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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:ýåýé íL-úà eììä ýåýé éãár eììä | déeììäá:íìBò-ãrå äzrî Cøáî ýåýé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:ýåýé íL ìläî BàBáî-ãr LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìr ýåýé | íéBb-ìk-ìr íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà ýåýék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôrî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

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

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
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 ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
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,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
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אגרות קודש 

 ב"ה,  בדר"ח תמוז, תשי"ח

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אשר נולד להם בן למזל טוב והכניסוהו לבריתו של אברהם אבינו ונקרא 

שמו בישראל יוסף יצחק שי',

הנה יה"ר מהשי"ת שכשם שהכניסוהו לברית כן יכניסוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים, 

ויגדלו ביחד עם זוג' תחי' מתוך הרחבה.

בברכה מזל טוב.

- פשיטא שאין להרהר כלל וכלל, שהרי הודיענו האריז"ל אשר "הקב"ה  במש"כ ע"ד השם 

למעלה  נרשם  הזה  והשם  ההיא..  הנשמה  אל  המוכרח  ההוא  השם  והאם(  האב  )של  בפיו  משים 

בכסה"כ" )שער הגלגולים הק' כג(. 



ד

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

 מפתח  כללי

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

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

  ה ואתה תצוה"מאמר ד  )ג

ה  ............ ................................  א"תשמ'ה, ד אדר ראשון"יו

  ברוך הגומל לחייבים טובותה "מאמר ד  )ד

כג  .........................................  ז"כתש'ה, תמוז ב"י

  , פינחס פרשת' יום ה שיחת  )ה

לה   .........................................  ז"תשכ'ה ,תמוז ב"י

  בלקפרשת  –לקוטי שיחות   )ו

עא ..............................................  יגכרך ) ק"בלה(

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

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

עז  .................  בלקפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

עח  ..............  בלקלשבוע פרשת שיעור יומי חומש   )ט

קיג  .................  בלקלשבוע פרשת  שיעורי תהלים  )י

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יא

קיד  .....................................  בלקלשבוע פרשת  

כבק  ............. בלקלשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יב

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

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

כחק   ............  בלקלשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )יד

מטק   ...........  בלקלשבוע פרשת פרק אחד ליום  –  )טו

נהק  ................  בלקלשבוע פרשת ות צוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

נחק  .................... בקכ-כאקתהלים פרק , טופרק  במלכים 

  בכורותמסכת  –משניות   )יח

סק  ..................................................  ביאור קהתי

 סטק  .............................................  מסכת יומאעין יעקב   )יט

  עם ביאורים  תעניתמסכת   )כ

עק  ...............................................  ד דף כדע חימדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת עם הערות   )כא

צחק  .................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כב

צחק  .................................................  ר הזקן"אדמו

  אור תורה  )כג

צטק  ................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

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

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

רא  .........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כו

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

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

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

  'קונטרסים חלק א –ספר המאמרים   )כח

רג  ...............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כט

רג  ...............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

רה  ...........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

  

רו  ..........................................ה פרקי אבות פרק   )לא

רז  ....................................  חומש לקריאה בציבור   )לב

ריד  .........................  בלקלשבוע פרשת לוח זמנים   )לג

רטו  ........  בת קודשש ערבלת הדלקת נרות וצסדר מ  )לד

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

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

ּתמיד  נר להעלֹות לּמאֹור ּכתית ז ,1זית ְֲִִִֵַַַָָָָ

ּבזה  הּדּיּוקים ׁשּבּתֹורה 2וידּועים הּצּוּויים ּדבכל ְִִִִִִִֶֶַַַָָָ

וכאן  ּבזה, וכּיֹוצא יׂשראל ּבני את צו ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָנאמר

ּולהֹוסיף, יׂשראל. ּבני את ּתצּוה ואּתה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָנאמר

רק  לא הּוא ּתצּוה ואּתה ּׁשּנאמר מה ְְְֱִֶֶֶַַַַַַָֹּדהּדּיּוק

ּתצּוה  ואּתה ּדלׁשֹון ּבהּתכן, ּגם אּלא ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹּבהּלׁשֹון

הרי  להבין, וצרי הּמצּוה, הּוא ׁשּמׁשה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹמׁשמע

צּוּוי  את ליׂשראל למסר הּׁשליח הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹמׁשה

צרי ּגם ּתצּוה. ואּתה נאמר ולּמה ְְְֱִֶֶַַַַַָָָָָָהּקּב"ה,

הּׁשמן  ׁשּיביאּו ,אלי ויקחּו ּׁשּנאמר מה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלהבין

הּנרֹות 3למׁשה  ׁשהעלאת ּכיון ּדלכאֹורה, ,(אלי) ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

את  להביא הצר לּמה אהרן, ידי על ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֻהיתה

ׁשמן  ּׁשּנאמר מה להבין צרי ּגם למׁשה. ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּׁשמן

למימר  ליּה הוה ּדלכאֹורה לּמאֹור, ּכתית ְְְִִֵֵַַַָָָָגֹו'

ּדבפסּוק  להבין, צרי ּגם להאיר. גֹו' ְְְִִִִֶֶַָָָָׁשמן

זה  נאמר 4ׁשּלאחרי וכאן ּבקר עד מערב נאמר ְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ּתמיד. נר ְֲִֵַָלהעלֹות

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

הּמתחיל  ּדּבּור הּידּוע ְְֲִִַַַַַָָ(ּבמאמרֹו

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

וחּבּור  צותא הּוא (ּתצּוה) ואּתה 7ּדצּוּוי וזהּו . ְְְְְְִִֶֶַַַָָ
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ב  לאור יצא (***a"pyz - ohwÎmixet *qxhpew. . קטן פורים טוב, כי בו שהוכפל ג' יום "לקראת ,,`yz ik 't '` mei
a"pyz'd."

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

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

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

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

.55 הערה

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

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

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

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

השונות  בתקופות הנשיאים של מכוחם הבאה ישראל בני של עבודתם  אודות

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

כעת. בדורנו מאיתנו הנדרשת בעבודה

דיבור  מאמר על מיוסד זה מאמר

על  שנאמר היהודים" "וקבל המתחיל

קטן' ב'פורים הריי"צ אדמו"ר כ"ק ידי

המשטר  בזמן ה'תרפ"ז, בשנת

תקופה  המועצות, בברית הקומוניסטי

הידוע. מאסרו לפני קצרה

המקדש  בבית המנורה הדלקת אודות

רבינו  למשה הוא ברוך הקדוש אומר

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

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

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

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

רבינו  משה אל הוא ברוך הקדוש של

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

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

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

רבינו  משה של חשיבותו את מדגישה

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

‡e‰ ‰LÓ È¯‰ ,ÔÈ·‰ÏרקM‰Èeeˆ ˙‡ Ï‡¯NÈÏ ¯ÒÓÏ ÁÈÏ ¿»ƒ¬≈…∆«»ƒ«ƒ¿…¿ƒ¿»≈∆ƒ
‰"aw‰ בעצמו המצוה Ìbואיננו .‰eˆz ‰z‡Â ¯Ó‡ ‰nÏÂ , «»»ְֶַ¿»»∆¡«¿«»¿«∆«

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ הכתוב בלשון נוסף ‡EÈÏ',דיוק eÁ˜ÈÂ' ¯Ó‡pM ‰Ó »ƒ¿»ƒ«∆∆¡«¿ƒ¿≈∆
L ש היא אלה  מילים LÓÏ‰משמעות ÔÓM‰ e‡È·i3,('EÈÏ‡') ∆»ƒ«∆∆¿…∆≈∆

˙‡ÏÚ‰L ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»∆«¬»«
È„È(=הדלקת) ÏÚ ‰˙È‰ ˙B¯p‰«≈»¿»«¿≈

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

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

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

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

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

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

כולה  היממה במשך איננו יום בכל

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

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

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

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

¯eaÁÂ7,המצוה לבין המצּווה בין ¿ƒְְֶֶַ

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

באומרו  רבינו משה של חשיבותו
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ה  מפתח  כללי

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

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

  ה ואתה תצוה"מאמר ד  )ג

ה  ............ ................................  א"תשמ'ה, ד אדר ראשון"יו

  ברוך הגומל לחייבים טובותה "מאמר ד  )ד

כג  .........................................  ז"כתש'ה, תמוז ב"י

  , פינחס פרשת' יום ה שיחת  )ה

לה   .........................................  ז"תשכ'ה ,תמוז ב"י

  בלקפרשת  –לקוטי שיחות   )ו

עא ..............................................  יגכרך ) ק"בלה(

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

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

עז  .................  בלקפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

עח  ..............  בלקלשבוע פרשת שיעור יומי חומש   )ט

קיג  .................  בלקלשבוע פרשת  שיעורי תהלים  )י

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יא

קיד  .....................................  בלקלשבוע פרשת  

כבק  ............. בלקלשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יב

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

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

כחק   ............  בלקלשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )יד

מטק   ...........  בלקלשבוע פרשת פרק אחד ליום  –  )טו

נהק  ................  בלקלשבוע פרשת ות צוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

נחק  .................... בקכ-כאקתהלים פרק , טופרק  במלכים 

  בכורותמסכת  –משניות   )יח

סק  ..................................................  ביאור קהתי

 סטק  .............................................  מסכת יומאעין יעקב   )יט

  עם ביאורים  תעניתמסכת   )כ

עק  ...............................................  ד דף כדע חימדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת עם הערות   )כא

צחק  .................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כב

צחק  .................................................  ר הזקן"אדמו

  אור תורה  )כג

צטק  ................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

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

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

רא  .........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כו

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

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

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

  'קונטרסים חלק א –ספר המאמרים   )כח

רג  ...............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כט

רג  ...............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

רה  ...........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

  

רו  ..........................................ה פרקי אבות פרק   )לא

רז  ....................................  חומש לקריאה בציבור   )לב

ריד  .........................  בלקלשבוע פרשת לוח זמנים   )לג

רטו  ........  בת קודשש ערבלת הדלקת נרות וצסדר מ  )לד

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

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

ּתמיד  נר להעלֹות לּמאֹור ּכתית ז ,1זית ְֲִִִֵַַַָָָָ

ּבזה  הּדּיּוקים ׁשּבּתֹורה 2וידּועים הּצּוּויים ּדבכל ְִִִִִִִֶֶַַַָָָ

וכאן  ּבזה, וכּיֹוצא יׂשראל ּבני את צו ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָנאמר

ּולהֹוסיף, יׂשראל. ּבני את ּתצּוה ואּתה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָנאמר

רק  לא הּוא ּתצּוה ואּתה ּׁשּנאמר מה ְְְֱִֶֶֶַַַַַַָֹּדהּדּיּוק

ּתצּוה  ואּתה ּדלׁשֹון ּבהּתכן, ּגם אּלא ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹּבהּלׁשֹון

הרי  להבין, וצרי הּמצּוה, הּוא ׁשּמׁשה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹמׁשמע

צּוּוי  את ליׂשראל למסר הּׁשליח הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹמׁשה

צרי ּגם ּתצּוה. ואּתה נאמר ולּמה ְְְֱִֶֶַַַַַָָָָָָהּקּב"ה,

הּׁשמן  ׁשּיביאּו ,אלי ויקחּו ּׁשּנאמר מה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלהבין

הּנרֹות 3למׁשה  ׁשהעלאת ּכיון ּדלכאֹורה, ,(אלי) ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

את  להביא הצר לּמה אהרן, ידי על ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֻהיתה

ׁשמן  ּׁשּנאמר מה להבין צרי ּגם למׁשה. ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּׁשמן

למימר  ליּה הוה ּדלכאֹורה לּמאֹור, ּכתית ְְְִִֵֵַַַָָָָגֹו'

ּדבפסּוק  להבין, צרי ּגם להאיר. גֹו' ְְְִִִִֶֶַָָָָׁשמן

זה  נאמר 4ׁשּלאחרי וכאן ּבקר עד מערב נאמר ְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ּתמיד. נר ְֲִֵַָלהעלֹות

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

הּמתחיל  ּדּבּור הּידּוע ְְֲִִַַַַַָָ(ּבמאמרֹו

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

וחּבּור  צותא הּוא (ּתצּוה) ואּתה 7ּדצּוּוי וזהּו . ְְְְְְִִֶֶַַַָָ
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ב  לאור יצא (***a"pyz - ohwÎmixet *qxhpew. . קטן פורים טוב, כי בו שהוכפל ג' יום "לקראת ,,`yz ik 't '` mei
a"pyz'd."

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

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

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

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

.55 הערה

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

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

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

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

השונות  בתקופות הנשיאים של מכוחם הבאה ישראל בני של עבודתם  אודות

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

כעת. בדורנו מאיתנו הנדרשת בעבודה

דיבור  מאמר על מיוסד זה מאמר

על  שנאמר היהודים" "וקבל המתחיל

קטן' ב'פורים הריי"צ אדמו"ר כ"ק ידי

המשטר  בזמן ה'תרפ"ז, בשנת

תקופה  המועצות, בברית הקומוניסטי

הידוע. מאסרו לפני קצרה

המקדש  בבית המנורה הדלקת אודות

רבינו  למשה הוא ברוך הקדוש אומר

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

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

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

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

רבינו  משה אל הוא ברוך הקדוש של

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

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

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

רבינו  משה של חשיבותו את מדגישה

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

‡e‰ ‰LÓ È¯‰ ,ÔÈ·‰ÏרקM‰Èeeˆ ˙‡ Ï‡¯NÈÏ ¯ÒÓÏ ÁÈÏ ¿»ƒ¬≈…∆«»ƒ«ƒ¿…¿ƒ¿»≈∆ƒ
‰"aw‰ בעצמו המצוה Ìbואיננו .‰eˆz ‰z‡Â ¯Ó‡ ‰nÏÂ , «»»ְֶַ¿»»∆¡«¿«»¿«∆«

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ הכתוב בלשון נוסף ‡EÈÏ',דיוק eÁ˜ÈÂ' ¯Ó‡pM ‰Ó »ƒ¿»ƒ«∆∆¡«¿ƒ¿≈∆
L ש היא אלה  מילים LÓÏ‰משמעות ÔÓM‰ e‡È·i3,('EÈÏ‡') ∆»ƒ«∆∆¿…∆≈∆

˙‡ÏÚ‰L ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»∆«¬»«
È„È(=הדלקת) ÏÚ ‰˙È‰ ˙B¯p‰«≈»¿»«¿≈

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

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

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

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

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

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

כולה  היממה במשך איננו יום בכל

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

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

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

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

¯eaÁÂ7,המצוה לבין המצּווה בין ¿ƒְְֶֶַ

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

באומרו  רבינו משה של חשיבותו

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



l`xyiו ipa z` devz dz`e

יׂש ּבני את מקּׁשר ּתצּוה הּוא ׁשּמׁשה ראל, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

סֹוף  אין אֹור עם יׂשראל ּבני את ועל 8ּומחּבר . ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָ

עם  אֹותם (ׁשּמקּׁשר ליׂשראל מׁשּפיע ׁשּמׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹידי

אין והֹוספה אֹור ּיתרֹון נעׂשה זה ידי על סֹוף), ְְְֲִֵֵֶֶַַָָ

ורגל, ראׁש ּדגמת הם ויׂשראל [ּדמׁשה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֻּבמׁשה.

ׁשּנאמר  אׁשר 9ּכמֹו העם רגלי אלף מאֹות ׁשׁש ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ּדמׁשה, הרגלים הם יׂשראל ּדכל ּבקרּבֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹאנכי

הרגלים  ׁשּבאדם ּוכמֹו ׁשּלהם. הראׁש הּוא ְְִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּומׁשה

עצמֹו מּצד ׁשהראׁש למקֹום הראׁש את ְְִִִֶֶַַָָָֹֹמֹוליכים

ּבמׁשה  הּוא כן ּכמֹו לׁשם, להּגיע יכֹול ְְְְִֵֵֶַַָָֹאינֹו

ּדמׁשה) (הרגלים יׂשראל ידי ׁשעל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹויׂשראל,

מאֹות  ׁשׁש ּׁשּנאמר מה ּדזהּו ּבמׁשה. עּלּוי ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹמתוּסף

רגלי  ידי ׁשעל ּבקרּבֹו, אנכי אׁשר העם רגלי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאלף

מׁשה  ׁשל ּבקרּבֹו ּדאנכי הּגּלּוי נמׁש ].10העם ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹ

אלי ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ואּתה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוזהּו

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

ּבני  יביאּו זה ידי על סֹוף, אין אֹור עם ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָיׂשראל

ׁשּיֹוסיפּו ,(אלי (ויקחּו למׁשה זית ׁשמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹיׂשראל

ּבמׁשה. אֹור ְְֶֹּתֹוספֹות

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

ּפרּוׁשים  ּדׁשני מהימנא, רעיא ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָנקרא

זן  וׁשהּוא יׂשראל ׁשל נאמן רֹועה ׁשהּוא ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶָָָָּבזה.

ּדהאמּונה  האמּונה. ּבענין יׂשראל את ְְְְְְֱֱִִֵֵֶַַָָָָָּומפרנס

הם  ׁשּיׂשראל עצמם, מּצד ּביׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיׁשנּה

מאמינים  ּבני ׁשּתהיה 12מאמינים אפׁשר , ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָ

את  ּומפרנס רֹועה ׁשּמׁשה וזה מּקיף, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹּבבחינת

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

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

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

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,'Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'כיוון‡e‰ ‰LnL את שיוצר זה ¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈∆…∆

ש  זה הוא ‡ÔÈה'צוותא', ¯B‡ ÌÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯aÁÓe ¯M˜Ó¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ≈
ÛBÒ8ÚÈtLÓ ‰LnL È„È ÏÚÂ .) Ï‡¯NÈÏ כלומר¯M˜nL ¿«¿≈∆…∆«¿ƒ«¿ƒ¿»≈∆¿«≈

‰ÙÒB‰Â ÔB¯˙i ‰NÚ ‰Ê È„È ÏÚ ,(ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ Ì˙B‡»ƒ≈«¿≈∆«¬∆ƒ¿¿»»
a של [דרגתו .‰LÓ לכך הסיבה ¿…∆

היא  רבינו משה של שדרגתו שלמרות

שבכוחו  זה הוא שלכן מהעם, למעלה

נעשית  ידם על דווקא אך להם, להשפיע

בקשר  נעוץ זה הרי יתירה, רוממות בו

ישראל. בני עם רבינו משה של הנשמתי

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

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

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

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

עם  ביחד אך שמנהיגם זה והוא הרגליים

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

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

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

הפסוק  בלשון רמוזה ישראל בני על

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

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

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

עצמותו  להתגלות רומזת 'אנכי' המילה

' כנאמר הוא ברוך הקדוש ה'‡ÈÎשל

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

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

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

¯Ó‡n‰a ÌÈc˜Ó ,‰Ê ¯‡·Ïe (‚11‡ÈÚ¯' ‡¯˜ ea¯ ‰LnL ¿»≈∆«¿ƒ¿««¬»∆…∆«≈ƒ¿»«¬»
.‰Êa ÌÈLe¯t ÈLc ,'‡ÓÈ‰Ó רועה נאמן'. 'רועה הוא אחד פירוש ¿≈¿»ƒ¿≈≈ƒ»∆

בכך  עצמם לצאן נאמן הוא אלא הצאן לבעלי רק נאמן שאינו פירושו נאמן

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

רבינו משה כן ¯ÚB‰כמו ‡e‰L∆∆
Â .Ï‡¯NÈ ÏL ÔÓ‡ השני הפירוש ∆¡»∆ƒ¿»≈¿

היא, שמשמעותו אמונה' 'רועה הוא

הוא  צאן רועה של שתפקידו כשם

ישנו  כך ומזין, טוב במרעה להאכילם

ישראל  נשמות את להאכיל צורך

'אמונה' של של במרעה עבודתו וזו

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

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

בזמן  בו ב'אמונה', ישראל נשמות

בהם  קיימת כבר האמונה שלכאורה

מאבותינו  בירושה קבלוה הם שהרי

היא  לכך הסיבה ויעקב, יצחק אברהם

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

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

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

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

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

להיות  יכול דברים שני בין הקשר

כאשר  'מקיף'. ובאופן 'פנימי' באופן

שביכולתו  דבר עם במגע בא האדם

ולהתאחד ‰ÂÓÈÙל  בתוכו להכילו ,

' הינו זה קשר אזי מה ÈÓÈÙעימו .'

מחוץ  נשאר הדבר כאשר כן שאין

מתאחד  ואינו להכילו האדם ליכולת

זה  קשר לו. מחוצה נשאר הוא עימו,

' בבחינת בא ÛÈ˜Óהינו 'פנימי' קשר .'

נקשר  הוא עימו לדבר בהתאם משתנה האדם שמציאות בכך ביטוי לידי

האדם  של מציאותו 'מקיף' באופן הוא הקשר כאשר כן שאין מה ומתאחד.

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

בשכלו, להכילה האדם ביכולת אשר בסברא מדובר כאשר עמוקה, שכלית
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ּבּזהר  ּׁשּכתּוב מה וזהּו אמּונה 13ּבפנימּיּות. ההיא ְְֱִִִִֶֶַַַַָָֹ

ידי ּדלעילא (על יד על מּניּה ויתּפרנס יתזן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

הּוא  האמּונה את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה ּדזה ְְְֱֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹמׁשה),

ּבהּמאמר, ּוממׁשי ּבפנימּיּות. אֹותּה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָׁשּממׁשי

ּבזה  הּכּוונה מהימנא, רעיא הּוא ׁשּמׁשה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדזה

ּדֹור  ׁשּבכל ּדמׁשה לאתּפׁשטּותא ּגם ,14היא ְְְְְִִֶֶַַָָֹ

את  מחּזקים הם ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל אלפי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּדראׁשי

ׁשּלהם  ׁשהאמּונה (ׁשּבדֹורם), ּדיׂשראל ְְְֱֱִֵֶֶֶֶָָָָָָָהאמּונה

מרּדכי  ּוכמֹו ּבפנימּיּות. ׁשהיה 15ּתהיה , ְְְְְִִִִֶֶַָָָ

רּבֹותינּו ּכמאמר ׁשּבדֹורֹו, ּדמׁשה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹהאתּפׁשטּותא

ּבזמן 16ז"ל  ׁשּגם ּבדֹורֹו, ּכמׁשה ּבדֹורֹו ְְְְְְִֶֶֶַַַָֹׁשּמרּדכי

אז  הּמצוֹות וקּיּום הּתֹורה ׁשּלּמּוד המן, ְְְִִִֵֶַַַָָָָּגזרת

קהּלֹות  הקהיל נפׁש, מסירּות עם קׁשּור ְְְִִִִִֶֶָָָהיה

ּבהּוי' יׂשראל ׁשל אמּונתם את לחּזק ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּברּבים

הּמצוֹות. וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד חזק ְְְְֲִִִַַַָָָֹולעמד

ואתּפׁשטּותא  ׁשּמׁשה ּבארּכה ׁשּמבאר ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּולאחרי

האמּונה  את מחּזקים ּדרא ׁשּבכל ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָּדיליּה

מבאר  גֹו'17ּדיׂשראל, ׁשמן הּכתּוב לׁשֹון ּדּיּוק ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשּבזמן  להאיר), ולא (לּמאֹור לּמאֹור ְְְִִִֶַַַָָָָֹּכתית

ונדּכא, נׁשּבר הּוא ואחת אחד ׁשּכל ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָהּגלּות,

ׁשּמּמּנּו (העצם) לּמאֹור מּגיעים זה ידי על ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכתית,

ּדהּפרּוׁש הּׁשּיכּות להבין וצרי האֹור. ְְְְִִִֵַַַָָָָָנמצא
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ב)13 רכה, א).)14ח"ג קיד, א. (קיב, תס"ט ו )15תקו"ז ס"ג תרפ"ז הנ"ל בד"ה ב.)16סט"ו.ראה פ"ו, בד"ה )17אסת"ר

סט"ו. תרפ"ז הנ"ל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כך  ידי ועל עימה מתאחד האדם שכל אזי היטב, לעצמו  ולהסבירה להבינה

רעיון  להכיל מסוגל האדם אין כאשר אך לרוחניות. יותר קרוב ונעשה מתעדן

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

כמקודם. מגושם נשאר שהאדם כך לשכלו מחוץ נשאר הרעיון מקום מכל

האמונה  אודות מדובר כאשר כן כמו

למרות  הוא. ברוך בקדוש יהודי של

יתכן  אך באדם קיימת שהאמונה

הגלויה, מציאותו עם מתאחדת שאיננה

אינם  ורגשותיו שכלו ורגשותיו. שכלו

אחד, בה' אמונתו בעקבות משתנים

זה  אופן אצלם. מתקבלת לא זו אמונה

'מקיף'. בבחינת הוא אמונה של

לגרום  הוא רבינו משה של תפקידו

ישראל  בנשמות תאיר שהאמונה לכך

עם ÈÓÈÙבאופן תתאחד שהאמונה ,

ותחדור  יהודי של הגלויה מציאותו

ובכל  וברגשותיו בשכלו ותתקבל

יהיו  שהם כך כדי עד פעולותיו

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

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

ידך, על ומכולכלת ניזונת תהיה עליונה

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

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

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

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

אלא בדורו רבינו »Ìbמשה
¯Bc ÏÎaL ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡Ï14 שבכל משה של (=להתפשטות ¿ƒ¿«¿»¿…∆∆¿»

של  נשמתו ומאירה מתפשטת שבהם צדיקים ישנם ודור דור בכל אשר דור)

מהימנא' 'רעיא בבחינת כן גם והם רבינו Ï‡¯NÈמשה ÈÙÏ‡ ÈL‡¯c ,¿»≈«¿≈ƒ¿»≈
,(Ì¯B„aL) Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ Ì‰ ¯Bc ÏÎaL∆¿»≈¿«¿ƒ∆»¡»¿ƒ¿»≈∆¿»

ÈÎc¯Ó BÓÎe .˙eiÓÈÙa ‰È‰z Ì‰lL ‰eÓ‡‰L15‰È‰L , ∆»¡»∆»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿»¿¿«∆»»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,B¯B„aL ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡‰16 »ƒ¿«¿»¿…∆∆¿¿«¬««≈

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

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

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

א'( בסעיף בכך כאמור הוא הדיוק

הוא  בשמן שהצורך אומרת שהתורה

,('¯È‡‰Ï' ‡ÏÂ '¯B‡nÏ'«»¿…¿»ƒ
היא: זה של הפנימית המשמעות

בו  המצב על רומזת 'כתית' המילה

והמילה  בגלות, ישראל בני נמצאים

הם  לה ההתגלות על רומזת 'למאור'

כך. בעקבות דווקא »¿ÔÓÊaL∆ƒזוכים
L ,˙eÏb‰ אז˙Á‡Â „Á‡ Ïk «»∆»∆»¿««

,‡k„Â ¯aL ‡e‰ משמעות שזו ƒ¿»¿ƒ¿∆
'שבירה''È˙k˙'המילה של ,במובן »ƒ

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

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

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

של  המקור מכונה 'מאור' במילה

לעומת  עצמה השמש לדוגמה, ה'אור'.

'מאור' בשם נקראת ממנה היוצא האור

האור. של המקור והיא אחד היות

בכך  הוא לאור המאור בין ההבדלים

לעומת  עצמו הדבר הינו שהמאור

שחּוצה  מציאות אלא שאינו האור

לעומת  עצמה השמש בדוגמת הימנו,

לכן  הימנה. חּוצה שהוא שלה האור

קשורים  ו'אור' 'מאור' המושגים

'עצם' ו'גילויים', 'עצם' במושגים

ב  הדבר שאינו ÂÓˆÚפירושו השמש אור בדוגמת הם ה'גילויים' זאת לעומת ,

ש  מה בבחינת Ï‚˙Ó‰אלא הם אלה דברים עצמה. השמש איננו אך ממנה

הנשמה  אודות מדובר כאשר האלוקית. הנשמה של התגלותה כלפי משל

קשורה  זו דרגה האדם, בגוף הגלויה דרגתה אחד מצד ישנה האלוקית,

רובד  בבחינת היא זו דרגה ומידותיו. ׂשכלו האדם, של הגלויים ִבכוחותיו

'‚ÌÈÈÂÏÈה' ישנה זאת לעומת שלה. 'ÌˆÚ שהיא כמו הנשמה כלומר הנשמה',

ואיננה  שייכת איננה הרי ממש ממעל אלוקה חלק להיותה אשר בעצמה,

האדם. של הגלויים ובכוחותיו המוגבל בגוף כלל על נתפסת דווקא כאמור,

הנשמה'. 'עצם ה'מאור', להתגלות זוכים 'כתית' של המצב CÈ¯ˆÂ¿»ƒידי
ÔÈ·‰Ïאת˙eÎiM‰ כ"ק של במאמר המבוארים השונים העניינים בין ¿»ƒ««»
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ז l`xyi ipa z` devz dz`e

יׂש ּבני את מקּׁשר ּתצּוה הּוא ׁשּמׁשה ראל, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

סֹוף  אין אֹור עם יׂשראל ּבני את ועל 8ּומחּבר . ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָ

עם  אֹותם (ׁשּמקּׁשר ליׂשראל מׁשּפיע ׁשּמׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹידי

אין והֹוספה אֹור ּיתרֹון נעׂשה זה ידי על סֹוף), ְְְֲִֵֵֶֶַַָָ

ורגל, ראׁש ּדגמת הם ויׂשראל [ּדמׁשה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֻּבמׁשה.

ׁשּנאמר  אׁשר 9ּכמֹו העם רגלי אלף מאֹות ׁשׁש ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ּדמׁשה, הרגלים הם יׂשראל ּדכל ּבקרּבֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹאנכי

הרגלים  ׁשּבאדם ּוכמֹו ׁשּלהם. הראׁש הּוא ְְִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּומׁשה

עצמֹו מּצד ׁשהראׁש למקֹום הראׁש את ְְִִִֶֶַַָָָֹֹמֹוליכים

ּבמׁשה  הּוא כן ּכמֹו לׁשם, להּגיע יכֹול ְְְְִֵֵֶַַָָֹאינֹו

ּדמׁשה) (הרגלים יׂשראל ידי ׁשעל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹויׂשראל,

מאֹות  ׁשׁש ּׁשּנאמר מה ּדזהּו ּבמׁשה. עּלּוי ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹמתוּסף

רגלי  ידי ׁשעל ּבקרּבֹו, אנכי אׁשר העם רגלי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאלף

מׁשה  ׁשל ּבקרּבֹו ּדאנכי הּגּלּוי נמׁש ].10העם ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹ

אלי ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ואּתה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוזהּו

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

ּבני  יביאּו זה ידי על סֹוף, אין אֹור עם ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָיׂשראל

ׁשּיֹוסיפּו ,(אלי (ויקחּו למׁשה זית ׁשמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹיׂשראל

ּבמׁשה. אֹור ְְֶֹּתֹוספֹות

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

ּפרּוׁשים  ּדׁשני מהימנא, רעיא ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָנקרא

זן  וׁשהּוא יׂשראל ׁשל נאמן רֹועה ׁשהּוא ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶָָָָּבזה.

ּדהאמּונה  האמּונה. ּבענין יׂשראל את ְְְְְְֱֱִִֵֵֶַַָָָָָּומפרנס

הם  ׁשּיׂשראל עצמם, מּצד ּביׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיׁשנּה

מאמינים  ּבני ׁשּתהיה 12מאמינים אפׁשר , ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָ

את  ּומפרנס רֹועה ׁשּמׁשה וזה מּקיף, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹּבבחינת

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

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

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

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,'Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'כיוון‡e‰ ‰LnL את שיוצר זה ¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈∆…∆

ש  זה הוא ‡ÔÈה'צוותא', ¯B‡ ÌÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯aÁÓe ¯M˜Ó¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ≈
ÛBÒ8ÚÈtLÓ ‰LnL È„È ÏÚÂ .) Ï‡¯NÈÏ כלומר¯M˜nL ¿«¿≈∆…∆«¿ƒ«¿ƒ¿»≈∆¿«≈

‰ÙÒB‰Â ÔB¯˙i ‰NÚ ‰Ê È„È ÏÚ ,(ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ Ì˙B‡»ƒ≈«¿≈∆«¬∆ƒ¿¿»»
a של [דרגתו .‰LÓ לכך הסיבה ¿…∆

היא  רבינו משה של שדרגתו שלמרות

שבכוחו  זה הוא שלכן מהעם, למעלה

נעשית  ידם על דווקא אך להם, להשפיע

בקשר  נעוץ זה הרי יתירה, רוממות בו

ישראל. בני עם רבינו משה של הנשמתי

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

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

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

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

עם  ביחד אך שמנהיגם זה והוא הרגליים

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

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

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

הפסוק  בלשון רמוזה ישראל בני על

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

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

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

עצמותו  להתגלות רומזת 'אנכי' המילה

' כנאמר הוא ברוך הקדוש ה'‡ÈÎשל

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

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

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

¯Ó‡n‰a ÌÈc˜Ó ,‰Ê ¯‡·Ïe (‚11‡ÈÚ¯' ‡¯˜ ea¯ ‰LnL ¿»≈∆«¿ƒ¿««¬»∆…∆«≈ƒ¿»«¬»
.‰Êa ÌÈLe¯t ÈLc ,'‡ÓÈ‰Ó רועה נאמן'. 'רועה הוא אחד פירוש ¿≈¿»ƒ¿≈≈ƒ»∆

בכך  עצמם לצאן נאמן הוא אלא הצאן לבעלי רק נאמן שאינו פירושו נאמן

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

רבינו משה כן ¯ÚB‰כמו ‡e‰L∆∆
Â .Ï‡¯NÈ ÏL ÔÓ‡ השני הפירוש ∆¡»∆ƒ¿»≈¿

היא, שמשמעותו אמונה' 'רועה הוא

הוא  צאן רועה של שתפקידו כשם

ישנו  כך ומזין, טוב במרעה להאכילם

ישראל  נשמות את להאכיל צורך

'אמונה' של של במרעה עבודתו וזו

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

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

בזמן  בו ב'אמונה', ישראל נשמות

בהם  קיימת כבר האמונה שלכאורה

מאבותינו  בירושה קבלוה הם שהרי

היא  לכך הסיבה ויעקב, יצחק אברהם

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

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

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

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

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

להיות  יכול דברים שני בין הקשר

כאשר  'מקיף'. ובאופן 'פנימי' באופן

שביכולתו  דבר עם במגע בא האדם

ולהתאחד ‰ÂÓÈÙל  בתוכו להכילו ,

' הינו זה קשר אזי מה ÈÓÈÙעימו .'

מחוץ  נשאר הדבר כאשר כן שאין

מתאחד  ואינו להכילו האדם ליכולת

זה  קשר לו. מחוצה נשאר הוא עימו,

' בבחינת בא ÛÈ˜Óהינו 'פנימי' קשר .'

נקשר  הוא עימו לדבר בהתאם משתנה האדם שמציאות בכך ביטוי לידי

האדם  של מציאותו 'מקיף' באופן הוא הקשר כאשר כן שאין מה ומתאחד.

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

בשכלו, להכילה האדם ביכולת אשר בסברא מדובר כאשר עמוקה, שכלית
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ּבּזהר  ּׁשּכתּוב מה וזהּו אמּונה 13ּבפנימּיּות. ההיא ְְֱִִִִֶֶַַַַָָֹ

ידי ּדלעילא (על יד על מּניּה ויתּפרנס יתזן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

הּוא  האמּונה את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה ּדזה ְְְֱֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹמׁשה),

ּבהּמאמר, ּוממׁשי ּבפנימּיּות. אֹותּה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָׁשּממׁשי

ּבזה  הּכּוונה מהימנא, רעיא הּוא ׁשּמׁשה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדזה

ּדֹור  ׁשּבכל ּדמׁשה לאתּפׁשטּותא ּגם ,14היא ְְְְְִִֶֶַַָָֹ

את  מחּזקים הם ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל אלפי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּדראׁשי

ׁשּלהם  ׁשהאמּונה (ׁשּבדֹורם), ּדיׂשראל ְְְֱֱִֵֶֶֶֶָָָָָָָהאמּונה

מרּדכי  ּוכמֹו ּבפנימּיּות. ׁשהיה 15ּתהיה , ְְְְְִִִִֶֶַָָָ

רּבֹותינּו ּכמאמר ׁשּבדֹורֹו, ּדמׁשה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹהאתּפׁשטּותא

ּבזמן 16ז"ל  ׁשּגם ּבדֹורֹו, ּכמׁשה ּבדֹורֹו ְְְְְְִֶֶֶַַַָֹׁשּמרּדכי

אז  הּמצוֹות וקּיּום הּתֹורה ׁשּלּמּוד המן, ְְְִִִֵֶַַַָָָָּגזרת

קהּלֹות  הקהיל נפׁש, מסירּות עם קׁשּור ְְְִִִִִֶֶָָָהיה

ּבהּוי' יׂשראל ׁשל אמּונתם את לחּזק ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּברּבים

הּמצוֹות. וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד חזק ְְְְֲִִִַַַָָָֹולעמד

ואתּפׁשטּותא  ׁשּמׁשה ּבארּכה ׁשּמבאר ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּולאחרי

האמּונה  את מחּזקים ּדרא ׁשּבכל ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָּדיליּה

מבאר  גֹו'17ּדיׂשראל, ׁשמן הּכתּוב לׁשֹון ּדּיּוק ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשּבזמן  להאיר), ולא (לּמאֹור לּמאֹור ְְְִִִֶַַַָָָָֹּכתית

ונדּכא, נׁשּבר הּוא ואחת אחד ׁשּכל ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָהּגלּות,

ׁשּמּמּנּו (העצם) לּמאֹור מּגיעים זה ידי על ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכתית,

ּדהּפרּוׁש הּׁשּיכּות להבין וצרי האֹור. ְְְְִִִֵַַַָָָָָנמצא
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ב)13 רכה, א).)14ח"ג קיד, א. (קיב, תס"ט ו )15תקו"ז ס"ג תרפ"ז הנ"ל בד"ה ב.)16סט"ו.ראה פ"ו, בד"ה )17אסת"ר

סט"ו. תרפ"ז הנ"ל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כך  ידי ועל עימה מתאחד האדם שכל אזי היטב, לעצמו  ולהסבירה להבינה

רעיון  להכיל מסוגל האדם אין כאשר אך לרוחניות. יותר קרוב ונעשה מתעדן

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

כמקודם. מגושם נשאר שהאדם כך לשכלו מחוץ נשאר הרעיון מקום מכל

האמונה  אודות מדובר כאשר כן כמו

למרות  הוא. ברוך בקדוש יהודי של

יתכן  אך באדם קיימת שהאמונה

הגלויה, מציאותו עם מתאחדת שאיננה

אינם  ורגשותיו שכלו ורגשותיו. שכלו

אחד, בה' אמונתו בעקבות משתנים

זה  אופן אצלם. מתקבלת לא זו אמונה

'מקיף'. בבחינת הוא אמונה של

לגרום  הוא רבינו משה של תפקידו

ישראל  בנשמות תאיר שהאמונה לכך

עם ÈÓÈÙבאופן תתאחד שהאמונה ,

ותחדור  יהודי של הגלויה מציאותו

ובכל  וברגשותיו בשכלו ותתקבל

יהיו  שהם כך כדי עד פעולותיו

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

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

ידך, על ומכולכלת ניזונת תהיה עליונה

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

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

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

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

אלא בדורו רבינו »Ìbמשה
¯Bc ÏÎaL ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡Ï14 שבכל משה של (=להתפשטות ¿ƒ¿«¿»¿…∆∆¿»

של  נשמתו ומאירה מתפשטת שבהם צדיקים ישנם ודור דור בכל אשר דור)

מהימנא' 'רעיא בבחינת כן גם והם רבינו Ï‡¯NÈמשה ÈÙÏ‡ ÈL‡¯c ,¿»≈«¿≈ƒ¿»≈
,(Ì¯B„aL) Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ Ì‰ ¯Bc ÏÎaL∆¿»≈¿«¿ƒ∆»¡»¿ƒ¿»≈∆¿»

ÈÎc¯Ó BÓÎe .˙eiÓÈÙa ‰È‰z Ì‰lL ‰eÓ‡‰L15‰È‰L , ∆»¡»∆»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿»¿¿«∆»»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,B¯B„aL ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡‰16 »ƒ¿«¿»¿…∆∆¿¿«¬««≈

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

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

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

א'( בסעיף בכך כאמור הוא הדיוק

הוא  בשמן שהצורך אומרת שהתורה

,('¯È‡‰Ï' ‡ÏÂ '¯B‡nÏ'«»¿…¿»ƒ
היא: זה של הפנימית המשמעות

בו  המצב על רומזת 'כתית' המילה

והמילה  בגלות, ישראל בני נמצאים

הם  לה ההתגלות על רומזת 'למאור'

כך. בעקבות דווקא »¿ÔÓÊaL∆ƒזוכים
L ,˙eÏb‰ אז˙Á‡Â „Á‡ Ïk «»∆»∆»¿««

,‡k„Â ¯aL ‡e‰ משמעות שזו ƒ¿»¿ƒ¿∆
'שבירה''È˙k˙'המילה של ,במובן »ƒ

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

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

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

של  המקור מכונה 'מאור' במילה

לעומת  עצמה השמש לדוגמה, ה'אור'.

'מאור' בשם נקראת ממנה היוצא האור

האור. של המקור והיא אחד היות

בכך  הוא לאור המאור בין ההבדלים

לעומת  עצמו הדבר הינו שהמאור

שחּוצה  מציאות אלא שאינו האור

לעומת  עצמה השמש בדוגמת הימנו,

לכן  הימנה. חּוצה שהוא שלה האור

קשורים  ו'אור' 'מאור' המושגים

'עצם' ו'גילויים', 'עצם' במושגים

ב  הדבר שאינו ÂÓˆÚפירושו השמש אור בדוגמת הם ה'גילויים' זאת לעומת ,

ש  מה בבחינת Ï‚˙Ó‰אלא הם אלה דברים עצמה. השמש איננו אך ממנה

הנשמה  אודות מדובר כאשר האלוקית. הנשמה של התגלותה כלפי משל

קשורה  זו דרגה האדם, בגוף הגלויה דרגתה אחד מצד ישנה האלוקית,

רובד  בבחינת היא זו דרגה ומידותיו. ׂשכלו האדם, של הגלויים ִבכוחותיו

'‚ÌÈÈÂÏÈה' ישנה זאת לעומת שלה. 'ÌˆÚ שהיא כמו הנשמה כלומר הנשמה',

ואיננה  שייכת איננה הרי ממש ממעל אלוקה חלק להיותה אשר בעצמה,

האדם. של הגלויים ובכוחותיו המוגבל בגוף כלל על נתפסת דווקא כאמור,

הנשמה'. 'עצם ה'מאור', להתגלות זוכים 'כתית' של המצב CÈ¯ˆÂ¿»ƒידי
ÔÈ·‰Ïאת˙eÎiM‰ כ"ק של במאמר המבוארים השונים העניינים בין ¿»ƒ««»
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l`xyiח ipa z` devz dz`e

זה  לפני (ּבהּמאמר) להּמבאר לּמאֹור ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹּבכתית

זן  ּדרא] ׁשּבכל ּדיליּה [ואתּפׁשטּותא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּמׁשה

ּבפנימּיּות. ׁשּתהיה האמּונה את ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָּומפרנס

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

להּמבאר  ּבהמׁש ְְְְְֲֵֶַַַָָֹ(ּבהּמאמר)

את  הּיהּודים וקּבל ּדפרּוׁש הּמאמר, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָּבתחּלת

לעׂשֹות  החּלּו ּׁשהחּלּו18אׁשר מה ׁשּקּבלּו הּוא ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַ

ּתֹורה ּב ּדמּתן היתה 19הּזמן ּתֹורה ּדבמּתן . ְְְְְִַַַַַַָָָָ

אחׁשורֹוׁש ּובימי לעׂשֹות), (החּלּו ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָההתחלה

וקּבל  הּקּבלה, היתה המן) ּגזירת ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָ(ּבזמן

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר ּדר [ועל על 20הּיהּודים. ְְֲִֵֶֶַַַַַַ

ּׁשּקּבלּו21הּפסּוק  מה קּימּו הּיהּודים, וקּבלּו קּימּו ְְְְְְִִִִִֶַַַָ

ּתֹורה  ּבמּתן לנׁשמע נעׂשה ׁשהקּדימּו ּדזה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָּכבר,

אחׁשורֹוׁש ּובימי הּקּבלה, רק מה 22EnIwהיתה ְְֲִֵֵַַַַָָָָ¦§ַ

ּדבר 23ׁשּקּבלּו הּוא ׁשּלכאֹורה ּבהּמאמר, ּומדּיק .[ ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

ּבתכלית 24ּפלא  יׂשראל היּו ּתֹורה ּדבמּתן , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

הכי  ּבדרּגא אלקּות ּגּלּוי אצלם אז והיה ְְְְֱֲִִִֶַָָָָָָֹהעּלּוי,

היּו ּתֹורה מּתן קדם ׁשּגם לזה [ּדנֹוסף ְֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹנעלית

ּביציאת  ׁשהיה הּגּלּוי ּביֹותר, נעלים ְֲִִִִִִֵֶַַַָָּגּלּויים

הּגּלּוי  הּנה סּוף, ים ּבקריעת ּובפרט ְְְִִִִִִִֵַַַַָמצרים

עֹוד  נעלה ּגּלּוי היה ּתֹורה מּתן ּבׁשעת ְֲִִֶֶַַַַָָָָָׁשהיה

ּבתכלית  יׂשראל היּו אחׁשורֹוׁש ּובימי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָיֹותר],

ּגלּות  ׁשּבכל וההסּתר לההעלם ּדנֹוסף ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּירידה,

מצרים  ּגלּות ּבדגמת הּוא ּגלּות ּוכמֹו25[ּדכל , ְְְְְִִַַָָָֻ

ּכתיב  מצרים מׁשה 26ׁשּבגלּות אל ׁשמעּו ולא ְְְְְִִִֶֶֶַָָֹֹ

הּנה  והּמצוֹות], הּתֹורה ּבקּיּום נסיֹונֹות ּכּמה ׁשּיׁשנם ּגלּות, ּבכל הּוא זה ּדר על קׁשה, ּומעבדה רּוח ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹמּקצר

יׂשראל  ּכׁשהיּו ּתֹורה, מּתן ּבזמן כן, ּפי על ואף יֹותר, עֹוד וההסּתר ההעלם היה המן) ּגזרת (ּבזמן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָאז

ּדוקא  אז הּׁשפלּות, ּבתכלית ּכׁשהיּו המן, ּגזרת ּובזמן לעׂשֹות), (החּלּו ההתחלה רק היתה העּלּוי, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּבתכלית
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כג.)18 ט, ה'תשי"א )19אסתר היהודים וקבל ברד"ה נסמנו - ובכ"מ ג. צו, מג"א בתו"א היהודים וקבל ברד"ה גם כ"ה

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

בימי  ד"ה ובפרש"י הגזירה. בזמן הוא אחשורוש בימי שקבלוה דזה משמע, ובכ"מ) רע"א. צט, שם תו"א גם (וראה הבאה

"מאהבת ס"ט.qpdאחשורוש לקמן ראה - בזה ענינים דשני לומר יש ואולי להם". צח,)23שנעשה מג"א בתו"א גם כ"ה

סה"מ  ראה שונים, ענינים שני הם שלכאורה אף - שקבלו" מה "קיימו ע"ד הוא לעשות החלו אשר את היהודים דוקבל א

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

שיז). ע' לישראל".)25ח"א מצירות שהם שם על מצרים שם על נקראו המלכיות "כל ה פט"ז, ב"ר ט.)26ראה ו, וארא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השייכות  הריי"צ. n‰Ï·‡¯אדמו"ר '¯B‡nÏ ˙È˙Î'a Le¯t‰c¿«≈¿»ƒ«»¿«¿…»

ÏÎaL dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â] ‰LnL ‰Ê ÈÙÏ (¯Ó‡n‰a)¿««¬»ƒ¿≈∆∆…∆¿ƒ¿«¿»ƒ≈∆¿»
.˙eiÓÈÙa ‰È‰zL ‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ [‡¯c»»»¿«¿≈∆»¡»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ

(¯Ó‡n‰a) ‡a "‰eˆz ‰z‡Â" ˜eÒta ¯e‡a‰ ‰p‰Â („¿ƒ≈«≈«»¿«»¿«∆»¿««¬»
˙lÁ˙a ¯‡·n‰Ï CLÓ‰a¿∆¿≈¿«¿…»ƒ¿ƒ«

Le¯Ùc ,¯Ó‡n‰ שנאמר הפסוק ««¬»¿≈
אסתר ‰ÌÈ„e‰iבמגילת Ïa˜Â"¿ƒ≈«¿ƒ

"˙BNÚÏ elÁ‰ ¯L‡ ˙‡18 ∆¬∆≈≈«¬
היא  הפסוק של הפשוטה משמעותו

מצוות  את עצמם על קבלו שהיהודים

כשם  הבאים לדורות הפורים חג

אך  הראשונה. בשנה לעשות שהחלו

הפסוק של הפנימית ‰e‡משמעותו
ÔÓf‰a elÁ‰M ‰Ó eÏawL∆ƒ¿«∆≈≈¿«¿«

‰¯Bz ÔzÓc19 על קבלו הם כלומר ¿««»
אלא  הפורים מצוות את רק לא עצמם

יותר  ובאופן כולה, התורה כל את

במתן  זאת קבלו הם בה מהצורה נעלה

סיני  הר על Bz¯‰תורה ÔzÓ·c .ƒ¿««»
‰˙È‰רקelÁ‰) ‰ÏÁ˙‰‰ »¿»««¿»»≈≈

LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·e ,(˙BNÚÏ«¬ƒ≈¬«¿≈
‰˙È‰ (ÔÓ‰ ˙¯ÈÊb ÔÓÊa)ƒ¿«¿ƒ«»»»¿»

‰Ïaw‰ השלימהÏa˜Â , ««»»¿ƒ≈
Â] .ÌÈ„e‰i‰ הוא זה פנימי פירוש «¿ƒ¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯c ÏÚ20 «∆∆«¬««≈
˜eÒt‰ ÏÚ21 כן גם שנאמר ««»
אסתר  eÏa˜Âבמגילת eÓi˜"ƒ¿¿ƒ¿
,"ÌÈ„e‰i‰ חז"ל כך על דורשים «¿ƒ

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

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

‰Ïaw‰ התורה ¯˜ קבלה של אך «««»»

להתערער  יכלה ‡LB¯ÂLÁזו ÈÓÈ·e eÏawLקּימּו22, ‰Ó23 ƒ≈¬«¿≈ְִ«∆ƒ¿
בתחילה  עצמם על שקיבלו לקבלה תוקף נתינת היא זה 'קיום' ].משמעות

‡Ït ¯·c ‡e‰ ‰¯B‡ÎlL ,¯Ó‡n‰a ˜i„Óe24‰¯Bz ÔzÓ·c , ¿«≈¿««¬»∆ƒ¿»¿«∆∆ƒ¿««»
˙e˜Ï‡ Èelb ÌÏˆ‡ Ê‡ ‰È‰Â ,ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a Ï‡¯NÈ eÈ‰»ƒ¿»≈¿«¿ƒ»ƒ¿»»»∆¿»ƒ¡…
ÛÒBc] ˙ÈÏÚ ÈÎ‰ ‡b¯„a¿«¿»¬ƒ«¬≈¿»
‰¯Bz ÔzÓ Ì„B˜ ÌbL ‰ÊÏ»∆∆«∆««»

ÌÈÈelb eÈ‰רוחנייםÌÈÏÚ »ƒƒ«¬ƒ
Èelb‰ ,¯˙BÈaהאלוקי‰È‰L ¿≈«ƒ∆»»

Ë¯Ù·e ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿«ƒƒ¿»
Èelb‰ ‰p‰ ,ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯˜aƒ¿ƒ««ƒ≈«ƒ
‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓ ˙ÚLa ‰È‰L∆»»ƒ¿«««»»»

[¯˙BÈ „BÚ ‰ÏÚ Èelb מכל אשר ƒ«¬∆≈
ישראל  היו תורה מתן שבשעת מובן זה

המעלה  eבתכלית זאת , ≈ÈÓÈ·ƒלעומת
Ï‡¯NÈ eÈ‰ LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈»ƒ¿»≈
ÛÒBc ,‰„È¯i‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«¿ƒ»¿»

¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰Ï'ה אור של ¿«∆¿≈¿«∆¿≈
L קיים˙eÏb ÏÎc] ˙eÏb ÏÎa ∆¿»»¿»»

ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb ˙Ó‚„a ‡e‰25, ¿À¿«»ƒ¿«ƒ
·È˙k ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚aL BÓÎe26 ¿∆¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ

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

,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ÂÔzÓ ÔÓÊa ¿««ƒ≈ƒ¿«««
Ï‡¯NÈ eÈ‰Lk ,‰¯Bz»¿∆»ƒ¿»≈
˜¯ ‰˙È‰ ,ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ»ƒ»¿»«
,(˙BNÚÏ elÁ‰) ‰ÏÁ˙‰‰««¿»»≈≈«¬
eÈ‰Lk ,ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊ·eƒ¿«¿≈«»»¿∆»
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ּבזה, ּומבאר ּתֹורה. ּבמּתן ּׁשהחּלּו מה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹקּבלּו

ׁשּלהם ּדב  ּומצוֹות הּתֹורה קּיּום היה הּגזרה, זמן ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

מסירּות  להם ׁשהיה לזה [ּדנֹוסף נפׁש. ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָּבמסיר ּות

ּבתֹורה  [ּכּמבאר וׁשלֹום חס לכּפר ׁשּלא ְְְְִֶֶֶַַָָָֹֹֹנפׁש

עֹוׂשים 27אֹור  היּו לא ּדתם ממירים היּו ׁשּבאם ,ְְִִִִֶָָָָֹ

הּיהּודים, על רק היתה הּגזרה ּכי ּכלּום, ְְְְִִֵֶַַַַָָָָלהם

חּוץ  מחׁשבת ּדעּתם על עלתה לא כן ּפי על ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹואף

קּיּום  על ּגם נפׁש מסירּות להם היה וׁשלֹום], ְְִִֶֶֶַַַָָָָחס

ּומצוֹות  ּברּבים 28הּתֹורה קהּלֹות ׁשהקהילּו ועד , ְְְְִִִִִֶַַַָָ

נפׁש ּבמסירּות ּתֹורה והתעֹוררּות 29ללמד .[ ְְְְְִִִִֶֶָֹ

מרּדכי  ידי על היתה ׁשּלהם נפׁש ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמסירּות

את  הּיהּודים וקּבל וזהּו ׁשּבדֹורֹו. מׁשה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַֹהּיהּודי,

רק  היתה ּתֹורה ּדבמּתן לעׂשֹות, החּלּו ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָאׁשר

על  ּכי הּקּבלה, היתה המן ּגזרת ּובזמן ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָָההתחלה

ּתֹורה  על ּבפעל נפׁש מסירּות אז להם ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹידי

יֹותר  נעלית למדרגה זה) (ּבענין נתעּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָּומצוֹות

ּדוקא  אז ולכן ּתֹורה, מּתן ּבזמן ׁשהיּו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָמּכמֹו

הּיהּודים. וקּבל הּקּבלה, ְְְִִֵַַַָָָָהיתה

‰¯B‡ÎÏÂ,לּמאֹור ּבכתית ׁשהּפרּוׁש לֹומר, יׁש ¿ƒ¿»ְִֵֵֶַַַָָ

ונדּכא) (נׁשּבר ּכתית ידי ְְְְִִִֵֶֶַָָׁשעל

ׁשּבזמן  זה על ּבאּור הּוא להּמאֹור, ְְִִִֵֶֶַַַַָמּגיעים

נעלה  ּבאפן נפׁש למסירּות ּבאּו ּדוקא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּגזרה

הּנׁשמה 30ּביֹותר  עצם מּצד היא נפׁש מסירּות ּכי . ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

האֹור), נמצא (ׁשּמּמּנּו מאֹור מּגּלּוי, ְְְִִִִֶֶֶַָָָָׁשּלמעלה

ונדּכא), (נׁשּבר ּדכתית ּבמּצב אז ׁשהיּו ידי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָועל

וסדר  מהמׁש אבל מאֹור. הּנׁשמה, עצם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנתּגּלה

ּבא  לּמאֹור ּבכתית ׁשהּפרּוׁש ּבהּמאמר ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהענינים

ּדענין  מׁשמע, מהימנא, ּדרעיא הענין ְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָלאחרי

הא  את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה לזה ּגם ׁשּי לּמאֹור ּבפנימּיּות.ּכתית ׁשּתהיה מּונה ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
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זה  לפני (ּבהּמאמר) להּמבאר לּמאֹור ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹּבכתית

זן  ּדרא] ׁשּבכל ּדיליּה [ואתּפׁשטּותא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּמׁשה

ּבפנימּיּות. ׁשּתהיה האמּונה את ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָּומפרנס

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

להּמבאר  ּבהמׁש ְְְְְֲֵֶַַַָָֹ(ּבהּמאמר)

את  הּיהּודים וקּבל ּדפרּוׁש הּמאמר, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָּבתחּלת

לעׂשֹות  החּלּו ּׁשהחּלּו18אׁשר מה ׁשּקּבלּו הּוא ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַ

ּתֹורה ּב ּדמּתן היתה 19הּזמן ּתֹורה ּדבמּתן . ְְְְְִַַַַַַָָָָ

אחׁשורֹוׁש ּובימי לעׂשֹות), (החּלּו ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָההתחלה

וקּבל  הּקּבלה, היתה המן) ּגזירת ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָ(ּבזמן

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר ּדר [ועל על 20הּיהּודים. ְְֲִֵֶֶַַַַַַ

ּׁשּקּבלּו21הּפסּוק  מה קּימּו הּיהּודים, וקּבלּו קּימּו ְְְְְְִִִִִֶַַַָ

ּתֹורה  ּבמּתן לנׁשמע נעׂשה ׁשהקּדימּו ּדזה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָּכבר,

אחׁשורֹוׁש ּובימי הּקּבלה, רק מה 22EnIwהיתה ְְֲִֵֵַַַַָָָָ¦§ַ

ּדבר 23ׁשּקּבלּו הּוא ׁשּלכאֹורה ּבהּמאמר, ּומדּיק .[ ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

ּבתכלית 24ּפלא  יׂשראל היּו ּתֹורה ּדבמּתן , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

הכי  ּבדרּגא אלקּות ּגּלּוי אצלם אז והיה ְְְְֱֲִִִֶַָָָָָָֹהעּלּוי,

היּו ּתֹורה מּתן קדם ׁשּגם לזה [ּדנֹוסף ְֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹנעלית

ּביציאת  ׁשהיה הּגּלּוי ּביֹותר, נעלים ְֲִִִִִִֵֶַַַָָּגּלּויים

הּגּלּוי  הּנה סּוף, ים ּבקריעת ּובפרט ְְְִִִִִִִֵַַַַָמצרים

עֹוד  נעלה ּגּלּוי היה ּתֹורה מּתן ּבׁשעת ְֲִִֶֶַַַַָָָָָׁשהיה

ּבתכלית  יׂשראל היּו אחׁשורֹוׁש ּובימי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָיֹותר],

ּגלּות  ׁשּבכל וההסּתר לההעלם ּדנֹוסף ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּירידה,

מצרים  ּגלּות ּבדגמת הּוא ּגלּות ּוכמֹו25[ּדכל , ְְְְְִִַַָָָֻ

ּכתיב  מצרים מׁשה 26ׁשּבגלּות אל ׁשמעּו ולא ְְְְְִִִֶֶֶַָָֹֹ

הּנה  והּמצוֹות], הּתֹורה ּבקּיּום נסיֹונֹות ּכּמה ׁשּיׁשנם ּגלּות, ּבכל הּוא זה ּדר על קׁשה, ּומעבדה רּוח ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹמּקצר

יׂשראל  ּכׁשהיּו ּתֹורה, מּתן ּבזמן כן, ּפי על ואף יֹותר, עֹוד וההסּתר ההעלם היה המן) ּגזרת (ּבזמן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָאז

ּדוקא  אז הּׁשפלּות, ּבתכלית ּכׁשהיּו המן, ּגזרת ּובזמן לעׂשֹות), (החּלּו ההתחלה רק היתה העּלּוי, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּבתכלית
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כג.)18 ט, ה'תשי"א )19אסתר היהודים וקבל ברד"ה נסמנו - ובכ"מ ג. צו, מג"א בתו"א היהודים וקבל ברד"ה גם כ"ה

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

בימי  ד"ה ובפרש"י הגזירה. בזמן הוא אחשורוש בימי שקבלוה דזה משמע, ובכ"מ) רע"א. צט, שם תו"א גם (וראה הבאה

"מאהבת ס"ט.qpdאחשורוש לקמן ראה - בזה ענינים דשני לומר יש ואולי להם". צח,)23שנעשה מג"א בתו"א גם כ"ה

סה"מ  ראה שונים, ענינים שני הם שלכאורה אף - שקבלו" מה "קיימו ע"ד הוא לעשות החלו אשר את היהודים דוקבל א

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

שיז). ע' לישראל".)25ח"א מצירות שהם שם על מצרים שם על נקראו המלכיות "כל ה פט"ז, ב"ר ט.)26ראה ו, וארא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השייכות  הריי"צ. n‰Ï·‡¯אדמו"ר '¯B‡nÏ ˙È˙Î'a Le¯t‰c¿«≈¿»ƒ«»¿«¿…»

ÏÎaL dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â] ‰LnL ‰Ê ÈÙÏ (¯Ó‡n‰a)¿««¬»ƒ¿≈∆∆…∆¿ƒ¿«¿»ƒ≈∆¿»
.˙eiÓÈÙa ‰È‰zL ‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ [‡¯c»»»¿«¿≈∆»¡»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ

(¯Ó‡n‰a) ‡a "‰eˆz ‰z‡Â" ˜eÒta ¯e‡a‰ ‰p‰Â („¿ƒ≈«≈«»¿«»¿«∆»¿««¬»
˙lÁ˙a ¯‡·n‰Ï CLÓ‰a¿∆¿≈¿«¿…»ƒ¿ƒ«

Le¯Ùc ,¯Ó‡n‰ שנאמר הפסוק ««¬»¿≈
אסתר ‰ÌÈ„e‰iבמגילת Ïa˜Â"¿ƒ≈«¿ƒ

"˙BNÚÏ elÁ‰ ¯L‡ ˙‡18 ∆¬∆≈≈«¬
היא  הפסוק של הפשוטה משמעותו

מצוות  את עצמם על קבלו שהיהודים

כשם  הבאים לדורות הפורים חג

אך  הראשונה. בשנה לעשות שהחלו

הפסוק של הפנימית ‰e‡משמעותו
ÔÓf‰a elÁ‰M ‰Ó eÏawL∆ƒ¿«∆≈≈¿«¿«

‰¯Bz ÔzÓc19 על קבלו הם כלומר ¿««»
אלא  הפורים מצוות את רק לא עצמם

יותר  ובאופן כולה, התורה כל את

במתן  זאת קבלו הם בה מהצורה נעלה

סיני  הר על Bz¯‰תורה ÔzÓ·c .ƒ¿««»
‰˙È‰רקelÁ‰) ‰ÏÁ˙‰‰ »¿»««¿»»≈≈

LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·e ,(˙BNÚÏ«¬ƒ≈¬«¿≈
‰˙È‰ (ÔÓ‰ ˙¯ÈÊb ÔÓÊa)ƒ¿«¿ƒ«»»»¿»

‰Ïaw‰ השלימהÏa˜Â , ««»»¿ƒ≈
Â] .ÌÈ„e‰i‰ הוא זה פנימי פירוש «¿ƒ¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯c ÏÚ20 «∆∆«¬««≈
˜eÒt‰ ÏÚ21 כן גם שנאמר ««»
אסתר  eÏa˜Âבמגילת eÓi˜"ƒ¿¿ƒ¿
,"ÌÈ„e‰i‰ חז"ל כך על דורשים «¿ƒ

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

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

‰Ïaw‰ התורה ¯˜ קבלה של אך «««»»

להתערער  יכלה ‡LB¯ÂLÁזו ÈÓÈ·e eÏawLקּימּו22, ‰Ó23 ƒ≈¬«¿≈ְִ«∆ƒ¿
בתחילה  עצמם על שקיבלו לקבלה תוקף נתינת היא זה 'קיום' ].משמעות

‡Ït ¯·c ‡e‰ ‰¯B‡ÎlL ,¯Ó‡n‰a ˜i„Óe24‰¯Bz ÔzÓ·c , ¿«≈¿««¬»∆ƒ¿»¿«∆∆ƒ¿««»
˙e˜Ï‡ Èelb ÌÏˆ‡ Ê‡ ‰È‰Â ,ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a Ï‡¯NÈ eÈ‰»ƒ¿»≈¿«¿ƒ»ƒ¿»»»∆¿»ƒ¡…
ÛÒBc] ˙ÈÏÚ ÈÎ‰ ‡b¯„a¿«¿»¬ƒ«¬≈¿»
‰¯Bz ÔzÓ Ì„B˜ ÌbL ‰ÊÏ»∆∆«∆««»

ÌÈÈelb eÈ‰רוחנייםÌÈÏÚ »ƒƒ«¬ƒ
Èelb‰ ,¯˙BÈaהאלוקי‰È‰L ¿≈«ƒ∆»»

Ë¯Ù·e ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿«ƒƒ¿»
Èelb‰ ‰p‰ ,ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯˜aƒ¿ƒ««ƒ≈«ƒ
‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓ ˙ÚLa ‰È‰L∆»»ƒ¿«««»»»

[¯˙BÈ „BÚ ‰ÏÚ Èelb מכל אשר ƒ«¬∆≈
ישראל  היו תורה מתן שבשעת מובן זה

המעלה  eבתכלית זאת , ≈ÈÓÈ·ƒלעומת
Ï‡¯NÈ eÈ‰ LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈»ƒ¿»≈
ÛÒBc ,‰„È¯i‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«¿ƒ»¿»

¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰Ï'ה אור של ¿«∆¿≈¿«∆¿≈
L קיים˙eÏb ÏÎc] ˙eÏb ÏÎa ∆¿»»¿»»

ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb ˙Ó‚„a ‡e‰25, ¿À¿«»ƒ¿«ƒ
·È˙k ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚aL BÓÎe26 ¿∆¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ

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

,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ÂÔzÓ ÔÓÊa ¿««ƒ≈ƒ¿«««
Ï‡¯NÈ eÈ‰Lk ,‰¯Bz»¿∆»ƒ¿»≈
˜¯ ‰˙È‰ ,ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ»ƒ»¿»«
,(˙BNÚÏ elÁ‰) ‰ÏÁ˙‰‰««¿»»≈≈«¬
eÈ‰Lk ,ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊ·eƒ¿«¿≈«»»¿∆»
‡˜Âc Ê‡ ,˙eÏÙM‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿»«¿»
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`"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

ּבזה, ּומבאר ּתֹורה. ּבמּתן ּׁשהחּלּו מה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹקּבלּו

ׁשּלהם ּדב  ּומצוֹות הּתֹורה קּיּום היה הּגזרה, זמן ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

מסירּות  להם ׁשהיה לזה [ּדנֹוסף נפׁש. ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָּבמסיר ּות

ּבתֹורה  [ּכּמבאר וׁשלֹום חס לכּפר ׁשּלא ְְְְִֶֶֶַַָָָֹֹֹנפׁש

עֹוׂשים 27אֹור  היּו לא ּדתם ממירים היּו ׁשּבאם ,ְְִִִִֶָָָָֹ

הּיהּודים, על רק היתה הּגזרה ּכי ּכלּום, ְְְְִִֵֶַַַַָָָָלהם

חּוץ  מחׁשבת ּדעּתם על עלתה לא כן ּפי על ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹואף

קּיּום  על ּגם נפׁש מסירּות להם היה וׁשלֹום], ְְִִֶֶֶַַַָָָָחס

ּומצוֹות  ּברּבים 28הּתֹורה קהּלֹות ׁשהקהילּו ועד , ְְְְִִִִִֶַַַָָ

נפׁש ּבמסירּות ּתֹורה והתעֹוררּות 29ללמד .[ ְְְְְִִִִֶֶָֹ

מרּדכי  ידי על היתה ׁשּלהם נפׁש ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמסירּות

את  הּיהּודים וקּבל וזהּו ׁשּבדֹורֹו. מׁשה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַֹהּיהּודי,

רק  היתה ּתֹורה ּדבמּתן לעׂשֹות, החּלּו ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָאׁשר

על  ּכי הּקּבלה, היתה המן ּגזרת ּובזמן ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָָההתחלה

ּתֹורה  על ּבפעל נפׁש מסירּות אז להם ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹידי

יֹותר  נעלית למדרגה זה) (ּבענין נתעּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָּומצוֹות

ּדוקא  אז ולכן ּתֹורה, מּתן ּבזמן ׁשהיּו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָמּכמֹו

הּיהּודים. וקּבל הּקּבלה, ְְְִִֵַַַָָָָהיתה

‰¯B‡ÎÏÂ,לּמאֹור ּבכתית ׁשהּפרּוׁש לֹומר, יׁש ¿ƒ¿»ְִֵֵֶַַַָָ

ונדּכא) (נׁשּבר ּכתית ידי ְְְְִִִֵֶֶַָָׁשעל

ׁשּבזמן  זה על ּבאּור הּוא להּמאֹור, ְְִִִֵֶֶַַַַָמּגיעים

נעלה  ּבאפן נפׁש למסירּות ּבאּו ּדוקא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּגזרה

הּנׁשמה 30ּביֹותר  עצם מּצד היא נפׁש מסירּות ּכי . ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

האֹור), נמצא (ׁשּמּמּנּו מאֹור מּגּלּוי, ְְְִִִִֶֶֶַָָָָׁשּלמעלה

ונדּכא), (נׁשּבר ּדכתית ּבמּצב אז ׁשהיּו ידי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָועל

וסדר  מהמׁש אבל מאֹור. הּנׁשמה, עצם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנתּגּלה

ּבא  לּמאֹור ּבכתית ׁשהּפרּוׁש ּבהּמאמר ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהענינים

ּדענין  מׁשמע, מהימנא, ּדרעיא הענין ְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָלאחרי

הא  את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה לזה ּגם ׁשּי לּמאֹור ּבפנימּיּות.ּכתית ׁשּתהיה מּונה ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
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27(.12 הערה סח ע' ח"ג מלוקט בסה"מ שנסמנו במקומות גם וראה ב. צט, א. צז, ב. צא, גדול )28מג"א חידוש שזהו

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

הקודמות.)30 הערות ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Êa ¯‡·Óe .‰¯Bz ÔzÓa elÁ‰M ‰Ó eÏa˜ אדמו"ר כ"ק ƒ¿«∆≈≈¿««»¿»≈»∆

‰Êb¯‰,הריי"צ  ÔÓÊ·c אז, דווקא BÂˆÓe˙הרי ‰¯Bz‰ Ìei˜ ‰È‰ ¿ƒ¿««¿≈»»»ƒ«»ƒ¿
] .LÙ ˙e¯ÈÒÓa Ì‰lL ביותר גדולה היתה נפשם ÛÒBcומסירות ∆»∆ƒ¿ƒ∆∆¿»

ÌBÏLÂ ÒÁ ¯BtÎÏ ‡lL LÙ ˙e¯ÈÒÓ Ì‰Ï ‰È‰L ‰ÊÏ¿∆∆»»»∆¿ƒ∆∆∆…ƒ¿«¿»
¯B‡ ‰¯B˙a ¯‡B·nk]27, «¿»¿»

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

הכופרים  אלה הם יהודים ְִִ'עברים'.

זרה  Ï‡בעבודה ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,¿««ƒ≈…
ıeÁ ˙·LÁÓ ÌzÚc ÏÚ ‰˙ÏÚ»¿»««¿»«¬∆∆

הדת  המרת אודות מחשבה »ÒÁכלומר
,[ÌBÏLÂ נפשם מסירות מזו ויתירה ¿»

בה' אמונתם עצם על רק לא היתה

LÙאלא ˙e¯ÈÒÓ Ì‰Ï ‰È‰»»»∆¿ƒ∆∆
‰¯Bz‰ Ìei˜ ÏÚ Ìb««ƒ«»

˙BÂˆÓe28„ÚÂ כך , כדי ƒ¿¿«
ÌÈa¯a ˙Bl‰˜ eÏÈ‰˜‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ
˙e¯ÈÒÓa ‰¯Bz „ÓÏÏƒ¿…»ƒ¿ƒ

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

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

בזמן  ה' בעבודת דווקא קיימת שהיתה

מתוך  היתה שהיא כיוון המן גזירת

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

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

e¯ÈÒÓ‰¯Bz ÏÚ ÏÚBÙa LÙ ˙ ¿ƒ∆∆¿««»
(‰Ê ÔÈÚa) elÚ˙ ˙BÂˆÓeƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»∆
BÓkÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»«¬≈≈ƒ¿

‰Ïaw‰ ‰˙È‰ ‡˜Âc Ê‡ ÔÎÏÂ ,‰¯Bz ÔzÓ ÔÓÊa eÈ‰L השלימה ∆»ƒ¿«««»¿»≈»«¿»»¿»««»»
התורה  ‰ÌÈ„e‰i.של Ïa˜Â ,¿ƒ≈«¿ƒ

המבוארים  השונים העניינים בין הקשר את להבין שצריך למדנו הקודם בסעיף

למאור' 'כתית במילים הפנימי הפירוש הריי"צ, אדמו"ר כ"ק של במאמר

'רעיא  בתור רבינו משה של ותפקידו

מהימנא'.

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

È„Èשל (מצב '˙È˙k' האדם בו ¿≈»ƒ
(‡k„Â ¯aL כך ידי על דווקא ƒ¿»¿ƒ¿∆

Ï ÌÈÚÈbÓ התגלות,'¯B‡n‰' הרי «ƒƒ¿«»
קשור  איננו זה שעניין לומר ניתן היה

משה  של ועבודתו תפקידו הסברת עם

אלא מהימנא' 'רעיא בתור ‰e‡רבינו
‰¯Êb‰ ÔÓÊaL ‰Ê ÏÚ ¯e‡a≈«∆∆ƒ¿««¿≈»
LÙ ˙e¯ÈÒÓÏ e‡a ‡˜Âc«¿»»ƒ¿ƒ∆∆

¯˙BÈa ‰ÏÚ ÔÙB‡a30Èk . ¿∆«¬∆¿≈ƒ
‡È‰ LÙ ˙e¯ÈÒÓ הנובע דבר ¿ƒ∆∆ƒ

L ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ כאמור ƒ«∆∆«¿»»∆
בנפש  כזו דרגה היא ג' בסעיף

ÈelbÓ,ש  ‰ÏÚÓl נקראת היא אשר ¿«¿»ƒƒ
Óˆ‡בשם epnnL) '¯B‡Ó'»∆ƒ∆ƒ¿»

Ê‡ eÈ‰L È„È ÏÚÂ ,(¯B‡‰»¿«¿≈∆»»
הגזירה קושי »»¿vÓa·בעקבות

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

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

דווקא ‰ÔÈÚבמאמר È¯Á‡Ï¿«¬≈»ƒ¿»
,'‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'c מכך ¿«¿»¿≈¿»

'¯B‡nÏ ˙È˙k' ÔÈÚc ,ÚÓLÓ«¿«¿ƒ¿«»ƒ«»
Ìb CiL'מהימנא ה'רעיא לתפקיד «»«

Ò¯ÙÓeכלומר ÔÊ ‰LnL ‰ÊÏ¿∆∆∆»¿«¿≈
‰È‰zL ‰eÓ‡‰ ˙‡∆»¡»∆ƒ¿∆

.˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ
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הּידּוע LÈÂה) ּפי על זה ׁשּיׂשראל 31לבאר ּדזה ¿≈ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּפׁשּוטה  ּבאמּונה ּבאלקּות ְֱֱֲִִֶֶַָָֹמאמינים

ׁשני  מּצד הּוא זה, על ראיֹות צריכים ְְְְִִִֵֵֶַַָואין

חזי  ׁשּמּזלייהּו לפי ּדהּנׁשמה 32טעמים. . ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

ׁשּלמעלה d`Fxׁשּלמעלה (ראּיה אלקּות ְְֶַָ¨ְְְֱִֶַָָֹ

האמּונה  ׁשּבּגּוף ּבהּנׁשמה ּפֹועל וזה ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָמּׂשכל),

הּוא  האמ ּונה ּדׁשרׁש ּבאּור, ועֹוד ְְֱֱֵֶֶָָֹֹּבאלקּות.

ּדזה  חזי ). מּמּזלי ּה (ׁשּלמעלה הּנׁשמה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמעצם

התקּׁשרּות  היא ּבאלקּות מקּׁשרת הּנׁשמה ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשעצם

ּבענין  לא ּגם ּבסּבה, ּתלּויה (ׁשאינּה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹעצמית

לֹומר, ויׁש מּׂשכל). ׁשּלמעלה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָהראּיה

הּוא, (הענינים) הּבאּורים ׁשני ׁשּבין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּדמהחּלּוקים 

הּבאה  ּבגּוף הּמלּבׁשת ּבהּנׁשמה ְְְְְֱֶֶַַַָָָָָָֻּדהאמּונה

מּקיף. ּבבחינת היא ׁשּלמעלה הּנׁשמה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמראּית
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דהנשמה )31 חזי, דמזלי' משום כו' "האמונה א'קפב ע' ח"ב הנ"ל המשך גם וראה קיד). (ע' פס"א ח"א תער"ב המשך ראה

הנשמה". עצם שמצד האמונה ענין וכן כו', רואה היא למעלה שהיא א.)32כמו ג, מגילה - הגמרא לשון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האמונה ‰) בהחדרת רבינו משה של עבודתו בין הקשר מבואר זה בסעיף

הנשמה. עצם גילוי לבין בפנימיות

Úe„i‰ Èt ÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ31ÌÈÈÓ‡Ó Ï‡¯NiL ‰Êc ¿≈¿»≈∆«ƒ«»«¿∆∆ƒ¿»≈«¬ƒƒ
‡e‰ ‰Ê ÏÚ ˙BÈ‡¯ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰ËeLt ‰eÓ‡a ˙e˜Ï‡a∆¡…∆¡»¿»¿≈¿ƒƒ¿»«∆

.ÌÈÓÚË ÈL „vÓƒ«¿≈¿»ƒ
לקמן: האמורים הדברים הסברת

האלוקית  בנשמה ג', בסעיף כאמור

הנשמה  עצם אשר שונות, דרגות ישנן

הנשמה  חלק ישנו מכולן. למעלה

ובכוחותיו  האדם בגוף הקשור

חלק  ישנו ממנו למעלה הגלויים.

הגשמי. בגוף כלל נתפס שאינו הנשמה

מכל  למעלה היא הנשמה עצם אך

אודות  ביאור: ביתר האמורות. הדרגות

התניא  בספר נאמר האלוקית הנשמה

אך  ממש ממעל אלוקה חלק שהיא

בבחינת  שהיא עליה נאמר כך עם ביחד

נברא" בבחינת שנעשה כפי "אלוקות

חלק  היא הפנימית במהותה כלומר

בעלת  היא בחיצוניותה אך אלוקה

לעצמו. מציאות בעל נברא של 'תבנית'

בנשמה  הקיימות השונות הדרגות

הנשמה  של זה בחלק קשורות יותר, העליונה וזו שבגוף זו האלוקית,

רואה  איננה ולכן הגוף של החומר במסך כבולה התחתונה הדרגה האלוקית.

את  רואה יותר העליונה הדרגה לעומתה אותה. שסובבת הגשמיות את אם כי

הנשמה  של פנימיותה זוהי הנשמה עצם אך ממנו. פנוי מקום אין אשר ה' אור

ממש. אחד דבר הינם ואלוקות היא אשר

הוא אחד טעם טעמים. משני נובעת יהודי של e‰ÈÈÏfnLאמונתו ÈÙÏ¿ƒ∆«»«¿
ÈÊÁ32 שלמעלה הנשמה לחלק כינוי הינו 'מזל' רואה). שמזלם (=לפי ¬ƒ

כלומר ÏÚÓlL‰מהגוף, ‰ÓLp‰cרֹואה) ˙e˜Ï‡ לקמן וכאמור ¿«¿»»∆¿«¿»ָ¡…
ש  הבא חזקה¯‡i‰בסעיף להתאמתות Óגורמת ‰ÏÚÓlL על הנגרמת זו ¿ƒ»∆¿«¿»ƒ

Ï‡aידי  ‰eÓ‡‰ ÛebaL ‰ÓLp‰a ÏÚBt ‰ÊÂ ,(ÏÎO.˙e˜ ≈∆¿∆≈¿«¿»»∆«»¡»∆¡…
¯e‡a „BÚÂ היהודי של האמונה נובעת ‰e‡מניין ‰eÓ‡‰ L¯Lc , ¿≈¿…∆»¡»

‰ÏÚÓlL) ‰ÓLp‰ ÌˆÚÓגםÌˆÚL ‰Êc .(ÈÊÁ dÈÏfnÓ ≈∆∆«¿»»∆¿«¿»ƒ«»≈¬ƒ¿∆∆∆∆
dÈ‡L) ˙ÈÓˆÚ ˙e¯M˜˙‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a ˙¯M˜Ó ‰ÓLp‰«¿»»¿À∆∆∆¡…ƒƒ¿«¿«¿ƒ∆≈»

‰aÒa ‰ÈeÏz חיצונית.ÏÎOÓ ‰ÏÚÓlL ‰i‡¯‰ ÔÈÚa ‡Ï Ìb , ¿»¿ƒ»«…¿ƒ¿«»¿ƒ»∆¿«¿»ƒ≈∆
ממש, ממעל אלוקה חלק להיותה עצמה מצד בה הקיימת התקשרות זו כלומר

אלוקות  זו והיא היא זה שאלוקות ).כך
לקמן: האמורים הדברים הסברת

דרך  על זה הרי הנשמה של השונות הדרגות בין הקשר אודות מדובר כאשר

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

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

סבא!". "סבא, וקרא הזקן אדמו"ר סבו, של בחיקו ישב ילד, צדק הצמח

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

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

של  ידיו הן "אלה הסבא: אמר סבא".

הדבר  חזר וכך סבא?" היכן אך סבא,

הילד  ירד שונות. בצורות עצמו על

מאחורי  והסתתר סבו של מברכיו

פנה  סבא!" "סבא! צעק לפתע הדלת.

הילד  אמר "מה?" הזקן אדמו"ר אליו

סבא" זהו "הנה,

כוללת  האדם מציאות הדברים: הסברת

האיברים  נשמתו. ואת גופו איברי את

כל  הקצה. אל הקצה מן מזה זה שונים

מוגדר  האדם גוף מאיברי אחד

שאר  של מזו השונה מסויימת ב'תבנית'

תפקידו  את יש איבר לכל האיברים.

נשמת  זאת לעומת לו. המיוחד הפרטי

מהותו  היא נוסף, איבר איננה האדם

בתוך  הנמצאת האדם של הפנימית

איננה  האדם נשמת כולם. האיברים

של  אחרת או כזו ב'תבנית' קשורה

איננה  גם כך 'רגליים' של בתבנית מוגדרת שאיננה מידה באותה מסויים, איבר

אך  מ'ראש'. למעלה והיא מ'רגליים' למעלה היא 'ראש', של בתבנית מוגדרת

המהות  היא ה'רגליים'. של הנשמה והיא ה'ראש' של הנשמה היא זה עם ביחד

כאמור  האדם. מאיברי אחד כל ושל הידיים ושל הרגליים של הפנימית

ה'סבא' זה עם ביחד אך הידיים, ואיננו הראש איננו ה'סבא' אחד מצד בסיפור,

הנמצא  נשמתו נמצא זוהי הסבא של כולו כל כולם. האיברים בתוך ומתגלה ת

וכו'. ברגליו ידיו, משתי אחת בכל

השונות  הדרגות אחד מצד ישנן האלוקית, הנפש אודות מדובר כאשר כן, כמו

שמעבר  הנשמה' 'עצם וישנה שלה האיברים בדוגמת שהם בה הקיימות

הדרגות  הדרגות. לכל מעבר היא נוספת, דרגה איננה הנשמה' 'עצם אליהן.

מוגבל  שבגוף הנשמה חלק שונות, רוחניות ב'תבניות' קשורות השונות

שלמעלה  הנשמה חלק האדם, של הגלויים בכוחותיו הקשורה ב'תבנית'

עליונים, עולמות של ברוחניותם הקשורה ב'תבנית' הוא אף מוגדר מהגוף

זה  עם ביחד אך שהיא. 'תבנית' מכל מופשטת הנשמה' 'עצם זאת לעומת

כולן. הדרגות של ה'נשמה' בבחינת והיא הפנימית הנקודה היא הנשמה' 'עצם

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

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

הּמלּבׁשת  ּבהּנׁשמה ּפעּלתּה לכן ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻמהתלּבׁשּות

ׁשהאמּונה  ּובכדי מּקיף. ּבבחינת היא ְְְֱִִִִִֵֶַַָָּבגּוף

ּבפנימּיּות, ּתהיה ּבגּוף) הּמלּבׁשת ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֻ(ּבהּנׁשמה

ּדעצם  עצמית ההתקּׁשרּות ּגּלּוי ידי על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַהּוא

הּנׁשמה  ׁשל העצם היא הּנׁשמה עצם ּכי ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּנׁשמה.

ּדהּנׁשמה  האמּונה ולכן, ּבהּגּוף, ְְְְְֱֵֶֶַַַָָָָָֻהּמלּבׁשת

היא  הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד ּבהּגּוף ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻהּמלּבׁשת

ְִִִָּבפנימּיּותּה.

ÏÚÂ,ׁשּבהּמאמר הענינים קׁשר לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּבהמׁש ּבא לּמאֹור ד(ּכתית) ְְְְִִֵֶֶַָָָָָׁשהענין

זן  ׁשּמׁשה זה ּכי מהימנא, ּדרעיא הענין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹלבאּור

על  ה ּוא ּבפנימ ּיּות ׁשּתהיה האמּונה את ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָּומפרנס

(ׁשּלמעלה  הּנׁשמה עצם את מגּלה ׁשהּוא ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָידי

ּומה  מאֹור. ׁשּלמעלה מאֹור חזי), ְְֲִִֵֵֶַַַָָָמּמּזליּה

ּבה zizMׁשּנאמר ּומבאר ׁשּבכדי לּמאֹור, ּמאמר ֱֶֶַ¨¦ְְְֲִֵֶַַַָָָֹ

ּדכתית  הענין ידי על הּוא להּמאֹור ְְְְְִִִֵַַַַָָָָלהּגיע

ּכי הּוא, הּגלּות, ּדעצם xTrׁשּבזמן הּגּלּוי ְִִֶַַָ¦©ְִֶֶַ

נפׁש הּמסירּות ּבענין הּוא (מאֹור) ְְְְִִֶֶַַַָָָהּנׁשמה

ּכדלקּמן. הּגלּות), ּבזמן הּוא ְְְִִִֶַַַָָָ(ׁשעּקרֹו

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

זה, על נפׁשֹו מֹוסר ׁשהּוא ְְֵֶֶֶַַֹּבאפן

הּנׁשמה. עצם ׁשּמּצד ּבהאמּונה (ּבעּקר) ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָהּוא

חזי), (מּזליּה רֹואה ׁשהּוא זה מּצד ְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָּדהאמּונה

ּדההתאּמתּות  [ּכּידּוע ּגדֹול ּבתקף ׁשהיא ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָֹהגם

ּביֹותר  ּגדֹולה התאּמתּות היא הראּיה ],33ׁשּמּצד ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

סּבה  מּצד היא ׁשּלֹו ׁשהאמּונה ּכיון מקֹום, ֱִִִִֵֶֶַָָָָָָמּכל

עצם  עם קׁשּורה ואינּה ׁשרֹואה) זה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָ(מּצד

וזה  זה, על נפׁשֹו ׁשּימסר מכרח אינֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֻמציאּותֹו,
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וש"נ.)33 .121 ע' ח"ו לקו"ש וראה א). כו, (ר"ה דיין" נעשה עד "אין שלכן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
זה  אין אך ממנה ומתפעל בה חש שהאדם פירושה מקיף בחינת ג' בסעיף כאמור

בעקבות  משתנים אינם פעולותיו וכל ורגשותיו שכלו הגלויים, בכוחותיו מתקבל

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

Ûe‚a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰a איננה ¿«¿»»«¿À∆∆¿
המצומצמת  ב'תבניתם' להתקבל יכולה

ולכן הגלויים הכוחות È‰ƒ‡של
È„Î·e .ÛÈwÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒƒ¿≈
‰ÓLp‰a) ‰eÓ‡‰L∆»¡»¿«¿»»
‰È‰z (Ûe‚a ˙LaÏn‰«¿À∆∆¿ƒ¿∆

˙eiÓÈÙa תתקבל שהאמונה כלומר ƒ¿ƒƒ
האדם  של ורגשותיו בשכלו גם ותיקלט

פעולותיו  בכל ‰e‡ותחדור דווקא ,

Èelb È„È ÏÚ יותר עמוקה נקודה «¿≈ƒ
שהיא ÈÓˆÚ˙בנשמה ˙e¯M˜˙‰‰«ƒ¿«¿«¿ƒ

ÌˆÚ Èk .‰ÓLp‰ ÌˆÚc¿∆∆«¿»»ƒ∆∆
‰ÓLp‰ מהותה מצד היותה עם «¿»»

דווקא  אך שהיא, דרגה מכל למעלה

ÌˆÚ‰ ‡È‰(והפנימיות (=העצמיות ƒ»∆∆
,Ûeb‰a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰ ÏL∆«¿»»«¿À∆∆¿«
‰ÓLp‰c ‰eÓ‡‰ ,ÔÎÏÂ¿»≈»¡»¿«¿»»

L Ûeb‰a ˙LaÏn‰ בה קיימת «¿À∆∆¿«∆
‡È‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnƒ«∆∆«¿»»ƒ

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

בתור  רבינו משה של פעולתו בין קשר

ה'שבירה' מצב לבין אמונה' 'רועה

מדובר  לכאורה הגלות, בזמן הקיים

שונים  ברבדים הקשורים בדברים

'רועה  של תפקידו הנפש. של לחלוטין

האמונה  את להחדיר אמונה',

של  הגלוי ברובד קשור בפנימיות,

וה'שבירה' ה'כתית' זאת לעומת האדם.

הנשמה'. ב'עצם קשורים הגלות שבזמן

אשר  זה בסעיף שלמדנו מה פי על אך

מ'עצם  הנובעת האמונה דווקא

יובנו  האדם בפנימיות קשורה הנשמה'

הדברים.

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

Lהיהודים" B‡nÏ¯ביאור , (˙È˙k)„ ÔÈÚ‰ עצם של התגלותה שזו ∆»ƒ¿»¿»ƒ«»
ÓÈ‰Ó‡'הנשמה ‡ÈÚ¯'c ÔÈÚ‰ ¯e‡·Ï CLÓ‰a ‡a דבר »¿∆¿≈¿≈»ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»

ביניהם  קשר שיש ‰‡eÓ‰המוכיח ˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL ‰Ê Èk ,ƒ∆∆∆»¿«¿≈∆»¡»
ÌˆÚ ˙‡ ‰l‚Ó ‡e‰L È„È ÏÚ ‡e‰ ˙eiÓÈÙa ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ«¿≈∆¿«∆∆∆∆

,(ÈÊÁ dÈÏfnÓ ‰ÏÚÓlL) ‰ÓLp‰'ד בסעיף כאמור 'עצם אשר «¿»»∆¿«¿»ƒ«»≈¬ƒ
בשם נקראת הגלויים הכוחות לעומת ÏÚÓlL‰הנשמה' '¯B‡Ó'»∆¿«¿»

¯Ó‡pL ‰Óe .'¯B‡'Ó בפסוק ≈«∆∆¡«
Óe·‡¯ּכתית" ,"¯B‡nÏ הרי ִָ«»¿…»

ÚÈb‰Ï È„ÎaL ¯Ó‡n‰a¿««¬»∆ƒ¿≈¿«ƒ«
ÔÈÚ‰ È„È ÏÚ ‡e‰ '¯B‡n'‰Ï¿«»«¿≈»ƒ¿»

L '˙È˙Î'c דווקא ÔÓÊaקיים ¿»ƒ∆ƒ¿«
˙eÏb‰ רבינו משה של בזמנו ולא «»

של  מצב היה לא אז אשר במדבר

בכך,'כתית' Èkהביאור ,‡e‰ƒ
מתבטאת  הנשמה שעצם למרות

בפנימיות  האמונה את להחדיר ביכולת

ÌˆÚcוהביטוי‰Èelbעּקראך ִַ«ƒ¿∆∆
‡e‰ ('¯B‡Ó') ‰ÓLp‰ מתגלה «¿»»»

B¯wÚL) LÙ ˙e¯ÈÒn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ∆∆∆ƒ»
.Ôn˜Ï„k ,(˙eÏb‰ ÔÓÊa ‡e‰ƒ¿««»¿ƒ¿«»

,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (Â בין הקשר הסברת ¿»ƒ¿»
נפש, למסירות הנשמה עצם ∆¿Êc‰גילוי

‡È‰ Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰L∆»¡»¿ƒ¿»≈ƒ
ÏÚ BLÙ ¯ÒBÓ ‡e‰L ÔÙB‡a¿∆∆≈«¿«
‰eÓ‡‰a (¯wÚa) ‡e‰ ,‰Ê∆¿ƒ»¿»¡»

c .‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL כאשר ∆ƒ«∆∆«¿»»¿
אודות  התחתונה ‰‡eÓ‰מדובר »¡»
הנובעת e‰L‡יותר, ‰Ê „vÓƒ«∆∆

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

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

זאת  ראה גם הוא אלא הדבר  שכך

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

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

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

דברים  שני הינם והאלוקות האדם

ידי  על נגרם ביניהם והקשר נפרדים

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

אלוקות  עם שלו Âבקשר כן , Lאם ‰Ê דבר של ‰‡eÓ‰בסופו ¿∆∆»¡»
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הּידּוע LÈÂה) ּפי על זה ׁשּיׂשראל 31לבאר ּדזה ¿≈ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּפׁשּוטה  ּבאמּונה ּבאלקּות ְֱֱֲִִֶֶַָָֹמאמינים

ׁשני  מּצד הּוא זה, על ראיֹות צריכים ְְְְִִִֵֵֶַַָואין

חזי  ׁשּמּזלייהּו לפי ּדהּנׁשמה 32טעמים. . ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

ׁשּלמעלה d`Fxׁשּלמעלה (ראּיה אלקּות ְְֶַָ¨ְְְֱִֶַָָֹ

האמּונה  ׁשּבּגּוף ּבהּנׁשמה ּפֹועל וזה ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָמּׂשכל),

הּוא  האמ ּונה ּדׁשרׁש ּבאּור, ועֹוד ְְֱֱֵֶֶָָֹֹּבאלקּות.

ּדזה  חזי ). מּמּזלי ּה (ׁשּלמעלה הּנׁשמה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמעצם

התקּׁשרּות  היא ּבאלקּות מקּׁשרת הּנׁשמה ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשעצם

ּבענין  לא ּגם ּבסּבה, ּתלּויה (ׁשאינּה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹעצמית

לֹומר, ויׁש מּׂשכל). ׁשּלמעלה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָהראּיה

הּוא, (הענינים) הּבאּורים ׁשני ׁשּבין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּדמהחּלּוקים 

הּבאה  ּבגּוף הּמלּבׁשת ּבהּנׁשמה ְְְְְֱֶֶַַַָָָָָָֻּדהאמּונה

מּקיף. ּבבחינת היא ׁשּלמעלה הּנׁשמה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמראּית

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

דהנשמה )31 חזי, דמזלי' משום כו' "האמונה א'קפב ע' ח"ב הנ"ל המשך גם וראה קיד). (ע' פס"א ח"א תער"ב המשך ראה

הנשמה". עצם שמצד האמונה ענין וכן כו', רואה היא למעלה שהיא א.)32כמו ג, מגילה - הגמרא לשון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האמונה ‰) בהחדרת רבינו משה של עבודתו בין הקשר מבואר זה בסעיף

הנשמה. עצם גילוי לבין בפנימיות

Úe„i‰ Èt ÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ31ÌÈÈÓ‡Ó Ï‡¯NiL ‰Êc ¿≈¿»≈∆«ƒ«»«¿∆∆ƒ¿»≈«¬ƒƒ
‡e‰ ‰Ê ÏÚ ˙BÈ‡¯ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰ËeLt ‰eÓ‡a ˙e˜Ï‡a∆¡…∆¡»¿»¿≈¿ƒƒ¿»«∆

.ÌÈÓÚË ÈL „vÓƒ«¿≈¿»ƒ
לקמן: האמורים הדברים הסברת

האלוקית  בנשמה ג', בסעיף כאמור

הנשמה  עצם אשר שונות, דרגות ישנן

הנשמה  חלק ישנו מכולן. למעלה

ובכוחותיו  האדם בגוף הקשור

חלק  ישנו ממנו למעלה הגלויים.

הגשמי. בגוף כלל נתפס שאינו הנשמה

מכל  למעלה היא הנשמה עצם אך

אודות  ביאור: ביתר האמורות. הדרגות

התניא  בספר נאמר האלוקית הנשמה

אך  ממש ממעל אלוקה חלק שהיא

בבחינת  שהיא עליה נאמר כך עם ביחד

נברא" בבחינת שנעשה כפי "אלוקות

חלק  היא הפנימית במהותה כלומר

בעלת  היא בחיצוניותה אך אלוקה

לעצמו. מציאות בעל נברא של 'תבנית'

בנשמה  הקיימות השונות הדרגות

הנשמה  של זה בחלק קשורות יותר, העליונה וזו שבגוף זו האלוקית,

רואה  איננה ולכן הגוף של החומר במסך כבולה התחתונה הדרגה האלוקית.

את  רואה יותר העליונה הדרגה לעומתה אותה. שסובבת הגשמיות את אם כי

הנשמה  של פנימיותה זוהי הנשמה עצם אך ממנו. פנוי מקום אין אשר ה' אור

ממש. אחד דבר הינם ואלוקות היא אשר

הוא אחד טעם טעמים. משני נובעת יהודי של e‰ÈÈÏfnLאמונתו ÈÙÏ¿ƒ∆«»«¿
ÈÊÁ32 שלמעלה הנשמה לחלק כינוי הינו 'מזל' רואה). שמזלם (=לפי ¬ƒ

כלומר ÏÚÓlL‰מהגוף, ‰ÓLp‰cרֹואה) ˙e˜Ï‡ לקמן וכאמור ¿«¿»»∆¿«¿»ָ¡…
ש  הבא חזקה¯‡i‰בסעיף להתאמתות Óגורמת ‰ÏÚÓlL על הנגרמת זו ¿ƒ»∆¿«¿»ƒ

Ï‡aידי  ‰eÓ‡‰ ÛebaL ‰ÓLp‰a ÏÚBt ‰ÊÂ ,(ÏÎO.˙e˜ ≈∆¿∆≈¿«¿»»∆«»¡»∆¡…
¯e‡a „BÚÂ היהודי של האמונה נובעת ‰e‡מניין ‰eÓ‡‰ L¯Lc , ¿≈¿…∆»¡»

‰ÏÚÓlL) ‰ÓLp‰ ÌˆÚÓגםÌˆÚL ‰Êc .(ÈÊÁ dÈÏfnÓ ≈∆∆«¿»»∆¿«¿»ƒ«»≈¬ƒ¿∆∆∆∆
dÈ‡L) ˙ÈÓˆÚ ˙e¯M˜˙‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a ˙¯M˜Ó ‰ÓLp‰«¿»»¿À∆∆∆¡…ƒƒ¿«¿«¿ƒ∆≈»

‰aÒa ‰ÈeÏz חיצונית.ÏÎOÓ ‰ÏÚÓlL ‰i‡¯‰ ÔÈÚa ‡Ï Ìb , ¿»¿ƒ»«…¿ƒ¿«»¿ƒ»∆¿«¿»ƒ≈∆
ממש, ממעל אלוקה חלק להיותה עצמה מצד בה הקיימת התקשרות זו כלומר

אלוקות  זו והיא היא זה שאלוקות ).כך
לקמן: האמורים הדברים הסברת

דרך  על זה הרי הנשמה של השונות הדרגות בין הקשר אודות מדובר כאשר

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

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

סבא!". "סבא, וקרא הזקן אדמו"ר סבו, של בחיקו ישב ילד, צדק הצמח

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

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

של  ידיו הן "אלה הסבא: אמר סבא".

הדבר  חזר וכך סבא?" היכן אך סבא,

הילד  ירד שונות. בצורות עצמו על

מאחורי  והסתתר סבו של מברכיו

פנה  סבא!" "סבא! צעק לפתע הדלת.

הילד  אמר "מה?" הזקן אדמו"ר אליו

סבא" זהו "הנה,

כוללת  האדם מציאות הדברים: הסברת

האיברים  נשמתו. ואת גופו איברי את

כל  הקצה. אל הקצה מן מזה זה שונים

מוגדר  האדם גוף מאיברי אחד

שאר  של מזו השונה מסויימת ב'תבנית'

תפקידו  את יש איבר לכל האיברים.

נשמת  זאת לעומת לו. המיוחד הפרטי

מהותו  היא נוסף, איבר איננה האדם

בתוך  הנמצאת האדם של הפנימית

איננה  האדם נשמת כולם. האיברים

של  אחרת או כזו ב'תבנית' קשורה

איננה  גם כך 'רגליים' של בתבנית מוגדרת שאיננה מידה באותה מסויים, איבר

אך  מ'ראש'. למעלה והיא מ'רגליים' למעלה היא 'ראש', של בתבנית מוגדרת

המהות  היא ה'רגליים'. של הנשמה והיא ה'ראש' של הנשמה היא זה עם ביחד

כאמור  האדם. מאיברי אחד כל ושל הידיים ושל הרגליים של הפנימית

ה'סבא' זה עם ביחד אך הידיים, ואיננו הראש איננו ה'סבא' אחד מצד בסיפור,

הנמצא  נשמתו נמצא זוהי הסבא של כולו כל כולם. האיברים בתוך ומתגלה ת

וכו'. ברגליו ידיו, משתי אחת בכל

השונות  הדרגות אחד מצד ישנן האלוקית, הנפש אודות מדובר כאשר כן, כמו

שמעבר  הנשמה' 'עצם וישנה שלה האיברים בדוגמת שהם בה הקיימות

הדרגות  הדרגות. לכל מעבר היא נוספת, דרגה איננה הנשמה' 'עצם אליהן.

מוגבל  שבגוף הנשמה חלק שונות, רוחניות ב'תבניות' קשורות השונות

שלמעלה  הנשמה חלק האדם, של הגלויים בכוחותיו הקשורה ב'תבנית'

עליונים, עולמות של ברוחניותם הקשורה ב'תבנית' הוא אף מוגדר מהגוף

זה  עם ביחד אך שהיא. 'תבנית' מכל מופשטת הנשמה' 'עצם זאת לעומת

כולן. הדרגות של ה'נשמה' בבחינת והיא הפנימית הנקודה היא הנשמה' 'עצם

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

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

הּמלּבׁשת  ּבהּנׁשמה ּפעּלתּה לכן ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻמהתלּבׁשּות

ׁשהאמּונה  ּובכדי מּקיף. ּבבחינת היא ְְְֱִִִִִֵֶַַָָּבגּוף

ּבפנימּיּות, ּתהיה ּבגּוף) הּמלּבׁשת ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֻ(ּבהּנׁשמה

ּדעצם  עצמית ההתקּׁשרּות ּגּלּוי ידי על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַהּוא

הּנׁשמה  ׁשל העצם היא הּנׁשמה עצם ּכי ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּנׁשמה.

ּדהּנׁשמה  האמּונה ולכן, ּבהּגּוף, ְְְְְֱֵֶֶַַַָָָָָֻהּמלּבׁשת

היא  הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד ּבהּגּוף ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻהּמלּבׁשת

ְִִִָּבפנימּיּותּה.

ÏÚÂ,ׁשּבהּמאמר הענינים קׁשר לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּבהמׁש ּבא לּמאֹור ד(ּכתית) ְְְְִִֵֶֶַָָָָָׁשהענין

זן  ׁשּמׁשה זה ּכי מהימנא, ּדרעיא הענין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹלבאּור

על  ה ּוא ּבפנימ ּיּות ׁשּתהיה האמּונה את ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָּומפרנס

(ׁשּלמעלה  הּנׁשמה עצם את מגּלה ׁשהּוא ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָידי

ּומה  מאֹור. ׁשּלמעלה מאֹור חזי), ְְֲִִֵֵֶַַַָָָמּמּזליּה

ּבה zizMׁשּנאמר ּומבאר ׁשּבכדי לּמאֹור, ּמאמר ֱֶֶַ¨¦ְְְֲִֵֶַַַָָָֹ

ּדכתית  הענין ידי על הּוא להּמאֹור ְְְְְִִִֵַַַַָָָָלהּגיע

ּכי הּוא, הּגלּות, ּדעצם xTrׁשּבזמן הּגּלּוי ְִִֶַַָ¦©ְִֶֶַ

נפׁש הּמסירּות ּבענין הּוא (מאֹור) ְְְְִִֶֶַַַָָָהּנׁשמה

ּכדלקּמן. הּגלּות), ּבזמן הּוא ְְְִִִֶַַַָָָ(ׁשעּקרֹו

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

זה, על נפׁשֹו מֹוסר ׁשהּוא ְְֵֶֶֶַַֹּבאפן

הּנׁשמה. עצם ׁשּמּצד ּבהאמּונה (ּבעּקר) ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָהּוא

חזי), (מּזליּה רֹואה ׁשהּוא זה מּצד ְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָּדהאמּונה

ּדההתאּמתּות  [ּכּידּוע ּגדֹול ּבתקף ׁשהיא ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָֹהגם

ּביֹותר  ּגדֹולה התאּמתּות היא הראּיה ],33ׁשּמּצד ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

סּבה  מּצד היא ׁשּלֹו ׁשהאמּונה ּכיון מקֹום, ֱִִִִֵֶֶַָָָָָָמּכל

עצם  עם קׁשּורה ואינּה ׁשרֹואה) זה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָ(מּצד

וזה  זה, על נפׁשֹו ׁשּימסר מכרח אינֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֻמציאּותֹו,
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וש"נ.)33 .121 ע' ח"ו לקו"ש וראה א). כו, (ר"ה דיין" נעשה עד "אין שלכן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
זה  אין אך ממנה ומתפעל בה חש שהאדם פירושה מקיף בחינת ג' בסעיף כאמור

בעקבות  משתנים אינם פעולותיו וכל ורגשותיו שכלו הגלויים, בכוחותיו מתקבל

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

Ûe‚a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰a איננה ¿«¿»»«¿À∆∆¿
המצומצמת  ב'תבניתם' להתקבל יכולה

ולכן הגלויים הכוחות È‰ƒ‡של
È„Î·e .ÛÈwÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒƒ¿≈
‰ÓLp‰a) ‰eÓ‡‰L∆»¡»¿«¿»»
‰È‰z (Ûe‚a ˙LaÏn‰«¿À∆∆¿ƒ¿∆

˙eiÓÈÙa תתקבל שהאמונה כלומר ƒ¿ƒƒ
האדם  של ורגשותיו בשכלו גם ותיקלט

פעולותיו  בכל ‰e‡ותחדור דווקא ,

Èelb È„È ÏÚ יותר עמוקה נקודה «¿≈ƒ
שהיא ÈÓˆÚ˙בנשמה ˙e¯M˜˙‰‰«ƒ¿«¿«¿ƒ

ÌˆÚ Èk .‰ÓLp‰ ÌˆÚc¿∆∆«¿»»ƒ∆∆
‰ÓLp‰ מהותה מצד היותה עם «¿»»

דווקא  אך שהיא, דרגה מכל למעלה

ÌˆÚ‰ ‡È‰(והפנימיות (=העצמיות ƒ»∆∆
,Ûeb‰a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰ ÏL∆«¿»»«¿À∆∆¿«
‰ÓLp‰c ‰eÓ‡‰ ,ÔÎÏÂ¿»≈»¡»¿«¿»»

L Ûeb‰a ˙LaÏn‰ בה קיימת «¿À∆∆¿«∆
‡È‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnƒ«∆∆«¿»»ƒ

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

בתור  רבינו משה של פעולתו בין קשר

ה'שבירה' מצב לבין אמונה' 'רועה

מדובר  לכאורה הגלות, בזמן הקיים

שונים  ברבדים הקשורים בדברים

'רועה  של תפקידו הנפש. של לחלוטין

האמונה  את להחדיר אמונה',

של  הגלוי ברובד קשור בפנימיות,

וה'שבירה' ה'כתית' זאת לעומת האדם.

הנשמה'. ב'עצם קשורים הגלות שבזמן

אשר  זה בסעיף שלמדנו מה פי על אך

מ'עצם  הנובעת האמונה דווקא

יובנו  האדם בפנימיות קשורה הנשמה'

הדברים.

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

Lהיהודים" B‡nÏ¯ביאור , (˙È˙k)„ ÔÈÚ‰ עצם של התגלותה שזו ∆»ƒ¿»¿»ƒ«»
ÓÈ‰Ó‡'הנשמה ‡ÈÚ¯'c ÔÈÚ‰ ¯e‡·Ï CLÓ‰a ‡a דבר »¿∆¿≈¿≈»ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»

ביניהם  קשר שיש ‰‡eÓ‰המוכיח ˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL ‰Ê Èk ,ƒ∆∆∆»¿«¿≈∆»¡»
ÌˆÚ ˙‡ ‰l‚Ó ‡e‰L È„È ÏÚ ‡e‰ ˙eiÓÈÙa ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ«¿≈∆¿«∆∆∆∆

,(ÈÊÁ dÈÏfnÓ ‰ÏÚÓlL) ‰ÓLp‰'ד בסעיף כאמור 'עצם אשר «¿»»∆¿«¿»ƒ«»≈¬ƒ
בשם נקראת הגלויים הכוחות לעומת ÏÚÓlL‰הנשמה' '¯B‡Ó'»∆¿«¿»

¯Ó‡pL ‰Óe .'¯B‡'Ó בפסוק ≈«∆∆¡«
Óe·‡¯ּכתית" ,"¯B‡nÏ הרי ִָ«»¿…»

ÚÈb‰Ï È„ÎaL ¯Ó‡n‰a¿««¬»∆ƒ¿≈¿«ƒ«
ÔÈÚ‰ È„È ÏÚ ‡e‰ '¯B‡n'‰Ï¿«»«¿≈»ƒ¿»

L '˙È˙Î'c דווקא ÔÓÊaקיים ¿»ƒ∆ƒ¿«
˙eÏb‰ רבינו משה של בזמנו ולא «»

של  מצב היה לא אז אשר במדבר

בכך,'כתית' Èkהביאור ,‡e‰ƒ
מתבטאת  הנשמה שעצם למרות

בפנימיות  האמונה את להחדיר ביכולת

ÌˆÚcוהביטוי‰Èelbעּקראך ִַ«ƒ¿∆∆
‡e‰ ('¯B‡Ó') ‰ÓLp‰ מתגלה «¿»»»

B¯wÚL) LÙ ˙e¯ÈÒn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ∆∆∆ƒ»
.Ôn˜Ï„k ,(˙eÏb‰ ÔÓÊa ‡e‰ƒ¿««»¿ƒ¿«»

,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (Â בין הקשר הסברת ¿»ƒ¿»
נפש, למסירות הנשמה עצם ∆¿Êc‰גילוי

‡È‰ Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰L∆»¡»¿ƒ¿»≈ƒ
ÏÚ BLÙ ¯ÒBÓ ‡e‰L ÔÙB‡a¿∆∆≈«¿«
‰eÓ‡‰a (¯wÚa) ‡e‰ ,‰Ê∆¿ƒ»¿»¡»

c .‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL כאשר ∆ƒ«∆∆«¿»»¿
אודות  התחתונה ‰‡eÓ‰מדובר »¡»
הנובעת e‰L‡יותר, ‰Ê „vÓƒ«∆∆

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

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

זאת  ראה גם הוא אלא הדבר  שכך

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

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

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

דברים  שני הינם והאלוקות האדם

ידי  על נגרם ביניהם והקשר נפרדים

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

אלוקות  עם שלו Âבקשר כן , Lאם ‰Ê דבר של ‰‡eÓ‰בסופו ¿∆∆»¡»
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l`xyiיב ipa z` devz dz`e

נפׁשֹו מֹוסר ׁשהּוא ּבאפן היא ּדיׂשראל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשהאמּונה

העצם  היא ּבאלקּות ׁשהאמּונה מּפני הּוא זה ְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹעל

וׁשלֹום. חס ׁשּיכּפר ּכלל אפׁשר אי  ולכן ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלֹו,

ÏÚÂ ּדזה ּבהּמאמר ּׁשּכתּוב מה לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ

זן  (ׁשהּוא מהימנא רעיא הּוא ְְֲֵֶֶֶַָָָֹׁשּמׁשה

לרֹועי  ּבנֹוגע ּגם הּוא האמּונה) את ְְְְֱֵֵֵֶַַַָָּומפרנס

ׁשּבכל  ּדמׁשה (אתּפׁשטּותא ּדֹור ׁשּבכל ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹיׂשראל

ּדיׂשראל  האמּונה את מחּזקים ׁשהם ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָּדרא)

ּומצוֹות. הּתֹורה ּבקּיּום נפׁש ּבמסירּות ְְְְִִִִֶֶֶַַַָׁשּיעמדּו

האמּונה  את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה זה ְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹּדלכאֹורה,

מקֹומֹות  ּבכּמה (ּכּמבאר זה 34הּוא ּבמאמר וגם ְְְְְֲֶַַַַָָָֹ

ּדעת 35עצמֹו ליׂשראל ׁשּמׁשּפיע ידי על ( ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָ

ּבפנימּיּות, האמּונה ּבאה זה ידי ׁשעל ְְֱֱִִִֵֶֶֶַָָָָֹּבאלקּות

האמּונה  מחּזקים  ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל ׁשרֹועי ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָוזה

זה  ּבמאמר ּדיׂשראל 36(הּמבאר ׁשהאמּונה הּוא ( ְְְְֱֲִֵֶֶַַָָָָָֹ

יׁש הּנ"ל ּפי ועל נפׁש. ּדמסירּות ּבאפן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹּתהיה

זה xTrWלֹומר, הּוא מהימנא ּדרעיא הענין ַ¤¦©ְְְְְִֵֶַָָָָ

ׁשהאמּונה  עצמּה, האמּונה את ּומפרנס זן ְְְֱֱֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהּוא

זה  (מּצד הּגּלּויים מּצד ׁשהיא ּכמֹו רק לא ְְִִִִִִֶֶֶַַַַֹּתהיה

מּצד  אּלא אלקּות) רֹואה ׁשּלמעלה ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּנׁשמה

האמּונה  את ממׁשי ׁשּמׁשה וזה הּנׁשמה. ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹעצם

הּוא והּׂשגה) (ּבדעת מּזה d`vFYּבפנימּיּות ְְְִִִַַַָָ¨¨ִֶ

(המׁשכת  עצמּה האמּונה את ּומפרנס זן ְְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא

הּנׁשמה). עצם מּצד ׁשהיא ּכמֹו האמּונה ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָוגּלּוי

ּבפנימּיּות  האמּונה ּדהמׁשכת ה), (סעיף ְְְְְֱִִִִַַַַָָָוכּנ"ל

עצמית  ההתקּׁשרּות ּגּלּוי ידי על הּוא ְְְְְִִִֵַַַַַַ(ּבדעת)

ּדבזה  לֹומר, יׁש זה ּפי ועל הּנׁשמה. ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָּדעצם

חּזקּו ּבפעל נפׁש למסירּות ׁשהצרכּו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַֹֻׁשּבהּדֹורֹות

האמּונה  את ּדמׁשה) (אתּפׁשטּותא יׂשראל ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָֹרֹועי

הענין  נתּגּלה נפׁש, ּבמסירּות ׁשּתהיה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּדיׂשראל
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רפמ"ב.)34 תניא גם וראה ובכ"מ. ב. עה, משפטים יא.)35תו"א מנשמת )36סעיף ניצוצין "יורדין שם בתו"א משא"כ

כו' zrcמרע"ה cnll."העם את

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈtÓ ‡e‰ ‰Ê ÏÚ BLÙ ¯ÒBÓ ‡e‰L ÔÙB‡a ‡È‰ Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈ƒ¿∆∆≈«¿«∆ƒ¿≈

L זה ברובד אשר הנשמה, מעצם נובעת ‰È‡היא ˙e˜Ï‡a ‰eÓ‡‰ ∆»¡»∆¡…ƒ
BlL ÌˆÚ‰ זה אלוקות אלוקות, בלי קיום לה אין הנשמה עצם מבחינת »∆∆∆

אלוקות  זה והיא ÔÎÏÂהיא ש , כזה באופן היא זו ÏÏkאמונה ¯LÙ‡ È‡ ¿»≈ƒ∆¿»¿»
ÌBÏLÂ ÒÁ ¯tÎiL הוא וממילא ∆ƒ¿…«¿»

נפשו  את .מוסר
רבינו  משה של שתפקידו האמור פי על

מעצם  הנובעת האמונה את לגלות הוא

הקשר  יותר בעומק יובן הנשמה,

לבין  עצמו רבינו משה בין הפנימי

שהם  שלאחריו בדורות הצדיקים

למרות  שלו', 'ההתפשטות בבחינת

שונה. עבודתם שצורת

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

‰e‡היהודים" ‰LnL ‰Êc¿∆∆…∆
) '‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯' בסעיף כאמור «¬»¿≈¿»

‡˙ג' Ò¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L∆»¿«¿≈∆
Ú‚Ba Ìb ‡e‰ (‰eÓ‡‰»¡»«¿≈«
¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯Ï¿≈ƒ¿»≈∆¿»

בשם ( נקראים «¿»¿eËLt˙‡ƒ˙‡שהם
Ì‰L (‡¯c ÏÎaL ‰LÓc¿…∆∆¿»»»∆≈
‰eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ¿«¿ƒ∆»¡»
˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚiL Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈∆««¿ƒ¿ƒ
.˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a LÙ∆∆¿ƒ«»ƒ¿

‰¯B‡ÎÏc משה של עבודתו צורת ¿ƒ¿»
הצדיקים  של עבודתם וצורת רבינו

שונה  LnL‰שהרי,שלאחריו ‰Ê∆∆…∆
‡e‰ ‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ»¿«¿≈∆»¡»

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡B·nk)34 «¿»¿«»¿
BÓˆÚ ‰Ê ¯Ó‡Óa Ì‚Â35ÏÚ ( ¿«¿«¬»∆«¿«

˙Úc Ï‡¯NÈÏ ÚÈtLnL È„È¿≈∆«¿ƒ«¿ƒ¿»≈««
˙e˜Ï‡a בשכל הבנה להם שתהיה ∆¡…

באלוקות, בלב LÈ„Èוהרגשה ÏÚ∆«¿≈
,˙eiÓÈÙa ‰eÓ‡‰ ‰‡a ‰Ê∆»»»¡»ƒ¿ƒƒ
של  התעסקותו שעיקר אומרת זאת

ברובד  היא ישראל בני עם רבינו משה

שלהם. הגלויים הכוחות ¿לעומת Âשל
ÏÎaLזאת  Ï‡¯NÈ ÈÚB¯L ‰Ê∆∆≈ƒ¿»≈∆¿»

‰eÓ‡‰ ÌÈ˜fÁÓ ¯Bc¿«¿ƒ»¡»
‰Ê ¯Ó‡Óa ¯‡B·n‰)36( זה אין «¿»¿«¬»∆

אלא  הלב ברגש וליישבם בשכל הדברים את בלהסביר עוסקים שהם בכך

e¯ÈÒÓc˙תפקידם ÔÙB‡a ‰È‰z Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰L ‡e‰∆»¡»¿ƒ¿»≈ƒ¿∆¿∆ƒ¿ƒ

,LÙ שלמעלה הנפש עצם התעוררות עם קשורה נפש מסירות אשר ∆∆
הגלויים  ‰Ï"pמהכוחות Èt ÏÚÂ את . להחדיר היכולת גם אשר ה' בסעיף ¿«ƒ««

מעצם  הנובעת האמונה בגילוי קשורה האדם של הגלויים בכוחותיו האמונה

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

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

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

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

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

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

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

dÓˆÚ ‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓe¿«¿≈∆»¡»«¿»
של( תוצאה Èel‚Âזו ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ

„vÓ ‡È‰L BÓk ‰eÓ‡‰»¡»¿∆ƒƒ«
ÛÈÚÒ) Ï"pÎÂ .(‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»¿««¿ƒ

c להיות ‰), שתוכל ¿האפשרות
˙eiÓÈÙa ‰eÓ‡‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»¡»ƒ¿ƒƒ

השכל Ú„a˙כלומר ( )ובהשגת ¿««
˙e¯M˜˙‰‰ Èelb È„È ÏÚ ‡e‰«¿≈ƒ«ƒ¿«¿

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

לבין  רבינו משה של עבודתו בין קשר

שלאחריו, ישראל רועי של עבודתם

גילוי  אחת, היא עבודתם שעיקר אלא

אצל  הנשמה. מעצם הנובעת האמונה

ביטוי  לידי הדבר בא רבינו משה

בכוחות  האמונה את להחדיר ביכולתו

ובלב. במוח בדעת הגלויים, הנפש

התגלותה  שלאחריו ישראל רועי אצל

התבטאה  הנשמה שבעצם האמונה של

נפש. המסירות בעניין

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

) Ï‡¯NÈ ה ‡˙eËLt˙‡שהם ƒ¿»≈ƒ¿«¿»
,LÙ ˙e¯ÈÒÓa ‰È‰zL Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰ ˙‡ (‰LÓc הרי ¿…∆∆»¡»¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆∆

Ê‰בכך ÔÈÚa) '‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'c ÔÈÚ‰ ‰lb˙37¯˙BÈ „BÚ ( ƒ¿«»»ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»¿ƒ¿»∆≈
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זה  (ּבענין מהימנא מּבמׁשה 37ּדרעיא יֹותר עֹוד ( ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשהיא  ּכמֹו האמּונה וגּלּוי המׁשכת ּכי ְְְְֱִִִֶַַַָָָעצמֹו.

ואתּפׁשטּותא  מׁשה ידי [ׁשעל הּנׁשמה עצם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּצד

מסירּות  הּוא התּגּלּותּה עּקר ּדרא], ׁשּבכל ְְְִִִִֵֶַַָָָָּדילּיּה

ּבפעל. ְֶֶַֹנפׁש

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

ׁשל l`xUiּומצוֹות lM ּבפּורים היתה ְִֶ¨¦§¨¥ְְִָָ

ּדחנּכה  נפׁש ׁשהּמסירּות המן). ּגזירת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ(ּבזמן

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

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

ּבדֹורֹו16מּמדרׁש38ּבהּמאמר  ׁשקּול היה ׁשּמרּדכי ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָ

הּוא  ּדמׁשה ׁשאתּפׁשטּותא ּדהגם ּבדֹורֹו, ְְְְְֲִֶֶֶַַַָֹֹּכמׁשה

ׁשּמרּדכי  ּבּמדרׁש איתא מקֹום מּכל ּדֹור, ְְְְִִִֶַַָָָָָָּבכל

ויׁש ּבדֹורֹו. ּכמׁשה ּבדֹורֹו ׁשקּול היה ְְְְְֵֶַָָָָֹ(ּדוקא)

ׁשהּוא  הּוא הּיהּודי ּדמרּדכי ׁשּמהּמעלֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָלֹומר,

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

ׁשּדֹורֹו מּזה ּגם ּכּמּובן ׁשּבדֹורֹו, יׂשראל לכל ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּדעת

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

ידי  על יׂשראל) ּדכל מהימנא רעיא (ׁשהּוא זה ענין ּגּלּוי היה ׁשּבמׁשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ[אּלא

ּכח  ׁשּגּלה ידי על זה ענין ּגּלּוי היה ּובמרּדכי ּדֹורֹו, אנׁשי לכל ּדעת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשהמׁשי

מה  ּבהּמאמר ׁשּמביא ידי ּדעל לֹומר, ויׁש ּדֹורֹו]. אנׁשי ׁשּבכל נפׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָהּמסירּות

ּבעל  ּפסק זה ידי על ּבדֹורֹו, ּכמׁשה ׁשקּול היה ּבדֹורֹו ׁשּמרּדכי ּבּמדרׁש ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּׁשּכתּוב

עצמֹו על הּדין את (40הּמאמר מהימנא הרעיא ׁשהּוא ,iENbA אנׁשי ּכל ׁשל ( ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָ§¦ְֵֶַָ

ַהּדֹור.

הּפסּוק ÏÚÂח) ּבבאּור (ּבהּמאמר) הענינים (וסדר) קׁשר לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּבני  את ּתצּוה ּדואּתה הּפרּוׁש את מבאר ׁשּבתחּלה גֹו', ּתצּוה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָואּתה

ידי  על סֹוף ) אין אֹור  (עם יׂשראל ּבני את  ּומחּבר מקּׁשר הּוא ׁשּמׁשה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיׂשראל,
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37(.56 הערה לקמן ג.)38ראה וש"נ.)39סעיף ג. פי"ט, במדב"ר א. פ"ט, ויק"ר המשנה )40ראה בלשון הפירוש ע"ד

מדעתו", ושלא מדעתו ממנו ש"נפרעין מט"ז) (שם המשנה דברי ע"פ - חשבון) ואח"כ (דין וחשבון" "דין רפ"ג) (אבות

בנוגע  "חשבון" עושים זה "דין" שע"פ כיון מדעתו, שלא לעצמו דין פוסק חבירו, של דינו מדעתו פוסק שהאדם שלאחרי

וש"נ). .283 ע' ח"ו לקו"ש (ראה הוא למצבו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„vÓ ‡È‰L BÓk ‰eÓ‡‰ Èel‚Â ˙ÎLÓ‰ Èk .BÓˆÚ ‰LÓaÓƒ¿…∆«¿ƒ«¿»«¿ƒ»¡»¿∆ƒƒ«
ÏÎaL diÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â ‰LÓ È„È ÏÚL] ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»∆«¿≈…∆¿ƒ¿«¿»ƒ≈∆¿»

,[‡¯c את דעת בלמדו משה של בעבודתו גם מתבטאת שהיא למרות הרי »»
אך ÏÚBÙaהעם, LÙ ˙e¯ÈÒÓ ‡e‰ d˙elb˙‰ ¯wÚ שהיה דבר ƒ«ƒ¿«»¿ƒ∆∆¿«

הגלות  שבזמן בדורות דווקא .קיים
(Ê,הריי"צ אדמו"ר כ"ק של במאמר

את  שעוררו ישראל לרועי דוגמא בתור

מוזכר  ישראל, בבני נפש המסירות

נוגע  זה דבר היהודי. מרדכי דווקא

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

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

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

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

‰˙È‰ ÔÓ‰ ˙¯Êb ּבכל ¿≈«»»»¿»ְָ
Ï·‡¯יׂשראל  LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ . ְִֵָ¿«ƒ∆≈¿»≈

L ‰Ó¯Ó‡n‰a ‡·en38 «∆»¿««¬»
L¯„nÓ16‰È‰ ÈÎc¯nL ƒƒ¿»∆»¿¿«»»

B¯B„a ‰LÓk B¯B„a Ïe˜L»¿¿…∆¿
למשה  דווקא מרדכי את משווים חז"ל

Lרבינו  Ì‚‰c של , העניין «¬«∆
‡e‰ "‰LÓc ‡˙eËLt˙‡"ƒ¿«¿»¿…∆

Bc¯קיים ÏÎa של בדורו רק ולא ¿»
‡È˙‡מרדכי, ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»ƒ»

ÈÎc¯nL(=מובא) L¯„na«ƒ¿»∆»¿¿«
B¯B„a Ïe˜L ‰È‰ (‡˜Âc)«¿»»»»¿
,¯ÓBÏ LÈÂ .B¯B„a ‰LÓk¿…∆¿¿≈«
מרדכי  דווקא שבהם הדברים שבין

הוא, רבינו למשה ∆אחת Lדומה
È„e‰i‰ ÈÎc¯Óc ˙BÏÚn‰n≈««¬¿»¿¿««¿ƒ
‡ÈÚ¯'‰ ‰È‰ ‡e‰L ‡e‰∆»»»«¬»

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

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

L ו השפיע‰fÓ Ìb Ô·enk ,B¯B„aL Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ˙Úc CÈLÓ‰ ∆ƒ¿ƒ««¿»ƒ¿»≈∆¿«»«ƒ∆
‰Úc ¯Bc ‡¯˜ (B¯Bc ÈL‡ Ïk) ‰LÓ ÏL B¯BcL39‡l‡] . ∆∆…∆»«¿≈ƒ¿»≈»∆»

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

‡È·nL הריי"צ אדמו"ר כ"ק ∆≈ƒ
¯Ó‡n‰aשלו·e˙kM ‰Ó ¿««¬»«∆»
L¯„na,מרדכי של מעלתו אודות «ƒ¿»

Ïe˜L ‰È‰ B¯B„a ÈÎc¯nL∆»¿¿«¿»»»
LÓk‰Ê È„È ÏÚ ,B¯B„a ‰ ¿…∆¿«¿≈∆

¯Ó‡n‰ ÏÚa ˜Òt כ"ק כלומר »«««««¬»
הריי"צ, ÏÚאותו‡˙אדמו"ר ÔÈc‰ ∆«ƒ«

BÓˆÚ40,כלומר‡ÈÚ¯‰ ‡e‰L «¿∆»«¬»
) ‡ÓÈ‰Ó ּבגּלּויÏk ÏL ( ¿≈¿»ְִ∆»

.¯Bc‰ ÈL‡«¿≈«
¯L˜ ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ (Á¿«ƒ∆≈¿»≈∆∆
¯Ó‡n‰a) ÌÈÈÚ‰ (¯„ÒÂ)¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿««¬»

היהודים" ‰eÒt˜"וקבל ¯e‡·a (¿≈«»
‰lÁ˙aL ,'Â‚ ‰eˆz ‰z‡Â¿«»¿«∆∆ƒ¿ƒ»
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L ש היא ‰e‡משמעותו ‰Ln ∆…∆
Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯aÁÓe ¯M˜Ó¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈
È„È ÏÚ (ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ)ƒ≈«¿≈
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נפׁשֹו מֹוסר ׁשהּוא ּבאפן היא ּדיׂשראל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשהאמּונה

העצם  היא ּבאלקּות ׁשהאמּונה מּפני הּוא זה ְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹעל

וׁשלֹום. חס ׁשּיכּפר ּכלל אפׁשר אי  ולכן ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלֹו,

ÏÚÂ ּדזה ּבהּמאמר ּׁשּכתּוב מה לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ

זן  (ׁשהּוא מהימנא רעיא הּוא ְְֲֵֶֶֶַָָָֹׁשּמׁשה

לרֹועי  ּבנֹוגע ּגם הּוא האמּונה) את ְְְְֱֵֵֵֶַַַָָּומפרנס

ׁשּבכל  ּדמׁשה (אתּפׁשטּותא ּדֹור ׁשּבכל ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹיׂשראל

ּדיׂשראל  האמּונה את מחּזקים ׁשהם ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָּדרא)

ּומצוֹות. הּתֹורה ּבקּיּום נפׁש ּבמסירּות ְְְְִִִִֶֶֶַַַָׁשּיעמדּו

האמּונה  את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה זה ְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹּדלכאֹורה,

מקֹומֹות  ּבכּמה (ּכּמבאר זה 34הּוא ּבמאמר וגם ְְְְְֲֶַַַַָָָֹ

ּדעת 35עצמֹו ליׂשראל ׁשּמׁשּפיע ידי על ( ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָ

ּבפנימּיּות, האמּונה ּבאה זה ידי ׁשעל ְְֱֱִִִֵֶֶֶַָָָָֹּבאלקּות

האמּונה  מחּזקים  ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל ׁשרֹועי ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָוזה

זה  ּבמאמר ּדיׂשראל 36(הּמבאר ׁשהאמּונה הּוא ( ְְְְֱֲִֵֶֶַַָָָָָֹ

יׁש הּנ"ל ּפי ועל נפׁש. ּדמסירּות ּבאפן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹּתהיה

זה xTrWלֹומר, הּוא מהימנא ּדרעיא הענין ַ¤¦©ְְְְְִֵֶַָָָָ

ׁשהאמּונה  עצמּה, האמּונה את ּומפרנס זן ְְְֱֱֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהּוא

זה  (מּצד הּגּלּויים מּצד ׁשהיא ּכמֹו רק לא ְְִִִִִִֶֶֶַַַַֹּתהיה

מּצד  אּלא אלקּות) רֹואה ׁשּלמעלה ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּנׁשמה

האמּונה  את ממׁשי ׁשּמׁשה וזה הּנׁשמה. ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹעצם

הּוא והּׂשגה) (ּבדעת מּזה d`vFYּבפנימּיּות ְְְִִִַַַָָ¨¨ִֶ

(המׁשכת  עצמּה האמּונה את ּומפרנס זן ְְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא

הּנׁשמה). עצם מּצד ׁשהיא ּכמֹו האמּונה ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָוגּלּוי

ּבפנימּיּות  האמּונה ּדהמׁשכת ה), (סעיף ְְְְְֱִִִִַַַַָָָוכּנ"ל

עצמית  ההתקּׁשרּות ּגּלּוי ידי על הּוא ְְְְְִִִֵַַַַַַ(ּבדעת)

ּדבזה  לֹומר, יׁש זה ּפי ועל הּנׁשמה. ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָּדעצם

חּזקּו ּבפעל נפׁש למסירּות ׁשהצרכּו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַֹֻׁשּבהּדֹורֹות

האמּונה  את ּדמׁשה) (אתּפׁשטּותא יׂשראל ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָֹרֹועי

הענין  נתּגּלה נפׁש, ּבמסירּות ׁשּתהיה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּדיׂשראל
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רפמ"ב.)34 תניא גם וראה ובכ"מ. ב. עה, משפטים יא.)35תו"א מנשמת )36סעיף ניצוצין "יורדין שם בתו"א משא"כ

כו' zrcמרע"ה cnll."העם את

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈtÓ ‡e‰ ‰Ê ÏÚ BLÙ ¯ÒBÓ ‡e‰L ÔÙB‡a ‡È‰ Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈ƒ¿∆∆≈«¿«∆ƒ¿≈

L זה ברובד אשר הנשמה, מעצם נובעת ‰È‡היא ˙e˜Ï‡a ‰eÓ‡‰ ∆»¡»∆¡…ƒ
BlL ÌˆÚ‰ זה אלוקות אלוקות, בלי קיום לה אין הנשמה עצם מבחינת »∆∆∆

אלוקות  זה והיא ÔÎÏÂהיא ש , כזה באופן היא זו ÏÏkאמונה ¯LÙ‡ È‡ ¿»≈ƒ∆¿»¿»
ÌBÏLÂ ÒÁ ¯tÎiL הוא וממילא ∆ƒ¿…«¿»

נפשו  את .מוסר
רבינו  משה של שתפקידו האמור פי על

מעצם  הנובעת האמונה את לגלות הוא

הקשר  יותר בעומק יובן הנשמה,

לבין  עצמו רבינו משה בין הפנימי

שהם  שלאחריו בדורות הצדיקים

למרות  שלו', 'ההתפשטות בבחינת

שונה. עבודתם שצורת

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

‰e‡היהודים" ‰LnL ‰Êc¿∆∆…∆
) '‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯' בסעיף כאמור «¬»¿≈¿»

‡˙ג' Ò¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L∆»¿«¿≈∆
Ú‚Ba Ìb ‡e‰ (‰eÓ‡‰»¡»«¿≈«
¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯Ï¿≈ƒ¿»≈∆¿»

בשם ( נקראים «¿»¿eËLt˙‡ƒ˙‡שהם
Ì‰L (‡¯c ÏÎaL ‰LÓc¿…∆∆¿»»»∆≈
‰eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ¿«¿ƒ∆»¡»
˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚiL Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈∆««¿ƒ¿ƒ
.˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a LÙ∆∆¿ƒ«»ƒ¿

‰¯B‡ÎÏc משה של עבודתו צורת ¿ƒ¿»
הצדיקים  של עבודתם וצורת רבינו

שונה  LnL‰שהרי,שלאחריו ‰Ê∆∆…∆
‡e‰ ‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ»¿«¿≈∆»¡»

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡B·nk)34 «¿»¿«»¿
BÓˆÚ ‰Ê ¯Ó‡Óa Ì‚Â35ÏÚ ( ¿«¿«¬»∆«¿«

˙Úc Ï‡¯NÈÏ ÚÈtLnL È„È¿≈∆«¿ƒ«¿ƒ¿»≈««
˙e˜Ï‡a בשכל הבנה להם שתהיה ∆¡…

באלוקות, בלב LÈ„Èוהרגשה ÏÚ∆«¿≈
,˙eiÓÈÙa ‰eÓ‡‰ ‰‡a ‰Ê∆»»»¡»ƒ¿ƒƒ
של  התעסקותו שעיקר אומרת זאת

ברובד  היא ישראל בני עם רבינו משה

שלהם. הגלויים הכוחות ¿לעומת Âשל
ÏÎaLזאת  Ï‡¯NÈ ÈÚB¯L ‰Ê∆∆≈ƒ¿»≈∆¿»

‰eÓ‡‰ ÌÈ˜fÁÓ ¯Bc¿«¿ƒ»¡»
‰Ê ¯Ó‡Óa ¯‡B·n‰)36( זה אין «¿»¿«¬»∆

אלא  הלב ברגש וליישבם בשכל הדברים את בלהסביר עוסקים שהם בכך

e¯ÈÒÓc˙תפקידם ÔÙB‡a ‰È‰z Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰L ‡e‰∆»¡»¿ƒ¿»≈ƒ¿∆¿∆ƒ¿ƒ

,LÙ שלמעלה הנפש עצם התעוררות עם קשורה נפש מסירות אשר ∆∆
הגלויים  ‰Ï"pמהכוחות Èt ÏÚÂ את . להחדיר היכולת גם אשר ה' בסעיף ¿«ƒ««

מעצם  הנובעת האמונה בגילוי קשורה האדם של הגלויים בכוחותיו האמונה

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

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

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

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

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

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

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

dÓˆÚ ‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓe¿«¿≈∆»¡»«¿»
של( תוצאה Èel‚Âזו ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ

„vÓ ‡È‰L BÓk ‰eÓ‡‰»¡»¿∆ƒƒ«
ÛÈÚÒ) Ï"pÎÂ .(‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»¿««¿ƒ

c להיות ‰), שתוכל ¿האפשרות
˙eiÓÈÙa ‰eÓ‡‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»¡»ƒ¿ƒƒ

השכל Ú„a˙כלומר ( )ובהשגת ¿««
˙e¯M˜˙‰‰ Èelb È„È ÏÚ ‡e‰«¿≈ƒ«ƒ¿«¿

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

לבין  רבינו משה של עבודתו בין קשר

שלאחריו, ישראל רועי של עבודתם

גילוי  אחת, היא עבודתם שעיקר אלא

אצל  הנשמה. מעצם הנובעת האמונה

ביטוי  לידי הדבר בא רבינו משה

בכוחות  האמונה את להחדיר ביכולתו

ובלב. במוח בדעת הגלויים, הנפש

התגלותה  שלאחריו ישראל רועי אצל

התבטאה  הנשמה שבעצם האמונה של

נפש. המסירות בעניין

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

) Ï‡¯NÈ ה ‡˙eËLt˙‡שהם ƒ¿»≈ƒ¿«¿»
,LÙ ˙e¯ÈÒÓa ‰È‰zL Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰ ˙‡ (‰LÓc הרי ¿…∆∆»¡»¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆∆

Ê‰בכך ÔÈÚa) '‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'c ÔÈÚ‰ ‰lb˙37¯˙BÈ „BÚ ( ƒ¿«»»ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»¿ƒ¿»∆≈
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`"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

זה  (ּבענין מהימנא מּבמׁשה 37ּדרעיא יֹותר עֹוד ( ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשהיא  ּכמֹו האמּונה וגּלּוי המׁשכת ּכי ְְְְֱִִִֶַַַָָָעצמֹו.

ואתּפׁשטּותא  מׁשה ידי [ׁשעל הּנׁשמה עצם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּצד

מסירּות  הּוא התּגּלּותּה עּקר ּדרא], ׁשּבכל ְְְִִִִֵֶַַָָָָּדילּיּה

ּבפעל. ְֶֶַֹנפׁש

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

ׁשל l`xUiּומצוֹות lM ּבפּורים היתה ְִֶ¨¦§¨¥ְְִָָ

ּדחנּכה  נפׁש ׁשהּמסירּות המן). ּגזירת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ(ּבזמן

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

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

ּבדֹורֹו16מּמדרׁש38ּבהּמאמר  ׁשקּול היה ׁשּמרּדכי ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָ

הּוא  ּדמׁשה ׁשאתּפׁשטּותא ּדהגם ּבדֹורֹו, ְְְְְֲִֶֶֶַַַָֹֹּכמׁשה

ׁשּמרּדכי  ּבּמדרׁש איתא מקֹום מּכל ּדֹור, ְְְְִִִֶַַָָָָָָּבכל

ויׁש ּבדֹורֹו. ּכמׁשה ּבדֹורֹו ׁשקּול היה ְְְְְֵֶַָָָָֹ(ּדוקא)

ׁשהּוא  הּוא הּיהּודי ּדמרּדכי ׁשּמהּמעלֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָלֹומר,

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

ׁשּדֹורֹו מּזה ּגם ּכּמּובן ׁשּבדֹורֹו, יׂשראל לכל ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּדעת

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

ידי  על יׂשראל) ּדכל מהימנא רעיא (ׁשהּוא זה ענין ּגּלּוי היה ׁשּבמׁשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ[אּלא

ּכח  ׁשּגּלה ידי על זה ענין ּגּלּוי היה ּובמרּדכי ּדֹורֹו, אנׁשי לכל ּדעת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשהמׁשי

מה  ּבהּמאמר ׁשּמביא ידי ּדעל לֹומר, ויׁש ּדֹורֹו]. אנׁשי ׁשּבכל נפׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָהּמסירּות

ּבעל  ּפסק זה ידי על ּבדֹורֹו, ּכמׁשה ׁשקּול היה ּבדֹורֹו ׁשּמרּדכי ּבּמדרׁש ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּׁשּכתּוב

עצמֹו על הּדין את (40הּמאמר מהימנא הרעיא ׁשהּוא ,iENbA אנׁשי ּכל ׁשל ( ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָ§¦ְֵֶַָ

ַהּדֹור.

הּפסּוק ÏÚÂח) ּבבאּור (ּבהּמאמר) הענינים (וסדר) קׁשר לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּבני  את ּתצּוה ּדואּתה הּפרּוׁש את מבאר ׁשּבתחּלה גֹו', ּתצּוה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָואּתה

ידי  על סֹוף ) אין אֹור  (עם יׂשראל ּבני את  ּומחּבר מקּׁשר הּוא ׁשּמׁשה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיׂשראל,
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37(.56 הערה לקמן ג.)38ראה וש"נ.)39סעיף ג. פי"ט, במדב"ר א. פ"ט, ויק"ר המשנה )40ראה בלשון הפירוש ע"ד

מדעתו", ושלא מדעתו ממנו ש"נפרעין מט"ז) (שם המשנה דברי ע"פ - חשבון) ואח"כ (דין וחשבון" "דין רפ"ג) (אבות

בנוגע  "חשבון" עושים זה "דין" שע"פ כיון מדעתו, שלא לעצמו דין פוסק חבירו, של דינו מדעתו פוסק שהאדם שלאחרי

וש"נ). .283 ע' ח"ו לקו"ש (ראה הוא למצבו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„vÓ ‡È‰L BÓk ‰eÓ‡‰ Èel‚Â ˙ÎLÓ‰ Èk .BÓˆÚ ‰LÓaÓƒ¿…∆«¿ƒ«¿»«¿ƒ»¡»¿∆ƒƒ«
ÏÎaL diÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â ‰LÓ È„È ÏÚL] ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»∆«¿≈…∆¿ƒ¿«¿»ƒ≈∆¿»

,[‡¯c את דעת בלמדו משה של בעבודתו גם מתבטאת שהיא למרות הרי »»
אך ÏÚBÙaהעם, LÙ ˙e¯ÈÒÓ ‡e‰ d˙elb˙‰ ¯wÚ שהיה דבר ƒ«ƒ¿«»¿ƒ∆∆¿«

הגלות  שבזמן בדורות דווקא .קיים
(Ê,הריי"צ אדמו"ר כ"ק של במאמר

את  שעוררו ישראל לרועי דוגמא בתור

מוזכר  ישראל, בבני נפש המסירות

נוגע  זה דבר היהודי. מרדכי דווקא

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

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

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

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

‰˙È‰ ÔÓ‰ ˙¯Êb ּבכל ¿≈«»»»¿»ְָ
Ï·‡¯יׂשראל  LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ . ְִֵָ¿«ƒ∆≈¿»≈

L ‰Ó¯Ó‡n‰a ‡·en38 «∆»¿««¬»
L¯„nÓ16‰È‰ ÈÎc¯nL ƒƒ¿»∆»¿¿«»»

B¯B„a ‰LÓk B¯B„a Ïe˜L»¿¿…∆¿
למשה  דווקא מרדכי את משווים חז"ל

Lרבינו  Ì‚‰c של , העניין «¬«∆
‡e‰ "‰LÓc ‡˙eËLt˙‡"ƒ¿«¿»¿…∆

Bc¯קיים ÏÎa של בדורו רק ולא ¿»
‡È˙‡מרדכי, ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»ƒ»

ÈÎc¯nL(=מובא) L¯„na«ƒ¿»∆»¿¿«
B¯B„a Ïe˜L ‰È‰ (‡˜Âc)«¿»»»»¿
,¯ÓBÏ LÈÂ .B¯B„a ‰LÓk¿…∆¿¿≈«
מרדכי  דווקא שבהם הדברים שבין

הוא, רבינו למשה ∆אחת Lדומה
È„e‰i‰ ÈÎc¯Óc ˙BÏÚn‰n≈««¬¿»¿¿««¿ƒ
‡ÈÚ¯'‰ ‰È‰ ‡e‰L ‡e‰∆»»»«¬»

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

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

L ו השפיע‰fÓ Ìb Ô·enk ,B¯B„aL Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ˙Úc CÈLÓ‰ ∆ƒ¿ƒ««¿»ƒ¿»≈∆¿«»«ƒ∆
‰Úc ¯Bc ‡¯˜ (B¯Bc ÈL‡ Ïk) ‰LÓ ÏL B¯BcL39‡l‡] . ∆∆…∆»«¿≈ƒ¿»≈»∆»

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

‡È·nL הריי"צ אדמו"ר כ"ק ∆≈ƒ
¯Ó‡n‰aשלו·e˙kM ‰Ó ¿««¬»«∆»
L¯„na,מרדכי של מעלתו אודות «ƒ¿»

Ïe˜L ‰È‰ B¯B„a ÈÎc¯nL∆»¿¿«¿»»»
LÓk‰Ê È„È ÏÚ ,B¯B„a ‰ ¿…∆¿«¿≈∆

¯Ó‡n‰ ÏÚa ˜Òt כ"ק כלומר »«««««¬»
הריי"צ, ÏÚאותו‡˙אדמו"ר ÔÈc‰ ∆«ƒ«

BÓˆÚ40,כלומר‡ÈÚ¯‰ ‡e‰L «¿∆»«¬»
) ‡ÓÈ‰Ó ּבגּלּויÏk ÏL ( ¿≈¿»ְִ∆»

.¯Bc‰ ÈL‡«¿≈«
¯L˜ ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ (Á¿«ƒ∆≈¿»≈∆∆
¯Ó‡n‰a) ÌÈÈÚ‰ (¯„ÒÂ)¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿««¬»

היהודים" ‰eÒt˜"וקבל ¯e‡·a (¿≈«»
‰lÁ˙aL ,'Â‚ ‰eˆz ‰z‡Â¿«»¿«∆∆ƒ¿ƒ»
‰z‡Â'c Le¯t‰ ˙‡ ¯‡·Ó¿»≈∆«≈ƒ¿«»
,'Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈

L ש היא ‰e‡משמעותו ‰Ln ∆…∆
Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯aÁÓe ¯M˜Ó¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈
È„È ÏÚ (ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ)ƒ≈«¿≈
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l`xyiיד ipa z` devz dz`e

מבאר  זה ּולאחרי האמּונה, את ּומפרנס זן ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

(אתּפׁשטּותא  ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל רֹועי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּגם

ּוכמֹו ּדיׂשראל האמּונה את מחּזקים ְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָֹּדמׁשה)

ׁשחּז ׁשּבדֹורֹו) (מׁשה ׁשל מרּדכי אמּונתם את  ק ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

וקּיּום  הּתֹורה ּבלּמּוד חזק לעמד ְְְֲִִִֵַַָָָָֹיׂשראל

ּבכתית  הּפרּוׁש מבאר זה ּולאחרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָהּמצוֹות,

לכאֹורה  ׁשּמדּבר ּתצּוה ואּתה (ׁשּבפסּוק ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָלּמאֹור

ּבחינת  מגּלה ׁשּמׁשה זה ּכי עצמֹו), ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַֹֹּבמׁשה

על  ּבעּקר הּוא הּנׁשמה), (עצם ּדיׂשראל ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָהּמאֹור

(ּכתית) הּגלּות ׁשּבזמן ּדיליּה אתּפׁשטּותא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָידי

ׁשּלהם, נפׁש הּמסירּות ּכח ּביׂשראל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשעֹוררּו

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

CÈ¯ˆÂ ּדכתית הענין הּנ"ל, ּבאּור  ּדלפי להבין, ¿»ƒְְְְִִִִִֵַַָָָָ

ּבני  את ּתצּוה לואּתה ׁשּי ְְְִֵֶֶַַַַָָָלּמאֹור

ׁשּבכל  ּדיליּה ואתּפׁשטּותא ׁשּמׁשה לזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹיׂשראל,

אין  אֹור עם יׂשראל את ּומחּברים מקּׁשרים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָּדֹור

ּבהמׁש לּמאֹור ּכתית נאמר ּובהּכתּוב ְְְֱִֵֶֶַַַָָָסֹוף,

גֹו' אלי ויקחּו ּדענין ,ז זית ׁשמן אלי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָלויקחּו

ׁשּיׂשראל  הּוא למׁשה) ׁשמן מביאים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹ(ׁשּיׂשראל

לעיל  (ּכּמּובא ּבמׁשה אֹור ּתֹוספֹות ְְְִִֵֶַָֹמֹוסיפים

מהּמאמר). ב ְֲִֵַַָסעיף

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

ּבהּזמן  (ּבפׁשטּות) מדּבר ְְְְְֲֵַַַַַלעׂשֹות

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

החּלּו אׁשר  את הּיהּודים וק ּבל ּדפר ּוׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָּבהּמאמר

ׁשהחּלּו מה קּבלּו אחׁשורֹוׁש ׁשּבימי הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַלעׂשֹות

ׁשוקּבל  הּכתּוב ּפׁשטּות לפי ּגם הּוא ּתֹורה, ְְְְִִֵֶַַַַַָָּבמּתן

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

ׁשני  ּתֹורה, ּבמּתן ּׁשהחּלּו מה קּבלּו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָאחׁשורֹוׁש

ידי  על הּגזרה  ּבזמן ׁשהיתה הּקּבלה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָענינים.

ּבהּמאמר), (ּכּמפרׁש ׁשּלהם נפׁש ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמסירּות

ׁשהיא  ּדפּורים, הּנס לאחרי ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּקּבלה

הּגזרה  ּבזמן מהּקּבלה ּגם יֹותר ְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָנעלית
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌbL ¯‡·Ó ‰Ê È¯Á‡Ïe ,‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L∆»¿«¿≈∆»¡»¿«¬≈∆¿»≈∆«
˙‡ ÌÈ˜fÁÓ (‰LÓc ‡˙eËLt˙‡) ¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯≈ƒ¿»≈∆¿»ƒ¿«¿»¿…∆¿«¿ƒ∆
˙‡ ˜fÁL (B¯B„aL ‰LÓ) ÈÎc¯Ó BÓÎe Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰»¡»¿ƒ¿»≈¿»¿¿«…∆∆¿∆ƒ≈∆
Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏa ˜ÊÁ „BÓÚÏ Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙eÓ‡¡»»∆ƒ¿»≈«¬»»¿ƒ«»¿ƒ

¯‡·Ó ‰Ê È¯Á‡Ïe ,˙BÂˆn‰«ƒ¿¿«¬≈∆¿»≈
'¯B‡nÏ ˙È˙Î'a Le¯t‰ הקשור «≈¿»ƒ«»

הגלות כתובות (Lבזמן אלו ∆מילים
‰eˆz ‰z‡Â ˜eÒÙa למרות ¿»¿«»¿«∆

L הפסוק‰LÓa ‰¯B‡ÎÏ ¯a„n ∆¿«≈ƒ¿»¿…∆
BÓˆÚ שלאחריו בצדיקים Èkולא ,( «¿ƒ

‰l‚Ó ‰LnL ‰Êאת˙ÈÁa ∆∆…∆¿«∆¿ƒ«
ÌˆÚ) Ï‡¯NÈc '¯B‡n'‰«»¿ƒ¿»≈∆∆

‡e‰ ,(‰ÓLp‰ בדורו כך כל לא «¿»»
‡˙eËLt˙‡אלא È„È ÏÚ ¯wÚa¿ƒ»«¿≈ƒ¿«¿»

(˙È˙k) ˙eÏb‰ ÔÓÊaL dÈÏÈcƒ≈∆ƒ¿««»»ƒ
Ák Ï‡¯NÈa e¯¯BÚL∆¿¿ƒ¿»≈…«
ÏÚL ,Ì‰lL LÙ ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆»∆∆«

‡e‰ ‰Ê È„ÈעּקרÌˆÚ Èel‚ ¿≈∆ִַƒ∆∆
.¯B‡Ó ,‰ÓLp‰«¿»»»

'ואתה  שבפסוק למדנו המאמר בתחילת

חלק  שני ישנם 'ואתה תצוה' המילים ים.

אודות  מדברות ישראל' בני את תצוה

ישראל. בבני רבינו משה של פעולתו

וגו' זך זית שמן אליך 'ויקחו ובמילים

שבני  והמעלה היתרון אודות מדובר

רבינו. משה אצל מוסיפים ישראל

¯e‡a ÈÙÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ≈
'¯B‡nÏ ˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ ,Ï"p‰««»ƒ¿»¿»ƒ«»

Ï CiL,הפסוק של הראשון חלקו «»ƒ
Èaלמילים  ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'¿«»¿«∆∆¿≈

,'Ï‡¯NÈכלומר‰LnL ‰ÊÏ ƒ¿»≈»∆∆…∆
ÏÎaL dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â¿ƒ¿«¿»ƒ≈∆¿»
˙‡ ÌÈ¯aÁÓe ÌÈ¯M˜Ó ¯Bc¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆
,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ≈

e אולם˙È˙k' ¯Ó‡ ·e˙k‰·¿«»∆¡«»ƒ
Ï CLÓ‰a '¯B‡nÏ השני חלקו «»¿∆¿≈ƒ

למילים הפסוק, ‡EÈÏשל eÁ˜ÈÂ'¿ƒ¿≈∆
,'CÊ ˙ÈÊ ÔÓLבזמן ÔÈÚcבו ∆∆«ƒ»¿ƒ¿«

Ï‡¯NiL) 'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈
‡e‰ (‰LÓÏ ÔÓL ÌÈ‡È·Ó¿ƒƒ∆∆¿…∆
˙BÙÒBz ÌÈÙÈÒBÓ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒƒ¿
ÏÈÚÏ ‡·enk) ‰LÓa ¯B‡¿…∆«»¿≈

.(¯Ó‡n‰Ó · ÛÈÚÒ¿ƒ≈««¬»

למאור', 'כתית במושג נוסף ואופן נוסף עומק שישנו יבואר הבאים בסעיפים

עצמם. ישראל בני של עבודתם ידי על דווקא הוא שלו והגילוי

"˙BNÚÏ elÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â" ·e˙k‰ ‰p‰Â (Ë¿ƒ≈«»¿ƒ≈«¿ƒ∆¬∆≈≈«¬
הרי  הגלות, בזמן דווקא הגיעו אליה הנפלאה המעלה את מבטא כאמור אשר

זה (eËLÙa˙)פסוק ¯a„Ó¿«≈¿«¿
ÔÓf‰aׁשּלאחריÌÈ¯eÙc Òp‰ ¿«¿«ְֲֵֶַ«≈¿ƒ

אסתר  במגילת נאמר זה פסוק שהרי

המן  גזירת של ביטולה LÈÂלאחר .¿≈
¯Ó‡n‰a ·e˙kL ‰Óc ,¯ÓBÏ«¿«∆»¿««¬»

הריי"צ אדמו"ר כ"ק ≈¿Le¯Ùcשל
‡˙הפסוק ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â"¿ƒ≈«¿ƒ∆

‡e‰ "˙BNÚÏ elÁ‰ ¯L‡¬∆≈≈«¬
‰Ó eÏa˜ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈaL∆ƒ≈¬«¿≈ƒ¿«

‰¯Bz ÔzÓa elÁ‰L כיוון ∆≈≈¿««»
היהודים  התעלו אחשוורוש שבתקופת

שהייתה  מעלתם לגבי יתירה במעלה

תורה  מתן זה,בזמן פירוש ‰e‡הרי
·e˙k‰ ˙eËLt ÈÙÏ Ìb«¿ƒ«¿«»

L ה כאמור‰È‰ "'Â‚ Ïa˜Â" ∆¿ƒ≈»»
Òp‰ È¯Á‡Ï ההתעלות כלומר ¿«¬≈«≈

קבלת  לשלימות שגרמה היתירה

צרה  של בזמן רק לא הייתה התורה,

רווחה  של בזמן גם אלא ÏÚÂוגזירה .¿«
LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈaL ‰Êa ,‰Ê Ètƒ∆»∆∆ƒ≈¬«¿≈
ÔzÓa elÁ‰M ‰Ó eÏaƒ̃¿«∆≈≈¿««

.ÌÈÈÚ ÈL ,‰¯Bz אחד עניין »¿≈ƒ¿»ƒ
התורה ‰Ïaw‰הוא של השלימה ««»»

‰¯Êb‰ ÔÓÊa ‰˙È‰L קבלה אשר ∆»¿»ƒ¿««¿≈»
הייתה LÙזו ˙e¯ÈÒn‰ È„È ÏÚ«¿≈«¿ƒ∆∆

¯Ó‡n‰a L¯BÙnk) Ì‰lL∆»∆«¿»¿««¬»
ד' בסעיף לעיל כן Âוכמו שני ), ¿עניין

התורה ‰Ïaw‰הוא  של השלימה ««»»
,ÌÈ¯eÙc Òp‰ È¯Á‡Ï ‰˙È‰L∆»¿»¿«¬≈«≈¿ƒ
Ìb ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰L∆ƒ«¬≈≈«

‰Ïaw‰Óשהייתה‰¯Êb‰ ÔÓÊa ≈««»»ƒ¿««¿≈»
Ôn˜Ï„k)'י לעיל ).סעיף למדנו ¿ƒ¿«»

בזמן  היתירה שההתעלות ד' בסעיף

וב'כתית' ב'שבירה' כרוכה אחשוורוש

הנשמה  עצם של להתגלותה גרמו אשר

מכך  למאור". "כתית במילים כרמוז

להגיע  ניתן הרווחה של בזמן שגם

הדבר  מוכרח כן אם דומה, להתעלות

'כתית'. של עניין קיים אז ¿אכן Âשגם
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`"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

ּבנֹוגע  הּוא זה ּדר ׁשעל לֹומר, ויׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָ(ּכדלקּמן).

ׁשּבזמן  ּדכתית הענין ידי ׁשעל לּמאֹור, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכתית

ּבזה. ענינים ּדׁשני להּמאֹור, מּגיעים ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּגלּות

זה ּכׁשּיׂשרא  מּצד ּכתית ׁשל ּבמּצב נמצאים ל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

(ּכמֹו ּומצוֹות הּתֹורה קּיּום על ּגזרֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָׁשּיׁשנם

זה  ידי ועל הּמאמר ), אמירת ּבזמן ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָׁשהיה

ׁשּלהם. נפׁש הּמסירּות  ידי על להּמאֹור ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמּגיעים

ּכׁשּיׂשראל  ׁשּגם לּמאֹור, ּבכתית ענין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָועֹוד

ּבגׁשמּיּות  הרחבה הרחבה, ׁשל ּבמּצב ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָנמצאים

נמצאים  ׁשהם אּלא ּברּוחנּיּות, הרחבה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָוגם

הּנס 41ּבּגלּות  לאחרי ׁשהיה הּמּצב ּדר [ועל ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

וׂשׂשֹון  וׂשמחה אֹורה היתה ׁשּלּיהּודים ְְְְְְִִִֶַָָָָָּדפּורים,

ּברּוחנּיּות 42ויקר  וגם ּבפׁשטּות מּזה 43, [ויתירה ְְְְִִִִֵֶַַָָָ

xYq`l oYp ond ziA mBW44 ּגם אז ׁשהיה , ¤©¥¨¨¦©§¤§¥ֶַָָָ

עבדי  ׁשאּכּתי אּלא ּדאתהּפכא], ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָהּמעלה

אנן  (ּכתית)45אחׁשורֹוׁש ונדּכאים ׁשבּורים הם ,[ ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָ

מּזה  ּדיׂשראל הּכתית ידי ועל ּבּגלּות. ׁשהם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּזה

להּמאֹור. מּגיעים ּבּגלּות, ְְִִִִֶַַַָָָׁשּנמצאים

ÔÈÚ‰Â מּזה ׁשבּורים הם ׁשּיׂשראל ּדזה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֵֶֶֶָ

הרחבה  להם ּכׁשּיׁש (ּגם ּבּגלּות ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהם

האמּתי  רצֹונֹו ּכי הּוא, ּוברּוחנּיּות), ְְְְֲִִִִִַָָּבגׁשמּיּות

אלקּות, ּגּלּוי ׁשּיהיה הּוא מּיׂשראל אחד ּכל ְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָֹׁשל

מציאּותֹו, לעצם נֹוגע אלקּות) (ּגּלּוי ׁשּזה ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַֹועד

אלקּות  ּגּלּוי מאיר אין הּגלּות ׁשּבזמן זה ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָֹולכן,

ּבזה  ּכׁשּמתּבֹונן [ּובפרט הּבית ּבזמן ׁשהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּכמֹו

ז"ל  רּבֹותינּו ּבית 46ׁשאמרּו נבנה ׁשּלא מי ּכל ְְִִֵֵֶֶַָָָֹ

הּנה  ּבימיו], נחרב ּכאּלּו זה הרי ּבימיו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּמקּדׁש

ּכתית. צּוטרייסלט, אינגאנצן ער איז עצמֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָמּזה

ּבדר  ּכׁשהּוא אצלֹווגם ׁשּמאיר ּביֹותר נעלית ּגא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָ

הּבית  ּבזמן ׁשהיה הּגּלּוי ּבדגמת אלקּות ,47ּגּלּוי ְְְֱִִִִֶַַַַַָָֹֻ

מאיר  אין העֹולם ׁשּבכללּות מּזה מקֹום, ְִִִִֵֵֶֶָָָָָמּכל
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והגזירה".)41 הגלות "זמן - ובה"קיצור" הגלות", "זמן (רק) מובא (סט"ו) המאמר דבפנים טז.)42להעיר, ח, אסתר

ב.)43 טז, מגילה א.)44ראה ח, א.)45אסתר יד, עה"פ )46מגילה תהלים מדרש ב). (ד, ה"א פ"א יומא ירושלמי ראה

ז. אדה"ז).)47קלז, בשם ז ע' שמות הרמון (פלח כלל" הבית נחרב לא רשב"י . . ש"לפני מהידוע להעיר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ú‚Ba ‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚL ,¯ÓBÏ LÈשל B‡nÏ¯',לעניין ˙È˙k' ≈«∆«∆∆∆¿≈«»ƒ«»

היא משמעותו ‰eÏb˙אשר ÔÓÊaL '˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ È„È ÏÚL∆«¿≈»ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿««»
‰Êa ÌÈÈÚ ÈLc ,'¯B‡n‰'Ï ÌÈÚÈbÓ סוגי לשני הקשורים «ƒƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»∆

הוא.תקופות  אחד 'È˙k˙'עניין ÏL ·vÓa ÌÈ‡ˆÓ Ï‡¯NiLk¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«»∆»ƒ
ÏÚ ˙B¯Êb ÌLiL ‰Ê „vÓƒ«∆∆∆¿»¿≈«
BÓk) ˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìeiƒ̃«»ƒ¿¿
¯Ó‡n‰ ˙¯ÈÓ‡ ÔÓÊa ‰È‰L∆»»ƒ¿«¬ƒ«««¬»
בזמן  הריי"צ אדמו"ר כ"ק ידי על

המועצות, בברית הקומוניסטי המשטר

ובמהלך  מאסרו. לפני חדשים מספר

כן  וכמו המאמר נאמר בה ההתוועדות

הריי"צ  אדמו"ר תבע עצמו במאמר

נפש  Ê‰מסירות È„È ÏÚÂ ,(¿«¿≈∆
È„È ÏÚ '¯B‡n‰'Ï ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿«»«¿≈
„BÚÂ .Ì‰lL LÙ ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆»∆¿

ÔÈÚהקיים,'¯B‡nÏ ˙È˙Î'a ƒ¿»¿»ƒ«»
ÌÈ‡ˆÓ Ï‡¯NiLk ÌbL∆«¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
‰·Á¯‰ ,‰·Á¯‰ ÏL ·vÓa¿«»∆«¿»»«¿»»
‰·Á¯‰ Ì‚Â ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿««¿»»

Ì‰L ‡l‡ ,˙eiÁe¯a עדיין ¿»ƒ∆»∆≈
˙eÏba ÌÈ‡ˆÓ41C¯c ÏÚÂ] ƒ¿»ƒ«»¿«∆∆

L ·vn‰ אכןÒp‰ È¯Á‡Ï ‰È‰ ««»∆»»¿«¬≈«≈
‰˙È‰ ÌÈ„e‰ilL ,ÌÈ¯eÙc¿ƒ∆«¿ƒ»¿»

¯˜ÈÂ ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ ‰¯B‡42, »¿ƒ¿»¿»ƒ»
המובנים בגשמיות eËLÙa˙בכל ¿«¿

˙eiÁe¯a Ì‚Â43‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ] ¿«¿»ƒƒ≈»ƒ∆
נּתן  המן ּבית ִֵֶַַָָׁשּגם

Ìbכלומר,44לאסּתר  Ê‡ ‰È‰L ְְֵֶ∆»»»«
‡Ît‰˙‡"c ‰ÏÚn‰ חשוכא ««¬»¿ƒ¿«¿»

לאור)לנהורא" החושך ],(=התהפכות
L ‡l‡ נמצאים עדיין מקום מכל ∆»∆

הגמרא  וכלשון Èzk‡"««ƒבגלות
"Ô‡ LB¯ÂLÁ‡ È„·Ú45 ֿ ) «¿≈¬«¿≈¬«

אנו) אחשורוש עבדי ‰Ìעדיין ,[≈
(˙È˙k) ÌÈ‡k„Â ÌÈ¯e·L¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»ƒ

Ó עצםÂ .˙eÏba Ì‰L ‰f גםÏÚ ƒ∆∆≈«»¿«
'˙È˙k'‰ È„È נשבר והלב ¿≈«»ƒ

Ï‡¯NÈcהנגרםÓ עצם‰f ¿ƒ¿»≈ƒ∆
ÌÈÚÈbÓ ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«»«ƒƒ

Ï התגלות.¯B‡n‰ ¿«»

,‡e‰ ÔÈÚ‰Â קשורה הגזירות בזמן נפש שמסירות שכשם לכך הסיבה ¿»ƒ¿»
בגלות  מהימצאותו ו'כתית' שבור היהודי היות גם כך הנשמה, עצם בגילוי

הנשמה, עצם גילוי את Óמעורר ÌÈ¯e·L Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Êc עצם‰f ¿∆∆ƒ¿»≈≈¿ƒƒ∆
˙eiÓL‚a ‰·Á¯‰ Ì‰Ï LiLk Ìb) ˙eÏba Ì‰L∆≈«»«¿∆≈»∆«¿»»¿«¿ƒ
BBˆ¯ Èk ,‡e‰ ,(˙eiÁe¯·e¿»ƒƒ¿
Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk ÏL ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ∆»∆»ƒƒ¿»≈

,˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰iL ‡e‰ ישנם ∆ƒ¿∆ƒ¡…
אך  בהם חפץ שהאדם שלמרות דברים

לעומתם  בהם, תלויה אינה מציאותו

אינם  חייו בלעדם אשר דברים ישנם

Âחיים  בגילוי . יהודי של רצונו כן ¿כמו
הוא  כך Ú„אלוקות fL‰כדי «∆∆

ÌˆÚÏ Ú‚B (˙e˜Ï‡ Èelb)ƒ¡…≈«¿∆∆
B˙e‡ÈˆÓ בכך מתבטא זה דבר ¿ƒ

יכול  איננו אלוקות בגילוי שכשחסר

כך  עם ÔÓÊaLלהשלים ‰Ê ,ÔÎÏÂ ,¿»≈∆∆ƒ¿«
˙e˜Ï‡ Èelb ¯È‡Ó ÔÈ‡ ˙eÏb‰«»≈≈ƒƒ¡…

˙Èa‰ ÔÓÊa ‰È‰L BÓk בזמן ¿∆»»ƒ¿«««ƒ
קיים היה המקדש «¿Ë¯Ù·e]ƒשבית

e¯Ó‡L ‰Êa ÔBa˙nLk¿∆ƒ¿≈¿∆∆»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯46‡lL ÈÓ Ïk" «≈»ƒ∆…

È¯‰ ÂÈÓÈa Lc˜n‰ ˙Èa ‰·ƒ¿»≈«ƒ¿»¿»»¬≈
"ÂÈÓÈa ·¯Á el‡k ‰Ê כיון ∆¿ƒ∆¿«¿»»

והגלות  החורבן לתיקון שהאחריות

זמן  כל לכן אחד כל על מוטלת

היא  כאילו זה הרי מתמשכת שהגלות

לכך  בנוסף כן ואם זה. ברגע מתרחשת

גילוי  אין בו המצב את להכיל שקשה

המחשבה  נסבלת בלתי הרי אלוקות,

נעשה  ואיננו בי תלוי ‰p‰שהדבר ,[ƒ≈
Ôˆ‡‚È‡ ¯Ú ÊÈ‡ BÓˆÚ ‰fÓƒ∆«¿ƒ∆ƒ¿«¿

ËÏÒÈÈ¯Ëeˆ מזועזע (=הוא ¿≈¿¿
kלגמרי) Ì‚Â .'˙È˙k' אשר , »ƒ¿«¿

ביהודי  b¯„a‡מדובר ‡e‰L∆¿«¿»
L ¯˙BÈa ˙ÈÏÚ לכן¯È‡n «¬≈¿≈∆≈ƒ

˙Ó‚„a ˙e˜Ï‡ Èelb BÏˆ‡∆¿ƒ¡…¿À¿«
˙Èa‰ ÔÓÊa ‰È‰L Èelb‰47, «ƒ∆»»ƒ¿«««ƒ

˙eÏÏÎaL ‰fÓ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»ƒ∆∆ƒ¿»
,Èelb‰ ¯È‡Ó ÔÈ‡ ÌÏBÚ‰»»≈≈ƒ«ƒ
¯È‡nL Èelb‰ ÌbL ,ÁÎeÓ»∆««ƒ∆≈ƒ
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טו l`xyi ipa z` devz dz`e

מבאר  זה ּולאחרי האמּונה, את ּומפרנס זן ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

(אתּפׁשטּותא  ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל רֹועי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּגם

ּוכמֹו ּדיׂשראל האמּונה את מחּזקים ְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָֹּדמׁשה)

ׁשחּז ׁשּבדֹורֹו) (מׁשה ׁשל מרּדכי אמּונתם את  ק ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

וקּיּום  הּתֹורה ּבלּמּוד חזק לעמד ְְְֲִִִֵַַָָָָֹיׂשראל

ּבכתית  הּפרּוׁש מבאר זה ּולאחרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָהּמצוֹות,

לכאֹורה  ׁשּמדּבר ּתצּוה ואּתה (ׁשּבפסּוק ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָלּמאֹור

ּבחינת  מגּלה ׁשּמׁשה זה ּכי עצמֹו), ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַֹֹּבמׁשה

על  ּבעּקר הּוא הּנׁשמה), (עצם ּדיׂשראל ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָהּמאֹור

(ּכתית) הּגלּות ׁשּבזמן ּדיליּה אתּפׁשטּותא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָידי

ׁשּלהם, נפׁש הּמסירּות ּכח ּביׂשראל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשעֹוררּו

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

CÈ¯ˆÂ ּדכתית הענין הּנ"ל, ּבאּור  ּדלפי להבין, ¿»ƒְְְְִִִִִֵַַָָָָ

ּבני  את ּתצּוה לואּתה ׁשּי ְְְִֵֶֶַַַַָָָלּמאֹור

ׁשּבכל  ּדיליּה ואתּפׁשטּותא ׁשּמׁשה לזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹיׂשראל,

אין  אֹור עם יׂשראל את ּומחּברים מקּׁשרים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָּדֹור

ּבהמׁש לּמאֹור ּכתית נאמר ּובהּכתּוב ְְְֱִֵֶֶַַַָָָסֹוף,

גֹו' אלי ויקחּו ּדענין ,ז זית ׁשמן אלי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָלויקחּו

ׁשּיׂשראל  הּוא למׁשה) ׁשמן מביאים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹ(ׁשּיׂשראל

לעיל  (ּכּמּובא ּבמׁשה אֹור ּתֹוספֹות ְְְִִֵֶַָֹמֹוסיפים

מהּמאמר). ב ְֲִֵַַָסעיף

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

ּבהּזמן  (ּבפׁשטּות) מדּבר ְְְְְֲֵַַַַַלעׂשֹות

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

החּלּו אׁשר  את הּיהּודים וק ּבל ּדפר ּוׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָּבהּמאמר

ׁשהחּלּו מה קּבלּו אחׁשורֹוׁש ׁשּבימי הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַלעׂשֹות

ׁשוקּבל  הּכתּוב ּפׁשטּות לפי ּגם הּוא ּתֹורה, ְְְְִִֵֶַַַַַָָּבמּתן

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

ׁשני  ּתֹורה, ּבמּתן ּׁשהחּלּו מה קּבלּו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָאחׁשורֹוׁש

ידי  על הּגזרה  ּבזמן ׁשהיתה הּקּבלה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָענינים.

ּבהּמאמר), (ּכּמפרׁש ׁשּלהם נפׁש ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמסירּות

ׁשהיא  ּדפּורים, הּנס לאחרי ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּקּבלה

הּגזרה  ּבזמן מהּקּבלה ּגם יֹותר ְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָנעלית
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ÌbL ¯‡·Ó ‰Ê È¯Á‡Ïe ,‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L∆»¿«¿≈∆»¡»¿«¬≈∆¿»≈∆«
˙‡ ÌÈ˜fÁÓ (‰LÓc ‡˙eËLt˙‡) ¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯≈ƒ¿»≈∆¿»ƒ¿«¿»¿…∆¿«¿ƒ∆
˙‡ ˜fÁL (B¯B„aL ‰LÓ) ÈÎc¯Ó BÓÎe Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰»¡»¿ƒ¿»≈¿»¿¿«…∆∆¿∆ƒ≈∆
Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏa ˜ÊÁ „BÓÚÏ Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙eÓ‡¡»»∆ƒ¿»≈«¬»»¿ƒ«»¿ƒ

¯‡·Ó ‰Ê È¯Á‡Ïe ,˙BÂˆn‰«ƒ¿¿«¬≈∆¿»≈
'¯B‡nÏ ˙È˙Î'a Le¯t‰ הקשור «≈¿»ƒ«»

הגלות כתובות (Lבזמן אלו ∆מילים
‰eˆz ‰z‡Â ˜eÒÙa למרות ¿»¿«»¿«∆

L הפסוק‰LÓa ‰¯B‡ÎÏ ¯a„n ∆¿«≈ƒ¿»¿…∆
BÓˆÚ שלאחריו בצדיקים Èkולא ,( «¿ƒ

‰l‚Ó ‰LnL ‰Êאת˙ÈÁa ∆∆…∆¿«∆¿ƒ«
ÌˆÚ) Ï‡¯NÈc '¯B‡n'‰«»¿ƒ¿»≈∆∆

‡e‰ ,(‰ÓLp‰ בדורו כך כל לא «¿»»
‡˙eËLt˙‡אלא È„È ÏÚ ¯wÚa¿ƒ»«¿≈ƒ¿«¿»

(˙È˙k) ˙eÏb‰ ÔÓÊaL dÈÏÈcƒ≈∆ƒ¿««»»ƒ
Ák Ï‡¯NÈa e¯¯BÚL∆¿¿ƒ¿»≈…«
ÏÚL ,Ì‰lL LÙ ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆»∆∆«

‡e‰ ‰Ê È„ÈעּקרÌˆÚ Èel‚ ¿≈∆ִַƒ∆∆
.¯B‡Ó ,‰ÓLp‰«¿»»»

'ואתה  שבפסוק למדנו המאמר בתחילת

חלק  שני ישנם 'ואתה תצוה' המילים ים.

אודות  מדברות ישראל' בני את תצוה

ישראל. בבני רבינו משה של פעולתו

וגו' זך זית שמן אליך 'ויקחו ובמילים

שבני  והמעלה היתרון אודות מדובר

רבינו. משה אצל מוסיפים ישראל

¯e‡a ÈÙÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ≈
'¯B‡nÏ ˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ ,Ï"p‰««»ƒ¿»¿»ƒ«»

Ï CiL,הפסוק של הראשון חלקו «»ƒ
Èaלמילים  ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'¿«»¿«∆∆¿≈

,'Ï‡¯NÈכלומר‰LnL ‰ÊÏ ƒ¿»≈»∆∆…∆
ÏÎaL dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â¿ƒ¿«¿»ƒ≈∆¿»
˙‡ ÌÈ¯aÁÓe ÌÈ¯M˜Ó ¯Bc¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆
,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ≈

e אולם˙È˙k' ¯Ó‡ ·e˙k‰·¿«»∆¡«»ƒ
Ï CLÓ‰a '¯B‡nÏ השני חלקו «»¿∆¿≈ƒ

למילים הפסוק, ‡EÈÏשל eÁ˜ÈÂ'¿ƒ¿≈∆
,'CÊ ˙ÈÊ ÔÓLבזמן ÔÈÚcבו ∆∆«ƒ»¿ƒ¿«

Ï‡¯NiL) 'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈
‡e‰ (‰LÓÏ ÔÓL ÌÈ‡È·Ó¿ƒƒ∆∆¿…∆
˙BÙÒBz ÌÈÙÈÒBÓ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒƒ¿
ÏÈÚÏ ‡·enk) ‰LÓa ¯B‡¿…∆«»¿≈

.(¯Ó‡n‰Ó · ÛÈÚÒ¿ƒ≈««¬»

למאור', 'כתית במושג נוסף ואופן נוסף עומק שישנו יבואר הבאים בסעיפים

עצמם. ישראל בני של עבודתם ידי על דווקא הוא שלו והגילוי

"˙BNÚÏ elÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â" ·e˙k‰ ‰p‰Â (Ë¿ƒ≈«»¿ƒ≈«¿ƒ∆¬∆≈≈«¬
הרי  הגלות, בזמן דווקא הגיעו אליה הנפלאה המעלה את מבטא כאמור אשר

זה (eËLÙa˙)פסוק ¯a„Ó¿«≈¿«¿
ÔÓf‰aׁשּלאחריÌÈ¯eÙc Òp‰ ¿«¿«ְֲֵֶַ«≈¿ƒ

אסתר  במגילת נאמר זה פסוק שהרי

המן  גזירת של ביטולה LÈÂלאחר .¿≈
¯Ó‡n‰a ·e˙kL ‰Óc ,¯ÓBÏ«¿«∆»¿««¬»

הריי"צ אדמו"ר כ"ק ≈¿Le¯Ùcשל
‡˙הפסוק ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â"¿ƒ≈«¿ƒ∆

‡e‰ "˙BNÚÏ elÁ‰ ¯L‡¬∆≈≈«¬
‰Ó eÏa˜ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈaL∆ƒ≈¬«¿≈ƒ¿«

‰¯Bz ÔzÓa elÁ‰L כיוון ∆≈≈¿««»
היהודים  התעלו אחשוורוש שבתקופת

שהייתה  מעלתם לגבי יתירה במעלה

תורה  מתן זה,בזמן פירוש ‰e‡הרי
·e˙k‰ ˙eËLt ÈÙÏ Ìb«¿ƒ«¿«»

L ה כאמור‰È‰ "'Â‚ Ïa˜Â" ∆¿ƒ≈»»
Òp‰ È¯Á‡Ï ההתעלות כלומר ¿«¬≈«≈

קבלת  לשלימות שגרמה היתירה

צרה  של בזמן רק לא הייתה התורה,

רווחה  של בזמן גם אלא ÏÚÂוגזירה .¿«
LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈaL ‰Êa ,‰Ê Ètƒ∆»∆∆ƒ≈¬«¿≈
ÔzÓa elÁ‰M ‰Ó eÏaƒ̃¿«∆≈≈¿««

.ÌÈÈÚ ÈL ,‰¯Bz אחד עניין »¿≈ƒ¿»ƒ
התורה ‰Ïaw‰הוא של השלימה ««»»

‰¯Êb‰ ÔÓÊa ‰˙È‰L קבלה אשר ∆»¿»ƒ¿««¿≈»
הייתה LÙזו ˙e¯ÈÒn‰ È„È ÏÚ«¿≈«¿ƒ∆∆

¯Ó‡n‰a L¯BÙnk) Ì‰lL∆»∆«¿»¿««¬»
ד' בסעיף לעיל כן Âוכמו שני ), ¿עניין

התורה ‰Ïaw‰הוא  של השלימה ««»»
,ÌÈ¯eÙc Òp‰ È¯Á‡Ï ‰˙È‰L∆»¿»¿«¬≈«≈¿ƒ
Ìb ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰L∆ƒ«¬≈≈«

‰Ïaw‰Óשהייתה‰¯Êb‰ ÔÓÊa ≈««»»ƒ¿««¿≈»
Ôn˜Ï„k)'י לעיל ).סעיף למדנו ¿ƒ¿«»

בזמן  היתירה שההתעלות ד' בסעיף

וב'כתית' ב'שבירה' כרוכה אחשוורוש

הנשמה  עצם של להתגלותה גרמו אשר

מכך  למאור". "כתית במילים כרמוז

להגיע  ניתן הרווחה של בזמן שגם

הדבר  מוכרח כן אם דומה, להתעלות

'כתית'. של עניין קיים אז ¿אכן Âשגם
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ּבנֹוגע  הּוא זה ּדר ׁשעל לֹומר, ויׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָ(ּכדלקּמן).

ׁשּבזמן  ּדכתית הענין ידי ׁשעל לּמאֹור, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכתית

ּבזה. ענינים ּדׁשני להּמאֹור, מּגיעים ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּגלּות

זה ּכׁשּיׂשרא  מּצד ּכתית ׁשל ּבמּצב נמצאים ל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

(ּכמֹו ּומצוֹות הּתֹורה קּיּום על ּגזרֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָׁשּיׁשנם

זה  ידי ועל הּמאמר ), אמירת ּבזמן ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָׁשהיה

ׁשּלהם. נפׁש הּמסירּות  ידי על להּמאֹור ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמּגיעים

ּכׁשּיׂשראל  ׁשּגם לּמאֹור, ּבכתית ענין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָועֹוד

ּבגׁשמּיּות  הרחבה הרחבה, ׁשל ּבמּצב ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָנמצאים

נמצאים  ׁשהם אּלא ּברּוחנּיּות, הרחבה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָוגם

הּנס 41ּבּגלּות  לאחרי ׁשהיה הּמּצב ּדר [ועל ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

וׂשׂשֹון  וׂשמחה אֹורה היתה ׁשּלּיהּודים ְְְְְְִִִֶַָָָָָּדפּורים,

ּברּוחנּיּות 42ויקר  וגם ּבפׁשטּות מּזה 43, [ויתירה ְְְְִִִִֵֶַַָָָ

xYq`l oYp ond ziA mBW44 ּגם אז ׁשהיה , ¤©¥¨¨¦©§¤§¥ֶַָָָ

עבדי  ׁשאּכּתי אּלא ּדאתהּפכא], ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָהּמעלה

אנן  (ּכתית)45אחׁשורֹוׁש ונדּכאים ׁשבּורים הם ,[ ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָ

מּזה  ּדיׂשראל הּכתית ידי ועל ּבּגלּות. ׁשהם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּזה

להּמאֹור. מּגיעים ּבּגלּות, ְְִִִִֶַַַָָָׁשּנמצאים

ÔÈÚ‰Â מּזה ׁשבּורים הם ׁשּיׂשראל ּדזה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֵֶֶֶָ

הרחבה  להם ּכׁשּיׁש (ּגם ּבּגלּות ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהם

האמּתי  רצֹונֹו ּכי הּוא, ּוברּוחנּיּות), ְְְְֲִִִִִַָָּבגׁשמּיּות

אלקּות, ּגּלּוי ׁשּיהיה הּוא מּיׂשראל אחד ּכל ְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָֹׁשל

מציאּותֹו, לעצם נֹוגע אלקּות) (ּגּלּוי ׁשּזה ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַֹועד

אלקּות  ּגּלּוי מאיר אין הּגלּות ׁשּבזמן זה ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָֹולכן,

ּבזה  ּכׁשּמתּבֹונן [ּובפרט הּבית ּבזמן ׁשהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּכמֹו

ז"ל  רּבֹותינּו ּבית 46ׁשאמרּו נבנה ׁשּלא מי ּכל ְְִִֵֵֶֶַָָָֹ

הּנה  ּבימיו], נחרב ּכאּלּו זה הרי ּבימיו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּמקּדׁש

ּכתית. צּוטרייסלט, אינגאנצן ער איז עצמֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָמּזה

ּבדר  ּכׁשהּוא אצלֹווגם ׁשּמאיר ּביֹותר נעלית ּגא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָ

הּבית  ּבזמן ׁשהיה הּגּלּוי ּבדגמת אלקּות ,47ּגּלּוי ְְְֱִִִִֶַַַַַָָֹֻ

מאיר  אין העֹולם ׁשּבכללּות מּזה מקֹום, ְִִִִֵֵֶֶָָָָָמּכל
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l`xyiטז ipa z` devz dz`e

הּוא  אצלֹו ׁשּמאיר הּגּלּוי ׁשּגם מּוכח, ְִִִֵֶֶֶַַַָהּגּלּוי,

הּבלי  סֹוף אין אֹור ּגּלּוי  ּדכׁשּמאיר מגּבל. ְְְִִִִִֵֵֶַָֻּגּלּוי

מקֹום  ּוכׁשּיׁשנֹו מקֹום, ּבכל הּוא הּגּלּוי ְְְְִֶֶַָָָּגבּול,

ּגּלּוי  ׁשם מאיר ׁשאין נּדחת) ּפּנה (אפּלּו ֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָאחד

ׁשהּוא  ּבהּמקֹום (ּגם ׁשהּגּלּוי מּפני הּוא ְְֱִִֵֶֶַַַָֹאלקּות,

ׁשּמּובא  מה [וזהּו מגּבל. ּגּלּוי הּוא ְְִִֵֶֶַָָֻמאיר)

הּזקן  אדמֹו"ר ּבּתּקּונים 48ּבמאמר 49ּדאיתא ְְְֲִִִֵַַַַַָָ

ּבתׁשּובה  חֹוזר אחד צּדיק היה אם ְֲִִִִֵֶֶַָָָָׁשאפּלּו

ּתׁשּובה  ידי על ּכי מׁשיח, ּבא היה ּבדֹורֹו ְְְְִִֵֵַַָָָָָָׁשלמה

ּגבּול, הּבלי סֹוף אין אֹור ּגּלּוי ממׁשיכים ְְְְִִִִֵֵַַָׁשלמה

מאיר  ׁשאין ּומּזה מקֹום]. ּבכל הּוא זה ְְִִִֵֵֶֶֶָָוגּלּוי

נׁשּבר  הּוא סֹוף, אין אֹור עצמּות ּגּלּוי ְְְִִֵֶַָאצלֹו

ׁשחֹולה  הּידּוע ּדר [ועל ּכתית. ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָונדּכא,

ּבינה  ׁשערי מ"ט ּכׁשּמּׂשיג ׁשּגם  מ"ט, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָּבגימטר ּיא

חֹולה  הּוא הּנּו"ן, ׁשער לֹו ׁשחסר וידּוע 50אּלא .[ ְֵֶֶֶַַַַָָָ

צדק' ה'ּצמח ּׁשּכתב מּמֹורנּו51מה נׁשמע ׁשהיה ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

זע  וויל אי הּזקן) (אדמֹו"ר עדן נׁשמתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָורּבנּו

וויל  אי עדן ּגן דאיין ניט וויל אי ניסט ְְִִִִִִֵֶַַָגאר

אז  ניט מער וויל אי כּו' הּבא עֹולם דאיין ְִִִִֶַַַָָניט

זה  לׁשֹון נׁשמע ׁשהיה ידי ועל אליין. ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּדי

[ּדפרּוׁש הּזקן ׁשּזה didמאדמֹו"ר הּוא נׁשמע  ְְֵֵֵַַָ¨¨ְִֶֶַ

ּדבר  היה ׁשּזה אּלא מיחדים ּבזמּנים רק לא ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻהיה

ידי  על זה ׁשּנתּפרסם לאחרי ּובפרט ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהרגיל],

ואחת  אחד לכל הּכח נּתן צדק', ְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹה'ּצמח

ועד  העצמּות, ּגּלּוי יהיה רצֹונֹו ׁשעּקר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָמּיׂשראל

ׁשּכן  ּומּכל זה, ּגּלּוי מאיר ׁשּכׁשאין ,ּכ ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָּכדי

(ּגּלּוי  הּגּלּוי אפּלּו מאיר ׁשאין הּגלּות ְֲִִִִִֵֵֶַַַָּבזמן

xF`,ּדכתית ּבמּצב הּוא הּבית, ּבזמן ׁשהיה (ְְְִִִֶַַַַָָָָ

ותחזינה  יֹותר) (אֹו יֹום ּבכל ּפעמים ג' ְְְְֱִֵֵֶֶַָָָּומבּקׁש

העצמּות. לגּלּוי ועד אלקּות ּגּלּוי יהיה ׁשאז ּברחמים, לצּיֹון ּבׁשּוב ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹעינינּו
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תג.)48 ע' הקצרים אדה"ז יחזרון )49מאמרי דאי ד): (כג, נח ס"פ חדש זהר וראה שם. הקצרים אדה"ז במאמרי כ"ה

גלותא. כל יתכנש כנישתא חדא או כנישתא רישי המשך )50בתשובה ב. צז, ברכה לקו"ת וירא. פ' להאריז"ל טעהמ"צ

צט). (ע' פס"ג תרל"ז סע"א).)51וככה (קלח, פ"מ להצ"צ התפלה מצות בשרש הובא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÏa‰ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ Èelb ¯È‡nLÎc .Ïa‚Ó Èelb ‡e‰ BÏˆ‡∆¿ƒÀ¿»ƒ¿∆≈ƒƒ≈«¿ƒ

Ïe·b ש בכך הוא גבול בלי שהינו לכך ÌB˜Ó,הביטוי ÏÎa ‡e‰ Èelb‰ ¿«ƒ¿»»
ÌL ¯È‡Ó ÔÈ‡L (˙Ác ‰pt elÙ‡) „Á‡ ÌB˜Ó BLiLÎe¿∆∆¿»∆»¬ƒƒ»ƒ««∆≈≈ƒ»
(¯È‡Ó ‡e‰L ÌB˜n‰a Ìb) Èelb‰L ÈtÓ ‡e‰ ,˙e˜Ï‡ Èelbƒ¡…ƒ¿≈∆«ƒ«¿«»∆≈ƒ

e‰ÊÂ] .Ïa‚Ó Èelb ‡e‰ הביאור ƒÀ¿»¿∆
‡„BÓ"¯ב  ¯Ó‡Óa ‡·enL ‰Ó«∆»¿«¬««¿

Ô˜f‰48‡˙È‡cÌÈewza49 «»≈¿ƒ»«ƒƒ
זוהר) בתיקוני elÙ‡L∆¬ƒ(=שמובא

¯ÊBÁ „Á‡ ˜Ècˆ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«ƒ∆»≈
‰È‰ B¯B„a ‰ÓÏL ‰·eL˙aƒ¿»¿≈»¿»»

,ÁÈLÓ ‡a משיח ביאת בין הקשר »»ƒ«
הוא שלימה È„Èלתשובה ÏÚ Èkƒ«¿≈

ÌÈÎÈLÓÓ ‰ÓÏL ‰·eLz¿»¿≈»«¿ƒƒ
‰ÈÏaומגלים ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ Èelbƒ≈«¿ƒ

ÏÎa ‡e‰ ‰Ê Èel‚Â ,Ïe·b¿¿ƒ∆¿»
ÌB˜Ó משיח בביאת שתהיה הגאולה . »

גבול  הבלי סוף אין אור בגילוי קשורה

פינה  תישאר לא זו שבגאולה כיון

תיגאל  שלא ÔÈ‡Lבעולם ‰fÓe .[ƒ∆∆≈
Èelb BÏˆ‡ ¯È‡Óשל˙eÓˆÚ ≈ƒ∆¿ƒ«¿

¯aL ‡e‰ ,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡≈ƒ¿»
C¯c ÏÚÂ] .'˙È˙k' ,‡k„Â¿ƒ¿∆»ƒ¿«∆∆

L Úe„i‰ המילה'‰ÏBÁ' «»«∆∆
,Ë"Ó ‡i¯ËÓÈ‚a הדבר ומשמעות ¿ƒ«¿ƒ»

ÈOnLk‚הוא ÌbL את בנפשו ∆«¿∆«ƒ
של הרוחני È¯ÚLהגילוי Ë"Ó«¬≈

BÏ ¯ÒÁL ‡l‡ ‰Èa של הגילוי ƒ»∆»∆»≈
,Ô"ep‰ ¯ÚL ליבו שברון הרי «««

ש  כך כדי עד הוא מכך ‰e‡הנגרם
של וי .ÏBÁ50‰נעשה שמעלתו דוע ∆

שמדובר  בכך רק איננה הנו"ן שער

השערים, ממ"ט למעלה אחת במדרגה

סוף  אין אור בגילוי קשור הוא אלא

גבול  אור ].הבלי לגילוי זו תשוקה

של  בגילוי הקשור גבול הבלי סוף אין

רבותינו  ידי על לנו נמסרה ית' ְֲעצמּותֹו

kM˙·נשיאנו ‰Ó Úe„ÈÂ¿»««∆»«
'˜„ˆ ÁÓv'‰51ÚÓL ‰È‰L «∆«∆∆∆»»ƒ¿«

Ô„Ú B˙ÓL ea¯Â e¯BnÓƒ≈¿«≈ƒ¿»≈∆
(Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡) אומר שהיה «¿«»≈

דביקותו  „‡ÔÈÈבשעת ËÈ ÏÈÂÂ CÈ‡ ËÒÈ ¯‡‚ ÚÊ ÏÈÂÂ CÈ‡"ƒƒ∆»ƒ¿ƒƒƒ«¿
¯ÚÓ ÏÈÂÂ CÈ‡ 'eÎ ‡a‰ ÌÏBÚ ÔÈÈ‡„ ËÈ ÏÈÂÂ CÈ‡ Ô„Ú Ôb«≈∆ƒƒƒ«¿»«»ƒƒ∆

"ÔÈÈÏ‡ CÈc Ê‡ ËÈ,שלך עדן הגן את רוצה אינני דבר, רוצה (=אינני ƒ«ƒ«≈
בלבד) אותך מלבד רוצה אינני שלך, העולםֿהבא את רוצה Âאינני ¿למרות .

של  לדרגתו ידמה ומי ישווה שמי

אך  הזקן, È‰L‰אדמו"ר È„È ÏÚ«¿≈∆»»
¯"BÓ„‡Ó ‰Ê ÔBLÏ ÚÓLƒ¿«»∆≈«¿

Le¯Ùc] Ô˜f‰היה 'הביטוי «»≈¿≈ָָ
‡Ï ‰È‰ ‰fL ,‡e‰ 'ÚÓLƒ¿«∆∆»»…
‡l‡ ÌÈ„ÁÈÓ ÌÈpÓÊa ˜«̄ƒ¿«ƒ¿À»ƒ∆»

ÏÈ‚¯‰ ¯·c ‰È‰ ‰fL של בפיו ∆∆»»»»»»ƒ
הזקן  È¯Á‡Ïאדמו"ר Ë¯Ù·e ,[ƒ¿»¿«¬≈

ÁÓv'‰ È„È ÏÚ ‰Ê ÌÒ¯t˙pL∆ƒ¿«¿≈∆«¿≈«∆«
„Á‡ ÏÎÏ Ák‰ Ôz ,'˜„∆̂∆ƒ««…«¿»∆»
BBˆ¯ ¯wÚL Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â¿««ƒƒ¿»≈∆ƒ«¿

‰È‰Èשיהיה˙eÓˆÚ‰ Èelb של ƒ¿∆ƒ»«¿
Ckה' È„k „ÚÂ לו , נוגע יהיה ¿«¿≈»

Ê‰,הדבר  Èelb ¯È‡Ó ÔÈ‡LkL ,∆¿∆≈≈ƒƒ∆
L ˙eÏb‰ ÔÓÊa ÔkL ÏkÓe אז ƒ»∆≈ƒ¿««»∆

¯È‡Ó ÔÈ‡ ההתגלות דרגת רק לא ≈≈ƒ
שהיא  המשיח בביאת שתהיה

לא  אלא ממש ה' עצמות של ההתגלות

היותר ‰Èelbדרגת‡elÙמאיר ¬ƒ«ƒ
היא(תחתונה אֹור שלÈelbאשר ƒ

הוא  ברוך הקדוש של בלבד והארה

ממש  עצמותו של È‰L‰ולא (∆»»
,˙Èa‰ ÔÓÊa גורם זה חושך הרי ƒ¿«««ƒ

ש  È˙Îc˙,ליהודי ·vÓa ‡e‰¿«»¿»ƒ
e הוא כך ‚'בתפילהLw·Óמתוך ¿«≈

(¯˙BÈ B‡) ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt¿»ƒ¿»≈
הגאולה  eÈÈÚאודות ‰ÈÊÁ˙Â"¿∆¡∆»≈≈

,"ÌÈÓÁ¯a ÔBiˆÏ E·eLa¿¿¿ƒ¿«¬ƒ
„ÚÂ ˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰È Ê‡L∆»ƒ¿∆ƒ¡…¿«

.˙eÓˆÚ‰ Èel‚Ï הוסבר כאן עד ¿ƒ»«¿
שבור  הינו שיהודי לכך שהסיבה

הרי  בגלות הימצאותו מעצם ו'כתית'

בגילוי  הוא רצונו שכל מפני זה

ה'כתית' מדוע יובן זה פי על אלוקות.

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

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

מּזה  ּדכתית הענין ידי ׁשעל לּמאֹור, ּכתית ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָוזהּו

זה  ּכי להּמאֹור, מּגיעים ּבּגלּות ְְִִִִִֶֶַַַָָָׁשּנמצאים

אלקּות  ּגּלּוי הּוא מּיׂשראל אחד ּדכל ְְֱִִִֵֶֶָָָָָֹׁשהרצֹון

נׁשּבר  הּוא [ׁשּלכן מציאּותֹו לעצם נֹוגע ׁשּזה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָועד

ּגּלּוי  יׁש לא הּגלּות ׁשּבזמן מּזה (ּכתית) ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹונדּכא

מאֹור  הּנׁשמה, עצם מּצד הּוא ְֱִֶֶַַָָָֹאלקּות]

היא  ּבאלקּות ׁשהתקּׁשרּותּה ְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹׁשּבּנׁשמה,

עצמית. ְְְִִַַהתקּׁשרּות

ּדהּנׁשמה LÈÂיו"ד) הּמאֹור ׁשּבחינת לֹומר, ¿≈ְְְִֶַַַַָָָ

ּדכתית  הענין ידי על ְְְְִִִֵֵַַַָָָהּמתּגּלית

מּבחינת  יֹותר נעלית היא ּבּגלּות, ׁשּנמצאים ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּזה

מסירּות  ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָהּמאֹור

ׁשּבמּתן  זה על ּדמהּטעמים הּוא, והענין ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָנפׁש.

ּובימי  לעׂשֹות) (החּלּו ההתחלה רק היתה ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָּתֹורה

הּוא, הּיהּודים) (וקּבל הּקּבלה היתה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָאחׁשורֹוׁש

היה  ּתֹורה ּבמּתן לנׁשמע נעׂשה ׁשהקּדימּו זה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָּכי

ּכגיגית  הר עליהם ׁשּכפה ּגּלּוי 52מּפני , ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

מּצד 53מלמעלה  הּקּבלה היתה אחׁשורֹוׁש ּובימי , ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָ

זה  מּצד ּדיׂשראל ׁשהאמּונה לֹומר, ויׁש ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָעצמם.

ׁשּלמעלה (אמּונה d`Fxׁשהּנׁשמה אלקּות  ְְְֶֶַַָָָ¨ֱֱָֹ

נעׂשה  ׁשהקּדימּו ּדר על הּוא סּבה) ְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָׁשּמּצד

ּדלמעלה  הּגּלּוי מּצד ּתֹורה) (ּבמּתן ,54לנׁשמע ְְְְְִִִִַַַַַַָָ

מּצד  הּקּבלה היתה אחׁשורֹוׁש ׁשּבימי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוזה

ּבאלקּות  ההתקּׁשרּות נתּגּלה אז ּכי הּוא, ְְְְֱִִִֶַַַַָָָֹעצמם,

ע  התקּׁשרּות הּנׁשמה, עצם ׁשּמּצד ׁשּמּצד צמית ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּגם  לֹומר, יׁש יֹותר ּובפרטּיּות מציאּותם. ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָעצם

ענינים  ׁשני (ּדגמת) יׁשנם הּנׁשמה, עצם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻּבגּלּוי

נפׁש, הּמסירּות ּבענין הּנׁשמה עצם ּדגּלּוי ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָהּנ"ל.
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א.)52 פח, סוס"ב.)53שבת תרפ"ז הנ"ל בד"ה גם וראה ובכ"מ. ואילך. ד צח, מג"א תער"ב )54תו"א מהמשך גם להעיר

תתקצו. ע' ח"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הסיבה  היא הנשמה שעצם כיוון הנשמה, עצם בגילוי קשור הזה ושברוןֿלב

אלוקות. בגילוי הוא היהודי של רצונו שכל של e‰ÊÂלכך הפנימי הפירוש ¿∆
'˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ È„È ÏÚL ,'¯B‡nÏ ˙È˙k'הקייםÓ עצם‰f »ƒ«»∆«¿≈»ƒ¿»¿»ƒƒ∆

Ï ÌÈÚÈbÓ ˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL של Èkהתגלות ,'¯B‡n'‰ הסיבה ∆ƒ¿»ƒ«»«ƒƒ¿«»ƒ
‡Á„ל  ÏÎc ÔBˆ¯‰L ‰Ê∆∆»»¿»∆»

˙e˜Ï‡ Èelb ‡e‰ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈ƒ¡…
Â הוא אלוקות בגילוי כדי Ú„רצונו ¿«

B˙e‡ÈˆÓכך  ÌˆÚÏ Ú‚B ‰fL∆∆≈«¿∆∆¿ƒ
‡k„Â ¯aL ‡e‰ ÔÎlL]∆»≈ƒ¿»¿ƒ¿∆
˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰fÓ (˙È˙k)»ƒƒ∆∆ƒ¿««»
‡e‰ [˙e˜Ï‡ Èelb LÈ ‡Ï…≈ƒ¡…
¯B‡Ó ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓƒ«∆∆«¿»»»
d˙e¯M˜˙‰L ,‰ÓLpaL∆«¿»»∆ƒ¿«¿»
˙e¯M˜˙‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a∆¡…ƒƒ¿«¿

˙ÈÓˆÚ'עצמית 'התקשרות כאמור «¿ƒ
הקיים  קשר פירושה דברים שני בין

כלומר  מציאותם, עצם מצד ביניהם

אחד  דבר הינם מציאותם שבעצם

עצם  של התקשרותה גם כך ממש.

שהיא  כיוון זה הרי באלוקות הנשמה

זה  היא ממש, אחד דבר הם ואלוקות

היא, זה ואלוקות הבא אלוקות דבר

לשאת  יכולה שאיננה בכך ביטוי לידי

בו  בגילוי.מצב אינו האלוקות

(„"ÂÈ כך אודות דובר הקודם בסעיף

ידי  על מתגלית הנשמה שעצם שכשם

גזירות  ישנן בה בתקופה הנפש מסירות

על  רווחה בתקופת גם מתגלה היא כך

מעצם  הנובע הלב ושיברון ה'כתית' ידי

יבואר  זה בסעיף בגלות. ההימצאות

המתגלה  הנשמה עצם דרגת מזו, יתירה

המתגלה  מזו יותר עוד נעלית היא בכך

בזמן  הנפש מסירות באמצעות

ÈÁaL˙ויׁשהגזירות. ,¯ÓBÏ ְֵ«∆¿ƒ«
ÓLp‰c‰ודרגת '¯B‡n'‰«»¿«¿»»

ÔÈÚ‰ È„È ÏÚ ˙Èlb˙n‰«ƒ¿«≈«¿≈»ƒ¿»
Ó ˙È˙Îc עצםÌÈ‡ˆÓpL ‰f ¿»ƒƒ∆∆ƒ¿»ƒ

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰ ,˙eÏba«»ƒ«¬≈≈
˙ÈÁaÓודרגת'¯B‡n'‰ ƒ¿ƒ««»

.LÙ ˙e¯ÈÒÓ È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL ‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈¿ƒ∆∆
עצם  של התגלותה כמה עד הוא הנשמה, עצם של הדרגות שתי בין ההבדל

בסעיפים  שהוזכרו העניינים בכל קשור זה עניין עצמו. באדם קשורה הנשמה

הקודמים.

˜¯ ‰˙È‰ ‰¯Bz ÔzÓaL ‰Ê ÏÚ ÌÈÓÚh‰Óc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿≈«¿»ƒ«∆∆¿««»»¿»«
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·e (˙BNÚÏ elÁ‰) ‰ÏÁ˙‰‰««¿»»≈≈«¬ƒ≈¬«¿≈»¿»««»»

Èk ,‡e‰ (ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â) ישראל בני ידי על שהיתה התורה קבלת ¿ƒ≈«¿ƒƒ
שהאירה  עליונה הארה בגלל אלא מצידם כך כל היתה לא תורה במתן

מלמעלה  ∆Ê‰שהריעליהם
eÓÈc˜‰Lאמירת 'NÚ‰'את ∆ƒ¿ƒ«¬∆

‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓa 'ÚÓL'Ï¿ƒ¿«¿««»»»
L ÈtÓ הוא ברוך Ùk‰הקדוש ƒ¿≈∆»»

˙È‚È‚k ¯‰ Ì‰ÈÏÚ52, ¬≈∆«¿ƒƒ
שהאיר  היא זו כפייה ומשמעות

גדולה Èelbעליהם אהבה של אור ƒ
‰ÏÚÓÏÓ53 לעמוד יכלו לא אשר ƒ¿«¿»

eבפניו  זאת , ≈ÈÓÈ·ƒלעומת
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡ של ¬«¿≈»¿»««»»

ÌÓˆÚהתורה „vÓ הם שהרי ƒ««¿»
ברצונם  הנפש את LÈÂמסרו .¿≈

,¯ÓBÏ אודות מדובר כאשר שגם «
מצד  יהודי אצל שקיימת האמונה

הרי Ï‡¯NÈcטבעו, ‰eÓ‡‰L∆»¡»¿ƒ¿»≈
ÓLp‰L‰שנובעת ‰Ê „vÓƒ«∆∆«¿»»

‰ÏÚÓlLרֹואה˙e˜Ï‡ ∆¿«¿»ָ¡…
היא ( זו אמונה ו' בסעיף כאמור

L ‰eÓ‡ באה‰aÒ „vn ¡»∆ƒ«ƒ»
שחוץ  דבר רואה הנשמה חיצונית,

מתוך  נובעת לא אמונה הימנה,

עצמה  C¯cהנשמה ÏÚ ‡e‰ («∆∆
'ÚÓL'Ï '‰NÚ' eÓÈc˜‰L∆ƒ¿ƒ«¬∆¿ƒ¿«

(‰¯Bz ÔzÓa)זה vÓ„שהיה ¿««»ƒ«
‰ÏÚÓÏc Èelb‰54 מצד ולא «ƒƒ¿«¿»

עליון  אור זה היה תורה במתן עצמם.

בעמדם  מלמעלה עליהם שהאיר

למעלה  ובנשמה סיני, הר למרגלות

עליה  החופף ה' אור של הגילוי זה

הזמן  Âכל זאת, ÈÓÈaLלעומת ‰Ê ¿∆∆ƒ≈
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈»¿»««»»
Ê‡ Èk ,‡e‰ ,ÌÓˆÚ „vÓƒ««¿»ƒ»
˙e˜Ï‡a ˙e¯M˜˙‰‰ ‰lb˙ƒ¿«»«ƒ¿«¿∆¡…

L ביהודי ÌˆÚקיימת „vn ∆ƒ«∆∆
,‰ÓLp‰ זו ו' בסעיף שכאמור «¿»»

¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e .Ì˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚ „vnL ˙ÈÓˆÚ ˙e¯M˜˙‰ƒ¿«¿«¿ƒ∆ƒ«∆∆¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈
ÌbL ,¯ÓBÏ LÈמדובר ‰ÓLp‰,כאשר ÌˆÚ Èel‚aהריÌLÈ ≈«∆«¿ƒ∆∆«¿»»∆¿»

‰Ï"pבזה  ÌÈÈÚ ÈL (˙Ó‚c) עצם של התגלותה כמה עד À¿«¿≈ƒ¿»ƒ««
עצמו. האדם עם קשורה הנשמה
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יז l`xyi ipa z` devz dz`e

הּוא  אצלֹו ׁשּמאיר הּגּלּוי ׁשּגם מּוכח, ְִִִֵֶֶֶַַַָהּגּלּוי,

הּבלי  סֹוף אין אֹור ּגּלּוי  ּדכׁשּמאיר מגּבל. ְְְִִִִִֵֵֶַָֻּגּלּוי

מקֹום  ּוכׁשּיׁשנֹו מקֹום, ּבכל הּוא הּגּלּוי ְְְְִֶֶַָָָּגבּול,

ּגּלּוי  ׁשם מאיר ׁשאין נּדחת) ּפּנה (אפּלּו ֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָאחד

ׁשהּוא  ּבהּמקֹום (ּגם ׁשהּגּלּוי מּפני הּוא ְְֱִִֵֶֶַַַָֹאלקּות,

ׁשּמּובא  מה [וזהּו מגּבל. ּגּלּוי הּוא ְְִִֵֶֶַָָֻמאיר)

הּזקן  אדמֹו"ר ּבּתּקּונים 48ּבמאמר 49ּדאיתא ְְְֲִִִֵַַַַַָָ

ּבתׁשּובה  חֹוזר אחד צּדיק היה אם ְֲִִִִֵֶֶַָָָָׁשאפּלּו

ּתׁשּובה  ידי על ּכי מׁשיח, ּבא היה ּבדֹורֹו ְְְְִִֵֵַַָָָָָָׁשלמה

ּגבּול, הּבלי סֹוף אין אֹור ּגּלּוי ממׁשיכים ְְְְִִִִֵֵַַָׁשלמה

מאיר  ׁשאין ּומּזה מקֹום]. ּבכל הּוא זה ְְִִִֵֵֶֶֶָָוגּלּוי

נׁשּבר  הּוא סֹוף, אין אֹור עצמּות ּגּלּוי ְְְִִֵֶַָאצלֹו

ׁשחֹולה  הּידּוע ּדר [ועל ּכתית. ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָונדּכא,

ּבינה  ׁשערי מ"ט ּכׁשּמּׂשיג ׁשּגם  מ"ט, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָּבגימטר ּיא

חֹולה  הּוא הּנּו"ן, ׁשער לֹו ׁשחסר וידּוע 50אּלא .[ ְֵֶֶֶַַַַָָָ

צדק' ה'ּצמח ּׁשּכתב מּמֹורנּו51מה נׁשמע ׁשהיה ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

זע  וויל אי הּזקן) (אדמֹו"ר עדן נׁשמתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָורּבנּו

וויל  אי עדן ּגן דאיין ניט וויל אי ניסט ְְִִִִִִֵֶַַָגאר

אז  ניט מער וויל אי כּו' הּבא עֹולם דאיין ְִִִִֶַַַָָניט

זה  לׁשֹון נׁשמע ׁשהיה ידי ועל אליין. ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּדי

[ּדפרּוׁש הּזקן ׁשּזה didמאדמֹו"ר הּוא נׁשמע  ְְֵֵֵַַָ¨¨ְִֶֶַ

ּדבר  היה ׁשּזה אּלא מיחדים ּבזמּנים רק לא ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻהיה

ידי  על זה ׁשּנתּפרסם לאחרי ּובפרט ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהרגיל],

ואחת  אחד לכל הּכח נּתן צדק', ְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹה'ּצמח

ועד  העצמּות, ּגּלּוי יהיה רצֹונֹו ׁשעּקר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָמּיׂשראל

ׁשּכן  ּומּכל זה, ּגּלּוי מאיר ׁשּכׁשאין ,ּכ ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָּכדי

(ּגּלּוי  הּגּלּוי אפּלּו מאיר ׁשאין הּגלּות ְֲִִִִִֵֵֶַַַָּבזמן

xF`,ּדכתית ּבמּצב הּוא הּבית, ּבזמן ׁשהיה (ְְְִִִֶַַַַָָָָ

ותחזינה  יֹותר) (אֹו יֹום ּבכל ּפעמים ג' ְְְְֱִֵֵֶֶַָָָּומבּקׁש

העצמּות. לגּלּוי ועד אלקּות ּגּלּוי יהיה ׁשאז ּברחמים, לצּיֹון ּבׁשּוב ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹעינינּו
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תג.)48 ע' הקצרים אדה"ז יחזרון )49מאמרי דאי ד): (כג, נח ס"פ חדש זהר וראה שם. הקצרים אדה"ז במאמרי כ"ה

גלותא. כל יתכנש כנישתא חדא או כנישתא רישי המשך )50בתשובה ב. צז, ברכה לקו"ת וירא. פ' להאריז"ל טעהמ"צ

צט). (ע' פס"ג תרל"ז סע"א).)51וככה (קלח, פ"מ להצ"צ התפלה מצות בשרש הובא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÏa‰ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ Èelb ¯È‡nLÎc .Ïa‚Ó Èelb ‡e‰ BÏˆ‡∆¿ƒÀ¿»ƒ¿∆≈ƒƒ≈«¿ƒ

Ïe·b ש בכך הוא גבול בלי שהינו לכך ÌB˜Ó,הביטוי ÏÎa ‡e‰ Èelb‰ ¿«ƒ¿»»
ÌL ¯È‡Ó ÔÈ‡L (˙Ác ‰pt elÙ‡) „Á‡ ÌB˜Ó BLiLÎe¿∆∆¿»∆»¬ƒƒ»ƒ««∆≈≈ƒ»
(¯È‡Ó ‡e‰L ÌB˜n‰a Ìb) Èelb‰L ÈtÓ ‡e‰ ,˙e˜Ï‡ Èelbƒ¡…ƒ¿≈∆«ƒ«¿«»∆≈ƒ

e‰ÊÂ] .Ïa‚Ó Èelb ‡e‰ הביאור ƒÀ¿»¿∆
‡„BÓ"¯ב  ¯Ó‡Óa ‡·enL ‰Ó«∆»¿«¬««¿

Ô˜f‰48‡˙È‡cÌÈewza49 «»≈¿ƒ»«ƒƒ
זוהר) בתיקוני elÙ‡L∆¬ƒ(=שמובא

¯ÊBÁ „Á‡ ˜Ècˆ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«ƒ∆»≈
‰È‰ B¯B„a ‰ÓÏL ‰·eL˙aƒ¿»¿≈»¿»»

,ÁÈLÓ ‡a משיח ביאת בין הקשר »»ƒ«
הוא שלימה È„Èלתשובה ÏÚ Èkƒ«¿≈

ÌÈÎÈLÓÓ ‰ÓÏL ‰·eLz¿»¿≈»«¿ƒƒ
‰ÈÏaומגלים ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ Èelbƒ≈«¿ƒ

ÏÎa ‡e‰ ‰Ê Èel‚Â ,Ïe·b¿¿ƒ∆¿»
ÌB˜Ó משיח בביאת שתהיה הגאולה . »

גבול  הבלי סוף אין אור בגילוי קשורה

פינה  תישאר לא זו שבגאולה כיון

תיגאל  שלא ÔÈ‡Lבעולם ‰fÓe .[ƒ∆∆≈
Èelb BÏˆ‡ ¯È‡Óשל˙eÓˆÚ ≈ƒ∆¿ƒ«¿

¯aL ‡e‰ ,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡≈ƒ¿»
C¯c ÏÚÂ] .'˙È˙k' ,‡k„Â¿ƒ¿∆»ƒ¿«∆∆

L Úe„i‰ המילה'‰ÏBÁ' «»«∆∆
,Ë"Ó ‡i¯ËÓÈ‚a הדבר ומשמעות ¿ƒ«¿ƒ»

ÈOnLk‚הוא ÌbL את בנפשו ∆«¿∆«ƒ
של הרוחני È¯ÚLהגילוי Ë"Ó«¬≈

BÏ ¯ÒÁL ‡l‡ ‰Èa של הגילוי ƒ»∆»∆»≈
,Ô"ep‰ ¯ÚL ליבו שברון הרי «««

ש  כך כדי עד הוא מכך ‰e‡הנגרם
של וי .ÏBÁ50‰נעשה שמעלתו דוע ∆

שמדובר  בכך רק איננה הנו"ן שער

השערים, ממ"ט למעלה אחת במדרגה

סוף  אין אור בגילוי קשור הוא אלא

גבול  אור ].הבלי לגילוי זו תשוקה

של  בגילוי הקשור גבול הבלי סוף אין

רבותינו  ידי על לנו נמסרה ית' ְֲעצמּותֹו

kM˙·נשיאנו ‰Ó Úe„ÈÂ¿»««∆»«
'˜„ˆ ÁÓv'‰51ÚÓL ‰È‰L «∆«∆∆∆»»ƒ¿«

Ô„Ú B˙ÓL ea¯Â e¯BnÓƒ≈¿«≈ƒ¿»≈∆
(Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡) אומר שהיה «¿«»≈

דביקותו  „‡ÔÈÈבשעת ËÈ ÏÈÂÂ CÈ‡ ËÒÈ ¯‡‚ ÚÊ ÏÈÂÂ CÈ‡"ƒƒ∆»ƒ¿ƒƒƒ«¿
¯ÚÓ ÏÈÂÂ CÈ‡ 'eÎ ‡a‰ ÌÏBÚ ÔÈÈ‡„ ËÈ ÏÈÂÂ CÈ‡ Ô„Ú Ôb«≈∆ƒƒƒ«¿»«»ƒƒ∆

"ÔÈÈÏ‡ CÈc Ê‡ ËÈ,שלך עדן הגן את רוצה אינני דבר, רוצה (=אינני ƒ«ƒ«≈
בלבד) אותך מלבד רוצה אינני שלך, העולםֿהבא את רוצה Âאינני ¿למרות .

של  לדרגתו ידמה ומי ישווה שמי

אך  הזקן, È‰L‰אדמו"ר È„È ÏÚ«¿≈∆»»
¯"BÓ„‡Ó ‰Ê ÔBLÏ ÚÓLƒ¿«»∆≈«¿

Le¯Ùc] Ô˜f‰היה 'הביטוי «»≈¿≈ָָ
‡Ï ‰È‰ ‰fL ,‡e‰ 'ÚÓLƒ¿«∆∆»»…
‡l‡ ÌÈ„ÁÈÓ ÌÈpÓÊa ˜«̄ƒ¿«ƒ¿À»ƒ∆»

ÏÈ‚¯‰ ¯·c ‰È‰ ‰fL של בפיו ∆∆»»»»»»ƒ
הזקן  È¯Á‡Ïאדמו"ר Ë¯Ù·e ,[ƒ¿»¿«¬≈

ÁÓv'‰ È„È ÏÚ ‰Ê ÌÒ¯t˙pL∆ƒ¿«¿≈∆«¿≈«∆«
„Á‡ ÏÎÏ Ák‰ Ôz ,'˜„∆̂∆ƒ««…«¿»∆»
BBˆ¯ ¯wÚL Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â¿««ƒƒ¿»≈∆ƒ«¿

‰È‰Èשיהיה˙eÓˆÚ‰ Èelb של ƒ¿∆ƒ»«¿
Ckה' È„k „ÚÂ לו , נוגע יהיה ¿«¿≈»

Ê‰,הדבר  Èelb ¯È‡Ó ÔÈ‡LkL ,∆¿∆≈≈ƒƒ∆
L ˙eÏb‰ ÔÓÊa ÔkL ÏkÓe אז ƒ»∆≈ƒ¿««»∆

¯È‡Ó ÔÈ‡ ההתגלות דרגת רק לא ≈≈ƒ
שהיא  המשיח בביאת שתהיה

לא  אלא ממש ה' עצמות של ההתגלות

היותר ‰Èelbדרגת‡elÙמאיר ¬ƒ«ƒ
היא(תחתונה אֹור שלÈelbאשר ƒ

הוא  ברוך הקדוש של בלבד והארה

ממש  עצמותו של È‰L‰ולא (∆»»
,˙Èa‰ ÔÓÊa גורם זה חושך הרי ƒ¿«««ƒ

ש  È˙Îc˙,ליהודי ·vÓa ‡e‰¿«»¿»ƒ
e הוא כך ‚'בתפילהLw·Óמתוך ¿«≈

(¯˙BÈ B‡) ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt¿»ƒ¿»≈
הגאולה  eÈÈÚאודות ‰ÈÊÁ˙Â"¿∆¡∆»≈≈

,"ÌÈÓÁ¯a ÔBiˆÏ E·eLa¿¿¿ƒ¿«¬ƒ
„ÚÂ ˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰È Ê‡L∆»ƒ¿∆ƒ¡…¿«

.˙eÓˆÚ‰ Èel‚Ï הוסבר כאן עד ¿ƒ»«¿
שבור  הינו שיהודי לכך שהסיבה

הרי  בגלות הימצאותו מעצם ו'כתית'

בגילוי  הוא רצונו שכל מפני זה

ה'כתית' מדוע יובן זה פי על אלוקות.
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`"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

מּזה  ּדכתית הענין ידי ׁשעל לּמאֹור, ּכתית ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָוזהּו

זה  ּכי להּמאֹור, מּגיעים ּבּגלּות ְְִִִִִֶֶַַַָָָׁשּנמצאים

אלקּות  ּגּלּוי הּוא מּיׂשראל אחד ּדכל ְְֱִִִֵֶֶָָָָָֹׁשהרצֹון

נׁשּבר  הּוא [ׁשּלכן מציאּותֹו לעצם נֹוגע ׁשּזה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָועד

ּגּלּוי  יׁש לא הּגלּות ׁשּבזמן מּזה (ּכתית) ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹונדּכא

מאֹור  הּנׁשמה, עצם מּצד הּוא ְֱִֶֶַַָָָֹאלקּות]

היא  ּבאלקּות ׁשהתקּׁשרּותּה ְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹׁשּבּנׁשמה,

עצמית. ְְְִִַַהתקּׁשרּות

ּדהּנׁשמה LÈÂיו"ד) הּמאֹור ׁשּבחינת לֹומר, ¿≈ְְְִֶַַַַָָָ

ּדכתית  הענין ידי על ְְְְִִִֵֵַַַָָָהּמתּגּלית

מּבחינת  יֹותר נעלית היא ּבּגלּות, ׁשּנמצאים ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּזה

מסירּות  ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָהּמאֹור

ׁשּבמּתן  זה על ּדמהּטעמים הּוא, והענין ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָנפׁש.

ּובימי  לעׂשֹות) (החּלּו ההתחלה רק היתה ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָּתֹורה

הּוא, הּיהּודים) (וקּבל הּקּבלה היתה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָאחׁשורֹוׁש

היה  ּתֹורה ּבמּתן לנׁשמע נעׂשה ׁשהקּדימּו זה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָּכי

ּכגיגית  הר עליהם ׁשּכפה ּגּלּוי 52מּפני , ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

מּצד 53מלמעלה  הּקּבלה היתה אחׁשורֹוׁש ּובימי , ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָ

זה  מּצד ּדיׂשראל ׁשהאמּונה לֹומר, ויׁש ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָעצמם.

ׁשּלמעלה (אמּונה d`Fxׁשהּנׁשמה אלקּות  ְְְֶֶַַָָָ¨ֱֱָֹ

נעׂשה  ׁשהקּדימּו ּדר על הּוא סּבה) ְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָׁשּמּצד

ּדלמעלה  הּגּלּוי מּצד ּתֹורה) (ּבמּתן ,54לנׁשמע ְְְְְִִִִַַַַַַָָ

מּצד  הּקּבלה היתה אחׁשורֹוׁש ׁשּבימי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוזה

ּבאלקּות  ההתקּׁשרּות נתּגּלה אז ּכי הּוא, ְְְְֱִִִֶַַַַָָָֹעצמם,

ע  התקּׁשרּות הּנׁשמה, עצם ׁשּמּצד ׁשּמּצד צמית ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּגם  לֹומר, יׁש יֹותר ּובפרטּיּות מציאּותם. ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָעצם

ענינים  ׁשני (ּדגמת) יׁשנם הּנׁשמה, עצם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻּבגּלּוי

נפׁש, הּמסירּות ּבענין הּנׁשמה עצם ּדגּלּוי ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָהּנ"ל.
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א.)52 פח, סוס"ב.)53שבת תרפ"ז הנ"ל בד"ה גם וראה ובכ"מ. ואילך. ד צח, מג"א תער"ב )54תו"א מהמשך גם להעיר

תתקצו. ע' ח"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הסיבה  היא הנשמה שעצם כיוון הנשמה, עצם בגילוי קשור הזה ושברוןֿלב

אלוקות. בגילוי הוא היהודי של רצונו שכל של e‰ÊÂלכך הפנימי הפירוש ¿∆
'˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ È„È ÏÚL ,'¯B‡nÏ ˙È˙k'הקייםÓ עצם‰f »ƒ«»∆«¿≈»ƒ¿»¿»ƒƒ∆

Ï ÌÈÚÈbÓ ˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL של Èkהתגלות ,'¯B‡n'‰ הסיבה ∆ƒ¿»ƒ«»«ƒƒ¿«»ƒ
‡Á„ל  ÏÎc ÔBˆ¯‰L ‰Ê∆∆»»¿»∆»

˙e˜Ï‡ Èelb ‡e‰ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈ƒ¡…
Â הוא אלוקות בגילוי כדי Ú„רצונו ¿«

B˙e‡ÈˆÓכך  ÌˆÚÏ Ú‚B ‰fL∆∆≈«¿∆∆¿ƒ
‡k„Â ¯aL ‡e‰ ÔÎlL]∆»≈ƒ¿»¿ƒ¿∆
˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰fÓ (˙È˙k)»ƒƒ∆∆ƒ¿««»
‡e‰ [˙e˜Ï‡ Èelb LÈ ‡Ï…≈ƒ¡…
¯B‡Ó ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓƒ«∆∆«¿»»»
d˙e¯M˜˙‰L ,‰ÓLpaL∆«¿»»∆ƒ¿«¿»
˙e¯M˜˙‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a∆¡…ƒƒ¿«¿

˙ÈÓˆÚ'עצמית 'התקשרות כאמור «¿ƒ
הקיים  קשר פירושה דברים שני בין

כלומר  מציאותם, עצם מצד ביניהם

אחד  דבר הינם מציאותם שבעצם

עצם  של התקשרותה גם כך ממש.

שהיא  כיוון זה הרי באלוקות הנשמה

זה  היא ממש, אחד דבר הם ואלוקות

היא, זה ואלוקות הבא אלוקות דבר

לשאת  יכולה שאיננה בכך ביטוי לידי

בו  בגילוי.מצב אינו האלוקות

(„"ÂÈ כך אודות דובר הקודם בסעיף

ידי  על מתגלית הנשמה שעצם שכשם

גזירות  ישנן בה בתקופה הנפש מסירות

על  רווחה בתקופת גם מתגלה היא כך

מעצם  הנובע הלב ושיברון ה'כתית' ידי

יבואר  זה בסעיף בגלות. ההימצאות

המתגלה  הנשמה עצם דרגת מזו, יתירה

המתגלה  מזו יותר עוד נעלית היא בכך

בזמן  הנפש מסירות באמצעות

ÈÁaL˙ויׁשהגזירות. ,¯ÓBÏ ְֵ«∆¿ƒ«
ÓLp‰c‰ודרגת '¯B‡n'‰«»¿«¿»»

ÔÈÚ‰ È„È ÏÚ ˙Èlb˙n‰«ƒ¿«≈«¿≈»ƒ¿»
Ó ˙È˙Îc עצםÌÈ‡ˆÓpL ‰f ¿»ƒƒ∆∆ƒ¿»ƒ

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰ ,˙eÏba«»ƒ«¬≈≈
˙ÈÁaÓודרגת'¯B‡n'‰ ƒ¿ƒ««»

.LÙ ˙e¯ÈÒÓ È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL ‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈¿ƒ∆∆
עצם  של התגלותה כמה עד הוא הנשמה, עצם של הדרגות שתי בין ההבדל

בסעיפים  שהוזכרו העניינים בכל קשור זה עניין עצמו. באדם קשורה הנשמה

הקודמים.

˜¯ ‰˙È‰ ‰¯Bz ÔzÓaL ‰Ê ÏÚ ÌÈÓÚh‰Óc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿≈«¿»ƒ«∆∆¿««»»¿»«
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·e (˙BNÚÏ elÁ‰) ‰ÏÁ˙‰‰««¿»»≈≈«¬ƒ≈¬«¿≈»¿»««»»

Èk ,‡e‰ (ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â) ישראל בני ידי על שהיתה התורה קבלת ¿ƒ≈«¿ƒƒ
שהאירה  עליונה הארה בגלל אלא מצידם כך כל היתה לא תורה במתן

מלמעלה  ∆Ê‰שהריעליהם
eÓÈc˜‰Lאמירת 'NÚ‰'את ∆ƒ¿ƒ«¬∆

‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓa 'ÚÓL'Ï¿ƒ¿«¿««»»»
L ÈtÓ הוא ברוך Ùk‰הקדוש ƒ¿≈∆»»

˙È‚È‚k ¯‰ Ì‰ÈÏÚ52, ¬≈∆«¿ƒƒ
שהאיר  היא זו כפייה ומשמעות

גדולה Èelbעליהם אהבה של אור ƒ
‰ÏÚÓÏÓ53 לעמוד יכלו לא אשר ƒ¿«¿»

eבפניו  זאת , ≈ÈÓÈ·ƒלעומת
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡ של ¬«¿≈»¿»««»»

ÌÓˆÚהתורה „vÓ הם שהרי ƒ««¿»
ברצונם  הנפש את LÈÂמסרו .¿≈

,¯ÓBÏ אודות מדובר כאשר שגם «
מצד  יהודי אצל שקיימת האמונה

הרי Ï‡¯NÈcטבעו, ‰eÓ‡‰L∆»¡»¿ƒ¿»≈
ÓLp‰L‰שנובעת ‰Ê „vÓƒ«∆∆«¿»»

‰ÏÚÓlLרֹואה˙e˜Ï‡ ∆¿«¿»ָ¡…
היא ( זו אמונה ו' בסעיף כאמור

L ‰eÓ‡ באה‰aÒ „vn ¡»∆ƒ«ƒ»
שחוץ  דבר רואה הנשמה חיצונית,

מתוך  נובעת לא אמונה הימנה,

עצמה  C¯cהנשמה ÏÚ ‡e‰ («∆∆
'ÚÓL'Ï '‰NÚ' eÓÈc˜‰L∆ƒ¿ƒ«¬∆¿ƒ¿«

(‰¯Bz ÔzÓa)זה vÓ„שהיה ¿««»ƒ«
‰ÏÚÓÏc Èelb‰54 מצד ולא «ƒƒ¿«¿»

עליון  אור זה היה תורה במתן עצמם.

בעמדם  מלמעלה עליהם שהאיר

למעלה  ובנשמה סיני, הר למרגלות

עליה  החופף ה' אור של הגילוי זה

הזמן  Âכל זאת, ÈÓÈaLלעומת ‰Ê ¿∆∆ƒ≈
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈»¿»««»»
Ê‡ Èk ,‡e‰ ,ÌÓˆÚ „vÓƒ««¿»ƒ»
˙e˜Ï‡a ˙e¯M˜˙‰‰ ‰lb˙ƒ¿«»«ƒ¿«¿∆¡…

L ביהודי ÌˆÚקיימת „vn ∆ƒ«∆∆
,‰ÓLp‰ זו ו' בסעיף שכאמור «¿»»

¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e .Ì˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚ „vnL ˙ÈÓˆÚ ˙e¯M˜˙‰ƒ¿«¿«¿ƒ∆ƒ«∆∆¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈
ÌbL ,¯ÓBÏ LÈמדובר ‰ÓLp‰,כאשר ÌˆÚ Èel‚aהריÌLÈ ≈«∆«¿ƒ∆∆«¿»»∆¿»

‰Ï"pבזה  ÌÈÈÚ ÈL (˙Ó‚c) עצם של התגלותה כמה עד À¿«¿≈ƒ¿»ƒ««
עצמו. האדם עם קשורה הנשמה
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l`xyiיח ipa z` devz dz`e

ׁשּבנֹוגע לֹומר, miiElBdיׁש zFgMlהּואFnM ְֵֵֶַַ©Ÿ©§¦§
אנׁשים, ּבכּמה ּבפעל ׁשרֹואים ּוכמֹו נֹוסף. ְְְֲִִֶַַָָָָָֹּדבר

ּתֹורה  על ּגזרֹות ׁשם ׁשהיּו ּבמקֹום ְְְִֵֶֶַָָָָָׁשּבהיֹותם

מׁש ּבפעל נפׁש מסירּות להם היה ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹּומצוֹות,

למדינֹות  ּכ אחר ּוכׁשּבאּו ׁשנים, וכּמה ְְְִִִֶַַַַָָָָָּכּמה

הרחבה, מּתֹו ּומצוֹות ּבּתֹורה לעסק ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹׁשאפׁשר

להם  ׁשהיה נפׁש הּמסירּות (ּכ (ּכל ּבהם נּכר ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָאין

ּכּמה  מׁש נפׁש ּבמסירּות ׁשעמדּו זה ּכי ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹמּקדם.

עצם  ּגּלּוי ּבהם ׁשהאיר לפי הּוא ׁשנים ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָוכּמה

נעׂשה  ולא הּגלּויים מּכחֹות ׁשּלמעלה ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹהּנׁשמה

עצמם  הּגלּויים ּבּכחֹות ׁשּנּוי זה ידי [ּדזה 55על . ְְְְִִֵֶֶַַַַָֹ

(ּגם) העצם היא הּנׁשמה zFgkCׁשעצם ְִֶֶֶֶֶַַָָָ§Ÿ
miiElBd הּנׁשמה ׁשעצם הּוא, ה), סעיף (ּכּנ"ל ©§¦ְְִֶֶֶַַַָָ

ׁשל  לענינם ׁשּי זה ואין ׁשּלהם העצם ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהּוא

עצמם, הּגלּויים והּגּלּוי xEISdlּכחֹות ׁשּלהם]. ְְִַַָֹ§©¦ְִֶֶַָ

מּזה  ונדּכא נׁשּבר ׁשהּוא ּבזה הּנׁשמה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָּדעצם

הּגלּויים  ּכחֹות ׁשּגם הּוא ּבּגלּות נמצא ְְִִֶֶַַַָָֹׁשהּוא

) עם xEISdׁשּלֹו 'חד' ּכמֹו הם הּגלּויים) ּדכחֹות ֶ©¦ְְְִִֵַַֹ
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קפח).)55 ע' ח"ד מלוקט (סה"מ שם 49 ובהערה ס"ח, ה'תשכ"ה ההוא בלילה ד"ה וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האדם  נשמת בין הקשר ה', בסעיף כאמור לקמן: האמורים הדברים הסברת

שלה. השונות לדרגות הנשמה עצם בין לקשר כמשל משמש גופו איברי לבין

א  נוסף איבר איננה האדם שנשמת האדם למדנו של הפנימית המהות היא לא

מאיבר  יותר זה לאיבר שייכת איננה הנשמה כולם. האיברים מאחורי העומדת

והיא  הידיים של ה'נשמה' היא אחר,

הרגליים. של ה'נשמה'

בגוף  השונים באיברים מביטים כאשר

של  חשיבותו את להגדיר ניתן האדם,

את  לראות ניתן צורות. בשתי איבר כל

התפקיד  מצד איבר כל של חשיבותו

ניתן  אך אליו. דווקא השייך המיוחד

היותו  מצד חשיבותו את לראות גם

כולו. מהאדם נפרד בלתי חלק

מתפקידו  הנובעת הראשונה, החשיבות

בצורתו  קשורה היא לו, המיוחד

שונה  הוא בה האיבר של הגלויה

הנשמה  מבחינת אולם האיברים. משאר

היא  האיבר של העיקרית חשיבותו

כולו, מהאדם נפרד בלתי חלק היותו

ברגל. או ביד מדובר אם הבט מבלי

הנשמה  אודות מדובר כאשר כן כמו

שהם  הגלויים כוחותיה ישנן עצמה.

עצם  וישנה האדם, של ורגשותיו שכלו

של  הפנימית המהות מבחינת הנשמה.

כח  כל של מעלתו הרי הנפש כוחות

נפרד  בלתי חלק שהוא בכך היא

את  יש כח לכל הכוחות, של הגלויה מציאותם מבחינת אך כולה. מהנשמה

המייחדת  הרוחנית ה'תבנית' ישנה כח לכל אותו. המייחדת הפרטית מהותו

באותה  שכל, של הרוחנית ה'תבנית' היא השכל כח את שמייחד מה אותו.

חסד. של הרוחנית ה'תבנית' זו שבנפש החסד כח את שמייחד שמה מידה

הוא  בו ה'ציור' בשם נקראת כח כל של יחודיותו את המגדירה זו 'תבנית'

כל  ושל הנפש חלקי כל של ה'נשמה' הינה הנשמה עצם כאמור, 'מצוייר'.

מבחינתה  אחרת, או זו בתבנית קשורה איננה כשלעצמה היא כולם. הכוחות

לגביה  כולה. מהנשמה נפרד בלתי חלק היותו מצד היא כח כל של חשיבותו

מקום. תופס איננו כח, כל של הפרטי ה'ציור'

עצם  של התגלותה לכן מוגבלת, הינה הנפש כוחות של הגלויה מציאותם

מגדרם. ויציאתם הגלויים הכוחות של בהתבטלותם כרוכה הנשמה

זמן  כל כן אם האדם, של הגלויה מציאותו הינם הגלויים שהכוחות כיוון

אין  מגדרם, הכוחות של ביציאתם כרוכה הנשמה עצם של שהתגלותה

קשורה  תהיה זו שהתגלות מנת על עצמו. האדם עם כך כל קשורה זו התגלות

בכך. שותפים יהיו הגלויים שהכוחות צורך יש עצמו, האדם עם באמת

של התגלותה בין ההבדל יובן זה פי לעומת על הגזירה בזמן הנשמה עצם

רווחה. בזמן הקיים ה'כתית' באמצעות ‰ÓLp‰התגלותה ÌˆÚ Èel‚c¿ƒ∆∆«¿»»
LÙהקשור ˙e¯ÈÒn‰ ÔÈÚa גזירה של Lבתקופה ,¯ÓBÏ LÈ כיוון , ¿ƒ¿««¿ƒ∆∆≈«∆

לכן, הנפש, כוחות של הגלויה מציאותם של בהתבטלות כרוכה זו שהתגלות

אך עימו, קשורה הנשמה עצם האדם של פנימיותו שמבחינת »≈¿Ú‚Baלמרות
הּגלּויים  עצם לּכחֹות של הגילוי ְִַַֹ

במציאותם  קשור איננו הנשמה

מבחינתם ולכן נחשב ‰e‡המוגבלת

מלמעלה ÛÒBש c·¯ּכמֹו .עליהם ְ»»»
‰nÎa ÏÚÙa ÌÈ‡B¯L BÓÎe¿∆ƒ¿…«¿«»
ÌB˜Óa Ì˙BÈ‰aL ,ÌÈL‡¬»ƒ∆ƒ¿»¿»
‰¯Bz ÏÚ ˙B¯Êb ÌL eÈ‰L∆»»¿≈«»
˙e¯ÈÒÓ Ì‰Ï ‰È‰ ,˙BÂˆÓeƒ¿»»»∆¿ƒ
‰nÎÂ ‰nk CLÓ ÏÚÙa LÙ∆∆¿…«∆∆«»¿«»
Ck ¯Á‡ e‡aLÎe ,ÌÈL»ƒ¿∆»««»
˜ÒÚÏ ¯LÙ‡L ˙BÈ„ÓÏƒ¿ƒ∆∆¿»«¬…
CBzÓ ˙BÂˆÓe ‰¯Bza«»ƒ¿ƒ
Ïk) Ì‰a ¯k ÔÈ‡ ,‰·Á¯‰«¿»»≈ƒ»»∆»
‰È‰L LÙ ˙e¯ÈÒn‰ (Ck»«¿ƒ∆∆∆»»
e„ÓÚL ‰Ê Èk .Ì„wÓ Ì‰Ï»∆ƒ…∆ƒ∆∆»¿
‰nk CLÓ LÙ ˙e¯ÈÒÓaƒ¿ƒ∆∆∆∆«»
¯È‡‰L ÈÙÏ ‡e‰ ÌÈL ‰nÎÂ¿«»»ƒ¿ƒ∆≈ƒ
‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelb Ì‰a»∆ƒ∆∆«¿»»
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ…«¿ƒ
הגלויים  הכוחות מעשה ובשעת

הנשמה  עצם של הגילוי בפני התבטלו

Â אולם‰Ê È„È ÏÚ ‰NÚ ‡Ï ¿…«¬»«¿≈∆
ÌÓˆÚ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁka ÈepL55‰Êc] ה'. בסעיף ÌˆÚLשלמדנו ƒ«…«¿ƒ«¿»¿∆∆∆∆

ÌˆÚ‰ ‡È‰ ‰ÓLp‰הנפש (והפנימיות דרגות כל ּדכחֹות Ìb)של «¿»»ƒ»∆∆«ְֹ
‰)הּגלּויים ÛÈÚÒ Ï"pk) להם זרה איננה התגלותו לכאורה זה ,ולפי ְִַ««¿ƒ
העניין Lאך ,‡e‰ ל הגלויים הכוחות של ‰ÓLp‰שייכותם ÌˆÚ היא ∆∆∆«¿»»

ש  Ì‰lLבכך ÌˆÚ‰ ‡e‰ מצד שלהם הפנימית הנקודה הוא כלומר »∆∆∆»∆
כולה  מהנשמה נפרד בלתי חלק ÌÈÚÏאולם Âהיותם CiL ‰Ê ÔÈ‡ ¿≈∆«»¿ƒ¿»»

,ÌÓˆÚ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ÏLלהּצּיּורÂ .[Ì‰lL זאת לעומת ∆…«¿ƒ«¿»ְִַ∆»∆¿
כל  של בנינוחות הכרוכה גשמית רווחה רווחה, של במצב מדובר כאשר

הגורמת  והלב, המוח פתיחת ה', בעבודת רוחנית רווחה כן וכמו הנפש, כוחות

תשוקתה  זה עם וביחד הנפש, כוחות כל של עוצמתם במלוא התגלותם את

שאינם  כך כדי עד הנפש כוחות כל את ממלאה לגאולה הנשמה עצם של

הרי  בגלות, ההימצאות עצם את לשאת ‰ÓLp‰יכולים ÌˆÚc Èelb‰«ƒ¿∆∆«¿»»
Óהמתבטא ‡k„Â ¯aL ‡e‰L ‰Êa עצם‡ˆÓ ‡e‰L ‰f »∆∆ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ∆∆ƒ¿»
˙eÏbaזה גילוי (הרי BlL ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ÌbL ‡e‰ מהותם רק לא «»∆«…«¿ƒ∆

גם  אלא Á„הּצּיּורהפנימית BÓk Ì‰ (ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁÎc(אחד=) ִַ¿…«¿ƒ≈¿«
ÌˆÚ‰ ÌÚ56. ƒ»∆∆
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והּצּיּור 56העצם  הּנׁשמה ׁשעצם ּדזה לֹומר, ויׁש . ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּגם  לפי הּוא ענינים, ׁשני (ּדגמת) הם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹֻּדהּכחֹות

ׁשּלּה והּגדר ּבגדר, מגּדרת היא הּנׁשמה ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻעצם

עצם  מּצד אבל ּדהּכחֹות. מהּצּיּור למעלה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹהיא

ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְִֶֶֶַַָָָֻהּנׁשמה

הם  ׁשּלּה ּדהּכחֹות והּצּיּור ּדהּנׁשמה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹהּפׁשיטּות

חד  ּדבחינת 57ּכּוּלא לֹומר, יׁש זה ּפי ועל . ְְִִִֵֶַַַַָ

נפׁש מסירּות ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמאֹור

ּבענין  מגּדרת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עצם ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֻהיא

ּובחינת  ּדכחֹות, מּצּיּור ׁשּלמעלה ְְְְְִִִִֶַַַָֹהּפׁשיטּות

ּדכתית  הענין ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּמאֹור

הּנׁשמה  עצם ּגּלּוי הּוא ּבּגלּות, ׁשּנמצאים ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמּזה

ּבהעצמּות. מׁשרׁשת ׁשהיא ְְְְִֶֶֶַָֻּכמֹו

ּבהּמאמר LÈÂיא) הּמבאר עם זה 58לקּׁשר ¿≈ְְְֲִֵֶַַַַָָֹ

ּבני  את ּתצּוה ואּתה הּכתּוב ְְְְֵֵֶֶַַַָָּבפרּוׁש

ּדלאחרי  גֹו', זית ׁשמן אלי ויקחּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָיׂשראל

יביאּו אזי יׂשראל ּבני את ויקּׁשר יצּוה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּמׁשה

ידי  על ׁשּיׂשראל גֹו', זית ׁשמן למׁשה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹיׂשראל

ויׁש מׁשה. ּבמדרגת אֹור ּגּלּוי יֹוסיפּו ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹעבֹודתם

ּדזה  האדם, ּבעב ֹודת ּבזה מהּביאּורים ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָלֹומר

הּוא, יׂשראל, ּבני את ּומקּׁשר מצּוה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשּמׁשה

ּתהיה  ׁשהאמּונה האמּונה, את ּומפרנס זן ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא

ּדהּנׁשמה  הּגּלּויים מּצד ׁשהיא ּכמֹו על ְְְִִִִֶַַַַָָָנֹוסף
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ענין )56 לגבי ועילוי יתרון הוא הדעת על פועלת שהאמונה דזה (בדעת), בפנימיות האמונה להמשכת בנוגע הוא ועד"ז

שהחיבור  אלא דחי'*), (מקיף חזי מזלי' שמצד האמונה היא בגילוי שנמשך זה בדעת, האמונה דהמשכת לומר, ויש המס"נ.

לבחי' כח נתינת רק הוא הנשמה דעצם שהגילוי [היינו הנשמה עצם המשכת ע"י הוא הדעת עם מדעת שלמעלה דהאמונה

לעצם  נוגע אלקות שגילוי זה משא"כ עצמה]. הנשמה עצם שמתגלית ולא הדעת, עם שתתחבר דחי' המקיף שמצד האמונה

דהתקשרות  הגילוי הרי - ס"ט) לעיל (ראה אלקות גילוי יש לא הגלות שבזמן מזה ונדכא נשבר הוא שלכן מציאותו,

נוגע אלקות שגילוי בזה שמתגלית הנשמה עצם שמצד eze`ivnהעצמית mvrl[גם כח, דנתינת אופן על [נוסף הוא

) בגילוי מאירה עצמה העצמית מתחבר znbecaשהתקשרות עצמה) הנשמה (דעצם זה גילוי וגם המס"נ), בענין שלה הגילוי

הגלויים. דכחות הציור שעח.)57עם ע' ח"ד מלוקט סה"מ גם ס"ב.)58ראה לעיל הובא - ד סעיף

ובכ"מ. קנד. ס"ע עת"ר סה"מ ראה (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בהתגלותה  האמורים האופנים בין ההבדל לקמן: האמורים הדברים הסברת

האלוקית  הנשמה כאמור, בה. הקיימות שונות בדרגות קשור הנשמה עצם של

הזרע  מטיפת הנוצר בן בדוגמת נברא". בבחינת שנעשה כפי "אלוקות היא

בלתי  חלק והייתה האבא של במוחו כלולה הייתה היא תחילה הרי אביו, של

ירדה  היא מכן לאחר ממנו, נפרד

בעלת  ונעשתה האבא של ממוחו

מציאותה  כן כמו לעצמה. ממשות

שיש  כזו היא הנשמה עצם של הגלויה

שהיא  אלא עצמה משל ממשות לה

ברוך  בקדוש לגמרי ומאוחדת דבוקה

בשורשה  האמיתית מציאותה אך הוא.

בפני  דבר שאיננה כזו היא העליון

ברוך  בקדוש כלולה היא אלא עצמו

ממש. cהוא ,¯ÓBÏ LÈÂ הסיבה ¿≈«¿
‰Ê‰ÓLp‰ל  ÌˆÚL כשלעצמה ∆∆∆∆«¿»»

˙BÁk‰c ¯eiv‰ÂכשלעצמםÌ‰ ¿«ƒ¿«…≈
ÌÈÈÚ ÈL (˙Ó‚c) אשר נפרדים À¿«¿≈ƒ¿»ƒ

את  דורשת האחד של התגלותו

השני  של ÈÙÏהתבטלותו ‡e‰ ,¿ƒ
‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÌbL היותה עם ∆«∆∆«¿»»

כוחות  של המוגבלת מהתבנית למעלה

גם סוף סוף אך c‚Ó¯˙הנפש ‡È‰ƒÀ¿∆∆
¯„‚a מסויימת b‰Â„¯ו'תבנית' , ¿∆∆¿«∆∆

שהיא dlLוה'תבנית' זה עצם הוא ∆»
ש  בכך ÏÚÓÏ‰מוגדרת ‡È‰ƒ¿«¿»

„vÓ Ï·‡ .˙BÁk‰c ¯eiv‰Ó≈«ƒ¿«…¬»ƒ«
‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»¿∆ƒ

˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓ'ה הרי ,של À¿∆∆¿»«¿
מוגדר  איננו הוא ברוך שהקדוש כשם

ב'תבנית' לא שהיא, כל ב'תבנית'

'בלי  של ב'תבנית' לא ואף מוגבלת

הוא  מסויים דבר כאשר שהרי גבול',

ל'גבול' שייך ואיננו גבול' 'בלי דווקא

ו'נושא  מאחד הוא ברוך הקדוש ואדרבה והגדרה, 'תבנית' סוף סוף זו גם הרי

כן  כמו גבול', ה'בלי מציאות את והן ה'גבול' מציאות את הן הכל, בתוכו'

הרי הנשמה עצם של זו דרגה ÓLp‰c‰'מבחינת ˙eËÈLt'‰ כלומר «¿ƒ¿«¿»»
גבול בעלת ובלתי 'מופשטת' lek‡היותה Ì‰ dlL ˙BÁk‰c ¯eiv‰Â¿«ƒ¿«…∆»≈»

„Á57(אחד ‰'B‡n¯(=כולם ˙ÈÁ·c ,¯ÓBÏ LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ . «¿«ƒ∆≈«ƒ¿ƒ««»
‡È‰ LÙ ˙e¯ÈÒÓ È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL '‰ÓLp‰cדרגתÌˆÚ ¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈¿ƒ∆∆ƒ∆∆

˙¯c‚Ó ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰«¿»»¿∆ƒÀ¿∆∆
‰'eËÈLt˙'עדיין ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ

,˙BÁÎc ¯eivÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒƒ¿…
e זאת ‰'B‡n¯לעומת ˙ÈÁ·¿ƒ««»

È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL '‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈
Ó '˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ עצם‰f »ƒ¿»¿»ƒƒ∆

Èelb ‡e‰ ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«»ƒ
‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»¿∆ƒ

a ˙L¯LÓ.˙eÓˆÚ‰ À¿∆∆¿»«¿
ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (‡È¿≈¿«≈∆ƒ

¯Ó‡n‰a ¯‡·n‰58 וקבל" «¿…»¿««¬»
'z‡Â‰היהודים" ·e˙k‰ Le¯Ùa¿≈«»¿«»

eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿
,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL EÈÏ‡ שהפירוש ≈∆∆∆«ƒ
הוא הפסוק של ≈¬»¿È¯Á‡Ïcƒהפנימי

Èa ˙‡ ¯M˜ÈÂ '‰eˆÈ' ‰LnL∆…∆¿«∆ƒ«≈∆¿≈
Ï‡¯NÈ e‡È·È ÈÊ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬«»ƒƒ¿»≈

,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL ‰LÓÏ כלומר ¿…∆∆∆«ƒ
Ì˙„B·Ú È„È ÏÚ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈«¿≈¬»»
˙‚¯„Óa ¯B‡ Èelb eÙÈÒBÈƒƒ¿«¿≈«

.‰LÓ לחשוב ניתן היה לכאורה …∆
בעבודה  כרוכה איננה זו שהוספה

באה  היא אלא ישראל בני של מיוחדת

מקבלים  שהם זה עצם ידי על ממילא

רבינו משה של השפעתו ¿אולם Âאת
‰Êa ÌÈ¯e‡Èa‰Ó ¯ÓBÏ LÈ≈«≈«≈ƒ»∆

קשור זה דבר »¬»B·Úa„˙כיצד
'‰eˆÓ' ‰LnL ‰Êc ,Ì„‡‰»»»¿∆∆…∆¿«∆
,‡e‰ ,Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯M˜Óe¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈
ÏÚ ÛÒB ‰È‰z ‰eÓ‡‰L ,‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L∆»¿«¿≈∆»¡»∆»¡»ƒ¿∆»«

„vÓ ‡È‰L BÓkדרגת‰ÓLp‰L ‰Ê „vÓ) ‰ÓLp‰c ÌÈÈelb‰ ¿∆ƒƒ««ƒƒ¿«¿»»ƒ«∆∆«¿»»
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יט l`xyi ipa z` devz dz`e

ׁשּבנֹוגע לֹומר, miiElBdיׁש zFgMlהּואFnM ְֵֵֶַַ©Ÿ©§¦§
אנׁשים, ּבכּמה ּבפעל ׁשרֹואים ּוכמֹו נֹוסף. ְְְֲִִֶַַָָָָָֹּדבר

ּתֹורה  על ּגזרֹות ׁשם ׁשהיּו ּבמקֹום ְְְִֵֶֶַָָָָָׁשּבהיֹותם

מׁש ּבפעל נפׁש מסירּות להם היה ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹּומצוֹות,

למדינֹות  ּכ אחר ּוכׁשּבאּו ׁשנים, וכּמה ְְְִִִֶַַַַָָָָָּכּמה

הרחבה, מּתֹו ּומצוֹות ּבּתֹורה לעסק ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹׁשאפׁשר

להם  ׁשהיה נפׁש הּמסירּות (ּכ (ּכל ּבהם נּכר ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָאין

ּכּמה  מׁש נפׁש ּבמסירּות ׁשעמדּו זה ּכי ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹמּקדם.

עצם  ּגּלּוי ּבהם ׁשהאיר לפי הּוא ׁשנים ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָוכּמה

נעׂשה  ולא הּגלּויים מּכחֹות ׁשּלמעלה ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹהּנׁשמה

עצמם  הּגלּויים ּבּכחֹות ׁשּנּוי זה ידי [ּדזה 55על . ְְְְִִֵֶֶַַַַָֹ

(ּגם) העצם היא הּנׁשמה zFgkCׁשעצם ְִֶֶֶֶֶַַָָָ§Ÿ
miiElBd הּנׁשמה ׁשעצם הּוא, ה), סעיף (ּכּנ"ל ©§¦ְְִֶֶֶַַַָָ

ׁשל  לענינם ׁשּי זה ואין ׁשּלהם העצם ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהּוא

עצמם, הּגלּויים והּגּלּוי xEISdlּכחֹות ׁשּלהם]. ְְִַַָֹ§©¦ְִֶֶַָ

מּזה  ונדּכא נׁשּבר ׁשהּוא ּבזה הּנׁשמה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָּדעצם

הּגלּויים  ּכחֹות ׁשּגם הּוא ּבּגלּות נמצא ְְִִֶֶַַַָָֹׁשהּוא

) עם xEISdׁשּלֹו 'חד' ּכמֹו הם הּגלּויים) ּדכחֹות ֶ©¦ְְְִִֵַַֹ
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קפח).)55 ע' ח"ד מלוקט (סה"מ שם 49 ובהערה ס"ח, ה'תשכ"ה ההוא בלילה ד"ה וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האדם  נשמת בין הקשר ה', בסעיף כאמור לקמן: האמורים הדברים הסברת

שלה. השונות לדרגות הנשמה עצם בין לקשר כמשל משמש גופו איברי לבין

א  נוסף איבר איננה האדם שנשמת האדם למדנו של הפנימית המהות היא לא

מאיבר  יותר זה לאיבר שייכת איננה הנשמה כולם. האיברים מאחורי העומדת

והיא  הידיים של ה'נשמה' היא אחר,

הרגליים. של ה'נשמה'

בגוף  השונים באיברים מביטים כאשר

של  חשיבותו את להגדיר ניתן האדם,

את  לראות ניתן צורות. בשתי איבר כל

התפקיד  מצד איבר כל של חשיבותו

ניתן  אך אליו. דווקא השייך המיוחד

היותו  מצד חשיבותו את לראות גם

כולו. מהאדם נפרד בלתי חלק

מתפקידו  הנובעת הראשונה, החשיבות

בצורתו  קשורה היא לו, המיוחד

שונה  הוא בה האיבר של הגלויה

הנשמה  מבחינת אולם האיברים. משאר

היא  האיבר של העיקרית חשיבותו

כולו, מהאדם נפרד בלתי חלק היותו

ברגל. או ביד מדובר אם הבט מבלי

הנשמה  אודות מדובר כאשר כן כמו

שהם  הגלויים כוחותיה ישנן עצמה.

עצם  וישנה האדם, של ורגשותיו שכלו

של  הפנימית המהות מבחינת הנשמה.

כח  כל של מעלתו הרי הנפש כוחות

נפרד  בלתי חלק שהוא בכך היא

את  יש כח לכל הכוחות, של הגלויה מציאותם מבחינת אך כולה. מהנשמה

המייחדת  הרוחנית ה'תבנית' ישנה כח לכל אותו. המייחדת הפרטית מהותו

באותה  שכל, של הרוחנית ה'תבנית' היא השכל כח את שמייחד מה אותו.

חסד. של הרוחנית ה'תבנית' זו שבנפש החסד כח את שמייחד שמה מידה

הוא  בו ה'ציור' בשם נקראת כח כל של יחודיותו את המגדירה זו 'תבנית'

כל  ושל הנפש חלקי כל של ה'נשמה' הינה הנשמה עצם כאמור, 'מצוייר'.

מבחינתה  אחרת, או זו בתבנית קשורה איננה כשלעצמה היא כולם. הכוחות

לגביה  כולה. מהנשמה נפרד בלתי חלק היותו מצד היא כח כל של חשיבותו

מקום. תופס איננו כח, כל של הפרטי ה'ציור'

עצם  של התגלותה לכן מוגבלת, הינה הנפש כוחות של הגלויה מציאותם

מגדרם. ויציאתם הגלויים הכוחות של בהתבטלותם כרוכה הנשמה

זמן  כל כן אם האדם, של הגלויה מציאותו הינם הגלויים שהכוחות כיוון

אין  מגדרם, הכוחות של ביציאתם כרוכה הנשמה עצם של שהתגלותה

קשורה  תהיה זו שהתגלות מנת על עצמו. האדם עם כך כל קשורה זו התגלות

בכך. שותפים יהיו הגלויים שהכוחות צורך יש עצמו, האדם עם באמת

של התגלותה בין ההבדל יובן זה פי לעומת על הגזירה בזמן הנשמה עצם

רווחה. בזמן הקיים ה'כתית' באמצעות ‰ÓLp‰התגלותה ÌˆÚ Èel‚c¿ƒ∆∆«¿»»
LÙהקשור ˙e¯ÈÒn‰ ÔÈÚa גזירה של Lבתקופה ,¯ÓBÏ LÈ כיוון , ¿ƒ¿««¿ƒ∆∆≈«∆

לכן, הנפש, כוחות של הגלויה מציאותם של בהתבטלות כרוכה זו שהתגלות

אך עימו, קשורה הנשמה עצם האדם של פנימיותו שמבחינת »≈¿Ú‚Baלמרות
הּגלּויים  עצם לּכחֹות של הגילוי ְִַַֹ

במציאותם  קשור איננו הנשמה

מבחינתם ולכן נחשב ‰e‡המוגבלת

מלמעלה ÛÒBש c·¯ּכמֹו .עליהם ְ»»»
‰nÎa ÏÚÙa ÌÈ‡B¯L BÓÎe¿∆ƒ¿…«¿«»
ÌB˜Óa Ì˙BÈ‰aL ,ÌÈL‡¬»ƒ∆ƒ¿»¿»
‰¯Bz ÏÚ ˙B¯Êb ÌL eÈ‰L∆»»¿≈«»
˙e¯ÈÒÓ Ì‰Ï ‰È‰ ,˙BÂˆÓeƒ¿»»»∆¿ƒ
‰nÎÂ ‰nk CLÓ ÏÚÙa LÙ∆∆¿…«∆∆«»¿«»
Ck ¯Á‡ e‡aLÎe ,ÌÈL»ƒ¿∆»««»
˜ÒÚÏ ¯LÙ‡L ˙BÈ„ÓÏƒ¿ƒ∆∆¿»«¬…
CBzÓ ˙BÂˆÓe ‰¯Bza«»ƒ¿ƒ
Ïk) Ì‰a ¯k ÔÈ‡ ,‰·Á¯‰«¿»»≈ƒ»»∆»
‰È‰L LÙ ˙e¯ÈÒn‰ (Ck»«¿ƒ∆∆∆»»
e„ÓÚL ‰Ê Èk .Ì„wÓ Ì‰Ï»∆ƒ…∆ƒ∆∆»¿
‰nk CLÓ LÙ ˙e¯ÈÒÓaƒ¿ƒ∆∆∆∆«»
¯È‡‰L ÈÙÏ ‡e‰ ÌÈL ‰nÎÂ¿«»»ƒ¿ƒ∆≈ƒ
‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelb Ì‰a»∆ƒ∆∆«¿»»
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ…«¿ƒ
הגלויים  הכוחות מעשה ובשעת

הנשמה  עצם של הגילוי בפני התבטלו

Â אולם‰Ê È„È ÏÚ ‰NÚ ‡Ï ¿…«¬»«¿≈∆
ÌÓˆÚ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁka ÈepL55‰Êc] ה'. בסעיף ÌˆÚLשלמדנו ƒ«…«¿ƒ«¿»¿∆∆∆∆

ÌˆÚ‰ ‡È‰ ‰ÓLp‰הנפש (והפנימיות דרגות כל ּדכחֹות Ìb)של «¿»»ƒ»∆∆«ְֹ
‰)הּגלּויים ÛÈÚÒ Ï"pk) להם זרה איננה התגלותו לכאורה זה ,ולפי ְִַ««¿ƒ
העניין Lאך ,‡e‰ ל הגלויים הכוחות של ‰ÓLp‰שייכותם ÌˆÚ היא ∆∆∆«¿»»

ש  Ì‰lLבכך ÌˆÚ‰ ‡e‰ מצד שלהם הפנימית הנקודה הוא כלומר »∆∆∆»∆
כולה  מהנשמה נפרד בלתי חלק ÌÈÚÏאולם Âהיותם CiL ‰Ê ÔÈ‡ ¿≈∆«»¿ƒ¿»»

,ÌÓˆÚ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ÏLלהּצּיּורÂ .[Ì‰lL זאת לעומת ∆…«¿ƒ«¿»ְִַ∆»∆¿
כל  של בנינוחות הכרוכה גשמית רווחה רווחה, של במצב מדובר כאשר

הגורמת  והלב, המוח פתיחת ה', בעבודת רוחנית רווחה כן וכמו הנפש, כוחות

תשוקתה  זה עם וביחד הנפש, כוחות כל של עוצמתם במלוא התגלותם את

שאינם  כך כדי עד הנפש כוחות כל את ממלאה לגאולה הנשמה עצם של

הרי  בגלות, ההימצאות עצם את לשאת ‰ÓLp‰יכולים ÌˆÚc Èelb‰«ƒ¿∆∆«¿»»
Óהמתבטא ‡k„Â ¯aL ‡e‰L ‰Êa עצם‡ˆÓ ‡e‰L ‰f »∆∆ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ∆∆ƒ¿»
˙eÏbaזה גילוי (הרי BlL ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ÌbL ‡e‰ מהותם רק לא «»∆«…«¿ƒ∆

גם  אלא Á„הּצּיּורהפנימית BÓk Ì‰ (ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁÎc(אחד=) ִַ¿…«¿ƒ≈¿«
ÌˆÚ‰ ÌÚ56. ƒ»∆∆
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והּצּיּור 56העצם  הּנׁשמה ׁשעצם ּדזה לֹומר, ויׁש . ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּגם  לפי הּוא ענינים, ׁשני (ּדגמת) הם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹֻּדהּכחֹות

ׁשּלּה והּגדר ּבגדר, מגּדרת היא הּנׁשמה ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻעצם

עצם  מּצד אבל ּדהּכחֹות. מהּצּיּור למעלה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹהיא

ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְִֶֶֶַַָָָֻהּנׁשמה

הם  ׁשּלּה ּדהּכחֹות והּצּיּור ּדהּנׁשמה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹהּפׁשיטּות

חד  ּדבחינת 57ּכּוּלא לֹומר, יׁש זה ּפי ועל . ְְִִִֵֶַַַַָ

נפׁש מסירּות ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמאֹור

ּבענין  מגּדרת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עצם ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֻהיא

ּובחינת  ּדכחֹות, מּצּיּור ׁשּלמעלה ְְְְְִִִִֶַַַָֹהּפׁשיטּות

ּדכתית  הענין ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּמאֹור

הּנׁשמה  עצם ּגּלּוי הּוא ּבּגלּות, ׁשּנמצאים ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמּזה

ּבהעצמּות. מׁשרׁשת ׁשהיא ְְְְִֶֶֶַָֻּכמֹו

ּבהּמאמר LÈÂיא) הּמבאר עם זה 58לקּׁשר ¿≈ְְְֲִֵֶַַַַָָֹ

ּבני  את ּתצּוה ואּתה הּכתּוב ְְְְֵֵֶֶַַַָָּבפרּוׁש

ּדלאחרי  גֹו', זית ׁשמן אלי ויקחּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָיׂשראל

יביאּו אזי יׂשראל ּבני את ויקּׁשר יצּוה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּמׁשה

ידי  על ׁשּיׂשראל גֹו', זית ׁשמן למׁשה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹיׂשראל

ויׁש מׁשה. ּבמדרגת אֹור ּגּלּוי יֹוסיפּו ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹעבֹודתם

ּדזה  האדם, ּבעב ֹודת ּבזה מהּביאּורים ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָלֹומר

הּוא, יׂשראל, ּבני את ּומקּׁשר מצּוה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשּמׁשה

ּתהיה  ׁשהאמּונה האמּונה, את ּומפרנס זן ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא

ּדהּנׁשמה  הּגּלּויים מּצד ׁשהיא ּכמֹו על ְְְִִִִֶַַַַָָָנֹוסף
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ענין )56 לגבי ועילוי יתרון הוא הדעת על פועלת שהאמונה דזה (בדעת), בפנימיות האמונה להמשכת בנוגע הוא ועד"ז

שהחיבור  אלא דחי'*), (מקיף חזי מזלי' שמצד האמונה היא בגילוי שנמשך זה בדעת, האמונה דהמשכת לומר, ויש המס"נ.

לבחי' כח נתינת רק הוא הנשמה דעצם שהגילוי [היינו הנשמה עצם המשכת ע"י הוא הדעת עם מדעת שלמעלה דהאמונה

לעצם  נוגע אלקות שגילוי זה משא"כ עצמה]. הנשמה עצם שמתגלית ולא הדעת, עם שתתחבר דחי' המקיף שמצד האמונה

דהתקשרות  הגילוי הרי - ס"ט) לעיל (ראה אלקות גילוי יש לא הגלות שבזמן מזה ונדכא נשבר הוא שלכן מציאותו,

נוגע אלקות שגילוי בזה שמתגלית הנשמה עצם שמצד eze`ivnהעצמית mvrl[גם כח, דנתינת אופן על [נוסף הוא

) בגילוי מאירה עצמה העצמית מתחבר znbecaשהתקשרות עצמה) הנשמה (דעצם זה גילוי וגם המס"נ), בענין שלה הגילוי

הגלויים. דכחות הציור שעח.)57עם ע' ח"ד מלוקט סה"מ גם ס"ב.)58ראה לעיל הובא - ד סעיף

ובכ"מ. קנד. ס"ע עת"ר סה"מ ראה (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בהתגלותה  האמורים האופנים בין ההבדל לקמן: האמורים הדברים הסברת

האלוקית  הנשמה כאמור, בה. הקיימות שונות בדרגות קשור הנשמה עצם של

הזרע  מטיפת הנוצר בן בדוגמת נברא". בבחינת שנעשה כפי "אלוקות היא

בלתי  חלק והייתה האבא של במוחו כלולה הייתה היא תחילה הרי אביו, של

ירדה  היא מכן לאחר ממנו, נפרד

בעלת  ונעשתה האבא של ממוחו

מציאותה  כן כמו לעצמה. ממשות

שיש  כזו היא הנשמה עצם של הגלויה

שהיא  אלא עצמה משל ממשות לה

ברוך  בקדוש לגמרי ומאוחדת דבוקה

בשורשה  האמיתית מציאותה אך הוא.

בפני  דבר שאיננה כזו היא העליון

ברוך  בקדוש כלולה היא אלא עצמו

ממש. cהוא ,¯ÓBÏ LÈÂ הסיבה ¿≈«¿
‰Ê‰ÓLp‰ל  ÌˆÚL כשלעצמה ∆∆∆∆«¿»»

˙BÁk‰c ¯eiv‰ÂכשלעצמםÌ‰ ¿«ƒ¿«…≈
ÌÈÈÚ ÈL (˙Ó‚c) אשר נפרדים À¿«¿≈ƒ¿»ƒ

את  דורשת האחד של התגלותו

השני  של ÈÙÏהתבטלותו ‡e‰ ,¿ƒ
‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÌbL היותה עם ∆«∆∆«¿»»

כוחות  של המוגבלת מהתבנית למעלה

גם סוף סוף אך c‚Ó¯˙הנפש ‡È‰ƒÀ¿∆∆
¯„‚a מסויימת b‰Â„¯ו'תבנית' , ¿∆∆¿«∆∆

שהיא dlLוה'תבנית' זה עצם הוא ∆»
ש  בכך ÏÚÓÏ‰מוגדרת ‡È‰ƒ¿«¿»

„vÓ Ï·‡ .˙BÁk‰c ¯eiv‰Ó≈«ƒ¿«…¬»ƒ«
‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»¿∆ƒ

˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓ'ה הרי ,של À¿∆∆¿»«¿
מוגדר  איננו הוא ברוך שהקדוש כשם

ב'תבנית' לא שהיא, כל ב'תבנית'

'בלי  של ב'תבנית' לא ואף מוגבלת

הוא  מסויים דבר כאשר שהרי גבול',

ל'גבול' שייך ואיננו גבול' 'בלי דווקא

ו'נושא  מאחד הוא ברוך הקדוש ואדרבה והגדרה, 'תבנית' סוף סוף זו גם הרי

כן  כמו גבול', ה'בלי מציאות את והן ה'גבול' מציאות את הן הכל, בתוכו'

הרי הנשמה עצם של זו דרגה ÓLp‰c‰'מבחינת ˙eËÈLt'‰ כלומר «¿ƒ¿«¿»»
גבול בעלת ובלתי 'מופשטת' lek‡היותה Ì‰ dlL ˙BÁk‰c ¯eiv‰Â¿«ƒ¿«…∆»≈»

„Á57(אחד ‰'B‡n¯(=כולם ˙ÈÁ·c ,¯ÓBÏ LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ . «¿«ƒ∆≈«ƒ¿ƒ««»
‡È‰ LÙ ˙e¯ÈÒÓ È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL '‰ÓLp‰cדרגתÌˆÚ ¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈¿ƒ∆∆ƒ∆∆

˙¯c‚Ó ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰«¿»»¿∆ƒÀ¿∆∆
‰'eËÈLt˙'עדיין ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ

,˙BÁÎc ¯eivÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒƒ¿…
e זאת ‰'B‡n¯לעומת ˙ÈÁ·¿ƒ««»

È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL '‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈
Ó '˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ עצם‰f »ƒ¿»¿»ƒƒ∆

Èelb ‡e‰ ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«»ƒ
‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»¿∆ƒ

a ˙L¯LÓ.˙eÓˆÚ‰ À¿∆∆¿»«¿
ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (‡È¿≈¿«≈∆ƒ

¯Ó‡n‰a ¯‡·n‰58 וקבל" «¿…»¿««¬»
'z‡Â‰היהודים" ·e˙k‰ Le¯Ùa¿≈«»¿«»

eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿
,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL EÈÏ‡ שהפירוש ≈∆∆∆«ƒ
הוא הפסוק של ≈¬»¿È¯Á‡Ïcƒהפנימי

Èa ˙‡ ¯M˜ÈÂ '‰eˆÈ' ‰LnL∆…∆¿«∆ƒ«≈∆¿≈
Ï‡¯NÈ e‡È·È ÈÊ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬«»ƒƒ¿»≈

,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL ‰LÓÏ כלומר ¿…∆∆∆«ƒ
Ì˙„B·Ú È„È ÏÚ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈«¿≈¬»»
˙‚¯„Óa ¯B‡ Èelb eÙÈÒBÈƒƒ¿«¿≈«

.‰LÓ לחשוב ניתן היה לכאורה …∆
בעבודה  כרוכה איננה זו שהוספה

באה  היא אלא ישראל בני של מיוחדת

מקבלים  שהם זה עצם ידי על ממילא

רבינו משה של השפעתו ¿אולם Âאת
‰Êa ÌÈ¯e‡Èa‰Ó ¯ÓBÏ LÈ≈«≈«≈ƒ»∆

קשור זה דבר »¬»B·Úa„˙כיצד
'‰eˆÓ' ‰LnL ‰Êc ,Ì„‡‰»»»¿∆∆…∆¿«∆
,‡e‰ ,Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯M˜Óe¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈
ÏÚ ÛÒB ‰È‰z ‰eÓ‡‰L ,‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L∆»¿«¿≈∆»¡»∆»¡»ƒ¿∆»«

„vÓ ‡È‰L BÓkדרגת‰ÓLp‰L ‰Ê „vÓ) ‰ÓLp‰c ÌÈÈelb‰ ¿∆ƒƒ««ƒƒ¿«¿»»ƒ«∆∆«¿»»
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l`xyiכ ipa z` devz dz`e

ּגם  אלקּות) רֹואה ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה זה ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָֹ(מּצד

ׁשּנאמר  מה ּדזהּו לֹומר, [ויׁש הּנׁשמה. עצם ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמּצד

ּתצּוה  ואּתה ּדלׁשֹון יׂשראל, ּבני את ּתצּוה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואּתה

(מקּׁשר  מצוה ׁשּמׁשה מׁשמע יׂשראל ּבני ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

עצם  מּצד ּכי עצמם, יׂשראל ּבני את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּומחּבר)

חד  הם יׂשראל ּכל העבֹודה 59הּנׁשמה, ידי ועל .[ ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָ

עצם  ּגּלּוי ּביׂשראל ׁשּנמׁש (לאחרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּדיׂשראל

הּגלּויים  ּכחֹות ׁשּגם מׁשה), ידי על ְְְִֵֶֶַַַַָָֹֹהּנׁשמה

) לעצם xEISdׁשּלהם מתאימים יהיּו ּדהּכחֹות) ֶֶָ©¦ְְְְִִִֶֶַַֹ

והֹוספה  יתרֹון נעׂשה זה ידי על ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָהּנׁשמה,

ּבהם  ונתּגּלתה ׁשּנמׁשכה הּנׁשמה עצם ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבבחינת

זה  ידי על ּכי ,(אלי (ויקחּו מׁשה ידי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַֹעל

האמ  ׁשרׁשּה ּבּה מׁשרׁשת מתּגּלה ׁשהיא ּכמֹו ּתי ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָֻ

ְְַָּבהעצמּות.

,¯ÈÚ‰Ïe] ּבהאחדּות ּגם נתוּסף זה ידי ׁשעל ¿»ƒְְְְִֵֵֶֶַַַַָ

על  ּדיׂשראל ׁשהאחדּות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָּדיׂשראל.

היא ּבהם ׁשּמתּגּלית הּנׁשמה עצם ּדבר FnMידי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ§ָָ

ידי  על היא זֹו אחדּות ולכן, מציאּותם. על ְְְְִִֵֵַַַָָָנֹוסף

טפל  וגּופם עּקר נפׁשם ּגּלּוי 60ׁשעֹוׂשים ידי ועל . ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה ְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָֻעצם

'חד' הּוא הּגלּויים ּדכחֹות הּצּיּור ּגם זה ידי ְְְִִֵֶֶַַַַַֹׁשעל

הענינים  ּבכל היא ּדיׂשראל האחדּות העצם, ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָעם

להּגּוף]. הּׁשּייכים ּבענינים ּגם ְְְִִִֶֶַַַַָָָׁשּלהם,

ÏÚÂ ּבהּמאמר ׁשּכתּוב מה יּובן זה ּדעל 61ּפי , ¿«ְְֲִֶֶַַַַָָָ

עבֹודתם) ידי (על מֹוסיפים ׁשּיׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָידי

ּתמיד, נר יהיה זה ידי על מׁשה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבמדרגת

(נר  ּדהּנׁשמה ׁשהּנר זה נׁשמת 62ּדלכאֹורה, הוי' ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

על 63אדם  הּוא ׁשּנּוי), ּבלי (ּבׁשוה, ּתמיד הּוא ( ְְִִִֶַָָָָ

מׁשה  ידי על ׁשּנמׁש הּנׁשמה עצם ּגּלּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹידי

ׁשּנּוי, ׁשּי אין הּנׁשמה ּדבעצם ּתצּוה), ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ(ואּתה

ידי  על הּוא ּתמיד ּדנר ׁשהענין אֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּובהּמאמר 
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(˙e˜Ï‡ ‰‡B¯ ‰ÏÚÓlLתהיה ‰ÓLp‰.היא ÌˆÚ „vÓ Ìb ∆¿«¿»»¡…«ƒ«∆∆«¿»»

של [ סוף אין אור עם ישראל בני את לקשר רק איננה רבינו משה של פעולתו

עצמם  לבין בינם אותם ולחבר לקשר גם אלא הוא ברוך ÓBÏ¯,הקדוש LÈÂ¿≈«
ÔBLÏc ,'Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â' ¯Ó‡pL ‰Ó e‰Êc¿∆«∆∆¡«¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿

Èaהפסוק ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'¿«»¿«∆∆¿≈
'Ï‡¯NÈ מי עם בו שמוזכר ללא ƒ¿»≈

שלהם  והחיבור ה'צוותא' הרי נעשית

'ÂˆÓ‰'מכך ‰LnL ÚÓLÓ«¿«∆…∆¿«∆
Èa ˙‡ (¯aÁÓe ¯M˜Ó)¿«≈¿«≈∆¿≈

ÌÓˆÚ Ï‡¯NÈ מאחדם כלומר ƒ¿»≈«¿»
עצמם  לבין היא ,בינם גם זו פעולה

הנשמה  עצם של בהתגלותה קשורה

ÌˆÚ „vÓ ÈkÏk ,‰ÓLp‰ ƒƒ«∆∆«¿»»»
„Á Ì‰ Ï‡¯NÈ59(אחד=).[ ƒ¿»≈≈«

Ï‡¯NÈc ‰„B·Ú‰ È„È ÏÚÂ¿«¿≈»¬»¿ƒ¿»≈
≈¬»¿È¯Á‡Ïהמתאפשרת (עצמם

ÌˆÚ Èelb Ï‡¯NÈa CLÓpL∆ƒ¿«¿ƒ¿»≈ƒ∆∆
ÌbL ,(‰LÓ È„È ÏÚ ‰ÓLp‰«¿»»«¿≈…∆∆«

) Ì‰lL ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk הּצּיּור …«¿ƒ∆»∆ִַ
(˙BÁk‰c ישראל בני של עבודתם ¿«…

ש  כזו בצורה להעמידם ¿eÈ‰Èƒהיא
ÏÚ ,‰ÓLp‰ ÌˆÚÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó«¿ƒƒ¿∆∆«¿»»«
‰ÙÒB‰Â ÔB¯˙È ‰NÚ ‰Ê È„È¿≈∆«¬∆ƒ¿¿»»
‰ÓLp‰ ÌˆÚ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆∆«¿»»
Ì‰a ‰˙lb˙Â ‰ÎLÓpL∆ƒ¿¿»¿ƒ¿«¿»»∆

(eÁ˜ÈÂתחילה ‰LÓ È„È ÏÚ«¿≈…∆¿ƒ¿
‰lb˙Ó ‰Ê È„È ÏÚ Èk ,(EÈÏ‡≈∆ƒ«¿≈∆ƒ¿«∆
‡È‰L BÓk ÈzÓ‡‰ dL¯L da»»¿»»¬ƒƒ¿∆ƒ

.˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓÀ¿∆∆¿»«¿
‰Ê È„È ÏÚL ,¯ÈÚ‰Ïe]ÛqÂ˙ ¿»ƒ∆«¿≈∆ƒ¿«≈

.Ï‡¯NÈc ˙e„Á‡‰a Ìb כיוון «¿»«¿¿ƒ¿»≈
Ï‡¯NÈc ˙e„Á‡‰LהנגרמתÏÚ ∆»«¿¿ƒ¿»≈«

˙Èlb˙nL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ È„È¿≈∆∆«¿»»∆ƒ¿«≈
Ì‰a את דורשת זו התגלות אשר »∆

וכוחותיהם  גופם של ההתבטלות

הבדל  יש שמבחינתם כיוון הגלויים,

לכן  אחר, ליהודי אחד יהודי È‰ƒ‡בין
נחשבת  זו c·¯ּכמֹואחדות ְ»»

Ì˙e‡ÈˆÓש  ÏÚ ÛÒB של הגלויה »«¿ƒ»
כשלעצמה  ישראל ÔÎÏÂ,בני דבר . ¿»≈

ש  בכך ביטוי לידי בא BÊזה ˙e„Á‡«¿
L È„È ÏÚ ‡È‰ ישראל ÌÈNBÚבני ƒ«¿≈∆ƒ

את Âכ ÌLÙומחשיבים ¯wÚ אתÌÙe‚ כËÏÙ60 לראות קשה זה באופן «¿»ƒ»¿»»≈
אחר  ליהודי אחד יהודי של שייכותו ומציאותו את לגופו השייכים בדברים גם
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‡È‰ Ï‡¯NÈc ˙e„Á‡‰ רק לא »«¿¿ƒ¿»≈ƒ

אלא נפשם ‰ÌÈÈÚבעצם ÏÎa¿»»ƒ¿»ƒ
ÌÈÎÈiM‰ ÌÈÈÚa Ìb ,Ì‰lL∆»∆«¿ƒ¿»ƒ««»ƒ

.[Ûeb‰Ï¿«
הוזכר  א' בסעיף המאמר בתחילת
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צריכים  המנורה שנרות בו שנאמר

הדלקתם  שזמן למרות תמיד' 'נר להיות

היממה  כל במשך איננו המקדש בבית
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אדם". נשמת

·e˙kL ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆»
¯Ó‡n‰a61"היהודים ,"וקבל ¿««¬»
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ככתוב (הנשמה לנר "62¯הנמשלת ≈

"Ì„‡ ˙ÓL 'ÈÂ‰63‡e‰ ( ¬»»ƒ¿«»»
להאיר (יצליח „ÈÓz למרות כלומר »ƒ

אור  האדם, נתון בהם והירידות העליות

יאיר בכל ÂL‰אופן aהנשמה ¿»∆
המשתנים  ÈepL),המצבים ÈÏa ,¿ƒƒ

‡e‰ אלא עצמו האדם של בכוחו לא

ÌˆÚדווקא Èelb È„È ÏÚ«¿≈ƒ∆∆
CLÓpL ‰ÓLp‰ומתגלהÏÚ «¿»»∆ƒ¿««

) ‰LÓ È„È כאמור עבודתו שזו ¿≈…∆
,('‰eˆz ‰z‡Â' שלעומת כיוון ¿«»¿«∆

הנתונה  האדם של הגלויה מציאותו

הרי תמידיים שינויים ∆∆¿ÌˆÚ·cƒתחת
e ,ÈepL CiL ÔÈ‡ ‰ÓLp‰ אולם «¿»»≈«»ƒ
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.אלי ויקחּו מׁשה, ּבמדרגת מֹוסיפים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּיׂשראל

ּבדר הּנׁשמה ּדעצם ׁשּבהּגּלּוי לֹומר, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָויׁש

חּלּוק  יׁש ּתצּוה, ואּתה ידי על למּטה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָמלמעלה

ּכׁשּיׁשנם  הּוא ׁשּלּה הּגּלּוי ׁשעּקר ּובקר. ערב ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבין

מתעֹורר  זה ידי ׁשעל (ערב) והסּתרים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָהעלמֹות

לעיל  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו נפׁש, הּמסירּות ּכח ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּומתּגּלה

(ערב) הּגזרה ׁשּבזמן אּלה ׁשּגם יו"ד), ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ(סעיף

ׁשאפׁשר  למקֹום ּכׁשּבאּו נפׁש, ּבמסירּות ְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָעמדּו

אין  (ּבקר), הרחבה מּתֹו ּומצוֹות ּבּתֹורה ְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹלעסק

נפ  הּמסירּות ּבהם מּקדם.נּכר להם ׁשהיה ׁש ְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּנּוי) ּבֹו ׁשּי (ׁשאין ּתמיד ּדנר הענין ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָואמּתית

ּכחֹות  ׁשּגם יׂשראל ׁשל עבֹודתם ידי על ְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹהּוא

ויקחּו הּנׁשמה, עצם עם 'חד' יהיּו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָהּגלּויים

.ֵֶאלי

ÏÚÂ נאמר לּמאֹור ׁשּכתית זה לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּכי  גֹו', אלי לויקחּו ּבהמׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַָּבּכתּוב

הם  ׁשּיׂשראל זה ּגם נכלל לּמאֹור ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבכתית

ּבּגלּות, ׁשהם מּזה (ּכתית) ונדּכאים ְְְִִִִִֵֶֶַָָָׁשבּורים

ׁשּגם  יׂשראל ׁשל עבֹודתם ידי על הּוא זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדענין

לעצם  מתאימים יהיּו ׁשּלהם הּגלּויים ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹּכחֹות

על  ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה הּמאֹור ּובחינת ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָהּנׁשמה,

מׁשרׁשת  ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עצם היא זה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֻידי

ּבהמׁש לּמאֹור ּכתית נאמר ולכן ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָּבהעצמּות,

גֹו'. אלי ְְִִֵֶלויקחּו

(·È‰p‰Â ּתצּוה ּבואּתה (ּבפׁשטּות) הּפרּוׁש ¿ƒ≈ְְְְִֵֶַַַַָ

הּוא  גֹו' אלי ויקחּו יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵֵֶֶָאת

גֹו'. אלי ׁשּיּקחּו יׂשראל ּבני את יצּוה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּמׁשה

ׁשּמׁשה  ּדזה הענינים, ּבפנימּיּות ּגם מּובן ְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָֹּומּזה

ּבאפן  הּוא יׂשראל  ּבני את ּומקּׁשר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹמצּוה

גֹו'. אלי ויקחּו על ּגם ּכח נתינת להם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּממׁשי

ּכבֹוד  ׁשּבדֹורנּו, למׁשה ּבנֹוגע הּוא כן ְְְְְֵֵֵֶֶַֹּוכמֹו

ּדֹורנּו, נׂשיא אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְִִִֵַַָֻקדּׁשת

ׁשּבכל  האמּונה את ּולגּלֹות לעֹורר ְְְֱֲֵֶֶֶַָָָָׁשעבֹודתֹו

ּבכח  עבֹודתם יעבדּו ּכ ׁשאחר ּבאפן היא הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד מּיׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹאחד
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰ '„ÈÓzישראל בני של בפעולתם קשור Ï‡¯NiLדווקא È„È ÏÚ »ƒ«¿≈∆ƒ¿»≈

,¯ÓBÏ LÈÂ .'EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ' ,‰LÓ ˙‚¯„Óa ÌÈÙÈÒBÓƒƒ¿«¿≈«…∆¿ƒ¿≈∆¿≈«
‰ÓLp‰ ÌˆÚc Èelb‰aLהנעשהC¯„aשל 'ÏÚÓÏÓ‰ובצורה ∆¿«ƒ¿∆∆«¿»»¿∆∆ƒ¿«¿»

'‰hÓÏאלא האדם של מצידו לא eˆz‰'כלומר ‰z‡Â' È„È ÏÚ כלומר ¿«»«¿≈¿«»¿«∆
רבינו  משה ידי elÁ˜אכן,על LÈ≈ƒ

שלÔÈaוהבדל רוחנית 'Ú¯·'תקופה ≈∆∆
e של כזו wÚL¯בין .'¯˜·'…∆∆ƒ«

dlL Èelb‰ הנשמה עצם של «ƒ∆»
«¿∆∆¿ÌLiLkדווקא‰e‡כשלעצמה

ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰ דברים כלומר «¬»¿∆¿≈ƒ
ומסתירים  ה'המעלימים מציאות על

רצון  את למלא מיהודי למנוע ומנסים

חושך(ה' של תקופה ∆∆'Ú¯·')זו
‰lb˙Óe ¯¯BÚ˙Ó ‰Ê È„È ÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿≈ƒ¿«∆

,LÙ ˙e¯ÈÒn‰ Ák כאשר אך …««¿ƒ∆∆
נעלמת  'בוקר' של תקופה מגיעה

הנשמה עצם של ¿BÓÎeהתגלותה
,(„"ÂÈ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ

) ‰¯Êb‰ ÔÓÊaL ‰l‡ ÌbL זמן ∆«≈∆∆ƒ¿««¿≈»
e¯ÈÒÓa˙'של  e„ÓÚ ('·¯Ú∆∆»¿ƒ¿ƒ

¯LÙ‡L ÌB˜ÓÏ e‡aLk ,LÙ∆∆¿∆»¿»∆∆¿»
CBzÓ ˙BÂˆÓe ‰¯Bza ˜ÒÚÏ«¬…«»ƒ¿ƒ

) ‰·Á¯‰ של ‡ÔÈמצב ,('¯˜a' «¿»»…∆≈
LÙ ˙e¯ÈÒn‰ Ì‰a ¯kƒ»»∆«¿ƒ∆∆

Â .Ì„wÓ Ì‰Ï ‰È‰L,כן אם ∆»»»∆ƒ…∆«
ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡(האמיתי (=הענין ¬ƒƒ»ƒ¿»

Ba CiL ÔÈ‡L) '„ÈÓz ¯'c¿≈»ƒ∆≈«»
ÈepL של בתקופה גם להאיר וממשיך ƒ
Ì˙„B·Ú'בוקר' È„È ÏÚ ‡e‰ («¿≈¬»»

L Ï‡¯NÈ ÏL המוטלת העבודה ∆ƒ¿»≈∆
ש  לכך לגרום היא BÁk˙עליהם Ìb«…

„Á eÈ‰È ÌÈÈeÏb‰(אחד=)ÌÚ «¿ƒƒ¿«ƒ
,‰ÓLp‰ ÌˆÚ הבאה ההוספה שזו ∆∆«¿»»

ידם ‡EÈÏ'.על eÁ˜ÈÂ'¿ƒ¿≈∆
המוזכר  יובן האמורים הדברים פי על

'כתית  המילים שלכאורה ח' בסעיף

ה'מאור' בגילוי הקשורות למאור'

בחלקו  להיכתב צריכות היו שבנשמה

תצוה' 'ואתה הפסוק של הראשון

רבינו, משה של עבודתו על המדבר

השני  בחלקו מופיעות הן כן אם מדוע

בני  של עבודתם על המדבר הפסוק של

ישראל.

¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂאת‰Ê ¿«ƒ∆≈¿»≈∆
L של B‡nÏ¯'העניין ˙È˙k' ∆»ƒ«»

a Èk ,'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'Ï CLÓ‰a ·e˙ka ¯Ó‡ של משמעות ∆¡««»¿∆¿≈ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿
ÏÏÎ '¯B‡nÏ ˙È˙Î'אלא גזירה של בזמן הקיים ה'כתית' רק  Ê‰לא Ìb »ƒ«»ƒ¿»«∆

Ó ('˙È˙k') ÌÈ‡k„Â ÌÈ¯e·L Ì‰ Ï‡¯NiL עצםÌ‰L ‰f ∆ƒ¿»≈≈¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ∆∆≈
L Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú È„È ÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚc ,˙eÏba פועלים הם «»¿ƒ¿»∆«¿≈¬»»∆ƒ¿»≈∆

Ì‰lLש  ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk Ìb«…«¿ƒ∆»∆
,‰ÓLp‰ ÌˆÚÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó eÈ‰Èƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆«¿»»
'‰ÓLp‰c ¯B‡n'‰ ˙ÈÁ·e¿ƒ««»¿«¿»»
ÌˆÚ ‡È‰ ‰Ê È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL∆ƒ¿«≈«¿≈∆ƒ∆∆

p‰˙L¯LÓ ‡È‰L BÓk ‰ÓL «¿»»¿∆ƒÀ¿∆∆
Â ,˙eÓˆÚ‰a קשור שזה כיוון ¿»«¿¿

ישראל  בני של Ó‡¯בעבודתם ÔÎÏ»≈∆¡«
CLÓ‰a '¯B‡nÏ ˙È˙k'»ƒ«»¿∆¿≈

.'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'Ïƒ¿ƒ¿≈∆
(·È העבודה שגם מבואר זה בסעיף

עצמם  ישראל בני של מצידם הבאה

רבינו, ממשה כח נתינת ידי על נעשית

כח  נתינת ידי על אנו בדורינו כן וכמו

דורינו. מנשיא

‰p‰Â הקשורות אליך' 'ויקחו המילים ¿ƒ≈
הן  גם עצמם ישראל בני של בתפקידם

הקשורות  תצוה' 'ואתה למילים שייכות

רבינו  משה של שהרי בעבודתו

˙eËLÙa) Le¯t‰ פשוטו פי על «≈¿«¿
מקרא  aשל eˆz‰פסוק ) ‰z‡Â' ƒ¿«»¿«∆

EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆
Èa ˙‡ ‰eˆÈ ‰LnL ‡e‰ 'Â‚∆…∆¿«∆∆¿≈

L Ï‡¯NÈ הם.'Â‚ EÈÏ‡ eÁwi ƒ¿»≈∆ƒ¿≈∆
Ô·eÓ ‰fÓeשכך˙eiÓÈÙa Ìb ƒ∆»«ƒ¿ƒƒ

'‰eˆÓ' ‰LnL ‰Êc ,ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿∆∆…∆¿«∆
‡e‰ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯M˜Óe¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈
הם  מכן שלאחר כזה באופן רק לא

ללא  לבד עבודתם את לעבוד צריכים

זה אלא רבינו משה של ∆…¿ÔÙ‡aכוחו
L הואCÈLÓnונותן Ì‰Ïמשפיע ∆«¿ƒ»∆

ÏÚ Ìb Ák ˙È˙ הבאה עבודתם ¿ƒ«…«««
במילים הרמוזה מכן ¿eÁ˜ÈÂ'¿ƒלאחר

Ú‚Ba ‡e‰ ÔÎ BÓÎe .'Â‚ EÈÏ‡≈∆¿≈¿≈«
˙M„˜ „B·k ,e¯B„aL ‰LÓÏ¿…∆∆¿≈¿¿À«
‡ÈN ¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ È¯BÓƒ¿»ƒ«¿¿ƒ
¯¯BÚÏ B˙„B·ÚL ,e¯Bc≈∆¬»¿≈
ÏÎaL ‰eÓ‡‰ ˙‡ ˙Bl‚Ïe¿«∆»¡»∆¿»
ÌˆÚ „vnL Ï‡¯NiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈∆ƒ«∆∆

ÔÙ‡a ‡È‰ ‰ÓLp‰ נותן שהוא «¿»»ƒ¿…∆
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כי l`xyi ipa z` devz dz`e

ּגם  אלקּות) רֹואה ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה זה ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָֹ(מּצד

ׁשּנאמר  מה ּדזהּו לֹומר, [ויׁש הּנׁשמה. עצם ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמּצד

ּתצּוה  ואּתה ּדלׁשֹון יׂשראל, ּבני את ּתצּוה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואּתה

(מקּׁשר  מצוה ׁשּמׁשה מׁשמע יׂשראל ּבני ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

עצם  מּצד ּכי עצמם, יׂשראל ּבני את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּומחּבר)

חד  הם יׂשראל ּכל העבֹודה 59הּנׁשמה, ידי ועל .[ ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָ

עצם  ּגּלּוי ּביׂשראל ׁשּנמׁש (לאחרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּדיׂשראל

הּגלּויים  ּכחֹות ׁשּגם מׁשה), ידי על ְְְִֵֶֶַַַַָָֹֹהּנׁשמה

) לעצם xEISdׁשּלהם מתאימים יהיּו ּדהּכחֹות) ֶֶָ©¦ְְְְִִִֶֶַַֹ

והֹוספה  יתרֹון נעׂשה זה ידי על ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָהּנׁשמה,

ּבהם  ונתּגּלתה ׁשּנמׁשכה הּנׁשמה עצם ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבבחינת

זה  ידי על ּכי ,(אלי (ויקחּו מׁשה ידי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַֹעל

האמ  ׁשרׁשּה ּבּה מׁשרׁשת מתּגּלה ׁשהיא ּכמֹו ּתי ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָֻ

ְְַָּבהעצמּות.

,¯ÈÚ‰Ïe] ּבהאחדּות ּגם נתוּסף זה ידי ׁשעל ¿»ƒְְְְִֵֵֶֶַַַַָ

על  ּדיׂשראל ׁשהאחדּות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָּדיׂשראל.

היא ּבהם ׁשּמתּגּלית הּנׁשמה עצם ּדבר FnMידי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ§ָָ

ידי  על היא זֹו אחדּות ולכן, מציאּותם. על ְְְְִִֵֵַַַָָָנֹוסף

טפל  וגּופם עּקר נפׁשם ּגּלּוי 60ׁשעֹוׂשים ידי ועל . ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה ְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָֻעצם

'חד' הּוא הּגלּויים ּדכחֹות הּצּיּור ּגם זה ידי ְְְִִֵֶֶַַַַַֹׁשעל

הענינים  ּבכל היא ּדיׂשראל האחדּות העצם, ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָעם

להּגּוף]. הּׁשּייכים ּבענינים ּגם ְְְִִִֶֶַַַַָָָׁשּלהם,

ÏÚÂ ּבהּמאמר ׁשּכתּוב מה יּובן זה ּדעל 61ּפי , ¿«ְְֲִֶֶַַַַָָָ

עבֹודתם) ידי (על מֹוסיפים ׁשּיׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָידי

ּתמיד, נר יהיה זה ידי על מׁשה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבמדרגת

(נר  ּדהּנׁשמה ׁשהּנר זה נׁשמת 62ּדלכאֹורה, הוי' ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

על 63אדם  הּוא ׁשּנּוי), ּבלי (ּבׁשוה, ּתמיד הּוא ( ְְִִִֶַָָָָ

מׁשה  ידי על ׁשּנמׁש הּנׁשמה עצם ּגּלּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹידי

ׁשּנּוי, ׁשּי אין הּנׁשמה ּדבעצם ּתצּוה), ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ(ואּתה

ידי  על הּוא ּתמיד ּדנר ׁשהענין אֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּובהּמאמר 
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ששרשה )59 לפי הוא בשוה ישראל בכל היא שהאמונה וזה דרגות, חילוקי ישנם שבראי' פס"א, ח"א תער"ב המשך וראה

חזי). ממזלי' (שלמעלה הנשמה עצם שמצד העצמית התקשרות לב.)60הוא פרק תניא ד.)61ראה כז.)62סעיף כ, משלי

סט"ו.)63 בהמאמר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(˙e˜Ï‡ ‰‡B¯ ‰ÏÚÓlLתהיה ‰ÓLp‰.היא ÌˆÚ „vÓ Ìb ∆¿«¿»»¡…«ƒ«∆∆«¿»»

של [ סוף אין אור עם ישראל בני את לקשר רק איננה רבינו משה של פעולתו

עצמם  לבין בינם אותם ולחבר לקשר גם אלא הוא ברוך ÓBÏ¯,הקדוש LÈÂ¿≈«
ÔBLÏc ,'Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â' ¯Ó‡pL ‰Ó e‰Êc¿∆«∆∆¡«¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿

Èaהפסוק ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'¿«»¿«∆∆¿≈
'Ï‡¯NÈ מי עם בו שמוזכר ללא ƒ¿»≈

שלהם  והחיבור ה'צוותא' הרי נעשית

'ÂˆÓ‰'מכך ‰LnL ÚÓLÓ«¿«∆…∆¿«∆
Èa ˙‡ (¯aÁÓe ¯M˜Ó)¿«≈¿«≈∆¿≈

ÌÓˆÚ Ï‡¯NÈ מאחדם כלומר ƒ¿»≈«¿»
עצמם  לבין היא ,בינם גם זו פעולה

הנשמה  עצם של בהתגלותה קשורה

ÌˆÚ „vÓ ÈkÏk ,‰ÓLp‰ ƒƒ«∆∆«¿»»»
„Á Ì‰ Ï‡¯NÈ59(אחד=).[ ƒ¿»≈≈«

Ï‡¯NÈc ‰„B·Ú‰ È„È ÏÚÂ¿«¿≈»¬»¿ƒ¿»≈
≈¬»¿È¯Á‡Ïהמתאפשרת (עצמם

ÌˆÚ Èelb Ï‡¯NÈa CLÓpL∆ƒ¿«¿ƒ¿»≈ƒ∆∆
ÌbL ,(‰LÓ È„È ÏÚ ‰ÓLp‰«¿»»«¿≈…∆∆«

) Ì‰lL ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk הּצּיּור …«¿ƒ∆»∆ִַ
(˙BÁk‰c ישראל בני של עבודתם ¿«…

ש  כזו בצורה להעמידם ¿eÈ‰Èƒהיא
ÏÚ ,‰ÓLp‰ ÌˆÚÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó«¿ƒƒ¿∆∆«¿»»«
‰ÙÒB‰Â ÔB¯˙È ‰NÚ ‰Ê È„È¿≈∆«¬∆ƒ¿¿»»
‰ÓLp‰ ÌˆÚ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆∆«¿»»
Ì‰a ‰˙lb˙Â ‰ÎLÓpL∆ƒ¿¿»¿ƒ¿«¿»»∆

(eÁ˜ÈÂתחילה ‰LÓ È„È ÏÚ«¿≈…∆¿ƒ¿
‰lb˙Ó ‰Ê È„È ÏÚ Èk ,(EÈÏ‡≈∆ƒ«¿≈∆ƒ¿«∆
‡È‰L BÓk ÈzÓ‡‰ dL¯L da»»¿»»¬ƒƒ¿∆ƒ

.˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓÀ¿∆∆¿»«¿
‰Ê È„È ÏÚL ,¯ÈÚ‰Ïe]ÛqÂ˙ ¿»ƒ∆«¿≈∆ƒ¿«≈

.Ï‡¯NÈc ˙e„Á‡‰a Ìb כיוון «¿»«¿¿ƒ¿»≈
Ï‡¯NÈc ˙e„Á‡‰LהנגרמתÏÚ ∆»«¿¿ƒ¿»≈«

˙Èlb˙nL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ È„È¿≈∆∆«¿»»∆ƒ¿«≈
Ì‰a את דורשת זו התגלות אשר »∆

וכוחותיהם  גופם של ההתבטלות

הבדל  יש שמבחינתם כיוון הגלויים,

לכן  אחר, ליהודי אחד יהודי È‰ƒ‡בין
נחשבת  זו c·¯ּכמֹואחדות ְ»»

Ì˙e‡ÈˆÓש  ÏÚ ÛÒB של הגלויה »«¿ƒ»
כשלעצמה  ישראל ÔÎÏÂ,בני דבר . ¿»≈

ש  בכך ביטוי לידי בא BÊזה ˙e„Á‡«¿
L È„È ÏÚ ‡È‰ ישראל ÌÈNBÚבני ƒ«¿≈∆ƒ

את Âכ ÌLÙומחשיבים ¯wÚ אתÌÙe‚ כËÏÙ60 לראות קשה זה באופן «¿»ƒ»¿»»≈
אחר  ליהודי אחד יהודי של שייכותו ומציאותו את לגופו השייכים בדברים גם

Âהפרטית  L¯LÓ˙אולם . ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelb È„È ÏÚ ¿«¿≈ƒ∆∆«¿»»¿∆ƒÀ¿∆∆
L ,˙eÓˆÚ‰a כאמורÌÈÈeÏb‰ ˙BÁÎc ¯eiv‰ Ìb ‰Ê È„È ÏÚ ¿»«¿∆«¿≈∆««ƒ¿…«¿ƒ

,ÌˆÚ‰ ÌÚ '„Á' ‡e‰ גם אזי «ƒ»∆∆
‡È‰ Ï‡¯NÈc ˙e„Á‡‰ רק לא »«¿¿ƒ¿»≈ƒ

אלא נפשם ‰ÌÈÈÚבעצם ÏÎa¿»»ƒ¿»ƒ
ÌÈÎÈiM‰ ÌÈÈÚa Ìb ,Ì‰lL∆»∆«¿ƒ¿»ƒ««»ƒ

.[Ûeb‰Ï¿«
הוזכר  א' בסעיף המאמר בתחילת

בכך  תצוה' 'ואתה בפסוק הדיוק

צריכים  המנורה שנרות בו שנאמר

הדלקתם  שזמן למרות תמיד' 'נר להיות

היממה  כל במשך איננו המקדש בבית

כך  על בוקר. עד מערב דווקא  אלא

של  היהודים" "וקבל במאמר מבואר

קשור  שהדבר הריי"צ אדמו"ר כ"ק

אשר  הנרות, של הרוחנית במשמעותם

ה' "נר ככתוב הנשמות הינם הנרות

אדם". נשמת

·e˙kL ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆»
¯Ó‡n‰a61"היהודים ,"וקבל ¿««¬»

ÌÈÙÈÒBÓ Ï‡¯NiL È„È ÏÚc¿«¿≈∆ƒ¿»≈ƒƒ
˙‚¯„Óa (Ì˙„B·Ú È„È ÏÚ)«¿≈¬»»¿«¿≈«

‰Ê È„È ÏÚ ,‰LÓדווקא‰È‰È …∆«¿≈∆ƒ¿∆
‰Ê ,‰¯B‡ÎÏc ,„ÈÓz ¯≈»ƒ¿ƒ¿»∆

‰ÓLp‰c ¯p‰L אור כלומר ∆«≈¿«¿»»
ככתוב (הנשמה לנר "62¯הנמשלת ≈

"Ì„‡ ˙ÓL 'ÈÂ‰63‡e‰ ( ¬»»ƒ¿«»»
להאיר (יצליח „ÈÓz למרות כלומר »ƒ

אור  האדם, נתון בהם והירידות העליות

יאיר בכל ÂL‰אופן aהנשמה ¿»∆
המשתנים  ÈepL),המצבים ÈÏa ,¿ƒƒ

‡e‰ אלא עצמו האדם של בכוחו לא

ÌˆÚדווקא Èelb È„È ÏÚ«¿≈ƒ∆∆
CLÓpL ‰ÓLp‰ומתגלהÏÚ «¿»»∆ƒ¿««

) ‰LÓ È„È כאמור עבודתו שזו ¿≈…∆
,('‰eˆz ‰z‡Â' שלעומת כיוון ¿«»¿«∆

הנתונה  האדם של הגלויה מציאותו

הרי תמידיים שינויים ∆∆¿ÌˆÚ·cƒתחת
e ,ÈepL CiL ÔÈ‡ ‰ÓLp‰ אולם «¿»»≈«»ƒ

¯'c ÔÈÚ‰L ¯ÓB‡ ¯Ó‡n‰·¿««¬»≈∆»ƒ¿»¿≈
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`"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

.אלי ויקחּו מׁשה, ּבמדרגת מֹוסיפים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּיׂשראל

ּבדר הּנׁשמה ּדעצם ׁשּבהּגּלּוי לֹומר, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָויׁש

חּלּוק  יׁש ּתצּוה, ואּתה ידי על למּטה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָמלמעלה

ּכׁשּיׁשנם  הּוא ׁשּלּה הּגּלּוי ׁשעּקר ּובקר. ערב ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבין

מתעֹורר  זה ידי ׁשעל (ערב) והסּתרים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָהעלמֹות

לעיל  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו נפׁש, הּמסירּות ּכח ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּומתּגּלה

(ערב) הּגזרה ׁשּבזמן אּלה ׁשּגם יו"ד), ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ(סעיף

ׁשאפׁשר  למקֹום ּכׁשּבאּו נפׁש, ּבמסירּות ְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָעמדּו

אין  (ּבקר), הרחבה מּתֹו ּומצוֹות ּבּתֹורה ְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹלעסק

נפ  הּמסירּות ּבהם מּקדם.נּכר להם ׁשהיה ׁש ְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּנּוי) ּבֹו ׁשּי (ׁשאין ּתמיד ּדנר הענין ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָואמּתית

ּכחֹות  ׁשּגם יׂשראל ׁשל עבֹודתם ידי על ְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹהּוא

ויקחּו הּנׁשמה, עצם עם 'חד' יהיּו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָהּגלּויים

.ֵֶאלי

ÏÚÂ נאמר לּמאֹור ׁשּכתית זה לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּכי  גֹו', אלי לויקחּו ּבהמׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַָּבּכתּוב

הם  ׁשּיׂשראל זה ּגם נכלל לּמאֹור ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבכתית

ּבּגלּות, ׁשהם מּזה (ּכתית) ונדּכאים ְְְִִִִִֵֶֶַָָָׁשבּורים

ׁשּגם  יׂשראל ׁשל עבֹודתם ידי על הּוא זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדענין

לעצם  מתאימים יהיּו ׁשּלהם הּגלּויים ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹּכחֹות

על  ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה הּמאֹור ּובחינת ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָהּנׁשמה,

מׁשרׁשת  ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עצם היא זה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֻידי

ּבהמׁש לּמאֹור ּכתית נאמר ולכן ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָּבהעצמּות,

גֹו'. אלי ְְִִֵֶלויקחּו

(·È‰p‰Â ּתצּוה ּבואּתה (ּבפׁשטּות) הּפרּוׁש ¿ƒ≈ְְְְִֵֶַַַַָ

הּוא  גֹו' אלי ויקחּו יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵֵֶֶָאת

גֹו'. אלי ׁשּיּקחּו יׂשראל ּבני את יצּוה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּמׁשה

ׁשּמׁשה  ּדזה הענינים, ּבפנימּיּות ּגם מּובן ְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָֹּומּזה

ּבאפן  הּוא יׂשראל  ּבני את ּומקּׁשר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹמצּוה

גֹו'. אלי ויקחּו על ּגם ּכח נתינת להם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּממׁשי

ּכבֹוד  ׁשּבדֹורנּו, למׁשה ּבנֹוגע הּוא כן ְְְְְֵֵֵֶֶַֹּוכמֹו

ּדֹורנּו, נׂשיא אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְִִִֵַַָֻקדּׁשת

ׁשּבכל  האמּונה את ּולגּלֹות לעֹורר ְְְֱֲֵֶֶֶַָָָָׁשעבֹודתֹו

ּבכח  עבֹודתם יעבדּו ּכ ׁשאחר ּבאפן היא הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד מּיׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹאחד
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‡e‰ '„ÈÓzישראל בני של בפעולתם קשור Ï‡¯NiLדווקא È„È ÏÚ »ƒ«¿≈∆ƒ¿»≈

,¯ÓBÏ LÈÂ .'EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ' ,‰LÓ ˙‚¯„Óa ÌÈÙÈÒBÓƒƒ¿«¿≈«…∆¿ƒ¿≈∆¿≈«
‰ÓLp‰ ÌˆÚc Èelb‰aLהנעשהC¯„aשל 'ÏÚÓÏÓ‰ובצורה ∆¿«ƒ¿∆∆«¿»»¿∆∆ƒ¿«¿»

'‰hÓÏאלא האדם של מצידו לא eˆz‰'כלומר ‰z‡Â' È„È ÏÚ כלומר ¿«»«¿≈¿«»¿«∆
רבינו  משה ידי elÁ˜אכן,על LÈ≈ƒ

שלÔÈaוהבדל רוחנית 'Ú¯·'תקופה ≈∆∆
e של כזו wÚL¯בין .'¯˜·'…∆∆ƒ«

dlL Èelb‰ הנשמה עצם של «ƒ∆»
«¿∆∆¿ÌLiLkדווקא‰e‡כשלעצמה

ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰ דברים כלומר «¬»¿∆¿≈ƒ
ומסתירים  ה'המעלימים מציאות על

רצון  את למלא מיהודי למנוע ומנסים

חושך(ה' של תקופה ∆∆'Ú¯·')זו
‰lb˙Óe ¯¯BÚ˙Ó ‰Ê È„È ÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿≈ƒ¿«∆

,LÙ ˙e¯ÈÒn‰ Ák כאשר אך …««¿ƒ∆∆
נעלמת  'בוקר' של תקופה מגיעה

הנשמה עצם של ¿BÓÎeהתגלותה
,(„"ÂÈ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ

) ‰¯Êb‰ ÔÓÊaL ‰l‡ ÌbL זמן ∆«≈∆∆ƒ¿««¿≈»
e¯ÈÒÓa˙'של  e„ÓÚ ('·¯Ú∆∆»¿ƒ¿ƒ

¯LÙ‡L ÌB˜ÓÏ e‡aLk ,LÙ∆∆¿∆»¿»∆∆¿»
CBzÓ ˙BÂˆÓe ‰¯Bza ˜ÒÚÏ«¬…«»ƒ¿ƒ

) ‰·Á¯‰ של ‡ÔÈמצב ,('¯˜a' «¿»»…∆≈
LÙ ˙e¯ÈÒn‰ Ì‰a ¯kƒ»»∆«¿ƒ∆∆

Â .Ì„wÓ Ì‰Ï ‰È‰L,כן אם ∆»»»∆ƒ…∆«
ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡(האמיתי (=הענין ¬ƒƒ»ƒ¿»

Ba CiL ÔÈ‡L) '„ÈÓz ¯'c¿≈»ƒ∆≈«»
ÈepL של בתקופה גם להאיר וממשיך ƒ
Ì˙„B·Ú'בוקר' È„È ÏÚ ‡e‰ («¿≈¬»»

L Ï‡¯NÈ ÏL המוטלת העבודה ∆ƒ¿»≈∆
ש  לכך לגרום היא BÁk˙עליהם Ìb«…

„Á eÈ‰È ÌÈÈeÏb‰(אחד=)ÌÚ «¿ƒƒ¿«ƒ
,‰ÓLp‰ ÌˆÚ הבאה ההוספה שזו ∆∆«¿»»

ידם ‡EÈÏ'.על eÁ˜ÈÂ'¿ƒ¿≈∆
המוזכר  יובן האמורים הדברים פי על

'כתית  המילים שלכאורה ח' בסעיף

ה'מאור' בגילוי הקשורות למאור'

בחלקו  להיכתב צריכות היו שבנשמה

תצוה' 'ואתה הפסוק של הראשון

רבינו, משה של עבודתו על המדבר

השני  בחלקו מופיעות הן כן אם מדוע

בני  של עבודתם על המדבר הפסוק של

ישראל.

¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂאת‰Ê ¿«ƒ∆≈¿»≈∆
L של B‡nÏ¯'העניין ˙È˙k' ∆»ƒ«»

a Èk ,'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'Ï CLÓ‰a ·e˙ka ¯Ó‡ של משמעות ∆¡««»¿∆¿≈ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿
ÏÏÎ '¯B‡nÏ ˙È˙Î'אלא גזירה של בזמן הקיים ה'כתית' רק  Ê‰לא Ìb »ƒ«»ƒ¿»«∆

Ó ('˙È˙k') ÌÈ‡k„Â ÌÈ¯e·L Ì‰ Ï‡¯NiL עצםÌ‰L ‰f ∆ƒ¿»≈≈¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ∆∆≈
L Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú È„È ÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚc ,˙eÏba פועלים הם «»¿ƒ¿»∆«¿≈¬»»∆ƒ¿»≈∆

Ì‰lLש  ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk Ìb«…«¿ƒ∆»∆
,‰ÓLp‰ ÌˆÚÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó eÈ‰Èƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆«¿»»
'‰ÓLp‰c ¯B‡n'‰ ˙ÈÁ·e¿ƒ««»¿«¿»»
ÌˆÚ ‡È‰ ‰Ê È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL∆ƒ¿«≈«¿≈∆ƒ∆∆

p‰˙L¯LÓ ‡È‰L BÓk ‰ÓL «¿»»¿∆ƒÀ¿∆∆
Â ,˙eÓˆÚ‰a קשור שזה כיוון ¿»«¿¿

ישראל  בני של Ó‡¯בעבודתם ÔÎÏ»≈∆¡«
CLÓ‰a '¯B‡nÏ ˙È˙k'»ƒ«»¿∆¿≈

.'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'Ïƒ¿ƒ¿≈∆
(·È העבודה שגם מבואר זה בסעיף

עצמם  ישראל בני של מצידם הבאה

רבינו, ממשה כח נתינת ידי על נעשית

כח  נתינת ידי על אנו בדורינו כן וכמו

דורינו. מנשיא

‰p‰Â הקשורות אליך' 'ויקחו המילים ¿ƒ≈
הן  גם עצמם ישראל בני של בתפקידם

הקשורות  תצוה' 'ואתה למילים שייכות

רבינו  משה של שהרי בעבודתו

˙eËLÙa) Le¯t‰ פשוטו פי על «≈¿«¿
מקרא  aשל eˆz‰פסוק ) ‰z‡Â' ƒ¿«»¿«∆

EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆
Èa ˙‡ ‰eˆÈ ‰LnL ‡e‰ 'Â‚∆…∆¿«∆∆¿≈

L Ï‡¯NÈ הם.'Â‚ EÈÏ‡ eÁwi ƒ¿»≈∆ƒ¿≈∆
Ô·eÓ ‰fÓeשכך˙eiÓÈÙa Ìb ƒ∆»«ƒ¿ƒƒ

'‰eˆÓ' ‰LnL ‰Êc ,ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿∆∆…∆¿«∆
‡e‰ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯M˜Óe¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈
הם  מכן שלאחר כזה באופן רק לא

ללא  לבד עבודתם את לעבוד צריכים

זה אלא רבינו משה של ∆…¿ÔÙ‡aכוחו
L הואCÈLÓnונותן Ì‰Ïמשפיע ∆«¿ƒ»∆

ÏÚ Ìb Ák ˙È˙ הבאה עבודתם ¿ƒ«…«««
במילים הרמוזה מכן ¿eÁ˜ÈÂ'¿ƒלאחר

Ú‚Ba ‡e‰ ÔÎ BÓÎe .'Â‚ EÈÏ‡≈∆¿≈¿≈«
˙M„˜ „B·k ,e¯B„aL ‰LÓÏ¿…∆∆¿≈¿¿À«
‡ÈN ¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ È¯BÓƒ¿»ƒ«¿¿ƒ
¯¯BÚÏ B˙„B·ÚL ,e¯Bc≈∆¬»¿≈
ÏÎaL ‰eÓ‡‰ ˙‡ ˙Bl‚Ïe¿«∆»¡»∆¿»
ÌˆÚ „vnL Ï‡¯NiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈∆ƒ«∆∆

ÔÙ‡a ‡È‰ ‰ÓLp‰ נותן שהוא «¿»»ƒ¿…∆
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כב

f"kyz'd ,fenz a"i .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

Ce¯a טֹוב ׁשּגמלני טֹובֹות לחיבים ,1הּגֹומל »ְְִִֵֶַַַָָ

ּבמאמרֹו והּׂשמחה הּגאּולה ּבעל ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָּומדּיק

לפני  ּתּמּוז ּבי"ג ׁשאמרֹו זה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָּדּבּורֿהּמתחיל

ׁשנין  נּוסח 2ארּבעין נׁשּתּנה לּמה להבין, ּדצרי , ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָ

לי  ׁשעׂשה ּברּו ׁשאֹומר הּנס מּברּכת זֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּברכה

ׁשעׂשה  ּברּו הּברכה נּוסח להיֹות צרי והיה ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָנס,

ּדירידת  ידּוע והּנה ּבּמאמר: ּוממׁשי טֹוב. ְְֲִִִִִֵַַַַַָָלי

ּבמאד, ּגדֹולה ירידה ׁשהיא הגם ּבּגּוף ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹהּנׁשמה

וכּו'. עלּיה צֹור זֹו ירידה ְְֲִִִֵֶָָהּנה

LÈÂ.ּבּמאמר הענינים וקיׁשּור המׁש לבאר ¿≈ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

ּכדאיתא  הּוא הּגֹומל ּדברּכת החּיּוב ְְְְִִִִִֵֵַַַָּדהּנה,

מן 3ּבּגמרא  (ּכׁשּיֹוצאין להֹודֹות צריכין ארּבעה ְְְְְְִִִִֶַַָָָָ

ׁשהיה  מי מדּברֹות, הֹולכי הּים, יֹורדי ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָהּסּכנה),

האסּורים  ּבבית חבּוׁש ׁשהיה ּומי ונתרּפא, ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָחֹולה

וסימנ חֹולה 4ויצא, ראׁשיּֿתבֹות החּיי"ם, וכל ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

סלה  יֹודּו מדּבר, ים ּבמקֹום 5יּסּורין ׁשהיּו לפי , ְְְִִִִֶֶָָָָָ

אּלא  עֹוד ולא מּמּנה, וניצֹולּו סּכנה, ׁשל ְְִִֶֶֶַַָָָָָֹּומּצב

מּמה  ּכּמּובן נּסי, ּבאֹופן היתה ְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשההּצלה

היה 6ּׁשּכתּוב  ׁשהחסד (ּכיון חסּדֹו לה' יֹודּו ְֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ולכאֹורה  אדם. לבני ונפלאֹותיו ׁשל) ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָּבאֹופן

ּתחלה  ׁשּיבאּו ּככה ה' עׂשה לּמה להבין, ְְִִִֶָָָָָָָָָָֹצרי

את  הּקּב"ה יבּטל ואחרּֿכ סּכנה, ׁשל ְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָלמּצב

עביד  ׁשּלא אף ונס, נפלאֹות ׁשל ּבאֹופן ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּסּכנה

למ  ניסא ועלּֿכרח7גנא קּודׁשאּֿבריֿהּוא . ְְְְְְֲִִַַָָָָ

 ֿ עלֿידי ּדוקא ׁשּנפעל עילּוי ׁשּיׁשנֹו לֹומר, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָצרי

למעמד  ּד'חּיים') ּבראׁשיּֿתבֹות (ׁשּמרּומזים הּנ"ל ארּבעה נכנסּו ׁשּתחלה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָזה

ׁשל  ונפלאֹותיו חסּדֹו מתּגּלה ׁשאז הּסּכנה, ּבטלה ואחרּֿכ סּכנה, ׁשל ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָּומּצב
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ס"ב.1) פי"ג לאדה"ז הנהנין ברכת סדר במקומו. אדה"ז סידור ס"ב. סרי"ט או"ח טושו"ע ב. נד, ברכות תרפ"ז.2)ראה

שלישית  בהוצאה י"ל ואילך). רח ס"ע תרפ"ז בסה"מ (ואח"כ ואילך א קפג, ח"א קונטרסים סה"מ - יד בקונטרס נדפס

ריא). ע' תרפ"ז ב. קפד, שם קונטרסים (סה"מ פנחס דש"פ זה ד"ה גם וראה זו. שנה תמוז לי"ב תמוז) ג' ברכות 3)(בתאריך

(ובפרש"י). ס"א.4)שם שם או"ח העמידה.5)טושו"ע לא.6)תפלת כא. טו. ח. קז, ח 7)תהלים דרוש הר"ן דרשות ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
להלן): שיפורט (כפי להודות שחייבים לאלה הגומל ברכת נוסח

·BË ÈÏÓbL ˙B·BË ÌÈ·ÈÁÏ ÏÓBb‰ Ce¯a1ÏÚa ˜i„Óe , »«≈¿«»ƒ∆¿»«ƒ¿«≈««
‰ÁÓO‰Â ‰Ïe‡b‰ הרבי של חותנו הריי"צ, Œ¯eacהרבי B¯Ó‡Óa «¿»¿«ƒ¿»¿«¬»ƒ

‰Ê ÏÈÁ˙n‰,"הגומל "ברוך אלו, במילים Êenzהפותח ‚"Èa B¯Ó‡L ««¿ƒ∆∆¬»¿«
ברוסיה  ממאסרו גאולתו יום

תרפ"ז בשנת ≈¿ÈÙÏƒהסובייטית,
ÔÈL ÔÈÚa¯‡2, בעלת תקופה «¿»ƒ¿ƒ

ז"ל  שחכמינו כפי מיוחדת, משמעות

במדבר  אתכם "ואולך מהפסוקים למדו

לב  לכם ה' נתן "ולא שנה", ארבעים

עד  לשמוע ואזניים לראות עיניים לדעת

דעת  על עומד אדם שאין הזה" היום

שואל  כך ועל שנה", ארבעים עד רבו

הנ"ל  במאמר הריי"צ CÈ¯ˆc¿»ƒהרבי
ÁÒe ‰pzL ‰nÏ ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒ»»ƒ¿«»«

BÊ ‰Î¯a הגומל k¯aÓ˙ברכת ¿»»ƒƒ¿«
ÈÏ ‰NÚL Ce¯a ¯ÓB‡L Òp‰«≈∆≈»∆»»ƒ
ÁÒe ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰Â ,Ò≈¿»»»ƒƒ¿«

‰Î¯a‰ בדומה הגומל, ברכת של «¿»»
ÈÏלכך  ‰NÚL Ce¯a אישית »∆»»ƒ
·BË כללי נוסח חכמים קבעו ולמה

טובות".? לחייבים הגומל "ברוך

CÈLÓÓe הריי"צ Ó‡na¯:הרבי «¿ƒ««¬»
‰ÓLp‰ ˙„È¯Èc Úe„È ‰p‰Â¿ƒ≈»«ƒƒ««¿»»

הזה Ûebaמלמעלה  בעולם הגשמי «
‰ÏB„b ‰„È¯È ‡È‰L Ì‚‰¬«∆ƒ¿ƒ»¿»

,„‡Óa למקום ביותר גבוה ממקום ƒ¿…
ביותר  ˆC¯Bנמוך BÊ ‰„È¯È ‰p‰ƒ≈¿ƒ»∆

'eÎÂ ‰iÏÚ הזו הירידה זאת בכל ¬ƒ»¿
מביאה  היא דבר של בסופו כי כדאית

י  נעלה למצב גדולה, ותר לעלייה

הירידה. קודם מאשר

¯eLÈ˜Â CLÓ‰ ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈∆¿≈¿ƒ
,‰p‰c .¯Ó‡na ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ««¬»¿ƒ≈
‡e‰ ÏÓBb‰ ˙k¯·c ·eiÁ‰«ƒ¿ƒ¿««≈

‡˙È‡„k שמובא Óba3¯‡כפי ƒ¿ƒ»«¿»»
˙B„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ‰Úa¯‡ לברך «¿»»¿ƒƒ¿

‰kq‰),הגומל ÔÓ ÔÈ‡ˆBiLk)¿∆¿ƒƒ««»»
,˙B¯a„Ó ÈÎÏB‰ ,Ìi‰ È„¯BÈ¿≈«»¿≈ƒ¿»
ÈÓe ,‡t¯˙Â ‰ÏBÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»∆¿ƒ¿«≈ƒ

EÓÈÒÂ ,‡ˆÈÂ ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a Le·Á ‰È‰L4,Ì"ÈiÁ‰ ÏÎÂ ∆»»»¿≈»¬ƒ¿»»¿ƒ»¿¿»««ƒ
‰ÏBÁ ˙B·zŒÈL‡¯ שנתרפאÔÈ¯eqÈ שהשתחרר הים ÌÈאסיר יורדי »≈≈∆ƒƒ»

ליבשה שחזרו חפצם,a„Ó¯לאחר למחוז שהגיעו מדברות Ee„BÈהולכי ƒ¿»
‰ÏÒ5,"חיים" במילה נרמזים הגומל לברך שחייבים אלה ארבעה הרי ∆»

סלה" יודוך החיים "וכל שבמילים

שמונה  שבתפילת הודאה בברכת

לה' להודות שחייבים והטעם עשרה,

vÓe·הוא ÌB˜Óa eÈ‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»¿»«»
,‰pnÓ eÏBˆÈÂ ,‰kÒ ÏL∆«»»¿ƒƒ∆»
‰Ïv‰‰L ‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ¿…∆»∆««»»
Ô·enk ,Èq ÔÙB‡a ‰˙È‰»¿»¿∆ƒƒ«»

·e˙kM ‰nÓ6 בתהלים קז בפרק ƒ«∆»
סוגים  ארבעה של לה' בהודאה העוסק

(ÔÂÈkאלו BcÒÁ '‰Ï e„BÈ««¿≈»
(ÏL ÔÙB‡a ‰È‰ „ÒÁ‰L∆«∆∆»»¿∆∆

Ì„‡ È·Ï ÂÈ˙B‡ÏÙÂ פלא בדרך ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈»»
ונס.

‰nÏ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ»»
‰ÏÁz e‡·iL ‰Îk '‰ ‰NÚ»»»»∆»…¿ƒ»
CkŒ¯Á‡Â ,‰kÒ ÏL ·vÓÏ¿«»∆«»»¿««»
‰kq‰ ˙‡ ‰"aw‰ Ïh·È¿«≈«»»∆««»»
Û‡ ,ÒÂ ˙B‡ÏÙ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿»¿≈«
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜ „È·Ú ‡lL∆…»ƒ¿»¿ƒ

‡‚ÓÏ ‡ÒÈ7 הקדוש שאין אף ƒ»¿«¿»
רק  (אלא לחינם נס עושה הוא ברוך

עשה  ומדוע אחר) מוצא אין כאשר

שהאדם  מלכתחילה הוא ברוך הקדוש

ממנו  לצאת שכדי כזה במצב יהיה

בנס? צורך יהיה

EÁ¯kŒÏÚÂ בהכרח,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ¿«»¿¬»ƒ«
ÈeÏÈÚ BLiL מיוחד יתרון ∆∆¿ƒ

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ÏÚÙpL∆ƒ¿»«¿»«¿≈∆
Ï"p‰ ‰Úa¯‡ eÒÎ ‰ÏÁzL∆¿ƒ»ƒ¿¿«¿»»««
˙B·zŒÈL‡¯a ÌÈÊÓe¯nL)∆¿»ƒ¿»≈≈
ÏL ·vÓe „ÓÚÓÏ ('ÌÈiÁ'c¿«ƒ¿«¬»«»∆

‰kÒ,סכנתֿחייםCkŒ¯Á‡Â «»»¿««»
,‰kq‰ ‰ÏËa,נס Ê‡Lבדרך »¿»««»»∆»
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l`xyi ipa z` devz dz`e

ׁשּנּוי  ּבֹו ׁשּי ׁשאין ּתמיד נר ׁשּיהיּו ועד ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָעצמם,

הּגלּויים. ּכחֹות מּצד ְִִַַַֹּגם

ÏÚÂ לּגאּלה מּמׁש ּבקרֹוב זֹוכים זה ידי ¿«ְְְִֵֶַַָָָֻ

אלקּות  ּגּלּוי יהיה ׁשאז והּׁשלמה, ְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָֹהאמּתית

והדלקת  הּׁשמן הבאת אז ויהיה הּמּטה. מּצד ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָּגם

ּתמיד) נר להעלֹות גֹו' ׁשמן אלי (ויקחּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָהּנרֹות

ּבּגאּלה  הּׁשליׁשי, הּמקּדׁש ּבבית ּבגׁשמּיּות, ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָֻּגם

ּבקרֹוב  צדקנּו, מׁשיח ידי על והּׁשלמה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָהאמּתית

ַָמּמׁש.
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כח e„·ÚÈלהם Ck ¯Á‡L∆««»««¿

Â ,ÌÓˆÚ ÁÎa Ì˙„B·Ú הכח ¬»»¿…««¿»¿
הוא ידו על שהם Ú„שניתן כך כדי «

ÔÈ‡Lיצליחו  '„ÈÓz ¯' eÈ‰iL∆ƒ¿≈»ƒ∆≈
˙BÁk „vÓ Ìb ÈepL Ba CiL«»ƒ«ƒ«…

.ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ
·B¯˜a ÌÈÎBÊ ‰Ê È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿»
˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡bÏ LnÓ«»«¿À»»¬ƒƒ

Ê‡L ,‰ÓÏM‰Â שהתגלותה כשם ¿«¿≈»∆»
מציאותו  מצד גם הוא הנשמה אור של

העולם  בכל גם כך האדם של הגלויה

„vÓ Ìb ˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¡…«ƒ«
˙‡·‰ Ê‡ ‰È‰ÈÂ .‰hn‰««»¿ƒ¿∆»¬»«
eÁ˜ÈÂ) ˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰Â ÔÓM‰«∆∆¿«¿»««≈¿ƒ¿
¯ ˙BÏÚ‰Ï 'Â‚ ÔÓL EÈÏ‡≈∆∆∆¿«¬≈

,˙eiÓL‚a Ìb („ÈÓz כלומר »ƒ«¿«¿ƒ
המנורה ‰Lc˜nהדלקת ˙È·a¿≈«ƒ¿»

˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ«¿À»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„È ÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«

.LnÓ ·B¯˜a ,e˜„ƒ̂¿≈¿»«»
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מכ"א סיון,

ובמ"ש אודות השיחה בעת קריאת התורה, לפלא שצריך לשאול בכגון זה מעבר לים, ומובן 

כ"ק  דברי  שידועים  לאחרי  משונות,  ראיות  ומביאים  בזה  מזלזלים  שיש  מה  גדול  יותר  עוד  שפלא 

מו"ח אדמו"ר,  לכ"ק  נתיב  יאיר  ובראשו  בקובץ מכתבים שלו,  ג"כ  ונדפס  נ"ע  )מוהרש"ב(  אדמו"ר 

ומועתק שם דברי אביו כ"ק אדמו"ר - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

וז"ל: ברור הדבר אשר השומע קריאת התורה כהלכתה, הנה מלבד זאת אשר מקיים מצות 

השם, הנה עצם ענין הכבוד שמכבד את התורה על ידי זה התורה מעוררת רחמים עליו ועל אנשי ביתו 

ברוחניות ובגשמיות עכ"ל. ופתח הדברים שם: יזהרו על נפשם שלא לדבר ולשוח בעת קריאת התורה 

וכו'.

במ"ש אודות ההתועדות ומה שיש לתקן בזה, הנה מובן שאינו ענין כלל, אשר כל דבר קטן 

מתורתו  חלק  השפיע  העולם  בורא  הקב"ה  אפילו  והרי  וחוקה,  גזירה  עול  קבלת  בדרך  יהי'  וגדול 

באופן שתהי' מובנת ע"פ שכל עאכו"כ שמאחד לחבירו בתוככי בנ"י צ"ל גם הבנה, ובפרט כשהמדובר 

בהשייכים לחב"ד, שבאם אפילו העובר דרך חנות בשם ריחו קולט, עאכו"כ השוהה כמה זמן וכמה 

שנים, ולפעמים גם באופנים שהי' קשור במס"נ שעי"ז הרי נחקקים הענינים ובפנימיות, וקרוב לודאי 

שבאם זקני אנ"ש היו משתדלים להסביר הענינים והדרישות מתקבלים היו ובנקל הרבה יותר מאשר 

הרבים  שזכות  ובפרט  הלב  אל  נכנסים  הלב  מן  היוצאים  דברים  הובטחנו  והרי  מראש  זה  משערים 

מסייעתם וביחוד בכפר חב"ד שתפקידו כאמור זה כ"פ להיות דוגמא חי' למושב חבד"י, וק"ל, ומובן 

שכל האמור הוא ג"כ בהנוגע לשיעורים הנלמדים ברבים וכו'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



כג

f"kyz'd ,fenz a"i .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

Ce¯a טֹוב ׁשּגמלני טֹובֹות לחיבים ,1הּגֹומל »ְְִִֵֶַַַָָ

ּבמאמרֹו והּׂשמחה הּגאּולה ּבעל ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָּומדּיק

לפני  ּתּמּוז ּבי"ג ׁשאמרֹו זה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָּדּבּורֿהּמתחיל

ׁשנין  נּוסח 2ארּבעין נׁשּתּנה לּמה להבין, ּדצרי , ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָ

לי  ׁשעׂשה ּברּו ׁשאֹומר הּנס מּברּכת זֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּברכה

ׁשעׂשה  ּברּו הּברכה נּוסח להיֹות צרי והיה ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָנס,

ּדירידת  ידּוע והּנה ּבּמאמר: ּוממׁשי טֹוב. ְְֲִִִִִֵַַַַַָָלי

ּבמאד, ּגדֹולה ירידה ׁשהיא הגם ּבּגּוף ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹהּנׁשמה

וכּו'. עלּיה צֹור זֹו ירידה ְְֲִִִֵֶָָהּנה

LÈÂ.ּבּמאמר הענינים וקיׁשּור המׁש לבאר ¿≈ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

ּכדאיתא  הּוא הּגֹומל ּדברּכת החּיּוב ְְְְִִִִִֵֵַַַָּדהּנה,

מן 3ּבּגמרא  (ּכׁשּיֹוצאין להֹודֹות צריכין ארּבעה ְְְְְְִִִִֶַַָָָָ

ׁשהיה  מי מדּברֹות, הֹולכי הּים, יֹורדי ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָהּסּכנה),

האסּורים  ּבבית חבּוׁש ׁשהיה ּומי ונתרּפא, ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָחֹולה

וסימנ חֹולה 4ויצא, ראׁשיּֿתבֹות החּיי"ם, וכל ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

סלה  יֹודּו מדּבר, ים ּבמקֹום 5יּסּורין ׁשהיּו לפי , ְְְִִִִֶֶָָָָָ

אּלא  עֹוד ולא מּמּנה, וניצֹולּו סּכנה, ׁשל ְְִִֶֶֶַַָָָָָֹּומּצב

מּמה  ּכּמּובן נּסי, ּבאֹופן היתה ְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשההּצלה

היה 6ּׁשּכתּוב  ׁשהחסד (ּכיון חסּדֹו לה' יֹודּו ְֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ולכאֹורה  אדם. לבני ונפלאֹותיו ׁשל) ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָּבאֹופן

ּתחלה  ׁשּיבאּו ּככה ה' עׂשה לּמה להבין, ְְִִִֶָָָָָָָָָָֹצרי

את  הּקּב"ה יבּטל ואחרּֿכ סּכנה, ׁשל ְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָלמּצב

עביד  ׁשּלא אף ונס, נפלאֹות ׁשל ּבאֹופן ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּסּכנה

למ  ניסא ועלּֿכרח7גנא קּודׁשאּֿבריֿהּוא . ְְְְְְֲִִַַָָָָ

 ֿ עלֿידי ּדוקא ׁשּנפעל עילּוי ׁשּיׁשנֹו לֹומר, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָצרי

למעמד  ּד'חּיים') ּבראׁשיּֿתבֹות (ׁשּמרּומזים הּנ"ל ארּבעה נכנסּו ׁשּתחלה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָזה

ׁשל  ונפלאֹותיו חסּדֹו מתּגּלה ׁשאז הּסּכנה, ּבטלה ואחרּֿכ סּכנה, ׁשל ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָּומּצב
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ס"ב.1) פי"ג לאדה"ז הנהנין ברכת סדר במקומו. אדה"ז סידור ס"ב. סרי"ט או"ח טושו"ע ב. נד, ברכות תרפ"ז.2)ראה

שלישית  בהוצאה י"ל ואילך). רח ס"ע תרפ"ז בסה"מ (ואח"כ ואילך א קפג, ח"א קונטרסים סה"מ - יד בקונטרס נדפס

ריא). ע' תרפ"ז ב. קפד, שם קונטרסים (סה"מ פנחס דש"פ זה ד"ה גם וראה זו. שנה תמוז לי"ב תמוז) ג' ברכות 3)(בתאריך

(ובפרש"י). ס"א.4)שם שם או"ח העמידה.5)טושו"ע לא.6)תפלת כא. טו. ח. קז, ח 7)תהלים דרוש הר"ן דרשות ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
להלן): שיפורט (כפי להודות שחייבים לאלה הגומל ברכת נוסח

·BË ÈÏÓbL ˙B·BË ÌÈ·ÈÁÏ ÏÓBb‰ Ce¯a1ÏÚa ˜i„Óe , »«≈¿«»ƒ∆¿»«ƒ¿«≈««
‰ÁÓO‰Â ‰Ïe‡b‰ הרבי של חותנו הריי"צ, Œ¯eacהרבי B¯Ó‡Óa «¿»¿«ƒ¿»¿«¬»ƒ

‰Ê ÏÈÁ˙n‰,"הגומל "ברוך אלו, במילים Êenzהפותח ‚"Èa B¯Ó‡L ««¿ƒ∆∆¬»¿«
ברוסיה  ממאסרו גאולתו יום

תרפ"ז בשנת ≈¿ÈÙÏƒהסובייטית,
ÔÈL ÔÈÚa¯‡2, בעלת תקופה «¿»ƒ¿ƒ

ז"ל  שחכמינו כפי מיוחדת, משמעות

במדבר  אתכם "ואולך מהפסוקים למדו

לב  לכם ה' נתן "ולא שנה", ארבעים

עד  לשמוע ואזניים לראות עיניים לדעת

דעת  על עומד אדם שאין הזה" היום

שואל  כך ועל שנה", ארבעים עד רבו

הנ"ל  במאמר הריי"צ CÈ¯ˆc¿»ƒהרבי
ÁÒe ‰pzL ‰nÏ ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒ»»ƒ¿«»«

BÊ ‰Î¯a הגומל k¯aÓ˙ברכת ¿»»ƒƒ¿«
ÈÏ ‰NÚL Ce¯a ¯ÓB‡L Òp‰«≈∆≈»∆»»ƒ
ÁÒe ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰Â ,Ò≈¿»»»ƒƒ¿«

‰Î¯a‰ בדומה הגומל, ברכת של «¿»»
ÈÏלכך  ‰NÚL Ce¯a אישית »∆»»ƒ
·BË כללי נוסח חכמים קבעו ולמה

טובות".? לחייבים הגומל "ברוך

CÈLÓÓe הריי"צ Ó‡na¯:הרבי «¿ƒ««¬»
‰ÓLp‰ ˙„È¯Èc Úe„È ‰p‰Â¿ƒ≈»«ƒƒ««¿»»

הזה Ûebaמלמעלה  בעולם הגשמי «
‰ÏB„b ‰„È¯È ‡È‰L Ì‚‰¬«∆ƒ¿ƒ»¿»

,„‡Óa למקום ביותר גבוה ממקום ƒ¿…
ביותר  ˆC¯Bנמוך BÊ ‰„È¯È ‰p‰ƒ≈¿ƒ»∆

'eÎÂ ‰iÏÚ הזו הירידה זאת בכל ¬ƒ»¿
מביאה  היא דבר של בסופו כי כדאית

י  נעלה למצב גדולה, ותר לעלייה

הירידה. קודם מאשר

¯eLÈ˜Â CLÓ‰ ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈∆¿≈¿ƒ
,‰p‰c .¯Ó‡na ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ««¬»¿ƒ≈
‡e‰ ÏÓBb‰ ˙k¯·c ·eiÁ‰«ƒ¿ƒ¿««≈

‡˙È‡„k שמובא Óba3¯‡כפי ƒ¿ƒ»«¿»»
˙B„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ‰Úa¯‡ לברך «¿»»¿ƒƒ¿

‰kq‰),הגומל ÔÓ ÔÈ‡ˆBiLk)¿∆¿ƒƒ««»»
,˙B¯a„Ó ÈÎÏB‰ ,Ìi‰ È„¯BÈ¿≈«»¿≈ƒ¿»
ÈÓe ,‡t¯˙Â ‰ÏBÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»∆¿ƒ¿«≈ƒ

EÓÈÒÂ ,‡ˆÈÂ ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a Le·Á ‰È‰L4,Ì"ÈiÁ‰ ÏÎÂ ∆»»»¿≈»¬ƒ¿»»¿ƒ»¿¿»««ƒ
‰ÏBÁ ˙B·zŒÈL‡¯ שנתרפאÔÈ¯eqÈ שהשתחרר הים ÌÈאסיר יורדי »≈≈∆ƒƒ»

ליבשה שחזרו חפצם,a„Ó¯לאחר למחוז שהגיעו מדברות Ee„BÈהולכי ƒ¿»
‰ÏÒ5,"חיים" במילה נרמזים הגומל לברך שחייבים אלה ארבעה הרי ∆»

סלה" יודוך החיים "וכל שבמילים

שמונה  שבתפילת הודאה בברכת

לה' להודות שחייבים והטעם עשרה,

vÓe·הוא ÌB˜Óa eÈ‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»¿»«»
,‰pnÓ eÏBˆÈÂ ,‰kÒ ÏL∆«»»¿ƒƒ∆»
‰Ïv‰‰L ‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ¿…∆»∆««»»
Ô·enk ,Èq ÔÙB‡a ‰˙È‰»¿»¿∆ƒƒ«»

·e˙kM ‰nÓ6 בתהלים קז בפרק ƒ«∆»
סוגים  ארבעה של לה' בהודאה העוסק

(ÔÂÈkאלו BcÒÁ '‰Ï e„BÈ««¿≈»
(ÏL ÔÙB‡a ‰È‰ „ÒÁ‰L∆«∆∆»»¿∆∆

Ì„‡ È·Ï ÂÈ˙B‡ÏÙÂ פלא בדרך ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈»»
ונס.

‰nÏ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ»»
‰ÏÁz e‡·iL ‰Îk '‰ ‰NÚ»»»»∆»…¿ƒ»
CkŒ¯Á‡Â ,‰kÒ ÏL ·vÓÏ¿«»∆«»»¿««»
‰kq‰ ˙‡ ‰"aw‰ Ïh·È¿«≈«»»∆««»»
Û‡ ,ÒÂ ˙B‡ÏÙ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿»¿≈«
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜ „È·Ú ‡lL∆…»ƒ¿»¿ƒ

‡‚ÓÏ ‡ÒÈ7 הקדוש שאין אף ƒ»¿«¿»
רק  (אלא לחינם נס עושה הוא ברוך

עשה  ומדוע אחר) מוצא אין כאשר

שהאדם  מלכתחילה הוא ברוך הקדוש

ממנו  לצאת שכדי כזה במצב יהיה

בנס? צורך יהיה

EÁ¯kŒÏÚÂ בהכרח,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ¿«»¿¬»ƒ«
ÈeÏÈÚ BLiL מיוחד יתרון ∆∆¿ƒ

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ÏÚÙpL∆ƒ¿»«¿»«¿≈∆
Ï"p‰ ‰Úa¯‡ eÒÎ ‰ÏÁzL∆¿ƒ»ƒ¿¿«¿»»««
˙B·zŒÈL‡¯a ÌÈÊÓe¯nL)∆¿»ƒ¿»≈≈
ÏL ·vÓe „ÓÚÓÏ ('ÌÈiÁ'c¿«ƒ¿«¬»«»∆

‰kÒ,סכנתֿחייםCkŒ¯Á‡Â «»»¿««»
,‰kq‰ ‰ÏËa,נס Ê‡Lבדרך »¿»««»»∆»
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l`xyi ipa z` devz dz`e

ׁשּנּוי  ּבֹו ׁשּי ׁשאין ּתמיד נר ׁשּיהיּו ועד ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָעצמם,

הּגלּויים. ּכחֹות מּצד ְִִַַַֹּגם

ÏÚÂ לּגאּלה מּמׁש ּבקרֹוב זֹוכים זה ידי ¿«ְְְִֵֶַַָָָֻ

אלקּות  ּגּלּוי יהיה ׁשאז והּׁשלמה, ְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָֹהאמּתית

והדלקת  הּׁשמן הבאת אז ויהיה הּמּטה. מּצד ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָּגם

ּתמיד) נר להעלֹות גֹו' ׁשמן אלי (ויקחּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָהּנרֹות

ּבּגאּלה  הּׁשליׁשי, הּמקּדׁש ּבבית ּבגׁשמּיּות, ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָֻּגם

ּבקרֹוב  צדקנּו, מׁשיח ידי על והּׁשלמה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָהאמּתית

ַָמּמׁש.
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כח e„·ÚÈלהם Ck ¯Á‡L∆««»««¿

Â ,ÌÓˆÚ ÁÎa Ì˙„B·Ú הכח ¬»»¿…««¿»¿
הוא ידו על שהם Ú„שניתן כך כדי «

ÔÈ‡Lיצליחו  '„ÈÓz ¯' eÈ‰iL∆ƒ¿≈»ƒ∆≈
˙BÁk „vÓ Ìb ÈepL Ba CiL«»ƒ«ƒ«…

.ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ
·B¯˜a ÌÈÎBÊ ‰Ê È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿»
˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡bÏ LnÓ«»«¿À»»¬ƒƒ

Ê‡L ,‰ÓÏM‰Â שהתגלותה כשם ¿«¿≈»∆»
מציאותו  מצד גם הוא הנשמה אור של

העולם  בכל גם כך האדם של הגלויה

„vÓ Ìb ˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¡…«ƒ«
˙‡·‰ Ê‡ ‰È‰ÈÂ .‰hn‰««»¿ƒ¿∆»¬»«
eÁ˜ÈÂ) ˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰Â ÔÓM‰«∆∆¿«¿»««≈¿ƒ¿
¯ ˙BÏÚ‰Ï 'Â‚ ÔÓL EÈÏ‡≈∆∆∆¿«¬≈

,˙eiÓL‚a Ìb („ÈÓz כלומר »ƒ«¿«¿ƒ
המנורה ‰Lc˜nהדלקת ˙È·a¿≈«ƒ¿»

˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ«¿À»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„È ÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«

.LnÓ ·B¯˜a ,e˜„ƒ̂¿≈¿»«»
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f"kyz'dכד ,fenz a"i

עׂשרה  ּבמעמד ּבפרהסיא, ּומתּפרסם ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָהּקּב"ה

עׂשרה  קּמי לאֹודּויי צרי ׁשהרי ּוכדי 8מּיׂשראל, . ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ

ענין  עם זה ענין ּבּמאמר מקּׁשר זאת, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹלבאר

הענין, וׁשֹורׁש עיקר ׁשהּוא ואדרּבה, לֹו, ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָהּדֹומה

ׁשהיא  ּבּגּוף, הּנׁשמה ּדירידת הענין ּכללּות ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּזהּו

היא  הרי ואףֿעלּֿפיֿכן ּבמאד, ּגדֹולה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָֹירידה

עלּיה. ֲִֶָצֹור

ּבדּבּורֿהּמתחיל ÔÈÚ‰Âב) ׁשּמבאר ּכפי ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

טֹובֹות  לחיבים הּגֹומל ְִֵַַָָּברּו

ּבר (ׁשאז הּׁשּבתֿקֹודׁש ּביֹום ׁשאמרֹו ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ(הּׁשני)

ּבגּוף  הּנׁשמה ּדירידת נֹודע ּדהּנה הּגֹומל), ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָּברּכת

ּדהּנׁשמה  מאד, ּבמאד ועצּומה ּגדֹולה ירידה ְְְְְְֲִִִַַָָָָָֹֹהיא

ׁשרׁשּה הרי ּבגּוף ּבֹואּה קֹודם למעלה ׁשהיא ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָּכמֹו

עלּו יׂשראל ּוכמאמר הּמחׁשבה, ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָמּבחינת

ׁשׁשֹורׁש9ּבמחׁשבה  ּבלבד זֹו ׁשּלא והינּו, , ְְְֲִֶֶֶַַַַָָֹ

מהּדּבּור, ׁשּלמעלה מּמחׁשבה הּוא ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָהּנׁשמֹות

ּגם  ּכֹולל הּנבראים, ׁשאר ּכל ׁשרׁש ְְִִֵֶֶַַָָָֹׁשהּוא

ׁשּכתּוב 10הּמלאכים  ּכמֹו ׁשמים 11, הוי' ּבדבר ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָ

זאת, עֹוד אּלא צבאם, ּכל ּפיו ּוברּוח ְְֲִֶַַָָָָֹנעׂשּו

הינּוElrׁש ּגּופא,12ּבמחׁשבה, ׁשּבּמחׁשבה , ֶ¨ְֲֲֶַַַַַָָָָָ

העילּוי, ּבתכלית הם הרי ּדרגֹות, ּכּמה ּבּה ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָׁשּיׁש

.יתּבר ּבעצמּותֹו מּוׁשרׁשֹות ׁשהּנׁשמֹות ְְְְְְִֵֶַַַָָָועד

היא  טהֹורה ּבי ׁשּנתּת נׁשמה זֹו, ,13ּונׁשמה ְְְִִֶַָָָָָָָ

הּמדרגֹות  ּבהׁשּתלׁשלּות ויֹורדת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַנמׁשכת

העׂשּיה, לעֹולם עד ּונפחּתּה יצרּתּה ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָָּדבראתּה

לבירא  רמה מאיגרא עצּומה, ירידה ְְְֲִִִִֵֶָָָָָָׁשּזֹוהי

לאֹופן 14עמיקּתא  ועד ּביֹותר, ארּוּכה ּבדר , ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָ

ּכל  והרי ,סּכנה 15ּדאיןֿערֹו ּבחזקת .16הּדרכים ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָ
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הא'. שם.8)הקדמה ד.9)ברכות פ"א, ובכ"מ.10)ב"ר רסו. ע' תרנ"ד סה"מ א. עא, יתרו תו"א ו.11)ראה לג, תהלים

שם.12) תרנ"ד סה"מ ב. יט, שה"ש לקו"ת נשמה".13)ראה "אלקי ב.14)ברכת ה, חגיגה - חז"ל לשון 15)לשון ע"פ

ב. פ"כ, קה"ר ה"ד. פ"ד ברכות ירושלמי - קמח.16)חז"ל ע' תרצ"ב סה"מ ג. כה, אחרי לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‡ÈÒ‰¯Ùa ÌÒ¯t˙Óe ‰"aw‰ ÏL ÂÈ˙B‡ÏÙÂ BcÒÁ ‰lb˙Óƒ¿«∆«¿¿ƒ¿¿»∆«»»ƒ¿«¿≈¿«¿∆¿»

˜Ènבפרסום, ÈÈe„B‡Ï CÈ¯ˆ È¯‰L ,Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚ „ÓÚÓa¿«¬«¬»»ƒƒ¿»≈∆¬≈»ƒ¿≈«≈
‰¯NÚ8.מתפרסם הנס וכך עשרה, בפני הגומל) ברכת (לברך להודות ¬»»

,˙‡Ê ¯‡·Ï È„Îe מצב יש שתחילה ידי על דווקא שנפעל היתרון את ¿≈¿»≈…
סכנה  ÔÈÚשל ¯Ó‡na ¯M˜Ó¿«≈««¬»ƒ¿»

‰Êהגומל ברכת ÔÈÚשל ÌÚ ∆ƒƒ¿»
,‰a¯„‡Â ,BÏ ‰ÓBc‰ עניין «∆¿«¿«»

אלא דומה עניין רק ∆e‰L‡שאינו
,ÔÈÚ‰ L¯BLÂ ¯˜ÈÚ עלייה של ƒ«¿∆»ƒ¿»

סכנה מתוך הצלה ירידה, ∆∆e‰fLמתוך
‰ÓLp‰ ˙„È¯Èc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»ƒƒ««¿»»
‰ÏB„b ‰„È¯È ‡È‰L ,Ûeba«∆ƒ¿ƒ»¿»

ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,„‡Óa למרות ƒ¿…¿««ƒ≈
ולכאורה  ביותר גדולה ירידה שהיא

לעלייה  סתירה היא ‰È‡הירידה È¯‰¬≈ƒ
.‰iÏÚ C¯Bˆ∆¬ƒ»

¯‡·nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (·¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿»≈
י"בֿיג  של הגאולה בעל הריי"צ, הרבי

במאמר ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„aתמוז  ¿ƒ««¿ƒ
במילים  ‰ÏÓBbהפותח Ce¯a»«≈

ÈM‰) ˙B·BË ÌÈ·ÈÁÏ שנאמר ¿«»ƒ«≈ƒ
בשנת  מהמאסר השחרור בעקבות

שנאמר  הראשון המאמר לאחר תרפ"ז,

תמוז  בי"ג שחרורו B¯Ó‡Lעם (∆¬»
Ê‡L) L„B˜Œ˙aM‰ ÌBÈa¿««»∆∆»
‰p‰c ,(ÏÓBb‰ ˙k¯a C¯aƒ≈ƒ¿««≈¿ƒ≈
Ûe‚a ‰ÓLp‰ ˙„È¯Èc Ú„B«ƒƒ««¿»»«
‰ÓeˆÚÂ ‰ÏB„b ‰„È¯È ‡È‰ƒ¿ƒ»¿»«¬»

,„‡Ó „‡Óa באה שהנשמה כיוון ƒ¿…¿…
למקום  ויורדת מאד נעלה ממקום

ומפרט  שהולך כפי מאד, נמוך

‰ÏÚÓÏ ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰c¿«¿»»¿∆ƒ¿«¿»
העליונים  הרוחניים ∆˜Ì„Bבעולמות

dL¯L È¯‰ Ûe‚a d‡Ba»«¬≈»¿»
‰·LÁn‰ ˙ÈÁaÓ העליונה ƒ¿ƒ«««¬»»

ז"ל Ó‡ÓÎe¯האלוקית, חכמינו ¿«¬«
‰·LÁÓa eÏÚ Ï‡¯NÈ9, ƒ¿»≈»««¬»»

של  במחשבתו עלו ישראל נשמות

הוא  ברוך BÊהקדוש ‡lL ,eÈ‰Â¿«¿∆…
‰ÏÚÓlL ‰·LÁnÓ ‡e‰ ˙BÓLp‰ L¯BLL „·Ïaƒ¿«∆∆«¿»ƒ«¬»»∆¿«¿»

‡e‰L ,¯eac‰Ó העליון ‰ÌÈ‡¯·p,הדיבור ¯‡L Ïk L¯L ≈«ƒ∆…∆»¿»«ƒ¿»ƒ

ÌÈÎ‡Ïn‰ Ìb ÏÏBk10, של הדיבור באמצעות נבראו המלאכים שאף ≈«««¿»ƒ
הוא  ברוך e˙kL·הקדוש BÓk11eNÚ ÌÈÓL 'ÈÂ‰ ¯·„a ¿∆»ƒ¿«¬»»»«ƒ«¬

,Ì‡·ˆ Ïk ÂÈt Áe¯·e הדיבור הוי'", "בדבר נברא השמים שצבא הרי ¿«ƒ»¿»»
מהמלאכים  למעלה הם במחשבה ששורשם הנשמות כן ואם העליון,

בדיבור  Ê‡˙,ששורשם „BÚ ‡l‡∆»…
eÈ‰ ,‰·LÁÓa eÏÚL12, ∆»««¬»»«¿

,‡Ùeb ‰·LÁnaL במחשבה ∆««¬»»»
עצמה  nk‰העליונה da LiL∆≈»«»

Ì‰ È¯‰ ,˙B‚¯c ישראל נשמות ¿»¬≈≈
,ÈeÏÈÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a הגבוהה בדרגה ¿«¿ƒ»ƒ

במחשבה, BÓLp‰L˙ביותר „ÚÂ¿«∆«¿»
C¯a˙È B˙eÓˆÚa ˙BL¯LeÓ¿»¿«¿ƒ¿»≈
הוא  ברוך הקדוש של ועצמותו מהותו

הדרגות, חילוקי מכל למעלה בעצמו,

ובחינת  הדיבור בחינת גם כולל

ÓL‰המחשבה. ,BÊ ‰ÓLe¿»»¿»»
‡È‰ ‰¯B‰Ë Èa z˙pL13, ∆»«»ƒ¿»ƒ

גבוה  ושורשה שמקורה הנשמה

בב  שאומרים כפי השחר ביותר, רכות

"טהורה" הנשמה ∆∆¿ÎLÓƒ˙שבמקורה
˙„¯BÈÂ למטה עד מלמעלה ¿∆∆

˙B‚¯„n‰ ˙eÏLÏzL‰a מדרגה ¿ƒ¿«¿¿««¿≈
שמשתלשלות  הדרגות סדר לפי לדרגה

לארבעה  נחלקות כללי ובאופן מזו זו

– היא" "טהורה רוחניים, עולמות

האצילות  כפי d˙‡¯·cבעולם ƒ¿»»
הבריאה  בעולם היא שהנשמה

dz¯ˆÈ בעולם היא שהנשמה כפי ¿«¿»
ÌÏBÚÏהיצירה  „Ú dzÁÙe¿«¿»«¿»

‰„È¯È È‰BfL ,‰iNÚ‰»¬ƒ»∆ƒ¿ƒ»
‡¯È·Ï ‰Ó¯ ‡¯‚È‡Ó ,‰ÓeˆÚ¬»≈ƒ¿»»»¿ƒ»

‡z˜ÈÓÚ14, נמוך לבור גבוה מגג ¬ƒ¿»
,¯˙BÈa ‰ke¯‡ C¯„a כי ¿∆∆¬»¿≈

הנשמה  בה ביותר הגבוהה מהדרגה

ביותר  הנמוכה לדרגה ועד מושרשת

מאד  גדול פער יש ירדה היא שאליה

ארוכה  לדרך ÔÙB‡Ïשנמשל „ÚÂ¿«¿∆
,CB¯ÚŒÔÈ‡c הוא והמרחק הפער ¿≈¬

בין  והשוואה יחס כל שאין כך כדי עד

עצום  בפער מדובר אלא ביותר הנמוכה לדרגה ביותר הגבוהה ≈¬»È¯‰Âהדרגה
Ïk15‰kÒ ˙˜ÊÁa ÌÈÎ¯c‰16 תפילה (לעניין אמרו ז"ל חכמינו »«¿»ƒ¿∆¿««»»
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CÈLÓÓe ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה 17ּבּמאמר, «¿ƒְְֲִֵֵַַַַָָ

יֹום  ּבכל עליו מתּגּבר אדם ׁשל ְְְִִֵֶַָָָָָיצרֹו

ׁשּנאמר  המיתֹו, לּצּדיק 18ּומבּקׁש רׁשע צֹופה ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָ

ּב' ּבין יֹוׁשב כּו' יצרֿהרע וכּו', להמיתֹו ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָּומבּקׁש

וכּו' הּלב מבאר 19מפּתחי ׁשּבזה הּוא, והענין . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבלבד  זֹו ׁשּלא יֹותר, ּבפרטּיּות הּירידה ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹּגֹודל

ׁשל  ּובאֹופן ּגּופא, ּבקדּוׁשה הּירידה ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָׁשּיׁשנּה

ההׁשּתלׁשלּות  סדר ענין ּכללּות מּצד ,ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָאיןֿערֹו

ּופרסאֹות  צמצּומים ׁשל ענינים ּכּמה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָעלֿידי

הּתחּתֹון  הּזה לעֹולם ּבאה ׁשהּנׁשמה עד ְְִֶֶַַַַַַָָָָָָָּומסּכים,

ּבירא  ּבּגּוף, ּומתלּבׁשת הימּנּו למּטה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשאין

ירידה  ׁשּזֹוהי ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָעמיקּתא,

הׁשּתלׁשלּות, מּסדר למעלה לגּבי ּביֹותר ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָּגדֹולה

ּפעּולת  מּצד ּגם הּירידה ׁשּיׁשנּה זאת, עֹוד ְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹאּלא

ׁשּבֹו (ּבּקאּפיטל הּכתּוב ּובלׁשֹון כּו', הרע ְְִִֵֶֶַַַַָָָהּיצר

להֹודֹות) ׁשּצריכין הארּבעה אֹודֹות ְְְְִִֶַָָָָמדּוּבר

יתעּנּו ּומעֹונֹותיהם ּפׁשעם מּדר ׁשּזהּו20אוילים , ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ

ׁשאףֿעלּֿפי  והינּו, הּקלּפה, התּגּברּות ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָענין

הּוא  הּקליּפֹות מקֹום הׁשּתלׁשלּות, סדר ְְְְְִִִֵֶֶַַַׁשּמּצד

ל  הּנה ,ּובאיןֿער ֹו הּקדּוׁשה מן זֹולמּטה א ְְְֲִִֵֵַַָָֹ

אּלא  מהּקדּוׁשה, למּטה אינּה ׁשהּקליּפה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבלבד

ענין  ׁשּזהּו הּטֹוב, עם ּומתערבת עֹולה ְְִִִִֶֶֶֶַַָָהיא

הּידּועה  ּבּׂשיחה וכּמבֹואר ורע. טֹוב ְְְֲִַַַַָָָָָּתערֹובֹות

והּׂשמחה  הּגאּולה ּבעל עץ 21ׁשל מחטא ׁשהחל , ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

טֹוב  ּתערֹובת ּבֹו ׁשאין ּבעֹולם ענין אין ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָהּדעת,

מסּתּפק 22ורע  ׁשאינֹו הרע, הּיצר ּפעּולת וזֹוהי . ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

וחּיּותֹו קּיּומֹו צֹור ּכדי לֹו ּׁשּנֹותנים ְְְְִִֵֶֶַַּבמה
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ב.17) ל, לב.18)קידושין לז, א.19)תהלים סא, יז.20)ברכות קז, 21.84)תהלים ע' תרפ"ה השיחות ספר ראה 22)ראה

וש"נ. קעו. ע' תרצ"ב ואילך. ש ע' תרס"ב סה"מ תשד. ע' ח"ב ויקרא האמצעי אדמו"ר מאמרי גם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כאשר יישוב)קצרה למקום (מחוץ הדרכים שכל סכנה) במקום נמצא האדם

הירידה  גודל את להדגיש כדי כאן, נאמר זה משקל ועל סכנה, בחזקת הם

שהיא  הזה, בעולם גשמי בגוף ההתלבשות ועד ומקורה משורשה הנשמה של

יש  סכנה" בחזקת הדרכים ש"כל מאחר כי מסוכנת, וממילא ארוכה, דרך

שליחות  את ימלא לא שהאדם חשש

כראוי. שלו הנשמה

CÈLÓÓe הריי"צ Ó‡na¯,הרבי «¿ƒ««¬»
הנשמה  שבירידת הסכנה את ומפרט

¯eÈ˙Baבגוף, e¯Ó‡ ‰p‰c¿ƒ≈»¿«≈
Ï"Ê17 בגמראÌ„‡ ÏL B¯ˆÈ «ƒ¿∆»»

Lw·Óe ÌBÈ ÏÎa ÂÈÏÚ ¯ab˙Óƒ¿«≈»»¿»¿«≈
,B˙ÈÓ‰,ברוחניות¯Ó‡pL18 ¬ƒ∆∆¡«

Lw·Óe ˜ÈcvÏ ÚL¯ ‰ÙBˆ∆»»««ƒ¿«≈
,'eÎÂ B˙ÈÓ‰Ï:הגמרא לשון (וזה «¬ƒ¿

מתחדש  אדם של יצרו יצחק רב אמר

היום. כל רע רק שנאמר יום בכל עליו

אדם  של יצרו לוי בן שמעון רבי ואמר

המיתו  ומבקש יום בכל עליו מתגבר

ומבקש  לצדיק רשע צופה שנאמר

הקדושֿברוךֿהוא  ואלמלא להמיתו,

לא  אלוקים שנאמר לו יכול אין עוזרו

ז"ל  חכמינו אמרו ועוד בידו) יעזבנו

ÔÈaבגמרא  ·LBÈ 'eÎ Ú¯‰Œ¯ˆÈ≈∆»«≈≈
'eÎÂ ·l‰ ÈÁzÙÓ 'a19 וזה) ƒ¿¿≈«≈¿

דומה  הרע יצר רב "אמר הגמרא: לשון

הלב, מפתחי שני בין ויושב לזבוב

שמן  יביע יבאיש מות זבובי שנאמר

רוקח").

‰ÊaL ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â באמצעות ¿»ƒ¿»∆»∆
אלו  ז"ל חכמינו ≈«¿Ó·‡¯מאמרי

‰„È¯i‰ Ï„Bb מלמעלה הנשמה של ∆«¿ƒ»
BÊלמטה  ‡lL ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ùaƒ¿»ƒ≈∆…

‰„È¯i‰ dLiL „·Ïaƒ¿«∆∆¿»«¿ƒ»
,‡Ùeb ‰Le„˜a השתלשלות בסדר ƒ¿»»

עצמה  בקדושה ∆¿ÔÙB‡·eהדרגות
CB¯ÚŒÔÈ‡ ÏL והשוואה יחס ללא ∆≈¬

וה"למטה", ה"למעלה" »vÓƒ„בין
¯„Ò ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿«≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ לדרגה מדרגה האלוקי האור ירידת nk‰של È„ÈŒÏÚ «ƒ¿«¿¿«¿≈«»
ÌÈÓeˆÓˆ ÏL ÌÈÈÚההארה ומהוות B‡Ò¯Ùe˙בעוצמת שמבדילות ƒ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ«¿»

הפסוק  על אונקלוס (כתרגום ווילון מסך כמו האלוקי האור הארת על כיסוי

"פרסא") – הפרוכת" ומעלימים,ÌÈkÒÓe"והבדילה Ú„המבדילים »«ƒ«
ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚÏ ‰‡a ‰ÓLp‰L עד ונמוך תחתון עולם שהוא ∆«¿»»»»»»«∆««¿

כך  z˜ÈÓÚ‡,כדי ‡¯Èa ,Ûeba ˙LaÏ˙Óe epÓÈ‰ ‰hÓÏ ÔÈ‡L∆≈¿«»≈∆ƒ¿«∆∆«ƒ»¬ƒ¿»
הירידה, גודל את להמחיש כדי עמוק, לבור ‡ŒÏÚÂŒ‰nkŒ˙Áהנמשל ¿««««»

‰nÎÂ לדרגות עליונות הכי הדרגות בין הפער עצמו השתלשלות' ב'סדר אם ¿«»
קלֿוחומר  ועצום, גדול הוא תחתונות BÈa˙¯הכי ‰ÏB„b ‰„È¯È È‰BfL∆ƒ¿ƒ»¿»¿≈

¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ Èa‚Ï¿«≈¿«¿»ƒ≈∆
˙eÏLÏzL‰ ה"בירא בין והמרחק ƒ¿«¿¿

והגוף  הזה העולם של עמיקתא"

שורש  של העליונות לדרגות הגשמי

ועצום, גדול יותר עוד הוא הנשמה

,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ שעצם לכך בנוסף ∆»…
ועצומה  גדולה היא «¿∆∆dLiLהירידה

‰„È¯i‰ הנשמה של Ìbבמצבה «¿ƒ»«
,'eÎ Ú¯‰ ¯ˆi‰ ˙ÏeÚt „vÓƒ«¿««≈∆»«
למטה  נמצאת כשהנשמה דווקא שהיא

ÏËÈt‡wa) ·e˙k‰ ÔBLÏ·eƒ¿«»«»ƒ¿
בתהילים  (ק"ז ae„Ó¯הפרק BaL (∆¿»

ÔÈÎÈ¯vL ‰Úa¯‡‰ ˙B„B‡»«¿»»∆¿ƒƒ
C¯cÓ ÌÈÏÈÂ‡ (˙B„B‰Ï¿¡ƒƒƒ∆∆

epÚ˙È Ì‰È˙BBÚÓe ÌÚLt20, ƒ¿»≈¬≈∆ƒ¿«
‰tÏw‰ ˙e¯ab˙‰ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«ƒ¿«¿«¿ƒ»
והסטראֿאחרא  הטומאה כוחות

שהקליפה  כשם הקדושה על המכסים

הפרי, על ŒÏÚŒÛ‡Lמכסה ,eÈ‰Â¿«¿∆««
,˙eÏLÏzL‰ ¯„Ò „vnL Ètƒ∆ƒ«≈∆ƒ¿«¿¿
סדר  לפי במקומה ניצבת דרגה כל שבו

‰e‡מסודר  ˙BtÈÏw‰ ÌB˜Ó¿«¿ƒ
ŒÔÈ‡·e ‰Le„w‰ ÔÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ«¿»¿≈

,CB¯Ú למטה היא והקליפה ¬
כל  ללא עצום, במרחק מהקדושה

יכולה ‰p‰השוואה, הירידה למעשה, ƒ≈
אשר  עד ועצומה גדולה כך כל להיות

dÈ‡ ‰tÈÏw‰L „·Ïa BÊ ‡Ï…ƒ¿«∆«¿ƒ»≈»
‡È‰ ‡l‡ ,‰Le„w‰Ó ‰hÓÏ¿«»≈«¿»∆»ƒ
,·Bh‰ ÌÚ ˙·¯Ú˙Óe ‰ÏBÚ»ƒ¿»∆∆ƒ«
Ú¯Â ·BË ˙B·B¯Úz ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««¬»»
את  ולהפריד לברור היא האדם ועבודת

ולהעלותו  ולחזור מהרע הטוב

ÁÈOa‰לקדושה. ¯‡B·nÎÂ¿«¿»«ƒ»
ÏL ‰Úe„i‰ הריי"צ ÁÓO‰Â‰הרבי ‰Ïe‡b‰ ÏÚa21ÏÁ‰L , «¿»∆«««¿»¿«ƒ¿»∆»≈

·BË ˙·B¯Úz Ba ÔÈ‡L ÌÏBÚa ÔÈÚ ÔÈ‡ ,˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁÓ≈≈¿≈«««≈ƒ¿»»»∆≈«¬∆
Ú¯Â22.גמור טוב לא הוא הזה בעולם דבר ‰iˆ¯ושום ˙ÏeÚt È‰BÊÂ »»¿ƒ¿««≈∆

BÏ ÌÈ˙BpM ‰Óa ˜tzÒÓ BÈ‡L ,Ú¯‰ מלמעלה לו ומשפיעים »«∆≈ƒ¿«≈¿«∆¿ƒ
הקדושה  ke¯‡a‰מצד ¯‡B·Ók) B˙eiÁÂ BÓei˜ C¯Bˆ È„k¿≈∆ƒ¿««¿»«¬»
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כה f"kyz'd ,fenz a"i

עׂשרה  ּבמעמד ּבפרהסיא, ּומתּפרסם ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָהּקּב"ה

עׂשרה  קּמי לאֹודּויי צרי ׁשהרי ּוכדי 8מּיׂשראל, . ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ

ענין  עם זה ענין ּבּמאמר מקּׁשר זאת, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹלבאר

הענין, וׁשֹורׁש עיקר ׁשהּוא ואדרּבה, לֹו, ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָהּדֹומה

ׁשהיא  ּבּגּוף, הּנׁשמה ּדירידת הענין ּכללּות ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּזהּו

היא  הרי ואףֿעלּֿפיֿכן ּבמאד, ּגדֹולה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָֹירידה

עלּיה. ֲִֶָצֹור

ּבדּבּורֿהּמתחיל ÔÈÚ‰Âב) ׁשּמבאר ּכפי ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

טֹובֹות  לחיבים הּגֹומל ְִֵַַָָּברּו

ּבר (ׁשאז הּׁשּבתֿקֹודׁש ּביֹום ׁשאמרֹו ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ(הּׁשני)

ּבגּוף  הּנׁשמה ּדירידת נֹודע ּדהּנה הּגֹומל), ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָּברּכת

ּדהּנׁשמה  מאד, ּבמאד ועצּומה ּגדֹולה ירידה ְְְְְְֲִִִַַָָָָָֹֹהיא

ׁשרׁשּה הרי ּבגּוף ּבֹואּה קֹודם למעלה ׁשהיא ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָּכמֹו

עלּו יׂשראל ּוכמאמר הּמחׁשבה, ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָמּבחינת

ׁשׁשֹורׁש9ּבמחׁשבה  ּבלבד זֹו ׁשּלא והינּו, , ְְְֲִֶֶֶַַַַָָֹ

מהּדּבּור, ׁשּלמעלה מּמחׁשבה הּוא ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָהּנׁשמֹות

ּגם  ּכֹולל הּנבראים, ׁשאר ּכל ׁשרׁש ְְִִֵֶֶַַָָָֹׁשהּוא

ׁשּכתּוב 10הּמלאכים  ּכמֹו ׁשמים 11, הוי' ּבדבר ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָ

זאת, עֹוד אּלא צבאם, ּכל ּפיו ּוברּוח ְְֲִֶַַָָָָֹנעׂשּו

הינּוElrׁש ּגּופא,12ּבמחׁשבה, ׁשּבּמחׁשבה , ֶ¨ְֲֲֶַַַַַָָָָָ

העילּוי, ּבתכלית הם הרי ּדרגֹות, ּכּמה ּבּה ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָׁשּיׁש

.יתּבר ּבעצמּותֹו מּוׁשרׁשֹות ׁשהּנׁשמֹות ְְְְְְִֵֶַַַָָָועד

היא  טהֹורה ּבי ׁשּנתּת נׁשמה זֹו, ,13ּונׁשמה ְְְִִֶַָָָָָָָ

הּמדרגֹות  ּבהׁשּתלׁשלּות ויֹורדת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַנמׁשכת

העׂשּיה, לעֹולם עד ּונפחּתּה יצרּתּה ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָָּדבראתּה

לבירא  רמה מאיגרא עצּומה, ירידה ְְְֲִִִִֵֶָָָָָָׁשּזֹוהי

לאֹופן 14עמיקּתא  ועד ּביֹותר, ארּוּכה ּבדר , ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָ

ּכל  והרי ,סּכנה 15ּדאיןֿערֹו ּבחזקת .16הּדרכים ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָ
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הא'. שם.8)הקדמה ד.9)ברכות פ"א, ובכ"מ.10)ב"ר רסו. ע' תרנ"ד סה"מ א. עא, יתרו תו"א ו.11)ראה לג, תהלים

שם.12) תרנ"ד סה"מ ב. יט, שה"ש לקו"ת נשמה".13)ראה "אלקי ב.14)ברכת ה, חגיגה - חז"ל לשון 15)לשון ע"פ

ב. פ"כ, קה"ר ה"ד. פ"ד ברכות ירושלמי - קמח.16)חז"ל ע' תרצ"ב סה"מ ג. כה, אחרי לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‡ÈÒ‰¯Ùa ÌÒ¯t˙Óe ‰"aw‰ ÏL ÂÈ˙B‡ÏÙÂ BcÒÁ ‰lb˙Óƒ¿«∆«¿¿ƒ¿¿»∆«»»ƒ¿«¿≈¿«¿∆¿»

˜Ènבפרסום, ÈÈe„B‡Ï CÈ¯ˆ È¯‰L ,Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚ „ÓÚÓa¿«¬«¬»»ƒƒ¿»≈∆¬≈»ƒ¿≈«≈
‰¯NÚ8.מתפרסם הנס וכך עשרה, בפני הגומל) ברכת (לברך להודות ¬»»

,˙‡Ê ¯‡·Ï È„Îe מצב יש שתחילה ידי על דווקא שנפעל היתרון את ¿≈¿»≈…
סכנה  ÔÈÚשל ¯Ó‡na ¯M˜Ó¿«≈««¬»ƒ¿»

‰Êהגומל ברכת ÔÈÚשל ÌÚ ∆ƒƒ¿»
,‰a¯„‡Â ,BÏ ‰ÓBc‰ עניין «∆¿«¿«»

אלא דומה עניין רק ∆e‰L‡שאינו
,ÔÈÚ‰ L¯BLÂ ¯˜ÈÚ עלייה של ƒ«¿∆»ƒ¿»

סכנה מתוך הצלה ירידה, ∆∆e‰fLמתוך
‰ÓLp‰ ˙„È¯Èc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»ƒƒ««¿»»
‰ÏB„b ‰„È¯È ‡È‰L ,Ûeba«∆ƒ¿ƒ»¿»

ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,„‡Óa למרות ƒ¿…¿««ƒ≈
ולכאורה  ביותר גדולה ירידה שהיא

לעלייה  סתירה היא ‰È‡הירידה È¯‰¬≈ƒ
.‰iÏÚ C¯Bˆ∆¬ƒ»

¯‡·nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (·¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿»≈
י"בֿיג  של הגאולה בעל הריי"צ, הרבי

במאמר ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„aתמוז  ¿ƒ««¿ƒ
במילים  ‰ÏÓBbהפותח Ce¯a»«≈

ÈM‰) ˙B·BË ÌÈ·ÈÁÏ שנאמר ¿«»ƒ«≈ƒ
בשנת  מהמאסר השחרור בעקבות

שנאמר  הראשון המאמר לאחר תרפ"ז,

תמוז  בי"ג שחרורו B¯Ó‡Lעם (∆¬»
Ê‡L) L„B˜Œ˙aM‰ ÌBÈa¿««»∆∆»
‰p‰c ,(ÏÓBb‰ ˙k¯a C¯aƒ≈ƒ¿««≈¿ƒ≈
Ûe‚a ‰ÓLp‰ ˙„È¯Èc Ú„B«ƒƒ««¿»»«
‰ÓeˆÚÂ ‰ÏB„b ‰„È¯È ‡È‰ƒ¿ƒ»¿»«¬»

,„‡Ó „‡Óa באה שהנשמה כיוון ƒ¿…¿…
למקום  ויורדת מאד נעלה ממקום

ומפרט  שהולך כפי מאד, נמוך

‰ÏÚÓÏ ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰c¿«¿»»¿∆ƒ¿«¿»
העליונים  הרוחניים ∆˜Ì„Bבעולמות

dL¯L È¯‰ Ûe‚a d‡Ba»«¬≈»¿»
‰·LÁn‰ ˙ÈÁaÓ העליונה ƒ¿ƒ«««¬»»

ז"ל Ó‡ÓÎe¯האלוקית, חכמינו ¿«¬«
‰·LÁÓa eÏÚ Ï‡¯NÈ9, ƒ¿»≈»««¬»»

של  במחשבתו עלו ישראל נשמות

הוא  ברוך BÊהקדוש ‡lL ,eÈ‰Â¿«¿∆…
‰ÏÚÓlL ‰·LÁnÓ ‡e‰ ˙BÓLp‰ L¯BLL „·Ïaƒ¿«∆∆«¿»ƒ«¬»»∆¿«¿»

‡e‰L ,¯eac‰Ó העליון ‰ÌÈ‡¯·p,הדיבור ¯‡L Ïk L¯L ≈«ƒ∆…∆»¿»«ƒ¿»ƒ

ÌÈÎ‡Ïn‰ Ìb ÏÏBk10, של הדיבור באמצעות נבראו המלאכים שאף ≈«««¿»ƒ
הוא  ברוך e˙kL·הקדוש BÓk11eNÚ ÌÈÓL 'ÈÂ‰ ¯·„a ¿∆»ƒ¿«¬»»»«ƒ«¬

,Ì‡·ˆ Ïk ÂÈt Áe¯·e הדיבור הוי'", "בדבר נברא השמים שצבא הרי ¿«ƒ»¿»»
מהמלאכים  למעלה הם במחשבה ששורשם הנשמות כן ואם העליון,

בדיבור  Ê‡˙,ששורשם „BÚ ‡l‡∆»…
eÈ‰ ,‰·LÁÓa eÏÚL12, ∆»««¬»»«¿

,‡Ùeb ‰·LÁnaL במחשבה ∆««¬»»»
עצמה  nk‰העליונה da LiL∆≈»«»

Ì‰ È¯‰ ,˙B‚¯c ישראל נשמות ¿»¬≈≈
,ÈeÏÈÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a הגבוהה בדרגה ¿«¿ƒ»ƒ

במחשבה, BÓLp‰L˙ביותר „ÚÂ¿«∆«¿»
C¯a˙È B˙eÓˆÚa ˙BL¯LeÓ¿»¿«¿ƒ¿»≈
הוא  ברוך הקדוש של ועצמותו מהותו

הדרגות, חילוקי מכל למעלה בעצמו,

ובחינת  הדיבור בחינת גם כולל

ÓL‰המחשבה. ,BÊ ‰ÓLe¿»»¿»»
‡È‰ ‰¯B‰Ë Èa z˙pL13, ∆»«»ƒ¿»ƒ

גבוה  ושורשה שמקורה הנשמה

בב  שאומרים כפי השחר ביותר, רכות

"טהורה" הנשמה ∆∆¿ÎLÓƒ˙שבמקורה
˙„¯BÈÂ למטה עד מלמעלה ¿∆∆

˙B‚¯„n‰ ˙eÏLÏzL‰a מדרגה ¿ƒ¿«¿¿««¿≈
שמשתלשלות  הדרגות סדר לפי לדרגה

לארבעה  נחלקות כללי ובאופן מזו זו

– היא" "טהורה רוחניים, עולמות

האצילות  כפי d˙‡¯·cבעולם ƒ¿»»
הבריאה  בעולם היא שהנשמה

dz¯ˆÈ בעולם היא שהנשמה כפי ¿«¿»
ÌÏBÚÏהיצירה  „Ú dzÁÙe¿«¿»«¿»

‰„È¯È È‰BfL ,‰iNÚ‰»¬ƒ»∆ƒ¿ƒ»
‡¯È·Ï ‰Ó¯ ‡¯‚È‡Ó ,‰ÓeˆÚ¬»≈ƒ¿»»»¿ƒ»

‡z˜ÈÓÚ14, נמוך לבור גבוה מגג ¬ƒ¿»
,¯˙BÈa ‰ke¯‡ C¯„a כי ¿∆∆¬»¿≈

הנשמה  בה ביותר הגבוהה מהדרגה

ביותר  הנמוכה לדרגה ועד מושרשת

מאד  גדול פער יש ירדה היא שאליה

ארוכה  לדרך ÔÙB‡Ïשנמשל „ÚÂ¿«¿∆
,CB¯ÚŒÔÈ‡c הוא והמרחק הפער ¿≈¬

בין  והשוואה יחס כל שאין כך כדי עד

עצום  בפער מדובר אלא ביותר הנמוכה לדרגה ביותר הגבוהה ≈¬»È¯‰Âהדרגה
Ïk15‰kÒ ˙˜ÊÁa ÌÈÎ¯c‰16 תפילה (לעניין אמרו ז"ל חכמינו »«¿»ƒ¿∆¿««»»
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CÈLÓÓe ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה 17ּבּמאמר, «¿ƒְְֲִֵֵַַַַָָ

יֹום  ּבכל עליו מתּגּבר אדם ׁשל ְְְִִֵֶַָָָָָיצרֹו

ׁשּנאמר  המיתֹו, לּצּדיק 18ּומבּקׁש רׁשע צֹופה ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָ

ּב' ּבין יֹוׁשב כּו' יצרֿהרע וכּו', להמיתֹו ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָּומבּקׁש

וכּו' הּלב מבאר 19מפּתחי ׁשּבזה הּוא, והענין . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבלבד  זֹו ׁשּלא יֹותר, ּבפרטּיּות הּירידה ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹּגֹודל

ׁשל  ּובאֹופן ּגּופא, ּבקדּוׁשה הּירידה ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָׁשּיׁשנּה

ההׁשּתלׁשלּות  סדר ענין ּכללּות מּצד ,ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָאיןֿערֹו

ּופרסאֹות  צמצּומים ׁשל ענינים ּכּמה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָעלֿידי

הּתחּתֹון  הּזה לעֹולם ּבאה ׁשהּנׁשמה עד ְְִֶֶַַַַַַָָָָָָָּומסּכים,

ּבירא  ּבּגּוף, ּומתלּבׁשת הימּנּו למּטה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשאין

ירידה  ׁשּזֹוהי ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָעמיקּתא,

הׁשּתלׁשלּות, מּסדר למעלה לגּבי ּביֹותר ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָּגדֹולה

ּפעּולת  מּצד ּגם הּירידה ׁשּיׁשנּה זאת, עֹוד ְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹאּלא

ׁשּבֹו (ּבּקאּפיטל הּכתּוב ּובלׁשֹון כּו', הרע ְְִִֵֶֶַַַַָָָהּיצר

להֹודֹות) ׁשּצריכין הארּבעה אֹודֹות ְְְְִִֶַָָָָמדּוּבר

יתעּנּו ּומעֹונֹותיהם ּפׁשעם מּדר ׁשּזהּו20אוילים , ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ

ׁשאףֿעלּֿפי  והינּו, הּקלּפה, התּגּברּות ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָענין

הּוא  הּקליּפֹות מקֹום הׁשּתלׁשלּות, סדר ְְְְְִִִֵֶֶַַַׁשּמּצד

ל  הּנה ,ּובאיןֿער ֹו הּקדּוׁשה מן זֹולמּטה א ְְְֲִִֵֵַַָָֹ

אּלא  מהּקדּוׁשה, למּטה אינּה ׁשהּקליּפה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבלבד

ענין  ׁשּזהּו הּטֹוב, עם ּומתערבת עֹולה ְְִִִִֶֶֶֶַַָָהיא

הּידּועה  ּבּׂשיחה וכּמבֹואר ורע. טֹוב ְְְֲִַַַַָָָָָּתערֹובֹות

והּׂשמחה  הּגאּולה ּבעל עץ 21ׁשל מחטא ׁשהחל , ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

טֹוב  ּתערֹובת ּבֹו ׁשאין ּבעֹולם ענין אין ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָהּדעת,

מסּתּפק 22ורע  ׁשאינֹו הרע, הּיצר ּפעּולת וזֹוהי . ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

וחּיּותֹו קּיּומֹו צֹור ּכדי לֹו ּׁשּנֹותנים ְְְְִִֵֶֶַַּבמה
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ב.17) ל, לב.18)קידושין לז, א.19)תהלים סא, יז.20)ברכות קז, 21.84)תהלים ע' תרפ"ה השיחות ספר ראה 22)ראה

וש"נ. קעו. ע' תרצ"ב ואילך. ש ע' תרס"ב סה"מ תשד. ע' ח"ב ויקרא האמצעי אדמו"ר מאמרי גם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כאשר יישוב)קצרה למקום (מחוץ הדרכים שכל סכנה) במקום נמצא האדם

הירידה  גודל את להדגיש כדי כאן, נאמר זה משקל ועל סכנה, בחזקת הם

שהיא  הזה, בעולם גשמי בגוף ההתלבשות ועד ומקורה משורשה הנשמה של

יש  סכנה" בחזקת הדרכים ש"כל מאחר כי מסוכנת, וממילא ארוכה, דרך

שליחות  את ימלא לא שהאדם חשש

כראוי. שלו הנשמה

CÈLÓÓe הריי"צ Ó‡na¯,הרבי «¿ƒ««¬»
הנשמה  שבירידת הסכנה את ומפרט

¯eÈ˙Baבגוף, e¯Ó‡ ‰p‰c¿ƒ≈»¿«≈
Ï"Ê17 בגמראÌ„‡ ÏL B¯ˆÈ «ƒ¿∆»»

Lw·Óe ÌBÈ ÏÎa ÂÈÏÚ ¯ab˙Óƒ¿«≈»»¿»¿«≈
,B˙ÈÓ‰,ברוחניות¯Ó‡pL18 ¬ƒ∆∆¡«

Lw·Óe ˜ÈcvÏ ÚL¯ ‰ÙBˆ∆»»««ƒ¿«≈
,'eÎÂ B˙ÈÓ‰Ï:הגמרא לשון (וזה «¬ƒ¿

מתחדש  אדם של יצרו יצחק רב אמר

היום. כל רע רק שנאמר יום בכל עליו

אדם  של יצרו לוי בן שמעון רבי ואמר

המיתו  ומבקש יום בכל עליו מתגבר

ומבקש  לצדיק רשע צופה שנאמר

הקדושֿברוךֿהוא  ואלמלא להמיתו,

לא  אלוקים שנאמר לו יכול אין עוזרו

ז"ל  חכמינו אמרו ועוד בידו) יעזבנו

ÔÈaבגמרא  ·LBÈ 'eÎ Ú¯‰Œ¯ˆÈ≈∆»«≈≈
'eÎÂ ·l‰ ÈÁzÙÓ 'a19 וזה) ƒ¿¿≈«≈¿

דומה  הרע יצר רב "אמר הגמרא: לשון

הלב, מפתחי שני בין ויושב לזבוב

שמן  יביע יבאיש מות זבובי שנאמר

רוקח").

‰ÊaL ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â באמצעות ¿»ƒ¿»∆»∆
אלו  ז"ל חכמינו ≈«¿Ó·‡¯מאמרי

‰„È¯i‰ Ï„Bb מלמעלה הנשמה של ∆«¿ƒ»
BÊלמטה  ‡lL ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ùaƒ¿»ƒ≈∆…

‰„È¯i‰ dLiL „·Ïaƒ¿«∆∆¿»«¿ƒ»
,‡Ùeb ‰Le„˜a השתלשלות בסדר ƒ¿»»

עצמה  בקדושה ∆¿ÔÙB‡·eהדרגות
CB¯ÚŒÔÈ‡ ÏL והשוואה יחס ללא ∆≈¬

וה"למטה", ה"למעלה" »vÓƒ„בין
¯„Ò ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿«≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ לדרגה מדרגה האלוקי האור ירידת nk‰של È„ÈŒÏÚ «ƒ¿«¿¿«¿≈«»
ÌÈÓeˆÓˆ ÏL ÌÈÈÚההארה ומהוות B‡Ò¯Ùe˙בעוצמת שמבדילות ƒ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ«¿»

הפסוק  על אונקלוס (כתרגום ווילון מסך כמו האלוקי האור הארת על כיסוי

"פרסא") – הפרוכת" ומעלימים,ÌÈkÒÓe"והבדילה Ú„המבדילים »«ƒ«
ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚÏ ‰‡a ‰ÓLp‰L עד ונמוך תחתון עולם שהוא ∆«¿»»»»»»«∆««¿

כך  z˜ÈÓÚ‡,כדי ‡¯Èa ,Ûeba ˙LaÏ˙Óe epÓÈ‰ ‰hÓÏ ÔÈ‡L∆≈¿«»≈∆ƒ¿«∆∆«ƒ»¬ƒ¿»
הירידה, גודל את להמחיש כדי עמוק, לבור ‡ŒÏÚÂŒ‰nkŒ˙Áהנמשל ¿««««»

‰nÎÂ לדרגות עליונות הכי הדרגות בין הפער עצמו השתלשלות' ב'סדר אם ¿«»
קלֿוחומר  ועצום, גדול הוא תחתונות BÈa˙¯הכי ‰ÏB„b ‰„È¯È È‰BfL∆ƒ¿ƒ»¿»¿≈

¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ Èa‚Ï¿«≈¿«¿»ƒ≈∆
˙eÏLÏzL‰ ה"בירא בין והמרחק ƒ¿«¿¿

והגוף  הזה העולם של עמיקתא"

שורש  של העליונות לדרגות הגשמי

ועצום, גדול יותר עוד הוא הנשמה

,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ שעצם לכך בנוסף ∆»…
ועצומה  גדולה היא «¿∆∆dLiLהירידה

‰„È¯i‰ הנשמה של Ìbבמצבה «¿ƒ»«
,'eÎ Ú¯‰ ¯ˆi‰ ˙ÏeÚt „vÓƒ«¿««≈∆»«
למטה  נמצאת כשהנשמה דווקא שהיא

ÏËÈt‡wa) ·e˙k‰ ÔBLÏ·eƒ¿«»«»ƒ¿
בתהילים  (ק"ז ae„Ó¯הפרק BaL (∆¿»

ÔÈÎÈ¯vL ‰Úa¯‡‰ ˙B„B‡»«¿»»∆¿ƒƒ
C¯cÓ ÌÈÏÈÂ‡ (˙B„B‰Ï¿¡ƒƒƒ∆∆

epÚ˙È Ì‰È˙BBÚÓe ÌÚLt20, ƒ¿»≈¬≈∆ƒ¿«
‰tÏw‰ ˙e¯ab˙‰ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«ƒ¿«¿«¿ƒ»
והסטראֿאחרא  הטומאה כוחות

שהקליפה  כשם הקדושה על המכסים

הפרי, על ŒÏÚŒÛ‡Lמכסה ,eÈ‰Â¿«¿∆««
,˙eÏLÏzL‰ ¯„Ò „vnL Ètƒ∆ƒ«≈∆ƒ¿«¿¿
סדר  לפי במקומה ניצבת דרגה כל שבו

‰e‡מסודר  ˙BtÈÏw‰ ÌB˜Ó¿«¿ƒ
ŒÔÈ‡·e ‰Le„w‰ ÔÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ«¿»¿≈

,CB¯Ú למטה היא והקליפה ¬
כל  ללא עצום, במרחק מהקדושה

יכולה ‰p‰השוואה, הירידה למעשה, ƒ≈
אשר  עד ועצומה גדולה כך כל להיות

dÈ‡ ‰tÈÏw‰L „·Ïa BÊ ‡Ï…ƒ¿«∆«¿ƒ»≈»
‡È‰ ‡l‡ ,‰Le„w‰Ó ‰hÓÏ¿«»≈«¿»∆»ƒ
,·Bh‰ ÌÚ ˙·¯Ú˙Óe ‰ÏBÚ»ƒ¿»∆∆ƒ«
Ú¯Â ·BË ˙B·B¯Úz ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««¬»»
את  ולהפריד לברור היא האדם ועבודת

ולהעלותו  ולחזור מהרע הטוב

ÁÈOa‰לקדושה. ¯‡B·nÎÂ¿«¿»«ƒ»
ÏL ‰Úe„i‰ הריי"צ ÁÓO‰Â‰הרבי ‰Ïe‡b‰ ÏÚa21ÏÁ‰L , «¿»∆«««¿»¿«ƒ¿»∆»≈

·BË ˙·B¯Úz Ba ÔÈ‡L ÌÏBÚa ÔÈÚ ÔÈ‡ ,˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁÓ≈≈¿≈«««≈ƒ¿»»»∆≈«¬∆
Ú¯Â22.גמור טוב לא הוא הזה בעולם דבר ‰iˆ¯ושום ˙ÏeÚt È‰BÊÂ »»¿ƒ¿««≈∆

BÏ ÌÈ˙BpM ‰Óa ˜tzÒÓ BÈ‡L ,Ú¯‰ מלמעלה לו ומשפיעים »«∆≈ƒ¿«≈¿«∆¿ƒ
הקדושה  ke¯‡a‰מצד ¯‡B·Ók) B˙eiÁÂ BÓei˜ C¯Bˆ È„k¿≈∆ƒ¿««¿»«¬»
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f"kyz'dכו ,fenz a"i

הרמ"ז  ּבפירּוׁש ּבארּוּכה ּבענין 23(ּכמבֹואר ְְְְֲִֵַַַַַָָָ

ּומבּקׁש לּצּדיק רׁשע צֹופה אּלא חמץ), ְִִֵֵֶֶַַַָָָָּביעּור

לירידה  לבא האדם יכֹול  ֿ זה ועלֿידי ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹלהמיתֹו,

ּבּמאמר  ׁשּמבאר ּוכפי ׁשהּיצרֿהרע 24עצּומה. , ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

כּו', ּבמאד עצמֹו ּבעיני וחביב יקר הּוא ְְְְְְִִִֵֵַָָָֹּבטבעֹו

ּבׁשביל  רק הּוא לֹו יׁש אׁשר ּדכל מיּבעי ְְְֲִִִֵֵֶַָָֹולא

ּגם  וחֹומד  ׁשּמקּנא זאת, עֹוד הּנה ּבלבד, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַֹעצמֹו

חברֹו, את וחֹומס וגֹוזל לאחרים, ּׁשּיׁש ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַמה

מלאּו ּדּמים - רחמנאֿליצלן - ּדּמים 25וידיהם , ְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ

ּבאֹופן  היא ּבזה ׁשההתחלה [והינּו, מׁשמע ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָּתרּתי

ׁשּלי  ׁשּלי ׁשאֹומר הּתר, ליּתן 26ׁשל צרי ואינֹו , ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָ

 ֿ רחמנא ּדחי אל מּדחי הֹול ואחרּֿכ ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלאחרים,

לאחרים, ּׁשּיׁש מה ּגם לחמֹוד ּומתחיל ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָליצלן,

מסּתּפק  ׁשאינֹו ועד מּׁשּלהם, ליטֹול ׁשרֹוצה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָועד

חזקה, ּביד זאת נֹוטל הּוא אּלא ּבלבד, ְְֲִֵֶַָָָָָָֹּברצֹון

מפריע, ּבאין מהּזּולת ליטֹול ׁשּיּוכל ׁשּכדי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַועד

ׁשל  מציאּותֹו ּתהיה ׁשּלא מׁשּתּדל הּוא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַֹהרי

לד' נחלקת הּירידה ענין ּוכללּות ּכלל]. ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָהּזּולת

ּכמבֹואר  ּומדּבר, יּסּורים ים ּדחֹולה ְְְִִִִֶַַָָָהּסּוגים

ּומּזה 27ּבּמאמר  הרּוחנית, ּבעבֹודה ענינם ְֲֲִִִֶַַָָָָָָָ

ּבגׁשמּיּות. ּגם אּלּו ענינים ד' ְְְְְְִִִִֵַַַָנׁשּתלׁשלּו

ÔÂÈÎÂ ירידה היא למּטה הּנׁשמה ׁשּירידת ¿≈»ְְְְִִִֶַַַָָָָ

צֹור היא זֹו ׁשּירידה אף הּנה ְֲִִִֵֶֶַָָעצּומה,

הּצֹור מהּו הּׁשאלה נׁשאלת מּכלֿמקֹום ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָעלּיה,

ּתהיה  לא ׁשּמּלכתחילה מּוטב והלא זה, ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹּבכל

ׁשהּירידה  לֹומר, צרי ועלּֿכרח ּכלל. ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָירידה

הרּבה  למעלה ועצּומה, ּגדֹולה עלּיה צֹור ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָהיא

ירידתּה קֹודם הּנׁשמה היתה ׁשּבֹו מהּמקֹום ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָיֹותר

עלֿידיֿזה  נעׂשה זה ׁשעילּוי ירדה, ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָּומּׁשם

ד' מּכל וי ֹוצא ּומנּצחֹו, הּיצר  ּבמלחמת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשעֹומד

ׁשהם  ּכפי ּומדּבר יּסּורים ים ּדחֹולה ְְְִִִִִֵֶֶַָָהּסּוגים

יׁשנּה ׁשּכאׁשר ּבגׁשמּיּות, אּלּו ענינים לד' ּבנֹוגע ּגם הּוא וכן ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּברּוחנּיּות.
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ועוד.23) .86 ע' תש"ד תמא. ע' תרצ"ב בסה"מ הובא ב. מ, ח"ב (רע"מ) ריד.24)לזהר ע' רט. ע' תרפ"ז ישעי'25)סה"מ

טו. מ"י.26)א, פ"ה הב'.27)אבות הגומל ברוך סד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ê"Ó¯‰ Le¯ÈÙa23ÚL¯ ‰ÙBˆ ‡l‡ ,(ıÓÁ ¯eÚÈa ÔÈÚa ¿≈»««¿ƒ¿«ƒ»≈∆»∆»»

,B˙ÈÓ‰Ï Lw·Óe ˜ÈcvÏ מעבר הקדושה, מצד חיות תוספת לקבל ««ƒ¿«≈«¬ƒ
מלכתחילה  לו המוקצבת ההכרחית בהתגברות ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰למידה ¿«¿≈∆

הרע והיצר ÈÙÎeהקליפה .‰ÓeˆÚ ‰„È¯ÈÏ ‡·Ï Ì„‡‰ ÏBÎÈ»»»»»…ƒƒ»¬»¿ƒ
¯Ó‡na ¯‡·nL24Œ¯ˆi‰L , ∆¿…»««¬»∆«≈∆

·È·ÁÂ ¯˜È ‡e‰ BÚ·Ëa Ú¯‰»«¿ƒ¿»»¿»ƒ
BÓˆÚ ÈÈÚa עצמו את ואוהב ¿≈≈«¿

ÈÚaÈÓ ‡ÏÂ ,'eÎ „‡Óa די לא ƒ¿…¿…ƒ»≈
¯˜בכך  ‡e‰ BÏ LÈ ¯L‡ ÏÎc¿»¬∆≈«

„·Ïa BÓˆÚ ÏÈ·La ואינו ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«
לאחרים משלו לתת ≈p‰ƒ‰מעוניין

Ìb „ÓBÁÂ ‡p˜nL ,˙‡Ê „BÚ…∆¿«≈¿≈«
ÌÈ¯Á‡Ï LiM ‰Ó,לו שייך ואינו «∆≈«¬≈ƒ

,B¯·Á ˙‡ ÒÓBÁÂ ÏÊB‚Â¿≈¿≈∆¬≈
Ì‰È„ÈÂ- הקדושה אויבי של ƒ≈∆

ÌÈnc - ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ«̄¬»»ƒ¿»»ƒ
e‡ÏÓ25ÚÓLÓ Èz¯z ÌÈnc , »≈»ƒ«¿≈«¿«

דם  הן כפולה, במשמעות דמים

ממון, של במובן דמים והן כפשוטו

בשני  היא הרע היצר של והפגיעה

ÏÁ˙‰‰L‰התחומים  ,eÈ‰Â]¿«¿∆««¿»»
‰Êa מכשיל הרע היצר שבה בדרך »∆

האדם  ‰z¯,את ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆≈∆
התורה  עלֿפי שמותרים דברים

ÈlL ÈlL ¯ÓB‡L26BÈ‡Â , ∆≈∆ƒ∆ƒ¿≈
ÔzÈÏ CÈ¯ˆ משלו,ÌÈ¯Á‡Ï »ƒƒ≈«¬≈ƒ

ושלו  מותר הדבר שלמעשה ולמרות

כי  פסולה, גישה זו שלו, אכן הוא

משלו  לתת חייב אדם דבר של לאמיתו

ÈÁcÓלאחרים  CÏB‰ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈ƒ∆ƒ
,ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ¯ ÈÁc Ï‡ ויורד ∆∆ƒ«¬»»ƒ¿»

בשלו  מסתפק ולא ירידה אחר ירידה

BÓÁÏ„בלבד  ÏÈÁ˙Óe לעצמו «¿ƒ«¿
„ÚÂ ,ÌÈ¯Á‡Ï LiM ‰Ó Ìb««∆≈«¬≈ƒ¿«

ÏBËÈÏ ‰ˆB¯L לקחתÌ‰lMÓ ∆∆ƒƒ∆»∆
האסור, BÈ‡Lבאופן „ÚÂ¿«∆≈

ÔBˆ¯a ˜tzÒÓ וחמדה,„·Ïa ƒ¿«≈»»ƒ¿«
˙‡Ê ÏËB ‡e‰ ‡l‡ מה את ∆»≈…

לאחרים  ÊÁ˜‰,ששייך „Èa בכוח ¿»¬»»
ÏÎeiLובתוקף, È„kL „ÚÂ¿«∆¿≈∆«

,ÚÈ¯ÙÓ ÔÈ‡a ˙Ïef‰Ó ÏBËÈÏƒ≈««¿≈«¿ƒ«
ממנו  זאת שימנעו ‰e‡מבלי È¯‰¬≈

ÏczLÓ אסורות שונות, בדרכים ƒ¿«≈

ÏÏk]לחלוטין, ˙Ïef‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓ ‰È‰z ‡lL זו הכול ובסך ∆…ƒ¿∆¿ƒ∆««¿»
מלכתחילה. הנשמה של למצבה ביחס ועצומה גדולה ירידה

‰„È¯i‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎe לדרגה ביותר גבוהה מדרגה הנשמה של הרוחנית ¿»ƒ¿««¿ƒ»
ביותר  a„Óe¯,נמוכה ÌÈ¯eqÈ ÌÈ ‰ÏBÁc ÌÈ‚eq‰ '„Ï ˙˜ÏÁ∆¡∆∆¿«ƒ¿∆»ƒƒƒ¿»

¯Ó‡na ¯‡B·Ók27 הרבי של «¿»««¬»
מארבעת ÌÈÚהריי"צ  אחד כל של ƒ¿»»
‰¯ÈÁe˙הסוגים  ‰„B·Úa כל של »¬»»»ƒ

„'אדם, eÏLÏzL ‰fÓeƒ∆ƒ¿«¿¿
˙eiÓL‚a Ìb el‡ ÌÈÈÚ שהרי ƒ¿»ƒ≈«¿«¿ƒ

ומשתלשלת  באה כולה הגשמיות

מהרוחניות.

‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯iL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿ƒ««¿»»¿«»
Û‡ ‰p‰ ,‰ÓeˆÚ ‰„È¯È ‡È‰ƒ¿ƒ»¬»ƒ≈«
,‰iÏÚ C¯Bˆ ‡È‰ BÊ ‰„È¯iL∆¿ƒ»ƒ∆¬ƒ»
‰Ï‡M‰ ˙Ï‡L ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿∆∆«¿≈»

,‰Ê ÏÎa C¯Bv‰ e‰Ó ולמה ««∆¿»∆
כדאית בסופו הירידה דבר …¬»Ï‰Â‡של

‰È‰z ‡Ï ‰ÏÈÁ˙ÎlnL ·ËeÓ»∆ƒ¿«¿ƒ»…ƒ¿∆
ÏÏk ‰„È¯È,היא הירידה שהרי ¿ƒ»¿»

מסוכנת.? וגם עצומה" "ירידה כאמור

EÁ¯kŒÏÚÂבהכרח,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ¿«»¿¬»ƒ«
‰„È¯i‰L והעצומה הגדולה ∆«¿ƒ»

כי כדאית זאת בכל È‰ƒ‡והמסוכנת
,‰ÓeˆÚÂ ‰ÏB„b ‰iÏÚ C¯Bˆ∆¬ƒ»¿»«¬»
ÌB˜n‰Ó ¯˙BÈ ‰a¯‰ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿≈≈≈«»

מאד ‰ÓLp‰הנעלה ‰˙È‰ BaL∆»¿»«¿»»
d˙„È¯È Ì„B˜ למטהÌMÓe ∆¿ƒ»»ƒ»

,‰„¯È הירידה דבר של בסופו ולכן »¿»
ומשתלמת Ê‰כדאית ÈeÏÈÚL∆ƒ∆

מהמקום  בהרבה גבוה למקום בנשמה

ירדה ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰שממנו ‰NÚ«¬∆«¿≈∆
„ÓBÚL'ה את העובד האדם ∆≈

,BÁvÓe ¯ˆi‰ ˙ÓÁÏÓa¿ƒ¿∆∆«≈∆¿«¿
‰ÏBÁc ÌÈ‚eq‰ '„ ÏkÓ ‡ˆBÈÂ¿≈ƒ»«ƒ¿∆
Ì‰L ÈÙk ¯a„Óe ÌÈ¯eqÈ ÌÈ»ƒƒƒ¿»¿ƒ∆≈

˙eiÁe¯a הירידה שאמנם היינו ¿»ƒ
הכניסה  דווקא אבל ומסוכנת, גדולה

היא  ממנו והיציאה הסכנה למקום

הגדול. העילוי את המביאה

ÌÈÈÚ '„Ï Ú‚Ba Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿≈«¿ƒ¿»ƒ
dLÈ ¯L‡kL ,˙eiÓL‚a el‡≈¿«¿ƒ∆«¬∆∆¿»
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aeh iplnby zeaeh miaiigl lnebd jexa

ואחרּֿכ סּכנה, ׁשל ּומּצב למעמד ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָהּירידה

הוי' אל וּיזעקּו) (אֹו ׁשעלֿידיֿזה 28וּיצעקּו , ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָ

לבני  ּדנפלאֹותיו ּבאֹופן הּסּכנה ּביטּול ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָנעׂשה

ּכי  טֹוב ּכי להוי' ּדהֹודּו הענין נעׂשה אזי ְְֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָאדם,

חסּדֹו ּבאֹופן 29לעֹולם מּיׂשראל, עׂשרה ּבמעמד , ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָ

הענין. ּכל לפני ׁשהיה מּכמֹו יֹותר ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָנעלה

ענין ‡ÌÓג) לכללּות ּבנֹוגע להבין צרי עדין »¿»ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָ

ּומּצב  ׁשּמעמד ּדכיון ְְֲִֵֶַַַַַָָהּירידה,

ּכיצד  אםּֿכן מהּקדּוׁשה, למּטה הּוא ְְְִִֵֵֵַַַַָָהּקליּפֹות

ׁשּצֹופה  ועד ּבּטֹוב, הרע ערּוב לפעֹול ְְְִִֵֶֶַַַָיכֹולים

ׁשּמּזה  ּובאֹופן להמיתֹו, ּומבּקׁש לּצּדיק ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָרׁשע

צריכים  (ׁשּלכן אמּתית סּכנה לידי לבא ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹיכֹולים

ּתֹוקף  לֹו ׁשאין ענין זה  הרי הּגֹומל), ּברּכת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלבר

לֹו אין ׁשּמּצדֿעצמֹו מּזה, ויתירה ּכלל, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹוכח

מבאר  ּדהּנה הּוא, הענין א ּכלל. ְְְְְִִִֵַָָָָֹמציאּות

הּפסּוק 30ּבּתניא  מטעּמים,ועׂש31ּבפירּוׁש לי ה ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָ

א' ,יתּבר לפניו נחתֿרּוח מיני ׁשני ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשּיׁש

ואתהּפכא  לגמרי הּסטראֿאחרא ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָמּביטּול

 ֿ הּסטרא אתּכפיא ּכד והּׁשנית, למתקא. ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָמּמריר ּו

עצמּה ּומגּביּה ּוגבּורתּה ּבתקּפּה ּבעֹודּה ְְְְְְֲִַַַַָָָָָָָאחרא

מהענין  רּוח' ה'נחת להיֹות ׁשּיּוכל ּכדי א ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָוכּו'.

ּתחילה  להיֹות צרי ואתהּפכא, ְְְְְְְְִִִִִַַָָָָּדאתּכפיא

וענין  כּו', והתּגּברּותּה הּסטראֿאחרא ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָמציאּות

עלֿידי  אּלא) הוי', ׁשם עלֿידי (לא נעׂשה ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹזה

הּגבּורה  מּדת ׁשם ׁשהּוא אלקים, ְֱִִֵֵֶַַָֹׁשם

ֿ 32והּצמצּום  ׁשעלֿידי הראׁשֹון, מהּצמצּום החל , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

הּכלים, ׁשבירת לענין האפׁשרּות נעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָזה

(ּכמבאר  עץֿהּדעת לחטא ועד הּירח, ְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָֹמיעּוט

תרצ"א  ּדׁשנת ּתּמּוז י"בֿי"ג וזהּו33ּבמאמרי .( ְְְֲִֵֶַַַָ

עבֹודת  (קֹודם העֹולם ּבבריאת ּׁשּכתּוב מה ְֲִִֶֶַַַַָָָּגם
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,‰kÒ ÏL ·vÓe „ÓÚÓÏ ‰„È¯i‰ הללו האופנים מארבעת באחד «¿ƒ»¿«¬»«»∆«»»

בפועל) ובמאסר בסכנה שהיה הריי"צ הרבי אצל שהיה (וכפי כפשוטו

e˜ÚÊiÂ B‡) e˜ÚˆiÂ CkŒ¯Á‡Â קז בפרק הלשונות לשתי בהתאם ¿««»«ƒ¿¬«ƒ¿¬
‰ÈÂ'בתהלים  Ï‡ (28‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ה', אל והזעקה לתפילה הודות ∆¬»»∆«¿≈∆

‰kq‰ ÏeËÈa ‰NÚ והאדם «¬∆ƒ««»»
È·Ïניצל  ÂÈ˙B‡ÏÙc ÔÙB‡a¿∆¿ƒ¿¿»ƒ¿≈

,Ì„‡ ופלא נס NÚ‰בדרך ÈÊ‡ »»¬««¬∆
Èk ·BË Èk 'ÈÂ‰Ï e„B‰c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¬»»ƒƒ

BcÒÁ ÌÏBÚÏ29, על לה' הודאה ¿»«¿
הגומל  ברכת תוכן שזהו הנס

,Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚ „ÓÚÓa¿«¬«¬»»ƒƒ¿»≈
BÓkÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a¿∆«¬∆≈ƒ¿

ÔÈÚ‰ Ïk ÈÙÏ ‰È‰L ונמצא ∆»»ƒ¿≈»»ƒ¿»
ענין  היא עצמה שמצד הסכנה שדווקא

תוספת  של לעליה הביאה ירידה, של

לה'. הודאה

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡ (‚»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
‰„È¯i‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba¿≈«ƒ¿»ƒ¿««¿ƒ»

למטה, מלמעלה הנשמה «≈¿ÔÂÈÎcשל
˙BtÈÏw‰ ·vÓe „ÓÚnL∆«¬««««¿ƒ

הדרגות hÓÏ‰בסולם ‡e‰¿«»
‰Le„w‰Ó ומצב במעמד הנמצאת ≈«¿»

ונעלה, Èkˆ„גבוה ÔkŒÌ‡ƒ≈≈«
Ú¯‰ ·e¯Ú ÏBÚÙÏ ÌÈÏBÎÈ¿ƒƒ¿≈»«

„ÚÂ ,·Bha כך ÙBvL‰כדי «¿«∆∆
ÚL¯ והסטראֿאחרא הקליפות צד »»

˜ÈcvÏהקדושה Lw·Óeצד ««ƒ¿«≈
,B˙ÈÓ‰Ï מדברי לעיל כמובא «¬ƒ

הרע  היצר על מדבר שהכתוב הגמרא

ולהביא  האדם את להכשיל המבקש

רוחני מוות fnL‰עליו ÔÙB‡·e¿∆∆ƒ∆
‰kÒ È„ÈÏ ‡·Ï ÌÈÏBÎÈ רוחנית ¿ƒ»…ƒ≈«»»

C¯·Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÎlL) ˙ÈzÓ‡¬ƒƒ∆»≈¿ƒƒ¿»≈
‰Ê È¯‰ ,(ÏÓBb‰ ˙k¯a עניין כל ƒ¿««≈¬≈∆

והקליפות הרע BÏהיצר ÔÈ‡L ÔÈÚƒ¿»∆≈
ÏÏk ÁÎÂ Û˜Bz,הקדושה צד לגבי ∆¿…«¿»

BÓˆÚŒ„vnL ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆ƒ««¿
˙e‡ÈˆÓ BÏ ÔÈ‡ אמיתיתÏÏk ≈¿ƒ¿»

בחירה  שתהיה כדי הוא קיומו וכל

הטוב  להיפך הטוב בין לבחור חופשית

על  ויתגבר בטוב יבחר שהאדם וכדי

בהן  אין עצמן ומצד מהקדושה נחותות הקליפות שבעצם וכיוון הרע, היצר

והרע.? הטוב עירוב ולגרום בטוב לפגוע שיצליחו ייתכן איך תוקף, שום

‡Èza ¯‡·Ó ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡30˜eÒt‰ Le¯ÈÙa31 «»ƒ¿»¿ƒ≈¿…»««¿»¿≈«»
לעשו  אבינו יצחק ÌÈnÚËÓ,שאמר ÈÏ ‰NÚÂ,רבים ÈLלשון LiL «¬≈ƒ«¿«ƒ∆≈¿≈

‡¯Á‡Œ‡¯Ëq‰ ÏeËÈaÓ '‡ ,C¯a˙È ÂÈÙÏ Áe¯Œ˙Á ÈÈÓƒ≈«««¿»»ƒ¿»≈ƒƒ«ƒ¿»«¬»
e¯È¯nÓ ‡Ît‰˙‡Â È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ

‡˜˙ÓÏ הקליפות של והפיכה, ¿ƒ¿»
למתיקות. ממרירות אחרא, והסטרא

‡ÈÙk˙‡ „k ,˙ÈM‰Â¿«≈ƒ«ƒ¿«¿»
‡¯Á‡Œ‡¯Ëq‰ כפייה יש כאשר «ƒ¿»«¬»

הסטראֿאחרא  של «¿d„BÚaוהכנעה
dÈa‚Óe d˙¯e·‚e dt˜˙a¿»¿»¿»»«¿ƒ«
ÏÎeiL È„k C‡ .'eÎÂ dÓˆÚ«¿»¿«¿≈∆«

'Áe¯ ˙Á'‰ ˙BÈ‰Ï הקדוש של ƒ¿««««
הוא  ÈÙk˙‡c‡ברוך ÔÈÚ‰Ó≈»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»

,‡Ît‰˙‡Â האמורים האופנים בשני ¿ƒ¿«¿»
בתוקפו  שהוא כפי הרע של כפייה -

לטוב  הרע BÈ‰Ï˙והפיכת CÈ¯»̂ƒƒ¿
Œ‡¯Ëq‰ ˙e‡ÈˆÓ ‰ÏÈÁz¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿»

,'eÎ d˙e¯ab˙‰Â ‡¯Á‡ כדי «¬»¿ƒ¿«¿»
ולהפוך  אותה להכניע אפשרות שתהיה

לקדושה  Ê‰אותה ÔÈÚÂ של ¿ƒ¿»∆
הסטראֿאחרא  (Ï‡מציאות ‰NÚ«¬∆…
,'ÈÂ‰ ÌL È„ÈŒÏÚ מידת שעניינו «¿≈≈¬»»

והגילוי  ההשפעה ŒÏÚהחסד, (‡l‡∆»«
ÌL ‡e‰L ,ÌÈ˜Ï‡ ÌL È„È¿≈≈¡…ƒ∆≈

ÌeˆÓv‰Â ‰¯e·b‰ ˙cÓ32, ƒ««¿»¿«ƒ¿
ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓv‰Ó ÏÁ‰ באור »≈≈«ƒ¿»ƒ

האיןֿסופי, ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰האלוקי
ÔÈÚÏ ˙e¯LÙ‡‰ ‰NÚ«¬∆»∆¿»¿ƒ¿«

,ÌÈÏk‰ ˙¯È·L בקבלה כמבואר ¿ƒ««≈ƒ
אורות  היו התוהו שבעולם וחסידות

גרם  והדבר מועטים, בכלים מרובים

הכלים של ‰Á¯i,'שבירה' ËeÚÈÓƒ«»≈«
˙Úc‰ŒıÚ ‡ËÁÏ „ÚÂ שכל ¿«¿≈¿≈«««

האור  צמצום שהם הללו הדברים

על  והסתר העלם של ופעולות האלוקי,

האור  מידת על והגבלה האלקות

אלקים, משם נמשכות בעולם המאיר

והצמצום הגבורה «…¿»(Ók·‡¯מידת
˙Lc Êenz ‚"ÈŒ·"È È¯Ó‡Óa¿«¬»≈«ƒ¿«

‡"ˆ¯˙33‰Ó Ìb e‰ÊÂ .(¿∆««
‰ ˙‡È¯·a ·e˙kMÌ„‡‰ ˙„B·Ú Ì„B˜) ÌÏBÚ נחתֿרוח הגורמת ∆»ƒ¿ƒ«»»∆¬«»»»
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כז f"kyz'd ,fenz a"i

הרמ"ז  ּבפירּוׁש ּבארּוּכה ּבענין 23(ּכמבֹואר ְְְְֲִֵַַַַַָָָ

ּומבּקׁש לּצּדיק רׁשע צֹופה אּלא חמץ), ְִִֵֵֶֶַַַָָָָּביעּור

לירידה  לבא האדם יכֹול  ֿ זה ועלֿידי ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹלהמיתֹו,

ּבּמאמר  ׁשּמבאר ּוכפי ׁשהּיצרֿהרע 24עצּומה. , ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

כּו', ּבמאד עצמֹו ּבעיני וחביב יקר הּוא ְְְְְְִִִֵֵַָָָֹּבטבעֹו

ּבׁשביל  רק הּוא לֹו יׁש אׁשר ּדכל מיּבעי ְְְֲִִִֵֵֶַָָֹולא

ּגם  וחֹומד  ׁשּמקּנא זאת, עֹוד הּנה ּבלבד, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַֹעצמֹו

חברֹו, את וחֹומס וגֹוזל לאחרים, ּׁשּיׁש ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַמה

מלאּו ּדּמים - רחמנאֿליצלן - ּדּמים 25וידיהם , ְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ

ּבאֹופן  היא ּבזה ׁשההתחלה [והינּו, מׁשמע ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָּתרּתי

ׁשּלי  ׁשּלי ׁשאֹומר הּתר, ליּתן 26ׁשל צרי ואינֹו , ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָ

 ֿ רחמנא ּדחי אל מּדחי הֹול ואחרּֿכ ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלאחרים,

לאחרים, ּׁשּיׁש מה ּגם לחמֹוד ּומתחיל ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָליצלן,

מסּתּפק  ׁשאינֹו ועד מּׁשּלהם, ליטֹול ׁשרֹוצה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָועד

חזקה, ּביד זאת נֹוטל הּוא אּלא ּבלבד, ְְֲִֵֶַָָָָָָֹּברצֹון

מפריע, ּבאין מהּזּולת ליטֹול ׁשּיּוכל ׁשּכדי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַועד

ׁשל  מציאּותֹו ּתהיה ׁשּלא מׁשּתּדל הּוא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַֹהרי

לד' נחלקת הּירידה ענין ּוכללּות ּכלל]. ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָהּזּולת

ּכמבֹואר  ּומדּבר, יּסּורים ים ּדחֹולה ְְְִִִִֶַַָָָהּסּוגים

ּומּזה 27ּבּמאמר  הרּוחנית, ּבעבֹודה ענינם ְֲֲִִִֶַַָָָָָָָ

ּבגׁשמּיּות. ּגם אּלּו ענינים ד' ְְְְְְִִִִֵַַַָנׁשּתלׁשלּו

ÔÂÈÎÂ ירידה היא למּטה הּנׁשמה ׁשּירידת ¿≈»ְְְְִִִֶַַַָָָָ

צֹור היא זֹו ׁשּירידה אף הּנה ְֲִִִֵֶֶַָָעצּומה,

הּצֹור מהּו הּׁשאלה נׁשאלת מּכלֿמקֹום ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָעלּיה,

ּתהיה  לא ׁשּמּלכתחילה מּוטב והלא זה, ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹּבכל

ׁשהּירידה  לֹומר, צרי ועלּֿכרח ּכלל. ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָירידה

הרּבה  למעלה ועצּומה, ּגדֹולה עלּיה צֹור ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָהיא

ירידתּה קֹודם הּנׁשמה היתה ׁשּבֹו מהּמקֹום ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָיֹותר

עלֿידיֿזה  נעׂשה זה ׁשעילּוי ירדה, ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָּומּׁשם

ד' מּכל וי ֹוצא ּומנּצחֹו, הּיצר  ּבמלחמת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשעֹומד

ׁשהם  ּכפי ּומדּבר יּסּורים ים ּדחֹולה ְְְִִִִִֵֶֶַָָהּסּוגים

יׁשנּה ׁשּכאׁשר ּבגׁשמּיּות, אּלּו ענינים לד' ּבנֹוגע ּגם הּוא וכן ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּברּוחנּיּות.
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ê"Ó¯‰ Le¯ÈÙa23ÚL¯ ‰ÙBˆ ‡l‡ ,(ıÓÁ ¯eÚÈa ÔÈÚa ¿≈»««¿ƒ¿«ƒ»≈∆»∆»»

,B˙ÈÓ‰Ï Lw·Óe ˜ÈcvÏ מעבר הקדושה, מצד חיות תוספת לקבל ««ƒ¿«≈«¬ƒ
מלכתחילה  לו המוקצבת ההכרחית בהתגברות ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰למידה ¿«¿≈∆

הרע והיצר ÈÙÎeהקליפה .‰ÓeˆÚ ‰„È¯ÈÏ ‡·Ï Ì„‡‰ ÏBÎÈ»»»»»…ƒƒ»¬»¿ƒ
¯Ó‡na ¯‡·nL24Œ¯ˆi‰L , ∆¿…»««¬»∆«≈∆

·È·ÁÂ ¯˜È ‡e‰ BÚ·Ëa Ú¯‰»«¿ƒ¿»»¿»ƒ
BÓˆÚ ÈÈÚa עצמו את ואוהב ¿≈≈«¿

ÈÚaÈÓ ‡ÏÂ ,'eÎ „‡Óa די לא ƒ¿…¿…ƒ»≈
¯˜בכך  ‡e‰ BÏ LÈ ¯L‡ ÏÎc¿»¬∆≈«

„·Ïa BÓˆÚ ÏÈ·La ואינו ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«
לאחרים משלו לתת ≈p‰ƒ‰מעוניין

Ìb „ÓBÁÂ ‡p˜nL ,˙‡Ê „BÚ…∆¿«≈¿≈«
ÌÈ¯Á‡Ï LiM ‰Ó,לו שייך ואינו «∆≈«¬≈ƒ

,B¯·Á ˙‡ ÒÓBÁÂ ÏÊB‚Â¿≈¿≈∆¬≈
Ì‰È„ÈÂ- הקדושה אויבי של ƒ≈∆

ÌÈnc - ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ«̄¬»»ƒ¿»»ƒ
e‡ÏÓ25ÚÓLÓ Èz¯z ÌÈnc , »≈»ƒ«¿≈«¿«

דם  הן כפולה, במשמעות דמים

ממון, של במובן דמים והן כפשוטו

בשני  היא הרע היצר של והפגיעה

ÏÁ˙‰‰L‰התחומים  ,eÈ‰Â]¿«¿∆««¿»»
‰Êa מכשיל הרע היצר שבה בדרך »∆

האדם  ‰z¯,את ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆≈∆
התורה  עלֿפי שמותרים דברים

ÈlL ÈlL ¯ÓB‡L26BÈ‡Â , ∆≈∆ƒ∆ƒ¿≈
ÔzÈÏ CÈ¯ˆ משלו,ÌÈ¯Á‡Ï »ƒƒ≈«¬≈ƒ

ושלו  מותר הדבר שלמעשה ולמרות

כי  פסולה, גישה זו שלו, אכן הוא

משלו  לתת חייב אדם דבר של לאמיתו

ÈÁcÓלאחרים  CÏB‰ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈ƒ∆ƒ
,ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ¯ ÈÁc Ï‡ ויורד ∆∆ƒ«¬»»ƒ¿»

בשלו  מסתפק ולא ירידה אחר ירידה

BÓÁÏ„בלבד  ÏÈÁ˙Óe לעצמו «¿ƒ«¿
„ÚÂ ,ÌÈ¯Á‡Ï LiM ‰Ó Ìb««∆≈«¬≈ƒ¿«

ÏBËÈÏ ‰ˆB¯L לקחתÌ‰lMÓ ∆∆ƒƒ∆»∆
האסור, BÈ‡Lבאופן „ÚÂ¿«∆≈

ÔBˆ¯a ˜tzÒÓ וחמדה,„·Ïa ƒ¿«≈»»ƒ¿«
˙‡Ê ÏËB ‡e‰ ‡l‡ מה את ∆»≈…

לאחרים  ÊÁ˜‰,ששייך „Èa בכוח ¿»¬»»
ÏÎeiLובתוקף, È„kL „ÚÂ¿«∆¿≈∆«

,ÚÈ¯ÙÓ ÔÈ‡a ˙Ïef‰Ó ÏBËÈÏƒ≈««¿≈«¿ƒ«
ממנו  זאת שימנעו ‰e‡מבלי È¯‰¬≈

ÏczLÓ אסורות שונות, בדרכים ƒ¿«≈

ÏÏk]לחלוטין, ˙Ïef‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓ ‰È‰z ‡lL זו הכול ובסך ∆…ƒ¿∆¿ƒ∆««¿»
מלכתחילה. הנשמה של למצבה ביחס ועצומה גדולה ירידה

‰„È¯i‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎe לדרגה ביותר גבוהה מדרגה הנשמה של הרוחנית ¿»ƒ¿««¿ƒ»
ביותר  a„Óe¯,נמוכה ÌÈ¯eqÈ ÌÈ ‰ÏBÁc ÌÈ‚eq‰ '„Ï ˙˜ÏÁ∆¡∆∆¿«ƒ¿∆»ƒƒƒ¿»

¯Ó‡na ¯‡B·Ók27 הרבי של «¿»««¬»
מארבעת ÌÈÚהריי"צ  אחד כל של ƒ¿»»
‰¯ÈÁe˙הסוגים  ‰„B·Úa כל של »¬»»»ƒ

„'אדם, eÏLÏzL ‰fÓeƒ∆ƒ¿«¿¿
˙eiÓL‚a Ìb el‡ ÌÈÈÚ שהרי ƒ¿»ƒ≈«¿«¿ƒ

ומשתלשלת  באה כולה הגשמיות

מהרוחניות.

‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯iL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿ƒ««¿»»¿«»
Û‡ ‰p‰ ,‰ÓeˆÚ ‰„È¯È ‡È‰ƒ¿ƒ»¬»ƒ≈«
,‰iÏÚ C¯Bˆ ‡È‰ BÊ ‰„È¯iL∆¿ƒ»ƒ∆¬ƒ»
‰Ï‡M‰ ˙Ï‡L ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿∆∆«¿≈»

,‰Ê ÏÎa C¯Bv‰ e‰Ó ולמה ««∆¿»∆
כדאית בסופו הירידה דבר …¬»Ï‰Â‡של

‰È‰z ‡Ï ‰ÏÈÁ˙ÎlnL ·ËeÓ»∆ƒ¿«¿ƒ»…ƒ¿∆
ÏÏk ‰„È¯È,היא הירידה שהרי ¿ƒ»¿»

מסוכנת.? וגם עצומה" "ירידה כאמור

EÁ¯kŒÏÚÂבהכרח,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ¿«»¿¬»ƒ«
‰„È¯i‰L והעצומה הגדולה ∆«¿ƒ»

כי כדאית זאת בכל È‰ƒ‡והמסוכנת
,‰ÓeˆÚÂ ‰ÏB„b ‰iÏÚ C¯Bˆ∆¬ƒ»¿»«¬»
ÌB˜n‰Ó ¯˙BÈ ‰a¯‰ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿≈≈≈«»

מאד ‰ÓLp‰הנעלה ‰˙È‰ BaL∆»¿»«¿»»
d˙„È¯È Ì„B˜ למטהÌMÓe ∆¿ƒ»»ƒ»

,‰„¯È הירידה דבר של בסופו ולכן »¿»
ומשתלמת Ê‰כדאית ÈeÏÈÚL∆ƒ∆

מהמקום  בהרבה גבוה למקום בנשמה

ירדה ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰שממנו ‰NÚ«¬∆«¿≈∆
„ÓBÚL'ה את העובד האדם ∆≈

,BÁvÓe ¯ˆi‰ ˙ÓÁÏÓa¿ƒ¿∆∆«≈∆¿«¿
‰ÏBÁc ÌÈ‚eq‰ '„ ÏkÓ ‡ˆBÈÂ¿≈ƒ»«ƒ¿∆
Ì‰L ÈÙk ¯a„Óe ÌÈ¯eqÈ ÌÈ»ƒƒƒ¿»¿ƒ∆≈

˙eiÁe¯a הירידה שאמנם היינו ¿»ƒ
הכניסה  דווקא אבל ומסוכנת, גדולה

היא  ממנו והיציאה הסכנה למקום

הגדול. העילוי את המביאה

ÌÈÈÚ '„Ï Ú‚Ba Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿≈«¿ƒ¿»ƒ
dLÈ ¯L‡kL ,˙eiÓL‚a el‡≈¿«¿ƒ∆«¬∆∆¿»
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ואחרּֿכ סּכנה, ׁשל ּומּצב למעמד ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָהּירידה

הוי' אל וּיזעקּו) (אֹו ׁשעלֿידיֿזה 28וּיצעקּו , ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָ

לבני  ּדנפלאֹותיו ּבאֹופן הּסּכנה ּביטּול ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָנעׂשה

ּכי  טֹוב ּכי להוי' ּדהֹודּו הענין נעׂשה אזי ְְֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָאדם,

חסּדֹו ּבאֹופן 29לעֹולם מּיׂשראל, עׂשרה ּבמעמד , ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָ

הענין. ּכל לפני ׁשהיה מּכמֹו יֹותר ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָנעלה

ענין ‡ÌÓג) לכללּות ּבנֹוגע להבין צרי עדין »¿»ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָ

ּומּצב  ׁשּמעמד ּדכיון ְְֲִֵֶַַַַַָָהּירידה,

ּכיצד  אםּֿכן מהּקדּוׁשה, למּטה הּוא ְְְִִֵֵֵַַַַָָהּקליּפֹות

ׁשּצֹופה  ועד ּבּטֹוב, הרע ערּוב לפעֹול ְְְִִֵֶֶַַַָיכֹולים

ׁשּמּזה  ּובאֹופן להמיתֹו, ּומבּקׁש לּצּדיק ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָרׁשע

צריכים  (ׁשּלכן אמּתית סּכנה לידי לבא ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹיכֹולים

ּתֹוקף  לֹו ׁשאין ענין זה  הרי הּגֹומל), ּברּכת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלבר

לֹו אין ׁשּמּצדֿעצמֹו מּזה, ויתירה ּכלל, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹוכח

מבאר  ּדהּנה הּוא, הענין א ּכלל. ְְְְְִִִֵַָָָָֹמציאּות

הּפסּוק 30ּבּתניא  מטעּמים,ועׂש31ּבפירּוׁש לי ה ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָ

א' ,יתּבר לפניו נחתֿרּוח מיני ׁשני ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשּיׁש

ואתהּפכא  לגמרי הּסטראֿאחרא ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָמּביטּול

 ֿ הּסטרא אתּכפיא ּכד והּׁשנית, למתקא. ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָמּמריר ּו

עצמּה ּומגּביּה ּוגבּורתּה ּבתקּפּה ּבעֹודּה ְְְְְְֲִַַַַָָָָָָָאחרא

מהענין  רּוח' ה'נחת להיֹות ׁשּיּוכל ּכדי א ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָוכּו'.

ּתחילה  להיֹות צרי ואתהּפכא, ְְְְְְְְִִִִִַַָָָָּדאתּכפיא

וענין  כּו', והתּגּברּותּה הּסטראֿאחרא ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָמציאּות

עלֿידי  אּלא) הוי', ׁשם עלֿידי (לא נעׂשה ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹזה

הּגבּורה  מּדת ׁשם ׁשהּוא אלקים, ְֱִִֵֵֶַַָֹׁשם

ֿ 32והּצמצּום  ׁשעלֿידי הראׁשֹון, מהּצמצּום החל , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

הּכלים, ׁשבירת לענין האפׁשרּות נעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָזה

(ּכמבאר  עץֿהּדעת לחטא ועד הּירח, ְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָֹמיעּוט

תרצ"א  ּדׁשנת ּתּמּוז י"בֿי"ג וזהּו33ּבמאמרי .( ְְְֲִֵֶַַַָ

עבֹודת  (קֹודם העֹולם ּבבריאת ּׁשּכתּוב מה ְֲִִֶֶַַַַָָָּגם
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יט).28) (יג. כח ו. שם, א.29)תהלים שם, ד.31)פכ"ז.30)תהלים כז, רפ"ו.32)תולדות שעהיוה"א על 33)תניא ד"ה

ואילך). שיט ע' תרצ"א סה"מ ואילך. א קצב, ח"א קונטרסים (סה"מ תרצ"א חו"ב דש"פ המושלים יאמרו כן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰kÒ ÏL ·vÓe „ÓÚÓÏ ‰„È¯i‰ הללו האופנים מארבעת באחד «¿ƒ»¿«¬»«»∆«»»

בפועל) ובמאסר בסכנה שהיה הריי"צ הרבי אצל שהיה (וכפי כפשוטו

e˜ÚÊiÂ B‡) e˜ÚˆiÂ CkŒ¯Á‡Â קז בפרק הלשונות לשתי בהתאם ¿««»«ƒ¿¬«ƒ¿¬
‰ÈÂ'בתהלים  Ï‡ (28‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ה', אל והזעקה לתפילה הודות ∆¬»»∆«¿≈∆

‰kq‰ ÏeËÈa ‰NÚ והאדם «¬∆ƒ««»»
È·Ïניצל  ÂÈ˙B‡ÏÙc ÔÙB‡a¿∆¿ƒ¿¿»ƒ¿≈

,Ì„‡ ופלא נס NÚ‰בדרך ÈÊ‡ »»¬««¬∆
Èk ·BË Èk 'ÈÂ‰Ï e„B‰c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¬»»ƒƒ

BcÒÁ ÌÏBÚÏ29, על לה' הודאה ¿»«¿
הגומל  ברכת תוכן שזהו הנס

,Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚ „ÓÚÓa¿«¬«¬»»ƒƒ¿»≈
BÓkÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a¿∆«¬∆≈ƒ¿

ÔÈÚ‰ Ïk ÈÙÏ ‰È‰L ונמצא ∆»»ƒ¿≈»»ƒ¿»
ענין  היא עצמה שמצד הסכנה שדווקא

תוספת  של לעליה הביאה ירידה, של

לה'. הודאה

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡ (‚»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
‰„È¯i‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba¿≈«ƒ¿»ƒ¿««¿ƒ»

למטה, מלמעלה הנשמה «≈¿ÔÂÈÎcשל
˙BtÈÏw‰ ·vÓe „ÓÚnL∆«¬««««¿ƒ

הדרגות hÓÏ‰בסולם ‡e‰¿«»
‰Le„w‰Ó ומצב במעמד הנמצאת ≈«¿»

ונעלה, Èkˆ„גבוה ÔkŒÌ‡ƒ≈≈«
Ú¯‰ ·e¯Ú ÏBÚÙÏ ÌÈÏBÎÈ¿ƒƒ¿≈»«

„ÚÂ ,·Bha כך ÙBvL‰כדי «¿«∆∆
ÚL¯ והסטראֿאחרא הקליפות צד »»

˜ÈcvÏהקדושה Lw·Óeצד ««ƒ¿«≈
,B˙ÈÓ‰Ï מדברי לעיל כמובא «¬ƒ

הרע  היצר על מדבר שהכתוב הגמרא

ולהביא  האדם את להכשיל המבקש

רוחני מוות fnL‰עליו ÔÙB‡·e¿∆∆ƒ∆
‰kÒ È„ÈÏ ‡·Ï ÌÈÏBÎÈ רוחנית ¿ƒ»…ƒ≈«»»

C¯·Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÎlL) ˙ÈzÓ‡¬ƒƒ∆»≈¿ƒƒ¿»≈
‰Ê È¯‰ ,(ÏÓBb‰ ˙k¯a עניין כל ƒ¿««≈¬≈∆

והקליפות הרע BÏהיצר ÔÈ‡L ÔÈÚƒ¿»∆≈
ÏÏk ÁÎÂ Û˜Bz,הקדושה צד לגבי ∆¿…«¿»

BÓˆÚŒ„vnL ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆ƒ««¿
˙e‡ÈˆÓ BÏ ÔÈ‡ אמיתיתÏÏk ≈¿ƒ¿»

בחירה  שתהיה כדי הוא קיומו וכל

הטוב  להיפך הטוב בין לבחור חופשית

על  ויתגבר בטוב יבחר שהאדם וכדי

בהן  אין עצמן ומצד מהקדושה נחותות הקליפות שבעצם וכיוון הרע, היצר

והרע.? הטוב עירוב ולגרום בטוב לפגוע שיצליחו ייתכן איך תוקף, שום

‡Èza ¯‡·Ó ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡30˜eÒt‰ Le¯ÈÙa31 «»ƒ¿»¿ƒ≈¿…»««¿»¿≈«»
לעשו  אבינו יצחק ÌÈnÚËÓ,שאמר ÈÏ ‰NÚÂ,רבים ÈLלשון LiL «¬≈ƒ«¿«ƒ∆≈¿≈

‡¯Á‡Œ‡¯Ëq‰ ÏeËÈaÓ '‡ ,C¯a˙È ÂÈÙÏ Áe¯Œ˙Á ÈÈÓƒ≈«««¿»»ƒ¿»≈ƒƒ«ƒ¿»«¬»
e¯È¯nÓ ‡Ît‰˙‡Â È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ

‡˜˙ÓÏ הקליפות של והפיכה, ¿ƒ¿»
למתיקות. ממרירות אחרא, והסטרא

‡ÈÙk˙‡ „k ,˙ÈM‰Â¿«≈ƒ«ƒ¿«¿»
‡¯Á‡Œ‡¯Ëq‰ כפייה יש כאשר «ƒ¿»«¬»

הסטראֿאחרא  של «¿d„BÚaוהכנעה
dÈa‚Óe d˙¯e·‚e dt˜˙a¿»¿»¿»»«¿ƒ«
ÏÎeiL È„k C‡ .'eÎÂ dÓˆÚ«¿»¿«¿≈∆«

'Áe¯ ˙Á'‰ ˙BÈ‰Ï הקדוש של ƒ¿««««
הוא  ÈÙk˙‡c‡ברוך ÔÈÚ‰Ó≈»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»

,‡Ît‰˙‡Â האמורים האופנים בשני ¿ƒ¿«¿»
בתוקפו  שהוא כפי הרע של כפייה -

לטוב  הרע BÈ‰Ï˙והפיכת CÈ¯»̂ƒƒ¿
Œ‡¯Ëq‰ ˙e‡ÈˆÓ ‰ÏÈÁz¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿»

,'eÎ d˙e¯ab˙‰Â ‡¯Á‡ כדי «¬»¿ƒ¿«¿»
ולהפוך  אותה להכניע אפשרות שתהיה

לקדושה  Ê‰אותה ÔÈÚÂ של ¿ƒ¿»∆
הסטראֿאחרא  (Ï‡מציאות ‰NÚ«¬∆…
,'ÈÂ‰ ÌL È„ÈŒÏÚ מידת שעניינו «¿≈≈¬»»

והגילוי  ההשפעה ŒÏÚהחסד, (‡l‡∆»«
ÌL ‡e‰L ,ÌÈ˜Ï‡ ÌL È„È¿≈≈¡…ƒ∆≈

ÌeˆÓv‰Â ‰¯e·b‰ ˙cÓ32, ƒ««¿»¿«ƒ¿
ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓv‰Ó ÏÁ‰ באור »≈≈«ƒ¿»ƒ

האיןֿסופי, ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰האלוקי
ÔÈÚÏ ˙e¯LÙ‡‰ ‰NÚ«¬∆»∆¿»¿ƒ¿«

,ÌÈÏk‰ ˙¯È·L בקבלה כמבואר ¿ƒ««≈ƒ
אורות  היו התוהו שבעולם וחסידות

גרם  והדבר מועטים, בכלים מרובים

הכלים של ‰Á¯i,'שבירה' ËeÚÈÓƒ«»≈«
˙Úc‰ŒıÚ ‡ËÁÏ „ÚÂ שכל ¿«¿≈¿≈«««

האור  צמצום שהם הללו הדברים

על  והסתר העלם של ופעולות האלוקי,

האור  מידת על והגבלה האלקות

אלקים, משם נמשכות בעולם המאיר

והצמצום הגבורה «…¿»(Ók·‡¯מידת
˙Lc Êenz ‚"ÈŒ·"È È¯Ó‡Óa¿«¬»≈«ƒ¿«

‡"ˆ¯˙33‰Ó Ìb e‰ÊÂ .(¿∆««
‰ ˙‡È¯·a ·e˙kMÌ„‡‰ ˙„B·Ú Ì„B˜) ÌÏBÚ נחתֿרוח הגורמת ∆»ƒ¿ƒ«»»∆¬«»»»
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f"kyz'dכח ,fenz a"i

אלקים  ּברא ּבראׁשית אלקים 34האדם) ׁשם , ְֱֱִִִֵֵָָָָָֹֹ

וכּידּוע  כּו'. וההעלם הּצמצּום ענין ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָּדוקא,

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  מאמר ּכתיב 35ּגם 36ׁשּלכן ְֲִֵֵֶַַַַַַָ

כן  ויהי ולא אֹור, ויהי אֹור יהי אלקים ,37וּיאמר ְְְְֱִִִִֵֶַַַֹֹֹ

ּכיון  ּבראׁשית, ימי ּדׁשׁשת הּמאמרֹות ּבׁשאר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָּכמֹו

אֹור, יהי נאמר ׁשעליו האֹור אֹותֹו נברא ְְֱִִֶֶֶַָָָָֹׁשּלא

אחר  אֹור הּצמצּום.38אּלא עלֿידי ׁשּנמׁש , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ

ׁשֹורׁש נעׂשה אלקים ּדׁשם זה צמצּום ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַֹועלֿידי

העלם  ׁשל מציאּות להיֹות ׁשּיכֹול עד כּו', ְְְִִִִֵֶֶֶַָָויניקה

קדּוׁשה. על ְְְֵֶַָוהסּתר

ּכיצד ‡Cד) ּגיסא, לאיד יּוקׁשה עלּֿפיֿזה «ְְִִִֵֶֶַַָָ

מאחר  זה, והסּתר העלם לבּטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַיכֹולים

הּׁשמֹות  מז' ׁשהּוא אלקים, ּבׁשם ׁשֹורׁש לֹו ְֱִִֵֵֵֶֶֶַֹׁשּיׁש

ּכתיב 39הּקדֹוׁשים  ּדהּנה הּוא, הענין א וידעּת40. ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

האלקים  הּוא הוי' ּכי לבב אל והׁשבת ְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהּיֹום

הארּבעים, ּבׁשנת נאמר זה ׁשּפסּוק ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָ(ּולהעיר,

ּבמׁש יׂשראל ּבני ׁשעברּו הענינים ּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלאחרי

ּבּזהר  זה על ואיתא ׁשנה), ּדהּוי'41הארּבעים , ְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֹ

 ֿ ּבדּבּור ּבארּוּכה וכּמבאר חד, ּכּוּלא ְְְֱֲִִֶַַַָָָֹֹואלקים

וידעּת ּגילּוי,42הּמתחיל ענינֹו ׁשהוי' ׁשאף , ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָ

מקֹור  הּוא הוי' ׁשם ׁשּלכן העלם, ענינֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹואלקים

הּכלים  מקֹור הּוא אלקים וׁשם ,43האֹורֹות, ְְֱִִֵֵַָֹ

חד. ּכּוּלא הרי הענין, ּבאמיּתית ְֲֲִִִִֵַַָָָָָמּכלֿמקֹום

אלקים  ּדׁשם והּגבּורה הּצמצּום ּכי הּדבר, ְְְְְֱִִִֵַַַַַָָָֹוטעם

ּגבּורה, לׁשם ּוגבּורה צמצּום, לׁשם צמצּום ְְְְְְִִֵֵֵָָאינֹו

ׁשּכיון  הּתֹורה, ּדעֹונׁשי הּגבּורֹות ּבדּוגמת ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָאּלא

ּגם  הּנה חסד, ּתֹורת היא ּכּולּה ִִֵֶֶֶַַַָָׁשהּתֹורה

ּוכמאמר  חסד, הּוא ענינם ׁשּבּה ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָהעֹונׁשים
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א.34) א, קיג.35)בראשית ע' חי"ט אג"ק גם וראה רמז. סימן טוב שם כתר ג.36)ראה א, הבהיר 37)בראשית ספר ראה

עה"פ. רמב"ן קצ. שם.38)סימן הבהיר ספר גם א.39)ראה לה, לט.40)שבועות ד, כו,41)ואתחנן ח"ב סע"א. יב, ח"א

א. קסא, מה 42)ב. ד"ה ואילך). רמד ע' תרצ"ב (סה"מ תרצ"ב הנ"ל ד"ה גם וראה ואילך). מה ס"ע תרנ"ז (סה"מ תרנ"ז

ואילך). רעא ס"ע תרח"ץ (סה"מ תרח"ץ ב.43)טובו עג, בלק לקו"ת ד. סט, יתרו תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למטה  מלמעלה אלוקות גילוי וממשיכה a¯‡למעלה ˙ÈL‡¯a (¿≈ƒ»»

ÌÈ˜Ï‡34ÌÏÚ‰‰Â ÌeˆÓv‰ ÔÈÚ ‡e‰L ‡˜Âc ÌÈ˜Ï‡ ÌL , ¡…ƒ≈¡…ƒ«¿»∆ƒ¿««ƒ¿¿«∆¿≈
'eÎ.וההשפעה הגילוי מידת שהוא הוי' שם נזכר לא הבריאה ובתחילת

·BËŒÌLŒÏÚa‰ ¯Ó‡Ó Ìb Úe„iÎÂ35·È˙k ÔÎlL36 בתחילת ¿«»«««¬««««≈∆»≈¿ƒ
הבריאה È‰Èסיפור ÌÈ˜Ï‡ ¯Ó‡iÂ«…∆¡…ƒ¿ƒ

È‰ÈÂ ‡ÏÂ ,¯B‡ È‰ÈÂ ¯B‡«¿ƒ¿…«¿ƒ
ÔÎ37˙B¯Ó‡n‰ ¯‡La BÓk , ≈¿ƒ¿»««¬»

˙ÈL‡¯a ÈÓÈ ˙LLc שבהם ¿≈∆¿≈¿≈ƒ
"ויהי  כתוב כך ואחר ה' דבר נאמר

בפועל, התבצע ה' שדבר היינו כן",

‡¯· ‡lL ÔÂÈkבפועלB˙B‡ ≈»∆…ƒ¿»
,¯B‡ È‰È ¯Ó‡ ÂÈÏÚL ¯B‡‰»∆»»∆¡«¿ƒ

¯Á‡ ¯B‡ ‡l‡38, מוגבל ∆»«≈
הייתה  שאליו לאור ביחס ומצומצם

מוגבל  אור אור", "יהי ה' בדבר הכוונה

ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ CLÓpL של ∆ƒ¿««¿≈«ƒ¿
מוגבל  אור והארת מוגבל הלא האור

Ê‰בלבד. ÌeˆÓˆ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈ƒ¿∆
‰NÚ ÌÈ˜Ï‡ ÌLc,מכן לאחר ¿≈¡…ƒ«¬∆

נוספים  רבים צמצומים ידי ∆L¯BLעל
וסטראֿאחרא  קליפות להתהוות

‰˜ÈÈÂ הקליפה לצד הקדושה מצד ƒƒ»
˙BÈ‰Ï ÏBÎiL „Ú ,'eÎ«∆»ƒ¿
¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ ÏL ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆∆¿≈¿∆¿≈

‰Le„˜ ÏÚ מצד שאכן למרות וזאת «¿»
ולסטראֿאחרא  לקליפות אין עצמם

לעיל. כמבואר אמיתית, מציאות

‰ÊŒÈtŒÏÚ C‡ שהוסבר „) לאחר ««ƒ∆
מההעלם  הוא הקליפות ומקור ששורש

בצד  אלוקים, בשם ששורשו וההסתר

ÒÈb‡,הקדושה, C„È‡Ï ‰L˜eÈ¿∆¿ƒ»ƒ»
ÌÏÚ‰ Ïh·Ï ÌÈÏBÎÈ „ˆÈk≈«¿ƒ¿«≈∆¿≈
BÏ LiL ¯Á‡Ó ,‰Ê ¯zÒ‰Â¿∆¿≈∆≈««∆≈
‡e‰L ,ÌÈ˜Ï‡ ÌLa L¯BL∆¿≈¡…ƒ∆

ÌÈLB„w‰ ˙BÓM‰ 'ÊÓ39 של ƒ«≈«¿ƒ
ההלכה  שעלֿפי הוא ברוך הקדוש

האדם  יכול ואיך נמחקים" "אינם

את  ולבטל הקליפות על להתגבר

וההסתר.? ההעלם

·È˙k ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡40Ï‡ ˙·L‰Â ÌBi‰ zÚ„ÈÂ «»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ¿»«¿»««¬≈…»∆
¯Ó‡ ‰Ê ˜eÒtL ,¯ÈÚ‰Ïe) ÌÈ˜Ï‡‰ ‡e‰ 'ÈÂ‰ Èk E··Ï¿»∆ƒ¬»»»¡…ƒ¿»ƒ∆»∆∆¡«

Ï‡¯NÈ Èa e¯·ÚL ÌÈÈÚ‰ Ïk È¯Á‡Ï ,ÌÈÚa¯‡‰ ˙Laƒ¿«»«¿»ƒ¿«¬≈»»ƒ¿»ƒ∆»¿¿≈ƒ¿»≈
‰L ÌÈÚa¯‡‰ CLÓa במלאות נאמר המאמר לעיל, שנזכר וכפי ¿∆∆»«¿»ƒ»»

תמוז  י"בֿי"ג הגאולה לחג שנה È‡Â˙‡ארבעים Ê‰מובא ), ÏÚ ¿ƒ»«∆
¯‰fa41,„Á ‡lek ÌÈ˜Ï‡Â 'Èe‰c אומר , הכתוב פשוטו לפי כלומר, «…«¿«»»∆¡…ƒ»«

והמשמעות  האמיתי האלוקים הוא שה'

כי  מלמדנו שהכתוב היא הפנימית

וההשפעה, הגילוי מידת "הוי", בעצם

וההעלם, הצמצום מידת ו"אלוקים",

הכול  אלא סותרים דברים שני לא הם

Œ¯ea„aאחד  ‰ke¯‡a ¯‡·nÎÂ¿«¿…»«¬»¿ƒ
ÏÈÁ˙n‰ הפותח החסידות במאמר ««¿ƒ

הרש"ב ,zÚ„ÈÂ42בפסוק  הרבי מאת ¿»«¿»
תרנ"ז, משנת ÈÂ‰L'נ"ע Û‡L∆«∆¬»»

BÈÚ ÌÈ˜Ï‡Â ,ÈeÏÈb BÈÚƒ¿»ƒ∆¡…ƒƒ¿»
‡e‰ 'ÈÂ‰ ÌL ÔÎlL ,ÌÏÚ‰∆¿≈∆»≈≈¬»»
ÌÈ˜Ï‡ ÌLÂ ,˙B¯B‡‰ ¯B˜Ó¿»¿≈¡…ƒ

ÌÈÏk‰ ¯B˜Ó ‡e‰43, כמבואר ¿«≈ƒ
בא  האלוקי שהאור וחסידות בקבלה

התלבשות  ידי על ולנבראים לעולמות

השפע  ההארה, היינו ה"אורות",

ההגבלה  שהם ב"כלים" והגילוי,

כן  ואם האלוקי האור של וה'ציור'

שונים  דברים שני שהם נראה לכאורה

לזה  זה סותרים ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒואף
,ÔÈÚ‰ ˙ÈzÈÓ‡a,בעצם «¬ƒƒ»ƒ¿»

הדברים  Á„בפנימיות ‡lek È¯‰¬≈»«
נועדו  הצמצום וגם הגילוי גם כי

זה  משלימים הם ובעצם מטרה לאותה

ומבאר. שהולך כפי זה, את

,¯·c‰ ÌÚËÂ שבעצם לכך הסיבה ¿«««»»
לעניין  סתירה אינו וההעלם הצמצום

הוא  ‰ÌeˆÓvהגילוי Èkƒ«ƒ¿
BÈ‡ ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ‰¯e·b‰Â¿«¿»¿≈¡…ƒ≈
‰¯e·‚e ,ÌeˆÓˆ ÌLÏ ÌeˆÓƒ̂¿¿≈ƒ¿¿»

‡l‡ ,‰¯e·b ÌLÏ זהה במטרה ¿≈¿»∆»
הגילוי  של »¿¿Ó‚e„a˙למטרה

,‰¯Bz‰ ÈLBÚc ˙B¯e·b‰«¿¿¿≈«»
היפך  הגבורה, ממידת הם שאמנם

עניין  הם בעצם זאת ובכל החסד, מידת

חסד  Ìbשל ‰p‰ ,„ÒÁ ˙¯Bz ‡È‰ dÏek ‰¯Bz‰L ÔÂÈkL∆≈»∆«»»ƒ«∆∆ƒ≈«
daL ÌÈLBÚ‰ גבורה של ענין הם ÒÁ„,שבגלוי ‡e‰ ÌÈÚ »»ƒ∆»ƒ¿»»∆∆
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ז"ל  ֿ 44רּבֹותינּו ועל הּוא. אחי ׁשּנקלה, ּכיון ְְִִֵֵֶַַַָָָ

ׁשם  ׁשעלֿידי ההתהּוּות ענין ּבנֹוגע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַּדרֿזה

הוי', מּׁשם היא ההתהּוּות ׁשאמיּתית ְֱֲֲִִִִִִֵֶַַָָֹאלקים,

מהּוה  מּלׁשֹון ּגם הּוא הוי' ׁשם ׁשּפירּוׁש ,45ׁשּזהּו ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָ

יכֹולה  היתה לא לבּדֹו הוי' ׁשם ׁשעלֿידי ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָֹאּלא

העֹולמֹות  מציאּות התהּוּות (ּכביכֹול) ְְְְִִִִַָָָלהיֹות

להיֹות  יכֹולה היתה לא ּובמילא ּגבּול, ְְְְְְִִִֵַָָָָֹּבבחינת

להיֹות  ׁשּצריכה ּומצֹות ּדתֹורה העבֹודה ְְְְְֲִִִֶָָָָָּכללּות

ויצרֿהרע  כּו' ירדּתם ּדלמצרים ּומּצב ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָּבמעמד

ּביניכם  רּוח'46יׁש ה'נחת להיֹות יכֹול היה ולא , ְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ּכּנ"ל. ואתהּפכא, להיֹות ּדאתּכפיא הּוצרכה ולכן ְְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ

והּצמצּום  הּגבּורה עלֿידי הוי' מּׁשם ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָההתהּוּות

רּבים  לׁשֹון אלקים, להיֹות 47ּדׁשם יכֹול ׁשּמּזה , ְְְֱִִִִֵֶֶַָֹ

מאמר  עלּֿדר כּו', לטעֹות מקֹום נתינת ְְְֲִִֶֶַַַַַָָלמּטה

ז"ל  ועד 48רּבֹותינּו יטעה, לטעֹות והרֹוצה ּכתֹוב ְְְְְִִֵֶֶַַַָ

ּבספרים  הּזהר 49ּדאיתא ׁשאלקים 50(ּבׁשם ( ְְְֱִִִִֵֶַַָָֹֹ

מּלׁשֹון  הּוא טבע והרי הּטבע, 51ּבגימטרּיא ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ

ׁשעריה  ּבארץ ּכח 52טּבעּו הּמהּוה, ׁשּכח הינּו, , ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

טביעה  ׁשל ּבאֹופן הּוא ּבּנפעל, ְְְִִֵֶֶַַָָהּפֹועל

אֹותֹו, רֹואים ׁשאין ּבּנברא, ְְְְִִֵֶֶַַָ(פארטרּונקען)

היא, הּכּונה א הּנברא. מציאּות את רק ְְְִִִִֶַַַַַָָָורֹואים

האלקים, הּוא ּדהּוי' הענין נּכר יהיה ּגּופא ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּבזה

ׁשהּוא  והסּתר, ׁשּבהעלם הּכּונה את ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָלגּלֹות

לאין, ּומציאּות הּיׁש את להפֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַּבׁשביל

לֹו ּדירה ׁשּתהיה ,יתּבר לאלקּותֹו ּכלי ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָֹולעׂשֹותֹו
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תקצה.44) מצוה חינוך א. כג, סע"ב 45)מכות רנז, זח"ג וראה רפ"ד. שעהיוה"א תניא פ"ט. תשע) ולא (עשר א שער פרדס

ואילך.46)(ברע"מ). סע"א פח, שבת ובכ"מ.47)ראה ב. ה, להצ"צ סהמ"צ ז. לה, וישלח פרש"י ח.48)ראה פ"ח, ב"ר

רפ"ו.49) שעהיוה"א תניא ב). (קכא, והמרגיל ד"ה פ"ו התשובה שער ר"ח פ"ב. הנתיבות) (שער יב שער כ"ה 50)פרדס

בזהר"). ("ומרומז א קפט, בזהר"); ("דאיתא א פט, ט.51)בשל"ה ב, קסז 52)איכה ע' תרח"ץ פט. ע' תרע"ח סה"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe44 ונקלה" מלקות עונש לענין האמור הפסוק על ¿«¬««≈«

המלקות  את מפסיקים התבזה, הלוקה ההכאה כדי תוך שאם לעיניך" אחיך

‰e‡כי  EÈÁ‡ ,‰Ï˜pL ÔÂÈk העונש שבתוך ונמצא עליו, לרחם ויש ≈»∆ƒ¿»»ƒ
החסד. במידת באדם נוהגים הגבורה, ממידת הבא ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰עצמו

˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚ Ú‚Ba של ¿≈«ƒ¿««ƒ¿«
‡ÌÈ˜Ï,הבריאה  ÌL È„ÈŒÏÚL∆«¿≈≈¡…ƒ

הגבורה, ÈzÈÓ‡L∆¬ƒƒ˙מידת
,'ÈÂ‰ ÌMÓ ‡È‰ ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«ƒƒ≈¬»»

והגילוי, החסד ∆∆e‰fLמידת
Ìb ‡e‰ 'ÈÂ‰ ÌL Le¯ÈtL∆≈≈¬»»«

‰e‰Ó ÔBLlÓ45ŒÏÚL ‡l‡ , ƒ¿¿«∆∆»∆«
Bc·Ï 'ÈÂ‰ ÌL È„È היה אילו ¿≈≈¬»»¿«

צמצום  ללא ‰È˙‰גילוי ‡Ï…»¿»
,ÏBÎÈ·k) ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ כי ¿»ƒ¿ƒ¿»

יכול, כל הקדושֿברוךֿהוא באמת

אופן ו  בכל להיות יכולה ההתהוות

בחר  שבה הדרך שזו אלא שירצה,

הבריאה) שתהיה הוא ברוך הקדוש

˙BÓÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ ˙ee‰˙‰ƒ¿«¿ƒ»»
,Ïe·b ˙ÈÁ·a בלי אלוקי מאור כי ƒ¿ƒ«¿

נבראים  להתהוות יכולים לא גבול

‰È˙‰מוגבלים  ‡Ï ‡ÏÈÓ·e¿≈»…»¿»
‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿¿»»¬»
‰ÎÈ¯vL ˙BˆÓe ‰¯B˙c¿»ƒ¿∆¿ƒ»
·vÓe „ÓÚÓa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«¬»«»
Œ¯ˆÈÂ 'eÎ Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓÏcƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆¿≈∆

ÌÎÈÈa LÈ Ú¯‰46, כדברי »«≈≈≈∆
למרום, משה שעלה "בשעה הגמרא:

ברוך  הקדוש לפני השרת מלאכי אמרו

אשה  לילוד מה עולם, של רבונו הוא:

בא. תורה לקבל להן: אמר בינינו?

לך  שגנוזה גנוזה חמודה לפניו: אמרו

דורות  וארבעה ושבעים מאות תשע

מבקש  אתה העולם, שנברא קודם

תזכרנו  כי אנוש מה ודם, לבשר ליתנה

על  הודך תנה אשר הארץ בכל שמך אדיר מה אדנינו ה' תפקדנו כי אדם ובן

לפניו: אמר תשובה... להן החזיר למשה: הוא ברוך הקדוש לו אמר השמים?

אשר  אלוקיך ה' אנכי בה, כתיב מה לי נותן שאתה תורה עולם, של ריבונו

תורה  השתעבדתם, לפרעה ירדתם למצרים להן: אמר מצרים. מארץ הוצאתיך

יש  קנאה תגנוב. לא תנאף לא תרצח לא בה, כתיב מה לכם?... תהא למה

הוא....", ברוך להקדוש לו הודו מיד ביניכם? יש הרע יצר …¿ÏÂ‡ביניכם?
Ï"pk ,‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡c 'Áe¯ ˙Á'‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰»»»ƒ¿««««¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»««

הסטראֿאחרא. על התגברות ידי על דווקא BÈ‰Ï˙שבא ‰Î¯ˆe‰ ÔÎÏÂ¿»≈¿¿»ƒ¿
ÌLc ÌeˆÓv‰Â ‰¯e·b‰ È„ÈŒÏÚ 'ÈÂ‰ ÌMÓ ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«ƒ≈¬»»«¿≈«¿»¿«ƒ¿¿≈

ÌÈa¯ ÔBLÏ ,ÌÈ˜Ï‡47‰fnL , ¡…ƒ¿«ƒ∆ƒ∆
בשם  נקרא הוא ברוך שהקדוש מכך

"אלקים", רבים, BÈ‰Ï˙בלשון ÏBÎÈ»ƒ¿
‰hÓÏ,אדם בני ÌB˜Óבין ˙È˙ ¿«»¿ƒ«»

,'eÎ ˙BÚËÏ רשויות שתי יש כאילו ƒ¿
הזו  לטעות האפשרות וגם חסֿושלום,

מהצמצום  Ó‡Ó¯נובעת C¯cŒÏÚ«∆∆«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯48 הכתוב על במדרש «≈«

כדמותנו" בצלמנו אדם ¿B˙k·"נעשה
,‰ÚËÈ ˙BÚËÏ ‰ˆB¯‰Â כדברי ¿»∆ƒ¿ƒ¿∆

את  כותב משה שהיה "בשעה המדרש:

ויום, יום כל מעשה כותב היה התורה

ויאמר  שנאמר הזה לפסוק שהגיע כיון

כדמותנו, בצלמנו אדם נעשה אלוקים

העולם  ריבון לפניו: רבנו] [משה אמר

למינים, פה פיתחון נותן אתה מה

הוא  ברוך [הקדוש לו אמר אתמהא?

לטעות  והרוצה כתוב למשה]:

ÌÈ¯ÙÒaיטעה". ‡˙È‡c „ÚÂ49 ¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ
¯‰f‰ ÌLa)50ÌÈ˜Ï‡L ( ¿≈«…«∆¡…ƒ

Ú·Ë È¯‰Â ,Ú·h‰ ‡i¯ËÓÈ‚a¿ƒ«¿ƒ»«∆««¬≈∆«
ÔBLlÓ ‡e‰51eÚaË וכוסו שקעו ƒ¿»¿

‰È¯ÚL ı¯‡a52ÁkL ,eÈ‰ , »»∆¿»∆»«¿∆…«
ÏÚBt‰ Ák ,‰e‰n‰ הבורא של «¿«∆…««≈

ÏÚÙpa,בנבראÏL ÔÙB‡a ‡e‰ «ƒ¿»¿∆∆
ÔÚ˜e¯Ë¯‡Ù) ‰ÚÈ·Ë טבוע ¿ƒ»«¿¿¿∆

¯ÌÈ‡Bושקוע  ÔÈ‡L ,‡¯·pa («ƒ¿»∆≈ƒ
,B˙B‡ המהווה הכוח ÌÈ‡B¯Â¿ƒאת

‡¯·p‰ ˙e‡ÈˆÓ ˙‡ זה ¯˜ וכל «∆¿ƒ«ƒ¿»
אכן  הוא הצמצום כמה עד מדגיש

האלוקי. האור על והסתר »‡Cהעלם
כי  הגילוי, לעניין וניגוד סתירה זו אין זאת ÊaL‰בכל ,‡È‰ ‰ek‰««»»ƒ∆»∆

‡Ùeb עצמו ‰‡ÌÈ˜Ï,בהעלם ‡e‰ 'Èe‰c ÔÈÚ‰ ¯k ‰È‰È ובעצם »ƒ¿∆ƒ»»ƒ¿»¿«»»»¡…ƒ
היא  מטרתו כי וההשפעה, מהגילוי חלק הוא ‰ek‰ההסתר ˙‡ ˙Bl‚Ï¿«∆««»»

˙e‡ÈˆÓe Li‰ ˙‡ CBÙ‰Ï ÏÈ·La ‡e‰L ,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰aL∆«∆¿≈¿∆¿≈∆ƒ¿ƒ«¬∆«≈¿ƒ
הנבראים  ÈÏkשל B˙BNÚÏÂ ,ÔÈ‡Ï ראוי,C¯a˙È B˙e˜Ï‡Ï ¿«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



כט f"kyz'd ,fenz a"i

אלקים  ּברא ּבראׁשית אלקים 34האדם) ׁשם , ְֱֱִִִֵֵָָָָָֹֹ

וכּידּוע  כּו'. וההעלם הּצמצּום ענין ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָּדוקא,

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  מאמר ּכתיב 35ּגם 36ׁשּלכן ְֲִֵֵֶַַַַַַָ

כן  ויהי ולא אֹור, ויהי אֹור יהי אלקים ,37וּיאמר ְְְְֱִִִִֵֶַַַֹֹֹ

ּכיון  ּבראׁשית, ימי ּדׁשׁשת הּמאמרֹות ּבׁשאר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָּכמֹו

אֹור, יהי נאמר ׁשעליו האֹור אֹותֹו נברא ְְֱִִֶֶֶַָָָָֹׁשּלא

אחר  אֹור הּצמצּום.38אּלא עלֿידי ׁשּנמׁש , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ

ׁשֹורׁש נעׂשה אלקים ּדׁשם זה צמצּום ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַֹועלֿידי

העלם  ׁשל מציאּות להיֹות ׁשּיכֹול עד כּו', ְְְִִִִֵֶֶֶַָָויניקה

קדּוׁשה. על ְְְֵֶַָוהסּתר

ּכיצד ‡Cד) ּגיסא, לאיד יּוקׁשה עלּֿפיֿזה «ְְִִִֵֶֶַַָָ

מאחר  זה, והסּתר העלם לבּטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַיכֹולים

הּׁשמֹות  מז' ׁשהּוא אלקים, ּבׁשם ׁשֹורׁש לֹו ְֱִִֵֵֵֶֶֶַֹׁשּיׁש

ּכתיב 39הּקדֹוׁשים  ּדהּנה הּוא, הענין א וידעּת40. ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

האלקים  הּוא הוי' ּכי לבב אל והׁשבת ְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהּיֹום

הארּבעים, ּבׁשנת נאמר זה ׁשּפסּוק ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָ(ּולהעיר,

ּבמׁש יׂשראל ּבני ׁשעברּו הענינים ּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלאחרי

ּבּזהר  זה על ואיתא ׁשנה), ּדהּוי'41הארּבעים , ְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֹ

 ֿ ּבדּבּור ּבארּוּכה וכּמבאר חד, ּכּוּלא ְְְֱֲִִֶַַַָָָֹֹואלקים

וידעּת ּגילּוי,42הּמתחיל ענינֹו ׁשהוי' ׁשאף , ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָ

מקֹור  הּוא הוי' ׁשם ׁשּלכן העלם, ענינֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹואלקים

הּכלים  מקֹור הּוא אלקים וׁשם ,43האֹורֹות, ְְֱִִֵֵַָֹ

חד. ּכּוּלא הרי הענין, ּבאמיּתית ְֲֲִִִִֵַַָָָָָמּכלֿמקֹום

אלקים  ּדׁשם והּגבּורה הּצמצּום ּכי הּדבר, ְְְְְֱִִִֵַַַַַָָָֹוטעם

ּגבּורה, לׁשם ּוגבּורה צמצּום, לׁשם צמצּום ְְְְְְִִֵֵֵָָאינֹו

ׁשּכיון  הּתֹורה, ּדעֹונׁשי הּגבּורֹות ּבדּוגמת ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָאּלא

ּגם  הּנה חסד, ּתֹורת היא ּכּולּה ִִֵֶֶֶַַַָָׁשהּתֹורה

ּוכמאמר  חסד, הּוא ענינם ׁשּבּה ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָהעֹונׁשים
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למטה  מלמעלה אלוקות גילוי וממשיכה a¯‡למעלה ˙ÈL‡¯a (¿≈ƒ»»

ÌÈ˜Ï‡34ÌÏÚ‰‰Â ÌeˆÓv‰ ÔÈÚ ‡e‰L ‡˜Âc ÌÈ˜Ï‡ ÌL , ¡…ƒ≈¡…ƒ«¿»∆ƒ¿««ƒ¿¿«∆¿≈
'eÎ.וההשפעה הגילוי מידת שהוא הוי' שם נזכר לא הבריאה ובתחילת

·BËŒÌLŒÏÚa‰ ¯Ó‡Ó Ìb Úe„iÎÂ35·È˙k ÔÎlL36 בתחילת ¿«»«««¬««««≈∆»≈¿ƒ
הבריאה È‰Èסיפור ÌÈ˜Ï‡ ¯Ó‡iÂ«…∆¡…ƒ¿ƒ

È‰ÈÂ ‡ÏÂ ,¯B‡ È‰ÈÂ ¯B‡«¿ƒ¿…«¿ƒ
ÔÎ37˙B¯Ó‡n‰ ¯‡La BÓk , ≈¿ƒ¿»««¬»

˙ÈL‡¯a ÈÓÈ ˙LLc שבהם ¿≈∆¿≈¿≈ƒ
"ויהי  כתוב כך ואחר ה' דבר נאמר

בפועל, התבצע ה' שדבר היינו כן",

‡¯· ‡lL ÔÂÈkבפועלB˙B‡ ≈»∆…ƒ¿»
,¯B‡ È‰È ¯Ó‡ ÂÈÏÚL ¯B‡‰»∆»»∆¡«¿ƒ

¯Á‡ ¯B‡ ‡l‡38, מוגבל ∆»«≈
הייתה  שאליו לאור ביחס ומצומצם

מוגבל  אור אור", "יהי ה' בדבר הכוונה

ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ CLÓpL של ∆ƒ¿««¿≈«ƒ¿
מוגבל  אור והארת מוגבל הלא האור

Ê‰בלבד. ÌeˆÓˆ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈ƒ¿∆
‰NÚ ÌÈ˜Ï‡ ÌLc,מכן לאחר ¿≈¡…ƒ«¬∆

נוספים  רבים צמצומים ידי ∆L¯BLעל
וסטראֿאחרא  קליפות להתהוות

‰˜ÈÈÂ הקליפה לצד הקדושה מצד ƒƒ»
˙BÈ‰Ï ÏBÎiL „Ú ,'eÎ«∆»ƒ¿
¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ ÏL ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆∆¿≈¿∆¿≈

‰Le„˜ ÏÚ מצד שאכן למרות וזאת «¿»
ולסטראֿאחרא  לקליפות אין עצמם

לעיל. כמבואר אמיתית, מציאות

‰ÊŒÈtŒÏÚ C‡ שהוסבר „) לאחר ««ƒ∆
מההעלם  הוא הקליפות ומקור ששורש

בצד  אלוקים, בשם ששורשו וההסתר

ÒÈb‡,הקדושה, C„È‡Ï ‰L˜eÈ¿∆¿ƒ»ƒ»
ÌÏÚ‰ Ïh·Ï ÌÈÏBÎÈ „ˆÈk≈«¿ƒ¿«≈∆¿≈
BÏ LiL ¯Á‡Ó ,‰Ê ¯zÒ‰Â¿∆¿≈∆≈««∆≈
‡e‰L ,ÌÈ˜Ï‡ ÌLa L¯BL∆¿≈¡…ƒ∆

ÌÈLB„w‰ ˙BÓM‰ 'ÊÓ39 של ƒ«≈«¿ƒ
ההלכה  שעלֿפי הוא ברוך הקדוש

האדם  יכול ואיך נמחקים" "אינם

את  ולבטל הקליפות על להתגבר

וההסתר.? ההעלם

·È˙k ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡40Ï‡ ˙·L‰Â ÌBi‰ zÚ„ÈÂ «»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ¿»«¿»««¬≈…»∆
¯Ó‡ ‰Ê ˜eÒtL ,¯ÈÚ‰Ïe) ÌÈ˜Ï‡‰ ‡e‰ 'ÈÂ‰ Èk E··Ï¿»∆ƒ¬»»»¡…ƒ¿»ƒ∆»∆∆¡«

Ï‡¯NÈ Èa e¯·ÚL ÌÈÈÚ‰ Ïk È¯Á‡Ï ,ÌÈÚa¯‡‰ ˙Laƒ¿«»«¿»ƒ¿«¬≈»»ƒ¿»ƒ∆»¿¿≈ƒ¿»≈
‰L ÌÈÚa¯‡‰ CLÓa במלאות נאמר המאמר לעיל, שנזכר וכפי ¿∆∆»«¿»ƒ»»

תמוז  י"בֿי"ג הגאולה לחג שנה È‡Â˙‡ארבעים Ê‰מובא ), ÏÚ ¿ƒ»«∆
¯‰fa41,„Á ‡lek ÌÈ˜Ï‡Â 'Èe‰c אומר , הכתוב פשוטו לפי כלומר, «…«¿«»»∆¡…ƒ»«

והמשמעות  האמיתי האלוקים הוא שה'

כי  מלמדנו שהכתוב היא הפנימית

וההשפעה, הגילוי מידת "הוי", בעצם

וההעלם, הצמצום מידת ו"אלוקים",

הכול  אלא סותרים דברים שני לא הם

Œ¯ea„aאחד  ‰ke¯‡a ¯‡·nÎÂ¿«¿…»«¬»¿ƒ
ÏÈÁ˙n‰ הפותח החסידות במאמר ««¿ƒ

הרש"ב ,zÚ„ÈÂ42בפסוק  הרבי מאת ¿»«¿»
תרנ"ז, משנת ÈÂ‰L'נ"ע Û‡L∆«∆¬»»

BÈÚ ÌÈ˜Ï‡Â ,ÈeÏÈb BÈÚƒ¿»ƒ∆¡…ƒƒ¿»
‡e‰ 'ÈÂ‰ ÌL ÔÎlL ,ÌÏÚ‰∆¿≈∆»≈≈¬»»
ÌÈ˜Ï‡ ÌLÂ ,˙B¯B‡‰ ¯B˜Ó¿»¿≈¡…ƒ

ÌÈÏk‰ ¯B˜Ó ‡e‰43, כמבואר ¿«≈ƒ
בא  האלוקי שהאור וחסידות בקבלה

התלבשות  ידי על ולנבראים לעולמות

השפע  ההארה, היינו ה"אורות",

ההגבלה  שהם ב"כלים" והגילוי,

כן  ואם האלוקי האור של וה'ציור'

שונים  דברים שני שהם נראה לכאורה

לזה  זה סותרים ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒואף
,ÔÈÚ‰ ˙ÈzÈÓ‡a,בעצם «¬ƒƒ»ƒ¿»

הדברים  Á„בפנימיות ‡lek È¯‰¬≈»«
נועדו  הצמצום וגם הגילוי גם כי

זה  משלימים הם ובעצם מטרה לאותה

ומבאר. שהולך כפי זה, את

,¯·c‰ ÌÚËÂ שבעצם לכך הסיבה ¿«««»»
לעניין  סתירה אינו וההעלם הצמצום

הוא  ‰ÌeˆÓvהגילוי Èkƒ«ƒ¿
BÈ‡ ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ‰¯e·b‰Â¿«¿»¿≈¡…ƒ≈
‰¯e·‚e ,ÌeˆÓˆ ÌLÏ ÌeˆÓƒ̂¿¿≈ƒ¿¿»

‡l‡ ,‰¯e·b ÌLÏ זהה במטרה ¿≈¿»∆»
הגילוי  של »¿¿Ó‚e„a˙למטרה

,‰¯Bz‰ ÈLBÚc ˙B¯e·b‰«¿¿¿≈«»
היפך  הגבורה, ממידת הם שאמנם

עניין  הם בעצם זאת ובכל החסד, מידת

חסד  Ìbשל ‰p‰ ,„ÒÁ ˙¯Bz ‡È‰ dÏek ‰¯Bz‰L ÔÂÈkL∆≈»∆«»»ƒ«∆∆ƒ≈«
daL ÌÈLBÚ‰ גבורה של ענין הם ÒÁ„,שבגלוי ‡e‰ ÌÈÚ »»ƒ∆»ƒ¿»»∆∆
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ז"ל  ֿ 44רּבֹותינּו ועל הּוא. אחי ׁשּנקלה, ּכיון ְְִִֵֵֶַַַָָָ

ׁשם  ׁשעלֿידי ההתהּוּות ענין ּבנֹוגע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַּדרֿזה

הוי', מּׁשם היא ההתהּוּות ׁשאמיּתית ְֱֲֲִִִִִִֵֶַַָָֹאלקים,

מהּוה  מּלׁשֹון ּגם הּוא הוי' ׁשם ׁשּפירּוׁש ,45ׁשּזהּו ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָ

יכֹולה  היתה לא לבּדֹו הוי' ׁשם ׁשעלֿידי ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָֹאּלא

העֹולמֹות  מציאּות התהּוּות (ּכביכֹול) ְְְְִִִִַָָָלהיֹות

להיֹות  יכֹולה היתה לא ּובמילא ּגבּול, ְְְְְְִִִֵַָָָָֹּבבחינת

להיֹות  ׁשּצריכה ּומצֹות ּדתֹורה העבֹודה ְְְְְֲִִִֶָָָָָּכללּות

ויצרֿהרע  כּו' ירדּתם ּדלמצרים ּומּצב ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָּבמעמד

ּביניכם  רּוח'46יׁש ה'נחת להיֹות יכֹול היה ולא , ְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ּכּנ"ל. ואתהּפכא, להיֹות ּדאתּכפיא הּוצרכה ולכן ְְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ

והּצמצּום  הּגבּורה עלֿידי הוי' מּׁשם ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָההתהּוּות

רּבים  לׁשֹון אלקים, להיֹות 47ּדׁשם יכֹול ׁשּמּזה , ְְְֱִִִִֵֶֶַָֹ

מאמר  עלּֿדר כּו', לטעֹות מקֹום נתינת ְְְֲִִֶֶַַַַַָָלמּטה

ז"ל  ועד 48רּבֹותינּו יטעה, לטעֹות והרֹוצה ּכתֹוב ְְְְְִִֵֶֶַַַָ

ּבספרים  הּזהר 49ּדאיתא ׁשאלקים 50(ּבׁשם ( ְְְֱִִִִֵֶַַָָֹֹ

מּלׁשֹון  הּוא טבע והרי הּטבע, 51ּבגימטרּיא ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ

ׁשעריה  ּבארץ ּכח 52טּבעּו הּמהּוה, ׁשּכח הינּו, , ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

טביעה  ׁשל ּבאֹופן הּוא ּבּנפעל, ְְְִִֵֶֶַַָָהּפֹועל

אֹותֹו, רֹואים ׁשאין ּבּנברא, ְְְְִִֵֶֶַַָ(פארטרּונקען)

היא, הּכּונה א הּנברא. מציאּות את רק ְְְִִִִֶַַַַַָָָורֹואים

האלקים, הּוא ּדהּוי' הענין נּכר יהיה ּגּופא ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּבזה

ׁשהּוא  והסּתר, ׁשּבהעלם הּכּונה את ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָלגּלֹות

לאין, ּומציאּות הּיׁש את להפֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַּבׁשביל

לֹו ּדירה ׁשּתהיה ,יתּבר לאלקּותֹו ּכלי ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָֹולעׂשֹותֹו

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

תקצה.44) מצוה חינוך א. כג, סע"ב 45)מכות רנז, זח"ג וראה רפ"ד. שעהיוה"א תניא פ"ט. תשע) ולא (עשר א שער פרדס

ואילך.46)(ברע"מ). סע"א פח, שבת ובכ"מ.47)ראה ב. ה, להצ"צ סהמ"צ ז. לה, וישלח פרש"י ח.48)ראה פ"ח, ב"ר

רפ"ו.49) שעהיוה"א תניא ב). (קכא, והמרגיל ד"ה פ"ו התשובה שער ר"ח פ"ב. הנתיבות) (שער יב שער כ"ה 50)פרדס

בזהר"). ("ומרומז א קפט, בזהר"); ("דאיתא א פט, ט.51)בשל"ה ב, קסז 52)איכה ע' תרח"ץ פט. ע' תרע"ח סה"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe44 ונקלה" מלקות עונש לענין האמור הפסוק על ¿«¬««≈«

המלקות  את מפסיקים התבזה, הלוקה ההכאה כדי תוך שאם לעיניך" אחיך

‰e‡כי  EÈÁ‡ ,‰Ï˜pL ÔÂÈk העונש שבתוך ונמצא עליו, לרחם ויש ≈»∆ƒ¿»»ƒ
החסד. במידת באדם נוהגים הגבורה, ממידת הבא ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰עצמו

˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚ Ú‚Ba של ¿≈«ƒ¿««ƒ¿«
‡ÌÈ˜Ï,הבריאה  ÌL È„ÈŒÏÚL∆«¿≈≈¡…ƒ

הגבורה, ÈzÈÓ‡L∆¬ƒƒ˙מידת
,'ÈÂ‰ ÌMÓ ‡È‰ ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«ƒƒ≈¬»»

והגילוי, החסד ∆∆e‰fLמידת
Ìb ‡e‰ 'ÈÂ‰ ÌL Le¯ÈtL∆≈≈¬»»«

‰e‰Ó ÔBLlÓ45ŒÏÚL ‡l‡ , ƒ¿¿«∆∆»∆«
Bc·Ï 'ÈÂ‰ ÌL È„È היה אילו ¿≈≈¬»»¿«

צמצום  ללא ‰È˙‰גילוי ‡Ï…»¿»
,ÏBÎÈ·k) ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ כי ¿»ƒ¿ƒ¿»

יכול, כל הקדושֿברוךֿהוא באמת

אופן ו  בכל להיות יכולה ההתהוות

בחר  שבה הדרך שזו אלא שירצה,

הבריאה) שתהיה הוא ברוך הקדוש

˙BÓÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ ˙ee‰˙‰ƒ¿«¿ƒ»»
,Ïe·b ˙ÈÁ·a בלי אלוקי מאור כי ƒ¿ƒ«¿

נבראים  להתהוות יכולים לא גבול

‰È˙‰מוגבלים  ‡Ï ‡ÏÈÓ·e¿≈»…»¿»
‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿¿»»¬»
‰ÎÈ¯vL ˙BˆÓe ‰¯B˙c¿»ƒ¿∆¿ƒ»
·vÓe „ÓÚÓa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«¬»«»
Œ¯ˆÈÂ 'eÎ Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓÏcƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆¿≈∆

ÌÎÈÈa LÈ Ú¯‰46, כדברי »«≈≈≈∆
למרום, משה שעלה "בשעה הגמרא:

ברוך  הקדוש לפני השרת מלאכי אמרו

אשה  לילוד מה עולם, של רבונו הוא:

בא. תורה לקבל להן: אמר בינינו?

לך  שגנוזה גנוזה חמודה לפניו: אמרו

דורות  וארבעה ושבעים מאות תשע

מבקש  אתה העולם, שנברא קודם

תזכרנו  כי אנוש מה ודם, לבשר ליתנה

על  הודך תנה אשר הארץ בכל שמך אדיר מה אדנינו ה' תפקדנו כי אדם ובן

לפניו: אמר תשובה... להן החזיר למשה: הוא ברוך הקדוש לו אמר השמים?

אשר  אלוקיך ה' אנכי בה, כתיב מה לי נותן שאתה תורה עולם, של ריבונו

תורה  השתעבדתם, לפרעה ירדתם למצרים להן: אמר מצרים. מארץ הוצאתיך

יש  קנאה תגנוב. לא תנאף לא תרצח לא בה, כתיב מה לכם?... תהא למה

הוא....", ברוך להקדוש לו הודו מיד ביניכם? יש הרע יצר …¿ÏÂ‡ביניכם?
Ï"pk ,‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡c 'Áe¯ ˙Á'‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰»»»ƒ¿««««¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»««

הסטראֿאחרא. על התגברות ידי על דווקא BÈ‰Ï˙שבא ‰Î¯ˆe‰ ÔÎÏÂ¿»≈¿¿»ƒ¿
ÌLc ÌeˆÓv‰Â ‰¯e·b‰ È„ÈŒÏÚ 'ÈÂ‰ ÌMÓ ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«ƒ≈¬»»«¿≈«¿»¿«ƒ¿¿≈

ÌÈa¯ ÔBLÏ ,ÌÈ˜Ï‡47‰fnL , ¡…ƒ¿«ƒ∆ƒ∆
בשם  נקרא הוא ברוך שהקדוש מכך

"אלקים", רבים, BÈ‰Ï˙בלשון ÏBÎÈ»ƒ¿
‰hÓÏ,אדם בני ÌB˜Óבין ˙È˙ ¿«»¿ƒ«»

,'eÎ ˙BÚËÏ רשויות שתי יש כאילו ƒ¿
הזו  לטעות האפשרות וגם חסֿושלום,

מהצמצום  Ó‡Ó¯נובעת C¯cŒÏÚ«∆∆«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯48 הכתוב על במדרש «≈«

כדמותנו" בצלמנו אדם ¿B˙k·"נעשה
,‰ÚËÈ ˙BÚËÏ ‰ˆB¯‰Â כדברי ¿»∆ƒ¿ƒ¿∆

את  כותב משה שהיה "בשעה המדרש:

ויום, יום כל מעשה כותב היה התורה

ויאמר  שנאמר הזה לפסוק שהגיע כיון

כדמותנו, בצלמנו אדם נעשה אלוקים

העולם  ריבון לפניו: רבנו] [משה אמר

למינים, פה פיתחון נותן אתה מה

הוא  ברוך [הקדוש לו אמר אתמהא?

לטעות  והרוצה כתוב למשה]:

ÌÈ¯ÙÒaיטעה". ‡˙È‡c „ÚÂ49 ¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ
¯‰f‰ ÌLa)50ÌÈ˜Ï‡L ( ¿≈«…«∆¡…ƒ

Ú·Ë È¯‰Â ,Ú·h‰ ‡i¯ËÓÈ‚a¿ƒ«¿ƒ»«∆««¬≈∆«
ÔBLlÓ ‡e‰51eÚaË וכוסו שקעו ƒ¿»¿

‰È¯ÚL ı¯‡a52ÁkL ,eÈ‰ , »»∆¿»∆»«¿∆…«
ÏÚBt‰ Ák ,‰e‰n‰ הבורא של «¿«∆…««≈

ÏÚÙpa,בנבראÏL ÔÙB‡a ‡e‰ «ƒ¿»¿∆∆
ÔÚ˜e¯Ë¯‡Ù) ‰ÚÈ·Ë טבוע ¿ƒ»«¿¿¿∆

¯ÌÈ‡Bושקוע  ÔÈ‡L ,‡¯·pa («ƒ¿»∆≈ƒ
,B˙B‡ המהווה הכוח ÌÈ‡B¯Â¿ƒאת

‡¯·p‰ ˙e‡ÈˆÓ ˙‡ זה ¯˜ וכל «∆¿ƒ«ƒ¿»
אכן  הוא הצמצום כמה עד מדגיש

האלוקי. האור על והסתר »‡Cהעלם
כי  הגילוי, לעניין וניגוד סתירה זו אין זאת ÊaL‰בכל ,‡È‰ ‰ek‰««»»ƒ∆»∆

‡Ùeb עצמו ‰‡ÌÈ˜Ï,בהעלם ‡e‰ 'Èe‰c ÔÈÚ‰ ¯k ‰È‰È ובעצם »ƒ¿∆ƒ»»ƒ¿»¿«»»»¡…ƒ
היא  מטרתו כי וההשפעה, מהגילוי חלק הוא ‰ek‰ההסתר ˙‡ ˙Bl‚Ï¿«∆««»»

˙e‡ÈˆÓe Li‰ ˙‡ CBÙ‰Ï ÏÈ·La ‡e‰L ,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰aL∆«∆¿≈¿∆¿≈∆ƒ¿ƒ«¬∆«≈¿ƒ
הנבראים  ÈÏkשל B˙BNÚÏÂ ,ÔÈ‡Ï ראוי,C¯a˙È B˙e˜Ï‡Ï ¿«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



f"kyz'dל ,fenz a"i

ּבתחּתֹונים  ׁשאין 53יתּבר הּתחּתֹון הּזה ּבעֹולם , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ירדּתם  ּדלמצרים ּומּצב ּבמעמד הימּנּו, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָלמּטה

ּביניכם. יׁש ויצרֿהרע ְֵֵֵֵֶֶַָכּו'

ּכונת ÔÈÚ·eה) את לגּלֹות (ׁשּצריכים ּגּופא זה ¿ƒ¿»ְְִִֶֶֶַַַָָ

יׁש אלקים) ּדׁשם וההסּתר ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַֹההעלם

ועלֿידי  הּברּורים עבֹודת עלֿידי אֹופּנים, ְְְֲִִֵֵֵַַַַַּב'

ּב'לּקּוטי  המבֹואר עלּֿפי ויּובן הּנסיֹונֹות. ְְְְֲִִִֵַַַַָָעבֹודת

ּתלכּו, אלקיכם הוי' אחרי ּדּבּורֿהּמתחיל ְֱֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּתֹורה'

הּכתּוב 54ּוביאּורֹו ּבפירּוׁש הוי'55, מנּסה ּכי ְְֲִֵֵֶַַָָָ

יֹותר  ּובארּוּכה גֹו', לדעת אתכם ְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָֹאלקיכם

(וגם  ׁשּלאחריֿזה ּבדּבּורֿהּמתחיל ּבּמאמרים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָ

הּנ"ל  עבֹודת 56וידעּת מעלת נתּבארה ׁשּבהם ( ְְְֲֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָ

ירידת  ענין ׁשעיקר מּובן, ׁשּמּזה ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָהּנסיֹונֹות,

ּכי  הּנסיֹונֹות, עבֹודת ּבׁשביל הּוא ּבּגּוף ְְְֲִִִִַַַַָָהּנׁשמה

ּבּדברים  הּוא ּכללּותּה הרי הּברּורים ְְֲֲִִֵֵַַַָָָעבֹודת

נׁשאר  ואםּֿכן נֹוגּה, מּקליּפת ׁשהם ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָהּמּוּתרים

אפׁשר  ואי מבֹורר, ׁשאינֹו העֹולם חלק ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָעדין

זֹו אין והרי ּדחּיה, ׁשל ּבאֹופן אם ּכי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָלבררֹו

החסד, ענין מּצד ׁשהיא ּכפי הּכּונה ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָּתכלית

נּדח  מּמּנּו יּדח ׁשּלא ּבאֹופן להיֹות 57ׁשּצריא . ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹ

 ֿ ׁשעלֿידי הּנסיֹונֹות, ּדעבֹודת הענין יׁשנֹו זה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָעל

הּנּסיֹון  ּבא ׁשּמּמּנּו הּמסּתיר הּדבר מתהּפ ,58זה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּכזכּיֹות  לֹו נעׂשּו זדֹונֹות 59עלּֿדר ֿ ׁשעל ּכיון , ְְֲִֵֶֶֶַַַָֻ

והרמה) נס מּלׁשֹון (מנּסה האדם נתעּלה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָידֹו

עלֿידי  מאׁשר יֹותר ּבער ׁשּלא ּגדֹול ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָֹּבעילּוי

מקֹומֹות  ּבכּמה ּכמבאר הּברּורים, 60עבֹודת ְְְֲִֵַַַַָָֹ

העבֹודה  אזי  הּברּורים, ּבעבֹודת עֹוסקים  ְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָׁשּכאׁשר

ּבאֹופן  אמנם היא הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ְְְְְִִִִֶַַָָָּבלימּוד

ּובכל  לבב ּבכל אלקי הוי' את ְְְְְְֱֲִֵֶַָָָָָָָֹּדואהבּת

ּדבכל 61נפׁש ּבאֹופן זה אין עדין אבל , ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָ
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ובכ"מ.53)ואילך. רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ואילך.54)ראה ב יט, ראה פ'

ואילך. ב ד.55)כא, יג, ראה ואילך.56)פ' נב ע' תרנ"ז יד.57)סה"מ יד, שמואלֿב - הכתוב לשון ד"ה 58)ע"פ ראה

ואילך. ב קפה, מצוותיך בדרך ב.59)אחרי פו, שיב.60)יומא ע' עטר"ת סה"מ ה.61)ראה ו, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
C¯a˙È BÏ ‰¯Èc ‰È‰zL השכינה והשראת להתגלות ראוי מקום ∆ƒ¿∆ƒ»ƒ¿»≈

ÌÈBzÁ˙a53,epÓÈ‰ ‰hÓÏ ÔÈ‡L ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚa , ¿«¿ƒ»»«∆««¿∆≈¿«»≈∆
ÌÎÈÈa LÈ Ú¯‰Œ¯ˆÈÂ 'eÎ Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓÏc ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆¿≈∆»«≈≈≈∆

אלוקות. גילוי יהיה הזה וההסתר ההעלם בתוך ודווקא

‡Ùeb ‰Ê ÔÈÚ·e עצמו ‰) ¿ƒ¿»∆»
ÌÈÎÈ¯vL) הקליפות על להתגבר ∆¿ƒƒ

ÌÏÚ‰‰ ˙Âk ˙‡ ˙Bl‚Ï¿«∆«»««∆¿≈
ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ¯zÒ‰‰Â וכיצד ¿«∆¿≈¿≈¡…ƒ

הגילוי  בשביל נועד הוא LÈבעצם (≈
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ,ÌÈpÙB‡ 'a«ƒ«¿≈¬«

ÌÈ¯e¯a‰ להפריד האדם עבודת «≈ƒ
הטוב  את ולהעלות מהרע הטוב

B·Ú„˙לקדושה  È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¬«
˙BBÈÒp‰ בפני עומד אדם כאשר «ƒ¿

שממשיך  כפי להתגבר, ומצליח ניסיון

ומבאר.

¯‡B·Ó‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ¿»«ƒ«¿»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a מאמר הזקן לרבנו ¿ƒ≈»
ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac בפסוק הפותח ƒ««¿ƒ

,eÎÏz ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ È¯Á‡«¬≈¬»»¡…≈∆≈≈
B¯e‡È·e54, אותו המבאר והמאמר ≈

·e˙k‰ Le¯ÈÙa55‰qÓ Èk ¿≈«»ƒ¿«∆
˙Ú„Ï ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…≈∆∆¿∆»««
ÌÈ¯Ó‡na ¯˙BÈ ‰ke¯‡·e ,'B‚»¬»≈««¬»ƒ

‰ÊŒÈ¯Á‡lL של חסידות מאמרי ∆¿«¬≈∆
הבאים  בדורות נשיאינו »¿(Ì‚Âרבותינו
zÚ„ÈÂ ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a משנת ¿ƒ««¿ƒ¿»«¿»

Ï"p‰56‰¯‡a˙תרנ"ז  Ì‰aL ( ««∆»∆ƒ¿»¬»
,˙BBÈÒp‰ ˙„B·Ú ˙ÏÚÓ«¬«¬««ƒ¿
באדם  פועלת שהיא הגדול והיתרון

ÔÈÚ ¯˜ÈÚL ,Ô·eÓ ‰fnL∆ƒ∆»∆ƒ«ƒ¿«
‡e‰ Ûeba ‰ÓLp‰ ˙„È¯È¿ƒ««¿»»«
,˙BBÈÒp‰ ˙„B·Ú ÏÈ·Laƒ¿ƒ¬««ƒ¿

עליו  ולהתגבר ניסיון בפני Èkƒלעמוד
ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú,כאמור שהיא, ¬««≈ƒ

לקדושה  והעלאתו מהרע הטוב הפרדת

d˙eÏÏk È¯‰ כלל ‰e‡בדרך ¬≈¿»»
ÌÈ¯zen‰ ÌÈ¯·ca או באכילה «¿»ƒ«»ƒ

אחרת  d‚Bהנאה ˙tÈÏwÓ Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ««
נקראת  ולכן טוב בה שמעורב הקליפה

החיות  שורש והיא אור, לשון "נוגה",

המותרים הדברים ב'עבודת ÔkŒÌ‡Âשל בעיקר עוסקת הנשמה אם ¿ƒ≈

המותרים  הדברים עם מגע עלֿידי שהיא ÏÁ˜הבירורים' ÔÈ„Ú ¯‡Lƒ¿»¬«ƒ≈∆
ÌÏBÚ‰ הוא שלהם החיות ששורש בהנאה או באכילה האסורים הדברים כל »»

כלל  טוב בהם שאין B¯¯·Ïמהקליפות ¯LÙ‡ È‡Â ,¯¯B·Ó BÈ‡L∆≈¿»¿ƒ∆¿»¿»¿
ה' עבודת לשם בו השימוש ידי iÁc‰על ÏL ÔÙB‡a Ì‡ Èk והתרחקות ƒƒ¿∆∆¿ƒ»

אסורים, בדברים מדובר שהרי ממנו

‰ek‰ ˙ÈÏÎz BÊ ÔÈ‡ È¯‰Â של «¬≈≈«¿ƒ««»»
העולם  vÓ„בריאת ‡È‰L ÈÙk¿ƒ∆ƒƒ«

˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ,„ÒÁ‰ ÔÈÚƒ¿««∆∆∆»ƒƒ¿
Ác epnÓ ÁcÈ ‡lL ÔÙB‡a57 ¿∆∆…ƒ«ƒ∆ƒ»

שלא  בבריאה דבר שום יישאר ולא

הקדושה  לתחום מחוץ ויהיה יתברר

הדברים  גם ויתעלה, יתברר הכול אלא

Ê‰האסורים. ÏÚ C‡ שגם כדי ««∆
לקדושה  יעלו האסורים ¿∆BLÈהדברים

,˙BBÈÒp‰ ˙„B·Úc ÔÈÚ‰»ƒ¿»«¬««ƒ¿
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL עומד האדם  כאשר ∆«¿≈∆

שמונע  הדבר על ומתגבר בניסיון

ה' מעבודת ‰c·¯ומעכב Ct‰˙Óƒ¿«≈«»»
¯ÈzÒn‰'ה עבודת epnnLעל ««¿ƒ∆ƒ∆

ÔBÈqp‰ ‡a58, לטוב והופך »«ƒ»
eNÚוקדושה  ˙BB„Ê C¯cŒÏÚ«∆∆¿«¬

˙BiÎÊk BÏ59, ז"ל חכמינו כמאמר ƒ¿À
החטאים  ה', מאהבת תשובה שהעושה

נהפכים  עצמם הם במזיד, שעשה

היא  לכך והסיבה זכויות, לו להיות

B„ÈŒÏÚL ÔÂÈk הניסיון ידי על ≈»∆«»
‰qÓ) Ì„‡‰ ‰lÚ˙ לשון ƒ¿«»»»»¿«∆

אתכם" אלוקיכם ה' מנסה "כי הפסוק

גם  אלא ניסיון מלשון רק לא מתפרש

‰Ó¯‰Â Ò ÔBLlÓ הפסוק כלשון , ƒ¿≈«¬»»
ההרים" על ניסי ÈeÏÈÚa"ארים (¿ƒ

C¯Úaויתרון  ‡lL ÏB„b יחס ללא »∆…¿∆∆
È„ÈŒÏÚוהשוואה  ¯L‡Ó ¯˙BÈ≈≈¬∆«¿≈

¯‡·Ók ,ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú¬««≈ƒ«¿…»
˙BÓB˜Ó ‰nÎa60 בתורת ¿«»¿

ÌÈ˜ÒBÚהחסידות  ¯L‡kL∆«¬∆¿ƒ
,ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Úa שעיקרה «¬««≈ƒ

הגשמיים  הדברים עם במגע כאמור

eÓÈÏa„המותרים  ‰„B·Ú‰ ÈÊ‡¬«»¬»¿ƒ
‡È‰ ˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰«»¿ƒ«ƒ¿ƒ
˙‡ z·‰‡Âc ÔÙB‡a ÌÓ‡»¿»¿∆ƒ¿»«¿»≈

ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰61‰Ê ÔÈ‡ ÔÈ„Ú Ï·‡ , ¬»»¡…∆¿»¿»¿¿»«¿¿¬»¬«ƒ≈∆
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ּבאים 62מאד הּנסיֹונֹות עבֹודת עלֿידי ודוקא , ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹ

מּמדידה  למעלה ,מאד ּדבכל ְְְְְֲִִִֶַַָָָָֹלעבֹודה

הּנסיֹונֹות 63והגּבלה  ׁשּבעבֹודת ּבזה, והענין . ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָ

וההסּתר  ההעלם את ּולבּטל לׁשּבֹור ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָצרי

ּבדּוגמת  הּוא הּנּסיֹון ענין ּדאמיּתית ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָׁשּבּנּסיֹון,

(ּדכתיב  ּדאברהם נּסה 64ּביּההּנסיֹונֹות והאלקים ְְְְְֱִִִִִֵַַָָָָֹ

ּולהכריז  להקריא עבֹודתֹו ׁשעבד אברהם), ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָאת

ּבעֹולם  הוי' ענין 65אחדּות ׁשאפילּו ועד , ְְְֲֲִִֶַַַָָָָ

ניט  אים האט (עס עיּכבֹו לא ְְִִִִֶֶֶַַָֹהּמסירתֿנפ ׁש

אֹותֹו ׁשהׁשליכּו ּבׁשעה ּוכמֹו ְְְְִִֶֶֶָָָאּפגעׁשטעלט ),

טבע  ׁשעלּֿפי ׁשּכיון ׁשּידע אף האׁש, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבכבׁשן

חסֿוׁשלֹום  האׁש ּתׂשרפּנּו אזי ׂשֹורפת, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָאׁש

עלֿמנת  האׁש לכבׁשן הל לא אברהם ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹ(ׁשהרי

ּפעּולתֹו יפעל לא האׁש ׁשּכבׁשן נס לֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיעׂשה

רצּוי, ּבלּתי ּבאֹופן זה היה ׁשאז הּטבע, ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבדר

ּבהרן  עלֿמנת 65ּוכמֹו מלכתחילה הל אּלא , ְְְְְִִֶַַַָָָָָָ

העֹולם  ׁשּטבע ּכיון א יׂשרפּנּו), האׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכבׁשן

עבֹודתֹו על והסּתיר העלים ולא עיּכבֹו, ְְְְְֲִִִִֶַָֹֹלא

זה  הּנה ּדין, ּבעלמא נׁשמתֹו ּתפקיד ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָּבמילּוי

ׂשרפה  לא (ׁשהאׁש הּטבע ּביטּול ּפעל ְִֵֶֶַַַָָָָָֹּגּופא

איןֿסֹוף  אֹור ּבחינת ׁשּנתּגּלה עלֿידיֿזה ְְְִִֵֵֶֶַַַָאֹותֹו),

הּטבע. מהגּבלת ׁשּלמעלה ּבעלּֿגבּול ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּבלּתי

הּטבע, ּבגימטרּיא אלקים, ּבׁשם ׁשּנתּגּלה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹוהינּו,

וגילּוי  אֹור ׁשענינֹו הוי', ׁשם עם חד ּכּוּלא ְְֲִִִֵֶֶַָָָָׁשהּוא

וידעּת ּבדּבּורֿהּמתחיל ּבארּוּכה ְְְְְֲִִַַַַַָָָָ(ּכמבֹואר

עבֹודה 66הּנ"ל  עלֿידי (לא הּוא זה וגילּוי .( ְְֲִֵֶַַַָֹ

עבֹודת  ׁשּזֹוהי הׁשּתלׁשלּות, סדר עם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָהּקׁשּורה

ּדוקא. הּנסיֹונֹות עבֹודת עלֿידי אּלא) ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָהּברּורים,

צריכין ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ו) ארּבעה ּבענין ּגם יּובן ¿«∆∆∆ְְְְִִִַַַָָָ

וכל  ׁשּסימנם ְְִֶָָָלהֹודֹות,

נמצאים  ׁשהם מדּבר, יּסּורין ים חֹולה ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהחּיי"ם,

נפׁשֹות  סּכנת מּמׁש, סּכנה ׁשל ּומּצב מעּונה 67ּבמעמד ׁשהיה מי (ועלּֿדרֿזה ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
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גֿד.62) לט, מקץ תו"א א.63)ראה כב, ואילך.64)וירא סע"א יו"ד, סוטה כח.65)ראה יא, נח פרש"י סה"מ 66)ראה

נג. ע' 67.1)תרנ"ז שבהערה לאדה"ז הנהנין ברכת סדר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
E„‡Ó ÏÎ·c ÔÙB‡a62,,גבול ללא נפש מסירות של באופן עבודה ¿∆ƒ¿»¿…∆

"מאד" של הפנימית ‰BBÈÒp˙המשמעות ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â¿«¿»«¿≈¬««ƒ¿
,E„‡Ó ÏÎ·c ‰„B·ÚÏ ÌÈ‡a גבול בלי È„nÓ„‰"מאד", ‰ÏÚÓÏ »ƒ«¬»ƒ¿»¿…∆¿«¿»ƒ¿ƒ»

‰Ïa‚‰Â63.ומבאר שממשיך כפי ¿«¿»»
˙„B·ÚaL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«¬«
Ïh·Ïe ¯BaLÏ CÈ¯ˆ ˙BBÈÒp‰«ƒ¿»ƒƒ¿¿«≈
¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ˙‡∆«∆¿≈¿«∆¿≈

,ÔBÈqpaL בפני עומד אדם כאשר ∆«ƒ»
לדעת  עליו ומצוות תורה בענייני ניסיון

כדי  הדרושים הכוחות את לו שיש

נובע  והניסיון בניסיון, ולעמוד להתגבר

הוא  ותפקידו האמת על והסתר מהעלם

את  ולגלות וההסתר ההעלם את לבטל

‰ÔBÈqpהאמת  ÔÈÚ ˙ÈzÈÓ‡c«¬ƒƒƒ¿««ƒ»
˙BBÈÒp‰ ˙Ó‚e„a ‡e‰¿¿««ƒ¿

Ì‰¯·‡c אבינוdÈa ·È˙Îc)64 ¿«¿»»ƒ¿ƒ≈
בו  ‡שכתוב ‰q ÌÈ˜Ï‡‰Â˙ ¿»¡…ƒƒ»∆

B˙„B·Ú „·ÚL ,(Ì‰¯·‡ מילא «¿»»∆»«¬»
בעולם  ושליחותו תפקידו את

ÊÈ¯Î‰Ïe ‡È¯˜‰Ï אודות לפרסם ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
ÌÏBÚa 'ÈÂ‰ ˙e„Á‡65„ÚÂ , «¿¬»»»»¿«

LÙŒ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚ eÏÈÙ‡L∆¬ƒƒ¿««¿ƒ«∆∆
למסור  צריך היה כך לשם כאשר גם

חייו  ‰‡Ëאת ÒÚ) B·kÈÚ ‡Ï…ƒ¿∆»
ËÏÚËLÚ‚t‡ ËÈ ÌÈ‡ עצר לא ƒƒ»∆¿∆

אחדות ),בעדו  בפרסום המשיך אלא

חייו  את סיכן כשהדבר גם בעולם ה'

eÎÈÏL‰Lבפועל  ‰ÚLa BÓÎe¿¿»»∆ƒ¿ƒ
Ú„iL Û‡ ,L‡‰ ÔL·Îa B˙B‡¿ƒ¿«»≈«∆»«
L‡ Ú·Ë ÈtŒÏÚL ÔÂÈkL∆≈»∆«ƒ∆«≈
L‡‰ epÙ¯Nz ÈÊ‡ ,˙Ù¯BN∆∆¬«ƒ¿¿∆»≈
Ì‰¯·‡ È¯‰L) ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»∆¬≈«¿»»
ŒÏÚ L‡‰ ÔL·ÎÏ CÏ‰ ‡Ï…»«¿ƒ¿«»≈«
ÔL·kL Ò BÏ ‰NÚiL ˙Ó¿»∆≈»∆≈∆ƒ¿«
C¯„a B˙ÏeÚt ÏÚÙÈ ‡Ï L‡‰»≈…ƒ¿«¿»¿∆∆
ÔÙB‡a ‰Ê ‰È‰ Ê‡L ,Ú·h‰«∆«∆»»»∆¿∆

Ô¯‰a BÓÎe ,Èeˆ¯ ÈzÏa65, ƒ¿ƒ»¿¿»»
לכבשן  שהלך אבינו, אברהם של אחיו

חכמינו  כדברי להינצל מנת על האש

התורה  על רש"י בפירוש שהובאו ז"ל

יושב  והרן ..." נח): פרשת (בסוף

[מנצח, נוצח אברם אם בלבו, ואומר

ואם  משלו, אני האש] בכבשן נשרף לא

אברהם, וכשניצל משלו. אני נוצח, האש] לכבשן אברהם את [שהפיל נמרוד

השליכוהו  אני. אברם משל הרן: להם אמר אתה? מי משל להרן: אמרו

ונשרף...", האש אבינו ‡l‡לכבשן ŒÏÚאברהם ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ CÏ‰ ∆»»«ƒ¿«¿ƒ»«
‡Ï ÌÏBÚ‰ Ú·hL ÔÂÈk C‡ ,(epÙ¯NÈ L‡‰ ÔL·kL ˙Ó¿»∆ƒ¿«»≈ƒ¿¿∆«≈»∆∆«»»…

,B·kÈÚ עבודתו את ÏÂ‡מלעבוד ƒ¿¿…
B˙„B·Ú ÏÚ ¯ÈzÒ‰Â ÌÈÏÚ‰∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¬»
B˙ÓL „È˜Ùz ÈeÏÈÓa¿ƒ«¿ƒƒ¿»

,ÔÈc ‡ÓÏÚa,הזה ‰p‰בעולם ¿»¿»≈ƒ≈
‡Ùeb ‰Ê עצמו נפש ÏÚtהמסירות ∆»»«

‡Ï L‡‰L) Ú·h‰ ÏeËÈaƒ«∆«∆»≈…
B˙B‡ ‰Ù¯N למעלה בנס וניצל »¿»

lb˙pL‰מהטבע  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,(«¿≈∆∆ƒ¿«»
שורפת  שהאש העולם טבע בתוך

ÈzÏa‰ ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙ÈÁa¿ƒ«≈«ƒ¿ƒ
˙Ïa‚‰Ó ‰ÏÚÓlL Ïe·bŒÏÚa««¿∆¿«¿»≈«¿»«

Ú·h‰.שרפה לא האש ובפועל «∆«
,ÌÈ˜Ï‡ ÌLa ‰lb˙pL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿«»¿≈¡…ƒ

,Ú·h‰ ‡i¯ËÓÈ‚a שעניינו ¿ƒ«¿ƒ»«∆«
והגבלה, בעצם e‰L‡צמצום ∆

„Á ‡lek אחד ÌLכולו ÌÚ »«ƒ≈
ÈeÏÈ‚Â ¯B‡ BÈÚL ,'ÈÂ‰¬»»∆ƒ¿»¿ƒ
Œ¯ea„a ‰ke¯‡a ¯‡B·Ók)«¿»«¬»¿ƒ

Ï"p‰ zÚ„ÈÂ ÏÈÁ˙n‰66 משנת ««¿ƒ¿»«¿»««
Ê‰תרנ"ז  ÈeÏÈ‚Â סוף ). אין אור של ¿ƒ∆

המוגבל  העולם בתוך ‰e‡הבליֿגבול
‰¯eLw‰ ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡Ï)…«¿≈¬»«¿»

˙eÏLÏzL‰ ¯„Ò ÌÚ ירידת של  ƒ≈∆ƒ¿«¿¿
האור  הדרגתית, בצורה האלוקי האור

והמוגבל  B·Ú„˙המדוד È‰BfL∆ƒ¬«
,ÌÈ¯e¯a‰ לעיל ‡l‡)כמבואר «≈ƒ∆»

˙BBÈÒp‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬««ƒ¿
‡˜Âc.מהגבלה למעלה שהיא «¿»

ÔÈÚa Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ (Â¿«∆∆∆»«¿ƒ¿«
,˙B„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒƒ¿

,Ì"ÈiÁ‰ ÏÎÂ ÌÓÈqL"חיים" ∆ƒ»»¿»««ƒ
תיבות ÔÈ¯eqÈראשית ÌÈ ‰ÏBÁ∆»ƒƒ

„ÓÚÓa ÌÈ‡ˆÓ Ì‰L ,¯a„Óƒ¿»∆≈ƒ¿»ƒ¿«¬»
,LnÓ ‰kÒ ÏL ·vÓe סכנה «»∆«»»«»

BLÙ˙מוחשית, ˙kÒ67ŒÏÚÂ) «»«¿»¿«
‰eÚÓ ‰È‰L ÈÓ ‰ÊŒC¯c∆∆∆ƒ∆»»¿∆
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לי f"kyz'd ,fenz a"i

ּבתחּתֹונים  ׁשאין 53יתּבר הּתחּתֹון הּזה ּבעֹולם , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ירדּתם  ּדלמצרים ּומּצב ּבמעמד הימּנּו, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָלמּטה

ּביניכם. יׁש ויצרֿהרע ְֵֵֵֵֶֶַָכּו'

ּכונת ÔÈÚ·eה) את לגּלֹות (ׁשּצריכים ּגּופא זה ¿ƒ¿»ְְִִֶֶֶַַַָָ

יׁש אלקים) ּדׁשם וההסּתר ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַֹההעלם

ועלֿידי  הּברּורים עבֹודת עלֿידי אֹופּנים, ְְְֲִִֵֵֵַַַַַּב'

ּב'לּקּוטי  המבֹואר עלּֿפי ויּובן הּנסיֹונֹות. ְְְְֲִִִֵַַַַָָעבֹודת

ּתלכּו, אלקיכם הוי' אחרי ּדּבּורֿהּמתחיל ְֱֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּתֹורה'

הּכתּוב 54ּוביאּורֹו ּבפירּוׁש הוי'55, מנּסה ּכי ְְֲִֵֵֶַַָָָ

יֹותר  ּובארּוּכה גֹו', לדעת אתכם ְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָֹאלקיכם

(וגם  ׁשּלאחריֿזה ּבדּבּורֿהּמתחיל ּבּמאמרים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָ

הּנ"ל  עבֹודת 56וידעּת מעלת נתּבארה ׁשּבהם ( ְְְֲֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָ

ירידת  ענין ׁשעיקר מּובן, ׁשּמּזה ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָהּנסיֹונֹות,

ּכי  הּנסיֹונֹות, עבֹודת ּבׁשביל הּוא ּבּגּוף ְְְֲִִִִַַַַָָהּנׁשמה

ּבּדברים  הּוא ּכללּותּה הרי הּברּורים ְְֲֲִִֵֵַַַָָָעבֹודת

נׁשאר  ואםּֿכן נֹוגּה, מּקליּפת ׁשהם ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָהּמּוּתרים

אפׁשר  ואי מבֹורר, ׁשאינֹו העֹולם חלק ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָעדין

זֹו אין והרי ּדחּיה, ׁשל ּבאֹופן אם ּכי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָלבררֹו

החסד, ענין מּצד ׁשהיא ּכפי הּכּונה ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָּתכלית

נּדח  מּמּנּו יּדח ׁשּלא ּבאֹופן להיֹות 57ׁשּצריא . ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹ

 ֿ ׁשעלֿידי הּנסיֹונֹות, ּדעבֹודת הענין יׁשנֹו זה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָעל

הּנּסיֹון  ּבא ׁשּמּמּנּו הּמסּתיר הּדבר מתהּפ ,58זה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּכזכּיֹות  לֹו נעׂשּו זדֹונֹות 59עלּֿדר ֿ ׁשעל ּכיון , ְְֲִֵֶֶֶַַַָֻ

והרמה) נס מּלׁשֹון (מנּסה האדם נתעּלה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָידֹו

עלֿידי  מאׁשר יֹותר ּבער ׁשּלא ּגדֹול ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָֹּבעילּוי

מקֹומֹות  ּבכּמה ּכמבאר הּברּורים, 60עבֹודת ְְְֲִֵַַַַָָֹ

העבֹודה  אזי  הּברּורים, ּבעבֹודת עֹוסקים  ְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָׁשּכאׁשר

ּבאֹופן  אמנם היא הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ְְְְְִִִִֶַַָָָּבלימּוד

ּובכל  לבב ּבכל אלקי הוי' את ְְְְְְֱֲִֵֶַָָָָָָָֹּדואהבּת

ּדבכל 61נפׁש ּבאֹופן זה אין עדין אבל , ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָ
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ובכ"מ.53)ואילך. רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ואילך.54)ראה ב יט, ראה פ'

ואילך. ב ד.55)כא, יג, ראה ואילך.56)פ' נב ע' תרנ"ז יד.57)סה"מ יד, שמואלֿב - הכתוב לשון ד"ה 58)ע"פ ראה

ואילך. ב קפה, מצוותיך בדרך ב.59)אחרי פו, שיב.60)יומא ע' עטר"ת סה"מ ה.61)ראה ו, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
C¯a˙È BÏ ‰¯Èc ‰È‰zL השכינה והשראת להתגלות ראוי מקום ∆ƒ¿∆ƒ»ƒ¿»≈

ÌÈBzÁ˙a53,epÓÈ‰ ‰hÓÏ ÔÈ‡L ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚa , ¿«¿ƒ»»«∆««¿∆≈¿«»≈∆
ÌÎÈÈa LÈ Ú¯‰Œ¯ˆÈÂ 'eÎ Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓÏc ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆¿≈∆»«≈≈≈∆

אלוקות. גילוי יהיה הזה וההסתר ההעלם בתוך ודווקא

‡Ùeb ‰Ê ÔÈÚ·e עצמו ‰) ¿ƒ¿»∆»
ÌÈÎÈ¯vL) הקליפות על להתגבר ∆¿ƒƒ

ÌÏÚ‰‰ ˙Âk ˙‡ ˙Bl‚Ï¿«∆«»««∆¿≈
ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ¯zÒ‰‰Â וכיצד ¿«∆¿≈¿≈¡…ƒ

הגילוי  בשביל נועד הוא LÈבעצם (≈
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ,ÌÈpÙB‡ 'a«ƒ«¿≈¬«

ÌÈ¯e¯a‰ להפריד האדם עבודת «≈ƒ
הטוב  את ולהעלות מהרע הטוב

B·Ú„˙לקדושה  È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¬«
˙BBÈÒp‰ בפני עומד אדם כאשר «ƒ¿

שממשיך  כפי להתגבר, ומצליח ניסיון

ומבאר.

¯‡B·Ó‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ¿»«ƒ«¿»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a מאמר הזקן לרבנו ¿ƒ≈»
ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac בפסוק הפותח ƒ««¿ƒ

,eÎÏz ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ È¯Á‡«¬≈¬»»¡…≈∆≈≈
B¯e‡È·e54, אותו המבאר והמאמר ≈

·e˙k‰ Le¯ÈÙa55‰qÓ Èk ¿≈«»ƒ¿«∆
˙Ú„Ï ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…≈∆∆¿∆»««
ÌÈ¯Ó‡na ¯˙BÈ ‰ke¯‡·e ,'B‚»¬»≈««¬»ƒ

‰ÊŒÈ¯Á‡lL של חסידות מאמרי ∆¿«¬≈∆
הבאים  בדורות נשיאינו »¿(Ì‚Âרבותינו
zÚ„ÈÂ ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a משנת ¿ƒ««¿ƒ¿»«¿»

Ï"p‰56‰¯‡a˙תרנ"ז  Ì‰aL ( ««∆»∆ƒ¿»¬»
,˙BBÈÒp‰ ˙„B·Ú ˙ÏÚÓ«¬«¬««ƒ¿
באדם  פועלת שהיא הגדול והיתרון

ÔÈÚ ¯˜ÈÚL ,Ô·eÓ ‰fnL∆ƒ∆»∆ƒ«ƒ¿«
‡e‰ Ûeba ‰ÓLp‰ ˙„È¯È¿ƒ««¿»»«
,˙BBÈÒp‰ ˙„B·Ú ÏÈ·Laƒ¿ƒ¬««ƒ¿

עליו  ולהתגבר ניסיון בפני Èkƒלעמוד
ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú,כאמור שהיא, ¬««≈ƒ

לקדושה  והעלאתו מהרע הטוב הפרדת

d˙eÏÏk È¯‰ כלל ‰e‡בדרך ¬≈¿»»
ÌÈ¯zen‰ ÌÈ¯·ca או באכילה «¿»ƒ«»ƒ

אחרת  d‚Bהנאה ˙tÈÏwÓ Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ««
נקראת  ולכן טוב בה שמעורב הקליפה

החיות  שורש והיא אור, לשון "נוגה",

המותרים הדברים ב'עבודת ÔkŒÌ‡Âשל בעיקר עוסקת הנשמה אם ¿ƒ≈

המותרים  הדברים עם מגע עלֿידי שהיא ÏÁ˜הבירורים' ÔÈ„Ú ¯‡Lƒ¿»¬«ƒ≈∆
ÌÏBÚ‰ הוא שלהם החיות ששורש בהנאה או באכילה האסורים הדברים כל »»

כלל  טוב בהם שאין B¯¯·Ïמהקליפות ¯LÙ‡ È‡Â ,¯¯B·Ó BÈ‡L∆≈¿»¿ƒ∆¿»¿»¿
ה' עבודת לשם בו השימוש ידי iÁc‰על ÏL ÔÙB‡a Ì‡ Èk והתרחקות ƒƒ¿∆∆¿ƒ»

אסורים, בדברים מדובר שהרי ממנו

‰ek‰ ˙ÈÏÎz BÊ ÔÈ‡ È¯‰Â של «¬≈≈«¿ƒ««»»
העולם  vÓ„בריאת ‡È‰L ÈÙk¿ƒ∆ƒƒ«

˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ,„ÒÁ‰ ÔÈÚƒ¿««∆∆∆»ƒƒ¿
Ác epnÓ ÁcÈ ‡lL ÔÙB‡a57 ¿∆∆…ƒ«ƒ∆ƒ»

שלא  בבריאה דבר שום יישאר ולא

הקדושה  לתחום מחוץ ויהיה יתברר

הדברים  גם ויתעלה, יתברר הכול אלא

Ê‰האסורים. ÏÚ C‡ שגם כדי ««∆
לקדושה  יעלו האסורים ¿∆BLÈהדברים

,˙BBÈÒp‰ ˙„B·Úc ÔÈÚ‰»ƒ¿»«¬««ƒ¿
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL עומד האדם  כאשר ∆«¿≈∆

שמונע  הדבר על ומתגבר בניסיון

ה' מעבודת ‰c·¯ומעכב Ct‰˙Óƒ¿«≈«»»
¯ÈzÒn‰'ה עבודת epnnLעל ««¿ƒ∆ƒ∆

ÔBÈqp‰ ‡a58, לטוב והופך »«ƒ»
eNÚוקדושה  ˙BB„Ê C¯cŒÏÚ«∆∆¿«¬

˙BiÎÊk BÏ59, ז"ל חכמינו כמאמר ƒ¿À
החטאים  ה', מאהבת תשובה שהעושה

נהפכים  עצמם הם במזיד, שעשה

היא  לכך והסיבה זכויות, לו להיות

B„ÈŒÏÚL ÔÂÈk הניסיון ידי על ≈»∆«»
‰qÓ) Ì„‡‰ ‰lÚ˙ לשון ƒ¿«»»»»¿«∆

אתכם" אלוקיכם ה' מנסה "כי הפסוק

גם  אלא ניסיון מלשון רק לא מתפרש

‰Ó¯‰Â Ò ÔBLlÓ הפסוק כלשון , ƒ¿≈«¬»»
ההרים" על ניסי ÈeÏÈÚa"ארים (¿ƒ

C¯Úaויתרון  ‡lL ÏB„b יחס ללא »∆…¿∆∆
È„ÈŒÏÚוהשוואה  ¯L‡Ó ¯˙BÈ≈≈¬∆«¿≈

¯‡·Ók ,ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú¬««≈ƒ«¿…»
˙BÓB˜Ó ‰nÎa60 בתורת ¿«»¿

ÌÈ˜ÒBÚהחסידות  ¯L‡kL∆«¬∆¿ƒ
,ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Úa שעיקרה «¬««≈ƒ

הגשמיים  הדברים עם במגע כאמור

eÓÈÏa„המותרים  ‰„B·Ú‰ ÈÊ‡¬«»¬»¿ƒ
‡È‰ ˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰«»¿ƒ«ƒ¿ƒ
˙‡ z·‰‡Âc ÔÙB‡a ÌÓ‡»¿»¿∆ƒ¿»«¿»≈

ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰61‰Ê ÔÈ‡ ÔÈ„Ú Ï·‡ , ¬»»¡…∆¿»¿»¿¿»«¿¿¬»¬«ƒ≈∆
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ּבאים 62מאד הּנסיֹונֹות עבֹודת עלֿידי ודוקא , ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹ

מּמדידה  למעלה ,מאד ּדבכל ְְְְְֲִִִֶַַָָָָֹלעבֹודה

הּנסיֹונֹות 63והגּבלה  ׁשּבעבֹודת ּבזה, והענין . ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָ

וההסּתר  ההעלם את ּולבּטל לׁשּבֹור ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָצרי

ּבדּוגמת  הּוא הּנּסיֹון ענין ּדאמיּתית ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָׁשּבּנּסיֹון,

(ּדכתיב  ּדאברהם נּסה 64ּביּההּנסיֹונֹות והאלקים ְְְְְֱִִִִִֵַַָָָָֹ

ּולהכריז  להקריא עבֹודתֹו ׁשעבד אברהם), ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָאת

ּבעֹולם  הוי' ענין 65אחדּות ׁשאפילּו ועד , ְְְֲֲִִֶַַַָָָָ

ניט  אים האט (עס עיּכבֹו לא ְְִִִִֶֶֶַַָֹהּמסירתֿנפ ׁש

אֹותֹו ׁשהׁשליכּו ּבׁשעה ּוכמֹו ְְְְִִֶֶֶָָָאּפגעׁשטעלט ),

טבע  ׁשעלּֿפי ׁשּכיון ׁשּידע אף האׁש, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבכבׁשן

חסֿוׁשלֹום  האׁש ּתׂשרפּנּו אזי ׂשֹורפת, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָאׁש

עלֿמנת  האׁש לכבׁשן הל לא אברהם ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹ(ׁשהרי

ּפעּולתֹו יפעל לא האׁש ׁשּכבׁשן נס לֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיעׂשה

רצּוי, ּבלּתי ּבאֹופן זה היה ׁשאז הּטבע, ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבדר

ּבהרן  עלֿמנת 65ּוכמֹו מלכתחילה הל אּלא , ְְְְְִִֶַַַָָָָָָ

העֹולם  ׁשּטבע ּכיון א יׂשרפּנּו), האׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכבׁשן

עבֹודתֹו על והסּתיר העלים ולא עיּכבֹו, ְְְְְֲִִִִֶַָֹֹלא

זה  הּנה ּדין, ּבעלמא נׁשמתֹו ּתפקיד ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָּבמילּוי

ׂשרפה  לא (ׁשהאׁש הּטבע ּביטּול ּפעל ְִֵֶֶַַַָָָָָֹּגּופא

איןֿסֹוף  אֹור ּבחינת ׁשּנתּגּלה עלֿידיֿזה ְְְִִֵֵֶֶַַַָאֹותֹו),

הּטבע. מהגּבלת ׁשּלמעלה ּבעלּֿגבּול ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּבלּתי

הּטבע, ּבגימטרּיא אלקים, ּבׁשם ׁשּנתּגּלה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹוהינּו,

וגילּוי  אֹור ׁשענינֹו הוי', ׁשם עם חד ּכּוּלא ְְֲִִִֵֶֶַָָָָׁשהּוא

וידעּת ּבדּבּורֿהּמתחיל ּבארּוּכה ְְְְְֲִִַַַַַָָָָ(ּכמבֹואר

עבֹודה 66הּנ"ל  עלֿידי (לא הּוא זה וגילּוי .( ְְֲִֵֶַַַָֹ

עבֹודת  ׁשּזֹוהי הׁשּתלׁשלּות, סדר עם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָהּקׁשּורה

ּדוקא. הּנסיֹונֹות עבֹודת עלֿידי אּלא) ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָהּברּורים,

צריכין ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ו) ארּבעה ּבענין ּגם יּובן ¿«∆∆∆ְְְְִִִַַַָָָ

וכל  ׁשּסימנם ְְִֶָָָלהֹודֹות,

נמצאים  ׁשהם מדּבר, יּסּורין ים חֹולה ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהחּיי"ם,

נפׁשֹות  סּכנת מּמׁש, סּכנה ׁשל ּומּצב מעּונה 67ּבמעמד ׁשהיה מי (ועלּֿדרֿזה ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
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גֿד.62) לט, מקץ תו"א א.63)ראה כב, ואילך.64)וירא סע"א יו"ד, סוטה כח.65)ראה יא, נח פרש"י סה"מ 66)ראה

נג. ע' 67.1)תרנ"ז שבהערה לאדה"ז הנהנין ברכת סדר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
E„‡Ó ÏÎ·c ÔÙB‡a62,,גבול ללא נפש מסירות של באופן עבודה ¿∆ƒ¿»¿…∆

"מאד" של הפנימית ‰BBÈÒp˙המשמעות ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â¿«¿»«¿≈¬««ƒ¿
,E„‡Ó ÏÎ·c ‰„B·ÚÏ ÌÈ‡a גבול בלי È„nÓ„‰"מאד", ‰ÏÚÓÏ »ƒ«¬»ƒ¿»¿…∆¿«¿»ƒ¿ƒ»

‰Ïa‚‰Â63.ומבאר שממשיך כפי ¿«¿»»
˙„B·ÚaL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«¬«
Ïh·Ïe ¯BaLÏ CÈ¯ˆ ˙BBÈÒp‰«ƒ¿»ƒƒ¿¿«≈
¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ˙‡∆«∆¿≈¿«∆¿≈

,ÔBÈqpaL בפני עומד אדם כאשר ∆«ƒ»
לדעת  עליו ומצוות תורה בענייני ניסיון

כדי  הדרושים הכוחות את לו שיש

נובע  והניסיון בניסיון, ולעמוד להתגבר

הוא  ותפקידו האמת על והסתר מהעלם

את  ולגלות וההסתר ההעלם את לבטל

‰ÔBÈqpהאמת  ÔÈÚ ˙ÈzÈÓ‡c«¬ƒƒƒ¿««ƒ»
˙BBÈÒp‰ ˙Ó‚e„a ‡e‰¿¿««ƒ¿

Ì‰¯·‡c אבינוdÈa ·È˙Îc)64 ¿«¿»»ƒ¿ƒ≈
בו  ‡שכתוב ‰q ÌÈ˜Ï‡‰Â˙ ¿»¡…ƒƒ»∆

B˙„B·Ú „·ÚL ,(Ì‰¯·‡ מילא «¿»»∆»«¬»
בעולם  ושליחותו תפקידו את

ÊÈ¯Î‰Ïe ‡È¯˜‰Ï אודות לפרסם ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
ÌÏBÚa 'ÈÂ‰ ˙e„Á‡65„ÚÂ , «¿¬»»»»¿«

LÙŒ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚ eÏÈÙ‡L∆¬ƒƒ¿««¿ƒ«∆∆
למסור  צריך היה כך לשם כאשר גם

חייו  ‰‡Ëאת ÒÚ) B·kÈÚ ‡Ï…ƒ¿∆»
ËÏÚËLÚ‚t‡ ËÈ ÌÈ‡ עצר לא ƒƒ»∆¿∆

אחדות ),בעדו  בפרסום המשיך אלא

חייו  את סיכן כשהדבר גם בעולם ה'

eÎÈÏL‰Lבפועל  ‰ÚLa BÓÎe¿¿»»∆ƒ¿ƒ
Ú„iL Û‡ ,L‡‰ ÔL·Îa B˙B‡¿ƒ¿«»≈«∆»«
L‡ Ú·Ë ÈtŒÏÚL ÔÂÈkL∆≈»∆«ƒ∆«≈
L‡‰ epÙ¯Nz ÈÊ‡ ,˙Ù¯BN∆∆¬«ƒ¿¿∆»≈
Ì‰¯·‡ È¯‰L) ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»∆¬≈«¿»»
ŒÏÚ L‡‰ ÔL·ÎÏ CÏ‰ ‡Ï…»«¿ƒ¿«»≈«
ÔL·kL Ò BÏ ‰NÚiL ˙Ó¿»∆≈»∆≈∆ƒ¿«
C¯„a B˙ÏeÚt ÏÚÙÈ ‡Ï L‡‰»≈…ƒ¿«¿»¿∆∆
ÔÙB‡a ‰Ê ‰È‰ Ê‡L ,Ú·h‰«∆«∆»»»∆¿∆

Ô¯‰a BÓÎe ,Èeˆ¯ ÈzÏa65, ƒ¿ƒ»¿¿»»
לכבשן  שהלך אבינו, אברהם של אחיו

חכמינו  כדברי להינצל מנת על האש

התורה  על רש"י בפירוש שהובאו ז"ל

יושב  והרן ..." נח): פרשת (בסוף

[מנצח, נוצח אברם אם בלבו, ואומר

ואם  משלו, אני האש] בכבשן נשרף לא

אברהם, וכשניצל משלו. אני נוצח, האש] לכבשן אברהם את [שהפיל נמרוד

השליכוהו  אני. אברם משל הרן: להם אמר אתה? מי משל להרן: אמרו

ונשרף...", האש אבינו ‡l‡לכבשן ŒÏÚאברהם ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ CÏ‰ ∆»»«ƒ¿«¿ƒ»«
‡Ï ÌÏBÚ‰ Ú·hL ÔÂÈk C‡ ,(epÙ¯NÈ L‡‰ ÔL·kL ˙Ó¿»∆ƒ¿«»≈ƒ¿¿∆«≈»∆∆«»»…

,B·kÈÚ עבודתו את ÏÂ‡מלעבוד ƒ¿¿…
B˙„B·Ú ÏÚ ¯ÈzÒ‰Â ÌÈÏÚ‰∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¬»
B˙ÓL „È˜Ùz ÈeÏÈÓa¿ƒ«¿ƒƒ¿»

,ÔÈc ‡ÓÏÚa,הזה ‰p‰בעולם ¿»¿»≈ƒ≈
‡Ùeb ‰Ê עצמו נפש ÏÚtהמסירות ∆»»«

‡Ï L‡‰L) Ú·h‰ ÏeËÈaƒ«∆«∆»≈…
B˙B‡ ‰Ù¯N למעלה בנס וניצל »¿»

lb˙pL‰מהטבע  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,(«¿≈∆∆ƒ¿«»
שורפת  שהאש העולם טבע בתוך

ÈzÏa‰ ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙ÈÁa¿ƒ«≈«ƒ¿ƒ
˙Ïa‚‰Ó ‰ÏÚÓlL Ïe·bŒÏÚa««¿∆¿«¿»≈«¿»«

Ú·h‰.שרפה לא האש ובפועל «∆«
,ÌÈ˜Ï‡ ÌLa ‰lb˙pL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿«»¿≈¡…ƒ

,Ú·h‰ ‡i¯ËÓÈ‚a שעניינו ¿ƒ«¿ƒ»«∆«
והגבלה, בעצם e‰L‡צמצום ∆

„Á ‡lek אחד ÌLכולו ÌÚ »«ƒ≈
ÈeÏÈ‚Â ¯B‡ BÈÚL ,'ÈÂ‰¬»»∆ƒ¿»¿ƒ
Œ¯ea„a ‰ke¯‡a ¯‡B·Ók)«¿»«¬»¿ƒ

Ï"p‰ zÚ„ÈÂ ÏÈÁ˙n‰66 משנת ««¿ƒ¿»«¿»««
Ê‰תרנ"ז  ÈeÏÈ‚Â סוף ). אין אור של ¿ƒ∆

המוגבל  העולם בתוך ‰e‡הבליֿגבול
‰¯eLw‰ ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡Ï)…«¿≈¬»«¿»

˙eÏLÏzL‰ ¯„Ò ÌÚ ירידת של  ƒ≈∆ƒ¿«¿¿
האור  הדרגתית, בצורה האלוקי האור

והמוגבל  B·Ú„˙המדוד È‰BfL∆ƒ¬«
,ÌÈ¯e¯a‰ לעיל ‡l‡)כמבואר «≈ƒ∆»

˙BBÈÒp‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬««ƒ¿
‡˜Âc.מהגבלה למעלה שהיא «¿»

ÔÈÚa Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ (Â¿«∆∆∆»«¿ƒ¿«
,˙B„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒƒ¿

,Ì"ÈiÁ‰ ÏÎÂ ÌÓÈqL"חיים" ∆ƒ»»¿»««ƒ
תיבות ÔÈ¯eqÈראשית ÌÈ ‰ÏBÁ∆»ƒƒ

„ÓÚÓa ÌÈ‡ˆÓ Ì‰L ,¯a„Óƒ¿»∆≈ƒ¿»ƒ¿«¬»
,LnÓ ‰kÒ ÏL ·vÓe סכנה «»∆«»»«»

BLÙ˙מוחשית, ˙kÒ67ŒÏÚÂ) «»«¿»¿«
‰eÚÓ ‰È‰L ÈÓ ‰ÊŒC¯c∆∆∆ƒ∆»»¿∆
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f"kyz'dלב ,fenz a"i

ּברזל  והינּו,68ּבכבלי ׁשּלֹו. העצם עד ׁשּמּגיע ,( ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ

ּבדר אּלא יּנצל, ּכיצד רֹואה אינֹו הּטבע ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבדר

א  והרי הּנס נס, על סֹומכין ואףֿעלּֿפיֿכן 69ין , ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַ

הוי', אל וּיזעק ּו) (וכן ּדוּיצעקּו הענין אצלֹו ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָיׁש

ּביֹותר, ּגדֹול עילּוי אצלֹו נעׂשה עלֿידיֿזה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָהּנה

ׁשּנעׂשה  העילּוי עלּֿדר העלּיה, לתכלית ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָעד

הּכּונה  עיקר ׁשּזֹוהי הּנסיֹונֹות, עבֹודת ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָעלֿידי

ירידת  ענין ּכללּות ּכדאי היה זה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָׁשּבׁשביל

לבירא  עד עצּומה, ירידה ׁשהיא למּטה, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָהּנׁשמה

את  לבּטל ּכדי היא ּבזה והּתכלית ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָעמיקּתא,

לֹו ּדירה מהּבֹור ולעׂשֹות עמיקּתא, ְְֲֲִִִֵַַַָָָהּבירא

מאׁשר  יֹותר ועֹוד רמה, האיגרא ּכמֹו ,ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָיתּבר

ּבכל  צֹור היה לא כן, לא (ּדאם רמה ְְְִִֵֶָָָָָָָֹֹהאיגרא

העבֹודה  עלֿידי ׁשּדוקא ּכיון הּירידה), ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָענין

נעׂשית  הּגׁשמי הּזה ּבעֹולם ּומצֹות הּתֹורה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָּדקּיּום

לעצמּותֹו ּבגּופא 70הּדירה לאׁשּתאבא ועד , ְְְְְְִִַַַָָָָָ

.71ּדמלּכא  ְְַָ

e‰ÊÂ להֹודֹות צריכין ּדארּבעה הענין קיׁשּור ּגם ¿∆ְְְְְִִִִַַָָָָ

הּמזמֹור  ּבהתחלת ּׁשּכתּוב מה הֹודּו72עם , ְְְִִֶַַַַָָ

הוי' ּגאּולי יאמרּו חסּדֹו, לעֹולם ּכי טֹוב ּכי ְְְְֲִִֵַַָָָֹלה'

מּמזרח  קּבצם ּומארצֹות צר מּיד ּגאלם ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָאׁשר

ּכח' ה'ּנתינת ׁשּזֹוהי ּומּים, מּצפֹון ְֲִִִִִֶַַַַָָָֹּומּמערב

מדּבר, יּסּורין ים ּדחֹולה הּסּוגים ד' ּדכל ְְְִִִִִִֶַָָָָלירידה

הּנׁשמה  ירידת ענין מּכללּות היא ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָׁשהתחלתּה

לֹו להיֹות עלּיה, צֹור היא ׁשּתכליתּה ְְֲִִִִֶֶַַָָּבּגּוף,

ּבזה  הּׁשלמּות ׁשּתכלית ּבתחּתֹונים, ּדירה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָיתּבר

מּיד  ּגאלם אׁשר ה', ּגאּולי לה' יֹודּו ּכאׁשר ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָּתהיה

מּצפֹון  ּומּמערב מּמזרח קּבצם ּומארצֹות ְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָצר

יקּוים  ׁשאז ּכיון  צדקנּו, מׁשיח עלֿידי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּומּים,

הארץ,73הּיעּוד  מן אעביר הּטּומאה רּוח את ְֲִִִֶֶַַַַָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

שם.68) הנהנין ברכת ב.69)סדר רל, ב. קיב, ב. קיא, זח"א ב. סד, פסחים ובכ"מ.70)ראה ג. ע' תרס"ו המשך ראה
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ÏÊ¯a ÈÏ·Îa68 סכנתֿחיים זו ÚÈbnLשגם ‰ÌˆÚונוגע ), „Ú ¿«¿≈«¿∆∆«ƒ««»∆∆

‡l‡ ,ÏˆpÈ „ˆÈk ‰‡B¯ BÈ‡ Ú·h‰ C¯„aL ,eÈ‰Â .BlL∆¿«¿∆¿∆∆«∆«≈∆≈«ƒ»≈∆»
היא המוחשית מהסכנה להינצל היחידה ‡ÔÈהדרך È¯‰Â ,Ò C¯„a¿∆∆≈«¬≈≈

Òp‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ69, הטבע ואדם בדרך בו התלוי כל את לעשות צריך ¿ƒ««≈
BÏˆ‡ LÈ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈≈∆¿
(e˜ÚÊiÂ ÔÎÂ) e˜ÚˆiÂc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«ƒ¿¬¿≈«ƒ¿¬

,'ÈÂ‰ Ï‡ שלמרות אמונה מתוך ∆¬»»
יציל  הוא ברוך הקדוש המסוכן, המצב

ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰אותו  ‰p‰ בכוח ƒ≈«¿≈∆
אל  ‡ˆBÏהצעקה ‰NÚ '‰«¬∆∆¿

,¯˙BÈa ÏB„b ÈeÏÈÚ במעמדו ƒ»¿≈
הרוחני, ÈÏÎ˙Ï˙ומצבו „Ú«¿«¿ƒ

ÈeÏÈÚ‰ C¯cŒÏÚ ,‰iÏÚ‰»¬ƒ»«∆∆»ƒ
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬∆«¿≈¬«

,˙BBÈÒp‰ זוהי לעיל שכמבואר «ƒ¿
של  מהמגבלות שלמעלה עבודה

הזו È‰BfLהעולם  ההתעלות ∆ƒ
הניסיונות, עבודת ידי על שנפעלת

של  לה' הזעקה ידי על לזה ובדומה

נמצאים  כשהם האמורים, הארבעה

ÏÈ·LaLבסכנה  ‰ek‰ ¯˜ÈÚƒ«««»»∆ƒ¿ƒ
ÔÈÚ ˙eÏÏk È‡„k ‰È‰ ‰Ê∆»»¿«¿»ƒ¿«
‡È‰L ,‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯È¿ƒ««¿»»¿«»∆ƒ

,‰ÓeˆÚ ‰„È¯È עליונה מדרגה ¿ƒ»¬»
גבוה) (גג רמה" "איגרא מאד, גבוהה

‡z˜ÈÓÚ ‡¯È·Ï „Ú,עמוק בור «¿ƒ»¬ƒ¿»
˙ÈÏÎz‰Âוהמטרה Êa‰הכוונה ¿««¿ƒ»∆

‡¯Èa‰ ˙‡ Ïh·Ï È„k ‡È‰ƒ¿≈¿«≈∆«ƒ»
,‡z˜ÈÓÚ על לעיל למבואר בדומה ¬ƒ¿»

הניסיון  של והעיכובים המניעות ביטול

¯Ba‰Ó ˙BNÚÏÂ עצמוBÏ ‰¯Èc ¿«¬≈«ƒ»
,C¯a˙È להשראת ראוי מקום ƒ¿»≈

¯Ó‰השכינה ‡¯‚È‡‰ BÓk¿»ƒ¿»»»
הנשמה, וירדה באה ¿BÚÂ„שממנו

‰Ó¯ ‡¯‚È‡‰ ¯L‡Ó ¯˙BÈ≈≈¬∆»ƒ¿»»»
,ÔÎ ‡Ï Ì‡c) היא העלייה אם כי ¿ƒ…≈

לפני  הנשמה היתה שבו למקום עד רק

יותר ולא ˆC¯Bהירידה ‰È‰ ‡Ï…»»∆
ÔÂÈk ,(‰„È¯i‰ ÔÈÚ ÏÎa¿»ƒ¿««¿ƒ»≈»
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈»¬»
ÌÏBÚa ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜c¿ƒ«»ƒ¿»»

ÈÓLb‰ ‰f‰שבו וההסתרים ההעלמות כל ‰Èc¯‰עם ˙ÈNÚ «∆««¿ƒ«¬≈«ƒ»

B˙eÓˆÚÏ70‡Ùe‚a ‡·‡zL‡Ï „ÚÂ ,‡kÏÓc71 ולהיות להישאב, ¿«¿¿«¿ƒ¿»»»¿»¿«¿»
לרבנו  אור' ב'תורה כמבואר כביכול, הוא, ברוך הקדוש המלך, בגוף נכלל

החיונית, ונפש בגוף להתלבש הזה לעולם הנשמה ירידת "שתכלית הזקן:

דמלכא  בגופא לאשתאבא הקדוש בזוהר ונקראת היא... עלייה צורך זו ירידה

הנפש  עם הגוף התאחדות דהיינו

אשר  ומכה כאב שכל בו, בהתלבשותה

הנפש  מרגשת חסֿושלום בגוף

שהם  לפי הגוף ממקרי ומתפעלת

 ֿ ואי ממש לאחדים והיו מתאחדים

מצד  כזו העלאה להיות אפשר

בלבד... במחשבה שעלו נשמותיהם

מצד  בנשמה מתגלה זה יחוד ואין

נפש  עם בגוף בהתלבשותה אלא עצמה

היא...". עליה צורך זו שירידה החיונית

ÔÈÚ‰ ¯eLÈ˜ Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ»ƒ¿»
ÌÚ ˙B„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ‰Úa¯‡c¿«¿»»¿ƒƒ¿ƒ
˙ÏÁ˙‰a ·e˙kM ‰Ó«∆»¿«¿»«

¯BÓÊn‰72,,בתהלים קז ‰e„Bפרק «ƒ¿
,BcÒÁ ÌÏBÚÏ Èk ·BË Èk '‰Ï«ƒƒ¿»«¿
ÌÏ‡b ¯L‡ 'ÈÂ‰ ÈÏe‡b e¯Ó‡È…¿¿≈¬»»¬∆¿»»
Ìˆa˜ ˙Bˆ¯‡Óe ¯ˆ „iÓƒ«»≈¬»ƒ¿»
ÔBÙvÓ ·¯ÚnÓe Á¯ÊnÓƒƒ¿»ƒ«¬»ƒ»
'Ák ˙È˙p'‰ È‰BfL ,ÌiÓeƒ»∆ƒ«¿ƒ«…«
ÌÈ‚eq‰ '„ ÏÎc ‰„È¯ÈÏƒƒ»¿»«ƒ
,¯a„Ó ÔÈ¯eqÈ ÌÈ ‰ÏBÁc¿∆»ƒƒƒ¿»

d˙ÏÁ˙‰L של למצב הירידה של ∆«¿»»»
אלו  ÔÈÚסכנות ˙eÏÏkÓ ‡È‰ƒƒ¿»ƒ¿«

,Ûeba ‰ÓLp‰ ˙„È¯È¿ƒ««¿»»«
,‰iÏÚ C¯Bˆ ‡È‰ d˙ÈÏÎzL∆«¿ƒ»ƒ∆¬ƒ»

הבריאה  כוונת BÏבמילוי ˙BÈ‰Ïƒ¿
,ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙Èƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ

‰Êa ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎzL בעשיית ∆«¿ƒ«¿≈»∆
השכינה  להשראת ל'דירה' העולם

אלוקות  e„BÈוגילוי ¯L‡k ‰È‰zƒ¿∆«¬∆
ÌÏ‡b ¯L‡ ,'‰ ÈÏe‡b '‰Ï«¿≈¬∆¿»»
Ìˆa˜ ˙Bˆ¯‡Óe ¯ˆ „iÓƒ«»≈¬»ƒ¿»
ÔBÙvÓ ·¯ÚnÓe Á¯ÊnÓƒƒ¿»ƒ«¬»ƒ»

,ÌiÓe"גאלם אשר ה', "גאולי ƒ»
השלימה  ÁÈLÓבגאולה È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«

ÌÈe˜È Ê‡L ÔÂÈk ,e˜„ƒ̂¿≈≈»∆»¿«
„eÚi‰73‰‡Óeh‰ Áe¯ ˙‡ «ƒ∆««¿»

,ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡'לה לדירה העולם את עושה והדבר «¬ƒƒ»»∆
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הּמל,74ּכּידּוע  מּדירת ּבזה והּדּוגמא הּמׁשל ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּבתכלית, נקּיה ׁשּתהיה לנקֹותּה צריכים ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָׁשּתחלה

עלֿידי  נעׂשה זה וכל כּו'. ּוקדֹוׁשה ְְְְֲֵֶֶַַָָָּוטהֹורה

עלמא  ּדהוי ׁשנין אלפי ׁשית ּבמׁש ,75העבֹודה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

רׁשע  ׁשּצֹופה ּובאֹופן ּבגּוף, הּנׁשמה ְְִִֶֶֶַַַָָָָּבירידת

ּדחֹולה  האֹופּנים ד' ּבכל נגּדֹו ועֹומד גֹו' ְְְְִִֵֶֶַַַָָלּצּדיק

ענינם  ּבּמאמר ׁשּמבאר ּכפי מדּבר, יּסּורין ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָֹים

היא  לזה ׁשהּסיּבה ּומקּדים הרּוחנית, ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָּבעבֹודה

ּבזה  יׁש [ׁשּלכן כּו' העּתים ּבצֹוק הּפרנסה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָטרּדת

ׁשּגמלני  טֹובֹות לחיבים הּגֹומל ּדברּו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהענין

עינים' ּב'מאֹור ּכדאיתא ֿ 76טֹוב, הּבעל ׁשּיסד ְְִִִִֵֶַַַַַָָ

ּבמנחה  ׁשּבת ּבערב זה מזמֹור לֹומר ,77ׁשםֿטֹוב ְְְְִִֵֶֶֶַַָָ

אחר  ּבמקֹום ׁשּבערב 78וכּמבאר לפי הּדבר, טעם ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

הּׁשּבת  ענין מתחיל ׁשאז חצֹות אחר ,79ׁשּבת ְְֲִִֶַַַַַַַָָָ

ׁשּיׁשנן  הּסּכנֹות מּכל ההּצלה על להֹודֹות ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָצריכים

הּתחּתֹון  ה ּזה ּבעֹולם ּדחֹול ּבעּובדין ְְְְְְְִִֶַַַַָָּבהתעּסקּות

לכל  ּבנֹוגע ועלּֿדרֿזה החֹול], ימֹות ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָּבמׁש

ועיּכּובים  למניעֹות ועד וההסּתרים, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָההעלמֹות

לֹו לעׂשֹות מניחים ׁשאינם ה'ּלעּומתֿזה', ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּמּצד

להתּגּבר  היא והעבֹודה ּבתחּתֹונים, ּדירה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָיתּבר

ּבּתֹורה  ולעסק כּו', וההסּתרים ההעלמֹות ּכל ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָֹעל

ּומבֹורכים  מאּׁשרים נעׂשים ׁשעלֿידיֿזה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֻּומצֹות,

ּבּמאמר  ׁשמסּים (ּכפי טּוב ).27ּבכל ְְְֲִֵֶַַַָָ

הּמֹונעים e‰ÊÂז) מּכל הּגאּולה היתה ׁשאז ּתּמּוז ּדי"ב הענין ּכללּות ּגם ¿∆ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָ

והּוא  והּׂשמחה, הּגאּולה ּבעל אצל ׁשהיּו ּד'לעּומתֿזה' ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּומעּכבים

וד  ּדֹור ּבכל ׁשּיׁשנֹו הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר הוי' ׁשם ּגילּוי האֹותֹות ענין עלֿידי ֹור ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

והאמּונה' הּיחּוד ּב'ׁשער ּכמבאר לּצּדיקים, ׁשּנעׂשים ּבפירּוׁש80ּומֹופתים ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

ז"ל  רּבֹותינּו הּדין,81מאמר ּבמּדת העֹולם את לברֹוא ּבמחׁשבה עלה ּבתחּלה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָ

אלקּות  התּגּלּות ּדהינּו הרחמים, מּדת עּמֹו ׁשּתף מתקים העֹולם ׁשאין ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹראה

ׁשּבּתֹורה. ּומֹופתים ואֹותֹות צּדיקים ְְְִִִֵֶַַַָעלֿידי
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ג.74) ע, בלק א.75)לקו"ת צז, סנהדרין א. לא, בשלח.76)ר"ה ב.77)ס"פ קסח, לזח"ב צבי הכולל 78)עטרת שער ראה

ס"ב. ועוד.79)פי"ז פ"ג. השבת שער פע"ח אלקים).81)רפ"ה.80)ראה ברא (ד"ה א א, בראשית פרש"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Úe„ik74 החסידות ‰CÏn,בתורת ˙¯ÈcÓ ‰Êa ‡Ó‚ec‰Â ÏLn‰ «»««»»¿«¿»»∆ƒƒ««∆∆

‰¯B‰Ëe ,˙ÈÏÎ˙a ‰i˜ ‰È‰zL d˙B˜Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ‰ÏÁzL∆¿ƒ»¿ƒƒ¿«»∆ƒ¿∆¿ƒ»¿«¿ƒ¿»
'eÎ ‰LB„˜e מרוח לחלוטין נטהר העולם כאשר – בנמשל מובן ומזה ¿»

בשלמות. הוא, ברוך הקדוש למלך, 'דירה' הוא אזי הטומאה,

È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆«¬∆«¿≈
ÈÙÏ‡ ˙ÈL CLÓa ‰„B·Ú‰»¬»¿∆∆ƒ«¿≈

‡ÓÏÚ ÈÂ‰c ÔÈL75, כמאמר ¿ƒ¿»≈»¿»
(במתכונתו  הזה שהעולם ז"ל חכמינו

אלפים  ששת להתקיים נועד הנוכחית)

Ûe‚a,שנה  ‰ÓLp‰ ˙„È¯Èaƒƒ««¿»»«
˜ÈcvÏ ÚL¯ ‰ÙBvL ÔÙB‡·e¿∆∆∆»»««ƒ

Bc‚ „ÓBÚÂ 'B‚ הנשמה וכאשר ¿≈∆¿
על  להתגבר צריכה היא לעולם יורדת

הקליפה, מצד והעיכובים המניעות

לעיל, ‰‡ÌÈpÙBכמבואר '„ ÏÎa¿»»«ƒ
ÈÙk ,¯a„Ó ÔÈ¯eqÈ ÌÈ ‰ÏBÁc¿∆»ƒƒƒ¿»¿ƒ

ÌÈÚ ¯Ó‡na ¯‡·nL והסכנה ∆¿…»««¬»ƒ¿»»
מהם  אחד «¬«B·Úa„‰שבכל

‰aÈq‰L ÌÈc˜Óe ,˙ÈÁe¯‰»»ƒ«¿ƒ∆«ƒ»
‰ÊÏ רוחנית סכנה למצבי והגורם ¿∆

˜Bˆa ‰Ò¯t‰ ˙c¯Ë ‡È‰ƒƒ¿«««¿»»¿
‰Êa LÈ ÔÎlL] 'eÎ ÌÈzÚ‰»ƒƒ∆»≈≈¿∆

אלה  ממצבים «¿ÔÈÚ‰»ƒביציאה
˙B·BË ÌÈ·ÈÁÏ ÏÓBb‰ Ce¯·c¿»«≈¿«»ƒ
‡˙È‡„k ,·BË ÈÏÓbL∆¿»«ƒƒ¿ƒ»

'ÌÈÈÚ ¯B‡Ó'a76„ÒiL ƒ¿≈«ƒ∆»«
¯BÓÊÓ ¯ÓBÏ ·BËŒÌLŒÏÚa‰«««≈«ƒ¿

‰Ê גאולי יאמרו טוב, כי לה' "הודו ∆
ÁÓa‰ה'" ˙aL ·¯Úa77, ¿∆∆«»¿ƒ¿»

על  שעבר מה כל על לה' להודות

השבוע, במשך «…¿»¿nÎÂ·‡¯האדם
¯Á‡ ÌB˜Óa78,¯·c‰ ÌÚË ¿»«≈«««»»

˙BˆÁ ¯Á‡ ˙aL ·¯ÚaL ÈÙÏ¿ƒ∆¿∆∆«»««¬
˙aM‰ ÔÈÚ ÏÈÁ˙Ó Ê‡L79, ∆»«¿ƒƒ¿«««»

‰Ïv‰‰ ÏÚ ˙B„B‰Ï ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿«««»»
˙Bkq‰ ÏkÓ בגשמיות והן הן ƒ»««»

e˜qÚ˙‰a˙ברוחניות  ÔLiL∆∆¿»¿ƒ¿«¿
‰f‰ ÌÏBÚa ÏBÁc ÔÈ„·eÚa¿¿ƒ¿»»«∆
,[ÏBÁ‰ ˙BÓÈ CLÓa ÔBzÁz‰««¿¿∆∆¿«
ÏÎÏ Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿»

ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰ על ««¿»¿«∆¿≈ƒ

האדם, של הרוחנית vnL„העבודה ÌÈ·ekÈÚÂ ˙BÚÈÓÏ „ÚÂ¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ«
,'‰ÊŒ˙ÓeÚl'‰ והסטראֿאחרא ÌÈÁÈÓהקליפות ÌÈ‡L לא «¿«∆∆≈»¿ƒƒ

B·Ú‰Â„‰מאפשרים  ,ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BNÚÏ של «¬ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ¿»¬»
eÎ',האדם  ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰ Ïk ÏÚ ¯ab˙‰Ï ‡È‰ƒ¿ƒ¿«≈«»««¿»¿«∆¿≈ƒ

,˙BˆÓe ‰¯Bza ˜ÒÚÏÂ למרות ¿«¬…«»ƒ¿
והמניעות, ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰הקשיים

ÌÈÎ¯B·Óe ÌÈ¯M‡Ó ÌÈNÚ«¬ƒ¿À»ƒ¿»ƒ
ÌiÒÓL ÈÙk) ·eË ÏÎa¿»¿ƒ∆¿«≈

¯Ó‡na27.( ««¬»
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ (Ê¿∆«¿»»ƒ¿»

Êenz ·"Èc הרבי של הגאולה חג ¿«
‰Ïe‡b‰הריי"צ  ‰˙È‰ Ê‡L∆»»¿»«¿»

ÌÈ·kÚÓe ÌÈÚBn‰ ÏkÓƒ»«¿ƒ¿«¿ƒ
ÏÚa Ïˆ‡ eÈ‰L '‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'cƒ¿«∆∆»≈∆««
ÔÈÚ ‡e‰Â ,‰ÁÓO‰Â ‰Ïe‡b‰«¿»¿«ƒ¿»¿ƒ¿«

'ÈÂ‰ ÌL ÈeÏÈb מהגבלות שלמעלה ƒ≈¬»»
˙eÏLÏzL‰ ¯„Òa,המוגבל ¿≈∆ƒ¿«¿¿

È„ÈŒÏÚ ¯B„Â ¯Bc ÏÎa BLiL∆∆¿¿»»«¿≈
ÌÈNÚpL ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡‰»¿ƒ∆«¬ƒ
¯ÚL'a ¯‡·Ók ,ÌÈ˜ÈcvÏ««ƒƒ«¿…»¿««

'‰eÓ‡‰Â „eÁi‰80 שבספר «ƒ¿»¡»
הזקן  לרבנו Ó‡Ó¯התניא Le¯ÈÙa¿≈«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯81‰ÏÚ ‰lÁ˙a «≈«ƒ¿ƒ»»»

‰·LÁÓa הקדוש של העליונה, ««¬»»
הוא  ‰ÌÏBÚברוך ˙‡ ‡B¯·Ïƒ¿∆»»

ÔÈ‡L ‰‡¯ ,ÔÈc‰ ˙cÓa¿ƒ««ƒ»»∆≈
BnÚ ÛzL ÌÈ˜˙Ó ÌÏBÚ‰»»ƒ¿«≈ƒ≈ƒ
˙elb˙‰ eÈ‰c ,ÌÈÓÁ¯‰ ˙cÓƒ«»«¬ƒ¿«¿ƒ¿«
ÌÈ˜Ècˆ È„ÈŒÏÚ ˙e˜Ï‡¡…«¿≈«ƒƒ
‰¯BzaL ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡Â¿¿ƒ∆«»
בעולם. הוי' שם גילוי כאמור שהיא
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לג f"kyz'd ,fenz a"i

ּברזל  והינּו,68ּבכבלי ׁשּלֹו. העצם עד ׁשּמּגיע ,( ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ

ּבדר אּלא יּנצל, ּכיצד רֹואה אינֹו הּטבע ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבדר

א  והרי הּנס נס, על סֹומכין ואףֿעלּֿפיֿכן 69ין , ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַ

הוי', אל וּיזעק ּו) (וכן ּדוּיצעקּו הענין אצלֹו ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָיׁש

ּביֹותר, ּגדֹול עילּוי אצלֹו נעׂשה עלֿידיֿזה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָהּנה

ׁשּנעׂשה  העילּוי עלּֿדר העלּיה, לתכלית ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָעד

הּכּונה  עיקר ׁשּזֹוהי הּנסיֹונֹות, עבֹודת ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָעלֿידי

ירידת  ענין ּכללּות ּכדאי היה זה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָׁשּבׁשביל

לבירא  עד עצּומה, ירידה ׁשהיא למּטה, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָהּנׁשמה

את  לבּטל ּכדי היא ּבזה והּתכלית ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָעמיקּתא,

לֹו ּדירה מהּבֹור ולעׂשֹות עמיקּתא, ְְֲֲִִִֵַַַָָָהּבירא

מאׁשר  יֹותר ועֹוד רמה, האיגרא ּכמֹו ,ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָיתּבר

ּבכל  צֹור היה לא כן, לא (ּדאם רמה ְְְִִֵֶָָָָָָָֹֹהאיגרא

העבֹודה  עלֿידי ׁשּדוקא ּכיון הּירידה), ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָענין

נעׂשית  הּגׁשמי הּזה ּבעֹולם ּומצֹות הּתֹורה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָּדקּיּום

לעצמּותֹו ּבגּופא 70הּדירה לאׁשּתאבא ועד , ְְְְְְִִַַַָָָָָ

.71ּדמלּכא  ְְַָ

e‰ÊÂ להֹודֹות צריכין ּדארּבעה הענין קיׁשּור ּגם ¿∆ְְְְְִִִִַַָָָָ

הּמזמֹור  ּבהתחלת ּׁשּכתּוב מה הֹודּו72עם , ְְְִִֶַַַַָָ

הוי' ּגאּולי יאמרּו חסּדֹו, לעֹולם ּכי טֹוב ּכי ְְְְֲִִֵַַָָָֹלה'

מּמזרח  קּבצם ּומארצֹות צר מּיד ּגאלם ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָאׁשר

ּכח' ה'ּנתינת ׁשּזֹוהי ּומּים, מּצפֹון ְֲִִִִִֶַַַַָָָֹּומּמערב

מדּבר, יּסּורין ים ּדחֹולה הּסּוגים ד' ּדכל ְְְִִִִִִֶַָָָָלירידה

הּנׁשמה  ירידת ענין מּכללּות היא ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָׁשהתחלתּה

לֹו להיֹות עלּיה, צֹור היא ׁשּתכליתּה ְְֲִִִִֶֶַַָָּבּגּוף,

ּבזה  הּׁשלמּות ׁשּתכלית ּבתחּתֹונים, ּדירה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָיתּבר

מּיד  ּגאלם אׁשר ה', ּגאּולי לה' יֹודּו ּכאׁשר ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָּתהיה

מּצפֹון  ּומּמערב מּמזרח קּבצם ּומארצֹות ְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָצר

יקּוים  ׁשאז ּכיון  צדקנּו, מׁשיח עלֿידי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּומּים,

הארץ,73הּיעּוד  מן אעביר הּטּומאה רּוח את ְֲִִִֶֶַַַַָָָ
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שם.68) הנהנין ברכת ב.69)סדר רל, ב. קיב, ב. קיא, זח"א ב. סד, פסחים ובכ"מ.70)ראה ג. ע' תרס"ו המשך ראה

רבע.71) ע' תרנ"ד סה"מ א. עא, יתרו תו"א וראה ב. ריז, אֿג.72)זח"א קז, ב.73)תהלים יג, זכרי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÊ¯a ÈÏ·Îa68 סכנתֿחיים זו ÚÈbnLשגם ‰ÌˆÚונוגע ), „Ú ¿«¿≈«¿∆∆«ƒ««»∆∆

‡l‡ ,ÏˆpÈ „ˆÈk ‰‡B¯ BÈ‡ Ú·h‰ C¯„aL ,eÈ‰Â .BlL∆¿«¿∆¿∆∆«∆«≈∆≈«ƒ»≈∆»
היא המוחשית מהסכנה להינצל היחידה ‡ÔÈהדרך È¯‰Â ,Ò C¯„a¿∆∆≈«¬≈≈

Òp‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ69, הטבע ואדם בדרך בו התלוי כל את לעשות צריך ¿ƒ««≈
BÏˆ‡ LÈ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈≈∆¿
(e˜ÚÊiÂ ÔÎÂ) e˜ÚˆiÂc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«ƒ¿¬¿≈«ƒ¿¬

,'ÈÂ‰ Ï‡ שלמרות אמונה מתוך ∆¬»»
יציל  הוא ברוך הקדוש המסוכן, המצב

ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰אותו  ‰p‰ בכוח ƒ≈«¿≈∆
אל  ‡ˆBÏהצעקה ‰NÚ '‰«¬∆∆¿

,¯˙BÈa ÏB„b ÈeÏÈÚ במעמדו ƒ»¿≈
הרוחני, ÈÏÎ˙Ï˙ומצבו „Ú«¿«¿ƒ

ÈeÏÈÚ‰ C¯cŒÏÚ ,‰iÏÚ‰»¬ƒ»«∆∆»ƒ
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬∆«¿≈¬«

,˙BBÈÒp‰ זוהי לעיל שכמבואר «ƒ¿
של  מהמגבלות שלמעלה עבודה

הזו È‰BfLהעולם  ההתעלות ∆ƒ
הניסיונות, עבודת ידי על שנפעלת

של  לה' הזעקה ידי על לזה ובדומה

נמצאים  כשהם האמורים, הארבעה

ÏÈ·LaLבסכנה  ‰ek‰ ¯˜ÈÚƒ«««»»∆ƒ¿ƒ
ÔÈÚ ˙eÏÏk È‡„k ‰È‰ ‰Ê∆»»¿«¿»ƒ¿«
‡È‰L ,‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯È¿ƒ««¿»»¿«»∆ƒ

,‰ÓeˆÚ ‰„È¯È עליונה מדרגה ¿ƒ»¬»
גבוה) (גג רמה" "איגרא מאד, גבוהה

‡z˜ÈÓÚ ‡¯È·Ï „Ú,עמוק בור «¿ƒ»¬ƒ¿»
˙ÈÏÎz‰Âוהמטרה Êa‰הכוונה ¿««¿ƒ»∆

‡¯Èa‰ ˙‡ Ïh·Ï È„k ‡È‰ƒ¿≈¿«≈∆«ƒ»
,‡z˜ÈÓÚ על לעיל למבואר בדומה ¬ƒ¿»

הניסיון  של והעיכובים המניעות ביטול

¯Ba‰Ó ˙BNÚÏÂ עצמוBÏ ‰¯Èc ¿«¬≈«ƒ»
,C¯a˙È להשראת ראוי מקום ƒ¿»≈

¯Ó‰השכינה ‡¯‚È‡‰ BÓk¿»ƒ¿»»»
הנשמה, וירדה באה ¿BÚÂ„שממנו

‰Ó¯ ‡¯‚È‡‰ ¯L‡Ó ¯˙BÈ≈≈¬∆»ƒ¿»»»
,ÔÎ ‡Ï Ì‡c) היא העלייה אם כי ¿ƒ…≈

לפני  הנשמה היתה שבו למקום עד רק

יותר ולא ˆC¯Bהירידה ‰È‰ ‡Ï…»»∆
ÔÂÈk ,(‰„È¯i‰ ÔÈÚ ÏÎa¿»ƒ¿««¿ƒ»≈»
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈»¬»
ÌÏBÚa ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜c¿ƒ«»ƒ¿»»

ÈÓLb‰ ‰f‰שבו וההסתרים ההעלמות כל ‰Èc¯‰עם ˙ÈNÚ «∆««¿ƒ«¬≈«ƒ»

B˙eÓˆÚÏ70‡Ùe‚a ‡·‡zL‡Ï „ÚÂ ,‡kÏÓc71 ולהיות להישאב, ¿«¿¿«¿ƒ¿»»»¿»¿«¿»
לרבנו  אור' ב'תורה כמבואר כביכול, הוא, ברוך הקדוש המלך, בגוף נכלל

החיונית, ונפש בגוף להתלבש הזה לעולם הנשמה ירידת "שתכלית הזקן:

דמלכא  בגופא לאשתאבא הקדוש בזוהר ונקראת היא... עלייה צורך זו ירידה

הנפש  עם הגוף התאחדות דהיינו

אשר  ומכה כאב שכל בו, בהתלבשותה

הנפש  מרגשת חסֿושלום בגוף

שהם  לפי הגוף ממקרי ומתפעלת

 ֿ ואי ממש לאחדים והיו מתאחדים

מצד  כזו העלאה להיות אפשר

בלבד... במחשבה שעלו נשמותיהם

מצד  בנשמה מתגלה זה יחוד ואין

נפש  עם בגוף בהתלבשותה אלא עצמה

היא...". עליה צורך זו שירידה החיונית

ÔÈÚ‰ ¯eLÈ˜ Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ»ƒ¿»
ÌÚ ˙B„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ‰Úa¯‡c¿«¿»»¿ƒƒ¿ƒ
˙ÏÁ˙‰a ·e˙kM ‰Ó«∆»¿«¿»«

¯BÓÊn‰72,,בתהלים קז ‰e„Bפרק «ƒ¿
,BcÒÁ ÌÏBÚÏ Èk ·BË Èk '‰Ï«ƒƒ¿»«¿
ÌÏ‡b ¯L‡ 'ÈÂ‰ ÈÏe‡b e¯Ó‡È…¿¿≈¬»»¬∆¿»»
Ìˆa˜ ˙Bˆ¯‡Óe ¯ˆ „iÓƒ«»≈¬»ƒ¿»
ÔBÙvÓ ·¯ÚnÓe Á¯ÊnÓƒƒ¿»ƒ«¬»ƒ»
'Ák ˙È˙p'‰ È‰BfL ,ÌiÓeƒ»∆ƒ«¿ƒ«…«
ÌÈ‚eq‰ '„ ÏÎc ‰„È¯ÈÏƒƒ»¿»«ƒ
,¯a„Ó ÔÈ¯eqÈ ÌÈ ‰ÏBÁc¿∆»ƒƒƒ¿»

d˙ÏÁ˙‰L של למצב הירידה של ∆«¿»»»
אלו  ÔÈÚסכנות ˙eÏÏkÓ ‡È‰ƒƒ¿»ƒ¿«

,Ûeba ‰ÓLp‰ ˙„È¯È¿ƒ««¿»»«
,‰iÏÚ C¯Bˆ ‡È‰ d˙ÈÏÎzL∆«¿ƒ»ƒ∆¬ƒ»

הבריאה  כוונת BÏבמילוי ˙BÈ‰Ïƒ¿
,ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙Èƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ

‰Êa ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎzL בעשיית ∆«¿ƒ«¿≈»∆
השכינה  להשראת ל'דירה' העולם

אלוקות  e„BÈוגילוי ¯L‡k ‰È‰zƒ¿∆«¬∆
ÌÏ‡b ¯L‡ ,'‰ ÈÏe‡b '‰Ï«¿≈¬∆¿»»
Ìˆa˜ ˙Bˆ¯‡Óe ¯ˆ „iÓƒ«»≈¬»ƒ¿»
ÔBÙvÓ ·¯ÚnÓe Á¯ÊnÓƒƒ¿»ƒ«¬»ƒ»

,ÌiÓe"גאלם אשר ה', "גאולי ƒ»
השלימה  ÁÈLÓבגאולה È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«

ÌÈe˜È Ê‡L ÔÂÈk ,e˜„ƒ̂¿≈≈»∆»¿«
„eÚi‰73‰‡Óeh‰ Áe¯ ˙‡ «ƒ∆««¿»

,ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡'לה לדירה העולם את עושה והדבר «¬ƒƒ»»∆
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הּמל,74ּכּידּוע  מּדירת ּבזה והּדּוגמא הּמׁשל ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּבתכלית, נקּיה ׁשּתהיה לנקֹותּה צריכים ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָׁשּתחלה

עלֿידי  נעׂשה זה וכל כּו'. ּוקדֹוׁשה ְְְְֲֵֶֶַַָָָּוטהֹורה

עלמא  ּדהוי ׁשנין אלפי ׁשית ּבמׁש ,75העבֹודה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

רׁשע  ׁשּצֹופה ּובאֹופן ּבגּוף, הּנׁשמה ְְִִֶֶֶַַַָָָָּבירידת

ּדחֹולה  האֹופּנים ד' ּבכל נגּדֹו ועֹומד גֹו' ְְְְִִֵֶֶַַַָָלּצּדיק

ענינם  ּבּמאמר ׁשּמבאר ּכפי מדּבר, יּסּורין ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָֹים

היא  לזה ׁשהּסיּבה ּומקּדים הרּוחנית, ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָּבעבֹודה

ּבזה  יׁש [ׁשּלכן כּו' העּתים ּבצֹוק הּפרנסה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָטרּדת

ׁשּגמלני  טֹובֹות לחיבים הּגֹומל ּדברּו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהענין

עינים' ּב'מאֹור ּכדאיתא ֿ 76טֹוב, הּבעל ׁשּיסד ְְִִִִֵֶַַַַַָָ

ּבמנחה  ׁשּבת ּבערב זה מזמֹור לֹומר ,77ׁשםֿטֹוב ְְְְִִֵֶֶֶַַָָ

אחר  ּבמקֹום ׁשּבערב 78וכּמבאר לפי הּדבר, טעם ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

הּׁשּבת  ענין מתחיל ׁשאז חצֹות אחר ,79ׁשּבת ְְֲִִֶַַַַַַַָָָ

ׁשּיׁשנן  הּסּכנֹות מּכל ההּצלה על להֹודֹות ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָצריכים

הּתחּתֹון  ה ּזה ּבעֹולם ּדחֹול ּבעּובדין ְְְְְְְִִֶַַַַָָּבהתעּסקּות

לכל  ּבנֹוגע ועלּֿדרֿזה החֹול], ימֹות ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָּבמׁש

ועיּכּובים  למניעֹות ועד וההסּתרים, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָההעלמֹות

לֹו לעׂשֹות מניחים ׁשאינם ה'ּלעּומתֿזה', ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּמּצד

להתּגּבר  היא והעבֹודה ּבתחּתֹונים, ּדירה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָיתּבר

ּבּתֹורה  ולעסק כּו', וההסּתרים ההעלמֹות ּכל ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָֹעל

ּומבֹורכים  מאּׁשרים נעׂשים ׁשעלֿידיֿזה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֻּומצֹות,

ּבּמאמר  ׁשמסּים (ּכפי טּוב ).27ּבכל ְְְֲִֵֶַַַָָ

הּמֹונעים e‰ÊÂז) מּכל הּגאּולה היתה ׁשאז ּתּמּוז ּדי"ב הענין ּכללּות ּגם ¿∆ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָ

והּוא  והּׂשמחה, הּגאּולה ּבעל אצל ׁשהיּו ּד'לעּומתֿזה' ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּומעּכבים

וד  ּדֹור ּבכל ׁשּיׁשנֹו הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר הוי' ׁשם ּגילּוי האֹותֹות ענין עלֿידי ֹור ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

והאמּונה' הּיחּוד ּב'ׁשער ּכמבאר לּצּדיקים, ׁשּנעׂשים ּבפירּוׁש80ּומֹופתים ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

ז"ל  רּבֹותינּו הּדין,81מאמר ּבמּדת העֹולם את לברֹוא ּבמחׁשבה עלה ּבתחּלה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָ

אלקּות  התּגּלּות ּדהינּו הרחמים, מּדת עּמֹו ׁשּתף מתקים העֹולם ׁשאין ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹראה

ׁשּבּתֹורה. ּומֹופתים ואֹותֹות צּדיקים ְְְִִִֵֶַַַָעלֿידי
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Úe„ik74 החסידות ‰CÏn,בתורת ˙¯ÈcÓ ‰Êa ‡Ó‚ec‰Â ÏLn‰ «»««»»¿«¿»»∆ƒƒ««∆∆

‰¯B‰Ëe ,˙ÈÏÎ˙a ‰i˜ ‰È‰zL d˙B˜Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ‰ÏÁzL∆¿ƒ»¿ƒƒ¿«»∆ƒ¿∆¿ƒ»¿«¿ƒ¿»
'eÎ ‰LB„˜e מרוח לחלוטין נטהר העולם כאשר – בנמשל מובן ומזה ¿»

בשלמות. הוא, ברוך הקדוש למלך, 'דירה' הוא אזי הטומאה,

È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆«¬∆«¿≈
ÈÙÏ‡ ˙ÈL CLÓa ‰„B·Ú‰»¬»¿∆∆ƒ«¿≈

‡ÓÏÚ ÈÂ‰c ÔÈL75, כמאמר ¿ƒ¿»≈»¿»
(במתכונתו  הזה שהעולם ז"ל חכמינו

אלפים  ששת להתקיים נועד הנוכחית)

Ûe‚a,שנה  ‰ÓLp‰ ˙„È¯Èaƒƒ««¿»»«
˜ÈcvÏ ÚL¯ ‰ÙBvL ÔÙB‡·e¿∆∆∆»»««ƒ

Bc‚ „ÓBÚÂ 'B‚ הנשמה וכאשר ¿≈∆¿
על  להתגבר צריכה היא לעולם יורדת

הקליפה, מצד והעיכובים המניעות

לעיל, ‰‡ÌÈpÙBכמבואר '„ ÏÎa¿»»«ƒ
ÈÙk ,¯a„Ó ÔÈ¯eqÈ ÌÈ ‰ÏBÁc¿∆»ƒƒƒ¿»¿ƒ

ÌÈÚ ¯Ó‡na ¯‡·nL והסכנה ∆¿…»««¬»ƒ¿»»
מהם  אחד «¬«B·Úa„‰שבכל

‰aÈq‰L ÌÈc˜Óe ,˙ÈÁe¯‰»»ƒ«¿ƒ∆«ƒ»
‰ÊÏ רוחנית סכנה למצבי והגורם ¿∆

˜Bˆa ‰Ò¯t‰ ˙c¯Ë ‡È‰ƒƒ¿«««¿»»¿
‰Êa LÈ ÔÎlL] 'eÎ ÌÈzÚ‰»ƒƒ∆»≈≈¿∆

אלה  ממצבים «¿ÔÈÚ‰»ƒביציאה
˙B·BË ÌÈ·ÈÁÏ ÏÓBb‰ Ce¯·c¿»«≈¿«»ƒ
‡˙È‡„k ,·BË ÈÏÓbL∆¿»«ƒƒ¿ƒ»

'ÌÈÈÚ ¯B‡Ó'a76„ÒiL ƒ¿≈«ƒ∆»«
¯BÓÊÓ ¯ÓBÏ ·BËŒÌLŒÏÚa‰«««≈«ƒ¿

‰Ê גאולי יאמרו טוב, כי לה' "הודו ∆
ÁÓa‰ה'" ˙aL ·¯Úa77, ¿∆∆«»¿ƒ¿»

על  שעבר מה כל על לה' להודות

השבוע, במשך «…¿»¿nÎÂ·‡¯האדם
¯Á‡ ÌB˜Óa78,¯·c‰ ÌÚË ¿»«≈«««»»

˙BˆÁ ¯Á‡ ˙aL ·¯ÚaL ÈÙÏ¿ƒ∆¿∆∆«»««¬
˙aM‰ ÔÈÚ ÏÈÁ˙Ó Ê‡L79, ∆»«¿ƒƒ¿«««»

‰Ïv‰‰ ÏÚ ˙B„B‰Ï ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿«««»»
˙Bkq‰ ÏkÓ בגשמיות והן הן ƒ»««»

e˜qÚ˙‰a˙ברוחניות  ÔLiL∆∆¿»¿ƒ¿«¿
‰f‰ ÌÏBÚa ÏBÁc ÔÈ„·eÚa¿¿ƒ¿»»«∆
,[ÏBÁ‰ ˙BÓÈ CLÓa ÔBzÁz‰««¿¿∆∆¿«
ÏÎÏ Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿»

ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰ על ««¿»¿«∆¿≈ƒ

האדם, של הרוחנית vnL„העבודה ÌÈ·ekÈÚÂ ˙BÚÈÓÏ „ÚÂ¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ«
,'‰ÊŒ˙ÓeÚl'‰ והסטראֿאחרא ÌÈÁÈÓהקליפות ÌÈ‡L לא «¿«∆∆≈»¿ƒƒ

B·Ú‰Â„‰מאפשרים  ,ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BNÚÏ של «¬ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ¿»¬»
eÎ',האדם  ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰ Ïk ÏÚ ¯ab˙‰Ï ‡È‰ƒ¿ƒ¿«≈«»««¿»¿«∆¿≈ƒ

,˙BˆÓe ‰¯Bza ˜ÒÚÏÂ למרות ¿«¬…«»ƒ¿
והמניעות, ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰הקשיים

ÌÈÎ¯B·Óe ÌÈ¯M‡Ó ÌÈNÚ«¬ƒ¿À»ƒ¿»ƒ
ÌiÒÓL ÈÙk) ·eË ÏÎa¿»¿ƒ∆¿«≈

¯Ó‡na27.( ««¬»
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ (Ê¿∆«¿»»ƒ¿»

Êenz ·"Èc הרבי של הגאולה חג ¿«
‰Ïe‡b‰הריי"צ  ‰˙È‰ Ê‡L∆»»¿»«¿»

ÌÈ·kÚÓe ÌÈÚBn‰ ÏkÓƒ»«¿ƒ¿«¿ƒ
ÏÚa Ïˆ‡ eÈ‰L '‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'cƒ¿«∆∆»≈∆««
ÔÈÚ ‡e‰Â ,‰ÁÓO‰Â ‰Ïe‡b‰«¿»¿«ƒ¿»¿ƒ¿«

'ÈÂ‰ ÌL ÈeÏÈb מהגבלות שלמעלה ƒ≈¬»»
˙eÏLÏzL‰ ¯„Òa,המוגבל ¿≈∆ƒ¿«¿¿

È„ÈŒÏÚ ¯B„Â ¯Bc ÏÎa BLiL∆∆¿¿»»«¿≈
ÌÈNÚpL ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡‰»¿ƒ∆«¬ƒ
¯ÚL'a ¯‡·Ók ,ÌÈ˜ÈcvÏ««ƒƒ«¿…»¿««

'‰eÓ‡‰Â „eÁi‰80 שבספר «ƒ¿»¡»
הזקן  לרבנו Ó‡Ó¯התניא Le¯ÈÙa¿≈«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯81‰ÏÚ ‰lÁ˙a «≈«ƒ¿ƒ»»»

‰·LÁÓa הקדוש של העליונה, ««¬»»
הוא  ‰ÌÏBÚברוך ˙‡ ‡B¯·Ïƒ¿∆»»

ÔÈ‡L ‰‡¯ ,ÔÈc‰ ˙cÓa¿ƒ««ƒ»»∆≈
BnÚ ÛzL ÌÈ˜˙Ó ÌÏBÚ‰»»ƒ¿«≈ƒ≈ƒ
˙elb˙‰ eÈ‰c ,ÌÈÓÁ¯‰ ˙cÓƒ«»«¬ƒ¿«¿ƒ¿«
ÌÈ˜Ècˆ È„ÈŒÏÚ ˙e˜Ï‡¡…«¿≈«ƒƒ
‰¯BzaL ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡Â¿¿ƒ∆«»
בעולם. הוי' שם גילוי כאמור שהיא
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לד

.f"kyz'd ,fenz a"i ,qgpit 't 'd mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

מלכות ‡. בדבר שמחתו 1פותחין ביום בעמדנו (ובפרט והשמחה הגאולה בעל נשיאנו, רבינו בדברי  -
מקודם  שם ביקורו (לאחרי להשתקע מנת על לארה"ב לבואו הראשון תמוז י"ב הגאולה בחג וגאולתו),
- פינחס פ' ו' וביום ה' ביום זו, בשנה כמו תמוז י"בֿי"ג של הקביעות היתה שאז - ת"ש בשנת לכן),

ההתוועדות  בהתחלת :2שאמר

שכאשר  החסידים, את הדריך הזקן רבינו הבית. בני עבור ברכה גם מכוונים - "לחיים" אומרים כאשר
לכלל  "לחיים" יאמרו ביתם, ובני החסידים משפחת עבור "לחיים" ברכת ואומרים במסיבה נמצאים

שהם. מקום בכל ישראל

יום  רק לא זה הרי עצמו, הגאולה בעל דברי ע"פ אשר תמוז, י"ב של ההתוועדות התחלת היתה זו
"את  ועד הק'", תורתנו מחבבי "את התורה", הרבצת עוסקי גאולת חג "יום גם אלא הוא, גאולתו חג

תרפ"ח  בשנת הראשונה תמוז י"ב לחגיגת במכתבו כמ"ש יכונה", ישראל בשם .3אשר

בכל  המשתתפים עבור וגם התוועדות, באותה שהשתתפו אלו כל עבור הוראה שזוהי מובן, ומזה
בפרט. תמוז י"ב של והתוועדות בכלל , חסידים של התוועדות

התווע ·. אותה בהמשך והשמחה הגאולה בעל סיפור עם גם קשור זה שלו:ענין לברֿמצוה בנוגע דות
טעניתא" "אקדמי' שהיצה"ר כיון כי לחופש, ויציאה גאולה עם גם קשור הברֿמצוה שענין - ,4ובהקדים

סנהדרין  במסכת הגמרא (כשיוצא 5וכדברי יציאה משעת או יצירה משעת באדם שולט הרע יצר "מאימתי :
בזהר  נאמר שלכן הברֿמצוה, ביום בגלוי פעולתו מתחיל היצ"ט ואילו כו'", אמו) יום 6ממעי על

ילידתיך" היום "אני היצה"ר.7הברֿמצוה: אצל ב"ביתֿהאסורים" יהודי נמצא הברֿמצוה יום עד הרי ,

הנ"ל  בהתוועדות והגאולה השמחה בעל מספר - לברֿמצוה בנוגע בבית 8ובכן: מסודר סדר הי' -
דברֿמה. שישאל להברֿמצוה מציעים שהיו חב"ד, נשיאי אצל היינו, הרב,

רבינו  לו אמר שבסעודתֿהמצוה ברֿמצוה, נעשה האמצעי אדמו"ר כאשר הי' שכך שם, שמספר וכפי
ובמסיבה  הזקן רבינו בחיי זה שהי' - ברֿמצוה נעשה הצמחֿצדק כאשר ועד"ז דברֿמה. שישאל הזקן
ממלא  שהי' הנשיא של הברֿמצוה בשעת הי' וכן דברֿמה. שישאל הזקן רבינו לו אמר - בראשה שישב
בברֿמצוה  וכן נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של בברֿמצוה וכן מהר"ש, אדמו"ר - הצ"צ של מקומו

עּפעס"). ("פרעג דברֿמה שישאל לו אמר שאביו תרנ"ג, תמוז בי"ג הגאולה, בעל של

אצלו  לרעך 9ושאל ואהבת של מצותֿעשה עלי מקבל הריני התפלה קודם לומר "נכון בסידור כתוב :
צריך  ישראל אהבת של הענין ואם - התפלה? לענין זו מצוה קיום של השייכות מהי ולכאורה, כמוך".

היום. בהתחלת השחר, ברכות עם יחד זאת לקבוע צריכים היו בבוקר, תיכף להיות

אחדות  שיש בראותו שלו, התענוג עיקר הנה ילדים, הרבה לו שיש אב אדנ"ע: כ"ק אביו, לו והשיב
הבקשה  קודם הנה רוחניים, צרכים והן גשמיים צרכים הן צרכיו, בקשת הוא התפלה שענין וכיון ביניהם .

כשה  הוא גדול הכי הנח"ר והרי שבשמים, לאבינו רוח נחת לעשות הם צריכים שבנ"י רואה קב"ה
דוקא. התפלה קודם ישראל אהבת של מצותֿעשה לקבל קבעו ולכן באחדות.

של  הנשיאים הרביים והזכרת בכלל, הגאולה יום עם שקשור הברֿמצוה ענין הזכרת על נוסף ובכן:
כל  כולל "לחיים" שבאמירת ההתוועדות, להתחלת הענין בתוכן פנימי קישור גם ישנו - חב"ד תורת

שהם. מקום בכל בנ"י כל עם ביתו ובני עצמו את אחד
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(1.(241 ע' תש"ח (סה"ש ס"ט תש"ח תמוז י"ב שיחת ראה
וש"נ.
(2.155 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש
וש"נ.3) ואילך. פ ע' ח"ב שלו אג"ק
אֿב.4) קעט, זח"א

(ובפרש"י).5) ב צא,
א.6) קא, א. צח, ח"ב
ז.7) ב, תהלים
ואילך).8) 156 ע' שם (סה"ש ס"ד
וש"נ.9) .374 ע' חכ"ה לקו"ש גם ראה

f"kyz'd ,fenz a"i

LÈÂ ּבתהּלים ּׁשּכתּוב מה עם ּגם זה לקּׁשר ¿≈ְְִִִִֵֶֶַַַָ

ּבעל  ׁשל הּקאּפיטל (ׁשּזהּו פ"ח ְְִִֶֶֶַַַָמזמֹור

זה  ּתּמּוז ּבי"ב ׁשּמתחיל והּׂשמחה ),82הּגאּולה ְְְְְִִֶֶַַַַָָ

יׁשּועתי  אלקי ּתהּלים',83הוי' ּב'מדרׁש ואיתא , ְְְְְֱֲִִִִִֵַָָָָֹ

יׁשּועה  לי אין הּקּב"ה, לפני יׂשראל ּכנסת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאמרה

לּה אמר ,ל אּלא מיחלֹות עיני ואין ּב ְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָאּלא

ׁשּנאמר  ,מֹוׁשיע אני הּוא, וכ הֹואיל 84הּקּב"ה, ְֱֲִִִֵֶֶַַָָָ

ּומסּים  עֹולמים. ּתׁשּועת ּבהוי' נֹוׁשע ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָיׂשראל

אלי ואני הּדבר), נעׂשה ׁשּבֹו האֹופן ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ(לבאר

תקּדמּך ּתפּלתי ּובּבקר ׁשּועּתי ּוב'מדרׁש85הוי' , ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

הּתפּלה  על ממּונה ׁשהּוא מלא ׁשם, ְְְְִִִֶֶַַַָָָּתהּלים'

(הּמנין  אחרֹונה ּכנסּיה ׁשּתתּפּלל עד ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָממּתין

ועֹוׂשה  הּתפּלֹות ּכל ונֹוטל יׂשראל , ׁשל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָהאחרֹון)

הּקּב"ה, ׁשל ּבראׁשֹו ונֹותנּה עטרה ְְְֲֶַָָָָָָֹאֹותן

העֹולמים.86ׁשּנאמר  חי צּדיק, לראׁש ּברכֹות ְְֱִִֵֶֶַַָָָֹ

צריכין  ּדארּבעה ּבּמזמֹור ּׁשּכתּוב מה ּגם ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָוזהּו

נעׂשית  ועלֿידיֿזה הוי', אל וּיצעקּו ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָלהֹודֹות:

כּו'. ְַָהּיׁשּועה

e‰ÊÂ ׁשּגמלני טֹובֹות לחיבים הּגֹומל ּברּו ¿∆ְְִִֵֶַַַָָָ

הּׂשמחה  ּבעל אצל ׁשהיה ּכפי ְְִִֵֶֶַַַָָָטֹוב,

ּדרּביּה אּדעּתיּה איניׁש קאי ׁשנין, ארּבעין לאחר ועּתה ּבׁשעּתֹו, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָוהּגאּולה

ּבּגמרא  למה 87(ּכדאיתא ּבנֹוגע ּובפרט ּכּונתֹו, ּפנימּיּות לעצם ׁשּמּגיעים ,( ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבמכּתבֹו והתעֹוררּות 88ׁשּכתב התועדּות ליֹום "לקֹובעֹו הּגאּולה: לענין ּבנֹוגע ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ

עם  מתאחדים ׁשעלֿידיֿזה ואתר", אתר ּבכל והּיהדּות הּתֹורה ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָלחיזּוק

זֹו ּוגאּולה ּפרטית, ּגאּולה אחד ּכל אצל ׁשּפֹועלת הּדֹור, נׂשיא ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהּגאּולה

קּבצם  ּומארצֹות צר מּיד גאלם ּדֿאׁשר ּומּצב למעמד קרֹובה הכנה ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָהיא

מׁשיח  עלֿידי והּׁשלמה האמיּתית ּבּגאּולה ּומּים, מּצפֹון ּומּמערב ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָמּמזרח

מּמׁש. ּבקרֹוב ְְִֵַָָצדקנּו
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וש"נ.82) ואילך. 1 ע' ח"א ניסן י"א סה"מ ב.83)ראה יז.84)פסוק מה, יד.85)ישעי' ו.86)פסוק יו"ד, ע"ז 87)משלי

ב. פא.88)ה, ע' ח"ב שלו אגרותֿקודש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
LÈÂÁ"Ù ¯BÓÊÓ ÌÈl‰˙a ·e˙kM ‰Ó ÌÚ Ìb ‰Ê ¯M˜Ï ¿≈¿«≈∆«ƒ«∆»ƒ¿ƒƒƒ¿

ÏÈÁ˙nL ‰ÁÓO‰Â ‰Ïe‡b‰ ÏÚa ÏL ÏËÈt‡w‰ e‰fL)∆∆«»ƒ¿∆«««¿»¿«ƒ¿»∆«¿ƒ
‰Ê Êenz ·"Èa82 המתאים הפרק את שנה בכל לומר למנהג בהתאם ¿«∆

על  י"ד), פרק באמירת להתחיל י"ג לגיל כשמגיעים (למשל, שנותיו למספר

בי"ב  לידתו משנת שנותיו מספר פי

פ"ח, פרק זה, ובמזמור תר"מ), תמוז

È˙ÚeLÈנאמר  È˜Ï‡ 'ÈÂ‰83, ¬»»¡…≈¿»ƒ
‡˙È‡Âמובא,'ÌÈl‰z L¯„Ó'a ¿ƒ»¿ƒ¿«¿ƒƒ

זה פסוק Ï‡¯NÈעל ˙Òk ‰¯Ó‡»¿»¿∆∆ƒ¿»≈
‰ÚeLÈ ÈÏ ÔÈ‡ ,‰"aw‰ ÈÙÏƒ¿≈«»»≈ƒ¿»
˙BÏÁÈÓ ÈÈÚ ÔÈ‡Â Ea ‡l‡∆»¿¿≈≈«¿«¬
,‰"aw‰ dÏ ¯Ó‡ ,EÏ ‡l‡∆»¿»«»«»»

,‡e‰ CÎÂ ÏÈ‡B‰ שישראל מאחר ƒ¿»
רק  תבוא שישועתם מאמינים

לו  רק ומייחלים מהקדושֿברוךֿהוא

¯Ó‡pL ,CÚÈLBÓ È‡84 ¬ƒƒ≈∆∆¡«
˙ÚeLz 'ÈÂ‰a ÚLB Ï‡¯NÈƒ¿»≈««¬»»¿«

ÌiÒÓe .ÌÈÓÏBÚ בתהלים הפסוק »ƒ¿«≈
‰NÚ BaL ÔÙB‡‰ ¯‡·Ï)¿»≈»∆∆«¬∆
'ÈÂ‰ EÈÏ‡ È‡Â ,(¯·c‰«»»«¬ƒ≈∆¬»»
È˙lÙz ¯˜a·e ÈzÚeLƒ«¿ƒ«…∆¿ƒ»ƒ

jÓc˜˙85'ÌÈl‰z L¯„Ó'·e , ¿«¿∆»¿ƒ¿«¿ƒƒ
ÏÚ ‰eÓÓ ‡e‰L C‡ÏÓ ,ÌL»«¿»∆¿∆«
Ïlt˙zL „Ú ÔÈzÓÓ ‰lÙz‰«¿ƒ»«¿ƒ«∆ƒ¿«≈
ÔÈn‰) ‰B¯Á‡ ‰iÒk¿≈ƒ»«¬»«ƒ¿»
ÏËBÂ ,Ï‡¯NÈ ÏL (ÔB¯Á‡‰»«¬∆ƒ¿»≈¿≈

˙BlÙz‰ Ïk ביחד המניינים כל של »«¿ƒ
‰¯ËÚ Ô˙B‡ ‰NBÚÂ כתר ¿∆»¬»»

,‰"aw‰ ÏL BL‡¯a d˙BÂ¿¿»¿…∆«»»
¯Ó‡pL86L‡¯Ï ˙BÎ¯a ∆∆¡«¿»¿…

.ÌÈÓÏBÚ‰ ÈÁ ,˜Èc«̂ƒ≈»»ƒ
¯BÓÊna ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»«ƒ¿
:˙B„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ‰Úa¯‡c¿«¿»»¿ƒƒ¿
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,'ÈÂ‰ Ï‡ e˜ÚˆiÂ«ƒ¿¬∆¬»»¿«¿≈∆

'eÎ ‰ÚeLi‰ ˙ÈNÚ בדומה «¬≈«¿»
בתהלים  האמור הפסוק לדברי

היא  שהישועה וההכרה לה' שהתפילה

הישועה. את המביאה היא ממנו רק

‰È‰L ÈÙk ,·BË ÈÏÓbL ˙B·BË ÌÈ·ÈÁÏ ÏÓBb‰ Ce¯a e‰ÊÂ¿∆»«≈¿«»ƒ∆¿»«ƒ¿ƒ∆»»
ÔÈÚa¯‡ ¯Á‡Ï ‰zÚÂ ,BzÚLa ‰Ïe‡b‰Â ‰ÁÓO‰ ÏÚa Ïˆ‡≈∆«««ƒ¿»¿«¿»¿«¿¿«»¿«««¿»ƒ

,ÔÈL לחג שנה ארבעים במלאות תשכ"ז, בשנת המאמר אמירת בעת ¿ƒ
תרפ"ז, תמוז י"ב dÈa¯cהגאולה dÈzÚc‡ LÈÈ‡ È‡˜ על אדם עומד »≈ƒƒ««¿≈¿«≈

רבו  שמובא (È‡„k˙‡דעת כפי ƒ¿ƒ»
‡¯Óba87 בתחילת לעיל כמובא «¿»»

ÌˆÚÏוהיינו ),המאמר  ÌÈÚÈbnL∆«ƒƒ¿∆∆
,B˙ek ˙eiÓÈt ובעניננו הרב, של ¿ƒƒ«»»

הגאולה, בעל הריי"צ הרבי –Ë¯Ù·eƒ¿»
·˙kL ‰ÓÏ Ú‚Ba בעל הרבי ¿≈«¿«∆»«

עצמו  B·zÎÓa88Ú‚Baהגאולה ¿ƒ¿»¿≈«
BÚ·B˜Ï" :‰Ïe‡b‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««¿»¿¿
˙e¯¯BÚ˙‰Â ˙e„ÚÂ˙‰ ÌBÈÏ¿ƒ¿«¬¿ƒ¿¿
ÏÎa ˙e„‰i‰Â ‰¯Bz‰ ˜eÊÈÁÏ¿ƒ«»¿««¬¿»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,"¯˙‡Â ¯˙‡¬««¬«∆«¿≈∆
ÏL ‰Ïe‡b‰ ÌÚ ÌÈ„Á‡˙Óƒ¿«¬ƒƒ«¿»∆
Ïˆ‡ ˙ÏÚBtL ,¯Bc‰ ‡ÈN¿ƒ«∆∆∆≈∆
,˙ÈË¯t ‰Ïe‡b „Á‡ Ïk»∆»¿»¿»ƒ

BÊ ‰Ïe‡‚e כל של הפרטית הגאולה ¿»
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.f"kyz'd ,fenz a"i ,qgpit 't 'd mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

מלכות ‡. בדבר שמחתו 1פותחין ביום בעמדנו (ובפרט והשמחה הגאולה בעל נשיאנו, רבינו בדברי  -
מקודם  שם ביקורו (לאחרי להשתקע מנת על לארה"ב לבואו הראשון תמוז י"ב הגאולה בחג וגאולתו),
- פינחס פ' ו' וביום ה' ביום זו, בשנה כמו תמוז י"בֿי"ג של הקביעות היתה שאז - ת"ש בשנת לכן),

ההתוועדות  בהתחלת :2שאמר

שכאשר  החסידים, את הדריך הזקן רבינו הבית. בני עבור ברכה גם מכוונים - "לחיים" אומרים כאשר
לכלל  "לחיים" יאמרו ביתם, ובני החסידים משפחת עבור "לחיים" ברכת ואומרים במסיבה נמצאים

שהם. מקום בכל ישראל

יום  רק לא זה הרי עצמו, הגאולה בעל דברי ע"פ אשר תמוז, י"ב של ההתוועדות התחלת היתה זו
"את  ועד הק'", תורתנו מחבבי "את התורה", הרבצת עוסקי גאולת חג "יום גם אלא הוא, גאולתו חג

תרפ"ח  בשנת הראשונה תמוז י"ב לחגיגת במכתבו כמ"ש יכונה", ישראל בשם .3אשר

בכל  המשתתפים עבור וגם התוועדות, באותה שהשתתפו אלו כל עבור הוראה שזוהי מובן, ומזה
בפרט. תמוז י"ב של והתוועדות בכלל , חסידים של התוועדות

התווע ·. אותה בהמשך והשמחה הגאולה בעל סיפור עם גם קשור זה שלו:ענין לברֿמצוה בנוגע דות
טעניתא" "אקדמי' שהיצה"ר כיון כי לחופש, ויציאה גאולה עם גם קשור הברֿמצוה שענין - ,4ובהקדים

סנהדרין  במסכת הגמרא (כשיוצא 5וכדברי יציאה משעת או יצירה משעת באדם שולט הרע יצר "מאימתי :
בזהר  נאמר שלכן הברֿמצוה, ביום בגלוי פעולתו מתחיל היצ"ט ואילו כו'", אמו) יום 6ממעי על

ילידתיך" היום "אני היצה"ר.7הברֿמצוה: אצל ב"ביתֿהאסורים" יהודי נמצא הברֿמצוה יום עד הרי ,

הנ"ל  בהתוועדות והגאולה השמחה בעל מספר - לברֿמצוה בנוגע בבית 8ובכן: מסודר סדר הי' -
דברֿמה. שישאל להברֿמצוה מציעים שהיו חב"ד, נשיאי אצל היינו, הרב,

רבינו  לו אמר שבסעודתֿהמצוה ברֿמצוה, נעשה האמצעי אדמו"ר כאשר הי' שכך שם, שמספר וכפי
ובמסיבה  הזקן רבינו בחיי זה שהי' - ברֿמצוה נעשה הצמחֿצדק כאשר ועד"ז דברֿמה. שישאל הזקן
ממלא  שהי' הנשיא של הברֿמצוה בשעת הי' וכן דברֿמה. שישאל הזקן רבינו לו אמר - בראשה שישב
בברֿמצוה  וכן נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של בברֿמצוה וכן מהר"ש, אדמו"ר - הצ"צ של מקומו

עּפעס"). ("פרעג דברֿמה שישאל לו אמר שאביו תרנ"ג, תמוז בי"ג הגאולה, בעל של

אצלו  לרעך 9ושאל ואהבת של מצותֿעשה עלי מקבל הריני התפלה קודם לומר "נכון בסידור כתוב :
צריך  ישראל אהבת של הענין ואם - התפלה? לענין זו מצוה קיום של השייכות מהי ולכאורה, כמוך".

היום. בהתחלת השחר, ברכות עם יחד זאת לקבוע צריכים היו בבוקר, תיכף להיות

אחדות  שיש בראותו שלו, התענוג עיקר הנה ילדים, הרבה לו שיש אב אדנ"ע: כ"ק אביו, לו והשיב
הבקשה  קודם הנה רוחניים, צרכים והן גשמיים צרכים הן צרכיו, בקשת הוא התפלה שענין וכיון ביניהם .

כשה  הוא גדול הכי הנח"ר והרי שבשמים, לאבינו רוח נחת לעשות הם צריכים שבנ"י רואה קב"ה
דוקא. התפלה קודם ישראל אהבת של מצותֿעשה לקבל קבעו ולכן באחדות.

של  הנשיאים הרביים והזכרת בכלל, הגאולה יום עם שקשור הברֿמצוה ענין הזכרת על נוסף ובכן:
כל  כולל "לחיים" שבאמירת ההתוועדות, להתחלת הענין בתוכן פנימי קישור גם ישנו - חב"ד תורת

שהם. מקום בכל בנ"י כל עם ביתו ובני עצמו את אחד

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

(1.(241 ע' תש"ח (סה"ש ס"ט תש"ח תמוז י"ב שיחת ראה
וש"נ.
(2.155 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש
וש"נ.3) ואילך. פ ע' ח"ב שלו אג"ק
אֿב.4) קעט, זח"א

(ובפרש"י).5) ב צא,
א.6) קא, א. צח, ח"ב
ז.7) ב, תהלים
ואילך).8) 156 ע' שם (סה"ש ס"ד
וש"נ.9) .374 ע' חכ"ה לקו"ש גם ראה

f"kyz'd ,fenz a"i

LÈÂ ּבתהּלים ּׁשּכתּוב מה עם ּגם זה לקּׁשר ¿≈ְְִִִִֵֶֶַַַָ

ּבעל  ׁשל הּקאּפיטל (ׁשּזהּו פ"ח ְְִִֶֶֶַַַָמזמֹור

זה  ּתּמּוז ּבי"ב ׁשּמתחיל והּׂשמחה ),82הּגאּולה ְְְְְִִֶֶַַַַָָ

יׁשּועתי  אלקי ּתהּלים',83הוי' ּב'מדרׁש ואיתא , ְְְְְֱֲִִִִִֵַָָָָֹ

יׁשּועה  לי אין הּקּב"ה, לפני יׂשראל ּכנסת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאמרה

לּה אמר ,ל אּלא מיחלֹות עיני ואין ּב ְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָאּלא

ׁשּנאמר  ,מֹוׁשיע אני הּוא, וכ הֹואיל 84הּקּב"ה, ְֱֲִִִֵֶֶַַָָָ

ּומסּים  עֹולמים. ּתׁשּועת ּבהוי' נֹוׁשע ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָיׂשראל

אלי ואני הּדבר), נעׂשה ׁשּבֹו האֹופן ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ(לבאר

תקּדמּך ּתפּלתי ּובּבקר ׁשּועּתי ּוב'מדרׁש85הוי' , ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

הּתפּלה  על ממּונה ׁשהּוא מלא ׁשם, ְְְְִִִֶֶַַַָָָּתהּלים'

(הּמנין  אחרֹונה ּכנסּיה ׁשּתתּפּלל עד ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָממּתין

ועֹוׂשה  הּתפּלֹות ּכל ונֹוטל יׂשראל , ׁשל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָהאחרֹון)

הּקּב"ה, ׁשל ּבראׁשֹו ונֹותנּה עטרה ְְְֲֶַָָָָָָֹאֹותן

העֹולמים.86ׁשּנאמר  חי צּדיק, לראׁש ּברכֹות ְְֱִִֵֶֶַַָָָֹ

צריכין  ּדארּבעה ּבּמזמֹור ּׁשּכתּוב מה ּגם ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָוזהּו

נעׂשית  ועלֿידיֿזה הוי', אל וּיצעקּו ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָלהֹודֹות:

כּו'. ְַָהּיׁשּועה

e‰ÊÂ ׁשּגמלני טֹובֹות לחיבים הּגֹומל ּברּו ¿∆ְְִִֵֶַַַָָָ

הּׂשמחה  ּבעל אצל ׁשהיה ּכפי ְְִִֵֶֶַַַָָָטֹוב,

ּדרּביּה אּדעּתיּה איניׁש קאי ׁשנין, ארּבעין לאחר ועּתה ּבׁשעּתֹו, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָוהּגאּולה

ּבּגמרא  למה 87(ּכדאיתא ּבנֹוגע ּובפרט ּכּונתֹו, ּפנימּיּות לעצם ׁשּמּגיעים ,( ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבמכּתבֹו והתעֹוררּות 88ׁשּכתב התועדּות ליֹום "לקֹובעֹו הּגאּולה: לענין ּבנֹוגע ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ

עם  מתאחדים ׁשעלֿידיֿזה ואתר", אתר ּבכל והּיהדּות הּתֹורה ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָלחיזּוק

זֹו ּוגאּולה ּפרטית, ּגאּולה אחד ּכל אצל ׁשּפֹועלת הּדֹור, נׂשיא ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהּגאּולה

קּבצם  ּומארצֹות צר מּיד גאלם ּדֿאׁשר ּומּצב למעמד קרֹובה הכנה ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָהיא

מׁשיח  עלֿידי והּׁשלמה האמיּתית ּבּגאּולה ּומּים, מּצפֹון ּומּמערב ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָמּמזרח

מּמׁש. ּבקרֹוב ְְִֵַָָצדקנּו
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וש"נ.82) ואילך. 1 ע' ח"א ניסן י"א סה"מ ב.83)ראה יז.84)פסוק מה, יד.85)ישעי' ו.86)פסוק יו"ד, ע"ז 87)משלי

ב. פא.88)ה, ע' ח"ב שלו אגרותֿקודש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
LÈÂÁ"Ù ¯BÓÊÓ ÌÈl‰˙a ·e˙kM ‰Ó ÌÚ Ìb ‰Ê ¯M˜Ï ¿≈¿«≈∆«ƒ«∆»ƒ¿ƒƒƒ¿

ÏÈÁ˙nL ‰ÁÓO‰Â ‰Ïe‡b‰ ÏÚa ÏL ÏËÈt‡w‰ e‰fL)∆∆«»ƒ¿∆«««¿»¿«ƒ¿»∆«¿ƒ
‰Ê Êenz ·"Èa82 המתאים הפרק את שנה בכל לומר למנהג בהתאם ¿«∆

על  י"ד), פרק באמירת להתחיל י"ג לגיל כשמגיעים (למשל, שנותיו למספר

בי"ב  לידתו משנת שנותיו מספר פי

פ"ח, פרק זה, ובמזמור תר"מ), תמוז

È˙ÚeLÈנאמר  È˜Ï‡ 'ÈÂ‰83, ¬»»¡…≈¿»ƒ
‡˙È‡Âמובא,'ÌÈl‰z L¯„Ó'a ¿ƒ»¿ƒ¿«¿ƒƒ

זה פסוק Ï‡¯NÈעל ˙Òk ‰¯Ó‡»¿»¿∆∆ƒ¿»≈
‰ÚeLÈ ÈÏ ÔÈ‡ ,‰"aw‰ ÈÙÏƒ¿≈«»»≈ƒ¿»
˙BÏÁÈÓ ÈÈÚ ÔÈ‡Â Ea ‡l‡∆»¿¿≈≈«¿«¬
,‰"aw‰ dÏ ¯Ó‡ ,EÏ ‡l‡∆»¿»«»«»»

,‡e‰ CÎÂ ÏÈ‡B‰ שישראל מאחר ƒ¿»
רק  תבוא שישועתם מאמינים

לו  רק ומייחלים מהקדושֿברוךֿהוא

¯Ó‡pL ,CÚÈLBÓ È‡84 ¬ƒƒ≈∆∆¡«
˙ÚeLz 'ÈÂ‰a ÚLB Ï‡¯NÈƒ¿»≈««¬»»¿«

ÌiÒÓe .ÌÈÓÏBÚ בתהלים הפסוק »ƒ¿«≈
‰NÚ BaL ÔÙB‡‰ ¯‡·Ï)¿»≈»∆∆«¬∆
'ÈÂ‰ EÈÏ‡ È‡Â ,(¯·c‰«»»«¬ƒ≈∆¬»»
È˙lÙz ¯˜a·e ÈzÚeLƒ«¿ƒ«…∆¿ƒ»ƒ

jÓc˜˙85'ÌÈl‰z L¯„Ó'·e , ¿«¿∆»¿ƒ¿«¿ƒƒ
ÏÚ ‰eÓÓ ‡e‰L C‡ÏÓ ,ÌL»«¿»∆¿∆«
Ïlt˙zL „Ú ÔÈzÓÓ ‰lÙz‰«¿ƒ»«¿ƒ«∆ƒ¿«≈
ÔÈn‰) ‰B¯Á‡ ‰iÒk¿≈ƒ»«¬»«ƒ¿»
ÏËBÂ ,Ï‡¯NÈ ÏL (ÔB¯Á‡‰»«¬∆ƒ¿»≈¿≈

˙BlÙz‰ Ïk ביחד המניינים כל של »«¿ƒ
‰¯ËÚ Ô˙B‡ ‰NBÚÂ כתר ¿∆»¬»»

,‰"aw‰ ÏL BL‡¯a d˙BÂ¿¿»¿…∆«»»
¯Ó‡pL86L‡¯Ï ˙BÎ¯a ∆∆¡«¿»¿…

.ÌÈÓÏBÚ‰ ÈÁ ,˜Èc«̂ƒ≈»»ƒ
¯BÓÊna ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»«ƒ¿
:˙B„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ‰Úa¯‡c¿«¿»»¿ƒƒ¿
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,'ÈÂ‰ Ï‡ e˜ÚˆiÂ«ƒ¿¬∆¬»»¿«¿≈∆

'eÎ ‰ÚeLi‰ ˙ÈNÚ בדומה «¬≈«¿»
בתהלים  האמור הפסוק לדברי

היא  שהישועה וההכרה לה' שהתפילה

הישועה. את המביאה היא ממנו רק

‰È‰L ÈÙk ,·BË ÈÏÓbL ˙B·BË ÌÈ·ÈÁÏ ÏÓBb‰ Ce¯a e‰ÊÂ¿∆»«≈¿«»ƒ∆¿»«ƒ¿ƒ∆»»
ÔÈÚa¯‡ ¯Á‡Ï ‰zÚÂ ,BzÚLa ‰Ïe‡b‰Â ‰ÁÓO‰ ÏÚa Ïˆ‡≈∆«««ƒ¿»¿«¿»¿«¿¿«»¿«««¿»ƒ

,ÔÈL לחג שנה ארבעים במלאות תשכ"ז, בשנת המאמר אמירת בעת ¿ƒ
תרפ"ז, תמוז י"ב dÈa¯cהגאולה dÈzÚc‡ LÈÈ‡ È‡˜ על אדם עומד »≈ƒƒ««¿≈¿«≈
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בזה:‚. והענין
יודע  שאינו ועאכו"כ נמצאים, הם היכן יודע לא אפילו שהוא כאלו יהודים אודות מדובר כאשר גם

לחיים. אמירת באותה כולל הוא אותם גם הנה - וכו' והכמות האיכות שלהם, המהות

הדבר  מהוה אחת, בתיבה נכללים ענינים כמה כאשר - יהודי של מציאותו שזוהי - תורה ע"פ והרי
אחת. שמציאותם הוכחה

כמ"פ  ביחד 10וכמדובר ונוז טווי שוע שצ"ל ל"שעטנז", בנוגע בהלכה מתבטא זה לפי 11שענין שזהו ,
"שעטנז". אחת: בתיבה ונכללים נרמזים ששלשתם

באותה  שנכללים בענינים שנעשית והאחדות שההתאחדות - אחדות שענינה קדושה של בענין ובפרט
באיןֿערוך. - ועד ככה, כמ"פ יותר, עוד היא תיבה

וכמבואר  החיים, היפך ענינו פירוד שהרי אחדות, הוא החיים שענין - "לחיים" בתיבת ועאכו"כ
הכתוב 12בזהר  של 13בפירוש באופן הם היסודות ארבע שכאשר חברון", היא ארבע בקרית שרה "ותמת

היסודות, ארבע של בפירוד מתבטא החיים היפך ענין ואילו חיים, של ענין זה הרי "חברון", חיבור,
מהמעמ  ח"ו להפירוד ועד מהגוף, הנשמה פירוד - העכער") נאך ("און מזה ד"אתם ויתירה ומצב ד ָ

היום" כולכם חיים זו) דביקות (שע"י אלקיכם בהוי' המדרש 14הדבקים כדברי נצחי, באופן "כיום 15, :
כו'". ומאיר כו' קיים שהוא הזה

והתחדשות „. התרעננות לפעול צריך תמוז שי"ב בענינים עיקריות מהנקודות אחת מובן ומזה
העיקר" הוא ב"המעשה בפועל שיומשך ועד :16("אּפפרישן") ָ

כך  - יחד וגם רוחניים, בחיים והן גשמיים בחיים הן החיות, ענין את עבורו רוצה אחד שכל כשם
אלא נפרדת, "לחיים" באמירת ולא שהם, מקום בכל ישראל כל את לכלול "לחיים",dze`aצריך אמירת

כאחד" "כולנו כאשר אבינו" "ברכנו - תליא בהא שהא .17ועד

"נעשים" אזי "נזכרים" וכאשר - זה מלכות" "דבר מזכירים כאשר לא 18ולכן: הכושר שעת זו הרי -
טובה, בהחלטה יומשך זה שענין אלא כמוך", לרעך ואהבת של מצותֿעשה עלי מקבל "הריני לומר רק
מעשרה  למטה בפועל ההחלטה לקיום בנוגע ועיכובים המניעות כל את מלכתחילה שיבטל תוקף ומתוך

הבע"ל. תמוז לי"בֿי"ג עד כולה, השנה כל במשך טפחים

דרבי'" אדעתי' ד"קאי הענין להיות צריך שאז הארבעים, שנת היא זו ששנה עצמו,19ובפרט בכחות
לכם" הוי' ש"נתן הכחות מלמעלה.20וגם

על ‰. שיחול ענין צ"ל לבב, וטוב שמחה ומתוך בפועל, יומשך זה שכל אמירת וכדי - מיד יו
הנ"ל  בהתוועדות (כמוזכר יי"ש כוס על כפשוטו וכיו"ב.2"לחיים" יין או ,(

באופן  גדולה, בשמחה ניגון ומתוך גדול, ובקול ביחד, כולם "לחיים", יאמרו שאכן הנכון מן ולכן,
שהם. מקום בכל ישראל לכל שיגיע

כאחד". ש"כולנו כיון אבינו", ד"ברכנו הענין את ולהמשיך

שמחה]. ניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***
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הערה 10) 255 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ. .99

ב.11) סא, נדה
(במהנ"ע).12) ב קכב, ח"א
ב.13) כג, שרה חיי
ספל"ד.14) דר"נ אבות וראה ד. ד, ואתחנן
נצבים.15) ר"פ תנחומא וראה יב. כט, נצבים בפרש"י הובא

תתכד). (רמז עה"פ יל"ש

מי"ז.16) פ"א אבות
וראה 17) העמידה. תפלת בסיום שלום" "שים ברכת נוסח

פל"ב. תניא
ונת'18) הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר

פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בס'
ע"ב.19) ריש ה, ע"ז
ג.20) כט, תבוא

f"kyz'd ,fenz a"i ,qgpit 't 'd mei zgiy

.Â"'דרבי אדעתי' איניש "קאי שאז שנין", ד"ארבעין הזמן זה הרי - (ס"ד) לעיל ,19כאמור
הוא" ואנוש גו' הלב "עקוב מלשון "איניש", בדרגת רק שהוא מי שאפילו ענין 21והיינו, על שמורה ,

האדם  נקרא שבהם השמות ד' מבין פחות היותר הוא "אנוש" שהשם וכידוע כו', מה 22החלישות ולכן, ,
לגבי  חול כמו זה הרי הקודש ללשון (שביחס תרגום בלשון הנה "אדם", בשם הקודש בלשון שנקרא

דרבי'", אדעתי' ד"קאי הענין אצלו גם נעשה שנין ארבעין לאחרי הנה - "איניש" בשם נקרא קודש)

בגמרא  רש"י חכמה 19וכפירוש - (תושב"כ החומש על ובפירושו ותבונתו", דעתו סוף "לדעת :
תבוא 23שבתורה  בפ' החכמה.24), ענין - משנתו" "וחכמת מוסיף: ,

ו  ד"ה במאמר בזה מוסקבא ומבואר ומניעות 25ידעת הנסיונות ענין נתבאר שבו הידוע [המאמר
על  להודות חייבים דארבעה הענין תוכן גם זהו והרי כו', הרמה של ענין נעשה שעי"ז כו', ועיכובים

להם  שנעשה הידוע 26הנס בקאּפיטל כמ"ש נעשה 27, זה שענין אדם"], לבני ונפלאותיו חסדו לה' "יודו : ַ
. ש"מדקדק ומייגע עי"ז התיבות) בדקדוקי והן בכללות בהענינים הן (היינו, התיבות ודקדוקי בהענינים .

כו'". חכמתו ועצם כוונתו פנימיות לעומק  בא "ה"ה ואז כו'", בזה עצמו את

ימי  קביעת אודות (ס"א) לעיל המוזכר בהמכתב הגאולה בעל בדברי גם לדקדק יש לכך, ובהתאם
כו'". ואתר אתר בכל והיהדות התורה לחיזוק והתעוררות התוועדות ליום לקובעו הוא "ראוי הגאולה:

.Ê.התוועדות של בענין היא ההתחלה כאן שגם רואים אלו, אחדות בתיבות מדייקים כאשר
והיהדות"? התורה לחיזוק "התעוררות עם "התוועדות" בין הקישור מהו ולכאורה:

אבות  במסכת המשנה דברי ע"פ מובן הענין (ש"זכות 28אך הרבים למעשה היחיד מעשה דומה שאינו
שמקרבת" לגימה ש"גדולה התוועדות, של באופן נעשה הענין כאשר ועאכו"כ מסייעתן"), שאז 29הרבים ,

אינו  שהגוף בלבד זו שלא פועלת שהלגימה והיינו, הגוף, של גם אלא הנשמה, של רק לא היא האחדות
עוז. וביתר שאת ביתר היא הרבים" "זכות ואז ההתאחדות, לענין מסייע הוא אדרבה, אלא מפריד,

שם  שמביא לשון30הידוע 2וכפי שהענין 31הכתוב בפירוש - עולמים" תשועת בהוי' נושע "ישראל
בהתאחדות. הם בנ"י שכל היינו, יחיד, לשון ד"נושע" הענין ישנו כאשר  הוא עולמים" ד"תשועת

אתר  "בכל שמגעת ועד עוז, וביתר שאת ביתר היא והיהדות" התורה לחיזוק ה"התעוררות גם ולכן,
מתוך  התוועדות נערכה פלוני שבמקום ונרגש ניכר יהודים, נמצאים שבו מקום שבכל היינו, ואתר",

והיהדות". התורה ל"חיזוק בנוגע טובות החלטות וקבלת התעוררות

("לקובעו"), היום קביעת ע"י זה הרי - ואתר" אתר "בכל עד תקפה, במלוא תהי' שההתעוררות וכדי
בטל  אינו קבוע לעולם.32כי בטל אינו - מיעוט רק שהוא והעובדה והזמן, המקום שינויי שלמרות היינו, ,

שנעשה  ובאופן בהתוועדות, המסובים כל עם שמתאחד - ההתוועדות בענין מתבטאת היום וקביעת
כו' היפך של (לא והיהדות.33קשר התורה חיזוק לידי שמביא קדושה, של אלא) ,

.Á:"והיהדות ואח"כ) (תחילה, התורה "חיזוק - בזה והדיוק
וכו'? וכו' טובות ומדות ומצוות תורה שכוללת ב"יהדות", פרט רק היא "תורה" הרי מובן: אינו לכאורה

הוא  הענין ומהי 34אך יהודי מיהו תורה ע"פ שמבררים לפני היהדות" ב"חיזוק להתחיל אפשר שאי -
יהדות.
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ט.21) יז, ירמי'
ובכ"מ.22) א. כה, שה"ש לקו"ת ראה
ובכ"מ.23) סכ"ט. אגה"ק תניא ראה
ו.24) שם,
במכתב25) הובא נ). ע' תרנ"ז (סה"מ זו פ"ב שנה תמוז ה'

שנו). ע' חכ"ד (אג"ק
ב.26) נד, ברכות
לא.27) שם, כא. שם, טו. שם, ח. קז, תהלים

מי"ח.28) פ"ה מ"ו. פ"ג
ואילך.29) סע"ב קג, סנהדרין
שם.30) מהרש"א ובחדא"ג סע"ב כג, מכות ראה
יז.31) מה, ישעי'
(32- מנחם (תורת סל"ה תש"כ תמוז י"ב שיחת גם ראה

וש"נ. .(218 ע' חכ"ח התוועדויות
א.33) כו, סנהדרין יב. ח, ישעי' ראה
ואילך.34) 145 ע' חל"ג לקו"ש גם ראה



לז f"kyz'd ,fenz a"i ,qgpit 't 'd mei zgiy

בזה:‚. והענין
יודע  שאינו ועאכו"כ נמצאים, הם היכן יודע לא אפילו שהוא כאלו יהודים אודות מדובר כאשר גם

לחיים. אמירת באותה כולל הוא אותם גם הנה - וכו' והכמות האיכות שלהם, המהות

הדבר  מהוה אחת, בתיבה נכללים ענינים כמה כאשר - יהודי של מציאותו שזוהי - תורה ע"פ והרי
אחת. שמציאותם הוכחה

כמ"פ  ביחד 10וכמדובר ונוז טווי שוע שצ"ל ל"שעטנז", בנוגע בהלכה מתבטא זה לפי 11שענין שזהו ,
"שעטנז". אחת: בתיבה ונכללים נרמזים ששלשתם

באותה  שנכללים בענינים שנעשית והאחדות שההתאחדות - אחדות שענינה קדושה של בענין ובפרט
באיןֿערוך. - ועד ככה, כמ"פ יותר, עוד היא תיבה

וכמבואר  החיים, היפך ענינו פירוד שהרי אחדות, הוא החיים שענין - "לחיים" בתיבת ועאכו"כ
הכתוב 12בזהר  של 13בפירוש באופן הם היסודות ארבע שכאשר חברון", היא ארבע בקרית שרה "ותמת

היסודות, ארבע של בפירוד מתבטא החיים היפך ענין ואילו חיים, של ענין זה הרי "חברון", חיבור,
מהמעמ  ח"ו להפירוד ועד מהגוף, הנשמה פירוד - העכער") נאך ("און מזה ד"אתם ויתירה ומצב ד ָ

היום" כולכם חיים זו) דביקות (שע"י אלקיכם בהוי' המדרש 14הדבקים כדברי נצחי, באופן "כיום 15, :
כו'". ומאיר כו' קיים שהוא הזה

והתחדשות „. התרעננות לפעול צריך תמוז שי"ב בענינים עיקריות מהנקודות אחת מובן ומזה
העיקר" הוא ב"המעשה בפועל שיומשך ועד :16("אּפפרישן") ָ

כך  - יחד וגם רוחניים, בחיים והן גשמיים בחיים הן החיות, ענין את עבורו רוצה אחד שכל כשם
אלא נפרדת, "לחיים" באמירת ולא שהם, מקום בכל ישראל כל את לכלול "לחיים",dze`aצריך אמירת

כאחד" "כולנו כאשר אבינו" "ברכנו - תליא בהא שהא .17ועד

"נעשים" אזי "נזכרים" וכאשר - זה מלכות" "דבר מזכירים כאשר לא 18ולכן: הכושר שעת זו הרי -
טובה, בהחלטה יומשך זה שענין אלא כמוך", לרעך ואהבת של מצותֿעשה עלי מקבל "הריני לומר רק
מעשרה  למטה בפועל ההחלטה לקיום בנוגע ועיכובים המניעות כל את מלכתחילה שיבטל תוקף ומתוך

הבע"ל. תמוז לי"בֿי"ג עד כולה, השנה כל במשך טפחים

דרבי'" אדעתי' ד"קאי הענין להיות צריך שאז הארבעים, שנת היא זו ששנה עצמו,19ובפרט בכחות
לכם" הוי' ש"נתן הכחות מלמעלה.20וגם

על ‰. שיחול ענין צ"ל לבב, וטוב שמחה ומתוך בפועל, יומשך זה שכל אמירת וכדי - מיד יו
הנ"ל  בהתוועדות (כמוזכר יי"ש כוס על כפשוטו וכיו"ב.2"לחיים" יין או ,(

באופן  גדולה, בשמחה ניגון ומתוך גדול, ובקול ביחד, כולם "לחיים", יאמרו שאכן הנכון מן ולכן,
שהם. מקום בכל ישראל לכל שיגיע

כאחד". ש"כולנו כיון אבינו", ד"ברכנו הענין את ולהמשיך

שמחה]. ניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***
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הערה 10) 255 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ. .99

ב.11) סא, נדה
(במהנ"ע).12) ב קכב, ח"א
ב.13) כג, שרה חיי
ספל"ד.14) דר"נ אבות וראה ד. ד, ואתחנן
נצבים.15) ר"פ תנחומא וראה יב. כט, נצבים בפרש"י הובא

תתכד). (רמז עה"פ יל"ש

מי"ז.16) פ"א אבות
וראה 17) העמידה. תפלת בסיום שלום" "שים ברכת נוסח

פל"ב. תניא
ונת'18) הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר

פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בס'
ע"ב.19) ריש ה, ע"ז
ג.20) כט, תבוא
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.Â"'דרבי אדעתי' איניש "קאי שאז שנין", ד"ארבעין הזמן זה הרי - (ס"ד) לעיל ,19כאמור
הוא" ואנוש גו' הלב "עקוב מלשון "איניש", בדרגת רק שהוא מי שאפילו ענין 21והיינו, על שמורה ,

האדם  נקרא שבהם השמות ד' מבין פחות היותר הוא "אנוש" שהשם וכידוע כו', מה 22החלישות ולכן, ,
לגבי  חול כמו זה הרי הקודש ללשון (שביחס תרגום בלשון הנה "אדם", בשם הקודש בלשון שנקרא

דרבי'", אדעתי' ד"קאי הענין אצלו גם נעשה שנין ארבעין לאחרי הנה - "איניש" בשם נקרא קודש)

בגמרא  רש"י חכמה 19וכפירוש - (תושב"כ החומש על ובפירושו ותבונתו", דעתו סוף "לדעת :
תבוא 23שבתורה  בפ' החכמה.24), ענין - משנתו" "וחכמת מוסיף: ,

ו  ד"ה במאמר בזה מוסקבא ומבואר ומניעות 25ידעת הנסיונות ענין נתבאר שבו הידוע [המאמר
על  להודות חייבים דארבעה הענין תוכן גם זהו והרי כו', הרמה של ענין נעשה שעי"ז כו', ועיכובים

להם  שנעשה הידוע 26הנס בקאּפיטל כמ"ש נעשה 27, זה שענין אדם"], לבני ונפלאותיו חסדו לה' "יודו : ַ
. ש"מדקדק ומייגע עי"ז התיבות) בדקדוקי והן בכללות בהענינים הן (היינו, התיבות ודקדוקי בהענינים .

כו'". חכמתו ועצם כוונתו פנימיות לעומק  בא "ה"ה ואז כו'", בזה עצמו את

ימי  קביעת אודות (ס"א) לעיל המוזכר בהמכתב הגאולה בעל בדברי גם לדקדק יש לכך, ובהתאם
כו'". ואתר אתר בכל והיהדות התורה לחיזוק והתעוררות התוועדות ליום לקובעו הוא "ראוי הגאולה:

.Ê.התוועדות של בענין היא ההתחלה כאן שגם רואים אלו, אחדות בתיבות מדייקים כאשר
והיהדות"? התורה לחיזוק "התעוררות עם "התוועדות" בין הקישור מהו ולכאורה:

אבות  במסכת המשנה דברי ע"פ מובן הענין (ש"זכות 28אך הרבים למעשה היחיד מעשה דומה שאינו
שמקרבת" לגימה ש"גדולה התוועדות, של באופן נעשה הענין כאשר ועאכו"כ מסייעתן"), שאז 29הרבים ,

אינו  שהגוף בלבד זו שלא פועלת שהלגימה והיינו, הגוף, של גם אלא הנשמה, של רק לא היא האחדות
עוז. וביתר שאת ביתר היא הרבים" "זכות ואז ההתאחדות, לענין מסייע הוא אדרבה, אלא מפריד,

שם  שמביא לשון30הידוע 2וכפי שהענין 31הכתוב בפירוש - עולמים" תשועת בהוי' נושע "ישראל
בהתאחדות. הם בנ"י שכל היינו, יחיד, לשון ד"נושע" הענין ישנו כאשר  הוא עולמים" ד"תשועת

אתר  "בכל שמגעת ועד עוז, וביתר שאת ביתר היא והיהדות" התורה לחיזוק ה"התעוררות גם ולכן,
מתוך  התוועדות נערכה פלוני שבמקום ונרגש ניכר יהודים, נמצאים שבו מקום שבכל היינו, ואתר",

והיהדות". התורה ל"חיזוק בנוגע טובות החלטות וקבלת התעוררות

("לקובעו"), היום קביעת ע"י זה הרי - ואתר" אתר "בכל עד תקפה, במלוא תהי' שההתעוררות וכדי
בטל  אינו קבוע לעולם.32כי בטל אינו - מיעוט רק שהוא והעובדה והזמן, המקום שינויי שלמרות היינו, ,

שנעשה  ובאופן בהתוועדות, המסובים כל עם שמתאחד - ההתוועדות בענין מתבטאת היום וקביעת
כו' היפך של (לא והיהדות.33קשר התורה חיזוק לידי שמביא קדושה, של אלא) ,

.Á:"והיהדות ואח"כ) (תחילה, התורה "חיזוק - בזה והדיוק
וכו'? וכו' טובות ומדות ומצוות תורה שכוללת ב"יהדות", פרט רק היא "תורה" הרי מובן: אינו לכאורה

הוא  הענין ומהי 34אך יהודי מיהו תורה ע"פ שמבררים לפני היהדות" ב"חיזוק להתחיל אפשר שאי -
יהדות.
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ט.21) יז, ירמי'
ובכ"מ.22) א. כה, שה"ש לקו"ת ראה
ובכ"מ.23) סכ"ט. אגה"ק תניא ראה
ו.24) שם,
במכתב25) הובא נ). ע' תרנ"ז (סה"מ זו פ"ב שנה תמוז ה'

שנו). ע' חכ"ד (אג"ק
ב.26) נד, ברכות
לא.27) שם, כא. שם, טו. שם, ח. קז, תהלים

מי"ח.28) פ"ה מ"ו. פ"ג
ואילך.29) סע"ב קג, סנהדרין
שם.30) מהרש"א ובחדא"ג סע"ב כג, מכות ראה
יז.31) מה, ישעי'
(32- מנחם (תורת סל"ה תש"כ תמוז י"ב שיחת גם ראה

וש"נ. .(218 ע' חכ"ח התוועדויות
א.33) כו, סנהדרין יב. ח, ישעי' ראה
ואילך.34) 145 ע' חל"ג לקו"ש גם ראה
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הכתוב  כלשון מהחייב, הזכאי ונפרד ברור, הכל נעשה המשיח, לביאת שמתקרבים שככל - ובהקדמה
גו'".35בדניאל  ויצרפו ויתלבנו "יתבררו הגאולה: בנבואת

מהי  לידע כדי התורה בהבנת צורך שיהי' שיערו לא מעולם לעניננו: לאחרונה ובנוגע אך יהדות,
לחושך" ואור לאור חושך "שמים זה בענין שגם ובמוחש, בפועל .36רואים

יודעים  אזי בחוזק, אצלו היא התורה וכאשר התורה"; ב"חיזוק ההתעוררות התחלת להיות צריכה ולכן
הקב"ה. רצון ע"פ אצלו נחשב היהדות שענין

יהודי" נקרא זרה בעבודה הכופר "שכל - המציאות 37ובכללות כל את ומסלק "כופר" שהוא והיינו, ,
לו" שזרה "עבודה בו,38של כופר הוא הרי - סיני הר מעמד עם קשור שאינו ליהדות, שייך שאינו דבר ;

בזה. כופר לכן לו, "זר" שזהו כיון אבל הענינים, וכל מעלות מיני כל בו להיות יכולים לו; "זר" להיותו

.Ë:תמוז די"בֿי"ג הענין שהראה מה גם וזהו
עצמו  את להעמיד לו ואסור אדירה, מלוכה כנגד במלחמה יצא אחד שאדם מקום שאין טענות אז היו
ל"את  ועד בעקבותיו, ההולכים וכל תלמידיו את אלא עצמו, את רק  לא בסכנה להעמיד ועאכו"כ בסכנה,

באמרם, - יכונה" ישראל בשם zecdiאשר t"ry שזה כיון והמצוות, התורה דהפצת בעבודה לעסוק אסור
ויום. יום בכל ממש בפועל סכנה עם קשור

כמ"פ  כמדובר - הלעו"ז להפיכת ועד נצחון, של ענין הי' לגבי 39ובפועל הנסיון מעלת ענין אז שהי'
כזכיות" לו נעשו "זדונות בדוגמת טוב, של ענין נעשה שמלעו"ז - ומיהרו 40בירורים אישרו עצמם שהם ,

מצרים" מארץ צאתך ב"ימי שהי' ע"ד כו', אתכם"41ולחצו יגרש "גרש בנוגע 42- פרטים בכמה הי' וכך ,
תמוז. די"בֿי"ג לגאולה

.È עם מוכנים להיות צריכים לראש שלכל - התוצאות בהבנת והעמקה, הארה אור, מביא זה וענין
נפש". ה"מסירות ענין

תמוז  י"ב בשיחת ביאר והשמחה הגאולה שבעל הכוונה43וכפי שאין -ytgl,נפש מסירות

בזה - לא אבל פרטית, עבודה רק זוהי לאמיתתו; באמת ה' עבודת אמיתית שאינו ענין כבר שזהו
הזולת  על לפעול ביכלתו שיש מי של עבודתו ועאכו"כ העבודה, כללות -מתבטאת

מס"נ; חיפש שלא - אבינו אברהם מעלת שזוהי שם, שמבאר וכפי 

עולם" אֿל הוי' בשם שם "ויקרא - שליחות לו שיש ידע ויקריא"44אברהם אלא ויקרא תיקרי "אל ,45,
עולם", "אֿל הוא שה' יכריז עצמו שהעולם עד לעולם ולהכריז לצאת שענינו היינו,

שנה - דארבעים העילוי מבואר שבו בדרוש הזקן רבינו שמבאר "ולא 46וכפי עולם", ד"אֿל הדיוק ,
זו" לבירה ("בעה"ב אותם המחי' והוא בפ"ע, ודבר יש הוא שהעולם העולם, כי 47אֿל כו'", כן אינו ,(

מלבדו" עוד ע"י 48"אין אותו שרואים כפי ה"עולם", ע"י (גם) אותו שרואים "אֿל", רק שישנו כך, ,
תומ"צ  ועניני -ביהמ"ק

הי' שאם אלא אברהם, של עבודתו היתה זה אצלו ובענין זה הי' מס"נ, של בענין זה בשביל צורך
מס"נ; חיפש לא הוא אבל המוכן, מן
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יו"ד.35) יב,
כ.36) ה, ישעי'
רע"א.37) יג, מגילה
א.38) קי, ב"ב
תמוז39) די"ב ליראיך נתת ד"ה -ראה מנחם (תורת תשי"א

וראה וש"נ. ואילך). 179 ע' ח"ג הגומל התוועדויות ברוך ד"ה גם
ע' נ חלק התוועדויות - מנחם (תורת פ"ה בהתוועדות שנאמר

.(150
ב.40) פו, יומא

טו.41) ז, מיכה
א.42) יא, בא
תש"ד 43) (סה"ש ס"ט תש"ד .(154 ע' תש"ב (סה"ש תש"ב

.(156 ע'
לג.44) כא, וירא
ואילך.45) סע"א יו"ד, סוטה
ג.46) מג, תבוא לקו"ת
רפל"ט.47) ב"ר ראה
לה.48) ד, ואתחנן
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ואקיימנו" לידי יבוא "מתי מס"נ, אחר ענינו 49החיפוש זה אין אבל נשמה, של פרטית עבודה זה הרי -
לשלשה" אלא אבות קורין "אין האבות, מג' אחד בתור אברהם אור'50של ב'תורה כמבואר zea`d"שבחי'51,

. ודור דור בכל אחריהם לבניהם ירושה שאר היא אבל וכו', אברהם אלהי אבותינו אלהי אומרים ולכן .
. לוי שמעון ראובן השבטים כגון הצדיקים, ומעלת אלו,בחינות ומדרגות בחי' כלל בו שאין אדם לך יש .

אברהם  של עבודתו אופן מישראל מכאו"א נדרש ולכן כו'", אדם בכל להיות צריך האבות בחי' משא"כ
מלבדו". עוד ש"אין יכריז שהעולם ולפעול - "ויקריא" - להכריז לחפש אלא מס"נ, לחפש לא - אבינו

להכרזת  העולם של וההסתר ההעלם את שמהפכים - כזכיות" לו נעשו ד"זדונות הענין תוכן גם וזהו
עולם". אֿל גו' "ויקרא אלקות,

לידע  - שלאח"ז הדורות לכל ההוראה גם זו הרי ובמילא ס"טֿי), (כנ"ל תמוז י"בֿי"ג שפעל מה וזהו
אור" ותורה מצוה "נר ולהפיץ לילך לבדו,52שצריך זאת לעשות יכול שאינו אלא, ואתר", אתר "בכל ,

מניעה, זו אין - במס"נ צורך יש וכאשר מסייעתו"; הרבים "זכות שאז "התוועדות", תחילה צ"ל ולכן
בתחתונים" דירה ית' לו ד"לעשות הענין זה ואין שלו, השליחות היא זו לא כו',53אבל פרט רק (זהו

בארוכה). כנ"ל

.‡È:"'דרבי אדעתי' איניש (אפילו) "קאי שאז הארבעים, בשנת במיוחד ומתחדש חוזר זה וכל
בז  פועלים אזי יהדות, מהי התורה ע"פ שיודעים שלאחרי - והיהדות" התורה ב"חיזוק לפעול חיזוק.יש ה

שענינה  - והיהדות") התורה לחיזוק ("התעוררות "התעוררות" של הקדמה לאחרי בא אמיתי וחיזוק
השינה. היפך בפשטות, הוא

("התוועדות  "התוועדות" תחילה שיש עי"ז זה הרי - עניניו בכל שיתעורר להתעוררות, לבוא וכדי
שבסביבתו. בנ"י עם שמתאחד כו'"), והתעוררות

גו'" "ענני ופועלת רצון", "עת תמיד היא הציבור תפלת שהרי - רצון" ב"עת נעשה זה .54וענין

לשמוע" ואזנים לראות ועינים לדעת לב לכם ה' "נתן בודאי הצ"צ 20ואז של בדרוש כמבואר דקאי 55, ,
המדות, משכן מקום ב"לב", גם ונמשך  (חו"ב), ואזנים עינים הדעת, שזהו"ע  שבראש, המוחין על

העיקר" הוא ו"המעשה ומעשה, דיבור במחשבה טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל אח"כ נמשך ,16ואז

לבב. וטוב שמחה ומתוך

***

.·È"ותבונתו דעתו סוף "לדעת שנין", ארבעין עד דרבי' אדעתי' איניש קאי  "לא למארז"ל בנוגע
הלשון  פשטות לפרש לכאורה יכולים - לגאולה שנה ארבעים במלאות בנדו"ד, ועד"ז - משנתו" "וחכמת

"'izrc`בנוגע רק היא שהכוונה .56רבו zxezlדרבי'",
שלכן, התלמיד, לגבי בערך שלא היא הרב של גדלותו כאשר הנה שכל, דבר אודות כשמדובר כלומר:
רק  לו שנותן ועד מצומצם, באופן השכל את לו ליתן צריך הרב, שכל את לקבל יוכל שהתלמיד כדי
"וחכמת  ותבונתו" דעתו "סוף מיד לקבל יכול אינו השכל חיצוניות שע"י מובן, הרי השכל, חיצוניות
"בהענינים  וידייק כשיתייגע שנים, ריבוי לאחרי ורק הרב, אל בערך שלא קטן להיותו רבו, של משנתו"

כו'". חכמתו ועצם כוונתו פנימיות "לעומק  יבוא אזי התיבות" ודקדוקי
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ב.49) סא, ברכות
ב.50) טז, שם
וארא.51) ר"פ
כג.52) ו, משלי
במדב"ר 53) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,

רע"א.54) ח, ברכות וראה יד. סט, תהלים
במכתב 55) הובא (ועוד). תתשכב ע' תבוא אוה"ת ראה

25 ע'שבהערה ריש חמ"ד התוועדויות - מנחם תורת גם וראה .
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שם.56) הנ"ל מכתב ראה
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הכתוב  כלשון מהחייב, הזכאי ונפרד ברור, הכל נעשה המשיח, לביאת שמתקרבים שככל - ובהקדמה
גו'".35בדניאל  ויצרפו ויתלבנו "יתבררו הגאולה: בנבואת

מהי  לידע כדי התורה בהבנת צורך שיהי' שיערו לא מעולם לעניננו: לאחרונה ובנוגע אך יהדות,
לחושך" ואור לאור חושך "שמים זה בענין שגם ובמוחש, בפועל .36רואים

יודעים  אזי בחוזק, אצלו היא התורה וכאשר התורה"; ב"חיזוק ההתעוררות התחלת להיות צריכה ולכן
הקב"ה. רצון ע"פ אצלו נחשב היהדות שענין

יהודי" נקרא זרה בעבודה הכופר "שכל - המציאות 37ובכללות כל את ומסלק "כופר" שהוא והיינו, ,
לו" שזרה "עבודה בו,38של כופר הוא הרי - סיני הר מעמד עם קשור שאינו ליהדות, שייך שאינו דבר ;

בזה. כופר לכן לו, "זר" שזהו כיון אבל הענינים, וכל מעלות מיני כל בו להיות יכולים לו; "זר" להיותו

.Ë:תמוז די"בֿי"ג הענין שהראה מה גם וזהו
עצמו  את להעמיד לו ואסור אדירה, מלוכה כנגד במלחמה יצא אחד שאדם מקום שאין טענות אז היו
ל"את  ועד בעקבותיו, ההולכים וכל תלמידיו את אלא עצמו, את רק  לא בסכנה להעמיד ועאכו"כ בסכנה,

באמרם, - יכונה" ישראל בשם zecdiאשר t"ry שזה כיון והמצוות, התורה דהפצת בעבודה לעסוק אסור
ויום. יום בכל ממש בפועל סכנה עם קשור

כמ"פ  כמדובר - הלעו"ז להפיכת ועד נצחון, של ענין הי' לגבי 39ובפועל הנסיון מעלת ענין אז שהי'
כזכיות" לו נעשו "זדונות בדוגמת טוב, של ענין נעשה שמלעו"ז - ומיהרו 40בירורים אישרו עצמם שהם ,

מצרים" מארץ צאתך ב"ימי שהי' ע"ד כו', אתכם"41ולחצו יגרש "גרש בנוגע 42- פרטים בכמה הי' וכך ,
תמוז. די"בֿי"ג לגאולה

.È עם מוכנים להיות צריכים לראש שלכל - התוצאות בהבנת והעמקה, הארה אור, מביא זה וענין
נפש". ה"מסירות ענין

תמוז  י"ב בשיחת ביאר והשמחה הגאולה שבעל הכוונה43וכפי שאין -ytgl,נפש מסירות

בזה - לא אבל פרטית, עבודה רק זוהי לאמיתתו; באמת ה' עבודת אמיתית שאינו ענין כבר שזהו
הזולת  על לפעול ביכלתו שיש מי של עבודתו ועאכו"כ העבודה, כללות -מתבטאת

מס"נ; חיפש שלא - אבינו אברהם מעלת שזוהי שם, שמבאר וכפי 

עולם" אֿל הוי' בשם שם "ויקרא - שליחות לו שיש ידע ויקריא"44אברהם אלא ויקרא תיקרי "אל ,45,
עולם", "אֿל הוא שה' יכריז עצמו שהעולם עד לעולם ולהכריז לצאת שענינו היינו,

שנה - דארבעים העילוי מבואר שבו בדרוש הזקן רבינו שמבאר "ולא 46וכפי עולם", ד"אֿל הדיוק ,
זו" לבירה ("בעה"ב אותם המחי' והוא בפ"ע, ודבר יש הוא שהעולם העולם, כי 47אֿל כו'", כן אינו ,(

מלבדו" עוד ע"י 48"אין אותו שרואים כפי ה"עולם", ע"י (גם) אותו שרואים "אֿל", רק שישנו כך, ,
תומ"צ  ועניני -ביהמ"ק

הי' שאם אלא אברהם, של עבודתו היתה זה אצלו ובענין זה הי' מס"נ, של בענין זה בשביל צורך
מס"נ; חיפש לא הוא אבל המוכן, מן
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א.38) קי, ב"ב
תמוז39) די"ב ליראיך נתת ד"ה -ראה מנחם (תורת תשי"א

וראה וש"נ. ואילך). 179 ע' ח"ג הגומל התוועדויות ברוך ד"ה גם
ע' נ חלק התוועדויות - מנחם (תורת פ"ה בהתוועדות שנאמר

.(150
ב.40) פו, יומא

טו.41) ז, מיכה
א.42) יא, בא
תש"ד 43) (סה"ש ס"ט תש"ד .(154 ע' תש"ב (סה"ש תש"ב

.(156 ע'
לג.44) כא, וירא
ואילך.45) סע"א יו"ד, סוטה
ג.46) מג, תבוא לקו"ת
רפל"ט.47) ב"ר ראה
לה.48) ד, ואתחנן
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ואקיימנו" לידי יבוא "מתי מס"נ, אחר ענינו 49החיפוש זה אין אבל נשמה, של פרטית עבודה זה הרי -
לשלשה" אלא אבות קורין "אין האבות, מג' אחד בתור אברהם אור'50של ב'תורה כמבואר zea`d"שבחי'51,

. ודור דור בכל אחריהם לבניהם ירושה שאר היא אבל וכו', אברהם אלהי אבותינו אלהי אומרים ולכן .
. לוי שמעון ראובן השבטים כגון הצדיקים, ומעלת אלו,בחינות ומדרגות בחי' כלל בו שאין אדם לך יש .

אברהם  של עבודתו אופן מישראל מכאו"א נדרש ולכן כו'", אדם בכל להיות צריך האבות בחי' משא"כ
מלבדו". עוד ש"אין יכריז שהעולם ולפעול - "ויקריא" - להכריז לחפש אלא מס"נ, לחפש לא - אבינו

להכרזת  העולם של וההסתר ההעלם את שמהפכים - כזכיות" לו נעשו ד"זדונות הענין תוכן גם וזהו
עולם". אֿל גו' "ויקרא אלקות,

לידע  - שלאח"ז הדורות לכל ההוראה גם זו הרי ובמילא ס"טֿי), (כנ"ל תמוז י"בֿי"ג שפעל מה וזהו
אור" ותורה מצוה "נר ולהפיץ לילך לבדו,52שצריך זאת לעשות יכול שאינו אלא, ואתר", אתר "בכל ,

מניעה, זו אין - במס"נ צורך יש וכאשר מסייעתו"; הרבים "זכות שאז "התוועדות", תחילה צ"ל ולכן
בתחתונים" דירה ית' לו ד"לעשות הענין זה ואין שלו, השליחות היא זו לא כו',53אבל פרט רק (זהו

בארוכה). כנ"ל

.‡È:"'דרבי אדעתי' איניש (אפילו) "קאי שאז הארבעים, בשנת במיוחד ומתחדש חוזר זה וכל
בז  פועלים אזי יהדות, מהי התורה ע"פ שיודעים שלאחרי - והיהדות" התורה ב"חיזוק לפעול חיזוק.יש ה

שענינה  - והיהדות") התורה לחיזוק ("התעוררות "התעוררות" של הקדמה לאחרי בא אמיתי וחיזוק
השינה. היפך בפשטות, הוא

("התוועדות  "התוועדות" תחילה שיש עי"ז זה הרי - עניניו בכל שיתעורר להתעוררות, לבוא וכדי
שבסביבתו. בנ"י עם שמתאחד כו'"), והתעוררות

גו'" "ענני ופועלת רצון", "עת תמיד היא הציבור תפלת שהרי - רצון" ב"עת נעשה זה .54וענין

לשמוע" ואזנים לראות ועינים לדעת לב לכם ה' "נתן בודאי הצ"צ 20ואז של בדרוש כמבואר דקאי 55, ,
המדות, משכן מקום ב"לב", גם ונמשך  (חו"ב), ואזנים עינים הדעת, שזהו"ע  שבראש, המוחין על

העיקר" הוא ו"המעשה ומעשה, דיבור במחשבה טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל אח"כ נמשך ,16ואז

לבב. וטוב שמחה ומתוך

***

.·È"ותבונתו דעתו סוף "לדעת שנין", ארבעין עד דרבי' אדעתי' איניש קאי  "לא למארז"ל בנוגע
הלשון  פשטות לפרש לכאורה יכולים - לגאולה שנה ארבעים במלאות בנדו"ד, ועד"ז - משנתו" "וחכמת

"'izrc`בנוגע רק היא שהכוונה .56רבו zxezlדרבי'",
שלכן, התלמיד, לגבי בערך שלא היא הרב של גדלותו כאשר הנה שכל, דבר אודות כשמדובר כלומר:
רק  לו שנותן ועד מצומצם, באופן השכל את לו ליתן צריך הרב, שכל את לקבל יוכל שהתלמיד כדי
"וחכמת  ותבונתו" דעתו "סוף מיד לקבל יכול אינו השכל חיצוניות שע"י מובן, הרי השכל, חיצוניות
"בהענינים  וידייק כשיתייגע שנים, ריבוי לאחרי ורק הרב, אל בערך שלא קטן להיותו רבו, של משנתו"

כו'". חכמתו ועצם כוונתו פנימיות "לעומק  יבוא אזי התיבות" ודקדוקי
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ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,

רע"א.54) ח, ברכות וראה יד. סט, תהלים
במכתב 55) הובא (ועוד). תתשכב ע' תבוא אוה"ת ראה
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שם.56) הנ"ל מכתב ראה
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הגאולה  נס כמו בעולם, מאורע ראיית אודות אלא) שכל, דבר אודות (לא מדובר כאשר ועפ"ז,
שייך  ולא הדבר, את שמראים באופן הצמצום ענין לכאורה שייך לא שבזה וכיו"ב, תמוז, די"בֿי"ג
לאו, ואם שהוא, כמו הענין את מיד שתופסים או ממהֿנפשך: אזי - התיבות" ב"דקדוקי לדייק לאח"ז
כמו  בהם לדייק שיכולים "תיבות" כאן אין שהרי וכו', שנתיים או שנה לאחרי בזה שיתוסף שייך לא

דרבי'". ב"דעתי'

שלא  כך, העשי', בעולם בפועל מעשה של ענין שזהו כיון (א) אופנים: בב' להיות יכול זה וענין
בעולם  - להיפך (ב) שהוא, כמו בשלימותו הענין את לוקחים אזי - לא או צמצום בזה שיהי' שייך
מקבל  הוא זו וחיצוניות חיצוניות, רק זה הרי מיד שמקבל מה ולכן, בהעלם, הם הענינים כל העשי'
ע"י  זאת יקבל אא"כ זאת, לקבל לו יועילו לא שנין ארבעין גם הנה - לפנימיות בנוגע ואילו בשלימותה,

`xgלימוד mewnn.עצמו זה ממאורע לא אבל ,

כן  לומר אין באמת כי:56אבל ,

"שנאמר  מזה בגמרא למדים שנין" ארבעין עד כו' קאי ד"לא ארבעים 57הענין במדבר אתכם ואולך
פשוטו" מידי יוצא מקרא ("אין הכתובים בפשטות והרי וגו'", לב לכם ה' נתן ולא וכתיב לא 58שנה, (

של ענין אודות שאירעוdxezמדובר מאורעות אודות אלא ,lreta 'iyra. הגדולות "המסות האותות - .
ההם" הגדולים מעשה.59והמופתים בשעת שהי' מכמו יותר שנין" "ארבעין לאחרי עילוי ניתוסף שבהם ,

הבעש"ט  מאמר ע"פ יותר מן 60ויובן מלמעלה, הוראה זה הרי שומע, או רואה שיהודי דבר שכל
בבחי' הוא הישראלי איש של בחייו העשי' בעולם שקורה ענין שכל ונמצא, ה'. לעבודת בנוגע השמים,
בזה  ההתבוננות להיות צריכה דרבי'", אדעתי' "קאי שיהי' וכדי מהקב"ה, והוראה תורה רבו", "תורת

שנה  ארבעים .61במשך

כמו"כ  אבל התיבות", ודקדוקי "בהענינים הדיוק ע"י נעשה זה הרי דיבור, של לענין שבנוגע אלא
בכל  וכיו"ב ההם", הגדולים והמופתים "האותות עם הקשורים המאורעות בפרטי גם ולדייק לעיין יכולים

בנסו" מכיר אינו הנס בעל ש"אפילו אע"פ וצעד, צעד כל על פרטית השגחה לראיית בנוגע ודור, .62דור

.‚È:ביותר גדולה קושיא על תירוץ - ענין עוד ולבאר להוסיף ויש
הי' שכבר למי רק לכאורה שייך תרפ"ז בשנת לגאולה ביחס דרבי'" אדעתי' איניש ד"קאי הענין
אדעתי' "קאי שנין ארבעין לאחרי ולכן, בזה, להתבונן שנה ארבעים לו היו ומאז ההיא, בעת ברֿדעת
שהיו  ומצב במעמד אז היו שלא או כן, לאחרי שנולדו אלו משא"כ זה; למאורע הקשור בכל דרבי'"
יהי' אצלם הנה - זמן לאחר רק אודותיו ושמעו שתהי', סיבה מאיזו זה, מאורע אודות לשמוע יכולים
רב. זמן משך לאחרי במדבר") שנה ארבעים אתכם "ואולך בפסוק כמו (כפשוטו, שנה דארבעים המנין

וא  לראות ועינים לדעת "לב שצ"ל והתביעה הדרישה ואחד.ולכאורה, אחד לכל בנוגע היא לשמוע" זנים

בפשטות: - הוא בזה הביאור אך

בא  שנין ארבעין ולאחרי לעומקו, הענין את לקח שלא אלא שמיעה, בעל אז שהי' אחד ישנו כאשר
פנימיות  עצם את בסביבתו שנמצאים אלו לכל למסור ביכלתו אזי - דרבי'" אדעתי' ש"קאי ומצב למעמד 

דרבי'". ב"דעתי' שהשיג הכוונה

אחד  וישנו שנה ארבעים שעברו לאחרי אבל לזה; שהגיע אחד אף אין - שנה ארבעים קודם כלומר:
דרבי'". ב"דעתי' שהשיג מה לכולם למסור הוא יכול - דרבי'" אדעתי' ש"קאי
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ד.57) כט, תבוא
וש"נ.58) א. סג, שבת
ב.59) שם,
(נעתק 60) וש"נ ואילך. סרכ"ג בהוספות טוב שם כתר ראה

וש"נ. שנז). ע' (שם הנ"ל מכתב גם וראה אייר). ט יום" ב"היום
זו).61) (משיחה 166 ע' בפנים (סי"ד) דלקמן לקו"ש גם ראה
א.62) לא, נדה
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גופא: מהפרשה מוכרח זה וענין

הזה", היום עד גו' לדעת לב לכם ה' נתן ש"לא הארבעים בשנת לבנ"י אמר רבינו משה כאשר
לא  ולפיכך שנה, ארבעים עד משנתו וחכמת רבו של דעתו סוף על עומד אדם "שאין רש"י, וכפירוש
וגו'" הברית דברי כל את ושמרתם לפיכך יקפיד, ואילך מכאן אבל הזה, היום עד המקום עליכם הקפיד
שאירעו  שבשעה לאלו רק ולא מזה, פחות וגם שנה, ל"ט בני אז שהיו לאלו גם נאמרו אלו דברים הרי -
הארבעים  בשנת להיות הוצרכו ובמילא ברֿמצוה, לאחרי כבר היו ההם" הגדולים והמופתים "האותות

הכתובים. פשטות היפך שזהו - שנה נ"ג בני לכלֿהפחות

"האותות  שאירעו מאז שנה ארבעים שעברו שלאחרי - כתובים של פשוטם בפירוש ועכצ"ל
edyinוהמופתים", epyi לא שעדיין אלו גם ולכן, לשמוע". ואזנים לראות ועינים לדעת "לב לו יש שכבר

("גיי  ממנו ולשמוע אותו לשאול הם יכולים ולשמוע, לראות לדעת שייכים היו לא שעדיין או אז, נולדו
אים"!). ביי פרעג און

בנוגע  דרבי'" אדעתי' ד"קאי הענין אודות בהמדובר שהכוונה - לפועל בנוגע הענין פשטות הוא וכן
שנה! ל"ט בני רק שהם לאלו בנוגע גם היא תמוז לי"בֿי"ג

שהוצרך מי ישנו envraואדרבה: rbiizdl להתעמק עצומה יגיעה שזוהי ומובן, שנה, ארבעים במשך
חדש; ענין יום בכל שיהי' לרצות בניֿאדם שטבע בשעה בה בעבר, שאירע במאורע שנה ארבעים במשך
צריך  רק (הוא המוכן דבר לו נותנים אלא זה, על להתייגע צריך אינו - שנה ל"ט בן רק שהוא מי אבל

דערהערן" און "הערן - ולקלוט לשמוע ולבקש, הדברים 63לבוא מכוונים שאליו עאכו"כ הרי שכן, וכיון ,(
שנין". ה"ארבעין במציאות שישנם לאחרי להיות שצריכים הענינים כל ממנו ודורשים ובעיקר,

.„È ולהגיע בו להתבונן יש תרפ"ז, בשנת שאירע לענין בנוגע בשלמא שטוען: מי ישנו עדיין אך
בהיותו  והגאולה השמחה מבעל שקיבל להוראות בנוגע אבל משנתו"; "וחכמת ותבונתו" דעתו ל"סוף
זמן  עוד לו שיש כך, שנה, ארבעים עברו לא עדיין - תש"י בשנת ההסתלקות שלפני ליום עד בארה"ב,

בדעתו. להתיישב
הכתובים: מפשטות ללמוד יש זה בענין גם ובכן,

שאירעו, מאז שנה ארבעים עברו לא שעדיין מאורעות אודות גם מדובר שבפרשה הביאור, המשך
שנה  הארבעים בסוף שנאמרו ענינים על גם המקום עליכם יקפיד ואילך שמכאן מה -וכן

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י 64.164הוגה ע' חל"ד בלקו"ש

ישנו שכאשר מובן, `cgומזה oipr,רבו של משנתו" "וחכמת ותבונתו" דעתו ל"סוף מגיעים שבו
משנתו", "וחכמת ותבונתו" דעתו ל"סוף הגיע שכבר לאחרי כמו שלאח"ז הענינים בכל גם לעסוק עליו

הרב. של כמו שכלו נעשה שבה מסויימת נקודה שישנה כיון

שייך  לא אזי - אליו בערך שלא הרב ושכל קטן, תלמיד אלא אינו שהוא ביניהם, ערך שאין זמן כל
בחיצוניות  רק לא דרבי'", "דעתי' עם התלמיד השתווה שבו אחד ענין ישנו כאשר אבל עליו; שיקפידו
משנתו" "וחכמת ותבונתו" דעתו ל"סוף שהגיע באופן אלא סתם, בפנימיות רק ולא בפנימיות, גם אלא

כו'" כמוהו יחוד שאין נפלא ב"יחוד שנתאחד כיון הרי הנה 65- עצמו, הרב עם גם ועי"ז הרב, שכל עם
עדי  עברו לא שמהם אלו בענינים ההנחה גם מצד אלא השכל, מצד רק לא לעסוק צריך שנה, ארבעים ין

הרב. כוונת פנימיות לעצם בהתאם בעצם,

כפי  הענינים כל אצלו נעשים ממילא בדרך אזי הרב, אל ונתינה מסירה ישנה שכאשר - בזה והענין
צורך  אין העצם, ומצד הרב, כוונת פנימיות עצם את ש"לוקח" שלו, העצם עם קשור שזה כיון הכוונה,

כן. נעשה ממילא בדרך אלא בשכל, והסברה בהבנה
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תרצ"ט 63) (סה"ש ס"ד תרצ"ט תמוז י"ב שיחת 343).ראה ע'
וש"נ.

תשכ"ט.64) כסלו וי"ט וישלח ש"פ שיחות בשילוב
פ"ה.65) תניא ראה
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הגאולה  נס כמו בעולם, מאורע ראיית אודות אלא) שכל, דבר אודות (לא מדובר כאשר ועפ"ז,
שייך  ולא הדבר, את שמראים באופן הצמצום ענין לכאורה שייך לא שבזה וכיו"ב, תמוז, די"בֿי"ג
לאו, ואם שהוא, כמו הענין את מיד שתופסים או ממהֿנפשך: אזי - התיבות" ב"דקדוקי לדייק לאח"ז
כמו  בהם לדייק שיכולים "תיבות" כאן אין שהרי וכו', שנתיים או שנה לאחרי בזה שיתוסף שייך לא

דרבי'". ב"דעתי'

שלא  כך, העשי', בעולם בפועל מעשה של ענין שזהו כיון (א) אופנים: בב' להיות יכול זה וענין
בעולם  - להיפך (ב) שהוא, כמו בשלימותו הענין את לוקחים אזי - לא או צמצום בזה שיהי' שייך
מקבל  הוא זו וחיצוניות חיצוניות, רק זה הרי מיד שמקבל מה ולכן, בהעלם, הם הענינים כל העשי'
ע"י  זאת יקבל אא"כ זאת, לקבל לו יועילו לא שנין ארבעין גם הנה - לפנימיות בנוגע ואילו בשלימותה,

`xgלימוד mewnn.עצמו זה ממאורע לא אבל ,

כן  לומר אין באמת כי:56אבל ,

"שנאמר  מזה בגמרא למדים שנין" ארבעין עד כו' קאי ד"לא ארבעים 57הענין במדבר אתכם ואולך
פשוטו" מידי יוצא מקרא ("אין הכתובים בפשטות והרי וגו'", לב לכם ה' נתן ולא וכתיב לא 58שנה, (

של ענין אודות שאירעוdxezמדובר מאורעות אודות אלא ,lreta 'iyra. הגדולות "המסות האותות - .
ההם" הגדולים מעשה.59והמופתים בשעת שהי' מכמו יותר שנין" "ארבעין לאחרי עילוי ניתוסף שבהם ,

הבעש"ט  מאמר ע"פ יותר מן 60ויובן מלמעלה, הוראה זה הרי שומע, או רואה שיהודי דבר שכל
בבחי' הוא הישראלי איש של בחייו העשי' בעולם שקורה ענין שכל ונמצא, ה'. לעבודת בנוגע השמים,
בזה  ההתבוננות להיות צריכה דרבי'", אדעתי' "קאי שיהי' וכדי מהקב"ה, והוראה תורה רבו", "תורת

שנה  ארבעים .61במשך

כמו"כ  אבל התיבות", ודקדוקי "בהענינים הדיוק ע"י נעשה זה הרי דיבור, של לענין שבנוגע אלא
בכל  וכיו"ב ההם", הגדולים והמופתים "האותות עם הקשורים המאורעות בפרטי גם ולדייק לעיין יכולים

בנסו" מכיר אינו הנס בעל ש"אפילו אע"פ וצעד, צעד כל על פרטית השגחה לראיית בנוגע ודור, .62דור

.‚È:ביותר גדולה קושיא על תירוץ - ענין עוד ולבאר להוסיף ויש
הי' שכבר למי רק לכאורה שייך תרפ"ז בשנת לגאולה ביחס דרבי'" אדעתי' איניש ד"קאי הענין
אדעתי' "קאי שנין ארבעין לאחרי ולכן, בזה, להתבונן שנה ארבעים לו היו ומאז ההיא, בעת ברֿדעת
שהיו  ומצב במעמד אז היו שלא או כן, לאחרי שנולדו אלו משא"כ זה; למאורע הקשור בכל דרבי'"
יהי' אצלם הנה - זמן לאחר רק אודותיו ושמעו שתהי', סיבה מאיזו זה, מאורע אודות לשמוע יכולים
רב. זמן משך לאחרי במדבר") שנה ארבעים אתכם "ואולך בפסוק כמו (כפשוטו, שנה דארבעים המנין

וא  לראות ועינים לדעת "לב שצ"ל והתביעה הדרישה ואחד.ולכאורה, אחד לכל בנוגע היא לשמוע" זנים

בפשטות: - הוא בזה הביאור אך

בא  שנין ארבעין ולאחרי לעומקו, הענין את לקח שלא אלא שמיעה, בעל אז שהי' אחד ישנו כאשר
פנימיות  עצם את בסביבתו שנמצאים אלו לכל למסור ביכלתו אזי - דרבי'" אדעתי' ש"קאי ומצב למעמד 

דרבי'". ב"דעתי' שהשיג הכוונה

אחד  וישנו שנה ארבעים שעברו לאחרי אבל לזה; שהגיע אחד אף אין - שנה ארבעים קודם כלומר:
דרבי'". ב"דעתי' שהשיג מה לכולם למסור הוא יכול - דרבי'" אדעתי' ש"קאי
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ד.57) כט, תבוא
וש"נ.58) א. סג, שבת
ב.59) שם,
(נעתק 60) וש"נ ואילך. סרכ"ג בהוספות טוב שם כתר ראה

וש"נ. שנז). ע' (שם הנ"ל מכתב גם וראה אייר). ט יום" ב"היום
זו).61) (משיחה 166 ע' בפנים (סי"ד) דלקמן לקו"ש גם ראה
א.62) לא, נדה
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גופא: מהפרשה מוכרח זה וענין

הזה", היום עד גו' לדעת לב לכם ה' נתן ש"לא הארבעים בשנת לבנ"י אמר רבינו משה כאשר
לא  ולפיכך שנה, ארבעים עד משנתו וחכמת רבו של דעתו סוף על עומד אדם "שאין רש"י, וכפירוש
וגו'" הברית דברי כל את ושמרתם לפיכך יקפיד, ואילך מכאן אבל הזה, היום עד המקום עליכם הקפיד
שאירעו  שבשעה לאלו רק ולא מזה, פחות וגם שנה, ל"ט בני אז שהיו לאלו גם נאמרו אלו דברים הרי -
הארבעים  בשנת להיות הוצרכו ובמילא ברֿמצוה, לאחרי כבר היו ההם" הגדולים והמופתים "האותות

הכתובים. פשטות היפך שזהו - שנה נ"ג בני לכלֿהפחות

"האותות  שאירעו מאז שנה ארבעים שעברו שלאחרי - כתובים של פשוטם בפירוש ועכצ"ל
edyinוהמופתים", epyi לא שעדיין אלו גם ולכן, לשמוע". ואזנים לראות ועינים לדעת "לב לו יש שכבר

("גיי  ממנו ולשמוע אותו לשאול הם יכולים ולשמוע, לראות לדעת שייכים היו לא שעדיין או אז, נולדו
אים"!). ביי פרעג און

בנוגע  דרבי'" אדעתי' ד"קאי הענין אודות בהמדובר שהכוונה - לפועל בנוגע הענין פשטות הוא וכן
שנה! ל"ט בני רק שהם לאלו בנוגע גם היא תמוז לי"בֿי"ג

שהוצרך מי ישנו envraואדרבה: rbiizdl להתעמק עצומה יגיעה שזוהי ומובן, שנה, ארבעים במשך
חדש; ענין יום בכל שיהי' לרצות בניֿאדם שטבע בשעה בה בעבר, שאירע במאורע שנה ארבעים במשך
צריך  רק (הוא המוכן דבר לו נותנים אלא זה, על להתייגע צריך אינו - שנה ל"ט בן רק שהוא מי אבל

דערהערן" און "הערן - ולקלוט לשמוע ולבקש, הדברים 63לבוא מכוונים שאליו עאכו"כ הרי שכן, וכיון ,(
שנין". ה"ארבעין במציאות שישנם לאחרי להיות שצריכים הענינים כל ממנו ודורשים ובעיקר,

.„È ולהגיע בו להתבונן יש תרפ"ז, בשנת שאירע לענין בנוגע בשלמא שטוען: מי ישנו עדיין אך
בהיותו  והגאולה השמחה מבעל שקיבל להוראות בנוגע אבל משנתו"; "וחכמת ותבונתו" דעתו ל"סוף
זמן  עוד לו שיש כך, שנה, ארבעים עברו לא עדיין - תש"י בשנת ההסתלקות שלפני ליום עד בארה"ב,

בדעתו. להתיישב
הכתובים: מפשטות ללמוד יש זה בענין גם ובכן,

שאירעו, מאז שנה ארבעים עברו לא שעדיין מאורעות אודות גם מדובר שבפרשה הביאור, המשך
שנה  הארבעים בסוף שנאמרו ענינים על גם המקום עליכם יקפיד ואילך שמכאן מה -וכן

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י 64.164הוגה ע' חל"ד בלקו"ש

ישנו שכאשר מובן, `cgומזה oipr,רבו של משנתו" "וחכמת ותבונתו" דעתו ל"סוף מגיעים שבו
משנתו", "וחכמת ותבונתו" דעתו ל"סוף הגיע שכבר לאחרי כמו שלאח"ז הענינים בכל גם לעסוק עליו

הרב. של כמו שכלו נעשה שבה מסויימת נקודה שישנה כיון

שייך  לא אזי - אליו בערך שלא הרב ושכל קטן, תלמיד אלא אינו שהוא ביניהם, ערך שאין זמן כל
בחיצוניות  רק לא דרבי'", "דעתי' עם התלמיד השתווה שבו אחד ענין ישנו כאשר אבל עליו; שיקפידו
משנתו" "וחכמת ותבונתו" דעתו ל"סוף שהגיע באופן אלא סתם, בפנימיות רק ולא בפנימיות, גם אלא

כו'" כמוהו יחוד שאין נפלא ב"יחוד שנתאחד כיון הרי הנה 65- עצמו, הרב עם גם ועי"ז הרב, שכל עם
עדי  עברו לא שמהם אלו בענינים ההנחה גם מצד אלא השכל, מצד רק לא לעסוק צריך שנה, ארבעים ין

הרב. כוונת פנימיות לעצם בהתאם בעצם,

כפי  הענינים כל אצלו נעשים ממילא בדרך אזי הרב, אל ונתינה מסירה ישנה שכאשר - בזה והענין
צורך  אין העצם, ומצד הרב, כוונת פנימיות עצם את ש"לוקח" שלו, העצם עם קשור שזה כיון הכוונה,

כן. נעשה ממילא בדרך אלא בשכל, והסברה בהבנה
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תרצ"ט 63) (סה"ש ס"ד תרצ"ט תמוז י"ב שיחת 343).ראה ע'
וש"נ.

תשכ"ט.64) כסלו וי"ט וישלח ש"פ שיחות בשילוב
פ"ה.65) תניא ראה
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כמ"פ  משוגעת,66וכמדובר בהמה היא לאש, שקופצת בהמה הלכה, ע"פ בהלכה: גם הדבר מתבטא -
לשמירתה  בנוגע ענינים מכמה פטור שע"פ 67ובעלי' כזו מציאות אודות מדובר הרי מובן: אינו ולכאורה .

סכנת  היא שאש שכיון - לזה והתירוץ לאש?! שתקפוץ מושלל כ"כ מה וא"כ, "בהמה", אלא אינה דין
לאש. שתקפוץ יתכן לא נורמלית", "בהמה רק היא אם הנה בהמה, אודות מדובר כאשר גם לכן חיים,
לא  שעדיין לו ונדמה כו', ומסתיר שמעלים זה ישנו אא"כ כו', האדם להנהגת בנוגע בנמשל ודוגמתו

שלו.68נפרד  החיים מקור עם באחדות נמצא אלא ,

שמתאחד  כך, הרב, לבין שבינו הערך והבדל המחיצה את להסיר - שנין" ד"ארבעין הפעולה וזוהי
ארבעים  עדיין עברו לא שממנו בחלק גם פועל זה הרי ואז חייו, שזהו ומרגיש אחד, דבר להיות עמו

לאש! לקפוץ כמו שזהו אצלו שנרגש כיון חיותו, ממקור להיפרד יכול אינו זה בענין שגם שנה,

לפני  שאירעו ההם" הגדולים והמופתים "האותות ע"י נוכחו שבנ"י שלאחרי הכתובים, בפשטות וכמו
לנשמע  נעשה דהקדמת הענין להיות שצריך שנה לדעת 69ארבעים ד"לב באופן אצלם חדרה זו והנחה ,

הארבעים. שנת בסוף שניתנו המצוות על גם הקב"ה יקפיד אזי לשמוע", ואזנים לראות ועינים

.ÂË עברו שממנו אחד ענין לכלֿהפחות להיות שצריך - מסויימת הגבלה בזה נשארה עדיין אמנם,
שנה. ארבעים כבר

זה  על בתוס'.אך שנתבאר שנין" ארבעין עד דרבי' אדעתי' איניש קאי "לא במארז"ל הפירוש ישנו

וכפי  הגמרא, לפירוש ח"ו) בסתירה (ולא בהמשך שבא תורה', ב'לקוטי הדרוש גם יתבאר ועפ"ז
ואילך). (סי"ז לקמן שיתבאר

.ÊË:לעניננו ובהנוגע
לקיים; עליו תרפ"ז, שנת עם הקשורים הענינים שבשלמא לטעון, שיכולים כאלו ישנם לעיל, כאמור
שיעברו  עד זמן לו יש עדיין - תש"י שבט ליו"ד עד שלאח"ז, התקופה עם הקשורים לענינים בנוגע אבל

שנה. ארבעים

הגדולים  והמופתים האותות גו' ראיתם ש"אתם שכיון הנ"ל, הפרשה מכללות המענה בא זה ועל
מלמעלה  לכם" הוי' ש"נתן באופן וגם בעצמו, כו'" איניש "קאי שאז שנה, ארבעים עברו וכבר ההם",
ש"ניתנו  כיון שלאח"ז, הענינים לכל בנוגע גם "שטורעם" ואותו גישה אותה שתהי' פועל זה הרי  -

אחד" אשר 70מרועה ול"את באורחותיו, וההולכים תלמידיו לתלמידי מישראל, בכאו"א שישנו לה"אחד" ,
העיקר" הוא ו"המעשה הגאולה), בעל (כרצון לבב וטוב שמחה מתוך לקיימם מנת על יכונה", ישראל .16בשם

***

.ÊÈ הפסוק אשר 71על הגדולות המסות גו' ראיתם אתם אליהם ויאמר ישראל כל אל משה "ויקרא
בלקו"ת  הזקן רבינו כותב - וגו'" לראות ועינים לדעת לב לכם ה' נתן ולא גו' עיניך תמוה,46ראו "והוא :

כו', ראיתם אתם אמר ומתרץ דמתחלה וכו'". לראות ועינים כו' נתן ולא אמר עתה 72ואח"כ ש"עד ,
. בחי' פי' כו', ה' נתן ולא אבל דלתתא, אתערותא ע"י כו', הרואים אתם שלא הייתם מלמעלה שנותנים .

הפסוק). על בלקו"ת הדרוש תוכן (ע"כ  דילי'" אתערותא ע"י להשיג נברא יכול
נתן  ולא וכתיב במדבר, שנה ארבעים אתכם ואולך "שנאמר הגמרא, פירוש היפך זה הרי ולכאורה

. וגו' לב לכם היא ה' הענין שמשמעות שנין", ארבעין עד דרבי' אדעתי' איניש קאי לא מינה שמע .
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(66.102 ע' חכ"ז .41 ע' ח"ז התוועדויות - מנחם תורת ראה
בשוה"ג. 49 ע' ח"מ .292 ע' חל"ט .197 ע' חל"ז .38 ע' חל"א

.296 הערה 225 ע' .114 ע' חמ"ב
כב,67) שם הב'). (פירוש ובפרש"י (במשנה) ב סא, ב"ק ראה

שם. ובסמ"ע רסשפ"ג חו"מ שו"ע והי'. ובתוד"ה ע"ב ריש
שם. ובסמ"ע סוסתי"ח

פי"ד.68) תניא ראה
א.69) פח, שבת
ע"ב.70) ריש ג, חגיגה
ואילך.71) א כט, תבוא
אֿב.72) מד, שם

f"kyz'd ,fenz a"i ,qgpit 't 'd mei zgiy

זה  חז"ל מאמר שמבארים בהדרושים (כמבואר שנה,25כפשוטו ארבעים עוברים שלא זמן שכל ,(oi`
mc`d zlekia?הרב של משנתו וחכמת ותבונתו דעתו עומק על לעמוד

.ÁÈ:שם התוס' דברי ע"פ ויובן
הסוגיא  להם 73בהתחלת זה לבבם והי' יתן מי רבנן, "תנו טובה 74: כפויי לישראל משה להן אמר ,

"אף  ומסיים: אתה", תן לומר להם הי' להם, זה לבבם והי' יתן מי לישראל הקב"ה שאמר בשעה כו',
לכם  נתן ולא להם, (אמר כו'" שנה ארבעים לאחר אלא זו) (לתוכחה לישראל להן רמזה לא רבינו משה
דבר  לבו על לתת נזכר לא רבינו משה אף [אלמא] מכם מבקש הי' מה לשאול יודעים שתהיו לדעת, לב

שנה). מ' עד זה

נזכר? לא הוא גם הלא ישראל, על משה כעס אמאי וא"ת, נזכר. לא משה שאף "פירש"י שם: ובתוס'
שהיו  ישראל אבל דרבי', אדעתי' דקם שנה מ' עד לב נתן לא זו, לתפלה צריך הי' לא שהוא שלפי וי"ל,
שמשה  פי', ור"י ובמרגלים. בעגל חטאו כבר שהרי שעה, מאותה להתבונן להם הי' זו, לתפלה צריכין
אתה  ויאמרו קונם דעת על יעמדו שנה מ' דלסוף סבור הי' כי שנה, מ' עד זה דבר  על עליהם  הקפיד לא

שרא  שנה ארבעים כשעברו אבל טובה, כפיית משום אותו לומר מניחים שהיו בדעתו הי' ולא שהי'תן, ה
רוצים  היו שלא לפי תן אתה לומר רצו (שלא טובה כפיית בשביל מניחין שהיו עליהם הבין לדעת, להם

הוכיחם". ואז בכך), טובה לו להחזיק

:75ובכן 

ומצב  למעמד להגיע כדי שנה ארבעים להמתין בנ"י והן משה הן הוצרכו בתוס', הב' תירוץ לפי
שהיו  עליהם הבין לדעת, להם "שהי' משה כשראה שנה, ארבעים שלאחרי (אלא דרבי'" אדעתי' ד"קאי
אתה", תן לומר להם ש"הי' לבנ"י משה טען הא', תירוץ לפי אבל כו'"); טובה כפיית בשביל מניחין
מאותה  להתבונן להם "הי' אלא גו'", לדעת "לב להם שיהי' שנה ארבעים להמתין הוצרכו שלא לפי

צ"ל שהי' ענין שזהו כיון mdlשעה", rbep בעגל חטאו כבר "שהרי זו"), לתפלה צריכין ("שהיו
לבו  על לתת נזכר ש"לא רבינו משה (משא"כ גו'" לדעת ד"לב הענין אצלם חסר שהי' בגלל ובמרגלים"
והמרגלים, העגל בחטא ח"ו נכשל לא שהרי זו", לתפלה צריך הי' ש"לא כיון - שנה" מ' עד זה דבר
והמופתים  ל"האותות בנוגע לשמוע" ואזנים לראות ועינים לדעת ד"לב הענין אצלו חסר הי' לא ולכן

עבדי" משה תורת "זכרו - אחרים בענינים מונח הי' הוא ההם"; ולא 76הגדולים נוגע הי' לא זה וענין ,
לעבודתו). שייך

האדם  של ענינו בעצם שנוגע ענין אודות מדובר שכאשר הביאור, דרבי'"77המשך אדעתי' "קאי אזי ,
שנה  ארבעים לפני מהר"ש 78גם אדמו"ר פתגם וע"ד (כמו 79, הדעת חלושי גם הנה  נוגע הענין ש"כאשר

והג  ואמוראים תנאים בזה ש"מדברים כאלו (טענות עמוקים" שכליים ממציאים חרופה) 80אונים")שפחה

.165ֿ6 ע' הנ"ל בלקו"ש נכלל -

.ËÈ:לעיל להמדובר ובהנוגע
"האותות  שאירעו מאז שנין" ה"ארבעין את שעבר אחד אף בה שאין במסיבה שנמצא מי אפילו
למלא  והיכולת כח' ה'נתינת את לו ויש האחריות, כל מוטלת עליו גם הנה - ההם" הגדולים והמופתים
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(ובפרש"י).73) ואילך רע"א ה, ע"ז
כו.74) ה, ואתחנן
ס"מ.75) לקמן גם ראה
וש"נ.76) ד. פ"ל, שמו"ר א. פט, שבת וראה כב. ג, מלאכי
אלא 77) ה', מאחדות להיפרד שלא - הנ"ל בדוגמא כמו

הענין. באמיתית ביהדותו" "עודנו להיות
שהוא 78) שכל דבר התלמיד עם לומד הרב כאשר משא"כ

axdשכלו ly'דעתי)'iaxc,התלמיד של לחייו בערך שאינו ,(
אלא  קיומו, לעצם שנוגע ענין זה שאין והיינו, ועניניו, שכלו
לעת  אבל שלו, העצם זה יהי' הזמן [במשך בלבד שכל דבר לימוד

קאי  ש"לא הוא הסדר אזי זו], למדריגה עדיין  הגיע לא עתה
שנין". ארבעין עד דרבי' אדעתי' איניש

ב"היום 79) (נעתק רצ ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
.163 ע' חל"ט התוועדויות - מנחם תורת גם וראה אלול). ט יום"

וש"נ.
בדקות 80) להשתמש צריך הי' - ואמורא תנא מזה: ויתירה

חרופה, שפחה ואילו זו, לסברא שהגיע עד סברתו ועומק שכלו
שנוגע  ענין שזהו מיותרת,כיון יגיעה ללא הנה קיומה, לעצם

זו. סברא על מיד נופלת והשכל, המוח זיכוך וללא
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כמ"פ  משוגעת,66וכמדובר בהמה היא לאש, שקופצת בהמה הלכה, ע"פ בהלכה: גם הדבר מתבטא -
לשמירתה  בנוגע ענינים מכמה פטור שע"פ 67ובעלי' כזו מציאות אודות מדובר הרי מובן: אינו ולכאורה .

סכנת  היא שאש שכיון - לזה והתירוץ לאש?! שתקפוץ מושלל כ"כ מה וא"כ, "בהמה", אלא אינה דין
לאש. שתקפוץ יתכן לא נורמלית", "בהמה רק היא אם הנה בהמה, אודות מדובר כאשר גם לכן חיים,
לא  שעדיין לו ונדמה כו', ומסתיר שמעלים זה ישנו אא"כ כו', האדם להנהגת בנוגע בנמשל ודוגמתו

שלו.68נפרד  החיים מקור עם באחדות נמצא אלא ,

שמתאחד  כך, הרב, לבין שבינו הערך והבדל המחיצה את להסיר - שנין" ד"ארבעין הפעולה וזוהי
ארבעים  עדיין עברו לא שממנו בחלק גם פועל זה הרי ואז חייו, שזהו ומרגיש אחד, דבר להיות עמו

לאש! לקפוץ כמו שזהו אצלו שנרגש כיון חיותו, ממקור להיפרד יכול אינו זה בענין שגם שנה,

לפני  שאירעו ההם" הגדולים והמופתים "האותות ע"י נוכחו שבנ"י שלאחרי הכתובים, בפשטות וכמו
לנשמע  נעשה דהקדמת הענין להיות שצריך שנה לדעת 69ארבעים ד"לב באופן אצלם חדרה זו והנחה ,

הארבעים. שנת בסוף שניתנו המצוות על גם הקב"ה יקפיד אזי לשמוע", ואזנים לראות ועינים

.ÂË עברו שממנו אחד ענין לכלֿהפחות להיות שצריך - מסויימת הגבלה בזה נשארה עדיין אמנם,
שנה. ארבעים כבר

זה  על בתוס'.אך שנתבאר שנין" ארבעין עד דרבי' אדעתי' איניש קאי "לא במארז"ל הפירוש ישנו

וכפי  הגמרא, לפירוש ח"ו) בסתירה (ולא בהמשך שבא תורה', ב'לקוטי הדרוש גם יתבאר ועפ"ז
ואילך). (סי"ז לקמן שיתבאר

.ÊË:לעניננו ובהנוגע
לקיים; עליו תרפ"ז, שנת עם הקשורים הענינים שבשלמא לטעון, שיכולים כאלו ישנם לעיל, כאמור
שיעברו  עד זמן לו יש עדיין - תש"י שבט ליו"ד עד שלאח"ז, התקופה עם הקשורים לענינים בנוגע אבל

שנה. ארבעים

הגדולים  והמופתים האותות גו' ראיתם ש"אתם שכיון הנ"ל, הפרשה מכללות המענה בא זה ועל
מלמעלה  לכם" הוי' ש"נתן באופן וגם בעצמו, כו'" איניש "קאי שאז שנה, ארבעים עברו וכבר ההם",
ש"ניתנו  כיון שלאח"ז, הענינים לכל בנוגע גם "שטורעם" ואותו גישה אותה שתהי' פועל זה הרי  -

אחד" אשר 70מרועה ול"את באורחותיו, וההולכים תלמידיו לתלמידי מישראל, בכאו"א שישנו לה"אחד" ,
העיקר" הוא ו"המעשה הגאולה), בעל (כרצון לבב וטוב שמחה מתוך לקיימם מנת על יכונה", ישראל .16בשם

***

.ÊÈ הפסוק אשר 71על הגדולות המסות גו' ראיתם אתם אליהם ויאמר ישראל כל אל משה "ויקרא
בלקו"ת  הזקן רבינו כותב - וגו'" לראות ועינים לדעת לב לכם ה' נתן ולא גו' עיניך תמוה,46ראו "והוא :

כו', ראיתם אתם אמר ומתרץ דמתחלה וכו'". לראות ועינים כו' נתן ולא אמר עתה 72ואח"כ ש"עד ,
. בחי' פי' כו', ה' נתן ולא אבל דלתתא, אתערותא ע"י כו', הרואים אתם שלא הייתם מלמעלה שנותנים .

הפסוק). על בלקו"ת הדרוש תוכן (ע"כ  דילי'" אתערותא ע"י להשיג נברא יכול
נתן  ולא וכתיב במדבר, שנה ארבעים אתכם ואולך "שנאמר הגמרא, פירוש היפך זה הרי ולכאורה

. וגו' לב לכם היא ה' הענין שמשמעות שנין", ארבעין עד דרבי' אדעתי' איניש קאי לא מינה שמע .
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(66.102 ע' חכ"ז .41 ע' ח"ז התוועדויות - מנחם תורת ראה
בשוה"ג. 49 ע' ח"מ .292 ע' חל"ט .197 ע' חל"ז .38 ע' חל"א

.296 הערה 225 ע' .114 ע' חמ"ב
כב,67) שם הב'). (פירוש ובפרש"י (במשנה) ב סא, ב"ק ראה

שם. ובסמ"ע רסשפ"ג חו"מ שו"ע והי'. ובתוד"ה ע"ב ריש
שם. ובסמ"ע סוסתי"ח

פי"ד.68) תניא ראה
א.69) פח, שבת
ע"ב.70) ריש ג, חגיגה
ואילך.71) א כט, תבוא
אֿב.72) מד, שם
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זה  חז"ל מאמר שמבארים בהדרושים (כמבואר שנה,25כפשוטו ארבעים עוברים שלא זמן שכל ,(oi`
mc`d zlekia?הרב של משנתו וחכמת ותבונתו דעתו עומק על לעמוד

.ÁÈ:שם התוס' דברי ע"פ ויובן
הסוגיא  להם 73בהתחלת זה לבבם והי' יתן מי רבנן, "תנו טובה 74: כפויי לישראל משה להן אמר ,

"אף  ומסיים: אתה", תן לומר להם הי' להם, זה לבבם והי' יתן מי לישראל הקב"ה שאמר בשעה כו',
לכם  נתן ולא להם, (אמר כו'" שנה ארבעים לאחר אלא זו) (לתוכחה לישראל להן רמזה לא רבינו משה
דבר  לבו על לתת נזכר לא רבינו משה אף [אלמא] מכם מבקש הי' מה לשאול יודעים שתהיו לדעת, לב

שנה). מ' עד זה

נזכר? לא הוא גם הלא ישראל, על משה כעס אמאי וא"ת, נזכר. לא משה שאף "פירש"י שם: ובתוס'
שהיו  ישראל אבל דרבי', אדעתי' דקם שנה מ' עד לב נתן לא זו, לתפלה צריך הי' לא שהוא שלפי וי"ל,
שמשה  פי', ור"י ובמרגלים. בעגל חטאו כבר שהרי שעה, מאותה להתבונן להם הי' זו, לתפלה צריכין
אתה  ויאמרו קונם דעת על יעמדו שנה מ' דלסוף סבור הי' כי שנה, מ' עד זה דבר  על עליהם  הקפיד לא

שרא  שנה ארבעים כשעברו אבל טובה, כפיית משום אותו לומר מניחים שהיו בדעתו הי' ולא שהי'תן, ה
רוצים  היו שלא לפי תן אתה לומר רצו (שלא טובה כפיית בשביל מניחין שהיו עליהם הבין לדעת, להם

הוכיחם". ואז בכך), טובה לו להחזיק

:75ובכן 

ומצב  למעמד להגיע כדי שנה ארבעים להמתין בנ"י והן משה הן הוצרכו בתוס', הב' תירוץ לפי
שהיו  עליהם הבין לדעת, להם "שהי' משה כשראה שנה, ארבעים שלאחרי (אלא דרבי'" אדעתי' ד"קאי
אתה", תן לומר להם ש"הי' לבנ"י משה טען הא', תירוץ לפי אבל כו'"); טובה כפיית בשביל מניחין
מאותה  להתבונן להם "הי' אלא גו'", לדעת "לב להם שיהי' שנה ארבעים להמתין הוצרכו שלא לפי

צ"ל שהי' ענין שזהו כיון mdlשעה", rbep בעגל חטאו כבר "שהרי זו"), לתפלה צריכין ("שהיו
לבו  על לתת נזכר ש"לא רבינו משה (משא"כ גו'" לדעת ד"לב הענין אצלם חסר שהי' בגלל ובמרגלים"
והמרגלים, העגל בחטא ח"ו נכשל לא שהרי זו", לתפלה צריך הי' ש"לא כיון - שנה" מ' עד זה דבר
והמופתים  ל"האותות בנוגע לשמוע" ואזנים לראות ועינים לדעת ד"לב הענין אצלו חסר הי' לא ולכן

עבדי" משה תורת "זכרו - אחרים בענינים מונח הי' הוא ההם"; ולא 76הגדולים נוגע הי' לא זה וענין ,
לעבודתו). שייך

האדם  של ענינו בעצם שנוגע ענין אודות מדובר שכאשר הביאור, דרבי'"77המשך אדעתי' "קאי אזי ,
שנה  ארבעים לפני מהר"ש 78גם אדמו"ר פתגם וע"ד (כמו 79, הדעת חלושי גם הנה  נוגע הענין ש"כאשר

והג  ואמוראים תנאים בזה ש"מדברים כאלו (טענות עמוקים" שכליים ממציאים חרופה) 80אונים")שפחה

.165ֿ6 ע' הנ"ל בלקו"ש נכלל -

.ËÈ:לעיל להמדובר ובהנוגע
"האותות  שאירעו מאז שנין" ה"ארבעין את שעבר אחד אף בה שאין במסיבה שנמצא מי אפילו
למלא  והיכולת כח' ה'נתינת את לו ויש האחריות, כל מוטלת עליו גם הנה - ההם" הגדולים והמופתים
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(ובפרש"י).73) ואילך רע"א ה, ע"ז
כו.74) ה, ואתחנן
ס"מ.75) לקמן גם ראה
וש"נ.76) ד. פ"ל, שמו"ר א. פט, שבת וראה כב. ג, מלאכי
אלא 77) ה', מאחדות להיפרד שלא - הנ"ל בדוגמא כמו

הענין. באמיתית ביהדותו" "עודנו להיות
שהוא 78) שכל דבר התלמיד עם לומד הרב כאשר משא"כ

axdשכלו ly'דעתי)'iaxc,התלמיד של לחייו בערך שאינו ,(
אלא  קיומו, לעצם שנוגע ענין זה שאין והיינו, ועניניו, שכלו
לעת  אבל שלו, העצם זה יהי' הזמן [במשך בלבד שכל דבר לימוד

קאי  ש"לא הוא הסדר אזי זו], למדריגה עדיין  הגיע לא עתה
שנין". ארבעין עד דרבי' אדעתי' איניש

ב"היום 79) (נעתק רצ ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
.163 ע' חל"ט התוועדויות - מנחם תורת גם וראה אלול). ט יום"

וש"נ.
בדקות 80) להשתמש צריך הי' - ואמורא תנא מזה: ויתירה

חרופה, שפחה ואילו זו, לסברא שהגיע עד סברתו ועומק שכלו
שנוגע  ענין שזהו מיותרת,כיון יגיעה ללא הנה קיומה, לעצם

זו. סברא על מיד נופלת והשכל, המוח זיכוך וללא
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ולהכיר  לדעת צריך רק הוא ביום; בו אפילו או אחד, יום לפני זה על שמע רק הוא אם גם בפועל, זאת
ענין elשזהו rbepy.הכוונה פנימיות לעצם יגיע ואז שלו, החיות ועצם הקיום עצם שזהו כיון ,

להיות  צריך בתורה ענין שכל אע"פ הנה חסד", "תורת שנקראת תורה עם הקשור ענין שזהו וכיון
ד"יגעת" יגיעה 81באופן רק שזוהי והיינו, והנגלה, הנראה לטוב ועד חסד, של באופן נעשה גופא זה הרי ,

מצד  המבלבלים ענינים ללא הגוף, מנוחת של באופן אבל יגיעה), זו שגם (אע"פ כו' ורוחנית שכלית
שמסביבו. העולם מצד לא ועאכו"כ ונה"ב, הגוף

בזה: והענין

חסדו" לעולם כי טוב כי לה' ד"הודו הענין הנה כלל, דארבעה 82בדרך ומצב המעמד עם קשור
להודות  שכאו"א 26שחייבים שלאחרי אופן ישנו אבל כו'; ההודאה בענין להתעסק יכולים לאח"ז שדוקא ,

בעל  שמבאר (כפי ומבלבלים שמעכבים הענינים ד' כל את הקב"ה ומבטל מסיר בזה, התלוי את עושה
טובות  לחייבים הגומל ד"ה תמוז י"ג של  במאמר לאמירתו),83השמחה שנין" "ארבעין מלאו שעתה ,

חסדו". לעולם כי טוב כי לה' ד"הודו בהענין להתעסק מיד להתחיל שיכולים כך,

הרמב"ם  שפוסק כפי - המשיח וביאת המשיח לימות ההכנה גם .84וזוהי החכמים נתאוו .ש"לא
נוגש  להם יהי ' ולא וחכמתה בתורה פנויין  שיהיו כדי אלא וכיו"ב) עשירות (מצד כו' לא המשיח ימות

המבלבלים, וענינים סיבות יהיו ולא ושלוה, מנוחה שתהי' והיינו, ומבטל",

כו'" והחכמה הדעה "תרבה אדרבה: אלא רוחניים, בענינים מנוחה של ומצב מעמד יהי' לא ,85ואז,
שקו"ט  ריבוי ללא ירושלמי, בתלמוד היגיעה ע"ד זה שיהי' אלא התורה, בלימוד גדולה ביגיעה ויתעסקו
ולא  כו' קשיא לא תמן ש"לית עתה, התורה פנימיות ע"ד משיח, של בתורתו יהי' הלימוד שהרי כו',

כו'" ,86מחלוקת

חיל" אל מחיל "ילכו היעוד יקויים הגוף ומנוחת הנפש מנוחת "כי 87ומתוך מכסים", לים "כמים עד ,
הוי'" את דעה הארץ .88מלאה

הגלות" משך זמן כל ועבודתינו במעשינו "תלוי זה מקצת 89וכל עדיין כשישנם עתה, גם שכאשר -
"מחיל  תומ"צ בעניני ולשגשג ללמוד וממשיך אותו, מבלבלים ואינם בהם, מתחשב אינו מהבלבולים,

המכילתא  ובלשון הבלבולים, כל נתבטלו כבר כאילו חיל", זה 90אל הרי  - עשוי'" מלאכתך כל "כאילו :
מכסים". לים ו"כמים הרחבה, מתוך צדקנו, משיח בביאת שתהי' חיל" אל "מחיל להליכה מביא

***

.Î מ ואמר לנגן טובות.צוה לחייבים הגומל ברוך ד"ה אמר

***

.‡Î לסדרם תורה 91בנוגע של הו"ע בתורה  סדר גם (שהרי להודות שחייבים הארבעה ישנם 92של ,(
בגמרא  נזכרו שבו להסדר תהלים, במזמור בפסוק שנזכרו שבו הסדר בין בדברי 26שינויים כמובא ,

התוס'93הגאונים  בפי' וכן ביניהם 94, דעות חילוקי ).95(ויש
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ע"ב.81) ריש ו, מגילה
א.82) קיח, א. קז, תהלים
ואילך.83) רח ס"ע תרפ"ז סה"מ
ה"ד.84) פי"ב מלכים הל'
ספ"ט.85) תשובה הל' שם
סכ"ו.86) אגה"ק בתניא ונת' הובא (ברע"מ). ב קכד, זח"ג
ח.87) פד, תהלים
שם.88) רמב"ם וראה ט. יא, ישעי'

רפל"ז.89) תניא
עה"פ.90) בפרש"י הובא ט. כ, יתרו
שם.91) 32 ובהערה ואילך, 20 ע' חי"ב לקו"ש גם ראה
לשונות 92) כלל תושבע"פ, חלק של"ה ב. ו, פסחים ראה

ב). (תב, בתחלתו
ז"ל.93) יונה ר' בפי' הובא - גאון האי רב
ארבעה.94) ד"ה שם
רסרי"ט.95) או"ח לטור פרישה גם ראה
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[הב' הגומל ברוך ד"ה שיתבאר 96ובמאמר וכפי הא', שבמאמר הענינים יותר ובארוכה נתבארו שבו ,
בעז"ה  הבאה והשו"ע 97בשבת הטור בלשון זה ענין והשמחה הגאולה בעל מביא צריכים 98], "ארבעה :

החיי"ם, וכל וסימנך, כו', לפני nם,iסורים,iולה,gלהודות עוד זה סימן הובא (וכבר סלה" יודוך דבר,
מיימוניות  בהגהות - ).99הטור

כתב  יסורין 95ובפרישה ר"ת והיו"ד חבוש, על סימן הוא שהחי"ת לפרש יותר לי נראה הי' "לכאורה :
. דחבישה יסורין ע"י הוא אסורין הבית שגם אף כי לחולה, מיוחד רומז איננו לחוד יסורין תיבת מ"מ, .

לחולה". מיוחד שהוא כמו האסורין, דבית ליסורין

" היא הגירסא שלפנינו שבטור המדפיסים yeagולהעיר, בגלל שזהו וכנראה מדבר", ים יסורין
הנכונה  הגירסא הפרישה, מדברי גם שרואים כפי אבל כו', עיניהם ראות כפי שעשו ("בחורֿהזעצער")

"חבוש". ולא "חולה", ר"ת הוא שהחי"ת - במאמרו רבינו שמביא כפי - היא בטור

הב"ח  כתב - בלבד) ארבעה אלא נימנו שלא (אף סימן בנתינת הצורך יהיב 98ובביאור דקא "נראה :
. כו' מדבריות והולכי  הים יורדי להודות צריכין ארבעה בסתם, קאמר דבגמרא לפי קא סימנא להכי .

להודות  להם אין חיים, בתיבת דרמיזי כולהו ארבעה דהני לאורויי סלה, יודוך החיי"ם וכל סימנא יהיב
והולכי  כשעלו הים יורדי דהיינו לחיים, והגיעו המות מן כשניצולו לישוב,100אלא כשיגיעו מדברות

"חולה בגמרא נתפרש (שבהם וחבוש" דחולה האסורים.txzpe`דומיא בבית חבוש .`vie.("

ולהעיר:

מופיע הי' הסימן אילו מתאים הי' - בסימן הצורך בטעם הנ"ל הים xnba`ביאור "יורדי נאמר ששם ,
מדברות" היםmzqוהולכי יורדי היא שהכוונה ללמדנו בסימן צורך יש ולכן ,elryk מדברות והולכי

aeyil eribiykהובא זה סימן אבל ;xehaהים "יורדי להדיא נתפרש  ששם אף ,epnn elriyk מדברות והולכי
aeyil eribiyk!?"

הגומל  דברכת שהחיוב לדבריו ראי' הטור מביא הסימן שבהוספת הב"ח, בדברי הפירוש ועכצ"ל
מקום  שיש  (אף דוקא לישוב" "כשיגיעו מדברות בהולכי וכן ממנו", "כשיעלו אלא אינו הים ביורדי
החיי"ם  "וכל מהסימן כדמוכח - בשלום) שעובר ויום יום כל על ובמדבר, בים עדיין כשנמצאים לברך

חיים" בתיבת דרמיזי כולהו ארבעה "דהני סלה", מן mieyיודוך כשניצולו אלא להודות להם ש"אין ,
לחיים". והגיעו המות

.·Î:הלכות כמה למדים זה שמסימן אפשר, בדרך לומר ויש
הגומל  דברכת החיוב ולכן, ה"חיים". ענין עם קשור להיות צריך סלה" ד"יודוך שהענין מורה זה סימן
רבינו  כמ"ש נפשות", עסקי ידי על האסורים בבית חבוש שהי' "מי על רק הוא האסורים מבית ביציאה

הנהנין  ברכת בסדר ברזל"101הזקן בכבלי מעונה הי' אם ממון עסקי על הכולל 102("או בשער כמבואר ,103

החיים. ענין עם הקשורה סכנה שזוהי כיון לזה), המקור

ד" הדיוק גם יובן שעפ"ז - בזה ענין יודוך":lkeועוד החיים

הנהנין  ברכת חכמים 104בסדר שמנו ארבעה על אלא הגומל מברכין שאין אומרים "יש הזקן: רבינו כותב
וניצול  בסכנה שהי' מי לכל הדין שהוא אומרים ויש עוד בלבד, שמביא כפי וכו'", כותל עליו שנפל כגון ,

נהגו". "וכן ופוסק: ומסיים נפשות", סכנת חשש שהי' כל הגומל, לברך חייבים "כולם דוגמאות,
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ולהכיר  לדעת צריך רק הוא ביום; בו אפילו או אחד, יום לפני זה על שמע רק הוא אם גם בפועל, זאת
ענין elשזהו rbepy.הכוונה פנימיות לעצם יגיע ואז שלו, החיות ועצם הקיום עצם שזהו כיון ,

להיות  צריך בתורה ענין שכל אע"פ הנה חסד", "תורת שנקראת תורה עם הקשור ענין שזהו וכיון
ד"יגעת" יגיעה 81באופן רק שזוהי והיינו, והנגלה, הנראה לטוב ועד חסד, של באופן נעשה גופא זה הרי ,

מצד  המבלבלים ענינים ללא הגוף, מנוחת של באופן אבל יגיעה), זו שגם (אע"פ כו' ורוחנית שכלית
שמסביבו. העולם מצד לא ועאכו"כ ונה"ב, הגוף

בזה: והענין

חסדו" לעולם כי טוב כי לה' ד"הודו הענין הנה כלל, דארבעה 82בדרך ומצב המעמד עם קשור
להודות  שכאו"א 26שחייבים שלאחרי אופן ישנו אבל כו'; ההודאה בענין להתעסק יכולים לאח"ז שדוקא ,

בעל  שמבאר (כפי ומבלבלים שמעכבים הענינים ד' כל את הקב"ה ומבטל מסיר בזה, התלוי את עושה
טובות  לחייבים הגומל ד"ה תמוז י"ג של  במאמר לאמירתו),83השמחה שנין" "ארבעין מלאו שעתה ,

חסדו". לעולם כי טוב כי לה' ד"הודו בהענין להתעסק מיד להתחיל שיכולים כך,

הרמב"ם  שפוסק כפי - המשיח וביאת המשיח לימות ההכנה גם .84וזוהי החכמים נתאוו .ש"לא
נוגש  להם יהי ' ולא וחכמתה בתורה פנויין  שיהיו כדי אלא וכיו"ב) עשירות (מצד כו' לא המשיח ימות

המבלבלים, וענינים סיבות יהיו ולא ושלוה, מנוחה שתהי' והיינו, ומבטל",

כו'" והחכמה הדעה "תרבה אדרבה: אלא רוחניים, בענינים מנוחה של ומצב מעמד יהי' לא ,85ואז,
שקו"ט  ריבוי ללא ירושלמי, בתלמוד היגיעה ע"ד זה שיהי' אלא התורה, בלימוד גדולה ביגיעה ויתעסקו
ולא  כו' קשיא לא תמן ש"לית עתה, התורה פנימיות ע"ד משיח, של בתורתו יהי' הלימוד שהרי כו',

כו'" ,86מחלוקת

חיל" אל מחיל "ילכו היעוד יקויים הגוף ומנוחת הנפש מנוחת "כי 87ומתוך מכסים", לים "כמים עד ,
הוי'" את דעה הארץ .88מלאה

הגלות" משך זמן כל ועבודתינו במעשינו "תלוי זה מקצת 89וכל עדיין כשישנם עתה, גם שכאשר -
"מחיל  תומ"צ בעניני ולשגשג ללמוד וממשיך אותו, מבלבלים ואינם בהם, מתחשב אינו מהבלבולים,

המכילתא  ובלשון הבלבולים, כל נתבטלו כבר כאילו חיל", זה 90אל הרי  - עשוי'" מלאכתך כל "כאילו :
מכסים". לים ו"כמים הרחבה, מתוך צדקנו, משיח בביאת שתהי' חיל" אל "מחיל להליכה מביא

***

.Î מ ואמר לנגן טובות.צוה לחייבים הגומל ברוך ד"ה אמר

***

.‡Î לסדרם תורה 91בנוגע של הו"ע בתורה  סדר גם (שהרי להודות שחייבים הארבעה ישנם 92של ,(
בגמרא  נזכרו שבו להסדר תהלים, במזמור בפסוק שנזכרו שבו הסדר בין בדברי 26שינויים כמובא ,

התוס'93הגאונים  בפי' וכן ביניהם 94, דעות חילוקי ).95(ויש
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סכ"ו.86) אגה"ק בתניא ונת' הובא (ברע"מ). ב קכד, זח"ג
ח.87) פד, תהלים
שם.88) רמב"ם וראה ט. יא, ישעי'

רפל"ז.89) תניא
עה"פ.90) בפרש"י הובא ט. כ, יתרו
שם.91) 32 ובהערה ואילך, 20 ע' חי"ב לקו"ש גם ראה
לשונות 92) כלל תושבע"פ, חלק של"ה ב. ו, פסחים ראה

ב). (תב, בתחלתו
ז"ל.93) יונה ר' בפי' הובא - גאון האי רב
ארבעה.94) ד"ה שם
רסרי"ט.95) או"ח לטור פרישה גם ראה
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[הב' הגומל ברוך ד"ה שיתבאר 96ובמאמר וכפי הא', שבמאמר הענינים יותר ובארוכה נתבארו שבו ,
בעז"ה  הבאה והשו"ע 97בשבת הטור בלשון זה ענין והשמחה הגאולה בעל מביא צריכים 98], "ארבעה :

החיי"ם, וכל וסימנך, כו', לפני nם,iסורים,iולה,gלהודות עוד זה סימן הובא (וכבר סלה" יודוך דבר,
מיימוניות  בהגהות - ).99הטור

כתב  יסורין 95ובפרישה ר"ת והיו"ד חבוש, על סימן הוא שהחי"ת לפרש יותר לי נראה הי' "לכאורה :
. דחבישה יסורין ע"י הוא אסורין הבית שגם אף כי לחולה, מיוחד רומז איננו לחוד יסורין תיבת מ"מ, .

לחולה". מיוחד שהוא כמו האסורין, דבית ליסורין

" היא הגירסא שלפנינו שבטור המדפיסים yeagולהעיר, בגלל שזהו וכנראה מדבר", ים יסורין
הנכונה  הגירסא הפרישה, מדברי גם שרואים כפי אבל כו', עיניהם ראות כפי שעשו ("בחורֿהזעצער")

"חבוש". ולא "חולה", ר"ת הוא שהחי"ת - במאמרו רבינו שמביא כפי - היא בטור

הב"ח  כתב - בלבד) ארבעה אלא נימנו שלא (אף סימן בנתינת הצורך יהיב 98ובביאור דקא "נראה :
. כו' מדבריות והולכי  הים יורדי להודות צריכין ארבעה בסתם, קאמר דבגמרא לפי קא סימנא להכי .

להודות  להם אין חיים, בתיבת דרמיזי כולהו ארבעה דהני לאורויי סלה, יודוך החיי"ם וכל סימנא יהיב
והולכי  כשעלו הים יורדי דהיינו לחיים, והגיעו המות מן כשניצולו לישוב,100אלא כשיגיעו מדברות

"חולה בגמרא נתפרש (שבהם וחבוש" דחולה האסורים.txzpe`דומיא בבית חבוש .`vie.("

ולהעיר:

מופיע הי' הסימן אילו מתאים הי' - בסימן הצורך בטעם הנ"ל הים xnba`ביאור "יורדי נאמר ששם ,
מדברות" היםmzqוהולכי יורדי היא שהכוונה ללמדנו בסימן צורך יש ולכן ,elryk מדברות והולכי

aeyil eribiykהובא זה סימן אבל ;xehaהים "יורדי להדיא נתפרש  ששם אף ,epnn elriyk מדברות והולכי
aeyil eribiyk!?"

הגומל  דברכת שהחיוב לדבריו ראי' הטור מביא הסימן שבהוספת הב"ח, בדברי הפירוש ועכצ"ל
מקום  שיש  (אף דוקא לישוב" "כשיגיעו מדברות בהולכי וכן ממנו", "כשיעלו אלא אינו הים ביורדי
החיי"ם  "וכל מהסימן כדמוכח - בשלום) שעובר ויום יום כל על ובמדבר, בים עדיין כשנמצאים לברך

חיים" בתיבת דרמיזי כולהו ארבעה "דהני סלה", מן mieyיודוך כשניצולו אלא להודות להם ש"אין ,
לחיים". והגיעו המות

.·Î:הלכות כמה למדים זה שמסימן אפשר, בדרך לומר ויש
הגומל  דברכת החיוב ולכן, ה"חיים". ענין עם קשור להיות צריך סלה" ד"יודוך שהענין מורה זה סימן
רבינו  כמ"ש נפשות", עסקי ידי על האסורים בבית חבוש שהי' "מי על רק הוא האסורים מבית ביציאה

הנהנין  ברכת בסדר ברזל"101הזקן בכבלי מעונה הי' אם ממון עסקי על הכולל 102("או בשער כמבואר ,103

החיים. ענין עם הקשורה סכנה שזוהי כיון לזה), המקור

ד" הדיוק גם יובן שעפ"ז - בזה ענין יודוך":lkeועוד החיים

הנהנין  ברכת חכמים 104בסדר שמנו ארבעה על אלא הגומל מברכין שאין אומרים "יש הזקן: רבינו כותב
וניצול  בסכנה שהי' מי לכל הדין שהוא אומרים ויש עוד בלבד, שמביא כפי וכו'", כותל עליו שנפל כגון ,

נהגו". "וכן ופוסק: ומסיים נפשות", סכנת חשש שהי' כל הגומל, לברך חייבים "כולם דוגמאות,
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" הסימן ע"י שניתוסף מה ד"חיים",lkeוזהו בר"ת שמרומזים הארבעה רק שלא - סלה" יודוך החיים
סלה". "יודוך ה"חיי"ם", בדוגמת שהם אלו כל החיים", "כל אלא

ועוד: זאת

הנהנין  ברכת בסדר פוסק הזקן החולה 105רבינו יברך לא לפיכך לגמרי, מהסכנה שיצא עד לברך "אין :
מדבריות). והולכי הים יורדי האסורים, לבית בנוגע (ועד"ז לגמרי" לבוריו שיחזור עד

" בסימן מרומז זה ענין miigdוגם lke מקצת רק לא נתתקן כאשר הוא ההודאה שחיוב - סלה" יודוך
בשלימותו. הוא החיים שענין החיים", "כל אלא החיים, מן

.‚Î כמ"פ כמדובר - הענינים לפנימיות בנוגע גם מובן התורה:106ומזה פנימיות עם קשורה דתורה שנגלה
טובות  לחייבים הגומל ברוך ד"ה במאמר כמארז"ל 107מבואר היצר, מלחמת עם קשור זה שענין ,108

שנאמר  המיתו, ומבקש יום בכל עליו מתגבר אדם של להמיתו".109"יצרו ומבקש לצדיק רשע צופה

הציווי ישנו שבהם הענינים בג' רק לא הוא החיות הפסק ענין יעבור"והרי ואל רק 110"יהרג ולא ,
בתניא  כמבואר אלא שמים, בידי או אדם בידי מיתה, עונש עליהם שיש עבירה 111בענינים של ענין שבכל

החיים. ממקור האדם נפרד מעשה בשעת הנה סופרים, דברי של קל בדקדוק אפילו העליון, רצון על

" הדיוק לידעlkeוזהו שצריך - סלה" יודוך oiprהחיים lky."להמיתו" כדי זה הרי לצדיק", רשע ש"צופה

ביהדותו" ש"עודנו לחשוב הטועים כדעת או 68ולא סופרים, דברי של קל דקדוק על רק שעבר כיון ,
ע"פ  אשר מיתה, עונש בו שיש ענין על עבר לא אבל  וכיו"ב, מדרבנן מצוה על רק אבל - מזה יותר אפילו

בתניא  .112המבואר ערך מוכח ש"לפי גופא מזה הרי כו'", והעונש המירוק בחי' חילוקי הם כך הפגם .
לתוצאה בנוגע רק זהו הנה - מיתה של באופן אינו הפגם גם אזי מיתה, עונש אין שכאשר ,f"g`lלכאורה

dyrnאבל zrya אינו (שהרי אלקיכם" בהוי' הדבקים ד"אתם הענין שחסר דכיון חיותו, ממקור נפרד ה"ה
היום" כולכם ד"חיים הענין גם חסר אזי רצונו), היפך שעושה בשעה בהוי' דבוק להיות .14יכול

.„Îיודוך" - הסימן סיום גם לבאר ":dlqויש
מובן: אינו לכאורה

ואעפ"כ, ענין. אותו על פעמים ב' הגומל לברך אפשר ואי אחת, פעם רק מברכים - הגומל ברכת
אין בסימן  ועד סלה נצח שנאמר מקום ש"כל "סלה", מוסיפים יודוך", החיים "וכל - הגומל ברכת על

הפסק" יברך 113לו אם והרי לה', ולהלל להתפלל צריכים יום שבכל שפירושו, סלה", "יהללוך וכמו ,
הכוונה? היפך זה הרי - אחד ביום לו שאירע נס על יום בכל הגומל

היינו, ד"סלה", באופן להיות צריך זה הרי אחת, פעם ד"יודוך" הענין ישנו שכאשר - הוא הענין אך
הפסק". לו ש"אין באופן עליו ומשפיע פועל שהדבר

.‰Î במאמר לבאר :114ומוסיף
כתיב  לישראל,115"דהנה ואומר מתמה דהנביא פי', כליתם, לא יעקב בני ואתם שניתי לא הוי' אני

יעזוב  לא ונחלתו עמו הוי' יטוש לא כי כאמור הבטחתו משנה אינו ית' הוא כי רואים אתם וכל 116הלא ,
וכמאמר  במוחש, אלקית השגחה רואה אתם 117אחד למה א"כ, משתמרת, והיא זאבים ע' בין אחת כבשה

הנפש"?! בכלות התומ"צ אחר נמשכים אתם אין מדוע כליתם, לא בנ"י
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ס"ה.105) שם
וש"נ.106) .126 ע' נ חלק התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ריג.107) ע' רט. ע' שם סה"מ
וש"נ.108) ב. ל, קידושין
לב.109) לז, תהלים
א.110) עד, סנהדרין
פכ"ד.111)

(בהגהה).112) שם
א.113) נד, עירובין
רטז.114) ע' ואילך. רי ס"ע שם סה"מ
ו.115) ג, מלאכי
יד.116) צד, תהלים
ועוד.117) יא. פ"י, אסת"ר ה. תולדות תנחומא
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בזה: והענין

"בני שנקראים ומצב במעמד נמצאים כאשר כליתם"),awriגם לא יעקב בני "ואתם הכתוב: (כלשון "
גו'" בעקב אוחזת "ידו השגחה 118ע"ש ורואים מתבוננים כאשר אעפ"כ, דמשיחא", ל"עקבתא ועד ,

והן הנ"ל, הסכנות מד' להצלה בנוגע הפרטיים, בחיים הן ושעל, צעד כל  על ישראל,פרטית כלל בחיי
לא  הוי' ש"אני לפי שזהו מידם, הקב"ה אותה מציל זאבים, שבעים בין אחת כבשה בנ"י היות שעם

עולם" ב"ברית שינויים אין ולכן בו, נוגעים אינם והמקום הזמן ששינויי היינו, הקב"ה 119שניתי", שכרת
עולם" "עם בנ"י, לאלקות!120עם וצמאון ("כליתם") כליון של ענין להיות צריך הי' -

לעיני  גלוי ומופת לאות ועד ומופת, אות רואים כאשר - "שטורעם" מתוך ומתחדש מתעורר זה וענין
בהתבוננות! כלל צורך שאין כך בשר,

במאמר  שם 121ומבאר כמבואר וכו'", העתים בצוק הפרנסה טרדת היא לזה ש"הסבה בפרטיות 122,
הרוחנית. בעבודה הנ"ל ענינים לד' בנוגע

כתיב 122וממשיך  "אמנם וכו'",123: נדח ממנו ידח לבלתי מחשבות וחשב

אותו  משביעין "וזהו היצה"ר 124ומסיים: את לנצח במה השובע בה יש הרי ונשמה נשמה דבכל ,
עליו". ולהתגבר

לה' ד"יודו  (באופן אלו ענינים ארבעה שביטול מודגש שבמזמור שע"ד הענינים, המשך לבאר ויש
אדם" לבני ונפלאותיו האמיתית 27חסדו לגאולה מגיעים שסוכ"ס הכללית הכוונה ידיעת מצד הוא (

מ"ש  שזהו עוד 125והשלימה, הנה כמו"כ גו'", קבצם ומארצות צר מיד גאלם אשר הוי' גאולי "יאמרו
שובע  מלשון ("משביעין" שביעה כדי כחות לה נותנים למטה הנשמה ירידת שתוכל 126קודם כדי (

כו', הנסיונות בכל ולעמוד העולם, עניני מכל והבלבולים הפרנסה, טרדות עם להתמודד

במאמר - כמ"ש 122וכמבואר נסיונות, רק הם שבזה"ג ועיכובים המניעות ש"כל ה"א 127, מנסה כי
-אתכם"

לנהורא" חשוכא ד"אתהפכא הענין נעשה ואז שבו, האלקי הכח את רואים עצמו שבנסיון ,128ועד
כזכיות" לו נעשו בתניא 40ש"זדונות כמבואר מובן 129, ועד"ז כו'", רבה לאהבה בא זה ידי ועל "הואיל :

ההרים" על "נס ונעשה מתהפך הנסיון ענין הארץ.130שדוקא למישור בערך שלא גבוה, הר על שעומד ,

.ÂÎ:תמוז די"בֿי"ג בגאולה בפועל שראו מה ג"כ זהו - כמ"פ וכמדובר
פעלו  ולחץ, מהכרח שהתחילו לאחרי מיד אלא הלעו"ז, מצד הכרח של באופן היתה לא הגאולה

מארצו" כפי 131ש"יגרשם וכו', וכו' מקאסטראמא ונסיעתו יציאתו את למהר "הרעישו" עצמם שהם ,
לכל. גלוי באופן שראו

פרסה" תשאר ש"לא באופן - מצרים גאולת בדוגמת - הגאולה היתה הגאולה 132וכמו"כ בעל שכאשר ,
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו רק נוסע שהוא תנאי העמיד פרסה",133והשמחה תשאר ו"לא ,

בעל  כאשר אבל כו', ויבדוק שיבחן לאחרי לחתום מישהו שלחו בתחילה הנה שרוצה, מה כל עמו שיקח
את  עמו ליקח מוכרח שהוא כיון ולבדוק, לבחון מה לו שאין שליח, ע"י לו, הודיע והשמחה הגאולה
כיון  בעצמו, להחליט רצה שלא (לפי המקור אל שטילפן לאחרי הנה - וכו' וכו' והספרים הכתבים כל
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כו.118) כה, תולדות
ועוד.119) ח. כד, אמור טז. לא, תשא
ז.120) מד, ישעי' כ. כו, יחזקאל
רטז.121) ע' ריג. ע' שם סה"מ
רטז.122) ע' שם
יד.123) יד, שמואלֿב
ב.124) ל, נדה
בֿג.125) קז, תהלים
ריג.126) ע' רט. ע' שם סה"מ

ד.127) יג, ראה פ'
ספ"י.128) תניא א. ד, זח"א ראה
פ"ז.129)
יז.130) ל, ישעי' הכתוב לשון ע"פ - א עג, להצ"צ סהמ"צ

כט. ע' שה"ש תרסה. ע' בשלח אוה"ת רפ"ה. ב"ב וראה
שמות.131) ס"פ
כו.132) יו"ד, בא
ט.133) שם,
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" הסימן ע"י שניתוסף מה ד"חיים",lkeוזהו בר"ת שמרומזים הארבעה רק שלא - סלה" יודוך החיים
סלה". "יודוך ה"חיי"ם", בדוגמת שהם אלו כל החיים", "כל אלא

ועוד: זאת

הנהנין  ברכת בסדר פוסק הזקן החולה 105רבינו יברך לא לפיכך לגמרי, מהסכנה שיצא עד לברך "אין :
מדבריות). והולכי הים יורדי האסורים, לבית בנוגע (ועד"ז לגמרי" לבוריו שיחזור עד

" בסימן מרומז זה ענין miigdוגם lke מקצת רק לא נתתקן כאשר הוא ההודאה שחיוב - סלה" יודוך
בשלימותו. הוא החיים שענין החיים", "כל אלא החיים, מן

.‚Î כמ"פ כמדובר - הענינים לפנימיות בנוגע גם מובן התורה:106ומזה פנימיות עם קשורה דתורה שנגלה
טובות  לחייבים הגומל ברוך ד"ה במאמר כמארז"ל 107מבואר היצר, מלחמת עם קשור זה שענין ,108

שנאמר  המיתו, ומבקש יום בכל עליו מתגבר אדם של להמיתו".109"יצרו ומבקש לצדיק רשע צופה

הציווי ישנו שבהם הענינים בג' רק לא הוא החיות הפסק ענין יעבור"והרי ואל רק 110"יהרג ולא ,
בתניא  כמבואר אלא שמים, בידי או אדם בידי מיתה, עונש עליהם שיש עבירה 111בענינים של ענין שבכל

החיים. ממקור האדם נפרד מעשה בשעת הנה סופרים, דברי של קל בדקדוק אפילו העליון, רצון על

" הדיוק לידעlkeוזהו שצריך - סלה" יודוך oiprהחיים lky."להמיתו" כדי זה הרי לצדיק", רשע ש"צופה

ביהדותו" ש"עודנו לחשוב הטועים כדעת או 68ולא סופרים, דברי של קל דקדוק על רק שעבר כיון ,
ע"פ  אשר מיתה, עונש בו שיש ענין על עבר לא אבל  וכיו"ב, מדרבנן מצוה על רק אבל - מזה יותר אפילו

בתניא  .112המבואר ערך מוכח ש"לפי גופא מזה הרי כו'", והעונש המירוק בחי' חילוקי הם כך הפגם .
לתוצאה בנוגע רק זהו הנה - מיתה של באופן אינו הפגם גם אזי מיתה, עונש אין שכאשר ,f"g`lלכאורה

dyrnאבל zrya אינו (שהרי אלקיכם" בהוי' הדבקים ד"אתם הענין שחסר דכיון חיותו, ממקור נפרד ה"ה
היום" כולכם ד"חיים הענין גם חסר אזי רצונו), היפך שעושה בשעה בהוי' דבוק להיות .14יכול

.„Îיודוך" - הסימן סיום גם לבאר ":dlqויש
מובן: אינו לכאורה

ואעפ"כ, ענין. אותו על פעמים ב' הגומל לברך אפשר ואי אחת, פעם רק מברכים - הגומל ברכת
אין בסימן  ועד סלה נצח שנאמר מקום ש"כל "סלה", מוסיפים יודוך", החיים "וכל - הגומל ברכת על

הפסק" יברך 113לו אם והרי לה', ולהלל להתפלל צריכים יום שבכל שפירושו, סלה", "יהללוך וכמו ,
הכוונה? היפך זה הרי - אחד ביום לו שאירע נס על יום בכל הגומל

היינו, ד"סלה", באופן להיות צריך זה הרי אחת, פעם ד"יודוך" הענין ישנו שכאשר - הוא הענין אך
הפסק". לו ש"אין באופן עליו ומשפיע פועל שהדבר

.‰Î במאמר לבאר :114ומוסיף
כתיב  לישראל,115"דהנה ואומר מתמה דהנביא פי', כליתם, לא יעקב בני ואתם שניתי לא הוי' אני

יעזוב  לא ונחלתו עמו הוי' יטוש לא כי כאמור הבטחתו משנה אינו ית' הוא כי רואים אתם וכל 116הלא ,
וכמאמר  במוחש, אלקית השגחה רואה אתם 117אחד למה א"כ, משתמרת, והיא זאבים ע' בין אחת כבשה

הנפש"?! בכלות התומ"צ אחר נמשכים אתם אין מדוע כליתם, לא בנ"י
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בזה: והענין

"בני שנקראים ומצב במעמד נמצאים כאשר כליתם"),awriגם לא יעקב בני "ואתם הכתוב: (כלשון "
גו'" בעקב אוחזת "ידו השגחה 118ע"ש ורואים מתבוננים כאשר אעפ"כ, דמשיחא", ל"עקבתא ועד ,

והן הנ"ל, הסכנות מד' להצלה בנוגע הפרטיים, בחיים הן ושעל, צעד כל  על ישראל,פרטית כלל בחיי
לא  הוי' ש"אני לפי שזהו מידם, הקב"ה אותה מציל זאבים, שבעים בין אחת כבשה בנ"י היות שעם

עולם" ב"ברית שינויים אין ולכן בו, נוגעים אינם והמקום הזמן ששינויי היינו, הקב"ה 119שניתי", שכרת
עולם" "עם בנ"י, לאלקות!120עם וצמאון ("כליתם") כליון של ענין להיות צריך הי' -

לעיני  גלוי ומופת לאות ועד ומופת, אות רואים כאשר - "שטורעם" מתוך ומתחדש מתעורר זה וענין
בהתבוננות! כלל צורך שאין כך בשר,

במאמר  שם 121ומבאר כמבואר וכו'", העתים בצוק הפרנסה טרדת היא לזה ש"הסבה בפרטיות 122,
הרוחנית. בעבודה הנ"ל ענינים לד' בנוגע

כתיב 122וממשיך  "אמנם וכו'",123: נדח ממנו ידח לבלתי מחשבות וחשב

אותו  משביעין "וזהו היצה"ר 124ומסיים: את לנצח במה השובע בה יש הרי ונשמה נשמה דבכל ,
עליו". ולהתגבר

לה' ד"יודו  (באופן אלו ענינים ארבעה שביטול מודגש שבמזמור שע"ד הענינים, המשך לבאר ויש
אדם" לבני ונפלאותיו האמיתית 27חסדו לגאולה מגיעים שסוכ"ס הכללית הכוונה ידיעת מצד הוא (

מ"ש  שזהו עוד 125והשלימה, הנה כמו"כ גו'", קבצם ומארצות צר מיד גאלם אשר הוי' גאולי "יאמרו
שובע  מלשון ("משביעין" שביעה כדי כחות לה נותנים למטה הנשמה ירידת שתוכל 126קודם כדי (

כו', הנסיונות בכל ולעמוד העולם, עניני מכל והבלבולים הפרנסה, טרדות עם להתמודד

במאמר - כמ"ש 122וכמבואר נסיונות, רק הם שבזה"ג ועיכובים המניעות ש"כל ה"א 127, מנסה כי
-אתכם"

לנהורא" חשוכא ד"אתהפכא הענין נעשה ואז שבו, האלקי הכח את רואים עצמו שבנסיון ,128ועד
כזכיות" לו נעשו בתניא 40ש"זדונות כמבואר מובן 129, ועד"ז כו'", רבה לאהבה בא זה ידי ועל "הואיל :

ההרים" על "נס ונעשה מתהפך הנסיון ענין הארץ.130שדוקא למישור בערך שלא גבוה, הר על שעומד ,

.ÂÎ:תמוז די"בֿי"ג בגאולה בפועל שראו מה ג"כ זהו - כמ"פ וכמדובר
פעלו  ולחץ, מהכרח שהתחילו לאחרי מיד אלא הלעו"ז, מצד הכרח של באופן היתה לא הגאולה

מארצו" כפי 131ש"יגרשם וכו', וכו' מקאסטראמא ונסיעתו יציאתו את למהר "הרעישו" עצמם שהם ,
לכל. גלוי באופן שראו

פרסה" תשאר ש"לא באופן - מצרים גאולת בדוגמת - הגאולה היתה הגאולה 132וכמו"כ בעל שכאשר ,
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו רק נוסע שהוא תנאי העמיד פרסה",133והשמחה תשאר ו"לא ,

בעל  כאשר אבל כו', ויבדוק שיבחן לאחרי לחתום מישהו שלחו בתחילה הנה שרוצה, מה כל עמו שיקח
את  עמו ליקח מוכרח שהוא כיון ולבדוק, לבחון מה לו שאין שליח, ע"י לו, הודיע והשמחה הגאולה
כיון  בעצמו, להחליט רצה שלא (לפי המקור אל שטילפן לאחרי הנה - וכו' וכו' והספרים הכתבים כל
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כו.118) כה, תולדות
ועוד.119) ח. כד, אמור טז. לא, תשא
ז.120) מד, ישעי' כ. כו, יחזקאל
רטז.121) ע' ריג. ע' שם סה"מ
רטז.122) ע' שם
יד.123) יד, שמואלֿב
ב.124) ל, נדה
בֿג.125) קז, תהלים
ריג.126) ע' רט. ע' שם סה"מ

ד.127) יג, ראה פ'
ספ"י.128) תניא א. ד, זח"א ראה
פ"ז.129)
יז.130) ל, ישעי' הכתוב לשון ע"פ - א עג, להצ"צ סהמ"צ

כט. ע' שה"ש תרסה. ע' בשלח אוה"ת רפ"ה. ב"ב וראה
שמות.131) ס"פ
כו.132) יו"ד, בא
ט.133) שם,



f"kyz'dמח ,fenz a"i ,qgpit 't 'd mei zgiy

ושחרור  בנסיעה הצדיק רצון את וימלא כו', שיחתום לו, אמרו שלמעלה), השר הסכמת את שצריך
פרסה" תשאר ש"לא באופן .134וגאולה

ענינים  אותם ועאכו"כ כולו, הדור על פועלים - אמיתי נשיא - הנשיא עניני שכל כמ"פ, וכאמור
ישראל  "ובני שצ"ל הפירסום הי' הלעו"ז של הרבים" ש"ברשות לעיל וכאמור גדול, הכי בפירסום שנעשו 

רמה" ביד צדקנו,135יוצאים משיח ע"י והשלימה האמיתית לגאולה וכלי הכנה היא זו שגאולה כך ,

שהקב"ה - ובאופן לגאולה", "לאלתר יהי' לתשובה" "לאלתר שע"י והשמחה, הגאולה בעל כדברי
הגלות  כתלי את הידוע 136יבעיר קורא" ה"קול כנוסח ,137-

לכך  נוסף פרסה", תשאר "לא הקדושה, ניצוצות כל את מהגלות שיוציאו באופן תהי' היא שגם
ובבנותינו", בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו היציאה תהי' שבודאי

צדקנו. משיח ע"י טפחים, מעשרה למטה דידן, ובעגלא והנגלה, הנראה בטוב

***

.ÊÎ:השואלים ישנם
אירעו  שבהם נורמליות, שנים (לא עברו ובינתיים שנה, ארבעים לפני שאירע מאורע אודות מדובר
מאורעות  אירעו שבהם כאלו שנים אלא) דורות, מדורי אליהם שהורגלו ורגילים, פשוטים דברים רק
האחרונות  השנים ובעשיריות זה, בדור דוקא שאירע כפי - שיערו לא פעם שאף לגמרי, הכלל מן יוצאים 

ממש נפשות בהצלת שראו הגלויים ה' לנסי בנוגע והן שבזה, טוב הלא לצד בנוגע הן שארית - של
הזה. בזמן הפליטה ושארית ההם, בימים הפליטה

לכאורה  דובר שאז שנה, ארבעים לפני שאירע מאורע על הזכרון ענין מהו כלל: מובן אינו ולכאורה
`cgאודות mc`הם שלכאורה כאלו ענינים אירעו שבינתיים בשעה בה - מעם מורם כי אם ,jxra `ly

שבפשוטים, לפשוט בישראל גדול בין לחלק אפשר אי נפשות לדיני בנוגע שהרי באיכות, וגם בכמות
כולה  התורה כל את שדוחה נפש פיקוח הימנו 138ובענין למטה שאין קטן אודות מדובר אם חילוק אין ,

"שאין  כיון הימנו, למעלה שאין גדול נפש"?!139או מפני נפש דוחין

.ÁÎ"באורייתא רמיזא דלא מידי "ליכא - בתורה מתחיל ענין כל - :140ובכן
הכתוב  מתחיל - דרבי'" אדעתי ' איניש "קאי שלאחריהם שנין" ד"ארבעין הענין אודות מדובר :71כאשר

ארצו". ולכל עבדיו ולכל לפרעה מצרים בארץ לעיניכם אלקיכם ה' עשה אשר כל את ראיתם "אתם

. ה' עשה אשר ל"כל יש מקום ותפיסת ערך איזה mixvn.ולכאורה: ux`a שלאח"ז בשעה בה גו'",
אלו?! שנה ארבעים במשך שאירעו והנפלאות הנסים וכל המשכן, בנין ולאח"ז דמתןֿתורה, הענין הי'

הענינים. שאר לכל הדרך את ומורה מאיר זה שענין מובן, ומזה

"ב  שנעשו ומופתים" שה"אותות לומר אפשר איך גו'"ולכאורה: לפרעה מצרים הענין mixi`nארץ את
דמתןֿתורה?

דמ"ת, הענין לכללות בנוגע גדול פלא  מצינו ובכן,

הגמרא - כדברי העולם, בריאת עיקר דכתיב 141שזהו ..142"מאי ושקטה יראה ארץ יראה . בתחילה .
. שקטה דכתיב ולבסוף הקב"ה 143. שהתנה מלמד לי, למה יתירה ה"א הששי, יום בקר ויהי ערב  ויהי
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(134- מנחם (תורת ס"ל תשכ"ב תמוז י"ג שיחת גם ראה
וש"נ. .(158 ע' חל"ד התוועדויות

ח.135) יד, בשלח
יום"136) ב"היום (נעתק שעב ע' ח"ו שלו אג"ק ראה

בתחלתו).
וש"נ.137) ואילך. תל ע' שם. אג"ק ראה
וש"נ.138) ואילך. א פג, יומא ראה

וש"נ.139) ב. עב, סנהדרין
ב.140) לח, יומא ישנים תוס' ובפרש"י. א ט, תענית ראה

א. קה, זו"ח א. רכא, זח"ג
(ובפרש"י).141) א פח, שבת
ט.142) עו, תהלים
ובפרש"י.143) לא א, בראשית
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ויהי  ערב ש"ויהי (והיינו, כו'" מתקיימין אתם התורה מקבלים ישראל אם להם ואמר בראשית מעשה עם
ביום תלוי בראשית גמר של תורה")dבקר בו שניתנה בסיון, ששי והוא  המיוחד"), ("הששי -ששי

מצרים" מארץ הוצאתיך אשר אלקיך הוי' "אנכי הוא: דמ"ת הענין ובמה 144שהתחלת כיצד כלומר, ,
מצרים"! מארץ "הוצאתיך - ותוכנו ענינו ומהו מ"ת, של הענין את לוקחים

בזה: והענין

בנגלה) בכ"מ (ומרומז החסידות בתורת המדרש 145מבואר בלשון - הוא מ"ת של שהחידוש ,146-
כמ"ש  המתחיל", ש"אני ובאופן למעלה, יעלו לא ותחתונים למטה ירדו לא שעליונים הגזירה 147שבטלה

במ"ת. והתחיל אז, עד הי' שלא ענין שזהו סיני", הר על הוי' "וירד

- הוא זו גזירה של ענינה zelabdeוהרי mixvin אלא תחתון, להשאר שמוכרח התחתון, עבור רק ולא ,
- היא התורה ופעולת למטה; לירד ולא עליון, להשאר שמוכרח בכך מוגבל הוא שגם העליון, עבור גם

העליון שמבט  על שהיתה והגבלה המדידה את ומבטלת השתלשלות, סדר של והגבלות המדידות את לת
שלא  גזירה שיש ואמר כביכול געבונדן") אליין ("זיך עצמו את שהגביל כביכול, הימנו, למעלה ַשאין

למטה. ירד

מארץ  "הוצאתיך כאשר - מ"ת) (שזהו"ע והגבלות המיצרים ענין וביטול שבירת התחילה אימתי ובכן,
. ה' עשה אשר כל את ראיתם "אתם ועז"נ המסות מצרים", ארצו ולכל עבדיו ולכל לפרעה מצרים בארץ .

. גו'".הגדולות והמופתים האותות .

להיות  הוצרך התורה, לקבלת גם) אלא למתןֿתורה, רק (לא יזכו שבנ"י שכדי - בעבודה הוא וכן
במצרים  הברזל" ב"כור למצרים,148הצירוף עצמם את הכניעו שלא בלבד זו (שלא באופן הי' זה וצירוף ,

מצרים" את "ונצלתם - במצרים שהי' טוב דבר כל והוציאו מצרים את שכבשו אדרבה) .149אלא

.ËÎ נפשות בהצלת גלויים לנסים זכו שנה ארבעים שבמשך שהעובדה - זה לדורנו בנוגע ועד"ז
לבטל  והוכרח ממציאותו נתבטל שהלעו"ז עד לגמרי, הטבע מדרך למעלה ה' חסד גילוי ע"י בפועל,

שנה: ארבעים לפני היתה בזה ההתחלה הנה מחשבתו,
בלבד, הגוף מצד לא - אחד אדם נגד שהתייצבה אדם, בני מליון 180 על ששלטה ממשלה אז היתה
רק  היו שאמרו, והסברה בשכל הטעמים וכל גוף"), אידישער ("א ישראל איש של גוף היותו מצד ַאלא

הכתוב  כלשון וההסברות, הטעמים כל סיבת שהיא הפנימית והטענה הרצון את להסתיר "למה 150כדי :
. גוים .רגשו יתיצבו ש"רגשו . לכך הסיבה כלומר, גו'", מוסרותימו את ננתקה משיחו ועל ה' על .

מיני  כל בזה שמערבים אלא משיחו", על גם) נעמדים ו(במילא ה' "על שנעמדים בגלל - היא גוים"
את ולהשכיח להעלים כדי וטעמים, האמיתי.הסברות רצונם

ש"ראו  באופן כל, לעין גלוי נס אז הי' ויראו 151ואעפ"כ, עליך נקרא הוי' שם כי הארץ עמי כל
שראו 152ממך" כפי רמה", ביד יוצאים ישראל ש"בני באופן משם היציאה שתהי' הדבר פעל וסוכ"ס ,

בארוכה. כנ"ל טפחים, מעשרה למטה בשר, בעיני זאת

עתה  גם שצצו אלו הם הם משיחו, ונגד ה' נגד אז שהתייצבו אלו שאותם - שבדבר הגדול והפלא
שהסתכלו  אלו אבל צדדיות, והסברות טעמים חיפשו אז, וכמו הקודש, בארץ ישראל עם נגד ונעמדו

האמיתית!... הסיבה את ראו בעומק,
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ו.144) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
וש"נ.145) ואילך. 211 ע' חט"ז לקו"ש גם ראה
ועוד.146) טו. וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
כ.147) יט, שם
ובכ"מ.148) ואילך. סע"א עד, יתרו תו"א ראה
כב.149) ג, שמות

אֿג.150) ב, תהלים
ברכות151) וראה יו"ד. כח, וש"נ.תבוא א. ו,
עם 152) הידוע הסיפור גם הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק

(וראה  וש"נ שכב. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה - התפילין.
וש"נ). שלז. ע' שם התוועדויות - מנחם תורת גם
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ושחרור  בנסיעה הצדיק רצון את וימלא כו', שיחתום לו, אמרו שלמעלה), השר הסכמת את שצריך
פרסה" תשאר ש"לא באופן .134וגאולה

ענינים  אותם ועאכו"כ כולו, הדור על פועלים - אמיתי נשיא - הנשיא עניני שכל כמ"פ, וכאמור
ישראל  "ובני שצ"ל הפירסום הי' הלעו"ז של הרבים" ש"ברשות לעיל וכאמור גדול, הכי בפירסום שנעשו 

רמה" ביד צדקנו,135יוצאים משיח ע"י והשלימה האמיתית לגאולה וכלי הכנה היא זו שגאולה כך ,

שהקב"ה - ובאופן לגאולה", "לאלתר יהי' לתשובה" "לאלתר שע"י והשמחה, הגאולה בעל כדברי
הגלות  כתלי את הידוע 136יבעיר קורא" ה"קול כנוסח ,137-

לכך  נוסף פרסה", תשאר "לא הקדושה, ניצוצות כל את מהגלות שיוציאו באופן תהי' היא שגם
ובבנותינו", בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו היציאה תהי' שבודאי

צדקנו. משיח ע"י טפחים, מעשרה למטה דידן, ובעגלא והנגלה, הנראה בטוב

***

.ÊÎ:השואלים ישנם
אירעו  שבהם נורמליות, שנים (לא עברו ובינתיים שנה, ארבעים לפני שאירע מאורע אודות מדובר
מאורעות  אירעו שבהם כאלו שנים אלא) דורות, מדורי אליהם שהורגלו ורגילים, פשוטים דברים רק
האחרונות  השנים ובעשיריות זה, בדור דוקא שאירע כפי - שיערו לא פעם שאף לגמרי, הכלל מן יוצאים 

ממש נפשות בהצלת שראו הגלויים ה' לנסי בנוגע והן שבזה, טוב הלא לצד בנוגע הן שארית - של
הזה. בזמן הפליטה ושארית ההם, בימים הפליטה

לכאורה  דובר שאז שנה, ארבעים לפני שאירע מאורע על הזכרון ענין מהו כלל: מובן אינו ולכאורה
`cgאודות mc`הם שלכאורה כאלו ענינים אירעו שבינתיים בשעה בה - מעם מורם כי אם ,jxra `ly

שבפשוטים, לפשוט בישראל גדול בין לחלק אפשר אי נפשות לדיני בנוגע שהרי באיכות, וגם בכמות
כולה  התורה כל את שדוחה נפש פיקוח הימנו 138ובענין למטה שאין קטן אודות מדובר אם חילוק אין ,

"שאין  כיון הימנו, למעלה שאין גדול נפש"?!139או מפני נפש דוחין

.ÁÎ"באורייתא רמיזא דלא מידי "ליכא - בתורה מתחיל ענין כל - :140ובכן
הכתוב  מתחיל - דרבי'" אדעתי ' איניש "קאי שלאחריהם שנין" ד"ארבעין הענין אודות מדובר :71כאשר

ארצו". ולכל עבדיו ולכל לפרעה מצרים בארץ לעיניכם אלקיכם ה' עשה אשר כל את ראיתם "אתם

. ה' עשה אשר ל"כל יש מקום ותפיסת ערך איזה mixvn.ולכאורה: ux`a שלאח"ז בשעה בה גו'",
אלו?! שנה ארבעים במשך שאירעו והנפלאות הנסים וכל המשכן, בנין ולאח"ז דמתןֿתורה, הענין הי'

הענינים. שאר לכל הדרך את ומורה מאיר זה שענין מובן, ומזה

"ב  שנעשו ומופתים" שה"אותות לומר אפשר איך גו'"ולכאורה: לפרעה מצרים הענין mixi`nארץ את
דמתןֿתורה?

דמ"ת, הענין לכללות בנוגע גדול פלא  מצינו ובכן,

הגמרא - כדברי העולם, בריאת עיקר דכתיב 141שזהו ..142"מאי ושקטה יראה ארץ יראה . בתחילה .
. שקטה דכתיב ולבסוף הקב"ה 143. שהתנה מלמד לי, למה יתירה ה"א הששי, יום בקר ויהי ערב  ויהי
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(134- מנחם (תורת ס"ל תשכ"ב תמוז י"ג שיחת גם ראה
וש"נ. .(158 ע' חל"ד התוועדויות

ח.135) יד, בשלח
יום"136) ב"היום (נעתק שעב ע' ח"ו שלו אג"ק ראה

בתחלתו).
וש"נ.137) ואילך. תל ע' שם. אג"ק ראה
וש"נ.138) ואילך. א פג, יומא ראה

וש"נ.139) ב. עב, סנהדרין
ב.140) לח, יומא ישנים תוס' ובפרש"י. א ט, תענית ראה

א. קה, זו"ח א. רכא, זח"ג
(ובפרש"י).141) א פח, שבת
ט.142) עו, תהלים
ובפרש"י.143) לא א, בראשית
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ויהי  ערב ש"ויהי (והיינו, כו'" מתקיימין אתם התורה מקבלים ישראל אם להם ואמר בראשית מעשה עם
ביום תלוי בראשית גמר של תורה")dבקר בו שניתנה בסיון, ששי והוא  המיוחד"), ("הששי -ששי

מצרים" מארץ הוצאתיך אשר אלקיך הוי' "אנכי הוא: דמ"ת הענין ובמה 144שהתחלת כיצד כלומר, ,
מצרים"! מארץ "הוצאתיך - ותוכנו ענינו ומהו מ"ת, של הענין את לוקחים

בזה: והענין

בנגלה) בכ"מ (ומרומז החסידות בתורת המדרש 145מבואר בלשון - הוא מ"ת של שהחידוש ,146-
כמ"ש  המתחיל", ש"אני ובאופן למעלה, יעלו לא ותחתונים למטה ירדו לא שעליונים הגזירה 147שבטלה

במ"ת. והתחיל אז, עד הי' שלא ענין שזהו סיני", הר על הוי' "וירד

- הוא זו גזירה של ענינה zelabdeוהרי mixvin אלא תחתון, להשאר שמוכרח התחתון, עבור רק ולא ,
- היא התורה ופעולת למטה; לירד ולא עליון, להשאר שמוכרח בכך מוגבל הוא שגם העליון, עבור גם

העליון שמבט  על שהיתה והגבלה המדידה את ומבטלת השתלשלות, סדר של והגבלות המדידות את לת
שלא  גזירה שיש ואמר כביכול געבונדן") אליין ("זיך עצמו את שהגביל כביכול, הימנו, למעלה ַשאין

למטה. ירד

מארץ  "הוצאתיך כאשר - מ"ת) (שזהו"ע והגבלות המיצרים ענין וביטול שבירת התחילה אימתי ובכן,
. ה' עשה אשר כל את ראיתם "אתם ועז"נ המסות מצרים", ארצו ולכל עבדיו ולכל לפרעה מצרים בארץ .

. גו'".הגדולות והמופתים האותות .

להיות  הוצרך התורה, לקבלת גם) אלא למתןֿתורה, רק (לא יזכו שבנ"י שכדי - בעבודה הוא וכן
במצרים  הברזל" ב"כור למצרים,148הצירוף עצמם את הכניעו שלא בלבד זו (שלא באופן הי' זה וצירוף ,

מצרים" את "ונצלתם - במצרים שהי' טוב דבר כל והוציאו מצרים את שכבשו אדרבה) .149אלא

.ËÎ נפשות בהצלת גלויים לנסים זכו שנה ארבעים שבמשך שהעובדה - זה לדורנו בנוגע ועד"ז
לבטל  והוכרח ממציאותו נתבטל שהלעו"ז עד לגמרי, הטבע מדרך למעלה ה' חסד גילוי ע"י בפועל,

שנה: ארבעים לפני היתה בזה ההתחלה הנה מחשבתו,
בלבד, הגוף מצד לא - אחד אדם נגד שהתייצבה אדם, בני מליון 180 על ששלטה ממשלה אז היתה
רק  היו שאמרו, והסברה בשכל הטעמים וכל גוף"), אידישער ("א ישראל איש של גוף היותו מצד ַאלא

הכתוב  כלשון וההסברות, הטעמים כל סיבת שהיא הפנימית והטענה הרצון את להסתיר "למה 150כדי :
. גוים .רגשו יתיצבו ש"רגשו . לכך הסיבה כלומר, גו'", מוסרותימו את ננתקה משיחו ועל ה' על .

מיני  כל בזה שמערבים אלא משיחו", על גם) נעמדים ו(במילא ה' "על שנעמדים בגלל - היא גוים"
את ולהשכיח להעלים כדי וטעמים, האמיתי.הסברות רצונם

ש"ראו  באופן כל, לעין גלוי נס אז הי' ויראו 151ואעפ"כ, עליך נקרא הוי' שם כי הארץ עמי כל
שראו 152ממך" כפי רמה", ביד יוצאים ישראל ש"בני באופן משם היציאה שתהי' הדבר פעל וסוכ"ס ,

בארוכה. כנ"ל טפחים, מעשרה למטה בשר, בעיני זאת

עתה  גם שצצו אלו הם הם משיחו, ונגד ה' נגד אז שהתייצבו אלו שאותם - שבדבר הגדול והפלא
שהסתכלו  אלו אבל צדדיות, והסברות טעמים חיפשו אז, וכמו הקודש, בארץ ישראל עם נגד ונעמדו

האמיתית!... הסיבה את ראו בעומק,
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ו.144) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
וש"נ.145) ואילך. 211 ע' חט"ז לקו"ש גם ראה
ועוד.146) טו. וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
כ.147) יט, שם
ובכ"מ.148) ואילך. סע"א עד, יתרו תו"א ראה
כב.149) ג, שמות

אֿג.150) ב, תהלים
ברכות151) וראה יו"ד. כח, וש"נ.תבוא א. ו,
עם 152) הידוע הסיפור גם הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק

(וראה  וש"נ שכב. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה - התפילין.
וש"נ). שלז. ע' שם התוועדויות - מנחם תורת גם
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אתכם" יגרש גרש כלה "כשלחו - לנהורא" חשוכא "אתהפכא היתה דבר של שבסופו ,42וכאמור,
פרסה", תשאר "לא ובבנותינו", בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו והנגלה, הנראה וחסד טוב של ובאופן

רמה". ו"ביד

נאמרה  [וכבר המאורע כל עבר שכבר לאחרי שנים כמה גם הלעו"ז בדברי התבטא זה שענין וכפי
באופן  זה הרי הענינים בפנימיות אעפ"כ, אבל עוה"פ, הגומל לברך אסור שבפועל כך, הגומל, ברכת

לו  אמרו בתפיסה, ישב החסידים אחד שכאשר - סכ"ד)] (כנ"ל הפסק" לו ש"אין סלה", מה 153ד"יודוך :
תמוז  די"בֿי"ג היו"ט שניתוסף כפי יהודים, אצל יו"ט עוד יתוסף אותך, ישחררו שכאשר חושב, אתה
גוי, אבל כו', ("איינ'טענה'ן") ולטעון להסביר צריכים ליהודי, בנוגע - פלוני?!... את שחררו כאשר
של  ענין הי' שלאחריו המאורע, לכל שגרם מוסד באותו - והיכן בפשטות, זאת אמר בעלֿבחירה, שאינו

סכ"ב). (כנ"ל החיים" "כל של באופן בכל, וגאולה שחרור

. ראיתם "אתם של באופן שנה ארבעים לפני שאירע זה מאורע הי'ובכן: והמופתים", האותות .
ל"האותות  להגיע עכשיו גם יכולים הורנו, אשר באורחותיו הולכים רק שאם דרך, והוראת סלילת פתיחה,

הוא" ד"ונהפוך הענין שיהי' ההם", הגדולים בי 154והמופתים יוצאים ישראל ש"בני ובאופן רמה",, ד
היעוד  יקויים שאז והשלימה, האמיתית לגאולה ההכנה גם שתהי' הפרטית, לגאולה "ופדויי 155בנוגע

ראשם". על עולם ושמחת ברנה ציון ובאו ישובון הוי'

.Ï:ובהקדמה - יותר ובפרטיות
במאמר  האלקים"156דובר הוא "הוי' "ופדויי157בענין נאמר הנ"ל בפסוק גם כאשר ied'[והרי שגם ,["

הטבע  בגימטריא ד"אלקים", הענין כמבואר 158רואים אלא, ד"הוי'", הענין ישנו שבזה היא האמת הנה ,
היו  לא אבל הוי', של המציאות שישנה רק יודעים היו אלקים, דשם והסתר ההעלם שלולי במאמר,

עולם". "אֿל - אלקות הוא העולם וגם "הוי'", הוא "אלקים" שגם יודעים

מהנמשל  שנשתלשל תורה ע"פ משל ונמשל, משל כמו זה עד 159והרי במשל מתבוננים שכאשר ,
מפרט  שנשתלשל אלא עצמה, בפני מציאות שאינו המשל של פרט בכל רואה אזי דרבי'", אדעתי' ש"קאי

במציאותו גם הנה לנמשל, טפל הוא שהמשל וכיון בנמשל, שהוא כפי lynזה xeza שהוא רואה ה"ה
lth את (לא רואה ה"ה במשל גם אלא הנמשל, את שיודע בלבד זו שלא  - עילוי ניתוסף ובזה לנמשל.

וידעת  ד"ה במאמר בארוכה כמבואר הנמשל, את אלא) .160המשל,

הענין  את רואה אזי פרטית השגחה בהם ורואה גשמיים, ענינים רואה כאשר פשוטות: ובאותיות
יכול  אינו ובמילא דהוי', הגילוי לגבי הטבע מתבטל ואז, בטבע, גם - ידו ועל ב"אלקים", ד"הוי'"

כו'. מסייע הוא הרי דהוי', להגילוי וכלי משל רק להיותו ואדרבה, הוי', על ולהסתיר להעלים

.‡Ï:לעניננו ובנוגע
ומכופל  כפול וחושך יתום, דור קטנות, נשמות בעלי קטן דור הוא שדורנו שיודעים שכיון כמ"פ, דובר

האמת. את לראות יותר קל שיהי' באופן הם הנסיונות אזי -

ובכן:

הטמאות  קליפות ג' של מענין כיצד כזכיות", לו נעשו ד"זדונות הענין ביאור בחסידות לומדים כאשר
כפי  זה הרי - זה כל ולאחרי וההסברה, הביאור באריכות צורך יש אזי קדושה, של ענין נעשה לגמרי

נשיאנו  רבינו פעם הירשל 161שסיפר דוד ר' רואה 162אודות והי' בחסידות, ענין מבאר הי' שכאשר ,
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(153- מנחם (תורת סל"א תשכ"א תמוז י"ב שיחת גם ראה
וש"נ. .(130 ע' חל"א התוועדויות

א.154) ט, אסתר
יא.155) נא, יו"ד. לה, ישעי'
ואילך).156) 148 ע' נ חלק התוועדויות - מנחם (תורת פ"ד
לט.157) ד, ואתחנן
התשובה158) שער ר"ח פ"ב. שי"ב והמרגיל פרדס (ד"ה פ"ו

רפ"ו. שעהיוה"א תניא ועוד. א. קפט, א. פט, של"ה ב). קכא, -

ובכ"מ.
ובכ"מ.159) ג. יא, לך לך תו"א גם ראה
ואילך).160) מח ע' תרנ"ז (סה"מ תרנ"ז
תמוז 161) י"ב שיחת גם וראה וש"נ. .13 ע' תש"ו סה"ש ראה

ואילך). 220 ס"ע ח"ג התוועדויות - מנחם (תורת בסופה תשי"א
וש"נ. .268 ע' חכ"ה שם

ראה162) - טשערניגוב של רבה ב חן. -אודותו מנחם תורת
וש "נ. תקח . ע' היומן רשימת
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ענין"... דער איז אזוי "אזוי אומר: הי' אזי הקהל, אצל צוגענומען") ניט ("ס'ווערט מתקבל אינו ַַשהביאור
ועד"ז  ענין". דער איז אזוי "אזוי הוא: המענה הנה - קושיות ויש מובן, אינו הענין ה"ביאור"!... הי' ַַזה
איז  אזוי "אזוי לסיים: מוכרחים כזכיות", לו נעשו "זדונות כיצד שמבארים הביאור כל שלאחרי ַַבנדו"ד,

ענין"!... דער

של  מציאות להיות שיכולה לנו הראו - כו' להתמודד יוכלו שלא שראו כיון לדורנו, בנוגע אמנם,
מצרים" ע"ש נקראו הגלויות "כל אשר הטמאות 163"מצרים", קליפות ג' של שזהו"ע זיין, כלי להם שיש ,

והסבר  בביאור צורך ללא בפועל, רואים ואעפ"כ, לזכיות, שיהפכו מציאות תתכן לא שלכאורה כך, לגמרי ,
עי"ז  ל"זכיות", ונעשו לבנ"י, הימין, צד לרשות עברו זיין כלי שאותם - גוים של עיתון שכותב כפי -

השני! הכיוון אל לירות שהתחילו

מבקש לא אחד xaqdeואף xe`ia"בירורים" על "נסיון" של המעלה את לו להסביר צריך לא זה; ,39על
לי'" הניין לא "דין בבחי' היא הקליפות שמציאות לו להסביר צריך והענין 164ולא העיתון, את קורא הוא ;

envrn oaen!

בעינינו" נפלאת היא זאת היתה הוי' "מאת - בעיתון שכתבו של 165וכפי זיין כלי אמנם שזהו כך, ,
עין" "כהרף ואעפ"כ, וכו', וכו' הקודש עיר ירושלים לצד מכוון הי' שאכן לגמרי, הטמאות קליפות ,166ג'

חדא" וברגעא חדא לצד 167"בשעתא שמאל מצד להטותו רק צריכים והיו זיין, כלי אותו את בנ"י קיבלו ,
בפשיטות! אחד כל אצל ומתקבל ביאורים, דורש שאינו ובאופן לגמרי, קדושה של ענין נעשה ואז ימין,

.·Ï:"ה"נמשל את - ב"משל" לראות רק צריכים ועכשיו
ש"מפני  בגלל רק זה הרי הקודש, לארץ בנוגע דעה להביע יכול שגוי המציאות שכל כמ"פ דובר

מארצנו". גלינו חטאינו

להמצא  יכולים אחר; במקום כשנמצאים רק לא - הוא הלכה ע"פ מארצנו" ד"גלינו הפירוש והרי
בבחי' זה הרי אחר, למישהו שייכת המקום של והמרות הבעלות אם אבל ישראל, בארץ מקום, באותו

מארצנו". "גלינו

שלא  מציאות להיות יכולה היתה מארצנו", גלינו חטאינו ש"מפני כיון דלכאורה, - לדבר וההכרח
הר  מ"ש ידוע והרי ישראל. בארץ בנ"י המצוות ישארו בספר שלא 168מב"ם - החודש לקידוש בשייכות -

הרגצ'ובי  שמבאר וכפי יהודים. ללא תהי' ישראל שארץ מציאות להיות "משום 169יכולה - לדבר ההוכחה
. י"ב דהא ישנם (שאז שבטים לשני נחשבים ומנשה דאפרים "הא והרי שיבטא", כלו דלא גמירי .

שבט  ויהי' כלל, נ"מ יהי' לא שוב בא"י, ישראל שום יהי' לא אם וא"כ, לנחלה, בא"י רק זה שבטים)
מארצנו"? גלינו חטאינו ד"מפני הענין עם זה יתאים איך לכאורה, אך שיבטא". דכלה ונמצא אחד,

ד"גלינו". ומצב מעמד זה הרי ואעפ"כ ב"ארצנו", להיות שיכולים ועכצ"ל,

הגלות  התחלת ואעפ"כ, ישראל, בארץ מבנ"י כו"כ היו שעדיין ביהמ"ק, חורבן לאחרי מיד שהי' וכפי
כאשר  זו היא גלות איזו ולכאורה, באב. בתשעה מיד אלא) מירושלים, בנ"י את גירשו כאשר (לא היא
"בעלות  ובשביל היהודית, הבעלות משם שנסתלקה בכך מתבטאת הגלות אלא - בירושלים? נמצאים בנ"י
באופן  תתנהל שהבעלות צורך יש אלא יכונה", ישראל ש"בשם מי בראש שעומד בכך די לא יהודית"
הענין  גם נשלל ובמילא ברוחניות, מארצנו" ד"גלינו הענין את ששולל מ"חטאינו", ההיפך שזהו - יהודי

בפשטות. מארצנו" ד"גלינו

לענין דוגמא בתור (סל"א) הנ"ל מאורע מראים כאשר aehlולכן, f"erld zkitd לבוא לעתיד שיהי'
הגלות, בזמן עדיין כשנמצאים
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ד.163) פט"ז, ב"ר
(16455 ס"ע ה'ש"ת סה"מ וראה ועוד. ב. פ"ט, ז. פ"ג, שם
בהערה.

כג.165) קיח, תהלים

מא.166) יב, בא ופרש"י מכילתא
סע"א.167) קכט, זח"א
קנג.168) מ"ע
ספ"ה.169) קידוה"ח הל' להרמב"ם צפע"נ
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אתכם" יגרש גרש כלה "כשלחו - לנהורא" חשוכא "אתהפכא היתה דבר של שבסופו ,42וכאמור,
פרסה", תשאר "לא ובבנותינו", בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו והנגלה, הנראה וחסד טוב של ובאופן

רמה". ו"ביד

נאמרה  [וכבר המאורע כל עבר שכבר לאחרי שנים כמה גם הלעו"ז בדברי התבטא זה שענין וכפי
באופן  זה הרי הענינים בפנימיות אעפ"כ, אבל עוה"פ, הגומל לברך אסור שבפועל כך, הגומל, ברכת

לו  אמרו בתפיסה, ישב החסידים אחד שכאשר - סכ"ד)] (כנ"ל הפסק" לו ש"אין סלה", מה 153ד"יודוך :
תמוז  די"בֿי"ג היו"ט שניתוסף כפי יהודים, אצל יו"ט עוד יתוסף אותך, ישחררו שכאשר חושב, אתה
גוי, אבל כו', ("איינ'טענה'ן") ולטעון להסביר צריכים ליהודי, בנוגע - פלוני?!... את שחררו כאשר
של  ענין הי' שלאחריו המאורע, לכל שגרם מוסד באותו - והיכן בפשטות, זאת אמר בעלֿבחירה, שאינו

סכ"ב). (כנ"ל החיים" "כל של באופן בכל, וגאולה שחרור

. ראיתם "אתם של באופן שנה ארבעים לפני שאירע זה מאורע הי'ובכן: והמופתים", האותות .
ל"האותות  להגיע עכשיו גם יכולים הורנו, אשר באורחותיו הולכים רק שאם דרך, והוראת סלילת פתיחה,

הוא" ד"ונהפוך הענין שיהי' ההם", הגדולים בי 154והמופתים יוצאים ישראל ש"בני ובאופן רמה",, ד
היעוד  יקויים שאז והשלימה, האמיתית לגאולה ההכנה גם שתהי' הפרטית, לגאולה "ופדויי 155בנוגע

ראשם". על עולם ושמחת ברנה ציון ובאו ישובון הוי'

.Ï:ובהקדמה - יותר ובפרטיות
במאמר  האלקים"156דובר הוא "הוי' "ופדויי157בענין נאמר הנ"ל בפסוק גם כאשר ied'[והרי שגם ,["

הטבע  בגימטריא ד"אלקים", הענין כמבואר 158רואים אלא, ד"הוי'", הענין ישנו שבזה היא האמת הנה ,
היו  לא אבל הוי', של המציאות שישנה רק יודעים היו אלקים, דשם והסתר ההעלם שלולי במאמר,

עולם". "אֿל - אלקות הוא העולם וגם "הוי'", הוא "אלקים" שגם יודעים

מהנמשל  שנשתלשל תורה ע"פ משל ונמשל, משל כמו זה עד 159והרי במשל מתבוננים שכאשר ,
מפרט  שנשתלשל אלא עצמה, בפני מציאות שאינו המשל של פרט בכל רואה אזי דרבי'", אדעתי' ש"קאי

במציאותו גם הנה לנמשל, טפל הוא שהמשל וכיון בנמשל, שהוא כפי lynזה xeza שהוא רואה ה"ה
lth את (לא רואה ה"ה במשל גם אלא הנמשל, את שיודע בלבד זו שלא  - עילוי ניתוסף ובזה לנמשל.

וידעת  ד"ה במאמר בארוכה כמבואר הנמשל, את אלא) .160המשל,

הענין  את רואה אזי פרטית השגחה בהם ורואה גשמיים, ענינים רואה כאשר פשוטות: ובאותיות
יכול  אינו ובמילא דהוי', הגילוי לגבי הטבע מתבטל ואז, בטבע, גם - ידו ועל ב"אלקים", ד"הוי'"

כו'. מסייע הוא הרי דהוי', להגילוי וכלי משל רק להיותו ואדרבה, הוי', על ולהסתיר להעלים

.‡Ï:לעניננו ובנוגע
ומכופל  כפול וחושך יתום, דור קטנות, נשמות בעלי קטן דור הוא שדורנו שיודעים שכיון כמ"פ, דובר

האמת. את לראות יותר קל שיהי' באופן הם הנסיונות אזי -

ובכן:

הטמאות  קליפות ג' של מענין כיצד כזכיות", לו נעשו ד"זדונות הענין ביאור בחסידות לומדים כאשר
כפי  זה הרי - זה כל ולאחרי וההסברה, הביאור באריכות צורך יש אזי קדושה, של ענין נעשה לגמרי

נשיאנו  רבינו פעם הירשל 161שסיפר דוד ר' רואה 162אודות והי' בחסידות, ענין מבאר הי' שכאשר ,
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(153- מנחם (תורת סל"א תשכ"א תמוז י"ב שיחת גם ראה
וש"נ. .(130 ע' חל"א התוועדויות

א.154) ט, אסתר
יא.155) נא, יו"ד. לה, ישעי'
ואילך).156) 148 ע' נ חלק התוועדויות - מנחם (תורת פ"ד
לט.157) ד, ואתחנן
התשובה158) שער ר"ח פ"ב. שי"ב והמרגיל פרדס (ד"ה פ"ו

רפ"ו. שעהיוה"א תניא ועוד. א. קפט, א. פט, של"ה ב). קכא, -

ובכ"מ.
ובכ"מ.159) ג. יא, לך לך תו"א גם ראה
ואילך).160) מח ע' תרנ"ז (סה"מ תרנ"ז
תמוז 161) י"ב שיחת גם וראה וש"נ. .13 ע' תש"ו סה"ש ראה

ואילך). 220 ס"ע ח"ג התוועדויות - מנחם (תורת בסופה תשי"א
וש"נ. .268 ע' חכ"ה שם

ראה162) - טשערניגוב של רבה ב חן. -אודותו מנחם תורת
וש "נ. תקח . ע' היומן רשימת

f"kyz'd ,fenz a"i ,qgpit 't 'd mei zgiy

ענין"... דער איז אזוי "אזוי אומר: הי' אזי הקהל, אצל צוגענומען") ניט ("ס'ווערט מתקבל אינו ַַשהביאור
ועד"ז  ענין". דער איז אזוי "אזוי הוא: המענה הנה - קושיות ויש מובן, אינו הענין ה"ביאור"!... הי' ַַזה
איז  אזוי "אזוי לסיים: מוכרחים כזכיות", לו נעשו "זדונות כיצד שמבארים הביאור כל שלאחרי ַַבנדו"ד,

ענין"!... דער

של  מציאות להיות שיכולה לנו הראו - כו' להתמודד יוכלו שלא שראו כיון לדורנו, בנוגע אמנם,
מצרים" ע"ש נקראו הגלויות "כל אשר הטמאות 163"מצרים", קליפות ג' של שזהו"ע זיין, כלי להם שיש ,

והסבר  בביאור צורך ללא בפועל, רואים ואעפ"כ, לזכיות, שיהפכו מציאות תתכן לא שלכאורה כך, לגמרי ,
עי"ז  ל"זכיות", ונעשו לבנ"י, הימין, צד לרשות עברו זיין כלי שאותם - גוים של עיתון שכותב כפי -

השני! הכיוון אל לירות שהתחילו

מבקש לא אחד xaqdeואף xe`ia"בירורים" על "נסיון" של המעלה את לו להסביר צריך לא זה; ,39על
לי'" הניין לא "דין בבחי' היא הקליפות שמציאות לו להסביר צריך והענין 164ולא העיתון, את קורא הוא ;

envrn oaen!

בעינינו" נפלאת היא זאת היתה הוי' "מאת - בעיתון שכתבו של 165וכפי זיין כלי אמנם שזהו כך, ,
עין" "כהרף ואעפ"כ, וכו', וכו' הקודש עיר ירושלים לצד מכוון הי' שאכן לגמרי, הטמאות קליפות ,166ג'

חדא" וברגעא חדא לצד 167"בשעתא שמאל מצד להטותו רק צריכים והיו זיין, כלי אותו את בנ"י קיבלו ,
בפשיטות! אחד כל אצל ומתקבל ביאורים, דורש שאינו ובאופן לגמרי, קדושה של ענין נעשה ואז ימין,

.·Ï:"ה"נמשל את - ב"משל" לראות רק צריכים ועכשיו
ש"מפני  בגלל רק זה הרי הקודש, לארץ בנוגע דעה להביע יכול שגוי המציאות שכל כמ"פ דובר

מארצנו". גלינו חטאינו

להמצא  יכולים אחר; במקום כשנמצאים רק לא - הוא הלכה ע"פ מארצנו" ד"גלינו הפירוש והרי
בבחי' זה הרי אחר, למישהו שייכת המקום של והמרות הבעלות אם אבל ישראל, בארץ מקום, באותו

מארצנו". "גלינו

שלא  מציאות להיות יכולה היתה מארצנו", גלינו חטאינו ש"מפני כיון דלכאורה, - לדבר וההכרח
הר  מ"ש ידוע והרי ישראל. בארץ בנ"י המצוות ישארו בספר שלא 168מב"ם - החודש לקידוש בשייכות -

הרגצ'ובי  שמבאר וכפי יהודים. ללא תהי' ישראל שארץ מציאות להיות "משום 169יכולה - לדבר ההוכחה
. י"ב דהא ישנם (שאז שבטים לשני נחשבים ומנשה דאפרים "הא והרי שיבטא", כלו דלא גמירי .

שבט  ויהי' כלל, נ"מ יהי' לא שוב בא"י, ישראל שום יהי' לא אם וא"כ, לנחלה, בא"י רק זה שבטים)
מארצנו"? גלינו חטאינו ד"מפני הענין עם זה יתאים איך לכאורה, אך שיבטא". דכלה ונמצא אחד,

ד"גלינו". ומצב מעמד זה הרי ואעפ"כ ב"ארצנו", להיות שיכולים ועכצ"ל,

הגלות  התחלת ואעפ"כ, ישראל, בארץ מבנ"י כו"כ היו שעדיין ביהמ"ק, חורבן לאחרי מיד שהי' וכפי
כאשר  זו היא גלות איזו ולכאורה, באב. בתשעה מיד אלא) מירושלים, בנ"י את גירשו כאשר (לא היא
"בעלות  ובשביל היהודית, הבעלות משם שנסתלקה בכך מתבטאת הגלות אלא - בירושלים? נמצאים בנ"י
באופן  תתנהל שהבעלות צורך יש אלא יכונה", ישראל ש"בשם מי בראש שעומד בכך די לא יהודית"
הענין  גם נשלל ובמילא ברוחניות, מארצנו" ד"גלינו הענין את ששולל מ"חטאינו", ההיפך שזהו - יהודי

בפשטות. מארצנו" ד"גלינו

לענין דוגמא בתור (סל"א) הנ"ל מאורע מראים כאשר aehlולכן, f"erld zkitd לבוא לעתיד שיהי'
הגלות, בזמן עדיין כשנמצאים

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

ד.163) פט"ז, ב"ר
(16455 ס"ע ה'ש"ת סה"מ וראה ועוד. ב. פ"ט, ז. פ"ג, שם
בהערה.

כג.165) קיח, תהלים

מא.166) יב, בא ופרש"י מכילתא
סע"א.167) קכט, זח"א
קנג.168) מ"ע
ספ"ה.169) קידוה"ח הל' להרמב"ם צפע"נ
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זכו"- חיים "טועמי' השבת, ממאכלי לטעום צריכים שאז חצות, לאחר שבת בערב נמצאים שהרי
בפע"ח  טוב",170(כדאיתא כי להוי' "הודו אמירת קודם ואפילו מנחה, קודם עדיין שעומדים אפילו ,(

לעיל  ד'171כמוזכר מכל ההצלה על להודות כדי במנחה, שבת בערב זה מזמור לומר יסד שהבעש"ט
היעוד  יקויים השבת שבבוא וכיון דחול; בעובדין בהתעסקות שישנם אעביר 172הסכנות הטומאה רוח "את

הענ  את להפוך צורך יש הארץ", "הודו מן אמירת לפני עוד טוב, עניני גם מעורבים שבהם דלעו"ז ינים
בגלות  עדיין כשנמצאים -לה'",

הרי  ואז, ה"נמשל", את לראות וצריך ה"נמשל", ולא ה"משל", רק שזהו לטעות) (ולא לזכור צריך
בפגזים  השריפה אבק וכח ה"טנק", נעשה שממנה הפלדה כמו הגשמיים, הענינים את לא - רואה הוא

נעשו" שמים הוי' "בדבר - שבזה האלקי הכח את אלא מצעדי 173כו', ו"מהוי' בנפעל, הפועל כח שזהו ,
כוננו" נתהפך 174גבר זה שענין כך, הראוי, למקום לירות אותו ומכוון הטנק את שמביא הכח שזהו ,

שלו, נעשה שהטנק כך, לטוב, העולם גם מתהפך העולם, על בעה"ב הוא שיהודי וכיון במחשבתו, לטוב
הקב"ה. של רצונו כפי אותו יכוון שבודאי כיון עליו, לסמוך ויכולים כרצונו, אותו לכוון וביכלתו

.‚Ï מליון 180 של ממשלה נגד נעמד אחד שאדם כשראינו היתה זה בדורנו בזה ההתחלה ובכן,
צאנכם" ורעו זרים ש"עמדו - מזה יתירה אלא שנתבטלו, באופן רק ולא וניצח, בדרך 175איש, ולא ,

תושעון" ונחת ש"בשובה באופן אלא .176מלחמה,
. ה' עשה אשר כל את ראיתם "אתם ממ"ש שלמדים הלימוד שכאשר וזהו - גו'" מצרים בארץ .

ה' "נתן ומאז, לפנ"ז, שנה ארבעים שאירע מה להם הזכירו שנה, ארבעים בסוף לארץ להיכנס עמדו
את  לראות דרבי'", אדעתי' ד"קאי הענין להיות שיכול כך, לשמוע", ואזנים לראות ועינים לדעת לב לכם

בזה. הכוונה ופנימיות עצם

כמו  בתוקף עומדים רק אם - כו' מהכמות להתפעל שאין בשר בעיני שרואים להענין בנוגע ועד"ז
ארבעים לפני הדור נשיא שאמר שעמד כפי - הזהב שלשלת המשך בתור יזוז, לא שממנו בתוקף שנה

שלהם  אמות שזהו 177בד' ועד שקדמוהו, הדורות של המשך להיותו שנותיו, מספר נוגע לא שלכן, ,
ורחבה" טובה ל"ארץ הלכו שמשם סיני, הר למעמד של 178המשך באופן זה הי' החטא שגרם ולולי ,

מחורב" יום עשר .179"אחד יום י"א "מהלך חז"ל , ממדרשי רש"י שמביא (כפי ימים" בשלשה כך,180. ,(
המלך, דרך ורחבה, סלולה דרך ופותח האפשריות, את מאיר שנה, ארבעים לפני שאירע זה שמאורע

עולם. של מלכו

באופן  - התוועדות" "ליום קביעות, של באופן - "לקובעו" המתאים: באופן זה לנצל שצריכים אלא
חברים" ישראל "לחיזוק 181ד"כל ואור, כח חיות, מתוך פארשלאפן"), ("ניט "התעוררות" מתוך שתהי' ,ַָ

הרמב"ם  מ"ש ע"ד - כו'" "הוגה 182התורה שיהי' לכך בהמשך בא שזה בדקה", "לחזק למשיח: בנוגע
. אביו כדוד במצות ועוסק  וקבץ בתורה במקומו מקדש ש"בנה עד כו'", בה לילך ישראל כל ויכוף .

מדוייק  הוא ברמב"ם הדברים סדר גם שהרי דוקא, זה (בסדר ישראל" ).183נדחי

שנה, ארבעים לפני ראינו - זכו" חיים ו"טועמי'

והשמחה,- הגאולה בעל כדברי לגאולה", לאלתר לתשובה ד"לאלתר הענין אז הי' זכינו ואילו
הכי  באופן והנגלה, הנראה בטוב טפחים, מעשרה למטה משיח את מיד להביא אתם יכולים באמרו:
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וש"נ.170) .173 ע' ריש ח"כ לקו"ש וראה רפ"ג. שי"ח
(171.(152 ע' נ חלק התוועדויות - מנחם (תורת פ"ו במאמר

וש"נ.
ב.172) יג, זכרי'
ו.173) לג, תהלים
כג.174) לז, שם
ה.175) סא, ישעי'
טו.176) ל, שם
(177- מנחם (תורת סמ"ד תשח"י תמוז י"ב שיחת גם ראה

וש"נ. .(171 ע' חכ"ג התוועדויות
ח.178) ג, שמות
ב.179) א, דברים
עה"פ.180) ספרי
פ"ג 181) שם ירושלמי א. כו, חגיגה יא. כ, שופטים ס' ראה

סוסכ"ב. אגה"ק תניא ה"ו.
ספי"א.182) מלכים הל'
וש"נ.183) סמ"ז. לקמן גם ראה

f"kyz'd ,fenz a"i ,qgpit 't 'd mei zgiy

שהיא  לתשובה", "לאלתר רק אלא זאכן"), ("געוואלדיקע מיוחדים בדברים צורך אין זה ובשביל ַַטוב,
חדא" וברגעא חדא -167"בשעתא

לאחר  עכשיו, לכלֿהפחות זאת שיפעלו היא הטענה לראות ולכן, ועינים לדעת לב לכם הוי' ש"נתן י
לשמוע", ואזנים

הכתוב  כלשון העינויים, כל את עברו שכבר ויענך 184ולאחרי דכתיב המן ענין הי' "שזה "ויענך", :
בלקוטי  בארוכה כמבואר כו'", יותר עליונה למעלה זכו וסיגופים עינויים וע"י המן שע"י כו', וירעיבך

והנגלה,185תורה  הנראה בטוב ורחמים, חסד טוב, של באופן ורחבה", טובה ל"ארץ באים מזה הנה -
בארצכם" לבטח ש"וישבתם מ"ש 186ובאופן שיקויים כיון לעם",187, לי תהיו ואתם לאלקים לכם "והייתי

עולם" "ברית של קוממיות"119באופן אתכם "ואולך ממש.188, בקרוב ,

***

.„Ï נעשו ד"זדונות הענין מעין מראה שהקב"ה זכו", חיים ד"טועמי' הענין אודות (סל"ב) לעיל דובר
עדיין  ועוסקים שבת", ב"ערב עדיין שנמצאים שידעו, ההבהרה, עם ביחד מצדו, שנעשה כפי כזכיות" לו
ה"פכים  את שיסיימו לפעול צריכה זו וידיעה בלבד, "טועמי'" של באופן זה הרי ולכן דחול", ב"עובדין

הידועה  בשיחתו והשמחה הגאולה בעל כדברי - קטנים"189קטנים" ה"פכים את לסיים רק שצריכים
הגלות  "נשרף" ואז הגלות, בזמן לתקן והשלימה.136שנשארו האמיתית הגאולה בנין את ופועלים ,

ולחשוב  לטעות אפילו ואסור זהו ושלום! חס - שבת" "סעודת כבר זוהי אלא בלבד, "טועמי'" זה שאין
בגמרא  נאמר אודותיו שבת" ה"ערב שבת,190לא כבר הי' אצלו שהרי שבת", בערב שבת של מצלי "רב

עדיין  שצריכים כיון לאמיתתו, "חול" של ומצב מעמד זה הרי בנדו"ד ואילו שבת; תפלת התפלל שלכן
הגלות. ענין שזהו כו'", חטאינו ד"מפני המסובב ממילא בדרך יתבטל שאז ד"חטאינו", הענין את לבער

והמופתים  ל"אותות בנוגע זכו" חיים ד"טועמי' הענין שהי' כשם הנה העבודה, על להקל כדי אבל,
ומצב  במעמד עתה לעמוד ביכלתו יש באמת, רוצה יהודי שכאשר עתה, הראו כמו"כ ההם", הגדולים

האדם. לעבודת בנוגע זכו" חיים ד"טועמי ' הענין שזהו המשיח, בימות שיהי' כפי

ארבעים  של שבזמן היינו, לשמוע", ואזנים לראות ועינים לדעת לב לכם הוי' "נתן הפסוק: ובלשון
שאם  ליהודי מראים חפשית, בבחירה להיות צריכה שהעשי' כיון אלא, הקב"ה, ע"י ניתן זה הרי שנה
מעלת  על מורה (שזה והעיכובים המניעות כל את לבטל גם כולל לעשות, ביכלתו באמת, רוצה רק הוא

בהמאמר  כמבואר היצה"ר, של הבלבולים מכל לצאת שיוכל שלו), ד"חולה"122הכחות הענינים ד'
ה'" אל ד"ויזעקו הענין שצ"ל אלא הרוחנית; בעבודה שהם כפי ו"מדבר" "ים" "ויצעקו 191"יסורים" ,

ה'" עוזרו"192אל ש"הקב"ה - אדם" לבני ונפלאותיו "חסדו ומתגלה נמשך ואז כל 108, לפעול שיוכל ,
החפשית. בבחירתו הענינים

כל  ממש בפועל לגמרי נתבטלו טרייסל") ("איין אחד זעזוע ע"י אשר ראו האחרון בזמן לעניננו: ובנוגע
מימיך" ושואב עציך "חוטב אצל גם אלא שבטיכם", "ראשיכם אצל רק ולא היצה"ר, של כדלקמן.193הטענות ,

.‰Ï הצדוקי שטען כפי - היא להמיתו", "מבקש ועי"ז לצדיק" ש"צופה ה"רשע" של העיקרית הטענה
לאודנייכו" פומייכו דקדמיתו פזיזא "עמא .69לרבא:

לקבלת  הכנה בתור לנשמע נעשה הקדמת להיות צריכה שאז השבועות, לחג ההכנה בימי ובכן:
ומצפצף; פה פוצה ואין ממילא, בדרך אצלם נעשה זה הרי באמת, רוצים רק שאם לבנ"י, הראו התורה,

למלחמה  הצבא גיוס בעת שראו כפי - זה נגד נעמד לא אחד :194אף
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ג.184) ח, עקב
תבוא.185) ס"פ
ה.186) כו, בחוקותי
יב.187) שם,
יג.188) שם,
שיד.189) ע' ח"ד אג"ק גם ראה

אֿב.190) כז, ברכות
יט.191) שם, יג. קז, תהלים
כח.192) שם, ו. שם,
נצבים.193) ר"פ
בסמיכות 194) שהיתה הימים ששת מלחמת אודות המדובר

) השבועות ).l"endלחג
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זכו"- חיים "טועמי' השבת, ממאכלי לטעום צריכים שאז חצות, לאחר שבת בערב נמצאים שהרי
בפע"ח  טוב",170(כדאיתא כי להוי' "הודו אמירת קודם ואפילו מנחה, קודם עדיין שעומדים אפילו ,(

לעיל  ד'171כמוזכר מכל ההצלה על להודות כדי במנחה, שבת בערב זה מזמור לומר יסד שהבעש"ט
היעוד  יקויים השבת שבבוא וכיון דחול; בעובדין בהתעסקות שישנם אעביר 172הסכנות הטומאה רוח "את

הענ  את להפוך צורך יש הארץ", "הודו מן אמירת לפני עוד טוב, עניני גם מעורבים שבהם דלעו"ז ינים
בגלות  עדיין כשנמצאים -לה'",

הרי  ואז, ה"נמשל", את לראות וצריך ה"נמשל", ולא ה"משל", רק שזהו לטעות) (ולא לזכור צריך
בפגזים  השריפה אבק וכח ה"טנק", נעשה שממנה הפלדה כמו הגשמיים, הענינים את לא - רואה הוא

נעשו" שמים הוי' "בדבר - שבזה האלקי הכח את אלא מצעדי 173כו', ו"מהוי' בנפעל, הפועל כח שזהו ,
כוננו" נתהפך 174גבר זה שענין כך, הראוי, למקום לירות אותו ומכוון הטנק את שמביא הכח שזהו ,

שלו, נעשה שהטנק כך, לטוב, העולם גם מתהפך העולם, על בעה"ב הוא שיהודי וכיון במחשבתו, לטוב
הקב"ה. של רצונו כפי אותו יכוון שבודאי כיון עליו, לסמוך ויכולים כרצונו, אותו לכוון וביכלתו

.‚Ï מליון 180 של ממשלה נגד נעמד אחד שאדם כשראינו היתה זה בדורנו בזה ההתחלה ובכן,
צאנכם" ורעו זרים ש"עמדו - מזה יתירה אלא שנתבטלו, באופן רק ולא וניצח, בדרך 175איש, ולא ,

תושעון" ונחת ש"בשובה באופן אלא .176מלחמה,
. ה' עשה אשר כל את ראיתם "אתם ממ"ש שלמדים הלימוד שכאשר וזהו - גו'" מצרים בארץ .

ה' "נתן ומאז, לפנ"ז, שנה ארבעים שאירע מה להם הזכירו שנה, ארבעים בסוף לארץ להיכנס עמדו
את  לראות דרבי'", אדעתי' ד"קאי הענין להיות שיכול כך, לשמוע", ואזנים לראות ועינים לדעת לב לכם

בזה. הכוונה ופנימיות עצם

כמו  בתוקף עומדים רק אם - כו' מהכמות להתפעל שאין בשר בעיני שרואים להענין בנוגע ועד"ז
ארבעים לפני הדור נשיא שאמר שעמד כפי - הזהב שלשלת המשך בתור יזוז, לא שממנו בתוקף שנה

שלהם  אמות שזהו 177בד' ועד שקדמוהו, הדורות של המשך להיותו שנותיו, מספר נוגע לא שלכן, ,
ורחבה" טובה ל"ארץ הלכו שמשם סיני, הר למעמד של 178המשך באופן זה הי' החטא שגרם ולולי ,

מחורב" יום עשר .179"אחד יום י"א "מהלך חז"ל , ממדרשי רש"י שמביא (כפי ימים" בשלשה כך,180. ,(
המלך, דרך ורחבה, סלולה דרך ופותח האפשריות, את מאיר שנה, ארבעים לפני שאירע זה שמאורע

עולם. של מלכו

באופן  - התוועדות" "ליום קביעות, של באופן - "לקובעו" המתאים: באופן זה לנצל שצריכים אלא
חברים" ישראל "לחיזוק 181ד"כל ואור, כח חיות, מתוך פארשלאפן"), ("ניט "התעוררות" מתוך שתהי' ,ַָ

הרמב"ם  מ"ש ע"ד - כו'" "הוגה 182התורה שיהי' לכך בהמשך בא שזה בדקה", "לחזק למשיח: בנוגע
. אביו כדוד במצות ועוסק  וקבץ בתורה במקומו מקדש ש"בנה עד כו'", בה לילך ישראל כל ויכוף .

מדוייק  הוא ברמב"ם הדברים סדר גם שהרי דוקא, זה (בסדר ישראל" ).183נדחי

שנה, ארבעים לפני ראינו - זכו" חיים ו"טועמי'

והשמחה,- הגאולה בעל כדברי לגאולה", לאלתר לתשובה ד"לאלתר הענין אז הי' זכינו ואילו
הכי  באופן והנגלה, הנראה בטוב טפחים, מעשרה למטה משיח את מיד להביא אתם יכולים באמרו:
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וש"נ.170) .173 ע' ריש ח"כ לקו"ש וראה רפ"ג. שי"ח
(171.(152 ע' נ חלק התוועדויות - מנחם (תורת פ"ו במאמר

וש"נ.
ב.172) יג, זכרי'
ו.173) לג, תהלים
כג.174) לז, שם
ה.175) סא, ישעי'
טו.176) ל, שם
(177- מנחם (תורת סמ"ד תשח"י תמוז י"ב שיחת גם ראה

וש"נ. .(171 ע' חכ"ג התוועדויות
ח.178) ג, שמות
ב.179) א, דברים
עה"פ.180) ספרי
פ"ג 181) שם ירושלמי א. כו, חגיגה יא. כ, שופטים ס' ראה

סוסכ"ב. אגה"ק תניא ה"ו.
ספי"א.182) מלכים הל'
וש"נ.183) סמ"ז. לקמן גם ראה

f"kyz'd ,fenz a"i ,qgpit 't 'd mei zgiy

שהיא  לתשובה", "לאלתר רק אלא זאכן"), ("געוואלדיקע מיוחדים בדברים צורך אין זה ובשביל ַַטוב,
חדא" וברגעא חדא -167"בשעתא

לאחר  עכשיו, לכלֿהפחות זאת שיפעלו היא הטענה לראות ולכן, ועינים לדעת לב לכם הוי' ש"נתן י
לשמוע", ואזנים

הכתוב  כלשון העינויים, כל את עברו שכבר ויענך 184ולאחרי דכתיב המן ענין הי' "שזה "ויענך", :
בלקוטי  בארוכה כמבואר כו'", יותר עליונה למעלה זכו וסיגופים עינויים וע"י המן שע"י כו', וירעיבך

והנגלה,185תורה  הנראה בטוב ורחמים, חסד טוב, של באופן ורחבה", טובה ל"ארץ באים מזה הנה -
בארצכם" לבטח ש"וישבתם מ"ש 186ובאופן שיקויים כיון לעם",187, לי תהיו ואתם לאלקים לכם "והייתי

עולם" "ברית של קוממיות"119באופן אתכם "ואולך ממש.188, בקרוב ,

***

.„Ï נעשו ד"זדונות הענין מעין מראה שהקב"ה זכו", חיים ד"טועמי' הענין אודות (סל"ב) לעיל דובר
עדיין  ועוסקים שבת", ב"ערב עדיין שנמצאים שידעו, ההבהרה, עם ביחד מצדו, שנעשה כפי כזכיות" לו
ה"פכים  את שיסיימו לפעול צריכה זו וידיעה בלבד, "טועמי'" של באופן זה הרי ולכן דחול", ב"עובדין

הידועה  בשיחתו והשמחה הגאולה בעל כדברי - קטנים"189קטנים" ה"פכים את לסיים רק שצריכים
הגלות  "נשרף" ואז הגלות, בזמן לתקן והשלימה.136שנשארו האמיתית הגאולה בנין את ופועלים ,

ולחשוב  לטעות אפילו ואסור זהו ושלום! חס - שבת" "סעודת כבר זוהי אלא בלבד, "טועמי'" זה שאין
בגמרא  נאמר אודותיו שבת" ה"ערב שבת,190לא כבר הי' אצלו שהרי שבת", בערב שבת של מצלי "רב

עדיין  שצריכים כיון לאמיתתו, "חול" של ומצב מעמד זה הרי בנדו"ד ואילו שבת; תפלת התפלל שלכן
הגלות. ענין שזהו כו'", חטאינו ד"מפני המסובב ממילא בדרך יתבטל שאז ד"חטאינו", הענין את לבער

והמופתים  ל"אותות בנוגע זכו" חיים ד"טועמי' הענין שהי' כשם הנה העבודה, על להקל כדי אבל,
ומצב  במעמד עתה לעמוד ביכלתו יש באמת, רוצה יהודי שכאשר עתה, הראו כמו"כ ההם", הגדולים

האדם. לעבודת בנוגע זכו" חיים ד"טועמי ' הענין שזהו המשיח, בימות שיהי' כפי

ארבעים  של שבזמן היינו, לשמוע", ואזנים לראות ועינים לדעת לב לכם הוי' "נתן הפסוק: ובלשון
שאם  ליהודי מראים חפשית, בבחירה להיות צריכה שהעשי' כיון אלא, הקב"ה, ע"י ניתן זה הרי שנה
מעלת  על מורה (שזה והעיכובים המניעות כל את לבטל גם כולל לעשות, ביכלתו באמת, רוצה רק הוא

בהמאמר  כמבואר היצה"ר, של הבלבולים מכל לצאת שיוכל שלו), ד"חולה"122הכחות הענינים ד'
ה'" אל ד"ויזעקו הענין שצ"ל אלא הרוחנית; בעבודה שהם כפי ו"מדבר" "ים" "ויצעקו 191"יסורים" ,

ה'" עוזרו"192אל ש"הקב"ה - אדם" לבני ונפלאותיו "חסדו ומתגלה נמשך ואז כל 108, לפעול שיוכל ,
החפשית. בבחירתו הענינים

כל  ממש בפועל לגמרי נתבטלו טרייסל") ("איין אחד זעזוע ע"י אשר ראו האחרון בזמן לעניננו: ובנוגע
מימיך" ושואב עציך "חוטב אצל גם אלא שבטיכם", "ראשיכם אצל רק ולא היצה"ר, של כדלקמן.193הטענות ,

.‰Ï הצדוקי שטען כפי - היא להמיתו", "מבקש ועי"ז לצדיק" ש"צופה ה"רשע" של העיקרית הטענה
לאודנייכו" פומייכו דקדמיתו פזיזא "עמא .69לרבא:

לקבלת  הכנה בתור לנשמע נעשה הקדמת להיות צריכה שאז השבועות, לחג ההכנה בימי ובכן:
ומצפצף; פה פוצה ואין ממילא, בדרך אצלם נעשה זה הרי באמת, רוצים רק שאם לבנ"י, הראו התורה,

למלחמה  הצבא גיוס בעת שראו כפי - זה נגד נעמד לא אחד :194אף
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יב.187) שם,
יג.188) שם,
שיד.189) ע' ח"ד אג"ק גם ראה

אֿב.190) כז, ברכות
יט.191) שם, יג. קז, תהלים
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- הוא לצבא בגיוס הראשון rnyplהתנאי dyrp zncwd.("ווען און ("וואס כו' ולמה מה לשאול מבלי ,ָ

פתק  מקבל ולפתע בעניניו, ההתעסקות באמצע אוחז הוא תוך 195כאשר להתייצב שעליו נאמר שבו
בישראל" צבא "יוצא רק הוא אם הנה - פלוני בזמן פלוני במקום ספורות מהי 196שעות שואל אינו ,

בשביל  לשאול או שלו, השכל עם וילדיו, אשתו עם בדבר להתיישב הולך ואינו ההסברה, ומהי התכלית
גדולה  במדה בו להשתמש יכולים אולי או אחר, מישהו ע"י אותו להחליף אפשר ואולי אותו, קוראים מה

וכו'. וכו' ובעלֿיכולות בעלֿכשרונות להיותו יותר,

מתרץ  והוא קושיא, אצלו שמתעוררת באופן זה אין אז, גם אבל להיפך, מסתבר שאצלו אפילו יתכן
אלא  קושיא, אצלו מתעוררת לא מלכתחילה אלא לנשמע, נעשה הקדמת להיות שצריך בכך הקושיא את
שמחה  ומתוך נפשו, מסירות בכל זאת ולעשות לציית יש - כזה פתק שהגיע שכיון פשיטות, בדרך זהו
לו! איכפת לא גם - לא ואם וכו', הטעמים הדברים, פרטי את ידע יזכה, אם - כן ולאחרי לבב! וטוב

שהוא מי הן כולם, אצל ממש בפועל ההנהגה את ראו "חוטב וכך פשוט, אדם והן ימיו, כל בעלֿשכל
מימיך". ושואב עציך

גם  אזי שלו, למציאות שנוגע דבר שזהו יודע והוא "פתק", לו שולחים שכאשר - ליהודי הראו ובכך
בפועל, במעשה ההנהגה את שראו כפי "נעשה", או "נשמע" תחילה צ"ל אם לחשוב אותו יבלבל לא היצה"ר 
מעלה, אנשי אצל רק לא נעשה זה שענין וכאמור, לאח"ז, ימים כמה התורה קבלת בשביל שנדרש כפי בדיוק

מימיך". ושואב עציך ל"חוטב שבטיכם" "ראשיכם בין הבדל ללא אלא "קבלתֿעול'ניקעס", אצל או

אודות  שומע אתה כאשר ליהודי: היצה"ר שטוען - הרגיל ע"ד - הראשונה הקושיא זוהי וכאמור,
ש"היא  לך שמבטיחים וכיון בזה, תתבונן ואח"כ המדובר, במה תתעניין לראש לכל הנה תומ"צ, של ענין

ובינתכם" פזיזא 197חכמתכם "עמא תהי' אל אבל זאת; תקיים ואז השכל, ע"י גם בכך תכיר בודאי הרי ,
לאודנייכו". פומייכו דקדמיתו

צורך  הי' לא זה, עם להתמודד ובשביל היצה"ר, של והסתר העלם רק שזהו - בפועל הראו זה ועל
מכוונים  שהדברים לדעת רק צריכים היו לבב; ובטוב בשמחה זאת עשו אלא כו', והפחדות ומורא בלחץ 
המציאות  כל היתה ולא והסברות, בהקדמות צורך הי' לא ואז שלו, למציאות שנוגע ענין ושזהו אליו,

לתירוצים. הוצרכו לא ובמילא קושיות, של

.ÂÏ:היצה"ר של השני' לטענה בנוגע ועד"ז
לך  שמעביר זה הוא מי לדעת עליך אבל לנשמע, נעשה ובהקדמת תומ"צ, לקיים שצריך אמת הן
צריך  אתה אם יודע מי - עליו מעלות לך יש אם אבל הענינים, בכל ממך למעלה הוא האם זה, ציווי

אליו?!... לציית

התורה: לקבלת הסמוכים בימים ההנהגה היתה איך ראו זה בענין וגם

ממנו, יותר כסף לו יש אם ממנו, יותר גדול חכם הוא אם - שלו ה"מפקד" אודות שאל לא אחד אף
וכיו"ב; ממנו מבוגר הוא אם ממנו, יותר בחיים נסיון לו יש אם

מבלי  גביו, על מהעומד עול בקבלת תלוי' בישראל" צבא "יוצא של קיומו מציאות שכל ידעו כולם
צריך  הוא והאם אויפטאן"), זיין איז ("וואס שלו ההתמחות ומהי חכמתו מהי שלו, הגיל מה ָָלשאול

על  מאומה; לו נוגע לא - גביו על שעומד זה שהוא כיון אליו; הפקודה!לציית את למלא יו

ולחקור  ללמוד יתיישב אזי - בכך וירצה פנוי זמן לו ויהי' מנוחה, ימי כשיגיעו כן, ולאחרי
זה. לכל מקום נתינת אין מעשה בשעת אבל עקום; או ישר באופן התנהג הלה אם ("שטודירן")

.ÊÏ:היצה"ר של גדולות הכי הטענות אחת שהיא נוספת, לטענה בנוגע ועד"ז
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(195) גיוס ).l"endצו
ועוד.196) ג. א, במדבר

ו.197) ד, ואתחנן
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"הוכח  שלי?!... בענינים מתערב שמישהו הסדר בכלל לעסקים 198מהו דאג - עמיתך"? את תוכיח
אני  - שבת? ולשמור תפילין להניח צריך שאני לי ולומר לבוא לך מה ביזנעס")! אן יּור ("מיינד ָשלך
לעשות  מה לי לומר עליך ולא לעשות, עלי מה יודע ואני משלי, גידים ושס"ה אברים רמ"ח בעל אדם
עצמי! עם אתעסק ואני עצמך, עם תתעסק שלי; ("ביזנעס") ה"עסק" זה זאגער"); קיין ניט ביסט ָ("דו

שהמושג  - החדשה ה"עבודה" גם ניתוספה הזמנים, ובכל התקופות בכל שהיתה זו טענה על ונוסף
להטות" רבים ד"אחרי הענין עם זאת וקישרו הענינים, כל על חל ("דעמאקראסי") דמוקרטי' -199של ַָ

מהי  ולברר לשאול צריכים שאז בספק , העומד בדבר רק שייך להטות" רבים ד"אחרי שהענין בשעה בה
אם  לדעת רק צריכים ומיעוט; רוב בו שייך לא בספק, שאינו דבר אבל המיעוט, דעת ומהי הרוב דעת
ביכלתו  אין "במנין", רק היא גדלותו ואם ב"בנין", גם אלא "במנין", רק לא ממנו" גדול דין "בית זהו

מאומה  .200לשנות

התורה: לקבלת הסמוכים בימים ההנהגה היתה איך בפועל ראינו זה בענין גם ובכן,

זה  אלא ביתו, בני את גם או עצמו, את רק לא בסכנה מעמיד אזי יציית, לא הוא שאם ידע, אחד כל
שטח  על מגינה זו שקבוצה ולמרות עמו, שנמצאת הקבוצה לכל תכסיסי נוגע (ע"פ בלבד מסויים אדמה

מהוה  זה הרי הגנה, ללא פתוח, שלהם אמות) (ד' האדמה שטח את ישאירו אם הנה כפשוטם), מלחמה
שמסביב, השטח כל את ולכבוש לחתוך יכולים אלו אמות ד' ע"י אלא זה, מסויים לשטח רק לא סכנה

האחרון" הים ישראל!201"עד ארץ של בגבולה

פלא: דבר רואים וכאן

ומלחמות  מלכים בהל' הרמב"ם כותב זה בקשרי 202ענין שיכנס "ומאחר הלכה: של באותיות -
. תעשה,מלחמה בלא עובר כו' ולהרהר לחשוב המתחיל וכל וכו', יחשוב ולא יפחד ולא ירא לא .

עוד203שנאמר  ולא וגו', תיראו אל לבבכם ירך ex`eevaאל oiielz l`xyi inc lky."

התנהגו כזה linn`ובאופן jxcae zehiyta- הרמב"ם של מציאותו אודות יודע שלא מי גם - כולם
שבזה  להיות שיכול ועד שבסביבתו, והקבוצה החבורה כל של הגורל תלוי שבהנהגתו ידע אחד שכל
ספרי  או מוסר ספרי ללמוד להתיישב צריכים היו לא זה ובשביל בציון, השוכן העם כל של הגורל תלוי

מלחמה. תכסיסי ספרי להבדיל או חסידות,

.ÁÏ לקבלת ההכנה ימי הספירה, בימי אירע זה שמאורע - הענינים לקשר לב שמו שלא ולהעיר,
התורה: קבלת לפני ספורים ימים התורה,

מלחמות  "להלחם צריכים היו שכאשר ראיתם", ש"אתם באופן זכו", חיים "טועמי' בבחי' הי' זה ענין
גם)204ה'" אלא תורה, למתן רק (לא כלים נעשים ידו שעל ומצב במעמד שעמדו באופן ההנהגה היתה ,

קושיא  של באופן ולא לנשמע, נעשה הקדמת (א) האמורים: הענינים ג' בכל - ישראל ע"י התורה לקבלת
גם  אח"כ נמשך (ומזה בישראל צבא של המציאות כל (ב) קושיא, אין שמלכתחילה באופן אלא ותירוץ,

בנוי' העולם) אומות מיני אצל כל לו יש אם גם אזי מהמפקד, פקודה מגיעה שכאשר עול, קבלת על
באופן  אלא ומשפחתו, לביתו אמותיו, לד' רק שנוגע ענין זה שאין (ג) הפקודה, את למלא עליו קושיות ,

בצווארו". תלויין ישראל דמי ש"כל

שלמדים  כפי אבוד", "מקרה אין שבקדושה והשמחה, הגאולה בעל הדגשת אודות כמ"פ וכמדובר
שני  הירושלמי 205מפסח וכמאמר ענינים), בכמה הוא -206(וכן התשובה" בפני שעומד  דבר לך "אין

הוה  לשון התורה" ד"נותן הענין שישנו והענין 207דכיון לנשמע, נעשה הקדמת צ"ל ויום יום בכל הרי ,
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ב.201) לד, ברכה
ספ"ז.202)
ג.203) כ, שופטים פ'

ספ"ד.204) מלכים הל' רמב"ם
פסח 205) אייר, יד יום" ב"היום (נעתק 115 ע' תש"א סה"ש

שני).
ספ"ג.206) תשובה הל' ברמב"ם הובא ה"א. פ"א פאה
ובכ"מ.207) א. כג, תזריע לקו"ת א. כה, של"ה ראה
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- הוא לצבא בגיוס הראשון rnyplהתנאי dyrp zncwd.("ווען און ("וואס כו' ולמה מה לשאול מבלי ,ָ

פתק  מקבל ולפתע בעניניו, ההתעסקות באמצע אוחז הוא תוך 195כאשר להתייצב שעליו נאמר שבו
בישראל" צבא "יוצא רק הוא אם הנה - פלוני בזמן פלוני במקום ספורות מהי 196שעות שואל אינו ,

בשביל  לשאול או שלו, השכל עם וילדיו, אשתו עם בדבר להתיישב הולך ואינו ההסברה, ומהי התכלית
גדולה  במדה בו להשתמש יכולים אולי או אחר, מישהו ע"י אותו להחליף אפשר ואולי אותו, קוראים מה

וכו'. וכו' ובעלֿיכולות בעלֿכשרונות להיותו יותר,

מתרץ  והוא קושיא, אצלו שמתעוררת באופן זה אין אז, גם אבל להיפך, מסתבר שאצלו אפילו יתכן
אלא  קושיא, אצלו מתעוררת לא מלכתחילה אלא לנשמע, נעשה הקדמת להיות שצריך בכך הקושיא את
שמחה  ומתוך נפשו, מסירות בכל זאת ולעשות לציית יש - כזה פתק שהגיע שכיון פשיטות, בדרך זהו
לו! איכפת לא גם - לא ואם וכו', הטעמים הדברים, פרטי את ידע יזכה, אם - כן ולאחרי לבב! וטוב

שהוא מי הן כולם, אצל ממש בפועל ההנהגה את ראו "חוטב וכך פשוט, אדם והן ימיו, כל בעלֿשכל
מימיך". ושואב עציך

גם  אזי שלו, למציאות שנוגע דבר שזהו יודע והוא "פתק", לו שולחים שכאשר - ליהודי הראו ובכך
בפועל, במעשה ההנהגה את שראו כפי "נעשה", או "נשמע" תחילה צ"ל אם לחשוב אותו יבלבל לא היצה"ר 
מעלה, אנשי אצל רק לא נעשה זה שענין וכאמור, לאח"ז, ימים כמה התורה קבלת בשביל שנדרש כפי בדיוק

מימיך". ושואב עציך ל"חוטב שבטיכם" "ראשיכם בין הבדל ללא אלא "קבלתֿעול'ניקעס", אצל או

אודות  שומע אתה כאשר ליהודי: היצה"ר שטוען - הרגיל ע"ד - הראשונה הקושיא זוהי וכאמור,
ש"היא  לך שמבטיחים וכיון בזה, תתבונן ואח"כ המדובר, במה תתעניין לראש לכל הנה תומ"צ, של ענין

ובינתכם" פזיזא 197חכמתכם "עמא תהי' אל אבל זאת; תקיים ואז השכל, ע"י גם בכך תכיר בודאי הרי ,
לאודנייכו". פומייכו דקדמיתו

צורך  הי' לא זה, עם להתמודד ובשביל היצה"ר, של והסתר העלם רק שזהו - בפועל הראו זה ועל
מכוונים  שהדברים לדעת רק צריכים היו לבב; ובטוב בשמחה זאת עשו אלא כו', והפחדות ומורא בלחץ 
המציאות  כל היתה ולא והסברות, בהקדמות צורך הי' לא ואז שלו, למציאות שנוגע ענין ושזהו אליו,

לתירוצים. הוצרכו לא ובמילא קושיות, של

.ÂÏ:היצה"ר של השני' לטענה בנוגע ועד"ז
לך  שמעביר זה הוא מי לדעת עליך אבל לנשמע, נעשה ובהקדמת תומ"צ, לקיים שצריך אמת הן
צריך  אתה אם יודע מי - עליו מעלות לך יש אם אבל הענינים, בכל ממך למעלה הוא האם זה, ציווי

אליו?!... לציית

התורה: לקבלת הסמוכים בימים ההנהגה היתה איך ראו זה בענין וגם

ממנו, יותר כסף לו יש אם ממנו, יותר גדול חכם הוא אם - שלו ה"מפקד" אודות שאל לא אחד אף
וכיו"ב; ממנו מבוגר הוא אם ממנו, יותר בחיים נסיון לו יש אם

מבלי  גביו, על מהעומד עול בקבלת תלוי' בישראל" צבא "יוצא של קיומו מציאות שכל ידעו כולם
צריך  הוא והאם אויפטאן"), זיין איז ("וואס שלו ההתמחות ומהי חכמתו מהי שלו, הגיל מה ָָלשאול

על  מאומה; לו נוגע לא - גביו על שעומד זה שהוא כיון אליו; הפקודה!לציית את למלא יו

ולחקור  ללמוד יתיישב אזי - בכך וירצה פנוי זמן לו ויהי' מנוחה, ימי כשיגיעו כן, ולאחרי
זה. לכל מקום נתינת אין מעשה בשעת אבל עקום; או ישר באופן התנהג הלה אם ("שטודירן")

.ÊÏ:היצה"ר של גדולות הכי הטענות אחת שהיא נוספת, לטענה בנוגע ועד"ז
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(195) גיוס ).l"endצו
ועוד.196) ג. א, במדבר

ו.197) ד, ואתחנן

f"kyz'd ,fenz a"i ,qgpit 't 'd mei zgiy

"הוכח  שלי?!... בענינים מתערב שמישהו הסדר בכלל לעסקים 198מהו דאג - עמיתך"? את תוכיח
אני  - שבת? ולשמור תפילין להניח צריך שאני לי ולומר לבוא לך מה ביזנעס")! אן יּור ("מיינד ָשלך
לעשות  מה לי לומר עליך ולא לעשות, עלי מה יודע ואני משלי, גידים ושס"ה אברים רמ"ח בעל אדם
עצמי! עם אתעסק ואני עצמך, עם תתעסק שלי; ("ביזנעס") ה"עסק" זה זאגער"); קיין ניט ביסט ָ("דו

שהמושג  - החדשה ה"עבודה" גם ניתוספה הזמנים, ובכל התקופות בכל שהיתה זו טענה על ונוסף
להטות" רבים ד"אחרי הענין עם זאת וקישרו הענינים, כל על חל ("דעמאקראסי") דמוקרטי' -199של ַָ

מהי  ולברר לשאול צריכים שאז בספק , העומד בדבר רק שייך להטות" רבים ד"אחרי שהענין בשעה בה
אם  לדעת רק צריכים ומיעוט; רוב בו שייך לא בספק, שאינו דבר אבל המיעוט, דעת ומהי הרוב דעת
ביכלתו  אין "במנין", רק היא גדלותו ואם ב"בנין", גם אלא "במנין", רק לא ממנו" גדול דין "בית זהו

מאומה  .200לשנות

התורה: לקבלת הסמוכים בימים ההנהגה היתה איך בפועל ראינו זה בענין גם ובכן,

זה  אלא ביתו, בני את גם או עצמו, את רק לא בסכנה מעמיד אזי יציית, לא הוא שאם ידע, אחד כל
שטח  על מגינה זו שקבוצה ולמרות עמו, שנמצאת הקבוצה לכל תכסיסי נוגע (ע"פ בלבד מסויים אדמה

מהוה  זה הרי הגנה, ללא פתוח, שלהם אמות) (ד' האדמה שטח את ישאירו אם הנה כפשוטם), מלחמה
שמסביב, השטח כל את ולכבוש לחתוך יכולים אלו אמות ד' ע"י אלא זה, מסויים לשטח רק לא סכנה

האחרון" הים ישראל!201"עד ארץ של בגבולה

פלא: דבר רואים וכאן

ומלחמות  מלכים בהל' הרמב"ם כותב זה בקשרי 202ענין שיכנס "ומאחר הלכה: של באותיות -
. תעשה,מלחמה בלא עובר כו' ולהרהר לחשוב המתחיל וכל וכו', יחשוב ולא יפחד ולא ירא לא .

עוד203שנאמר  ולא וגו', תיראו אל לבבכם ירך ex`eevaאל oiielz l`xyi inc lky."

התנהגו כזה linn`ובאופן jxcae zehiyta- הרמב"ם של מציאותו אודות יודע שלא מי גם - כולם
שבזה  להיות שיכול ועד שבסביבתו, והקבוצה החבורה כל של הגורל תלוי שבהנהגתו ידע אחד שכל
ספרי  או מוסר ספרי ללמוד להתיישב צריכים היו לא זה ובשביל בציון, השוכן העם כל של הגורל תלוי

מלחמה. תכסיסי ספרי להבדיל או חסידות,

.ÁÏ לקבלת ההכנה ימי הספירה, בימי אירע זה שמאורע - הענינים לקשר לב שמו שלא ולהעיר,
התורה: קבלת לפני ספורים ימים התורה,

מלחמות  "להלחם צריכים היו שכאשר ראיתם", ש"אתם באופן זכו", חיים "טועמי' בבחי' הי' זה ענין
גם)204ה'" אלא תורה, למתן רק (לא כלים נעשים ידו שעל ומצב במעמד שעמדו באופן ההנהגה היתה ,

קושיא  של באופן ולא לנשמע, נעשה הקדמת (א) האמורים: הענינים ג' בכל - ישראל ע"י התורה לקבלת
גם  אח"כ נמשך (ומזה בישראל צבא של המציאות כל (ב) קושיא, אין שמלכתחילה באופן אלא ותירוץ,

בנוי' העולם) אומות מיני אצל כל לו יש אם גם אזי מהמפקד, פקודה מגיעה שכאשר עול, קבלת על
באופן  אלא ומשפחתו, לביתו אמותיו, לד' רק שנוגע ענין זה שאין (ג) הפקודה, את למלא עליו קושיות ,

בצווארו". תלויין ישראל דמי ש"כל

שלמדים  כפי אבוד", "מקרה אין שבקדושה והשמחה, הגאולה בעל הדגשת אודות כמ"פ וכמדובר
שני  הירושלמי 205מפסח וכמאמר ענינים), בכמה הוא -206(וכן התשובה" בפני שעומד  דבר לך "אין

הוה  לשון התורה" ד"נותן הענין שישנו והענין 207דכיון לנשמע, נעשה הקדמת צ"ל ויום יום בכל הרי ,
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יז.198) יט, קדושים
ב.199) כג, משפטים
ה"ב.200) פ"ב ממרים הל' רמב"ם ראה
ב.201) לד, ברכה
ספ"ז.202)
ג.203) כ, שופטים פ'

ספ"ד.204) מלכים הל' רמב"ם
פסח 205) אייר, יד יום" ב"היום (נעתק 115 ע' תש"א סה"ש

שני).
ספ"ג.206) תשובה הל' ברמב"ם הובא ה"א. פ"א פאה
ובכ"מ.207) א. כג, תזריע לקו"ת א. כה, של"ה ראה
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ושרשה" ועיקרה העבודה "ראשית שזהו עול, כו"כ 208דקבלת לו יש אם גם המפקד פקודות ומילוי ,
לבב. וטוב שמחה מתוך זאת עושים כאשר היא בזה שההצלחה - הפנימית והנקודה קושיות;

אלו  והוראות התורה, וקבלת תורה למתן הסמוכים בימים בשר לעיני ראו הנ"ל הנקודות כל וכאמור,
עתה, גם בתקפן עומדות

הבעש"ט  ע"י שנתפרש המפורסם כהפתגם - יכול" ש"אינו לטעון אחד לאף נאמרו 209ואין [הדברים
ישראל]: כל עבור עבודה דרך בתור הבעש"ט, כמו יהודי ע"י נתפרשו אח"כ אבל גוי, ע"י אמנם
אלא  כאו"א, ביכולת הוא שהדבר היינו, רוצה), לא אבל יכול, (אתה חאטשעש" ניע דא - ַָָ"מאזשעש

ברצונו. שתלוי

בנוגע  ולא ובגלוי, בפועל לו שהראו כפי אלא בספרים, שכתוב מה שיודעים באופן רק זה ואין
רק  לא להיפך, או שלו, לרגלים בנוגע גם אלא שלו, לראש בנוגע רק ולא לעצמו, בנוגע אלא להזולת,
הלכו  הרגלים וגם עול, קבלת מתוך הלך השכל שגם - השכל מקום לראש, בנוגע גם אלא לרגל, בנוגע

קב"ע").בשמ  ("טרוקענע "יבשה" עול קבלת המוכרח, כדבר לא לבב, ובטוב חה

גו' הארץ עמי כל ש"וראו באופן זה הי' ענין של לאמיתו שכן, המלחמה, את ניצחו כזה ובאופן
ממך" וגו'"152ויראו נבהלו "אז ממילא ובדרך שבזה.210, הענינים פרטי ככל ,

וטוענים  בנ"י, לכל קריאה מהווים עצמם, ומופתים" ה"אותות עצמם, שהמאורעות - הכללית והנקודה
יהודי  של המציאות ולעצם ישראל, ארץ לקדושת נוגע שהדבר ידעת כאשר ראיתם": "אתם אליהם
באופן  בפשיטות בעצמך אתה נהגת זהֿעתה הנה - ית' בעצמותו שמושרשים כפי תומ"צ עם הקשורה
"סמיכה" רק לו יש אם שניתנה, ממי ה"פקודה" את למלא - ב"נשמע" להתחשב מבלי "נעשה", של

לבב. ובטוב בשמחה זאת ועשית "מפקד", בתור

.ËÏ במאמר ב"טבע"156וכמדובר ורואים הטבע, של וההסתרים ההעלמות שבירת פועלים עי"ז הנה -
הוא  ש"הוי' רואים וב"אלקים" "אלקים", אלא "טבע", זה שאין והיינו, "אלקים", בגימטריא שהוא

כאחד  ויהי' הוה הי' .211האלקים",
שמביא  עליון קדושי מאמר ע"פ אשר התפארת, מדת עם הקשורה הרחמים, מדת הוא הוי' ששם וכיון

הצ"צ  ע"י ונתבאר הזקן קשורה 212רבינו החסד שמדת השמות, בענין (וכמו החסד מדת על מעלתה גדלה ,
הוי' שם עם קשורה התפארת ומדת אֿל, שם ששוטפים 213עם באופן גבול, בלי רחמים נמשכים אזי - (

טפחים. מעשרה למטה והנגלה, הנראה טוב לטוב, נהפך והכל והמדידות, ההגבלות כל את

בארץ" שלום "ונתתי היעוד לקיום "וישבתם214וזוכים בארצכם", במקומו,186לבטח ואחד אחד כל -
ית'. לו דירה שם שתהי' לפעול וסביבתו, מקומו על בעה"ב שנעשה "ארצכם", ממנו שעושה

היעוד  יקויים ויוליכם 155ואז ישראל, נדחי יקבץ צדקנו משיח ע"י שהקב"ה - ישובון" ה' "ופדויי
הבאים  הימים כל יהפכו שאז והשלימה, האמיתית הגאולה לימי אלו גאולה מימי לארצנו, קוממיות

ולשמחה" "לששון ממש.215לקראתנו בקרוב צדקנו, משיח בביאת ,

***

.Ó"ד הענין שישנו שנין, ארבעים בענין בלקו"ת להמבואר בנוגע (סי"ז) לעיל ied'דובר ozp לב לכם
ד" הענין וישנו לשמוע", ואזנים לראות ועינים הם`mzלדעת הקב"ה שנותן שהכחות גו'", ly`ראיתם

jxra איניש קאי "לא הגמרא לדברי בסתירה זה הרי שלכאורה - עצמו בכח להגיע שיכולים מה לגבי
בתוס' הפירושים שב' לומר, שיש התוס', דברי ע"פ לזה התירוץ ונתבאר שנין", ארבעין עד דרבי' אדעתי'
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רפמ"א.208) תניא
וש"נ.209) .64 ס"ע חכ"ט התוועדויות - מנחם תורת ראה
טו.210) טו, בשלח
פ"ז 211) שעהיוה"א תניא פ"ט. ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח"ג
א). (פב,

וש"נ.212) ואילך. שסב ע' ח"א שלו אג"ק
רע"ג 213) כג, תזריע לקו"ת סע"ב. יו"ד, נח תו"א

שם). ללקו"ת במ"מ נסמן - ופרדס (מכהאריז"ל
ו.214) כו, בחוקותי
יט.215) ח, זכרי'

f"kyz'd ,fenz a"i ,qgpit 't 'd mei zgiy

להמתין  צריכים - נוגע שלא בענין נוגע; לא או שנוגע ענין זהו אם הוא שהחילוק אלא, פליגי, לא
שיכולים  היכן עד רק מגיעים אופן בכל אבל זמן, בקוצר לזה להגיע יכולים - שנוגע ובענין שנה, ארבעים

האדם. עבודת ע"י להגיע
נוגע  זה אין אבל לא, או אליו שנוגע ענין זהו אם חילוק שיש מובן - האדם לעבודת בנוגע כלומר:

איניש  קאי ד"לא ההגבלה ישנה שבזה לכם", הוי' ד"נתן שנין".להענין ארבעין עד דרבי' אדעתי'

שהאדם היגיעה אודות כאן שמדובר כיון להבין: צריך עדיין envraאך rbiizn ודקדוקי בענינים
עם  הקשר מהו - משנתו וחכמת ותבונתו דעתו סוף על לעמוד דרבי', אדעתי' קאי ועי"ז כו', התיבות

ד" ied'הענין ozp!?"'גו לדעת לב לכם

.‡Ó מאמרים בכמה המבואר בהקדם הרב 25ויובן שנותן שהשכל דרבי'", אדעתי' "קאי למאמר בקשר
השכל. עצם את אפילו לו נותן שלא והיינו, בלבד, הארה אלא אינו לתלמיד

לתלמיד  אין אם אבל בעצמו, בעלֿשכל שהוא בכך תלוי' התלמיד קליטת שהרי - לדבר וההוכחה
שהרב  נאמר ואם כו', ובצמצום קצרה בלשון לו שיתן מה גם מהרב לקבל יוכל לא אזי עצמו, מצד שכל

ועכצ"ל,mvrנותן לו, נותן שהרב במה די הי' אלא עצמו, מצד שכל לו שיהי' זקוק הי' לא השכל,
רק נותן לו dx`dשהרב שיש השכל על ההארה מוסיפה אזי עצמו, מצד שכל לו יש כאשר רק ולכן, ,

עצמו. מצד

שע"י  כך, כדי ועד יגיעתו, ע"י להגיע יכול שאליו המקום ישנו עצמו, מצד לו שיש בשכל ובכן:
בשם נקראת שלכן היגיעה, ערך לפי שאינה למדריגה גם להגיע יכול הגמרא d`ivnיגיעתו כלשון ,81:

יגיעה  ע"י אפילו להגיע אפשר אי שאליו המשכיל, בכח יותר נעלה מקום ישנו אבל ומצאת"; "יגעת
שיהי'). טעם (מאיזה

" - דשמיא סייעתא ישנה זה על ied'אך ozp לאחרי גם לשמוע", ואזנים לראות ועינים לדעת לב לכם
דרבי'". אדעתי' "קאי שכבר

צריך דרבי'" אדעתי' ד"קאי הענין שבשביל elkyaוכאמור, rbiizdl בשכלו מתייגע כאשר גם ולכן, ,
היגיעה  מגעת שאליו להמקום עד להגיע ביכלתו אזי הרב, שכל כמו ונעשה מתעצם ששכלו כך כדי עד
נעלה  ענין ישנו ולאח"ז היגיעה; ערך לפי שלא מציאה, של באופן - היותר ולכל היגיעה, ערך לפי -

גו'". לדעת לב לכם הוי' "נתן הכתוב: ובלשון דשמיא, סייעתא ע"י שבא יותר,

בנוגע גם שייך זה הרי ל"האותות zxezlולכן, בנוגע והסבר בביאור צורך שיש בשעה ועאכו"כ רבו,
ההם". הגדולים והמופתים

.·Ó:לעניננו בהנוגע הוא וכן
לנקודות  מגיעים אזי תמוז, די"בֿי"ג המאורעות של התיבות ודקדוקי בענינים מדייקים כאשר
יהדות, להפיץ שיוכלו דרכים חיפשו אלא מסירתֿנפש, שחיפשו באופן זה הי' שלא - לעיל האמורות
לקיים  שצריך הידיעה - ה"איכות" עם רק אלא "כמות", עם כלל התחשבו לא זה ובענין ומצוות, תורה

הקב"ה. של שליחותו את

בהמאמר  (כמבואר נסיון של ענין שזהו ידיעה מתוך מלכתחילה הלכו על 39וכאשר לסמוך ומבלי ,(
ח"ו  אם יהי' מה הענינים לכל בנוגע מלכתחילה ("באווארענען") ולהבטיח להבהיר הוצרכו [שלכן ַָנסים

והגאולה  השמחה בעל (כלשון קדושים" אבות ב"זכות הנה - כדבעי] שלא הענין התורה 3יסתיים ובזכות (
נעשה  הנסיון שתמורת ועד להוי', - ו"אלקים" ל"אלקים", הטבע שנתהפך הטבע, שבירת היתה והמצוות,

ההרים" על ל"נס ועד והרמה, ועלי ' נס של "נס".130ענין של ענין נעשה גופא ההרים" ש"על היינו, ,

לעיל  מהי 216וכמדובר מבהירים הקדמה שבתור להודות, חייבים ארבעה בענין התהלים למזמור בנוגע
הנסים  את (ויספרו ה' גאולי  עתיד) (לשון "יאמרו שבו הזמן שיגיע - הסכנות ד' מכל לצאת הנתינתֿכח
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ושרשה" ועיקרה העבודה "ראשית שזהו עול, כו"כ 208דקבלת לו יש אם גם המפקד פקודות ומילוי ,
לבב. וטוב שמחה מתוך זאת עושים כאשר היא בזה שההצלחה - הפנימית והנקודה קושיות;

אלו  והוראות התורה, וקבלת תורה למתן הסמוכים בימים בשר לעיני ראו הנ"ל הנקודות כל וכאמור,
עתה, גם בתקפן עומדות

הבעש"ט  ע"י שנתפרש המפורסם כהפתגם - יכול" ש"אינו לטעון אחד לאף נאמרו 209ואין [הדברים
ישראל]: כל עבור עבודה דרך בתור הבעש"ט, כמו יהודי ע"י נתפרשו אח"כ אבל גוי, ע"י אמנם
אלא  כאו"א, ביכולת הוא שהדבר היינו, רוצה), לא אבל יכול, (אתה חאטשעש" ניע דא - ַָָ"מאזשעש

ברצונו. שתלוי

בנוגע  ולא ובגלוי, בפועל לו שהראו כפי אלא בספרים, שכתוב מה שיודעים באופן רק זה ואין
רק  לא להיפך, או שלו, לרגלים בנוגע גם אלא שלו, לראש בנוגע רק ולא לעצמו, בנוגע אלא להזולת,
הלכו  הרגלים וגם עול, קבלת מתוך הלך השכל שגם - השכל מקום לראש, בנוגע גם אלא לרגל, בנוגע

קב"ע").בשמ  ("טרוקענע "יבשה" עול קבלת המוכרח, כדבר לא לבב, ובטוב חה

גו' הארץ עמי כל ש"וראו באופן זה הי' ענין של לאמיתו שכן, המלחמה, את ניצחו כזה ובאופן
ממך" וגו'"152ויראו נבהלו "אז ממילא ובדרך שבזה.210, הענינים פרטי ככל ,

וטוענים  בנ"י, לכל קריאה מהווים עצמם, ומופתים" ה"אותות עצמם, שהמאורעות - הכללית והנקודה
יהודי  של המציאות ולעצם ישראל, ארץ לקדושת נוגע שהדבר ידעת כאשר ראיתם": "אתם אליהם
באופן  בפשיטות בעצמך אתה נהגת זהֿעתה הנה - ית' בעצמותו שמושרשים כפי תומ"צ עם הקשורה
"סמיכה" רק לו יש אם שניתנה, ממי ה"פקודה" את למלא - ב"נשמע" להתחשב מבלי "נעשה", של

לבב. ובטוב בשמחה זאת ועשית "מפקד", בתור

.ËÏ במאמר ב"טבע"156וכמדובר ורואים הטבע, של וההסתרים ההעלמות שבירת פועלים עי"ז הנה -
הוא  ש"הוי' רואים וב"אלקים" "אלקים", אלא "טבע", זה שאין והיינו, "אלקים", בגימטריא שהוא

כאחד  ויהי' הוה הי' .211האלקים",
שמביא  עליון קדושי מאמר ע"פ אשר התפארת, מדת עם הקשורה הרחמים, מדת הוא הוי' ששם וכיון

הצ"צ  ע"י ונתבאר הזקן קשורה 212רבינו החסד שמדת השמות, בענין (וכמו החסד מדת על מעלתה גדלה ,
הוי' שם עם קשורה התפארת ומדת אֿל, שם ששוטפים 213עם באופן גבול, בלי רחמים נמשכים אזי - (

טפחים. מעשרה למטה והנגלה, הנראה טוב לטוב, נהפך והכל והמדידות, ההגבלות כל את

בארץ" שלום "ונתתי היעוד לקיום "וישבתם214וזוכים בארצכם", במקומו,186לבטח ואחד אחד כל -
ית'. לו דירה שם שתהי' לפעול וסביבתו, מקומו על בעה"ב שנעשה "ארצכם", ממנו שעושה

היעוד  יקויים ויוליכם 155ואז ישראל, נדחי יקבץ צדקנו משיח ע"י שהקב"ה - ישובון" ה' "ופדויי
הבאים  הימים כל יהפכו שאז והשלימה, האמיתית הגאולה לימי אלו גאולה מימי לארצנו, קוממיות

ולשמחה" "לששון ממש.215לקראתנו בקרוב צדקנו, משיח בביאת ,

***

.Ó"ד הענין שישנו שנין, ארבעים בענין בלקו"ת להמבואר בנוגע (סי"ז) לעיל ied'דובר ozp לב לכם
ד" הענין וישנו לשמוע", ואזנים לראות ועינים הם`mzלדעת הקב"ה שנותן שהכחות גו'", ly`ראיתם

jxra איניש קאי "לא הגמרא לדברי בסתירה זה הרי שלכאורה - עצמו בכח להגיע שיכולים מה לגבי
בתוס' הפירושים שב' לומר, שיש התוס', דברי ע"פ לזה התירוץ ונתבאר שנין", ארבעין עד דרבי' אדעתי'
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טו.210) טו, בשלח
פ"ז 211) שעהיוה"א תניא פ"ט. ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח"ג
א). (פב,

וש"נ.212) ואילך. שסב ע' ח"א שלו אג"ק
רע"ג 213) כג, תזריע לקו"ת סע"ב. יו"ד, נח תו"א

שם). ללקו"ת במ"מ נסמן - ופרדס (מכהאריז"ל
ו.214) כו, בחוקותי
יט.215) ח, זכרי'
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להמתין  צריכים - נוגע שלא בענין נוגע; לא או שנוגע ענין זהו אם הוא שהחילוק אלא, פליגי, לא
שיכולים  היכן עד רק מגיעים אופן בכל אבל זמן, בקוצר לזה להגיע יכולים - שנוגע ובענין שנה, ארבעים

האדם. עבודת ע"י להגיע
נוגע  זה אין אבל לא, או אליו שנוגע ענין זהו אם חילוק שיש מובן - האדם לעבודת בנוגע כלומר:

איניש  קאי ד"לא ההגבלה ישנה שבזה לכם", הוי' ד"נתן שנין".להענין ארבעין עד דרבי' אדעתי'

שהאדם היגיעה אודות כאן שמדובר כיון להבין: צריך עדיין envraאך rbiizn ודקדוקי בענינים
עם  הקשר מהו - משנתו וחכמת ותבונתו דעתו סוף על לעמוד דרבי', אדעתי' קאי ועי"ז כו', התיבות

ד" ied'הענין ozp!?"'גו לדעת לב לכם

.‡Ó מאמרים בכמה המבואר בהקדם הרב 25ויובן שנותן שהשכל דרבי'", אדעתי' "קאי למאמר בקשר
השכל. עצם את אפילו לו נותן שלא והיינו, בלבד, הארה אלא אינו לתלמיד

לתלמיד  אין אם אבל בעצמו, בעלֿשכל שהוא בכך תלוי' התלמיד קליטת שהרי - לדבר וההוכחה
שהרב  נאמר ואם כו', ובצמצום קצרה בלשון לו שיתן מה גם מהרב לקבל יוכל לא אזי עצמו, מצד שכל

ועכצ"ל,mvrנותן לו, נותן שהרב במה די הי' אלא עצמו, מצד שכל לו שיהי' זקוק הי' לא השכל,
רק נותן לו dx`dשהרב שיש השכל על ההארה מוסיפה אזי עצמו, מצד שכל לו יש כאשר רק ולכן, ,

עצמו. מצד

שע"י  כך, כדי ועד יגיעתו, ע"י להגיע יכול שאליו המקום ישנו עצמו, מצד לו שיש בשכל ובכן:
בשם נקראת שלכן היגיעה, ערך לפי שאינה למדריגה גם להגיע יכול הגמרא d`ivnיגיעתו כלשון ,81:

יגיעה  ע"י אפילו להגיע אפשר אי שאליו המשכיל, בכח יותר נעלה מקום ישנו אבל ומצאת"; "יגעת
שיהי'). טעם (מאיזה

" - דשמיא סייעתא ישנה זה על ied'אך ozp לאחרי גם לשמוע", ואזנים לראות ועינים לדעת לב לכם
דרבי'". אדעתי' "קאי שכבר

צריך דרבי'" אדעתי' ד"קאי הענין שבשביל elkyaוכאמור, rbiizdl בשכלו מתייגע כאשר גם ולכן, ,
היגיעה  מגעת שאליו להמקום עד להגיע ביכלתו אזי הרב, שכל כמו ונעשה מתעצם ששכלו כך כדי עד
נעלה  ענין ישנו ולאח"ז היגיעה; ערך לפי שלא מציאה, של באופן - היותר ולכל היגיעה, ערך לפי -

גו'". לדעת לב לכם הוי' "נתן הכתוב: ובלשון דשמיא, סייעתא ע"י שבא יותר,

בנוגע גם שייך זה הרי ל"האותות zxezlולכן, בנוגע והסבר בביאור צורך שיש בשעה ועאכו"כ רבו,
ההם". הגדולים והמופתים

.·Ó:לעניננו בהנוגע הוא וכן
לנקודות  מגיעים אזי תמוז, די"בֿי"ג המאורעות של התיבות ודקדוקי בענינים מדייקים כאשר
יהדות, להפיץ שיוכלו דרכים חיפשו אלא מסירתֿנפש, שחיפשו באופן זה הי' שלא - לעיל האמורות
לקיים  שצריך הידיעה - ה"איכות" עם רק אלא "כמות", עם כלל התחשבו לא זה ובענין ומצוות, תורה

הקב"ה. של שליחותו את

בהמאמר  (כמבואר נסיון של ענין שזהו ידיעה מתוך מלכתחילה הלכו על 39וכאשר לסמוך ומבלי ,(
ח"ו  אם יהי' מה הענינים לכל בנוגע מלכתחילה ("באווארענען") ולהבטיח להבהיר הוצרכו [שלכן ַָנסים

והגאולה  השמחה בעל (כלשון קדושים" אבות ב"זכות הנה - כדבעי] שלא הענין התורה 3יסתיים ובזכות (
נעשה  הנסיון שתמורת ועד להוי', - ו"אלקים" ל"אלקים", הטבע שנתהפך הטבע, שבירת היתה והמצוות,

ההרים" על ל"נס ועד והרמה, ועלי ' נס של "נס".130ענין של ענין נעשה גופא ההרים" ש"על היינו, ,

לעיל  מהי 216וכמדובר מבהירים הקדמה שבתור להודות, חייבים ארבעה בענין התהלים למזמור בנוגע
הנסים  את (ויספרו ה' גאולי  עתיד) (לשון "יאמרו שבו הזמן שיגיע - הסכנות ד' מכל לצאת הנתינתֿכח
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ומים" ומצפון וממערב ממזרח קבצם ומארצות צר מיד גאלם אשר גלויות,125והנפלאות) קיבוץ (שזהו"ע
הרמב"ם  פס"ד ע"פ אחר).182אשר, באופן ולא צדקנו, משיח ע"י ודוקא ביהמ"ק, בנין לאחרי זה יהי'

הסכנה, אופני ד' של ומצב למעמד שמגיע לפני שעוד - ואחד אחד כל של לעבודתו בנוגע ועד"ז
במאמר  כמבואר אותו", ד"משביעין הענין נעלים 122ישנו (כחות השובע בה יש הרי ונשמה נשמה ש"כל

בתור  שבא גו'" ה' גאולי ד"יאמרו הענין בדוגמת שזהו עליו", ולהתגבר היצה"ר את לנצח במה ביותר)
כו'. כח ונתינת הקדמה

.‚Ó:המאסר בהתחלת מיד - תמוז י"בֿי"ג הגאולה לימי בנוגע בשר בעיני שראו מה גם וזהו
הגאולה  בעל של ברשימתו הדברים פרטי שמסופר כפי בבית, מהחיפוש היתה המאסר התחלת

בעצמו  .217והשמחה

הי' שלכן דלעו"ז, הדין מדת של גדול הכי בתוקף היתה שההתחלה שלמרות - פלא דבר רואים וכאן
בארוכה  הסיפור (כידוע כפשוטו למוות הראשון נס 218הפס"ד של לענין מקום אז הי' לא שלכאורה כך, ,(

כזה: דבר להיות יכול הי' איך כלל מובן שאינו פלא דבר גלוי, נס ראו החיפוש בהתחלת מיד מ"מ, גלוי,

שלא  לשמור הבית, פתחי כל על שומרים העמידו החיפוש, את לערוך נכנסו שכאשר ברשימה, מסופר
כו'. ביניהם לדבר או חדר אל מחדר ללכת איש יוכל

הנעשה,ובהמ  את ובראותה הרבנית, אמו נכנסה שלפתע והשמחה, הגאולה בעל מספר הרשימה שך
את  שניצל בחירה, בעל יהודי - הפלוגה ראש אמר ואז להרגיעה. יכולים היו ולא כו', לבכות התחילה

. לחדרה עמה אתה "לכו - והגבורה הדין תוקף בכל המאסר את לערוך ומספר בחירתו לבה", על דברו .
לא  אשר דברים איזה דברתי שם לחדרה, תחי' הרבנית אמי כבוד עם "הלכתי והשמחה: הגאולה בעל
בנוגע  הדרוש כל את ולהבהיר ההוראות כל את ליתן אפשרות היתה  וכך האורחים", בפני לדבר יכולתי
הגאולה  בעל של ההוראות ע"פ שהתנהגו עי"ז בפועל, הגאולה באה שאח"כ ועד כו', ההנהגה לאופן

המאסר. התחלת של ומצב במעמד בהיותו והשמחה,

ששלחו  אחד אותו - המאסר בהתחלת מיד כזה, גמור שחרור של ומצב המעמד את שקבע זה הוא ומי
הדין! ובתוקף בתכליתו המאסר את לערוך  אותו

הוי'", גאולי "יאמרו אחת, בגאולה מסתפק אינו שהפסוק כשם - "חזקה" של ענין בזה שיהי' וכדי
נוספת: פעם הדבר אירע - צר" מיד גאלם "אשר הגאולה, ענין וכופל חוזר אלא

התערבו  לא אז גם הנה - למאסר להוליכו כדי לרחוב לצאת והתחילו החיפוש, לערוך שסיימו לאחרי
שונות! הוראות להם ולמסור הבית, בני עם לשוחח להמשיך והשמחה הגאולה לבעל והניחו הגויים,

יפה, סיפור כמו זה הרי דרבי'", אדעתי' איניש קאי ש"לא באופן הרשימה את קוראים כאשר ובכן:
הרי  המאורע, בתוכן - בשטחיות אפילו - מתבוננים כאשר אבל הפרטים; כל לתאר דייקן יהודי שכותב
לעוצרו, שבאו אלו של החוקים היפך ועאכו"כ המדינה, חוקי היפך לגמרי, הטבע מדרך שלמעלה ענין זה
ההנהגה  לאופן בנוגע  בגלוי הוראות מסירת התאפשרה שעי"ז אלא טפל, בענין החוקים היפך רק ולא
לגאולה  וכלי הכנה שזוהי עתה, הגאולה לימי ועד אז, הגאולה לימי באו זו הנהגה ע"י אשר המאסר, בימי 

בקרוב. צדקנו משיח ע"י ישראל כלל של והשלימה האמיתית

.„Ó:מזה וההוראה
לחשוב  אין - בחסידות המבוארים לענינים כל בנוגע למדו שכבר לאלו רק ששייך רוחני, ענין שזהו

במאמר  המבואר ע"ד אלא החסידות, בלימוד עתה ואוחזים דתורה, מ"ראשיכם 107נגלה נשמה, שכל ,
- ביותר נעלים כחות לה נותנים למטה ירידתה קודם הנה מימיך", ו"שואב עציך" "חוטב עד שבטיכם"

כו'". אותו "משביעין
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וש"נ.217) ואילך. 180 ס"ע תרפ"ז סה"ש
(2186 הערה בתחלתה דאשתקד תמוז י"ב שיחת גם ראה
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היצר, במלחמת להתמודד שיצליח כחות לו שנותנים - ואחד אחד כל של הפרטיים בחייו גם הוא וכן
העלם  לשון - ומה"עולם" לו שמחוצה מהעולם והעיכובים המניעות כל על -219ולהתגבר (והסתר)

ד"ופרצת  לאופן ועד ובהרחבה, לבב, וטוב שמחה מתוך הקב"ה של שליחותו את למלא ויוכל שבתוכו,
ובזרעך" האדמה משפחות כל בך ונברכו ונגבה וצפונה וקדמה .220ימה

***

.‰Ó"דגאולה "אתחלתא של ענין שזהו האחרונים למאורעות בנוגע שסבורים כאלו ויש 221ישנם .
כשמפרש  הלב" על "טוב לו שנעשה יהודי שישנו איכפת למי כן, האמת אין אם שאפילו הטוענים, מהם
והתענוג  הנפש מנוחת את ממנו וליטול לו להפריע צריכים למה - דגאולה אתחלתא בתור אלו מאורעות

לו?!... שיש
נשיאנו  רבינו סיפור יפגע 222וכידוע  לא - רבי הנכם אם הזקן: לרבינו מונקעס שמואל ר' דברי אודות

יהודים?!... אלפי מעשרות העולם בעניני תענוג ליטול העזתם כיצד - לאו ואם כדור, בכם

אפילו  ותענוג, הנאה ממנו ליטול שלא להזהר צריך כמו"כ ליהודי, צער לגרום שאסור שכשם וכמובן,
חילוק  יש משפט' 'חושן שבדיני (וע"ד צער לגרימת דומה אינה התענוג  שמניעת אע"פ שכן, גשמי, בענין

להיזק  ריוח מניעת עד 223בין זה הרי ממנו.), להזהר שצריך ענין יין

לזה: והמענה

שלום" "שלום אומרים יכול 224כאשר שהוא חושב שפלוני לכך גורמים - כן האמת שאין בשעה בה ,
מאומה. לעשות צריך ואינו בשקט לישון

- דגאולה אתחלתא שזוהי עצמו את להשלות לפלוני ומניחים דגאולה, אתחלתא זו אין אם ובנדו"ד:
הגלות, מתארכת ובמילא דגאולה, אתחלתא שתהי' לפעול שצריכים הענינים את עושה שאינו לכך גורמים

בגלותא"! "שכינתא עם יחד ישראל, כלל של אלא) ורבים, ציבור או יחיד, של רק (לא גלות שזוהי

.ÂÓ:ולהעיר
ברור  - רח"ל כפשוטו מכליון יהודים מליון וחצי שנים של ההצלה את שראינו העובדה לעצם בנוגע
בעל  שהוא והחסד, הטוב ממקור רק לבוא יכול זה ענין זה"; מ"לעומת לבוא יכול אינו זה שענין הדבר
שנמשך  כפי לגמרי, מהטבע שלמעלה באופן כו', ומציל המערכות כל את משדד והוא והנפלאות, הנסים

בשר; בעיני זאת שרואים כך טפחים, מעשרה למטה בטבע

אחד  כל ע"י ביהמ"ק בנין של הזמן הגיע וכבר גלויות", "קיבוץ שזהו ולחשוב לטעות אסור אבל,
. בתורה ש"הוגה זה בא שכבר כיון .ואחד, אביו כדוד וילחם . בדקה, ולחזק בה לילך ישראל כל ויכוף .

ה'". מלחמות

לאלף  תשכ"ז בשנת חצות, לאחר שבת בערב זכו", חיים "טועמי' של ענין אמנם שזהו לדעת צריכים
לנו" סיפרו ש"אבותינו באופן רק (לא לנו מראה שהקב"ה - שהי'225הששי  כפי אלו, בימינו גלוי נס (

הארצות; בכל בשר, כל לעיני גדולה, הכי בכמות ונשנה חזר ועתה שנה, ארבעים לפני

עוד זה הרי זה, עם ביחד "יאמרו iptlאבל חסדו", לעולם כי טוב כי להוי' "הודו לומר שיכולים
לא  הרבים בעוונותינו ומים"; ומצפון וממערב ממזרח קבצם ומארצות צר מיד גאלם אשר הוי' גאולי

בזה  עדיין בטחון אוחזים מתוך ו"ויזעקו", "ויצעקו" אצלם שצ"ל הסוגים בד' אוחזים עדיין אלא ,
לא  ובמילא היצה"ר, במלחמת עדיין אוחזים אדם"; לבני ונפלאותיו חסדו לה' "יודו דבר של שבסופו

משיחו", ועל ה' "על שעומדים ממנו, שבאים אלו עדיין נתבטלו
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ובכ"מ.219) ד. לז, שלח לקו"ת ראה
יד.220) כח, ויצא
זו).221) משנה (מכתב ואילך שסט ע' חכ"ד אג"ק גם ראה

וש"נ. .20 הערה 415 ע' חל"ט התוועדויות - מנחם תורת

וש"נ.222) קנא. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה
וש"נ.223) .101 ע' חמ"ג התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
יא.224) ח, יד. ו, ירמי' - הכתוב לשון
ג.225) עח, ב. מד, תהלים ע"פ
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ומים" ומצפון וממערב ממזרח קבצם ומארצות צר מיד גאלם אשר גלויות,125והנפלאות) קיבוץ (שזהו"ע
הרמב"ם  פס"ד ע"פ אחר).182אשר, באופן ולא צדקנו, משיח ע"י ודוקא ביהמ"ק, בנין לאחרי זה יהי'

הסכנה, אופני ד' של ומצב למעמד שמגיע לפני שעוד - ואחד אחד כל של לעבודתו בנוגע ועד"ז
במאמר  כמבואר אותו", ד"משביעין הענין נעלים 122ישנו (כחות השובע בה יש הרי ונשמה נשמה ש"כל

בתור  שבא גו'" ה' גאולי ד"יאמרו הענין בדוגמת שזהו עליו", ולהתגבר היצה"ר את לנצח במה ביותר)
כו'. כח ונתינת הקדמה

.‚Ó:המאסר בהתחלת מיד - תמוז י"בֿי"ג הגאולה לימי בנוגע בשר בעיני שראו מה גם וזהו
הגאולה  בעל של ברשימתו הדברים פרטי שמסופר כפי בבית, מהחיפוש היתה המאסר התחלת

בעצמו  .217והשמחה

הי' שלכן דלעו"ז, הדין מדת של גדול הכי בתוקף היתה שההתחלה שלמרות - פלא דבר רואים וכאן
בארוכה  הסיפור (כידוע כפשוטו למוות הראשון נס 218הפס"ד של לענין מקום אז הי' לא שלכאורה כך, ,(

כזה: דבר להיות יכול הי' איך כלל מובן שאינו פלא דבר גלוי, נס ראו החיפוש בהתחלת מיד מ"מ, גלוי,

שלא  לשמור הבית, פתחי כל על שומרים העמידו החיפוש, את לערוך נכנסו שכאשר ברשימה, מסופר
כו'. ביניהם לדבר או חדר אל מחדר ללכת איש יוכל

הנעשה,ובהמ  את ובראותה הרבנית, אמו נכנסה שלפתע והשמחה, הגאולה בעל מספר הרשימה שך
את  שניצל בחירה, בעל יהודי - הפלוגה ראש אמר ואז להרגיעה. יכולים היו ולא כו', לבכות התחילה

. לחדרה עמה אתה "לכו - והגבורה הדין תוקף בכל המאסר את לערוך ומספר בחירתו לבה", על דברו .
לא  אשר דברים איזה דברתי שם לחדרה, תחי' הרבנית אמי כבוד עם "הלכתי והשמחה: הגאולה בעל
בנוגע  הדרוש כל את ולהבהיר ההוראות כל את ליתן אפשרות היתה  וכך האורחים", בפני לדבר יכולתי
הגאולה  בעל של ההוראות ע"פ שהתנהגו עי"ז בפועל, הגאולה באה שאח"כ ועד כו', ההנהגה לאופן

המאסר. התחלת של ומצב במעמד בהיותו והשמחה,

ששלחו  אחד אותו - המאסר בהתחלת מיד כזה, גמור שחרור של ומצב המעמד את שקבע זה הוא ומי
הדין! ובתוקף בתכליתו המאסר את לערוך  אותו

הוי'", גאולי "יאמרו אחת, בגאולה מסתפק אינו שהפסוק כשם - "חזקה" של ענין בזה שיהי' וכדי
נוספת: פעם הדבר אירע - צר" מיד גאלם "אשר הגאולה, ענין וכופל חוזר אלא

התערבו  לא אז גם הנה - למאסר להוליכו כדי לרחוב לצאת והתחילו החיפוש, לערוך שסיימו לאחרי
שונות! הוראות להם ולמסור הבית, בני עם לשוחח להמשיך והשמחה הגאולה לבעל והניחו הגויים,

יפה, סיפור כמו זה הרי דרבי'", אדעתי' איניש קאי ש"לא באופן הרשימה את קוראים כאשר ובכן:
הרי  המאורע, בתוכן - בשטחיות אפילו - מתבוננים כאשר אבל הפרטים; כל לתאר דייקן יהודי שכותב
לעוצרו, שבאו אלו של החוקים היפך ועאכו"כ המדינה, חוקי היפך לגמרי, הטבע מדרך שלמעלה ענין זה
ההנהגה  לאופן בנוגע  בגלוי הוראות מסירת התאפשרה שעי"ז אלא טפל, בענין החוקים היפך רק ולא
לגאולה  וכלי הכנה שזוהי עתה, הגאולה לימי ועד אז, הגאולה לימי באו זו הנהגה ע"י אשר המאסר, בימי 

בקרוב. צדקנו משיח ע"י ישראל כלל של והשלימה האמיתית

.„Ó:מזה וההוראה
לחשוב  אין - בחסידות המבוארים לענינים כל בנוגע למדו שכבר לאלו רק ששייך רוחני, ענין שזהו

במאמר  המבואר ע"ד אלא החסידות, בלימוד עתה ואוחזים דתורה, מ"ראשיכם 107נגלה נשמה, שכל ,
- ביותר נעלים כחות לה נותנים למטה ירידתה קודם הנה מימיך", ו"שואב עציך" "חוטב עד שבטיכם"

כו'". אותו "משביעין
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וש"נ.217) ואילך. 180 ס"ע תרפ"ז סה"ש
(2186 הערה בתחלתה דאשתקד תמוז י"ב שיחת גם ראה

וש"נ. .(151 ע' חמ"ז התוועדויות - מנחם (תורת
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היצר, במלחמת להתמודד שיצליח כחות לו שנותנים - ואחד אחד כל של הפרטיים בחייו גם הוא וכן
העלם  לשון - ומה"עולם" לו שמחוצה מהעולם והעיכובים המניעות כל על -219ולהתגבר (והסתר)

ד"ופרצת  לאופן ועד ובהרחבה, לבב, וטוב שמחה מתוך הקב"ה של שליחותו את למלא ויוכל שבתוכו,
ובזרעך" האדמה משפחות כל בך ונברכו ונגבה וצפונה וקדמה .220ימה

***

.‰Ó"דגאולה "אתחלתא של ענין שזהו האחרונים למאורעות בנוגע שסבורים כאלו ויש 221ישנם .
כשמפרש  הלב" על "טוב לו שנעשה יהודי שישנו איכפת למי כן, האמת אין אם שאפילו הטוענים, מהם
והתענוג  הנפש מנוחת את ממנו וליטול לו להפריע צריכים למה - דגאולה אתחלתא בתור אלו מאורעות

לו?!... שיש
נשיאנו  רבינו סיפור יפגע 222וכידוע  לא - רבי הנכם אם הזקן: לרבינו מונקעס שמואל ר' דברי אודות

יהודים?!... אלפי מעשרות העולם בעניני תענוג ליטול העזתם כיצד - לאו ואם כדור, בכם

אפילו  ותענוג, הנאה ממנו ליטול שלא להזהר צריך כמו"כ ליהודי, צער לגרום שאסור שכשם וכמובן,
חילוק  יש משפט' 'חושן שבדיני (וע"ד צער לגרימת דומה אינה התענוג  שמניעת אע"פ שכן, גשמי, בענין

להיזק  ריוח מניעת עד 223בין זה הרי ממנו.), להזהר שצריך ענין יין

לזה: והמענה

שלום" "שלום אומרים יכול 224כאשר שהוא חושב שפלוני לכך גורמים - כן האמת שאין בשעה בה ,
מאומה. לעשות צריך ואינו בשקט לישון

- דגאולה אתחלתא שזוהי עצמו את להשלות לפלוני ומניחים דגאולה, אתחלתא זו אין אם ובנדו"ד:
הגלות, מתארכת ובמילא דגאולה, אתחלתא שתהי' לפעול שצריכים הענינים את עושה שאינו לכך גורמים

בגלותא"! "שכינתא עם יחד ישראל, כלל של אלא) ורבים, ציבור או יחיד, של רק (לא גלות שזוהי

.ÂÓ:ולהעיר
ברור  - רח"ל כפשוטו מכליון יהודים מליון וחצי שנים של ההצלה את שראינו העובדה לעצם בנוגע
בעל  שהוא והחסד, הטוב ממקור רק לבוא יכול זה ענין זה"; מ"לעומת לבוא יכול אינו זה שענין הדבר
שנמשך  כפי לגמרי, מהטבע שלמעלה באופן כו', ומציל המערכות כל את משדד והוא והנפלאות, הנסים

בשר; בעיני זאת שרואים כך טפחים, מעשרה למטה בטבע

אחד  כל ע"י ביהמ"ק בנין של הזמן הגיע וכבר גלויות", "קיבוץ שזהו ולחשוב לטעות אסור אבל,
. בתורה ש"הוגה זה בא שכבר כיון .ואחד, אביו כדוד וילחם . בדקה, ולחזק בה לילך ישראל כל ויכוף .

ה'". מלחמות

לאלף  תשכ"ז בשנת חצות, לאחר שבת בערב זכו", חיים "טועמי' של ענין אמנם שזהו לדעת צריכים
לנו" סיפרו ש"אבותינו באופן רק (לא לנו מראה שהקב"ה - שהי'225הששי  כפי אלו, בימינו גלוי נס (

הארצות; בכל בשר, כל לעיני גדולה, הכי בכמות ונשנה חזר ועתה שנה, ארבעים לפני

עוד זה הרי זה, עם ביחד "יאמרו iptlאבל חסדו", לעולם כי טוב כי להוי' "הודו לומר שיכולים
לא  הרבים בעוונותינו ומים"; ומצפון וממערב ממזרח קבצם ומארצות צר מיד גאלם אשר הוי' גאולי

בזה  עדיין בטחון אוחזים מתוך ו"ויזעקו", "ויצעקו" אצלם שצ"ל הסוגים בד' אוחזים עדיין אלא ,
לא  ובמילא היצה"ר, במלחמת עדיין אוחזים אדם"; לבני ונפלאותיו חסדו לה' "יודו דבר של שבסופו

משיחו", ועל ה' "על שעומדים ממנו, שבאים אלו עדיין נתבטלו
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ובכ"מ.219) ד. לז, שלח לקו"ת ראה
יד.220) כח, ויצא
זו).221) משנה (מכתב ואילך שסט ע' חכ"ד אג"ק גם ראה

וש"נ. .20 הערה 415 ע' חל"ט התוועדויות - מנחם תורת

וש"נ.222) קנא. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה
וש"נ.223) .101 ע' חמ"ג התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
יא.224) ח, יד. ו, ירמי' - הכתוב לשון
ג.225) עח, ב. מד, תהלים ע"פ
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דגאולה. אתחלתא היתה לא שעדיין כיון הגלות, שמחייב העבודה עניני בכל לעסוק חייבים ובמילא

.ÊÓ"שופטיו את ששופט "דור של ומצב מעמד נעשה שלדאבוננו השופטים 226ובהקדמה, לא -
השופטים  אלא השופטים, לפי והדור הדור לפי הם שהשופטים זה, שלפנ"ז:227שבדורנו שבדורות

והגאולה  דגאולה אתחלתא הגלות, סוף נראה יהי' כיצד בפשיטות אמרו שלפנינו בדורות ישראל גדולי
יכול  שרק ומי אל"ף", "קמץ יודע שרק מי שופטיו: את ששופט דור זה הרי עתה, ואילו משיח; ע"י
אופן  באיזה לבאר חדשה" "מסכתא מחדש - דבריו את להדפיס הזדמנות לו יש אם ועאכו"כ לצעוק,
לו  אין אם וגם וכו', וכו' ופירושיהם חז"ל ומדרשי מפסוקים ראיות בהביאו דגאולה, אתחלתא תהי'

לו" יגיד "מקלו הנה - באו"ם 228ראיות הגוי שעשה כפי - השולחן על בו ומכה משלו, מקל לו יש ;
דגאולה!... אתחלתא שזוהי סבור הוא - ענין" דער איז אזוי "אזוי יקום", "כן וצועק: - ַַ("יוֿען")

כך, באופן להידרש יכול אחד שפסוק מזה להתבלבל שאין ומבהירה, אמת", "תורת היא תורתנו אבל
וכו', מפורשת גמרא ויש להיפך, להידרש יכול שני ופסוק

כל - עם ישר, שכל בעל למדן, חסיד, בתכלית, שמים ירא לבן, זקן (בעל אחד רב לי שכותב כפי
במסכת  מפורשת גמרא שיש בשעה בה דגאולה, לאתחלתא בנוגע עמו מתווכח שאני היתכן המעלות):

שנאמר 229סנהדרין  יפה) בעין פרי' ישראל ארץ (שתתן מזה מגולה קץ לך "אין ישראל 230: הרי ואתם
וגו'"!... ישראל לעמי תשאו ופריכם תתנו -ענפכם

לתורה  פנים ריבוא לששים ועד פנים שבעים יש כו', ומדרשים לפסוקים בנוגע יש 231שכן, אבל ;
להתווכח) האפשרות את (ששולל ברור פסקֿדין ע"י - הבלבולים כל את ושלל עזר שהקב"ה ענינים

(כדלקמן). הגאולה תהי' אופן באיזה

הוא - והעיכוב משיח, לבוא כבר יכול הוא שמצדו ולומר, זכות" "ללמד יכולים הנ"ל, להרב בנוגע
דגאולה, לאתחלתא רק (לא מוכן הי' שמצדו יעקב , אצל שמצינו  ע"ד - וכיו"ב והנינים הנכדים מצד רק

"שעירה" ללכת גם) היעוד 232אלא לקיום ש"הילדים 233, אלא עשו", הר את לשפוט גו' מושיעים "ועלו
וגו'" הגענו 234רכים לא שעדיין עתה, עד יעקב של מזמנו צרות סובלים ולכן להתעכב, מוכרח ובגללם ,

כזה!... ומצב במעמד הוא שגם הנ"ל הרב סבור ואולי גו'". ציון בהר מושיעים "ועלו היעוד לקיום 

הרמב"ם. בדברי ברור פס"ד ישנו זה ובענין מישראל, כאו"א של הגאולה אודות מדובר כאן אבל

קץ  לך "אין סנהדרין במסכת הגמרא מאמר וידע כו', הפסוקים מכל ידע שהרמב"ם הדבר ברור והרי
שלא  כך הגאולה, התחלת תיראה ואיך הגלות, סוף ייראה איך באריכות כתב ואעפ"כ כו'", מזה מגולה

כו'. אותו יכירו ואיך יבוא, מתי המשיח, לביאת בנוגע טעות תהי'

דגאולה, ואתחלתא הגלות סוף המשיח, לימות בנוגע ענינים כמה שיש בפירוש אמנם כותב הרמב"ם
. שיהיו עד יהיו איך אדם ידע אדם ש"לא יתעסק "לא ולכן אלו", בדברים קבלה להם אין החכמים גם .

.. אלו בענינים כו'". עיקר ישימם ולא המלך 235. ובימות משלים, (ש)הם המשיח בענין "דברים ויש ,
כו'" משל הי' דבר זה לאי לכל יודע ;236המשיח

החזקה", "יד בספר זאת כותב שהרי ופסוקה, ברורה הלכה - ברורים דברים הרמב"ם כותב לפנ"ז אבל
הוא ענינו אלא המשיח, ימות מדרש או נבואה, של ענין פס"ד mipicÎiwqtשאינו הוא זה שענין כך ,

שום  ואין ובירושלמי, בבבלי חז"ל ומדרשי והתרגומים הפסוקים כל לאחרי ברורה, הלכה בתור בישראל
עליו. שחולק פוסק

הרשב"ם - פירוש ע"ד אחר, באופן הפשט בדרך שמפרשים התנ"ך מפרשי פשוטי 237יש שע"פ
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ב.226) טו, ב"ב
א.227) יז, ערכין ראה
יב.228) ד, הושע
(ובפרש"י).229) א צח,
ח.230) לו, יחזקאל
וש"נ.231) .412 ע' חי"ז לקו"ש ראה

ובפרש"י.232) יד לג, וישלח
בסופו.233) עובדי'
יג.234) שם, וישלח
ה"ב.235) פי"ב מלכים הל'
ה"א.236) שם
ה.237) א, בראשית
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הוא  הסדר הלכה שע"פ אע"פ הערב, ואח"כ הבוקר הוא שתחילה באופן הוא שבת של הסדר הכתובים
בוקר" ויהי ערב ד"ויהי בוקר 237באופן ואח"כ ערב תחילה מקומות 238, שבכמה רש"י, בפירוש ועד"ז .

אע"פ  המשנה, דברי היפך הלכה יפסוק עצמו שרש"י ח"ו אבל ההלכה; היפך כתובים, של פשוטם מפרש
התורה. על בפירושו כן שמפרש

לעניננו: ובנוגע

זמן  יבוא ישראל, נדחי לקיבוץ כבר נחשב מסויים מצב אם ידעו שלא זמן שיבוא להיות שיכול כיון
כבר  שצריך  שיצעקו זמן ויבוא מהם), פטורים שכבר ענינים יש (ובמילא דגאולה אתחלתא שזהו שיצעקו
ע"י  לספק, מקום ישאר שלא באופן אמת", "תורת בתורתו, הקב"ה זאת הבהיר - ביהמ"ק את לבנות

המשיח. בביאת הענינים לסדר בנוגע הרמב"ם בדברי הלכה פסק

הפוסקים  בכללי שמצינו וכפי מדוייק, הוא ברמב"ם הדברים סדר שגם ידוע וצריכים 239והרי שיכולים
שיכולים  ועד המשנה, לדברי ועד והראשונים הגאונים בדברי שמדייקים כמו הרמב"ם דברי בסדר לדייק

ואיחור, בקדימה הדברים מסדר וכן הרמב"ם, בדברי מיותרת מתיבה הלכה לפסוק

בספרים  שהרמב"ם 240וכדאיתא יאמר מישהו אם שגם - כו' ומתרצים הרמב"ם בדברי שמדייקים לאחרי -
הפרטים, ובכל הדיוקים בכל מכוונים יהיו הרמב"ם שדברי כיוונו השמים מן הנה כ"כ, בדבריו דייק לא

הגמרא  מאמר שלמד לאחרי הדברים, סדר את ברמז) (לא בפירוש כותב שהרמב"ם בנדו"ד, ועאכו"כ
כו' לרמב"ן המיוחס הפירוש עם השירים בשיר הפסוק וכן סנהדרין, במסכת הי'241הנ"ל הוא שגם (כך

המפורסם  הירושלמי את שלמד ולאחרי כזה), באופן הפסוקים את ולפרש כזו סברא על ליפול 242יכול

ענינים  שיש בעצמו, להבהיר והוסיף המדרשים, שאר וכל השחר", "כאיילת היא ישראל" של ש"גאולתן
שהם  ענינים יש זה, עם ביחד אבל יהיו, איך יודעים ולא פירושים, וחילוקי  מדרשות חילוקי בהם שיש

הלכה. לפסק עד ברור באופן

.ÁÓ מלכים הלכות וחותם בסוף הדברים 182ובכן, סדר הרמב"ם כותב דוד 243- מבית מלך "יעמוד :
. אביו כדוד במצוות ועוסק בתורה הרי הוגה ה', מלחמות וילחם בדקה, ולחזק בה לילך ישראל כל ויכוף .

בודאי". משיח זה הרי ישראל, נדחי וקבץ במקומו, מקדש ובנה והצליח, עשה אם משיח, שהוא בחזקת זה
אברים  רמ"ח בעל אדם יוולד דוד": מבית מלך "יעמוד לראש שלכל - הוא הדברים סדר כלומר:
וידעו  כו', בידים למששו ויוכלו אדם, כל שרואים כמו בשר בעיני אותו רואים שיהיו גידים, ושס"ה

משיח. הוא אם יודעים לא עדיין אך דוד", "מבית שהוא

. בתורה "הוגה שיהי' - הנהגתו תהי' כיצד לבאר תורה,וממשיך וילמד שישב היינו, אביו", כדוד .
"ּפשט'לאך"! ללא כפשוטם, הם הרמב"ם דברי ַשהרי

. בתורה "הוגה להדיוק בנוגע ולהעיר להוסיף הנצחון ceck.[ויש שגם הוא דוד של שהחידוש - "
בגמרא  כדאיתא בתורה, עוסק שהי' עי"ז נפעל והיינו,244במלחמה מלחמה", יואב עשה לא דוד, "אילמלא

הצבא" על צרוי' בן "יואב של במלחמה העצני"245שהנצחון "עדינו שנקרא דוד, ע"י ע"ש 246נפעל ,
כתולעת" עצמו מעדן הי' בתורה ועוסק  יושב .247ש"כשהי'

בן  "יואב אצל הנצחון את שהנחילו אלו הם - תורה ולמדו שישבו הישיבה בחורי בנדו"ד: ועד"ז
הצבא"! על צרוי'
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ועוד.238) סע"א. פג, חולין א. ב, ברכות ראה
גם 239) וראה ו. אות ג. אות הרמב"ם בכללי מלאכי יד ראה

וש"נ. .104 ע' חל"ה התוועדויות - מנחם תורת
בסופו 240) קכד בס"ק כהן תקפו לס' בביאורו תומים ראה

ב)). (קטז, בתחלתו ח"ג סקע"ו יו"ד צ"צ בשו"ת (הובא
תקטו.241) ע' ח"ב שאוועל) (הוצאת הרמב"ן" "כתבי ראה
פ"א 242) ה"א.ברכות

ע'243) חכ"ד (אג"ק זו שנה המצרים בין מכתב גם ראה
שסו).

א.244) מט, סנהדרין
טז.245) ח, שמואלֿב
ח.246) כג, שם
ב.247) טז, מו"ק
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דגאולה. אתחלתא היתה לא שעדיין כיון הגלות, שמחייב העבודה עניני בכל לעסוק חייבים ובמילא

.ÊÓ"שופטיו את ששופט "דור של ומצב מעמד נעשה שלדאבוננו השופטים 226ובהקדמה, לא -
השופטים  אלא השופטים, לפי והדור הדור לפי הם שהשופטים זה, שלפנ"ז:227שבדורנו שבדורות

והגאולה  דגאולה אתחלתא הגלות, סוף נראה יהי' כיצד בפשיטות אמרו שלפנינו בדורות ישראל גדולי
יכול  שרק ומי אל"ף", "קמץ יודע שרק מי שופטיו: את ששופט דור זה הרי עתה, ואילו משיח; ע"י
אופן  באיזה לבאר חדשה" "מסכתא מחדש - דבריו את להדפיס הזדמנות לו יש אם ועאכו"כ לצעוק,
לו  אין אם וגם וכו', וכו' ופירושיהם חז"ל ומדרשי מפסוקים ראיות בהביאו דגאולה, אתחלתא תהי'

לו" יגיד "מקלו הנה - באו"ם 228ראיות הגוי שעשה כפי - השולחן על בו ומכה משלו, מקל לו יש ;
דגאולה!... אתחלתא שזוהי סבור הוא - ענין" דער איז אזוי "אזוי יקום", "כן וצועק: - ַַ("יוֿען")

כך, באופן להידרש יכול אחד שפסוק מזה להתבלבל שאין ומבהירה, אמת", "תורת היא תורתנו אבל
וכו', מפורשת גמרא ויש להיפך, להידרש יכול שני ופסוק

כל - עם ישר, שכל בעל למדן, חסיד, בתכלית, שמים ירא לבן, זקן (בעל אחד רב לי שכותב כפי
במסכת  מפורשת גמרא שיש בשעה בה דגאולה, לאתחלתא בנוגע עמו מתווכח שאני היתכן המעלות):

שנאמר 229סנהדרין  יפה) בעין פרי' ישראל ארץ (שתתן מזה מגולה קץ לך "אין ישראל 230: הרי ואתם
וגו'"!... ישראל לעמי תשאו ופריכם תתנו -ענפכם

לתורה  פנים ריבוא לששים ועד פנים שבעים יש כו', ומדרשים לפסוקים בנוגע יש 231שכן, אבל ;
להתווכח) האפשרות את (ששולל ברור פסקֿדין ע"י - הבלבולים כל את ושלל עזר שהקב"ה ענינים

(כדלקמן). הגאולה תהי' אופן באיזה

הוא - והעיכוב משיח, לבוא כבר יכול הוא שמצדו ולומר, זכות" "ללמד יכולים הנ"ל, להרב בנוגע
דגאולה, לאתחלתא רק (לא מוכן הי' שמצדו יעקב , אצל שמצינו  ע"ד - וכיו"ב והנינים הנכדים מצד רק

"שעירה" ללכת גם) היעוד 232אלא לקיום ש"הילדים 233, אלא עשו", הר את לשפוט גו' מושיעים "ועלו
וגו'" הגענו 234רכים לא שעדיין עתה, עד יעקב של מזמנו צרות סובלים ולכן להתעכב, מוכרח ובגללם ,

כזה!... ומצב במעמד הוא שגם הנ"ל הרב סבור ואולי גו'". ציון בהר מושיעים "ועלו היעוד לקיום 

הרמב"ם. בדברי ברור פס"ד ישנו זה ובענין מישראל, כאו"א של הגאולה אודות מדובר כאן אבל

קץ  לך "אין סנהדרין במסכת הגמרא מאמר וידע כו', הפסוקים מכל ידע שהרמב"ם הדבר ברור והרי
שלא  כך הגאולה, התחלת תיראה ואיך הגלות, סוף ייראה איך באריכות כתב ואעפ"כ כו'", מזה מגולה

כו'. אותו יכירו ואיך יבוא, מתי המשיח, לביאת בנוגע טעות תהי'

דגאולה, ואתחלתא הגלות סוף המשיח, לימות בנוגע ענינים כמה שיש בפירוש אמנם כותב הרמב"ם
. שיהיו עד יהיו איך אדם ידע אדם ש"לא יתעסק "לא ולכן אלו", בדברים קבלה להם אין החכמים גם .

.. אלו בענינים כו'". עיקר ישימם ולא המלך 235. ובימות משלים, (ש)הם המשיח בענין "דברים ויש ,
כו'" משל הי' דבר זה לאי לכל יודע ;236המשיח

החזקה", "יד בספר זאת כותב שהרי ופסוקה, ברורה הלכה - ברורים דברים הרמב"ם כותב לפנ"ז אבל
הוא ענינו אלא המשיח, ימות מדרש או נבואה, של ענין פס"ד mipicÎiwqtשאינו הוא זה שענין כך ,

שום  ואין ובירושלמי, בבבלי חז"ל ומדרשי והתרגומים הפסוקים כל לאחרי ברורה, הלכה בתור בישראל
עליו. שחולק פוסק

הרשב"ם - פירוש ע"ד אחר, באופן הפשט בדרך שמפרשים התנ"ך מפרשי פשוטי 237יש שע"פ
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א.227) יז, ערכין ראה
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(ובפרש"י).229) א צח,
ח.230) לו, יחזקאל
וש"נ.231) .412 ע' חי"ז לקו"ש ראה

ובפרש"י.232) יד לג, וישלח
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ה.237) א, בראשית
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הוא  הסדר הלכה שע"פ אע"פ הערב, ואח"כ הבוקר הוא שתחילה באופן הוא שבת של הסדר הכתובים
בוקר" ויהי ערב ד"ויהי בוקר 237באופן ואח"כ ערב תחילה מקומות 238, שבכמה רש"י, בפירוש ועד"ז .

אע"פ  המשנה, דברי היפך הלכה יפסוק עצמו שרש"י ח"ו אבל ההלכה; היפך כתובים, של פשוטם מפרש
התורה. על בפירושו כן שמפרש

לעניננו: ובנוגע

זמן  יבוא ישראל, נדחי לקיבוץ כבר נחשב מסויים מצב אם ידעו שלא זמן שיבוא להיות שיכול כיון
כבר  שצריך  שיצעקו זמן ויבוא מהם), פטורים שכבר ענינים יש (ובמילא דגאולה אתחלתא שזהו שיצעקו
ע"י  לספק, מקום ישאר שלא באופן אמת", "תורת בתורתו, הקב"ה זאת הבהיר - ביהמ"ק את לבנות

המשיח. בביאת הענינים לסדר בנוגע הרמב"ם בדברי הלכה פסק

הפוסקים  בכללי שמצינו וכפי מדוייק, הוא ברמב"ם הדברים סדר שגם ידוע וצריכים 239והרי שיכולים
שיכולים  ועד המשנה, לדברי ועד והראשונים הגאונים בדברי שמדייקים כמו הרמב"ם דברי בסדר לדייק

ואיחור, בקדימה הדברים מסדר וכן הרמב"ם, בדברי מיותרת מתיבה הלכה לפסוק

בספרים  שהרמב"ם 240וכדאיתא יאמר מישהו אם שגם - כו' ומתרצים הרמב"ם בדברי שמדייקים לאחרי -
הפרטים, ובכל הדיוקים בכל מכוונים יהיו הרמב"ם שדברי כיוונו השמים מן הנה כ"כ, בדבריו דייק לא

הגמרא  מאמר שלמד לאחרי הדברים, סדר את ברמז) (לא בפירוש כותב שהרמב"ם בנדו"ד, ועאכו"כ
כו' לרמב"ן המיוחס הפירוש עם השירים בשיר הפסוק וכן סנהדרין, במסכת הי'241הנ"ל הוא שגם (כך

המפורסם  הירושלמי את שלמד ולאחרי כזה), באופן הפסוקים את ולפרש כזו סברא על ליפול 242יכול

ענינים  שיש בעצמו, להבהיר והוסיף המדרשים, שאר וכל השחר", "כאיילת היא ישראל" של ש"גאולתן
שהם  ענינים יש זה, עם ביחד אבל יהיו, איך יודעים ולא פירושים, וחילוקי  מדרשות חילוקי בהם שיש

הלכה. לפסק עד ברור באופן

.ÁÓ מלכים הלכות וחותם בסוף הדברים 182ובכן, סדר הרמב"ם כותב דוד 243- מבית מלך "יעמוד :
. אביו כדוד במצוות ועוסק בתורה הרי הוגה ה', מלחמות וילחם בדקה, ולחזק בה לילך ישראל כל ויכוף .

בודאי". משיח זה הרי ישראל, נדחי וקבץ במקומו, מקדש ובנה והצליח, עשה אם משיח, שהוא בחזקת זה
אברים  רמ"ח בעל אדם יוולד דוד": מבית מלך "יעמוד לראש שלכל - הוא הדברים סדר כלומר:
וידעו  כו', בידים למששו ויוכלו אדם, כל שרואים כמו בשר בעיני אותו רואים שיהיו גידים, ושס"ה

משיח. הוא אם יודעים לא עדיין אך דוד", "מבית שהוא

. בתורה "הוגה שיהי' - הנהגתו תהי' כיצד לבאר תורה,וממשיך וילמד שישב היינו, אביו", כדוד .
"ּפשט'לאך"! ללא כפשוטם, הם הרמב"ם דברי ַשהרי

. בתורה "הוגה להדיוק בנוגע ולהעיר להוסיף הנצחון ceck.[ויש שגם הוא דוד של שהחידוש - "
בגמרא  כדאיתא בתורה, עוסק שהי' עי"ז נפעל והיינו,244במלחמה מלחמה", יואב עשה לא דוד, "אילמלא

הצבא" על צרוי' בן "יואב של במלחמה העצני"245שהנצחון "עדינו שנקרא דוד, ע"י ע"ש 246נפעל ,
כתולעת" עצמו מעדן הי' בתורה ועוסק  יושב .247ש"כשהי'

בן  "יואב אצל הנצחון את שהנחילו אלו הם - תורה ולמדו שישבו הישיבה בחורי בנדו"ד: ועד"ז
הצבא"! על צרוי'
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וש"נ. .104 ע' חל"ה התוועדויות - מנחם תורת
בסופו 240) קכד בס"ק כהן תקפו לס' בביאורו תומים ראה

ב)). (קטז, בתחלתו ח"ג סקע"ו יו"ד צ"צ בשו"ת (הובא
תקטו.241) ע' ח"ב שאוועל) (הוצאת הרמב"ן" "כתבי ראה
פ"א 242) ה"א.ברכות

ע'243) חכ"ד (אג"ק זו שנה המצרים בין מכתב גם ראה
שסו).

א.244) מט, סנהדרין
טז.245) ח, שמואלֿב
ח.246) כג, שם
ב.247) טז, מו"ק
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מלחמת  ש"לוחם המנצח בתור מעמידים שאותו זה שהוא - ישראל מלך דוד שהראה הדרך וזוהי
נאמר  ועליו לימוד 248הוי'", ע"י נעשתה כו', הדם בשפיכת צרוי' בן יואב פעולת כי שפכת", לרוב "דם

ישראל]. מלך דוד של התורה

בתורה  "הוגה הוא אם - משיח הוא פלוני האם שאלה מתעוררת כאשר הראשון הסימן איפוא זהו
אביו".. כדוד .

צריכה  שהנהגתו כיון - לא או מ"דמוקרטיא" אוחז הוא אם ולבחון להמשיך יש אלא בכך, די ולא
שלא  היינו, ישראל", כל ו"יכוף דייקא, "יכוף" בדקה": ולחזק בה לילך ישראל כל ש"יכוף באופן להיות
מישראל, אחד כל ישראל", כל "יכוף אלא גאס"), אידישע ("א היהדות ברוח יהי' שהרחוב בכך ַַדי

התומ"צ. בדרך להתנהג

למלחמה  שיציאתו והיינו, הוי'", מלחמות ש"ילחם לראות צריכים אלא משיח, שהוא ברור לא ועדיין
השם! קידוש שיהי' כדי אלא בגשמיות, תועלת איזה לעצמו, דברֿמה שרוצה בגלל לא היא

פלא: דבר על להעיר ויש

מלכים  בהלכות מדבר הרמב"ם שזוהי 202כאשר ממנה, פטור הלבב" ורך ש"הירא כזו מלחמה אודות
הרשות  בלבד"!249מלחמת השם את לקדש כוונתו "ותהי' אומר: -

כו'" ישראל גבול להרחיב "כדי שענינה הרשות, מלחמת אודות מדובר כאשר גם הנה 250כלומר: ,
ישראל"! "גבול הוא זה ענין - השם"! "קידוש הוא: תורה ע"פ ישראל גבול הרחבת של הדברים פנימיות

(רק) זה "הרי אלא משיח, שזהו ברור ודבר הוכחה זו אין עדיין - הוי'" מלחמות "ילחם כאשר וגם
zwfga."משיח

כו'": מקדש ובנה והצליח, עשה "אם וממשיך,

בונה  שהוא ולראות להמתין וצריכים משיח, שהוא להיות יכול - וינצח הוי' מלחמות שילחם לאחרי
מקדש.

ומערב, מזרח מלכי כל יבואו אם גם הנה - לבנותו יכול ומי ביהמ"ק. בנין להיות יכול לא - אז עד
ש"אין  המערבי, לכותל בנוגע מאומה לפעול יכולים היו לא הבלתיֿטוב, שבצד כשם לבנותו; יוכלו לא

ממנו  זזה" להיפך!251השכינה גם כך -

או  לשבעים ששייכים ומדרשים מפסוקים ראיות זה על יועילו לא בתורה, ברור פס"ד שזהו וכיון
הלל  ר' (שמביא הזקן רבינו של הידוע הפתגם גם כולל לתורה, פנים ריבוא מוהרי"א 252ששים "מהמנוח

לבנין  בנוגע כו'"; כלל הבית נחרב לא רשב"י כמו הגבוהות נשמות "שלפני נ"ע") הזקן אדמו"ר בשם
. בתורה ש"הוגה דוד", מבית ה"מלך שדוקא בתורה ברור פס"ד ישנו - כפשוטו אביו",המקדש כדוד .

- וינצח הוי'" מלחמות df"וילחם `ed.המקדש את שיבנה

כן  פזורים ולאחרי  בנ"י היו אז עד ואילו ישראל"; נדחי "וקבץ - גלויות קיבוץ להיות עדיין צריך
העמים. בארץ שנמצאים אלו ועאכו"כ ישראל, בארץ שנמצאים אלו אפילו - ונפוצים

ישראל  כל ש"יכוף שרואים - ואיחור קדימה של האמור ובסדר הנ"ל, הענינים כל שישנם לאחרי ורק
נדחי  "קבץ ואח"כ במקומו", מקדש "בנה ואח"כ וינצח, הוי'" מלחמות ו"ילחום בדקה", ולחזק בה לילך

בודאי". משיח זה ש"הרי הפס"ד ישנו אזי - ישראל"

.ËÓ ביהמ"ק בנין הי' לא ועדיין משיח, ע"י ישראל נדחי קיבוץ הי' לא שעדיין זמן שכל ונמצא,
. ישראל כל ד"יכוף הענין הי' לא ועדיין משיח, ברמב"ם ע"י מפורש פס"ד ישנו - בדקה" לחזק .

בגלות. עדיין שנמצאים

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

ח.248) כב, הימיםֿא דברי
ה"ד.249) פ"ז מלכים הל' רמב"ם
רפ"ה.250) שם

וש"נ.251) ב. פ"ב, שמו"ר
ז.252) ע' שמות הרמון פלח

f"kyz'd ,fenz a"i ,qgpit 't 'd mei zgiy

לעשות  (כדי דגאולה" ב"אתחלתא ועומדים מהגלות יצאו שכבר ולומר עצמו את להשלות שרוצה ומי
המדרש  כדברי היא האמת הנה - וכו') וכו' הלב על טוב באב,253ליהודים בתשעה פרתו געתה שכאשר ,

של  מושיען ש"נולד  אמר שנית , פרתו געתה כאשר ומיד ביהמ"ק, שנחרב הערביֿהישמעאלי אמר
אנו... צריכים כזו דגאולה" "אתחלתא לא אבל דגאולה", "אתחלתא כבר התחילה שאז כך, ישראל",

שנה! 1900 רח"ל הגלות נמשכת שלאחרי '

יהיו  ולא מלכיות, שעבוד יהי' ולא מהגלות, היציאה שתהי' באופן דגאולה אתחלתא צריכים אנו
לגדל  הזמן, ובמשך טובים, ולמעשים ולחופה לתורה עצמו את לגדל יוכל שיהודי כך, והסתרים, העלמות

טובים; ולמעשים ולחופה לתורה ילדיו את

"געתה  שכבר (אע"פ ונבוכדנצר קיסר אנדרינוס של השמדות בזמן היתה לא - כזו דגאולה ואתחלתא
רח"ל, היטלר של השמדות בזמן היתה שלא ועאכו"כ ישראל"), של מושיען ש"נולד ואמר פרתו",

ש"הוגה  זה נמצא לא שעדיין כיון - כזו דגאולה אתחלתא לנו אין עתה גם הנה הרבים, ובעוונותינו
. .בתורה ישראל כל ש"יכוף זה נמצא לא אביו", כדוד ש"בנה . זה נמצא שלא ועאכו"כ בדקה", לחזק .
. דגאולה".מקדש ל"אתחלתא ובאים מהגלות שיוצאים הסדר שזהו ישראל", נדחי וקבץ .

. כל ו"כלו זכו", חיים "טועמי' שאז חצות, לאחר שבת בערב אנו עומדים - גיסא לאידך אבל
בתשובה" אלא תלוי הדבר ואין תשובה 254הקיצין בהלכות אבל - הרמב"ם וכפס"ד תורה 255, "הבטיחה -

. תשובה לעשות ישראל נגאלין",שסוף הן ומיד .
לגאולה", לאלתר לתשובה "לאלתר - אפי לחד דמשתמע מילתא - והגאולה השמחה בעל שפסק וכפי

. דוד מבית מלך ד"יעמוד הענינים פרטי שכל .והיינו, בתורה הוגה .. אביו כדוד ישראל . כל ויכוף .
. (וינצח) הוי' מלחמות וילחם בדקה, ולחזק בה נעשים לילך ישראל", נדחי וקבץ במקומו מקדש ובנה .

עין" ,166"כהרף

הפרטים, בכל ביותר קצר בזמן הדבר שנעשה ראינו אדם ידי למעשה בנוגע שאפילו לעיל המדובר ע"ד

ד"נחמו  באופן שליח, ע"י לא שתבוא והשלימה, האמיתית גאולה השלישית, לגאולה בנוגע ועאכו"כ
אלקיכם" יאמר עמי "אנכי 256נחמו ולכן: עמה, שהצדק אומר שהקב"ה ופועלת טוענת שכנס"י כפי אלא ,

מנחמכם" הוא התשובה 257אנכי מעלת שזוהי אנכי, ב"פ ,258,

. ישראל כל ה"יכוף עם יחד דגאולה", ה"אתחלתא ישנה עין" ש"כהרף בודאי בדקה,הרי לחזק .
. (וינצח) הוי' מלחמות וברגעא וילחם חדא "בשעתא - ישראל" נדחי וקבץ במקומו מקדש ובנה .

תשמעו"167חדא" בקולו אם - "היום ,259.

***

.‡ בנוגע גלוי נס להראות הדרך" "פתיחת שהיתה הנשיא, עבודת אודות (סכ"ט) לעיל המדובר ע"ד
הוא  כן - המשטר מאחורי שעמדו איש מליון 180 על התגבר אחד שאדם הכמות, על האיכות להתגברות
שהמלך  אע"פ שכן, היחיד), עבודת רק (לא הרבים עבודת שתהי ' צורך שיש ישראל, לעבודת בנוגע גם

הרמב"ם  (כפס"ד ישראל" קהל כל לב הוא רש"י 260"לבו ובלשון לאח"ז 261), הרי הכל", הוא "הנשיא :
לדרך  להתקבץ  מתחילים ישראל שנדחי הרוחנית, העבודה ע"י כפשוטו, ישראל, נדחי קיבוץ להיות צריך

המצוות. וקיום התורה ללימוד והמצוה, התורה 
כולל  קבלתֿעול, של ובאופן לנשמע, נעשה הקדמת של באופן היא לזה הדרך הנה - המשיח ובזמן
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מלחמת  ש"לוחם המנצח בתור מעמידים שאותו זה שהוא - ישראל מלך דוד שהראה הדרך וזוהי
נאמר  ועליו לימוד 248הוי'", ע"י נעשתה כו', הדם בשפיכת צרוי' בן יואב פעולת כי שפכת", לרוב "דם

ישראל]. מלך דוד של התורה

בתורה  "הוגה הוא אם - משיח הוא פלוני האם שאלה מתעוררת כאשר הראשון הסימן איפוא זהו
אביו".. כדוד .

צריכה  שהנהגתו כיון - לא או מ"דמוקרטיא" אוחז הוא אם ולבחון להמשיך יש אלא בכך, די ולא
שלא  היינו, ישראל", כל ו"יכוף דייקא, "יכוף" בדקה": ולחזק בה לילך ישראל כל ש"יכוף באופן להיות
מישראל, אחד כל ישראל", כל "יכוף אלא גאס"), אידישע ("א היהדות ברוח יהי' שהרחוב בכך ַַדי

התומ"צ. בדרך להתנהג

למלחמה  שיציאתו והיינו, הוי'", מלחמות ש"ילחם לראות צריכים אלא משיח, שהוא ברור לא ועדיין
השם! קידוש שיהי' כדי אלא בגשמיות, תועלת איזה לעצמו, דברֿמה שרוצה בגלל לא היא

פלא: דבר על להעיר ויש

מלכים  בהלכות מדבר הרמב"ם שזוהי 202כאשר ממנה, פטור הלבב" ורך ש"הירא כזו מלחמה אודות
הרשות  בלבד"!249מלחמת השם את לקדש כוונתו "ותהי' אומר: -

כו'" ישראל גבול להרחיב "כדי שענינה הרשות, מלחמת אודות מדובר כאשר גם הנה 250כלומר: ,
ישראל"! "גבול הוא זה ענין - השם"! "קידוש הוא: תורה ע"פ ישראל גבול הרחבת של הדברים פנימיות

(רק) זה "הרי אלא משיח, שזהו ברור ודבר הוכחה זו אין עדיין - הוי'" מלחמות "ילחם כאשר וגם
zwfga."משיח

כו'": מקדש ובנה והצליח, עשה "אם וממשיך,

בונה  שהוא ולראות להמתין וצריכים משיח, שהוא להיות יכול - וינצח הוי' מלחמות שילחם לאחרי
מקדש.

ומערב, מזרח מלכי כל יבואו אם גם הנה - לבנותו יכול ומי ביהמ"ק. בנין להיות יכול לא - אז עד
ש"אין  המערבי, לכותל בנוגע מאומה לפעול יכולים היו לא הבלתיֿטוב, שבצד כשם לבנותו; יוכלו לא

ממנו  זזה" להיפך!251השכינה גם כך -

או  לשבעים ששייכים ומדרשים מפסוקים ראיות זה על יועילו לא בתורה, ברור פס"ד שזהו וכיון
הלל  ר' (שמביא הזקן רבינו של הידוע הפתגם גם כולל לתורה, פנים ריבוא מוהרי"א 252ששים "מהמנוח

לבנין  בנוגע כו'"; כלל הבית נחרב לא רשב"י כמו הגבוהות נשמות "שלפני נ"ע") הזקן אדמו"ר בשם
. בתורה ש"הוגה דוד", מבית ה"מלך שדוקא בתורה ברור פס"ד ישנו - כפשוטו אביו",המקדש כדוד .

- וינצח הוי'" מלחמות df"וילחם `ed.המקדש את שיבנה

כן  פזורים ולאחרי  בנ"י היו אז עד ואילו ישראל"; נדחי "וקבץ - גלויות קיבוץ להיות עדיין צריך
העמים. בארץ שנמצאים אלו ועאכו"כ ישראל, בארץ שנמצאים אלו אפילו - ונפוצים

ישראל  כל ש"יכוף שרואים - ואיחור קדימה של האמור ובסדר הנ"ל, הענינים כל שישנם לאחרי ורק
נדחי  "קבץ ואח"כ במקומו", מקדש "בנה ואח"כ וינצח, הוי'" מלחמות ו"ילחום בדקה", ולחזק בה לילך

בודאי". משיח זה ש"הרי הפס"ד ישנו אזי - ישראל"

.ËÓ ביהמ"ק בנין הי' לא ועדיין משיח, ע"י ישראל נדחי קיבוץ הי' לא שעדיין זמן שכל ונמצא,
. ישראל כל ד"יכוף הענין הי' לא ועדיין משיח, ברמב"ם ע"י מפורש פס"ד ישנו - בדקה" לחזק .
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לעשות  (כדי דגאולה" ב"אתחלתא ועומדים מהגלות יצאו שכבר ולומר עצמו את להשלות שרוצה ומי
המדרש  כדברי היא האמת הנה - וכו') וכו' הלב על טוב באב,253ליהודים בתשעה פרתו געתה שכאשר ,

של  מושיען ש"נולד  אמר שנית , פרתו געתה כאשר ומיד ביהמ"ק, שנחרב הערביֿהישמעאלי אמר
אנו... צריכים כזו דגאולה" "אתחלתא לא אבל דגאולה", "אתחלתא כבר התחילה שאז כך, ישראל",

שנה! 1900 רח"ל הגלות נמשכת שלאחרי '

יהיו  ולא מלכיות, שעבוד יהי' ולא מהגלות, היציאה שתהי' באופן דגאולה אתחלתא צריכים אנו
לגדל  הזמן, ובמשך טובים, ולמעשים ולחופה לתורה עצמו את לגדל יוכל שיהודי כך, והסתרים, העלמות

טובים; ולמעשים ולחופה לתורה ילדיו את

"געתה  שכבר (אע"פ ונבוכדנצר קיסר אנדרינוס של השמדות בזמן היתה לא - כזו דגאולה ואתחלתא
רח"ל, היטלר של השמדות בזמן היתה שלא ועאכו"כ ישראל"), של מושיען ש"נולד ואמר פרתו",

ש"הוגה  זה נמצא לא שעדיין כיון - כזו דגאולה אתחלתא לנו אין עתה גם הנה הרבים, ובעוונותינו
. .בתורה ישראל כל ש"יכוף זה נמצא לא אביו", כדוד ש"בנה . זה נמצא שלא ועאכו"כ בדקה", לחזק .
. דגאולה".מקדש ל"אתחלתא ובאים מהגלות שיוצאים הסדר שזהו ישראל", נדחי וקבץ .

. כל ו"כלו זכו", חיים "טועמי' שאז חצות, לאחר שבת בערב אנו עומדים - גיסא לאידך אבל
בתשובה" אלא תלוי הדבר ואין תשובה 254הקיצין בהלכות אבל - הרמב"ם וכפס"ד תורה 255, "הבטיחה -

. תשובה לעשות ישראל נגאלין",שסוף הן ומיד .
לגאולה", לאלתר לתשובה "לאלתר - אפי לחד דמשתמע מילתא - והגאולה השמחה בעל שפסק וכפי

. דוד מבית מלך ד"יעמוד הענינים פרטי שכל .והיינו, בתורה הוגה .. אביו כדוד ישראל . כל ויכוף .
. (וינצח) הוי' מלחמות וילחם בדקה, ולחזק בה נעשים לילך ישראל", נדחי וקבץ במקומו מקדש ובנה .

עין" ,166"כהרף

הפרטים, בכל ביותר קצר בזמן הדבר שנעשה ראינו אדם ידי למעשה בנוגע שאפילו לעיל המדובר ע"ד

ד"נחמו  באופן שליח, ע"י לא שתבוא והשלימה, האמיתית גאולה השלישית, לגאולה בנוגע ועאכו"כ
אלקיכם" יאמר עמי "אנכי 256נחמו ולכן: עמה, שהצדק אומר שהקב"ה ופועלת טוענת שכנס"י כפי אלא ,

מנחמכם" הוא התשובה 257אנכי מעלת שזוהי אנכי, ב"פ ,258,

. ישראל כל ה"יכוף עם יחד דגאולה", ה"אתחלתא ישנה עין" ש"כהרף בודאי בדקה,הרי לחזק .
. (וינצח) הוי' מלחמות וברגעא וילחם חדא "בשעתא - ישראל" נדחי וקבץ במקומו מקדש ובנה .

תשמעו"167חדא" בקולו אם - "היום ,259.

***

.‡ בנוגע גלוי נס להראות הדרך" "פתיחת שהיתה הנשיא, עבודת אודות (סכ"ט) לעיל המדובר ע"ד
הוא  כן - המשטר מאחורי שעמדו איש מליון 180 על התגבר אחד שאדם הכמות, על האיכות להתגברות
שהמלך  אע"פ שכן, היחיד), עבודת רק (לא הרבים עבודת שתהי ' צורך שיש ישראל, לעבודת בנוגע גם

הרמב"ם  (כפס"ד ישראל" קהל כל לב הוא רש"י 260"לבו ובלשון לאח"ז 261), הרי הכל", הוא "הנשיא :
לדרך  להתקבץ  מתחילים ישראל שנדחי הרוחנית, העבודה ע"י כפשוטו, ישראל, נדחי קיבוץ להיות צריך

המצוות. וקיום התורה ללימוד והמצוה, התורה 
כולל  קבלתֿעול, של ובאופן לנשמע, נעשה הקדמת של באופן היא לזה הדרך הנה - המשיח ובזמן
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נא.253) פ"א, איכ"ר
ב.254) צז, סנהדרין
ה"ה.255) פ"ז
א.256) מ, ישעי'
סדר 257) באבודרהם הובא - מדרש וראה יב. נא, שם

וההפטרות. הפרשיות
ובכ"מ.258) ואילך. ב סה, ש"ש דרושי לקו"ת ראה
סע"א.259) צח, סנהדרין וראה ז. צה, תהלים
ה"ו.260) פ"ג מלכים הל'
כא.261) כא, חוקת
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ו"רב" "מפקד" בתור ומינוי סמיכה לו שניתנה אלא ממנו, למטה שלכאורה ממי אפילו פקודה לקבל גם
אליו. ביחס

.· משפט חושן בשו"ע הפס"ד תוכן גם יותר 262וזהו גדול למדן שהוא בעלֿהבית ישנו כאשר שגם ,
תורה. דעת היפך היא בעה"ב שדעת לפי לב"ד, אותו לצרף אפשר אי הרב, מאשר

לצרפו  אפשר שאי בפס"ד צורך אין ללמוד, יודע שאינו בעה"ב אודות מדובר שכאשר - ובהקדמה
אזי  בעולם, מונח שהוא שכיון והיינו, בעה"ב, היותו מצד אלא אינו היחידי שהחסרון ועכצ"ל, לב"ד,
תורה. דעת היפך דעתו גם נעשית ובמילא התורה, השקפת היפך שהיא העולם, של ההשקפה אצלו נעשית

בחסידות - המבואר ע"ד זה הרי תורה" "דעת לגבי אבל יהדות, של השקפה אמנם החילוק 263זוהי
ה  אצלו שנראה שהענין והיינו, עליון, לדעת תחתון דעת להתייגע שבין וצריך העולם, ומציאות יש וא

וע"י  התורה, מציאות את שרואה באופן הוא תורה" "דעת ואילו מאלקות, אותו ירחיק לא שהעולם
דחול". ב"עובדין להתעסק וביהמ"ד לביהכ"נ מחוץ כשיוצא להתנהג צריך כיצד יודע התורה

הזקן  רבינו שמדייק הנקודה כללות גם ש"264וזהו - חיצוניות חכמות ללימוד חב"ד nhn`בנוגע בחי'
כו'": האלקית שבנפשו

ע"י  שנטמא הדבר על מסתכלים כאשר בחיצוניות; שינוי איזה שניכר באופן אינו - הטומאה ענין
שנשתנה  בלבד זו שלא התורה, אומרת ואעפ"כ, מאומה. בו נשתנה לא לכאורה הנה טמא, בדבר נגיעה

וכיו"ב  נטילה" "כדי או קליפה" הרשות,265"כדי דבר הי' לכן קודם שהרי - לגמרי אחר מהות נעשה אלא ,
תרומה, ולא קודש, שאינו בלבד זו לא הנה הטמא, בדבר כשנגע ואילו קודש, או תרומה מזה: למעלה או
קליפות  מג' שהוא טמא, דבר שנעשה - זאת עוד אלא רשות, שהוא חולין לא ואפילו שני, מעשר ולא

לגמרי. הטמאות

חיצוניות: חכמות של גדולה הכי הצרה וזוהי

זו הרי הלכות `dzeלכאורה או החודש קידוש הלכות בלמדו ואמורא התנא אצל שהיתה וטריא שקלא
שקו"ט  אותה זוהי טמא; לדבר טהור דבר בין החילוק כמו הוא ביניהם החילוק אבל וכיו"ב, עירובין

טומאה. וזה קדושה, זה אבל לכאורה,

לפעמים  יש (ואם לשנותם אפשר שאי חוקים, לו ויש טבע, שישנו - היא חיצוניות חכמות של הגישה
כיון  הקב"ה, של להתערבות מקום אין ובמילא השינוי), שפועל בטבע חוק שישנו בגלל זה הרי שינוי,
שאין  כיון - משיח לגילוי מקום ואין למתןֿתורה, מקום ואין לנסים, מקום אין ובמילא טבע, שאינו

מבחוץ. להתערבות מקום

החו  קידוש הלכות בתורה לומדים כאשר היא ואילו התכונה בחכמת הנדרשת הידיעה גם הנה - דש
התורה. פקודת בה ליישם כיצד שמחפש  באופן

. וארץ שמים "חוקות הטבע, חוקי הוא היסוד חיצוניות חכמות שבלימוד שמתי"וכיון שאי 266. ,
היא  אם גם שלאח"ז, השקו"ט כל הנה - שלו העולם והשקפת ההנחה כל בנוי' זה ועל לשנותם, אפשר

טומאה. של הו"ע ויסודה פנימיותה הרי בתורה, בלימוד כמו שקו"ט אותה

אבל  רשות, של ענין אמנם שזהו תורה, דעת היפך שהיא בעה"ב דדעת להענין בנוגע מובן ועד"ז
נמצא  - העולם בעניני ההתעסקות הוא ענינו אבל תומ"צ, שומר שהוא יהודי - בעה"ב השקפת מצד

ג"כ" מתנוול מנוול עם ש"המתאבק ומצב להתעסק 267במעמד שמוכרח ביומו יום מידי רגיל שהוא כיון :
נעשית  - ערבית אחד ופרק שחרית אחד פרק אלא אינו בתורה לימודו ואילו העולם, וחוקי העולם עם
בעה"ב  דעת של החסרון וזהו תורה. דעת היפך שזהו העולם, לגדרי בהתאם עולם והשקפת דעה אצלו

התורה. השקפת שאינה -
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תמוז 262) י"ב שיחת גם וראה סקי"ג. ס"ג לחו"מ סמ"ע ראה
.(164 ע' חכ"ג התוועדויות - מנחם (תורת סל"ח תשח"י

דרושי 263) ד. כג, ראה פ' לקו"ת א. סח, יתרו תו"א ראה
ובכ"מ. א. פג, שמע"צ

ספ"ח.264) תניא
וש"נ.265) ס"ס. סתמ"ז או"ח אדה"ז שו"ע ראה
כה.266) לג, ירמי'
ספכ"ח.267) תניא
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.‚:לעניננו בהנוגע ועד"ז
ברוחניות  ישראל נדחי דקיבוץ הענין שיהי' ד"ילחם 268כדי הענין ויתחיל גלותנו, קץ יהי' שעי"ז ,

הענין  להיות צריך הי' - כפשוטו ישראל" נדחי "קבץ ולאח"ז במקומו" מקדש ו"בנה הוי'" מלחמות
יום  שמידי ואילך, ההוא ומזמן שנה, ארבעים לפני רוסיא  יהודי שהראו מה שזהו - זכו" חיים ד"טועמי'

יעבור" ואל "יהרג החיוב ישנו שבהם הענינים ג' על רק לא נפש, מסירות של בתנועה עומדים ,110ביומו
שלאח"ז, ביום השינה סיום של לרגע עד מהשינה, שמתעוררים הראשון מהרגע ותנועה, צעד כל על אלא
במשך  במס"נ חדורים להיות מלבד אחרת דרך אין איד"), תורה ("א תורני יהודי להשאר רוצים אם ַשכן,

המעתֿלעת. של שעות כ"ד כל

אפשר  אי כזו מס"נ עם שכן, ואקיימנו", לידי יבוא "מתי מס"נ, שמחפשים באופן לא - לעיל וכאמור
הנהגתו להתקי  כמו היא שבחיצוניות באופן היוםֿיום בחיי יוםֿיומית הנהגה להיות צריכה שם שם; ים

את  שחודרת מס"נ של בתנועה לעמוד בהכרח זה ומצב במעמד יהודי להשאר וכדי להבדיל, הגוי, של
מציאותו. כל

ללא  הגומל ברכת לאמירת הכוונה שאין - סלה" ד"יודוך לענין בנוגע (סכ"ד) לעיל האמור וע"ד
שכל  היינו, הפסק", לו ש"אין ועד" סלה ד"נצח באופן אצלו היא אחת פעם הברכה אמירת אלא הפסק,
אצלו. שאירע זה יחידי מאורע על אדם" לבני ונפלאותיו חסדו לה' ד"יודו הענין עם חדור חייו המשך

זאת  שניצל מי יש זו; בדרך לילך ישראל לכלל הדרך את שפתח הדור נשיא ע"י נפעל זה וענין
השוה  הצד אבל מזה, פחותה במדה זאת שניצל מי ויש בהם, מחוייב שהוא המצוות לכל בנוגע בשלימות,
המעל"ע. של האחרון הרגע עד הראשון מהרגע במס"נ, לגמרי חדורה היתה בתומ"צ שאחיזתם - שבכולם

.„"אזיל גופא רישא :269ו"בתר
עאכו"כ  לעשות, לאחרים מצוה שהוא ומה דרבי'", אדעתי' איניש "קאי שאז שנה, ארבעים שעברו לאחרי

דרבי'". "דעתי' כוונת פנימיות לעצם יגיעו הם שגם הזמן בא הדעות לכל הרי - עושה (הקב"ה) שהוא

במאמר  כמבואר - היא הכוונה של 122והרי ומצב במעמד נמצאים אם הבט מבלי טוב רב שיומשך -
לאו, אם "חייבים"

ומסיימים:) (ומוסיפים טוב כל יגמלך הוא טוב שגמלך "מי בישראל: (ציבור) העשרה שעונים וכפי
הנראה  ובטוב וברחמים, בחסד גאולה וגם נמצאים, שבו מהמיצר גאולתם תהי' ממש שבקרוב - סלה"
שיצאו  ובאופן פרסה", תשאר ש"לא עד ובבנותינו", בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו וכאמור, והנגלה,

הידועה  הקודש אגרת ובלשון - ו"ביד 270בשלימות להם, אשר וכל הם - כו'" וההתפשטות "העצם :
דידן.135רמה" ובעגלא לבב, ובטוב בשמחה ,

***

.‰ כמ"פ כבר הוי'",271דובר "פדויי של הראשונים שהשלוחים
אצל- יקויים שבקרוב ברנה"mlekויה"ר ציון ובאו ישובון הוי' -"ופדויי

צורך  ויש עדיין, קטן שלהם שהשטח (אע"פ ולרחבה" "לארכה בארץ, ה"אחיזה" את יסדו שכבר
שנמצאים  והגאולה, השמחה בעל של באורחותיו וההולכים התלמידים הם - והתפשטות) בהתרחבות

לארץ. לחוץ גם ומשם הקודש, ארץ בכל יוצא אורם ומשם חב"ד, בכפר עתה

ד"וראמה" באופן הענינים כל שיהיו השי"ת להם יעזור ברוחניות 272ובכן: והתרחבות, התפשטות -
בהתאם  והולך, דמוסיף ובאופן וברנה, ובשמחה ה"עולים", כל את לקלוט שיוכלו יחד, גם ובגשמיות
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לאדהאמ"צ 268) תשובה שערי א. סח, דא"ח) (עם סידור ראה
שט. ע' ח"א מוהרש"ב אדמו"ר אג"ק בתחלתו. התשובה שער

ב.269) מה, סוטה וראה א. מא, עירובין

וש"נ.270) רס. ע' ח"א מוהרש"ב אדמו"ר אג"ק
וש"נ.271) .69 ע' נ חלק התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ב.272) עה, ב"ב וראה הרד"ק. ובפי' יו"ד יד, זכרי'
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ו"רב" "מפקד" בתור ומינוי סמיכה לו שניתנה אלא ממנו, למטה שלכאורה ממי אפילו פקודה לקבל גם
אליו. ביחס

.· משפט חושן בשו"ע הפס"ד תוכן גם יותר 262וזהו גדול למדן שהוא בעלֿהבית ישנו כאשר שגם ,
תורה. דעת היפך היא בעה"ב שדעת לפי לב"ד, אותו לצרף אפשר אי הרב, מאשר

לצרפו  אפשר שאי בפס"ד צורך אין ללמוד, יודע שאינו בעה"ב אודות מדובר שכאשר - ובהקדמה
אזי  בעולם, מונח שהוא שכיון והיינו, בעה"ב, היותו מצד אלא אינו היחידי שהחסרון ועכצ"ל, לב"ד,
תורה. דעת היפך דעתו גם נעשית ובמילא התורה, השקפת היפך שהיא העולם, של ההשקפה אצלו נעשית

בחסידות - המבואר ע"ד זה הרי תורה" "דעת לגבי אבל יהדות, של השקפה אמנם החילוק 263זוהי
ה  אצלו שנראה שהענין והיינו, עליון, לדעת תחתון דעת להתייגע שבין וצריך העולם, ומציאות יש וא

וע"י  התורה, מציאות את שרואה באופן הוא תורה" "דעת ואילו מאלקות, אותו ירחיק לא שהעולם
דחול". ב"עובדין להתעסק וביהמ"ד לביהכ"נ מחוץ כשיוצא להתנהג צריך כיצד יודע התורה

הזקן  רבינו שמדייק הנקודה כללות גם ש"264וזהו - חיצוניות חכמות ללימוד חב"ד nhn`בנוגע בחי'
כו'": האלקית שבנפשו

ע"י  שנטמא הדבר על מסתכלים כאשר בחיצוניות; שינוי איזה שניכר באופן אינו - הטומאה ענין
שנשתנה  בלבד זו שלא התורה, אומרת ואעפ"כ, מאומה. בו נשתנה לא לכאורה הנה טמא, בדבר נגיעה

וכיו"ב  נטילה" "כדי או קליפה" הרשות,265"כדי דבר הי' לכן קודם שהרי - לגמרי אחר מהות נעשה אלא ,
תרומה, ולא קודש, שאינו בלבד זו לא הנה הטמא, בדבר כשנגע ואילו קודש, או תרומה מזה: למעלה או
קליפות  מג' שהוא טמא, דבר שנעשה - זאת עוד אלא רשות, שהוא חולין לא ואפילו שני, מעשר ולא

לגמרי. הטמאות

חיצוניות: חכמות של גדולה הכי הצרה וזוהי

זו הרי הלכות `dzeלכאורה או החודש קידוש הלכות בלמדו ואמורא התנא אצל שהיתה וטריא שקלא
שקו"ט  אותה זוהי טמא; לדבר טהור דבר בין החילוק כמו הוא ביניהם החילוק אבל וכיו"ב, עירובין

טומאה. וזה קדושה, זה אבל לכאורה,

לפעמים  יש (ואם לשנותם אפשר שאי חוקים, לו ויש טבע, שישנו - היא חיצוניות חכמות של הגישה
כיון  הקב"ה, של להתערבות מקום אין ובמילא השינוי), שפועל בטבע חוק שישנו בגלל זה הרי שינוי,
שאין  כיון - משיח לגילוי מקום ואין למתןֿתורה, מקום ואין לנסים, מקום אין ובמילא טבע, שאינו

מבחוץ. להתערבות מקום

החו  קידוש הלכות בתורה לומדים כאשר היא ואילו התכונה בחכמת הנדרשת הידיעה גם הנה - דש
התורה. פקודת בה ליישם כיצד שמחפש  באופן

. וארץ שמים "חוקות הטבע, חוקי הוא היסוד חיצוניות חכמות שבלימוד שמתי"וכיון שאי 266. ,
היא  אם גם שלאח"ז, השקו"ט כל הנה - שלו העולם והשקפת ההנחה כל בנוי' זה ועל לשנותם, אפשר

טומאה. של הו"ע ויסודה פנימיותה הרי בתורה, בלימוד כמו שקו"ט אותה

אבל  רשות, של ענין אמנם שזהו תורה, דעת היפך שהיא בעה"ב דדעת להענין בנוגע מובן ועד"ז
נמצא  - העולם בעניני ההתעסקות הוא ענינו אבל תומ"צ, שומר שהוא יהודי - בעה"ב השקפת מצד

ג"כ" מתנוול מנוול עם ש"המתאבק ומצב להתעסק 267במעמד שמוכרח ביומו יום מידי רגיל שהוא כיון :
נעשית  - ערבית אחד ופרק שחרית אחד פרק אלא אינו בתורה לימודו ואילו העולם, וחוקי העולם עם
בעה"ב  דעת של החסרון וזהו תורה. דעת היפך שזהו העולם, לגדרי בהתאם עולם והשקפת דעה אצלו

התורה. השקפת שאינה -
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תמוז 262) י"ב שיחת גם וראה סקי"ג. ס"ג לחו"מ סמ"ע ראה
.(164 ע' חכ"ג התוועדויות - מנחם (תורת סל"ח תשח"י

דרושי 263) ד. כג, ראה פ' לקו"ת א. סח, יתרו תו"א ראה
ובכ"מ. א. פג, שמע"צ

ספ"ח.264) תניא
וש"נ.265) ס"ס. סתמ"ז או"ח אדה"ז שו"ע ראה
כה.266) לג, ירמי'
ספכ"ח.267) תניא
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.‚:לעניננו בהנוגע ועד"ז
ברוחניות  ישראל נדחי דקיבוץ הענין שיהי' ד"ילחם 268כדי הענין ויתחיל גלותנו, קץ יהי' שעי"ז ,

הענין  להיות צריך הי' - כפשוטו ישראל" נדחי "קבץ ולאח"ז במקומו" מקדש ו"בנה הוי'" מלחמות
יום  שמידי ואילך, ההוא ומזמן שנה, ארבעים לפני רוסיא  יהודי שהראו מה שזהו - זכו" חיים ד"טועמי'

יעבור" ואל "יהרג החיוב ישנו שבהם הענינים ג' על רק לא נפש, מסירות של בתנועה עומדים ,110ביומו
שלאח"ז, ביום השינה סיום של לרגע עד מהשינה, שמתעוררים הראשון מהרגע ותנועה, צעד כל על אלא
במשך  במס"נ חדורים להיות מלבד אחרת דרך אין איד"), תורה ("א תורני יהודי להשאר רוצים אם ַשכן,

המעתֿלעת. של שעות כ"ד כל

אפשר  אי כזו מס"נ עם שכן, ואקיימנו", לידי יבוא "מתי מס"נ, שמחפשים באופן לא - לעיל וכאמור
הנהגתו להתקי  כמו היא שבחיצוניות באופן היוםֿיום בחיי יוםֿיומית הנהגה להיות צריכה שם שם; ים

את  שחודרת מס"נ של בתנועה לעמוד בהכרח זה ומצב במעמד יהודי להשאר וכדי להבדיל, הגוי, של
מציאותו. כל

ללא  הגומל ברכת לאמירת הכוונה שאין - סלה" ד"יודוך לענין בנוגע (סכ"ד) לעיל האמור וע"ד
שכל  היינו, הפסק", לו ש"אין ועד" סלה ד"נצח באופן אצלו היא אחת פעם הברכה אמירת אלא הפסק,
אצלו. שאירע זה יחידי מאורע על אדם" לבני ונפלאותיו חסדו לה' ד"יודו הענין עם חדור חייו המשך

זאת  שניצל מי יש זו; בדרך לילך ישראל לכלל הדרך את שפתח הדור נשיא ע"י נפעל זה וענין
השוה  הצד אבל מזה, פחותה במדה זאת שניצל מי ויש בהם, מחוייב שהוא המצוות לכל בנוגע בשלימות,
המעל"ע. של האחרון הרגע עד הראשון מהרגע במס"נ, לגמרי חדורה היתה בתומ"צ שאחיזתם - שבכולם

.„"אזיל גופא רישא :269ו"בתר
עאכו"כ  לעשות, לאחרים מצוה שהוא ומה דרבי'", אדעתי' איניש "קאי שאז שנה, ארבעים שעברו לאחרי

דרבי'". "דעתי' כוונת פנימיות לעצם יגיעו הם שגם הזמן בא הדעות לכל הרי - עושה (הקב"ה) שהוא

במאמר  כמבואר - היא הכוונה של 122והרי ומצב במעמד נמצאים אם הבט מבלי טוב רב שיומשך -
לאו, אם "חייבים"

ומסיימים:) (ומוסיפים טוב כל יגמלך הוא טוב שגמלך "מי בישראל: (ציבור) העשרה שעונים וכפי
הנראה  ובטוב וברחמים, בחסד גאולה וגם נמצאים, שבו מהמיצר גאולתם תהי' ממש שבקרוב - סלה"
שיצאו  ובאופן פרסה", תשאר ש"לא עד ובבנותינו", בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו וכאמור, והנגלה,

הידועה  הקודש אגרת ובלשון - ו"ביד 270בשלימות להם, אשר וכל הם - כו'" וההתפשטות "העצם :
דידן.135רמה" ובעגלא לבב, ובטוב בשמחה ,

***

.‰ כמ"פ כבר הוי'",271דובר "פדויי של הראשונים שהשלוחים
אצל- יקויים שבקרוב ברנה"mlekויה"ר ציון ובאו ישובון הוי' -"ופדויי

צורך  ויש עדיין, קטן שלהם שהשטח (אע"פ ולרחבה" "לארכה בארץ, ה"אחיזה" את יסדו שכבר
שנמצאים  והגאולה, השמחה בעל של באורחותיו וההולכים התלמידים הם - והתפשטות) בהתרחבות

לארץ. לחוץ גם ומשם הקודש, ארץ בכל יוצא אורם ומשם חב"ד, בכפר עתה

ד"וראמה" באופן הענינים כל שיהיו השי"ת להם יעזור ברוחניות 272ובכן: והתרחבות, התפשטות -
בהתאם  והולך, דמוסיף ובאופן וברנה, ובשמחה ה"עולים", כל את לקלוט שיוכלו יחד, גם ובגשמיות
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לאדהאמ"צ 268) תשובה שערי א. סח, דא"ח) (עם סידור ראה
שט. ע' ח"א מוהרש"ב אדמו"ר אג"ק בתחלתו. התשובה שער

ב.269) מה, סוטה וראה א. מא, עירובין

וש"נ.270) רס. ע' ח"א מוהרש"ב אדמו"ר אג"ק
וש"נ.271) .69 ע' נ חלק התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ב.272) עה, ב"ב וראה הרד"ק. ובפי' יו"ד יד, זכרי'
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צבי" גו' "ארץ נקראת ישראל שארץ ישראל 273לכך ארץ אף בשרו, את מחזיק עורו אין זה צבי "מה ,
רווחא" עלי' שיושבין .274בזמן

לבב. וטוב שמחה ומתוך דידן, בעגלא ד"לאלתר", באופן יהי' זה וכל

***

.Â בספרים פתגם כיון 275ישנו אבל בריֿסמכא, הם כמה עד יודע ואינני חסידות, ספרי לא [אמנם
הגולה", מאור גרשום ל"רבינו בנוגע להאמר] הוא ראוי גוטער"), א איז ווארט ("דער טוב פתגם ַָשזהו

גרש  רבינו של שמו שנזכר מקום דוגמתו שבכל מצינו שלא - הגולה " "מאור התואר את מיד מוסיפים ום,
זו  שלא תקנותיו, ריבוי  מתוך שתים עם קשור זה שענין - שלאחריו והגדולים שלפניו הגאונים אצל

בשולחןֿערוך  שהובאו אלו 276בלבד אצל אפילו מפורסמות הם אלא רבות), לעתים בהם (ומשתמשים
שבשו"ע: הפרטים כל יודעים שלא

אשה  לשאת יכול אדם שאין - הב' ותקנה כרחה, בעל אשתו את לגרש יכול אדם שאין - הא' תקנה
הראשונה. אשתו על שני'

אלו תקנות שתי ע"י גרשוםxi`dובכן, dlebdרבינו lk z` נמצאים בנ"י כאשר שגם - הגולה" "מאור -
בעלֿכרחה, ח"ו כנס"י את לגרש להקב"ה שאסור (א) תקנה: ישנה חיצונית, וגלות פנימית גלות בגלות,

הזקן  רבינו (כמאמר מאלקות נפרד להיות רוצה ואינו יכול אינו שיהודי הדבר שברור אין 277וכיון הרי ,(
לא"!... "זאת גרשום: רבינו אומר - הראשונה אשתו על שני' אשה שיקח לומר אפילו (ב) ברירה... להקב"ה

.Ê,למעלה הוא שכן בגלל היא למטה מתקבלת מסויימת שתקנה לכך שהסיבה - בזה הענין וכללות
"ואני 278כמארז"ל  הקב"ה: זאת מקיים לראש שלכל והיינו, לעשות", לישראל אומר הוא עושה שהוא "מה
למטה.146המתחיל" גם אלו תקנות נקבעו אזי למעלה, אלו לתקנות שזקוקים שראו הזמן כשהגיע ולכן, ,

בזה הפעולה לאופן בנוגע גם מובן dlrnlומזה dhnln:

על  שני' אשה לקיחת לא ואפילו ח"ו, דגירושין הענין בשלילת למעלה יסתפקו שלא לפעול כדי
לא  ועונתה כסותה ש"שארה באופן הפרטים, בכל ואשה איש של נישואין חיי שיהיו אלא הראשונה,

בדרוש 279יגרע" (כמבואר פנימית והמשכה פנימיים ואורות מקיפים אורות שהו"ע הפנימי כהפירוש ,
יגרע  לא ועונתה כסותה שארה בענין בנוגע 280הידוע התעוררות תוספת תהי' זה שבדוגמת צורך יש - (

תורתנו, על המיוסד אלא שלום ואין ביניהם, ושלוה שלום שיהי' למטה, הישראלים ואשה איש לחיי
הרמב"ם  מביא הספרי 281שאודותה שנאמר 282מאמר בעולם, שלום לעשות ניתנה התורה דרכי'283ש"כל

שלום". נתיבותי' וכל נועם דרכי

כפשוטם, ואשה איש בין אמיתי שלום ישנו שאז והמצוה, התורה יסודי על הבית את בונים וכאשר
סוטה  במסכת הגמרא -284כדברי כפשוטם והאשה האיש את ומייחדת שמאחדת ביניהם", שכינה "זכו

לא  והיינו, בגלוי, וישראל הקב"ה של הנישואין ענין שנעשה ושכינתי', לקוב"ה בנוגע גם כן נעשה אזי
ולעילא" לעילא סליק ש"קוב"ה הגלות בזמן (כדאיתא 285כמו הים" למדינת בעלה שהלך "כאשה ,

בנ"י,286במדרש  נמצאים שבו במקום למטה בגילוי אלא ,(
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יט.273) ג, ירמי'
א.274) נז, גיטין
"ליקוטים 275) - הדינים" ומקורי המנהגים "טעמי ספר

מיכלזון  הרב בשם - ואילך) תקנא ס"ע (בקו"א שונים" ענינים
חכמים  שיחות (בס' אחד גדול בשם בוורשא) (ואח"כ מפלונסק
ח"ו  באג"ק הובא מאסטרבוצא). הגה"ק בשם מובא ואילך 12 ע'

יב. ע' חי"ג שטז. ע'
(ברמ"א).276) ס"ו סקי"א ס"י. ס"א אה"ע
ב"היום 277) (נעתק שפד ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק

ועוד. סיון). כא יום" ב"היום (נעתק תקמז ע' שם תמוז). כה יום"

ט.278) פ"ל, שמו"ר
יו"ד.279) כא, משפטים
לקו"ת 280) גם וראה ואילך. א'רצז ע' משפטים אוה"ת ראה

ג. יד, במדבר
חנוכה.281) הל' סוף
וש"נ.282) ואילך. 349 ע' ח"ח לקו"ש וראה כו. ו, נשא
יז.283) ג, משלי
א.284) יז,
א.285) עה, ב. כ, ח"ג א. רי, ח"א זהר ראה
ג.286) פ"א, איכ"ר
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הזהר - (כמשל דבורסקי" ב"שוקא עדיין שנמצאים כפי של 287החל "שוק ממנו עושים ואח"כ ,(
-בשמים"

דלעתי  ומצב המעמד בא שזהו פ' במד"ר כדאיתא לבוא, ולעתיד 288ד אירוסין, בדוגמת הוא הזה שזמן
יגרע". לא ועונתה כסותה ד"שארה באופן למטה, וישראל וכנס"י הקב"ה של הנישואין יהיו לבוא

.Á הדין גם שישנו כיון מיני 289אמנם, כל לכלה להעניק החתן צריך לנישואין, שבאים לפני שעוד ,
"אתחלתא  קודם עוד הנה - וכו' וכו' דרח"ש הענינים פרטי כל עם החתונה שתתקיים ולהבטיח מתנות,

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו ה"מתנות" את ליתן הקב"ה צריך .290דגאולה",
הדין  שאז - החתן מצד עיכוב וישנו החתונה, זמן הגיע שכבר לאחרי מחוייב 291ובפרט שהחתן הוא

החתונה. את שמעכב זה שהוא כיון הכלה, במזונות כבר

סוכה  במסכת הגמרא דברי ע"פ כולל 292ובנדו"ד: שבראם", הקב"ה עליהן ש"מתחרט לדברים בנוגע
דכתיב  הרע, "יצר זוהי293גם הרי - הרעותי" להמיתו"`eznyואשר ומבקש לצדיק רשע ,109ש"צופה

נכללים  שבהם ה"כלה", של ב"מזונות" כבר מחוייב הוא הרי שכן, וכיון ה"חתונה", מתעכבת זה ובגלל
צרכי'. כל

כיו  - התרחבות של ובאופן מנוחה של ובאופן כבוד של באופן להינתן צריך זה להיות וכל שצריך ן
צבאות" הוי' נאום הזהב ולי הכסף "לי אשר ה"חתן", של האפשרויות לפי ונישום היחוס 294נערך ולפי ,

ב"מ  במסכת הגמרא וכפסק ויעקב, יצחק אברהם בת שהיא ה"כלה", פשוט,295של ליהודי (בנוגע
כרימון" מצוות מלאים ישראל "פושעי שאפילו ומצב במעמד להם 296ועאכו"כ עושה אתה אם ש"אפילו (

אפשר  שאי וכיון ויעקב", יצחק אברהם בני שהן עמהן, חובתך ידי יצאת לא בשעתו, שלמה כסעודת
שלמה  "כסעודת מישראל לכאו"א ליתן הקב"ה צריך כפשוטה, לקיימה יש אלא "הלכה", עם להתווכח

בכך!... חובתו ידי יצא והלואי בשעתו",

החתונה: את כבר לערוך כביכול, הקב"ה , את להכריח יכולים ועי"ז

("ס'זאל  לכאן או לכאן להחליט הבעל את להכריח צורך יש שכאשר נהוג - להבדיל - העולם ָבהוויות
מזונות  תשלומי של גדול סכום ה"שופט" עליו מטיל אזי אהער"), אדער אהין טאלק, א ַַַָווערן
("ער  אותו שירושש כזה גדול  סכום לשלם מוכרח שהוא ובראותו ("סוּפארט"), ותמיכה ַָָ("אלימאני")

לכאן. או לכאן מחליט אזי בדלי ֿדלות")... ווערן וועט

לעניננו: ובנוגע

וגם  גט, של ענין להיות יכול לא כנס"י של בעלֿכרחה הרי - הגולה מאור גרשום רבינו דברי ע"פ
שיעור"?!...), א ("וויפל לדבר שיעור יש שהרי פרישות, של ומצב במעמד להיות להמשיך יכולים ַלא

למטה. ובנ"י וכנס"י קוב"ה בין לאשתו, איש בין שלום להיות מוכרח ובמילא

כמה  אשר הכלה, של ה"יחוס" לפי ותמיכה מזונות דמי הקב"ה ישלם שבינתיים תובעים כאשר וא"כ,
הקדושה  הפתוחה המלאה "מידו ועוד, עוד ליתן וצריך כו'", חובתך ידי יצאת "לא עדיין הרי שנותנים
ה"חופה" תהי' שאז והשלימה, האמיתית הגאולה את דידן, בעגלא הקב"ה, ויזרז ימהר כבר - והרחבה"
בגן  יצירך "כשמחך והמצוה, התורה יסודי על עד" עדי "בנין של באופן ברכות", וה"שבע וה"נישואין"

החטא) קודם "מקדם", - גופא עדן" ("בגן מקדם" שאז 297עדן טפחים, מעשרה למטה ממש, בקרוב ,
ישכון"יהי' לבדד חיל"298"עם עושה "וישראל ,299.
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צבי" גו' "ארץ נקראת ישראל שארץ ישראל 273לכך ארץ אף בשרו, את מחזיק עורו אין זה צבי "מה ,
רווחא" עלי' שיושבין .274בזמן

לבב. וטוב שמחה ומתוך דידן, בעגלא ד"לאלתר", באופן יהי' זה וכל

***

.Â בספרים פתגם כיון 275ישנו אבל בריֿסמכא, הם כמה עד יודע ואינני חסידות, ספרי לא [אמנם
הגולה", מאור גרשום ל"רבינו בנוגע להאמר] הוא ראוי גוטער"), א איז ווארט ("דער טוב פתגם ַָשזהו

גרש  רבינו של שמו שנזכר מקום דוגמתו שבכל מצינו שלא - הגולה " "מאור התואר את מיד מוסיפים ום,
זו  שלא תקנותיו, ריבוי  מתוך שתים עם קשור זה שענין - שלאחריו והגדולים שלפניו הגאונים אצל

בשולחןֿערוך  שהובאו אלו 276בלבד אצל אפילו מפורסמות הם אלא רבות), לעתים בהם (ומשתמשים
שבשו"ע: הפרטים כל יודעים שלא

אשה  לשאת יכול אדם שאין - הב' ותקנה כרחה, בעל אשתו את לגרש יכול אדם שאין - הא' תקנה
הראשונה. אשתו על שני'

אלו תקנות שתי ע"י גרשוםxi`dובכן, dlebdרבינו lk z` נמצאים בנ"י כאשר שגם - הגולה" "מאור -
בעלֿכרחה, ח"ו כנס"י את לגרש להקב"ה שאסור (א) תקנה: ישנה חיצונית, וגלות פנימית גלות בגלות,

הזקן  רבינו (כמאמר מאלקות נפרד להיות רוצה ואינו יכול אינו שיהודי הדבר שברור אין 277וכיון הרי ,(
לא"!... "זאת גרשום: רבינו אומר - הראשונה אשתו על שני' אשה שיקח לומר אפילו (ב) ברירה... להקב"ה

.Ê,למעלה הוא שכן בגלל היא למטה מתקבלת מסויימת שתקנה לכך שהסיבה - בזה הענין וכללות
"ואני 278כמארז"ל  הקב"ה: זאת מקיים לראש שלכל והיינו, לעשות", לישראל אומר הוא עושה שהוא "מה
למטה.146המתחיל" גם אלו תקנות נקבעו אזי למעלה, אלו לתקנות שזקוקים שראו הזמן כשהגיע ולכן, ,

בזה הפעולה לאופן בנוגע גם מובן dlrnlומזה dhnln:

על  שני' אשה לקיחת לא ואפילו ח"ו, דגירושין הענין בשלילת למעלה יסתפקו שלא לפעול כדי
לא  ועונתה כסותה ש"שארה באופן הפרטים, בכל ואשה איש של נישואין חיי שיהיו אלא הראשונה,

בדרוש 279יגרע" (כמבואר פנימית והמשכה פנימיים ואורות מקיפים אורות שהו"ע הפנימי כהפירוש ,
יגרע  לא ועונתה כסותה שארה בענין בנוגע 280הידוע התעוררות תוספת תהי' זה שבדוגמת צורך יש - (

תורתנו, על המיוסד אלא שלום ואין ביניהם, ושלוה שלום שיהי' למטה, הישראלים ואשה איש לחיי
הרמב"ם  מביא הספרי 281שאודותה שנאמר 282מאמר בעולם, שלום לעשות ניתנה התורה דרכי'283ש"כל

שלום". נתיבותי' וכל נועם דרכי

כפשוטם, ואשה איש בין אמיתי שלום ישנו שאז והמצוה, התורה יסודי על הבית את בונים וכאשר
סוטה  במסכת הגמרא -284כדברי כפשוטם והאשה האיש את ומייחדת שמאחדת ביניהם", שכינה "זכו

לא  והיינו, בגלוי, וישראל הקב"ה של הנישואין ענין שנעשה ושכינתי', לקוב"ה בנוגע גם כן נעשה אזי
ולעילא" לעילא סליק ש"קוב"ה הגלות בזמן (כדאיתא 285כמו הים" למדינת בעלה שהלך "כאשה ,

בנ"י,286במדרש  נמצאים שבו במקום למטה בגילוי אלא ,(
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יט.273) ג, ירמי'
א.274) נז, גיטין
"ליקוטים 275) - הדינים" ומקורי המנהגים "טעמי ספר

מיכלזון  הרב בשם - ואילך) תקנא ס"ע (בקו"א שונים" ענינים
חכמים  שיחות (בס' אחד גדול בשם בוורשא) (ואח"כ מפלונסק
ח"ו  באג"ק הובא מאסטרבוצא). הגה"ק בשם מובא ואילך 12 ע'

יב. ע' חי"ג שטז. ע'
(ברמ"א).276) ס"ו סקי"א ס"י. ס"א אה"ע
ב"היום 277) (נעתק שפד ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק

ועוד. סיון). כא יום" ב"היום (נעתק תקמז ע' שם תמוז). כה יום"

ט.278) פ"ל, שמו"ר
יו"ד.279) כא, משפטים
לקו"ת 280) גם וראה ואילך. א'רצז ע' משפטים אוה"ת ראה

ג. יד, במדבר
חנוכה.281) הל' סוף
וש"נ.282) ואילך. 349 ע' ח"ח לקו"ש וראה כו. ו, נשא
יז.283) ג, משלי
א.284) יז,
א.285) עה, ב. כ, ח"ג א. רי, ח"א זהר ראה
ג.286) פ"א, איכ"ר
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הזהר - (כמשל דבורסקי" ב"שוקא עדיין שנמצאים כפי של 287החל "שוק ממנו עושים ואח"כ ,(
-בשמים"

דלעתי  ומצב המעמד בא שזהו פ' במד"ר כדאיתא לבוא, ולעתיד 288ד אירוסין, בדוגמת הוא הזה שזמן
יגרע". לא ועונתה כסותה ד"שארה באופן למטה, וישראל וכנס"י הקב"ה של הנישואין יהיו לבוא

.Á הדין גם שישנו כיון מיני 289אמנם, כל לכלה להעניק החתן צריך לנישואין, שבאים לפני שעוד ,
"אתחלתא  קודם עוד הנה - וכו' וכו' דרח"ש הענינים פרטי כל עם החתונה שתתקיים ולהבטיח מתנות,

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו ה"מתנות" את ליתן הקב"ה צריך .290דגאולה",
הדין  שאז - החתן מצד עיכוב וישנו החתונה, זמן הגיע שכבר לאחרי מחוייב 291ובפרט שהחתן הוא

החתונה. את שמעכב זה שהוא כיון הכלה, במזונות כבר

סוכה  במסכת הגמרא דברי ע"פ כולל 292ובנדו"ד: שבראם", הקב"ה עליהן ש"מתחרט לדברים בנוגע
דכתיב  הרע, "יצר זוהי293גם הרי - הרעותי" להמיתו"`eznyואשר ומבקש לצדיק רשע ,109ש"צופה

נכללים  שבהם ה"כלה", של ב"מזונות" כבר מחוייב הוא הרי שכן, וכיון ה"חתונה", מתעכבת זה ובגלל
צרכי'. כל

כיו  - התרחבות של ובאופן מנוחה של ובאופן כבוד של באופן להינתן צריך זה להיות וכל שצריך ן
צבאות" הוי' נאום הזהב ולי הכסף "לי אשר ה"חתן", של האפשרויות לפי ונישום היחוס 294נערך ולפי ,

ב"מ  במסכת הגמרא וכפסק ויעקב, יצחק אברהם בת שהיא ה"כלה", פשוט,295של ליהודי (בנוגע
כרימון" מצוות מלאים ישראל "פושעי שאפילו ומצב במעמד להם 296ועאכו"כ עושה אתה אם ש"אפילו (

אפשר  שאי וכיון ויעקב", יצחק אברהם בני שהן עמהן, חובתך ידי יצאת לא בשעתו, שלמה כסעודת
שלמה  "כסעודת מישראל לכאו"א ליתן הקב"ה צריך כפשוטה, לקיימה יש אלא "הלכה", עם להתווכח

בכך!... חובתו ידי יצא והלואי בשעתו",

החתונה: את כבר לערוך כביכול, הקב"ה , את להכריח יכולים ועי"ז

("ס'זאל  לכאן או לכאן להחליט הבעל את להכריח צורך יש שכאשר נהוג - להבדיל - העולם ָבהוויות
מזונות  תשלומי של גדול סכום ה"שופט" עליו מטיל אזי אהער"), אדער אהין טאלק, א ַַַָווערן
("ער  אותו שירושש כזה גדול  סכום לשלם מוכרח שהוא ובראותו ("סוּפארט"), ותמיכה ַָָ("אלימאני")

לכאן. או לכאן מחליט אזי בדלי ֿדלות")... ווערן וועט

לעניננו: ובנוגע

וגם  גט, של ענין להיות יכול לא כנס"י של בעלֿכרחה הרי - הגולה מאור גרשום רבינו דברי ע"פ
שיעור"?!...), א ("וויפל לדבר שיעור יש שהרי פרישות, של ומצב במעמד להיות להמשיך יכולים ַלא

למטה. ובנ"י וכנס"י קוב"ה בין לאשתו, איש בין שלום להיות מוכרח ובמילא

כמה  אשר הכלה, של ה"יחוס" לפי ותמיכה מזונות דמי הקב"ה ישלם שבינתיים תובעים כאשר וא"כ,
הקדושה  הפתוחה המלאה "מידו ועוד, עוד ליתן וצריך כו'", חובתך ידי יצאת "לא עדיין הרי שנותנים
ה"חופה" תהי' שאז והשלימה, האמיתית הגאולה את דידן, בעגלא הקב"ה, ויזרז ימהר כבר - והרחבה"
בגן  יצירך "כשמחך והמצוה, התורה יסודי על עד" עדי "בנין של באופן ברכות", וה"שבע וה"נישואין"

החטא) קודם "מקדם", - גופא עדן" ("בגן מקדם" שאז 297עדן טפחים, מעשרה למטה ממש, בקרוב ,
ישכון"יהי' לבדד חיל"298"עם עושה "וישראל ,299.
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***

.Ë השמחה בעל של שמו על שנקראים המוסדות עבור מגבית עורכים תמוז שבי "בֿי"ג הוא המנהג
הורנו"300והגאולה  אשר ובדרכיו "באורחותיו הליכה עם הקשורים הענינים וכללות ,301.

ארבעים, כמ"פ או ארבעים, במספר סכום שיתנו והנכון, מהראוי - הארבעים שנת היא שהשנה וכיון
משובח. זה הרי המרבה וכל

שתתעשר" בשביל "עשר ההבטחה ישנה יותר 302והרי תגדל ("עשר"), המעשר שיגדל שככל כך, ,
("תתעשר"). העשירות

צדקה  הלכות בהתחלת יו"ד בשו"ע הזה,303וכהפס"ד בדבר אם כי הקב"ה את לנסות ש"אסור ,
הקב"ה304שנאמר  ואדרבה: וגו'", בזאת נא אל ywanובחנוני "ברכה תומשך ועי"ז בזאת", נא "ובחנוני
די"305ביתך" בלי עד ברכה לכם ד"והריקותי באופן ,304.

של  הציון על אותם ויזכירו האם, שם בצירוף שמם את לציין יכולים הרוצים שכל כמ"פ, וכמדובר
השמחה  והגאולה.בעל

טעלישווסקי) (רמ"י להש"ץ שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה ברכה", לכם "והריקותי הניגון שניגנו [אחרי
ניגון  לנגן צוה ואח"כ משּפאלי, להסבא קאזאק" "האּפ הניגון לנגן צוה ואח"כ "ׁשאמיל", הניגון ַַָָָלנגן

אריבער"). ("לכתחילה מהר"ש ַאדמו"ר

הרחבה. על התחלה זו ותהי' "לחיים", יאמרו - חב"ד מכפר האורחים כאן שנמצאים כיון אמר: אח"כ
הנשים  אנשים חב"ד, כפר כללות עבור ולברכה", "לחיים ואמר: מלא, כוס על "לחיים" שיאמרו והורה

ד"הקהל". באופן וטף,

כאן  ביתֿהכנסת הרחבת עם שמתעסקים אלו "לחיים" שיאמרו צוה .306אח"כ

אמר: ואח"כ

ישראל  בארץ הפינה" "אבן הניחו תמוז, לי"בֿי"ג שנה ארבעים עם 307לכבוד דירות, ארבעים עבור ,
- גדול חלק בזה שלקחו מאלו אחד שנמצא וכיון וכו'. וכו' חסידי באופן ציבור, עניני וכל ביתֿכנסת,
שכל  שליט"א , אדמו"ר כ"ק ואיחל גדול. בקול "לחיים" ויאמר העניוות על יוותר - ּפרשן אברהם ַַר'

הוי'". מ"פדויי כולם יתמלאו שלאח"ז השיכונים

הקדושה  הפתוחה המלאה "מידו זה שיהי' - הון של השקעה עוד לכם יעלה זה הסתם מן לו: ואמר
הטוב. השליח תהיו ואתם והרחבה",

ישראל" "גני מחנות למנהלי צוה "אמונה"308וכן "לחיים"].309ומחנה לומר

***

.Ò בית בנין ידו על יהי' ולפנ"ז צדקנו, משיח ע"י יהי' ישראל נדחי שקיבוץ (סמ"ח) לעיל דובר
. ישראל כל ש"יכוף לאחרי בדקה".המקדש, לחזק .

אחד. כל מחוייב שבזה הישנות, חידוש בבחי' שהם ענינים של הבדק לחיזוק שייך זה שאין מובן, אך
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(300- מנחם (תורת סכ"ו דאשתקד תמוז י"ב שיחת גם ראה
וש"נ. .(179 ע' חמ"ז התוועדויות

סז"ך.301) אגה"ק בתניא אדה"ז לשון
וש"נ.302) א. קיט, שבת
(ברמ"א).303) ס"ד סרמ"ז
יו"ד.304) ג, מלאכי
ל.305) מד, יחזקאל
בן 306) הכהן אהרן משה ר' - הכהן בשמותיהם: וקראם

גם הנה דין, שע"פ והוסיף קליין, אייזיק פייערל שמואל ר' הלוי,
לעזור  הוצרכו שמטוב, מענדל ר' (הישראל), והשלישי ַָּפאּפאק,

יחזרו  ומסתמא מזה, נשתמטו ישראל", "גדולי כדרך אלא, להם,
שּפאן"). אין אריין ("צוריק ַַלתלם

שסא 307) ע' חכ"ד (אג"ק זו שנה תמוז י"ב מברק גם ראה
הגאולה  בימי הארבעים שנת בחגיגת המשתתפים "לכל - ואילך)

שליט"א". באה"ק נוסף חב"ד בשיכון הפנה אבן ובהנחת
ומיאמי.308) מילאנא דיטרויט, ַַָנ.י.,
יצחק 309) משה ר' לאחיו ציוה וכן העכט. יהודא יעקב ר'

תלמידים. אלף עוד זו בשנה שיוסיף בברכה לחיים לומר העכט
העכט  אברהם ר' - דהספרדים הראשי הרב - לאחיו ציוה וכן

לחיים. לומר

f"kyz'd ,fenz a"i ,qgpit 't 'd mei zgiy

עתה  שניתוספו הענינים :310ואחד

ועכשיו, לשם. גישה היתה לא שנים כמה ובמשך צדק". ה"צמח שייסד ביתֿהכנסת ישנו בירושלים
ובשמחה  האר"י, נוסח חב"ד, נוסח - הצ"צ של בנוסח חסידים שם התפללו שבתות, כמה מלפני החל

לבב. ובטוב

ויתמלא  ויתרבה תילו, על זה וביתֿהמדרש ביתֿהכנסת להעמדת טובה התחלה זו שתהי' ויה"ר
בירושלים, - המצוות בקיום הידור לידי שיביא באופן שמים, ביראת התורה ולימוד התפלה בעבודת

ישראל  ארץ תתפשט שבהם הארצות כל גם וכולל ירושלים, תתפשט שבה ישראל ארץ כל גם .311כולל

שבתות, כמה לפני עתה, שהתפלל ב"מנין" שהשתתפו יהודים כאן שנמצאים כיון התחלה: ובתור
"לחיים", יאמרו - צדק" ה"צמח של בביתֿהכנסת

תילו, על ביתֿהכנסת את יעמידו שבמהרה - כאן המסובים כל של שלוחים בתור - התחלה זו ותהי'

. התפלה על ממונה שהוא ה"מלאך הנה שאז התפלה, בעבודת יתעסקו ועושה ובו התפלות כל נוטל .
שנאמר  הקב"ה, של בראשו ונותנה עטרה לעיל 312אותן (כמוזכר העולמים" חי צדיק לראש 313ברכות

תהלים  ממש.314ממדרש בימינו במהרה זו), לשנה השייך נשיאנו רבינו של הקאּפיטל ַעל

***

.‡Ò:כולנה על העולה להענין נבוא ועתה
זאת  פירסם (וגם לעצמו והחזיק החשיב והשמחה, הגאולה בעל אדמו"ר, מו"ח שכ"ק הענינים אחד

נשיאותו  לקבלת הקשורה הצוואה תמימים.315בחלק תומכי ישיבת של הענין - הוא ,(

שבעים  ד"בן העילוי גם ישנו שאז תמימים", "תומכי להתייסדות שנה שבעים ימלאו השנה ובכן:
כו'316לשיבה" הזקנה ענין שלימות עם גם וקשור ,317.

החל  "פייערונג") המדינה: (ובלשון ה"חגיגה" את שיתחילו ביותר נכון דבר זה הרי לכך, ובהתאם
עם  יחד זה יהי' ובודאי שנה, וארבעים מאה ימלאו שבו השני, השבעים ליובל עד ויומשך תמוז, מי"ב
ומתוך  אלו, בימינו החסידות תורת דלימוד ההכנה ע"י - משיח של תורתו שם וילמדו צדקנו, משיח

לבב. טוב שמחה

ובהרחבה  לבב, וטוב שמחה ומתוך "לחיים", יאמרו - בראשה העומדים ועאכו"כ לזה, השייכים וכל
("און  לו... וזכה שלישית פעם - לבב ובטוב ובשמחה שני', פעם - לבב ובטוב ובשמחה גדולה,

והרחבה.318פארקויפט") הקדושה הפתוחה המלאה מידו , ַ

***

.·Ò כזה באופן צ"ל זה הרי - כאן ביתֿהכנסת הרחבת אודות (סנ"ט) לעיל להמוזכר בהמשך
מגילה  במסכת הגמרא (כדברי ישראל" בארץ שיקבעו שבבבל מדרשות ובתי כנסיות בתי ),319ש"עתידין

וכו', וכו' העתיקה ובירושלים חב"ד בכפר ועאכו"כ מדרשות, ובתי כנסיות בתי לכל בנוגע ועד"ז

לפנינו" הפורץ ד"יעלה הענין להיות צריך זה .320ובשביל
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ע'310) ריש חכ"ד (אג"ק זו שנה המצרים בין מכתב גם ראה
ואילך. 12 ע' חכ"ה לאג"ק "מבוא" גם וראה שסט).

יל"ש 311) ור"ח. שבת פ' פס"ר בתחלתו. דברים ספרי ראה
תקג. רמז ישעי'

ו.312) יו"ד, משלי
ע'313) נ חלק התוועדויות - מנחם (תורת בסופו במאמר

.(153
ב.314) פח, עה"פ
קטו.315) ע' ח"א שלו אג"ק

ספ"ה.316) אבות
מנחם 317) (תורת ואילך סי"ב שופטים ש"פ בשיחת נתבאר

ואילך). 332 ע' נ חלק התוועדויות -
ג"פ 318) המכירה על שמכריזים פומבית במכירה שנהוג כפי

) לו זכה אומרים: ).l"endואח"כ
א.319) כט,
אגדת 320) שם. וברש"י יד פפ"ה, ב"ר וראה יג. ב, מיכה ע"פ

ספס"ג. בראשית
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***

.Ë השמחה בעל של שמו על שנקראים המוסדות עבור מגבית עורכים תמוז שבי "בֿי"ג הוא המנהג
הורנו"300והגאולה  אשר ובדרכיו "באורחותיו הליכה עם הקשורים הענינים וכללות ,301.

ארבעים, כמ"פ או ארבעים, במספר סכום שיתנו והנכון, מהראוי - הארבעים שנת היא שהשנה וכיון
משובח. זה הרי המרבה וכל

שתתעשר" בשביל "עשר ההבטחה ישנה יותר 302והרי תגדל ("עשר"), המעשר שיגדל שככל כך, ,
("תתעשר"). העשירות

צדקה  הלכות בהתחלת יו"ד בשו"ע הזה,303וכהפס"ד בדבר אם כי הקב"ה את לנסות ש"אסור ,
הקב"ה304שנאמר  ואדרבה: וגו'", בזאת נא אל ywanובחנוני "ברכה תומשך ועי"ז בזאת", נא "ובחנוני
די"305ביתך" בלי עד ברכה לכם ד"והריקותי באופן ,304.

של  הציון על אותם ויזכירו האם, שם בצירוף שמם את לציין יכולים הרוצים שכל כמ"פ, וכמדובר
השמחה  והגאולה.בעל

טעלישווסקי) (רמ"י להש"ץ שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה ברכה", לכם "והריקותי הניגון שניגנו [אחרי
ניגון  לנגן צוה ואח"כ משּפאלי, להסבא קאזאק" "האּפ הניגון לנגן צוה ואח"כ "ׁשאמיל", הניגון ַַָָָלנגן

אריבער"). ("לכתחילה מהר"ש ַאדמו"ר

הרחבה. על התחלה זו ותהי' "לחיים", יאמרו - חב"ד מכפר האורחים כאן שנמצאים כיון אמר: אח"כ
הנשים  אנשים חב"ד, כפר כללות עבור ולברכה", "לחיים ואמר: מלא, כוס על "לחיים" שיאמרו והורה

ד"הקהל". באופן וטף,

כאן  ביתֿהכנסת הרחבת עם שמתעסקים אלו "לחיים" שיאמרו צוה .306אח"כ

אמר: ואח"כ

ישראל  בארץ הפינה" "אבן הניחו תמוז, לי"בֿי"ג שנה ארבעים עם 307לכבוד דירות, ארבעים עבור ,
- גדול חלק בזה שלקחו מאלו אחד שנמצא וכיון וכו'. וכו' חסידי באופן ציבור, עניני וכל ביתֿכנסת,
שכל  שליט"א , אדמו"ר כ"ק ואיחל גדול. בקול "לחיים" ויאמר העניוות על יוותר - ּפרשן אברהם ַַר'

הוי'". מ"פדויי כולם יתמלאו שלאח"ז השיכונים

הקדושה  הפתוחה המלאה "מידו זה שיהי' - הון של השקעה עוד לכם יעלה זה הסתם מן לו: ואמר
הטוב. השליח תהיו ואתם והרחבה",

ישראל" "גני מחנות למנהלי צוה "אמונה"308וכן "לחיים"].309ומחנה לומר

***

.Ò בית בנין ידו על יהי' ולפנ"ז צדקנו, משיח ע"י יהי' ישראל נדחי שקיבוץ (סמ"ח) לעיל דובר
. ישראל כל ש"יכוף לאחרי בדקה".המקדש, לחזק .

אחד. כל מחוייב שבזה הישנות, חידוש בבחי' שהם ענינים של הבדק לחיזוק שייך זה שאין מובן, אך
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(300- מנחם (תורת סכ"ו דאשתקד תמוז י"ב שיחת גם ראה
וש"נ. .(179 ע' חמ"ז התוועדויות

סז"ך.301) אגה"ק בתניא אדה"ז לשון
וש"נ.302) א. קיט, שבת
(ברמ"א).303) ס"ד סרמ"ז
יו"ד.304) ג, מלאכי
ל.305) מד, יחזקאל
בן 306) הכהן אהרן משה ר' - הכהן בשמותיהם: וקראם

גם הנה דין, שע"פ והוסיף קליין, אייזיק פייערל שמואל ר' הלוי,
לעזור  הוצרכו שמטוב, מענדל ר' (הישראל), והשלישי ַָּפאּפאק,

יחזרו  ומסתמא מזה, נשתמטו ישראל", "גדולי כדרך אלא, להם,
שּפאן"). אין אריין ("צוריק ַַלתלם

שסא 307) ע' חכ"ד (אג"ק זו שנה תמוז י"ב מברק גם ראה
הגאולה  בימי הארבעים שנת בחגיגת המשתתפים "לכל - ואילך)

שליט"א". באה"ק נוסף חב"ד בשיכון הפנה אבן ובהנחת
ומיאמי.308) מילאנא דיטרויט, ַַָנ.י.,
יצחק 309) משה ר' לאחיו ציוה וכן העכט. יהודא יעקב ר'

תלמידים. אלף עוד זו בשנה שיוסיף בברכה לחיים לומר העכט
העכט  אברהם ר' - דהספרדים הראשי הרב - לאחיו ציוה וכן

לחיים. לומר

f"kyz'd ,fenz a"i ,qgpit 't 'd mei zgiy

עתה  שניתוספו הענינים :310ואחד

ועכשיו, לשם. גישה היתה לא שנים כמה ובמשך צדק". ה"צמח שייסד ביתֿהכנסת ישנו בירושלים
ובשמחה  האר"י, נוסח חב"ד, נוסח - הצ"צ של בנוסח חסידים שם התפללו שבתות, כמה מלפני החל

לבב. ובטוב

ויתמלא  ויתרבה תילו, על זה וביתֿהמדרש ביתֿהכנסת להעמדת טובה התחלה זו שתהי' ויה"ר
בירושלים, - המצוות בקיום הידור לידי שיביא באופן שמים, ביראת התורה ולימוד התפלה בעבודת

ישראל  ארץ תתפשט שבהם הארצות כל גם וכולל ירושלים, תתפשט שבה ישראל ארץ כל גם .311כולל

שבתות, כמה לפני עתה, שהתפלל ב"מנין" שהשתתפו יהודים כאן שנמצאים כיון התחלה: ובתור
"לחיים", יאמרו - צדק" ה"צמח של בביתֿהכנסת

תילו, על ביתֿהכנסת את יעמידו שבמהרה - כאן המסובים כל של שלוחים בתור - התחלה זו ותהי'

. התפלה על ממונה שהוא ה"מלאך הנה שאז התפלה, בעבודת יתעסקו ועושה ובו התפלות כל נוטל .
שנאמר  הקב"ה, של בראשו ונותנה עטרה לעיל 312אותן (כמוזכר העולמים" חי צדיק לראש 313ברכות

תהלים  ממש.314ממדרש בימינו במהרה זו), לשנה השייך נשיאנו רבינו של הקאּפיטל ַעל

***

.‡Ò:כולנה על העולה להענין נבוא ועתה
זאת  פירסם (וגם לעצמו והחזיק החשיב והשמחה, הגאולה בעל אדמו"ר, מו"ח שכ"ק הענינים אחד

נשיאותו  לקבלת הקשורה הצוואה תמימים.315בחלק תומכי ישיבת של הענין - הוא ,(

שבעים  ד"בן העילוי גם ישנו שאז תמימים", "תומכי להתייסדות שנה שבעים ימלאו השנה ובכן:
כו'316לשיבה" הזקנה ענין שלימות עם גם וקשור ,317.

החל  "פייערונג") המדינה: (ובלשון ה"חגיגה" את שיתחילו ביותר נכון דבר זה הרי לכך, ובהתאם
עם  יחד זה יהי' ובודאי שנה, וארבעים מאה ימלאו שבו השני, השבעים ליובל עד ויומשך תמוז, מי"ב
ומתוך  אלו, בימינו החסידות תורת דלימוד ההכנה ע"י - משיח של תורתו שם וילמדו צדקנו, משיח

לבב. טוב שמחה

ובהרחבה  לבב, וטוב שמחה ומתוך "לחיים", יאמרו - בראשה העומדים ועאכו"כ לזה, השייכים וכל
("און  לו... וזכה שלישית פעם - לבב ובטוב ובשמחה שני', פעם - לבב ובטוב ובשמחה גדולה,

והרחבה.318פארקויפט") הקדושה הפתוחה המלאה מידו , ַ

***

.·Ò כזה באופן צ"ל זה הרי - כאן ביתֿהכנסת הרחבת אודות (סנ"ט) לעיל להמוזכר בהמשך
מגילה  במסכת הגמרא (כדברי ישראל" בארץ שיקבעו שבבבל מדרשות ובתי כנסיות בתי ),319ש"עתידין

וכו', וכו' העתיקה ובירושלים חב"ד בכפר ועאכו"כ מדרשות, ובתי כנסיות בתי לכל בנוגע ועד"ז

לפנינו" הפורץ ד"יעלה הענין להיות צריך זה .320ובשביל
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ע'310) ריש חכ"ד (אג"ק זו שנה המצרים בין מכתב גם ראה
ואילך. 12 ע' חכ"ה לאג"ק "מבוא" גם וראה שסט).

יל"ש 311) ור"ח. שבת פ' פס"ר בתחלתו. דברים ספרי ראה
תקג. רמז ישעי'

ו.312) יו"ד, משלי
ע'313) נ חלק התוועדויות - מנחם (תורת בסופו במאמר

.(153
ב.314) פח, עה"פ
קטו.315) ע' ח"א שלו אג"ק

ספ"ה.316) אבות
מנחם 317) (תורת ואילך סי"ב שופטים ש"פ בשיחת נתבאר

ואילך). 332 ע' נ חלק התוועדויות -
ג"פ 318) המכירה על שמכריזים פומבית במכירה שנהוג כפי

) לו זכה אומרים: ).l"endואח"כ
א.319) כט,
אגדת 320) שם. וברש"י יד פפ"ה, ב"ר וראה יג. ב, מיכה ע"פ

ספס"ג. בראשית
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ל"נחלה  עד ד"ופרצת", באופן אבל "ופרצת", (לנגן) לומר המתאים הזמן הוא עתה הרי לכך, ובהתאם
מיצרים" .321בלי

הראשונה. הבבא כל בעצמו וניגן "ופרצת", הניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק

"לחיים" לומר לכו"כ הורה אליהם 322אח"כ הכוונה היתה אולי ספק בגדר שהם אלו כל אמר: ואח"כ ,
אליהם. גם הכוונה היתה שבודאי כיון ספק, מגדר כולם ויצאו "לחיים", הם גם יאמרו -

הבבא  כל בעצמו וניגן עמך", את "הושיעה הניגון לנגן התחיל ואח"כ הכנה. ניגון לנגן צוה אח"כ
"ניע  והניגון פעמים), ג' - הרביעית (בבא הבבות ד' בן הזקן אדמו"ר ניגון לנגן צוה אח"כ הראשונה.

כלאּפצי"]. ָזשוריצי

***

.‚Ò- יוסיפו ואם זו), התוועדות גם (כולל פעמים שלש לכלֿהפחות התוועדות שיערכו נכון דבר
משובח  זה .323הרי

במברק  השבת 324וכהלשון ויום ימים, שני - רבים לשון - הגאולה ימי שלהם", והשבת הגאולה "ימי :
ואם  בריווח, התוועדויות שלשה לערוך שיכולים כך השלישי, יום הוא - הגאולה לימי ששייך שלאח"ז,

פעמים. משלש יותר זה יהי' - יותר בריווח יעשו

חזקה" הוי זימני של 325ו"בתלת שמחה התורה, שמחת על מיוסדת בנ"י, אצל שמחה על "חזקה" -
מצוה, של ושמחה תורה

ראשם" על עולם ב"שמחת זאת משיח 155ולהמשיך ע"י ממש, בקרוב והשלימה, האמיתית בגאולה ,
צדקנו.

דשבת]. ההתוועדות עבור המזונות את נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.„Ò אחד 326כתיב מענין אלא) ח"ו, השמחה מענין (לא היציאה שגם והיינו, תצאו", בשמחה "כי
שמחה. של באופן תהי' השני לענין שמחה) (של

חיל" אל "מחיל לילך חייבים שבנ"י ועש"ק,87וכיון ליום אור בעמדנו ובנדו"ד, לעבודת , לעבור צריך
שמחה  גם נכלל בזה אבל עונג, שענינה עצמה, להשבת ולאח"ז זכו", חיים "טועמי' אשר לשבת, ההכנה

הירושלמי  דברי יסוד על ראשונים, ובכמה גדולות בהלכות בה"327(כמ"ש עצב "אין שהרי אלא 328), ,
שמחה. מתוך זה יהי' - שמחה של ענין

לעקב  עד הגוף, אברי לכל יומשך ומהראש ראשם", "על - נצחית שמחה - עולם" "שמחת וכאמור,
- ישראל לכללות בנוגע וכמו"כ כפשוטו, והן ישראל, איש של הרוחני למבנה בנוגע הן שברגל,

מימיך". ו"שואב עציך" "חוטב עד מ"ראשיכם"

תובלון" ובשלום תצאו ש"בשמחה הגאולה 326ובאופן בעל וכדברי לשני', אחת חסידית מהתוועדות -
במכתבו  בכל 3והשמחה בנ"י כל אצל ואתר", אתר בכל והיהדות התורה ל"חיזוק תביא שההתוועדות ,

שהם. מקום
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סע"א.321) קיח, שבת
(322- העכט [למשפחת קדושים מהאחים אמר: הדברים בין

309 הערה לעיל האח ]ראה ישנו כילה" ובקטן החל ש"בגדול
לחיים.הצעיר שיאמר ("סידני") שלום

(323- מנחם (תורת סל"ט תשכ"ה תמוז י"ב שיחת גם ראה
.(107 ע' חמ"ד התוועדויות

התוועדויות 324) - מנחם תורת גם (נדפס שסא ע' חכ"ד אג"ק

.(144 ע' נ חלק
וש"נ.325) ע"ב. ריש קו, ב"מ
יב.326) נה, ישעי'
מנחם 327) תורת וראה ה"ד. פ"א מגילה סה"ז. פ"ב ברכות

וש"נ. .114 ע' חמ"א .180 ע' חל"ז .42 ע' חל"ה התוועדויות -
ב. כג, מו"ק - מ"ד בתוד"ה הובא שם. ברכות ירושלמי וראה

כב.328) יו"ד, משלי ע"פ

המשך קעמוד ביק

wla zyxt zegiy ihewl יג כרך

הימים",‡. ל"אחרית בלעם של בנבואתו
המפרשים 1שבפרשתנו  פירשו זו 2, נבואה שכתובי

כללותם  גו') וירד גו' אדום והיה גו' כוכב (דרך
אמנם  המשיח. מלך ומלכות דוד מלכות על קאי
כמה  מצינו הכתובים של פירושם בפרטיות

ומהם: פירושים,
החזקה  יד בספרו "בפרשת 3הרמב"ם כותב:

דוד  זה עתה ולא אראנו אומר הוא כו' 4בלעם

המשיח  מלך זה קרוב ולא כוכב 5אשורנו דרך .
מלך  זה מישראל שבט וקם דוד, זה מיעקב

אומר 6המשיח  הוא וכן דוד זה מואב פאתי ומחץ .7

מלך  זה שת בני כל וקרקר כו', מואב את דוד ויך
בו  שנאמר אדום 8המשיח והיה ים. עד מים ומשלו

שנאמר  דוד זה עבדים 9ירשה לדוד אדום ותהי
שנאמר  המשיח מלך זה ירשה והיה ועלו 10וגו',

ציון". בהר מושיעים

פסוק  כל בפירושו מחלק דהרמב"ם והיינו
המדובר  הראשון בחלקו - לשנים אלו שבפסוקים

המשיח. במלך - השני ובחלקו המלך, בדוד

אחר: באופן אלו כתובים פירש רש"י אמנם
זמן. לאחר כו' יעקב של שבחו אני רואה "אראנו
ומחץ  ומושל רודה מלך שבט וקם . . כוכב דרך
מיעקב  וירד כו'. בו שנאמר דוד זה מואב פאתי
והיינו  המשיח". מלך . . אחר מושל יהיה ועוד

"וירד 11שלפירושו  עד - אלה בכתובים הנאמר כל
דוד. על קאי - מיעקב"

כפירוש  רש"י פירש לא למה להבין: וצריך
של  לפשוטו יותר לכאורה המתאים הרמב"ם
התורה, על בפירושו רש"י של דרכו שזוהי מקרא,

כי:

פסוק  בכל הענין כפל הרמב"ם פירוש לפי א)
המשיח  במלך והשני בדוד מדבר אחד ;12כי

כולם  שהכתובים רש"י, פירוש לפי מהֿשאיןֿכן
ו"אשורנו  גו'" ש"אראנו לומר צריך בדוד, איירי

הכתובים  בשאר (וכן וכפל 13וגו'" אריכות זה הרי (
.14לשון 

"וקרקר הכתוב פשטות (lkב) שת" i''yxyבני
" הרמב"ם lkפירש כפירוש מכריע האומות")

העולם  כל את שיכבוש - המשיח מלך על שקאי
האומות  כל על שלא 15וימלוך בדוד מהֿשאיןֿכן ;

האומות. כל על ומלוכה כיבוש בו מצינו

בנצחונו  נאמר לא רש"י שלפירוש קשה, וביותר
שריד "והאביד רק אלא המשיח מלך "xirnשל

בעוד  רומי"), כו' החשובה "מעיר רש"י: (ופירש
ש"וקרקר  ועד מזה יותר הרבה נאמר לדוד שבנוגע

zy ipa lk.וכנ"ל מסתברא, איפכא ולכאורה - "

להבין: צריך גם

וגו'" כוכב "(דרך) מיהו פירש לא רש"י ג)
פאתי  "ומחץ הענין בסוף רק אם כי דוד). (שזהו
קאי  דעליו - מובן (שמזה דוד" זה - מואב

"כוכב")?
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ואילך.1) יד כד,
גם 2) וראה עה"ת. הרלב"ג פי' בפנים. דלקמן ורמב"ם רש"י

ועוד. אוה"ח
משיח. על רק - וברמב"ן דוד, על רק מפרשו כאן בראב"ע

ה"א.3) פי"א מלכים הל'
דקראי 4) לישני' כי - במשיח) (משא"כ המלך" "דוד כתב לא

נקט. שמביא
זמן 5) שאחר ר"ל עתה ולא "אראנו כאן: עה"ת הרלב"ג ראה

או) שונות במלות הענין (כפל קרוב ולא אשורנו כו' זה יהי' רב
אורך  ארוך זמן כן אחר שיהי' המשיח ממלך שזכר למה שב הוא
ולא  תחלה שאמר ממה לשונו  שנה ולזה נכון) היותר (והוא נפלא
עצום". יותר מרחק על מרחוק קרוב ולא אמרו הורה ולזה . . עתה
הוא  "שהראי' ו"אשורנו" "אראנו" הל' מדייק כאן ובמלבי"ם
א'נב. תתקיד. בלק אוה"ת ראה מרחוק", הוא ואשורנו מקרוב

שם. 5 ובהערה 1067 ע' ח"ד לקו"ש
רמז 6) כוכב "דרך להיפך: פי' ושם כאן, עה"ת הרלב"ג ראה

כו'". לדוד רמז מישראל שבט וקם כו' המשיח למלך
ב.7) ח, ש"ב
י.8) ט, זכרי'
יד.9) ח, ש"ב

כא.10) א, עובדי'

שם.11) הרמב"ם על לח"מ כאן. רא"ם ראה
(דקאי 12) גו'" כוכב שב"דרך זה גם לבאר יש הרמב"ם לפי'

כתוב  משיח) על (דקאי גו'" שבט וב"וקם "מיעקב" כתוב דוד) על
הוא  הממשלה ושלימות עיקר ע"ז "מישראל": ולכן המשיח במלך

וישלח  (ראה ושררה גדולה המעלה, שם שהוא "ישראל" אומר
כאן. במלבי"ם פי' וכן דוד, בימי משא"כ שם), ובפרש"י כט לב,

שבט13) וקם כוכב דרך רש"י פי' שלפי שונה oyexitואף
רודה  "מלך - גו' שבט וב"וקם מזל" "יקום פי' גו'" כוכב דב"דרך

מ"מ - כבפנים.okezdומושל" דוד, מלכות - הוא אחד
שאינה14) דרך iyew`ואף הוא דכן י"ל כי בפשש"מ,

ראב"ע  (וראה שונות במלות הענין לכפול ושיר במשל הכתובים
ועד"ז  כו'. ושבט כוכב והמשל כפול הטעם כו' אשורנו כאן:

מובן אבל ,(5 הערה לעיל הובא - xzeiברלב"ג wzneic גם)
וראה  נפרדים. (זמנים) ענינים על דקאי לפרש יש באם בפשש"מ)

ושלאחריו. כז) כא, (חוקת המושלים יאמרו ע"כ עה"פ פרש"י
המשיח.15) מלך זה הפשט לפי שת, בני כל רשב"ם: ראה
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ל"נחלה  עד ד"ופרצת", באופן אבל "ופרצת", (לנגן) לומר המתאים הזמן הוא עתה הרי לכך, ובהתאם
מיצרים" .321בלי

הראשונה. הבבא כל בעצמו וניגן "ופרצת", הניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק

"לחיים" לומר לכו"כ הורה אליהם 322אח"כ הכוונה היתה אולי ספק בגדר שהם אלו כל אמר: ואח"כ ,
אליהם. גם הכוונה היתה שבודאי כיון ספק, מגדר כולם ויצאו "לחיים", הם גם יאמרו -

הבבא  כל בעצמו וניגן עמך", את "הושיעה הניגון לנגן התחיל ואח"כ הכנה. ניגון לנגן צוה אח"כ
"ניע  והניגון פעמים), ג' - הרביעית (בבא הבבות ד' בן הזקן אדמו"ר ניגון לנגן צוה אח"כ הראשונה.

כלאּפצי"]. ָזשוריצי

***

.‚Ò- יוסיפו ואם זו), התוועדות גם (כולל פעמים שלש לכלֿהפחות התוועדות שיערכו נכון דבר
משובח  זה .323הרי

במברק  השבת 324וכהלשון ויום ימים, שני - רבים לשון - הגאולה ימי שלהם", והשבת הגאולה "ימי :
ואם  בריווח, התוועדויות שלשה לערוך שיכולים כך השלישי, יום הוא - הגאולה לימי ששייך שלאח"ז,

פעמים. משלש יותר זה יהי' - יותר בריווח יעשו

חזקה" הוי זימני של 325ו"בתלת שמחה התורה, שמחת על מיוסדת בנ"י, אצל שמחה על "חזקה" -
מצוה, של ושמחה תורה

ראשם" על עולם ב"שמחת זאת משיח 155ולהמשיך ע"י ממש, בקרוב והשלימה, האמיתית בגאולה ,
צדקנו.

דשבת]. ההתוועדות עבור המזונות את נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.„Ò אחד 326כתיב מענין אלא) ח"ו, השמחה מענין (לא היציאה שגם והיינו, תצאו", בשמחה "כי
שמחה. של באופן תהי' השני לענין שמחה) (של

חיל" אל "מחיל לילך חייבים שבנ"י ועש"ק,87וכיון ליום אור בעמדנו ובנדו"ד, לעבודת , לעבור צריך
שמחה  גם נכלל בזה אבל עונג, שענינה עצמה, להשבת ולאח"ז זכו", חיים "טועמי' אשר לשבת, ההכנה

הירושלמי  דברי יסוד על ראשונים, ובכמה גדולות בהלכות בה"327(כמ"ש עצב "אין שהרי אלא 328), ,
שמחה. מתוך זה יהי' - שמחה של ענין

לעקב  עד הגוף, אברי לכל יומשך ומהראש ראשם", "על - נצחית שמחה - עולם" "שמחת וכאמור,
- ישראל לכללות בנוגע וכמו"כ כפשוטו, והן ישראל, איש של הרוחני למבנה בנוגע הן שברגל,

מימיך". ו"שואב עציך" "חוטב עד מ"ראשיכם"

תובלון" ובשלום תצאו ש"בשמחה הגאולה 326ובאופן בעל וכדברי לשני', אחת חסידית מהתוועדות -
במכתבו  בכל 3והשמחה בנ"י כל אצל ואתר", אתר בכל והיהדות התורה ל"חיזוק תביא שההתוועדות ,
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סע"א.321) קיח, שבת
(322- העכט [למשפחת קדושים מהאחים אמר: הדברים בין

309 הערה לעיל האח ]ראה ישנו כילה" ובקטן החל ש"בגדול
לחיים.הצעיר שיאמר ("סידני") שלום

(323- מנחם (תורת סל"ט תשכ"ה תמוז י"ב שיחת גם ראה
.(107 ע' חמ"ד התוועדויות

התוועדויות 324) - מנחם תורת גם (נדפס שסא ע' חכ"ד אג"ק

.(144 ע' נ חלק
וש"נ.325) ע"ב. ריש קו, ב"מ
יב.326) נה, ישעי'
מנחם 327) תורת וראה ה"ד. פ"א מגילה סה"ז. פ"ב ברכות

וש"נ. .114 ע' חמ"א .180 ע' חל"ז .42 ע' חל"ה התוועדויות -
ב. כג, מו"ק - מ"ד בתוד"ה הובא שם. ברכות ירושלמי וראה

כב.328) יו"ד, משלי ע"פ

המשך קעמוד ביק

wla zyxt zegiy ihewl יג כרך

הימים",‡. ל"אחרית בלעם של בנבואתו
המפרשים 1שבפרשתנו  פירשו זו 2, נבואה שכתובי

כללותם  גו') וירד גו' אדום והיה גו' כוכב (דרך
אמנם  המשיח. מלך ומלכות דוד מלכות על קאי
כמה  מצינו הכתובים של פירושם בפרטיות

ומהם: פירושים,
החזקה  יד בספרו "בפרשת 3הרמב"ם כותב:

דוד  זה עתה ולא אראנו אומר הוא כו' 4בלעם

המשיח  מלך זה קרוב ולא כוכב 5אשורנו דרך .
מלך  זה מישראל שבט וקם דוד, זה מיעקב

אומר 6המשיח  הוא וכן דוד זה מואב פאתי ומחץ .7

מלך  זה שת בני כל וקרקר כו', מואב את דוד ויך
בו  שנאמר אדום 8המשיח והיה ים. עד מים ומשלו

שנאמר  דוד זה עבדים 9ירשה לדוד אדום ותהי
שנאמר  המשיח מלך זה ירשה והיה ועלו 10וגו',

ציון". בהר מושיעים

פסוק  כל בפירושו מחלק דהרמב"ם והיינו
המדובר  הראשון בחלקו - לשנים אלו שבפסוקים

המשיח. במלך - השני ובחלקו המלך, בדוד

אחר: באופן אלו כתובים פירש רש"י אמנם
זמן. לאחר כו' יעקב של שבחו אני רואה "אראנו
ומחץ  ומושל רודה מלך שבט וקם . . כוכב דרך
מיעקב  וירד כו'. בו שנאמר דוד זה מואב פאתי
והיינו  המשיח". מלך . . אחר מושל יהיה ועוד

"וירד 11שלפירושו  עד - אלה בכתובים הנאמר כל
דוד. על קאי - מיעקב"

כפירוש  רש"י פירש לא למה להבין: וצריך
של  לפשוטו יותר לכאורה המתאים הרמב"ם
התורה, על בפירושו רש"י של דרכו שזוהי מקרא,

כי:

פסוק  בכל הענין כפל הרמב"ם פירוש לפי א)
המשיח  במלך והשני בדוד מדבר אחד ;12כי

כולם  שהכתובים רש"י, פירוש לפי מהֿשאיןֿכן
ו"אשורנו  גו'" ש"אראנו לומר צריך בדוד, איירי

הכתובים  בשאר (וכן וכפל 13וגו'" אריכות זה הרי (
.14לשון 

"וקרקר הכתוב פשטות (lkב) שת" i''yxyבני
" הרמב"ם lkפירש כפירוש מכריע האומות")

העולם  כל את שיכבוש - המשיח מלך על שקאי
האומות  כל על שלא 15וימלוך בדוד מהֿשאיןֿכן ;

האומות. כל על ומלוכה כיבוש בו מצינו

בנצחונו  נאמר לא רש"י שלפירוש קשה, וביותר
שריד "והאביד רק אלא המשיח מלך "xirnשל

בעוד  רומי"), כו' החשובה "מעיר רש"י: (ופירש
ש"וקרקר  ועד מזה יותר הרבה נאמר לדוד שבנוגע

zy ipa lk.וכנ"ל מסתברא, איפכא ולכאורה - "

להבין: צריך גם

וגו'" כוכב "(דרך) מיהו פירש לא רש"י ג)
פאתי  "ומחץ הענין בסוף רק אם כי דוד). (שזהו
קאי  דעליו - מובן (שמזה דוד" זה - מואב

"כוכב")?
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ואילך.1) יד כד,
גם 2) וראה עה"ת. הרלב"ג פי' בפנים. דלקמן ורמב"ם רש"י

ועוד. אוה"ח
משיח. על רק - וברמב"ן דוד, על רק מפרשו כאן בראב"ע

ה"א.3) פי"א מלכים הל'
דקראי 4) לישני' כי - במשיח) (משא"כ המלך" "דוד כתב לא

נקט. שמביא
זמן 5) שאחר ר"ל עתה ולא "אראנו כאן: עה"ת הרלב"ג ראה

או) שונות במלות הענין (כפל קרוב ולא אשורנו כו' זה יהי' רב
אורך  ארוך זמן כן אחר שיהי' המשיח ממלך שזכר למה שב הוא
ולא  תחלה שאמר ממה לשונו  שנה ולזה נכון) היותר (והוא נפלא
עצום". יותר מרחק על מרחוק קרוב ולא אמרו הורה ולזה . . עתה
הוא  "שהראי' ו"אשורנו" "אראנו" הל' מדייק כאן ובמלבי"ם
א'נב. תתקיד. בלק אוה"ת ראה מרחוק", הוא ואשורנו מקרוב

שם. 5 ובהערה 1067 ע' ח"ד לקו"ש
רמז 6) כוכב "דרך להיפך: פי' ושם כאן, עה"ת הרלב"ג ראה

כו'". לדוד רמז מישראל שבט וקם כו' המשיח למלך
ב.7) ח, ש"ב
י.8) ט, זכרי'
יד.9) ח, ש"ב

כא.10) א, עובדי'

שם.11) הרמב"ם על לח"מ כאן. רא"ם ראה
(דקאי 12) גו'" כוכב שב"דרך זה גם לבאר יש הרמב"ם לפי'

כתוב  משיח) על (דקאי גו'" שבט וב"וקם "מיעקב" כתוב דוד) על
הוא  הממשלה ושלימות עיקר ע"ז "מישראל": ולכן המשיח במלך

וישלח  (ראה ושררה גדולה המעלה, שם שהוא "ישראל" אומר
כאן. במלבי"ם פי' וכן דוד, בימי משא"כ שם), ובפרש"י כט לב,

שבט13) וקם כוכב דרך רש"י פי' שלפי שונה oyexitואף
רודה  "מלך - גו' שבט וב"וקם מזל" "יקום פי' גו'" כוכב דב"דרך

מ"מ - כבפנים.okezdומושל" דוד, מלכות - הוא אחד
שאינה14) דרך iyew`ואף הוא דכן י"ל כי בפשש"מ,

ראב"ע  (וראה שונות במלות הענין לכפול ושיר במשל הכתובים
ועד"ז  כו'. ושבט כוכב והמשל כפול הטעם כו' אשורנו כאן:

מובן אבל ,(5 הערה לעיל הובא - xzeiברלב"ג wzneic גם)
וראה  נפרדים. (זמנים) ענינים על דקאי לפרש יש באם בפשש"מ)

ושלאחריו. כז) כא, (חוקת המושלים יאמרו ע"כ עה"פ פרש"י
המשיח.15) מלך זה הפשט לפי שת, בני כל רשב"ם: ראה



wlaעב zyxt - zegiy ihewl

נבואתו  שתוכן בלעם אמר לנבואתו בהקדמה ד)
ל" "`zixgשייך אשר הימים"`zixgהימים"

) המשיח ימות היינו - הימים).`zixgבפשטות כל
הרמב"ם, לפירוש הפירושים: לשני קשה זה ולפי
הן  דוד, של לזמנו בנבואה הן מדובר בהכתובים כי
רש"י  לפירוש קשה ויותר המשיח; מלך של לזמנו
הכתוב  ורק דוד, לימי - הנבואה הכתובים, שברוב

המשיח? מלך על קאי האחרון

"ועוד ·. רש"י: מפרש מיעקב, וירד הפסוק על
להבין: וצריך מיעקב", אחר מושל יהיה

ההכרח  מהו היינו 16א) מיעקב" ד"וירד לפרש
אחר" בפשטות 17"מושל לכאורה כדמשמע ולא -

("וקם  דלעיל להכתובים בהמשך בא זה שפסוק
וקחשיב  דוד) על קאי רש"י שלפירוש וגו''' שבט

נוסף  דבר לעיל:18עוד הנזכר המושל אותו שיעשה
מעיר"? שריד "והאביד

תיבת  גם מהכתוב רש"י מעתיק למה ב)
"וירד" אשר רק הוא חידושו הרי - "מיעקב"

לא. ותו אחר" מושל יהיה "ועוד פירושו

מעיר" שריד "והאביד רש"י מעתיק זה לאחרי
מלך  ועל כו' אדום של החשובה "מעיר ומפרש:

בו  שנאמר ראיות) ב' (ומביא כן אומר 19המשיח

(מיעקב)" ש"וירד מובן (שמזה ים עד מים וירד

ולא  המשיח) מלך על עשו"20קאי לבית שריד יהיה
מעיר"). שריד "והאביד שכתוב למה (הוכחה

רש"י: בדברי לדייק ויש

מקומו  כו'" המשיח מלך ד"ועל הענין כל א)
"ועוד  מיעקב) וירד (בפי' שכתב אחרי זה: לפני
מיהו  לפרש הוהֿליה – כו'" אחר מושל יהיה
בו  שנאמר כן, אומר המשיח מלך ועל - המושל

כו'. וירד

- ים עד מים וירד מהכתוב הראיה מהי ב)
(בהמשך  שלמה במלך הכתוב מדבר דבפשטות

גו'") משפטיך אלקים "לשלמה המזמור 21לתחלת

המשיח. במלך ולא

רש"י  מעתיק גו' מים וירד מהכתוב בהראיה ג)
ים" "עד התיבות מוסיפות 22גם אינן שלכאורה ,

מדוייקים  הלא רש"י ודברי - הראיה בתוכן כלום
ויתיר. בחסר הם

זה:‚. בכל והביאור
- כללי בענין כאן מחולקים והרמב"ם רש"י

כדלקמן: בלעם, שבנבואת המכוון בכללות

שבלק  מזה כתוצאה היתה בלעם של נבואתו
ישראל  בני את לקלל והביאו אותו ולמנוע 23שכר

ישראל. בני ידי על – מואב - בלק של ארצו כיבוש

שחוזר  קודם נבואתו בסיום לבלק שאמר וזהו
enrl jlede באחרית לעמך הזה העם יעשה "אשר

באחרית  למואב להרע עתידין שהן מה - הימים
מובן24הימים" xwn`ולכן ly eheyta שקורא אף כי

פירושו שבפשטות הימים" "אחרית mewnלזה lka
בפני  עצמו להצדיק שבא כאן הרי הימים, כל בסוף
ישראל  בני יכבשו ולא בלק רצון שנתמלא - בלק

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

על 16) היא שהנבואה לעיל שנא' מפני דזהו י"ל לכאורה
minid zixg` מלך על א' פסוק לכה"פ לפרש רש"י מוכרח לכן ,
(שזהו אי"ז`zixgהמשיח אבל הימים), witqnכל gxkd לפרש

(וראה  כבפנים. הכתובים, המשך פשטות כמשמעות דלא הכתוב
את  ד"וירא (בדוחק) וי"ל דוד). על הכתובים כל דמפרש ראב"ע

גו' מלך ezixg`eעמלק בזמן המדבר הנבואה חלק זהו אובד" עדי
גו'"). משלו וישא גו' "וירא עוה"פ שמתחיל (אף המשיח

שפירושו 17) "וירד" מל' הוא רש"י של שדיוקו לומר ואין
ענין עוה"פ להזכיר ל"ל דלכאו' ֿ) ומזה,dlynnd"וימשול" ,

וכיו"ב ceraדהמדובר שלמה על דקאי לפרש הו"ל דא"כ מושל);
בהמשך  בא הוא שעפ"ז יואב), על דפי' הראב"ע (וראה
מלך  על דקאי (ולא דוד של בממשלתו - דלעיל להכתובים

הבאה. הערה וראה המשיח).
וירד 18) גו' אדום (והי' הכתובים דב' הראב"ע פי' וע"ד

כי  "וידוע מפרש הא' ובפסוק דוד, מלכות על קאי גו') מיעקב
אדום, על דוד ממשלת בכללות - כו'" אדום על דוד יד גברה
באדום" זכר כל הכרית עד . . עיר "מכל מפרש: הב' ובפסוק

להמלחמה, בנוגע זכרezixkdyמוסיף xirכל lkn ולא) שבאדום
כו'"). דוד יד "גברה רק

(באדום)", היו מלחמות ד"שתי יב) ח, (ש"ב מפרש"י ולהעיר
על הב' בפסוק דהכוונה לפרש הי' אפשר הרי dnglnועפ"ז

eze`c ztqep.המושל
ח.19) עב, תהלים

יח.20) א, עובדי'
שם.21) ראב"ע גם וראה שלמה על דמפרשו שם פרש"י ראה
דעי"ז 22) בפשטות, י"ל "מים"*, תיבת לכתוב שהוצרך מה

(דאינו  ירידה ולא רידוי מל' הוא שם שבהכתוב ש"וירד" מובן
ירידה לומר ד"יורדי minמתאים הפכו ה"ה - הים מן היוצא כי ,

שנקרא ומובן יב) ז, צו בפרש"י (הובא וכמו dlerהים" הים) מן
כאן. רש"י דקדוקי גם וראה דילן. בכתוב

ואילך.23) ה כב, פרשתנו בתחלת כמבואר
הלשון 24) אריכות תומתק ועפ"ז שם. ופרש"י יד כד, פרשתנו

למואב  "(להרע) דכוונתו ברש"י אלא) הוא מיותר (דלכאו' כו'"
וכבפנים. הנבואה. תוכן עיקר שזהו להדגיש

aezkl l"ed f` ik ,aezkd mewn oiivl wx edfy xnel oi`c (*
.(6 dxrd 115 'r i"g y"ewl d`x) "cxie mildza"
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מובן - ארצו לו xwirayאת להודיע מתכוון הוא
בלק  בזמן יהיה לא ישראל ידי על מואב שכיבוש

ימים לאחר רב זמן אם כי –wlac אלא) ,
שיעשה  מה גם מוסיף - נבואתו ענין שלשלמות
זה  דגם כפשוטו, הימים דאחרית בזמן לעמך העם

נבואתו), בהמשך בא

של  גודלה להדגיש באה לא שהנבואה היינו
כשלעצמה  ישראל ביחס 25ממשלת רק אם כי ,

בני  ידי על להכבש שסופן האומות, ולשאר למואב
ישראל.

הכתוב  על פירושו רש"י מתחיל זה יסוד ועל
דרך  לשון "כתרגומו ומפרש מיעקב" כוכב "דרך
מזל" יקום כלומר . . כחץ דורך שהכוכב קשתו
בישראל. שיקום מושל מלך על דקאי מפרש ואינו

בעלי  בסוגי המעולה המין הם אדם בני והטעם:
ובהם  היות וצומח), מדומם למעלה (שהם חיים

ודיבור" "דיעה של להם 26היתרון נמסרה ולכן ,
שכתוב  כמו וכו', הבעליֿחיים על 27הממשלה

הרומשת  חיה ובכל השמים ובעוף הים בדגת "ורדו
המורם  הוא המלך גופא אדם ובבני הארץ"; על
לכוכבים  בנוגע עליהם. ושולט המושל והוא מעם
לפרש  אין ולכן והשכל דיעה מעלת בהם מצינו לא

`xwn ly eheyta למלך ודוגמא משל שהם -
לפרש  יתכן לא ולכן כוונתו akekשב"דרךומושל, "
דוד  היינו - מושל" .28ל"מלך

בזה  הוא למלכות שהרמז לפרש גדול (ודוחק
לארץ  ומאירים מהארץ למעלה הם שהכוכבים
שזהו  הלילה, ובין היום בין להבדיל עליה ולדרים

הכתוב  (וכלשון ארץ בעניני שליטה leynle"29כעין
ובלילה") זה 30ביום לרמוז הוהֿליה כן דאם ,

ולא  הירח, או השמש הגדולים, מהמאורות באחד
צבא  רק הם הרי כוכבים ואדרבה, ושל 31כוכב;

לומר ohwd"המאור רש"י מוכרח ולכן הירח) - "
בנבואתו akekשדרך וממשיך מזל", "יקום פירושו

"וקם - ה"מזל" של ענינו מהו מלך hayלהסביר
לאיזה  זה מכתוב הוכחה אין אולם ומושל": רודה
מי  בו פירש לא רש"י גם ולכן - מתכוון הוא מלך
פאתי  "ומחץ הכתוב שאמר עד רודה", ה"מלך הוא

דוד ש"זה רש"י מוכיח דמזה eaמואב" xn`py32

הענין  שכל אומרת זאת כו'" ארצה אותם השכב
זה  לפני הנאמר גו'" שבט וקם גו' כוכב "דרך

מלכותו. דבר ועל דוד של זמנו על מוסב

הכתובים  להמשך בנוגע כן גם מובן זה פי ועל
מפסוק  הכרח לנו שאין כמה שכל זה, שלאחרי
מסתבר  בפשטות הרי אחר, במלך הוא שהמדובר

מדובר דוד.eze`aשעדיין - דלעיל המלך

(נוקב  קורה לשון "וקרקר" רש''י פירש  )33ולכן
כו':

פירושים: ב' לומר יש "וקרקר" תיבת בפירוש
הריסה  מלשון "מקרקר34א) מלשון 35קיר"כמו ב) ;

היינו  הא' דלפירוש רש"י. כפירוש – (נוקב) קורה
(כפירוש  הב' ולפירוש לגמרי, והשמדה הירוס
של  קלקול אלא השמדה, של הרס זה אין רש"י)

הנכון  ממקומו דבר והוצאת ומכיון 36ניקוב .
וקרקר  מפרש לכן דוד, על דקאי מפרש שרש"י
האומות  את נצח לא ודוד היות קורה, מלשון

עלֿדרך cinydyבאופן רק אם כי שת, בני כל את
בלבד. ונוקב "קורה"

כוכב „. ש"דרך המפרש הרמב"ם אמנם
לשיטתיה  - מיעקב שיקום מלך על קאי מיעקב"
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יעקב 25) של שבחו אני רואה - גו' "אראנו על רש"י ומש"כ
אלא כוונתו אין הרי כו'" dfוגדולתו aezk yxtl שזהו לומר (ולא

כאן. רא"ם וראה - נבואתו) תוכן כוונת
ז.26) ב, בראשית פרש"י
כח.27) א, שם
ד"השמש 28) ט) לז, (וישב יוסף של בחלומו שמצינו ואף

והשבטים  יעקב על - בפשש"מ - מרמזים גו'" כוכבים גו' והירח
ע"ד  הטעם 10 הערה 116 ע' שם לקו"ש (וראה חשובים אנשים -

הדברים שהם מצד שזהו miaeygהפשט ikd(א) הרי בעולם)
וכאן  "השמש", הוא חשוב) הכי (שהוא יעקב על שם הרמז
(ב) בפנים). לקמן (וראה "כוכב" רק הזכיר מלך על בהרמז

הוא שם וכאןzeaiygaהמדובר *dlynna הרמז זה הי' שם (ג) .
דיבור שזהו כאן אבל הנבואה, מחזה - עתידות xetiqeבחלום של

יותר. קרובה דוגמא לומר הו"ל מ"מ) ומליצה, במשל שדיבר (אף

`"k minyd `ava fnxp epi` (lyende jlnd) envr sqei daxc` (*
."il miegzyn (mihayde 'ek awri) miakek xyr cg`e gxide ynyd"

יזֿיח.29) א, בראשית
גדולתו 30) לרוב המלך דומה כאן: (עה"ת) רד"ק גם ראה

כבפנים. אי"מ אבל כאן), הרלב"ג גם (וראה לכוכב הרמה ומעלתו
להפיס 31) צבאי' הרבה טז): שם, (בראשית פרש"י ראה
דעתה.

ב.32) ח, ש"ב
כאן.33) רש"י דקדוקי וראה כאן. חכמים שפתי
ועוד.34) הראב"ע וכפי'
ה.35) כב, ישעי'
נא,36) (ישעי' נקבתם" בור "מקבת שבפרש"י הדוגמא ע"ד

אותו  שמוציאים רק כ"א "נשמד", העפר אין בור שבחפירת א)
ההוא. במקום וחסרון חור נעשה שעי"ז אלא ממקומו,
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נבואתו  שתוכן בלעם אמר לנבואתו בהקדמה ד)
ל" "`zixgשייך אשר הימים"`zixgהימים"

) המשיח ימות היינו - הימים).`zixgבפשטות כל
הרמב"ם, לפירוש הפירושים: לשני קשה זה ולפי
הן  דוד, של לזמנו בנבואה הן מדובר בהכתובים כי
רש"י  לפירוש קשה ויותר המשיח; מלך של לזמנו
הכתוב  ורק דוד, לימי - הנבואה הכתובים, שברוב

המשיח? מלך על קאי האחרון

"ועוד ·. רש"י: מפרש מיעקב, וירד הפסוק על
להבין: וצריך מיעקב", אחר מושל יהיה

ההכרח  מהו היינו 16א) מיעקב" ד"וירד לפרש
אחר" בפשטות 17"מושל לכאורה כדמשמע ולא -

("וקם  דלעיל להכתובים בהמשך בא זה שפסוק
וקחשיב  דוד) על קאי רש"י שלפירוש וגו''' שבט

נוסף  דבר לעיל:18עוד הנזכר המושל אותו שיעשה
מעיר"? שריד "והאביד

תיבת  גם מהכתוב רש"י מעתיק למה ב)
"וירד" אשר רק הוא חידושו הרי - "מיעקב"

לא. ותו אחר" מושל יהיה "ועוד פירושו

מעיר" שריד "והאביד רש"י מעתיק זה לאחרי
מלך  ועל כו' אדום של החשובה "מעיר ומפרש:

בו  שנאמר ראיות) ב' (ומביא כן אומר 19המשיח

(מיעקב)" ש"וירד מובן (שמזה ים עד מים וירד

ולא  המשיח) מלך על עשו"20קאי לבית שריד יהיה
מעיר"). שריד "והאביד שכתוב למה (הוכחה

רש"י: בדברי לדייק ויש

מקומו  כו'" המשיח מלך ד"ועל הענין כל א)
"ועוד  מיעקב) וירד (בפי' שכתב אחרי זה: לפני
מיהו  לפרש הוהֿליה – כו'" אחר מושל יהיה
בו  שנאמר כן, אומר המשיח מלך ועל - המושל

כו'. וירד

- ים עד מים וירד מהכתוב הראיה מהי ב)
(בהמשך  שלמה במלך הכתוב מדבר דבפשטות

גו'") משפטיך אלקים "לשלמה המזמור 21לתחלת

המשיח. במלך ולא

רש"י  מעתיק גו' מים וירד מהכתוב בהראיה ג)
ים" "עד התיבות מוסיפות 22גם אינן שלכאורה ,

מדוייקים  הלא רש"י ודברי - הראיה בתוכן כלום
ויתיר. בחסר הם

זה:‚. בכל והביאור
- כללי בענין כאן מחולקים והרמב"ם רש"י

כדלקמן: בלעם, שבנבואת המכוון בכללות

שבלק  מזה כתוצאה היתה בלעם של נבואתו
ישראל  בני את לקלל והביאו אותו ולמנוע 23שכר

ישראל. בני ידי על – מואב - בלק של ארצו כיבוש

שחוזר  קודם נבואתו בסיום לבלק שאמר וזהו
enrl jlede באחרית לעמך הזה העם יעשה "אשר

באחרית  למואב להרע עתידין שהן מה - הימים
מובן24הימים" xwn`ולכן ly eheyta שקורא אף כי

פירושו שבפשטות הימים" "אחרית mewnלזה lka
בפני  עצמו להצדיק שבא כאן הרי הימים, כל בסוף
ישראל  בני יכבשו ולא בלק רצון שנתמלא - בלק
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על 16) היא שהנבואה לעיל שנא' מפני דזהו י"ל לכאורה
minid zixg` מלך על א' פסוק לכה"פ לפרש רש"י מוכרח לכן ,
(שזהו אי"ז`zixgהמשיח אבל הימים), witqnכל gxkd לפרש

(וראה  כבפנים. הכתובים, המשך פשטות כמשמעות דלא הכתוב
את  ד"וירא (בדוחק) וי"ל דוד). על הכתובים כל דמפרש ראב"ע

גו' מלך ezixg`eעמלק בזמן המדבר הנבואה חלק זהו אובד" עדי
גו'"). משלו וישא גו' "וירא עוה"פ שמתחיל (אף המשיח

שפירושו 17) "וירד" מל' הוא רש"י של שדיוקו לומר ואין
ענין עוה"פ להזכיר ל"ל דלכאו' ֿ) ומזה,dlynnd"וימשול" ,

וכיו"ב ceraדהמדובר שלמה על דקאי לפרש הו"ל דא"כ מושל);
בהמשך  בא הוא שעפ"ז יואב), על דפי' הראב"ע (וראה
מלך  על דקאי (ולא דוד של בממשלתו - דלעיל להכתובים

הבאה. הערה וראה המשיח).
וירד 18) גו' אדום (והי' הכתובים דב' הראב"ע פי' וע"ד

כי  "וידוע מפרש הא' ובפסוק דוד, מלכות על קאי גו') מיעקב
אדום, על דוד ממשלת בכללות - כו'" אדום על דוד יד גברה
באדום" זכר כל הכרית עד . . עיר "מכל מפרש: הב' ובפסוק

להמלחמה, בנוגע זכרezixkdyמוסיף xirכל lkn ולא) שבאדום
כו'"). דוד יד "גברה רק

(באדום)", היו מלחמות ד"שתי יב) ח, (ש"ב מפרש"י ולהעיר
על הב' בפסוק דהכוונה לפרש הי' אפשר הרי dnglnועפ"ז

eze`c ztqep.המושל
ח.19) עב, תהלים

יח.20) א, עובדי'
שם.21) ראב"ע גם וראה שלמה על דמפרשו שם פרש"י ראה
דעי"ז 22) בפשטות, י"ל "מים"*, תיבת לכתוב שהוצרך מה

(דאינו  ירידה ולא רידוי מל' הוא שם שבהכתוב ש"וירד" מובן
ירידה לומר ד"יורדי minמתאים הפכו ה"ה - הים מן היוצא כי ,

שנקרא ומובן יב) ז, צו בפרש"י (הובא וכמו dlerהים" הים) מן
כאן. רש"י דקדוקי גם וראה דילן. בכתוב

ואילך.23) ה כב, פרשתנו בתחלת כמבואר
הלשון 24) אריכות תומתק ועפ"ז שם. ופרש"י יד כד, פרשתנו

למואב  "(להרע) דכוונתו ברש"י אלא) הוא מיותר (דלכאו' כו'"
וכבפנים. הנבואה. תוכן עיקר שזהו להדגיש

aezkl l"ed f` ik ,aezkd mewn oiivl wx edfy xnel oi`c (*
.(6 dxrd 115 'r i"g y"ewl d`x) "cxie mildza"

wla zyxt - zegiy ihewl

מובן - ארצו לו xwirayאת להודיע מתכוון הוא
בלק  בזמן יהיה לא ישראל ידי על מואב שכיבוש

ימים לאחר רב זמן אם כי –wlac אלא) ,
שיעשה  מה גם מוסיף - נבואתו ענין שלשלמות
זה  דגם כפשוטו, הימים דאחרית בזמן לעמך העם

נבואתו), בהמשך בא

של  גודלה להדגיש באה לא שהנבואה היינו
כשלעצמה  ישראל ביחס 25ממשלת רק אם כי ,

בני  ידי על להכבש שסופן האומות, ולשאר למואב
ישראל.

הכתוב  על פירושו רש"י מתחיל זה יסוד ועל
דרך  לשון "כתרגומו ומפרש מיעקב" כוכב "דרך
מזל" יקום כלומר . . כחץ דורך שהכוכב קשתו
בישראל. שיקום מושל מלך על דקאי מפרש ואינו

בעלי  בסוגי המעולה המין הם אדם בני והטעם:
ובהם  היות וצומח), מדומם למעלה (שהם חיים

ודיבור" "דיעה של להם 26היתרון נמסרה ולכן ,
שכתוב  כמו וכו', הבעליֿחיים על 27הממשלה

הרומשת  חיה ובכל השמים ובעוף הים בדגת "ורדו
המורם  הוא המלך גופא אדם ובבני הארץ"; על
לכוכבים  בנוגע עליהם. ושולט המושל והוא מעם
לפרש  אין ולכן והשכל דיעה מעלת בהם מצינו לא

`xwn ly eheyta למלך ודוגמא משל שהם -
לפרש  יתכן לא ולכן כוונתו akekשב"דרךומושל, "
דוד  היינו - מושל" .28ל"מלך

בזה  הוא למלכות שהרמז לפרש גדול (ודוחק
לארץ  ומאירים מהארץ למעלה הם שהכוכבים
שזהו  הלילה, ובין היום בין להבדיל עליה ולדרים

הכתוב  (וכלשון ארץ בעניני שליטה leynle"29כעין
ובלילה") זה 30ביום לרמוז הוהֿליה כן דאם ,

ולא  הירח, או השמש הגדולים, מהמאורות באחד
צבא  רק הם הרי כוכבים ואדרבה, ושל 31כוכב;

לומר ohwd"המאור רש"י מוכרח ולכן הירח) - "
בנבואתו akekשדרך וממשיך מזל", "יקום פירושו

"וקם - ה"מזל" של ענינו מהו מלך hayלהסביר
לאיזה  זה מכתוב הוכחה אין אולם ומושל": רודה
מי  בו פירש לא רש"י גם ולכן - מתכוון הוא מלך
פאתי  "ומחץ הכתוב שאמר עד רודה", ה"מלך הוא

דוד ש"זה רש"י מוכיח דמזה eaמואב" xn`py32

הענין  שכל אומרת זאת כו'" ארצה אותם השכב
זה  לפני הנאמר גו'" שבט וקם גו' כוכב "דרך

מלכותו. דבר ועל דוד של זמנו על מוסב

הכתובים  להמשך בנוגע כן גם מובן זה פי ועל
מפסוק  הכרח לנו שאין כמה שכל זה, שלאחרי
מסתבר  בפשטות הרי אחר, במלך הוא שהמדובר

מדובר דוד.eze`aשעדיין - דלעיל המלך

(נוקב  קורה לשון "וקרקר" רש''י פירש  )33ולכן
כו':

פירושים: ב' לומר יש "וקרקר" תיבת בפירוש
הריסה  מלשון "מקרקר34א) מלשון 35קיר"כמו ב) ;

היינו  הא' דלפירוש רש"י. כפירוש – (נוקב) קורה
(כפירוש  הב' ולפירוש לגמרי, והשמדה הירוס
של  קלקול אלא השמדה, של הרס זה אין רש"י)

הנכון  ממקומו דבר והוצאת ומכיון 36ניקוב .
וקרקר  מפרש לכן דוד, על דקאי מפרש שרש"י
האומות  את נצח לא ודוד היות קורה, מלשון

עלֿדרך cinydyבאופן רק אם כי שת, בני כל את
בלבד. ונוקב "קורה"

כוכב „. ש"דרך המפרש הרמב"ם אמנם
לשיטתיה  - מיעקב שיקום מלך על קאי מיעקב"
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יעקב 25) של שבחו אני רואה - גו' "אראנו על רש"י ומש"כ
אלא כוונתו אין הרי כו'" dfוגדולתו aezk yxtl שזהו לומר (ולא

כאן. רא"ם וראה - נבואתו) תוכן כוונת
ז.26) ב, בראשית פרש"י
כח.27) א, שם
ד"השמש 28) ט) לז, (וישב יוסף של בחלומו שמצינו ואף

והשבטים  יעקב על - בפשש"מ - מרמזים גו'" כוכבים גו' והירח
ע"ד  הטעם 10 הערה 116 ע' שם לקו"ש (וראה חשובים אנשים -

הדברים שהם מצד שזהו miaeygהפשט ikd(א) הרי בעולם)
וכאן  "השמש", הוא חשוב) הכי (שהוא יעקב על שם הרמז
(ב) בפנים). לקמן (וראה "כוכב" רק הזכיר מלך על בהרמז

הוא שם וכאןzeaiygaהמדובר *dlynna הרמז זה הי' שם (ג) .
דיבור שזהו כאן אבל הנבואה, מחזה - עתידות xetiqeבחלום של

יותר. קרובה דוגמא לומר הו"ל מ"מ) ומליצה, במשל שדיבר (אף

`"k minyd `ava fnxp epi` (lyende jlnd) envr sqei daxc` (*
."il miegzyn (mihayde 'ek awri) miakek xyr cg`e gxide ynyd"

יזֿיח.29) א, בראשית
גדולתו 30) לרוב המלך דומה כאן: (עה"ת) רד"ק גם ראה

כבפנים. אי"מ אבל כאן), הרלב"ג גם (וראה לכוכב הרמה ומעלתו
להפיס 31) צבאי' הרבה טז): שם, (בראשית פרש"י ראה
דעתה.

ב.32) ח, ש"ב
כאן.33) רש"י דקדוקי וראה כאן. חכמים שפתי
ועוד.34) הראב"ע וכפי'
ה.35) כב, ישעי'
נא,36) (ישעי' נקבתם" בור "מקבת שבפרש"י הדוגמא ע"ד

אותו  שמוציאים רק כ"א "נשמד", העפר אין בור שבחפירת א)
ההוא. במקום וחסרון חור נעשה שעי"ז אלא ממקומו,



wlaעד zyxt - zegiy ihewl

הרמב"ם  כולן 37כתב והגלגלים הכוכבים "כל :
כו' הכוכבים ודעת כו' הם והשכל ודיעה נפש בעלי
למעלה  שהם ומכיון אדם". בני מדעת וגדולה
מפרש  לכן ובדעתם, בשכלם אדם בני מכללות

-akek"דרך אדם מבני ומנושא המרומם על "
בישראל, מלך היינו מיעקב" ו"כוכב המלך;
שבט  "וקם זה לאחרי הכתוב שאמר מה ומעתה
- "שבט" של (כמשמעותו בודאי שקאי מישראל",
לאותו  כוונתו אין בישראל, מלך על רודה) מלך
כפל  אלא זה אין כן (דאם ב"כוכב" המרומז המלך
בשני  מיירי הכתוב חלקי) ש(ב' אלא ממש), לשון
והטעם  משיחים". "שני שהם ומשיח, דוד מלכים,
ביניהם, והשייכות אלו, מלכים ב' דוקא שנקט

הרמב"ם  לשון פי על עתיד 38מובן המשיח "מלך :
בית מלכות ולהחזיר לממשלה cecלעמוד ליושנה

dpey`xd תקומתם כללות על שניבא והיינו - "
מלך  של מלכותו ידי על לבא העתידה וישועתם
ולתכלית  (דוד) להתחלתה ורמז ה', משיח
"נבא  הרמב"ם: שכתב וזהו (משיח). שלימותה
שיושיע  דוד שהוא הראשון משיח משיחים, בשני
שעומד  האחרון ומשיח צריהם, מיד ישראל את

eipan."(באחרונה) ישראל עם את שמושיע

בנבואה: הביטויים לכפל הטעם מובן ובזה
וקרקר  . . . מואב פאתי ומחץ אשורנו, . . . "אראנו
המשיח. מלך על ואידך דוד על קאי דחד וגו'",
של  ענינו הרמב"ם שלפירוש לומר צריך זה פי ועל
אלא): כנ"ל, רש"י כפירוש לא (הוא "וקרקר"

האומות 39הריסתן  ממשלת של .40וביטולן

הרמב"ם,‰. פירוש לפי לומר, צריך ומעתה

את  לתאר בעיקר היתה בנבואתו בלעם שכוונת
ישראל, בני ממשלת של העתידה וגדולתה תקפה
"באחרית  בהם ישלטו וגם האומות מכל שיוושעו

הימים".
העם  יעשה "אשר לנבואתו: מקדים שהוא ומה

על jnrlהזה (והאומות) מואב כיבוש דהיינו גו'"
כללית  הקדמה בתור זאת אין - ישראל עם ידי

okezlדבר פתח כעין כיֿאם דלהלן, mrheהנבואה
לשלול  רצה מואב מלך (שבלק זה דבר כי לנבואה.
לנבא  שהביאו הוא לעמו) ישראל בני עשיית
"מה  והיינו שונאיהם, על ישראל בני של בנצחונם
אלא  האומות, לכל וכן לעמך", הזה העם שיעשה

הימים. באחרית זה כל שיהיה

"באחרית  התיבות את הרמב "ם מפרש ולכן
כל  בסוף - כפשוטן זו) נבואה (שבהקדמת הימים"
- הנבואה בתוכן שהמדובר מובן ומזה הימים.
בעיקר  הוא - האומות מיד ישראל וגאולת ישועת

גו'. וירד ובפרט: משיח, לזמן בנוגע

.Â רש"י גם מיעקב" "וירד הכתוב את אמנם
יהיה  "ועוד אלא): דוד, על קאי (שלא מפרשו

לפירוש `xgמושל כן: לפרש והכרחו מיעקב",
רודה  מלך שיקום דלעיל בהכתוב הרמז רש"י
"וקם  בתיבות הוא מרומז (דוד), בישראל ומושל

-l`xyinשבט ולכן מיעקב": כוכב ב"דרך ולא "
מלך  לאותו כוונתו מיעקב" ד"וירד זה בכתוב אם

"וירד למימר הוהֿליה כדלעיל l`xyin(דוד) "41-
ישראל  משם שבשנותו לומר צריך כרחך על ולכן

מושל`xgלשם יהיה "ועוד ללמד `xgבא
מיעקב";

בהמשך  באות מיעקב" "וירד שהתיבות והיינו
כוכב "דרך לעיל שכתוב שענינו awrinלמה - "

מזל" -awril"יקום מישראל") שבט ש"וקם (בזה
- מיעקב" "וירד בזה: ענין עוד לומר הכתוב וחזר

מזל יקום הפעם שיהי'awril42עוד `xgבזה lyen
epnn.
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ה"ט.37) פ"ג, יסוה"ת הל'
שם.38) מלכים הל'
במלחמת39) זכר זה ואחר כאן: הרלב"ג גם על giyndוראה

מקרקר  כטעם וכו' וקרקר וטעם . . . שת בני הם כי הגוים כל
קיר.

באים 40) בפשטות שבכתוב, חיל" עושה "וישראל התיבות
לפרשן. הרמב"ם א"צ ולכן שלפנ"ז, שעיר" ירשה ל"והי' בהמשך
כי  הוא - גו'" מיעקב "וירד הכתוב הרמב"ם פי' שלא ומה
ולכן  המשיח מלך על קאי גו' אויביו שעיר ירשה והי' ההמשך כל

מפרשו. אינו
דרך  גו' אשורנו גו' "אראנו זה שלפני בהכתובים והטעם:

תוכן נכפל גו'" שבט וקם גו' (בלשונות `cgכוכב פעמים ב'
בהכתוב  אבל ענינים. לשני שהכוונה הרמב"ם מפרש ולכן שונות),
"וירד  כי אחד תוכן כפל אין מעיר שריד והאביד מיעקב וירד
באבדון  - שריד" ו"והאביד ישראל במלכות מדבר מיעקב"
'מלך  על דקאי ללפניו, בהמשך - כפשוטו הפירוש האומות,

המשיח.

לקו"ש 41) (וראה כו' המליצה יופי מפני שזהו לומר ודוחק
לאח"ז  אחדים פסוקים שה"ז מכיון א) כי: ,(12ֿ13 ע' ח"ז

הו"ל לא דלעיל מושל באותו ליתן zepylוהמדובר שלא (בכדי
השם  יותר מתאים הנבואה תוכן מצד ב) וכבפנים. לטעות), מקום

.12 הערה לעיל וראה שררה. מלשון - "ישראל"
פרש"י 42) (שע"פ שלמה על דקאי לפרש דא"א מובן ועפ"ז

וירד), הכתוב מל' כן להוכיח אפשר הי' גם הרי (21 הערה (דלעיל
ממשיך  שלמה שהרי חדש מזל שיקום צורך אין בשלמה כי

דוד. שבזמן יעקב של מזלו המשך - אביו דוד מלכות

wla zyxt - zegiy ihewl

רש"י  הביא למה בפשטות מובן זה פי ועל
תיבת גם לפירושו awrinבפירושו ההוכחה בה כי ,

אחר. מושל על שקאי

.Ê תיכף לפרש זו בהוכחה די אין עדיין אמנם
אף  משיח; על דקאי מיעקב") "וירד (על זה בדבור
"באחרית  שזהו לנבואתו בלעם שהקדים שמצינו
באחד  דעלֿכלֿפנים מזה לדייק שיש הימים",
מפסוקי  האחרון) בפסוק עלֿכלֿפנים (ובמילא
של  לזמנו כפשוטו, ל"אחרית" מרומז זו נבואתו
מלשון  הוכחה גם דיש ומכיון - המשיח מלך
כנ"ל, אחר" "מושל היינו מיעקב" ש"וירד הכתוב
זה  שכתוב להסיק יש ההוכחות שתי ידי על הרי

המשיח, במלך קאי
מלך  ש"על להכריח בזה די אין זאת בכל
מהכתוב  ראיות ידי על אם כי כן" אומר המשיח

- עצמו

מספיקה  ראיה אינו גו'" מים "וירד הכתוב כי
ב) סעיף (כנ"ל ואדרבה, המשיח, מלך על שקאי
המזמור, בכללות זה, שפסוק לומר אפשר בפשטות
שיהיו  עליו התפלל שדוד המלך, לשלמה מכוון
מביא  דמכלֿמקום (אלא האלו הענינים כל אצלו
הכריח  שכבר לאחרי רק אבל משם, ראיה רש"י
סעיף  וכדלקמן המשיח, מלך על קאי דילן דפסוק

ח).

"והאביד  תיבות ומפרש רש''י מקדים ולכן
ש  החשובה מעיר - מעיר רומי",שריד והיא אדום ל

שזוהי  ברור הרי סתם מעיר שנאמר דממה והיינו
היינו  מכבר, הידועה הממשלה של הידועה עיר
הנזכרת  ושעיר אדום ממשלת של החשובה העיר

דלעיל. בכתוב

יהיה "ולא מהכתוב הרי לבית cixyומעתה

eyr ברורה ראיה המשיח) לימות יעוד (שהוא "
"והאביד דילן פסוק xirnשגם cixy- אדום (של "

הוא  ושהוא המשיח, מלך על קאי עשו) בית
מיעקב". ב"וירד המרומז אחר" ה"מושל

.Á הכרח יש לבד דמ"והאביד" פי על ואף
הראיה  את גם רש"י מביא מכלֿמקום מספיק,
מתיבת  שגם להדגיש כדי ים", עד מים מ"וירד

שמשמעותה גופא, עצמה lyen"וירד" ממנה ,
המשיח. מלך שזהו משמע

כי  ים", "עד התיבות את רש"י מעתיק ולזה
המשיח: במלך שהמדובר משמע מהן

שימשול  בפשטות פירושו ים" עד מים "וירד
ים" "עד הא' בקצה "מים" - כולה הארץ כל על
אם  כי בשלמה, זה ענין מצינו ולא השני; בקצהו
ממשלתו  שזהו לפרש לרש"י מסתבר ולכן במשיח.

המשיח  מלך שהמזמור 43של היות דעם והיינו ,
הוא הרי בנו,zltzבכללותו שלמה על דוד

מסוימים  ש)פרטים רש"י (מפרש מכלֿמקום
בן  במשיח אם כי בשלמה, נתקיימו לא מתפלתו

ו)שלמה  .44(דוד

אינו בהכתוב זה שפירוש מכיון gxkenאולם
על  דקאי שם ולפרש לדחוק יש כי עצמו, מצד
ים  עד ומים המזמור) של הנושא (בכללות שלמה

פלשתים  ים עד סוף מים ,45היינו

שפירש  לאחרי רק זו ראיה רש"י מביא לכן
זה  ידי (שעל רומי על דקאי שריד" "והאביד תיבת
על  קאי "וירד" בו שכתוב דילן דפסוק מוכרח הרי
ראיה  לרש"י יש מכאן כי ז), סעיף כנ"ל המשיח
מלך  על דקאי בתהלים בהכתוב גם לפירושו

.46המשיח 
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פרש"י 43) הרי - שלמה על דקאי פרש"י בתהלים ששם ומה
עה"ת. בפירושו כמו בתכלית בדיוק פשש"מ ע"פ אינו בנ"ך

יב.44) יסוד חלק ר"פ פיה"מ שסב. מל"ת להרמב"ם סהמ"צ
.52 הערה 215 ע' ח' כרך בלקו"ש נסמן מקומות. ובכמה

להכתוב 45) הו"ל דא"כ הוא דוחק אבל ועוד. שם, כפרש"י
שם. רד"ק גם וראה מדובר. ים באיזה לפרש

כפל 46) אי"ז גו' אשורנו גו' אראנו לרש"י דגם (בדוחק) וי"ל
הרי  המשיח בהמלך בהנבואה כאן קאי שסו"ס מכיון אלא לשון

zlgzda ביותר רחוק זמן על גם לרמז הלשונות כופל הנבואה
המשיח). מלך (בזמן

אי"ז  אתר על בהכתוב כי - בהדיא כן מפרש רש"י שאין ומה
שלאחר  ובפרט לפרשו. מוכרח ואינו (14 הערה (כנ"ל קושיא

מעצמו. הנ"ל יובן מיעקב וירד הכתוב לימוד



עה wla zyxt - zegiy ihewl

הרמב"ם  כולן 37כתב והגלגלים הכוכבים "כל :
כו' הכוכבים ודעת כו' הם והשכל ודיעה נפש בעלי
למעלה  שהם ומכיון אדם". בני מדעת וגדולה
מפרש  לכן ובדעתם, בשכלם אדם בני מכללות

-akek"דרך אדם מבני ומנושא המרומם על "
בישראל, מלך היינו מיעקב" ו"כוכב המלך;
שבט  "וקם זה לאחרי הכתוב שאמר מה ומעתה
- "שבט" של (כמשמעותו בודאי שקאי מישראל",
לאותו  כוונתו אין בישראל, מלך על רודה) מלך
כפל  אלא זה אין כן (דאם ב"כוכב" המרומז המלך
בשני  מיירי הכתוב חלקי) ש(ב' אלא ממש), לשון
והטעם  משיחים". "שני שהם ומשיח, דוד מלכים,
ביניהם, והשייכות אלו, מלכים ב' דוקא שנקט

הרמב"ם  לשון פי על עתיד 38מובן המשיח "מלך :
בית מלכות ולהחזיר לממשלה cecלעמוד ליושנה

dpey`xd תקומתם כללות על שניבא והיינו - "
מלך  של מלכותו ידי על לבא העתידה וישועתם
ולתכלית  (דוד) להתחלתה ורמז ה', משיח
"נבא  הרמב"ם: שכתב וזהו (משיח). שלימותה
שיושיע  דוד שהוא הראשון משיח משיחים, בשני
שעומד  האחרון ומשיח צריהם, מיד ישראל את

eipan."(באחרונה) ישראל עם את שמושיע

בנבואה: הביטויים לכפל הטעם מובן ובזה
וקרקר  . . . מואב פאתי ומחץ אשורנו, . . . "אראנו
המשיח. מלך על ואידך דוד על קאי דחד וגו'",
של  ענינו הרמב"ם שלפירוש לומר צריך זה פי ועל
אלא): כנ"ל, רש"י כפירוש לא (הוא "וקרקר"

האומות 39הריסתן  ממשלת של .40וביטולן

הרמב"ם,‰. פירוש לפי לומר, צריך ומעתה

את  לתאר בעיקר היתה בנבואתו בלעם שכוונת
ישראל, בני ממשלת של העתידה וגדולתה תקפה
"באחרית  בהם ישלטו וגם האומות מכל שיוושעו

הימים".
העם  יעשה "אשר לנבואתו: מקדים שהוא ומה

על jnrlהזה (והאומות) מואב כיבוש דהיינו גו'"
כללית  הקדמה בתור זאת אין - ישראל עם ידי

okezlדבר פתח כעין כיֿאם דלהלן, mrheהנבואה
לשלול  רצה מואב מלך (שבלק זה דבר כי לנבואה.
לנבא  שהביאו הוא לעמו) ישראל בני עשיית
"מה  והיינו שונאיהם, על ישראל בני של בנצחונם
אלא  האומות, לכל וכן לעמך", הזה העם שיעשה

הימים. באחרית זה כל שיהיה

"באחרית  התיבות את הרמב "ם מפרש ולכן
כל  בסוף - כפשוטן זו) נבואה (שבהקדמת הימים"
- הנבואה בתוכן שהמדובר מובן ומזה הימים.
בעיקר  הוא - האומות מיד ישראל וגאולת ישועת

גו'. וירד ובפרט: משיח, לזמן בנוגע

.Â רש"י גם מיעקב" "וירד הכתוב את אמנם
יהיה  "ועוד אלא): דוד, על קאי (שלא מפרשו

לפירוש `xgמושל כן: לפרש והכרחו מיעקב",
רודה  מלך שיקום דלעיל בהכתוב הרמז רש"י
"וקם  בתיבות הוא מרומז (דוד), בישראל ומושל

-l`xyinשבט ולכן מיעקב": כוכב ב"דרך ולא "
מלך  לאותו כוונתו מיעקב" ד"וירד זה בכתוב אם

"וירד למימר הוהֿליה כדלעיל l`xyin(דוד) "41-
ישראל  משם שבשנותו לומר צריך כרחך על ולכן

מושל`xgלשם יהיה "ועוד ללמד `xgבא
מיעקב";

בהמשך  באות מיעקב" "וירד שהתיבות והיינו
כוכב "דרך לעיל שכתוב שענינו awrinלמה - "

מזל" -awril"יקום מישראל") שבט ש"וקם (בזה
- מיעקב" "וירד בזה: ענין עוד לומר הכתוב וחזר

מזל יקום הפעם שיהי'awril42עוד `xgבזה lyen
epnn.
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ה"ט.37) פ"ג, יסוה"ת הל'
שם.38) מלכים הל'
במלחמת39) זכר זה ואחר כאן: הרלב"ג גם על giyndוראה

מקרקר  כטעם וכו' וקרקר וטעם . . . שת בני הם כי הגוים כל
קיר.

באים 40) בפשטות שבכתוב, חיל" עושה "וישראל התיבות
לפרשן. הרמב"ם א"צ ולכן שלפנ"ז, שעיר" ירשה ל"והי' בהמשך
כי  הוא - גו'" מיעקב "וירד הכתוב הרמב"ם פי' שלא ומה
ולכן  המשיח מלך על קאי גו' אויביו שעיר ירשה והי' ההמשך כל

מפרשו. אינו
דרך  גו' אשורנו גו' "אראנו זה שלפני בהכתובים והטעם:

תוכן נכפל גו'" שבט וקם גו' (בלשונות `cgכוכב פעמים ב'
בהכתוב  אבל ענינים. לשני שהכוונה הרמב"ם מפרש ולכן שונות),
"וירד  כי אחד תוכן כפל אין מעיר שריד והאביד מיעקב וירד
באבדון  - שריד" ו"והאביד ישראל במלכות מדבר מיעקב"
'מלך  על דקאי ללפניו, בהמשך - כפשוטו הפירוש האומות,

המשיח.

לקו"ש 41) (וראה כו' המליצה יופי מפני שזהו לומר ודוחק
לאח"ז  אחדים פסוקים שה"ז מכיון א) כי: ,(12ֿ13 ע' ח"ז

הו"ל לא דלעיל מושל באותו ליתן zepylוהמדובר שלא (בכדי
השם  יותר מתאים הנבואה תוכן מצד ב) וכבפנים. לטעות), מקום

.12 הערה לעיל וראה שררה. מלשון - "ישראל"
פרש"י 42) (שע"פ שלמה על דקאי לפרש דא"א מובן ועפ"ז

וירד), הכתוב מל' כן להוכיח אפשר הי' גם הרי (21 הערה (דלעיל
ממשיך  שלמה שהרי חדש מזל שיקום צורך אין בשלמה כי

דוד. שבזמן יעקב של מזלו המשך - אביו דוד מלכות

wla zyxt - zegiy ihewl

רש"י  הביא למה בפשטות מובן זה פי ועל
תיבת גם לפירושו awrinבפירושו ההוכחה בה כי ,

אחר. מושל על שקאי

.Ê תיכף לפרש זו בהוכחה די אין עדיין אמנם
אף  משיח; על דקאי מיעקב") "וירד (על זה בדבור
"באחרית  שזהו לנבואתו בלעם שהקדים שמצינו
באחד  דעלֿכלֿפנים מזה לדייק שיש הימים",
מפסוקי  האחרון) בפסוק עלֿכלֿפנים (ובמילא
של  לזמנו כפשוטו, ל"אחרית" מרומז זו נבואתו
מלשון  הוכחה גם דיש ומכיון - המשיח מלך
כנ"ל, אחר" "מושל היינו מיעקב" ש"וירד הכתוב
זה  שכתוב להסיק יש ההוכחות שתי ידי על הרי

המשיח, במלך קאי
מלך  ש"על להכריח בזה די אין זאת בכל
מהכתוב  ראיות ידי על אם כי כן" אומר המשיח

- עצמו

מספיקה  ראיה אינו גו'" מים "וירד הכתוב כי
ב) סעיף (כנ"ל ואדרבה, המשיח, מלך על שקאי
המזמור, בכללות זה, שפסוק לומר אפשר בפשטות
שיהיו  עליו התפלל שדוד המלך, לשלמה מכוון
מביא  דמכלֿמקום (אלא האלו הענינים כל אצלו
הכריח  שכבר לאחרי רק אבל משם, ראיה רש"י
סעיף  וכדלקמן המשיח, מלך על קאי דילן דפסוק

ח).

"והאביד  תיבות ומפרש רש''י מקדים ולכן
ש  החשובה מעיר - מעיר רומי",שריד והיא אדום ל

שזוהי  ברור הרי סתם מעיר שנאמר דממה והיינו
היינו  מכבר, הידועה הממשלה של הידועה עיר
הנזכרת  ושעיר אדום ממשלת של החשובה העיר

דלעיל. בכתוב

יהיה "ולא מהכתוב הרי לבית cixyומעתה

eyr ברורה ראיה המשיח) לימות יעוד (שהוא "
"והאביד דילן פסוק xirnשגם cixy- אדום (של "

הוא  ושהוא המשיח, מלך על קאי עשו) בית
מיעקב". ב"וירד המרומז אחר" ה"מושל

.Á הכרח יש לבד דמ"והאביד" פי על ואף
הראיה  את גם רש"י מביא מכלֿמקום מספיק,
מתיבת  שגם להדגיש כדי ים", עד מים מ"וירד

שמשמעותה גופא, עצמה lyen"וירד" ממנה ,
המשיח. מלך שזהו משמע

כי  ים", "עד התיבות את רש"י מעתיק ולזה
המשיח: במלך שהמדובר משמע מהן

שימשול  בפשטות פירושו ים" עד מים "וירד
ים" "עד הא' בקצה "מים" - כולה הארץ כל על
אם  כי בשלמה, זה ענין מצינו ולא השני; בקצהו
ממשלתו  שזהו לפרש לרש"י מסתבר ולכן במשיח.

המשיח  מלך שהמזמור 43של היות דעם והיינו ,
הוא הרי בנו,zltzבכללותו שלמה על דוד

מסוימים  ש)פרטים רש"י (מפרש מכלֿמקום
בן  במשיח אם כי בשלמה, נתקיימו לא מתפלתו

ו)שלמה  .44(דוד

אינו בהכתוב זה שפירוש מכיון gxkenאולם
על  דקאי שם ולפרש לדחוק יש כי עצמו, מצד
ים  עד ומים המזמור) של הנושא (בכללות שלמה

פלשתים  ים עד סוף מים ,45היינו

שפירש  לאחרי רק זו ראיה רש"י מביא לכן
זה  ידי (שעל רומי על דקאי שריד" "והאביד תיבת
על  קאי "וירד" בו שכתוב דילן דפסוק מוכרח הרי
ראיה  לרש"י יש מכאן כי ז), סעיף כנ"ל המשיח
מלך  על דקאי בתהלים בהכתוב גם לפירושו

.46המשיח 
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פרש"י 43) הרי - שלמה על דקאי פרש"י בתהלים ששם ומה
עה"ת. בפירושו כמו בתכלית בדיוק פשש"מ ע"פ אינו בנ"ך

יב.44) יסוד חלק ר"פ פיה"מ שסב. מל"ת להרמב"ם סהמ"צ
.52 הערה 215 ע' ח' כרך בלקו"ש נסמן מקומות. ובכמה

להכתוב 45) הו"ל דא"כ הוא דוחק אבל ועוד. שם, כפרש"י
שם. רד"ק גם וראה מדובר. ים באיזה לפרש

כפל 46) אי"ז גו' אשורנו גו' אראנו לרש"י דגם (בדוחק) וי"ל
הרי  המשיח בהמלך בהנבואה כאן קאי שסו"ס מכיון אלא לשון

zlgzda ביותר רחוק זמן על גם לרמז הלשונות כופל הנבואה
המשיח). מלך (בזמן

אי"ז  אתר על בהכתוב כי - בהדיא כן מפרש רש"י שאין ומה
שלאחר  ובפרט לפרשו. מוכרח ואינו (14 הערה (כנ"ל קושיא

מעצמו. הנ"ל יובן מיעקב וירד הכתוב לימוד



עו
ביאור מ"ש השמות "אל שדי" במצות מילה

אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים.
שם "אל" הוא חסד1.

שם "שדי"2 הוא יסוד3.
אתגלי  חסד  כי  ביסוד,  מתפשט  החסד  אור  והיינו 

בפומה דאמה4.
והיינו אל שדי הכתוב במצות מילה שנתנה לאברהם5.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד עא

מספר "שדי" )עם ד' ציורין( בגי' "ברית" בחי' יסוד, ורמז 
למארז"ל )סנהדרין קד.( "העיר רבתי עם" שיהיו להם 

בנים הרבה – "בנים הרבה" בגי' שד"י

ברית קאי על יסוד.
מספר ברי"ת הוא שם שד"י עם ד' ציורין6, שהם מספר 
מ', ע', פ"ח, ק' )כמ"ש בעץ חיים שער מ"ן ומ"ד דרוש 

ה'(, עולה מספר רבת"י7, אותיות ברי"ת.
יברך  ורבי' הוא מהשם שדי כמ"ש8 ואל שדי  כי פרי' 

אותך ויפרך וירבך.
בני"ם הרב"ה9 גי' שד"י.

העיר  עה"פ11  בפ' חלק  בסנהדרין10  דאיתא  והיינו מה 

1( כמ"ש חסד אל כל היום )תהלים נב, ג(. וראה גם תורת לוי יצחק, 
חידושים וביאורים בש"ס עמוד רכז בשם מאורי אור. א"ל במילוי* 
ממנו  ויצאו  בצור  "והכית  ו(  יז,  )שמות  "צור",  בגימטריא  ברבוע 

מים", מים בחי' חסד.
*( פירוש: א"ל במילוי הוא אל"ף )111(, למ"ד )74(, וברבוע הוא, אל"ף 

)111( + אל"ף, למ"ד )185( = 296, כמנין צו"ר.
2( וכמ"ש )בראשית כח, ג( "ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך". וראה 
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד רכג דשם שד"י בחי' 
יסוד, והוא מלשון שד"י והשלכה, כי הטיפה יורה כחץ. ועפ"י קבלה 
שם "שדי" עם הד' ציורין שלו בגי' ברי"ת כמ"ש בעץ חיים שער )טל( 
מ"ן ומ"ד דרוש ה', ובמשנת חסידים מס' שמות ז"א פ"ג משנה ו, ז. 

מובא לעיל סימן ק הערה 4. וראה לקמן סימן קב. קג. קד. קה.
3( פירוש: דחסד ויסוד הוא ההתחלה והסוף דהששה מדות, שהתחלתן 
חסד וסופן יסוד. ראה לקוטי שיחות חלק יט ביאורים על לקוטי לוי 

יצחק – אגרת התשובה עמוד 51 ואילך. ועיין לעיל סימן סה.
4( ראה זהר – אדרא רבא – ח"ג דף קמב, א. )חסד מתגלה בפי ובראש 
אבר היסוד(. תורה אור יא, א. תורת חיים בראשית פ, ג. )מובא לקמן 

סימן קנז בהערה 12(. ספר המאמרים תרמ"ג עמוד יד.
5( ראה לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קלה, אברהם 
הוא בחי' חסד, ואברהם הוא גם אותיות "אבר-מה" שנמשך מבחי' 

אבר יסוד ע"ש.
6( ראה לעיל סימן ק הערה 4.

7( רמז למ"ש )לקמן( "העיר רבתי עם".
8( בראשית כח, ג.

9( בני"ם )בגי' 102( + הרב"ה )212( = 314, וכן מספר שד"י, 314.
10( דף קד.

11( איכה א, א.

רבתי עם, אמר רבה א"ר יוחנן שהיו משיאין קטנה לגדול 
וגדולה לקטן כדי שיהיו להם בנים הרבה.

תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד יז

שם "שדי" – הוא ביסוד – בגי' ב' פעמים זקן, זקן תחתון 
ועליון

שם שד"י הוא12 ביסוד, שד"י בגי' ב' פעמים זקן, זקן 
כל  כולל  והוא  דיקנא  יש  שביסוד  תחתון,  וזקן  עליון, 
הי"ג13 תיקוני דיקנא, והוא הי"ג בריתות האמורים במילה, 

ועיין בלקוטי תורה14 בד"ה ואכלת ושבעת כו' ע"ש.
התחתון  זקן  שיקיף  "עד  י"א  משנה  פ"ו  נדה  ובמס' 
זה  נקי'", לשון  ולא העליון, אלא שדברו חכמים בלשון 
יסוד, כי ברית הלשון15 וברית המעור מכוונים זה כנגד זה 

באמצע.
פנים,  הדרת  לו  אין  סריס  כי16  לזקן,  סימן  הוא  ויסוד 

דהיינו זקן.
והנה הי"ג תיקוני דיקנא נחלקים לב' בחי', ט' תיקונים17 
וד' תיקונים, כי הרי הי"ג תיקוני דיקנא נרמזים באותיות 
ט"ד שקודם אותיות י"ה, כי הדיקנא חופפת ומכסה18 על 

י"ה19 שהם חכמה ובינה וכו'.
מתורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד שפח

12( כמ"ש )בראשית כח, ג( "ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך" )לעיל 
סימן קב(. וראה לעיל סימן ק הערה 4.

נדרשת  שהתורה  מדות  דהי"ג  כאן  המצויין  תורה  בלקוטי  ראה   )13
בהן שרשם מהי"ג תיקוני דיקנא. ע"ש. )"זקן עליון" ברית הלשון – 
הי"ג מדות שהתורה נדרשת בהן, "זקן תחתון" הי"ג בריתות האמורין 

במילה.(
14( פרשת עקב טו, א ואילך.

והיא  רגליו  בין  ברית  לו  כרת  וז"ל:  ז'.  משנה  פ"ו  יצירה  ספר   )15
ויקרא  והיא הלשון". ראה אור התורה  ובין עשר אצבעותיו  המילה, 
ח"א עמוד רב ואילך. אגרות קודש מכ"ק אדמו"ר זי"ע חלק ב' עמוד 

שמה. לקוטי שיחות חלק כב סוף עמוד 308.
ד. אור התורה  יבמות פ, ב. ראה לקוטי תורה פרשת אחרי כח,   )16

בראשית כרך ה עמוד תתעט, ב.
17( ראה פרי עץ חיים שער הסליחות פרק ח. וז"ל: למורינו האר"י 
זללה"ה: אמר יצחק מנין י"ג מדות הם, )שמות לד, ו( אל רחום וכו' 
ונקה, אלו י"ג מדות תיקוני דיקנא דאריך אנפין, הורידן משה למטה 
במקום הדין למתקם, אמנם ט' תיקונא דיקנא דז"א הם )במדבר יד, 
יח( ה' ארך, אפים, ורב חסד, נושא עון, ופשע, ונקה, לא ינקה, פוקד 
ועל רבעים ע"ש. ראה לקוטי תורה  עון אבות על בנים, על שלשים 

פרשת נשא כו, א. אגרות קודש מכ"ק אדמו"ר זי"ע חלק ג עמוד מו.
18( ראה בפנים בתורת לוי יצחק בנוגע הדיקנא שביסוד.

19( ראה אגרת התשובה פרק ד. וז"ל: "כי היו"ד שהיא בחי' נקודה 
קודם שבאה  וההסתר  ית' שהיא בבחי' העלם  לבד מרמזת לחכמתו 
לבחי'  שבאה  ואחר  וההבנה...  ההשגה  וגילוי  התפשטות  לבחי' 
ונרמזת  נכללות  סתימין  לעלמין  וההבנה  ההשגה  וגילוי  התפשטות 
באות ה"א שיש לה בחי' התפשטות לרוחב המורה ומרמז על הרחבת 

הביאור וההבנה" ע"ש. לעיל סימן ג. ד.

ילקוט לוי יצחק על התורה



עז מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בלק

אשר  כל  את  צפור  בן  בלק  וירא  ב –  כב, 
עשה ישראל לאמרי

א. טעם שהפרשה נק' בשם “בלק” דמשיח ומלכות בית 
)סוטה  מואב  מלך  מבלק  שיצתה  המואבי',  מרות  בא  דוד 
בתכלית  לנהורא  חשוכא  אתהפכא  על  דמורה  וכו',  מז( 

העילוי וכו'
בתורה הנקראת  לכאורה אינו מובן היתכן שיש פרשה 

בשם “בלק”, היפך הענין ד”שם1 רשעים ירקב"?!
בשלמא בנוגע לקורח – שנקראת פרשה בתורה בשם 
מישראל )ובהם – בן  "'קרח" – הרי נוסף על העיקר שהי' 
יצהר וכו'(, וברא מזכי אבא2, בני קורח וכו', יש לומר שעשה 
תשובה כו'. ובפרט ע"פ המבואר בפנימיות התורה3 אודות 

גודל מעלתו של קורח כו'.
משא"כ בנוגע לבלק – מאומות העולם, ושונא ישראל 

"יותר מכל שונאים"4.
ה'צמח  בדרושי  המובא  ע"פ   – בזה  הביאור  לומר  ויש 
חכמים  היו  שניהם  ובלעם  ש"בלק  השל"ה6  מדברי  צדק'5 
הגדול7  שלשלת  וידע  חכם,  יותר  הי'  ובלק   .  . גדולים 
וידע  יחוס מלכות ישראל, שהוא מלכות בית דוד ומשיח, 
משיח  וכן  המלך,  דוד  שהרי  כו'",  ממנו  יבא  העצום  זה  כי 
שהוא מבית דוד, יצא מרות המואבי', הנקראת “אמה של 

מלכות”8, שיצתה מבלק מלך מואב9.
בלעם  בפרשת  "אף  הרמב"ם10:  מדברי  גם  ולהעיר 
)שבפרשת בלק( נאמר ושם נבא בשני המשיחים, במשיח 
מבניו  שעומד  האחרון  ובמשיח   .  . דוד  שהוא  הראשון 
שמושיע את ישראל ]באחרונה[, ושם הוא אומר11 אראנו 
זה דוד,  זה מלך המשיח, דרך כוכב מיעקב –  ולא עתה – 
בנוגע  ועד"ז  המשיח",  מלך  זה   – מישראל  שבט  וקם 

להמשך הפסוקים שבפרשה.
חשוכא  דאתהפכא  הענין  על  מורה  ש"בלק"  ונמצא, 
לנהורא ומרירו למיתקא בתכלית העילוי12, היינו, שמהפכים 

1( משלי י, ז. וראה יומא לח, ב.

2( סנהדרין קד, א. וראה קונטרס “חנוך לנער” ע' 29 ואילך.

3( ראה לקוטי שיחות חלק יח עמוד 187. ושם נסמן.

4( תנחומא פרשתנו )בלק( ב. במדב”ר פ”כ, ב )כגירסת הרד”ל(.

5( אור התורה פרשתינו )בלק( עמוד תתקב.

6( פרשתנו )בלק( שסג, ב ואילך. )עיין לקמן סימן ס(.

ראה  מה  הי'  שפיקח  “קורח   – לקורח  בנוגע  שמצינו  ע”ד  שהוא  לכאורה  וי”ל   )7

ז  כו'” )פרש”י קורח טז,  יוצאה ממנו  גדולה  זו, עינו הטעתו, ראה שלשלת  לשטות 

– מתנחומא שם ה(.

בשלמא בנוגע לקרח – שנקראת פרשת בתורה בשם “קרח”: עיין בזה ילקוט משיח 

וגאולה על התורה פרשת קרח סימן טו. טז. יז. יז.

8( בבא בתרא צא, ב. הובא בפירוש רש”י מלכים-א ב, יט.

“אכלה  הכתוב  בפירוש  ג(  סו,  )חוקת  פרשתנו  תורה  לקוטי  וראה  א.  מז,  סוטה   )9

ער מואב”.

10( הלכות מלכים ריש פרק יא. )עיין לקמן סימן שע. שעא. שעב( – ולהעיר שבכמה 

דפוסים )וינציאה רפד, שי( נקראים הלכות אלו בשם “הלכות מלכים ומלחמות ומלך 

המשיח”.

11( פרשתנו )בלק( כד, יז.

12( ראה גם שיחת ש”פ חו”ב תשמ”ב. )עיין לקמן סימן עג(.

את ענינו של "בלק מלך מואב" שממנו תצא "מלכות בית 
דוד ומשיח”.

לקוטי שיחות חלק כח עמוד 274 סעיף ח

הנה  פתורה.  בעור  בן  בלעם  אל  מלאכים  וישלח  ב. 
של  בדעתו  שעלה  מה  כי  לרמוז:  פתורא,  תרגומו  שלחן, 
לפי  משה13,  עם  שחלק  כקרח  הי'  בישראל,  להלחם  בלק 
שעינו הטעתו, שראה שמואל עומד מזרעו. וכן בלק ראה 
מרות  לצאת  עתידים  וזרעו,  ישראל  מלך  דוד  כי  בקסמיו, 
המואבי', בת מלך עגלון, שהוא מבני בניו של בלק, כנזכר 
בס"ה14. והנה מלכות בית דוד זכו ליטול כתר מלכות, שהוא 
רמז אל זר זהב שעל השלחן שבמקדש15, הנקרא פתורה. 
וזהו מה שרמז בלק לבלעם, לבל יתפחד מלהתקוטט עם 
יד(  טו,  )שמות  כמש"ה  האומות,  לכל  המנצחים  ישראל 
יפול  ולא  לנצחם  הוא  יכול  אבל  וגו'.  ירגזון  עמים  שמעו 

בידם, כי הרי עתידים כל זרע מלכי בית דוד לצאת ממנו.
שער הפסוקים מהאריז"ל

ויעמוד  עבור  ה'  מלאך  ויוסף   – כו  כב, 
במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל

ג. אמר במדרש )תנחומא( מה ראה לקדמו ג' פעמים, 
עמד לו בראשונה והי' ריוח מכאן ומכאן, בקש לקלל בניו 
קטורה  ובני  מכאן  ישמעאל  בני  מצא  אבינו,  אברהם  של 
יצחק,  של  בניו  לקלל  בקש  הדרך,  מן  האתון  ותט  מכאן, 
מצא ריוח לצד אחד, הם בני עשו, ותלחץ אל הקיר, בקש 
לקלל בני יעקב, לא מצא בהם פסולת ליגע בהם, לכך כתיב 
ושמאל,  ימין  לנטות  דרך  אין  אשר  צר  במקום  בשלישית 

ע”כ.
כוונת האתון בנטותה הדרך, לפי שראתה בני ישמעאל 
מכאן ובני קטורה מכאן, רמזה לו שאלו אינם נקראים זרע, 
והן  זרע,  לך  יקרא  ביצחק  כי  יב(  כא,  )בראשית  שנאמר 
עתידין לירש את כל העולם, שכן נאמר לאברהם )בראשית 
יג, יד( שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם צפונה 
ונגבה וקדמה וימה כי כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה 
זרעו  על  לו  לרמוז  בשדה  הלכה  לזה  עולם,  עד  ולזרעך 

העיקרי שיש להם נחלה בלי מצרים.
ובשני' רמזה לו שיראה זרעו של יצחק הזקן שהם בני 
של  בניו  ידי  על  העולם  מן  וליאבד  לילחץ  שעתיד  עשו 

יעקב, וגם הוא עתיד לילחץ על ידיהם.
פסולת,  בו  שאין  יעקב  של  זכותו  לו  רמזה  בשלישית 
וזרעו לבד יירש ארץ, כמו שעתיד לומר הן עם לבדד ישכון 

וגו'.
שפתי כהן

13( במדבר רבה פרשה יח סימן יז. תנחומא קרח ה.

14( זהר חדש עח ע”ב. מדרש רבה רות פרשה ב סימן ט.

על  וגאולה  משיח  ילקוט  עיין  שבמקדש:  השלחן  שעל  זהב  זר  אל  רמז  שהוא   )15

התורה פרשת תרומה במפתחות ערך “כלי המקדש – השולחן” עמוד 782.
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áë(á)äNò-øLà-ìk úà øBtö-ïa ÷ìa àøiå©©¬§¨−̈¤¦®¥²¨£¤¨¨¬
:éøîàì ìàøNé¦§¨¥−¨«¡Ÿ¦«

i"yx£È¯Ó‡Ï Ï‡¯NÈ ‰NÚŒ¯L‡ŒÏk ˙‡ ¯BtˆŒÔa ˜Ïa ‡¯iÂ∑ ּבטּוחים ׁשהיינּו מלכים ׁשני אּלּו אמר: ««¿»»∆ƒ≈»¬∆»»ƒ¿»≈»¡…ƒְְְִִִֵֵֶַָָָ
מֹואב" "וּיגר :לפיכ עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה! אנּו ּבפניהם, עמדּו לא .עליהם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

(â)õ÷iå àeä-áø ék ãàî íòä éðtî áàBî øâiå©¨̧¨¹̈¦§¥¬¨¨²§−Ÿ¦´©®©¨´̈
:ìàøNé éða éðtî áàBî½̈¦§¥−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£¯‚iÂ∑ּכמֹו מֹורא, יט)לׁשֹון לכם"(איוב "ּגּורּו :.·‡BÓ ı˜iÂ∑ והּוא ּבחּיי, קצּתי (ּכמֹו ּבחּייהם קצּו «»»ְְֶָָ«»»»ְְְְְִֵֶַַַַָ
קצר) .מקרא ְִָָָ

(ã)ìäwä eëçìé äzò ïéãî éð÷æ-ìà áàBî øîàiå©¸Ÿ¤¹̈¤¦§¥´¦§À̈©º̈§©«£³©¨¨Æ
äãOä ÷øé úà øBMä Cçìk eðéúáéáñ-ìk-úà¤¨§¦´Ÿ¥½¦§´Ÿ©½¥−¤¤́©¨¤®

:àåää úòa áàBîì Cìî øBtö-ïa ÷ìáe¨¨¯¤¦²¤¬¤§−̈¨¥¬©¦«
i"yx£ÔÈ„Ó È˜ÊŒÏ‡∑ׁשּנאמר זה, את זה ׂשֹונאים היּו מעֹולם לו)והלא ּבׂשדה (בראשית אתֿמדין "הּמּכה : ∆ƒ¿≈ƒ¿»ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מֹואב  ראה ּומה ּביניהם. ׁשלֹום עׂשּו יׂשראל ׁשל מּיראתן אּלא למלחמה? מֹואב על מדין ׁשּבאּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָָמֹואב",
ּבמדין  אּלּו ׁשל מנהיגם אמרּו: העֹולם, ּכמנהג ׁשּלא נֹוצחים יׂשראל את ׁשראּו ּכיון מּמדין? עצה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹלּטל
ׁשּכחֹו ּבאדם עליהם נבֹוא אנּו אף אמרּו: ּבפיו; אּלא ּכחֹו אין להם: אמרּו ּמּדתֹו? מה מהם נׁשאל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹנתּגּדל,

‰BM¯.ּבפיו  CÁÏk∑(רבה ּברכה (במדבר סימן ּבֹו אין ,מלח ּׁשהּׁשֹור מה ‰‰Â‡.ּכל ˙Úa∑ ראּוי היה לא ְִƒ¿…«ְְִֵֵֶַַַַָָָ»≈«ƒָָָֹ
ׁשעה  לצר עליהם מּנּוהּו סיחֹון, ׁשּמת וכיון היה, מדין מּנסיכי .למלכּות; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

Ï‡¯NÈב  „·Ú Èc Ïk ˙È ¯Btˆ ¯a ˜Ïa ‡ÊÁÂ«¬»»»«ƒ»»ƒ¬«ƒ¿»≈
:È‡¯BÓ‡Ï∆¡»≈

‡¯Èג  ‡„ÁÏ ‡nÚ Ì„˜ ÔÓ ‰‡·‡BÓ ÏÁ„e¿≈¬»»ƒ√»«»«¬»¬≈
Èa Ì„˜ ÔÓ ‰‡·‡BÓÏ ˙˜ÚÂ ‡e‰ ÈbÒ«ƒ«¬«¿¬»»ƒ√»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

˜‰Ï‡ד  ÔeˆÈLÈ ÔÚk ÔÈ„Ó È·ÒÏ ·‡BÓ ¯Ó‡Â«¬«»¿»≈ƒ¿»¿«¿≈¿»»
˙È ‡¯Bz CÈÁÏÓ„ ‡Ók ‡¯ÁÒ Ïk ˙È»»«¬»»»¿»ƒ¿«ƒ»»
‡kÏÓ ¯Btˆ ¯a ˜Ï·e ‡Ï˜Á„ ‡˜B¯È¿»¿«¿»»»«ƒ«¿»

:‡È‰‰ ‡cÚa ·‡BÓÏ¿»¿ƒ»»«ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

áë(a)ìk úà øBtö ïa ÷ìa àøiå©©§¨¨¤¦¥¨
.éøBîàì ìàøNé äNò øLàoFWl £¤¨¨¦§¨¥¨¡¦§

FrnWn ,o`M xEn`d 'dI`x'§¦¨¨¨¨©§¨
d`x `l `Ed ixdW] 'zEppFAzd'¦§§¤£¥Ÿ¨¨
wlA :xnFlM .[zFnglOd z` eipirA§¥¨¤©¦§¨§©¨¨
,l`xUi lW mpFgvpA opFAzde d`ẍ¨§¦§¥§¦§¨¤¦§¨¥

emikln ipW EN`' :xn`bFre oFgiq - §¨©¥§¥§¨¦¦§
ixFn`d iklnmdilr migEha EpiidW ©§¥¨¡¦¤¨¦§¦£¥¤

l`xUil EgiPi `l mzxEaB aFxA iM¦§§¨¨Ÿ©¦§¦§¨¥
z`f lkaE ,mvx` z` WFAkl`l ¦§¤©§¨§¨ŸŸ

dOM zg` lr Ep` ,mdiptA Ecnr̈§¦§¥¤¨©©©©¨
dOke,'mcbpM cFnrl lkEp `NW §©¨¤Ÿ©©£§¤§¨

'a`Fn xbIe' :Kkitl(`negpz) (b weqt),`"eb) §¦¨©¨¨¨
(`xie d"c .a ,gi ziy`xa i"yx i"tr x"yl:b dxez

(b).øâiå`xFn oFWl,cgteExEB' FnM ©¨¨§¨¨©©§
mkl'axg ipRn(hk ,hi aei`)aFI` ixaC] ¨¤¦§¥¤¤¦§¥¦

axg ipRn `xiizdl mkilr :eixag l ¤̀£¥¨£¥¤§¦§¨¥¦§¥¤¤
izF` mixrvn mY`W KM lr ,oiCd©¦©¨¤©¤§©£¦¦

[mkixacA: §¦§¥¤
áàBî õ÷iå.l`xUi ipA ipRn,xnFlM ©¨¨¨¦§¥§¥¦§¨¥§©

Evw(Eq`n)mdiIgacgRd ipRn ¨¨£§©¥¤¦§¥©©©
`NW FpFWlA aEzMd xSiwe .l`xUIn¦¦§¨¥§¦¥©¨¦§¤Ÿ
Evw dn ipRn wx `N` ,Evw dOA WxiR¥©©¤¨¤¨©¦§¥¨¨

xn`PW ,mixvnA Epivn oke](ai ,` zeny) §¥¨¦§¦§©¦¤¤¡©
mdiIgA Evw - 'l`xUi ipA ipRn EvwIe'©¨ª¦§¥§¥¦§¨¥¨§©¥¤

l`xUi ipa ipRn(my i"yx)[ ¦§¥§¥¦§¨¥
(m"`x):c dxez

(c).ïéãî éð÷æ ìà`ldeoicnE a`Fn ¤¦§¥¦§¨©£Ÿ¨¦§¨
Eid mlFrn,df z` df mi`pFU ¥¨¨§¦¤¤¤

xn`PW(dl ,el ziy`xa)oA ccd ...KlnIe' ¤¤¡©©¦§Ÿ£©¤
ccA'a`Fn dcUA oicn z` dMOd §©©©¤¤¦§¨¦§¥¨

,dfA df oicnE a`Fn Englp xW`M]©£¤¦§£¨¦§¨¤¨¤
ccd `A ,a`Fn KFzl EWlR mipicOde§©¦§¨¦¨§§¨¨£©
,a`Fnl xFfrl mFc` Kln ccA oA¤§©¤¤¡©£§¨
dcU'A xW` mipicOd z` dMde§¦¨¤©¦§¨¦£¤¦§¥

ixd ,['a`Fna`Fn lr oicn E`AW ¨£¥¤¨¦§¨©¨
,dnglnldYr EWBtp K`ide §¦§¨¨§¥¨¦§§©¨

?mdipiA uriizdllW oz`xIn `N` §¦§©¥¥¥¤¤¨¦¦§¨¨¤
mdipiA mFlW EUr l`xUiux` iM] ¦§¨¥¨¨¥¥¤¦¤¤

Eid md mbe ,a`Fnl dkEnq oicn¦§¨§¨§¨§©¥¨

.[l`xUIn mi`xia`Fn d`x dnE §¥¦¦¦§¨¥¨¨¨¨
dvr lFHil`weeCoicOnipwGn `le ¦¥¨©§¨¦¦§¨§Ÿ¦¦§¥

?Dnvr a`Fnl`xUi z` E`xW oeiM ¨©§¨¥¨¤¨¤¦§¨¥
:Exn` ,mlFrd bdpnk `NW migvFp§¦¤Ÿ§¦§©¨¨¨§

lCBzp oicnA EN` lW mbidpn'FnM] ©§¦¨¤¥§¦§¨¦§©¥§
xn`PW(eh ,a zeny)ipRn dWn gxaIe' ¤¤¡©©¦§©Ÿ¤¦§¥

['oicn ux`A aWIe drxtmdn l`Wp ©§Ÿ©¥¤§¤¤¦§¨¦§©¥¤
.'FzCn dnFgM xTir dn ,xnFlM ©¦¨§©¨¦©Ÿ

cFnrl Ki` rcp KM KFYnE ,Fpiipre§¦§¨¦¨¥©¥©£
.FcbpM`N` FgM oi`' ,mdl Exn` §¤§¨§¨¤¥Ÿ¤¨
'eitA.d"awd l` FzNitzA -,Exn` §¦¦§¦¨¤¨§

,oM m`'mc`A mdilr `Fap Ep` s` ¦¥©¨¨£¥¤§¨¨
'eitA FgMW,xFrA oA mrlA `Ed - ¤Ÿ§¦¦§¨¤§

lNwlE Kxal FgFkA xW`(e weqta oldlck) £¤§§¨¥§©¥
(`negpz)(.dw oixcdpq ,a"a):

.øBMä CBçìkz` xFXd zlik` KxcM ¦§©§¤¤£¦©©¤
iM ,df lWn `weeC Ehwpe .dcVd aUr¥¤©¨¤§¨§©§¨¨¨¤¦

Kgln xFXdX dn lMgnFSd onoi` ¨©¤©§©¥¦©¥©¥
dkxA oniq FAgnvie xFfgIW icM ¦©§¨¨§¥¤©£§¦§©

z` xFwrl Fzlik` KxCW itl ,aEW§¦¤¤¤£¦¨©£¤

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz '` oey`x meil inei xeriy

(ä)äøBút øBòa-ïa íòìa-ìà íéëàìî çìLiå©¦§©̧©§¨¦¹¤¦§¨´¤§ÀÂ§Â¨
äpä øîàì Bì-àø÷ì Bnò-éða õøà øäpä-ìò øLà£¤¯©©¨¨²¤¬¤§¥«©−¦§Ÿ®¥ÀŸÂ¦¥Â
àeäå õøàä ïéò-úà äqë äpä íéøönî àöé íò©´¨¨³¦¦§©¸¦Æ¦¥³¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬

:éìnî áLé¥−¦ª¦«
i"yx£‰¯B˙t∑.אּגרֹותיהם לֹו מריצין הּמלכים ּכל ּכ מעֹות, לֹו מריצין ׁשהּכל הּזה ּפׁשּוטֹוּכּׁשלחני ּולפי ¿»ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

הּמקֹום ׁשם ּכ מקרא, BnÚŒÈa.(שם)ׁשל ı¯‡∑(שם):לֹו ואֹומר מתנּבא היה וזה היה, מּׁשם ּבלק. ׁשל ְִֵֶַָָָ∆∆¿≈«ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
ּכדי  רׁשע? ּכֹוכבים עֹובד על ׁשכינתֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הׁשרה מה מּפני ּתאמר: ואם .למל אּתה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹֹעתיד
ּפרצּו והם נביאים להם העמיד למּוטב! חזרנּו נביאים לנּו היה אּלּו לֹומר: לאּמֹות ּפה ּפתחֹון יהיה ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשּלא

לזנּות  עצמן להפקיר עצה להם נתן וזה ּבעריֹות, ּגדּורים היּו ׁשּבתחּלה העֹולם, (שם)∑BÏŒ‡¯˜Ï.ּגדר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָƒ¿…
הרּבה  ממֹון לֹו ּפֹוסק ׁשהיה ולהנאתֹו, היתה ׁשּלֹו ÌÈ¯ˆnÓ.הּקריאה ‡ˆÈ ÌÚ∑?מּזיק מה ּתאמר: .ואם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ«»»ƒƒ¿«ƒְְִִַַַֹ

ı¯‡‰ ÔÈÚŒ˙‡ ‰qÎ ‰p‰∑ והרגּום עליהם עמדּו אֹותנּו, ׁשֹומרים ׁשהיּו ועֹוג, ÈÏnÓ.סיחֹון ·LÈ ‡e‰Â∑ ƒ≈ƒ»∆≈»»∆ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ¿…≈ƒÀƒ
ּכמֹו להכריתני, הם קרֹובים ּכתיב, קיח)חסר אמילם"(תהילים "ּכי :. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָ

B˙ÙÏ¯ה  ¯BÚa ¯a ÌÚÏa ˙ÂÏ ÔÈcbÊ‡ ÁÏLe¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿
dÏ È¯˜ÓÏ dnÚ Èa Ú¯‡ ˙¯t ÏÚ„ Ì¯‡¬»¿«¿»¬«¿≈«≈¿ƒ¿≈≈
˙È ‡ÙÁ ‡‰ ÌÈ¯ˆnÓ ˜Ù ‡nÚ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«»«»¿«ƒƒ¿«ƒ»»»»
:ÈÏ·˜lÓ È¯L ‡e‰Â ‡Ú¯‡„ ‡LÓL ÔÈÚ≈ƒ¿»¿«¿»¿»≈ƒ»»¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

WxFXd on aUrd(my)(a"a ,f"rc): ¨¥¤¦©¤
.àåää úòaWi '`idd zrA' oFWNd on ¨¥©¦¦©¨¨¥©¦¥

iM rEaw KlnM EdEkilnd `NW cFnll¦§¤Ÿ¦§¦§¤¤¨©¦
iM ,xaCd mrhe ,onfl m`did `l ¦¦§©§©©©¨¨¦Ÿ¨¨

,zEklnl iE`xmrdn Fpi`W itl ¨§©§§¦¤¥¥¨¨
`N` ,ia`FOd,did oicn ikiqPn ©¨¦¤¨¦§¦¥¦§¨¨¨

zFvx`d iYW] dihiNWe oicn ixVn¦¨¥¦§¨§©¦¤¨§¥¨£¨
FYlWnn zgY zFpEzp Eid a`FnE oicn¦§¨¨¨§©©¤§©§
`le ,ixFn`d Kln oFgiq lW FzEqge©£¤¦¤¤¨¡¦§Ÿ
`N` ,miOrd lkM xEnB Kln mdl did̈¨¨¤¤¤¨§¨¨©¦¤¨
mdW 'mikiqp' mdl cinrd oFgiq¦¤¡¦¨¤§¦¦¤¥

.[mrA mihlFXd mixUzOW oeike ¨¦©§¦¨¨§¥¨¤¥
,oFgiqmdilr zFPnl miOrd EkxvEde ¦§§§¨©¦§©£¥¤
,KlnEdEPnmia`FOdKxFvl mdilr ¤¤¦©£¦£¥¤§¤

,drWiE`xd Kln E`vni xW` cr ¨¨©£¤¦§§¤¤¨¨
mzO`n mdl(my)ryedi w"cx ,`"eb ,l"kyn) ¨¤¥ª¨¨

(`k ,bi:d dxez
(d).äøBútmW z` aEzMd xiMfd §¨¦§¦©¨¤¥

fnx DnWA WIW itl ,mrlA lW Fxir¦¤¦§¨§¦¤¥¦§¨¤¤
iOx` oFWlA ,oMW .Fpiipre FwEQir lr©¦§¦§¨¤¥¦§£©¦
d`x] 'oglW' DWExiR '`xFzR' zaiY¥©¨¨¥¨ª§¨§¥

wEqRd lr qFlwpE` mEBxY(bk ,dk zeny) ©§§§©©¨
itl ,['`xFzR cArze' - 'oglW ziUre'§¨¦¨ª§¨§©§¥¨¨§¦

dnFC did FwEQirWdGd 'ipglEX'M- ¤¦¨¨¤©§¨¦©¤
mzhixtE zFrAhn ztlgdA wqFrd̈¥§©§¨©©§§§¦¨¨

KM ,zFrn Fl oivixn lMdWEidlM ¤©Ÿ§¦¦¨¨¨¨
mdizFxB` Fl oivixn miklOd©§¨¦§¦¦¦§¥¤

.eiWEgipe einqwA lF`WlFhEWR itlE ¦§¦§¨¨§¦¨§¦§
:mFwOd mW KM ,`xwn lW.'xFzR' ¤¦§¨¨¥©¨§

lkkE] xFztl :DWExiR 'dxFzR' zaize§¥©§¨¥¨¦§§¨
DzNigzA c"nl dkixSd daiY¥¨©§¦¨¨¤¦§¦¨¨
oFbM ,DtFqA `"d aEzMd Dl liHdW¤¦¦¨©¨¥§¨§

(i ,gk ziy`xa)[oxgl Kld - 'dpxg KlIe'©¥¤¨¨¨¨©§¨¨
xac d`x)(d ,bk mi(my)(`"eb ,m"`x):

.Bnò éða õøà,'Fvx`' xnFl Fl did ¤¤§¥©¨¨©©§
?'FOr ipA ux`' EdnElr aqEn `N` ©¤¤§¥©¤¨¨©

FOr ipA,wlA lW:aEzMd WExiR Kke §¥©¤¨¨§¨¥©¨
Ff dzid `l xaM `idd zrA mpn`̈§¨¨¥©¦§¨Ÿ¨§¨
dide Fvx` z` afrW ,wlA lW 'Fvx`'©§¤¨¨¤¨©¤©§§¨¨
ipA ux`' `id la` ,a`FnA Klnl§¤¤§¨£¨¦¤¤§¥

iM ,'FOrdid mXnmXnE ,(clFp mW) ©¦¦¨¨¨¨©¦¨
,df z` df wlaE mrlA ExiMddfe ¦¦¦§¨¨¨¤¤¤§¤

(mrlA),Fl xnF`e `Apzn did ¦§¨¨¨¦§©¥§¥
,'KFlnl dY` cizr'dniIwzp ok`e ¨¦©¨¦§§¨¥¦§©§¨

.a`FnA Kln dUrPW Fz`Eapm`e §¨¤©£¨¤¤§¨§¦
ÎWFcTd dxWd dn ipRn ,xn`YŸ©¦§¥¨¦§¨©¨
rWx iFB lr FzpikW `EdÎKExÄ§¦¨©¨¨

?d`Eapl dkFf zFidl`N``NW icM ¦§¤¦§¨¤¨§¥¤Ÿ
zFOE`l dRÎoFgzt `dilr wChvdl §¥¦§¤¨§¦§©¥©

e mdizFpFrEid ENi`' :xnFlmBEpl £¥¤§©¦¨©¨
mi`iapl`xUil WIW itMEpxfg §¦¦§¦¤¥§¦§¨¥¨©§

,'ahEnlKkitlmdl cinrdd"awd §¨§¦¨¤¡¦¨¤
,mde ,mi`iap`NW calA Ff `l §¦¦§¥Ÿ¦§¨¤Ÿ

s` `N` ,ahEOl mExifgdxcb EvxR ¤¡¦©¨¤¨©¨§¤¤
Eid dNgYAW ,mlFrdmlFrd zFOE` ¨¨¤©§¦¨¨¨¨

zFixrA mixEcbx)(f ,cl ziy`xa i"yx d`, §¦©£¨
dfe(mrlA)xiwtdl dvr mdl ozp §¤¦§¨¨©¨¤¥¨§©§¦

zEpfl onvr(` ,dk oldl i"yxa x`eank) ©§¨¦§
(`"eb):

.Bì àø÷ìxnFl aEzMd KxvEd `l ¦§ŸŸ§©©¨©
'Fl `xwl' eil` glXW o`M,ixdW ¨¤¨©¥¨¦§Ÿ¤£¥

dYre' :FzWTA zWxFtn xaM oNdl§©¨§¨§¤¤©¨¨§©¨
iM xnFl `N` ,'...il dx` `p dkl§¨¨¨¨¦¤¨©¦

,FNW dzid d`ixTdxnFlMFz`pdl ©§¦¨¨§¨¤§©©£¨¨

,FzaFhlEwqFt didW(avFw)oFnn Fl §¨¤¨¨¥¥¨
dAxdFxkUAxn`PW FnkE],bk mixac) ©§¥¦§¨§¤¤¡©

(dxW`'xkUxFrA oA mrlA z` Lilr £¤¨©¨¤¤¦§¨¤§
['Jllwl mixdp mx` xFzRn,l"kyn) ¦§£©©£©¦§©§¤¨

(x"e`a ,x"yl:
.íéøönî àöé íòeixaC z` wNig ©¨¨¦¦§©¦¦¥¤§¨¨

miligzn mdipXW ,miwlg ipWl¦§¥£¨¦¤§¥¤©§¦¦
:(xEAiC zNigY KxcM) 'dPd' oFWlA¦§¦¥§¤¤§¦©¦
wlgd iM .'...dQk dPd' '...`vi mr dPd'¦¥©¨¨¦¥¦¨¦©¥¤
mr dPd' :oFW`xd z` Wxtl `A ipXd©¥¦¨§¨¥¤¨¦¦¥©

'mixvOn `vi,LwiGO dn xn`Y m`e ¨¨¦¦§©¦§¦Ÿ©©©¦§
`Ed KM lr ?mixvOn `vIW dGd mrd̈¨©¤¤¨¨¦¦§©¦©¨

(oNdlcM) '...dQk dPd' :aiWn(m"`x): ¥¦¦¥¦¨§¦§©¨
.õøàä ïéò úà äqë äpämiAx md ¦¥¦¨¤¥¨¨¤¥©¦

.ux`d ipR z` miQkn mdW cr KM lM̈¨©¤¥§©¦¤§¥¨¨¤
lr fFnxl 'ux`d oir' oFWl Ehwpe§¨§§¥¨¨¤¦§©
mipirl minFCd mvx` ixnFW§¥©§¨©¦§¥¨¦
EpiidC ,wfp lMn mc`d lr mixnFXd©§¦©¨¨¨¦¨¤¤§©§

EpzF` mixnFW EidW bFre oFgiqon ¦§¤¨§¦¨¦
,miaiF`dmdilr Ecnrl`xUi ¨§¦¨§£¥¤¦§¨¥

mEbxde(a"a ,xac wnrd ,l"kyn): ©£¨
.éìnî áLBé àeäåKEnq ,ivx` lEn §¥¦ª¦©§¦¨
'ilOn' zaize .il`aizM xqg`lA ¥©§¥©¦ª¦¨¥§¦§Ÿ

oYip KkaE ,m"Od xg`l e"ië§©©©¥§¨¦©
'ilnn' :DzFxwl,oFWll dnFC `EdW ¦§¨¦©¦¤¤¦§

:xnFlM ,dzixMmd miaFxw §¦¨§©§¦¥
:FnM .ipzixkdlipEaaq miFB lM' §©§¦¥¦§¨¦§¨¦

'd mWA'mlin` iM(i ,giw mildz) §¥¦£¦©
bFbnE bFB znglnA xAcn aEzMd]©¨§©¥§¦§¤¤¨
lr EtQ`zi miiFBd lM xW`M©£¤¨©¦¦§©§©
mzF` cinWp 'd mWaE ,l`xUi¦§¨¥§¥©§¦¨

[mzixkpe(`negpz)(a"a ,n"dd):e dxez §©§¦¥



עט wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz '` oey`x meil inei xeriy

ß fenz '` oey`x mei ß

áë(á)äNò-øLà-ìk úà øBtö-ïa ÷ìa àøiå©©¬§¨−̈¤¦®¥²¨£¤¨¨¬
:éøîàì ìàøNé¦§¨¥−¨«¡Ÿ¦«

i"yx£È¯Ó‡Ï Ï‡¯NÈ ‰NÚŒ¯L‡ŒÏk ˙‡ ¯BtˆŒÔa ˜Ïa ‡¯iÂ∑ ּבטּוחים ׁשהיינּו מלכים ׁשני אּלּו אמר: ««¿»»∆ƒ≈»¬∆»»ƒ¿»≈»¡…ƒְְְִִִֵֵֶַָָָ
מֹואב" "וּיגר :לפיכ עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה! אנּו ּבפניהם, עמדּו לא .עליהם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

(â)õ÷iå àeä-áø ék ãàî íòä éðtî áàBî øâiå©¨̧¨¹̈¦§¥¬¨¨²§−Ÿ¦´©®©¨´̈
:ìàøNé éða éðtî áàBî½̈¦§¥−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£¯‚iÂ∑ּכמֹו מֹורא, יט)לׁשֹון לכם"(איוב "ּגּורּו :.·‡BÓ ı˜iÂ∑ והּוא ּבחּיי, קצּתי (ּכמֹו ּבחּייהם קצּו «»»ְְֶָָ«»»»ְְְְְִֵֶַַַַָ
קצר) .מקרא ְִָָָ

(ã)ìäwä eëçìé äzò ïéãî éð÷æ-ìà áàBî øîàiå©¸Ÿ¤¹̈¤¦§¥´¦§À̈©º̈§©«£³©¨¨Æ
äãOä ÷øé úà øBMä Cçìk eðéúáéáñ-ìk-úà¤¨§¦´Ÿ¥½¦§´Ÿ©½¥−¤¤́©¨¤®

:àåää úòa áàBîì Cìî øBtö-ïa ÷ìáe¨¨¯¤¦²¤¬¤§−̈¨¥¬©¦«
i"yx£ÔÈ„Ó È˜ÊŒÏ‡∑ׁשּנאמר זה, את זה ׂשֹונאים היּו מעֹולם לו)והלא ּבׂשדה (בראשית אתֿמדין "הּמּכה : ∆ƒ¿≈ƒ¿»ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מֹואב  ראה ּומה ּביניהם. ׁשלֹום עׂשּו יׂשראל ׁשל מּיראתן אּלא למלחמה? מֹואב על מדין ׁשּבאּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָָמֹואב",
ּבמדין  אּלּו ׁשל מנהיגם אמרּו: העֹולם, ּכמנהג ׁשּלא נֹוצחים יׂשראל את ׁשראּו ּכיון מּמדין? עצה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹלּטל
ׁשּכחֹו ּבאדם עליהם נבֹוא אנּו אף אמרּו: ּבפיו; אּלא ּכחֹו אין להם: אמרּו ּמּדתֹו? מה מהם נׁשאל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹנתּגּדל,

‰BM¯.ּבפיו  CÁÏk∑(רבה ּברכה (במדבר סימן ּבֹו אין ,מלח ּׁשהּׁשֹור מה ‰‰Â‡.ּכל ˙Úa∑ ראּוי היה לא ְִƒ¿…«ְְִֵֵֶַַַַָָָ»≈«ƒָָָֹ
ׁשעה  לצר עליהם מּנּוהּו סיחֹון, ׁשּמת וכיון היה, מדין מּנסיכי .למלכּות; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

Ï‡¯NÈב  „·Ú Èc Ïk ˙È ¯Btˆ ¯a ˜Ïa ‡ÊÁÂ«¬»»»«ƒ»»ƒ¬«ƒ¿»≈
:È‡¯BÓ‡Ï∆¡»≈

‡¯Èג  ‡„ÁÏ ‡nÚ Ì„˜ ÔÓ ‰‡·‡BÓ ÏÁ„e¿≈¬»»ƒ√»«»«¬»¬≈
Èa Ì„˜ ÔÓ ‰‡·‡BÓÏ ˙˜ÚÂ ‡e‰ ÈbÒ«ƒ«¬«¿¬»»ƒ√»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

˜‰Ï‡ד  ÔeˆÈLÈ ÔÚk ÔÈ„Ó È·ÒÏ ·‡BÓ ¯Ó‡Â«¬«»¿»≈ƒ¿»¿«¿≈¿»»
˙È ‡¯Bz CÈÁÏÓ„ ‡Ók ‡¯ÁÒ Ïk ˙È»»«¬»»»¿»ƒ¿«ƒ»»
‡kÏÓ ¯Btˆ ¯a ˜Ï·e ‡Ï˜Á„ ‡˜B¯È¿»¿«¿»»»«ƒ«¿»

:‡È‰‰ ‡cÚa ·‡BÓÏ¿»¿ƒ»»«ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

áë(a)ìk úà øBtö ïa ÷ìa àøiå©©§¨¨¤¦¥¨
.éøBîàì ìàøNé äNò øLàoFWl £¤¨¨¦§¨¥¨¡¦§

FrnWn ,o`M xEn`d 'dI`x'§¦¨¨¨¨©§¨
d`x `l `Ed ixdW] 'zEppFAzd'¦§§¤£¥Ÿ¨¨
wlA :xnFlM .[zFnglOd z` eipirA§¥¨¤©¦§¨§©¨¨
,l`xUi lW mpFgvpA opFAzde d`ẍ¨§¦§¥§¦§¨¤¦§¨¥

emikln ipW EN`' :xn`bFre oFgiq - §¨©¥§¥§¨¦¦§
ixFn`d iklnmdilr migEha EpiidW ©§¥¨¡¦¤¨¦§¦£¥¤

l`xUil EgiPi `l mzxEaB aFxA iM¦§§¨¨Ÿ©¦§¦§¨¥
z`f lkaE ,mvx` z` WFAkl`l ¦§¤©§¨§¨ŸŸ

dOM zg` lr Ep` ,mdiptA Ecnr̈§¦§¥¤¨©©©©¨
dOke,'mcbpM cFnrl lkEp `NW §©¨¤Ÿ©©£§¤§¨

'a`Fn xbIe' :Kkitl(`negpz) (b weqt),`"eb) §¦¨©¨¨¨
(`xie d"c .a ,gi ziy`xa i"yx i"tr x"yl:b dxez

(b).øâiå`xFn oFWl,cgteExEB' FnM ©¨¨§¨¨©©§
mkl'axg ipRn(hk ,hi aei`)aFI` ixaC] ¨¤¦§¥¤¤¦§¥¦

axg ipRn `xiizdl mkilr :eixag l ¤̀£¥¨£¥¤§¦§¨¥¦§¥¤¤
izF` mixrvn mY`W KM lr ,oiCd©¦©¨¤©¤§©£¦¦

[mkixacA: §¦§¥¤
áàBî õ÷iå.l`xUi ipA ipRn,xnFlM ©¨¨¨¦§¥§¥¦§¨¥§©

Evw(Eq`n)mdiIgacgRd ipRn ¨¨£§©¥¤¦§¥©©©
`NW FpFWlA aEzMd xSiwe .l`xUIn¦¦§¨¥§¦¥©¨¦§¤Ÿ
Evw dn ipRn wx `N` ,Evw dOA WxiR¥©©¤¨¤¨©¦§¥¨¨

xn`PW ,mixvnA Epivn oke](ai ,` zeny) §¥¨¦§¦§©¦¤¤¡©
mdiIgA Evw - 'l`xUi ipA ipRn EvwIe'©¨ª¦§¥§¥¦§¨¥¨§©¥¤

l`xUi ipa ipRn(my i"yx)[ ¦§¥§¥¦§¨¥
(m"`x):c dxez

(c).ïéãî éð÷æ ìà`ldeoicnE a`Fn ¤¦§¥¦§¨©£Ÿ¨¦§¨
Eid mlFrn,df z` df mi`pFU ¥¨¨§¦¤¤¤

xn`PW(dl ,el ziy`xa)oA ccd ...KlnIe' ¤¤¡©©¦§Ÿ£©¤
ccA'a`Fn dcUA oicn z` dMOd §©©©¤¤¦§¨¦§¥¨

,dfA df oicnE a`Fn Englp xW`M]©£¤¦§£¨¦§¨¤¨¤
ccd `A ,a`Fn KFzl EWlR mipicOde§©¦§¨¦¨§§¨¨£©
,a`Fnl xFfrl mFc` Kln ccA oA¤§©¤¤¡©£§¨
dcU'A xW` mipicOd z` dMde§¦¨¤©¦§¨¦£¤¦§¥

ixd ,['a`Fna`Fn lr oicn E`AW ¨£¥¤¨¦§¨©¨
,dnglnldYr EWBtp K`ide §¦§¨¨§¥¨¦§§©¨

?mdipiA uriizdllW oz`xIn `N` §¦§©¥¥¥¤¤¨¦¦§¨¨¤
mdipiA mFlW EUr l`xUiux` iM] ¦§¨¥¨¨¥¥¤¦¤¤

Eid md mbe ,a`Fnl dkEnq oicn¦§¨§¨§¨§©¥¨

.[l`xUIn mi`xia`Fn d`x dnE §¥¦¦¦§¨¥¨¨¨¨
dvr lFHil`weeCoicOnipwGn `le ¦¥¨©§¨¦¦§¨§Ÿ¦¦§¥

?Dnvr a`Fnl`xUi z` E`xW oeiM ¨©§¨¥¨¤¨¤¦§¨¥
:Exn` ,mlFrd bdpnk `NW migvFp§¦¤Ÿ§¦§©¨¨¨§

lCBzp oicnA EN` lW mbidpn'FnM] ©§¦¨¤¥§¦§¨¦§©¥§
xn`PW(eh ,a zeny)ipRn dWn gxaIe' ¤¤¡©©¦§©Ÿ¤¦§¥

['oicn ux`A aWIe drxtmdn l`Wp ©§Ÿ©¥¤§¤¤¦§¨¦§©¥¤
.'FzCn dnFgM xTir dn ,xnFlM ©¦¨§©¨¦©Ÿ

cFnrl Ki` rcp KM KFYnE ,Fpiipre§¦§¨¦¨¥©¥©£
.FcbpM`N` FgM oi`' ,mdl Exn` §¤§¨§¨¤¥Ÿ¤¨
'eitA.d"awd l` FzNitzA -,Exn` §¦¦§¦¨¤¨§

,oM m`'mc`A mdilr `Fap Ep` s` ¦¥©¨¨£¥¤§¨¨
'eitA FgMW,xFrA oA mrlA `Ed - ¤Ÿ§¦¦§¨¤§

lNwlE Kxal FgFkA xW`(e weqta oldlck) £¤§§¨¥§©¥
(`negpz)(.dw oixcdpq ,a"a):

.øBMä CBçìkz` xFXd zlik` KxcM ¦§©§¤¤£¦©©¤
iM ,df lWn `weeC Ehwpe .dcVd aUr¥¤©¨¤§¨§©§¨¨¨¤¦

Kgln xFXdX dn lMgnFSd onoi` ¨©¤©§©¥¦©¥©¥
dkxA oniq FAgnvie xFfgIW icM ¦©§¨¨§¥¤©£§¦§©

z` xFwrl Fzlik` KxCW itl ,aEW§¦¤¤¤£¦¨©£¤

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz '` oey`x meil inei xeriy

(ä)äøBút øBòa-ïa íòìa-ìà íéëàìî çìLiå©¦§©̧©§¨¦¹¤¦§¨´¤§ÀÂ§Â¨
äpä øîàì Bì-àø÷ì Bnò-éða õøà øäpä-ìò øLà£¤¯©©¨¨²¤¬¤§¥«©−¦§Ÿ®¥ÀŸÂ¦¥Â
àeäå õøàä ïéò-úà äqë äpä íéøönî àöé íò©´¨¨³¦¦§©¸¦Æ¦¥³¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬

:éìnî áLé¥−¦ª¦«
i"yx£‰¯B˙t∑.אּגרֹותיהם לֹו מריצין הּמלכים ּכל ּכ מעֹות, לֹו מריצין ׁשהּכל הּזה ּפׁשּוטֹוּכּׁשלחני ּולפי ¿»ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

הּמקֹום ׁשם ּכ מקרא, BnÚŒÈa.(שם)ׁשל ı¯‡∑(שם):לֹו ואֹומר מתנּבא היה וזה היה, מּׁשם ּבלק. ׁשל ְִֵֶַָָָ∆∆¿≈«ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
ּכדי  רׁשע? ּכֹוכבים עֹובד על ׁשכינתֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הׁשרה מה מּפני ּתאמר: ואם .למל אּתה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹֹעתיד
ּפרצּו והם נביאים להם העמיד למּוטב! חזרנּו נביאים לנּו היה אּלּו לֹומר: לאּמֹות ּפה ּפתחֹון יהיה ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשּלא

לזנּות  עצמן להפקיר עצה להם נתן וזה ּבעריֹות, ּגדּורים היּו ׁשּבתחּלה העֹולם, (שם)∑BÏŒ‡¯˜Ï.ּגדר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָƒ¿…
הרּבה  ממֹון לֹו ּפֹוסק ׁשהיה ולהנאתֹו, היתה ׁשּלֹו ÌÈ¯ˆnÓ.הּקריאה ‡ˆÈ ÌÚ∑?מּזיק מה ּתאמר: .ואם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ«»»ƒƒ¿«ƒְְִִַַַֹ

ı¯‡‰ ÔÈÚŒ˙‡ ‰qÎ ‰p‰∑ והרגּום עליהם עמדּו אֹותנּו, ׁשֹומרים ׁשהיּו ועֹוג, ÈÏnÓ.סיחֹון ·LÈ ‡e‰Â∑ ƒ≈ƒ»∆≈»»∆ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ¿…≈ƒÀƒ
ּכמֹו להכריתני, הם קרֹובים ּכתיב, קיח)חסר אמילם"(תהילים "ּכי :. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָ

B˙ÙÏ¯ה  ¯BÚa ¯a ÌÚÏa ˙ÂÏ ÔÈcbÊ‡ ÁÏLe¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿
dÏ È¯˜ÓÏ dnÚ Èa Ú¯‡ ˙¯t ÏÚ„ Ì¯‡¬»¿«¿»¬«¿≈«≈¿ƒ¿≈≈
˙È ‡ÙÁ ‡‰ ÌÈ¯ˆnÓ ˜Ù ‡nÚ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«»«»¿«ƒƒ¿«ƒ»»»»
:ÈÏ·˜lÓ È¯L ‡e‰Â ‡Ú¯‡„ ‡LÓL ÔÈÚ≈ƒ¿»¿«¿»¿»≈ƒ»»¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

WxFXd on aUrd(my)(a"a ,f"rc): ¨¥¤¦©¤
.àåää úòaWi '`idd zrA' oFWNd on ¨¥©¦¦©¨¨¥©¦¥

iM rEaw KlnM EdEkilnd `NW cFnll¦§¤Ÿ¦§¦§¤¤¨©¦
iM ,xaCd mrhe ,onfl m`did `l ¦¦§©§©©©¨¨¦Ÿ¨¨

,zEklnl iE`xmrdn Fpi`W itl ¨§©§§¦¤¥¥¨¨
`N` ,ia`FOd,did oicn ikiqPn ©¨¦¤¨¦§¦¥¦§¨¨¨

zFvx`d iYW] dihiNWe oicn ixVn¦¨¥¦§¨§©¦¤¨§¥¨£¨
FYlWnn zgY zFpEzp Eid a`FnE oicn¦§¨¨¨§©©¤§©§
`le ,ixFn`d Kln oFgiq lW FzEqge©£¤¦¤¤¨¡¦§Ÿ
`N` ,miOrd lkM xEnB Kln mdl did̈¨¨¤¤¤¨§¨¨©¦¤¨
mdW 'mikiqp' mdl cinrd oFgiq¦¤¡¦¨¤§¦¦¤¥

.[mrA mihlFXd mixUzOW oeike ¨¦©§¦¨¨§¥¨¤¥
,oFgiqmdilr zFPnl miOrd EkxvEde ¦§§§¨©¦§©£¥¤
,KlnEdEPnmia`FOdKxFvl mdilr ¤¤¦©£¦£¥¤§¤

,drWiE`xd Kln E`vni xW` cr ¨¨©£¤¦§§¤¤¨¨
mzO`n mdl(my)ryedi w"cx ,`"eb ,l"kyn) ¨¤¥ª¨¨

(`k ,bi:d dxez
(d).äøBútmW z` aEzMd xiMfd §¨¦§¦©¨¤¥

fnx DnWA WIW itl ,mrlA lW Fxir¦¤¦§¨§¦¤¥¦§¨¤¤
iOx` oFWlA ,oMW .Fpiipre FwEQir lr©¦§¦§¨¤¥¦§£©¦
d`x] 'oglW' DWExiR '`xFzR' zaiY¥©¨¨¥¨ª§¨§¥

wEqRd lr qFlwpE` mEBxY(bk ,dk zeny) ©§§§©©¨
itl ,['`xFzR cArze' - 'oglW ziUre'§¨¦¨ª§¨§©§¥¨¨§¦

dnFC did FwEQirWdGd 'ipglEX'M- ¤¦¨¨¤©§¨¦©¤
mzhixtE zFrAhn ztlgdA wqFrd̈¥§©§¨©©§§§¦¨¨

KM ,zFrn Fl oivixn lMdWEidlM ¤©Ÿ§¦¦¨¨¨¨
mdizFxB` Fl oivixn miklOd©§¨¦§¦¦¦§¥¤

.eiWEgipe einqwA lF`WlFhEWR itlE ¦§¦§¨¨§¦¨§¦§
:mFwOd mW KM ,`xwn lW.'xFzR' ¤¦§¨¨¥©¨§

lkkE] xFztl :DWExiR 'dxFzR' zaize§¥©§¨¥¨¦§§¨
DzNigzA c"nl dkixSd daiY¥¨©§¦¨¨¤¦§¦¨¨
oFbM ,DtFqA `"d aEzMd Dl liHdW¤¦¦¨©¨¥§¨§

(i ,gk ziy`xa)[oxgl Kld - 'dpxg KlIe'©¥¤¨¨¨¨©§¨¨
xac d`x)(d ,bk mi(my)(`"eb ,m"`x):

.Bnò éða õøà,'Fvx`' xnFl Fl did ¤¤§¥©¨¨©©§
?'FOr ipA ux`' EdnElr aqEn `N` ©¤¤§¥©¤¨¨©

FOr ipA,wlA lW:aEzMd WExiR Kke §¥©¤¨¨§¨¥©¨
Ff dzid `l xaM `idd zrA mpn`̈§¨¨¥©¦§¨Ÿ¨§¨
dide Fvx` z` afrW ,wlA lW 'Fvx`'©§¤¨¨¤¨©¤©§§¨¨
ipA ux`' `id la` ,a`FnA Klnl§¤¤§¨£¨¦¤¤§¥

iM ,'FOrdid mXnmXnE ,(clFp mW) ©¦¦¨¨¨¨©¦¨
,df z` df wlaE mrlA ExiMddfe ¦¦¦§¨¨¨¤¤¤§¤

(mrlA),Fl xnF`e `Apzn did ¦§¨¨¨¦§©¥§¥
,'KFlnl dY` cizr'dniIwzp ok`e ¨¦©¨¦§§¨¥¦§©§¨

.a`FnA Kln dUrPW Fz`Eapm`e §¨¤©£¨¤¤§¨§¦
ÎWFcTd dxWd dn ipRn ,xn`YŸ©¦§¥¨¦§¨©¨
rWx iFB lr FzpikW `EdÎKExÄ§¦¨©¨¨

?d`Eapl dkFf zFidl`N``NW icM ¦§¤¦§¨¤¨§¥¤Ÿ
zFOE`l dRÎoFgzt `dilr wChvdl §¥¦§¤¨§¦§©¥©

e mdizFpFrEid ENi`' :xnFlmBEpl £¥¤§©¦¨©¨
mi`iapl`xUil WIW itMEpxfg §¦¦§¦¤¥§¦§¨¥¨©§

,'ahEnlKkitlmdl cinrdd"awd §¨§¦¨¤¡¦¨¤
,mde ,mi`iap`NW calA Ff `l §¦¦§¥Ÿ¦§¨¤Ÿ

s` `N` ,ahEOl mExifgdxcb EvxR ¤¡¦©¨¤¨©¨§¤¤
Eid dNgYAW ,mlFrdmlFrd zFOE` ¨¨¤©§¦¨¨¨¨

zFixrA mixEcbx)(f ,cl ziy`xa i"yx d`, §¦©£¨
dfe(mrlA)xiwtdl dvr mdl ozp §¤¦§¨¨©¨¤¥¨§©§¦

zEpfl onvr(` ,dk oldl i"yxa x`eank) ©§¨¦§
(`"eb):

.Bì àø÷ìxnFl aEzMd KxvEd `l ¦§ŸŸ§©©¨©
'Fl `xwl' eil` glXW o`M,ixdW ¨¤¨©¥¨¦§Ÿ¤£¥

dYre' :FzWTA zWxFtn xaM oNdl§©¨§¨§¤¤©¨¨§©¨
iM xnFl `N` ,'...il dx` `p dkl§¨¨¨¨¦¤¨©¦

,FNW dzid d`ixTdxnFlMFz`pdl ©§¦¨¨§¨¤§©©£¨¨

,FzaFhlEwqFt didW(avFw)oFnn Fl §¨¤¨¨¥¥¨
dAxdFxkUAxn`PW FnkE],bk mixac) ©§¥¦§¨§¤¤¡©

(dxW`'xkUxFrA oA mrlA z` Lilr £¤¨©¨¤¤¦§¨¤§
['Jllwl mixdp mx` xFzRn,l"kyn) ¦§£©©£©¦§©§¤¨

(x"e`a ,x"yl:
.íéøönî àöé íòeixaC z` wNig ©¨¨¦¦§©¦¦¥¤§¨¨

miligzn mdipXW ,miwlg ipWl¦§¥£¨¦¤§¥¤©§¦¦
:(xEAiC zNigY KxcM) 'dPd' oFWlA¦§¦¥§¤¤§¦©¦
wlgd iM .'...dQk dPd' '...`vi mr dPd'¦¥©¨¨¦¥¦¨¦©¥¤
mr dPd' :oFW`xd z` Wxtl `A ipXd©¥¦¨§¨¥¤¨¦¦¥©

'mixvOn `vi,LwiGO dn xn`Y m`e ¨¨¦¦§©¦§¦Ÿ©©©¦§
`Ed KM lr ?mixvOn `vIW dGd mrd̈¨©¤¤¨¨¦¦§©¦©¨

(oNdlcM) '...dQk dPd' :aiWn(m"`x): ¥¦¦¥¦¨§¦§©¨
.õøàä ïéò úà äqë äpämiAx md ¦¥¦¨¤¥¨¨¤¥©¦

.ux`d ipR z` miQkn mdW cr KM lM̈¨©¤¥§©¦¤§¥¨¨¤
lr fFnxl 'ux`d oir' oFWl Ehwpe§¨§§¥¨¨¤¦§©
mipirl minFCd mvx` ixnFW§¥©§¨©¦§¥¨¦
EpiidC ,wfp lMn mc`d lr mixnFXd©§¦©¨¨¨¦¨¤¤§©§

EpzF` mixnFW EidW bFre oFgiqon ¦§¤¨§¦¨¦
,miaiF`dmdilr Ecnrl`xUi ¨§¦¨§£¥¤¦§¨¥

mEbxde(a"a ,xac wnrd ,l"kyn): ©£¨
.éìnî áLBé àeäåKEnq ,ivx` lEn §¥¦ª¦©§¦¨
'ilOn' zaize .il`aizM xqg`lA ¥©§¥©¦ª¦¨¥§¦§Ÿ

oYip KkaE ,m"Od xg`l e"ië§©©©¥§¨¦©
'ilnn' :DzFxwl,oFWll dnFC `EdW ¦§¨¦©¦¤¤¦§

:xnFlM ,dzixMmd miaFxw §¦¨§©§¦¥
:FnM .ipzixkdlipEaaq miFB lM' §©§¦¥¦§¨¦§¨¦

'd mWA'mlin` iM(i ,giw mildz) §¥¦£¦©
bFbnE bFB znglnA xAcn aEzMd]©¨§©¥§¦§¤¤¨
lr EtQ`zi miiFBd lM xW`M©£¤¨©¦¦§©§©
mzF` cinWp 'd mWaE ,l`xUi¦§¨¥§¥©§¦¨

[mzixkpe(`negpz)(a"a ,n"dd):e dxez §©§¦¥



wlaפ zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz '` oey`x meil inei xeriy

(å)íeöò-ék äfä íòä-úà él-äøà àp-äëì äzòå§©¨Á§¨¨̧¨«¨¦¹¤¨¨´©¤À¦«¨¬
õøàä-ïî epLøâàå Ba-äkð ìëeà éìeà épnî àeäÆ¦¤½¦©³©Æ©¤½©«£¨«§¤−¦¨¨®¤
:øàeé øàz øLàå Cøáî Cøáz-øLà úà ézòãé ék¦´¨©À§¦¥³£¤§¨¥Æ§Ÿ̈½©«£¤¬¨−Ÿ¨«

i"yx£BaŒ‰k∑הּוא מׁשנה לׁשֹון אחר: ּדבר ּבהם. נּכה ועּמי ב)אני קה מהם (ב"מ לחּסר הּדמים מן לֹו מנּכה , «∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
B‚Â'.מעט  ÈzÚ„È Èk∑ מֹואב את להּכֹות ׁשעזרּתֹו סיחֹון, מלחמת .עלֿידי ְַƒ»«¿ƒ¿ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָ

(æ)eàáiå íãéa íéîñ÷e ïéãî éð÷æå áàBî éð÷æ eëìiå©¥̧§¹¦§¥³¨Æ§¦§¥´¦§½̈§¨¦−§¨¨®©¨¸ŸÆ
:÷ìá éøác åéìà eøaãéå íòìa-ìà¤¦§½̈©§©§¬¥−̈¦§¥¬¨¨«

i"yx£Ì„Èa ÌÈÓÒ˜e∑(שם):אחר ּדבר עּמי. ּתׁשמיׁשי ּכלי אין יאמר: ׁשּלא קסמים, מיני זה (שם)ּכל קסם ¿»ƒ¿»»ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּתֹועלת. ּבֹו אין - ידחנּו ואם מּמׁש, ּבֹו יׁש הּזאת, ּבּפעם עּמנּו יבא אם אמרּו: מדין; זקני ּבידם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹנטלּו
"וּיׁשבּו ׁשּנאמר: להם, והלכּו הּניחּוהּו ּתקוה! ּבֹו אין אמרּו: הּלילה", פה "לינּו להם ּכׁשאמר ,ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹלפיכ

להם  הלכּו מדין זקני אבל ֿ ּבלעם", עם .ׂשריֿמֹואב ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָ

(ç)íëúà éúáLäå äìélä äô eðéì íäéìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À¦³ŸÆ©©½§¨©«£¦«Ÿ¦³¤§¤Æ
áàBî-éøN eáLiå éìà ýåýé øaãé øLàk øác̈½̈©«£¤²§©¥¬§Ÿ̈−¥¨®©¥«§¬¨¥«−̈

:íòìa-íò¦¦§¨«
i"yx£‰ÏÈl‰ ‰Ù eÈÏ∑ לבן וכן העֹולם; אּמֹות נביאי לכל וכן ּבּלילה. אּלא עליו ׁשֹורה הּקדׁש רּוח אין ƒ…««¿»ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

ׁשּנאמר הּלילה, לא)ּבחלֹום ּפילגׁשֹו(בראשית אל ההֹול ּכאדם הּלילה". ּבחלֹום הארּמי אלֿלבן אלהים "וּיבא : ְְְְֱֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
‡ÈÏ.ּבהחבא  '‰ ¯a„È ¯L‡k∑ י ּכבֹודֹואם אין ׁשּמא עּמכם, אל ּכמֹותכם אדם ּבני עם ללכת מליכני ְֵֵָ«¬∆¿«≈≈»ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

מּכם  ּגדֹולים ׂשרים עם אּלא להל עּכבה ∑e·LiÂ.לתּתי .לׁשֹון ְְֲִִִִִִֶֶַָָֹ«≈¿ְַָָ

‡¯Èו  ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ÈÏ ËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡ ÔÚÎe¿«ƒ»¿«ƒ»«»»≈¬≈
·¯˜ d· ‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó ÈpÓ ‡e‰ ÛÈw«̇ƒƒƒ»ƒƒÀ¿«»»≈¿»
C¯·˙ Èc ˙È ‡Ú„È È¯‡ ‡Ú¯‡ ÔÓ dpÎ¯˙‡Â«¬»≈ƒ≈ƒ«¿»¬≈¿«¿»»ƒ¿»«

:ËÈÏ ËBÏ˙ È„Â C¯·Ó¿»»¿ƒ¿ƒ

iÓÒ˜Â‡ז  ÔÈ„Ó È·ÒÂ ·‡BÓ È·Ò eÏÊ‡Â«¬»»≈»¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿«»
dnÚ eÏÈlÓe ÌÚÏa ˙ÂÏ B˙‡Â ÔB‰È„Èaƒ≈«¬¿»ƒ¿»«ƒƒ≈

:˜Ï· ÈÓb˙tƒ¿»≈»»

Â‡˙·ח  ‡ÈÏÈÏa ‡Î‰ e˙Èa ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ»»¿≈¿»¿»≈
eÎÈ¯B‡Â ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡Ók ‡Ób˙t ÔBÎ˙È»¿ƒ¿»»¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ

:ÌÚÏa ÌÚ ·‡BÓ È·¯·«̄¿¿≈»ƒƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(e).Ba äkðxn`p wEqRd lMW s` ©¤©¤¨©¨¤¡©
`Ed mEvr iM'] cigi oFWlAiPOnilE` ¦§¨¦¦¨¦¤¦©

lkE`...'EPWxb`ehwpe dPiW o`M ,[ ©©£¨£¤¨¦¨§¨©
,'FA dM`' `le 'FA dMp' :miAx oFWl§©¦©¤§Ÿ©¤

:FWExitExaC .mda dMp iOre ip` ¥£¦§©¦©¤¨¤¨¨
xg``l :'dMp' zaizA xg` WExiR - ©¥¥©¥§¥©©¤Ÿ

xEQig oFWNn `N` d`Md oFWNn¦§©¨¨¤¨¦§¦
E ,oFrxbe`Ed dpWn oFWloFWl=) §¥§§¦§¨§

`le ,dR lrAW dxFYA iEvOd minkg£¨¦©¨©¨¤§©¤§Ÿ
EpipXW Ff oFbM (`xwOA(:dw n"a)dMpn ©¦§¨§¤¨¦§©¤

minCd on FlipicA zwqFr dpWOd] ¦©¨¦©¦§¨¤¤§¦¥
rxbl Wi minrtNW ,xMnnE gTn¦¨¦§¨¤¦§¨¦¥§¨¥©
gwFNd mNiXW oFnOd on xQglE§©¥¦©¨¤¦¥©¥©

.[Fl mxifgdlE`l m` :wlA xn` Kke §©£¦¨§¨¨©¨¨¦Ÿ
zFMpl lkE` `OW ,ixnbl mzF` gSp £̀©¥©¨§©§¦¤¨©§©

Ehrn mdn xQglmB ,df WExitlE] §©¥¥¤§¨§¥¤©
oFWl lkM ,`Ed cigi oFWl 'dMp' zaiY¥©©¤§¨¦§¨§

[wEqRd(`negpz)(oexkfd): ©¨
.'Bâå ézòãé ékzngln iciÎlr ¦¨©§¦§©§¥¦§¤¤

,a`Fn z` zFMdl FYxfrW ,oFgiq¦¤£©§§©¤¨
lNwl LitA gM WIW il rcFp mXn¦¨©¦¤¥Ÿ©§¦§©¥

KxalEi"WxA x`FanM]wEqRd lr §¨¥©§¨§©¦©©¨
(fk ,`k lirl)E`A milWOd Exn`i oM lr'©¥Ÿ§©Ÿ§¦Ÿ

WFAkl oFgiq lFki did `NW - 'oFAWg¤§¤Ÿ¨¨¨¦¦§
a`Fn Kln cIn oFAWg xird z ¤̀¨¦¤§¦©¤¤¨
mrlA z` xkUe Klde ,oFW`xd̈¦§¨©§¨©¤¦§¨

[Fllwl:f dxez §©§
(f).íãéa íéîñ÷emciA E`iad mdlM §¨¦§¨¨¥¥¦§¨¨¨

ipin,minqwmilMd ibEq lM xnFlM ¦¥§¨¦§©¨¥©¥¦
ziIUrl mdA miWOYWn minqFTdW¤©§¦¦§©§¦¨¤©£¦©

icM ,mdinqwÎilM oi`' xn`i `NW ¦§¥¤§¥¤ŸŸ©¥§¥
- 'iOr iWinWzz` `lnl lFki ipi`e ©§¦¦¦¦§¥¦¨¦§Ÿ¤

mkzWTAxg` xaC .zxg` KxC - ©¨©§¤¨¨©¥¤¤©¤¤
EglWPW oicn ipwf :mixaCd z` Wxtl§¨¥¤©§¨¦¦§¥¦§¨¤¦§§

mrlA l`drici mdl dzid md mB , ¤¦§¨©¥¨§¨¨¤§¦¨
mdinqw KFYnE ,minqTd zEpOE`A§¨©§¨¦¦¦§¥¤
lrW miIEqn oniq mdl `vi ,EUrW¤¨¨¨¨¤¦¨§¨¤©
lW FgFkA Wi m`d zrcl ElkEi eiR¦§¨©©©¦¥§¤
`l F` l`xUi z` lNwl mrlA¦§¨§©¥¤¦§¨¥Ÿ

minqwE' oFWNde]oniq ,FWExiR 'mciA §©¨§¨¦§¨¨¥¦¨
e .[mciA did minqw lWElhp df mqw ¤§¨¦¨¨§¨¨§¤¤¤¨§

`ai m`' ,Exn` ,oicn ipwf mcia§¨¨¦§¥¦§¨¨§¦¨Ÿ

) z`Gd mrRA EpOrEp`W (dpFW`xd ¦¨©©©©Ÿ¨¦¨¤¨
ixd ,eil` mi`Am`e ,WOn FA Wi ¨¦¥¨£¥¤©¨§¦

Epgcioniq ,oiYndl Epl WIW xn`ie ¦§¥§Ÿ©¤¥¨§©§¦¦¨
W `Ed.'zlrFz FA oi`ipwf mlE`e ¤¥¤¤§¨¦§¥

oniqA Epin`d `l mdOr E`AW a`Fn¨¤¨¦¨¤Ÿ¤¡¦§¦¨
.eilr Eknq `le dfxn`WM ,Kkitl ¤§Ÿ¨§¨¨§¦¨§¤¨©

'dliNd dt Epil' mdl(g weqt)Exn` , ¨¤¦Ÿ©©§¨¨§
oM m`' oicn ipwf,'dewz FA oi`ixdW ¦§¥¦§¨¦¥¥¦§¨¤£¥

,xgnl EpzF` dgFC `EdEdEgiPd ¤¨§¨¨¦¦
.mdl EkldeEdfexn`PW(my)EaWIe' §¨§¨¤§¤¤¤¡©©¥§

,'mrlA mr a`Fn ixUmd wx iM ¨¥¨¦¦§¨¦©¥
FOr Ex`WpEkld oicn ipwf la` ¦§£¦£¨¦§¥¦§¨¨§

mdl(`negpz)(miyxtn ,`"n):g dxez ¨¤
(g).äìélä äô eðéìW itlÎgEx oi` ¦Ÿ©©§¨§¦¤¥©

oke ,dliNa `N` eilr dxFW WcTd©Ÿ¤¨¨¨¤¨©©§¨§¥
oke ,mlFrdÎzFOE` i`iap lklEpivn §¨§¦¥¨¨§¥¨¦

lv`oal'd eil` dlbPWmFlgA ¥¤¨¨¤¦§¨¥¨©£
xn`PW ,dliNd(ck ,`l ziy`xa)`aIe' ©©§¨¤¤¡©©¨Ÿ

mFlgA iOx`d oal l` midl ¡̀Ÿ¦¤¨¨¨£©¦©£
'dliNdawri xg` scxW xg`l] ©¨§¨§©©¤¨©©©©£Ÿ

,crlBd xdA FbiVde FziAn gxAW¤¨©¦¥§¦¦§©©¦§¨

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz '` oey`x meil inei xeriy

(è)íéLðàä éî øîàiå íòìa-ìà íéäìà àáiå©¨¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¦§¨®©¾Ÿ¤¦²¨«£¨¦¬
:Cnò älàä̈¥−¤¦¨«

i"yx£CnÚ ‰l‡‰ ÌÈL‡‰ ÈÓ∑יּכׁשלּו ּופֹוׁשעים בם ילכּו צּדיקים ה', ּדרכי יׁשרים (ר"ל ּבא; להטעֹותֹו ƒ»¬»ƒ»≈∆ƒ»ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
ּבראׁשית  ּבפרׁשת רּׁש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו ּבדברים, עּמֹו לּכנס לטֹובה, היתה האנׁשים מי ׁשאמר רּׁש"י ּכּונת ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָבם.
ׁשוה  ּדעּתֹו אין לפניו, ּגלּוי הּכל ׁשאין ּפעמים אמר: טעה) הּוא ּכי לטעּות, לבלעם ּבא א "אּיּכה", ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּבתבת

יבין  ולא לקּלל ׁשאּוכל עת אראה אני אף .עליו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(é)Cìî øtö-ïa ÷ìa íéäìàä-ìà íòìa øîàiå©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨«¡Ÿ¦®¨¨¯¤¦²Ÿ¤¬¤
:éìà çìL áàBî−̈¨©¬¥¨«

i"yx£'B‚Â ¯tˆŒÔa ˜Ïa∑ הּמלכים ּבעיני אני חׁשּוב ,ּבעיני חׁשּוב ׁשאיני .אףֿעלּֿפי »»∆ƒ…¿ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

(àé)õøàä ïéò-úà ñëéå íéøönî àöiä íòä äpä¦¥³¨¨Æ©Ÿ¥´¦¦§©½¦©§©−¤¥´¨¨®¤
Ba íçläì ìëeà éìeà Búà él-äá÷ äëì äzò©À̈§¨³¨«¨¦ÆŸ½©¬©²§¦¨¬¤−

:åézLøâå§¥«©§¦«
i"yx£ÈlŒ‰·˜∑(רבה ּומפרׁש(במדבר נֹוקב ׁשהּוא מ"ארהּֿלי" קׁשה לא (שם)∑ÂÈzL¯‚Â.זֹו ּובלק העֹולם. מן »»ƒְִֵֵֵֶָָָָָ¿≈«¿ƒִָָָָֹ

מּבלק  יֹותר ׂשֹונאם היה ּובלעם מעלי ; להּסיעם אּלא מבּקׁש איני מןֿהארץ". "ואגרׁשּנּו אּלא .אמר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

Ó‡Â¯ט  ÌÚÏa ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿»ƒ¿»«¬«
:CnÚc ÔÈl‡‰ ‡i¯·b ÔÓ»À¿«»»ƒ≈¿ƒ»

kÏÓ‡י  ¯Btˆ ¯a ˜Ïa ÈÈ Ì„˜ ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»√»¿»»»«ƒ«¿»
:È˙ÂÏ ÁÏL ·‡BÓ„¿»¿«¿»ƒ

ÔÈÚיא  ˙È ‡ÙÁÂ ÌÈ¯ˆnÓ ˜Ù Èc ‡nÚ ‡‰»«»ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ«¬»»≈
d˙È ÈÏ ËBÏ ‡˙È‡ ÔÚk ‡Ú¯‡„ ‡LÓLƒ¿»¿«¿»¿«ƒ»ƒ»≈
:dpÎ¯˙‡Â ·¯˜ d· ‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó»ƒƒÀ¿«»»≈¿»«¬»≈ƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

oke ,[FA rBti `NW d"awd Fxidfde§¦§¦¤Ÿ¦§©§¥
,miYWlR Kln Klnia` lv` Epivn̈¦¥¤£¦¤¤¤¤§¦§¦
xn`PW ,FziA l` dxU z` gwNWM§¤¨©¤¨¨¤¥¤¤¡©

FA(b ,k ziy`xa)l` midl` `aIe'©¨Ÿ¡Ÿ¦¤
LPd Fl xn`Ie dliNd mFlgA Klnia £̀¦¤¤©£©¨§¨©Ÿ¤¦§

'Ygwl xW` dX`d lr zn.z`fe ¥©¨¦¨£¤¨©§¨§Ÿ
`N` ixkpl dpikW iENiB oi`W itl§¦¤¥¦§¦¨§¨§¦¤¨

,calA i`xr KxcAKlFdd mc`M §¤¤£©¦§¨§¨¨©¥
`agdA FWbliR lv`Î`xwie ,`negpz) ¥¤¦©§§¥¨¥

(bi ,` dax:
.éìà 'ä øaãé øLàkeixacA hwp `l ©£¤§©¥¥¨Ÿ¨©¦§¨¨

,'izF` dEvi xW`M' :oFbM ,iEEiv oFWl§¦§©£¤§©¤¦
aFxA iM ,'il` xAci xW`M' `N ¤̀¨©£¤§©¥¥©¦§
iM migElXd ExAqIW WTiA Fze`B©£¨¦¥¤¦§§©§¦¦
Fpi`W ,KM icM cr FcAkn d"awd§©§©§¥¨¤¥
m` oFbM ,zFUrN dn eilr xfFbe dEvn§©¤§¥¨¨©©£§¦
wx `N` ,`l F` l`xUi z` lNwl Kli¥¥§©¥¤¦§¨¥Ÿ¤¨©
xn` KkitlE .dUri cviM Fl 'urin'§©¥¥©©£¤§¦¨¨©
z` lNwlE Klil dvx` m` :mdl̈¤¦¤§¤¥¥§©¥¤
wx oiYnn ip`e .mllw`e Kl` ,l`xUi¦§¨¥¥¥©£©§¥©£¦©§¦©
'il` xAci xW`M' 'd zvrA rFnWl¦§©©£©©£¤§©¥¥©

dide ,izkild didY otF` dfi`Am` §¥¤¤¦§¤£¦¨¦§¨¨¦
ipkilni(ipvrii)mc`ÎipA mr zkll ©§¦¥¦§©£¥¦¨¤¤¦§¥¨¨

,mkOr Kl` ,mkzFnMoMW`OW §§¤¥¥¦¨¤¤¥¤¨
W il xn`ioi`itl dfiYzl icFaM Ÿ©¦¤¥¤§¦§¦§¦¦

(il oYIW)KFldl,mkOrmr `N` ¤¦¥¦©£¦¨¤¤¨¦
mMn milFcB mixUoldl i"yxa x`eanke) ¨¦§¦¦¤

(bi weqt(l"kyn ,oexkfd):
.eáLiådaMr oFWloFWl `le ,`Ed ©¥§§©¨¨§Ÿ§

FziaA EaMrzp ,xnFlkE ,WOn 'daiWi'§¦¨©¨§©¦§©§§¥
xwFAd cr mW zFdWl:h dxez ¦§¨©©¤

(h).Cnò älàä íéLðàä éîs` ¦¨£¨¦¨¥¤¦¨©
l`W ,d"awd iptl rEcie iElB lMdW¤©Ÿ¨§¨©¦§¥¨©

iM ,md in FzF``a FzFrhdloYil - ¦¥¦§©§¨¦¥
mrlA drh ok`e ,zFrhl mFwn Fl¨¦§§¨¥¨¨¦§¨

eiElB lMd oi`W minrR' :xn` §¨©§¨¦¤¥©Ÿ¨
eilr deW FYrC oi` ,eiptllkA §¨¨¥©§¨¨¨¨§¨

,miPnGdoM m`zr d`x` ip` s` ©§©¦¦¥©£¦¤§¤¥
'oiai `le lNwl lkE`W`l mrlaE] ¤©§©¥§Ÿ¨¦¦§¨Ÿ

icM KxCd `Ed KMW oiadl FAl mÜ¦§¨¦¤¨©¤¤§¥
dNigY migzFRW ,mixacA qpMdl§¦¨¥¦§¨¦¤§¦§¦¨
mc` lv` EpivOW FnkE .dl`W oFWlA¦§§¥¨§¤¨¦¥¤¨¨

oFW`xd(h ,b ziy`xa),'dMI` Fl xn`Ie' ¨¦©Ÿ¤©¤¨
oiw lv` oke(h ,c my)['Lig` lad i`' §¥¥¤©¦¥¤¤¨¦

(`negpz)(`"eb):i dxez
(i)øBtö ïa ÷ìaa`Fn Kln.'Fbe ¨¨¤¦¤¤¨§

,d"awd iptl x`Rzdl KkA WTiA¦¥§¨§¦§¨¥¦§¥
:xnF`MaEWg ipi`W iRÎlrÎs` §¥©©¦¤¥¦¨

miklOd ipirA ip` aEWg ,LipirA- §¥¤¨£¦§¥¥©§¨¦
mrlA Kix`dW KFYn oM Ecnle§¨§¥¦¤¤¡¦¦§¨

`le ,'a`Fn Kln' x`FYd ztqFdA§¨©©©¤¤¨§Ÿ
EdEPiMW migElXd KxcM FpFWlA xSiw¦¥¦§§¤¤©§¦¤¦

wxFnWA:(fh weqt oldl)oA wlA xn` dM' ©¦§Ÿ¨©¨¨¤
,onfl wx dzid FzEklOW itl] 'xFRv¦§¦¤©§¨§¨©¦§©

dlrnl x`Fankezra d"c ,c weqt lirl i"yx) §©§¨§©§¨
(`iddFpi`W ,aEzMd oFWlA Epivn oke .§¥¨¦¦§©¨¤¥

['a`Fnl Kln' `N` 'a`Fn Kln' `xwp¦§¨¤¤¨¤¨¤¤§¨
(my)(x"yl ,`"eb):`i dxez

(`i).él äá÷z` `pFU did mrlA ¨¨¦¦§¨¨¨¥¤
,m`pFU did wlAW dOn xzFi l`xUi¦§¨¥¥¦©¤¨¨¨¨§¨
dkl' xn`W wlA oFWNn dPiW Kkitl§¦¨¦¨¦§¨¨¤¨©§¨

'iN dx`(e weqt lirl)iM ,'iN daw' hwpe , ¨¨¦§¨©¨¨¦¦
FfxzFidWw(dxEng),'iN dx`'n ¥¨¨£¨¥¨¨¦

WxtnE awFp `EdWlNwnE mXd z` ¤¥§¨¥¤©¥§©¥
['dl mY` mixEx` :oFbM](`negpz),m"`x) §£¦©¤©

(`"eb:
.åézLøâåokidn WxiR `NW xg`n §¥©§¦¥©©¤Ÿ¥©¥¥¨

mzF` Wxbl FWExiR ixd ,mWxbion §¨§¥£¥¥§¨¥¨¦
,mlFrd.mcinWdl EpiidC`l wlaE ¨¨§©§§©§¦¨¨¨Ÿ

'ux`d on EPWxb`e' `N` xn`lirl) ¨©¤¨©£¨§¤¦¨¨¤
(my-xnFlM`N` WTan ipi` §©¥¦§©¥¤¨

ilrn mriQdl-on EwgxzIW §©¦¨¥¨©¤¦§©£¦
,il` zFkEnQd zFvx`ddid mrlaE ¨£¨©§¥©¦§¨¨¨

wlAn xzFi m`pFU(`negpz),m"`x) §¨¥¦¨¨
(`"eb:ai dxez



פי wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz '` oey`x meil inei xeriy

(å)íeöò-ék äfä íòä-úà él-äøà àp-äëì äzòå§©¨Á§¨¨̧¨«¨¦¹¤¨¨´©¤À¦«¨¬
õøàä-ïî epLøâàå Ba-äkð ìëeà éìeà épnî àeäÆ¦¤½¦©³©Æ©¤½©«£¨«§¤−¦¨¨®¤
:øàeé øàz øLàå Cøáî Cøáz-øLà úà ézòãé ék¦´¨©À§¦¥³£¤§¨¥Æ§Ÿ̈½©«£¤¬¨−Ÿ¨«

i"yx£BaŒ‰k∑הּוא מׁשנה לׁשֹון אחר: ּדבר ּבהם. נּכה ועּמי ב)אני קה מהם (ב"מ לחּסר הּדמים מן לֹו מנּכה , «∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
B‚Â'.מעט  ÈzÚ„È Èk∑ מֹואב את להּכֹות ׁשעזרּתֹו סיחֹון, מלחמת .עלֿידי ְַƒ»«¿ƒ¿ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָ

(æ)eàáiå íãéa íéîñ÷e ïéãî éð÷æå áàBî éð÷æ eëìiå©¥̧§¹¦§¥³¨Æ§¦§¥´¦§½̈§¨¦−§¨¨®©¨¸ŸÆ
:÷ìá éøác åéìà eøaãéå íòìa-ìà¤¦§½̈©§©§¬¥−̈¦§¥¬¨¨«

i"yx£Ì„Èa ÌÈÓÒ˜e∑(שם):אחר ּדבר עּמי. ּתׁשמיׁשי ּכלי אין יאמר: ׁשּלא קסמים, מיני זה (שם)ּכל קסם ¿»ƒ¿»»ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּתֹועלת. ּבֹו אין - ידחנּו ואם מּמׁש, ּבֹו יׁש הּזאת, ּבּפעם עּמנּו יבא אם אמרּו: מדין; זקני ּבידם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹנטלּו
"וּיׁשבּו ׁשּנאמר: להם, והלכּו הּניחּוהּו ּתקוה! ּבֹו אין אמרּו: הּלילה", פה "לינּו להם ּכׁשאמר ,ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹלפיכ

להם  הלכּו מדין זקני אבל ֿ ּבלעם", עם .ׂשריֿמֹואב ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָ

(ç)íëúà éúáLäå äìélä äô eðéì íäéìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À¦³ŸÆ©©½§¨©«£¦«Ÿ¦³¤§¤Æ
áàBî-éøN eáLiå éìà ýåýé øaãé øLàk øác̈½̈©«£¤²§©¥¬§Ÿ̈−¥¨®©¥«§¬¨¥«−̈

:íòìa-íò¦¦§¨«
i"yx£‰ÏÈl‰ ‰Ù eÈÏ∑ לבן וכן העֹולם; אּמֹות נביאי לכל וכן ּבּלילה. אּלא עליו ׁשֹורה הּקדׁש רּוח אין ƒ…««¿»ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

ׁשּנאמר הּלילה, לא)ּבחלֹום ּפילגׁשֹו(בראשית אל ההֹול ּכאדם הּלילה". ּבחלֹום הארּמי אלֿלבן אלהים "וּיבא : ְְְְֱֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
‡ÈÏ.ּבהחבא  '‰ ¯a„È ¯L‡k∑ י ּכבֹודֹואם אין ׁשּמא עּמכם, אל ּכמֹותכם אדם ּבני עם ללכת מליכני ְֵֵָ«¬∆¿«≈≈»ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

מּכם  ּגדֹולים ׂשרים עם אּלא להל עּכבה ∑e·LiÂ.לתּתי .לׁשֹון ְְֲִִִִִִֶֶַָָֹ«≈¿ְַָָ

‡¯Èו  ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ÈÏ ËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡ ÔÚÎe¿«ƒ»¿«ƒ»«»»≈¬≈
·¯˜ d· ‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó ÈpÓ ‡e‰ ÛÈw«̇ƒƒƒ»ƒƒÀ¿«»»≈¿»
C¯·˙ Èc ˙È ‡Ú„È È¯‡ ‡Ú¯‡ ÔÓ dpÎ¯˙‡Â«¬»≈ƒ≈ƒ«¿»¬≈¿«¿»»ƒ¿»«

:ËÈÏ ËBÏ˙ È„Â C¯·Ó¿»»¿ƒ¿ƒ

iÓÒ˜Â‡ז  ÔÈ„Ó È·ÒÂ ·‡BÓ È·Ò eÏÊ‡Â«¬»»≈»¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿«»
dnÚ eÏÈlÓe ÌÚÏa ˙ÂÏ B˙‡Â ÔB‰È„Èaƒ≈«¬¿»ƒ¿»«ƒƒ≈

:˜Ï· ÈÓb˙tƒ¿»≈»»

Â‡˙·ח  ‡ÈÏÈÏa ‡Î‰ e˙Èa ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ»»¿≈¿»¿»≈
eÎÈ¯B‡Â ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡Ók ‡Ób˙t ÔBÎ˙È»¿ƒ¿»»¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ

:ÌÚÏa ÌÚ ·‡BÓ È·¯·«̄¿¿≈»ƒƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(e).Ba äkðxn`p wEqRd lMW s` ©¤©¤¨©¨¤¡©
`Ed mEvr iM'] cigi oFWlAiPOnilE` ¦§¨¦¦¨¦¤¦©

lkE`...'EPWxb`ehwpe dPiW o`M ,[ ©©£¨£¤¨¦¨§¨©
,'FA dM`' `le 'FA dMp' :miAx oFWl§©¦©¤§Ÿ©¤

:FWExitExaC .mda dMp iOre ip` ¥£¦§©¦©¤¨¤¨¨
xg``l :'dMp' zaizA xg` WExiR - ©¥¥©¥§¥©©¤Ÿ

xEQig oFWNn `N` d`Md oFWNn¦§©¨¨¤¨¦§¦
E ,oFrxbe`Ed dpWn oFWloFWl=) §¥§§¦§¨§

`le ,dR lrAW dxFYA iEvOd minkg£¨¦©¨©¨¤§©¤§Ÿ
EpipXW Ff oFbM (`xwOA(:dw n"a)dMpn ©¦§¨§¤¨¦§©¤

minCd on FlipicA zwqFr dpWOd] ¦©¨¦©¦§¨¤¤§¦¥
rxbl Wi minrtNW ,xMnnE gTn¦¨¦§¨¤¦§¨¦¥§¨¥©
gwFNd mNiXW oFnOd on xQglE§©¥¦©¨¤¦¥©¥©

.[Fl mxifgdlE`l m` :wlA xn` Kke §©£¦¨§¨¨©¨¨¦Ÿ
zFMpl lkE` `OW ,ixnbl mzF` gSp £̀©¥©¨§©§¦¤¨©§©

Ehrn mdn xQglmB ,df WExitlE] §©¥¥¤§¨§¥¤©
oFWl lkM ,`Ed cigi oFWl 'dMp' zaiY¥©©¤§¨¦§¨§

[wEqRd(`negpz)(oexkfd): ©¨
.'Bâå ézòãé ékzngln iciÎlr ¦¨©§¦§©§¥¦§¤¤

,a`Fn z` zFMdl FYxfrW ,oFgiq¦¤£©§§©¤¨
lNwl LitA gM WIW il rcFp mXn¦¨©¦¤¥Ÿ©§¦§©¥

KxalEi"WxA x`FanM]wEqRd lr §¨¥©§¨§©¦©©¨
(fk ,`k lirl)E`A milWOd Exn`i oM lr'©¥Ÿ§©Ÿ§¦Ÿ

WFAkl oFgiq lFki did `NW - 'oFAWg¤§¤Ÿ¨¨¨¦¦§
a`Fn Kln cIn oFAWg xird z ¤̀¨¦¤§¦©¤¤¨
mrlA z` xkUe Klde ,oFW`xd̈¦§¨©§¨©¤¦§¨

[Fllwl:f dxez §©§
(f).íãéa íéîñ÷emciA E`iad mdlM §¨¦§¨¨¥¥¦§¨¨¨

ipin,minqwmilMd ibEq lM xnFlM ¦¥§¨¦§©¨¥©¥¦
ziIUrl mdA miWOYWn minqFTdW¤©§¦¦§©§¦¨¤©£¦©

icM ,mdinqwÎilM oi`' xn`i `NW ¦§¥¤§¥¤ŸŸ©¥§¥
- 'iOr iWinWzz` `lnl lFki ipi`e ©§¦¦¦¦§¥¦¨¦§Ÿ¤

mkzWTAxg` xaC .zxg` KxC - ©¨©§¤¨¨©¥¤¤©¤¤
EglWPW oicn ipwf :mixaCd z` Wxtl§¨¥¤©§¨¦¦§¥¦§¨¤¦§§

mrlA l`drici mdl dzid md mB , ¤¦§¨©¥¨§¨¨¤§¦¨
mdinqw KFYnE ,minqTd zEpOE`A§¨©§¨¦¦¦§¥¤
lrW miIEqn oniq mdl `vi ,EUrW¤¨¨¨¨¤¦¨§¨¤©
lW FgFkA Wi m`d zrcl ElkEi eiR¦§¨©©©¦¥§¤
`l F` l`xUi z` lNwl mrlA¦§¨§©¥¤¦§¨¥Ÿ

minqwE' oFWNde]oniq ,FWExiR 'mciA §©¨§¨¦§¨¨¥¦¨
e .[mciA did minqw lWElhp df mqw ¤§¨¦¨¨§¨¨§¤¤¤¨§

`ai m`' ,Exn` ,oicn ipwf mcia§¨¨¦§¥¦§¨¨§¦¨Ÿ

) z`Gd mrRA EpOrEp`W (dpFW`xd ¦¨©©©©Ÿ¨¦¨¤¨
ixd ,eil` mi`Am`e ,WOn FA Wi ¨¦¥¨£¥¤©¨§¦

Epgcioniq ,oiYndl Epl WIW xn`ie ¦§¥§Ÿ©¤¥¨§©§¦¦¨
W `Ed.'zlrFz FA oi`ipwf mlE`e ¤¥¤¤§¨¦§¥

oniqA Epin`d `l mdOr E`AW a`Fn¨¤¨¦¨¤Ÿ¤¡¦§¦¨
.eilr Eknq `le dfxn`WM ,Kkitl ¤§Ÿ¨§¨¨§¦¨§¤¨©

'dliNd dt Epil' mdl(g weqt)Exn` , ¨¤¦Ÿ©©§¨¨§
oM m`' oicn ipwf,'dewz FA oi`ixdW ¦§¥¦§¨¦¥¥¦§¨¤£¥

,xgnl EpzF` dgFC `EdEdEgiPd ¤¨§¨¨¦¦
.mdl EkldeEdfexn`PW(my)EaWIe' §¨§¨¤§¤¤¤¡©©¥§

,'mrlA mr a`Fn ixUmd wx iM ¨¥¨¦¦§¨¦©¥
FOr Ex`WpEkld oicn ipwf la` ¦§£¦£¨¦§¥¦§¨¨§

mdl(`negpz)(miyxtn ,`"n):g dxez ¨¤
(g).äìélä äô eðéìW itlÎgEx oi` ¦Ÿ©©§¨§¦¤¥©

oke ,dliNa `N` eilr dxFW WcTd©Ÿ¤¨¨¨¤¨©©§¨§¥
oke ,mlFrdÎzFOE` i`iap lklEpivn §¨§¦¥¨¨§¥¨¦

lv`oal'd eil` dlbPWmFlgA ¥¤¨¨¤¦§¨¥¨©£
xn`PW ,dliNd(ck ,`l ziy`xa)`aIe' ©©§¨¤¤¡©©¨Ÿ

mFlgA iOx`d oal l` midl ¡̀Ÿ¦¤¨¨¨£©¦©£
'dliNdawri xg` scxW xg`l] ©¨§¨§©©¤¨©©©©£Ÿ

,crlBd xdA FbiVde FziAn gxAW¤¨©¦¥§¦¦§©©¦§¨
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(è)íéLðàä éî øîàiå íòìa-ìà íéäìà àáiå©¨¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¦§¨®©¾Ÿ¤¦²¨«£¨¦¬
:Cnò älàä̈¥−¤¦¨«

i"yx£CnÚ ‰l‡‰ ÌÈL‡‰ ÈÓ∑יּכׁשלּו ּופֹוׁשעים בם ילכּו צּדיקים ה', ּדרכי יׁשרים (ר"ל ּבא; להטעֹותֹו ƒ»¬»ƒ»≈∆ƒ»ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
ּבראׁשית  ּבפרׁשת רּׁש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו ּבדברים, עּמֹו לּכנס לטֹובה, היתה האנׁשים מי ׁשאמר רּׁש"י ּכּונת ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָבם.
ׁשוה  ּדעּתֹו אין לפניו, ּגלּוי הּכל ׁשאין ּפעמים אמר: טעה) הּוא ּכי לטעּות, לבלעם ּבא א "אּיּכה", ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּבתבת

יבין  ולא לקּלל ׁשאּוכל עת אראה אני אף .עליו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(é)Cìî øtö-ïa ÷ìa íéäìàä-ìà íòìa øîàiå©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨«¡Ÿ¦®¨¨¯¤¦²Ÿ¤¬¤
:éìà çìL áàBî−̈¨©¬¥¨«

i"yx£'B‚Â ¯tˆŒÔa ˜Ïa∑ הּמלכים ּבעיני אני חׁשּוב ,ּבעיני חׁשּוב ׁשאיני .אףֿעלּֿפי »»∆ƒ…¿ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

(àé)õøàä ïéò-úà ñëéå íéøönî àöiä íòä äpä¦¥³¨¨Æ©Ÿ¥´¦¦§©½¦©§©−¤¥´¨¨®¤
Ba íçläì ìëeà éìeà Búà él-äá÷ äëì äzò©À̈§¨³¨«¨¦ÆŸ½©¬©²§¦¨¬¤−

:åézLøâå§¥«©§¦«
i"yx£ÈlŒ‰·˜∑(רבה ּומפרׁש(במדבר נֹוקב ׁשהּוא מ"ארהּֿלי" קׁשה לא (שם)∑ÂÈzL¯‚Â.זֹו ּובלק העֹולם. מן »»ƒְִֵֵֵֶָָָָָ¿≈«¿ƒִָָָָֹ

מּבלק  יֹותר ׂשֹונאם היה ּובלעם מעלי ; להּסיעם אּלא מבּקׁש איני מןֿהארץ". "ואגרׁשּנּו אּלא .אמר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

Ó‡Â¯ט  ÌÚÏa ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿»ƒ¿»«¬«
:CnÚc ÔÈl‡‰ ‡i¯·b ÔÓ»À¿«»»ƒ≈¿ƒ»

kÏÓ‡י  ¯Btˆ ¯a ˜Ïa ÈÈ Ì„˜ ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»√»¿»»»«ƒ«¿»
:È˙ÂÏ ÁÏL ·‡BÓ„¿»¿«¿»ƒ

ÔÈÚיא  ˙È ‡ÙÁÂ ÌÈ¯ˆnÓ ˜Ù Èc ‡nÚ ‡‰»«»ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ«¬»»≈
d˙È ÈÏ ËBÏ ‡˙È‡ ÔÚk ‡Ú¯‡„ ‡LÓLƒ¿»¿«¿»¿«ƒ»ƒ»≈
:dpÎ¯˙‡Â ·¯˜ d· ‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó»ƒƒÀ¿«»»≈¿»«¬»≈ƒ≈
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,onfl wx dzid FzEklOW itl] 'xFRv¦§¦¤©§¨§¨©¦§©
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וגרוגרוגרוגרׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיויויויו:::: ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו להלהלהלהּלּלּלּלחםחםחםחם אאאאּוּוּוּוכלכלכלכל אאאאּוּוּוּולילילילי .... .... ממממּמּמּמּמצריםצריםצריםצרים ההההּיּיּיּיצאצאצאצא העםהעםהעםהעם ִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹההההּנּנּנּנהההה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
יֹותר  ׂשֹונאם היה ּובלעם מעלי, להּסיעם אּלא מבּקׁש איני הארץ, מן ואגרׁשּנּו אּלא אמר לא ּובלק העֹולם, מן - ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹוגרׁשּתיו

ובפרש"י)מּבלק יא. רק .(כב, - ּבּקללה למעט ּבלעם התּכּון "וגרׁשּתיו" ׁשּבאמירת ,להיפ הסּבירּו הּתֹורה מּמפרׁשי ּכּמה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
העֹולם. מּכל לגרׁשם התּכּון הארץ" מן "ואגרׁשּנּו ׁשאמר ּובלק זה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָמּמקֹום

ּבֹו יּלחמּו יׂשראל ׁשּבני מּכ היה ּבלק ׁשל ּפחדֹו ּדהּנה מּבלק, יֹותר ׂשֹונאם ּדבלעם להא רׁש"י ׁשל הכרחֹו לבאר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָויׁש
והלא  יׂשראל מּבני ּבלק נתירא מּדּוע להבין, וצרי להכריתני", הם "קרֹובים - מּמּולי" יֹוׁשב "והּוא הּפסּוק על ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹוכפירש"י

ּבעצמֹו ּבלק ׁשראה ּוכפי וגֹו' מֹואב" את ּתּצר "אל לבני נצטּוּו נּתן לא וכאׁשר לגבּולם, ּבאּו ולא מֹואב ארץ את ׁשהּקיפּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
מלחמה? עּמהם עׂשּו לא ּבארצם, לעבר רׁשּות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֹיׂשראל

אינם  יׂשראל ׁשּבני  לכ ׁשהּסּבה וחׁשבּו מֹואב ", את  ּתצר ּד"אל הּצּוּוי את ידעּו ׁשּלא  ּבפׁשטּות , י"ל (ּובלק) למֹואב ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבנֹוגע
ׁשּנּצחּו לאמֹורי" יׂשראל עׂשה אׁשר "את ׁשּׁשמעּו לאחר ולכן עליהם", ּבטּוחים ׁש"היּו ועֹוג סיחֹון מּפני הּוא עּמהם ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָלֹוחמים
ואם  הּצּוּוי, מּפני הּוא עּמהם נלחמּו לא יׂשראל ׁשּבני ׁשהּטעם וידע היה נביא ּבלעם הרי עצ"ע אּולם מאד. נתיראּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹאֹותם,

לפחד? מּמה לֹו ׁשאין לבלק ענה לא מּדּוע ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּכן
הי  ׁש"ּבלעם רׁש"י ּכתב ּתֹוצאה ולכן היתה ּבלק ׁשל ׂשנאתֹו אחר: מּסּוג היתה ׁשּׂשנאתֹו היינּו מּבלק", יֹותר ׂשֹונאם ה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ּבלי  עצמית ׂשנאה היתה יׂשראל לבני ּבלעם ׁשל ׂשנאתֹו מה־ׁשאין־ּכן ארצֹו, את וּיכּבׁשּו עּמֹו יּלחמּו יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָמּיראתֹו
ּולקּללם. ליׂשראל להּזיק הזּדּמנּות חּפׂש ּכי לפחד, מּמה לֹו ׁשאין לבלק ּבלעם ּגּלה לא ולכן ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹטעם,

(áé)àì íänò Cìú àì íòìa-ìà íéäìà øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¦§½̈¬Ÿ¥¥−¦¨¤®³Ÿ
:àeä Ceøá ék íòä-úà øàú̈ŸÆ¤¨½̈¦¬¨−«

i"yx£Ì‰nÚ CÏ˙ ‡Ï∑(שם),ּבמקֹומי אקּללם ּכן אם לֹו: לֹו:אמר אמר אתֿהעם!". תאר "לא לֹו: אמר …≈≈ƒ»∆ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ
לּדבֹורה): (ס"א לּצרעה אֹומרים מׁשל הּוא". ּברּו "ּכי ,לברכת צריכים אינם לֹו: אמר אברכם, ּכן ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָאם

"מעקצ ולא מּדבׁש ."לא ְְְִֵֵֵֹֹֻֻ

ß fenz 'a ipy mei ß

(âé)eëì ÷ìá éøN-ìà øîàiå ø÷aa íòìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ¤¨¥´¨½̈§−
:íënò Cìäì ézúì ýåýé ïàî ék íëöøà-ìà¤©§§¤®¦µ¥¥´§Ÿ̈½§¦¦−©«£¬Ÿ¦¨¤«

i"yx£ÌÎnÚ CÏ‰Ï∑ּברׁשּותֹו ׁשהּוא לגּלֹות רצה ולא ּגבֹוהה, ׁשרּוחֹו למדנּו מּכם; ּגדֹולים ׂשרים עם אּלא «¬…ƒ»∆ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבלק  עֹוד וּיסף לפיכ ּגּסּות, ּבלׁשֹון אּלא מקֹום, .ׁשל ְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

˙ËeÏיב  ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ˙ ‡Ï ÌÚÏ·Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»»≈≈ƒ¿»¿
:‡e‰ CÈ¯· È¯‡ ‡nÚ ˙È»«»¬≈¿ƒ

·Ï˜יג  È·¯·¯Ï ¯Ó‡Â ‡¯Ùˆa ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»¿«¿»«¬«¿«¿¿≈»»
ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯ ˙ÈÏ È¯‡ ÔBÎÚ¯‡Ï eÏÈÊ‡¡ƒ¿«¿¬¬≈≈«¬»√»¿»

:ÔBÎnÚ ÏÊÓÏ È˜aLÓÏ¿ƒ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx
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,'mrd z` x`l mdOr Klz `l'iM Ÿ¥¥¦¨¤¨Ÿ¤¨¨¦
xn` dNigYA :o`M Eid zFxin` iYW§¥£¦¨¨©§¦¨¨©

,'mdOr Klz `l' FlFl xn`,mrlA Ÿ¥¥¦¨¤¨©¦§¨
mlNw` oMÎm`'o`Mxn` .'inFwnA ¦¥£©§¥¨¦§¦¨©

'mrd z` xF`z `l' ,Fl,Fl xn` . Ÿ¨¤¨¨¨©
mpi`' ,Fl xn` .'mkxa` oMÎm`'¦¥£¨£¥¨©¥¨

.'`Ed KExa iM ,Lzkxal mikixviM §¦¦§¦§¨§¦¨¦
did `l l`xUil `pFU didW KFYn¦¤¨¨¥§¦§¨¥Ÿ¨¨
FzF`kE ,FzkxaA mB d"awd utg̈¥©§¦§¨§

dlWnitA xEbXd dnkg xn`n - ©¨¨©£©¨§¨©¨§¦

:zFIxAddrxvl mixnF`zpzFPd ©§¦§¦§¦§¨©¤¤
:zvwFr mbe WaC`le KiWaECn `l' §©§©¤¤Ÿ¦§¥§Ÿ

- 'KivwErn,EpY`n iwgxzd xnFlM ¥§¥§©¦§©£¦¥¦¨
mlE`e] KWaC lr Epgp` mixYenE§©§¦£©§©¦§¥§¨
Fnvr iRn Exn`p `l ,sFQal eizFkxA¦§¨§©Ÿ¤¤§¦¦©§
z` mU didW d"awd iRn `N ¤̀¨¦¦¤¨¨¨¤

xn`PW FnM mrla itA eixaC,bk oldl) §¨¨§¦¦§¨§¤¤¡©
(fhl` aEW xn`Ie ,eitA xaC mUIe'©¨¤¨¨§¦©Ÿ¤¤

['xAcz dke wlA(my),m"`x) ¨¨§Ÿ§©¥
(`"eb:bi dxez
(bi).íënò CìäìmixU mr `N` ©£Ÿ¦¨¤¤¨¦¨¦

Mn milFcBEpcOl .m,dfA aEzMd §¦¦¤¦§¨©¨¨¤

FgExWmrlA lWddFab,dzid ¤¤¦§¨§¨¨§¨
,did oYe`B xnFlMmdn xiYqn didW §©©©§¨¨¨¤¨¨©§¦¥¤

xTird z`zFNbl dvx `lemdl ¤¨¦¨§Ÿ¨¨§©¨¤
mFwn lW FzEWxA `EdWFl xn`W ¤¦§¤¨¤¨©

,'mrd z` x`z `l'`N`mdil` xAiC Ÿ¨Ÿ¤¨¨¤¨¦¥£¥¤
,zEQB oFWlA`Ed aEMird mrh ENi`M ¦§©§¦©©¨¦

,mllbAzkll FcFak itl df oi`W ¦§¨¨¤¥¤§¦§¨¤¤
,mdOrwlA cFr sqFIe' :KkitlglW ¦¨¤§¦¨©¤¨¨§Ÿ©

'dN`n micAkpe miAx mixU(eh weqt) ¨¦©¦§¦§¨¦¥¥¤
'd xaci xy`k d"c ,g weqt lirl i"yxa cer d`xe)

(il`(`"eb):ci dxez

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'a ipy meil inei xeriy

(ãé)ïàî eøîàiå ÷ìa-ìà eàáiå áàBî éøN eîe÷iå©¨¸Æ¨¥´½̈©¨−Ÿ¤¨¨®©´Ÿ§½¥¥¬
:eðnò Cìä íòìa¦§−̈£¬Ÿ¦¨«

(åè)íéãaëðå íéaø íéøN çìL ÷ìa ãBò óñiå©¬Ÿ¤−¨¨®§´Ÿ©¨¦½©¦¬§¦§¨¦−
:älàî¥¥«¤

(æè)÷ìa øîà äk Bì eøîàiå íòìa-ìà eàáiå©¨−Ÿ¤¦§¨®©´Ÿ§À³Ÿ¨©Æ¨¨´
:éìà Cìäî òðnú àð-ìà øBtö-ïa¤¦½©¨¬¦¨©−¥«£¬Ÿ¥¨«

(æé)éìà øîàz-øLà ìëå ãàî Eãaëà ãaë-ék¦«©¥³£©¤§Æ§½Ÿ§²Ÿ£¤Ÿ©¬¥©−
:äfä íòä úà él-äá÷ àp-äëìe äNòà¤«¡¤®§¨¨Æ¨«¨¦½¥−¨¨¬©¤«

i"yx£„‡Ó E„aÎ‡ „aÎŒÈk∑(רבה נֹותן (במדבר אני סיחֹון) ּבמלחמת (ר"ל לׁשעבר נֹוטל ּׁשהיית מּמה יֹותר ƒ«≈¬«∆¿¿…ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ל. ְ

(çé)éì-ïzé-íà ÷ìá éãáò-ìà øîàiå íòìa ïòiå©©©́¦§À̈©¸Ÿ¤Æ¤©§¥´¨½̈¦¦¤¦¬
ét-úà øáòì ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî ÷ìá̈¨²§¬Ÿ¥−¤´¤§¨¨®´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦̧

:äìBãâ Bà äpè÷ úBNòì éäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ½̈©«£¬§©−̈¬§¨«
i"yx£·‰ÊÂ ÛÒk B˙È· ‡ÏÓ∑ ּכסף ּכל לי לּתן לֹו ראּוי אמר: אחרים. ממֹון ּומחּמד רחבה ׁשּנפׁשֹו למדנּו, ¿…≈∆∆¿»»ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

נֹוצח  וּדאי ואני נֹוצח, אינֹו ספק נֹוצח ספק רּבֹות, חילֹות לׂשּכר צרי ׁשהרי ׁשּלֹו, ÚÏ·¯.וזהב ÏÎe‡ ‡Ï∑ ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ…««¬…
מּפי  האבֹות ׁשּנתּברכּו הּברכֹות לבּטל יכֹול ׁשאינֹו ּכאן, ונתנּבא אחרים, ּברׁשּות ׁשהּוא ּגּלה ּכרחֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָעל

.הּׁשכינה  ְִַָ

(èé)äòãàå äìélä ízà-íb äæá àð eáL äzòå§©À̈§¸¨¬¨¤²©©¤−©¨®§¨§¥´§½̈
:énò øac ýåýé óñi-äî©Ÿ¥¬§Ÿ̈−©¥¬¦¦«

i"yx£Ìz‡ŒÌb∑ ּכראׁשֹונים נפׁש ּבפחי ליל סֹופכם אּתם ּגם הכׁשילֹו: ּדבריו ∑ÛÒiŒ‰Ó.ּפיו יׁשּנה לא ««∆ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ«…≈ְְֶַָָֹ
עלֿידֹו ּברכֹות להם להֹוסיף ׁשעתיד נתנּבא ּכאן !לבר יֹוסיף ׁשּלא הלואי לקללה; .מּברכה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

e¯Ó‡Âיד  ˜Ïa ˙ÂÏ B˙‡Â ·‡BÓ È·¯·¯ eÓ˜Â¿»«¿¿≈»«¬¿»»»«¬»
:‡nÚ È˙ÓÏ ÌÚÏa ·¯Ò»≈ƒ¿»¿≈≈ƒ»»

ÔÈ‡ÈbÒטו  ÔÈ·¯·¯ ÁÏLÓÏ ˜Ïa „BÚ ÛÒB‡Â¿≈»»¿ƒ¿««¿¿ƒ«ƒƒ
:ÔÈl‡Ó ÔÈ¯ÈwÈÂ¿«ƒƒ≈ƒ≈

‡Ó¯טז  Ô„k dÏ e¯Ó‡Â ÌÚÏa ˙ÂÏ B˙‡Â«¬¿»ƒ¿»«¬»≈ƒ¿«¬«
È˙ÓlÓ ÚÓ˙z ÔÚÎ ‡Ï ¯Btˆ ¯a ˜Ïa»»«ƒ»¿«ƒ¿¿«ƒ¿≈≈

:È˙ÂÏ¿»ƒ

ÈÏיז  ¯ÓÈ˙ Èc ÏÎÂ ‡„ÁÏ Cp¯wÈ‡ ‡¯˜È È¯‡¬≈«¿»¬«¿ƒ»«¬»¿…ƒ≈«ƒ
:ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ÈÏ ËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡Â „aÚ‡«¿≈¿ƒ»¿«ƒ»«»»≈

ÔzÈיח  Ì‡ ˜Ï· È„·ÚÏ ¯Ó‡Â ÌÚÏa ·˙‡Â¿»≈ƒ¿»«¬«¿«¿≈»»ƒƒ∆
eL¯ ÈÏ ˙ÈÏ ·‰„e ÛÒk d˙È· ÈÏÓ ˜Ï· ÈÏƒ»»¿≈≈≈¿«¿»≈ƒ¿
„aÚÓÏ È‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ ¯aÚÓÏ¿∆¿««¿≈«≈¿»«¿»¡»ƒ¿∆¿«

:‡˙a¯ B‡ ‡z¯ÚÊ¿∆¿»«¿»

ÈÏÈÏa‡יט  Ôez‡ Û‡ ‡Î‰ ÔÚÎ eÎÈ¯B‡ ÔÚÎe¿«ƒ¿«»»««¿≈¿»
:ÈnÚ ‡ÏlÓÏ ÈÈ ÛÒBÈ ‡Ó Úc‡Â¿ƒ«»≈¿»¿«»»ƒƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fi).ãàî Eãaëà ãaë ékmElWzA ¦©¥£©¤§§Ÿ§©§
iM ,ax oFnnlhFp ziidX dOn xzFi ¨©¦¥¦©¤¨¦¨¥

xarWl(zFncFw minrtA)ozFp ip` §¤¨©¦§¨¦§£¦¥
LldYrLxkUAd"c ,e weqt lirl i"yx d`x) §©¨¦§¨§

(izrci ik(`negpz):gi dxez
(gi).áäæå óñk Búéá àìîEpcOl §Ÿ¥¤¤§¨¨¦§¨

,dfA aEzMdFWtPWmrlA lWdagx ©¨¨¤¤©§¤¦§¨§¨¨
dzid:xn` ,mixg` oFnn cOgnE , ¨§¨§©¥¨£¥¦¨©

mllw`W dllTd xkUA'Fl iE`x ¦§©©§¨¨¤£©§¥¨
,FNW adfe sqM lM il oYilixdW ¦¤¦¨¤¤§¨¨¤¤£¥
did mdA mgNdl wEwf did ENi`Kixv ¦¨¨¨§¦¨¥¨¤¨¨¨¦

zFliig xFMUl(`av icEcB)zFAx ¦§£¨§¥¨¨©
z`f lM mre ,ax oFnnAgvFp wtq §¨©§¦¨Ÿ¨¥¥©

'gvFp i`Ce ip`e ,gvFp Fpi` wtq(my): ¨¥¥¥©©£¦©©¥©

øBáòì ìëeà àìiR z`dYr cr .'d Ÿ©©£¤¦©©¨
i`Xx `Ed ENi`M Fnvr miUn did̈¨¥¦©§§¦©©

o`M mlE` ,FpFvxM zFUrlFgxMÎlr ©£¦§¨¨©¨§
dNB,mixg` zEWxA `EdWFpi`e ¦¨¤¦§£¥¦§¥

dlFcB F` dPhw zFUrl i`Xx©©©£§©¨§¨
.FzEWx icrlAno`k `ApzpeoFWlA] ¦©§£¥§§¦§©¥¨¦§

`l'lkE`z` xFarliRm` s`W [''d Ÿ©©£¤¦¤©¦
itl ,Fzllw lirFY `l mllwiFpi`W §©§¥Ÿ¦¦§¨§¦¤¥

EkxAzPW zFkxAd lHal lFkï§©¥©§¨¤¦§¨£
dpikXd iRn zFa`dz` zFAxdl ¨¨¦¦©§¦¨§©§¤

dlgpl ux`d z` mdl oYile ,mrxf©§¨§¦¥¨¤¤¨¨¤§©£¨
,dzid FYrCn `NW ,Ff d`Eap mlE`e]§¨§¨¤Ÿ¦©§¨§¨
xn`nkE .DA WiBxd `l `Ed s`e§©Ÿ¦§¦¨§©£©
`Aip' :dN` oFbM zF`Eap lr minkg£¨¦©§§¥¤¦¨

x`W mB Kke .'`Aip dn rci `le§Ÿ¨©©¦¨§¨©§¨
zFfnxp odW oNdl zFxMfEOd zF`EaPd©§©§¨§©¨¤¥¦§¨

[FpFWl KFzA(my),l"kyn ,m"`x) §§
(a"a:hi dxez

(hi).ízà íbFliWkd eiRdeWdW ©©¤¦¦§¦¤¦§¨
FYrCn `NWe ,mdincFw l` mzF`¨¤§¥¤§¤Ÿ¦©§

:xnF`W inM ,eiRn d`Eap dwxfpmB' ¦§§¨§¨¦¦§¦¤¥©
WtpÎigtA Klil mktFq mY ©̀¤§¤¥¥§©¥¤¤

.'mipFW`xM`l xaC lW FtFqA ,oMW ¨¦¦¤¥§¤¨¨Ÿ
lNiw `NW ,mElM mzEgilW dlirFd¦¨§¦¨§¤Ÿ¦¥
xrv lM] mzF` KxiA `N` l`xUi z ¤̀¦§¨¥¤¨¥¥¨¨©©
iExw dniIwzp `NW dewY zngn `Ad©¨¥£©¦§¨¤Ÿ¦§©§¨¨

['Wtp igR'(l"kyn): ©¥¤¤
.óñi äîmrRA ,mdl xn` KM ©Ÿ¥¨¨©¨¤©©©



פג wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'a ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 85 'nr g"l wlg y"ewl t"r)

wlal mrlA oiA d`pVA wENgd©¦©¦§¨¥¦§¨§¨¨

וגרוגרוגרוגרׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיויויויו:::: ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו להלהלהלהּלּלּלּלחםחםחםחם אאאאּוּוּוּוכלכלכלכל אאאאּוּוּוּולילילילי .... .... ממממּמּמּמּמצריםצריםצריםצרים ההההּיּיּיּיצאצאצאצא העםהעםהעםהעם ִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹההההּנּנּנּנהההה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
יֹותר  ׂשֹונאם היה ּובלעם מעלי, להּסיעם אּלא מבּקׁש איני הארץ, מן ואגרׁשּנּו אּלא אמר לא ּובלק העֹולם, מן - ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹוגרׁשּתיו

ובפרש"י)מּבלק יא. רק .(כב, - ּבּקללה למעט ּבלעם התּכּון "וגרׁשּתיו" ׁשּבאמירת ,להיפ הסּבירּו הּתֹורה מּמפרׁשי ּכּמה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
העֹולם. מּכל לגרׁשם התּכּון הארץ" מן "ואגרׁשּנּו ׁשאמר ּובלק זה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָמּמקֹום

ּבֹו יּלחמּו יׂשראל ׁשּבני מּכ היה ּבלק ׁשל ּפחדֹו ּדהּנה מּבלק, יֹותר ׂשֹונאם ּדבלעם להא רׁש"י ׁשל הכרחֹו לבאר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָויׁש
והלא  יׂשראל מּבני ּבלק נתירא מּדּוע להבין, וצרי להכריתני", הם "קרֹובים - מּמּולי" יֹוׁשב "והּוא הּפסּוק על ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹוכפירש"י

ּבעצמֹו ּבלק ׁשראה ּוכפי וגֹו' מֹואב" את ּתּצר "אל לבני נצטּוּו נּתן לא וכאׁשר לגבּולם, ּבאּו ולא מֹואב ארץ את ׁשהּקיפּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
מלחמה? עּמהם עׂשּו לא ּבארצם, לעבר רׁשּות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֹיׂשראל

אינם  יׂשראל ׁשּבני  לכ ׁשהּסּבה וחׁשבּו מֹואב ", את  ּתצר ּד"אל הּצּוּוי את ידעּו ׁשּלא  ּבפׁשטּות , י"ל (ּובלק) למֹואב ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבנֹוגע
ׁשּנּצחּו לאמֹורי" יׂשראל עׂשה אׁשר "את ׁשּׁשמעּו לאחר ולכן עליהם", ּבטּוחים ׁש"היּו ועֹוג סיחֹון מּפני הּוא עּמהם ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָלֹוחמים
ואם  הּצּוּוי, מּפני הּוא עּמהם נלחמּו לא יׂשראל ׁשּבני ׁשהּטעם וידע היה נביא ּבלעם הרי עצ"ע אּולם מאד. נתיראּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹאֹותם,

לפחד? מּמה לֹו ׁשאין לבלק ענה לא מּדּוע ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּכן
הי  ׁש"ּבלעם רׁש"י ּכתב ּתֹוצאה ולכן היתה ּבלק ׁשל ׂשנאתֹו אחר: מּסּוג היתה ׁשּׂשנאתֹו היינּו מּבלק", יֹותר ׂשֹונאם ה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ּבלי  עצמית ׂשנאה היתה יׂשראל לבני ּבלעם ׁשל ׂשנאתֹו מה־ׁשאין־ּכן ארצֹו, את וּיכּבׁשּו עּמֹו יּלחמּו יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָמּיראתֹו
ּולקּללם. ליׂשראל להּזיק הזּדּמנּות חּפׂש ּכי לפחד, מּמה לֹו ׁשאין לבלק ּבלעם ּגּלה לא ולכן ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹטעם,

(áé)àì íänò Cìú àì íòìa-ìà íéäìà øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¦§½̈¬Ÿ¥¥−¦¨¤®³Ÿ
:àeä Ceøá ék íòä-úà øàú̈ŸÆ¤¨½̈¦¬¨−«

i"yx£Ì‰nÚ CÏ˙ ‡Ï∑(שם),ּבמקֹומי אקּללם ּכן אם לֹו: לֹו:אמר אמר אתֿהעם!". תאר "לא לֹו: אמר …≈≈ƒ»∆ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ
לּדבֹורה): (ס"א לּצרעה אֹומרים מׁשל הּוא". ּברּו "ּכי ,לברכת צריכים אינם לֹו: אמר אברכם, ּכן ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָאם

"מעקצ ולא מּדבׁש ."לא ְְְִֵֵֵֹֹֻֻ

ß fenz 'a ipy mei ß

(âé)eëì ÷ìá éøN-ìà øîàiå ø÷aa íòìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ¤¨¥´¨½̈§−
:íënò Cìäì ézúì ýåýé ïàî ék íëöøà-ìà¤©§§¤®¦µ¥¥´§Ÿ̈½§¦¦−©«£¬Ÿ¦¨¤«

i"yx£ÌÎnÚ CÏ‰Ï∑ּברׁשּותֹו ׁשהּוא לגּלֹות רצה ולא ּגבֹוהה, ׁשרּוחֹו למדנּו מּכם; ּגדֹולים ׂשרים עם אּלא «¬…ƒ»∆ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבלק  עֹוד וּיסף לפיכ ּגּסּות, ּבלׁשֹון אּלא מקֹום, .ׁשל ְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

˙ËeÏיב  ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ˙ ‡Ï ÌÚÏ·Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»»≈≈ƒ¿»¿
:‡e‰ CÈ¯· È¯‡ ‡nÚ ˙È»«»¬≈¿ƒ

·Ï˜יג  È·¯·¯Ï ¯Ó‡Â ‡¯Ùˆa ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»¿«¿»«¬«¿«¿¿≈»»
ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯ ˙ÈÏ È¯‡ ÔBÎÚ¯‡Ï eÏÈÊ‡¡ƒ¿«¿¬¬≈≈«¬»√»¿»

:ÔBÎnÚ ÏÊÓÏ È˜aLÓÏ¿ƒ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ai)íänò Cìú àìz` xF`z `l Ÿ¥¥¦¨¤Ÿ¨¤
.mrdxn`p `llMd:cg` xn`nA ¨¨Ÿ¤¡©©Ÿ§©£¨¤¨

,'mrd z` x`l mdOr Klz `l'iM Ÿ¥¥¦¨¤¨Ÿ¤¨¨¦
xn` dNigYA :o`M Eid zFxin` iYW§¥£¦¨¨©§¦¨¨©

,'mdOr Klz `l' FlFl xn`,mrlA Ÿ¥¥¦¨¤¨©¦§¨
mlNw` oMÎm`'o`Mxn` .'inFwnA ¦¥£©§¥¨¦§¦¨©

'mrd z` xF`z `l' ,Fl,Fl xn` . Ÿ¨¤¨¨¨©
mpi`' ,Fl xn` .'mkxa` oMÎm`'¦¥£¨£¥¨©¥¨

.'`Ed KExa iM ,Lzkxal mikixviM §¦¦§¦§¨§¦¨¦
did `l l`xUil `pFU didW KFYn¦¤¨¨¥§¦§¨¥Ÿ¨¨
FzF`kE ,FzkxaA mB d"awd utg̈¥©§¦§¨§

dlWnitA xEbXd dnkg xn`n - ©¨¨©£©¨§¨©¨§¦

:zFIxAddrxvl mixnF`zpzFPd ©§¦§¦§¦§¨©¤¤
:zvwFr mbe WaC`le KiWaECn `l' §©§©¤¤Ÿ¦§¥§Ÿ

- 'KivwErn,EpY`n iwgxzd xnFlM ¥§¥§©¦§©£¦¥¦¨
mlE`e] KWaC lr Epgp` mixYenE§©§¦£©§©¦§¥§¨
Fnvr iRn Exn`p `l ,sFQal eizFkxA¦§¨§©Ÿ¤¤§¦¦©§
z` mU didW d"awd iRn `N ¤̀¨¦¦¤¨¨¨¤

xn`PW FnM mrla itA eixaC,bk oldl) §¨¨§¦¦§¨§¤¤¡©
(fhl` aEW xn`Ie ,eitA xaC mUIe'©¨¤¨¨§¦©Ÿ¤¤

['xAcz dke wlA(my),m"`x) ¨¨§Ÿ§©¥
(`"eb:bi dxez
(bi).íënò CìäìmixU mr `N` ©£Ÿ¦¨¤¤¨¦¨¦

Mn milFcBEpcOl .m,dfA aEzMd §¦¦¤¦§¨©¨¨¤

FgExWmrlA lWddFab,dzid ¤¤¦§¨§¨¨§¨
,did oYe`B xnFlMmdn xiYqn didW §©©©§¨¨¨¤¨¨©§¦¥¤

xTird z`zFNbl dvx `lemdl ¤¨¦¨§Ÿ¨¨§©¨¤
mFwn lW FzEWxA `EdWFl xn`W ¤¦§¤¨¤¨©

,'mrd z` x`z `l'`N`mdil` xAiC Ÿ¨Ÿ¤¨¨¤¨¦¥£¥¤
,zEQB oFWlA`Ed aEMird mrh ENi`M ¦§©§¦©©¨¦

,mllbAzkll FcFak itl df oi`W ¦§¨¨¤¥¤§¦§¨¤¤
,mdOrwlA cFr sqFIe' :KkitlglW ¦¨¤§¦¨©¤¨¨§Ÿ©

'dN`n micAkpe miAx mixU(eh weqt) ¨¦©¦§¦§¨¦¥¥¤
'd xaci xy`k d"c ,g weqt lirl i"yxa cer d`xe)

(il`(`"eb):ci dxez

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'a ipy meil inei xeriy

(ãé)ïàî eøîàiå ÷ìa-ìà eàáiå áàBî éøN eîe÷iå©¨¸Æ¨¥´½̈©¨−Ÿ¤¨¨®©´Ÿ§½¥¥¬
:eðnò Cìä íòìa¦§−̈£¬Ÿ¦¨«

(åè)íéãaëðå íéaø íéøN çìL ÷ìa ãBò óñiå©¬Ÿ¤−¨¨®§´Ÿ©¨¦½©¦¬§¦§¨¦−
:älàî¥¥«¤

(æè)÷ìa øîà äk Bì eøîàiå íòìa-ìà eàáiå©¨−Ÿ¤¦§¨®©´Ÿ§À³Ÿ¨©Æ¨¨´
:éìà Cìäî òðnú àð-ìà øBtö-ïa¤¦½©¨¬¦¨©−¥«£¬Ÿ¥¨«

(æé)éìà øîàz-øLà ìëå ãàî Eãaëà ãaë-ék¦«©¥³£©¤§Æ§½Ÿ§²Ÿ£¤Ÿ©¬¥©−
:äfä íòä úà él-äá÷ àp-äëìe äNòà¤«¡¤®§¨¨Æ¨«¨¦½¥−¨¨¬©¤«

i"yx£„‡Ó E„aÎ‡ „aÎŒÈk∑(רבה נֹותן (במדבר אני סיחֹון) ּבמלחמת (ר"ל לׁשעבר נֹוטל ּׁשהיית מּמה יֹותר ƒ«≈¬«∆¿¿…ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ל. ְ

(çé)éì-ïzé-íà ÷ìá éãáò-ìà øîàiå íòìa ïòiå©©©́¦§À̈©¸Ÿ¤Æ¤©§¥´¨½̈¦¦¤¦¬
ét-úà øáòì ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî ÷ìá̈¨²§¬Ÿ¥−¤´¤§¨¨®´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦̧

:äìBãâ Bà äpè÷ úBNòì éäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ½̈©«£¬§©−̈¬§¨«
i"yx£·‰ÊÂ ÛÒk B˙È· ‡ÏÓ∑ ּכסף ּכל לי לּתן לֹו ראּוי אמר: אחרים. ממֹון ּומחּמד רחבה ׁשּנפׁשֹו למדנּו, ¿…≈∆∆¿»»ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

נֹוצח  וּדאי ואני נֹוצח, אינֹו ספק נֹוצח ספק רּבֹות, חילֹות לׂשּכר צרי ׁשהרי ׁשּלֹו, ÚÏ·¯.וזהב ÏÎe‡ ‡Ï∑ ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ…««¬…
מּפי  האבֹות ׁשּנתּברכּו הּברכֹות לבּטל יכֹול ׁשאינֹו ּכאן, ונתנּבא אחרים, ּברׁשּות ׁשהּוא ּגּלה ּכרחֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָעל

.הּׁשכינה  ְִַָ

(èé)äòãàå äìélä ízà-íb äæá àð eáL äzòå§©À̈§¸¨¬¨¤²©©¤−©¨®§¨§¥´§½̈
:énò øac ýåýé óñi-äî©Ÿ¥¬§Ÿ̈−©¥¬¦¦«

i"yx£Ìz‡ŒÌb∑ ּכראׁשֹונים נפׁש ּבפחי ליל סֹופכם אּתם ּגם הכׁשילֹו: ּדבריו ∑ÛÒiŒ‰Ó.ּפיו יׁשּנה לא ««∆ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ«…≈ְְֶַָָֹ
עלֿידֹו ּברכֹות להם להֹוסיף ׁשעתיד נתנּבא ּכאן !לבר יֹוסיף ׁשּלא הלואי לקללה; .מּברכה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

e¯Ó‡Âיד  ˜Ïa ˙ÂÏ B˙‡Â ·‡BÓ È·¯·¯ eÓ˜Â¿»«¿¿≈»«¬¿»»»«¬»
:‡nÚ È˙ÓÏ ÌÚÏa ·¯Ò»≈ƒ¿»¿≈≈ƒ»»

ÔÈ‡ÈbÒטו  ÔÈ·¯·¯ ÁÏLÓÏ ˜Ïa „BÚ ÛÒB‡Â¿≈»»¿ƒ¿««¿¿ƒ«ƒƒ
:ÔÈl‡Ó ÔÈ¯ÈwÈÂ¿«ƒƒ≈ƒ≈

‡Ó¯טז  Ô„k dÏ e¯Ó‡Â ÌÚÏa ˙ÂÏ B˙‡Â«¬¿»ƒ¿»«¬»≈ƒ¿«¬«
È˙ÓlÓ ÚÓ˙z ÔÚÎ ‡Ï ¯Btˆ ¯a ˜Ïa»»«ƒ»¿«ƒ¿¿«ƒ¿≈≈

:È˙ÂÏ¿»ƒ

ÈÏיז  ¯ÓÈ˙ Èc ÏÎÂ ‡„ÁÏ Cp¯wÈ‡ ‡¯˜È È¯‡¬≈«¿»¬«¿ƒ»«¬»¿…ƒ≈«ƒ
:ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ÈÏ ËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡Â „aÚ‡«¿≈¿ƒ»¿«ƒ»«»»≈

ÔzÈיח  Ì‡ ˜Ï· È„·ÚÏ ¯Ó‡Â ÌÚÏa ·˙‡Â¿»≈ƒ¿»«¬«¿«¿≈»»ƒƒ∆
eL¯ ÈÏ ˙ÈÏ ·‰„e ÛÒk d˙È· ÈÏÓ ˜Ï· ÈÏƒ»»¿≈≈≈¿«¿»≈ƒ¿
„aÚÓÏ È‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ ¯aÚÓÏ¿∆¿««¿≈«≈¿»«¿»¡»ƒ¿∆¿«

:‡˙a¯ B‡ ‡z¯ÚÊ¿∆¿»«¿»

ÈÏÈÏa‡יט  Ôez‡ Û‡ ‡Î‰ ÔÚÎ eÎÈ¯B‡ ÔÚÎe¿«ƒ¿«»»««¿≈¿»
:ÈnÚ ‡ÏlÓÏ ÈÈ ÛÒBÈ ‡Ó Úc‡Â¿ƒ«»≈¿»¿«»»ƒƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fi).ãàî Eãaëà ãaë ékmElWzA ¦©¥£©¤§§Ÿ§©§
iM ,ax oFnnlhFp ziidX dOn xzFi ¨©¦¥¦©¤¨¦¨¥

xarWl(zFncFw minrtA)ozFp ip` §¤¨©¦§¨¦§£¦¥
LldYrLxkUAd"c ,e weqt lirl i"yx d`x) §©¨¦§¨§

(izrci ik(`negpz):gi dxez
(gi).áäæå óñk Búéá àìîEpcOl §Ÿ¥¤¤§¨¨¦§¨

,dfA aEzMdFWtPWmrlA lWdagx ©¨¨¤¤©§¤¦§¨§¨¨
dzid:xn` ,mixg` oFnn cOgnE , ¨§¨§©¥¨£¥¦¨©

mllw`W dllTd xkUA'Fl iE`x ¦§©©§¨¨¤£©§¥¨
,FNW adfe sqM lM il oYilixdW ¦¤¦¨¤¤§¨¨¤¤£¥
did mdA mgNdl wEwf did ENi`Kixv ¦¨¨¨§¦¨¥¨¤¨¨¨¦

zFliig xFMUl(`av icEcB)zFAx ¦§£¨§¥¨¨©
z`f lM mre ,ax oFnnAgvFp wtq §¨©§¦¨Ÿ¨¥¥©

'gvFp i`Ce ip`e ,gvFp Fpi` wtq(my): ¨¥¥¥©©£¦©©¥©

øBáòì ìëeà àìiR z`dYr cr .'d Ÿ©©£¤¦©©¨
i`Xx `Ed ENi`M Fnvr miUn did̈¨¥¦©§§¦©©

o`M mlE` ,FpFvxM zFUrlFgxMÎlr ©£¦§¨¨©¨§
dNB,mixg` zEWxA `EdWFpi`e ¦¨¤¦§£¥¦§¥

dlFcB F` dPhw zFUrl i`Xx©©©£§©¨§¨
.FzEWx icrlAno`k `ApzpeoFWlA] ¦©§£¥§§¦§©¥¨¦§

`l'lkE`z` xFarliRm` s`W [''d Ÿ©©£¤¦¤©¦
itl ,Fzllw lirFY `l mllwiFpi`W §©§¥Ÿ¦¦§¨§¦¤¥

EkxAzPW zFkxAd lHal lFkï§©¥©§¨¤¦§¨£
dpikXd iRn zFa`dz` zFAxdl ¨¨¦¦©§¦¨§©§¤

dlgpl ux`d z` mdl oYile ,mrxf©§¨§¦¥¨¤¤¨¨¤§©£¨
,dzid FYrCn `NW ,Ff d`Eap mlE`e]§¨§¨¤Ÿ¦©§¨§¨
xn`nkE .DA WiBxd `l `Ed s`e§©Ÿ¦§¦¨§©£©
`Aip' :dN` oFbM zF`Eap lr minkg£¨¦©§§¥¤¦¨

x`W mB Kke .'`Aip dn rci `le§Ÿ¨©©¦¨§¨©§¨
zFfnxp odW oNdl zFxMfEOd zF`EaPd©§©§¨§©¨¤¥¦§¨

[FpFWl KFzA(my),l"kyn ,m"`x) §§
(a"a:hi dxez

(hi).ízà íbFliWkd eiRdeWdW ©©¤¦¦§¦¤¦§¨
FYrCn `NWe ,mdincFw l` mzF`¨¤§¥¤§¤Ÿ¦©§

:xnF`W inM ,eiRn d`Eap dwxfpmB' ¦§§¨§¨¦¦§¦¤¥©
WtpÎigtA Klil mktFq mY ©̀¤§¤¥¥§©¥¤¤

.'mipFW`xM`l xaC lW FtFqA ,oMW ¨¦¦¤¥§¤¨¨Ÿ
lNiw `NW ,mElM mzEgilW dlirFd¦¨§¦¨§¤Ÿ¦¥
xrv lM] mzF` KxiA `N` l`xUi z ¤̀¦§¨¥¤¨¥¥¨¨©©
iExw dniIwzp `NW dewY zngn `Ad©¨¥£©¦§¨¤Ÿ¦§©§¨¨

['Wtp igR'(l"kyn): ©¥¤¤
.óñi äîmrRA ,mdl xn` KM ©Ÿ¥¨¨©¨¤©©©



wlaפד zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b iyily meil inei xeriy

(ë)íéäìà àáiå|Bì øîàiå äìéì íòìa-ìà ©¨¸Ÿ¡Ÿ¦¬¤¦§¨»©¼§¨¼©´Ÿ¤À
Càå ízà Cì íe÷ íéLðàä eàa Eì àø÷ì-íà¦¦§³Ÿ§Æ¨´¨«£¨¦½−¥´¦¨®§©À

éìà øaãà-øLà øácä-úà:äNòú Búà E ¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ¬©«£¤«
i"yx£EÏ ‡¯˜ÏŒÌ‡∑ אּתם ל קּום ׂשכר, עליה לּטל אּתה וסבּור ׁשּל הּקריאה את ∑C‡Â.אם עלּֿכרח ƒƒ¿…¿ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ¿«ְֲֶַָ

ויתרּצה  אפּתּנּו ׁשּמא אמר: ּבלעם", וּיל" ואףֿעלּֿפיֿכן ּתעׂשה, אֹותֹו אלי אדּבר אׁשר .הּדבר ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

ß fenz 'b iyily mei ß

(àë)Cìiå Bðúà-úà Láçiå ø÷aa íòìa í÷iå©¨³̈¦§¨Æ©½Ÿ¤©©«£−¤£Ÿ®©¥−¤
:áàBî éøN-íò¦¨¥¬¨«

i"yx£B˙‡ ˙‡ L·ÁiÂ∑:ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו אמר ּבעצמֹו. הּוא ׁשחבׁש הּׁשּורה, את מקלקלת ׁשהּׂשנאה מּכאן, ««¬…∆¬…ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ׁשּנאמר אביהם, אברהם קדמ ּכבר כב)רׁשע, אתֿחמרֹו"(בראשית וּיחבׁש ּבּבקר אברהם "וּיׁשּכם :.È¯NŒÌÚ ְְְְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹƒ»≈
·‡BÓ∑(רבה ׁשוה (במדבר ּכלּבם .לּבֹו »ְִִֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 157 'nr g"kg y"ewl t"r)

dxEXd zlwlwn dad ©̀£¨§©§¤¤©¨

אתאתאתאת־־־־אתנאתנאתנאתנֹוֹוֹוֹו ווווּיּיּיּיחבחבחבחבׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבּבּבּבּבקרקרקרקר ּבּבּבּבלעםלעםלעםלעם ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹווווּיּיּיּיקםקםקםקם ֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֶֶֶֶֹֹֹֹ ֹֹ
אברהם  קּדמ ּכבר רׁשע, הּקּב"ה, אמר ּבעצמֹו, הּוא ׁשחבׁש הּׁשּורה את מקלקלת ׁשהּׂשנאה מּכאן - אתנֹו" את ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ"וּיחבׁש

חמֹורֹו את וּיחבׁש ּבּבקר אברהם וּיׁשּכם ׁשּנאמר ובפרש"י)אביהם, כא. (כב, ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
צּוּוי  לקּים רצֹונֹו מּצד זאת עׂשה אבינּו אברהם זה ּולעּמת יׂשראל, לבני הּׂשנאה מּצד ּבעצמֹו חבׁש ּבלעם ּתמּוּה: ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻלכאֹורה

אביהם"? אברהם קּדמ "ּכבר ּביניהם, ׁשּמׁשוה ּומהּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָה',
אף־על־  לקּללם, מניחֹו אינֹו ׁשהּקּב"ה ראה ּכאׁשר וגם יׂשראל, את לקּלל ּבלק ידי על נׂשּכר ּבלעם ּבזה: הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

ÈÏÈÏa‡כ  ÌÚÏ·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿ƒ¿»¿≈¿»
Ìe˜ ‡i¯·‚ B˙‡ CÏ È¯˜ÓÏ Ì‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ¿ƒ¿≈»¬À¿«»
CnÚ ÏlÓ‡ Èc ‡Ób˙t ˙È Ì¯·e ÔB‰nÚ Ïf‡ƒ≈ƒ¿¿«»ƒ¿»»ƒ¬«≈ƒ»

:„aÚz d˙È»≈«¿≈

ÏÊ‡Âכא  dz‡ ˙È Ê¯ÊÂ ‡¯Ùˆa ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»¿«¿»¿»≈»«»≈«¬«
:·‡BÓ È·¯·¯ ÌÚƒ«¿¿≈»
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mrd lr d"awd xn` xaM dpFW`xd̈¦¨§¨¨©©¨¨
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(`k).Bðúà úà Láçiåo`MnWi ©©£Ÿ¤£Ÿ¦¨¥

cFnllz` zlwlwn d`pVdW ¦§¤©¦§¨§©§¤¤¤

dxEXdmc`l Fl znxFB d`pVd - ©¨©¦§¨¤¤¨¨¨
Fzbdpd xcQn zFPWlE lHal§©¥§©¦¥¤©§¨¨

,dlibxdWixdFnvra `Ed Wag ¨§¦¨¤£¥¨©§©§
cAkp Wi` didW s` lr ,oFz`d z ¤̀¨¨©©¤¨¨¦¦§¨

.KkA FMxC oi`eKM lrÎWFcTd xn` §¥©§§¨©¨¨©©¨
LnCw xaM ,rWx :`EdÎKExÄ¨¨§¨¦¤§
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zngn ,dxEXd dlwlwzp Flv ¤̀§¦§©§§¨©¨¥£©
,izF` ad`W dlFcBd dad`d̈©£¨©§¨¤¨©¦

xn`PW(b ,ak ziy`xa)mdxa` mMWIe' ¤¤¡©©©§¥©§¨¨
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,mdxa` lW z`Gd dad`d zEkf§¨©£¨©Ÿ¤©§¨¨
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Fz`pUA rWx FzF` lW FbExhiw¦§¤¨¨§¦§¨

dlFcBd(`negpz)(w"dfp ,g"n`a): ©§¨
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drC:ak dxez ¥¨

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b iyily meil inei xeriy
וע"ד  יׂשראל, ּבני על לקטרג אֹו יׂשראל, את ח"ו לקּלל ויתרּצה" אפּתּנּו "ׁשּמא  ּבלּבֹו חׁשב ּכי - ּבלעם" וּיל" ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּפי־כן

להּלן א)ּפרׁש"י ּתחּול".(כד, עוֹונֹותיהם הזּכרת על והּקללה עוֹונֹותיהם, "אזּכיר ּבלעם ׁשאמר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּבז  היה ּבעצמֹו, האתֹון ּדחביׁשת ּבּפעּולה זה דר ּכי ועל יׂשראל, עם על לקטרג היה), קֹוסם ּבלעם (ּכי נסּתר טעם ה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

הּׁשּורה", "קלקּול - ּכראּוי ׁשּלא ׁשהיּו ּבּמדּבר יׂשראל ּבני הנהגֹות ּכל את ּתז ּכיר הּׁשּורה" "קלקּול - מתאימה הּבלּתי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהנהגתֹו
ליׂשראל. ּדהּקּב"ה חס־וׁשלֹום האהבה להפ יגרם זה ידי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹועל

לחּול, יכֹול אינֹו יׂשראל, ּדבני רצּויה הּבלּתי הנהגתם על ׁשהּקטרּוג אביהם" אברהם קּדמ "ּכבר הּקּב"ה לֹו ענה זה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָועל
הּׁשּורה"), מקלקלת ("אהבה לה' אהבתֹו ּגדל מּצד הרגיל, ּכדר ׁשּלא - ּבעצמֹו האתֹון ׁשחבׁש אברהם ׁשל הּזכּות ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּכי

ּבלעם. מעׂשה ׁשעל־ידי הּקטרּוג ּפעּלת את ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֻמֹונעת
ã ycew zegiyn zecewp ã(162 'nr gk zegiy ihewl)

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשּוּוּוּורהרהרהרה אתאתאתאת מקלקלתמקלקלתמקלקלתמקלקלת ׁשׁשׁשׁשההההּׂשּׂשּׂשּׂשנאהנאהנאהנאה כא)ממממּכּכּכּכאןאןאןאן,,,, כב, ּבפרעה(רש"י ּׁשּנאמר מּמה ולא - ו)מּכאן יד, רכּבֹו".(ּבׁשּלח את "וּיאסר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
עּמכם  אתנהג "לא ׁשם: רׁש"י ּוכפרּוׁש יׂשראל, ּבני אחרי ולרּדף אליו להצטרף עּמֹו על להׁשּפיע ּכדי זאת עׂשה ּפרעה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹּכי

ּגדֹול. רוח ׁשל חׁשּבֹון אּלא הּׁשּורה קלקּול היה לא זה ׁשּבמעׂשה הרי כו"'. לפניכם אקּדים . . מלכים ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּכׁשאר

(áë)Càìî ávéúiå àeä CìBä-ék íéäìà óà-øçiå©¦«©©´¡Ÿ¦»¦«¥´¼©¦§©¥º©§©¯
éðLe Bðúà-ìò áëø àeäå Bì ïèNì Cøca ýåýé§Ÿ̈²©¤−¤§¨¨´®§ÆŸ¥´©£Ÿ½§¥¬

:Bnò åéøòð§¨−̈¦«
i"yx£‡e‰ CÏB‰ŒÈk∑ליל ונתאּוה הּמקֹום ּבעיני רע ׁשהּדבר BÏ.ראה ÔËNÏ∑(שם) רחמים ׁשל מלא ƒ≈ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ¿»»ְֲִֶַַָ

ויאבד  יחטא ׁשּלא מּלחטא, למנעֹו רֹוצה והיה BnÚ.היה, ÂÈ¯Ú ÈLe∑,לּדר הּיֹוצא חׁשּוב לאדם מּכאן ְְְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ¿≈¿»»ƒְִֵֶֶַַָָָָ
זה  את זה ּומׁשּמׁשים וחֹוזרים לׁשּמׁשֹו, אנׁשים ׁשני עּמֹו יֹולי. ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָ

(âë)Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥´¤¨«¨Á¤©§©̧§Ÿ̈¹¦¨´©¤À¤§©§³
äãOa Cìzå Cøcä-ïî ïBúàä èzå Bãéa äôeìL§¨Æ§¨½©¥³¨«¨Æ¦©¤½¤©¥−¤©¨¤®

iå:Cøcä dúhäì ïBúàä-úà íòìa C ©©³¦§¨Æ¤¨´¨½§©Ÿ−̈©¨«¤
i"yx£ÔB˙‡‰ ‡¯zÂ∑ׁשּמּתֹו האדם, מן יֹותר לראֹות לּבהמה רׁשּות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּנתן ראה; לא והּוא «≈∆»»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

מּזיקין  ּכׁשּיראה ּדעּתֹו ּתּטרף ּדעת, ּבֹו B„Èa.ׁשּיׁש ‰ÙeÏL Ba¯ÁÂ∑,אּמנּותֹו ּכלי הּניח זה רׁשע אמר: ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ¿«¿¿»¿»ְִִֵֶַַָָָָֻ

zÚ˙‡Â„כב  ‡e‰ ÏÊ‡ È¯‡ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¬≈»≈¿ƒ¿««
·Î¯ ‡e‰Â dÏ ÔËNÏ ‡Á¯‡a ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿»»«¿»¿»¿»¿»»≈¿»≈

:dnÚ È‰BÓÏeÚ ÔÈ¯˙e dz‡ ÏÚ««»≈¿≈≈ƒƒ≈

zÚÓ„כג  ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿««
‡z‡ ˙ËÒe d„Èa ‡ÙÈÏL da¯ÁÂ ‡Á¯‡a¿»¿»¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈¿««»»
˙È ÌÚÏ· ‡ÁÓe ‡Ï˜Áa ˙ÏÊ‡Â ‡Á¯‡ ÔÓƒ»¿»«¬»«¿«¿»¿»ƒ¿»»

:‡Á¯‡Ï d˙eÈËÒ‡Ï ‡z‡«»»¿«¿¿«¿»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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,Klil dE`zp'd s` FA dxg Kkitl ¦§©¨¥¥§¦¨¨¨©
oM m` `N` ,zkll Fl xYEd `l iM]¦Ÿ©¨¤¤¤¨¦¥
lr `Ed mY` raFw `EdW xkVd©¨¨¤¥©¦¨©
sFQal m` mB ,calA dkildd zgxih¦§©©£¦¨¦§¨©¦§©
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.Bnò åéøòð éðLeaEWg mc`l o`Mn §¥§¨¨¦¦¨§¨¨¨
,KxCl `vFIdicM zxWnl wEwf `Ede ©¥©¤¤§¨¦§¨¥§¥

W ,FzF` WOWIWipW FOr KilFi ¤§©¥¤¦¦§¥
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,df z` df miWOWnEEkxhvIW ilAn §©§¦¤¤¤¦§¦¤¦§¨§

aEWgd mc`A WOYWdl(my) §¦§©¥¨¨¨¤¨
(l"cv):bk dxez

(bk).ïBúàä àøzå,dz`x oFz`d wx ©¥¤¨¨©¨¨¨£¨
`EdeFnvr (mrlA)d`x `lz` §¦§¨©§Ÿ¨¨¤

,K`lOd`EdÎKExAÎWFcTd ozPW ©©§¨¤¨©©¨¨
on xzFi zF`xl dndAl zEWx§©§¥¨¦§¥¦

,mc`ddlrn DA WIW ipRn `le ¨¨¨§Ÿ¦§¥¤¥¨©£¨
`N` ,mc`d lr dxiziWmc`dKFYO §¥¨©¨¨¨¤¨¤¨¨¨¦

FYrC sxHY ,zrC FA WIWcgRn ¤¤©©¦¨¥©§¦©©
oiwiGn d`xIWMmik`lnl iEPiM) §¤¦§¤©¦¦¦§©§¨¦

,(mirx`NW d"awd F`Ur Kkitl ¨¦§¦¨£¨¤Ÿ
ENi`e ,miIpgExd mixaCd z` d`xi¦§¤¤©§¨¦¨¨¦¦§¦
`xiizdl zrC DA oi`W ,dndAd©§¥¨¤¥¨©©§¦§¨¥
z` zF`xl gM DA oYiPW xg`n ,mdn¥¤¥©©¤¦©¨Ÿ©¦§¤
mik`lOd z` mB d`Fx ,miwiGOd©©¦¦¨©¤©©§¨¦

miaFHd(i"gp): ©¦
.Bãéa äôeìL Baøçåeilr `A dOl §©§§¨§¨¨¨¨¨¨

KM `N` ?axgA `weeCxn`:d"awd ©§¨©¤¤¤¨¨¨©
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(ë)íéäìà àáiå|Bì øîàiå äìéì íòìa-ìà ©¨¸Ÿ¡Ÿ¦¬¤¦§¨»©¼§¨¼©´Ÿ¤À
Càå ízà Cì íe÷ íéLðàä eàa Eì àø÷ì-íà¦¦§³Ÿ§Æ¨´¨«£¨¦½−¥´¦¨®§©À

éìà øaãà-øLà øácä-úà:äNòú Búà E ¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ¬©«£¤«
i"yx£EÏ ‡¯˜ÏŒÌ‡∑ אּתם ל קּום ׂשכר, עליה לּטל אּתה וסבּור ׁשּל הּקריאה את ∑C‡Â.אם עלּֿכרח ƒƒ¿…¿ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ¿«ְֲֶַָ

ויתרּצה  אפּתּנּו ׁשּמא אמר: ּבלעם", וּיל" ואףֿעלּֿפיֿכן ּתעׂשה, אֹותֹו אלי אדּבר אׁשר .הּדבר ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

ß fenz 'b iyily mei ß

(àë)Cìiå Bðúà-úà Láçiå ø÷aa íòìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©©«£−¤£Ÿ®©¥−¤
:áàBî éøN-íò¦¨¥¬¨«

i"yx£B˙‡ ˙‡ L·ÁiÂ∑:ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו אמר ּבעצמֹו. הּוא ׁשחבׁש הּׁשּורה, את מקלקלת ׁשהּׂשנאה מּכאן, ««¬…∆¬…ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ׁשּנאמר אביהם, אברהם קדמ ּכבר כב)רׁשע, אתֿחמרֹו"(בראשית וּיחבׁש ּבּבקר אברהם "וּיׁשּכם :.È¯NŒÌÚ ְְְְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹƒ»≈
·‡BÓ∑(רבה ׁשוה (במדבר ּכלּבם .לּבֹו »ְִִֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 157 'nr g"kg y"ewl t"r)

dxEXd zlwlwn dad ©̀£¨§©§¤¤©¨

אתאתאתאת־־־־אתנאתנאתנאתנֹוֹוֹוֹו ווווּיּיּיּיחבחבחבחבׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבּבּבּבּבקרקרקרקר ּבּבּבּבלעםלעםלעםלעם ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹווווּיּיּיּיקםקםקםקם ֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֶֶֶֶֹֹֹֹ ֹֹ
אברהם  קּדמ ּכבר רׁשע, הּקּב"ה, אמר ּבעצמֹו, הּוא ׁשחבׁש הּׁשּורה את מקלקלת ׁשהּׂשנאה מּכאן - אתנֹו" את ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ"וּיחבׁש

חמֹורֹו את וּיחבׁש ּבּבקר אברהם וּיׁשּכם ׁשּנאמר ובפרש"י)אביהם, כא. (כב, ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
צּוּוי  לקּים רצֹונֹו מּצד זאת עׂשה אבינּו אברהם זה ּולעּמת יׂשראל, לבני הּׂשנאה מּצד ּבעצמֹו חבׁש ּבלעם ּתמּוּה: ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻלכאֹורה

אביהם"? אברהם קּדמ "ּכבר ּביניהם, ׁשּמׁשוה ּומהּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָה',
אף־על־  לקּללם, מניחֹו אינֹו ׁשהּקּב"ה ראה ּכאׁשר וגם יׂשראל, את לקּלל ּבלק ידי על נׂשּכר ּבלעם ּבזה: הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

ÈÏÈÏa‡כ  ÌÚÏ·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿ƒ¿»¿≈¿»
Ìe˜ ‡i¯·‚ B˙‡ CÏ È¯˜ÓÏ Ì‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ¿ƒ¿≈»¬À¿«»
CnÚ ÏlÓ‡ Èc ‡Ób˙t ˙È Ì¯·e ÔB‰nÚ Ïf‡ƒ≈ƒ¿¿«»ƒ¿»»ƒ¬«≈ƒ»

:„aÚz d˙È»≈«¿≈

ÏÊ‡Âכא  dz‡ ˙È Ê¯ÊÂ ‡¯Ùˆa ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»¿«¿»¿»≈»«»≈«¬«
:·‡BÓ È·¯·¯ ÌÚƒ«¿¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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drC:ak dxez ¥¨

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b iyily meil inei xeriy
וע"ד  יׂשראל, ּבני על לקטרג אֹו יׂשראל, את ח"ו לקּלל ויתרּצה" אפּתּנּו "ׁשּמא  ּבלּבֹו חׁשב ּכי - ּבלעם" וּיל" ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּפי־כן

להּלן א)ּפרׁש"י ּתחּול".(כד, עוֹונֹותיהם הזּכרת על והּקללה עוֹונֹותיהם, "אזּכיר ּבלעם ׁשאמר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּבז  היה ּבעצמֹו, האתֹון ּדחביׁשת ּבּפעּולה זה דר ּכי ועל יׂשראל, עם על לקטרג היה), קֹוסם ּבלעם (ּכי נסּתר טעם ה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

הּׁשּורה", "קלקּול - ּכראּוי ׁשּלא ׁשהיּו ּבּמדּבר יׂשראל ּבני הנהגֹות ּכל את ּתז ּכיר הּׁשּורה" "קלקּול - מתאימה הּבלּתי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהנהגתֹו
ליׂשראל. ּדהּקּב"ה חס־וׁשלֹום האהבה להפ יגרם זה ידי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹועל

לחּול, יכֹול אינֹו יׂשראל, ּדבני רצּויה הּבלּתי הנהגתם על ׁשהּקטרּוג אביהם" אברהם קּדמ "ּכבר הּקּב"ה לֹו ענה זה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָועל
הּׁשּורה"), מקלקלת ("אהבה לה' אהבתֹו ּגדל מּצד הרגיל, ּכדר ׁשּלא - ּבעצמֹו האתֹון ׁשחבׁש אברהם ׁשל הּזכּות ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּכי

ּבלעם. מעׂשה ׁשעל־ידי הּקטרּוג ּפעּלת את ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֻמֹונעת
ã ycew zegiyn zecewp ã(162 'nr gk zegiy ihewl)

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשּוּוּוּורהרהרהרה אתאתאתאת מקלקלתמקלקלתמקלקלתמקלקלת ׁשׁשׁשׁשההההּׂשּׂשּׂשּׂשנאהנאהנאהנאה כא)ממממּכּכּכּכאןאןאןאן,,,, כב, ּבפרעה(רש"י ּׁשּנאמר מּמה ולא - ו)מּכאן יד, רכּבֹו".(ּבׁשּלח את "וּיאסר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
עּמכם  אתנהג "לא ׁשם: רׁש"י ּוכפרּוׁש יׂשראל, ּבני אחרי ולרּדף אליו להצטרף עּמֹו על להׁשּפיע ּכדי זאת עׂשה ּפרעה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹּכי

ּגדֹול. רוח ׁשל חׁשּבֹון אּלא הּׁשּורה קלקּול היה לא זה ׁשּבמעׂשה הרי כו"'. לפניכם אקּדים . . מלכים ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּכׁשאר

(áë)Càìî ávéúiå àeä CìBä-ék íéäìà óà-øçiå©¦«©©´¡Ÿ¦»¦«¥´¼©¦§©¥º©§©¯
éðLe Bðúà-ìò áëø àeäå Bì ïèNì Cøca ýåýé§Ÿ̈²©¤−¤§¨¨´®§ÆŸ¥´©£Ÿ½§¥¬

:Bnò åéøòð§¨−̈¦«
i"yx£‡e‰ CÏB‰ŒÈk∑ליל ונתאּוה הּמקֹום ּבעיני רע ׁשהּדבר BÏ.ראה ÔËNÏ∑(שם) רחמים ׁשל מלא ƒ≈ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ¿»»ְֲִֶַַָ

ויאבד  יחטא ׁשּלא מּלחטא, למנעֹו רֹוצה והיה BnÚ.היה, ÂÈ¯Ú ÈLe∑,לּדר הּיֹוצא חׁשּוב לאדם מּכאן ְְְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ¿≈¿»»ƒְִֵֶֶַַָָָָ
זה  את זה ּומׁשּמׁשים וחֹוזרים לׁשּמׁשֹו, אנׁשים ׁשני עּמֹו יֹולי. ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָ

(âë)Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥´¤¨«¨Á¤©§©̧§Ÿ̈¹¦¨´©¤À¤§©§³
äãOa Cìzå Cøcä-ïî ïBúàä èzå Bãéa äôeìL§¨Æ§¨½©¥³¨«¨Æ¦©¤½¤©¥−¤©¨¤®

iå:Cøcä dúhäì ïBúàä-úà íòìa C ©©³¦§¨Æ¤¨´¨½§©Ÿ−̈©¨«¤
i"yx£ÔB˙‡‰ ‡¯zÂ∑ׁשּמּתֹו האדם, מן יֹותר לראֹות לּבהמה רׁשּות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּנתן ראה; לא והּוא «≈∆»»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

מּזיקין  ּכׁשּיראה ּדעּתֹו ּתּטרף ּדעת, ּבֹו B„Èa.ׁשּיׁש ‰ÙeÏL Ba¯ÁÂ∑,אּמנּותֹו ּכלי הּניח זה רׁשע אמר: ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ¿«¿¿»¿»ְִִֵֶַַָָָָֻ

zÚ˙‡Â„כב  ‡e‰ ÏÊ‡ È¯‡ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¬≈»≈¿ƒ¿««
·Î¯ ‡e‰Â dÏ ÔËNÏ ‡Á¯‡a ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿»»«¿»¿»¿»¿»»≈¿»≈

:dnÚ È‰BÓÏeÚ ÔÈ¯˙e dz‡ ÏÚ««»≈¿≈≈ƒƒ≈

zÚÓ„כג  ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿««
‡z‡ ˙ËÒe d„Èa ‡ÙÈÏL da¯ÁÂ ‡Á¯‡a¿»¿»¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈¿««»»
˙È ÌÚÏ· ‡ÁÓe ‡Ï˜Áa ˙ÏÊ‡Â ‡Á¯‡ ÔÓƒ»¿»«¬»«¿«¿»¿»ƒ¿»»

:‡Á¯‡Ï d˙eÈËÒ‡Ï ‡z‡«»»¿«¿¿«¿»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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oM m` `N` ,zkll Fl xYEd `l iM]¦Ÿ©¨¤¤¤¨¦¥
lr `Ed mY` raFw `EdW xkVd©¨¨¤¥©¦¨©
sFQal m` mB ,calA dkildd zgxih¦§©©£¦¨¦§¨©¦§©
FYrCWM df otF`A `l K` .mllwi `lŸ§©§¥©Ÿ§¤¤§¤©§
l`xUi lr mibExhw `Fvnle WTal§©¥§¦§¦§¦©¦§¨¥
zEprxEtE dllw ixaC KiWndl icM§¥§©§¦¦§¥§¨¨§¨

dlrnl x`Fanke .mdilrd"c ,k weqta) £¥¤§©§¨§©§¨
(jl `exwl m`[:
.Bì ïèNìiM .Fl rixtdl :xnFlM §¨¨§©§©§¦©¦

dvFx dide ,did mingx lW K`ln©§¨¤©£¦¨¨§¨¨¤
ca`ie `hgi `NW ,`FhgNn Frpnl§¨§¦©£¤Ÿ¤¡¨§Ÿ©
,'ohU' iExw rixtnE lFWkn xaC lM]¨§©¦§©§¦©¨¨¨
iM ceC lr miYWlRd xn`n oFWlM¦§©£©©§¦§¦©¨¦¦

lE`W lr mYnglnA Ftxvl i`cM oi ¥̀§©§¨§§¦§©§¨©¨
(c ,hk `Îl`eny)ohUl Epl didi `le'§Ÿ¦§¤¨§¨¨

df oFWl WOWn ok FnkE .'dnglOA©¦§¨¨§¥§©¥¨¤
xn`PW FnM ,bxhwnd K`lnl iEPikM§¦§©§¨©§©§¥§¤¤¡©

(` ,b dixkf)Fpini lr cnFr ohVde'§©¨¨¥©§¦
['FphUl(my)y`xa w"dekd)(`k ,ek zi: §¦§

.Bnò åéøòð éðLeaEWg mc`l o`Mn §¥§¨¨¦¦¨§¨¨¨
,KxCl `vFIdicM zxWnl wEwf `Ede ©¥©¤¤§¨¦§¨¥§¥

W ,FzF` WOWIWipW FOr KilFi ¤§©¥¤¦¦§¥
,FWOWl miWp`iC `leiM ,cg`A £¨¦§©§§Ÿ©§¤¨¦

wEwf Fnvr zxWnd mB minrtl¦§¨¦©©§¨¥©§¨
,FzF` EWnWIWe,mipW mW Wi xW`k ¤§©§§©£¤¥¨§©¦

md KxFSd zrA ixdmixfFg £¥§¥©¤¥§¦
,df z` df miWOWnEEkxhvIW ilAn §©§¦¤¤¤¦§¦¤¦§¨§

aEWgd mc`A WOYWdl(my) §¦§©¥¨¨¨¤¨
(l"cv):bk dxez

(bk).ïBúàä àøzå,dz`x oFz`d wx ©¥¤¨¨©¨¨¨£¨
`EdeFnvr (mrlA)d`x `lz` §¦§¨©§Ÿ¨¨¤

,K`lOd`EdÎKExAÎWFcTd ozPW ©©§¨¤¨©©¨¨
on xzFi zF`xl dndAl zEWx§©§¥¨¦§¥¦

,mc`ddlrn DA WIW ipRn `le ¨¨¨§Ÿ¦§¥¤¥¨©£¨
`N` ,mc`d lr dxiziWmc`dKFYO §¥¨©¨¨¨¤¨¤¨¨¨¦

FYrC sxHY ,zrC FA WIWcgRn ¤¤©©¦¨¥©§¦©©
oiwiGn d`xIWMmik`lnl iEPiM) §¤¦§¤©¦¦¦§©§¨¦

,(mirx`NW d"awd F`Ur Kkitl ¨¦§¦¨£¨¤Ÿ
ENi`e ,miIpgExd mixaCd z` d`xi¦§¤¤©§¨¦¨¨¦¦§¦
`xiizdl zrC DA oi`W ,dndAd©§¥¨¤¥¨©©§¦§¨¥
z` zF`xl gM DA oYiPW xg`n ,mdn¥¤¥©©¤¦©¨Ÿ©¦§¤
mik`lOd z` mB d`Fx ,miwiGOd©©¦¦¨©¤©©§¨¦

miaFHd(i"gp): ©¦
.Bãéa äôeìL Baøçåeilr `A dOl §©§§¨§¨¨¨¨¨¨

KM `N` ?axgA `weeCxn`:d"awd ©§¨©¤¤¤¨¨¨©



wlaפו zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b iyily meil inei xeriy
ׁשּלֹו את אתּפׂש אני אף ׁשּלהם, אּמנּות ׁשהּוא ּבפיו, עליהם ּבא והּוא ּבחרב, העֹולם אּמֹות ׁשל זינן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻׁשּכלי

סֹופֹו היה וכן ּבאּמנּותֹו. עליו לא)ואבא ּבחרב"(במדבר הרגּו ּבןּֿבעֹור ּבלעם "ואת :. ְְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹֻ

(ãë)îa ýåýé Càìî ãîòiåäfî øãb íéîøkä ìBòL ©©«£ŸÆ©§©´§Ÿ̈½§¦§−©§¨¦®¨¥¬¦¤−
:äfî øãâå§¨¥¬¦¤«

i"yx£ÏBÚLÓa∑וכן "ּבׁשביל". כ)ּכתרּגּומֹו: ּבכּפֹות (מ"א הּנדּבק עפר - לׁשעלים" ׁשֹומרֹון עפר יׂשּפק "אם : ¿ƒ¿ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָֹ
וכן ּבהּלּוכן. מ)הרגלים ּובהּלּוכֹו(ישעיה ּברגליו - מים" ּבׁשעלֹו מדד "מי :.‰fÓ ¯„‚Â ‰fÓ ¯„b∑ סתם ְְְְְְְֳִִִִִֵַַַַַָָָָָ»≈ƒ∆¿»≈ƒ∆ְָ

הּוא  אבנים ׁשל ."ּגדר" ֲִֵֶָָ

(äë)øéwä-ìà õçlzå ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥̧¤¨«¨¹¤©§©´§Ÿ̈À©¦¨¥Æ¤©¦½
:dúkäì óñiå øéwä-ìà íòìa ìâø-úà õçìzå©¦§©²¤¤¬¤¦§−̈¤©¦®©−Ÿ¤§©Ÿ¨«

i"yx£ıÁlzÂ∑עצמּה ּבלעם ∑ıÁÏzÂ.היא אתֿרגל אחרים, .את «ƒ»≈ְִַָ«ƒ¿«ְֲִִֵֶֶֶֶָ

(åë)øLà øö íB÷îa ãîòiå øBáò ýåýé-Càìî óñBiå©¬¤©§©§Ÿ̈−£®©©«£ŸÆ§¨´½̈£¤²
:ìåàîNe ïéîé úBèðì Cøc-ïéà¥«¤¬¤¦§−¨¦¬§«Ÿ

i"yx£¯B·Ú '‰ŒC‡ÏÓ ÛÒBiÂ∑ּכמֹו אחר, ּבמקֹום לפניו להיֹות ,להל לפניו עֹוד לג)לעבר "והּוא (בראשית : «∆«¿«¬ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָֹ
הראהּו אבֹות סימני מקֹומֹות? ּבׁשלׁשה לעמד ראה מה ּבתנחּומא: יׁש אּגדה ּומדרׁש לפניהם". .עבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

‡˙¯‡כד  ‡iÓ¯k ÏÈ·La ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ Ì˜Â¿»«¿»»«¿»ƒ¿ƒ«¿«»«¿»
:‡kÓ ‡¯„‚Â ‡kÓ ‡¯„‚c¿»≈»ƒ»¿»≈»ƒ»

Á„‡Â˜˙כה  ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿ƒ¿≈«
‡Ï˙ÎÏ ÌÚÏ·„ ‡Ï‚¯ ˙È ˙˜Á„e ‡Ï˙ÎÏ¿»¿»¿≈«»ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¿»

:dÁÓÓÏ ÛÒB‡Â¿≈¿ƒ¿«

Ú˜כו  ¯˙‡a Ì˜Â ¯aÚÓÏ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÛÒB‡Â¿≈«¿»»«¿»¿∆¿»¿»«¬«»
:‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡ÈnÈÏ ÈËÒÓÏ Á¯‡ ˙ÈÏ Ècƒ≈…«¿ƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

FzEpOE` ilM giPd df rWẍ¨¤¦¦©§¦¨
,FA WOYWdNnlW opiif ilMW ¦§¦§©¥¤§¦¥¨¤

mlFrdÎzFOE``EdaxgAFnM] ¨¨©¤¤§
eUr lr xn`PW(n ,fk ziy`xa)lre' ¤¤¡©©¥¨§©

lM lr mB `id dpeEMde ,'digz LAxg©§§¦§¤§©©¨¨¦©©¨
,[mlFrd zFOE`eitA mdilr `a `Ede ¨¨§¨£¥¤§¦

-,eiR xEAiC gkA l`xUiA mgNdl§¦¨¥§¦§¨¥§Ÿ©¦¦
,mdNW zEpOE` `EdWl`xUi ipA iM ¤¨¤¨¤¦§¥¦§¨¥

cEOil zEkfA mdizFnglnA migvFp§¦§¦§£¥¤¦§¦
mzNtzaE mzxFYminkg EWxCW FnM] ¨¨¦§¦¨¨§¤¨§£¨¦

aEzMd on(ak weqt my)awri lFw lFTd' ¦©¨©©£Ÿ
awril oYip 'dRd' - 'eUr ici micIde§©¨©¦§¥¥¨©¤¦©§©£Ÿ

eUrl EpYip 'micId'e(` ,`k x"eny).[ §©¨©¦¦§§¥¨
z` mrlA silgd xW`M dYre§©¨©£¤¤¡¦¦§¨¤

,l`xUi zEpnE` hwpe ,FzEpnE`s` ¨§¨©¨¦§¨¥©
eilr `a`e FNW z` UFRz` ip £̀¦¤§¤¤§¨Ÿ¨¨
z`e' - FtFq did oke .FzEpOE`A§¨§¥¨¨§¥

'axgA Ebxd xFrA oA mrlA,`l onwl) ¦§¨¤§¨§¤¨¤
(g-axgd mr 'd K`ln zENBzdW itl§¦¤¦§©©§©¦©¤¤

miI`l icM wx dzid `l ,FciA xW £̀¤§¨Ÿ¨§¨©§¥§©¥
sFQal ok` iM Fl fFnxl mB `N` ,eilr̈¨¤¨©¦§¦¨¥§©

axgA lFRi(y"` ,`negpz yxcn):ck dxez ¦©¤¤
(ck)ìBòLîa.minxMdlFrWn §¦§©§¨¦¦§

] liaW FWExiRdPpi`W ,dlElq KxC= ¥§¦¤¤§¨¤¥¤¨
,[dlibx KxcM dagxEFnEBxzM §¨¨§¤¤§¦¨§©§

:qFlwpE`AliaWA'.'`InxM,xnFlM §§§¦§¦©§©¨§©

oiA xaFr `EdW mW did xv liaW§¦©¨¨¨¤¥¥
lkEYW FAgxA iC oi`e ,minxMd©§¨¦§¥©§¨§¤©
ipRn gFxale dixFg`l aEql oFz`d̈¨¨©£¤¨§¦§©¦§¥

'lFrWn' zaize .K`lOdoFWNn `id ©©§¨§¥©¦§¦¦§
'lbx sM Kxcn' ,FWExiRW 'lrW'©©¤¥¦§©©¤¤
`EdW mW lr 'lFrWn' iExw liaXde]§©§¦¨¦§©¥¤

FA mixaFrd ilbx zkixcl iEUr(i"`a).[ ¨¦§¦©©§¥¨§¦
oke:FznbEC Epivnxtr wFRUi m`' §¥¨¦§¨¦¦§£©

milrWl oFxnFWxW` mrd lkl §¦§¨¦§¨¨¨£¤
'ilbxA(i ,k `Îmikln),FWExiRWxtr §©§¨¤¥¨¨

okENdA milbxd zFRkA wAcPd©¦§¨§©¨©§©¦§¦¨
riBdW mx` Kln ccd oA ixaC]mr ¦§¥¤£©¤¤£¨¤¦¦©¦

xEvl F`avlrdxBzn dide ,oFxnFW §¨¨©§§¨¨¦§¨¤
Flig aFxA x`RznE l`xUi KlnA§¤¤¦§¨¥¦§¨¥§¥
oFxnFW xtr lM ENit` ixd :xFn`l¥£¥£¦¨£©§

wiAcdl ickA wiRqi `lzFRM z` FA Ÿ©§¦¦§¥§©§¦¤©
[iliig ilbx.FlrWA ccn in' :oke ©§¥£¨©§¥¦¨©§¨¢

'min(ai ,n diryi),dnci in :FWExiRW ©¦¤¥¦¦§¤
miOd lr KNdzdl lFkId d"awdl§©¨§¦§©¥©©©¦

inMmccFOWFkENdaE eilbxAFnM] §¦¤§¨§©§¨§¦§
miA l`xUi z` xiardWM EpivOW¤¨¦§¤¤¡¦¤¦§¨¥§©

xn`PW sEq(eh ,b wEwag)mIA YkxC' ¤¤¡©£©¨©§¨©¨
['LiqEq(i ,k `Îmikln i"yx i"tr): ¤

.äfî øãâå äfî øãblW 'xcB' mzq ¨¥¦¤§¨¥¦¤§¨¨¥¤
- `Ed mipa`oFWl xn`PW mFwn lM £¨¦¨¨¤¤¡©§

`id dOn WxRzp `le ,mzqA 'xcB'¨¥¦§¨§Ÿ¦§¨¥¦©¦

dSign `le mipa` lW Ff ixd ,diEUr£¨£¥¤£¨¦§Ÿ§¦¨
,mipa` lW dzidW xg`nE .mivr lW¤¥¦¥©©¤¨§¨¤£¨¦

mrlA lbx FA dvglp Kkitl(oNdlcM) §¦¨¦§£¨¤¤¦§¨§¦§©¨
(`"eb ,a"a):dk dxez

(dk)õçlzå.'ebe uglYe xiTd l` ©¦¨¥¤©¦©¦§©
mdipWE ,'uglze' o`M xn`p miinrR©£©¦¤¡©¨§¥¤
'ugNYe' :mWExitaE mcETipA mipFW¦§¦¨§¥¨©¦¨¥

W ,oFz`d lr aqEnDnvr `iddvglp ¨©¨¨¤¦©§¨¦§£¨
ENi`e .DCvA xW` xiTd l` gkA§Ÿ©¤©¦£¤§¦¨§¦

õçìzådvgl `idW FWExiR -z` ©¦§©¥¤¦¨£¨¤
.mixg`EpiidCmrlA lbx z`DpiAW £¥¦§©§¤¤¤¦§¨¤¥¨

K`lOd cgRn oM dzUre .xiTd oiaE¥©¦§¨§¨¥¦©©©©§¨
icM ,liaXd rvn`A DCbpl cnFrd̈¥§¤§¨§¤§©©§¦§¥

xFarl mFwn Fl zFPtlmlE`e .wgFcA §©¨©£§©§¨
mdn wgxzd `N` xar `l K`lOd©©§¨Ÿ¨©¤¨¦§©¥¥¤

oNdlcM ,cFr:ek dxez §¦§©¨
(ek).øBáò 'ä Càìî óñBiåoFWl ©¤©§©£§

'xFar'FWExiR oi` ,o`M xEn`d £¨¨¨¥¥
FpFz`e mrlA cil xar K`lOdW¤©©§¨¨©§©¦§¨©£

'xFar ...sqFIe' xn`p ixdW],xMfp `le ¤£¥¤¡©©¤£§Ÿ¦§©
,[okl mcFw mcil xar xaM `EdW¤§¨¨©§¨¨¤¨¥
mrlAn wgxzde siqFd K`lOd `N ¤̀¨©©§¨¦§¦§©¥¦¦§¨

KFldl ,eiptl cFr xFarlicM d`ld ©£§¨¨©£¨§¨§¥
xg` mFwnA eiptl zFidlxv `EdW ¦§§¨¨§¨©¥¤©

.FcbpM mW aSizdl icM ,o`Mn xzFi¥¦¨§¥§¦§©¥¨§¤§
iExw miklFdd iptl zkll miCwOde§©©§¦¨¤¤¦§¥©§¦¨

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b iyily meil inei xeriy

(æë)úçz õaøzå ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥³¤¨«¨Æ¤©§©´§Ÿ̈½©¦§©−©´©
iå íòìa óà-øçiå íòìa:ìwna ïBúàä-úà C ¦§¨®©¦«©©´¦§½̈©©¬¤¨«¨−©©¥«

(çë)íòìáì øîàzå ïBúàä ét-úà ýåýé çzôiå©¦§©¬§Ÿ̈−¤¦´¨«¨®©³Ÿ¤§¦§¨Æ
ìL äæ éðúékä ék Eì éúéNò-äî:íéìâø L ¤¨¦´¦§½¦´¦¦½̈¦¤−¨¬§¨¦«

i"yx£ÌÈÏ‚¯ LÏL ‰Ê∑ ּבּׁשנה רגלים ׁשלׁש החֹוגגת אּמה לעקר מבּקׁש אּתה לֹו: .רמז ∆»…¿»ƒְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

(èë)áøç-Lé eì éa zìlòúä ék ïBúàì íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¨«¨½¦¬¦§©©−§§¦®³¤¤̧¤Æ
ézâøä äzò ék éãéa:C §¨¦½¦¬©−̈£©§¦«

i"yx£zÏlÚ˙‰∑ ּובּזיֹון ּגנאי לׁשֹון È„Èa.ּכתרּגּומֹו: ·¯ÁŒLÈ eÏ∑ ּבעיני זה ּדבר לֹו היה ּגדֹולה ּגנּות ƒ¿««¿¿ְְְְִַַָ∆∆∆¿»ƒְְְֵֵֶָָָָָ
זין  לכלי צרי זה ּולאתֹון - ּבפיו ׁשלמה אּמה להרג הֹול זה .הּׂשרים: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

(ì)ðúà éëðà àBìä íòìa-ìà ïBúàä øîàzåE ©¸Ÿ¤¨«¨¹¤¦§À̈£Á¨«Ÿ¦̧£«Ÿ§¹
ïkñää äfä íBiä-ãò EãBòî éìò záëø-øLà£¤¨©´§¨¨©À¥«§Æ©©´©¤½©«©§¥´

:àì øîàiå äk Eì úBNòì ézðkñä¦§©½§¦©«£¬§−®Ÿ©−Ÿ¤«Ÿ
i"yx£ÈzkÒ‰ ÔkÒ‰‰∑וכן כב)ּכתרּגּומֹו, אמרּו(איוב ּבּגמרא: זה מקרא ּדרׁשּו ורּבֹותינּו יסּכןּֿגבר". "הלאל : ««¿≈ƒ¿«¿ƒְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשד  ּברטיבא להֹון: אמר אסּוסיא? רכבּת לא טעמא מאי זרהליּה: עבֹודה ּבמּסכת ּכדאיתא כּו' ליּה (דף אי ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
.ד)

BÁz˙כז  ˙Ú·¯e ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿»«¿
‡z‡ ˙È ‡ÁÓe ÌÚÏ·„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e ÌÚÏaƒ¿»¿≈»¿»¿ƒ¿»¿»»«»»

:‡¯ËÁa¿À¿»

ÌÚÏ·Ïכח  ˙¯Ó‡Â ‡z‡„ ‡Óet ˙È ÈÈ Á˙Ùe¿«¿»»»¿«»»«¬»«¿ƒ¿»
:ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc Èp˙ÈÁÓ È¯‡ CÏ ˙È„·Ú ‰Ó∆¬»ƒ»¬≈¿ƒ«ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ

‡elכט  Èa zÎiÁ È¯‡ ‡z‡Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«»»¬≈«ƒ¿¿ƒƒ
:CÈzÏË˜ ÔÚÎ È¯‡ È„Èa ‡a¯Á ˙È‡ ÔBÙƒ«¿»ƒƒ¬≈¿«¿«¿ƒ

Ècל  Cz‡ ‡‡ ‡Ï‰ ÌÚÏ·Ï ‡z‡ ˙¯Ó‡Â«¬»««»»¿ƒ¿»¬»¬»«»»ƒ
ÛÏÈÓ‰ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú C˙È‡cÓ ÈÏÚ z·Î¿̄«¿¿¬«ƒ¿ƒ»«»»≈¬≈«

:‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈ„k CÏ „aÚÓÏ ‡ÙÈl‡«ƒ¿»¿∆¿«»¿≈«¬«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,'xaFr' oFWlAxar `Ede' :FnM ¦§¥§§¨©
'mdiptl(b ,bl ziy`xa)miCwd awri] ¦§¥¤©£Ÿ¦§¦

ipA x`W iptl eUr z`xwl Klde§¨©¦§©¥¨¦§¥§¨§¥
FzF` WFBti `EdW icM ,FYgRWn¦§©§§¥¤¦§

[dpFW`xAWi dcB`ÎWxcnE . ¨¦¨¦§©©¨¨¥
d`x dn ,`nEgpzAK`lOdcFnrl §©§¨¨¨¨©©§¨©£

?zFnFwn dWlWAK`ln' :bk wEqtA] ¦§Ÿ¨§§¨©§©
...cnrIe' :ck wEqtA ;'KxCA aSp 'd¦¨©¤¤§¨©©£Ÿ
cnrIe' :df wEqtaE ;'minxMd lFrWnA§¦§©§¨¦§¨¤©©£Ÿ

.['xv mFwnAEd`xd zFa` ipniq- §¨¨¦¨¥¨¤§¨
,mdxa` :zFa`d zWlW lr Fl fnẍ©©§¤¨¨©§¨¨

awrie wgvi(g"n`a):fk dxez ¦§¨§©£Ÿ
(gk)ìL äæ.íéìâø LFWExiR 'milbx' ¤¨Ÿ§¨¦§¨¦¥

aEzMd oFWlM ,'minrR'(ci ,bk zeny) §¨¦¦§©¨
d"awde .'dpXA il bgY milbx WlW'¨Ÿ§¨¦¨Ÿ¦©¨¨§
`le] 'milbx' oFWl ditA Dl mÜ¨§¦¨§§¨¦§Ÿ
x`WA libxd oFWNM ,'minrR'§¨¦©§¨¨¦¦§¨

KkA iM ,[zFnFwOd:Fl fnx`ld ©§¦§¨¨©£Ÿ
LzllwAdOE` xFwrl WTan dY` ¦¦§¨§©¨§©¥©£¨

,Ff daEWgzbbFgdiptlmilbx WlW £¨©¤¤§¨©¨Ÿ§¨¦
dpXA(`negpz)(a"rx):hk dxez ©¨¨

(hk).zìlòúäFWExiRFnEBxzM ¦§©©§§¥§©§
ix`' - 'iA YlNrzd iM' :qFlwpE`A§§§¦¦§©©§§¦£¥

[iA Ywgv iM] 'iA YkIg.`EdeoFWl ©¦§§¦¦¨©§§¦§§
,oFiGaE i`pb,iA zcxFn Y`W KkA iM §©¦¨¦§¨¤©§¤¤¦

izF` YnU ixd ,il zrnWp Y` oi`e§¥©§¦§©©¦£¥©§§¦
miwgFVd ,mixVd ipirA oFiGalE brll§©©§¦¨§¥¥©¨¦©£¦

ilr(a"a): ¨©
.éãéa áøç Lé eìFl did dlFcB zEpB ¤¤¤§¨¦§§¨¨¨

,mixVd ipirA df xaC:mixnF` EidW ¨¨¤§¥¥©¨¦¤¨§¦
dPddnlW dOE` bFxdl KlFd df ¦¥¤¥©£¨§¥¨

oiifÎilM Kixv Ff oFz`lE ,eitAicM §¦§¨¨¦§¦©¦§¥
Fl rnXYW:l dxez ¤¦¨©

(l)ézðkñä ïkñää.dM Ll zFUrl ©©§¥¦§©§¦©£§Ÿ
FWExiRFnEBxzM:qFlwpE`Aslind' ¥§©§§§§£¥©
`ptil`'oicM Kl cArnldcEnl ike] £¦¨¨§¤§©¨§¥§¦§¨

xg`nE .[!?KM Ll zFUrl ip` dlibxE§¦¨£¦©£§¨¥©©
Ll did ilBxdM `NW iYbdpzdW¤¦§©©§¦¤Ÿ§¤§§¦¨¨§
iPpi`e ,oipre mrh dfA WIW oiadl§¨¦¤¥¨¤©©§¦§¨§¥¤¦

.zipCxn mzqMokeoFWl znbEC Epivn ¦§¨©§¨¦§¥¨¦§©¨
df'xaB oMqi l`ld'(a ,ak aei`)ike] ¤©§¥¦§¨¨¤§¦

,zrC l`d z` cOli mc`dW okYi¦¨¥¤¨¨¨§©¥¤¨¥©©
mr Fzbdpd `dY Ki` FliBxdl§©§¦¥§¥©§¨¨¦

[eizFIxAdf `xwn EWxc EpizFAxe . §¦¨§©¥¨§¦§¨¤
Dil Exn` :cEnlYAFl Exn` - ©©§¨§¥¨§

:mrlal mixVd`l `nrh i`n' ©¨¦§¦§¨©©£¨¨

?'`iqEQ` YakxakFx Lpi` rECn - §©§§©§¨©©¥§¥
aFh qEQdW ,cAkp Wi` KxcM qEq lr©§¤¤¦¦§¨¤©

?oFz`d on xzFi daikxloFdl xn`- ¦§¦¨¥¦¨¨£©§
rEaTd qEq il Wi mpn` ,mdl xn`̈©¨¤¨§¨¥¦©¨©

dYr mlE`e ,daikxli`cW `aihxA' ¦§¦¨§¨©¨¦§¦¨§¨¦
'DilmFwnA zFrxl FzF` iYglW - ¥¨©§¦¦§¦§

KxcA iYgwl oFz`d z`e ,drxOd©¦§¤§¤¨¨¨©§¦§¤¤
e Ff daikxl wx i`xr] 'EkKWnd £©©¦§¦¨§¤§¥

oFz`d dzpr :`xnBd ixaC mEBxY©§¦§¥©§¨¨¨§¨¨¨
`l :xFn`l mrla ixaC z` dWigkde§¦§¦¨¤¦§¥¦§¨¥Ÿ
'Lpz` ikp` `Fld' iM ,xaCd oFkp̈©¨¨¦£¨Ÿ¦£Ÿ§
Ff ,Dl xn` .zEriawA LzF` zzxWnd©§¨¤¤§¦§¦¨©¨
.daikxl `l K` ,zF`Vn zpirhl wx©¦§¦©©¨©Ÿ¦§¦¨
,Dl xn` .'ilr Yakx xW`' ,Fl dxn`̈§¨£¤¨©§¨¨©¨©¨
oM iziUr calA dGd mFId wx ok`̈¥©©©¤¦§¨¨¦¦¥
cgEind qEQdW mEXn ,i`xw`A§©§©¦¤©©§¨
dxn` .ilv` oOEfn did `l daikxl¦§¦¨Ÿ¨¨§¨¤§¦¨§¨
mFId cr LcFrn' iM ,oM xaCd oi` ,Fl¥©¨¨¥¦¥§©©
EkiWnd Kke .ilr akFx dY` 'dGd©¤©¨¥¨©§¨¦§¦

,[cFr gMeezdlzkQna `zi`cM §¦§©¥©¦§¦¨§©¤¤
dxf dcFar(:c sc),y"aix) £¨¨¨

(l"kyn:`l dxez



פז wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b iyily meil inei xeriy
ׁשּלֹו את אתּפׂש אני אף ׁשּלהם, אּמנּות ׁשהּוא ּבפיו, עליהם ּבא והּוא ּבחרב, העֹולם אּמֹות ׁשל זינן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻׁשּכלי

סֹופֹו היה וכן ּבאּמנּותֹו. עליו לא)ואבא ּבחרב"(במדבר הרגּו ּבןּֿבעֹור ּבלעם "ואת :. ְְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹֻ

(ãë)îa ýåýé Càìî ãîòiåäfî øãb íéîøkä ìBòL ©©«£ŸÆ©§©´§Ÿ̈½§¦§−©§¨¦®¨¥¬¦¤−
:äfî øãâå§¨¥¬¦¤«

i"yx£ÏBÚLÓa∑וכן "ּבׁשביל". כ)ּכתרּגּומֹו: ּבכּפֹות (מ"א הּנדּבק עפר - לׁשעלים" ׁשֹומרֹון עפר יׂשּפק "אם : ¿ƒ¿ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָֹ
וכן ּבהּלּוכן. מ)הרגלים ּובהּלּוכֹו(ישעיה ּברגליו - מים" ּבׁשעלֹו מדד "מי :.‰fÓ ¯„‚Â ‰fÓ ¯„b∑ סתם ְְְְְְְֳִִִִִֵַַַַַָָָָָ»≈ƒ∆¿»≈ƒ∆ְָ

הּוא  אבנים ׁשל ."ּגדר" ֲִֵֶָָ

(äë)øéwä-ìà õçlzå ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥̧¤¨«¨¹¤©§©´§Ÿ̈À©¦¨¥Æ¤©¦½
:dúkäì óñiå øéwä-ìà íòìa ìâø-úà õçìzå©¦§©²¤¤¬¤¦§−̈¤©¦®©−Ÿ¤§©Ÿ¨«

i"yx£ıÁlzÂ∑עצמּה ּבלעם ∑ıÁÏzÂ.היא אתֿרגל אחרים, .את «ƒ»≈ְִַָ«ƒ¿«ְֲִִֵֶֶֶֶָ

(åë)øLà øö íB÷îa ãîòiå øBáò ýåýé-Càìî óñBiå©¬¤©§©§Ÿ̈−£®©©«£ŸÆ§¨´½̈£¤²
:ìåàîNe ïéîé úBèðì Cøc-ïéà¥«¤¬¤¦§−¨¦¬§«Ÿ

i"yx£¯B·Ú '‰ŒC‡ÏÓ ÛÒBiÂ∑ּכמֹו אחר, ּבמקֹום לפניו להיֹות ,להל לפניו עֹוד לג)לעבר "והּוא (בראשית : «∆«¿«¬ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָֹ
הראהּו אבֹות סימני מקֹומֹות? ּבׁשלׁשה לעמד ראה מה ּבתנחּומא: יׁש אּגדה ּומדרׁש לפניהם". .עבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

‡˙¯‡כד  ‡iÓ¯k ÏÈ·La ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ Ì˜Â¿»«¿»»«¿»ƒ¿ƒ«¿«»«¿»
:‡kÓ ‡¯„‚Â ‡kÓ ‡¯„‚c¿»≈»ƒ»¿»≈»ƒ»

Á„‡Â˜˙כה  ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿ƒ¿≈«
‡Ï˙ÎÏ ÌÚÏ·„ ‡Ï‚¯ ˙È ˙˜Á„e ‡Ï˙ÎÏ¿»¿»¿≈«»ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¿»

:dÁÓÓÏ ÛÒB‡Â¿≈¿ƒ¿«

Ú˜כו  ¯˙‡a Ì˜Â ¯aÚÓÏ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÛÒB‡Â¿≈«¿»»«¿»¿∆¿»¿»«¬«»
:‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡ÈnÈÏ ÈËÒÓÏ Á¯‡ ˙ÈÏ Ècƒ≈…«¿ƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

FzEpOE` ilM giPd df rWẍ¨¤¦¦©§¦¨
,FA WOYWdNnlW opiif ilMW ¦§¦§©¥¤§¦¥¨¤

mlFrdÎzFOE``EdaxgAFnM] ¨¨©¤¤§
eUr lr xn`PW(n ,fk ziy`xa)lre' ¤¤¡©©¥¨§©

lM lr mB `id dpeEMde ,'digz LAxg©§§¦§¤§©©¨¨¦©©¨
,[mlFrd zFOE`eitA mdilr `a `Ede ¨¨§¨£¥¤§¦

-,eiR xEAiC gkA l`xUiA mgNdl§¦¨¥§¦§¨¥§Ÿ©¦¦
,mdNW zEpOE` `EdWl`xUi ipA iM ¤¨¤¨¤¦§¥¦§¨¥

cEOil zEkfA mdizFnglnA migvFp§¦§¦§£¥¤¦§¦
mzNtzaE mzxFYminkg EWxCW FnM] ¨¨¦§¦¨¨§¤¨§£¨¦

aEzMd on(ak weqt my)awri lFw lFTd' ¦©¨©©£Ÿ
awril oYip 'dRd' - 'eUr ici micIde§©¨©¦§¥¥¨©¤¦©§©£Ÿ

eUrl EpYip 'micId'e(` ,`k x"eny).[ §©¨©¦¦§§¥¨
z` mrlA silgd xW`M dYre§©¨©£¤¤¡¦¦§¨¤

,l`xUi zEpnE` hwpe ,FzEpnE`s` ¨§¨©¨¦§¨¥©
eilr `a`e FNW z` UFRz` ip £̀¦¤§¤¤§¨Ÿ¨¨
z`e' - FtFq did oke .FzEpOE`A§¨§¥¨¨§¥

'axgA Ebxd xFrA oA mrlA,`l onwl) ¦§¨¤§¨§¤¨¤
(g-axgd mr 'd K`ln zENBzdW itl§¦¤¦§©©§©¦©¤¤

miI`l icM wx dzid `l ,FciA xW £̀¤§¨Ÿ¨§¨©§¥§©¥
sFQal ok` iM Fl fFnxl mB `N` ,eilr̈¨¤¨©¦§¦¨¥§©

axgA lFRi(y"` ,`negpz yxcn):ck dxez ¦©¤¤
(ck)ìBòLîa.minxMdlFrWn §¦§©§¨¦¦§

] liaW FWExiRdPpi`W ,dlElq KxC= ¥§¦¤¤§¨¤¥¤¨
,[dlibx KxcM dagxEFnEBxzM §¨¨§¤¤§¦¨§©§

:qFlwpE`AliaWA'.'`InxM,xnFlM §§§¦§¦©§©¨§©

oiA xaFr `EdW mW did xv liaW§¦©¨¨¨¤¥¥
lkEYW FAgxA iC oi`e ,minxMd©§¨¦§¥©§¨§¤©
ipRn gFxale dixFg`l aEql oFz`d̈¨¨©£¤¨§¦§©¦§¥

'lFrWn' zaize .K`lOdoFWNn `id ©©§¨§¥©¦§¦¦§
'lbx sM Kxcn' ,FWExiRW 'lrW'©©¤¥¦§©©¤¤
`EdW mW lr 'lFrWn' iExw liaXde]§©§¦¨¦§©¥¤

FA mixaFrd ilbx zkixcl iEUr(i"`a).[ ¨¦§¦©©§¥¨§¦
oke:FznbEC Epivnxtr wFRUi m`' §¥¨¦§¨¦¦§£©

milrWl oFxnFWxW` mrd lkl §¦§¨¦§¨¨¨£¤
'ilbxA(i ,k `Îmikln),FWExiRWxtr §©§¨¤¥¨¨

okENdA milbxd zFRkA wAcPd©¦§¨§©¨©§©¦§¦¨
riBdW mx` Kln ccd oA ixaC]mr ¦§¥¤£©¤¤£¨¤¦¦©¦

xEvl F`avlrdxBzn dide ,oFxnFW §¨¨©§§¨¨¦§¨¤
Flig aFxA x`RznE l`xUi KlnA§¤¤¦§¨¥¦§¨¥§¥
oFxnFW xtr lM ENit` ixd :xFn`l¥£¥£¦¨£©§

wiAcdl ickA wiRqi `lzFRM z` FA Ÿ©§¦¦§¥§©§¦¤©
[iliig ilbx.FlrWA ccn in' :oke ©§¥£¨©§¥¦¨©§¨¢

'min(ai ,n diryi),dnci in :FWExiRW ©¦¤¥¦¦§¤
miOd lr KNdzdl lFkId d"awdl§©¨§¦§©¥©©©¦

inMmccFOWFkENdaE eilbxAFnM] §¦¤§¨§©§¨§¦§
miA l`xUi z` xiardWM EpivOW¤¨¦§¤¤¡¦¤¦§¨¥§©

xn`PW sEq(eh ,b wEwag)mIA YkxC' ¤¤¡©£©¨©§¨©¨
['LiqEq(i ,k `Îmikln i"yx i"tr): ¤

.äfî øãâå äfî øãblW 'xcB' mzq ¨¥¦¤§¨¥¦¤§¨¨¥¤
- `Ed mipa`oFWl xn`PW mFwn lM £¨¦¨¨¤¤¡©§

`id dOn WxRzp `le ,mzqA 'xcB'¨¥¦§¨§Ÿ¦§¨¥¦©¦

dSign `le mipa` lW Ff ixd ,diEUr£¨£¥¤£¨¦§Ÿ§¦¨
,mipa` lW dzidW xg`nE .mivr lW¤¥¦¥©©¤¨§¨¤£¨¦

mrlA lbx FA dvglp Kkitl(oNdlcM) §¦¨¦§£¨¤¤¦§¨§¦§©¨
(`"eb ,a"a):dk dxez

(dk)õçlzå.'ebe uglYe xiTd l` ©¦¨¥¤©¦©¦§©
mdipWE ,'uglze' o`M xn`p miinrR©£©¦¤¡©¨§¥¤
'ugNYe' :mWExitaE mcETipA mipFW¦§¦¨§¥¨©¦¨¥

W ,oFz`d lr aqEnDnvr `iddvglp ¨©¨¨¤¦©§¨¦§£¨
ENi`e .DCvA xW` xiTd l` gkA§Ÿ©¤©¦£¤§¦¨§¦

õçìzådvgl `idW FWExiR -z` ©¦§©¥¤¦¨£¨¤
.mixg`EpiidCmrlA lbx z`DpiAW £¥¦§©§¤¤¤¦§¨¤¥¨

K`lOd cgRn oM dzUre .xiTd oiaE¥©¦§¨§¨¥¦©©©©§¨
icM ,liaXd rvn`A DCbpl cnFrd̈¥§¤§¨§¤§©©§¦§¥

xFarl mFwn Fl zFPtlmlE`e .wgFcA §©¨©£§©§¨
mdn wgxzd `N` xar `l K`lOd©©§¨Ÿ¨©¤¨¦§©¥¥¤

oNdlcM ,cFr:ek dxez §¦§©¨
(ek).øBáò 'ä Càìî óñBiåoFWl ©¤©§©£§

'xFar'FWExiR oi` ,o`M xEn`d £¨¨¨¥¥
FpFz`e mrlA cil xar K`lOdW¤©©§¨¨©§©¦§¨©£

'xFar ...sqFIe' xn`p ixdW],xMfp `le ¤£¥¤¡©©¤£§Ÿ¦§©
,[okl mcFw mcil xar xaM `EdW¤§¨¨©§¨¨¤¨¥
mrlAn wgxzde siqFd K`lOd `N ¤̀¨©©§¨¦§¦§©¥¦¦§¨

KFldl ,eiptl cFr xFarlicM d`ld ©£§¨¨©£¨§¨§¥
xg` mFwnA eiptl zFidlxv `EdW ¦§§¨¨§¨©¥¤©

.FcbpM mW aSizdl icM ,o`Mn xzFi¥¦¨§¥§¦§©¥¨§¤§
iExw miklFdd iptl zkll miCwOde§©©§¦¨¤¤¦§¥©§¦¨

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b iyily meil inei xeriy

(æë)úçz õaøzå ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥³¤¨«¨Æ¤©§©´§Ÿ̈½©¦§©−©´©
iå íòìa óà-øçiå íòìa:ìwna ïBúàä-úà C ¦§¨®©¦«©©´¦§½̈©©¬¤¨«¨−©©¥«

(çë)íòìáì øîàzå ïBúàä ét-úà ýåýé çzôiå©¦§©¬§Ÿ̈−¤¦´¨«¨®©³Ÿ¤§¦§¨Æ
ìL äæ éðúékä ék Eì éúéNò-äî:íéìâø L ¤¨¦´¦§½¦´¦¦½̈¦¤−¨¬§¨¦«

i"yx£ÌÈÏ‚¯ LÏL ‰Ê∑ ּבּׁשנה רגלים ׁשלׁש החֹוגגת אּמה לעקר מבּקׁש אּתה לֹו: .רמז ∆»…¿»ƒְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

(èë)áøç-Lé eì éa zìlòúä ék ïBúàì íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¨«¨½¦¬¦§©©−§§¦®³¤¤̧¤Æ
ézâøä äzò ék éãéa:C §¨¦½¦¬©−̈£©§¦«

i"yx£zÏlÚ˙‰∑ ּובּזיֹון ּגנאי לׁשֹון È„Èa.ּכתרּגּומֹו: ·¯ÁŒLÈ eÏ∑ ּבעיני זה ּדבר לֹו היה ּגדֹולה ּגנּות ƒ¿««¿¿ְְְְִַַָ∆∆∆¿»ƒְְְֵֵֶָָָָָ
זין  לכלי צרי זה ּולאתֹון - ּבפיו ׁשלמה אּמה להרג הֹול זה .הּׂשרים: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

(ì)ðúà éëðà àBìä íòìa-ìà ïBúàä øîàzåE ©¸Ÿ¤¨«¨¹¤¦§À̈£Á¨«Ÿ¦̧£«Ÿ§¹
ïkñää äfä íBiä-ãò EãBòî éìò záëø-øLà£¤¨©´§¨¨©À¥«§Æ©©´©¤½©«©§¥´

:àì øîàiå äk Eì úBNòì ézðkñä¦§©½§¦©«£¬§−®Ÿ©−Ÿ¤«Ÿ
i"yx£ÈzkÒ‰ ÔkÒ‰‰∑וכן כב)ּכתרּגּומֹו, אמרּו(איוב ּבּגמרא: זה מקרא ּדרׁשּו ורּבֹותינּו יסּכןּֿגבר". "הלאל : ««¿≈ƒ¿«¿ƒְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשד  ּברטיבא להֹון: אמר אסּוסיא? רכבּת לא טעמא מאי זרהליּה: עבֹודה ּבמּסכת ּכדאיתא כּו' ליּה (דף אי ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
.ד)

BÁz˙כז  ˙Ú·¯e ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿»«¿
‡z‡ ˙È ‡ÁÓe ÌÚÏ·„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e ÌÚÏaƒ¿»¿≈»¿»¿ƒ¿»¿»»«»»

:‡¯ËÁa¿À¿»

ÌÚÏ·Ïכח  ˙¯Ó‡Â ‡z‡„ ‡Óet ˙È ÈÈ Á˙Ùe¿«¿»»»¿«»»«¬»«¿ƒ¿»
:ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc Èp˙ÈÁÓ È¯‡ CÏ ˙È„·Ú ‰Ó∆¬»ƒ»¬≈¿ƒ«ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ

‡elכט  Èa zÎiÁ È¯‡ ‡z‡Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«»»¬≈«ƒ¿¿ƒƒ
:CÈzÏË˜ ÔÚÎ È¯‡ È„Èa ‡a¯Á ˙È‡ ÔBÙƒ«¿»ƒƒ¬≈¿«¿«¿ƒ

Ècל  Cz‡ ‡‡ ‡Ï‰ ÌÚÏ·Ï ‡z‡ ˙¯Ó‡Â«¬»««»»¿ƒ¿»¬»¬»«»»ƒ
ÛÏÈÓ‰ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú C˙È‡cÓ ÈÏÚ z·Î¿̄«¿¿¬«ƒ¿ƒ»«»»≈¬≈«

:‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈ„k CÏ „aÚÓÏ ‡ÙÈl‡«ƒ¿»¿∆¿«»¿≈«¬«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,'xaFr' oFWlAxar `Ede' :FnM ¦§¥§§¨©
'mdiptl(b ,bl ziy`xa)miCwd awri] ¦§¥¤©£Ÿ¦§¦

ipA x`W iptl eUr z`xwl Klde§¨©¦§©¥¨¦§¥§¨§¥
FzF` WFBti `EdW icM ,FYgRWn¦§©§§¥¤¦§

[dpFW`xAWi dcB`ÎWxcnE . ¨¦¨¦§©©¨¨¥
d`x dn ,`nEgpzAK`lOdcFnrl §©§¨¨¨¨©©§¨©£

?zFnFwn dWlWAK`ln' :bk wEqtA] ¦§Ÿ¨§§¨©§©
...cnrIe' :ck wEqtA ;'KxCA aSp 'd¦¨©¤¤§¨©©£Ÿ
cnrIe' :df wEqtaE ;'minxMd lFrWnA§¦§©§¨¦§¨¤©©£Ÿ

.['xv mFwnAEd`xd zFa` ipniq- §¨¨¦¨¥¨¤§¨
,mdxa` :zFa`d zWlW lr Fl fnẍ©©§¤¨¨©§¨¨

awrie wgvi(g"n`a):fk dxez ¦§¨§©£Ÿ
(gk)ìL äæ.íéìâø LFWExiR 'milbx' ¤¨Ÿ§¨¦§¨¦¥

aEzMd oFWlM ,'minrR'(ci ,bk zeny) §¨¦¦§©¨
d"awde .'dpXA il bgY milbx WlW'¨Ÿ§¨¦¨Ÿ¦©¨¨§
`le] 'milbx' oFWl ditA Dl mÜ¨§¦¨§§¨¦§Ÿ
x`WA libxd oFWNM ,'minrR'§¨¦©§¨¨¦¦§¨

KkA iM ,[zFnFwOd:Fl fnx`ld ©§¦§¨¨©£Ÿ
LzllwAdOE` xFwrl WTan dY` ¦¦§¨§©¨§©¥©£¨

,Ff daEWgzbbFgdiptlmilbx WlW £¨©¤¤§¨©¨Ÿ§¨¦
dpXA(`negpz)(a"rx):hk dxez ©¨¨

(hk).zìlòúäFWExiRFnEBxzM ¦§©©§§¥§©§
ix`' - 'iA YlNrzd iM' :qFlwpE`A§§§¦¦§©©§§¦£¥

[iA Ywgv iM] 'iA YkIg.`EdeoFWl ©¦§§¦¦¨©§§¦§§
,oFiGaE i`pb,iA zcxFn Y`W KkA iM §©¦¨¦§¨¤©§¤¤¦

izF` YnU ixd ,il zrnWp Y` oi`e§¥©§¦§©©¦£¥©§§¦
miwgFVd ,mixVd ipirA oFiGalE brll§©©§¦¨§¥¥©¨¦©£¦

ilr(a"a): ¨©
.éãéa áøç Lé eìFl did dlFcB zEpB ¤¤¤§¨¦§§¨¨¨

,mixVd ipirA df xaC:mixnF` EidW ¨¨¤§¥¥©¨¦¤¨§¦
dPddnlW dOE` bFxdl KlFd df ¦¥¤¥©£¨§¥¨

oiifÎilM Kixv Ff oFz`lE ,eitAicM §¦§¨¨¦§¦©¦§¥
Fl rnXYW:l dxez ¤¦¨©

(l)ézðkñä ïkñää.dM Ll zFUrl ©©§¥¦§©§¦©£§Ÿ
FWExiRFnEBxzM:qFlwpE`Aslind' ¥§©§§§§£¥©
`ptil`'oicM Kl cArnldcEnl ike] £¦¨¨§¤§©¨§¥§¦§¨

xg`nE .[!?KM Ll zFUrl ip` dlibxE§¦¨£¦©£§¨¥©©
Ll did ilBxdM `NW iYbdpzdW¤¦§©©§¦¤Ÿ§¤§§¦¨¨§
iPpi`e ,oipre mrh dfA WIW oiadl§¨¦¤¥¨¤©©§¦§¨§¥¤¦

.zipCxn mzqMokeoFWl znbEC Epivn ¦§¨©§¨¦§¥¨¦§©¨
df'xaB oMqi l`ld'(a ,ak aei`)ike] ¤©§¥¦§¨¨¤§¦

,zrC l`d z` cOli mc`dW okYi¦¨¥¤¨¨¨§©¥¤¨¥©©
mr Fzbdpd `dY Ki` FliBxdl§©§¦¥§¥©§¨¨¦

[eizFIxAdf `xwn EWxc EpizFAxe . §¦¨§©¥¨§¦§¨¤
Dil Exn` :cEnlYAFl Exn` - ©©§¨§¥¨§

:mrlal mixVd`l `nrh i`n' ©¨¦§¦§¨©©£¨¨

?'`iqEQ` YakxakFx Lpi` rECn - §©§§©§¨©©¥§¥
aFh qEQdW ,cAkp Wi` KxcM qEq lr©§¤¤¦¦§¨¤©

?oFz`d on xzFi daikxloFdl xn`- ¦§¦¨¥¦¨¨£©§
rEaTd qEq il Wi mpn` ,mdl xn`̈©¨¤¨§¨¥¦©¨©

dYr mlE`e ,daikxli`cW `aihxA' ¦§¦¨§¨©¨¦§¦¨§¨¦
'DilmFwnA zFrxl FzF` iYglW - ¥¨©§¦¦§¦§

KxcA iYgwl oFz`d z`e ,drxOd©¦§¤§¤¨¨¨©§¦§¤¤
e Ff daikxl wx i`xr] 'EkKWnd £©©¦§¦¨§¤§¥

oFz`d dzpr :`xnBd ixaC mEBxY©§¦§¥©§¨¨¨§¨¨¨
`l :xFn`l mrla ixaC z` dWigkde§¦§¦¨¤¦§¥¦§¨¥Ÿ
'Lpz` ikp` `Fld' iM ,xaCd oFkp̈©¨¨¦£¨Ÿ¦£Ÿ§
Ff ,Dl xn` .zEriawA LzF` zzxWnd©§¨¤¤§¦§¦¨©¨
.daikxl `l K` ,zF`Vn zpirhl wx©¦§¦©©¨©Ÿ¦§¦¨
,Dl xn` .'ilr Yakx xW`' ,Fl dxn`̈§¨£¤¨©§¨¨©¨©¨
oM iziUr calA dGd mFId wx ok`̈¥©©©¤¦§¨¨¦¦¥
cgEind qEQdW mEXn ,i`xw`A§©§©¦¤©©§¨
dxn` .ilv` oOEfn did `l daikxl¦§¦¨Ÿ¨¨§¨¤§¦¨§¨
mFId cr LcFrn' iM ,oM xaCd oi` ,Fl¥©¨¨¥¦¥§©©
EkiWnd Kke .ilr akFx dY` 'dGd©¤©¨¥¨©§¨¦§¦

,[cFr gMeezdlzkQna `zi`cM §¦§©¥©¦§¦¨§©¤¤
dxf dcFar(:c sc),y"aix) £¨¨¨

(l"kyn:`l dxez



wlaפח zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b iyily meil inei xeriy

(àì)Càìî-úà àøiå íòìá éðéò-úà ýåýé ìâéå©§©´§Ÿ̈»¤¥¥´¦§¨¼©©º§¤©§©³
eçzLiå ãwiå Bãéa äôìL Baøçå Cøca ávð ýåýé§Ÿ̈Æ¦¨´©¤½¤§©§¬§ª−̈§¨®©¦¬Ÿ©¦§©−

:åétàì§©¨«

(áì)-úà úékä äî-ìò ýåýé Càìî åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ©§©´§Ÿ̈½©À̈¦¦̧¨Æ¤
ðúàïèNì éúàöé éëðà äpä íéìâø LBìL äæ E £´Ÿ§½¤−¨´§¨¦®¦¥³¨«Ÿ¦Æ¨¨´¦§¨½̈

:écâðì Cøcä èøé-ék¦«¨©¬©¤−¤§¤§¦«
i"yx£Èc‚Ï C¯c‰ Ë¯ÈŒÈk∑הּמׁשנה חכמי קה)רּבֹותינּו ּבׁשביל (שבת נטתה, ראתה, יראה, נֹוטריקֹון: ּדרׁשּוהּו ƒ»««∆∆¿∆¿ƒְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָ

ראיתי  ּכי - "רטט" לׁשֹון - לנגּדי הּדר חרד ּכי מׁשמעֹו: ּולפי ּולהקניטני. לקנאתי ּכלֹומר: לנגּדי, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהּדר
ּכמֹו הּוא, קצר ּומקרא ּולהמרֹותי, לכעסי ׁשהּוא ,הּדר ּומהר ׁשחרד הּדר יג)ּבעל ליׁשנא (ש"ב ּדוד". "וּתכל : ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

וכן רצֹון, לׁשֹון ירט טז)אחרינא: ׁשאינן (איוב רׁשעים, עלֿידי אֹותֹו ּומנחם מפּיס - ירטני" רׁשעים "ועלֿידי ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
מקניטים  .אּלא ְִִֶַָ

(âì)ìL äæ éðôì èzå ïBúàä éðàøzåéìeà íéìâø L ©¦§©̧¦Æ¨«¨½©¥´§¨©½¤−¨´§¨¦®©Æ
dúBàå ézâøä äëúà-íb äzò ék éðtî äúèð̈«§¨´¦¨©½¦¬©¨²©«Ÿ§¨¬¨©−§¦§¨¬

:éúééçä¤«¡¥«¦
i"yx£‰˙Ë ÈÏe‡∑"לּולא" ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ׁש"אּולי" ּפעמים "לּולא", ‰¯‚Èz.ּכמֹו ‰Î˙‡ŒÌb∑ זה הרי «»¿»ְְְְִִֵֵֵֶַַָ«…¿»»«¿ƒֲֵֶ

ההריגה  ּגם ּכי ידי, על קראת ּבלבד העּכבה לא ּכלֹומר, ,"אֹות הרגּתי "ּגם ּכמֹו: והּוא מסרס, .מקרא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
È˙ÈÈÁ‰ d˙B‡Â∑(במ"ר) וּיאמר" ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבתֹוכחּתּה, לעמד יכלּת ולא והֹוכיחת ׁשּדּברה מּפני ועּתה ¿»∆¡≈ƒְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

Î‡ÏÓ‡לא  ˙È ‡ÊÁÂ ÌÚÏ· ÈÈÚ ˙È ÈÈ ‡Ï‚e¿»¿»»≈≈ƒ¿»«¬»»«¿»»
d„Èa ‡ÙÈÏL da¯ÁÂ ‡Á¯‡a „zÚÓ ÈÈ„«¿»¿««¿»¿»¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈

:È‰Bt‡Ï „È‚Òe Ú¯Îe¿«¿ƒ¿«ƒ

È˙לב  ‡˙ÁÓ ‡Ó ÏÚ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»«¿»«»¿≈»»
˙È˜Ù ‡‡ ‡‰ ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc Cz‡¬»»¿«¿«ƒ¿ƒ»¬»¿»ƒ
ÏÊÓÏ ÈÚ¯ z‡c ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔËÒÓÏ¿ƒ¿«¬≈¿≈√»«¿«¿¿≈¿≈«

:ÈÏ·˜Ï ‡Á¯‡a¿»¿»¿»¿ƒ

Ïz˙לג  Ôc ÈÓ„˜ ÔÓ ˙ËÒe ‡z‡ È˙ÊÁÂ«¬«¿ƒ«»»¿«ƒ√»«¿«¿«
ÔÚÎ È¯‡ ÈÓ„˜ ÔÓ ˙ËÒ ‡Ï ÔBÙ el‡ ÔÈÓÊƒ¿ƒƒ»¿«ƒ√»«¬≈¿«

:˙ÈÓi˜ d˙ÈÂ ˙ÈÏË˜ C˙È Û‡«»»¿»ƒ¿»««≈ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(al).écâðì Cøcä èøé ékoFWl Edn ¦¨©©¤¤§¤§¦©§
?'hxi'dpWOd inkg EpizFAx ¨©©¥©§¥©¦§¨

oFwixhFp EdEWxCzg` daiY=] §¨¨¦¥¨©©
WlXW [zFaiY dOMn zaMxEOd©§¤¤¦©¨¥¤¨

zFaiz iW`x od 'h'x'i zFIzF`dd`xi' ¨¦¥¨¥¥¨§¨
- 'dzhp dz`xoFz`dd`xixW`M ¨£¨¨§¨¨¨¨§¨©£¤

dz`xKkitl ,izF`dzhp.KxCd on ¨£¨¦§¦¨¨§¨¦©¤¤
z`f lkeKxCd'W liaWA`id'iCbpl §¨Ÿ¦§¦¤©¤¤¦§¤§¦

(.dw zay),xnFlM ,dY`W KxCd zxHn §©©§©©¤¤¤©¨
`id ,DA KlFdiphipwdlE iz`pwl- ¥¨¦§¦§¨¦§©§¦¥¦

.ipFvx cbp `ide ,ipxrvlE ipqirkdl§©§¦¥¦§©£¥¦§¦¤¤§¦
.FWxcn itl aEzMd WExiR KMitlE ¨¥©¨§¦¦§¨§¦

FrnWn,hEWRd'iCbpl KxCd hxi iM' ©§¨©¨¦¨©©¤¤§¤§¦
:FnM FWExiR,'iCbpl KxCd cxg iM' ¥§¦¨©©¤¤§¤§¦
`Ed 'hxi'e'hhx' oFWl,crx=]zpeEke §¨©§¤¤©©§©¨©

,zExidn lW dldaE crx bEql aEzMd©¨§©©¤¨¨¤§¦
:K`lOd Fl xnF` Kke .[cgR lW `le§Ÿ¤©©§¨¥©©§¨

izi`x iMz`KxCd lrA(mrlA) ¦¨¦¦¤©©©¤¤¦§¨
iqrkl `EdW KxCd xdinE cxgW¤¨©¦¥©¤¤¤§©§¦

izFxndlEdY`W Lizi`x ,xnFlM - §©§¦§©§¦¦¤©¨
iz`A Kkl ,mllwl xdnnE lEdÄ§©¥§©§¨§¨¨¦

.LOn z`f rFpnle Ll ohUl`xwnE §¨¨§§¦§©Ÿ¦§¦§¨
,`Ed xvw'lrA' zaiY FA xqgW ¨¨¤¨¥¥©©©

,'KxCd lrA hxi iM' xnFl Fl didW¤¨¨©¦¨©©©©¤¤
KxCd lrA xdn iM' :FWExiR Kke§¨¥¦¦¥©©©¤¤

,'iCbpl (`idW KxcA zkll)FnM ¨¤¤§¤¤¤¦§¤§¦§
:FznbEcM xvw `xwn EpivOWlkYe' ¤¨¦¦§¨¨¨§§¨©§©

'ceC(hl ,bi aÎl`eny)dvFxW :`"q) ¨¦¤¤
(ceC 'Wtp' lkYe ,xnFlceC Wtp] ©©§©¤¤¨¦¤¤¨¦

mFlWa` l` dwwFYWde dzlM̈§¨§¦§§¨¤©§¨
eil` F`iadl(b"alx).[- xg` oFWl ©£¦¥¨¨©¥

zaiY Wxtl zxg` KxC,'hxi'`EdW ¤¤©¤¤§¨¥¥©¨©¤
.oFvx oFWlmEXn :K`lOd xnF` Kke §¨§¨¥©©§¨¦

`idW Ff KxcA zkll ziE`zpe zivxW¤¨¦¨§¦§©¥¨¨¤¤§¤¤¤¦
ENi`kE .Ll ohUl iz`vi Kkl ,iCbpl§¤§¦§¨¨¨¦§¨¨§§¦
zkll - KxCd lrA dvx iM' xn`p¤¡©¦¨¨©©©¤¤¨¤¤

,'iCbpl - `idW KxcAokecFr Epivn §¤¤¤¦§¤§¦§¥¨¦
:oFvx zErnWnA df oFWliciÎlre' ¨¤§©§¨¨§©§¥

'iphxi mirWx(`i ,fh aei`)-:FWExiRW §¨¦¦§¥¦¤¥
d"awdiciÎlr izF` mgpnE qiItn§©¥§©¥¦©§¥

inEgpze iESix ixacopi`W mirWx ¦§¥¦§©§¥§¨¦¤¥¨
,izF` miSxnmihipwn `N`mixrvnE §©¦¦¤¨©§¦¦§©£¦

(oexkfd ,`"eb):bl dxez
(bl).äúèð éìeà,o`M xEn`d 'ilE`' ©¨§¨©¨¨¨

FWExiR'`lEl' FnMoMW .(`l m`) ¥§¥¦Ÿ¤¥
oFWlA WOWn 'ilE`'W minrR§¨¦¤©§©¥¦§

'`lEl'oFWl KxC `Ed KM ,xnFlM] ¥§©¨¤¤§
WOYWdl minrtl oYiPW ,WcFTd©¤¤¦¨¦§¨¦§¦§©¥
`l K` ,'`lEl' mFwnA 'ilE`' zaizA§¥©©¦§¥©Ÿ
uEg Kkl ztqFp `nbEC `xwOA `vnp¦§¨©¦§¨§¨¤¤§¨

o`Mn(w"dekd)[: ¦¨
.ézâøä äëúà íbrnWn 'mB' oFWNn ©Ÿ§¨¨©§¦¦§©©§©

mB bxFd did ,oFz`d zbixdl sqFpAW¤§¨©£¦©¨¨¨¨¥©
,oM Wxtl xWt` i` K` .mrlA z ¤̀¦§¨©¦¤§¨§¨¥¥
,'iziigd DzF`e' miIqn `Ed ixdW¤£¥§©¥§¨¤¡¥¦

`N`qxFqn `xwn df ixd,(KREdn) ¤¨£¥¤¦§¨§¨§¨
xcq zFPWl Wi Fpiadl ickAW¤¦§¥©£¦¥§©¥¤

,eizFaiYFnk `Ede:xn`p did ENi` ¥¨§§¦¨¨¤¡¨
`l ,xnFlM ,'LzF` iYbxd mB'©¨©§¦§§©Ÿ

Lz`xw calA daMrd(Ll rxi`)lr ¨©¨¨¦§©§¨§¥©§©
,dbixdd mb iM ,ici`l 'mB' zaize ¨¦¦©©£¦¨§¥©©Ÿ

sqFpA mrlA zbixd z` zFAxl d`Ä¨§©¤£¦©¦§¨§¨
z` zFAxl d`A `N` ,oFz`d zbixdl©£¦©¨¨¤¨¨¨§©¤
:xnFlkE .FaeMirl sqFpA mrlA zbixd£¦©¦§¨§¨§¦§©
mB `N` ,LzF` iYaMrW calA Ff `lŸ¦§¨¤¦©§¦§¤¨©

LzF` bxFd iziid(f"rc): ¨¦¦¥§
.éúééçä dúBàåElNd mixaCd KFYn §¨¤¡¥¦¦©§¨¦©¨

,oFz`d z` bxd ok` K`lOdW ,Epcnl̈©§¤©©§¨¨¥¨©¤¨¨
`l ENi` :Fl xnF` `Ed KM ixdW¤£¥¨¥¦Ÿ

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b iyily meil inei xeriy
על  הּמקֹום ׁשחס להׁשיב; יכֹול ולא ּבתֹוכחּתּה ּבלעם את ׁשּסּלקה היא זֹו יאמרּו: ׁשּלא הרגּתיה, - ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹלא"

וכן הּברּיֹות. כ)ּכבֹוד וכן(ויקרא ּתהרגּו", הּבהמה "ואת הּבהמה"(שם): ואת האּׁשה את "והרגּת :. ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(ãì)àì ék éúàèç ýåýé Càìî-ìà íòìa øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦¦µ´Ÿ
òø-íà äzòå Cøca éúàø÷ì ávð äzà ék ézòãé̈©½§¦¦¬©¨²¦¨¬¦§¨¦−©¨®¤§©¨²¦©¬

éðéòa:él äáeLà E §¥¤−¨¬¨¦«
i"yx£ÈzÚ„È ‡Ï Èk∑ העיד ּופיו עליֹון, ּדעת ׁשּיֹודע מׁשּתּבח היה ׁשהּוא הֹודה; ּכרחֹו ועל ּגנּותֹו, זה ּגם ƒ…»«¿ƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ידעּתי" Èl."לא ‰·eL‡ EÈÈÚa Ú¯ŒÌ‡∑ּבעצמֹו הּוא לֹו: אמר זֹו. ּתׁשּובה היא הּמקֹום נגד להתריס ְִַָֹƒ«¿≈∆»»ƒְְְְְִִֶֶַַַַָָָ
לאברהם  אמר מחזירֹו. ּומלא ּדבר ׁשאֹומר ,ּבכ הּוא למּוד ּדבריו! את מבּטל מלא ואּתה ללכת, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָצּוני

כב) לׁשּוב (בראשית אני צרי ּבעיני רע אם אני, אף ּדברֹו, את ּבּטל מלא ועלֿידי וגֹו'" אתּֿבנ "קחֿנא :. ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

(äì)íéLðàä-íò Cì íòìa-ìà ýåýé Càìî øîàiå©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹¤¦§À̈¥µ¦¨´£¨¦½
éìà øaãà-øLà øácä-úà ñôàåøaãú Búà E §¤À¤¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ´§©¥®

:÷ìá éøN-íò íòìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨¥¬¨¨«
i"yx£ÌÈL‡‰ŒÌÚ CÏ∑(במ"ר)מֹוליכין ּבּה, ליל רֹוצה ׁשאדם אֹותֹוּבדר.ÒÙ‡Â∑ אׁשר הּדבר את ּכרח על ≈ƒ»¬»ƒְִִֵֵֶֶֶֶָָָ¿∆∆ְֲֲֶֶַַָָָ

וגֹו' העֹולם ∑ÌÈL‡‰ŒÌÚCÏ.אדּבר מן להאבד וסֹופ עּמהם חלק ·Ï˜.ּכי È¯NŒÌÚ∑ ּכמֹותם לקּללם .ׂשמח ְֲֵַ≈ƒ»¬»ƒְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָƒ»≈»»ְְְֵַַָָָ

Ï‡לד  È¯‡ ˙È·Á ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓÏ ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¿»»«¿»»ƒ¬≈»
ÔÚÎe ‡Á¯‡a È˙eÓ„˜Ï „zÚÓ z‡ Èc ˙ÈÚ„È¿»ƒƒ«¿¿««»√»ƒ¿»¿»¿«

:ÈÏ ·B˙‡ CÈÈÚa LÈa Ì‡ƒƒ¿≈»≈ƒ

ÌÚלה  Ïf‡ ÌÚÏ·Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»»«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ
CnÚ ÏlÓ‡ È„ ‡Ób˙t ˙È „BÁÏe ‡i¯·bÀ¿«»¿»ƒ¿»»ƒ¬«≈ƒ»
:˜Ï· È·¯·¯ ÌÚ ÌÚÏa ÏÊ‡Â ÏlÓz d˙È»≈¿«≈«¬«ƒ¿»ƒ«¿¿≈»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

KiWnn ziide ,ipRn oFz`d dzhp̈§¨¨¨¦¨©§¨¦¨©§¦
iYbxd LzF` if` ,icil xaFre LMxcA§©§§§¥§¨¦£©§¨©§¦
DzF`e ,lNwNn LcrA rFpnl icM§¥¦§©©©§¦§©¥§¨
,Dbxdl mrh did `l iM iziigd¤¡¥¦¦Ÿ¨¨©©§¨§¨

emlE`dYrYkWnpe ,ipRn dzhPW §¨©¨¤¨§¨¦¨©§¦§©§¨
,Dbxdl iE`x ,DOr gEMie ixaclipRn §¦§¥¦©¦¨¨§¨§¨¦§¥

YlFki `le LzgikFde dxACW¤¦§¨§¦©§§Ÿ¨§¨
aEzMW FnM ,DYgkFzA cFnrllirl) ©£§©§¨§¤¨

(l weqt'`l xn`Ie'Kkitl -,diYbxd ©Ÿ¤Ÿ§¦¨£©§¦¨
icM `N` ,WpFr zxFzA `le`NW §Ÿ§©¤¤¨§¥¤Ÿ

Exn`i:zFIxAd'FfdwNQW `id Ÿ§©§¦¦¤¦§¨
(dgSPW)`le DYgkFzA mrlA z` ¤¦§¨¤¦§¨§©§¨§Ÿ

,'aiWdl lFkid`iand dndA lke ¨§¨¦§¨§¥¨©§¦¨
,zbxdp `id ixd mc`l dRxge oFlẅ§¤§¨¨¨¨£¥¦¤¡¤¤

itl.zFIxAd cFaM lr mFwOd qgW §¦¤¨©¨©§©§¦
okeDA dzUrPW dndaA Epivn §¥¨¦¦§¥¨¤¤¤§¨¨

:DA xn`PW dxiarz` Ybxde' £¥¨¤¤¡©¨§¨©§¨¤
'dndAd z`e dX`d(fh ,k `xwie)oke , ¨¦¨§¤©§¥¨§¥

'EbFxdY dndAd z`e'(eh weqt my) §¤©§¥¨©£
(`negpz)(yeal ,`"eb ,m"`x):cl dxez

(cl).ézòãé àì ékFzEpb df mB ¦Ÿ¨©§¦©¤§
mrlA lW FpFifaEel d"c ,hk weqta lirl enk) ¦§¤¦§¨

(axg yi,dcFd FgxMÎlre`NW o`M §©¨§¨¨¤Ÿ
,K`lOd z` d`xWixddid `Ed ¨¨¤©©§¨¤£¥¨¨

W gAYWn`Ed'oFilr zrC rcFI' ¦§©¥©¤¥©©©¤§

(fh ,ck onwl)e ,dYr ENi``l' cird eiR §¦©¨¦¥¦Ÿ
iYrci'iz`xwl aSp dY` iM(`negpz): ¨©§¦¦©¨¦¨¦§¨¦

éðéòa òø íà.él äáeLà EEdn ¦©§¥¤¨¨¦©
xaM `ld ,'...LipirA rx m`' oFWNd©¨¦©§¥¤£Ÿ§¨
KlFd `Ed m`W d"awd Fl WxiR¥©¤¦¥
rx df ixd ,l`xUi z` lNwl dxHnA§©¨¨§©¥¤¦§¨¥£¥¤©
lr `N` zkll Fl xYEd `le] eipirA§¥¨§Ÿ©¨¤¤¤¨©
dkildd lr xkU mdOr rAwIW zpn§¨¤¦§©¦¨¤¨¨©©£¦¨
`N` ,mllwi `l sFQal m` mB ,Dnvr©§¨©¦§©Ÿ§©§¥¤¨

eitA 'd oYIW lkM(k weqt lirl x`eank),[ §¨¤¦¥§¦
`N`qixzdlixaC rinWdl) ¤¨§©§¦§©§¦©¦§¥

(dRvEgdaEWz `id mFwOd cbpFf. §¨¤¤©¨¦§¨
WTan d"awd ENi`M Fnvr dUre§¨¨©§§¦§©¥
,mipFW`xd eixaCn zFPWlE FA xFfgl©£§©¦§¨¨¨¦¦

KkeipEv Fnvra `Ed :Fl xn` §¨¨©§©§¦©¦
K`ln dY`e ,zkllE `Az` lHan ¨¤¤§©¨©§¨¨§©¥¤

cEnl ;eixaC(libx)Kka `Ed §¨¨¨¨¦§¨
Wd"awdxaC xnF`,mc`lExg`l ¤¥¨¨§¨¨§©©

glFW oMnK`lnExn` ;Fxifgn ¦¥¥©©§¨©£¦¨©
...LpA z` `p gw' mdxa`lEdlrde §©§¨¨©¨¤¦§§©£¥

'dlrl mW'Fbe(a ,ak ziy`xa)iciÎlre , ¨§Ÿ¨§§©§¥
,eixaC z` lHA K`lnFl xn`e `AW ©§¨¦¥¤§¨¨¤¨§¨©

(ai weqt my)'...xrPd l` Lci glWY l`'; ©¦§©¨§¤©©©
ip` Kixv LipirA rx m` - ip` s ©̀£¦¦©§¥¤¨¦£¦

aEWl(miyxtn):dl dxez ¨

(dl).íéLðàä íò CìFYrcAW mbd ¥¦¨£¨¦£©¤§©§
miMqd ,'d ipirA drx Fzkilde lNwl§©¥©£¦¨¨¨§¥¥¦§¦

iM ,mdOr KlIWdvFx mc`W KxCa ¤¥¥¦¨¤¦©¤¤¤¨¨¤
- FzF` oikilFn DA Klilmc` ¥¥¨¦¦¨¨

oi` ,drxd KxCA zkll WTrzOd©¦§©¥¨¤¤©¤¤¨¨¨¥
oeike ,dPOn WFxtl FzF` migixkn©§¦¦¦§¦¤¨§¥¨
ixd ,d"awd oFvx dn rcFi `EdW¤¥©¨§£¥

FciA dpEzp dxigAd(g"n`a): ©§¦¨§¨§¨
.ñôàådxdf`e iEEiv oFWl df oi` §¤¤¥¤§¦§©§¨¨

d d`EaPd ixaCn dPWi `NWPmixn` ¤Ÿ§©¤¦¦§¥©§¨©¤¡¨¦
mbd iM ,Ll rC :xnF` `Ed KM `N` ,Fl¤¨¨¥©§¦£©
F` zkll m` LciA dpEzp dxigAdW¤©§¦¨§¨§¨§¦¨¤¤
d`EaPd ixac iAbl mFwn lMn ,`lŸ¦¨¨§©¥¦§¥©§¨

,LNWxW` xaCd z`' LgxMÎlr ¤§©¨§£¤©¨¨£¤
xAc`rpOdl lkEY `le 'xAcz Fz` £©¥Ÿ§©¥§Ÿ©§¦¨©
KMn(l"kyn): ¦¨

.íéLðàä íò Cì),mdOr Lwlg iM ¥¦¨£¨¦¦¤§§¦¨¤
,mlFrd on ca`il LtFqexn`PW FnM §§¥¨¥¦¨¨§¤¤¡©

(g ,`l oldl)Ebxd xFrA oA mrlA z` mbe'§©¤¦§¨¤§¨§
'axgA((:i zekn): ¤¨¤

.÷ìá éøN íòmzFnM mlNwl gnU ¦¨¥¨¨¨©§©§¨§¨
mr' F` ,'mdOr' xn`p `l Kkl -§¨Ÿ¤¡©¦¨¤¦
drcA mNEM EkldW cOll ,'miWp`d̈£¨¦§©¥¤¨§¨§¥¨
wlA oFvx zFUrl zg ©̀©©£§¨¨

(l"kyn):el dxez



פט wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b iyily meil inei xeriy

(àì)Càìî-úà àøiå íòìá éðéò-úà ýåýé ìâéå©§©´§Ÿ̈»¤¥¥´¦§¨¼©©º§¤©§©³
eçzLiå ãwiå Bãéa äôìL Baøçå Cøca ávð ýåýé§Ÿ̈Æ¦¨´©¤½¤§©§¬§ª−̈§¨®©¦¬Ÿ©¦§©−

:åétàì§©¨«

(áì)-úà úékä äî-ìò ýåýé Càìî åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ©§©´§Ÿ̈½©À̈¦¦̧¨Æ¤
ðúàïèNì éúàöé éëðà äpä íéìâø LBìL äæ E £´Ÿ§½¤−¨´§¨¦®¦¥³¨«Ÿ¦Æ¨¨´¦§¨½̈

:écâðì Cøcä èøé-ék¦«¨©¬©¤−¤§¤§¦«
i"yx£Èc‚Ï C¯c‰ Ë¯ÈŒÈk∑הּמׁשנה חכמי קה)רּבֹותינּו ּבׁשביל (שבת נטתה, ראתה, יראה, נֹוטריקֹון: ּדרׁשּוהּו ƒ»««∆∆¿∆¿ƒְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָ

ראיתי  ּכי - "רטט" לׁשֹון - לנגּדי הּדר חרד ּכי מׁשמעֹו: ּולפי ּולהקניטני. לקנאתי ּכלֹומר: לנגּדי, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהּדר
ּכמֹו הּוא, קצר ּומקרא ּולהמרֹותי, לכעסי ׁשהּוא ,הּדר ּומהר ׁשחרד הּדר יג)ּבעל ליׁשנא (ש"ב ּדוד". "וּתכל : ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

וכן רצֹון, לׁשֹון ירט טז)אחרינא: ׁשאינן (איוב רׁשעים, עלֿידי אֹותֹו ּומנחם מפּיס - ירטני" רׁשעים "ועלֿידי ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
מקניטים  .אּלא ְִִֶַָ

(âì)ìL äæ éðôì èzå ïBúàä éðàøzåéìeà íéìâø L ©¦§©̧¦Æ¨«¨½©¥´§¨©½¤−¨´§¨¦®©Æ
dúBàå ézâøä äëúà-íb äzò ék éðtî äúèð̈«§¨´¦¨©½¦¬©¨²©«Ÿ§¨¬¨©−§¦§¨¬

:éúééçä¤«¡¥«¦
i"yx£‰˙Ë ÈÏe‡∑"לּולא" ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ׁש"אּולי" ּפעמים "לּולא", ‰¯‚Èz.ּכמֹו ‰Î˙‡ŒÌb∑ זה הרי «»¿»ְְְְִִֵֵֵֶַַָ«…¿»»«¿ƒֲֵֶ

ההריגה  ּגם ּכי ידי, על קראת ּבלבד העּכבה לא ּכלֹומר, ,"אֹות הרגּתי "ּגם ּכמֹו: והּוא מסרס, .מקרא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
È˙ÈÈÁ‰ d˙B‡Â∑(במ"ר) וּיאמר" ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבתֹוכחּתּה, לעמד יכלּת ולא והֹוכיחת ׁשּדּברה מּפני ועּתה ¿»∆¡≈ƒְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

Î‡ÏÓ‡לא  ˙È ‡ÊÁÂ ÌÚÏ· ÈÈÚ ˙È ÈÈ ‡Ï‚e¿»¿»»≈≈ƒ¿»«¬»»«¿»»
d„Èa ‡ÙÈÏL da¯ÁÂ ‡Á¯‡a „zÚÓ ÈÈ„«¿»¿««¿»¿»¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈

:È‰Bt‡Ï „È‚Òe Ú¯Îe¿«¿ƒ¿«ƒ

È˙לב  ‡˙ÁÓ ‡Ó ÏÚ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»«¿»«»¿≈»»
˙È˜Ù ‡‡ ‡‰ ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc Cz‡¬»»¿«¿«ƒ¿ƒ»¬»¿»ƒ
ÏÊÓÏ ÈÚ¯ z‡c ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔËÒÓÏ¿ƒ¿«¬≈¿≈√»«¿«¿¿≈¿≈«

:ÈÏ·˜Ï ‡Á¯‡a¿»¿»¿»¿ƒ

Ïz˙לג  Ôc ÈÓ„˜ ÔÓ ˙ËÒe ‡z‡ È˙ÊÁÂ«¬«¿ƒ«»»¿«ƒ√»«¿«¿«
ÔÚÎ È¯‡ ÈÓ„˜ ÔÓ ˙ËÒ ‡Ï ÔBÙ el‡ ÔÈÓÊƒ¿ƒƒ»¿«ƒ√»«¬≈¿«

:˙ÈÓi˜ d˙ÈÂ ˙ÈÏË˜ C˙È Û‡«»»¿»ƒ¿»««≈ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(al).écâðì Cøcä èøé ékoFWl Edn ¦¨©©¤¤§¤§¦©§
?'hxi'dpWOd inkg EpizFAx ¨©©¥©§¥©¦§¨

oFwixhFp EdEWxCzg` daiY=] §¨¨¦¥¨©©
WlXW [zFaiY dOMn zaMxEOd©§¤¤¦©¨¥¤¨

zFaiz iW`x od 'h'x'i zFIzF`dd`xi' ¨¦¥¨¥¥¨§¨
- 'dzhp dz`xoFz`dd`xixW`M ¨£¨¨§¨¨¨¨§¨©£¤

dz`xKkitl ,izF`dzhp.KxCd on ¨£¨¦§¦¨¨§¨¦©¤¤
z`f lkeKxCd'W liaWA`id'iCbpl §¨Ÿ¦§¦¤©¤¤¦§¤§¦

(.dw zay),xnFlM ,dY`W KxCd zxHn §©©§©©¤¤¤©¨
`id ,DA KlFdiphipwdlE iz`pwl- ¥¨¦§¦§¨¦§©§¦¥¦

.ipFvx cbp `ide ,ipxrvlE ipqirkdl§©§¦¥¦§©£¥¦§¦¤¤§¦
.FWxcn itl aEzMd WExiR KMitlE ¨¥©¨§¦¦§¨§¦

FrnWn,hEWRd'iCbpl KxCd hxi iM' ©§¨©¨¦¨©©¤¤§¤§¦
:FnM FWExiR,'iCbpl KxCd cxg iM' ¥§¦¨©©¤¤§¤§¦
`Ed 'hxi'e'hhx' oFWl,crx=]zpeEke §¨©§¤¤©©§©¨©

,zExidn lW dldaE crx bEql aEzMd©¨§©©¤¨¨¤§¦
:K`lOd Fl xnF` Kke .[cgR lW `le§Ÿ¤©©§¨¥©©§¨

izi`x iMz`KxCd lrA(mrlA) ¦¨¦¦¤©©©¤¤¦§¨
iqrkl `EdW KxCd xdinE cxgW¤¨©¦¥©¤¤¤§©§¦

izFxndlEdY`W Lizi`x ,xnFlM - §©§¦§©§¦¦¤©¨
iz`A Kkl ,mllwl xdnnE lEdÄ§©¥§©§¨§¨¨¦

.LOn z`f rFpnle Ll ohUl`xwnE §¨¨§§¦§©Ÿ¦§¦§¨
,`Ed xvw'lrA' zaiY FA xqgW ¨¨¤¨¥¥©©©

,'KxCd lrA hxi iM' xnFl Fl didW¤¨¨©¦¨©©©©¤¤
KxCd lrA xdn iM' :FWExiR Kke§¨¥¦¦¥©©©¤¤

,'iCbpl (`idW KxcA zkll)FnM ¨¤¤§¤¤¤¦§¤§¦§
:FznbEcM xvw `xwn EpivOWlkYe' ¤¨¦¦§¨¨¨§§¨©§©

'ceC(hl ,bi aÎl`eny)dvFxW :`"q) ¨¦¤¤
(ceC 'Wtp' lkYe ,xnFlceC Wtp] ©©§©¤¤¨¦¤¤¨¦

mFlWa` l` dwwFYWde dzlM̈§¨§¦§§¨¤©§¨
eil` F`iadl(b"alx).[- xg` oFWl ©£¦¥¨¨©¥

zaiY Wxtl zxg` KxC,'hxi'`EdW ¤¤©¤¤§¨¥¥©¨©¤
.oFvx oFWlmEXn :K`lOd xnF` Kke §¨§¨¥©©§¨¦

`idW Ff KxcA zkll ziE`zpe zivxW¤¨¦¨§¦§©¥¨¨¤¤§¤¤¤¦
ENi`kE .Ll ohUl iz`vi Kkl ,iCbpl§¤§¦§¨¨¨¦§¨¨§§¦
zkll - KxCd lrA dvx iM' xn`p¤¡©¦¨¨©©©¤¤¨¤¤

,'iCbpl - `idW KxcAokecFr Epivn §¤¤¤¦§¤§¦§¥¨¦
:oFvx zErnWnA df oFWliciÎlre' ¨¤§©§¨¨§©§¥

'iphxi mirWx(`i ,fh aei`)-:FWExiRW §¨¦¦§¥¦¤¥
d"awdiciÎlr izF` mgpnE qiItn§©¥§©¥¦©§¥

inEgpze iESix ixacopi`W mirWx ¦§¥¦§©§¥§¨¦¤¥¨
,izF` miSxnmihipwn `N`mixrvnE §©¦¦¤¨©§¦¦§©£¦

(oexkfd ,`"eb):bl dxez
(bl).äúèð éìeà,o`M xEn`d 'ilE`' ©¨§¨©¨¨¨

FWExiR'`lEl' FnMoMW .(`l m`) ¥§¥¦Ÿ¤¥
oFWlA WOWn 'ilE`'W minrR§¨¦¤©§©¥¦§

'`lEl'oFWl KxC `Ed KM ,xnFlM] ¥§©¨¤¤§
WOYWdl minrtl oYiPW ,WcFTd©¤¤¦¨¦§¨¦§¦§©¥
`l K` ,'`lEl' mFwnA 'ilE`' zaizA§¥©©¦§¥©Ÿ
uEg Kkl ztqFp `nbEC `xwOA `vnp¦§¨©¦§¨§¨¤¤§¨

o`Mn(w"dekd)[: ¦¨
.ézâøä äëúà íbrnWn 'mB' oFWNn ©Ÿ§¨¨©§¦¦§©©§©

mB bxFd did ,oFz`d zbixdl sqFpAW¤§¨©£¦©¨¨¨¨¥©
,oM Wxtl xWt` i` K` .mrlA z ¤̀¦§¨©¦¤§¨§¨¥¥
,'iziigd DzF`e' miIqn `Ed ixdW¤£¥§©¥§¨¤¡¥¦

`N`qxFqn `xwn df ixd,(KREdn) ¤¨£¥¤¦§¨§¨§¨
xcq zFPWl Wi Fpiadl ickAW¤¦§¥©£¦¥§©¥¤

,eizFaiYFnk `Ede:xn`p did ENi` ¥¨§§¦¨¨¤¡¨
`l ,xnFlM ,'LzF` iYbxd mB'©¨©§¦§§©Ÿ

Lz`xw calA daMrd(Ll rxi`)lr ¨©¨¨¦§©§¨§¥©§©
,dbixdd mb iM ,ici`l 'mB' zaize ¨¦¦©©£¦¨§¥©©Ÿ

sqFpA mrlA zbixd z` zFAxl d`Ä¨§©¤£¦©¦§¨§¨
z` zFAxl d`A `N` ,oFz`d zbixdl©£¦©¨¨¤¨¨¨§©¤
:xnFlkE .FaeMirl sqFpA mrlA zbixd£¦©¦§¨§¨§¦§©
mB `N` ,LzF` iYaMrW calA Ff `lŸ¦§¨¤¦©§¦§¤¨©

LzF` bxFd iziid(f"rc): ¨¦¦¥§
.éúééçä dúBàåElNd mixaCd KFYn §¨¤¡¥¦¦©§¨¦©¨

,oFz`d z` bxd ok` K`lOdW ,Epcnl̈©§¤©©§¨¨¥¨©¤¨¨
`l ENi` :Fl xnF` `Ed KM ixdW¤£¥¨¥¦Ÿ

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b iyily meil inei xeriy
על  הּמקֹום ׁשחס להׁשיב; יכֹול ולא ּבתֹוכחּתּה ּבלעם את ׁשּסּלקה היא זֹו יאמרּו: ׁשּלא הרגּתיה, - ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹלא"

וכן הּברּיֹות. כ)ּכבֹוד וכן(ויקרא ּתהרגּו", הּבהמה "ואת הּבהמה"(שם): ואת האּׁשה את "והרגּת :. ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(ãì)àì ék éúàèç ýåýé Càìî-ìà íòìa øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦¦µ´Ÿ
òø-íà äzòå Cøca éúàø÷ì ávð äzà ék ézòãé̈©½§¦¦¬©¨²¦¨¬¦§¨¦−©¨®¤§©¨²¦©¬

éðéòa:él äáeLà E §¥¤−¨¬¨¦«
i"yx£ÈzÚ„È ‡Ï Èk∑ העיד ּופיו עליֹון, ּדעת ׁשּיֹודע מׁשּתּבח היה ׁשהּוא הֹודה; ּכרחֹו ועל ּגנּותֹו, זה ּגם ƒ…»«¿ƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ידעּתי" Èl."לא ‰·eL‡ EÈÈÚa Ú¯ŒÌ‡∑ּבעצמֹו הּוא לֹו: אמר זֹו. ּתׁשּובה היא הּמקֹום נגד להתריס ְִַָֹƒ«¿≈∆»»ƒְְְְְִִֶֶַַַַָָָ
לאברהם  אמר מחזירֹו. ּומלא ּדבר ׁשאֹומר ,ּבכ הּוא למּוד ּדבריו! את מבּטל מלא ואּתה ללכת, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָצּוני

כב) לׁשּוב (בראשית אני צרי ּבעיני רע אם אני, אף ּדברֹו, את ּבּטל מלא ועלֿידי וגֹו'" אתּֿבנ "קחֿנא :. ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

(äì)íéLðàä-íò Cì íòìa-ìà ýåýé Càìî øîàiå©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹¤¦§À̈¥µ¦¨´£¨¦½
éìà øaãà-øLà øácä-úà ñôàåøaãú Búà E §¤À¤¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ´§©¥®

:÷ìá éøN-íò íòìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨¥¬¨¨«
i"yx£ÌÈL‡‰ŒÌÚ CÏ∑(במ"ר)מֹוליכין ּבּה, ליל רֹוצה ׁשאדם אֹותֹוּבדר.ÒÙ‡Â∑ אׁשר הּדבר את ּכרח על ≈ƒ»¬»ƒְִִֵֵֶֶֶֶָָָ¿∆∆ְֲֲֶֶַַָָָ

וגֹו' העֹולם ∑ÌÈL‡‰ŒÌÚCÏ.אדּבר מן להאבד וסֹופ עּמהם חלק ·Ï˜.ּכי È¯NŒÌÚ∑ ּכמֹותם לקּללם .ׂשמח ְֲֵַ≈ƒ»¬»ƒְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָƒ»≈»»ְְְֵַַָָָ

Ï‡לד  È¯‡ ˙È·Á ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓÏ ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¿»»«¿»»ƒ¬≈»
ÔÚÎe ‡Á¯‡a È˙eÓ„˜Ï „zÚÓ z‡ Èc ˙ÈÚ„È¿»ƒƒ«¿¿««»√»ƒ¿»¿»¿«

:ÈÏ ·B˙‡ CÈÈÚa LÈa Ì‡ƒƒ¿≈»≈ƒ

ÌÚלה  Ïf‡ ÌÚÏ·Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»»«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ
CnÚ ÏlÓ‡ È„ ‡Ób˙t ˙È „BÁÏe ‡i¯·bÀ¿«»¿»ƒ¿»»ƒ¬«≈ƒ»
:˜Ï· È·¯·¯ ÌÚ ÌÚÏa ÏÊ‡Â ÏlÓz d˙È»≈¿«≈«¬«ƒ¿»ƒ«¿¿≈»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

KiWnn ziide ,ipRn oFz`d dzhp̈§¨¨¨¦¨©§¨¦¨©§¦
iYbxd LzF` if` ,icil xaFre LMxcA§©§§§¥§¨¦£©§¨©§¦
DzF`e ,lNwNn LcrA rFpnl icM§¥¦§©©©§¦§©¥§¨
,Dbxdl mrh did `l iM iziigd¤¡¥¦¦Ÿ¨¨©©§¨§¨

emlE`dYrYkWnpe ,ipRn dzhPW §¨©¨¤¨§¨¦¨©§¦§©§¨
,Dbxdl iE`x ,DOr gEMie ixaclipRn §¦§¥¦©¦¨¨§¨§¨¦§¥

YlFki `le LzgikFde dxACW¤¦§¨§¦©§§Ÿ¨§¨
aEzMW FnM ,DYgkFzA cFnrllirl) ©£§©§¨§¤¨

(l weqt'`l xn`Ie'Kkitl -,diYbxd ©Ÿ¤Ÿ§¦¨£©§¦¨
icM `N` ,WpFr zxFzA `le`NW §Ÿ§©¤¤¨§¥¤Ÿ

Exn`i:zFIxAd'FfdwNQW `id Ÿ§©§¦¦¤¦§¨
(dgSPW)`le DYgkFzA mrlA z` ¤¦§¨¤¦§¨§©§¨§Ÿ

,'aiWdl lFkid`iand dndA lke ¨§¨¦§¨§¥¨©§¦¨
,zbxdp `id ixd mc`l dRxge oFlẅ§¤§¨¨¨¨£¥¦¤¡¤¤

itl.zFIxAd cFaM lr mFwOd qgW §¦¤¨©¨©§©§¦
okeDA dzUrPW dndaA Epivn §¥¨¦¦§¥¨¤¤¤§¨¨

:DA xn`PW dxiarz` Ybxde' £¥¨¤¤¡©¨§¨©§¨¤
'dndAd z`e dX`d(fh ,k `xwie)oke , ¨¦¨§¤©§¥¨§¥

'EbFxdY dndAd z`e'(eh weqt my) §¤©§¥¨©£
(`negpz)(yeal ,`"eb ,m"`x):cl dxez

(cl).ézòãé àì ékFzEpb df mB ¦Ÿ¨©§¦©¤§
mrlA lW FpFifaEel d"c ,hk weqta lirl enk) ¦§¤¦§¨

(axg yi,dcFd FgxMÎlre`NW o`M §©¨§¨¨¤Ÿ
,K`lOd z` d`xWixddid `Ed ¨¨¤©©§¨¤£¥¨¨

W gAYWn`Ed'oFilr zrC rcFI' ¦§©¥©¤¥©©©¤§

(fh ,ck onwl)e ,dYr ENi``l' cird eiR §¦©¨¦¥¦Ÿ
iYrci'iz`xwl aSp dY` iM(`negpz): ¨©§¦¦©¨¦¨¦§¨¦

éðéòa òø íà.él äáeLà EEdn ¦©§¥¤¨¨¦©
xaM `ld ,'...LipirA rx m`' oFWNd©¨¦©§¥¤£Ÿ§¨
KlFd `Ed m`W d"awd Fl WxiR¥©¤¦¥
rx df ixd ,l`xUi z` lNwl dxHnA§©¨¨§©¥¤¦§¨¥£¥¤©
lr `N` zkll Fl xYEd `le] eipirA§¥¨§Ÿ©¨¤¤¤¨©
dkildd lr xkU mdOr rAwIW zpn§¨¤¦§©¦¨¤¨¨©©£¦¨
`N` ,mllwi `l sFQal m` mB ,Dnvr©§¨©¦§©Ÿ§©§¥¤¨

eitA 'd oYIW lkM(k weqt lirl x`eank),[ §¨¤¦¥§¦
`N`qixzdlixaC rinWdl) ¤¨§©§¦§©§¦©¦§¥

(dRvEgdaEWz `id mFwOd cbpFf. §¨¤¤©¨¦§¨
WTan d"awd ENi`M Fnvr dUre§¨¨©§§¦§©¥
,mipFW`xd eixaCn zFPWlE FA xFfgl©£§©¦§¨¨¨¦¦

KkeipEv Fnvra `Ed :Fl xn` §¨¨©§©§¦©¦
K`ln dY`e ,zkllE `Az` lHan ¨¤¤§©¨©§¨¨§©¥¤

cEnl ;eixaC(libx)Kka `Ed §¨¨¨¨¦§¨
Wd"awdxaC xnF`,mc`lExg`l ¤¥¨¨§¨¨§©©

glFW oMnK`lnExn` ;Fxifgn ¦¥¥©©§¨©£¦¨©
...LpA z` `p gw' mdxa`lEdlrde §©§¨¨©¨¤¦§§©£¥

'dlrl mW'Fbe(a ,ak ziy`xa)iciÎlre , ¨§Ÿ¨§§©§¥
,eixaC z` lHA K`lnFl xn`e `AW ©§¨¦¥¤§¨¨¤¨§¨©

(ai weqt my)'...xrPd l` Lci glWY l`'; ©¦§©¨§¤©©©
ip` Kixv LipirA rx m` - ip` s ©̀£¦¦©§¥¤¨¦£¦

aEWl(miyxtn):dl dxez ¨

(dl).íéLðàä íò CìFYrcAW mbd ¥¦¨£¨¦£©¤§©§
miMqd ,'d ipirA drx Fzkilde lNwl§©¥©£¦¨¨¨§¥¥¦§¦

iM ,mdOr KlIWdvFx mc`W KxCa ¤¥¥¦¨¤¦©¤¤¤¨¨¤
- FzF` oikilFn DA Klilmc` ¥¥¨¦¦¨¨

oi` ,drxd KxCA zkll WTrzOd©¦§©¥¨¤¤©¤¤¨¨¨¥
oeike ,dPOn WFxtl FzF` migixkn©§¦¦¦§¦¤¨§¥¨
ixd ,d"awd oFvx dn rcFi `EdW¤¥©¨§£¥

FciA dpEzp dxigAd(g"n`a): ©§¦¨§¨§¨
.ñôàådxdf`e iEEiv oFWl df oi` §¤¤¥¤§¦§©§¨¨

d d`EaPd ixaCn dPWi `NWPmixn` ¤Ÿ§©¤¦¦§¥©§¨©¤¡¨¦
mbd iM ,Ll rC :xnF` `Ed KM `N` ,Fl¤¨¨¥©§¦£©
F` zkll m` LciA dpEzp dxigAdW¤©§¦¨§¨§¨§¦¨¤¤
d`EaPd ixac iAbl mFwn lMn ,`lŸ¦¨¨§©¥¦§¥©§¨

,LNWxW` xaCd z`' LgxMÎlr ¤§©¨§£¤©¨¨£¤
xAc`rpOdl lkEY `le 'xAcz Fz` £©¥Ÿ§©¥§Ÿ©§¦¨©
KMn(l"kyn): ¦¨

.íéLðàä íò Cì),mdOr Lwlg iM ¥¦¨£¨¦¦¤§§¦¨¤
,mlFrd on ca`il LtFqexn`PW FnM §§¥¨¥¦¨¨§¤¤¡©

(g ,`l oldl)Ebxd xFrA oA mrlA z` mbe'§©¤¦§¨¤§¨§
'axgA((:i zekn): ¤¨¤

.÷ìá éøN íòmzFnM mlNwl gnU ¦¨¥¨¨¨©§©§¨§¨
mr' F` ,'mdOr' xn`p `l Kkl -§¨Ÿ¤¡©¦¨¤¦
drcA mNEM EkldW cOll ,'miWp`d̈£¨¦§©¥¤¨§¨§¥¨
wlA oFvx zFUrl zg ©̀©©£§¨¨

(l"kyn):el dxez



wlaצ zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'c iriax meil inei xeriy

(åì)øéò-ìà Búàø÷ì àöiå íòìá àá ék ÷ìa òîLiå©¦§©¬¨−̈¦´¨´¦§¨®©¥¥̧¦§¨¹¤¦´
:ìeábä äö÷a øLà ïðøà ìeáb-ìò øLà áàBîÀ̈£¤Æ©§´©§½Ÿ£¤−¦§¥¬©§«

i"yx£˜Ïa ÚÓLiÂ∑לבּׂשרֹו ׁשלּוחים BÓ‡·.ׁשלח ¯ÈÚŒÏ‡∑(רבה החׁשּובה (במדבר עיר ׁשּלֹו, מטרֹוּפֹולין אּלּו «ƒ¿«»»ְְְִַַָ∆ƒ»ְֲִִֵֶֶַָ
לעקר! מבּקׁשים אּלּו מה ראה לֹומר: .ׁשּלֹו, ְְְֲִֵֵֶַַַָֹ

(æì)éìà ézçìL çìL àìä íòìa-ìà ÷ìa øîàiåE ©¸Ÿ¤¨¹̈¤¦§À̈£ŸÁ¨¸Ÿ©¨©³§¦¥¤̧Æ
ìëeà àì íðîàä éìà zëìä-àì änì Cì-àø÷ì¦§Ÿ½̈¨¬¨«Ÿ¨©−§¨¥¨®©«ª§½̈¬Ÿ©−

:Eãak©§¤«
i"yx£E„ak ÏÎe‡ ‡Ï ÌÓ‡‰∑ ּבקלֹון מעּמֹו לצאת ׁשּסֹופֹו .נתנּבא, «À¿»…««¿∆ְְִִֵֵֵֶַָָ

(çì)éìà éúàá-äpä ÷ìa-ìà íòìa øîàiåäzò E ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤¨À̈¦«¥¨̧¦Æ¥¤½©¾̈
íéäìà íéNé øLà øácä äîeàî øac ìëeà ìëéä£¨¬Ÿ©−©¥´§®¨©¨À̈£¤̧¨¦¯¡Ÿ¦²

:øaãà Búà éôa§¦−Ÿ¬£©¥«
ß fenz 'c iriax mei ß

(èì):úBöç úéø÷ eàáiå ÷ìa-íò íòìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨¨®©¨−Ÿ¦§©¬ª«
i"yx£˙BˆÁ ˙È¯˜∑אּלּו יעקרּו ׁשּלא ורחם ראה לֹומר: ּבחּוצֹותיה, וטף נׁשים אנׁשים, ׁשוקים, מלאה .עיר ƒ¿«Àְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

(î)íéøOìå íòìáì çlLéå ïàöå ø÷a ÷ìa çaæiå©¦§©¬¨−̈¨¨´¨®Ÿ©§©©´§¦§½̈§©¨¦−
:Bzà øLà£¤¬¦«

i"yx£Ô‡ˆÂ ¯˜a∑(שם) ּבלבד אחד וצאן אחד ּבקר מעט, .ּדבר »»»…ְְִֶֶַָָָָָָָֹֻ

(àî)úBîa eäìòiå íòìa-úà ÷ìa çwiå ø÷aá éäéå©§¦´©½Ÿ¤©¦©³¨¨Æ¤¦§½̈©©«£¥−¨´
:íòä äö÷ íMî àøiå ìòä®©©©¬§¦−̈§¥¬¨¨«

i"yx£ÏÚa ˙BÓa∑ אלילים עבֹודת ׁשם - ּדחלּתּה לרמת .ּכתרּגּומֹו: »»«ְְְְֱֲִִֵֵַַַַַָ

Ùe˜לו  ÌÚÏ· ‡˙‡ È¯‡ ˜Ïa ÚÓLe¿«»»¬≈¬»ƒ¿»¿«
ÌeÁz ÏÚ Èc ·‡BÓ„ ‡z¯˜Ï d˙eÓ„˜Ï»√»≈¿«¿»¿»ƒ«¿

:‡ÓeÁz ¯ËÒa Èc ÔB¯‡«¿ƒƒ¿«¿»

ÈÁÏL˙לז  ÁÏLÓ ‡Ï‰ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ
È˙ÂÏ ‡˙È˙‡ ‡Ï ‡ÓÏ CÏ È¯˜ÓÏ C˙ÂÏ¿»»¿ƒ¿≈»¿»»»≈»¿»ƒ
ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ¯Ó‡ ‡˙ÈÂ‰ ‡ËLe˜a‰«¿¿»¬≈»»«≈¬»»ƒ

:C˙e¯wÈÏ¿«»»

ÔÚkלח  C˙ÂÏ È˙È˙‡ ‡‰ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»»»≈ƒ¿»»¿«
ÈeLÈc ‡Ób˙t ÌÚcÓ ‡ÏlÓÏ ‡ÏÎÈ ÏÎÈÓ‰¬≈«»ƒ¿»¿«»»ƒ»»ƒ¿»»ƒ«ƒ

:ÏlÓ‡ d˙È ÈÓeÙa ÈÈ¿»¿ƒ»≈¬«≈

È¯˜Ï˙לט  B˙‡Â ˜Ïa ÌÚ ÌÚÏa ÏÊ‡Â«¬«ƒ¿»ƒ»»«¬¿ƒ¿«
:È‰BÊBÁÓ»ƒ

ÌÚÏ·Ïמ  ÁÏLe ÔÚÂ ÔÈ¯Bz ˜Ïa ÒÎe¿≈»»ƒ¿»¿«¿ƒ¿»
:dnÚ Èc ‡i·¯·¯Ïe¿«¿¿«»ƒƒ≈

ÌÚÏaמא  ˙È ˜Ïa ¯·„e ‡¯Ùˆ· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿«»»»ƒ¿»
ÔÓ ˙ˆ˜ ÔnzÓ ‡ÊÁÂ dzÏÁc ˙Ó¯Ï d˜q‡Â¿«¿≈¿»«««¿≈«¬»ƒ«»¿«ƒ

:‡nÚ«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(el).÷ìa òîLiåmrlAglW ©¦§©¨¨¦§¨¨©
migElWwlalFxValaFxw `EdW §¦§¨¨§©§¤¨

dfA aEzMd EprinWde] a`Fnl riBdl§©¦©§¨§¦§¦¨©¨¨¤
glXW ,cFaMd xg` Fzticx z ¤̀§¦¨©©©¨¤¨©
,eipR lAwl Fz`xwl `vIW migElW§¦¤¥¥¦§¨§©¥¨¨

F`FA cr Fl oiYndlE(l"cx)[: §©§¦©
.áàBî øéò ìàEpiidCoilFRxhn l` ¤¦¨§©§¤¤§Ÿ¦

- FNW;dkElOd xirdPEkn `id KklE ¤¦©§¨§¨¦§¨
xir'`idW ,'a`FnddaEWgd xir ¦¨¤¦¨¦©£¨

.FNWicM ,FOr WBtp mW `weece ¤§©§¨¨¦§©¦§¥
zF`xdlexnFl:mrlaldn d`x' §©§§©§¦§¨§¥¨

EN`(l`xUi)'xFwrl miWwan ¥¦§¨¥§©§¦©£
(`negpz)(yeal):fl dxez

(fl).Eãak ìëeà àì íðîàäoFWl ©ª§¨Ÿ©©§¤§
lkE`W i`Ce ,xnFlkE ,`Ed ddinY§¦¨§©©©¤©
lkE` `l' hwPW oeiMn K` .LcAkl§©¤§©¦¥¨¤¨©Ÿ©

- 'LcAM`ApzpKkA,FYrCn `NW ©§¤¦§©¥§¨¤Ÿ¦©§
FtFQWmrlA lWoFlwa FOrn z`vl ¤¤¦§¨¨¥¥¦§¨

EPcAki `l ok`e ,(oFiGaA)(`negpz) §¦¨§¨¥Ÿ§©§¤
(c"c):gl dxez

(hl).úBöç úéø÷z`xwp Kkl ¦§©ª§¨¦§¥
dzidW itl ,df mWAd`ln xir §¥¤§¦¤¨§¨¦§¥¨

miweeWgTn lW miAx zFaFgx - §¨¦§©¦¤¦¨
,xMnnEeshe miWpe miWp`miklFd ¦§¨©£¨¦§¨¦§©§¦
miaWe.dizFvEgAicM mWl FkilFde §¨¦§¤¨§¦§¨§¥
xnFl,FlExwri `NW mgxe d`x ©§¥§©¥¤Ÿ¥¨§

EN`miWaFMd l`xUi ici lr ¥©§¥¦§¨¥©§¦
(g"n`a):n dxez

(n).ïàöå ø÷aWxiR `NW KFYn ¨¨¨Ÿ¦¤Ÿ¥©
FrnWn ixd ,Eid dOM aEzMdxaC ©¨©¨¨£¥©§¨¨¨

cg` o`ve cg` xwA ,hrEn¨¨¨¤¨§Ÿ¤¨
:calA`n dxez ¦§©

(`n).ìòa úBîaFWExiRFnEBxzM ¨¨©¥§©§
:qFlwpE`A'DiYlgC znxl'dnxl] §§§§¨©©©§¥¨¨¨
[Fz`xi lW.`Ed 'lrA'EÎdcFar mW ¤¦§¨©©¥£¨

dxfmFwnl FzF` dlrd ,xnFlM - ¨¨§©¤¡¨§¨
FNW dxfÎdcFard dcnr mXW DFaB̈©¤¨¨§¨¨£¨¨¨¤

DnXW'lrA'(y"n`):` dxez ¤§¨©©

wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'c iriax meil inei xeriy

âë(à)äòáL äæá éì-äða ÷ìa-ìà íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´
:íéìéà äòáLå íéøô äòáL äæa éì ïëäå úçaæî¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«

(á)íòìáe ÷ìa ìòiå íòìa øac øLàk ÷ìa Nòiå©©©́¨½̈©«£¤−¦¤´¦§¨®©©̧©¨¨¯¦§¨²
:çaæna ìéàå øẗ¬¨©−¦©¦§¥«©

(â)äëìàå Eúìò-ìò ávéúä ÷ìáì íòìa øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈§¨À̈¦§©¥»©«Ÿ¨¤¼¼§¥«§À̈
ézãbäå éðàøi-äî øáãe éúàø÷ì ýåýé äøwé éìeà©º¦¨¤³§Ÿ̈Æ¦§¨¦½§©¬©©§¥−¦§¦©´§¦

:éôL Cìiå Cì̈®©¥−¤¤«¦
i"yx£È˙‡¯˜Ï '‰ ‰¯wÈ ÈÏe‡∑ ּבּיֹום עּמי לדּבר רגיל ÈÙL.אינֹו CÏiÂ∑לׁשֹון יחידי, וׁשקט,ּכתרּגּומֹו: ׁשפי «ƒ»∆ƒ¿»ƒְִִִֵֵַַָ«≈∆∆ƒְְְְִִִֶֶַָֹ

ׁשתיקה  אּלא עּמֹו .ׁשאין ְִִֵֶֶָָ

(ã)úòáL-úà åéìà øîàiå íòìa-ìà íéäìà øwiå©¦¨¬¡Ÿ¦−¤¦§¨®©Ÿ́¤¥À̈¤¦§©³
:çaæna ìéàå øt ìòàå ézëøò úçaænä©¦§§ŸÆ¨©½§¦¨©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

i"yx£¯wiÂ∑ ּבּיֹום אליו נגלה היה ולא ּובבּזיֹון, ּבקׁשי ּכלֹומר  קרי, טמאת לׁשֹון ּגנאי, לׁשֹון עראי, לׁשֹון «ƒ»ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֹֹֻ
יׂשראל  ׁשל חּבתן להראֹות ּבׁשביל ‰ÁaÊn˙.אּלא ˙Ú·LŒ˙‡∑ אּלא ּכאן, ּכתיב אין ערכּתי מזּבחת ׁשבעה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ∆ƒ¿««ƒ¿¿…ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹ

ּכּלן. ּכנגד ערכּתי ואני מזּבחֹות, ׁשבעה לפני ּבנ ּו אּלּו ׁשל אבֹותיהם לפניו: אמר הּמזּבחת". ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ"אתֿׁשבעת
ארּבעה ּבנה יב)אברהם אליו"(בראשית הּנראה לה' מזּבח ׁשם "וּיבן וגֹו'"(שם): ההרה מּׁשם "וּיעּתק יג): :(שם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

הּמֹורּיה ּבהר ואחד וגֹו'", אברם כב)"וּיאהל אחד(שם ּבנה ויצחק כו). ׁשם (שם וּיכרּו וגֹו', מזּבח ׁשם "וּיבן : ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבׁשכם אחד ׁשּתים: ּבנה ויעקב ּבאר". יצחק לג)עבדי אל(שם ּבבית לה)ואחד ÁaÊna.(שם ÏÈ‡Â ¯t ÏÚ‡Â∑ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ»««»»«ƒ«ƒ¿≈«

אחד ואברהם איל אּלא העלה .לא ְְֱִֶֶֶַַָָָָָֹ

Ú·L‡א  ‡Î‰ ÈÏ ‰a ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¿≈ƒ»»«¿»
ÔÈ¯B˙ ‡Ú·L ‡Î‰ ÈÏ Ô˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ»»«¿»ƒ

:ÔÈ¯Î„ ‡Ú·LÂ¿«¿»ƒ¿ƒ

q‡Â˜ב  ÌÚÏa ÏÈlÓ È„ ‡Ók ˜Ïa „·ÚÂ«¬«»»¿»ƒ«ƒƒ¿»¿«≈
:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e ¯Bz ÌÚÏ·e ˜Ïa»»ƒ¿»¿««»«¿¿»

C˙ÏÚג  ÏÚ „zÚ˙‡ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»ƒ¿«««¬»»
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÈ ÌÈ‡Ó C‰È‡Â¿≈«»ƒ¿»«≈«ƒ√»¿»
ÏÊ‡Â CÏ ÈeÁ‡Â ÈpÊÁÈ„ ‡Ób˙Ùe È˙eÓ„˜Ï»√»ƒƒ¿»»¿«¬ƒ«ƒ¿≈«≈»«¬«

:È„ÈÁÈ¿ƒƒ

Ó‡Â¯ד  ÌÚÏa ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÂ«¬«≈«ƒ√»¿»¿»ƒ¿»«¬«
¯Bz ˙È˜q‡Â ˙È¯cÒ ÔÈÁa„Ó ‡Ú·L ˙È dÏ≈»«¿»«¿¿ƒ«»ƒ¿«≈ƒ

:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e¿««»«¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

âë(b).éúàø÷ì 'ä äøwé éìeàitl ©¦¨¤¦§¨¦§¦
W,mFIa iOr xAcl libx Fpi``N` ¤¥¨¦§©¥¦¦©¤¨

dliNd mFlgA(g weqt lirl x`eank)Kkitl , ©£©©§¨§¦¨
mrRd 'ilE`' :wtq oFWlA mdl xn`̈©¨¤¦§¨¥©©©©

mFIA ENit` iz`xwl 'd dxTi(`"eb ,m"`x): ¦¨¤¦§¨¦£¦©
.éôL CìiåFWExiRFnEBxzM ©¥¤¤¦¥§©§

,qFlwpE`AKldW.'icigi'zaiY oMW §§§¤¨©§¦¦¤¥¥©
`Ed 'itW'itFW oFWl(zrC aEXi) ¤¦§¦¦©©

.hwWeFCal KlFde ccFAzn dide ¨¤¤§¨¨¦§¥§¥§©
mFwnA ,mc` ipAn wFgxFOr oi`W ¨¦§¥¨¨§¨¤¥¦

,dwizW `N`icMgEx eilr dxWYW ¤¨§¦¨§¥¤¦§¤¨¨©
d`Eap(i"`a ,oexkfd):c dxez §¨

(c).øwiåi`xr oFWl,dxwnEinM ©¦¨§£©¦§¤§¦
KxC i`xw`A mc`d z` WbFRW¤¥¤¨¨¨§©§©¤¤

`Ede ,FkENid,i`pB oFWl`EdW ¦§§§©¤
MoFWllv` xEn`dixw z`nEhd`x) ©¨¨¨¥¤§©¤¦

.(`i ,bk mixac,xnFlMeilr ritFd `l §©Ÿ¦©¨¨
`N` ,zEaiage cFaM KxcA d"awd§¤¤¨©£¦¤¨

.oFiGaaE iWFwAEid eizF`Eap xTire §¦§¦¨§¦©§¨¨
dliNd mFlgA wx(g ,ak lirl x`eank),`le ©©£©©§¨§Ÿ

`N` mFIA eil` dlbp did,o`M ¨¨¦§¤¥¨©¤¨¨
l`xUi lW ozAg zF`xdl liaWA¦§¦§©§¦¨¨¤¦§¨¥

(d ,ap daxÎziy`xa)(` ,` `xwie i"yx d`x):
.úçaænä úòáL úàdraW' ¤¦§©©¦§§Ÿ¦§¨

,o`M aizM oi` 'iYkxr zFgAfn¦§§¨©§¦¥§¦¨
,'zFgAfOd zraW z`' `N ¤̀¨¤¦§©©¦§§
zFgAfOd zraW mzF`' FrnWOW¤©§¨¨¦§©©¦§§

Kke ,'xaMn mirEcidxn`mrlA ©§¦¦§¨§¨¨©¦§¨
Liptl EpA EN` lW mdizFa` :eiptl§¨¨£¥¤¤¥¨§¨¤

iYkxr ip`e ,zFgAfn draWxRqOM ¦§¨¦§§©£¦¨©§¦©¦§¨
dGddpA mdxa` .oNEM cbpM ©¤§¤¤¨©§¨¨¨¨

.` :drAx`mrtA orpM ux`l F`FaA ©§¨¨§§¤¤§©©§©©
Fl ghaEd mWe ,mkWl riBde dpFW`x¦¨§¦¦©¦§¤§¨§©

'z`Gd ux`d z` oY` Lrxfl'oaIe' - §©§£¤¥¤¨¨¤©Ÿ©¦¤
'eil` d`xPd 'dl gAfn mWziy`xa) ¨¦§¥©©©¦§¤¥¨

(f ,ai;.amcTn Fld` dhPW xg`l§©©¤¨¨¨¢¦¤¤
- l` zial...dxdd mXn wYrIe' §¥¥©©§¥¦¨¨¨¨

'dl gAfn mW oaIe''d mWA `xwIemy) ©¦¤¨¦§¥©©©¦§¨§¥
(g weqt;.b`xnn ipl`A aXiizdWM§¤¦§©¥§¥Ÿ¥©§¥

- oFxagA xW`...'Fbe mxa` ld`Ie' £¤§¤§©¤¡©©§¨§

''dl gAfn mW oaIe(gi ,bi my);.ccg`e ©¦¤¨¦§¥©©§¤¨
dIxFOd xdAoaIe' - wgvi zciwrA §©©¦¨©£¥©¦§¨©¦¤

'gAfOd z` mdxa` mW(h ,ak my); ¨©§¨¨¤©¦§¥©
cg` dpA wgvie'd eil` d`xp xW`M §¦§¨¨¨¤¨©£¤¦§¨¥¨

iM `xiY l`' Fl xn`e raW x`aA¦§¥¤©§¨©©¦¨¦
z` iziAxde LiYkxaE ikp` LY ¦̀§¨Ÿ¦¥©§¦§¦§¥¦¤

'ebe 'LrxfgAfn mW oaIe' -`xwIe ©§£©¦¤¨¦§¥©©¦§¨
''d mWA(dk ,ek my):miYW dpA awrie ; §¥§©£Ÿ¨¨§©¦

mkWA cg`oal ziAn xfg xW`M ¤¨¦§¤©£¤¨©¦¥¨¨
mx` oCtA xW`-gAfn mW aSIe' £¤§©©£¨©©¤¨¦§¥©

'l`xUi idl` l` Fl `xwIe(k ,bl my), ©¦§¨¥¡Ÿ¥¦§¨¥
l`ÎziaA cg`e-xn`PW(f ,dl my) §¤¨§¥¥¤¤¡©

Elbp mW iM ...gAfn mW oaIe'eil` ©¦¤¨¦§¥©¦¨¦§¥¨
'midl`d(y"n`): ¨¡Ÿ¦

.çaæna ìéàå øt ìòàåiYaxwd ip` ¨©©¨¨©¦©¦§¥©£¦¦§©§¦
,gAfn lM lr zFlFr iYWeENi` §¥©¨¦§¥©§¦

,cg` li` `N` dlrd `l mdxa ©̀§¨¨Ÿ¤¡¨¤¨©¦¤¨
xn`PW(bi ,ak ziy`xa)gTIe mdxa` KlIe' ¤¤¡©©¥¤©§¨¨©¦©

'FpA zgY dlrl EdlrIe li`d z ¤̀¨©¦©©£¥§Ÿ¨©©§
(ev `negpz):d dxez



צי wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'c iriax meil inei xeriy

(åì)øéò-ìà Búàø÷ì àöiå íòìá àá ék ÷ìa òîLiå©¦§©¬¨−̈¦´¨´¦§¨®©¥¥̧¦§¨¹¤¦´
:ìeábä äö÷a øLà ïðøà ìeáb-ìò øLà áàBîÀ̈£¤Æ©§´©§½Ÿ£¤−¦§¥¬©§«

i"yx£˜Ïa ÚÓLiÂ∑לבּׂשרֹו ׁשלּוחים BÓ‡·.ׁשלח ¯ÈÚŒÏ‡∑(רבה החׁשּובה (במדבר עיר ׁשּלֹו, מטרֹוּפֹולין אּלּו «ƒ¿«»»ְְְִַַָ∆ƒ»ְֲִִֵֶֶַָ
לעקר! מבּקׁשים אּלּו מה ראה לֹומר: .ׁשּלֹו, ְְְֲִֵֵֶַַַָֹ

(æì)éìà ézçìL çìL àìä íòìa-ìà ÷ìa øîàiåE ©¸Ÿ¤¨¹̈¤¦§À̈£ŸÁ¨¸Ÿ©¨©³§¦¥¤̧Æ
ìëeà àì íðîàä éìà zëìä-àì änì Cì-àø÷ì¦§Ÿ½̈¨¬¨«Ÿ¨©−§¨¥¨®©«ª§½̈¬Ÿ©−

:Eãak©§¤«
i"yx£E„ak ÏÎe‡ ‡Ï ÌÓ‡‰∑ ּבקלֹון מעּמֹו לצאת ׁשּסֹופֹו .נתנּבא, «À¿»…««¿∆ְְִִֵֵֵֶַָָ

(çì)éìà éúàá-äpä ÷ìa-ìà íòìa øîàiåäzò E ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤¨À̈¦«¥¨̧¦Æ¥¤½©¾̈
íéäìà íéNé øLà øácä äîeàî øac ìëeà ìëéä£¨¬Ÿ©−©¥´§®¨©¨À̈£¤̧¨¦¯¡Ÿ¦²

:øaãà Búà éôa§¦−Ÿ¬£©¥«
ß fenz 'c iriax mei ß

(èì):úBöç úéø÷ eàáiå ÷ìa-íò íòìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨¨®©¨−Ÿ¦§©¬ª«
i"yx£˙BˆÁ ˙È¯˜∑אּלּו יעקרּו ׁשּלא ורחם ראה לֹומר: ּבחּוצֹותיה, וטף נׁשים אנׁשים, ׁשוקים, מלאה .עיר ƒ¿«Àְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

(î)íéøOìå íòìáì çlLéå ïàöå ø÷a ÷ìa çaæiå©¦§©¬¨−̈¨¨´¨®Ÿ©§©©´§¦§½̈§©¨¦−
:Bzà øLà£¤¬¦«

i"yx£Ô‡ˆÂ ¯˜a∑(שם) ּבלבד אחד וצאן אחד ּבקר מעט, .ּדבר »»»…ְְִֶֶַָָָָָָָֹֻ

(àî)úBîa eäìòiå íòìa-úà ÷ìa çwiå ø÷aá éäéå©§¦´©½Ÿ¤©¦©³¨¨Æ¤¦§½̈©©«£¥−¨´
:íòä äö÷ íMî àøiå ìòä®©©©¬§¦−̈§¥¬¨¨«

i"yx£ÏÚa ˙BÓa∑ אלילים עבֹודת ׁשם - ּדחלּתּה לרמת .ּכתרּגּומֹו: »»«ְְְְֱֲִִֵֵַַַַַָ

Ùe˜לו  ÌÚÏ· ‡˙‡ È¯‡ ˜Ïa ÚÓLe¿«»»¬≈¬»ƒ¿»¿«
ÌeÁz ÏÚ Èc ·‡BÓ„ ‡z¯˜Ï d˙eÓ„˜Ï»√»≈¿«¿»¿»ƒ«¿

:‡ÓeÁz ¯ËÒa Èc ÔB¯‡«¿ƒƒ¿«¿»

ÈÁÏL˙לז  ÁÏLÓ ‡Ï‰ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ
È˙ÂÏ ‡˙È˙‡ ‡Ï ‡ÓÏ CÏ È¯˜ÓÏ C˙ÂÏ¿»»¿ƒ¿≈»¿»»»≈»¿»ƒ
ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ¯Ó‡ ‡˙ÈÂ‰ ‡ËLe˜a‰«¿¿»¬≈»»«≈¬»»ƒ

:C˙e¯wÈÏ¿«»»

ÔÚkלח  C˙ÂÏ È˙È˙‡ ‡‰ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»»»≈ƒ¿»»¿«
ÈeLÈc ‡Ób˙t ÌÚcÓ ‡ÏlÓÏ ‡ÏÎÈ ÏÎÈÓ‰¬≈«»ƒ¿»¿«»»ƒ»»ƒ¿»»ƒ«ƒ

:ÏlÓ‡ d˙È ÈÓeÙa ÈÈ¿»¿ƒ»≈¬«≈

È¯˜Ï˙לט  B˙‡Â ˜Ïa ÌÚ ÌÚÏa ÏÊ‡Â«¬«ƒ¿»ƒ»»«¬¿ƒ¿«
:È‰BÊBÁÓ»ƒ

ÌÚÏ·Ïמ  ÁÏLe ÔÚÂ ÔÈ¯Bz ˜Ïa ÒÎe¿≈»»ƒ¿»¿«¿ƒ¿»
:dnÚ Èc ‡i·¯·¯Ïe¿«¿¿«»ƒƒ≈

ÌÚÏaמא  ˙È ˜Ïa ¯·„e ‡¯Ùˆ· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿«»»»ƒ¿»
ÔÓ ˙ˆ˜ ÔnzÓ ‡ÊÁÂ dzÏÁc ˙Ó¯Ï d˜q‡Â¿«¿≈¿»«««¿≈«¬»ƒ«»¿«ƒ

:‡nÚ«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(el).÷ìa òîLiåmrlAglW ©¦§©¨¨¦§¨¨©
migElWwlalFxValaFxw `EdW §¦§¨¨§©§¤¨

dfA aEzMd EprinWde] a`Fnl riBdl§©¦©§¨§¦§¦¨©¨¨¤
glXW ,cFaMd xg` Fzticx z ¤̀§¦¨©©©¨¤¨©
,eipR lAwl Fz`xwl `vIW migElW§¦¤¥¥¦§¨§©¥¨¨

F`FA cr Fl oiYndlE(l"cx)[: §©§¦©
.áàBî øéò ìàEpiidCoilFRxhn l` ¤¦¨§©§¤¤§Ÿ¦

- FNW;dkElOd xirdPEkn `id KklE ¤¦©§¨§¨¦§¨
xir'`idW ,'a`FnddaEWgd xir ¦¨¤¦¨¦©£¨

.FNWicM ,FOr WBtp mW `weece ¤§©§¨¨¦§©¦§¥
zF`xdlexnFl:mrlaldn d`x' §©§§©§¦§¨§¥¨

EN`(l`xUi)'xFwrl miWwan ¥¦§¨¥§©§¦©£
(`negpz)(yeal):fl dxez

(fl).Eãak ìëeà àì íðîàäoFWl ©ª§¨Ÿ©©§¤§
lkE`W i`Ce ,xnFlkE ,`Ed ddinY§¦¨§©©©¤©
lkE` `l' hwPW oeiMn K` .LcAkl§©¤§©¦¥¨¤¨©Ÿ©

- 'LcAM`ApzpKkA,FYrCn `NW ©§¤¦§©¥§¨¤Ÿ¦©§
FtFQWmrlA lWoFlwa FOrn z`vl ¤¤¦§¨¨¥¥¦§¨

EPcAki `l ok`e ,(oFiGaA)(`negpz) §¦¨§¨¥Ÿ§©§¤
(c"c):gl dxez

(hl).úBöç úéø÷z`xwp Kkl ¦§©ª§¨¦§¥
dzidW itl ,df mWAd`ln xir §¥¤§¦¤¨§¨¦§¥¨

miweeWgTn lW miAx zFaFgx - §¨¦§©¦¤¦¨
,xMnnEeshe miWpe miWp`miklFd ¦§¨©£¨¦§¨¦§©§¦
miaWe.dizFvEgAicM mWl FkilFde §¨¦§¤¨§¦§¨§¥
xnFl,FlExwri `NW mgxe d`x ©§¥§©¥¤Ÿ¥¨§

EN`miWaFMd l`xUi ici lr ¥©§¥¦§¨¥©§¦
(g"n`a):n dxez

(n).ïàöå ø÷aWxiR `NW KFYn ¨¨¨Ÿ¦¤Ÿ¥©
FrnWn ixd ,Eid dOM aEzMdxaC ©¨©¨¨£¥©§¨¨¨

cg` o`ve cg` xwA ,hrEn¨¨¨¤¨§Ÿ¤¨
:calA`n dxez ¦§©

(`n).ìòa úBîaFWExiRFnEBxzM ¨¨©¥§©§
:qFlwpE`A'DiYlgC znxl'dnxl] §§§§¨©©©§¥¨¨¨
[Fz`xi lW.`Ed 'lrA'EÎdcFar mW ¤¦§¨©©¥£¨

dxfmFwnl FzF` dlrd ,xnFlM - ¨¨§©¤¡¨§¨
FNW dxfÎdcFard dcnr mXW DFaB̈©¤¨¨§¨¨£¨¨¨¤

DnXW'lrA'(y"n`):` dxez ¤§¨©©

wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'c iriax meil inei xeriy

âë(à)äòáL äæá éì-äða ÷ìa-ìà íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´
:íéìéà äòáLå íéøô äòáL äæa éì ïëäå úçaæî¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«

(á)íòìáe ÷ìa ìòiå íòìa øac øLàk ÷ìa Nòiå©©©́¨½̈©«£¤−¦¤´¦§¨®©©̧©¨¨¯¦§¨²
:çaæna ìéàå øẗ¬¨©−¦©¦§¥«©

(â)äëìàå Eúìò-ìò ávéúä ÷ìáì íòìa øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈§¨À̈¦§©¥»©«Ÿ¨¤¼¼§¥«§À̈
ézãbäå éðàøi-äî øáãe éúàø÷ì ýåýé äøwé éìeà©º¦¨¤³§Ÿ̈Æ¦§¨¦½§©¬©©§¥−¦§¦©´§¦

:éôL Cìiå Cì̈®©¥−¤¤«¦
i"yx£È˙‡¯˜Ï '‰ ‰¯wÈ ÈÏe‡∑ ּבּיֹום עּמי לדּבר רגיל ÈÙL.אינֹו CÏiÂ∑לׁשֹון יחידי, וׁשקט,ּכתרּגּומֹו: ׁשפי «ƒ»∆ƒ¿»ƒְִִִֵֵַַָ«≈∆∆ƒְְְְִִִֶֶַָֹ

ׁשתיקה  אּלא עּמֹו .ׁשאין ְִִֵֶֶָָ

(ã)úòáL-úà åéìà øîàiå íòìa-ìà íéäìà øwiå©¦¨¬¡Ÿ¦−¤¦§¨®©Ÿ́¤¥À̈¤¦§©³
:çaæna ìéàå øt ìòàå ézëøò úçaænä©¦§§ŸÆ¨©½§¦¨©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

i"yx£¯wiÂ∑ ּבּיֹום אליו נגלה היה ולא ּובבּזיֹון, ּבקׁשי ּכלֹומר  קרי, טמאת לׁשֹון ּגנאי, לׁשֹון עראי, לׁשֹון «ƒ»ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֹֹֻ
יׂשראל  ׁשל חּבתן להראֹות ּבׁשביל ‰ÁaÊn˙.אּלא ˙Ú·LŒ˙‡∑ אּלא ּכאן, ּכתיב אין ערכּתי מזּבחת ׁשבעה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ∆ƒ¿««ƒ¿¿…ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹ

ּכּלן. ּכנגד ערכּתי ואני מזּבחֹות, ׁשבעה לפני ּבנ ּו אּלּו ׁשל אבֹותיהם לפניו: אמר הּמזּבחת". ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ"אתֿׁשבעת
ארּבעה ּבנה יב)אברהם אליו"(בראשית הּנראה לה' מזּבח ׁשם "וּיבן וגֹו'"(שם): ההרה מּׁשם "וּיעּתק יג): :(שם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

הּמֹורּיה ּבהר ואחד וגֹו'", אברם כב)"וּיאהל אחד(שם ּבנה ויצחק כו). ׁשם (שם וּיכרּו וגֹו', מזּבח ׁשם "וּיבן : ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבׁשכם אחד ׁשּתים: ּבנה ויעקב ּבאר". יצחק לג)עבדי אל(שם ּבבית לה)ואחד ÁaÊna.(שם ÏÈ‡Â ¯t ÏÚ‡Â∑ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ»««»»«ƒ«ƒ¿≈«

אחד ואברהם איל אּלא העלה .לא ְְֱִֶֶֶַַָָָָָֹ

Ú·L‡א  ‡Î‰ ÈÏ ‰a ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¿≈ƒ»»«¿»
ÔÈ¯B˙ ‡Ú·L ‡Î‰ ÈÏ Ô˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ»»«¿»ƒ

:ÔÈ¯Î„ ‡Ú·LÂ¿«¿»ƒ¿ƒ

q‡Â˜ב  ÌÚÏa ÏÈlÓ È„ ‡Ók ˜Ïa „·ÚÂ«¬«»»¿»ƒ«ƒƒ¿»¿«≈
:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e ¯Bz ÌÚÏ·e ˜Ïa»»ƒ¿»¿««»«¿¿»

C˙ÏÚג  ÏÚ „zÚ˙‡ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»ƒ¿«««¬»»
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÈ ÌÈ‡Ó C‰È‡Â¿≈«»ƒ¿»«≈«ƒ√»¿»
ÏÊ‡Â CÏ ÈeÁ‡Â ÈpÊÁÈ„ ‡Ób˙Ùe È˙eÓ„˜Ï»√»ƒƒ¿»»¿«¬ƒ«ƒ¿≈«≈»«¬«

:È„ÈÁÈ¿ƒƒ

Ó‡Â¯ד  ÌÚÏa ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÂ«¬«≈«ƒ√»¿»¿»ƒ¿»«¬«
¯Bz ˙È˜q‡Â ˙È¯cÒ ÔÈÁa„Ó ‡Ú·L ˙È dÏ≈»«¿»«¿¿ƒ«»ƒ¿«≈ƒ

:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e¿««»«¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

âë(b).éúàø÷ì 'ä äøwé éìeàitl ©¦¨¤¦§¨¦§¦
W,mFIa iOr xAcl libx Fpi``N` ¤¥¨¦§©¥¦¦©¤¨

dliNd mFlgA(g weqt lirl x`eank)Kkitl , ©£©©§¨§¦¨
mrRd 'ilE`' :wtq oFWlA mdl xn`̈©¨¤¦§¨¥©©©©

mFIA ENit` iz`xwl 'd dxTi(`"eb ,m"`x): ¦¨¤¦§¨¦£¦©
.éôL CìiåFWExiRFnEBxzM ©¥¤¤¦¥§©§

,qFlwpE`AKldW.'icigi'zaiY oMW §§§¤¨©§¦¦¤¥¥©
`Ed 'itW'itFW oFWl(zrC aEXi) ¤¦§¦¦©©

.hwWeFCal KlFde ccFAzn dide ¨¤¤§¨¨¦§¥§¥§©
mFwnA ,mc` ipAn wFgxFOr oi`W ¨¦§¥¨¨§¨¤¥¦

,dwizW `N`icMgEx eilr dxWYW ¤¨§¦¨§¥¤¦§¤¨¨©
d`Eap(i"`a ,oexkfd):c dxez §¨

(c).øwiåi`xr oFWl,dxwnEinM ©¦¨§£©¦§¤§¦
KxC i`xw`A mc`d z` WbFRW¤¥¤¨¨¨§©§©¤¤

`Ede ,FkENid,i`pB oFWl`EdW ¦§§§©¤
MoFWllv` xEn`dixw z`nEhd`x) ©¨¨¨¥¤§©¤¦

.(`i ,bk mixac,xnFlMeilr ritFd `l §©Ÿ¦©¨¨
`N` ,zEaiage cFaM KxcA d"awd§¤¤¨©£¦¤¨

.oFiGaaE iWFwAEid eizF`Eap xTire §¦§¦¨§¦©§¨¨
dliNd mFlgA wx(g ,ak lirl x`eank),`le ©©£©©§¨§Ÿ

`N` mFIA eil` dlbp did,o`M ¨¨¦§¤¥¨©¤¨¨
l`xUi lW ozAg zF`xdl liaWA¦§¦§©§¦¨¨¤¦§¨¥

(d ,ap daxÎziy`xa)(` ,` `xwie i"yx d`x):
.úçaænä úòáL úàdraW' ¤¦§©©¦§§Ÿ¦§¨

,o`M aizM oi` 'iYkxr zFgAfn¦§§¨©§¦¥§¦¨
,'zFgAfOd zraW z`' `N ¤̀¨¤¦§©©¦§§
zFgAfOd zraW mzF`' FrnWOW¤©§¨¨¦§©©¦§§

Kke ,'xaMn mirEcidxn`mrlA ©§¦¦§¨§¨¨©¦§¨
Liptl EpA EN` lW mdizFa` :eiptl§¨¨£¥¤¤¥¨§¨¤

iYkxr ip`e ,zFgAfn draWxRqOM ¦§¨¦§§©£¦¨©§¦©¦§¨
dGddpA mdxa` .oNEM cbpM ©¤§¤¤¨©§¨¨¨¨

.` :drAx`mrtA orpM ux`l F`FaA ©§¨¨§§¤¤§©©§©©
Fl ghaEd mWe ,mkWl riBde dpFW`x¦¨§¦¦©¦§¤§¨§©

'z`Gd ux`d z` oY` Lrxfl'oaIe' - §©§£¤¥¤¨¨¤©Ÿ©¦¤
'eil` d`xPd 'dl gAfn mWziy`xa) ¨¦§¥©©©¦§¤¥¨

(f ,ai;.amcTn Fld` dhPW xg`l§©©¤¨¨¨¢¦¤¤
- l` zial...dxdd mXn wYrIe' §¥¥©©§¥¦¨¨¨¨

'dl gAfn mW oaIe''d mWA `xwIemy) ©¦¤¨¦§¥©©©¦§¨§¥
(g weqt;.b`xnn ipl`A aXiizdWM§¤¦§©¥§¥Ÿ¥©§¥

- oFxagA xW`...'Fbe mxa` ld`Ie' £¤§¤§©¤¡©©§¨§

''dl gAfn mW oaIe(gi ,bi my);.ccg`e ©¦¤¨¦§¥©©§¤¨
dIxFOd xdAoaIe' - wgvi zciwrA §©©¦¨©£¥©¦§¨©¦¤

'gAfOd z` mdxa` mW(h ,ak my); ¨©§¨¨¤©¦§¥©
cg` dpA wgvie'd eil` d`xp xW`M §¦§¨¨¨¤¨©£¤¦§¨¥¨

iM `xiY l`' Fl xn`e raW x`aA¦§¥¤©§¨©©¦¨¦
z` iziAxde LiYkxaE ikp` LY ¦̀§¨Ÿ¦¥©§¦§¦§¥¦¤

'ebe 'LrxfgAfn mW oaIe' -`xwIe ©§£©¦¤¨¦§¥©©¦§¨
''d mWA(dk ,ek my):miYW dpA awrie ; §¥§©£Ÿ¨¨§©¦

mkWA cg`oal ziAn xfg xW`M ¤¨¦§¤©£¤¨©¦¥¨¨
mx` oCtA xW`-gAfn mW aSIe' £¤§©©£¨©©¤¨¦§¥©

'l`xUi idl` l` Fl `xwIe(k ,bl my), ©¦§¨¥¡Ÿ¥¦§¨¥
l`ÎziaA cg`e-xn`PW(f ,dl my) §¤¨§¥¥¤¤¡©

Elbp mW iM ...gAfn mW oaIe'eil` ©¦¤¨¦§¥©¦¨¦§¥¨
'midl`d(y"n`): ¨¡Ÿ¦

.çaæna ìéàå øt ìòàåiYaxwd ip` ¨©©¨¨©¦©¦§¥©£¦¦§©§¦
,gAfn lM lr zFlFr iYWeENi` §¥©¨¦§¥©§¦

,cg` li` `N` dlrd `l mdxa ©̀§¨¨Ÿ¤¡¨¤¨©¦¤¨
xn`PW(bi ,ak ziy`xa)gTIe mdxa` KlIe' ¤¤¡©©¥¤©§¨¨©¦©

'FpA zgY dlrl EdlrIe li`d z ¤̀¨©¦©©£¥§Ÿ¨©©§
(ev `negpz):d dxez



wlaצב zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'c iriax meil inei xeriy

(ä)÷ìa-ìà áeL øîàiå íòìá éôa øác ýåýé íNiå©¨¯¤§Ÿ̈²¨−̈§¦´¦§¨®©²Ÿ¤¬¤¨−̈
:øaãú äëå§¬Ÿ§©¥«

(å)éøN-ìëå àeä Búìò-ìò ávð äpäå åéìà áLiå©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦−̈©«Ÿ¨®−§¨¨¥¬
:áàBî¨«

(æ)-Cìî ÷ìá éðçðé íøà-ïî øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¦Â£Â̈©§¥̧¦¨¨³¤«¤
äîòæ äëìe á÷òé él-äøà äëì íã÷-éøøäî áàBî¨Æ¥«©§¥¤½¤§¨Æ¨«¨¦´©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ ‰ÓÚÊ ‰ÎÏe ·˜ÚÈ ÈlŒ‰¯‡∑ מהם אחד ׁשּמא - לקּללם לֹו אמר ׁשמֹותיהם ּבׁשני »»ƒ«¬…¿»…¬»ƒ¿»≈ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מבהק  .אינֹו ְֵָֻ

(ç)íòæ àì íòæà äîe ìà äa÷ àì áwà äî́̈¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®¨´¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£Ï‡ ‰a˜ ‡Ï ·w‡ ‰Ó∑(במ"ר) ּכי" עֹונם: את אביהם ּכׁשהזּכיר נתקּללּו, לא להתקּלל ראּויים ּכׁשהיּו »∆……«…≈ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
ׁשּנאמר אּפם, אּלא קּלל לא איׁש", הרגּו מט)באּפם אביו (בראשית אצל ּבמרמה אביהם ּכׁשּנכנס אּפם". "ארּור : ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשם? ּנאמר מה להתקּלל, ראּוי כז)היה נאמר(שם ּבמברכים יהיה". ּגםּֿברּו" כז): לבר(דברים יעמדּו "אּלה : ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
אּלא העם", את לקּלל יעמדּו "ואּלה נאמר לא ּבמקּללים לא (שם)אתֿהעם". - הּקללה" על יעמדּו "ואלה ְְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

קללה  ׁשם עליהם להזּכיר ‰'.רצה ÌÚÊ ‡Ï∑(ו הּׁשעה (ברכות לכּון יֹודע ׁשאני אּלא ּכחי אין אני ְְְֲִֵֵֶַָָָָ…»«ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשּנאמר  וזהּו .אלי ׁשּבאתי הּללּו הּימים ּכל ּכעס לא והּוא ּבּה, ּכֹועס ו)ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא "עּמי (מיכה : ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ה'" צדקֹות ּדעת למען וגֹו' ּבלעם אֹותֹו ּומהֿענה וגֹו' מהּֿיעץ .זכרֿנא ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָ

ez·ה  ¯Ó‡Â ÌÚÏ·„ ‡ÓeÙa ‡Ób˙t ÈÈ ÈeLÂ¿«ƒ¿»ƒ¿»»¿»¿ƒ¿»«¬«
:ÏlÓz ÔÈ„Îe ˜Ïa ˙ÂÏ¿»»»¿≈¿«≈

ÏÎÂו  ‡e‰ d˙ÏÚ ÏÚ „zÚÓ ‡‰Â d˙ÂÏ ·˙Â¿»¿»≈¿»¿«««¬»≈¿»
:·‡BÓ È·¯·«̄¿¿≈»

·Ï˜ז  È¯ac Ì¯‡ ÔÓ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«ƒ¬»«¿«ƒ»»
ÈÏ ËeÏ ‡˙È‡ ‡ÁÈcÓ È¯ehÓ ·‡BÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿»ƒ≈«ƒ¿»ƒ»ƒ

:Ï‡¯NÈ ÈÏ C¯z ‡˙È‡Â ·˜ÚÈ«¬…¿ƒ»»≈ƒƒ¿»≈

‡˙¯dÎח  ‡Óe Ï‡ dÈËÏ ‡Ï„ dËBÏ‡ ‡Ó»¬≈¿»«¿≈≈»¬»¿≈
:ÈÈ dÎ¯˙ ‡Ïc¿»»¿≈¿»
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(f)äîòæ äëìe á÷òé él äøà̈¨¦©£Ÿ§¨Ÿ£¨
.ìàøNé,'l`xUi'A miIqe 'awri'A gzR ¦§¨¥¨©§©£Ÿ§¦¥§¦§¨¥

iMFl xn` mdizFnW ipWAwlA ¦¦§¥§¥¤¨©¨¨
,mlNwlWWFg didWcg` `OW §©§¨¤¨¨¥¤¨¤¨

wdaEn Fpi` mdnKM KFYnE ,(ixTir) ¥¤¥§¨¦¨¦¦¨
`NW s`e] dllTd mdilr lEgY `lŸ¨£¥¤©§¨¨§©¤Ÿ
o`M ,oM Fl xn`W wla ixacA Epivn̈¦§¦§¥¨¨¤¨©¥¨
Fl xn` KMW mrla ixaCn Epcnl̈©§¦¦§¥¦§¨¤¨¨©

(m"`x)[:g dxez
(g).ìà äa÷ àì áwà äîlNw` dn ¨¤ŸŸ©Ÿ¥¨£©¥

Fllw `l ixd.'dmlFrn `ld ,xnFlM £¥Ÿ¦§§©£Ÿ¥¨
`le mzkxaA wx d"awd utg̈¥©§¦§¨¨§Ÿ

mB iM ,mzllwAmiiE`x EidWM §¦§¨¨¦©§¤¨§¦
.ElNwzp `l lNwzdloFbMxiMfdWM §¦§©¥Ÿ¦§©§§§¤¦§¦

mpFr z` mdia`(e ,hn ziy`xa)iM' £¦¤¤£¨¦
'Wi` Ebxd mR`aawri zgkFzA] §©¨¨§¦§©©©£Ÿ

iM :mkW iWp` zbixd lr iele oFrnWl§¦§§¥¦©£¦©©§¥§¤¦
s` lrW ,[Wi`e Wi` lM Ebxd mqrkA§©§¨¨§¨¦§¦¤©©

,dllw oFWl FYgkFzA xiMfdW`l ¤¦§¦§©§§§¨¨Ÿ
lNwmnvr z``N`z`,mR` ¦¥¤©§¨¤¨¤©¨

xn`PW(f weqt my).'mR` xEx`'oke ¤¤¡©¨©¨§¥
eia` lv` dnxnA mdia` qpkPWM§¤¦§©£¦¤§¦§¨¥¤¨¦
mW xn`P dn ;lNwzdl iE`x did̈¨¨§¦§©¥©¤¡©¨

'didi KExA mB'(bl ,fk my)`A xW`M] ©¨¦§¤©£¤¨
eUr zEncA eia` wgvi l` awri©£Ÿ¤¦§¨¨¦¦§¥¨
,wgvil xaCd xxAzpe ,FzkxA lFHil¦¦§¨§¦§¨¥©¨¨§¦§¨
`N` ,awril eizFkxAn FA xfg `lŸ¨©¦¦§¨§©£Ÿ¤¨
.[KxFaie FzkxaA x`Xi `Ed mB :xn`̈©©¦¨¥§¦§¨¦¨
xd lr dllTde dkxAd cnrnA oke§¥§©£©©§¨¨§©§¨¨©©
EwNg xW`M ,lair xde mifxB§¦¦§©¥¨©£¤ª§
lr mivge dkxAd lr mivg mihaXd©§¨¦¤§¨©©§¨¨§¤§¨©

,dllTd:xn`p mikxanA(ai ,fk mixac) ©§¨¨©§¨§¦¤¡©
,'mrd z` Kxal Ecnri dN`'ENi`e ¥¤©©§§¨¥¤¨¨§¦

Ecnri dN`e' xn`p `l milNwnA©§©§¦Ÿ¤¡©§¥¤©©§
`N` 'mrd z` lNwlaEzMd dPiW §©¥¤¨¨¤¨¦¨©¨

:xn`e'dllTd lr Ecnri dN`e'my) §¨©§¥¤©©§©©§¨¨
(bi weqt-W ixddvx `ld"awd £¥¤Ÿ¨¨

dllw mW mdilr xiMfdlixaC oke] §©§¦£¥¤¥§¨¨§¥¦§¥
mNEM ,wgvi lW eizFkxaE ,eipal awri©£Ÿ§¨¨¦§¨¤¦§¨¨
d"awd iRnM md ixde ,d`EapA Exn`p¤¤§¦§¨©£¥¥§¦¦

(`"ry ,g"n`a)[(`negpz):
.'ä íòæ àì`N` igM oi` ip` Ÿ¨©£¦¥Ÿ¦¤¨

KkAoiEkl rcFi ip`W- drXd §¨¤£¦¥©§©¥©¨¨
wIEcnd rbxd z` `FvnlÎWFcTdW ¦§¤¨¤©©§¨¤©¨

DA qrFk `EdÎKExAxn`PW FnM] ¨¥¨§¤¤¡©
(ai ,f mildz)Exn`e ,'mFi lkA mrf l`e'§¥Ÿ¥§¨§¨§

miIEqn onf Wi mFi lkA iM minkg£¨¦¦§¨¥§©§¨
zFllTde ,qrFM d"awd FAW¤¥§©§¨
,[miIwzdl zFiEUr f` zFxn`pd©¤¡¨¨£§¦§©¥

`Edee FbdpOn dPiW (d"awd)`l §¦¨¦¦§¨§Ÿ
ElNd minId lM qrkf`niz`AW ¨©¨©¨¦©¨¥¨¤¨¦

xn`PW Edfe .Lil`(d ,e dkin)iOr' ¥¤§¤¤¤¡©©¦
urI dn `p xkfa`Fn Kln wlA §¨¨©¨©¨¨¤¤¨

ornl 'Fbe mrlA FzF` dpr dnE¤¨¨¦§¨§§©©
''d zFwcv zrCd"awd xn`'] ©©¦§¨©

zFwcv dOM `p ErC l`xUil§¦§¨¥§¨©¨§¨
iYqrM `NW ,mkOr iziUr (micqg)£¨¦¨¦¦¦¨¤¤Ÿ¨©§¦
,iYqrM ilnl`W ,rWxd mrla iniA¦¥¦§¨¨¨¨¤¦§¨¥¨©§¦
cixU l`xUIn xiIYWn did `lŸ¨¨¦§©¥¦¦§¨¥¨¦

['hiltE(:dw oixcdpq):h dxez ¨¦

wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'c iriax meil inei xeriy

(è)íò-ïä epøeLà úBòábîe epàøà íéøö Làøî-ék¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½¦§¨−£¤®¤¨Æ
:áMçúé àì íéBbáe ïkLé ããáì§¨¨´¦§½Ÿ©¦−¬Ÿ¦§©¨«

i"yx£ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆ L‡¯ÓŒÈk∑ וחזקים מיּסדים אֹותם רֹואה ואני ׁשרׁשיהם ּובתחּלת ּבראׁשיתם מסּתּכל אני ƒ≈…Àƒ∆¿∆ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ואּמהֹות  אבֹות עלֿידי הּללּו, ּוגבעֹות ÔkLÈ.ּכצּורים „„·Ï ÌÚŒÔ‰∑ לׁשּכן - אבֹותיו לֹו זּכּו אׁשר הּוא ְְְְִִֵַַָָָָ∆»¿»»ƒ¿…ְֲֲִִֶָֹ

ּכתרּגּומֹו MÁ˙È·.ּבדד, ‡Ï ÌÈBb·e∑,ּגילּולים עֹובדי האּמֹות ׁשאר עם ּכלה נעׂשין יהיּו לא ּכתרּגּומֹו: ְְַָָ«ƒ…ƒ¿«»ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹֻ
ל)ׁשּנאמר אין (ירמיה ׂשמחין ּכׁשהן אחר: ּדבר הּׁשאר. עם נמנין אינן - וגֹו'" הּגֹוים ּבכל כלה אעׂשה "ּכי : ְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר עּמהם, ׂשמחה לב)אּמה עם (דברים אֹוכלין הם ּבטֹובה, ּגילּולים עֹובדי ּוכׁשהאּמֹות ינחּנּו". ּבדד "ה' : ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻֻ
יתחּׁשב" לא "ּובּגֹוים וזהּו החׁשּבֹון, מן להם עֹולה ואין ואחד אחד .ּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(170 'nr gk zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשררררׁשׁשׁשׁשיהםיהםיהםיהם ּוּוּוּובתחבתחבתחבתחּלּלּלּלתתתת ּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁשיתםיתםיתםיתם מסמסמסמסּתּתּתּתּכּכּכּכלללל ט)אניאניאניאני כג, עמד (רש"י ּבלעם - מּפׁשּוטֹו הּכתּוב את מֹוציא מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּבדבריו  מצינּו ולא וּיאמר", מׁשלֹו "וּיּׂשא לעיל נאמר לֹו: ׁשהקׁשה לֹומר , ויׁש יׂשראל. את ראה ּומּׁשם ּגבֹוּה הר על ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻאז

יׂשראל. ׁשל ותקף לחזק הם מׁשל ּו"ּגבעֹות" "צּורים" הּללּו: ּבּמּלים הּוא ׁשהּמׁשל מפרׁש, לכן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹמׁשל.

(é)ìàøNé òáø-úà øtñîe á÷òé øôò äðî éî¦³¨¨Æ£©´©«£½Ÿ¦§−̈¤´Ÿ©¦§¨¥®
:eäîk éúéøçà éäúe íéøLé úBî éLôð úîz̈³Ÿ©§¦Æ´§¨¦½§¦¬©«£¦¦−¨«Ÿ

i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ∑ ּדבר ּדגלים. ארּבע מּׁשריתא, מארּבע וכּו' יעקב דבית ּדעּדקּיא ּכתרּגּומֹו: ƒ»»¬««¬…¿ְְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹ
ּבעפר מקּימין ׁשהם ּבּמצוֹות חׁשּבֹון אין - יעקב עפר כב)אחר: ּובחמֹור",(דברים ּבׁשֹור תחרֹוׁש "לא (ויקרא : ְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ

d˙ÈÎÒט  ‡˙Ó¯Óe d˙ÈÊÁ ‡i¯eË LÈ¯Ó È¯‡¬≈≈≈«»¬ƒ≈≈»»»¿ƒ≈
‡ÓÏÚ ÔeÒÁÈc ÔÈ„È˙Ú ÔB‰È„BÁÏa ‡nÚ ‡‰»«»ƒ¿≈¬ƒƒ¿«¿¿»¿»

:‡¯ÈÓb Ôec˙È ‡Ï ‡iÓÓÚ·e«¬»«»»ƒ¿»¿ƒ»

ÚÈ˜·י  ˙È·„ ‡i˜cÚc ÈÓÓÏ ÏeÎÈÈ ÔÓ»≈¿ƒ¿≈«¿¿«»¿≈«¬…
B‡ ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚk ÔebÒÈ ÔB‰ÈÏÚ ¯ÈÓ‡c«¬ƒ¬≈ƒ¿¿«¿»¿«¿»
ÈLÙ ˙eÓz Ï‡¯NÈ„ ‡˙È¯MÓ Úa¯‡Ó ‡„Á¬»≈«¿««ƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ

:ÔB‰˙Âk ÈÙBÒ È‰ÈÂ È‰BËÈM˜„ ‡˙BÓ»¿«ƒƒƒ≈ƒ¿»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(h).epàøà íéøö Làøî ékiM ¦¥Ÿª¦¤§¤¦
ippd midFaB mirlqE mixd iW`xn¥¨¥¨¦§¨¦§¦¦§¦
hiAn ip` zFraBd mExnE ,mzF` d`Fx¤¨¥©§¨£¦©¦

,xnFlM .mdilrlMYqn ip`opFAznE £¥¤§©£¦¦§©¥¦§¥
ip`e ,mdiWxW zNgzaE mziW`xA§¥¦¨¦§¦©¨§¥¤©£¦
mixESM miwfge micQEin mzF` d`Fx¤¨§¨¦©£¨¦©¦

(mirlQM)iciÎlr ,ElNd zFrabE ©§¨¦§¨©¨©§¥
zFdO`e zFa`mzwcv zEkf xW` ¨§¦¨£¤§¦§¨¨

,rx lMn mcrA obdl mdl zcnFr¤¤¨¤§¨¥©£¨¦¨¨
ElWnp zFa`d] mllwl lkE` K`ide§¥¨©§©§¨¨¨¦§§
zFrabl ElWnp zFdO`de mixdl§¨¦§¨¦¨¦§§¦§¨

(hi ,k x"acna)[(`negpz)(a"a):
.ïkLé ããáì íò ïäxEn`d l` KWnp ¤¨§¨¨¦§Ÿ¦§¨¤¨¨

zEkfE mqEgi zlrnA xAcnd ,dlrnl§©§¨©§©¥§©£©¦¨§
W Wxtn `Ed dYre .mdizFa``Ed £¥¤§©¨§¨¥¤

xzFiA aEWgd xaCdFl EMf xW` ©¨¨¤¨§¥£¤¦
eizFa`('zFraBd'e 'mixES'd)- £¨©¦§©§¨

.ccA oFMWlEMfi mCal mdW EpiidC ¦§¨¨§©§¤¥§©¨¦§
,`Ad mlFrd iIglEFnEBxzM §©¥¨¨©¨§©§

oFdicFglA `Or `d' :qFlwpE`A§§§¨©¨¦§¥
'`nlr oEpqgiC oicizrdGd mrd ixd] £¦¦§©§§¨§¨£¥¨¨©¤

['mlFrd' z` zWxl micizr mCalA¦§©¨£¦¦¨¤¤¤¨¨
(m"`x ,h"ac):

.áMçúé àì íéBbáeFnEBxzM ©¦Ÿ¦§©¨§©§
:qFlwpE`AoEpCzi `l `innraE' §§§§£¨©¨¨¦§¨

`al cizrl :FWExiRW .'`xinB`l §¦¨¤¥¤¨¦¨ŸŸ
zFOE`d x`W mr dlM oiUrp Eidi¦§©£¦¨¨¦§¨¨

.mdFnM miaWgp zFidlFnkExn`PW ¦§¤§¨¦§¤§¤¤¡©
(`i ,l dinxi)miFBd lkA dlk dUr` iM'¦¤¡¤¨¨§¨©¦

dUr` `l Lz`e dOW LiYgCd xW £̀¤¦©§¦¨¨§Ÿ§Ÿ¤¡¤
dlk'Fbe,l`xUIWoipnp opi` ¨¨§¤¦§¨¥¥¨¦§¦

oFAWgAx`Xd mr.zFIEprxER oiprl §¤§¦©§¨§¦§©§¨
xg` xaCz` Wxtl zxg` KxC - ¨¨©¥¤¤©¤¤§¨¥¤
:mixaCdoignU odWMoFbM ,mzaFhA ©§¨¦§¤¥§¥¦§¨¨§

cizrl oke ,ux`d z` mligpd xW`M©£¤¦§¦¨¤¨¨¤§¥¤¨¦
- `Ad mlFrd iIgl EMfIWM `aloi` ¨Ÿ§¤¦§§©¥¨¨©¨¥

dOE`zxg`mdOr dgnUmB lFHil ¨©¤¤§¥¨¦¨¤¦©
,mzaFhA wlg mdxn`PW(ai ,al mixac) ¥¥¤§¨¨¤¤¡©

'EPgpi ccA 'd'mzF` KilFn d"awd] ¨¨©§¤¦¨
dGd mlFrA aFHd xkVd l` ,mCal§©¨¤©¨¨©¨¨©¤

[`Ad mlFraE;emlE`zFOE`dWM ¨¨©¨§¨§¤¨
,daFhAixdoilkF` odcg` lM mr §¨£¥¥§¦¦¨¤¨

oFAWgd on mdl dlFr oi`e ,cg`e- §¤¨§¥¤¨¤¦©¤§
zaFh mr cgi zFpdil mikFf l`xUi mB©¦§¨¥¦¥¨©©¦©

,dOE`e dOE` lMmizigtn oi` K` ¨¨§¨©¥©§¦¦
.mxkU oFAWgn mdl`l miFBaE' Edfe ¨¤¥¤§§¨¨§¤©¦Ÿ

- 'aXgzimilAwn mdW aFHd FzF` ¦§©¨©¤¥§©§¦
KFzA aXgzi `l ,miiFBA mzFidA¦§¨©¦Ÿ¦§©¥§

mdl aEvTd xkVd xEriW(`negpz)i"tr) ¦©¨¨©¨¨¤
(xkp l` enr oi`e d"c .ai ,al mixac i"yx:i dxez

(i).'Bâå á÷òé øôò äðî éîFWExiR ¦¨¨£©©£Ÿ§¥
FnEBxzM:qFlwpE`Aipnnl lEkii on' §©§§§§¨¥§¦§¥

- 'Ek 'awri ziaC `IwCrClkEi in ©§§©¨§¥©£Ÿ¦©
z` EpiidC ,'awri xtr' z` zFpnl¦§¤£©©£Ÿ§©§¤
mdilr xW` ,awri ziA lW zFwFpiYd©¦¤¥©£Ÿ£¤£¥¤
`cg F`' ,ux`d xtrM EAxIW xn`p¤¡©¤¦§©£©¨¨¤£¨

- '`zixXn rAx`nlkEi in F` ¥©§©©¦§¨¨¦©
zrclcg` lW xRqOd z`drAx`n ¨©©¤©¦§¨¤¤¨¥©§¨¨

- milbcmipFgd zFpgOd rAx`n §¨¦¥©§©©©£©¦
,oMWOd aiaqlW `id odn zg` lMW §¦©¦§¨¤¨©©¥¤¦¤

llM KFYn 'rax' - mihaW dWlW§¨§¨¦¤©¦§©
ipAn milFcBd iM m` ,xnFlM] mrd̈¨§©¦¦©§¦¦§¥
KFzA mipnp Eid ,dlrne mixUr¤§¦¨©§¨¨¦§¦§

rEci mxRqnE micEwRdmiwxt lirl d`x) ©§¦¦§¨¨¨©
(aÎ`xRqn z` aXgl lFki in K` ,©¦¨§©¥¤¦§©

zr lkA miAxzOd miPhTd(i"gp).[xaC ©§©¦©¦§©¦§¨¥¨¨
xg`:mixaCd z` Wxtl zxg` KxC - ©¥¤¤©¤¤§¨¥¤©§¨¦

dpn in''awri xtr-iEAixA ¦¨¨£©©£Ÿ§¦
,xAcn aEzMd l`xUi lW mdizFIEkf§¥¤¤¦§¨¥©¨§©¥

iMoFAWg oi`z` zFpnl zlFkie ¦¥¤§¦¤¦§¤
mdl WIW zFIEkGdmdW zFvOA ©§¤¥¨¤©¦§¤¥

xtrA oiniIwnzFiElYd zFevn - §©§¦§¨¨¦§©§
:oFbM ,rwxTAxFWA WFxgz `l' ©©§©§Ÿ©£§

'xFngaE(i ,ak mixac)dcFar xEQi`] ©£¦£¨
;[eiCgi miIg ilra ipin ipWA`l' ¦§¥¦¥©£¥©¦©§¨Ÿ



צג wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'c iriax meil inei xeriy

(ä)÷ìa-ìà áeL øîàiå íòìá éôa øác ýåýé íNiå©¨¯¤§Ÿ̈²¨−̈§¦´¦§¨®©²Ÿ¤¬¤¨−̈
:øaãú äëå§¬Ÿ§©¥«

(å)éøN-ìëå àeä Búìò-ìò ávð äpäå åéìà áLiå©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦−̈©«Ÿ¨®−§¨¨¥¬
:áàBî¨«

(æ)-Cìî ÷ìá éðçðé íøà-ïî øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¦Â£Â̈©§¥̧¦¨¨³¤«¤
äîòæ äëìe á÷òé él-äøà äëì íã÷-éøøäî áàBî¨Æ¥«©§¥¤½¤§¨Æ¨«¨¦´©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ ‰ÓÚÊ ‰ÎÏe ·˜ÚÈ ÈlŒ‰¯‡∑ מהם אחד ׁשּמא - לקּללם לֹו אמר ׁשמֹותיהם ּבׁשני »»ƒ«¬…¿»…¬»ƒ¿»≈ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מבהק  .אינֹו ְֵָֻ

(ç)íòæ àì íòæà äîe ìà äa÷ àì áwà äî́̈¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®¨´¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£Ï‡ ‰a˜ ‡Ï ·w‡ ‰Ó∑(במ"ר) ּכי" עֹונם: את אביהם ּכׁשהזּכיר נתקּללּו, לא להתקּלל ראּויים ּכׁשהיּו »∆……«…≈ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
ׁשּנאמר אּפם, אּלא קּלל לא איׁש", הרגּו מט)באּפם אביו (בראשית אצל ּבמרמה אביהם ּכׁשּנכנס אּפם". "ארּור : ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשם? ּנאמר מה להתקּלל, ראּוי כז)היה נאמר(שם ּבמברכים יהיה". ּגםּֿברּו" כז): לבר(דברים יעמדּו "אּלה : ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
אּלא העם", את לקּלל יעמדּו "ואּלה נאמר לא ּבמקּללים לא (שם)אתֿהעם". - הּקללה" על יעמדּו "ואלה ְְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

קללה  ׁשם עליהם להזּכיר ‰'.רצה ÌÚÊ ‡Ï∑(ו הּׁשעה (ברכות לכּון יֹודע ׁשאני אּלא ּכחי אין אני ְְְֲִֵֵֶַָָָָ…»«ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשּנאמר  וזהּו .אלי ׁשּבאתי הּללּו הּימים ּכל ּכעס לא והּוא ּבּה, ּכֹועס ו)ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא "עּמי (מיכה : ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ה'" צדקֹות ּדעת למען וגֹו' ּבלעם אֹותֹו ּומהֿענה וגֹו' מהּֿיעץ .זכרֿנא ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָ

ez·ה  ¯Ó‡Â ÌÚÏ·„ ‡ÓeÙa ‡Ób˙t ÈÈ ÈeLÂ¿«ƒ¿»ƒ¿»»¿»¿ƒ¿»«¬«
:ÏlÓz ÔÈ„Îe ˜Ïa ˙ÂÏ¿»»»¿≈¿«≈

ÏÎÂו  ‡e‰ d˙ÏÚ ÏÚ „zÚÓ ‡‰Â d˙ÂÏ ·˙Â¿»¿»≈¿»¿«««¬»≈¿»
:·‡BÓ È·¯·«̄¿¿≈»

·Ï˜ז  È¯ac Ì¯‡ ÔÓ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«ƒ¬»«¿«ƒ»»
ÈÏ ËeÏ ‡˙È‡ ‡ÁÈcÓ È¯ehÓ ·‡BÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿»ƒ≈«ƒ¿»ƒ»ƒ

:Ï‡¯NÈ ÈÏ C¯z ‡˙È‡Â ·˜ÚÈ«¬…¿ƒ»»≈ƒƒ¿»≈

‡˙¯dÎח  ‡Óe Ï‡ dÈËÏ ‡Ï„ dËBÏ‡ ‡Ó»¬≈¿»«¿≈≈»¬»¿≈
:ÈÈ dÎ¯˙ ‡Ïc¿»»¿≈¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(f)äîòæ äëìe á÷òé él äøà̈¨¦©£Ÿ§¨Ÿ£¨
.ìàøNé,'l`xUi'A miIqe 'awri'A gzR ¦§¨¥¨©§©£Ÿ§¦¥§¦§¨¥

iMFl xn` mdizFnW ipWAwlA ¦¦§¥§¥¤¨©¨¨
,mlNwlWWFg didWcg` `OW §©§¨¤¨¨¥¤¨¤¨

wdaEn Fpi` mdnKM KFYnE ,(ixTir) ¥¤¥§¨¦¨¦¦¨
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(è)íò-ïä epøeLà úBòábîe epàøà íéøö Làøî-ék¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½¦§¨−£¤®¤¨Æ
:áMçúé àì íéBbáe ïkLé ããáì§¨¨´¦§½Ÿ©¦−¬Ÿ¦§©¨«

i"yx£ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆ L‡¯ÓŒÈk∑ וחזקים מיּסדים אֹותם רֹואה ואני ׁשרׁשיהם ּובתחּלת ּבראׁשיתם מסּתּכל אני ƒ≈…Àƒ∆¿∆ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ואּמהֹות  אבֹות עלֿידי הּללּו, ּוגבעֹות ÔkLÈ.ּכצּורים „„·Ï ÌÚŒÔ‰∑ לׁשּכן - אבֹותיו לֹו זּכּו אׁשר הּוא ְְְְִִֵַַָָָָ∆»¿»»ƒ¿…ְֲֲִִֶָֹ

ּכתרּגּומֹו MÁ˙È·.ּבדד, ‡Ï ÌÈBb·e∑,ּגילּולים עֹובדי האּמֹות ׁשאר עם ּכלה נעׂשין יהיּו לא ּכתרּגּומֹו: ְְַָָ«ƒ…ƒ¿«»ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹֻ
ל)ׁשּנאמר אין (ירמיה ׂשמחין ּכׁשהן אחר: ּדבר הּׁשאר. עם נמנין אינן - וגֹו'" הּגֹוים ּבכל כלה אעׂשה "ּכי : ְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר עּמהם, ׂשמחה לב)אּמה עם (דברים אֹוכלין הם ּבטֹובה, ּגילּולים עֹובדי ּוכׁשהאּמֹות ינחּנּו". ּבדד "ה' : ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻֻ
יתחּׁשב" לא "ּובּגֹוים וזהּו החׁשּבֹון, מן להם עֹולה ואין ואחד אחד .ּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(170 'nr gk zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשררררׁשׁשׁשׁשיהםיהםיהםיהם ּוּוּוּובתחבתחבתחבתחּלּלּלּלתתתת ּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁשיתםיתםיתםיתם מסמסמסמסּתּתּתּתּכּכּכּכלללל ט)אניאניאניאני כג, עמד (רש"י ּבלעם - מּפׁשּוטֹו הּכתּוב את מֹוציא מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּבדבריו  מצינּו ולא וּיאמר", מׁשלֹו "וּיּׂשא לעיל נאמר לֹו: ׁשהקׁשה לֹומר , ויׁש יׂשראל. את ראה ּומּׁשם ּגבֹוּה הר על ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻאז

יׂשראל. ׁשל ותקף לחזק הם מׁשל ּו"ּגבעֹות" "צּורים" הּללּו: ּבּמּלים הּוא ׁשהּמׁשל מפרׁש, לכן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹמׁשל.

(é)ìàøNé òáø-úà øtñîe á÷òé øôò äðî éî¦³¨¨Æ£©´©«£½Ÿ¦§−̈¤´Ÿ©¦§¨¥®
:eäîk éúéøçà éäúe íéøLé úBî éLôð úîz̈³Ÿ©§¦Æ´§¨¦½§¦¬©«£¦¦−¨«Ÿ

i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ∑ ּדבר ּדגלים. ארּבע מּׁשריתא, מארּבע וכּו' יעקב דבית ּדעּדקּיא ּכתרּגּומֹו: ƒ»»¬««¬…¿ְְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹ
ּבעפר מקּימין ׁשהם ּבּמצוֹות חׁשּבֹון אין - יעקב עפר כב)אחר: ּובחמֹור",(דברים ּבׁשֹור תחרֹוׁש "לא (ויקרא : ְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
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ּבהם יט) וכּיֹוצא סֹוטה ועפר ּפרה אפר ּכלאים", תזרע "לא :.,Ï‡¯NÈ Ú·¯Œ˙‡ ¯tÒÓe זרע רביעֹותיהן, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹƒ¿»∆…«ƒ¿»≈ְִֵֶֶַ

ׁשּלהם  הּתׁשמיׁש מן ÌÈ¯LÈ.הּיֹוצא ˙BÓ ÈLÙ ˙Óz∑ ׁשּבהם. ְִִֵֶֶַַַָ»…«¿ƒ¿»ƒֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(96 'nr gl zegiy ihewl)

ּבּבּבּבהםהםהםהם י)וכוכוכוכּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוצאצאצאצא כג, ּובׁשמּטה,(רש"י ּבׁשּבת חריׁשה אּסּור נֹוספֹות: מצֹות לארּבע רׁש"י מתּכּון אּלּו ׁשּבתיבֹות לֹומר, יׁש ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשל  מעלתם את  ּבכ מתאר ּובלעם הּבית". את וטח יּקח אחר "ועפר ּבעפר, ּדם ּכּסּוי ּובׁשמּטה, ּבׁשּבת זריעה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָאּסּור

רק יׁש נח לבני העֹולם: אּמֹות לעּמת ּבלבד.ׁשׁשׁשׁשבע בע בע בע יׂשראל ּבעפר ׁשמֹונה לפחֹות יׁש ּוליׂשראל מצֹות, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ

(àé)éáéà á÷ì éì úéNò äî íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈¤¬¨¦−¨¦®¨³Ÿ«Ÿ§©Æ
ézç÷ì:Cøá zëøa äpäå E §©§¦½§¦¥−¥©¬§¨¨¥«

(áé)Búà éôa ýåýé íéNé øLà úà àìä øîàiå ïòiå©©−©©Ÿ©®£ÀŸ¥Á£¤̧¨¦³§Ÿ̈Æ§¦½Ÿ¬
:øaãì øîLà¤§−Ÿ§©¥«

ß fenz 'd iying mei ß

(âé)øçà íB÷î-ìà ézà àp-Eì ÷ìa åéìà øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¨À̈§¨̧¦¦¹¤¨³©¥Æ
àì Blëå äàøú eäö÷ ñôà íMî epàøz øLà£¤´¦§¤´¦½̈¤µ¤¨¥´¦§¤½§ª−´Ÿ

:íMî éì-Bðá÷å äàøú¦§¤®§¨§¦−¦¨«
yxi"£ÈÏŒB·˜Â∑ לי קּללהּו צּוּוי: .לׁשֹון ¿»¿ƒְְִִֵַ

(ãé)äòáL ïáiå äbñtä Làø-ìà íéôö äãN eäçwiå©¦¨¥̧Æ§¥´Ÿ¦½¤−Ÿ©¦§¨®©¦̧¤Æ¦§¨´
:çaæna ìéàå øt ìòiå úçaæî¦§§½Ÿ©©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

i"yx£ÌÈÙˆ ‰„N∑ העיר על חיל יבא אם לׁשמר עֹומד הּצֹופה ׁשּׁשם היה, ּגבּה ‰bÒt‰.מקֹום L‡¯∑ ¿≈…ƒְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ…«ƒ¿»
ּכסבּור  מׁשה. מת ׁשּׁשם מּׁשם, ּביׂשראל להּפרץ ּפרצה ׁשעתידה ּבלק ראה ּכבלק; קֹוסם היה לא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּבלעם

רֹואה  ׁשאני הּפרצה היא וזֹו הּקללה, עליהם ּתחּול .ׁשּׁשם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ËÏÈÓÏיא  ÈÏ z„·Ú ‰Ó ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»∆¬«¿¿ƒ¿≈«
:ÔB‰Ï ˙Î¯·Ó ‡Î¯· ‡‰Â CÈz¯·c È‡Ò«¿«¿«¿ƒ¿»»»»¿»¿«¿

d˙Èיב  ÈÓeÙa ÈÈ ÈeLÈc ˙È ‡Ï‰ ¯Ó‡Â ·˙‡Â«¬≈«¬«¬»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»≈
:‡ÏlÓÏ ¯h‡∆«¿«»»

Ï‡˙¯יג  ÈnÚ ÔÚÎ ‡˙È‡ ˜Ïa dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»»ƒ»¿«ƒƒ«¬«
ÈÊÁz d˙ˆ˜ „BÁÏ ÔnzÓ dpÊÁ˙c Ô¯Á‡»√«¿≈¬ƒ≈ƒ«»¿¿»≈∆¡≈

:ÔnzÓ ÈÏ dËeÏ˙e ÈÊÁ˙ ‡Ï dlÎÂ¿À≈»∆¡≈¿≈ƒƒ«»

·e‡יד  ‡˙Ó¯ LÈ¯Ï ‡˙eÎÒ Ï˜ÁÏ d¯a„Â¿«¿≈«¬«¿»¿≈»»»¿»
Ïk ÏÚ ¯Î„e ¯Bz ˜q‡Â ÔÈÁa„Ó ‡Ú·L«¿»«¿¿ƒ¿«≈¿««»

:‡Áa„Ó«¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

'mi`lM rxfz(hi ,hi `xwie)xEQi`] ¦§©¦§¨¦¦
;[cgi mipin ipW zrixfdxRÎxt` §¦©§¥¦¦©©¥¤¨¨

xt` dPOn oikdl ,dOEc` dxR zevn]¦§©¨¨£¨§¨¦¦¤¨¥¤
mi`nHd zxdhl(hi wxt lirl)[Îxtre §¨¢©©§¥¦©£©

dhFqz`wWd zevn]dhFq dX` ¨¦§©©§¨©¦¨¨
xtr'n mdA oEzPd 'mixx`nd min'A§©¦©§¨£¦©¨¨¤¥£©

d`nhp m` Dwcal icM ,'oMWOdlirl) ©¦§¨§¥§¨§¨¦¦§§¨
(`lÎ`i ,d.ezFevn dAxd cFr`vFIk §©§¥¦§©¥

mda(`negpz)(a"a): ¨¤
.ìàøNé òáø úà øtñîelkEi inE ¦§¨¤Ÿ©¦§¨¥¦©

xRqn z` zrclrxf .odizFriax ¨©©¤¦§©§¦¥¤¤©
.mdNW WinWYd on `vFId,xnFlM ©¥¦©©§¦¤¨¤§©

mrxfl xRqn oi`(g"n`a): ¥¦§¨§©§¨
íéøLé úBî éLôð úîz.mdAW ¨Ÿ©§¦§¨¦¤¨¤

zzinM izzin `dYW i`eld ,xnFlM§©©§©¤§¥¦¨¦§¦©

iIgl mikFf mdW ,l`xUiAW mixWid©§¨¦¤§¦§¨¥¤¥¦§©¥
`Ad mlFrd(g"n`a ,`"eb):`i dxez ¨¨©¨

(bi).éì Bðá÷å.il EdlNw :iEEv oFWl §¨§¦§¦©§¥¦
'FzF` il daw' :xn`p did ENi`kE§¦¨¨¤¡¨¨¨¦
mitiqFn 'FzF`' zaiY mFwnA minrtl]¦§¨¦¦§¥©¦¦
cOlY' :oFbM ,daiYd sFqA e"ie o"Ep¨§©¥¨§§©¥
- 'FzF` d`xY' ;'EPcOlY' - 'FzF`§©§¤¦§¤

'EP`xY'(i"`a)[:ci dxez ¦§¤
(ci).íéôBö äãN,did DFaB mFwn §¥¦¨¨©¨¨

cnFr dtFSd mXWwFgxnl lMYqnE ¤¨©¤¥¦§©¥§¥¨
xird lr lig `ai m` xFnWlricFie ¦§¦¨Ÿ©¦©¨¦§¦©

mrl KM lrFznbEC d`x]:(fi ,h aÎmikln) ©¨¨¨§¥§¨
d lr cnr dtSde',l`rxfiA lCbO §©Ÿ¤Ÿ¥©©¦§¨§¦§§¤

['F`aA `Edi zrtW z` `xIe: ©©§¤¦§©¥§Ÿ
.äbñtä Làø,mrlAFgFM xTir Ÿ©¦§¨¦§¨¦©

K` ,KxalE lNwl ,eitA did`l ¨¨§¦§©¥§¨¥©Ÿ
- wlaM mqFw didipin ziIUrA ¨¨¥§¨¨©£¦©¦¥

Edlrd KklE ,zFcizr rcil sEXik¦¥©£¦§¨¤¡¨
itl ,mitFv dcUAW dBqRd W`xl§Ÿ©¦§¨¤¦§¥¦§¦

Wwla d`xeinqwAdcizrW ¤¨¨¨¨¦§¨¨¤£¦¨
,mXn l`xUiA uxRdl dvxt¦§¨§¦¨¥§¦§¨¥¦¨
dxve xaW mW rx`IW d`x xnFlM§©¨¨¤¤¡©¨¤¤§¨¨
itl ,Edn oiad `l K` ,l`xUil§¦§¨¥©Ÿ¥¦©§¦

dWn zn mXWxn`PW FnM]mixac) ¤¨¥Ÿ¤§¤¤¡©
' (dÎ` ,cll` a`Fn zaxrn dWn lrIe©©©Ÿ¤¥©§Ÿ¨¤

mW znIe ...dBqRd W`x Fap xd©§Ÿ©¦§¨©¨¨¨
[''d car dWn.ExEaqMwlAmXW Ÿ¤¤¤§¨¨¨¤¨

e ,dllTd mdilr lEgYFf`id ¨£¥¤©§¨¨§¦
d`Fx ip`W dvxRd(`negpz),oexkfd) ©¦§¨¤£¦¤

(l"kyn:eh dxez

wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'd iying meil inei xeriy

(åè)éëðàå Eúìò-ìò äk ávéúä ÷ìa-ìà øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¦§©¥¬−Ÿ©«Ÿ¨¤®§¨«Ÿ¦−
:äk äøwà¦¨¬¤«Ÿ

i"yx£‰k ‰¯w‡∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו אתּפעל ∑‡w¯‰.מאת .לׁשֹון ƒ»∆…ֵֵַָָƒ»∆ְְֵֶָ

(æè)øîàiå åéôa øác íNiå íòìa-ìà ýåýé øwiå©¦¨³§Ÿ̈Æ¤¦§½̈©¨¬¤¨−̈§¦®©²Ÿ¤
:øaãú äëå ÷ìa-ìà áeL¬¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«

i"yx£ÂÈÙa ¯·c ÌNiÂ∑?"תדּבר וכה אלּֿבלק "ׁשּוב ּבאמרֹו: הּמקרא חסר ּומה הּזאת? הּׂשימה היא ּומה «»∆»»¿ƒְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּכׁשה  לצערֹו?אּלא ּבלק אצל חֹוזר אני מה אמר: לקּלל, נרׁשה ׁשאינֹו ׁשֹומע ק"ה)יה לֹו(סנהדרין ונתן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

עלּֿכרח לֹו: אמר ירצה, אׁשר אל להֹוליכּה ּבחּכה ּבהמה הּפֹוקס ּכאדם ּבפיו, וחּכה רסן ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ּבלק  אל .ּתׁשּוב ֶָָָ

(æé)Bzà áàBî éøNå Búìò-ìò ávð Bpäå åéìà àáiå©¨´Ÿ¥À̈§¦³¦¨Æ©´Ÿ¨½§¨¥¬−̈¦®
:ýåýé øac-äî ÷ìa Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¨½̈©¦¤−§Ÿ̈«

i"yx£Bz‡ ·‡BÓ È¯NÂ∑ להם הלכּו ּתקוה ּבֹו ׁשאין ׁשראּו ּכיון מֹואב"? "וכלֿׂשרי אֹומר: הּוא ּולמעלה ¿»≈»ƒְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
מקצתם  אּלא נׁשארּו ולא ‰'.מקצתם ¯acŒ‰Ó∑(במ"ר)ּברׁשּות אינ ּכלֹומר: זה, הּוא צחֹוק .לׁשֹון ְְְְֲִִִֶָָָָָֹ«ƒ∆ְְְְְְִֵֶַ

(çé)äðéæàä òîLe ÷ìa íe÷ øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®³¨¨Æ«£½̈©«£¦¬¨
:øtö Bða éãò̈©−§¬¦«Ÿ

i"yx£˜Ïa Ìe˜∑ ׁשלּוח ואני ליׁשב, רּׁשאי אינ ,רגלי על עמד לצערֹו: נתּכּון ּבֹו, מצחק ׁשראהּו ּכיון »»ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
מקֹום  ׁשל ּבׁשליחּותֹו אלי.¯tˆ Ba∑ּכמֹו זה, הּוא מקרא קד)לׁשֹון יער",(תהילים "חיתֹו א): :(בראשית ְִִֵֶֶָ¿ƒ…ְְְְִֶַַָָ

קיד)"וחיתֹוֿארץ", מים"(תהלים "למעינֹו :. ְְְְְִֶֶַַָ

‡Â‡טו  C˙ÏÚ ÏÚ ‡Î‰ „zÚ˙‡ ˜Ï·Ï ¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿««»»«¬»»«¬»
:‡k „Ú ÈËÓ˙‡ƒ¿¿≈«»

ÈeLÂטז  ÌÚÏ·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÂ«¬«≈«ƒ√»¿»¿ƒ¿»¿«ƒ
ÔÈ„Îe ˜Ïa ˙ÂÏ ·ez ¯Ó‡Â dÓeÙa ‡Ób˙Ùƒ¿»»¿≈«¬«¿»»»¿≈

:ÏlÓz¿«≈

d˙ÏÚיז  ÏÚ „zÚÓ ‡e‰Â d˙ÂÏ ‡˙‡Â«¬»¿»≈¿¿«««¬»≈
ÏÈlÓ ‡Ó ˜Ïa dÏ ¯Ó‡Â dnÚ ·‡BÓ È·¯·¯Â¿«¿¿≈»ƒ≈«¬«≈»»»«ƒ

:ÈÈ¿»

‡ˆÈ˙יח  ÚÓLe ˜Ïa Ìe˜ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«»»¿«»≈
:¯tˆ ¯a È¯ÓÈÓÏ¿≈¿ƒ«ƒ…

myl zxecdn - eheytk i"yx

(eh).äk äøwàlCYW`e dUr` ¦¨¤Ÿ¤¡¤§¤§©¥
xEAiCd il` dNBzIWÎWFcTd z`n ¤¦§©¤¥©©¦¥¥©¨

`EdÎKExAx`Fand itkE] i`xw`A ¨§©§©§¦©§¨
dlrnl(c ,bk)l` 'd xaC zENBzdW §©§¨¤¦§©§©¤

[dxwnE irx` oFWlA iExw mrlA¦§¨¨¦§£©¦§¤
(m"ialn ,oexkfd):

.äøwà`EdlrRz` oFWldid`) ¦¨¤§¤§©¥¤§¤
(cizrA ,lrRzn.dxwp did` ,xnFlkE ¦§©¥¤¨¦§©¤§¤¦§¨

did` - 'dpA`' :FnM] d"awd z`n¥¥§¦¨¤¤§¤
[dpap(i"`a):fh dxez ¦§¨

(fh).åéôa øác íNiåozp :FrnWn itl ©¨¤¨¨§¦§¦©§¨¨©
EdEve ,eitA d`Eap xaC d"awd§©§¨§¦§¦¨
.'xAcz dke ,wlA l` aEW' :xFn`l¥¤¨¨§Ÿ§©¥
xn`p `le aEzMd mzq rECn ,mpn`̈§¨©©¨©©¨§Ÿ¤¡©

WxFtnA?z`Gd dniVd `id dn ¦§¨©¦©¦¨©Ÿ
e,cFrdndidxqgzpadA`xwOd §¤¨¨¨¥©£¨©©¦§¨

,dGddxvw oFWlA hwFp did m` ©¤¦¨¨¥§¨§¨¨
:Fxn`Axn`Ie mrlA l` 'd xTIe'aEW §¨§©¦¨¤¦§¨©Ÿ¤

,'xAcz dke wlA l`dnCwdd `ll ¤¨¨§Ÿ§©¥§Ÿ©©§¨¨
?'eitA xaC mUIe'didWM ,`N` ©¨¤¨¨§¦¤¨§¤¨¨

rnFWmrlAdWxp Fpi`WlAwn) ¥©¦§¨¤¥¦§¤§©¥
(zEWx:xn` ,lNwloM m`'ip` dn §§©¥¨©¦¥¨£¦

,'Fxrvl wlA lv` xfFg`NW ahEn ¥¥¤¨¨§©£¨¤Ÿ
,llM eil` xFfg`ÎWFcTd Fl ozpe ¤¡¥¨§¨§¨©©¨

- eitA dMge oqx `EdÎKExAilM ¨¤¤§©¨§¦§¦
,zFndAd itA mixWFTW lfxamc`M ©§¤¤§¦§¦©§¥§¨¨

qwFRd(xWFTd)dMgA dndA ©¥©¥§¥¨§©¨
,Fl xn` ,dvxi xW` l` DkilFdl§¦¨¤£¤¦§¤¨©

.'wlA l` aEWY LgxMÎlr'Edfe ©¨§£¨¤¨¨§¤
xaC - 'eitA xaC mUIe' xn`PW¤¤¡©©¨¤¨¨§¦¨¨
,wlA l` aEWl FzF` gixkOd©©§¦©¨¤¨¨

dkxAd ixaC z` `Apzdl(`negpz) §¦§©¥¤¦§¥©§¨¨
(a"a):fi dxez
(fi).Bzà áàBî éøNåxn`p `l o`M §¨¥¨¦¨Ÿ¤¡©

,a`Fn ixU 'lM' mr aSp didW¤¨¨¦¨¦¨¨¥¨
dlrnlE(e weqta)xnF` `EddPde' §©§¨¥§¦¥

`Ed ...aSp'a`Fn ixU lke?iM ¦¨§¨¨¥¨¦
K` ,FY` miaSp mNEM Eid dpFW`xÄ¦¨¨¨¦¨¦¦©

,dewz FA oi`W E`xW oeiM`EdW ¥¨¤¨¤¥¦§¨¤
,lNwl mFwnA Kxanmdl Ekld §¨¥¦§§©¥¨§¨¤

:mzvwn `N` Ex`Wp `le ,mzvwn¦§¨¨§Ÿ¦§£¤¨¦§¨¨
.'ä øac äîlF`Wl KxFv did `l ©¦¤Ÿ¨¨¤¦§

`Ed KM mWl ixdW ,'d xAiC dn FzF`©¦¥¤£¥§¥¨
,'d xaC z` Fl xnFl icM eil` `Ä¥¨§¥©¤§©

`N`,df `Ed wFgv oFWloiEMzPW ¤¨§§¤¤¦§©¥
.FhipwdlE eilr bFrll wlA,xnFlM ¨¨¦§¨¨§©§¦§©

LzEWxa Lpi`m` iM ,LpFvxM xAcl ¥§¦§¤§©¥¦§§¦¦
`le] d"awd zEWxAdidW itM ¦§§Ÿ§¦¤¨¨

mixVd iptA dNigYA x`Rzn¦§¨¥©§¦¨¦§¥©¨¦
FziA l` E`AW mipFW`xdlirl i"yx d`x) ¨¦¦¤¨¤¥

(mknr jeldl d"c .bi ,ak[(`negpz)

(`"eb):gi dxez
(gi).÷ìa íe÷dpFW`xd mrRAlirl) ¨¨©©©¨¦¨

(f weqtcIn eixaC z` xAcl ligzd¦§¦§©¥¤§¨¨¦¨
,mEwl Fl xn`IW ilAn ,eil` F`FaA§¥¨¦§¦¤Ÿ©¨

z`Gd mrRA K`wgvn Ed`xW oeiM ©©©©©Ÿ¥¨¤¨¨§©¤
FA(dlrnl xEn`M)oiEMzp`Ed s` ¨¨§©§¨¦§©¥©

Fxrvl:xn`eLpi` ,Lilbx lr cFnr' §©£§¨©£©©§¤¥§
Lil` gElW ip`e ,aWil i`Xx©©¥¥©£¦¨©¥¤

'mFwn lW FzEgilWAEpivOW FnM] ¦§¦¤¨§¤¨¦



צה wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'd iying meil inei xeriy
ּבהם יט) וכּיֹוצא סֹוטה ועפר ּפרה אפר ּכלאים", תזרע "לא :.,Ï‡¯NÈ Ú·¯Œ˙‡ ¯tÒÓe זרע רביעֹותיהן, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹƒ¿»∆…«ƒ¿»≈ְִֵֶֶַ

ׁשּלהם  הּתׁשמיׁש מן ÌÈ¯LÈ.הּיֹוצא ˙BÓ ÈLÙ ˙Óz∑ ׁשּבהם. ְִִֵֶֶַַַָ»…«¿ƒ¿»ƒֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(96 'nr gl zegiy ihewl)

ּבּבּבּבהםהםהםהם י)וכוכוכוכּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוצאצאצאצא כג, ּובׁשמּטה,(רש"י ּבׁשּבת חריׁשה אּסּור נֹוספֹות: מצֹות לארּבע רׁש"י מתּכּון אּלּו ׁשּבתיבֹות לֹומר, יׁש ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשל  מעלתם את  ּבכ מתאר ּובלעם הּבית". את וטח יּקח אחר "ועפר ּבעפר, ּדם ּכּסּוי ּובׁשמּטה, ּבׁשּבת זריעה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָאּסּור

רק יׁש נח לבני העֹולם: אּמֹות לעּמת ּבלבד.ׁשׁשׁשׁשבע בע בע בע יׂשראל ּבעפר ׁשמֹונה לפחֹות יׁש ּוליׂשראל מצֹות, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ

(àé)éáéà á÷ì éì úéNò äî íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈¤¬¨¦−¨¦®¨³Ÿ«Ÿ§©Æ
ézç÷ì:Cøá zëøa äpäå E §©§¦½§¦¥−¥©¬§¨¨¥«

(áé)Búà éôa ýåýé íéNé øLà úà àìä øîàiå ïòiå©©−©©Ÿ©®£ÀŸ¥Á£¤̧¨¦³§Ÿ̈Æ§¦½Ÿ¬
:øaãì øîLà¤§−Ÿ§©¥«

ß fenz 'd iying mei ß

(âé)øçà íB÷î-ìà ézà àp-Eì ÷ìa åéìà øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¨À̈§¨̧¦¦¹¤¨³©¥Æ
àì Blëå äàøú eäö÷ ñôà íMî epàøz øLà£¤´¦§¤´¦½̈¤µ¤¨¥´¦§¤½§ª−´Ÿ

:íMî éì-Bðá÷å äàøú¦§¤®§¨§¦−¦¨«
yxi"£ÈÏŒB·˜Â∑ לי קּללהּו צּוּוי: .לׁשֹון ¿»¿ƒְְִִֵַ

(ãé)äòáL ïáiå äbñtä Làø-ìà íéôö äãN eäçwiå©¦¨¥̧Æ§¥´Ÿ¦½¤−Ÿ©¦§¨®©¦̧¤Æ¦§¨´
:çaæna ìéàå øt ìòiå úçaæî¦§§½Ÿ©©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

i"yx£ÌÈÙˆ ‰„N∑ העיר על חיל יבא אם לׁשמר עֹומד הּצֹופה ׁשּׁשם היה, ּגבּה ‰bÒt‰.מקֹום L‡¯∑ ¿≈…ƒְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ…«ƒ¿»
ּכסבּור  מׁשה. מת ׁשּׁשם מּׁשם, ּביׂשראל להּפרץ ּפרצה ׁשעתידה ּבלק ראה ּכבלק; קֹוסם היה לא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּבלעם

רֹואה  ׁשאני הּפרצה היא וזֹו הּקללה, עליהם ּתחּול .ׁשּׁשם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ËÏÈÓÏיא  ÈÏ z„·Ú ‰Ó ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»∆¬«¿¿ƒ¿≈«
:ÔB‰Ï ˙Î¯·Ó ‡Î¯· ‡‰Â CÈz¯·c È‡Ò«¿«¿«¿ƒ¿»»»»¿»¿«¿

d˙Èיב  ÈÓeÙa ÈÈ ÈeLÈc ˙È ‡Ï‰ ¯Ó‡Â ·˙‡Â«¬≈«¬«¬»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»≈
:‡ÏlÓÏ ¯h‡∆«¿«»»

Ï‡˙¯יג  ÈnÚ ÔÚÎ ‡˙È‡ ˜Ïa dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»»ƒ»¿«ƒƒ«¬«
ÈÊÁz d˙ˆ˜ „BÁÏ ÔnzÓ dpÊÁ˙c Ô¯Á‡»√«¿≈¬ƒ≈ƒ«»¿¿»≈∆¡≈

:ÔnzÓ ÈÏ dËeÏ˙e ÈÊÁ˙ ‡Ï dlÎÂ¿À≈»∆¡≈¿≈ƒƒ«»

·e‡יד  ‡˙Ó¯ LÈ¯Ï ‡˙eÎÒ Ï˜ÁÏ d¯a„Â¿«¿≈«¬«¿»¿≈»»»¿»
Ïk ÏÚ ¯Î„e ¯Bz ˜q‡Â ÔÈÁa„Ó ‡Ú·L«¿»«¿¿ƒ¿«≈¿««»

:‡Áa„Ó«¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

'mi`lM rxfz(hi ,hi `xwie)xEQi`] ¦§©¦§¨¦¦
;[cgi mipin ipW zrixfdxRÎxt` §¦©§¥¦¦©©¥¤¨¨

xt` dPOn oikdl ,dOEc` dxR zevn]¦§©¨¨£¨§¨¦¦¤¨¥¤
mi`nHd zxdhl(hi wxt lirl)[Îxtre §¨¢©©§¥¦©£©

dhFqz`wWd zevn]dhFq dX` ¨¦§©©§¨©¦¨¨
xtr'n mdA oEzPd 'mixx`nd min'A§©¦©§¨£¦©¨¨¤¥£©

d`nhp m` Dwcal icM ,'oMWOdlirl) ©¦§¨§¥§¨§¨¦¦§§¨
(`lÎ`i ,d.ezFevn dAxd cFr`vFIk §©§¥¦§©¥

mda(`negpz)(a"a): ¨¤
.ìàøNé òáø úà øtñîelkEi inE ¦§¨¤Ÿ©¦§¨¥¦©

xRqn z` zrclrxf .odizFriax ¨©©¤¦§©§¦¥¤¤©
.mdNW WinWYd on `vFId,xnFlM ©¥¦©©§¦¤¨¤§©

mrxfl xRqn oi`(g"n`a): ¥¦§¨§©§¨
íéøLé úBî éLôð úîz.mdAW ¨Ÿ©§¦§¨¦¤¨¤

zzinM izzin `dYW i`eld ,xnFlM§©©§©¤§¥¦¨¦§¦©

iIgl mikFf mdW ,l`xUiAW mixWid©§¨¦¤§¦§¨¥¤¥¦§©¥
`Ad mlFrd(g"n`a ,`"eb):`i dxez ¨¨©¨

(bi).éì Bðá÷å.il EdlNw :iEEv oFWl §¨§¦§¦©§¥¦
'FzF` il daw' :xn`p did ENi`kE§¦¨¨¤¡¨¨¨¦
mitiqFn 'FzF`' zaiY mFwnA minrtl]¦§¨¦¦§¥©¦¦
cOlY' :oFbM ,daiYd sFqA e"ie o"Ep¨§©¥¨§§©¥
- 'FzF` d`xY' ;'EPcOlY' - 'FzF`§©§¤¦§¤

'EP`xY'(i"`a)[:ci dxez ¦§¤
(ci).íéôBö äãN,did DFaB mFwn §¥¦¨¨©¨¨

cnFr dtFSd mXWwFgxnl lMYqnE ¤¨©¤¥¦§©¥§¥¨
xird lr lig `ai m` xFnWlricFie ¦§¦¨Ÿ©¦©¨¦§¦©

mrl KM lrFznbEC d`x]:(fi ,h aÎmikln) ©¨¨¨§¥§¨
d lr cnr dtSde',l`rxfiA lCbO §©Ÿ¤Ÿ¥©©¦§¨§¦§§¤

['F`aA `Edi zrtW z` `xIe: ©©§¤¦§©¥§Ÿ
.äbñtä Làø,mrlAFgFM xTir Ÿ©¦§¨¦§¨¦©

K` ,KxalE lNwl ,eitA did`l ¨¨§¦§©¥§¨¥©Ÿ
- wlaM mqFw didipin ziIUrA ¨¨¥§¨¨©£¦©¦¥

Edlrd KklE ,zFcizr rcil sEXik¦¥©£¦§¨¤¡¨
itl ,mitFv dcUAW dBqRd W`xl§Ÿ©¦§¨¤¦§¥¦§¦

Wwla d`xeinqwAdcizrW ¤¨¨¨¨¦§¨¨¤£¦¨
,mXn l`xUiA uxRdl dvxt¦§¨§¦¨¥§¦§¨¥¦¨
dxve xaW mW rx`IW d`x xnFlM§©¨¨¤¤¡©¨¤¤§¨¨
itl ,Edn oiad `l K` ,l`xUil§¦§¨¥©Ÿ¥¦©§¦

dWn zn mXWxn`PW FnM]mixac) ¤¨¥Ÿ¤§¤¤¡©
' (dÎ` ,cll` a`Fn zaxrn dWn lrIe©©©Ÿ¤¥©§Ÿ¨¤

mW znIe ...dBqRd W`x Fap xd©§Ÿ©¦§¨©¨¨¨
[''d car dWn.ExEaqMwlAmXW Ÿ¤¤¤§¨¨¨¤¨

e ,dllTd mdilr lEgYFf`id ¨£¥¤©§¨¨§¦
d`Fx ip`W dvxRd(`negpz),oexkfd) ©¦§¨¤£¦¤

(l"kyn:eh dxez

wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'd iying meil inei xeriy

(åè)éëðàå Eúìò-ìò äk ávéúä ÷ìa-ìà øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¦§©¥¬−Ÿ©«Ÿ¨¤®§¨«Ÿ¦−
:äk äøwà¦¨¬¤«Ÿ

i"yx£‰k ‰¯w‡∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו אתּפעל ∑‡w¯‰.מאת .לׁשֹון ƒ»∆…ֵֵַָָƒ»∆ְְֵֶָ

(æè)øîàiå åéôa øác íNiå íòìa-ìà ýåýé øwiå©¦¨³§Ÿ̈Æ¤¦§½̈©¨¬¤¨−̈§¦®©²Ÿ¤
:øaãú äëå ÷ìa-ìà áeL¬¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«

i"yx£ÂÈÙa ¯·c ÌNiÂ∑?"תדּבר וכה אלּֿבלק "ׁשּוב ּבאמרֹו: הּמקרא חסר ּומה הּזאת? הּׂשימה היא ּומה «»∆»»¿ƒְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּכׁשה  לצערֹו?אּלא ּבלק אצל חֹוזר אני מה אמר: לקּלל, נרׁשה ׁשאינֹו ׁשֹומע ק"ה)יה לֹו(סנהדרין ונתן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

עלּֿכרח לֹו: אמר ירצה, אׁשר אל להֹוליכּה ּבחּכה ּבהמה הּפֹוקס ּכאדם ּבפיו, וחּכה רסן ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ּבלק  אל .ּתׁשּוב ֶָָָ

(æé)Bzà áàBî éøNå Búìò-ìò ávð Bpäå åéìà àáiå©¨´Ÿ¥À̈§¦³¦¨Æ©´Ÿ¨½§¨¥¬−̈¦®
:ýåýé øac-äî ÷ìa Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¨½̈©¦¤−§Ÿ̈«

i"yx£Bz‡ ·‡BÓ È¯NÂ∑ להם הלכּו ּתקוה ּבֹו ׁשאין ׁשראּו ּכיון מֹואב"? "וכלֿׂשרי אֹומר: הּוא ּולמעלה ¿»≈»ƒְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
מקצתם  אּלא נׁשארּו ולא ‰'.מקצתם ¯acŒ‰Ó∑(במ"ר)ּברׁשּות אינ ּכלֹומר: זה, הּוא צחֹוק .לׁשֹון ְְְְֲִִִֶָָָָָֹ«ƒ∆ְְְְְְִֵֶַ

(çé)äðéæàä òîLe ÷ìa íe÷ øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®³¨¨Æ«£½̈©«£¦¬¨
:øtö Bða éãò̈©−§¬¦«Ÿ

i"yx£˜Ïa Ìe˜∑ ׁשלּוח ואני ליׁשב, רּׁשאי אינ ,רגלי על עמד לצערֹו: נתּכּון ּבֹו, מצחק ׁשראהּו ּכיון »»ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
מקֹום  ׁשל ּבׁשליחּותֹו אלי.¯tˆ Ba∑ּכמֹו זה, הּוא מקרא קד)לׁשֹון יער",(תהילים "חיתֹו א): :(בראשית ְִִֵֶֶָ¿ƒ…ְְְְִֶַַָָ

קיד)"וחיתֹוֿארץ", מים"(תהלים "למעינֹו :. ְְְְְִֶֶַַָ

‡Â‡טו  C˙ÏÚ ÏÚ ‡Î‰ „zÚ˙‡ ˜Ï·Ï ¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿««»»«¬»»«¬»
:‡k „Ú ÈËÓ˙‡ƒ¿¿≈«»

ÈeLÂטז  ÌÚÏ·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÂ«¬«≈«ƒ√»¿»¿ƒ¿»¿«ƒ
ÔÈ„Îe ˜Ïa ˙ÂÏ ·ez ¯Ó‡Â dÓeÙa ‡Ób˙Ùƒ¿»»¿≈«¬«¿»»»¿≈

:ÏlÓz¿«≈

d˙ÏÚיז  ÏÚ „zÚÓ ‡e‰Â d˙ÂÏ ‡˙‡Â«¬»¿»≈¿¿«««¬»≈
ÏÈlÓ ‡Ó ˜Ïa dÏ ¯Ó‡Â dnÚ ·‡BÓ È·¯·¯Â¿«¿¿≈»ƒ≈«¬«≈»»»«ƒ

:ÈÈ¿»

‡ˆÈ˙יח  ÚÓLe ˜Ïa Ìe˜ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«»»¿«»≈
:¯tˆ ¯a È¯ÓÈÓÏ¿≈¿ƒ«ƒ…

myl zxecdn - eheytk i"yx

(eh).äk äøwàlCYW`e dUr` ¦¨¤Ÿ¤¡¤§¤§©¥
xEAiCd il` dNBzIWÎWFcTd z`n ¤¦§©¤¥©©¦¥¥©¨

`EdÎKExAx`Fand itkE] i`xw`A ¨§©§©§¦©§¨
dlrnl(c ,bk)l` 'd xaC zENBzdW §©§¨¤¦§©§©¤

[dxwnE irx` oFWlA iExw mrlA¦§¨¨¦§£©¦§¤
(m"ialn ,oexkfd):

.äøwà`EdlrRz` oFWldid`) ¦¨¤§¤§©¥¤§¤
(cizrA ,lrRzn.dxwp did` ,xnFlkE ¦§©¥¤¨¦§©¤§¤¦§¨

did` - 'dpA`' :FnM] d"awd z`n¥¥§¦¨¤¤§¤
[dpap(i"`a):fh dxez ¦§¨

(fh).åéôa øác íNiåozp :FrnWn itl ©¨¤¨¨§¦§¦©§¨¨©
EdEve ,eitA d`Eap xaC d"awd§©§¨§¦§¦¨
.'xAcz dke ,wlA l` aEW' :xFn`l¥¤¨¨§Ÿ§©¥
xn`p `le aEzMd mzq rECn ,mpn`̈§¨©©¨©©¨§Ÿ¤¡©

WxFtnA?z`Gd dniVd `id dn ¦§¨©¦©¦¨©Ÿ
e,cFrdndidxqgzpadA`xwOd §¤¨¨¨¥©£¨©©¦§¨

,dGddxvw oFWlA hwFp did m` ©¤¦¨¨¥§¨§¨¨
:Fxn`Axn`Ie mrlA l` 'd xTIe'aEW §¨§©¦¨¤¦§¨©Ÿ¤

,'xAcz dke wlA l`dnCwdd `ll ¤¨¨§Ÿ§©¥§Ÿ©©§¨¨
?'eitA xaC mUIe'didWM ,`N` ©¨¤¨¨§¦¤¨§¤¨¨

rnFWmrlAdWxp Fpi`WlAwn) ¥©¦§¨¤¥¦§¤§©¥
(zEWx:xn` ,lNwloM m`'ip` dn §§©¥¨©¦¥¨£¦

,'Fxrvl wlA lv` xfFg`NW ahEn ¥¥¤¨¨§©£¨¤Ÿ
,llM eil` xFfg`ÎWFcTd Fl ozpe ¤¡¥¨§¨§¨©©¨

- eitA dMge oqx `EdÎKExAilM ¨¤¤§©¨§¦§¦
,zFndAd itA mixWFTW lfxamc`M ©§¤¤§¦§¦©§¥§¨¨

qwFRd(xWFTd)dMgA dndA ©¥©¥§¥¨§©¨
,Fl xn` ,dvxi xW` l` DkilFdl§¦¨¤£¤¦§¤¨©

.'wlA l` aEWY LgxMÎlr'Edfe ©¨§£¨¤¨¨§¤
xaC - 'eitA xaC mUIe' xn`PW¤¤¡©©¨¤¨¨§¦¨¨
,wlA l` aEWl FzF` gixkOd©©§¦©¨¤¨¨

dkxAd ixaC z` `Apzdl(`negpz) §¦§©¥¤¦§¥©§¨¨
(a"a):fi dxez
(fi).Bzà áàBî éøNåxn`p `l o`M §¨¥¨¦¨Ÿ¤¡©

,a`Fn ixU 'lM' mr aSp didW¤¨¨¦¨¦¨¨¥¨
dlrnlE(e weqta)xnF` `EddPde' §©§¨¥§¦¥

`Ed ...aSp'a`Fn ixU lke?iM ¦¨§¨¨¥¨¦
K` ,FY` miaSp mNEM Eid dpFW`xÄ¦¨¨¨¦¨¦¦©

,dewz FA oi`W E`xW oeiM`EdW ¥¨¤¨¤¥¦§¨¤
,lNwl mFwnA Kxanmdl Ekld §¨¥¦§§©¥¨§¨¤

:mzvwn `N` Ex`Wp `le ,mzvwn¦§¨¨§Ÿ¦§£¤¨¦§¨¨
.'ä øac äîlF`Wl KxFv did `l ©¦¤Ÿ¨¨¤¦§

`Ed KM mWl ixdW ,'d xAiC dn FzF`©¦¥¤£¥§¥¨
,'d xaC z` Fl xnFl icM eil` `Ä¥¨§¥©¤§©

`N`,df `Ed wFgv oFWloiEMzPW ¤¨§§¤¤¦§©¥
.FhipwdlE eilr bFrll wlA,xnFlM ¨¨¦§¨¨§©§¦§©

LzEWxa Lpi`m` iM ,LpFvxM xAcl ¥§¦§¤§©¥¦§§¦¦
`le] d"awd zEWxAdidW itM ¦§§Ÿ§¦¤¨¨

mixVd iptA dNigYA x`Rzn¦§¨¥©§¦¨¦§¥©¨¦
FziA l` E`AW mipFW`xdlirl i"yx d`x) ¨¦¦¤¨¤¥

(mknr jeldl d"c .bi ,ak[(`negpz)

(`"eb):gi dxez
(gi).÷ìa íe÷dpFW`xd mrRAlirl) ¨¨©©©¨¦¨

(f weqtcIn eixaC z` xAcl ligzd¦§¦§©¥¤§¨¨¦¨
,mEwl Fl xn`IW ilAn ,eil` F`FaA§¥¨¦§¦¤Ÿ©¨

z`Gd mrRA K`wgvn Ed`xW oeiM ©©©©©Ÿ¥¨¤¨¨§©¤
FA(dlrnl xEn`M)oiEMzp`Ed s` ¨¨§©§¨¦§©¥©

Fxrvl:xn`eLpi` ,Lilbx lr cFnr' §©£§¨©£©©§¤¥§
Lil` gElW ip`e ,aWil i`Xx©©¥¥©£¦¨©¥¤

'mFwn lW FzEgilWAEpivOW FnM] ¦§¦¤¨§¤¨¦



wlaצו zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'd iying meil inei xeriy

(èé)àeää íçðúéå íãà-ïáe áfëéå ìà Léà àì́Ÿ¦¬¥Æ¦«©¥½¤¨−̈§¦§¤¨®©³
:äpîé÷é àìå øaãå äNòé àìå øîà̈©Æ§´Ÿ©«£¤½§¦¤−§¬Ÿ§¦¤«¨

i"yx£'B‚Â Ï‡ LÈ‡ ‡Ï∑ להמיתם סבּור ואּתה אּמֹות, ׁשבעה ארץ ּולהֹוריׁשם להביאם להם נׁשּבע ּכבר …ƒ≈¿ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ
B‚Â'.ּבּמדּבר? ¯Ó‡ ‡e‰‰∑ ּבהם לחזר ונמלכין חֹוזרים - ּומתמּלכין" "ותּיבין ותרּגּומֹו: ּתמּה, .ּבלׁשֹון ְִַָ«»«¿ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ

(ë):äpáéLà àìå Cøáe ézç÷ì Cøá äpä¦¥¬¨¥−¨®̈§¦¥¥−§¬Ÿ£¦¤«¨

i"yx£ÈzÁ˜Ï C¯· ‰p‰∑ ה "מהּֿדּבר ׁשֹואלני ּכמֹואּתה "ּבר" (ס"א: אֹותם. לבר מּמּנּו קּבלּתי ?"' ƒ≈»≈»»¿ƒְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
("לבר".‰p·ÈL‡ ‡ÏÂ C¯·e∑ּברּכתֹו את אׁשיב לא ואני אֹותם ּבר הּוא ∑C¯·e.הּוא וכן ,ּובּר ּכמֹו ְֵָ≈≈¿…¬ƒ∆»ְֲִִִֵֵֶַָָָֹ≈≈ְְִֵֵ

ּכמֹו רי"ש, עד)ּגזרת וכן(תהלים חּרף. ּכמֹו חרף", "אֹויב י): הּגֹוזל (שם את ּומבר המהּלל ,"ּבר "ּובֹוצע : ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָ
ׁשם  ּבר לֹומר ואין להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. הּוא מרּגיז - ל יהיה ׁשלֹום ּתענׁש, לא ּכי ּתירא אל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹואֹומר:
הּוא  ּפעל, ׁשהּוא לפי אבל למעלה, וטעמֹו הרי"ׁש) ּתחת סּגֹול (ר"ל: קטן ּבפּתח נקּוד היה ּכן ׁשאם ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּדבר,

למּטה  וטעמֹו (צירי) קטן קמץ .נקּוד ְְֲֵֵַַָָָָָָ

Èaיט  ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓ ‡L‡ È· ÈlÓÎ ‡Ï»¿ƒ≈¿≈¡»»≈«¡»»¿≈
È· È„·BÚk ‡Ï Û‡Â ÔÈ·cÎÓe ÔÈ¯Ó‡ ‡L‡¡»»»¿ƒ¿«¿ƒ¿«»¿»≈¿≈
ÔÈ·i˙Â „aÚÓÏ ÔÈ¯Êb Ôep‡ Èc ‡¯N·ƒ¿»ƒƒ»¿ƒ¿∆¿«¿«¿ƒ
d¯ÓÈÓ ÏÎÂ „·ÚÂ ¯Ó‡ ‡e‰c ÔÈÎlÓ˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«¿»≈¿»≈¿≈

:Ìi˜˙Óƒ¿«»

ÏÂ‡כ  Ï‡¯NÈÏ dpÎ¯·‡Â ˙ÈÏa˜ ÔÎ¯· ‡‰»ƒ¿««≈ƒ«¬»≈ƒ≈¿ƒ¿»≈¿»
:dpÓ È˙k¯a ·˙‡»≈ƒ¿¿ƒƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx
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draW ux` mWixFdlE m`iadl©£¦¨§¦¨¤¤¦§¨

zFOE`(`kÎgi ,eh ziy`xa)xEaq dY`e ,§©¨¨
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!?miIwzY `l(h"ac): Ÿ¦§©¥
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md ElNd.DniY oFWlA`"d zF`e ©¨¥¦§¥©§¥

DWExiR '`Edd' zaizAW dpFW`xd̈¦¨¤§¥©©¥¨
`le xn` `Ed ike' :xnFlM ,'ike' FnM§§¦§©§¦¨©§Ÿ

!?'dUri!?'dPniwi `le xAiC `Ed ike' ©£¤§¦¦¥§Ÿ§¦¤¨
lr qelwpe` mebxz ixac z` x`an i"yx

:'mgpzie mc` oaE' aezkd oeyl:FnEBxze ¤¨¨§¦§¤¨§©§
oixfB oEP` iC `xUa ipa icaFrk `l'¨§¨¥§¥¦§¨¦¦¨§¦

cArnl.'oikNnznE oiaiizeKke §¤§©§©§¦¦§©§¦§¨
mdW xUA ipa iUrnM `l :FWExiR¥Ÿ§©£¥§¥¨¨¤¥
KM xg`e ,zFUrl migihanE mixfFB§¦©§¦¦©£§©©¨

mdmixfFgmzghadnoiklnpe ¥§¦¥©§¨¨¨§¦§¨¦
(aEW mivriznE)mdA xFfgl,oexkfd) ¦§©£¦©£¨¤

(a"a:k dxez
(k).ézç÷ì Cøá äpämiCwdW xg`l ¦¥¨¥¨¨§¦§©©¤¦§¦

d"awdW okYi `l iM wlal xidade§¦§¦§¨¨¦Ÿ¦¨¥¤
Edixd ,l`xUil FzrEaXn FA xFfgi©£¦§¨§¦§¨¥£¥

:Fzl`W xTir lr aiWdl `AdY` ¨§¨¦©¦©§¥¨©¨
,'d xAC dn ipl`FW`id daEWYd £¥¦©¦¤©§¨¦

'iYgwl Kxa dPd'EPOn iYlAw - ¦¥¨¥¨¨§¦¦©§¦¦¤
.mzF` Kxalzaize'KxA'`idFnM §¨¥¨§¥©¨¥¦§

,'Kxal'Kxal dPd' :xn`p ENi`kE §¨¥§¦¤¡©¦¥§¨¥
'iYgwl(`"eb): ¨©§¦

.äpáéLà àìå Cøáe'KxaE' oFWl ¥¥§Ÿ£¦¤¨§¥¥
xnFlM ,d"awd lr aqEnKxA `Ed ¨©§©¥©

- FzkxA z` aiW` `l ip`e ,mzF`¨©£¦Ÿ¨¦¤¦§¨
DzF` lHal lkE` `l: Ÿ©§©¥¨

.CøáeFWExiR.'KxaE' FnM`N` ¥¥¥§¦¥¤¨
mFwnA i"xivA cEwp z"iAdW¤©¥¨§¥¥¦§

,w"ixigA- W"ix zxfb `id okeKM §¦¦§¥¦¦§©¥¨

lkA dpFW`xd zF`d lW cETPd KxC¤¤©¦¤¨¨¦¨§¨
,xar lrRw"ixign ziPYWn `idW Ÿ©¨¨¤¦¦§©¥¥¦¦

d`Ad dIpXd zF`dWM wxe ,i"xivl§¥¥§©§¤¨©§¦¨©¨¨
.W"ix `id dixg`l'sxg aiF`' :FnM §©£¤¨¦¥§¥¥¥

(gi ,cr mildz)`EdWoke ,'sxg' FnM ¤§¦¥§¥
KxA rvFaE'''d u`p(b ,i my)`EdW ¥©¥¥¦¥¤
'KxA' FnM.mWl wEqRd z`ad aB`e §¦¥§©©£¨©©¨§¥

:i"Wx Fx`an ,`nbECoFWl `Ed 'rvFA' §¨§¨£©¦¥©§
- 'KxA rvFaE' :FWExiR Kke ,dlifB§¥¨§¨¥¥©¥¥

xnF`e lfFBd z` KxanE lNdndFl ©§©¥§¨¥¤©¥§¥
didi mFlW ,Wprz `l iM `xiY l`'©¦¨¦Ÿ¥¨¥¨¦§¤

,'Ll- ''d u`p' df ixd`Ed fiBxn §£¥¤¦¥©§¦
.`EdÎKExAÎWFcTdl:i"yx xirneoi`e §©¨¨§¥

xnFliM'KxA'`Ed,xaC mW`die ©¦¥¥¥¨¨¦¥
FnM FWExiR,'dkxA'did oMÎm`W ¥§§¨¨¤¦¥¨¨

ohw g"YtA cEwp(l"FBq)Fnrhe ¨§©©¨¨¤§©§
dlrnldid ,xaC mW df did ENi` - §©§¨¦¨¨¤¥¨¨¨¨

lr `xwOd mrHWM ,'KxA' cwPdl Fl§¦¨¥¥¤§¤©©©¦§¨©
:znbEcM] daiYd zNigzAW z"iAd©¥¤¦§¦©©¥¨§§©

,[Kxr ,aWg ,alg`EdW itl la` ¥¤¥¤¥¤£¨§¦¤
,'lrR' oFWlokl ,xEn`McEwp `Ed §¦¥¨¨¨¥¨

ohwÎu"nw(d"xiv)dHnl Fnrhe- ¨©¨¨¥¤§©§§©¨
W"ixd lr `xwOd mrhe ,'KxA'¥¥§©©©¦§¨©¨¥
xarA lrR lkM ,daiYd sFqAW¤§©¥¨§¨Ÿ©§¨¨

(x"`a):`k dxez

wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'd iying meil inei xeriy

(àë)ìàøNéa ìîò äàø-àìå á÷òéa ïåà èéaä-àì«Ÿ¦¦¬¨̧¤Æ§©«£½Ÿ§«Ÿ¨¨¬¨−̈§¦§¨¥®
:Ba Cìî úòeøúe Bnò åéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡Ÿ¨Æ¦½§©¬¤−¤«

i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈa ÔÂ‡ ËÈa‰Œ‡Ï∑ אחרי אחר: ּדבר ּכתרּגּומֹו. …ƒƒ»∆¿«¬…¿ְְֲֵֵַַַָָ
נאה  מדרׁש נדרׁש הּוא ‰ËÈa.ּפׁשּוטֹו ‡Ï∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ְְְִִֶָָָ…ƒƒַָָ

עֹוברים  ׁשהן ּובעמלן, ׁשּלהם ּבאונּיֹות להתּבֹונן אחריהם מדקּדק אינֹו ּדבריו על עֹוברין ׁשּכׁשהן ׁשּביעקב, ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאון
ּדתֹו ּכמֹו∑ÏÓÚ.על עברה, ז)לׁשֹון עמל",(שם "הרה י): ו (שם עמל אּתה "ּכי היא : ׁשהעברה לפי ּתּביט", כעס ַָ»»ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָ

הּמקֹום  לפני BnÚ.עמל ÂÈ‰Ï‡ מּתֹוכן ∑‰' זז אינֹו לפניו, ּוממרים מכעיסין Ba.אפּלּו CÏÓ ˙Úe¯˙e∑ ְִֵַָָָ¡…»ƒְְְֲִִִִִֵַַָָָָ¿«∆∆
ּכמֹו ורעּות, חּבה טו)לׁשֹון ב ּדוד,(שמואל אֹוהב ּדוד" "רעה טו): אֹונקלּוס:(שופטים ּתרּגם וכן למרעהּו". "וּיּתנּה : ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַָָָָ

ּביניהֹון  מלּכהֹון .ּוׁשכינת ְְְִֵֵַַ

(áë):Bì íàø úôòBúk íéøönî íàéöBî ìà¥−«¦¨´¦¦§¨®¦§«£¬Ÿ§¥−«

i"yx£ÌÈ¯ˆnÓ Ì‡ÈˆBÓ Ï‡∑ הֹוציאם האלהים אּלא מעצמֹו, יצא לא מּמצרים", יצא עם "הּנה אמרּת: .אּתה ≈ƒ»ƒƒ¿»ƒְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
BÏ Ì‡¯ ˙ÙÚB˙k∑וכן ׁשּלֹו. וגבּה רּום כב)ּכתקף אני (איוב ואֹומר הּמה. מעֹוז לׁשֹון - ּתֹועפֹות" "וכסף : ¿¬…¿≈ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

לׁשֹון א)ׁשהּוא זה (בראשית הּוא רב ותקף וגבּה, ּברּום המעֹופף יעֹופף", "ועֹוף :.Ì‡¯ ˙ÙÚB˙∑.ּגבּה עפיפת ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָֹֹ¬…¿≈ֲִַַֹ
רּבֹותינּו: ואמרּו ראמים. ּתקף ראם". "ּתֹועפת אחר: סח)ּדבר הּׁשדים (גיטין .אּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹ

ÚÈ˜·כא  ˙È·„a ÔÈÏelb ÈÁÏt ˙ÈÏ ˙ÈÏkzÒ‡ƒ¿«»ƒ≈»¿≈ƒƒƒ¿≈«¬…
‡¯ÓÈÓ Ï‡¯NÈa ¯˜L ˙e‡Ï È„·Ú ‡Ï Û‡Â¿«»»¿≈≈¿«¿ƒ¿»≈≈¿»
ÔB‰kÏÓ ˙ÈÎLe ÔB‰cÚÒa ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»»¿«¿¿¿ƒ««¿¿

:ÔB‰ÈÈa≈≈

Óe¯Â‡כב  ‡t˜z ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡c dÏ‡¡»¿«≈ƒƒƒ¿»ƒ»¿»¿»
:dÏÈcƒ≈
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lW FhEWR xg` ahid aXiizn Fpi ¥̀¦§©¥¥¥©©§¤
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(ler.awriAWmB iMoixaFr odWM ¨¤¤§©£Ÿ¦©§¤¥§¦
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.ìîòdcFar zribi' o`M FWExiR oi` ¨¨¥¥¨§¦©£¨

`N` ,'dWwdxiar oFWl,`Ed:FnM ¨¨¤¨§£¥¨§
lnr dxde''xwW clie(eh ,f mildz) §¨¨¨¨§¨©¨¤

alA xvFp xaM xwXde dxiard]¨£¥¨§©¤¤§¨¨§¥
F`ivFn KM xg`e ,ohAA oFixdM rWxd̈¨¨§¥¨©¤¤§©©¨¦

[lrRl,:okeqrke lnr dY` iM' ©Ÿ©§¥¦©¨¨¨¨©©
'hiAY(ci ,i my)xEaq rWxd]Lpi` iM ©¦¨¨¨¨¦¥§

dY` mlE`e ,mirxd eiUrn z` d`Fx¤¤©£¨¨¨¦§¨©¨
lnrd lM z` d`Fxe hiAn 'd©¦§¤¤¨¤¨¨
.[dUFr `EdW miqirkOd mixaCde§©§¨¦©©§¦¦¤¤

df oFWl mrhe`id dxiardW itl §©©¨¤§¦¤¨£¥¨¦
FnM'lnr'lFkiaMmFwOd iptl(w"cx): §¨¨¦§¨¦§¥©¨

.Bnò åéäìà 'äENit`mdWM ¡Ÿ¨¦£¦§¤¥
,eiptl mixnnE oiqirknz`f lkA ©§¦¦©§¦§¨¨§¨Ÿ

:okFYn ff Fpi ¥̀¨¦¨
.Ba Cìî úòeøúedrExY' oFWl Fpi` §©¤¤¥§§¨
`N` 'xtFW lW.zErxe dAg oFWl ¤¨¤¨§¦¨§¥

.mdl dpEzp mMln zEcici ,xnFlkE§©§¦©§¨§¨¨¤
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milWExil `aE ,ceC lW FadF` did̈¨£¤¨¦¨¦¨©¦
mFlWa` zvr z` xtdl Fl riIql icM§¥§©¥©§¨¥¤£©©§¨

,[FCbp:okeFYW` z` gwl iM'DpYIe ¤§§¥¦¨©¤¦§©¦§¨
'Edrxnl(e ,eh mihtey),iYWlRd Wi`d] §¥¥¥¨¦©§¦§¦

,DlrAn oFWnW zW` FYA z` gwl̈©¤¦¥¤¦§¦©§¨

,[Fxiagl DpzpEokemBmBxY §¨¨©£¥§¥©¦§¥
:qElwpE`'FA Kln zrExzE'- §§§©¤¤
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FzpikW z`xWd oMW [mdipiA mMln©§¨¥¥¤¤¥©§¨©§¦¨

zErxde dAigd `id Ff(b"qx):ak dxez ¦©¦¨§¨¥
(ak).íéøönî íàéöBî ìàdY` ¥¦¨¦¦§¨¦©¨

(wlA)'mixvOn `vi mr dPd' Yxn` ¨¨¨©§¨¦¥©¨¨¦¦§©¦
(d ,ak lirl)-iM ,zn` df oFWl oi`e`l §¥¨¤¡¤¦Ÿ

:m`ivFd midl`d `N` ,Fnvrn `vï¨¥©§¤¨¨¡Ÿ¦¦¨
.Bì íàø úBôòBúk`Ed 'zFtrFY' §£§¥£

mEx oFWl `Ed 'm`x'E ,fre swFY oFWl§¤¨Ÿ§¥§
'Fl m`x zFtrFY'W ixd .DaFbe§©£¥¤£§¥

:FWExiR.FNW DaFbe mEx swFzM ¥§¤§©¤
mzF` `ivFd xW` l`d ,xnFlkE§©¨¥£¤¦¨

,mixvOnzF`ltpe zFxEabA m`ivFd ¦¦§©¦¦¨¦§§¦§¨
.Fdabe FRwY lcFbMokecFr Epivn §¤¨§§¨§§¥¨¦

'zFtrFY' oFWl:Ff zErnWnAsqke' §¨§©§¨§¤¤
zFtrFY'Kl(dk ,ak aei`)ftil` ixaC] ¨¨¦§¥¡¦©

mB ,'d l` aEWY m` :aFI`l ipniYd©¦§¦§¦¦¨¤©
didi mEvre ax sqke ,LOr aihii `Ed¥¦¦§§¤¤©§¨¦§¤

.[Lloiprn mWExiR zFnFwOd ipWaE §¦§¥©§¥¨¥¦§¨
mNEM iM ,cg`fFrn oFWl(swFY) ¤¨¦¨§¨¤

.dOddxEaB iAbl xAEcn o`MW `N` ¥¨¤¨¤¨§¨§©¥§¨
ozFPd oFnOd aFx oiprl mWe ,WOn©¨§¨§¦§©©¨©¥

.mc`l wfFgsqep yexit `ian i"yx ¤¨¨¨
:elynW ip` xnF`e'zFtrFY'`Ed §¥£¦¤¨
oFWl:FnM ,DaFBl zEttFrzdsFre' §¦§§©©§§

...stFri'minXd riwx ipR lrziy`xa) §¥©§¥§¦©©¨¨¦
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(èé)àeää íçðúéå íãà-ïáe áfëéå ìà Léà àì́Ÿ¦¬¥Æ¦«©¥½¤¨−̈§¦§¤¨®©³
:äpîé÷é àìå øaãå äNòé àìå øîà̈©Æ§´Ÿ©«£¤½§¦¤−§¬Ÿ§¦¤«¨

i"yx£'B‚Â Ï‡ LÈ‡ ‡Ï∑ להמיתם סבּור ואּתה אּמֹות, ׁשבעה ארץ ּולהֹוריׁשם להביאם להם נׁשּבע ּכבר …ƒ≈¿ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ
B‚Â'.ּבּמדּבר? ¯Ó‡ ‡e‰‰∑ ּבהם לחזר ונמלכין חֹוזרים - ּומתמּלכין" "ותּיבין ותרּגּומֹו: ּתמּה, .ּבלׁשֹון ְִַָ«»«¿ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ

(ë):äpáéLà àìå Cøáe ézç÷ì Cøá äpä¦¥¬¨¥−¨®̈§¦¥¥−§¬Ÿ£¦¤«¨

i"yx£ÈzÁ˜Ï C¯· ‰p‰∑ ה "מהּֿדּבר ׁשֹואלני ּכמֹואּתה "ּבר" (ס"א: אֹותם. לבר מּמּנּו קּבלּתי ?"' ƒ≈»≈»»¿ƒְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
("לבר".‰p·ÈL‡ ‡ÏÂ C¯·e∑ּברּכתֹו את אׁשיב לא ואני אֹותם ּבר הּוא ∑C¯·e.הּוא וכן ,ּובּר ּכמֹו ְֵָ≈≈¿…¬ƒ∆»ְֲִִִֵֵֶַָָָֹ≈≈ְְִֵֵ

ּכמֹו רי"ש, עד)ּגזרת וכן(תהלים חּרף. ּכמֹו חרף", "אֹויב י): הּגֹוזל (שם את ּומבר המהּלל ,"ּבר "ּובֹוצע : ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָ
ׁשם  ּבר לֹומר ואין להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. הּוא מרּגיז - ל יהיה ׁשלֹום ּתענׁש, לא ּכי ּתירא אל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹואֹומר:
הּוא  ּפעל, ׁשהּוא לפי אבל למעלה, וטעמֹו הרי"ׁש) ּתחת סּגֹול (ר"ל: קטן ּבפּתח נקּוד היה ּכן ׁשאם ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּדבר,

למּטה  וטעמֹו (צירי) קטן קמץ .נקּוד ְְֲֵֵַַָָָָָָ

Èaיט  ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓ ‡L‡ È· ÈlÓÎ ‡Ï»¿ƒ≈¿≈¡»»≈«¡»»¿≈
È· È„·BÚk ‡Ï Û‡Â ÔÈ·cÎÓe ÔÈ¯Ó‡ ‡L‡¡»»»¿ƒ¿«¿ƒ¿«»¿»≈¿≈
ÔÈ·i˙Â „aÚÓÏ ÔÈ¯Êb Ôep‡ Èc ‡¯N·ƒ¿»ƒƒ»¿ƒ¿∆¿«¿«¿ƒ
d¯ÓÈÓ ÏÎÂ „·ÚÂ ¯Ó‡ ‡e‰c ÔÈÎlÓ˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«¿»≈¿»≈¿≈

:Ìi˜˙Óƒ¿«»

ÏÂ‡כ  Ï‡¯NÈÏ dpÎ¯·‡Â ˙ÈÏa˜ ÔÎ¯· ‡‰»ƒ¿««≈ƒ«¬»≈ƒ≈¿ƒ¿»≈¿»
:dpÓ È˙k¯a ·˙‡»≈ƒ¿¿ƒƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

a`Fn Kln oFlbr lv` FznbEC,b mihtey) §¨¥¤¤§¤¤¨
(`kil midl` xaC' cEd` Fl xn`WM§¤¨©¥§©¡Ÿ¦¦

['`QMd lrn mwIe' cIn - 'Lil ¥̀¤¦¨©¨¨¥©©¦¥
(`negpz)(i"`a):

.øBtö BðaKxce .'xFRiv oA' :FnMoFWl §¦§¤¦§¤¤§
df `Ed `xwnzF` minrtl siqFdl ¦§¨¤§¦¦§¨¦

iYW lW dpFW`xd daiYd sFqA e"ië§©¥¨¨¦¨¤§¥
,zFknqPd zFaiY'xri Fzig' FnM ¥©¦§¨§©§¨©

(i ,p mildz)'ux` Fzige' ,(ck ,` ziy`xa), §©§¤¤
'min Fpirnl'(g ,ciw mildz):FnM mdW §©§§¨¦¤¥§

'min oirnl' ;'ux` zIge' ;'xri zIg'©©©©§©©¨¤§©§©©¦
icM FA oi`e ,calA oFWNd itil `Ede]§¦¦©¨¦§¨§¥§¥

[zErnWOd z` zFPWl(oexkfd):hi dxez §©¤©©§¨
(hi).'Bâå Léà àìFpi` d"awd ,xnFlM Ÿ¦§§©¥

z` miIwl `NW iEUrd Wi`M§¦¤¨¤Ÿ§©¥¤
daEWzM md ElNd mixaCde .Fzghad©§¨¨§©§¨¦©¨¥¦§¨
,l`xUi z` lNwl FzWTA lr wlal§¨¨©©¨¨§©¥¤¦§¨¥

`ld :xnF` `Ed Kkemdl rAWp xaM §¨¥£Ÿ§¨¦§©¨¤
draW ux` mWixFdlE m`iadl©£¦¨§¦¨¤¤¦§¨

zFOE`(`kÎgi ,eh ziy`xa)xEaq dY`e ,§©¨¨
xAcOA mzindlFzrEaXW otF`A ©£¦¨©¦§¨§¤¤§¨

!?miIwzY `l(h"ac): Ÿ¦§©¥
øîà àeäädUri `le.'FbemixaCd ©¨©§Ÿ©£¤§©§¨¦
md ElNd.DniY oFWlA`"d zF`e ©¨¥¦§¥©§¥

DWExiR '`Edd' zaizAW dpFW`xd̈¦¨¤§¥©©¥¨
`le xn` `Ed ike' :xnFlM ,'ike' FnM§§¦§©§¦¨©§Ÿ

!?'dUri!?'dPniwi `le xAiC `Ed ike' ©£¤§¦¦¥§Ÿ§¦¤¨
lr qelwpe` mebxz ixac z` x`an i"yx

:'mgpzie mc` oaE' aezkd oeyl:FnEBxze ¤¨¨§¦§¤¨§©§
oixfB oEP` iC `xUa ipa icaFrk `l'¨§¨¥§¥¦§¨¦¦¨§¦

cArnl.'oikNnznE oiaiizeKke §¤§©§©§¦¦§©§¦§¨
mdW xUA ipa iUrnM `l :FWExiR¥Ÿ§©£¥§¥¨¨¤¥
KM xg`e ,zFUrl migihanE mixfFB§¦©§¦¦©£§©©¨

mdmixfFgmzghadnoiklnpe ¥§¦¥©§¨¨¨§¦§¨¦
(aEW mivriznE)mdA xFfgl,oexkfd) ¦§©£¦©£¨¤

(a"a:k dxez
(k).ézç÷ì Cøá äpämiCwdW xg`l ¦¥¨¥¨¨§¦§©©¤¦§¦

d"awdW okYi `l iM wlal xidade§¦§¦§¨¨¦Ÿ¦¨¥¤
Edixd ,l`xUil FzrEaXn FA xFfgi©£¦§¨§¦§¨¥£¥

:Fzl`W xTir lr aiWdl `AdY` ¨§¨¦©¦©§¥¨©¨
,'d xAC dn ipl`FW`id daEWYd £¥¦©¦¤©§¨¦

'iYgwl Kxa dPd'EPOn iYlAw - ¦¥¨¥¨¨§¦¦©§¦¦¤
.mzF` Kxalzaize'KxA'`idFnM §¨¥¨§¥©¨¥¦§

,'Kxal'Kxal dPd' :xn`p ENi`kE §¨¥§¦¤¡©¦¥§¨¥
'iYgwl(`"eb): ¨©§¦

.äpáéLà àìå Cøáe'KxaE' oFWl ¥¥§Ÿ£¦¤¨§¥¥
xnFlM ,d"awd lr aqEnKxA `Ed ¨©§©¥©

- FzkxA z` aiW` `l ip`e ,mzF`¨©£¦Ÿ¨¦¤¦§¨
DzF` lHal lkE` `l: Ÿ©§©¥¨

.CøáeFWExiR.'KxaE' FnM`N` ¥¥¥§¦¥¤¨
mFwnA i"xivA cEwp z"iAdW¤©¥¨§¥¥¦§

,w"ixigA- W"ix zxfb `id okeKM §¦¦§¥¦¦§©¥¨

lkA dpFW`xd zF`d lW cETPd KxC¤¤©¦¤¨¨¦¨§¨
,xar lrRw"ixign ziPYWn `idW Ÿ©¨¨¤¦¦§©¥¥¦¦

d`Ad dIpXd zF`dWM wxe ,i"xivl§¥¥§©§¤¨©§¦¨©¨¨
.W"ix `id dixg`l'sxg aiF`' :FnM §©£¤¨¦¥§¥¥¥

(gi ,cr mildz)`EdWoke ,'sxg' FnM ¤§¦¥§¥
KxA rvFaE'''d u`p(b ,i my)`EdW ¥©¥¥¦¥¤
'KxA' FnM.mWl wEqRd z`ad aB`e §¦¥§©©£¨©©¨§¥

:i"Wx Fx`an ,`nbECoFWl `Ed 'rvFA' §¨§¨£©¦¥©§
- 'KxA rvFaE' :FWExiR Kke ,dlifB§¥¨§¨¥¥©¥¥

xnF`e lfFBd z` KxanE lNdndFl ©§©¥§¨¥¤©¥§¥
didi mFlW ,Wprz `l iM `xiY l`'©¦¨¦Ÿ¥¨¥¨¦§¤

,'Ll- ''d u`p' df ixd`Ed fiBxn §£¥¤¦¥©§¦
.`EdÎKExAÎWFcTdl:i"yx xirneoi`e §©¨¨§¥

xnFliM'KxA'`Ed,xaC mW`die ©¦¥¥¥¨¨¦¥
FnM FWExiR,'dkxA'did oMÎm`W ¥§§¨¨¤¦¥¨¨

ohw g"YtA cEwp(l"FBq)Fnrhe ¨§©©¨¨¤§©§
dlrnldid ,xaC mW df did ENi` - §©§¨¦¨¨¤¥¨¨¨¨

lr `xwOd mrHWM ,'KxA' cwPdl Fl§¦¨¥¥¤§¤©©©¦§¨©
:znbEcM] daiYd zNigzAW z"iAd©¥¤¦§¦©©¥¨§§©

,[Kxr ,aWg ,alg`EdW itl la` ¥¤¥¤¥¤£¨§¦¤
,'lrR' oFWlokl ,xEn`McEwp `Ed §¦¥¨¨¨¥¨

ohwÎu"nw(d"xiv)dHnl Fnrhe- ¨©¨¨¥¤§©§§©¨
W"ixd lr `xwOd mrhe ,'KxA'¥¥§©©©¦§¨©¨¥
xarA lrR lkM ,daiYd sFqAW¤§©¥¨§¨Ÿ©§¨¨

(x"`a):`k dxez

wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'd iying meil inei xeriy

(àë)ìàøNéa ìîò äàø-àìå á÷òéa ïåà èéaä-àì«Ÿ¦¦¬¨̧¤Æ§©«£½Ÿ§«Ÿ¨¨¬¨−̈§¦§¨¥®
:Ba Cìî úòeøúe Bnò åéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡Ÿ¨Æ¦½§©¬¤−¤«

i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈa ÔÂ‡ ËÈa‰Œ‡Ï∑ אחרי אחר: ּדבר ּכתרּגּומֹו. …ƒƒ»∆¿«¬…¿ְְֲֵֵַַַָָ
נאה  מדרׁש נדרׁש הּוא ‰ËÈa.ּפׁשּוטֹו ‡Ï∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ְְְִִֶָָָ…ƒƒַָָ

עֹוברים  ׁשהן ּובעמלן, ׁשּלהם ּבאונּיֹות להתּבֹונן אחריהם מדקּדק אינֹו ּדבריו על עֹוברין ׁשּכׁשהן ׁשּביעקב, ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאון
ּדתֹו ּכמֹו∑ÏÓÚ.על עברה, ז)לׁשֹון עמל",(שם "הרה י): ו (שם עמל אּתה "ּכי היא : ׁשהעברה לפי ּתּביט", כעס ַָ»»ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָ

הּמקֹום  לפני BnÚ.עמל ÂÈ‰Ï‡ מּתֹוכן ∑‰' זז אינֹו לפניו, ּוממרים מכעיסין Ba.אפּלּו CÏÓ ˙Úe¯˙e∑ ְִֵַָָָ¡…»ƒְְְֲִִִִִֵַַָָָָ¿«∆∆
ּכמֹו ורעּות, חּבה טו)לׁשֹון ב ּדוד,(שמואל אֹוהב ּדוד" "רעה טו): אֹונקלּוס:(שופטים ּתרּגם וכן למרעהּו". "וּיּתנּה : ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַָָָָ

ּביניהֹון  מלּכהֹון .ּוׁשכינת ְְְִֵֵַַ

(áë):Bì íàø úôòBúk íéøönî íàéöBî ìà¥−«¦¨´¦¦§¨®¦§«£¬Ÿ§¥−«

i"yx£ÌÈ¯ˆnÓ Ì‡ÈˆBÓ Ï‡∑ הֹוציאם האלהים אּלא מעצמֹו, יצא לא מּמצרים", יצא עם "הּנה אמרּת: .אּתה ≈ƒ»ƒƒ¿»ƒְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
BÏ Ì‡¯ ˙ÙÚB˙k∑וכן ׁשּלֹו. וגבּה רּום כב)ּכתקף אני (איוב ואֹומר הּמה. מעֹוז לׁשֹון - ּתֹועפֹות" "וכסף : ¿¬…¿≈ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

לׁשֹון א)ׁשהּוא זה (בראשית הּוא רב ותקף וגבּה, ּברּום המעֹופף יעֹופף", "ועֹוף :.Ì‡¯ ˙ÙÚB˙∑.ּגבּה עפיפת ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָֹֹ¬…¿≈ֲִַַֹ
רּבֹותינּו: ואמרּו ראמים. ּתקף ראם". "ּתֹועפת אחר: סח)ּדבר הּׁשדים (גיטין .אּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹ

ÚÈ˜·כא  ˙È·„a ÔÈÏelb ÈÁÏt ˙ÈÏ ˙ÈÏkzÒ‡ƒ¿«»ƒ≈»¿≈ƒƒƒ¿≈«¬…
‡¯ÓÈÓ Ï‡¯NÈa ¯˜L ˙e‡Ï È„·Ú ‡Ï Û‡Â¿«»»¿≈≈¿«¿ƒ¿»≈≈¿»
ÔB‰kÏÓ ˙ÈÎLe ÔB‰cÚÒa ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»»¿«¿¿¿ƒ««¿¿

:ÔB‰ÈÈa≈≈

Óe¯Â‡כב  ‡t˜z ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡c dÏ‡¡»¿«≈ƒƒƒ¿»ƒ»¿»¿»
:dÏÈcƒ≈
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(`k).'Bâå á÷òéa ïåà èéaä àìŸ¦¦¨¤§©£Ÿ§
`Ed aEzMd WExiRFnEBxzM ¥©¨§©§

:qFlwpE`AiglR zil ,zilMYq`' §§§¦§©¨¦¥¨§¥
icar `l s`e ,awri ziacA oilENb¦¦¦§¥©£Ÿ§©¨¨§¥
iYppFAzd - 'l`xUia xwW zE`l¥§©§¦§¨¥¦§©§¦
icaFr `vFnE hiAn iPpi` dPde ,mdÄ¤§¦¥¥¤¦©¦¥§¥
icaFr `l mbe ,awri ziaA milil ¡̀¦¦§¥©£Ÿ§©Ÿ§¥
,df WExiR K`] l`xUiA xwW zcFar£©¤¤§¦§¨¥©¥¤
lW FhEWR xg` ahid aXiizn Fpi ¥̀¦§©¥¥¥©©§¤
lr aqEn xaCd m`W ,`xwOd oFWl§©¦§¨¤¦©¨¨¨©
'iYhAd `l' xnFl Fl did mrlA¦§¨¨¨©Ÿ¦©§¦
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mB aXizi aEzMdW otF`A ,mixaCd©§¨¦§¤¤©¨¦§©¥©
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lnr dxde''xwW clie(eh ,f mildz) §¨¨¨¨§¨©¨¤

alA xvFp xaM xwXde dxiard]¨£¥¨§©¤¤§¨¨§¥
F`ivFn KM xg`e ,ohAA oFixdM rWxd̈¨¨§¥¨©¤¤§©©¨¦

[lrRl,:okeqrke lnr dY` iM' ©Ÿ©§¥¦©¨¨¨¨©©
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.Bnò åéäìà 'äENit`mdWM ¡Ÿ¨¦£¦§¤¥
,eiptl mixnnE oiqirknz`f lkA ©§¦¦©§¦§¨¨§¨Ÿ

:okFYn ff Fpi ¥̀¨¦¨
.Ba Cìî úòeøúedrExY' oFWl Fpi` §©¤¤¥§§¨
`N` 'xtFW lW.zErxe dAg oFWl ¤¨¤¨§¦¨§¥

.mdl dpEzp mMln zEcici ,xnFlkE§©§¦©§¨§¨¨¤
:FnMiWEg `aIe''cec drx,eh aÎl`eny) §©¨Ÿ©¥¤¨¦

(fl,:FWExiRWceC adF`iMx`d iWEg] ¤¥¥¨¦©¨©§¦
milWExil `aE ,ceC lW FadF` did̈¨£¤¨¦¨¦¨©¦
mFlWa` zvr z` xtdl Fl riIql icM§¥§©¥©§¨¥¤£©©§¨

,[FCbp:okeFYW` z` gwl iM'DpYIe ¤§§¥¦¨©¤¦§©¦§¨
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:FWExiR.FNW DaFbe mEx swFzM ¥§¤§©¤
mzF` `ivFd xW` l`d ,xnFlkE§©¨¥£¤¦¨
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.Fdabe FRwY lcFbMokecFr Epivn §¤¨§§¨§§¥¨¦
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mNEM iM ,cg`fFrn oFWl(swFY) ¤¨¦¨§¨¤
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(âë)úòk ìàøNéa íñ÷-àìå á÷òéa Lçð-àì ék¦³Ÿ©̧©Æ§©«£½Ÿ§Ÿ¤−¤§¦§¨¥®¨¥À
:ìà ìòt-äî ìàøNéìe á÷òéì øîàé¥«¨¥³§©«£ŸÆ§¦§¨¥½©¨©−¥«

i"yx£·˜ÚÈa LÁŒ‡Ï Èk∑ ּבהם ׁשאין לברכה, הם ראּויים ּכי ƒ…««¿«¬…ְְִִִֵֵֶֶָָָ
וקֹוסמים  B‚Â'.מנחׁשים ·˜ÚÈÏ ¯Ó‡È ˙Úk∑,הּזאת ּכעת עת להיֹות עתיד לעין עֹוד חּבתן ּתּגלה אׁשר ְְְֲִִַ»≈≈»≈¿«¬…¿ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

ּפעל  מה להם: יׁשאלּו והם הּׁשרת, מּמלאכי לפנים ּומחיצתן מּפיו ּתֹורה ולֹומדים לפניו יֹוׁשבין ׁשהן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּכל,
ׁשּנאמר וזהּו ל)אל, עתיד,(ישעיה לׁשֹון אינֹו - ליעקב" "יאמר אחר: ּדבר ."אתֿמֹורי ראֹות עיני "והיּו : ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּפעל  מה ּוליׂשראל ליעקב להאמר ׁשּצרי עת ּבכל ּכי וקֹוסם, למנחׁש צריכים אינן הֹוה: לׁשֹון ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאּלא
אּלא וק ֹוסמים, מנחׁשים אינן ּבּמרֹום, ּגזרֹותיו ּומה היא נמסר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  מה נביאיהם ּפי על להם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ּכן  ּתרּגם לא ואֹונקלּוס להם. מּגידים ותּמים אּורים אֹו הּמקֹום, .ּגזרת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(266 'nr gi zegiy ihewl)

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשרתרתרתרת מלאכימלאכימלאכימלאכי ממממּמּמּמּמחיצתחיצתחיצתחיצת לפניםלפניםלפניםלפנים כג)ּוּוּוּומחיצתןמחיצתןמחיצתןמחיצתן כג, לעיל(רש"י ּפרׁש א)רׁש"י א, ּבלׁשֹון (ויקרא מׁשּתּמׁשין הּׁשרת ׁשּמלאכי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
היה ׁשּבלעם והינּו, וטמאה. ארעי לׁשֹון "וּיקר", לׁשֹון נאמר האּמֹות ּבנביאי ואּלּו מּובן למלמלמלמּטּטּטּטה ה ה ה "וּיקרא", הּׁשרת. מּמלאכי ְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻ

הם ׁשּיׂשראל ּבכ מיחדת חׁשיבּות יׁשנּה ׁשּמּבחינתֹו הּׁשרת.למעלה למעלה למעלה למעלה אפֹוא, מּמלאכי ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ

ÚÈ˜·כג  ˙È·„Ï ·ËÈÈc Ô·ˆ ‡iLÁ ‡Ï È¯‡¬≈»«¬«»»»¿ƒ«ƒ¿≈«¬…
Ï‡¯NÈ ˙Èa ˙e·¯a ÔÚ¯ ‡iÓÒ˜ ‡Ï Û‡Â¿«»¿»«»¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈
„·Ú ‰Ó Ï‡¯NÈÏe ·˜ÚÈÏ ¯n‡˙È ÔcÚk¿ƒ«ƒ¿««¿«¬…¿ƒ¿»≈∆¬«

:‡‰Ï‡¡»»
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(k ,`mFIA zFtFrd z`ixaA xn`p]¤¡©¦§¦©¨©
o`ke .['ziW`xa ini zWX'n iWingd©£¦¦¦¥¤§¥§¥¦§¨

,mFwOd gaWl df oFWl WOWn`EdW §©¥¨¤§¤©©¨¤
stFrndmnFxzOdelFkiaMmExA ©§¥§©¦§¥¦§¨§

DaFbe,minXdaFxw df WExitE §©©¨©¦¥¤¨
FWxtnd oFW`xd WExiRl FrnWnA§©§¨©¥¨¦©§¨§
aEzMd zpeEM iM ,swze dxEaB oFWNn¦§§¨§Ÿ¤¦©¨©©¨
ici lr mixvOn m`ivFd l`dW `id¦¤¨¥¦¨¦¦§©¦©§¥
hiNWe lMd on dlrnl `Vpzn `EdW¤¦§©¥§©§¨¦©Ÿ§©¦

,mlFrd lM lr.df `Ed ax swFze ©¨¨¨§¤©¤
DaFbe mEx oFWl `Ed ,'m`x' zaize§¥©§¥§§©

,xEn`MEdf itl'm`x zFtrFz' ¨¨§¦¤£§¥
:FWExiR'DaFB ztitr'lr dhilWE ¥£¦©©§¦¨©
.lMd'm`x zFtrFz' :xg` xaC ©Ÿ¨¨©¥£§¥
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o`M miPEkn mde .miIpgEx miwiGn=]©¦¦¨¦¦§¥§¦¨
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m`ivFOd l`d :aEzMd WExiR Kke§¨¥©¨¨¥©¦¨
'min`x zFtrFY' Fl Wi mixvOn¦¦§©¦¥£§¥¦
z` mdA Wiprdl icM FYglWnl§¦§©§§¥§©£¦¨¤¤
z`iviA xEn`d oiprke] mirWxd̈§¨¦§¨¦§¨¨¨¦¦©

mixvn(hn gr mildz)oFxg mA gNWi' ¦§©¦§©©¨£
zglWn dxve mrfe dxar ,FR ©̀¤§¨¨©©§¨¨¦§©©

'mirx ik`ln(`"yxdn)[,i"`a ,`"eb) ©§£¥¨¦
(x"yl:bk dxez
(bk).á÷òéa Lçð àì ék'iM' zaiY ¦Ÿ©©§©£Ÿ¥©¦

xEn`d lr mrh zpizpM o`M d`Ä¨¨¦§¦©©©©¨¨

dlrnl(k weqta)'...iYgwl KxA dPd'iM §©§¨¦¥¨¥¨©§¦¦
,dkxal md miiE`xitlmdA oi`W §¦¥¦§¨¨§¦¤¥¨¤

minqFwe miWgpnz` miniIwn mde §©£¦§§¦§¥§©§¦¤
iEEiSd(biÎi ,gi mixac)...La `vOi `l' ©¦Ÿ¦¨¥§

'ebe sXknE WgpnE opFrn minqw mqwŸ¥§¨¦§¥§©¥§©¥
miWgpn'] 'Lidl` 'd mr didY minŸ¦¦§¤¦¡Ÿ¤§©£¦
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- 'LixFn z` zF`Fx Lipir Eide'§¨¥¤¤¤
cOlnE dxFOd d"awd df 'LixFn'¤¤©¤§©¥

dxFYcizrl xW`e ,l`xUi FOrl ¨§©¦§¨¥©£¤¤¨¦
`alFzxFY micnFl l`xUi Eidi ¨Ÿ¦§¦§¨¥§¦¨

.'mxFn z` mi`Fx' mdWMxg` xaC- §¤¥¦¤¨¨¨©¥
:mixaCd z` Wxtl zxg` KxCxn`i' ¤¤©¤¤§¨¥¤©§¨¦¥¨¥

oFWl `N` cizr oFWl Fpi` 'awril§©£Ÿ¥§¨¦¤¨§
deddAxdA aEzMd oFWl KxckE] Ÿ¤§¤¤§©¨§©§¥

xacA cizr oFWl hFwpl ,zFnFwn§¦§§¨¦§¨¨
oFbM ,zEcinzA zFidl libxd(d ,` aei`) ¨¨¦¦§¦§¦§

libx `Ed KM - 'aFI` dUri dkM'¨¨©£¤¦¨¨¦
oi` :aEzMd WExiR Kke ,[cinY zFUrl©£¨¦§¨¥©¨¥

W itl l`xUi ipaA mqwe Wgpopi` ©©§¤¤¦§¥¦§¨¥§¦¤¥¨
mqFwe Wgpnl oikixvz` mdn zrcl §¦¦¦§©¥§¥¨©©¥¤¤

,zFcizrdKixvW zr lka iM ¨£¦¦§¨¥¤¨¦
lrR dn l`xUilE awril xn`dl§¥¨¥§©£Ÿ§¦§¨¥©¨©
eizFxfB dnE `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨©§¥¨
,minqFwe miWgpn mpi` ,mFxOA©¨¥¨§©£¦§§¦
dn mdi`iap iRÎlr mdl xn`p `N ¤̀¨¤¡¨¨¤©¦§¦¥¤©
mixE`' F` ,mFwOd zxfb `id¦§¥©©¨¦

mdl miciBn 'miOEzemW azM=] §¦©¦¦¨¤§©¥
iltM KFzA oEzp didW WxFtnd©§¨¤¨¨¨§¦§¥
ipa`AW zFIzF`d Eid FgMOW ,oWFgd©¤¤¦Ÿ¨¨¦¤§©§¥
,Ff xg` FfA zFxi`nE zFhlFA oWFgd©¤§§¦¨©©

[mil`FXl daEWzM(`negpz).xirne ¦§¨©£¦
:i"yxoM mBxz `l qElwpE`eiR lr] §§§Ÿ¦§¥¥©¦

Wgp `l iM' :aEzMd WExiR KM ,FnEBxY©§¨¥©¨¦Ÿ©©
mivFx mpi` miWgpnd iM - 'awriA§©£Ÿ¦©§©£¦¥¨¦
'l`xUiA mqw `le' ,awri ziA zaFhA§©¥©£Ÿ§Ÿ¤¤§¦§¨¥

-zNEcbA mivtg mpi` minqFTde§©§¦¥¨£¥¦¦§©
xFfbl d"awd KxvEd KkitlE .l`xUi¦§¨¥§¦¨§©¦§
iM ,Kxal izF` gixkdlE ilr̈©§©§¦©¦§¨¥¦
(LFnke ipFnM) minqFTde miWgpnd©§©£¦§©§¦¨¦§¨

mpFvxn l`xUi z` Ekxai `l(x"yl)[ Ÿ§¨§¤¦§¨¥¥§¨
(miyxtn):ck dxez
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(ãë)ákLé àì àOðúé éøàëå íe÷é àéáìk íò-ïä¤¨Æ§¨¦´¨½§©«£¦−¦§©¨®³Ÿ¦§©Æ
:äzLé íéììç-íãå óøè ìëàé-ãò©Ÿ́©¤½¤§©£¨¦−¦§¤«

i"yx£'B‚Â Ìe˜È ‡È·Ïk ÌÚŒÔ‰∑ את לחטף וכארי ּכלביא מתּגּברים הן ׁשחרית, מׁשינתם עֹומדין ּכׁשהן ∆»¿»ƒ»¿ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּתפּלין  ּולהניח ׁשמע את לקרא ציצית , ללּבׁש kLÈ·.הּמצוֹות: ‡Ï∑ אֹוכל ׁשהּוא עד מּטתֹו על ּבּלילה ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָֹֹ…ƒ¿«ְִֵֶַַַַָָ

וגיס  מחנה ּבא הּמקֹום. ּביד רּוחֹו ּומפקיד מּטתֹו על ׁשמע את קֹורא ּכיצד? לטרפֹו. הּבא מּזיק ּכל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָּומחּבל
יקּום  ּכלביא הןֿעם אחר: ּדבר חללים. ּומּפילם מלחמֹותיהם ונלחם ׁשֹומרם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא - ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָלהּזיקם

ּכתרּגּומֹו zLÈ‰.וגֹו', ÌÈÏÏÁŒÌ„Â∑(במ"ר) ויהרג חללים, מדין מלכי ׁשּיּפיל עד  מת מׁשה ׁשאין נתנּבא ְְְַ¿«¬»ƒƒ¿∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּנאמר עּמהם, יג)הּוא אלֿחלליהם"(יהושע ּבחרב בניֿיׂשראל הרגּו הּקֹוסם ּבןּֿבעֹור "ואתּֿבלעם :. ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

(äë)epáwú àì á÷-íb íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈©−Ÿ´Ÿ¦¢¤®
:epëøáú àì Cøa-íb©¨¥−¬Ÿ§¨«£¤«

i"yx£ep·w˙ ‡Ï ·˜ŒÌb∑וכן ראׁשֹון. "ּגם" על ׁשני ו"גם" הּׁשני, "ּגם" על מּוסף ראׁשֹון ג)"ּגם" :(מ"א «……ƒ√∆ְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָ
וכן יהיה", לא ּגםֿל לב)"ּגםֿלי ּבתּולה"(דברים ּגם ּבחּור "ּגם :. ְְְִִֵֶַַַַָָָֹ

(åë)éìà ézøac àìä ÷ìa-ìà øîàiå íòìa ïòiåE ©©©́¦§½̈©−Ÿ¤¤¨¨®£ÀŸ¦©³§¦¥¤̧Æ
:äNòà Búà ýåýé øaãé-øLà ìk øîàì¥½Ÿ²Ÿ£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬¤«¡¤«

Ï‡כד  Ïh˙È ‡È¯‡Îe È¯L ‡˙ÈÏk ‡nÚ ‡‰»«»¿≈»»≈¿«¿»ƒ¿«»»
ÈÒÎÂ ÏBË˜ ÏBË˜Èc „Ú dÚ¯‡· È¯LÈƒ¿≈¿«¿≈«¿ƒ¿¿¿ƒ¿≈

:˙¯ÈÈ ‡iÓÓÚ«¿«»≈»

Ï‡כה  ËÏÈÓ Û‡ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»«≈«»
:ÔepÎ¯·˙ ‡Ï ‡Î¯a Û‡ ÔepËeÏ¿̇ƒ«»»»»¿»≈ƒ

ÈÏlÓ˙כו  ‡Ï‰ ˜Ï·Ï ¯Ó‡Â ÌÚÏa ·˙‡Â«¬≈ƒ¿»«¬«¿»»¬»«≈ƒ
:„aÚ‡ d˙È ÈÈ ÏlÓÈ Èc Ïk ¯ÓÈÓÏ CnÚƒ»¿≈»…ƒ¿«≈¿»»≈∆¿≈
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(ck).'Bâå íe÷é àéáìk íò ïäodWM ¤¨§¨¦¨§§¤¥
od ,zixgW mzpXn oicnFr§¦¦§¨¨©£¦¥
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(âë)úòk ìàøNéa íñ÷-àìå á÷òéa Lçð-àì ék¦³Ÿ©̧©Æ§©«£½Ÿ§Ÿ¤−¤§¦§¨¥®¨¥À
:ìà ìòt-äî ìàøNéìe á÷òéì øîàé¥«¨¥³§©«£ŸÆ§¦§¨¥½©¨©−¥«

i"yx£·˜ÚÈa LÁŒ‡Ï Èk∑ ּבהם ׁשאין לברכה, הם ראּויים ּכי ƒ…««¿«¬…ְְִִִֵֵֶֶָָָ
וקֹוסמים  B‚Â'.מנחׁשים ·˜ÚÈÏ ¯Ó‡È ˙Úk∑,הּזאת ּכעת עת להיֹות עתיד לעין עֹוד חּבתן ּתּגלה אׁשר ְְְֲִִַ»≈≈»≈¿«¬…¿ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

ּפעל  מה להם: יׁשאלּו והם הּׁשרת, מּמלאכי לפנים ּומחיצתן מּפיו ּתֹורה ולֹומדים לפניו יֹוׁשבין ׁשהן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּכל,
ׁשּנאמר וזהּו ל)אל, עתיד,(ישעיה לׁשֹון אינֹו - ליעקב" "יאמר אחר: ּדבר ."אתֿמֹורי ראֹות עיני "והיּו : ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּפעל  מה ּוליׂשראל ליעקב להאמר ׁשּצרי עת ּבכל ּכי וקֹוסם, למנחׁש צריכים אינן הֹוה: לׁשֹון ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאּלא
אּלא וק ֹוסמים, מנחׁשים אינן ּבּמרֹום, ּגזרֹותיו ּומה היא נמסר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  מה נביאיהם ּפי על להם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ּכן  ּתרּגם לא ואֹונקלּוס להם. מּגידים ותּמים אּורים אֹו הּמקֹום, .ּגזרת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(266 'nr gi zegiy ihewl)

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשרתרתרתרת מלאכימלאכימלאכימלאכי ממממּמּמּמּמחיצתחיצתחיצתחיצת לפניםלפניםלפניםלפנים כג)ּוּוּוּומחיצתןמחיצתןמחיצתןמחיצתן כג, לעיל(רש"י ּפרׁש א)רׁש"י א, ּבלׁשֹון (ויקרא מׁשּתּמׁשין הּׁשרת ׁשּמלאכי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
היה ׁשּבלעם והינּו, וטמאה. ארעי לׁשֹון "וּיקר", לׁשֹון נאמר האּמֹות ּבנביאי ואּלּו מּובן למלמלמלמּטּטּטּטה ה ה ה "וּיקרא", הּׁשרת. מּמלאכי ְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻ

הם ׁשּיׂשראל ּבכ מיחדת חׁשיבּות יׁשנּה ׁשּמּבחינתֹו הּׁשרת.למעלה למעלה למעלה למעלה אפֹוא, מּמלאכי ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ

ÚÈ˜·כג  ˙È·„Ï ·ËÈÈc Ô·ˆ ‡iLÁ ‡Ï È¯‡¬≈»«¬«»»»¿ƒ«ƒ¿≈«¬…
Ï‡¯NÈ ˙Èa ˙e·¯a ÔÚ¯ ‡iÓÒ˜ ‡Ï Û‡Â¿«»¿»«»¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈
„·Ú ‰Ó Ï‡¯NÈÏe ·˜ÚÈÏ ¯n‡˙È ÔcÚk¿ƒ«ƒ¿««¿«¬…¿ƒ¿»≈∆¬«

:‡‰Ï‡¡»»
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(ãë)ákLé àì àOðúé éøàëå íe÷é àéáìk íò-ïä¤¨Æ§¨¦´¨½§©«£¦−¦§©¨®³Ÿ¦§©Æ
:äzLé íéììç-íãå óøè ìëàé-ãò©Ÿ́©¤½¤§©£¨¦−¦§¤«

i"yx£'B‚Â Ìe˜È ‡È·Ïk ÌÚŒÔ‰∑ את לחטף וכארי ּכלביא מתּגּברים הן ׁשחרית, מׁשינתם עֹומדין ּכׁשהן ∆»¿»ƒ»¿ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּתפּלין  ּולהניח ׁשמע את לקרא ציצית , ללּבׁש kLÈ·.הּמצוֹות: ‡Ï∑ אֹוכל ׁשהּוא עד מּטתֹו על ּבּלילה ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָֹֹ…ƒ¿«ְִֵֶַַַַָָ

וגיס  מחנה ּבא הּמקֹום. ּביד רּוחֹו ּומפקיד מּטתֹו על ׁשמע את קֹורא ּכיצד? לטרפֹו. הּבא מּזיק ּכל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָּומחּבל
יקּום  ּכלביא הןֿעם אחר: ּדבר חללים. ּומּפילם מלחמֹותיהם ונלחם ׁשֹומרם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא - ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָלהּזיקם

ּכתרּגּומֹו zLÈ‰.וגֹו', ÌÈÏÏÁŒÌ„Â∑(במ"ר) ויהרג חללים, מדין מלכי ׁשּיּפיל עד  מת מׁשה ׁשאין נתנּבא ְְְַ¿«¬»ƒƒ¿∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּנאמר עּמהם, יג)הּוא אלֿחלליהם"(יהושע ּבחרב בניֿיׂשראל הרגּו הּקֹוסם ּבןּֿבעֹור "ואתּֿבלעם :. ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

(äë)epáwú àì á÷-íb íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈©−Ÿ´Ÿ¦¢¤®
:epëøáú àì Cøa-íb©¨¥−¬Ÿ§¨«£¤«

i"yx£ep·w˙ ‡Ï ·˜ŒÌb∑וכן ראׁשֹון. "ּגם" על ׁשני ו"גם" הּׁשני, "ּגם" על מּוסף ראׁשֹון ג)"ּגם" :(מ"א «……ƒ√∆ְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָ
וכן יהיה", לא ּגםֿל לב)"ּגםֿלי ּבתּולה"(דברים ּגם ּבחּור "ּגם :. ְְְִִֵֶַַַַָָָֹ

(åë)éìà ézøac àìä ÷ìa-ìà øîàiå íòìa ïòiåE ©©©́¦§½̈©−Ÿ¤¤¨¨®£ÀŸ¦©³§¦¥¤̧Æ
:äNòà Búà ýåýé øaãé-øLà ìk øîàì¥½Ÿ²Ÿ£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬¤«¡¤«

Ï‡כד  Ïh˙È ‡È¯‡Îe È¯L ‡˙ÈÏk ‡nÚ ‡‰»«»¿≈»»≈¿«¿»ƒ¿«»»
ÈÒÎÂ ÏBË˜ ÏBË˜Èc „Ú dÚ¯‡· È¯LÈƒ¿≈¿«¿≈«¿ƒ¿¿¿ƒ¿≈

:˙¯ÈÈ ‡iÓÓÚ«¿«»≈»

Ï‡כה  ËÏÈÓ Û‡ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»«≈«»
:ÔepÎ¯·˙ ‡Ï ‡Î¯a Û‡ ÔepËeÏ¿̇ƒ«»»»»¿»≈ƒ

ÈÏlÓ˙כו  ‡Ï‰ ˜Ï·Ï ¯Ó‡Â ÌÚÏa ·˙‡Â«¬≈ƒ¿»«¬«¿»»¬»«≈ƒ
:„aÚ‡ d˙È ÈÈ ÏlÓÈ Èc Ïk ¯ÓÈÓÏ CnÚƒ»¿≈»…ƒ¿«≈¿»»≈∆¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ck).'Bâå íe÷é àéáìk íò ïäodWM ¤¨§¨¦¨§§¤¥
od ,zixgW mzpXn oicnFr§¦¦§¨¨©£¦¥

ix`ke `ialM oixABznzFnW =) ¦§©§¦§¨¦§©£¦¥
fxCfdl icM (dix`l mipFWsFhgl ¦§©§¥§¥§¦§¨¥©£

`Fxwl ,ziNh WFAll - zFvOd z ¤̀©¦§¦§©¦¦§
:oiNitY gipdlE ,rnW z ¤̀§©§¨¦©§¦¦

ákLé àì'dlik`'d .sxh lk`i cr Ÿ¦§©©Ÿ©¤¤¨£¦¨
'dcnWde iENM' DWExiR o`M dxEn`d̈£¨¨¥¨¦§©§¨¨

FnM](fh ,f mixac)lM z` Ylk`e' §§¨©§¨¤¨
o`M zWxRzn 'sxh' zaize ['miOrd̈©¦§¥©¤¤¦§¨¤¤¨
Kke .'sFxhl mivFxd' miwiGOd lr©©©¦¦¨¦¦§§¨

aMWi `l :aEzMd xnF`lr dliNA ¥©¨Ÿ¦§©©©§¨©
lM lAgnE 'lkF`' `EdW cr FzHn¦¨©¤¥§©¥¨

.Ftxhl `Ad wiGn?cviMici lr ©¦©¨§¨§¥©©§¥
`EdW,FzHn lr rnW z` `xFw ¤¥¤§©©¦¨

mFwOd ciA FgEx ciwtnEoFWl] ©§¦§©©¨§
'cg` 'd' xnF` `EdWM :`nEgpYd©©§¨§¤¥¤¨
miWglnE ,eiptl milAgnd milk`p¤¡¨¦©§©§¦§¨¨§©£¦
mlFrl FzEkln cFaM mW KExA' eixg ©̀£¨¨¥§©§§¨
ciwtn oFWil `AWkE ...migxFaE 'crë¤§¦§¤¨¦©§¦
ciwt` LciA' :xnF`e d"awd ciA FgEx§©§¥§¨§©§¦

'igEx(e ,`l mildz)m`e ,[qiIbe dpgn `A ¦§¦¨©£¤§©¦
mingFl miliig lW- mwiGdl ¤£¨¦£¦§©¦¨

mglpe mxnFW `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¨§¦§¨
,millg mliRnE mzFnglnEdfe ¦§£¨©¦¨£¨¦§¤

'dYWi millg mce' aEzMd miIqOW¤§©¥©¨§©£¨¦¦§¤

(`negpz)xg` xaC .Wxtl zxg` KxC - ¨¨©¥¤¤©¤¤§¨¥
:mixaCd z`'Fbe mEwi `ialM mr od, ¤©§¨¦¤¨§¨¦¨§

aEzMd ux`d WEAikA,xAcn §¦¨¨¤©¨§©¥
EFnEBxzM`Or `d' :qFlwpE`A §©§§§§¨©¨

`Ed xFAB dGd mrd] 'ixW `zilM§¥¨¨¥¨¨©¤¦
,[`ial FnM Fvx`A okFWe mw didie§¦§¤¨§¥§©§§¨¦
`l' ,[`Vpzi dix`kE] 'lHpzi `ix`kE'§©§¨¦§©¨§©§¥¦§©¥¨

Dirx`a ixWiiqkpe lFhw lFhwic cr ¦§¥§©§¥©§¦§§§¦§¥
cr Fvx`A gEpi `l] 'zxii `innr©§©¨¥¨Ÿ¨©§©§©
iqkpe ,eiaiF`A bxd dUri xW £̀¤©£¤¤¤§§¨§¦§¥

[Wxii miOrd(x"yl).mce :xg` xaC ¨©¦¦©¨¨©¥§©
dYWi millgxAcn aEzMd - £¨¦¦§¤©¨§©¥

KEnq dWn dUrW oicn znglnA§¦§¤¤¦§¨¤¨¨¤¨
e ,Fzzinl`Apzpo`Mzn dWn oi`W §¦¨§¦§©¥¨¤¥Ÿ¤¥

bxdie ,millg oicn ikln liRIW cr©¤©¦©§¥¦§¨£¨¦§¥¨¥
`Ed(Fnvr mrlA)mdOr,`l oldl d`x) ¦§¨©§¦¨¤

(gxn`PW(akÎ`k ,bi ryedi)dMd xW`' ¤¤¡©£¤¦¨
z`e ie` z` oicn i`iUp z`e ...dWnŸ¤§¤§¦¥¦§¨¤¡¦§¤
ikiqp rax z`e xEg z`e xEv z`e mwx¤¤§¤§¤§¤¤©§¦¥

ux`d iaWi oFgiqoA mrlA z`e ¦Ÿ§¥¨¨¤§¤¦§¨¤
axgA l`xUi ipa Ebxd mqFTd xFrA§©¥¨§§¥¦§¨¥©¤¤

.'mdillg l``l' :xnF` `Ed Kke ¤©§¥¤§¨¥Ÿ
lk`i cr' eizFa` mr dWn 'aMWi¦§©¤¦£¨©Ÿ©
mce' ,mrlA z` bFxdi xW` cr 'sxh¤¤©£¤©£¤¦§¨§©

'dYWi millgoicn ikln zWng EN` £¨¦¦§¤¥£¥¤©§¥¦§¨
(`negpz)(i"gp):dk dxez

(dk)÷ íbepáwú àì á`l KxA mB ©ŸŸ¦¢¤©¨¥Ÿ
xW`MW oFWNd KxC .'EPkxaz§¨£¤¤¤©¨¤©£¤
,mzFeWdl icM mixac ipW mixMfEn§¨¦§¥§¨¦§¥§©§¨
ipXd xaCd lv` wx 'mB' xn`p¤¡¨©©¥¤©¨¨©¥¦

oFbM] oFW`xl FzFeWdl(e ,b ziy`xa) §©§¨¦§
DOr DWi`l mB oYYe ,lk`Ye'©Ÿ©©¦¥©§¦¨¦¨
aEzMd dPiXW o`M mlE`e ,['lk`Ie©Ÿ©§¨¨¤¦¨©¨
xaCA s` 'mB' zaiY miinrR xiMfde§¦§¦©£©¦¥©©©©¨¨
otF`A FWxtl WIW ixd ,oFW`xd̈¦£¥¤¥§¨§§¤
mdipW iM xnFle ,libxdn dpFW¤¥¨¨¦§©¦§¥¤

;df lr df mitiqFn- oFW`x 'mB' ¦¦¤©¤©¦
- 'EPaTz `l aw' lW'mB' lr siqFn ¤ŸŸ¦¢¤¦©©

- ipXd'EPkxaz `l KxA' lW ©¥¦¤¨¥Ÿ§¨£¤
,eixg`l xEn`deokipXd 'mB'siqFn ¨¨§©£¨§¥©©¥¦¦

oke .oFW`xd 'mB' lr`xwOd KxC ©©¨¦§¥¤¤©¦§¨
.'mB' zaiY miinrR xiMfdl minrtl¦§¨¦§©§¦©£©¦¥©©

:oFbM'didi `l Kl mb il mB' §©¦©¨Ÿ¦§¤
(ek ,b `Îmikln)hRWn'A dX`d ixaC]¦§¥¨¦¨§¦§©

'dnlWzOd DpA z` dtilgd xW` §ŸŸ£¤¤¡¦¨¤§¨©¥
ahEn :DzErx lW igd oAd mr¦©¥©©¤§¨¨
il didi `l oAde ,mipWl EdExfbIW¤¦§§¦§©¦§©¥Ÿ¦§¤¦

,[Kl `l mbemB xEgA mB' :oke §©Ÿ¨§¥©¨©
'dlEzA(dk ,al mixac)dgkFYd ixaC] §¨¦§¥©¥¨

z` bFxdY axgd :'Epif`d zxiW'A§¦©©£¦©¤¤©£¤
z` ode mixEgAd z` od ,mNEM¨¥¤©©¦§¥¤

[zFlEzAd:ek dxez ©§



wlaק zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e iyiy meil inei xeriy

ß fenz 'e iyiy mei ß

(æë)íB÷î-ìà Eçwà àp-äëì íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈§¨¨Æ¤¨´£½¤¨−
:íMî éì Búa÷å íéäìàä éðéòa øLéé éìeà øçà©¥®©³¦©Æ§¥¥´¨«¡Ÿ¦½§©¬Ÿ¦−¦¨«

i"yx£ÈÏ B˙a˜Â∑,מּׁשם לי ותּקבּנּו ּבעיניו ייׁשר אּולי עתיד: לׁשֹון אּלא "וקבנֹו", ּוכמֹו צּוּוי לׁשֹון זה אין ¿«…ƒְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
שעלטען) זאלסט (דוא ּבלעז .מלדיר"ש ְַַ

(çë)ó÷Lpä øBòtä Làø íòìa-úà ÷ìa çwiå©¦©¬¨−̈¤¦§¨®´Ÿ©§½©¦§−̈
:ïîéLéä éðt-ìò©§¥¬©§¦«Ÿ

i"yx£¯BÚt‰ L‡¯∑.ּבּמה יֹודע היה ולא ּפעֹור, עלֿידי ללקֹות עתידין ׁשהן וראה ּבלק, היה גדֹול קֹוסם …«¿ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
רֹואים  מה יֹודעים ואין רֹואים - ּבּכֹוכבים החֹוזים ּכל וכן מּׁשם? עליהם ּתחּול הּקללה ׁשּמא .אמר: ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

(èë)äòáL äæá éì-äða ÷ìa-ìà íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´
:íìéà äòáLå íéøô äòáL äæa éì ïëäå úçaæî¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«

(ì)ìéàå øt ìòiå íòìa øîà øLàk ÷ìa Nòiå©©©́¨½̈©«£¤−¨©´¦§¨®©©²©¨¬¨©−¦
:çaæna©¦§¥«©

ãë(à)Cøáì ýåýé éðéòa áBè ék íòìa àøiå©©´§¦§À̈¦´º§¥¥³§Ÿ̈Æ§¨¥´
íéLçð úàø÷ì íòôa-íòôk Cìä-àìå ìàøNé-úà¤¦§¨¥½§«Ÿ¨©¬§©«©§©−©¦§©´§¨¦®

:åéðt øaãnä-ìà úLiå©¨¬¤¤©¦§−̈¨¨«
i"yx£'B‚Â ·BË Èk ÌÚÏa ‡¯iÂ∑ לקּללם יחּפץ לא ּכי ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, עֹוד לבּדק צרי איני .אמר: ««¿ƒ¿»ƒ¿ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹֹֹ

ÌÚÙaŒÌÚÙk CÏ‰Œ‡ÏÂ∑ ּפעמים ׁשּתי עׂשה ÌÈLÁ.ּכאׁשר ˙‡¯˜Ï∑לקראתֹו ה' יּקרה אּולי לנחׁש ¿…»«¿««¿««ְְֲִֵֶַָָָƒ¿«¿»ƒְְִִֵֶַַָָ
רֹוצה  אמר: ּתחּול ּכרצֹונֹו. עֹונֹותיהם הזּכרת על והּקללה עוֹונֹותיהם, אזּכיר לקּללם. רֹוצה LiÂ˙.ולא ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ«»∆

ÂÈt ¯a„n‰ŒÏ‡∑ּכתרּגּומֹו. ∆«ƒ¿»»»ְְַ

‡„Cp¯aכז  ÔÚÎ ‡˙È‡ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»ƒ»¿«¬«¿ƒ»
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÂÚ¯ È‰È ÌÈ‡Ó Ô¯Á‡ ¯˙‡Ï«¬«»√»»ƒ¿≈«¬»ƒ√»¿»

:ÔnzÓ ÈÏ dËeÏ˙e¿≈ƒƒ«»

¯Ó˙‡כח  LÈ¯ ÌÚÏa ˙È ˜Ïa ¯·„e¿«»»»ƒ¿»≈»»»
:ÔBÓÈLÈ ˙È· Èt‡ ÏÚ ‡ÈkzÒÓc¿ƒ¿«¿»««≈≈¿ƒ

Ú·L‡כט  ‡Î‰ ÈÏ ‰a ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¿≈ƒ»»«¿»
ÔÈ¯B˙ ‡Ú·L ‡Î‰ ÈÏ ÔÈ˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ»»«¿»ƒ

:ÔÈ¯Î„ ‡Ú·LÂ¿«¿»ƒ¿ƒ

Bz¯ל  ˜q‡Â ÌÚÏa ¯Ó‡ È„ ‡Ók ˜Ïa „·ÚÂ«¬«»»¿»ƒ¬«ƒ¿»¿«≈
:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e¿««»«¿¿»

È˙א  ‡Î¯·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÈw˙ È¯‡ ÌÚÏ· ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»¬≈«ƒ√»¿»¿»»»»
˙eÓ„˜Ï Ô‰l‡ ÔÓÊa ÔÓÊk CÏ‰ ‡ÏÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¬«ƒ¿«ƒ¿«∆»≈»√»

:È‰Bt‡ ‡¯a„ÓÏ ÈeLÂ ‡iLÁ¿»«»¿«ƒ¿«¿¿»«ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fk).éì BúBa÷åiEEv oFWl df oi` §©¦¥¤§¦
'Fpawe' FnM(bi weqt lirl),`Ed ixdW §§¨§¤£¥

m` iElY xaCdW Fl xnF`e miCwn©§¦§¥¤©¨¨¨¦
lkEi Ki`e ,mllwl d"awd ipirA xWii¦©§¥¥§©§¨§¥©

,KM lr FzFEvl`N``Edcizr oFWl §©©¨¤¨§¨¦
-,xg` mFwnl LgT` ip` ,xnFlM§©£¦¤¨£§¨©¥
eeipirA xWii ilE`mllwlef`EPaTY §©¦©§¥¨§©§¨§¨¦¨¤

f"rlA y"xicln .mXn illNwY' =] ¦¦¨§©©§©¥
'FzF`['FzF` lNw' :`le,m"`x) §Ÿ©¥

(`"eb:gk dxez
(gk).øBòtä Làø,did DFaB mFwn Ÿ©§¨¨©¨¨

diExTd dxf dcFar dcnr mXW¤¨¨§¨£¨¨¨©§¨
.'xFrR'ipirA xWii mW iM xEaq dide §§¨¨¨¦¨¦©§¥¥

iM ,mzF` lNwl midl`dlFcB mqFw ¨¡Ÿ¦§©¥¨¦¥¨
d`xe ,wla dideinqwAoicizr odW ¨¨¨¨§¨¨¦§¨¨¤¥£¦¦

xFrt iciÎlr zFwllxn`PW itkE] ¦§©§¥§§¦¤¤¡©
(b ,dk oldl),xFrR lral l`xUi cnSIe'©¦¨¤¦§¨¥§©©§

`l `Ed K` ,['l`xUiA 'd s` xgIe©¦©©§¦§¨¥©Ÿ
zF`xl aihiddOA rcFi did `lemd ¥¦¦§§Ÿ¨¨¥©©¤¥

;DA miwFllEgY dllTd `OW' ,xn` ¦¨¨©¤¨©§¨¨¨
.'mXn mdilr.mWl FkilFd KkitlE £¥¤¦¨§¦¨¦§¨

mi`Fx miakFMA mifFgd lM oke§¥¨©¦©¨¦¦
mi`Fx dn mircFi mpi`ewx mi`Fx - §¥¨§¦¨¦¦©

mlWe xExA xaC `le ,oiprd xTir z ¤̀¦©¨¦§¨§Ÿ¨¨¨§¨¥
(m"ialn):hk dxez

ãë(`).'Bâå áBè ék íòìa àøiå©©§¦§¨¦§
oYip `l iM miinrR d`x xaMW oeiMn¦¥¨¤§¨¨¨©£©¦¦Ÿ¦©

,dllw xaC mEW eitA:xn`oM m`' §¦§©§¨¨¨©¦¥
ÎWFcTdA cFr wFCal Kixv ipi ¥̀¦¨¦¦§§©¨
.'mlNwl uFRgi `l iM ,`EdÎKExÄ¦Ÿ©§§©§¨

oNdlcM ,zxg` KxC zFQpl `A Kkl: §¨¨§©¤¤©¤¤§¦§©¨
.íòôa íòôk Cìä àìåaEW dUr `l §Ÿ¨©§©©§©©Ÿ¨¨

:minrt iYW dUr xW`M©£¤¨¨§¥§¨¦
.íéLçð úàø÷ìdUrW KxcM ¦§©§¨¦§¤¤¤¨¨
,zFncFTd minrRAdxTi ilE` ,Wgpl ©§¨¦©§§©¥©¦¨¤

Fz`xwl 'dmllwl eil`n miMqie ¦§¨§©§¦¥¥¨§©§¨
.FpFvxMeiWkr `N`,xn``OW ¦§¤¨©§¨¨©¤¨
d"awd- mlNwl dvFx `le dvFx¤§Ÿ¤§©§¨

dSxzIW `Ed aFxw ilE` ,xnFlM§©©¨¤¦§©¤
bExhiw `N` o`M xqg oi`e ,mllwl§©§¨§¥¨¥¨¤¨¦§
m` ,Kkl miMqie rixkIW ickA oFr lW¤¨¦§¥¤©§¦©§©§¦§¨¦

oMlEgY dllTde ,mdizFpFr xiMf` ¥©§¦£¥¤§©§¨¨¨
'mdizFpFr zxMfd lr(i"`a): ©©§¨©£¥¤

.åéðt øaãnä ìà úLiåaEzMd WExiR ©¨¤¤©¦§¨¨¨¥©¨
FnEBxzM:qFlwpE`Alawl iEWe' §©§§§§§©¦¨¢¥

wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e iyiy meil inei xeriy

(á)ïëL ìàøNé-úà àøiå åéðéò-úà íòìá àOiå©¦¨̧¦§¹̈¤¥À̈©©§Æ¤¦§¨¥½Ÿ¥−
ì:íéäìà çeø åéìò éäzå åéèáL ¦§¨¨®©§¦¬¨−̈¬©¡Ÿ¦«

i"yx£ÂÈÈÚŒ˙‡ ÌÚÏ· ‡OiÂ∑ ּגבֹוהה ורּוח רעה עין מּדֹותיו: ג' ל יׁש והרי רעה, עין ּבהם להכניס ּבּקׁש «ƒ»ƒ¿»∆≈»ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
למעלה האמּורים רחבה פ"ה)ונפׁש ÂÈË·LÏ.(אבות ÔÎL∑,מערבין ואינן לעצמֹו ׁשֹוכן וׁשבט ׁשבט ּכל ראה ְְְְֲִֶֶַָָָָ…≈ƒ¿»»ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

חברֹו אהל לתֹו יציץ ׁשּלא זה, ּכנגד זה מכּונין ּפתחיהם ׁשאין ‡ÌÈ‰Ï.ראה Áe¯ ÂÈÏÚ È‰zÂ∑ עלה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֻ«¿ƒ»»«¡…ƒָָ
יקּללם  ׁשּלא .ּבלּבֹו ְְְִֵֶַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(84 'nr bi zegiy ihewl)

זהזהזהזה ּכּכּכּכנגדנגדנגדנגד זהזהזהזה מכמכמכמכּוּוּוּוניםניםניםנים אהליהםאהליהםאהליהםאהליהם ּפּפּפּפתחיתחיתחיתחי ב)ׁשׁשׁשׁשאיןאיןאיןאין כד, על (רׁש"י להקּפיד עליו אהל, עראי, ּבדירת מצּוי ׁשאדם ּבׁשעה ּגם ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֳֳֳֳִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻ
ּבאמרם: לעיר, מחּוץ עראי ּבדירת ּכׁשּנמצאים ּובמיחד ּבּקיץ, צניעּות ּבעניני הּמקּלים מן לאפּוקי ּבמילּואם. הּצניעּות ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻּכללי

העירה. ּכׁשאׁשּוב ואׁשּוב", ְְְִֶֶָָָָָ"אחטא

(â)íàðe øòá Bða íòìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
:ïéòä íúL øábä©¤−¤§ª¬¨¨«¦

i"yx£¯Ú· Ba∑קיד)ּכמֹו אּגדה:(תהילים ּומדרׁש מים". "למעינֹו ק"ה): מאבֹותיהם;(סנהדרין ּגדֹולים היּו ׁשניהם ¿¿…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
היה  ּפרס ּבן מנה - ּבנביאּות מאביו ּגדֹול ּובלעם ּבמלכּות, הּוא ּבנֹו אביו - צּפֹור ּבנֹו ‰ÔÈÚ.ּבלק Ì˙L∑ ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָ¿À»»ƒ

ויּגב. ויסּתם ׁשּיׁשּתם ּכדי הּוא, מׁשנה ּולׁשֹון ּפתּוח, נראה ׁשּלּה וחֹור לחּוץ ּומּוצאת נקּורה סט)עינֹו .(ע"ז ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ
ׁשל  רביעֹותיהן ּומֹונה יֹוׁשב ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא יׂשראל, רבע את ּומסּפר ׁשאמר: לפי אמרּו: ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹורּבֹותינּו
ּבּדברים  יסּתּכל קדֹוׁשים ּומׁשרתיו קדֹוׁש ׁשהּוא מי ּבלּבֹו: אמר מּמּנה. הּצּדיק ׁשּנֹולד טּפה ּתבֹוא מתי ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָיׂשראל

Ï‡¯NÈב  ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÚ ˙È ÌÚÏa Û˜Êe¿≈ƒ¿»»≈ƒ«¬»»ƒ¿»≈
ÔÓ ‰‡e· Áe¯ È‰BÏÚ ˙¯Le È‰BË·LÏ Ô¯L»»¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒ«¿»ƒ

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

BÚa¯ג  d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

.'idFR` `xAcnA l`xUi EcarC `lbr¤§¨©£¨¦§¨¥§©§§¨©¦
mUIe :FWExitElbrd lEn eipR z` ¥©¨¤¤¨¨¨¥¤

opFAzn didW .xAcOA l`xUi EUrW¤¨¦§¨¥©¦§¨¤¨¨¦§¥
lr bExhiw xxFrl dpeEkA lbrd oFrA©£¨¥¤§©¨¨§¥¦§©
mrf z`Eap KkA KiWndl icM ,l`xUi¦§¨¥§¥§©§¦§¨§©©©
iEEiSd lr xar dfaE] mdilr dllwE§¨¨£¥¤¨¤¨©©©¦

'mrd z` x`z `l' Fl xn`PW,ak lirl) ¤¤¡©Ÿ¨Ÿ¤¨¨
(k weqt my i"yxa x`eanke .ai[wnrd)

(xac:a dxez
(a).åéðéò úà íòìá àOiåsqFpA ©¦¨¦§¨¤¥¨§¨

s` ,lbrd oFr zxMfdlqipkdl WTA §©§¨©£¨¥¤©¦¥§©§¦
.drx oir mdA'eipir z` `Up' Kkl ¨¤©¦¨¨§¨¨¨¤¥¨

,drx oirA mdA lMYqdlLl Wi ixde §¦§©¥¨¤§©¦¨¨©£¥¤§
eizFCn WlWminkg FA EpOW zFrxd §Ÿ¦¨¨¨¤¨£¨¦

(hi dpyn ,d wxt zea`)gExe drx oir -©¦¨¨§©
mixEn`d dagx Wtpe ddFaB§¨§¤¤§¨¨¨£¦

dlrnl(giÎbi miweqt ,ak lirl i"yx oiir)(`"eb): §¨§¨
ì ïëLåéèáL.midl` gEx eilr idYe Ÿ¥¦§¨¨©§¦¨¨©¡Ÿ¦

ziIpg otF`e mdizFpMWn zxEv KFYn¦©¦§§¥¤§¤£¦©
l`xUi zlrn oiade rci ,mihaXd©§¨¦¨©§¥¦©£©¦§¨¥

;mzXEcwEd`xiMhaWe haW lM §¨¨¨¨¦¨¥¤¨¥¤
oiaxFrn opi`e Fnvrl okFW,dfA df ¥§©§§¥¨§¨¦¤¨¤

rcFie xiMn mdn cg`e cg` lMW ixd£¥¤¨¤¨§¤¨¥¤©¦§¥©
WWg mdipiA oi`e) FqEgi z ¤̀¦§¥¥¥¤£©

(zExfnn.cFremdigzR oi`W ,d`x ©§¥§¨¨¤¥¦§¥¤

uivi `NW ,df cbpk df oipEEknWi` §¨¦¤§¤¤¤¤Ÿ¨¦¦
Fxiag ld` KFzlzEripv KxC ixde §Ÿ¤£¥©£¥¤¤§¦

dxdhe(i"yx ixe`a): §¨¢¨
.íéäìà çeø åéìò éäzåFAla dlr ©§¦¨¨©¡Ÿ¦¨¨§¦

.mlNwi `NWmrRA :FWExiR Kke ¤Ÿ§©§¥§¨¥©©©
,zxg` gEx eilr dgp xaM z`Gd©Ÿ§¨¨¨¨¨©©¤¤
dni`zn zFidl FYaWgn dkRdzpe§¦§©§¨©£©§¦§©§¦¨

,FpFvxke 'midl`d gEx'lmllwl `NW §©¨¡Ÿ¦§¦§¤Ÿ§©§¨
mkxal `N`l`' d"c .ak ,fh lirl i"yx d`x) ¤¨§¨§¨

dl`('zegexd i(m"`x ,i"gp):b dxez
(b).øBòá BðaKMW ,'xFrA oA' FnM §§§¤§¤¨

minrtl siqFdl `xwOd oFWl KxC¤¤§©¦§¨§¦¦§¨¦
dpFW`xd daiY sFqA dxizi e"ie zF`¨§¥¨§¥¨¨¦¨

,zFknqPd zFaiz iYW lWFnM ¤§¥¥©¦§¨§
'min Fpirnl'(g ,ciw mildz).mFwnA §©§§¨¦¦§
.'min oirnl':dcB`ÎWxcnExn`p §©§©©¦¦§©©¨¨¤¡©

mrlaE wlA iM ,oA `le FpAEid mdipW §§Ÿ¤¦¨¨¦§¨§¥¤¨
,mdizFa`n milFcbxn`p KklwlA' §¦¥£¥¤§¨¤¡©¨¨

'xFRv FpA(gi ,bk lirl)-W fFnxleia` §¦¦§¤¨¦
xFRvENi`M aWgpzEklna `Ed FpA ¦¤§¨§¦§§©§

FzEklnM xFRv zEkln dgilvd `l]Ÿ©§¦¨©§¦§©§
,[wlA lWeokmrladideia`n lFcB ¤¨¨§¥¦§¨¨¨¨¥¨¦
,zE`iapAENi`M aWgp xFrA eia`e ¦§¦§¨¦§¤§¨§¦
.FpA `Ed:lWn KxcA minkg Ehwpe §§¨§£¨¦§¤¤¨¨

'did qxR oA dpn']dpnrAhn : ¨¤¤§¨¨¨¨¤©§¥©

.mcw iniA bEdp didW lwWnEqxR: ¦§¨¤¨¨¨¦¥¤¤§¨
dpn .dpn ivg FlwWOW rAhnoA ©§¥©¤¦§¨£¦¨¤¨¤¤

qxR[eia`n lFcB `EdW mc`l iEPiM : §¨¦§¨¨¤¨¥¨¦
(`negpz)(oexkfd):

.ïéòä íúLzg`A xEr did mrlA §ª¨¨¦¦§¨¨¨¦¥§©©
,dgizR oFWl `Ed 'mzW' oMW .eipirn¥¥¨¤¥§ª§§¦¨

:o`M DWExiR 'oird'emFwn'.'oird §¨©¦¥¨¨§¨©¦
xnFlM,uEgl z`vEnE dxEwp Fpir §©¥§¨¥©

,gEzt d`xp DNW xFgedxwrPW itl §¤¨¦§¤¨©§¦¤¤¤§¨
FAW xFgd wx DnFwnA xzFpe Fpir¥§¨¦§¨©©¤

.oird dzideDrnWOW 'mzW' zaiz ¨§¨¨©¦§¥©§ª¤©§¨¨
- dgizRicM' :`Ed dpWn oFWl §¦¨§¦§¨§¥

'aFBie mFYqie mFYWIW(.hq dxfÎdcear) ¤¦§§¦§§¦
xq`Pd oii oicA zwqFr dpWOd]©¦§¨¤¤§¦©¦©¤¡¨
ziagd dzdW m` - ixkp lW FrBnA§©¨¤¨§¦¦¨£¨¤¨¦
mFYWIW icM onf xEriW FzEWxA¦§¦§©§¥¤¦§
awPd mFYqie xFfgie (awp DA gYtIW)¤¦§©¨¤¤§©£§¦§©¤¤

hihAWAiizzeWi if` ,dnizQd §¦§¦§©¥©§¦¨£©¥
rbpe oM zFUrl wiRqdW WFWgl©£¤¦§¦©£¥§¨©

.[oiIA,Exn` EpizFAxeoird zxiwrW ©©¦§©¥¨§¤£¦©¨©¦
,WpFrM Fl d`AxRqnE' xn`W itl ¨¨§¤§¦¤¨©¦§¨

'l`xUi raFx z`(i ,bk lirl)-EpiidC ¤©¦§¨¥§©§
dpFnE aWFi `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¥¤

odizFriax(odizFclFY),l`xUi lW §¦¥¤§¥¤¤¦§¨¥
,dPOn wiCSd clFPW dRh `aY izn̈©¨Ÿ¦¨¤©©©¦¦¤¨



קי wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e iyiy meil inei xeriy

ß fenz 'e iyiy mei ß

(æë)íB÷î-ìà Eçwà àp-äëì íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈§¨¨Æ¤¨´£½¤¨−
:íMî éì Búa÷å íéäìàä éðéòa øLéé éìeà øçà©¥®©³¦©Æ§¥¥´¨«¡Ÿ¦½§©¬Ÿ¦−¦¨«

i"yx£ÈÏ B˙a˜Â∑,מּׁשם לי ותּקבּנּו ּבעיניו ייׁשר אּולי עתיד: לׁשֹון אּלא "וקבנֹו", ּוכמֹו צּוּוי לׁשֹון זה אין ¿«…ƒְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
שעלטען) זאלסט (דוא ּבלעז .מלדיר"ש ְַַ

(çë)ó÷Lpä øBòtä Làø íòìa-úà ÷ìa çwiå©¦©¬¨−̈¤¦§¨®´Ÿ©§½©¦§−̈
:ïîéLéä éðt-ìò©§¥¬©§¦«Ÿ

i"yx£¯BÚt‰ L‡¯∑.ּבּמה יֹודע היה ולא ּפעֹור, עלֿידי ללקֹות עתידין ׁשהן וראה ּבלק, היה גדֹול קֹוסם …«¿ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
רֹואים  מה יֹודעים ואין רֹואים - ּבּכֹוכבים החֹוזים ּכל וכן מּׁשם? עליהם ּתחּול הּקללה ׁשּמא .אמר: ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

(èë)äòáL äæá éì-äða ÷ìa-ìà íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´
:íìéà äòáLå íéøô äòáL äæa éì ïëäå úçaæî¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«

(ì)ìéàå øt ìòiå íòìa øîà øLàk ÷ìa Nòiå©©©́¨½̈©«£¤−¨©´¦§¨®©©²©¨¬¨©−¦
:çaæna©¦§¥«©

ãë(à)Cøáì ýåýé éðéòa áBè ék íòìa àøiå©©´§¦§À̈¦´º§¥¥³§Ÿ̈Æ§¨¥´
íéLçð úàø÷ì íòôa-íòôk Cìä-àìå ìàøNé-úà¤¦§¨¥½§«Ÿ¨©¬§©«©§©−©¦§©´§¨¦®

:åéðt øaãnä-ìà úLiå©¨¬¤¤©¦§−̈¨¨«
i"yx£'B‚Â ·BË Èk ÌÚÏa ‡¯iÂ∑ לקּללם יחּפץ לא ּכי ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, עֹוד לבּדק צרי איני .אמר: ««¿ƒ¿»ƒ¿ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹֹֹ

ÌÚÙaŒÌÚÙk CÏ‰Œ‡ÏÂ∑ ּפעמים ׁשּתי עׂשה ÌÈLÁ.ּכאׁשר ˙‡¯˜Ï∑לקראתֹו ה' יּקרה אּולי לנחׁש ¿…»«¿««¿««ְְֲִֵֶַָָָƒ¿«¿»ƒְְִִֵֶַַָָ
רֹוצה  אמר: ּתחּול ּכרצֹונֹו. עֹונֹותיהם הזּכרת על והּקללה עוֹונֹותיהם, אזּכיר לקּללם. רֹוצה LiÂ˙.ולא ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ«»∆

ÂÈt ¯a„n‰ŒÏ‡∑ּכתרּגּומֹו. ∆«ƒ¿»»»ְְַ

‡„Cp¯aכז  ÔÚÎ ‡˙È‡ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»ƒ»¿«¬«¿ƒ»
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÂÚ¯ È‰È ÌÈ‡Ó Ô¯Á‡ ¯˙‡Ï«¬«»√»»ƒ¿≈«¬»ƒ√»¿»

:ÔnzÓ ÈÏ dËeÏ˙e¿≈ƒƒ«»

¯Ó˙‡כח  LÈ¯ ÌÚÏa ˙È ˜Ïa ¯·„e¿«»»»ƒ¿»≈»»»
:ÔBÓÈLÈ ˙È· Èt‡ ÏÚ ‡ÈkzÒÓc¿ƒ¿«¿»««≈≈¿ƒ

Ú·L‡כט  ‡Î‰ ÈÏ ‰a ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¿≈ƒ»»«¿»
ÔÈ¯B˙ ‡Ú·L ‡Î‰ ÈÏ ÔÈ˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ»»«¿»ƒ

:ÔÈ¯Î„ ‡Ú·LÂ¿«¿»ƒ¿ƒ

Bz¯ל  ˜q‡Â ÌÚÏa ¯Ó‡ È„ ‡Ók ˜Ïa „·ÚÂ«¬«»»¿»ƒ¬«ƒ¿»¿«≈
:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e¿««»«¿¿»

È˙א  ‡Î¯·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÈw˙ È¯‡ ÌÚÏ· ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»¬≈«ƒ√»¿»¿»»»»
˙eÓ„˜Ï Ô‰l‡ ÔÓÊa ÔÓÊk CÏ‰ ‡ÏÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¬«ƒ¿«ƒ¿«∆»≈»√»

:È‰Bt‡ ‡¯a„ÓÏ ÈeLÂ ‡iLÁ¿»«»¿«ƒ¿«¿¿»«ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fk).éì BúBa÷åiEEv oFWl df oi` §©¦¥¤§¦
'Fpawe' FnM(bi weqt lirl),`Ed ixdW §§¨§¤£¥

m` iElY xaCdW Fl xnF`e miCwn©§¦§¥¤©¨¨¨¦
lkEi Ki`e ,mllwl d"awd ipirA xWii¦©§¥¥§©§¨§¥©

,KM lr FzFEvl`N``Edcizr oFWl §©©¨¤¨§¨¦
-,xg` mFwnl LgT` ip` ,xnFlM§©£¦¤¨£§¨©¥
eeipirA xWii ilE`mllwlef`EPaTY §©¦©§¥¨§©§¨§¨¦¨¤

f"rlA y"xicln .mXn illNwY' =] ¦¦¨§©©§©¥
'FzF`['FzF` lNw' :`le,m"`x) §Ÿ©¥

(`"eb:gk dxez
(gk).øBòtä Làø,did DFaB mFwn Ÿ©§¨¨©¨¨

diExTd dxf dcFar dcnr mXW¤¨¨§¨£¨¨¨©§¨
.'xFrR'ipirA xWii mW iM xEaq dide §§¨¨¨¦¨¦©§¥¥

iM ,mzF` lNwl midl`dlFcB mqFw ¨¡Ÿ¦§©¥¨¦¥¨
d`xe ,wla dideinqwAoicizr odW ¨¨¨¨§¨¨¦§¨¨¤¥£¦¦

xFrt iciÎlr zFwllxn`PW itkE] ¦§©§¥§§¦¤¤¡©
(b ,dk oldl),xFrR lral l`xUi cnSIe'©¦¨¤¦§¨¥§©©§

`l `Ed K` ,['l`xUiA 'd s` xgIe©¦©©§¦§¨¥©Ÿ
zF`xl aihiddOA rcFi did `lemd ¥¦¦§§Ÿ¨¨¥©©¤¥

;DA miwFllEgY dllTd `OW' ,xn` ¦¨¨©¤¨©§¨¨¨
.'mXn mdilr.mWl FkilFd KkitlE £¥¤¦¨§¦¨¦§¨

mi`Fx miakFMA mifFgd lM oke§¥¨©¦©¨¦¦
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wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e iyiy meil inei xeriy

(á)ïëL ìàøNé-úà àøiå åéðéò-úà íòìá àOiå©¦¨̧¦§¹̈¤¥À̈©©§Æ¤¦§¨¥½Ÿ¥−
ì:íéäìà çeø åéìò éäzå åéèáL ¦§¨¨®©§¦¬¨−̈¬©¡Ÿ¦«

i"yx£ÂÈÈÚŒ˙‡ ÌÚÏ· ‡OiÂ∑ ּגבֹוהה ורּוח רעה עין מּדֹותיו: ג' ל יׁש והרי רעה, עין ּבהם להכניס ּבּקׁש «ƒ»ƒ¿»∆≈»ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
למעלה האמּורים רחבה פ"ה)ונפׁש ÂÈË·LÏ.(אבות ÔÎL∑,מערבין ואינן לעצמֹו ׁשֹוכן וׁשבט ׁשבט ּכל ראה ְְְְֲִֶֶַָָָָ…≈ƒ¿»»ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

חברֹו אהל לתֹו יציץ ׁשּלא זה, ּכנגד זה מכּונין ּפתחיהם ׁשאין ‡ÌÈ‰Ï.ראה Áe¯ ÂÈÏÚ È‰zÂ∑ עלה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֻ«¿ƒ»»«¡…ƒָָ
יקּללם  ׁשּלא .ּבלּבֹו ְְְִֵֶַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(84 'nr bi zegiy ihewl)

זהזהזהזה ּכּכּכּכנגדנגדנגדנגד זהזהזהזה מכמכמכמכּוּוּוּוניםניםניםנים אהליהםאהליהםאהליהםאהליהם ּפּפּפּפתחיתחיתחיתחי ב)ׁשׁשׁשׁשאיןאיןאיןאין כד, על (רׁש"י להקּפיד עליו אהל, עראי, ּבדירת מצּוי ׁשאדם ּבׁשעה ּגם ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֳֳֳֳִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻ
ּבאמרם: לעיר, מחּוץ עראי ּבדירת ּכׁשּנמצאים ּובמיחד ּבּקיץ, צניעּות ּבעניני הּמקּלים מן לאפּוקי ּבמילּואם. הּצניעּות ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻּכללי

העירה. ּכׁשאׁשּוב ואׁשּוב", ְְְִֶֶָָָָָ"אחטא

(â)íàðe øòá Bða íòìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
:ïéòä íúL øábä©¤−¤§ª¬¨¨«¦

i"yx£¯Ú· Ba∑קיד)ּכמֹו אּגדה:(תהילים ּומדרׁש מים". "למעינֹו ק"ה): מאבֹותיהם;(סנהדרין ּגדֹולים היּו ׁשניהם ¿¿…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
היה  ּפרס ּבן מנה - ּבנביאּות מאביו ּגדֹול ּובלעם ּבמלכּות, הּוא ּבנֹו אביו - צּפֹור ּבנֹו ‰ÔÈÚ.ּבלק Ì˙L∑ ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָ¿À»»ƒ

ויּגב. ויסּתם ׁשּיׁשּתם ּכדי הּוא, מׁשנה ּולׁשֹון ּפתּוח, נראה ׁשּלּה וחֹור לחּוץ ּומּוצאת נקּורה סט)עינֹו .(ע"ז ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ
ׁשל  רביעֹותיהן ּומֹונה יֹוׁשב ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא יׂשראל, רבע את ּומסּפר ׁשאמר: לפי אמרּו: ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹורּבֹותינּו
ּבּדברים  יסּתּכל קדֹוׁשים ּומׁשרתיו קדֹוׁש ׁשהּוא מי ּבלּבֹו: אמר מּמּנה. הּצּדיק ׁשּנֹולד טּפה ּתבֹוא מתי ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָיׂשראל

Ï‡¯NÈב  ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÚ ˙È ÌÚÏa Û˜Êe¿≈ƒ¿»»≈ƒ«¬»»ƒ¿»≈
ÔÓ ‰‡e· Áe¯ È‰BÏÚ ˙¯Le È‰BË·LÏ Ô¯L»»¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒ«¿»ƒ

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

BÚa¯ג  d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈
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'mrd z` x`z `l' Fl xn`PW,ak lirl) ¤¤¡©Ÿ¨Ÿ¤¨¨
(k weqt my i"yxa x`eanke .ai[wnrd)

(xac:a dxez
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,dPOn wiCSd clFPW dRh `aY izn̈©¨Ÿ¦¨¤©©©¦¦¤¨
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ּבלעם ׁשל עינֹו נסמית זה ּדבר ועל לא)הּללּו? ׁשּתרּגם (נדה ּכמֹו העין, ּפתּוח - העין" "ׁשתם מפרׁשים: ויׁש . ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ

היה  מעיניו ּבאחת ׁשּסּומא למדנּו העינים", "ׁשתם אמר ולא העין" "ׁשתם ׁשאמר ועל .אֹונקלּוס, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

(ã)ìôð äæçé écL äæçî øLà ìà-éøîà òîL íàð§ª¾Ÿ¥−©¦§¥¥®£¤̧©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−
:íéðéò éeìâe§¬¥¨«¦

i"yx£ÌÈÈÚ ÈeÏ‚e ÏÙ∑ ּכׁשהיה ּומדרׁשֹו: ׁשֹוכב. ּכׁשהּוא ּבּלילה אּלא עליו נראה ׁשאין ּכתרּגּומֹו, ּפׁשּוטֹו …≈¿≈»ƒְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
עליו  נגלה להיֹות ּומאּוס ערל ׁשהיה לפי ּפניו, על ונֹופל רגליו, על לעמד ּכח ּבֹו היה לא עליו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹנגלה

לפניו  זקּופה .ּבקֹומה ְְְָָָָ

(ä)éìäà eáh-äîéúðkLî á÷òé E:ìàøNé E ©¬Ÿ«Ÿ¨¤−©«£®Ÿ¦§§Ÿ¤−¦§¨¥«

i"yx£EÈÏ‰‡ e·hŒ‰Ó∑ זה מּול זה מכּונין ׁשאינן ּפתחיהם ׁשראה ּכתרּגּומֹו.∑EÈ˙kLÓ.על ,חניֹותי «……»∆ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻƒ¿¿…∆ְְֲֶַָ
לכּפר  קרּבנֹות ּבהן ׁשּמקריבין ּביּׁשּובן, עֹולמים ּובית ׁשילה אהל - ּטבּו מה ,"אהלי "מהּֿטבּו אחר: ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹּדבר

הּנ∑EÈ˙kLÓ.עליכם  על ּכּפרה וחרּבנן עליהם, מׁשּכֹון ׁשהן לפי חרבין, ּכׁשהן ׁשּנאמראף (איכה פׁשֹות, ֲֵֶƒ¿¿…∆ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
ּבצּיֹון"ד) "וּיּצתֿאׁש ּכּלה? ּובּמה אתֿחמתֹו", ה' "ּכּלה :. ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ÔÓד  eÊÁÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ÚÓLc ¯Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»≈¿≈ƒ
:dÏ ÈÏb˙Óe ·ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„√̃»««»≈¿ƒƒ¿¿≈≈

CÈ¯LÈÓה  ˙Èa ·˜ÚÈ CÚ¯‡ ‡·Ë ‡Ó»»»«¿»«¬…≈≈¿»
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

oM `ApzPW drWaEin ,FAlA xn` §¨¨¤¦§©¥¥¨©§¦¦
miWFcw eizxWnE WFcw `EdW¤¨§¨§¨§¦
df xaC lre !?ElNd mixacA lMYqi¦§©¥¦§¨¦©¨§©¨¨¤

-`EdW lr d"awd cFakA lflGW¤¦§¥¦§©¤
,ElNd mixacA lMYqnE wqFrzinqp ¥¦§©¥¦§¨¦©¨¦§¥

(dxErzp)mrlA lW Fpir(.`l dcp).lre ¦§©§¨¥¤¦§¨§©
ok` 'oird mzW' oFWl ,df WExiR iR¦¥¤§§ª¨¨¦¨¥
dPOn x`WPX zxErd oird lr aqEn¨©¨©¦¨¦¤¤¤¦§©¦¤¨

.xEn`M ,gEzRd xFgdmiWxtn Wie ©©¨©¨¨§¥§¨§¦
Dpi`W dIpXd Fpir lr aqEn `EdW¤¨©¥©§¦¨¤¥¨

E ,zxEr'oird mEzW'-:FWExiRgEzR' ¦¤¤§¨¨¦¥§©
,'oirdlr dpeEMd oi`emFwnoird ¨¨¦§¥©©¨¨©§¨©¦

gAYWn dide ,Dnvr oird lr `N ¤̀¨©¨©¦©§¨§¨¨¦§©¥©
,DA d`FxW dgEzRd zg`d FpirA§¥¨©©©§¨¤¤¨

E:qElwpE` mBxYW FnMmzW xaBd' §¤¦§¥§§©¤¤§ª
Wi`d] 'ifg xiRWC `xaB' - 'oird̈¨¦©§¨§©¦¨¥¨¦
ipW itl iM ,`vnp .[zF`xl aihiOW¤¥¦¦§¦§¨¦§¦§¥
,dgizR oFWl `Ed mzW miWExiRd©¥¦§ª§§¦¨

.FpirA xEr did mrlaExn`W lre ¦§¨¨¨¦¥§¥§©¤¨©
mEzW' xn` `le 'oird mEzW'§¨¨¦§Ÿ¨©§

`nEQW Epcnl ,'mipirdwxzg`a ¨¥¨¦¨©§¤¨©§©©
,did eipirnxn`X dnE] odiYWA `le ¥¥¨¨¨§Ÿ¦§¥¤©¤¨©

(c weqta)iElbE ltp''mipiritl Epiid - Ÿ¥§¥¨¦©§§¦
`OYqPW mcFw dNigYA didX dn©¤¨¨©§¦¨¤¤¦§©¨

(oexkfd)[(.dw oixcdpq)(i"`a):c dxez
(c).íéðéò éeìâe ìôðFhEWRlW Ÿ¥§¥¨¦§¤

,`xwnFnEBxzMaikW' :qFlwpE`A ¦§¨§©§§§§§¦
Dil ilBznEdNBzn akFW `EdWM] ¦§§¥¥§¤¥¦§©¤

,['d eil`eilr d`xp oi`Wd`xn ¥¨¤¥¦§¤¨¨©§¥
d`EaPddliNa `N`(mFlgA) ©§¨¤¨©©§¨©£

akFW `EdWMmCxpe FzHn lrx`eank) §¤¥©¦¨§¦§¨
(g ,ak lirl i"yxaFWExiR 'ltp' oFWNde .§©¨Ÿ¥¥
.'akFW' :o`Mdlbp didWM ,FWxcnE ¨¥¦§¨§¤¨¨¦§¤

eilrcnFr `EdWM ,mFIAFa did `l ¨¨©§¤¥Ÿ¨¨
,eipR lr ltFpe ,eilbx lr cFnrl gMŸ©©£©©§¨§¥©¨¨
dlbp zFidl qE`nE ,lxr didW itl§¦¤¨¨¨¥¨¦§¦§¤

eiptl dtEwf dnFwA eilri"Wx d`x] ¨¨§¨§¨§¨¨§¥©¦
wEqRd lr(b ,fi ziy`xa)lr mdxa` lRIe' ©©¨©¦Ÿ©§¨¨©

`xFOn' - 'midl` FY` xAcie eipR̈¨©§©¥¦¡Ÿ¦¦¨
gM FA did `l ln `NW crW ,dpikXd©§¦¨¤©¤Ÿ¨Ÿ¨¨Ÿ©
ENi`e .'eilr zaSp WcFTd gExe cFnrl©£§©©¤¦¤¤¨¨§¦

FA xn`p dliOd xg`l(ak ,gi my) §©©©¦¨¤¡©
[''d iptl cnr EPcFr mdxa`e'§©§¨¨¤Ÿ¥¦§¥

(g"n`a):d dxez
(d)éìäà eáh äî.Ed`xW lr ©ŸŸ¨¤©¤¨¨

df lEn df oipEEkn opi`W mdigzt¦§¥¤¤¥¨§¨¦¤¤
KFzl cg` hiAi `NW ,zEripv mrHn]¦©©§¦¤Ÿ©¦¤¨§

Fxiag lW Fld`(a weqt lirlck)[Kkl ¨¢¤£¥§¨
'Lild` md miaFh dOM' :xn`(l"kyn): ¨©©¨¦¥Ÿ¨¤

éúðkLî.EEaH dnE,LizFIpg ¦§§Ÿ¤©Ÿ£¦¤
FnEBxzM- 'LizpMWn' :qFlwpE`A §©§§§§¦§§Ÿ¤

[LizFpgn oMWn mFwn] 'KixWin ziA'¥¥§¨§¦§©©£¤

Fnvrl okFW haWe haW lM d`xW -¤¨¨¨¥¤¨¥¤¥§©§
oiaxFrn opi`edfA df.(a weqt lirlck) §¥¨§¨¦¤¨¤

xg` xaCz` Wxtl zxg` KxC - ¨¨©¥¤¤©¤¤§¨¥¤
lW mzlrnA xAcn aEzMd :mixaCd©§¨¦©¨§©¥§©£¨¨¤
ode oaEXiA od l`xUiA WCwOd iYÄ¥©¦§¨§¦§¨¥¥§¦¨§¥

:opAxEgA'Lild` EaFH dn'dn - §§¨¨©Ÿ¨¤©
minlFrÎziaE dliW ld` EaFHziA) Ÿ¤¦Ÿ¥¨¦¥

(milWExiA rEaTd WCwOd,oaEXiA ©¦§¨©¨©¦¨©¦§¦¨
xRkl zFpAxw odA oiaixwOW¤©§¦¦¨¤¨§¨§©¥

:mkilr£¥¤
éúðkLî.ELizFpMWn EaH dnEs` ¦§§Ÿ¤©Ÿ¦§§¤©

,oiaxg odWMmi`xwp md f`W §¤¥£¥¦¤¨¥¦§¨¦
'LizpMWn',oFaxr=] 'oFMWn' oFWNn ¦§§Ÿ¤¦§©§¥¨

zEaxrM deFNd on gwFl delOdW utg¥¤¤©©§¤¥©¦©¤§©§
[FaFglodW itl ,M,mkilr oFMWn §§¦¤¥§©§£¥¤

E,mkizFpFrA dilM miaiIgzn mY`Wk§¤©¤¦§©§¦§¨¨©£¥¤
ixdopAxgdUrp,zFWtPd lr dxRM £¥¨§¨¨©£¤©¨¨©©§¨

on FaFg z` daFBd deln znbEcM§§©©§¤©¤¤¦
,eiciA cwtEdW oFMWOdxn`PWlr ©©§¤§©§¨¨¤¤¡©©

WCwOd ziA oAxEg(`i ,c dki`)'d dNM' §©¥©¦§¨¦¨
'Fzng z`mipW dOM FA dxrA xW`'] ¤£¨£¤¨£¨§©¨¨¦

'mdn FnwPdA DzF` dNM dYre(i"yx),[ §©¨¦¨¨§¦¨§¥¤
'oFIvA W` zSIe' - dNk dOaE(my)- ©¤¦¨©©¤¥§¦

aFg z` daB xaM ziAd axgPW ici lr©§¥¤¤¡©©©¦§¨¨¨¤
l`xUi lrn Fzng dzlke ,zEprxERd©§¨§¨§¨£¨¥©¦§¨¥

(mihtyn `negpz)(oexkfd):e dxez

wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e iyiy meil inei xeriy

(å)ýåýé òèð íéìäàk øäð éìò úpâk eéhð íéìçðk¦§¨¦´¦½̈§©−Ÿ£¥´¨¨®©«£¨¦Æ¨©´§Ÿ̈½
:íéî-éìò íéæøàk©«£¨¦−£¥¨«¦

i"yx£eÈh ÌÈÏÁk∑ למדים אנּו רׁשע אֹותֹו ׁשל מּברכֹותיו רּבֹותינּו: אמרּו למרחֹוק. לנטֹות ונמׁשכּו ׁשּנארכּו ƒ¿»ƒƒ»ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
קללֹות  אֹותם מעין ּברכם ּפיו, את הּמקֹום ּוכׁשהפ ּפניו. הּמדּבר אל להׁשית ּכׁשאמר לקּללם, ּבלּבֹו היה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָמה

ּב"חלק" ּכדאיתא כּו', לֹומר קה)ׁשּבּקׁש לׁשֹון∑ÌÈÏ‰‡k.(סנהדרין מה)ּכתרּגּומֹו: ואהלֹות"(תהלים "מר :.ÚË ְְִִִֵֵֶֶַָ«¬»ƒְְְֲַַָֹ»«
ׁשּנאמר∑‰' ּכאהל, המתּוחין ּכּׁשמים - ה' נטע ּכאהלים אחר: לׁשֹון עדן. מ)ּבגן ּכאהל (ישעיה "וּימּתחם : ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

קמץ  ּבחטף הא' "ּכאהלים" לּנּקד לֹו היה ּדאםּֿכן אינֹו, זה ולׁשֹון ‰'.לׁשבת". ÚË∑"נטיעה" לׁשֹון ְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ»«ְְִָ
ׁשּנאמר ּבאהלים, יא)מצינּו אּפדנֹו"(דניאל אהלי "וּיּטע :. ְְֱֳִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

(æ)ââàî íøéå íéaø íéîa Bòøæå åéìcî íéî-ìfé¦©©̧¦Æ¦¨´§½̈§©§−§©´¦©¦®§¨³Ÿ¥«£©Æ
:Búëìî àOpúå Bkìî©§½§¦©¥−©§ª«

i"yx£ÂÈÏcÓ∑ּכתרּגּומֹו ּופרּוׁשֹו ¯ÌÈa.מּבארֹותיו. ÌÈÓa BÚ¯ÊÂ∑ זר - זה הּוא הצלחה הּזרּוע לׁשֹון ּכּזרע עֹו ƒ»¿»ְְְִֵֵַָ¿«¿¿«ƒ«ƒְְְֶֶַַַַַַָָָ
הּמים  ּפני BkÏÓ.על ‚‚‡Ó Ì¯ÈÂ∑ עמלק מל אגג את יכּבׁש ׁשּלהם ראׁשֹון מל.B˙ÎÏÓ ‡Op˙Â∑ ׁשל ְִֵַַַ¿»…≈¬««¿ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ¿ƒ«≈«¿Àֶ

ּוׁשלמה  ּדוד אחריו ׁשּיבא ויֹותר, יֹותר  .יעקב ְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹֹֹֹ

t¯˙ו  ÏÚ„ ‡È˜L ˙p‚k ÔÈ¯acÓc ÔÈÏÁk¿«¬ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ««¿»¿«¿»
ÏÚ ÔÈ·Èˆc ÔÈÊ¯‡k ÈÈ ·Èˆc ‡iÓÒe·k¿¿«»ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿ƒƒ«

:‡iÓ«»

ËBÏLÈÂז  È‰BaÓ ‡a¯˙Èc ‡kÏÓ ÈbÒÈƒ¿≈«¿»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿
dkÏÓ ‚‚‡Ó ÛB˜˙ÈÂ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚa¿«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ¿≈¬««¿≈

:d˙eÎÏÓ ÏË˙˙Â¿ƒ¿¿««¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(e).eéhð íéìçðkEaH dn' lr aqEn ¦§¨¦¦¨¨©©Ÿ
LizpMWn awri Lild`FnMW ,'l`xUi Ÿ¨¤©£Ÿ¦§§Ÿ¤¦§¨¥¤§

mi`xp KM ,KxF`l mikWnPd min ilgp©£¥©¦©¦§¨¦¨¤¨¦§¦
milbCd zFpMWnE mildF`d zFpgn©£¨¨¦¦§§©§¨¦
.wFgxnl zFhpl EkWnpe Ekx`PW¤¤¤§§¦§§¦§§¥¨
FzF` lW eizFkxAn ,EpizFAx Exn`̈§©¥¦¦§¨¤
FAla did dn micnl Ep` rWẍ¨¨§¥¦¤¨¨§¦

,mlNwliMl` ziWdl xn`WM §©§¨¦§¤¨©§¨¦¤
eipR xAcOd(` weqt lirl),mpFr xiMfdl ©¦§¨¨¨§©§¦£¨

FAlA f` Eid ,dllTd mdilr lEgYW¤¨£¥¤©§¨¨¨¨§¦
,dAxd zFllwz` mFwOd KtdWkE §¨©§¥§¤¨©©¨¤

eiRoFWlM] dkxAd l` dllTd on ¦¦©§¨¨¤©§¨¨¦§
aEzMd(e ,bk mixac)LN Lidl` 'd KtdIe' ©¨©©£Ÿ¡Ÿ¤§

mtilgd `l ,['dkxal dllTd z ¤̀©§¨¨¦§¨¨Ÿ¤¡¦¨
`N` ,xg` oiprn zFkxaAoirn mkxA ¦§¨¥¦§¨©¥¤¨¥§¨¥¥

,'Ek xnFl WTAW zFllw mzF`¨§¨¤¦¥©
a `zi`cMwxt'wlg'(:dw oixcdpq)(l"y): ¦§¦¨§¤¤¥¤

.íéìäàk,`Ed minUA oinFnEBxzM ©£¨¦¦§¨¦§©§
,[minUaM] '`inqEaM' :qFlwpE`A§§§§§©¨¦§¨¦

keoFWl:aEzMdzFld`e xn'lM mr §¦§©¨Ÿ©£¨¦¨
'minUa iW`x(ci ,c mixiyd xiy)oke] ¨¥§¨¦§¥

xkf oFWlA mB EdEp`vn(fi ,f ilyn)xn' §¨©¦§¨¨Ÿ
mzlrnl `Ed lWnE .['oFnPwe mild £̀¨¦§¦¨¨¨§©£¨¨
scFp aFHd mgixW ,l`xUi lW¤¦§¨¥¤¥¨©¥
mdAW miaFh miUrnE zFevOn¦¦§©£¦¦¤¨¤

(miyxtn):
.'ä òèð'd rhp xW` minUAd ivrM ¨©©£¥©§¨¦£¤¨©

ocrÎobAxn`PW](hÎg ,a ziy`xa)rHIe' §©¥¤¤¤¡©©¦©
['mcTn ocrA oB midl` 'd:xg` oFWl ¡Ÿ¦©§¥¤¦¤¤¨©¥

''d rhp mild`M'minUA oin Fpi` ©£¨¦¨©¥¦§¨¦
eif :xnFlkE ,'ld`' oFWl `Ed `N ¤̀¨§Ÿ¤§©¦

xi`n mdipRoigEzOd minXM - §¥¤¥¦©¨©¦©§¦
.ld`MoFWlA miPEkn minXde §Ÿ¤§©¨©¦§¦¦§

FnM ,'ldF`'xn`PW(ak ,n diryi)dhFPd' ¤§¤¤¡©©¤
minW wCk'zaWl ld`M mgYnIe ©Ÿ¨©¦©¦§¨¥¨Ÿ¤¨¨¤

(r"aei mebxz):
.'ä òèðEpivn drihp oFWlmB ¨©§§¦¨¨¦©
,mild`a,zFpli`A wx `lexn`PW §Ÿ¨¦§Ÿ©§¦¨¤¤¡©

(dn ,`i l`ipc)'FpcR` ild` rHie'§¦©¨¢¥©©§
rAwi oFtSd Kln :minId uw z`EapA]¦§©¥©¨¦¤¤©¨¦§©
iav xdl miOi oiA' FpFnx` ild`̈¢¥©§¥©¦§©§¦
mixAEgn mildF`dW mW lr - ['WcwŸ¤©¥¤¨¨¦§¨¦
mirEhpE mivErPd zFcizie milagA©£¨¦¦¥©§¦§¦

ux`A:f dxez ¨¨¤
(f).åéìcî`An.eizFxzFx`Ade ¦¨§¨¦§¥¨§©§¥

'milFc'e mia`FW mXn iM ,oM mi`xwp¦§¨¦¥¦¦¨£¦§¦
FnM] 'ilc'A miOd z`(hi ,a zeny)mbe' ¤©©¦¦§¦§§©

.['o`Sd z` wWIe Epl dlc dlC̈Ÿ¨¨¨©©§§¤©Ÿ
FnEBxzM FWExitEiBqi' :qFlwpE`A ¥§©§§§§¦§¥

lCbi] 'idFpAn `AxziC `MlnKlOd ©§¨§¦§©¨¦§¦¦§©©¤¤
oipr z` liWnde ,[FrxGn gWOi xW £̀¤¦¨©¦©§§¦§¦¤¦§©
gFWnl KxCdW mW lr minl dkElOd©§¨§©¦©¥¤©¤¤¦§©
aFh oniql ,xdPd lv` miklOd z ¤̀©§¨¦¥¤©¨¨§¦¨
minM mzEkln zlWlW KWOYW¤¦¨¥©§¤¤©§¨§©¦

miraFPd(g"n`a): ©§¦
.íéaø íéîa Bòøæådglvd oFWl §©§§©¦©¦§©§¨¨

df `Ed,gilvie lCBzi FrxGWrxfM ¤¤©§¦§©¥§©§¦©§¤©
- miOd ipR lr rExGd.min mFwn cil ©¨©©§¥©¨¦§©§©¦

xn`PW oiprM(b ,` mildz)urM dide' §¦§¨¤¤¡©§¨¨§¥
oYi FixR xW` ,min iblR lr lEzẄ©©§¥¨¦£¤¦§¦¥
dUri xW` lke lFAi `l Edlre FYrA§¦§¨¥Ÿ¦§Ÿ£¤©£¤

'gilvi(d"ei i"tr): ©§¦©
.Bkìî ââàî íBøéåoFW`x Kln §¨¥£©©§¤¤¦

- wlnr Kln bb` z` WFAki mdNW¤¨¤¦§¤£©¤¤£¨¥
l`xUiA oFW`xd) KlOd lE`W `Ed¨©¤¤¨¦§¦§¨¥
mglPW ('mihtFX'd ztEwY xg`l§©©§©©§¦¤¦§©

xn`PW FnM ,wlnrA(gÎf ,eh `Îl`eny) ©£¨¥§¤¤¡©
bb` z` URzIe ...wlnr z` lE`W KIe'©©¨¤£¨¥©¦§Ÿ¤£©

rd lM z`e ,ig wlnr Klnmixgd m ¤¤£¨¥¨§¤¨¨¨¤¡¦
'axg itl: §¦¨¤

.Búeëìî àOpúålE`W lr aqEn Fpi` §¦©¥©§¥¨©¨
llXd on gwNW xg`l ixdW ,KlOd©¤¤¤£¥§©©¤¨©¦©¨¨

FzEklOn cxEd wlnr znglnAd`x) §¦§¤¤£¨¥©¦©§
(gkÎh miweqt mylr aqEn `Ed `N` ,¤¨¨©

Lild` EaH dn' :eiptNW `xwOd©¦§¨¤§¨¨©ŸŸ¨¤
FzEkln `VPze KWOYW - '...awri©£Ÿ¤¦¨¥§¦©¥©§

lWziA`aIW ,xzFie xzFi awri ¤¥©£Ÿ¥§¥¤¨Ÿ
eixg`(lE`W ixg`)dnlWE ceC ©£¨©£¥¨¨¦§ŸŸ

`l aEW dcEdi zEklnE] dcEdi haXn¦¥¤§¨©§§¨Ÿ
`al cizrl mB miIwzze ,lHAzYd`x) ¦§©¥§¦§©¥©¤¨¦¨Ÿ

(i ,hn ziy`xa[(g"n`a):g dxez



קג wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e iyiy meil inei xeriy
ּבלעם ׁשל עינֹו נסמית זה ּדבר ועל לא)הּללּו? ׁשּתרּגם (נדה ּכמֹו העין, ּפתּוח - העין" "ׁשתם מפרׁשים: ויׁש . ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ

היה  מעיניו ּבאחת ׁשּסּומא למדנּו העינים", "ׁשתם אמר ולא העין" "ׁשתם ׁשאמר ועל .אֹונקלּוס, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

(ã)ìôð äæçé écL äæçî øLà ìà-éøîà òîL íàð§ª¾Ÿ¥−©¦§¥¥®£¤̧©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−
:íéðéò éeìâe§¬¥¨«¦

i"yx£ÌÈÈÚ ÈeÏ‚e ÏÙ∑ ּכׁשהיה ּומדרׁשֹו: ׁשֹוכב. ּכׁשהּוא ּבּלילה אּלא עליו נראה ׁשאין ּכתרּגּומֹו, ּפׁשּוטֹו …≈¿≈»ƒְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
עליו  נגלה להיֹות ּומאּוס ערל ׁשהיה לפי ּפניו, על ונֹופל רגליו, על לעמד ּכח ּבֹו היה לא עליו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹנגלה

לפניו  זקּופה .ּבקֹומה ְְְָָָָ

(ä)éìäà eáh-äîéúðkLî á÷òé E:ìàøNé E ©¬Ÿ«Ÿ¨¤−©«£®Ÿ¦§§Ÿ¤−¦§¨¥«

i"yx£EÈÏ‰‡ e·hŒ‰Ó∑ זה מּול זה מכּונין ׁשאינן ּפתחיהם ׁשראה ּכתרּגּומֹו.∑EÈ˙kLÓ.על ,חניֹותי «……»∆ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻƒ¿¿…∆ְְֲֶַָ
לכּפר  קרּבנֹות ּבהן ׁשּמקריבין ּביּׁשּובן, עֹולמים ּובית ׁשילה אהל - ּטבּו מה ,"אהלי "מהּֿטבּו אחר: ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹּדבר

הּנ∑EÈ˙kLÓ.עליכם  על ּכּפרה וחרּבנן עליהם, מׁשּכֹון ׁשהן לפי חרבין, ּכׁשהן ׁשּנאמראף (איכה פׁשֹות, ֲֵֶƒ¿¿…∆ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
ּבצּיֹון"ד) "וּיּצתֿאׁש ּכּלה? ּובּמה אתֿחמתֹו", ה' "ּכּלה :. ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ÔÓד  eÊÁÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ÚÓLc ¯Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»≈¿≈ƒ
:dÏ ÈÏb˙Óe ·ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„√̃»««»≈¿ƒƒ¿¿≈≈

CÈ¯LÈÓה  ˙Èa ·˜ÚÈ CÚ¯‡ ‡·Ë ‡Ó»»»«¿»«¬…≈≈¿»
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

oM `ApzPW drWaEin ,FAlA xn` §¨¨¤¦§©¥¥¨©§¦¦
miWFcw eizxWnE WFcw `EdW¤¨§¨§¨§¦
df xaC lre !?ElNd mixacA lMYqi¦§©¥¦§¨¦©¨§©¨¨¤

-`EdW lr d"awd cFakA lflGW¤¦§¥¦§©¤
,ElNd mixacA lMYqnE wqFrzinqp ¥¦§©¥¦§¨¦©¨¦§¥

(dxErzp)mrlA lW Fpir(.`l dcp).lre ¦§©§¨¥¤¦§¨§©
ok` 'oird mzW' oFWl ,df WExiR iR¦¥¤§§ª¨¨¦¨¥
dPOn x`WPX zxErd oird lr aqEn¨©¨©¦¨¦¤¤¤¦§©¦¤¨

.xEn`M ,gEzRd xFgdmiWxtn Wie ©©¨©¨¨§¥§¨§¦
Dpi`W dIpXd Fpir lr aqEn `EdW¤¨©¥©§¦¨¤¥¨

E ,zxEr'oird mEzW'-:FWExiRgEzR' ¦¤¤§¨¨¦¥§©
,'oirdlr dpeEMd oi`emFwnoird ¨¨¦§¥©©¨¨©§¨©¦

gAYWn dide ,Dnvr oird lr `N ¤̀¨©¨©¦©§¨§¨¨¦§©¥©
,DA d`FxW dgEzRd zg`d FpirA§¥¨©©©§¨¤¤¨

E:qElwpE` mBxYW FnMmzW xaBd' §¤¦§¥§§©¤¤§ª
Wi`d] 'ifg xiRWC `xaB' - 'oird̈¨¦©§¨§©¦¨¥¨¦
ipW itl iM ,`vnp .[zF`xl aihiOW¤¥¦¦§¦§¨¦§¦§¥
,dgizR oFWl `Ed mzW miWExiRd©¥¦§ª§§¦¨

.FpirA xEr did mrlaExn`W lre ¦§¨¨¨¦¥§¥§©¤¨©
mEzW' xn` `le 'oird mEzW'§¨¨¦§Ÿ¨©§

`nEQW Epcnl ,'mipirdwxzg`a ¨¥¨¦¨©§¤¨©§©©
,did eipirnxn`X dnE] odiYWA `le ¥¥¨¨¨§Ÿ¦§¥¤©¤¨©

(c weqta)iElbE ltp''mipiritl Epiid - Ÿ¥§¥¨¦©§§¦
`OYqPW mcFw dNigYA didX dn©¤¨¨©§¦¨¤¤¦§©¨

(oexkfd)[(.dw oixcdpq)(i"`a):c dxez
(c).íéðéò éeìâe ìôðFhEWRlW Ÿ¥§¥¨¦§¤

,`xwnFnEBxzMaikW' :qFlwpE`A ¦§¨§©§§§§§¦
Dil ilBznEdNBzn akFW `EdWM] ¦§§¥¥§¤¥¦§©¤

,['d eil`eilr d`xp oi`Wd`xn ¥¨¤¥¦§¤¨¨©§¥
d`EaPddliNa `N`(mFlgA) ©§¨¤¨©©§¨©£

akFW `EdWMmCxpe FzHn lrx`eank) §¤¥©¦¨§¦§¨
(g ,ak lirl i"yxaFWExiR 'ltp' oFWNde .§©¨Ÿ¥¥
.'akFW' :o`Mdlbp didWM ,FWxcnE ¨¥¦§¨§¤¨¨¦§¤

eilrcnFr `EdWM ,mFIAFa did `l ¨¨©§¤¥Ÿ¨¨
,eipR lr ltFpe ,eilbx lr cFnrl gMŸ©©£©©§¨§¥©¨¨
dlbp zFidl qE`nE ,lxr didW itl§¦¤¨¨¨¥¨¦§¦§¤

eiptl dtEwf dnFwA eilri"Wx d`x] ¨¨§¨§¨§¨¨§¥©¦
wEqRd lr(b ,fi ziy`xa)lr mdxa` lRIe' ©©¨©¦Ÿ©§¨¨©

`xFOn' - 'midl` FY` xAcie eipR̈¨©§©¥¦¡Ÿ¦¦¨
gM FA did `l ln `NW crW ,dpikXd©§¦¨¤©¤Ÿ¨Ÿ¨¨Ÿ©
ENi`e .'eilr zaSp WcFTd gExe cFnrl©£§©©¤¦¤¤¨¨§¦

FA xn`p dliOd xg`l(ak ,gi my) §©©©¦¨¤¡©
[''d iptl cnr EPcFr mdxa`e'§©§¨¨¤Ÿ¥¦§¥

(g"n`a):d dxez
(d)éìäà eáh äî.Ed`xW lr ©ŸŸ¨¤©¤¨¨

df lEn df oipEEkn opi`W mdigzt¦§¥¤¤¥¨§¨¦¤¤
KFzl cg` hiAi `NW ,zEripv mrHn]¦©©§¦¤Ÿ©¦¤¨§

Fxiag lW Fld`(a weqt lirlck)[Kkl ¨¢¤£¥§¨
'Lild` md miaFh dOM' :xn`(l"kyn): ¨©©¨¦¥Ÿ¨¤

éúðkLî.EEaH dnE,LizFIpg ¦§§Ÿ¤©Ÿ£¦¤
FnEBxzM- 'LizpMWn' :qFlwpE`A §©§§§§¦§§Ÿ¤

[LizFpgn oMWn mFwn] 'KixWin ziA'¥¥§¨§¦§©©£¤

Fnvrl okFW haWe haW lM d`xW -¤¨¨¨¥¤¨¥¤¥§©§
oiaxFrn opi`edfA df.(a weqt lirlck) §¥¨§¨¦¤¨¤

xg` xaCz` Wxtl zxg` KxC - ¨¨©¥¤¤©¤¤§¨¥¤
lW mzlrnA xAcn aEzMd :mixaCd©§¨¦©¨§©¥§©£¨¨¤
ode oaEXiA od l`xUiA WCwOd iYÄ¥©¦§¨§¦§¨¥¥§¦¨§¥

:opAxEgA'Lild` EaFH dn'dn - §§¨¨©Ÿ¨¤©
minlFrÎziaE dliW ld` EaFHziA) Ÿ¤¦Ÿ¥¨¦¥

(milWExiA rEaTd WCwOd,oaEXiA ©¦§¨©¨©¦¨©¦§¦¨
xRkl zFpAxw odA oiaixwOW¤©§¦¦¨¤¨§¨§©¥

:mkilr£¥¤
éúðkLî.ELizFpMWn EaH dnEs` ¦§§Ÿ¤©Ÿ¦§§¤©

,oiaxg odWMmi`xwp md f`W §¤¥£¥¦¤¨¥¦§¨¦
'LizpMWn',oFaxr=] 'oFMWn' oFWNn ¦§§Ÿ¤¦§©§¥¨

zEaxrM deFNd on gwFl delOdW utg¥¤¤©©§¤¥©¦©¤§©§
[FaFglodW itl ,M,mkilr oFMWn §§¦¤¥§©§£¥¤

E,mkizFpFrA dilM miaiIgzn mY`Wk§¤©¤¦§©§¦§¨¨©£¥¤
ixdopAxgdUrp,zFWtPd lr dxRM £¥¨§¨¨©£¤©¨¨©©§¨

on FaFg z` daFBd deln znbEcM§§©©§¤©¤¤¦
,eiciA cwtEdW oFMWOdxn`PWlr ©©§¤§©§¨¨¤¤¡©©

WCwOd ziA oAxEg(`i ,c dki`)'d dNM' §©¥©¦§¨¦¨
'Fzng z`mipW dOM FA dxrA xW`'] ¤£¨£¤¨£¨§©¨¨¦

'mdn FnwPdA DzF` dNM dYre(i"yx),[ §©¨¦¨¨§¦¨§¥¤
'oFIvA W` zSIe' - dNk dOaE(my)- ©¤¦¨©©¤¥§¦

aFg z` daB xaM ziAd axgPW ici lr©§¥¤¤¡©©©¦§¨¨¨¤
l`xUi lrn Fzng dzlke ,zEprxERd©§¨§¨§¨£¨¥©¦§¨¥

(mihtyn `negpz)(oexkfd):e dxez

wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e iyiy meil inei xeriy

(å)ýåýé òèð íéìäàk øäð éìò úpâk eéhð íéìçðk¦§¨¦´¦½̈§©−Ÿ£¥´¨¨®©«£¨¦Æ¨©´§Ÿ̈½
:íéî-éìò íéæøàk©«£¨¦−£¥¨«¦

i"yx£eÈh ÌÈÏÁk∑ למדים אנּו רׁשע אֹותֹו ׁשל מּברכֹותיו רּבֹותינּו: אמרּו למרחֹוק. לנטֹות ונמׁשכּו ׁשּנארכּו ƒ¿»ƒƒ»ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
קללֹות  אֹותם מעין ּברכם ּפיו, את הּמקֹום ּוכׁשהפ ּפניו. הּמדּבר אל להׁשית ּכׁשאמר לקּללם, ּבלּבֹו היה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָמה

ּב"חלק" ּכדאיתא כּו', לֹומר קה)ׁשּבּקׁש לׁשֹון∑ÌÈÏ‰‡k.(סנהדרין מה)ּכתרּגּומֹו: ואהלֹות"(תהלים "מר :.ÚË ְְִִִֵֵֶֶַָ«¬»ƒְְְֲַַָֹ»«
ׁשּנאמר∑‰' ּכאהל, המתּוחין ּכּׁשמים - ה' נטע ּכאהלים אחר: לׁשֹון עדן. מ)ּבגן ּכאהל (ישעיה "וּימּתחם : ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

קמץ  ּבחטף הא' "ּכאהלים" לּנּקד לֹו היה ּדאםּֿכן אינֹו, זה ולׁשֹון ‰'.לׁשבת". ÚË∑"נטיעה" לׁשֹון ְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ»«ְְִָ
ׁשּנאמר ּבאהלים, יא)מצינּו אּפדנֹו"(דניאל אהלי "וּיּטע :. ְְֱֳִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

(æ)ââàî íøéå íéaø íéîa Bòøæå åéìcî íéî-ìfé¦©©̧¦Æ¦¨´§½̈§©§−§©´¦©¦®§¨³Ÿ¥«£©Æ
:Búëìî àOpúå Bkìî©§½§¦©¥−©§ª«

i"yx£ÂÈÏcÓ∑ּכתרּגּומֹו ּופרּוׁשֹו ¯ÌÈa.מּבארֹותיו. ÌÈÓa BÚ¯ÊÂ∑ זר - זה הּוא הצלחה הּזרּוע לׁשֹון ּכּזרע עֹו ƒ»¿»ְְְִֵֵַָ¿«¿¿«ƒ«ƒְְְֶֶַַַַַַָָָ
הּמים  ּפני BkÏÓ.על ‚‚‡Ó Ì¯ÈÂ∑ עמלק מל אגג את יכּבׁש ׁשּלהם ראׁשֹון מל.B˙ÎÏÓ ‡Op˙Â∑ ׁשל ְִֵַַַ¿»…≈¬««¿ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ¿ƒ«≈«¿Àֶ

ּוׁשלמה  ּדוד אחריו ׁשּיבא ויֹותר, יֹותר  .יעקב ְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹֹֹֹ

t¯˙ו  ÏÚ„ ‡È˜L ˙p‚k ÔÈ¯acÓc ÔÈÏÁk¿«¬ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ««¿»¿«¿»
ÏÚ ÔÈ·Èˆc ÔÈÊ¯‡k ÈÈ ·Èˆc ‡iÓÒe·k¿¿«»ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿ƒƒ«

:‡iÓ«»

ËBÏLÈÂז  È‰BaÓ ‡a¯˙Èc ‡kÏÓ ÈbÒÈƒ¿≈«¿»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿
dkÏÓ ‚‚‡Ó ÛB˜˙ÈÂ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚa¿«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ¿≈¬««¿≈

:d˙eÎÏÓ ÏË˙˙Â¿ƒ¿¿««¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(e).eéhð íéìçðkEaH dn' lr aqEn ¦§¨¦¦¨¨©©Ÿ
LizpMWn awri Lild`FnMW ,'l`xUi Ÿ¨¤©£Ÿ¦§§Ÿ¤¦§¨¥¤§

mi`xp KM ,KxF`l mikWnPd min ilgp©£¥©¦©¦§¨¦¨¤¨¦§¦
milbCd zFpMWnE mildF`d zFpgn©£¨¨¦¦§§©§¨¦
.wFgxnl zFhpl EkWnpe Ekx`PW¤¤¤§§¦§§¦§§¥¨
FzF` lW eizFkxAn ,EpizFAx Exn`̈§©¥¦¦§¨¤
FAla did dn micnl Ep` rWẍ¨¨§¥¦¤¨¨§¦

,mlNwliMl` ziWdl xn`WM §©§¨¦§¤¨©§¨¦¤
eipR xAcOd(` weqt lirl),mpFr xiMfdl ©¦§¨¨¨§©§¦£¨

FAlA f` Eid ,dllTd mdilr lEgYW¤¨£¥¤©§¨¨¨¨§¦
,dAxd zFllwz` mFwOd KtdWkE §¨©§¥§¤¨©©¨¤

eiRoFWlM] dkxAd l` dllTd on ¦¦©§¨¨¤©§¨¨¦§
aEzMd(e ,bk mixac)LN Lidl` 'd KtdIe' ©¨©©£Ÿ¡Ÿ¤§

mtilgd `l ,['dkxal dllTd z ¤̀©§¨¨¦§¨¨Ÿ¤¡¦¨
`N` ,xg` oiprn zFkxaAoirn mkxA ¦§¨¥¦§¨©¥¤¨¥§¨¥¥

,'Ek xnFl WTAW zFllw mzF`¨§¨¤¦¥©
a `zi`cMwxt'wlg'(:dw oixcdpq)(l"y): ¦§¦¨§¤¤¥¤

.íéìäàk,`Ed minUA oinFnEBxzM ©£¨¦¦§¨¦§©§
,[minUaM] '`inqEaM' :qFlwpE`A§§§§§©¨¦§¨¦

keoFWl:aEzMdzFld`e xn'lM mr §¦§©¨Ÿ©£¨¦¨
'minUa iW`x(ci ,c mixiyd xiy)oke] ¨¥§¨¦§¥

xkf oFWlA mB EdEp`vn(fi ,f ilyn)xn' §¨©¦§¨¨Ÿ
mzlrnl `Ed lWnE .['oFnPwe mild £̀¨¦§¦¨¨¨§©£¨¨
scFp aFHd mgixW ,l`xUi lW¤¦§¨¥¤¥¨©¥
mdAW miaFh miUrnE zFevOn¦¦§©£¦¦¤¨¤

(miyxtn):
.'ä òèð'd rhp xW` minUAd ivrM ¨©©£¥©§¨¦£¤¨©

ocrÎobAxn`PW](hÎg ,a ziy`xa)rHIe' §©¥¤¤¤¡©©¦©
['mcTn ocrA oB midl` 'd:xg` oFWl ¡Ÿ¦©§¥¤¦¤¤¨©¥

''d rhp mild`M'minUA oin Fpi` ©£¨¦¨©¥¦§¨¦
eif :xnFlkE ,'ld`' oFWl `Ed `N ¤̀¨§Ÿ¤§©¦

xi`n mdipRoigEzOd minXM - §¥¤¥¦©¨©¦©§¦
.ld`MoFWlA miPEkn minXde §Ÿ¤§©¨©¦§¦¦§

FnM ,'ldF`'xn`PW(ak ,n diryi)dhFPd' ¤§¤¤¡©©¤
minW wCk'zaWl ld`M mgYnIe ©Ÿ¨©¦©¦§¨¥¨Ÿ¤¨¨¤

(r"aei mebxz):
.'ä òèðEpivn drihp oFWlmB ¨©§§¦¨¨¦©
,mild`a,zFpli`A wx `lexn`PW §Ÿ¨¦§Ÿ©§¦¨¤¤¡©

(dn ,`i l`ipc)'FpcR` ild` rHie'§¦©¨¢¥©©§
rAwi oFtSd Kln :minId uw z`EapA]¦§©¥©¨¦¤¤©¨¦§©
iav xdl miOi oiA' FpFnx` ild`̈¢¥©§¥©¦§©§¦
mixAEgn mildF`dW mW lr - ['WcwŸ¤©¥¤¨¨¦§¨¦
mirEhpE mivErPd zFcizie milagA©£¨¦¦¥©§¦§¦

ux`A:f dxez ¨¨¤
(f).åéìcî`An.eizFxzFx`Ade ¦¨§¨¦§¥¨§©§¥

'milFc'e mia`FW mXn iM ,oM mi`xwp¦§¨¦¥¦¦¨£¦§¦
FnM] 'ilc'A miOd z`(hi ,a zeny)mbe' ¤©©¦¦§¦§§©

.['o`Sd z` wWIe Epl dlc dlC̈Ÿ¨¨¨©©§§¤©Ÿ
FnEBxzM FWExitEiBqi' :qFlwpE`A ¥§©§§§§¦§¥

lCbi] 'idFpAn `AxziC `MlnKlOd ©§¨§¦§©¨¦§¦¦§©©¤¤
oipr z` liWnde ,[FrxGn gWOi xW £̀¤¦¨©¦©§§¦§¦¤¦§©
gFWnl KxCdW mW lr minl dkElOd©§¨§©¦©¥¤©¤¤¦§©
aFh oniql ,xdPd lv` miklOd z ¤̀©§¨¦¥¤©¨¨§¦¨
minM mzEkln zlWlW KWOYW¤¦¨¥©§¤¤©§¨§©¦

miraFPd(g"n`a): ©§¦
.íéaø íéîa Bòøæådglvd oFWl §©§§©¦©¦§©§¨¨

df `Ed,gilvie lCBzi FrxGWrxfM ¤¤©§¦§©¥§©§¦©§¤©
- miOd ipR lr rExGd.min mFwn cil ©¨©©§¥©¨¦§©§©¦

xn`PW oiprM(b ,` mildz)urM dide' §¦§¨¤¤¡©§¨¨§¥
oYi FixR xW` ,min iblR lr lEzẄ©©§¥¨¦£¤¦§¦¥
dUri xW` lke lFAi `l Edlre FYrA§¦§¨¥Ÿ¦§Ÿ£¤©£¤

'gilvi(d"ei i"tr): ©§¦©
.Bkìî ââàî íBøéåoFW`x Kln §¨¥£©©§¤¤¦

- wlnr Kln bb` z` WFAki mdNW¤¨¤¦§¤£©¤¤£¨¥
l`xUiA oFW`xd) KlOd lE`W `Ed¨©¤¤¨¦§¦§¨¥
mglPW ('mihtFX'd ztEwY xg`l§©©§©©§¦¤¦§©

xn`PW FnM ,wlnrA(gÎf ,eh `Îl`eny) ©£¨¥§¤¤¡©
bb` z` URzIe ...wlnr z` lE`W KIe'©©¨¤£¨¥©¦§Ÿ¤£©

rd lM z`e ,ig wlnr Klnmixgd m ¤¤£¨¥¨§¤¨¨¨¤¡¦
'axg itl: §¦¨¤

.Búeëìî àOpúålE`W lr aqEn Fpi` §¦©¥©§¥¨©¨
llXd on gwNW xg`l ixdW ,KlOd©¤¤¤£¥§©©¤¨©¦©¨¨

FzEklOn cxEd wlnr znglnAd`x) §¦§¤¤£¨¥©¦©§
(gkÎh miweqt mylr aqEn `Ed `N` ,¤¨¨©

Lild` EaH dn' :eiptNW `xwOd©¦§¨¤§¨¨©ŸŸ¨¤
FzEkln `VPze KWOYW - '...awri©£Ÿ¤¦¨¥§¦©¥©§

lWziA`aIW ,xzFie xzFi awri ¤¥©£Ÿ¥§¥¤¨Ÿ
eixg`(lE`W ixg`)dnlWE ceC ©£¨©£¥¨¨¦§ŸŸ

`l aEW dcEdi zEklnE] dcEdi haXn¦¥¤§¨©§§¨Ÿ
`al cizrl mB miIwzze ,lHAzYd`x) ¦§©¥§¦§©¥©¤¨¦¨Ÿ

(i ,hn ziy`xa[(g"n`a):g dxez



wlaקד zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e iyiy meil inei xeriy

(ç)ìëàé Bì íàø úôòBúk íéøönî BàéöBî ìà¥µ«¦´¦¦§©½¦§«£¬Ÿ§¥−®Ÿ©º
:õçîé åévçå íøâé íäéúîöòå åéøö íéBb¦´¨À̈§©§«Ÿ¥¤²§¨¥−§¦¨¬¦§¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆnÓ B‡ÈˆBÓ Ï‡∑ יאכל ׁשּלֹו, ורּום ּבתקף מּמצרים הּמֹוציאם אל הּזאת? הּגדּלה להם ּגֹורם מי ≈ƒƒƒ¿«ƒְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻ
צריו  ׁשהם הּגֹויים צרים ∑Ì‰È˙ÓˆÚÂ.את וכן∑Ì¯‚È.ׁשל ׁשבירה, לׁשֹון ּבֹו ּפתר ג)מנחם "לא (צפניה : ִֵֶֶַָָ¿«¿…≈∆ִֶָ¿»≈ְְְְִֵֵַַָָֹ

וכן לּבקר", כג)גרמּו מּסביב (יחזקאל ּבׁשּניו הּבׂשר ׁשּמגרר הּוא, עצם לׁשֹון אֹומר ואני ּתגרמי". "ואתֿחרׂשיה : ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ערמימּותֹו על העצם ּומעמיד ׁשּבפנים ıÁÓÈ.והּמח ÂÈvÁÂ∑ ׁשּלהם חלּקה צרים, ׁשל חּציו ּתרּגם: אֹונקלּוס ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָֹ¿ƒ»ƒ¿»ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָֻ

לׁשֹון ימחץ וכן וחצּיה) חלּקה לׁשֹון (ס"א ּפלּוגּתא. מרי חּצים, ּבעלי ה)ּכמֹו רּקתֹו".(שופטים וחלפה "ּומחצה : ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֻ
צרים, ׁשל ּבדמם ימחץ הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל חּציֹו - מּמׁש חּצים לׁשֹון לפּתר ויׁש ארצם. את ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשּיחצּו

ּכמֹו ּבדמם, ויצטּבע סח)יטּבל "מחצּתי",(תהלים ּכמֹו: מּכה, מּלׁשֹון זז ואינֹו ּבדם" רגל ּתמחץ "למען : ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹ
ונגּוע  מחּוץ ּכאּלּו נראה ּבדם .ׁשהּצבּוע ְְְְִִֶַַַָָָָָ

(è)éëøáî epîé÷é éî àéáìëe éøàk áëL òøkE ¨©¸¨©¯©«£¦²§¨¦−¦´§¦¤®§¨«£¤´
éøøàå Ceøá:øeøà E ¨½§«Ÿ£¤−¨«

i"yx£È¯‡k ·ÎL Ú¯k∑ ּובגבּורה ּבכח ּבארצם יתיּׁשבּו .ּכתרּגּומֹו: »«»««¬ƒְְְְְְְְִִַַַַָָֹ

Óe¯Â‡ח  ‡t˜z ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡c ‡‰Ï‡¡»»¿«≈ƒƒƒ¿«ƒ»¿»¿»
‡iÓÓÚ ÈÒÎ Ï‡¯NÈ Èa ÔeÏÎÈÈ dÏÈcƒ≈≈¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿«»
Ôe˜pt˙È ÔB‰ÈkÏÓ ˙f··e ÔB‰È‡Ò«¿≈¿ƒ««¿≈ƒ¿«¿

:ÔeÒÁÈ ÔB‰˙Ú¯‡Â¿«¿«¿«¿¿

ÈÏ˙ט  ‡˙ÈÏÎe ‡È¯‡k ÛB˜˙· È¯LÈ ÁeÈ¿«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿»¿≈»≈
ÔB‰È CÈËÈÏÂ ÔÈÎÈ¯a ÔB‰È CÎÈ¯a dÓÈ˜Ècƒƒƒ≈»ƒ»¿¿ƒƒ¿ƒ»¿

:ÔÈËÈÏƒƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g)íéøönî BàéöBî ìàzFtrFzM ¥¦¦¦§©¦§£
.Fl m`xdlrnl xn`p xaM df oFWl §¥¨¤§¨¤¡©§©§¨

(.ak ,bk)icM KM lr xfFg `Ed o`ke§¨¥©¨§¥
:xnFl- z`Gd dNEcBd mdl mxFB in ©¦¥¨¤©§¨©Ÿ

d `Ed ixdmixvOn m`ivFOd l` £¥¨¥©¦¨¦¦§©¦
;FNW mExe swFzAswFY FzF` mre §¤§¤§¦¤

,FNW mExelk`imBz`x`WmiFBd §¤Ÿ©©¤§¨©¦
eixv mdWl`xUi z` mixSd] ¤¥¨¨©¨¦¤¦§¨¥

xn`PW ,d"awd lW eixv FnM miaWgp¤§¨¦§¨¨¤¤¤¡©
(h ,bq diryi)'xv Fl mzxv lkA'i"yx d`x) §¨¨¨¨¨

zeny(f ,eh[(n"eviw ,m"`x):
.íäéúBîöòålWmiiFBd mzF` §©§¥¤¤¨©¦

dmixvl`xUi z`: ©¨¦¤¦§¨¥
.íøâé?'mxbi' oFWl EdnFA xzR mgpn §¨¥©§§¨¥§©¥¨©

(FA WxiR),dxiaW oFWlxnFlM ¥©§§¦¨§©
,'xFAWi mdizFnvre':okedixU' §©§¥¤¦§§¥¨¤¨
axr ia`f ...DAxwa'xwAl Enxb `l §¦§¨§¥¥¤¤Ÿ¨§©Ÿ¤

(b ,b diptv)mixVd l` dgkFz ixaC]¦§¥¥¨¤©¨¦
mia`fM mrd z` miqnFgd l`xUiA§¦§¨¥©§¦¤¨¨¦§¥¦
lM z` milkF`d dliNA miarxd̈§¥¦©©§¨¨§¦¤¨
xwFAdn mvr ExaW `l iM ,sxHd©¤¤¦Ÿ¨§¤¤¥©¤

(r"`),[oke...DzF` zizWe'diUxg z`e §¥§¨¦¨§¤£¨¤¨
'inxbY(cl ,bk l`wfgi)qFM aEzMd dOiC'] §¨¥¦¦¨©¨

Uxg ilkl l`xUil zEprxER dwWOd©©§¨§¨§¦§¨¥¦§¦¤¤
`aYXn KM ,dpTY Fl oi` xAYWPXOW¤¦¤¦§©¥¥©¨¨¨¦¤¨Ÿ
aEWi `l qFMd xaXie mzrEWY§¨¨§¦¨¥©Ÿ¨

'cFr mzFwWdl(i"yx).[lr wleg i"yx §©§¨
:mgpn ly eyexitmvr oFWl ,xnF` ip`e©£¦¥§¤¤

`EdFnM](eh ,dk ilyn)xAWY dMx oFWle' §§¨©¨¦§¨

,['mxBiExw FiENike xUAd lM zlik`e ¨¤©£¦©¨©¨¨§¦¨
itl ,mvrd mW lreiPWA xxbOW ©¥¨¤¤§¦¤§¨¥§¦¨

e aiaQn xUAdmbmiptAW gFOd ©¨¨¦¨¦§©©©¤¦§¦
,mvrdFzEninxr lr mvrd cinrnE ¨¤¤©£¦¨¤¤©©§¦

Kke .xUA `ll mFxr xzFp `EdW -¤¨¨§Ÿ¨¨§¨
`le eixv z` lk`i :aEzMd WExiR¥©¨Ÿ©¤¨¨§Ÿ
wEqRde] zFnvrd m` iM mdn xi`Wi©§¦¥¤¦¦¨£¨§©¨

'inxbY diUxg z`e',df itl WxRzi §¤£¨¤¨§¨¥¦¦§¨¥§¦¤
,zEprxERd qFkA xW` lM z` EYWIW¤¦§¤¨£¤§©§¨
xi`WnE xUAd lM lkF`W inM§¦¤¥¨©¨¨©§¦

calA zFnvrd(x"e`a)[(g"n`a): ¨£¨¦§¨
.õçîé åévçå:mBxY qElwpE`eiSge' §¦¨¦§¨§§¦§¥§¦¨

'oEpqgi oFdzrx`e' - 'ugnimvx`e] ¦§¨§©§¨§©§§§©§¨
`EdW Epcnl FnEBxY KFYnE .[lgpi¦§©¦©§¨©§¤
oFWNn ElNd zFaiYd iYW z` Wxtn§¨¥¤§¥©¥©¨¦§
ux`d zTElg oiprlE ,dTElge dIvg£¦¨©£¨§¦§©£©¨¨¤
dzidW ,xAcn aEzMd l`xUi ihaWl§¦§¥¦§¨¥©¨§©¥¤¨§¨
:FWExiR Kke .miiFBl zwNEgn ok iptl¦§¥¥§¤¤©¦§¨¥

- mixv lW Fivgd ux`ddTElg ¤§¤¨¦¨¨¤©£¨
,mdNWeihaWl l`xUi (wNgi) ugni ¤¨¤¦§©§©¥¦§¨¥¦§¨¨

E .dElgpieFnMwEqRd z` mB mBxiYW §¦§£¨§¤¦§¥©¤©¨
(bk ,hn ziy`xa)EdnhUIe'- 'miSg ilrA ©¦§§ª©£¥¦¦

- '`zEBlt ixn'FYwElgn ilrA ¨¥©§¨©£¥©£§
`A xAcn aEzMd]EdE`pVW sqFi ig ©¨§©¥§©¥¥¤§¨

,[eilr EwlgeokezaiY mB Wxtn §¨§¨¨§¥§¨¥©¥©
'ugni'M ,dIvg zErnWnAoFWl ¦§¨§©§¨£¦¨¦§
aEzMd(ek ,d mihtey)dtlge dvgnE' ©¨¨£¨§¨§¨
'FzTxz` dlhp ipiTd xag zW` lri] ©¨¨¥¥¤¤¤©¥¦¨§¨¤

cv) FzTxA FzF` drwze lfxAd czi§©©©§¤§¨§¨§©¨©

,`xqiq lW (FW`xFW`x z` dwNige Ÿ¤¦§¨§¦§¨¤Ÿ
.[oi`vgl- 'ugni' ,o`M s`eEvgIW ©£¨¦§©¨¦§¨¤¤¡
l`xUimvx` z`mdipiA dEwNgie ¦§¨¥¤©§¨¦©§¨¥¥¤
.dlgpl:elyn xg` yexit `ian i"yx §©£¨

xFYtl Wie(eiSg zaiY Wxtl)oFWl §¥¦§§¨¥¥©¦¨§
WOn 'miSg'FnM](c ,fkw mildz)miSgM' ¦¦©¨§§¦¦
,['xFAB ciAA xAcn aEzMdelW eiSg §©¦§©¨§©¥§¦¨¤

`EdÎKExAÎWFcTdmiiFBA mglPd ©¨¨©¦§¨©¦
`EdW ,l`xUi z` mixSdugniz` ©¨¦¤¦§¨¥¤¦§©¤

eiSg,mixv lW mncAxnFlMlFAhi ¦¨§¨¨¤¨¦§©¦§
rAviemzF`FnM ,mncAEpivOW §¦§©¨§¨¨§¤¨¦

:Ff zErnWnA 'ugn' oFWlornl' §©©§©§¨§©©
'mcA Llbx ugnY(ck ,gq mildz) ¦§©©§§§¨

mwp` :l`xUi mrl d"awd xn`n]©£©§©¦§¨¥¤§Ÿ
Lilbx ElAhi xW` cr LiaiF`A§§¤©£¤¦§§©§¤

[mncA.:i"yx xirneoFWl xTir mpn` §¨¨¨§¨¦©§
,'dMn' :FWExiR 'ugn'emiWxtOWM mb ©©¥©¨§©§¤§¨§¦

,mcA dliah zErnWnA FzF`ff Fpi` §©§¨§¦¨§©¥¨
dMn oFWNn,FWExiR xTirM:FnM ¦§©¨§¦©¥§

iYvgn''`Rx` ip`e(hl ,al mixac),iM ¨©§¦©£¦¤§¨¦
itl ,opiiprA zFnFC zFiErnWOd iYW§¥©©§¨§¦§¨¨§¦
uEgn ENi`M d`xp mcA rEaSdW¤©¨©§¨¦§¤§¦¨

rEbpemiSgd o`M s`e .(lEage dMn) §¨©ª¤§¨§©¨©¦¦
minFC ,miaiF`d mcA minYkOd©ª§¨¦§©¨§¦¦

mirEbpE miMn mnvr md ENi`M,oexkfd) §¦¥©§¨ª¦§¦
(y"n`:h dxez

(h).éøàk áëL òøkFWExiR ¨©¨©©£¦¥
FnEBxzMsFwza ixWi gEpi' :qFlwpE`A §©§§§§§©¦§¥¦§

,[dix`M dxEabA oFMWie gEpi] '`ix`M§©§¨¨©§¦§¦§¨§©§¥

wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f ycew zayl inei xeriy

(é)øîàiå åétk-úà ÷tñiå íòìa-ìà ÷ìa óà-øçiå©¦«©©³¨¨Æ¤¦§½̈©¦§−Ÿ¤©¨®©¸Ÿ¤
éúàø÷ éáéà á÷ì íòìa-ìà ÷ìazëøa äpäå E ¨¹̈¤¦§À̈¨³Ÿ«Ÿ§©Æ§¨¦½§¦¥Æ¥©´§¨

ìL äæ Cøá:íéîòt L ¨¥½¤−¨¬§¨¦«
i"yx£˜tÒiÂ∑זֹו על זֹו .הּכה «ƒ¿…ִַָ

(àé)Eãaëà ãak ézøîà EîB÷î-ìà Eì-çøa äzòå§©−̈§©§´¤§¤®¨©̧§¦Æ©¥´£©¤§½
:ãBákî ýåýé Eòðî äpäå§¦¥²§¨«£¬§Ÿ̈−¦¨«

(áé)éëàìî-ìà íb àìä ÷ìa-ìà íòìa øîàiåE ©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨¨®£ÀŸ©¯¤©§¨¤²
:øîàì ézøac éìà zçìL-øLà£¤¨©¬§¨¥©−¦©¬§¦¥«Ÿ

(âé)ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî ÷ìá éì-ïzé-íà¦¦¤¦̧¨¹̈§´Ÿ¥»¤´¤§¨¨¼´Ÿ©À
éalî äòø Bà äáBè úBNòì ýåýé ét-úà øáòì©«£ŸÆ¤¦´§Ÿ̈½©«£¬¨²¬¨−̈¦¦¦®

:øaãà Búà ýåýé øaãé-øLà£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬£©¥«
i"yx£'‰ ÈtŒ˙‡ ¯·ÚÏ∑ ֿהּואּבהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשּנבאׁש ׁשּידע לפי ּבראׁשֹונה, ׁשאמר ּכמֹו "אלהי" נאמר לא ּכאן «¬…∆ƒְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

.ונטרד  ְְִַ

ß fenz 'f ycew zay ß

(ãé)äNòé øLà Eöòéà äëì énòì CìBä éððä äzòå§©¾̈¦«§¦¬¥−§©¦®§¨Æ¦¨´§½£¤̧©«£¤¹
:íéîiä úéøçàa Enòì äfä íòä̈¨¬©¤²§©§−§©«£¦¬©¨¦«

i"yx£ÈnÚÏ CÏB‰∑ מעלי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּנסּתּלק עּמי, ּכׁשאר הריני ‡EˆÚÈ.מעּתה ‰ÎÏ∑ּל מה ≈¿«ƒְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ¿»ƒ»¿ְַ
ּב"חלק" ּכדאיתא כּו', הּוא זּמה ׂשֹונא אּלּו ׁשל אלהיהם העצה? היא ּומה קה)לעׂשֹות. ׁשּבלעם (סנהדרין ּתדע . ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

נאמר ׁשהרי ּבזּמה, להכׁשילם זֹו עצה לא)הּׂשיא ּבלעם"(במדבר ּבדבר יׂשראל לבני היּו הּנה "הן :.¯L‡ ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ¬∆

È‰B„ÈÏי  ÔÈÙ˜Le ÌÚÏ·a ˜Ï·„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»¿»»¿ƒ¿»¿»ƒƒƒƒ
‡‰Â C˙È¯˜ È‡Ò ËÏÈÓÏ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»¿≈««¿«¿ƒ»¿»

:ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc ÔB‰Ï ˙Î¯·Ó ‡Î¯a»»»¿»¿«¿¿«¿«ƒ¿ƒ

È˜¯‡יא  ˙È¯Ó‡ C¯˙‡Ï CÏ ÏÈÊ ÔÚÎe¿«ƒ»¿«¿»¬»ƒ¿»»
:¯˜È ÔÓ ÈÈ CÚÓ ‡‰Â Cp¯wÈ‡¬«¿ƒ»¿»¿»»¿»ƒ¿»

Ècיב  CÈc‚Ê‡Ï Û‡ ‡Ï‰ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¬»«¿ƒ¿«»ƒ
:¯ÓÈÓÏ ˙ÈÏlÓ È˙ÂÏ ˙ÁlL«¿«¿»ƒ«≈ƒ¿≈»

ÈÏ˙יג  ·‰„e ÛÒk d˙È· ÈÏÓ ˜Ï· ÈÏ ÔzÈ Ì‡ƒƒ∆ƒ»»¿≈≈≈¿«¿«≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ ¯aÚÓÏ eL¯ ÈÏƒ¿¿∆¿««¿≈«≈¿»«¿»
ÏlÓÈc È˙eÚ¯Ó ‡˙LÈ· B‡ ‡˙·Ë „aÚÓÏ¿∆¿««¿»ƒ¿»≈¿ƒƒ«≈

:ÏlÓ‡ d˙È ÈÈ¿»»≈¬«≈

‡CÈkÏÓיד  ‡˙È‡ ÈnÚÏ ÏÊ‡ ‡‡ ‡‰ ÔÚÎe¿«»¬»»≈¿«ƒƒ»¬«¿ƒ»
ÔÈ„‰ ‡nÚ „aÚÈ„ ‡Ó CÏ ÈeÁ‡Â „aÚ˙„ ‡Ó»¿«¿≈«¬«≈»»¿«¿≈«»»≈

:‡iÓBÈ ÛBÒa CnÚÏ¿«»¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

l`xUIWgkA mvx`a EaXizi ¤¦§¨¥¦§©§§©§¨§Ÿ©
:dxEabEi dxez §¨

(i).÷BtñiådMdeici zFRM z`Fflr ©¦§¦¨¤©¨¨©
FfFYlgFYW xrhvOd KxcM]§¤¤©¦§©¥¤©§

[dafkp:`i dxez ¦§§¨
(bi).'ä ét úà øBáòìxn`p `l o`M ©£¤¦¨Ÿ¤¡©

dpFW`xA xn`PW FnM 'idl`'lirl) ¡Ÿ¨§¤¤¡©¨¦¨
(gi ,ak'idl` 'd iR z` xarl lkE` `l'Ÿ©©£Ÿ¤¦¡Ÿ¨

dxWn d"awd did oiicr f` iM -¦¨£©¦¨¨©§¤
eil` Fqgiin mrlA dide ,eilr FzpikW§¦¨¨¨§¨¨¦§¨§©£¥¨

eidl`' `EdW,oM xn` `l o`M la` ,' ¤¡Ÿ¨£¨¨Ÿ¨©¥
ÎKExAÎWFcTdA W`aPW rcIW itl§¦¤¨©¤¦§©§©¨¨

- cxhpe `EddUrpe eipirA lwlwzp §¦§©¦§©§¥§¥¨§©£¨
WxFbn `Ed ixd dYrnE ,Fl iE`pÜ¥©¨£¥§¨

oNdlcM ,EPOn(i"`a):ci dxez ¦¤§¦§©¨

(ci).énòì CìBäippd' xnFl Fl did ¥§©¦¨¨©¦§¦
'inFwnl KlFd(dk weqt oldlck).hwpe ¥¦§¦§¨©

iM Fl fFnxl 'iOrl'ipixd dYrn §©¦¦§¦¥©¨£¥¦
iOr x`Wkitl (hEWR mc`M) ¦§¨©¦§¨¨¨§¦

eilrn `EdÎKExAÎWFcTd wNYqPW¤¦§©¥©¨¨¥¨¨
mllwl WTiaE FpFvx cbp KldW lr©¤¨©¤¤§¦¥§©§¨
rci xaM ,oNdl Exn`PW zF`EaPde]§©§¤¤¤§§©¨§¨¨©
mcFw Fl dxn`PW d`EapA mrlA ozF`¨¦§¨¦§¨¤¤¤§¨¤

okl(yeal)[(n"eviw): ¨¥
.Eöòéà äëìmrl rxdl LpFvxA m` §¨¦¨§¦¦§§§¨©¨¨

dvr Ll oY` ,dGd.zFUrl LN dn ©¤¤¥§¥¨©§©£
EN` lW mdidl`' - dvrd `id dnE©¦¨¥¨¡Ÿ¥¤¤¥

,`Ed dOf `pFUmzF` liWkY xW`ke ¥¦¨§©£¤©§¦¨
z` d"awd wNqi if` ,df `hgA§¥§¤£©§©¥¤

e 'mdn FzpikWa `zi`cM ,'Ekwxt §¦¨¥¤§¦§¦¨§¤¤

'wlg'(.ew oixcdpq).WxiR `l o`M ,mpn` ¥¤¨§¨¨Ÿ¥©
xg` mFwOnE ,dvrd idn aEzMdrcY ©¨©¦¨¥¨¦¨©¥¥©

mliWkdl Ff dvr `iVd mrlAW¤¦§¨¦¦¥¨§©§¦¨
xn`p ixdW ,dOfA(fh ,`l onwl)od' §¦¨¤£¥¤¡©¥

'mrlA xacA l`xUi ipal Eid dPd¥¨¨¦§¥¦§¨¥¦§©¦§¨
znglOn mixfFgd l` dWn ixaC]¦§¥¤¤©§¦¦¦§¤¤
dOl :iaXA EgwlPW miWPd mr oicn¦§¨¦©¨¦¤¦§§©¤¦¨¨
z` EliWkd od `ld ,ozF` mziigd¤¡¦¤¨£Ÿ¥¦§¦¤

[mrlA zvr iR lr l`xUi: ¦§¨¥©¦£©¦§¨
.Enòì äfä íòä äNòé øLà`xwn £¤©£¤¨¨©¤§©§¦§¨

,df `Ed xvwLvri`' oFWNd KFYOW ¨¨¤¤¦©¨¦¨§
ENi`M dnFC 'dGd mrd dUri xW £̀¤©£¤¨¨©¤¤§¦
ipW `N` oM Fpi`e ,cg` xn`n lMd©Ÿ©£¨¤¨§¥¥¤¨§¥

:Fl xn` mixacmliWkdl Lvri` §¨¦¨©¦¨§§©§¦¨
,`hgAecFrodX dn Ll xnF` §¥§§©§©¤¥



קה wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e iyiy meil inei xeriy

(ç)ìëàé Bì íàø úôòBúk íéøönî BàéöBî ìà¥µ«¦´¦¦§©½¦§«£¬Ÿ§¥−®Ÿ©º
:õçîé åévçå íøâé íäéúîöòå åéøö íéBb¦´¨À̈§©§«Ÿ¥¤²§¨¥−§¦¨¬¦§¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆnÓ B‡ÈˆBÓ Ï‡∑ יאכל ׁשּלֹו, ורּום ּבתקף מּמצרים הּמֹוציאם אל הּזאת? הּגדּלה להם ּגֹורם מי ≈ƒƒƒ¿«ƒְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻ
צריו  ׁשהם הּגֹויים צרים ∑Ì‰È˙ÓˆÚÂ.את וכן∑Ì¯‚È.ׁשל ׁשבירה, לׁשֹון ּבֹו ּפתר ג)מנחם "לא (צפניה : ִֵֶֶַָָ¿«¿…≈∆ִֶָ¿»≈ְְְְִֵֵַַָָֹ

וכן לּבקר", כג)גרמּו מּסביב (יחזקאל ּבׁשּניו הּבׂשר ׁשּמגרר הּוא, עצם לׁשֹון אֹומר ואני ּתגרמי". "ואתֿחרׂשיה : ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ערמימּותֹו על העצם ּומעמיד ׁשּבפנים ıÁÓÈ.והּמח ÂÈvÁÂ∑ ׁשּלהם חלּקה צרים, ׁשל חּציו ּתרּגם: אֹונקלּוס ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָֹ¿ƒ»ƒ¿»ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָֻ

לׁשֹון ימחץ וכן וחצּיה) חלּקה לׁשֹון (ס"א ּפלּוגּתא. מרי חּצים, ּבעלי ה)ּכמֹו רּקתֹו".(שופטים וחלפה "ּומחצה : ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֻ
צרים, ׁשל ּבדמם ימחץ הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל חּציֹו - מּמׁש חּצים לׁשֹון לפּתר ויׁש ארצם. את ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשּיחצּו

ּכמֹו ּבדמם, ויצטּבע סח)יטּבל "מחצּתי",(תהלים ּכמֹו: מּכה, מּלׁשֹון זז ואינֹו ּבדם" רגל ּתמחץ "למען : ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹ
ונגּוע  מחּוץ ּכאּלּו נראה ּבדם .ׁשהּצבּוע ְְְְִִֶַַַָָָָָ

(è)éëøáî epîé÷é éî àéáìëe éøàk áëL òøkE ¨©¸¨©¯©«£¦²§¨¦−¦´§¦¤®§¨«£¤´
éøøàå Ceøá:øeøà E ¨½§«Ÿ£¤−¨«

i"yx£È¯‡k ·ÎL Ú¯k∑ ּובגבּורה ּבכח ּבארצם יתיּׁשבּו .ּכתרּגּומֹו: »«»««¬ƒְְְְְְְְִִַַַַָָֹ

Óe¯Â‡ח  ‡t˜z ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡c ‡‰Ï‡¡»»¿«≈ƒƒƒ¿«ƒ»¿»¿»
‡iÓÓÚ ÈÒÎ Ï‡¯NÈ Èa ÔeÏÎÈÈ dÏÈcƒ≈≈¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿«»
Ôe˜pt˙È ÔB‰ÈkÏÓ ˙f··e ÔB‰È‡Ò«¿≈¿ƒ««¿≈ƒ¿«¿

:ÔeÒÁÈ ÔB‰˙Ú¯‡Â¿«¿«¿«¿¿

ÈÏ˙ט  ‡˙ÈÏÎe ‡È¯‡k ÛB˜˙· È¯LÈ ÁeÈ¿«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿»¿≈»≈
ÔB‰È CÈËÈÏÂ ÔÈÎÈ¯a ÔB‰È CÎÈ¯a dÓÈ˜Ècƒƒƒ≈»ƒ»¿¿ƒƒ¿ƒ»¿

:ÔÈËÈÏƒƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g)íéøönî BàéöBî ìàzFtrFzM ¥¦¦¦§©¦§£
.Fl m`xdlrnl xn`p xaM df oFWl §¥¨¤§¨¤¡©§©§¨

(.ak ,bk)icM KM lr xfFg `Ed o`ke§¨¥©¨§¥
:xnFl- z`Gd dNEcBd mdl mxFB in ©¦¥¨¤©§¨©Ÿ

d `Ed ixdmixvOn m`ivFOd l` £¥¨¥©¦¨¦¦§©¦
;FNW mExe swFzAswFY FzF` mre §¤§¤§¦¤

,FNW mExelk`imBz`x`WmiFBd §¤Ÿ©©¤§¨©¦
eixv mdWl`xUi z` mixSd] ¤¥¨¨©¨¦¤¦§¨¥

xn`PW ,d"awd lW eixv FnM miaWgp¤§¨¦§¨¨¤¤¤¡©
(h ,bq diryi)'xv Fl mzxv lkA'i"yx d`x) §¨¨¨¨¨

zeny(f ,eh[(n"eviw ,m"`x):
.íäéúBîöòålWmiiFBd mzF` §©§¥¤¤¨©¦

dmixvl`xUi z`: ©¨¦¤¦§¨¥
.íøâé?'mxbi' oFWl EdnFA xzR mgpn §¨¥©§§¨¥§©¥¨©

(FA WxiR),dxiaW oFWlxnFlM ¥©§§¦¨§©
,'xFAWi mdizFnvre':okedixU' §©§¥¤¦§§¥¨¤¨
axr ia`f ...DAxwa'xwAl Enxb `l §¦§¨§¥¥¤¤Ÿ¨§©Ÿ¤

(b ,b diptv)mixVd l` dgkFz ixaC]¦§¥¥¨¤©¨¦
mia`fM mrd z` miqnFgd l`xUiA§¦§¨¥©§¦¤¨¨¦§¥¦
lM z` milkF`d dliNA miarxd̈§¥¦©©§¨¨§¦¤¨
xwFAdn mvr ExaW `l iM ,sxHd©¤¤¦Ÿ¨§¤¤¥©¤

(r"`),[oke...DzF` zizWe'diUxg z`e §¥§¨¦¨§¤£¨¤¨
'inxbY(cl ,bk l`wfgi)qFM aEzMd dOiC'] §¨¥¦¦¨©¨

Uxg ilkl l`xUil zEprxER dwWOd©©§¨§¨§¦§¨¥¦§¦¤¤
`aYXn KM ,dpTY Fl oi` xAYWPXOW¤¦¤¦§©¥¥©¨¨¨¦¤¨Ÿ
aEWi `l qFMd xaXie mzrEWY§¨¨§¦¨¥©Ÿ¨

'cFr mzFwWdl(i"yx).[lr wleg i"yx §©§¨
:mgpn ly eyexitmvr oFWl ,xnF` ip`e©£¦¥§¤¤

`EdFnM](eh ,dk ilyn)xAWY dMx oFWle' §§¨©¨¦§¨

,['mxBiExw FiENike xUAd lM zlik`e ¨¤©£¦©¨©¨¨§¦¨
itl ,mvrd mW lreiPWA xxbOW ©¥¨¤¤§¦¤§¨¥§¦¨

e aiaQn xUAdmbmiptAW gFOd ©¨¨¦¨¦§©©©¤¦§¦
,mvrdFzEninxr lr mvrd cinrnE ¨¤¤©£¦¨¤¤©©§¦

Kke .xUA `ll mFxr xzFp `EdW -¤¨¨§Ÿ¨¨§¨
`le eixv z` lk`i :aEzMd WExiR¥©¨Ÿ©¤¨¨§Ÿ
wEqRde] zFnvrd m` iM mdn xi`Wi©§¦¥¤¦¦¨£¨§©¨

'inxbY diUxg z`e',df itl WxRzi §¤£¨¤¨§¨¥¦¦§¨¥§¦¤
,zEprxERd qFkA xW` lM z` EYWIW¤¦§¤¨£¤§©§¨
xi`WnE xUAd lM lkF`W inM§¦¤¥¨©¨¨©§¦

calA zFnvrd(x"e`a)[(g"n`a): ¨£¨¦§¨
.õçîé åévçå:mBxY qElwpE`eiSge' §¦¨¦§¨§§¦§¥§¦¨

'oEpqgi oFdzrx`e' - 'ugnimvx`e] ¦§¨§©§¨§©§§§©§¨
`EdW Epcnl FnEBxY KFYnE .[lgpi¦§©¦©§¨©§¤
oFWNn ElNd zFaiYd iYW z` Wxtn§¨¥¤§¥©¥©¨¦§
ux`d zTElg oiprlE ,dTElge dIvg£¦¨©£¨§¦§©£©¨¨¤
dzidW ,xAcn aEzMd l`xUi ihaWl§¦§¥¦§¨¥©¨§©¥¤¨§¨
:FWExiR Kke .miiFBl zwNEgn ok iptl¦§¥¥§¤¤©¦§¨¥

- mixv lW Fivgd ux`ddTElg ¤§¤¨¦¨¨¤©£¨
,mdNWeihaWl l`xUi (wNgi) ugni ¤¨¤¦§©§©¥¦§¨¥¦§¨¨

E .dElgpieFnMwEqRd z` mB mBxiYW §¦§£¨§¤¦§¥©¤©¨
(bk ,hn ziy`xa)EdnhUIe'- 'miSg ilrA ©¦§§ª©£¥¦¦

- '`zEBlt ixn'FYwElgn ilrA ¨¥©§¨©£¥©£§
`A xAcn aEzMd]EdE`pVW sqFi ig ©¨§©¥§©¥¥¤§¨

,[eilr EwlgeokezaiY mB Wxtn §¨§¨¨§¥§¨¥©¥©
'ugni'M ,dIvg zErnWnAoFWl ¦§¨§©§¨£¦¨¦§
aEzMd(ek ,d mihtey)dtlge dvgnE' ©¨¨£¨§¨§¨
'FzTxz` dlhp ipiTd xag zW` lri] ©¨¨¥¥¤¤¤©¥¦¨§¨¤

cv) FzTxA FzF` drwze lfxAd czi§©©©§¤§¨§¨§©¨©

,`xqiq lW (FW`xFW`x z` dwNige Ÿ¤¦§¨§¦§¨¤Ÿ
.[oi`vgl- 'ugni' ,o`M s`eEvgIW ©£¨¦§©¨¦§¨¤¤¡
l`xUimvx` z`mdipiA dEwNgie ¦§¨¥¤©§¨¦©§¨¥¥¤
.dlgpl:elyn xg` yexit `ian i"yx §©£¨

xFYtl Wie(eiSg zaiY Wxtl)oFWl §¥¦§§¨¥¥©¦¨§
WOn 'miSg'FnM](c ,fkw mildz)miSgM' ¦¦©¨§§¦¦
,['xFAB ciAA xAcn aEzMdelW eiSg §©¦§©¨§©¥§¦¨¤

`EdÎKExAÎWFcTdmiiFBA mglPd ©¨¨©¦§¨©¦
`EdW ,l`xUi z` mixSdugniz` ©¨¦¤¦§¨¥¤¦§©¤

eiSg,mixv lW mncAxnFlMlFAhi ¦¨§¨¨¤¨¦§©¦§
rAviemzF`FnM ,mncAEpivOW §¦§©¨§¨¨§¤¨¦

:Ff zErnWnA 'ugn' oFWlornl' §©©§©§¨§©©
'mcA Llbx ugnY(ck ,gq mildz) ¦§©©§§§¨

mwp` :l`xUi mrl d"awd xn`n]©£©§©¦§¨¥¤§Ÿ
Lilbx ElAhi xW` cr LiaiF`A§§¤©£¤¦§§©§¤

[mncA.:i"yx xirneoFWl xTir mpn` §¨¨¨§¨¦©§
,'dMn' :FWExiR 'ugn'emiWxtOWM mb ©©¥©¨§©§¤§¨§¦

,mcA dliah zErnWnA FzF`ff Fpi` §©§¨§¦¨§©¥¨
dMn oFWNn,FWExiR xTirM:FnM ¦§©¨§¦©¥§

iYvgn''`Rx` ip`e(hl ,al mixac),iM ¨©§¦©£¦¤§¨¦
itl ,opiiprA zFnFC zFiErnWOd iYW§¥©©§¨§¦§¨¨§¦
uEgn ENi`M d`xp mcA rEaSdW¤©¨©§¨¦§¤§¦¨

rEbpemiSgd o`M s`e .(lEage dMn) §¨©ª¤§¨§©¨©¦¦
minFC ,miaiF`d mcA minYkOd©ª§¨¦§©¨§¦¦

mirEbpE miMn mnvr md ENi`M,oexkfd) §¦¥©§¨ª¦§¦
(y"n`:h dxez

(h).éøàk áëL òøkFWExiR ¨©¨©©£¦¥
FnEBxzMsFwza ixWi gEpi' :qFlwpE`A §©§§§§§©¦§¥¦§

,[dix`M dxEabA oFMWie gEpi] '`ix`M§©§¨¨©§¦§¦§¨§©§¥

wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f ycew zayl inei xeriy

(é)øîàiå åétk-úà ÷tñiå íòìa-ìà ÷ìa óà-øçiå©¦«©©³¨¨Æ¤¦§½̈©¦§−Ÿ¤©¨®©¸Ÿ¤
éúàø÷ éáéà á÷ì íòìa-ìà ÷ìazëøa äpäå E ¨¹̈¤¦§À̈¨³Ÿ«Ÿ§©Æ§¨¦½§¦¥Æ¥©´§¨

ìL äæ Cøá:íéîòt L ¨¥½¤−¨¬§¨¦«
i"yx£˜tÒiÂ∑זֹו על זֹו .הּכה «ƒ¿…ִַָ

(àé)Eãaëà ãak ézøîà EîB÷î-ìà Eì-çøa äzòå§©−̈§©§´¤§¤®¨©̧§¦Æ©¥´£©¤§½
:ãBákî ýåýé Eòðî äpäå§¦¥²§¨«£¬§Ÿ̈−¦¨«

(áé)éëàìî-ìà íb àìä ÷ìa-ìà íòìa øîàiåE ©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨¨®£ÀŸ©¯¤©§¨¤²
:øîàì ézøac éìà zçìL-øLà£¤¨©¬§¨¥©−¦©¬§¦¥«Ÿ

(âé)ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî ÷ìá éì-ïzé-íà¦¦¤¦̧¨¹̈§´Ÿ¥»¤´¤§¨¨¼´Ÿ©À
éalî äòø Bà äáBè úBNòì ýåýé ét-úà øáòì©«£ŸÆ¤¦´§Ÿ̈½©«£¬¨²¬¨−̈¦¦¦®

:øaãà Búà ýåýé øaãé-øLà£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬£©¥«
i"yx£'‰ ÈtŒ˙‡ ¯·ÚÏ∑ ֿהּואּבהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשּנבאׁש ׁשּידע לפי ּבראׁשֹונה, ׁשאמר ּכמֹו "אלהי" נאמר לא ּכאן «¬…∆ƒְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

.ונטרד  ְְִַ

ß fenz 'f ycew zay ß

(ãé)äNòé øLà Eöòéà äëì énòì CìBä éððä äzòå§©¾̈¦«§¦¬¥−§©¦®§¨Æ¦¨´§½£¤̧©«£¤¹
:íéîiä úéøçàa Enòì äfä íòä̈¨¬©¤²§©§−§©«£¦¬©¨¦«

i"yx£ÈnÚÏ CÏB‰∑ מעלי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּנסּתּלק עּמי, ּכׁשאר הריני ‡EˆÚÈ.מעּתה ‰ÎÏ∑ּל מה ≈¿«ƒְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ¿»ƒ»¿ְַ
ּב"חלק" ּכדאיתא כּו', הּוא זּמה ׂשֹונא אּלּו ׁשל אלהיהם העצה? היא ּומה קה)לעׂשֹות. ׁשּבלעם (סנהדרין ּתדע . ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

נאמר ׁשהרי ּבזּמה, להכׁשילם זֹו עצה לא)הּׂשיא ּבלעם"(במדבר ּבדבר יׂשראל לבני היּו הּנה "הן :.¯L‡ ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ¬∆

È‰B„ÈÏי  ÔÈÙ˜Le ÌÚÏ·a ˜Ï·„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»¿»»¿ƒ¿»¿»ƒƒƒƒ
‡‰Â C˙È¯˜ È‡Ò ËÏÈÓÏ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»¿≈««¿«¿ƒ»¿»

:ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc ÔB‰Ï ˙Î¯·Ó ‡Î¯a»»»¿»¿«¿¿«¿«ƒ¿ƒ

È˜¯‡יא  ˙È¯Ó‡ C¯˙‡Ï CÏ ÏÈÊ ÔÚÎe¿«ƒ»¿«¿»¬»ƒ¿»»
:¯˜È ÔÓ ÈÈ CÚÓ ‡‰Â Cp¯wÈ‡¬«¿ƒ»¿»¿»»¿»ƒ¿»

Ècיב  CÈc‚Ê‡Ï Û‡ ‡Ï‰ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¬»«¿ƒ¿«»ƒ
:¯ÓÈÓÏ ˙ÈÏlÓ È˙ÂÏ ˙ÁlL«¿«¿»ƒ«≈ƒ¿≈»

ÈÏ˙יג  ·‰„e ÛÒk d˙È· ÈÏÓ ˜Ï· ÈÏ ÔzÈ Ì‡ƒƒ∆ƒ»»¿≈≈≈¿«¿«≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ ¯aÚÓÏ eL¯ ÈÏƒ¿¿∆¿««¿≈«≈¿»«¿»
ÏlÓÈc È˙eÚ¯Ó ‡˙LÈ· B‡ ‡˙·Ë „aÚÓÏ¿∆¿««¿»ƒ¿»≈¿ƒƒ«≈

:ÏlÓ‡ d˙È ÈÈ¿»»≈¬«≈

‡CÈkÏÓיד  ‡˙È‡ ÈnÚÏ ÏÊ‡ ‡‡ ‡‰ ÔÚÎe¿«»¬»»≈¿«ƒƒ»¬«¿ƒ»
ÔÈ„‰ ‡nÚ „aÚÈ„ ‡Ó CÏ ÈeÁ‡Â „aÚ˙„ ‡Ó»¿«¿≈«¬«≈»»¿«¿≈«»»≈

:‡iÓBÈ ÛBÒa CnÚÏ¿«»¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

l`xUIWgkA mvx`a EaXizi ¤¦§¨¥¦§©§§©§¨§Ÿ©
:dxEabEi dxez §¨

(i).÷BtñiådMdeici zFRM z`Fflr ©¦§¦¨¤©¨¨©
FfFYlgFYW xrhvOd KxcM]§¤¤©¦§©¥¤©§

[dafkp:`i dxez ¦§§¨
(bi).'ä ét úà øBáòìxn`p `l o`M ©£¤¦¨Ÿ¤¡©

dpFW`xA xn`PW FnM 'idl`'lirl) ¡Ÿ¨§¤¤¡©¨¦¨
(gi ,ak'idl` 'd iR z` xarl lkE` `l'Ÿ©©£Ÿ¤¦¡Ÿ¨

dxWn d"awd did oiicr f` iM -¦¨£©¦¨¨©§¤
eil` Fqgiin mrlA dide ,eilr FzpikW§¦¨¨¨§¨¨¦§¨§©£¥¨

eidl`' `EdW,oM xn` `l o`M la` ,' ¤¡Ÿ¨£¨¨Ÿ¨©¥
ÎKExAÎWFcTdA W`aPW rcIW itl§¦¤¨©¤¦§©§©¨¨

- cxhpe `EddUrpe eipirA lwlwzp §¦§©¦§©§¥§¥¨§©£¨
WxFbn `Ed ixd dYrnE ,Fl iE`pÜ¥©¨£¥§¨

oNdlcM ,EPOn(i"`a):ci dxez ¦¤§¦§©¨

(ci).énòì CìBäippd' xnFl Fl did ¥§©¦¨¨©¦§¦
'inFwnl KlFd(dk weqt oldlck).hwpe ¥¦§¦§¨©

iM Fl fFnxl 'iOrl'ipixd dYrn §©¦¦§¦¥©¨£¥¦
iOr x`Wkitl (hEWR mc`M) ¦§¨©¦§¨¨¨§¦

eilrn `EdÎKExAÎWFcTd wNYqPW¤¦§©¥©¨¨¥¨¨
mllwl WTiaE FpFvx cbp KldW lr©¤¨©¤¤§¦¥§©§¨
rci xaM ,oNdl Exn`PW zF`EaPde]§©§¤¤¤§§©¨§¨¨©
mcFw Fl dxn`PW d`EapA mrlA ozF`¨¦§¨¦§¨¤¤¤§¨¤

okl(yeal)[(n"eviw): ¨¥
.Eöòéà äëìmrl rxdl LpFvxA m` §¨¦¨§¦¦§§§¨©¨¨

dvr Ll oY` ,dGd.zFUrl LN dn ©¤¤¥§¥¨©§©£
EN` lW mdidl`' - dvrd `id dnE©¦¨¥¨¡Ÿ¥¤¤¥

,`Ed dOf `pFUmzF` liWkY xW`ke ¥¦¨§©£¤©§¦¨
z` d"awd wNqi if` ,df `hgA§¥§¤£©§©¥¤

e 'mdn FzpikWa `zi`cM ,'Ekwxt §¦¨¥¤§¦§¦¨§¤¤

'wlg'(.ew oixcdpq).WxiR `l o`M ,mpn` ¥¤¨§¨¨Ÿ¥©
xg` mFwOnE ,dvrd idn aEzMdrcY ©¨©¦¨¥¨¦¨©¥¥©

mliWkdl Ff dvr `iVd mrlAW¤¦§¨¦¦¥¨§©§¦¨
xn`p ixdW ,dOfA(fh ,`l onwl)od' §¦¨¤£¥¤¡©¥

'mrlA xacA l`xUi ipal Eid dPd¥¨¨¦§¥¦§¨¥¦§©¦§¨
znglOn mixfFgd l` dWn ixaC]¦§¥¤¤©§¦¦¦§¤¤
dOl :iaXA EgwlPW miWPd mr oicn¦§¨¦©¨¦¤¦§§©¤¦¨¨
z` EliWkd od `ld ,ozF` mziigd¤¡¦¤¨£Ÿ¥¦§¦¤

[mrlA zvr iR lr l`xUi: ¦§¨¥©¦£©¦§¨
.Enòì äfä íòä äNòé øLà`xwn £¤©£¤¨¨©¤§©§¦§¨

,df `Ed xvwLvri`' oFWNd KFYOW ¨¨¤¤¦©¨¦¨§
ENi`M dnFC 'dGd mrd dUri xW £̀¤©£¤¨¨©¤¤§¦
ipW `N` oM Fpi`e ,cg` xn`n lMd©Ÿ©£¨¤¨§¥¥¤¨§¥

:Fl xn` mixacmliWkdl Lvri` §¨¦¨©¦¨§§©§¦¨
,`hgAecFrodX dn Ll xnF` §¥§§©§©¤¥



wlaקו zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f ycew zayl inei xeriy
EnÚÏ ‰f‰ ÌÚ‰ ‰NÚÈ∑ למֹואב להרע עתידין ּׁשהן מה ל ואמר להכׁשילם איעצ זה: הּוא קצר מקרא «¬∆»»«∆¿«¿ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

הּימים מֹואב.ּבאחרית ּפאתי וכּו'ּומחץ ויקטֹול העברי קצּור מפרׁש .הּתרגּום ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ

(åè)íàðe øòá Bða íòìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
:ïéòä íúL øábä©¤−¤§ª¬¨¨«¦

(æè)äæçî ïBéìò úòc òãéå ìà-éøîà òîL íàð§ªÀŸ¥̧©Æ¦§¥¥½§Ÿ¥−©©´©¤§®©«£¥³
:íéðéò éeìâe ìôð äæçé écL©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬¥¨«¦

i"yx£ÔBÈÏÚ ˙Úc Ú„ÈÂ∑('ב ק"ה ּבּה(סנהדרין ׁשּכֹועס הּׁשעה .לכּון ¿…≈«««∆¿ְֵֵֶַַָָָ

(æé)áëBk Cøc áBø÷ àìå epøeLà äzò àìå epàøà¤§¤̧Æ§´Ÿ©½̈£¤−§´Ÿ¨®¨©¸¹̈
áàBî éúàt õçîe ìàøNiî èáL í÷å á÷òiî¦©«£ÀŸ§¨¬¥̧¤Æ¦¦§¨¥½¨©Æ©«£¥´½̈

:úL-éða-ìk ø÷ø÷å§©§©−¨§¥¥«
i"yx£ep‡¯‡∑ זמן לאחר אּלא הּוא עּתה לא א ּוגדּלתֹו, יעקב ׁשל ׁשבחֹו אני ÎBk·.רֹואה C¯c∑,ּכתרּגּומֹו ∆¿∆ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ»«»ְְַ

ב)לׁשֹון מּזל (איכה יקּום ּכלֹומר, דישטינ"ט, ּובלע"ז ּכחץ. עֹובר ׁשהּכֹוכב קׁשּתֹו"; ּדר" :.Ë·L Ì˜Â∑מל ְְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָ¿»≈∆ֶֶ
ּומֹוׁשל  BÓ‡·.רֹודה È˙‡t ıÁÓe∑ּבֹו ׁשּנאמר ּדוד ח)זה ב ׁשניֿחבלים (שמואל וימּדד ארצה אֹותם "הׁשּכב : ֵֶ»««¬≈»ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
וגֹו'" ּכמֹו∑Â˜¯˜¯.להמית קֹורה, יט)לׁשֹון קרּתי",(מ"ב נא)"אני נּקרּתם",(ישעיה ּבֹור ל)"ּומּקבת "יּקרּוה (משלי : ְְִָ¿«¿«ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָֻ

ּבלע"ז  פוריי"ר נחל". הראׁשֹון ∑LŒÈaŒÏk˙.עֹורבי אדם ׁשל ּבנֹו ׁשת מן יצאּו ׁשּכּלם האּמֹות, .ּכל ְְֵַַַַ»¿≈≈ְְִִֵֶֶָָָָָָָֻֻ

BÚa¯טו  d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈

ÚcÓטז  Ú„ÈÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ÚÓLc ¯Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»≈ƒ«««
·ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„˜ ÔÓ eÊÁ ‰‡lÚ Ì„˜ ÔÓƒ√»ƒ»»≈ƒ√»««»≈¿ƒ

:dÏ ÈÏb˙Óeƒ¿¿≈≈

˜¯È·יז  È‰B˙È‡ ‡ÏÂ d˙ÈÎÒ ÔÚÎ ‡ÏÂ d˙ÈÊÁ¬ƒ≈¿»¿«¿ƒ≈¿»ƒƒ»ƒ
‡ÁÈLÓ ‡a¯˙ÈÂ ·˜ÚiÓ ‡kÏÓ Ìe˜È „k«¿«¿»ƒ«¬…¿ƒ¿«»¿ƒ»
ÏÎa ËBÏLÈÂ ·‡BÓ È·¯·¯ ÏBË˜ÈÂ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿¿≈»¿ƒ¿¿»

:‡L‡ Èa¿≈¡»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

zixg`A a`Fnl rxdl oicizr£¦¦§¨©§¨§©£¦
- minIdxn`PW FnMiz`R ugnE' ©¨¦§¤¤¡©¨©©£¥

'a`Fn(fi weqt onwl).eWxtn mEBxYd ¨§©©§§¨¥
- ixard xvFwqFlwpE` mEBxY ¤¨¦§¦©§§§

`xwOdW mixaCd z` o`M milWn©§¦¨¤©§¨¦¤©¦§¨
:mBxiY KMW .mzF` xiqgde xSiw¦¥§¤¡¦¨¤¨¦§¥
`n Kl iEg`e ,cArzc `n Kpikln`'¦§§¦¨¨§©§¥©£©¥¨¨
dn Lvri` - 'KOrl oicd `Or cAric§©§¥©¨¨¥§©¨¦¨§©
mrd dUrI dn Ll d`x`e ,dUrYW¤©£¤§©§¤§©©£¤¨¨

LOrl dGd(oexkfd):eh dxez ©¤§©§
(fh).ïBéìò úòc òãBéårcFi didW §¥©©©¤§¤¨¨¥©

oiEklz`DA qrFMW drXd.d"awd §©¥¤©¨¨¤¥¨
xn`PW FnM(ai ,f mildz)lkA mrf l`e' §¤¤¡©§¥Ÿ¥§¨

onf Wi mFi lkA iM ,minkg Exn`e .'mFi§¨§£¨¦¦§¨¥§©
zFllTde ,qrFM d"awd FAW miIEqn§¨¤¥§©§¨

zFxn`PdmiIwzdl zFiEUr f`x`eanke) ©¤¡¨¨£§¦§©¥
(g ,bk lirl(:dw oixcdpq):fi dxez

(fi)epàøà.dYr `le:FWExiR KM ¤§¤§Ÿ©¨¨¥
,FzNEcbE awri lW FgaW ip` d`Fx¤£¦¦§¤©£Ÿ§¨

`id dYr `l K`,z`Gd dNEcBd ©Ÿ©¨¦©§¨©Ÿ
:onf xg`l `N ¤̀¨§©©§¨

.áëBk Cøc`Ed oiprd zpeEM ¨©¨©¨©¨¦§¨
FnEBxzM`Mln mEwi cM' :qFlwpE`A §©§§§§©§©§¨

'l`xUIn `giWn `Axzie awrIn¦©£Ÿ§¦§©¨§¦¨¦¦§¨¥
(KlOd ceC) awrIn Kln mEwIWM]§¤¨¤¤¦©£Ÿ¨¦©¤¤
`Ad) l`xUIn giWOd Kln gWOie§¦¨©¤¤©¨¦©¦¦§¨¥©¨

.[(FrxGn:milind yexit i"yx x`an dzr ¦©§
,'akFM dlri' FWExiR 'akFM KxC'¨©¨¥©£¤¨
o`M z`xwp akFM lW FziIlre©£¦¨¤¨¦§¥¨

M ,'dkixC''FYWw KxC' oFWl(c ,a dki`), §¦¨¦§¨©©§
ici lr zWTd on dlFrd ug FnM iM¦§¥¨¤¦©¤¤©§¥
KM ,wfFgA FzgiznE lbxA dkixc§¦¨¨¤¤§¦¨§¤¨

,riwxA akFM ziIlr zxEvakFMdW ©£¦©¨¨¨¦©¤©¨
FlElqnAxaFrFAf"rlaE ,ugM §©§¥§¥§©©

- h"phyicziIlr z` liWnde§¦§¦¤£¦©
.akFkl zEklOdlGn mEwi ,xnFlM ©©§§¨§©¨©¨

l`xUil dglvd lW(miyxtn): ¤©§¨¨§¦§¨¥
èáL í÷å.l`xUInmEwi ,xnFlM §¨¥¤¦¦§¨¥§©¨

lWFnE dcFx Kln,oMW .l`xUiA ¤¤¤¥§¦§¨¥¤¥
mB WOWn `Ede ,'lTn' :FWExiR 'haW'¥¤¥©¥§§©¥©
fFg`l FMxCW ,mrd lr lWFnl iEPikM§¦§¥©¨¨¤©§¤¡

FnM] milWFn lTnA(i ,hn ziy`xa)`l' §©¥§¦§Ÿ
iW`x EN`' - 'dcEdin haW xEqï¥¤¦¨¥¨¥
'mrd z` micFxW laaAW zFIElb̈¤§¨¤¤¦¤¨¨

(i"yx)aEzMd oFWlke ,(ci ,hi l`wfgi)dHn' §¦§©¨©¥
['lFWnl haW fr: Ÿ¥¤¦§

.áàBî éúàt õçîe:DWExiR 'd`R'] ¨©©£¥¨¥¨¥¨
dMde - 'a`Fn iz`R ugnE' .dvw ,cv©¨¤¨©©£¥¨§¦¨

- [a`Fn lW dizFvwE diccv z`df ¤§¨¤¨§¤¨¤¨¤
FA xn`PW cec(a ,g aÎl`eny)z` KIe' ¨¦¤¤¡©©©¤

a`FnmzF` aMWd lagA mcCnie ¨©§©§¥©¤¤©§¥¨
zindl milag ipW cCnie dvx ©̀§¨©§©¥§¥£¨¦§¨¦

'zFigdl lagd `lnE'ebemzF` wNig] §Ÿ©¤¤§©£¦¥¨
mdn miWilW ipW ,miwlg dWlWl¦§¨£¨¦§¥§¦¦¥¤
mdn WilWE ,bxde dvx` aiMWd¦§¦©§¨§¨©§¦¥¤
z`e eia` z` EbxdW itl ,z`fe .digd¤¡¨§Ÿ§¦¤¨§¤¨¦§¤

.eig`e FO`xn`PW(c ,ak `Îl`eny) ¦§¤¨¤¤¡©
Epivn `le ,'a`Fn Kln ipR z` mgpIe'©©§¥¤§¥¤¤¨§Ÿ¨¦

mXn ExfgW(`xw i"xdn ,i"yx).[f`nE ¤¨§¦¨¥¨
a`Fn drpkpFnM ,l`xUi ci zgY ¦§§¨¨©©©¦§¨¥§

xn`PW(my)micarl cecl a`Fn idYe' ¤¤¡©©§¦¨§¨¦©£¨¦
'dgpn i`Up: Ÿ§¥¦§¨

.ø÷ø÷å'dxFw' oFWl:FWExiRWawFp §©§©§¤¤¥¥
.xtFgeiYxw ip`' FnM'min izizWe §¥§£¦©§¦§¨¦¦©¦

(ck ,hi aÎmikln)zEx`Rzd ixaC]¦§¥¦§¨£
F`FaA xEX` Kln aixgpq rinWdW¤¦§¦©©§¥¦¤¤©§
iYglvd mlFrn' :milWExi lr xEvl̈©§¨©¦¥¨¦§©§¦
gilvnE x`A xtFgd mc`M iUrnA§©£©§¨¨©¥§¥©§¦©
raFPd xFwOd z` `Fvnl cinŸ¦¦§¤©¨©¥©

wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f ycew zayl inei xeriy

(çé)åéáéà øéòN äLøé äéäå äLøé íBãà äéäå§¨¨̧¡¹§¥À̈§¨¨¯§¥¨²¥¦−«Ÿ§¨®
:ìéç äNò ìàøNéå§¦§¨¥−¬Ÿ¤¨«¦

i"yx£ÂÈ·È‡ ¯ÈÚN ‰L¯È ‰È‰Â∑ יׂשראל .לאֹויביו ¿»»¿≈»≈ƒ…¿»ְְְִֵָָ

(èé):øéòî ãéøN ãéáàäå á÷òiî cøéå§¥−§§¦©«£®Ÿ§¤«¡¦¬¨¦−¥¦«
i"yx£·˜ÚiÓ c¯ÈÂ∑אחר מֹוׁשל יהיה ÈÚÓ¯.מּיעקב ועֹוד „È¯N „È·‡‰Â∑ והיא אדֹום ׁשל החׁשּובה מעיר ¿≈¿¿ƒ«¬…ְְֲִִֵֵֶַַֹ¿∆¡ƒ»ƒ≈ƒְֱֲִִֵֶַָ

ּבֹו ׁשּנאמר ּכן, אֹומר הּמׁשיח מל ועל עב)רֹומי. עדֿים",(תהילים מּים "וירּד לבית (עובדיה): ׂשריד "ולאֿיהיה : ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
.עׂשו" ֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(283 'nr gi zegiy ihewl)

ּכּכּכּכןןןן אאאאֹוֹוֹוֹומרמרמרמר ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשיחיחיחיח מלמלמלמל יט)ועלועלועלועל כד, ּבאחרית (רש"י אדֹום מּפלת על התנּבא אדֹומי, ּגר ׁשהיה הּנביא, ׁשעֹובדיה אמרּו, רז"ל ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשל  מעצמֹו - יער = (אּבא נרּגא" ּביּה ליזיל אּבא ּוביּה "מיּניּה ּכי עׂשו", הר את לׁשּפט צּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים "ועלּו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹהּימים,
האּמֹות  מּפלת על מתנּבא העֹולם, אּמֹות נביא ּבלעם, ּכאן: ואף הּיער). את ּבֹו ויקּצצּו יד ּבית להיֹות הּגרזן ּבתֹו יּכנס ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻיער

עליהם. הּמׁשיח מל ְֲִִֵֶֶֶַַַָּוׁשליטת

(ë)íéBb úéLàø øîàiå BìLî àOiå ÷ìîò-úà àøiå©©§Æ¤£¨¥½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¦³¦Æ
:ãáà éãò Búéøçàå ÷ìîò£¨¥½§©«£¦−£¥¬Ÿ¥«

i"yx£˜ÏÓÚŒ˙‡ ‡¯iÂ∑ עמלק ׁשל ּבפרענּותֹו ÏÓÚ˜.נסּתּכל ÌÈBb ˙ÈL‡¯∑ להּלחם ּכּלם את קּדם הּוא ««¿∆¬»≈ְְְֲִֵֵֶַָָֻ≈ƒƒ¬»≈ְִִֵֵֶָָֻ
ׁשּנאמר ּבידם, להאבד ואחריתֹו אֹונקלּוס . ּתרּגם וכן כה)ּביׂשראל עמלק"(דברים אתֿזכר "ּתמחה :. ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ÈÏÚ·Ïיח  ¯ÈÚN ‡z¯È È‰ÈÂ ‡z¯È ÌB„‡ È‰ÈÂƒ≈¡¿À»ƒ≈¿À»≈ƒ¿«¬≈
:ÔÈÒÎa ÁÏˆÈ Ï‡¯NÈÂ È‰B··„¿»ƒ¿ƒ¿»≈«¿«¿ƒ¿ƒ

ÊLÓ·יט  „·BÈÂ ·˜ÚÈ ˙È·cÓ „Á ˙eÁÈÂ¿≈«ƒ¿≈«¬…¿≈¿≈≈
:‡iÓÓÚ ˙È¯wÓƒƒ¿««¿«»

¯LÈכ  ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe ‰‡˜ÏÓÚ ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»¬«¿»»¿««¿≈«¬«≈
dÙBÒÂ ‰‡˜ÏÓÚ ‰Â‰ Ï‡¯NÈ„ ‡i·¯¿̃»«»¿ƒ¿»≈¬»¬«¿»»¿≈

:„·ÈÈ ‡ÓÏÚÏ¿»¿»≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

'einin dzFWe(c"evn):oke .[l` EhiAd' §¤¥¨§¥©¦¤
l`e mYaSg xEv'mYxTp xFA zaTn ª©§¤§¤©¤¤ª©§¤

(` ,`p diryi):l`xUil dngp z`Eap]§©¤¨¨§¦§¨¥
dxU l`e mkia` mdxa` l` EppFAzd¦§§¤©§¨¨£¦¤§¤¨¨
EPOOW rlQd did `Ed xW` ,mkO ¦̀§¤£¤¨¨©¤©¤¦¤
EPOOW xFAd dzid `ide ,mYavgp¤§©§¤§¦¨§¨©¤¦¤
mdOr iziUrW mWM iM ,mYxRgp¤§©§¤¦§¥¤¨¦¦¦¨¤
mkOr dUr` oM raHd cbp zF`ltp¦§¨¤¤©¤©¥¤¡¤¦¨¤

(m"ialn),[:oke...a`l brlY oir'dExTi §¥©¦¦§©§¨¦§¨
lgp iaxFr'xWp ipa dElk`ie,l ilyn) §¥©©§Ÿ§¨§¥¨¤

(fi,a`d xqEn ixacl zbrFNd oird]¨©¦©¤¤§¦§¥©¨¨
,lgPA xW` miaxFrd dExwpie dEawpi¦§§¨§¦§§¨¨§¦£¤©©©

[mixWPd ipA dElk`ie.x"iixet §Ÿ§¨§¥©§¨¦
.f"rlAxwxwe' o`M s`e- 'zW ipA lM §©©§©¨§©§©¨§¥¥

zlHEn `dY ceC lW FzEkln zni ¥̀©©§¤¨¦§¥¤¤
FgFkA didi iM cr ,'zW ipA lM' lr©¨§¥¥©¦¦§¤§
FCbp minTd lM z` bFxdle xwxwl§©§¥§©£¤¨©¨¦¤§

xn`PW FnM](fi ,ci `Îminid ixac)mW `vIe' §¤¤¡©©¥¥¥
FCgR z` ozp 'de ,zFvx`d lkA cieC̈¦§¨¨£¨©¨©¤©§

['miFBd lM lrlky i"yx zrc i"tr ,xac wnrd) ©¨©¦
(jlnd cec lr mixn`p 'awrIn Cxie' cr miaezkd: §¥§§¦©£Ÿ

.úL éða ìklr `id dpeEMdlM ¨§¥¥©©¨¨¦©¨
,zFOE`ditl 'zW ipA' o`M mi`xwpe ¨§¦§¨¦¨§¥¥§¦

mc` lW FpA zW on E`vi mNEMW¤¨¨§¦¥§¤¨¨
oFW`xd,lEAOA mNEM Ezn x`XdW] ¨¦¤©§¨¥¨©©

eipaE gp m` iM lEAOd on Ex`Wp `le§Ÿ¦§£¦©©¦¦Ÿ©¨¨
[zW on mi`Ad(g"n`a):gi dxez ©¨¦¦¥

(gi)øéòN äLøé äéäå.eiai`ENi`M §¨¨§¥¨¥¦Ÿ§¨§¦
'eiai`l' xn`pxirU xnFlM .c"nlA ¤¡©§Ÿ§¨§¨¥§©¥¦

(dXExi) dWxi didYl`xUi eiaiF`l ¦§¤§¥¨§¨§§¨¦§¨¥
aEzMd xQigW FznbEcM cFr EpivnE]¨¦§§¨¤¦¥©¨

daiYd W`xAW c"nl(gi ,bl ziy`xa) ¨¤¤§Ÿ©¥¨
- 'mkW xir awri `aIe'xirl FnM ©¨Ÿ©£Ÿ¦§¤§§¦

mkW(i"yx)oke ,(fh ,d zeny)'LOr z`hge' §¤§¥§¨¨©¤
LOrl z`hge :aEzM ENi`M -§¦¨§¨¨§©¤

(i"yx)[:hi dxez
(hi).á÷òiî cøéå:FWExiR 'Cxi' §¥§§¦©£Ÿ¥§§¥

KWnd `Ed df `xwnE .'lFWni'¦§¦§¨¤¤§¥
miIwzi in ici lr Wxtl `aE ,FncFTn¦§¨§¨¥©§¥¦¦§©¥
`Ed KM lr - 'dWxi mFc` dzide'§¨§¨¡§¥¨©¨

- 'awrIn Cxie' :xnF`lWFn didi cFre ¥§¥§§¦©£Ÿ§¦§¤¥
awrIn xg`,lilM mcA`i `Ed xW` ©¥¦©£Ÿ£¤§©§¥¨¦

oNdlcM ,cixU mdn xi`Wi `le(n"eviw): §Ÿ©§¦¥¤¨¦§¦§©¨
.øéòî ãéøN ãéáàäålW daEWgd §¤¡¦¨¦¥¦©£¨¤

giWOd Kln lre inFx `id ,mFc ¡̀¦¦§©¤¤©¨¦©
cr mIn Cxie' FA xn`PW ,oM xnF`¥¥¤¤¡©§¥§§¦¨©

'mi(g ,ar mildz)zFvx`d lr mB lFWni] ¨¦§©©¨£¨
KkaE ,[dWAId dvwA xW` zFwFgxd̈§£¤¦§¥©©¨¨§¨
on drWxd lM z` xral FciA dlri©£¤§¨§©¥¤¨¨¦§¨¦
FnM ,mllkA mFc` ipaE ,mlFrd̈¨§¥¡¦§¨¨§

xn`PW(gi ,` dicaer)cixU didi `le' ¤¤¡©§Ÿ¦§¤¨¦
eUr zial'xAC 'd iM?xAiC okide] §¥¥¨¦¦¥§¥¨¦¥

cixU cia`de awrIn Cxie' :xn`WM§¤¨©§¥§§¦©£Ÿ§¤¡¦¨¦
'xirn(i"yx)[:k dxez ¥¦

(k).÷ìîò úà àøiådpeEMd oi` ©©§¤£¨¥¥©©¨¨
dI`x'l`N` ,WOn 'lMYqpopFAzde ¦§¦¨©¨¤¨¦§©¥§¦§¥

wlnr lW FzEprxEtA,oFca`l FtFQW §§¨¤£¨¥¤©£¨
oM eilr xfbp rECnE(oexkfd): ©©¦§©¨¨¥

.÷ìîò íéBb úéLàøitlWmCw `Ed ¥¦¦£¨¥§¦¤¦¥
- mNEM z``AW oFW`xd didW ¤¨¤¨¨¨¦¤¨

l`xUiA mgNdlxn`PW FnM,fi zeny) §¦¨¥§¦§¨¥§¤¤¡©
:(gl`xUi mr mgNIe wlnr `aIe'©¨Ÿ£¨¥©¦¨¤¦¦§¨¥

'micitxAqElwpE` mBxY Kke -Wix' : ¦§¦¦§¨¦§¥§§¥
'd`wlnr ded ,l`xUiC `Iaxw§¨©¨§¦§¨¥£¨£©§¨¨
did ,l`xUi lW zFnglOd ziW`x]¥¦©¦§¨¤¦§¨¥¨¨
- 'ca` icr Fzixg`e' :KkitlE [wlnr£¨¥§¦¨§©£¦£¥Ÿ¥

Fzixg`emciA ca`il,l`xUi lW §©£¦¥¨¥§¨¨¤¦§¨¥
xn`PW(hi ,dk mixac)xkf z` dgnY' ¤¤¡©¦§¤¤¥¤
:'wlnr`k dxez £¨¥



קז wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f ycew zayl inei xeriy
EnÚÏ ‰f‰ ÌÚ‰ ‰NÚÈ∑ למֹואב להרע עתידין ּׁשהן מה ל ואמר להכׁשילם איעצ זה: הּוא קצר מקרא «¬∆»»«∆¿«¿ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

הּימים מֹואב.ּבאחרית ּפאתי וכּו'ּומחץ ויקטֹול העברי קצּור מפרׁש .הּתרגּום ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ

(åè)íàðe øòá Bða íòìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
:ïéòä íúL øábä©¤−¤§ª¬¨¨«¦

(æè)äæçî ïBéìò úòc òãéå ìà-éøîà òîL íàð§ªÀŸ¥̧©Æ¦§¥¥½§Ÿ¥−©©´©¤§®©«£¥³
:íéðéò éeìâe ìôð äæçé écL©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬¥¨«¦

i"yx£ÔBÈÏÚ ˙Úc Ú„ÈÂ∑('ב ק"ה ּבּה(סנהדרין ׁשּכֹועס הּׁשעה .לכּון ¿…≈«««∆¿ְֵֵֶַַָָָ

(æé)áëBk Cøc áBø÷ àìå epøeLà äzò àìå epàøà¤§¤̧Æ§´Ÿ©½̈£¤−§´Ÿ¨®¨©¸¹̈
áàBî éúàt õçîe ìàøNiî èáL í÷å á÷òiî¦©«£ÀŸ§¨¬¥̧¤Æ¦¦§¨¥½¨©Æ©«£¥´½̈

:úL-éða-ìk ø÷ø÷å§©§©−¨§¥¥«
i"yx£ep‡¯‡∑ זמן לאחר אּלא הּוא עּתה לא א ּוגדּלתֹו, יעקב ׁשל ׁשבחֹו אני ÎBk·.רֹואה C¯c∑,ּכתרּגּומֹו ∆¿∆ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ»«»ְְַ

ב)לׁשֹון מּזל (איכה יקּום ּכלֹומר, דישטינ"ט, ּובלע"ז ּכחץ. עֹובר ׁשהּכֹוכב קׁשּתֹו"; ּדר" :.Ë·L Ì˜Â∑מל ְְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָ¿»≈∆ֶֶ
ּומֹוׁשל  BÓ‡·.רֹודה È˙‡t ıÁÓe∑ּבֹו ׁשּנאמר ּדוד ח)זה ב ׁשניֿחבלים (שמואל וימּדד ארצה אֹותם "הׁשּכב : ֵֶ»««¬≈»ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
וגֹו'" ּכמֹו∑Â˜¯˜¯.להמית קֹורה, יט)לׁשֹון קרּתי",(מ"ב נא)"אני נּקרּתם",(ישעיה ּבֹור ל)"ּומּקבת "יּקרּוה (משלי : ְְִָ¿«¿«ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָֻ

ּבלע"ז  פוריי"ר נחל". הראׁשֹון ∑LŒÈaŒÏk˙.עֹורבי אדם ׁשל ּבנֹו ׁשת מן יצאּו ׁשּכּלם האּמֹות, .ּכל ְְֵַַַַ»¿≈≈ְְִִֵֶֶָָָָָָָֻֻ

BÚa¯טו  d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈

ÚcÓטז  Ú„ÈÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ÚÓLc ¯Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»≈ƒ«««
·ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„˜ ÔÓ eÊÁ ‰‡lÚ Ì„˜ ÔÓƒ√»ƒ»»≈ƒ√»««»≈¿ƒ

:dÏ ÈÏb˙Óeƒ¿¿≈≈

˜¯È·יז  È‰B˙È‡ ‡ÏÂ d˙ÈÎÒ ÔÚÎ ‡ÏÂ d˙ÈÊÁ¬ƒ≈¿»¿«¿ƒ≈¿»ƒƒ»ƒ
‡ÁÈLÓ ‡a¯˙ÈÂ ·˜ÚiÓ ‡kÏÓ Ìe˜È „k«¿«¿»ƒ«¬…¿ƒ¿«»¿ƒ»
ÏÎa ËBÏLÈÂ ·‡BÓ È·¯·¯ ÏBË˜ÈÂ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿¿≈»¿ƒ¿¿»

:‡L‡ Èa¿≈¡»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

zixg`A a`Fnl rxdl oicizr£¦¦§¨©§¨§©£¦
- minIdxn`PW FnMiz`R ugnE' ©¨¦§¤¤¡©¨©©£¥

'a`Fn(fi weqt onwl).eWxtn mEBxYd ¨§©©§§¨¥
- ixard xvFwqFlwpE` mEBxY ¤¨¦§¦©§§§

`xwOdW mixaCd z` o`M milWn©§¦¨¤©§¨¦¤©¦§¨
:mBxiY KMW .mzF` xiqgde xSiw¦¥§¤¡¦¨¤¨¦§¥
`n Kl iEg`e ,cArzc `n Kpikln`'¦§§¦¨¨§©§¥©£©¥¨¨
dn Lvri` - 'KOrl oicd `Or cAric§©§¥©¨¨¥§©¨¦¨§©
mrd dUrI dn Ll d`x`e ,dUrYW¤©£¤§©§¤§©©£¤¨¨

LOrl dGd(oexkfd):eh dxez ©¤§©§
(fh).ïBéìò úòc òãBéårcFi didW §¥©©©¤§¤¨¨¥©

oiEklz`DA qrFMW drXd.d"awd §©¥¤©¨¨¤¥¨
xn`PW FnM(ai ,f mildz)lkA mrf l`e' §¤¤¡©§¥Ÿ¥§¨

onf Wi mFi lkA iM ,minkg Exn`e .'mFi§¨§£¨¦¦§¨¥§©
zFllTde ,qrFM d"awd FAW miIEqn§¨¤¥§©§¨

zFxn`PdmiIwzdl zFiEUr f`x`eanke) ©¤¡¨¨£§¦§©¥
(g ,bk lirl(:dw oixcdpq):fi dxez

(fi)epàøà.dYr `le:FWExiR KM ¤§¤§Ÿ©¨¨¥
,FzNEcbE awri lW FgaW ip` d`Fx¤£¦¦§¤©£Ÿ§¨

`id dYr `l K`,z`Gd dNEcBd ©Ÿ©¨¦©§¨©Ÿ
:onf xg`l `N ¤̀¨§©©§¨

.áëBk Cøc`Ed oiprd zpeEM ¨©¨©¨©¨¦§¨
FnEBxzM`Mln mEwi cM' :qFlwpE`A §©§§§§©§©§¨

'l`xUIn `giWn `Axzie awrIn¦©£Ÿ§¦§©¨§¦¨¦¦§¨¥
(KlOd ceC) awrIn Kln mEwIWM]§¤¨¤¤¦©£Ÿ¨¦©¤¤
`Ad) l`xUIn giWOd Kln gWOie§¦¨©¤¤©¨¦©¦¦§¨¥©¨

.[(FrxGn:milind yexit i"yx x`an dzr ¦©§
,'akFM dlri' FWExiR 'akFM KxC'¨©¨¥©£¤¨
o`M z`xwp akFM lW FziIlre©£¦¨¤¨¦§¥¨

M ,'dkixC''FYWw KxC' oFWl(c ,a dki`), §¦¨¦§¨©©§
ici lr zWTd on dlFrd ug FnM iM¦§¥¨¤¦©¤¤©§¥
KM ,wfFgA FzgiznE lbxA dkixc§¦¨¨¤¤§¦¨§¤¨

,riwxA akFM ziIlr zxEvakFMdW ©£¦©¨¨¨¦©¤©¨
FlElqnAxaFrFAf"rlaE ,ugM §©§¥§¥§©©

- h"phyicziIlr z` liWnde§¦§¦¤£¦©
.akFkl zEklOdlGn mEwi ,xnFlM ©©§§¨§©¨©¨

l`xUil dglvd lW(miyxtn): ¤©§¨¨§¦§¨¥
èáL í÷å.l`xUInmEwi ,xnFlM §¨¥¤¦¦§¨¥§©¨

lWFnE dcFx Kln,oMW .l`xUiA ¤¤¤¥§¦§¨¥¤¥
mB WOWn `Ede ,'lTn' :FWExiR 'haW'¥¤¥©¥§§©¥©
fFg`l FMxCW ,mrd lr lWFnl iEPikM§¦§¥©¨¨¤©§¤¡

FnM] milWFn lTnA(i ,hn ziy`xa)`l' §©¥§¦§Ÿ
iW`x EN`' - 'dcEdin haW xEqï¥¤¦¨¥¨¥
'mrd z` micFxW laaAW zFIElb̈¤§¨¤¤¦¤¨¨

(i"yx)aEzMd oFWlke ,(ci ,hi l`wfgi)dHn' §¦§©¨©¥
['lFWnl haW fr: Ÿ¥¤¦§

.áàBî éúàt õçîe:DWExiR 'd`R'] ¨©©£¥¨¥¨¥¨
dMde - 'a`Fn iz`R ugnE' .dvw ,cv©¨¤¨©©£¥¨§¦¨

- [a`Fn lW dizFvwE diccv z`df ¤§¨¤¨§¤¨¤¨¤
FA xn`PW cec(a ,g aÎl`eny)z` KIe' ¨¦¤¤¡©©©¤

a`FnmzF` aMWd lagA mcCnie ¨©§©§¥©¤¤©§¥¨
zindl milag ipW cCnie dvx ©̀§¨©§©¥§¥£¨¦§¨¦

'zFigdl lagd `lnE'ebemzF` wNig] §Ÿ©¤¤§©£¦¥¨
mdn miWilW ipW ,miwlg dWlWl¦§¨£¨¦§¥§¦¦¥¤
mdn WilWE ,bxde dvx` aiMWd¦§¦©§¨§¨©§¦¥¤
z`e eia` z` EbxdW itl ,z`fe .digd¤¡¨§Ÿ§¦¤¨§¤¨¦§¤

.eig`e FO`xn`PW(c ,ak `Îl`eny) ¦§¤¨¤¤¡©
Epivn `le ,'a`Fn Kln ipR z` mgpIe'©©§¥¤§¥¤¤¨§Ÿ¨¦

mXn ExfgW(`xw i"xdn ,i"yx).[f`nE ¤¨§¦¨¥¨
a`Fn drpkpFnM ,l`xUi ci zgY ¦§§¨¨©©©¦§¨¥§

xn`PW(my)micarl cecl a`Fn idYe' ¤¤¡©©§¦¨§¨¦©£¨¦
'dgpn i`Up: Ÿ§¥¦§¨

.ø÷ø÷å'dxFw' oFWl:FWExiRWawFp §©§©§¤¤¥¥
.xtFgeiYxw ip`' FnM'min izizWe §¥§£¦©§¦§¨¦¦©¦

(ck ,hi aÎmikln)zEx`Rzd ixaC]¦§¥¦§¨£
F`FaA xEX` Kln aixgpq rinWdW¤¦§¦©©§¥¦¤¤©§
iYglvd mlFrn' :milWExi lr xEvl̈©§¨©¦¥¨¦§©§¦
gilvnE x`A xtFgd mc`M iUrnA§©£©§¨¨©¥§¥©§¦©
raFPd xFwOd z` `Fvnl cinŸ¦¦§¤©¨©¥©

wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f ycew zayl inei xeriy

(çé)åéáéà øéòN äLøé äéäå äLøé íBãà äéäå§¨¨̧¡¹§¥À̈§¨¨¯§¥¨²¥¦−«Ÿ§¨®
:ìéç äNò ìàøNéå§¦§¨¥−¬Ÿ¤¨«¦

i"yx£ÂÈ·È‡ ¯ÈÚN ‰L¯È ‰È‰Â∑ יׂשראל .לאֹויביו ¿»»¿≈»≈ƒ…¿»ְְְִֵָָ

(èé):øéòî ãéøN ãéáàäå á÷òiî cøéå§¥−§§¦©«£®Ÿ§¤«¡¦¬¨¦−¥¦«
i"yx£·˜ÚiÓ c¯ÈÂ∑אחר מֹוׁשל יהיה ÈÚÓ¯.מּיעקב ועֹוד „È¯N „È·‡‰Â∑ והיא אדֹום ׁשל החׁשּובה מעיר ¿≈¿¿ƒ«¬…ְְֲִִֵֵֶַַֹ¿∆¡ƒ»ƒ≈ƒְֱֲִִֵֶַָ

ּבֹו ׁשּנאמר ּכן, אֹומר הּמׁשיח מל ועל עב)רֹומי. עדֿים",(תהילים מּים "וירּד לבית (עובדיה): ׂשריד "ולאֿיהיה : ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
.עׂשו" ֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(283 'nr gi zegiy ihewl)

ּכּכּכּכןןןן אאאאֹוֹוֹוֹומרמרמרמר ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשיחיחיחיח מלמלמלמל יט)ועלועלועלועל כד, ּבאחרית (רש"י אדֹום מּפלת על התנּבא אדֹומי, ּגר ׁשהיה הּנביא, ׁשעֹובדיה אמרּו, רז"ל ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשל  מעצמֹו - יער = (אּבא נרּגא" ּביּה ליזיל אּבא ּוביּה "מיּניּה ּכי עׂשו", הר את לׁשּפט צּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים "ועלּו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹהּימים,
האּמֹות  מּפלת על מתנּבא העֹולם, אּמֹות נביא ּבלעם, ּכאן: ואף הּיער). את ּבֹו ויקּצצּו יד ּבית להיֹות הּגרזן ּבתֹו יּכנס ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻיער

עליהם. הּמׁשיח מל ְֲִִֵֶֶֶַַַָּוׁשליטת

(ë)íéBb úéLàø øîàiå BìLî àOiå ÷ìîò-úà àøiå©©§Æ¤£¨¥½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¦³¦Æ
:ãáà éãò Búéøçàå ÷ìîò£¨¥½§©«£¦−£¥¬Ÿ¥«

i"yx£˜ÏÓÚŒ˙‡ ‡¯iÂ∑ עמלק ׁשל ּבפרענּותֹו ÏÓÚ˜.נסּתּכל ÌÈBb ˙ÈL‡¯∑ להּלחם ּכּלם את קּדם הּוא ««¿∆¬»≈ְְְֲִֵֵֶַָָֻ≈ƒƒ¬»≈ְִִֵֵֶָָֻ
ׁשּנאמר ּבידם, להאבד ואחריתֹו אֹונקלּוס . ּתרּגם וכן כה)ּביׂשראל עמלק"(דברים אתֿזכר "ּתמחה :. ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ÈÏÚ·Ïיח  ¯ÈÚN ‡z¯È È‰ÈÂ ‡z¯È ÌB„‡ È‰ÈÂƒ≈¡¿À»ƒ≈¿À»≈ƒ¿«¬≈
:ÔÈÒÎa ÁÏˆÈ Ï‡¯NÈÂ È‰B··„¿»ƒ¿ƒ¿»≈«¿«¿ƒ¿ƒ

ÊLÓ·יט  „·BÈÂ ·˜ÚÈ ˙È·cÓ „Á ˙eÁÈÂ¿≈«ƒ¿≈«¬…¿≈¿≈≈
:‡iÓÓÚ ˙È¯wÓƒƒ¿««¿«»

¯LÈכ  ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe ‰‡˜ÏÓÚ ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»¬«¿»»¿««¿≈«¬«≈
dÙBÒÂ ‰‡˜ÏÓÚ ‰Â‰ Ï‡¯NÈ„ ‡i·¯¿̃»«»¿ƒ¿»≈¬»¬«¿»»¿≈

:„·ÈÈ ‡ÓÏÚÏ¿»¿»≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

'einin dzFWe(c"evn):oke .[l` EhiAd' §¤¥¨§¥©¦¤
l`e mYaSg xEv'mYxTp xFA zaTn ª©§¤§¤©¤¤ª©§¤

(` ,`p diryi):l`xUil dngp z`Eap]§©¤¨¨§¦§¨¥
dxU l`e mkia` mdxa` l` EppFAzd¦§§¤©§¨¨£¦¤§¤¨¨
EPOOW rlQd did `Ed xW` ,mkO ¦̀§¤£¤¨¨©¤©¤¦¤
EPOOW xFAd dzid `ide ,mYavgp¤§©§¤§¦¨§¨©¤¦¤
mdOr iziUrW mWM iM ,mYxRgp¤§©§¤¦§¥¤¨¦¦¦¨¤
mkOr dUr` oM raHd cbp zF`ltp¦§¨¤¤©¤©¥¤¡¤¦¨¤

(m"ialn),[:oke...a`l brlY oir'dExTi §¥©¦¦§©§¨¦§¨
lgp iaxFr'xWp ipa dElk`ie,l ilyn) §¥©©§Ÿ§¨§¥¨¤

(fi,a`d xqEn ixacl zbrFNd oird]¨©¦©¤¤§¦§¥©¨¨
,lgPA xW` miaxFrd dExwpie dEawpi¦§§¨§¦§§¨¨§¦£¤©©©

[mixWPd ipA dElk`ie.x"iixet §Ÿ§¨§¥©§¨¦
.f"rlAxwxwe' o`M s`e- 'zW ipA lM §©©§©¨§©§©¨§¥¥

zlHEn `dY ceC lW FzEkln zni ¥̀©©§¤¨¦§¥¤¤
FgFkA didi iM cr ,'zW ipA lM' lr©¨§¥¥©¦¦§¤§
FCbp minTd lM z` bFxdle xwxwl§©§¥§©£¤¨©¨¦¤§

xn`PW FnM](fi ,ci `Îminid ixac)mW `vIe' §¤¤¡©©¥¥¥
FCgR z` ozp 'de ,zFvx`d lkA cieC̈¦§¨¨£¨©¨©¤©§

['miFBd lM lrlky i"yx zrc i"tr ,xac wnrd) ©¨©¦
(jlnd cec lr mixn`p 'awrIn Cxie' cr miaezkd: §¥§§¦©£Ÿ

.úL éða ìklr `id dpeEMdlM ¨§¥¥©©¨¨¦©¨
,zFOE`ditl 'zW ipA' o`M mi`xwpe ¨§¦§¨¦¨§¥¥§¦

mc` lW FpA zW on E`vi mNEMW¤¨¨§¦¥§¤¨¨
oFW`xd,lEAOA mNEM Ezn x`XdW] ¨¦¤©§¨¥¨©©

eipaE gp m` iM lEAOd on Ex`Wp `le§Ÿ¦§£¦©©¦¦Ÿ©¨¨
[zW on mi`Ad(g"n`a):gi dxez ©¨¦¦¥

(gi)øéòN äLøé äéäå.eiai`ENi`M §¨¨§¥¨¥¦Ÿ§¨§¦
'eiai`l' xn`pxirU xnFlM .c"nlA ¤¡©§Ÿ§¨§¨¥§©¥¦

(dXExi) dWxi didYl`xUi eiaiF`l ¦§¤§¥¨§¨§§¨¦§¨¥
aEzMd xQigW FznbEcM cFr EpivnE]¨¦§§¨¤¦¥©¨

daiYd W`xAW c"nl(gi ,bl ziy`xa) ¨¤¤§Ÿ©¥¨
- 'mkW xir awri `aIe'xirl FnM ©¨Ÿ©£Ÿ¦§¤§§¦

mkW(i"yx)oke ,(fh ,d zeny)'LOr z`hge' §¤§¥§¨¨©¤
LOrl z`hge :aEzM ENi`M -§¦¨§¨¨§©¤

(i"yx)[:hi dxez
(hi).á÷òiî cøéå:FWExiR 'Cxi' §¥§§¦©£Ÿ¥§§¥

KWnd `Ed df `xwnE .'lFWni'¦§¦§¨¤¤§¥
miIwzi in ici lr Wxtl `aE ,FncFTn¦§¨§¨¥©§¥¦¦§©¥
`Ed KM lr - 'dWxi mFc` dzide'§¨§¨¡§¥¨©¨

- 'awrIn Cxie' :xnF`lWFn didi cFre ¥§¥§§¦©£Ÿ§¦§¤¥
awrIn xg`,lilM mcA`i `Ed xW` ©¥¦©£Ÿ£¤§©§¥¨¦

oNdlcM ,cixU mdn xi`Wi `le(n"eviw): §Ÿ©§¦¥¤¨¦§¦§©¨
.øéòî ãéøN ãéáàäålW daEWgd §¤¡¦¨¦¥¦©£¨¤

giWOd Kln lre inFx `id ,mFc ¡̀¦¦§©¤¤©¨¦©
cr mIn Cxie' FA xn`PW ,oM xnF`¥¥¤¤¡©§¥§§¦¨©

'mi(g ,ar mildz)zFvx`d lr mB lFWni] ¨¦§©©¨£¨
KkaE ,[dWAId dvwA xW` zFwFgxd̈§£¤¦§¥©©¨¨§¨
on drWxd lM z` xral FciA dlri©£¤§¨§©¥¤¨¨¦§¨¦
FnM ,mllkA mFc` ipaE ,mlFrd̈¨§¥¡¦§¨¨§

xn`PW(gi ,` dicaer)cixU didi `le' ¤¤¡©§Ÿ¦§¤¨¦
eUr zial'xAC 'd iM?xAiC okide] §¥¥¨¦¦¥§¥¨¦¥

cixU cia`de awrIn Cxie' :xn`WM§¤¨©§¥§§¦©£Ÿ§¤¡¦¨¦
'xirn(i"yx)[:k dxez ¥¦

(k).÷ìîò úà àøiådpeEMd oi` ©©§¤£¨¥¥©©¨¨
dI`x'l`N` ,WOn 'lMYqpopFAzde ¦§¦¨©¨¤¨¦§©¥§¦§¥

wlnr lW FzEprxEtA,oFca`l FtFQW §§¨¤£¨¥¤©£¨
oM eilr xfbp rECnE(oexkfd): ©©¦§©¨¨¥

.÷ìîò íéBb úéLàøitlWmCw `Ed ¥¦¦£¨¥§¦¤¦¥
- mNEM z``AW oFW`xd didW ¤¨¤¨¨¨¦¤¨

l`xUiA mgNdlxn`PW FnM,fi zeny) §¦¨¥§¦§¨¥§¤¤¡©
:(gl`xUi mr mgNIe wlnr `aIe'©¨Ÿ£¨¥©¦¨¤¦¦§¨¥

'micitxAqElwpE` mBxY Kke -Wix' : ¦§¦¦§¨¦§¥§§¥
'd`wlnr ded ,l`xUiC `Iaxw§¨©¨§¦§¨¥£¨£©§¨¨
did ,l`xUi lW zFnglOd ziW`x]¥¦©¦§¨¤¦§¨¥¨¨
- 'ca` icr Fzixg`e' :KkitlE [wlnr£¨¥§¦¨§©£¦£¥Ÿ¥

Fzixg`emciA ca`il,l`xUi lW §©£¦¥¨¥§¨¨¤¦§¨¥
xn`PW(hi ,dk mixac)xkf z` dgnY' ¤¤¡©¦§¤¤¥¤
:'wlnr`k dxez £¨¥



wlaקח zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f ycew zayl inei xeriy

(àë)ïúéà øîàiå BìLî àOiå éðéwä-úà àøiå©©§Æ¤©¥¦½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¨Æ
p÷ òìqa íéNå EáLBî:E «¨¤½§¦¬©¤−©¦¤«

i"yx£ÈÈw‰Œ˙‡ ‡¯iÂ∑ׁשּנאמר ּכענין עמלק, אצל ּתקּוע קיני ׁשהיה טו)לפי א אלֿהּקיני (שמואל ׁשאּול "וּיאמר : ««¿∆«≈ƒְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבהם ׁשּנאמר יתרֹו, ּבני ׁשל ּבגדּלתם נסּתּכל עמלק. אחר הזּכירֹו - ב)וגֹו'" ׂשּוכתים"(דה"א ׁשמעתים "ּתרעתים :. ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

E·LBÓ Ô˙È‡∑ּבעצת היית עּמי אּתה הלא ?לכ זכית מהיכן אני א)ּתמּה ועּתה (שמות לֹו" נתחּכמה "הבה : ≈»»∆ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
יׂשראל  ׁשל ּומעֹוז ּבאיתן .נתיּׁשבּת ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

(áë):jaLz øeMà äî-ãò ïé÷ øòáì äéäé-íà ék¦¬¦¦«§¤−§¨¥́«®̈¦©−̈©¬¦§¤«¨

i"yx£'B‚Â ÔÈ˜ ¯Ú·Ï ‰È‰ÈŒÌ‡ Èk∑ אם אף ּכי העֹולם, מן עֹוד נטרד ׁשאינ זה, לתקף ׁשּנתקעּת אׁשרי ƒƒƒ¿∆¿»≈»ƒ¿ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
?ּבכ מה ׁשם, ׁשּנתיּׁשבּת מּמקֹום לבער ותהיה הּׁשבטים עׂשרת עם לגלֹות עתיד ‡eM¯.אּתה ‰ÓŒ„Ú ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ«»«

jaLz∑ מּמקֹום טלטּול אּלא העֹולם מן טרּוד זה אין וחבֹור? לחלח ׁשּמא ?אֹות מגלה הּוא היכן עד ƒ¿∆»ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
הּגלּיֹות  ׁשאר עם ותׁשּוב .למקֹום, ְְְִַָָָָֻ

(âë):ìà BîOî äéçé éî éBà øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¾¦¬¦«§¤−¦ª¬¥«

i"yx£'B‚Â BÏLÓ ‡OiÂ∑ אמר אׁשּור, ׁשבית את ׁשהזּכיר ‡Ï.ּכיון BÓOÓ ‰ÈÁÈ ÈÓ ÈB‡∑ להחיֹות יכֹול מי «ƒ»¿»¿ְְִִִֵֶֶַַַָָƒƒ¿∆ƒÀ≈ְֲִַָ
ועֹוד  האּמֹות, ּכל את ויבלּבל סנחריב ׁשּיעמד אּלה; את הּגֹוזר עליו יׂשים ׁשּלא אּלה, את מּׂשּומֹו עצמֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻאת

אּׁשּור  על ּגדֹולֹות ּבבירנּיּות רֹומּיים ׁשהן ּכּתּיים ויעברּו - ּכּתים מּיד צים .יבֹואּו ְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָ

Ó‡Â¯כא  dÏ˙Ó ÏËe ‰‡ÓÏL ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿»»¿««¿≈«¬«
:C¯B„Ó ÛÈwz C¯Î· ÈeLÂ C·˙BÓ ˙Èa ÛÈwz«ƒ≈¿»¿«ƒƒ¿««ƒ¿»

‡Ìכב  È¯‡‡Ó „Ú ‰‡ÓÏL ‰‡ˆLÏ È‰È ¬≈ƒ¿≈¿≈»»«¿»»«»
:CpaLÈ ‰‡¯e˙‡¬»»ƒ¿ƒ»

k„כג  ÔBÁÈc ‡i·iÁÏ ÈÂ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬««¿«»«»¿≈«
:ÔÈl‡ ˙È ‡‰Ï‡ „aÚÈ«¿≈¡»»»ƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`k).éðéwä úà àøiåxiMfdW oeiM ©©§¤©¥¦¥¨¤¦§¦
ipiTd mrd z` mB xiMfd ,wlnr z ¤̀£¨¥¦§¦©¤¨¨©¥¦

rEwY ipiw didW itlaWFi) §¦¤¨¨¥¦¨©¥
(zEriawAxn`PW oiprM ,wlnr lv` ¦§¦¥¤£¨¥¨¦§¨¤¤¡©

(e ,eh `Îl`eny)ipiTd l` lE`W xn`Ie'©Ÿ¤¨¤©¥¦
Ltq` oR iwlnr KFYn Ecx ExQ Ekl§ª§¦£¨¥¦¤Ÿ¦§

FOr'Fbe'wlnr KFYn ipiw xqIe ¦§©¨©¥¦¦£¨¥
mgNdl KlOd lE`W `A xW`M]©£¤¨¨©¤¤§¦¨¥
xEqIW ipiTd on dNigY WTiA ,wlnrA©£¨¥¦¥§¦¨¦©¥¦¤¨
mingFNd FA ErBti oR ,EPOn cxRie§¦¨¥¦¤¤¦§§©£¦

dbbWA(c"evn)KkitlE .[FxiMfdo`M ¦§¨¨§¦¨¦§¦¨
.wlnr xg`lv` mrlA 'd`x' dnE ©©£¨¥¨¨¨¦§¨¥¤

,ipiTdFxzi ipA lW ozNEcbA lMYqp ©¥¦¦§©¥¦§¨¨¤§¥¦§
xiIBzdl Ekf eipaE `EdW dWn ozFg¥¤¤¨¨¨§¦§©¥

,Eid ipiw ipAnE]xn`PW(fh ,` mihtey) ¦§¥¥¦¨¤¤¡©
mdn E`vie ,['dWn ozg ipiw ipaE'§¥¥¦Ÿ¥Ÿ¤§¨§¥¤

,dxFz ilFcBmdA xn`PW`ÎminidÎixac) §¥¨¤¤¡©¨¤
(dp ,auAri iaWi mixtq zFgRWnE'¦§§Ÿ§¦Ÿ§¥©§¥

mizkEU mizrnW mizrxYdOd ¦§¨¦¦§¨¦¨¦¥¨
.'...mipiTd'mizrxY' :minkg EWxce- ©¦¦§¨§£¨¦¦§¨¦

WxcOd zia ixrW lr miaWFi EidW¤¨§¦©©£¥¥©¦§¨
oFWlA '`rxY'] dxFz ixaC aiWwdl§©§¦¦§¥¨©§¨¦§
- 'mizrnW' ;['xrW' :FWExiR iOx £̀©¦¥©©¦§¨¦
ixaC z` (mipian) 'mirnFW' EidW¤¨§¦§¦¦¤¦§¥

'mizkEU' ;EaiWwdW dxFYdsFQal - ©¨¤¦§¦¨¦§©
EziMqdW mixg`l EcOl mdW Ekf̈¤¥¦§©£¥¦¤¦§¦

aEzMd oFWlM] mdl (EaiWwdW)mixac) ¤¦§¦¨¤¦§©¨
(h ,fk['l`xUi rnWE zMqd'`negpz i"tr) ©§¥§©¦§¨¥

(c exzi - `yxe qetc -:
.EáLBî ïúéàlr xnF` `Ed KM ¥¨¨¤¨¥©

:ipiTd- Kkl zikf okidn ip` DnY ©¥¦¨¥©£¦¥¥¨¨¦¨§¨
,dlrnl dxEn`d dNEcBldY` `ld ©§¨¨£¨§©§¨£Ÿ©¨

zvrA ziid iOr:drxRdad' ¦¦¨¦¨©£©©§Ÿ¨¨
'Fl dnMgzp(i ,` zeny),dYre ¦§©§¨§©¨

ozi`a YaXizp(wfFg mFwnA)fFrnE ¦§©©§¨§¥¨¦§¤¨
l`xUi lW(.ew oixcdpq):ak dxez ¤¦§¨¥

(ak).'Bâå ïé÷ øòáì äéäé íà ék¦¦¦§¤§¨¥¨¦§
- ['oiw' mB `xwp 'ipiT'd]LixW` ©¥¦¦§¨©©¦©§¤

- df swFzl YrwzPWz` YraTW ¤¦§©§¨§¤¤¤¨©§¨¤
lW mwfge mRwY mr Lwlge LnFwn§§§¤§§¦¨§¨§¨§¨¤
mdFnM zFidl dMfY KkA iM ,l`xUi¦§¨¥¦§¨¦§¤¦§§¤

cFr cxhp Lpi`WWxFbn zFidl ¤¥§¦§¨¦§§¨
ca`dlE- mlFrd onx`W lW mtFqM §¥¨¥¦¨¨§¨¤§¨
,zFOE`m` s` iMlFAqY df ici lr ¦©¦©§¥¤¦§
e mdOrzFlbl cizr dY`cgimr ¦¨¤§©¨¨¦¦§©©¦

mihaXd zxUrxEX` Kln ciA £¤¤©§¨¦§©¤¤©
xral didze(LzF` xFwrl)mFwOn §¦§¤§¨¥©£§¦¨

KkA dn ,mW YaXizPWxEn`ke - ¤¦§©©§¨¨©§¨§¨¨
mixaCd KWndA: §¤§¥©§¨¦

.EaLz øeMà äî ãò`Ed okid cr ©¨©¦§¤©¥¨
E iaXA LkilFn`OW ,LzF` dlbn ¦§©§¦©§¤§¤¨

zFnFwnl izF` dlbn `Ed ixd xn`YŸ©£¥©§¤¦¦§

:miwFgx'xFage glg'l(e ,fi aÎmikln) §¦©§©§¨
xn`PW FnM](my)ziriWYd zpWA' §¤¤¡©¦§©©§¦¦

oFxnW z` xEX` Kln ckl rWFdl§¥©¨©¤¤©¤Ÿ§
mz` aWIe ,dxEX` l`xUi z` lbIe©¤¤¤¦§¨¥©¨©©¤Ÿ¨
,['icn ixre ofFB xdp xFagaE glgA©§©§¨§©¨§¨¥¨¨

z`f lkAcExh df oi`oFca`e (WExiB) §¨Ÿ¥¤¥¥©£¨
mFwOn lEhlh `N` ,mlFrd on¦¨¨¤¨¦§¦¨

E ,mFwnlminId zixg`Amr aEWY §¨§©£¦©¨¦¨¦
zFIlBd x`W(miyxtn):bk dxez §¨©¨ª

(bk).'Bâå BìLî àOiåxiMfdW oeiM ©¦¨§¨§¥¨¤¦§¦
xEX` ziIaW z`xEX` dn cr=] ¤§¦©©©¨©

['JAWY':xn`BîOî äéçé éî éBà ¦§¤¨¨©¦¦§¤¦ª
.ìà:FWExiR o`M xEn`d 'l`' oFWl ¥§¥¨¨¨¥

FnM] 'dN`'(g ,hi ziy`xa)miWp`l wx' ¥¤§©¨£¨¦
:xnF` `Ed Kke ,['xac EUrY l` l`d̈¥©©£¨¨§¨¥

,iF`- Fnvr z` zFigdl lFki inin ¦¨§©£¤©§¦
lr zFigl x`Xdl f` lkEi zFOE`d on¦¨©¨§¦¨¥¦§©

lvPdlE FnFwn- dN` z` FnEVn §§¦¨¥¦¤¥¤
z` xfFBd eilr miUi `NWzFxifB ¤Ÿ¨¦¨¨©¥¤§¥

d zFIEprxERdaixgpq cFnrIW ,dN` ©§¨¨¥¤¤©£©§¥¦
xEX` KlnlAlaie(aAxri)lM z` ¤¤©¦©§¥§©§¥¤¨

zFOE`dmFwOn zFpFW zFIElb ici lr ¨©§¥¨¦¨
.mFwnlE`Fai cFrexg`l 'miIYM'd §¨§¨©¦¦¦§©©

xEn`M ,xEX`A EngNie onf§©§¦¨£§©¨¨
KWndA:ck dxez §¤§¥

wla zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f ycew zayl inei xeriy

(ãë)àeä-íâå øáò-epòå øeMà epòå íézk ãiî íéöå§¦Æ¦©´¦¦½§¦¬©−§¦¥®¤§©−
:ãáà éãò£¥¬Ÿ¥«

i"yx£¯·ÚŒepÚÂ ¯eM‡ epÚÂ∑ הּנהר ׁשּבעבר אֹותם ‡B·„.ועּנּו È„Ú ‡e‰ŒÌ‚Â∑ּפירׁש ז)וכן ּדי (דניאל "עד : ¿ƒ«¿ƒ≈∆ְְִֵֶֶַָָָ¿«¬≈≈ְִִֵֵַ
ּגׁשמּה" והּובד חיותא ּכדכתיב∑ÌÈˆÂ.קטילת ּגדֹולֹות, לג)ספינֹות יּובּורני (ישעיה ּתרגּומֹו - אּדיר" "וצי ְְְְִִֵַַַָ¿ƒְְְְְְְִִִִִִַַ

.רּבתא  ְַָ

(äë)Cìä ÷ìa-íâå Bî÷îì áLiå Cìiå íòìa í÷iå©¨´̈¦§½̈©¥−¤©¨´¨¦§Ÿ®§©¨−̈¨©¬
:Bkøãì§©§«

äë(à)úBðæì íòä ìçiå íéhMa ìàøNé áLiå©¥¬¤¦§¨¥−©¦¦®©¨¤́¨½̈¦§−
:áàBî úBða-ìà¤§¬¨«

i"yx£ÌÈhMa∑ׁשמּה ּכ.·‡BÓ ˙BaŒÏ‡ ˙BÊÏ∑"ּב"חלק ּכדאיתא ּבלעם, עצת .עלֿידי «ƒƒְָָƒ¿∆¿»ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ

(á)íòä ìëàiå ïäéäìà éçáæì íòì ïàø÷zå©¦§¤´¨¨½̈§¦§¥−¡«Ÿ¥¤®©Ÿ́©¨½̈
:ïäéäìàì eåçzLiå©¦§©«£−¥«Ÿ¥¤«

i"yx£Ô‰È‰Ï‡Ï eÂÁzLiÂ∑מחיקּה ּפעֹור ּדמּות לֹו מֹוציאה והיא לי, הּׁשמעי לּה ואֹומר עליו יצרֹו ּכׁשּתקף «ƒ¿«¬≈…≈∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
לזה! הׁשּתחוה לֹו: א)ואֹומרת קו .(סנהדרין ְְֲִֶֶֶֶַָ

(â)ýåýé óà-øçiå øBòt ìòáì ìàøNé ãîviå©¦¨¬¤¦§¨¥−§©´©§®©¦«©©¬§Ÿ̈−
:ìàøNéa§¦§¨¥«

i"yx£¯BÚt∑עבֹודתֹו היא וזֹו רעי, ּומֹוציאין הּטּבעת ּפי לפניו ׁשּפֹוערין ׁשם Ï‡¯NÈa.על '‰ Û‡Œ¯ÁiÂ∑ ¿ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָ«ƒ««¿ƒ¿»≈
מּגפה  ּבהם .ׁשלח ֵֶַַָָָ

e˙‡Ï¯כד  ÔepÚÈÂ È‡ÓB¯Ó ÔÁ¯ËˆÈ ÔÚÈÒÂ¿ƒ«ƒ¿»¿«≈»≈ƒ«¿»
‡ÓÏÚÏ Ôep‡ Û‡Â ˙¯t ¯·ÚÏ Ôe„aÚzLÈÂ¿ƒ¿«¿¿¿≈«¿»¿«ƒ¿»¿»

:Ôe„·ÈÈ≈¿

Ïa˜כה  Û‡Â d¯˙‡Ï ·˙Â ÏÊ‡Â ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»«¬«¿»¿«¿≈¿«»»
:dÁ¯‡Ï ÏÊ‡¬«¿»¿≈

ÈÚËÓÏא  ‡nÚ È¯LÂ ÔÈhLa Ï‡¯NÈ ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈¿ƒƒ¿»≈«»¿ƒ¿≈
:·‡BÓ ˙a ¯˙a»«¿«»

nÚ‡ב  ÏÎ‡Â ÔB‰˙ÂÚË ÈÁ·„Ï ‡nÚÏ ‡¯˜e¿»¿«»¿ƒ¿≈«¬«¿«¬««»
:ÔB‰˙ÂÚËÏ e„È‚Òe¿ƒ¿«¬«¿

¯‚Ê‡ג  Û˜˙e ¯BÚÙ ‡ÏÚ·Ï Ï‡¯NÈ ¯aÁ˙‡Â¿ƒ¿««ƒ¿»≈¿«¬»¿¿≈»¿»
:Ï‡¯NÈa ÈÈ„«¿»¿ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ck)íézk ãiî íéöxEX` EPremiv] ¦¦©¦¦§¦©¦
.[zFpitq =odW miIYk Exarie §¦§©©§¦¦¦¤¥

,miInFxmId KxC EbiltiezFIpxiaA ¦¦§©§¦¤¤©¨§¦¨¦
(zFpitqA)zFlFcBmiliig zF`UFp ¦§¦§§£¨¦

mgNdlE `al:xEX` lr ¨Ÿ§¦¨¥©©
.øáò epòåxdPd xarAW mzF` EPre §¦¥¤§¦¨¤§¥¤©¨¨

-x`W z` mB Eripkie EPri miIYMd©¦¦¦§©§©§¦©¤§¨
xarA zFpkFWd zFOE`dxdPd ¨©§§¥¤©¨¨

EPrIW Kkl sqFpA (zxR xdpl gxfOn)¦¦§¨¦§©§¨§¨§¨¤§©
mW okFXd xEX` z`(ci ,a ziy`xa d`x) ¤©©¥¨

(x"yl):
.ãáBà éãò àeä íâåElNd miIYMd mB §©£¥¥©©¦¦¦©¨

,xar z`e xEX` z` miPrn EidIW¤¦§§©¦¤©§¤¥¤
,oFca`l mtFql`IpC WxiR okel`ipc) ¨©£¨§¥¥©¨¦¥

(`i ,fcaEde `zeig zlihw iC cr'©¦§¦©¥§¨§©
'DnWBcnWEde dIgd dbxdPW cr'] ¦§©©¤¤¤§¨©©¨§§©

,d`EaPd mFlgA l`IpC oFfg - 'DtEB¨£¨¦¥©£©§¨
mFc` zEkln z` d`xW(inFx=) ¤¨¨¤©§¡¦

zwGgznE zlcFbe zklFdd dIg zEncM¦§©¨©¤¤§¤¤¦§©¤¤
[zbxdpe dlM `id mB sFQaNW cr: ©¤§©©¦¨¨§¤¡¤¤

.íéöå:FWExiR,zFlFcB zFpitq §¦¥§¦§
aizkcM(`k ,bl diryi)ip` FA KlY lA' §¦§¦©¥¤¢¦

hiWxiC` ive,'EPxari `leFnEBxY ©¦§¦©¦Ÿ©©§¤§©§
:mW- '`zAx ipxEaE'FWExiRW ¨§¦©§¨¤¥

lgpA xAcn aEzMd] 'dlFcB dpitqE'§¦¨§¨©¨§©¥§©©
,WCwOd ziAn z`vl cizrd miOd©©¦¤¨¦¨¥¦¥©¦§¨
,lFcB xdpl wGgzze KlY Fzriap xW £̀¤§¦¨¥¥§¦§©¥§¨¨¨
hEWl lkEY `l dlFcB dIp` mB iM cr©¦©¢¦¨§¨Ÿ©¨

[FA xFarle:dk dxez §©£
äë(`).íéhMaDnW KMDzF` lW ©¦¦¨§¨¤¨

diIpg: £¦¨
.áàBî úBða ìà úBðæìzvr iciÎlr ¦§¤§¨©§¥£©

a `zi`cM ,mrlAwxt'wlg'oixcdpq) ¦§¨¦§¦¨§¤¤¥¤
(.ew-dlrnl x`Fand itkE.ci ,ck lirl) §¦©§¨§©§¨

(jvri` dkl d"c:a dxez
(a).ïäéäìàì eåçzLiåaEzMd gzR ©¦§©£¥Ÿ¥¤¨©©¨

,dxf dcFarA miIqe 'zFpfl' oFWlAitl ¦§¦§§¦¥©£¨¨¨§¦
,cgiA mW mikExM Eid mi`Hgd ipXW¤§¥©©¨¦¨§¦¨§©©

iMDl xnF`e eilr Fxvi swYWM ¦§¤¨©¦§¨¨§¥¨
- 'il irnXd',dX`M il zFidl`ide ¦¨§¦¦¦§¦§¦¨§¦

'xFrR' zEnC Fl d`ivFndcFar oin) ¦¨§§¦£¨
(dxfdegYWd' Fl zxnF`e Dwign ¨¨¥¥¨§¤¤¦§©£¥
'dflE`ihgd Kke ,LpFvx dUr` f`e ¨¤§¨¤¡¤§§§¨¤¡¦

xn`p `l KklE] mdipWA mzF`¨¦§¥¤§¨Ÿ¤¡©
`N` 'a`Fn idl`l EegYWIe'©¦§©£¥Ÿ¥¨¤¨
mdl E`ivFdW milil`l - 'odidl`l'¥Ÿ¥¤¨¡¦¦¤¦¨¤

[a`Fn zFpA(`"eb ,i"`a):b dxez §¨
(b).øBòtoM `xwpW mW lroixrFR §¦§¨¥©¥¤£¦

(miNbn)oi`ivFnE zrAHd iR eiptl §©¦§¨¨¦©©©©¦¦
irx[lil`d iAB lr mikxv ziIUr=] §¦£¦©§¨¦©©¥¨¡¦

eFfFzcFar `id(:q oixcdpq)(zeaegx x`a): §¦£¨
.ìàøNéa 'ä óà øçiåmdA gNW ©¦©©§¦§¨¥¦©¨¤

,dtBnoNdl WxFtnMmiweqt) ©¥¨©§¨§©¨
(hÎg:c dxez



קט wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f ycew zayl inei xeriy

(àë)ïúéà øîàiå BìLî àOiå éðéwä-úà àøiå©©§Æ¤©¥¦½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¨Æ
p÷ òìqa íéNå EáLBî:E «¨¤½§¦¬©¤−©¦¤«

i"yx£ÈÈw‰Œ˙‡ ‡¯iÂ∑ׁשּנאמר ּכענין עמלק, אצל ּתקּוע קיני ׁשהיה טו)לפי א אלֿהּקיני (שמואל ׁשאּול "וּיאמר : ««¿∆«≈ƒְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבהם ׁשּנאמר יתרֹו, ּבני ׁשל ּבגדּלתם נסּתּכל עמלק. אחר הזּכירֹו - ב)וגֹו'" ׂשּוכתים"(דה"א ׁשמעתים "ּתרעתים :. ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

E·LBÓ Ô˙È‡∑ּבעצת היית עּמי אּתה הלא ?לכ זכית מהיכן אני א)ּתמּה ועּתה (שמות לֹו" נתחּכמה "הבה : ≈»»∆ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
יׂשראל  ׁשל ּומעֹוז ּבאיתן .נתיּׁשבּת ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

(áë):jaLz øeMà äî-ãò ïé÷ øòáì äéäé-íà ék¦¬¦¦«§¤−§¨¥́«®̈¦©−̈©¬¦§¤«¨

i"yx£'B‚Â ÔÈ˜ ¯Ú·Ï ‰È‰ÈŒÌ‡ Èk∑ אם אף ּכי העֹולם, מן עֹוד נטרד ׁשאינ זה, לתקף ׁשּנתקעּת אׁשרי ƒƒƒ¿∆¿»≈»ƒ¿ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
?ּבכ מה ׁשם, ׁשּנתיּׁשבּת מּמקֹום לבער ותהיה הּׁשבטים עׂשרת עם לגלֹות עתיד ‡eM¯.אּתה ‰ÓŒ„Ú ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ«»«

jaLz∑ מּמקֹום טלטּול אּלא העֹולם מן טרּוד זה אין וחבֹור? לחלח ׁשּמא ?אֹות מגלה הּוא היכן עד ƒ¿∆»ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
הּגלּיֹות  ׁשאר עם ותׁשּוב .למקֹום, ְְְִַָָָָֻ

(âë):ìà BîOî äéçé éî éBà øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¾¦¬¦«§¤−¦ª¬¥«

i"yx£'B‚Â BÏLÓ ‡OiÂ∑ אמר אׁשּור, ׁשבית את ׁשהזּכיר ‡Ï.ּכיון BÓOÓ ‰ÈÁÈ ÈÓ ÈB‡∑ להחיֹות יכֹול מי «ƒ»¿»¿ְְִִִֵֶֶַַַָָƒƒ¿∆ƒÀ≈ְֲִַָ
ועֹוד  האּמֹות, ּכל את ויבלּבל סנחריב ׁשּיעמד אּלה; את הּגֹוזר עליו יׂשים ׁשּלא אּלה, את מּׂשּומֹו עצמֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻאת

אּׁשּור  על ּגדֹולֹות ּבבירנּיּות רֹומּיים ׁשהן ּכּתּיים ויעברּו - ּכּתים מּיד צים .יבֹואּו ְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָ

Ó‡Â¯כא  dÏ˙Ó ÏËe ‰‡ÓÏL ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿»»¿««¿≈«¬«
:C¯B„Ó ÛÈwz C¯Î· ÈeLÂ C·˙BÓ ˙Èa ÛÈwz«ƒ≈¿»¿«ƒƒ¿««ƒ¿»

‡Ìכב  È¯‡‡Ó „Ú ‰‡ÓÏL ‰‡ˆLÏ È‰È ¬≈ƒ¿≈¿≈»»«¿»»«»
:CpaLÈ ‰‡¯e˙‡¬»»ƒ¿ƒ»

k„כג  ÔBÁÈc ‡i·iÁÏ ÈÂ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬««¿«»«»¿≈«
:ÔÈl‡ ˙È ‡‰Ï‡ „aÚÈ«¿≈¡»»»ƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`k).éðéwä úà àøiåxiMfdW oeiM ©©§¤©¥¦¥¨¤¦§¦
ipiTd mrd z` mB xiMfd ,wlnr z ¤̀£¨¥¦§¦©¤¨¨©¥¦

rEwY ipiw didW itlaWFi) §¦¤¨¨¥¦¨©¥
(zEriawAxn`PW oiprM ,wlnr lv` ¦§¦¥¤£¨¥¨¦§¨¤¤¡©

(e ,eh `Îl`eny)ipiTd l` lE`W xn`Ie'©Ÿ¤¨¤©¥¦
Ltq` oR iwlnr KFYn Ecx ExQ Ekl§ª§¦£¨¥¦¤Ÿ¦§

FOr'Fbe'wlnr KFYn ipiw xqIe ¦§©¨©¥¦¦£¨¥
mgNdl KlOd lE`W `A xW`M]©£¤¨¨©¤¤§¦¨¥
xEqIW ipiTd on dNigY WTiA ,wlnrA©£¨¥¦¥§¦¨¦©¥¦¤¨
mingFNd FA ErBti oR ,EPOn cxRie§¦¨¥¦¤¤¦§§©£¦

dbbWA(c"evn)KkitlE .[FxiMfdo`M ¦§¨¨§¦¨¦§¦¨
.wlnr xg`lv` mrlA 'd`x' dnE ©©£¨¥¨¨¨¦§¨¥¤

,ipiTdFxzi ipA lW ozNEcbA lMYqp ©¥¦¦§©¥¦§¨¨¤§¥¦§
xiIBzdl Ekf eipaE `EdW dWn ozFg¥¤¤¨¨¨§¦§©¥

,Eid ipiw ipAnE]xn`PW(fh ,` mihtey) ¦§¥¥¦¨¤¤¡©
mdn E`vie ,['dWn ozg ipiw ipaE'§¥¥¦Ÿ¥Ÿ¤§¨§¥¤

,dxFz ilFcBmdA xn`PW`ÎminidÎixac) §¥¨¤¤¡©¨¤
(dp ,auAri iaWi mixtq zFgRWnE'¦§§Ÿ§¦Ÿ§¥©§¥

mizkEU mizrnW mizrxYdOd ¦§¨¦¦§¨¦¨¦¥¨
.'...mipiTd'mizrxY' :minkg EWxce- ©¦¦§¨§£¨¦¦§¨¦

WxcOd zia ixrW lr miaWFi EidW¤¨§¦©©£¥¥©¦§¨
oFWlA '`rxY'] dxFz ixaC aiWwdl§©§¦¦§¥¨©§¨¦§
- 'mizrnW' ;['xrW' :FWExiR iOx £̀©¦¥©©¦§¨¦
ixaC z` (mipian) 'mirnFW' EidW¤¨§¦§¦¦¤¦§¥

'mizkEU' ;EaiWwdW dxFYdsFQal - ©¨¤¦§¦¨¦§©
EziMqdW mixg`l EcOl mdW Ekf̈¤¥¦§©£¥¦¤¦§¦

aEzMd oFWlM] mdl (EaiWwdW)mixac) ¤¦§¦¨¤¦§©¨
(h ,fk['l`xUi rnWE zMqd'`negpz i"tr) ©§¥§©¦§¨¥

(c exzi - `yxe qetc -:
.EáLBî ïúéàlr xnF` `Ed KM ¥¨¨¤¨¥©

:ipiTd- Kkl zikf okidn ip` DnY ©¥¦¨¥©£¦¥¥¨¨¦¨§¨
,dlrnl dxEn`d dNEcBldY` `ld ©§¨¨£¨§©§¨£Ÿ©¨

zvrA ziid iOr:drxRdad' ¦¦¨¦¨©£©©§Ÿ¨¨
'Fl dnMgzp(i ,` zeny),dYre ¦§©§¨§©¨

ozi`a YaXizp(wfFg mFwnA)fFrnE ¦§©©§¨§¥¨¦§¤¨
l`xUi lW(.ew oixcdpq):ak dxez ¤¦§¨¥

(ak).'Bâå ïé÷ øòáì äéäé íà ék¦¦¦§¤§¨¥¨¦§
- ['oiw' mB `xwp 'ipiT'd]LixW` ©¥¦¦§¨©©¦©§¤

- df swFzl YrwzPWz` YraTW ¤¦§©§¨§¤¤¤¨©§¨¤
lW mwfge mRwY mr Lwlge LnFwn§§§¤§§¦¨§¨§¨§¨¤
mdFnM zFidl dMfY KkA iM ,l`xUi¦§¨¥¦§¨¦§¤¦§§¤

cFr cxhp Lpi`WWxFbn zFidl ¤¥§¦§¨¦§§¨
ca`dlE- mlFrd onx`W lW mtFqM §¥¨¥¦¨¨§¨¤§¨
,zFOE`m` s` iMlFAqY df ici lr ¦©¦©§¥¤¦§
e mdOrzFlbl cizr dY`cgimr ¦¨¤§©¨¨¦¦§©©¦

mihaXd zxUrxEX` Kln ciA £¤¤©§¨¦§©¤¤©
xral didze(LzF` xFwrl)mFwOn §¦§¤§¨¥©£§¦¨

KkA dn ,mW YaXizPWxEn`ke - ¤¦§©©§¨¨©§¨§¨¨
mixaCd KWndA: §¤§¥©§¨¦

.EaLz øeMà äî ãò`Ed okid cr ©¨©¦§¤©¥¨
E iaXA LkilFn`OW ,LzF` dlbn ¦§©§¦©§¤§¤¨

zFnFwnl izF` dlbn `Ed ixd xn`YŸ©£¥©§¤¦¦§

:miwFgx'xFage glg'l(e ,fi aÎmikln) §¦©§©§¨
xn`PW FnM](my)ziriWYd zpWA' §¤¤¡©¦§©©§¦¦

oFxnW z` xEX` Kln ckl rWFdl§¥©¨©¤¤©¤Ÿ§
mz` aWIe ,dxEX` l`xUi z` lbIe©¤¤¤¦§¨¥©¨©©¤Ÿ¨
,['icn ixre ofFB xdp xFagaE glgA©§©§¨§©¨§¨¥¨¨

z`f lkAcExh df oi`oFca`e (WExiB) §¨Ÿ¥¤¥¥©£¨
mFwOn lEhlh `N` ,mlFrd on¦¨¨¤¨¦§¦¨

E ,mFwnlminId zixg`Amr aEWY §¨§©£¦©¨¦¨¦
zFIlBd x`W(miyxtn):bk dxez §¨©¨ª

(bk).'Bâå BìLî àOiåxiMfdW oeiM ©¦¨§¨§¥¨¤¦§¦
xEX` ziIaW z`xEX` dn cr=] ¤§¦©©©¨©

['JAWY':xn`BîOî äéçé éî éBà ¦§¤¨¨©¦¦§¤¦ª
.ìà:FWExiR o`M xEn`d 'l`' oFWl ¥§¥¨¨¨¥

FnM] 'dN`'(g ,hi ziy`xa)miWp`l wx' ¥¤§©¨£¨¦
:xnF` `Ed Kke ,['xac EUrY l` l`d̈¥©©£¨¨§¨¥

,iF`- Fnvr z` zFigdl lFki inin ¦¨§©£¤©§¦
lr zFigl x`Xdl f` lkEi zFOE`d on¦¨©¨§¦¨¥¦§©

lvPdlE FnFwn- dN` z` FnEVn §§¦¨¥¦¤¥¤
z` xfFBd eilr miUi `NWzFxifB ¤Ÿ¨¦¨¨©¥¤§¥

d zFIEprxERdaixgpq cFnrIW ,dN` ©§¨¨¥¤¤©£©§¥¦
xEX` KlnlAlaie(aAxri)lM z` ¤¤©¦©§¥§©§¥¤¨

zFOE`dmFwOn zFpFW zFIElb ici lr ¨©§¥¨¦¨
.mFwnlE`Fai cFrexg`l 'miIYM'd §¨§¨©¦¦¦§©©

xEn`M ,xEX`A EngNie onf§©§¦¨£§©¨¨
KWndA:ck dxez §¤§¥

wla zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f ycew zayl inei xeriy

(ãë)àeä-íâå øáò-epòå øeMà epòå íézk ãiî íéöå§¦Æ¦©´¦¦½§¦¬©−§¦¥®¤§©−
:ãáà éãò£¥¬Ÿ¥«

i"yx£¯·ÚŒepÚÂ ¯eM‡ epÚÂ∑ הּנהר ׁשּבעבר אֹותם ‡B·„.ועּנּו È„Ú ‡e‰ŒÌ‚Â∑ּפירׁש ז)וכן ּדי (דניאל "עד : ¿ƒ«¿ƒ≈∆ְְִֵֶֶַָָָ¿«¬≈≈ְִִֵֵַ
ּגׁשמּה" והּובד חיותא ּכדכתיב∑ÌÈˆÂ.קטילת ּגדֹולֹות, לג)ספינֹות יּובּורני (ישעיה ּתרגּומֹו - אּדיר" "וצי ְְְְִִֵַַַָ¿ƒְְְְְְְִִִִִִַַ

.רּבתא  ְַָ

(äë)Cìä ÷ìa-íâå Bî÷îì áLiå Cìiå íòìa í÷iå©¨´̈¦§½̈©¥−¤©¨´¨¦§Ÿ®§©¨−̈¨©¬
:Bkøãì§©§«

äë(à)úBðæì íòä ìçiå íéhMa ìàøNé áLiå©¥¬¤¦§¨¥−©¦¦®©¨¤́¨½̈¦§−
:áàBî úBða-ìà¤§¬¨«

i"yx£ÌÈhMa∑ׁשמּה ּכ.·‡BÓ ˙BaŒÏ‡ ˙BÊÏ∑"ּב"חלק ּכדאיתא ּבלעם, עצת .עלֿידי «ƒƒְָָƒ¿∆¿»ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ

(á)íòä ìëàiå ïäéäìà éçáæì íòì ïàø÷zå©¦§¤´¨¨½̈§¦§¥−¡«Ÿ¥¤®©Ÿ́©¨½̈
:ïäéäìàì eåçzLiå©¦§©«£−¥«Ÿ¥¤«

i"yx£Ô‰È‰Ï‡Ï eÂÁzLiÂ∑מחיקּה ּפעֹור ּדמּות לֹו מֹוציאה והיא לי, הּׁשמעי לּה ואֹומר עליו יצרֹו ּכׁשּתקף «ƒ¿«¬≈…≈∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
לזה! הׁשּתחוה לֹו: א)ואֹומרת קו .(סנהדרין ְְֲִֶֶֶֶַָ

(â)ýåýé óà-øçiå øBòt ìòáì ìàøNé ãîviå©¦¨¬¤¦§¨¥−§©´©§®©¦«©©¬§Ÿ̈−
:ìàøNéa§¦§¨¥«

i"yx£¯BÚt∑עבֹודתֹו היא וזֹו רעי, ּומֹוציאין הּטּבעת ּפי לפניו ׁשּפֹוערין ׁשם Ï‡¯NÈa.על '‰ Û‡Œ¯ÁiÂ∑ ¿ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָ«ƒ««¿ƒ¿»≈
מּגפה  ּבהם .ׁשלח ֵֶַַָָָ

e˙‡Ï¯כד  ÔepÚÈÂ È‡ÓB¯Ó ÔÁ¯ËˆÈ ÔÚÈÒÂ¿ƒ«ƒ¿»¿«≈»≈ƒ«¿»
‡ÓÏÚÏ Ôep‡ Û‡Â ˙¯t ¯·ÚÏ Ôe„aÚzLÈÂ¿ƒ¿«¿¿¿≈«¿»¿«ƒ¿»¿»

:Ôe„·ÈÈ≈¿

Ïa˜כה  Û‡Â d¯˙‡Ï ·˙Â ÏÊ‡Â ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»«¬«¿»¿«¿≈¿«»»
:dÁ¯‡Ï ÏÊ‡¬«¿»¿≈

ÈÚËÓÏא  ‡nÚ È¯LÂ ÔÈhLa Ï‡¯NÈ ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈¿ƒƒ¿»≈«»¿ƒ¿≈
:·‡BÓ ˙a ¯˙a»«¿«»

nÚ‡ב  ÏÎ‡Â ÔB‰˙ÂÚË ÈÁ·„Ï ‡nÚÏ ‡¯˜e¿»¿«»¿ƒ¿≈«¬«¿«¬««»
:ÔB‰˙ÂÚËÏ e„È‚Òe¿ƒ¿«¬«¿

¯‚Ê‡ג  Û˜˙e ¯BÚÙ ‡ÏÚ·Ï Ï‡¯NÈ ¯aÁ˙‡Â¿ƒ¿««ƒ¿»≈¿«¬»¿¿≈»¿»
:Ï‡¯NÈa ÈÈ„«¿»¿ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ck)íézk ãiî íéöxEX` EPremiv] ¦¦©¦¦§¦©¦
.[zFpitq =odW miIYk Exarie §¦§©©§¦¦¦¤¥

,miInFxmId KxC EbiltiezFIpxiaA ¦¦§©§¦¤¤©¨§¦¨¦
(zFpitqA)zFlFcBmiliig zF`UFp ¦§¦§§£¨¦

mgNdlE `al:xEX` lr ¨Ÿ§¦¨¥©©
.øáò epòåxdPd xarAW mzF` EPre §¦¥¤§¦¨¤§¥¤©¨¨

-x`W z` mB Eripkie EPri miIYMd©¦¦¦§©§©§¦©¤§¨
xarA zFpkFWd zFOE`dxdPd ¨©§§¥¤©¨¨

EPrIW Kkl sqFpA (zxR xdpl gxfOn)¦¦§¨¦§©§¨§¨§¨¤§©
mW okFXd xEX` z`(ci ,a ziy`xa d`x) ¤©©¥¨

(x"yl):
.ãáBà éãò àeä íâåElNd miIYMd mB §©£¥¥©©¦¦¦©¨

,xar z`e xEX` z` miPrn EidIW¤¦§§©¦¤©§¤¥¤
,oFca`l mtFql`IpC WxiR okel`ipc) ¨©£¨§¥¥©¨¦¥

(`i ,fcaEde `zeig zlihw iC cr'©¦§¦©¥§¨§©
'DnWBcnWEde dIgd dbxdPW cr'] ¦§©©¤¤¤§¨©©¨§§©

,d`EaPd mFlgA l`IpC oFfg - 'DtEB¨£¨¦¥©£©§¨
mFc` zEkln z` d`xW(inFx=) ¤¨¨¤©§¡¦

zwGgznE zlcFbe zklFdd dIg zEncM¦§©¨©¤¤§¤¤¦§©¤¤
[zbxdpe dlM `id mB sFQaNW cr: ©¤§©©¦¨¨§¤¡¤¤

.íéöå:FWExiR,zFlFcB zFpitq §¦¥§¦§
aizkcM(`k ,bl diryi)ip` FA KlY lA' §¦§¦©¥¤¢¦

hiWxiC` ive,'EPxari `leFnEBxY ©¦§¦©¦Ÿ©©§¤§©§
:mW- '`zAx ipxEaE'FWExiRW ¨§¦©§¨¤¥

lgpA xAcn aEzMd] 'dlFcB dpitqE'§¦¨§¨©¨§©¥§©©
,WCwOd ziAn z`vl cizrd miOd©©¦¤¨¦¨¥¦¥©¦§¨
,lFcB xdpl wGgzze KlY Fzriap xW £̀¤§¦¨¥¥§¦§©¥§¨¨¨
hEWl lkEY `l dlFcB dIp` mB iM cr©¦©¢¦¨§¨Ÿ©¨

[FA xFarle:dk dxez §©£
äë(`).íéhMaDnW KMDzF` lW ©¦¦¨§¨¤¨

diIpg: £¦¨
.áàBî úBða ìà úBðæìzvr iciÎlr ¦§¤§¨©§¥£©

a `zi`cM ,mrlAwxt'wlg'oixcdpq) ¦§¨¦§¦¨§¤¤¥¤
(.ew-dlrnl x`Fand itkE.ci ,ck lirl) §¦©§¨§©§¨

(jvri` dkl d"c:a dxez
(a).ïäéäìàì eåçzLiåaEzMd gzR ©¦§©£¥Ÿ¥¤¨©©¨

,dxf dcFarA miIqe 'zFpfl' oFWlAitl ¦§¦§§¦¥©£¨¨¨§¦
,cgiA mW mikExM Eid mi`Hgd ipXW¤§¥©©¨¦¨§¦¨§©©

iMDl xnF`e eilr Fxvi swYWM ¦§¤¨©¦§¨¨§¥¨
- 'il irnXd',dX`M il zFidl`ide ¦¨§¦¦¦§¦§¦¨§¦

'xFrR' zEnC Fl d`ivFndcFar oin) ¦¨§§¦£¨
(dxfdegYWd' Fl zxnF`e Dwign ¨¨¥¥¨§¤¤¦§©£¥
'dflE`ihgd Kke ,LpFvx dUr` f`e ¨¤§¨¤¡¤§§§¨¤¡¦

xn`p `l KklE] mdipWA mzF`¨¦§¥¤§¨Ÿ¤¡©
`N` 'a`Fn idl`l EegYWIe'©¦§©£¥Ÿ¥¨¤¨
mdl E`ivFdW milil`l - 'odidl`l'¥Ÿ¥¤¨¡¦¦¤¦¨¤

[a`Fn zFpA(`"eb ,i"`a):b dxez §¨
(b).øBòtoM `xwpW mW lroixrFR §¦§¨¥©¥¤£¦

(miNbn)oi`ivFnE zrAHd iR eiptl §©¦§¨¨¦©©©©¦¦
irx[lil`d iAB lr mikxv ziIUr=] §¦£¦©§¨¦©©¥¨¡¦

eFfFzcFar `id(:q oixcdpq)(zeaegx x`a): §¦£¨
.ìàøNéa 'ä óà øçiåmdA gNW ©¦©©§¦§¨¥¦©¨¤

,dtBnoNdl WxFtnMmiweqt) ©¥¨©§¨§©¨
(hÎg:c dxez



wlaקי zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f ycew zayl inei xeriy

(ã)íòä éLàø-ìk-úà ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©µ¤¨¨¥´¨½̈
ïBøç áLéå LîMä ãâð ýåýéì íúBà ò÷Bäå§©¬¨²©«Ÿ̈−¤¤́©¨®¤§¨²Ÿ£¬

:ìàøNiî ýåýé-óà©§Ÿ̈−¦¦§¨¥«
i"yx£ÌÚ‰ ÈL‡¯ ÏkŒ˙‡ Á˜∑(א לּפעֹור (שם העֹובדים את ‡Ì˙B.לׁשּפט Ú˜B‰Â∑- והֹוקע העֹובדים, את «∆»»≈»»ְְְִִֶַָֹ¿«»ְְִֶַָ

ׁשאּול ּבבני ׁשּמצינּו ּכמֹו ּתלּיה, כא)היא ב עבֹודת (שמואל ּבעֹובדי מפרׁשת: ּתלּיה וׁשם לה'", "והֹוקענּום : ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּבסקילה. ב)אלילים, מה נתלין (סנהדרין הּנסקלים ‰LÓM.וכל „‚∑ מֹודיע הּׁשמׁש אּגדה: ּומדרׁש ּכל. לעין ְְְְֱִִִִִִִִַָָָ∆∆«»∆ְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

עליו  זֹורחת והחּמה מּכנגּדֹו נקּפל הענן החֹוטאים: .את ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(ä)åéLðà Léà eâøä ìàøNé éèôL-ìà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤«Ÿ§¥−¦§¨¥®¦§Æ¦´£¨½̈
:øBòt ìòáì íéãîöpä©¦§¨¦−§©¬©§«

i"yx£ÂÈL‡ LÈ‡ e‚¯‰∑ ּוׁשמֹונת רּבֹוא (ז') (ח') יׂשראל ודּיני ׁשנים, הֹורג היה יׂשראל מּדּיני ואחד אחד ּכל ƒ¿ƒ¬»»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ּב'סנהדרין' ּכדאיתא מאֹות) (וׁשׁש .(י"ח)אלפים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָ

(å)åéçà-ìà áø÷iå àa ìàøNé éðaî Léà äpäå§¦¥¿¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹À̈©©§¥³¤¤¨Æ
-éða úãò-ìk éðéòìe äLî éðéòì úéðéãnä-úà¤©¦§¨¦½§¥¥´¤½§¥¥−¨£©´§¥«

:ãòBî ìäà çút íéëá änäå ìàøNé¦§¨¥®§¥´¨Ÿ¦½¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£'B‚Â LÈ‡ ‰p‰Â∑ נּדֹונין אנּו לֹו: ואמרּו ׁשּלהם, נׂשיא ׁשהיה זמרי, אצל ׁשמעֹון ׁשל ׁשבטֹו נתקּבצּו ¿ƒ≈ƒ¿ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

הּנׂשרפין' הן ּב'אּלּו ּכדאיתא וכּו'? יֹוׁשב ואּתה פב)ּבמיתה צּור ∑‡˙ÈÈ„n‰Œ˙.(סנהדרין ּבת ÈÈÚÏ.ּכזּבי ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ∆«ƒ¿»ƒְִַָ¿≈≈
‰LÓ∑ ּכדאיתא וכּו', ?ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר: אם מּתרת? אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו: אמרּו …∆ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֻ

nÚ‡ד  ÈLÈ¯ Ïk ˙È ¯·c ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»≈≈«»
Ï·˜Ï ÈÈ Ì„˜ ÏBË˜ ·iÁc ÏBË˜e Ôe„Â¿¿¿««¿√»¿»»√≈
:Ï‡¯NiÓ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛB˜z ·e˙ÈÂ ‡LÓLƒ¿»ƒ¿»¿»«¿»ƒƒ¿»≈

b·¯ה  eÏeË˜ Ï‡¯NÈ Èi„Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»≈ƒ¿»≈¿¿«
:¯BÚÙ ‡ÏÚ·Ï e¯aÁ˙‡c È‰B¯·bÀ¿ƒ¿ƒ¿«»¿«¬»¿

ÂÏ˙ו  ·¯˜Â ‡˙‡ Ï‡¯NÈ ÈaÓ ‡¯·b ‡‰Â¿»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»¿»«¿»
Ïk ÈÈÚÏe ‰LÓ ÈÈÚÏ ‡˙ÈÈ„Ó ˙È È‰BÁ‡¬ƒ»ƒ¿»≈»¿≈≈…∆¿≈≈»
Ú¯˙a ÔÎa Ôep‡Â Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c).íòä éLàø ìk úà ç÷z` ©¤¨¨¥¨¨¤
icM ,mipiICdmicaFrd z` hFRWl ©©¨¦§¥¦§¤¨§¦

xFrtl`l la`] dzinA mzF` oEcle ¦§§¨¨§¦¨£¨Ÿ
oi`W itl ,a`Fn zFpaA mi`hFgd z ¤̀©§¦¦§¨§¦¤¥

mzzinmi`Pw' `N` oiC zial dxEqn ¦¨¨§¨§¥¦¤¨©¨¦
oNdlcM ,'FA mirbFR(f weqt i"yxa)[: §¦§¦§©¨

.íúBà ò÷BäåmicaFrd z`'xFrR'l: §©¨¤¨§¦©§
.ò÷BäåEpivOW FnM ,diIlz `id §©¦§¦¨§¤¨¦

df oFWllE`W ipaA(e ,`k aÎl`eny) ¨¤¦§¥¨
''dl mEprwFde'EWwA mipFraBd] §©£©©¦§¦¦§

bxdW lr KlOd lE`WA mFwpl¦§§¨©¤¤©¤¨©
eipa i`v`Sn draW Egwle ,mdiWp`n¥©§¥¤§¨§¦§¨¦¤¡¨¥¨¨

,[mEbxde.zWxFtn diIlY mWe ©£¨§¨§¦¨§¤¤
edxfÎdcFarDzzinlke ,dliwqa ©£¨¨¨¦¨¨¦§¦¨§¨

oilzp oilwqPdFnM ,mzliwq xg`l ©¦§¨¦¦§¦§©©§¦¨¨§
xn`PW(ak ,`k mixac)Wi`a didi ike' ¤¤¡©§¦¦§¤§¦

ze ,znEde zen hRWn `hgFz` zil ¥§¦§©¨¤§¨§¨¦¨Ÿ
,'mzF` rwFde' xn`p Kkl .'ur lr©¥§¨¤¡©§©¨
WiBcde] oiCM mzliwq xg`l EpiidC§©§§©©§¦¨¨©¦§¦§¦
iM ,diIlYd z` cgEinA aEzMd o`M̈©¨¦§¨¤©§¦¨¦
oNdlcM ,mWpr mqxRzi df ici lr©§¥¤¦§©§¥¨§¨§¦§©¨

(y"n`)[(:dn oixcdpq)(a"a):
.LîMä ãâð,xnFlMlM oirlmFwnA ¤¤©¨¤§©§¥Ÿ§¨

dpgOd on wFgx Fpi`W(el ,eh lirl d`x). ¤¥¨¦©©£¤
ipirl' iExw mEqxitA dUrPd xaC]¨¨©©£¤§¦§¨§¥¥

FznbEC d`x .'WnXd(ai ,ai aÎl`eny)iM' ©¤¤§¥§¨¦
z` dUr` ip`e ,xzQa ziUr dY ©̀¨¨¦¨©¨¤©£¦¤¡¤¤
cbpe l`xUi lM cbp dGd xaCd©¨¨©¤¤¤¨¦§¨¥§¤¤

.FhEWt itl Edf ,['WnXdÎWxcnE ©¨¤¤§¦§¦§©
,dcB`- 'WnXd cbp' EdnWnXd ©¨¨©¤¤©¤¤©¤¤
ricFn(zxxanE dNbn)z` ¦©§©¨§¨¤¤¤

.mi`hFgd,cviMoprdlr stFg didW ©§¦¥©¤¨¨¤¨¨¥©
did ,WnXd z` xiYqnE l`xUi ipA§¥¦§¨¥©§¦¤©¤¤¨¨

FCbpMn lRwp,`hFg FzF` lWdOgde ¦§¨¦§¤§¤¥§©©¨
eilr zgxFf(`"eb):d dxez ©©¨¨

(d).åéLðà Léà eâøäcg`e cg` lM ¦§¦£¨¨¨¤¨§¤¨
mipW bxFd did l`xUi ipiICn¦©¨¥¦§¨¥¨¨¥§©¦
mipW = 'eiWp`' .cg` = 'Wi`']¦¤¨£¨¨§©¦

[zFgtll`xUi ipiIce ,,Eid dOM §¨§©¨¥¦§¨¥©¨¨
`FAx draW(sl` miraW)zpFnWE ¦§¨¦¦§¦¤¤§©

.zF`n WWe mitl`lM Kq `vnp £¨¦§¥¥¦§¨©¨
d`n :mipiICd xRqOn lEtM mibExdd©£¦¨¦¦§©©©¨¦¥¨
.miz`nE sl` draWe miXinge©£¦¦§¦§¨¤¤¨©¦

a `zi`cMzkQnoixcdpq(.gi sc) ¦§¦¨§©¤¤©§¤§¦
(miyxtn):e dxez

(e).àa ìàøNé éðaî Léà äpäåoNdl §¦¥¦¦§¥¦§¨¥¨§©¨

(ci weqt):Wi`d mW z` aEzMd Wxtn§¨¥©¨¤¥¨¦
a` zia `iUp `Elq oA ixnf'¦§¦¤¨§¦¥¨

:minkg Exn` Kke .'ipFrnXlEvAwzp ©¦§¦§¨¨§£¨¦¦§©§
didW ixnf lv` oFrnW lW FhaW¦§¤¦§¥¤¦§¦¤¨¨
oipFCp Ep`' ,Fl Exn` ,mdNW `iUp̈¦¤¨¤¨§¨¦¦

!?'aWFi dY`e dzinAcnr ,dUr dn §¦¨§©¨¥¤¨¨¨©
,l`xUIn sl` drAx`e mixUr uAiwe§¦¥¤§¦§©§¨¨¤¤¦¦§¨¥
zA iAfM zipicOd dX`d lv` Klde§¨©¥¤¨¦¨©¦§¨¦¨§¦©
il zFidl il irnXd Dl xn` ,xEv¨©¨¦¨§¦¦¦§¦
FYA] ip` Kln zA Fl dxn` ,dX`M§¦¨¨§¨©¤¤£¦¦

dzid wlA lW(ck ,k daxÎxacna)ia`e [ ¤¨¨¨§¨©£¦
`N` irnXY l` xFn`l izF` dEv¦¨¦¥©¦¨§¦¤¨
ippd ip` s` Dl xn` ,mdAW lFcBl©¨¤¨¤¨©¨©£¦¦§¦

dWnl D`iade DUtY ,haW `iUp'Eke §¦¥¤§¨¨¤¡¦¨§¤§
- (KWndA x`FaIW itM)`zi`cM §¦¤§¨©¤§¥¦§¦¨

awxt'oitxUPd od EN`'(.at oixcdpq): §¤¤¥¥©¦§¨¦
.úéðéãnä úà`id,xEv za iAfM ¤©¦§¨¦¦¨§¦©

WxFtnM(eh ,dk oldl)dMOd dX`d mWe' ©§¨§¥¨¦¨©ª¨
ziA zFO` W`x xEv zA iAfM zipicOd©¦§¨¦¨§¦©Ÿª¥

'`Ed oicnA a`: ¨§¦§¨
.äLî éðéòìdWn iptl DzF` E`iad §¥¥Ÿ¤¥¦¨¦§¥¤

eF` dxEq` Ff ,dWn' ,Fl Exn` §¨§Ÿ¤£¨
zA - dxEq` xn`Y m` ;zxYEn¤¤¦Ÿ©£¨©

wla zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f ycew zayl inei xeriy
·ÌÈÎ.התם  ‰n‰Â∑ּכ ּגעּו ּבֹו). ּפֹוגעין קּנאין ארּמית הּבֹועל (ּכל הלכה מּמּנּו ּבעגל נתעּלמה ּבבכיה. ּלם ָָ¿≈»…ƒְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר רּבֹוא, ׁשּׁשים ּכנגד מׁשה לב)עמד ׁשּיבא (שמות ּכדי אּלא ידיו? רפּו וכאן וגֹו'", אׁשרּֿדק עד "וּיטחן : ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לֹו. הראּוי את ויּטל שם)ּפינחס .(סנהדרין ְְִִֶָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 285 'nr g"ig y"ewl dkex`a oiieri)

Kl DxiYd in Fxzi zA©¦§¦¦¦¨¨

ממממׁשׁשׁשׁשה ה ה ה  לעינילעינילעינילעיני אתאתאתאת־־־־ההההּמּמּמּמדיניתדיניתדיניתדינית אלאלאלאל־־־־אחיואחיואחיואחיו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹווווּיּיּיּיקרבקרבקרבקרב ֶֶֶֶֹֹ
וכּו'. ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר אם מּתרת, אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו ובפרש"י)אמרּו ו. (כה, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֻ

ּבזבחים א)נחלקּו ה (קב, ודעת לא, אי היה ּכהן רּבנּו מׁשה ׁשל אי מּזרעֹו אּלא ּכהּונה ּפסקה ׁש"לא היא אֹומרים" "יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ
היה" ּכהן ימיו "ּכל עצמֹו מׁשה א שם)מ ׁשה" רש"י .(לשון ְֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ

נתּגּירה ּכי נכרית, מּדין למׁשה יתרֹו" "ּבת נאסרה ׁשּלא ּדאף הּקׁשיא, ידּועה זה ּפי בת ועל ד"ה א פב, סנהדרין רש"י (ראה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
הּתֹורהיתרו) מן לכהן אסּורה ּגּיֹורת והרי למׁשה, יתרֹו" "ּבת הּתרה אי הּנ"ל, למאן־דאמר קׁשה עדין הרי הל', רמב"ם (ראה ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

ה"ג) פי"ח ביאה ׁשֹונים.איסורי ּבאֹופּנים ּתרצּו ּובּמפרׁשים .ְְְְִִִֵַַָ
ּביבמֹות ּתנן ּדהּנה ּבזה, א)וי"ל אּׁשה"(סא, "יּקח מהּפסּוק ּדילפינן יכנס". ּגדֹול ּכהן להיֹות ונתמּנה האלמנה את "ארס ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

יד) כא, עליו.(אמור נאסרה אח"כ אם ּגם לכנֹוס, לֹו מּתר ּבהּתר , היתה האּׁשה לקיחת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻּדאם
אטו)ּובתֹוספֹות ד"ה ב כ, ּדנׂשאּה(יבמות מּׁשּום לקּימּה ׁשּיכֹול קרא צרי ּדלא מׁשמע ׁשּנתמּנה קדם "נׂשאּה יֹותר, עֹוד ּכתבּו ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ְֵֶּבהּתר".
זה, ּכל הּנּׂשּואין ועל-ּפי ּגם אּלא ּבהּתר, היּו הארּוסין רק לא ּדהרי למׁשה, יתרֹו" "ּבת הּתרה אי היטב, מּובן עּפכ"ז, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

היתה. ּגּירת אם ּגם לקּימּה, יכֹול היה וׁשּפיר נתּכהן, לא עדין מׁשה ּכׁשּנׂשאּה ׁשהרי היּו, ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּבהּתר
EPOn dkld dnNrzp¦§©§¨£¨¨¦¤

בכים בכים בכים בכים  והוהוהוהּמּמּמּמהההה .... .... ּבּבּבּבאאאא ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ממממּבּבּבּבניניניני איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹוהוהוהוהּנּנּנּנהההה ִִִִֹֹ
הלכה מּמּנּו ובפרש"י)נתעּלמה ו. (כה, ְְֲִִֶַָָָ

הלכה" מּמּנּו "נתעּלמה אז ׁשּגם צלפחד, ּבבנֹות והּוא רּבנּו, מּמׁשה הלכה ׁשּנתעּלמה מקֹום עֹוד ה)מצינּו כז, פנחס .(רש"י ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
צלפחד? ּובבנֹות זמרי, ּבמעׂשה אּלּו, הלכֹות ׁשּתי ּדוקא מּמׁשה נתעּלמּו מּדּוע ּבאּור ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹוצרי

ּביבמֹות איתא ּדהּנה ּבזה, א)וי"ל אין (עז, לאו ואם לֹו, ׁשֹומעין אמרּה מעׂשה קדם אם ּובא, הלכה ׁשּמֹורה ּת"ח "ּכל ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
הּתֹוס' וכתבּו לֹו". אם)ׁשֹומעין ד"ה אמרּה(ׁשם לא אם לֹו" ׁשֹומעין "אין ּדאז ּבּדבר", נֹוגע עצמֹו ּדהּוא היכא ּדוקא "ּדהינּו ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹ

הּמעׂשה. ֲֶֶַַֹקדם
ּבּדבר: נֹוגע מׁשה היה המארעֹות ּבׁשני ּכי הּוא, מּמׁשה אּלּו הלכֹות ׁשּנתעּלמּו הּדבר ּדטעם י"ל זה ּפי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹועל

"ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר אם מּתרת, אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו, "אמרּו זמרי שם)ּבמעׂשה בלק ּכן (רש"י ואם , ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
ּבֹו". ּפֹוגעין ׁש"קּנאים לֹומר לֹו" ׁשֹומעין ו"אין ּבּדבר, נֹוגע מׁשה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּנעׂשה

קרח" ּבעדת גֹו' היה לא "והּוא אמרּו הרי צלפחד ג)ּובבנֹות כז, "נֹוגע (פרשתנו מׁשה נעׂשה ּומּמילא מׁשה, על ׁשחלקּו ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
זה. ּבנּדֹון ְִֶַָָּבּדבר"

נתעּלמּו ולכן מעׂשה, קדם אמרּה לא ּכי מּמׁשה מּמילא מקּבלים היּו לא אּלּו הלכֹות ׁשּבׁשּתי ההלכֹות,ונמצא, מּמּנּו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
ה'". לפני מׁשּפטן "את מׁשה ׁשהקריב ידי על אֹו ּפנחס, ידי על ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹונתּגּלּו

myl zxecdn - eheytk i"yx

Fxzi(dxFRv)'Ll DxiYd in,mpn`e] ¦§¦¨¦¦¦¨§§¨§¨
,DzF` `Up dxFY oYn mcFw dWn¤¤©©¨¨¨¨
ipa'M l`xUi lM ixd dxFY dpYiPWkE§¤¦§¨¨£¥¨¦§¨¥¦§¥
s`e ,zFvn llkl f` Eqpkpe ,Eid 'gpŸ©¨§¦§§¨¦§©¦§§©

mdOr dxiIBzp `id(i"yx)[,'Eke ¦¦§©§¨¦¨¤§
:mzd `zi`cM¦§¦¨¨¨

.íéëá änäådkld EPOn dnNrzp §¥¨Ÿ¦¦§©§¨¦¤£¨¨
-dkldd DzF` EPOn dgMYWp¦§©§¨¦¤¨©£¨¨

ziOx` lrFAd' :ipiQn Fl dxn`PW¤¤¤§¨¦¦©©¥£©¦
,xnFlM .'FA mirbFR mi`Pw (iFB zA)©©¨¦§¦§©

ipA la` ,oiC zial dxEqn Fzzin oi ¥̀¦¨§¨§¥¦£¨§¥
lW Fz`pw mi`Pwnd miaEWg mc`̈¨£¦©§©§¦¦§¨¤
dUrOd lr qrFke xrFA maalE mFwn̈§¨¨¥§¥©©©£¤
drWA FzF` mizinnE mirbFR ,rxd̈©§¦§¦¦§¨¨
`l K`) dUrOd z` mi`Fx mdW¤¥¦¤©©£¤©Ÿ
l`xUi E`xW oeike .(oMn xg`l§©©¦¥§¥¨¤¨¦§¨¥

,aiWdl rcFi Fpi`WmNEk ErB ¤¥¥©§¨¦¨¨
;dIkaA`lde :Exn`cnr lbrA ¦§¦¨¨§©£Ÿ¨¥¤¨©

xn`PW ,`FAx miXW cbpM dWnŸ¤§¤¤¦¦¦¤¤¡©
(k ,al zeny)EUr xW` lbrd z` gTIe'©¦©¤¨¥¤£¤¨

W`A sxUIe'Fbe wC xW` cr oghIe, ©¦§Ÿ¨¥©¦§©©£¤¨§
edOleici Etx o`k`ledn rci §¨¨¨¨¨¨§Ÿ¨©©

!?zFUrN,`N`oM EaAq minXd on ©£¤¨¦©¨©¦¦§¥
qgpit `aIW icM,'d z`pw z` `Pwie §¥¤¨Ÿ¦§¨©§©¥¤¦§©

z` lFHiexkVd,Fl iE`xdxEn`ke §¦¤©¨¨¨¨§¨¨
(bi weqt oldl)eixg` FrxflE FN dzide'§¨§¨§©§©£¨

`Pw xW` zgY ,mlFr zPdM zixA§¦§ª©¨©©£¤¦¥
'l`xUi ipA lr xRkie eidl`l(`negpz) ¥Ÿ¨©§©¥©§¥¦§¨¥

(n"eviw):f dxez



קיי wla zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f ycew zayl inei xeriy

(ã)íòä éLàø-ìk-úà ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©µ¤¨¨¥´¨½̈
ïBøç áLéå LîMä ãâð ýåýéì íúBà ò÷Bäå§©¬¨²©«Ÿ̈−¤¤́©¨®¤§¨²Ÿ£¬

:ìàøNiî ýåýé-óà©§Ÿ̈−¦¦§¨¥«
i"yx£ÌÚ‰ ÈL‡¯ ÏkŒ˙‡ Á˜∑(א לּפעֹור (שם העֹובדים את ‡Ì˙B.לׁשּפט Ú˜B‰Â∑- והֹוקע העֹובדים, את «∆»»≈»»ְְְִִֶַָֹ¿«»ְְִֶַָ

ׁשאּול ּבבני ׁשּמצינּו ּכמֹו ּתלּיה, כא)היא ב עבֹודת (שמואל ּבעֹובדי מפרׁשת: ּתלּיה וׁשם לה'", "והֹוקענּום : ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּבסקילה. ב)אלילים, מה נתלין (סנהדרין הּנסקלים ‰LÓM.וכל „‚∑ מֹודיע הּׁשמׁש אּגדה: ּומדרׁש ּכל. לעין ְְְְֱִִִִִִִִַָָָ∆∆«»∆ְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

עליו  זֹורחת והחּמה מּכנגּדֹו נקּפל הענן החֹוטאים: .את ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(ä)åéLðà Léà eâøä ìàøNé éèôL-ìà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤«Ÿ§¥−¦§¨¥®¦§Æ¦´£¨½̈
:øBòt ìòáì íéãîöpä©¦§¨¦−§©¬©§«

i"yx£ÂÈL‡ LÈ‡ e‚¯‰∑ ּוׁשמֹונת רּבֹוא (ז') (ח') יׂשראל ודּיני ׁשנים, הֹורג היה יׂשראל מּדּיני ואחד אחד ּכל ƒ¿ƒ¬»»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ּב'סנהדרין' ּכדאיתא מאֹות) (וׁשׁש .(י"ח)אלפים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָ

(å)åéçà-ìà áø÷iå àa ìàøNé éðaî Léà äpäå§¦¥¿¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹À̈©©§¥³¤¤¨Æ
-éða úãò-ìk éðéòìe äLî éðéòì úéðéãnä-úà¤©¦§¨¦½§¥¥´¤½§¥¥−¨£©´§¥«

:ãòBî ìäà çút íéëá änäå ìàøNé¦§¨¥®§¥´¨Ÿ¦½¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£'B‚Â LÈ‡ ‰p‰Â∑ נּדֹונין אנּו לֹו: ואמרּו ׁשּלהם, נׂשיא ׁשהיה זמרי, אצל ׁשמעֹון ׁשל ׁשבטֹו נתקּבצּו ¿ƒ≈ƒ¿ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

הּנׂשרפין' הן ּב'אּלּו ּכדאיתא וכּו'? יֹוׁשב ואּתה פב)ּבמיתה צּור ∑‡˙ÈÈ„n‰Œ˙.(סנהדרין ּבת ÈÈÚÏ.ּכזּבי ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ∆«ƒ¿»ƒְִַָ¿≈≈
‰LÓ∑ ּכדאיתא וכּו', ?ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר: אם מּתרת? אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו: אמרּו …∆ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֻ

nÚ‡ד  ÈLÈ¯ Ïk ˙È ¯·c ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»≈≈«»
Ï·˜Ï ÈÈ Ì„˜ ÏBË˜ ·iÁc ÏBË˜e Ôe„Â¿¿¿««¿√»¿»»√≈
:Ï‡¯NiÓ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛB˜z ·e˙ÈÂ ‡LÓLƒ¿»ƒ¿»¿»«¿»ƒƒ¿»≈

b·¯ה  eÏeË˜ Ï‡¯NÈ Èi„Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»≈ƒ¿»≈¿¿«
:¯BÚÙ ‡ÏÚ·Ï e¯aÁ˙‡c È‰B¯·bÀ¿ƒ¿ƒ¿«»¿«¬»¿

ÂÏ˙ו  ·¯˜Â ‡˙‡ Ï‡¯NÈ ÈaÓ ‡¯·b ‡‰Â¿»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»¿»«¿»
Ïk ÈÈÚÏe ‰LÓ ÈÈÚÏ ‡˙ÈÈ„Ó ˙È È‰BÁ‡¬ƒ»ƒ¿»≈»¿≈≈…∆¿≈≈»
Ú¯˙a ÔÎa Ôep‡Â Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c).íòä éLàø ìk úà ç÷z` ©¤¨¨¥¨¨¤
icM ,mipiICdmicaFrd z` hFRWl ©©¨¦§¥¦§¤¨§¦

xFrtl`l la`] dzinA mzF` oEcle ¦§§¨¨§¦¨£¨Ÿ
oi`W itl ,a`Fn zFpaA mi`hFgd z ¤̀©§¦¦§¨§¦¤¥

mzzinmi`Pw' `N` oiC zial dxEqn ¦¨¨§¨§¥¦¤¨©¨¦
oNdlcM ,'FA mirbFR(f weqt i"yxa)[: §¦§¦§©¨

.íúBà ò÷BäåmicaFrd z`'xFrR'l: §©¨¤¨§¦©§
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wla zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f ycew zayl inei xeriy
·ÌÈÎ.התם  ‰n‰Â∑ּכ ּגעּו ּבֹו). ּפֹוגעין קּנאין ארּמית הּבֹועל (ּכל הלכה מּמּנּו ּבעגל נתעּלמה ּבבכיה. ּלם ָָ¿≈»…ƒְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר רּבֹוא, ׁשּׁשים ּכנגד מׁשה לב)עמד ׁשּיבא (שמות ּכדי אּלא ידיו? רפּו וכאן וגֹו'", אׁשרּֿדק עד "וּיטחן : ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לֹו. הראּוי את ויּטל שם)ּפינחס .(סנהדרין ְְִִֶָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 285 'nr g"ig y"ewl dkex`a oiieri)

Kl DxiYd in Fxzi zA©¦§¦¦¦¨¨

ממממׁשׁשׁשׁשה ה ה ה  לעינילעינילעינילעיני אתאתאתאת־־־־ההההּמּמּמּמדיניתדיניתדיניתדינית אלאלאלאל־־־־אחיואחיואחיואחיו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹווווּיּיּיּיקרבקרבקרבקרב ֶֶֶֶֹֹ
וכּו'. ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר אם מּתרת, אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו ובפרש"י)אמרּו ו. (כה, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֻ

ּבזבחים א)נחלקּו ה (קב, ודעת לא, אי היה ּכהן רּבנּו מׁשה ׁשל אי מּזרעֹו אּלא ּכהּונה ּפסקה ׁש"לא היא אֹומרים" "יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ
היה" ּכהן ימיו "ּכל עצמֹו מׁשה א שם)מ ׁשה" רש"י .(לשון ְֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ

נתּגּירה ּכי נכרית, מּדין למׁשה יתרֹו" "ּבת נאסרה ׁשּלא ּדאף הּקׁשיא, ידּועה זה ּפי בת ועל ד"ה א פב, סנהדרין רש"י (ראה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
הּתֹורהיתרו) מן לכהן אסּורה ּגּיֹורת והרי למׁשה, יתרֹו" "ּבת הּתרה אי הּנ"ל, למאן־דאמר קׁשה עדין הרי הל', רמב"ם (ראה ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

ה"ג) פי"ח ביאה ׁשֹונים.איסורי ּבאֹופּנים ּתרצּו ּובּמפרׁשים .ְְְְִִִֵַַָ
ּביבמֹות ּתנן ּדהּנה ּבזה, א)וי"ל אּׁשה"(סא, "יּקח מהּפסּוק ּדילפינן יכנס". ּגדֹול ּכהן להיֹות ונתמּנה האלמנה את "ארס ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

יד) כא, עליו.(אמור נאסרה אח"כ אם ּגם לכנֹוס, לֹו מּתר ּבהּתר , היתה האּׁשה לקיחת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻּדאם
אטו)ּובתֹוספֹות ד"ה ב כ, ּדנׂשאּה(יבמות מּׁשּום לקּימּה ׁשּיכֹול קרא צרי ּדלא מׁשמע ׁשּנתמּנה קדם "נׂשאּה יֹותר, עֹוד ּכתבּו ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ְֵֶּבהּתר".
זה, ּכל הּנּׂשּואין ועל-ּפי ּגם אּלא ּבהּתר, היּו הארּוסין רק לא ּדהרי למׁשה, יתרֹו" "ּבת הּתרה אי היטב, מּובן עּפכ"ז, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

היתה. ּגּירת אם ּגם לקּימּה, יכֹול היה וׁשּפיר נתּכהן, לא עדין מׁשה ּכׁשּנׂשאּה ׁשהרי היּו, ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּבהּתר
EPOn dkld dnNrzp¦§©§¨£¨¨¦¤

בכים בכים בכים בכים  והוהוהוהּמּמּמּמהההה .... .... ּבּבּבּבאאאא ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ממממּבּבּבּבניניניני איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹוהוהוהוהּנּנּנּנהההה ִִִִֹֹ
הלכה מּמּנּו ובפרש"י)נתעּלמה ו. (כה, ְְֲִִֶַָָָ

הלכה" מּמּנּו "נתעּלמה אז ׁשּגם צלפחד, ּבבנֹות והּוא רּבנּו, מּמׁשה הלכה ׁשּנתעּלמה מקֹום עֹוד ה)מצינּו כז, פנחס .(רש"י ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
צלפחד? ּובבנֹות זמרי, ּבמעׂשה אּלּו, הלכֹות ׁשּתי ּדוקא מּמׁשה נתעּלמּו מּדּוע ּבאּור ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹוצרי

ּביבמֹות איתא ּדהּנה ּבזה, א)וי"ל אין (עז, לאו ואם לֹו, ׁשֹומעין אמרּה מעׂשה קדם אם ּובא, הלכה ׁשּמֹורה ּת"ח "ּכל ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
הּתֹוס' וכתבּו לֹו". אם)ׁשֹומעין ד"ה אמרּה(ׁשם לא אם לֹו" ׁשֹומעין "אין ּדאז ּבּדבר", נֹוגע עצמֹו ּדהּוא היכא ּדוקא "ּדהינּו ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹ

הּמעׂשה. ֲֶֶַַֹקדם
ּבּדבר: נֹוגע מׁשה היה המארעֹות ּבׁשני ּכי הּוא, מּמׁשה אּלּו הלכֹות ׁשּנתעּלמּו הּדבר ּדטעם י"ל זה ּפי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹועל

"ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר אם מּתרת, אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו, "אמרּו זמרי שם)ּבמעׂשה בלק ּכן (רש"י ואם , ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
ּבֹו". ּפֹוגעין ׁש"קּנאים לֹומר לֹו" ׁשֹומעין ו"אין ּבּדבר, נֹוגע מׁשה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּנעׂשה

קרח" ּבעדת גֹו' היה לא "והּוא אמרּו הרי צלפחד ג)ּובבנֹות כז, "נֹוגע (פרשתנו מׁשה נעׂשה ּומּמילא מׁשה, על ׁשחלקּו ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
זה. ּבנּדֹון ְִֶַָָּבּדבר"

נתעּלמּו ולכן מעׂשה, קדם אמרּה לא ּכי מּמׁשה מּמילא מקּבלים היּו לא אּלּו הלכֹות ׁשּבׁשּתי ההלכֹות,ונמצא, מּמּנּו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
ה'". לפני מׁשּפטן "את מׁשה ׁשהקריב ידי על אֹו ּפנחס, ידי על ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹונתּגּלּו

myl zxecdn - eheytk i"yx
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(æ)í÷iå ïäkä ïøäà-ïa øæòìà-ïa ñçðét àøiå©©À§¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥®©¨̧¨Æ
:Bãéa çîø çwiå äãòä CBzî¦´¨«¥½̈©¦©¬−Ÿ©§¨«

i"yx£ÒÁÈt ‡¯iÂ∑(שם) קּנאין ארּמית הּבֹועל :מּמ מקּבלני למׁשה: לֹו אמר הלכה. ונזּכר מעׂשה ראה ««¿ƒ¿»ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ
וגֹו' ּבידֹו רמח וּיּקח מּיד: ּפרונקא. ליהוי איהּו ּדאּגרּתא קרינא לֹו: אמר ּבֹו. .ּפֹוגעין ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(ç)-úà ø÷ãiå äawä-ìà ìàøNé-Léà øçà àáiåÂ©¨ÂŸ©©̧¦«¦§¨¥¹¤©ªÀ̈©¦§ŸÆ¤
dúá÷-ìà äMàä-úàå ìàøNé Léà úà íäéðL§¥¤½¥µ¦´¦§¨¥½§¤¨«¦−̈¤¢¨¨®

:ìàøNé éða ìòî äôbnä øöòzå©¥«¨©Æ©©¥½̈¥©−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰aw‰ŒÏ‡∑ האהל ׁשּלּה,∑‡d˙·˜ŒÏ.אל ונקבּות זמרי ׁשל זכרּות ּבתֹו ּכּון והּקבה", "הּלחיים ּכמֹו ∆«À»ֶֶָֹ∆√»»ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

התם ּכדאיתא כּו', לֹו נעׂשּו נּסים והרּבה הרגם, לחּנם ׁשּלא ּכּלם שם):וראּו (סנהדרין ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹֻ

(è):óìà íéøNòå äòaøà äôbna íéúnä eéäiå©¦«§¾©¥¦−©©¥¨®©§¨¨¬§¤§¦−¨«¤

סימן. מנו"ח פסוקים, בלק ק"ד פרשת חסלת

‰k‡ז  Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡ ¯a ÒÁÈt ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»«∆¿»»««¬…«¬»
:d„Èa ‡ÁÓ¯ ·ÈÒe ‡zLÎ BbÓ Ì˜Â¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»¿»ƒ≈

ÚÊ·eח  ‡˙·˜Ï Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ¯˙a ÏÚÂ¿«»««¿»«ƒ¿»≈¿À»»¿«
‡˙z‡ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ˙È ÔB‰ÈÂ¯z ˙È»«¿≈»«¿»«ƒ¿»≈¿»ƒ¿»
:Ï‡¯NÈ Èa ÏÚÓ ‡˙BÓ ÈÏk˙‡Â ‡‰ÚÓÏƒ¿»»¿ƒ¿¿ƒ»»≈«¿≈ƒ¿»≈

Úa¯‡Â‡ט  ÔÈ¯NÚ ‡˙BÓ· e˙ÈÓ„ BÂ‰Â«¬¿ƒ¿»»«¿ƒ¿«¿¿»
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÷ìá úùøôì äøèôäíåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå øåáéöá äàéø÷ìáé÷ 'îòá äñôãð

myl zxecdn - eheytk i"yx

(f).ñçðét àøiå,d`x qgpR wx ike ©©§¦§¨§¦©¦§¨¨¨
,`N` ?E`x mNEM `ldedUrn d`x ©£Ÿ¨¨¤¨¨¨©£¤

- dkld xMfped`xW KFYn ,xnFlM §¦§©£¨¨§©¦¤¨¨
,FAxwA FAl mg dide ,dUrOd z ¤̀©©£¤§¨¨©¦§¦§

e ,dkld DzF`A xMfp,dWnl Fl xn` ¦§©§¨£¨¨§¨©§Ÿ¤
ziOx` lrFAd ,LOn iplAEwn'§§©¦¦§©¥£©¦
`piixw' ,Fl xn` .'FA oirbFR oi`Pw©¨¦§¦¨©©§¨¨

'`wpexR iedil Edi` `YxBi`cin] §¦©§¨¦¤¡¥©§©§¨¦
gilXd didi `Ed zxBi`d z` `xTW¤¨¨¤¨¦¤¤¦§¤©¨¦©
zikGW xg`n :`Ed lWnE .DniIwl§©§¨¨¨¥©©¤¨¦¨

Wi`d dY` ixd ,dkldd z` xFMfl¦§¤©£¨¨£¥©¨¨¦
;[DniIwl iE`xdgnFx gTIe' cIn ¨¨§©§¨¦¨©¦©©

'Fbe 'FciA(.at oixcdpq)(i"`a):g dxez §¨§
(g).äawä ìà:ld`d l` ¤©ª¨¤¨Ÿ¤

.dúá÷ ìà,dirn l`miigNde' FnM ¤¢¨¨¤¥¤¨§§©§¨©¦
'daiTde(b ,gi mixac)oEiM .xFwcl qgpiR §©¥¨¦¥¦§¨¦§

mdipW z`ixnf lW zExkf KFzA ¤§¥¤§©§¤¦§¦
mPgl `NW mNEk E`xe ,DNW zEawpe§©§¤¨§¨¨¤Ÿ§¦¨

l EUrp miQp dAxde .mbxdFqgpitl £¨¨§©§¥¦¦©£§¦§¨

K`ln `AW :oFbM] dUrn FzF`A§©£¤§¤¨©§¨
icM ,ld`d gzR sFwWn z` DiAbde§¦§¦©¤©§¤©¨Ÿ¤§¥
liRWdl ilAn mXn m`ivFdl lkEIW¤©§¦¨¦¨¦§¦§©§¦
:cFre .eilrn EhnXie gnFxd z ¤̀¨©§¦¨§¥¨¨§
dtbOd dligzd `hgd xg`l skiYW¤¥¤§©©©¥§¦§¦¨©©¥¨
EcxHi ixnf lW FhaW ipAW icM mrÄ¨§¥¤§¥¦§¤¦§¦¦¨§
mFwpl zEdW mdl didi `le cIn¦¨§Ÿ¦§¤¨¤¨¦§
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f"kyz'd ,fenz a"i ,qgpit 't 'd mei zgiy

טוב  של באופן דהיינו, תורני, באופן טפחים מעשרה למטה הגאולה את להמשיך התורה תפעל ואז
. בתורה ש"הוגה דוד" מבית ה"מלך ע"י הנגלים פיהו"וחסד מנשיקות ד"ישקני ובאופן אביו", כדוד .329,

לבב. ובטוב בשמחה כולו, העם כל את שילמד משיח של תורתו על דקאי

תצאו"]. בשמחה "כי הניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק

1

2

3

4

ובפרש"י.329) ב א, שה"ש
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טוב  של באופן דהיינו, תורני, באופן טפחים מעשרה למטה הגאולה את להמשיך התורה תפעל ואז
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1

2

3

4

ובפרש"י.329) ב א, שה"ש

המשך מעמוד ע



קיג wla zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f ycew zayl inei xeriy
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mFwpl zEdW mdl didi `le cIn¦¨§Ÿ¦§¤¨¤¨¦§

e [qgpitAmzd `zi`cM ,'Ekoixcdpq) §¦§¨§¦§¦¨¨¨
(:at:wla zyxt zlqg

wla zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f ycew zayl inei xeriy

(æ)í÷iå ïäkä ïøäà-ïa øæòìà-ïa ñçðét àøiå©©À§¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥®©¨̧¨Æ
:Bãéa çîø çwiå äãòä CBzî¦´¨«¥½̈©¦©¬−Ÿ©§¨«

i"yx£ÒÁÈt ‡¯iÂ∑(שם) קּנאין ארּמית הּבֹועל :מּמ מקּבלני למׁשה: לֹו אמר הלכה. ונזּכר מעׂשה ראה ««¿ƒ¿»ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ
וגֹו' ּבידֹו רמח וּיּקח מּיד: ּפרונקא. ליהוי איהּו ּדאּגרּתא קרינא לֹו: אמר ּבֹו. .ּפֹוגעין ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(ç)-úà ø÷ãiå äawä-ìà ìàøNé-Léà øçà àáiåÂ©¨ÂŸ©©̧¦«¦§¨¥¹¤©ªÀ̈©¦§ŸÆ¤
dúá÷-ìà äMàä-úàå ìàøNé Léà úà íäéðL§¥¤½¥µ¦´¦§¨¥½§¤¨«¦−̈¤¢¨¨®

:ìàøNé éða ìòî äôbnä øöòzå©¥«¨©Æ©©¥½̈¥©−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰aw‰ŒÏ‡∑ האהל ׁשּלּה,∑‡d˙·˜ŒÏ.אל ונקבּות זמרי ׁשל זכרּות ּבתֹו ּכּון והּקבה", "הּלחיים ּכמֹו ∆«À»ֶֶָֹ∆√»»ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

התם ּכדאיתא כּו', לֹו נעׂשּו נּסים והרּבה הרגם, לחּנם ׁשּלא ּכּלם שם):וראּו (סנהדרין ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹֻ

(è):óìà íéøNòå äòaøà äôbna íéúnä eéäiå©¦«§¾©¥¦−©©¥¨®©§¨¨¬§¤§¦−¨«¤

סימן. מנו"ח פסוקים, בלק ק"ד פרשת חסלת

‰k‡ז  Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡ ¯a ÒÁÈt ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»«∆¿»»««¬…«¬»
:d„Èa ‡ÁÓ¯ ·ÈÒe ‡zLÎ BbÓ Ì˜Â¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»¿»ƒ≈

ÚÊ·eח  ‡˙·˜Ï Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ¯˙a ÏÚÂ¿«»««¿»«ƒ¿»≈¿À»»¿«
‡˙z‡ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ˙È ÔB‰ÈÂ¯z ˙È»«¿≈»«¿»«ƒ¿»≈¿»ƒ¿»
:Ï‡¯NÈ Èa ÏÚÓ ‡˙BÓ ÈÏk˙‡Â ‡‰ÚÓÏƒ¿»»¿ƒ¿¿ƒ»»≈«¿≈ƒ¿»≈

Úa¯‡Â‡ט  ÔÈ¯NÚ ‡˙BÓ· e˙ÈÓ„ BÂ‰Â«¬¿ƒ¿»»«¿ƒ¿«¿¿»
Ù Ù Ù :ÔÈÙÏ‡«¿ƒ

÷ìá úùøôì äøèôäíåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå øåáéöá äàéø÷ìáé÷ 'îòá äñôãð

myl zxecdn - eheytk i"yx

(f).ñçðét àøiå,d`x qgpR wx ike ©©§¦§¨§¦©¦§¨¨¨
,`N` ?E`x mNEM `ldedUrn d`x ©£Ÿ¨¨¤¨¨¨©£¤

- dkld xMfped`xW KFYn ,xnFlM §¦§©£¨¨§©¦¤¨¨
,FAxwA FAl mg dide ,dUrOd z ¤̀©©£¤§¨¨©¦§¦§

e ,dkld DzF`A xMfp,dWnl Fl xn` ¦§©§¨£¨¨§¨©§Ÿ¤
ziOx` lrFAd ,LOn iplAEwn'§§©¦¦§©¥£©¦
`piixw' ,Fl xn` .'FA oirbFR oi`Pw©¨¦§¦¨©©§¨¨

'`wpexR iedil Edi` `YxBi`cin] §¦©§¨¦¤¡¥©§©§¨¦
gilXd didi `Ed zxBi`d z` `xTW¤¨¨¤¨¦¤¤¦§¤©¨¦©
zikGW xg`n :`Ed lWnE .DniIwl§©§¨¨¨¥©©¤¨¦¨

Wi`d dY` ixd ,dkldd z` xFMfl¦§¤©£¨¨£¥©¨¨¦
;[DniIwl iE`xdgnFx gTIe' cIn ¨¨§©§¨¦¨©¦©©

'Fbe 'FciA(.at oixcdpq)(i"`a):g dxez §¨§
(g).äawä ìà:ld`d l` ¤©ª¨¤¨Ÿ¤

.dúá÷ ìà,dirn l`miigNde' FnM ¤¢¨¨¤¥¤¨§§©§¨©¦
'daiTde(b ,gi mixac)oEiM .xFwcl qgpiR §©¥¨¦¥¦§¨¦§

mdipW z`ixnf lW zExkf KFzA ¤§¥¤§©§¤¦§¦
mPgl `NW mNEk E`xe ,DNW zEawpe§©§¤¨§¨¨¤Ÿ§¦¨

l EUrp miQp dAxde .mbxdFqgpitl £¨¨§©§¥¦¦©£§¦§¨

K`ln `AW :oFbM] dUrn FzF`A§©£¤§¤¨©§¨
icM ,ld`d gzR sFwWn z` DiAbde§¦§¦©¤©§¤©¨Ÿ¤§¥
liRWdl ilAn mXn m`ivFdl lkEIW¤©§¦¨¦¨¦§¦§©§¦
:cFre .eilrn EhnXie gnFxd z ¤̀¨©§¦¨§¥¨¨§
dtbOd dligzd `hgd xg`l skiYW¤¥¤§©©©¥§¦§¦¨©©¥¨
EcxHi ixnf lW FhaW ipAW icM mrÄ¨§¥¤§¥¦§¤¦§¦¦¨§
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טוב  של באופן דהיינו, תורני, באופן טפחים מעשרה למטה הגאולה את להמשיך התורה תפעל ואז
. בתורה ש"הוגה דוד" מבית ה"מלך ע"י הנגלים פיהו"וחסד מנשיקות ד"ישקני ובאופן אביו", כדוד .329,

לבב. ובטוב בשמחה כולו, העם כל את שילמד משיח של תורתו על דקאי

תצאו"]. בשמחה "כי הניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק
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ובפרש"י.329) ב א, שה"ש

לשבוע פרשת בלק תהלים  שיעורי 

יום ראשון - א' תמוז
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום רביעי - ד' תמוז
מפרק כג 

עד סוף פרק כח

יום שני - ב' תמוז
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום חמישי - ה' תמוז
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום שלישי - ג' תמוז
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום שישי - ו' תמוז
מפרק לה

עד סוף פרק לח

שבת קודש - ז' תמוז
פרק כ, מפרק לט עד סוף פרק מג

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו 

פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת, 

מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

את  יום  בכל  אומר  היה  אחד  שכל  המנהג  היה  שבימיהם  ארץ  מזקני  שמעתי 

הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת הכ"א היה אומר 

פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי 

סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה... 
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תמוז  א' ראשון יום
,et 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìáà .è ÷øô,et 'nr cr.õ÷ ïéà ãò

תמוז  ב' שני יום
יום ראשון ֿ שני א 'ֿ ב 'תמוז 

,et 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éðôî ÷ø,ft 'nr cr.íéìéëùîì òåãé יום שני ב 'תמוז

,äîëçä úâøãî ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì ìáà .è ÷øt¤¤£¨§©¥©¨¨©§¥©©¨§¨
,dúéLàøå äáLçî úlçz àéäL,dxewne -óBñ àéä ¤¦§¦©©£¨¨§¥¦¨¦
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:áéúëãk ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì äiNòaezky enk -1: £¦¨§©¥©¨¨§¦§¦

éNò äîëça ílk"."ú ª¨§¨§¨¨¦¨
mi`zn did ,dxe`kly ±
,dnkg iabl ynzydl
mlek) "zlkyd" dlna
e` (zlkyd dnkga
± lky ly zxg` oeyla
weqtd xne` recn

"ziyrzece` xaecnyk "
dpeekd `l` ± ?dnkg
diyrk `id dnkgy ,`id

,d"awd iableðéäå§©§
úeiçä CøòkL ,øîBì©¤§¤¤©©
úéðôeb äiNòaL¤©£¦¨¨¦
úeiç Cøòì úéîLâå§©§¦§¤¤©

àéäL ,äîëçä± ©¨§¨¤¦
,dnkgdøB÷îe úéLàø¥¦§

ìëå íãàa úeiçä©©¨¨¨§¨
,íéiîLb íéàeøaä- ©§¦©§¦¦

xewn ,dnkg iably
mey oi` ,dzligze zeigd
ly zeigl llk jxr
zeigd `idy ,diyr

,xzeia dkenpdàeäL± ¤
`id ,diyr ly zeigd,øeacä úBiúBàaL úeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©¤§¦©¦

àeäL`id ,xeaicd zeize` ly zeigd ±úeiçä éaâì ïéàk ¤§©¦§©¥©©
àeäL ,äáLçnä úBiúBàaL,daygnd zeize`ny zeigd ± ¤§¦©©£¨¨¤

`idäëLîð ïänL úBcnä úìòîe úeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©©£©©¦¤¥¤¦§§¨
Bæ äáLçîdaygnay zeize`d lky ,lirl xaqedy itk ± ©£¨¨

zeize`a xdxdz ytpdy znxebd `idy dcn efi`n ze`a
,daygnd zeize` ly zeigdy ,xacd xexa ixd .el` daygn

,zecnd ly zeigd iabl qt`k `iddpnnyzeize` ze`a
daygnel`,àeäL`id ,zecnd ly zeigd ±éaâì ïéàk ¤§©¦§©¥

úBcnä øB÷î úòãå äðéa äîëçä úâøãîe úìòîe úeiç©©£©©§¥©©¨§¨¦¨¨©©§©¦
,zebixcn yng opyi ,dnkgd zepeilrl cr diyrny ,ixd ±
oi`k `id odn zg` lky
dlrnly dbixcnd iabl
Îzg`Îlr ixd ± dpnn
oezgzdny dnkeÎdnk
iabl (diyr) xzeia
,(dnkg) xzeia oeilrd
iabl diyr oiay jxrke

- dnkgCøò Lnî ïk¥©¨¤¤
,äîëçä úìòîe úâøãî©§¥©©£©©¨§¨
øB÷îe úéLàø àéäL¤¦¥¦§
ìëaL úeiçä©©¤§¨

,úBîìBòäo`k ,oky - ¨¨
zxitq zece` xaecn
mler ly dnkgd
xewnd `idy ,zeliv`d
`edy ,zeliv`d mlerl
,xzeia oeilrd mlerd
x`y xewn `linne
mlern dhnly zenlerd
oi` ef dnkgl ± zeliv`d

,jxr lk-LBãwä éaâì§©¥©¨
BãBáëa àeä-Ceøä¦§
íîBøîä ,Bîöòáe§©§©§¨
øúBé ,úeîîBø úBâøãî úBááø àBaø àOðúnäå§©¦§©¥¦¦§©§§§¥
,äiNòaL úeiç úðéça ìò äîëçä úâøãî úeîîBøî¥§©§¥©©¨§¨©§¦©©¤¨£¦¨

àéäL`id ,diyr iabl dnkgd zennex ±úeîîBø,ly ± ¤¦§
øeaãå äiNò úðéça úBâøãî ïäL ,ãáì úBâøãî Lîç̈¥©§¥§©¤¥©§§§¦©£¦¨§¦
íø àeä-Ceøa-LBãwä ìáà .ìëNå úBcîe äáLçîe©£¨¨¦§¥¤£¨©¨¨¨
ïéà ãò elàk úBâøãî úBááø äîëçä úâøãnî àOðúîe¦§©¥¦©§¥©©¨§¨¦§©§¥¨¥©¥

.õ÷¥

÷ørecn ,xacd jk m` ± ©
dnkgy wx mixne` ep`
enk `id d"awd iabl
ixd ,dnkg iabl diyr
dlrnl `ed "mvr"d

df ixd ± ?dnkg iabl diyr xy`n daxda dlrnïéàL éðtî¦§¥¤¥

÷ø âéOäì çk íéàøápa©¦§¨¦Ÿ©§©¦©
ìzLääúâøãnî úeìL ©¦§©§§¦©§¥©

,íúéLàø àéäL ,äîëç̈§¨¤¦¥¦¨
zcxei `idy ji` -
,äìôMä äiNò úâøãîì§©§¥©£¦¨©§¨¨
úâøãî úáLçð àeä-Ceøa-LBãwä éaâlL íéøîBà eðà Cëì§¨¨§¦¤§©¥©¨¨¤¡¤¤©§¥©
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ìáà è ÷øôúâøãî àåä êåøá ùåã÷ä éáâì
äáùçî úìçú àéäù äîëçä
úáùçðù åðééäã åìöà äùòî óåñ àéä äúéùàøå
ä"á ùåã÷ä éáâì äééùò úâøãîå 'éçá àéä åìéàë
êøòëù øîåì åðééäå úéùò äîëçá íìåë áéúëãë
äîëçä úåéç êøòì úééîùâå úéðôåâ äéùòáù úåéçä
íéàåøáä ìëå íãàá úåéçä øå÷îå úéùàø àéäù
øåáãä úåéúåàáù úåéç éáâì ïéàë àåäù íééîùâ
àåäù äáùçîä úåéúåàáù úåéçä éáâì ïéàë àåäù
äëùîð ïäîù úåãîä úìòîå úåéç éáâì ïéàë
úâøãîå úìòîå úåéç éáâì ïéàë àåäù åæ äáùçî
êøò ùîî ïë úåãîä øå÷î úòãå äðéá äîëçä
úåéçä øå÷îå úéùàø àéäù äîëçä úìòîå úâøãî
åîöòáå åãåáëá ä"á ùåã÷ä éáâì úåîìåòä ìëáù
úåîîåø úåâøãî úåááø àåáéø àùðúîäå íîåøîä
äééùòáù úåéç 'éçá ìò äîëçä úâøãî úåîîåøî øúåé
'éçá úåâøãî ïäù ãáì úåâøãî ùîç úåîîåø àéäù
ä"á ùåã÷ä ìáà ìëùå úåãîå äáùçîå øåáãå äééùò
åìàë úåâøãî úåááø äîëçä úâøãîî àùðúîå íø

õ÷ ïéà ãò

÷ø âéùäì çë íéàøáðá ïéàù éðôî ÷ø
úâøãîì íúéùàø àéäù äîëç úâøãîî úåìùìúùää
ä"á ùåã÷ä éáâìù íéøîåà åðà êëì äìôùä äéùò
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,Lnî äiNò úâøãîk äîëçämi`xapa diyr cr dnkgny - ©¨§¨§©§¥©£¦¨©¨
,biydl mzexyt`ay zebixcn ly xzeia dlecbd dcixid `id

øîBì eðéäc,xnelk ±àeäL,jxazi ±éelò äìòðå àOðå íø §©§©¤¨§¦¨§©£¤¦
iL àìå .äîëçä úâøãnî ãàî ãàî áøBìöà ñçéì ììk C ©§Ÿ§Ÿ¦©§¥©©¨§¨§Ÿ©¨§¨§©¥¤§

ñçéúnä ïéðò íeL¦§¨©¦§©¥
elôà ,äîëçì`l ± §¨§¨£¦

,áø éelòå äìòî Cøãa- §¤¤©£¨§¦©
dnkgl zeqgiizd elit`
Îjexa `ed ji` oiivl ick
mb ± dnkgn dlrnl `ed

,mi`zn epi` dfïBâk§
åéìò øîBì,d"awd lr ± ©¨¨

ì øLôà éàLàøáð íeL ¤¦¤§¨§¦§¨
íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦
Bà Búîëç âéOäì§©¦¨§¨

,Búeäîixd o`k - ¨
dpadd oipra miynzyn
dlily ly ote`a
xyt` i`y ,zepeilre
lkae ± d"awd z` oiadl
jk xnel jiiy `l z`f

,d"awd zece`ïéðò ék¦¦§©
ìôBðå ñçéúî äâOää± ©©¨¨¦§©¥§¥

wx,ìëNå äîëç øác ìò©§©¨§¨¨¥¤
,BâéOäì øLôàL øîBì©¤¤§¨§©¦
BâéOäì øLôà éà Bà¦¤§¨§©¦
ìáà ;âOnä ÷îò éðtî¦§¥Ÿ¤©ª¨£¨

àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
ìëOä ïî äìòîì àeäL¤§©§¨¦©¥¤

L àì ¯ äîëçäåiììk C §©¨§¨Ÿ©¨§¨
øLôà éàL Ba øîBì©¤¦¤§¨
÷îò éðtî BâéOäì§©¦¦§¥Ÿ¤

,âOnäiptn z`fe -ék± ©ª¨¦
,d"awdúðéçáa Bðéà¥¦§¦©

åéìò øîBàäå ,ììk äâOä,d"awd lr ±BâéOäì øLôà éàL ©¨¨§¨§¨¥¨¨¤¦¤§¨§©¦
øLôà éàL ,äwîòå äîø äîëç Bæéà ìò øîBàk àeä ¯§¥©¥¨§¨¨¨©£ª¨¤¦¤§¨

òîBMä ìkL ,âOnä ÷îò éðtî íéãia dLMîìmixac ± §©§¨©¨©¦¦§¥Ÿ¤©ª¨¤¨©¥©
,dl`àlà ìôBðå ñçéúî Bðéà LeMnä LeçL éôì ,Bì ÷çöé¦§©§¦¤©¦¥¦§©¥§¥¤¨

,íéãia úñtúpä úéîLb äiNò ìòdyrpd ,inyb xac - ©£¦¨©§¦©¦§¤¤©¨©¦
eli`e ,micia eyynl milekiy ,eilr xnel mi`zn ,micia gwlpe
xnel llk mi`zn `l ,cala lkya "lawzn"d ,lky ly oipr

dze` yynl xyt` i`y ,dwenr jk lk `id dnkgdymicia.
ìëOä úâøãî àeä-Ceøa-LBãwä éaâì úáLçð Lnî äëëå§¨¨©¨¤¡¤¤§©¥©¨¨©§¥©©¥¤

íéìëN úâOä elôàå ,Lnî úéîLb äiNòk äâOääå± §©©¨¨©£¦¨©§¦©¨©£¦©¨©§¨¦
,dlecb dpad ilra mi`vnpelôàå ,íéðBéìò úBîìBòaL¤§¨¤§¦©£¦

äàlò äîëç úâøãî,zeliv`d mleray ,dpeilrd dnkgd ± ©§¥©¨§¨¦¨¨

,ílk úà äiçîä,lky ipipr lke mi`xapd lk -:áéúëãk- ©§©¨¤ª¨§¦§¦
aezky enk1:."úéNò äîëça ílk"mi`xapd lk zeedzdy ± ª¨§¨§¨¨¦¨

iabl okÎitÎlrÎs` ,zeliv`c dnkg epiid ,"dnkg"n `id mzeige
zeliv`d mleray (dpeilr) d`lir dnkg mb zaygp d"awd
,oky .diyrd mlerk
jxra `ly `ed d"awd
dnkgn dlrnl
`l `linn ± zeliv`ay
i`y ,xnel llk mi`zn
dnkga epiadl xyt`
dnkgd oipry oeeik ,lkye
llk "yeg"d epi` lkyde
,ebiydl xyt` eci lry
ixnbl dlrnl `ed ik

.jkn-LBãwäM äîe©¤©¨
"íëç" àø÷ð àeä-Ceøä¦§¨¨¨

,áeúkaoky ixd - ©¨
,dnkgd oipr el miqgiin
-íðBøëæ eðéîëç íâå§©£¨¥¦§¨

k äëøáìúâøãî Bì ep ¦§¨¨¦©§¥©
,äîëçä úìòîe`edy - ©£©©¨§¨

,mkg jxaziíeMî eðéä©§¦
,äîëçä øB÷î àeäL¤§©¨§¨
CLîð Cøaúé epnnL¤¦¤¦§¨¥¦§¨

ìöàðåmi`xap iabl ± §¤¡¨
xac ,"`xap" oeyld xn`p
dbixcn iable ,xvepy
,zeliv`d mlerny
,"lv`p" `ed oeyld
epnn yxtpe lv`py

dbixcn jxazieflv`pe
df,äîëç úâøãî úeäî̈©§¥©¨§¨

äàlò,dpeilr ±íìBòaL ¦¨¨¤§¨
ïëå .úeìéöàädn ± ¨£¦§¥

:mya d"awl mi`xewy,"ãéñç"å "íeçø"`edy zexnl - ©§¨¦
iptn df ixd ,cqge mingx zecnn ixnbl dlrnlàeäL íL ìò©¥¤

,úBcnä øàL ïëå .íéãñçäå íéîçøä øB÷îmipiivny dny - §¨©£¦§©£¨¦§¥§¨©¦
zecnl xewn `edy iptn df ixd ,zexg`d zecna d"awd z`

,el`ïlkL,zecnd lk ±Cøãå .Cøaúé epnî eìöàðå eëLîð ¤ª¨¦§§§¤¤§¦¤¦§¨¥§¤¤
,úeìéöàäå äëLîää ïéðòådnkg elv`pe ekynp cvik - §¦§©©©§¨¨§¨£¦

mb s`e ,zecne dnkgn ixnbl dlrnl `edy ,d"awdn zecne
,jxazi ez` cg` xac od ,zecnde dnkgd oipr jynpy ixg`

éàCdlrnly "seq oi`"n zecnde dnkgd oipr lv`pe jynp ± ¥
,zecne dnkgn ixnbläîedzeiday ,o`k dlv`p zedn efi` ± ©

df xac dpd ,jxazi ez` cg` xac `id ,zecn e` dnkg ly oipr
íéìékNnì òeãé2. ¨©©©§¦¦

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

äðåîàäå ãåçéä øòù
åðééäã ùîî äéùò úâøãîë äîëçä úâøãî úáùçð
ãàî ãàî áø éåìéò äìòðå àùðå íø àåäù øîåì
íåù åìöà ñçééì ììë êééù àìå äîëçä úâøãîî
éåìéòå äìòî êøãá åìéôà äîëçì ñçééúîä ïéðò
íéðåéìò àøáð íåùì à"àù åéìò øîåì ïåâë áø
äâùää ïéðò éë åúåäî åà åúîëç âéùäì íéðåúçúå
øùôàù øîåì ìëùå äîëç øáã ìò ìôåðå ñçééúî
âùåîä ÷îåò éðôî åâéùäì øùôà éà åà åâéùäì
ìëùä ïî äìòîì àåäù àåä êåøá ùåã÷ä ìáà
åâéùäì øùôà éàù åá øîåì ììë êééù àì äîëçäå
øîåàäå ììë äâùä 'éçáá åðéà éë âùåîä ÷îåò éðôî
äîëç åæéà ìò øîåàë àåä åâéùäì øùôà éàù åéìò
÷îåò éðôî íéãéá äùùîì øùôà éàù ä÷åîòå äîø
ùåùéîä ùåçù éôì åì ÷çöé òîåùä ìëù âùåîä
úñôúðä úéîùâ äééùò ìò àìà ìôåðå ñçééúî åðéà
úâøãî ä"á÷ä éáâì úáùçð ùîî äëëå íéãéá
úâùä åìéôàå ùîî úéîùâ äééùòë äâùääå ìëùä
äîëç úâøãî åìéôàå íéðåéìò úåîìåòáù íéìëù
äîëçá íìåë áéúëãë íìåë úà äéçîä äàìéò
áåúëá íëç àø÷ð àåä êåøá ùåã÷äù äîå .úéùò
íåùî åðééä äîëçä úìòîå úâøãî åì åðéë ì"æç íâå
úåäî ìöàðå êùîð 'úé åðîîù äîëçä øå÷î àåäù
íåçø ïëå úåìéöàä íìåòáù äàìéò äîëç úâøãî
ïëå íéãñçäå íéîçøä øå÷î àåäù íù ìò ãéñçå
êøáúé åðîî åìöàðå åëùîð ïìåëù úåãîä øàù
òåãé äîå êéà úåìéöàäå äëùîää ïéðòå êøãå
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קטו fenz 'aÎ'` ipyÎoey`x mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  א' ראשון יום
,et 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìáà .è ÷øô,et 'nr cr.õ÷ ïéà ãò

תמוז  ב' שני יום
יום ראשון ֿ שני א 'ֿ ב 'תמוז 

,et 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éðôî ÷ø,ft 'nr cr.íéìéëùîì òåãé יום שני ב 'תמוז

,äîëçä úâøãî ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì ìáà .è ÷øt¤¤£¨§©¥©¨¨©§¥©©¨§¨
,dúéLàøå äáLçî úlçz àéäL,dxewne -óBñ àéä ¤¦§¦©©£¨¨§¥¦¨¦

úâøãîe úðéça àéä elàk úáLçpL eðéäc ,Bìöà äNòî©£¤¤§§©§¤¤¡¤¤§¦¦§¦©©§¥©
:áéúëãk ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì äiNòaezky enk -1: £¦¨§©¥©¨¨§¦§¦

éNò äîëça ílk"."ú ª¨§¨§¨¨¦¨
mi`zn did ,dxe`kly ±
,dnkg iabl ynzydl
mlek) "zlkyd" dlna
e` (zlkyd dnkga
± lky ly zxg` oeyla
weqtd xne` recn

"ziyrzece` xaecnyk "
dpeekd `l` ± ?dnkg
diyrk `id dnkgy ,`id

,d"awd iableðéäå§©§
úeiçä CøòkL ,øîBì©¤§¤¤©©
úéðôeb äiNòaL¤©£¦¨¨¦
úeiç Cøòì úéîLâå§©§¦§¤¤©

àéäL ,äîëçä± ©¨§¨¤¦
,dnkgdøB÷îe úéLàø¥¦§

ìëå íãàa úeiçä©©¨¨¨§¨
,íéiîLb íéàeøaä- ©§¦©§¦¦

xewn ,dnkg iably
mey oi` ,dzligze zeigd
ly zeigl llk jxr
zeigd `idy ,diyr

,xzeia dkenpdàeäL± ¤
`id ,diyr ly zeigd,øeacä úBiúBàaL úeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©¤§¦©¦

àeäL`id ,xeaicd zeize` ly zeigd ±úeiçä éaâì ïéàk ¤§©¦§©¥©©
àeäL ,äáLçnä úBiúBàaL,daygnd zeize`ny zeigd ± ¤§¦©©£¨¨¤

`idäëLîð ïänL úBcnä úìòîe úeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©©£©©¦¤¥¤¦§§¨
Bæ äáLçîdaygnay zeize`d lky ,lirl xaqedy itk ± ©£¨¨

zeize`a xdxdz ytpdy znxebd `idy dcn efi`n ze`a
,daygnd zeize` ly zeigdy ,xacd xexa ixd .el` daygn

,zecnd ly zeigd iabl qt`k `iddpnnyzeize` ze`a
daygnel`,àeäL`id ,zecnd ly zeigd ±éaâì ïéàk ¤§©¦§©¥

úBcnä øB÷î úòãå äðéa äîëçä úâøãîe úìòîe úeiç©©£©©§¥©©¨§¨¦¨¨©©§©¦
,zebixcn yng opyi ,dnkgd zepeilrl cr diyrny ,ixd ±
oi`k `id odn zg` lky
dlrnly dbixcnd iabl
Îzg`Îlr ixd ± dpnn
oezgzdny dnkeÎdnk
iabl (diyr) xzeia
,(dnkg) xzeia oeilrd
iabl diyr oiay jxrke

- dnkgCøò Lnî ïk¥©¨¤¤
,äîëçä úìòîe úâøãî©§¥©©£©©¨§¨
øB÷îe úéLàø àéäL¤¦¥¦§
ìëaL úeiçä©©¤§¨

,úBîìBòäo`k ,oky - ¨¨
zxitq zece` xaecn
mler ly dnkgd
xewnd `idy ,zeliv`d
`edy ,zeliv`d mlerl
,xzeia oeilrd mlerd
x`y xewn `linne
mlern dhnly zenlerd
oi` ef dnkgl ± zeliv`d

,jxr lk-LBãwä éaâì§©¥©¨
BãBáëa àeä-Ceøä¦§
íîBøîä ,Bîöòáe§©§©§¨
øúBé ,úeîîBø úBâøãî úBááø àBaø àOðúnäå§©¦§©¥¦¦§©§§§¥
,äiNòaL úeiç úðéça ìò äîëçä úâøãî úeîîBøî¥§©§¥©©¨§¨©§¦©©¤¨£¦¨

àéäL`id ,diyr iabl dnkgd zennex ±úeîîBø,ly ± ¤¦§
øeaãå äiNò úðéça úBâøãî ïäL ,ãáì úBâøãî Lîç̈¥©§¥§©¤¥©§§§¦©£¦¨§¦
íø àeä-Ceøa-LBãwä ìáà .ìëNå úBcîe äáLçîe©£¨¨¦§¥¤£¨©¨¨¨
ïéà ãò elàk úBâøãî úBááø äîëçä úâøãnî àOðúîe¦§©¥¦©§¥©©¨§¨¦§©§¥¨¥©¥

.õ÷¥

÷ørecn ,xacd jk m` ± ©
dnkgy wx mixne` ep`
enk `id d"awd iabl
ixd ,dnkg iabl diyr
dlrnl `ed "mvr"d

df ixd ± ?dnkg iabl diyr xy`n daxda dlrnïéàL éðtî¦§¥¤¥

÷ø âéOäì çk íéàøápa©¦§¨¦Ÿ©§©¦©
ìzLääúâøãnî úeìL ©¦§©§§¦©§¥©

,íúéLàø àéäL ,äîëç̈§¨¤¦¥¦¨
zcxei `idy ji` -
,äìôMä äiNò úâøãîì§©§¥©£¦¨©§¨¨
úâøãî úáLçð àeä-Ceøa-LBãwä éaâlL íéøîBà eðà Cëì§¨¨§¦¤§©¥©¨¨¤¡¤¤©§¥©
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ìáà è ÷øôúâøãî àåä êåøá ùåã÷ä éáâì
äáùçî úìçú àéäù äîëçä
úáùçðù åðééäã åìöà äùòî óåñ àéä äúéùàøå
ä"á ùåã÷ä éáâì äééùò úâøãîå 'éçá àéä åìéàë
êøòëù øîåì åðééäå úéùò äîëçá íìåë áéúëãë
äîëçä úåéç êøòì úééîùâå úéðôåâ äéùòáù úåéçä
íéàåøáä ìëå íãàá úåéçä øå÷îå úéùàø àéäù
øåáãä úåéúåàáù úåéç éáâì ïéàë àåäù íééîùâ
àåäù äáùçîä úåéúåàáù úåéçä éáâì ïéàë àåäù
äëùîð ïäîù úåãîä úìòîå úåéç éáâì ïéàë
úâøãîå úìòîå úåéç éáâì ïéàë àåäù åæ äáùçî
êøò ùîî ïë úåãîä øå÷î úòãå äðéá äîëçä
úåéçä øå÷îå úéùàø àéäù äîëçä úìòîå úâøãî
åîöòáå åãåáëá ä"á ùåã÷ä éáâì úåîìåòä ìëáù
úåîîåø úåâøãî úåááø àåáéø àùðúîäå íîåøîä
äééùòáù úåéç 'éçá ìò äîëçä úâøãî úåîîåøî øúåé
'éçá úåâøãî ïäù ãáì úåâøãî ùîç úåîîåø àéäù
ä"á ùåã÷ä ìáà ìëùå úåãîå äáùçîå øåáãå äééùò
åìàë úåâøãî úåááø äîëçä úâøãîî àùðúîå íø

õ÷ ïéà ãò

÷ø âéùäì çë íéàøáðá ïéàù éðôî ÷ø
úâøãîì íúéùàø àéäù äîëç úâøãîî úåìùìúùää
ä"á ùåã÷ä éáâìù íéøîåà åðà êëì äìôùä äéùò
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כד.1. קד, תהלים

fenz 'a ipy mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,Lnî äiNò úâøãîk äîëçämi`xapa diyr cr dnkgny - ©¨§¨§©§¥©£¦¨©¨
,biydl mzexyt`ay zebixcn ly xzeia dlecbd dcixid `id

øîBì eðéäc,xnelk ±àeäL,jxazi ±éelò äìòðå àOðå íø §©§©¤¨§¦¨§©£¤¦
iL àìå .äîëçä úâøãnî ãàî ãàî áøBìöà ñçéì ììk C ©§Ÿ§Ÿ¦©§¥©©¨§¨§Ÿ©¨§¨§©¥¤§

ñçéúnä ïéðò íeL¦§¨©¦§©¥
elôà ,äîëçì`l ± §¨§¨£¦

,áø éelòå äìòî Cøãa- §¤¤©£¨§¦©
dnkgl zeqgiizd elit`
Îjexa `ed ji` oiivl ick
mb ± dnkgn dlrnl `ed

,mi`zn epi` dfïBâk§
åéìò øîBì,d"awd lr ± ©¨¨

ì øLôà éàLàøáð íeL ¤¦¤§¨§¦§¨
íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦
Bà Búîëç âéOäì§©¦¨§¨

,Búeäîixd o`k - ¨
dpadd oipra miynzyn
dlily ly ote`a
xyt` i`y ,zepeilre
lkae ± d"awd z` oiadl
jk xnel jiiy `l z`f

,d"awd zece`ïéðò ék¦¦§©
ìôBðå ñçéúî äâOää± ©©¨¨¦§©¥§¥

wx,ìëNå äîëç øác ìò©§©¨§¨¨¥¤
,BâéOäì øLôàL øîBì©¤¤§¨§©¦
BâéOäì øLôà éà Bà¦¤§¨§©¦
ìáà ;âOnä ÷îò éðtî¦§¥Ÿ¤©ª¨£¨

àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
ìëOä ïî äìòîì àeäL¤§©§¨¦©¥¤

L àì ¯ äîëçäåiììk C §©¨§¨Ÿ©¨§¨
øLôà éàL Ba øîBì©¤¦¤§¨
÷îò éðtî BâéOäì§©¦¦§¥Ÿ¤

,âOnäiptn z`fe -ék± ©ª¨¦
,d"awdúðéçáa Bðéà¥¦§¦©

åéìò øîBàäå ,ììk äâOä,d"awd lr ±BâéOäì øLôà éàL ©¨¨§¨§¨¥¨¨¤¦¤§¨§©¦
øLôà éàL ,äwîòå äîø äîëç Bæéà ìò øîBàk àeä ¯§¥©¥¨§¨¨¨©£ª¨¤¦¤§¨

òîBMä ìkL ,âOnä ÷îò éðtî íéãia dLMîìmixac ± §©§¨©¨©¦¦§¥Ÿ¤©ª¨¤¨©¥©
,dl`àlà ìôBðå ñçéúî Bðéà LeMnä LeçL éôì ,Bì ÷çöé¦§©§¦¤©¦¥¦§©¥§¥¤¨

,íéãia úñtúpä úéîLb äiNò ìòdyrpd ,inyb xac - ©£¦¨©§¦©¦§¤¤©¨©¦
eli`e ,micia eyynl milekiy ,eilr xnel mi`zn ,micia gwlpe
xnel llk mi`zn `l ,cala lkya "lawzn"d ,lky ly oipr

dze` yynl xyt` i`y ,dwenr jk lk `id dnkgdymicia.
ìëOä úâøãî àeä-Ceøa-LBãwä éaâì úáLçð Lnî äëëå§¨¨©¨¤¡¤¤§©¥©¨¨©§¥©©¥¤

íéìëN úâOä elôàå ,Lnî úéîLb äiNòk äâOääå± §©©¨¨©£¦¨©§¦©¨©£¦©¨©§¨¦
,dlecb dpad ilra mi`vnpelôàå ,íéðBéìò úBîìBòaL¤§¨¤§¦©£¦

äàlò äîëç úâøãî,zeliv`d mleray ,dpeilrd dnkgd ± ©§¥©¨§¨¦¨¨

,ílk úà äiçîä,lky ipipr lke mi`xapd lk -:áéúëãk- ©§©¨¤ª¨§¦§¦
aezky enk1:."úéNò äîëça ílk"mi`xapd lk zeedzdy ± ª¨§¨§¨¨¦¨

iabl okÎitÎlrÎs` ,zeliv`c dnkg epiid ,"dnkg"n `id mzeige
zeliv`d mleray (dpeilr) d`lir dnkg mb zaygp d"awd
,oky .diyrd mlerk
jxra `ly `ed d"awd
dnkgn dlrnl
`l `linn ± zeliv`ay
i`y ,xnel llk mi`zn
dnkga epiadl xyt`
dnkgd oipry oeeik ,lkye
llk "yeg"d epi` lkyde
,ebiydl xyt` eci lry
ixnbl dlrnl `ed ik

.jkn-LBãwäM äîe©¤©¨
"íëç" àø÷ð àeä-Ceøä¦§¨¨¨

,áeúkaoky ixd - ©¨
,dnkgd oipr el miqgiin
-íðBøëæ eðéîëç íâå§©£¨¥¦§¨

k äëøáìúâøãî Bì ep ¦§¨¨¦©§¥©
,äîëçä úìòîe`edy - ©£©©¨§¨

,mkg jxaziíeMî eðéä©§¦
,äîëçä øB÷î àeäL¤§©¨§¨
CLîð Cøaúé epnnL¤¦¤¦§¨¥¦§¨

ìöàðåmi`xap iabl ± §¤¡¨
xac ,"`xap" oeyld xn`p
dbixcn iable ,xvepy
,zeliv`d mlerny
,"lv`p" `ed oeyld
epnn yxtpe lv`py

dbixcn jxazieflv`pe
df,äîëç úâøãî úeäî̈©§¥©¨§¨

äàlò,dpeilr ±íìBòaL ¦¨¨¤§¨
ïëå .úeìéöàädn ± ¨£¦§¥

:mya d"awl mi`xewy,"ãéñç"å "íeçø"`edy zexnl - ©§¨¦
iptn df ixd ,cqge mingx zecnn ixnbl dlrnlàeäL íL ìò©¥¤

,úBcnä øàL ïëå .íéãñçäå íéîçøä øB÷îmipiivny dny - §¨©£¦§©£¨¦§¥§¨©¦
zecnl xewn `edy iptn df ixd ,zexg`d zecna d"awd z`

,el`ïlkL,zecnd lk ±Cøãå .Cøaúé epnî eìöàðå eëLîð ¤ª¨¦§§§¤¤§¦¤¦§¨¥§¤¤
,úeìéöàäå äëLîää ïéðòådnkg elv`pe ekynp cvik - §¦§©©©§¨¨§¨£¦

mb s`e ,zecne dnkgn ixnbl dlrnl `edy ,d"awdn zecne
,jxazi ez` cg` xac od ,zecnde dnkgd oipr jynpy ixg`

éàCdlrnly "seq oi`"n zecnde dnkgd oipr lv`pe jynp ± ¥
,zecne dnkgn ixnbläîedzeiday ,o`k dlv`p zedn efi` ± ©

df xac dpd ,jxazi ez` cg` xac `id ,zecn e` dnkg ly oipr
íéìékNnì òeãé2. ¨©©©§¦¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù
åðééäã ùîî äéùò úâøãîë äîëçä úâøãî úáùçð
ãàî ãàî áø éåìéò äìòðå àùðå íø àåäù øîåì
íåù åìöà ñçééì ììë êééù àìå äîëçä úâøãîî
éåìéòå äìòî êøãá åìéôà äîëçì ñçééúîä ïéðò
íéðåéìò àøáð íåùì à"àù åéìò øîåì ïåâë áø
äâùää ïéðò éë åúåäî åà åúîëç âéùäì íéðåúçúå
øùôàù øîåì ìëùå äîëç øáã ìò ìôåðå ñçééúî
âùåîä ÷îåò éðôî åâéùäì øùôà éà åà åâéùäì
ìëùä ïî äìòîì àåäù àåä êåøá ùåã÷ä ìáà
åâéùäì øùôà éàù åá øîåì ììë êééù àì äîëçäå
øîåàäå ììë äâùä 'éçáá åðéà éë âùåîä ÷îåò éðôî
äîëç åæéà ìò øîåàë àåä åâéùäì øùôà éàù åéìò
÷îåò éðôî íéãéá äùùîì øùôà éàù ä÷åîòå äîø
ùåùéîä ùåçù éôì åì ÷çöé òîåùä ìëù âùåîä
úñôúðä úéîùâ äééùò ìò àìà ìôåðå ñçééúî åðéà
úâøãî ä"á÷ä éáâì úáùçð ùîî äëëå íéãéá
úâùä åìéôàå ùîî úéîùâ äééùòë äâùääå ìëùä
äîëç úâøãî åìéôàå íéðåéìò úåîìåòáù íéìëù
äîëçá íìåë áéúëãë íìåë úà äéçîä äàìéò
áåúëá íëç àø÷ð àåä êåøá ùåã÷äù äîå .úéùò
íåùî åðééä äîëçä úìòîå úâøãî åì åðéë ì"æç íâå
úåäî ìöàðå êùîð 'úé åðîîù äîëçä øå÷î àåäù
íåçø ïëå úåìéöàä íìåòáù äàìéò äîëç úâøãî
ïëå íéãñçäå íéîçøä øå÷î àåäù íù ìò ãéñçå
êøáúé åðîî åìöàðå åëùîð ïìåëù úåãîä øàù
òåãé äîå êéà úåìéöàäå äëùîää ïéðòå êøãå
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.2‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אפשר זה בענין מראי-מקומות וכו'". אלקות האמנת מצות לדוגמא – בדא"ח בכ"מ יותר "בבי' :
ציורם". או פשיטותם – דספירות "אורות ערך ד', כרך חב"ד", – הערכים ב"ספר גם למצוא



fenzקטז 'b iyily mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ג' שלישי יום
,ft 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ãåñ) ä"äâä,ft 'nr cr:ìëùä ïî

ä"äâä
íåöîöå ä"á ñ"à øåàá íåöîöä ãåñ)
íéîåöîöä ìë ãåñù àð÷éãä ãåñå ÷"à
ñ"éã íéìë 'éçáá ùáìúéù øåàä íöîöì
'éçáá ñ"à øåà ùáìúðù øçà äðäå
í"áîøä ù"î øîåì êééù æà ã"áçã íéìë
òåãéä àåäå òãîä àåäå òãåéä àåä
íéìë 'éçáù éôì 'åëå åîöò úòéãéáå
ò"éáì úåéçå äîùð íéùòð úåìéöàã
íåöîö éìá ìáà íäá øùà ìëìå
àåä øîåì ììë êééù àì ì"ðä äùáìäå
'éçáá åðéà éë 'åëå òãîä àåäå òãåéä
äìòîì àìà å"ç ììë òãîå úòã øãâå
'éçáî 'éôà õ÷ ïéà ãò áø éåìéò äìòî
úáùçð äîëç 'éçáù ãò äîëç øãâå

:(úéîùâ äéùò 'éçáë 'úé åìöà

eidy minevnvd oipr xeviwa xaqen ef "ddbd"a - :ddbd)
:zecne dnkg ly oipr lv`ii ,seqÎoi` xe`ny ick miyxcpãBñ

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa íeöîväxi`d mevnvd iptly - ©¦§§¥¨
xe`ay leabd gek dlbziy lrt mevnvde ,leabÎilad xe`d

,seq oi`-íãà íeöîöå§¦§¨¨
,ïBîã÷daygnd epiid - ©§

lk zllekd dpey`xd
± zelylzydd xcq
ly oipr o`k xak dyrp
efk daygn la` ,daygn
xcq lk z` zllekd

,zelylzyddãBñå± §
ly mevnvd,àð÷écä- ©¦§¨

ly oipr mdy ,zexrye owf
dxryay myk :minevnv
,xzeia znvnevn zeigd
z` mikzegyk mby cr
yg mc`d oi` dxryd
ceq" deedn jk ,a`ka
sqep ote` "`pwicd

minevnva3,ìk ãBqL¤¨
íéîeöîvä,`ed ± ©¦§¦

øBàä íöîöìick ± §©§¥¨
,lkeiyLaìúiL¤¦§©¥

.úBøéôñ 'éc íéìk úBðéçáamd "milk" .zeliv`d mleray ± ¦§¦¥¦§§¦
ly xeiv ila ,heyt `ed "xe`" eli`e ,cqge dnkg ly oipr
oipr dyrpe envr z` mvnvn `edy drya dpd ;cqge dnkg
f` ,xe`d qgiizne yalzn mda ,cqge dnkg ly ,milk ly
.jxazi ez` cg` xac mdy ote`ae cqgde dnkgd oipr deedzn
-äîëçc íéìk úðéçáa óBñ-ïéà øBà LaìúpL øçà ,äpäå§¦¥©©¤¦§©¥¥¦§¦©¥¦§¨§¨

iL æà ,úòc-äðéa:í"aîøä áúkM äî øîBì Czrcdy - ¦¨©©¨©¨©©¤¨©¨©§©
y ote`a od dlrnly dricide,òcnä àeäå ,òãBiä àeä"©¥©§©©¨

,òeãiä àeäå,jxazi `ed ,"`ed" df lkd -Bîöò úòéãéáe §©¨©¦¦©©§
,"'eëå.mi`xapd lk rcei -úeìéöàc íéìk úðéçaL éôì §§¦¤§¦©¥¦©£¦

ì úeiçå äîLð íéNòðzenler -ìëìe äiNò-äøéöé-äàéøá ©£¦§¨¨§©§§¦¨§¦¨£¦¨§¨
.íäa øLà"envr zrici"ae .zenleray mi`xapd lkl ± £¤¨¤

dxivi - d`ixa ly mi`xapd lk rcei `ed ,zeliv`c milkay
xe`dy ixg` jiiy df lk ,j` .mdn mzeig milawnd diyr -

lkeiy cr ,mipey minevnv ici lr mvnhvnxe`d
yalzdlmilka.zeliv`ayäLaìäå íeöîö éìa ìáà£¨§¦¦§§©§¨¨

ìéòì økæpä,milka xe`d ly ,lirl xen`k ±iL àìììk C ©¦§¨§¥Ÿ©¨§¨
,"'eëå òcnä àeäå ,òãBiä àeä" øîBìllk jiiy `l ,xnelk - ©©¥©§©©¨§

`ed rceid `ed" ly ote`a `l mb ,drici ly oipr ea xnel
,"'eke rcndék,d"awd ±ììk òcîe úòc øãâå úðéçáa Bðéà ¦¥¦§¦©§¤¤©©©¨§¨

àlà ,íBìLå-ñç,`ed ± ©§¨¤¨
áø éelò äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦©
elôà õ÷ ïéà ãò©¥¥£¦

,äîëç øãâå úðéçaî- ¦§¦©§¤¤¨§¨
`ed" ly ote`d mby
"'ek rcnd `ede rceid
,dnkg ly ihxt xcb `ed
`le dnkg edf ,xnelk
`ed dpd ± cqg ly oipr
dlrn dlrnl jxazi

,jkn ixnblúðéçaL ãò©¤§¦©
Bìöà úáLçð äîëç̈§¨¤§¤¤¤§
äiNò úðéçák Cøaúé¦§¨¥¦§¦©£¦¨

:(úéîLbixd mipt lk lr ©§¦
ote`de jxcdy ,xn`
xe`n lv`pe jynp cvik
dnkg ly oipr seqÎoi`
dpiidz z`f lkae ,zecne
,seq oi` xe` mr cg` xac
± "'eke rcnd `ed"y cr

:xne`e jiynn owfd epaxe ,milikynl reci df xacïéà ,äpäå§¦¥¥
,úBøzñpa ÷ñò eðì,seq oi` xe`n zexitqd elv`p cvik - ¨¥¤©¦§¨

df ote`ae.seq oi` xe` mr cg` xac ody,"eðì úBìâpä" Cà©©¦§¨
,`ed -,ãç éäBîøâe eäéàc äîìL äðeîà ïéîàäì`ed - §©£¦¡¨§¥¨§¦§¨¦©

,cg` xac md ely zexitqde milkd "idenxb"e jxazieðéäc§©§
Búðéáe Búîëçå BðBöøe àeä-Ceøa-LBãwä ìL åéúBcî¦¨¤©¨¨§§¨§¨¦¨

Bzòãåcg` xac md ±Bcáì íîBøîä ,Búeîöòå Búeäî íò §©§¦¨§©§©§¨§©
,ïëìå .äâOäå ìëNå äîëç úðéçaî õ÷ ïéà úeîîBøiptn - §¥¥¦§¦©¨§¨§¥¤§©¨¨§¨¥

,dbyde lky ly oiprn ixnbl dlrnl `edyBãeçé íb©¦
Bðéà ïk íb ,Cøaúé Bzàî ìéöàäL åéúBcî íò ãçéúnL¤¦§©¥¦¦¨¤¤¡¦¥¦¦§¨¥©¥¥

äâOä úðéçáaelkeiy ±éà âéOäì.ïäa ãçéúî Cdf `l` ± ¦§¦©©¨¨§©¦¥¦§©¥¨¤
.dpen`a "ezgwl" yiy oipr-LBãwä ìL åéúBcî eàø÷ð ïëìå§¨¥¦§§¦¨¤©¨

àæø" :LBãwä øäfa ¯ úBøéôqä ïäL ¯ àeä-Ceøä¤¥©§¦©Ÿ©©¨¨¨
,"àúeðîéäîc,dpen`d ceq -ïî äìòîlL äðeîàä àéäL ¦§¥§¨¤¦¨¡¨¤§©§¨¦

:ìëOäwx "elawl" xyt`e ,z`f biydl leki lkyd oi` ,oky - ©¥¤
.dpen`a
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äðåîàäå ãåçéä øòù
íéìéëùîìåðì ïéà äðäå *

úåìâðä êà 'åøúñðá ÷ñò
äîéìù äðåîà ïéîàäì åðì
åðééäã ãç éäåîøâå åäéàã
ä"á ùåã÷ä ìù åéúåãî

åðåöøååúîëçååúðéáååúòãå
íòåúåäîåúåîöòåíîåøîä

åãáìúåîîåøïéàõ÷'éçáî
ïëìå äâùäå ìëùå äîëç
íò ãçééúîù åãåçé íâ
'úé åúàî ìéöàäù åéúåãî
äâùä 'éçáá åðéà ë"â
ïäá ãçééúî êéà âéùäì
ìù åéúåãî åàø÷ð ïëìå

àúåðîéäîã àæø ÷"äæá úåøéôñä ïäù ä"á ùåã÷ä
:ìëùä ïî äìòîìù äðåîàä àéäù
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.3‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ נר" (בספר האמצעי לאדמו"ר היחוד" "שער – וכו' היחוד ש' לדוגמא בדא"ח בכ"מ יותר "בבי' :
אור"). ותורה מצוה

fenz 'c iriax mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ד' רביעי יום
,ft 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...êà .é ÷øô,174 'nr cr.åðéëøãî åéëøã

.i wxRd"awdy oeeiky ,owfd epax xiaqd ,'h wxt ,mcewd wxtd seqa ¤¤
`edÎjexa `edy - cegid mb okl ,dbyde lky ,dnkgn uw oi` dlrnl

ly oipr mdy zexnly) zeliv`d mleray zecnde zexitqd mr cgein

jexa seq oi` xe` mr micgein z`f lka md - cqgd zcne dnkgd zcn

`ed - ("cg" ly ote`a `ed

okle .yep` zbydn dlrnl

eizecn ,yecwd xdfa ze`xwp

,"zexitq"d ody ,d"awd ly

ceq ,"`zepnidnc `fx" mya

oipr ixdy ,dpen`d

,dpen`a xeyw "zexitq"d

.dbyde lkyn dlrnl `idy

,íB÷î ìkî êà- ©¦¨¨
od "zexitq"dy zexnl
,dbyde lkyn dlrnl
äøBz äøaãå ìéàBä¦§¦§¨¨

ìkì ,íãà éða ïBLCkL ¦§§¥¨¨§©¥
àéäM äî ïæàä úà¤¨Ÿ¤©¤¦

ì äìBëéCëì ,òîL± §¨¦§Ÿ©§¨
,okléîëçì úeLø ïzð¦¨§§©§¥

úîàäzxez inkg ± ¨¡¤
,dlawdúBøéôña øaãì§©¥¦§¦

,ìLî-Cøca-w"k xe`ia §¤¤¨¨
`"hily x"enc`:
ixd "lyn" mixne`yk"

dfmpi`y yibcneze`
`nbec yiy m` ik ,(lynpd) oiprdzekiiyalynd ihxtc

- mdipiazekiiydllynd ihxtc s` ,lynpd ihxt oia
lk oi` lynpdeocic oecipa df jxc lr) mdipia zekiiye jxr

lynd m` ik - mxewne zexitqd mr ynye xe`l llk jxr oi`
lr `edmcegidpadd liwny ynyde xe`dc (mzekiiy)
cegida."('ek mxewna zexitqdceàø÷å,milaewnd ±ïúBà± §¨§¨

mya ,"zexitq"d z`,"úBøBà",ielibe xe` oiprn lyn -éãk§¥
äfä ìLnä éãé ìòL,xe`n ±ïéðò úö÷ eðì ïáeé,ote`e ± ¤©§¥©¨¨©¤¨¨§¨¦§©

,åéúBcîe àeä-Ceøa-LBãwä ìL ãeçiä,"zexitq"a -àeäL ©¦¤©¨¨¦¨¤
øeck óeb CBúaL LîMä øBà ãeçé ïéòk ìLî-Cøca§¤¤¨¨§¥¦©¤¤¤§©

LîMäynyd xeck seb jeza `vnpd ynyd xe`y enk ± ©¤¤
cg`zn,'øBàî' àø÷pL LîMä óeb íò,"yny" wx `l - ¦©¤¤¤¦§¨¨

.xe` dkezn dpixwn `id ± "xe`n" mb `l`áeúkL Bîk1: §¤¨
,"'Bâå ìãbä øBànä úà",ynyd z` `xa d"awd :xnelk - ¤©¨©¨Ÿ§

,dpnn `ad xe`l zekiiyde xewnd `idy ,"xe`n" z`xwpd
epnî øéàîe èMtúnä õBöépäå åéfäå,"yny"dn ±àø÷ð §©¦§©¦©¦§©¥¥¦¦¤¦§¨

áeúkL Bîk ,"øBà"2øBàäLëe ,"íBé øBàì íéäìà àø÷iå" : §¤¨©¦§¨¡Ÿ¦¨§¤¨
Bnò ãçéî àeä ¯ LîMä óeâa BøB÷îa àeä,ynyd mr ± ¦§§©¤¤§ª¨¦

íL ïéà ék ,ãeçiä úéìëúa,ynyd seba ±ãçà íöò ÷ø §©§¦©¦¦¥¨©¤¤¤¨
,øéànä øBànä óeb àeäLipy my mpyiy ,xnel mewn oi` - ¤©¨©¥¦

,envr "xe`n"d ± mixac
,xe`nd on `ad "xe`"de

`l`cg` xac miiw my
,"xe`n"d `ede ± calaék¦

øBàäå åéfä,md ±íL± ©¦§¨¨
,ynyd sebaãçà íöò¤¤¤¨

øBànä óeb íò Lnî©¨¦©¨
Bì ïéàå ,øéànä,eifl ± ©¥¦§¥

éðôa ììk úeàéöî íeL§¦§¨¦§¥
.Bîöò,dxe`kl :xnelk ± ©§

,`ed xexa xacy zexnl
i`cea epyi ynyd sebay
oeeik ixdy ± ynyd xe`
hytzn ynyd xe`y
`edy cr dfk ax wgxnl
i`ce ,dnc`d z` xi`n
mb `vnp `edy xacd
,`l` ± dnvr ynya
ote`a `ed my ecegi
mr cge`n elek `edy
i`e ,envr "xe`n"d
my eze` oiivl xyt`
my ± llk envrl ze`ivn `ed oi` my ,oky ,"eif"e "xe`" mya

xe`d ly xewnde "xe`n"d wx ze`ivna miiw3.íéøácëå§©§¨¦
,Lnî älàä`vnp `edyk ynyd xe` ly ecegi zece` - ¨¥¤©¨
,envr xe`na,äfî øúBéåxywa xaqed xy`n xzei :xnelk - §¥¦¤

,"xe`n"d mr ynyd xe` cegi`e cegilìL åéúBcî ïä¥¦¨¤
úeìéöàä íìBòa Búîëçå BðBöøe àeä-Ceøa-LBãwä± ©¨¨§§¨§¨§¨¨£¦

,mcegia zeliv`d mler "zexitq"Búeîöòå Búeäî íòly ± ¦¨§©§
,d"awdíëBúa Laìúnä ,ìBëéáklekiak ezenvre ezedn ± ¦§¨©¦§©¥§¨

,"zexitq"d jeza yalznd,ãeçiä úéìëúa íänò ãçéúîe¦§©¥¦¨¤§©§¦©¦
mr ynyd xe` ly ecegi lynl `ed ± jkn xzeie jky -

,ynyd seba `vnp xe`dy drya ,ynydeëLîpL øçàî¥©©¤¦§§
eìöàðå,"zexitq"d ±Cøãk ìLî-Cøc-ìò ,Cøaúé Bzàî §¤¤§¥¦¦§¨¥©¤¤¨¨§¤¤

Cà .LîMäî øBàä úeèMtúäoliv`nle "zexitq"l qgia ± ¦§©§¨¥©¤¤©
df ixd ,`ed jexa,äæ Cøãa Lnî àì`ed xacdy itk - Ÿ©¨§¤¤¤

,ynydn hytznd xe`aäàìôðå ä÷Bçø Cøãa ÷ø©§¤¤§¨§¦§¨¨
åéëøc eäáb ék ,eðúâOäî,d"awd ly ±eðéëøcî4. ¥©¨¨¥¦¨§§¨¨¦©§¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù
êà é ÷øôïåùìë äøåú äøáãå ìéàåä íå÷î ìëî

àéäù äî ïæàä úà êëùì íãà éðá
øáãì úîàä éîëçì úåùø ïúéð êëì òåîùì äìåëé
éãé ìòù éãë úåøåà ïúåà åàø÷å ìùî êøãá úåøéôñá
ä"á ùåã÷ä ìù ãåçéä ïéðò úö÷ åðì ïáåé äæä ìùîä

ãåçé ïéòë ìùî êøãá àåäù åéúåãîåøåàêåúáù ùîùä
ù"îë øåàî àø÷ðù ùîùä óåâ íò ùîùä øåãë óåâ

úàøåàîäìåãâä'åâåõåöéðäå åéæäåèùôúîäøéàîååðîî
àåä øåàäùëå íåé øåàì íéäìà àø÷éå ù"îë øåà àø÷ð
éë ãåçéä úéìëúá åîò ãçåéî àåä ùîùä óåâá åøå÷îá
åéæä éë øéàîä øåàîä óåâ àåäù ãçà íöò ÷ø íù ïéà
åì ïéàå øéàîä øåàîä óåâ íò ùîî ãçà íöò íù øåàäå

íåùúåàéöîììëøúåéå ùîî äìàä íéøáãëå åîöò éðôá
íìåòá åúîëçå åðåöøå ä"á÷ä ìù åéúåãî ïä äæî
íëåúá ùáìúîä ìåëéáë åúåîöòå åúåäî íò úåìéöàä
åìöàðå åëùîðù øçàî ãåçéä úéìëúá íäîò ãçééúîå
ùîùäî øåàä úåèùôúä êøãë ìùî ã"ò 'úé åúàî
äàìôðå ä÷åçø êøãá ÷ø äæ êøãá ùîî àì êà
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קיז fenz 'b iyily mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ג' שלישי יום
,ft 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ãåñ) ä"äâä,ft 'nr cr:ìëùä ïî

ä"äâä
íåöîöå ä"á ñ"à øåàá íåöîöä ãåñ)
íéîåöîöä ìë ãåñù àð÷éãä ãåñå ÷"à
ñ"éã íéìë 'éçáá ùáìúéù øåàä íöîöì
'éçáá ñ"à øåà ùáìúðù øçà äðäå
í"áîøä ù"î øîåì êééù æà ã"áçã íéìë
òåãéä àåäå òãîä àåäå òãåéä àåä
íéìë 'éçáù éôì 'åëå åîöò úòéãéáå
ò"éáì úåéçå äîùð íéùòð úåìéöàã
íåöîö éìá ìáà íäá øùà ìëìå
àåä øîåì ììë êééù àì ì"ðä äùáìäå
'éçáá åðéà éë 'åëå òãîä àåäå òãåéä
äìòîì àìà å"ç ììë òãîå úòã øãâå
'éçáî 'éôà õ÷ ïéà ãò áø éåìéò äìòî
úáùçð äîëç 'éçáù ãò äîëç øãâå

:(úéîùâ äéùò 'éçáë 'úé åìöà

eidy minevnvd oipr xeviwa xaqen ef "ddbd"a - :ddbd)
:zecne dnkg ly oipr lv`ii ,seqÎoi` xe`ny ick miyxcpãBñ

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa íeöîväxi`d mevnvd iptly - ©¦§§¥¨
xe`ay leabd gek dlbziy lrt mevnvde ,leabÎilad xe`d

,seq oi`-íãà íeöîöå§¦§¨¨
,ïBîã÷daygnd epiid - ©§

lk zllekd dpey`xd
± zelylzydd xcq
ly oipr o`k xak dyrp
efk daygn la` ,daygn
xcq lk z` zllekd

,zelylzyddãBñå± §
ly mevnvd,àð÷écä- ©¦§¨

ly oipr mdy ,zexrye owf
dxryay myk :minevnv
,xzeia znvnevn zeigd
z` mikzegyk mby cr
yg mc`d oi` dxryd
ceq" deedn jk ,a`ka
sqep ote` "`pwicd

minevnva3,ìk ãBqL¤¨
íéîeöîvä,`ed ± ©¦§¦

øBàä íöîöìick ± §©§¥¨
,lkeiyLaìúiL¤¦§©¥

.úBøéôñ 'éc íéìk úBðéçáamd "milk" .zeliv`d mleray ± ¦§¦¥¦§§¦
ly xeiv ila ,heyt `ed "xe`" eli`e ,cqge dnkg ly oipr
oipr dyrpe envr z` mvnvn `edy drya dpd ;cqge dnkg
f` ,xe`d qgiizne yalzn mda ,cqge dnkg ly ,milk ly
.jxazi ez` cg` xac mdy ote`ae cqgde dnkgd oipr deedzn
-äîëçc íéìk úðéçáa óBñ-ïéà øBà LaìúpL øçà ,äpäå§¦¥©©¤¦§©¥¥¦§¦©¥¦§¨§¨

iL æà ,úòc-äðéa:í"aîøä áúkM äî øîBì Czrcdy - ¦¨©©¨©¨©©¤¨©¨©§©
y ote`a od dlrnly dricide,òcnä àeäå ,òãBiä àeä"©¥©§©©¨

,òeãiä àeäå,jxazi `ed ,"`ed" df lkd -Bîöò úòéãéáe §©¨©¦¦©©§
,"'eëå.mi`xapd lk rcei -úeìéöàc íéìk úðéçaL éôì §§¦¤§¦©¥¦©£¦

ì úeiçå äîLð íéNòðzenler -ìëìe äiNò-äøéöé-äàéøá ©£¦§¨¨§©§§¦¨§¦¨£¦¨§¨
.íäa øLà"envr zrici"ae .zenleray mi`xapd lkl ± £¤¨¤

dxivi - d`ixa ly mi`xapd lk rcei `ed ,zeliv`c milkay
xe`dy ixg` jiiy df lk ,j` .mdn mzeig milawnd diyr -

lkeiy cr ,mipey minevnv ici lr mvnhvnxe`d
yalzdlmilka.zeliv`ayäLaìäå íeöîö éìa ìáà£¨§¦¦§§©§¨¨

ìéòì økæpä,milka xe`d ly ,lirl xen`k ±iL àìììk C ©¦§¨§¥Ÿ©¨§¨
,"'eëå òcnä àeäå ,òãBiä àeä" øîBìllk jiiy `l ,xnelk - ©©¥©§©©¨§

`ed rceid `ed" ly ote`a `l mb ,drici ly oipr ea xnel
,"'eke rcndék,d"awd ±ììk òcîe úòc øãâå úðéçáa Bðéà ¦¥¦§¦©§¤¤©©©¨§¨

àlà ,íBìLå-ñç,`ed ± ©§¨¤¨
áø éelò äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦©
elôà õ÷ ïéà ãò©¥¥£¦

,äîëç øãâå úðéçaî- ¦§¦©§¤¤¨§¨
`ed" ly ote`d mby
"'ek rcnd `ede rceid
,dnkg ly ihxt xcb `ed
`le dnkg edf ,xnelk
`ed dpd ± cqg ly oipr
dlrn dlrnl jxazi

,jkn ixnblúðéçaL ãò©¤§¦©
Bìöà úáLçð äîëç̈§¨¤§¤¤¤§
äiNò úðéçák Cøaúé¦§¨¥¦§¦©£¦¨

:(úéîLbixd mipt lk lr ©§¦
ote`de jxcdy ,xn`
xe`n lv`pe jynp cvik
dnkg ly oipr seqÎoi`
dpiidz z`f lkae ,zecne
,seq oi` xe` mr cg` xac
± "'eke rcnd `ed"y cr

:xne`e jiynn owfd epaxe ,milikynl reci df xacïéà ,äpäå§¦¥¥
,úBøzñpa ÷ñò eðì,seq oi` xe`n zexitqd elv`p cvik - ¨¥¤©¦§¨

df ote`ae.seq oi` xe` mr cg` xac ody,"eðì úBìâpä" Cà©©¦§¨
,`ed -,ãç éäBîøâe eäéàc äîìL äðeîà ïéîàäì`ed - §©£¦¡¨§¥¨§¦§¨¦©

,cg` xac md ely zexitqde milkd "idenxb"e jxazieðéäc§©§
Búðéáe Búîëçå BðBöøe àeä-Ceøa-LBãwä ìL åéúBcî¦¨¤©¨¨§§¨§¨¦¨

Bzòãåcg` xac md ±Bcáì íîBøîä ,Búeîöòå Búeäî íò §©§¦¨§©§©§¨§©
,ïëìå .äâOäå ìëNå äîëç úðéçaî õ÷ ïéà úeîîBøiptn - §¥¥¦§¦©¨§¨§¥¤§©¨¨§¨¥

,dbyde lky ly oiprn ixnbl dlrnl `edyBãeçé íb©¦
Bðéà ïk íb ,Cøaúé Bzàî ìéöàäL åéúBcî íò ãçéúnL¤¦§©¥¦¦¨¤¤¡¦¥¦¦§¨¥©¥¥

äâOä úðéçáaelkeiy ±éà âéOäì.ïäa ãçéúî Cdf `l` ± ¦§¦©©¨¨§©¦¥¦§©¥¨¤
.dpen`a "ezgwl" yiy oipr-LBãwä ìL åéúBcî eàø÷ð ïëìå§¨¥¦§§¦¨¤©¨

àæø" :LBãwä øäfa ¯ úBøéôqä ïäL ¯ àeä-Ceøä¤¥©§¦©Ÿ©©¨¨¨
,"àúeðîéäîc,dpen`d ceq -ïî äìòîlL äðeîàä àéäL ¦§¥§¨¤¦¨¡¨¤§©§¨¦

:ìëOäwx "elawl" xyt`e ,z`f biydl leki lkyd oi` ,oky - ©¥¤
.dpen`a
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äðåîàäå ãåçéä øòù
íéìéëùîìåðì ïéà äðäå *

úåìâðä êà 'åøúñðá ÷ñò
äîéìù äðåîà ïéîàäì åðì
åðééäã ãç éäåîøâå åäéàã
ä"á ùåã÷ä ìù åéúåãî

åðåöøååúîëçååúðéáååúòãå
íòåúåäîåúåîöòåíîåøîä

åãáìúåîîåøïéàõ÷'éçáî
ïëìå äâùäå ìëùå äîëç
íò ãçééúîù åãåçé íâ
'úé åúàî ìéöàäù åéúåãî
äâùä 'éçáá åðéà ë"â
ïäá ãçééúî êéà âéùäì
ìù åéúåãî åàø÷ð ïëìå

àúåðîéäîã àæø ÷"äæá úåøéôñä ïäù ä"á ùåã÷ä
:ìëùä ïî äìòîìù äðåîàä àéäù
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fenz 'c iriax mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ד' רביעי יום
,ft 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...êà .é ÷øô,174 'nr cr.åðéëøãî åéëøã

.i wxRd"awdy oeeiky ,owfd epax xiaqd ,'h wxt ,mcewd wxtd seqa ¤¤
`edÎjexa `edy - cegid mb okl ,dbyde lky ,dnkgn uw oi` dlrnl

ly oipr mdy zexnly) zeliv`d mleray zecnde zexitqd mr cgein

jexa seq oi` xe` mr micgein z`f lka md - cqgd zcne dnkgd zcn

`ed - ("cg" ly ote`a `ed

okle .yep` zbydn dlrnl

eizecn ,yecwd xdfa ze`xwp

,"zexitq"d ody ,d"awd ly

ceq ,"`zepnidnc `fx" mya

oipr ixdy ,dpen`d

,dpen`a xeyw "zexitq"d

.dbyde lkyn dlrnl `idy

,íB÷î ìkî êà- ©¦¨¨
od "zexitq"dy zexnl
,dbyde lkyn dlrnl
äøBz äøaãå ìéàBä¦§¦§¨¨

ìkì ,íãà éða ïBLCkL ¦§§¥¨¨§©¥
àéäM äî ïæàä úà¤¨Ÿ¤©¤¦

ì äìBëéCëì ,òîL± §¨¦§Ÿ©§¨
,okléîëçì úeLø ïzð¦¨§§©§¥

úîàäzxez inkg ± ¨¡¤
,dlawdúBøéôña øaãì§©¥¦§¦

,ìLî-Cøca-w"k xe`ia §¤¤¨¨
`"hily x"enc`:
ixd "lyn" mixne`yk"

dfmpi`y yibcneze`
`nbec yiy m` ik ,(lynpd) oiprdzekiiyalynd ihxtc

- mdipiazekiiydllynd ihxtc s` ,lynpd ihxt oia
lk oi` lynpdeocic oecipa df jxc lr) mdipia zekiiye jxr

lynd m` ik - mxewne zexitqd mr ynye xe`l llk jxr oi`
lr `edmcegidpadd liwny ynyde xe`dc (mzekiiy)
cegida."('ek mxewna zexitqdceàø÷å,milaewnd ±ïúBà± §¨§¨

mya ,"zexitq"d z`,"úBøBà",ielibe xe` oiprn lyn -éãk§¥
äfä ìLnä éãé ìòL,xe`n ±ïéðò úö÷ eðì ïáeé,ote`e ± ¤©§¥©¨¨©¤¨¨§¨¦§©

,åéúBcîe àeä-Ceøa-LBãwä ìL ãeçiä,"zexitq"a -àeäL ©¦¤©¨¨¦¨¤
øeck óeb CBúaL LîMä øBà ãeçé ïéòk ìLî-Cøca§¤¤¨¨§¥¦©¤¤¤§©

LîMäynyd xeck seb jeza `vnpd ynyd xe`y enk ± ©¤¤
cg`zn,'øBàî' àø÷pL LîMä óeb íò,"yny" wx `l - ¦©¤¤¤¦§¨¨

.xe` dkezn dpixwn `id ± "xe`n" mb `l`áeúkL Bîk1: §¤¨
,"'Bâå ìãbä øBànä úà",ynyd z` `xa d"awd :xnelk - ¤©¨©¨Ÿ§

,dpnn `ad xe`l zekiiyde xewnd `idy ,"xe`n" z`xwpd
epnî øéàîe èMtúnä õBöépäå åéfäå,"yny"dn ±àø÷ð §©¦§©¦©¦§©¥¥¦¦¤¦§¨

áeúkL Bîk ,"øBà"2øBàäLëe ,"íBé øBàì íéäìà àø÷iå" : §¤¨©¦§¨¡Ÿ¦¨§¤¨
Bnò ãçéî àeä ¯ LîMä óeâa BøB÷îa àeä,ynyd mr ± ¦§§©¤¤§ª¨¦

íL ïéà ék ,ãeçiä úéìëúa,ynyd seba ±ãçà íöò ÷ø §©§¦©¦¦¥¨©¤¤¤¨
,øéànä øBànä óeb àeäLipy my mpyiy ,xnel mewn oi` - ¤©¨©¥¦

,envr "xe`n"d ± mixac
,xe`nd on `ad "xe`"de

`l`cg` xac miiw my
,"xe`n"d `ede ± calaék¦

øBàäå åéfä,md ±íL± ©¦§¨¨
,ynyd sebaãçà íöò¤¤¤¨

øBànä óeb íò Lnî©¨¦©¨
Bì ïéàå ,øéànä,eifl ± ©¥¦§¥

éðôa ììk úeàéöî íeL§¦§¨¦§¥
.Bîöò,dxe`kl :xnelk ± ©§

,`ed xexa xacy zexnl
i`cea epyi ynyd sebay
oeeik ixdy ± ynyd xe`
hytzn ynyd xe`y
`edy cr dfk ax wgxnl
i`ce ,dnc`d z` xi`n
mb `vnp `edy xacd
,`l` ± dnvr ynya
ote`a `ed my ecegi
mr cge`n elek `edy
i`e ,envr "xe`n"d
my eze` oiivl xyt`
my ± llk envrl ze`ivn `ed oi` my ,oky ,"eif"e "xe`" mya

xe`d ly xewnde "xe`n"d wx ze`ivna miiw3.íéøácëå§©§¨¦
,Lnî älàä`vnp `edyk ynyd xe` ly ecegi zece` - ¨¥¤©¨
,envr xe`na,äfî øúBéåxywa xaqed xy`n xzei :xnelk - §¥¦¤

,"xe`n"d mr ynyd xe` cegi`e cegilìL åéúBcî ïä¥¦¨¤
úeìéöàä íìBòa Búîëçå BðBöøe àeä-Ceøa-LBãwä± ©¨¨§§¨§¨§¨¨£¦

,mcegia zeliv`d mler "zexitq"Búeîöòå Búeäî íòly ± ¦¨§©§
,d"awdíëBúa Laìúnä ,ìBëéáklekiak ezenvre ezedn ± ¦§¨©¦§©¥§¨

,"zexitq"d jeza yalznd,ãeçiä úéìëúa íänò ãçéúîe¦§©¥¦¨¤§©§¦©¦
mr ynyd xe` ly ecegi lynl `ed ± jkn xzeie jky -

,ynyd seba `vnp xe`dy drya ,ynydeëLîpL øçàî¥©©¤¦§§
eìöàðå,"zexitq"d ±Cøãk ìLî-Cøc-ìò ,Cøaúé Bzàî §¤¤§¥¦¦§¨¥©¤¤¨¨§¤¤

Cà .LîMäî øBàä úeèMtúäoliv`nle "zexitq"l qgia ± ¦§©§¨¥©¤¤©
df ixd ,`ed jexa,äæ Cøãa Lnî àì`ed xacdy itk - Ÿ©¨§¤¤¤

,ynydn hytznd xe`aäàìôðå ä÷Bçø Cøãa ÷ø©§¤¤§¨§¦§¨¨
åéëøc eäáb ék ,eðúâOäî,d"awd ly ±eðéëøcî4. ¥©¨¨¥¦¨§§¨¨¦©§¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù
êà é ÷øôïåùìë äøåú äøáãå ìéàåä íå÷î ìëî

àéäù äî ïæàä úà êëùì íãà éðá
øáãì úîàä éîëçì úåùø ïúéð êëì òåîùì äìåëé
éãé ìòù éãë úåøåà ïúåà åàø÷å ìùî êøãá úåøéôñá
ä"á ùåã÷ä ìù ãåçéä ïéðò úö÷ åðì ïáåé äæä ìùîä

ãåçé ïéòë ìùî êøãá àåäù åéúåãîåøåàêåúáù ùîùä
ù"îë øåàî àø÷ðù ùîùä óåâ íò ùîùä øåãë óåâ

úàøåàîäìåãâä'åâåõåöéðäå åéæäåèùôúîäøéàîååðîî
àåä øåàäùëå íåé øåàì íéäìà àø÷éå ù"îë øåà àø÷ð
éë ãåçéä úéìëúá åîò ãçåéî àåä ùîùä óåâá åøå÷îá
åéæä éë øéàîä øåàîä óåâ àåäù ãçà íöò ÷ø íù ïéà
åì ïéàå øéàîä øåàîä óåâ íò ùîî ãçà íöò íù øåàäå

íåùúåàéöîììëøúåéå ùîî äìàä íéøáãëå åîöò éðôá
íìåòá åúîëçå åðåöøå ä"á÷ä ìù åéúåãî ïä äæî
íëåúá ùáìúîä ìåëéáë åúåîöòå åúåäî íò úåìéöàä
åìöàðå åëùîðù øçàî ãåçéä úéìëúá íäîò ãçééúîå
ùîùäî øåàä úåèùôúä êøãë ìùî ã"ò 'úé åúàî
äàìôðå ä÷åçø êøãá ÷ø äæ êøãá ùîî àì êà

åðéëøãî åéëøã åäáâ éë åðéúâùäî
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טז.1. א, ה.2.בראשית א, ˘ËÈÏ"‡3.שם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מצד ואפס" "אין "אאפ"ל :¯Â‡Ó‰– מאור ענין מציאות שהרי –
·È˘ÁÓנקרא (שעש"ז דאור ט.Â‡Ó."(.4¯הענין נה, ישעיה ראה



fenzקיח 'eÎ'd iyiyÎiying mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ה' חמישי יום
,174 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...êëùì î"îå,174 'nr cr.'åë úàéñëúà

תמוז  ו' שישי יום
יום חמישי ֿ שישי ה 'ֿ ו 'תמוז  ,174 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïåùàø íåéá î"ãò,gt 'nr cr:ììë úåãî

,íB÷î ìkîelv` xy`n xzeia dlrp ote`a dfy zexnl - ¦¨¨
ick ,z`f lka ,mc`dììLnî ïðBaúðå òîLð ,ïæàä CkL §©¥¨Ÿ¤¦§©§¦§¥¦§©

äìBò Bðéàå ,BøB÷îa ìèáe ãçéîä ,LîMä øBàxe`d ± ©¤¤©§ª¨¨¥¦§§¥¤
,dnvr ynya ezeidaøB÷nä íL ÷ø Bîöò éðôa ììk íLa§¥§¨¦§¥©§©¥©¨

Ck ¯ Bcáì,mb ±ìk §©¨¨
-LBãwä ìL åéúBcî¦¨¤©¨
BðBöøe àeä-Ceøä§
úBìBò ïðéà ,Búîëçå§¨§¨¥¨

úBàø÷ðå,d"awd iabl ± §¦§¨
elà úBîLa,zecn ly ± §¥¥
,dnkge oevxàlà ììk§¨¤¨

íéàøápä éaâì,cala ± §©¥©¦§¨¦
x"enc` w"k zxrd

`"hilydhnl mdy" :
dxivi d`ixaa ± 'iv`n

,"epiide ± 'iyreíéðBéìò¤§¦
,íéðBzçúåmi`xapd - §©§¦

mi`xapde mipeilrd
,mipezgzdíúéåäL¤£¨¨¨

,íúâäðäå íúeiçå§©¨§©§¨¨¨
àeä ,íâéäðîe íúBà äiçîe äeäî àeä-Ceøa-LBãwäL± ¤©¨¨§©¤§©¤¨©§¦¨

,ici lrBzòãå Búðéáe Búîëçå BðBöøa,d"awd ly ± ¦§§¨§¨¦¨§©§
úBLaìúnä,d"awd ly ezrce ezpia ,eznkg ,epevx ± ©¦§©§

zeyalzn,úBLBãwä åéúBcîa,'eke zx`tz ,dxeab ,cqg - §¦¨©§
iabl ixdmi`xapdmibdpene mzeig milawn ,mieedznd ,

± ezrce ezpia ,eznkg ,epevx zeyalzd ici lr d"awdn

cnazrc ,dpia ,dnkg zenya zecnde zexitqd mi`xwp ,eize
.zecneàúéàãkepivny enk ±Løãna5íéøác äøNòa" : ¦§¦¨©¦§¨©£¨¨§¨¦

:áéúëc ,'eëå úòãáe äðeáúa ,äîëça :íìBòä àøáð- ¦§¨¨¨§¨§¨¦§¨§©©§¦§¦
aezkk6:Bzòãa ,äðeáúa íéîL ïðBk ,õøà ãñé äîëça 'ä§¨§¨¨©¨¤¥¨©¦¦§¨§©§

."'Bâå eò÷áð úBîBäz± §¦§¨§
yxcna ixd aezk7,

`id mlerd zeedzdy
mdy ,"mixac dxyr"a
,"zexitq"d xyr

:eäiìà øîàîëe- §©£©¥¦¨
zncwday "edil` gzt"a

:xdf ipewizú÷étàc"§©¦©
ïðéø÷å ,ïéðewz øNò©©¦¦§¨¦¨

,ïøéôñ øNò ïBäì- §©©§¦¨
(mler ly epeaix) dz`
"oipewiz" dxyr z`ved
xyr" mi`xwp mde

,"zexitqïBäa àâäðàì§©§¨¨§
àìc ïéîéúñ ïéîìò̈§¦§¦¦§¨
ïéîìòå ïéìbúà¦§©§¨§¨§¦

,ïéìbúàczenler"d z` (zexitqd xyra) oda bidpdl ick - §¦§©§¨
zenler"d z`e ,(dbydn dlrnly zenlerd) "minezqd

,(mc`d zbydl miielb mdy) "miielbd."'eë úàéñkúà ïBäáe§¦§©¦©
e`xi `ly ,mi`xapdn xzzqne dqkzn dz` (mci lre) mdae ±
owfd epax .mze` digne deednd ziwl`d zeigd z` ielba
:zexitqde zecndn mi`xapd eedzp cvik `nbec oldl `ian

úéìâð ¯ úéLàøa éîé úLMî ïBLàø íBéa :ìLî-Cøc-ìò©¤¤¨¨§¦¦¥¤§¥§¥¦¦§¥
,ãñçä úcîitk - ¦©©¤¤

,`idyìkî äìeìk§¨¦¨
,úBLBãwä åéúBcî¦¨©§
Búðéáe Búîëçå BðBöøe§§¨§¨¦¨

Bzòãå,d"awd ly ± §©§
,da ïéLaìîzcna - §ª¨¦¨

,cqgdda àøáezcna ± ¨¨¨
,cqgdøBàä úà¤¨

,"øBà éäé" øîàîa,ik - §©£©§¦
zeedzd `ed xe`d oipr
zcn zelbzdn d`ad

:jka `id ,"cqg"l "xe`" oiay zekiiyde ,cqgdúðéça àéäL¤¦§¦©

BúeèMtúäå ,äìòîlî íìBòì øBàä úëLîäå úeèMtúä¦§©§§©§¨©¨¨¨¦§©§¨§¦§©§
,xe`d ly ±óBqî íìBòä¨¦

àéäL ,BôBñ ãò íìBòä̈¨©¤¦
;ãñç úcî úðéça- §¦©¦©¤¤

:`ed cqg ly dpipr ixdy
.ielibe zehytzd÷ø©

äìeìkL éðtîzcn ± ¦§¥¤§¨
,cqgd,äøeáb úcnî íb©¦¦©§¨

zexitqe zecn ixdy -
od (zeliv`d mleray)
,dipya zg` zellkzda
mb da zllek cqgd zcne

,dxeabd zcnäéä àì ïëì,cqgd zcnn xvepy xe`d ±éðçeø ¨¥Ÿ¨¨¨¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ïæàä êëùì î"îå
åøå÷îá ìèáå ãçåéîä ùîùä øåà ìùîî ïðåáúðå òîùð

åãáì øå÷îä íù ÷ø ò"ôá ììë íùá äìåò åðéàåêëìë
úåìåò ïðéà åúîëçå åðåöøå ä"á ùåã÷ä ìù åéúåãî
íéðåéìò íéàøáðä éáâì àìà ììë åìà úåîùá úåàø÷ðå
äåäî ä"á÷äù íúâäðäå íúåéçå íúééååäù íéðåúçúå

íúåà äéçîåíâéäðîååúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøá àåä
úåùáìúîäåéúåãîáúåùåã÷äàúéàãëäøùòá ùøãîá

áéúëã 'åëå úòãáå äðåáúá äîëçá íìåòä àøáð íéøáã
úåîåäú åúòãá äðåáúá íéîù ïðåë õøà ãñé äîëçá 'ä

ëå 'åâå åò÷áðïðéø÷å ïéðå÷éú øùò ú÷éôàã åäéìà øîàî
àìã ïéîéúñ ïéîìò ïåäá àâäðàì ïøéôñ øùò ïåäì

'åë úàéñëúà ïåäáå ïééìâúàã ïéîìòå ïééìâúà

íåéá î"ãò
äìåìë ãñçä úãî úéìâð úéùàøá éîé úùùî ïåùàø
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøå úåùåã÷ä åéúåãî ìëî
àéäù øåà éäé øîàîá øåàä úà äá àøáå äá ïéùáåìî
äìòîìî íìåòì øåàä úëùîäå úåèùôúä 'éçá
'éçá àéäù åôåñ ãò íìåòä óåñî íìåòá åúåèùôúäå
àì ïëì äøåáâ úãîî íâ äìåìëù éðôî ÷ø ãñç úãî
æä"òá ùáìúð íâå ùîî äìòî ìù øåàë éðçåø äéä
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"מדרש".5. נקראות שבגמרא ה"אגדות" גם כידוע, – א. יב, כ.6.חגיגה – יט ג, ˘ËÈÏ"‡7.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לכאורה" :
המל'·Ú˘¯‰המפורשת˘Ó‰הול"ל מצד מדבר שבמשנה אלא – נבה"ע הראי'ÈÂÏÈ‚‰Âמאמרות וכאן ספירה שבכל כנ"ל) – (מאמר

כו'". בינה חכ' על צ"ל

fenz 'f ycew zay mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ז' קודש שבת יום
eriy dxen,gt 'nrn :zxaern dpyl x...íâ äðäå .àé ÷øô,176 'nr cr.åáìá íåúñå

øBàkLaìúð íâå ,Lnî äìòî ìL,df xe` ±äfä íìBòa §¤©§¨©¨§©¦§©¥¨¨©¤
÷"ú Cìäî àeäL ,úéìëúå ìeáb úðéçáa àeäLyng ± ¤¦§¦©§§©§¦¤©£©

,ze`náøòîì çøænîe òé÷øì õøàäî äðL8zelabdd lk ± . ¨¨¥¨¨¤¨¨¦©¦¦§¨§©£¨
cqgd zcnn dzid mlerd zeedzd eli` zeniiw eid `l elld

`ed cqg ixdy ,dnvr
;dlabd ila zehytzd
zeedzddy iptn ,`l`
`idy itk cqgn `id
cvne ± dxeabn mb dlelk
zcn ly mevnvd
zelabdd ze`a ,dxeabd
oeeik ,j` ± .zexen`d
zyy ly oey`x meiay
dzlbzp ziy`xa ini
eedzp ,cqgd zcn dlrte
mdl yiy mi`xapd f`
,cqgd zcnl zekiiy
.'eke xe` ly ze`ivnd

éðL íBéa ïëåzyy ly ± §¥§¥¦
,ziy`xa iniúcî úéìâð¦§¥¦©

äøeáb`idy itk ± §¨
,'eë BðBöøe ,úBcî øàMî äìeìk,dpia ,dnkg ,oevx oke - §¨¦§¨¦§

,da miyaeln ,zrcda àøáedxeabd zcna `xa d"awde ± ¨¨¨
z`ïéa ìécáî éäéå ,íénä CBúa òé÷ø éäé" øîàîa òé÷øä̈¨¦©§©£©§¦¨¦©§©¨¦¦¦©§¦¥

,"íéîì íéîriwxd ± epnn deedzpy `xapde xn`ndy ,jk - ©¦¨¨¦
,dxeabd zcnl zekiiy mdl yi ±àéäL,riwxay dlcadd ± ¤¦

íéiðçeøä íéðBéìòä íéî íéìòäì úBøeáâe íeöîö úðéça§¦©¦§§§©§¦©¦¨¤§¦¨£¦¦
eîMbúð äæ éãé ìòå ,íéðBzçzä íénîmind ±íéðBzçzä ¦©¦©©§¦§©§¥¤¦§©§©©§¦

î íìãaäamind ±;íéðBéìòälr dnybdd ok m` dzyrp - §¦¨§¨¥¨¤§¦
dlrte dzlbzpy dxeabd zcnn mi`ad ,mlrde mevnv ici

,ziy`xa ini zyyn ipy meia,da äìeìk ãñç úcîe- ¦©¤¤§¨¨
,dxeabd zcna"äðaé ãñç íìBò" ék9- ,x"enc` w"k zxrd ¦¨¤¤¦¨¤

`"hily`ed mlerd ly "dpai"d mvr :xnelk ."cqg ly oipr" :

,dxeabd zcn zlrety mewna mby ,ixd .ielibe cqg ly iehia
,cqgd zcn mb my zlretìkäL`ed xen`d lk ±éãk ¤©Ÿ§¥

.'ä ãáòì äéìò íãàå äLaiä äàøzLly oipr df ixd ± ¤¥¨¤©©¨¨§¨¨¨¤¨©£Ÿ
,cqg.ïlk ïëå,mi`xapd e`xap oci lry ,zecnd x`y lk ± §¥ª¨

.dly meia zg` lkeäæå§¤
íéðewza eäiìà øîàL¤¨©¥¦¨©¦¦

,"xdf ipewiz"a ±:íL̈
éà äàæçàì"âéäðúà C §©£¨¨¥¦§©¥

ètLîe ÷ãöa àîìò̈§¨§¤¤¦§¨
,'eëcvik ze`xdl -

wcva mlerd bdpen
± 'eke htyne
elv`p "zexitq"dy
mlerd zbdpd oipr liaya

,'eke htyne wcva÷ãö¤¤
,ïéc eäéà`ed "wcv" - ¦¦

,dxeabde oicd zcn
,'eë éîçø eäéà ètLî¦§¨¦©£¥

ingx `ed "htyn" -m
,'ekàìBkéà äàæçàìC ¨§©£¨¨¥

,àîìò âéäðúàlk - ¦§©¥¨§¨
bdpen cvik ze`xdl ick od ,zexitqde zecnd lk ,z`f

,mlerd,ïéc eäéàc àòéãé ÷ãö Cì úéàc åàì ìáàla` - £¨¨§¦¨¤¤§¦¨§¦¦
,oic edfy ,mi`xapl ,recid "wcv" jl yi ,d"awd ,dz`y `l

,éîçø eäéàc àòéãé ètLî àìåoipr ,jl yiy ,`le - §¨¦§¨§¦¨§¦©£¥
,mingx `edy ,mi`xapl ,recid "htyn"dïeðéà ìkî åàìå§¨¦¨¦

:"ììk úBcî"wcv" ,xnelk .llk el` zecn lkn `le - ¦§¨
,mi`xapde zenlerd iabl wx el` zecnk mipiievn "htyn"e
jiiy `l jxazi elv` - "jl zi`c e`l" ixd ,d"awd iabl eli`e

wcvdfhtynedf,llk mnvrl xac el` zecn oi` eiabl ,oky .
ynyd xe` enk ,envr d"awda lilk ixnbl zecge`n od
`l` ,llk "ze`ivn" `ed oi` my ,dnvr ynyd xe`na ezeida

dnvr ynya cge`ne ixnbl lha `ed.

.àé ÷øt,zexitqdy ,owfd epax xiaqd ,c"ei wxt ,mcewd wxta ¤¤
mi`xapd iabl ,odizenya ze`xwp (epevxe eznkge d"awd ly eizecn)

yecwd iabl eli`e .oci lr mibdpene mzeig milawn ,mieedznd ,cala

ozeid iptn ,"oevx"e "dnkg" ,"zecn" zenya ze`xwp od oi` ,`ed jexa

mya oze` `exwl jiiy `l okl xy` ,jxazi ez` zilkza zecgein

ynyd xe`n - mxewna mzeida ynyd eife xe`a xacdy enk - onvrl

.xe`nd mr my micge`n mdy iptn ,"xe`" `xwidl mya miler mpi`y -

ze`xwp zexitqde zecnd wx `ly ,owfd epax xiaqi ,`i wxt ,df wxta

mci lry ,"zexn`n dxyr" mb `l` ,cala mi`xapd iabl odizenya

mb - mi`xapd z` bidpdle zeigdl ,zeedl zexitqde zecnd zelbzn

oeeik ,dlrnl iabl `l la` ,cala mi`xapd iabl "zexn`n" mi`xwp md

yecwd mr zilkza zecge`nd zexitqde zecnd mr micge`n mdy

.`ed jexa
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äðåîàäå ãåçéä øòù
àåäù'éçááìåáâúéìëúåàåäùêìäî÷"úõøàäî äðù

äøåáâ úãî úéìâð éðù íåéá ïëå áøòîì çøæîîå òé÷øì
øîàîá òé÷øä äá àøáå 'åë åðåöøå úåãî øàùî äìåìë
àéäù íéîì íéî ïéá ìéãáî éäéå íéîä êåúá òé÷ø éäé
íééðçåøä íéðåéìòä íéî íéìòäì úåøåáâå íåöîö 'éçá

íéîîíéðåúçúäìòåéãéíìãáäá íéðåúçúä åîùâúð äæ
äðáé ãñç íìåò éë äá äìåìë ãñç úãîå íéðåéìòäî
ïëå 'ä ãåáòì äéìò íãàå äùáéä äàøúù éãë ìëäù
âéäðúà êéà äàæçàì íù íéðå÷éúá åäéìà ù"æå ïìåë
åäéà èôùî ïéã åäéà ÷ãö 'åë èôùîå ÷ãöá àîìò
åàì ìáà àîìò âéäðúà êéà äàæçàì àìåë 'åë éîçø
åäéàã àòéãé èôùî àìå ïéã åäéàã àòéãé ÷ãö êì úéàã

:ììë úåãî ïåðéà ìëî åàìå éîçø

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

א.8. יג, חגיגה ג.9.ראה פט, תהלים



קיט fenz 'eÎ'd iyiyÎiying mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ה' חמישי יום
,174 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...êëùì î"îå,174 'nr cr.'åë úàéñëúà

תמוז  ו' שישי יום
יום חמישי ֿ שישי ה 'ֿ ו 'תמוז  ,174 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïåùàø íåéá î"ãò,gt 'nr cr:ììë úåãî

,íB÷î ìkîelv` xy`n xzeia dlrp ote`a dfy zexnl - ¦¨¨
ick ,z`f lka ,mc`dììLnî ïðBaúðå òîLð ,ïæàä CkL §©¥¨Ÿ¤¦§©§¦§¥¦§©

äìBò Bðéàå ,BøB÷îa ìèáe ãçéîä ,LîMä øBàxe`d ± ©¤¤©§ª¨¨¥¦§§¥¤
,dnvr ynya ezeidaøB÷nä íL ÷ø Bîöò éðôa ììk íLa§¥§¨¦§¥©§©¥©¨

Ck ¯ Bcáì,mb ±ìk §©¨¨
-LBãwä ìL åéúBcî¦¨¤©¨
BðBöøe àeä-Ceøä§
úBìBò ïðéà ,Búîëçå§¨§¨¥¨

úBàø÷ðå,d"awd iabl ± §¦§¨
elà úBîLa,zecn ly ± §¥¥
,dnkge oevxàlà ììk§¨¤¨

íéàøápä éaâì,cala ± §©¥©¦§¨¦
x"enc` w"k zxrd

`"hilydhnl mdy" :
dxivi d`ixaa ± 'iv`n

,"epiide ± 'iyreíéðBéìò¤§¦
,íéðBzçúåmi`xapd - §©§¦

mi`xapde mipeilrd
,mipezgzdíúéåäL¤£¨¨¨

,íúâäðäå íúeiçå§©¨§©§¨¨¨
àeä ,íâéäðîe íúBà äiçîe äeäî àeä-Ceøa-LBãwäL± ¤©¨¨§©¤§©¤¨©§¦¨

,ici lrBzòãå Búðéáe Búîëçå BðBöøa,d"awd ly ± ¦§§¨§¨¦¨§©§
úBLaìúnä,d"awd ly ezrce ezpia ,eznkg ,epevx ± ©¦§©§

zeyalzn,úBLBãwä åéúBcîa,'eke zx`tz ,dxeab ,cqg - §¦¨©§
iabl ixdmi`xapdmibdpene mzeig milawn ,mieedznd ,

± ezrce ezpia ,eznkg ,epevx zeyalzd ici lr d"awdn

cnazrc ,dpia ,dnkg zenya zecnde zexitqd mi`xwp ,eize
.zecneàúéàãkepivny enk ±Løãna5íéøác äøNòa" : ¦§¦¨©¦§¨©£¨¨§¨¦

:áéúëc ,'eëå úòãáe äðeáúa ,äîëça :íìBòä àøáð- ¦§¨¨¨§¨§¨¦§¨§©©§¦§¦
aezkk6:Bzòãa ,äðeáúa íéîL ïðBk ,õøà ãñé äîëça 'ä§¨§¨¨©¨¤¥¨©¦¦§¨§©§

."'Bâå eò÷áð úBîBäz± §¦§¨§
yxcna ixd aezk7,

`id mlerd zeedzdy
mdy ,"mixac dxyr"a
,"zexitq"d xyr

:eäiìà øîàîëe- §©£©¥¦¨
zncwday "edil` gzt"a

:xdf ipewizú÷étàc"§©¦©
ïðéø÷å ,ïéðewz øNò©©¦¦§¨¦¨

,ïøéôñ øNò ïBäì- §©©§¦¨
(mler ly epeaix) dz`
"oipewiz" dxyr z`ved
xyr" mi`xwp mde

,"zexitqïBäa àâäðàì§©§¨¨§
àìc ïéîéúñ ïéîìò̈§¦§¦¦§¨
ïéîìòå ïéìbúà¦§©§¨§¨§¦

,ïéìbúàczenler"d z` (zexitqd xyra) oda bidpdl ick - §¦§©§¨
zenler"d z`e ,(dbydn dlrnly zenlerd) "minezqd

,(mc`d zbydl miielb mdy) "miielbd."'eë úàéñkúà ïBäáe§¦§©¦©
e`xi `ly ,mi`xapdn xzzqne dqkzn dz` (mci lre) mdae ±
owfd epax .mze` digne deednd ziwl`d zeigd z` ielba
:zexitqde zecndn mi`xapd eedzp cvik `nbec oldl `ian

úéìâð ¯ úéLàøa éîé úLMî ïBLàø íBéa :ìLî-Cøc-ìò©¤¤¨¨§¦¦¥¤§¥§¥¦¦§¥
,ãñçä úcîitk - ¦©©¤¤

,`idyìkî äìeìk§¨¦¨
,úBLBãwä åéúBcî¦¨©§
Búðéáe Búîëçå BðBöøe§§¨§¨¦¨

Bzòãå,d"awd ly ± §©§
,da ïéLaìîzcna - §ª¨¦¨

,cqgdda àøáezcna ± ¨¨¨
,cqgdøBàä úà¤¨

,"øBà éäé" øîàîa,ik - §©£©§¦
zeedzd `ed xe`d oipr
zcn zelbzdn d`ad

:jka `id ,"cqg"l "xe`" oiay zekiiyde ,cqgdúðéça àéäL¤¦§¦©

BúeèMtúäå ,äìòîlî íìBòì øBàä úëLîäå úeèMtúä¦§©§§©§¨©¨¨¨¦§©§¨§¦§©§
,xe`d ly ±óBqî íìBòä¨¦

àéäL ,BôBñ ãò íìBòä̈¨©¤¦
;ãñç úcî úðéça- §¦©¦©¤¤

:`ed cqg ly dpipr ixdy
.ielibe zehytzd÷ø©

äìeìkL éðtîzcn ± ¦§¥¤§¨
,cqgd,äøeáb úcnî íb©¦¦©§¨

zexitqe zecn ixdy -
od (zeliv`d mleray)
,dipya zg` zellkzda
mb da zllek cqgd zcne

,dxeabd zcnäéä àì ïëì,cqgd zcnn xvepy xe`d ±éðçeø ¨¥Ÿ¨¨¨¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ïæàä êëùì î"îå
åøå÷îá ìèáå ãçåéîä ùîùä øåà ìùîî ïðåáúðå òîùð

åãáì øå÷îä íù ÷ø ò"ôá ììë íùá äìåò åðéàåêëìë
úåìåò ïðéà åúîëçå åðåöøå ä"á ùåã÷ä ìù åéúåãî
íéðåéìò íéàøáðä éáâì àìà ììë åìà úåîùá úåàø÷ðå
äåäî ä"á÷äù íúâäðäå íúåéçå íúééååäù íéðåúçúå

íúåà äéçîåíâéäðîååúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøá àåä
úåùáìúîäåéúåãîáúåùåã÷äàúéàãëäøùòá ùøãîá

áéúëã 'åëå úòãáå äðåáúá äîëçá íìåòä àøáð íéøáã
úåîåäú åúòãá äðåáúá íéîù ïðåë õøà ãñé äîëçá 'ä

ëå 'åâå åò÷áðïðéø÷å ïéðå÷éú øùò ú÷éôàã åäéìà øîàî
àìã ïéîéúñ ïéîìò ïåäá àâäðàì ïøéôñ øùò ïåäì

'åë úàéñëúà ïåäáå ïééìâúàã ïéîìòå ïééìâúà

íåéá î"ãò
äìåìë ãñçä úãî úéìâð úéùàøá éîé úùùî ïåùàø
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøå úåùåã÷ä åéúåãî ìëî
àéäù øåà éäé øîàîá øåàä úà äá àøáå äá ïéùáåìî
äìòîìî íìåòì øåàä úëùîäå úåèùôúä 'éçá
'éçá àéäù åôåñ ãò íìåòä óåñî íìåòá åúåèùôúäå
àì ïëì äøåáâ úãîî íâ äìåìëù éðôî ÷ø ãñç úãî
æä"òá ùáìúð íâå ùîî äìòî ìù øåàë éðçåø äéä
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"מדרש".5. נקראות שבגמרא ה"אגדות" גם כידוע, – א. יב, כ.6.חגיגה – יט ג, ˘ËÈÏ"‡7.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לכאורה" :
המל'·Ú˘¯‰המפורשת˘Ó‰הול"ל מצד מדבר שבמשנה אלא – נבה"ע הראי'ÈÂÏÈ‚‰Âמאמרות וכאן ספירה שבכל כנ"ל) – (מאמר

כו'". בינה חכ' על צ"ל

fenz 'f ycew zay mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ז' קודש שבת יום
eriy dxen,gt 'nrn :zxaern dpyl x...íâ äðäå .àé ÷øô,176 'nr cr.åáìá íåúñå

øBàkLaìúð íâå ,Lnî äìòî ìL,df xe` ±äfä íìBòa §¤©§¨©¨§©¦§©¥¨¨©¤
÷"ú Cìäî àeäL ,úéìëúå ìeáb úðéçáa àeäLyng ± ¤¦§¦©§§©§¦¤©£©

,ze`náøòîì çøænîe òé÷øì õøàäî äðL8zelabdd lk ± . ¨¨¥¨¨¤¨¨¦©¦¦§¨§©£¨
cqgd zcnn dzid mlerd zeedzd eli` zeniiw eid `l elld

`ed cqg ixdy ,dnvr
;dlabd ila zehytzd
zeedzddy iptn ,`l`
`idy itk cqgn `id
cvne ± dxeabn mb dlelk
zcn ly mevnvd
zelabdd ze`a ,dxeabd
oeeik ,j` ± .zexen`d
zyy ly oey`x meiay
dzlbzp ziy`xa ini
eedzp ,cqgd zcn dlrte
mdl yiy mi`xapd f`
,cqgd zcnl zekiiy
.'eke xe` ly ze`ivnd

éðL íBéa ïëåzyy ly ± §¥§¥¦
,ziy`xa iniúcî úéìâð¦§¥¦©

äøeáb`idy itk ± §¨
,'eë BðBöøe ,úBcî øàMî äìeìk,dpia ,dnkg ,oevx oke - §¨¦§¨¦§

,da miyaeln ,zrcda àøáedxeabd zcna `xa d"awde ± ¨¨¨
z`ïéa ìécáî éäéå ,íénä CBúa òé÷ø éäé" øîàîa òé÷øä̈¨¦©§©£©§¦¨¦©§©¨¦¦¦©§¦¥

,"íéîì íéîriwxd ± epnn deedzpy `xapde xn`ndy ,jk - ©¦¨¨¦
,dxeabd zcnl zekiiy mdl yi ±àéäL,riwxay dlcadd ± ¤¦

íéiðçeøä íéðBéìòä íéî íéìòäì úBøeáâe íeöîö úðéça§¦©¦§§§©§¦©¦¨¤§¦¨£¦¦
eîMbúð äæ éãé ìòå ,íéðBzçzä íénîmind ±íéðBzçzä ¦©¦©©§¦§©§¥¤¦§©§©©§¦

î íìãaäamind ±;íéðBéìòälr dnybdd ok m` dzyrp - §¦¨§¨¥¨¤§¦
dlrte dzlbzpy dxeabd zcnn mi`ad ,mlrde mevnv ici

,ziy`xa ini zyyn ipy meia,da äìeìk ãñç úcîe- ¦©¤¤§¨¨
,dxeabd zcna"äðaé ãñç íìBò" ék9- ,x"enc` w"k zxrd ¦¨¤¤¦¨¤

`"hily`ed mlerd ly "dpai"d mvr :xnelk ."cqg ly oipr" :

,dxeabd zcn zlrety mewna mby ,ixd .ielibe cqg ly iehia
,cqgd zcn mb my zlretìkäL`ed xen`d lk ±éãk ¤©Ÿ§¥

.'ä ãáòì äéìò íãàå äLaiä äàøzLly oipr df ixd ± ¤¥¨¤©©¨¨§¨¨¨¤¨©£Ÿ
,cqg.ïlk ïëå,mi`xapd e`xap oci lry ,zecnd x`y lk ± §¥ª¨

.dly meia zg` lkeäæå§¤
íéðewza eäiìà øîàL¤¨©¥¦¨©¦¦

,"xdf ipewiz"a ±:íL̈
éà äàæçàì"âéäðúà C §©£¨¨¥¦§©¥

ètLîe ÷ãöa àîìò̈§¨§¤¤¦§¨
,'eëcvik ze`xdl -

wcva mlerd bdpen
± 'eke htyne
elv`p "zexitq"dy
mlerd zbdpd oipr liaya

,'eke htyne wcva÷ãö¤¤
,ïéc eäéà`ed "wcv" - ¦¦

,dxeabde oicd zcn
,'eë éîçø eäéà ètLî¦§¨¦©£¥

ingx `ed "htyn" -m
,'ekàìBkéà äàæçàìC ¨§©£¨¨¥

,àîìò âéäðúàlk - ¦§©¥¨§¨
bdpen cvik ze`xdl ick od ,zexitqde zecnd lk ,z`f

,mlerd,ïéc eäéàc àòéãé ÷ãö Cì úéàc åàì ìáàla` - £¨¨§¦¨¤¤§¦¨§¦¦
,oic edfy ,mi`xapl ,recid "wcv" jl yi ,d"awd ,dz`y `l

,éîçø eäéàc àòéãé ètLî àìåoipr ,jl yiy ,`le - §¨¦§¨§¦¨§¦©£¥
,mingx `edy ,mi`xapl ,recid "htyn"dïeðéà ìkî åàìå§¨¦¨¦

:"ììk úBcî"wcv" ,xnelk .llk el` zecn lkn `le - ¦§¨
,mi`xapde zenlerd iabl wx el` zecnk mipiievn "htyn"e
jiiy `l jxazi elv` - "jl zi`c e`l" ixd ,d"awd iabl eli`e

wcvdfhtynedf,llk mnvrl xac el` zecn oi` eiabl ,oky .
ynyd xe` enk ,envr d"awda lilk ixnbl zecge`n od
`l` ,llk "ze`ivn" `ed oi` my ,dnvr ynyd xe`na ezeida

dnvr ynya cge`ne ixnbl lha `ed.

.àé ÷øt,zexitqdy ,owfd epax xiaqd ,c"ei wxt ,mcewd wxta ¤¤
mi`xapd iabl ,odizenya ze`xwp (epevxe eznkge d"awd ly eizecn)

yecwd iabl eli`e .oci lr mibdpene mzeig milawn ,mieedznd ,cala

ozeid iptn ,"oevx"e "dnkg" ,"zecn" zenya ze`xwp od oi` ,`ed jexa

mya oze` `exwl jiiy `l okl xy` ,jxazi ez` zilkza zecgein

ynyd xe`n - mxewna mzeida ynyd eife xe`a xacdy enk - onvrl

.xe`nd mr my micge`n mdy iptn ,"xe`" `xwidl mya miler mpi`y -

ze`xwp zexitqde zecnd wx `ly ,owfd epax xiaqi ,`i wxt ,df wxta

mci lry ,"zexn`n dxyr" mb `l` ,cala mi`xapd iabl odizenya

mb - mi`xapd z` bidpdle zeigdl ,zeedl zexitqde zecnd zelbzn

oeeik ,dlrnl iabl `l la` ,cala mi`xapd iabl "zexn`n" mi`xwp md

yecwd mr zilkza zecge`nd zexitqde zecnd mr micge`n mdy

.`ed jexa
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äðåîàäå ãåçéä øòù
àåäù'éçááìåáâúéìëúåàåäùêìäî÷"úõøàäî äðù

äøåáâ úãî úéìâð éðù íåéá ïëå áøòîì çøæîîå òé÷øì
øîàîá òé÷øä äá àøáå 'åë åðåöøå úåãî øàùî äìåìë
àéäù íéîì íéî ïéá ìéãáî éäéå íéîä êåúá òé÷ø éäé
íééðçåøä íéðåéìòä íéî íéìòäì úåøåáâå íåöîö 'éçá

íéîîíéðåúçúäìòåéãéíìãáäá íéðåúçúä åîùâúð äæ
äðáé ãñç íìåò éë äá äìåìë ãñç úãîå íéðåéìòäî
ïëå 'ä ãåáòì äéìò íãàå äùáéä äàøúù éãë ìëäù
âéäðúà êéà äàæçàì íù íéðå÷éúá åäéìà ù"æå ïìåë
åäéà èôùî ïéã åäéà ÷ãö 'åë èôùîå ÷ãöá àîìò
åàì ìáà àîìò âéäðúà êéà äàæçàì àìåë 'åë éîçø
åäéàã àòéãé èôùî àìå ïéã åäéàã àòéãé ÷ãö êì úéàã

:ììë úåãî ïåðéà ìëî åàìå éîçø
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א.8. יג, חגיגה ג.9.ראה פט, תהלים



fenzקכ 'f ycew zay mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"úBøîàî" íLa eàø÷ð ïk íb ,úBøîàî äøNò íb ,äpäå§¦¥©£¨¨©£¨©¥¦§§§¥©£¨
âì.ãáìa íéàøápä éaitk ,zelbzd ly oipr `ed "xn`n" ± §©¥©¦§¨¦¦§©

,oldl cin yxtn owfd epaxyúîLðaL úBcnäL Bîk ék¦§¤©¦¤§¦§©
,äNòîa úBlbúäì úBàaLk ,íãàädlerta -zxvepd ¨¨¨§¤¨§¦§©§©£¤

,dcn dze`núBàa ïä¥¨
úBiúBàa úBLaìî§ª¨§¦

,äáLçnäiptl - ©©£¨¨
,dyrna d`a dcndy
zeyalzda d`a `id

.daygnd zeize`aïBâk§
íéîçøå ãñç úcî¦©¤¤§©£¦
øLôà éà ,äîLpaL¤©§¨¨¦¤§¨
ìòta úelbúä éãéì àáì̈Ÿ¦¥¦§©§Ÿ©

,Lnîdlert zeyrl - ©¨
,mingxe cqg lyíà-ék¦¦

áMçnL éãé-ìò± ©§¥¤§©¥
,dligzaBzòãa§©§

ä÷ãvä äNòî øäøäîe§©§¥©£¥©§¨¨
ìòôa dúBNòì ãñçå̈¤¤©£¨§Ÿ©
øLôà-éà ék ,Lnî©¨¦¦¤§¨

úBNòì,dlert mey ± ©£
,äáLçî éìaepyie - §¦©£¨¨

zelbzd iptly ,ote`
dilr ,dyrna dcnd
wx `l yalzdl
xeaica mb `l` ,daygna

.oldl xaqeiy itk ±íàå§¦
,úBNòì íéøçàì äeöî§©¤©£¥¦©£

,Cìnä Bîkdeevnd - §©¤¤
,zeyrl mixg`léæà£©

ãñçä úcî úLaìúî¦§©¤¤¦©©¤¤
äáLçnä úBiúBà íâå§©¦©©£¨¨
ïëå] øeacä úBiúBàa§¦©¦§¥
ãñç éøác øaãnLk§¤§©¥¦§¥¤¤

[eäòøì íéîçøåmby ± §©£¦§¥¥
cqg zecn zeyalzn f`
zeize` mr cgi mingxe

ly zecnde zegekd zelbzdy ixd .xeaicd zeize`a ,daygnd
zeize` e` daygnd zeize` ± zeize` ici lr `wec `id ,ytpd

.xeaicd,àeä-Ceøa-LBãwä ìL åéúBcî ,ìLî-Cøc-ìò Ck̈©¤¤¨¨¦¨¤©¨¨
éelb àø÷ð ,íéðBzçza ïúlòt úelbúä úðéçáì úBàaLk§¤¨¦§¦©¦§©§ª¨¨©©§¦¦§¨¦
,"úBiúBà óeøö"å "øîàî" íLa Bæ älòt úëLîäå äæ¤§©§¨©§ª¨§¥©£¨§¥¦
åéúBcnî úëLîð älòt íeL äéäzL øLôà-éà éøäL¤£¥¦¤§¨¤¦§¤§ª¨¦§¤¤¦¦¨

."úBiúBà" íLa íéàø÷pä íéôeøö éìa úBLBãwäick ± ©§§¦¥¦©¦§¨¦§¥¦
df ixd ,zeyecwd eizecnn d`ad "dlert" ly zelbzd didzy

zelbzd ly ote`a `wec`ed makxdy ,miihxt zegek
."dlert"d d`a dpnny zelbzddúcnî øBàä úàéøáì ïBâk§¦§¦©¨¦¦©

äpnî CLîð ¯ ãñçä,cqgd zcnn ±çëå älòt úëLîä ©¤¤¦§¨¦¤¨©§¨©§ª¨§Ÿ©
Ba àøáìå ìòôì,gek eze`a ±,øBàä úàxiaqiy itk ,oky - ¦§Ÿ§¦§Ÿ¤¨

ibeqe zepey zelert cqgd zcnn zeidl zeleki ,oldl
,xg` xac `le xe` dpnn deedziy ick ixd ,zepey zeieedzd
akxend ihxt geke zelbzd cqgd zcnn jynidl jixv did

,xe` `xaii epnny dfk ote`aBæ úeiçå äæ çk úëLîäå§©§¨©Ÿ©¤§©
øîàî íLa úàø÷ð¦§¥§¥©£©
ék ."øBà éäé" úBiúBàå§¦§¦¦

ïðéàL óàly oipr ± ©¤¥¨
,ynn zeize`úBiúBàk§¦

-ñç eðlL äáLçî©£¨¨¤¨©
,íBìLålynd e`iada - §¨

zelbzdy myky ,xen`d
lr `wec `id mc`a ytpd
jk ,daygnd zeize` ici
zelbzdy ,dlrnl mb
lr `id zeyecwd eizecn
± zeize` ly oipr ici
zexnly :o`k ybcen
,ynn zeize` od ytpay
yiy zelabdd lk mr
oi` dlrnl ixd ,zeize`l
,melyeÎqg jk xacd

íä íB÷î-ìkîdneca ± ¦¨¨¥
,ody zeize`lïéðò¦§¨

úeeäúä ìò äøBnä©¤©¦§©
,Léì ïéàî øBàädfy - ¨¥©¦§¥

z`ixal ihxtd gekd
,xe`døBàä àøáð ïëlL¤¨¥¦§¨¨

àìå ,äæ çk úëLîäî¥©§¨©Ÿ©¤§Ÿ
íéøác epnî eàøáð¦§§¦¤§¨¦
ïk íb eàøápL íéøçà£¥¦¤¦§§©¥
íéî Bîk ,ãñç úcnî¦¦©¤¤§©¦

,íäa àöBiëå,ixd - §©¥¨¤
`ed gek eze` akxdy
z` `xea `edy ote`a
dpekn okle ,`wec xe`d
."xe` idi xn`n"k df gek
zcn dze`ny dcaerd

,df ixd ,xe` `le ± mda `veike min mieedzn cqgéðtî¦§¥
ìò íéøBnä ,íéøçà íéôeøö úBðéçáa úBçk íäa eLaìúpL¤¦§©§¨¤Ÿ¦§¦¥¦£¥¦©¦©
úBçëå úeiç ìk ék ,àöîðå .àöBiëå íénä úeeäúä¦§©©©¦§©¥§¦§¨¦¨©§Ÿ
Léì ïéàî íàøáì íéðBzçzì úBLBãwä åéúBcnî úBëLîpä©¦§¨¦¦¨©§©©§¦§¨§¨¥©¦§¥

úBàø÷ð ¯ íîi÷ìe íúBéçäìezegeke zeig ly zekyndd ± §©£¨§©§¨¦§¨
úeiçä úëLîä úðéça ïäL ,"úBLBãwä úBiúBà" íLa§¥¦©§¤¥§¦©©§¨©©©
.íúBéçäìe úBîìBò úeeäúäì åéúBcîe Búîëçå BðBöøî¥§§¨§¨¦¨§¦§©¨§©£¨

íäå,zeize`dn mixvepd zenlerd ±:úBîìBò éðéî éðL §¥§¥¦¥¨
,ïéìbúà àìc ïéîéúñ ïéîìòmpi`y minezq zenler - ¨§¦§¦¦§¨¦§©¨

,milbznúBëLîäå úBçkî íéîi÷å íéiçå íéeäúnä íä¥©¦§©¦§©¦§©¨¦¦Ÿ§©§¨
ìò íãàä úîLðaL äáLçnä úBiúBà Bîk ,úBîìòð¤§¨§¦©©£¨¨¤§¦§©¨¨¨©

;ìLî-Cøcjk ,zlefdn zeienq daygnd zeize`y myky - ¤¤¨¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäå àé ÷øôíùá åàø÷ð ë"â úåøîàî äøùò íâ

åîë éë ãáìá 'éàøáðä éáâì 'åøîàî
äùòîá 'åìâúäì úåàáùë íãàä úîùðáù úåãîäù
ãñç úãî ïåâë äáùçîä úåéúåàá úåùáåìî úåàá ïä
ùîî ìòåôá úåìâúä éãéì àáì à"à äîùðáù íéîçøå
ãñçå ä÷ãöä äùòî øäøäîå åúòãá áùçîù é"ò à"ë
äåöî íàå äáùçî éìá úåùòì à"à éë î"ôá äúåùòì
ãñçä úãî úùáìúî éæà êìîä åîë úåùòì íéøçàì

åéúåà íâåøáãîùë ïëå] øåáãä úåéúåàá äáùçîä ú
ä"á÷ä ìù åéúåãî î"ãò êë [åäòøì íéîçøå ãñç éøáã

úåàáùëäæ éåìéâ àø÷ð 'éðåúçúá ïúìåòô úåìâúä 'éçáì
úëùîäåéøäù 'åéúåà óåøéöå øîàî íùá åæ äìåòôà"à

éìá úåùåã÷ä åéúåãîî úëùîð äìåòô íåù äéäúù
íéôåøéö'éàø÷ðäúãîî øåàä úàéøáì ïåâë úåéúåà íùá

àåøáìå ìåòôì çëå äìåòô úëùîä äðîî êùîð ãñçä
íùá úàø÷ð åæ úåéçå äæ çë úëùîäå øåàä úà åá
äáùçî úåéúåàë ïðéàù óà éë øåà éäé úåéúåàå øîàî
ïéàî øåàä 'ååäúä ìò äøåîä ïéðò íä î"î å"ç åðìù
åàøáð àìå äæ çë úëùîäî øåàä àøáð ïëìù ùéì
íéî åîë ãñç úãîî ë"â åàøáðù íéøçà íéøáã åðîî
íéôåøéö 'éçáá úåçë íäá åùáìúðù éðôî íäá àöåéëå
ìë éë àöîðå àöåéëå íéîä úååäúä ìò íéøåîä íéøçà
íéðåúçúì úåùåã÷ä åéúåãîî úåëùîðä úåçëå úåéç
'åéúåà íùá 'åàø÷ð íîéé÷ìå 'úåéçäìå ùéì ïéàî íàøáì
åúîëçå åðåöøî úåéçä úëùîä 'éçá ïäù úåùåã÷ä
éðéî éðù íäå íúåéçäìå úåîìåò úååäúäì åéúåãîå
íééçå íéåäúîä íä ïééìâúà àìã ïéîéúñ ïéîìò úåîìåò
äáùçîä 'åéúåà åîë úåîìòð úåëùîäå úåçëî íéîéé÷å
íééçå åàøáð ïééìâúàã ïéîìòå î"ãò íãàä úîùðáù
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fenz 'f ycew zay mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,minezqd zenlerd mieedzn mdne ,mi`xapdn miienq zegekd
,ïéìbúàc ïéîìòå- §¨§¦§¦§©¨

,miielb zenlereàøáð¦§§
elbúpL úelbúäî íéiçå§©¦¥¦§©¤¦§©
úBëLîäå úBçkŸ§©§¨
úBàø÷pä ,úBîìòpä©¤§¨©¦§¨
úBiúBà" íLa§¥¦

ïäLëe ,"äáLçnä± ©©£¨¨§¤¥
zeize` ,mifepbd zegekd

,daygndïééìbúàc ïéîìò úBéçäì úelbúä úðéçáa± ¦§¦©¦§©§©£¨§¦§¦§©§¨

,miielbd zenlerd"'ä øáã"e "úBøîàî" íLa úBàø÷ð¦§¨§¥©£¨§©
Bîk ,"åét çeø"å± §©¦§

,lynløeacä úBiúBà¦©¦
,ìLî-Cøc-ìò íãàä¨¨©¤¤¨¨
íéòîBMì úBlâî ïäL¤¥§©©§¦
íeúñå ïeôö äéäM äî©¤¨¨¨§¨

.Baìazeize`d jk ± §¦
zelbzd od zekyndde
zeig ritydl ,mi`xapl

."oiilbz`c oinlr" zpigaay mi`xapl
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äðåîàäå ãåçéä øòù
úåàø÷ðä úåîìòðä úåëùîäå úåçë åìâúðù úåìâúäî

íùá'åéúåà'áùçîäïäùëå'éçáá'åéçäì úåìâúäïéîìò
åîë åéô çåøå 'ä øáãå úåøîàî íùá úåàø÷ð ïééìâúàã
äî íéòîåùì úåìâî ïäù î"ãò íãàá øåáãä úåéúåà

åáìá íåúñå ïåôö äéäù
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc ziprz(ycew zay meil)

.minyd on eprp `l jkle jk mrd x`y i`ce miryx mdeúà̈
déãáò`iypd zia icar e`a -ãeñ déì eîøåà÷å déøàeöa àø ©§¥§¨¥¨¨§©¨¥§¨

déì eøòöî.[dwipg oirka] edexrive ex`eeva xceq ewxfe -eøîà §©£¥¨§
déúàî éða [eäì] (äéì),`iypd icarl `irye` ly exir ipa - §§¥¨¥

dé÷áL,edeafr -ïì øòöî énð àäcsxgn `ed epze` mb ixdy - ©§¥§¨©¦§©¥¨
j` ,xrvnedéléî ìëc ïðéæçc ïåékeiyrn lky ep` mi`exy oeik - ¥¨©£¦©§¨¦¥

ìíéîL íeL,daeyza epxifgdldéì ïðé÷áLå éãéî déì éøîà àì- §¨©¦Ÿ¨§¦¥¦¦§©§¦¨¥
e ,eze` miafer ep`e ,xac el mixne` eppi`,eäe÷áL énð ïezàs`e ©©¦©§

.daeyzl mkxxerl daehl ezpeeky edeafr mz`
:znieqn devn zekfa eprpy minkg lr miyrnàúéðòz øæb éaø©¦¨©©£¦¨

,minyb zxivr lrdén÷ úéçð .àøèéî àúà àìådaizd iptl cxi - §Ÿ¨¨¦§¨¨¦©¥
enyy mc` xeaiv gily zeidldì éøîàå ,àôìéàmixne` yie - ¦§¨§¨§¦¨

enyy.éôìéà éaøeøîàezlitzae çeøä áéMîcinà÷éæ àNð- ©¦¦§¥¨©©¦¨©¨¨¦¨
xn`e ,gex daype íLbä ãéøBîcindéì øîà .àøèéî àúà,iax ¦©¤¤¨¨¦§¨¨©¥

CãáBò éàî.jzlitza cin zeprdl zikf mzekfay jiyrn dn - ©¨¨
à÷éçc àèñe÷a àðøééc ,déì øîàea zeiprdy xtka xc ip` - ¨©¥¨©§¨§§¨§¦¨

,dlecbàzìcáàå àLecé÷ì àøîç déa úéìcyeciwl oii ea oi`y - §¥¥©§¨§¦¨§©§©§¨
e ,dlcadeøèàðéúàå àðçmyl `iane gxeh ip`e -àLecé÷ì àøîç ¨©§¨§¨¥¨©§¨§¦¨

eäééúáBç éãé eäì àð÷étîe ,àzìcáàåxtkd ipa z` ip` `ivene - §©§©§¨©¦§¨§§¥¨©§
.dlcadae yeciwa mzaeg ici

:df oirk sqep dyrnàøúà àeääì òìwéà áøcg` mewnl oncfd - ©¦§©§©©§¨
,minyb zxivr my dzidyúéçð .àøèéî àúà àìå ,àúéðòz øæb̈©©£¦¨§Ÿ¨¨¦§¨¨¦

àøeaöc àçéìL dén÷gily zeidl cg` mc` daizd iptl cxi - ©¥§¦¨§¦¨

e ,xeaivde ,çeøä áéMî øîàcin,à÷éæ áLðeíLbä ãéøBî øîà ¨©©¦¨©¨©¦¨¨©¦©¤¤
CãáBò éàî ,déì øîà .àøèéî àúàå.jkl zikfyéø÷éî ,déì øîà §¨¨¦§¨¨©¥©¨¨¨©¥¦§¥

é÷cøczewepiz cnln -éøézò éðák éiðò éðáì àðéø÷îe ,àðà- ©§§¥£¨©§¥¨¦§¥£¦¥¦§¥©¦¥
,lcad `la mixiyrd ipa z` enk miiprd ipa z` ip` cnlneìëå§¨

déì øLôà àìcjk lr il mlyl leki epi`y lke -àðéì÷L àì §Ÿ¤§¨¥Ÿ©§¦¨
éãéî dépéî.xac epnn gwel ipi` -éøååëc àøét él úéàåil yie - ¦¥¦¦§¦¦¦¨§©§¥

,mibc ly dkixaòLôc ïàî ìëålyxzny zewepizd on in lk - §¨©§¨©
,cenll dvex epi`eeäéépéî déì àðéãçLîmibcn eze` ip` cgyn - §©£¦¨¥¦©§

,el`déì ïðéñéiôîe déì ïðéøcñîe,jka eqiitne el mxcqne -ãò §©§¦¨¥§©§¦¨¥©
éø÷å éúàc.cnele xfegy cr - §¨¥§¨¥

:mkgd xrvn xhn `ay dyrnàúéðòz øæb ïîçð áøe,éîçø àòá ©©§¨¨©©£¦¨¨¨©£¥
.àøèéî àúà àìåjka gkepynøîà,exir ipalïîçðì deì÷L §Ÿ¨¨¦§¨¨©©§¨§©§¨

e ipegw ,xnelkàòøàì àãeâ ïî eèBáçlzekd on ipekilyde - £¦¨§©§¨
.mlera jxev il oi` ,izlitza migibyn oi`y oeiky ,ux`lìçL ¨©

dézòc,ongp ax xrhvd -åf`.àøèéî àúà ©§¥§¨¨¦§¨
:minybd lr ezlitza dprp `ly mkga sqep dyrnøæb äaø©¨¨©

àúéðòzedéì eøîà .àøèéî àúà àìå ,éîçø éòá,eicinlzáø àäå ©£¦¨¨¥©£¥§Ÿ¨¨¦§¨¨§¥§¨©
,àøèéî àúà àúéðòz øæb äåä ék äãeäé.`l jlv` recne,eäì øîà §¨¦£¨¨©©£¦¨¨¨¦§¨¨©§

ãéáòà éàî,epxecn sicr exec gk dna rcei ipi`y dyr` dn - ©¤¡¦
ééeðz íeMî éàixd ,daxd mipey eidy meyn m` -ïðéôéãò ïðà ¦¦§¥£¨£¦¦¨

eäééðéî,jka mdn miticr ep` -éðLác[eizepyay],äãeäé áøc ¦©§§¦§¥§©§¨
ééeðz ìkmcenil xwir - ¨§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc ziprz(iriax meil)

evxe ,df gk mzia xtra yiy eayg z`f ernyyk .xtrd ze`ltp
okle ,jkn xyrzdleäééøéãì eøúñ,mzxic z` -éáì eäðéèîàå ¨§§¦©§§©§¦§§¥

àkìîe ,jlnd zial dxtr z` e`iade -àøôò éàä ,déì eøîà ©§¨¨§¥©©§¨
àëä éúééàczgvip enre ef mb yi` megp o`kl `iady df xtr - §©§¦¨¨
,jiaie` z`ïãécî[eplyn],àeäsqep xtr jiptl ep`ad dpde ¦¦¨

.ezenkäe÷ãa,df xtrn jlnd iliig ewxf -äeçkLà àìå`le - §¨¨§Ÿ©§§¨
,mivige zeaxgl jtdpy e`vnðäì eäðéìè÷åéàøBiã Cz` ebxde - §©§¦§§¨¨©¨¥

.jlna elflfy lr ,dxicd ilra
:dpyna epipy'eë éìâø úBàî Lîç äàéöBnä øéò øác àéä Bæ éà¥¦¤¤¦©¦¨£¥¥©§¦

.mini dylya mizn dyly dpnn e`vie
:dpynd oic zx`and `ziixaäàéöBnä [äìBãb] øéò ,ïðaø eðz̈©¨¨¦§¨©¦¨

da mixby xnelkéìâø óìàå úBàî Lîç,[miyp`],Bkò øôk ïBâk £¥¥§¤¤©§¦§§©©
ìLa íéúî äòLz dpîéä eàöéå,äæ øçà äæ íéîé äLmizn dyly §¨§¥¤¨¦§¨¥¦¦§¨¨¦¤©©¤

,meiløác äæ éøäezn m` j` .xird dze`a eilr mirixzny £¥¤¤¤
dryz,øác äæ ïéà ,íéîé äòaøàa Bà ãçà íBéawx rxi`y §¤¨§©§¨¨¨¦¥¤¤¤

.dxwna,B÷éîò øôk ïBâk ,éìâø úBàî Lîç äàéöBnä [äpè÷] øéòå§¦§©¨©¦¨£¥¥©§¦§§¨¨¦
öéåìL äpnî eàìLa íéúî äL,øác äæ éøä ,äæ øçà äæ íéîé äL §¨§¦¤¨§¨¥¦¦§¨¨¦¤©©¤£¥¤¤¤
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קכי fenz 'f ycew zay mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"úBøîàî" íLa eàø÷ð ïk íb ,úBøîàî äøNò íb ,äpäå§¦¥©£¨¨©£¨©¥¦§§§¥©£¨
âì.ãáìa íéàøápä éaitk ,zelbzd ly oipr `ed "xn`n" ± §©¥©¦§¨¦¦§©

,oldl cin yxtn owfd epaxyúîLðaL úBcnäL Bîk ék¦§¤©¦¤§¦§©
,äNòîa úBlbúäì úBàaLk ,íãàädlerta -zxvepd ¨¨¨§¤¨§¦§©§©£¤

,dcn dze`núBàa ïä¥¨
úBiúBàa úBLaìî§ª¨§¦

,äáLçnäiptl - ©©£¨¨
,dyrna d`a dcndy
zeyalzda d`a `id

.daygnd zeize`aïBâk§
íéîçøå ãñç úcî¦©¤¤§©£¦
øLôà éà ,äîLpaL¤©§¨¨¦¤§¨
ìòta úelbúä éãéì àáì̈Ÿ¦¥¦§©§Ÿ©

,Lnîdlert zeyrl - ©¨
,mingxe cqg lyíà-ék¦¦

áMçnL éãé-ìò± ©§¥¤§©¥
,dligzaBzòãa§©§

ä÷ãvä äNòî øäøäîe§©§¥©£¥©§¨¨
ìòôa dúBNòì ãñçå̈¤¤©£¨§Ÿ©
øLôà-éà ék ,Lnî©¨¦¦¤§¨

úBNòì,dlert mey ± ©£
,äáLçî éìaepyie - §¦©£¨¨

zelbzd iptly ,ote`
dilr ,dyrna dcnd
wx `l yalzdl
xeaica mb `l` ,daygna

.oldl xaqeiy itk ±íàå§¦
,úBNòì íéøçàì äeöî§©¤©£¥¦©£

,Cìnä Bîkdeevnd - §©¤¤
,zeyrl mixg`léæà£©

ãñçä úcî úLaìúî¦§©¤¤¦©©¤¤
äáLçnä úBiúBà íâå§©¦©©£¨¨
ïëå] øeacä úBiúBàa§¦©¦§¥
ãñç éøác øaãnLk§¤§©¥¦§¥¤¤

[eäòøì íéîçøåmby ± §©£¦§¥¥
cqg zecn zeyalzn f`
zeize` mr cgi mingxe

ly zecnde zegekd zelbzdy ixd .xeaicd zeize`a ,daygnd
zeize` e` daygnd zeize` ± zeize` ici lr `wec `id ,ytpd

.xeaicd,àeä-Ceøa-LBãwä ìL åéúBcî ,ìLî-Cøc-ìò Ck̈©¤¤¨¨¦¨¤©¨¨
éelb àø÷ð ,íéðBzçza ïúlòt úelbúä úðéçáì úBàaLk§¤¨¦§¦©¦§©§ª¨¨©©§¦¦§¨¦
,"úBiúBà óeøö"å "øîàî" íLa Bæ älòt úëLîäå äæ¤§©§¨©§ª¨§¥©£¨§¥¦
åéúBcnî úëLîð älòt íeL äéäzL øLôà-éà éøäL¤£¥¦¤§¨¤¦§¤§ª¨¦§¤¤¦¦¨

."úBiúBà" íLa íéàø÷pä íéôeøö éìa úBLBãwäick ± ©§§¦¥¦©¦§¨¦§¥¦
df ixd ,zeyecwd eizecnn d`ad "dlert" ly zelbzd didzy

zelbzd ly ote`a `wec`ed makxdy ,miihxt zegek
."dlert"d d`a dpnny zelbzddúcnî øBàä úàéøáì ïBâk§¦§¦©¨¦¦©

äpnî CLîð ¯ ãñçä,cqgd zcnn ±çëå älòt úëLîä ©¤¤¦§¨¦¤¨©§¨©§ª¨§Ÿ©
Ba àøáìå ìòôì,gek eze`a ±,øBàä úàxiaqiy itk ,oky - ¦§Ÿ§¦§Ÿ¤¨

ibeqe zepey zelert cqgd zcnn zeidl zeleki ,oldl
,xg` xac `le xe` dpnn deedziy ick ixd ,zepey zeieedzd
akxend ihxt geke zelbzd cqgd zcnn jynidl jixv did

,xe` `xaii epnny dfk ote`aBæ úeiçå äæ çk úëLîäå§©§¨©Ÿ©¤§©
øîàî íLa úàø÷ð¦§¥§¥©£©
ék ."øBà éäé" úBiúBàå§¦§¦¦

ïðéàL óàly oipr ± ©¤¥¨
,ynn zeize`úBiúBàk§¦

-ñç eðlL äáLçî©£¨¨¤¨©
,íBìLålynd e`iada - §¨

zelbzdy myky ,xen`d
lr `wec `id mc`a ytpd
jk ,daygnd zeize` ici
zelbzdy ,dlrnl mb
lr `id zeyecwd eizecn
± zeize` ly oipr ici
zexnly :o`k ybcen
,ynn zeize` od ytpay
yiy zelabdd lk mr
oi` dlrnl ixd ,zeize`l
,melyeÎqg jk xacd

íä íB÷î-ìkîdneca ± ¦¨¨¥
,ody zeize`lïéðò¦§¨

úeeäúä ìò äøBnä©¤©¦§©
,Léì ïéàî øBàädfy - ¨¥©¦§¥

z`ixal ihxtd gekd
,xe`døBàä àøáð ïëlL¤¨¥¦§¨¨

àìå ,äæ çk úëLîäî¥©§¨©Ÿ©¤§Ÿ
íéøác epnî eàøáð¦§§¦¤§¨¦
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

fenz 'f ycew zay mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,minezqd zenlerd mieedzn mdne ,mi`xapdn miienq zegekd
,ïéìbúàc ïéîìòå- §¨§¦§¦§©¨

,miielb zenlereàøáð¦§§
elbúpL úelbúäî íéiçå§©¦¥¦§©¤¦§©
úBëLîäå úBçkŸ§©§¨
úBàø÷pä ,úBîìòpä©¤§¨©¦§¨
úBiúBà" íLa§¥¦

ïäLëe ,"äáLçnä± ©©£¨¨§¤¥
zeize` ,mifepbd zegekd

,daygndïééìbúàc ïéîìò úBéçäì úelbúä úðéçáa± ¦§¦©¦§©§©£¨§¦§¦§©§¨

,miielbd zenlerd"'ä øáã"e "úBøîàî" íLa úBàø÷ð¦§¨§¥©£¨§©
Bîk ,"åét çeø"å± §©¦§

,lynløeacä úBiúBà¦©¦
,ìLî-Cøc-ìò íãàä¨¨©¤¤¨¨
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.minyd on eprp `l jkle jk mrd x`y i`ce miryx mdeúà̈
déãáò`iypd zia icar e`a -ãeñ déì eîøåà÷å déøàeöa àø ©§¥§¨¥¨¨§©¨¥§¨

déì eøòöî.[dwipg oirka] edexrive ex`eeva xceq ewxfe -eøîà §©£¥¨§
déúàî éða [eäì] (äéì),`iypd icarl `irye` ly exir ipa - §§¥¨¥

dé÷áL,edeafr -ïì øòöî énð àäcsxgn `ed epze` mb ixdy - ©§¥§¨©¦§©¥¨
j` ,xrvnedéléî ìëc ïðéæçc ïåékeiyrn lky ep` mi`exy oeik - ¥¨©£¦©§¨¦¥
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e ,eze` miafer ep`e ,xac el mixne` eppi`,eäe÷áL énð ïezàs`e ©©¦©§
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xn`e ,gex daype íLbä ãéøBîcindéì øîà .àøèéî àúà,iax ¦©¤¤¨¨¦§¨¨©¥

CãáBò éàî.jzlitza cin zeprdl zikf mzekfay jiyrn dn - ©¨¨
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.dlcadae yeciwa mzaeg ici
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,mibc ly dkixaòLôc ïàî ìëålyxzny zewepizd on in lk - §¨©§¨©
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.àøèéî àúà àìåjka gkepynøîà,exir ipalïîçðì deì÷L §Ÿ¨¨¦§¨¨©©§¨§©§¨

e ipegw ,xnelkàòøàì àãeâ ïî eèBáçlzekd on ipekilyde - £¦¨§©§¨
.mlera jxev il oi` ,izlitza migibyn oi`y oeiky ,ux`lìçL ¨©

dézòc,ongp ax xrhvd -åf`.àøèéî àúà ©§¥§¨¨¦§¨
:minybd lr ezlitza dprp `ly mkga sqep dyrnøæb äaø©¨¨©

àúéðòzedéì eøîà .àøèéî àúà àìå ,éîçø éòá,eicinlzáø àäå ©£¦¨¨¥©£¥§Ÿ¨¨¦§¨¨§¥§¨©
,àøèéî àúà àúéðòz øæb äåä ék äãeäé.`l jlv` recne,eäì øîà §¨¦£¨¨©©£¦¨¨¨¦§¨¨©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc ziprz(iriax meil)
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היום יום . . . קכב

ה'תש"גא תמוז, ב דר"חיום ראשון

חומש: חוקת, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: פרק ט. אבל . . . אין קץ.

ל  ּכָ ֶאת  ְלָהִמית  ֹאֶהל",  ּבְ ָימּות  י  ּכִ "ָאָדם  ַרַז"ל  ת  ְדָרׁשַ ּכִ הּוא  ּתֹוָרה  ִלְבֵני  ָהְראּוָיה  ֶנֶפׁש  ְמִסירּות 
ְהיֹות ָמסּור  ִמּלִ ה  ֵהּמָ ַתֲענּוֵגי עֹוָלם, מֹוְנִעים  ּבְ ָהֶעֶרְך  י  ַקּלֵ ָבִרים  ּדְ ֲאִפּלּו  י  ּכִ ִעְנְיֵני עֹוָלם.  ּבְ ֲענּוִגים  ַהּתַ

ל ּתֹוָרה. ָאֳהָלּה ׁשֶ ְוָנתּון ּבְ

ה'תש"גב תמוזיום שני

חומש: חוקת, שני עם פירש"ישיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: רק מפני . . . למשכילים.

ל ְוָאַהְבּתָ  ה ׁשֶ ל ָעַלי ִמְצַות ֲעׂשֵ ה "ֲהֵריִני ְמַקּבֵ ִפּלָ ִסּדּורֹו: ָנכֹון לֹוַמר ֹקֶדם ַהּתְ ֵקן ּכֹוֵתב ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
מֹוָך". ְלֵרֲעָך ּכָ

ָלבֹוא  ָהָאָדם  ָיכֹול  ּבֹו  ֶרְך  ּדֶ ר  ֲאׁשֶ ִניָסה,  ַהּכְ ַער  ׁשַ ִהיא  ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ִמְצַות  ר  ֲאׁשֶ אֹוֶמֶרת,  ֹזאת 
ל. ּלֵ ְתּפַ ת ַהּמִ ִפּלַ ל ּתְ ֻקּבַ ְזכּוָתּה ּתְ ל, ּבִ ּלֵ ַלֲעֹמד ִלְפֵני ה' ֱאלִֹקים ְלִהְתּפַ

ה'תש"גג תמוזיום שלישי

חומש: חוקת, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: הגהה. סוד . . . מן השכל.

אאזמו"ר אמר: א אידישער קרעכץ ווָאס קומט ח"ו בסבה פון א ניט גוט גשמי 
איז אויך א תשובה גדולה, בפרט א קרעכץ בסבה פון א ניט גוט רוחני איז אודאי 
און אודאי א תשובה מעליתא. דער קרעכץ שלעּפט ארויס פון עומק רע, און שטעלט 

אנידער אין א מעמד טוב.

ִמי  ׁשְ ת לֹא טֹוב ּגַ ִסּבַ לֹום ּבְ ָאה ַחס־ְוׁשָ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ָאַמר: ֲאָנָחה ְיהּוִדית ַהּבָ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ה.  ׁשּוָבה ְמֻעּלָ אי ּתְ אי ּוַוּדַ ִעְקבֹות לֹא טֹוב רּוָחִני – ִהיא ַוּדַ ְמיּוָחד ֲאָנָחה ּבְ דֹוָלה, ּבִ ׁשּוָבה ּגְ ם ִהיא ּתְ – ּגַ

ַמֲעָמד טֹוב. יָבה ּבְ ֶצת ֵמֹעֶמק ַרע, ּוְמּצִ ָהֲאָנָחה ְמַחּלֶ

ה'תש"גד תמוזיום רביעי

חומש: חוקת, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק י. אך . . . ־174־ מדרכנו.

ְעּתֹו ְוַנְפׁשֹו ַעל ַהּתֹוָרה ְוִחּזּוָקּה, ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות  ר נֹוֵתן ִלּבֹו ּדַ ֲאׁשֶ ְלִמיד ֶאָחד, ּכַ ָחִסיד ֶאָחד, אֹו ּתַ
ְזכּות ֲאבֹות ָהעֹוָלם. ַבע ּבִ ֶרְך ַהּטֶ ַמְעָלה ִמּדֶ ֶרְך ִמּלְ ּדֶ ָכל ִעְנְיֵני ָהִעיר, ְוהּוא ּבְ דֹוָלה ּבְ ִעיר ּגְ ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



קכג היום יום . . . 

ה'תש"גה תמוזיום חמישי

חומש: חוקת, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: ומ"מ . . . ־174־ אתכסיאת כו'.

בֹו.  יִחידּות, ְלַמּצָ ְהיֹותֹו ֶאְצלֹו ּבִ יֹוֵתר, ּבִ דֹוִלים ַהְמֹקָרִבים ּבְ ַאל ֶאת ֶאָחד ַהֲחִסיִדים ַהּגְ ֵקן ׁשָ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה  ִאיר ְסִביָבְתָך ּבַ ּתָ נּו: ְלָך ְזקּוִקים – ׁשֶ ֲעֵנהּו ַרּבֵ ַוּיַ ָכָסיו ְוכּו'.  י ָיַרד ִמּנְ ְתאֹוֵנן ֶהָחִסיד ּכִ ַוּיִ
ה ָצִריְך,  ַאּתָ ֶ ה ַמה ּשׁ רּוְך־הּוא ָלֵתת ְלָך. ֲעׂשֵ דֹוׁש־ּבָ ה ָצִריְך – ֹזאת ָצִריְך ַהּקָ ַאּתָ ֶ ְרָנָסה ּוַמה ּשׁ ב. ּפַ ּלֵ ּבַ ׁשֶ

הּוא ָצִריְך. ֶ ֵרְך ֶאת ַמה ּשׁ ה ה' ִיְתּבָ ַיֲעׂשֶ

ה'תש"גו תמוזיום שישי

חומש: חוקת, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: עד"מ . . . מדות כלל.

ִמְצָוה  ִהיא  ל,  ָמׁשָ ֶרְך  ּדֶ ַעל  ְצָדָקה,  ִמְצַות  ַעְצָמם.  ְצֹות  ּמִ ּבַ ׁשֶ יף  ּקִ ַהּמַ ַעל־ְיֵדי  כֹות  ִנְמׁשָ ְצֹות  ַהּמִ
ֹקֶדם  ָלֵתת  ְמֹאד  ּבִ ָנכֹון  זֹו[  ה  יּבָ ּוֵמַהאי ַטֲעָמא ]=ִמּסִ ְצָדָקה.  ם  ׁשֵ ּבְ ִנְקָראֹות  ְצֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּכֹוֶלֶלת, 
רֹוב, ַמה־  יף ַהּקָ ל־ָמקֹום ֲהֵוי ]ֶזה[ ַמּקִ ִניִמי. ּוִמּכָ ּפְ יף ּבַ ּקִ ַכת ַהּמַ הּוא ַהְמׁשָ רּוָטה ִלְצָדָקה, ׁשֶ ל ִמְצָוה ּפְ ּכָ

תֹו ַנֲעָלה יֹוֵתר. יף ָהָרחֹוק ּוְפֻעּלָ ִהיא ַמּקִ ן ּתֹוָרה ׁשֶ ֵאין־ּכֵ ֶ ּשׁ

ה'תש"גז תמוזשבת

חומש: חוקת, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק יא. והנה . . . ־176־ בלבו.

אאמו"ר אמר: חסידות איז נעוץ תחלתן בסופן וסופן בתחילתן, די דרגא פון עיגולים 
מבלי אשר ימצא ראש וסוף, אבער אחר כל זה איז דער עיקר איז סדר.

דער בעש"ט איז געווען א מסודר, דער מעזריטשער הָאט מדקדק געווען אויף 
סדר, און דער עלטער זיידע - רבינו הזקן - הָאט געלערענט חסידים זיי זָאלען זיין 
מסודרים, דָאס זעהט מען אין זיינע מאמרים, בריף, ניגונים. די חסידים ווָאס הָאבען 
געהַאט א זמן קבוע אויף קומען אין ליאזנא - דערנָאך אין ליאדי - הָאבען ניט געהַאט 
קיין רשות בייטען דעם זמן ָאן א רשיון פון רבי'ן, אויף בַאקומען א רשיון הָאט מען 

געדארפט זָאגען א טעם.
באם רבי'ן איז געווען א ועד מיוחד אויף פיהרען סדר החסידים ובראשו מהרי"ל 
ובראשו  יונגעלייט  חסידישע  מיט  ָאנפירען  אויף  ועד  באזונדער  א  און  רבינו,  אחי 

אדמו"ר האמצעי.

ָתן  ְתִחּלָ סֹוָפן ְוסֹוָפן ּבִ ָתן ּבְ ִחּלָ ְבִחיַנת ָנעּוץ ּתְ "ּב[ ָאַמר: ֲחִסידּות ִהיא ּבִ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ר הּוא ֵסֶדר. ל ֶזה ָהִעּקָ ֵצא רֹאׁש ְוסֹוף – ֲאָבל ַאַחר ּכָ ר ִיּמָ ִלי ֲאׁשֶ ת ָהִעּגּוִלים, ִמּבְ ְרּגַ ּדַ

ד  ֵקן – ִלּמֵ נּו ַהּזָ א – ַרּבֵ א ַרּבָ ֵסֶדר, ְוַהַסּבָ ק ּבְ ְקּדֵ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש ּדִ ּגִ ר, ַהּמַ ם־טֹוב ָהָיה ְמֻסּדָ ַעל־ׁשֵ ַהּבַ
ָלֶהם  ָהָיה  ׁשֶ ַהֲחִסיִדים  ִנּגּוָניו.  ָביו,  ִמְכּתָ ַמֲאָמָריו,  ּבְ רֹוִאים  ֹזאת  ִרים.  ְמֻסּדָ ִיְהיּו  ֵהם  ׁשֶ ַהֲחִסיִדים  ֶאת 
יֹון  ַמן ְללֹא ִרׁשָ ּנֹות ֶאת ַהּזְ ְך ְלִליַאִדי – לֹא ָהְיָתה ָלֶהם ְרׁשּות ְלׁשַ ְזַמן ָקבּוַע ָלֹבא ְלִליָאְזָנא – ַאַחר ּכָ

ק. יֹון  ָהָיה ָצִריְך ְלַנּמֵ ל ִרׁשָ ֵדי ְלַקּבֵ י. ּכְ ר[ ֵמָהַרּבִ ]ֹ=ֵהּתֶ

י ָהָיה ַוַעד ְמֻיָחד ְלַהְנָהַגת ֵסֶדר ַהֲחִסיִדים, ּוְברֹאׁשֹו ַמֲהִרי"ל ]=מֹוֵרנּו ָהַרב ְיהּוָדה ֵלייּב[  ֵאֶצל ָהַרּבִ
ים, ּוְברֹאׁשֹו ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי. נּו, ּוַוַעד ְמֻיָחד ְלַהְנָהַגת ָהַאְבֵרִכים ַהֲחִסיִדּיִ ֲאִחי ַרּבֵ

יום 
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יום 
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שבת 
קודש
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ה'תשע"ד  תמוז א' ראשון יום מפורשת' ל'קן סתומה' 'קן בין

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰ï÷¥
.éðMì âeæ çwé ...øéåàì ìæBâ äpnî çøtL äîeúñ§¨¤¨©¦¤¨¨¨£¦¦©©¥¦

אחד  יונה, בני שני או תורים שני היינו סתומה', 'קן
ולפני  וכד') למצורע או (ליולדת לחטאת ואחד לעולה
אחד  גוזל פרח לעולה, ואיזה לחטאת איזה פירשו שהבעלים
שנותר. לגוזל זוג כבן אחר גוזל הבעלים מביאים - מה'קן'
כבר  פירשו שהבעלים היינו מפורשת', ב'קן הדין ומה

מהם? אחד ופרח לעולה ואיזה לחטאת גוזל איזה
הגמרא גירסת ואילו)לפי ד"ה וה'מפרש' א, יב, הגוזל (נזיר

של  אם לדעת יכול אינו שפירש ואף תקנה, לו אין שנותר
נמצאים  הגוזלים שני כאשר רק כי עולה, של או הוא חטאת
ואיזה  לחטאת גוזל איזה להכיר הבעלים יכולים לפניו
להקריבו. אפשרות אין שונה, הקרבתם שאופן וכיון לעולה.

התוספות סתומה)אבל קן ד"ה מפורשת'(שם 'קן שאף נקטו
ממנו  ופרח לעולה ואיזה לחטאת גוזל איזה נקבע שכבר

שנותר לגוזל זוג בן יקח - אחד הגוזל גוזל את שמכיר (ובלבד

להקריבו) אפשר אי כן לא אם כי עולה, או הוא חטאת אם אם שנותר ומדוע .
שב'קן  התוספות, מבארים סתומה'? ב'קן ההלכה נאמרה כן

כדי מפורשת' פרח גוזל איזה ולפרט להאריך צריך היה
של  במקרה כן שאין מה זוגו, בן את שנותר לגוזל להתאים

אחד". גוזל "פרח בקיצור לכתוב די סתומה' 'קן
כאן)והרע"ב קורקוס מהר"י הביאו מ"א, פ"ב מבאר:(קנים

ההלכה  נאמרה ולכן חידוש משום יש סתומה' ב'קן
לעצמו, היה כבר גוזל כל בה מפורשת' ב'קן כי זו, בדוגמה
יש  אבד, מהם אחד שאם פשוט לעולה, וזה לחטאת זה
'קן  שאפילו הוא והחידוש הנותר. לגוזל זוג בן לקחת
קביעת  (כי בזה זה תלויים שבה הגוזלים ששני סתומה'
פרח  אם - השני) של זהותו את מבררת אחד גוזל של הזהות
לו  שיצרפו לאחר אלא להקרבה נפסל השני אין מהם, אחד

שניהם. את להקריב ניתן יהיה אחר זוג בן

ה'תשע"ד  תמוז ב' שני יום חלה  בפרוסות משנה' 'לחם

‰„Bz :„È ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰»
.˙BÏeÒt Ôlk Z ‰È˙BlÁÓ ‰lÁ ‰Ò¯ÙpL∆ƒ¿¿»«»≈«∆»À»¿

בשתי  בשבת משנה' 'לחם חובת ידי לצאת ניתן האם
שלימות? כיכרות שתי שחייבים או חלה פרוסות

התודה  מחלות אחת נפרסה שאם מבואר זו בהלכה והנה,
על  רק חל 'לחם' ששם מכך מוכח ולכאורה פסולות, כולן
נחשבת  פרוסה גם אם כי פרוסה, על ולא שלימה כיכר

היא הלכה והרי פסולות, החלות מדוע מעשה 'לחם' (הל'

הכ"ב) פ"ט, ובלבד הקרבנות מעכב אינו חלות ארבעים שהמספר
לא  מדוע כן ואם עשרון, עשרים תהא הכוללת שמידתן
חלות  ואחת ארבעים לפנינו ויהיו הפרוסות שתי את נצרף

ארבעים? במקום
שם  ממנה מבטלת החלה שפריסת לומר בהכרח אלא
הלחמים  בכלל נימנים אינם החצאים שני ולכן 'לחם',

פסולים. כולם ולכן עשרון עשרים ממידת שחסר ונמצא
שיש  לחם מפרוסות גם הוא חלה הפרשת חיוב מאידך,
בשם  תלוי החיוב שם שגם אף החיוב, כשיעור יחד בכולן

כן  ואם לה''), תרומה תרימו הארץ מלחם ('באכלכם 'לחם'
לחם! נחשבות פרוסות גם

מוולוז'ין הנצי"ב כא)ומבאר א, דבר :(משיב
פרוסה, על ולא שלמה כיכר על רק חל לחם שם אכן,
השעה  אלא הלחם אפיית זמן אינו זה לענין הקובע אך
אחד  כל אפייתו לאחר הלחם נפרס אם ולכן לפנינו, שהגיע
אם  ורק לפנינו, הגיע וכך מאחר כ'שלם' נחשב מהחצאים
ושוב  כשלם מעלתו את יאבד לפנינו שהגיע לאחר ייחתך
בעת  שמלכתחילה, תודה בלחמי ולכן, לחם. קרוי אינו

י  אם האפייה, האפייה, בזמן תלויה ושלמותם כך לשם ועדו
ובטל  לפנינו שהיה הלחם זה אין שוב האפייה לאחר נפרסו

לחם. שם מהם
אותה  ויחצה כיכר ייטול שאם הנצי"ב חידש זה ולפי
לחם  דין החצאים בשני לקיים יוכל לא בוודאי לשניים
לו  יביאו אם אך לפניו, שבאו לאחר נחצו שהרי משנה
כך  שהרי לגביו משנה לחם זה הרי פרוסות שתי מלכתחילה

לפניו דבריו)הובאו על שחלק יד א, נתן להורות .(וראה

ה'תשע"ד  תמוז ג' שלישי יום ציבור  בקרבנות השם' שינוי 'מחשבת

Ïk :‡ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰»
˙Ba¯˜a ÔÈa ,ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa eËÁLpL ÌÈÁ·f‰«¿»ƒ∆ƒ¿¬¿«¬∆∆ƒ«≈≈¿»¿¿
eÏÚ ‡lL ‡l‡ ,ÌÈ¯Lk Z ¯eaˆ ˙Ba¯˜a ÔÈa „ÈÁÈ»ƒ≈¿»¿¿ƒ¿≈ƒ∆»∆…»

.‰·BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¿≈»
בגמרא הוא הדברים ד,ב)מקור ישנו (זבחים קודש "שינוי

קרבן  לשם שהוקרב ציבור שקרבן היינו כביחיד", בציבור
יחיד. בקרבן כמו חובה, לשם עלה לא אחר

האחרונים )ותמהו זבחים ריש נתן, חק מאירות פנים אם (רעק"א, :

המשניות בפירוש הרמב"ם דברי פשר מה מ"א)כן, פ"א (זבחים

ציבור? בקרבנות פוסלת אינה השם שינוי שמחשבת
שהרמב"ם  לומר מאירות' ה'פנים רצה זו סתירה ובגלל
נתן' ה'חק אך במתניתין", שפירש מפירושו בחיבורו "חזר

מבאר:
עולת  בשחט השם': שינוי ב'מחשבת סוגים שני יש
שלא  הרמב"ם יסבור וודאי הציבור, חטאת לשם מוסף
קרבים  אינם אלו קרבנות שני שהרי חובה לשם עלתה
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מוסף  ועולת מהשעירים באה הציבור חטאת - סוג מאותו
ציבור  קרבנות שגם כאן הרמב"ם שכתב וזהו הצאן. מן באה
אבל  השם, שינוי במחשבת נשחטו אם חובה לשם עלו לא
אם  או מוסף לעולת ושחטוה תמיד לעולת שהוקדשה בהמה
קרבים  ששניהם כיון תמיד, לקרבן ושחטוה למוסף הוקדשה
מקרבנות  דינם חלוק ובזה חובה. לשם עלתה - סוג מאותו
לעולה  והפריש ושלמים עולה להביא התחייב שאם יחיד,
ולא  עולה משום לא לו עלתה לא שלמים לשם שחט אך

שלמים. משום

נוסף: ביאור
בין  השם שינוי במחשבת לשחוט אסור לכתחילה

ציבור בקרבנות בין יחיד בציבור בקרבנות ישנו קודש ("שינוי

עלו כביחיד") - ציבור קרבנות שונים: דיניהם בדיעבד אך ,
ידועים  בעלים להם שיש יחיד קרבנות ואילו חובה, לשם

חובה לשם עלו לא שכשרים, בפירוש אף הרמב"ם שחילק (כמו

לבעלים המשניות) עלו "שלא כאן הרמב"ם לשון דיוק גם וזה .
אין  ציבור קרבנות כי יחיד, לקרבנות שכוונתו חובה", לשם

בעלים. להם

ה'תשע"ד  תמוז ד' רביעי יום מהנקברים? או מהנשרפים חמץ

:„È ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰ìk̈
ét ìò óàL ;eôøOé àì íéøa÷pä ìk ïëå ,eøáwé àì ïéôøOpä©¦§¨¦Ÿ¦¨§§¥¨©¦§¨¦Ÿ¦¨§¤©©¦
íéøa÷pä øôàL ,ïøôàa ì÷ä éøä Z ïúôøOa øéîçî àeäL¤©§¦¦§¥¨¨£¥¥¥§¤§¨¤¥¤©¦§¨¦

.øeñà̈
שאם  וכיון בהנאה, אסור אפרם קבורה הטעונים קדשים
מותר) אפרם הנשרפים (שהרי מהאפר ליהנות יבואו ישרפום

ישרפו" לא הנקברין "כל א)- לד, .(תמורה
אברהם' ה'מגן א)והקשה ס"ק תמ"ה סי' לדעת (א"ח :

הי"א)הרמב"ם פ"ג חו"מ השורף (הל' ולכן מהנקברים, הוא חמץ
בהנאה" אסורין שלו "הפחמין שישית שעה לאחר חמץ
(גם) חמץ לבער מותר איך כן, ואם הנקברים). (כדין
האיסור  ותירץ: ישרפו"? לא הנקברין "כל והרי בשריפה
באפרם, להשתמש רוצים אם רק הוא הנקברים את לשרוף

לשרפם. מותר בכך מעוניינים לא אם אבל
מוסיף: יעקב' הנשרף וה'חק החמץ ואפר הפחמים אמנם

הנאה  איסורי משאר חמור שחמץ כיון אך בהנאה, אסורים
לשרפו. עדיף ימצא', ובל יראה 'בל בו ויש

סופר' סק"א)וה'חתם תמה סי' פסח הל' מחדש:(חידושי
התוספות כתבו לנקברים נשרפים בין החילוק (שם,בטעם

הנשרפים) ד"ה ב, ציוותה לג, שהתורה קדשים היינו שהנשרפים,
מהם  נסתלק מצוותם ונעשתה שרפום כאשר הרי לשרפם,
ומועלין  מצוותו שנעשית דבר לך "אין כי ההנאה, איסור
בהם  לעשות מה ציוותה לא שהתורה הנקברים אבל בו",
אם  גם בהנאה), שאסורים משום לקברם תקנו (וחכמים
שונה  נמשך. ואיסורם מצווה בהם נעשתה לא אותם ישרפו
ונעשתה  נשרף וכאשר להשביתו ציוותה שהתורה חמץ מהם

מותר. והאפר האיסור נסתלק מצוותו,
אסורים  שלו "הפחמים הרמב"ם לדעת כן אם ולמה
גם  כוללת 'תשביתו', חמץ, ביעור מצוות כי בהנאה"?!
ממנו  ליהנות אסור בלבו חמץ המבטל ואם בלב ביטול
יהיה  חמצו, ישרוף אם גם הרי מצוותו), שנעשתה (אף
בלבו  החמץ את שהמבטל וכשם מאפרו. ליהנות אסור
החמץ  את בשורף גם בביתו, להשאירו התורה מן לו מותר
שההיתר  וכיון מאפרו. ליהנות יבוא שמא תורה חששה לא
באפר  להשתמש שיבוא לחשוש מבלי החמץ את לשרוף
שהיתרו  כל כי בו, גזרו לא חכמים גם בתורה, מפורש

חז"ל בו גזרו לא בתורה ד"ה מפורש ב, סד, ב"מ תוס' (וראה

.דלא)

ה'תשע"ד  תמוז ה' חמישי יום נשוי? להיות צריך שליח־ציבור האם

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰ìkä©Ÿ
'Búéa' ;Búéa ãòáe Bãòa øtëå :øîàpL .éeOð ìBãb ïäëa éeOò̈§Ÿ¥¨¨¤¤¡©§¦¤©£§©¥¥

.BzLà Bæ Z¦§
בו' ה'כל סה)כתב נ (סי' שאינו "ונהגו ציבור : שליח עשה

גדול  דכהן דומיא אשה, נשוי שהוא מי אלא נוראים) (בימים
החטא". מן לשומרו כדי אשה לו שתהא צריך ז"ל שאמרו

הרמ"א פסק א)וכן תקפא, .(או"ח
לב חקרי בשו"ת יח)וכתב בו'(או"ח ה'כל של הסברו :

הרהור  משום הוא נשוי להיות הגדול הכהן של שחיובו
בעדו  "וכפר מהכתוב שלמדו כשם שהרי נראה, אינו עבירה
למדו  כך נשוי, להיות צריך הגדול שהכהן ביתו" ובעד
לו  תהא שלא היינו בתים', שני ולא אחד 'בית זה מכתוב
הרהור  משום הוא הטעם ואם בלבד, אחת אשה אלא
מן  יותר שמור הוא נשים שתי לו יש כאשר הרי עבירה,
הגדול  הכהן של פר שכפרת הכתוב גזירת שזו אלא החטא?

ולא  אחת אשה על שתהא וכן אשתו, עבור גם להיות צריכה
ציבור. שליח לדיני מכאן ללמוד אין וממילא שתיים,

יעקב' כט)וה'שבות הראב"ד(סי' מדברי אסו"ב הביא (הלכות

יג) הכפורים,יז, ביום אלא נשים שתי נאסרו "לא שכתב:
שגם  הרי טומאה", לידי ויבוא אחריהן לבו ימשך שמא
זוהי  וכנראה החטא, מן לשומרו כדי הוא נשים שתי איסור

בו'. ה'כל דעת גם
שאינו  ציבור שליח למנות שאין שכשם חידש זה ולפי
שנשא  (כגון נשים שתי לו שיש מי למנות אין כך נשוי,
אחד. מטעם שניהם שהרי רבנים), מאה בהיתר נוספת אשה

שהסתפקו א)ויש ב, יומא ארי שהכהן (גבורות ההקפדה האם :
נאמר  שבו הפר, כפרת בעת רק נאמרה נשוי יהא הגדול
כל  על למדו שמכאן או ביתו" ובעד בעדו "וכפר הכתוב

הכיפורים. יום עבודת
הרהור  משום הוא הדין שטעם בו' ה'כל שלדעת ונראה,
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ה'תשע"ד  תמוז א' ראשון יום מפורשת' ל'קן סתומה' 'קן בין

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰ï÷¥
.éðMì âeæ çwé ...øéåàì ìæBâ äpnî çøtL äîeúñ§¨¤¨©¦¤¨¨¨£¦¦©©¥¦

אחד  יונה, בני שני או תורים שני היינו סתומה', 'קן
ולפני  וכד') למצורע או (ליולדת לחטאת ואחד לעולה
אחד  גוזל פרח לעולה, ואיזה לחטאת איזה פירשו שהבעלים
שנותר. לגוזל זוג כבן אחר גוזל הבעלים מביאים - מה'קן'
כבר  פירשו שהבעלים היינו מפורשת', ב'קן הדין ומה

מהם? אחד ופרח לעולה ואיזה לחטאת גוזל איזה
הגמרא גירסת ואילו)לפי ד"ה וה'מפרש' א, יב, הגוזל (נזיר

של  אם לדעת יכול אינו שפירש ואף תקנה, לו אין שנותר
נמצאים  הגוזלים שני כאשר רק כי עולה, של או הוא חטאת
ואיזה  לחטאת גוזל איזה להכיר הבעלים יכולים לפניו
להקריבו. אפשרות אין שונה, הקרבתם שאופן וכיון לעולה.

התוספות סתומה)אבל קן ד"ה מפורשת'(שם 'קן שאף נקטו
ממנו  ופרח לעולה ואיזה לחטאת גוזל איזה נקבע שכבר

שנותר לגוזל זוג בן יקח - אחד הגוזל גוזל את שמכיר (ובלבד

להקריבו) אפשר אי כן לא אם כי עולה, או הוא חטאת אם אם שנותר ומדוע .
שב'קן  התוספות, מבארים סתומה'? ב'קן ההלכה נאמרה כן

כדי מפורשת' פרח גוזל איזה ולפרט להאריך צריך היה
של  במקרה כן שאין מה זוגו, בן את שנותר לגוזל להתאים

אחד". גוזל "פרח בקיצור לכתוב די סתומה' 'קן
כאן)והרע"ב קורקוס מהר"י הביאו מ"א, פ"ב מבאר:(קנים

ההלכה  נאמרה ולכן חידוש משום יש סתומה' ב'קן
לעצמו, היה כבר גוזל כל בה מפורשת' ב'קן כי זו, בדוגמה
יש  אבד, מהם אחד שאם פשוט לעולה, וזה לחטאת זה
'קן  שאפילו הוא והחידוש הנותר. לגוזל זוג בן לקחת
קביעת  (כי בזה זה תלויים שבה הגוזלים ששני סתומה'
פרח  אם - השני) של זהותו את מבררת אחד גוזל של הזהות
לו  שיצרפו לאחר אלא להקרבה נפסל השני אין מהם, אחד

שניהם. את להקריב ניתן יהיה אחר זוג בן

ה'תשע"ד  תמוז ב' שני יום חלה  בפרוסות משנה' 'לחם

‰„Bz :„È ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰»
.˙BÏeÒt Ôlk Z ‰È˙BlÁÓ ‰lÁ ‰Ò¯ÙpL∆ƒ¿¿»«»≈«∆»À»¿

בשתי  בשבת משנה' 'לחם חובת ידי לצאת ניתן האם
שלימות? כיכרות שתי שחייבים או חלה פרוסות

התודה  מחלות אחת נפרסה שאם מבואר זו בהלכה והנה,
על  רק חל 'לחם' ששם מכך מוכח ולכאורה פסולות, כולן
נחשבת  פרוסה גם אם כי פרוסה, על ולא שלימה כיכר

היא הלכה והרי פסולות, החלות מדוע מעשה 'לחם' (הל'

הכ"ב) פ"ט, ובלבד הקרבנות מעכב אינו חלות ארבעים שהמספר
לא  מדוע כן ואם עשרון, עשרים תהא הכוללת שמידתן
חלות  ואחת ארבעים לפנינו ויהיו הפרוסות שתי את נצרף

ארבעים? במקום
שם  ממנה מבטלת החלה שפריסת לומר בהכרח אלא
הלחמים  בכלל נימנים אינם החצאים שני ולכן 'לחם',

פסולים. כולם ולכן עשרון עשרים ממידת שחסר ונמצא
שיש  לחם מפרוסות גם הוא חלה הפרשת חיוב מאידך,
בשם  תלוי החיוב שם שגם אף החיוב, כשיעור יחד בכולן

כן  ואם לה''), תרומה תרימו הארץ מלחם ('באכלכם 'לחם'
לחם! נחשבות פרוסות גם

מוולוז'ין הנצי"ב כא)ומבאר א, דבר :(משיב
פרוסה, על ולא שלמה כיכר על רק חל לחם שם אכן,
השעה  אלא הלחם אפיית זמן אינו זה לענין הקובע אך
אחד  כל אפייתו לאחר הלחם נפרס אם ולכן לפנינו, שהגיע
אם  ורק לפנינו, הגיע וכך מאחר כ'שלם' נחשב מהחצאים
ושוב  כשלם מעלתו את יאבד לפנינו שהגיע לאחר ייחתך
בעת  שמלכתחילה, תודה בלחמי ולכן, לחם. קרוי אינו

י  אם האפייה, האפייה, בזמן תלויה ושלמותם כך לשם ועדו
ובטל  לפנינו שהיה הלחם זה אין שוב האפייה לאחר נפרסו

לחם. שם מהם
אותה  ויחצה כיכר ייטול שאם הנצי"ב חידש זה ולפי
לחם  דין החצאים בשני לקיים יוכל לא בוודאי לשניים
לו  יביאו אם אך לפניו, שבאו לאחר נחצו שהרי משנה
כך  שהרי לגביו משנה לחם זה הרי פרוסות שתי מלכתחילה

לפניו דבריו)הובאו על שחלק יד א, נתן להורות .(וראה

ה'תשע"ד  תמוז ג' שלישי יום ציבור  בקרבנות השם' שינוי 'מחשבת

Ïk :‡ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰»
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.‰·BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¿≈»
בגמרא הוא הדברים ד,ב)מקור ישנו (זבחים קודש "שינוי

קרבן  לשם שהוקרב ציבור שקרבן היינו כביחיד", בציבור
יחיד. בקרבן כמו חובה, לשם עלה לא אחר

האחרונים )ותמהו זבחים ריש נתן, חק מאירות פנים אם (רעק"א, :

המשניות בפירוש הרמב"ם דברי פשר מה מ"א)כן, פ"א (זבחים

ציבור? בקרבנות פוסלת אינה השם שינוי שמחשבת
שהרמב"ם  לומר מאירות' ה'פנים רצה זו סתירה ובגלל
נתן' ה'חק אך במתניתין", שפירש מפירושו בחיבורו "חזר

מבאר:
עולת  בשחט השם': שינוי ב'מחשבת סוגים שני יש
שלא  הרמב"ם יסבור וודאי הציבור, חטאת לשם מוסף
קרבים  אינם אלו קרבנות שני שהרי חובה לשם עלתה
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מוסף  ועולת מהשעירים באה הציבור חטאת - סוג מאותו
ציבור  קרבנות שגם כאן הרמב"ם שכתב וזהו הצאן. מן באה
אבל  השם, שינוי במחשבת נשחטו אם חובה לשם עלו לא
אם  או מוסף לעולת ושחטוה תמיד לעולת שהוקדשה בהמה
קרבים  ששניהם כיון תמיד, לקרבן ושחטוה למוסף הוקדשה
מקרבנות  דינם חלוק ובזה חובה. לשם עלתה - סוג מאותו
לעולה  והפריש ושלמים עולה להביא התחייב שאם יחיד,
ולא  עולה משום לא לו עלתה לא שלמים לשם שחט אך

שלמים. משום

נוסף: ביאור
בין  השם שינוי במחשבת לשחוט אסור לכתחילה

ציבור בקרבנות בין יחיד בציבור בקרבנות ישנו קודש ("שינוי

עלו כביחיד") - ציבור קרבנות שונים: דיניהם בדיעבד אך ,
ידועים  בעלים להם שיש יחיד קרבנות ואילו חובה, לשם

חובה לשם עלו לא שכשרים, בפירוש אף הרמב"ם שחילק (כמו

לבעלים המשניות) עלו "שלא כאן הרמב"ם לשון דיוק גם וזה .
אין  ציבור קרבנות כי יחיד, לקרבנות שכוונתו חובה", לשם

בעלים. להם

ה'תשע"ד  תמוז ד' רביעי יום מהנקברים? או מהנשרפים חמץ

:„È ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰ìk̈
ét ìò óàL ;eôøOé àì íéøa÷pä ìk ïëå ,eøáwé àì ïéôøOpä©¦§¨¦Ÿ¦¨§§¥¨©¦§¨¦Ÿ¦¨§¤©©¦
íéøa÷pä øôàL ,ïøôàa ì÷ä éøä Z ïúôøOa øéîçî àeäL¤©§¦¦§¥¨¨£¥¥¥§¤§¨¤¥¤©¦§¨¦

.øeñà̈
שאם  וכיון בהנאה, אסור אפרם קבורה הטעונים קדשים
מותר) אפרם הנשרפים (שהרי מהאפר ליהנות יבואו ישרפום

ישרפו" לא הנקברין "כל א)- לד, .(תמורה
אברהם' ה'מגן א)והקשה ס"ק תמ"ה סי' לדעת (א"ח :

הי"א)הרמב"ם פ"ג חו"מ השורף (הל' ולכן מהנקברים, הוא חמץ
בהנאה" אסורין שלו "הפחמין שישית שעה לאחר חמץ
(גם) חמץ לבער מותר איך כן, ואם הנקברים). (כדין
האיסור  ותירץ: ישרפו"? לא הנקברין "כל והרי בשריפה
באפרם, להשתמש רוצים אם רק הוא הנקברים את לשרוף

לשרפם. מותר בכך מעוניינים לא אם אבל
מוסיף: יעקב' הנשרף וה'חק החמץ ואפר הפחמים אמנם

הנאה  איסורי משאר חמור שחמץ כיון אך בהנאה, אסורים
לשרפו. עדיף ימצא', ובל יראה 'בל בו ויש

סופר' סק"א)וה'חתם תמה סי' פסח הל' מחדש:(חידושי
התוספות כתבו לנקברים נשרפים בין החילוק (שם,בטעם

הנשרפים) ד"ה ב, ציוותה לג, שהתורה קדשים היינו שהנשרפים,
מהם  נסתלק מצוותם ונעשתה שרפום כאשר הרי לשרפם,
ומועלין  מצוותו שנעשית דבר לך "אין כי ההנאה, איסור
בהם  לעשות מה ציוותה לא שהתורה הנקברים אבל בו",
אם  גם בהנאה), שאסורים משום לקברם תקנו (וחכמים
שונה  נמשך. ואיסורם מצווה בהם נעשתה לא אותם ישרפו
ונעשתה  נשרף וכאשר להשביתו ציוותה שהתורה חמץ מהם

מותר. והאפר האיסור נסתלק מצוותו,
אסורים  שלו "הפחמים הרמב"ם לדעת כן אם ולמה
גם  כוללת 'תשביתו', חמץ, ביעור מצוות כי בהנאה"?!
ממנו  ליהנות אסור בלבו חמץ המבטל ואם בלב ביטול
יהיה  חמצו, ישרוף אם גם הרי מצוותו), שנעשתה (אף
בלבו  החמץ את שהמבטל וכשם מאפרו. ליהנות אסור
החמץ  את בשורף גם בביתו, להשאירו התורה מן לו מותר
שההיתר  וכיון מאפרו. ליהנות יבוא שמא תורה חששה לא
באפר  להשתמש שיבוא לחשוש מבלי החמץ את לשרוף
שהיתרו  כל כי בו, גזרו לא חכמים גם בתורה, מפורש

חז"ל בו גזרו לא בתורה ד"ה מפורש ב, סד, ב"מ תוס' (וראה

.דלא)

ה'תשע"ד  תמוז ה' חמישי יום נשוי? להיות צריך שליח־ציבור האם

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰ìkä©Ÿ
'Búéa' ;Búéa ãòáe Bãòa øtëå :øîàpL .éeOð ìBãb ïäëa éeOò̈§Ÿ¥¨¨¤¤¡©§¦¤©£§©¥¥

.BzLà Bæ Z¦§
בו' ה'כל סה)כתב נ (סי' שאינו "ונהגו ציבור : שליח עשה

גדול  דכהן דומיא אשה, נשוי שהוא מי אלא נוראים) (בימים
החטא". מן לשומרו כדי אשה לו שתהא צריך ז"ל שאמרו

הרמ"א פסק א)וכן תקפא, .(או"ח
לב חקרי בשו"ת יח)וכתב בו'(או"ח ה'כל של הסברו :

הרהור  משום הוא נשוי להיות הגדול הכהן של שחיובו
בעדו  "וכפר מהכתוב שלמדו כשם שהרי נראה, אינו עבירה
למדו  כך נשוי, להיות צריך הגדול שהכהן ביתו" ובעד
לו  תהא שלא היינו בתים', שני ולא אחד 'בית זה מכתוב
הרהור  משום הוא הטעם ואם בלבד, אחת אשה אלא
מן  יותר שמור הוא נשים שתי לו יש כאשר הרי עבירה,
הגדול  הכהן של פר שכפרת הכתוב גזירת שזו אלא החטא?

ולא  אחת אשה על שתהא וכן אשתו, עבור גם להיות צריכה
ציבור. שליח לדיני מכאן ללמוד אין וממילא שתיים,

יעקב' כט)וה'שבות הראב"ד(סי' מדברי אסו"ב הביא (הלכות

יג) הכפורים,יז, ביום אלא נשים שתי נאסרו "לא שכתב:
שגם  הרי טומאה", לידי ויבוא אחריהן לבו ימשך שמא
זוהי  וכנראה החטא, מן לשומרו כדי הוא נשים שתי איסור

בו'. ה'כל דעת גם
שאינו  ציבור שליח למנות שאין שכשם חידש זה ולפי
שנשא  (כגון נשים שתי לו שיש מי למנות אין כך נשוי,
אחד. מטעם שניהם שהרי רבנים), מאה בהיתר נוספת אשה

שהסתפקו א)ויש ב, יומא ארי שהכהן (גבורות ההקפדה האם :
נאמר  שבו הפר, כפרת בעת רק נאמרה נשוי יהא הגדול
כל  על למדו שמכאן או ביתו" ובעד בעדו "וכפר הכתוב

הכיפורים. יום עבודת
הרהור  משום הוא הדין שטעם בו' ה'כל שלדעת ונראה,
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בעשיית  ואדרבה היום, עבודות לכל מכאן למדים עבירה,
הכהן  כפרת (ולא ישראל כלל כפרת תלויה שבהם השעירים

החטא. מן שמור שיהא שצריך שכן כל בלבד) וביתו

עשר  חמשה כל "עבודת זו בהלכה הרמב"ם ומלשון
בכל  דין שזהו מובן נשוי" גדול בכהן הכל אלו... בהמות

היום א)עבודות סי' יומא אריאל .(דברות

ה'תשע"ד  תמוז ו' שישי יום ומשלם? לוקה אדם מתי

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ÏÈÚÓ ˙ÂÎÏ‰Z ïBãæa ìòBnä ìk̈©¥§¨
.BLàøa Lãwä ïî íâtM äî ílLîe ,ä÷Bì¤§©¥©¤¨©¦©Ÿ¤§Ÿ

אחרונים ועוד)הקשו מ'קכז מנ"ח מהר"נ, ציוני שכו, סי' שמואל :(דבר
"כדי  שנאמר ומשלם' לוקה אדם 'אין היא הלכה
מחייבו  אתה ואי מחייבו אתה אחת רשעה "משום רשעתו"ֿ

רשעיות" שתי ב)משום לב, הרמב"ם (כתובות פסק וכן .
תרומות ה"ו)בהלכות לוקה (פ"ו בזדון... תרומה שאכל "זר

לוקה  שאינו שאכל, מה דמי משלם ואינו אכילתה על
ומשלם"? לוקה בזדון "המועל ומדוע ומשלם".

הצל"ח דברי פי על א)ותירצו כט, אתה (פסחים 'אי שהכלל
דין  שבית בממון רק נאמר רשעיות' שתי משום  מחייבו
כפול, חיוב לחייב יכולת דין לבית אין כי לשלם, מחייב
אבל  ממון, גם לחייב בכוחם אין מלקות שחייבו ולאחר
דין  בית מפסק נובע אינו בהקדש למועל התשלומים חיוב

דין. בית ידי על מלקות שנתחייב אף לשלם עליו ולכן

מיישב: וישפה' וב'שהם
בבת  בא כשחיובם הוא ומשלם' לוקה אדם 'אין דין

שאמרו ב)אחת, ל, את (כתובות לשלם חייב תרומה שאכל זר :
ששני  כיון שמים, בידי מיתה שחייב אף לכהן התרומה דמי
קנאה  התרומה את שהגביה מיד כי כאחד, באו לא החיובים
ורק  שאכל. לאחר רק הוא מיתה וחיוב בתשלומים ונתחייב
- החיובים ששני הבליעה, לבית התרומה את לו תחבו אם
המיתה  חיוב הבליעה, בשעת כאחד באו - ותשלומים מיתה

התשלומים. את פוטר
מעל  אם גם הקרן את משלם בהקדש המועל - כאן וגם

פרוטה  משוה ה"ח)בפחות פ"ז רק (להלן חל מלקות חיוב ואילו
חיוב  כן ואם לפחות. פרוטה בשוה מההקדש כשנהנה
בתשלומים  כי כאחד, באים אינם המלקות וחיוב התשלומים
לאחר  נתחייב במלקות ואילו ההנאה בתחילת נתחייב

ומשלם. לוקה כן ועל פרוטה, בשוה שנהנה

ה'תשע"ד  תמוז ז' קודש שבת הפרה? באפר להשתמש מותר

:‰ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ÏÈÚÓ ˙ÂÎÏ‰Z änãà äøt ïëå§¥¨¨£ª¨
,àeä ïéc úéa éàðúe ...øôà äOòzL ãò äLc÷äMî da ïéìòBî£¦¨¦¤ª§§¨©¤¥¨¤¥¤§©¥¦

.äøtä øôàa íãà ìòîé àlL¤Ÿ¦§©¨¨§¥¤©¨¨
ו)שנינו ז, ועל (שקלים דין... בית התקינו דברים "שבעה :

ובגמרא באפרה". מועלין יהא שלא ב)פרה נא, הקשו:(מנחות
היא" "חטאת שנאמר הפרה, באפר מעילה אין תורה מדין הרי

חכמים? כתקנת במשנה זאת מנו ומדוע אפרה, ולא היא –
באפר  מעילה אין תורה מדין אמנם הגמרא: מבארת
והשתמשו  באפר זלזלו אדם שבני חז"ל כשראו אך הפרה,
אך  מעילה, דין בזה שיהא גזרו חולין לצורכי בקביעות בו
אנשים  כי למכשול, גורמת זו שתקנה ראו מכן לאחר
הפרה  באפר מלהיטהר נמנעו למת נטמאו אם שהסתפקו
וחזרו  כמעילה, נחשב באפר והשימוש נטמאו לא שמא

מעילה. דין בה יהא שלא ותיקנו
דין  בית "ותנאי הרמב"ם לשון על לתמוה יש זה ולפי
דין' בית 'תנאי המושג הפרה": באפר אדם ימעול שלא הוא

מתנים  ההקדש שבעת אלא מעילה בהם שיש בדברים נאמר
לחפץ, זקוק ההקדש בו מוגבל זמן למשך תחול שהקדושה
משעה  שהרי דין בית בתנאי צורך אין לכאורה כאן אך
מעילה  איסור שאין הדין חזר הראשונה התקנה את שביטלו

באפר!
לבאר: ויש

הראשונה  התקנה את ביטלו לא חז"ל הרמב"ם לדעת
לבטל  יכול דין בית שאין משום באפר, מעילה איסור שיש
ובמנין, בחכמה ממנו גדול הוא כן אם אלא קודמו דברי
בדרגא  היו לא השנייה התקנה שבדור שהחכמים ואפשר
אין  ובזה דין', בית 'תנאי של בדרך השתמשו  ולכן זו,

התקנה  עקירת איסור משום שיש הדין נשאר כי הראשונה,
שהקדושה  מתנים ההקדש ובעת מאחר אך באפר, מעילה
לחולין  יוצא האפר מכן לאחר השריפה, שעת עד רק תחול

ממילא.
ב) נא, מנחות הגרי"ז (חידושי
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בעשיית  ואדרבה היום, עבודות לכל מכאן למדים עבירה,
הכהן  כפרת (ולא ישראל כלל כפרת תלויה שבהם השעירים

החטא. מן שמור שיהא שצריך שכן כל בלבד) וביתו

עשר  חמשה כל "עבודת זו בהלכה הרמב"ם ומלשון
בכל  דין שזהו מובן נשוי" גדול בכהן הכל אלו... בהמות

היום א)עבודות סי' יומא אריאל .(דברות

ה'תשע"ד  תמוז ו' שישי יום ומשלם? לוקה אדם מתי

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ÏÈÚÓ ˙ÂÎÏ‰Z ïBãæa ìòBnä ìk̈©¥§¨
.BLàøa Lãwä ïî íâtM äî ílLîe ,ä÷Bì¤§©¥©¤¨©¦©Ÿ¤§Ÿ

אחרונים ועוד)הקשו מ'קכז מנ"ח מהר"נ, ציוני שכו, סי' שמואל :(דבר
"כדי  שנאמר ומשלם' לוקה אדם 'אין היא הלכה
מחייבו  אתה ואי מחייבו אתה אחת רשעה "משום רשעתו"ֿ

רשעיות" שתי ב)משום לב, הרמב"ם (כתובות פסק וכן .
תרומות ה"ו)בהלכות לוקה (פ"ו בזדון... תרומה שאכל "זר

לוקה  שאינו שאכל, מה דמי משלם ואינו אכילתה על
ומשלם"? לוקה בזדון "המועל ומדוע ומשלם".

הצל"ח דברי פי על א)ותירצו כט, אתה (פסחים 'אי שהכלל
דין  שבית בממון רק נאמר רשעיות' שתי משום  מחייבו
כפול, חיוב לחייב יכולת דין לבית אין כי לשלם, מחייב
אבל  ממון, גם לחייב בכוחם אין מלקות שחייבו ולאחר
דין  בית מפסק נובע אינו בהקדש למועל התשלומים חיוב

דין. בית ידי על מלקות שנתחייב אף לשלם עליו ולכן

מיישב: וישפה' וב'שהם
בבת  בא כשחיובם הוא ומשלם' לוקה אדם 'אין דין

שאמרו ב)אחת, ל, את (כתובות לשלם חייב תרומה שאכל זר :
ששני  כיון שמים, בידי מיתה שחייב אף לכהן התרומה דמי
קנאה  התרומה את שהגביה מיד כי כאחד, באו לא החיובים
ורק  שאכל. לאחר רק הוא מיתה וחיוב בתשלומים ונתחייב
- החיובים ששני הבליעה, לבית התרומה את לו תחבו אם
המיתה  חיוב הבליעה, בשעת כאחד באו - ותשלומים מיתה

התשלומים. את פוטר
מעל  אם גם הקרן את משלם בהקדש המועל - כאן וגם

פרוטה  משוה ה"ח)בפחות פ"ז רק (להלן חל מלקות חיוב ואילו
חיוב  כן ואם לפחות. פרוטה בשוה מההקדש כשנהנה
בתשלומים  כי כאחד, באים אינם המלקות וחיוב התשלומים
לאחר  נתחייב במלקות ואילו ההנאה בתחילת נתחייב

ומשלם. לוקה כן ועל פרוטה, בשוה שנהנה

ה'תשע"ד  תמוז ז' קודש שבת הפרה? באפר להשתמש מותר

:‰ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ÏÈÚÓ ˙ÂÎÏ‰Z änãà äøt ïëå§¥¨¨£ª¨
,àeä ïéc úéa éàðúe ...øôà äOòzL ãò äLc÷äMî da ïéìòBî£¦¨¦¤ª§§¨©¤¥¨¤¥¤§©¥¦
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ו)שנינו ז, ועל (שקלים דין... בית התקינו דברים "שבעה :

ובגמרא באפרה". מועלין יהא שלא ב)פרה נא, הקשו:(מנחות
היא" "חטאת שנאמר הפרה, באפר מעילה אין תורה מדין הרי

חכמים? כתקנת במשנה זאת מנו ומדוע אפרה, ולא היא –
באפר  מעילה אין תורה מדין אמנם הגמרא: מבארת
והשתמשו  באפר זלזלו אדם שבני חז"ל כשראו אך הפרה,
אך  מעילה, דין בזה שיהא גזרו חולין לצורכי בקביעות בו
אנשים  כי למכשול, גורמת זו שתקנה ראו מכן לאחר
הפרה  באפר מלהיטהר נמנעו למת נטמאו אם שהסתפקו
וחזרו  כמעילה, נחשב באפר והשימוש נטמאו לא שמא

מעילה. דין בה יהא שלא ותיקנו
דין  בית "ותנאי הרמב"ם לשון על לתמוה יש זה ולפי
דין' בית 'תנאי המושג הפרה": באפר אדם ימעול שלא הוא

מתנים  ההקדש שבעת אלא מעילה בהם שיש בדברים נאמר
לחפץ, זקוק ההקדש בו מוגבל זמן למשך תחול שהקדושה
משעה  שהרי דין בית בתנאי צורך אין לכאורה כאן אך
מעילה  איסור שאין הדין חזר הראשונה התקנה את שביטלו

באפר!
לבאר: ויש

הראשונה  התקנה את ביטלו לא חז"ל הרמב"ם לדעת
לבטל  יכול דין בית שאין משום באפר, מעילה איסור שיש
ובמנין, בחכמה ממנו גדול הוא כן אם אלא קודמו דברי
בדרגא  היו לא השנייה התקנה שבדור שהחכמים ואפשר
אין  ובזה דין', בית 'תנאי של בדרך השתמשו  ולכן זו,

התקנה  עקירת איסור משום שיש הדין נשאר כי הראשונה,
שהקדושה  מתנים ההקדש ובעת מאחר אך באפר, מעילה
לחולין  יוצא האפר מכן לאחר השריפה, שעת עד רק תחול

ממילא.
ב) נא, מנחות הגרי"ז (חידושי

אגרות קודש 

 ב"ה,  ד' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה אברהם משה שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ט סיון, בו מקשה על מה שכתבתי במכתבי אני בענין שיטת הרמב"ם בג"ע 

ממ"ש הרמב"ם בפירוש המשניות לסנהדרין ג"ע הוא מבחר ארץ שמן ודשן וכו' ומביא ממ"ש בכ"מ 

בעניני ג"ע. 

והנה אף כי מבוארים הדברים בכמה ספרים, אבוא בזה עכ"פ בנקודת הענין, והוא: 

כמה דרגות בג"ע, ובזה ג"ע במדריגה היותר נמוכה, שהוא ג"ע המדובר בפשטות המקראות 

התחלת התורה, והוא בעולמנו זה, שהרי אין מקרא יוצא מידי פשוטו, שמדובר שם ע"ד פירות ששייכת 

בהם אכילת הגוף ובזה מדבר הרמב"ם בפירוש המשניות האמור וג"ע זה נברא ביחד עם כל העולם 

כולו, וכמקראות הללו אלא שע"פ דברי הרמב"ם נעלם לאחרי זה ויתגלה לע"ל.

למעלה מזה ג"ע שאין בהם חומר ולא גשם, והוא לנשמות בלי גופים, ובכללות מתחלק סוג 

ב' דף  ועל שניהם מדובר בארוכה בכ"מ ומהם בזהר חלק  ועליון,  הג"ע אלו לשנים, הם ג"ע תחתון 

ר"י ואילך, יעו"ש דמוכח שהוא לנשמה בלא גוף, אלא שבכל א' דג"ע עליון ותחתון אלו כמה דרגות 

וכמבואר גם בלקו"ת ממנו העתיק כ' במכתבו הקודם.

לרבנו  בלקו"ת  הובא  והרמב"ן  הרמב"ם  של  פלוגתא  ובזה  הבא,  עולם  והוא  ישנו,  ענין  עוד 

הזקן פ' צו טו, ג, שלדעת הרמב"ם הוא ג"כ עולם הנשמות בלי גופים, והכתוב בריש פרק חלק, עוה"ב 

הוא ענין בפ"ע )שהרי שם מוכרח שהוא לנשמה בגופים, עיי"ש( ולדעת הרמב"ן, העוה"ב הוא לנשמות 

במכתבו  שמצטט  מהמקומות  סתירה  שאין  מובן  האמור  וע"פ  דתחה"מ,  הענין  הוא  והוא  בגופים, 

מאחד לחבירו.

דא"ג כתבתי מכבר בזה ונדפס בקובץ ליובאוויטש ט-י. ובודאי נמצא אצל מי באה"ק ת"ו.

בברכה לבשו"ט, 

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

 ב"ה,  ד' תמוז, תשי"ח

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה ירחמיאל שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו מהכנסתם לדירה חדשה - הנה יה"ר מהשי"ת שיהי' משנה מקום משנה 

מזל לטובה ולברכה בגשמיות וברוחניות.

בברכה לבשו"ט בעבוה"ק בהפ' המעינות. 

- עכ"פ מקוה  - מובן שצריך להשתדל בכל עוז לעשות מקוה בשכונתם  במש"כ ע"ד המקוה 

לאנשים לחוד. ואין לך דבר העומד בפני הרצון. ובפרט ענין נעלה כזה. ועיין לקו"ת תבוא )מג, ב( רמזי 

תהלים בסו"ס אור תורה להה"מ ע"ד הבעש"ט ועוד.
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העֹוף ‡. עֹולת אֹו העֹוף, ּבעֹולת ׁשּנתערבה העֹוף ְְְִֶַַַַָָָָָחּטאת
ּברּבֹוא אחד אפּלּו - העֹוף ּבחּטאת [עשרת ׁשּנתערבה ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ

ּבׁשהיּואלפים] אמּורים? ּדברים ּבּמה ימּותּו. ּכּלן -ְְֲִִֶֶַָָָָֻ
אבל  עֹולה; וזֹו חּטאת זֹו הּבעלים, לקיחת ּבׁשעת ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָֹמפרׁשֹות
ולא  עֹולה, ּומהן חּטאת מהן לחֹובתֹו, עֹופֹות הביא ְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹאם
ּבחֹובה  עֹולה אֹו חּטאת ונתערבה סתּומֹות, ּכּלן אּלא ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָֻּפרׁש

בקן]זֹו ועולה]הּסתּומה[- חטאת בה להן [שיש יׁש - ְֵֶַָָ
אחרים. ֲִִִֵּדינים

זֹו·. ּבחֹובה חּטאת נתערבה אם ּדיניהם? ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָוכיצד
ּבלבד; ׁשּבחֹובה חּטאֹות מנין אּלא ּכׁשר אין ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּסתּומה,
ּבהן  ׁשּנתערבה החּטאת עם ׁשּבחֹובה, העֹולֹות מנין ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָאבל

ּבעֹולֹות  חּטאת נתערבה ׁשהרי ּפסּולין, -. ְְְְֲִִֵֶַָָָ
ּבחּטאת‚. ׁשּתים החֹובה היתה אם ,התערבו לפיכ -] ְְְְִִִַַַָָָָָ

וחצי  למטה קן חצי והזה סתומות, בארבע חטאות שתי

החֹובהלמעלה] חצי -הקן]- ויראה [ ּפסּול; וחציּה ּכׁשר, ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָ
חּטאת. ּכמעׂשה למּטה ּכּלם עֹוׂשה ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶַַַָָָֻלי

ּכׁשר „. אין הּסתּומה, זֹו ּבחֹובה עֹולה נתערבה אם ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָוכן
ׁשּבחֹובה, החּטאֹות מנין אבל ׁשּבחֹובה; עֹולֹות מנין ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָאּלא
עֹולה  נתערבה ׁשהרי ּפסּולין, - ּבהן ׁשּנתערבה העֹולה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָעם
העֹולֹות  על מרּבה הּסתּומה החֹובה ׁשהיתה ּבין ְְְְֵֶַַַַָָָָָָָֻּבחּטאֹות;
החֹובה  על מרּבין העֹולֹות ׁשהיּו ּבין ּבּה, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשּנתערבּו
מנין  אּלא ּכׁשר אין - ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשהיּו ּבין ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּסתּומה,

ׁשּבחֹובה  -עֹולֹות ּבעֹולה ׁשּתים החֹובה היתה אם לפיכ . ְְְְִִִֶַַַָָָָָָ
עֹוׂשה  ׁשהּוא לי ויראה ּפסּול; וחציּה ּכׁשר, החֹובה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָחצי

עֹולה. ּכמעׂשה למעלה ְְְֲֵַַָָָֻּכּלן
סתּומה‰. איז חֹובה פירש שלא קן ואיזו [- לחטאת ו ְָָ

ׁשּתיהן לעולה] ׁשהיּו ּבין ׁשּנתערבּו, סתּומה אחרת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוחֹובה
ׁשמֹות, מּׁשני אֹו זבים, קּני עם זבים קּני ּכגֹון אחד, ְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָמּׁשם
לאדם  ׁשּתיהן ׁשהיּו ּבין יֹולדֹות, קּני עם זבים קּני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּכגֹון

אם - לׁשנים ׁשהיּו ּבין ׁשוֹותאחד, ׁשניהן ,[במספרם]היּו ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
אֹו למעלה, הּכל ׁשעׂשה ּבין ּפסּול; ּומחצה ּכׁשר ְְֱֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמחצה
לעֹולם  - למּטה וחצין למעלה חצין עׂשה אֹו למּטה, ְְְְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּכל
וחצין  עֹולה חצין ׁשהּכל מּפני ּפסּול, ּומחצה ּכׁשר ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹמחצה
הּכל  עׂשה אם - למעלה והעֹולה למּטה והחּטאת ְְְְְִַַַַַַָָָָָָָָֹחּטאת,
למּטה, ּכּלן עׂשה ואם העֹולֹות; והן ּכׁשרֹות חצין ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָֻלמעלה,
למּטה  וחצין למעלה חצין עׂשה החּטאֹות. והן ּכׁשרֹות ְְְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָחצין
והּוא  הּתערבת, מּפני ּכׁשר, למעלה ׁשּנעׂשה החצי חצי -ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

חּטאֹות. והּוא ּכׁשר, מּטה ׁשל החצי וחצי ְֲִִֵֵֶַַַַָָָעֹולֹות;

.Â,מּזֹו גדֹולה זֹו ׁשּנתערבּו הּסתּומֹות החֹובֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֶַַָָָהיּו
עׂשה  אם - ׁשּׁשה והּׁשנּיה עֹופֹות ארּבעה אחת ׁשהיתה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָּכגֹון
ּומחצה  ּפסּול מחצה - למּטה הּכל עׂשה אֹו למעלה, ְְְֱֱֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּכל

-ּכׁשר  למעלה וחצין למּטה חצין עׂשה ׁשּבארנּו. מּטעם , ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
עׂשה, מּדעּתֹו ואם ּכׁשר; הּמּועט כן, עׂשה ׁשּׁשאל אחר ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָאם

ּכׁשר. ְֵֶַָֻהמרּבה
.Ê למעל חצין מּדעּתֹו הּכהן ׁשעׂשה ּכל הּכלל: וחצין זה ה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

- ּולמּטה למעלה אחד מּׁשל יהיה ׁשּלא אפׁשר ואי ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלמּטה,
קרּבנֹותיו  ׁשּמקצת ידּוע ודבר הֹואיל ּכׁשר; המרּבה זה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהרי

ּכׁשרים  קרּבנֹותיו ּכל יהיּו למּטה, ּומקצתן .למעלה ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
.Á קּניהם דמי ׁשּנתנּו אֹו ּבערּבּוב, קּניהם ׁשּלקחּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשנים

ׁשּירצה  ּולאיזה חּטאת, יקריב הּכהן ׁשּירצה לאיזה - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹלּכהן
עֹולה  הּבעלים יקריב ּבלקיחת אּלא מתּפרׁשין הּקּנין ׁשאין ; ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכהן, ּבעׂשּית ְְֲִֵֵֶַַַַֹאֹו
.Ë,למעלה ׁשּתיהן עׂשה - ועֹולֹות חּטאֹות הּכהן לפני ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהיּו

חצין  עׂשה ּפסּול. ּומחצה ּכׁשר מחצה - למּטה ׁשּתיהן ְְְֱֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאֹו
ׁשעׂשה  הם החּטאֹות אם ידע ולא למּטה, וחצין ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹלמעלה
העֹולֹות  אֹומר: ׁשאני ּפסּול; הּכל הרי - העֹולֹות אֹו ְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹלמּטה

למעלה  והחּטאֹות למּטה, ׁשעׂשה .הן ְְְְֵֶַַַַָָָָָ
.È ואחד חּטאֹות אחד עֹופֹות, צּבּורי ׁשלׁשה לפניו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹהיּו

ּפרׁשֹו ולא חּטאֹות, וחציֹו עֹולֹות חציֹו סתּום והאחד ְְְְְְֵֶֶֶַָָָָֹעֹולֹות,
ּומחצה  ּכׁשר מחצה - למּטה אֹו למעלה ּכּלן עׂשה אם -ְְְֱֱִֵֶֶַַָָָָָָָָֻ

.ּפסּול  ָ
.‡È אּלא הּכׁשר אין - למּטה וחצין למעלה חצין ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָעׂשה

והּוא  למּטה, וחציֹו למעלה חציֹו ׁשעׂשה ּבלבד ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָהּסתּום
אינֹו הּכהן ׁשהרי לׁשניהם; ועֹולה הּבעלים, ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹמתחּלק
ּוׁשני  הּסתּום. היה מהן זה ּולאי ּפרׁש מהן זה לאי ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיֹודע
עׂשה  איזֹו ידע לא ׁשהרי ּפסּולין, - המפרׁשין ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהּצּבּורין
למּטה  נעׂשית העֹולה וׁשּמא למּטה, עׂשה ואיזֹו ְְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָלמעלה

למעלה  .והחּטאת ְְְַַַָָ

ט  ¤¤ּפרק
סתּומה‡. ]קן לעולה ואיזו לחטאת איזו פירש שלא -] ְֵָ

העֹופֹות לבין ׁשּפרח אֹו לאויר, ּגֹוזל מּמּנה [שדינם]ׁשּפרח ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
לּׁשני. זּוג יּקח - אחד ּגֹוזל ׁשּמת אֹו ּכּלן, ִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּימּותּו

לבין·. אחרות]ּפרח אחד [קינים ּופֹוסל ּפסּול, - הּקרבֹות ְְֵֵֵֶַַָָָ
ּפסּול  הּקרבֹות, לבין סתּומה מּקן הּפֹורח ׁשהּגֹוזל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכנגּדֹו;
לעׂשרה  הּסתּום מן ּגֹוזל ּפרח ּכיצד? ּכנגּדֹו. אחד ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּופֹוסל
למעלה, וׁשּׁשה למּטה חמּׁשה עׂשה אם - סתּומֹות ְְְְְֲִִִַַָָָָָָעֹופֹות
וארּבע  מעלה, ׁשל מהּׁשּׁשה ּכׁשרֹות עֹולֹות חמׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָהרי
ׁשאני  למּטה; ׁשּנעׂשּו עֹופֹות מהחמּׁשה ּכׁשרֹות ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָחּטאֹות
מּטה. ׁשל מהחמּׁשה אחד הּוא הּפֹורח, הּגֹוזל ׁשּמא ֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאֹומר:

נמצא ‚. - למעלה וחמּׁשה למּטה ׁשּׁשה מהן עׂשה אם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָוכן
ׁשהּגֹוזל  אֹומר, ׁשאני עֹולֹות; וארּבע חּטאֹות חמׁש ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּכׁשר
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- ּתׁשעה מהעׂשרה, הּכׁשר נמצא מעלה. ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמהחמּׁשה
אחד  ּפסל עֹופֹות הרי וארּבעה סתּומֹות עֹופֹות ארּבעה . ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָ

ּפרח  סתּומֹות, ּפסל ׁשנּיֹות - לּׁשנּיֹות הראׁשֹונֹות מן אחד ְְְִִִִֶַַַָָָָ
הּׁשנּיֹות  מן אחד חזר ׁשּנתערבּו, אחר הּׁשנּיֹות. מן ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָאחד
הּכׁשר  ונמצא הראׁשֹונֹות; מן אחד ּפסל - לראׁשֹונֹות ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָּופרח

הראׁשֹונֹות ּבלבד.[נשארו]מן ׁשּתים ְְִִִִַַָ
הּיֹום „. ּכל אפּלּו לּׁשנּיֹות, הראׁשֹונֹות מן ּופרח אחד ְֲִִִִֶַַַַָָָָָחזר

ּכּלן  מערבֹות הן ׁשאפּלּו זה; על יתר להפסיד מֹוסיף אין -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
ּפסּול  ּומחצה ּכׁשר מחצה - ּבזֹו ׁשּבארנּו.זֹו ּכמֹו , ְְֱֱֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּובּׁשליׁשי ‰. ארּבעה, ּובּׁשני עֹופֹות, ׁשני ּבֹו יׁש אחד ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָצּבּור
ׁשנים  ּובּׁשּׁשי עׂשרה, ּובחמיׁשי ׁשמֹונה, ּוברביעי ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָָׁשּׁשה,
הראׁשֹונה  מן ּגֹוזל ּופרח עׂשר, ארּבעה ּובּׁשביעי ְְִִִִַַַָָָָָָָָָָעׂשר,
לרביעית, ּומּׁשליׁשית לּׁשליׁשית, הּׁשנּיה מן ואחד ְְְְְְִִִִִִִִִִֶַַַָָָָלּׁשנּיה,
ּומּׁשּׁשית  לּׁשּׁשית, ּומחמיׁשית לחמיׁשית, ְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵַַּומרביעית
ׁשחזר  עד לצּבּור, מּצּבּור ּופרח אחד וחזר ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָלּׁשביעית,
ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - הראׁשֹון מּמּנה ׁשּפרח ֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלראׁשֹונה
ּכלּום, להם אין והּׁשנּיה הראׁשֹונה ּבחזירתֹו: ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָואחד
ארּבעה, לּה יׁש הרביעית עֹופֹות, ׁשני לּה יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָוהּׁשליׁשית
הּׁשביעית  ׁשמֹונה, לּה יׁש הּׁשּׁשית ׁשּׁשה, לּה יׁש ְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָהחמיׁשית
לזֹו, מּזֹו ׁשנּיה ּפעם ּופרח אחד חזר עׂשרה. ׁשנים לּה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׁש
ׁשחזר  עד מּמּנה לׁשּלמעלה האחרֹונה מן ּופרח ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוחזר
ּבחזירתֹו: ואחד ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָלראׁשֹונה
ׁשני  לּה יׁש החמיׁשית ּכלּום, להם אין והרביעית ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּׁשליׁשית
לּה יׁש והּׁשביעית ארּבעה, לּה יׁש והּׁשּׁשית ּכׁשרים, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָעֹופֹות
ּפעם  וחזר לזֹו, מּזֹו ּגֹוזל ׁשליׁשית ּפעם ּפרח ְְֲִִִַַַַַַָָָָָָעׂשרה.
ּבחזירתֹו ואחד ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - לזֹו מּזֹו :רביעית ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

לּה נׁשארּו והּׁשביעית ּכּלן, נפסלּו והּׁשּׁשית ְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַָָֻהחמיׁשית
למּטן  ׁשבע עׂשר הארּבעה ּכׁשּיעׂשה ּכׁשרין. עֹופֹות ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשמֹונה
ּפסּולין, והּׁשּׁשה ּכׁשרין מהן ׁשמֹונה יהיּו - למעלן  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָוׁשבע

ּובחזירה  ּבהליכה ׁשּפרחּו אּלּו ּגֹוזלֹות ּתערבת .מּפני ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
.Â- למפרׁשת הּסתּומה מן ּפרח מפרׁשת, וקן סתּומה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹקן

לּׁשני זּוג מהסתומה]יּקח אחד [הנשאר ׁשּפרח אֹו חזר, . ִִֵֶֶַַַַָָָ
עֹולה  היה אם ׁשּפרח זה ידע ולא לסתּומה, המפרׁשֹות ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹמן
עֹולה  ׁשאם ׁשּבּסתּומה; העֹופֹות ּכל ימּותּו - חּטאת ְִֶֶַַָָָָָָאֹו
חּטאת  ואם ּפסּולֹות, ׁשּבּה החּטאֹות ּכל - ּבהן ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָנתערבה
ימּותּו לפיכ ּפסּולֹות; ׁשּבּה העֹולֹות ּכל - ּבהן ְְְְִִֶֶָָָָָָָָנתערבה

ָֻּכּלן.
.Ê מן ּפרח ּבאמצע, ּוסתּומה מּכאן ועֹולה מּכאן ְְְִִִֶַַַָָָָָָָחּטאת

ּכלּום, הפסיד לא - היל ואחד היל אחד לּצדדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהאמצע
ׁשהל וזה חּטאת, החּטאֹות אצל ׁשהל 'זה יאמר: ְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאּלא
אחד  ּופרח ׁשּנתערבּו, אחר חזר הּוא'. עֹולה העֹולֹות ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאצל
ימּותּו, האמצעּיים הּׁשנים - לאמצע מּכאן ואחד ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָמּכאן
יקרבּו אּלּו והּצדדין, מערבין; ועֹולה חּטאת הן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשהרי
- לּצדדין האמצעּיים מן ּפרח ּכׁשהיּו. עֹולה ואּלּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָחּטאת
וחּטאֹות  ּבחּטאֹות נתערבה עֹולה ׁשּמא ימּותּו; ְְְִֶַַַָָָָָָָָֻּכּלן

.ּבעֹולֹות  ָ

י  ¤¤ּפרק
ׁשאמרה ‡. ילדה האּׁשה - זכר' ּכׁשאלד קן עלי 'הרי : ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָ

ּכמֹו עֹולה והן לנדרּה, ׁשנים עֹופֹות: ארּבעה מביאה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָזכר,
לחֹובתּהׁשּבארנּו ּוׁשנים ,[- יולדת והן [ככל לדה, מּׁשּום ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

צרי ׁשהּכהן למד, נמצאת חּטאת. ואחד עֹולה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאחד
ּפרידין ׁשלׁש למּטן.[עופות]לעׂשֹות אחת ּופרידה למעלה, ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָֹ

נמל ולא למּטן ּוׁשּתים למעלן ׁשּתים ועׂשה לא טעה -] ְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹ
עולה] ואיזו חטאת איזו האשה: עֹוד שאל להביא צריכה -ְְִִָָ

למעלה. ויקריבּנה אחת, אמּורים?ּפרידה ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָ
ּכּלן  אֹו ּתֹורין ּכּלן ׁשהיּו אחד, מּמין הארּבעה  ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻֻּבׁשהביאה
ועׂשה  יֹונה, ּבני ׁשני עם תֹורין ׁשּתי היּו אם אבל יֹונה; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָָּבני
ּובן  ּתֹור עֹוד להביא צריכה - למּטה ּוׁשּתים למעלה ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָׁשּתים
ׁשאם  חֹובתּה. ידי לצאת ּכדי למעלה ׁשּתיהן ויעׂשה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיֹונה,
למעלה  ּתֹור צריכה למּטה, הּתֹורין ׁשּתי ּבּתחּלה ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָעׂשה
צריכה  למּטה, הּיֹונה ּבני ׁשני עׂשה ואם חֹובתּה; ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָלהׁשלים

חֹובתּה להׁשלים למעלה יֹונה חֹובתֹוּבן מביא אדם ׁשאין ; ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
אֹו ּתֹורין ׁשניהן אֹו אּלא יֹונה, ּבן ואחד ּתֹור אחד ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָּגֹוזל

יֹונה. ּבני ְְֵֵֶָׁשניהן
לחֹובתי',·. ואּלּו לנדרי 'אּלּו לּכהן: ואמרה נדרּה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּפרׁשה

ידע  ולא למּטה, ּוׁשּתים למעלה ׁשּתים הּכהן אֹותן ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹועׂשה
עֹופֹות, ׁשלׁשה להביא צריכה - למעלה עׂשה מהן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאיזה

הּׁשנ  ויעׂשּו חֹובתּה, להׁשלים ואחד לנדרּה ים ׁשנים ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ
נעׂשּו נדר ׁשל ׁשנים וׁשּמא נדרּה, ּפרׁשה ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלמעלה;
ּבׁשהביאה  אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפסּולֹות. ׁשהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָלמּטה,
אם  אבל אחד; מּמין מהן ּבׁשנים נדרּה ׁשּפרׁשה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהארּבעה
ׁשּפרׁשה  מּמין ׁשנים - אחרים ארּבעה ּתביא מינין, ׁשני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהיּו
יהיּו ׁשּתרצה מין מאיזה ּוׁשנים לנדרּה, יעׂשּו נדרּה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו

למּטה  ואחד למעלה אחד ויעׂשּו .לחֹובתּה, ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָ
ׁשּתי [מין]קבעה‚. עלי הרי זכר, אלד 'אם ואמרה: נדרּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָ

לנדרּה ׁשנים עֹופֹות, ארּבעה והביאה וילדה, ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָתֹורים',
ולא  למּטה, ּוׁשנים למעלה ׁשנים ועׂשה לחֹובתּה, ְְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹּוׁשנים
היא  וגם למּטה, נעׂשה איזה ולא למעלה נעׂשה איזה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹידע
אם  ּבתֹורים אם נדרּה, קבעה מין ּבאיזה ידעה ולא ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָֹׁשכחה
ּבני  ׁשני עם תֹורים ׁשּתי להביא צריכה זֹו הרי - יֹונה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵָָָּבבני
אחד  ּגֹוזל ותביא למעלה, ארּבעּתן ויעׂשּו לנדרּה, ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָיֹונה

שתרצה] מין למעלה;[מאיזה ויעׂשה חֹובתּה, ְְְְְִֵֶַַָָָָלהׁשלים
חּטאת. ׁשהם למּטה ׁשנים עׂשה ּדברים ׁשּכבר ּבּמה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

אם  אבל אחד; מּמין ּתחּלה הארּבעה ּבׁשהביאה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָאמּורים?
תֹורים  ׁשּתי - עֹופֹות ׁשּׁשה להביא צריכה מינין, ׁשני ְְְְִִִִִִֵֵָָָָהיּו
אֹו תֹורים ׁשּתי לחֹובתּה ותביא לנדרּה, יֹונה ּבני ׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָעם
אם  וכן למּטה. ואחד למעלה אחד להעׂשֹות יֹונה ּבני ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשני
ועׂשה, הּכהן והל לֹו, ּנתנה מה וׁשכחה לּכהן, ְְְְְְֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹֹנתנתם
למּטה, הּכל אם למעלה הּכל אם עׂשה, היכן יֹודע ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹואינֹו
ׁשּתי  ּתביא זֹו הרי - למּטה ּומחצה למעלה מחצה ְְְְֱֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָאֹו
ׁשני  אֹו תֹורים ׁשּתי ותביא לנדרּה, יֹונה ּבני ׁשני עם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָתֹורים

לחֹובתּה יֹונה .ּבני ְְֵָָָ
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העֹוף ‡. עֹולת אֹו העֹוף, ּבעֹולת ׁשּנתערבה העֹוף ְְְִֶַַַַָָָָָחּטאת
ּברּבֹוא אחד אפּלּו - העֹוף ּבחּטאת [עשרת ׁשּנתערבה ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ

ּבׁשהיּואלפים] אמּורים? ּדברים ּבּמה ימּותּו. ּכּלן -ְְֲִִֶֶַָָָָֻ
אבל  עֹולה; וזֹו חּטאת זֹו הּבעלים, לקיחת ּבׁשעת ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָֹמפרׁשֹות
ולא  עֹולה, ּומהן חּטאת מהן לחֹובתֹו, עֹופֹות הביא ְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹאם
ּבחֹובה  עֹולה אֹו חּטאת ונתערבה סתּומֹות, ּכּלן אּלא ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָֻּפרׁש

בקן]זֹו ועולה]הּסתּומה[- חטאת בה להן [שיש יׁש - ְֵֶַָָ
אחרים. ֲִִִֵּדינים

זֹו·. ּבחֹובה חּטאת נתערבה אם ּדיניהם? ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָוכיצד
ּבלבד; ׁשּבחֹובה חּטאֹות מנין אּלא ּכׁשר אין ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּסתּומה,
ּבהן  ׁשּנתערבה החּטאת עם ׁשּבחֹובה, העֹולֹות מנין ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָאבל

ּבעֹולֹות  חּטאת נתערבה ׁשהרי ּפסּולין, -. ְְְְֲִִֵֶַָָָ
ּבחּטאת‚. ׁשּתים החֹובה היתה אם ,התערבו לפיכ -] ְְְְִִִַַַָָָָָ

וחצי  למטה קן חצי והזה סתומות, בארבע חטאות שתי

החֹובהלמעלה] חצי -הקן]- ויראה [ ּפסּול; וחציּה ּכׁשר, ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָ
חּטאת. ּכמעׂשה למּטה ּכּלם עֹוׂשה ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶַַַָָָֻלי

ּכׁשר „. אין הּסתּומה, זֹו ּבחֹובה עֹולה נתערבה אם ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָוכן
ׁשּבחֹובה, החּטאֹות מנין אבל ׁשּבחֹובה; עֹולֹות מנין ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָאּלא
עֹולה  נתערבה ׁשהרי ּפסּולין, - ּבהן ׁשּנתערבה העֹולה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָעם
העֹולֹות  על מרּבה הּסתּומה החֹובה ׁשהיתה ּבין ְְְְֵֶַַַַָָָָָָָֻּבחּטאֹות;
החֹובה  על מרּבין העֹולֹות ׁשהיּו ּבין ּבּה, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשּנתערבּו
מנין  אּלא ּכׁשר אין - ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשהיּו ּבין ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּסתּומה,

ׁשּבחֹובה  -עֹולֹות ּבעֹולה ׁשּתים החֹובה היתה אם לפיכ . ְְְְִִִֶַַַָָָָָָ
עֹוׂשה  ׁשהּוא לי ויראה ּפסּול; וחציּה ּכׁשר, החֹובה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָחצי

עֹולה. ּכמעׂשה למעלה ְְְֲֵַַָָָֻּכּלן
סתּומה‰. איז חֹובה פירש שלא קן ואיזו [- לחטאת ו ְָָ

ׁשּתיהן לעולה] ׁשהיּו ּבין ׁשּנתערבּו, סתּומה אחרת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוחֹובה
ׁשמֹות, מּׁשני אֹו זבים, קּני עם זבים קּני ּכגֹון אחד, ְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָמּׁשם
לאדם  ׁשּתיהן ׁשהיּו ּבין יֹולדֹות, קּני עם זבים קּני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּכגֹון

אם - לׁשנים ׁשהיּו ּבין ׁשוֹותאחד, ׁשניהן ,[במספרם]היּו ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
אֹו למעלה, הּכל ׁשעׂשה ּבין ּפסּול; ּומחצה ּכׁשר ְְֱֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמחצה
לעֹולם  - למּטה וחצין למעלה חצין עׂשה אֹו למּטה, ְְְְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּכל
וחצין  עֹולה חצין ׁשהּכל מּפני ּפסּול, ּומחצה ּכׁשר ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹמחצה
הּכל  עׂשה אם - למעלה והעֹולה למּטה והחּטאת ְְְְְִַַַַַַָָָָָָָָֹחּטאת,
למּטה, ּכּלן עׂשה ואם העֹולֹות; והן ּכׁשרֹות חצין ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָֻלמעלה,
למּטה  וחצין למעלה חצין עׂשה החּטאֹות. והן ּכׁשרֹות ְְְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָחצין
והּוא  הּתערבת, מּפני ּכׁשר, למעלה ׁשּנעׂשה החצי חצי -ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

חּטאֹות. והּוא ּכׁשר, מּטה ׁשל החצי וחצי ְֲִִֵֵֶַַַַָָָעֹולֹות;

.Â,מּזֹו גדֹולה זֹו ׁשּנתערבּו הּסתּומֹות החֹובֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֶַַָָָהיּו
עׂשה  אם - ׁשּׁשה והּׁשנּיה עֹופֹות ארּבעה אחת ׁשהיתה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָּכגֹון
ּומחצה  ּפסּול מחצה - למּטה הּכל עׂשה אֹו למעלה, ְְְֱֱֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּכל

-ּכׁשר  למעלה וחצין למּטה חצין עׂשה ׁשּבארנּו. מּטעם , ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
עׂשה, מּדעּתֹו ואם ּכׁשר; הּמּועט כן, עׂשה ׁשּׁשאל אחר ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָאם

ּכׁשר. ְֵֶַָֻהמרּבה
.Ê למעל חצין מּדעּתֹו הּכהן ׁשעׂשה ּכל הּכלל: וחצין זה ה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

- ּולמּטה למעלה אחד מּׁשל יהיה ׁשּלא אפׁשר ואי ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלמּטה,
קרּבנֹותיו  ׁשּמקצת ידּוע ודבר הֹואיל ּכׁשר; המרּבה זה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהרי

ּכׁשרים  קרּבנֹותיו ּכל יהיּו למּטה, ּומקצתן .למעלה ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
.Á קּניהם דמי ׁשּנתנּו אֹו ּבערּבּוב, קּניהם ׁשּלקחּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשנים

ׁשּירצה  ּולאיזה חּטאת, יקריב הּכהן ׁשּירצה לאיזה - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹלּכהן
עֹולה  הּבעלים יקריב ּבלקיחת אּלא מתּפרׁשין הּקּנין ׁשאין ; ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכהן, ּבעׂשּית ְְֲִֵֵֶַַַַֹאֹו
.Ë,למעלה ׁשּתיהן עׂשה - ועֹולֹות חּטאֹות הּכהן לפני ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהיּו

חצין  עׂשה ּפסּול. ּומחצה ּכׁשר מחצה - למּטה ׁשּתיהן ְְְֱֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאֹו
ׁשעׂשה  הם החּטאֹות אם ידע ולא למּטה, וחצין ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹלמעלה
העֹולֹות  אֹומר: ׁשאני ּפסּול; הּכל הרי - העֹולֹות אֹו ְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹלמּטה

למעלה  והחּטאֹות למּטה, ׁשעׂשה .הן ְְְְֵֶַַַַָָָָָ
.È ואחד חּטאֹות אחד עֹופֹות, צּבּורי ׁשלׁשה לפניו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹהיּו

ּפרׁשֹו ולא חּטאֹות, וחציֹו עֹולֹות חציֹו סתּום והאחד ְְְְְְֵֶֶֶַָָָָֹעֹולֹות,
ּומחצה  ּכׁשר מחצה - למּטה אֹו למעלה ּכּלן עׂשה אם -ְְְֱֱִֵֶֶַַָָָָָָָָֻ

.ּפסּול  ָ
.‡È אּלא הּכׁשר אין - למּטה וחצין למעלה חצין ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָעׂשה

והּוא  למּטה, וחציֹו למעלה חציֹו ׁשעׂשה ּבלבד ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָהּסתּום
אינֹו הּכהן ׁשהרי לׁשניהם; ועֹולה הּבעלים, ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹמתחּלק
ּוׁשני  הּסתּום. היה מהן זה ּולאי ּפרׁש מהן זה לאי ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיֹודע
עׂשה  איזֹו ידע לא ׁשהרי ּפסּולין, - המפרׁשין ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהּצּבּורין
למּטה  נעׂשית העֹולה וׁשּמא למּטה, עׂשה ואיזֹו ְְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָלמעלה

למעלה  .והחּטאת ְְְַַַָָ

ט  ¤¤ּפרק
סתּומה‡. ]קן לעולה ואיזו לחטאת איזו פירש שלא -] ְֵָ

העֹופֹות לבין ׁשּפרח אֹו לאויר, ּגֹוזל מּמּנה [שדינם]ׁשּפרח ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
לּׁשני. זּוג יּקח - אחד ּגֹוזל ׁשּמת אֹו ּכּלן, ִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּימּותּו

לבין·. אחרות]ּפרח אחד [קינים ּופֹוסל ּפסּול, - הּקרבֹות ְְֵֵֵֶַַָָָ
ּפסּול  הּקרבֹות, לבין סתּומה מּקן הּפֹורח ׁשהּגֹוזל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכנגּדֹו;
לעׂשרה  הּסתּום מן ּגֹוזל ּפרח ּכיצד? ּכנגּדֹו. אחד ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּופֹוסל
למעלה, וׁשּׁשה למּטה חמּׁשה עׂשה אם - סתּומֹות ְְְְְֲִִִַַָָָָָָעֹופֹות
וארּבע  מעלה, ׁשל מהּׁשּׁשה ּכׁשרֹות עֹולֹות חמׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָהרי
ׁשאני  למּטה; ׁשּנעׂשּו עֹופֹות מהחמּׁשה ּכׁשרֹות ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָחּטאֹות
מּטה. ׁשל מהחמּׁשה אחד הּוא הּפֹורח, הּגֹוזל ׁשּמא ֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאֹומר:

נמצא ‚. - למעלה וחמּׁשה למּטה ׁשּׁשה מהן עׂשה אם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָוכן
ׁשהּגֹוזל  אֹומר, ׁשאני עֹולֹות; וארּבע חּטאֹות חמׁש ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּכׁשר
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- ּתׁשעה מהעׂשרה, הּכׁשר נמצא מעלה. ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמהחמּׁשה
אחד  ּפסל עֹופֹות הרי וארּבעה סתּומֹות עֹופֹות ארּבעה . ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָ

ּפרח  סתּומֹות, ּפסל ׁשנּיֹות - לּׁשנּיֹות הראׁשֹונֹות מן אחד ְְְִִִִֶַַַָָָָ
הּׁשנּיֹות  מן אחד חזר ׁשּנתערבּו, אחר הּׁשנּיֹות. מן ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָאחד
הּכׁשר  ונמצא הראׁשֹונֹות; מן אחד ּפסל - לראׁשֹונֹות ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָּופרח

הראׁשֹונֹות ּבלבד.[נשארו]מן ׁשּתים ְְִִִִַַָ
הּיֹום „. ּכל אפּלּו לּׁשנּיֹות, הראׁשֹונֹות מן ּופרח אחד ְֲִִִִֶַַַַָָָָָחזר

ּכּלן  מערבֹות הן ׁשאפּלּו זה; על יתר להפסיד מֹוסיף אין -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
ּפסּול  ּומחצה ּכׁשר מחצה - ּבזֹו ׁשּבארנּו.זֹו ּכמֹו , ְְֱֱֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּובּׁשליׁשי ‰. ארּבעה, ּובּׁשני עֹופֹות, ׁשני ּבֹו יׁש אחד ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָצּבּור
ׁשנים  ּובּׁשּׁשי עׂשרה, ּובחמיׁשי ׁשמֹונה, ּוברביעי ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָָׁשּׁשה,
הראׁשֹונה  מן ּגֹוזל ּופרח עׂשר, ארּבעה ּובּׁשביעי ְְִִִִַַַָָָָָָָָָָעׂשר,
לרביעית, ּומּׁשליׁשית לּׁשליׁשית, הּׁשנּיה מן ואחד ְְְְְְִִִִִִִִִִֶַַַָָָָלּׁשנּיה,
ּומּׁשּׁשית  לּׁשּׁשית, ּומחמיׁשית לחמיׁשית, ְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵַַּומרביעית
ׁשחזר  עד לצּבּור, מּצּבּור ּופרח אחד וחזר ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָלּׁשביעית,
ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - הראׁשֹון מּמּנה ׁשּפרח ֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלראׁשֹונה
ּכלּום, להם אין והּׁשנּיה הראׁשֹונה ּבחזירתֹו: ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָואחד
ארּבעה, לּה יׁש הרביעית עֹופֹות, ׁשני לּה יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָוהּׁשליׁשית
הּׁשביעית  ׁשמֹונה, לּה יׁש הּׁשּׁשית ׁשּׁשה, לּה יׁש ְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָהחמיׁשית
לזֹו, מּזֹו ׁשנּיה ּפעם ּופרח אחד חזר עׂשרה. ׁשנים לּה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׁש
ׁשחזר  עד מּמּנה לׁשּלמעלה האחרֹונה מן ּופרח ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוחזר
ּבחזירתֹו: ואחד ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָלראׁשֹונה
ׁשני  לּה יׁש החמיׁשית ּכלּום, להם אין והרביעית ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּׁשליׁשית
לּה יׁש והּׁשביעית ארּבעה, לּה יׁש והּׁשּׁשית ּכׁשרים, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָעֹופֹות
ּפעם  וחזר לזֹו, מּזֹו ּגֹוזל ׁשליׁשית ּפעם ּפרח ְְֲִִִַַַַַַָָָָָָעׂשרה.
ּבחזירתֹו ואחד ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - לזֹו מּזֹו :רביעית ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

לּה נׁשארּו והּׁשביעית ּכּלן, נפסלּו והּׁשּׁשית ְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַָָֻהחמיׁשית
למּטן  ׁשבע עׂשר הארּבעה ּכׁשּיעׂשה ּכׁשרין. עֹופֹות ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשמֹונה
ּפסּולין, והּׁשּׁשה ּכׁשרין מהן ׁשמֹונה יהיּו - למעלן  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָוׁשבע

ּובחזירה  ּבהליכה ׁשּפרחּו אּלּו ּגֹוזלֹות ּתערבת .מּפני ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
.Â- למפרׁשת הּסתּומה מן ּפרח מפרׁשת, וקן סתּומה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹקן

לּׁשני זּוג מהסתומה]יּקח אחד [הנשאר ׁשּפרח אֹו חזר, . ִִֵֶֶַַַַָָָ
עֹולה  היה אם ׁשּפרח זה ידע ולא לסתּומה, המפרׁשֹות ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹמן
עֹולה  ׁשאם ׁשּבּסתּומה; העֹופֹות ּכל ימּותּו - חּטאת ְִֶֶַַָָָָָָאֹו
חּטאת  ואם ּפסּולֹות, ׁשּבּה החּטאֹות ּכל - ּבהן ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָנתערבה
ימּותּו לפיכ ּפסּולֹות; ׁשּבּה העֹולֹות ּכל - ּבהן ְְְְִִֶֶָָָָָָָָנתערבה

ָֻּכּלן.
.Ê מן ּפרח ּבאמצע, ּוסתּומה מּכאן ועֹולה מּכאן ְְְִִִֶַַַָָָָָָָחּטאת

ּכלּום, הפסיד לא - היל ואחד היל אחד לּצדדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהאמצע
ׁשהל וזה חּטאת, החּטאֹות אצל ׁשהל 'זה יאמר: ְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאּלא
אחד  ּופרח ׁשּנתערבּו, אחר חזר הּוא'. עֹולה העֹולֹות ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאצל
ימּותּו, האמצעּיים הּׁשנים - לאמצע מּכאן ואחד ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָמּכאן
יקרבּו אּלּו והּצדדין, מערבין; ועֹולה חּטאת הן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשהרי
- לּצדדין האמצעּיים מן ּפרח ּכׁשהיּו. עֹולה ואּלּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָחּטאת
וחּטאֹות  ּבחּטאֹות נתערבה עֹולה ׁשּמא ימּותּו; ְְְִֶַַַָָָָָָָָֻּכּלן

.ּבעֹולֹות  ָ

י  ¤¤ּפרק
ׁשאמרה ‡. ילדה האּׁשה - זכר' ּכׁשאלד קן עלי 'הרי : ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָ

ּכמֹו עֹולה והן לנדרּה, ׁשנים עֹופֹות: ארּבעה מביאה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָזכר,
לחֹובתּהׁשּבארנּו ּוׁשנים ,[- יולדת והן [ככל לדה, מּׁשּום ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

צרי ׁשהּכהן למד, נמצאת חּטאת. ואחד עֹולה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאחד
ּפרידין ׁשלׁש למּטן.[עופות]לעׂשֹות אחת ּופרידה למעלה, ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָֹ

נמל ולא למּטן ּוׁשּתים למעלן ׁשּתים ועׂשה לא טעה -] ְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹ
עולה] ואיזו חטאת איזו האשה: עֹוד שאל להביא צריכה -ְְִִָָ

למעלה. ויקריבּנה אחת, אמּורים?ּפרידה ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָ
ּכּלן  אֹו ּתֹורין ּכּלן ׁשהיּו אחד, מּמין הארּבעה  ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻֻּבׁשהביאה
ועׂשה  יֹונה, ּבני ׁשני עם תֹורין ׁשּתי היּו אם אבל יֹונה; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָָּבני
ּובן  ּתֹור עֹוד להביא צריכה - למּטה ּוׁשּתים למעלה ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָׁשּתים
ׁשאם  חֹובתּה. ידי לצאת ּכדי למעלה ׁשּתיהן ויעׂשה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיֹונה,
למעלה  ּתֹור צריכה למּטה, הּתֹורין ׁשּתי ּבּתחּלה ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָעׂשה
צריכה  למּטה, הּיֹונה ּבני ׁשני עׂשה ואם חֹובתּה; ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָלהׁשלים

חֹובתּה להׁשלים למעלה יֹונה חֹובתֹוּבן מביא אדם ׁשאין ; ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
אֹו ּתֹורין ׁשניהן אֹו אּלא יֹונה, ּבן ואחד ּתֹור אחד ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָּגֹוזל

יֹונה. ּבני ְְֵֵֶָׁשניהן
לחֹובתי',·. ואּלּו לנדרי 'אּלּו לּכהן: ואמרה נדרּה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּפרׁשה

ידע  ולא למּטה, ּוׁשּתים למעלה ׁשּתים הּכהן אֹותן ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹועׂשה
עֹופֹות, ׁשלׁשה להביא צריכה - למעלה עׂשה מהן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאיזה

הּׁשנ  ויעׂשּו חֹובתּה, להׁשלים ואחד לנדרּה ים ׁשנים ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ
נעׂשּו נדר ׁשל ׁשנים וׁשּמא נדרּה, ּפרׁשה ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלמעלה;
ּבׁשהביאה  אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפסּולֹות. ׁשהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָלמּטה,
אם  אבל אחד; מּמין מהן ּבׁשנים נדרּה ׁשּפרׁשה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהארּבעה
ׁשּפרׁשה  מּמין ׁשנים - אחרים ארּבעה ּתביא מינין, ׁשני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהיּו
יהיּו ׁשּתרצה מין מאיזה ּוׁשנים לנדרּה, יעׂשּו נדרּה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו

למּטה  ואחד למעלה אחד ויעׂשּו .לחֹובתּה, ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָ
ׁשּתי [מין]קבעה‚. עלי הרי זכר, אלד 'אם ואמרה: נדרּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָ

לנדרּה ׁשנים עֹופֹות, ארּבעה והביאה וילדה, ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָתֹורים',
ולא  למּטה, ּוׁשנים למעלה ׁשנים ועׂשה לחֹובתּה, ְְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹּוׁשנים
היא  וגם למּטה, נעׂשה איזה ולא למעלה נעׂשה איזה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹידע
אם  ּבתֹורים אם נדרּה, קבעה מין ּבאיזה ידעה ולא ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָֹׁשכחה
ּבני  ׁשני עם תֹורים ׁשּתי להביא צריכה זֹו הרי - יֹונה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵָָָּבבני
אחד  ּגֹוזל ותביא למעלה, ארּבעּתן ויעׂשּו לנדרּה, ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָיֹונה

שתרצה] מין למעלה;[מאיזה ויעׂשה חֹובתּה, ְְְְְִֵֶַַָָָָלהׁשלים
חּטאת. ׁשהם למּטה ׁשנים עׂשה ּדברים ׁשּכבר ּבּמה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

אם  אבל אחד; מּמין ּתחּלה הארּבעה ּבׁשהביאה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָאמּורים?
תֹורים  ׁשּתי - עֹופֹות ׁשּׁשה להביא צריכה מינין, ׁשני ְְְְִִִִִִֵֵָָָָהיּו
אֹו תֹורים ׁשּתי לחֹובתּה ותביא לנדרּה, יֹונה ּבני ׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָעם
אם  וכן למּטה. ואחד למעלה אחד להעׂשֹות יֹונה ּבני ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשני
ועׂשה, הּכהן והל לֹו, ּנתנה מה וׁשכחה לּכהן, ְְְְְְֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹֹנתנתם
למּטה, הּכל אם למעלה הּכל אם עׂשה, היכן יֹודע ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹואינֹו
ׁשּתי  ּתביא זֹו הרי - למּטה ּומחצה למעלה מחצה ְְְְֱֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָאֹו
ׁשני  אֹו תֹורים ׁשּתי ותביא לנדרּה, יֹונה ּבני ׁשני עם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָתֹורים

לחֹובתּה יֹונה .ּבני ְְֵָָָ
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קבעה,„. ּבּמה וׁשכחה נדרּה, וקבעה חֹובתּה ְְְְְְְִֶַָָָָָָָָָָָקבעה
ּבן  אֹו ּתֹור אחת ּופרידה לעֹולה ּכבׂש ׁשחֹובתּה ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָואפׁשר
לנדרּה ארּבעה ּפרידין, ׁשׁש ּתביא לפיכ - לחּטאת ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָיֹונה
ּתֹור  אֹו יֹונה ּבן אחת חּטאת ּתביא ועֹוד לחֹובתּה, ְְְִִֶַַַַָָָָָּוׁשנים

עֹופֹות  ׁשבעה ׁשהביאה נמצאת הּכבׂש; .עם ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ
ספק ‰. ׁשהן מּפני נאכלֹות, אינן האּלּו החּטאֹות .וכל ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ה'תשע"ד  תמוז ב' שני יום

יא  ¤¤ּפרק
ׁשּקמצן‡. הּמנחֹות להקרבה]ּכל קומץ שנטל מן [- אחד ְְִֶֶַָָָָָ

הּלבֹונה  לּקט אם וכן ּפסּולֹות; הן הרי לעבֹודה, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָהּפסּולין
והקטירה] קמץ.[מהמנחה, ׁשּלא ּפי על אף ּפסל, -ִֶַַַַָָֹ

לׂשמאלֹו·. ונתן ּבימינֹו קמץ לּפסּול, ונתן הּכׁשר ְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹקמץ
- חל לכלי ונתן קדׁש מּכלי קמץ לּכלי, נתנֹו ּכ ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹואחר

.ּפסּול  ָ
לבֹונה ‚. קרט אֹו מלח, ּגרּגר אֹו צרֹור, ּבידֹו ועלה ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹקמץ

ּפסל  -. ַָ
ּבחּוץ„. ׁשהּוא עד יחזר [לעזרה]קמץ - לפנים ונכנס , ְְְֲִִִֶַַַַַָֹ

וכׁשר. ּבפנים, ְְְְִִִֵָֹויקמץ
ויאספּנּו‰. יחזר - הרצּפה ּגּבי על הּקמץ .נתּפּזר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ
.Âׁשרת ּבכלי ׁשּלא הּמנחה קודש]היתה כלי ׁשהיה [- אֹו , ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ּבכלי  ׁשּלא לּמזּבח ׁשהעלהּו אֹו ׁשרת, ּבכלי ׁשּלא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻקמצּה
עד  ּפסּולה, - לעזרה חּוץ ׁשּלּה ּבּׁשמן ׁשּבללּה אֹו ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשרת,

ּבפנים. ּבלילתּה ְְְִִִִֶֶָָׁשּתהיה
.Ê ּכגֹון לעבֹודה, הּפסּול עליהן הּׁשמן ׁשּיצק הּמנחֹות ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל

ּבֹו וכּיֹוצא ּפתתןהּזר אֹו ׁשּבללן, אֹו מלחן [לפתיתים], אֹו , ְְְְֵֶַַָָָָָָָ
הּגיׁשן ּכׁשרֹות. ּומּגיׁש[למזבח]- הּכהן חֹוזר - הניפן אֹו ְֱִִִִֵֵֵַַָָֹ

ּכׁשרֹות, - הּכהן הניף ולא הּגיׁש לא ואם מניף; ְְְִִִִִֵֵֵֵַֹֹֹאֹו
ואיל מּקמיצה - וקמץ" אהרן, ּבני אל "והביאּה ְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

יציקה על לּמד ּכהּנה; השמן]מצות ׁשּכׁשרה [של ּובלילה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ְָּבזר.

.Á חּלין מנ ׁשמן אֹו אחרת, מנחה ׁשמן לתֹוכּה ׁשּנפל חה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
ּפסּולה  ׁשמנּה, חּסר נפסלה; - ׁשהּוא לבֹונתּה,ּכל חּסר . ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ

קרטי ׁשני עליה ׁשּיהיּו והּוא קטנה]ּכׁשרה; כמות -] ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָ
ּכל  "את ׁשּנאמר: - ּפסּולה אחד, קרט אבל ְְֱֲֶֶֶֶֶַָָָָָֹלבֹונה;

ְָָלבֹונתּה".
.Ë ּוׁשני עּׂשרֹון לכל לּגין ׁשני עד ּולבֹונתּה, ׁשמנּה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֻרּבה

קמצין  ׁשני אֹו לּגין ׁשני ּכׁשרה; - מנחה לכל לבֹונה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָֻֻקמצי
ּפסּולה  - זה על יתר .אֹו ְֵֶַָָ

.Èחֹוטא ולבונה]מנחת שמן בה לשים ׁשמן [שאין ׁשּנתן ְִֵֶֶֶַַָ
לבֹונה, עליה נתן נפסלה. - ׁשּלּה הּקמץ על אֹו ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעליה
אי  ׁשהרי מּספק, ּפסּולה זֹו הרי - ׁשחּוקה היתה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָילּקטּנה;

ללּקט. ְְֵֶַָאפׁשר
.‡È ולא לֹוקה אינֹו - ׁשּקמץ אחר ׁשיריה על ׁשמן ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנתן

ּכׁשר  הּקמץ ׁשהרי .ּפסלּה, ְֲֵֵֶֶַָָָֹ
.·Èּפסלּה הּמנחה, מן ּכּזית ּגּבי על ׁשמן מּׁשהּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָנתן

ּפסלּה. לא מּכּזית, ּפחֹות על הּׁשמן נתן אם אבל ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמּספק;
לבֹונה  ּכּזית ׁשּיּתן עד ּבּלבֹונה ּפֹוסל .ואינֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ

.‚È ּפסל - הּמנחה מן ׁשהּוא ּכל על הּלבֹונה נתן ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָאפּלּו
ׁשּילּקט  .עד ְֵֶַַ

.„È ּכׁשרה - וקמץ ּבמים "חרבה"ּגּבלּה נאמר לא ;-] ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
יבישה] מּׁשמן.שתהיה ִֶֶֶָאּלא

.ÂË רּבֹות ּפעמים אפּלּו ּכׁשרה, - ּפעמים ׁשּקמצּה ;מנחה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּפחּותה  הקטרה ׁשאין אחת, ּבבת ּכּזית ׁשּיקטיר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָוהּוא

ִִַַמּכּזית.
.ÊË מעּכב ׁשהּמלח ּפסּולה; - מלח ּבלא הּקמץ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהקריב

יביא ּבמנחה  - קמיצה קדם ׁשחסרה מנחה ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
לא  הּקֹובעת, היא ׁשהּקמיצה וימּלאּנה; ּביתֹו ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמּתֹו

ׁשרת. ּבכלי ְְִִִֵָָָנתינתּה
.ÊÈעצמֹו ּבפני לבֹונה קמץ מנחה]התנּדב בלי אם [- - ְְְְִִִֵֵֶַַָֹ

הּלחם  ׁשעם לבֹונה בזיכי ׁשני וכן ּפסּול. ׁשהּוא, ּכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָחסר
הפנים] לחם ּפסּולין;[- ׁשהּוא, ּכל מהן אחד חסר אם -ְִִֵֵֶֶֶָָָ

ועד מּתחּלה  קמצין ׁשני ׁשּיהיּו סֹוף.עד ְְְְְִִִִֵֶַַָָ
.ÁÈקמצין ׁשני לבונה]הפריׁש ואבד [של אחת, למנחה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ

הקּבע לא קמיצה, קדם - מהן -אחד למנחה [והשתייך ְְִֵֶֶֶַָָֹֹֻ
ׁשרּבה וכשרה] מּפני ּופסּולה, הקּבע, קמיצה, לאחר ;ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ

ל:] לׁשני [הוסיף קמצין ארּבעה הפריׁש אם וכן ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָלבֹונתּה.
הּבזיכין  סּלּוק קדם - מהם ׁשנים ואבדּו לחם, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹבזיכי

הקרבתן] לשם לאחר [מהשולחן ּוכׁשרים; הקּבעּו לא ,ְְְְִֵַַֹֻ
הרּבּוי. מּפני ּופסּולין, הקּבעּו, הּבזיכין, ְְְְִִִִִִֵַָָֻסּלּוק

.ËÈהּציץ - והקטירֹו ׁשּנטמא, מנחה הכהן קמץ [של ְְְְִִִִִֶֶַָָֹ
עֹון [מכפר]מרּצההגדול] את אהרן "ונׂשא ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲֶֶֶֶַַַָָֹ

אין  - והקטירֹו והכניסֹו לעזרה חּוץ הּקמץ יצא ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהּקדׁשים";
על  מרּצה ואינֹו הּטמא, על מרּצה ׁשהּציץ מרּצה; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָהּציץ

ֵַהּיֹוצא.
.Îאֹו ּכּלן, ׁשיריה נטמאּו ּכ ואחר הּמנחה, את ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻקמץ

הּקמץ  יקטיר לא - אבדּו אֹו לעזרה, חּוץ יצאּו אֹו ;נׂשרפּו, ְְְְְֲִִֶַַָָָָָֹֹ
- ּבכׁשרּותן הּׁשירים מן מעט נׁשאר הרצה. הקטיר, ְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָֻואם
ּבאכילה. אסּורין ׁשּנׁשארּו הּׁשירים ואֹותן הּקמץ, ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹיקטיר

.‡Î ׁשל עּׂשרֹון ּבֹו ׁשּיׁש ּבכלי מּלמּטה מחיצה ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָהיתה
ואם  יקמץ; לא מּלמעלה, מערב ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹֹֹמנחה

ּפסּולה  .קמץ, ְַָָ
.·Î מּלמּטה ּומערב מּלמעלה ּבמחיצה חלּוק הּכלי ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָֹהיה

מּמּנּו קֹומץ -. ִֵֶ
.‚Î,ּבזה זה נֹוגעין חלקיו ואין אחד, ּבכלי העּׂשרֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָחלק

הּכלי  מצרף אם ספק זה הרי - מחיצה ּביניהן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָואין
לא  קמץ, ואם יקמץ; לא לפיכ מצרף. אינֹו אֹו ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָֹֹֹלקמיצה

הרצה הקטיר, ואם התקבל]יקטיר. יאכלּו[- ולא ; ְְְְְְִִִִֵַָָֹֻ
ְִַָהּׁשירים.

.„Îּגבּה ּכנגד הּׁשלחן על למעלה הּקמץ ונתן ְְְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻקמץ
להּפסל הּׁשלחן קּדׁשֹו - הּפנים לחם או מערכת ילון אם -] ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

לעזרה] חוץ עד יצא קרב ואינֹו לּקרב; מקּדׁשֹו אינֹו אבל ,ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָ
לקמץ. הראּוי ׁשרת ּבכלי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּיתקּדׁש
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.‰Î על הּכלי ׁשהפ אֹו וקמץ, הּכלי לדפן הּקמץ ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹהדּביק
הקטיר, ואם יקטיר; לא - למּטה ּופיו מּתֹוכֹו וקמץ ְְְְְִִִִִִַַַָָָֹידֹו

.הרצה  ְָֻ
.ÂÎ אחר חלק והפריׁש מחלקיו, אחד ואבד ׁשחּלקֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעּׂשרֹון

ונמ  ואין ּתחּתיו, אחד ּבכלי מּנחין ׁשלׁשּתן והרי האבּוד, צא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻ
עם  מצטרף הּוא הרי - ׁשאבד זה נטמא - ּבזה זה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָנֹוגעין
אּלא  מצטרף, אינֹו ׁשהפריׁש וזה ונפסלּו; ראׁשֹון, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָחלק

יוסיף]יׁשלים מפרׁש[וכשר]עליו[- - הּמפרׁש נטמא . ְְְְִִַַָָָָָֻֻ
עּמהן. מצטרף אינֹו ׁשּנמצא וזה ונפסלּו, מצטרפין ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָוראׁשֹון
ּתחּתיו  והּמפרׁש האבּוד הרי - הראׁשֹון החלק ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻנטמא

ְְִִָמצטרפין.
.ÊÎ החלק עם ׁשיריו - הּנמצא מן קמץ קמיצה: לענין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוכן

- הּמפרׁש מן קמץ נאכל. אינֹו והּמפרׁש נאכלין, ְְְֱֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻהראׁשֹון
מן  קמץ נאכל. אינֹו והּנמצא נאכלין, וראׁשֹון ְְְְֱֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשיריו
יתרים, ׁשירים ׁשּׁשניהן לפי נאכלין; אין ׁשניהן - ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָהראׁשֹון
ׁשהיא  נקמצה ׁשּלא למנחה ודֹומין ׁשלם, עּׂשרֹון הן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהרי
עּׂשרֹון  לפניו והרי הּזה, הּקמץ קרב והיא ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאסּורה.
ּובעת  הּכהן, ּבדעת ּתלּויה ׁשהּקמיצה מּפני ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּומחצה?
החלקים  והרי ּבלבד, העּׂשרֹון על אּלא ּדעּתֹו אין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּקֹומץ

ּבזה  זה נֹוגעין .אינן ְִֵֶֶָָ
.ÁÎ מקטיר - אחרת מנחה ּבקמץ ׁשּנתערב מנחה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹקמץ

ּבמנחת  הּקמץ נתערב אם וכן ּכׁשרֹות; והן ּכאחד, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשניהן
ּבחבּתי אֹו הּנסכים, ּבמנחת אֹו ּגדֹול [מנחת]ּכהנים, כהן ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָֹֹ

לאּׁשים. ׁשהּכל ּכאחד, הּכל ויקטיר ּכׁשרֹות, אּלּו הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
.ËÎ יכֹול אם - ּבזֹו זֹו ׁשּנתערבּו נקמצּו, ׁשּלא מנחֹות ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹׁשּתי

ואם  ּכׁשרֹות; עצמּה, ּבפני ּומּזֹו עצמּה ּבפני מּזֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹלקמץ
ּפסּולֹות  .לאו, ְָ

.Ï ואם יקטיר; לא - נקמצה ׁשּלא ּבמנחה ׁשּנתערב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹקמץ
נקמצה, ׁשּלא וזֹו לּבעלים, עלת ׁשּנקמצה, זֹו - הּכל ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהקטיר

לּבעלים  עלת .לא ְִַָָָֹ
.‡Ï ּבׁשירי ׁשיריה ׁשּנתערבּו אֹו ּבׁשיריה, קמצּה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻנתערב

לּבעלים  עלת הקטיר, ואם יקטיר; לא - .חברּתּה ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹ

יב  ¤¤ּפרק
הּלחם‡. בשבועות]ׁשּתי ועמר [שמקריבים הּפנים ולחם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָֹ

העומר]הּתנּופה קרבן אֹו[- ׁשהּוא ּכל ּבמּדתן ׁשהֹוסיף , ְְִִֶֶַָָָָ
ּפסּולֹות. - ׁשהּוא ּכל ְִֵֶָחּסר

קרבן]חּלֹות·. ּורקיקי[של חלות]ּתֹודה ׁשחסרּו[- נזיר ְְִִֵֶַָָָ
הּזבח, ּדם מּׁשּנזרק ּפסּולין; הּזבח, ּדם נזרק ׁשּלא עד -ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַֹ

ְִֵּכׁשרים.
הּלחם‚. ׁשּתי בשבועות]וכן הקרבים עד [- - ׁשחסרּו ְְְֵֵֶֶֶַַָ

ּדמן, מּׁשּנזרק ּפסּולין; ּכבׂשים, ׁשל ּדמן נזרק ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
ְִֵּכׁשרים.

סדרים„. ׁשני הפנים]וכן לחם ׁשּלא [של עד - ׁשחסרּו ְְְְִֵֵֶֶַָָֹ
הּבזיכין לבונה]הקטרּו ּכׁשרים.[של מּׁשהקטרּו, ּפסּולין; , ְְְְְְִִִִִֵֶַָֻֻ

ּנסכים‰. הקרבן]אבל עם שבאים ומנחה יין -]- ׁשחסרּו ְְֲִֶָָָ

ויביא  ּכׁשרים, - קרב ׁשּלא עד ּבין הּזבח, מּׁשּקרב ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבין
למּלאתן. אחרים ְְֲִִֵַָָֹנסכים

.Â נפסל אם - הּזבח ונפסל ׁשרת, ּבכלי ׁשּקדׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנסכים
מּקּבלה נפסל לּקרב; הּנסכים קדׁשּו לא [של ּבּׁשחיטה, ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֹ

הּנסכים הדם] ׁשאין לּקרב; הּנסכים קדׁשּו ,ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואיל
ּבהן? ּיעׂשה ּומה הּזבח. ּבׁשחיטת אּלא לּקרב ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמתקּדׁשין
עּמֹו; יקרבּו - ׁשעה ּבאֹותּה זבּוח אחר זבח ׁשם היה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָאם
ּכמי  נעׂשּו - ׁשעה ּבאֹותּה זבּוח זבח ׁשם היה לא ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹואם
ּבקרּבן  אמּורים? ּדברים ּבּמה ויּׂשרפּו. ּבלינה, ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָׁשּנפסלּו

עליהן מתנה ּדין ּבית ׁשּלב מּפני יפסל,צּבּור, שאם -] ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַ
אחר] זבח עם לא יקרב אּלּו הרי - יחיד ּבקרּבן אבל .ְְֲֲִֵֵַָָָֹ

ּבאֹותּה זבּוח ׁשהּוא ּפי על ואף אחר, זבח עם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָיקרבּו
ויּׂשרפּו. ּבלינה, ׁשּיּפסלּו עד מּניחן אּלא ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָׁשעה;

.Ê נסּכיהן יקרבּו לׁשמן, ׁשּלא ׁשּנזּבחּו הּזבחים .וכל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
.Áּותמּורתּה[מקרבן]ולד בבהמה ּתֹודה להחליפה רצה -] ְְַָָָ

ג"כ] ונתקדשה - והפריׁשאחרת ואבדה ּתֹודתֹו והּמפריׁש ,ְְְְְְִִִַַָָָ
ראׁשֹונה, ּבתֹודה ׁשּכּפר לאחר הביאּה אם - ּתחּתיה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת
היא  והרי ּבּה, ּכּפר לא עדין ואם לחם; טעּונין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאינן
הרי  - עֹומדֹות ּותמּורתּה היא אֹו ּוולדּה היא אֹו ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָוחליפתּה

לחם. צריכֹות ּתֹודה.ׁשּתיהן ּבנֹודר אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
ּוולדּה לחם; טעּונין ּותמּורתּה חליפתּה - נדבה ּתֹודת ְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָָאבל

ּכּפרה  לאחר ּבין כּפרה לפני ּבין לחם, טעּון .אינֹו ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
.Ë,ואבדה ּתחּתיה אחרת והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהפריׁש

ׁשלׁשּתן  והרי הראׁשֹונֹות ונמצאּו ּתחּתיה, אחרת ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָוהפריׁש
לחם, טעּונה אין ׁשנּיה - ּבראׁשֹונה נתּכּפר - ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָעֹומדֹות
אין  ׁשנּיה - ּבּׁשליׁשית נתּכּפר לחם; טעּונה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשליׁשית
- ּבאמצעית נתּכּפר לחם; טעּונה ראׁשֹונה לחם, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָטעּונה

טעּונֹות אין .לחם ׁשּתיהן ְְֵֵֶֶֶ
.È,ּתחּתיהן מעֹות והפריׁש ואבדּו, לתֹודתֹו מעֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָהּמפריׁש

הראׁשֹונֹות  מעֹות ׁשּנמצאּו עד ּתֹודה ּבהן לּקח הסּפיק ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹולא
ּבהן  יביא - והּׁשאר ּבלחמּה, ּתֹודה ואּלּו מאּלּו יביא -ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
וכן  נסכים. טעּונים אבל לחם; טעּונה ואינּה ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָּתֹודה,

מ  והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו ּכהּמפריׁש ואחר ּתחּתיה, עֹות ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָ
הּמפריׁש וכן לחם; ּבלא ּתֹודה ּבּמעֹות יביא - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹנמצאת
ּכ ואחר ּתחּתיהן, ּתֹודה והפריׁש ואבדּו, לתֹודתֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָמעֹות
וזֹו ּבלחמּה, ּתֹודה הּמעֹות מן יביא - הּמעֹות ְְְְְִִִַַַָָָָָנמצאּו

לחם  ּבלא ּתקרב האחרֹונה .הּתֹודה ְְֲִֶֶַַַָָָֹ
.‡È אבד - לחמּה' זה והרי ּתֹודה, זֹו 'הרי ְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר:

ּתֹודה  מביא אינֹו הּתֹודה, אבדה אחר; לחם מביא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּלחם,
ּבאה  הּתֹודה ואין הּתֹודה, ּבגלל ּבא ׁשהּלחם מּפני ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחרת;

הּלחם  .ּבגלל ְִֶֶַַ
.·È;לחם ּבהן מביא - ונֹותרּו לתֹודתֹו מעֹות ְְְְִִִֵֶֶֶָָָהפריׁש

ּתֹודה  ּבהן מביא אינֹו - והֹותיר לּלחם .הפריׁש ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ
.‚È ּומתה ּבתמּורתּה, ונתערבה ּתֹודה', זֹו 'הרי ְְְְֲִִֵֵֵָָָָָָָהאֹומר:

לּה אין הּנׁשארת זֹו הרי - היא איזֹו ידּוע ואין מהן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחת
היא הּתמּורה ׁשּמא לחם, עּמּה יביא ׁשאם [ואינה ּתּקנה: ְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
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קבעה,„. ּבּמה וׁשכחה נדרּה, וקבעה חֹובתּה ְְְְְְְִֶַָָָָָָָָָָָקבעה
ּבן  אֹו ּתֹור אחת ּופרידה לעֹולה ּכבׂש ׁשחֹובתּה ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָואפׁשר
לנדרּה ארּבעה ּפרידין, ׁשׁש ּתביא לפיכ - לחּטאת ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָיֹונה
ּתֹור  אֹו יֹונה ּבן אחת חּטאת ּתביא ועֹוד לחֹובתּה, ְְְִִֶַַַַָָָָָּוׁשנים

עֹופֹות  ׁשבעה ׁשהביאה נמצאת הּכבׂש; .עם ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ
ספק ‰. ׁשהן מּפני נאכלֹות, אינן האּלּו החּטאֹות .וכל ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ה'תשע"ד  תמוז ב' שני יום

יא  ¤¤ּפרק
ׁשּקמצן‡. הּמנחֹות להקרבה]ּכל קומץ שנטל מן [- אחד ְְִֶֶַָָָָָ

הּלבֹונה  לּקט אם וכן ּפסּולֹות; הן הרי לעבֹודה, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָהּפסּולין
והקטירה] קמץ.[מהמנחה, ׁשּלא ּפי על אף ּפסל, -ִֶַַַַָָֹ

לׂשמאלֹו·. ונתן ּבימינֹו קמץ לּפסּול, ונתן הּכׁשר ְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹקמץ
- חל לכלי ונתן קדׁש מּכלי קמץ לּכלי, נתנֹו ּכ ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹואחר

.ּפסּול  ָ
לבֹונה ‚. קרט אֹו מלח, ּגרּגר אֹו צרֹור, ּבידֹו ועלה ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹקמץ

ּפסל  -. ַָ
ּבחּוץ„. ׁשהּוא עד יחזר [לעזרה]קמץ - לפנים ונכנס , ְְְֲִִִֶַַַַַָֹ

וכׁשר. ּבפנים, ְְְְִִִֵָֹויקמץ
ויאספּנּו‰. יחזר - הרצּפה ּגּבי על הּקמץ .נתּפּזר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ
.Âׁשרת ּבכלי ׁשּלא הּמנחה קודש]היתה כלי ׁשהיה [- אֹו , ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ּבכלי  ׁשּלא לּמזּבח ׁשהעלהּו אֹו ׁשרת, ּבכלי ׁשּלא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻקמצּה
עד  ּפסּולה, - לעזרה חּוץ ׁשּלּה ּבּׁשמן ׁשּבללּה אֹו ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשרת,

ּבפנים. ּבלילתּה ְְְִִִִֶֶָָׁשּתהיה
.Ê ּכגֹון לעבֹודה, הּפסּול עליהן הּׁשמן ׁשּיצק הּמנחֹות ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל

ּבֹו וכּיֹוצא ּפתתןהּזר אֹו ׁשּבללן, אֹו מלחן [לפתיתים], אֹו , ְְְְֵֶַַָָָָָָָ
הּגיׁשן ּכׁשרֹות. ּומּגיׁש[למזבח]- הּכהן חֹוזר - הניפן אֹו ְֱִִִִֵֵֵַַָָֹ

ּכׁשרֹות, - הּכהן הניף ולא הּגיׁש לא ואם מניף; ְְְִִִִִֵֵֵֵַֹֹֹאֹו
ואיל מּקמיצה - וקמץ" אהרן, ּבני אל "והביאּה ְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

יציקה על לּמד ּכהּנה; השמן]מצות ׁשּכׁשרה [של ּובלילה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ְָּבזר.

.Á חּלין מנ ׁשמן אֹו אחרת, מנחה ׁשמן לתֹוכּה ׁשּנפל חה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
ּפסּולה  ׁשמנּה, חּסר נפסלה; - ׁשהּוא לבֹונתּה,ּכל חּסר . ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ

קרטי ׁשני עליה ׁשּיהיּו והּוא קטנה]ּכׁשרה; כמות -] ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָ
ּכל  "את ׁשּנאמר: - ּפסּולה אחד, קרט אבל ְְֱֲֶֶֶֶֶַָָָָָֹלבֹונה;

ְָָלבֹונתּה".
.Ë ּוׁשני עּׂשרֹון לכל לּגין ׁשני עד ּולבֹונתּה, ׁשמנּה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֻרּבה

קמצין  ׁשני אֹו לּגין ׁשני ּכׁשרה; - מנחה לכל לבֹונה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָֻֻקמצי
ּפסּולה  - זה על יתר .אֹו ְֵֶַָָ

.Èחֹוטא ולבונה]מנחת שמן בה לשים ׁשמן [שאין ׁשּנתן ְִֵֶֶֶַַָ
לבֹונה, עליה נתן נפסלה. - ׁשּלּה הּקמץ על אֹו ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעליה
אי  ׁשהרי מּספק, ּפסּולה זֹו הרי - ׁשחּוקה היתה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָילּקטּנה;

ללּקט. ְְֵֶַָאפׁשר
.‡È ולא לֹוקה אינֹו - ׁשּקמץ אחר ׁשיריה על ׁשמן ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנתן

ּכׁשר  הּקמץ ׁשהרי .ּפסלּה, ְֲֵֵֶֶַָָָֹ
.·Èּפסלּה הּמנחה, מן ּכּזית ּגּבי על ׁשמן מּׁשהּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָנתן

ּפסלּה. לא מּכּזית, ּפחֹות על הּׁשמן נתן אם אבל ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמּספק;
לבֹונה  ּכּזית ׁשּיּתן עד ּבּלבֹונה ּפֹוסל .ואינֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ

.‚È ּפסל - הּמנחה מן ׁשהּוא ּכל על הּלבֹונה נתן ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָאפּלּו
ׁשּילּקט  .עד ְֵֶַַ

.„È ּכׁשרה - וקמץ ּבמים "חרבה"ּגּבלּה נאמר לא ;-] ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
יבישה] מּׁשמן.שתהיה ִֶֶֶָאּלא

.ÂË רּבֹות ּפעמים אפּלּו ּכׁשרה, - ּפעמים ׁשּקמצּה ;מנחה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּפחּותה  הקטרה ׁשאין אחת, ּבבת ּכּזית ׁשּיקטיר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָוהּוא

ִִַַמּכּזית.
.ÊË מעּכב ׁשהּמלח ּפסּולה; - מלח ּבלא הּקמץ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהקריב

יביא ּבמנחה  - קמיצה קדם ׁשחסרה מנחה ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
לא  הּקֹובעת, היא ׁשהּקמיצה וימּלאּנה; ּביתֹו ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמּתֹו

ׁשרת. ּבכלי ְְִִִֵָָָנתינתּה
.ÊÈעצמֹו ּבפני לבֹונה קמץ מנחה]התנּדב בלי אם [- - ְְְְִִִֵֵֶַַָֹ

הּלחם  ׁשעם לבֹונה בזיכי ׁשני וכן ּפסּול. ׁשהּוא, ּכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָחסר
הפנים] לחם ּפסּולין;[- ׁשהּוא, ּכל מהן אחד חסר אם -ְִִֵֵֶֶֶָָָ

ועד מּתחּלה  קמצין ׁשני ׁשּיהיּו סֹוף.עד ְְְְְִִִִֵֶַַָָ
.ÁÈקמצין ׁשני לבונה]הפריׁש ואבד [של אחת, למנחה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ

הקּבע לא קמיצה, קדם - מהן -אחד למנחה [והשתייך ְְִֵֶֶֶַָָֹֹֻ
ׁשרּבה וכשרה] מּפני ּופסּולה, הקּבע, קמיצה, לאחר ;ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ

ל:] לׁשני [הוסיף קמצין ארּבעה הפריׁש אם וכן ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָלבֹונתּה.
הּבזיכין  סּלּוק קדם - מהם ׁשנים ואבדּו לחם, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹבזיכי

הקרבתן] לשם לאחר [מהשולחן ּוכׁשרים; הקּבעּו לא ,ְְְְִֵַַֹֻ
הרּבּוי. מּפני ּופסּולין, הקּבעּו, הּבזיכין, ְְְְִִִִִִֵַָָֻסּלּוק

.ËÈהּציץ - והקטירֹו ׁשּנטמא, מנחה הכהן קמץ [של ְְְְִִִִִֶֶַָָֹ
עֹון [מכפר]מרּצההגדול] את אהרן "ונׂשא ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲֶֶֶֶַַַָָֹ

אין  - והקטירֹו והכניסֹו לעזרה חּוץ הּקמץ יצא ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהּקדׁשים";
על  מרּצה ואינֹו הּטמא, על מרּצה ׁשהּציץ מרּצה; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָהּציץ

ֵַהּיֹוצא.
.Îאֹו ּכּלן, ׁשיריה נטמאּו ּכ ואחר הּמנחה, את ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻקמץ

הּקמץ  יקטיר לא - אבדּו אֹו לעזרה, חּוץ יצאּו אֹו ;נׂשרפּו, ְְְְְֲִִֶַַָָָָָֹֹ
- ּבכׁשרּותן הּׁשירים מן מעט נׁשאר הרצה. הקטיר, ְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָֻואם
ּבאכילה. אסּורין ׁשּנׁשארּו הּׁשירים ואֹותן הּקמץ, ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹיקטיר

.‡Î ׁשל עּׂשרֹון ּבֹו ׁשּיׁש ּבכלי מּלמּטה מחיצה ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָהיתה
ואם  יקמץ; לא מּלמעלה, מערב ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹֹֹמנחה

ּפסּולה  .קמץ, ְַָָ
.·Î מּלמּטה ּומערב מּלמעלה ּבמחיצה חלּוק הּכלי ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָֹהיה

מּמּנּו קֹומץ -. ִֵֶ
.‚Î,ּבזה זה נֹוגעין חלקיו ואין אחד, ּבכלי העּׂשרֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָחלק

הּכלי  מצרף אם ספק זה הרי - מחיצה ּביניהן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָואין
לא  קמץ, ואם יקמץ; לא לפיכ מצרף. אינֹו אֹו ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָֹֹֹלקמיצה

הרצה הקטיר, ואם התקבל]יקטיר. יאכלּו[- ולא ; ְְְְְְִִִִֵַָָֹֻ
ְִַָהּׁשירים.

.„Îּגבּה ּכנגד הּׁשלחן על למעלה הּקמץ ונתן ְְְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻקמץ
להּפסל הּׁשלחן קּדׁשֹו - הּפנים לחם או מערכת ילון אם -] ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

לעזרה] חוץ עד יצא קרב ואינֹו לּקרב; מקּדׁשֹו אינֹו אבל ,ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָ
לקמץ. הראּוי ׁשרת ּבכלי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּיתקּדׁש
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.‰Î על הּכלי ׁשהפ אֹו וקמץ, הּכלי לדפן הּקמץ ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹהדּביק
הקטיר, ואם יקטיר; לא - למּטה ּופיו מּתֹוכֹו וקמץ ְְְְְִִִִִִַַַָָָֹידֹו

.הרצה  ְָֻ
.ÂÎ אחר חלק והפריׁש מחלקיו, אחד ואבד ׁשחּלקֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעּׂשרֹון

ונמ  ואין ּתחּתיו, אחד ּבכלי מּנחין ׁשלׁשּתן והרי האבּוד, צא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻ
עם  מצטרף הּוא הרי - ׁשאבד זה נטמא - ּבזה זה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָנֹוגעין
אּלא  מצטרף, אינֹו ׁשהפריׁש וזה ונפסלּו; ראׁשֹון, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָחלק

יוסיף]יׁשלים מפרׁש[וכשר]עליו[- - הּמפרׁש נטמא . ְְְְִִַַָָָָָֻֻ
עּמהן. מצטרף אינֹו ׁשּנמצא וזה ונפסלּו, מצטרפין ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָוראׁשֹון
ּתחּתיו  והּמפרׁש האבּוד הרי - הראׁשֹון החלק ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻנטמא

ְְִִָמצטרפין.
.ÊÎ החלק עם ׁשיריו - הּנמצא מן קמץ קמיצה: לענין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוכן

- הּמפרׁש מן קמץ נאכל. אינֹו והּמפרׁש נאכלין, ְְְֱֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻהראׁשֹון
מן  קמץ נאכל. אינֹו והּנמצא נאכלין, וראׁשֹון ְְְְֱֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשיריו
יתרים, ׁשירים ׁשּׁשניהן לפי נאכלין; אין ׁשניהן - ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָהראׁשֹון
ׁשהיא  נקמצה ׁשּלא למנחה ודֹומין ׁשלם, עּׂשרֹון הן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהרי
עּׂשרֹון  לפניו והרי הּזה, הּקמץ קרב והיא ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאסּורה.
ּובעת  הּכהן, ּבדעת ּתלּויה ׁשהּקמיצה מּפני ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּומחצה?
החלקים  והרי ּבלבד, העּׂשרֹון על אּלא ּדעּתֹו אין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּקֹומץ

ּבזה  זה נֹוגעין .אינן ְִֵֶֶָָ
.ÁÎ מקטיר - אחרת מנחה ּבקמץ ׁשּנתערב מנחה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹקמץ

ּבמנחת  הּקמץ נתערב אם וכן ּכׁשרֹות; והן ּכאחד, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשניהן
ּבחבּתי אֹו הּנסכים, ּבמנחת אֹו ּגדֹול [מנחת]ּכהנים, כהן ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָֹֹ

לאּׁשים. ׁשהּכל ּכאחד, הּכל ויקטיר ּכׁשרֹות, אּלּו הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
.ËÎ יכֹול אם - ּבזֹו זֹו ׁשּנתערבּו נקמצּו, ׁשּלא מנחֹות ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹׁשּתי

ואם  ּכׁשרֹות; עצמּה, ּבפני ּומּזֹו עצמּה ּבפני מּזֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹלקמץ
ּפסּולֹות  .לאו, ְָ

.Ï ואם יקטיר; לא - נקמצה ׁשּלא ּבמנחה ׁשּנתערב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹקמץ
נקמצה, ׁשּלא וזֹו לּבעלים, עלת ׁשּנקמצה, זֹו - הּכל ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהקטיר

לּבעלים  עלת .לא ְִַָָָֹ
.‡Ï ּבׁשירי ׁשיריה ׁשּנתערבּו אֹו ּבׁשיריה, קמצּה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻנתערב

לּבעלים  עלת הקטיר, ואם יקטיר; לא - .חברּתּה ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹ

יב  ¤¤ּפרק
הּלחם‡. בשבועות]ׁשּתי ועמר [שמקריבים הּפנים ולחם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָֹ

העומר]הּתנּופה קרבן אֹו[- ׁשהּוא ּכל ּבמּדתן ׁשהֹוסיף , ְְִִֶֶַָָָָ
ּפסּולֹות. - ׁשהּוא ּכל ְִֵֶָחּסר

קרבן]חּלֹות·. ּורקיקי[של חלות]ּתֹודה ׁשחסרּו[- נזיר ְְִִֵֶַָָָ
הּזבח, ּדם מּׁשּנזרק ּפסּולין; הּזבח, ּדם נזרק ׁשּלא עד -ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַֹ

ְִֵּכׁשרים.
הּלחם‚. ׁשּתי בשבועות]וכן הקרבים עד [- - ׁשחסרּו ְְְֵֵֶֶֶַַָ

ּדמן, מּׁשּנזרק ּפסּולין; ּכבׂשים, ׁשל ּדמן נזרק ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
ְִֵּכׁשרים.

סדרים„. ׁשני הפנים]וכן לחם ׁשּלא [של עד - ׁשחסרּו ְְְְִֵֵֶֶַָָֹ
הּבזיכין לבונה]הקטרּו ּכׁשרים.[של מּׁשהקטרּו, ּפסּולין; , ְְְְְְִִִִִֵֶַָֻֻ

ּנסכים‰. הקרבן]אבל עם שבאים ומנחה יין -]- ׁשחסרּו ְְֲִֶָָָ

ויביא  ּכׁשרים, - קרב ׁשּלא עד ּבין הּזבח, מּׁשּקרב ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבין
למּלאתן. אחרים ְְֲִִֵַָָֹנסכים

.Â נפסל אם - הּזבח ונפסל ׁשרת, ּבכלי ׁשּקדׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנסכים
מּקּבלה נפסל לּקרב; הּנסכים קדׁשּו לא [של ּבּׁשחיטה, ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֹ

הּנסכים הדם] ׁשאין לּקרב; הּנסכים קדׁשּו ,ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואיל
ּבהן? ּיעׂשה ּומה הּזבח. ּבׁשחיטת אּלא לּקרב ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמתקּדׁשין
עּמֹו; יקרבּו - ׁשעה ּבאֹותּה זבּוח אחר זבח ׁשם היה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָאם
ּכמי  נעׂשּו - ׁשעה ּבאֹותּה זבּוח זבח ׁשם היה לא ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹואם
ּבקרּבן  אמּורים? ּדברים ּבּמה ויּׂשרפּו. ּבלינה, ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָׁשּנפסלּו

עליהן מתנה ּדין ּבית ׁשּלב מּפני יפסל,צּבּור, שאם -] ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַ
אחר] זבח עם לא יקרב אּלּו הרי - יחיד ּבקרּבן אבל .ְְֲֲִֵֵַָָָֹ

ּבאֹותּה זבּוח ׁשהּוא ּפי על ואף אחר, זבח עם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָיקרבּו
ויּׂשרפּו. ּבלינה, ׁשּיּפסלּו עד מּניחן אּלא ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָׁשעה;

.Ê נסּכיהן יקרבּו לׁשמן, ׁשּלא ׁשּנזּבחּו הּזבחים .וכל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
.Áּותמּורתּה[מקרבן]ולד בבהמה ּתֹודה להחליפה רצה -] ְְַָָָ

ג"כ] ונתקדשה - והפריׁשאחרת ואבדה ּתֹודתֹו והּמפריׁש ,ְְְְְְִִִַַָָָ
ראׁשֹונה, ּבתֹודה ׁשּכּפר לאחר הביאּה אם - ּתחּתיה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת
היא  והרי ּבּה, ּכּפר לא עדין ואם לחם; טעּונין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאינן
הרי  - עֹומדֹות ּותמּורתּה היא אֹו ּוולדּה היא אֹו ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָוחליפתּה

לחם. צריכֹות ּתֹודה.ׁשּתיהן ּבנֹודר אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
ּוולדּה לחם; טעּונין ּותמּורתּה חליפתּה - נדבה ּתֹודת ְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָָאבל

ּכּפרה  לאחר ּבין כּפרה לפני ּבין לחם, טעּון .אינֹו ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
.Ë,ואבדה ּתחּתיה אחרת והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהפריׁש

ׁשלׁשּתן  והרי הראׁשֹונֹות ונמצאּו ּתחּתיה, אחרת ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָוהפריׁש
לחם, טעּונה אין ׁשנּיה - ּבראׁשֹונה נתּכּפר - ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָעֹומדֹות
אין  ׁשנּיה - ּבּׁשליׁשית נתּכּפר לחם; טעּונה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשליׁשית
- ּבאמצעית נתּכּפר לחם; טעּונה ראׁשֹונה לחם, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָטעּונה

טעּונֹות אין .לחם ׁשּתיהן ְְֵֵֶֶֶ
.È,ּתחּתיהן מעֹות והפריׁש ואבדּו, לתֹודתֹו מעֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָהּמפריׁש

הראׁשֹונֹות  מעֹות ׁשּנמצאּו עד ּתֹודה ּבהן לּקח הסּפיק ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹולא
ּבהן  יביא - והּׁשאר ּבלחמּה, ּתֹודה ואּלּו מאּלּו יביא -ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
וכן  נסכים. טעּונים אבל לחם; טעּונה ואינּה ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָּתֹודה,

מ  והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו ּכהּמפריׁש ואחר ּתחּתיה, עֹות ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָ
הּמפריׁש וכן לחם; ּבלא ּתֹודה ּבּמעֹות יביא - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹנמצאת
ּכ ואחר ּתחּתיהן, ּתֹודה והפריׁש ואבדּו, לתֹודתֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָמעֹות
וזֹו ּבלחמּה, ּתֹודה הּמעֹות מן יביא - הּמעֹות ְְְְְִִִַַַָָָָָנמצאּו

לחם  ּבלא ּתקרב האחרֹונה .הּתֹודה ְְֲִֶֶַַַָָָֹ
.‡È אבד - לחמּה' זה והרי ּתֹודה, זֹו 'הרי ְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר:

ּתֹודה  מביא אינֹו הּתֹודה, אבדה אחר; לחם מביא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּלחם,
ּבאה  הּתֹודה ואין הּתֹודה, ּבגלל ּבא ׁשהּלחם מּפני ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחרת;

הּלחם  .ּבגלל ְִֶֶַַ
.·È;לחם ּבהן מביא - ונֹותרּו לתֹודתֹו מעֹות ְְְְִִִֵֶֶֶָָָהפריׁש

ּתֹודה  ּבהן מביא אינֹו - והֹותיר לּלחם .הפריׁש ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ
.‚È ּומתה ּבתמּורתּה, ונתערבה ּתֹודה', זֹו 'הרי ְְְְֲִִֵֵֵָָָָָָָהאֹומר:

לּה אין הּנׁשארת זֹו הרי - היא איזֹו ידּוע ואין מהן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחת
היא הּתמּורה ׁשּמא לחם, עּמּה יביא ׁשאם [ואינה ּתּקנה: ְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
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לחם] היא.צריכה הּתֹודה ׁשּמא לחם, ּבלא הביאּה ואם ;ְְֱִִִֶֶֶַָָָֹ
ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא לעֹולם, זֹו ּתקרב לא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹלפיכ

מּום.
.„È יצאת ּפסּולֹות; ּכּלן - מחּלֹותיה חּלה ׁשּנפרסה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻּתֹודה

ּכׁשרֹות  החּלֹות ׁשאר - נטמאת אֹו לחמּה,החּלה נפרס . ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָ
לחם  מביא הּתֹודה, נׁשחטה ׁשּלא עד - יצא אֹו נטמא, ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאֹו
יצא, אֹו נטמא אֹו נפרס ׁשּנׁשחטה אחר ואם וׁשֹוחט; ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָאחר
לא  נדרֹו וידי ּפסּול, ּכּלֹו והּלחם יאכל, והּבׂשר יּזרק ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהּדם

נטמא,יצא. אֹו הּלחם, מקצת נפרס ּכ ואחר הּדם, נזרק ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָ
על  הּטהֹור ּומן הּפרּוס, על הּׁשלם מן ּתֹורם - יצא ִִֵֵַַַַַָָָָָאֹו

ׁשּבחּוץ  על ּׁשּבפנים ּומּמה .הּטמא, ְִִִֵֶֶַַַַָ
.ÂËקדׁשּו לא - חּלֹות ׁשמֹונים על ׁשּׁשחטּה ְְְִֶַַָָָָֹּתֹודה

ׁשמֹונים  מּתֹו מּתֹוארּבעים ארּבעים 'יקּדׁשּו אמר: ואם ; ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָ
אחד  מהם ּומרים הּׁשמֹונים, מן ארּבעים מֹוׁש - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשמֹונים'

קרּבן ארבע]מּכל סה"כ - חלה מין מכל והארּבעים [- , ְְְִִַָָָָָ
לחּלין. ויצאּו יּפדּו ְְְְִִִֵַָֻהּׁשנּיֹות

.ÊË ּבית לחֹומת חּוץ לחמּה והיה הּתֹודה את ְְְֵֵֶַַַַָָָָהּׁשֹוחט
הבית]ּפּגי הר חּוץ [- היה אם אבל הּלחם; קדׁש לא - ֲִִֶֶַַַָָָָֹ

לפנים. ׁשאינֹו ּפי על אף הּלחם, קדׁש - ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלעזרה
.ÊÈקרמּו ואפּלּו ּבּתּנּור, הּלחם ּפני קרמּו ׁשּלא עד ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחטּה

הּלחם  קדׁש לא - מהן מאחת חּוץ .ּכּלן ֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
.ÁÈאֹו זמן ּבמחׁשבת ּבׁשחיטתּה ונפסלה ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָׁשחטּה

מקֹום במקומה]ּבמחׁשבת או בזמנה לאכלה שלא -]- ְֲֶֶַָ
ׁשּׁשחטּה אֹו טרפה, אֹו מּום, ּבעלת נמצאת הּלחם; ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָקדׁש

הּלח  קדׁש לא - לׁשמּה עם ׁשּלא נזיר ּבאיל הּדין וכן ם. ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשּלֹו. ֶֶֶַהּלחם

יג  ¤¤ּפרק
הן:‡. ואּלּו הּקרּבן, את ׁשּפֹוסלֹות הן מחׁשבֹות ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁש

ּומחׁשבת  הּמקֹום, ׁשּנּוי ּומחׁשבת הּׁשם, ׁשּנּוי ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָמחׁשבת
הּׁשם  ׁשּנּוי מחׁשבת הּזבח הּזמן. את הּׁשֹוחט זה ּכיצד? ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַ

אֹו ׁשלמים, ׁשהּוא ויחׁשב עֹולה ׁשהיה ּכגֹון - לׁשמֹו ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
ּולׁשם  ׁשלמים לׁשם אֹו ּוׁשלמים, עֹולה לׁשם ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָיׁשחטּנּו
מחׁשבת  היא זֹו ּבעליו, לׁשם ׁשּלא הּזבח ׁשּׁשחט אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹעֹולה,

הּׁשם. הּזבח ׁשּנּוי את ׁשּׁשחט ּכגֹון ּכיצד? הּמקֹום מחׁשבת ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
הראּוי  ּדבר מּמּנּו להקטיר אֹו ּדמֹו, לזרק מנת על ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹלׁשמֹו
לאכילה  הראּוי ּדבר מּמּנּו לאכל אֹו לעזרה, חּוץ ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹלהקטרה,

הּמקֹום  ׁשּנּוי מחׁשבת היא זֹו אכילתֹו, למקֹום ּוזבחים חּוץ . ְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָ
חּוץ  ׁשּנׁשחטּו 'זבחים הּנקראין הן זֹו, מחׁשבה ּבהן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשחׁשב
הּזבח  את ׁשּׁשחט ּכגֹון ּכיצד? הּזמן מחׁשבת ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָלמקֹומן'.
ׁשאינֹו החּמה, ׁשּתׁשקע מאחר ּדמֹו לזרק מנת על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלׁשמֹו
למחר  להקטרה הראּוי ּדבר מּמּנּו להקטיר אֹו זריקתֹו; ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָזמן
לאכל  אֹו הקטרתֹו; זמן ׁשאינֹו הּׁשחר, עּמּוד ׁשּיעלה ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹמאחר
זֹו לאכילתֹו, הראּוי זמן לאחר לאכילה הראּוי ּדבר ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָמּמּנּו
הן  - זֹו מחׁשבה ּבהן ׁשחׁשב ּוזבחים הּזמן. מחׁשבת ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהיא
הּנקראין  והן לזמּנן', חּוץ ׁשּנׁשחטּו 'זבחים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָהּנקראין

ּבּתֹורה. האמּור "ּפּגּול" הּוא וזה מקֹום; ּבכל ְְִִֶַָָָָָ'ּפּגּול'

הּׁשמּועה·. רבינו]מּפי ממשה ׁשּזה [מסורת למדּו, ְְִִֶֶַָָ
ׁשלמיו  זבח מּבׂשר יאכל האכל "ואם ּבּתֹורה: ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר
הקרבה  ּבׁשעת ּבמחּׁשב אּלא מדּבר אינֹו - הּׁשליׁשי" ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּבּיֹום
עליו  ׁשחׁשב קרּבן לכל הּדין והּוא ּבּׁשליׁשי; מּמּנּו ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּיאכל
לאכילת  הראּוי זמן לאחר מּמּנּו ׁשּיאכל מעׂשיו ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹּבׁשעת

קרּבן. ּדבר אֹותֹו ּבּמזּבח מּמּנּו להקטיר חׁשב אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
למדּו ּכ להקטרה; הראּוי זמן לאחר להקטרה, ְְְְְְְַַַַַָָָָָָָָָָהראּוי

הּׁשמּועה  -מּפי מזּבח אכילת ואחד אדם אכילת אחד : ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּפּגּול. הּקרּבן הרי זמּנן, לאחר עליהן חׁשב ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָאם

נפסדה‚. ׁשּלא קרּבן ע"י]אבל אּלא [נפסל ּבֹו, מחׁשבּתֹו ְְְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹ
זמן  לאחר מּמּנּו ונׁשאר ּכהלכתֹו, הּמזּבח על ּדמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָנזרק
לאכלֹו; ואסּור 'נֹותר', נקרא הּנׁשאר אֹותֹו - ְְְְְֲִִִַָָָָָָאכילתֹו

נרצה ּכבר ּבּדם:[התקבל]והּקרּבן אֹומר הּוא הרי וכּפר; , ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָ
ּדם  ׁשהּגיע ּכיון - לכּפר" הּמזּבח על לכם נתּתיו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ"ואני
לפיכ הּקרּבן. ונרצה הּבעלים נתּכּפרּו ּכהלכתֹו, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָלּמזּבח

לא  ּבין מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר אּלא מתּפּגל אין דם לעֹולם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
אחת  ּבֹו ׁשחׁשב זבח אחד ׁשּיתּבאר. ּכמֹו לּמזּבח, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבין
ּבׁשעת  ׁשחׁשב אֹו ׁשחיטה, ּבׁשעת אּלּו מחׁשבֹות ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹמּׁשלׁש
זריקתֹו ּבעת אֹו לּמזּבח, הֹולכתֹו ּבׁשעת אֹו הּדם, ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָקּבלת

הּמזּבח. ְִֵַַַעל
ּבמחׁשבה:„. נפסל הּזבח עבֹודֹות ׁשּבארּבע למד, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָנמצאת

הּמזּבח  על ּובזריקתֹו הּדם, ּובהֹולכת ּובקּבלה, .ּבׁשחיטה, ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ
דברים ‰. ּבׁשני ּבמליקהוהעֹוף, מיוחדת : שחיטה -] ְְְְִִִִֵָָָ

הּדםבעוף] ּובמּצּוי המזבח], על הדם סחיטת -]. ְִַָ
.Âּבקמיצה ּבארּבעה: הּנקמצֹות, נטילת והּמנחֹות -] ְְְְְְִִִַַַָָָָָ

מהמנחה] ּובהֹולכת הקומץ ׁשרת, ּבכלי הּקמץ ּובנתינת ,ְְְִִִִֵֶַַַָָֹ
האׁש. על ּובזריקתֹו לּמזּבח, ְְִִִֵֵֶַַַַָָֹהּקמץ

.Ê ׁשחׁשב ּכגֹון מאּלּו, חּוץ אחרים ּבדברים חׁשב אם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָאבל
אמּורין  הֹולכת ּבׁשעת אֹו נּתּוח, ּבׁשעת אֹו הפׁשט, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָּבׁשעת

ּבׁשעת [אברים] אֹו הּמנחה, ּבלילת ּבׁשעת אֹו ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָלּמזּבח,
אֹותּה[למזבח]הּגׁשתּה אין - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא , ְְִִֵֵֵַַָָָָָ

הּׁשם, ׁשּנּוי מחׁשבת ׁשהיתה ּבין ּכלּום, מֹועלת ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּמחׁשבה
הּזמן. מחׁשבת ּבין הּמקֹום, מחׁשבת ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבין

.Á,ּבכּלן אֹו אּלּו עבֹודֹות מארּבע ּבאחת המחּׁשב ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַָֻוכן
אֹותּה אין - אּלּו מחׁשבֹות מּׁשלׁש חּוץ אחרת ֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמחׁשבה

ּכלּום  מפסדת ׁשחיטה הּמחׁשבה ּבׁשעת המחּׁשב ּכיצד? . ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
אמּוריו  אֹו הּזבח ּדם להּניח ּוזריקה, והֹולכה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָוקּבלה
על  הּדם לזרק חׁשב אֹו לעזרה, חּוץ להֹוציאן אֹו ְְְֲִִַַַָָָָָָָָֹלמחר,

היסֹוד ּכנגד ׁשּלא המזבח]הּכבׁש את [בסיס לּתן אֹו , ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַֹ
למּטן[הדמים] המזבח]הּנּתנין של התחתון בחלקו -] ְִִַַָָ

הּנּתנין  ּדמים לּתן אֹו למּטן, למעלן הּנּתנין ואת ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָלמעלן,
ּבּפנימי  הּנּתנין את אֹו הּפנימי, ּבּמזּבח החיצֹון ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָּבּמזּבח

לפנים החּטאת ּדם להכניס אֹו להיכל]ּבחיצֹון, אֹו[- , ְְְִִִִַַַַַָ
לאכילה, הּפסּולין ׁשאר אֹו טמאים הּזבח ׁשּיאכלּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשחׁשב
אֹו לעבֹודה, הּפסּולין ׁשאר אֹו טמאים ׁשּיקריבּוהּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָאֹו
עצמֹות  לׁשּבר ׁשחׁשב אֹו הּפסּולין, ּבדם הּזבח ּדם ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹלערב

נא מּמּנּו ולאכל חלקית]הּפסח לׂשרף [מבושל ׁשחׁשב אֹו , ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ
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אּלּו ּבכל - למקֹומן חּוץ אֹו לזמּנן חּוץ הּנׂשרפֹות ְְְְִִִֵַַַָָָָָחּטאֹות
ּכׁשר. הּזבח ּבהן, וכּיֹוצא ּבׁשעת הּמחׁשבֹות חׁשב אם וכן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

הֹולכתֹו, ּובׁשעת לכלי, נתינתֹו ּובׁשעת הּמנחה, ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָקמיצת
למחר  לבֹונתּה אֹו קמצּה להּניח האׁש, על זריקתֹו ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֻּובׁשעת

כׁשרה  זֹו הרי - לחּוץ להֹוציאֹו .אֹו ְְֲִֵֵַָ
.Ëּבארנּו לפיכּכבר הֹולכה; אינּה ּברגל ׁשּלא ׁשהֹולכה , ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

- צרי ׁשאינֹו ּבמקֹום והמהּל ּבּה. ּפֹוסלת הּמחׁשבה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין
הּדם  קּבל ּכיצד? ּבּה. ּפֹוסלת והּמחׁשבה הֹולכה, זֹו ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרי

הּמזּבח על לזרקֹו ּבֹו ידֹו ּופׁשט ּבמקֹומֹו, עֹומד [ולא והּוא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָ
ברגליו] וחׁשבהוליכו פסולה], ידֹו[מחשבה ׁשּפׁשט ּבעת ְְֵֶַַָָָ

ּבפנים, הּדם קּבל אם אבל ּפֹוסלת; הּמחׁשבה אין - ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּדם
לחּוץ, להֹוציאֹו ּבֹו הּל אּלא הּמזּבח לגּבי ּבֹו הּל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹולא
- ּבּה וכּיֹוצא הּזמן ּבמחׁשבת לחּוץ הּלּוכֹו ּבׁשעת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָוחׁשב

ּפֹוסלת. זֹו ֲֵֶֶהרי

ה'תשע"ד  תמוז ג' שלישי יום

יד  ¤¤ּפרק
העֹובד ‡. אחר אּלא הֹולכת הּמחׁשבה מחׁשבת אין אבל ; ֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

הּבעלים  ׁשמענּו אפּלּו ּכלּום; מֹועלת אינּה הּקרּבן ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבעל
ּכׁשר. זה הרי - נכֹונה העֹובד מחׁשבת והיתה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּפּגלּו,

לעבֹודה,·. ראּוי ׁשהּוא מּמי אּלא מֹועלת הּמחׁשבה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָואין
לעבֹודה  הראּוי ּובמקֹום לעבֹודה, הראּוי מּמי ּובדבר . ְְֲֲִִָָָָָָָָָָָ

לעבֹודה  הּפסּולין מן אחד ּכיצד? לעבֹודה ראּוי ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָׁשהּוא
א  הּדם, העבֹודה ׁשּקּבל ּבׁשעת וחׁשב זרק, אֹו ,הֹולי ֹו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

ּבמחׁשבּתֹו, ּפסל לא - הּזמן מחׁשבת אֹו מקֹום ְְְֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמחׁשבת
ׁשּזרק  אֹו ׁשּקּבל הּדם ואֹותֹו לעבֹודה. ראּוי ׁשאינ ֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלפי

לאּמה יּׁשפ העזרה]מקצתֹו ּדם [תעלת נׁשאר ואם , ְְְִִִִֵַַַָָָָ
בו] ויקּבל[שיוצאת לעבֹודה הראּוי יחזר - [הדם]הּנפׁש ֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹ

- ׁשחיטה ּבׁשעת הּפסּול חׁשב אם אבל נכֹונה. ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָּבמחׁשבה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבפסּולין, ּכׁשרה ׁשהּׁשחיטה ּבמחׁשבּתֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּפסל
ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ּכׁשרים לׁשמן, ׁשּלא נעׂשּו ׁשאם קרּבנֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹיׁש
אֹו לעבֹודה, ראּוי ׁשאינֹו זה ּבהן הּדם קּבל אם ,ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלפיכ
ׁשהּוא  לׁשמֹו, עׂשהּו ּכאּלּו הּזבח ּפסל - זרקֹו אֹו ְְְִִִֶֶַַַָָָָהֹוליכֹו,
וקּבל  הּכׁשר וחזר הּנפׁש, ּדם ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּפסּול.
הּׁשם  ׁשּנּוי מחׁשבת מּפני ולא הּזבח; נפסל ּכבר - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוזרק
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעבֹודה ּפסּול ׁשהּוא מּפני אּלא אֹותם, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפסל

ׁשּקמצּה‚. העמר מנחת ּכיצד? לעבֹודה הראּוי [-ּבדבר ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
להקרבה] ממנה קומץ ּכמי נטל זֹו הרי - לׁשמּה ְְֲִִֵֶָֹׁשּלא

מן  ׁשהיא מּפני נאכלין, ּוׁשיריה לׁשמּה, ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנעׂשית
וכן  קרּבנֹות. לׁשאר הראּוי ּדבר הּׂשעֹורים ואין ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָהּׂשעֹורים,

קנאֹות ּבמנחת סוטה]המחּׁשב של קדם [- עליה, והּלבֹונה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּלבֹונה ׁשהרי [מעליה]ׁשּילּקט מֹועלת, מחׁשבּתֹו אין - ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

לעבֹודה הראּוי ּדבר לבונה]אינּה עם קריבה שאינה וכן [- . ְֲֵֵָָָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

וחׁשב „. ׁשּנפּגם, מזּבח ּכיצד? לעבֹודה הראּוי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבמקֹום
ּבמחׁשבה  הּזבח ּפסל לא - מקֹום מחׁשבת אֹו זמן ְְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמחׁשבת

לעבֹודה  ראּוי עּתה הּמקֹום אין ׁשהרי הּמנחה זֹו, מן קמץ . ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
לעזרה]ּבחּוץ חוץ זמן [- מחׁשבת קמיצה ּבׁשעת וחׁשב , ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָ

ּכלּום. זֹו מחׁשבה אין - מקֹום מחׁשבת ְֲֲֵֶֶַַָָָאֹו
הּקרּבנֹות,‰. מן לאכילה ראּויין ׁשאינם דברים ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָאּלּו

והאמּורין הּדם, להקטרה: הקרבים]ּוראּויין אברים -], ְְְְִִֵַַָָָָ
הּנקמצֹות. הּמנחֹות מן והּלבֹונה והּקמץ העֹולה, ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹּובׂשר

.Â הּבׂשר להקטרה: ראּויין ואינן לאכילה, ראּויין ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָואּלּו
לכל  הּנאכל ּבין לּכהנים הּנאכל ּבין הּזבחים, מּכל ְְֱֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּנאכל

הּפנים. ולחם הּלחם, ּוׁשּתי הּמנחֹות, ּוׁשירי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאדם,
.Ê:להקטרה ולא לאכילה לא ראּויין ׁשאינן דברים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹואּלּו

הּנׂשרפֹות  חּטאֹות מעֹור ּבׂשר חּוץ ּכּלֹו, ּבהמה ׁשל והעֹור , ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֻ
הבהמה]האליה של האחורי מהחלק ראּוי [- ׁשהּוא ְֶַָָָ

הּמּורא  אבל ּבעֹור [ה]לאכילה. הּדבּוק הּדק הּקרּום והּוא , ְְֲֲִַַַַַַָָָָָ
וכן  לאכילה; ראּוי אינֹו - והּבׂשר העֹור ּבין ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָּומבּדיל
עֹוף, ׁשל והּנֹוצה והּטלפים, והּקרנים, והּגידים, ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָהעצמֹות,

והחרטֹום וראׁש[מקור]והּצּפרנים, אגּפים, וראׁשי ׁשּלֹו, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹ
ּבּבׂשר, הּדבּוקים אּלּו מּכל הרּכים מקֹומֹות אפּלּו - ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָהּזנב
ואינן  הֹואיל ויצא, הּדם יבצּבץ החי מן יחתכּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשאּלּו
לענין  לאכילה' ראּוי ׁשאינֹו 'ּדבר נקראין ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָחׁשּובין,

והּׁשלילהּקרּבנֹות. והּתבלין, הּמרק, יצא]וכן שלא ,[עובר ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָ
ּבׁשעת  הּסּכין ׁשּפלטּתּו והּבׂשר העֹוף, ּוביצי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָוהּׁשליה,
אּלּו ּכל - 'אלל' הּנקרא והּוא ּבעֹור, מדּבק ויּׁשאר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֻהפׁשט
ּכדבר  הן והרי הּקרּבנֹות, מחׁשבת לענין חׁשּובין ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאינן

לאכילה. ראּוי ֲִֵֶַָָׁשאינֹו
.Áהעֹומד ּדבר על שסופו]ּומחּׁשבין על [- אֹו לאּבּוד, ְְְִִֵַַַָָָ

ארּבע  מאֹותן ּבאחת המחּׁשב לׂשרפה. העֹומד ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָּדבר
אֹו לאכילה ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר לאכל ּבכּלן, אֹו ְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹֻהעבֹודֹות
הּמקֹום  ּבמחׁשבת ּבין להקטרה, ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלהקטיר
לׁשּתֹות  חׁשב ּכיצד? ּכׁשר. הּזבח - הּזמן ּבמחׁשבת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבין
ּומן  הּקמץ מן לאכל אֹו מאמּוריו, לאכל אֹו הּזבח, ֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹמּדם
מּבׂשר  להקטיר ׁשחׁשב אֹו למחר, אֹו ּבחּוץ ְְְְְִִֶַַַַַָָָָהּלבֹונה,
הּזבח  הרי - למחר אֹו ּבחּוץ הּמנחה, מּׁשירי אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּזבח,

ּומן ּכׁשר. העֹור, מן להקטיר אֹו לאכל חׁשב אם וכן ְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָֹ
ּבין  - ּבהן וכּיֹוצא האלל, אֹו והּמרק, והּגידים, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָהעצמֹות,

מח  ּבין זמן אם מחׁשבת וכן ּכׁשר; הּזבח - מקֹום ׁשבת ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
- למחר אֹו ּבחּוץ הּנׂשרפין ּוׂשעירים מּפרים לאכל ְְְֱִִִִִִֶַַַָָָָָֹחׁשב

ּכׁשרים  הן ּבזה.הרי ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָֹ
.Ë הראּוי מּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאין ׁשּיאכלּו ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹחׁשב

הראּוי  ּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאין ׁשּיקטירּו אֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָלאכילה,
ּכמֹו ּפּגּול, הּזבח - והקטרה אכילה לזמן חּוץ ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָלהקטרה,

ּפסּול,ׁשּבארנּו זה הרי - והקטרה אכילה למקֹום וחּוץ ; ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּפּגּול. ְִֵואינֹו

.Èהקטרה [נחשבת]אין ולא מּכּזית, ּפחּותה אכילה ְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ
הראּוי  מּדבר לאכל המחּׁשב ,לפיכ מּכּזית; ְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּפחּותה
הראּוי  מּדבר להקטיר ׁשחׁשב אֹו מּכּזית, ּפחֹות ְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָלאכילה
ּבמחׁשבת  ּבין זמן ּבמחׁשבת ּבין מּכּזית, ּפחֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהקטרה

ּכׁשר. הּזבח - ּולהקטיר מקֹום ּבחּוץ זית ּכחצי לאכל חׁשב ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
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לחם] היא.צריכה הּתֹודה ׁשּמא לחם, ּבלא הביאּה ואם ;ְְֱִִִֶֶֶַָָָֹ
ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא לעֹולם, זֹו ּתקרב לא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹלפיכ

מּום.
.„È יצאת ּפסּולֹות; ּכּלן - מחּלֹותיה חּלה ׁשּנפרסה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻּתֹודה

ּכׁשרֹות  החּלֹות ׁשאר - נטמאת אֹו לחמּה,החּלה נפרס . ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָ
לחם  מביא הּתֹודה, נׁשחטה ׁשּלא עד - יצא אֹו נטמא, ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאֹו
יצא, אֹו נטמא אֹו נפרס ׁשּנׁשחטה אחר ואם וׁשֹוחט; ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָאחר
לא  נדרֹו וידי ּפסּול, ּכּלֹו והּלחם יאכל, והּבׂשר יּזרק ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהּדם

נטמא,יצא. אֹו הּלחם, מקצת נפרס ּכ ואחר הּדם, נזרק ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָ
על  הּטהֹור ּומן הּפרּוס, על הּׁשלם מן ּתֹורם - יצא ִִֵֵַַַַַָָָָָאֹו

ׁשּבחּוץ  על ּׁשּבפנים ּומּמה .הּטמא, ְִִִֵֶֶַַַַָ
.ÂËקדׁשּו לא - חּלֹות ׁשמֹונים על ׁשּׁשחטּה ְְְִֶַַָָָָֹּתֹודה

ׁשמֹונים  מּתֹו מּתֹוארּבעים ארּבעים 'יקּדׁשּו אמר: ואם ; ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָ
אחד  מהם ּומרים הּׁשמֹונים, מן ארּבעים מֹוׁש - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשמֹונים'

קרּבן ארבע]מּכל סה"כ - חלה מין מכל והארּבעים [- , ְְְִִַָָָָָ
לחּלין. ויצאּו יּפדּו ְְְְִִִֵַָֻהּׁשנּיֹות

.ÊË ּבית לחֹומת חּוץ לחמּה והיה הּתֹודה את ְְְֵֵֶַַַַָָָָהּׁשֹוחט
הבית]ּפּגי הר חּוץ [- היה אם אבל הּלחם; קדׁש לא - ֲִִֶֶַַַָָָָֹ

לפנים. ׁשאינֹו ּפי על אף הּלחם, קדׁש - ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלעזרה
.ÊÈקרמּו ואפּלּו ּבּתּנּור, הּלחם ּפני קרמּו ׁשּלא עד ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחטּה

הּלחם  קדׁש לא - מהן מאחת חּוץ .ּכּלן ֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
.ÁÈאֹו זמן ּבמחׁשבת ּבׁשחיטתּה ונפסלה ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָׁשחטּה

מקֹום במקומה]ּבמחׁשבת או בזמנה לאכלה שלא -]- ְֲֶֶַָ
ׁשּׁשחטּה אֹו טרפה, אֹו מּום, ּבעלת נמצאת הּלחם; ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָקדׁש

הּלח  קדׁש לא - לׁשמּה עם ׁשּלא נזיר ּבאיל הּדין וכן ם. ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשּלֹו. ֶֶֶַהּלחם

יג  ¤¤ּפרק
הן:‡. ואּלּו הּקרּבן, את ׁשּפֹוסלֹות הן מחׁשבֹות ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁש

ּומחׁשבת  הּמקֹום, ׁשּנּוי ּומחׁשבת הּׁשם, ׁשּנּוי ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָמחׁשבת
הּׁשם  ׁשּנּוי מחׁשבת הּזבח הּזמן. את הּׁשֹוחט זה ּכיצד? ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַ

אֹו ׁשלמים, ׁשהּוא ויחׁשב עֹולה ׁשהיה ּכגֹון - לׁשמֹו ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
ּולׁשם  ׁשלמים לׁשם אֹו ּוׁשלמים, עֹולה לׁשם ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָיׁשחטּנּו
מחׁשבת  היא זֹו ּבעליו, לׁשם ׁשּלא הּזבח ׁשּׁשחט אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹעֹולה,

הּׁשם. הּזבח ׁשּנּוי את ׁשּׁשחט ּכגֹון ּכיצד? הּמקֹום מחׁשבת ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
הראּוי  ּדבר מּמּנּו להקטיר אֹו ּדמֹו, לזרק מנת על ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹלׁשמֹו
לאכילה  הראּוי ּדבר מּמּנּו לאכל אֹו לעזרה, חּוץ ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹלהקטרה,

הּמקֹום  ׁשּנּוי מחׁשבת היא זֹו אכילתֹו, למקֹום ּוזבחים חּוץ . ְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָ
חּוץ  ׁשּנׁשחטּו 'זבחים הּנקראין הן זֹו, מחׁשבה ּבהן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשחׁשב
הּזבח  את ׁשּׁשחט ּכגֹון ּכיצד? הּזמן מחׁשבת ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָלמקֹומן'.
ׁשאינֹו החּמה, ׁשּתׁשקע מאחר ּדמֹו לזרק מנת על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלׁשמֹו
למחר  להקטרה הראּוי ּדבר מּמּנּו להקטיר אֹו זריקתֹו; ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָזמן
לאכל  אֹו הקטרתֹו; זמן ׁשאינֹו הּׁשחר, עּמּוד ׁשּיעלה ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹמאחר
זֹו לאכילתֹו, הראּוי זמן לאחר לאכילה הראּוי ּדבר ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָמּמּנּו
הן  - זֹו מחׁשבה ּבהן ׁשחׁשב ּוזבחים הּזמן. מחׁשבת ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהיא
הּנקראין  והן לזמּנן', חּוץ ׁשּנׁשחטּו 'זבחים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָהּנקראין

ּבּתֹורה. האמּור "ּפּגּול" הּוא וזה מקֹום; ּבכל ְְִִֶַָָָָָ'ּפּגּול'

הּׁשמּועה·. רבינו]מּפי ממשה ׁשּזה [מסורת למדּו, ְְִִֶֶַָָ
ׁשלמיו  זבח מּבׂשר יאכל האכל "ואם ּבּתֹורה: ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר
הקרבה  ּבׁשעת ּבמחּׁשב אּלא מדּבר אינֹו - הּׁשליׁשי" ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּבּיֹום
עליו  ׁשחׁשב קרּבן לכל הּדין והּוא ּבּׁשליׁשי; מּמּנּו ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּיאכל
לאכילת  הראּוי זמן לאחר מּמּנּו ׁשּיאכל מעׂשיו ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹּבׁשעת

קרּבן. ּדבר אֹותֹו ּבּמזּבח מּמּנּו להקטיר חׁשב אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
למדּו ּכ להקטרה; הראּוי זמן לאחר להקטרה, ְְְְְְְַַַַַָָָָָָָָָָהראּוי

הּׁשמּועה  -מּפי מזּבח אכילת ואחד אדם אכילת אחד : ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּפּגּול. הּקרּבן הרי זמּנן, לאחר עליהן חׁשב ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָאם

נפסדה‚. ׁשּלא קרּבן ע"י]אבל אּלא [נפסל ּבֹו, מחׁשבּתֹו ְְְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹ
זמן  לאחר מּמּנּו ונׁשאר ּכהלכתֹו, הּמזּבח על ּדמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָנזרק
לאכלֹו; ואסּור 'נֹותר', נקרא הּנׁשאר אֹותֹו - ְְְְְֲִִִַָָָָָָאכילתֹו

נרצה ּכבר ּבּדם:[התקבל]והּקרּבן אֹומר הּוא הרי וכּפר; , ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָ
ּדם  ׁשהּגיע ּכיון - לכּפר" הּמזּבח על לכם נתּתיו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ"ואני
לפיכ הּקרּבן. ונרצה הּבעלים נתּכּפרּו ּכהלכתֹו, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָלּמזּבח

לא  ּבין מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר אּלא מתּפּגל אין דם לעֹולם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
אחת  ּבֹו ׁשחׁשב זבח אחד ׁשּיתּבאר. ּכמֹו לּמזּבח, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבין
ּבׁשעת  ׁשחׁשב אֹו ׁשחיטה, ּבׁשעת אּלּו מחׁשבֹות ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹמּׁשלׁש
זריקתֹו ּבעת אֹו לּמזּבח, הֹולכתֹו ּבׁשעת אֹו הּדם, ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָקּבלת

הּמזּבח. ְִֵַַַעל
ּבמחׁשבה:„. נפסל הּזבח עבֹודֹות ׁשּבארּבע למד, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָנמצאת

הּמזּבח  על ּובזריקתֹו הּדם, ּובהֹולכת ּובקּבלה, .ּבׁשחיטה, ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ
דברים ‰. ּבׁשני ּבמליקהוהעֹוף, מיוחדת : שחיטה -] ְְְְִִִִֵָָָ

הּדםבעוף] ּובמּצּוי המזבח], על הדם סחיטת -]. ְִַָ
.Âּבקמיצה ּבארּבעה: הּנקמצֹות, נטילת והּמנחֹות -] ְְְְְְִִִַַַָָָָָ

מהמנחה] ּובהֹולכת הקומץ ׁשרת, ּבכלי הּקמץ ּובנתינת ,ְְְִִִִֵֶַַַָָֹ
האׁש. על ּובזריקתֹו לּמזּבח, ְְִִִֵֵֶַַַַָָֹהּקמץ

.Ê ׁשחׁשב ּכגֹון מאּלּו, חּוץ אחרים ּבדברים חׁשב אם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָאבל
אמּורין  הֹולכת ּבׁשעת אֹו נּתּוח, ּבׁשעת אֹו הפׁשט, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָּבׁשעת

ּבׁשעת [אברים] אֹו הּמנחה, ּבלילת ּבׁשעת אֹו ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָלּמזּבח,
אֹותּה[למזבח]הּגׁשתּה אין - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא , ְְִִֵֵֵַַָָָָָ

הּׁשם, ׁשּנּוי מחׁשבת ׁשהיתה ּבין ּכלּום, מֹועלת ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּמחׁשבה
הּזמן. מחׁשבת ּבין הּמקֹום, מחׁשבת ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבין

.Á,ּבכּלן אֹו אּלּו עבֹודֹות מארּבע ּבאחת המחּׁשב ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַָֻוכן
אֹותּה אין - אּלּו מחׁשבֹות מּׁשלׁש חּוץ אחרת ֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמחׁשבה

ּכלּום  מפסדת ׁשחיטה הּמחׁשבה ּבׁשעת המחּׁשב ּכיצד? . ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
אמּוריו  אֹו הּזבח ּדם להּניח ּוזריקה, והֹולכה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָוקּבלה
על  הּדם לזרק חׁשב אֹו לעזרה, חּוץ להֹוציאן אֹו ְְְֲִִַַַָָָָָָָָֹלמחר,

היסֹוד ּכנגד ׁשּלא המזבח]הּכבׁש את [בסיס לּתן אֹו , ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַֹ
למּטן[הדמים] המזבח]הּנּתנין של התחתון בחלקו -] ְִִַַָָ

הּנּתנין  ּדמים לּתן אֹו למּטן, למעלן הּנּתנין ואת ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָלמעלן,
ּבּפנימי  הּנּתנין את אֹו הּפנימי, ּבּמזּבח החיצֹון ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָּבּמזּבח

לפנים החּטאת ּדם להכניס אֹו להיכל]ּבחיצֹון, אֹו[- , ְְְִִִִַַַַַָ
לאכילה, הּפסּולין ׁשאר אֹו טמאים הּזבח ׁשּיאכלּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשחׁשב
אֹו לעבֹודה, הּפסּולין ׁשאר אֹו טמאים ׁשּיקריבּוהּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָאֹו
עצמֹות  לׁשּבר ׁשחׁשב אֹו הּפסּולין, ּבדם הּזבח ּדם ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹלערב

נא מּמּנּו ולאכל חלקית]הּפסח לׂשרף [מבושל ׁשחׁשב אֹו , ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ
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אּלּו ּבכל - למקֹומן חּוץ אֹו לזמּנן חּוץ הּנׂשרפֹות ְְְְִִִֵַַַָָָָָחּטאֹות
ּכׁשר. הּזבח ּבהן, וכּיֹוצא ּבׁשעת הּמחׁשבֹות חׁשב אם וכן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

הֹולכתֹו, ּובׁשעת לכלי, נתינתֹו ּובׁשעת הּמנחה, ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָקמיצת
למחר  לבֹונתּה אֹו קמצּה להּניח האׁש, על זריקתֹו ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֻּובׁשעת

כׁשרה  זֹו הרי - לחּוץ להֹוציאֹו .אֹו ְְֲִֵֵַָ
.Ëּבארנּו לפיכּכבר הֹולכה; אינּה ּברגל ׁשּלא ׁשהֹולכה , ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

- צרי ׁשאינֹו ּבמקֹום והמהּל ּבּה. ּפֹוסלת הּמחׁשבה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין
הּדם  קּבל ּכיצד? ּבּה. ּפֹוסלת והּמחׁשבה הֹולכה, זֹו ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרי

הּמזּבח על לזרקֹו ּבֹו ידֹו ּופׁשט ּבמקֹומֹו, עֹומד [ולא והּוא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָ
ברגליו] וחׁשבהוליכו פסולה], ידֹו[מחשבה ׁשּפׁשט ּבעת ְְֵֶַַָָָ

ּבפנים, הּדם קּבל אם אבל ּפֹוסלת; הּמחׁשבה אין - ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּדם
לחּוץ, להֹוציאֹו ּבֹו הּל אּלא הּמזּבח לגּבי ּבֹו הּל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹולא
- ּבּה וכּיֹוצא הּזמן ּבמחׁשבת לחּוץ הּלּוכֹו ּבׁשעת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָוחׁשב

ּפֹוסלת. זֹו ֲֵֶֶהרי

ה'תשע"ד  תמוז ג' שלישי יום

יד  ¤¤ּפרק
העֹובד ‡. אחר אּלא הֹולכת הּמחׁשבה מחׁשבת אין אבל ; ֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

הּבעלים  ׁשמענּו אפּלּו ּכלּום; מֹועלת אינּה הּקרּבן ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבעל
ּכׁשר. זה הרי - נכֹונה העֹובד מחׁשבת והיתה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּפּגלּו,

לעבֹודה,·. ראּוי ׁשהּוא מּמי אּלא מֹועלת הּמחׁשבה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָואין
לעבֹודה  הראּוי ּובמקֹום לעבֹודה, הראּוי מּמי ּובדבר . ְְֲֲִִָָָָָָָָָָָ

לעבֹודה  הּפסּולין מן אחד ּכיצד? לעבֹודה ראּוי ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָׁשהּוא
א  הּדם, העבֹודה ׁשּקּבל ּבׁשעת וחׁשב זרק, אֹו ,הֹולי ֹו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

ּבמחׁשבּתֹו, ּפסל לא - הּזמן מחׁשבת אֹו מקֹום ְְְֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמחׁשבת
ׁשּזרק  אֹו ׁשּקּבל הּדם ואֹותֹו לעבֹודה. ראּוי ׁשאינ ֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלפי

לאּמה יּׁשפ העזרה]מקצתֹו ּדם [תעלת נׁשאר ואם , ְְְִִִִֵַַַָָָָ
בו] ויקּבל[שיוצאת לעבֹודה הראּוי יחזר - [הדם]הּנפׁש ֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹ

- ׁשחיטה ּבׁשעת הּפסּול חׁשב אם אבל נכֹונה. ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָּבמחׁשבה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבפסּולין, ּכׁשרה ׁשהּׁשחיטה ּבמחׁשבּתֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּפסל
ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ּכׁשרים לׁשמן, ׁשּלא נעׂשּו ׁשאם קרּבנֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹיׁש
אֹו לעבֹודה, ראּוי ׁשאינֹו זה ּבהן הּדם קּבל אם ,ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלפיכ
ׁשהּוא  לׁשמֹו, עׂשהּו ּכאּלּו הּזבח ּפסל - זרקֹו אֹו ְְְִִִֶֶַַַָָָָהֹוליכֹו,
וקּבל  הּכׁשר וחזר הּנפׁש, ּדם ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּפסּול.
הּׁשם  ׁשּנּוי מחׁשבת מּפני ולא הּזבח; נפסל ּכבר - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוזרק
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעבֹודה ּפסּול ׁשהּוא מּפני אּלא אֹותם, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפסל

ׁשּקמצּה‚. העמר מנחת ּכיצד? לעבֹודה הראּוי [-ּבדבר ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
להקרבה] ממנה קומץ ּכמי נטל זֹו הרי - לׁשמּה ְְֲִִֵֶָֹׁשּלא

מן  ׁשהיא מּפני נאכלין, ּוׁשיריה לׁשמּה, ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנעׂשית
וכן  קרּבנֹות. לׁשאר הראּוי ּדבר הּׂשעֹורים ואין ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָהּׂשעֹורים,

קנאֹות ּבמנחת סוטה]המחּׁשב של קדם [- עליה, והּלבֹונה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּלבֹונה ׁשהרי [מעליה]ׁשּילּקט מֹועלת, מחׁשבּתֹו אין - ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

לעבֹודה הראּוי ּדבר לבונה]אינּה עם קריבה שאינה וכן [- . ְֲֵֵָָָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

וחׁשב „. ׁשּנפּגם, מזּבח ּכיצד? לעבֹודה הראּוי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבמקֹום
ּבמחׁשבה  הּזבח ּפסל לא - מקֹום מחׁשבת אֹו זמן ְְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמחׁשבת

לעבֹודה  ראּוי עּתה הּמקֹום אין ׁשהרי הּמנחה זֹו, מן קמץ . ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
לעזרה]ּבחּוץ חוץ זמן [- מחׁשבת קמיצה ּבׁשעת וחׁשב , ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָ

ּכלּום. זֹו מחׁשבה אין - מקֹום מחׁשבת ְֲֲֵֶֶַַָָָאֹו
הּקרּבנֹות,‰. מן לאכילה ראּויין ׁשאינם דברים ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָאּלּו

והאמּורין הּדם, להקטרה: הקרבים]ּוראּויין אברים -], ְְְְִִֵַַָָָָ
הּנקמצֹות. הּמנחֹות מן והּלבֹונה והּקמץ העֹולה, ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹּובׂשר

.Â הּבׂשר להקטרה: ראּויין ואינן לאכילה, ראּויין ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָואּלּו
לכל  הּנאכל ּבין לּכהנים הּנאכל ּבין הּזבחים, מּכל ְְֱֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּנאכל

הּפנים. ולחם הּלחם, ּוׁשּתי הּמנחֹות, ּוׁשירי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאדם,
.Ê:להקטרה ולא לאכילה לא ראּויין ׁשאינן דברים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹואּלּו

הּנׂשרפֹות  חּטאֹות מעֹור ּבׂשר חּוץ ּכּלֹו, ּבהמה ׁשל והעֹור , ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֻ
הבהמה]האליה של האחורי מהחלק ראּוי [- ׁשהּוא ְֶַָָָ

הּמּורא  אבל ּבעֹור [ה]לאכילה. הּדבּוק הּדק הּקרּום והּוא , ְְֲֲִַַַַַַָָָָָ
וכן  לאכילה; ראּוי אינֹו - והּבׂשר העֹור ּבין ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָּומבּדיל
עֹוף, ׁשל והּנֹוצה והּטלפים, והּקרנים, והּגידים, ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָהעצמֹות,

והחרטֹום וראׁש[מקור]והּצּפרנים, אגּפים, וראׁשי ׁשּלֹו, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹ
ּבּבׂשר, הּדבּוקים אּלּו מּכל הרּכים מקֹומֹות אפּלּו - ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָהּזנב
ואינן  הֹואיל ויצא, הּדם יבצּבץ החי מן יחתכּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשאּלּו
לענין  לאכילה' ראּוי ׁשאינֹו 'ּדבר נקראין ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָחׁשּובין,

והּׁשלילהּקרּבנֹות. והּתבלין, הּמרק, יצא]וכן שלא ,[עובר ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָ
ּבׁשעת  הּסּכין ׁשּפלטּתּו והּבׂשר העֹוף, ּוביצי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָוהּׁשליה,
אּלּו ּכל - 'אלל' הּנקרא והּוא ּבעֹור, מדּבק ויּׁשאר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֻהפׁשט
ּכדבר  הן והרי הּקרּבנֹות, מחׁשבת לענין חׁשּובין ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאינן

לאכילה. ראּוי ֲִֵֶַָָׁשאינֹו
.Áהעֹומד ּדבר על שסופו]ּומחּׁשבין על [- אֹו לאּבּוד, ְְְִִֵַַַָָָ

ארּבע  מאֹותן ּבאחת המחּׁשב לׂשרפה. העֹומד ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָּדבר
אֹו לאכילה ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר לאכל ּבכּלן, אֹו ְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹֻהעבֹודֹות
הּמקֹום  ּבמחׁשבת ּבין להקטרה, ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלהקטיר
לׁשּתֹות  חׁשב ּכיצד? ּכׁשר. הּזבח - הּזמן ּבמחׁשבת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבין
ּומן  הּקמץ מן לאכל אֹו מאמּוריו, לאכל אֹו הּזבח, ֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹמּדם
מּבׂשר  להקטיר ׁשחׁשב אֹו למחר, אֹו ּבחּוץ ְְְְְִִֶַַַַַָָָָהּלבֹונה,
הּזבח  הרי - למחר אֹו ּבחּוץ הּמנחה, מּׁשירי אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּזבח,

ּומן ּכׁשר. העֹור, מן להקטיר אֹו לאכל חׁשב אם וכן ְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָֹ
ּבין  - ּבהן וכּיֹוצא האלל, אֹו והּמרק, והּגידים, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָהעצמֹות,

מח  ּבין זמן אם מחׁשבת וכן ּכׁשר; הּזבח - מקֹום ׁשבת ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
- למחר אֹו ּבחּוץ הּנׂשרפין ּוׂשעירים מּפרים לאכל ְְְֱִִִִִִֶַַַָָָָָֹחׁשב

ּכׁשרים  הן ּבזה.הרי ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָֹ
.Ë הראּוי מּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאין ׁשּיאכלּו ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹחׁשב

הראּוי  ּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאין ׁשּיקטירּו אֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָלאכילה,
ּכמֹו ּפּגּול, הּזבח - והקטרה אכילה לזמן חּוץ ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָלהקטרה,

ּפסּול,ׁשּבארנּו זה הרי - והקטרה אכילה למקֹום וחּוץ ; ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּפּגּול. ְִֵואינֹו

.Èהקטרה [נחשבת]אין ולא מּכּזית, ּפחּותה אכילה ְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ
הראּוי  מּדבר לאכל המחּׁשב ,לפיכ מּכּזית; ְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּפחּותה
הראּוי  מּדבר להקטיר ׁשחׁשב אֹו מּכּזית, ּפחֹות ְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָלאכילה
ּבמחׁשבת  ּבין זמן ּבמחׁשבת ּבין מּכּזית, ּפחֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהקטרה

ּכׁשר. הּזבח - ּולהקטיר מקֹום ּבחּוץ זית ּכחצי לאכל חׁשב ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
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זמן  אחר זית ּכחצי לאכל ׁשחׁשב אֹו ּבחּוץ, זית ְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַַָֹּכחצי
ּכׁשר; הּזבח - הקטרה זמן אחר זית ּכחצי ּולהקטיר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָאכילה

מצטרפין  והקטרה אכילה ּבלׁשֹון ׁשאין הֹוציאֹו ואם . ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָ
- זית חצי האׁש ותאכל זית ּכחצי ׁשּיאכל ואמר ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹאכילה,
לאכל  חׁשב הּוא. אחד אכילה לׁשֹון מצטרפין; אּלּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹהרי
אחר  זית חצי על וחׁשב וחזר זית, ּכחצי להקטיר ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַַָָאֹו

ּכחצי ּבאֹותּה לאכל חׁשב מצטרפין. אּלּו הרי - הּמחׁשבה ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ּבמחׁשבת  ּבין זית, ּכחצי חּיה אֹו ּבהמה וׁשּתאכל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹזית
לׁשֹון  מצטרפין; אּלּו הרי - זמן ּבמחׁשבת ּבין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָמקֹום

הּוא. אחד הרי אכילה ׁשנים, ׁשּיאכלּוהּו ּכּזית על חׁשב ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ּפרס  אכילת מּכדי ּביתר ּכּזית לאכל חׁשב מצטרפין; ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאּלּו

זמן] שיעור לאכל [- זביחה ּבׁשעת חׁשב מצטרף. זה הרי ,ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
אּלּו הרי - זית ּכחצי לאכל זריקה ּובׁשעת זית, ְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹּכחצי
וכן  הּזמן. ּבמחׁשבת ּבין הּמקֹום ּבמחׁשבת ּבין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמצטרפין,
הֹולכה; ּבׁשעת ּכּזית ועל קּבלה ּבׁשעת ּכּזית על חׁשב ְְְִִִִִַַַַַַַַַַָָָָָאם
חׁשב  אחת. ּכעבֹודה הן והרי מצטרפֹות, העבֹודֹות ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשארּבע
הרי  - הּלבֹונה מן זית וכחצי הּקמץ מן זית ּכחצי ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָֹלהקטיר
ּכאמּורין  לּמנחה, הּקמץ עם ׁשהּלבֹונה מצטרפין; ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלּו
חּוץ  הּלבֹונה מן ּכּזית להקטיר חׁשב אם לפיכ ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָלּזבח.

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּפּגּול זה הרי ּדם לזמּנֹו, לזרק המחּׁשב אחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּדמֹו מקצת לזרק ׁשחׁשב אֹו למחר, אֹו ּבחּוץ ּכּלֹו ְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻהּזבח
ּפסל  הּדם, מן הּזיה ּכדי על ׁשחׁשב ּכיון - למחר אֹו .ּבחּוץ ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

טו  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנׁשחטּו הּזבחים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָּכל

יחיד  ׁשּלא ּבקרּבנֹות אּלא ּכׁשרים, - צּבּור ּבקרּבנֹות ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ
חֹובה לׁשם לּבעלים כקרבן]עלּו החּטאת [- מן חּוץ ; ְְִִֵַַַָָָָ

- ואחד והּפסח ּפסּולין. הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת נעׂשּו ׁשאם ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
אֹו קּבלה, ּבׁשעת אֹו ׁשחיטה, ּבׁשעת הּזבח ׁשם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהמׁשּנה
עלּו לא ּכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבזריקה, אֹו הֹולכה, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשעת
לא  ׁשלמים, לׁשם עֹולה ׁשּׁשחט ּכגֹון חֹובה? לׁשם ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹלּבעלים
מּׁשּום  ולא ּבּה חּיבין ׁשהם עֹולה מּׁשּום לא - לּבעלים ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹעלת
עֹולת  ׁשחט אם וכן אחר. זבח להביא חּיבין אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשלמים,
לׁשמעֹון. ולא לראּובן לא עלת לא - ׁשמעֹון לׁשם ְְְְְְְִִִֵֵֵָָֹֹֹראּובן
אם  אבל ּבזדֹון; הּזבח ׁשם ּבׁשעקר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
עבֹודֹותיה  ּכל ועׂשה היא, ׁשלמים העֹולה ׁשּזֹו ודּמה ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָָטעה
החּטאת  וכן חֹובה. לׁשם לּבעלים עלת - ׁשלמים ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָלׁשם
- ּבטעּות הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת אֹותֹו ׁשעׂשה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָוהּפסח
העֹוף  עֹולת וכן עקירה. אינּה ּבטעּות ׁשעקירה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּכׁשרים,

בעוף]ׁשּמלקּה מיוחדת שחיטה ׁשּמּצה[- ּדמּה[סחט]אֹו ְִֶֶָָָָָ
המזבח] הּׁשם[על ׁשּנּוי הקרבן ּבמחׁשבת מין לשם [שלא ְֲִֵֶֶַַ

בעליו] העֹוף,או וחּטאת לּבעלים; עלת ולא ּכׁשרה, -ְְְְִֵַַַָָָָָֹ
ְָּפסּולה.

.·- הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנעׂשּו הּמנחֹות ּכל ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָוכן
ּומנחת  חֹוטא מּמנחת חּוץ לּבעלים; עלּו ולא ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹּכׁשרֹות,

סוטה]קנאֹות עבֹודֹות [של מארּבע ּבאחת חׁשב ׁשאם , ְְְֲִֵֶַַַַַָָ

ּבמנחה  הּׁשם ׁשּנּוי ּפסּולֹות. הּׁשם, ׁשּנּוי מחׁשבת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּלהן
אֹו חֹוטא, מנחת לׁשם נדבה מנחת ׁשּקמץ ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּכיצד?

מנחות:] לׁשם [במיני מחבת אֹו מחבת, לׁשם ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַמרחׁשת
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶֶֶַַָֹמרחׁשת,

נכֹונה ‚. ׁשאינּה מחׁשבה ּבּקדׁשים לחּׁשב ּכמֹואסּור , ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָ
מנחה  אֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו זבח ,לפיכ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיתּבאר;
חּיב  - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין לׁשמּה, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשּקמצּה
והֹולי וקּבל ׁשחט אפּלּו לׁשמן; עבֹודֹות ׁשאר ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָלהׁשלים
ּומּפני  נכֹונה. ּבמחׁשבה לזרק חּיב הּׁשם, ׁשּנּוי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבמחׁשבת
מנחת  ודין הּזבחים, מּכל והּפסח החּטאת ּדין נׁשּתּנה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָמה

ׁשעּין מּפני הּמנחֹות? מּכל הּקנאֹות ּומנחת הזהיר]חֹוטא -] ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
אתּה "וׁשחט ּבחּטאת: אֹומר הּוא הרי הּכתּוב: ְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָֹעליהם
ׁשאר  וכן חּטאת; לׁשם ׁשחיטה ׁשּתהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָלחּטאת",
לׁשם  ׁשּתעׂשה חּטאתֹו", "על ונאמר: לׁשמּה. ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעבֹודֹותיה
ּבעליה. לׁשם ׁשּתהיה עליו", "וכּפר ונאמר: החטא. ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאֹותֹו
עׂשּיתֹו ּכל ׁשּתהיה לה'", ּפסח "ועׂשית ּבפסח: ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָונאמר
לה'", הּוא ּפסח זבח "ואמרּתם ונאמר: ּפסח. ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַלׁשם
ׁשם  אֹו ׁשמֹו ׁשּנה אם הא ּפסח; לׁשם זביחתֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּתהיה
מנחה  "ּכי אֹומר: הּוא חֹוטא ּובמנחת ּפסּול. - ְְְְִִִֵֵַָָָָּבעליו

-היא" היא" קנאת מנחת "ּכי נאמר: ׂשֹוטה ּובמנחת , ְְְְֱִִִִִֶַַַָָֹ
לׁשמן. מעׂשיהן ּכל ְְֲִִֵֶֶַָָׁשּיהיּו

לׁשם „. ׁשּׁשחטּה ּכגֹון - אחר זבח לׁשם ׁשּׁשחטּה ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָחּטאת
ּכמֹו ּפסּולה, - ׁשלמים לׁשם אֹו אׁשם, לׁשם  אֹו ְְְְְִֵֵָָָָָעֹולה,
ולא  ּכׁשרה, זֹו הרי - חּלין לׁשם ׁשחטּה אם אבל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשּבארנּו;

לּבעלים  .עלת ְִַָָָ
הּׁשמּועה‰. רבינו]מּפי ממשה ׁשהּקדׁשים [מסורת למדּו, ְְֳִִִֶַַָָָ

קדׁשים. מחּללין החּלין ואין קדׁשים, ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֻמחּללין
.Â,חלב אכילת על ׁשּבאה ּכגֹון - אחר חטא לׁשם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשחטּה

ּפסּולה  - ּדם אכילת על .ּוׁשחטּה ְְֲִַַָָָָ
.Êאפּלּו חּטאת, מחּיב ׁשהּוא אחר אדם לׁשם ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻׁשחטּה

קבּועה ׁשאינּה ּפסּולה.[רגילה]חּטאת זֹו הרי - ְְֲֵֵֶַָָָָ
.Á הרי - עֹולה מחּיב ׁשהּוא אחר לׁשם ׁשחטּה אם ְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָֻאבל

לּבעלים  עלת ולא ּכׁשרה, -זֹו עליו" "וכּפר ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּכמֹותֹו. חּטאת מחּיב ׁשהּוא חברֹו על ולא ְְְֲֵֶַַָָָָֹֻעליו,

.Ë ּכׁשרה - מת לׁשם ׁשאין ׁשחטּה לּבעלים; עלת ולא , ְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ
לּמתים. -ּכּפרה ּכלל קרּבן מחּיב ׁשאינֹו מי לׁשם ׁשחטּה ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻ

ּפסּולה; זֹו הרי - קרּבנֹות ׁשאר ולא עֹולה, ולא חּטאת, ְְְְְֲֵַָָָָָָֹֹֹלא
יֹודע  ואינֹו הּוא, מחּיב .ׁשּמא ְְֵֵֶַָָֻ

.È ׁשּלא ּדמּה לזרק הּׁשחיטה ּבׁשעת וחׁשב לׁשמּה, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹֹׁשחטּה
לעבֹודה; מעבֹודה ׁשּמחּׁשבין לפי ּפסּולה, ז ֹו הרי - ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָלׁשמּה
חׁשבּה ּכאּלּו הּׁשחיטה, ּבׁשעת ׁשחׁשב הּמחׁשבה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹוזאת

ּפסּולה  ּולפיכ - זריקה .ּבׁשעת ְְְְִִִַָָָ
.‡Èׁשמֹו ׁשּׁשּנה ּבין הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּׁשחטֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּפסח

ּפסּול  - חּלין לׁשם ׁשּׁשּנהּו ּבין אחר, זבח ׁשּנאמר:לׁשם , ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ
אמּורים? ּדברים ּבּמה לה'". הּוא ּפסח זבח ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָ"ואמרּתם
אפּלּו - ּבניסן עׂשר ארּבעה יֹום ׁשהּוא ּבזמּנֹו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָׁשּׁשחטֹו
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אם  אבל ּפסּול. הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ּבׁשחרית ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשחטֹו
ׁשּלא  ּכׁשר; לׁשמֹו, ׁשּלא ּבמחׁשבת - זמּנֹו ּבלא  ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשחטֹו
ּופסּול. ּבזמּנֹו, ּבעלים לֹו ׁשאין ּכמי נעׂשה - ּבעליו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָלׁשם

.·È- חצֹות קדם עׂשר ּבארּבעה לׁשמֹו ׁשּׁשחטֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹּפסח
זמּנֹו ׁשאינֹו לפי ׁשנתֹוּפסּול, עברה ופ . פסח][- לקרבן ,סול ְְְְִֵֶַָָָָ

לׁשם  זבחים ׁשאר הּׁשֹוחט וכן ּפסח, לׁשם ּבזמּנֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָּוׁשחטֹו
עלּו ולא ּכׁשרים, אּלּו הרי - חצֹות אחר ׁשחטן אפּלּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹּפסח,

חֹובה. לׁשם ְְִֵַָָלּבעלים
.‚È ּוׁשלמים לּבעלים; עלת ׁשלמים, לׁשם ׁשּׁשחטּה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָּתֹודה

לּבעלים  עלּו לא ּתֹודה, לׁשם ׁשהּתֹודה ׁשּׁשחטן לפי ; ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
'ּתֹודה'. נקראּו לא ּוׁשלמים 'ׁשלמים', ְְְְְִִִִֵָָָֹנקראת

.„È לא ּכלל, קרּבן מחּיב ׁשאינֹו מי על ׁשּׁשחטּה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֻעֹולה
על  ואף ּבעליה. לׁשם ׁשּלא ׁשחטּה ׁשהרי לּבעלים ; ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעלת
אי  - ּבענינֹו ּכלּום מחּיב אינֹו לׁשמֹו ׁשּׁשחטּה ׁשּזה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֻּפי
אדם  ל ׁשאין לּׁשמים; ּכּפרה חּיב יהיה ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאפׁשר

עׂשה  מצות על עבר ׁשּלא .מּיׂשראל ְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ
.ÂËמיתה לאחר הּבאה היורשים]עֹולה ע"י בעליה ,[של ְִַַַָָָָ

חֹובה; לׁשם לּבעלים עלת - ּבעליה לׁשם ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשעׂשיּה
מיתה. לאחר ּבעלים ְְִִֵֶַַָָׁשאין

.ÊËעצרת כבׂשי שבועות]ׁשני -]- אילים לׁשם ׁשּׁשחטן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָ
ּוׁשחטן  אילים ׁשהם ּדּמה ואם חֹובה; לׁשם לּצּבּור עלּו ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלא

ּבטעּות. עקירה ׁשהיא מּפני להם, עלּו - אילים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָלׁשם
.ÊÈמּדמֹו נתן ׁשּלא אֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו מצרע ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹאׁשם

בהֹונֹות ּגּבי ּבלא [המצורע]על יקרב ׁשאם נסכים; טעּון - ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
נדבה. ּבא האׁשם ואין נדבה, ּכמקריב נמצא ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָָָנסכים,

.ÁÈעם הּבא -[קרבן]ּכבׂש לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו העמר ְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
עּׂשרֹון  אּלא עׂשרֹונים, ׁשני ׁשּלֹו נסכים מנחת יביא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹלא
וכן  חֹובתֹו. לׁשם עלה לא ׁשהרי הּנדבֹות; ּכׁשאר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאחד
עצים  גזרי ׁשני עּמֹו יעלה לא - לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּתמיד
הרי  אּלא הּתמיד, לחֹובת עלה לא ׁשהרי הּתמידין; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכׁשאר

הּנדבֹות. ּככל ְְַָָהּוא
.ËÈ ׁשּׁשחטן אֹו לׁשמן, ׁשּלא ׁשּׁשחטן עצרת כבׂשי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשני

יאכל, והּבׂשר יּזרק הּדם - זמּנן לאחר ּבין זמּנן לפני ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָּבין
ׁשּבת, היתה ואם חֹובה. לׁשם לּצּבּור עלּו ׁשּלא ּפי על ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹאף

יזרק הרצה[הדם]לא זרק, ואם ויכול]; להקטיר [התקבל, ְְְְְִִִַַָָֹֹֻ
לערב. ִֵֶֶָאמּורין

.Î ׁשּלא ּפי על אף - לׁשמן ׁשּלא ׁשּׁשחטן נזיר ׁשלמי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹוכן
טעּונין  ואין ולילה; ליֹום נאכלין הן הרי לּבעלים, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָעלּו

-לחם  לׁשמן ׁשּלא ׁשּׁשחטן מצרע ואׁשם נזיר אׁשם וכן . ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
נאכלין. הן הרי לּבעלים, עלּו ׁשּלא ּפי על ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאף

טז ּפרק ¤¤
ּבארנּו‡. העבֹודֹות ּכבר מארּבע ּבאחת ׁשהמחּׁשב , ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָ

הּמקֹום במקומו]מחׁשבת לאכלו שלא ּפסּול,[- הּקרּבן - ְֲֶֶַַַָָָָ
הּזמן מחׁשבת חּׁשב ואם ּפּגּול; לאוכלו ואינֹו שלא -] ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ

ערב בזמנו] ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפּגּול. הּקרּבן -ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
מחׁשבת  ערב אם אבל אחרת; מחׁשבה הּזמן מחׁשבת ְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעם

הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת אֹו או הּמקֹום הקרבן מין לשם שלא -] ֲִֵֶֶַַַָ
ּפסּול,בעליו] הּקרּבן - הּזמן מחׁשבת עם ּובחּטאת ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָּבפסח

ּומחׁשבּתֹו וזרק, והֹולי וקּבל ׁשחט ּכיצד? ּפּגּול. ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָואינֹו
מחׁשבּתֹו ׁשהיתה אֹו הּזמן, מחׁשבת אּלּו עבֹודֹות ְְְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַַָָּבארּבע
היתה  העבֹודֹות ּובׁשאר הּזמן, מחׁשבת מארּבעּתן ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבאחת
ּבׁשאר  ּכלל מחׁשבה ׁשם היתה לא אֹו נכֹונה, ְְְְְֲֲִַַַָָָָָָָָֹמחׁשבּתֹו

ּפּגּול. זה הרי - הּזמן,העבֹודֹות ּבמחׁשבת ׁשחט אם אבל ְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ
אֹו[הדם]וקּבל הּמקֹום, ּבמחׁשבת זרק אֹו הֹולי אֹו ְְֲִִֵֶֶַַַָָ

זרק  אֹו הֹולי אֹו וקּבל הּמקֹום, ּבמחׁשבת ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשחט
ּבלבד. ּפסּול אּלא ּפּגּול זה אין - הּזמן וכן ּבמחׁשבת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

וקּבל  הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּׁשחטן והחּטאת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּפסח
הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּׁשחט אֹו הּזמן, ּבמחׁשבת וזרק ְְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָוהֹולי
זה  אין - הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת זרק אֹו הֹולי אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָוקּבל

ּבעֹופֹות  הּדין והּוא ּפסּול. אּלא ׁשם ּפּגּול אין ּובּמנחֹות. ְְִִֵֶַַָָָָָ
עּמּה ערב ולא הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּנפסל קרּבן אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּפּגּול,
עּמּה ערב ולא ּבּסֹוף, ולא ּבּתחּלה לא מקֹום ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹמחׁשבת
ׁשּנּוי  ּבמחׁשבת ׁשּנפסלין ּבּקרּבנֹות הּׁשם, ׁשּנּוי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמחׁשבת

ֵַהּׁשם.
לאכל ·. ּבכּלן, אֹו העבֹודֹות, מארּבע ּבאחת ְְְְֱֲֵֵֶַַַַַַָָֹֻהמחּׁשב

ּבחּוץ לאכילה הראּוי מּדבר אכילתו]ּכּזית למקום חוץ -] ֲִִִַַַַָָָָָ
זית  ּכחצי אֹו ּבחּוץ, וכּזית למחר ּכּזית אֹו למחר, ְְְְֲִִִִִַַַַַַַַַָָָָוכּזית
זית  וכחצי למחר זית ּכחצי אֹו למחר, זית וכחצי ְְְְֲֲֲִִִִִִַַַַַַַָָָָּבחּוץ
ערב  אם וכן ּפּגּול; ואינֹו ּפסּול, הּקרּבן הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָּבחּוץ

ּבהקטרה במקומו הּמחׁשבֹות שלא חלק להקטיר [כגון: ְֲַַַַָָָ
בזמנו] שלא ּפּגּול.וחלק ואינֹו ּפסּול, זה הרי -ְֲִֵֵֶָ

הּמקֹום,‚. ּבמחׁשבת זית ּכחצי להקטיר אֹו לאכל ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹחׁשב
ּפּגּול, זה הרי - הּזמן ּבמחׁשבת ּכּזית להקטיר אֹו ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹולאכל
חצי  ׁשאין אֹותּה; ׁשאחר ּבין ּכּזית מחׁשבת ׁשהקּדים ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבין

ּכּזית. אצל חׁשּוב ִִֵֶַַַָזית
זית „. חצי ועל הּזמן, ּבמחׁשבת זית חצי על ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָחׁשב

ּבמחׁשבת  אחר זית חצי על וחׁשב וחזר הּמקֹום, ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּבמחׁשבת
ּבמחׁשבת  זית חצי על חׁשב אם וכן ּפּגּול; זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָהּזמן
וחציֹו הּזמן ּבמחׁשבת חציֹו ּכּזית, על וחׁשב וחזר ְְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָהּזמן,

ּפּגּול  זה הרי - הּמקֹום .ּבמחׁשבת ְֲֲִֵֶֶֶַַָ
למּטה‰. הּנּתנין הּדמים על של חׁשב התחתון בחלקו -] ְִִִַַַַַָָָָ

ל המזבח] אֹותן לּתן לּתן למעלה הּנּתנין על אֹו מעלה, ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָ
ּכמֹו ּפֹוסלין ׁשאינן אּלּו ּבמחׁשבֹות וכּיֹוצא למּטה, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָאֹותן
ואם  ּפּגּול; זה הרי - הּזמן מחׁשבת עּמהן וערב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּבארנּו,
ואינֹו ּפסּול, זה הרי - לבּדּה הּמקֹום מחׁשבת עּמהן ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָחׁשב

ִּפּגּול.
.Â,למּטה למחר אֹותֹו לּתן למעלה הּנּתן הּדם על ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָחׁשב

אֹו למעלה, למחר אֹותֹו לּתן למּטה הּנּתן הּדם על ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָאֹו
למחר  אֹותֹו לּתן ּבהיכל ּבפנים הּנּתן הּדם על  ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשחׁשב
החיצֹון  ּבּמזּבח הּנּתן הּדם על ׁשחּׁשב אֹו החיצֹון, ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָּבּמזּבח
ּפי  על אף ּפּגּול, אינֹו - ּבהיכל ּבפנים למחר אֹותֹו ְְִִִִִֵֵֵַַַָָָלּתן
הּדם  נתינת מקֹום וׁשּנה הֹואיל הּזמן; מחׁשבת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָׁשחׁשב

ּפּגּול  ואינֹו ּפסּול, זה הרי - ׁשּבארנּוּבמחׁשבּתֹו ּומאחר . ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
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זמן  אחר זית ּכחצי לאכל ׁשחׁשב אֹו ּבחּוץ, זית ְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַַָֹּכחצי
ּכׁשר; הּזבח - הקטרה זמן אחר זית ּכחצי ּולהקטיר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָאכילה

מצטרפין  והקטרה אכילה ּבלׁשֹון ׁשאין הֹוציאֹו ואם . ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָ
- זית חצי האׁש ותאכל זית ּכחצי ׁשּיאכל ואמר ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹאכילה,
לאכל  חׁשב הּוא. אחד אכילה לׁשֹון מצטרפין; אּלּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹהרי
אחר  זית חצי על וחׁשב וחזר זית, ּכחצי להקטיר ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַַָָאֹו

ּכחצי ּבאֹותּה לאכל חׁשב מצטרפין. אּלּו הרי - הּמחׁשבה ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ּבמחׁשבת  ּבין זית, ּכחצי חּיה אֹו ּבהמה וׁשּתאכל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹזית
לׁשֹון  מצטרפין; אּלּו הרי - זמן ּבמחׁשבת ּבין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָמקֹום

הּוא. אחד הרי אכילה ׁשנים, ׁשּיאכלּוהּו ּכּזית על חׁשב ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ּפרס  אכילת מּכדי ּביתר ּכּזית לאכל חׁשב מצטרפין; ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאּלּו

זמן] שיעור לאכל [- זביחה ּבׁשעת חׁשב מצטרף. זה הרי ,ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
אּלּו הרי - זית ּכחצי לאכל זריקה ּובׁשעת זית, ְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹּכחצי
וכן  הּזמן. ּבמחׁשבת ּבין הּמקֹום ּבמחׁשבת ּבין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמצטרפין,
הֹולכה; ּבׁשעת ּכּזית ועל קּבלה ּבׁשעת ּכּזית על חׁשב ְְְִִִִִַַַַַַַַַַָָָָָאם
חׁשב  אחת. ּכעבֹודה הן והרי מצטרפֹות, העבֹודֹות ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשארּבע
הרי  - הּלבֹונה מן זית וכחצי הּקמץ מן זית ּכחצי ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָֹלהקטיר
ּכאמּורין  לּמנחה, הּקמץ עם ׁשהּלבֹונה מצטרפין; ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלּו
חּוץ  הּלבֹונה מן ּכּזית להקטיר חׁשב אם לפיכ ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָלּזבח.

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּפּגּול זה הרי ּדם לזמּנֹו, לזרק המחּׁשב אחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּדמֹו מקצת לזרק ׁשחׁשב אֹו למחר, אֹו ּבחּוץ ּכּלֹו ְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻהּזבח
ּפסל  הּדם, מן הּזיה ּכדי על ׁשחׁשב ּכיון - למחר אֹו .ּבחּוץ ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

טו  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנׁשחטּו הּזבחים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָּכל

יחיד  ׁשּלא ּבקרּבנֹות אּלא ּכׁשרים, - צּבּור ּבקרּבנֹות ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ
חֹובה לׁשם לּבעלים כקרבן]עלּו החּטאת [- מן חּוץ ; ְְִִֵַַַָָָָ

- ואחד והּפסח ּפסּולין. הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת נעׂשּו ׁשאם ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
אֹו קּבלה, ּבׁשעת אֹו ׁשחיטה, ּבׁשעת הּזבח ׁשם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהמׁשּנה
עלּו לא ּכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבזריקה, אֹו הֹולכה, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשעת
לא  ׁשלמים, לׁשם עֹולה ׁשּׁשחט ּכגֹון חֹובה? לׁשם ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹלּבעלים
מּׁשּום  ולא ּבּה חּיבין ׁשהם עֹולה מּׁשּום לא - לּבעלים ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹעלת
עֹולת  ׁשחט אם וכן אחר. זבח להביא חּיבין אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשלמים,
לׁשמעֹון. ולא לראּובן לא עלת לא - ׁשמעֹון לׁשם ְְְְְְְִִִֵֵֵָָֹֹֹראּובן
אם  אבל ּבזדֹון; הּזבח ׁשם ּבׁשעקר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
עבֹודֹותיה  ּכל ועׂשה היא, ׁשלמים העֹולה ׁשּזֹו ודּמה ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָָטעה
החּטאת  וכן חֹובה. לׁשם לּבעלים עלת - ׁשלמים ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָלׁשם
- ּבטעּות הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת אֹותֹו ׁשעׂשה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָוהּפסח
העֹוף  עֹולת וכן עקירה. אינּה ּבטעּות ׁשעקירה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּכׁשרים,

בעוף]ׁשּמלקּה מיוחדת שחיטה ׁשּמּצה[- ּדמּה[סחט]אֹו ְִֶֶָָָָָ
המזבח] הּׁשם[על ׁשּנּוי הקרבן ּבמחׁשבת מין לשם [שלא ְֲִֵֶֶַַ

בעליו] העֹוף,או וחּטאת לּבעלים; עלת ולא ּכׁשרה, -ְְְְִֵַַַָָָָָֹ
ְָּפסּולה.

.·- הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנעׂשּו הּמנחֹות ּכל ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָוכן
ּומנחת  חֹוטא מּמנחת חּוץ לּבעלים; עלּו ולא ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹּכׁשרֹות,

סוטה]קנאֹות עבֹודֹות [של מארּבע ּבאחת חׁשב ׁשאם , ְְְֲִֵֶַַַַַָָ

ּבמנחה  הּׁשם ׁשּנּוי ּפסּולֹות. הּׁשם, ׁשּנּוי מחׁשבת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּלהן
אֹו חֹוטא, מנחת לׁשם נדבה מנחת ׁשּקמץ ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּכיצד?

מנחות:] לׁשם [במיני מחבת אֹו מחבת, לׁשם ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַמרחׁשת
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶֶֶַַָֹמרחׁשת,

נכֹונה ‚. ׁשאינּה מחׁשבה ּבּקדׁשים לחּׁשב ּכמֹואסּור , ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָ
מנחה  אֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו זבח ,לפיכ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיתּבאר;
חּיב  - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין לׁשמּה, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשּקמצּה
והֹולי וקּבל ׁשחט אפּלּו לׁשמן; עבֹודֹות ׁשאר ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָלהׁשלים
ּומּפני  נכֹונה. ּבמחׁשבה לזרק חּיב הּׁשם, ׁשּנּוי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבמחׁשבת
מנחת  ודין הּזבחים, מּכל והּפסח החּטאת ּדין נׁשּתּנה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָמה

ׁשעּין מּפני הּמנחֹות? מּכל הּקנאֹות ּומנחת הזהיר]חֹוטא -] ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
אתּה "וׁשחט ּבחּטאת: אֹומר הּוא הרי הּכתּוב: ְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָֹעליהם
ׁשאר  וכן חּטאת; לׁשם ׁשחיטה ׁשּתהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָלחּטאת",
לׁשם  ׁשּתעׂשה חּטאתֹו", "על ונאמר: לׁשמּה. ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעבֹודֹותיה
ּבעליה. לׁשם ׁשּתהיה עליו", "וכּפר ונאמר: החטא. ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאֹותֹו
עׂשּיתֹו ּכל ׁשּתהיה לה'", ּפסח "ועׂשית ּבפסח: ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָונאמר
לה'", הּוא ּפסח זבח "ואמרּתם ונאמר: ּפסח. ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַלׁשם
ׁשם  אֹו ׁשמֹו ׁשּנה אם הא ּפסח; לׁשם זביחתֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּתהיה
מנחה  "ּכי אֹומר: הּוא חֹוטא ּובמנחת ּפסּול. - ְְְְִִִֵֵַָָָָּבעליו

-היא" היא" קנאת מנחת "ּכי נאמר: ׂשֹוטה ּובמנחת , ְְְְֱִִִִִֶַַַָָֹ
לׁשמן. מעׂשיהן ּכל ְְֲִִֵֶֶַָָׁשּיהיּו

לׁשם „. ׁשּׁשחטּה ּכגֹון - אחר זבח לׁשם ׁשּׁשחטּה ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָחּטאת
ּכמֹו ּפסּולה, - ׁשלמים לׁשם אֹו אׁשם, לׁשם  אֹו ְְְְְִֵֵָָָָָעֹולה,
ולא  ּכׁשרה, זֹו הרי - חּלין לׁשם ׁשחטּה אם אבל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשּבארנּו;

לּבעלים  .עלת ְִַָָָ
הּׁשמּועה‰. רבינו]מּפי ממשה ׁשהּקדׁשים [מסורת למדּו, ְְֳִִִֶַַָָָ

קדׁשים. מחּללין החּלין ואין קדׁשים, ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֻמחּללין
.Â,חלב אכילת על ׁשּבאה ּכגֹון - אחר חטא לׁשם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשחטּה

ּפסּולה  - ּדם אכילת על .ּוׁשחטּה ְְֲִַַָָָָ
.Êאפּלּו חּטאת, מחּיב ׁשהּוא אחר אדם לׁשם ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻׁשחטּה

קבּועה ׁשאינּה ּפסּולה.[רגילה]חּטאת זֹו הרי - ְְֲֵֵֶַָָָָ
.Á הרי - עֹולה מחּיב ׁשהּוא אחר לׁשם ׁשחטּה אם ְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָֻאבל

לּבעלים  עלת ולא ּכׁשרה, -זֹו עליו" "וכּפר ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּכמֹותֹו. חּטאת מחּיב ׁשהּוא חברֹו על ולא ְְְֲֵֶַַָָָָֹֻעליו,

.Ë ּכׁשרה - מת לׁשם ׁשאין ׁשחטּה לּבעלים; עלת ולא , ְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ
לּמתים. -ּכּפרה ּכלל קרּבן מחּיב ׁשאינֹו מי לׁשם ׁשחטּה ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻ

ּפסּולה; זֹו הרי - קרּבנֹות ׁשאר ולא עֹולה, ולא חּטאת, ְְְְְֲֵַָָָָָָֹֹֹלא
יֹודע  ואינֹו הּוא, מחּיב .ׁשּמא ְְֵֵֶַָָֻ

.È ׁשּלא ּדמּה לזרק הּׁשחיטה ּבׁשעת וחׁשב לׁשמּה, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹֹׁשחטּה
לעבֹודה; מעבֹודה ׁשּמחּׁשבין לפי ּפסּולה, ז ֹו הרי - ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָלׁשמּה
חׁשבּה ּכאּלּו הּׁשחיטה, ּבׁשעת ׁשחׁשב הּמחׁשבה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹוזאת

ּפסּולה  ּולפיכ - זריקה .ּבׁשעת ְְְְִִִַָָָ
.‡Èׁשמֹו ׁשּׁשּנה ּבין הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּׁשחטֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּפסח

ּפסּול  - חּלין לׁשם ׁשּׁשּנהּו ּבין אחר, זבח ׁשּנאמר:לׁשם , ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ
אמּורים? ּדברים ּבּמה לה'". הּוא ּפסח זבח ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָ"ואמרּתם
אפּלּו - ּבניסן עׂשר ארּבעה יֹום ׁשהּוא ּבזמּנֹו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָׁשּׁשחטֹו
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אם  אבל ּפסּול. הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ּבׁשחרית ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשחטֹו
ׁשּלא  ּכׁשר; לׁשמֹו, ׁשּלא ּבמחׁשבת - זמּנֹו ּבלא  ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשחטֹו
ּופסּול. ּבזמּנֹו, ּבעלים לֹו ׁשאין ּכמי נעׂשה - ּבעליו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָלׁשם

.·È- חצֹות קדם עׂשר ּבארּבעה לׁשמֹו ׁשּׁשחטֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹּפסח
זמּנֹו ׁשאינֹו לפי ׁשנתֹוּפסּול, עברה ופ . פסח][- לקרבן ,סול ְְְְִֵֶַָָָָ

לׁשם  זבחים ׁשאר הּׁשֹוחט וכן ּפסח, לׁשם ּבזמּנֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָּוׁשחטֹו
עלּו ולא ּכׁשרים, אּלּו הרי - חצֹות אחר ׁשחטן אפּלּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹּפסח,

חֹובה. לׁשם ְְִֵַָָלּבעלים
.‚È ּוׁשלמים לּבעלים; עלת ׁשלמים, לׁשם ׁשּׁשחטּה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָּתֹודה

לּבעלים  עלּו לא ּתֹודה, לׁשם ׁשהּתֹודה ׁשּׁשחטן לפי ; ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
'ּתֹודה'. נקראּו לא ּוׁשלמים 'ׁשלמים', ְְְְְִִִִֵָָָֹנקראת

.„È לא ּכלל, קרּבן מחּיב ׁשאינֹו מי על ׁשּׁשחטּה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֻעֹולה
על  ואף ּבעליה. לׁשם ׁשּלא ׁשחטּה ׁשהרי לּבעלים ; ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעלת
אי  - ּבענינֹו ּכלּום מחּיב אינֹו לׁשמֹו ׁשּׁשחטּה ׁשּזה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֻּפי
אדם  ל ׁשאין לּׁשמים; ּכּפרה חּיב יהיה ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאפׁשר

עׂשה  מצות על עבר ׁשּלא .מּיׂשראל ְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ
.ÂËמיתה לאחר הּבאה היורשים]עֹולה ע"י בעליה ,[של ְִַַַָָָָ

חֹובה; לׁשם לּבעלים עלת - ּבעליה לׁשם ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשעׂשיּה
מיתה. לאחר ּבעלים ְְִִֵֶַַָָׁשאין

.ÊËעצרת כבׂשי שבועות]ׁשני -]- אילים לׁשם ׁשּׁשחטן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָ
ּוׁשחטן  אילים ׁשהם ּדּמה ואם חֹובה; לׁשם לּצּבּור עלּו ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלא

ּבטעּות. עקירה ׁשהיא מּפני להם, עלּו - אילים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָלׁשם
.ÊÈמּדמֹו נתן ׁשּלא אֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו מצרע ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹאׁשם

בהֹונֹות ּגּבי ּבלא [המצורע]על יקרב ׁשאם נסכים; טעּון - ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
נדבה. ּבא האׁשם ואין נדבה, ּכמקריב נמצא ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָָָנסכים,

.ÁÈעם הּבא -[קרבן]ּכבׂש לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו העמר ְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
עּׂשרֹון  אּלא עׂשרֹונים, ׁשני ׁשּלֹו נסכים מנחת יביא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹלא
וכן  חֹובתֹו. לׁשם עלה לא ׁשהרי הּנדבֹות; ּכׁשאר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאחד
עצים  גזרי ׁשני עּמֹו יעלה לא - לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּתמיד
הרי  אּלא הּתמיד, לחֹובת עלה לא ׁשהרי הּתמידין; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכׁשאר

הּנדבֹות. ּככל ְְַָָהּוא
.ËÈ ׁשּׁשחטן אֹו לׁשמן, ׁשּלא ׁשּׁשחטן עצרת כבׂשי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשני

יאכל, והּבׂשר יּזרק הּדם - זמּנן לאחר ּבין זמּנן לפני ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָּבין
ׁשּבת, היתה ואם חֹובה. לׁשם לּצּבּור עלּו ׁשּלא ּפי על ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹאף

יזרק הרצה[הדם]לא זרק, ואם ויכול]; להקטיר [התקבל, ְְְְְִִִַַָָֹֹֻ
לערב. ִֵֶֶָאמּורין

.Î ׁשּלא ּפי על אף - לׁשמן ׁשּלא ׁשּׁשחטן נזיר ׁשלמי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹוכן
טעּונין  ואין ולילה; ליֹום נאכלין הן הרי לּבעלים, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָעלּו

-לחם  לׁשמן ׁשּלא ׁשּׁשחטן מצרע ואׁשם נזיר אׁשם וכן . ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
נאכלין. הן הרי לּבעלים, עלּו ׁשּלא ּפי על ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאף

טז ּפרק ¤¤
ּבארנּו‡. העבֹודֹות ּכבר מארּבע ּבאחת ׁשהמחּׁשב , ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָ

הּמקֹום במקומו]מחׁשבת לאכלו שלא ּפסּול,[- הּקרּבן - ְֲֶֶַַַָָָָ
הּזמן מחׁשבת חּׁשב ואם ּפּגּול; לאוכלו ואינֹו שלא -] ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ

ערב בזמנו] ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפּגּול. הּקרּבן -ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
מחׁשבת  ערב אם אבל אחרת; מחׁשבה הּזמן מחׁשבת ְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעם

הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת אֹו או הּמקֹום הקרבן מין לשם שלא -] ֲִֵֶֶַַַָ
ּפסּול,בעליו] הּקרּבן - הּזמן מחׁשבת עם ּובחּטאת ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָּבפסח

ּומחׁשבּתֹו וזרק, והֹולי וקּבל ׁשחט ּכיצד? ּפּגּול. ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָואינֹו
מחׁשבּתֹו ׁשהיתה אֹו הּזמן, מחׁשבת אּלּו עבֹודֹות ְְְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַַָָּבארּבע
היתה  העבֹודֹות ּובׁשאר הּזמן, מחׁשבת מארּבעּתן ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבאחת
ּבׁשאר  ּכלל מחׁשבה ׁשם היתה לא אֹו נכֹונה, ְְְְְֲֲִַַַָָָָָָָָֹמחׁשבּתֹו

ּפּגּול. זה הרי - הּזמן,העבֹודֹות ּבמחׁשבת ׁשחט אם אבל ְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ
אֹו[הדם]וקּבל הּמקֹום, ּבמחׁשבת זרק אֹו הֹולי אֹו ְְֲִִֵֶֶַַַָָ

זרק  אֹו הֹולי אֹו וקּבל הּמקֹום, ּבמחׁשבת ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשחט
ּבלבד. ּפסּול אּלא ּפּגּול זה אין - הּזמן וכן ּבמחׁשבת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

וקּבל  הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּׁשחטן והחּטאת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּפסח
הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּׁשחט אֹו הּזמן, ּבמחׁשבת וזרק ְְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָוהֹולי
זה  אין - הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת זרק אֹו הֹולי אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָוקּבל

ּבעֹופֹות  הּדין והּוא ּפסּול. אּלא ׁשם ּפּגּול אין ּובּמנחֹות. ְְִִֵֶַַָָָָָ
עּמּה ערב ולא הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּנפסל קרּבן אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּפּגּול,
עּמּה ערב ולא ּבּסֹוף, ולא ּבּתחּלה לא מקֹום ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹמחׁשבת
ׁשּנּוי  ּבמחׁשבת ׁשּנפסלין ּבּקרּבנֹות הּׁשם, ׁשּנּוי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמחׁשבת

ֵַהּׁשם.
לאכל ·. ּבכּלן, אֹו העבֹודֹות, מארּבע ּבאחת ְְְְֱֲֵֵֶַַַַַַָָֹֻהמחּׁשב

ּבחּוץ לאכילה הראּוי מּדבר אכילתו]ּכּזית למקום חוץ -] ֲִִִַַַַָָָָָ
זית  ּכחצי אֹו ּבחּוץ, וכּזית למחר ּכּזית אֹו למחר, ְְְְֲִִִִִַַַַַַַַַָָָָוכּזית
זית  וכחצי למחר זית ּכחצי אֹו למחר, זית וכחצי ְְְְֲֲֲִִִִִִַַַַַַַָָָָּבחּוץ
ערב  אם וכן ּפּגּול; ואינֹו ּפסּול, הּקרּבן הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָּבחּוץ

ּבהקטרה במקומו הּמחׁשבֹות שלא חלק להקטיר [כגון: ְֲַַַַָָָ
בזמנו] שלא ּפּגּול.וחלק ואינֹו ּפסּול, זה הרי -ְֲִֵֵֶָ

הּמקֹום,‚. ּבמחׁשבת זית ּכחצי להקטיר אֹו לאכל ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹחׁשב
ּפּגּול, זה הרי - הּזמן ּבמחׁשבת ּכּזית להקטיר אֹו ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹולאכל
חצי  ׁשאין אֹותּה; ׁשאחר ּבין ּכּזית מחׁשבת ׁשהקּדים ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבין

ּכּזית. אצל חׁשּוב ִִֵֶַַַָזית
זית „. חצי ועל הּזמן, ּבמחׁשבת זית חצי על ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָחׁשב

ּבמחׁשבת  אחר זית חצי על וחׁשב וחזר הּמקֹום, ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּבמחׁשבת
ּבמחׁשבת  זית חצי על חׁשב אם וכן ּפּגּול; זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָהּזמן
וחציֹו הּזמן ּבמחׁשבת חציֹו ּכּזית, על וחׁשב וחזר ְְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָהּזמן,

ּפּגּול  זה הרי - הּמקֹום .ּבמחׁשבת ְֲֲִֵֶֶֶַַָ
למּטה‰. הּנּתנין הּדמים על של חׁשב התחתון בחלקו -] ְִִִַַַַַָָָָ

ל המזבח] אֹותן לּתן לּתן למעלה הּנּתנין על אֹו מעלה, ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָ
ּכמֹו ּפֹוסלין ׁשאינן אּלּו ּבמחׁשבֹות וכּיֹוצא למּטה, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָאֹותן
ואם  ּפּגּול; זה הרי - הּזמן מחׁשבת עּמהן וערב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּבארנּו,
ואינֹו ּפסּול, זה הרי - לבּדּה הּמקֹום מחׁשבת עּמהן ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָחׁשב

ִּפּגּול.
.Â,למּטה למחר אֹותֹו לּתן למעלה הּנּתן הּדם על ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָחׁשב

אֹו למעלה, למחר אֹותֹו לּתן למּטה הּנּתן הּדם על ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָאֹו
למחר  אֹותֹו לּתן ּבהיכל ּבפנים הּנּתן הּדם על  ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשחׁשב
החיצֹון  ּבּמזּבח הּנּתן הּדם על ׁשחּׁשב אֹו החיצֹון, ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָּבּמזּבח
ּפי  על אף ּפּגּול, אינֹו - ּבהיכל ּבפנים למחר אֹותֹו ְְִִִִִֵֵֵַַַָָָלּתן
הּדם  נתינת מקֹום וׁשּנה הֹואיל הּזמן; מחׁשבת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָׁשחׁשב

ּפּגּול  ואינֹו ּפסּול, זה הרי - ׁשּבארנּוּבמחׁשבּתֹו ּומאחר . ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
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נּתן  ּכאּלּו ּבמקֹומֹו ׁשּלא ׁשּנּתן ׁשהּדם אּלּו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבהלכֹות
לּתן  ׁשחׁשב זֹו ּבמחׁשבה ּפּגּול, זה יהיה לא לּמה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבמקֹומֹו,
ׁשּלא  הּנּתן ׁשהּדם מּפני למחר? ּבמקֹומֹו ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּדם
הּבׂשר  מּתיר אינֹו ּכׁשר, ׁשהּזבח ּפי על אף ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבמקֹומֹו,
הּבׂשר  מּתרת ׁשאינּה זריקה וכל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבאכילה,
ּפּגל. לא לזמּנּה, חּוץ אֹותּה לּתן חׁשב אם - ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹּבאכילה
זה  הרי - הּזמן מחׁשבת זה ּבזבח וחׁשב חזר אם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלפיכ

ּפּגּול. ואינֹו ְִֵָּפסּול,
.Êקמיצה ּבׁשעת זמן מחׁשבת המנחה]חׁשב לא [מן אבל , ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹ

ּבׁשעת ּבׁשע  הּזמן מחׁשבת ׁשחׁשב אֹו הּלבֹונה, לּקּוט ת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָ
ּפסּולה, זֹו הרי - קמיצה ּבׁשעת לא אבל הּלבֹונה, ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָֹלּקּוט

הּמּתיר ּבכל הּזמן מחׁשבת ׁשּיחׁשב עד ּפּגּול; [-כל ואינּה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
[- המנחה את מתירה שהקטרם הּקמץ המרכיבים ׁשהּוא ,ֶֶַֹ

אֹו הּלבֹונה, ולּקּוט הּקמץ קמיצת ּבׁשעת - הּלבֹונה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹעם
ּבׁשעת  אֹו הֹולכתן, ּבׁשעת אֹו ּבּכלי, ׁשניהן נתינת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּבׁשעת

ְִָָזריקתן.
.Á- למחר הּלבֹונה ׁשּיקטיר הּקמץ הקטרת ּבׁשעת ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹחׁשב

הקטיר  אם וכן הקטרה. מפּגלת הקטרה ׁשאין ּפּגּול; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאינּה
ׁשירים  לאכל מחּׁשב והּוא לבּדֹו, הּקמץ אֹו לבּדּה, ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּלבֹונה
ּבחצי  מפּגלין ׁשאין ּפּגּול; ואינּה ּפסּולה זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָלמחר

ש:] וחׁשב [דבר לבּדֹו, הּקמץ את הקטיר אם אבל ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹמּתיר.
וחׁשב  הּלבֹונה, הקטיר ּכ ואחר למחר, לבֹונה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָׁשּיקטיר
ּפׁשטה  ׁשהרי ּפּגּול; זה הרי - למחר הּׁשירים ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיאכל

הּמנחה. ּבכל זמן ְְְֲִֶֶַַַָָמחׁשבת
.Ë והּוא הּלבֹונה, עם הּקמץ מן ׁשמׁשם ּכדי ְְְְְִִִִֵֶַַָֹֹֻהקטיר

עד  למחר, הּׁשירים מן ׁשמׁשם ּכדי ׁשּיאכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֻמחּׁשב
]ׁשהׁשלים - מעט מעט - המנחה כל הקרבת את זה [באופן ְִִֶ

ּפסּולה, זֹו הרי - הּזמן ּבמחׁשבת הּלבֹונה עם הּקמץ ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכל
מעט, מעט ּבכ אכילה ׁשּדר ּפי על ׁשאף ּפּגּול; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָואינּה
הקטר  ׁשּלא ּכמנחה זֹו הרי אּלא ,ּבכ הקטרה ּדר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻאין

ְָֻקמצּה.
.Èקנאֹות מנחת אֹו חֹוטא שיהיה מנחת שאסור סוטה, [של ְְְִִֵַַָ

לבונה] הּזמן בהן מחׁשבת ּבּה וחׁשב לבֹונה, עליה ְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהיה
ּפסּו זֹו הרי - הּלבֹונה ׁשּילּקט ואם קדם ּפּגּול; ואינּה לה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

זה  הרי - הּזמן מחׁשבת עליה חׁשב הּלב ֹונה ׁשּלּקט ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאחר
ִּפּגּול.

.‡È הּקמץ והקטיר להקטרה, קמיצה ּבין ׁשחסרּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשירים
הן  והרי לפּגּול, נקּבעּו אם ספק זה הרי - הּזמן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבמחׁשבת

ּפּגּול  ואינּה נקּבעּו, לא אֹו .ּפּגּול, ְְְִִִֵָֹ

ה'תשע"ד  תמוז ד' רביעי יום
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מּתנה ‡. מהן ׁשּנתן החיצֹון, מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּכל
ואיל ׁשנּיה מּמּתנה ונתן נכֹונה, ּבמחׁשבה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָראׁשֹונה

הּׁשם ׁשּנּוי בעליו]ּבמחׁשבת או הקרבן מין לשם שלא -] ְֲִֵֶֶַַ
הּזמן מחׁשבת אֹו הּמקֹום ּבמחׁשבת לאכלו אֹו שלא -] ְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָ

בזמנו] או והרצהבמקומו ּכּפר, זה הרי הּקרּבן;[התקבל]- ְְְֲִֵֵֶַָָָֻ
הּמּתנֹות  והׁשלים הּזמן ּבמחׁשבת הראׁשֹונה את נתן ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָואם
היא  ראׁשֹונה ׁשּמּתנה ּפּגּול; זה הרי - הּמקֹום ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבמחׁשבת

הֹואיל העּקר. - הּפנימי הּמזּבח על הּנּתנין הּדמים ּכל אבל ְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו זה את זה מעּכבין מהן וכּלן אחת נתן אם , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ

ׁשּנתן  ּפי על אף הּמחׁשבה, ּבּה הפסיד אּלא ּכתקנּה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּלא
ּפסּול. הּזבח - ּכתקנן הּׁשאר ְְְִֶַַַָָָָּכל

ׁשּנתן ·. אֹו ּבּׁשאר, וׁשתק הּזמן מחׁשבת ּבראׁשֹונה ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָחׁשב
- הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנתנּה האחרֹונה מן חּוץ ּכתקנן ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכּלן

ּפסּול  זה הּזמן,הרי ּבמחׁשבת ּכּלן ׁשּיּזה עד ּפּגּול, ואינֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ
הן. אחת ּבמּתנה ּכּלן ְֲֵֵֶַַַָָָֻׁשהרי

הּפנימּיֹות‚. ּבחּטאֹות ּבּדם אצּבע דמם ּוטבילת שמזין -] ְְְִִִֶַַַַַַָָ
ּבּדם בהיכל] אצּבע טבילת ּבׁשעת חׁשב ּכיצד? ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָמפּגלת.

הּזיה. ּבׁשעת ּכמחּׁשב זה הרי - הּזמן ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמחׁשבת
ּבחּטאֹות „. זמן מחׁשבת וחׁשב ּבעזרה, עֹומד ְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה

חׁשב  ּפּגּול; אינֹו - ּבפנים הּנעׂשה ּבדבר ּבפנים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּנעׂשֹות
ּפּגּול  זה הרי - ּבחּוץ הּנעׂשה .ּבדבר ְֲֲִֵֶֶַַַָָ

להּזֹות ‰. ׁשֹוחט 'הריני ואמר: ּבעזרה, עֹומד היה ְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָּכיצד?
ּבהיכל  לפנים ׁשההּזיה ּפּגּול; אינֹו - למחר' .ּדמֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

.Â ׁשירים לׁשּפ מּזה 'הריני ואמר: ּבהיכל, עֹומד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהיה
הּנעׂשה  ּבדבר ּבפנים חׁשב ׁשהרי ּפּגּול, אינֹו - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלמחר'
מחּׁשב  והּוא וׁשחט, ּבעזרה עֹומד היה אם אבל ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָּבחּוץ.
זה  הרי - למחר אמּורין להקטיר אֹו למחר, ׁשירים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹלׁשּפ

ּבחּוץ  הּנעׂשה ּבדבר ּבחּוץ חׁשב ׁשהרי .ּפּגּול, ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָ
.Êהּלחם את מפּגלת עמה]הּתֹודה אינֹו[שבא והּלחם , ְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ

מחּׁשב  והּוא הּתֹודה, את הּׁשֹוחט ּכיצד? הּתֹודה. את ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמפּגל
- למחר אמּוריה יקטיר אֹו ּדמּה יזרק אֹו מּבׂשרּה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשּיאכל
הּלחם  מן לאכל חׁשב אם אבל ּפּגּול; הּלחם עם ֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּזבח

ּפּגּול. אינֹו הּתֹודה וזבח ּפּגּול, לבּדֹו הּלחם - ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָלמחר
.Áעצרת כבׂשי ּבׁשני הּדין שבועות]וכן ׁשּתי [- עם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַ

ּבּכבׂשים, זמן מחׁשבת חׁשב ׁשאם - עּמהן הּבאֹות ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּלחם
- למחר הּלחם מׁשּתי ׁשּיאכל חׁשב הּלחם; ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹנתּפּגלּו
ּבאחת  חׁשב ּפּגּול. אינן והּכבׂשים ּפּגּול, הּלחם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּתי
הּלחם  עם הּזבח מּבׂשר ּכּזית לאכל העבֹודֹות ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹמארּבע
אינן  הּכבׂשים אֹו והּתֹודה ּפּגּול, לבּדֹו הּלחם - ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָלמחר

ִּפּגּול.
.Ë וחׁשב הּפנים, לחם ׁשעם לבֹונה בזיכי ׁשני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמקטיר

הּלחם  הרי - למחר הּפנים לחם ׁשּיאכל הקטרתן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבׁשעת
ִּפּגּול.

.È מׁשּתי אחת לאכל וחׁשב עצרת, כבׂשי ׁשני ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּׁשֹוחט
ּפּגּול  ׁשּתיהן - למחר .החּלֹות ְְִֵֶַַָָ

.‡È מּׁשני אחד לאכל מחּׁשב והּוא הּבזיכין, ׁשני ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהקטיר
הפנים]הּסדרים לחם של ּפּגּול.[ הּסדרים ׁשני - למחר ְְְְִִִֵַַָָָָ

.·È,הּתֹודה מחּלֹות ּבאחת הּזמן מחׁשבת חׁשב אם ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכן
החּלֹות  ּכל הרי - הּתּנּור מאפה מנחת מחּלֹות ּבאחת ְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַַַָאֹו

.ּפּגּול  ִ
.‚È מּׁשני אחד אֹו החּלֹות, מּׁשּתי אחת נטמאת אם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאבל
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ּבין  זריקה לפני ּבין - הּתֹודה חּלֹות מן אחת אֹו ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָהּסדרים,
והּטהֹור  אסּור, הּסדר ואֹותֹו החּלה אֹותּה - זריקה ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָלאחר

ויאכל  .ּבטהרתֹו ְְֳֵֵָָָ
.„È ּכּזית ׁשּיאכל הּכבׂשים מּׁשני אחד ּבעבֹודת ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹחׁשב

מּׁשני  אחד ּבהקטרת חׁשב אם וכן למחר, הּלחם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמׁשּתי
הּלחם  הרי - למחר הּפנים מּלחם ּכּזית ׁשּיאכל ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּבזיכין

הּמּתיר ּבכל ׁשּיחׁשב עד ּפּגּול; ואינֹו מרכיבי ּפסּול כל -] ְְְִִֵֶַַַַָָֹ
אכילתם] מותרת שבאמצעותם והמנחה ׁשהּוא הקרבן -ֶ

הּבזיכין. ׁשני והקטרת הּכבׂשים ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָעבֹודת
.ÂË,למחר זֹו מחּלה זית חצי לאכל וחׁשב אחד  ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשחט

- למחר ׁשנּיה מחּלה זית חצי לאכל וחׁשב הּׁשני ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוׁשחט
עם  הּבזיכין ּבׁשני הּדין והּוא לפּגּול; מצטרפין אּלּו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָהרי

הּסדרים  .ׁשני ְְִֵַָ
.ÊË ועׂשה הּזמן, מחׁשבת הּכבׂשים מּׁשני ּבאחד ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָחׁשב

הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשעׂשהּו זה - נכֹונה ּבמחׁשבה ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשני
ּכׁשר  והּׁשני .ּפּגּול; ְִִֵֵַָ

.ÊÈ מּבׂשר ׁשּיאכל ׁשחיטתֹו ּבׁשעת וחׁשב מהן אחד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחט
ּכׁשרים  ׁשניהם - למחר זה.הּׁשני על מּזה מחּׁשבין ׁשאין ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

.ÁÈהּלחם את מקּדׁשין אין עצרת, כבׂשי עמם]ׁשני [הבא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַ
ׁשּנּוי  ּבמחׁשבת ּדמן וזרק ׁשחטן ּכיצד? בּׁשחיטה. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלא
ׁשּלא  ּדמן וזרק לׁשמן, ׁשחטן הּלחם; קדׁש לא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּׁשם,
- לׁשמן ׁשּלא ׁשחטן קדֹוׁש; ואינֹו קדֹוׁש הּלחם - ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹלׁשמן

הּלחם. קדׁש לא לׁשמן, ׁשּזרק ּפי על ְִִֶֶֶַַַַַָָָֹאף
.ËÈׁשּיצאּו הּלחם לזריקה,[מהעזרה]ׁשּתי ׁשחיטה ּבין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

הּלחם, ׁשּתי נתּפּגלּו - הּזמן ּבמחׁשבת הּכבׂשים ּדם ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָוזרק
על  אף לּיֹוצא, מֹועלת ׁשהּזריקה ּבחּוץ; ׁשהן ּפי על ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָאף

ּבחּוץ. הּוא ׁשעדין ֲִִֶַַּפי
.Î זרק אם - הּלחם ואבד לׁשמן ׁשּׁשחטן עצרת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכבׂשי

הּזמן  ּבמחׁשבת ּדמן זרק ּפסּולין; אּלּו הרי לׁשמן, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּדמן
אֹו ּבאכילה הּתרּו אם ספק אּלּו הרי - הּלחם ׁשאבד ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻאחר

הּתרּו .לא ְֹֻ

יח  ¤¤ּפרק
זה ‡. הרי - ּבּקדׁשים נכֹונה ׁשאינּה מחׁשבה המחּׁשב ְְֲֲֳִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

תעׂשה  ּבלא יחׁשב";עֹובר "לא אֹומר: הּוא ׁשהרי , ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹ
הּׁשמּועה·. רבינו]מּפי ממשה ּדין [מסורת ׁשּבכלל למדּו, ְְְִִִִֶַַָָ

ּדֹומה  זה ׁשהרי - ּבמחׁשבה הּקדׁשים יפסיד ׁשּלא ְְֲֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹזה,
ׁשאין  לֹוקה, אינֹו כן ּפי על ואף ּבּקדׁשים; מּום ְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַַָלמּטיל

מעׂשה מעשה]הּמחׁשבה על רק ולוקין -]. ֲֲֶַַַָָ
ׁשּנפסל ‚. ּבין - ּפסּול ׁשהּוא ּבֹו ׁשּנאמר קרּבן ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָּכל

ּכל  - ׁשּפסלֹו ּדבר ּבֹו ׁשארע ּבין ּבמעׂשה, ּבין ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבמחׁשבה,
ּכל  תאכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, ּבמזיד, ּכּזית מּמּנּו ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהאֹוכל

ֵָּתֹועבה";
על „. אּלא מזהיר הּכתּוב ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמּפי

הּמקּדׁשין  .ּפסּולי ְְִֵַָֻ
ּכּזית,‰. מהן האֹוכל - מּום ּבהן ׁשהּטל קדׁשים ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻוכן

ׁשּיּולד עד - ּתֹועבה" "ּכל ּבכלל הן הרי שיהיה]לֹוקה; -] ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמּומן ויאכלּו אחר, מּום ׁשּפּסּולֹולהן וכל . ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
עליו. לֹוקין אין ִִֵֵָָָמּספק,

.Â ּכל - ׁשּבארנּו ּכמֹו הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנתּפּגל קרּבן ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּכל
"והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב ּבמזיד, ּכּזית מּמּנּו ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהאֹוכל
מביא  ּבׁשגגה, אכל ואם ּתּׂשא". עֹונּה מּמּנּו, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹהאכלת

קבּועה .[רגילה]חּטאת ְַָָ
.Ê ּבין ׁשהּתרּו ּדברים אכילת על אּלא ּכרת חּיבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאין

אינֹו - עצמֹו הּמּתיר מן אכל אם אבל לּמזּבח; ּבין ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָלאדם
ּבהן  ׁשאין הּמקּדׁשין פסּולי ּכאֹוכלי לֹוקה, אּלא ּכרת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻחּיב

מּׁשיריה ּפּגּול  ּכּזית האֹוכל - ׁשּנתּפּגלה מנחה ּכיצד? . ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מן  אֹו ׁשּלּה הּקמץ מן אכל אם אבל ּכרת; חּיב ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבמזיד,
את  הּמּתירין הן ׁשהן לפי ּכרת, חּיב אינֹו - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלבֹונה
מּבׂשרֹו ּכּזית האֹוכל - ׁשּנתּפּגל זבח וכן לאדם. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשירים

מאמּוריו הקרבים]אֹו האברים חּיב [- העֹולה, מּבׂשר אֹו ְִֵֵַַָָָָ
מּׁשּום ּכרת. עליו חּיב אינֹו - הּדם מן ּכּזית אכל אם אבל ֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ

והאמּורין  לּמזּבח, לּקרב האמּורין את מּתיר ׁשהּדם ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּפּגּול,
ּבׂשרּה מּתיר העֹולה ודם לאדם; הּבׂשר את ְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָמּתירין
ודם  לּכהנים, ּבׂשרּה מּתיר העֹוף חּטאת ודם ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָֹלּמזּבח,
הּנׂשרפֹות  חּטאֹות ודם לּמזּבח. ּבׂשרּה מּתיר העֹוף ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָעֹולת
מּׁשּום  אמּוריהן על חּיבין לפיכ לּמזּבח, אמּוריהן ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמּתיר

לּכהנים;[במנחה:].ּפּגּול  הּׁשירים מּתירין והּלבֹונה הּקמץ ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָֹֹ
ׁשני  וכן לּכהנים; הּלחם ׁשּתי מּתירין עצרת כבׂשי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹׁשני
ּדברים  אבל לּכהנים. הּפנים לחם מּתירין לבֹונה ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹבזיכי
ּומנחֹות  הּנׂשרפֹות חּטאֹות ּבׂשר ּכגֹון מּתירין, להן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשאין

לעֹולם. מתּפּגלין אינן - ְְְְִִִֵַַָָָהּנׂשרפֹות
.Á דברים לעֹולם:ואּלּו ּפּגּול מּׁשּום עליהם חּיבין ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

עם  הּבא יין ּבין והּיין, והּדם; והּקטרת, והּלבֹונה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹהּקמץ,
קרבן]הּנסכים עצמֹו[של ּבפני הּבא יין יין ּבין נדבת -] ְְְִִִֵֵַַַַָָ
קמיצה בלבד] להן אין ׁשהרי ּכּלן, הּנׂשרפֹות ּומנחֹות ;ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֻ

חּטאֹות  ּובׂשר נסכים; ּומנחת ּכהנים, מנחת ּכגֹון ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָֹלהּתירן,
דם  והלא ּתאמר: ואם מצרע. ׁשל ׁשמן ולג ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹהּנׂשרפֹות,
אׁשמֹו מביא אדם ׁשהרי ּבֹו; ּתלּוי אינֹו מּתירֹו? ֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָהאׁשם

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ימים, ּכּמה אחר ולּגֹו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻהּיֹום
.Ë,אכילתן זמן לאחר הּקדׁשים מּבׂשר להֹותיר ְְְְֲֳִִִִַַַַַָָָָאסּור

והּוא  ּבקר"; עד מּמּנּו תֹותירּו "לא ּתֹודה: ּבקרּבן ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר
ׁשהרי  - לֹוקה אינֹו והּמֹותיר ּכּלן. הּקדׁשים לׁשאר ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּדין

נּתקֹו בסמוך-]הּכתּוב "והּנתר לעׂשה [כתבו ׁשּנאמר: , ְְֱֲִֵֶֶַַַַָָֹ
ּתׂשרפּו". ּבאׁש ּבקר, עד ְִִֵֶֶַָֹֹמּמּנּו

.È;ּכרת חּיב ּבמזיד, - ׁשּנֹותר קדׁשים מּבׂשר ּכּזית ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהאֹוכל
"ואכליו  ׁשּנאמר: קבּועה, חּטאת מביא ׁשֹוגג, היה ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹואם
ההיא". הּנפׁש ונכרתה חּלל, ה' קדׁש את ּכי יּׂשא, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹעֹונֹו
קדׁשים  קדׁשי אם הּנֹותר? אכילת על ּכרת יתחּיב ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָּומאימתי
קדׁשים  ואם הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה מאחר עליהן חּיב - ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהן
ׁשני  יֹום ׁשל החּמה מּׁשקיעת עליהן חּיב - הן ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָקּלים

והיכן [להקרבתו] ׁשליׁשי. יֹום ׁשל הּלילה ּתחּלת ׁשהּוא ,ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
ּבּמּלּואים הּנֹותר? ועל הּפּגּול על הּכתּוב קרבנות הזהיר -] ְְִִִִִַַַַַַָָ

המשכן] הם"חנוכת קדׁש ּכי יאכל "לא ׁשם: נאמר ׁשהרי ;ֱֲִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹ
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נּתן  ּכאּלּו ּבמקֹומֹו ׁשּלא ׁשּנּתן ׁשהּדם אּלּו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבהלכֹות
לּתן  ׁשחׁשב זֹו ּבמחׁשבה ּפּגּול, זה יהיה לא לּמה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבמקֹומֹו,
ׁשּלא  הּנּתן ׁשהּדם מּפני למחר? ּבמקֹומֹו ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּדם
הּבׂשר  מּתיר אינֹו ּכׁשר, ׁשהּזבח ּפי על אף ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבמקֹומֹו,
הּבׂשר  מּתרת ׁשאינּה זריקה וכל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבאכילה,
ּפּגל. לא לזמּנּה, חּוץ אֹותּה לּתן חׁשב אם - ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹּבאכילה
זה  הרי - הּזמן מחׁשבת זה ּבזבח וחׁשב חזר אם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלפיכ

ּפּגּול. ואינֹו ְִֵָּפסּול,
.Êקמיצה ּבׁשעת זמן מחׁשבת המנחה]חׁשב לא [מן אבל , ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹ

ּבׁשעת ּבׁשע  הּזמן מחׁשבת ׁשחׁשב אֹו הּלבֹונה, לּקּוט ת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָ
ּפסּולה, זֹו הרי - קמיצה ּבׁשעת לא אבל הּלבֹונה, ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָֹלּקּוט

הּמּתיר ּבכל הּזמן מחׁשבת ׁשּיחׁשב עד ּפּגּול; [-כל ואינּה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
[- המנחה את מתירה שהקטרם הּקמץ המרכיבים ׁשהּוא ,ֶֶַֹ

אֹו הּלבֹונה, ולּקּוט הּקמץ קמיצת ּבׁשעת - הּלבֹונה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹעם
ּבׁשעת  אֹו הֹולכתן, ּבׁשעת אֹו ּבּכלי, ׁשניהן נתינת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּבׁשעת

ְִָָזריקתן.
.Á- למחר הּלבֹונה ׁשּיקטיר הּקמץ הקטרת ּבׁשעת ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹחׁשב

הקטיר  אם וכן הקטרה. מפּגלת הקטרה ׁשאין ּפּגּול; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאינּה
ׁשירים  לאכל מחּׁשב והּוא לבּדֹו, הּקמץ אֹו לבּדּה, ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּלבֹונה
ּבחצי  מפּגלין ׁשאין ּפּגּול; ואינּה ּפסּולה זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָלמחר

ש:] וחׁשב [דבר לבּדֹו, הּקמץ את הקטיר אם אבל ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹמּתיר.
וחׁשב  הּלבֹונה, הקטיר ּכ ואחר למחר, לבֹונה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָׁשּיקטיר
ּפׁשטה  ׁשהרי ּפּגּול; זה הרי - למחר הּׁשירים ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיאכל

הּמנחה. ּבכל זמן ְְְֲִֶֶַַַָָמחׁשבת
.Ë והּוא הּלבֹונה, עם הּקמץ מן ׁשמׁשם ּכדי ְְְְְִִִִֵֶַַָֹֹֻהקטיר

עד  למחר, הּׁשירים מן ׁשמׁשם ּכדי ׁשּיאכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֻמחּׁשב
]ׁשהׁשלים - מעט מעט - המנחה כל הקרבת את זה [באופן ְִִֶ

ּפסּולה, זֹו הרי - הּזמן ּבמחׁשבת הּלבֹונה עם הּקמץ ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכל
מעט, מעט ּבכ אכילה ׁשּדר ּפי על ׁשאף ּפּגּול; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָואינּה
הקטר  ׁשּלא ּכמנחה זֹו הרי אּלא ,ּבכ הקטרה ּדר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻאין

ְָֻקמצּה.
.Èקנאֹות מנחת אֹו חֹוטא שיהיה מנחת שאסור סוטה, [של ְְְִִֵַַָ

לבונה] הּזמן בהן מחׁשבת ּבּה וחׁשב לבֹונה, עליה ְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהיה
ּפסּו זֹו הרי - הּלבֹונה ׁשּילּקט ואם קדם ּפּגּול; ואינּה לה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

זה  הרי - הּזמן מחׁשבת עליה חׁשב הּלב ֹונה ׁשּלּקט ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאחר
ִּפּגּול.

.‡È הּקמץ והקטיר להקטרה, קמיצה ּבין ׁשחסרּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשירים
הן  והרי לפּגּול, נקּבעּו אם ספק זה הרי - הּזמן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבמחׁשבת

ּפּגּול  ואינּה נקּבעּו, לא אֹו .ּפּגּול, ְְְִִִֵָֹ
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מּתנה ‡. מהן ׁשּנתן החיצֹון, מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּכל
ואיל ׁשנּיה מּמּתנה ונתן נכֹונה, ּבמחׁשבה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָראׁשֹונה

הּׁשם ׁשּנּוי בעליו]ּבמחׁשבת או הקרבן מין לשם שלא -] ְֲִֵֶֶַַ
הּזמן מחׁשבת אֹו הּמקֹום ּבמחׁשבת לאכלו אֹו שלא -] ְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָ

בזמנו] או והרצהבמקומו ּכּפר, זה הרי הּקרּבן;[התקבל]- ְְְֲִֵֵֶַָָָֻ
הּמּתנֹות  והׁשלים הּזמן ּבמחׁשבת הראׁשֹונה את נתן ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָואם
היא  ראׁשֹונה ׁשּמּתנה ּפּגּול; זה הרי - הּמקֹום ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבמחׁשבת

הֹואיל העּקר. - הּפנימי הּמזּבח על הּנּתנין הּדמים ּכל אבל ְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו זה את זה מעּכבין מהן וכּלן אחת נתן אם , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ

ׁשּנתן  ּפי על אף הּמחׁשבה, ּבּה הפסיד אּלא ּכתקנּה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּלא
ּפסּול. הּזבח - ּכתקנן הּׁשאר ְְְִֶַַַָָָָּכל

ׁשּנתן ·. אֹו ּבּׁשאר, וׁשתק הּזמן מחׁשבת ּבראׁשֹונה ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָחׁשב
- הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנתנּה האחרֹונה מן חּוץ ּכתקנן ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכּלן

ּפסּול  זה הּזמן,הרי ּבמחׁשבת ּכּלן ׁשּיּזה עד ּפּגּול, ואינֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ
הן. אחת ּבמּתנה ּכּלן ְֲֵֵֶַַַָָָֻׁשהרי

הּפנימּיֹות‚. ּבחּטאֹות ּבּדם אצּבע דמם ּוטבילת שמזין -] ְְְִִִֶַַַַַַָָ
ּבּדם בהיכל] אצּבע טבילת ּבׁשעת חׁשב ּכיצד? ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָמפּגלת.

הּזיה. ּבׁשעת ּכמחּׁשב זה הרי - הּזמן ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמחׁשבת
ּבחּטאֹות „. זמן מחׁשבת וחׁשב ּבעזרה, עֹומד ְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה

חׁשב  ּפּגּול; אינֹו - ּבפנים הּנעׂשה ּבדבר ּבפנים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּנעׂשֹות
ּפּגּול  זה הרי - ּבחּוץ הּנעׂשה .ּבדבר ְֲֲִֵֶֶַַַָָ

להּזֹות ‰. ׁשֹוחט 'הריני ואמר: ּבעזרה, עֹומד היה ְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָּכיצד?
ּבהיכל  לפנים ׁשההּזיה ּפּגּול; אינֹו - למחר' .ּדמֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

.Â ׁשירים לׁשּפ מּזה 'הריני ואמר: ּבהיכל, עֹומד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהיה
הּנעׂשה  ּבדבר ּבפנים חׁשב ׁשהרי ּפּגּול, אינֹו - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלמחר'
מחּׁשב  והּוא וׁשחט, ּבעזרה עֹומד היה אם אבל ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָּבחּוץ.
זה  הרי - למחר אמּורין להקטיר אֹו למחר, ׁשירים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹלׁשּפ

ּבחּוץ  הּנעׂשה ּבדבר ּבחּוץ חׁשב ׁשהרי .ּפּגּול, ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָ
.Êהּלחם את מפּגלת עמה]הּתֹודה אינֹו[שבא והּלחם , ְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ

מחּׁשב  והּוא הּתֹודה, את הּׁשֹוחט ּכיצד? הּתֹודה. את ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמפּגל
- למחר אמּוריה יקטיר אֹו ּדמּה יזרק אֹו מּבׂשרּה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשּיאכל
הּלחם  מן לאכל חׁשב אם אבל ּפּגּול; הּלחם עם ֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּזבח

ּפּגּול. אינֹו הּתֹודה וזבח ּפּגּול, לבּדֹו הּלחם - ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָלמחר
.Áעצרת כבׂשי ּבׁשני הּדין שבועות]וכן ׁשּתי [- עם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַ

ּבּכבׂשים, זמן מחׁשבת חׁשב ׁשאם - עּמהן הּבאֹות ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּלחם
- למחר הּלחם מׁשּתי ׁשּיאכל חׁשב הּלחם; ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹנתּפּגלּו
ּבאחת  חׁשב ּפּגּול. אינן והּכבׂשים ּפּגּול, הּלחם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּתי
הּלחם  עם הּזבח מּבׂשר ּכּזית לאכל העבֹודֹות ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹמארּבע
אינן  הּכבׂשים אֹו והּתֹודה ּפּגּול, לבּדֹו הּלחם - ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָלמחר

ִּפּגּול.
.Ë וחׁשב הּפנים, לחם ׁשעם לבֹונה בזיכי ׁשני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמקטיר

הּלחם  הרי - למחר הּפנים לחם ׁשּיאכל הקטרתן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבׁשעת
ִּפּגּול.

.È מׁשּתי אחת לאכל וחׁשב עצרת, כבׂשי ׁשני ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּׁשֹוחט
ּפּגּול  ׁשּתיהן - למחר .החּלֹות ְְִֵֶַַָָ

.‡È מּׁשני אחד לאכל מחּׁשב והּוא הּבזיכין, ׁשני ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהקטיר
הפנים]הּסדרים לחם של ּפּגּול.[ הּסדרים ׁשני - למחר ְְְְִִִֵַַָָָָ

.·È,הּתֹודה מחּלֹות ּבאחת הּזמן מחׁשבת חׁשב אם ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכן
החּלֹות  ּכל הרי - הּתּנּור מאפה מנחת מחּלֹות ּבאחת ְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַַַָאֹו

.ּפּגּול  ִ
.‚È מּׁשני אחד אֹו החּלֹות, מּׁשּתי אחת נטמאת אם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאבל
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ּבין  זריקה לפני ּבין - הּתֹודה חּלֹות מן אחת אֹו ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָהּסדרים,
והּטהֹור  אסּור, הּסדר ואֹותֹו החּלה אֹותּה - זריקה ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָלאחר

ויאכל  .ּבטהרתֹו ְְֳֵֵָָָ
.„È ּכּזית ׁשּיאכל הּכבׂשים מּׁשני אחד ּבעבֹודת ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹחׁשב

מּׁשני  אחד ּבהקטרת חׁשב אם וכן למחר, הּלחם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמׁשּתי
הּלחם  הרי - למחר הּפנים מּלחם ּכּזית ׁשּיאכל ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּבזיכין

הּמּתיר ּבכל ׁשּיחׁשב עד ּפּגּול; ואינֹו מרכיבי ּפסּול כל -] ְְְִִֵֶַַַַָָֹ
אכילתם] מותרת שבאמצעותם והמנחה ׁשהּוא הקרבן -ֶ

הּבזיכין. ׁשני והקטרת הּכבׂשים ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָעבֹודת
.ÂË,למחר זֹו מחּלה זית חצי לאכל וחׁשב אחד  ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשחט

- למחר ׁשנּיה מחּלה זית חצי לאכל וחׁשב הּׁשני ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוׁשחט
עם  הּבזיכין ּבׁשני הּדין והּוא לפּגּול; מצטרפין אּלּו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָהרי

הּסדרים  .ׁשני ְְִֵַָ
.ÊË ועׂשה הּזמן, מחׁשבת הּכבׂשים מּׁשני ּבאחד ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָחׁשב

הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשעׂשהּו זה - נכֹונה ּבמחׁשבה ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשני
ּכׁשר  והּׁשני .ּפּגּול; ְִִֵֵַָ

.ÊÈ מּבׂשר ׁשּיאכל ׁשחיטתֹו ּבׁשעת וחׁשב מהן אחד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחט
ּכׁשרים  ׁשניהם - למחר זה.הּׁשני על מּזה מחּׁשבין ׁשאין ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

.ÁÈהּלחם את מקּדׁשין אין עצרת, כבׂשי עמם]ׁשני [הבא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַ
ׁשּנּוי  ּבמחׁשבת ּדמן וזרק ׁשחטן ּכיצד? בּׁשחיטה. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלא
ׁשּלא  ּדמן וזרק לׁשמן, ׁשחטן הּלחם; קדׁש לא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּׁשם,
- לׁשמן ׁשּלא ׁשחטן קדֹוׁש; ואינֹו קדֹוׁש הּלחם - ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹלׁשמן

הּלחם. קדׁש לא לׁשמן, ׁשּזרק ּפי על ְִִֶֶֶַַַַַָָָֹאף
.ËÈׁשּיצאּו הּלחם לזריקה,[מהעזרה]ׁשּתי ׁשחיטה ּבין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

הּלחם, ׁשּתי נתּפּגלּו - הּזמן ּבמחׁשבת הּכבׂשים ּדם ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָוזרק
על  אף לּיֹוצא, מֹועלת ׁשהּזריקה ּבחּוץ; ׁשהן ּפי על ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָאף

ּבחּוץ. הּוא ׁשעדין ֲִִֶַַּפי
.Î זרק אם - הּלחם ואבד לׁשמן ׁשּׁשחטן עצרת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכבׂשי

הּזמן  ּבמחׁשבת ּדמן זרק ּפסּולין; אּלּו הרי לׁשמן, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּדמן
אֹו ּבאכילה הּתרּו אם ספק אּלּו הרי - הּלחם ׁשאבד ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻאחר

הּתרּו .לא ְֹֻ

יח  ¤¤ּפרק
זה ‡. הרי - ּבּקדׁשים נכֹונה ׁשאינּה מחׁשבה המחּׁשב ְְֲֲֳִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

תעׂשה  ּבלא יחׁשב";עֹובר "לא אֹומר: הּוא ׁשהרי , ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹ
הּׁשמּועה·. רבינו]מּפי ממשה ּדין [מסורת ׁשּבכלל למדּו, ְְְִִִִֶַַָָ

ּדֹומה  זה ׁשהרי - ּבמחׁשבה הּקדׁשים יפסיד ׁשּלא ְְֲֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹזה,
ׁשאין  לֹוקה, אינֹו כן ּפי על ואף ּבּקדׁשים; מּום ְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַַָלמּטיל

מעׂשה מעשה]הּמחׁשבה על רק ולוקין -]. ֲֲֶַַַָָ
ׁשּנפסל ‚. ּבין - ּפסּול ׁשהּוא ּבֹו ׁשּנאמר קרּבן ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָּכל

ּכל  - ׁשּפסלֹו ּדבר ּבֹו ׁשארע ּבין ּבמעׂשה, ּבין ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבמחׁשבה,
ּכל  תאכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, ּבמזיד, ּכּזית מּמּנּו ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהאֹוכל

ֵָּתֹועבה";
על „. אּלא מזהיר הּכתּוב ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמּפי

הּמקּדׁשין  .ּפסּולי ְְִֵַָֻ
ּכּזית,‰. מהן האֹוכל - מּום ּבהן ׁשהּטל קדׁשים ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻוכן

ׁשּיּולד עד - ּתֹועבה" "ּכל ּבכלל הן הרי שיהיה]לֹוקה; -] ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמּומן ויאכלּו אחר, מּום ׁשּפּסּולֹולהן וכל . ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
עליו. לֹוקין אין ִִֵֵָָָמּספק,

.Â ּכל - ׁשּבארנּו ּכמֹו הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנתּפּגל קרּבן ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּכל
"והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב ּבמזיד, ּכּזית מּמּנּו ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהאֹוכל
מביא  ּבׁשגגה, אכל ואם ּתּׂשא". עֹונּה מּמּנּו, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹהאכלת

קבּועה .[רגילה]חּטאת ְַָָ
.Ê ּבין ׁשהּתרּו ּדברים אכילת על אּלא ּכרת חּיבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאין

אינֹו - עצמֹו הּמּתיר מן אכל אם אבל לּמזּבח; ּבין ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָלאדם
ּבהן  ׁשאין הּמקּדׁשין פסּולי ּכאֹוכלי לֹוקה, אּלא ּכרת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻחּיב

מּׁשיריה ּפּגּול  ּכּזית האֹוכל - ׁשּנתּפּגלה מנחה ּכיצד? . ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מן  אֹו ׁשּלּה הּקמץ מן אכל אם אבל ּכרת; חּיב ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבמזיד,
את  הּמּתירין הן ׁשהן לפי ּכרת, חּיב אינֹו - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלבֹונה
מּבׂשרֹו ּכּזית האֹוכל - ׁשּנתּפּגל זבח וכן לאדם. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשירים

מאמּוריו הקרבים]אֹו האברים חּיב [- העֹולה, מּבׂשר אֹו ְִֵֵַַָָָָ
מּׁשּום ּכרת. עליו חּיב אינֹו - הּדם מן ּכּזית אכל אם אבל ֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ

והאמּורין  לּמזּבח, לּקרב האמּורין את מּתיר ׁשהּדם ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּפּגּול,
ּבׂשרּה מּתיר העֹולה ודם לאדם; הּבׂשר את ְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָמּתירין
ודם  לּכהנים, ּבׂשרּה מּתיר העֹוף חּטאת ודם ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָֹלּמזּבח,
הּנׂשרפֹות  חּטאֹות ודם לּמזּבח. ּבׂשרּה מּתיר העֹוף ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָעֹולת
מּׁשּום  אמּוריהן על חּיבין לפיכ לּמזּבח, אמּוריהן ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמּתיר

לּכהנים;[במנחה:].ּפּגּול  הּׁשירים מּתירין והּלבֹונה הּקמץ ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָֹֹ
ׁשני  וכן לּכהנים; הּלחם ׁשּתי מּתירין עצרת כבׂשי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹׁשני
ּדברים  אבל לּכהנים. הּפנים לחם מּתירין לבֹונה ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹבזיכי
ּומנחֹות  הּנׂשרפֹות חּטאֹות ּבׂשר ּכגֹון מּתירין, להן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשאין

לעֹולם. מתּפּגלין אינן - ְְְְִִִֵַַָָָהּנׂשרפֹות
.Á דברים לעֹולם:ואּלּו ּפּגּול מּׁשּום עליהם חּיבין ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

עם  הּבא יין ּבין והּיין, והּדם; והּקטרת, והּלבֹונה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹהּקמץ,
קרבן]הּנסכים עצמֹו[של ּבפני הּבא יין יין ּבין נדבת -] ְְְִִִֵֵַַַַָָ
קמיצה בלבד] להן אין ׁשהרי ּכּלן, הּנׂשרפֹות ּומנחֹות ;ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֻ

חּטאֹות  ּובׂשר נסכים; ּומנחת ּכהנים, מנחת ּכגֹון ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָֹלהּתירן,
דם  והלא ּתאמר: ואם מצרע. ׁשל ׁשמן ולג ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹהּנׂשרפֹות,
אׁשמֹו מביא אדם ׁשהרי ּבֹו; ּתלּוי אינֹו מּתירֹו? ֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָהאׁשם

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ימים, ּכּמה אחר ולּגֹו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻהּיֹום
.Ë,אכילתן זמן לאחר הּקדׁשים מּבׂשר להֹותיר ְְְְֲֳִִִִַַַַַָָָָאסּור

והּוא  ּבקר"; עד מּמּנּו תֹותירּו "לא ּתֹודה: ּבקרּבן ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר
ׁשהרי  - לֹוקה אינֹו והּמֹותיר ּכּלן. הּקדׁשים לׁשאר ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּדין

נּתקֹו בסמוך-]הּכתּוב "והּנתר לעׂשה [כתבו ׁשּנאמר: , ְְֱֲִֵֶֶַַַַָָֹ
ּתׂשרפּו". ּבאׁש ּבקר, עד ְִִֵֶֶַָֹֹמּמּנּו

.È;ּכרת חּיב ּבמזיד, - ׁשּנֹותר קדׁשים מּבׂשר ּכּזית ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהאֹוכל
"ואכליו  ׁשּנאמר: קבּועה, חּטאת מביא ׁשֹוגג, היה ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹואם
ההיא". הּנפׁש ונכרתה חּלל, ה' קדׁש את ּכי יּׂשא, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹעֹונֹו
קדׁשים  קדׁשי אם הּנֹותר? אכילת על ּכרת יתחּיב ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָּומאימתי
קדׁשים  ואם הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה מאחר עליהן חּיב - ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהן
ׁשני  יֹום ׁשל החּמה מּׁשקיעת עליהן חּיב - הן ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָקּלים

והיכן [להקרבתו] ׁשליׁשי. יֹום ׁשל הּלילה ּתחּלת ׁשהּוא ,ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
ּבּמּלּואים הּנֹותר? ועל הּפּגּול על הּכתּוב קרבנות הזהיר -] ְְִִִִִַַַַַַָָ

המשכן] הם"חנוכת קדׁש ּכי יאכל "לא ׁשם: נאמר ׁשהרי ;ֱֲִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹ
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על  תעׂשה ּבלא ׁשהּוא ּבּקדׁש, ׁשּפסּולֹו ּכל על להזהיר -ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ
ֲִָאכילתֹו.

.‡È לכּזית זה עם זה מצטרפין והּנֹותר וכל והּפּגּול , ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ
מצטרפין. והּנֹותרין ְְְִִִִִַַָָהּפּגּולין

.·Èלסּבב אֹו הּקדׁשים את לטּמא להן [לגרום]אסּור ְְֳִֵֵֶֶַַַָָָ
אינֹו הּקדׁשים את והמטּמא אֹותן; ּפֹוסל ׁשהרי ְְְֲֳִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻטמאה,
- ׁשּנטמאּו מּקדׁשים ּכּזית ׁשאכל טהֹור אדם אבל ְְֲֳִִִִֶֶֶַַַָָָָָָלֹוקה.
יאכל"; לא טמא, ּבכל יּגע אׁשר "והּבׂשר ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלֹוקה,
מּלבֹונת  ּכּזית אכל ׁשאם הּקרּבנֹות, לׁשאר הּדין ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָוהּוא

לֹוקה. ּבּכלי, ׁשּנתקּדׁשה אחר ׁשּנטמאת אחד הּמנחה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכּפרה  לאחר אֹו ּכּפרה לפני ׁשּנטמאּו ׁשּנטמאּוקדׁשים ּבין , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

אם  אבל תֹורה. ּדברי ׁשל הּטמאה ּבולד אֹו הּטמאה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻֻּבאב
ּדבריהן ׁשל ּבטמאֹות חכמים]נטמאּו מדברי לֹוקה [- אינֹו - ְְְְְִִֵֵֶֶֶֻ

אּלא  לֹוקה ואינֹו מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל אכילתן, ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָעל
- זריקה קדם אכל אם אבל ּדמים; זריקת אחר ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהאֹוכל
מּכת  אֹותֹו מּכין אבל טמא, קדׁש אֹוכל מּׁשּום לֹוקה ֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאינֹו

ְַמרּדּות.
.‚È ּביאת על ּכרת עליה ׁשחּיבין טמאה ׁשּנטמא אדם ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻּכל

ּבין  טהֹור קדׁש ּבין הּקדׁשים, מן ּכּזית ׁשאכל ְֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמקּדׁש,
"והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב זה הרי ּבמזיד, - טמא ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹקדׁש
עליו  וטמאתֹו לה' אׁשר הּׁשלמים מּזבח ּבׂשר ּתאכל ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻאׁשר
ויֹורד. עֹולה קרּבן מביא ּבׁשגגה, אכל ואם ונכרתה". -ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

הּגּוף  ּבטמאת אּלא מדּבר ׁשאינֹו "ונפׁשּומּנין ׁשּנאמר: ? ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻ
אֹו טמאה ּבבהמה אֹו אדם ּבטמאת טמא, ּבכל תּגע ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֻּכי
- לה' אׁשר הּׁשלמים זבח מּבׂשר ואכל טמא, ׁשקץ ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבכל
על  הזהיר והיכן מזּבח. קדׁשי לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָונכרתה";
תּגע"; לא קדׁש "ּבכל ּבּה: נאמר ׁשהרי ּביֹולדת, זה? ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹעֹון

.„Èהּׁשמּועה רבינו]מּפי ממשה ׁשּזֹו[מסורת למדּו, ְְִִֶַָָ
קדׁש והאֹוכל ׁשּיטּבל. קדם קדׁש יאכל ׁשּלא לטמא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹֹֹאזהרה

ׁשּיעריב קדם ׁשּטבל ׁשּיביא [שתשקע]אחר קדם אֹו ׁשמׁשֹו ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
עליו" "וטמאתֹו ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב ואינֹו לֹוקה, - ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּכּפרתֹו

עליו. טמאתֹו ּכל ׁשּתהיה עד -ְְִֶֶַָָָָֻ
.ÂË ואין לֹוקה, אינֹו - ּדבריהם ׁשל ּבטמאֹות טמא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻהיה

אבל  ּכרת; חּיב ׁשאינֹו לֹומר מרּדּות צרי מּכת אֹותֹו .מּכין ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
.ÊËלֹו ׁשּיׁש קדׁש אכילת על ּכרת  חּיב לקרבן]אינֹו -] ֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

אכילתו]מּתירין את המתירה עבודה מּמּנּו[- ׁשּיאכל עד , ִִִֶֶַַַֹ
זריקת  קדם הּבׂשר את אכל אם אבל מּתיריו; ׁשּקרבּו ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאחר
הּכלל: זה הּקדׁש. את ׁשאכל טמא מּׁשּום לֹוקה אינֹו ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּדם,
אֹו ּפּגּול מּׁשּום עליו חּיבין אין - מּתירין לֹו ׁשּיׁש ִִִִִֵֵֶַַָָָֹּכל
ּכהלכתן. מּתיריו ׁשּיקרבּו עד טמא, מּׁשּום אֹו נֹותר ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָמּׁשּום
עליו  חּיבין ּבכלי, ׁשּקדׁש ּכיון - מּתירין לֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוכל
- האֹוכל ׁשּיּטמא קדם הּבׂשר נטמא אפּלּו טמאה; ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻמּׁשּום
אם  וכן ּכרת. חּיב אכל, ּכ ואחר הּמּתירין וקרבּו ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָהֹואיל
ׁשּנזרק  אחר טמא, והּוא הּנׂשרפֹות חּטאֹות מּבׂשר ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָאכל

ּכרת. חּיב זה הרי - ֲֵֵֶַָָָָּדמן
.ÊÈ עליהן חּיבין ׁשאין ּדברים ׁשאף ,ל נתּבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכבר

נֹותר מּׁשּום עליהן חּיבין ּפּגּול, לאחר מּׁשּום הנותר בשר -] ֲִִִִֵֶַָָ

אכילתו] -זמן מּתירין להן ׁשאין ּדברים ּכיצד? ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָוטמא.
נֹותר  מּׁשּום עליהן וחּיבין ּפּגּול, מּׁשּום עליהן חּיבין ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאין
עליהן  חּיבין ׁשאין ּפי על אף - עצמן הּמּתירין וכן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוטמא.
נֹותר  מּׁשּום עליהן חּיבין ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפּגּול ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָמּׁשּום
אּלא  לעֹולם עליו חּיבין ׁשאין - הּדם מן חּוץ ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָוטמא;

ּבלבד. ּדם ְִִַָמּׁשּום
.ÁÈאמּורין ׁשאכל להקרבה]טמא אברים ּכרת.[- חּיב , ִֵֵֵֶַַָָָָ
.ËÈולחמי נצלה, ׁשּלא ּפסח ׁשּלא [קרבן]אבל תֹודה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

טמאת [הופרשה]הּורמה מּׁשּום ּכרת חּיב זה הרי - חּלתן ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻ
ּׁשהם  למה ראּויין ׁשאינן ּפי על אף אפׁשר הּגּוף, אי . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

נֹותר; ּומּׁשּום ּפּגּול מּׁשּום אחת אכילה על אדם ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּיתחּיב
ואינֹו הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּנפסל הּקרּבן הּוא - ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּפּגּול

נרצה ולא קרּבן לׁשם הּוא [התקבל]עֹולה - והּנֹותר ּכלל; ְְְְְְִֵֶַָָָָָֹ
אכילתֹו. זמן לאחר ּכמצותֹו, ׁשּקרב מּקרּבן ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָהּנׁשאר

.Î;חּיב - ואכלן ּבזה זה ׁשּבללן והּטמא והּנֹותר ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּפּגּול
ׁשאין  - מבּטלֹו אינֹו חברֹו, על מין ׁשרּבה ּפי על ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָאף

זה  את זה מבּטלין .האּסּורין ְְִִִֶֶֶַָ
.‡Î- הּמזּבח לראׁש ׁשהעלּו טמא אֹו נֹותר אֹו ְְֳִִֵֵֶַַָָָֹּופּגּול

מהן  אּסּורן ּפקע ּברּבן, האּור האמּורין מּׁשּמׁשלה . ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
קדׁשים, ּבׁשאר ּבין ּבעֹולה ּבין לכּזית, הּבׂשר עם ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָמצטרפין

טמא. אֹו נֹותר אֹו ּפּגּול מּׁשּום עליו ְִִֵֵַָָָָלחּיב
.·Î מן מּמּנּו ואכל זמּנֹו, לאחר ׁשּנֹותר אֹו ׁשּנתּפּגל, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָזבח

האלל מן אֹו הּתבלין, מן אֹו הּמרק, מן אֹו מעט העֹור, -] ְֲִִִִַַַָָָָָ
בהפשט] לעור הנדבק הּמּורא בשר מן אֹו הּגידים,[ה], מן , ִִִִַַָ

החרטֹום  מן הּצּפרנים, מן הּטלפים, מן הּקרנים, ְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַָָמן
וכן [מקור] ּכרת; חּיב אינֹו - הּנֹוצה מן העֹוף, מּביצי ,ְִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

חּיב  אינֹו - ּכׁשר מּקרּבן אּלּו ּדברים ׁשאכל הּגּוף ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָטמא
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל ְֲִֵַַַַָָּכרת,

.‚Îהּׁשליל מן יצא]אכל שלא -[עובר הּׁשליה מן אֹו ְְִִִִַַַָָ
הּזבח. ּבׂשר מּׁשאר ּכאֹוכל וטמא, ונֹותר ּפּגּול מּׁשּום ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָחּיב

.„Î וטמא ונֹותר ּפּגּול מּׁשּום עליהן חּיבין אין גֹויים, .קדׁשי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
והּקטרת, הּלבֹונה, וכן ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּקדׁשים, ּדם ְְְְְְְֳִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹוכן
מּׁשּום  ולא ּפּגּול, מּׁשּום לא ּכרת, עליהן חּיבין אין - ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹוהעצים

הּגּוף. טמאת מּׁשּום ולא ְְִַַָֹֻנֹותר,

יט  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. ׁשּנטמאּו, הּקדׁשים ּכל לׂשרף עׂשה ְְְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמצות

יּׂשרף". ּבאׁש - יאכל לא טמא, ּבכל יּגע אׁשר ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ"והּבׂשר
מּבׂשר  "והּנֹותר ׁשּנאמר: לׂשרפֹו, עׂשה מצות - הּנֹותר ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָוכן
הּפּגּול  הּנֹותר, ּובכלל יּׂשרף". ּבאׁש הּׁשליׁשי ּבּיֹום ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּזבח,

נׂשרפין. הּכל - הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְְְִִִֵַַָָָֹֻוכל
וכל ·. מּיד; ּבּמקּדׁש יּׂשרף - נפסל אֹו ׁשּנתּפּגל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָקרּבן

צּורתֹו ּתעבר - מּספק לילה]ׁשּפּסּולֹו בלינת ואחר [יפסל , ְֲִִֵֶַַַָָֹ
ּבּמקּדׁש. יּׂשרף ְִִֵַָָָּכ

הּלינה ‚. אם ספק ּבהן יׁש - הּנׂשרפין ּוׂשעירים ְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּפרים
לצאת זמּנן ׁשּיּגיע קדם הדם]והיציאה זריקת לפני -], ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

לפיכ ּבׂשרן; ּפֹוסלת אינּה אֹו ּכאמּוריהן, ּבׂשרן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָּפֹוסלת
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ּבעזרה. ויּׂשרפּו להחמיר, אֹותן חצי ּפֹוסלין יצא אם וכן ְְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָ
הֹואיל  ּביֹוצא, אֹותן מחזיקין אם - האבר ּברב ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹהּבהמה
רב  יצא לא ׁשהרי יֹוצאין, אינן עדין אֹו האבר, רב ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹויצא
אם  וכן ּבעזרה. ויּׂשרפּו מּספק, נפסלּו לפיכ ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָהּבהמה;
ׁשנים, ונׁשארּו ׁשלׁשה ויצאּו להֹוציאן, חמּׁשה ְְְְְְְְֲֲִִִִַָָָָָֹנׂשאּום
מּספק, נפסלּו אּלּו הרי - הּבהמה חצי הּׁשלׁשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָֹוהֹוציאּו
עד  להמּתין צריכין אּלּו ׁשאין לי, ויראה ּבעזרה. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָויּׂשרפּו
אפּלּו לעֹולם, לׂשרפה עֹומדין והן הֹואיל צּורתן, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשּתעבר

נפסלּו .לא ְְִֹ
.„- וחתיכֹות עֹולֹות, - אברים ּבעזרה, הּנמצא ְֲֲִִִֵַַָָָָָָָּבׂשר

ּתעבר  - והּכל ׁשלמים. - ּבירּוׁשלים והּנמצא ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹֹחּטאֹות;
נֹותר ׁשּמא הּׂשרפה, לבית ויצאּו הנותר צּורתן, בשר -] ְְְְֵֵֵֶַָָָָָ

אכילתו] זמן חזקתֹולאחר ׁשּתהיה הֹועיל מה ּכן, אם ְְִִִֵֶֶֶָָהּוא.
ׁשלמים  אֹו חּטאת אֹו ׂשֹורפין עֹולה אין ואכל. ׁשעבר למי ? ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

ּבאׁש הּׁשליׁשי "ּבּיֹום ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא הּנֹותר ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאת
ִֵָיּׂשרף".

ליל ‰. מּתחּלת ּבאכילה אסּורין ׁשהּׁשלמים ּפי על ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָאף
ּבין [להקרבתו]ׁשליׁשי ּבּיֹום, אּלא אֹותן ׂשֹורפין אין - ְְִִִֵֵֶַָָ
שלישי]ּבזמּנֹו של ּבזמּנֹו[בבוקרו ׁשּלא וכן [אח"כ]ּבין . ְְְִִֵֵֶַַֹ

ונֹותר  טמא ׂשרפת ואין ּבּיֹום. אּלא נׂשרף אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּפּגּול
ּומּתר  ׁשּבת. לֹומר צרי ואין טֹוב, יֹום את ּדֹוחה ְִִֵֶַַָָָָֻּופּגּול

ּכאחד. ּופּגּול ונֹותר טמא ְְְִִֵֶָָָֹלׂשרף
.Âּבפנים ׁשּנטמא קדׁשים קדׁשי ׂשֹורפין [העזרה]ּבׂשר , ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ

ּבין  ּבחּוץ; אֹותֹו ׂשֹורפין ּבחּוץ, נטמא ּבפנים; ְְְִִִִֵַַָאֹותֹו
הּטמאה. ּבולד ׁשּנטמא ּבין הּטמאה, ּבאב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻׁשּנטמא
ׁשּנטמא  הּבׂשר את מּלׂשרף נמנעּו לא ּכהנים ׁשל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹּומימיהם
הּבׂשר  עם לטמאה, ראׁשֹון הּוא ׁשהרי הּטמאה, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻֻּבאב
על  אף - ׁשליׁשי הּוא ׁשהרי הּטמאה, ולד ּבולד ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֻׁשּנטמא
ׁשּנגע  ׁשהּׁשליׁשי טמאתֹו; על טמאה לֹו ׁשּמֹוסיפין ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֻֻּפי

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשני, יחזר ְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹּבראׁשֹון
.Êיֹום ּבטבּול ׁשּנפסל ׁשמן אפּלּו אּלא עֹוד, טמא ולא -] ְְְֲִִִֶֶֶֶַָֹ

השמש] שקעה וטרם להדליקֹושטבל מּתר - ׁשליׁשי ׁשהּוא ,ְְְִִִֶַָֻ
ּפי  על אף אב, ׁשהּנר מת, טמא ּבּה ׁשּנגע מּתכת ׁשל ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבנר

הּׁשמן ראׁשֹוןׁשּזה הֹואיל [לטומאה]נעׂשה ּבּנר; ּכׁשּיּגע ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ
נזהרין  ואין ּתֹוספּתּה, על מקּפידין אין טמאה, ׁשּום ׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֻויׁש

יּפסל. ׁשּלא הּטהֹור מן ׂשֹורפין אּלא קּלים, קדׁשים ׁשל נֹותר ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבבּתיהן  ּבעליו .אֹותֹו ְְֵֶָָָ

.Á אם - קדׁש ּבׂשר ּבידֹו ׁשּיׁש ונז ּכר מירּוׁשלים, ׁשּיצא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמי
ּבֹו[הר]עבר יׁש אם - לאו ואם ּבמקֹומֹו. ׂשֹורפֹו הּצֹופים, ְְְִִִִֵַַָָ

לֹו ׁשאין הּוא, אֹורח ואם ּבירּוׁשלים; וׂשֹורפֹו חֹוזר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּכּזית,
הּבירה לפני ׂשֹורפֹו - המקדש]ּבית הּמערכה[- [של מעצי ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָ

.המזבח]
.Ë טעּונין אינן - מח ּבהן ׁשאין הּקדׁשים עצמֹות ְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכל

הּפסח  מעצמֹות חּוץ ׁשּנפסל ׂשרפה, ׁשהּקרּבן ּבארנּו, ּכבר . ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
קּלים; ּבקדׁשים לבעליו אֹו לּכהנים, העֹור - ׁשהפׁשט ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻאחר
הּכל. ויּׂשרף ּכּבׂשר, העֹור הרי - הפׁשט קדם נפסל אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹאבל

ונמצ  ׁשהפׁשט זבח הּזמן,וכן ּבמחׁשבת ׁשּנפסל אֹו טרפה, א ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻ

הּמקֹום ּבמחׁשבת במקומו]אֹו או בזמנו לאוכלו שלא -]- ְֲֶֶַַָ
נרצה ולא ּבקדׁשי [התקבל]הֹואיל ּבין העֹור, יּׂשרף הּזבח, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ׁשּנּוי  ּבמחׁשבת נעׂשה אם אבל קּלים; ּבקדׁשים ּבין ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָקדׁשים
בעליו]הּׁשם או הקרבן מין לשם שלא ׁשּלא [- ּפי על אף - ִֵֶַַַֹ

לבעליו  אֹו לּכהנים העֹור הרי ונרצה, הֹואיל לּבעלים, ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָָֹעלה
ּפסּול. אינֹו זריקה, קדם ׁשהפׁשט וזבח ׁשּבארנּו. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻּכמֹו

.È ׁשּנטמא קדׁש ּבׂשר הּנׂשרפין: הם אֹואּלּו נֹותר, אֹו , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ואׁשם  נֹותרה; אֹו נפסלה, אֹו ׁשּנטמאת, הּמנחה וכן ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָנפסל;

חטא]ּתלּוי אם מסופק ׁשּנזרק [- קדם חטא, ׁשּלא לֹו ׁשּנֹודע ְִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
טהֹור, נזיר ּוׂשער הּספק; על הּבאה העֹוף וחּטאת ְְִֵַַַַַַָָָָָָָּדמֹו;

וכלאי בתוך]והערלה, הגדלה חטה ׁשאין [- ודבר הּכרם. ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ
הרי  - הּכרם וכלאי ערלה ׁשל מׁשקין ּכגֹון להּׂשרף, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדרּכֹו

יּקברּו. ְִֵָאּלּו
.‡È ּבין מזּבח קדׁשי ּבין ׁשּמתּו, קדׁשים הּנקּברין: הם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָואּלּו

לתחזוק]קדׁשי תרומות ׁשהּפילּו,[- וקדׁשים הּבית; ּבדק ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
הּנסקל וׁשֹור ּתּקבר; ׁשליה, אפּלּו הּנפל; שהרג יּקבר -] ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ּופטר אדם] טמא, נזיר ּוׂשער מצרע, וצּפרי ערּופה, ועגלה ,ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּבעזרה  ׁשּנׁשחטּו וחּלין ּבחלב, ּובׂשר .חמֹור, ְְְֲֲֲִִֶָָָָָָָֻ

.·Èהּסיט מלא אריגה]האֹורג מידת ּומּפטר [- נזיר מּׂשער ְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
יּדלק. - ּבׂשק ְֲִֵַָחמֹור

.‚È- הקּדׁש ׁשל הּנׂשרפין וכל אסּור; אפרן - הּנקּברין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
מּתר  מּדׁשןאפרן חּוץ והּפנימי [אפר], החיצֹון הּמזּבח ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

הּמנֹורה. ְְִַָודּׁשּון
.„È;יּׂשרפּו לא הּנקּברין ּכל וכן יּקברּו. לא הּנׂשרפין ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָֹֹּכל

ׁשאפר  - ּבאפרן הקל הרי ּבׂשרפתן, מחמיר ׁשהּוא ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאף
אסּור  .הּנקּברין ְִִַָָ

.ÂË עֹוׂשה 'נתּפּגלּו', לֹו: ואמר ּבזבחים, עּמֹו מקריב ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָהיה
נחׁשדּו לא נאמן; - 'נטמאּו' לֹו: ואמר ּבטהרֹות, ְְְְְְֱִִִֶֶַָָָֹעּמֹו
ל ׁשהקרבּתי 'זבחים לֹו: אמר אם אבל .ּכ על ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָיׂשראל
היה  אם - נטמאּו' הּטהרֹות ואֹותן נתּפּגלּו, הּיֹום ְְְְְְְִִִַַַָָָָּבאֹותֹו
ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת לאו, ואם ּדבריו; על סֹומ לֹו, ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָנאמן

מׁשּבח  זה הרי עצמֹו, על להחמיר והרֹוצה .נאמן; ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  תמוז ה' חמישי יום

-dcearxtq
mixERMd mFi zcFar zFkld¦§£©©¦¦

הּכּפּורים  יֹום מעׂשה ׁשיעׂשה והיא - אחת עׂשה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָמצות
הּקרּבנֹות  מֹות, אחרי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו הּסדר על ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּכּלֹו
מצוה  ּובאּור העבֹודֹות. ּוׁשאר הּׂשעיר וׁשּלּוח ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָוהּוּדּויין

אּלּו. ּבפרקים ְִִֵָזֹו

א  ּפרק
-dcearxtqmixERiMdmFizcFarzFkld

¤¤
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ּבין ‡. ותמיד ּבּׁשחר ּתמיד מקריבין - הּצֹום ְְְִִִִִֵַַַַַַָָמצות
ּפר  הּיֹום מּוסף ּומקריבין ויֹום; יֹום ּכל ּכסדר ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָהערּבים,
נעׂשה  חּטאת ּוׂשעיר עֹולֹות, ּכּלן כבׂשים, וׁשבעה ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֻואיל

החיצון]ּבחּוץ במזבח מקריבין [- ועֹוד לערב. נאכל והּוא , ְְְֱִִֶֶֶַַָָ
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על  תעׂשה ּבלא ׁשהּוא ּבּקדׁש, ׁשּפסּולֹו ּכל על להזהיר -ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ
ֲִָאכילתֹו.

.‡È לכּזית זה עם זה מצטרפין והּנֹותר וכל והּפּגּול , ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ
מצטרפין. והּנֹותרין ְְְִִִִִַַָָהּפּגּולין

.·Èלסּבב אֹו הּקדׁשים את לטּמא להן [לגרום]אסּור ְְֳִֵֵֶֶַַַָָָ
אינֹו הּקדׁשים את והמטּמא אֹותן; ּפֹוסל ׁשהרי ְְְֲֳִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻטמאה,
- ׁשּנטמאּו מּקדׁשים ּכּזית ׁשאכל טהֹור אדם אבל ְְֲֳִִִִֶֶֶַַַָָָָָָלֹוקה.
יאכל"; לא טמא, ּבכל יּגע אׁשר "והּבׂשר ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלֹוקה,
מּלבֹונת  ּכּזית אכל ׁשאם הּקרּבנֹות, לׁשאר הּדין ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָוהּוא

לֹוקה. ּבּכלי, ׁשּנתקּדׁשה אחר ׁשּנטמאת אחד הּמנחה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכּפרה  לאחר אֹו ּכּפרה לפני ׁשּנטמאּו ׁשּנטמאּוקדׁשים ּבין , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

אם  אבל תֹורה. ּדברי ׁשל הּטמאה ּבולד אֹו הּטמאה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻֻּבאב
ּדבריהן ׁשל ּבטמאֹות חכמים]נטמאּו מדברי לֹוקה [- אינֹו - ְְְְְִִֵֵֶֶֶֻ

אּלא  לֹוקה ואינֹו מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל אכילתן, ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָעל
- זריקה קדם אכל אם אבל ּדמים; זריקת אחר ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהאֹוכל
מּכת  אֹותֹו מּכין אבל טמא, קדׁש אֹוכל מּׁשּום לֹוקה ֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאינֹו

ְַמרּדּות.
.‚È ּביאת על ּכרת עליה ׁשחּיבין טמאה ׁשּנטמא אדם ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻּכל

ּבין  טהֹור קדׁש ּבין הּקדׁשים, מן ּכּזית ׁשאכל ְֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמקּדׁש,
"והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב זה הרי ּבמזיד, - טמא ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹקדׁש
עליו  וטמאתֹו לה' אׁשר הּׁשלמים מּזבח ּבׂשר ּתאכל ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻאׁשר
ויֹורד. עֹולה קרּבן מביא ּבׁשגגה, אכל ואם ונכרתה". -ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

הּגּוף  ּבטמאת אּלא מדּבר ׁשאינֹו "ונפׁשּומּנין ׁשּנאמר: ? ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻ
אֹו טמאה ּבבהמה אֹו אדם ּבטמאת טמא, ּבכל תּגע ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֻּכי
- לה' אׁשר הּׁשלמים זבח מּבׂשר ואכל טמא, ׁשקץ ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבכל
על  הזהיר והיכן מזּבח. קדׁשי לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָונכרתה";
תּגע"; לא קדׁש "ּבכל ּבּה: נאמר ׁשהרי ּביֹולדת, זה? ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹעֹון

.„Èהּׁשמּועה רבינו]מּפי ממשה ׁשּזֹו[מסורת למדּו, ְְִִֶַָָ
קדׁש והאֹוכל ׁשּיטּבל. קדם קדׁש יאכל ׁשּלא לטמא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹֹֹאזהרה

ׁשּיעריב קדם ׁשּטבל ׁשּיביא [שתשקע]אחר קדם אֹו ׁשמׁשֹו ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
עליו" "וטמאתֹו ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב ואינֹו לֹוקה, - ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּכּפרתֹו

עליו. טמאתֹו ּכל ׁשּתהיה עד -ְְִֶֶַָָָָֻ
.ÂË ואין לֹוקה, אינֹו - ּדבריהם ׁשל ּבטמאֹות טמא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻהיה

אבל  ּכרת; חּיב ׁשאינֹו לֹומר מרּדּות צרי מּכת אֹותֹו .מּכין ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
.ÊËלֹו ׁשּיׁש קדׁש אכילת על ּכרת  חּיב לקרבן]אינֹו -] ֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

אכילתו]מּתירין את המתירה עבודה מּמּנּו[- ׁשּיאכל עד , ִִִֶֶַַַֹ
זריקת  קדם הּבׂשר את אכל אם אבל מּתיריו; ׁשּקרבּו ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאחר
הּכלל: זה הּקדׁש. את ׁשאכל טמא מּׁשּום לֹוקה אינֹו ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּדם,
אֹו ּפּגּול מּׁשּום עליו חּיבין אין - מּתירין לֹו ׁשּיׁש ִִִִִֵֵֶַַָָָֹּכל
ּכהלכתן. מּתיריו ׁשּיקרבּו עד טמא, מּׁשּום אֹו נֹותר ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָמּׁשּום
עליו  חּיבין ּבכלי, ׁשּקדׁש ּכיון - מּתירין לֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוכל
- האֹוכל ׁשּיּטמא קדם הּבׂשר נטמא אפּלּו טמאה; ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻמּׁשּום
אם  וכן ּכרת. חּיב אכל, ּכ ואחר הּמּתירין וקרבּו ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָהֹואיל
ׁשּנזרק  אחר טמא, והּוא הּנׂשרפֹות חּטאֹות מּבׂשר ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָאכל

ּכרת. חּיב זה הרי - ֲֵֵֶַָָָָּדמן
.ÊÈ עליהן חּיבין ׁשאין ּדברים ׁשאף ,ל נתּבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכבר

נֹותר מּׁשּום עליהן חּיבין ּפּגּול, לאחר מּׁשּום הנותר בשר -] ֲִִִִֵֶַָָ

אכילתו] -זמן מּתירין להן ׁשאין ּדברים ּכיצד? ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָוטמא.
נֹותר  מּׁשּום עליהן וחּיבין ּפּגּול, מּׁשּום עליהן חּיבין ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאין
עליהן  חּיבין ׁשאין ּפי על אף - עצמן הּמּתירין וכן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוטמא.
נֹותר  מּׁשּום עליהן חּיבין ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפּגּול ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָמּׁשּום
אּלא  לעֹולם עליו חּיבין ׁשאין - הּדם מן חּוץ ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָוטמא;

ּבלבד. ּדם ְִִַָמּׁשּום
.ÁÈאמּורין ׁשאכל להקרבה]טמא אברים ּכרת.[- חּיב , ִֵֵֵֶַַָָָָ
.ËÈולחמי נצלה, ׁשּלא ּפסח ׁשּלא [קרבן]אבל תֹודה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

טמאת [הופרשה]הּורמה מּׁשּום ּכרת חּיב זה הרי - חּלתן ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻ
ּׁשהם  למה ראּויין ׁשאינן ּפי על אף אפׁשר הּגּוף, אי . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

נֹותר; ּומּׁשּום ּפּגּול מּׁשּום אחת אכילה על אדם ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּיתחּיב
ואינֹו הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּנפסל הּקרּבן הּוא - ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּפּגּול

נרצה ולא קרּבן לׁשם הּוא [התקבל]עֹולה - והּנֹותר ּכלל; ְְְְְְִֵֶַָָָָָֹ
אכילתֹו. זמן לאחר ּכמצותֹו, ׁשּקרב מּקרּבן ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָהּנׁשאר

.Î;חּיב - ואכלן ּבזה זה ׁשּבללן והּטמא והּנֹותר ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּפּגּול
ׁשאין  - מבּטלֹו אינֹו חברֹו, על מין ׁשרּבה ּפי על ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָאף

זה  את זה מבּטלין .האּסּורין ְְִִִֶֶֶַָ
.‡Î- הּמזּבח לראׁש ׁשהעלּו טמא אֹו נֹותר אֹו ְְֳִִֵֵֶַַָָָֹּופּגּול

מהן  אּסּורן ּפקע ּברּבן, האּור האמּורין מּׁשּמׁשלה . ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
קדׁשים, ּבׁשאר ּבין ּבעֹולה ּבין לכּזית, הּבׂשר עם ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָמצטרפין

טמא. אֹו נֹותר אֹו ּפּגּול מּׁשּום עליו ְִִֵֵַָָָָלחּיב
.·Î מן מּמּנּו ואכל זמּנֹו, לאחר ׁשּנֹותר אֹו ׁשּנתּפּגל, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָזבח

האלל מן אֹו הּתבלין, מן אֹו הּמרק, מן אֹו מעט העֹור, -] ְֲִִִִַַַָָָָָ
בהפשט] לעור הנדבק הּמּורא בשר מן אֹו הּגידים,[ה], מן , ִִִִַַָ

החרטֹום  מן הּצּפרנים, מן הּטלפים, מן הּקרנים, ְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַָָמן
וכן [מקור] ּכרת; חּיב אינֹו - הּנֹוצה מן העֹוף, מּביצי ,ְִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

חּיב  אינֹו - ּכׁשר מּקרּבן אּלּו ּדברים ׁשאכל הּגּוף ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָטמא
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל ְֲִֵַַַַָָּכרת,

.‚Îהּׁשליל מן יצא]אכל שלא -[עובר הּׁשליה מן אֹו ְְִִִִַַַָָ
הּזבח. ּבׂשר מּׁשאר ּכאֹוכל וטמא, ונֹותר ּפּגּול מּׁשּום ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָחּיב

.„Î וטמא ונֹותר ּפּגּול מּׁשּום עליהן חּיבין אין גֹויים, .קדׁשי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
והּקטרת, הּלבֹונה, וכן ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּקדׁשים, ּדם ְְְְְְְֳִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹוכן
מּׁשּום  ולא ּפּגּול, מּׁשּום לא ּכרת, עליהן חּיבין אין - ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹוהעצים

הּגּוף. טמאת מּׁשּום ולא ְְִַַָֹֻנֹותר,

יט  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. ׁשּנטמאּו, הּקדׁשים ּכל לׂשרף עׂשה ְְְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמצות

יּׂשרף". ּבאׁש - יאכל לא טמא, ּבכל יּגע אׁשר ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ"והּבׂשר
מּבׂשר  "והּנֹותר ׁשּנאמר: לׂשרפֹו, עׂשה מצות - הּנֹותר ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָוכן
הּפּגּול  הּנֹותר, ּובכלל יּׂשרף". ּבאׁש הּׁשליׁשי ּבּיֹום ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּזבח,

נׂשרפין. הּכל - הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְְְִִִֵַַָָָֹֻוכל
וכל ·. מּיד; ּבּמקּדׁש יּׂשרף - נפסל אֹו ׁשּנתּפּגל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָקרּבן

צּורתֹו ּתעבר - מּספק לילה]ׁשּפּסּולֹו בלינת ואחר [יפסל , ְֲִִֵֶַַַָָֹ
ּבּמקּדׁש. יּׂשרף ְִִֵַָָָּכ

הּלינה ‚. אם ספק ּבהן יׁש - הּנׂשרפין ּוׂשעירים ְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּפרים
לצאת זמּנן ׁשּיּגיע קדם הדם]והיציאה זריקת לפני -], ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

לפיכ ּבׂשרן; ּפֹוסלת אינּה אֹו ּכאמּוריהן, ּבׂשרן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָּפֹוסלת

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

mixetikd mei zcear zekld - dcear xtq - fenz 'd iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבעזרה. ויּׂשרפּו להחמיר, אֹותן חצי ּפֹוסלין יצא אם וכן ְְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָ
הֹואיל  ּביֹוצא, אֹותן מחזיקין אם - האבר ּברב ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹהּבהמה
רב  יצא לא ׁשהרי יֹוצאין, אינן עדין אֹו האבר, רב ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹויצא
אם  וכן ּבעזרה. ויּׂשרפּו מּספק, נפסלּו לפיכ ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָהּבהמה;
ׁשנים, ונׁשארּו ׁשלׁשה ויצאּו להֹוציאן, חמּׁשה ְְְְְְְְֲֲִִִִַָָָָָֹנׂשאּום
מּספק, נפסלּו אּלּו הרי - הּבהמה חצי הּׁשלׁשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָֹוהֹוציאּו
עד  להמּתין צריכין אּלּו ׁשאין לי, ויראה ּבעזרה. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָויּׂשרפּו
אפּלּו לעֹולם, לׂשרפה עֹומדין והן הֹואיל צּורתן, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשּתעבר

נפסלּו .לא ְְִֹ
.„- וחתיכֹות עֹולֹות, - אברים ּבעזרה, הּנמצא ְֲֲִִִֵַַָָָָָָָּבׂשר

ּתעבר  - והּכל ׁשלמים. - ּבירּוׁשלים והּנמצא ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹֹחּטאֹות;
נֹותר ׁשּמא הּׂשרפה, לבית ויצאּו הנותר צּורתן, בשר -] ְְְְֵֵֵֶַָָָָָ

אכילתו] זמן חזקתֹולאחר ׁשּתהיה הֹועיל מה ּכן, אם ְְִִִֵֶֶֶָָהּוא.
ׁשלמים  אֹו חּטאת אֹו ׂשֹורפין עֹולה אין ואכל. ׁשעבר למי ? ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

ּבאׁש הּׁשליׁשי "ּבּיֹום ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא הּנֹותר ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאת
ִֵָיּׂשרף".

ליל ‰. מּתחּלת ּבאכילה אסּורין ׁשהּׁשלמים ּפי על ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָאף
ּבין [להקרבתו]ׁשליׁשי ּבּיֹום, אּלא אֹותן ׂשֹורפין אין - ְְִִִֵֵֶַָָ
שלישי]ּבזמּנֹו של ּבזמּנֹו[בבוקרו ׁשּלא וכן [אח"כ]ּבין . ְְְִִֵֵֶַַֹ

ונֹותר  טמא ׂשרפת ואין ּבּיֹום. אּלא נׂשרף אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּפּגּול
ּומּתר  ׁשּבת. לֹומר צרי ואין טֹוב, יֹום את ּדֹוחה ְִִֵֶַַָָָָֻּופּגּול

ּכאחד. ּופּגּול ונֹותר טמא ְְְִִֵֶָָָֹלׂשרף
.Âּבפנים ׁשּנטמא קדׁשים קדׁשי ׂשֹורפין [העזרה]ּבׂשר , ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ

ּבין  ּבחּוץ; אֹותֹו ׂשֹורפין ּבחּוץ, נטמא ּבפנים; ְְְִִִִֵַַָאֹותֹו
הּטמאה. ּבולד ׁשּנטמא ּבין הּטמאה, ּבאב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻׁשּנטמא
ׁשּנטמא  הּבׂשר את מּלׂשרף נמנעּו לא ּכהנים ׁשל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹּומימיהם
הּבׂשר  עם לטמאה, ראׁשֹון הּוא ׁשהרי הּטמאה, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻֻּבאב
על  אף - ׁשליׁשי הּוא ׁשהרי הּטמאה, ולד ּבולד ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֻׁשּנטמא
ׁשּנגע  ׁשהּׁשליׁשי טמאתֹו; על טמאה לֹו ׁשּמֹוסיפין ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֻֻּפי

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשני, יחזר ְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹּבראׁשֹון
.Êיֹום ּבטבּול ׁשּנפסל ׁשמן אפּלּו אּלא עֹוד, טמא ולא -] ְְְֲִִִֶֶֶֶַָֹ

השמש] שקעה וטרם להדליקֹושטבל מּתר - ׁשליׁשי ׁשהּוא ,ְְְִִִֶַָֻ
ּפי  על אף אב, ׁשהּנר מת, טמא ּבּה ׁשּנגע מּתכת ׁשל ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבנר

הּׁשמן ראׁשֹוןׁשּזה הֹואיל [לטומאה]נעׂשה ּבּנר; ּכׁשּיּגע ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ
נזהרין  ואין ּתֹוספּתּה, על מקּפידין אין טמאה, ׁשּום ׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֻויׁש

יּפסל. ׁשּלא הּטהֹור מן ׂשֹורפין אּלא קּלים, קדׁשים ׁשל נֹותר ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבבּתיהן  ּבעליו .אֹותֹו ְְֵֶָָָ

.Á אם - קדׁש ּבׂשר ּבידֹו ׁשּיׁש ונז ּכר מירּוׁשלים, ׁשּיצא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמי
ּבֹו[הר]עבר יׁש אם - לאו ואם ּבמקֹומֹו. ׂשֹורפֹו הּצֹופים, ְְְִִִִֵַַָָ

לֹו ׁשאין הּוא, אֹורח ואם ּבירּוׁשלים; וׂשֹורפֹו חֹוזר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּכּזית,
הּבירה לפני ׂשֹורפֹו - המקדש]ּבית הּמערכה[- [של מעצי ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָ

.המזבח]
.Ë טעּונין אינן - מח ּבהן ׁשאין הּקדׁשים עצמֹות ְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכל

הּפסח  מעצמֹות חּוץ ׁשּנפסל ׂשרפה, ׁשהּקרּבן ּבארנּו, ּכבר . ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
קּלים; ּבקדׁשים לבעליו אֹו לּכהנים, העֹור - ׁשהפׁשט ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻאחר
הּכל. ויּׂשרף ּכּבׂשר, העֹור הרי - הפׁשט קדם נפסל אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹאבל

ונמצ  ׁשהפׁשט זבח הּזמן,וכן ּבמחׁשבת ׁשּנפסל אֹו טרפה, א ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻ

הּמקֹום ּבמחׁשבת במקומו]אֹו או בזמנו לאוכלו שלא -]- ְֲֶֶַַָ
נרצה ולא ּבקדׁשי [התקבל]הֹואיל ּבין העֹור, יּׂשרף הּזבח, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ׁשּנּוי  ּבמחׁשבת נעׂשה אם אבל קּלים; ּבקדׁשים ּבין ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָקדׁשים
בעליו]הּׁשם או הקרבן מין לשם שלא ׁשּלא [- ּפי על אף - ִֵֶַַַֹ

לבעליו  אֹו לּכהנים העֹור הרי ונרצה, הֹואיל לּבעלים, ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָָֹעלה
ּפסּול. אינֹו זריקה, קדם ׁשהפׁשט וזבח ׁשּבארנּו. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻּכמֹו

.È ׁשּנטמא קדׁש ּבׂשר הּנׂשרפין: הם אֹואּלּו נֹותר, אֹו , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ואׁשם  נֹותרה; אֹו נפסלה, אֹו ׁשּנטמאת, הּמנחה וכן ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָנפסל;

חטא]ּתלּוי אם מסופק ׁשּנזרק [- קדם חטא, ׁשּלא לֹו ׁשּנֹודע ְִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
טהֹור, נזיר ּוׂשער הּספק; על הּבאה העֹוף וחּטאת ְְִֵַַַַַַָָָָָָָּדמֹו;

וכלאי בתוך]והערלה, הגדלה חטה ׁשאין [- ודבר הּכרם. ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ
הרי  - הּכרם וכלאי ערלה ׁשל מׁשקין ּכגֹון להּׂשרף, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדרּכֹו

יּקברּו. ְִֵָאּלּו
.‡È ּבין מזּבח קדׁשי ּבין ׁשּמתּו, קדׁשים הּנקּברין: הם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָואּלּו

לתחזוק]קדׁשי תרומות ׁשהּפילּו,[- וקדׁשים הּבית; ּבדק ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
הּנסקל וׁשֹור ּתּקבר; ׁשליה, אפּלּו הּנפל; שהרג יּקבר -] ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ּופטר אדם] טמא, נזיר ּוׂשער מצרע, וצּפרי ערּופה, ועגלה ,ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּבעזרה  ׁשּנׁשחטּו וחּלין ּבחלב, ּובׂשר .חמֹור, ְְְֲֲֲִִֶָָָָָָָֻ

.·Èהּסיט מלא אריגה]האֹורג מידת ּומּפטר [- נזיר מּׂשער ְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
יּדלק. - ּבׂשק ְֲִֵַָחמֹור

.‚È- הקּדׁש ׁשל הּנׂשרפין וכל אסּור; אפרן - הּנקּברין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
מּתר  מּדׁשןאפרן חּוץ והּפנימי [אפר], החיצֹון הּמזּבח ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

הּמנֹורה. ְְִַָודּׁשּון
.„È;יּׂשרפּו לא הּנקּברין ּכל וכן יּקברּו. לא הּנׂשרפין ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָֹֹּכל

ׁשאפר  - ּבאפרן הקל הרי ּבׂשרפתן, מחמיר ׁשהּוא ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאף
אסּור  .הּנקּברין ְִִַָָ

.ÂË עֹוׂשה 'נתּפּגלּו', לֹו: ואמר ּבזבחים, עּמֹו מקריב ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָהיה
נחׁשדּו לא נאמן; - 'נטמאּו' לֹו: ואמר ּבטהרֹות, ְְְְְְֱִִִֶֶַָָָֹעּמֹו
ל ׁשהקרבּתי 'זבחים לֹו: אמר אם אבל .ּכ על ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָיׂשראל
היה  אם - נטמאּו' הּטהרֹות ואֹותן נתּפּגלּו, הּיֹום ְְְְְְְִִִַַַָָָָּבאֹותֹו
ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת לאו, ואם ּדבריו; על סֹומ לֹו, ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָנאמן

מׁשּבח  זה הרי עצמֹו, על להחמיר והרֹוצה .נאמן; ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  תמוז ה' חמישי יום

-dcearxtq
mixERMd mFi zcFar zFkld¦§£©©¦¦

הּכּפּורים  יֹום מעׂשה ׁשיעׂשה והיא - אחת עׂשה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָמצות
הּקרּבנֹות  מֹות, אחרי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו הּסדר על ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּכּלֹו
מצוה  ּובאּור העבֹודֹות. ּוׁשאר הּׂשעיר וׁשּלּוח ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָוהּוּדּויין

אּלּו. ּבפרקים ְִִֵָזֹו

א  ּפרק
-dcearxtqmixERiMdmFizcFarzFkld
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ּבין ‡. ותמיד ּבּׁשחר ּתמיד מקריבין - הּצֹום ְְְִִִִִֵַַַַַַָָמצות
ּפר  הּיֹום מּוסף ּומקריבין ויֹום; יֹום ּכל ּכסדר ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָהערּבים,
נעׂשה  חּטאת ּוׂשעיר עֹולֹות, ּכּלן כבׂשים, וׁשבעה ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֻואיל

החיצון]ּבחּוץ במזבח מקריבין [- ועֹוד לערב. נאכל והּוא , ְְְֱִִֶֶֶַַָָ
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ואיל  נׂשרף, והּוא לחּטאת ּבקר ּבן ּפר זה, מּוסף על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָיתר
צּבּור  מּׁשל הּבא ואיל ּגדֹול; ּכהן מּׁשל ּוׁשניהן - ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלעֹולה
ּבחּמׁש האמּור האיל הּוא מֹות', 'אחרי ּבפרׁשת ְְֲִֵַַַַָָָָָָָֻהאמּור

במדבר]הּפקּודים 'איל [- הּנקרא והּוא - הּמּוסף ּבכלל ְְְְִִִֵַַַַָָ
אחד  - עּזים ׂשעירי ׁשני צּבּור מּׁשל מביאין ועֹוד ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָהעם'.

נׂש והּוא חּטאת הּמׁשּתּלח קרּבן ׂשעיר והּׁשני רף, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָ
חמּׁשה [לעזאזל] זה ּביֹום הּקרבֹות הּבהמֹות ּכל נמצאּו .ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָ

ּכּלן  ּכבׂשים, וׁשבעה אילים ּוׁשני ּופר תמידין ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֻעׂשר:
ונאכל  ּבחּוץ נעׂשה אחד - חּטאת ׂשעירים ּוׁשני ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָעֹולֹות;
לחּטאת, ּגדֹול ּכהן ּופר ונׂשרף; ּבפנים נעׂשה והּׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלערב,

נׂשרף. ְְִָוהּוא
זה,·. ּביֹום הּקרבין אּלּו ּבהמֹות עׂשר חמּׁשה ּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָעבֹודת

הּמׁשּוח ּכהן אחד - ּבלבד ּגדֹול ּבכהן אּלא ונתמנה אינּה -] ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּבבגדים-] המרּבה אֹו הּמׁשחה, ע"י ּבׁשמן שנתמנה -] ְְְְִִִֶֶֶַַָָֻ

בגדים] ח' אין לבישת ׁשּבת מּוסף אף - ׁשּבת היתה ואם .ְְִֵַַַַָָָָ
יֹום  ׁשל העבֹודֹות ׁשאר וכן ּגדֹול. ּכהן אּלא אֹותֹו ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹמקריב

והטבת יֹום ּכל ׁשל הּקטרת הקטרת ּכגֹון - [הדלקת]זה ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָֹ
ּובעד  ּבעדֹו "וכּפר ׁשּנאמר: נׂשּוי, ּגדֹול ּבכהן הּכל - ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהּנרֹות

אׁשּתֹו. זֹו ּביתֹו ְִֵֵּביתֹו",
ּגדֹול ‚. ּכהן מפריׁשין הּכּפּורים, ליֹום קדם ימים ְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹֹׁשבעת

ׁשּבּמקּדׁש ללׁשּכתֹו רּבנּו.מּביתֹו מּמׁשה קּבלה זה, ודבר ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּמא  - אּלּו ימים ׁשבעת ּכל מאׁשּתֹו אֹותֹו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּומפריׁשין
לעבד; יכֹול ואינֹו ימים ׁשבעת טמא ונמצא נּדה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹּתּמצא
יעבד  ּפסּול, ּבזה יארע ׁשאם - אחר ּגדֹול ּכהן לֹו ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּומתקינין
ׁשחר, ׁשל ּתמיד קדם ּפסּול ּבֹו ׁשארע ּבין ּתחּתיו. ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהאחר
זה  זה) (קרּבנֹו - קרּבנֹות ׁשהקריב אחר ּבֹו ׁשארע ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבין

חּנּו צרי אינֹו ּתחּתיו, מינויו]ׁשּנכנס את לחנוך אּלא [- , ְְִִִֵֶֶַַָָָ
הראׁשֹון. ּבּה ׁשּפסק מעבֹודה ּומתחיל מחּנכּתּו, ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָעבֹודתֹו
והּׁשני  לעבֹודתֹו, חֹוזר הראׁשֹון הרי - הּכּפּורים יֹום ְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָעבר

גדֹולה ּכהּנה מצֹות וכל אלמנה]עֹובר. לשאת איסור [כגון: ְְְְִֵָָָֻ
השני]עליו על עבד,[- ואם ּגדֹול; ּככהן עֹובד ׁשאינֹו אּלא , ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

ּתחּתיו. מתמּנה הּׁשני זה הראׁשֹון, מת ואם ּכׁשרה. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעבֹודתֹו
הּפרה„. מאפר עליו מּזין אּלּו, ימים ,[האדומה]ּבׁשבעת ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

הּכּפּורים; יֹום ערב ׁשהּוא ּובּׁשביעי להפרׁשתֹו, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָּבּׁשליׁשי
אֹו ּבּׁשליׁשי ׁשּבת יֹום חל ואם ידע. ולא ּבמת נטמא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּמא

ההּזיה. את ּדֹוחין - ׁשּלֹו ְִִִֶֶַַַָָּבּׁשביעי
את ‰. זֹורק - ּבעבֹודֹות אֹותֹו מרּגילין  הּימים ׁשבעת ְְֲִִִִֵֶַַַָָָּכל

ּומקטיר  הּנרֹות, את ּומטיב הּקטרת, את ּומקטיר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּדם,
ּביֹום  ּבעבֹודה רגיל ׁשּיהיה ּכדי הּמזּבח, על תמיד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאברי

ּומֹוסרי הּכּפּורים  זקנים. לֹו חכמים]ן ּדין,[- בית מּזקני ְְְִִִִִִִֵֵֵַ
וסּדּורּה; הּיֹום עבֹודת אֹותֹו ּומלּמדין לפניו ְְְְְְֲִִִַַַָָָוקֹוראין

'איׁשי לֹו: ּבפי,[אדוני]ואֹומרין אּתה קרא ּגדֹול, ּכהן ְְְְִִִִֵַָָָֹ
יֹום  וערב זה'. ּדבר למדּת לא ׁשּמא אֹו ׁשכחּת ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּמא
הּמזרח, ּבׁשער אֹותֹו מעמידין היּו ּבׁשחרית, ְְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָהּכּפּורים
מּכיר  ׁשּיהיה ּכדי ּוכבׂשים, ואילים ּפרים לפניו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּומעבירין

ּבעבֹודה. ְֲִָָָורגיל
.Â.ּומׁשקה מאכל מּמּנּו מֹונעין היּו לא הּימים ׁשבעת ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹּכל

לאכל  אֹותֹו מּניחין היּו לא חׁשכה, עם הּכּפּורים יֹום ֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹערב
אֹותֹו מּניחין היּו ולא הּׁשנה; את מביא ׁשהּמאכל - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהרּבה

קרי יראה ׁשּמא אֹותֹו[ויטמא]ליׁשן, מאכילין היּו ולא ; ְְֲִִִִִֶֶֶַָָֹֹ
חם  וחלב ּביצים ּכגֹון זרע, לׁשכבת הּמרּגילין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּדברים

ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא
.Ê- הּצדֹוקין ויצאּו ּביׂשראל, הּמינּות צץ ׁשני, בית ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָּבימי

ׁשּבעל-ּפה  ּבּתֹורה מאמינין ׁשאינן - יאבדּו והיּומהרה . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
האׁש על אֹותּה מּניחין הּכּפּורים, יֹום ׁשל ׁשּקטרת ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאֹומרין,
לפנים  אֹותּה מכניס עׁשנּה, ּוכׁשּיעלה לּפרכת, חּוץ ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבהיכל
ּבענן  "ּכי ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב זה הּטעם, הּקדׁשים; ְֳִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלקדׁש

הּקטרת. ענן ׁשהּוא אמרּו הּכּפרת", על מּפי אראה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
רבינו]הּׁשמּועה משה נֹותן [מסורת ׁשאין חכמים, למדּו ְְֲִֵֵֶַָָָ

"ונתן  ׁשּנאמר: - הארֹון לפני הּקדׁשים ּבקדׁש אּלא ְְְְֱֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּקטרת
ּבבית  חֹוׁשׁשין ׁשהיּו ּולפי ה'". לפני האׁש על  הּקטרת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאת
מׁשּביעין  היּו מינּות, לצד נֹוטה זה ּגדֹול ּכהן ׁשּמא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשני

'איׁשי לֹו: ואֹומרין הּכּפּורים, יֹום ערב ּכהן [אדוני]אֹותֹו ְְִִִִִֵֶֶַֹ
ּדין; ּבית ּוׁשלּוח ׁשלּוחנּו ואּתה ּדין ּבית ׁשלּוחי אנּו ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָּגדֹול,
ׁשּלא  הּזה, ּבּבית ׁשמֹו ׁשּׁשּכן ּבמי עלי אנּו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמׁשּביעין
על  ּובֹוכה ּפֹורׁש והּוא .'ל ׁשאמרנּו מּכל ּדבר ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּתׁשּנה
מי  ׁשחׁשדּו לפי ּובֹוכין ּפֹורׁשין והם ּבמינּות, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָׁשחׁשדּוהּו

ּכלּום. ּבלּבֹו אין ׁשּמא סתּומין, ְְְֲִִֵֶֶַָָׁשּמעׂשיו
.Á אם ודֹורׁש יֹוׁשב ּגדֹול ּכהן - הּכּפּורים יֹום ליל ְִִִֵֵֵֵַָָֹּכל

רגיל  היה אם לפניו. ּדֹורׁשין ּתלמיד, היה ואם חכם; ְְְְִִִִִַָָָָָָָָָָָהיה
ייׁשן  ׁשּלא ּכדי לפניו, קֹוראין - לאו ואם קֹורא, - .לקרֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ

- להתנמנם ּבּקׁש הּקדׁש. ּבכתבי לפניו? קֹוראין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּובּמה
צרנּדה ּבאצּבע לפניו מּכין לוּיה ומשמיעה ּפרחי אגודל, -] ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

על קול] מעט והצטּנן עמד ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: ואֹומרין ,ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָֹֹ
זמן  ׁשּמּגיע עד עּמֹו ּומתעּסקין ייׁשן. ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהרצּפה'!
הּׁשחר  ׁשעלה ׁשּמּכירין עד ׁשֹוחטין היּו ולא ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשחיטה;

ּבּלילה. יׁשחטּו ׁשּמא ְְְֲִֶַַַַָָּבוּדאי,

ב  ¤¤ּפרק
עֹוׂשה ‡. - זה יֹום ׁשל והּמּוספין הּתמידין מעׂשה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּכל

ועבֹודֹות  זהב; ּבבגדי לבּוׁש והּוא ּגדֹול, ּכהן ְְְֲִֵֵַָָָָָֹאֹותן
לבן  ּבבגדי - זה ליֹום ליֹום המיחדֹות המיחדת ועבֹודה . ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻ

הּׂשעירים  ּוׁשני ּגדֹול, ּכהן ׁשל הּפר מעׂשה הּוא - ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹזה
הּמׁשּתּלח ׂשעיר מהן הּקטרת [לעזאזל]ׁשאחד והקטרת , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

נעׂשין. הן לבן ּבבגדי אּלּו ּכל הּקדׁשים: ְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבקדׁש
ּבגדים ·. וילּבׁש ּבגדים ויפׁשט הּבגדים, ׁשּיׁשּנה עת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכל

טבילה  טעּון - .אחרים הּבד ּבגדי את "ּופׁשט ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבגדיו"; את ולבׁש קדֹוׁש, ּבמקֹום בּמים ּבׂשרֹו את ורחץ .ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָ

קּדּוׁשין ועׂשרה טבילֹות ורגלים]וחמׁש ידים רחיצת -] ְְֲִִִֵַָָָ
ּבּיֹום. ּבֹו ּומקּדׁש ּגדֹול ּכהן ּפֹוׁשט טֹובל ּבּתחּלה ּכיצד? ְְִֵֵֵֵֵַַַַָָֹ

ּומסּתּפג ועֹולה, וטֹובל; ׁשעליו, חל ולֹובׁש[מתנגב]ּבגדי , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
הּתמיד, את וׁשֹוחט ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבגדי
הּנרֹות; את ּומטיב יֹום, ּכל ׁשל ׁשחר ׁשל קטרת ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּומקטיר

עם הּתמיד אברי והּנסכים,[מנחת]ּומקטיר החבּתין ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָ
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ּכ ואחר הּיֹום. מּוסף ׁשל כבׂשים וׁשבעה הּפר ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָּומקריב
ּבג  ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו ועֹולה,מקּדׁש וטֹובל; הּזהב, די ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ועֹובד  ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ּבגדי ולֹובׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּומסּתּפג,
ההגרלה עם הּוּדּויים, - ּכּלֹו הּיֹום שני עבֹודת [על ְֲִִִַַַַַָָֻ

ּבקדׁשהשעירים] הּקטרת והקטרת ּבפנים, הּדמים ּוזריקת ,ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹֹ
ּומֹוציא  לעזאזל, אֹותֹו למׁשּלח הּׂשעיר ּומֹוסר ְֲֳִִִֵֵֵַַַַַַָָָהּקדׁשים;

לׂשרפה. ׁשארן ּומֹוסר הּנׂשרפין, והּׂשעיר הּפר ואחר אמּורי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָ
ועֹולה, וטֹובל; לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּכ
ּומקריב  ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּומסּתּפג,
והם  העם, ואיל ואילֹו הּיֹום, מּוסף ׁשל החּטאת ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָׂשעיר

אמּורי ּומקטיר הּנׂשרפין,[אברי]עֹולֹות; וׂשעיר פר ְְְִִִִֵֵַַַָָ
ידיו  מקּדׁש ּכ ואחר הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּומקריב
ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה, וטֹובל; זהב ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָורגליו,
הּקדׁשים, לקדׁש ונכנס ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ְְְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבגדי
ידיו  מקּדׁש ּכ ואחר הּמחּתה. ואת הּכף את מּׁשם ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּומֹוציא
ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה, וטֹובל; לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָורגליו,
ּבין  ׁשל קטרת ּומקטיר ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבגדי
הערּבים. ּבין הּנרֹות את ּומטיב יֹום, ּכל ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהערּבים
חל  ּבגדי ולֹובׁש זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹּומקּדׁש

ְֵויֹוצא.
ּבּמקּדׁש‚. ּכּלן - והּקּדּוׁשין האּלּו הּטבילֹות ׁשּנאמר:ּכל , ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

מּטבילה  חּוץ קדֹוׁש"; ּבמקֹום בּמים ּבׂשרֹו את ְְְְִִִֶַַַָָָָָ"ורחץ
אּלא  ׁשאינּה ּבחל, אֹותּה לטּבל רּׁשאי ׁשהּוא ְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹראׁשֹונה,
יפרׁש ׁשּבידֹו, יׁשנה טמאה יזּכר ׁשאם - ּכּונתֹו ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹֹֻלהֹוסיף
ּבגדים  ּבין טבל ׁשּלא ּכהן וכל לׁשמּה. ז ֹו ּבטבילה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹמּמּנה
עבֹודה  ּובין לבגד ּבגד ּבין קּדׁש ׁשּלא אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹלבגדים,

ּכׁשרה  עבֹודתֹו - ועבד .לעבֹודה, ְְֲֲֵַַָָָָ
מלּבנין„. - חֹולה אֹו זקן ּגדֹול ּכהן [מחממים]היה ְְִֵֵֶַָָָָֹ

מּבערב[גושים]עׁשׁשּיֹות ּבאׁש ּברזל כיפור]ׁשל ,[יום ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָ
לּמים אֹותן מטילין במקווה]ּולמחר צּנתן;[- להפיג ּכדי , ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ

ׁשבּות חכמים]ׁשאין גזירת מים [- מערבין אֹו ּבּמקּדׁש; ְְְְִִִֵֶַַָָ
צּנתן. ׁשּתפּוג עד הּמקוה, ּבמי ְְִִִֵֶֶַַַָָָחּמין

ּכׁשאר ‰. הּכּיֹור מן ורגליו ידיו מקּדׁש ּגדֹול ּכהן יֹום ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹּבכל
ּכבֹודֹו מּׁשּום - זהב ׁשל מּקיתֹון מקּדׁש והּיֹום .הּכהנים, ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹ

ּבמערבֹו, ויֹורדין ּכבׁש ׁשל ּבמזרחֹו עֹולין הּכהנים יֹום ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָֹּבכל
ּכדי  - ּגדֹול כהן לפני ּבאמצע ויֹורדין ּבאמצע עֹולין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוהּיֹום

ּבּמחּתה ׁשּזכה מי יֹום, ּבכל גחלים להּדרֹו. [לחתות ְְְְִֶַַַָָָָ
למחּתה לקטורת] האׁש ּומערה ּכסף, ׁשל ּבמחּתה חֹותה ,ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּובּה זהב, ׁשל ּבמחּתה ּגדֹול ּכהן חֹותה והּיֹום, זהב; ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשל
ׁשל  מחּתה וכן עבֹודה. ּבתֹוספת ליּגעֹו ׁשּלא - להיכל ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹנכנס
ּובכל  קּבין. ׁשלׁשת יֹום, וׁשל קּבין, ארּבעת מחזקת יֹום ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכל
קצרה, ידּה היתה יֹום ּובכל קּלה. והּיֹום ּכבדה, היתה ְְְְְְֵַַָָָָָָָָָָָיֹום
ייגע  ׁשּלא ּגדֹול, ּכהן על להקל ּכדי - ארּכה ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֻוהּיֹום

אׁש,[ויתעייף] ׁשל מערכֹות ׁשלׁש הּמזּבח על היּו יֹום ּבכל .ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּכ מערכה, מֹוסיפין - ארּבע ׁשם היּו הּמזּבח והּיֹום להּדר די ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

ְְַּולעּטרֹו.
.Â ּכל ּובעד ּביתֹו ּובעד ּבעדֹו "וכּפר ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָזה

יׂשראל" ּדברים.קהל וּדּוי ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
אחד  וּדּויין: ׁשלׁשה זה ּביֹום מתוּדה ׁשהּוא למד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹנמצאת
הּכהנים  ׁשאר עם עצמֹו ידי על והּׁשני ּתחּלה, עצמֹו ידי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹעל
על  הּׁשליׁשי והּוּדּוי לֹו; אׁשר החּטאת ּפר על ּוׁשניהם -ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָ
ּבכל  הּׁשם את ּומזּכיר הּמׁשּתּלח. ׂשעיר על יׂשראל, כל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָידי

ּפעמים. ׁשלׁשה מהן אֹומר וּדּוי הּוא ה'!ּכיצד 'אּנא ? ְְִִֵֵֵֶַָָָָֹ
לחטאים  נא ּכּפר ה'! אּנא ;לפני ּפׁשעּתי עויתי, ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָחטאתי,
וׁשּפׁשעּתי, וׁשעויתי ׁשחטאתי ולּפׁשעים, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָולעוֹונֹות
מּכל  אתכם, לטהר עליכם יכּפר הּזה בּיֹום ּכי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:
את  הזּכיר ּפעמים ׁשלׁשה הרי ּתטהרּו'. ה' לפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹחּטאתיכם

מהן. וּדּוי ּבכל וכן החּטאת הּׁשם; ׂשעיר על נֹותן ּוכׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּׁשם  את מזּכיר נמצא חּטאת'! 'לה' אֹומר: הּגֹורל, ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָאת

ּפעמים  עׂשרה זה ׁשהּוא ּביֹום ּככתבֹו, מזּכיר הּוא ּובכּלן . ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֻ
ּכיון  ּבּׁשם; קֹולֹו מגּביּה היה ּבראׁשֹונה המפרׁש. ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹהּׁשם

ּפרּוצין המפורש]ׁשרּבּו שם ּבקֹול [שקראו לאמרֹו חזרּו , ְְְְְִֶַָָ
ּבנעימּות ּומבליעֹו ,יּכירּו[במנגינה]נמּו ׁשּלא עד ּבֹו, ְְִִִִֶַַַָֹ

הּכהנים. חבריו ֲֲֲִִֵַָֹאפּלּו
.Ê את ׁשֹומעין ּכׁשהן ּבעזרה, העֹומדין והעם הּכהנים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹּכל

היּו ּובטהרה, ּבקדּׁשה ּגדֹול כהן מּפי יֹוצא המפרׁש ְְְֳִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹֻהּׁשם
ׁשם  ּברּו' ואֹומרין: ּפניהן, על ונֹופלין ּומׁשּתחוין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּכֹורעין

ועד' לעֹולם מלכּותֹו אקרא,ּכבֹוד ה' ׁשם "ּכי ׁשּנאמר: - ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָ
לגמר  מתּכּון היה הּוּדּויין ּובׁשלׁשת לאלהינּו". גדל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹהבּו
הּיֹום  וכל 'ּתטהרּו'; להן: ואֹומר המברכין, ּכנגד הּׁשם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאת

הּנׂשרפים. הּפרים ּולוּדּוי הּכּפּורים יֹום לוּדּוי ְְְִִִִִִִֵַַַָָָּכׁשר

ג  ¤¤ּפרק
ּכתּוב ‡. ואחד 'לה'', עליו ּכתּוב אחד - הּגֹורלֹות ְְֵֶֶַַָָָָָָָׁשני

ּבין  העץ מן ּבין ּדבר, מּכל ּכׁשרים והם 'לעזאזל'. ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָעליו
ואחד  ּגדֹול אחד יהיה לא אבל הּמּתכת; מן ּבין האבן ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמן
עץ  וׁשל ׁשוין. ׁשניהן אּלא - זהב ואחד ּכסף אחד ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָקטן,

זהב  ׁשל אֹותן עׂשּו ׁשני ּובבית הּגֹורלֹות היּו; ׁשני ּומּניחין . ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ידים ׁשּתי הּמחזיק אחד ׁשּתי [בלבד]ּבכלי ׁשּיכניס ּכדי , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

יתּכּון ולא בימין]ידיו ה' את להוציא חל [וימשש זה ּוכלי . ְְְִִֵֶַָָֹֹ
ׁשמֹו. ו'קלּפי' היה; עץ וׁשל ְְְְֵֵֶַָָהּוא,

מּניחין ·. הּמזּבח. ּבצפֹון העזרה ּבמזרח מגריל? ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָהיכן
הּקלּפי  למערב ׁשם ּפניהן הּׂשעירים, ׁשני ּומעמידין , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

והּסגן לׁשם, ּבא ּגדֹול וכהן למזרח, כהן ואחֹוריהן [של ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹ
הּׂשעירים גדול] ּוׁשני מּׂשמאלֹו, אב ּבית וראׁש ְְְְִִִִִֵֵַָֹֹמימינֹו

לׂשמאלֹו. ואחד לימינֹו אחד ְְְִִִֶֶָָָָֹלפניו,
חטף]טרף‚. ידיו [- ּבׁשּתי הּגֹורלֹות ׁשני והעלה ּבּקלּפי ְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבימינֹו עלה ׁשם ׁשל אם ידיו. ּופֹותח הּׂשעירים, ׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָלׁשם
ואם  !'ימינ הגּבּה ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: אֹומר הּסגן -ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹ
ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: אֹומר אב ּבית ראׁש - עלה ְִִִֵֵֵָָָָֹֹֹּבׂשמאלֹו
ימין  ׁשל - ׁשניהן על הּגֹורלֹות ׁשני ונֹותן .'ׂשמאל ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהגּבּה
- נתן לא ואם ׂשמאל. ׁשל על ׂשמאל וׁשל ימין, ׁשל ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֹֹעל
ׁשאינּה מצוה ׁשההּנחה, מצוה; חּסר אבל עּכב, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלא
עבֹודה. ׁשאינּה ּפי על אף מעּכבת, וההגרלה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמעּכבת;
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ואיל  נׂשרף, והּוא לחּטאת ּבקר ּבן ּפר זה, מּוסף על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָיתר
צּבּור  מּׁשל הּבא ואיל ּגדֹול; ּכהן מּׁשל ּוׁשניהן - ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלעֹולה
ּבחּמׁש האמּור האיל הּוא מֹות', 'אחרי ּבפרׁשת ְְֲִֵַַַַָָָָָָָֻהאמּור

במדבר]הּפקּודים 'איל [- הּנקרא והּוא - הּמּוסף ּבכלל ְְְְִִִֵַַַַָָ
אחד  - עּזים ׂשעירי ׁשני צּבּור מּׁשל מביאין ועֹוד ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָהעם'.

נׂש והּוא חּטאת הּמׁשּתּלח קרּבן ׂשעיר והּׁשני רף, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָ
חמּׁשה [לעזאזל] זה ּביֹום הּקרבֹות הּבהמֹות ּכל נמצאּו .ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָ

ּכּלן  ּכבׂשים, וׁשבעה אילים ּוׁשני ּופר תמידין ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֻעׂשר:
ונאכל  ּבחּוץ נעׂשה אחד - חּטאת ׂשעירים ּוׁשני ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָעֹולֹות;
לחּטאת, ּגדֹול ּכהן ּופר ונׂשרף; ּבפנים נעׂשה והּׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלערב,

נׂשרף. ְְִָוהּוא
זה,·. ּביֹום הּקרבין אּלּו ּבהמֹות עׂשר חמּׁשה ּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָעבֹודת

הּמׁשּוח ּכהן אחד - ּבלבד ּגדֹול ּבכהן אּלא ונתמנה אינּה -] ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּבבגדים-] המרּבה אֹו הּמׁשחה, ע"י ּבׁשמן שנתמנה -] ְְְְִִִֶֶֶַַָָֻ

בגדים] ח' אין לבישת ׁשּבת מּוסף אף - ׁשּבת היתה ואם .ְְִֵַַַַָָָָ
יֹום  ׁשל העבֹודֹות ׁשאר וכן ּגדֹול. ּכהן אּלא אֹותֹו ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹמקריב

והטבת יֹום ּכל ׁשל הּקטרת הקטרת ּכגֹון - [הדלקת]זה ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָֹ
ּובעד  ּבעדֹו "וכּפר ׁשּנאמר: נׂשּוי, ּגדֹול ּבכהן הּכל - ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהּנרֹות

אׁשּתֹו. זֹו ּביתֹו ְִֵֵּביתֹו",
ּגדֹול ‚. ּכהן מפריׁשין הּכּפּורים, ליֹום קדם ימים ְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹֹׁשבעת

ׁשּבּמקּדׁש ללׁשּכתֹו רּבנּו.מּביתֹו מּמׁשה קּבלה זה, ודבר ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּמא  - אּלּו ימים ׁשבעת ּכל מאׁשּתֹו אֹותֹו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּומפריׁשין
לעבד; יכֹול ואינֹו ימים ׁשבעת טמא ונמצא נּדה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹּתּמצא
יעבד  ּפסּול, ּבזה יארע ׁשאם - אחר ּגדֹול ּכהן לֹו ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּומתקינין
ׁשחר, ׁשל ּתמיד קדם ּפסּול ּבֹו ׁשארע ּבין ּתחּתיו. ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהאחר
זה  זה) (קרּבנֹו - קרּבנֹות ׁשהקריב אחר ּבֹו ׁשארע ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבין

חּנּו צרי אינֹו ּתחּתיו, מינויו]ׁשּנכנס את לחנוך אּלא [- , ְְִִִֵֶֶַַָָָ
הראׁשֹון. ּבּה ׁשּפסק מעבֹודה ּומתחיל מחּנכּתּו, ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָעבֹודתֹו
והּׁשני  לעבֹודתֹו, חֹוזר הראׁשֹון הרי - הּכּפּורים יֹום ְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָעבר

גדֹולה ּכהּנה מצֹות וכל אלמנה]עֹובר. לשאת איסור [כגון: ְְְְִֵָָָֻ
השני]עליו על עבד,[- ואם ּגדֹול; ּככהן עֹובד ׁשאינֹו אּלא , ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

ּתחּתיו. מתמּנה הּׁשני זה הראׁשֹון, מת ואם ּכׁשרה. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעבֹודתֹו
הּפרה„. מאפר עליו מּזין אּלּו, ימים ,[האדומה]ּבׁשבעת ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

הּכּפּורים; יֹום ערב ׁשהּוא ּובּׁשביעי להפרׁשתֹו, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָּבּׁשליׁשי
אֹו ּבּׁשליׁשי ׁשּבת יֹום חל ואם ידע. ולא ּבמת נטמא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּמא

ההּזיה. את ּדֹוחין - ׁשּלֹו ְִִִֶֶַַַָָּבּׁשביעי
את ‰. זֹורק - ּבעבֹודֹות אֹותֹו מרּגילין  הּימים ׁשבעת ְְֲִִִִֵֶַַַָָָּכל

ּומקטיר  הּנרֹות, את ּומטיב הּקטרת, את ּומקטיר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּדם,
ּביֹום  ּבעבֹודה רגיל ׁשּיהיה ּכדי הּמזּבח, על תמיד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאברי

ּומֹוסרי הּכּפּורים  זקנים. לֹו חכמים]ן ּדין,[- בית מּזקני ְְְִִִִִִִֵֵֵַ
וסּדּורּה; הּיֹום עבֹודת אֹותֹו ּומלּמדין לפניו ְְְְְְֲִִִַַַָָָוקֹוראין

'איׁשי לֹו: ּבפי,[אדוני]ואֹומרין אּתה קרא ּגדֹול, ּכהן ְְְְִִִִֵַָָָֹ
יֹום  וערב זה'. ּדבר למדּת לא ׁשּמא אֹו ׁשכחּת ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּמא
הּמזרח, ּבׁשער אֹותֹו מעמידין היּו ּבׁשחרית, ְְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָהּכּפּורים
מּכיר  ׁשּיהיה ּכדי ּוכבׂשים, ואילים ּפרים לפניו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּומעבירין

ּבעבֹודה. ְֲִָָָורגיל
.Â.ּומׁשקה מאכל מּמּנּו מֹונעין היּו לא הּימים ׁשבעת ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹּכל

לאכל  אֹותֹו מּניחין היּו לא חׁשכה, עם הּכּפּורים יֹום ֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹערב
אֹותֹו מּניחין היּו ולא הּׁשנה; את מביא ׁשהּמאכל - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהרּבה

קרי יראה ׁשּמא אֹותֹו[ויטמא]ליׁשן, מאכילין היּו ולא ; ְְֲִִִִִֶֶֶַָָֹֹ
חם  וחלב ּביצים ּכגֹון זרע, לׁשכבת הּמרּגילין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּדברים

ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא
.Ê- הּצדֹוקין ויצאּו ּביׂשראל, הּמינּות צץ ׁשני, בית ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָּבימי

ׁשּבעל-ּפה  ּבּתֹורה מאמינין ׁשאינן - יאבדּו והיּומהרה . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
האׁש על אֹותּה מּניחין הּכּפּורים, יֹום ׁשל ׁשּקטרת ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאֹומרין,
לפנים  אֹותּה מכניס עׁשנּה, ּוכׁשּיעלה לּפרכת, חּוץ ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבהיכל
ּבענן  "ּכי ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב זה הּטעם, הּקדׁשים; ְֳִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלקדׁש

הּקטרת. ענן ׁשהּוא אמרּו הּכּפרת", על מּפי אראה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
רבינו]הּׁשמּועה משה נֹותן [מסורת ׁשאין חכמים, למדּו ְְֲִֵֵֶַָָָ

"ונתן  ׁשּנאמר: - הארֹון לפני הּקדׁשים ּבקדׁש אּלא ְְְְֱֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּקטרת
ּבבית  חֹוׁשׁשין ׁשהיּו ּולפי ה'". לפני האׁש על  הּקטרת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאת
מׁשּביעין  היּו מינּות, לצד נֹוטה זה ּגדֹול ּכהן ׁשּמא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשני

'איׁשי לֹו: ואֹומרין הּכּפּורים, יֹום ערב ּכהן [אדוני]אֹותֹו ְְִִִִִֵֶֶַֹ
ּדין; ּבית ּוׁשלּוח ׁשלּוחנּו ואּתה ּדין ּבית ׁשלּוחי אנּו ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָּגדֹול,
ׁשּלא  הּזה, ּבּבית ׁשמֹו ׁשּׁשּכן ּבמי עלי אנּו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמׁשּביעין
על  ּובֹוכה ּפֹורׁש והּוא .'ל ׁשאמרנּו מּכל ּדבר ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּתׁשּנה
מי  ׁשחׁשדּו לפי ּובֹוכין ּפֹורׁשין והם ּבמינּות, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָׁשחׁשדּוהּו

ּכלּום. ּבלּבֹו אין ׁשּמא סתּומין, ְְְֲִִֵֶֶַָָׁשּמעׂשיו
.Á אם ודֹורׁש יֹוׁשב ּגדֹול ּכהן - הּכּפּורים יֹום ליל ְִִִֵֵֵֵַָָֹּכל

רגיל  היה אם לפניו. ּדֹורׁשין ּתלמיד, היה ואם חכם; ְְְְִִִִִַָָָָָָָָָָָהיה
ייׁשן  ׁשּלא ּכדי לפניו, קֹוראין - לאו ואם קֹורא, - .לקרֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ

- להתנמנם ּבּקׁש הּקדׁש. ּבכתבי לפניו? קֹוראין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּובּמה
צרנּדה ּבאצּבע לפניו מּכין לוּיה ומשמיעה ּפרחי אגודל, -] ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

על קול] מעט והצטּנן עמד ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: ואֹומרין ,ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָֹֹ
זמן  ׁשּמּגיע עד עּמֹו ּומתעּסקין ייׁשן. ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהרצּפה'!
הּׁשחר  ׁשעלה ׁשּמּכירין עד ׁשֹוחטין היּו ולא ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשחיטה;

ּבּלילה. יׁשחטּו ׁשּמא ְְְֲִֶַַַַָָּבוּדאי,

ב  ¤¤ּפרק
עֹוׂשה ‡. - זה יֹום ׁשל והּמּוספין הּתמידין מעׂשה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּכל

ועבֹודֹות  זהב; ּבבגדי לבּוׁש והּוא ּגדֹול, ּכהן ְְְֲִֵֵַָָָָָֹאֹותן
לבן  ּבבגדי - זה ליֹום ליֹום המיחדֹות המיחדת ועבֹודה . ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻ

הּׂשעירים  ּוׁשני ּגדֹול, ּכהן ׁשל הּפר מעׂשה הּוא - ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹזה
הּמׁשּתּלח ׂשעיר מהן הּקטרת [לעזאזל]ׁשאחד והקטרת , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

נעׂשין. הן לבן ּבבגדי אּלּו ּכל הּקדׁשים: ְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבקדׁש
ּבגדים ·. וילּבׁש ּבגדים ויפׁשט הּבגדים, ׁשּיׁשּנה עת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכל

טבילה  טעּון - .אחרים הּבד ּבגדי את "ּופׁשט ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבגדיו"; את ולבׁש קדֹוׁש, ּבמקֹום בּמים ּבׂשרֹו את ורחץ .ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָ

קּדּוׁשין ועׂשרה טבילֹות ורגלים]וחמׁש ידים רחיצת -] ְְֲִִִֵַָָָ
ּבּיֹום. ּבֹו ּומקּדׁש ּגדֹול ּכהן ּפֹוׁשט טֹובל ּבּתחּלה ּכיצד? ְְִֵֵֵֵֵַַַַָָֹ

ּומסּתּפג ועֹולה, וטֹובל; ׁשעליו, חל ולֹובׁש[מתנגב]ּבגדי , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
הּתמיד, את וׁשֹוחט ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבגדי
הּנרֹות; את ּומטיב יֹום, ּכל ׁשל ׁשחר ׁשל קטרת ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּומקטיר

עם הּתמיד אברי והּנסכים,[מנחת]ּומקטיר החבּתין ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָ
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ּכ ואחר הּיֹום. מּוסף ׁשל כבׂשים וׁשבעה הּפר ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָּומקריב
ּבג  ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו ועֹולה,מקּדׁש וטֹובל; הּזהב, די ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ועֹובד  ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ּבגדי ולֹובׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּומסּתּפג,
ההגרלה עם הּוּדּויים, - ּכּלֹו הּיֹום שני עבֹודת [על ְֲִִִַַַַַָָֻ

ּבקדׁשהשעירים] הּקטרת והקטרת ּבפנים, הּדמים ּוזריקת ,ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹֹ
ּומֹוציא  לעזאזל, אֹותֹו למׁשּלח הּׂשעיר ּומֹוסר ְֲֳִִִֵֵֵַַַַַַָָָהּקדׁשים;

לׂשרפה. ׁשארן ּומֹוסר הּנׂשרפין, והּׂשעיר הּפר ואחר אמּורי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָ
ועֹולה, וטֹובל; לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּכ
ּומקריב  ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּומסּתּפג,
והם  העם, ואיל ואילֹו הּיֹום, מּוסף ׁשל החּטאת ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָׂשעיר

אמּורי ּומקטיר הּנׂשרפין,[אברי]עֹולֹות; וׂשעיר פר ְְְִִִִֵֵַַַָָ
ידיו  מקּדׁש ּכ ואחר הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּומקריב
ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה, וטֹובל; זהב ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָורגליו,
הּקדׁשים, לקדׁש ונכנס ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ְְְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבגדי
ידיו  מקּדׁש ּכ ואחר הּמחּתה. ואת הּכף את מּׁשם ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּומֹוציא
ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה, וטֹובל; לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָורגליו,
ּבין  ׁשל קטרת ּומקטיר ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבגדי
הערּבים. ּבין הּנרֹות את ּומטיב יֹום, ּכל ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהערּבים
חל  ּבגדי ולֹובׁש זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹּומקּדׁש

ְֵויֹוצא.
ּבּמקּדׁש‚. ּכּלן - והּקּדּוׁשין האּלּו הּטבילֹות ׁשּנאמר:ּכל , ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

מּטבילה  חּוץ קדֹוׁש"; ּבמקֹום בּמים ּבׂשרֹו את ְְְְִִִֶַַַָָָָָ"ורחץ
אּלא  ׁשאינּה ּבחל, אֹותּה לטּבל רּׁשאי ׁשהּוא ְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹראׁשֹונה,
יפרׁש ׁשּבידֹו, יׁשנה טמאה יזּכר ׁשאם - ּכּונתֹו ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹֹֻלהֹוסיף
ּבגדים  ּבין טבל ׁשּלא ּכהן וכל לׁשמּה. ז ֹו ּבטבילה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹמּמּנה
עבֹודה  ּובין לבגד ּבגד ּבין קּדׁש ׁשּלא אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹלבגדים,

ּכׁשרה  עבֹודתֹו - ועבד .לעבֹודה, ְְֲֲֵַַָָָָ
מלּבנין„. - חֹולה אֹו זקן ּגדֹול ּכהן [מחממים]היה ְְִֵֵֶַָָָָֹ

מּבערב[גושים]עׁשׁשּיֹות ּבאׁש ּברזל כיפור]ׁשל ,[יום ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָ
לּמים אֹותן מטילין במקווה]ּולמחר צּנתן;[- להפיג ּכדי , ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ

ׁשבּות חכמים]ׁשאין גזירת מים [- מערבין אֹו ּבּמקּדׁש; ְְְְִִִֵֶַַָָ
צּנתן. ׁשּתפּוג עד הּמקוה, ּבמי ְְִִִֵֶֶַַַָָָחּמין

ּכׁשאר ‰. הּכּיֹור מן ורגליו ידיו מקּדׁש ּגדֹול ּכהן יֹום ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹּבכל
ּכבֹודֹו מּׁשּום - זהב ׁשל מּקיתֹון מקּדׁש והּיֹום .הּכהנים, ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹ

ּבמערבֹו, ויֹורדין ּכבׁש ׁשל ּבמזרחֹו עֹולין הּכהנים יֹום ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָֹּבכל
ּכדי  - ּגדֹול כהן לפני ּבאמצע ויֹורדין ּבאמצע עֹולין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוהּיֹום

ּבּמחּתה ׁשּזכה מי יֹום, ּבכל גחלים להּדרֹו. [לחתות ְְְְִֶַַַָָָָ
למחּתה לקטורת] האׁש ּומערה ּכסף, ׁשל ּבמחּתה חֹותה ,ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּובּה זהב, ׁשל ּבמחּתה ּגדֹול ּכהן חֹותה והּיֹום, זהב; ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשל
ׁשל  מחּתה וכן עבֹודה. ּבתֹוספת ליּגעֹו ׁשּלא - להיכל ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹנכנס
ּובכל  קּבין. ׁשלׁשת יֹום, וׁשל קּבין, ארּבעת מחזקת יֹום ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכל
קצרה, ידּה היתה יֹום ּובכל קּלה. והּיֹום ּכבדה, היתה ְְְְְְֵַַָָָָָָָָָָָיֹום
ייגע  ׁשּלא ּגדֹול, ּכהן על להקל ּכדי - ארּכה ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֻוהּיֹום

אׁש,[ויתעייף] ׁשל מערכֹות ׁשלׁש הּמזּבח על היּו יֹום ּבכל .ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּכ מערכה, מֹוסיפין - ארּבע ׁשם היּו הּמזּבח והּיֹום להּדר די ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

ְְַּולעּטרֹו.
.Â ּכל ּובעד ּביתֹו ּובעד ּבעדֹו "וכּפר ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָזה

יׂשראל" ּדברים.קהל וּדּוי ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
אחד  וּדּויין: ׁשלׁשה זה ּביֹום מתוּדה ׁשהּוא למד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹנמצאת
הּכהנים  ׁשאר עם עצמֹו ידי על והּׁשני ּתחּלה, עצמֹו ידי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹעל
על  הּׁשליׁשי והּוּדּוי לֹו; אׁשר החּטאת ּפר על ּוׁשניהם -ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָ
ּבכל  הּׁשם את ּומזּכיר הּמׁשּתּלח. ׂשעיר על יׂשראל, כל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָידי

ּפעמים. ׁשלׁשה מהן אֹומר וּדּוי הּוא ה'!ּכיצד 'אּנא ? ְְִִֵֵֵֶַָָָָֹ
לחטאים  נא ּכּפר ה'! אּנא ;לפני ּפׁשעּתי עויתי, ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָחטאתי,
וׁשּפׁשעּתי, וׁשעויתי ׁשחטאתי ולּפׁשעים, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָולעוֹונֹות
מּכל  אתכם, לטהר עליכם יכּפר הּזה בּיֹום ּכי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:
את  הזּכיר ּפעמים ׁשלׁשה הרי ּתטהרּו'. ה' לפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹחּטאתיכם

מהן. וּדּוי ּבכל וכן החּטאת הּׁשם; ׂשעיר על נֹותן ּוכׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּׁשם  את מזּכיר נמצא חּטאת'! 'לה' אֹומר: הּגֹורל, ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָאת

ּפעמים  עׂשרה זה ׁשהּוא ּביֹום ּככתבֹו, מזּכיר הּוא ּובכּלן . ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֻ
ּכיון  ּבּׁשם; קֹולֹו מגּביּה היה ּבראׁשֹונה המפרׁש. ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹהּׁשם

ּפרּוצין המפורש]ׁשרּבּו שם ּבקֹול [שקראו לאמרֹו חזרּו , ְְְְְִֶַָָ
ּבנעימּות ּומבליעֹו ,יּכירּו[במנגינה]נמּו ׁשּלא עד ּבֹו, ְְִִִִֶַַַָֹ

הּכהנים. חבריו ֲֲֲִִֵַָֹאפּלּו
.Ê את ׁשֹומעין ּכׁשהן ּבעזרה, העֹומדין והעם הּכהנים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹּכל

היּו ּובטהרה, ּבקדּׁשה ּגדֹול כהן מּפי יֹוצא המפרׁש ְְְֳִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹֻהּׁשם
ׁשם  ּברּו' ואֹומרין: ּפניהן, על ונֹופלין ּומׁשּתחוין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּכֹורעין

ועד' לעֹולם מלכּותֹו אקרא,ּכבֹוד ה' ׁשם "ּכי ׁשּנאמר: - ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָ
לגמר  מתּכּון היה הּוּדּויין ּובׁשלׁשת לאלהינּו". גדל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹהבּו
הּיֹום  וכל 'ּתטהרּו'; להן: ואֹומר המברכין, ּכנגד הּׁשם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאת

הּנׂשרפים. הּפרים ּולוּדּוי הּכּפּורים יֹום לוּדּוי ְְְִִִִִִִֵַַַָָָּכׁשר

ג  ¤¤ּפרק
ּכתּוב ‡. ואחד 'לה'', עליו ּכתּוב אחד - הּגֹורלֹות ְְֵֶֶַַָָָָָָָׁשני

ּבין  העץ מן ּבין ּדבר, מּכל ּכׁשרים והם 'לעזאזל'. ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָעליו
ואחד  ּגדֹול אחד יהיה לא אבל הּמּתכת; מן ּבין האבן ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמן
עץ  וׁשל ׁשוין. ׁשניהן אּלא - זהב ואחד ּכסף אחד ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָקטן,

זהב  ׁשל אֹותן עׂשּו ׁשני ּובבית הּגֹורלֹות היּו; ׁשני ּומּניחין . ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ידים ׁשּתי הּמחזיק אחד ׁשּתי [בלבד]ּבכלי ׁשּיכניס ּכדי , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

יתּכּון ולא בימין]ידיו ה' את להוציא חל [וימשש זה ּוכלי . ְְְִִֵֶַָָֹֹ
ׁשמֹו. ו'קלּפי' היה; עץ וׁשל ְְְְֵֵֶַָָהּוא,

מּניחין ·. הּמזּבח. ּבצפֹון העזרה ּבמזרח מגריל? ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָהיכן
הּקלּפי  למערב ׁשם ּפניהן הּׂשעירים, ׁשני ּומעמידין , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

והּסגן לׁשם, ּבא ּגדֹול וכהן למזרח, כהן ואחֹוריהן [של ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹ
הּׂשעירים גדול] ּוׁשני מּׂשמאלֹו, אב ּבית וראׁש ְְְְִִִִִֵֵַָֹֹמימינֹו

לׂשמאלֹו. ואחד לימינֹו אחד ְְְִִִֶֶָָָָֹלפניו,
חטף]טרף‚. ידיו [- ּבׁשּתי הּגֹורלֹות ׁשני והעלה ּבּקלּפי ְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבימינֹו עלה ׁשם ׁשל אם ידיו. ּופֹותח הּׂשעירים, ׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָלׁשם
ואם  !'ימינ הגּבּה ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: אֹומר הּסגן -ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹ
ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: אֹומר אב ּבית ראׁש - עלה ְִִִֵֵֵָָָָֹֹֹּבׂשמאלֹו
ימין  ׁשל - ׁשניהן על הּגֹורלֹות ׁשני ונֹותן .'ׂשמאל ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהגּבּה
- נתן לא ואם ׂשמאל. ׁשל על ׂשמאל וׁשל ימין, ׁשל ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֹֹעל
ׁשאינּה מצוה ׁשההּנחה, מצוה; חּסר אבל עּכב, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלא
עבֹודה. ׁשאינּה ּפי על אף מעּכבת, וההגרלה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמעּכבת;
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ּבזר ּכׁשרה הּנחה כהן]לפיכ מן [-אינו הּגֹורלֹות והעלית , ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָ
ּבזר. ּפסּולה ְְְֵַַָָהּקלּפי

זהֹורית„. ׁשל לׁשֹון אדום]וקֹוׁשר צמר ׁשּתי [- מׁשקל ְְְְִִֵֵֶַָ
ׁשּלּוחֹו. ּבית ּכנגד ּומעמידֹו הּמׁשּתּלח, ׂשעיר ּבראׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹסלעים

הח  ּפר את וׁשֹוחט ׁשחיטתֹו. ּבית ּכנגד ואת ולּנׁשחט, ּטאת, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
לּׁשם. הּגֹורל עליו ׁשעלה ִֵֶַַַָָָָָָהּׂשעיר

להיכל ‰. ּדמן ׁשלׁשּומכניס זה ּביֹום ׁשניהן מּדם ּומּזה , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשמֹונה  הּפר, מּדם ּתחּלה מּזה הן: ואּלּו הּזיה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוארּבעים

ּבּדי ּבין הּקדׁשים, ּבקדׁש קרֹוב [מוטות]הּזיֹות הארֹון, ְֳִֵֵֶַַַָָָָָֹ
הארון]לּכּפרת הּכּפרת [כיסוי "ולפני ׁשּנאמר: - ּבטפח ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ

הּׁשמּועה  מּפי למּטה; וׁשבע למעלה אחת ׁשם ּומּזה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָיּזה";
רבינו] ממשה ּפעמים",[מסורת "ׁשבע ׁשּנאמר ׁשּזה ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָלמדּו,

בנוסף]יתר אחת,[- מֹונה: היה וכן ראׁשֹונה. הּזיה על ְִֵֵֶַַַַָָָָָָ
אחת  וארּבע, אחת וׁשלׁש, אחת ּוׁשּתים, אחת ואחת, ְְְְְִַַַַַַַַַַַַַַַָֹאחת
ׁשּמא  ּככה? מֹונה ולּמה וׁשבע; אחת וׁשׁש, אחת ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוחמׁש,
מּזה  ּכ ואחר הּׁשבע. מּכלל ראׁשֹונה הּזיה וימנה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָיׁשּכח
וׁשבע  למעלה אחת - ׁשמֹונה הארֹון, ּבּדי ּבין הּׂשעיר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמּדם
ּבהיכל  ּומּזה וחֹוזר הּפר. ּבדם ׁשּמנה ּכדר ּומֹונה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמּטה;
וׁשבע  למעלה אחת - ׁשמֹונה הּפר, מּדם הּפרכת ְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹעל
ולפני  הּכּפרת "על הּפר: ּבדם נאמר ׁשּכ ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹלמּטה;

ּבפנים. ׁשּמנה ּכדר ּומֹונה מּדם הּכּפרת". ּומּזה וחֹוזר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
וׁשבע  למעלה אחת - הּזיֹות ׁשמֹונה הּפרכת על ּכ ְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהּׂשעיר
ּכאׁשר  ּדמֹו את "ועׂשה הּׂשעיר: ּבדם נאמר ׁשּכ ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלמּטה;

הּפר" לדם אּלּועׂשה וכל ּבפנים. ׁשּמנה ּכדר ּומֹונה . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
למּטה, ולא למעלה לא להּזֹות ּבהן מתּכּון אינֹו - ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹההּזיֹות

ּכמצליף. ודם אּלא הּפר ּדם הּדמים, ׁשני מערב ּכ ואחר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
קרנֹות  ארּבע על הּזיֹות ארּבע מּׁשניהם ּומּזה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָהּׂשעיר,
מזּבח  ׁשל אמצעֹו על הּזיֹות וׁשבע ׁשּבהיכל, הּזהב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָמזּבח

.זה  ֶ
.Â,ּבּדם אצּבעֹו טֹובל - הּזיֹות וארּבעים הּׁשלׁש אּלּו ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוכל

אחת  מּטבילה הּזיֹות ׁשּתי ׁשּיּזה לא הּזיה; ּכל על .טבילה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
החיצֹון. מזּבח ׁשל מערבי יסֹוד על ׁשֹופ הּדם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּוׁשירי

.Ê הּמּוכן איׁש ּביד החי הּׂשעיר את מׁשּלח ּכ ְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָואחר
ׁשעׂשּו אּלא להֹוליכֹו, ּכׁשרים והּכל לּמדּבר; ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹלהֹוליכֹו
להֹוליכֹו. יׂשראל את מּניחים היּו ולא קבע, ּגדֹולים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹּכהנים
וׁשֹובת  הּמדּבר, ּתחּלת ועד מירּוׁשלים עֹוׂשין היּו ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֻוסּכֹות
ּכדי  - מהן וסּכה סּכה ּבכל הרּבה אנׁשים אֹו אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻאיׁש

לסּכה. מּסּכה אֹותֹו מלּוין אֹומרין ׁשּיהיּו וסּכה סּכה ּכל על ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻֻֻֻ
- לאכל וצר ּכחֹו ּכׁשל אם מים'. והרי מזֹון 'הרי ְֱֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלֹו:
האחרֹונה  סּכה ואנׁשי .לכ אדם צר לא ּומעֹולם ְְְֲֵֵֵַַַָָָָָָָָֹֻאֹוכל;

הּתחּוםעֹו ּבסֹוף בשבת]מדין להלך שמותר המרחק -], ְְְִַ
מרחֹוק. מעׂשיו את לׁשֹון ורֹואין חֹולק עֹוׂשה? היה ּכיצד ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבין  קֹוׁשר וחציֹו ּבּסלע, קֹוׁשר חציֹו ׁשּבקרניו, זהֹורית ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשל
לא  ויֹורד. מתּגלּגל והּוא לאחֹוריו, ודֹוחפֹו קרניו; ְְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָֹׁשּתי
ּובא  אברים. אברים נעׂשה ׁשהּוא עד ההר, לחצי מּגיע ֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהיה

ׁשּתחׁש עד אחרֹונה סּכה ּתחת לֹו ודידבּיֹותויֹוׁשב .-] ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
הדרך] לאורך העומדים ּבסּודרין אנשים ּומניפין עֹוׂשין, ְְִִִִָָהיּו

לחברו] אחד בדגלים, ׂשעיר [- ׁשהּגיע ׁשּידעּו ּכדי -ְְִִִֵֵֶֶַָ
אצל  חֹוזר מֹוליכֹו, ּביד הּׂשעיר את ׁשּמׁשּלח ואחר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָלּמדּבר.
את  ּומֹוציא וקֹורען, לפנים, ּדמן ׁשהּזה והּׂשעיר ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָהּפר
ּומחּת הּמזּבח; ּגּבי על ּומקטירן ּבּכלי, ונֹותנן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָאמּוריהן,
קליעה, ּכמין ּבזֹו זֹו מערֹות ּגדֹולֹות חתיכֹות ּבׂשרן ְְְְְְֲִִִָָָָָֹׁשאר
לבית  להֹוציאן אחרים ּביד ּומׁשּלחן אֹותן; מפרק ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָואינֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבעֹורן, ׁשם אֹותן ּומנּתחין ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָהּׂשרפה;
.Á לעזרת ּגדֹול כהן יצא לּמדּבר, ׂשעיר ׁשהּגיע ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכיון

הּפר הּנׁשים  ׂשֹורפין קריאתֹו, ּובזמן ּבּתֹורה; לקרֹות ְְְְִִִִִַַַַָָָָ
ּכׁשהּוא  ּגדֹול ּכהן הרֹואה ,לפיכ הּדׁשן. ּבבית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהּׂשעיר
ּכׁשרה  ּוׂשרפתן הּנׂשרפין; וׂשעיר ּפר רֹואה אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָקֹורא,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַָּבזר,
.Ë ּבבגדי לקרֹות רצה אם לפיכ עבֹודה, אינּה זֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָקריאה

לבן, ּבבגדי לקרֹות רצה ואם קֹורא; מּׁשּלֹו, לבנים ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹחל
עבֹודה  ּבׁשעת ׁשּלא ּבהן להנֹות נּתנּו כהּנה ׁשּבגדי ,קֹורא; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.È קֹורא הּוא העם ּכיצד וכל הּנׁשים, ּבעזרת יֹוׁשב ? ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

וחּזן לפניו; ונֹותנֹו[שמש]עֹומדין ּתֹורה ספר נֹוטל הּכנסת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ
נֹותנֹו והּסגן לּסגן, נֹותנֹו הּכנסת וראׁש הּכנסת, ְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָֹֹלראׁש
"אחרי  עֹומד וקֹורא ּומקּבל, עֹומד ּגדֹול וכהן ּגדֹול. ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵַַָָֹֹלכהן
הענין. סֹוף עד מֹועדֹות, ׁשּבפרׁשת ּבעׂשֹור" ו"א ְְְֲִֶֶַַַָָָָָמֹות",
מּמה  'יֹותר ואֹומר: ּבחיקֹו. ּומּניחּה הּתֹורה, את ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָוגֹולל

הּפקּודים ׁשּבחּמׁש "ּובעׂשֹור" ּכתּוב'. לפניכם [-ּׁשּקראתי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
קֹורא במדבר] ולּמה ּפה; על אֹותֹו קֹורא - הענין סֹוף ְְִֵֵֶַַָָָָעד

לא  ולּמה ּבצּבּור; ּתֹורה ספר ּגֹוללין ׁשאין לפי ּפה? ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹעל
ּבׁשני  אחד ענין קֹורא אחד ׁשאין לפי אחר? ּבספר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיקרא

מּׁשּום שיש]ספרים, יאמרו ראׁשֹון.[ב]ּפגם[שלא ְְִִִַָ
.‡È ּכדרך ּולאחריה לפניה מבר ׁשּקֹורא, ׁשּמברכין ּבעת ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשבע לאחריה ּומֹוסיף הּכנסת; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבבית
אבינּו', לנּו 'סלח ,'ל אנחנּו 'מֹודים אלהינּו', ה' ְְְֱֲִִֵֵַַָָָֹ'רצה
יׂשראל  עּמֹו עוֹונֹות מֹוחל ה', אּתה ּברּו' ּבּה: ְְֲִֵֵֵַַָָָָוחֹותם

ּכתקנן.ּברחמים' ּברכֹות ׁשלׁש הרי הּמקּדׁש; על ּומבר ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָֹ
ּוׁשכינה  הּמקּדׁש ׁשּיעמד ענינּה יהיה - עצמּה ּבפני ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּברכה
ּומבר ּבצּיֹון'. הּׁשֹוכן ה', אּתה ּברּו' ּבּה: וחֹותם ְְְְִֵֵֵַַָָָָּבתֹוכֹו,
יׂשראל  את ה' ׁשּיֹוׁשיע ענינּה - עצמּה ּבפני ּברכה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָיׂשראל
הּבֹוחר  ה', אּתה ּברּו' ּבּה: וחֹותם ,מל מהן יסּור ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹולא
ענינּה - עצמּה ּבפני ּברכה הּכהנים ּומבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּביׂשראל'.
ּבּה: וחֹותם ויברכם, ועבֹודתן מעׂשיהם הּמקֹום ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּירצה
ּתפּלה  אֹומר ּכ ואחר הּכהנים'. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו'ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹ
'הֹוׁשע  וחֹותם: רגיל. ּׁשהּוא מה ּכפי ּובּקׁשה, ורּנה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּותחּנה
ּברּו להּוׁשע; צריכין יׂשראל ׁשעּמ יׂשראל, עּמ את ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָה'
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הּדׁשן[מגרילים]מפיסין אפר לתרּומת מעט נטילת -] ְְִִִֶֶַַ
הּמזּבח מהמזבח] את ּומדּׁשנין הּמערכה את ּומסּדרין ,ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ

ׁשּיּגיעּו עד - ׁשּבארנּו הּסדר על יֹום ּבכל ׁשעֹוׂשין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָּכדר
ּפֹורׂשין  הּתמיד, את לׁשחט ּכׁשּיּגיעּו הּתמיד. ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָֹלׁשחיטת

ּבּוץ ׁשל ׁשל [פשתן]סדין ולּמה העם; ּובין ּגדֹול ּכהן ּבין ְִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ
ּבגדי  ּופֹוׁשט ּבּוץ. ּבבגדי הּיֹום ׁשעבֹודת ׁשּיּכיר ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַּבּוץ?
וׁשֹוחט  ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹחל,

ׁשנים רב וושט]ּבּתמיד קנה לגמר [- אחר ּומּניח , ְְִִִִֵַַַַַָֹֹ
ואחר  ּכמצותֹו. הּמזּבח על וזֹורקֹו הּדם, ּומקּבל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָהּׁשחיטה;
את  ּומטיב ׁשחר, ׁשל קטרת ּומקטיר להיכל, נכנס ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכ
סדר  ּככל והּנסכים והחבּתין הּתמיד אברי ּומקטיר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּנרֹות,
הּפר  מקריב הּתמיד ואחר ׁשּבארנּו, יֹום ּכל ׁשל ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּתמיד

הּיֹום. מּוסף ׁשל הּכבׂשים ידיו וׁשבעת מקּדׁש ּכ ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָ
לבן; ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָורגליו,

ורגליו  ידיו ּבין ּומקּדׁש עֹומד היה ּופרֹו ּפרֹו. אצל לֹו ּובא , ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
עֹומד  והּכהן למערב; ּופניו לדרֹום ראׁשֹו ולּמזּבח, ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹהאּולם
הּפר, ראׁש על ידיו ׁשּתי וסֹומ למערב, ּופניו ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָֹּבמזרח,
ועויתי  חטאתי ה'! 'אּנא אֹומר: היה וכ ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָּומתוּדה.
לחטאים  נא ּכּפר ה'! אּנא ּוביתי; אני לפני ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּופׁשעּתי
לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי ולּפׁשעים, ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָולעוֹונֹות
יכּפר  הּזה בּיֹום ּכי :עבּד מׁשה ּבתֹורת ּכּכתּוב ּוביתי, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹאני

ּתטהרּו'.עליכם ה' לפני חּטאתיכם מּכל אתכם, לטהר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ
ׁשל  לׁשֹון וקֹוׁשר הּׂשעירים, ׁשני על מגריל ּכ ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָואחר

הּמׁשּתּלח ׂשעיר ּבראׁש ּכנגד [לעזאזל]זהֹורית ּומעמידֹו , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹ
ּפרֹו אצל לֹו ּובא ׁשחיטתֹו. ּבית ּכנגד ולּנׁשחט ׁשּלּוחֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבית
וכ ׁשני. וּדּוי ּומתוּדה ראׁשֹו, על ידיו ׁשּתי וסֹומ ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשנּיה;
אני  ,לפני ּפׁשעּתי עויתי חטאתי ה'! 'אּנא אֹומר: ְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָהּוא
לחטאים  נא ּכּפר ה'! אּנא ;קדֹוׁשי עם אהרן ּובני ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּוביתי
,לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי ולּפׁשעים, ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָולעוֹונֹות
מׁשה  ּבתֹורת ּכּכתּוב ,קדֹוׁשי עם אהרן ּובני ּוביתי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹאני
הּפר, את ׁשֹוחט ּכ ואחר וגֹו''. הּזה בּיֹום ּכי :ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָעבּד
על  יקרׁש, ׁשּלא מנדנדֹו ׁשהּוא למי ונֹותנֹו ּדמֹו, את ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹּומקּבל

את [מרצפת]הרבד ונֹוטל מּבחּוץ. היכל ׁשל הרביעי ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
למערב, הּסמּו מן הּמזּבח, מעל אׁש ּבּה וחֹותה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמחּתה,
על  ּומּניחּה ויֹורד, ה'"; מּלפני הּמזּבח "מעל ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשּנאמר:
קטרת  מלא ּוכלי הּכף, את לֹו ּומֹוציאין ׁשּבעזרה. ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהרבד
ולא  מחּוקֹות לא חפניו, מלא מּמּנה וחֹופן הּדּקה, מן ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹּדּקה

טפּופֹות אּלא ידו]גדּוׁשֹות מכף מעט רחוקות אצבעותיו -] ְְֶָ
הּכף. לתֹו ונֹותן קטנֹו; לפי והּקטן גדלֹו, לפי הּגדֹול -ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָ
הּקדׁשים  ּבדם ּפֹוסלת ּבׂשמאל ׁשהֹולכה ּבארנּו, ְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכבר
הּמחּתה  ׁשּיֹולי הּדין מן היה לפיכ העבֹודֹות; ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָּובׁשאר
הּמחּתה, ּכבד מּפני אבל ּבימינֹו. הּקטרת וכף ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹּבׂשמאלֹו
הארֹון; עד ּבׂשמאלֹו לסבלּה יכֹול אינֹו - חּמה ׁשהיא ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹועֹוד
ּומהּל ּבׂשמאלֹו. הּקטרת וכף ּבימינֹו הּמחּתה נֹוטל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹלפיכ
הּפרכת  מֹוצא הּקדׁשים; לקדׁש מּגיע ׁשהּוא עד ְֳִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבהיכל

מעט]ּפרּופה ׁשהּוא [מקופלת עד הּקדׁשים לקדׁש נכנס , ְְְֳִִֶֶַַָָָֹ
ׁשני  ּבין הּמחּתה את נֹותן לארֹון, הּגיע לארֹון. ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמּגיע

הארון]הּבּדים מוטות  היה [- ארֹון, היה ׁשּלא ׁשני ּובבית ; ְִִִֵֶַַַָָָָָֹ
ּבראׁשי  הּכף ׂשפת ואֹוחז הּׁשתּיה. אבן על ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמּניחּה
חפניו, לתֹו ּבגּודלֹו הּקטרת ּומערה ּבׁשּניו, אֹו ְְְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָֹאצּבעֹותיו
קׁשה  עבֹודה היא וזֹו ּכׁשהיתה; חפניו למלא ׁשּמחזירּה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֹעד
לפנים  ּבידֹו הּגחלים ּגּבי על הּקטרת את וצֹובר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּבּמקּדׁש.
מּפניו  רחֹוקה לארֹון, קרֹובה הּקטרת ׁשּתהיה ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבּמחּתה,
ויֹוצא, עׁשן. הּבית ׁשּיתמּלא עד ׁשם ּוממּתין יּכוה; ׁשּלא -ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ואחֹוריו  לּקדׁש ּפניו מעט, מעט אחֹורּנית מהּל ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָֹוהּוא
אחר  ּבהיכל ׁשם ּומתּפּלל הּפרכת. מן ׁשּיצא עד ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹלהיכל,
יאמרּו: ׁשּמא העם, את להבעית ׁשּלא קצרה, ּתפּלה ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹׁשּיצא
ה' מּלפני רצֹון 'יהי מתּפּלל: היה וכ ּבהיכל'. ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ'מת

זֹו ׁשנה היתה ׁשאם ולא אלהי, גׁשּומה; ּתהיה ׁשחּונה, ְְְְְֱִִֶֶַָָָָָָֹֹ
צריכין  יׂשראל ּבית עּמ יהיּו ולא מיהּודה; ׁשבט ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹיסּור

ּדרכים'. עֹוברי ּתפּלת לפני ּתּכנס ואל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָלפרנסה,
העם ·. ּכל - הּקדׁשים ּבקדׁש הּקטרת הקטר ְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבׁשעת

האּולם  מּבין ּפֹורׁשין ואינן ּבלבד, ההיכל מן ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָּפֹורׁשין
ּבׁשעת  אּלא ולּמזּבח האּולם מּבין ּפֹורׁשין ׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָולּמזּבח;

ּבהיכל  ּדמים מּתן ּובׁשעת יֹום, ּבכל ּבהיכל ּכמֹוהקטרה , ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָ
מּזה  הּפר ּדם נֹוטל ּכ ואחר ּתמידין. ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּבארנּו
ׁשם  מּמּנּו ּומּזה הּקדׁשים, לקדׁש ּבֹו ונכנס מנדנדֹו, ְְְְְְֳִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
ּכן  על ּבהיכל ּומּניחֹו ויֹוצא, הארֹון, ּבּדי ּבין הּזיֹות ְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשמֹונה

חצובה] ההיכל,[- מן יֹוצא ּכ ואחר ׁשם. ׁשהיה ְִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּזהב
הּקדׁשים, לקדׁש ּבֹו ונכנס ּדמֹו, ּומקּבל הּׂשעיר, את ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוׁשֹוחט
ויֹוצא, הארֹון, ּבּדי ּבין הּזיֹות ׁשמֹונה ׁשם מּמּנּו ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּומּזה

ּבהיכל. ׁשני ּכן על מעל ּומּניחֹו הּפר ּדם נֹוטל ּכ ואחר ְִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָ
הּזיֹות; ׁשמֹונה הארֹון ּכנגד הּפרכת על מּמּנּו ּומּזה ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּכן,
הּפרכת  על מּמּנּו ּומּזה הּׂשעיר, ּדם ונֹוטל הּפר, ּדם ְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹּומּניח
לתֹו הּפר ּדם מערה ּכ ואחר הּזיֹות. ׁשמֹונה הארֹון ְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּכנגד

הּפר  ּדם ּבֹו ׁשהיה לּמזרק הּכל ּומחזיר הּׂשעיר, ּכדי ּדם - ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּבין  הּזהב, מּמזּבח לפנים ועֹומד יפה; יפה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיתערבּו
קרנֹות  על הּתערבת מּדם להּזֹות ּומתחיל והּמנֹורה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַַָֹהּמזּבח
מּבחּוץ. הּקרנֹות על ּומּזה והֹול מסּבב והּוא הּזהב, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָמזּבח
מערבית, לצפֹונית צפֹונית, מזרחית מּקרן ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָּומתחיל
נֹותן  הּוא ּכּלן ועל מזרחית; לדרֹומית ּדרֹומית, ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֻלמערבית
ׁשהּוא  לפניו, ׁשהיתה האחרֹונה מן חּוץ למעלן, ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָמּלמּטן

למּטן  מלמעלן ּכליונֹותן יתלכלכּו ׁשּלא ּכדי .[בגדיו], ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
עד  והיל היל הּזהב ׁשּבמזּבח והאפר הּגחלים ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוחֹותה
מזּבח  ׁשל טהרֹו על הּתערבת מּדם ּומּזה זהבֹו, ְְְֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּמגּלה
קרנֹותיו; מּתנֹות ׁשּׁשלמּו ּבּמקֹום הּדרֹום ּבצד ּפעמים, ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָׁשבע
מזּבח  ׁשל מערבי יסֹוד על הּדם ׁשירי וׁשֹופ ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָויֹוצא,
ׁשּתי  וסֹומ הּמׁשּתּלח, ׂשעיר אצל ּבא ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהחיצֹון.
חטאּו ה'! 'אּנא אֹומר: הּוא וכ ּומתוּדה. ראׁשֹו על ְְְִֵֶַַָָָָָָֹידיו
נא  ּכּפר ה'! אּנא יׂשראל; ּבית עּמ לפני ּופׁשעּו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָועוּו
וׁשּפׁשעּו וׁשעוּו ׁשחטאּו ולּפׁשעים, ולעוֹונֹות ְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָלחטאים
ּכי  :עבּד מׁשה ּבתֹורת ּכּכתּוב יׂשראל, ּבית עּמ ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלפני
הּׂשעיר  מׁשּלח ּכ ואחר וגֹו''. עליכם יכּפר הּזה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָבּיֹום
לפנים, ּדמן ׁשהכניס וׂשעיר פר אמּורי ּומֹוציא ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָלּמדּבר;
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ּבזר ּכׁשרה הּנחה כהן]לפיכ מן [-אינו הּגֹורלֹות והעלית , ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָ
ּבזר. ּפסּולה ְְְֵַַָָהּקלּפי

זהֹורית„. ׁשל לׁשֹון אדום]וקֹוׁשר צמר ׁשּתי [- מׁשקל ְְְְִִֵֵֶַָ
ׁשּלּוחֹו. ּבית ּכנגד ּומעמידֹו הּמׁשּתּלח, ׂשעיר ּבראׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹסלעים

הח  ּפר את וׁשֹוחט ׁשחיטתֹו. ּבית ּכנגד ואת ולּנׁשחט, ּטאת, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
לּׁשם. הּגֹורל עליו ׁשעלה ִֵֶַַַָָָָָָהּׂשעיר

להיכל ‰. ּדמן ׁשלׁשּומכניס זה ּביֹום ׁשניהן מּדם ּומּזה , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשמֹונה  הּפר, מּדם ּתחּלה מּזה הן: ואּלּו הּזיה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוארּבעים

ּבּדי ּבין הּקדׁשים, ּבקדׁש קרֹוב [מוטות]הּזיֹות הארֹון, ְֳִֵֵֶַַַָָָָָֹ
הארון]לּכּפרת הּכּפרת [כיסוי "ולפני ׁשּנאמר: - ּבטפח ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ

הּׁשמּועה  מּפי למּטה; וׁשבע למעלה אחת ׁשם ּומּזה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָיּזה";
רבינו] ממשה ּפעמים",[מסורת "ׁשבע ׁשּנאמר ׁשּזה ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָלמדּו,

בנוסף]יתר אחת,[- מֹונה: היה וכן ראׁשֹונה. הּזיה על ְִֵֵֶַַַַָָָָָָ
אחת  וארּבע, אחת וׁשלׁש, אחת ּוׁשּתים, אחת ואחת, ְְְְְִַַַַַַַַַַַַַַַָֹאחת
ׁשּמא  ּככה? מֹונה ולּמה וׁשבע; אחת וׁשׁש, אחת ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוחמׁש,
מּזה  ּכ ואחר הּׁשבע. מּכלל ראׁשֹונה הּזיה וימנה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָיׁשּכח
וׁשבע  למעלה אחת - ׁשמֹונה הארֹון, ּבּדי ּבין הּׂשעיר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמּדם
ּבהיכל  ּומּזה וחֹוזר הּפר. ּבדם ׁשּמנה ּכדר ּומֹונה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמּטה;
וׁשבע  למעלה אחת - ׁשמֹונה הּפר, מּדם הּפרכת ְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹעל
ולפני  הּכּפרת "על הּפר: ּבדם נאמר ׁשּכ ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹלמּטה;

ּבפנים. ׁשּמנה ּכדר ּומֹונה מּדם הּכּפרת". ּומּזה וחֹוזר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
וׁשבע  למעלה אחת - הּזיֹות ׁשמֹונה הּפרכת על ּכ ְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהּׂשעיר
ּכאׁשר  ּדמֹו את "ועׂשה הּׂשעיר: ּבדם נאמר ׁשּכ ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלמּטה;

הּפר" לדם אּלּועׂשה וכל ּבפנים. ׁשּמנה ּכדר ּומֹונה . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
למּטה, ולא למעלה לא להּזֹות ּבהן מתּכּון אינֹו - ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹההּזיֹות

ּכמצליף. ודם אּלא הּפר ּדם הּדמים, ׁשני מערב ּכ ואחר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
קרנֹות  ארּבע על הּזיֹות ארּבע מּׁשניהם ּומּזה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָהּׂשעיר,
מזּבח  ׁשל אמצעֹו על הּזיֹות וׁשבע ׁשּבהיכל, הּזהב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָמזּבח

.זה  ֶ
.Â,ּבּדם אצּבעֹו טֹובל - הּזיֹות וארּבעים הּׁשלׁש אּלּו ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוכל

אחת  מּטבילה הּזיֹות ׁשּתי ׁשּיּזה לא הּזיה; ּכל על .טבילה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
החיצֹון. מזּבח ׁשל מערבי יסֹוד על ׁשֹופ הּדם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּוׁשירי

.Ê הּמּוכן איׁש ּביד החי הּׂשעיר את מׁשּלח ּכ ְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָואחר
ׁשעׂשּו אּלא להֹוליכֹו, ּכׁשרים והּכל לּמדּבר; ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹלהֹוליכֹו
להֹוליכֹו. יׂשראל את מּניחים היּו ולא קבע, ּגדֹולים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹּכהנים
וׁשֹובת  הּמדּבר, ּתחּלת ועד מירּוׁשלים עֹוׂשין היּו ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֻוסּכֹות
ּכדי  - מהן וסּכה סּכה ּבכל הרּבה אנׁשים אֹו אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻאיׁש

לסּכה. מּסּכה אֹותֹו מלּוין אֹומרין ׁשּיהיּו וסּכה סּכה ּכל על ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻֻֻֻ
- לאכל וצר ּכחֹו ּכׁשל אם מים'. והרי מזֹון 'הרי ְֱֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלֹו:
האחרֹונה  סּכה ואנׁשי .לכ אדם צר לא ּומעֹולם ְְְֲֵֵֵַַַָָָָָָָָֹֻאֹוכל;

הּתחּוםעֹו ּבסֹוף בשבת]מדין להלך שמותר המרחק -], ְְְִַ
מרחֹוק. מעׂשיו את לׁשֹון ורֹואין חֹולק עֹוׂשה? היה ּכיצד ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבין  קֹוׁשר וחציֹו ּבּסלע, קֹוׁשר חציֹו ׁשּבקרניו, זהֹורית ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשל
לא  ויֹורד. מתּגלּגל והּוא לאחֹוריו, ודֹוחפֹו קרניו; ְְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָֹׁשּתי
ּובא  אברים. אברים נעׂשה ׁשהּוא עד ההר, לחצי מּגיע ֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהיה

ׁשּתחׁש עד אחרֹונה סּכה ּתחת לֹו ודידבּיֹותויֹוׁשב .-] ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
הדרך] לאורך העומדים ּבסּודרין אנשים ּומניפין עֹוׂשין, ְְִִִִָָהיּו

לחברו] אחד בדגלים, ׂשעיר [- ׁשהּגיע ׁשּידעּו ּכדי -ְְִִִֵֵֶֶַָ
אצל  חֹוזר מֹוליכֹו, ּביד הּׂשעיר את ׁשּמׁשּלח ואחר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָלּמדּבר.
את  ּומֹוציא וקֹורען, לפנים, ּדמן ׁשהּזה והּׂשעיר ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָהּפר
ּומחּת הּמזּבח; ּגּבי על ּומקטירן ּבּכלי, ונֹותנן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָאמּוריהן,
קליעה, ּכמין ּבזֹו זֹו מערֹות ּגדֹולֹות חתיכֹות ּבׂשרן ְְְְְְֲִִִָָָָָֹׁשאר
לבית  להֹוציאן אחרים ּביד ּומׁשּלחן אֹותן; מפרק ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָואינֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבעֹורן, ׁשם אֹותן ּומנּתחין ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָהּׂשרפה;
.Á לעזרת ּגדֹול כהן יצא לּמדּבר, ׂשעיר ׁשהּגיע ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכיון

הּפר הּנׁשים  ׂשֹורפין קריאתֹו, ּובזמן ּבּתֹורה; לקרֹות ְְְְִִִִִַַַַָָָָ
ּכׁשהּוא  ּגדֹול ּכהן הרֹואה ,לפיכ הּדׁשן. ּבבית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהּׂשעיר
ּכׁשרה  ּוׂשרפתן הּנׂשרפין; וׂשעיר ּפר רֹואה אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָקֹורא,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַָּבזר,
.Ë ּבבגדי לקרֹות רצה אם לפיכ עבֹודה, אינּה זֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָקריאה

לבן, ּבבגדי לקרֹות רצה ואם קֹורא; מּׁשּלֹו, לבנים ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹחל
עבֹודה  ּבׁשעת ׁשּלא ּבהן להנֹות נּתנּו כהּנה ׁשּבגדי ,קֹורא; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.È קֹורא הּוא העם ּכיצד וכל הּנׁשים, ּבעזרת יֹוׁשב ? ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

וחּזן לפניו; ונֹותנֹו[שמש]עֹומדין ּתֹורה ספר נֹוטל הּכנסת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ
נֹותנֹו והּסגן לּסגן, נֹותנֹו הּכנסת וראׁש הּכנסת, ְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָֹֹלראׁש
"אחרי  עֹומד וקֹורא ּומקּבל, עֹומד ּגדֹול וכהן ּגדֹול. ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵַַָָֹֹלכהן
הענין. סֹוף עד מֹועדֹות, ׁשּבפרׁשת ּבעׂשֹור" ו"א ְְְֲִֶֶַַַָָָָָמֹות",
מּמה  'יֹותר ואֹומר: ּבחיקֹו. ּומּניחּה הּתֹורה, את ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָוגֹולל

הּפקּודים ׁשּבחּמׁש "ּובעׂשֹור" ּכתּוב'. לפניכם [-ּׁשּקראתי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
קֹורא במדבר] ולּמה ּפה; על אֹותֹו קֹורא - הענין סֹוף ְְִֵֵֶַַָָָָעד

לא  ולּמה ּבצּבּור; ּתֹורה ספר ּגֹוללין ׁשאין לפי ּפה? ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹעל
ּבׁשני  אחד ענין קֹורא אחד ׁשאין לפי אחר? ּבספר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיקרא

מּׁשּום שיש]ספרים, יאמרו ראׁשֹון.[ב]ּפגם[שלא ְְִִִַָ
.‡È ּכדרך ּולאחריה לפניה מבר ׁשּקֹורא, ׁשּמברכין ּבעת ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשבע לאחריה ּומֹוסיף הּכנסת; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבבית
אבינּו', לנּו 'סלח ,'ל אנחנּו 'מֹודים אלהינּו', ה' ְְְֱֲִִֵֵַַָָָֹ'רצה
יׂשראל  עּמֹו עוֹונֹות מֹוחל ה', אּתה ּברּו' ּבּה: ְְֲִֵֵֵַַָָָָוחֹותם

ּכתקנן.ּברחמים' ּברכֹות ׁשלׁש הרי הּמקּדׁש; על ּומבר ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָֹ
ּוׁשכינה  הּמקּדׁש ׁשּיעמד ענינּה יהיה - עצמּה ּבפני ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּברכה
ּומבר ּבצּיֹון'. הּׁשֹוכן ה', אּתה ּברּו' ּבּה: וחֹותם ְְְְִֵֵֵַַָָָָּבתֹוכֹו,
יׂשראל  את ה' ׁשּיֹוׁשיע ענינּה - עצמּה ּבפני ּברכה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָיׂשראל
הּבֹוחר  ה', אּתה ּברּו' ּבּה: וחֹותם ,מל מהן יסּור ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹולא
ענינּה - עצמּה ּבפני ּברכה הּכהנים ּומבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּביׂשראל'.
ּבּה: וחֹותם ויברכם, ועבֹודתן מעׂשיהם הּמקֹום ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּירצה
ּתפּלה  אֹומר ּכ ואחר הּכהנים'. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו'ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹ
'הֹוׁשע  וחֹותם: רגיל. ּׁשהּוא מה ּכפי ּובּקׁשה, ורּנה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּותחּנה
ּברּו להּוׁשע; צריכין יׂשראל ׁשעּמ יׂשראל, עּמ את ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָה'

ּתפּלה' ׁשֹומע ה', .אּתה ְִֵַַָָ

ה'תשע"ד  תמוז ו' שישי יום
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הּדׁשן[מגרילים]מפיסין אפר לתרּומת מעט נטילת -] ְְִִִֶֶַַ
הּמזּבח מהמזבח] את ּומדּׁשנין הּמערכה את ּומסּדרין ,ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ

ׁשּיּגיעּו עד - ׁשּבארנּו הּסדר על יֹום ּבכל ׁשעֹוׂשין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָּכדר
ּפֹורׂשין  הּתמיד, את לׁשחט ּכׁשּיּגיעּו הּתמיד. ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָֹלׁשחיטת

ּבּוץ ׁשל ׁשל [פשתן]סדין ולּמה העם; ּובין ּגדֹול ּכהן ּבין ְִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ
ּבגדי  ּופֹוׁשט ּבּוץ. ּבבגדי הּיֹום ׁשעבֹודת ׁשּיּכיר ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַּבּוץ?
וׁשֹוחט  ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹחל,

ׁשנים רב וושט]ּבּתמיד קנה לגמר [- אחר ּומּניח , ְְִִִִֵַַַַַָֹֹ
ואחר  ּכמצותֹו. הּמזּבח על וזֹורקֹו הּדם, ּומקּבל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָהּׁשחיטה;
את  ּומטיב ׁשחר, ׁשל קטרת ּומקטיר להיכל, נכנס ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכ
סדר  ּככל והּנסכים והחבּתין הּתמיד אברי ּומקטיר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּנרֹות,
הּפר  מקריב הּתמיד ואחר ׁשּבארנּו, יֹום ּכל ׁשל ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּתמיד

הּיֹום. מּוסף ׁשל הּכבׂשים ידיו וׁשבעת מקּדׁש ּכ ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָ
לבן; ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָורגליו,

ורגליו  ידיו ּבין ּומקּדׁש עֹומד היה ּופרֹו ּפרֹו. אצל לֹו ּובא , ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
עֹומד  והּכהן למערב; ּופניו לדרֹום ראׁשֹו ולּמזּבח, ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹהאּולם
הּפר, ראׁש על ידיו ׁשּתי וסֹומ למערב, ּופניו ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָֹּבמזרח,
ועויתי  חטאתי ה'! 'אּנא אֹומר: היה וכ ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָּומתוּדה.
לחטאים  נא ּכּפר ה'! אּנא ּוביתי; אני לפני ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּופׁשעּתי
לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי ולּפׁשעים, ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָולעוֹונֹות
יכּפר  הּזה בּיֹום ּכי :עבּד מׁשה ּבתֹורת ּכּכתּוב ּוביתי, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹאני

ּתטהרּו'.עליכם ה' לפני חּטאתיכם מּכל אתכם, לטהר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ
ׁשל  לׁשֹון וקֹוׁשר הּׂשעירים, ׁשני על מגריל ּכ ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָואחר

הּמׁשּתּלח ׂשעיר ּבראׁש ּכנגד [לעזאזל]זהֹורית ּומעמידֹו , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹ
ּפרֹו אצל לֹו ּובא ׁשחיטתֹו. ּבית ּכנגד ולּנׁשחט ׁשּלּוחֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבית
וכ ׁשני. וּדּוי ּומתוּדה ראׁשֹו, על ידיו ׁשּתי וסֹומ ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשנּיה;
אני  ,לפני ּפׁשעּתי עויתי חטאתי ה'! 'אּנא אֹומר: ְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָהּוא
לחטאים  נא ּכּפר ה'! אּנא ;קדֹוׁשי עם אהרן ּובני ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּוביתי
,לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי ולּפׁשעים, ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָולעוֹונֹות
מׁשה  ּבתֹורת ּכּכתּוב ,קדֹוׁשי עם אהרן ּובני ּוביתי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹאני
הּפר, את ׁשֹוחט ּכ ואחר וגֹו''. הּזה בּיֹום ּכי :ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָעבּד
על  יקרׁש, ׁשּלא מנדנדֹו ׁשהּוא למי ונֹותנֹו ּדמֹו, את ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹּומקּבל

את [מרצפת]הרבד ונֹוטל מּבחּוץ. היכל ׁשל הרביעי ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
למערב, הּסמּו מן הּמזּבח, מעל אׁש ּבּה וחֹותה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמחּתה,
על  ּומּניחּה ויֹורד, ה'"; מּלפני הּמזּבח "מעל ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשּנאמר:
קטרת  מלא ּוכלי הּכף, את לֹו ּומֹוציאין ׁשּבעזרה. ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהרבד
ולא  מחּוקֹות לא חפניו, מלא מּמּנה וחֹופן הּדּקה, מן ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹּדּקה

טפּופֹות אּלא ידו]גדּוׁשֹות מכף מעט רחוקות אצבעותיו -] ְְֶָ
הּכף. לתֹו ונֹותן קטנֹו; לפי והּקטן גדלֹו, לפי הּגדֹול -ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָ
הּקדׁשים  ּבדם ּפֹוסלת ּבׂשמאל ׁשהֹולכה ּבארנּו, ְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכבר
הּמחּתה  ׁשּיֹולי הּדין מן היה לפיכ העבֹודֹות; ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָּובׁשאר
הּמחּתה, ּכבד מּפני אבל ּבימינֹו. הּקטרת וכף ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹּבׂשמאלֹו
הארֹון; עד ּבׂשמאלֹו לסבלּה יכֹול אינֹו - חּמה ׁשהיא ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹועֹוד
ּומהּל ּבׂשמאלֹו. הּקטרת וכף ּבימינֹו הּמחּתה נֹוטל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹלפיכ
הּפרכת  מֹוצא הּקדׁשים; לקדׁש מּגיע ׁשהּוא עד ְֳִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבהיכל

מעט]ּפרּופה ׁשהּוא [מקופלת עד הּקדׁשים לקדׁש נכנס , ְְְֳִִֶֶַַָָָֹ
ׁשני  ּבין הּמחּתה את נֹותן לארֹון, הּגיע לארֹון. ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמּגיע

הארון]הּבּדים מוטות  היה [- ארֹון, היה ׁשּלא ׁשני ּובבית ; ְִִִֵֶַַַָָָָָֹ
ּבראׁשי  הּכף ׂשפת ואֹוחז הּׁשתּיה. אבן על ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמּניחּה
חפניו, לתֹו ּבגּודלֹו הּקטרת ּומערה ּבׁשּניו, אֹו ְְְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָֹאצּבעֹותיו
קׁשה  עבֹודה היא וזֹו ּכׁשהיתה; חפניו למלא ׁשּמחזירּה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֹעד
לפנים  ּבידֹו הּגחלים ּגּבי על הּקטרת את וצֹובר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּבּמקּדׁש.
מּפניו  רחֹוקה לארֹון, קרֹובה הּקטרת ׁשּתהיה ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבּמחּתה,
ויֹוצא, עׁשן. הּבית ׁשּיתמּלא עד ׁשם ּוממּתין יּכוה; ׁשּלא -ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ואחֹוריו  לּקדׁש ּפניו מעט, מעט אחֹורּנית מהּל ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָֹוהּוא
אחר  ּבהיכל ׁשם ּומתּפּלל הּפרכת. מן ׁשּיצא עד ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹלהיכל,
יאמרּו: ׁשּמא העם, את להבעית ׁשּלא קצרה, ּתפּלה ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹׁשּיצא
ה' מּלפני רצֹון 'יהי מתּפּלל: היה וכ ּבהיכל'. ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ'מת

זֹו ׁשנה היתה ׁשאם ולא אלהי, גׁשּומה; ּתהיה ׁשחּונה, ְְְְְֱִִֶֶַָָָָָָֹֹ
צריכין  יׂשראל ּבית עּמ יהיּו ולא מיהּודה; ׁשבט ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹיסּור

ּדרכים'. עֹוברי ּתפּלת לפני ּתּכנס ואל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָלפרנסה,
העם ·. ּכל - הּקדׁשים ּבקדׁש הּקטרת הקטר ְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבׁשעת

האּולם  מּבין ּפֹורׁשין ואינן ּבלבד, ההיכל מן ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָּפֹורׁשין
ּבׁשעת  אּלא ולּמזּבח האּולם מּבין ּפֹורׁשין ׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָולּמזּבח;

ּבהיכל  ּדמים מּתן ּובׁשעת יֹום, ּבכל ּבהיכל ּכמֹוהקטרה , ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָ
מּזה  הּפר ּדם נֹוטל ּכ ואחר ּתמידין. ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּבארנּו
ׁשם  מּמּנּו ּומּזה הּקדׁשים, לקדׁש ּבֹו ונכנס מנדנדֹו, ְְְְְְֳִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
ּכן  על ּבהיכל ּומּניחֹו ויֹוצא, הארֹון, ּבּדי ּבין הּזיֹות ְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשמֹונה

חצובה] ההיכל,[- מן יֹוצא ּכ ואחר ׁשם. ׁשהיה ְִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּזהב
הּקדׁשים, לקדׁש ּבֹו ונכנס ּדמֹו, ּומקּבל הּׂשעיר, את ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוׁשֹוחט
ויֹוצא, הארֹון, ּבּדי ּבין הּזיֹות ׁשמֹונה ׁשם מּמּנּו ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּומּזה

ּבהיכל. ׁשני ּכן על מעל ּומּניחֹו הּפר ּדם נֹוטל ּכ ואחר ְִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָ
הּזיֹות; ׁשמֹונה הארֹון ּכנגד הּפרכת על מּמּנּו ּומּזה ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּכן,
הּפרכת  על מּמּנּו ּומּזה הּׂשעיר, ּדם ונֹוטל הּפר, ּדם ְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹּומּניח
לתֹו הּפר ּדם מערה ּכ ואחר הּזיֹות. ׁשמֹונה הארֹון ְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּכנגד

הּפר  ּדם ּבֹו ׁשהיה לּמזרק הּכל ּומחזיר הּׂשעיר, ּכדי ּדם - ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּבין  הּזהב, מּמזּבח לפנים ועֹומד יפה; יפה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיתערבּו
קרנֹות  על הּתערבת מּדם להּזֹות ּומתחיל והּמנֹורה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַַָֹהּמזּבח
מּבחּוץ. הּקרנֹות על ּומּזה והֹול מסּבב והּוא הּזהב, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָמזּבח
מערבית, לצפֹונית צפֹונית, מזרחית מּקרן ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָּומתחיל
נֹותן  הּוא ּכּלן ועל מזרחית; לדרֹומית ּדרֹומית, ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֻלמערבית
ׁשהּוא  לפניו, ׁשהיתה האחרֹונה מן חּוץ למעלן, ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָמּלמּטן

למּטן  מלמעלן ּכליונֹותן יתלכלכּו ׁשּלא ּכדי .[בגדיו], ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
עד  והיל היל הּזהב ׁשּבמזּבח והאפר הּגחלים ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוחֹותה
מזּבח  ׁשל טהרֹו על הּתערבת מּדם ּומּזה זהבֹו, ְְְֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּמגּלה
קרנֹותיו; מּתנֹות ׁשּׁשלמּו ּבּמקֹום הּדרֹום ּבצד ּפעמים, ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָׁשבע
מזּבח  ׁשל מערבי יסֹוד על הּדם ׁשירי וׁשֹופ ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָויֹוצא,
ׁשּתי  וסֹומ הּמׁשּתּלח, ׂשעיר אצל ּבא ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהחיצֹון.
חטאּו ה'! 'אּנא אֹומר: הּוא וכ ּומתוּדה. ראׁשֹו על ְְְִֵֶַַָָָָָָֹידיו
נא  ּכּפר ה'! אּנא יׂשראל; ּבית עּמ לפני ּופׁשעּו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָועוּו
וׁשּפׁשעּו וׁשעוּו ׁשחטאּו ולּפׁשעים, ולעוֹונֹות ְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָלחטאים
ּכי  :עבּד מׁשה ּבתֹורת ּכּכתּוב יׂשראל, ּבית עּמ ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלפני
הּׂשעיר  מׁשּלח ּכ ואחר וגֹו''. עליכם יכּפר הּזה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָבּיֹום
לפנים, ּדמן ׁשהכניס וׂשעיר פר אמּורי ּומֹוציא ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָלּמדּבר;
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ויֹוצא  לׂשרפה. הּדׁשן לבית הּׁשאר ּומׁשּלח ּבּכלי, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָונֹותנן
לּמדּבר. ׂשעיר ׁשּיּגיע אחר - ׁשם וקֹורא נ ׁשים, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלעזרת
ּבגדי  ולֹובׁש וטֹובל, לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט מקּדׁש, ּכ ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָואחר

ה  ועֹוׂשה ורגליו; ידיו ּומקּדׁש ּבחּוץ,זהב, הּנעׂשה ּׂשעיר ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
העם, ואיל אילֹו ּומקריב הּיֹום. מּוסף קרּבנֹות מּכלל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָׁשהּוא
ּומקטיר  העם"; עלת ואת עלתֹו את ועׂשה "ויצא, ְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּבין  ׁשל ּתמיד ּומקריב הּנׂשרפין, וׂשעיר ּפר ׁשל ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהאמּורין

וטֹובל,הערּבים. זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט מקּדׁש, ּכ ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
ּומֹוציא  הּקדׁשים, לקדׁש ונכנס ּומקּדׁש; לבן, ּבגדי ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹולֹובׁש
וטֹובל, לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט מקּדׁש, ּכ ואחר והּמחּתה. ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָהּכף
ּבין  ׁשל קטרת ּומקטיר ּומקּדׁש; זהב, ּבגדי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹולֹובׁש
הּימים. ּכׁשאר הערּבים ּבין ׁשל הּנרֹות את ּומטיב ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהערּבים,
ולֹובׁש זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָואחר
ּביתֹו. עד אֹותֹו מלּוין העם וכל לביתֹו; ויֹוצא עצמֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָּבגדי

הּקדׁש מן ּבׁשלֹום ׁשּיצא על עֹוׂשה, היה טֹוב .ויֹום ְְִֶֶֶַַָָָָָֹ

ה  ¤¤ּפרק
.‡צרי ּבהיכל, ּבפנים לבן ּבבגדי ׁשעֹובד עבֹודֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּכל

ׁשּבארנּו הּסדר על מעׂשה לעׂשֹותן ּבהן הקּדים ואם ; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּכלּום. עׂשה לא - ְֲֵַָָֹלחברֹו

ׁשחפנּה·. עׂשה [לקח]קטרת לא - הּפר ׁשחיטת קדם ְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
ּכעבֹודת ּכלּו ּפנים צר - ּבעזרה ׁשהחפינה ּפי על אף ם; ְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

לא  - ּפר ׁשל ּדמֹו מּתן קדם ׁשּׁשחטֹו ׂשעיר וכן היא. ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּפנים
נכנס  ּדמֹו הרי ּבעזרה, ׁשהּׁשחיטה ּפי על אף ּכלּום; ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָעׂשה

ְִִלפנים.
הּיֹום,‚. עבֹודת קדם אֹותן ׁשעׂשה הּמּוספין וׂשעיר ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹאיל

ּכלּום  .אינן ְֵָ
יּזה „. - הּקדׁשים ּבקדׁש הּפר לדם הּׂשעיר ּדם ְְְֳִִִִֶֶַַַַַַָָָֹהקּדים

ויׁשחט  אחר, ׂשעיר יביא ּכ ואחר ּכמצותֹו; הּפר ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָֹמּדם
הראׁשֹון. ויּפסל ּכמצותֹו, הּקדׁשים ּבקדׁש מּדמֹו ויּזה ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹותֹו,

ּבּמּתנֹות הּפר לדם הּׂשעיר ּדם הדם]הקּדים הזיות -] ְְִִִַַַַַַָָָ
ׁשנּיה  ּפעם הּׂשעיר מּדם ויּזה יחזר הּפרכת, על ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹׁשּבהיכל

הּפר. ּדם ְַַַַָלאחר
.‰- הּקדׁשים ׁשּבקדׁש מּתנֹות ּגמר ׁשּלא עד הּדם ְְֳִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹנׁשּפ

הּקדׁשים  ּבקדׁש ּכּתחּלה ויּזה ויחזר אחר, ּדם ;יביא ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
.Â ּבּמּתנֹות והתחיל הּקדׁשים, ׁשּבקדׁש מּתנֹות ְְְֳִִִֶֶַַַַַָָָָֹּגמר

אחר, ּדם יביא - ּגמר ׁשּלא עד הּדם ונׁשּפ ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבהיכל,
ׁשּבהיכל  הּזיֹות מּתחּלת ;ּומתחיל ְְִִִֵֶַַַַָָ

.Ê,הּזהב מזּבח על לּתן והתחיל ׁשּבהיכל, מּתנֹות ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּגמר
ּומתחיל  אחר, ּדם יביא - ּגמר ׁשּלא עד הּדם ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹונׁשּפ

ּכּפר  ׁשּכּלן הּמזּבח; מּתנֹות הן מּתחּלת עצמן ּבפני .ה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
.Áצרי אינֹו - הּדם נׁשּפ ּכ ואחר הּמזּבח מּתנֹות ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָּגמר

אינּה החיצֹון מזּבח על הּׁשירים ׁשּׁשפיכת אחר; ּדם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלהביא
ּכל  ׁשּיגמר קדם ׁשּנׁשּפ הּוא הּפר ּדם ואם ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמעּכבת.
ּפעם  הּקטרת ויחּפן אחר, ּפר מביא זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹֹהּמּתנֹות
יביא  ּכ ואחר הּקטרת, ויקטיר הּפר, ׁשחיטת קדם ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשנּיה

מּמּנּו ויּזה .ּדמֹו ְִֶֶַָ

.Ë הּפר אּלא - הּדׁשן ּבבית נׂשרף ואין ּבגדים מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואין
הּכּפרה  נגמרה ׁשּבֹו האחרֹון, .הּזה ְְֲִֶֶַַַַָָָָ

.È- ההּזיֹות ׁשּיגמר קדם הּׂשעיר ּבדם הּפר ּדם לֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹנתערב
ונֹותן  וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה וׁשבע למעלה אחת ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָנֹותן
ּבמּתנה  נתערבּו ׂשעיר. לׁשם למּטה וׁשבע למעלה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָאחת
אחת  ונֹותן וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה אחת נֹותן - ְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַַָָאחרֹונה

ׂשעיר  לׁשם למּטה וׁשבע .למעלה ְְְְְִֵֶַַַָָָ
.‡È הּפר ּדם ּכֹוס הּוא איזה ידע ולא הּכֹוסֹות, ְְְִֵֶַַַַַָָֹנתחּלפּו

למעלה  אחת מהן מאחד נֹותן - הּׂשעיר ּדם ּכֹוס הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָואיזה
למּטה, וׁשבע למעלה אחת הּׁשני מן ונֹותן למּטה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָוׁשבע
נמצא  למּטה; וׁשבע למעלה אחת הראׁשֹון מן ונֹותן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָוחֹוזר

הּׂשעיר  מּדם ואחריו הּפר, מּדם ׁשּנתן מקֹום, .מּכל ְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָ
.·È ּבׁשּתי הּׂשעיר ּדם וקּבל כֹוסֹות, ּבׁשּתי הּפר מּדם ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָקּבל

הּפר  ּדם ּכֹוס נֹודע ולא הּכֹוסֹות, מקצת ונתערבּו ְְְְְִִַַַַָָָֹכֹוסֹות,
מן  ּכמצותן ההּזיֹות ּכל מּזה זה הרי - הּׂשעיר ּדם ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּכֹוס
על  מהן ׁשהּזה אּלּו ׁשירי וׁשֹופ נתערבּו, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּכֹוסֹות

לאּמה  יּׁשפכּו ׁשּנתערבּו, הּכֹוסֹות ואֹותן ּכּמצוה; [-היסֹוד ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ
העזרה] .תעלת

.‚Èאֹותֹו קֹונה ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על אף - הּכּפּורים יֹום ִִִֵֶֶַַַַָֹּפר
לֹו" אׁשר החּטאת "ּפר ׁשּנאמר: הפקיר מּׁשּלֹו, הּמקֹום - ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

ּבֹו להן היה לא ׁשאּלּו הּכהנים; אחיו לכל ּבֹו ְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹממֹונֹו
ּגדֹול  ּכהן מת אם ,לפיכ ּבֹו. מתּכּפרין היּו לא ְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹֻׁשּתפּות,
ּפר  מביא אינֹו ּתחּתיו ׁשעֹומד הּכהן - הּפר ׁשּיּׁשחט ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹקדם
ׁשּמתּו חּטאת ואינֹו ראׁשֹון; ׁשל את ׁשֹוחט אּלא ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאחר,
הּפר, את ׁשחט מתה. הרּבים חּטאת ׁשאין ׁשּתמּות, ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבעליה
זה  ּבדם נכנס האחר הּכהן - ּבדמֹו ׁשּיכּפר קדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּומת

ּבֹו. ְֵַּומכּפר
.„È ּבמראה ׁשוין ׁשּיהיּו מצותן - הּכּפּורים יֹום ׂשעירי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשני

ּובדמים במחירם]ּובקֹומה ּפי [- על אף ּכאחת; ּולקיחתן , ְְְְִִִַַַַָָָָ
- למחר ואחד הּיֹום מהן אחד לקח ּכׁשרים; ׁשוין, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשאינן

ְִֵּכׁשרים.
.ÂË זּוג יּקח מת, הגריל ׁשּלא עד אם - מהן אחד ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹמת

מּׁש ואם עליהן לּׁשני. ויגריל ׁשנים יביא - מת הגריל ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
אֹומר: ׁשם, ׁשל היה אם ׁשּמת: הּוא איזה ורֹואה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכּתחּלה,
היה  ואם ּתחּתיו'; יתקּים לּׁשם הּגֹורל עליו ׁשעלה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ'זה
לעזאזל  הּגֹורל עליו ׁשעלה 'זה יאמר: עזאזל, ׁשל ֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּמת

ּתחּתיו' -יתקּים ּבּסֹוף עליהן ׁשהגריל הּׁשנים מן והּׁשני . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
ׁשאין  לנדבה; ּדמיו ויּפלּו ויּמכר, מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹירעה

מתה. הּצּבּור ִֵַַַָחּטאת
.ÊË אחרים והפריׁש ׁשאבדּו, הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָּפר

ׁשּיסּתאבּו עד ירעּו - הראׁשֹונים ונמצאּו וקרבּו, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּתחּתיהן
במום] אם [יפסלו וכן לנדבה; ּדמיהן ויּפלּו ויּמכרּו, ,ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָ

הראׁשֹונים, יקרבּו - אּלּו ׁשּיקרבּו קדם הראׁשֹונים ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָֹנמצאּו
לנדבה; ּדמיהן ויּפלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד הּׁשנּיים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹוירעּו

מתה. הּצּבּור חּטאת ִֵֵֶַַַָׁשאין
.ÊÈ עֹובר מּום אפּלּו הּמׁשּתּלח, ּבּׂשעיר ּפֹוסל וכן הּמּום ; ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָ

לחֹולה  אּמֹו ׁשּנׁשחטה ּכגֹון - נפסל זמן, מחּסר נעׂשה ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָֻאם
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הּכּפּורים היום]ּביֹום לשוחטו אסור זה ׁשּדחּיתֹו[ומפני ; ְְִִִֶַָ
ׁשחיטתֹו. היא ְֲִִֵַָָלעזאזל

.ÁÈ ּפסּול - טרפה חי".היה "יעמד ׁשּנאמר: , ְֱֳֵֶֶַַַָָָָָ

.ËÈ,ּכתפֹו על מרּכיבֹו - להּל יכֹול ואינֹו הּׂשעיר, ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָחלה
ּבׁשּבת  ;ואפּלּו ְֲִַַָ

.Î אחר ּביד מׁשּלחֹו זה הרי - המׁשּלח .חלה ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָ
.‡Î ויֹוצא ונֹוטלֹו לּמקּדׁש, נכנס זה הרי - המׁשּלח ,נטמא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

נטמא. אפּלּו ׁשהּוכן, זה ּביד - עּתי" איׁש "ּביד ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:
.·Îוימיתּנּו אחריו ירד - מת ולא הּׂשעיר ונפל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּדחפֹו,

ׁשּממיתֹו ּדבר ּבהניה.ּבכל מּתרין זה ׂשעיר ואברי . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
.‚Îמּזה,[נפלה]נפחתה היה לא - היכל ׁשל ּתקרה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ

מֹועד". "ּבאהל ְֱֵֶֶֶַֹׁשּנאמר:
.„Îנתחּנ ׁשּלא נחנך]מזּבח עליו,[- יּזה לא - ּבּקטרת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

הּסּמים". קטרת "מזּבח ְְֱִִֶֶֶַַַַֹׁשּנאמר:
.‰Îעׁשן מעלה אֹו מּסּמניה אחד הּקטרת מן מין חסר -] ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

לעשן] ּכי עשב ימּות, "ולא ׁשּנאמר: עליה, מיתה חּיב -ְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹ
ּביאתֹו על מיתה חּיב וכן אראה". הקדשים]ּבענן [לקודש ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּבביאה ׁשגג אם ,לפיכ מצוה. שאסור ּבלא ידע שלא -] ְְְְִִִִַָָָָֹ
הקדשים] לקדש סתם ׁשּנכנס להיכנס אֹו ּבקטרת, ְְְִִִֵֶֶַֹוהזיד

מיתה. חּיב - החסרה עם ׁשלמה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּבקטרת
.ÂÎ- ּבהיכל ּכּזית הּקדׁשים קדׁש ׁשל הּקטרת מן ְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהקטיר

מיתה  .חּיב ִַָָ
.ÊÎוהּמחׁשבה עבֹודה, - הּקטרת [הפסולה]חפינת ְְֲֲֲִֶַַַַָָָֹ

ּבמחׁשבה; נפסלת לּקטרת הּגחלים חתּית וכן ּבּה; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּפֹוסלת
ּכקרּבן. קרּבן ְְְְִֵֶַָָָָׁשּמכׁשירי

.ÁÎ מּמּטה אֹו הּצדדין, מן אֹו אצּבעֹותיו, ּבראׁשי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָחפן
אֹו לזֹו, זֹו וקרבן זֹו ּובידֹו זֹו ּבידֹו ׁשחפן אֹו ְְְְְְֵֶַַָָָָָָלמעלן,
חברֹו ׁשחפן אֹו ואספּה, הארץ על מּידֹו קטרת ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּנתּפּזרה

לחפניו  ראׁשֹון ונתן ּׁשחפן ּבמה ׁשני ונכנס ומת ׁשחפן אֹו , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
הרצה. הקטיר, ואם יקטיר; ולא ספק, אּלּו ּכל -ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֻ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-dcearxtq
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ּוׁשּתים  עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹיׁש
(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא הּמֹועל מצוֹות לׁשּלם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹ

הּמֹועל; ּדין הּוא וזה וקרּבן, חמׁש ּבתֹוספת חטא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאׁשר
ּובאּור  קדׁשים. לגז ׁשּלא (ג) ּבקדׁשים; לעבד ׁשּלא ְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹֹֹ(ב)

אּלּו. ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א  ¤¤ּפרק
הּקרבין ‡. מּדברים ּבין ה', מּקדׁשי להנֹות להדיֹוט ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאסּור

הּבית  ּבדק מּקדׁשי ּבין הּמזּבח, ּגּבי המקדש]על וכל [- ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
מעל. ה', מּקדׁשי ּפרּוטה ּבׁשוה ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָהּנהנה

ּבׂשר ·. ּכגֹון - הּקרּבנֹות מן ּבאכילה ׁשהּתרּו ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֻּדברים
הּלחם ׁשּתי אֹו ּדמן, זריקת אחר ואׁשם [של חּטאת ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָ

מעילה.שבועות] ּבהן אין - הּכבׂשים ׁשני ּדם זריקת ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאחר

מּתרין  והן הֹואיל - ּבהן וכּיֹוצא מאּלּו הּזר אכל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻאפּלּו
מעל. לא מהן הּנהנה ּכל ּבהן, להנֹות אדם ּבני ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלמקצת
ׁשעת  להן והיתה הֹואיל - ּבאכילה ונאסרּו נפסלּו ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָואפּלּו

מעילה. עליהן חּיבין אין ְֲִִֵֵֵֶֶַָָהּתר,
ּבזדֹו‚. הּקדׁשהּמֹועל מן ּׁשּפגם מה ּומׁשּלם לֹוקה, - ן ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

קרן]ּבראׁשֹו "לא [- ׁשּנאמר: מּזה מעילה, ׁשל ואזהרה . ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
מּפי  - "ּונדרי . . ּדגנ מעׂשר ,ּבׁשערי לאכל ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹתּוכל

רבינו]הּׁשמּועה ממשה לאֹוכל [מסורת אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְֵֶַַָָָָ
ּכל  לׁשאר הּדין והּוא לּׁשם; וכּלּה הֹואיל עֹולה, ְְְְִִִִֵַַַָָָָֻמּבׂשר
מּקדׁשי  ּבין מזּבח, מּקדׁשי ּבין - לבּדֹו לה' ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹקדׁש
מעל  לֹוקה. ּפרּוטה, ּבׁשוה מהן נהנה אם - הּבית ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבדק
איל  ּומביא חמׁש, ותֹוספת ּׁשּנהנה, מה מׁשּלם - ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשגגה
הּנקרא  הּוא וזה לֹו; ּומתּכּפר אׁשם, ּומקריבֹו סלעים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבׁשני
ה', מּקדׁשי ּבׁשגגה "וחטאה ׁשּנאמר: מעילֹות', ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָ'אׁשם
ואת  יׁשּלם, הּקדׁש מן חטא אׁשר ואת . . אׁשמֹו את ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוהביא
הבאת  עם חמׁש, ּבתֹוספת הּקרן וׁשּלּום וגֹו'". ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָֹחמיׁשתֹו

עׂשה. מצות - ְְֲִֵַַָָהּקרּבן
ואין „. הּכּפרה; מעּכבין האׁשם והבאת הּקרן ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּתׁשלּום

מעּכב  ואׁשם החמׁש איל - האׁשם" "ּבאיל ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מעּכב. החמׁש ואין ְְְְִֵֵֶַַַֹמעּכבין,

יצא ‰. לא - אׁשמֹו הביא ׁשּלא עד מעילתֹו נסּתּפק הביא . ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
הּקרּבן  ּומן הּתׁשלּומין מן ּפטּור - מעל לא אֹו מעל אם ְְִִִִַַַַַָָָָָֹלֹו
מֹוסיף  ּבֹו, נהנה ואם ההקּדׁש; ּכתחּלת הּוא והרי ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹוהחמׁש.
- ׁשהחמׁש ּפעמים, ּכּמה ּבארנּו ּוכבר החמׁש. על ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹחמׁש
חמּׁשה. וחמׁשֹו הּוא ׁשּיהיה עד הּקרן, מן מארּבעה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאחד

.Â מּדברי מעילה מּׁשּום עליהן חּיבין ׁשאין ּדברים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָיׁש
והּנהנה  סֹופרים; מּדברי ּבהן להנֹות אסּור אבל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָתֹורה,

ּבלבד  קרן מׁשּלם מביא ּבהן, ואינֹו חמׁש, מֹוסיף ואינֹו , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
ָָאׁשם.

.Ê- קּלים קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין מזּבח, קדׁשי ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָּכל
,ׁשֹור ּבבכֹור תעבד "לא ׁשּנאמר: ועבֹודה, ּבגּזה ְְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹאסּורין
והּגֹוזז  קדׁשים. לׁשאר הּדין והּוא ;"צאנ ּבכֹור תגז ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹולא

הּתֹורה  מן לֹוקה - ּבּצאן העֹובד אֹו הּׁשֹור אינֹואת ותֹולׁש ; ְִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
הּסיט  רחב ּכדי ׁשּיגזז עד לֹוקה ׁשאינֹו לי ויראה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹּכגֹוזז.

טוויה]ּכפּול מידת הּׁשּבת.[- מן חמּור זה יהיה לא - ְִִֶֶַַָָָֹ
.Áּבּה וכּיֹוצא ּבכֹור ספק ׁשהיא ּבהמה ּכגֹון קדׁשים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָספק

ועבֹודה  ּבגּזה אסּורין הן הרי ּבהן,- העֹובד אֹו והּגֹוזז ; ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
לֹוקה. ֵֶאינֹו

.Ëׁשּבארנּו ּכמֹו ונפּדת מּום ּבּה ׁשּנפל הקּדׁש -ּבהמת ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
עד  ּבאּסּורּה היא והרי ועבֹודה, ּבגּזה מּתרת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻאינּה
ּבּמה  ּבאכילה. הּתרה - ּפדיֹונּה אחר נׁשחטה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּתּׁשחט;
מּום  קדם אֹו מּומן, את הקּדׁשן ּבׁשּקדם אמּורים? ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּדברים
- לּמזּבח קבּוע מּום ּבעלת הּמקּדיׁש אבל להקּדׁשן; ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָעֹובר

מּדבריהםאינּה אּלא ועבֹודה ּבגּזה חכמים]אסּורה .[של ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּולהעבד; להּגזז לחּלין ותצא ּדבר, לכל ּכחּלין זֹו הרי - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָֻֻנפּדת
ּפי  על אף ּגּופן על חלה ׁשהּקדּׁשה והּמעׂשר, הּבכֹור מן ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֻחּוץ
להּגזז  לחּלין יֹוצאין ואינן מּתחּלתן, קבּועין מּומין ּבעלי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻׁשהן
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ויֹוצא  לׂשרפה. הּדׁשן לבית הּׁשאר ּומׁשּלח ּבּכלי, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָונֹותנן
לּמדּבר. ׂשעיר ׁשּיּגיע אחר - ׁשם וקֹורא נ ׁשים, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלעזרת
ּבגדי  ולֹובׁש וטֹובל, לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט מקּדׁש, ּכ ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָואחר

ה  ועֹוׂשה ורגליו; ידיו ּומקּדׁש ּבחּוץ,זהב, הּנעׂשה ּׂשעיר ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
העם, ואיל אילֹו ּומקריב הּיֹום. מּוסף קרּבנֹות מּכלל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָׁשהּוא
ּומקטיר  העם"; עלת ואת עלתֹו את ועׂשה "ויצא, ְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּבין  ׁשל ּתמיד ּומקריב הּנׂשרפין, וׂשעיר ּפר ׁשל ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהאמּורין

וטֹובל,הערּבים. זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט מקּדׁש, ּכ ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
ּומֹוציא  הּקדׁשים, לקדׁש ונכנס ּומקּדׁש; לבן, ּבגדי ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹולֹובׁש
וטֹובל, לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט מקּדׁש, ּכ ואחר והּמחּתה. ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָהּכף
ּבין  ׁשל קטרת ּומקטיר ּומקּדׁש; זהב, ּבגדי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹולֹובׁש
הּימים. ּכׁשאר הערּבים ּבין ׁשל הּנרֹות את ּומטיב ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהערּבים,
ולֹובׁש זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָואחר
ּביתֹו. עד אֹותֹו מלּוין העם וכל לביתֹו; ויֹוצא עצמֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָּבגדי

הּקדׁש מן ּבׁשלֹום ׁשּיצא על עֹוׂשה, היה טֹוב .ויֹום ְְִֶֶֶַַָָָָָֹ

ה  ¤¤ּפרק
.‡צרי ּבהיכל, ּבפנים לבן ּבבגדי ׁשעֹובד עבֹודֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּכל

ׁשּבארנּו הּסדר על מעׂשה לעׂשֹותן ּבהן הקּדים ואם ; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּכלּום. עׂשה לא - ְֲֵַָָֹלחברֹו

ׁשחפנּה·. עׂשה [לקח]קטרת לא - הּפר ׁשחיטת קדם ְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
ּכעבֹודת ּכלּו ּפנים צר - ּבעזרה ׁשהחפינה ּפי על אף ם; ְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

לא  - ּפר ׁשל ּדמֹו מּתן קדם ׁשּׁשחטֹו ׂשעיר וכן היא. ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּפנים
נכנס  ּדמֹו הרי ּבעזרה, ׁשהּׁשחיטה ּפי על אף ּכלּום; ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָעׂשה

ְִִלפנים.
הּיֹום,‚. עבֹודת קדם אֹותן ׁשעׂשה הּמּוספין וׂשעיר ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹאיל

ּכלּום  .אינן ְֵָ
יּזה „. - הּקדׁשים ּבקדׁש הּפר לדם הּׂשעיר ּדם ְְְֳִִִִֶֶַַַַַַָָָֹהקּדים

ויׁשחט  אחר, ׂשעיר יביא ּכ ואחר ּכמצותֹו; הּפר ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָֹמּדם
הראׁשֹון. ויּפסל ּכמצותֹו, הּקדׁשים ּבקדׁש מּדמֹו ויּזה ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹותֹו,

ּבּמּתנֹות הּפר לדם הּׂשעיר ּדם הדם]הקּדים הזיות -] ְְִִִַַַַַַָָָ
ׁשנּיה  ּפעם הּׂשעיר מּדם ויּזה יחזר הּפרכת, על ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹׁשּבהיכל

הּפר. ּדם ְַַַַָלאחר
.‰- הּקדׁשים ׁשּבקדׁש מּתנֹות ּגמר ׁשּלא עד הּדם ְְֳִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹנׁשּפ

הּקדׁשים  ּבקדׁש ּכּתחּלה ויּזה ויחזר אחר, ּדם ;יביא ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
.Â ּבּמּתנֹות והתחיל הּקדׁשים, ׁשּבקדׁש מּתנֹות ְְְֳִִִֶֶַַַַַָָָָֹּגמר

אחר, ּדם יביא - ּגמר ׁשּלא עד הּדם ונׁשּפ ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבהיכל,
ׁשּבהיכל  הּזיֹות מּתחּלת ;ּומתחיל ְְִִִֵֶַַַַָָ

.Ê,הּזהב מזּבח על לּתן והתחיל ׁשּבהיכל, מּתנֹות ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּגמר
ּומתחיל  אחר, ּדם יביא - ּגמר ׁשּלא עד הּדם ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹונׁשּפ

ּכּפר  ׁשּכּלן הּמזּבח; מּתנֹות הן מּתחּלת עצמן ּבפני .ה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
.Áצרי אינֹו - הּדם נׁשּפ ּכ ואחר הּמזּבח מּתנֹות ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָּגמר

אינּה החיצֹון מזּבח על הּׁשירים ׁשּׁשפיכת אחר; ּדם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלהביא
ּכל  ׁשּיגמר קדם ׁשּנׁשּפ הּוא הּפר ּדם ואם ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמעּכבת.
ּפעם  הּקטרת ויחּפן אחר, ּפר מביא זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹֹהּמּתנֹות
יביא  ּכ ואחר הּקטרת, ויקטיר הּפר, ׁשחיטת קדם ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשנּיה

מּמּנּו ויּזה .ּדמֹו ְִֶֶַָ

.Ë הּפר אּלא - הּדׁשן ּבבית נׂשרף ואין ּבגדים מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואין
הּכּפרה  נגמרה ׁשּבֹו האחרֹון, .הּזה ְְֲִֶֶַַַַָָָָ

.È- ההּזיֹות ׁשּיגמר קדם הּׂשעיר ּבדם הּפר ּדם לֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹנתערב
ונֹותן  וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה וׁשבע למעלה אחת ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָנֹותן
ּבמּתנה  נתערבּו ׂשעיר. לׁשם למּטה וׁשבע למעלה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָאחת
אחת  ונֹותן וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה אחת נֹותן - ְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַַָָאחרֹונה

ׂשעיר  לׁשם למּטה וׁשבע .למעלה ְְְְְִֵֶַַַָָָ
.‡È הּפר ּדם ּכֹוס הּוא איזה ידע ולא הּכֹוסֹות, ְְְִֵֶַַַַַָָֹנתחּלפּו

למעלה  אחת מהן מאחד נֹותן - הּׂשעיר ּדם ּכֹוס הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָואיזה
למּטה, וׁשבע למעלה אחת הּׁשני מן ונֹותן למּטה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָוׁשבע
נמצא  למּטה; וׁשבע למעלה אחת הראׁשֹון מן ונֹותן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָוחֹוזר

הּׂשעיר  מּדם ואחריו הּפר, מּדם ׁשּנתן מקֹום, .מּכל ְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָ
.·È ּבׁשּתי הּׂשעיר ּדם וקּבל כֹוסֹות, ּבׁשּתי הּפר מּדם ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָקּבל

הּפר  ּדם ּכֹוס נֹודע ולא הּכֹוסֹות, מקצת ונתערבּו ְְְְְִִַַַַָָָֹכֹוסֹות,
מן  ּכמצותן ההּזיֹות ּכל מּזה זה הרי - הּׂשעיר ּדם ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּכֹוס
על  מהן ׁשהּזה אּלּו ׁשירי וׁשֹופ נתערבּו, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּכֹוסֹות

לאּמה  יּׁשפכּו ׁשּנתערבּו, הּכֹוסֹות ואֹותן ּכּמצוה; [-היסֹוד ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ
העזרה] .תעלת

.‚Èאֹותֹו קֹונה ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על אף - הּכּפּורים יֹום ִִִֵֶֶַַַַָֹּפר
לֹו" אׁשר החּטאת "ּפר ׁשּנאמר: הפקיר מּׁשּלֹו, הּמקֹום - ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

ּבֹו להן היה לא ׁשאּלּו הּכהנים; אחיו לכל ּבֹו ְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹממֹונֹו
ּגדֹול  ּכהן מת אם ,לפיכ ּבֹו. מתּכּפרין היּו לא ְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹֻׁשּתפּות,
ּפר  מביא אינֹו ּתחּתיו ׁשעֹומד הּכהן - הּפר ׁשּיּׁשחט ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹקדם
ׁשּמתּו חּטאת ואינֹו ראׁשֹון; ׁשל את ׁשֹוחט אּלא ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאחר,
הּפר, את ׁשחט מתה. הרּבים חּטאת ׁשאין ׁשּתמּות, ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבעליה
זה  ּבדם נכנס האחר הּכהן - ּבדמֹו ׁשּיכּפר קדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּומת

ּבֹו. ְֵַּומכּפר
.„È ּבמראה ׁשוין ׁשּיהיּו מצותן - הּכּפּורים יֹום ׂשעירי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשני

ּובדמים במחירם]ּובקֹומה ּפי [- על אף ּכאחת; ּולקיחתן , ְְְְִִִַַַַָָָָ
- למחר ואחד הּיֹום מהן אחד לקח ּכׁשרים; ׁשוין, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשאינן

ְִֵּכׁשרים.
.ÂË זּוג יּקח מת, הגריל ׁשּלא עד אם - מהן אחד ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹמת

מּׁש ואם עליהן לּׁשני. ויגריל ׁשנים יביא - מת הגריל ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
אֹומר: ׁשם, ׁשל היה אם ׁשּמת: הּוא איזה ורֹואה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכּתחּלה,
היה  ואם ּתחּתיו'; יתקּים לּׁשם הּגֹורל עליו ׁשעלה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ'זה
לעזאזל  הּגֹורל עליו ׁשעלה 'זה יאמר: עזאזל, ׁשל ֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּמת

ּתחּתיו' -יתקּים ּבּסֹוף עליהן ׁשהגריל הּׁשנים מן והּׁשני . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
ׁשאין  לנדבה; ּדמיו ויּפלּו ויּמכר, מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹירעה

מתה. הּצּבּור ִֵַַַָחּטאת
.ÊË אחרים והפריׁש ׁשאבדּו, הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָּפר

ׁשּיסּתאבּו עד ירעּו - הראׁשֹונים ונמצאּו וקרבּו, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּתחּתיהן
במום] אם [יפסלו וכן לנדבה; ּדמיהן ויּפלּו ויּמכרּו, ,ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָ

הראׁשֹונים, יקרבּו - אּלּו ׁשּיקרבּו קדם הראׁשֹונים ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָֹנמצאּו
לנדבה; ּדמיהן ויּפלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד הּׁשנּיים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹוירעּו

מתה. הּצּבּור חּטאת ִֵֵֶַַַָׁשאין
.ÊÈ עֹובר מּום אפּלּו הּמׁשּתּלח, ּבּׂשעיר ּפֹוסל וכן הּמּום ; ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָ

לחֹולה  אּמֹו ׁשּנׁשחטה ּכגֹון - נפסל זמן, מחּסר נעׂשה ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָֻאם
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הּכּפּורים היום]ּביֹום לשוחטו אסור זה ׁשּדחּיתֹו[ומפני ; ְְִִִֶַָ
ׁשחיטתֹו. היא ְֲִִֵַָָלעזאזל

.ÁÈ ּפסּול - טרפה חי".היה "יעמד ׁשּנאמר: , ְֱֳֵֶֶַַַָָָָָ

.ËÈ,ּכתפֹו על מרּכיבֹו - להּל יכֹול ואינֹו הּׂשעיר, ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָחלה
ּבׁשּבת  ;ואפּלּו ְֲִַַָ

.Î אחר ּביד מׁשּלחֹו זה הרי - המׁשּלח .חלה ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָ
.‡Î ויֹוצא ונֹוטלֹו לּמקּדׁש, נכנס זה הרי - המׁשּלח ,נטמא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

נטמא. אפּלּו ׁשהּוכן, זה ּביד - עּתי" איׁש "ּביד ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:
.·Îוימיתּנּו אחריו ירד - מת ולא הּׂשעיר ונפל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּדחפֹו,

ׁשּממיתֹו ּדבר ּבהניה.ּבכל מּתרין זה ׂשעיר ואברי . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
.‚Îמּזה,[נפלה]נפחתה היה לא - היכל ׁשל ּתקרה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ

מֹועד". "ּבאהל ְֱֵֶֶֶַֹׁשּנאמר:
.„Îנתחּנ ׁשּלא נחנך]מזּבח עליו,[- יּזה לא - ּבּקטרת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

הּסּמים". קטרת "מזּבח ְְֱִִֶֶֶַַַַֹׁשּנאמר:
.‰Îעׁשן מעלה אֹו מּסּמניה אחד הּקטרת מן מין חסר -] ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

לעשן] ּכי עשב ימּות, "ולא ׁשּנאמר: עליה, מיתה חּיב -ְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹ
ּביאתֹו על מיתה חּיב וכן אראה". הקדשים]ּבענן [לקודש ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּבביאה ׁשגג אם ,לפיכ מצוה. שאסור ּבלא ידע שלא -] ְְְְִִִִַָָָָֹ
הקדשים] לקדש סתם ׁשּנכנס להיכנס אֹו ּבקטרת, ְְְִִִֵֶֶַֹוהזיד

מיתה. חּיב - החסרה עם ׁשלמה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּבקטרת
.ÂÎ- ּבהיכל ּכּזית הּקדׁשים קדׁש ׁשל הּקטרת מן ְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהקטיר

מיתה  .חּיב ִַָָ
.ÊÎוהּמחׁשבה עבֹודה, - הּקטרת [הפסולה]חפינת ְְֲֲֲִֶַַַַָָָֹ

ּבמחׁשבה; נפסלת לּקטרת הּגחלים חתּית וכן ּבּה; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּפֹוסלת
ּכקרּבן. קרּבן ְְְְִֵֶַָָָָׁשּמכׁשירי

.ÁÎ מּמּטה אֹו הּצדדין, מן אֹו אצּבעֹותיו, ּבראׁשי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָחפן
אֹו לזֹו, זֹו וקרבן זֹו ּובידֹו זֹו ּבידֹו ׁשחפן אֹו ְְְְְְֵֶַַָָָָָָלמעלן,
חברֹו ׁשחפן אֹו ואספּה, הארץ על מּידֹו קטרת ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּנתּפּזרה

לחפניו  ראׁשֹון ונתן ּׁשחפן ּבמה ׁשני ונכנס ומת ׁשחפן אֹו , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
הרצה. הקטיר, ואם יקטיר; ולא ספק, אּלּו ּכל -ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֻ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-dcearxtq
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ּוׁשּתים  עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹיׁש
(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא הּמֹועל מצוֹות לׁשּלם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹ

הּמֹועל; ּדין הּוא וזה וקרּבן, חמׁש ּבתֹוספת חטא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאׁשר
ּובאּור  קדׁשים. לגז ׁשּלא (ג) ּבקדׁשים; לעבד ׁשּלא ְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹֹֹ(ב)

אּלּו. ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א  ¤¤ּפרק
הּקרבין ‡. מּדברים ּבין ה', מּקדׁשי להנֹות להדיֹוט ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאסּור

הּבית  ּבדק מּקדׁשי ּבין הּמזּבח, ּגּבי המקדש]על וכל [- ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
מעל. ה', מּקדׁשי ּפרּוטה ּבׁשוה ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָהּנהנה

ּבׂשר ·. ּכגֹון - הּקרּבנֹות מן ּבאכילה ׁשהּתרּו ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֻּדברים
הּלחם ׁשּתי אֹו ּדמן, זריקת אחר ואׁשם [של חּטאת ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָ

מעילה.שבועות] ּבהן אין - הּכבׂשים ׁשני ּדם זריקת ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאחר

מּתרין  והן הֹואיל - ּבהן וכּיֹוצא מאּלּו הּזר אכל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻאפּלּו
מעל. לא מהן הּנהנה ּכל ּבהן, להנֹות אדם ּבני ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלמקצת
ׁשעת  להן והיתה הֹואיל - ּבאכילה ונאסרּו נפסלּו ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָואפּלּו

מעילה. עליהן חּיבין אין ְֲִִֵֵֵֶֶַָָהּתר,
ּבזדֹו‚. הּקדׁשהּמֹועל מן ּׁשּפגם מה ּומׁשּלם לֹוקה, - ן ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

קרן]ּבראׁשֹו "לא [- ׁשּנאמר: מּזה מעילה, ׁשל ואזהרה . ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
מּפי  - "ּונדרי . . ּדגנ מעׂשר ,ּבׁשערי לאכל ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹתּוכל

רבינו]הּׁשמּועה ממשה לאֹוכל [מסורת אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְֵֶַַָָָָ
ּכל  לׁשאר הּדין והּוא לּׁשם; וכּלּה הֹואיל עֹולה, ְְְְִִִִֵַַַָָָָֻמּבׂשר
מּקדׁשי  ּבין מזּבח, מּקדׁשי ּבין - לבּדֹו לה' ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹקדׁש
מעל  לֹוקה. ּפרּוטה, ּבׁשוה מהן נהנה אם - הּבית ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבדק
איל  ּומביא חמׁש, ותֹוספת ּׁשּנהנה, מה מׁשּלם - ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשגגה
הּנקרא  הּוא וזה לֹו; ּומתּכּפר אׁשם, ּומקריבֹו סלעים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבׁשני
ה', מּקדׁשי ּבׁשגגה "וחטאה ׁשּנאמר: מעילֹות', ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָ'אׁשם
ואת  יׁשּלם, הּקדׁש מן חטא אׁשר ואת . . אׁשמֹו את ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוהביא
הבאת  עם חמׁש, ּבתֹוספת הּקרן וׁשּלּום וגֹו'". ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָֹחמיׁשתֹו

עׂשה. מצות - ְְֲִֵַַָָהּקרּבן
ואין „. הּכּפרה; מעּכבין האׁשם והבאת הּקרן ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּתׁשלּום

מעּכב  ואׁשם החמׁש איל - האׁשם" "ּבאיל ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מעּכב. החמׁש ואין ְְְְִֵֵֶַַַֹמעּכבין,

יצא ‰. לא - אׁשמֹו הביא ׁשּלא עד מעילתֹו נסּתּפק הביא . ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
הּקרּבן  ּומן הּתׁשלּומין מן ּפטּור - מעל לא אֹו מעל אם ְְִִִִַַַַַָָָָָֹלֹו
מֹוסיף  ּבֹו, נהנה ואם ההקּדׁש; ּכתחּלת הּוא והרי ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹוהחמׁש.
- ׁשהחמׁש ּפעמים, ּכּמה ּבארנּו ּוכבר החמׁש. על ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹחמׁש
חמּׁשה. וחמׁשֹו הּוא ׁשּיהיה עד הּקרן, מן מארּבעה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאחד

.Â מּדברי מעילה מּׁשּום עליהן חּיבין ׁשאין ּדברים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָיׁש
והּנהנה  סֹופרים; מּדברי ּבהן להנֹות אסּור אבל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָתֹורה,

ּבלבד  קרן מׁשּלם מביא ּבהן, ואינֹו חמׁש, מֹוסיף ואינֹו , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
ָָאׁשם.

.Ê- קּלים קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין מזּבח, קדׁשי ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָּכל
,ׁשֹור ּבבכֹור תעבד "לא ׁשּנאמר: ועבֹודה, ּבגּזה ְְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹאסּורין
והּגֹוזז  קדׁשים. לׁשאר הּדין והּוא ;"צאנ ּבכֹור תגז ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹולא

הּתֹורה  מן לֹוקה - ּבּצאן העֹובד אֹו הּׁשֹור אינֹואת ותֹולׁש ; ְִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
הּסיט  רחב ּכדי ׁשּיגזז עד לֹוקה ׁשאינֹו לי ויראה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹּכגֹוזז.

טוויה]ּכפּול מידת הּׁשּבת.[- מן חמּור זה יהיה לא - ְִִֶֶַַָָָֹ
.Áּבּה וכּיֹוצא ּבכֹור ספק ׁשהיא ּבהמה ּכגֹון קדׁשים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָספק

ועבֹודה  ּבגּזה אסּורין הן הרי ּבהן,- העֹובד אֹו והּגֹוזז ; ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
לֹוקה. ֵֶאינֹו

.Ëׁשּבארנּו ּכמֹו ונפּדת מּום ּבּה ׁשּנפל הקּדׁש -ּבהמת ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
עד  ּבאּסּורּה היא והרי ועבֹודה, ּבגּזה מּתרת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻאינּה
ּבּמה  ּבאכילה. הּתרה - ּפדיֹונּה אחר נׁשחטה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּתּׁשחט;
מּום  קדם אֹו מּומן, את הקּדׁשן ּבׁשּקדם אמּורים? ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּדברים
- לּמזּבח קבּוע מּום ּבעלת הּמקּדיׁש אבל להקּדׁשן; ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָעֹובר

מּדבריהםאינּה אּלא ועבֹודה ּבגּזה חכמים]אסּורה .[של ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּולהעבד; להּגזז לחּלין ותצא ּדבר, לכל ּכחּלין זֹו הרי - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָֻֻנפּדת
ּפי  על אף ּגּופן על חלה ׁשהּקדּׁשה והּמעׂשר, הּבכֹור מן ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֻחּוץ
להּגזז  לחּלין יֹוצאין ואינן מּתחּלתן, קבּועין מּומין ּבעלי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻׁשהן
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להרּביע ואסּור לעֹולם. ּובפסּולי [לזווג]ּולהעבד ּבבכֹור ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָ
ְִַָֻהּמקּדׁשין.

.È הּׂשער לתלׁש להראֹות מּתר ּכדי הּקדׁשים מן לכּתחּלה ְְְְְְֳִִִִֵֵַַַַָָָָֹֻ
הּבהמה  מן ׁשּנׁשר אֹו ׁשּתלׁש הּׂשער ואֹותֹו לממחה; ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמּום
לאחר  אפּלּו ּבהניה אסּור זה הרי - והּמעׂשר הּבכֹור מן ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָאֹו

אֹותן יׁשהה ׁשּמא ּגזרה מּומן; מּפני [בחיים,ׁשּיּׁשחטּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
צמרם] לכּפרהשינשור ּבאין ואינן הֹואיל מזדרז , [אינו ְְִִֵַָָָָ

מּתר לשוחטן] - והאׁשם החּטאת מן הּנֹוׁשר צמר אבל .ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
הן  ּולכּפרה הֹואיל מּומן; מּפני ׁשחיטתן לאחר ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָּבהניה
זה  הרי - העֹולה מן נתלׁש ואם אֹותן. מׁשהה אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבאין,
הרי  - מּום ּבהן ׁשּנפל אחר הּקדׁשים מן ׁשּיּתלׁש וכל ְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹספק.
הּבכֹור  מן חּוץ ּבידֹו; ּתלׁש לא ׁשהרי ּבהניה, מּתר ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹֻהּוא
אסּור  מּום, ּבֹו ׁשּנפל אחר מּמּנּו הּנתלׁש ׁשאף - ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָוהּמעׂשר

ֲַָָּבהניה.
.‡È מּכאן הּׂשער ּתֹולׁש מקּדׁשין, ׁשאר אֹו ּבכֹור ְְְִִֵֵֵַַָָָָֻהּׁשֹוחט

יזיזּנּו ׁשּלא ּובלבד - לּסּכין מקֹום לעׂשֹות השער]ּומּכאן -] ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹ
ְִמּמקֹומֹו.

.·È מּדברי ועבֹודה ּבגּזה אסּורין הּבית בדק ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָקדׁשי
חכמים]סֹופרים -],לפיכ אסּורין. אינן הּתֹורה מן אבל ; ְְֲֲִִִִֵַָָָָ

אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, אינֹו - ּבהן העֹובד אֹו אֹותן ֲִֵֵֵֶֶַַָָָָהּגֹוזז
מרּדּות. ְַַַמּכת

.‚È מּדברי ּבעבֹודה אסּורה אּמֹו - לּמזּבח עּבר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֻהּמקּדיׁש
ּבּה. ּגזרּו העּבר, את מכחׁשת ׁשעבֹודתּה מּפני ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻסֹופרים;

לּולד  הפסד ּבזה ׁשאין ּבגּזה, מּתרת היא הקּדיׁשוהרי . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
הרי  - לּמזּבח ּבין הּבית לבדק ּבין הּבהמה, מן אחד ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאבר
אינּה אֹו ועבֹודה ּבגּזה ּכּלּה אסּורה אם ספק ְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָָֻהּדבר

עליה. לֹוקין אין לפיכ ְֲִִֵֶָָָָאסּורה;

ה'תשע"ד  תמוז ז' קודש שבת יום

ב  ¤¤ּפרק
הּדם ‡. ׁשּיּזרק עד ּבהן מֹועלין אין - קּלים נזרק קדׁשים . ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבאמּוריהן מֹועלין - חשובים הּדם וחלקים [אברים ְֲִֵֵֶַָ
הּדׁשןהמוקטרים] לבית ׁשּיצאּו אפרם]עד פינוי עד -]; ְְֵֵֶֶֶַַ

ּכמֹו הּנאכל, ּבדבר מֹועלין ואין לאּׁשים, הן ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהרי
זריקה  קדם לּמזּבח ׁשּלהן האמּורין העלה אפּלּו ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּבארנּו.
לחּוץ  אמּוריהן הֹוציא הּדם. ׁשּיּזרק עד ּבהן מֹועלין אין -ֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

לעזרה] חוץ ׁשּיּזרק [- עד ּבהן מֹועלין אין - זריקה ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹקדם
החזירן, ולא ּבחּוץ הן ׁשעדין ּפי על אף - הּדם נזרק ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּדם.
ּבין  להקל ּבין לּיֹוצא מֹועלת ׁשהּזריקה ּבהן; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמֹועלין

ְְִַלהחמיר.
ׁשּיּזרק ·. עד מּׁשהקּדׁשּו ּבהן מֹועלין - קדׁשים קדׁשי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּכל

עד  לאּׁשים, ׁשּכּלֹו ּבדבר ּבהן מֹועלין - הּדם נזרק ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻהּדם.
ּכמֹוׁשּיּׂשרף  הּנאכל, ּבדבר מֹועלין ואין הּדׁשן; לבית ויצא ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ּבהמה ‚. עֹולת ואחד העֹוף עֹולת אחד העֹולה, ,ּכיצד? ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָ

המנחה]והּקמץ מן והּלבֹונה[הקרב למנחות], עשב ,[מין ְְְֶַַָֹ

והחבּתין ּכהנים, חביתין]ּומנחת נסכים [מנחת ּומנחת , ְְְְֲֲִִִִִִַַַָֹ
הקרבנות] עם עד [הבאה הקּדׁשן, מּׁשעת ּבהן מֹועלין -ְְֲִִֵֶֶַַָָ

הּדׁשן. לבית הּמזּבח על ׂשרפתן אחר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיצאּו
ּבהן „. מֹועלין - הּנׂשרפין  ּוׂשעירים הּנׂשרפין ּפרים ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָוכן

הּדׁשן  ּבבית ׂשרפתן ותּגמר ׁשּיּׂשרפּו עד הקּדׁשן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּׁשעת
ּבבית  והּוא ּבֹו מֹועלין - ׁשיּתֹו קדם אבל הּבׂשר; ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹויּתֹו

.הּדׁשן  ֶֶַ
ׁשּתעׂשה ‰. עד מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין אדּמה ּפרה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻוכן

ּבּה:אפר  נאמר הרי הּבית, בדק ּכקדׁשי ׁשהיא ּפי על אף ; ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבאפר  אדם ימעל ׁשּלא הּוא, ּדין ּבית ּותנאי היא". ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ"חּטאת

.ּפרה  ָָ
.Â ּבכּלן מֹועלין - צּבּור ׁשלמי וזבחי ואׁשם, ּבהמה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻחּטאת

ּבאמּוריהן  מֹועלין - הּדם נזרק הּדם. ׁשּיּזרק עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמּׁשהקּדׁשּו
ּבּבׂשר  מֹועלין ואין הּדׁשן; לבית ׁשּיצאּו חּטאת עד וכן . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

דמּה הּזה דמּה. ׁשּיּזה עד מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין  - ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻהעֹוף
ּבמראתּה להנֹות אסּור אבל מעילה, ּבּה אין [מצבור - ְְְֲִֵֵָָָָָָָֻ

מעל.הפסולת] לא הּזיה, אחר ּבהן והּנהנה ְְֱֶֶֶַַַַַָָָָָָֹונֹוצתּה;
.Ê ׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָֻהּמנחֹות

הּקמץ  קרב הּקמץ; ׁשּיקטיר עד ׁשרת, ּבכלי נתקּדׁשּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹלא
ּבאכילה  הּׁשירים הּתרּו חסרּו- אֹו הּׁשירים נפסלּו ואם . ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָֻ

מּתרת  אינּה זֹו והקטרה הֹואיל - הּקמץ הקטיר ּכ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחר
אֹו מעילה ידי יצאּו אם ספק הּדבר הרי ּבאכילה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָהּׁשירים

יצאּו. ְָֹלא
.Á ׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁש, ּבֹו מֹועלין - הּפנים ְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֻלחם

הּתר  - הּבזיכין הקטיר הּבזיכין; ׁשּיקטיר עד נאפה, ְְֱִִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻלא
קדם  מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - הּלחם ׁשּתי וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻּבאכילה.
הּתרּו - הּכבׂשים ּדם נזרק הּכבׂשים; ּדם ׁשּיּזרק עד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּיאפּו,

.ּבאכילה  ֲִַָ
.Ë לּׁשיתין ירדּו מּׁשהקּדׁשּו; ּבהן מֹועלין - ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָֻהּנסכים

המזבח][תעלות  ּבחג תחת ׁשּמנּסכין מים ּבהן. מֹועלין אין ,ְְְֲִִִֵֶֶַַַָ
ּבהן; נהנין אין זהב, ׁשל ּבּכד ׁשהן זמן ּכל - ְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּסּכֹות
ּבכּלן, מֹועלין - ּבּצלֹוחית אֹותן נתנּו מעל. לא ְְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָֹֻוהּנהנה,

הּנסכים. מּכלל הן ְְֲִִֵֵֶַַָׁשהרי
.È עד ּבכלי, מּׁשהק ּדׁש ּבֹו מֹועלין - מצרע ׁשל ׁשמן ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָֹֻלֹוג

ולא  נהנין לא - האׁשם ּדם נזרק האׁשם; ּדם ְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּיּזרק
מּתנֹותיו מּמּנּו ׁשּיּתנּו עד עבודתו]מֹועלין, שתעשה -]; ְְֲִִִֶֶַַָ

ּכבׂשר  ּבאכילה, הּׁשירים הּתרּו - הּמּתנֹות מּמּנּו ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֻנתנּו
ואׁשם. ְַָָָחּטאת

.‡È לפני ּבין ּבֹו, מֹועלין אין - הּקדׁשים ׁשחיטת ּדמי ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָּכל
לנחל  יצא קדרֹון; לנחל ׁשּיצא עד ּכּפרה, לאחר ּבין ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָּכּפרה
ודמיו  לגּנֹות, נמּכר ׁשהיה מּפני ּבֹו, מֹועלין - ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָקדרֹון

אסּור הקּדׁש הּוא הרי - קדׁשים לבהמת ּדם הּמּקיז אבל . ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
דם, ּבלא לחיֹות יכֹולה ואינּה הֹואיל ּבֹו; ּומֹועלין ְְְְֲֲִִִֵַָָָָָֹּבהניה,

ּכגּופּה. הּוא ְֲֵָהרי
.·È מּקדׁשי ׁשּפרׁשּו והּטלפים והּקרנים והּגידים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהעצמֹות

לאחר  ּפרׁשּו ּבהן; מֹועלין - ּדמים זריקת לפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָקדׁשים
ּבהן  מֹועלין אין - ּדמים ׁשּפרׁשּוזריקת העֹולה עצמֹות . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
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ׁשהּזריקה  זריקה; לאחר ּבהן מֹועלין אין - זריקה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלפני
ז  אחר ּפרׁשּו ואם אֹותן. לעֹולם.מּתרת ּבהן מֹועלין - ריקה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּפקעּו העֹולה חצֹות [קפצו]עצמֹות קדם - הּמזּבח מעל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
אף  ּבהן; מֹועלין אין חצֹות, לאחר ּבהן; מֹועלין ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּלילה,
נעׂשּו הּלילה, חצי ׁשהּגיע ּכיון - חצֹות קדם ׁשּפקעּו ּפי ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹעל

אפר. ונעׂשּו ׁשּנתאּכלּו ּכמי האברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּכל
.‚È לאחר ּבין חצֹות לפני ּבין הּמזּבח, מעל ׁשּפקעה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּגחלת

מֹועלין  ולא נהנין לא - בדק חצֹות קדׁשי ׁשל ּגחלת אבל ; ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ
מֹועלין. ולא נהנין לא - והּׁשלהבת ּבּה. מֹועלין - ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֹהּבית

.„Èהּדׁשן [אפר]ּדׁשן הרמת קדם ּבין החיצֹון, הּמזּבח ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּבֹו. מֹועלין - הרמה אחר ֲֲִֵַַָָּבין

.ÂË ולא נהנין לא - הּמנֹורה ודּׁשּון הּפנימי הּמזּבח ְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָֹֹּדּׁשּון
.מֹועלין  ֲִ

.ÊË ּבין - מּום ּבעלת ׁשהיא קדׁשים קדׁשי ּבהמת ְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל
למּום  הקּדׁשּה ׁשּקדם ּבין להקּדׁשּה, קבּוע מּום ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּקדם

זמן מחּסר היתה ואפּלּו יום קבּוע, מח' פחות [כגון: ְְְֲִַַַַָָָֻ
להקריבו] שאסור - עד ללידתו מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין -ְְֲִִֶֶַָֻ

ּתֹורין אבל יֹונה [קטנים]ׁשּיּפדּו. ּובני זמּנן, הּגיע ׁשלא ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
להנֹות  ׁשאסּור ּפי על אף - מזּבח קדׁשי והן זמּנן, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשעבר
הן  הרי לפדיֹון, ראּויין ואינן הֹואיל מעל; לא הּנהנה ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבהן,

ּבהן. מֹועלין אין לפיכ הּמתֹות; ְֲִִֵֵֶַַַָָָּכחּטאֹות

ג  ¤¤ּפרק
אבל ‡. ּתֹורה, ּדבר מעילה ידי יצאּו - ׁשּמתּו מזּבח ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָקדׁשי

סֹופרים מּדברי ּבהן נפסלּו[חכמים]מֹועלין אם וכן . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָ
מֹועלין  - ּבארנּום ׁשּכבר הּקרּבנֹות, ּבהן ׁשּיּפסלּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבדברים
היה  ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה סֹופרים. מּדברי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּבהן
לקדׁשי  היה אם אבל ּכהנים; לאכילת הּתר ׁשעת ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלהן
ונאסרּו נפסלּו ּכ ואחר הּתר, ׁשעת הּנאכלין ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָקדׁשים
ּבאֹותֹו מֹועלין אין אחת, ׁשעה והּתרּו הֹואיל - ְְְֲֲִִִֵַַַָָָֻּבאכילה
קדׁשי  ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאכילה ראּוי ׁשהיה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּדבר
ּכגֹון  - ּכהלכתֹו לּמזּבח הּדם ׁשּיּגיע קדם ׁשּנפסלּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹקדׁשים
ׁשּׁשחטן  אֹו ּבּצפֹון, ׁשּקּבל ּפי על אף ּבּדרֹום, ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּׁשחטן
אֹו ּבּלילה, וזרק ּבּיֹום ׁשּׁשחט אֹו ּבּדרֹום, וקּבל ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָּבּצפֹון
אֹו הּזמן ּבמחׁשבת ׁשעׂשאן אֹו ּבּיֹום, וזרק ּבּלילה ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשּׁשחט

הּמקֹום ב ּבמחׁשבת לאכלה שלא שחשב או [- זמנה ְֲֶֶַַָ
הּפסּוליןבמקומה] ׁשּקּבלּו אֹו על [לעבודה], אף ּדמן את ְְִִֶֶַַַָָ

ּפי  על אף ּפסּולין ׁשּזרקּוהּו אֹו ּכׁשרים, ׁשּזרקּוהּו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָּפי
ּכּלֹו הּדם אֹו הּבׂשר ׁשּיצא אֹו ּכׁשרים, [חוץ ׁשּקּבלּוהּו ְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

מֹועלין לעזרה] אּלּו ּבכל - הּדם ׁשּלן אֹו הּדם, זריקת ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹקדם
הּגיע  אם אבל הּתר. ׁשעת להן היה לא ׁשהרי לעֹולם, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּבכּלן
אֹו האמּורין, אֹו הּבׂשר לן ּכ ואחר ּכמצותֹו, לּמזּבח ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהּדם

האמּורין אֹו הּבׂשר המוקטרים]ׁשּנטמא ׁשּיצא [חלקים אֹו , ְִִֵֶֶַָָָָָָ
קדם  הּבׂשר מקצת ׁשּיצא אֹו לחּוץ, האמּורין אֹו ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהּבׂשר
ּבׁשאר  מֹועלין אין ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּבכל - ּדמים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָזריקת
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאכילה, הּתר ׁשעת לֹו היה ׁשהרי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבׂשרן;

הּכׁשרים ·. וחזרּו ּוזרקּוהּו, הּדם את הּפסּולין ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָקּבלּו

ּדם ׁשאר וקּבלּו בו]לעבֹודה, אין [שיצא - ּוזרקּוהּו הּנפׁש ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָ
הּנפׁש ּדם ׁשאר עֹוׂשין הּפסּולין ׁשאין ּבבׂשרן; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמֹועלין

לזריקה]ׁשירים שפסולין וראּוי [- הֹואיל - הּטמא מן חּוץ , ְְִִִֵַָָָ
ׁשירים. הּדם ׁשאר עֹוׂשה צּבּור, ְְֲִִֶַַַָָָלעבֹודת

הּכׁשר ‚. ׁשחזר ּפי על אף - וזרק הּטמא קּבל ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּכיצד?
ׁשעת  להן היתה לא אּלּו הרי ּוזרקֹו, הּנפׁש ּדם ׁשאר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוקּבל
זריקת  ואין הּוא, ׁשירים הּדם ׁשּזה ּבכּלן; ּומֹועלין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהּתר,

מֹועלת  מעילה הּׁשירים קּלים ּבקדׁשים ׁשאין ּבארנּו, ּכבר . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּתהיה  והּוא - הּדם זריקת אחר מאמּוריהן חּוץ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלעֹולם,

ׁשּנתּפּגלּו קּלים קדׁשים אבל הּמֹועלת. -[ונפסלו]זריקה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָ
אם  וכן ּבאמּוריהן; מֹועלין אין הּדם, ׁשּנזרק ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאף
מֹועלין  אין ּוזרקֹו, ׁשהחזירֹו ּפי על אף - הּדם ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָיצא

ִֵָּבאמּורין.
ּותמּורתּה„. חּטאת ולד ּכגֹון הּמתֹות, חּטאֹות [-ּכל ְְְֵַַַַָָָָָ

שניהם] ונתקדשו - אחרת בבהמה קרבן ּבהן החליף ְֵֶַָוכּיֹוצא
מעל. לא נהנה, ואם ּבהן; להנֹות אסּור -ְֱִֵֶֶַָָָָָֹ

חּטאת‰. -[שדינה]וכל מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ׁשּתרעה ְְִִֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּתּפדה. עד ּבּה ֲִִֶֶַָָמֹועלין

.Â ואחר ּתחּתיה, אחרת והפריׁש ואבדה חּטאתֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמפריׁש
ׁשּתיהן  וׁשחט עֹומדֹות, ׁשּתיהן והרי הראׁשֹונה, נמצאת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכ
זֹו ּבבׂשר לא מֹועלין אין - מהן אחת ּדם וזרק ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹּכאחת,
ראּוי  ׁשאינֹו ּפי על ואף חברּתּה, ּבבׂשר ולא ּדמּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנזרק
זֹורק. מּזה רצה ואם זֹורק מּזה רצה ואם הֹואיל ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָלאכילה,
חברּתּה, לבׂשר מֹועיל ּדמּה אין - זֹו אחר זֹו ׁשחט אם ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָאבל
הראּויה  ׁשעה לּה היתה לא ׁשהרי זריקה; לאחר ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹואפּלּו

ּבׂשרּה .להּתר ְְֵֶָָ
.Ê ׁשּנפ העֹוף עֹולת אֹו העֹוף חּטאת עׂשּיתּהּכל ּבׁשּנּוי סלה ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָ

ּבּה מֹועלין - עׂשּיתּה מקֹום ּבׁשּנּוי העֹוף אֹו מעֹולת חּוץ , ְְֲֲִִִֵַָָָָ
ּפי  על ׁשאף חּטאת; לׁשם חּטאת ּכמליקת למּטה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנמלקה

חֹובה לׁשם לּבעלים עלת קרבנם]ׁשּלא חובת אין [- , ְְִֵֵֶַָָָָֹ
וׁשּנה  עׂשּיתּה, ּומקֹום ׁשמּה וׁשּנה הֹואיל - ּבּה ְְְְֲֲִִִִִָָָָָָמֹועלין

מעילה. ּבֹו ׁשאין ּדבר לׁשם ְְֲִֵֵֶֶַָָָָמעׂשיה
.Áׁשּנתּפּגלה ּבמחׁשבת [ונפסלה]מנחה ׁשּנעׂשית אֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ

במקומה]הּמקֹום לא לאכלה שחשב הּלחם [- ׁשּתי וכן , ְְֵֵֶֶַַָ
שבועות] ׁשּנפסלּו[של אֹו ׁשּנתּפּגלּו הּפנים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָולחם

להן  היתה לא ׁשהרי ּבהן, מֹועלין - הּמקֹום ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבמחׁשבת
הּתר. ְֵֶַׁשעת

.Ëקמץ לחּוץ[ממנחה]וכן לעזרה]ׁשּיצא חוץ לן,[- אֹו ְֵֶֶַָָָֹ
ׁשם  היתה לא ׁשהרי ּבּׁשירים, מֹועלין - והקטירֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֹוחזר
מֹועלין  אין - והקטירֹו הּקמץ נטמא אם אבל  הּתר; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשעת

ׁשהּציץ הגדול]ּבּׁשירים; הכהן על [מכפר]מרּצה[של ְְִִֶֶַַַַָ
יצאּו הּיֹוצא. על ולא הּלן על לא מרּצה ואינֹו ְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹהּטמא,
ּפי  על אף - הּקמץ הקטיר ּכ ואחר נטמאּו, אֹו ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹהּׁשירים
הּקמץ  קרב ׁשהרי ּבהן, מֹועלין אין - ּבאכילה אסּורין ֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהן

ְְִָּכמצותֹו.
.È קד מּקדׁשי אֹוהּנהנה ּדמן, זריקת לפני ּכּלן ׁשים ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

מן [אברי]מאמּורי ׁשּנהנה אֹו זריקה, לאחר קּלים קדׁשים ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
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להרּביע ואסּור לעֹולם. ּובפסּולי [לזווג]ּולהעבד ּבבכֹור ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָ
ְִַָֻהּמקּדׁשין.

.È הּׂשער לתלׁש להראֹות מּתר ּכדי הּקדׁשים מן לכּתחּלה ְְְְְְֳִִִִֵֵַַַַָָָָֹֻ
הּבהמה  מן ׁשּנׁשר אֹו ׁשּתלׁש הּׂשער ואֹותֹו לממחה; ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמּום
לאחר  אפּלּו ּבהניה אסּור זה הרי - והּמעׂשר הּבכֹור מן ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָאֹו

אֹותן יׁשהה ׁשּמא ּגזרה מּומן; מּפני [בחיים,ׁשּיּׁשחטּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
צמרם] לכּפרהשינשור ּבאין ואינן הֹואיל מזדרז , [אינו ְְִִֵַָָָָ

מּתר לשוחטן] - והאׁשם החּטאת מן הּנֹוׁשר צמר אבל .ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
הן  ּולכּפרה הֹואיל מּומן; מּפני ׁשחיטתן לאחר ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָּבהניה
זה  הרי - העֹולה מן נתלׁש ואם אֹותן. מׁשהה אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבאין,
הרי  - מּום ּבהן ׁשּנפל אחר הּקדׁשים מן ׁשּיּתלׁש וכל ְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹספק.
הּבכֹור  מן חּוץ ּבידֹו; ּתלׁש לא ׁשהרי ּבהניה, מּתר ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹֻהּוא
אסּור  מּום, ּבֹו ׁשּנפל אחר מּמּנּו הּנתלׁש ׁשאף - ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָוהּמעׂשר

ֲַָָּבהניה.
.‡È מּכאן הּׂשער ּתֹולׁש מקּדׁשין, ׁשאר אֹו ּבכֹור ְְְִִֵֵֵַַָָָָֻהּׁשֹוחט

יזיזּנּו ׁשּלא ּובלבד - לּסּכין מקֹום לעׂשֹות השער]ּומּכאן -] ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹ
ְִמּמקֹומֹו.

.·È מּדברי ועבֹודה ּבגּזה אסּורין הּבית בדק ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָקדׁשי
חכמים]סֹופרים -],לפיכ אסּורין. אינן הּתֹורה מן אבל ; ְְֲֲִִִִֵַָָָָ

אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, אינֹו - ּבהן העֹובד אֹו אֹותן ֲִֵֵֵֶֶַַָָָָהּגֹוזז
מרּדּות. ְַַַמּכת

.‚È מּדברי ּבעבֹודה אסּורה אּמֹו - לּמזּבח עּבר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֻהּמקּדיׁש
ּבּה. ּגזרּו העּבר, את מכחׁשת ׁשעבֹודתּה מּפני ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻסֹופרים;

לּולד  הפסד ּבזה ׁשאין ּבגּזה, מּתרת היא הקּדיׁשוהרי . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
הרי  - לּמזּבח ּבין הּבית לבדק ּבין הּבהמה, מן אחד ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאבר
אינּה אֹו ועבֹודה ּבגּזה ּכּלּה אסּורה אם ספק ְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָָֻהּדבר

עליה. לֹוקין אין לפיכ ְֲִִֵֶָָָָאסּורה;

ה'תשע"ד  תמוז ז' קודש שבת יום

ב  ¤¤ּפרק
הּדם ‡. ׁשּיּזרק עד ּבהן מֹועלין אין - קּלים נזרק קדׁשים . ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבאמּוריהן מֹועלין - חשובים הּדם וחלקים [אברים ְֲִֵֵֶַָ
הּדׁשןהמוקטרים] לבית ׁשּיצאּו אפרם]עד פינוי עד -]; ְְֵֵֶֶֶַַ

ּכמֹו הּנאכל, ּבדבר מֹועלין ואין לאּׁשים, הן ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהרי
זריקה  קדם לּמזּבח ׁשּלהן האמּורין העלה אפּלּו ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּבארנּו.
לחּוץ  אמּוריהן הֹוציא הּדם. ׁשּיּזרק עד ּבהן מֹועלין אין -ֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

לעזרה] חוץ ׁשּיּזרק [- עד ּבהן מֹועלין אין - זריקה ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹקדם
החזירן, ולא ּבחּוץ הן ׁשעדין ּפי על אף - הּדם נזרק ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּדם.
ּבין  להקל ּבין לּיֹוצא מֹועלת ׁשהּזריקה ּבהן; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמֹועלין

ְְִַלהחמיר.
ׁשּיּזרק ·. עד מּׁשהקּדׁשּו ּבהן מֹועלין - קדׁשים קדׁשי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּכל

עד  לאּׁשים, ׁשּכּלֹו ּבדבר ּבהן מֹועלין - הּדם נזרק ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻהּדם.
ּכמֹוׁשּיּׂשרף  הּנאכל, ּבדבר מֹועלין ואין הּדׁשן; לבית ויצא ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ּבהמה ‚. עֹולת ואחד העֹוף עֹולת אחד העֹולה, ,ּכיצד? ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָ

המנחה]והּקמץ מן והּלבֹונה[הקרב למנחות], עשב ,[מין ְְְֶַַָֹ

והחבּתין ּכהנים, חביתין]ּומנחת נסכים [מנחת ּומנחת , ְְְְֲֲִִִִִִַַַָֹ
הקרבנות] עם עד [הבאה הקּדׁשן, מּׁשעת ּבהן מֹועלין -ְְֲִִֵֶֶַַָָ

הּדׁשן. לבית הּמזּבח על ׂשרפתן אחר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיצאּו
ּבהן „. מֹועלין - הּנׂשרפין  ּוׂשעירים הּנׂשרפין ּפרים ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָוכן

הּדׁשן  ּבבית ׂשרפתן ותּגמר ׁשּיּׂשרפּו עד הקּדׁשן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּׁשעת
ּבבית  והּוא ּבֹו מֹועלין - ׁשיּתֹו קדם אבל הּבׂשר; ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹויּתֹו

.הּדׁשן  ֶֶַ
ׁשּתעׂשה ‰. עד מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין אדּמה ּפרה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻוכן

ּבּה:אפר  נאמר הרי הּבית, בדק ּכקדׁשי ׁשהיא ּפי על אף ; ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבאפר  אדם ימעל ׁשּלא הּוא, ּדין ּבית ּותנאי היא". ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ"חּטאת

.ּפרה  ָָ
.Â ּבכּלן מֹועלין - צּבּור ׁשלמי וזבחי ואׁשם, ּבהמה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻחּטאת

ּבאמּוריהן  מֹועלין - הּדם נזרק הּדם. ׁשּיּזרק עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמּׁשהקּדׁשּו
ּבּבׂשר  מֹועלין ואין הּדׁשן; לבית ׁשּיצאּו חּטאת עד וכן . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

דמּה הּזה דמּה. ׁשּיּזה עד מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין  - ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻהעֹוף
ּבמראתּה להנֹות אסּור אבל מעילה, ּבּה אין [מצבור - ְְְֲִֵֵָָָָָָָֻ

מעל.הפסולת] לא הּזיה, אחר ּבהן והּנהנה ְְֱֶֶֶַַַַַָָָָָָֹונֹוצתּה;
.Ê ׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָֻהּמנחֹות

הּקמץ  קרב הּקמץ; ׁשּיקטיר עד ׁשרת, ּבכלי נתקּדׁשּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹלא
ּבאכילה  הּׁשירים הּתרּו חסרּו- אֹו הּׁשירים נפסלּו ואם . ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָֻ

מּתרת  אינּה זֹו והקטרה הֹואיל - הּקמץ הקטיר ּכ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחר
אֹו מעילה ידי יצאּו אם ספק הּדבר הרי ּבאכילה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָהּׁשירים

יצאּו. ְָֹלא
.Á ׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁש, ּבֹו מֹועלין - הּפנים ְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֻלחם

הּתר  - הּבזיכין הקטיר הּבזיכין; ׁשּיקטיר עד נאפה, ְְֱִִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻלא
קדם  מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - הּלחם ׁשּתי וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻּבאכילה.
הּתרּו - הּכבׂשים ּדם נזרק הּכבׂשים; ּדם ׁשּיּזרק עד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּיאפּו,

.ּבאכילה  ֲִַָ
.Ë לּׁשיתין ירדּו מּׁשהקּדׁשּו; ּבהן מֹועלין - ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָֻהּנסכים

המזבח][תעלות  ּבחג תחת ׁשּמנּסכין מים ּבהן. מֹועלין אין ,ְְְֲִִִֵֶֶַַַָ
ּבהן; נהנין אין זהב, ׁשל ּבּכד ׁשהן זמן ּכל - ְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּסּכֹות
ּבכּלן, מֹועלין - ּבּצלֹוחית אֹותן נתנּו מעל. לא ְְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָֹֻוהּנהנה,

הּנסכים. מּכלל הן ְְֲִִֵֵֶַַָׁשהרי
.È עד ּבכלי, מּׁשהק ּדׁש ּבֹו מֹועלין - מצרע ׁשל ׁשמן ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָֹֻלֹוג

ולא  נהנין לא - האׁשם ּדם נזרק האׁשם; ּדם ְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּיּזרק
מּתנֹותיו מּמּנּו ׁשּיּתנּו עד עבודתו]מֹועלין, שתעשה -]; ְְֲִִִֶֶַַָ

ּכבׂשר  ּבאכילה, הּׁשירים הּתרּו - הּמּתנֹות מּמּנּו ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֻנתנּו
ואׁשם. ְַָָָחּטאת

.‡È לפני ּבין ּבֹו, מֹועלין אין - הּקדׁשים ׁשחיטת ּדמי ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָּכל
לנחל  יצא קדרֹון; לנחל ׁשּיצא עד ּכּפרה, לאחר ּבין ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָּכּפרה
ודמיו  לגּנֹות, נמּכר ׁשהיה מּפני ּבֹו, מֹועלין - ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָקדרֹון

אסּור הקּדׁש הּוא הרי - קדׁשים לבהמת ּדם הּמּקיז אבל . ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
דם, ּבלא לחיֹות יכֹולה ואינּה הֹואיל ּבֹו; ּומֹועלין ְְְְֲֲִִִֵַָָָָָֹּבהניה,

ּכגּופּה. הּוא ְֲֵָהרי
.·È מּקדׁשי ׁשּפרׁשּו והּטלפים והּקרנים והּגידים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהעצמֹות

לאחר  ּפרׁשּו ּבהן; מֹועלין - ּדמים זריקת לפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָקדׁשים
ּבהן  מֹועלין אין - ּדמים ׁשּפרׁשּוזריקת העֹולה עצמֹות . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
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ׁשהּזריקה  זריקה; לאחר ּבהן מֹועלין אין - זריקה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלפני
ז  אחר ּפרׁשּו ואם אֹותן. לעֹולם.מּתרת ּבהן מֹועלין - ריקה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּפקעּו העֹולה חצֹות [קפצו]עצמֹות קדם - הּמזּבח מעל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
אף  ּבהן; מֹועלין אין חצֹות, לאחר ּבהן; מֹועלין ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּלילה,
נעׂשּו הּלילה, חצי ׁשהּגיע ּכיון - חצֹות קדם ׁשּפקעּו ּפי ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹעל

אפר. ונעׂשּו ׁשּנתאּכלּו ּכמי האברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּכל
.‚È לאחר ּבין חצֹות לפני ּבין הּמזּבח, מעל ׁשּפקעה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּגחלת

מֹועלין  ולא נהנין לא - בדק חצֹות קדׁשי ׁשל ּגחלת אבל ; ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ
מֹועלין. ולא נהנין לא - והּׁשלהבת ּבּה. מֹועלין - ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֹהּבית

.„Èהּדׁשן [אפר]ּדׁשן הרמת קדם ּבין החיצֹון, הּמזּבח ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּבֹו. מֹועלין - הרמה אחר ֲֲִֵַַָָּבין

.ÂË ולא נהנין לא - הּמנֹורה ודּׁשּון הּפנימי הּמזּבח ְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָֹֹּדּׁשּון
.מֹועלין  ֲִ

.ÊË ּבין - מּום ּבעלת ׁשהיא קדׁשים קדׁשי ּבהמת ְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל
למּום  הקּדׁשּה ׁשּקדם ּבין להקּדׁשּה, קבּוע מּום ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּקדם

זמן מחּסר היתה ואפּלּו יום קבּוע, מח' פחות [כגון: ְְְֲִַַַַָָָֻ
להקריבו] שאסור - עד ללידתו מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין -ְְֲִִֶֶַָֻ

ּתֹורין אבל יֹונה [קטנים]ׁשּיּפדּו. ּובני זמּנן, הּגיע ׁשלא ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
להנֹות  ׁשאסּור ּפי על אף - מזּבח קדׁשי והן זמּנן, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשעבר
הן  הרי לפדיֹון, ראּויין ואינן הֹואיל מעל; לא הּנהנה ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבהן,

ּבהן. מֹועלין אין לפיכ הּמתֹות; ְֲִִֵֵֶַַַָָָּכחּטאֹות

ג  ¤¤ּפרק
אבל ‡. ּתֹורה, ּדבר מעילה ידי יצאּו - ׁשּמתּו מזּבח ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָקדׁשי

סֹופרים מּדברי ּבהן נפסלּו[חכמים]מֹועלין אם וכן . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָ
מֹועלין  - ּבארנּום ׁשּכבר הּקרּבנֹות, ּבהן ׁשּיּפסלּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבדברים
היה  ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה סֹופרים. מּדברי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּבהן
לקדׁשי  היה אם אבל ּכהנים; לאכילת הּתר ׁשעת ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלהן
ונאסרּו נפסלּו ּכ ואחר הּתר, ׁשעת הּנאכלין ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָקדׁשים
ּבאֹותֹו מֹועלין אין אחת, ׁשעה והּתרּו הֹואיל - ְְְֲֲִִִֵַַַָָָֻּבאכילה
קדׁשי  ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאכילה ראּוי ׁשהיה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּדבר
ּכגֹון  - ּכהלכתֹו לּמזּבח הּדם ׁשּיּגיע קדם ׁשּנפסלּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹקדׁשים
ׁשּׁשחטן  אֹו ּבּצפֹון, ׁשּקּבל ּפי על אף ּבּדרֹום, ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּׁשחטן
אֹו ּבּלילה, וזרק ּבּיֹום ׁשּׁשחט אֹו ּבּדרֹום, וקּבל ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָּבּצפֹון
אֹו הּזמן ּבמחׁשבת ׁשעׂשאן אֹו ּבּיֹום, וזרק ּבּלילה ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשּׁשחט

הּמקֹום ב ּבמחׁשבת לאכלה שלא שחשב או [- זמנה ְֲֶֶַַָ
הּפסּוליןבמקומה] ׁשּקּבלּו אֹו על [לעבודה], אף ּדמן את ְְִִֶֶַַַָָ

ּפי  על אף ּפסּולין ׁשּזרקּוהּו אֹו ּכׁשרים, ׁשּזרקּוהּו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָּפי
ּכּלֹו הּדם אֹו הּבׂשר ׁשּיצא אֹו ּכׁשרים, [חוץ ׁשּקּבלּוהּו ְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

מֹועלין לעזרה] אּלּו ּבכל - הּדם ׁשּלן אֹו הּדם, זריקת ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹקדם
הּגיע  אם אבל הּתר. ׁשעת להן היה לא ׁשהרי לעֹולם, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּבכּלן
אֹו האמּורין, אֹו הּבׂשר לן ּכ ואחר ּכמצותֹו, לּמזּבח ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהּדם

האמּורין אֹו הּבׂשר המוקטרים]ׁשּנטמא ׁשּיצא [חלקים אֹו , ְִִֵֶֶַָָָָָָ
קדם  הּבׂשר מקצת ׁשּיצא אֹו לחּוץ, האמּורין אֹו ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהּבׂשר
ּבׁשאר  מֹועלין אין ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּבכל - ּדמים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָזריקת
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאכילה, הּתר ׁשעת לֹו היה ׁשהרי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבׂשרן;

הּכׁשרים ·. וחזרּו ּוזרקּוהּו, הּדם את הּפסּולין ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָקּבלּו

ּדם ׁשאר וקּבלּו בו]לעבֹודה, אין [שיצא - ּוזרקּוהּו הּנפׁש ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָ
הּנפׁש ּדם ׁשאר עֹוׂשין הּפסּולין ׁשאין ּבבׂשרן; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמֹועלין

לזריקה]ׁשירים שפסולין וראּוי [- הֹואיל - הּטמא מן חּוץ , ְְִִִֵַָָָ
ׁשירים. הּדם ׁשאר עֹוׂשה צּבּור, ְְֲִִֶַַַָָָלעבֹודת

הּכׁשר ‚. ׁשחזר ּפי על אף - וזרק הּטמא קּבל ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּכיצד?
ׁשעת  להן היתה לא אּלּו הרי ּוזרקֹו, הּנפׁש ּדם ׁשאר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוקּבל
זריקת  ואין הּוא, ׁשירים הּדם ׁשּזה ּבכּלן; ּומֹועלין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהּתר,

מֹועלת  מעילה הּׁשירים קּלים ּבקדׁשים ׁשאין ּבארנּו, ּכבר . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּתהיה  והּוא - הּדם זריקת אחר מאמּוריהן חּוץ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלעֹולם,

ׁשּנתּפּגלּו קּלים קדׁשים אבל הּמֹועלת. -[ונפסלו]זריקה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָ
אם  וכן ּבאמּוריהן; מֹועלין אין הּדם, ׁשּנזרק ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאף
מֹועלין  אין ּוזרקֹו, ׁשהחזירֹו ּפי על אף - הּדם ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָיצא

ִֵָּבאמּורין.
ּותמּורתּה„. חּטאת ולד ּכגֹון הּמתֹות, חּטאֹות [-ּכל ְְְֵַַַַָָָָָ

שניהם] ונתקדשו - אחרת בבהמה קרבן ּבהן החליף ְֵֶַָוכּיֹוצא
מעל. לא נהנה, ואם ּבהן; להנֹות אסּור -ְֱִֵֶֶַָָָָָֹ

חּטאת‰. -[שדינה]וכל מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ׁשּתרעה ְְִִֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּתּפדה. עד ּבּה ֲִִֶֶַָָמֹועלין

.Â ואחר ּתחּתיה, אחרת והפריׁש ואבדה חּטאתֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמפריׁש
ׁשּתיהן  וׁשחט עֹומדֹות, ׁשּתיהן והרי הראׁשֹונה, נמצאת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכ
זֹו ּבבׂשר לא מֹועלין אין - מהן אחת ּדם וזרק ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹּכאחת,
ראּוי  ׁשאינֹו ּפי על ואף חברּתּה, ּבבׂשר ולא ּדמּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנזרק
זֹורק. מּזה רצה ואם זֹורק מּזה רצה ואם הֹואיל ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָלאכילה,
חברּתּה, לבׂשר מֹועיל ּדמּה אין - זֹו אחר זֹו ׁשחט אם ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָאבל
הראּויה  ׁשעה לּה היתה לא ׁשהרי זריקה; לאחר ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹואפּלּו

ּבׂשרּה .להּתר ְְֵֶָָ
.Ê ׁשּנפ העֹוף עֹולת אֹו העֹוף חּטאת עׂשּיתּהּכל ּבׁשּנּוי סלה ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָ

ּבּה מֹועלין - עׂשּיתּה מקֹום ּבׁשּנּוי העֹוף אֹו מעֹולת חּוץ , ְְֲֲִִִֵַָָָָ
ּפי  על ׁשאף חּטאת; לׁשם חּטאת ּכמליקת למּטה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנמלקה

חֹובה לׁשם לּבעלים עלת קרבנם]ׁשּלא חובת אין [- , ְְִֵֵֶַָָָָֹ
וׁשּנה  עׂשּיתּה, ּומקֹום ׁשמּה וׁשּנה הֹואיל - ּבּה ְְְְֲֲִִִִִָָָָָָמֹועלין

מעילה. ּבֹו ׁשאין ּדבר לׁשם ְְֲִֵֵֶֶַָָָָמעׂשיה
.Áׁשּנתּפּגלה ּבמחׁשבת [ונפסלה]מנחה ׁשּנעׂשית אֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ

במקומה]הּמקֹום לא לאכלה שחשב הּלחם [- ׁשּתי וכן , ְְֵֵֶֶַַָ
שבועות] ׁשּנפסלּו[של אֹו ׁשּנתּפּגלּו הּפנים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָולחם

להן  היתה לא ׁשהרי ּבהן, מֹועלין - הּמקֹום ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבמחׁשבת
הּתר. ְֵֶַׁשעת

.Ëקמץ לחּוץ[ממנחה]וכן לעזרה]ׁשּיצא חוץ לן,[- אֹו ְֵֶֶַָָָֹ
ׁשם  היתה לא ׁשהרי ּבּׁשירים, מֹועלין - והקטירֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֹוחזר
מֹועלין  אין - והקטירֹו הּקמץ נטמא אם אבל  הּתר; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשעת

ׁשהּציץ הגדול]ּבּׁשירים; הכהן על [מכפר]מרּצה[של ְְִִֶֶַַַַָ
יצאּו הּיֹוצא. על ולא הּלן על לא מרּצה ואינֹו ְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹהּטמא,
ּפי  על אף - הּקמץ הקטיר ּכ ואחר נטמאּו, אֹו ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹהּׁשירים
הּקמץ  קרב ׁשהרי ּבהן, מֹועלין אין - ּבאכילה אסּורין ֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהן

ְְִָּכמצותֹו.
.È קד מּקדׁשי אֹוהּנהנה ּדמן, זריקת לפני ּכּלן ׁשים ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

מן [אברי]מאמּורי ׁשּנהנה אֹו זריקה, לאחר קּלים קדׁשים ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
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ּכהנים  ּומנחת והּלבֹונה הּקמץ מן אֹו ּכּלּה, ְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֹֻהעֹולה
חביתין]והחבּתין מנחת מעל [- לנדבה; ּׁשּנהנה מה יּפל - ְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ

לּלׁשּכה ּׁשּנהנה מה יּפל - הּצּבּור הבית]ּבקרּבנֹות .[לבדק ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹ
.‡Èאֹו ׁשּנטמא, קדׁשים קדׁשי מּבׂשר זריקה קדם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹנהנה

לראׁש ׁשהעלן ּפי על אף קּלים, קדׁשים מאמּורי ְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנהנה
ּפטּור  זה הרי - .הּמזּבח ְֲִֵֵֶַַָ

.·È;ּבהן להנֹות אסּור ּוביציהן חלבן - הּמזּבח ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָקדׁשי
מעל  לא -והּנהנה הּמעׂשר ולד וכן הּקדׁשים, ולד לפיכ . ְְְְְֱֲֳִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

לאדם  ויׁש חל. אחרת מּבהמה אּלא מאּמֹו, יינק ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלא
לולדֹות  קדׁש יהיה החּלין, זֹו ּבהמה 'חלב ולֹומר: ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻלהתנּדב

ימּותּו'. ׁשּלא ּכדי ׁשּיינקּוהּו, ְְֳִִֵֶֶַָָֹהּקדׁשים
.‚È:ׁשאמר ּכגֹון ּדמים, קדּׁשת לּמזּבח ועֹוף ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהקּדיׁש

הרי  - לׁשלמים' זה יֹונה ּבן ּודמי לנסכים, זֹו ּבהמה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ'ּדמי
ּובביציהן  ּבחלבן ּומֹועלין הּבית, ּבדק ּכקדׁשי ּכמֹוהן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

ד  ¤¤ּפרק
לתֹורים ‡. ולאׁשמֹו, לעֹולתֹו לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְֲִִַַַַָָָָהּמפריׁש

ׁשהפריׁש מּׁשעה ּבהן מֹועלין - יֹונה לׁשלמים ּובני הפריׁש ; ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶָָָָָ
ּבהן. מֹועלין אין -ֲִֵֶָ

לדמיו·. אחד אבר שוויו]הקּדיׁש את הרי [- - לּמזּבח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
לפיכ ּפׁשטה. לא אֹו ּבכּלֹו קדּׁשה ּפׁשטה אם ספק ְְְְְִִֵֶָָָָָָָֹֻֻזה

ול  ּבפדיֹונֹו.ּתקרב, מֹועלין אין נפּדה, ואם יּפדה; א ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָֹ
לנזירּותֹו‚. מעֹות לקרבנותיו]הּמפריׁש להנֹות [- אסּור , ְְִִִֵַַָָָ

מּפני  - מעל לא נהנה, ואם ּכּלן ּבהן; לבֹוא ראּויין ׁשהן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻ
ּבאמּוריהן אּלא מעילה ּבׁשלמים ואין [החלקים ׁשלמים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

המזבח] על יּפלּושמקטירים מת, ּדמים. זריקת ְְִִִֵַַַָאחר
מפרׁשין היּו מסוים]לנדבה: לקרבן מטבע כל פירש -]- ְְִִָָָָֹ

הּמלח לים ילכּו חּטאת בהם]ּדמי יהנו נהנין [שלא ולא , ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָֹ
אמר: ּבהן. ּומֹועלין עֹולה, יביאּו - עֹולה ּדמי מֹועלין; ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָֹולא

הּׁשא  ּבכל נהנה אם - לנזירּותי' והּׁשאר לחּטאתי, ר,'אּלּו ְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָָָ
'אּלּו אמר: אם וכן מעל. לא ּבמקצתֹו, נהנה ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָֹמעל;
נהנה  מעל; - ּבכּלן ונהנה לנזירּותי', והּׁשאר ְְְְְְֱֱִִִִֶֶַַָָָָָָֻלעֹולתי,

מעילה. ׁשלמים ּבדמי ׁשאין מעל, לא - הפריׁשּבמקצתן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
לׁשלמי', ואּלּו לחּטאתי ואּלּו לעֹולתי 'אּלּו ואמר: ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָמעֹות

ּבמקצתן  ּומֹועלין ּבכּלן, מֹועלין - יעׂשה?ונתערבּו וכיצד . ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻ
ּומחּלל ּבהמֹות, ׁשלׁש מקֹום [פודה]יּקח ּבכל חּטאת ּדמי ְְְְִֵֵֵַַַָָָָֹ

ׁשלמים  ּודמי העֹולה, על עֹולה ּודמי החּטאת, על ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָׁשהּוא
ׁשלמים. ְִַָעל

קּנין„. מּמחּיבי עופות]אחד קיני מעֹות [- ׁשהפריׁש ְְְִִִִִֵֶֶָָֻ
ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן, מֹועלין - לחֹובתי' 'אּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָֻואמר:
ּומֹועלין  ּבנזירּות, ׁשּבארנּו ּכמֹו לנדבה יּפלּו - מת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָואם

ֶָּבהן.
אכילת ‰. על והביאּה חלב, אכילת על חּטאת ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָהּמפריׁש

מעֹות  הפריׁש מעל. לא לפיכ ּכּפר, לא זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹֹּדם
לפיכ ּכּפר, - ּבׁשֹוגג לדם חּטאת ּבהן וקנה חלב, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלחּטאת

מעל  לא לפיכ ּכּפר, לא - ּבמזיד .מעל; ְְִִִֵֵַַָָָֹֹ

.Â אילים ׁשני ּבהן ולקח לאׁשם, סלעים ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמפריׁש
לׁשּלם  וחּיב מעל, אׁשם, ּבדמי חּלין וקנה הֹואיל - ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻלחּלין
אׁשם; ּבהן ויביא וחמׁשן, סלעים ׁשני ׁשהן דינרים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֻעׂשרה
מּׁשני  אחד היה אם ,לפיכ מעילתֹו. על אׁשם ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָויביא
דינרין  עׂשרה יפה והּׁשני סלעים ׁשּתי יפה ׁשּקנה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהאילים
החמׁש, עם הּמעילה ּתחת אׁשם עׂשרה הּׁשוה יביא -ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

אחד וי  לקח מעילתֹו. על אׁשם סלעים ׁשני הּׁשוה ביא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
סלעים, ׁשּתי יפה אׁשם ׁשל היה אם - לחּלין ואחד ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֻלאׁשם
יפה  החּלין זה היה אם וכן הראׁשֹון. לאׁשמֹו אֹותֹו ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻיביא
אחת  ּבסלע מעל ׁשהרי מעילתֹו, אׁשם אֹותֹו יביא - ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּתים

לנדבה  ויּפלּו דינרין, חמּׁשה ויׁשּלם האׁשם; .מּדמי ְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָָָָ
.Ê יֹוסיף - חּטאתֹו קרבה ׁשּלא עד חּטאת מּדמי ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּנהנה

חּטאתֹו ּבּדמים ויביא ּׁשּנהנה, מה על יותר חמׁש בהמה -] ְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
מּדמי יפה] נהנה אם וכן מעילתֹו; על אׁשם קרּבן ויביא ,ְְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָָָָ

ּבּדמים  ויביא חמׁש, יֹוסיף - אׁשמֹו קרב ׁשּלא עד ְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹאׁשם
הּמזּבח, ׁשּקרּבנֹות למעילתֹו; אחר אׁשם ויביא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאׁשמֹו,

הּמזּבח[דמי] לקרּבנֹות קרבן]מעילתן לרכישת וקדׁשי [- , ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָ
הּבית. לבדק מעילתן הּבית, ואחר ּבדק ׁשּמעל, לֹו נֹודע ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ׁשהפריׁשּה אֹו מעילתֹו, הפריׁש לא ועדין חּטאתֹו קרבה ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָֹּכ
לים  וחמׁשּה הּמעילה יֹולי - חּטאתֹו ּבדמי ּכללּה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֻולא
מעֹות  יּפלּו - חּטאתֹו ׁשּקרבה אחר ׁשּמעל לֹו נֹודע ְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמלח;
לאּבּוד  ּכּתחּלה מפריׁשין ׁשאין לנדבה; וחמׁשּה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻהּמעילה

לקרבן] כבר לצרפם יכול יביא [שאינו ,ּכ ּובין ּכ ּובין .ִֵֵָָָ
ׁשּקרב  קדם ׁשּמעל לֹו ׁשּנֹודע ּבין ּובאׁשם, מעילתֹו. ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאׁשם
לנדבה, וחמׁשּה מעילתֹו ּתּפל - ׁשּקרבּו אחר אֹו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹֻאׁשמֹו

מעילתֹו. אׁשם ויביא אׁשם; ּכמֹותר ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָמּפני
.Á,ּתֹורה ודין ּכלּום. עׂשה לא - ּוׁשלמיו עֹולתֹו ְְְִֵַָָָָָָֹהּמֹוכר

חכמים, אֹותֹו וקנסּו ׁשהיּו; ּכמֹות חּלין הּמעֹות ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָֻׁשּיחזרּו
ארּבעה  ׁשוה הּבהמה היתה אפּלּו לנדבה; הּמעֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָׁשּיּפלּו
ּכאן  ואין לנדבה. יּפלּו ּכּלן החמּׁשה - ּבחמּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָֻּומכרּה

סֹופרים  מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא .מעילה ְְְְְִִִִִִֵֵָָֹֹ
.Ë עלי זֹו 'ּכּכר האֹומר: ּכיצד? ּבנדרים. מעילה ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָיׁש

מּתרת  ׁשהיא ּפי על אף מעל, - ואכלּה 'הקּדׁש', אֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻקרּבן',
ּפדיֹון לּה אין לפיכ לפדותה]לאחרים; אפשר אי -], ְְֲִִִֵֵַָָ

קדׁש', זֹו 'ּכּכר אמר: ּבלבד. לזה אּלא קדׁש אינּה ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשהרי
יׁש לפיכ מעל; - אחר ּבין הּוא ּבין ואכלּה 'קרּבן', ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָאֹו
זֹו 'ּכּכר ואמר: הפקר, ׁשל ּכּכר לפניו היתה ּפדיֹון. ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָלּה
מנת  על ּכּלּה; לפי מעל לאכלּה, מנת על נטלּה - ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֻהקּדׁש'

ׁשּבּה. הניה טֹובת לפי מעל ְְֲִִֶַַָָָָָלהֹוריׁשּה,
.È- לֹו ּונתנּה וחזר הקּדׁש', עלי 'ּכּכרי לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהאֹומר

לכׁשּיֹוציא  מעל זֹו מּתנה בה]המקּבל כשיהנה ׁשהרי [- , ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
מּׁשאר  ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן עליו. אסּורה אינּה ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּנֹותן

קרבן]הּקֹונמֹות קדושת התפסת באמצעות ּבהן [נדרים יׁש , ֵֶַָָ
ּכזה, ּבנדר עליו הּנאסרין ּדברים וכל ּבהן. לּנאסר ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמעילה

מעל. ּפרּוטה, ּבׁשוה מּכּלן נהנה ואם ְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָָֻמצטרפין;
.‡È נקצצֹות אינן אם קרּבן האּלּו הּנטיעֹות 'הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָהאֹומר:

הּיֹום  ועבר הּיֹום', תּׂשרף לא אם קרּבן זֹו וטּלית ְְְִִִֵַַַַַָָָָֹהּיֹום,
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הקּדׁש; הן הרי - הּטּלית נׂשרפה ולא הּנטיעֹות נקצצּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹולא
אם  אבל ּבהן. יהנה ּכ ואחר ההקּדׁשֹות, ּכׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָויּפדּו
יכֹול  אינֹו - ׁשּיּקצצּו' עד קרּבן האּלּו הּנטיעֹות 'הרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאמר:
ׁשּיּקצצּו עד הקּדׁש יחזרּו - ׁשּיּפדּו עת ׁשּבכל ;לפּדֹותן; ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מּיד. ּבהן נהנין אּלא ּפדיֹון, צריכין אינן - ׁשּנקצצּו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָוכיון
ּפדין  אם אבל הּמקּדיׁש. ּבׁשּפדין אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָּבּמה
נקצצּו, לא ׁשעדין ּפי על אף לחּלין יֹוצאין אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַֹֻאחר

לּמקּדיׁש. אף מּתרין ְְְִִִַַַָֻויהיּו
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ׁשהתנּו‡. אֹו ּבהן, להתעּסק סתם לחברֹו מעֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּנֹותן
ּכל  ואבד ּבׁשוה, ּביניהם וההפסד הּׂשכר ׁשּיהיה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבפרּוׁש
ּכמֹו ׁשליׁש, הּמתעּסק ׁשּיׁשּלם ׁשהֹורה מי יׁש - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּממֹון
מׁשּלם  ׁשהּוא לי ויראה הּממֹון. מקצת אבד אם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבארנּו,
ׁשהּוא  חכמים ׁשאמרּו וזה מלוה; ּבתֹורת ׁשהּוא ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָמחצה,
ּבעל  לּטל ההפסד הּגיע ּבׁשּלא ּבהפסד, ׁשליׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹמׁשּלם
לׁשמעֹון  ׁשּנתן ראּובן ּכיצד? ממֹונֹו. מחצי ּפחֹות ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָהּמעֹות
ׁשמעֹון  הרי - ּתׁשעים ּופחת ונתן ונׂשא ועׂשרים, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמאה
ּפחת  אם אבל ׁשּׁשים. נֹוטל ראּובן ונמצא ׁשלׁשים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹמׁשּלם
חמּׁשה  ׁשמעֹון 'יפסיד אֹומרים: אין וחמּׁשה, מאה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָׁשמעֹון
נֹוטל  ראּובן נמצא - ּכן אֹומר אּתה ׁשאם ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹּוׁשלׁשים';
,לפיכ מּׁשּׁשים. ּפחֹות ראּובן יּטל לא ּולעֹולם ְְְֲִִִִִִִֵָָָֹֹחמּׁשים,
ּבֹו מתעּסק אביהם ׁשהיה היתֹומים על הּיֹוצא עסק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשטר
מלוה, ּבתֹורת ׁשהּוא מחצה וגֹובה הּׁשטר, ּבעל נׁשּבע -ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָ
נֹוטל  ׁשאינֹו למדּת, הּנה ליֹורׁש. טֹוענין ׁשּלעֹולם ּפי על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאף
לֹו ּפֹוחתין ׁשאין אֹומר אני ולּמה מּמחצה. ּפחֹות ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָלעֹולם
החצי  ּכל אבד ׁשהרי ּבּפּקדֹון? ׁשּנתעּסק ׂשכרֹו ּכנגד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכאן,
'אם  ׁשּנאמר: ּכדי ּכלל, ּפּקדֹון ּכאן נׁשאר ולא ּפּקדֹון, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשל
ּבלבד  הּמלוה חצי ׁשהרי ּכרּבית', יראה ׂשכרֹו יּטל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלא
ואבד  הּׂשכר, רביע הּמתעּסק ׁשּיּטל התנּו אם וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹנֹוטל.
אבל  מלוה. ּבתֹורת ׁשהּוא ּכּלֹו, הרביע מׁשּלם - ּכּלֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻֻהּממֹון
אֹותֹו על ּתֹוסיף ׁשאם ּכדי מעט, הּממֹון מן נׁשאר ְְְִִִִִֵֶַַַַָאם
אֹו הּממֹון רביע הּכל יבֹוא ׁשּפחת ההפסד ׁשתּות  ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּמעט
ׁשּכבר  הּטעם מן ּבלבד, ׁשתּות מׁשּלם זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָיתר

ְֵַּבארנּו.
יכֹול ·. אינֹו - ׁשהרויח עד וטרח וחזר ׁשהפסיד, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמתעּסק

ּתחּלה  ׁשהפסדנּו ההפסד ּונחּׁשב 'ּבֹוא הּמעֹות: לבעל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלֹומר
ּבאחרֹונה, ׁשהרוחנּו הרוח ּונחּׁשב ׁשליׁשיו, ׁשני ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָותפסיד
אֹו הרוח על ּבלבד ּבאחרֹונה מחּׁשב אּלא ׁשליׁשֹו'; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹותּטל

הּקרן  על ׁשהֹוסיף ּברוח אּלא לֹו ואין ההפסד, .על ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּוכתבן ‚. ּבעסק, ּדינר ּבמאתים יריעֹות מאתים לֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָנתן

ׁשטר  ׁשטר על הּוא מחּׁשב - ׁשטר ּבכל מאה ׁשטרֹות, ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָּבׁשני
עצמֹו על ׁשהפסיד הּוא הּמעֹות ּובעל עצמֹו, לֹוּבפני נתן . ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָ

מאה  אחר ּבעסק לֹו ונתן וחזר ּדינר, ּבמאה יריעֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמאה
ו  ּדינר, ּבמאה יין ׁשל אחד חבּיֹות עסק ׁשטר לֹו כתב ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

אחד, ּבׁשטר אּלא לֹו מחּׁשב אינֹו - ּדינר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבמאתים
מכר  ׁשאם ּכיצד? עצמֹו. על ׁשהפסיד הּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָוהּמתעּסק
ּבׁשבעים  החבּיֹות והּמאה ּוׁשלׁשים, ּבמאה יריעֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּמאה
הרי  אחד, ׁשטר ׁשעׂשה מּפני הּכל; נֹוטל הּמעֹות ּבעל -ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשני  הּניחם אּלּו אבל ּכלּום. הרויח ולא מאתים ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹֹהּכל
ּבּבגדים  ּבחלקֹו הּמתעּסק מרויח היה - ּכׁשהיּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָעסקים
עׂשרה. נֹוטל והיה עׂשרה, ּבחבּיֹות ּבחלקֹו ּומפסיד ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָעׂשרים,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָָוכן
הּסחֹורה,„. אֹו עסק ׁשל הּמעֹות לחלק יכֹול הּמתעּסק ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאין

ואּׂשא  לעצמי מלוה ׁשּבתֹורת החצי אני 'אּטל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹולֹומר:
ׁשּלא  ּדין'; ּבבית ּפּקדֹון ׁשּבתֹורת החצי ואּניח ּבֹו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹואּתן
זה, ועׂשה חלק ואם ּבכּלֹו. להתעּסק אּלא זה, ממֹון לֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻנתן
אֹו הּׂשכר אּלא כלּום; עׂשה לא - הּגדֹול ּדין ּבבית ְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹאפּלּו

ּביניהם  ׁשּבארנּו.ההפסד הּדרכים אֹותן על , ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
עסק,‰. ׁשל הּמּטלטלין מן לאחר מּתנה ׁשּנתן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּמתעּסק

ׁשאּלּו ּברּורה ראיה הּממֹון ּבעל והביא העסק, מּמעֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו
אֹותן  מֹוציאין - הן עסק מּׁשל הּמעֹות אֹו ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָהּמּטלטלין

נתנן מּידן; אֹו ּומכרן, מּתנה המקּבל אֹותן ׁשּנה ואפּלּו ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָָ
ּכבר  ּברּורה. ּבראיה והּכל לׁשּלם. חּיב - ׁשהפסיד אֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹלאחר,
מחצה; וגֹובה הּמעֹות ּבעל נׁשּבע ׁשּמת, ׁשהּמתעּסק ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבארנּו,
הן, עסק ׁשל הּמעֹות מן אּלּו ׁשּמּטלטלין עדים ׁשם יׁש ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָואם
ולא  חֹוב ּבעל ואין ׁשבּועה. ּבלא הּמעֹות ּבעל אֹותן ְְְְֵֵַַַַַָָָֹֹנֹוטל
הרי  רוח; ּבהן היה ּכן אם אּלא ּכלּום, מהן נֹוטלים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהאּׁשה

וי  יֹורׁשים; ׁשל מת, ׁשל הרוח ּבעל חלק חלק, מאֹותֹו ּטל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
האּׁשה. אֹו ִָָחֹוב

.Â ולא ׂשכר, למחצית ּפרֹות ּבהם לּקח לחברֹו מעֹות ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּנֹותן
ּברּורה  ּבראיה נֹודע ואם ּתרעמת; אּלא עליו לֹו אין - ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלקח

ּכרהֹו ּבעל הּׂשכר מּמּנּו מֹוציא זה הרי ּומכר, .ׁשּלקח ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
.Ê ּבהן לֹוקח ׂשכר, למחצית ּפרֹות ּבהן לּקח מעֹות לֹו ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנתן

ּכל  וכן עצים. ולא כסּות לא יּקח ולא ׁשּירצה; מין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹמּכל
אם  - ׂשכר למחצית ּבחנּות חברֹו את הּמֹוׁשיב ּבזה. ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכּיֹוצא
החנּות  על עיניו ׁשאין לפי ּבאּמנּותֹו, יעסק לא אּמן, ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻֻהיה
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ּכהנים  ּומנחת והּלבֹונה הּקמץ מן אֹו ּכּלּה, ְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֹֻהעֹולה
חביתין]והחבּתין מנחת מעל [- לנדבה; ּׁשּנהנה מה יּפל - ְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ

לּלׁשּכה ּׁשּנהנה מה יּפל - הּצּבּור הבית]ּבקרּבנֹות .[לבדק ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹ
.‡Èאֹו ׁשּנטמא, קדׁשים קדׁשי מּבׂשר זריקה קדם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹנהנה

לראׁש ׁשהעלן ּפי על אף קּלים, קדׁשים מאמּורי ְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנהנה
ּפטּור  זה הרי - .הּמזּבח ְֲִֵֵֶַַָ

.·È;ּבהן להנֹות אסּור ּוביציהן חלבן - הּמזּבח ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָקדׁשי
מעל  לא -והּנהנה הּמעׂשר ולד וכן הּקדׁשים, ולד לפיכ . ְְְְְֱֲֳִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

לאדם  ויׁש חל. אחרת מּבהמה אּלא מאּמֹו, יינק ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלא
לולדֹות  קדׁש יהיה החּלין, זֹו ּבהמה 'חלב ולֹומר: ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻלהתנּדב

ימּותּו'. ׁשּלא ּכדי ׁשּיינקּוהּו, ְְֳִִֵֶֶַָָֹהּקדׁשים
.‚È:ׁשאמר ּכגֹון ּדמים, קדּׁשת לּמזּבח ועֹוף ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהקּדיׁש

הרי  - לׁשלמים' זה יֹונה ּבן ּודמי לנסכים, זֹו ּבהמה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ'ּדמי
ּובביציהן  ּבחלבן ּומֹועלין הּבית, ּבדק ּכקדׁשי ּכמֹוהן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

ד  ¤¤ּפרק
לתֹורים ‡. ולאׁשמֹו, לעֹולתֹו לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְֲִִַַַַָָָָהּמפריׁש

ׁשהפריׁש מּׁשעה ּבהן מֹועלין - יֹונה לׁשלמים ּובני הפריׁש ; ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶָָָָָ
ּבהן. מֹועלין אין -ֲִֵֶָ

לדמיו·. אחד אבר שוויו]הקּדיׁש את הרי [- - לּמזּבח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
לפיכ ּפׁשטה. לא אֹו ּבכּלֹו קדּׁשה ּפׁשטה אם ספק ְְְְְִִֵֶָָָָָָָֹֻֻזה

ול  ּבפדיֹונֹו.ּתקרב, מֹועלין אין נפּדה, ואם יּפדה; א ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָֹ
לנזירּותֹו‚. מעֹות לקרבנותיו]הּמפריׁש להנֹות [- אסּור , ְְִִִֵַַָָָ

מּפני  - מעל לא נהנה, ואם ּכּלן ּבהן; לבֹוא ראּויין ׁשהן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻ
ּבאמּוריהן אּלא מעילה ּבׁשלמים ואין [החלקים ׁשלמים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

המזבח] על יּפלּושמקטירים מת, ּדמים. זריקת ְְִִִֵַַַָאחר
מפרׁשין היּו מסוים]לנדבה: לקרבן מטבע כל פירש -]- ְְִִָָָָֹ

הּמלח לים ילכּו חּטאת בהם]ּדמי יהנו נהנין [שלא ולא , ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָֹ
אמר: ּבהן. ּומֹועלין עֹולה, יביאּו - עֹולה ּדמי מֹועלין; ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָֹולא

הּׁשא  ּבכל נהנה אם - לנזירּותי' והּׁשאר לחּטאתי, ר,'אּלּו ְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָָָ
'אּלּו אמר: אם וכן מעל. לא ּבמקצתֹו, נהנה ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָֹמעל;
נהנה  מעל; - ּבכּלן ונהנה לנזירּותי', והּׁשאר ְְְְְְֱֱִִִִֶֶַַָָָָָָֻלעֹולתי,

מעילה. ׁשלמים ּבדמי ׁשאין מעל, לא - הפריׁשּבמקצתן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
לׁשלמי', ואּלּו לחּטאתי ואּלּו לעֹולתי 'אּלּו ואמר: ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָמעֹות

ּבמקצתן  ּומֹועלין ּבכּלן, מֹועלין - יעׂשה?ונתערבּו וכיצד . ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻ
ּומחּלל ּבהמֹות, ׁשלׁש מקֹום [פודה]יּקח ּבכל חּטאת ּדמי ְְְְִֵֵֵַַַָָָָֹ

ׁשלמים  ּודמי העֹולה, על עֹולה ּודמי החּטאת, על ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָׁשהּוא
ׁשלמים. ְִַָעל

קּנין„. מּמחּיבי עופות]אחד קיני מעֹות [- ׁשהפריׁש ְְְִִִִִֵֶֶָָֻ
ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן, מֹועלין - לחֹובתי' 'אּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָֻואמר:
ּומֹועלין  ּבנזירּות, ׁשּבארנּו ּכמֹו לנדבה יּפלּו - מת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָואם

ֶָּבהן.
אכילת ‰. על והביאּה חלב, אכילת על חּטאת ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָהּמפריׁש

מעֹות  הפריׁש מעל. לא לפיכ ּכּפר, לא זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹֹּדם
לפיכ ּכּפר, - ּבׁשֹוגג לדם חּטאת ּבהן וקנה חלב, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלחּטאת

מעל  לא לפיכ ּכּפר, לא - ּבמזיד .מעל; ְְִִִֵֵַַָָָֹֹ

.Â אילים ׁשני ּבהן ולקח לאׁשם, סלעים ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמפריׁש
לׁשּלם  וחּיב מעל, אׁשם, ּבדמי חּלין וקנה הֹואיל - ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻלחּלין
אׁשם; ּבהן ויביא וחמׁשן, סלעים ׁשני ׁשהן דינרים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֻעׂשרה
מּׁשני  אחד היה אם ,לפיכ מעילתֹו. על אׁשם ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָויביא
דינרין  עׂשרה יפה והּׁשני סלעים ׁשּתי יפה ׁשּקנה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהאילים
החמׁש, עם הּמעילה ּתחת אׁשם עׂשרה הּׁשוה יביא -ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

אחד וי  לקח מעילתֹו. על אׁשם סלעים ׁשני הּׁשוה ביא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
סלעים, ׁשּתי יפה אׁשם ׁשל היה אם - לחּלין ואחד ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֻלאׁשם
יפה  החּלין זה היה אם וכן הראׁשֹון. לאׁשמֹו אֹותֹו ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻיביא
אחת  ּבסלע מעל ׁשהרי מעילתֹו, אׁשם אֹותֹו יביא - ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּתים

לנדבה  ויּפלּו דינרין, חמּׁשה ויׁשּלם האׁשם; .מּדמי ְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָָָָ
.Ê יֹוסיף - חּטאתֹו קרבה ׁשּלא עד חּטאת מּדמי ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּנהנה

חּטאתֹו ּבּדמים ויביא ּׁשּנהנה, מה על יותר חמׁש בהמה -] ְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
מּדמי יפה] נהנה אם וכן מעילתֹו; על אׁשם קרּבן ויביא ,ְְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָָָָ

ּבּדמים  ויביא חמׁש, יֹוסיף - אׁשמֹו קרב ׁשּלא עד ְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹאׁשם
הּמזּבח, ׁשּקרּבנֹות למעילתֹו; אחר אׁשם ויביא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאׁשמֹו,

הּמזּבח[דמי] לקרּבנֹות קרבן]מעילתן לרכישת וקדׁשי [- , ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָ
הּבית. לבדק מעילתן הּבית, ואחר ּבדק ׁשּמעל, לֹו נֹודע ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ׁשהפריׁשּה אֹו מעילתֹו, הפריׁש לא ועדין חּטאתֹו קרבה ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָֹּכ
לים  וחמׁשּה הּמעילה יֹולי - חּטאתֹו ּבדמי ּכללּה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֻולא
מעֹות  יּפלּו - חּטאתֹו ׁשּקרבה אחר ׁשּמעל לֹו נֹודע ְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמלח;
לאּבּוד  ּכּתחּלה מפריׁשין ׁשאין לנדבה; וחמׁשּה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻהּמעילה

לקרבן] כבר לצרפם יכול יביא [שאינו ,ּכ ּובין ּכ ּובין .ִֵֵָָָ
ׁשּקרב  קדם ׁשּמעל לֹו ׁשּנֹודע ּבין ּובאׁשם, מעילתֹו. ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאׁשם
לנדבה, וחמׁשּה מעילתֹו ּתּפל - ׁשּקרבּו אחר אֹו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹֻאׁשמֹו

מעילתֹו. אׁשם ויביא אׁשם; ּכמֹותר ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָמּפני
.Á,ּתֹורה ודין ּכלּום. עׂשה לא - ּוׁשלמיו עֹולתֹו ְְְִֵַָָָָָָֹהּמֹוכר

חכמים, אֹותֹו וקנסּו ׁשהיּו; ּכמֹות חּלין הּמעֹות ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָֻׁשּיחזרּו
ארּבעה  ׁשוה הּבהמה היתה אפּלּו לנדבה; הּמעֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָׁשּיּפלּו
ּכאן  ואין לנדבה. יּפלּו ּכּלן החמּׁשה - ּבחמּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָֻּומכרּה

סֹופרים  מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא .מעילה ְְְְְִִִִִִֵֵָָֹֹ
.Ë עלי זֹו 'ּכּכר האֹומר: ּכיצד? ּבנדרים. מעילה ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָיׁש

מּתרת  ׁשהיא ּפי על אף מעל, - ואכלּה 'הקּדׁש', אֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻקרּבן',
ּפדיֹון לּה אין לפיכ לפדותה]לאחרים; אפשר אי -], ְְֲִִִֵֵַָָ

קדׁש', זֹו 'ּכּכר אמר: ּבלבד. לזה אּלא קדׁש אינּה ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשהרי
יׁש לפיכ מעל; - אחר ּבין הּוא ּבין ואכלּה 'קרּבן', ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָאֹו
זֹו 'ּכּכר ואמר: הפקר, ׁשל ּכּכר לפניו היתה ּפדיֹון. ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָלּה
מנת  על ּכּלּה; לפי מעל לאכלּה, מנת על נטלּה - ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֻהקּדׁש'

ׁשּבּה. הניה טֹובת לפי מעל ְְֲִִֶַַָָָָָלהֹוריׁשּה,
.È- לֹו ּונתנּה וחזר הקּדׁש', עלי 'ּכּכרי לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהאֹומר

לכׁשּיֹוציא  מעל זֹו מּתנה בה]המקּבל כשיהנה ׁשהרי [- , ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
מּׁשאר  ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן עליו. אסּורה אינּה ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּנֹותן

קרבן]הּקֹונמֹות קדושת התפסת באמצעות ּבהן [נדרים יׁש , ֵֶַָָ
ּכזה, ּבנדר עליו הּנאסרין ּדברים וכל ּבהן. לּנאסר ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמעילה

מעל. ּפרּוטה, ּבׁשוה מּכּלן נהנה ואם ְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָָֻמצטרפין;
.‡È נקצצֹות אינן אם קרּבן האּלּו הּנטיעֹות 'הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָהאֹומר:

הּיֹום  ועבר הּיֹום', תּׂשרף לא אם קרּבן זֹו וטּלית ְְְִִִֵַַַַַָָָָֹהּיֹום,
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הקּדׁש; הן הרי - הּטּלית נׂשרפה ולא הּנטיעֹות נקצצּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹולא
אם  אבל ּבהן. יהנה ּכ ואחר ההקּדׁשֹות, ּכׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָויּפדּו
יכֹול  אינֹו - ׁשּיּקצצּו' עד קרּבן האּלּו הּנטיעֹות 'הרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאמר:
ׁשּיּקצצּו עד הקּדׁש יחזרּו - ׁשּיּפדּו עת ׁשּבכל ;לפּדֹותן; ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מּיד. ּבהן נהנין אּלא ּפדיֹון, צריכין אינן - ׁשּנקצצּו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָוכיון
ּפדין  אם אבל הּמקּדיׁש. ּבׁשּפדין אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָּבּמה
נקצצּו, לא ׁשעדין ּפי על אף לחּלין יֹוצאין אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַֹֻאחר

לּמקּדיׁש. אף מּתרין ְְְִִִַַַָֻויהיּו
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ׁשהתנּו‡. אֹו ּבהן, להתעּסק סתם לחברֹו מעֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּנֹותן
ּכל  ואבד ּבׁשוה, ּביניהם וההפסד הּׂשכר ׁשּיהיה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבפרּוׁש
ּכמֹו ׁשליׁש, הּמתעּסק ׁשּיׁשּלם ׁשהֹורה מי יׁש - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּממֹון
מׁשּלם  ׁשהּוא לי ויראה הּממֹון. מקצת אבד אם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבארנּו,
ׁשהּוא  חכמים ׁשאמרּו וזה מלוה; ּבתֹורת ׁשהּוא ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָמחצה,
ּבעל  לּטל ההפסד הּגיע ּבׁשּלא ּבהפסד, ׁשליׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹמׁשּלם
לׁשמעֹון  ׁשּנתן ראּובן ּכיצד? ממֹונֹו. מחצי ּפחֹות ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָהּמעֹות
ׁשמעֹון  הרי - ּתׁשעים ּופחת ונתן ונׂשא ועׂשרים, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמאה
ּפחת  אם אבל ׁשּׁשים. נֹוטל ראּובן ונמצא ׁשלׁשים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹמׁשּלם
חמּׁשה  ׁשמעֹון 'יפסיד אֹומרים: אין וחמּׁשה, מאה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָׁשמעֹון
נֹוטל  ראּובן נמצא - ּכן אֹומר אּתה ׁשאם ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹּוׁשלׁשים';
,לפיכ מּׁשּׁשים. ּפחֹות ראּובן יּטל לא ּולעֹולם ְְְֲִִִִִִִֵָָָֹֹחמּׁשים,
ּבֹו מתעּסק אביהם ׁשהיה היתֹומים על הּיֹוצא עסק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשטר
מלוה, ּבתֹורת ׁשהּוא מחצה וגֹובה הּׁשטר, ּבעל נׁשּבע -ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָ
נֹוטל  ׁשאינֹו למדּת, הּנה ליֹורׁש. טֹוענין ׁשּלעֹולם ּפי על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאף
לֹו ּפֹוחתין ׁשאין אֹומר אני ולּמה מּמחצה. ּפחֹות ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָלעֹולם
החצי  ּכל אבד ׁשהרי ּבּפּקדֹון? ׁשּנתעּסק ׂשכרֹו ּכנגד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכאן,
'אם  ׁשּנאמר: ּכדי ּכלל, ּפּקדֹון ּכאן נׁשאר ולא ּפּקדֹון, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשל
ּבלבד  הּמלוה חצי ׁשהרי ּכרּבית', יראה ׂשכרֹו יּטל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלא
ואבד  הּׂשכר, רביע הּמתעּסק ׁשּיּטל התנּו אם וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹנֹוטל.
אבל  מלוה. ּבתֹורת ׁשהּוא ּכּלֹו, הרביע מׁשּלם - ּכּלֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻֻהּממֹון
אֹותֹו על ּתֹוסיף ׁשאם ּכדי מעט, הּממֹון מן נׁשאר ְְְִִִִִֵֶַַַַָאם
אֹו הּממֹון רביע הּכל יבֹוא ׁשּפחת ההפסד ׁשתּות  ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּמעט
ׁשּכבר  הּטעם מן ּבלבד, ׁשתּות מׁשּלם זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָיתר

ְֵַּבארנּו.
יכֹול ·. אינֹו - ׁשהרויח עד וטרח וחזר ׁשהפסיד, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמתעּסק

ּתחּלה  ׁשהפסדנּו ההפסד ּונחּׁשב 'ּבֹוא הּמעֹות: לבעל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלֹומר
ּבאחרֹונה, ׁשהרוחנּו הרוח ּונחּׁשב ׁשליׁשיו, ׁשני ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָותפסיד
אֹו הרוח על ּבלבד ּבאחרֹונה מחּׁשב אּלא ׁשליׁשֹו'; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹותּטל

הּקרן  על ׁשהֹוסיף ּברוח אּלא לֹו ואין ההפסד, .על ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּוכתבן ‚. ּבעסק, ּדינר ּבמאתים יריעֹות מאתים לֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָנתן

ׁשטר  ׁשטר על הּוא מחּׁשב - ׁשטר ּבכל מאה ׁשטרֹות, ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָּבׁשני
עצמֹו על ׁשהפסיד הּוא הּמעֹות ּובעל עצמֹו, לֹוּבפני נתן . ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָ

מאה  אחר ּבעסק לֹו ונתן וחזר ּדינר, ּבמאה יריעֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמאה
ו  ּדינר, ּבמאה יין ׁשל אחד חבּיֹות עסק ׁשטר לֹו כתב ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

אחד, ּבׁשטר אּלא לֹו מחּׁשב אינֹו - ּדינר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבמאתים
מכר  ׁשאם ּכיצד? עצמֹו. על ׁשהפסיד הּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָוהּמתעּסק
ּבׁשבעים  החבּיֹות והּמאה ּוׁשלׁשים, ּבמאה יריעֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּמאה
הרי  אחד, ׁשטר ׁשעׂשה מּפני הּכל; נֹוטל הּמעֹות ּבעל -ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשני  הּניחם אּלּו אבל ּכלּום. הרויח ולא מאתים ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹֹהּכל
ּבּבגדים  ּבחלקֹו הּמתעּסק מרויח היה - ּכׁשהיּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָעסקים
עׂשרה. נֹוטל והיה עׂשרה, ּבחבּיֹות ּבחלקֹו ּומפסיד ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָעׂשרים,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָָוכן
הּסחֹורה,„. אֹו עסק ׁשל הּמעֹות לחלק יכֹול הּמתעּסק ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאין

ואּׂשא  לעצמי מלוה ׁשּבתֹורת החצי אני 'אּטל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹולֹומר:
ׁשּלא  ּדין'; ּבבית ּפּקדֹון ׁשּבתֹורת החצי ואּניח ּבֹו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹואּתן
זה, ועׂשה חלק ואם ּבכּלֹו. להתעּסק אּלא זה, ממֹון לֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻנתן
אֹו הּׂשכר אּלא כלּום; עׂשה לא - הּגדֹול ּדין ּבבית ְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹאפּלּו

ּביניהם  ׁשּבארנּו.ההפסד הּדרכים אֹותן על , ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
עסק,‰. ׁשל הּמּטלטלין מן לאחר מּתנה ׁשּנתן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּמתעּסק

ׁשאּלּו ּברּורה ראיה הּממֹון ּבעל והביא העסק, מּמעֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו
אֹותן  מֹוציאין - הן עסק מּׁשל הּמעֹות אֹו ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָהּמּטלטלין

נתנן מּידן; אֹו ּומכרן, מּתנה המקּבל אֹותן ׁשּנה ואפּלּו ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָָ
ּכבר  ּברּורה. ּבראיה והּכל לׁשּלם. חּיב - ׁשהפסיד אֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹלאחר,
מחצה; וגֹובה הּמעֹות ּבעל נׁשּבע ׁשּמת, ׁשהּמתעּסק ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבארנּו,
הן, עסק ׁשל הּמעֹות מן אּלּו ׁשּמּטלטלין עדים ׁשם יׁש ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָואם
ולא  חֹוב ּבעל ואין ׁשבּועה. ּבלא הּמעֹות ּבעל אֹותן ְְְְֵֵַַַַַָָָֹֹנֹוטל
הרי  רוח; ּבהן היה ּכן אם אּלא ּכלּום, מהן נֹוטלים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהאּׁשה

וי  יֹורׁשים; ׁשל מת, ׁשל הרוח ּבעל חלק חלק, מאֹותֹו ּטל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
האּׁשה. אֹו ִָָחֹוב

.Â ולא ׂשכר, למחצית ּפרֹות ּבהם לּקח לחברֹו מעֹות ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּנֹותן
ּברּורה  ּבראיה נֹודע ואם ּתרעמת; אּלא עליו לֹו אין - ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלקח

ּכרהֹו ּבעל הּׂשכר מּמּנּו מֹוציא זה הרי ּומכר, .ׁשּלקח ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
.Ê ּבהן לֹוקח ׂשכר, למחצית ּפרֹות ּבהן לּקח מעֹות לֹו ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנתן

ּכל  וכן עצים. ולא כסּות לא יּקח ולא ׁשּירצה; מין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹמּכל
אם  - ׂשכר למחצית ּבחנּות חברֹו את הּמֹוׁשיב ּבזה. ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכּיֹוצא
החנּות  על עיניו ׁשאין לפי ּבאּמנּותֹו, יעסק לא אּמן, ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻֻהיה
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מּתר. ּבחצר, עּמֹו ׁשּתף היה ואם ּבאּמנּותֹו; ׁשעֹוסק ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻֻֻּבׁשעה
ּומכר, לקח ואם אחרים; ּדברים ּומֹוכר לֹוקח יהיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹולא

לאמצע  .הּׂשכר ְֶַַָָָ

ה'תשע"ד  תמוז ב' שני יום

ח  ¤¤ּפרק
הּתרנגֹולין ‡. להֹוׁשיב ּתרנגֹולין לבעל ּביצים ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַהּנֹותן

הּתרנגֹולין, ּבעל אֹותן ויגּדל האפרֹוחים, ׁשּיצאּו עד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָעליהן
ּבטל  ּכפֹועל ׂשכרֹו לֹו להעלֹות צרי - ּביניהן הרוח .ויהיה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבהן  מתעּסק להיֹות הרֹועה על ּוסיחים עגלים הּׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוכן
עמל  ׂשכר לֹו להעלֹות חּיב - לאמצע והּׂשכר ׁשּיגּדלּו, ֹועד ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּיהיּו עד אֹותן ּומגּדלין יֹום; ּבכל ּבטל ּכפֹועל ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָּומזֹונֹו
ואינֹו טֹוענת. ׁשּתהיה עד והחמֹור ׁשנים, ׁשלׁש ּבני ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהעגלים
הּׁשם  וכן זה. זמן ּבתֹו חברֹו מּדעת ׁשּלא למּכר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹיכֹול
- לאמצע והּׂשכר אֹותּה, מפּטם להיֹות המפּטם על ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּבהמה
'הרי  לֹו: אמר ואם ּבטל; ּכפֹועל עמלֹו ׂשכר לֹו לּתן ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָצרי
הּׂשכר', מחצית על יתר ּבעמל ׁשּל האליה אֹו ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹהראׁש
זֹו עם אֹותן ׁשּמפּטם אחרֹות ּבהמֹות לּפּטם היּו ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֻמּתר.
אֹו אחרים ּוסיחין עגלים לֹו היּו אם וכן אצלֹו, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָהּׁשּומה
ּובׁשל  ּבׁשּלֹו מתעּסק והּוא הֹואיל - ׁשּלֹו אחרֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַּביצים
ימי  ּבכל מּועט ּדבר אּלא לֹו העלה לא אפּלּו - ְְֱֲֲִֵֵֶֶָָָָָָֹחברֹו
אריסֹו היה ואם ּבׁשוה. ּבּׂשכר וחֹולק ּדּיֹו; הּזאת, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻהּׁשּתפּות
צרי אינֹו הּׂשדה, ּבעל ּובׁשל ּבׁשּלֹו מטּפל והּוא הֹואיל -ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּכלּום. לֹו ְְֲַלהעלֹות
ׁשם ·. אֹו ּתרנגֹולין, הֹוׁשיב אֹו ּוסיחין, עגלים ְְְֲִִִִַַָָָָהּׁשם

הרי  - ׂשכר לֹו העלה ולא ׂשכר, למחצית הּפּטם על ְְְֱֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבהמה
אֹו הּבהמֹות ׁשמּו ּבכּמה רֹואין מעֹות: ׁשל העסק ּכדין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּדינֹו
ׁשליׁשי  ׁשני הּמתעּסק ונֹוטל הרויחּו, וכּמה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָהּביצים,

ההפסד  ׁשליׁש מׁשּלם הפסידּו, ואם .הּׂשכר. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ולאכל,‚. לעׂשֹות ׁשּדרּכֹו ּדבר וכל וחמֹור ּפרה ְְְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹׁשמין

הרי  מתעּסק, ׁשּזה ּפי על אף ּבׁשוה; לאמצע הּׂשכר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָויהיה
ׂשֹוכר  ׁשהרי הּבהמה, ּבעבֹודת לעצמֹו אחר רוח לֹו ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָיׁש

ּובעבֹודתּה ּבׂשכרּה ונהנה ּבּה, עֹובד אֹו ׁשמין אֹותּה ואין . ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
אינֹו והּסיח ׁשהעגל - אּמֹו עם סיח ולא אּמֹו, עם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹעגל

עסק. ּבֹו ויׁש ּכלּום, ְְֵֵֶֶעֹוׂשה
ּבּה?„. להּטּפל חּיב מתי עד לחברֹו, ּבהמה ְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָהּׁשם

והּבקר  הּצאן והן ּובּגֹודרֹות, חדׁש; עׂשר ׁשמֹונה ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָֹֹּבאתֹונֹות,
- זה זמן ּבתֹו לחלק ּבא ואם חדׁש. וארּבעה עׂשרים -ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹ

סתם  ׁשּנׁשּתּתפּו מּפני עליו, מעּכב ּדֹומה חברֹו ׁשאינֹו לפי . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מּועט, והרוח מרּבה ׁשהּוא ראׁשֹונה, ׁשנה ׁשל ְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֻטּפּולּה
ׁשנה  ׁשל לטּפּולּה ּבקׁשי, אּלא ּבּתחּלה מׁשּתּמנת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאינּה
מׁשּתּמנת  היא ׁשהרי מרּבה, והרוח מּועט ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻהאחרת,
ׁשנה  סֹוף עד עליו מעּכב לפיכ יֹום; ּבכל ּומֹוספת ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָהרּבה

הּׁשּומה הּבהמה ילדה אותה]ׁשנּיה. הרי [ששמו אצלֹו, ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ
הּולדֹות, לגּדל ׁשּנהגּו ּומקֹום לאמצע. הרוח מּכלל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּולד

חּיב  לגּדל, ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום יּמכרּו. ּכ ואחר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹיגּדלּו
ּובגּסה  יֹום ׁשלׁשים ּבדּקה ּבּולדֹות, להּטּפל ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹהּמתעּסק
ׁשם  זה, מּזמן יתר ּבהן להּטּפל רצה וחֹולקין. יֹום, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָחמּׁשים
וכל  חמּׁשים, ּוביֹום ׁשלׁשים ּביֹום ׁשלׁשה ּבפני ְְְְְְֲִִִִֵָָָֹֹאֹותם
וחברֹו חלקים, ׁשלׁשה הּמתעּסק יּטל - ּכ אחר ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹׁשּירויחּו
ׁשמתעּסק  ּומּפני הּולד, חצי לֹו יׁש ׁשהרי הרוח; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָרביע
רבעים. ׁשלׁשה הרי החצי; אֹותֹו חצי נֹוטל חברֹו ׁשל ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹּבחצי
והּולדֹות  מחל, הרי - ׁשלׁשה ּבפני ּכן התנה לא ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹֹואם
ׂשכר  להעלֹות ׁשּנהגּו מקֹום ׁשהם. ּכמֹות ּבׁשוה ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּביניהם
ׁשּנֹוטל  הּׂשכר ּכל ויהיה מעלין, - העסק למעֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכּתף
וכן  הּמעֹות; ׂשכר ּבכלל ּכתפֹו על ׁשּנֹוׂשא ּבׂשכר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמתעּסק

מעלין  הּבהמה, ׂשכר להעלֹות ּדרּכן ׁשּנהגּואם מקֹום . ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָ
אֹו הּמתעּסק וכל מעלין. עמלן, ּבׂשכר ולדֹות ְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָלהעלֹות

הּמדינה. מּמנהג יׁשּנה לא סתם, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹהּמׁשּתּתף
לזרעּה‰. לתֹוכּה ׁשמעֹון והֹוריד ׂשדה, לֹו ׁשהיתה ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָראּובן

וכל  הּפרֹות, ולמּכר הֹוצאֹות עליה ּולהֹוציא לנטעּה ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹאֹו
ׁשּיחּלקּו ׁשהתנּו ּבין - ּביניהם יהיה ההֹוצאה על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּיתר
ההֹוצאה  ׁשהיתה ּבין יתר, ראּובן ׁשּיּטל ׁשהתנּו ּבין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּבׁשוה,
ּכל  - ׁשמעֹון מּׁשל ההֹוצאה ׁשהיתה ּבין ראּובן, מּׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּכּלּה
ּבעבֹודת  המטּפל וׁשמעֹון רּבית. אבק ּכאן ואין מּתר, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻזה
'אריס'. הּנקרא הּוא הּפרֹות, ּובמכירת ּובהֹוצאה ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָהארץ
'לׁשליׁש אֹומר: הּׂשדה ּובעל ירדּתי', 'למחצה אֹומר: ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאריס
ׁשּלא  ׁשּטען וזה הּמדינה; מנהג אחר הֹולכין - ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹהֹורדּתיו'

ראיה  להביא עליו .ּכּמנהג, ְְְִִַָָָָָָ
.Â היה אם - וגרׁשּה אׁשּתֹו, ּבנכסי אריסין ׁשהֹוריד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָּבעל

להם  ואין הם, נסּתּלקּו ּבעל, ונסּתּלק הֹואיל - אריס ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהּבעל
הּבעל  אין ואם ּובׁשבּועה. הּׁשבח ׁשעּור אּלא ההֹוצאה, ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָמן

ּכאריס  להם וׁשמין ירדּו, הארץ ּדעת על - .אריס ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָ
.Ê,מֹוריׁשן ירּׁשת חלקּו ׁשּלא הּיֹורׁשין ׁשאר אֹו ְְְְִִִֶַַַָָָָֹֻהאחין

ּדבר  לכל ּכׁשּתפין הן הרי - ּביחד ּבּה מׁשּתּמׁשין ּכּלן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻֻאּלא
לאּמנּות ודבר  ׁשּנפל הּׁשּתפין מן אֹו האחין מן אחד . ְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻֻ

נתרּפא  - ונתרּפא מהן אחד חלה לאמצע. הרוח ,ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּמל
אֹו ּבּׁשלג, ׁשהל ּכגֹון ּבפׁשיעה, חלה ואם האמצע; ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמן

ׁשחל  עד החם, ּבימי הרי ּבחּמה - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ה, ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
עצמֹו. מּׁשל מתרּפא ְְִִֵֶֶַַזה

ה'תשע"ד  תמוז ג' שלישי יום

ט  ּפרק
יום שני ־ שלישי ב '־ ג 'תמוז 

¤¤
ּבית ‡. אֹותן ׁשּמּנּו והאּפֹוטרֹוּפין והאריסין, ּכּלן, ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֻֻהּׁשּתפין

ּבתֹו ונֹותנת נֹוׂשאת ׁשהיא והאּׁשה היתֹומים, על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָּדין
אחד  ּכל - הּבית ּובן חנונית, ּבעלּה ׁשהֹוׁשיבּה אֹו ְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּבית,
חברֹו ּגזל ׁשּמא ספק; ּבטענת מּדבריהן נׁשּבע ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמאּלּו
ולּמה  ׁשּביניהם. ּבחׁשּבֹון ּדקּדק לא ׁשּמא אֹו ּומּתן, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבמּׂשא
ׁשּכל  לעצמן, מֹורין ׁשאּלּו מּפני זֹו? ׁשבּועה חכמים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּתּקנּו
מּפני  להן, הּוא ראּוי הּמעֹות ּבעל מּנכסי ּׁשּיּקחּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמה
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חכמים  להם ּתּקנּו לפיכ ונֹותנין; ונֹוׂשאין ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶָָָׁשּטֹורחין
מעׂשיהם  ּכל ׁשּיעׂשּו ּכדי ספק, ּבטענת ׁשבּועה ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשחּיבין

ואמּונה. ְֱֶֶֶָּבצדק
ׁשּיחׁשד ·. עד ספק, ּבטענת נׁשּבע אּלּו מּכל אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹואין

ּכסף  ׁשל מעין ׁשּתי ׁשהן כסף, ּבׁשּתי אֹותן ּכמֹוהּמׁשּביע , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
נׁשּבעין. אין מּזה, ּבפחֹות חׁשדן אם אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשּיתּבאר;

האחד,‚. הּׁשּתף מת ׁשאם רּבֹותי, הֹורּו הּיֹורׁשמּכאן אין ִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
אינֹו ׁשהרי 'ׁשּמא', ּבטענת אביו ׁשל ׁשּתפֹו להׁשּביע ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻיכֹול
זה  אֹותֹו ׁשּיחׁשד ּכדי ּבוּדאי, אביו ּבֹו ׁשחׁשדֹו הּדבר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹיֹודע

כסף  ּבׁשּתי הּיֹורׁשהּיֹורׁש אֹותֹו ׁשּמׁשּביע ׁשהֹורה מי ויׁש . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ּכך. ׁשּדן מי ראינּו ולא 'ׁשּמא'; ְְֲִִֶֶַַָָָָֹּבטענת

אֹו„. אריסֹו אֹו ׁשּתפֹו ׁשּזה עדים ׁשם ׁשאין ּפי על ֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֻאף
'ׁשּתפֹו' ואמר: עצמֹו מּפי מֹודה הּוא הרי אּלא ּביתֹו, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻבן
הרי  - ּכלּום' גזלּתי לא אבל אני, ּביתֹו 'ּבן אֹו 'אריסֹו' ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַָָֹאֹו

נׁשּבע  לפטרֹוזה 'מּגֹו' אֹומרים ׁשאין חפץ; ּבנקיטת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָ
ׁשּיׁש הּבית ּבן הּוא איזה מּממֹון. לפטרֹו אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּׁשבּועה,
ּומכניס  ּפֹועלים ׁשּמֹוציא זה ספק? ּבטענת להׁשּביעֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָלֹו
הּבית  ּבן אבל ּפרֹות. לֹו ּומֹוציא ּפרֹות לֹו מכניס ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָּפֹועלים,
אינֹו - ּבלבד  ויֹוצא ּברגליו נכנס אּלא ונֹותן, נֹוׂשא ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשאינֹו
אבי  ׁשּמּנהּו אּפֹוטרֹוּפֹוס וכן מּספק. להׁשּביעֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָיכֹול
וכן  ספק. ּבטענת אֹותֹו מׁשּביעין היתֹומים אין ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָיתֹומים,
נׂשאה  ולא ּבעלּה, ּבחּיי אּפֹוטרֹוּפא נעׂשית ׁשּלא ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹהאּׁשה
וכן  מּספק. אֹותּה מׁשּביעין אין - ּבעלּה קבירת אחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָונתנה
אֹותּה מׁשּביעין אין לקבּורה, מיתה ּבין ונתנה נׂשאה ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָאם
אֹומר  אּתה ׁשאם לקבּורה; מיתה ּבין ּבֹו ׁשּנׁשּתּמׁשה זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
מתנּול. הּמת ונמצא לקבּורה; ּתמּכר לא זה, על ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּתּׁשבע

מעֹות ‰. ּבידֹו ׁשּׁשלח אֹו למכרֹו, חפץ חברֹו ּביד ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהמׁשּלח
ׂשכר  לֹו נתן ׁשּלא ּפי על אף - ּפרֹות אֹו סחֹורה לֹו ְְִִֵֶַַַָָָָֹלקנֹות

ו  זה, ונׂשא על הֹואיל זֹו, ּבׁשליחּות הניה ולא חלק לֹו אין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּבית  ּכבן זה הרי חברֹו, ּבממֹון להׁשּביעֹוונתן לֹו ויׁש ; ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ׁשּקנה, הּסחֹורה לֹו ׁשהביא ּבעת ּכלּום ּגזלֹו ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמּספק,
ּבהן. לֹו ׁשּמכר הּמעֹות ֶֶַַָָָאֹו

.Â נֹוׂשא האחד ׁשהיה אֹו ּביחד, ונֹותנין ׁשּנֹוׂשאין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּׁשּתפין
הּׁשני  עם הּמעֹות אֹו מקצתּה אֹו הּסחֹורה ּומפקיד ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָונֹותן
לספק, נכנסּו ׁשניהם הרי - מּדה ולא מנין ולא מׁשקל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹֹּבלא
אבל  הּׁשּתפין. ׁשבּועת חברֹו להׁשּביע מהן אחד לכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻויׁש
עּמֹו נתעּסק לא והּׁשני ונֹותן, ׁשּנֹוׂשא הּוא האחד היה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאם

ונתן. ׁשּנׂשא זה אּלא נׁשּבע אין - ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָּכלל
.Ê ונפרד האּׁשה, ונתּגרׁשה והאריסין, הּׁשּתפין ְְְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָֻחלקּו

אֹו לֹו ׁשּקנה סחֹורה הּׁשליח לֹו והביא הּבית, ּבן ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמעליו
- מּיד ּתבעֹו ולא להן והלכּו וׁשתק, ּבהן, לֹו ׁשּמכר ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָֹמעֹות
היתה  אם אבל ספק. ּבטענת ּולהׁשּביעֹו לחזר יכֹול  ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָֹאינֹו
מה  ּכל ּבּה ּומגלּגל עליה, מׁשּביעֹו - וּדאי טענת ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָלֹו
ּתֹורה  ׁשל ּבין זמן, אחר ׁשבּועה לֹו נתחּיב אם וכן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּׁשּירצה.
ּפעם  ּבית ּבן אֹו ׁשּתף לֹו ׁשּנעׂשה ּכג ֹון ּדבריהם, ׁשל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּבין
ּבׁשּתפּות  ּגזלּתני ׁשּלא עליו לגלּגל יכֹול זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻאחרת

אֹו ּביתי ּבן אֹו אריסי אֹו ׁשּתפי ּכׁשהיית ולא ׁשּבינינּו, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻזֹו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבראׁשֹונה. ְְִִֵֵֶַַָָָֹאּפֹוטרֹוּפי

.Á- אחרים אצל חֹובֹות להן ונׁשאר ׁשחלקּו, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהּׁשּתפין
חלקּו, ׁשהרי מּספק; זה את זה להׁשּביע יכֹולין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאינן
זה  יּקח ּׁשּיפרעּו, מה ּכל הּוא; ידּוע ּדבר ׁשּנׁשאר ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָוהחֹוב

החֹוב  מן חלקֹו וזה ּבּכיס,חלקֹו מעֹות להן נׁשאר אם וכן . ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
אין  - חלקֹו אחד ּכל נטל לא ועדין אֹותן ידעּו ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹּוכבר
עׂשּו אם וכן הן. ּכחלּוקין ׁשהּמעֹות זה, את זה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמׁשּביעין
חברֹו אצל מהן לאחד ונׁשאר הּׁשּתפּות, ּכל על ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻחׁשּבֹון
חלקּו. הרי נטלֹו, לא ׁשעדין ּפי על אף - וידּוע קצּוב ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹּדבר
לא  ועדין הּפרֹות, מן ׁשהּוא ּכל ּביניהן נׁשאר אם ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאבל
מן  צד ּביניהם ׁשּנׁשאר אֹו מׁשקלם, ידעּו ולא אֹותן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹחלקּו
מהן  אחד ּכל ידע ולא חׁשּבֹון, ּבֹו עׂשּו ׁשּלא ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהּׁשּתפּות
ּומׁשּביעין  עדין, קּימת הּׁשּתפּות הרי - הּמּגיעֹו חלקֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻּכּמה

זה. את ֶֶֶזה
.Ë אּלא להׁשּביעֹו יכֹול אינֹו חלּקה, אחר חברֹו ׁשּתבע ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמי

סתם  להחרים לֹו יׁש אבל ׁשאמרנּו; ּכמֹו גלּגּול, ידי ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָעל
ּביתֹו, ּבן אֹו אריסֹו אֹו ׁשּתפֹו ּכׁשהיה ּכלּום ׁשּגזלֹו מי ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֻעל

ּׁשּגזל. ּבמה יֹודה ְְֶֶַַָֹולא

ה'תשע"ד  תמוז ד' רביעי יום

י  ¤¤ּפרק
והּלה ‡. ּבינינּו, ּתנאי היה ׁשּכ חברֹו על ׁשּטען ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּתף

ׁשּלי  ׁשהּקרן ׁשּטען אֹו מעֹולם', זה ּתנאי היה 'לא ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאֹומר:
אֹו מּזה', ּפחֹות אּלא 'אינֹו אֹומר: והּלה ,וכ ּכ ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָהיה
'לא  אֹומר: והּלה הּׁשּתפּות, מן ל נתּתי ׁשּכבר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשּטען
מּׁשל  אֹומר והּלה מּׁשּלי, זֹו ׁשּסחֹורה ׁשּטען אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלקחּתי',
הּתֹובע  ּביד הרׁשּות - אּלּו ּבטענֹות ּכּיֹוצא וכל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹאמצע,

הּׁשּתף ּבׁשבּועה  יׁשּביע ׁשּלא הּתֹובע רצה אם ּכיצד? . ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻ
ּבּה ׁשּכֹופר הּטענה על הּסת ויׁשּביעֹו הּׁשּתפין, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻׁשבּועת
ואם  מׁשּביעֹו. זה הרי - מעֹולם' דברים היּו 'לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹואֹומר
הּׁשּתפין, ּבׁשבּועת הּדברים אּלּו ּכל עליו מגלּגל - ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻרצה
הּׁשּתפּות, ימי ּכל ּכלּום ּגזלּתני ׁשּלא ספק ּבטענת ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻּומׁשּביעֹו
וׁשּנתּת ,ׁשּל הּסחֹורה וׁשּזֹו ,וכ ּכ ּתנאי ּבינינּו ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשהיה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ;וכ ּכ ְְִֵֵֶַָָָֹלי
הּנתּבע ·. הּׁשּתפין, ׁשבּועת להׁשּביעֹו ׁשּתפֹו ְְְְִִִֵַַַַַַָָָֻֻהּתֹובע

והּתֹובע  ּכלּום', אצלי ל נׁשאר ולא חלקנּו, 'ּכבר ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹאֹומר:
ׁשאמר  אֹו חׁשּבֹון', עׂשינּו ולא חלקנּו, לא 'עדין ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹאֹומר:
הּׁשּתפין  ׁשבּועת אֹות ׁשּנׁשּביע מנת על 'חלקנּו ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָֻהּתֹובע:
אֹותי  מדחה ואּתה נׁשּבעּת, לא ועדין ׁשּנרצה עת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבכל
אמר  אפּלּו ספק. ּבטענת להׁשּביעֹו יכֹול אינֹו - ליֹום' ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָמּיֹום
אינֹו הּנׁשאר וזה אצלי, ל ונׁשאר חלקנּו, 'ּכן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּנתּבע:
אף  - אצלי' הּנחּתֹו 'ּפּקדֹון אֹו עלי', ׁשּזקפ ּתֹו חֹוב ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָאּלא
להׁשּביעֹו יכֹול אינֹו ׁשּתפֹו, ׁשהיה עדים ׁשּיׁש ּפי ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻעל
אֹו חלקּו ׁשּכבר הּסת להׁשּביעֹו יכֹול ואינֹו ספק, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבטענת
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מּתר. ּבחצר, עּמֹו ׁשּתף היה ואם ּבאּמנּותֹו; ׁשעֹוסק ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻֻֻּבׁשעה
ּומכר, לקח ואם אחרים; ּדברים ּומֹוכר לֹוקח יהיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹולא

לאמצע  .הּׂשכר ְֶַַָָָ

ה'תשע"ד  תמוז ב' שני יום

ח  ¤¤ּפרק
הּתרנגֹולין ‡. להֹוׁשיב ּתרנגֹולין לבעל ּביצים ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַהּנֹותן

הּתרנגֹולין, ּבעל אֹותן ויגּדל האפרֹוחים, ׁשּיצאּו עד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָעליהן
ּבטל  ּכפֹועל ׂשכרֹו לֹו להעלֹות צרי - ּביניהן הרוח .ויהיה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבהן  מתעּסק להיֹות הרֹועה על ּוסיחים עגלים הּׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוכן
עמל  ׂשכר לֹו להעלֹות חּיב - לאמצע והּׂשכר ׁשּיגּדלּו, ֹועד ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּיהיּו עד אֹותן ּומגּדלין יֹום; ּבכל ּבטל ּכפֹועל ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָּומזֹונֹו
ואינֹו טֹוענת. ׁשּתהיה עד והחמֹור ׁשנים, ׁשלׁש ּבני ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהעגלים
הּׁשם  וכן זה. זמן ּבתֹו חברֹו מּדעת ׁשּלא למּכר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹיכֹול
- לאמצע והּׂשכר אֹותּה, מפּטם להיֹות המפּטם על ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּבהמה
'הרי  לֹו: אמר ואם ּבטל; ּכפֹועל עמלֹו ׂשכר לֹו לּתן ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָצרי
הּׂשכר', מחצית על יתר ּבעמל ׁשּל האליה אֹו ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹהראׁש
זֹו עם אֹותן ׁשּמפּטם אחרֹות ּבהמֹות לּפּטם היּו ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֻמּתר.
אֹו אחרים ּוסיחין עגלים לֹו היּו אם וכן אצלֹו, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָהּׁשּומה
ּובׁשל  ּבׁשּלֹו מתעּסק והּוא הֹואיל - ׁשּלֹו אחרֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַּביצים
ימי  ּבכל מּועט ּדבר אּלא לֹו העלה לא אפּלּו - ְְֱֲֲִֵֵֶֶָָָָָָֹחברֹו
אריסֹו היה ואם ּבׁשוה. ּבּׂשכר וחֹולק ּדּיֹו; הּזאת, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻהּׁשּתפּות
צרי אינֹו הּׂשדה, ּבעל ּובׁשל ּבׁשּלֹו מטּפל והּוא הֹואיל -ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּכלּום. לֹו ְְֲַלהעלֹות
ׁשם ·. אֹו ּתרנגֹולין, הֹוׁשיב אֹו ּוסיחין, עגלים ְְְֲִִִִַַָָָָהּׁשם

הרי  - ׂשכר לֹו העלה ולא ׂשכר, למחצית הּפּטם על ְְְֱֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבהמה
אֹו הּבהמֹות ׁשמּו ּבכּמה רֹואין מעֹות: ׁשל העסק ּכדין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּדינֹו
ׁשליׁשי  ׁשני הּמתעּסק ונֹוטל הרויחּו, וכּמה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָהּביצים,

ההפסד  ׁשליׁש מׁשּלם הפסידּו, ואם .הּׂשכר. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ולאכל,‚. לעׂשֹות ׁשּדרּכֹו ּדבר וכל וחמֹור ּפרה ְְְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹׁשמין

הרי  מתעּסק, ׁשּזה ּפי על אף ּבׁשוה; לאמצע הּׂשכר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָויהיה
ׂשֹוכר  ׁשהרי הּבהמה, ּבעבֹודת לעצמֹו אחר רוח לֹו ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָיׁש

ּובעבֹודתּה ּבׂשכרּה ונהנה ּבּה, עֹובד אֹו ׁשמין אֹותּה ואין . ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
אינֹו והּסיח ׁשהעגל - אּמֹו עם סיח ולא אּמֹו, עם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹעגל

עסק. ּבֹו ויׁש ּכלּום, ְְֵֵֶֶעֹוׂשה
ּבּה?„. להּטּפל חּיב מתי עד לחברֹו, ּבהמה ְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָהּׁשם

והּבקר  הּצאן והן ּובּגֹודרֹות, חדׁש; עׂשר ׁשמֹונה ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָֹֹּבאתֹונֹות,
- זה זמן ּבתֹו לחלק ּבא ואם חדׁש. וארּבעה עׂשרים -ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹ

סתם  ׁשּנׁשּתּתפּו מּפני עליו, מעּכב ּדֹומה חברֹו ׁשאינֹו לפי . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מּועט, והרוח מרּבה ׁשהּוא ראׁשֹונה, ׁשנה ׁשל ְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֻטּפּולּה
ׁשנה  ׁשל לטּפּולּה ּבקׁשי, אּלא ּבּתחּלה מׁשּתּמנת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאינּה
מׁשּתּמנת  היא ׁשהרי מרּבה, והרוח מּועט ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻהאחרת,
ׁשנה  סֹוף עד עליו מעּכב לפיכ יֹום; ּבכל ּומֹוספת ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָהרּבה

הּׁשּומה הּבהמה ילדה אותה]ׁשנּיה. הרי [ששמו אצלֹו, ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ
הּולדֹות, לגּדל ׁשּנהגּו ּומקֹום לאמצע. הרוח מּכלל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּולד

חּיב  לגּדל, ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום יּמכרּו. ּכ ואחר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹיגּדלּו
ּובגּסה  יֹום ׁשלׁשים ּבדּקה ּבּולדֹות, להּטּפל ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹהּמתעּסק
ׁשם  זה, מּזמן יתר ּבהן להּטּפל רצה וחֹולקין. יֹום, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָחמּׁשים
וכל  חמּׁשים, ּוביֹום ׁשלׁשים ּביֹום ׁשלׁשה ּבפני ְְְְְְֲִִִִֵָָָֹֹאֹותם
וחברֹו חלקים, ׁשלׁשה הּמתעּסק יּטל - ּכ אחר ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹׁשּירויחּו
ׁשמתעּסק  ּומּפני הּולד, חצי לֹו יׁש ׁשהרי הרוח; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָרביע
רבעים. ׁשלׁשה הרי החצי; אֹותֹו חצי נֹוטל חברֹו ׁשל ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹּבחצי
והּולדֹות  מחל, הרי - ׁשלׁשה ּבפני ּכן התנה לא ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹֹואם
ׂשכר  להעלֹות ׁשּנהגּו מקֹום ׁשהם. ּכמֹות ּבׁשוה ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּביניהם
ׁשּנֹוטל  הּׂשכר ּכל ויהיה מעלין, - העסק למעֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכּתף
וכן  הּמעֹות; ׂשכר ּבכלל ּכתפֹו על ׁשּנֹוׂשא ּבׂשכר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמתעּסק

מעלין  הּבהמה, ׂשכר להעלֹות ּדרּכן ׁשּנהגּואם מקֹום . ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָ
אֹו הּמתעּסק וכל מעלין. עמלן, ּבׂשכר ולדֹות ְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָלהעלֹות

הּמדינה. מּמנהג יׁשּנה לא סתם, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹהּמׁשּתּתף
לזרעּה‰. לתֹוכּה ׁשמעֹון והֹוריד ׂשדה, לֹו ׁשהיתה ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָראּובן

וכל  הּפרֹות, ולמּכר הֹוצאֹות עליה ּולהֹוציא לנטעּה ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹאֹו
ׁשּיחּלקּו ׁשהתנּו ּבין - ּביניהם יהיה ההֹוצאה על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּיתר
ההֹוצאה  ׁשהיתה ּבין יתר, ראּובן ׁשּיּטל ׁשהתנּו ּבין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּבׁשוה,
ּכל  - ׁשמעֹון מּׁשל ההֹוצאה ׁשהיתה ּבין ראּובן, מּׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּכּלּה
ּבעבֹודת  המטּפל וׁשמעֹון רּבית. אבק ּכאן ואין מּתר, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻזה
'אריס'. הּנקרא הּוא הּפרֹות, ּובמכירת ּובהֹוצאה ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָהארץ
'לׁשליׁש אֹומר: הּׂשדה ּובעל ירדּתי', 'למחצה אֹומר: ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאריס
ׁשּלא  ׁשּטען וזה הּמדינה; מנהג אחר הֹולכין - ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹהֹורדּתיו'

ראיה  להביא עליו .ּכּמנהג, ְְְִִַָָָָָָ
.Â היה אם - וגרׁשּה אׁשּתֹו, ּבנכסי אריסין ׁשהֹוריד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָּבעל

להם  ואין הם, נסּתּלקּו ּבעל, ונסּתּלק הֹואיל - אריס ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהּבעל
הּבעל  אין ואם ּובׁשבּועה. הּׁשבח ׁשעּור אּלא ההֹוצאה, ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָמן

ּכאריס  להם וׁשמין ירדּו, הארץ ּדעת על - .אריס ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָ
.Ê,מֹוריׁשן ירּׁשת חלקּו ׁשּלא הּיֹורׁשין ׁשאר אֹו ְְְְִִִֶַַַָָָָֹֻהאחין

ּדבר  לכל ּכׁשּתפין הן הרי - ּביחד ּבּה מׁשּתּמׁשין ּכּלן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻֻאּלא
לאּמנּות ודבר  ׁשּנפל הּׁשּתפין מן אֹו האחין מן אחד . ְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻֻ

נתרּפא  - ונתרּפא מהן אחד חלה לאמצע. הרוח ,ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּמל
אֹו ּבּׁשלג, ׁשהל ּכגֹון ּבפׁשיעה, חלה ואם האמצע; ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמן

ׁשחל  עד החם, ּבימי הרי ּבחּמה - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ה, ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
עצמֹו. מּׁשל מתרּפא ְְִִֵֶֶַַזה

ה'תשע"ד  תמוז ג' שלישי יום

ט  ּפרק
יום שני ־ שלישי ב '־ ג 'תמוז 
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ּבית ‡. אֹותן ׁשּמּנּו והאּפֹוטרֹוּפין והאריסין, ּכּלן, ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֻֻהּׁשּתפין

ּבתֹו ונֹותנת נֹוׂשאת ׁשהיא והאּׁשה היתֹומים, על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָּדין
אחד  ּכל - הּבית ּובן חנונית, ּבעלּה ׁשהֹוׁשיבּה אֹו ְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּבית,
חברֹו ּגזל ׁשּמא ספק; ּבטענת מּדבריהן נׁשּבע ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמאּלּו
ולּמה  ׁשּביניהם. ּבחׁשּבֹון ּדקּדק לא ׁשּמא אֹו ּומּתן, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבמּׂשא
ׁשּכל  לעצמן, מֹורין ׁשאּלּו מּפני זֹו? ׁשבּועה חכמים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּתּקנּו
מּפני  להן, הּוא ראּוי הּמעֹות ּבעל מּנכסי ּׁשּיּקחּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמה
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חכמים  להם ּתּקנּו לפיכ ונֹותנין; ונֹוׂשאין ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶָָָׁשּטֹורחין
מעׂשיהם  ּכל ׁשּיעׂשּו ּכדי ספק, ּבטענת ׁשבּועה ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשחּיבין

ואמּונה. ְֱֶֶֶָּבצדק
ׁשּיחׁשד ·. עד ספק, ּבטענת נׁשּבע אּלּו מּכל אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹואין

ּכסף  ׁשל מעין ׁשּתי ׁשהן כסף, ּבׁשּתי אֹותן ּכמֹוהּמׁשּביע , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
נׁשּבעין. אין מּזה, ּבפחֹות חׁשדן אם אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשּיתּבאר;

האחד,‚. הּׁשּתף מת ׁשאם רּבֹותי, הֹורּו הּיֹורׁשמּכאן אין ִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
אינֹו ׁשהרי 'ׁשּמא', ּבטענת אביו ׁשל ׁשּתפֹו להׁשּביע ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻיכֹול
זה  אֹותֹו ׁשּיחׁשד ּכדי ּבוּדאי, אביו ּבֹו ׁשחׁשדֹו הּדבר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹיֹודע

כסף  ּבׁשּתי הּיֹורׁשהּיֹורׁש אֹותֹו ׁשּמׁשּביע ׁשהֹורה מי ויׁש . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ּכך. ׁשּדן מי ראינּו ולא 'ׁשּמא'; ְְֲִִֶֶַַָָָָֹּבטענת

אֹו„. אריסֹו אֹו ׁשּתפֹו ׁשּזה עדים ׁשם ׁשאין ּפי על ֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֻאף
'ׁשּתפֹו' ואמר: עצמֹו מּפי מֹודה הּוא הרי אּלא ּביתֹו, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻבן
הרי  - ּכלּום' גזלּתי לא אבל אני, ּביתֹו 'ּבן אֹו 'אריסֹו' ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַָָֹאֹו

נׁשּבע  לפטרֹוזה 'מּגֹו' אֹומרים ׁשאין חפץ; ּבנקיטת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָ
ׁשּיׁש הּבית ּבן הּוא איזה מּממֹון. לפטרֹו אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּׁשבּועה,
ּומכניס  ּפֹועלים ׁשּמֹוציא זה ספק? ּבטענת להׁשּביעֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָלֹו
הּבית  ּבן אבל ּפרֹות. לֹו ּומֹוציא ּפרֹות לֹו מכניס ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָּפֹועלים,
אינֹו - ּבלבד  ויֹוצא ּברגליו נכנס אּלא ונֹותן, נֹוׂשא ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשאינֹו
אבי  ׁשּמּנהּו אּפֹוטרֹוּפֹוס וכן מּספק. להׁשּביעֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָיכֹול
וכן  ספק. ּבטענת אֹותֹו מׁשּביעין היתֹומים אין ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָיתֹומים,
נׂשאה  ולא ּבעלּה, ּבחּיי אּפֹוטרֹוּפא נעׂשית ׁשּלא ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹהאּׁשה
וכן  מּספק. אֹותּה מׁשּביעין אין - ּבעלּה קבירת אחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָונתנה
אֹותּה מׁשּביעין אין לקבּורה, מיתה ּבין ונתנה נׂשאה ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָאם
אֹומר  אּתה ׁשאם לקבּורה; מיתה ּבין ּבֹו ׁשּנׁשּתּמׁשה זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
מתנּול. הּמת ונמצא לקבּורה; ּתמּכר לא זה, על ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּתּׁשבע

מעֹות ‰. ּבידֹו ׁשּׁשלח אֹו למכרֹו, חפץ חברֹו ּביד ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהמׁשּלח
ׂשכר  לֹו נתן ׁשּלא ּפי על אף - ּפרֹות אֹו סחֹורה לֹו ְְִִֵֶַַַָָָָֹלקנֹות

ו  זה, ונׂשא על הֹואיל זֹו, ּבׁשליחּות הניה ולא חלק לֹו אין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּבית  ּכבן זה הרי חברֹו, ּבממֹון להׁשּביעֹוונתן לֹו ויׁש ; ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ׁשּקנה, הּסחֹורה לֹו ׁשהביא ּבעת ּכלּום ּגזלֹו ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמּספק,
ּבהן. לֹו ׁשּמכר הּמעֹות ֶֶַַָָָאֹו

.Â נֹוׂשא האחד ׁשהיה אֹו ּביחד, ונֹותנין ׁשּנֹוׂשאין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּׁשּתפין
הּׁשני  עם הּמעֹות אֹו מקצתּה אֹו הּסחֹורה ּומפקיד ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָונֹותן
לספק, נכנסּו ׁשניהם הרי - מּדה ולא מנין ולא מׁשקל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹֹּבלא
אבל  הּׁשּתפין. ׁשבּועת חברֹו להׁשּביע מהן אחד לכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻויׁש
עּמֹו נתעּסק לא והּׁשני ונֹותן, ׁשּנֹוׂשא הּוא האחד היה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאם

ונתן. ׁשּנׂשא זה אּלא נׁשּבע אין - ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָּכלל
.Ê ונפרד האּׁשה, ונתּגרׁשה והאריסין, הּׁשּתפין ְְְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָֻחלקּו

אֹו לֹו ׁשּקנה סחֹורה הּׁשליח לֹו והביא הּבית, ּבן ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמעליו
- מּיד ּתבעֹו ולא להן והלכּו וׁשתק, ּבהן, לֹו ׁשּמכר ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָֹמעֹות
היתה  אם אבל ספק. ּבטענת ּולהׁשּביעֹו לחזר יכֹול  ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָֹאינֹו
מה  ּכל ּבּה ּומגלּגל עליה, מׁשּביעֹו - וּדאי טענת ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָלֹו
ּתֹורה  ׁשל ּבין זמן, אחר ׁשבּועה לֹו נתחּיב אם וכן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּׁשּירצה.
ּפעם  ּבית ּבן אֹו ׁשּתף לֹו ׁשּנעׂשה ּכג ֹון ּדבריהם, ׁשל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּבין
ּבׁשּתפּות  ּגזלּתני ׁשּלא עליו לגלּגל יכֹול זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻאחרת

אֹו ּביתי ּבן אֹו אריסי אֹו ׁשּתפי ּכׁשהיית ולא ׁשּבינינּו, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻזֹו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבראׁשֹונה. ְְִִֵֵֶַַָָָֹאּפֹוטרֹוּפי

.Á- אחרים אצל חֹובֹות להן ונׁשאר ׁשחלקּו, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהּׁשּתפין
חלקּו, ׁשהרי מּספק; זה את זה להׁשּביע יכֹולין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאינן
זה  יּקח ּׁשּיפרעּו, מה ּכל הּוא; ידּוע ּדבר ׁשּנׁשאר ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָוהחֹוב

החֹוב  מן חלקֹו וזה ּבּכיס,חלקֹו מעֹות להן נׁשאר אם וכן . ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
אין  - חלקֹו אחד ּכל נטל לא ועדין אֹותן ידעּו ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹּוכבר
עׂשּו אם וכן הן. ּכחלּוקין ׁשהּמעֹות זה, את זה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמׁשּביעין
חברֹו אצל מהן לאחד ונׁשאר הּׁשּתפּות, ּכל על ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻחׁשּבֹון
חלקּו. הרי נטלֹו, לא ׁשעדין ּפי על אף - וידּוע קצּוב ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹּדבר
לא  ועדין הּפרֹות, מן ׁשהּוא ּכל ּביניהן נׁשאר אם ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאבל
מן  צד ּביניהם ׁשּנׁשאר אֹו מׁשקלם, ידעּו ולא אֹותן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹחלקּו
מהן  אחד ּכל ידע ולא חׁשּבֹון, ּבֹו עׂשּו ׁשּלא ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהּׁשּתפּות
ּומׁשּביעין  עדין, קּימת הּׁשּתפּות הרי - הּמּגיעֹו חלקֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻּכּמה

זה. את ֶֶֶזה
.Ë אּלא להׁשּביעֹו יכֹול אינֹו חלּקה, אחר חברֹו ׁשּתבע ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמי

סתם  להחרים לֹו יׁש אבל ׁשאמרנּו; ּכמֹו גלּגּול, ידי ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָעל
ּביתֹו, ּבן אֹו אריסֹו אֹו ׁשּתפֹו ּכׁשהיה ּכלּום ׁשּגזלֹו מי ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֻעל

ּׁשּגזל. ּבמה יֹודה ְְֶֶַַָֹולא

ה'תשע"ד  תמוז ד' רביעי יום

י  ¤¤ּפרק
והּלה ‡. ּבינינּו, ּתנאי היה ׁשּכ חברֹו על ׁשּטען ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּתף

ׁשּלי  ׁשהּקרן ׁשּטען אֹו מעֹולם', זה ּתנאי היה 'לא ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאֹומר:
אֹו מּזה', ּפחֹות אּלא 'אינֹו אֹומר: והּלה ,וכ ּכ ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָהיה
'לא  אֹומר: והּלה הּׁשּתפּות, מן ל נתּתי ׁשּכבר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשּטען
מּׁשל  אֹומר והּלה מּׁשּלי, זֹו ׁשּסחֹורה ׁשּטען אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלקחּתי',
הּתֹובע  ּביד הרׁשּות - אּלּו ּבטענֹות ּכּיֹוצא וכל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹאמצע,

הּׁשּתף ּבׁשבּועה  יׁשּביע ׁשּלא הּתֹובע רצה אם ּכיצד? . ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻ
ּבּה ׁשּכֹופר הּטענה על הּסת ויׁשּביעֹו הּׁשּתפין, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻׁשבּועת
ואם  מׁשּביעֹו. זה הרי - מעֹולם' דברים היּו 'לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹואֹומר
הּׁשּתפין, ּבׁשבּועת הּדברים אּלּו ּכל עליו מגלּגל - ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻרצה
הּׁשּתפּות, ימי ּכל ּכלּום ּגזלּתני ׁשּלא ספק ּבטענת ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻּומׁשּביעֹו
וׁשּנתּת ,ׁשּל הּסחֹורה וׁשּזֹו ,וכ ּכ ּתנאי ּבינינּו ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשהיה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ;וכ ּכ ְְִֵֵֶַָָָֹלי
הּנתּבע ·. הּׁשּתפין, ׁשבּועת להׁשּביעֹו ׁשּתפֹו ְְְְִִִֵַַַַַַָָָֻֻהּתֹובע

והּתֹובע  ּכלּום', אצלי ל נׁשאר ולא חלקנּו, 'ּכבר ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹאֹומר:
ׁשאמר  אֹו חׁשּבֹון', עׂשינּו ולא חלקנּו, לא 'עדין ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹאֹומר:
הּׁשּתפין  ׁשבּועת אֹות ׁשּנׁשּביע מנת על 'חלקנּו ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָֻהּתֹובע:
אֹותי  מדחה ואּתה נׁשּבעּת, לא ועדין ׁשּנרצה עת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבכל
אמר  אפּלּו ספק. ּבטענת להׁשּביעֹו יכֹול אינֹו - ליֹום' ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָמּיֹום
אינֹו הּנׁשאר וזה אצלי, ל ונׁשאר חלקנּו, 'ּכן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּנתּבע:
אף  - אצלי' הּנחּתֹו 'ּפּקדֹון אֹו עלי', ׁשּזקפ ּתֹו חֹוב ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָאּלא
להׁשּביעֹו יכֹול אינֹו ׁשּתפֹו, ׁשהיה עדים ׁשּיׁש ּפי ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻעל
אֹו חלקּו ׁשּכבר הּסת להׁשּביעֹו יכֹול ואינֹו ספק, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבטענת
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ׁשאין ׁשּלא  לפי גלּגּול; ידי על ואפּלּו מעֹולם, נׁשּתּתפּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
יֹודה  ׁשאם טענה על אּלא מגלּגלין, ואין הּסת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמׁשּביעין

ממֹון  לׁשּלם חּיב יהיה ּבֹו,ּבּה הֹודה ׁשאפּלּו ּדבר אבל ; ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ידי  על ואפּלּו עליו, נׁשּבע אינֹו - ׁשבּועה אּלא חּיב ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאינֹו

הֹוראה. ּבעלי הּגאֹונים ּכל הֹורּו וכזה ְְְֲִִֵֶַַָָָָגלּגּול.
וזה ‚. ,'וכ ּכ אצל לי ונׁשאר אּתה ׁשּתפי 'ׁשעדין ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻטען

'לא  אֹו: ּכלּום', אצלי ל נׁשאר ולא חלקנּו, 'ּכבר ְְְְְְְִִֵֶַַָָֹֹאֹומר:
לֹו ׁשאין הּסת נׁשּבע הּנתּבע הרי - מעֹולם' ׁשּתפי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהיית
ואינֹו מעֹולם; ּכלּום גזלּתני ׁשּלא עליו ּומגלּגל ּכלּום, ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבידֹו
ּבֹו חלקנּו ׁשּכבר אֹו מעֹולם ׁשּתפי היית ׁשּלא עליו ,מגלּגל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

ׁשּבארנּו. הּטעם ְִֵֶַַַַמן
ּבטענת „. להׁשּביע לי ויׁש אנחנּו ׁשּתפין ׁשעדין ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָֻטען

הּתֹובע  והביא מעֹולם', נׁשּתּתפנּו 'לא אֹומר: והּלה ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹספק,
'חלקנּו' ואמר: ּכ אחר הּנתּבע וחזר ׁשּתפֹו, ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻעדים
ויּׁשבע  זֹו, לׁשבּועה ּכפרן החזק ׁשהרי לֹו; ׁשֹומעין אין -ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻ

הּׁשּתפין  ּבזה.ׁשבּועת ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִֵֵֶַַַָָֹֻ
והּטיל ‰. ּדינרים, מאֹות ארּבע לּכיס ׁשהּטיל ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָראּובן

הּממֹון  והרי ּביחד, ונתנּו ונׂשאּו ונׁשּתּתפּו מאתים, ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָׁשמעֹון
מאֹות  חמׁש הּקרן מן ׁשּפחת ראּובן וטען ראּובן, ּביד ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּכּלֹו

ראּובן  'יּׁשבע אֹומרין: אין -,ּכ ׁשּפחתּו הּׁשּתפין ׁשבּועת ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
ׁשבּועת  ראּובן יּׁשבע אּלא מּביתֹו', חמּׁשים ׁשמעֹון ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָויׁשּלם
ׁשמעֹון  יׁשּלם ולא ּבלבד, ׁשּבידֹו ּבּמנה ויל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻהּׁשּתפין,
ׁשּפחתּו, זה ּבפחת ּבוּדאי ידע ׁשּׁשמעֹון ראּובן טען ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכלּום.
הּזה; הּפחת סכּום ּבוּדאי יֹודע ׁשאינֹו ׁשמעֹון על ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָיגלּגל
ׁשמעֹון  יּׁשבע - ּכלל זֹו ּבׁשּתפּות ׁשמעֹון נתעּסק לא ְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹֻואם
ולא  ויּפטר. ההפסד, ּבזה ּבוּדאי יֹודע ׁשאינֹו הּסת ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשבּועת
חֹולקין  ׁשמעֹון, ּביד הּנׁשאר הּמנה זה היה אם אּלא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָעֹוד,
ּכדי  ונֹוטלין, הּנׁשּבעין מן הּׁשּתף ׁשאין ּבׁשוה; ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻאֹותֹו
נֹוטל  אֹו ונפטר, נׁשּבע אּלא חברֹו, ּׁשּביד מה ויּטל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיּׁשבע
ּבֹו טעּו ׁשּכבר זה, ּבדין והּזהר ידֹו. ּתחת ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמּדבר

הֹוראה. ֲֵַָָּבעלי
.Â מנה הּׁשּתפּות ּבזֹו חֹוב עלי ללוי ׁשּיׁש ׁשמעֹון אם טען - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ונֹותנין  נאמן; - ללוי לּתנֹו יכֹול והיה החֹוב, ּכדי ּבידֹו ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַָָָָָָָהיה
נאמן  אינֹו לּתן, ּבידֹו אין ואם מחּׁשבין. ּכ ואחר ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָהחֹוב,
- לּׁשּתפּות הידּועה הּסחֹורה אֹו הּממֹון ראּובן מּיד ְְְְִִֵַַַַַָָָָֻלהֹוציא
ואפּלּו ראּובן. נכסי על ולוי ׁשמעֹון עֹוׂשין הן קנּוניא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשּמא
ּכלּום. מּמּנה לׁשּלם חּיב ראּובן אין ּבׁשטר, הּמלוה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהיתה
ׁשעלי  החֹוב ׁשּזה ּבוּדאי יֹודע ׁשראּובן ׁשמעֹון טען אם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאבל
ראּובן  יּׁשבע - הּוא אצלנּו והחֹוב הּוא, הּׁשּתפּות ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֻמחמת
אצלנּו; זה ׁשחֹוב יֹודע ׁשאינֹו גלּגּול, ידי על אֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַהּסת

אם  וכן מּׁשּלֹו. החֹוב ׁשמעֹון לוי ויׁשּלם על חֹוב ׁשטר יצא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ׁשמעֹון: ואמר הּׁשּתפּות, מּממֹון דינרין ּבמאה ׁשמעֹון ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻּבׁשם
לֹו 'קבעּתי ׁשמעֹון: ׁשאמר אֹו לּכיס', והחזרּתיו ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ'נפרעּתי
עֹוׂשה  הּוא קנּוניא ׁשּמא נאמן, אינֹו - לׁשּתים' אֹו לׁשנה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָזמן
נפטר  ּכבר לוי זה? ּבדין ּדנין וכיצד ראּובן. נכסי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָעל

יׁשּלם  - ראיה ׁשמעֹון הביא לא ואם ׁשמעֹון; ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹּבהֹודאת
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשאמר. זמן ּבסֹוף לוי ויתּבע ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹמּביתֹו,

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  תמוז ה' חמישי יום
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עׂשה, מצוֹות חמׁש - מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָֹיׁש
קנין  ּדין (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹּוׁשמֹונה
ׁשּלא  (ג) עבד; ממּכרת יּמכר ׁשּלא (ב) עברי; ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹֹעבד
ּבֹו לרּדֹות ּתֹוׁשב ּגר נּניח ׁשּלא (ד) ;ּבפר ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹיעבידּנּו
לֹו להעניק (ו) עבד; עבֹודת ּבֹו נעבד ׁשּלא (ה) ;ְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָֹֹּבפר
אמה  לפּדֹות (ח) ריקם; יצא ׁשּלא (ז) חפׁשי; ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָֹּבצאתֹו
ּבעבד  לעבד (יא) תּמכר; ׁשּלא (י) ליעדּה; (ט) ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹעברּיה;
מראׁשי  אחד אדֹוניו לֹו הּפיל ּכן אם אּלא לעֹולם, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכנעני
לארץ  מחּוצה ׁשּברח עבד להסּגיר ׁשּלא (יב) ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאיבריו;
אלינּו. הּנּצֹול זה עבד להֹונֹות ׁשּלא (יג) יׂשראל; ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹלארץ

אּלּו. ּבפרקים - האּלּו הּמצוֹות ּכל ְְִִִֵֵֵַָָֹּובאּור

א  ¤¤ּפרק
ׁשּמכרּו‡. הּיׂשראלי זה - ּבּתֹורה האמּור עברי" ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ"עבד

ּכיצד? לרצֹונֹו. עצמֹו הּמֹוכר אֹו ּכרחֹו, על ּדין ּבית ְְְִִֵֵֵַַַַָאֹותֹו
ּכמֹו אֹותֹו, מֹוכרין ּדין ּבית - הּקרן את לׁשּלם לֹו ואין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָּגנב,
ׁשּמֹוכרין  מּיׂשראל איׁש ל ואין ּגנבה. ּבהלכֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשּבארנּו
ּדין  ּבית ׁשּמכרּוהּו זה ועל ּבלבד, הּגּנב אּלא ּדין ּבית ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹותֹו
אֹומר  הּוא ועליו עברי"; עבד תקנה "ּכי אֹומר: ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָהּוא
עצמֹו מֹוכר העברי". אחי ל יּמכר "ּכי תֹורה: ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָּבמׁשנה
למּכר  רׁשּות ּתֹורה לֹו נתנה - ּביֹותר ׁשהעני יׂשראל ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּכיצד?
."ל ונמּכר ,עּמ אחי ימּו "וכי ׁשּנאמר: עצמֹו, ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָאת
לקנֹות  אֹו ּדמיו, את ּולהצניע עצמֹו את למּכר רּׁשאי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹאינֹו
צרי אם אּלא חֹובֹו, לבעל לּתן אֹו ּכלים, אֹו סחֹורה ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבהן

ּבלבד  ׁשּלא לאכלן עד עצמֹו, את למּכר רּׁשאי אדם ואין . ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ימּכר  ּכ ואחר לֹו; ּתּׁשאר לא ּכסּות ואפּלּו ּכלּום, לֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹֹיּׁשאר

עצמֹו. ְֶַאת
ּבארנּו·. אינּהּכבר וכן ּבגנבתּה, נמּכרת האּׁשה ׁשאין , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּכנעני, ולא עברי לא עבד קֹונה ואינּה עצמּה; את ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמֹוכרת
"וׁשב  ׁשּנאמר: - עברי ּבעבד נקנה הּגר ואין החׁשד. ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּפני

מׁשּפחה. לֹו ׁשּיׁש מי מׁשּפחּתֹו", ְְְִִִֵֶֶַָָאל
אּלא ‚. אֹותֹו מֹוכרין אין - ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו עברי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָעבד

צדק  לגר אֹו רּׁשאי ליׂשראל, אינֹו - עצמֹו הּמֹוכר וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ
עצמֹו ּומכר עבר ואם ּתֹוׁשב; לגר ואפּלּו עצמֹו, ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹלמּכר
הרי  - עצמּה זרה לעבֹודה ואפּלּו זרה, עבֹודה לעֹובד ְְֲֲֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָאפּלּו
הּנמּכר  זה ּגר", מׁשּפחת לעקר "אֹו ׁשּנאמר: מכּור, ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָזה

עצמּה. זרה ְֲַַָָָָלעבֹודה
אּתה „. אין - לגֹויים' עצמי מֹוכר 'הריני :ל ואמר ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָּבא
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ׁשּיּמכר  עד לֹו, ּפי זקּוק על אף - לגֹוי ׁשּנמּכר אחר אבל . ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
ּבהם; יּטמע ׁשּלא לפּדֹותֹו, מצוה ּכהגן, ׁשּלא ועׂשה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשעבר

לֹו". ּתהיה ּגאּלה נמּכר, "אחרי ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָֻׁשּנאמר:
נמּכר ‰. אינֹו - ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו אֹו עצמֹו, הּמֹוכר ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָאחד

הּמּקח[בפומבי]ּבפרהסיה אבן עבדים]על מוכרים ,[שעליה ְְְִֶֶֶַַַָָ
יּמכרּו "לא ׁשּנאמר: נמּכרין; ׁשהעבדים ּכדר ּבסמטא ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹולא

ּכבֹוד. ודר ּבצנעה אּלא נמּכר אינֹו - עבד" ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָממּכרת
.Â עבֹודת היא ואיזֹו .ּבפר ּבֹו לעבד אסּור עברי, עבד ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹּכל

קצּבה לּה ׁשאין עבֹודה זֹו ?זמנים]ּפר עבֹודה [לוח אֹו , ְֲֲִֵֶֶֶָָָָ
ּבלבד, להעבידֹו מחׁשבּתֹו ּתהיה אּלא לּה, צרי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשאינֹו
'עדר  לֹו: יאמר ׁשּלא חכמים, אמרּו מּכאן יּבטל. ְֲֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹֹׁשּלא

קצּבה;[חפור] נתן לא ׁשהרי ׁשאבֹוא', עד הּגפנים ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּתחת
מקֹום  'עד אֹו ּפלֹונית', ׁשעה עד 'עדר לֹו: יאמר ְֲִֶַַַָָָָֹֹאּלא
צרי אינֹו והּוא זה', מקֹום 'חפר לֹו: יאמר לא וכן ְְְֲִִֵֵֶַָָֹֹֹּפלֹוני'.
אינֹו והּוא לֹו, להצן אֹו חּמין, ׁשל ּכֹוס לֹו להחם ואפּלּו ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָלֹו.
"לא  ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עליו ועֹובר אסּור, - לֹו ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹצרי
ׁשהּוא  קצּוב ּדבר אּלא לֹו עֹוׂשה אינֹו הא ,"ּבפר ּבֹו ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָָתרּדה
הרי  ,ּבפר ּבֹו רדה אם - לֹו ׁשּנמּכר הּגֹוי וכן לֹו. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָצרי

עֹוברי  - הּניחּוהּו ואם למנעֹו. מצּוין תעׂשה,יׂשראל ּבלא ן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָֹֻ
נזקקין  אנּו ואין ."לעיני ּבפר ירּדּנּו "לא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשּנאמר:

ׁשּלא [נדרשים] אחריו ולבּדק ּגֹוי ׁשל לרׁשּותֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹֹלהּכנס
רֹואה. ׁשאּתה ּבזמן ,"לעיני" ׁשּנאמר: ,ּבפר ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָיעבידּנּו

.Ê ּבדברים להעבידֹו ׁשּקנהּו ליׂשראל אסּור - עברי עבד ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּכל
העבדים לעׂשּית מיחדין ׁשהם ּכגֹון [הכנענים]ּבזּויים , ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֻ

מנעליו, לֹו יחלץ אֹו הּמרחץ, לבית ּכליו אחריו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּיֹולי
אּלא  ּבֹו נֹוהג אינֹו עבד". עבדת ּבֹו תעבד "לא ֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּנאמר:
לסּפר  ּומּתר ."עּמ יהיה ּכתֹוׁשב "ּכׂשכיר ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻּכׂשכיר,
יעׂשה  לא אבל עּסתֹו. לֹו ולאפֹות ּכסּותֹו, לֹו ּולכּבס ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָֹׂשערֹו,
ואם  לרּבים; נחּתֹום אֹו לרּבים, סּפר אֹו לרּבים, ּבּלן ְְִִִִַַַַַַָָָָָאֹותֹו
רּבֹו אבל יעׂשה. זה הרי ׁשּיּמכר, קדם זאת אּמנּותֹו ְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻהיתה
ּבּה, ׁשהיה אּמנּות אּלא ּכלל; מלאכה ּכּתחּלה ילּמדּנּו ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻלא
אמּורים? ּדברים ּבּמה מּקדם. עֹוׂשּה ּכׁשהיה ׁשעֹוׂשּה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹהּוא
יׂשראל  אבל ּבּמכירה. ׁשפלה ׁשּנפׁשֹו מּפני עברי, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבעבד
עֹוׂשה  אינֹו ׁשהרי ּכעבד, ּבֹו להׁשּתּמׁש מּתר - נמּכר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻׁשּלא

עצמֹו. ּומּדעת ּברצֹונֹו אּלא זֹו ְְְִִֶַַַָָָמלאכה
.Á ּבחזקה לרּדֹותן מּתר ּכּׁשּורה, נֹוהגין ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָֻאנׁשים

ּבהן. הּמס ּולהׁשּתעּבד יּתן ׁשּלא מי ׁשּכל ׁשּגזר מל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
על  הּמס ׁשּנתן לזה יׁשּתעּבד ואיׁש, איׁש ּכל על ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּקצּוב
ּכעבד; לא אבל מּדי, יֹותר ּבֹו להׁשּתּמׁש מּתר זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻידֹו

ּכעבד  ּבֹו להׁשּתּמׁש מּתר ּכּׁשּורה, נֹוהג אינֹו .ואם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻ
.Ë להׁשוֹותן האדֹון חּיב - עברּיה אמה אֹו עברי עבד ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָּכל

ּובמדֹור  ּבכסּות ּובמׁשקה ּבמאכל טֹוב אליו "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
אֹוכל  והּוא נקּיה ּפת אֹוכל אּתה ּתהיה ׁשּלא - "עּמ ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹלֹו

קּבר בסובין]ּפת והּוא [מעורבת יׁשן יין ׁשֹותה אּתה , ְִִֶַַַָָָָ
מֹוכין ּגּבי על יׁשן אּתה חדׁש, יין יׁשן [כריות]ׁשֹותה והּוא ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבכפר  אּתה אֹו ּבכפר, והּוא ּבכר דר אּתה הּתבן, ּגּבי ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָעל
אמרּו מּכאן ."מעּמ "ויצא ׁשּנאמר: - ּבכר ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָוהּוא

וחּיב  לעצמֹו'. אדֹון ּכקֹונה עברי, עבד הּקֹונה 'ּכל ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָחכמים:
איׁש יׂשראל ּבני "ּובאחיכם ׁשּנאמר: אחוה, מנהג ּבֹו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלנהג
מנהג  ּבעצמֹו לנהג העבד צרי כן, ּפי על ואף ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבאחיו".

לֹו. עֹוׂשה ׁשהּוא העבֹודֹות ּבאֹותן ְְֲֶֶַָָעבדּות,
.È ּבזמן אּלא נֹוהג, עברי עבד ולא נֹוהגת עברּיה אמה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאין

נֹוהג  זה ׁשהּיֹובל ּבין עצמֹו, ׁשּמכר עברי עבד ּבין , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
הּיֹובלֹות. ּבטלּו מתי ּבארנּו ּוכבר ּדין; ּבית ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָׁשּמכרּוהּו

ה'תשע"ד  תמוז ו' שישי יום

ב  ¤¤ּפרק
והּמֹוכר ‡. ּבכסף; נקנה ּדין, ּבית ׁשּמכרּוהּו עברי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָעבד

ּכסף  ּובׁשוה ּבכסף נקנה ּבׁשטר?עצמֹו, ּכיצד ּובׁשטר. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
'הריני  ,'ל מכּור 'הריני החרׂש: על אֹו הּניר על לֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכֹותב

הּׁשטר. לֹו ונֹותן ,'ל ְְְֵַָָקנּוי
מכירתֹו·. מּיֹום ׁשנים ׁשׁש עֹובד - ּדין ּבית ,מכרּוהּו ְְִִִִֵֵֵָָָ

ּפגעה  ואם חֹורין. ּבן יצא ׁשּלֹו הּׁשביעית הּׁשנה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּובתחּלת
אם  אבל ּבּה; עֹובד זה הרי הּׁשׁש, ּבכלל הּׁשמיטה ׁשנת ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבֹו
- הּיֹובל לפני אחת ׁשנה נמּכר אפּלּו יֹובל, ׁשנת ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּפגעה
וגֹו'. הּזאת" הּיֹובל "ּבׁשנת ׁשּנאמר: לחרּות, יצא זה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהרי

ׁשׁש‚. על ליתר עצמֹו למּכר לֹו יׁש עצמֹו, הרי הּמֹוכר ; ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָֹ
ּבֹו ּופגע ׁשנה, לעׂשרים אֹו ׁשנים, לעׂשר עצמֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמכר
"עד  ׁשּנאמר: ּבּיֹובל, יֹוצא זה הרי - ׁשנה אחר אפּלּו ֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָיֹובל,

."עּמ יעבד הּיבל ְֲִֵַַַָֹֹׁשנת
חּיב „. - ּוברח ּדין, ּבית ׁשּמכרּוהּו אֹו עצמֹו הּמֹוכר ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָאחד

לחרּות  יצא יֹובל, ּבֹו ּפגע ואם ׁשניו; .להׁשלים ְְְְִִֵֵַַָָָָָ
חלאים ‰. ׁשחלה אֹו ׁשנה אחר ׁשנה ׁשחלה ּבין ֳִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָחלה,

ׁשׁש; למנין לֹו עֹולין ׁשנים, מארּבע ּפחֹות הּכל אם - ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֻמקּטעים
החלי  ימי ּכל להׁשלים חּיב - ארּבע חלה אם ׁשּנאמר:אבל , ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּדברים  ּבּמה יצא. יֹובל, ּבֹו ּפגע ואם ּכתֹוׁשב". ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ"ּכׂשכיר
ׁשאינֹו ּכבד, חליֹו ּבׁשהיה החלי? ימי ׁשּמחּׁשבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאמּורים
יכֹול  אּלא ּכבד, חליֹו היה לא אם אבל מלאכה. לעׂשֹות ְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָָָֹיכֹול

לֹו. עֹולין ׁשׁש, ּכל חלה אפּלּו - מעט מעׂשה ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָלעׂשֹות
.Â אּלא יֹוצא אינֹו נפּדה, לא אם - לגֹוי עצמֹו ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹהּמֹוכר

הּיבל,ּבּיֹובל  ּבׁשנת ויצא - ּבאּלה יּגאל לא "ואם ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
עּמֹו". ּובניו ִָָהּוא

.Ê קרֹוביו עצמֹו, לגאל ידֹו הּׂשיגה לא אם - לגֹוי ְְְְְִִִִִַַָָָָֹֹהּנמּכר
קֹודם  הּקרֹוב והּקרֹוב אֹותֹו; אֹוּפֹודין דדֹו "אֹו ׁשּנאמר: , ְֱִֵֶֶַַַָָֹ

את  ּכֹופין ּדין ּובית ונגאל". ידֹו הּׂשיגה אֹו יגאלּנּו, ּדדֹו ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹבן
אֹו קרֹוביו, ּפדּוהּו לא ּבּגֹויים. יּטמע ׁשּלא לפּדֹותֹו, ְְְִִִֶַַָָָָֹֹקרֹוביו
לפּדֹותֹו; מּיׂשראל אדם ּכל על מצוה - מּׂשגת ידם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשאין
לחרּות. יצא - אדם ׁשאר ׁשּפדהּו ּבין קרֹובים, ׁשּפדּוהּו ְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָּובין
אבל  לחציֹו. וגֹואל הּגֹוי, מן עצמֹו ולגאל ללוֹות לֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹויׁש
לוה  ואינֹו אֹותֹו, ּפֹודין הּקרֹובים אין - ליׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹהּנמּכר
ידֹו הּׂשיגה אם ּדינֹו? ּכיצד אּלא לחציֹו. גֹואל ואינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָוגֹואל,
יצא. לא לאו, ואם ויֹוצא; נֹותן הּנֹותרֹות, הּׁשנים ּכפי ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹלּתן

.Á ואחד לגֹוי, ּבין ליׂשראל ּבין עצמֹו הּמֹוכר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָאחד
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ׁשאין ׁשּלא  לפי גלּגּול; ידי על ואפּלּו מעֹולם, נׁשּתּתפּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
יֹודה  ׁשאם טענה על אּלא מגלּגלין, ואין הּסת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמׁשּביעין

ממֹון  לׁשּלם חּיב יהיה ּבֹו,ּבּה הֹודה ׁשאפּלּו ּדבר אבל ; ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ידי  על ואפּלּו עליו, נׁשּבע אינֹו - ׁשבּועה אּלא חּיב ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאינֹו

הֹוראה. ּבעלי הּגאֹונים ּכל הֹורּו וכזה ְְְֲִִֵֶַַָָָָגלּגּול.
וזה ‚. ,'וכ ּכ אצל לי ונׁשאר אּתה ׁשּתפי 'ׁשעדין ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻטען

'לא  אֹו: ּכלּום', אצלי ל נׁשאר ולא חלקנּו, 'ּכבר ְְְְְְְִִֵֶַַָָֹֹאֹומר:
לֹו ׁשאין הּסת נׁשּבע הּנתּבע הרי - מעֹולם' ׁשּתפי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהיית
ואינֹו מעֹולם; ּכלּום גזלּתני ׁשּלא עליו ּומגלּגל ּכלּום, ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבידֹו
ּבֹו חלקנּו ׁשּכבר אֹו מעֹולם ׁשּתפי היית ׁשּלא עליו ,מגלּגל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

ׁשּבארנּו. הּטעם ְִֵֶַַַַמן
ּבטענת „. להׁשּביע לי ויׁש אנחנּו ׁשּתפין ׁשעדין ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָֻטען

הּתֹובע  והביא מעֹולם', נׁשּתּתפנּו 'לא אֹומר: והּלה ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹספק,
'חלקנּו' ואמר: ּכ אחר הּנתּבע וחזר ׁשּתפֹו, ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻעדים
ויּׁשבע  זֹו, לׁשבּועה ּכפרן החזק ׁשהרי לֹו; ׁשֹומעין אין -ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻ

הּׁשּתפין  ּבזה.ׁשבּועת ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִֵֵֶַַַָָֹֻ
והּטיל ‰. ּדינרים, מאֹות ארּבע לּכיס ׁשהּטיל ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָראּובן

הּממֹון  והרי ּביחד, ונתנּו ונׂשאּו ונׁשּתּתפּו מאתים, ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָׁשמעֹון
מאֹות  חמׁש הּקרן מן ׁשּפחת ראּובן וטען ראּובן, ּביד ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּכּלֹו

ראּובן  'יּׁשבע אֹומרין: אין -,ּכ ׁשּפחתּו הּׁשּתפין ׁשבּועת ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
ׁשבּועת  ראּובן יּׁשבע אּלא מּביתֹו', חמּׁשים ׁשמעֹון ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָויׁשּלם
ׁשמעֹון  יׁשּלם ולא ּבלבד, ׁשּבידֹו ּבּמנה ויל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻהּׁשּתפין,
ׁשּפחתּו, זה ּבפחת ּבוּדאי ידע ׁשּׁשמעֹון ראּובן טען ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכלּום.
הּזה; הּפחת סכּום ּבוּדאי יֹודע ׁשאינֹו ׁשמעֹון על ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָיגלּגל
ׁשמעֹון  יּׁשבע - ּכלל זֹו ּבׁשּתפּות ׁשמעֹון נתעּסק לא ְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹֻואם
ולא  ויּפטר. ההפסד, ּבזה ּבוּדאי יֹודע ׁשאינֹו הּסת ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשבּועת
חֹולקין  ׁשמעֹון, ּביד הּנׁשאר הּמנה זה היה אם אּלא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָעֹוד,
ּכדי  ונֹוטלין, הּנׁשּבעין מן הּׁשּתף ׁשאין ּבׁשוה; ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻאֹותֹו
נֹוטל  אֹו ונפטר, נׁשּבע אּלא חברֹו, ּׁשּביד מה ויּטל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיּׁשבע
ּבֹו טעּו ׁשּכבר זה, ּבדין והּזהר ידֹו. ּתחת ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמּדבר

הֹוראה. ֲֵַָָּבעלי
.Â מנה הּׁשּתפּות ּבזֹו חֹוב עלי ללוי ׁשּיׁש ׁשמעֹון אם טען - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ונֹותנין  נאמן; - ללוי לּתנֹו יכֹול והיה החֹוב, ּכדי ּבידֹו ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַָָָָָָָהיה
נאמן  אינֹו לּתן, ּבידֹו אין ואם מחּׁשבין. ּכ ואחר ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָהחֹוב,
- לּׁשּתפּות הידּועה הּסחֹורה אֹו הּממֹון ראּובן מּיד ְְְְִִֵַַַַַָָָָֻלהֹוציא
ואפּלּו ראּובן. נכסי על ולוי ׁשמעֹון עֹוׂשין הן קנּוניא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשּמא
ּכלּום. מּמּנה לׁשּלם חּיב ראּובן אין ּבׁשטר, הּמלוה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהיתה
ׁשעלי  החֹוב ׁשּזה ּבוּדאי יֹודע ׁשראּובן ׁשמעֹון טען אם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאבל
ראּובן  יּׁשבע - הּוא אצלנּו והחֹוב הּוא, הּׁשּתפּות ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֻמחמת
אצלנּו; זה ׁשחֹוב יֹודע ׁשאינֹו גלּגּול, ידי על אֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַהּסת

אם  וכן מּׁשּלֹו. החֹוב ׁשמעֹון לוי ויׁשּלם על חֹוב ׁשטר יצא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ׁשמעֹון: ואמר הּׁשּתפּות, מּממֹון דינרין ּבמאה ׁשמעֹון ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻּבׁשם
לֹו 'קבעּתי ׁשמעֹון: ׁשאמר אֹו לּכיס', והחזרּתיו ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ'נפרעּתי
עֹוׂשה  הּוא קנּוניא ׁשּמא נאמן, אינֹו - לׁשּתים' אֹו לׁשנה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָזמן
נפטר  ּכבר לוי זה? ּבדין ּדנין וכיצד ראּובן. נכסי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָעל

יׁשּלם  - ראיה ׁשמעֹון הביא לא ואם ׁשמעֹון; ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹּבהֹודאת
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשאמר. זמן ּבסֹוף לוי ויתּבע ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹמּביתֹו,

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  תמוז ה' חמישי יום
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עׂשה, מצוֹות חמׁש - מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָֹיׁש
קנין  ּדין (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹּוׁשמֹונה
ׁשּלא  (ג) עבד; ממּכרת יּמכר ׁשּלא (ב) עברי; ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹֹעבד
ּבֹו לרּדֹות ּתֹוׁשב ּגר נּניח ׁשּלא (ד) ;ּבפר ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹיעבידּנּו
לֹו להעניק (ו) עבד; עבֹודת ּבֹו נעבד ׁשּלא (ה) ;ְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָֹֹּבפר
אמה  לפּדֹות (ח) ריקם; יצא ׁשּלא (ז) חפׁשי; ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָֹּבצאתֹו
ּבעבד  לעבד (יא) תּמכר; ׁשּלא (י) ליעדּה; (ט) ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹעברּיה;
מראׁשי  אחד אדֹוניו לֹו הּפיל ּכן אם אּלא לעֹולם, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכנעני
לארץ  מחּוצה ׁשּברח עבד להסּגיר ׁשּלא (יב) ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאיבריו;
אלינּו. הּנּצֹול זה עבד להֹונֹות ׁשּלא (יג) יׂשראל; ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹלארץ

אּלּו. ּבפרקים - האּלּו הּמצוֹות ּכל ְְִִִֵֵֵַָָֹּובאּור

א  ¤¤ּפרק
ׁשּמכרּו‡. הּיׂשראלי זה - ּבּתֹורה האמּור עברי" ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ"עבד

ּכיצד? לרצֹונֹו. עצמֹו הּמֹוכר אֹו ּכרחֹו, על ּדין ּבית ְְְִִֵֵֵַַַַָאֹותֹו
ּכמֹו אֹותֹו, מֹוכרין ּדין ּבית - הּקרן את לׁשּלם לֹו ואין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָּגנב,
ׁשּמֹוכרין  מּיׂשראל איׁש ל ואין ּגנבה. ּבהלכֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשּבארנּו
ּדין  ּבית ׁשּמכרּוהּו זה ועל ּבלבד, הּגּנב אּלא ּדין ּבית ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹותֹו
אֹומר  הּוא ועליו עברי"; עבד תקנה "ּכי אֹומר: ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָהּוא
עצמֹו מֹוכר העברי". אחי ל יּמכר "ּכי תֹורה: ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָּבמׁשנה
למּכר  רׁשּות ּתֹורה לֹו נתנה - ּביֹותר ׁשהעני יׂשראל ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּכיצד?
."ל ונמּכר ,עּמ אחי ימּו "וכי ׁשּנאמר: עצמֹו, ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָאת
לקנֹות  אֹו ּדמיו, את ּולהצניע עצמֹו את למּכר רּׁשאי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹאינֹו
צרי אם אּלא חֹובֹו, לבעל לּתן אֹו ּכלים, אֹו סחֹורה ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבהן

ּבלבד  ׁשּלא לאכלן עד עצמֹו, את למּכר רּׁשאי אדם ואין . ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ימּכר  ּכ ואחר לֹו; ּתּׁשאר לא ּכסּות ואפּלּו ּכלּום, לֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹֹיּׁשאר

עצמֹו. ְֶַאת
ּבארנּו·. אינּהּכבר וכן ּבגנבתּה, נמּכרת האּׁשה ׁשאין , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּכנעני, ולא עברי לא עבד קֹונה ואינּה עצמּה; את ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמֹוכרת
"וׁשב  ׁשּנאמר: - עברי ּבעבד נקנה הּגר ואין החׁשד. ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּפני

מׁשּפחה. לֹו ׁשּיׁש מי מׁשּפחּתֹו", ְְְִִִֵֶֶַָָאל
אּלא ‚. אֹותֹו מֹוכרין אין - ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו עברי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָעבד

צדק  לגר אֹו רּׁשאי ליׂשראל, אינֹו - עצמֹו הּמֹוכר וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ
עצמֹו ּומכר עבר ואם ּתֹוׁשב; לגר ואפּלּו עצמֹו, ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹלמּכר
הרי  - עצמּה זרה לעבֹודה ואפּלּו זרה, עבֹודה לעֹובד ְְֲֲֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָאפּלּו
הּנמּכר  זה ּגר", מׁשּפחת לעקר "אֹו ׁשּנאמר: מכּור, ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָזה

עצמּה. זרה ְֲַַָָָָלעבֹודה
אּתה „. אין - לגֹויים' עצמי מֹוכר 'הריני :ל ואמר ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָּבא
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ׁשּיּמכר  עד לֹו, ּפי זקּוק על אף - לגֹוי ׁשּנמּכר אחר אבל . ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
ּבהם; יּטמע ׁשּלא לפּדֹותֹו, מצוה ּכהגן, ׁשּלא ועׂשה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשעבר

לֹו". ּתהיה ּגאּלה נמּכר, "אחרי ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָֻׁשּנאמר:
נמּכר ‰. אינֹו - ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו אֹו עצמֹו, הּמֹוכר ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָאחד

הּמּקח[בפומבי]ּבפרהסיה אבן עבדים]על מוכרים ,[שעליה ְְְִֶֶֶַַַָָ
יּמכרּו "לא ׁשּנאמר: נמּכרין; ׁשהעבדים ּכדר ּבסמטא ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹולא

ּכבֹוד. ודר ּבצנעה אּלא נמּכר אינֹו - עבד" ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָממּכרת
.Â עבֹודת היא ואיזֹו .ּבפר ּבֹו לעבד אסּור עברי, עבד ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹּכל

קצּבה לּה ׁשאין עבֹודה זֹו ?זמנים]ּפר עבֹודה [לוח אֹו , ְֲֲִֵֶֶֶָָָָ
ּבלבד, להעבידֹו מחׁשבּתֹו ּתהיה אּלא לּה, צרי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשאינֹו
'עדר  לֹו: יאמר ׁשּלא חכמים, אמרּו מּכאן יּבטל. ְֲֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹֹׁשּלא

קצּבה;[חפור] נתן לא ׁשהרי ׁשאבֹוא', עד הּגפנים ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּתחת
מקֹום  'עד אֹו ּפלֹונית', ׁשעה עד 'עדר לֹו: יאמר ְֲִֶַַַָָָָֹֹאּלא
צרי אינֹו והּוא זה', מקֹום 'חפר לֹו: יאמר לא וכן ְְְֲִִֵֵֶַָָֹֹֹּפלֹוני'.
אינֹו והּוא לֹו, להצן אֹו חּמין, ׁשל ּכֹוס לֹו להחם ואפּלּו ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָלֹו.
"לא  ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עליו ועֹובר אסּור, - לֹו ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹצרי
ׁשהּוא  קצּוב ּדבר אּלא לֹו עֹוׂשה אינֹו הא ,"ּבפר ּבֹו ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָָתרּדה
הרי  ,ּבפר ּבֹו רדה אם - לֹו ׁשּנמּכר הּגֹוי וכן לֹו. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָצרי

עֹוברי  - הּניחּוהּו ואם למנעֹו. מצּוין תעׂשה,יׂשראל ּבלא ן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָֹֻ
נזקקין  אנּו ואין ."לעיני ּבפר ירּדּנּו "לא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשּנאמר:

ׁשּלא [נדרשים] אחריו ולבּדק ּגֹוי ׁשל לרׁשּותֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹֹלהּכנס
רֹואה. ׁשאּתה ּבזמן ,"לעיני" ׁשּנאמר: ,ּבפר ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָיעבידּנּו

.Ê ּבדברים להעבידֹו ׁשּקנהּו ליׂשראל אסּור - עברי עבד ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּכל
העבדים לעׂשּית מיחדין ׁשהם ּכגֹון [הכנענים]ּבזּויים , ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֻ

מנעליו, לֹו יחלץ אֹו הּמרחץ, לבית ּכליו אחריו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּיֹולי
אּלא  ּבֹו נֹוהג אינֹו עבד". עבדת ּבֹו תעבד "לא ֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּנאמר:
לסּפר  ּומּתר ."עּמ יהיה ּכתֹוׁשב "ּכׂשכיר ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻּכׂשכיר,
יעׂשה  לא אבל עּסתֹו. לֹו ולאפֹות ּכסּותֹו, לֹו ּולכּבס ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָֹׂשערֹו,
ואם  לרּבים; נחּתֹום אֹו לרּבים, סּפר אֹו לרּבים, ּבּלן ְְִִִִַַַַַַָָָָָאֹותֹו
רּבֹו אבל יעׂשה. זה הרי ׁשּיּמכר, קדם זאת אּמנּותֹו ְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻהיתה
ּבּה, ׁשהיה אּמנּות אּלא ּכלל; מלאכה ּכּתחּלה ילּמדּנּו ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻלא
אמּורים? ּדברים ּבּמה מּקדם. עֹוׂשּה ּכׁשהיה ׁשעֹוׂשּה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹהּוא
יׂשראל  אבל ּבּמכירה. ׁשפלה ׁשּנפׁשֹו מּפני עברי, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבעבד
עֹוׂשה  אינֹו ׁשהרי ּכעבד, ּבֹו להׁשּתּמׁש מּתר - נמּכר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻׁשּלא

עצמֹו. ּומּדעת ּברצֹונֹו אּלא זֹו ְְְִִֶַַַָָָמלאכה
.Á ּבחזקה לרּדֹותן מּתר ּכּׁשּורה, נֹוהגין ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָֻאנׁשים

ּבהן. הּמס ּולהׁשּתעּבד יּתן ׁשּלא מי ׁשּכל ׁשּגזר מל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
על  הּמס ׁשּנתן לזה יׁשּתעּבד ואיׁש, איׁש ּכל על ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּקצּוב
ּכעבד; לא אבל מּדי, יֹותר ּבֹו להׁשּתּמׁש מּתר זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻידֹו

ּכעבד  ּבֹו להׁשּתּמׁש מּתר ּכּׁשּורה, נֹוהג אינֹו .ואם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻ
.Ë להׁשוֹותן האדֹון חּיב - עברּיה אמה אֹו עברי עבד ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָּכל

ּובמדֹור  ּבכסּות ּובמׁשקה ּבמאכל טֹוב אליו "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
אֹוכל  והּוא נקּיה ּפת אֹוכל אּתה ּתהיה ׁשּלא - "עּמ ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹלֹו

קּבר בסובין]ּפת והּוא [מעורבת יׁשן יין ׁשֹותה אּתה , ְִִֶַַַָָָָ
מֹוכין ּגּבי על יׁשן אּתה חדׁש, יין יׁשן [כריות]ׁשֹותה והּוא ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבכפר  אּתה אֹו ּבכפר, והּוא ּבכר דר אּתה הּתבן, ּגּבי ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָעל
אמרּו מּכאן ."מעּמ "ויצא ׁשּנאמר: - ּבכר ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָוהּוא

וחּיב  לעצמֹו'. אדֹון ּכקֹונה עברי, עבד הּקֹונה 'ּכל ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָחכמים:
איׁש יׂשראל ּבני "ּובאחיכם ׁשּנאמר: אחוה, מנהג ּבֹו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלנהג
מנהג  ּבעצמֹו לנהג העבד צרי כן, ּפי על ואף ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבאחיו".

לֹו. עֹוׂשה ׁשהּוא העבֹודֹות ּבאֹותן ְְֲֶֶַָָעבדּות,
.È ּבזמן אּלא נֹוהג, עברי עבד ולא נֹוהגת עברּיה אמה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאין

נֹוהג  זה ׁשהּיֹובל ּבין עצמֹו, ׁשּמכר עברי עבד ּבין , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
הּיֹובלֹות. ּבטלּו מתי ּבארנּו ּוכבר ּדין; ּבית ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָׁשּמכרּוהּו

ה'תשע"ד  תמוז ו' שישי יום

ב  ¤¤ּפרק
והּמֹוכר ‡. ּבכסף; נקנה ּדין, ּבית ׁשּמכרּוהּו עברי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָעבד

ּכסף  ּובׁשוה ּבכסף נקנה ּבׁשטר?עצמֹו, ּכיצד ּובׁשטר. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
'הריני  ,'ל מכּור 'הריני החרׂש: על אֹו הּניר על לֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכֹותב

הּׁשטר. לֹו ונֹותן ,'ל ְְְֵַָָקנּוי
מכירתֹו·. מּיֹום ׁשנים ׁשׁש עֹובד - ּדין ּבית ,מכרּוהּו ְְִִִִֵֵֵָָָ

ּפגעה  ואם חֹורין. ּבן יצא ׁשּלֹו הּׁשביעית הּׁשנה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּובתחּלת
אם  אבל ּבּה; עֹובד זה הרי הּׁשׁש, ּבכלל הּׁשמיטה ׁשנת ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבֹו
- הּיֹובל לפני אחת ׁשנה נמּכר אפּלּו יֹובל, ׁשנת ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּפגעה
וגֹו'. הּזאת" הּיֹובל "ּבׁשנת ׁשּנאמר: לחרּות, יצא זה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהרי

ׁשׁש‚. על ליתר עצמֹו למּכר לֹו יׁש עצמֹו, הרי הּמֹוכר ; ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָֹ
ּבֹו ּופגע ׁשנה, לעׂשרים אֹו ׁשנים, לעׂשר עצמֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמכר
"עד  ׁשּנאמר: ּבּיֹובל, יֹוצא זה הרי - ׁשנה אחר אפּלּו ֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָיֹובל,

."עּמ יעבד הּיבל ְֲִֵַַַָֹֹׁשנת
חּיב „. - ּוברח ּדין, ּבית ׁשּמכרּוהּו אֹו עצמֹו הּמֹוכר ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָאחד

לחרּות  יצא יֹובל, ּבֹו ּפגע ואם ׁשניו; .להׁשלים ְְְְִִֵֵַַָָָָָ
חלאים ‰. ׁשחלה אֹו ׁשנה אחר ׁשנה ׁשחלה ּבין ֳִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָחלה,

ׁשׁש; למנין לֹו עֹולין ׁשנים, מארּבע ּפחֹות הּכל אם - ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֻמקּטעים
החלי  ימי ּכל להׁשלים חּיב - ארּבע חלה אם ׁשּנאמר:אבל , ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּדברים  ּבּמה יצא. יֹובל, ּבֹו ּפגע ואם ּכתֹוׁשב". ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ"ּכׂשכיר
ׁשאינֹו ּכבד, חליֹו ּבׁשהיה החלי? ימי ׁשּמחּׁשבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאמּורים
יכֹול  אּלא ּכבד, חליֹו היה לא אם אבל מלאכה. לעׂשֹות ְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָָָֹיכֹול

לֹו. עֹולין ׁשׁש, ּכל חלה אפּלּו - מעט מעׂשה ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָלעׂשֹות
.Â אּלא יֹוצא אינֹו נפּדה, לא אם - לגֹוי עצמֹו ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹהּמֹוכר

הּיבל,ּבּיֹובל  ּבׁשנת ויצא - ּבאּלה יּגאל לא "ואם ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
עּמֹו". ּובניו ִָָהּוא

.Ê קרֹוביו עצמֹו, לגאל ידֹו הּׂשיגה לא אם - לגֹוי ְְְְְִִִִִַַָָָָֹֹהּנמּכר
קֹודם  הּקרֹוב והּקרֹוב אֹותֹו; אֹוּפֹודין דדֹו "אֹו ׁשּנאמר: , ְֱִֵֶֶַַַָָֹ

את  ּכֹופין ּדין ּובית ונגאל". ידֹו הּׂשיגה אֹו יגאלּנּו, ּדדֹו ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹבן
אֹו קרֹוביו, ּפדּוהּו לא ּבּגֹויים. יּטמע ׁשּלא לפּדֹותֹו, ְְְִִִֶַַָָָָֹֹקרֹוביו
לפּדֹותֹו; מּיׂשראל אדם ּכל על מצוה - מּׂשגת ידם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשאין
לחרּות. יצא - אדם ׁשאר ׁשּפדהּו ּבין קרֹובים, ׁשּפדּוהּו ְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָּובין
אבל  לחציֹו. וגֹואל הּגֹוי, מן עצמֹו ולגאל ללוֹות לֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹויׁש
לוה  ואינֹו אֹותֹו, ּפֹודין הּקרֹובים אין - ליׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹהּנמּכר
ידֹו הּׂשיגה אם ּדינֹו? ּכיצד אּלא לחציֹו. גֹואל ואינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָוגֹואל,
יצא. לא לאו, ואם ויֹוצא; נֹותן הּנֹותרֹות, הּׁשנים ּכפי ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹלּתן

.Á ואחד לגֹוי, ּבין ליׂשראל ּבין עצמֹו הּמֹוכר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָאחד
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ויֹוצא  ּפדיֹונֹו, מגרע זה הרי - ּדין ּבית ּכיצד?ׁשּמכרּוהּו . ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ
ידֹו ּומצאה ׁשנים, ארּבע ועבד ּדינר, ּבׁשּׁשים ׁשּמכרּוהּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָהרי
אם  וכן לחרּות. ויצא לאדֹוניו, ּדינר עׂשרים נֹותן זה הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ
מגרע  זה הרי - ׁשנים לעׂשר ּדינר ּבארּבעים עצמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמכר
ׁשוה  אֹו ּכסף הּנׁשאר ונֹותן ׁשעבד, ׁשנה לכל ּדינרין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָארּבעה
הּׁשנים  לפי הּדמים מחּׁשב - לגֹוי הּנמּכר וכן ויֹוצא. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכסף,
קנהּו, עם "וחּׁשב ׁשּנאמר: הּיֹובל, ׁשנת עד ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּנׁשארֹות
עצמֹו מכר ּכיצד? הּיבל". ׁשנת עד לֹו, הּמכרֹו ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָֹמּׁשנת
מחּׁשב  - ׁשנים עׂשר מכירה ּבׁשעת לּיֹובל ונׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבמאה
ּכסף, הּׁשאר ּומׁשיב הּדמים; מן וגֹורע ׁשנה, לכל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעׂשרה
ּבכסף  - ממּכרֹו" "ּכסף ׁשּנאמר: - ּכלים ולא ּתבּואה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹלא

כסף. ּבׁשוה נגאל ואינֹו הּגֹוי, מּיד נגאל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָהּוא
.Ë ע עבד והבריא ּכל ּכסף, ּבגרעֹון ׁשּיצא עברּיה אֹו ברי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ

נׁשחף אֹו ּדמיו, בשחפת]והֹוסיפּו -[חלה ּדמיו ּופחתּו ְְֲִִַָָָָָ
עליו  להקל לֹו והרי מחּׁשבין ּבמאה, ׁשּנמּכר הרי ּכיצד? . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

לפי  אּלא אדֹוניו עם מחּׁשב אינֹו - מאתים ׁשוה עּתה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּוא
עּמֹו מחּׁשב - מאה ׁשוה הּוא והרי ּבמאתים, נמּכר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמאה.

מאה. לפי הּנֹותרֹות הּׁשנים ּפי ְִִִֵַַַָָָעל
.Èּכמֹו לחציֹו עצמֹו לגאל לֹו ויׁש הֹואיל - לגֹוי ְְְְְְְְִִִֵֶַַָֹהּנמּכר

להחמיר  ּופעמים להקל יהיה ּפעמים ּכיצד ׁשּבארנּו, . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
עּתה  הּוא והרי ונׁשחף ּבמאתים, הּגֹוי אֹותֹו קנה ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָלהקל?
הּוא  והרי והבריא ּדמיו, חצי חמּׁשים לֹו ונתן  מאה, ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשוה
ויֹוצא. הּנׁשאר, ּדמיו חצי ׁשהן מאה לֹו נֹותן - מאתים ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשוה
ּדמיו  חצי לֹו ונתן ּבמאתים, אֹותֹו קנה להחמיר? ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָּכיצד
חמּׁשים  לֹו נֹותן - מאה ׁשוה עּתה הּוא והרי ונׁשחף ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמאה,
על  אף וחמּׁשים מאה ׁשּנתן ונמצא הּנׁשאר, חציֹו ּדמי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשהן

מאה. ׁשוה עּתה ׁשהּוא ִֵֶֶַָָָּפי
.‡Èּכנגּדֹו לעבד לֹו ׁשּנׁשאר הּכסף על לעבד ׁשּמחל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהרב

ׁשחרּור  ׁשטר לֹו ׁשּיכּתב עד לֹו, מחּול אינֹו הרי - ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹ
'ׁשאר  לֹו: ואמר ׁשּתים, אֹו ׁשנה ועבד ּבׁשּׁשים, ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָׁשּקנהּו
עד  מּׁשעּבּודֹו, נפטר לא - 'לדרּכ ל ,ל מחּולין ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָֹהּדמים

ׁשטר. לֹו ְְִֶָֹׁשּיכּתב
.·È את עֹובד העבד הרי - זכר ּבן הּניח אם - ׁשּמת ֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאדֹון

ׁש הּׁשנים סֹוף עד אֹו הּׁשׁש, סֹוף עד להן,הּבן עצמֹו ּמכר ְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
הּׁשאר  ויּתן ּפדיֹונֹו ׁשיגרע עד אֹו יֹובל, ּבֹו ׁשּיפּגע עד .אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

עֹובד  ואינֹו לחרּות, יצא זה הרי - זכר ּבן הּניח לא אם ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹאבל
עֹובד  ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין האח; את ולא הּבת את ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלא

אפּלּו - לגֹוי אֹו צדק, לגר והּנמּכר הּיֹורׁשין. [את]ׁשאר ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
לחרּות. יצא האדֹון, ׁשּמת ּכיון אּלא עֹובד; אינֹו ְֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהּבן
וקֹונה  ּבׁשטר, אֹו ּבכסף נקנה עברי ׁשעבד אֹומר, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָנמצאת
ּבגרעֹון  אֹו ּביֹובל, אֹו ּבׁשנים, דברים: ּבחמּׁשה עצמֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָאת
ּובגֹוי  ּבן; ּבלא האדֹון ּבמיתת אֹו ׁשחרּור, ּבׁשטר אֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹּכסף,
יציאתֹו, ּבׁשעת 'צא' לֹו לֹומר מצוה ּבן. הּניח אפּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָּובגר,
ואינֹו ּבחּנם, יֹוצא הּוא הרי לֹו, יאמר לא ׁשאם ּפי על ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֹואף
אינֹו - הֹוצאֹות רּבֹו עליו והֹוציא חלה אפּלּו ׁשטר. ְְֲִִִֵַָָָָָָָצרי

חּנם". לחפׁשי "יצא ׁשּנאמר: ּכלּום, לֹו ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָחּיב

ה'תשע"ד  תמוז ז' קודש שבת יום

ג  ¤¤ּפרק
אׁשּתֹו‡. ּבמזֹונֹות חּיב האדֹון הרי - עברי עבד ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּכל

יבםהּנׂשּואה  וׁשֹומרת ארּוסה לא ומחכה , שמת אחיו [אשת ְְֲֶֶַָָָָֹ
מאּסּורי לייבום] היתה אם אבל לֹו. מּתרת ׁשּתהיה והּוא, ;ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָֻ

ׁשנּיה אפּלּו מדרבנן]לאוין, ּבמזֹונֹותיה,[אסורה חּיב אינֹו - ְְֲִִִִֵֶַָָָָ
וכן  עּמֹו. לעמד הראּויה אׁשּתֹו - עּמֹו" "אׁשּתֹו ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
"אם  נאמר: ּדין ּבית ּבמכרּוהּו ּובנֹותיו. ּבניו ּבמזֹון ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָחּיב
,ּדעּת על תעלה וכי עּמֹו". אׁשּתֹו ויצאה הּוא, אּׁשה ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָּבעל
ללּמד, ּבא לא אּלא אׁשּתֹו?! נׁשּתעּבדה זה, ׁשּנקנה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכיון
"ויצא  נאמר: עצמֹו ּובמֹוכר ּבמזֹונֹותיה. חּיב ׁשהאדֹון ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
"ויצא  נאמר: לגֹוי ּובנמּכר עּמֹו"; ּובניו הּוא, - ְְְְֱִִִֵֶַָָָָָָמעּמ
לֹו ׁשהיּו ּובנים אּׁשה אחד עּמֹו". ּובניו הּוא הּיבל, ְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבׁשנת
מכירתֹו: אחר לֹו ׁשהיּו ּובנים אּׁשה אֹו מכירה, ְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבׁשעת
מּדעת  ׁשּלא לקחּה אם אבל האדֹון; מּדעת ׁשּיּקחּנה ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹוהּוא,

ּבמזֹונֹותיה. חּיב אינֹו ְִֵֶַַָָרּבֹו,
לֹו·. אין ּובניו, אׁשּתֹו ּבמזֹונֹות חּיב ׁשהאדֹון ּפי על ְְִִִֵֶַַַָָָָָאף

ידיהם כסף]ּבמעׂשה השווה שלהם אּלא [בתפוקה ּכלּום, ְְְֲֵֵֶֶַָ
ׁשּזֹוכה  וכל לבעלּה. ּומציאתּה, האּׁשה ידי מעׂשה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהרי
עברי. עבד ׁשהּוא ּפי על אף ּבה, זֹוכה - ּבאׁשּתֹו ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָהּבעל

ּכנענית;‚. ׁשפחה לֹו לּתן לרּבֹו יׁש ּדין, ּבית ׁשּמכרּוהּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָמי
נֹותן  זה הרי - אביו מת אם אדֹון ׁשל ּבנֹו ּבין האדֹון, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּבין

ּכנענית  ׁשפחה מּמּנה לֹו לֹו ׁשּיֹוליד ּכדי זה, על וכֹופהּו ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
"אם  ׁשּנאמר: עבדּותֹו, ימי ּכל לֹו מּתרת היא והרי ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻעבדים.

וגֹו' אּׁשה" לֹו יּתן ּבׁשפחה אדניו אסּור עצמֹו, והּמֹוכר . ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ
יׂשראל. ּכל ּכׁשאר ְְְֲִִִֵַָָָּכנענית

לֹו„. ׁשּתהיה עד ּכנענית, ּבׁשפחה מּתר עברי עבד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֻאין
רּבֹו אין ּובנים, אּׁשה לֹו אין אם אבל ּובנים, יׂשראלית ְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָָאּׁשה

ּכנענית  ׁשפחה לֹו היה מֹוסר אפּלּו הּוא. קּבלה זה, ודבר ; ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָ
עבדּותֹו. ימי ּכל ּכנענית ּבׁשפחה מּתר זה הרי - ּכהן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻהּנמּכר

רּבֹו‰. לֹו ׁשּמסר ּפי על אף ּובנים, אּׁשה לֹו היּו ִִִִֶַַַַָָָָאם
ּובניו  מאׁשּתֹו להפריׁשֹו יכֹול אינֹו ּכנענית, -ׁשפחה ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ

ׁשפחֹות, ׁשּתי לֹו לּתן יכֹול ואינֹו עּמֹו". "אׁשּתֹו ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָׁשּנאמר:
ׁשּנֹותן  ּכדר העברים עבדיו לׁשני אחת ׁשפחה לּתן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹולא

נרצע אּׁשה". לֹו "יּתן ׁשּנאמר: שנרצע לּכנענּיים, עבד =] ְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָ
לצאת] סירובו והּגיע עקב ּכנענית, ׁשפחה רּבֹו לֹו ְְְֲִִִִֶַַַַָָׁשּמסר

מסרב רּבֹו והיה רֹוצה [מפציר]יֹובל, ואינֹו לצאת ּבֹו ְְְֵֵֵֵֶַָָָָ
ּבׁשפחה. נאסר ׁשהרי ּפטּור, - ּבֹו וחבל ְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָלצאת,

.Â נרצע אינֹו עצמֹו, ועבר הּמֹוכר ּדין, ּבית מכרּוהּו אבל . ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָ
ׁשנת  עד ועֹובד נרצע; זה הרי - לצאת רצה ולא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹׁשׁש,

האדֹון. ׁשּימּות עד אֹו ֵֶַַָָָהּיֹובל,
.Ê הּבן את עֹובד הּנרצע אין ּבן, ׁשהּניח ּפי על מּפי אף ; ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

ׁשל  לעֹולמֹו "לעלם", לבנֹו; לא "ועבדֹו", למדּו: ְְְְְֲִֶַַָָָָָֹֹהּׁשמּועה
אּלא  עצמֹו את קֹונה אינֹו ׁשהּנרצע למד, ונמצאת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָיֹובל.

האדֹון. ּבמיתת אֹו ְִֵַַָָּבּיֹובל
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.Á מּום ּבעל ׁשּנעׂשה מּפני נרצע, אינֹו - ּכהן עברי ,עבד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
ּבּה; ׁשהיה לחזקה - מׁשּפחּתֹו" אל "וׁשב אֹומר: הּוא ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָוהרי

ּבּה. ׁשהיה לּׂשררה ׁשב ְְֵֶַָָָָָָואינֹו
.Ë?רֹוצעין ואֹומר ּכיצד ׁשלׁשה, ׁשל ּדין לבית מביאֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַָֹ

אל  אֹו הּדלת אל ׁשׁש ּבסֹוף ּומּגיׁשֹו ּבפניהם; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּדבריו
ׁשל  ּבין אדֹון, ׁשל ּומזּוזה ּדלת ּבין עֹומדין, ּכׁשהן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהּמזּוזה,
ׁשל  ּבמרצע אזן ׁשל ּבגבּה הימנית אזנֹו את ונֹוקב אדם; ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּכל
ּובּדלת". ּבאזנֹו "ונתּת ׁשּנאמר: - לּדלת ׁשּיּגיע עד ְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמּתכת,
ּבין  ּדלת אצל ּבין עֹומד, ׁשּיהיה אּלא "מזּוזה" נאמר ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹולא

ּד אף עֹומדת, ּכׁשהיא ּמזּוזה ּומה מזּוזה. ּכׁשהיא אצל לת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
מזּוזה. ׁשם ׁשאין ּפי על אף ּבּדלת, הרציעה אבל ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָעֹומדת;
אזנֹו" את אדניו "ורצע ׁשּנאמר: ּבעצמֹו, ׁשרֹוצע הּוא ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהאדֹון
ׁשני  רֹוצעין ואין ּדין. ּבית ׁשליח ולא ׁשלּוחֹו, ולא ּבנֹו, לא -ְְְְְְְְִִִֵֵֵַֹֹֹ

חבילֹות. חבילֹות מצוֹות עֹוׂשין ׁשאין ּכאחד, ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶָָעבדים
.È"יאמר אמר עד "ואם - "העבד" ויׁשנה. ׁשּיאמר עד - ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

נרצע; אינֹו ׁשׁש, אחר אמר אם אבל עבד; ּכׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיאמר
ּכגֹון  ּכיצד? אחרֹונה. ּפרּוטה ּבתחּלת ׁשׁש, ּבסֹוף ׁשּיאמר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹעד
יתר; אֹו מכירתֹו, מּדמי ּפרּוטה ׁשוה ּכדי הּיֹום מן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּנׁשאר
ׁשׁש. אחר ּכאֹומר זה הרי מּפרּוטה, ּפחֹות נׁשאר אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאבל

.‡È,ּבנים מּמּנה ולֹו ּכנענית, ׁשפחה אּׁשה לעבד ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָהיתה
נרצע  אינֹו - ּובנים אּׁשה אין אהבּולרּבֹו "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

אינֹו - ּובנים אּׁשה אין ולֹו ּובנים, אּׁשה לרּבֹו ."ּבית ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָואת
ּבני". ואת אׁשּתי את אדני, את "אהבּתי ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹנרצע,
נרצע, אינֹו - אֹוהבֹו אינֹו ורּבֹו רּבֹו, את אֹוהב ְְֲִֵֵֵֶַַָהּוא
אֹוהב  אינֹו והּוא אֹוהבֹו, רּבֹו ."עּמ לֹו טֹוב "ּכי ְֱֲִִֵֵֶֶַַָׁשּנאמר:
חֹולה  הּוא ."אהב "ּכי ׁשּנאמר: נרצע, אינֹו - רּבֹו ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָאת
ׁשהיּו אֹו חֹולה, אינֹו והּוא חֹולה רּבֹו חֹולה, אינֹו ְְֵֵֶֶֶֶַַָורּבֹו
,"עּמ לֹו טֹוב "ּכי ׁשּנאמר: נרצע, אינֹו - חֹולים ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשניהם

ּבטֹובה. ׁשניהם ׁשּיהיּו ְְְִֵֶֶַָעד
.·È,עצמֹו מֹוכר ּדין? ּבית למכרּוהּו עצמֹו מֹוכר ּבין ְְְִִֵֵֵֵַַַָמה

אסּור  עצמֹו, מֹוכר נרצע. ּדין, ּבית ּומכרּוהּו נרצע; ְְְְִִִֵֵֵַָָָָאינֹו
ׁשפחה  לֹו מֹוסר רּבֹו ּדין, ּבית ּומכרּוהּו ּכנענית; ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָּבׁשפחה
אינֹו ּדין, ּבית ּומכרּוהּו לגֹוי; נמּכר עצמֹו, מֹוכר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָּכנענית.

"אחי ל יּמכר "ּכי ׁשּנאמר: - ליׂשראל אּלא אין נמּכר , ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
לׁשׁש נמּכר עצמֹו, מֹוכר .ל אּלא אֹותֹו מֹוכרין ּדין ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָּבית
לׁשׁש. אּלא נמּכר אינֹו ּדין, ּבית מכרּוהּו ׁשׁש; על ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָויתר
לֹו. מעניקין ּדין, ּבית מכרּוהּו לֹו; מעניקין אין עצמֹו, ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָמֹוכר

.‚È נרצעת האּׁשה ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה יראה מּפי וכן ; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
אדני, את "אהבּתי ּבנרצע: אֹומר הּוא ׁשהרי הּכתּוב, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמענין
לאמת "ואף ׁשּנאמר: זה הּוא ּומה ּבני". ואת אׁשּתי ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָאת
עבד  להעניק עׂשה ׁשּמצות ּכׁשם להעניק; ּכן"? ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַּתעׂשה

עברּיה. אמה מעניק ּכ ְְֲִִִִִַָָָָעברי,
.„È,תעׂשה ּבלא עֹובר - ריקם ואמתֹו עבּדֹו המׁשּלח ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּכל

לעׂשה, נּתקֹו הּכתּוב והרי ריקם"; ּתׁשּלחּנּו "לא ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:
אֹו ׁשׁש, ּבסֹוף הּיֹוצא אחד לֹו". ּתעניק "העניק ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:

ּבמית  אֹו ּבּיֹובל, ׁשּיצאת ׁשּיצא עברּיה אמה וכן אדֹון, ת ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ּבסימנים אֹו אּלּו, מּכל מעניקין [בגרות]ּבאחד אּלּו הרי - ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָ

להן, מעניקין אין ּכסף, ּבגרעֹון הּיֹוצאין אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלהן.
ׁשּלחֹו לא וזה ,"מעּמ חפׁשי תׁשּלחּנּו "וכי ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
ּבהן, לעבד לֹו ׁשּנׁשאר הּדמים ׁשאר נתן העבד אּלא ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹחפׁשי,
"ּומּיקב מּגרנ ,מּצאנ לֹו, ּתעניק "העניק יצא. ּכ ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹואחר
מחמת  ּברכה ּבהן ׁשּיׁש ּדברים ויקב, ּגרן צאן ּכענין -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
הּכספים  אבל מהן; לֹו להעניק ׁשחּיב הּוא ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָעצמן,
ּפחֹות  אין לֹו? נֹותן וכּמה מהן. לֹו לּתן חּיב אינֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָוהּבגדים,
הרּבה, מּמינין ּבין אחד מּמין ּבין סלע, ׁשלׁשים ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹמּׁשוה
ּבין  לאדניו"; "יּתן ּבֹו: ׁשּנאמר העבד, קנס ׁשל ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּכׁשלׁשים
"העניק  ׁשּנאמר: - נתּבר ׁשּלא ּבין ּבגללֹו, הּבית ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנתּבר
ּברכ "אׁשר נאמר לּמה ּכן אם מקֹום. מּכל לֹו", ְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתעניק

לֹו. ּתן הּברכה לפי הּכל ְְִֵַַָָֹה'"?
.ÂË- לחרּות ויצא ּבֹורח, ּכׁשהּוא הּיֹובל ּבֹו ּופגע ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָּברח

להעניקֹו חּיב מעּמ".אינֹו חפׁשי תׁשּלחּנּו "וכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
וענק  מּמּנּו. ּגֹובה חֹובֹו ּבעל ואין לעצמֹו, - עברי עבד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַענק
אביה  מת ואם אביה; ׁשל - מציאתּה וכן עברּיה, ְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָָָָאמה
ּבהן  לאחיה ואין עצמּה, ׁשל הן הרי - לידֹו ׁשּיבֹואּו ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹקדם

לבנֹו. ּבבּתֹו לֹו ׁשּיׁש זכּות מֹוריׁש אדם ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶֶָָּכלּום;
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ה'תשע"ד  תמוז א' ראשון יום

.‡Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"א אתֿהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ

הּזמן אחר הּקדׁשים מּבׂשר ֿ ּׁשּנׁשאר מה והּוא ְְְְֳִִִֶַַַַַַַַַָָהּנֹותר,
אזהרה הּתֹורה ּבלׁשֹון ּבאה ולא לאכילתם. ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָֹהּקבּוע
הּכרת חּיּוב ּבּתֹורה נתּבאר אּלא אכילתֹו, לאּסּור ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמפרׁשת
ּבהזּכירֹו קדֹוׁשים ּבפרׁשת אמרֹו והּוא נֹותר, ׁשאֹוכל ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָלמי

יּׂשרף, ּבאׁש הּׁשליׁשי ֿ יֹום עד "והּנֹותר הּׁשלמים: ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָקרּבן
ירצה, לא הּוא ּפּגּול הּׁשליׁשי ּבּיֹום יאכל האכל ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹואם
הּנפׁש ונכרתה חּלל ה' ֿ קדׁש ֿ את ּכי יּׂשא עונֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹואכליו

מעּמיה" gÎe)ההוא ,hi my)אם ּבכרת ׁשהּוא נתּבאר הּנה , ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
הּנה קבּועה. חּטאת חּיב ― ּבׁשֹוגג אכל ואם מזיד; ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָהּוא
ֿ ּׁשאמר מּמה היא האזהרה אבל ּבּכתּוב; מפרׁש ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹהענׁש

הּוא" ֿ קדׁש ּכי ֿ יאכל לא "וזר cl)ּבּמּלּואים: ,hk zeny). ְִִִֶַַָֹֹֹ
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ויֹוצא  ּפדיֹונֹו, מגרע זה הרי - ּדין ּבית ּכיצד?ׁשּמכרּוהּו . ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ
ידֹו ּומצאה ׁשנים, ארּבע ועבד ּדינר, ּבׁשּׁשים ׁשּמכרּוהּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָהרי
אם  וכן לחרּות. ויצא לאדֹוניו, ּדינר עׂשרים נֹותן זה הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ
מגרע  זה הרי - ׁשנים לעׂשר ּדינר ּבארּבעים עצמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמכר
ׁשוה  אֹו ּכסף הּנׁשאר ונֹותן ׁשעבד, ׁשנה לכל ּדינרין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָארּבעה
הּׁשנים  לפי הּדמים מחּׁשב - לגֹוי הּנמּכר וכן ויֹוצא. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכסף,
קנהּו, עם "וחּׁשב ׁשּנאמר: הּיֹובל, ׁשנת עד ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּנׁשארֹות
עצמֹו מכר ּכיצד? הּיבל". ׁשנת עד לֹו, הּמכרֹו ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָֹמּׁשנת
מחּׁשב  - ׁשנים עׂשר מכירה ּבׁשעת לּיֹובל ונׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבמאה
ּכסף, הּׁשאר ּומׁשיב הּדמים; מן וגֹורע ׁשנה, לכל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעׂשרה
ּבכסף  - ממּכרֹו" "ּכסף ׁשּנאמר: - ּכלים ולא ּתבּואה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹלא

כסף. ּבׁשוה נגאל ואינֹו הּגֹוי, מּיד נגאל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָהּוא
.Ë ע עבד והבריא ּכל ּכסף, ּבגרעֹון ׁשּיצא עברּיה אֹו ברי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ

נׁשחף אֹו ּדמיו, בשחפת]והֹוסיפּו -[חלה ּדמיו ּופחתּו ְְֲִִַָָָָָ
עליו  להקל לֹו והרי מחּׁשבין ּבמאה, ׁשּנמּכר הרי ּכיצד? . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

לפי  אּלא אדֹוניו עם מחּׁשב אינֹו - מאתים ׁשוה עּתה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּוא
עּמֹו מחּׁשב - מאה ׁשוה הּוא והרי ּבמאתים, נמּכר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמאה.

מאה. לפי הּנֹותרֹות הּׁשנים ּפי ְִִִֵַַַָָָעל
.Èּכמֹו לחציֹו עצמֹו לגאל לֹו ויׁש הֹואיל - לגֹוי ְְְְְְְְִִִֵֶַַָֹהּנמּכר

להחמיר  ּופעמים להקל יהיה ּפעמים ּכיצד ׁשּבארנּו, . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
עּתה  הּוא והרי ונׁשחף ּבמאתים, הּגֹוי אֹותֹו קנה ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָלהקל?
הּוא  והרי והבריא ּדמיו, חצי חמּׁשים לֹו ונתן  מאה, ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשוה
ויֹוצא. הּנׁשאר, ּדמיו חצי ׁשהן מאה לֹו נֹותן - מאתים ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשוה
ּדמיו  חצי לֹו ונתן ּבמאתים, אֹותֹו קנה להחמיר? ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָּכיצד
חמּׁשים  לֹו נֹותן - מאה ׁשוה עּתה הּוא והרי ונׁשחף ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמאה,
על  אף וחמּׁשים מאה ׁשּנתן ונמצא הּנׁשאר, חציֹו ּדמי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשהן

מאה. ׁשוה עּתה ׁשהּוא ִֵֶֶַָָָּפי
.‡Èּכנגּדֹו לעבד לֹו ׁשּנׁשאר הּכסף על לעבד ׁשּמחל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהרב

ׁשחרּור  ׁשטר לֹו ׁשּיכּתב עד לֹו, מחּול אינֹו הרי - ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹ
'ׁשאר  לֹו: ואמר ׁשּתים, אֹו ׁשנה ועבד ּבׁשּׁשים, ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָׁשּקנהּו
עד  מּׁשעּבּודֹו, נפטר לא - 'לדרּכ ל ,ל מחּולין ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָֹהּדמים

ׁשטר. לֹו ְְִֶָֹׁשּיכּתב
.·È את עֹובד העבד הרי - זכר ּבן הּניח אם - ׁשּמת ֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאדֹון

ׁש הּׁשנים סֹוף עד אֹו הּׁשׁש, סֹוף עד להן,הּבן עצמֹו ּמכר ְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
הּׁשאר  ויּתן ּפדיֹונֹו ׁשיגרע עד אֹו יֹובל, ּבֹו ׁשּיפּגע עד .אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

עֹובד  ואינֹו לחרּות, יצא זה הרי - זכר ּבן הּניח לא אם ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹאבל
עֹובד  ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין האח; את ולא הּבת את ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלא

אפּלּו - לגֹוי אֹו צדק, לגר והּנמּכר הּיֹורׁשין. [את]ׁשאר ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
לחרּות. יצא האדֹון, ׁשּמת ּכיון אּלא עֹובד; אינֹו ְֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהּבן
וקֹונה  ּבׁשטר, אֹו ּבכסף נקנה עברי ׁשעבד אֹומר, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָנמצאת
ּבגרעֹון  אֹו ּביֹובל, אֹו ּבׁשנים, דברים: ּבחמּׁשה עצמֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָאת
ּובגֹוי  ּבן; ּבלא האדֹון ּבמיתת אֹו ׁשחרּור, ּבׁשטר אֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹּכסף,
יציאתֹו, ּבׁשעת 'צא' לֹו לֹומר מצוה ּבן. הּניח אפּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָּובגר,
ואינֹו ּבחּנם, יֹוצא הּוא הרי לֹו, יאמר לא ׁשאם ּפי על ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֹואף
אינֹו - הֹוצאֹות רּבֹו עליו והֹוציא חלה אפּלּו ׁשטר. ְְֲִִִֵַָָָָָָָצרי

חּנם". לחפׁשי "יצא ׁשּנאמר: ּכלּום, לֹו ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָחּיב

ה'תשע"ד  תמוז ז' קודש שבת יום

ג  ¤¤ּפרק
אׁשּתֹו‡. ּבמזֹונֹות חּיב האדֹון הרי - עברי עבד ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּכל

יבםהּנׂשּואה  וׁשֹומרת ארּוסה לא ומחכה , שמת אחיו [אשת ְְֲֶֶַָָָָֹ
מאּסּורי לייבום] היתה אם אבל לֹו. מּתרת ׁשּתהיה והּוא, ;ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָֻ

ׁשנּיה אפּלּו מדרבנן]לאוין, ּבמזֹונֹותיה,[אסורה חּיב אינֹו - ְְֲִִִִֵֶַָָָָ
וכן  עּמֹו. לעמד הראּויה אׁשּתֹו - עּמֹו" "אׁשּתֹו ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
"אם  נאמר: ּדין ּבית ּבמכרּוהּו ּובנֹותיו. ּבניו ּבמזֹון ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָחּיב
,ּדעּת על תעלה וכי עּמֹו". אׁשּתֹו ויצאה הּוא, אּׁשה ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָּבעל
ללּמד, ּבא לא אּלא אׁשּתֹו?! נׁשּתעּבדה זה, ׁשּנקנה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכיון
"ויצא  נאמר: עצמֹו ּובמֹוכר ּבמזֹונֹותיה. חּיב ׁשהאדֹון ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
"ויצא  נאמר: לגֹוי ּובנמּכר עּמֹו"; ּובניו הּוא, - ְְְְֱִִִֵֶַָָָָָָמעּמ
לֹו ׁשהיּו ּובנים אּׁשה אחד עּמֹו". ּובניו הּוא הּיבל, ְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבׁשנת
מכירתֹו: אחר לֹו ׁשהיּו ּובנים אּׁשה אֹו מכירה, ְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבׁשעת
מּדעת  ׁשּלא לקחּה אם אבל האדֹון; מּדעת ׁשּיּקחּנה ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹוהּוא,

ּבמזֹונֹותיה. חּיב אינֹו ְִֵֶַַָָרּבֹו,
לֹו·. אין ּובניו, אׁשּתֹו ּבמזֹונֹות חּיב ׁשהאדֹון ּפי על ְְִִִֵֶַַַָָָָָאף

ידיהם כסף]ּבמעׂשה השווה שלהם אּלא [בתפוקה ּכלּום, ְְְֲֵֵֶֶַָ
ׁשּזֹוכה  וכל לבעלּה. ּומציאתּה, האּׁשה ידי מעׂשה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהרי
עברי. עבד ׁשהּוא ּפי על אף ּבה, זֹוכה - ּבאׁשּתֹו ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָהּבעל

ּכנענית;‚. ׁשפחה לֹו לּתן לרּבֹו יׁש ּדין, ּבית ׁשּמכרּוהּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָמי
נֹותן  זה הרי - אביו מת אם אדֹון ׁשל ּבנֹו ּבין האדֹון, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּבין

ּכנענית  ׁשפחה מּמּנה לֹו לֹו ׁשּיֹוליד ּכדי זה, על וכֹופהּו ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
"אם  ׁשּנאמר: עבדּותֹו, ימי ּכל לֹו מּתרת היא והרי ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻעבדים.

וגֹו' אּׁשה" לֹו יּתן ּבׁשפחה אדניו אסּור עצמֹו, והּמֹוכר . ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ
יׂשראל. ּכל ּכׁשאר ְְְֲִִִֵַָָָּכנענית

לֹו„. ׁשּתהיה עד ּכנענית, ּבׁשפחה מּתר עברי עבד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֻאין
רּבֹו אין ּובנים, אּׁשה לֹו אין אם אבל ּובנים, יׂשראלית ְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָָאּׁשה

ּכנענית  ׁשפחה לֹו היה מֹוסר אפּלּו הּוא. קּבלה זה, ודבר ; ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָ
עבדּותֹו. ימי ּכל ּכנענית ּבׁשפחה מּתר זה הרי - ּכהן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻהּנמּכר

רּבֹו‰. לֹו ׁשּמסר ּפי על אף ּובנים, אּׁשה לֹו היּו ִִִִֶַַַַָָָָאם
ּובניו  מאׁשּתֹו להפריׁשֹו יכֹול אינֹו ּכנענית, -ׁשפחה ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ

ׁשפחֹות, ׁשּתי לֹו לּתן יכֹול ואינֹו עּמֹו". "אׁשּתֹו ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָׁשּנאמר:
ׁשּנֹותן  ּכדר העברים עבדיו לׁשני אחת ׁשפחה לּתן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹולא

נרצע אּׁשה". לֹו "יּתן ׁשּנאמר: שנרצע לּכנענּיים, עבד =] ְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָ
לצאת] סירובו והּגיע עקב ּכנענית, ׁשפחה רּבֹו לֹו ְְְֲִִִִֶַַַַָָׁשּמסר

מסרב רּבֹו והיה רֹוצה [מפציר]יֹובל, ואינֹו לצאת ּבֹו ְְְֵֵֵֵֶַָָָָ
ּבׁשפחה. נאסר ׁשהרי ּפטּור, - ּבֹו וחבל ְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָלצאת,

.Â נרצע אינֹו עצמֹו, ועבר הּמֹוכר ּדין, ּבית מכרּוהּו אבל . ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָ
ׁשנת  עד ועֹובד נרצע; זה הרי - לצאת רצה ולא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹׁשׁש,

האדֹון. ׁשּימּות עד אֹו ֵֶַַָָָהּיֹובל,
.Ê הּבן את עֹובד הּנרצע אין ּבן, ׁשהּניח ּפי על מּפי אף ; ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

ׁשל  לעֹולמֹו "לעלם", לבנֹו; לא "ועבדֹו", למדּו: ְְְְְֲִֶַַָָָָָֹֹהּׁשמּועה
אּלא  עצמֹו את קֹונה אינֹו ׁשהּנרצע למד, ונמצאת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָיֹובל.

האדֹון. ּבמיתת אֹו ְִֵַַָָּבּיֹובל
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.Á מּום ּבעל ׁשּנעׂשה מּפני נרצע, אינֹו - ּכהן עברי ,עבד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
ּבּה; ׁשהיה לחזקה - מׁשּפחּתֹו" אל "וׁשב אֹומר: הּוא ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָוהרי

ּבּה. ׁשהיה לּׂשררה ׁשב ְְֵֶַָָָָָָואינֹו
.Ë?רֹוצעין ואֹומר ּכיצד ׁשלׁשה, ׁשל ּדין לבית מביאֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַָֹ

אל  אֹו הּדלת אל ׁשׁש ּבסֹוף ּומּגיׁשֹו ּבפניהם; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּדבריו
ׁשל  ּבין אדֹון, ׁשל ּומזּוזה ּדלת ּבין עֹומדין, ּכׁשהן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהּמזּוזה,
ׁשל  ּבמרצע אזן ׁשל ּבגבּה הימנית אזנֹו את ונֹוקב אדם; ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּכל
ּובּדלת". ּבאזנֹו "ונתּת ׁשּנאמר: - לּדלת ׁשּיּגיע עד ְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמּתכת,
ּבין  ּדלת אצל ּבין עֹומד, ׁשּיהיה אּלא "מזּוזה" נאמר ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹולא

ּד אף עֹומדת, ּכׁשהיא ּמזּוזה ּומה מזּוזה. ּכׁשהיא אצל לת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
מזּוזה. ׁשם ׁשאין ּפי על אף ּבּדלת, הרציעה אבל ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָעֹומדת;
אזנֹו" את אדניו "ורצע ׁשּנאמר: ּבעצמֹו, ׁשרֹוצע הּוא ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהאדֹון
ׁשני  רֹוצעין ואין ּדין. ּבית ׁשליח ולא ׁשלּוחֹו, ולא ּבנֹו, לא -ְְְְְְְְִִִֵֵֵַֹֹֹ

חבילֹות. חבילֹות מצוֹות עֹוׂשין ׁשאין ּכאחד, ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶָָעבדים
.È"יאמר אמר עד "ואם - "העבד" ויׁשנה. ׁשּיאמר עד - ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

נרצע; אינֹו ׁשׁש, אחר אמר אם אבל עבד; ּכׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיאמר
ּכגֹון  ּכיצד? אחרֹונה. ּפרּוטה ּבתחּלת ׁשׁש, ּבסֹוף ׁשּיאמר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹעד
יתר; אֹו מכירתֹו, מּדמי ּפרּוטה ׁשוה ּכדי הּיֹום מן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּנׁשאר
ׁשׁש. אחר ּכאֹומר זה הרי מּפרּוטה, ּפחֹות נׁשאר אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאבל

.‡È,ּבנים מּמּנה ולֹו ּכנענית, ׁשפחה אּׁשה לעבד ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָהיתה
נרצע  אינֹו - ּובנים אּׁשה אין אהבּולרּבֹו "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

אינֹו - ּובנים אּׁשה אין ולֹו ּובנים, אּׁשה לרּבֹו ."ּבית ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָואת
ּבני". ואת אׁשּתי את אדני, את "אהבּתי ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹנרצע,
נרצע, אינֹו - אֹוהבֹו אינֹו ורּבֹו רּבֹו, את אֹוהב ְְֲִֵֵֵֶַַָהּוא
אֹוהב  אינֹו והּוא אֹוהבֹו, רּבֹו ."עּמ לֹו טֹוב "ּכי ְֱֲִִֵֵֶֶַַָׁשּנאמר:
חֹולה  הּוא ."אהב "ּכי ׁשּנאמר: נרצע, אינֹו - רּבֹו ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָאת
ׁשהיּו אֹו חֹולה, אינֹו והּוא חֹולה רּבֹו חֹולה, אינֹו ְְֵֵֶֶֶֶַַָורּבֹו
,"עּמ לֹו טֹוב "ּכי ׁשּנאמר: נרצע, אינֹו - חֹולים ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשניהם

ּבטֹובה. ׁשניהם ׁשּיהיּו ְְְִֵֶֶַָעד
.·È,עצמֹו מֹוכר ּדין? ּבית למכרּוהּו עצמֹו מֹוכר ּבין ְְְִִֵֵֵֵַַַָמה

אסּור  עצמֹו, מֹוכר נרצע. ּדין, ּבית ּומכרּוהּו נרצע; ְְְְִִִֵֵֵַָָָָאינֹו
ׁשפחה  לֹו מֹוסר רּבֹו ּדין, ּבית ּומכרּוהּו ּכנענית; ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָּבׁשפחה
אינֹו ּדין, ּבית ּומכרּוהּו לגֹוי; נמּכר עצמֹו, מֹוכר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָּכנענית.

"אחי ל יּמכר "ּכי ׁשּנאמר: - ליׂשראל אּלא אין נמּכר , ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
לׁשׁש נמּכר עצמֹו, מֹוכר .ל אּלא אֹותֹו מֹוכרין ּדין ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָּבית
לׁשׁש. אּלא נמּכר אינֹו ּדין, ּבית מכרּוהּו ׁשׁש; על ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָויתר
לֹו. מעניקין ּדין, ּבית מכרּוהּו לֹו; מעניקין אין עצמֹו, ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָמֹוכר

.‚È נרצעת האּׁשה ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה יראה מּפי וכן ; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
אדני, את "אהבּתי ּבנרצע: אֹומר הּוא ׁשהרי הּכתּוב, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמענין
לאמת "ואף ׁשּנאמר: זה הּוא ּומה ּבני". ואת אׁשּתי ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָאת
עבד  להעניק עׂשה ׁשּמצות ּכׁשם להעניק; ּכן"? ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַּתעׂשה

עברּיה. אמה מעניק ּכ ְְֲִִִִִַָָָָעברי,
.„È,תעׂשה ּבלא עֹובר - ריקם ואמתֹו עבּדֹו המׁשּלח ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּכל

לעׂשה, נּתקֹו הּכתּוב והרי ריקם"; ּתׁשּלחּנּו "לא ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:
אֹו ׁשׁש, ּבסֹוף הּיֹוצא אחד לֹו". ּתעניק "העניק ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:

ּבמית  אֹו ּבּיֹובל, ׁשּיצאת ׁשּיצא עברּיה אמה וכן אדֹון, ת ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ּבסימנים אֹו אּלּו, מּכל מעניקין [בגרות]ּבאחד אּלּו הרי - ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָ

להן, מעניקין אין ּכסף, ּבגרעֹון הּיֹוצאין אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלהן.
ׁשּלחֹו לא וזה ,"מעּמ חפׁשי תׁשּלחּנּו "וכי ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
ּבהן, לעבד לֹו ׁשּנׁשאר הּדמים ׁשאר נתן העבד אּלא ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹחפׁשי,
"ּומּיקב מּגרנ ,מּצאנ לֹו, ּתעניק "העניק יצא. ּכ ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹואחר
מחמת  ּברכה ּבהן ׁשּיׁש ּדברים ויקב, ּגרן צאן ּכענין -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
הּכספים  אבל מהן; לֹו להעניק ׁשחּיב הּוא ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָעצמן,
ּפחֹות  אין לֹו? נֹותן וכּמה מהן. לֹו לּתן חּיב אינֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָוהּבגדים,
הרּבה, מּמינין ּבין אחד מּמין ּבין סלע, ׁשלׁשים ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹמּׁשוה
ּבין  לאדניו"; "יּתן ּבֹו: ׁשּנאמר העבד, קנס ׁשל ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּכׁשלׁשים
"העניק  ׁשּנאמר: - נתּבר ׁשּלא ּבין ּבגללֹו, הּבית ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנתּבר
ּברכ "אׁשר נאמר לּמה ּכן אם מקֹום. מּכל לֹו", ְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתעניק

לֹו. ּתן הּברכה לפי הּכל ְְִֵַַָָֹה'"?
.ÂË- לחרּות ויצא ּבֹורח, ּכׁשהּוא הּיֹובל ּבֹו ּופגע ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָּברח

להעניקֹו חּיב מעּמ".אינֹו חפׁשי תׁשּלחּנּו "וכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
וענק  מּמּנּו. ּגֹובה חֹובֹו ּבעל ואין לעצמֹו, - עברי עבד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַענק
אביה  מת ואם אביה; ׁשל - מציאתּה וכן עברּיה, ְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָָָָאמה
ּבהן  לאחיה ואין עצמּה, ׁשל הן הרי - לידֹו ׁשּיבֹואּו ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹקדם

לבנֹו. ּבבּתֹו לֹו ׁשּיׁש זכּות מֹוריׁש אדם ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶֶָָּכלּום;



zeevnd xtq m"anx ixeriyc"ryz'd fenz 'fÎ'` -

ה'תשע"ד  תמוז א' ראשון יום

.‡Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"א אתֿהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ

הּזמן אחר הּקדׁשים מּבׂשר ֿ ּׁשּנׁשאר מה והּוא ְְְְֳִִִֶַַַַַַַַַָָהּנֹותר,
אזהרה הּתֹורה ּבלׁשֹון ּבאה ולא לאכילתם. ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָֹהּקבּוע
הּכרת חּיּוב ּבּתֹורה נתּבאר אּלא אכילתֹו, לאּסּור ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמפרׁשת
ּבהזּכירֹו קדֹוׁשים ּבפרׁשת אמרֹו והּוא נֹותר, ׁשאֹוכל ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָלמי

יּׂשרף, ּבאׁש הּׁשליׁשי ֿ יֹום עד "והּנֹותר הּׁשלמים: ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָקרּבן
ירצה, לא הּוא ּפּגּול הּׁשליׁשי ּבּיֹום יאכל האכל ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹואם
הּנפׁש ונכרתה חּלל ה' ֿ קדׁש ֿ את ּכי יּׂשא עונֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹואכליו

מעּמיה" gÎe)ההוא ,hi my)אם ּבכרת ׁשהּוא נתּבאר הּנה , ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
הּנה קבּועה. חּטאת חּיב ― ּבׁשֹוגג אכל ואם מזיד; ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָהּוא
ֿ ּׁשאמר מּמה היא האזהרה אבל ּבּכתּוב; מפרׁש ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹהענׁש

הּוא" ֿ קדׁש ּכי ֿ יאכל לא "וזר cl)ּבּמּלּואים: ,hk zeny). ְִִִֶַַָֹֹֹ
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fenzקנו 'cÎ'a iriaxÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ֿ ּׁשּנתקלקל מה ּכל ּגם ּכֹולל הּוא "הּוא", ׁשהּוא זה, ְְִִֵֵֶֶֶַַַֹּכּנּוי
ּובמעילה ּכּנֹותר. ― לאכלֹו ואסּור ֿ הּקדׁשים (fi:)מן ְְְְֳִִִִַַָָָָָ

אין והּנֹותר "הּפּגּול הּמׁשנה: ֿ ּׁשאמרה מה על ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָאמרּו
ׁשמֹות ׁשני ׁשהן מּפני זה עם זה `mixeqiמצטרפין ly) ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָ

(mipeyהּידים לטמאת אּלא ׁשנּו לא אמרּו: ,"erbpy mici) ְְְִֶַַַָָָָֹֻ
(n mz`nehy ,xzepe lebt ly znieqn zenkaאבל ְֲַָָָּדרּבנן;

אליעזר(xeriy)לענין רּבי ּדתניא: מצטרפין, אכילה ְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָָ
ּפסּול, ֿ ׁשּבּקדׁש ּכל ― הם קדׁש ּכי ֿ יאכל "לא ִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹאֹומר:
מּפסּולי הם והּנֹותר והּפּגּול אכילתֹו", על ֿ תעׂשה לא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹלּתן
על אכילתֹו על מזהרים מהם ֿ אחד ּכל ּולפיכ ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻהּמקּדׁשין
ענׁש נתּבאר ּוכבר הם". ֿ קדׁש ּכי ֿ יאכל "לא אמרֹו: ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹֹּפי

ּכרת. ׁשהּוא ֵֶַָָהּנֹותר

ה'תשע"ד  תמוז ב' שני יום
יום שני ֿ רביעי ב 'ֿ ד 'תמוז 

.ËÎ˜ .Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ּוׁשלׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ

אמרֹו והּוא ׁשּנטמאּו, קדׁשים ּבׂשר מּלאכֹול ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֻׁשהזהרנּו
יאכל" לא ֿ טמא ּבכל יּגע אׁשר "והּבׂשר (xwie`יתעּלה: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

(hi ,aiזבחים ּובתֹוספּתא לֹוקה. ― ואכלֹו ׁשעבר ּומי ;ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָ
(d wxt)זה הרי ― טמא ּבׂשר ׁשאכל ׁשּטהֹור ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר,

ּפסחים מּגמרא ב' ּובפרק ֿ הארּבעים. את (ck:)לֹוקה ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ
הּגּוף "טמאת ycw)אמרּו: ly xya lk`y `nh),ּבכרת ְְְֵַַָָֻ

הּבׂשר ycw)טמאת ly `nh xya lk`y)ּוכבר ּבלאו". ְְְַַָָָָֻ
מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני a)נתּבארּו dpyn). ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

― הקכ"ט מּלאכֹולהּמצוה הּטמא ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
ֿ תּגע" לא ֿ קדׁש "ּבכל ּבּיֹולדת: אמרֹו והּוא c)קדׁש, ,my). ְְְִֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

ספרא rixfz)ּולׁשֹון zyxt)ֿואל ֿ תּגע לא ֿ קדׁש "ּבכל : ְְְְִִֶֶָָָֹֹ
ענּוׁש ּבטמאה לֹו הּנכנס מקּדׁש מה ― תבא לא ְְְְְִִִַַָָָָָָָֹֹֻהּמקּדׁש
ולמד ּכרת". ענּוׁש ּבטמאה האֹוכלֹו הּקדׁש אף ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֻּכרת,
הּכלל על ׁשּסֹומ ּבמזיד, ׁשאכל ּבאדם ֿ תּגע" "לא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבאמרֹו

ּבמּכֹות אמ(ci:)ׁשּנתּבאר ֿ קדׁשּבבאּור "ּבכל יתעּלה: רֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשאכל טמא מּכֹות: ּבגמרא אמרם והּוא תּגע", ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹלא
ֿ ּתאכל אׁשר "והּנפׁש ּכתיב: ענׁש ּבׁשלמא ֿ הּקדׁש, ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאת
ונכרתה" עליו וטמאתֹו לה' אׁשר הּׁשלמים מּזבח ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֻּבׂשר

(k ,f my)."תּגע ֿ לא ֿ קדׁש מ"ּבכל אתיא לן? מנא אזהרה ;ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹֹ
לאֹוכל. אזהרה ― ֿ תּגע" לא ֿ קדׁש "ּבכל אמרּו: ְְְְִֵֶַָָָָָָָֹֹוׁשם
לּנֹוגע? אזהרה אּלא אינֹו אֹו לאֹוכל, אזהרה אֹומר ְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָאּתה
לא ֿ הּמקּדׁש ואל ֿ תּגע לא ֿ קדׁש "ּבכל לֹומר: ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֹֹּתלמּוד
ּבֹו ׁשּיׁש מקּדׁש מה לּמקּדׁש: קדׁש מּקיׁש ― ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹתבא"

נׁשמה zxk)נטילת aeig)נטילת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר קדׁש אף ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ
איּכא נׁשמה נטילת מאי ― לנגיעה ואי (`jiנׁשמה; ְְְְְִִִִִַַָָָָָָ

(dnyp zlihp okzizרחמנא ואּפקּה לאכילה. אּלא ?ְְֲֲִֶַַַַָָָָ
(d`hazd dxezd)ּדנגיעה למימר נגיעה ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵַַָָָלאכילה

ׁשאכל ׁשּטמא ,ל יתּבאר האּלה ֿ הּלׁשֹונֹות ּומן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכאכילה.
הּוא אם אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכרת, חּיב ֿ הּקדׁש ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאת

עֹולה קרּבן מקריב זה הרי ― ׁשֹוגג הּוא אם אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָמזיד;
ּוכבר עׂשה. מּמצות ע"ב ּבמצוה ׁשהזּכרנּו ּכמֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹויֹורד,

מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(ew.)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

ה'תשע"ד  תמוז ג' שלישי יום

.‡ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"א הּנֹותרהּמצוה לׂשרֹוף ׁשּנצטּוינּו (dxezdהּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

onfd xg`l odn xzepde minieqn zepaxw zlik`l onf draw
("xzep" `edהּזבח מּבׂשר "והּנֹותר יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְִִֶַַַַַָָָ

יּׂשרף" ּבאׁש הּׁשליׁשי fi)ּבּיֹום ,f `xwie)על אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְִִִֵֵֵַַַָָָ
עדֿ מּמּנּו תֹותירּו "לא הּפסח: ּבכבׂש יתעּלה ׁשאמר ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹזה

ּתׂשרפּו" ּבאׁש ֿ ּבקר עד מּמּנּו והּנֹותר i)ּבקר ,ai zeny), ְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹ
ֿ תעׂשה". לא על עׂשה לּתן הּכתּוב "ּבא ּבמכלּתא: ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹאמרּו

ּבפסחים רּבים fhe.)ּובמּכֹות(ct.)ּובמקֹומֹות :v)וזּולתם ְְְְִִִִַַָָָ
(mitqep miax zenewn)ׁשּנּתק לאו ּדנֹותר ׁשּלאו ּבפרּוׁש ְְְִֵֶֶַָָָָאמרּו

הּוא wzpnלעׂשה Ð "etxyz y`a" :"dyr"d z` miiwn m`y) ֲֵַ
(elhane e`ld z`הּוא והעׂשה עליו. לֹוקין אין ּולפיכ ,ְְֲִִֵֵָָָָ

ּבאׁש ּבקר עד מּמּנּו "והּנֹותר ׁשּנאמר: ֿ ּׁשהזּכרנּו, ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמה
הּפּגּול ודין zeaygnּתׂשרפּו". ayg aixwnd odkdy) ְְִִִַֹ

(jxevd itk `ly ,zenieqnׁשאבאר ּכמֹו ׁשוה, ְְֲֵֶֶַָָָוהּנֹותר
ֿ תעׂשה לא alw)ּבמצות dyrz `l)ֿאת הזּכיר ׁשּכבר , ְְְְֲִִִֶֶֶַָֹֹ

זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר "נֹותר". ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָהּפּגּול
ּתמּורה(fk:)ּבפסחים .(cl.)ּובסֹוף ְְְִִָָ

ה'תשע"ד  תמוז ד' רביעי יום

.ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ּתׁשעים הּמׁשלימה לׂשרֹוףהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָ

יּגע אׁשר "והּבׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנטמאּו, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָקדׁשים
יּׂשרף" ּבאׁש יאכל לא ֿ טמא hi)ּבכל ,f `xwie)ּובגמרא , ְְִִֵֵֵֵֵָָָָָָָֹ

ׁשמן(ck:)ׁשּבת להדליק אסּור ֿ ּטעם מה ֿ לבאר, ּבאּו ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ
"ׁשּבתֹון ואמרּו: ׁשּנטמא dk`lnnּתרּומה dziayd zevn) ְְְְִֶַָָָָ

(aehÎmeia,תעׂשה ֿ ולא עׂשה טֹוב יֹום והוי הּוא, ְְֲֲֲֵֵֵֶַָֹעׂשה
עׂשה e`nhpy)ואין miycw ztixy ly)ֿלא את ּדֹוחה ְֲֵֵֶֶֹ

ׁשעׂשּית הּוא: האּלה הּדברים ענין ועׂשה". ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָתעׂשה
עׂשה, מצות על עֹובר והעֹוׂשה אסּורה, טֹוב ּביֹום ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָמלאכה
לכם "יהיה טֹוב: ּביֹום אמרֹו והּוא עׂשה, מצות ּבּטל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשּכן

ck)ׁשּבתֹון" ,bk my)לפי ֿ תעׂשה, לא מצות על ועֹובר ; ְְְֲִִֵֶַַַַָֹ
ֿ יעׂשה לא ֿ מלאכה "ּכל אמרֹו: והּוא לאו, על ְְְֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשעבר

fh)בהם" ,ai zeny)אבל טֹוב. ּביֹום ּכלֹומר: ׂשרפת, ְְְֲֵֶַַָָ
אסּור ּולפיכ עׂשה, מצות אּלא אינּה טמאים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָקדׁשים

ׁשהזּכיר: הּכלל מחמת טֹוב ּביֹום עׂשהלׂשרפם "אין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָ
ׁשם ואמרּו ועׂשה". ֿ תעׂשה לא את dk.)ּדֹוחה zay)עֹוד ְְֲֲֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשּנטמאּו, קדׁשים לׂשרֹוף ׁשּמצוה "ּכׁשם לׁשֹונֹו: וזֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָּדבר,
ׁשמן לׂשרֹוף מצוה ּכ(`wec e`l)ּוכבר ׁשּנטמא". ּתרּומה ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָ

ּבפסחים זֹו מצוה ּדיני ּתמּורה(at.)נתּבארּו .(bl:)ּובסֹוף ְְְְְֲִִִִִֵָָָָ
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ה'תשע"ד  תמוז ה' חמישי יום
יום חמישי ֿ ש "ק ה 'ֿ ז 'תמוז 

.ËÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― המ"ט הּיֹום,הּמצוה ּבעבֹודת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַַַָ

ּכּפּור צֹום ּביֹום חֹובה ׁשהן והּוּדּויין ֿ הּקרּבנֹות ּכל ְְְְִִִֵֶַַַָָָָּכלֹומר:
ּכלֿ והיא הּכתּוב. ׁשאמר ּכמֹו ֿ העונֹות, ּכל ּבהם ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹלכּפר

מֹות' ּב'אחרי האמּורה `)החּקה ,fh `xwie)והראיה . ְְְֲֲֵַַָָָָָָֻ
מּכּפּורים ה' ּפרק ּבסֹוף אמרם אחת, מצוה :(q.)ׁשהּכל ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

הקּדים הּסדר, על האמּור הּכּפּורים יֹום ֿ מעׂשה ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ"ּכל
ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר ּכלּום". עׂשה לא ― לחברֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹמעׂשה

יֹומא. מּסכת והיא לּה, המיחדת ּבּמּסכת זֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻמצוה

ה'תשע"ד  תמוז ו' שישי יום

.ÁÈ˜ .ËÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Ë"Ó‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הקי"ח מןֿהּמצוה ֿ הּנהנה ׁשּכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

― ּבׁשגגה ּתרּומה ּכלֹומר: קדׁש, אֹוכל אֹו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹההקּדׁש
חמׁש, ּתֹוספת עם ֿ ּׁשּנהנה מה ּכדי אֹו ּׁשאכל מה ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹיחזיר
יׁשּלם ֿ הּקדׁש מן חטא אׁשר "ואת יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוהּוא

עליו" יֹוסף ֿ חמיׁשתֹו fh)ואת ,d `xwie):עֹוד ואמר , ְְֲִִֵֶַָָָ
וגֹו" ּבׁשגגה קדׁש ֿ יאכל ּכי ci)"והאיׁש ,ak my)ּוכבר . ְְְְִִִֶַָָָָֹֹ

מעילה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּבמּסכת(eh.)נתּבארּו וגם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
f)ּתרּומֹות wxt). ְ

ה'תשע"ד  תמוז ז' קודש שבת יום

.‚È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקי"ג ּבּקדׁשיםהּמצוה מּלעבֹוד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲֳִִִֶַַַַַַָָָָָֻ

(miycw zndaa yexgl :oebk)לא" יתעּלה: אמרֹו ְְְִֶַָֹוהּוא
"ׁשֹור ּבבכר hi)תעבד ,eh mixac)קדׁשים ׁשאר ולמדנּו , ְְְְֲִִֶַַָָָָֹֹ

נתּבאר ּוכבר ּבעבֹודה. אסּורים ּכּלם ׁשּיהיּו ֿ הּבכֹור ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻמן
מּכֹות מּסכת ֿ הּקדׁשים(k`:)ּבסֹוף מן ּבאחד ׁשהעֹובד , ְְֳִִֵֶֶֶַַַַַָָ

לֹוקה. ―ֶ
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éúéa éLðéà éìò éìawéî.dti dpi`y ,ilr zlaewn dpi` izy` - ¦©§¥£©¦§¥¥¦

,dîM äî ,déì øîà,el xn`.äpç,wgvi iax xn`,äpç étééúz ¨©¥©§¨©¨¦§©¦©¨
.útééúðåaeydéì øîà,ipn iaxàøcðbî à÷zlcbzn izy` -éìò §¦§©¨¨©¥¨¦©§§¨£©
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קנז fenz 'cÎ'a iriaxÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ֿ ּׁשּנתקלקל מה ּכל ּגם ּכֹולל הּוא "הּוא", ׁשהּוא זה, ְְִִֵֵֶֶֶַַַֹּכּנּוי
ּובמעילה ּכּנֹותר. ― לאכלֹו ואסּור ֿ הּקדׁשים (fi:)מן ְְְְֳִִִִַַָָָָָ

אין והּנֹותר "הּפּגּול הּמׁשנה: ֿ ּׁשאמרה מה על ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָאמרּו
ׁשמֹות ׁשני ׁשהן מּפני זה עם זה `mixeqiמצטרפין ly) ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָ

(mipeyהּידים לטמאת אּלא ׁשנּו לא אמרּו: ,"erbpy mici) ְְְִֶַַַָָָָֹֻ
(n mz`nehy ,xzepe lebt ly znieqn zenkaאבל ְֲַָָָּדרּבנן;

אליעזר(xeriy)לענין רּבי ּדתניא: מצטרפין, אכילה ְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָָ
ּפסּול, ֿ ׁשּבּקדׁש ּכל ― הם קדׁש ּכי ֿ יאכל "לא ִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹאֹומר:
מּפסּולי הם והּנֹותר והּפּגּול אכילתֹו", על ֿ תעׂשה לא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹלּתן
על אכילתֹו על מזהרים מהם ֿ אחד ּכל ּולפיכ ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻהּמקּדׁשין
ענׁש נתּבאר ּוכבר הם". ֿ קדׁש ּכי ֿ יאכל "לא אמרֹו: ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹֹּפי

ּכרת. ׁשהּוא ֵֶַָָהּנֹותר

ה'תשע"ד  תמוז ב' שני יום
יום שני ֿ רביעי ב 'ֿ ד 'תמוז 

.ËÎ˜ .Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ּוׁשלׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ

אמרֹו והּוא ׁשּנטמאּו, קדׁשים ּבׂשר מּלאכֹול ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֻׁשהזהרנּו
יאכל" לא ֿ טמא ּבכל יּגע אׁשר "והּבׂשר (xwie`יתעּלה: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

(hi ,aiזבחים ּובתֹוספּתא לֹוקה. ― ואכלֹו ׁשעבר ּומי ;ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָ
(d wxt)זה הרי ― טמא ּבׂשר ׁשאכל ׁשּטהֹור ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר,

ּפסחים מּגמרא ב' ּובפרק ֿ הארּבעים. את (ck:)לֹוקה ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ
הּגּוף "טמאת ycw)אמרּו: ly xya lk`y `nh),ּבכרת ְְְֵַַָָֻ

הּבׂשר ycw)טמאת ly `nh xya lk`y)ּוכבר ּבלאו". ְְְַַָָָָֻ
מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני a)נתּבארּו dpyn). ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

― הקכ"ט מּלאכֹולהּמצוה הּטמא ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
ֿ תּגע" לא ֿ קדׁש "ּבכל ּבּיֹולדת: אמרֹו והּוא c)קדׁש, ,my). ְְְִֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

ספרא rixfz)ּולׁשֹון zyxt)ֿואל ֿ תּגע לא ֿ קדׁש "ּבכל : ְְְְִִֶֶָָָֹֹ
ענּוׁש ּבטמאה לֹו הּנכנס מקּדׁש מה ― תבא לא ְְְְְִִִַַָָָָָָָֹֹֻהּמקּדׁש
ולמד ּכרת". ענּוׁש ּבטמאה האֹוכלֹו הּקדׁש אף ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֻּכרת,
הּכלל על ׁשּסֹומ ּבמזיד, ׁשאכל ּבאדם ֿ תּגע" "לא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבאמרֹו

ּבמּכֹות אמ(ci:)ׁשּנתּבאר ֿ קדׁשּבבאּור "ּבכל יתעּלה: רֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשאכל טמא מּכֹות: ּבגמרא אמרם והּוא תּגע", ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹלא
ֿ ּתאכל אׁשר "והּנפׁש ּכתיב: ענׁש ּבׁשלמא ֿ הּקדׁש, ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאת
ונכרתה" עליו וטמאתֹו לה' אׁשר הּׁשלמים מּזבח ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֻּבׂשר

(k ,f my)."תּגע ֿ לא ֿ קדׁש מ"ּבכל אתיא לן? מנא אזהרה ;ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹֹ
לאֹוכל. אזהרה ― ֿ תּגע" לא ֿ קדׁש "ּבכל אמרּו: ְְְְִֵֶַָָָָָָָֹֹוׁשם
לּנֹוגע? אזהרה אּלא אינֹו אֹו לאֹוכל, אזהרה אֹומר ְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָאּתה
לא ֿ הּמקּדׁש ואל ֿ תּגע לא ֿ קדׁש "ּבכל לֹומר: ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֹֹּתלמּוד
ּבֹו ׁשּיׁש מקּדׁש מה לּמקּדׁש: קדׁש מּקיׁש ― ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹתבא"

נׁשמה zxk)נטילת aeig)נטילת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר קדׁש אף ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ
איּכא נׁשמה נטילת מאי ― לנגיעה ואי (`jiנׁשמה; ְְְְְִִִִִַַָָָָָָ

(dnyp zlihp okzizרחמנא ואּפקּה לאכילה. אּלא ?ְְֲֲִֶַַַַָָָָ
(d`hazd dxezd)ּדנגיעה למימר נגיעה ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵַַָָָלאכילה

ׁשאכל ׁשּטמא ,ל יתּבאר האּלה ֿ הּלׁשֹונֹות ּומן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכאכילה.
הּוא אם אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכרת, חּיב ֿ הּקדׁש ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאת

עֹולה קרּבן מקריב זה הרי ― ׁשֹוגג הּוא אם אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָמזיד;
ּוכבר עׂשה. מּמצות ע"ב ּבמצוה ׁשהזּכרנּו ּכמֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹויֹורד,

מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(ew.)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

ה'תשע"ד  תמוז ג' שלישי יום

.‡ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"א הּנֹותרהּמצוה לׂשרֹוף ׁשּנצטּוינּו (dxezdהּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

onfd xg`l odn xzepde minieqn zepaxw zlik`l onf draw
("xzep" `edהּזבח מּבׂשר "והּנֹותר יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְִִֶַַַַַָָָ

יּׂשרף" ּבאׁש הּׁשליׁשי fi)ּבּיֹום ,f `xwie)על אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְִִִֵֵֵַַַָָָ
עדֿ מּמּנּו תֹותירּו "לא הּפסח: ּבכבׂש יתעּלה ׁשאמר ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹזה

ּתׂשרפּו" ּבאׁש ֿ ּבקר עד מּמּנּו והּנֹותר i)ּבקר ,ai zeny), ְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹ
ֿ תעׂשה". לא על עׂשה לּתן הּכתּוב "ּבא ּבמכלּתא: ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹאמרּו

ּבפסחים רּבים fhe.)ּובמּכֹות(ct.)ּובמקֹומֹות :v)וזּולתם ְְְְִִִִַַָָָ
(mitqep miax zenewn)ׁשּנּתק לאו ּדנֹותר ׁשּלאו ּבפרּוׁש ְְְִֵֶֶַָָָָאמרּו

הּוא wzpnלעׂשה Ð "etxyz y`a" :"dyr"d z` miiwn m`y) ֲֵַ
(elhane e`ld z`הּוא והעׂשה עליו. לֹוקין אין ּולפיכ ,ְְֲִִֵֵָָָָ

ּבאׁש ּבקר עד מּמּנּו "והּנֹותר ׁשּנאמר: ֿ ּׁשהזּכרנּו, ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמה
הּפּגּול ודין zeaygnּתׂשרפּו". ayg aixwnd odkdy) ְְִִִַֹ

(jxevd itk `ly ,zenieqnׁשאבאר ּכמֹו ׁשוה, ְְֲֵֶֶַָָָוהּנֹותר
ֿ תעׂשה לא alw)ּבמצות dyrz `l)ֿאת הזּכיר ׁשּכבר , ְְְְֲִִִֶֶֶַָֹֹ

זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר "נֹותר". ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָהּפּגּול
ּתמּורה(fk:)ּבפסחים .(cl.)ּובסֹוף ְְְִִָָ

ה'תשע"ד  תמוז ד' רביעי יום

.ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ּתׁשעים הּמׁשלימה לׂשרֹוףהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָ

יּגע אׁשר "והּבׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנטמאּו, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָקדׁשים
יּׂשרף" ּבאׁש יאכל לא ֿ טמא hi)ּבכל ,f `xwie)ּובגמרא , ְְִִֵֵֵֵֵָָָָָָָֹ

ׁשמן(ck:)ׁשּבת להדליק אסּור ֿ ּטעם מה ֿ לבאר, ּבאּו ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ
"ׁשּבתֹון ואמרּו: ׁשּנטמא dk`lnnּתרּומה dziayd zevn) ְְְְִֶַָָָָ

(aehÎmeia,תעׂשה ֿ ולא עׂשה טֹוב יֹום והוי הּוא, ְְֲֲֲֵֵֵֶַָֹעׂשה
עׂשה e`nhpy)ואין miycw ztixy ly)ֿלא את ּדֹוחה ְֲֵֵֶֶֹ

ׁשעׂשּית הּוא: האּלה הּדברים ענין ועׂשה". ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָתעׂשה
עׂשה, מצות על עֹובר והעֹוׂשה אסּורה, טֹוב ּביֹום ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָמלאכה
לכם "יהיה טֹוב: ּביֹום אמרֹו והּוא עׂשה, מצות ּבּטל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשּכן

ck)ׁשּבתֹון" ,bk my)לפי ֿ תעׂשה, לא מצות על ועֹובר ; ְְְֲִִֵֶַַַַָֹ
ֿ יעׂשה לא ֿ מלאכה "ּכל אמרֹו: והּוא לאו, על ְְְֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשעבר

fh)בהם" ,ai zeny)אבל טֹוב. ּביֹום ּכלֹומר: ׂשרפת, ְְְֲֵֶַַָָ
אסּור ּולפיכ עׂשה, מצות אּלא אינּה טמאים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָקדׁשים

ׁשהזּכיר: הּכלל מחמת טֹוב ּביֹום עׂשהלׂשרפם "אין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָ
ׁשם ואמרּו ועׂשה". ֿ תעׂשה לא את dk.)ּדֹוחה zay)עֹוד ְְֲֲֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשּנטמאּו, קדׁשים לׂשרֹוף ׁשּמצוה "ּכׁשם לׁשֹונֹו: וזֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָּדבר,
ׁשמן לׂשרֹוף מצוה ּכ(`wec e`l)ּוכבר ׁשּנטמא". ּתרּומה ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָ

ּבפסחים זֹו מצוה ּדיני ּתמּורה(at.)נתּבארּו .(bl:)ּובסֹוף ְְְְְֲִִִִִֵָָָָ
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ה'תשע"ד  תמוז ה' חמישי יום
יום חמישי ֿ ש "ק ה 'ֿ ז 'תמוז 

.ËÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― המ"ט הּיֹום,הּמצוה ּבעבֹודת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַַַָ

ּכּפּור צֹום ּביֹום חֹובה ׁשהן והּוּדּויין ֿ הּקרּבנֹות ּכל ְְְְִִִֵֶַַַָָָָּכלֹומר:
ּכלֿ והיא הּכתּוב. ׁשאמר ּכמֹו ֿ העונֹות, ּכל ּבהם ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹלכּפר

מֹות' ּב'אחרי האמּורה `)החּקה ,fh `xwie)והראיה . ְְְֲֲֵַַָָָָָָֻ
מּכּפּורים ה' ּפרק ּבסֹוף אמרם אחת, מצוה :(q.)ׁשהּכל ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

הקּדים הּסדר, על האמּור הּכּפּורים יֹום ֿ מעׂשה ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ"ּכל
ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר ּכלּום". עׂשה לא ― לחברֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹמעׂשה

יֹומא. מּסכת והיא לּה, המיחדת ּבּמּסכת זֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻמצוה

ה'תשע"ד  תמוז ו' שישי יום

.ÁÈ˜ .ËÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Ë"Ó‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הקי"ח מןֿהּמצוה ֿ הּנהנה ׁשּכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

― ּבׁשגגה ּתרּומה ּכלֹומר: קדׁש, אֹוכל אֹו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹההקּדׁש
חמׁש, ּתֹוספת עם ֿ ּׁשּנהנה מה ּכדי אֹו ּׁשאכל מה ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹיחזיר
יׁשּלם ֿ הּקדׁש מן חטא אׁשר "ואת יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוהּוא

עליו" יֹוסף ֿ חמיׁשתֹו fh)ואת ,d `xwie):עֹוד ואמר , ְְֲִִֵֶַָָָ
וגֹו" ּבׁשגגה קדׁש ֿ יאכל ּכי ci)"והאיׁש ,ak my)ּוכבר . ְְְְִִִֶַָָָָֹֹ

מעילה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּבמּסכת(eh.)נתּבארּו וגם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
f)ּתרּומֹות wxt). ְ

ה'תשע"ד  תמוז ז' קודש שבת יום

.‚È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקי"ג ּבּקדׁשיםהּמצוה מּלעבֹוד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲֳִִִֶַַַַַַָָָָָֻ

(miycw zndaa yexgl :oebk)לא" יתעּלה: אמרֹו ְְְִֶַָֹוהּוא
"ׁשֹור ּבבכר hi)תעבד ,eh mixac)קדׁשים ׁשאר ולמדנּו , ְְְְֲִִֶַַָָָָֹֹ

נתּבאר ּוכבר ּבעבֹודה. אסּורים ּכּלם ׁשּיהיּו ֿ הּבכֹור ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻמן
מּכֹות מּסכת ֿ הּקדׁשים(k`:)ּבסֹוף מן ּבאחד ׁשהעֹובד , ְְֳִִֵֶֶֶַַַַַָָ

לֹוקה. ―ֶ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc ziprz(iyiy meil)

.arx` `ly d`eaz sqkaàøáì ÷éôð äåä ék`vei didyk - ¦£¨¨¦§¨¨
,ueglàz÷éîò àzëeãa éà÷å ìéæàmewna cnere jled did - ¨¦§¨¥§§¨£¦§¨

,xzei zlawzn dlitzd myny ,wenráéúëc(` lw mildz) ¦§¦
éúàø÷ íéwîònî'àòéðö àzëeãa éà÷å ,''ä E,repv mewna cnere - ¦©£©¦§¨¦§¨¥§§¨§¦¨

àwNa éqkîe,wy yeala dqkzne -ék .àøèéî éúàå ,éîçø éòaå ¦©¥§©¨§¨¥©£¥§¨¥¦§¨¦
éúà äåäxfeg didyk -,déì éøîà ,déúéáìm`dàøeaéò øî ézééà £¨¨¥§¥¥¨§¥¥©§¥©¦¨

,d`eaz z`ad -àzLä ,àøèéî àúàå ìéàBä ,àðéîà ,eäì øîà̈©§£¦¨¦§¨¨¦§¨©§¨
àîìò çååøoizn`e ,cxi d`eazd xigne mlera geix `di dzr - ¨©¨§¨

cala ezekfae ,minybd lr ezlitz ripvdy `vnp .lefa dpw`e
lye ,minybd ecxi enr xg` sxivy `la`ly laa iciqgk `

lr ywal ick cgi sxhvdl mikixv eide mzlitz eripvd
.minybd

:dpei iax ly ezlecbn sqep dyrneúåy ,epivn cere -éðî éaø §©¦©¦
déøa,dpei iax ly epa -äàéNð éác déì éøòöî à÷ eåäeid - §¥£¨§©£¥¥§¥§¦¨

e jlde ,`iypd zia lr mipennd eze` mixrvnàøá÷ ìò çhzLéà¦§©©©¦§¨
deáàce ,dpei iaxeåä ãç àîBé .él eøòöî éðä ,àaà àaà ,déì øîà ©£©¨©¥©¨©¨¨¥§©£¦¨©£

íúä éôìç à÷iax zxeaw zxrn lrn `iypd zia ipenn etlg - ¨¨§¦¨¨
,dpeieäééúååñeñã àòøk èe÷péàrwxwa mdiqeq ilbx eqtzpe - ¦§©§¨§¨¨©§

,fefl elki `le dxrnd iab lryeøòöî à÷ àìc eäééìò eìéa÷c ãò©§©¦£©§§Ÿ¨§©£

déì.ipn iax z` xrvl `l mdilr elaiwy cr - ¥
:ipn iax ly eax zlecba dyrneúåy ,dyrn cere -äåä éðî éaø §©¦©¦£¨

dén÷ çéëLeiptl ievn did -,áéLéìà ïa ÷çöé éaøcedéì øîàiax §¦©©¥§©¦¦§¨¤¤§¨¦¨©¥
,wgvi iaxl ipnîç éác éøéúòée ilr mi`bzn ing zia ixiyr -à÷ £¦¥§¥¨¦¨
øîà .él eøòöî,eleðòéì,e`bzi `le miipr eidi -.eðòéàåaeyøîà §©£¦¨©¦£§¦£¨©

,ipn iax elél e÷çc à÷.mqpxt`y mzeipraøîà,eleøzòéì- ¨¨£¦¨©¦©§
,jewgci `le exyrziy.eøzòéàåcereøîà,wgvi iaxl ipn iaxàì §¦©§¨©Ÿ
éúéa éLðéà éìò éìawéî.dti dpi`y ,ilr zlaewn dpi` izy` - ¦©§¥£©¦§¥¥¦

,dîM äî ,déì øîà,el xn`.äpç,wgvi iax xn`,äpç étééúz ¨©¥©§¨©¨¦§©¦©¨
.útééúðåaeydéì øîà,ipn iaxàøcðbî à÷zlcbzn izy` -éìò §¦§©¨¨©¥¨¦©§§¨£©

.ditei zngnì äpç øBæçz éëä éà ,déì øîàdúéøeøçL,[dxerik] ¨©¥¦¨¦©§©¨§©£¦¨
ì äpç äøæçå.dúéøeøçL §¨§¨©¨§©£¦¨

:zxtqne `xnbd dkiynn÷çöé éaøc dén÷ eåäc éãéîìz éøz eäðä©§§¥©§¦¥§¨©¥§©¦¦§¨
,eäì øîà .àáeè íékçéðc ïìò éîçø øî éòaéð ,déì eøîà ,áéLéìà ïa¤¤§¨¦¨§¥¦¨¥©©£¥£¨§¦§¦¨¨©§

äúéä énò,dprp iziidy ,dlitzdäézçìLedpi` dzry ,ipnn ¦¦¨§¨§©§¦¨
.jk lk zrnyp

:eax iptl ievn didy cinlza xg` dyrnäåä ïéáà øa éñBé éaø©¦¥©¨¦£¨
ïîc éñBé éaøc dén÷ çéëLxird,zø÷Béeáøc dén÷ì àúàå ,dé÷áL §¦©©¥§©¦¥§¦©§§©§¥§¨¨§©¥§©

.éMà©¦
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המשך קיאור למס' תענית ליום שישי עמ' ק

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc ziprz(iyiy meil)

eäéðe ,ipeg `ed ip` -déì éòaîãk àø÷é déì éãáò àìå ,eäeðîéä àì ¦Ÿ¥§§Ÿ¨§¦¥§¨¨¦§¦¨¥¥
ipegk miaeh miyrn ea e`x `ly oeik ,el ie`xk edecaik `le -

z`fa gkepyk .lbrndìç,dézòc Leéîçø éòámingx ywia - ¨©©§¥¨¥©£¥
,epnf mcew eznyp egwiyúéîe.[zne]àáø øîà,df dyrn lr ¦¨©¨¨

éLðéà éøîàc eðééä,xnel miyp` milibxy mbztd df -àúeøáç Bà ©§§¨§¦¦§¥©§¨
àúeúéî Bàmixag mc`l oi` m` ,xnelk ,dzin e` zExag e` - ¦¨£¥

.zenl xzei el gp ,eze` micaknd
:eprpe xhn eywiay miwicv lr mitqep miyrnøa äi÷ìç àaà©¨¦§¦¨©

öî éëå ,äåä ìbònä éðBçc déøaéøèàøèéîì àîìò Ccxi `lyk - §¥§¦©§©¥£¨§¦¦§§¦¨§¨§¦§¨

,el jixv mlerd dide xhndéaâì ïðaø éøcLî eåäel egly - £§©§¦©¨¨§©¥
,jk lr lltziy minkgàøèéî éúàå éîçø éòáemingx ywiae - ¨¥©£¥§¨¥¦§¨

.myb cxieéøèöéà àãç àðîéæàøèéîì àîìò Cdid zg` mrt - ¦§¨£¨¦§§¦¨§¨§¦§¨
,xhn jixv mlerddéaâì ïðaøc àâeæ ïðaø øecLminkg eglye - ¨©¨¨¨§©¨¨§©¥

,minkg icinlz bef eil`àøèéî éúéðc éîçø éòaîìepnn ywal - §¦¨¥©£¥§¥¥¦§¨
,mybd `eaiy mingx ywaiyeäeçkLà àìå déúéáì ìeæàekld - ¨§¥¥§Ÿ©§§

,ede`vn `le ezial minkgdàøáãa ìeæàdcyl eklde - ¨§©§¨
÷éôø à÷ äåäc eäeçkLàå.da xcery ede`vne -àîìL déì eáäé §©§§©£¨¨¨¦¨£¥§¨¨

,mely el epzp -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

המשך קיאור למס' תענית ליום שישי עמ' א



ehקנח wxt aÎmikln - mi`iap

eh aÎmiklngkÎ`i

àé:ìàøNé éëìîì íéîiä éøác øôñ-ìò íéáeúk ípä äéøëæ éøác øúéåáéøac øLà ýåýé-øáã àeä §¤−¤¦§¥´§©§¨®¦¨´§¦À©¥²¤¦§¥¬©¨¦−§©§¥¬¦§¨¥«´§©§Ÿ̈À£¤̧¦¤³
ô :ïë-éäéå ìàøNé àqk-ìò Eì eáLé íéòéáø éða øîàì àeäé-ìàâéìL úðLa Cìî Láé-ïa íelLíéL ¤¥Æ¥½Ÿ§¥´§¦¦½¥§¬§−©¦¥´¦§¨¥®©«§¦¥«©³¤¨¥Æ¨©½¦§©̧§¦³

:ïBøîLa íéîé-çøé Cìîiå äãeäé Cìî äiæòì äðL òLúåãéïBøîL àáiå äöøzî éãb-ïa íçðî ìòiå ¨¥Æ©Æ¨½̈§ª¦−̈¤´¤§¨®©¦§¬Ÿ¤«©¨¦−§Ÿ§«©©©Á§©¥̧¤¨¦¹¦¦§À̈©¨ŸÆŸ§½
iå:åézçz Cìîiå eäúéîéå ïBøîLa Léáé-ïa íelL-úà Cåèípä øL÷ øLà BøL÷å íelL éøác øúéå ©©²¤©¬¤¨¥−§Ÿ§®©§¦¥−©¦§¬Ÿ©§¨«§¤Æ¤Æ¦§¥´©½§¦§−£¤´¨¨®¦¨´

ñ :ìàøNé éëìîì íéîiä éøác øôñ-ìò íéáeúkæèda-øLà-ìk-úàå çñôz-úà íçðî-äké æà §¦À©¥²¤¦§¥¬©¨¦−§©§¥¬¦§¨¥«¨´©¤«§Â©¥¤¦§©̧§¤¨£¤¨³
iå çúô àì ék äöøzî äéìeáb-úàåô :òwa äéúBøää-ìk úà CæéìL úðLaäéøæòì äðL òLúå íéL §¤§¤Æ¨Æ¦¦§½̈¦²¬Ÿ¨©−©©®¥²¨¤¨¬¤−¨¦¥«©¦§©̧§¦³¨¥Æ©Æ¨½̈©£©§−̈

:ïBøîLa íéðL øNò ìàøNé-ìò éãb-ïa íçðî Cìî äãeäé Cìîçéiåìòî øñ àì ýåýé éðéòa òøä Nò ¤´¤§¨®Â̈©§©¥̧¤¨¦¯©¦§¨¥²¤¬¤¨¦−§Ÿ§«©©¬©¨©−§¥¥´§Ÿ̈®´ŸÂ̈¥©̧
:åéîé-ìk ìàøNé-úà àéèçä-øLà èáð-ïa íòáøé úåàhçèéíçðî ïziå õøàä-ìò øeMà-Cìî ìeô àa ©¹Ÿ¨¨§¨¯¤§¨²£¤¤¡¦¬¤¦§¨¥−¨¨¨«¨´³¤«¤©Æ©¨½̈¤©¦¥³§©¥Æ

:Bãéa äëìînä ÷éæçäì Bzà åéãé úBéäì óñk-økk óìà ìeôìëìàøNé-ìò óñkä-úà íçðî àöiå §½¤−¤¦©¨®¤¦§³¨¨Æ¦½§©£¦¬©©§¨−̈§¨«©Ÿ¥Á§©¥̧¤©¤¹¤©¦§¨¥À
ãîò-àìå øeMà Cìî áLiå ãçà Léàì óñk íéì÷L íéMîç øeMà Cìîì úúì ìéçä éøBab-ìk ìòµ©¨¦¥´©©½¦¨¥Æ§¤´¤©½£¦¦¯§¨¦²¤−¤§¦´¤¨®©Æ̈¨Æ¤´¤©½§Ÿ¨¬©

:õøàa íLàëéëìîì íéîiä éøác øôñ-ìò íéáeúk íä-àBìä äùò øLà-ìëå íçðî éøác øúéå −̈¨¨«¤§¤²¤¦§¥¬§©¥−§¨£¤´¨¨®Ÿ£¥´§¦À©¥²¤¦§¥¬©¨¦−§©§¥¬
:ìàøNéáë:åézçz Bðá äéç÷t Cìîiå åéúáà-íò íçðî ákLiåâëCìî äéøæòì äðL íéMîç úðLa ¦§¨¥«©¦§©¬§©¥−¦£Ÿ¨®©¦§²Ÿ§©§¨¬§−©§¨«¦§©Æ£¦¦´¨½̈©£©§−̈¤´¤

:íéúðL ïBøîLa ìàøNé-ìò íçðî-ïá äéç÷t Cìî äãeäéãëúåàhçî øñ àì ýåýé éðéòa òøä Nòiå §¨®Â̈©§©«§¨̧¤§©¥¯©¦§¨¥²§Ÿ§−§¨¨«¦©©¬©¨©−§¥¥´§Ÿ̈®´ŸÀ̈¥«©ŸÆ
:ìàøNé-úà àéèçä øLà èáð-ïa íòáøéäëïBøîLá eäkiå BLéìL eäéìîø-ïa ç÷t åéìò øL÷iå ¨¨§¨´¤§½̈£¤¬¤¡¦−¤¦§¨¥«©¦§´Ÿ¨¨Á¤̧©¤§©§¹̈¨¦À©©¥̧§Ÿ§¹

Cìn-úéa ïBîøàa(éø÷ Cìnä)úéîéå íéãòìâ éðaî Léà íéMîç Bnòå äéøàä-úàå ábøà-úàCìîiå eä §©§³¥¤Æ¤Æ©¤Æ¤Æ¤©§´Ÿ§¤¨©§¥½§¦²£¦¦¬¦−¦§¥´¦§¨¦®©§¦¥−©¦§¬Ÿ
:åézçzåëô :ìàøNé éëìîì íéîiä éøác øôñ-ìò íéáeúk ípä äùò øLà-ìëå äéç÷t éøác øúéå ©§¨«§¤²¤¦§¥¬§©§−̈§¨£¤´¨¨®Ÿ¦¨´§¦À©¥²¤¦§¥¬©¨¦−§©§¥¬¦§¨¥«

æëíéøNò ïBøîLa ìàøNé-ìò eäéìîø-ïa ç÷t Cìî äãeäé Cìî äéøæòì äðL íézLe íéMîç úðLa¦§©̧£¦¦³§©Æ¦Æ¨½̈©£©§−̈¤´¤§¨®Â̈©¤´©¤§©§¨¯©¦§¨¥²§Ÿ§−¤§¦¬
:äðLçë:ìàøNé-úà àéèçä øLà èáð-ïa íòáøé úåàhç-ïî øñ àì ýåýé éðéòa òøä Nòiå ¨¨«©©¬©¨©−§¥¥´§Ÿ̈®´ŸÀ̈¦©ŸÆ¨¨§¨´¤§½̈£¤¬¤¡¦−¤¦§¨¥«

i"yx
(·È).ÔÎ È‰ÈÂ כל לימשך מלכותו כדאי שהיתה לא

שנאמר מלך, דבר לקיים אלא יא)כך, נה יהיה (ישעיהו כן :
וגו': מפי יצא אשר Á˙Ù.(ÊË)דברי ‡Ï ÈÎ העיר שר

עליהם: למלך לקבלו העיר, את לו פתח ‰‰¯È˙Â‰.לא
בקע: שבה, ההרות הנשים גבור ˘Â˘ÈÏ.(Î‰)את

‰‡¯È‰.שלו: ˙‡Â ·Â‚¯‡ פלטין ‡˙ לשון ארגוב כל
החשובין  פלטין ארמי, בלשון 'טרכונין' וכל החשובין,

הארגוב: אצל אשר הגדול בארמון Â‡˙למלכות.
.‰È¯‡‰ באותו עומד זהב של אריה שהיה לומר, יש

ארמון:

cec zcevn
(·È).'‰ ¯·„ ‡Â‰שנאמר פניו, שלפני המקרא על  מוסב

וגו': ה' דבר והוא תחתיו, ÔÎ.וימלוך  È‰ÈÂיהואחז מלכו כי 
המלוכה: מזרעו ונפסק וזכריה, וירבעם  ·˘˙(È‚)ויואש 

.Ú˘˙Â ÌÈ˘Ï˘:לעוזיה ל ''ט והוא שלום , מלך  ואחריו  חדשים, ששה ומלך לעוזיה , בל ''ח מלך  זכריה  מעברÓ˙¯ˆ‰.(ÊË)כי
Á˙Ù.תרצה : ‡Ï ÈÎ: תרצה מעבר אשר גבוליה, ואת  תפסח  את  הכה ולזה בה, לבוא העיר שער את תפסח פתח  שלא  ·˜Ú.על

וולדותיהן: להוציא ההרות , בטני  Ú˘˙Â.(ÊÈ)פתח  ÌÈ˘Ï˘ ˙˘·בסוף מלך  שלום כי  לעזריה , ל''ט  שעבר אחר לומר: רצה 
מנחם: מלך מ ', בתחלת לעזריה, ל ''ט  בכלות הבאה ובשנה ימים, ירח  אחר ונהרג לעזריה, Â‚Â'.ל ''ט  ¯˘Ú:היו ומקוטעות

(ËÈ).ÏÂÙ המלוכה:·‡ על  לו לעזור כסף , ככר  אלף לו לתת  מנחם והבטיח פול, בא ÌÁÓ.(Î)כאשר  ‡ˆÂÈÂאת הוציא 
שקל: חמשים  אחד  כל הטיל , החיל  גבורי שעל  ומפרש  ישראל , על והטילו  מזולתו, ÓÚ„.הכסף  ‡ÏÂ: נתעכב ·˘˙(Î‚)לא

.‰˘ ÌÈ˘ÓÁפקחיה מלך  הבאה ובשנה  לעזריה , במ ''ט  כן  אם וכלו  מקוטעות, שנים י' ומלך לעזריה  מ' בשנת מלך  מנחם כי
לעזריה: נ' היו:˘ÌÈ˙.והיא המלך :·‡¯ÔÂÓ.(Î‰)ומקוטעות  בית של  ‰‡¯È‰.בהיכל ˙‡Â ·Â‚¯‡ האריה‡˙ ועם הארגוב עם

ועוד  עמהם, התחבר ופקח  גבורתו, שם על  והאריה הארגוב, בחבל  מושל  שהיה  על  ארגוב  נקרא  ואולי גבורים שני שמות והם 
פקחיה: את והמיתו איש , חמשים ÌÈ˙˘Â.(ÊÎ)היו ÌÈ˘ÓÁ ˙˘·וכלו מקוטעות, שנתים ומלך  לעזריה, בנ' מלך  פקחיה  כי

לעזריה: נ ''ב והיא פקח , מלך הבאה  ובשנה לעזריה, ˘‰.בנ ''א ÌÈ¯˘Ú:היו ומקוטעות

oeiv zcevn
(‚È).Á¯È:הירח במהלך נמנה שהוא על  ÂÈ„È.(ËÈ)חודש ,

ידיו : חזק :ÈÊÁ‰Ï˜.כח שלו:˘Â˘ÈÏ.(Î‰)מלשון שר

akwÎ`kw wxt mildz - miaezk

.àë÷gÎb

â:EøîL íeðé-ìà Eìâø èBnì ïzé-ìàã:ìàøNé øîBL ïLéé àìå íeðé-àì äpääýåýé EøîL ýåýé ©¦¥´©´©§¤®©¹̈À«Ÿ§¤«¦¥´Ÿ−¨§´Ÿ¦¨®¹¥À¦§¨¥«§Ÿ̈¬«Ÿ§¤®§Ÿ̈¬
ðéîé ãé-ìò Elö:Eå:äìéla çøéå äkké-àì LîMä íîBéæ:ELôð-úà øîLé òø-ìkî EøîLé ýåýé ¦¹§À©©¬§¦¤«À̈©¤¬¤Ÿ©¹¤À¨§¨¥¬©©¨«§¨§Ÿ̈À¦§¨§¬¦¨¨®¹¦§ÀŸ¤©§¤«

ç:íìBò-ãòå äzòî EàBáe Eúàö-øîLé ýåýé§Ÿ̈À¦§¨¥«§¬¤®¹¥«©À̈§©¨«
.áë÷hÎ`

à:Cìð ýåýé úéa éì íéøîàa ézçîN ãåãì úBìònä øéLáéøòLa eðéìâø eéä úBãîòìLeøé C:í ¦¬©©«£À§Å̈¦¬−¨©§¦§«Ÿ§¦´¦®¥−§Ÿ̈´¥¥«−«Ÿ§¨´©§¥®¹¦§¨©À¦§«¨¨«¦
â:åcçé dl-äøaçL øéòk äéeðaä íìLeøéãì úBãäì ìàøNéì úeãò dé-éèáL íéèáL eìò íMLíL §«¨©¬¦©§¨®§¹¦À¤ª§¨¨¬©§¨«¤¨̧¨¶§¨¦¿¦§¥−¨¥´§¦§¨¥®§¹ŸÀ§¥´

:ýåýéä:ãåc úéáì úBàñk ètLîì úBàñë eáLé | änL ékåéáäà eéìLé íìLeøé íBìL eìàL:C §Ÿ̈«¦³¨̧¨¨«§´¦§´§¦§¨®¦¹§À§¥´¨¦«−©«£§´§«¨¨®¦¦¹§À̈«Ÿ£¨«¦
æéúBðîøàa äåìL Cìéça íBìL-éäé:Cçà ïòîì:Ca íBìL àp-äøaãà éòøå éçèýåýé-úéa ïòîì §¦¨¬§¥¥®©¹§À̈§©§§¨«¦−§©©©©´§¥¨®£©§¨−̈¨´¨«−§©©¥§Ÿ̈´

:Cì áBè äL÷áà eðéäìà¡Ÿ¥®£©§−̈´¨«
i"yx

(‡).ÈÏ ÌÈ¯ÓÂ‡· È˙ÁÓ˘ אדם בני שמעתי
בנו  שלמה וימלוך זקן אותו ימות מתי שאומרים
שמח: ואני לרגל, ונעלה המקדש בית ויבנה

(·).ÂÈÏ‚¯ ÂÈ‰ ˙Â„ÓÂÚ מקום בכל במלחמה
בתורה: בהן שעוסקין ירושלים שעריך בשביל

(‚).‰ÈÂ·‰ ÌÈÏ˘Â¯È בית בני, שלמה כשיבנה
וארון  ומקדש בשכינה בנוי' תהא בתוכה המקדש

Ï‰.ומזבח: ‰¯·ÂÁ˘ ¯ÈÚÎ הכתוב שדימה כשילה
שנאמר  לזו י"ב)זו הנחלה (דברים ואל המנוחה אל

יש  אמרו ורבותינו ירושלים, זו נחלה שילה זו מנוחה
מטה  של ירושלים ועתידה בשמים הבנויה ירושלים

כמותה: ˘·ÌÈË.(„)להיות ÂÏÚ Ì˘˘ שם אשר
המשכן  ונקבע ממצרים כשעלו שבטים עלו בשילה

È‰בתוכה: ÈË·˘שהוא.Ï‡¯˘ÈÏ ˙Â„Ú שהיו לפי
א  מליזין ואומרים האומות ממצרים כשיצאו חריהם

המצרים  שולטין היו בגופם אם ממזרים שהם עליהם
עליהם  מעיד אני הקב"ה אמר כלֿשכן. לא בנשותיהם
הראובני  עליהם שמו הטיל אבותיהם בני שהם

כ"ו)השמעוני אחת (במדבר השם אותיות עליהם הוסיף
לישראל: עדות יה הזה השם נמצא מכאן ואחת מכאן

(‰).'Â‚Â Â·˘È ‰Ó˘ ÈÎ תשרה בירושלים גם כי
האומו' את בהם לשפוט כסאות שם וישבו השכינה

דוד: לבית מלוכה ˘ÌÂÏ(Â)וכסאות ÂÏ‡˘
.ÌÈÏ˘Â¯È:בחילך שלום ויהי אהביך ישליו לה ואמרו

(Á).ÔÚÓÏ:ורעי אחי ‡.ישראל דוד ‡„·¯‰ אני
בך: שלום המלך,

cec zcevn
(‚).ËÂÓÏ Ô˙È Ï‡הנה נחמה  דרך  לחבירו  יאמר אחד כאילו

ינום ולא ומעידה לנטיה רגלך יתן לא כי  היא טובה  עזרה
ממך : השגחתו יסיר לא ר "ל  ÌÂÈ.(„)שומרך  ‡Ï ‰‰כי

השגחתו: מסיר  אינו מעולם ˆÍÏ.(‰)הנה מגין‰' הצל  כמו
חיל:מחום בה לעשות  ימינך  על  יגן כן ÌÓÂÈ.(Â)השמש

תחלואים: המביא הירח  לחות לך  יזיק לא ובלילה  השמש חום לך  יזיק לא ובבואך :ˆ‡˙Í.(Á)ביום בדרך  בצאתך  תכשל  שלא
(‡).È˙ÁÓ˘:הרגל בזמן ה' בית אל  נלך לי אומרים שהיו בעת שמחתי  מאז הן שאומרים  הגולה  בני מאמר  Â„ÓÂÚ˙.(·)הוא 

בה : לבוא נוכל אשר עד  מה זמן  בשערים ועומדים  מתעכבים היינו והיוצאים הבאים אדם ירושליםÌÈÏ˘Â¯È.(‚)מרוב  זאת 
ויופי: פאר מיני בכל לכללה הבונים כל  יחדיו לה חוברה אשר כעיר  פאר מיני  בכל  בנויה  היא עלו˘˘Ì.(„)אשר  שם אשר

ה': עם ר"ל  יה  שבטי שהם Ï‡¯˘ÈÏ.השבטים ˙Â„Úהנעשה הנס לגודל  בה שוכן שהשכינה לישראל  עדות היתה  הזאת  העליה 
המקום : להם  צר היה  ולא הזה ההמון כל  את מכילה היתה  כי ‰'.אז Ì˘Ï ˙Â„Â‰Ï:ההוא הדבר על  לה' להודות היה  ומהראוי

(‰).‰Ó˘ ÈÎהיה שם ואף סנהדרין כסאות  והם  משפט  לעשות רבות כסאות  ישבו  שמה כי  שכינה  השראת  היתה  ראויה ר "ל 
אמת: דין הדנין דוד לבית כמאז:˘‡ÂÏ.(Â)כסאות  בנויה להיות ירושלים  שלום  מה' שאלו  ‡ÍÈ·‰Â.לזאת ÂÈÏ˘Èכאילו

בשלוה : יהיו  אותך  האוהבים גם  לומר ידבר  Â‚Â'.(Ê)לירושלים ÌÂÏ˘ È‰È:הארמונות את ינתוץ ולא האויב  עליה  יצור לא ר "ל 
(Á).ÈÚ¯Â ÈÁ‡ ÔÚÓÏורעי אחי  בעבור  גם כ "א  העיר  שלום  על  אתפלל בלבד  עצמי  בעבור לא אומר הגולה מבני  כ"א  כאילו 

ישראל : בני כל ‰'.(Ë)המה  ˙È· ÔÚÓÏ: לך טוב  אבקשה בה יבנה  אשר המקדש ולמען

oeiv zcevn
(‚).ËÂÓÏ:ומעידה נטיה והואÌÂÈ.מלשון תנומה מלשון

וקלה: מועטת שלוה:ÂÈÏ˘È.(Â)שינה ·ÍÏÈÁ.(Ê)מלשון
ויאבל  וכן הגבוהה  להחומה מחוץ אשר הנמוכה החומה  היא

וחומה ב)חיל  ופלטרין:·‡¯ÍÈ˙ÂÓ.:(איכה היכלות ענין

xe` ldi
ששם ספ "כ .ד שי"א  עמה"מ ב'. ע' פ"ד קדושין שבטים . עלו 

ג' ק "ג ד '. צ "א זח"א  ב'. פ"ט  רבות פנ "ה ארבע קרית שער
ק "ב של"ה ד '. נ"ז  ד '. ק"ג  ד '. צ"ט ד '. א' ח "ב  ד '. קכ"ח  ד '.

שס "ה ב '. שנ "ג א '. שמ"ז א'. שמ"ג ב'. ר"ע א '. רס"ט  ב'.
קצ "ב ד'. ס"ד  בחיי ל "ח . רמ "ה ר "י מ"ע מג"ד  ב'. ט ' דף  א'.

ב':



קנט eh wxt aÎmikln - mi`iap

eh aÎmiklngkÎ`i

àé:ìàøNé éëìîì íéîiä éøác øôñ-ìò íéáeúk ípä äéøëæ éøác øúéåáéøac øLà ýåýé-øáã àeä §¤−¤¦§¥´§©§¨®¦¨´§¦À©¥²¤¦§¥¬©¨¦−§©§¥¬¦§¨¥«´§©§Ÿ̈À£¤̧¦¤³
ô :ïë-éäéå ìàøNé àqk-ìò Eì eáLé íéòéáø éða øîàì àeäé-ìàâéìL úðLa Cìî Láé-ïa íelLíéL ¤¥Æ¥½Ÿ§¥´§¦¦½¥§¬§−©¦¥´¦§¨¥®©«§¦¥«©³¤¨¥Æ¨©½¦§©̧§¦³

:ïBøîLa íéîé-çøé Cìîiå äãeäé Cìî äiæòì äðL òLúåãéïBøîL àáiå äöøzî éãb-ïa íçðî ìòiå ¨¥Æ©Æ¨½̈§ª¦−̈¤´¤§¨®©¦§¬Ÿ¤«©¨¦−§Ÿ§«©©©Á§©¥̧¤¨¦¹¦¦§À̈©¨ŸÆŸ§½
iå:åézçz Cìîiå eäúéîéå ïBøîLa Léáé-ïa íelL-úà Cåèípä øL÷ øLà BøL÷å íelL éøác øúéå ©©²¤©¬¤¨¥−§Ÿ§®©§¦¥−©¦§¬Ÿ©§¨«§¤Æ¤Æ¦§¥´©½§¦§−£¤´¨¨®¦¨´

ñ :ìàøNé éëìîì íéîiä éøác øôñ-ìò íéáeúkæèda-øLà-ìk-úàå çñôz-úà íçðî-äké æà §¦À©¥²¤¦§¥¬©¨¦−§©§¥¬¦§¨¥«¨´©¤«§Â©¥¤¦§©̧§¤¨£¤¨³
iå çúô àì ék äöøzî äéìeáb-úàåô :òwa äéúBøää-ìk úà CæéìL úðLaäéøæòì äðL òLúå íéL §¤§¤Æ¨Æ¦¦§½̈¦²¬Ÿ¨©−©©®¥²¨¤¨¬¤−¨¦¥«©¦§©̧§¦³¨¥Æ©Æ¨½̈©£©§−̈

:ïBøîLa íéðL øNò ìàøNé-ìò éãb-ïa íçðî Cìî äãeäé Cìîçéiåìòî øñ àì ýåýé éðéòa òøä Nò ¤´¤§¨®Â̈©§©¥̧¤¨¦¯©¦§¨¥²¤¬¤¨¦−§Ÿ§«©©¬©¨©−§¥¥´§Ÿ̈®´ŸÂ̈¥©̧
:åéîé-ìk ìàøNé-úà àéèçä-øLà èáð-ïa íòáøé úåàhçèéíçðî ïziå õøàä-ìò øeMà-Cìî ìeô àa ©¹Ÿ¨¨§¨¯¤§¨²£¤¤¡¦¬¤¦§¨¥−¨¨¨«¨´³¤«¤©Æ©¨½̈¤©¦¥³§©¥Æ

:Bãéa äëìînä ÷éæçäì Bzà åéãé úBéäì óñk-økk óìà ìeôìëìàøNé-ìò óñkä-úà íçðî àöiå §½¤−¤¦©¨®¤¦§³¨¨Æ¦½§©£¦¬©©§¨−̈§¨«©Ÿ¥Á§©¥̧¤©¤¹¤©¦§¨¥À
ãîò-àìå øeMà Cìî áLiå ãçà Léàì óñk íéì÷L íéMîç øeMà Cìîì úúì ìéçä éøBab-ìk ìòµ©¨¦¥´©©½¦¨¥Æ§¤´¤©½£¦¦¯§¨¦²¤−¤§¦´¤¨®©Æ̈¨Æ¤´¤©½§Ÿ¨¬©

:õøàa íLàëéëìîì íéîiä éøác øôñ-ìò íéáeúk íä-àBìä äùò øLà-ìëå íçðî éøác øúéå −̈¨¨«¤§¤²¤¦§¥¬§©¥−§¨£¤´¨¨®Ÿ£¥´§¦À©¥²¤¦§¥¬©¨¦−§©§¥¬
:ìàøNéáë:åézçz Bðá äéç÷t Cìîiå åéúáà-íò íçðî ákLiåâëCìî äéøæòì äðL íéMîç úðLa ¦§¨¥«©¦§©¬§©¥−¦£Ÿ¨®©¦§²Ÿ§©§¨¬§−©§¨«¦§©Æ£¦¦´¨½̈©£©§−̈¤´¤

:íéúðL ïBøîLa ìàøNé-ìò íçðî-ïá äéç÷t Cìî äãeäéãëúåàhçî øñ àì ýåýé éðéòa òøä Nòiå §¨®Â̈©§©«§¨̧¤§©¥¯©¦§¨¥²§Ÿ§−§¨¨«¦©©¬©¨©−§¥¥´§Ÿ̈®´ŸÀ̈¥«©ŸÆ
:ìàøNé-úà àéèçä øLà èáð-ïa íòáøéäëïBøîLá eäkiå BLéìL eäéìîø-ïa ç÷t åéìò øL÷iå ¨¨§¨´¤§½̈£¤¬¤¡¦−¤¦§¨¥«©¦§´Ÿ¨¨Á¤̧©¤§©§¹̈¨¦À©©¥̧§Ÿ§¹

Cìn-úéa ïBîøàa(éø÷ Cìnä)úéîéå íéãòìâ éðaî Léà íéMîç Bnòå äéøàä-úàå ábøà-úàCìîiå eä §©§³¥¤Æ¤Æ©¤Æ¤Æ¤©§´Ÿ§¤¨©§¥½§¦²£¦¦¬¦−¦§¥´¦§¨¦®©§¦¥−©¦§¬Ÿ
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æëíéøNò ïBøîLa ìàøNé-ìò eäéìîø-ïa ç÷t Cìî äãeäé Cìî äéøæòì äðL íézLe íéMîç úðLa¦§©̧£¦¦³§©Æ¦Æ¨½̈©£©§−̈¤´¤§¨®Â̈©¤´©¤§©§¨¯©¦§¨¥²§Ÿ§−¤§¦¬
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i"yx
(·È).ÔÎ È‰ÈÂ כל לימשך מלכותו כדאי שהיתה לא

שנאמר מלך, דבר לקיים אלא יא)כך, נה יהיה (ישעיהו כן :
וגו': מפי יצא אשר Á˙Ù.(ÊË)דברי ‡Ï ÈÎ העיר שר

עליהם: למלך לקבלו העיר, את לו פתח ‰‰¯È˙Â‰.לא
בקע: שבה, ההרות הנשים גבור ˘Â˘ÈÏ.(Î‰)את

‰‡¯È‰.שלו: ˙‡Â ·Â‚¯‡ פלטין ‡˙ לשון ארגוב כל
החשובין  פלטין ארמי, בלשון 'טרכונין' וכל החשובין,

הארגוב: אצל אשר הגדול בארמון Â‡˙למלכות.
.‰È¯‡‰ באותו עומד זהב של אריה שהיה לומר, יש

ארמון:

cec zcevn
(·È).'‰ ¯·„ ‡Â‰שנאמר פניו, שלפני המקרא על  מוסב

וגו': ה' דבר והוא תחתיו, ÔÎ.וימלוך  È‰ÈÂיהואחז מלכו כי 
המלוכה: מזרעו ונפסק וזכריה, וירבעם  ·˘˙(È‚)ויואש 

.Ú˘˙Â ÌÈ˘Ï˘:לעוזיה ל ''ט והוא שלום , מלך  ואחריו  חדשים, ששה ומלך לעוזיה , בל ''ח מלך  זכריה  מעברÓ˙¯ˆ‰.(ÊË)כי
Á˙Ù.תרצה : ‡Ï ÈÎ: תרצה מעבר אשר גבוליה, ואת  תפסח  את  הכה ולזה בה, לבוא העיר שער את תפסח פתח  שלא  ·˜Ú.על

וולדותיהן: להוציא ההרות , בטני  Ú˘˙Â.(ÊÈ)פתח  ÌÈ˘Ï˘ ˙˘·בסוף מלך  שלום כי  לעזריה , ל''ט  שעבר אחר לומר: רצה 
מנחם: מלך מ ', בתחלת לעזריה, ל ''ט  בכלות הבאה ובשנה ימים, ירח  אחר ונהרג לעזריה, Â‚Â'.ל ''ט  ¯˘Ú:היו ומקוטעות

(ËÈ).ÏÂÙ המלוכה:·‡ על  לו לעזור כסף , ככר  אלף לו לתת  מנחם והבטיח פול, בא ÌÁÓ.(Î)כאשר  ‡ˆÂÈÂאת הוציא 
שקל: חמשים  אחד  כל הטיל , החיל  גבורי שעל  ומפרש  ישראל , על והטילו  מזולתו, ÓÚ„.הכסף  ‡ÏÂ: נתעכב ·˘˙(Î‚)לא

.‰˘ ÌÈ˘ÓÁפקחיה מלך  הבאה ובשנה  לעזריה , במ ''ט  כן  אם וכלו  מקוטעות, שנים י' ומלך לעזריה  מ' בשנת מלך  מנחם כי
לעזריה: נ' היו:˘ÌÈ˙.והיא המלך :·‡¯ÔÂÓ.(Î‰)ומקוטעות  בית של  ‰‡¯È‰.בהיכל ˙‡Â ·Â‚¯‡ האריה‡˙ ועם הארגוב עם

ועוד  עמהם, התחבר ופקח  גבורתו, שם על  והאריה הארגוב, בחבל  מושל  שהיה  על  ארגוב  נקרא  ואולי גבורים שני שמות והם 
פקחיה: את והמיתו איש , חמשים ÌÈ˙˘Â.(ÊÎ)היו ÌÈ˘ÓÁ ˙˘·וכלו מקוטעות, שנתים ומלך  לעזריה, בנ' מלך  פקחיה  כי

לעזריה: נ ''ב והיא פקח , מלך הבאה  ובשנה לעזריה, ˘‰.בנ ''א ÌÈ¯˘Ú:היו ומקוטעות

oeiv zcevn
(‚È).Á¯È:הירח במהלך נמנה שהוא על  ÂÈ„È.(ËÈ)חודש ,

ידיו : חזק :ÈÊÁ‰Ï˜.כח שלו:˘Â˘ÈÏ.(Î‰)מלשון שר

akwÎ`kw wxt mildz - miaezk

.àë÷gÎb

â:EøîL íeðé-ìà Eìâø èBnì ïzé-ìàã:ìàøNé øîBL ïLéé àìå íeðé-àì äpääýåýé EøîL ýåýé ©¦¥´©´©§¤®©¹̈À«Ÿ§¤«¦¥´Ÿ−¨§´Ÿ¦¨®¹¥À¦§¨¥«§Ÿ̈¬«Ÿ§¤®§Ÿ̈¬
ðéîé ãé-ìò Elö:Eå:äìéla çøéå äkké-àì LîMä íîBéæ:ELôð-úà øîLé òø-ìkî EøîLé ýåýé ¦¹§À©©¬§¦¤«À̈©¤¬¤Ÿ©¹¤À¨§¨¥¬©©¨«§¨§Ÿ̈À¦§¨§¬¦¨¨®¹¦§ÀŸ¤©§¤«

ç:íìBò-ãòå äzòî EàBáe Eúàö-øîLé ýåýé§Ÿ̈À¦§¨¥«§¬¤®¹¥«©À̈§©¨«
.áë÷hÎ`

à:Cìð ýåýé úéa éì íéøîàa ézçîN ãåãì úBìònä øéLáéøòLa eðéìâø eéä úBãîòìLeøé C:í ¦¬©©«£À§Å̈¦¬−¨©§¦§«Ÿ§¦´¦®¥−§Ÿ̈´¥¥«−«Ÿ§¨´©§¥®¹¦§¨©À¦§«¨¨«¦
â:åcçé dl-äøaçL øéòk äéeðaä íìLeøéãì úBãäì ìàøNéì úeãò dé-éèáL íéèáL eìò íMLíL §«¨©¬¦©§¨®§¹¦À¤ª§¨¨¬©§¨«¤¨̧¨¶§¨¦¿¦§¥−¨¥´§¦§¨¥®§¹ŸÀ§¥´

:ýåýéä:ãåc úéáì úBàñk ètLîì úBàñë eáLé | änL ékåéáäà eéìLé íìLeøé íBìL eìàL:C §Ÿ̈«¦³¨̧¨¨«§´¦§´§¦§¨®¦¹§À§¥´¨¦«−©«£§´§«¨¨®¦¦¹§À̈«Ÿ£¨«¦
æéúBðîøàa äåìL Cìéça íBìL-éäé:Cçà ïòîì:Ca íBìL àp-äøaãà éòøå éçèýåýé-úéa ïòîì §¦¨¬§¥¥®©¹§À̈§©§§¨«¦−§©©©©´§¥¨®£©§¨−̈¨´¨«−§©©¥§Ÿ̈´

:Cì áBè äL÷áà eðéäìà¡Ÿ¥®£©§−̈´¨«
i"yx

(‡).ÈÏ ÌÈ¯ÓÂ‡· È˙ÁÓ˘ אדם בני שמעתי
בנו  שלמה וימלוך זקן אותו ימות מתי שאומרים
שמח: ואני לרגל, ונעלה המקדש בית ויבנה

(·).ÂÈÏ‚¯ ÂÈ‰ ˙Â„ÓÂÚ מקום בכל במלחמה
בתורה: בהן שעוסקין ירושלים שעריך בשביל

(‚).‰ÈÂ·‰ ÌÈÏ˘Â¯È בית בני, שלמה כשיבנה
וארון  ומקדש בשכינה בנוי' תהא בתוכה המקדש

Ï‰.ומזבח: ‰¯·ÂÁ˘ ¯ÈÚÎ הכתוב שדימה כשילה
שנאמר  לזו י"ב)זו הנחלה (דברים ואל המנוחה אל

יש  אמרו ורבותינו ירושלים, זו נחלה שילה זו מנוחה
מטה  של ירושלים ועתידה בשמים הבנויה ירושלים

כמותה: ˘·ÌÈË.(„)להיות ÂÏÚ Ì˘˘ שם אשר
המשכן  ונקבע ממצרים כשעלו שבטים עלו בשילה

È‰בתוכה: ÈË·˘שהוא.Ï‡¯˘ÈÏ ˙Â„Ú שהיו לפי
א  מליזין ואומרים האומות ממצרים כשיצאו חריהם

המצרים  שולטין היו בגופם אם ממזרים שהם עליהם
עליהם  מעיד אני הקב"ה אמר כלֿשכן. לא בנשותיהם
הראובני  עליהם שמו הטיל אבותיהם בני שהם

כ"ו)השמעוני אחת (במדבר השם אותיות עליהם הוסיף
לישראל: עדות יה הזה השם נמצא מכאן ואחת מכאן

(‰).'Â‚Â Â·˘È ‰Ó˘ ÈÎ תשרה בירושלים גם כי
האומו' את בהם לשפוט כסאות שם וישבו השכינה

דוד: לבית מלוכה ˘ÌÂÏ(Â)וכסאות ÂÏ‡˘
.ÌÈÏ˘Â¯È:בחילך שלום ויהי אהביך ישליו לה ואמרו

(Á).ÔÚÓÏ:ורעי אחי ‡.ישראל דוד ‡„·¯‰ אני
בך: שלום המלך,

cec zcevn
(‚).ËÂÓÏ Ô˙È Ï‡הנה נחמה  דרך  לחבירו  יאמר אחד כאילו

ינום ולא ומעידה לנטיה רגלך יתן לא כי  היא טובה  עזרה
ממך : השגחתו יסיר לא ר "ל  ÌÂÈ.(„)שומרך  ‡Ï ‰‰כי

השגחתו: מסיר  אינו מעולם ˆÍÏ.(‰)הנה מגין‰' הצל  כמו
חיל:מחום בה לעשות  ימינך  על  יגן כן ÌÓÂÈ.(Â)השמש

תחלואים: המביא הירח  לחות לך  יזיק לא ובלילה  השמש חום לך  יזיק לא ובבואך :ˆ‡˙Í.(Á)ביום בדרך  בצאתך  תכשל  שלא
(‡).È˙ÁÓ˘:הרגל בזמן ה' בית אל  נלך לי אומרים שהיו בעת שמחתי  מאז הן שאומרים  הגולה  בני מאמר  Â„ÓÂÚ˙.(·)הוא 

בה : לבוא נוכל אשר עד  מה זמן  בשערים ועומדים  מתעכבים היינו והיוצאים הבאים אדם ירושליםÌÈÏ˘Â¯È.(‚)מרוב  זאת 
ויופי: פאר מיני בכל לכללה הבונים כל  יחדיו לה חוברה אשר כעיר  פאר מיני  בכל  בנויה  היא עלו˘˘Ì.(„)אשר  שם אשר

ה': עם ר"ל  יה  שבטי שהם Ï‡¯˘ÈÏ.השבטים ˙Â„Úהנעשה הנס לגודל  בה שוכן שהשכינה לישראל  עדות היתה  הזאת  העליה 
המקום : להם  צר היה  ולא הזה ההמון כל  את מכילה היתה  כי ‰'.אז Ì˘Ï ˙Â„Â‰Ï:ההוא הדבר על  לה' להודות היה  ומהראוי

(‰).‰Ó˘ ÈÎהיה שם ואף סנהדרין כסאות  והם  משפט  לעשות רבות כסאות  ישבו  שמה כי  שכינה  השראת  היתה  ראויה ר "ל 
אמת: דין הדנין דוד לבית כמאז:˘‡ÂÏ.(Â)כסאות  בנויה להיות ירושלים  שלום  מה' שאלו  ‡ÍÈ·‰Â.לזאת ÂÈÏ˘Èכאילו

בשלוה : יהיו  אותך  האוהבים גם  לומר ידבר  Â‚Â'.(Ê)לירושלים ÌÂÏ˘ È‰È:הארמונות את ינתוץ ולא האויב  עליה  יצור לא ר "ל 
(Á).ÈÚ¯Â ÈÁ‡ ÔÚÓÏורעי אחי  בעבור  גם כ "א  העיר  שלום  על  אתפלל בלבד  עצמי  בעבור לא אומר הגולה מבני  כ"א  כאילו 

ישראל : בני כל ‰'.(Ë)המה  ˙È· ÔÚÓÏ: לך טוב  אבקשה בה יבנה  אשר המקדש ולמען

oeiv zcevn
(‚).ËÂÓÏ:ומעידה נטיה והואÌÂÈ.מלשון תנומה מלשון

וקלה: מועטת שלוה:ÂÈÏ˘È.(Â)שינה ·ÍÏÈÁ.(Ê)מלשון
ויאבל  וכן הגבוהה  להחומה מחוץ אשר הנמוכה החומה  היא

וחומה ב)חיל  ופלטרין:·‡¯ÍÈ˙ÂÓ.:(איכה היכלות ענין

xe` ldi
ששם ספ "כ .ד שי"א  עמה"מ ב'. ע' פ"ד קדושין שבטים . עלו 

ג' ק "ג ד '. צ "א זח"א  ב'. פ"ט  רבות פנ "ה ארבע קרית שער
ק "ב של"ה ד '. נ"ז  ד '. ק"ג  ד '. צ"ט ד '. א' ח "ב  ד '. קכ"ח  ד '.

שס "ה ב '. שנ "ג א '. שמ"ז א'. שמ"ג ב'. ר"ע א '. רס"ט  ב'.
קצ "ב ד'. ס"ד  בחיי ל "ח . רמ "ה ר "י מ"ע מג"ד  ב'. ט ' דף  א'.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc ziprz(ycew zay meil)

enyn mdipy exn`y,äãeäé áøc,lltzn did jkyïBöø éäé §©§¨§¦¨
éðôlîäðeçLe äîeLb Bfä äðMä àäzL ,eðéäìà 'ä Edywn .dnge - ¦§¨¤¡Ÿ¥¤§¥©¨¨©§¨§¨

ike :`xnbdàéä àúéélòî äðeçLixd ,`id dlrn -,äaøcà §¨§©§§¨¦©§©¨
àúeòéøb[oexqg],àéä:`xnbd zvxzn .dilr lltzdl oi`eàlà §¦¨¦¤¨

y lltzdíà`dzy xfbp,äðeçLy oevx idiäìeìèe äîeLb àäz ¦§¨§¥§¨§¨
:lecbd odkd zlitz jynd .lhe myba daexn -éðôì ñðké ìàåE §©¦¨¥§¨¤

íéëøc éøáBò úlôz.mkxca minyb ecxi `ly milltzndàçà áø §¦©§¥§¨¦©©¨
déøa[epa]íéiñî àáøclecbd odkd zlitz z`déîMî[enya] §¥§¨¨§©¥¦§¥

äãeäé úéácî ïèìeL ãéáò éãòé àì ,äãeäé áøclyen xeqi `l - §©§¨Ÿ©£¥¨¦§¨¦§¥§¨
,epnn zeklnd wqtz `ly xnelk ,dcedi hay rxfnEnò eäé ìàå§©§©§

øçà íòì àìå äfî äæ ñðøtúäì ïéëéøö ìàøNé. ¦§¨¥§¦¦§¦§©§¥¤¦¤§Ÿ§©©¥
:`qec oa `pipg iax ly ezeipr lcebe ezlecba xn`náø øîà̈©©

íBéå íBé ìëa ,áø øîà äãeäédzid `qec oa `pipg iax iniaúa §¨¨©©§¨¨©
ìéáLa ïBféð Blek íìBòä ìk ,úøîBàå úàöBé ìB÷[zekfa],éða àðéðç ¥§¤¤¨¨¨¦¦§¦£¦¨§¦

éða àðéðçåe mevnvae xrva qpxtzn envrBicqpxtzdlá÷a ©£¦¨§¦©§©
,úaL áøòì úaL áøòî íéáeøçdyrne .lek`l mgl s` el oi`e £¦¥¤¤©¨§¤¤©¨

:df oipraàúaLc éìòî ìk àøepz àîçéîì eäúéáã àìéâø äåä- £¨§¦¨§¦§§¦§¨©¨¨©£¥§©§¨
axr lka xepzd z` mngl dlibx `qec oa `pipg iax zy` dzid

,zayàzøè÷à àééãLåoyr dlrnd xac ea zwxef dzide - §©§¨©§©§¨
,zay ceakl xepza dqir zit`p eli`k d`xp `diy ,xehiwk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

המשך קיאור למס' תענית ליום שקת בודש עמ' ק

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
השעיר: לשילוח הראויים הם מי מבארת המשנה א. עמוד סו ובין ìkäדף כהנים בין - ©Ÿ

BëéìBäìישראלים ïéøLk,לעזאזלeNòL àlàבזה הנהיגו -íéðäkä הíéìBãb §¥¦§¦¤¨¤¨©Ÿ£¦§¦
כהנים,÷òáמנהג ïéçépîשיוליכוהו eéä àìåכהנים של דין ìàøNéבית úà ¤©§Ÿ¨©¦¦¤¦§¨¥

,éñBé éaø øîà .BëéìBäìהיה שהרי להוליכו מניחים היו לישראל äNòîאף §¦¨©©¦¥©£¤
BëéìBäåושמו äéäאדם ìàøNéå ,àìñøò. §¦©§§¨§¦§¨¥¨¨

Láëåגבוה גשר כמין -Bì eNò,לעיר מחוץ אל העזרה מן יוצא שדרכו לשליח, - §¤¤¨
lúî eéäL íéiìáaä éðtîBøòNa íéL,לצערו השליח ìBèשל ,Bì íéøîBàå ¦§¥©©§¦¦¤¨§©§¦¦§¨§§¦

,àöå ìBè àöå.עוד אצלנו עוונותינו תשהה ואל ¨¥¨¥
àøîâ ולעונות לחטאים נא 'כפר ואומר מתודה הגדול הכהן שהיה במשנה שנינו

הגמרא: מדייקת ישראל'. בית עמך לפניך ושפשעו ושעוו שחטאו 'éðaולפשעים eléàå§¦§¥
,øîà÷ àì 'EùBã÷ íò ïøäà מתכפרים הכהנים שאין סוברת שהמשנה ומשמע ©£Ÿ©§¤Ÿ¨¨©

כן ואם המשתלח, àpzבשעיר ïàî:הגמרא משיבה משנתינו. סוברת תנא איזה כמו - ©©¨
,äéîøé éaø øîàמשנתינוéàc ,äãeäé éaøk àìãסוברת המשנה שאם -økéa ¨©©¦¦§§¨§Ÿ§©¦§¨§¦§©¦

àä ,äãeäéהרי -øîà שíäì Léלכהנים -çlzLnä øéòNa äøtk. דוחה §¨¨¨©¥¨¤©¨¨©¨¦©¦§©¥
àîézהגמרא: eléôà ,øîà éiaà כ סוברת שמשנתינו תאמר אם אפילו -éaø ©©¥¨©£¦¥¨©¦
äãeäé שכן המשנה, מלשון יקשה האםeèàלא -ìàøNé Enò ììëa åàì íéðäk §¨¨Ÿ£¦¨¦§¨©§¦§¨¥
eäðéð.הכהנים את אף לכלול מתכוין הוא ישראל עם על מתודה הגדול וכשהכהן הם, - ¦§

במשנה: BëéìBnL.שנינו éîì Bøñî:לעזאזל השעיר הולכת בדיני דנה eðzהגמרא §¨§¦¤¦¨
ïðaøבתורה נאמר כא)בברייתא, טז ודורשים (ויקרא הּמדּברה', עּתי איׁש ּביד 'וׁשּלח ©¨¨ְְְִִִִִַַַָָ

øfäחכמים úà øéLëäì 'Léà'.כהן שאינו ישראל -'ézò' ¦§©§¦¤©¨¦¦
ללמדנו ב: עמוד סו הכפורים,ïneæîהמשלחàäiLדף יום מערב כבר לשילוח מיועד - ¤§¥§¨

דרשו, ובזמנו'ézò'ועוד בעתו שישתלח ללמד עת, הכפורים eléôàåמלשון יום כשחל ¦¦©£¦
'ézò' ,úaLa בזמנו שישתלח äàîeèaללמד eléôàå. §©¨¦¦©£¦§§¨
הברייתא: בדברי דנה øfä.הגמרא úà øéLëäì 'Léà':הגמרא Lt,àèéמקשה ¦§©§¦¤©¨§¦¨

הגמרא: מתרצת בכהן. שתיעשה שצריך במקדש לעבודה נחשב אינו השעיר שילוח הלא

déa àáéúk äøtk àîéúc eäî התורה שכתבה שכיון לומר סבור תהא שמא - ©§¥¨©¨¨§¦¨¥
המשתלח י)בשעיר טז תלויה (ויקרא בשילוחו כן אם עליו', לכּפר ה' לפני חי ְְֳִֵֵַַַָָָ'יעמד

קדשים, כפרת כשאר כהן ביד להיעשות צריכה היא ולכן ïìהכפרה, òîLî à÷̈©§©¨
לשילוחו. כשר ישראל שאפילו

בברייתא, דרשו úaLa.עוד eléôàå 'ézò':הגמרא àúëìäשואלת éàîì מפני - ¦¦©£¦§©¨§©¦§§¨
שבת  חילול בשילוחו אין הרי בשבת, גם שמשתלח ללמד מיוחד ריבוי הוצרכו מה

מגזירת  איסור רק הוא שבת, לתחום חוץ הולך שהוא מה ואף להתירו, פסוק שצריך

הגמרא: משיבה úLL,חכמים. áø øîàנצרך äéäהריבוי íàL øîBì השעיר ¨©©¥¤©¤¦¨¨
äìBç,ברגליו להלך יכול Bôúk,המשלחBáékøîואינו ìò על בזה עובר שהוא אף ¤©§¦©§¥

זה, ביאור לפי הגמרא: מבררת בשבת. הוצאה נשנתה ïàîkמלאכת מי כדעת - §©
éàcהברייתא, ,ïúð éaøk àìc כïúð éaø,פסוק לכך צריך נתן øîàäמדוע רבי §Ÿ§©¦¨¨§¦©¦¨¨¨¨©
דבר כ éçשכל Bîöòנחשב úà àNBð ואם הוצאתו, על חייב אינו והאדם בכוחותיו, ©¥¤©§

הגמרא: משיבה  להתירו. בפסוק צורך ואין שבת, לחילול נחשבת השעיר נשיאת אין כן

àîéz eléôàכדעת ïúð,שהברייתא éaøמקום עצמו,äìçמכל את לישא יכול בריא,éðàLשאינו חי מבעל שונה דינו - £¦¥¨©¦¨¨¨¨©¦
שבת. מחלל הכפורים.והנושאו ליום והוצאה עירוב ואין לשבת והוצאה עירוב אומרת זאת רפרם אמר
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
השעיר: לשילוח הראויים הם מי מבארת המשנה א. עמוד סו ובין ìkäדף כהנים בין - ©Ÿ

BëéìBäìישראלים ïéøLk,לעזאזלeNòL àlàבזה הנהיגו -íéðäkä הíéìBãb §¥¦§¦¤¨¤¨©Ÿ£¦§¦
כהנים,÷òáמנהג ïéçépîשיוליכוהו eéä àìåכהנים של דין ìàøNéבית úà ¤©§Ÿ¨©¦¦¤¦§¨¥

,éñBé éaø øîà .BëéìBäìהיה שהרי להוליכו מניחים היו לישראל äNòîאף §¦¨©©¦¥©£¤
BëéìBäåושמו äéäאדם ìàøNéå ,àìñøò. §¦©§§¨§¦§¨¥¨¨

Láëåגבוה גשר כמין -Bì eNò,לעיר מחוץ אל העזרה מן יוצא שדרכו לשליח, - §¤¤¨
lúî eéäL íéiìáaä éðtîBøòNa íéL,לצערו השליח ìBèשל ,Bì íéøîBàå ¦§¥©©§¦¦¤¨§©§¦¦§¨§§¦

,àöå ìBè àöå.עוד אצלנו עוונותינו תשהה ואל ¨¥¨¥
àøîâ ולעונות לחטאים נא 'כפר ואומר מתודה הגדול הכהן שהיה במשנה שנינו

הגמרא: מדייקת ישראל'. בית עמך לפניך ושפשעו ושעוו שחטאו 'éðaולפשעים eléàå§¦§¥
,øîà÷ àì 'EùBã÷ íò ïøäà מתכפרים הכהנים שאין סוברת שהמשנה ומשמע ©£Ÿ©§¤Ÿ¨¨©

כן ואם המשתלח, àpzבשעיר ïàî:הגמרא משיבה משנתינו. סוברת תנא איזה כמו - ©©¨
,äéîøé éaø øîàמשנתינוéàc ,äãeäé éaøk àìãסוברת המשנה שאם -økéa ¨©©¦¦§§¨§Ÿ§©¦§¨§¦§©¦

àä ,äãeäéהרי -øîà שíäì Léלכהנים -çlzLnä øéòNa äøtk. דוחה §¨¨¨©¥¨¤©¨¨©¨¦©¦§©¥
àîézהגמרא: eléôà ,øîà éiaà כ סוברת שמשנתינו תאמר אם אפילו -éaø ©©¥¨©£¦¥¨©¦
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eäðéð.הכהנים את אף לכלול מתכוין הוא ישראל עם על מתודה הגדול וכשהכהן הם, - ¦§

במשנה: BëéìBnL.שנינו éîì Bøñî:לעזאזל השעיר הולכת בדיני דנה eðzהגמרא §¨§¦¤¦¨
ïðaøבתורה נאמר כא)בברייתא, טז ודורשים (ויקרא הּמדּברה', עּתי איׁש ּביד 'וׁשּלח ©¨¨ְְְִִִִִַַַָָ

øfäחכמים úà øéLëäì 'Léà'.כהן שאינו ישראל -'ézò' ¦§©§¦¤©¨¦¦
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זה, ביאור לפי הגמרא: מבררת בשבת. הוצאה נשנתה ïàîkמלאכת מי כדעת - §©
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el` jez zeprzdl oikixve dxifb xfbp m`y

zeprzdl oze` elhae ,cinzc miaeh mini

.oi`vgl dlhal oi`y ,olekaàéðîú àîåé éúëà
àéòåáùã àâç íåùî øåñàizk` :`iyw i`e Ð

ilhac `zlin rxi` m` elit`e ,dryz `nil

`nw meyn ,diteb `ipnz ,xeq` `ed izk` Ð

e`l !eiptly mei dedc ,`ireay bgc `nei

`p`e ,liha diteb aeh mei `dc ,`ed `kxit

`ireayc `bg azezi`c `nei dinw xefbile mewil?.qepiixeh meia onwl uxzn `peeb i`dke !éîð äòùúå íéøùòrlwin i`c `gxi yixa hwp ikdl ,'ek dkxvp `l lirl dl zvxzc Ð

.'ekéñåé éáøë.xeq` eixg`l oia eiptl oia xn`c Ðøéàî éáøë.xzen eixg`l :ipzwc ,oizipzn mzq Ðïåäá ïåäá øîåì ãåîìú äîctqnl `lc oedzvwne ,oeda d`przdl `lc Ð

.herin rnyn 'oeda' onwl wiicck dl yixc `we .oedaìàåîù øîàå.qxb Ðïåòîù éáøë äëìä.i`d ilek opixngn `le ,edpip opaxcnc Ðéìàá:opiqxb ikd .mkg my Ðøîà éë
äàðòúäì àìãà äëìä ïðçåé éáød`przdl `lc ziprz zlibna miaezkd minic Ðla` .xzen mdiptl s` :xn`c ,xi`n iaxk `le iqei 'xk ,oixzen eixg`le mixeq` odiptl Ð

ctqnl `lc`eiptl :xn`c ,xi`n iaxk `l` ,xeq` eixg`le eiptl [xn`c] iqei iaxk dkld oi`c Ðeixg`l xeq` Ð.xzen Ðéëä ïðçåé éáø øîà éîåiaxk ,xeq` `din eiptlc Ð

.iqeiïéîéã÷î.dpnf mcew e`xwy Ð
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åëìäjexa yecwdl :miny yexit ,opiqxb "miny i`" .dwrve idp oeyl - ebitd - epibtde

mkig` e`l ike - exn` mdle ,mkidl` di` miebd exn`i dnl :oiwrev eid `ed

.'eke epgp`àìdpald d`xp `ly ,xc`l dexarc :yexit - xaern ycgl `l` dkxvp

dryze mixyr i`d ok m`e :yexit .cg`e miyly mei oqip ycg y`x iede miyly mei cr

meic ,oqip g"x iptly mei meyn exqe`l epivn `lª

exqe`l jixhvi` ikd meyn - mizpia wiqtn 'l

.`ipnze mixyr xg`ly mei meyn

åìéàã`gxi yixn dxfb mey - 'eke rlwi` i`

.'eke dil dedc xeq` diteb `ipnz 'eke

i` elit`e ,dryz `nil izk` :qxhpewd dywde

izk` - 'eke mini 'fl `pilhae dxfb mey rlwin

`nei inwnc `nei iedc meyn diteb `ipnz xeq`

`d :qxhpewd uxize !`ireayc `bg azezi`c

opilhan cinzc diteb aeh mein `dc ,`kxit e`l

`nei inw meyn xefbpe mewip `p`e ,dil

onwl opivxzn i`d ike `ireayc `bg ?azezi`c

.qepiixeh meia

áøla` xeq` eiptl xn`c iqei 'xk dkld xn`

xn`c oeik :xn`z m`e - xzen eixg`l

?mixetd iptl oiprzn ep` j`id ,iqei 'xk dkld

`cmewn lkn - ziprz zlibn dlhac meyn i

xn`c `dc :xnel yie !elha `l mixet`e dkepg`

oipicd xnel dvex - elha `l mixete dkepg

.oeda d`przdl `lce ,aeh mei ozeyrl ,mdly

:xnel yi cer .elha - mdiptlc mipica la`

,edcic h"ein lhazpy mixetd iptly meic oeikc

mdly aeh mei elhazpe oda zeyrl oilibx eidy

iptl mrh meyn elhaiy xnel epl yi inp ikd -

iptly mei iab jenqa opixn` inp ikdc ,mixetd

elhac oeikc ,qepiixeh aeh mei iab oke 'eke xepwp

`ad aeh mei meyn exq`i `l - mdly mein

ok enk - mdiptly mei meyn mixeq`c ,mdixg`

meyn lhazp mixetd iptly meic oeikc :inp `kd

mei meyn xq`i `l - zeprzdl xzene envr

.mixetd iptly
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àlà äëøöð àì éîð àëä ,åéðôlL íBé øBñàì àlà¤¨¤¡¤§¨¨¨¨©¦¨¦§§¨¤¨
.åéøçàlL íBé øBñàìïéa :øîàc ,éñBé éaøk ?ïàîk ¤¡¤§©£¨§©§©¦¥§¨©¥

äòLúå íéøNòa ,éëä éà ?øeñà åéøçàì ïéáe åéðôì§¨¨¥§©£¨¨¦¨¦§¤§¦§¦§¨
í÷Bzéîc àîBé énwîc àîBé éåäc àéøéà éàî ,éîð©¦©¦§¨§¨¥¨§¦©¥¨§¦©
ïéøNò øúác àîBé déì äåäc déì ÷Btéz ?àãéîz§¦¨¥¥©£¨¥¨§¨©¤§¦
úúà déa àéðîúe íéøNòa :àéðúc ,déa àéðîúe§©§¨¥§©§¨§¤§¦§©§¨¥¨©
.àúééøBà ïî ïeãéòé àìc éàãeäéì àzáè àzøBNa§§¨©§¨¦¨¥§¨§¦¦©§¨
ìàøNé ìò ãîL äòLøä úeëìî äøæb úçà íòtL¤©©©©¨§¨©§¨§¨¨§¨©¦§¨¥
eìlçiLå ,íäéða úà eìeîé àlLå ,äøBza e÷ñòé àlL¤Ÿ©©§©¨§¤Ÿ¨¤§¥¤§¤§©§
eëìä ?åéøáçå òenL ïa äãeäé äNò äî .úBúaL©¨¤¨¨§¨¤©©©£¥¨¨§
éîBø éìBãb ìkL úçà àúéðBøènî äöò eìèðå¨§¥¨¦©§¦¨©©¤¨§¥¦
.äìéla eðébôäå eãîò :íäì äøîà .dìöà ïééeöî§¦¤§¨¨§¨¨¤¦§§©§¦©©§¨

îL éà :eøîà ,äìéla eðébôäå eëìäíéçà àì !íé ¨§§¦§¦©©§¨¨§¦¨©¦Ÿ©¦
úçà íà éða àì ,eðçðà ãçà áà éða àì ,eðçðà£©§Ÿ§¥¨¤¨£©§Ÿ§¥¥©©

ìå äneà ìkî eðépzLp äî ?eðçðàïéøæBb ízàL ïBL £©§©¦§©¥¦¨¨§¨¤©¤§¦
íBé eäeàNò íBé BúBàå .íeìháe !úBòø úBøéæb eðéìò̈¥§¥¨¦§§£¨

."áBèàlà äëøöð àì :ééaà øîà.øaeòî Lãçìáø ¨©©©¥Ÿ¦§§¨¤¨§Ÿ¤§¨©
,åéøçàlL ìk .øñç LãBçì àîéz eléôà :øîà éLà©¦£©£¦¥¨§¤¨¥¨¤§©£¨

zeî ãtñäa øeñà úéðòúaïéa ìheîe ìéàBä ,äæå .ø §©£¦¨§¤§¥¨§¤¦¨¥
eléôàå ,Bîöò áBè íBék eäeàNò ,íéáBè íéîé éðL§¥¨¦¦£¨§©§©£¦

.øeñà éîð ãtñäaóBñ ãòå déa àéðîzî" :øî øîà §¤§¥©¦¨£©¨¦§©§¨¥§©
änì ."ãtñéîì àìc àiòeáLc àbç áúBzéà àãòBî£¨¦©©¨¦§©¨§¨§¦§©¨¨
àéðîúe ,déa äòLzî àîéì ?déa àéðîzî øîéîì éì¦§¥©¦§©§¨¥¥¨¦¦§¨¥§©§¨
!àãéîz déa í÷Bzéàc àîBé déì äåäc ,øeñà déôeb¥¨©£¨¥¨§¦©¥§¦¨

ì déðéìèáe àúléî déì òì÷î eléc ïåékàéðîz ,äòáL ¥¨§¦¦§©¥¦§¨¨§¦¥§¦§¨§©§¨
.àiòeáLc àbç déa áúBzéàc àn÷ àîBé déì äåäc ,øeñà déôeb,éëäì úéúàc àzLä ¥¨©£¨¥¨©¨§¦©¥©¨¦§©¨¨§¨§¨¥§¨¦

äòLúå ïéøNò ,àéðîúe íéøNòì déðéìèáe àúléî òì÷éî eléàc ïåék ,éîð äòLúå íéøNò¤§¦§¦§¨©¦¥¨§¦¦§©¦§¨¨§¦¥§¤§¦§©§¨¤§¦§¦§¨
.àãéîz í÷Bzéàc àîBé énwîc àîBé déì äåäc ,øeñà déôebéñà øa àéiç áø :øîzéà ¥¨©£¨¥¨§¦©¥¨§¦©§¦¨¦§©©¦¨©©¦

.øéàî éaøk äëìä :øîà ìàeîLe .éñBé éaøk äëìä :áø øîà?éëä ìàeîL øîà éîe ¨©©£¨¨§©¦¥§¥¨©£¨¨§©¦¥¦¦£©§¥¨¦
?íéîòt ézL 'ïBäa' ,'ïBäa' øîBì ãeîìz äîe :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø" :àéðúäå§¨©§¨©¨¦§¤©§¦¥¥©©§©§§§¥§¨¦
ïa ïBòîL ïaøk äëìä :ìàeîL øîàå ."ïéøzeî ïäéøçàìe ïäéðôì ,ïéøeñà ïäL Eì øîBì©§¤¥£¦¦§¥¤§©£¥¤¨¦§¨©§¥£¨¨§©¨¦§¤

!ìàéìîbïåék .øéàî éaøk äëìä øîà ,øéàî éaøk ì÷éîc àpz àkéìc ïåék øáñ àøwéòî ©§¦¥¥¦¨¨¨©¥¨§¥¨©¨§¥¥§©¦¥¦£©£¨¨§©¦¥¦¥¨
.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä øîà ,éôè ì÷éîc ïBòîL ïaøì déòîLcéìàa øîà ïëå ¦§¨¥§©¨¦§§¥¥§¥¨©£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥§¥¨©¨¦

:éìàáì àéiç éaø déì øîà .éñBé éaøk äëìä :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨£¨¨§©¦¥¨©¥©¦¦¨§¨¦
.äàpòúäì àìcà ,éñBé éaøk äëìä ïðçBé éaø øîà ék .Cì àøañà?éëä ïðçBé éaø øîà éîe ©§§¨¨¦£©©¦¨¨£¨¨§©¦¥©§¨§¦§©¨¨¦£©©¦¨¨¨¦

,ïéøçàî àìå ïéîéc÷î eøîàL ét ìò óà" :ïðúe .äðLî íúñk äëìä :ïðçBé éaø øîàäå§¨£©©¦¨¨£¨¨¦§©¦§¨§©©©¦¤¨§©§¦¦§Ÿ§©£¦
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קעי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc ziprz(oey`x meil)

øBñàì àlàd z`énð àëä ,åéðôlL íBéo`k s` -äëøöð àì ¤¨¤¡¤§¨¨¨¨©¦Ÿ¦§§¨
xxazdy zngn mixeq`d minid oia bgd ini z` lelkl `ziixad

,zereayd bg onf mdaàlàickøBñàìd z`åéøçàlL íBéoick ¤¨¤¡¤§©£¨
.xq`p epi` envr crend zngny ,opaxc miaeh mini

:`xnbd dywnïàîkz` llk `pzdy xnel jiiy dhiy efi`k - §©
`ld ,eixg`l xeq`l ick crend iniøîàc éñBé éaøkepzpyna §©¦¥§¨©

(:eh lirl)ctqda xeq`y meiy,øeñà åéøçàì ïéa åéðôì ïéaixdy ¥§¨¨¥§©£¨¨
,xzen eixg`l opaxläòLúå íéøNòa éëä éàxc`aéàî ,énð ¦¨¦§¤§¦§¦§¨©¦©

àãéîz í÷Búéîc àîBé énwîc àîBé éåäc àéøéà`pzd jixv recn - ¦§¨§¨¥¨§¦©¥¨§¦©§¦¨
ea mwedy aeh mei cvn xeqi`l oqip yceg y`x z` lelkl

lirl x`azdy itk] eiptly meid z` xeq`l ick cinzd(`"r),[
ïéøNò øúác àîBé déì äåäc déì ÷etézdéa àéðîúe`linn ixd - ¥¥©£¨¥¨§¨©¤§¦§©§¨¥

ipta aeh mei `edy xc` g"k xg`l mei `edy meyn xeq` `ed
.eixg`y meid z` s` xqe` ,ctqda xeq`y mei iqei iaxle ,envr

déa àéðîúe íéøNòa ,àéðúc,xc`a -àzáè àzøBNa úúà §©§¨§¤§¦§©§¨¥£©§§¨©§¨
éàãeäéì,micedil daeh dxeya dribd -àúééøBà ïî ïeãéòé àìc- ¦§¨¥§Ÿ§¦¦©§¨

,dxez ixacn lhazdl mikixv mpi`yìò äøéæb äøæâð úçà íòtL¤©©©©¦§§¨§¥¨©
.úBúaL eìlçiLå íäéða úà eìeîé àlLå äøBza e÷ñòé àlL ìàøNé¦§¨¥¤Ÿ©©§©¨§¤Ÿ¨¤§¥¤§¤§©§©¨
àúéðBøènî äöò eìèðå eëìä ,åéøéáçå òenL ïa äãeäé äNò äî¤¨¨§¨¤©©©£¥¨¨§§¨§¥¨¦©§¦¨

[dxy]éîBø éìBãb ìkL úçàeideãîò ,íäì äøîà .dìöà ïééeöî ©©¤¨§¥¦§¦¤§¨¨§¨¨¤¦§
,äìéla eðébôäå eëìä .äìéla eðébôäåjkeeøîà'd iptl elltzde §©§¦©©§¨¨§§¦§¦©©§¨¨§

,mdizexv lríéîL éàepte etiqed cere ,'minyay 'd dd`' - ¦¨©¦
ike ,mdl exn`e mi`nexd mixyl,eðçðà íéçà àìikeáà éða àì Ÿ©¦£©§Ÿ§¥¨

,eðçðà ãçàike ,eyre awril a` `ed wgvi ixdúçà íà éða àì ¤¨£©§Ÿ§¥¥©©
,eðçðàlr ok m`e ,dwax ipa mdipy ixdäîdnleìkî eðépzLp £©§©¦§©¥¦¨

ìå äneà.úBòø úBøéæb eðéìò ïéøæBb ízàL ïBLmixyd erny ¨§¨¤©¤§¦¨¥§¥¨
,mzwrvíeìháe,zexifbd z` elhiae -íBiä BúBàådid xc`a g"k ¦§§©

eáBè íBé eäeàNòzlibn ly `ziixad m`e .ctqde ziprza exq`l £¨
jixv oi` ,eixg`y meid z` xqe`d iqei iaxk zxaeq ziprz

.oqip '` iptl mei `edy zngn exq`l
:`xnbd zvxznäëøöð àì ,éiaà øîà,ef dkldøaeòî Lãçì àlà ¨©©©¥Ÿ¦§§¨¤¨§Ÿ¤§¨

jenq epi` oqip yceg y`x iptl meie ,`ln xc` ycegy dpya -
.oqip yceg y`x iptl mei `edy iptn `l` xq`p epi`e ,xc` g"kl

:sqep uexizàîéz eléôà ,øîà éMà áørinydl d`a `ziixady ©©¦¨©£¦¥¨
z`fìda dpyLãçxc`,øñçy ,uxzl xyt` oiicråéøçàlL ìk §Ÿ¤¨¥¨¤§©£¨

,ziprz zlibna xkfend mei xg`l `edy zngn xq`pd mei lk -
øeñà úéðòúae,øzeî ãtñäaenvr zngn exeqi` oi`e xg`ny §©£¦¨§¤§¥¨

,ctqda s` exq`l exingd `läæå,oqip yceg y`x axr -ìéàBä §¤¦
ìèeîe`edíéáBè íéîé éðL ïéa,e ea exingdáBè íBék eäeàNò ¨¥§¥¨¦¦£¨§

.øeñà énð ãtñäa eléôàå ,Bîöòmb exq`l `ziixad dkxved jkl ©§©£¦§¤§¥©¦¨
xg`l mei `edy jka dwtzqd `le ,oqip '` iptl mei `edy cvn

.xc` g"k
:ziprz zlibna xn`pd z` x`al dkiynn `xnbd,øî øîà̈©©
àiòeáLã àbç áúBzéà àãòBî óBñ ãòå déa àéðîzîdpenyn - ¦§©§¨¥§©£¨¦©©¨§¨©¨

erawe ,zereayd bg cren ayiizp gqtd bg seq cr oqipaàìc§Ÿ
ãtñéîì:`xnbd dywn .mda zeprzdl `ly xnege lweél änì §¦§©¨¨¦

déa àéðîzî øîéîìmini mze`y xnel `ziixad dkxved recn - §¥©¦§©§¨¥
,oqip 'ga miligzn miaehøeñà déôeb àéðîúe ,déa äòLzî àîéì¥¨¦¦§¨¥§©§¨¥¨

àãéîz déa í÷Bzéàc àîBé déì äåäcxnel dl did ic - ©£¨¥¨§¦©¥§¦¨
minid llka `edy meyn xeq` xak oqip 'ge ,oqip 'ha miligzny

.cinzd mda mwedy
mrhn mb xeq` ipinyd meidy xikfdl jxev yi :`xnbd daiyn
ea mwedy meyn xq`py dna ic `le zereay bg ayiizp eay

,cinzdàúléî (déì) òìwî eléàc ïåék`idy efi` xfbiz m` - ¥¨§¦¦§©¥¦§¨
,oqip yceg ly mipey`xd minia dxifbì déðéìháeäòáLjezne - ©§¦¥§¦§¨

lr exfbie cinzd znwd ly miaeh minid zray z` elhai jk
oiicr ,ziprz xeaivddéôeb àéðîzenvr oqipa 'g mei -,øeñà §©§¨¥¨

Bé déì äåäcàn÷ àîminidn oey`xd meid `edy -déa áúBzéàc ©£¨¥¨©¨§¦©¥
.àiòeáùã àbç©¨§¨©¨

:`xnbd zniiqnéëäì úéúàc àzLä,df uexizl zrbdy zrk - ©§¨§¨¦§¨¦
lhazz m`y ick zeaiq izyn cg` mei dxq` `ziixady okziy

iabl ,dipydn xq`i zg`äòLúå íéøNòrecn epl`yy xc`a ¤§¦§¦§¨
oqip yceg y`x iptl mei `edy iptn exq`l `ziixad dkxved

,xc` g"k xg`l mei `ede xg`nénðy ,xnel ok mb yi -ïåék ©¦¥¨
àúléî òìwéî eléàc,xc` g"ka dxv `eaz m` -déðéìháe- §¦¦§©¦§¨©§¦¥

elhaieìly aeh meiàéðîúe íéøNòoiicr ,ziprz ea exfbie xc`a §¤§¦§©§¨
í÷Bzéàc àîBé énwîc àîBé déì äåäc ,øeñà déôeb äòLúå ïéøNò¤§¦§¦§¨¥¨©£¨¥¨§¦©¥¨§¦©

àãéîz.cinzd ea cnredy meid iptly mei `edy - §¦¨
mixeq`y ziprz zlibna miaezkd minid lky ,dpyna epipy
iqei iaxle ,mdixg`le mdiptl mixzen minkg zrcl ,ziprza
mixeq` minkg zrcl ,ctqda mixeq`d minie ,mdiptl mixeq`
ly dkldd wqta dpc `xnbd .mdixg`l s` iqei iaxle ,mdiptl

:el` mipicéñBé éaøk äëìä ,áø øîà éqà øa àéiç éaø ,øîzéà¦§©©¦¦¨©©¦¨©©£¨¨§©¦¥
.mdixg`ly meid z` s` mixqe` ctqda mixeq`d miniy

øéàî éaøk äëìä ,øîà ìàeîLeiqei iax lr wlegd `pzd `edy §¥¨©£¨¨§©¦¥¦
mixqe` oi`y xaeqd ,[`id xi`n iax dpyn mzqy] epzpyna

.mdiptly meid z` `l`
:`xnbd dywnéëä ìàeîL øîà éîewqt l`enyy okzi m`d - ¦¨©§¥¨¦

,mixeq` mdiptly minid s` ctqda mixeq`d miniyéðúäåïaø ,à §¨©§¨©¨
,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL`lc `inei oil`' zgzet ziprz zlibn ¦§¤©§¦¥¥

,'oeda ctqinl `lc oedzvwne oeda d`przdløîBì ãeîìz äîe©©§©
ïäL Eì øîBì ,íéîòt ézL 'ïBäa' 'ïBäa'mnvr,ïéøeñàminid la` §§§¥§¨¦©§¤¥£¦

yïa ïBòîL ïaøk äëìä ,ìàeîL øîàå .ïéøzeî ïäéøçàìe ïäéðôì¦§¥¤§©£¥¤¨¦§¨©§¥£¨¨§©¨¦§¤
,ìàéìîbmpi` ctqda mixeq`d mini s`y xaeq l`eny ok m`e ©§¦¥

xq`y xi`n iaxk wqty okzi cvike ,mdiptly meid z` mixqe`
.mdiptl

oi`y el` minia lwdl yi l`eny zrcl :`xnbd zvxzn
okle ,opaxcn `l` mzyecwàøwéòîz` rci `ly dligza - ¥¦¨¨
,l`ilnb oa oerny oax zhiyàkéìc ïåék øáñ[oi`y]ì÷éîc àðz ¨©¥¨§¥¨¨¨§¥¥

,øéàî éaøkokle ,ezenk dkld weqtl yi.øéàî éaøk äëìä øîà §©¦¥¦¨©£¨¨§©¦¥¦
j`ì déòîLc ïåékzrcïBòîL ïaøl`ilnb oaéôè ì÷éîclwiny - ¥¨§©§¥§©¨¦§§¥¥§¥

,mdixg`le mdiptl cinz xizne xi`n iaxn xzeiäëìä øîà̈©£¨¨
.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk§©¨¦§¤©§¦¥

åéìàa øîà ïë[mkg my],ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà §¥¨©¨¦¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨
àéiç éaø déì øîà .éñBé éaøk äëìä`a` xaCì àøañà ,éìàaì- £¨¨§©¦¥¨©¥©¦¦¨§¨¦©§§¨¨

,jl xiaq`äàpòúäì àìcà ,éñBé éaøk äëìä ïðçBé éaø øîà ék- ¦¨©©¦¨¨£¨¨§©¦¥©§Ÿ§¦§©¨¨
.mdiptly minid s` mixeq`y ,ziprza mixeq`d minid iabl

.ezenk wqt `l ctqda mixeq`d minid iabl mle`
:`xnbd dywnéëä ïðçBé éaø øîà éîe,opgei iax xn` jk ike - ¦¨©©¦¨¨¨¦

,mixeq` mdiptly minid s` ziprza mixeq`d miniyéaø øîàäå§¨¨©©¦
äðLî íúñk äëìä ,ïðçBémy zxkfd `ll dpyna xkfend oick - ¨¨£¨¨¦§¨¦§¨

,exne`ïðúedlibn zkqna dpyn mzq epipye -(.d),ét ìò óà §©©©¦
eøîàLminrty minkgïéîéc÷îonfy] xzq` zlibn z` `exwl ¤¨§©§¦¦

,xc` b"ie a"i `"ia [xc`a e"he c"ia dz`ixwemlerlïéøçàî àìŸ§©£¦
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cvik zeiprz xcq` cenr gi sc ± ipy wxtziprz
åéðôìù úà øåñàìycg y`x iptly mei z` xeq`l ,oqipc `gxi yixn hwp ikdl Ð

:yxtnck ,xq`p did `l ycg y`x meyn i`c .oixeq` odiptl :jenqa `ipzck ,ziprza

.wefig oikixv oi` dxez ixaccéñåé 'øë ïàîëeixg`l s` xn`c ,oizipznc Ð?,ddinza

ziprz zlibnl dl znwen iqei 'xc `ail`c ,ikd i` .opax zwayedryze mixyr Ð

yix hwp ikdc`c lirl zvxzwc ,inp xc`a

jenqd xc`c ,miyly mei epiidc ,oqipc `gxi

,`ed mei dryze mixyrn ,xqg mlerl oqipl

dryze mixyr mei xqinl ira `wc meynÐ

mixyr mei xeq` ied ikd e`lac dil wetiz

,dpenye mixyr xzac mei dil dedc ,dryze

iaxk eixg`ly mei xeq`e 'ek aeh mei `edy

eiptly z` xeq`l ,`gxi yix hwp i`n`e ,iqei?
ïåãéòé àìãcenlzn lhail oikixv edi `ly Ð

.dxeza ewqri `ly odilr xfbpy ,dxezåðéâôä
drey oeyl lk mildza opinbxzn jk .ewrv Ð

dwrve.dpibt oeyl Ðïðéñøâ íéîù éàÐdd`

mze` lr ,miwrev eid `ed jexa yecwdl ,'d

mdl mixne` eide ,zeyw zexfb mdilr exfby

.'eke mkig` `l ike :`ed jexa yecwd iptlàì
øáåòî ùãçì àìà äëøöð,zxaern dpya Ð

ded ik ,`zydc .xqg cg`de xc` ipy da yiy

`ln ipy xc`y`x iptl miyly mei ded Ð

`ly oebk ,xc`l dexarc ,inp i` .oqip ycg

aeh mei meync .miyly mei ycgd d`xp

mixyr `l` xqzin `l ipinye mixyrc

.dryzeøñç ùãç àîéú åìéôà øîà àáøÐ

meil dil xq` ded i`c ,`gxi yixn hwp ikd`e

ipinye mixyr xza meyn iriyze mixyrÐ

dicegl ziprza `l` dil xq` ded `l.ìëã
'åë åéøçàìùxg` meyn xeq`y lk ,xnelk Ð

aeh meictqda `d ,xeq`c `ed ziprza ÐÐ

i`d iedlc ,`gxi yixn hwp ikd`e .xzen

meyn ,mini ipy oia lhen hwpc dryze mixyr

aeh mei iptlc meyn xqzin i`c`l xeni` Ð

'ek eixg`ly lk hwpc i`dc ,ctqda xqzi`Ð

icii` `l` ,ctqda xeq` inp eiptlc meyn e`l

xza meyn dryze mixyr mei xqzilc jixtc

eixg`ly lk ,dil xcdinc `ed dpenye mixyr

.'ekäòùúî àîéìäéôåâ àéðîúåaeh mei Ð

mwezi`c miaeh mini jpdn dil ded `dc ,`ed

cr `gxi yixn :dia aizkck ,`cinz eda

:opiqxb ikd .`ipnz'éðéìèáå àúìéî òì÷éà éàã
àîåé äéì äåäã øåñà äéôåâ àéðîú äòáùì

àéòåáùã éâç áúåúéàã,`zlin rlwi` i`c Ð

el` jez zeprzdl oikixve dxifb xfbp m`y

zeprzdl oze` elhae ,cinzc miaeh mini

.oi`vgl dlhal oi`y ,olekaàéðîú àîåé éúëà
àéòåáùã àâç íåùî øåñàizk` :`iyw i`e Ð

ilhac `zlin rxi` m` elit`e ,dryz `nil

`nw meyn ,diteb `ipnz ,xeq` `ed izk` Ð

e`l !eiptly mei dedc ,`ireay bgc `nei

`p`e ,liha diteb aeh mei `dc ,`ed `kxit

`ireayc `bg azezi`c `nei dinw xefbile mewil?.qepiixeh meia onwl uxzn `peeb i`dke !éîð äòùúå íéøùòrlwin i`c `gxi yixa hwp ikdl ,'ek dkxvp `l lirl dl zvxzc Ð

.'ekéñåé éáøë.xeq` eixg`l oia eiptl oia xn`c Ðøéàî éáøë.xzen eixg`l :ipzwc ,oizipzn mzq Ðïåäá ïåäá øîåì ãåîìú äîctqnl `lc oedzvwne ,oeda d`przdl `lc Ð

.herin rnyn 'oeda' onwl wiicck dl yixc `we .oedaìàåîù øîàå.qxb Ðïåòîù éáøë äëìä.i`d ilek opixngn `le ,edpip opaxcnc Ðéìàá:opiqxb ikd .mkg my Ðøîà éë
äàðòúäì àìãà äëìä ïðçåé éáød`przdl `lc ziprz zlibna miaezkd minic Ðla` .xzen mdiptl s` :xn`c ,xi`n iaxk `le iqei 'xk ,oixzen eixg`le mixeq` odiptl Ð

ctqnl `lc`eiptl :xn`c ,xi`n iaxk `l` ,xeq` eixg`le eiptl [xn`c] iqei iaxk dkld oi`c Ðeixg`l xeq` Ð.xzen Ðéëä ïðçåé éáø øîà éîåiaxk ,xeq` `din eiptlc Ð

.iqeiïéîéã÷î.dpnf mcew e`xwy Ð
ïéøúåî

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

åëìäjexa yecwdl :miny yexit ,opiqxb "miny i`" .dwrve idp oeyl - ebitd - epibtde

mkig` e`l ike - exn` mdle ,mkidl` di` miebd exn`i dnl :oiwrev eid `ed

.'eke epgp`àìdpald d`xp `ly ,xc`l dexarc :yexit - xaern ycgl `l` dkxvp

dryze mixyr i`d ok m`e :yexit .cg`e miyly mei oqip ycg y`x iede miyly mei cr

meic ,oqip g"x iptly mei meyn exqe`l epivn `lª

exqe`l jixhvi` ikd meyn - mizpia wiqtn 'l

.`ipnze mixyr xg`ly mei meyn

åìéàã`gxi yixn dxfb mey - 'eke rlwi` i`

.'eke dil dedc xeq` diteb `ipnz 'eke

i` elit`e ,dryz `nil izk` :qxhpewd dywde

izk` - 'eke mini 'fl `pilhae dxfb mey rlwin

`nei inwnc `nei iedc meyn diteb `ipnz xeq`

`d :qxhpewd uxize !`ireayc `bg azezi`c

opilhan cinzc diteb aeh mein `dc ,`kxit e`l

`nei inw meyn xefbpe mewip `p`e ,dil

onwl opivxzn i`d ike `ireayc `bg ?azezi`c

.qepiixeh meia

áøla` xeq` eiptl xn`c iqei 'xk dkld xn`

xn`c oeik :xn`z m`e - xzen eixg`l

?mixetd iptl oiprzn ep` j`id ,iqei 'xk dkld

`cmewn lkn - ziprz zlibn dlhac meyn i

xn`c `dc :xnel yie !elha `l mixet`e dkepg`

oipicd xnel dvex - elha `l mixete dkepg

.oeda d`przdl `lce ,aeh mei ozeyrl ,mdly

:xnel yi cer .elha - mdiptlc mipica la`

,edcic h"ein lhazpy mixetd iptly meic oeikc

mdly aeh mei elhazpe oda zeyrl oilibx eidy

iptl mrh meyn elhaiy xnel epl yi inp ikd -

iptly mei iab jenqa opixn` inp ikdc ,mixetd

elhac oeikc ,qepiixeh aeh mei iab oke 'eke xepwp

`ad aeh mei meyn exq`i `l - mdly mein

ok enk - mdiptly mei meyn mixeq`c ,mdixg`

meyn lhazp mixetd iptly meic oeikc :inp `kd

mei meyn xq`i `l - zeprzdl xzene envr

.mixetd iptly
dkld
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cvikקעב zeiprz xcqa cenr gi sc ± ipy wxtziprz
úéðòúáå ãôñäá ïéøúåîyxtnck ,dpnf mcew oikxkc dlibn z`ixw xyr dyng ipa Ð

mixtkdy ,xyr dynga ,xyr drax`a ,xyr dylya ,xyrm ipya ,xyr cg`a :mzd

dqipkd meil oinicwn.ziprze ctqda ,dpnf mcew de`xwy mini oze` ,oixzen Ðéðá
øñéîçxqiax`a ixw `we ,oep oa ryedi zenin dneg oitwend mikxk epiidc Ðoebk Ð

`xwp enei oa fextc ,odnr `xwe xtkl jldy

.(`,hi) dlibna opixn`ck ,fextéøù éîÐ

ctqda xyr dyng ipal elit` xyr drax`

.ziprzeäëøöð àì àáø øîàåaezkl Ð

ipal ziprze ctqdd xefbl ziprz zlibna

xyr dyng ipale xyr drax`a xyr drax`

xyr dyngazeidl" `icda aizk `xw `dc Ð

.'ebe "dl`d mixetd ini z` miyerøåñàì àìà
äæá äæ ìù úà(exwc) xyr dyng ipa oebk Ð

.xyr dynga xyr drax` ipae xyr drax`a

øñéáøà éðá.zexiire mixtk ,edpip Ðéø÷ à÷å
øùò äùìùáxyr drax` lgy oebk Ð

.dqipkd meil oinicwne ,zaya iyilyaíåé
àåä øåð÷éðctqda xeq`e ,yxtn onwl Ð

.ziprzeøùò íéðùá åø÷å øùò äòáøà éðá àìà
enicwde ,zaya iriaxa xyr drax` lgy Ð

xyr mipy epiidc dqipkd meil.ñåðééøåèÐ

.dyxtn jenqaøñéãçádrax` zeidl lgy Ð

meil oinicwn mixtke ,zaya cg`a xyr

lr s`c ,dpin rnye .xyr cg` eedc dqipkd

qepiixeh iptly mei `edy abctqda ixy Ð

.ziprzeäéçàå äéòîù`le ,eid miciqg Ð

dix`d elk`y eze`c .md in yxitdid ecir Ð

.dirny `leéëøôéà.qekec Ðñåôôå ñåðééìåì
åéçà.eid mixenb miwicv Ðàé÷ãåìá`id Ð

`xza `aa) `zkec lka opixn`c epiide .cel

cenrl dleki dixa lk oi` cel ibexd :(a,i

eza lr ebxdpy oixne` yie .ocr oba ozvigna

micedid exn`e ,dbexd z`vnpy jln ly

,l`xyi ly odi`pey lr dxfb exfbe ,debxd

,depbxd ep` :exn`e ,l`xyi z` ecte el` ecnre

.'ek enrn m` :cala el`l jlnd bxdeåðáééçúð
äâéøä.oic zia zezin iaiig `hg lr Ðïéìôåéã

mikln ly oiletexhn oke .mixy ipy Ðoeyl Ð

.mixyïéøéæâáb enk ,zelwn Ð.mivr ixifùìù
.ipye iyinge ipy zeiprz Ðäìçúä àéåä äîëå

.o`kn xg`l wiqtn epi`y Ðéáøå àçà éáø
éñåéi`pzc `gxe` e`lc ,edpip i`xen` Ð

.`peeb i`d ik `xnba iierzy`léáø éøáã åæ
øéàî,i`w oizipznc xi`n iax ixac`e Ð

.oinilyn oi` ipzwcíéìùîå äðòúîcr Ð

.dkiyg

àî÷ úåéðòú øãñ êìò ïøãä

'éðúîåìà úåéðòú øãñoey`x 'ta xen`d .

xcq oiprzn micigi dligzay (.i sc)

b''i cr oiprzne oikled xeav jk xg`e zeiprz

:eprp `l m`äðåùàø äòéáøáonf xar m` .

:dfd xcqk oiklede oiprzn minyb ecxi `le dxei ly dpey`x driaxåðùù íéçîö ìáàiepiy e` mileaya mihg eid `ly dy`a dxery zgz geg `vi dhg zgz obdpnn epzypy .

:oda bdep zepexg`d xneg lky zepey`xa elit` cin odilr oirixzn xg`íùâì íùâ ïéá:`id zxeva oniq dipyl dpey`x driax oia .ïìéàì àì ìáà íéçîöì åãøé:'nba yxtn .

úåøòîå ïéçéù úåøåáìzg` xir lre zg` xir lr izxhnde aizkc minyb dilr ecxi `ly :dizyl minyb in zeiqipk zia oleke dxrn i`ne giy i`ne xea i`n yxtn `xza `aaa .

:`id dllwc xihnd `l dzxiagae ef xira xihndy oebk .'ebe xihn` `l
éëä
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äëìä,i`w ycg y`x` - milyne dprzn dkld wqtwc `d :yexit - milyne dprzn

.aizk "dgnye dzyn mei"c ,zeprzdl leki epi` - mixet`e dkepg` i`c

àî÷ úåéðòú øãñ êìò ïøãä

ïéòéøúîelit`e .ok enk oiprzne cin mdilr

oibdep zepexg`d xnegy zepey`xa

oirixznc rnyn oirixznc `d xn`z m`e ea

dze` jenqa 'ipzna yxtl jixv i`n` oiprzne

zerixzn mzqc oeik zrxzne dprzn xird

'x ibelt`l irac meyn xnel yie ediiexz rnyn

:zeprzn `le zerixzn xn`wc `tiqa `aiwr
`l

1

2

øñéîç éða àîéìéà ?úîéà ."úéðòúå ãtñäa ïéøzeî¨¦§¤§¥§©£¦¥©¦¥¨§¥£¥©
úléâîa áéúëäå ?éøL éîe ,øñéaøàa déì eø÷ à÷å§¨¨¥§©§¥©¦¨¥§¨§¦¦§¦©
Ba øNò äMîç íBéå Ba øNò äòaøà íBé" :úéðòz©£¦©§¨¨¨¨§£¦¨¨¨
:àáø øîàå ."ïBäa ãtñéîì àìc ,ïepéà àéøet éîBé¥©¨¦§¨§¦§©§©£©¨¨
ìL úàå äæa äæ ìL úà øBñàì àlà àëøöð àì̈¦§§¨¤¨¤¡¤¤¤§¤§¤¤

.äæa äæ.øñéìúa déì éø÷ à÷å øñéaøà éða ,àlàå ¤§¤§¤¨§¥©§¥©§¨¨¥¥¦§¥©
déì éø÷ à÷å øñéaøà éða ,àlàå !àeä øBð÷éð íBé¦¨§¤¨§¥©§¥©§¨¨¥¥
ãtñäa øzeî" :éðú÷å ,øñéãça déì eø÷ à÷c åàì àlà !àeä ñeðééøeè íBé .øñéøúa¦§¥©§¨¤¨¨§¨¨¥©£¥©§¨¨¥¨§¤§¥

!"úéðòúáeíBé ,àeä ñeðééøè íBé zøîà÷ãe .øñéøúa déì eø÷ à÷å øNò äòaøà éða .àì §©£¦¨§¥©§¨¨¨¨§¨¨¥¦§¥©§¨¨§©§ª§¨
.åéçà äiçàå äéòîL Ba eâøäðå ìéàBä ,eäeìèá éìeha déôeb ñeðééøèïîçð áøc àä ék ª§¨¥©¥©§¦§¤¤§§©§¨©£¦¨¨¦¦¨§©©§¨

ñeðééøeè íBé" :eäì øîà "!àeä ñeðééøeè íBé" :ïðaø déì eøîà .øñéøúa àúéðòz øæb§¨©£¦¨¦§¥©£©¥©¨©§¨£©§§¨
øäðå ìéàBä ,eäeìèá éìeha déôebíBé déì äåäc déì ÷Btéúå ."åéçà äiçàå äéòîL Ba eâ ¥©¥©§¦§¤¤§§©§¨©£¦¨¨¦§¥¥©£¨¥

?øæâðå íe÷éð øBð÷éð íBé íeMî ,eäeìèa déôeb eäéà àzLä :éLà áø øîà !øBð÷éð éðôlL¤¦§¥¦¨£©©©¦¨§¨¦¥©§¦¦¨¥§¦§©
äéä íBéå íBé ìëáe .äéä íéðååé éëøtàî ãçà øBð÷éð" :àéðúc ?ñeðééøeè éàîe ,øBð÷éð éàî©¦¨©§¨§©§¨¦¨¤¨¥¦©§¥§¨¦¨¨§¨¨¨¨

éðîúeëìî äøábLëe ?'äpñîøàå éãéa ìBtz éúîéà' :øîBàå ,íéìLeøéå äãeäé ìò Bãé ó ¥¦¨©§¨¦¨©¦§¥¥¨©¦§¨¦§¤§§¤¨§¤¨§¨©§
ät' :eøîàå ,íéìLeøé éøòùa íeàìúe åéìâøå åéãé úBðBäa eöv÷ ,íeçvðå éàðBîLç úéa¥©§©§¦§¦§§¨¨§©§¨§¨§©£¥§¨©¦§¨§¤

íéìLeøé ìò úBôéðî eéäL íééãéå äåàâa øaãî äéäL¯."'äî÷ð íäa äNòz?ñeðééøeè éàî ¤¨¨§©¥§©£¨§¨©¦¤¨§¦©§¨©¦¥¨¤¨¤§¨¨©§¨
Bnòî íà' :íäì øîà ,àé÷ãeìa åéçà ñBtôe ñeðéìeì úà âBøäì ñeðééøeè LwaLk :eøîà"¨§§¤¦¥§¨©£¤§¨©¨¦§§§¨¨©¨¤¦¥¦
,äéððç úà ìéväL Cøãk éãiî íëúà ìévéå íëéäìà àáé ,ízà äéøæòå ,ìàLéî ,äéððç ìL¤£©§¨¦¨¥©£©§¨©¤¨Ÿ¡Ÿ¥¤§©¦¤§¤¦¨¦§¤¤¤¦¦¤£©§¨
ïééeàøe ,eéä ïéøeîb íé÷écö äéøæòå ,ìàLéî ,äéððç' :Bì eøîà .'øvðãëeáð ãiî äéøæòå ,ìàLéî¦¨¥©£©§¨¦©§©§¤©¨§£©§¨¦¨¥©£©§¨©¦¦§¦¨§¦
òLø BúBàå .Bãé ìò ñð úBNòì éeàøå ,äéä ïeâä Cìî øvðãëeáðe ,ñð íäì úBNòéì eéä̈¥¨¨¤¥§©§¤©¤¤¨¨¨§¨©£¥©¨§¨¨
äzà ïéà íàå .íB÷nì äéìk eðáéiçúð eðàå .Bãé ìò ñð úBNòì éeàø Bðéàå ,àeä èBéãä¤§§¥¨©£¥©¨§¨¦§©©§§¨¨©¨§¦¥©¨
ïéòâBtL BîìBòa íB÷nì Bì Lé úBéøàå ïéaec äaøäå ,íB÷nì Bì Lé íéâøBä äaøä ,eðâøBä§¥©§¥§¦¥©¨§©§¥¦©£¨¥©¨§¨¤§¦
eðéîc òøtéì ãéúòL àlà Eãéa àeä Ceøa LBãwä eðøñî àì àlà .eðúBà ïéâøBäå eðä§§¦¨¤¨Ÿ§¨¨©¨¨§¨§¤¨¤¨¦¦¨©¨¥
úà eòöôe éîBøî éìôBéc eàaL ãò íMî eææ àì :eøîà .ãiî ïâøä ,ïë ét ìò óà .'Eãiî¦¨§©©¦¥£¨¨¦¨¨§Ÿ¨¦¨©¤¨§§¥¥¦¨§¤

."ïéøæéâa BçBî.'åë ,éLéîça älçza øeavä ìò úéðòz ïéøæBb ïéà"éLàøa úéðòz ïéøæBb ïéà §¦§¦¥§¦©£¦©©¦©§¦¨©£¦¦¥§¦©£¦§¨¥
ìL :øîà àçà áø ?äìçúä àéåä änëå ."'åë ,íéLãçáø øîà .úçà :øîà éñà éaø .L ¢¨¦§©¨¨§¨©§¨¨©©¨¨©¨©¦©¦¨©©©¨©©

äpòúî :íéøîBà íéîëç ìáà .ìàéìîb ïaø íeMî øîàL øéàî éaø éøác Bæ :áø øîà äãeäé§¨¨©©¦§¥©¦¥¦¤¨©¦©¨©§¦¥£¨£¨¦§¦¦§©¤
.íéìLîe äpòúî :äëìä :àðeä áøc déîMî àøèeæ øî Løc .íéìLîe©§¦¨©¨§¨¦§¥§©¨£¨¨¦§©¤©§¦

ïøãäãöéë úåéðòú øãñ êìò

øãñãiî ïäéìò ïéòéøúî eðML íéçîö ìáà .äðBLàø äòéáøa øeîàä elà úBiðòz ¥¤©£¦¥¨¨§§¦¨¦¨£¨§¨¦¤¦©§¦¦£¥¤¦¨
àéäL éðtî ïäéìò ïéòéøúî ,íBé íéòaøà íLâì íLb ïéa íéîLb e÷ñtL ïëå§¥¤¨§§¨¦¥¤¤§¤¤©§¨¦©§¦¦£¥¤¦§¥¤¦
ìáà äæìå äæì ,ïéçîvì àìå ïìéàì ,ïìéàì eãøé àì ìáà ,ïéçîvì eãøé .úøBva úkî©©©¤¨§©§¨¦£¨Ÿ¨§§¦¨§¦¨§Ÿ©§¨¦¨¤§¨¤£¨

ì úBøBáì àìíéîLb äéìò eãøé àlL øéò ïëå ,ãiî ïäéìò ïéòéøúî ,úBøòîìå ïéçéL Ÿ§§¦¦§¦§¨©§¦¦£¥¤¦¨§¥¦¤Ÿ¨§¨¤¨§¨¦
,'åâå 'øènz úçà ä÷ìç øéèîà àì úçà øéò ìòå úçà øéò ìò ézøèîäå áéúëc¦§¦§¦§©§¦©¦¤¨§©¦©©Ÿ©§¦¤§¨©©¦¨¥
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תענית. סדר תעניות כיצד - פרק שני דף יח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc ziprz(oey`x meil)

ïéøzeîel` mini,úéðòúå ãtñäaiabl `l` mixetk mpic oi`e ¨¦§¤§¥§©£¦
.dlibnd z`ixw

iax ly ezrc idn dpnn dgikene ,dpynd z` zx`an `xnbd
:`xnbd zxxan .opgeiúîéày mei dfi` itlk -ea `exwl enicwd ¥©

,ziprze ctqda xzeny epipydéì eø÷ à÷å øñéîç éða àîéìéà¦¥¨§¥£¥©§¨¨¥
øñéaøàae"ha `exwl mpicy mikxk ipa itlky xn`p m` - §©§¥©

,c"ia `exwl enicwdeéøL éîe,ctqde ziprza md mixzen ike - ¦¨¥
Ba øNò äòaøà íBé' úéðòz úléâîa áéúkäå[xc`a]äMîç íBéå §¨§¦¦§¦©©£¦©§¨¨¨¨§£¦¨

ïepéà àiøet éîBé ,Ba øNòminkg erawe ,[md mixet ini]àìc ¨¨¥©¨¦§Ÿ
àëøöð àì ,àáø øîàå ,'ïBäa ãtñéîìef dkldìL úà øBñàì àlà §¦§©§§¨©¨¨Ÿ¦§§¨¤¨¤¡¤¤

äæa äæ ìL úàå äæa äæipa lr zexiir ipa ly mixetd mei z` - ¤¨¤§¤¤¤¨¤
mikxkd ipay ixd .zexiird ipa lr mikxk ipa ly z`e mikxkd
.xizdl dlibna dpynd d`a z`fy okzi `le ,c"ia s` mixeq`

àlàål dpynd zpeeky yxtpøñéìúa déì éø÷ à÷å øñéaøà éða- §¤¨§¥©§¥©§¨¨¥¥¦§¥©
s` .b"ia mi`xewe minicwn xy`k c"ia mpicy zexiire mixtk ipa

b"i ixdy ,okzi `l dfàeä øBðwéð íBézlibna xkfend aeh mei - ¦¨
.ctqde ziprza xeq`e ,[oldl `xnba x`azi] ziprzàlàåyxtp §¤¨

l dpynd zpeekyøñéøúa déì éø÷ à÷å øñéaøà éðamixtk ipa - §¥©§¥©§¨¨¥¥¦§¥©
eixdy ,okzi `l df mb .a"ia mi`xewe minicwnyk zexiiríBé

àeä ñeðééøeè.[oldl `xnba x`azi] ctqde ziprza xeq`e §¨
øñéãça déì eø÷ à÷c ,åàì àlàmixtk ipal dpeekd i`ce - ¤¨©§¨¨¥©£¥©

,`"ia `exwl enicwdy zexiireéðz÷åy epipy df mei lre -øzeî §¨¨¥¨
,úéðòzáe ãtñäax`ean `vnp .qepiixeh mei iptl mei `edy s` §¤§¥©©£¦

minid z` mixqe` mpi` ziprza mixeq`d miniy ef dpyn mzqa
iaxk weqti dpyn mzqk wqetd opgei iaxy okzi cvike ,mdiptly

.mdiptly minid z` mixqe` ziprza mixeq`d miniy iqei
:`xnbd daiynàìiaxy okzi mlerl `l` ,ok xnel migxken Ÿ

l dpynd zpeeke ,iqei iaxk wqet opgeieø÷ à÷å øNò äòaøà éða§¥©§¨¨¨¨§¨¨
øñéøúa déì,a"ia `exwl enicwdy zexiire mixtk ipa - ¥¦§¥©

zøîà÷cexc` a"iy ziywdy dne -ñeðééøè íBé ,àeä ñeðééøè íBé §¨¨§©§ª§¨ª§¨
eäeìha éìeha déôeb,df bg elhia minkg -Ba eâøäðå ìéàBä ¥©¥¦§¦§¤¤§

øñéøúa àúéðòz øæb ïîçð áøc àä ék .åéçà äiçàå äéòîLa"ia - §©§¨©£¦¨¨¦¦¨§©©§¨¨©©£¦¨¦§¥©
e ,znieqn dxv zngn ,xc`,ïðaø déì eøîàziprz dz` xfeb cvik ¨§¥©¨¨

`elde df meiaeäì øîà ,àeä ñeðééøeè íBé,ongp axñeðééøeè íBé §¨¨©§§¨
déôeb[envr].åéçà äiçàå äéòîL Ba eâøäðå ìéàBä ,eäeìha éìeha ¥©¥¦§¦§¤¤§§©§¨©£¦¨¨¦

:`xnbd dywndéì ÷etéúåxc` a"ia zeprzdl xeq`l yi oiicr - §¥¥
meyn ,mdiptly mini xqe`d opgei iax zrcldéì äåäc`edy - ©£¨¥

éðôlL íBémei,øBðwéðdxizn dpyndy ezrcl yxtp cvike ¤¦§¥¦¨
:`xnbd daiyn .df meia zeprzdleäéà àzLä ,éMà áø øîà̈©©©¦©§¨¦

eäeìha déôebelhia xc` a"ia didy envr aeh meid z`y zrk - ¥¦§
m`d ,ea drxi`y dxv meyn zeprzdl exizde minkgíBé íeMî¦

øBðwéðeixg`yøæâðå íe÷éð`l` ,ziprz xeqi` ea xefbpe cenrp - ¦¨¥§¦§©
xzen df meia ,mdiptly mini xqe`d iqei iax zrcl s` ,i`ce
dpynd z` cinrdl xyt`e ,ezyecw dlhazpy xg` zeprzdl
`exwl enicwdy zexiire mixtk ipaa ctqde ziprz dxiznd

.mei eze`a
:`xnbd zxxanñeðééøeè éàîe øBðwéð éàîmini eraw dn zngn - ©¦¨©§¨

:`xnbd daiyn .jk e`xwp dn my lre ,miaeh minil el`,àéðúc§©§¨
øBðwéð[mc` my]éëøtàî ãçà[iqkec]ä íéðååéíBéå íBé ìëáe ,äé ¦¨¤¨¥¦©§¥§¨¦¨¨§¨¨

,milyexi lr dnglnd onfaéðî äéäóz`ìò Bãé[cbpk]äãeäé ¨¨¥¦¨©§¨
úéa úeëìî äøábLëe .äpñîøàå éãéa ìBtz éúîéà ,øîBàå ,íéìLeøéå¦¨©¦§¥¥¨©¦§¨¦§¤§§¤¨§¤¨§¨©§¥

éàðBîLçmipeeid lr,íeçvðåe edeqtzeöö÷z`åéãé úBðBäa ©§©§¦§¨§§¨¨
äåàâa øaãî äéäL ät ,eøîàå ,íéìLeøé éøòLa íeàìúe ,åéìâøe©§¨§¨§©£¥§¨©¦§¨§¤¤¨¨§©¥§©£¨

,äî÷ð íäa äNòz ,íéìLeøé ìò úBôéðî eéäL íéãéårawp df xkfle §¨©¦¤¨§¦©§¨©¦¥¨¤¨¤§¨¨
.aeh meil [xc` b"i] mei eze`

éàîmeiñeðééøeè LwaLk eøîà ,ñeðééøeèjlndñeðéìeì úà âBøäì ©§¨¨§§¤¦¥§¨©£¤§¨
àé÷ãeìa åéçà ñetôe,cel -ìàLéî äéððç ìL Bnòî íà ,íäì øîà ©¨¦§§¦¨¨©¨¤¦¥©¤£©§¨¦¨¥

úà ìéväL Cøãk ,éãiî íëúà ìévéå íëéäìà àáé ,ízà äéøæòå©£©§¨©¤¨Ÿ¡Ÿ¥¤§©¦¤§¤¦¨¦§¤¤¤¦¦¤
øvð ãëeáð ãiî äéøæòå ìàLéî äéððçBì eøîà .,miwicv mze`äéððç £©§¨¦¨¥©£©§¨¦¨§©§¤©¨§£©§¨

e ,ñð íäì úBNòéì eéä ïééeàøe ,eéä ïéøeîb íé÷écö äéøæòå ìàLéîenk ¦¨¥©£©§¨©¦¦§¦¨§¦¨¥¨¨¤¥
ok,Bãé ìò ñð úBNòéì éeàøå ,äéä ïeâä Cìî øvð ãëeáðqpd jezny §©§¤©¤¤¨¨¨§¨¥¨¥©¨

enlera hley d"awdy dceie miny my ycwi,åeli`òLø BúBà §¨¨
[dz`]àeä èBéãäqpdn cnli `le ezeryxn ea xefgi `ly ¤§

,dne`nå ,Bãé ìò ñð úBNòéì éeàø Bðéàås`eðàmiwicv eppi` §¥¨¥¨¥©¨§¨
y okziy ,mzenk mixenbíB÷nì äéìk eðáéiçúðzexiar lr ¦§©©§§¨¨©¨

,epiciayäaøäå ,íB÷nì Bì Lé íéâøBä äaøä ,eðâøBä äzà ïéà íàå§¦¥©¨§¥©§¥§¦¥©¨§©§¥
àlà ,eðúBà ïéâøBäå eða ïéòâBtL BîìBòa íB÷nì Bì Lé úBéøàå ïéaec¦©£¨¥©¨§¨¤§¦¨§§¦¨¤¨
,Eãiî eðéîc òøtéì ãéúòL àlà ,Eãéa àeä Ceøa LBãwä eðøñî àìŸ§¨¨©¨¨§¨§¤¨¤¨¦¦¨©¨¥¦¨§

.epbxedl xeq` jl ,dzin miaiig ep` m` s`yïk ét ìò óà`l ©©¦¥
e eaila mdixac eqpkpeàaL ãò íMî eææ àì ,eøîà .ãiî ïâøä£¨¨¦¨¨§Ÿ¨¦¨©¤¨

éìôeéã[mixy ipy]ïéøæéâa BçBî úà eòöôe éîBøî.[zelwn] §§¥¥¦¨§¤§¦§¦
meil [xc` a"i] mei eze` rawp ,mnc raz d"awdy df qp zngne

.aeh
:dpyna epipyïéà ,'åë éLéîça älçúa øeavä ìò úéðòz ïéøæBb ïéà¥§¦©£¦©©¦¦§¦¨©£¦¦¥

'åë íéLãç éLàøa úéðòz ïéøæBbi` eligzd m`e ,mixetae dkepgao §¦©£¦§¨¥¢¨¦
.l`ilnb oax ixac ,oiwiqtn

:`xnbd zxxanäìçúä àéåä änëåaygie eprzi zeiprz dnk - §©¨©§¨©§¨¨
:`xnbd daiyn .zeprzdl eligzdyìL ,øîà àçà áøL.zeiprz ©©¨¨©¨Ÿ

,øîà éqà éaøziprz elit`.úçà ©¦©¦¨©©©
oi` l`ilnb oax xn`y it lr s` xi`n iax xn` ,dpyna epipy
:zwleg dhiy `xnbd d`ian ,oinilyn oi`y did dcen ,oiwiqtn
ïBòîL) ïaø íeMî øîàL øéàî éaø éøác Bæ ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¦§¥©¦¥¦¤¨©¦©¨¦§

ìàéìîb (ïaz` minilyn oi` el` minia miprznyk s`y ¤©§¦¥
,ziprzdàøèeæ øî Løc .íéìLîe äpòúî ,íéøîBà íéîëç ìáà£¨£¨¦§¦¦§©¤©§¦¨©©§¨

äëìä ,àðeä áøc déîMîy minkgk.íéìLîe äpòúî ¦§¥§©¨£¨¨¦§©¤©§¦

ãöéë úåéðòú øãñ êìò ïøãä

åìà úåéðòú øãñ ¯ éùéìù ÷øô
lr mixfeby zeiprzd ipice ixcq ex`azd mincewd miwxta
ipic ex`eai df wxta ,dxeid ipnfa minyb zxivr zngn xeaivd

.zexg` zexv lr mixfeby zeiprz

äðùî
øeîàä elà úBiðòz øãñlirl(:ai .i)zeiprz miprzn dligzay , ¥¤©£¦¥¨¨

wx xn`p ,zexeng zeiprz miprzn eprp `ly xg` wxe zelw
aa minyb zxivrìáà .äðBLàø äòéáølreðML íéçîözxev §§¦¨¦¨£¨§¨¦¤¦

leaiya mihig eid `ly oebk mzlicb,geg `vi dhig zgzy e` mi
ïéòéøúîmiprzneãiî ïäéìòzepexg`d zeiprzd zxnegk ©§¦¦£¥¤¦¨

dxdna mignvd epwezi `l m`y ,minyb zxivra exn`py
.lilk ecqtei

ïëåote`ae÷ñtLdíLb ïéa íéîLbcxiyíLâìcxil dndnznd §¥¤¨§§¨¦¥¤¤§¤¤
jynlïéòéøúî ,íBé íéòaøàoiprzneïäéìò,zexeng zeiprz cin ©§¨¦©§¦¦£¥¤

,úøBva úkî àéäL éðtîmicqtp minybd zwqtd ici lry ¦§¥¤¦©©©¤
.dligzak cer genvl elkei `le ,mignvd

m` okeeãøéie`xk zgpa minybdeãøé àì ìáà ,ïéçîvìdwfga ¨§©§¨¦£¨Ÿ¨§
ie`xk,ïìéàìie`xk dwfga ecxiy e`àìå ïìéàìie`xk zgpa §¦¨§¦¨§Ÿ

,ïéçîvìmd miie`xe dwfga oiae zgpa oia ecxi m` okeæìå äæìä- ©§¨¦¨¤§¨¤
,zepli`le mignvlàì ìáàin mdn ze`lnl die`xd zenka £¨Ÿ

diizyì úBøBáì,ãiî ïäéìò ïéòéøúî ,úBøòîìå ïéçéLxg`ny §§¦¦§¦§¨©§¦¦£¥¤¦¨
.cer ecxi `ly d`xp ,miax minyb ecxie

íéîLb äéìò eãøé àlL øéò ïëåaygpy ,daiaq mixrd lr `l` §¥¦¤Ÿ¨§¨¤¨§¨¦
k ,minyb zxivrl z`fáéúëcz` giken d"awdy qenr z`eapa ¦§¦

daeyza exfg `l oiicre arx mdilr `iady jk lr l`xyiqenr)

(f c'ebe mWBd z` mMn iYrpn ikp` mbe'ìòå úçà øéò ìò ézøèîäå §©¨Ÿ¦¨©§¦¦¤¤©¤¤§¦§©§¦©¦¤¨§©
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קעג cvik zeiprz xcqa cenr gi sc ± ipy wxtziprz
úéðòúáå ãôñäá ïéøúåîyxtnck ,dpnf mcew oikxkc dlibn z`ixw xyr dyng ipa Ð

mixtkdy ,xyr dynga ,xyr drax`a ,xyr dylya ,xyrm ipya ,xyr cg`a :mzd

dqipkd meil oinicwn.ziprze ctqda ,dpnf mcew de`xwy mini oze` ,oixzen Ðéðá
øñéîçxqiax`a ixw `we ,oep oa ryedi zenin dneg oitwend mikxk epiidc Ðoebk Ð

`xwp enei oa fextc ,odnr `xwe xtkl jldy

.(`,hi) dlibna opixn`ck ,fextéøù éîÐ

ctqda xyr dyng ipal elit` xyr drax`

.ziprzeäëøöð àì àáø øîàåaezkl Ð

ipal ziprze ctqdd xefbl ziprz zlibna

xyr dyng ipale xyr drax`a xyr drax`

xyr dyngazeidl" `icda aizk `xw `dc Ð

.'ebe "dl`d mixetd ini z` miyerøåñàì àìà
äæá äæ ìù úà(exwc) xyr dyng ipa oebk Ð

.xyr dynga xyr drax` ipae xyr drax`a

øñéáøà éðá.zexiire mixtk ,edpip Ðéø÷ à÷å
øùò äùìùáxyr drax` lgy oebk Ð

.dqipkd meil oinicwne ,zaya iyilyaíåé
àåä øåð÷éðctqda xeq`e ,yxtn onwl Ð

.ziprzeøùò íéðùá åø÷å øùò äòáøà éðá àìà
enicwde ,zaya iriaxa xyr drax` lgy Ð

xyr mipy epiidc dqipkd meil.ñåðééøåèÐ

.dyxtn jenqaøñéãçádrax` zeidl lgy Ð

meil oinicwn mixtke ,zaya cg`a xyr

lr s`c ,dpin rnye .xyr cg` eedc dqipkd

qepiixeh iptly mei `edy abctqda ixy Ð

.ziprzeäéçàå äéòîù`le ,eid miciqg Ð

dix`d elk`y eze`c .md in yxitdid ecir Ð

.dirny `leéëøôéà.qekec Ðñåôôå ñåðééìåì
åéçà.eid mixenb miwicv Ðàé÷ãåìá`id Ð

`xza `aa) `zkec lka opixn`c epiide .cel

cenrl dleki dixa lk oi` cel ibexd :(a,i

eza lr ebxdpy oixne` yie .ocr oba ozvigna

micedid exn`e ,dbexd z`vnpy jln ly

,l`xyi ly odi`pey lr dxfb exfbe ,debxd

,depbxd ep` :exn`e ,l`xyi z` ecte el` ecnre

.'ek enrn m` :cala el`l jlnd bxdeåðáééçúð
äâéøä.oic zia zezin iaiig `hg lr Ðïéìôåéã

mikln ly oiletexhn oke .mixy ipy Ðoeyl Ð

.mixyïéøéæâáb enk ,zelwn Ð.mivr ixifùìù
.ipye iyinge ipy zeiprz Ðäìçúä àéåä äîëå

.o`kn xg`l wiqtn epi`y Ðéáøå àçà éáø
éñåéi`pzc `gxe` e`lc ,edpip i`xen` Ð

.`peeb i`d ik `xnba iierzy`léáø éøáã åæ
øéàî,i`w oizipznc xi`n iax ixac`e Ð

.oinilyn oi` ipzwcíéìùîå äðòúîcr Ð

.dkiyg

àî÷ úåéðòú øãñ êìò ïøãä

'éðúîåìà úåéðòú øãñoey`x 'ta xen`d .

xcq oiprzn micigi dligzay (.i sc)

b''i cr oiprzne oikled xeav jk xg`e zeiprz

:eprp `l m`äðåùàø äòéáøáonf xar m` .

:dfd xcqk oiklede oiprzn minyb ecxi `le dxei ly dpey`x driaxåðùù íéçîö ìáàiepiy e` mileaya mihg eid `ly dy`a dxery zgz geg `vi dhg zgz obdpnn epzypy .

:oda bdep zepexg`d xneg lky zepey`xa elit` cin odilr oirixzn xg`íùâì íùâ ïéá:`id zxeva oniq dipyl dpey`x driax oia .ïìéàì àì ìáà íéçîöì åãøé:'nba yxtn .

úåøòîå ïéçéù úåøåáìzg` xir lre zg` xir lr izxhnde aizkc minyb dilr ecxi `ly :dizyl minyb in zeiqipk zia oleke dxrn i`ne giy i`ne xea i`n yxtn `xza `aaa .

:`id dllwc xihnd `l dzxiagae ef xira xihndy oebk .'ebe xihn` `l
éëä
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äëìä,i`w ycg y`x` - milyne dprzn dkld wqtwc `d :yexit - milyne dprzn

.aizk "dgnye dzyn mei"c ,zeprzdl leki epi` - mixet`e dkepg` i`c

àî÷ úåéðòú øãñ êìò ïøãä

ïéòéøúîelit`e .ok enk oiprzne cin mdilr

oibdep zepexg`d xnegy zepey`xa

oirixznc rnyn oirixznc `d xn`z m`e ea

dze` jenqa 'ipzna yxtl jixv i`n` oiprzne

zerixzn mzqc oeik zrxzne dprzn xird

'x ibelt`l irac meyn xnel yie ediiexz rnyn

:zeprzn `le zerixzn xn`wc `tiqa `aiwr
`l
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2

øñéîç éða àîéìéà ?úîéà ."úéðòúå ãtñäa ïéøzeî¨¦§¤§¥§©£¦¥©¦¥¨§¥£¥©
úléâîa áéúëäå ?éøL éîe ,øñéaøàa déì eø÷ à÷å§¨¨¥§©§¥©¦¨¥§¨§¦¦§¦©
Ba øNò äMîç íBéå Ba øNò äòaøà íBé" :úéðòz©£¦©§¨¨¨¨§£¦¨¨¨
:àáø øîàå ."ïBäa ãtñéîì àìc ,ïepéà àéøet éîBé¥©¨¦§¨§¦§©§©£©¨¨
ìL úàå äæa äæ ìL úà øBñàì àlà àëøöð àì̈¦§§¨¤¨¤¡¤¤¤§¤§¤¤

.äæa äæ.øñéìúa déì éø÷ à÷å øñéaøà éða ,àlàå ¤§¤§¤¨§¥©§¥©§¨¨¥¥¦§¥©
déì éø÷ à÷å øñéaøà éða ,àlàå !àeä øBð÷éð íBé¦¨§¤¨§¥©§¥©§¨¨¥¥
ãtñäa øzeî" :éðú÷å ,øñéãça déì eø÷ à÷c åàì àlà !àeä ñeðééøeè íBé .øñéøúa¦§¥©§¨¤¨¨§¨¨¥©£¥©§¨¨¥¨§¤§¥

!"úéðòúáeíBé ,àeä ñeðééøè íBé zøîà÷ãe .øñéøúa déì eø÷ à÷å øNò äòaøà éða .àì §©£¦¨§¥©§¨¨¨¨§¨¨¥¦§¥©§¨¨§©§ª§¨
.åéçà äiçàå äéòîL Ba eâøäðå ìéàBä ,eäeìèá éìeha déôeb ñeðééøèïîçð áøc àä ék ª§¨¥©¥©§¦§¤¤§§©§¨©£¦¨¨¦¦¨§©©§¨

ñeðééøeè íBé" :eäì øîà "!àeä ñeðééøeè íBé" :ïðaø déì eøîà .øñéøúa àúéðòz øæb§¨©£¦¨¦§¥©£©¥©¨©§¨£©§§¨
øäðå ìéàBä ,eäeìèá éìeha déôebíBé déì äåäc déì ÷Btéúå ."åéçà äiçàå äéòîL Ba eâ ¥©¥©§¦§¤¤§§©§¨©£¦¨¨¦§¥¥©£¨¥

?øæâðå íe÷éð øBð÷éð íBé íeMî ,eäeìèa déôeb eäéà àzLä :éLà áø øîà !øBð÷éð éðôlL¤¦§¥¦¨£©©©¦¨§¨¦¥©§¦¦¨¥§¦§©
äéä íBéå íBé ìëáe .äéä íéðååé éëøtàî ãçà øBð÷éð" :àéðúc ?ñeðééøeè éàîe ,øBð÷éð éàî©¦¨©§¨§©§¨¦¨¤¨¥¦©§¥§¨¦¨¨§¨¨¨¨

éðîúeëìî äøábLëe ?'äpñîøàå éãéa ìBtz éúîéà' :øîBàå ,íéìLeøéå äãeäé ìò Bãé ó ¥¦¨©§¨¦¨©¦§¥¥¨©¦§¨¦§¤§§¤¨§¤¨§¨©§
ät' :eøîàå ,íéìLeøé éøòùa íeàìúe åéìâøå åéãé úBðBäa eöv÷ ,íeçvðå éàðBîLç úéa¥©§©§¦§¦§§¨¨§©§¨§¨§©£¥§¨©¦§¨§¤

íéìLeøé ìò úBôéðî eéäL íééãéå äåàâa øaãî äéäL¯."'äî÷ð íäa äNòz?ñeðééøeè éàî ¤¨¨§©¥§©£¨§¨©¦¤¨§¦©§¨©¦¥¨¤¨¤§¨¨©§¨
Bnòî íà' :íäì øîà ,àé÷ãeìa åéçà ñBtôe ñeðéìeì úà âBøäì ñeðééøeè LwaLk :eøîà"¨§§¤¦¥§¨©£¤§¨©¨¦§§§¨¨©¨¤¦¥¦
,äéððç úà ìéväL Cøãk éãiî íëúà ìévéå íëéäìà àáé ,ízà äéøæòå ,ìàLéî ,äéððç ìL¤£©§¨¦¨¥©£©§¨©¤¨Ÿ¡Ÿ¥¤§©¦¤§¤¦¨¦§¤¤¤¦¦¤£©§¨
ïééeàøe ,eéä ïéøeîb íé÷écö äéøæòå ,ìàLéî ,äéððç' :Bì eøîà .'øvðãëeáð ãiî äéøæòå ,ìàLéî¦¨¥©£©§¨¦©§©§¤©¨§£©§¨¦¨¥©£©§¨©¦¦§¦¨§¦
òLø BúBàå .Bãé ìò ñð úBNòì éeàøå ,äéä ïeâä Cìî øvðãëeáðe ,ñð íäì úBNòéì eéä̈¥¨¨¤¥§©§¤©¤¤¨¨¨§¨©£¥©¨§¨¨
äzà ïéà íàå .íB÷nì äéìk eðáéiçúð eðàå .Bãé ìò ñð úBNòì éeàø Bðéàå ,àeä èBéãä¤§§¥¨©£¥©¨§¨¦§©©§§¨¨©¨§¦¥©¨
ïéòâBtL BîìBòa íB÷nì Bì Lé úBéøàå ïéaec äaøäå ,íB÷nì Bì Lé íéâøBä äaøä ,eðâøBä§¥©§¥§¦¥©¨§©§¥¦©£¨¥©¨§¨¤§¦
eðéîc òøtéì ãéúòL àlà Eãéa àeä Ceøa LBãwä eðøñî àì àlà .eðúBà ïéâøBäå eðä§§¦¨¤¨Ÿ§¨¨©¨¨§¨§¤¨¤¨¦¦¨©¨¥
úà eòöôe éîBøî éìôBéc eàaL ãò íMî eææ àì :eøîà .ãiî ïâøä ,ïë ét ìò óà .'Eãiî¦¨§©©¦¥£¨¨¦¨¨§Ÿ¨¦¨©¤¨§§¥¥¦¨§¤

."ïéøæéâa BçBî.'åë ,éLéîça älçza øeavä ìò úéðòz ïéøæBb ïéà"éLàøa úéðòz ïéøæBb ïéà §¦§¦¥§¦©£¦©©¦©§¦¨©£¦¦¥§¦©£¦§¨¥
ìL :øîà àçà áø ?äìçúä àéåä änëå ."'åë ,íéLãçáø øîà .úçà :øîà éñà éaø .L ¢¨¦§©¨¨§¨©§¨¨©©¨¨©¨©¦©¦¨©©©¨©©

äpòúî :íéøîBà íéîëç ìáà .ìàéìîb ïaø íeMî øîàL øéàî éaø éøác Bæ :áø øîà äãeäé§¨¨©©¦§¥©¦¥¦¤¨©¦©¨©§¦¥£¨£¨¦§¦¦§©¤
.íéìLîe äpòúî :äëìä :àðeä áøc déîMî àøèeæ øî Løc .íéìLîe©§¦¨©¨§¨¦§¥§©¨£¨¨¦§©¤©§¦

ïøãäãöéë úåéðòú øãñ êìò

øãñãiî ïäéìò ïéòéøúî eðML íéçîö ìáà .äðBLàø äòéáøa øeîàä elà úBiðòz ¥¤©£¦¥¨¨§§¦¨¦¨£¨§¨¦¤¦©§¦¦£¥¤¦¨
àéäL éðtî ïäéìò ïéòéøúî ,íBé íéòaøà íLâì íLb ïéa íéîLb e÷ñtL ïëå§¥¤¨§§¨¦¥¤¤§¤¤©§¨¦©§¦¦£¥¤¦§¥¤¦
ìáà äæìå äæì ,ïéçîvì àìå ïìéàì ,ïìéàì eãøé àì ìáà ,ïéçîvì eãøé .úøBva úkî©©©¤¨§©§¨¦£¨Ÿ¨§§¦¨§¦¨§Ÿ©§¨¦¨¤§¨¤£¨

ì úBøBáì àìíéîLb äéìò eãøé àlL øéò ïëå ,ãiî ïäéìò ïéòéøúî ,úBøòîìå ïéçéL Ÿ§§¦¦§¦§¨©§¦¦£¥¤¦¨§¥¦¤Ÿ¨§¨¤¨§¨¦
,'åâå 'øènz úçà ä÷ìç øéèîà àì úçà øéò ìòå úçà øéò ìò ézøèîäå áéúëc¦§¦§¦§©§¦©¦¤¨§©¦©©Ÿ©§¦¤§¨©©¦¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc ziprz(oey`x meil)

ïéøzeîel` mini,úéðòúå ãtñäaiabl `l` mixetk mpic oi`e ¨¦§¤§¥§©£¦
.dlibnd z`ixw

iax ly ezrc idn dpnn dgikene ,dpynd z` zx`an `xnbd
:`xnbd zxxan .opgeiúîéày mei dfi` itlk -ea `exwl enicwd ¥©

,ziprze ctqda xzeny epipydéì eø÷ à÷å øñéîç éða àîéìéà¦¥¨§¥£¥©§¨¨¥
øñéaøàae"ha `exwl mpicy mikxk ipa itlky xn`p m` - §©§¥©

,c"ia `exwl enicwdeéøL éîe,ctqde ziprza md mixzen ike - ¦¨¥
Ba øNò äòaøà íBé' úéðòz úléâîa áéúkäå[xc`a]äMîç íBéå §¨§¦¦§¦©©£¦©§¨¨¨¨§£¦¨

ïepéà àiøet éîBé ,Ba øNòminkg erawe ,[md mixet ini]àìc ¨¨¥©¨¦§Ÿ
àëøöð àì ,àáø øîàå ,'ïBäa ãtñéîìef dkldìL úà øBñàì àlà §¦§©§§¨©¨¨Ÿ¦§§¨¤¨¤¡¤¤

äæa äæ ìL úàå äæa äæipa lr zexiir ipa ly mixetd mei z` - ¤¨¤§¤¤¤¨¤
mikxkd ipay ixd .zexiird ipa lr mikxk ipa ly z`e mikxkd
.xizdl dlibna dpynd d`a z`fy okzi `le ,c"ia s` mixeq`

àlàål dpynd zpeeky yxtpøñéìúa déì éø÷ à÷å øñéaøà éða- §¤¨§¥©§¥©§¨¨¥¥¦§¥©
s` .b"ia mi`xewe minicwn xy`k c"ia mpicy zexiire mixtk ipa

b"i ixdy ,okzi `l dfàeä øBðwéð íBézlibna xkfend aeh mei - ¦¨
.ctqde ziprza xeq`e ,[oldl `xnba x`azi] ziprzàlàåyxtp §¤¨

l dpynd zpeekyøñéøúa déì éø÷ à÷å øñéaøà éðamixtk ipa - §¥©§¥©§¨¨¥¥¦§¥©
eixdy ,okzi `l df mb .a"ia mi`xewe minicwnyk zexiiríBé

àeä ñeðééøeè.[oldl `xnba x`azi] ctqde ziprza xeq`e §¨
øñéãça déì eø÷ à÷c ,åàì àlàmixtk ipal dpeekd i`ce - ¤¨©§¨¨¥©£¥©

,`"ia `exwl enicwdy zexiireéðz÷åy epipy df mei lre -øzeî §¨¨¥¨
,úéðòzáe ãtñäax`ean `vnp .qepiixeh mei iptl mei `edy s` §¤§¥©©£¦

minid z` mixqe` mpi` ziprza mixeq`d miniy ef dpyn mzqa
iaxk weqti dpyn mzqk wqetd opgei iaxy okzi cvike ,mdiptly

.mdiptly minid z` mixqe` ziprza mixeq`d miniy iqei
:`xnbd daiynàìiaxy okzi mlerl `l` ,ok xnel migxken Ÿ

l dpynd zpeeke ,iqei iaxk wqet opgeieø÷ à÷å øNò äòaøà éða§¥©§¨¨¨¨§¨¨
øñéøúa déì,a"ia `exwl enicwdy zexiire mixtk ipa - ¥¦§¥©

zøîà÷cexc` a"iy ziywdy dne -ñeðééøè íBé ,àeä ñeðééøè íBé §¨¨§©§ª§¨ª§¨
eäeìha éìeha déôeb,df bg elhia minkg -Ba eâøäðå ìéàBä ¥©¥¦§¦§¤¤§

øñéøúa àúéðòz øæb ïîçð áøc àä ék .åéçà äiçàå äéòîLa"ia - §©§¨©£¦¨¨¦¦¨§©©§¨¨©©£¦¨¦§¥©
e ,znieqn dxv zngn ,xc`,ïðaø déì eøîàziprz dz` xfeb cvik ¨§¥©¨¨
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øBðwéðeixg`yøæâðå íe÷éð`l` ,ziprz xeqi` ea xefbpe cenrp - ¦¨¥§¦§©
xzen df meia ,mdiptly mini xqe`d iqei iax zrcl s` ,i`ce
dpynd z` cinrdl xyt`e ,ezyecw dlhazpy xg` zeprzdl
`exwl enicwdy zexiire mixtk ipaa ctqde ziprz dxiznd

.mei eze`a
:`xnbd zxxanñeðééøeè éàîe øBðwéð éàîmini eraw dn zngn - ©¦¨©§¨
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,äî÷ð íäa äNòz ,íéìLeøé ìò úBôéðî eéäL íéãéårawp df xkfle §¨©¦¤¨§¦©§¨©¦¥¨¤¨¤§¨¨
.aeh meil [xc` b"i] mei eze`

éàîmeiñeðééøeè LwaLk eøîà ,ñeðééøeèjlndñeðéìeì úà âBøäì ©§¨¨§§¤¦¥§¨©£¤§¨
àé÷ãeìa åéçà ñetôe,cel -ìàLéî äéððç ìL Bnòî íà ,íäì øîà ©¨¦§§¦¨¨©¨¤¦¥©¤£©§¨¦¨¥
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øvð ãëeáð ãiî äéøæòå ìàLéî äéððçBì eøîà .,miwicv mze`äéððç £©§¨¦¨¥©£©§¨¦¨§©§¤©¨§£©§¨
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ok,Bãé ìò ñð úBNòéì éeàøå ,äéä ïeâä Cìî øvð ãëeáðqpd jezny §©§¤©¤¤¨¨¨§¨¥¨¥©¨

enlera hley d"awdy dceie miny my ycwi,åeli`òLø BúBà §¨¨
[dz`]àeä èBéãäqpdn cnli `le ezeryxn ea xefgi `ly ¤§

,dne`nå ,Bãé ìò ñð úBNòéì éeàø Bðéàås`eðàmiwicv eppi` §¥¨¥¨¥©¨§¨
y okziy ,mzenk mixenbíB÷nì äéìk eðáéiçúðzexiar lr ¦§©©§§¨¨©¨

,epiciayäaøäå ,íB÷nì Bì Lé íéâøBä äaøä ,eðâøBä äzà ïéà íàå§¦¥©¨§¥©§¥§¦¥©¨§©§¥
àlà ,eðúBà ïéâøBäå eða ïéòâBtL BîìBòa íB÷nì Bì Lé úBéøàå ïéaec¦©£¨¥©¨§¨¤§¦¨§§¦¨¤¨
,Eãiî eðéîc òøtéì ãéúòL àlà ,Eãéa àeä Ceøa LBãwä eðøñî àìŸ§¨¨©¨¨§¨§¤¨¤¨¦¦¨©¨¥¦¨§

.epbxedl xeq` jl ,dzin miaiig ep` m` s`yïk ét ìò óà`l ©©¦¥
e eaila mdixac eqpkpeàaL ãò íMî eææ àì ,eøîà .ãiî ïâøä£¨¨¦¨¨§Ÿ¨¦¨©¤¨

éìôeéã[mixy ipy]ïéøæéâa BçBî úà eòöôe éîBøî.[zelwn] §§¥¥¦¨§¤§¦§¦
meil [xc` a"i] mei eze` rawp ,mnc raz d"awdy df qp zngne

.aeh
:dpyna epipyïéà ,'åë éLéîça älçúa øeavä ìò úéðòz ïéøæBb ïéà¥§¦©£¦©©¦¦§¦¨©£¦¦¥

'åë íéLãç éLàøa úéðòz ïéøæBbi` eligzd m`e ,mixetae dkepgao §¦©£¦§¨¥¢¨¦
.l`ilnb oax ixac ,oiwiqtn

:`xnbd zxxanäìçúä àéåä änëåaygie eprzi zeiprz dnk - §©¨©§¨©§¨¨
:`xnbd daiyn .zeprzdl eligzdyìL ,øîà àçà áøL.zeiprz ©©¨¨©¨Ÿ

,øîà éqà éaøziprz elit`.úçà ©¦©¦¨©©©
oi` l`ilnb oax xn`y it lr s` xi`n iax xn` ,dpyna epipy
:zwleg dhiy `xnbd d`ian ,oinilyn oi`y did dcen ,oiwiqtn
ïBòîL) ïaø íeMî øîàL øéàî éaø éøác Bæ ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¦§¥©¦¥¦¤¨©¦©¨¦§

ìàéìîb (ïaz` minilyn oi` el` minia miprznyk s`y ¤©§¦¥
,ziprzdàøèeæ øî Løc .íéìLîe äpòúî ,íéøîBà íéîëç ìáà£¨£¨¦§¦¦§©¤©§¦¨©©§¨

äëìä ,àðeä áøc déîMîy minkgk.íéìLîe äpòúî ¦§¥§©¨£¨¨¦§©¤©§¦

ãöéë úåéðòú øãñ êìò ïøãä

åìà úåéðòú øãñ ¯ éùéìù ÷øô
lr mixfeby zeiprzd ipice ixcq ex`azd mincewd miwxta
ipic ex`eai df wxta ,dxeid ipnfa minyb zxivr zngn xeaivd

.zexg` zexv lr mixfeby zeiprz

äðùî
øeîàä elà úBiðòz øãñlirl(:ai .i)zeiprz miprzn dligzay , ¥¤©£¦¥¨¨

wx xn`p ,zexeng zeiprz miprzn eprp `ly xg` wxe zelw
aa minyb zxivrìáà .äðBLàø äòéáølreðML íéçîözxev §§¦¨¦¨£¨§¨¦¤¦

leaiya mihig eid `ly oebk mzlicb,geg `vi dhig zgzy e` mi
ïéòéøúîmiprzneãiî ïäéìòzepexg`d zeiprzd zxnegk ©§¦¦£¥¤¦¨

dxdna mignvd epwezi `l m`y ,minyb zxivra exn`py
.lilk ecqtei

ïëåote`ae÷ñtLdíLb ïéa íéîLbcxiyíLâìcxil dndnznd §¥¤¨§§¨¦¥¤¤§¤¤
jynlïéòéøúî ,íBé íéòaøàoiprzneïäéìò,zexeng zeiprz cin ©§¨¦©§¦¦£¥¤

,úøBva úkî àéäL éðtîmicqtp minybd zwqtd ici lry ¦§¥¤¦©©©¤
.dligzak cer genvl elkei `le ,mignvd

m` okeeãøéie`xk zgpa minybdeãøé àì ìáà ,ïéçîvìdwfga ¨§©§¨¦£¨Ÿ¨§
ie`xk,ïìéàìie`xk dwfga ecxiy e`àìå ïìéàìie`xk zgpa §¦¨§¦¨§Ÿ

,ïéçîvìmd miie`xe dwfga oiae zgpa oia ecxi m` okeæìå äæìä- ©§¨¦¨¤§¨¤
,zepli`le mignvlàì ìáàin mdn ze`lnl die`xd zenka £¨Ÿ

diizyì úBøBáì,ãiî ïäéìò ïéòéøúî ,úBøòîìå ïéçéLxg`ny §§¦¦§¦§¨©§¦¦£¥¤¦¨
.cer ecxi `ly d`xp ,miax minyb ecxie

íéîLb äéìò eãøé àlL øéò ïëåaygpy ,daiaq mixrd lr `l` §¥¦¤Ÿ¨§¨¤¨§¨¦
k ,minyb zxivrl z`fáéúëcz` giken d"awdy qenr z`eapa ¦§¦

daeyza exfg `l oiicre arx mdilr `iady jk lr l`xyiqenr)

(f c'ebe mWBd z` mMn iYrpn ikp` mbe'ìòå úçà øéò ìò ézøèîäå §©¨Ÿ¦¨©§¦¦¤¤©¤¤§¦§©§¦©¦¤¨§©
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xcde"קעד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc ziprz(ipy meil)

øéòä dúBàmybd da cxi `lyìëå ,úòøúîe äpòúîmixrd ¨¨¦¦§©¨©§©©§¨
,úBòéøúî àìå úBpòúî äéúBáéáñdxfbp mdilr `l mpn`y §¦¤¨¦§©§Ÿ©§¦

d`eaz mda zepwl e`eai xird dze` ipay jezn mle` ,dxifbd
.xeqgn mda s` didi,øîBà àáé÷ò éaødaiaq mixrdúBòéøúî ©¦£¦¨¥©§¦

.úBpòúî àìå§Ÿ¦§©
øác da LiL øéò ïëå,dtibn -úìBtî Bàdizeneg miltepy - §¥¦¤¥¨¤¤©¤

,miwfgd dipiipaeäéúBáéáñ ìëå ,úòøúîe äpòúî øéòä dúBà¨¨¦¦§©¨©§©©§¨§¦¤¨
.úBpòúî àìå úBòéøúî ,øîBà àáé÷ò éaø .úBòéøúî àìå úBpòúî¦§©§Ÿ©§¦©¦£¦¨¥©§¦§Ÿ¦§©

:dpynd zxxanøác eäæéàzx`an .xac df ixd mizn dnka - ¥¤¤¤
:dpyndéìâø úBàî Lîç äàéöBnä øéòze`n yng da mixcy - ¦©¦¨£¥¥©§¦
,miyp`ìL äpnî eàöéåìLa íéúî äLäæ øçà äæ íéîé äLmc` - §¨§¦¤¨§Ÿ¨¥¦¦§¨¨¦¤©©¤

,mei lka cg`ïàkî úBçt .øác äæ éøäe` ,miyp` zegt ezn - £¥¤¤¤¨¦¨
,mini dylya `l j` miyp` dyly ezny.øác äæ ïéà¥¤¤¤

ìòzexvïéòéøúî elàoiprzneíB÷î ìëa,odilr mirneyyìò ©¥©§¦¦§¨¨©
ïBôcMä,d`eazd z` zlwlwnd zigxfn gex -ïB÷øiä ìòåileg - ©¦¨§©©¥¨

,mc` ipa ly mtebaìéñçä ìòå äaøàä ìòåmiabg ipin - §©¨©§¤§©¤¨¦
,d`eazd z` milke`yäòø äiçä ìòå,mc`d z` zbxedyìòå §©©©¨¨¨§©

áøçä,mc` ipa bexdl mikledd miliig -äéìò ïéòéøúîlk lr - ©¤¤©§¦¦¨¤¨
,el` zexvn zg`úëläî äkî àéäL éðtîdlelre ,zhytzn - ¦§¥¤¦©¨§©¤¤
.mewn lkl ribdl
íéð÷æ eãøiL äNòîíäéøòì íéìLeøéî,l`xyi ux`ayúéðòz eøæâå ©£¤¤¨§§¥¦¦¨©¦§¨¥¤§¨§©£¦

äàøpL ìòelceby dcy ly ohw ghyaøepz ét àìîkzknïBôcL ©¤¦§¨¦§Ÿ¦©¦¨
øáòa úB÷Bðéz éðL íéáàæ eìëàL ìò úéðòz eøæb ãBòå .ïBì÷Làa§©§§§¨§©£¦©¤¨§§¥¦§¥¦§¥¤

eìëàL ìò àì ,øîBà éñBé éaø .ïcøiä,exfb zewepiz mia`fìò àlà ©©§¥©¦¥¥Ÿ©¤¨§¤¨©
eàøpLjixv xira ze`xdl mkxc oi`e xg`ny ,xira mia`fd ¤¦§

.jk lr zexzdl
ìòzexvïéòéøúî elàs`íéøëð äeôéwäL øéò ìò ,úaLamgldl ©¥©§¦¦§©¨©¦¤¦¦¨¨§¦

,dnrøäð Bà,mizade zecyd z` sehyl jlede eizecb lr dlry ¨¨
úôøhénä äðéôqä ìòå[zlhlhin]íia.rahidl zcnereéñBé éaø §©©§¦¨©¦¨¤¤©¨©¦¥

,øîBàwx zaya odilr rixzdl xzenäøæòìmc` ipal `exwl - ¥§¤§¨
,mzxfrl e`eaiyä÷òöì àìåeppi`y itl ,jk lr lltzdl - §Ÿ¦§¨¨

.dlitzd lirezy migehaøácä ìò óà ,øîBà éðîézä ïBòîL¦§©¦§¦¥©©©¤¤
,zaya mirixzníéîëç Bì eãBä àìå.lega s` jk lr erixziy §Ÿ£¨¦

øeavä ìò àáz àlL äøö ìk ìòxeaivd lr dlilg d`ay - ©¨¨¨¤Ÿ¨Ÿ©©¦
,[xedp ibq oeyl dhwp dpynde]ïäéìò ïéòéøúî,zexvevgaõeç ©§¦¦£¥¤

íéîLb áBøîgxeh mda yie mkxev ickn xzei ecxiy minybn - ¥§¨¦
.daeh aex lr oirixzn oi`e mlerl daeh minybdy itl ,zeixal

äNòîzxeva zpyaeãøiL ìltúä ,ìbònä éðBçì Bì eøîàL ©£¤¤¨§§¦©§©¥¦§©¥¤¥§
.íéîLb,aexl minyb ecxie ezlitz lawzzy geha didy oeikne §¨¦¥

íéçñt éøepz eñéðëäå eàö ,íäì øîà,mizal zexvgd onìéáLa ¨©¨¤§§©§¦©¥§¨¦¦§¦
e÷Bné àlLly eidy oeik ,zcxl micizry minybd aexn egni - ¤Ÿ¦

.qxgäâeò âò ,äNò äî .íéîLb eãøé àìå ìltúärwxwa myx - ¦§©¥§Ÿ¨§§¨¦¤¨¨¨¨
,lebir zxevéða ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîàå ,dëBúa ãîòåeîN E §¨©§¨§¨©§¨¨¦¤¨¨¤¨

éðôì úéa ïák éðàL éìò íäéðtE,zeyx `la `veie qpkpyòaLð §¥¤¨©¤£¦§¤©¦§¨¤¦§©
ïàkî ææ éðéàL ìBãbä EîLa éðàdf lebir jezn -ìò íçøzL ãò £¦§¦§©¨¤¥¦¨¦¨©¤§©¥©

éðaE.minyb ecxieïéôhðî íéîLb eìéçúä,zetih zetih micxei - ¨¤¥¦§¦§¨¦§©§¦
øîà,lbrnd ipegézìàL Ck àì,minybd lr izywiaykàlà ¨©Ÿ¨¨©§¦¤¨

úBøòîe ïéçéL úBøBa éîLbmilekie rtya micxeiy minyb - ¦§¥¦¦§¨
.mina zexead z` ze`lnlóòæa ãøéì eìéçúä,i`cn wfega - ¦§¦¥¥§©©

øîà,lbrnd ipegäáãðe äëøa ïBöø éîLb àlà ,ézìàL Ck àì ¨©Ÿ¨¨©§¦¤¨¦§¥¨§¨¨§¨¨
.dti oira micxeiyïð÷éúk eãøéewqt `le ,rvenne ie`x ote`a - ¨§§¦§¨

bd,mikenpd zenewna mind eaxzde cxil minyìàøNé eàöiL ãò©¤¨§¦§¨¥
úéaä øäì íéìLeøéîmilyexi lkn deab `edyeàa .íéîLbä éðtî ¦¨©¦§©©©¦¦§¥©§¨¦¨

Bì eøîàå,lbrnd ipeglíäéìò zìltúäL íLkminybd lr - §¨§§¥¤¦§©©§¨£¥¤
ïáà úéçîð íà eàøe eàö ,íäì øîà .ïäì eëìiL ìltúä Ck ,eãøiL¤¥§¨¦§©¥¤¥§¨¤¨©¨¤§§¦¦§¥¤¤

ïéòBhäi`ven eid da dlecbd oa`d z` minybd eqik m` - ©¦

,dzeqkl mileki minybd oi`y ,e`vny lr mifixkn zeca`d
.daeh aex wiqtdl ywal oi`y xnele mzegcl oiekzdeBì çìL̈©

çèL ïa ïBòîL,el xn`e ,oic zia a` didyäzà éðBç àìîìà ¦§¤¤©¦§¨¥¦©¨
,zeaiygae dlecba jny `viyéìò éðøæBb,éecéð Egixhdy itl §©¦¨¤¦

.'izl`y jk `l' xn`e minrt dnk mewnd iptläNòà äî ìáà£¨¨¤¡¤
àhçúî äzàL Cì`heg -å íB÷nä éðôìok it lr s`Eì äNBò ¨¤©¨¦§©¥¦§¥©¨§¤§

ðBöøåéáà ìò àhçúî àeäL ïák ,Eéìòå ,BðBöø Bì äNBòåáeúkä E §§§¤¤¦§©¥©¨¦§¤§§¨¤©¨
øîBà(dk bk ilyn)éáà çîNé'.'EzãìBé ìâúå Enàå C ¥¦§©¨¦§¦¤§¨¥©§¤

:ziprzd meia minyb ecxiyk dkldd zx`an dpyndeéä ('éðúî)¨
íéîLb íäì eãøéå ïépòúîm` ,ziprzd rvn`aänçä õpä íãB÷ ¦§©¦§¨§¨¤§¨¦¤¨¥©©¨

,ecxieîéìLé àì,mdilr dlg `l oiicry ,dlild cr ziprzd z` Ÿ©§¦
ecxi m`eänçä õpä øçàì,ziprzd dlg xakyeîéìLé.dze`éaø §©©¨¥©©¨©§¦©¦

,øîBà øæòéìàecxi m`,eîéìLé àì úBöç íãB÷onf zevg cry ¡¦¤¤¥¤£Ÿ©§¦
dlgdy aygp `l oiicr f` cr elk` `ly s`e ,`ed dlik`

ecxi m`e ,mziprzúBöç øçàì,ecrq `le dlik`d onf xar xaky §©©£
.eîéìLé©§¦

:df oipra dyrn dpynd d`ianãeìa úéðòz eøæbL äNòîlr ©£¤¤¨§©£¦§
,minyb ecxi `lyéaø íäì øîà ,úBöç íãB÷ íéîLb íäì eãøéå§¨§¨¤§¨¦¤£¨©¨¤©¦

íBé eNòå eúLå eìëàå eàöéå ,áBè íBé eNòå eúLe eìëàå eàö ,ïBôøè©§§§¦§§©£§¨§§¨§§¨§¨
ìBãbä ìlä eàø÷å íéaøòä ïéa eàáe ,áBèidl`l EcFd' xenfn `edy ¨¥¨©§©¦§¨§©¥©¨¥Ÿ¥

'midl`d(elw mildz)ea xn`py ,(dk weqt),'xUA lkl mgl ozp' ¨¡Ÿ¦Ÿ¥¤¤§¨¨¨
dixa lkl oefn ozepd 'd ly ezlecb `idy(.giw migqt).

àøîâ
:dpyna epipy.äðBLàø äòéáøa øeîàä elàä úBiðòz øãñ¥¤©£¦¨¥¨¨¦§¦¨¦¨

:`xnbd dywnéäðéîøe,`ziixaa epipyy dnnäðBLàø äòéáø §¦§¦§¦¨¦¨
äiðLewx dpyna epyp odizyììBàLoiicre ,'xhne lh oze' oda §¦¨¦§

driaxe ,minyb mda ecxi `l m` miprzn oi`úéLéìLf"ia dpnfy §¦¦
dxn`p oeeygxnúBpòúäìel` mixace .minyb da ecxi `l m` §¦§©

driaxa xak minyb ecxi `l m`y dpyna x`eanl mixzeq
.miprzn dpey`x

:`xnbd zvxznøîà÷ éëä ,äãeäé áø øîà,dpyna `pzdøãñ ¨©©§¨¨¦¨¨©¥¤
éúîéà ,øeîàä úBiðòz,dyrpäiðLe äðBLàø äòéáø äàöiL ïîæa ©£¦¨¨¥¨©¦§©¤¨§¨§¦¨¦¨§¦¨

úéLéìLe'dxei' z`xwpd zg` driaxa zellkp olekyeãøé àìå §¦¦§Ÿ¨§
énð éà ,eçîö àìå eòøæå ,äðBLàø äòéáøa íéîLb eãøé ìáà ,íéîLb§¨¦£¨¨§§¨¦¦§¦¨¦¨§¨§§Ÿ¨§¦©¦

,epzLðå eøæçå eçîö,d`eazd zgz xg` gnv dlryïéòéøúî ¨§§¨§§¦§©©§¦¦
ãiî ïäéìò.ziprzae dlitza £¥¤¦¨

:mignvd epzyp oica dtqed,ïîçð áø øîàpipyy dnepzpyna e ¨©©©§¨
`ed ,mirixzn epzypayà÷åcok` m`,epzLðlirezy okzie ©§¨¦§©

,mzencwl exfgiy dlitzdìáàm`eLáéeyai m` s` ,mignvd £¨¨§
,miwc oiicr mdykàìixde dlitza zlrez oi` aeyy ,erixzi Ÿ

.`ey zlitz `id
:`xnbd dywn,àèéLtixdïðz epzLð:`xnbd zvxzn .eyai `le §¦¨¦§©§©

ïe÷àc ,àëéøö àì,eyaiy xg`l dpwa zelrl mignvd elgdy - Ÿ§¦¨§©
,`ed yecigdeàúð÷à ,àîéúc eäîdpwa dilrd -àéä àúléî- ©§¥¨¨©§¨¦§¨¦

exfgi eyaiizdy s`y dlitzd lireze ,`ed oewiz xac
,mzginvlïì òîLî÷lirez `l xake oewiz df oi`y ongp ax ¨©§©¨

.dlitzd
:dpyna epipy'eë íLâì íLb ïéa íéîLb e÷ñtL ïëåmei mirax` §¥¤¨§§¨¦¥¤¤§¤¤

.zxeva zkn `idy iptn odilr oirixzn
:`xnbd zl`eyéàîdf `xwp recn -,'úøBva úkî'oi` dzr ixd ©©©©¤

:`xnbd zx`an .zxeva,áø øîà äãeäé áø øîàdpynd zpeek ¨©©§¨¨©©
`idy,úøBva éãéì äàéánä äkî.zxeva icil e`eai seqay xnelk ©¨©§¦¨¦¥©¤

:arx zknl zxeva zkn oia weligd zx`an `xnbdáø øîà̈©©
àøäpà àøäð ,ïîçðxiardl ozip j` ,d`eaz oi` zg` xirayk - ©§¨©£¨©©£¨

,xdpd jxc zxg` xirn d`eaz dil`
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cvik zeiprz xcq` cenr hi sc ± iyily wxtziprz
:opiqxb ikdúåòéøúî àìå úåðòúî äéúåáéáñ ìëå úòøúîå äðòúî øéòä äúåàjkitle Ð

didie xird dze`a d`eazd zepwl jlz minyb dilr ecxi `ly xird dze`y ,zeprzn

.arx daúìåôî åà.gexa oiltep mizade dizenegy Ðíå÷î ìëá íéòéøúîe`xi m` Ð

`intq`alaaa ,laaa oirixzn Ðiptn :`tiqa `nrh ipzwck `intq`a oirixzn Ð

`id cg` mewna m` ,zkldn dkn `idyÐ

`az `ly ick ,oirneyd lk dilr oirixzn

.odilrïåôãù.ze`eaza Ðïå÷øé.ileg Ðäéç
äòø.mc` ipa zlkyn Ðáøçzeliig Ð

.mewn lka zigydle bexdl oikleddøåðú àìî
.`xnba yxtn Ðíäéøòì.l`xyi ux`a Ð

ïåì÷ùàá.mizylt ux`a Ðíéáàæ åìëàù ìòå
.`id zkldn dkne ,drx dig `idy Ðåàøðù

.xira e`ae Ðïéòéøúî."eppr"a ÐúôøåèîäÐ

dvia oeylne ,(`,gk zekxa) `aa` sxh oeyln

yxtnck .'ek (c dpyn a wxt zeicr) dtexh

.(`,ci) dlrnly wxtaéðîéúä ïåòîùÐ

id dpnzn.dàáú àìù.hwp `ilrn `pyil Ð

íéîùâ áåøîzg` xir lr dcxiy oebk e`l Ð

odizy i`ce myy ,dcxi `l zg` xir lre

"xhnz" (a,e lirl) dcedi ax xn`ck ,dllwl

,ecxi xak `l` .d`eaz lwlwny ,xhn mewn Ð

oilwlwn opi` la` ,mc` ipal md gxehe

oi` dnl `xnba yxtn `nrhe .ze`eaz

.oirixzníéçñô éøåðúlye ,zexvga mdy Ð

.minyba eweni `ly oze` oilhlhne ,od qxg

úåøåá éîùâ.zexea ze`lnl minyb retiy Ð

úåáãðå.dti oire oevx Ðïéòåèä ïáàoa` Ð

el dca`y in lke ,milyexia dzid oireh

.(a,gk) `rivn `aaa .'ek dcia`úåãðìlr Ð

.axd ceakàèçúîgnyi" f"rla y"iitxet* Ð

."jzclei lbze jn`e jia`àøîâäòéáø
ìåàùì äéðùå äðåùàøecxi `ly it lr s`y Ð

dipya `le dpey`xa `l minybeid `l Ð

xcq :ipzwc ,'ipzn oiiywe .oil`ey `l` oiprzn

`ziixae ,dpey`x driaxa xen`d el` zeiprz

.iccd` Ð'åë øîà÷ éëädriax oebke Ð

dil ixw dxei ilekc ziyilye dipy dpey`x

.izrny jk ,driaxåðúùð à÷åãepzyp ikc Ð

dilr lltzdl jixvc ,cin oirixznc `ed i`ce

.opwzk iteia xifgiyåùáé ìáà,jixv `l Ð

.`ey zltz `ede .lirei `l jli`e o`knc

oiwc oiicr oihg odyk eyai elit`ikd elit` Ð

:opiqxb ikd .oirixzn `làì ïðú åðù àèéùô
.'åë àîéúã åäî ïå÷àã àëéøöïå÷àãelry Ð

.eyaiizpy xg`l hrn epwzpy ,dpwaåäî
àéä àúìéî àúð÷à àîéúãepwzpe li`edc Ð

lltzi m` ,hrnol rnyn `w .mdl liren Ð

la` :xg` oeyl .`zlin e`l `pw`c ongp ax

`l eyai.oixfeg `linnc Ðïå÷àã àëéøö àì
`zlin `zpw` `nizc edn .dpwa elry Ð

lk elya `l oiicre dpwa elry oeikc ,`id

okxvoirixzn `l i` ,i`ce Ð,ilcb `l ez Ð

ab lr s`c ,`id `zlin e`lc ol rnynw

.ith ilcb izk` oew`càúøåöá àøäðà àøäðÐ

,zexg` zexiira yie ,zg` xira d`eaz oi`ya

.dpitqa xdp jxc dfl dfn `iadl xyt`e
àúøåöá
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àì,`id `zlin `zpw` :`nizc edn .eyaiizp dpwa elry xg`l :yexit - oew`c `kixv

ol rnyn `w ,drxzd irail - mkxev lk elyazp `le dpwa elre li`edc :yexit

.`id `zlin e`lcàøäðdaxd yie ,xira d`eaz oi`ya :(ikd) yexit - `zxeva `xdp`

oilekiy xg`ne ,arx ixwn `le ,zxeva ixwn epiid - efl efn `iadl oilekie ,zexiir x`ya

.`xirf `gxh `l` `kilc ,xdpd ici lr `iadl

.oirixzn oi` - dfk hren xacn :xnelk ,i`dne

`ivedl jixvy :yexit - `zpicn` `zpicn

- miqeqe mixeng ici lr zxg` dpicnl dpicnn

jk lk rtya `iadl xyt` i`c ,oirixzn f`e

xnelk .`xdp` `xdp :xg` oeyl .zepitqa enk

.o`kl xg` xdp aqdl jixve ,df xdpd yai m`

xg`d xdpd lcbiy cr oizndl jixv :inp i`

`zpicn .oirixzn `le ,zxeva df - o`ka `aie

,xird efay zexdpd lk eyai m` ,`zpicn`

:dywe .`ptk - zxg` xirn min `iadl oikixve

ipzwc ,oiprzn zxeva`c rnyn oizipznac

yie !zxeva zkn `idy iptn odilr oirixzn

,`ptkc enk ied oizipznc zxeva zknc :xnel

e ,geg `vi dhg zgzy izyxit xy`kikd meyn

- zxeva wx epi` oiicrc ab lr s` ,oirixzn

`l izk`c ab lr s` ,oirixzn arx eteqe li`ed

zkn lr oirixzn oi` mlerl la` .`ptk eed

xn`w ikdle .arx icil `al ivn `l i` ,zxeva

,`zxeva ik `l` ied `lc ,`xdp` `xdpc `kd

.oirixzn `le
`pxidp
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úBpòúî äéúBáéáñ ìëå ,úòøúîe äpòúî øéòä dúBà¨¨¦¦§©¨©§©©§¨§¦¤¨¦§©
àìå úBòéøúî :øîBà àáé÷ò éaø .úBòéøúî àìå§Ÿ©§¦©¦£¦¨¥©§¦§Ÿ
dúBà ,úìBtî Bà øác da LiL øéò ïëå .úBpòúî¦§©§¥¦¤¥¨¤¤©¤¨
àìå úBpòúî äéúBáéáñ ìëå ,úòøúîe äpòúî øéòä̈¦¦§©¨©§©©§¨§¦¤¨¦§©§Ÿ
.úBpòúî àìå úBòéøúî :øîBà àáé÷ò éaø .úBòéøúî©§¦©¦£¦¨¥©§¦§Ÿ¦§©
eàöéå ,éìâø úBàî Lîç äàéöBnä øéò ?øác eäæéà¥¤¤¤¦©¦¨£¥¥©§¦§¨§

ìL äpnîìLa íéúî äLäæ øçà äæ íéîé äL¯ ¦¤¨§¨¥¦¦§¨¨¦¤©©¤
.øác äæ ïéà ,ïàkî úBçt .øác äæ éøäelà ìò £¥¤¤¤¨¦¨¥¤¤¤©¥

ìòå ,ïB÷øiä ìòå ,ïBôcMä ìò :íB÷î ìëa ïéòéøúî©§¦¦§¨¨©©¦¨§©©¥¨§©
.áøçä ìòå ,äòø äiçä ìòå ,ìéñçä ìòå ,äaøàä̈©§¤§©¤¨¦§©©©¨¨¨§©©¤¤

.úëläî äkî àéäL éðtî ,äéìò ïéòéøúîäNòî ©§¦¦¨¤¨¦§¥¤¦©¨§©¤¤©£¤
ìò úéðòz eøæâå ,íäéøòì íéìLeøéî íéð÷æ eãøiL¤¨§§¥¦¦¨©¦§¨¥¤§¨§©£¦©
eøæb ãBòå .ïBì÷Làa ïBôcL øepú ét àìîk äàøpL¤¦§¨¦§Ÿ¦©¦¨§©§§§¨§
.ïcøiä øáòa úB÷Bðéú éðL íéáàæ eìëàL ìò úéðòz©£¦©¤¨§§¥¦§¥¦§¥¤©©§¥
ìò .eàøpL ìò àlà ,eìëàL ìò àì :øîBà éñBé éaø©¦¥¥Ÿ©¤¨§¤¨©¤¦§©
Bà íéøëð äeôéwäL øéò ìò :úaMa ïéòéøúî elà¥©§¦¦©©¨©¦¤¦¦¨¨§¦
:øîBà éñBé éaø .íia úôøhénä äðéôqä ìòå ,øäð̈¨§©©§¦¨©¦¨¤¤©¨©¦¥¥

à :øîBà éðîézä ïBòîL .ä÷òöì àìå ,äøæòì.íéîëç Bì eãBä àìå .øácä ìò óìk ìò §¤§¨§Ÿ¦§¨¨¦§©¦§¦¥©©©¤¤§Ÿ£¨¦©¨
éðBçì Bì eøîàL äNòî .íéîLb áBøî õeç ,ïäéìò ïéòéøúî øeavä ìò àBáz àlL äøö̈¨¤Ÿ¨©©¦©§¦¦£¥¤¥§¨¦©£¤¤¨§§¦
àlL ìéáLa íéçñô éøepz eñéðëäå eàö" :íäì øîà ."íéîLâ eãøiL ìltúä" :ìbòîä©§©¥¦§©¥¤¥§§¨¦¨©¨¤§§©§¦©¥§¨¦¦§¦¤Ÿ
BðBaø" :åéðôì øîàå ,dëBúa ãîòå äâeò âò ?äNò äî .íéîLâ eãøé àìå ,ìltúä ."e÷Bné¦¦§©¥§Ÿ¨§§¨¦¤¨¨¨¨§¨©§¨§¨©§¨¨¦

éðôì úéa ïák éðàL ,éìò íäéðô eîN êéða !íìBò ìLææ éðéàL ìBãbä EîLá éðà òaLð .E ¤¨¨¤¨§¥¤¨©¤£¦§¤©¦§¨¤¦§¨£¦§¦§©¨¤¥¦¨
éða ìò íçøzL ãò ïàkîéîLb àlà ,ézìàL Ck àì" :øîà .ïéôhðî íéîLb eìéçúä ."E ¦¨©¤§©¥©¨¤¦§¦§¨¦§©§¦¨©Ÿ¨¨©§¦¤¨¦§¥

,äëøa ,ïBöø éîLb àlà ,ézìàL Ck àì" :øîà .óòæa ãøéì eìéçúä ."úBøòîe ,ïéçéL ,úBøBá¦¦§¨¦§¦¥¥§©©¨©Ÿ¨¨©§¦¤¨¦§¥¨§¨¨
eøîàå eàa .íéîLbä éðtî úéaä øäì íéìLeøéî ìàøNé eàöiL ãò ,ïð÷úk eãøé ."äáãðe§¨¨¨§§¦§¨©¤¨§¦§¨¥¦¨©¦§©©©¦¦§¥©§¨¦¨§¨§
íà eàøe eàö" :íäì øîà ."ïäì eëìiL ìltúä Ck ,eãøiL íäéìò zìltúäL íLk" :Bì§¥¤¦§©©§¨£¥¤¤¥§¨¦§©¥¤¥§¨¤¨©¨¤§§¦

éìò éðøæBb ,äzà éðBç àìîìà" :çèL ïa ïBòîL Bì çìL ."ïéòBhä ïáà úéçîðìáà .éecéð E ¦§¥¤¤©¦¨©¦§¤¤©¦§¨¥¦©¨§¥¦¨¤¦£¨
ðBöø Eì äNBòå ,íB÷nä éðôì àhçúî äzàL ,êì äNòà äîìò àhçúî àeäL ïák ,E ¨¤¡¤§¨¤©¨¦§©¥¦§¥©¨§¤§§§§¤¤¦§©¥©

éìòå ?BðBöø Bì äNBòå ,åéáàéáà çîNé' :øîBà áeúkä E."'EzãìBé ìâúå ,Enàå E)(äðùî ¨¦§¤§§¨¤©¨¥¦§©¨¦§¦¤§¨¥©§¤
.eîéìLé ,änçä õðä øçàì .eîéìLé àì ,änçä õðä íãB÷ íéîLb íäì eãøéå ,ïépòúî eéä̈¦§©¦§¨§¨¤§¨¦¤¨¥©©¨Ÿ©§¦§©©¨¥©©¨©§¦

.eîéìLé ,úBöç øçàì .eîéìLé àì ,úBöç íãB÷ :øîBà øæòéìà éaøúéðòz eøæbL äNòî ©¦¡¦¤¤¥¤£Ÿ©§¦§©©£©§¦©£¤¤¨§©£¦
íBé eNòå ,eúLe eìëàå ,eàö" :ïBôøè éaø íäì øîà .úBöç íãB÷ íéîLb íäì eãøéå ,ãBìa§§¨§¨¤§¨¦¤£¨©¨¤©¦©§§§¦§§©£

ìBãbä ìlä eàø÷å íéaøòä ïéa eàáe .áBè íBé eNòå ,eúLå eìëàå ,eàöéå ."áBè.àøîâ §¨§§¨§§¨§¨¨¥¨©§©¦§¨§©¥©¨
ì ,äiðLe äðBLàø äòéáø" :éäðéîøe ."äðBLàø äòéáøa øeîàä elàä úBiðòz øãñ";ìBàL ¥¤©£¦¨¥¨¨¦§¦¨¦¨§¦§¦§¦¨¦¨§¦¨¦§

äàöiL ïîæa ?éúîéà øeîàä úBiðòz øãñ :øîà÷ éëä :äãeäé áø øîà ."úBpòúäì ,úéLéìL§¦¦§¦§©£©©§¨¨¦¨¨©¥¤©£¦¨¨¥¨©¦§©¤¨§¨
,äðBLàø äòéáøa íéîLâ eãøé ìáà .íéîLb eãøé àìå ,úéLéìLe ,äiðLe ,äðBLàø äòéáø§¦¨¦¨§¦¨§¦¦§Ÿ¨§§¨¦£¨¨§§¨¦¦§¦¨¦¨

.ãiî ïäéìò ïéòéøúî ,epzLðå eøæçå eçîö éîð éà ,eçîö àìå eòøæåà÷åc :ïîçð áø øîà §¨§§Ÿ¨§¦©¦¨§§¨§§¦§©©§¦¦£¥¤¦¨¨©©©§¨©§¨
.àì ,eLáé ìáà ,epzLðàëéøö ,àì !ïðz "epzLð" ,àèéLtàzðwà àîéúc eäî .ïewàc ¦§©£¨¨§Ÿ§¦¨¦§©§©¨§¦¨§©©§¥¨©©§¨

.ïì òîLî÷ .àéä àúléî?"úøBva úkî" éàî ."'åë íLâì íLb ïéa íéîLâ e÷ñtL ïëå" ¦§¨¦¨©§©¨§¥¤¨§§¨¦¥¤¤§¤¤©©©©¤
,àøäpà àøäð :ïîçð áø øîà .úøBvá éãéì äàéáîä äkî :áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©©¨©§¦¨¦¥©¤£©©©§¨©£¨©©£¨
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קעה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc ziprz(ipy meil)

øéòä dúBàmybd da cxi `lyìëå ,úòøúîe äpòúîmixrd ¨¨¦¦§©¨©§©©§¨
,úBòéøúî àìå úBpòúî äéúBáéáñdxfbp mdilr `l mpn`y §¦¤¨¦§©§Ÿ©§¦

d`eaz mda zepwl e`eai xird dze` ipay jezn mle` ,dxifbd
.xeqgn mda s` didi,øîBà àáé÷ò éaødaiaq mixrdúBòéøúî ©¦£¦¨¥©§¦

.úBpòúî àìå§Ÿ¦§©
øác da LiL øéò ïëå,dtibn -úìBtî Bàdizeneg miltepy - §¥¦¤¥¨¤¤©¤

,miwfgd dipiipaeäéúBáéáñ ìëå ,úòøúîe äpòúî øéòä dúBà¨¨¦¦§©¨©§©©§¨§¦¤¨
.úBpòúî àìå úBòéøúî ,øîBà àáé÷ò éaø .úBòéøúî àìå úBpòúî¦§©§Ÿ©§¦©¦£¦¨¥©§¦§Ÿ¦§©

:dpynd zxxanøác eäæéàzx`an .xac df ixd mizn dnka - ¥¤¤¤
:dpyndéìâø úBàî Lîç äàéöBnä øéòze`n yng da mixcy - ¦©¦¨£¥¥©§¦
,miyp`ìL äpnî eàöéåìLa íéúî äLäæ øçà äæ íéîé äLmc` - §¨§¦¤¨§Ÿ¨¥¦¦§¨¨¦¤©©¤

,mei lka cg`ïàkî úBçt .øác äæ éøäe` ,miyp` zegt ezn - £¥¤¤¤¨¦¨
,mini dylya `l j` miyp` dyly ezny.øác äæ ïéà¥¤¤¤

ìòzexvïéòéøúî elàoiprzneíB÷î ìëa,odilr mirneyyìò ©¥©§¦¦§¨¨©
ïBôcMä,d`eazd z` zlwlwnd zigxfn gex -ïB÷øiä ìòåileg - ©¦¨§©©¥¨

,mc` ipa ly mtebaìéñçä ìòå äaøàä ìòåmiabg ipin - §©¨©§¤§©¤¨¦
,d`eazd z` milke`yäòø äiçä ìòå,mc`d z` zbxedyìòå §©©©¨¨¨§©

áøçä,mc` ipa bexdl mikledd miliig -äéìò ïéòéøúîlk lr - ©¤¤©§¦¦¨¤¨
,el` zexvn zg`úëläî äkî àéäL éðtîdlelre ,zhytzn - ¦§¥¤¦©¨§©¤¤
.mewn lkl ribdl
íéð÷æ eãøiL äNòîíäéøòì íéìLeøéî,l`xyi ux`ayúéðòz eøæâå ©£¤¤¨§§¥¦¦¨©¦§¨¥¤§¨§©£¦

äàøpL ìòelceby dcy ly ohw ghyaøepz ét àìîkzknïBôcL ©¤¦§¨¦§Ÿ¦©¦¨
øáòa úB÷Bðéz éðL íéáàæ eìëàL ìò úéðòz eøæb ãBòå .ïBì÷Làa§©§§§¨§©£¦©¤¨§§¥¦§¥¦§¥¤

eìëàL ìò àì ,øîBà éñBé éaø .ïcøiä,exfb zewepiz mia`fìò àlà ©©§¥©¦¥¥Ÿ©¤¨§¤¨©
eàøpLjixv xira ze`xdl mkxc oi`e xg`ny ,xira mia`fd ¤¦§
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:opiqxb ikdúåòéøúî àìå úåðòúî äéúåáéáñ ìëå úòøúîå äðòúî øéòä äúåàjkitle Ð
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éìò éðøæBb ,äzà éðBç àìîìà" :çèL ïa ïBòîL Bì çìL ."ïéòBhä ïáà úéçîðìáà .éecéð E ¦§¥¤¤©¦¨©¦§¤¤©¦§¨¥¦©¨§¥¦¨¤¦£¨
ðBöø Eì äNBòå ,íB÷nä éðôì àhçúî äzàL ,êì äNòà äîìò àhçúî àeäL ïák ,E ¨¤¡¤§¨¤©¨¦§©¥¦§¥©¨§¤§§§§¤¤¦§©¥©
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,ipli`l `ifx `xhine ,d`eazle ixitl `gip

.zepli`l `fx `iz`e ixitl `gip `iz`c

àúëéôùádaeh dpi`c ,i`cn xzei lecb gka Ð

`zekity :iax xn` aey .dfl `le dfl `lÐ

`ipdn `l ipli`l ,i`cn xzei dare wc xhnÐ

`l inp mignvl ,`id `ifx e`lcminybdy Ð

.oze` oitheye oi`a oiaexnçñôä ñåøôáÐ

`l m` zexrne oigiy zexea lr ,gqtd inia

.minyb odl ecxiâçä ñåøôá åìéôàzewydl Ð

.mznda z`e mirxfíäì ïéà íàúåúùì
'åëå ïéòéøúîzenic ,bgd qexta elit` Ð

ikd elit` ,edpip dngdmeyn ,oirixzn Ð

.zezyl zekixv olekcïìåëå.el` lk Ð

ïäìù àéëøôéäáin my elky zekln eze`a Ð

.zexrne oigiy zexeaàøëñàår"lnvea* Ð

,zne mc` ly eit jeza rawpy minrt .f"rla

`ide ,(bq mildz) "xwy ixaec it xkqi ik" oeyl

.dpeyn dzin ,dkpexqäúéî äá ùéù ïîæáÐ

zgleyn `idy.da mizne ,zkldn Ðìò
éàáåâä`edy lk ,d`eazd z` dlkny ÐÐ

oicizry recia ,zvw `l` d`xp `l elit`

epi`e ,`ed ievn `edy lk abg la` .aexl `eal

.dax`k jk lk dlknòåáù éðù øàùáÐ

dhinya la` .dhinyc.edpip xwtdc ,`l Ð

úéòéáùá åìéôà,dizyl oikixv dry lk Ð

.ziriaya rwxwl oiliren minybdy it lr s`e

øîåà ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáølr oirixzn Ð

opi`y ziriay ly oigitqd lr s`e ,zepli`d

.jk lk oiaeygïé÷åîö,iyewa oicxeiy Ð

.(h ryed) "miwnev miicye" oeylnàåä äîì
äîåã.dlek zayd lk ly ezqpxt Ðúôàð

äð÷úë.dzet`l i`pt el yiy Ðúáá åúñðøô
úçà.cgia dze` ogehe ,dpyd lk zqpxt Ð

'åë øåëä ïî úìëåàù äîá íééçø úàöîðÐ

oke .miigxa gnwd on xiizyny jxc oky

,ux`d z` oiriaxne miaexn oicxei minybdyk

aexd on mirlea miyxh eidy dneon oirlea Ð

aexd on zrleae zaypn gexdy dne ,herind

.herind on zrlea Ðäñéò úàöîðdaixr Ð

on dileya xiizyny ,wvad z` da oiyly

hrn hrn oicxeiyk ,minyb s` .dqirdÐ

ikd .ux`d z` oiriaxn oi`e oiyxha oirlap

:opiqxbïéáåøî åéîéîìáâúî èéèå ,ïéìë åðéà
äôé ìáâúî åðéà èéèä ïéèòåî åéîéî .äôéÐ

dnk daxd hih labl elkeie ,oilk opi` min

.dvxiyïåéøåâ ïá ïåîéã÷ð.did lecb xiyr Ð

íéî úåðééòî øùò íéðù êì ïúà éðàå,xnelk Ð

oze` .min zepiirnd lk e`lnzie minyb ecxiy

opi`e ,jk lk min oiraep eid `l zepiirn

.zepiirn x`yk odili`n oi`lnzn
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úBøòîe ïéçéMì àìå ,úBøBaì àì ìáà ,äæìå¯eäéî ,àçéðå àéæø àéúàc ,dì úçkLî §¨¤£¨Ÿ©§Ÿ©¦¦§¨©§©©¨§¨§¨©§¨§¦¨¦

,"äæìå äæì àì ìáà ,úBøònìå ,ïéçéMì ,úBøBaì eãøé" :àéðúc àä àlà .àéúà àì àáeè¨¨¨§¨¤¨¨§©§¨¨§©©¦¦§©§¨£¨Ÿ¨¤§¨¤
.àúeëéôLa àéúàc ?dì úçkLî éëéä.çñtä ñBøôa úBðìéàä ìò ïéòéøúî" :ïðaø eðz ¥¦©§©©¨§¨§¨¦§¦¨¨©¨©©§¦¦©¨¦¨¦§©¤©

ì íéî ïäì ïéà íàå .âçä ñBøôa ,úBøòîe ,ïéçéLå ,úBøBaä ìò.ãiî ïäéìò ïéòéøúî ,úBzL ©©§¦¦§¨¦§¤¨§¦¥¨¤©¦¦§©§¦¦£¥¤¦¨
.éðLå ,éLéîçå ,éðL ?ïälL 'ãiî' eäæéàå.ïälL àéëøtàa àlà ïäéìò ïéòéøúî ïéà ïlek ìòå §¥¤¦¨¤¨¤¥¦©£¦¦§¥¦§©¨¥©§¦¦£¥¤¤¨§¦©§§¨¤¨¤

.äéìò ïéòéøúî ïéà ,äúéî da ïéàL ïîæa ,äéìò ïéòéøúî ,äúéî da LiL ïîæa ,àøkñàå§©§¨¨¦§©¤¥¨¦¨©§¦¦¨¤¨¦§©¤¥¨¦¨¥©§¦¦¨¤¨
."áâçä ìò óà :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .àeäL ìëa éàáBbä ìò ïéòéøúîe:ïðaø eðz ©§¦¦©©©§¨¤©¦¦§¤¤§¨¨¥©©¤¨¨¨©¨©

eléôà ,úBøònä ìòå ,ïéçéMä ìòå ,úBøBaä ìò .òeáL éðL øàLa úBðìéàä ìò ïéòéøúî"©§¦¦©¨¦¨¦§¨§¥¨©©©§©©¦¦§©©§¨£¦
äñðøt ïäa LiL éðtî ,úéòéáMa úBðìéàä ìò óà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .úéòéáMa©§¦¦©¨¦§¤©§¦¥¥©©¨¦¨©§¦¦¦§¥¤¥¨¤©§¨¨

."íéiðòì,ïéçéMä ìò ,úBøBaä ìò .òeáL éðL øàLa úBðìéàä ìò ïéòéøúî" :Cãéà àéðz ©£¦¦©§¨¦¨©§¦¦©¨¦¨¦§¨§¥¨©©©©©¦¦
ïéòéøúî .úBðìéàä ìò óà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .úéòéáMa eléôà ,úBøònä ìòå§©©§¨£¦©§¦¦©¨¦§¤©§¦¥¥©©¨¦¨©§¦¦

."íéiðòì äñðøt ïäa LiL éðtî ,úéòéáMa ïéçéôqä ìò:àèøt ïa øæòìà éaø øîà" :àéðz ©©§¦¦©§¦¦¦§¥¤¥¨¤©§¨¨©£¦¦©§¨¨©©¦¤§¨¨¤§¨¨

.íìBòì ïé÷enéö íéîLb eNòð ,Lc÷nä úéa áøçL íBiîäðL Léå ,ïéaeøî äéîLbL äðL Lé ¦¤¨©¥©¦§¨©£§¨¦¦¦¨¨¥¨¨¤§¨¤¨§¦§¥¨¨
äðL .ïpîæa ïéãøBé äéîLb ïéàL äðL Léå ,ïpîæa ïéãøBé äéîLbL äðL Lé .ïéèòeî äéîLbL¤§¨¤¨¨¦¥¨¨¤§¨¤¨§¦¦§©¨§¥¨¨¤¥§¨¤¨§¦¦§©¨¨¨

ïpîæa ïéãøBé äéîLbL¯úàöîð .úaLa ãçàa Búñðøt Baø Bì ïúpL ãáòì ?äîBc àeä äîì ¤§¨¤¨§¦¦§©¨§¨¤§¤¤¤¨©©©§¨¨§¤¨§©¨¦§¥
ïpîæa ïéãøBé äéîLb ïéàL äðL .dð÷éúk úìëàðå dð÷éúk úéôàð äqéò¯?äîBc àeä äîì ¦¨¤¡¥§¦§¨§¤¡¤¤§¦§¨¨¨¤¥§¨¤¨§¦¦§©¨§¨¤

àlL úìëàðå dð÷éúk àlL úéôàð äqéò úàöîð .úaL áøòa Búñðøt Baø Bì ïúpL ãáòì§¤¤¤¨©©©§¨¨§¤¤©¨¦§¥¦¨¤¡¥¤Ÿ§¦§¨§¤¡¤¤¤Ÿ
ïéaeøî äéîLbL äðL .dð÷éúk¯.úçà úáa Búñðøt Baø Bì ïúpL ãáòì ?äîBc àeä äîì §¦§¨¨¨¤§¨¤¨§¦§¨¤§¤¤¤¨©©©§¨¨§©©©

Bîk øBkä ïî úìëBà äqéò úàöîðå ,áwä ïî úBðçBhM äî øBkä ïî úBðçBè íéçéø eàöîð¦§§¥©¦£¦©©¤£¦©©§¦§¥¦¨¤¤¦©§
ïéèòeî äéîLbL äðL .áwä ïî úìëBà¯èòî Búñðøt Baø Bì ïúpL ãáòì ?äîBc àeä äîì ¤¤¦©©¨¨¤§¨¤¨¨¦§¨¤§¤¤¤¨©©©§¨¨§©

úìëàpL änk äqéò úàöîð ,áwä ïî úBðçBè øBkä ïî úBðçBhM äî íééçéø eàöîð .èòî§©¦§§¥©¦©¤£¦©£¦©©¦§¥¦¨©¨¤¤¡¤¤
ìaânL íãàì ?äîBc àeä äîì ,ïéaeøî äéîLbL ïîæa :øçà øác .áwä ïî úìëBà øBkä ïî¦©¤¤¦©©¨¨©¥¦§©¤§¨¤¨§¦§¨¤§¨¨¤§©¥
,ïéèòeî íéî Bì Lé íà .äôé ìaeâî èéhäå ïéìk ïðéà íéî ,íéaø íéî Bì Lé íà .èéhä úà¤©¦¦¥©¦©¦©¦¥¨¨¦§©¦§¨¨¤¦¥©¦¨¦

."äôé ìabúî Bðéà èéhäå íéìk íéî,íéìLeøéì ìâøì ìàøNé ìk eìò úçà íòt" :ïðaø eðz ©¦¨¦§©¦¥¦§©¥¨¤¨©¨©©©©©¨¨¦§¨¥¨¤¤¦¨©¦
ì íéî íäì äéä àìåíézL éðéåìä' :Bì øîà ,ãçà ïBîâä ìöà ïBéøeb ïa ïBîéc÷ð Cìä .úBzL §Ÿ¨¨¨¤©¦¦§¨©©§¦¤§¥¤¤§¤¨¨©©§¥¦§¥

,Eì ïúBð éðéà íàå .íéî úBðéò äøNò íézL Eì ïzà éðàå ,íéìâø éìBòì íéî úBðééòî äøNò¤§¥©§§©¦§¥§¨¦©£¦¤¥§§¥¤§¥¥©¦§¦¥¦¥§
,íéîLb eãøé àìå ïîfä òébäL ïåék .ïîæ Bì òá÷å .'óñk økk äøNò íézL Eì ïúBð éðéøä£¥¦¥§§¥¤§¥¦©¤¤§¨©§©¥¨¤¦¦©©§©§Ÿ¨§§¨¦
ìk ,ïîæ éì Lé ïééãò' :Bì çìL .'Eãéa éì LiL úBòî Bà íéî Bà éì øbL' :Bì çìL úéøçLa§©£¦¨©©¥¦©¦¨¤¥¦§¨§¨©£©¦¥¦§©¨
:Bì çìL .'Eãéa éì LiL úBòî Bà íéî Bà éì øbL' :Bì çìL íééøäva .'àeä élL Blek íBiä©¤¦©¨¢©¦¨©©¥¦©¦¨¤¥¦§¨§¨©
:Bì çìL .'Eãéa éì LiL úBòî Bà íéî éì øbL' :Bì çìL äçðna .'íBia úeäL éì Lé ïééãò'£©¦¥¦¨©©¦§¨¨©©¥¦©¦¨¤¥¦§¨§¨©
,íéîLb eãøé àì dlek äðMä ìk' :øîà ,ïBîâä BúBà åéìò âìâì .'íBia úeäL éì Lé ïééãò'£©¦¥¦¨©¦§¥¨¨¤§¨©¨©¨¨¨Ÿ¨§§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc ziprz(ipy meil)

wx ef.àúøBvaj`àúðéãnà àúðéãî,d`eaz oi` ef dpicna m` - ©§¨§¦§¨©§¦§¨
edf ,zxg` dpicnn mixenga wx `iadl ozipeàðôkdywd [arx] ©§¨

.jxevd itk `iadl ozip `ly ,zxevan
:arxl zxeva oia sqep welig,àðéðç éaø øîàåzxknp m`äàñ §¨©©¦£¦¨§¨

mihigòìña,mevnva zeievny ,xweia dfy,àçéëLeefàúøBva §¤©§¦¨©§¨
elit` zxknp m`e .arx `leäòaøà,lefa dfy rlqa,àçéëL àìå ©§¨¨§Ÿ§¦¨

edf.àðôk©§¨
:zxevad lr miprzny zeiprzd oipra dtqedàì ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨Ÿ

eðLzeriaxd zylya minyb ecxi `l m` wx miprzny ¨
,zepey`xd,ìBæa úBònäL ïîæa àlà,zeievn ody xnelkåwx ¤¨¦§©¤©¨§§

d,ø÷Béa úBòî ìáà ,ø÷Béa úBøéti`y,zeievn op,ìBæa úBøéôe ¥§¤£¨¨§¤¥§
,ãiî äéìò ïéòéøúî.zexitd zepwl dna oi`y,ïðçBé éaø øîàc ©§¦¦¨¤¨¦¨§¨©©¦¨¨

àðøéäð,[ip` xkef]éîéé÷ eåä ãkmihigdeåäå ,òìña ïéàñ äòaøà §¦§¨©£©§¥©§¨¨§¦§¤©©£
ïôë éçéôð éLéôðarx zngn migetp miaexn miyp` eide - §¦¥§¦¥¨¨

øñéà úéìãî ,àéøáèa.mihigd ea zepwl ¦§¤§¨¦§¥¦¨
:dpyna epipy.ïìéàì àì ìáà ïéçîvì eãøé̈§©§¨¦£¨Ÿ¨¦¨

:`xnbd dywnàîìLaliren xhndy,ïìéàì àìå íéçîvì ¦§¨¨©§¨¦§Ÿ¨¦¨
àéæø àéúà àìå àçéð àúàc dì úçkLîlireny ,gka `le zgpa - ©§©©¨§¨¨¦¨§Ÿ©§¨©§¨

d`eazle zexitl wx(:b lirl)oke ,,ïéçîvì àìå ïìéàìepivnàéúàc ¨¦¨§Ÿ©§¨¦§©§¨
,àçéð àéúà àìå àéæøzepli`l wx lireny(my).wifn mignvle , ©§¨§Ÿ©§¨¦¨

oke,úBøòîe ïéçéMì àìå úBøBaì àì ìáà ,äæìå äæì`lnn epi`y ¨¤§¨¤£¨Ÿ©§Ÿ©¦¦§¨
,dizyl min ic mze`àçéðå àéæø àéúàc dì úçkLîgka cxeiy - ©§©©¨§©§¨©§¨§¦¨

,zepli`le mignvl lirene ,zgpaeàáeè eäéîitk zexead `lnl ¦¨
jxevdàéðúc àä àlà .àéúà àì,`ziixaaïéçéMì úBøBaì eãøé Ÿ©§¨¤¨¨§©§¨¨§©©¦¦

äæìå äæì àì ìáà ,úBøònìå,zepli`le mignvl -úçkLî éëéä §©§¨£¨Ÿ¨¤§¨¤¥¦©§©©
,dìgka micxei m`e ,mignvl miliren zgpa micxei m` ixd ¨

:`xnbd zvxzn .zepli`l milirenàúeëéôLa àéúàcgka - §©§¨¦§¦¨
aeh epi` zepli`l s`y ,i`cn lecb.

:zexv lr drxzd ipnf zx`and `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
úBðìéàä ìò ïéòéøúîminyb oexqgn elcb `lyñBøôa[inia] ©§¦¦©¨¦¨¦§

,çñtäminybd f` exqgi m`e ,zepli`d zginv onf `edy ©¤©
e .ixnbl elwlwziúBøòîe ïéçéLå úBøBaä ìòic e`lnzp `ly ©©§¦¦§¨

mirixzn ,jxevdâçä ñBøôa eléôà,md dngd zeniy [zekeq] £¦¦§¤¨
.jkl mikixv zendade mirxfdy oeikïäì ïéà [íàå] (íà ïìåë ìòå)§¦¥¨¤

ì íéîúBzL,minyb oexqgn,ïälL ãiî eäæéàå .ãiî ïäéìò ïéòéøúî ©¦¦§©§¦¦£¥¤¦¨§¥¤¦¨¤¨¤
miniéðLå ,éLéîçå éðL.mdixg`yàìà ïäéìò ïéòéøúî ïéà ïlek ìòå ¥¦©£¦¦§¥¦§©¨¥©§¦¦£¥¤¤¨

erxi`ykàékøtàazeklna -.ïälL ¨¦©§§¨¤¨¤
:zexg` zexva mirixzny mipte`àøkñàåita zilzpd dlgn - §©§§¨

,mc`L ïîæae mixg` zenewnl zhytznäúéî da Li,da milegl ¦§©¤¥¨¦¨
,äéìò ïéòéøúîeïéòéøúîe .äéìò ïéòéøúî ïéà ,äúéî da ïéàL ïîæá ©§¦¦¨¤¨¦§©¤¥¨¦¨¥©§¦¦¨¤¨©§¦¦

ìòz`iaéàáBbäs` ,d`eazd dlknd dax` oin -,àeäL ìëa ©©©§¨¤
.mdn daxd e`eaiy reciyìò óà ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨¥©©

áâçä.`edy lka mirixzn ¤¨¨
:df oipra ztqep `ziixaéðL øàLa úBðìéàä ìò ïéòéøúî ,ïðaø eðz̈©¨¨©§¦¦©¨¦¨¦§¨§¥

òeáLdhinyd zpya `l j` ,dhiny opi`y ,dhinyd zepy - ¨
e .xwtd zepli`dyúBøònä ìòå ïéçéMä ìòå úBøBaä ìòmirixzn ©©§©©¦¦§©©§¨

,úéòéáMa eléôà.dizyl mdinin mikxvpyìàéìîb ïa ïBòîL ïaø £¦©§¦¦©¨¦§¤©§¦¥
úBðìéàä ìò óà ,øîBàmirixznäñðøt ïäa LiL éðtî ,úéòéáMa ¥©©¨¦¨©§¦¦¦§¥¤¥¨¤©§¨¨

[lk`n]íéiðòì.xwtdd on mipefipd ©£¦¦
:xg` ote`a l`ilnb oa oerny oax zrc d`iand `ziixaàéðz©§¨

ìò ,úBøBaä ìò ,òeáL éðL øàLa úBðìéàä ìò ïéòéøúî ,Cãéà¦¨©§¦¦©¨¦¨¦§¨§¥¨©©©
,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .úéòéáMa eléôà úBøònä ìòå ïéçéMä©¦¦§©©§¨£¦©§¦¦©¨¦§¤©§¦¥¥

ìò ïéòéøúî úBðìéàä) ìò óàïéçéôqä (elcby zeiphwe d`eaz - ©©¨¦¨©§¦¦©©§¦¦
mirixzn mdil`n,úéòéáMa,erxfpy el`k miaeyg mpi`y s` ©§¦¦

.íéiðòì äñðøt ïäa LiL éðtî¦§¥¤¥¨¤©§¨¨©£¦¦

:minyba oexqg oipra `ziixa d`ian `xnbdéaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦
ïé÷enéö íéîLb eNòð Lc÷nä úéa áøçL íBiî ,àèøt ïa øæòìà¤§¨¨¤§¨¨¦¤¨©¥©¦§¨©£§¨¦¦¦

[mihren],íìBòì.dkxa inyb mpi`e iyewa micxeiyäðL Lé ¨¨¥¨¨
ïéãøBé äéîLbL äðL Lé .ïéèòeî äéîLbL äðL Léå ,ïéaeøî äéîLbL¤§¨¤¨§¦§¥¨¨¤§¨¤¨¨¦¥¨¨¤§¨¤¨§¦

ïpîæa,minybd ztewz zligza xakïéãøBé äéîLb ïéàL äðL Léå ¦§©¨§¥¨¨¤¥§¨¤¨§¦
ïpîæa.mixg`ne ¦§©¨

:el` miwelig `ziixad zx`anäîì ïpîæa ïéãøBé äéîLbL äðL̈¨¤§¨¤¨§¦¦§©¨§¨
Búñðøt Baø Bì ïúpL ãáòì ,äîBc àeäepefnl jixvy d`eazd - ¤§¤¤¤¨©©©§¨¨

zaya,úaMa ãçàae ,dqir dyere dpgeheúàöîðdúéôàð äqéò §¤¨©©¨¦§¥¦¨¤¡¥
,dð÷éúk,jkl onf ic yiyemb `linn.dð÷éúk úìëàðkminyb j §¦§¨¤¡¤¤§¦§¨

xevwle ginvdl onf ic yie ,dpyd lkl dqpxt md mpnfa micxeid
j` .mpwizk zepefnd zpkdl yexcd lk z` zeyrleïéàL äðL̈¨¤¥

Búñðøt Baø Bì ïúpL ãáòì ,äîBc àeä äîì ïpîæa ïéãøBé äéîLbwx §¨¤¨§¦¦§©¨§¨¤§¤¤¤¨©©©§¨¨
,úaL áøòaonf oexqg zngneúàöîðd,dð÷éúk àlL úéôàð äqéò §¤¤©¨¦§¥¦¨¤¡¥¤Ÿ§¦§¨

.dð÷éúk àlL úìëàðåonf ic oi` ,xge`n micxeid minyba jke §¤¡¤¤¤Ÿ§¦§¨
e .mpwizk `ly milk`pe ,mpwizk dpyd zepefn oikdläðL̈¨

Búñðøt Baø Bì ïúpL ãáòì ,äîBã àeä äîì ïéaeøî äéîLbLlk ly ¤§¨¤¨§¦§¨¤§¤¤¤¨©©©§¨¨
dpyd,úçà úáa,lk`nl dpikne dpgeheïî úBðçBè íéçéø eàöîð §©©©¦§§¥©¦£¦

áwä ïî úBðçBhL äî øBkä,mihig xek zpighn miigxa x`yp - ©©¤£¦©©
,aw zpigha x`ypy dcin dze`kåokäqéò úàöîðdxrwd - §¦§¥¦¨

dqird z` miyl dayBîk øBkä ïî úìëBàyáwä ïî úìëBà- ¤¤¦©§¤¤¦©©
dcinay `vnp ,dphwak dlecb dqirn wva dileya x`ypy
minybd mb jk .dphw dcinn daxda zegt cqtdd dlecb
dlecb zenka micqtp ,gexa yaiizne dnc`a rlap mwlgy

j` .hrn wx micqtp miaexn minybay `vnpe ,dphwakäðL̈¨
Búñðøt Baø Bì ïúpL ãáòì ,äîBã àeä äîì ïéèòeî äéîLbLwx ¤§¨¤¨¨¦§¨¤§¤¤¤¨©©©§¨¨

,èòî èòî.hrn mrt lk ogeheúBðçBhL äî íééçéø eàöîð §©§©¦§§¥©¦©¤£
[zelke`],áwä ïî úBðçBè øBkä ïîoke ,ax gnw ciqtneúàöîð ¦©£¦©©¦§¥

dúìëàpL änk äqéò,áwä ïî úìëBà øBkä ïî.ax wva ciqtne ¦¨©¨¤¤¡¤¤¦©¤¤¦©©
mpi`e dnc`a mdn daxd rlap ,mihren minybdyk jk

.ie`xk ginvdl miwitqnøçà øácmiaexn minyb liyndl ¨¨©¥
,mihreneúà ìaânL íãàì ,äîBc àeä äîì ïéaeøî äéîLbL ïîæa¦§©¤§¨¤¨§¦§¨¤§¨¨¤§©¥¤

,íéaø íéî Bì Lé íà ,èéhädïéìk ïðéà íéî,leaibd ick jezå`vnp ©¦¦¥©¦©¦©¦¥¨¨¦§
.äôé ìaeâî èéhäj`ïéhòeî íéî Bì ùé íàcr ,ax hih labl ©¦§¨¨¤¦¥©¦¨¦

d mitqep min `ianyíéîe miyaiizn hihd jezayèéhäå ,íéìk ©¦¨¦§©¦
.äôé ìaâúî Bðéàic mda yi miaexn mdy onfa minybd jk ¥¦§©¥¨¤

,mihren mdy onfa j` ,dnc`a mwlg rlapy xg`l s` ginvdl
.ie`xk dginvdl ic mda oi` ,dnc`a mirlapy

:minyb in oexqg oipra dyrn d`iand `ziixaíòt ,ïðaø eðz̈©¨¨©©
ì íéî íäì äéä àìå ,íéìLeøéì ìâøì ìàøNé ìë eìò úçà,úBzL ©©¨¨¦§¨¥¨¤¤¦¨©¦§Ÿ¨¨¨¤©¦¦§

.minyb ecxi `l dpy dze`ayïBéøeb ïa ïBîéã÷ð Cìäixiyrn ¨©©§¦¤§
l`xyiïBîâä] (ïåãà) ìöàxy -,ãçà [eíézL éðéåìä ,Bì øîà ¥¤¤§¤¨¨©©§¥¦§¥

ïzà éðàå ,íéìâø éìBòì íéî úBðééòî äøNò[aiy`]äøNò íézL Eì ¤§¥©§§©¦§¥§¨¦©£¦¤¥§§¥¤§¥
,íéî úBðéò,mina zepiirn mze` e`lnzie minyb ecxiy xnelk ¥©¦

Eì ïúBð éðéøä ,Eì ïúBð éðéà íàåmzxenz.óñk økk äøNò íézL §¦¥¦¥§©¥¦¥§§¥¤§¥¦©¤¤
Bì òá÷åoenicwpïîæ.mieqn mei cr maiydlàìå ïîfä òébäL ïåék §¨©§©¥¨¤¦¦©©§©§Ÿ

Bì çìL úéøçMa ,íéîLb eãøé,oenbddøbL[gly]Bà íéî Bà éì ¨§§¨¦©©£¦¨©©¥¦©¦
Eãéa éì LiL úBòî.mind zxenzçìLxnel oenicwpLé ïééãò ,Bì ¨¤¥¦§¨¤¨©£©¦¥

,ïîæ éìyàeä élL Blek íBiä ìk.aiydlíéøävadgpn onfa - ¦§©¨©¤¦©¨¢©¦
dlecbBì çìL,aey oenbdd.Eãéa éì LiL úBòî Bà íéî Bà éì øbL ¨©©¥¦©¦¨¤¥¦§¨¤

Bì çìL,oenicwpäçðná .íBia úeäL éì Lé ïééãòdgpn onfa - ¨©£©¦¥¦¨©©¦§¨
dphwBì çìL,oenbddBì çìL .Eãéa éì LiL úBòî Bà íéî éì øbL ¨©©¥¦©¦¨¤¥¦§¨§¨©

,oenicwp,[ïBîâä] (ïåãà) BúBà åéìò âìâì .íBia úeäL éì Lé ïééãò£©¦¥¦¨©¦§¥¨¨¤§
e,øîàikeìkíéîLb eãøé àì dlek äðLä ¨©¨©¨¨¨Ÿ¨§§¨¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109



xcde"קעח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc ziprz(iyily meil)

åéLëòåmeid seqa,íéîLb eãøéf`e .dinzaõçønä úéáì ñðëð §©§¨¥§§¨¦¦§©§¥©¤§¨
äçîNa.mind zxenz sqkd zexkk z` giexdl cnery lr §¦§¨

:dyrnd z` `ziixad dkiynnñðëð [ïBîâääL] (ïåãàäù) ãò©¤©¤§¦§©
,áöò àeäLk Lc÷nä úéáì ñðëð ïBîéã÷ð ,õçønä úéáì BúçîNa§¦§¨§¥©¤§¨©§¦¦§©§¥©¦§¨§¤¨¥

eóhòúðezilha,älôúa ãîòåeéeìb ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà ¦§©¥§¨©¦§¦¨¨©§¨¨¦¤¨¨
éðôì òeãéåéúéNò éãBáëì àlL ,E,zepiirnd z`eld z`ãBáëì àìå §¨©§¨¤¤Ÿ¦§¦¨¦¦§Ÿ¦§

éìBòì ïééeöî íéî eäiL ,éúéNò EãBáëì àlà ,éúéNò àaà úéa¥©¨¨¦¦¤¨¦§§¨¦¦¤§©¦§¦§¥
.íéìâøeãiîz`f xn`ykeøM÷úðdãò íéîLb eãøéå ,íéáòa íéîL §¨¦¦¨¦§©§¨©¦¤¨¦§¨§§¨¦©

eàlîúpLmze`íéî úBðéòî äøNò íézL,oenbdd on delyås` ¤¦§©§§¥¤§¥©§¨©¦§
eøéúBäe .zepiirnd lr mind(ïåãà) àöiL ãòdúéaî [ïBîâä] ¦©¤¨¨¤§¦¥

.Lc÷nä úéaî àöé ïBéøeb ïa ïBîéã÷ð ,õçønäeeòâtLë[eybt]äæ ©¤§¨©§¦¤§¨¨¦¥©¦§¨§¤¨§¤
Bì øîà ,äæa,oec`l oenicwpøîà .Eãéa él LiL øúBé íéî éîc él ïz ¨¤¨©¥¦§¥©¦¥¤¥¦§¨¤¨©

Bì,oenbddBîìBò úà àeä Ceøa LBãwä Léòøä àlL éðà òãBé¥©£¦¤Ÿ¦§¦©¨¨¤¨
minyb cixedléìò ät ïBçút él Lé ïééãò àlà ,EìéáLa àlàE ¤¨¦§¦§¤¨£©¦¥¦¦§¤¨¤

Enî àéöBàLjkaééúBòî úà,jizieldy mind xearäò÷L øákL ¤¦¦§¤¨©¤§¨¨§¨
,änç,mind z` aiydl jixv ziid eay meid xareíéîLâeecxiy ©¨§¨¦
dzr.eãøé éúeLøajk oenicwp rnyyk,Lc÷nä úéáì ñðëðå øæç ¦§¦¨§¨©§¦§©§¥©¦§¨
aeyeLiL òãBä ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîàå ,älôúa ãîòå óhòúð¦§©¥§¨©¦§¦¨§¨©§¨¨¦¤¨©¤¥

,EîìBòa íéáeäà Eì.qp mdnr dUreå íéáòä eøftúð ãiîaey §£¦§¨§¥¦¨¦§©§¤¨¦§
änçä äçøæ.dzriwy xg`l(ïåãàä) Bì øîà äòL dúBàa ¨§¨©©¨§¨¨¨¨©

[ïBîâää],oenicwpläøc÷ð àì eléà[dgxf]änçäok`él äéä ©¤§¦Ÿ¦§§¨©©¨¨¨¦
éìò ät ïBçútàL EééúBòî Enî àéöBdzr j` ,mcew izxn`y itk ¦§¤¨¤¤¦¦§¨©

.dt oegzt il oi` aey ,dgxfy ip` d`exy
:df dyrn itl eny z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdàì ,àðz̈¨Ÿ

ïBîéã÷ðdidBîL,dligznBîL àø÷ð änìå ,BîL éðea àlà ©§¦§¤¨¦§§¨¨¦§¨§
,ïBîéã÷ðiptn.Bøeáòa änç äøc÷ðL ©§¦¤¦§§¨©¨©£

:mxeara dngd dcnry mitqep miwicv d`iand `ziixaeðz̈
ìL ,ïðaøäîc÷ð äL[dgxf],òLBäéå ,äLî ,ïøeáòa änç íäì ©¨¨§Ÿ¨¦§§¨¨¤©¨©£¨Ÿ¤¦ª©

.ïBéøeb ïa ïBîéã÷ðå§©§¦¤§
:`xnbd zxxan,ïBéøeb ïa ïBîéã÷ð àîìLa`ed jkl xewndàøîb ¦§¨¨©§¦¤§§¨¨

,`ziixaa x`eank epizeaxn eplaiw jk -énð òLBäéz`f epcnl §ª©©¦
náéúëc ,àø÷ynyd cenrzy ywiay xg`l ixen`d znglna §¨¦§¦

(bi i ryedi)ïìðî ,äLî àlà ,'åâå 'ãîò çøéå LîMä íciå'dcnry ©¦Ÿ©¤¤§¨¥©¨¨¤¨Ÿ¤§¨¨
:`xnbd daiyn .ezekfa dngîààéúà ,øæòìà éaø ødey dxifba ¨©©¦¤§¨¨¨§¨

àëä áéúk ,'ìçà' 'ìçà'dyn iniay bere oegiq znglnaa mixac) ¨¥¨¥§¦¨¨
(dkdGd mFId'íúä áéúëe ,'Ecçt úz ìçàryedia(f b ryedi)mFId' ©©¤¨¥¥©§§§¦¨¨©

dGd,'Eìcb ìçàexferl dngd dcnr ryedily myky micnle ©¤¨¥©¤§
:xg` cenil .dynl mb jk ,eznglna,øîà éðîçð øa ìàeîL éaø©¦§¥©©§¨¦¨©

àéúàdey dxifbaáéúëe ,'Ecçt úz ìçà' àëä áéúk ,'úz' 'úz' ¨§¨¥¥§¦¨¨¨¥¥©§§§¦
íúäryedia(ai i my),'éøîàä úà 'ä úz íBia'ryedily myke ¨¨§¥¤¨¡Ÿ¦

:xg` cenil .dynl jk ,dng dcnrdéôebî àéúà ,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©¨§¨¦¥
àø÷cdyna xn`py ,dey dxifba `le envr weqtd zernynn - ¦§¨

(dk a mixac)éðtî eìçå eæâøå EòîL ïeòîLé øLà'éúîéà ,'Emiiwzp £¤¦§§¦§£§¨§§¨¦¨¤¥¨©
minrd lkyéðtî eìçå eæâø.äLîì änç Bì äîc÷ðL äòLa ,E ¨§§¨¦¨¤§¨¨¤¦§§¨©¨§Ÿ¤

:dpyna epipy'åë íéîLb äéìò eãøé àlL øéò ïëåaizkc(f c qenr) §¥¦¤Ÿ¨§¨¤¨§¨¦
zg` dwlg xihn` `l zg` xir lre zg` xir lr iYxhnde'§¦§©§¦©¦¤¨§©¦©©Ÿ©§¦¤§¨©©

.'ebe xhOY¦¨¥
:weqtd z` zx`an `xnbdäìì÷ì ïäézLe ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©§¥¤¦§¨¨

ecxi zg` lry epiide ,dllwl weqta exkfed elld mixrd izy -
ecxi `l dipyd lre ,d`eazd lwlwzzy cr minyb daxd

`l d`eazde llk minyb.lcbz

:dkxal miaezkd zpeeky enya zetqep zeyxc d`ian `xnbd
xn`p(fi ` dki`)øîà äãeäé áø øîà ,'íäéðéa äcðì íéìLeøé äúéä'¨§¨§¨©¦§¦¨¥¥¤¨©©§¨¨©

,áøz`f yexcl yiäëøáì,epiide ,dllwl `leLé äcð äî ,äcðk ©¦§¨¨§¦¨©¦¨¥
øzéä dì,xdhdl dliah ici lräðwz dì Lé íéìLeøé óàexfgiyk ¨¤¥©§¨©¦¥¨©¨¨

xn`p :yxc cer .dzencwl xefgzy daeyza l`xyi(` ` my)

,äãeäé áø øîà ,'äðîìàk äúéä'z`f yexcl yi,äëøáìepiide ¨§¨§©§¨¨¨©©§¨¦§¨¨
xn`py meynäðîìàk,'k ztqeza,Lnî äðîìà àìåmpi`y §©§¨¨§Ÿ©§¨¨©¨

,ynn dpnl`l minecàlàmd,íiä úðéãîì dìòa CìäL äMàk ¤¨§¦¨¤¨©©§¨¦§¦©©¨
,[äéìà] (äéìò) øBæçì Bzòãåzayei dpnl`k `id dzry s`y §©§©§¥¤¨

dkeza okey 'd oi` dzry s` milyexi jke ,xefgi izn dtvne
.dil` aeyl cizry zrcei

xc cerxn`p :y(h a ik`ln),'íéìôLe íéæáð íëúà ézúð éðà íâå'§©£¦¨©¦¤§¤¦§¦§¨¦
,äãeäé áø øîàz`f yexcl yiïpéî éî÷Bî àìc ,äëøáìjezn ¨©©§¨¦§¨¨§Ÿ§¦¦¨

,epefaiyéøäð éLéø àì,zexdpa miqken -éètéøéæb àìå,[mixhey] Ÿ¥¥©£¥§Ÿ§¦¦¨¥
.el` zefean zeiepn`a dfazp `le

mraxi `hg xg`l ipeliyd dig` z`eapa xn`p :yxc cermikln)

(eh ci '`äãeäé áø øîà ,'íéna äðwä ãeðé øLàk ìàøNé úà 'ä äkäå'§¦¨¤¦§¨¥©£¤¨©¨¤©©¦¨©©§¨
,áø øîàdpwl mnicéaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàc ,äëøáì ¨©©¦§¨¨§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦

áéúëc éàî ,ïúðBé(e fk ilyn)úB÷éLð úBøzòðå áäBà éòöt íéðîàð' ¨¨©¦§¦¤¡¨¦¦§¥¥§©§¨§¦
,'àðBNz`f yxce ,jtidl `peyd zpeeke daehl ade`d zpeeky ¥

,oldlck minieqn mixwn lrúà éðBìéMä äiçà ìléwL äìì÷ äáBè¨§¨¨¤¦¥£¦¨©¦¦¤
,òLøä íòìa ïëøéaL äëøaî øúBé ,ìàøNéyïìl÷ éðBìéMä äiçà ¦§¨¥¥¦§¨¨¤¥§¨¦§¨¨¨¨£¦¨©¦¦¦§¨

,äð÷ayäðwä ãeðé øLàk ìàøNé úà 'ä äkäå' ìàøNéì íäì øîà §¨¤¨©¨¤§¦§¨¥§¦¨¤¦§¨¥©£¤¨©¨¤
epiide ,daehl ezpeek mewn lkne ,'miOAíB÷îa ãîBò äæ äðw äî ©©¦©¨¤¤¥¦§

íéî,yaiizn epi`eéìçî Bòæâåó`vnpe ,xg` lcb uvwp m`y ©¦§¦§©§¦
,ax onfl miiwznyíìBòaL úBçeøä ìk eléôàå ,ïéaeøî åéLøLå§¨¨¨§¦©£¦¨¨¤¨¨

àlà ,BîB÷nî BúBà úBæéæî ïéà Ba úBáLBðå úBàajeznezekx ¨§§¥§¦¦§¤¨
eiyxy ieaixeïänò àáe CìBäyke ,xayp epi`eãîò úBçeøä eîîc ¥¨¦¨¤¨§¨¨©

,BîB÷îa äðwäoi`e ,dxezd zekfa mnewna micner l`xyi jk ©¨¤¦§
zefifn mlerd zene` ly zeieklnl fnx mdy zerxd zegexd
elkiyke ,zekln lk zgz mirpkp `l` ,mxwrl mnewnn mze`

.l`xyi ux` `edy mnewna l`xyi ecnri el` zegexíòìa ìáà£¨¦§¨
,'(íéî éìò) íéæøàk' øîàpL ,æøàa ïëøéa òLøäur `ed fx`y s`e ¨¨¨¥§¨§¤¤¤¤¡©©£¨¦£¥¨¦

,epiide ,drxl ezpeek ,wfgíéî íB÷îa ãîBò Bðéà äæ æøà äîlelre ©¤¤¤¥¥¦§©¦
,yaiizdléìçî Bòæb ïéàåó,miiwzn epi`e,ïéaeøî åéLøL ïéàåmbde §¥¦§©§¦§¥¨¨¨§¦

yeléôàm`BúBà úBæéæî ïéà Ba úBáLBð íìBòaL úBçeøä ìk £¦¨¨¤¨¨§¥§¦
,BîB÷nîmewn lknúéîBøc çeø Ba äáLpL ïåéklkn dwfgd ¦§¥¨¤¨§¨©§¦
zegexd(.dk a"a),,åéðt ìò BúëôBäå Búø÷Bòleki epi` ixdy ©§§©§©¨¨

zeieklnay s`y ,l`xyi z` llwl dvx jk ,diptn stekzdl
`idy dwfgd mec` zekln `eazyk ,mdn elvpi zepey`xd
`xnbd dtiqen .dnewz mdl didz `l l`xyi ux` ly dnexca

yi eil` elynpy dpwd zlrna:l`xL àlà ,ãBò àìåxwrp m` s` §Ÿ¤¨¤
enewnníéàéáð äøBz øôñ Ba áBzëì ñBîìe÷ epnéä ìBhéì äð÷ äëæ̈¨¨¤¦¥¤§¦§¥¤¨§¦¦

,íéáeúëecenll mikef mnewnn exwrpy mzelba s` l`xyi oke §¦
.dxez

:fx`d zepbae dpwd zlrna cerïðaø eðz,`ziixaaàäé íìBòì ¨©¨¨§¨§¥
Cø íãàeipreäL÷ àäé ìàå äð÷kozee`be.æøàkeéaø àaL äNòî ¨¨©§¨¤§©§¥¨¤§¤¤©£¤¤¨©¦

Baø úéaî øBãb ìcânî ïBòîL [éaøa] (éáø ïá) øæòìàcnly xg`l ¤§¨¨§©¦¦§¦¦§©§¦¥©
,dxez elv`ìéièîe øBîçä ìò áeëø äéäådgny jeznúôN ìò §¨¨¨©©£§©¥©§©

äøBz ãîlL éðtî ,åéìò äqb Bzòc äúéäå äìBãb äçîN çîNå ,øäð̈¨§¨©¦§¨§¨§¨§¨©§©¨¨¨¦§¥¤¨©¨
,äaøä©§¥
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cvik zeiprz xcq` cenr k sc ± iyily wxtziprz
íéîùâ åãøé åéùëòå.dinza Ð.åîù éðåáäøã÷ðdng dzidy ,xicwn oeyl .dgxf Ð

.f"rla x"vehxit* ,zgxefe riwxa zxcewïðéñøâ éëä.oxn`c `d oeixeb oa oenicwp Ð

ìçà ìçà àéúàaizk dyn znglnae ,"jlcb lg`" (b ryedi) ryedi znglna aizk Ð

`icda aizkck ,eznglna dng el dncwp ryedi dn ."jcgt zz lg`" (a mixac)Ð

on mezq cnl ,oiaezkd jxc oky .ok dyn s`

dxifbe .exiagl dnec xeaica fnxa yxetnd

el epzipy zecn dxyr yly on zg` dey

.yxetn `xtiq zligzae ,ipiqn dynlïäéúù
äìì÷ìzg` xir lr" aizkc i`d ,i`w `xw` Ð

"xihn` `l zg` xir lre xihn`mdipy Ð

dilr xihniy dze` ,dllwlminyb aex Ð

xihni `ly z`e .d`eazd z` oilwlwnyÐ

`l xy`" .dlicb d`eaz oi`e minyb oi`

ardy ,ard lr xacd aqen "dilr xihnz

ar dpd" (gi ` mikln) aizkc ,daiwp oeyla

."min dler yi` skk dphwäøåîâ äðîìà àìå
`l `dc Ðdzid" `l` "dpnl`" aizk

"dpnl`klr zeig zepnl`a zcnerd dy`k Ð

.xefgl cizre jldy dlraïðéî éî÷åî àìã
éøäð éùéø.oiqken Ðéèôéøéæâ,oiheicxq Ð

.oeifa aexnàðåù úå÷éùð úåøúòðåzexzrp Ð

:(`,ci) dkeq zkqna opixn`ck ,jtd oeyl

d`eazd z` jtdn df xzr dn ,"el xzrie"Ð

zexzrp :inp i` .f"rla `"wxetieax oeyl Ð

ilr mzxzrd" enk ,f"rla y"ixwpi`*** ,xeziie

.(dl l`wfgi) "mkixacæøàá ïëøéámifx`k" Ð

.(ck xacna) "min ilríå÷îá ãîåò åðéà äæ æøà
'åë íéîmifx`k" `xwa aizkc ab lr s`e Ð

"min ilr,dil xn`w mrla e`l `edd Ð

ilr" eaiyd j`lnde "mifx`k" xn` mrlac

oipnifc "milgpk" xn` mrlac ,edlek oke ,"min

oiyaiiznoi`c ,"eihp" j`lnd dil xn`we Ð

jidl` 'd jetdie" aizkc epiide .mlerl oiyiai

eaiyedy ,j`ln ici lr "dkxal dllwd z` jl

.j`ln ici lrúåçåøä ìë åìéôàåopi`y Ð

.zeywúéîåøã çåøopixn`ck ,dyw `id Ð

dcinrny up oa `lnli` :(a,dk `xza `aa)Ð

xn`py ,diptn cenrl dleki dixa lk oi`

."onizl eitpk yxti up xa`i jzpiand"ìééèîå
.genyl Ð

ïîãæð
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äøã÷ð.riwxd awpny :xnelk (`,gp oiaexir) "mixda xcwn" enk

éèôéøéæâ.lwna mrd ixheye oiheicxq :yexit

úåøúòðå.`peya oditelige ,ade` irvt mipn`p ,xnelk :yexit - `pey zewiyp

.d`eazd z` da oiktdny ,f"rla `"wxet** ,xzra jetd oeyl - zexzrpe

`edy ,mipn`p ade` irvt :`xwc dihyt ikde

oiekzn - exiag dknyk elit` ,daehl dyer

lkd dyery ,jtidl md `pey zewiype .daehl

mipn`p" :ikd `xwc dihyt miyxtn yie .drxl

,xnelk ."`pey zewiyp zexzrpe ade` irvt

- `pey zewiyp ,xnelk .ieaix oeyl - zexzrpe

`ynle zeaexn md ,xnelk ,`ynl md minec

miyer miade`yk :ikd miyxtn yie .mlerl

ikde .dpn`p d`pyd - df z` df mi`peye daixn

edf mirvtd - ade` irvt mipn`p :yexit

zexzrpe .zepn`p md ,miade` oiay d`pyd

mely miyer mi`peyykc :yexit ,`pey zewiyp

.zniiwe dpn` odipiay dxytde melyd - dfl df

zewiyp ,xnelk - `pey zewiyp zexzrp epiide

.zexzrp `pey

äîdia aizkc ab lr s`c :yexit - df fx`

xn`w mrla e`l `edd - "min ilr" `xwa

milgpk xn` mrla ,edlek oke .j`ln `l` ,dil

."xdp ilr" oke ,miyaiizn opi`c eihp xn` j`lne
oncfp
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.äçîNa õçønä úéáì ñðëð ?'íéîLb eãøé åéLëòå§©§¨¥§§¨¦¦§©§¥©¤§¨§¦§¨
ïBîéc÷ð ,õçønä úéáì BúçîNa ñðëð ïBãàäL ãò©¤¨¨¦§©§¦§¨§¥©¤§¨©§¦
ãîòå óhòúð .áeöò àeäLk Lc÷nä úéáì ñðëð¦§©§¥©¦§¨§¤¨¦§©¥§¨©
òeãéå éeìb !íìBò ìL BðBaø' :åéðôì øîà .älôúa¦§¦¨¨©§¨¨¦¤¨¨§¨©

éðôìàaà úéa ãBáëì àìå ,éúéNò éãBáëì àlL E §¨¤¤Ÿ¦§¦¨¦¦§Ÿ¦§¥©¨
éìBòì ïééeöî íéî eäiL ,éúéNò EãBáëì àlà .éúéNò̈¦¦¤¨¦§§¨¦¦¤§©¦§¦§¥
íéîLb eãøéå ,íéáòa íéîL eøM÷úð ãiî .'íéìâø§¨¦¦¨¦§©§¨©¦§¨¦§¨§§¨¦
.eøéúBäå íéî úBðéòî äøNò íézL eàlîúpL ãò©¤¦§©§§¥¤§¥©§§©¦§¦
àöé ïBéøeb ïa ïBîéc÷ð õçønä úéaî ïBãà àöiL ãò©¤¨¨¨¦¥©¤§¨©§¦¤§¨¨
éîc éì ïz' :Bì øîà ,äæa äæ eòâtLk .Lc÷nä úéaî¦¥©¦§¨§¤¨§¤¨¤¨©¥¦§¥
àlL éðà òãBé' :Bì øîà .'Eãéa éì LiL øúBé íéî©¦¥¤¥¦§¨§¨©¥©£¦¤Ÿ
.EìéáLa àlà BîìBò úà àeä Ceøa LBãwä Léòøä¦§¦©¨¨¤¨¤¨¦§¦§

éìò ät ïBçút éì Lé ïééãò àlàúà Enî àéöBàL E ¤¨£©¦¥¦¦§¤¨¤¤¦¦§¤
.'eãøé éúeLøa íéîLâe ,änç äò÷L øákL ,ééúBòî§©¤§¨¨§¨©¨§¨¦¦§¦¨§
,älôúa ãîòå óhòúð ,Lc÷nä úéáì ñðëðå øæç̈©§¦§©§¥©¦§¨¦§©¥§¨©¦§¦¨
íéáeäà Eì LiL òãBä !íìBò ìL BðBaø' :åéðôì øîàå§¨©§¨¨¦¤¨©¤¥§£¦

äøc÷ð àì eléà' :ïBãàä Bì øîà äòL dúBàa .änçä äçøæå íéáòä eøftúð ãiî .'EîìBòa§¨§¦¨¦§©§¤¨¦§¨§¨©©¨§¨¨¨¨©¨¨¦Ÿ¦§§¨
éìò ät ïBçút éì äéä ,änçä."'ééúBòî Enî àéöBàL Eàlà ,BîL ïBîéc÷ð àì" :àðz ©©¨¨¨¦¦§¤¨¤¤¦¦§§©¨¨Ÿ©§¦§¤¨

."Bøeáòa änç äøc÷pL ?ïBîéc÷ð BîL àø÷ð änìå .BîL éðeaìL" :ïðaø eðzäîc÷ð äL ¦§§¨¨¦§¨§©§¦¤¦§§¨©¨©£¨©¨©§¨¦§§¨
.àøîb ,ïBéøeb ïa ïBîéc÷ð àîìLa ."ïBéøeb ïa ïBîéc÷ðå ,òLBäéå ,äLî :ïøeáòa änç íäì̈¤©¨©£¨¤¦ª©§©§¦¤§¦§¨¨©§¦¤§§¨¨

?ïìðî äLî àlà ."'åâå ,ãîò çøéå LîMä íciå" :áéúëc ,àø÷ éîð òLBäééaø øîà §ª©©¦§¨¦§¦©¦Ÿ©¤¤§¨¥©¨¨¤¨¤§¨©£©©¦
à."Eìcb ìçà" :íúä áéúëe ."Ecçt úz ìçà" :àëä áéúk ."ìçà" ,"ìçà" àéúà :øæòì ¤§¨¨¨§¨¨¥¨¥§¦¨¨¨¥¥©§§§¦¨¨¨¥©¤§

áéúëe ."Ecçt úz ìçà" :àëä áéúk ."úz" ,"úz" àéúà :øîà éðîçð øa ìàeîL éaø©¦§¥©©§¨¦£©¨§¨¥¥§¦¨¨¨¥¥©§§§¦
."éøîàä úà 'ä úz íBéa" :íúäïeòîLé øLà" :àø÷c déôebî àéúà :øîà ïðçBé éaø ¨¨§¥¤¨¡Ÿ¦©¦¨¨£©¨§¨¦¥¦§¨£¤¦§§

éðtî eìçå eæâøå ,EòîLéðtî eìçå eæâø éúîéà ."E.äLîì änç Bì äîc÷pL äòLa ?E ¦§£§¨§§¨¦¨¤¥¨©¨§§¨¦¨¤§¨¨¤¦§§¨©¨§¤
" .äìì÷ì ïäézLe :áø øîà äãeäé áø øîà ."'åë ,íéîLb äéìò eãøé àlL øéò ïëå"äúéä §¥¦¤Ÿ¨§¨¤¨§¨¦¨©©§¨¨©©§¥¤¦§¨¨¨§¨

äcðk .äëøáì :áø øîà äãeäé áø øîà ."íäéðéa äcðì íéìLeøé¯,øzéä dì Lé äcp äî §¨©¦§¦¨¥¥¤¨©©§¨¨©©¦§¨¨§¦¨©¦¨¥¨¤¥
" .äðwz dì Lé íéìLeøé óààìå ,äðîìàk .äëøáì :äãeäé áø øîà ."äðîìàk äúéä ©§¨©¦¥¨©¨¨¨§¨§©§¨¨¨©©§¨¦§¨¨§©§¨¨§Ÿ

" .äéìò øBæçì Bzòãå ,íiä úðéãîì dìòa CìäL äMàk àlà .Lnî äðîìàézúð éðà íâå ©§¨¨©¨¤¨§¦¨¤¨©©§¨¦§¦©©¨§©§©£¨¤¨§©£¦¨©¦
íëúà" .éhtéøéæb àìå éøäð éLéø àì ïpéî éî÷Bî àìc ,äëøáì :äãeäé áø øîà ."íéìôLe íéæáðøLàk ìàøNé úà 'ä äkäå ¤§¤¦§¦§¨¦¨©©§¨¦§¨¨§¨§¦¦©¨¥¥©£¥§¨§¦¦©¥§¦¨¤¦§¨¥©£¤

íéðîàð" :áéúëc éàî :ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàc .äëøáì :áø øîà äãeäé áø øîà ."íéna äðwä ãeðé̈©¨¤©©¦¨©©§¨¨©©¦§¨¨§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¦¤¡¨¦
äiçà .òLøä íòìa ïëøaL äëøaî øúBé ìàøNé úà éðBìéMä äiçà ìléwL äìì÷ äáBè ?"àðBN úB÷éLð úBøzòðå áäBà éòöt¦§¥¥§©§¨§¦¥¨§¨¨¤¦¥£¦¨©¦¦¤¦§¨¥¥¦§¨¨¤¥§¨¦§¨¨¨¨£¦¨
Bòæâå ,íéî íB÷îa ãîBò äæ äðw äî ."äðwä ãeðé øLàk ìàøNé úà 'ä äkäå" :ìàøNéì íäì øîà .äð÷a ïìl÷ éðBìéMä©¦¦¦§¨§¨¤¨©¨¤§¦§¨¥§¦¨¤¦§¨¥©£¤¨©¨¤©¨¤¤¥¦§©¦§¦§

éìçîeîîc ,ïänò àáe CìBä àlà ,BîB÷nî BúBà úBæéæî ïéà ,Ba úBáLBðå úBàa íìBòaL úBçeøä ìk eléôàå ,ïéaeøî åéLøLå ,ó ©£¦§¨¨¨§¦©£¦¨¨¤¨¨¨§§¥§¦¦§¤¨¥¨¦¨¤¨§
.BîB÷îa äðwä ãîò ,úBçeøäíB÷îa ãîBò Bðéà äæ æøà äî "íéî éìò íéæøàk" :øîàpL ,æøàa ïëøéa òLøä íòìa ìáà ¨¨©©¨¤¦§£¨¦§¨¨¨¨¥§¨§¤¤¤¤¡©¨£¨¦£¥¨¦¨¤¤¤¥¥¦§

éìçî Bòæb ïéàå ,íéîäáLpL ïåék ,BîB÷nî BúBà úBæéæî ïéà ,Ba úBáLBð íìBòaL úBçeøä ìk eléôà ,ïéaeøî åéLøL ïéàå ,ó ©¦§¥¦§©£¦§¥¨¨¨§¦£¦¨¨¤¨¨§¥§¦¦§¥¨¤¨§¨
,íéàéáð ,äøBz øôñ Ba áBzëì ñBîìe÷ epîéä ìBhéì äð÷ äëfL àlà ãBò àìå .åéðt ìò BzëôBäå Bzø÷Bò ,úéîBøc çeø Ba©§¦©§§©§©¨¨§Ÿ¤¨¤¨¨¨¤¦¥¤§¦§¥¤¨§¦¦

.íéáeúëeøBãb ìcânî ïBòîL éaøa øæòìà éaø àaL äNòî .æøàk äL÷ àäé ìàå äð÷k Cø íãà àäé íìBòì" :ïðaø eðz §¦¨©¨©§¨§¥¨¨©§¨¤§©§¥¨¤§¤¤©£¤¤¨©¦¤§¨¨§©¦¦§¦¦§©§
.äaøä äøBz ãîlL éðtî åéìò äqb Bzòc äúéäå ,äìBãb äçîN çîNå .øäð úôN ìò ìéièîe øBîç ìò áeëø äéäå ,Baø úéaî¦¥©§¨¨¨©£§©¥©§©¨¨§¨¥©¦§¨§¨§¨§¨©§©¨¨¨¦§¥¤¨©¨©§¥
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קעט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc ziprz(iyily meil)

åéLëòåmeid seqa,íéîLb eãøéf`e .dinzaõçønä úéáì ñðëð §©§¨¥§§¨¦¦§©§¥©¤§¨
äçîNa.mind zxenz sqkd zexkk z` giexdl cnery lr §¦§¨

:dyrnd z` `ziixad dkiynnñðëð [ïBîâääL] (ïåãàäù) ãò©¤©¤§¦§©
,áöò àeäLk Lc÷nä úéáì ñðëð ïBîéã÷ð ,õçønä úéáì BúçîNa§¦§¨§¥©¤§¨©§¦¦§©§¥©¦§¨§¤¨¥

eóhòúðezilha,älôúa ãîòåeéeìb ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà ¦§©¥§¨©¦§¦¨¨©§¨¨¦¤¨¨
éðôì òeãéåéúéNò éãBáëì àlL ,E,zepiirnd z`eld z`ãBáëì àìå §¨©§¨¤¤Ÿ¦§¦¨¦¦§Ÿ¦§

éìBòì ïééeöî íéî eäiL ,éúéNò EãBáëì àlà ,éúéNò àaà úéa¥©¨¨¦¦¤¨¦§§¨¦¦¤§©¦§¦§¥
.íéìâøeãiîz`f xn`ykeøM÷úðdãò íéîLb eãøéå ,íéáòa íéîL §¨¦¦¨¦§©§¨©¦¤¨¦§¨§§¨¦©

eàlîúpLmze`íéî úBðéòî äøNò íézL,oenbdd on delyås` ¤¦§©§§¥¤§¥©§¨©¦§
eøéúBäe .zepiirnd lr mind(ïåãà) àöiL ãòdúéaî [ïBîâä] ¦©¤¨¨¤§¦¥

.Lc÷nä úéaî àöé ïBéøeb ïa ïBîéã÷ð ,õçønäeeòâtLë[eybt]äæ ©¤§¨©§¦¤§¨¨¦¥©¦§¨§¤¨§¤
Bì øîà ,äæa,oec`l oenicwpøîà .Eãéa él LiL øúBé íéî éîc él ïz ¨¤¨©¥¦§¥©¦¥¤¥¦§¨¤¨©

Bì,oenbddBîìBò úà àeä Ceøa LBãwä Léòøä àlL éðà òãBé¥©£¦¤Ÿ¦§¦©¨¨¤¨
minyb cixedléìò ät ïBçút él Lé ïééãò àlà ,EìéáLa àlàE ¤¨¦§¦§¤¨£©¦¥¦¦§¤¨¤

Enî àéöBàLjkaééúBòî úà,jizieldy mind xearäò÷L øákL ¤¦¦§¤¨©¤§¨¨§¨
,änç,mind z` aiydl jixv ziid eay meid xareíéîLâeecxiy ©¨§¨¦
dzr.eãøé éúeLøajk oenicwp rnyyk,Lc÷nä úéáì ñðëðå øæç ¦§¦¨§¨©§¦§©§¥©¦§¨
aeyeLiL òãBä ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîàå ,älôúa ãîòå óhòúð¦§©¥§¨©¦§¦¨§¨©§¨¨¦¤¨©¤¥

,EîìBòa íéáeäà Eì.qp mdnr dUreå íéáòä eøftúð ãiîaey §£¦§¨§¥¦¨¦§©§¤¨¦§
änçä äçøæ.dzriwy xg`l(ïåãàä) Bì øîà äòL dúBàa ¨§¨©©¨§¨¨¨¨©

[ïBîâää],oenicwpläøc÷ð àì eléà[dgxf]änçäok`él äéä ©¤§¦Ÿ¦§§¨©©¨¨¨¦
éìò ät ïBçútàL EééúBòî Enî àéöBdzr j` ,mcew izxn`y itk ¦§¤¨¤¤¦¦§¨©

.dt oegzt il oi` aey ,dgxfy ip` d`exy
:df dyrn itl eny z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdàì ,àðz̈¨Ÿ

ïBîéã÷ðdidBîL,dligznBîL àø÷ð änìå ,BîL éðea àlà ©§¦§¤¨¦§§¨¨¦§¨§
,ïBîéã÷ðiptn.Bøeáòa änç äøc÷ðL ©§¦¤¦§§¨©¨©£

:mxeara dngd dcnry mitqep miwicv d`iand `ziixaeðz̈
ìL ,ïðaøäîc÷ð äL[dgxf],òLBäéå ,äLî ,ïøeáòa änç íäì ©¨¨§Ÿ¨¦§§¨¨¤©¨©£¨Ÿ¤¦ª©

.ïBéøeb ïa ïBîéã÷ðå§©§¦¤§
:`xnbd zxxan,ïBéøeb ïa ïBîéã÷ð àîìLa`ed jkl xewndàøîb ¦§¨¨©§¦¤§§¨¨

,`ziixaa x`eank epizeaxn eplaiw jk -énð òLBäéz`f epcnl §ª©©¦
náéúëc ,àø÷ynyd cenrzy ywiay xg`l ixen`d znglna §¨¦§¦

(bi i ryedi)ïìðî ,äLî àlà ,'åâå 'ãîò çøéå LîMä íciå'dcnry ©¦Ÿ©¤¤§¨¥©¨¨¤¨Ÿ¤§¨¨
:`xnbd daiyn .ezekfa dngîààéúà ,øæòìà éaø ødey dxifba ¨©©¦¤§¨¨¨§¨

àëä áéúk ,'ìçà' 'ìçà'dyn iniay bere oegiq znglnaa mixac) ¨¥¨¥§¦¨¨
(dkdGd mFId'íúä áéúëe ,'Ecçt úz ìçàryedia(f b ryedi)mFId' ©©¤¨¥¥©§§§¦¨¨©

dGd,'Eìcb ìçàexferl dngd dcnr ryedily myky micnle ©¤¨¥©¤§
:xg` cenil .dynl mb jk ,eznglna,øîà éðîçð øa ìàeîL éaø©¦§¥©©§¨¦¨©

àéúàdey dxifbaáéúëe ,'Ecçt úz ìçà' àëä áéúk ,'úz' 'úz' ¨§¨¥¥§¦¨¨¨¥¥©§§§¦
íúäryedia(ai i my),'éøîàä úà 'ä úz íBia'ryedily myke ¨¨§¥¤¨¡Ÿ¦

:xg` cenil .dynl jk ,dng dcnrdéôebî àéúà ,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©¨§¨¦¥
àø÷cdyna xn`py ,dey dxifba `le envr weqtd zernynn - ¦§¨

(dk a mixac)éðtî eìçå eæâøå EòîL ïeòîLé øLà'éúîéà ,'Emiiwzp £¤¦§§¦§£§¨§§¨¦¨¤¥¨©
minrd lkyéðtî eìçå eæâø.äLîì änç Bì äîc÷ðL äòLa ,E ¨§§¨¦¨¤§¨¨¤¦§§¨©¨§Ÿ¤

:dpyna epipy'åë íéîLb äéìò eãøé àlL øéò ïëåaizkc(f c qenr) §¥¦¤Ÿ¨§¨¤¨§¨¦
zg` dwlg xihn` `l zg` xir lre zg` xir lr iYxhnde'§¦§©§¦©¦¤¨§©¦©©Ÿ©§¦¤§¨©©

.'ebe xhOY¦¨¥
:weqtd z` zx`an `xnbdäìì÷ì ïäézLe ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©§¥¤¦§¨¨

ecxi zg` lry epiide ,dllwl weqta exkfed elld mixrd izy -
ecxi `l dipyd lre ,d`eazd lwlwzzy cr minyb daxd

`l d`eazde llk minyb.lcbz

:dkxal miaezkd zpeeky enya zetqep zeyxc d`ian `xnbd
xn`p(fi ` dki`)øîà äãeäé áø øîà ,'íäéðéa äcðì íéìLeøé äúéä'¨§¨§¨©¦§¦¨¥¥¤¨©©§¨¨©

,áøz`f yexcl yiäëøáì,epiide ,dllwl `leLé äcð äî ,äcðk ©¦§¨¨§¦¨©¦¨¥
øzéä dì,xdhdl dliah ici lräðwz dì Lé íéìLeøé óàexfgiyk ¨¤¥©§¨©¦¥¨©¨¨

xn`p :yxc cer .dzencwl xefgzy daeyza l`xyi(` ` my)

,äãeäé áø øîà ,'äðîìàk äúéä'z`f yexcl yi,äëøáìepiide ¨§¨§©§¨¨¨©©§¨¦§¨¨
xn`py meynäðîìàk,'k ztqeza,Lnî äðîìà àìåmpi`y §©§¨¨§Ÿ©§¨¨©¨

,ynn dpnl`l minecàlàmd,íiä úðéãîì dìòa CìäL äMàk ¤¨§¦¨¤¨©©§¨¦§¦©©¨
,[äéìà] (äéìò) øBæçì Bzòãåzayei dpnl`k `id dzry s`y §©§©§¥¤¨

dkeza okey 'd oi` dzry s` milyexi jke ,xefgi izn dtvne
.dil` aeyl cizry zrcei

xc cerxn`p :y(h a ik`ln),'íéìôLe íéæáð íëúà ézúð éðà íâå'§©£¦¨©¦¤§¤¦§¦§¨¦
,äãeäé áø øîàz`f yexcl yiïpéî éî÷Bî àìc ,äëøáìjezn ¨©©§¨¦§¨¨§Ÿ§¦¦¨

,epefaiyéøäð éLéø àì,zexdpa miqken -éètéøéæb àìå,[mixhey] Ÿ¥¥©£¥§Ÿ§¦¦¨¥
.el` zefean zeiepn`a dfazp `le

mraxi `hg xg`l ipeliyd dig` z`eapa xn`p :yxc cermikln)

(eh ci '`äãeäé áø øîà ,'íéna äðwä ãeðé øLàk ìàøNé úà 'ä äkäå'§¦¨¤¦§¨¥©£¤¨©¨¤©©¦¨©©§¨
,áø øîàdpwl mnicéaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàc ,äëøáì ¨©©¦§¨¨§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦

áéúëc éàî ,ïúðBé(e fk ilyn)úB÷éLð úBøzòðå áäBà éòöt íéðîàð' ¨¨©¦§¦¤¡¨¦¦§¥¥§©§¨§¦
,'àðBNz`f yxce ,jtidl `peyd zpeeke daehl ade`d zpeeky ¥

,oldlck minieqn mixwn lrúà éðBìéMä äiçà ìléwL äìì÷ äáBè¨§¨¨¤¦¥£¦¨©¦¦¤
,òLøä íòìa ïëøéaL äëøaî øúBé ,ìàøNéyïìl÷ éðBìéMä äiçà ¦§¨¥¥¦§¨¨¤¥§¨¦§¨¨¨¨£¦¨©¦¦¦§¨

,äð÷ayäðwä ãeðé øLàk ìàøNé úà 'ä äkäå' ìàøNéì íäì øîà §¨¤¨©¨¤§¦§¨¥§¦¨¤¦§¨¥©£¤¨©¨¤
epiide ,daehl ezpeek mewn lkne ,'miOAíB÷îa ãîBò äæ äðw äî ©©¦©¨¤¤¥¦§

íéî,yaiizn epi`eéìçî Bòæâåó`vnpe ,xg` lcb uvwp m`y ©¦§¦§©§¦
,ax onfl miiwznyíìBòaL úBçeøä ìk eléôàå ,ïéaeøî åéLøLå§¨¨¨§¦©£¦¨¨¤¨¨

àlà ,BîB÷nî BúBà úBæéæî ïéà Ba úBáLBðå úBàajeznezekx ¨§§¥§¦¦§¤¨
eiyxy ieaixeïänò àáe CìBäyke ,xayp epi`eãîò úBçeøä eîîc ¥¨¦¨¤¨§¨¨©

,BîB÷îa äðwäoi`e ,dxezd zekfa mnewna micner l`xyi jk ©¨¤¦§
zefifn mlerd zene` ly zeieklnl fnx mdy zerxd zegexd
elkiyke ,zekln lk zgz mirpkp `l` ,mxwrl mnewnn mze`

.l`xyi ux` `edy mnewna l`xyi ecnri el` zegexíòìa ìáà£¨¦§¨
,'(íéî éìò) íéæøàk' øîàpL ,æøàa ïëøéa òLøäur `ed fx`y s`e ¨¨¨¥§¨§¤¤¤¤¡©©£¨¦£¥¨¦

,epiide ,drxl ezpeek ,wfgíéî íB÷îa ãîBò Bðéà äæ æøà äîlelre ©¤¤¤¥¥¦§©¦
,yaiizdléìçî Bòæb ïéàåó,miiwzn epi`e,ïéaeøî åéLøL ïéàåmbde §¥¦§©§¦§¥¨¨¨§¦

yeléôàm`BúBà úBæéæî ïéà Ba úBáLBð íìBòaL úBçeøä ìk £¦¨¨¤¨¨§¥§¦
,BîB÷nîmewn lknúéîBøc çeø Ba äáLpL ïåéklkn dwfgd ¦§¥¨¤¨§¨©§¦
zegexd(.dk a"a),,åéðt ìò BúëôBäå Búø÷Bòleki epi` ixdy ©§§©§©¨¨

zeieklnay s`y ,l`xyi z` llwl dvx jk ,diptn stekzdl
`idy dwfgd mec` zekln `eazyk ,mdn elvpi zepey`xd
`xnbd dtiqen .dnewz mdl didz `l l`xyi ux` ly dnexca

yi eil` elynpy dpwd zlrna:l`xL àlà ,ãBò àìåxwrp m` s` §Ÿ¤¨¤
enewnníéàéáð äøBz øôñ Ba áBzëì ñBîìe÷ epnéä ìBhéì äð÷ äëæ̈¨¨¤¦¥¤§¦§¥¤¨§¦¦

,íéáeúëecenll mikef mnewnn exwrpy mzelba s` l`xyi oke §¦
.dxez

:fx`d zepbae dpwd zlrna cerïðaø eðz,`ziixaaàäé íìBòì ¨©¨¨§¨§¥
Cø íãàeipreäL÷ àäé ìàå äð÷kozee`be.æøàkeéaø àaL äNòî ¨¨©§¨¤§©§¥¨¤§¤¤©£¤¤¨©¦

Baø úéaî øBãb ìcânî ïBòîL [éaøa] (éáø ïá) øæòìàcnly xg`l ¤§¨¨§©¦¦§¦¦§©§¦¥©
,dxez elv`ìéièîe øBîçä ìò áeëø äéäådgny jeznúôN ìò §¨¨¨©©£§©¥©§©

äøBz ãîlL éðtî ,åéìò äqb Bzòc äúéäå äìBãb äçîN çîNå ,øäð̈¨§¨©¦§¨§¨§¨§¨©§©¨¨¨¦§¥¤¨©¨
,äaøä©§¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

cvik zeiprz xcq` cenr k sc ± iyily wxtziprz
íéîùâ åãøé åéùëòå.dinza Ð.åîù éðåáäøã÷ðdng dzidy ,xicwn oeyl .dgxf Ð

.f"rla x"vehxit* ,zgxefe riwxa zxcewïðéñøâ éëä.oxn`c `d oeixeb oa oenicwp Ð

ìçà ìçà àéúàaizk dyn znglnae ,"jlcb lg`" (b ryedi) ryedi znglna aizk Ð

`icda aizkck ,eznglna dng el dncwp ryedi dn ."jcgt zz lg`" (a mixac)Ð

on mezq cnl ,oiaezkd jxc oky .ok dyn s`

dxifbe .exiagl dnec xeaica fnxa yxetnd

el epzipy zecn dxyr yly on zg` dey

.yxetn `xtiq zligzae ,ipiqn dynlïäéúù
äìì÷ìzg` xir lr" aizkc i`d ,i`w `xw` Ð

"xihn` `l zg` xir lre xihn`mdipy Ð

dilr xihniy dze` ,dllwlminyb aex Ð

xihni `ly z`e .d`eazd z` oilwlwnyÐ

`l xy`" .dlicb d`eaz oi`e minyb oi`

ardy ,ard lr xacd aqen "dilr xihnz

ar dpd" (gi ` mikln) aizkc ,daiwp oeyla

."min dler yi` skk dphwäøåîâ äðîìà àìå
`l `dc Ðdzid" `l` "dpnl`" aizk

"dpnl`klr zeig zepnl`a zcnerd dy`k Ð

.xefgl cizre jldy dlraïðéî éî÷åî àìã
éøäð éùéø.oiqken Ðéèôéøéæâ,oiheicxq Ð

.oeifa aexnàðåù úå÷éùð úåøúòðåzexzrp Ð

:(`,ci) dkeq zkqna opixn`ck ,jtd oeyl

d`eazd z` jtdn df xzr dn ,"el xzrie"Ð

zexzrp :inp i` .f"rla `"wxetieax oeyl Ð

ilr mzxzrd" enk ,f"rla y"ixwpi`*** ,xeziie

.(dl l`wfgi) "mkixacæøàá ïëøéámifx`k" Ð

.(ck xacna) "min ilríå÷îá ãîåò åðéà äæ æøà
'åë íéîmifx`k" `xwa aizkc ab lr s`e Ð

"min ilr,dil xn`w mrla e`l `edd Ð

ilr" eaiyd j`lnde "mifx`k" xn` mrlac

oipnifc "milgpk" xn` mrlac ,edlek oke ,"min

oiyaiiznoi`c ,"eihp" j`lnd dil xn`we Ð

jidl` 'd jetdie" aizkc epiide .mlerl oiyiai

eaiyedy ,j`ln ici lr "dkxal dllwd z` jl

.j`ln ici lrúåçåøä ìë åìéôàåopi`y Ð

.zeywúéîåøã çåøopixn`ck ,dyw `id Ð

dcinrny up oa `lnli` :(a,dk `xza `aa)Ð

xn`py ,diptn cenrl dleki dixa lk oi`

."onizl eitpk yxti up xa`i jzpiand"ìééèîå
.genyl Ð
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äøã÷ð.riwxd awpny :xnelk (`,gp oiaexir) "mixda xcwn" enk

éèôéøéæâ.lwna mrd ixheye oiheicxq :yexit

úåøúòðå.`peya oditelige ,ade` irvt mipn`p ,xnelk :yexit - `pey zewiyp

.d`eazd z` da oiktdny ,f"rla `"wxet** ,xzra jetd oeyl - zexzrpe

`edy ,mipn`p ade` irvt :`xwc dihyt ikde

oiekzn - exiag dknyk elit` ,daehl dyer

lkd dyery ,jtidl md `pey zewiype .daehl

mipn`p" :ikd `xwc dihyt miyxtn yie .drxl

,xnelk ."`pey zewiyp zexzrpe ade` irvt

- `pey zewiyp ,xnelk .ieaix oeyl - zexzrpe

`ynle zeaexn md ,xnelk ,`ynl md minec

miyer miade`yk :ikd miyxtn yie .mlerl

ikde .dpn`p d`pyd - df z` df mi`peye daixn

edf mirvtd - ade` irvt mipn`p :yexit

zexzrpe .zepn`p md ,miade` oiay d`pyd

mely miyer mi`peyykc :yexit ,`pey zewiyp

.zniiwe dpn` odipiay dxytde melyd - dfl df

zewiyp ,xnelk - `pey zewiyp zexzrp epiide

.zexzrp `pey

äîdia aizkc ab lr s`c :yexit - df fx`

xn`w mrla e`l `edd - "min ilr" `xwa

milgpk xn` mrla ,edlek oke .j`ln `l` ,dil

."xdp ilr" oke ,miyaiizn opi`c eihp xn` j`lne
oncfp
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.äçîNa õçønä úéáì ñðëð ?'íéîLb eãøé åéLëòå§©§¨¥§§¨¦¦§©§¥©¤§¨§¦§¨
ïBîéc÷ð ,õçønä úéáì BúçîNa ñðëð ïBãàäL ãò©¤¨¨¦§©§¦§¨§¥©¤§¨©§¦
ãîòå óhòúð .áeöò àeäLk Lc÷nä úéáì ñðëð¦§©§¥©¦§¨§¤¨¦§©¥§¨©
òeãéå éeìb !íìBò ìL BðBaø' :åéðôì øîà .älôúa¦§¦¨¨©§¨¨¦¤¨¨§¨©

éðôìàaà úéa ãBáëì àìå ,éúéNò éãBáëì àlL E §¨¤¤Ÿ¦§¦¨¦¦§Ÿ¦§¥©¨
éìBòì ïééeöî íéî eäiL ,éúéNò EãBáëì àlà .éúéNò̈¦¦¤¨¦§§¨¦¦¤§©¦§¦§¥
íéîLb eãøéå ,íéáòa íéîL eøM÷úð ãiî .'íéìâø§¨¦¦¨¦§©§¨©¦§¨¦§¨§§¨¦
.eøéúBäå íéî úBðéòî äøNò íézL eàlîúpL ãò©¤¦§©§§¥¤§¥©§§©¦§¦
àöé ïBéøeb ïa ïBîéc÷ð õçønä úéaî ïBãà àöiL ãò©¤¨¨¨¦¥©¤§¨©§¦¤§¨¨
éîc éì ïz' :Bì øîà ,äæa äæ eòâtLk .Lc÷nä úéaî¦¥©¦§¨§¤¨§¤¨¤¨©¥¦§¥
àlL éðà òãBé' :Bì øîà .'Eãéa éì LiL øúBé íéî©¦¥¤¥¦§¨§¨©¥©£¦¤Ÿ
.EìéáLa àlà BîìBò úà àeä Ceøa LBãwä Léòøä¦§¦©¨¨¤¨¤¨¦§¦§

éìò ät ïBçút éì Lé ïééãò àlàúà Enî àéöBàL E ¤¨£©¦¥¦¦§¤¨¤¤¦¦§¤
.'eãøé éúeLøa íéîLâe ,änç äò÷L øákL ,ééúBòî§©¤§¨¨§¨©¨§¨¦¦§¦¨§
,älôúa ãîòå óhòúð ,Lc÷nä úéáì ñðëðå øæç̈©§¦§©§¥©¦§¨¦§©¥§¨©¦§¦¨
íéáeäà Eì LiL òãBä !íìBò ìL BðBaø' :åéðôì øîàå§¨©§¨¨¦¤¨©¤¥§£¦

äøc÷ð àì eléà' :ïBãàä Bì øîà äòL dúBàa .änçä äçøæå íéáòä eøftúð ãiî .'EîìBòa§¨§¦¨¦§©§¤¨¦§¨§¨©©¨§¨¨¨¨©¨¨¦Ÿ¦§§¨
éìò ät ïBçút éì äéä ,änçä."'ééúBòî Enî àéöBàL Eàlà ,BîL ïBîéc÷ð àì" :àðz ©©¨¨¨¦¦§¤¨¤¤¦¦§§©¨¨Ÿ©§¦§¤¨

."Bøeáòa änç äøc÷pL ?ïBîéc÷ð BîL àø÷ð änìå .BîL éðeaìL" :ïðaø eðzäîc÷ð äL ¦§§¨¨¦§¨§©§¦¤¦§§¨©¨©£¨©¨©§¨¦§§¨
.àøîb ,ïBéøeb ïa ïBîéc÷ð àîìLa ."ïBéøeb ïa ïBîéc÷ðå ,òLBäéå ,äLî :ïøeáòa änç íäì̈¤©¨©£¨¤¦ª©§©§¦¤§¦§¨¨©§¦¤§§¨¨

?ïìðî äLî àlà ."'åâå ,ãîò çøéå LîMä íciå" :áéúëc ,àø÷ éîð òLBäééaø øîà §ª©©¦§¨¦§¦©¦Ÿ©¤¤§¨¥©¨¨¤¨¤§¨©£©©¦
à."Eìcb ìçà" :íúä áéúëe ."Ecçt úz ìçà" :àëä áéúk ."ìçà" ,"ìçà" àéúà :øæòì ¤§¨¨¨§¨¨¥¨¥§¦¨¨¨¥¥©§§§¦¨¨¨¥©¤§

áéúëe ."Ecçt úz ìçà" :àëä áéúk ."úz" ,"úz" àéúà :øîà éðîçð øa ìàeîL éaø©¦§¥©©§¨¦£©¨§¨¥¥§¦¨¨¨¥¥©§§§¦
."éøîàä úà 'ä úz íBéa" :íúäïeòîLé øLà" :àø÷c déôebî àéúà :øîà ïðçBé éaø ¨¨§¥¤¨¡Ÿ¦©¦¨¨£©¨§¨¦¥¦§¨£¤¦§§

éðtî eìçå eæâøå ,EòîLéðtî eìçå eæâø éúîéà ."E.äLîì änç Bì äîc÷pL äòLa ?E ¦§£§¨§§¨¦¨¤¥¨©¨§§¨¦¨¤§¨¨¤¦§§¨©¨§¤
" .äìì÷ì ïäézLe :áø øîà äãeäé áø øîà ."'åë ,íéîLb äéìò eãøé àlL øéò ïëå"äúéä §¥¦¤Ÿ¨§¨¤¨§¨¦¨©©§¨¨©©§¥¤¦§¨¨¨§¨

äcðk .äëøáì :áø øîà äãeäé áø øîà ."íäéðéa äcðì íéìLeøé¯,øzéä dì Lé äcp äî §¨©¦§¦¨¥¥¤¨©©§¨¨©©¦§¨¨§¦¨©¦¨¥¨¤¥
" .äðwz dì Lé íéìLeøé óààìå ,äðîìàk .äëøáì :äãeäé áø øîà ."äðîìàk äúéä ©§¨©¦¥¨©¨¨¨§¨§©§¨¨¨©©§¨¦§¨¨§©§¨¨§Ÿ

" .äéìò øBæçì Bzòãå ,íiä úðéãîì dìòa CìäL äMàk àlà .Lnî äðîìàézúð éðà íâå ©§¨¨©¨¤¨§¦¨¤¨©©§¨¦§¦©©¨§©§©£¨¤¨§©£¦¨©¦
íëúà" .éhtéøéæb àìå éøäð éLéø àì ïpéî éî÷Bî àìc ,äëøáì :äãeäé áø øîà ."íéìôLe íéæáðøLàk ìàøNé úà 'ä äkäå ¤§¤¦§¦§¨¦¨©©§¨¦§¨¨§¨§¦¦©¨¥¥©£¥§¨§¦¦©¥§¦¨¤¦§¨¥©£¤

íéðîàð" :áéúëc éàî :ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàc .äëøáì :áø øîà äãeäé áø øîà ."íéna äðwä ãeðé̈©¨¤©©¦¨©©§¨¨©©¦§¨¨§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¦¤¡¨¦
äiçà .òLøä íòìa ïëøaL äëøaî øúBé ìàøNé úà éðBìéMä äiçà ìléwL äìì÷ äáBè ?"àðBN úB÷éLð úBøzòðå áäBà éòöt¦§¥¥§©§¨§¦¥¨§¨¨¤¦¥£¦¨©¦¦¤¦§¨¥¥¦§¨¨¤¥§¨¦§¨¨¨¨£¦¨
Bòæâå ,íéî íB÷îa ãîBò äæ äðw äî ."äðwä ãeðé øLàk ìàøNé úà 'ä äkäå" :ìàøNéì íäì øîà .äð÷a ïìl÷ éðBìéMä©¦¦¦§¨§¨¤¨©¨¤§¦§¨¥§¦¨¤¦§¨¥©£¤¨©¨¤©¨¤¤¥¦§©¦§¦§

éìçîeîîc ,ïänò àáe CìBä àlà ,BîB÷nî BúBà úBæéæî ïéà ,Ba úBáLBðå úBàa íìBòaL úBçeøä ìk eléôàå ,ïéaeøî åéLøLå ,ó ©£¦§¨¨¨§¦©£¦¨¨¤¨¨¨§§¥§¦¦§¤¨¥¨¦¨¤¨§
.BîB÷îa äðwä ãîò ,úBçeøäíB÷îa ãîBò Bðéà äæ æøà äî "íéî éìò íéæøàk" :øîàpL ,æøàa ïëøéa òLøä íòìa ìáà ¨¨©©¨¤¦§£¨¦§¨¨¨¨¥§¨§¤¤¤¤¡©¨£¨¦£¥¨¦¨¤¤¤¥¥¦§

éìçî Bòæb ïéàå ,íéîäáLpL ïåék ,BîB÷nî BúBà úBæéæî ïéà ,Ba úBáLBð íìBòaL úBçeøä ìk eléôà ,ïéaeøî åéLøL ïéàå ,ó ©¦§¥¦§©£¦§¥¨¨¨§¦£¦¨¨¤¨¨§¥§¦¦§¥¨¤¨§¨
,íéàéáð ,äøBz øôñ Ba áBzëì ñBîìe÷ epîéä ìBhéì äð÷ äëfL àlà ãBò àìå .åéðt ìò BzëôBäå Bzø÷Bò ,úéîBøc çeø Ba©§¦©§§©§©¨¨§Ÿ¤¨¤¨¨¨¤¦¥¤§¦§¥¤¨§¦¦

.íéáeúëeøBãb ìcânî ïBòîL éaøa øæòìà éaø àaL äNòî .æøàk äL÷ àäé ìàå äð÷k Cø íãà àäé íìBòì" :ïðaø eðz §¦¨©¨©§¨§¥¨¨©§¨¤§©§¥¨¤§¤¤©£¤¤¨©¦¤§¨¨§©¦¦§¦¦§©§
.äaøä äøBz ãîlL éðtî åéìò äqb Bzòc äúéäå ,äìBãb äçîN çîNå .øäð úôN ìò ìéièîe øBîç ìò áeëø äéäå ,Baø úéaî¦¥©§¨¨¨©£§©¥©§©¨¨§¨¥©¦§¨§¨§¨§¨©§©¨¨¨¦§¥¤¨©¨©§¥
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cvik zeiprz xcqa cenr k sc ± iyily wxtziprz

íãà åì ïîãæð`ly egikedl oeekzp `ede ,aehl xekf edil` :oda aezky mixtq yi Ð

:opiqxb ikd .xaca libxiàìå ìåôéì úåéåàø ïðéàù úåòåòø àìå úåàéøá åøîàù úìåôî
åäéð éäå úåòåòø åäéð éä ìåôéì úåéåàø ïðéàù åäéð éäå úåàéøá åäéð éä ìåôéì úåéåàøù

àøäðã àãåâà ïîéé÷ã àëéøö àì ìåôéì úåéåàølitny wfg gex my yiy zletn Ð

odilr oirixzn exn`y zletn .zenegdÐ

s`e ze`ixa zenegd ediy ,opixn`w ze`ixaa

eid m` la` .gexd zaiyp gkn zeltep ok it lr

zererx zeltepd zenegdoirixzn oi` Ð

letil zeie`x opi`yke .odilroirixzn Ð

.letil zeie`xa `le ,odilràëéøö àì`d Ð

oebk `l` letil zeie`xe zererx opi`y ipzwc

lr s`y ,xdpd zty lr ,`xdpc `ceb` i`wc

d`ixa `idy itmindy ,letil `id die`x Ð

oiwgeye rwxwd z` oilwlwny ,dze` oilitn

.'ek drerx `ziy` `idd ik :ceqid z`äøúàá
,letil die`x dpi`c ab lr s` ,dnewna Ð

i`d ilek dxz`a dnw `dcoeik ,ikd elit` Ð

`id drerxcdid `l` ,dzez itlg eed `l Ð

.dizeaiaq siwnïéëðî:opiqxb ikd .oihrnn Ð

éúéá êåúá éúãô÷ä àìäøåú àìá éúëìä àìå
.qixb ded `zry lkc Ðåúðéëäámipkny Ð

.ieel my oebk ,mc` ipa elåúëéðç:enk Ð

oihib) zexec dxyr cr oihiba zea` zkipg

.(`,gtàáéòã àîåéágex iedc ,opernd mei Ð

.zeneg litz `lc itzqne ,zaypnà÷øäåâáÐ

.oda zeayei zexye ,dlbra dielz daizøééñå
(cl zeny) cwet mebxz .wcea Ð:enk ,xrqn Ð

ded ik :mkg dinw `pikq xq `lc `gah i`d

'ek `inc `fek` dil inx `zeq`c `zlin dil

.opiqxb `làøäðá äéì éãùå äéì ïéáæikdl Ð

oippbl icin xiizyn ded i`c ,edl oiaf`lf` Ð

oliykn `vnpe ,zaya `ynknc ceai`l

.zay zcerql iwxi iziin `lc ,`al cizrl

åäééúòã àëîñã,wxi eze`l miipr oiknqpy Ð

`l `nye ,zepwl oikixv ep` oi` :mixne`e

.zaya lek`l dn odl oi`e melk my xiizyi

äîäáì ïúåà ïéìéëàî ïéàiefia meyn Ð

yecwd ritydy daeha hreak ifgne ,oilke`

lr dxez dqgc meyn :inp i` .mlera `ed jexa

mewnl oiklede ,xdpl wxfe .l`xyi ly openn

jk ,oze` oilke`e mc` ipa mze` oi`vene ,xg`

.izrnyàúáéùã àúìéî,micy bdpn Ð

`zaiyc .eici lhep epi`e lk`iy inl oiwifny

iia` xn` :(a,fr) `nei zkqna opiqxbc jdk

`fek `eddl dil ilz dede .`zaiy meyn

.dpin ediici eynilc ikid ik ,`incàäî øáÐ

.lk`e liir ded irac o`n lkc ,efn ueg
íåùî
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ïîãæðepiid mc` eze`c yxtn ux` jxc zkqna - xzeia xrekn `edy cg` mc` el

.xaca libxi `ly ick ,oiekzp aehle ,edil`àì- ediidaeb zngn iltpc `kixv

.odaeb zngn `l` letil zeie`x eid `le ,ze`ixa eedc :yexitøîà`c` ax `ki`c dil

inia ded dad` xa `c` ax `dc .eed `c` ax ixzc xnel jixve - dizekf yitpc ocda

xa `c` ax xn` :zenewn dnka epivnc ,`ax

`kdc dad` xa `c` ax `de ,`ax xn` dad`

dil xn`wcn ,l`enyle axl xag dedc rnyn

`c` ax `ki` `d :dil xn`we ,axl l`eny

axc cinlz did dcedi axc `prci op`e .ocda

,dcedi ax zny meia clep ded `axe ,l`enye

jgxk lr ok m` - `axc cinlz did `c` axe

.eed `c` ax ixzc xnel jixvåúðéëäá
.i`pbl mc` oa eze` oipkny iepika yexit

,ieel my ,ezgtyn my iepik :yexit ,ezkipga

zexec dxyr cr oihiba zea` zkipg mW enk¥

lky ,`xfr oa` mdxa` iax oebk ,(`,gt oihib)

la` ,i`pbl `wece .jk mi`xwp eid ezgtyn ipa
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:Bì øîà .øúBéa øòBëî äéäL ãçà íãà Bì ïncæð¦§©¥¨¨¤¨¤¨¨§¨§¥¨©
éìò íBìL',ä÷éø' :Bì øîà .Bì øéæçä àìå .'éaø ,E ¨¨¤©¦§Ÿ¤¡¦¨©¥¨

ïéøòBëî Eøéò éða ìk ànL !Léàä BúBà øòBëî änk©¨§¨¨¦¤¨¨§¥¦§§¨¦
ïneàì øBîàå Cì àlà ,òãBé éðéà' :Bì øîà '?EúBîk§§¨©¥¦¥©¤¨¥¤¡¨¨
òãiL ïåék '"!úéNòL äæ éìk øòBëî änk" :éðàNòL¤£¨©¦©¨§¨§¦¤¤¨¦¨¥¨¤¨©
øîàå ,åéðôì çhzLðå øBîçä ïî ãøé ,àèçL Bîöòa§©§¤¨¨¨©¦©£§¦§©©§¨¨§¨©
Eì ìçBî éðéà' :Bì øîà '!éì ìBçî ,Eì éúéðòð' :Bì©£¥¦§§¦¨©¥¦¥§
øòBëî änk" :Bì øBîàå éðàNòL ïneàì CìzL ãò©¤¥¥¨¨¤£¨©¦¤¡©¨§¨
òébäL ãò åéøçà ìéièî äéä '"!úéNòL äæ éìk§¦¤¤¨¦¨¨¨§©¥©£¨©¤¦¦©
:Bì íéøîBà eéäå ,Búàø÷ì Bøéò éða eàöé .Bøéòì§¦¨§§¥¦¦§¨§¨§¦

éìò íBìL'éîì' :íäì øîà .'éøBî ,éøBî ,éaø ,éaø ,E ¨¨¤©¦©¦¦¦¨©¨¤§¦
ìéiènL äæì' :Bì eøîà '?"éaø ,éaø" ïéøB÷ ízà©¤¦©¦©¦¨§¨¤¤§©¥

éøçàøîà '?äî éðtî' :Bì eøîà '!ìàøNéa BúBîk eaøé ìà ,éaø äæ íà' :íäì øîà .'E ©£¤¨©¨¤¦¤©¦©¦§§§¦§¨¥¨§¦§¥¨¨©
øîà .'àeä äøBza ìBãb íãàL ,Bì ìBçî ,ïë ét ìò óà' :Bì eøîà .'éì äNò Cëå Ck' :íäì̈¤¨§¨¨¨¦¨§©©¦¥§¤¨¨¨©¨¨©
øæòìà éaø ñðëð ãiî .'ïk úBNòì ìéâø àäé àlL ãáìáe ,Bì ìçBî éðéøä íëìéáLa' :íäì̈¤¦§¦§¤£¥¦¥¦§©¤Ÿ§¥¨¦©£¥¦¨¦§©©¦¤§¨¨
ìBhéì äð÷ äëæ Cëéôìe .æøàk äL÷ àäé ìàå äð÷k Cø íãà àäé íìBòì :Løãå ïBòîL éaøa§©¦¦§§¨©§¨§¥¨¨©§¨¤§©§¥¨¤§¤¤§¦¨¨¨¨¤¦

."úBæeæîe ,ïéléôz ,äøBz øôñ Ba áBzëì ñBîìe÷ äpîéä,úìBtî Bà øác da LiL øéò ïëå" ¥¤¨§¦§¥¤¨§¦¦§§¥¦¤¥¨¤¤©¤
úBéeàøä àìå ,ìBtéì úBéeàø ïðéàL ;úBòeòø àìå úBàéøa eøîàL úìBtî" :ïðaø eðz ."'åë¨©¨©©¤¤¨§§¦§Ÿ§¤¥¨§¦§Ÿ¨§
úBéeàø eäéð éä úBòeòø eäéð éä ;ìBtéì úBéeàø ïðéàL eäéð éä úBàéøa eäéð éä ."ìBtéì¦¥¦§¦¥¦¤¥¨§¦¥¦§¥¦§

.àøäðc àãebà ïîéé÷c ,éîð éà .eäééäáeb úîçî eìôðc àëéøö ,àì !ìBtéìàúéLà àéää ék ¦¨§¦¨§¨§¥£©§©§¦©¦§©§¨©¨§©£¨¦©¦£¦¨
éìç äåä àìc ,àòcøäða éàåäc äòeòødøúàa àîéé÷c áb ìò óà ,dúez ìàeîLe áø ó §¨©£©¦§©§§¨§¨£¨¨¥©§¥¨©©©§©§¨§©§¨

,øî éúéð" :áøì ìàeîL déì øîà .íúäì äáäà øa àcà áø òì÷éà ãç àîBé .ïéðL øñéìz§¥©§¦¨©¦§©©©¨©©£¨§¨¨£©¥§¥§©¥¥¨
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îç àeää déì äåä àðeä áø ."àðéôzñî àìådéìééò .dééepôì éòáe ,àòéòø àúéa àeääa àø §¨¦§¨¥¨©¨£¨¥©©§¨§©¥¨§¦¨¨¥§©¥©§¥
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íB÷îa íãà ãBîòé ìà íìBòì :éàpé éaø øîàc àä ék dì øáñ .ãt÷éà äáäà øa àcà áø©©¨©©£¨¦§©¨©¨¦¨§¨©©¦©©§¨©©£¨¨¦§
Bì ïékðî ,ñð Bì ïéNBò øîBì éöîéz íàå .ñð Bì ïéNBò ïéà ànL ,"ñð éì ïéNBò" :øîàéå äðkñ©¨¨§Ÿ©¦¦¥¤¨¥¦¥§¦¦§¥©¦¥§©¦

."úîàä ìkîe íéãñçä ìkî ézðè÷" :áéúëc ?àø÷ éàî :ïðç áø øîà .åéúBiëfîäåä éàî ¦§ª¨£©©¨¨©§¨¦§¦¨Ÿ§¦¦Ÿ©£¨¦¦¨¨¡¤©£¨
áøì dì éøîàå àøéæ éaø úà åéãéîìz eìàL :øîzàc àä ék ?äáäà øa àcà áøc déãáBò¨¥§©©¨©©£¨¦¨§¦§©¨£©§¦¨¤©¦¥¨§¨§¦¨§©
ézãòö àìå ,éúéa CBúa ézãt÷ä àì éîiî :íäì øîà ?íéîé zëøàä äna :äáäà øa àcà©¨©©£¨©¤¤¡©§¨¨¦¨©¨¤¦¨©Ÿ¦§©§¦§¥¦§Ÿ¨©§¦
àìa úBnà òaøà ézëìä àìå ,úBôpeèîä úBàBána ézøäøä àìå ,épnî ìBãbL éî éðôa¦§¥¦¤¨¦¤¦§Ÿ¦§©§¦©§©§¨§Ÿ¨©§¦©§©©§Ÿ
ézNN àìå ,éàøò úðéL àìå òá÷ úðéL àì ,Løãnä úéáa ézðLé àìå ,ïéléôz àìáe äøBz¨§Ÿ§¦¦§Ÿ¨©§¦§¥©¦§¨Ÿ¥©¤©§Ÿ¥©©§©§Ÿ©§¦

.Búðéëäa éøéáçì éúàø÷ àìå ,éøáç úìwúa.Búëéðça :dì éøîàåíøôøì àáø déì øîà §©¨©£¥¦§Ÿ¨¨¦©£¥¦©£¦¨§¨§¦¨©£¦¨£©¥¨¨§©§¨
àì déúe÷ðéa :déì øîà .àðeä áø ãéáò äåäc àúéélòî éléî éðäî øî ïì àîéì :àtt øa©©¨¥¨¨¨¥¨¥¦¥§©§¨¨©£¨¨¥©¨£©¥§©§¥¨
dì øééñå ,àáäãc à÷øäeâa déì ïé÷tî eåä àáéòc àîBé ìëc :àðøéëc déúeáéña .àðøéëc̈¥§¨§¦¥¨¥§¨§¨¨§¥¨¨©§¦¥§©§¨§©£¨§¨¥¨
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ì àçeìL øcLî äåä àúaL éìòîc.àøäðì déì éãLe déì ïéáæ éàðéâì eäì Léét äåäc à÷øé ìëå ,à÷eL!íéiðòì déáúéìåïéðîæ §©£¥©§¨£¨§©©§¨§¨§¨©§¨©£¨¨¥§§¦¨¥§¥¥§¥¥§©£¨§¥§¥©£¦¦¦§¦

ìe .ïaæéîì eúà àìå ,eäéézòc àëîñcïìéLëî úàöîð !ììk déðaæéì àìå .äîäáì ïéìéëàî ïéà íãà ìëàî øáñ÷ !äîäáì dééãL §¨§¨©§©§§¨¨§¦§©§©§¥¦§¥¨¨¨©©£©¨¨¥©£¦¦¦§¥¨§¨¦§§¥§¨¦§¥¨©§¦¨
.àáì ãéúòìàkéàå ."ìB÷Léìå éúéì ,éòác ìk" :øîàå àúéác àôéña déì éìúå dépéî àæek éìî éåä ,àúeñàc àúléî déì äåä ék ¤¨¦¨Ÿ¦£¨¥¦§¨§¨¨¨¥¨¥¨¦¥§¨¥¥§¥¨§¥¨§¨©¨§¨¥¥¥§¦§§¦¨

:éøîàcéøöc ìk" :øîàå déì éìãå àiîc àæek çpî äåäå ,øéîb äåä àúáéLc àúléîCøk äåä ék ."ïkzñì àìc ,ìeòéìå éúéì ,C §¨§¦¦§¨§¦§¨£¨¨¦©£¨©©¨§©¨§¨¥¥§¨©¨¦§¦¥¥§¥§¨¦§©¥¦£¨§©
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תענית. סדר תעניות אלו - פרק שלישי דף כ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

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

Bì øîàå ,øúBéa øòBëî äéäL ,ãçà íãà Bì ïncæð,xfrl` iaxl ¦§©¥¨¨¤¨¤¨¨§¨§¥¨©
éìò íBìLBì øéæçä àìå .éaø E`l` ,melyä÷éø ,Bì øîàmc`] ¨¨¤©¦§Ÿ¤§¦¨©¥¨

,[wixLéàä BúBà øòBëî änk,[dz`]ïéøòBëî Eøéò éða ìk ànL ©¨§¨¨¦¤¨¨§¥¦§§¨¦
òãBé éðéà ,Bì øîà .EúBîk,mixrekn ixir ipa lk m`Cì àlà §§¨©¥¦¥©¤¨¥

àåéðàNòL ïneàì øBî,'d `edy,úéNòL äæ éìk øòBëî änk ¤¡¨¨¤£¨©¦©¨§¨§¦¤¤¨¦¨
.ezxivia itec lihn jpd xrekn ip`y jzxin`ayòãiL ïåékiax ¥¨¤¨©

xfrl`,Bì øîàå ,åéðôì çhzLðå øBîçä ïî ãøé ,àèçL Bîöòa§©§¤¨¨¨©¦©£§¦§©¥©§¨¨§¨©
Eì éúéðòð,ie`xd on xzei jil` izxaic -éðéà ,Bì øîà .él ìBçî ©£¥¦§§¦¨©¥¦

äæ éìk øòBëî änk Bì øBîàå éðàNòL ïneàì CìzL ãò Eì ìçBî¥§©¤¥¥¨¨¤£¨©¦¤¡©¨§¨§¦¤
ìéièî äéä .úéNòLxfrl` iaxåéøçà,dlign ywalòébäL ãò ¤¨¦¨¨¨§©¥©£¨©¤¦¦©

éìò íBìL ,Bì íéøîBà eéäå ,Búàø÷ì Bøéò éða eàöé .Bøéòì,éaø éaø E §¦¨§§¥¦¦§¨§¨§¦¨¨¤©¦©¦
íäì øîà .éøBî éøBî,mc` eze`,Bì eøîà .éaø éaø ïéøB÷ ízà éîì ¦¦¨©¨¤§¦©¤¦©¦©¦¨§

éøçà ìéiènL äæì.ìàøNéa BúBîk eaøé ìà ,éaø äæ íà ,íäì øîà .E ¨¤¤§©¥©£¤¨©¨¤¦¤©¦©¦§§§¦§¨¥
äî éðtî ,Bì eøîà.jk xne` dz`eøîà .él äNò Cëå Ck ,íäì øîà ¨§¦§¥¨¨©¨¤¨§¨¨¨¦¨§

,íäì øîà .àeä äøBza ìBãb íãàL ,Bì ìBçî ,ïk ét ìò óà ,Bì©©¦¥§¤¨¨¨©¨¨©¨¤
íëìéáLamzywiayúBNòì ìéâø àäé àlL ãáìáe ,Bì ìçBî éðéøä ¦§¦§¤£¥¦¥¦§©¤Ÿ§¥¨¦©£

,ïkxtql jk zeawra libx `die dqb ezrc `dz `ly xnelk ¥
.mc` ipa zepbaaø ïa øæòìà éaø ñðëð ãiîïBòîL éyxcnd zial ¦¨¦§©©¦¤§¨¨¤©¦¦§

Cø íãà àäé íìBòì ,LøãåeipreäL÷ àäé ìàå ,äðwkozee`be.æøàk §¨©§¨§¥¨¨©©¨¤§©§¥¨¤§¤¤
ïéléôz äøBz øôñ Ba áBzëì ñBîìe÷ dpîéä ìBhéì äð÷ äëæ Cëéôìe§¦¨¨¨¨¤¦¥¤¨§¦§¥¤¨§¦¦

,úBæeæîe.dxezl dkef dpwk jxdy fnxl §
:dpyna epipy'åë úìBtî Bà øác da LiL øéò ïëåxird dze` §¥¦¤¥¨¤¤©¤

.zrxzne dprzn
:df oic zx`and `ziixaeøîàL úìBtî ,ïðaø eðzmirixzny ¨©¨¨©¤¤¨§

eltpy zenegdyk ,dilrìBtéì úBéeàø ïðéàL ,úBòeòø àìå úBàéøa§¦§Ÿ§¤¥¨§¦
,ìBtéì úBéeàøä àìådywn .mdilr daypy dwfg gexn eltpe §Ÿ¨§¦

:`xnbdúBàéøa eäéð éäe,ìBtéì úBéeàø ïðéàL eäéð éädn xnelk ¥¦§¦¥¦¤¥¨§¦
oke ,mdipia weligdúBòeòø eäéð éäe.ìBtéì úBéeàø eäéð éäzvxzn ¥¦§¥¦§¦

:`xnbdàëéøö àìi`pzd z` xnel `ziixad dkxved `l - Ÿ§¦¨
ote`a `l` ,ipydàcebà ïîéé÷c énð éà ,eäééäáeb úîçî eìôðc§¨§¥£©§©§¦©¦§©§¨©¨

àøäðc,odizeceqi miwgey xdpd iny ,xdpd zty lr zecnery - §©£¨
oke .mirixzn oi` oda s`y ,ze`ixa ody s` lr letil zeie`xe

,letil die`x dpi` drerx dnegy okziàúéLà àéää ékg][dne ¦©¦£¦¨
éìç äåä àìc ,àòcøäða éàåäc äòeòødúez ìàeîLe áø ó] §¨©£©¦§©§§¨§Ÿ£¨¨¦©§¥¨

,[dizgzòìwéà ãç àîBé .ïépL øñéìz døúàa àîéé÷c áb ìò óà©©©§©§¨§©§¨§¥©§¦¨©¦§©
,íúäì äáäà øa àcà áøeøî éúéð ,áøì ìàeîL déì øîàeéwðó ©©¨©©£¨§¨¨¨©¥§¥§©¥¥©©¦

.dizgz xearp `le epkxck ef dnegdéì øîà,axàðëéøö àì ¨©¥Ÿ§¦§¨
déúeëæ Léôðc ,ïãäa äáäà øa àcà áø àkéàc ,àðãéàäepilr obze ¨¦§¨§¦¨©©¨©©£¨©£¨§¨¦§¥

,dnegd letiz `ly.àðéôzñî àìå§Ÿ¦§§¦¨
:dad` xa `c` axa sqep dnec dyrnàeää déì äåä àðeä áø©¨£¨¥©

àøîç[oii]dééeðôì éòáe ,àòéòø àúéa àeääa,ziad leti mxh ©§¨§©¥¨§¦¨¨¥§©¥
íúäì äáäà øa àcà áøì déìéiòe ,leti `l ezekfaydéëLî ©§¥§©©¨©©£¨§¨¨©§¥

àzòîLadxez ixaca -dééðôc ãò.oiil÷ôðc øúaxa `c` ax ¦§©§¨©§©§¥¨©§¨©
dad`ðäáäà øa àcà áø Lébøà .àúéa ìôe ,oiekzd jkly,ãt÷éà ¨©¥¨©§¦©©¨©©£¨¦§©

yíB÷îa íãà ãBîòé ìà íìBòì ,éàpé éaø øîàc àä ék dì øáñ̈©¨¦¨§¨©©¦©©§¨©©£¨¨¦§
ñð Bì ïéNBò ïéà ànL ,ñð él ïéNBò øîàéå äðkñ,`hgy zngníàå ©¨¨§Ÿ©¦¦¥¤¨¥¦¥§¦

ïékðî ,ñð Bì ïéNBò øîBì éöîéz[mihrnn]åéúBiëfî Bì.qpd ici lr ¦§¥©¦¥§©¦¦§ª¨
:jkl xewnd z` `xnbd zx`aneáéúëc ,àø÷ éàî ,ïðç áø øîà̈©©¨¨©§¨¦§¦

eyra ybty mcew epia` awri xn`y(`i al ziy`xa)ìkî ézðè÷'¨Ÿ§¦¦Ÿ
úîàä ìkîe íéãñçä`ny `xiizdy ,'LCar z` ziUr xW` ©£¨¦¦¨¨¡¤£¤¨¦¨¤©§¤

`hgd mexbie ,'d enr dyry micqgd zngn eizeiekf ehrnzp
.edxnyiy 'd egihady s` eyr cia xqniy

:`xnbd zxxandéãáeò äåä éàî[eiyrn]äáäà øa àcà áøc ©£¨§¥§©©¨©©£¨
:`xnbd daiyn .efk dxinya edekifyeìàL ,øîzàc àä ék¦¨§¦§©¨£

äna ,äáäà øa àcà áøì (dì éøîàå àøéæ éaø úà) åéãéîìzzikf ©§¦¨¤©¦¥¨§¨§¥¨§©©¨©©£¨©¤
yézãòö àìå ,éúéa CBúa ézãt÷ä àì éîiî ,íäì øîà .íéîé zëøàä¤¡©§¨¨¦¨©¨¤¦¨©Ÿ¦§©§¦§¥¦§Ÿ¨©§¦

épnî ìBãbL éî éðôaeizncwd `l ipnn lecbd iciva izkldyk - ¦§¥¦¤¨¦¤¦
,cg` crva s`ézøäøä àìådxez ixaca,úBôpeènä úBàBána §Ÿ¦§©§¦©§©§¨

,ïéléôz àìáe äøBz àìa úBnà òaøà ézëìä àìåizkld `l okle §Ÿ¨©§¦©§©©§Ÿ¨§Ÿ§¦¦
z`f zeyrl xzeny s` zetpehnd ze`eana(:ck zekxa d`x),àìå§Ÿ

L àì Løãnä úéáa ézðLéòá÷ úðédxeq`déàøò úðéL àìå ¨©§¦§¥©¦§¨Ÿ¥©¤©§Ÿ¥©£©
,zxzendBúðéëäa éøéáçì éúàø÷ àìå ,éøáç úìwúa ézNN àìå- §Ÿ©§¦§©¨©£¥¦§Ÿ¨¨¦©£¥¦©£¦¨

,i`pbl eiepikaBúëéðça dì éøîàåezgtynl etiqedy ieel mya - §¨§¥¨©£¦¨
.i`pbl

:`ped ax ly eizelrn z` d`ian `xnbdíøôøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©§¨
àúéélòî éléî éðäî øî ïì àîéì ,àtt øamiaeh miyrn -äåäc ©¨¨¥¨¨©¥¨¥¦¥§©§¨¨©£¨

déì øîà .àðeä áø ãéáòeiyrn ,`tt xa mxtxdéúe÷ðéa] ¨¦©¨¨©¥§©§¥
[ezexirv,àðøéëc àìj`déúeáéña[ezepwf]àîBé ìëc ,àðøéëc Ÿ§¦§¨§¦¥§¦§¨§¨¨

àáéòc,zenegd z` gexd litzy yyg yiy [opernd mei]eåä §¥¨£
àáäãc à÷øäeâa déì ïé÷tî,dlbra dielzd adf zaiz -øééñå ©§¦¥§©§¨§©£¨§¨©

[wca]dì øúñ äåä ,àúòéòø úååäc àúéLà ìëå ,àúî dleëì dì̈§¨¨¨§¨£¦¨©£©§¦§¨£¨¨©¨
e ,wifze gexa letiz `lyéà[m`]dì éða døîì øLôà,envra ¦¤§¨§¨¨¨¥¨

øLôà àì éàå,oenn oexqgn eleäéà dì éða[`ped ax]déãécî- §¦Ÿ¤§¨¨¥¨¦¦¦¥
.etqkn

:ely sqep aeh dyrnàúaL éìòîc àéðt ìëåzeptl iyiy mei - §¨©§¨§©£¥©§¨
axrì àçeìL øcLî äåäLéét äåäc à÷øé ìëå ,à÷eL[x`yp]eäì £¨§©©§¨§¨§¨©§¨©£¨¨¥§

éàpéâì[zewxi ixken].àøäðì déì éãLå ,déì ïéáæ:`xnbd zl`ey §¦¨¥¨¦¥§¨¥¥§©£¨
.íéiðòì déáúéìå:`xnbd daiyneäéézòã àëîñc ïéðîæmiiprd ly §¥§¥©£¦¦¦§¦§©§¨©§©§
el` zewxi lrïaæéîì eúà àìåex`yi `l m`e ,epwi `l jkle - §Ÿ¨§¦§©

:`xnbd zl`ey .zayl zewxi miiprl eidi `l zewxiìedééãL §©§¥
,äîäáì:`xnbd daiyn .xdpa ca`ln sicr dfeíãà ìëàî øáñ÷ ¦§¥¨¨¨©©£©¨¨

äîäáì ïéìéëàî ïéàdaeha hreak d`xpy ,milke` iefia meyn ¥©£¦¦¦§¥¨
:`xnbd zl`ey .mlera 'd ritydyììk déðaæéì àìåzewxil §Ÿ¦§§¥§¨

ok m` :`xnbd daiyn .el`ïìéLëî úàöîðxkenlmiàáì ãéúòì ¦§¥©§¦¨¤¨¦¨Ÿ
mlv` ex`yi m` ,zewxi f` e`iai `ly ,zxg` zayl xnelk

.dzr
:`ped ax ly sqep aeh dyrnàúeñàc àúléî déì äåä ék¦£¨¥¦§¨§¨¨

,[dtexz]éìî éåädpnnàiîc àæek,[min ly ilk]déì élúå £¥¨¥¨§©¨§¨¥¥
àtéña[gzt]ìB÷Léìå éúéì éòác ìk ,øîàå ,àúéác.dpnnàkéàå §¦¨§¥¨§¨©¨§¨¥¥¥§¦§§¦¨
éøîàc,xg` ote`a df dyrnøéîb äåä àúáéLc àúléîiwa did - §¨§¦¦§¨§¦§¨£¨¨¦

,mici zlihp `la lke`l miwifnd '`zaiy' mnyy micyd bdpna
déì élãå àiîc àæek çpî äåäådaeba min `ln ck dlez did - ©£¨©©¨§©¨§¨¥¥

,dlihpéøöc ìk ,øîàåìBòéìå éúéì C,eici lehil mdn gwieàìc §¨©¨¦§¦¥¥§¥§Ÿ
.ïkzñì¦§©¥

:sqep aeh dyrnàzôéø Cøk äåä ék,zt lke` didyk -çút äåä ¦£¨¨©¦§¨£¨¨©
déááì,[ezia zlc]éøöc ïàî ìk ,øîàåì C.ìBëéìå éúé §¨¥§¨©¨©§¨¦¥¥§¥

:el` miyrn lr `ax ixacàðîéi÷î àðéöî eälek ,àáø øîàs` - ¨©¨¨§¨¦¨§©¥§¨
,mzeyrl leki ip`àäî øáìlkd z` oinfdl df dyrnn ueg - §©¥¨

,izcerql,ãáòéîì àðéöî àìc§Ÿ¨¦¨§¤¡©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc ziprz(iying meil)

m` zcgtny xg` mewna j` ,mdixg` secxl zcgtn dpi`
.zgleyn z`xwp dtcx

:`ziixad ixac meiqa dpc `xnbd÷Bðéz äìèðå ââì äúìò ,àôeb¨¨§¨§©§¨§¨¦
.úçleLî ,äñéøòî:`xnbd dywn.àèéLt:`xnbd zvxznøîà ¥£¦¨§©©§¦¨¨©

,àtt áøieyrd bba xaecnéãéiöc éëeëkmiieyry miphw mikek - ©¨¨§¥§©¨¥
zaygp ,aeyi mewnk epi`e reaw epi`y s`y ,zeter ax`nl

.zgleyn
e :dpyna epipy'eëå áøçä ìòdkn `idy iptn dilr oirixzn ©©¤¤§

.zkldn
:dpynd ixac z` zx`and `ziixaeøîàL áøç ,ïðaø eðzdpyna ¨©¨¨¤¤¤¨§

,dilr mirixznyéøö BðéàíBìL ìL BðéàL áøç øîBì Cepiidc ¥¨¦©¤¤¤¥¤¨
,my mgldl e`ayk,íBìL ìL áøç eléôà àlàmixaeryk epiidc ¤¨£¦¤¤¤¨

,xg` mewna mgldl my,äëð äòøtî øúBé íBìL ìL áøç Eì ïéàL¤¥§¤¤¤¨¥¦©§Ÿ§Ÿ
,xg` mewna mgldl ick milyexia xearl wx dvxyét ìò óàå§©©¦

ìLëð ïkbxdpeøîàpL ,eäiLàé Cìnä daediy`i ozp `ly xg`l ¥¦§©¨©¤¤Ÿ¦¨¤¤¡©
dnglnl ez`xwl `vie evx`a xearl drxtl(`k dl 'a minid ixac)
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קפי cvik zeiprz xcqa cenr k sc ± iyily wxtziprz
íãà åì ïîãæð`ly egikedl oeekzp `ede ,aehl xekf edil` :oda aezky mixtq yi Ð

:opiqxb ikd .xaca libxiàìå ìåôéì úåéåàø ïðéàù úåòåòø àìå úåàéøá åøîàù úìåôî
åäéð éäå úåòåòø åäéð éä ìåôéì úåéåàø ïðéàù åäéð éäå úåàéøá åäéð éä ìåôéì úåéåàøù

àøäðã àãåâà ïîéé÷ã àëéøö àì ìåôéì úåéåàølitny wfg gex my yiy zletn Ð

odilr oirixzn exn`y zletn .zenegdÐ

s`e ze`ixa zenegd ediy ,opixn`w ze`ixaa

eid m` la` .gexd zaiyp gkn zeltep ok it lr

zererx zeltepd zenegdoirixzn oi` Ð

letil zeie`x opi`yke .odilroirixzn Ð

.letil zeie`xa `le ,odilràëéøö àì`d Ð

oebk `l` letil zeie`xe zererx opi`y ipzwc

lr s`y ,xdpd zty lr ,`xdpc `ceb` i`wc

d`ixa `idy itmindy ,letil `id die`x Ð

oiwgeye rwxwd z` oilwlwny ,dze` oilitn

.'ek drerx `ziy` `idd ik :ceqid z`äøúàá
,letil die`x dpi`c ab lr s` ,dnewna Ð

i`d ilek dxz`a dnw `dcoeik ,ikd elit` Ð

`id drerxcdid `l` ,dzez itlg eed `l Ð

.dizeaiaq siwnïéëðî:opiqxb ikd .oihrnn Ð

éúéá êåúá éúãô÷ä àìäøåú àìá éúëìä àìå
.qixb ded `zry lkc Ðåúðéëäámipkny Ð

.ieel my oebk ,mc` ipa elåúëéðç:enk Ð

oihib) zexec dxyr cr oihiba zea` zkipg

.(`,gtàáéòã àîåéágex iedc ,opernd mei Ð

.zeneg litz `lc itzqne ,zaypnà÷øäåâáÐ

.oda zeayei zexye ,dlbra dielz daizøééñå
(cl zeny) cwet mebxz .wcea Ð:enk ,xrqn Ð

ded ik :mkg dinw `pikq xq `lc `gah i`d

'ek `inc `fek` dil inx `zeq`c `zlin dil

.opiqxb `làøäðá äéì éãùå äéì ïéáæikdl Ð

oippbl icin xiizyn ded i`c ,edl oiaf`lf` Ð

oliykn `vnpe ,zaya `ynknc ceai`l

.zay zcerql iwxi iziin `lc ,`al cizrl

åäééúòã àëîñã,wxi eze`l miipr oiknqpy Ð

`l `nye ,zepwl oikixv ep` oi` :mixne`e

.zaya lek`l dn odl oi`e melk my xiizyi

äîäáì ïúåà ïéìéëàî ïéàiefia meyn Ð

yecwd ritydy daeha hreak ifgne ,oilke`

lr dxez dqgc meyn :inp i` .mlera `ed jexa

mewnl oiklede ,xdpl wxfe .l`xyi ly openn

jk ,oze` oilke`e mc` ipa mze` oi`vene ,xg`

.izrnyàúáéùã àúìéî,micy bdpn Ð

`zaiyc .eici lhep epi`e lk`iy inl oiwifny

iia` xn` :(a,fr) `nei zkqna opiqxbc jdk

`fek `eddl dil ilz dede .`zaiy meyn

.dpin ediici eynilc ikid ik ,`incàäî øáÐ

.lk`e liir ded irac o`n lkc ,efn ueg
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ïîãæðepiid mc` eze`c yxtn ux` jxc zkqna - xzeia xrekn `edy cg` mc` el

.xaca libxi `ly ick ,oiekzp aehle ,edil`àì- ediidaeb zngn iltpc `kixv

.odaeb zngn `l` letil zeie`x eid `le ,ze`ixa eedc :yexitøîà`c` ax `ki`c dil

inia ded dad` xa `c` ax `dc .eed `c` ax ixzc xnel jixve - dizekf yitpc ocda

xa `c` ax xn` :zenewn dnka epivnc ,`ax

`kdc dad` xa `c` ax `de ,`ax xn` dad`

dil xn`wcn ,l`enyle axl xag dedc rnyn

`c` ax `ki` `d :dil xn`we ,axl l`eny

axc cinlz did dcedi axc `prci op`e .ocda

,dcedi ax zny meia clep ded `axe ,l`enye

jgxk lr ok m` - `axc cinlz did `c` axe

.eed `c` ax ixzc xnel jixvåúðéëäá
.i`pbl mc` oa eze` oipkny iepika yexit

,ieel my ,ezgtyn my iepik :yexit ,ezkipga

zexec dxyr cr oihiba zea` zkipg mW enk¥

lky ,`xfr oa` mdxa` iax oebk ,(`,gt oihib)

la` ,i`pbl `wece .jk mi`xwp eid ezgtyn ipa
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:Bì øîà .øúBéa øòBëî äéäL ãçà íãà Bì ïncæð¦§©¥¨¨¤¨¤¨¨§¨§¥¨©
éìò íBìL',ä÷éø' :Bì øîà .Bì øéæçä àìå .'éaø ,E ¨¨¤©¦§Ÿ¤¡¦¨©¥¨

ïéøòBëî Eøéò éða ìk ànL !Léàä BúBà øòBëî änk©¨§¨¨¦¤¨¨§¥¦§§¨¦
ïneàì øBîàå Cì àlà ,òãBé éðéà' :Bì øîà '?EúBîk§§¨©¥¦¥©¤¨¥¤¡¨¨
òãiL ïåék '"!úéNòL äæ éìk øòBëî änk" :éðàNòL¤£¨©¦©¨§¨§¦¤¤¨¦¨¥¨¤¨©
øîàå ,åéðôì çhzLðå øBîçä ïî ãøé ,àèçL Bîöòa§©§¤¨¨¨©¦©£§¦§©©§¨¨§¨©
Eì ìçBî éðéà' :Bì øîà '!éì ìBçî ,Eì éúéðòð' :Bì©£¥¦§§¦¨©¥¦¥§
øòBëî änk" :Bì øBîàå éðàNòL ïneàì CìzL ãò©¤¥¥¨¨¤£¨©¦¤¡©¨§¨
òébäL ãò åéøçà ìéièî äéä '"!úéNòL äæ éìk§¦¤¤¨¦¨¨¨§©¥©£¨©¤¦¦©
:Bì íéøîBà eéäå ,Búàø÷ì Bøéò éða eàöé .Bøéòì§¦¨§§¥¦¦§¨§¨§¦

éìò íBìL'éîì' :íäì øîà .'éøBî ,éøBî ,éaø ,éaø ,E ¨¨¤©¦©¦¦¦¨©¨¤§¦
ìéiènL äæì' :Bì eøîà '?"éaø ,éaø" ïéøB÷ ízà©¤¦©¦©¦¨§¨¤¤§©¥

éøçàøîà '?äî éðtî' :Bì eøîà '!ìàøNéa BúBîk eaøé ìà ,éaø äæ íà' :íäì øîà .'E ©£¤¨©¨¤¦¤©¦©¦§§§¦§¨¥¨§¦§¥¨¨©
øîà .'àeä äøBza ìBãb íãàL ,Bì ìBçî ,ïë ét ìò óà' :Bì eøîà .'éì äNò Cëå Ck' :íäì̈¤¨§¨¨¨¦¨§©©¦¥§¤¨¨¨©¨¨©
øæòìà éaø ñðëð ãiî .'ïk úBNòì ìéâø àäé àlL ãáìáe ,Bì ìçBî éðéøä íëìéáLa' :íäì̈¤¦§¦§¤£¥¦¥¦§©¤Ÿ§¥¨¦©£¥¦¨¦§©©¦¤§¨¨
ìBhéì äð÷ äëæ Cëéôìe .æøàk äL÷ àäé ìàå äð÷k Cø íãà àäé íìBòì :Løãå ïBòîL éaøa§©¦¦§§¨©§¨§¥¨¨©§¨¤§©§¥¨¤§¤¤§¦¨¨¨¨¤¦

."úBæeæîe ,ïéléôz ,äøBz øôñ Ba áBzëì ñBîìe÷ äpîéä,úìBtî Bà øác da LiL øéò ïëå" ¥¤¨§¦§¥¤¨§¦¦§§¥¦¤¥¨¤¤©¤
úBéeàøä àìå ,ìBtéì úBéeàø ïðéàL ;úBòeòø àìå úBàéøa eøîàL úìBtî" :ïðaø eðz ."'åë¨©¨©©¤¤¨§§¦§Ÿ§¤¥¨§¦§Ÿ¨§
úBéeàø eäéð éä úBòeòø eäéð éä ;ìBtéì úBéeàø ïðéàL eäéð éä úBàéøa eäéð éä ."ìBtéì¦¥¦§¦¥¦¤¥¨§¦¥¦§¥¦§

.àøäðc àãebà ïîéé÷c ,éîð éà .eäééäáeb úîçî eìôðc àëéøö ,àì !ìBtéìàúéLà àéää ék ¦¨§¦¨§¨§¥£©§©§¦©¦§©§¨©¨§©£¨¦©¦£¦¨
éìç äåä àìc ,àòcøäða éàåäc äòeòødøúàa àîéé÷c áb ìò óà ,dúez ìàeîLe áø ó §¨©£©¦§©§§¨§¨£¨¨¥©§¥¨©©©§©§¨§©§¨

,øî éúéð" :áøì ìàeîL déì øîà .íúäì äáäà øa àcà áø òì÷éà ãç àîBé .ïéðL øñéìz§¥©§¦¨©¦§©©©¨©©£¨§¨¨£©¥§¥§©¥¥¨
éwð,déúeëæ Léôðc ïãäa äáäà øa àcà áø àkéàc ,àðcéàä àðëéøö àì" :déì øîà ."ó ©¦£©¥¨§¦§¨¨¦¨¨§¦¨©©¨©©£¨©£©¦§¦§¥

îç àeää déì äåä àðeä áø ."àðéôzñî àìådéìééò .dééepôì éòáe ,àòéòø àúéa àeääa àø §¨¦§¨¥¨©¨£¨¥©©§¨§©¥¨§¦¨¨¥§©¥©§¥
Lébøà .àúéa ìôð ,÷ôðc øúa .dééðôc ãò àzòîLa déëLî ,íúäì äáäà øa àcà áøì§©©¨©©£¨§¨¨§¨¥¦§©§¨©§©§¥¨©¦§©§©¥¨©§¦
íB÷îa íãà ãBîòé ìà íìBòì :éàpé éaø øîàc àä ék dì øáñ .ãt÷éà äáäà øa àcà áø©©¨©©£¨¦§©¨©¨¦¨§¨©©¦©©§¨©©£¨¨¦§
Bì ïékðî ,ñð Bì ïéNBò øîBì éöîéz íàå .ñð Bì ïéNBò ïéà ànL ,"ñð éì ïéNBò" :øîàéå äðkñ©¨¨§Ÿ©¦¦¥¤¨¥¦¥§¦¦§¥©¦¥§©¦

."úîàä ìkîe íéãñçä ìkî ézðè÷" :áéúëc ?àø÷ éàî :ïðç áø øîà .åéúBiëfîäåä éàî ¦§ª¨£©©¨¨©§¨¦§¦¨Ÿ§¦¦Ÿ©£¨¦¦¨¨¡¤©£¨
áøì dì éøîàå àøéæ éaø úà åéãéîìz eìàL :øîzàc àä ék ?äáäà øa àcà áøc déãáBò¨¥§©©¨©©£¨¦¨§¦§©¨£©§¦¨¤©¦¥¨§¨§¦¨§©
ézãòö àìå ,éúéa CBúa ézãt÷ä àì éîiî :íäì øîà ?íéîé zëøàä äna :äáäà øa àcà©¨©©£¨©¤¤¡©§¨¨¦¨©¨¤¦¨©Ÿ¦§©§¦§¥¦§Ÿ¨©§¦
àìa úBnà òaøà ézëìä àìå ,úBôpeèîä úBàBána ézøäøä àìå ,épnî ìBãbL éî éðôa¦§¥¦¤¨¦¤¦§Ÿ¦§©§¦©§©§¨§Ÿ¨©§¦©§©©§Ÿ
ézNN àìå ,éàøò úðéL àìå òá÷ úðéL àì ,Løãnä úéáa ézðLé àìå ,ïéléôz àìáe äøBz¨§Ÿ§¦¦§Ÿ¨©§¦§¥©¦§¨Ÿ¥©¤©§Ÿ¥©©§©§Ÿ©§¦

.Búðéëäa éøéáçì éúàø÷ àìå ,éøáç úìwúa.Búëéðça :dì éøîàåíøôøì àáø déì øîà §©¨©£¥¦§Ÿ¨¨¦©£¥¦©£¦¨§¨§¦¨©£¦¨£©¥¨¨§©§¨
àì déúe÷ðéa :déì øîà .àðeä áø ãéáò äåäc àúéélòî éléî éðäî øî ïì àîéì :àtt øa©©¨¥¨¨¨¥¨¥¦¥§©§¨¨©£¨¨¥©¨£©¥§©§¥¨
dì øééñå ,àáäãc à÷øäeâa déì ïé÷tî eåä àáéòc àîBé ìëc :àðøéëc déúeáéña .àðøéëc̈¥§¨§¦¥¨¥§¨§¨¨§¥¨¨©§¦¥§©§¨§©£¨§¨¥¨

àéðt ìëå .déãécî eäéà dì éða ,øLôà àì éàå .dì éða ,døîì øLôà éà .dì øúñ äåä àúòéòø úååäc àúéLà ìëå .àúî dleëì§¨¨¨§¨£¦¨§¨©§¦¨¨£¨¨©¨¦¤§¨§¨¨¨¥¨§¦¨¤§¨¨¥¨¦¦¦¥§¨©§¨
ì àçeìL øcLî äåä àúaL éìòîc.àøäðì déì éãLe déì ïéáæ éàðéâì eäì Léét äåäc à÷øé ìëå ,à÷eL!íéiðòì déáúéìåïéðîæ §©£¥©§¨£¨§©©§¨§¨§¨©§¨©£¨¨¥§§¦¨¥§¥¥§¥¥§©£¨§¥§¥©£¦¦¦§¦

ìe .ïaæéîì eúà àìå ,eäéézòc àëîñcïìéLëî úàöîð !ììk déðaæéì àìå .äîäáì ïéìéëàî ïéà íãà ìëàî øáñ÷ !äîäáì dééãL §¨§¨©§©§§¨¨§¦§©§©§¥¦§¥¨¨¨©©£©¨¨¥©£¦¦¦§¥¨§¨¦§§¥§¨¦§¥¨©§¦¨
.àáì ãéúòìàkéàå ."ìB÷Léìå éúéì ,éòác ìk" :øîàå àúéác àôéña déì éìúå dépéî àæek éìî éåä ,àúeñàc àúléî déì äåä ék ¤¨¦¨Ÿ¦£¨¥¦§¨§¨¨¨¥¨¥¨¦¥§¨¥¥§¥¨§¥¨§¨©¨§¨¥¥¥§¦§§¦¨

:éøîàcéøöc ìk" :øîàå déì éìãå àiîc àæek çpî äåäå ,øéîb äåä àúáéLc àúléîCøk äåä ék ."ïkzñì àìc ,ìeòéìå éúéì ,C §¨§¦¦§¨§¦§¨£¨¨¦©£¨©©¨§©¨§¨¥¥§¨©¨¦§¦¥¥§¥§¨¦§©¥¦£¨§©
éøöc ïàî ìk" :øîàå déááì çút äåä ,àzôéø,ãáòéîì àðéöî àìc àäî øáì ,àðîéi÷î àðéöî eälek :àáø øîà ."ìeëéìå éúéì ,C ¦§¨£¨¨©§¨¥§¨©¨©¦§¦¥¥§¥£©¨¨§¨¥¨§©©§¨§©¥¨§¨¨¥¨§¤¡©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc ziprz(iyily meil)

Bì øîàå ,øúBéa øòBëî äéäL ,ãçà íãà Bì ïncæð,xfrl` iaxl ¦§©¥¨¨¤¨¤¨¨§¨§¥¨©
éìò íBìLBì øéæçä àìå .éaø E`l` ,melyä÷éø ,Bì øîàmc`] ¨¨¤©¦§Ÿ¤§¦¨©¥¨

,[wixLéàä BúBà øòBëî änk,[dz`]ïéøòBëî Eøéò éða ìk ànL ©¨§¨¨¦¤¨¨§¥¦§§¨¦
òãBé éðéà ,Bì øîà .EúBîk,mixrekn ixir ipa lk m`Cì àlà §§¨©¥¦¥©¤¨¥

àåéðàNòL ïneàì øBî,'d `edy,úéNòL äæ éìk øòBëî änk ¤¡¨¨¤£¨©¦©¨§¨§¦¤¤¨¦¨
.ezxivia itec lihn jpd xrekn ip`y jzxin`ayòãiL ïåékiax ¥¨¤¨©

xfrl`,Bì øîàå ,åéðôì çhzLðå øBîçä ïî ãøé ,àèçL Bîöòa§©§¤¨¨¨©¦©£§¦§©¥©§¨¨§¨©
Eì éúéðòð,ie`xd on xzei jil` izxaic -éðéà ,Bì øîà .él ìBçî ©£¥¦§§¦¨©¥¦

äæ éìk øòBëî änk Bì øBîàå éðàNòL ïneàì CìzL ãò Eì ìçBî¥§©¤¥¥¨¨¤£¨©¦¤¡©¨§¨§¦¤
ìéièî äéä .úéNòLxfrl` iaxåéøçà,dlign ywalòébäL ãò ¤¨¦¨¨¨§©¥©£¨©¤¦¦©

éìò íBìL ,Bì íéøîBà eéäå ,Búàø÷ì Bøéò éða eàöé .Bøéòì,éaø éaø E §¦¨§§¥¦¦§¨§¨§¦¨¨¤©¦©¦
íäì øîà .éøBî éøBî,mc` eze`,Bì eøîà .éaø éaø ïéøB÷ ízà éîì ¦¦¨©¨¤§¦©¤¦©¦©¦¨§

éøçà ìéiènL äæì.ìàøNéa BúBîk eaøé ìà ,éaø äæ íà ,íäì øîà .E ¨¤¤§©¥©£¤¨©¨¤¦¤©¦©¦§§§¦§¨¥
äî éðtî ,Bì eøîà.jk xne` dz`eøîà .él äNò Cëå Ck ,íäì øîà ¨§¦§¥¨¨©¨¤¨§¨¨¨¦¨§

,íäì øîà .àeä äøBza ìBãb íãàL ,Bì ìBçî ,ïk ét ìò óà ,Bì©©¦¥§¤¨¨¨©¨¨©¨¤
íëìéáLamzywiayúBNòì ìéâø àäé àlL ãáìáe ,Bì ìçBî éðéøä ¦§¦§¤£¥¦¥¦§©¤Ÿ§¥¨¦©£

,ïkxtql jk zeawra libx `die dqb ezrc `dz `ly xnelk ¥
.mc` ipa zepbaaø ïa øæòìà éaø ñðëð ãiîïBòîL éyxcnd zial ¦¨¦§©©¦¤§¨¨¤©¦¦§

Cø íãà àäé íìBòì ,LøãåeipreäL÷ àäé ìàå ,äðwkozee`be.æøàk §¨©§¨§¥¨¨©©¨¤§©§¥¨¤§¤¤
ïéléôz äøBz øôñ Ba áBzëì ñBîìe÷ dpîéä ìBhéì äð÷ äëæ Cëéôìe§¦¨¨¨¨¤¦¥¤¨§¦§¥¤¨§¦¦

,úBæeæîe.dxezl dkef dpwk jxdy fnxl §
:dpyna epipy'åë úìBtî Bà øác da LiL øéò ïëåxird dze` §¥¦¤¥¨¤¤©¤

.zrxzne dprzn
:df oic zx`and `ziixaeøîàL úìBtî ,ïðaø eðzmirixzny ¨©¨¨©¤¤¨§

eltpy zenegdyk ,dilrìBtéì úBéeàø ïðéàL ,úBòeòø àìå úBàéøa§¦§Ÿ§¤¥¨§¦
,ìBtéì úBéeàøä àìådywn .mdilr daypy dwfg gexn eltpe §Ÿ¨§¦

:`xnbdúBàéøa eäéð éäe,ìBtéì úBéeàø ïðéàL eäéð éädn xnelk ¥¦§¦¥¦¤¥¨§¦
oke ,mdipia weligdúBòeòø eäéð éäe.ìBtéì úBéeàø eäéð éäzvxzn ¥¦§¥¦§¦

:`xnbdàëéøö àìi`pzd z` xnel `ziixad dkxved `l - Ÿ§¦¨
ote`a `l` ,ipydàcebà ïîéé÷c énð éà ,eäééäáeb úîçî eìôðc§¨§¥£©§©§¦©¦§©§¨©¨

àøäðc,odizeceqi miwgey xdpd iny ,xdpd zty lr zecnery - §©£¨
oke .mirixzn oi` oda s`y ,ze`ixa ody s` lr letil zeie`xe

,letil die`x dpi` drerx dnegy okziàúéLà àéää ékg][dne ¦©¦£¦¨
éìç äåä àìc ,àòcøäða éàåäc äòeòødúez ìàeîLe áø ó] §¨©£©¦§©§§¨§Ÿ£¨¨¦©§¥¨

,[dizgzòìwéà ãç àîBé .ïépL øñéìz døúàa àîéé÷c áb ìò óà©©©§©§¨§©§¨§¥©§¦¨©¦§©
,íúäì äáäà øa àcà áøeøî éúéð ,áøì ìàeîL déì øîàeéwðó ©©¨©©£¨§¨¨¨©¥§¥§©¥¥©©¦

.dizgz xearp `le epkxck ef dnegdéì øîà,axàðëéøö àì ¨©¥Ÿ§¦§¨
déúeëæ Léôðc ,ïãäa äáäà øa àcà áø àkéàc ,àðãéàäepilr obze ¨¦§¨§¦¨©©¨©©£¨©£¨§¨¦§¥

,dnegd letiz `ly.àðéôzñî àìå§Ÿ¦§§¦¨
:dad` xa `c` axa sqep dnec dyrnàeää déì äåä àðeä áø©¨£¨¥©

àøîç[oii]dééeðôì éòáe ,àòéòø àúéa àeääa,ziad leti mxh ©§¨§©¥¨§¦¨¨¥§©¥
íúäì äáäà øa àcà áøì déìéiòe ,leti `l ezekfaydéëLî ©§¥§©©¨©©£¨§¨¨©§¥

àzòîLadxez ixaca -dééðôc ãò.oiil÷ôðc øúaxa `c` ax ¦§©§¨©§©§¥¨©§¨©
dad`ðäáäà øa àcà áø Lébøà .àúéa ìôe ,oiekzd jkly,ãt÷éà ¨©¥¨©§¦©©¨©©£¨¦§©

yíB÷îa íãà ãBîòé ìà íìBòì ,éàpé éaø øîàc àä ék dì øáñ̈©¨¦¨§¨©©¦©©§¨©©£¨¨¦§
ñð Bì ïéNBò ïéà ànL ,ñð él ïéNBò øîàéå äðkñ,`hgy zngníàå ©¨¨§Ÿ©¦¦¥¤¨¥¦¥§¦

ïékðî ,ñð Bì ïéNBò øîBì éöîéz[mihrnn]åéúBiëfî Bì.qpd ici lr ¦§¥©¦¥§©¦¦§ª¨
:jkl xewnd z` `xnbd zx`aneáéúëc ,àø÷ éàî ,ïðç áø øîà̈©©¨¨©§¨¦§¦

eyra ybty mcew epia` awri xn`y(`i al ziy`xa)ìkî ézðè÷'¨Ÿ§¦¦Ÿ
úîàä ìkîe íéãñçä`ny `xiizdy ,'LCar z` ziUr xW` ©£¨¦¦¨¨¡¤£¤¨¦¨¤©§¤

`hgd mexbie ,'d enr dyry micqgd zngn eizeiekf ehrnzp
.edxnyiy 'd egihady s` eyr cia xqniy

:`xnbd zxxandéãáeò äåä éàî[eiyrn]äáäà øa àcà áøc ©£¨§¥§©©¨©©£¨
:`xnbd daiyn .efk dxinya edekifyeìàL ,øîzàc àä ék¦¨§¦§©¨£

äna ,äáäà øa àcà áøì (dì éøîàå àøéæ éaø úà) åéãéîìzzikf ©§¦¨¤©¦¥¨§¨§¥¨§©©¨©©£¨©¤
yézãòö àìå ,éúéa CBúa ézãt÷ä àì éîiî ,íäì øîà .íéîé zëøàä¤¡©§¨¨¦¨©¨¤¦¨©Ÿ¦§©§¦§¥¦§Ÿ¨©§¦

épnî ìBãbL éî éðôaeizncwd `l ipnn lecbd iciva izkldyk - ¦§¥¦¤¨¦¤¦
,cg` crva s`ézøäøä àìådxez ixaca,úBôpeènä úBàBána §Ÿ¦§©§¦©§©§¨

,ïéléôz àìáe äøBz àìa úBnà òaøà ézëìä àìåizkld `l okle §Ÿ¨©§¦©§©©§Ÿ¨§Ÿ§¦¦
z`f zeyrl xzeny s` zetpehnd ze`eana(:ck zekxa d`x),àìå§Ÿ

L àì Løãnä úéáa ézðLéòá÷ úðédxeq`déàøò úðéL àìå ¨©§¦§¥©¦§¨Ÿ¥©¤©§Ÿ¥©£©
,zxzendBúðéëäa éøéáçì éúàø÷ àìå ,éøáç úìwúa ézNN àìå- §Ÿ©§¦§©¨©£¥¦§Ÿ¨¨¦©£¥¦©£¦¨

,i`pbl eiepikaBúëéðça dì éøîàåezgtynl etiqedy ieel mya - §¨§¥¨©£¦¨
.i`pbl

:`ped ax ly eizelrn z` d`ian `xnbdíøôøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©§¨
àúéélòî éléî éðäî øî ïì àîéì ,àtt øamiaeh miyrn -äåäc ©¨¨¥¨¨©¥¨¥¦¥§©§¨¨©£¨

déì øîà .àðeä áø ãéáòeiyrn ,`tt xa mxtxdéúe÷ðéa] ¨¦©¨¨©¥§©§¥
[ezexirv,àðøéëc àìj`déúeáéña[ezepwf]àîBé ìëc ,àðøéëc Ÿ§¦§¨§¦¥§¦§¨§¨¨

àáéòc,zenegd z` gexd litzy yyg yiy [opernd mei]eåä §¥¨£
àáäãc à÷øäeâa déì ïé÷tî,dlbra dielzd adf zaiz -øééñå ©§¦¥§©§¨§©£¨§¨©

[wca]dì øúñ äåä ,àúòéòø úååäc àúéLà ìëå ,àúî dleëì dì̈§¨¨¨§¨£¦¨©£©§¦§¨£¨¨©¨
e ,wifze gexa letiz `lyéà[m`]dì éða døîì øLôà,envra ¦¤§¨§¨¨¨¥¨

øLôà àì éàå,oenn oexqgn eleäéà dì éða[`ped ax]déãécî- §¦Ÿ¤§¨¨¥¨¦¦¦¥
.etqkn

:ely sqep aeh dyrnàúaL éìòîc àéðt ìëåzeptl iyiy mei - §¨©§¨§©£¥©§¨
axrì àçeìL øcLî äåäLéét äåäc à÷øé ìëå ,à÷eL[x`yp]eäì £¨§©©§¨§¨§¨©§¨©£¨¨¥§

éàpéâì[zewxi ixken].àøäðì déì éãLå ,déì ïéáæ:`xnbd zl`ey §¦¨¥¨¦¥§¨¥¥§©£¨
.íéiðòì déáúéìå:`xnbd daiyneäéézòã àëîñc ïéðîæmiiprd ly §¥§¥©£¦¦¦§¦§©§¨©§©§
el` zewxi lrïaæéîì eúà àìåex`yi `l m`e ,epwi `l jkle - §Ÿ¨§¦§©

:`xnbd zl`ey .zayl zewxi miiprl eidi `l zewxiìedééãL §©§¥
,äîäáì:`xnbd daiyn .xdpa ca`ln sicr dfeíãà ìëàî øáñ÷ ¦§¥¨¨¨©©£©¨¨

äîäáì ïéìéëàî ïéàdaeha hreak d`xpy ,milke` iefia meyn ¥©£¦¦¦§¥¨
:`xnbd zl`ey .mlera 'd ritydyììk déðaæéì àìåzewxil §Ÿ¦§§¥§¨

ok m` :`xnbd daiyn .el`ïìéLëî úàöîðxkenlmiàáì ãéúòì ¦§¥©§¦¨¤¨¦¨Ÿ
mlv` ex`yi m` ,zewxi f` e`iai `ly ,zxg` zayl xnelk

.dzr
:`ped ax ly sqep aeh dyrnàúeñàc àúléî déì äåä ék¦£¨¥¦§¨§¨¨

,[dtexz]éìî éåädpnnàiîc àæek,[min ly ilk]déì élúå £¥¨¥¨§©¨§¨¥¥
àtéña[gzt]ìB÷Léìå éúéì éòác ìk ,øîàå ,àúéác.dpnnàkéàå §¦¨§¥¨§¨©¨§¨¥¥¥§¦§§¦¨
éøîàc,xg` ote`a df dyrnøéîb äåä àúáéLc àúléîiwa did - §¨§¦¦§¨§¦§¨£¨¨¦

,mici zlihp `la lke`l miwifnd '`zaiy' mnyy micyd bdpna
déì élãå àiîc àæek çpî äåäådaeba min `ln ck dlez did - ©£¨©©¨§©¨§¨¥¥

,dlihpéøöc ìk ,øîàåìBòéìå éúéì C,eici lehil mdn gwieàìc §¨©¨¦§¦¥¥§¥§Ÿ
.ïkzñì¦§©¥

:sqep aeh dyrnàzôéø Cøk äåä ék,zt lke` didyk -çút äåä ¦£¨¨©¦§¨£¨¨©
déááì,[ezia zlc]éøöc ïàî ìk ,øîàåì C.ìBëéìå éúé §¨¥§¨©¨©§¨¦¥¥§¥

:el` miyrn lr `ax ixacàðîéi÷î àðéöî eälek ,àáø øîàs` - ¨©¨¨§¨¦¨§©¥§¨
,mzeyrl leki ip`àäî øáìlkd z` oinfdl df dyrnn ueg - §©¥¨

,izcerql,ãáòéîì àðéöî àìc§Ÿ¨¦¨§¤¡©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc ziprz(iying meil)

m` zcgtny xg` mewna j` ,mdixg` secxl zcgtn dpi`
.zgleyn z`xwp dtcx

:`ziixad ixac meiqa dpc `xnbd÷Bðéz äìèðå ââì äúìò ,àôeb¨¨§¨§©§¨§¨¦
.úçleLî ,äñéøòî:`xnbd dywn.àèéLt:`xnbd zvxznøîà ¥£¦¨§©©§¦¨¨©

,àtt áøieyrd bba xaecnéãéiöc éëeëkmiieyry miphw mikek - ©¨¨§¥§©¨¥
zaygp ,aeyi mewnk epi`e reaw epi`y s`y ,zeter ax`nl

.zgleyn
e :dpyna epipy'eëå áøçä ìòdkn `idy iptn dilr oirixzn ©©¤¤§

.zkldn
:dpynd ixac z` zx`and `ziixaeøîàL áøç ,ïðaø eðzdpyna ¨©¨¨¤¤¤¨§

,dilr mirixznyéøö BðéàíBìL ìL BðéàL áøç øîBì Cepiidc ¥¨¦©¤¤¤¥¤¨
,my mgldl e`ayk,íBìL ìL áøç eléôà àlàmixaeryk epiidc ¤¨£¦¤¤¤¨

,xg` mewna mgldl my,äëð äòøtî øúBé íBìL ìL áøç Eì ïéàL¤¥§¤¤¤¨¥¦©§Ÿ§Ÿ
,xg` mewna mgldl ick milyexia xearl wx dvxyét ìò óàå§©©¦

ìLëð ïkbxdpeøîàpL ,eäiLàé Cìnä daediy`i ozp `ly xg`l ¥¦§©¨©¤¤Ÿ¦¨¤¤¡©
dnglnl ez`xwl `vie evx`a xearl drxtl(`k dl 'a minid ixac)
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xcde"קפב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc ziprz(iriax meil)

àæBçî(c àìéç) éða éLéôðc íeMîmiax `linne ,`ax ixebn mewn ¦¦§¦¥§¥¥¨¦§¨
.itqk lk dlki ,jk fixk` m`e ,miiprd

:rerx lzekl jenqa daiyi oipra dyrneåä ïðçBé éaøå àôìéà¦§¨§©¦¨¨£
àúééøBàa éñøb,dxez micnel eid -àáeè àúléî eäì à÷éçc- ¨§¥§©§¨§¦¨§¦§¨¨

e ,daxd dwegc dzid mzqpxteà÷qéò ãáòéðå ìéæéðå íe÷éð ,éøîà- ¨§¦¥§¥¦§¤¡©¦§¨
,dxegqa weqrpe jlpe mewpejkaïéLôða íéi÷ðdn [epnvra] §©¥§©§¦

xn`py(c eh mixac),'ïBéáà Ea äéäé àì ék ñôà',jnvra epiid 'ja'e ¤¤¦Ÿ¦§¤§¤§
.oeia` `di `ly be`cl deevn mc`dyeìæà,dxegq mewnl ¨§

jxcaeàòéòø àãeâ éúez éáúBàe ,rerx lzek zgz eayiizd -eåä §¦¥¨§¦¨£
àzôéø éëøk à÷.mgl elk` -úøMä éëàìî éøz eúàz` mielnd ¨¨§¦¦§¨¨§¥©§£¥©¨¥

jxca mc`d(.`i lirl)e ,ãç øîàc ïðçBé éaø déòîLmik`lndn ©§¥©¦¨¨§¨©©
àaä íìBò éiç ïéçépnL ,eäðéìè÷ðå àãeâ éàä eäééìò écLéð ,äéøáçì§©§¥¦§¥£©§©¨§¦§§¦§¤©¦¦©¥¨©¨

,dxezd epiidcåäòL ééça ïé÷ñBòdxegqa epiidc ,dfd mlerd ly §§¦§©¥¨¨
.dqpxt jxevlCãéà déì øîà,ipyd j`lnd -eäðé÷áL`le ¨©¥¦¨©§¦§

oeik ,mbxdpàzòL déì àîéé÷c ãç eäa àkéàc,lecbl cizry - §¦¨§©§©§¨¥©§¨
.zenl epnf ribd `leòîL ïðçBé éaøe ,mik`lnd ixac z`àôìéà ©¦¨¨¨©¦§¨

,àôìéàì ïðçBé éaø déì øîà .òîL àìm`déãéî øî òîLzrny - Ÿ¨©¨©¥©¦¨¨§¦§¨¨©©¦¦
.mixeaicøîà .àì ,déì øîà,opgei iaxàðà éòîLcîip`y jkn - ¨©¥Ÿ¨©¦§©§¦£¨

izrnydðéî òîL ,òîL àì àôìéàå,j`lnd oiekzp il`y gken - §¦§¨Ÿ¨©§©¦¨
eàzòL él àîéé÷ éãéãìokle ,dxeza lcb`y dryd cenrz ile - §¦¦©§¨¦©§¨

f`e .eixac izrny ip` wxïðçBé éaø déì øîà,`tli`løcäéà- ¨©¥©¦¨¨¤§©
,dxezd cenill xefg`éàLôða é÷Bàåxn`py dn invra miiw`e - §¥§©§©

(`i eh my),'õøàä áøwî ïBéáà ìcçé àì ék'eidi mlerly xnelk ¦Ÿ¤§©¤§¦¤¤¨¨¤
zeidl `l ick dxezd cenil z` aefrl aeig oi` `linne ,mipeia`

.oeia`øãä ïðçBé éaøe ,ezxezl xfg -,øãä àì àôìéàjld `l` ©¦¨¨¨©¦§¨Ÿ¨©
.dxegqa weqrl

:dyrnd meiqàúàc ãò[xfgy]àôìéà,xgq eay mewnnéìîC ©§¨¨¦§¨¨¦
ïðçBé éaødidy ,xyrzp mb `linne ,daiyi y`xl dpnzp xnelk ©¦¨¨

.daiyid y`x z` mixiyrne milcbn eidy mbdpnBì eøîàiyp` ¨§
,dinza `tli`l mewndñéøâå øî áéúà éà,cnele xfeg ziid m` - ¦£¦©§¨¦

ikeéìî äåä àìøî C`edy ,daiyid y`xl dpnzn ziid `l - Ÿ£¨¨¦©
,dxegql jldy s`y ze`xdl `tli` dvx .opgei iaxn xzei cnl

okle ,opgei iaxn xzei cnl oiicràéø÷ñàa déLôð àìz ìæà̈©¨¨©§¥§©§©§¨
àzðéôñce ,dpitqd oxeza envr dlze jld -àkéà éà ,øîà ¦§¦§¨¨©¦¦¨

àúéðúîa él ìéàLc`ziixaa ipl`eyy in yi m` -éaøå àéiç éaøc §¨¦¦§©§¦¨§©¦¦¨§©¦
àéòLBà,zeipyna iax d`py `lyïéúéðúnî déì àðéèLt àìå- ©§¨§Ÿ¨§¦¨¥¦©§¦¦

,efk dhiy da epivny dpynn el heyt` `leàéø÷ñàî àðìéôð̈¦§¨¥©§©§¨
àðòáèå àzðéôñc.rah`e mil dpitqd oxezn invr lit` -àúà ¦§¦§¨§¨©§¨¨¨

àáñ àeääe cg` owf `a -déì àðzzenl dhepd mc` ,`ziixa ©¨¨¨¨¥
,qetexhet` lv` epenn ciwtneeðz øîBàäizen xg`lééðáì ì÷L ¨¥§¤¤§¨©

úaLa,mzqpxt ze`vedl reay lka -òìñ íäì úúì ïééeàø ïäå §©¨§¥§¦¨¥¨¤¤©
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ézìôðå ézëìä .BúîLð äúöiL ãò øBîçä ïî ÷Bøôì éz÷tñä àì .'øBîçä ïî ÷BøôàL ãò ïzîä' :Bì ézøîà '!éðñðøt ,éaø' :éì øîàå§¨©¦©¦©§§¥¦¨©§¦©§¥©¤¤§¦©£Ÿ¦§©§¦¦§¦©£©¤¨§¨¦§¨¨©§¦§¨©§¦
éðéò ìò eñç àlL ,éðéò' :ézøîàå ,åéðt ìòéãé ìò eñç àlL ,ééãé .eîBqé ,Eéìâø ìò eñç àlL ,éìâø .eîcbúé ,Eàìå .'eòh÷úé ,E ©¨¨§¨©§¦¥©¤Ÿ¨©¥¤¦¨©¤Ÿ¨©¨¤¦§©§©§©¤Ÿ¨©©§¤¦§©§§Ÿ

éðeúéàø àì íà éì éBà" :íäì øîà ."Cëa EeðéàøL eðì éBà" :Bì eøîà ."'ïéçL àìî àäé éôeb ìk' :ézøîàL ãò ézòc äøø÷úð¦§¨§¨©§¦©¤¨©§¦¨¦§¥¨¥§¦¨§¨¤§¦§¨¨©¨¤¦¦Ÿ§¦¦
."Cëaì eòa àãç àðîéæ ."äáBèì eæ íb" :øîà ,déì à÷ìñ äåäc àúléî ìëc ?eæ íb Léà íeçð déì eø÷ éànàåïBøBc ìàøNé éøecL §¨§©©¨¥©¦©§¨¦§¨©£¨¨§¨¥¨©©§¨¦§¨£¨¨§©¥¦§¨¥

ìæà .úBiìbøîe úBáBè íéðáàc àèôéñ àìî déãéa eøãL ."àeä ïéqéða ãneìîc ,eæ íb Léà íeçð ìéæéé ?ìéæéé ïàî" :eøîà .øñé÷ éáì§¥¥¨¨§©¥¦¥¦©¦©¦§¨§¦¦§©¦¥§Ÿ¦§¨©£¨¦©§¨¦£©
.àøôò eìîc eäðæç ,àèôéñì eäðéøL ,íúä àèî ék .àøôò eäðeìîe déèôéñì eäðéì÷Lå ,éàøBéc êðä eî÷ àéìéìa .àøéc àeääa úa©§©¦¨§¥§¨¨¨¨§¨¥§¨§¦§§¦§¥§§©§¨¦§¨¨¨§¦§§¦§¨¨©§¦§©§¨
:déì øîà .eäéépéî ãçk déì éîcà ,eäiìà àúà .äáBèì eæ íb :øîà "!éàãeäé éa eëéiçî à÷" :øîà .eäleëì eäðéìè÷îì àkìî àòa§¨©§¨§¦§§¦§§§£©¨§©§¦§¨¥¨©©§¨£¨¥¦¨¦©¥¥§©¦©§£©¥

aøç øôòk ïzé' :áéúëc .éøéb eåä ,éìéb ;déôééñ eåä ,àøôò éãL äåä éëc .àeä ïBäeáà íäøáàc àøôòî àøôò àä àîìc"L÷k ,B ¦§¨¨©§¨¥©§¨§©§¨¨£§¦£¨¨¥©§¨¨©§¥¦¥¨¦¥¦§¦¦¥¤¨¨©§§©
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éàî" :eäì øîà "?éàä élek àø÷é Cì éãáòc Cãäa úéúééà éàî" :déì eøîà .àøBéc àeääa eúéa eúà ék .äaø àø÷éa eäeøãLe§¨¦¨¨©¨¦¨¨§§©§¨¨§¥©©§¦©£¨©£¨¦¨§¨¨¥©£©§©
àìå ,de÷ãa ."àeä ïãécî àëä éúééàc àøôò éàä" :déì eøîà .àkìî éáì eäðéèîàå eäééøéãì eøúñ ."íúäì éèîà àëäî éì÷Lc§¨§¦¥¨¨©§¥§¨¨¨§§¦©§§©§¦§§¥©§¨¨§¥©©§¨§©§¥¨¨¦¦¨§©§¨
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קפג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc ziprz(iriax meil)

àæBçî(c àìéç) éða éLéôðc íeMîmiax `linne ,`ax ixebn mewn ¦¦§¦¥§¥¥¨¦§¨
.itqk lk dlki ,jk fixk` m`e ,miiprd

:rerx lzekl jenqa daiyi oipra dyrneåä ïðçBé éaøå àôìéà¦§¨§©¦¨¨£
àúééøBàa éñøb,dxez micnel eid -àáeè àúléî eäì à÷éçc- ¨§¥§©§¨§¦¨§¦§¨¨

e ,daxd dwegc dzid mzqpxteà÷qéò ãáòéðå ìéæéðå íe÷éð ,éøîà- ¨§¦¥§¥¦§¤¡©¦§¨
,dxegqa weqrpe jlpe mewpejkaïéLôða íéi÷ðdn [epnvra] §©¥§©§¦

xn`py(c eh mixac),'ïBéáà Ea äéäé àì ék ñôà',jnvra epiid 'ja'e ¤¤¦Ÿ¦§¤§¤§
.oeia` `di `ly be`cl deevn mc`dyeìæà,dxegq mewnl ¨§

jxcaeàòéòø àãeâ éúez éáúBàe ,rerx lzek zgz eayiizd -eåä §¦¥¨§¦¨£
àzôéø éëøk à÷.mgl elk` -úøMä éëàìî éøz eúàz` mielnd ¨¨§¦¦§¨¨§¥©§£¥©¨¥

jxca mc`d(.`i lirl)e ,ãç øîàc ïðçBé éaø déòîLmik`lndn ©§¥©¦¨¨§¨©©
àaä íìBò éiç ïéçépnL ,eäðéìè÷ðå àãeâ éàä eäééìò écLéð ,äéøáçì§©§¥¦§¥£©§©¨§¦§§¦§¤©¦¦©¥¨©¨

,dxezd epiidcåäòL ééça ïé÷ñBòdxegqa epiidc ,dfd mlerd ly §§¦§©¥¨¨
.dqpxt jxevlCãéà déì øîà,ipyd j`lnd -eäðé÷áL`le ¨©¥¦¨©§¦§

oeik ,mbxdpàzòL déì àîéé÷c ãç eäa àkéàc,lecbl cizry - §¦¨§©§©§¨¥©§¨
.zenl epnf ribd `leòîL ïðçBé éaøe ,mik`lnd ixac z`àôìéà ©¦¨¨¨©¦§¨

,àôìéàì ïðçBé éaø déì øîà .òîL àìm`déãéî øî òîLzrny - Ÿ¨©¨©¥©¦¨¨§¦§¨¨©©¦¦
.mixeaicøîà .àì ,déì øîà,opgei iaxàðà éòîLcîip`y jkn - ¨©¥Ÿ¨©¦§©§¦£¨

izrnydðéî òîL ,òîL àì àôìéàå,j`lnd oiekzp il`y gken - §¦§¨Ÿ¨©§©¦¨
eàzòL él àîéé÷ éãéãìokle ,dxeza lcb`y dryd cenrz ile - §¦¦©§¨¦©§¨

f`e .eixac izrny ip` wxïðçBé éaø déì øîà,`tli`løcäéà- ¨©¥©¦¨¨¤§©
,dxezd cenill xefg`éàLôða é÷Bàåxn`py dn invra miiw`e - §¥§©§©

(`i eh my),'õøàä áøwî ïBéáà ìcçé àì ék'eidi mlerly xnelk ¦Ÿ¤§©¤§¦¤¤¨¨¤
zeidl `l ick dxezd cenil z` aefrl aeig oi` `linne ,mipeia`

.oeia`øãä ïðçBé éaøe ,ezxezl xfg -,øãä àì àôìéàjld `l` ©¦¨¨¨©¦§¨Ÿ¨©
.dxegqa weqrl

:dyrnd meiqàúàc ãò[xfgy]àôìéà,xgq eay mewnnéìîC ©§¨¨¦§¨¨¦
ïðçBé éaødidy ,xyrzp mb `linne ,daiyi y`xl dpnzp xnelk ©¦¨¨

.daiyid y`x z` mixiyrne milcbn eidy mbdpnBì eøîàiyp` ¨§
,dinza `tli`l mewndñéøâå øî áéúà éà,cnele xfeg ziid m` - ¦£¦©§¨¦

ikeéìî äåä àìøî C`edy ,daiyid y`xl dpnzn ziid `l - Ÿ£¨¨¦©
,dxegql jldy s`y ze`xdl `tli` dvx .opgei iaxn xzei cnl

okle ,opgei iaxn xzei cnl oiicràéø÷ñàa déLôð àìz ìæà̈©¨¨©§¥§©§©§¨
àzðéôñce ,dpitqd oxeza envr dlze jld -àkéà éà ,øîà ¦§¦§¨¨©¦¦¨

àúéðúîa él ìéàLc`ziixaa ipl`eyy in yi m` -éaøå àéiç éaøc §¨¦¦§©§¦¨§©¦¦¨§©¦
àéòLBà,zeipyna iax d`py `lyïéúéðúnî déì àðéèLt àìå- ©§¨§Ÿ¨§¦¨¥¦©§¦¦

,efk dhiy da epivny dpynn el heyt` `leàéø÷ñàî àðìéôð̈¦§¨¥©§©§¨
àðòáèå àzðéôñc.rah`e mil dpitqd oxezn invr lit` -àúà ¦§¦§¨§¨©§¨¨¨

àáñ àeääe cg` owf `a -déì àðzzenl dhepd mc` ,`ziixa ©¨¨¨¨¥
,qetexhet` lv` epenn ciwtneeðz øîBàäizen xg`lééðáì ì÷L ¨¥§¤¤§¨©

úaLa,mzqpxt ze`vedl reay lka -òìñ íäì úúì ïééeàø ïäå §©¨§¥§¦¨¥¨¤¤©
ize`vede miaexn mdy iptn ,milwy ipy `edy,zelecb mdïéðúBð§¦

,òìñ íäìepzz l`' xne` did lwyl `weec dzid ezpeek m`y ¨¤¤©
egiexie dk`ln ecnliy mfxfl 'lwy epz' xn`y dne ,'lwy `l`

.dpnn,'ì÷L àlà íäì eðzz ìà' øîà íàåe ,eixac yxit dfaïéà §¦¨©©¦§¨¤¤¨¤¤¥
ì÷L àlà íäì ïéðúBðe .xzeil mikixvy s`øîà íàm`'eúî §¦¨¤¤¨¤¤¦¨©¥

mipad,'íäézçz íéøçà eLøéepennn x`yiy ezpeek i`ce dfa ¦§£¥¦©§¥¤
okle ,edefafai `le dyexileðz' øîàL ïéáe 'lwyìà' øîàL ïéá ¥¤¨©§¥¤¨©©

eðzz,'lwy `l`.ì÷L àlà íäì ïéðúBð ïéàokid ,owfd l`ye ¦§¥§¦¨¤¤¨¤¤
.oexg`d df oic dpyna epivndéì øîà,`tli`épî àäin itk - ¨©¥¨©¦

k ,dpyndøîàc ,àéä øéàî éaødpyna(:hq zeaezk)íéi÷ì äåöî ©¦¥¦¦§¨©¦§¨§©¥
,únä éøác`ed mipad ly oennd oicd ony s`ylk mdl mipzepe ¦§¥©¥

miiwl devny oeik ,x`ypy dn z` wx miyxei mixg`de ,mdikxv
mixg`l mzen xg`l x`yiy ick lwy wx mdl mipzep znd ixac

.a`d ieeivk
:rerx lzek mewna daiyia sqep dyrnLéà íeçð ìò åéìò eøîà̈§¨¨©©¦

,åéìâø ézLî òhé÷ ,åéãé ézLî ícéb ,åéðéò ézLî àîeñ äéäL ,eæ íb©¤¨¨¨¦§¥¥¨¦¥¦§¥¨¨¦¥©¦§¥©§¨
ïéçðeî Búhî éìâøå ,(òåòø úéáá ìèåî äéäå) ïéçL àìî Bôeb ìëå§¨¨¥§¦§©§¥¦¨¨¦

íéìîð åéìò eìòé àlL éãk ,íéî ìL ïéìôñamcixedl leki epi`e ¦§¨¦¤©¦§¥¤Ÿ©£¨¨§¨¦
.milbxe mici el eid `l ixdyúéáa úçðeî Búhî äúéä] úçà íòt©©©©¨§¨¦¨©©§©¦

,[òeòøeBúhî úBpôì åéãéîìz eLwá,eilr leti `ny eyygyøçàå ¨©¦§©§¦¨§©¦¨§©©
ept Ck øçàå íéìkä úà ept ,ééða ,íäì øîà .íéìkä úà úBpôì Ck̈§©¤©¥¦¨©¨¤¨©©¤©¥¦§©©¨©

íëì çèáenL ,éúhî úàyìôBð úéaä ïéà úéaa éðàL ïîæ ìk`le ¤¦¨¦¤§¨¨¤¨§©¤£¦©©¦¥©©¦¥
ok`e .milkd ewfpiå ,Búhî úà epét Ck øçàå íéìkä úà eðétxg` ¦¤©¥¦§©©¨¦¤¦¨§

ede`ivedy÷écvL øçàî éëå ,éaø ,åéãéîìz Bì eøîà .úéaä ìôð̈©©©¦¨§©§¦¨©¦§¦¥©©¤©¦
,äzà øeîb,ziad ltp `l jzekfa ixdyCk Eì äúìò änìjteby ¨©¨¨¨¨§¨§¨
.xqein dkéîöòì ézîøb éðà ,ééða ,íäì øîà,dyrn iptn z`f ¨©¨¤¨©£¦¨©§¦§©§¦

ìL éBNî énò äéäå ,éîç úéáì Cøca Cläî éúééä úçà íòtLäL ¤©©©©¨¦¦§©¥©¤¤§¥¨¦§¨¨¦¦©§¨
.íéãâî éðéî ìL ãçàå ,äzLî ìL ãçàå ,ìëàî ìL ãçà ,íéøBîç£¦¤¨¤©£¨§¤¨¤¦§¤§¤¨¤¦¥§¨¦

eéðñðøt éaø ,él øîàå ,Cøca él ãîòå ãçà éðò àá.lk`naézøîà ¨¨¦¤¨§¨©¦©¤¤§¨©¦©¦©§§¥¦¨©§¦
øBîçä ïî ÷BøôàL ãò ïzîä ,Bìj` .jl ozil lk`n xacàì ©§¥©¤¤§¦©£Ÿ

BúîLð äúöiL ãò ,øBîçä ïî ÷Bøôì éz÷tñä.arxn iprd ly ¦§©§¦¦§¦©£©¤¨§¨¦§¨
éðéò ìò eñç àlL éðéò ,ézøîàå ,åéðt ìò ézìôðå ézëìä,eîBqé ,E ¨©§¦§¨©§¦©¨¨§¨©§¦¥©¤Ÿ¨©¥¤¦

ãé ìò eñç àlL ééãéééìâø ìò eñç àlL ééìâø ,eîcbúé ,E.eòh÷úé ,E ¨©¤Ÿ¨©¨¤¦§©§©§©¤Ÿ¨©©§¤¦§©§
ézòc äøø÷úð àìå,el` mixacaézøîàL ãòmbyàäé éôeb ìk §Ÿ¦§¨§¨©§¦©¤¨©§¦¨¦§¥
Bì eøîà .ïéçL àìî,micinlzd,Cëa EeðéàøL eðì éBàdz` m`y ¨¥§¦¨§¨¤§¦§¨

lr `ad mlera micinlzd epri dn ,lw xac lr dfk yper zlaiw
.xzei mixeng mixac,Cëa éðeúéàø àì íà él éBà ,íäì øîàf`y ¨©¨¤¦¦Ÿ§¦¦§¨

.il xtkzn ipeer did `l
:ok `xwp recn `xnbd zx`an ef mb yi` megp xkfedy ab`

déì à÷ìñ äåäc àúléî ìëc ,eæ íb Léà íeçð déì eø÷ éànàå- §©©¨¥©¦©§¨¦§¨©£¨¨§¨¥
,el rxi`y dxwn lka,'äáBhì eæ íb' øîàdyrpy d`xpy s` ¨©©§¨

:dyrn `xnbd d`iane .drxlì eòa àãç àðîéæìàøNé éøecL ¦§¨£¨¨§©¥¦§¨¥
øñé÷ éáì ïBøBc,jlnl dpzn gelyl l`xyi evx zg` mrt - §¥¥¨
ìéæéé ïàî ,eøîà,rx lk el rx`i `ly ote`a jli in -íeçð ìéæéé ¨§©¥¦¥¦©

àèôéñ àìî déãéa eøcL .àeä ïéqéða ãneìîc ,eæ íb Léàegly - ¦©¦§¨§¦¦¨§¦¥§Ÿ¦§¨
fbx` `ln eciaìæà .úBiìbøîe úBáBè íéðáàcekxcl megp jld - ©£¨¦©§¨¦¨©

e ,jlnd l`úáekxca ol -äøéc àeääa,zg` dxic -eî÷ àéìéìa ¨§©¦¨§¥§¨¨
ðäéàøBéc C,dxicd ilra e`a dlila -déèôéñì eäðéì÷Låelhp - ¨¨©¨¥§©§¦§§¦§¥

,zeilbxnde zeaehd mipa`d on edepwex ,efbx` z`àøôò eäðeìîe©§©§¨
xtr ede`lin -íúä àèî ék .(äáåèì åæ íâ øîà åäðæç éë øçîì)¦¨¨¨¨

jlnd zial megp ribdyk -àèôéñì eäðéøL]izxyn egzt - §¦§§¦§¨
e ,fbx`d z` jlndàøôò eìîc eäðæçxtra `ln `edy e`x -,[ £©§§¨©§¨

eäleëì eäðéìè÷îì àkìî àòalk z` bexdl jlnd dvx - §¨©§¨§¦§§¦§§§
y ,micedidéàãeäé éa eëéiçî à÷ ,øîàil mibrel micedid - ¨©¨§©§¦§¨¥

dpzna xtr il migleyyk iceaka milflfne]megp z`f rnyyk
.[äáBèì eæ íb ,øîàf`eàúà[`a],eäiìàeeäééðéî ãçk déì éîãà ¨©©§¨¨¨¥¦¨¦§¥¥§©¦©§

e ,eixyn cg`k jlnl dncp -àøôòî àøôò àä àîìc ,déì øîà̈©¥¦§¨¨©§¨¥©§¨
àeä ïBäeáà íäøáàcmdxa` ly xtrd on `ed df xtr `ny - §©§¨¨£

miklnd zrax` mr ezngln zra micedid ia`(fhÎci ci ziy`xa),
déôééñ eåä àøôò éãL äåä éëclr xtrd z` jilyn didyky - §¦£¨¨¥©§¨£©§¥

wxfyke ,zeaxgl jtdp did eiaie`éìéb[yw]eåäéøébjtdp did - ¦¥£¦¥
,mivigláéúëcepia` mdxa`a(a `n diryi)L÷k ,Baøç øôòk ïzé' ¦§¦¦¥¤¨¨©§§©

,'BzL÷ ócðleki dz` s`e ,zyw ivigk ywde ,axgk dzid extry ¦¨©§
zr dze`a .jiaie`a mgldl df xtra ynzydlàãç àéåä©§¨£¨

dLaëéîì eöî àìc àúðéãîiliig elki `ly zg` dpicn dzid - §¦§¨§Ÿ¨§¦§§¨
e ,dyaekl jlnddépéî e÷ãá,df xtrn dilr ewxf -.äeLáëe ¨§¦¥§¨¨

,jka egkepykdéæðâ éáì eìééòzial ef mb yi` megp z` eqipkd - ©§§¥§¨¥
,jlnd zexve`déèôéñì eäeìîea efbx` z` e`lin -úBáBè íéðáà §§¦§¥£¨¦

äaø àø÷éa eäeøcLå ,úBiìbøîe.lecb ceaka edegly - ©§¨¦§©§¦¨¨©¨
:dyrnd meiqeúà ék,mkxca eielne ef mb yi` megp e`ayk - ¦¨

àøeéc àeääa eúéa.jlnl ekxca megp ol da dxic dze`a epl - ¦§©§¨
déì eøîà,xtr egipde zeilbxnd z` epnn eapby dxicd ilra ¨§¥

áòc Cãäa úéúééà éàîéàä élek àø÷é Cì éãjnr z`ad dn - ©©§¦©£¨§¨§¥¨§¨¨¥©
.lecb dk ceak jl eyry jlnléèîà àëäî éì÷Lc éàî ,eäì øîà̈©§©§©§¦¥¨¨©¨¦

íúäìmdl gye ,jlnd l` iz`ad o`k inr didy fbx` eze` - §¨¨
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`ai `ly xacd iptl oiwiqtn zevign x`ye zexarn?ïëù ìë àì äçôù.o`k cr glzyi `ny yegl yie Ðäçôùå äçôù àäi`feg ia oebk ,ux`l dveg ly zexiir izy Ð

.l`enyc dixz`c `rcxdpeàúøééù.`rcxdpl i`feg ian ilf`c Ðéååìã.odnr `ae delzn Ðàòé÷øî àîìù.jilr mely :el zxne` lew za Ðàðîåà àáà.mc fiwn Ðäåä éë
àúìéî ãéáò.mc` ipal mc fiwn didyk Ðåäééãåçì íéùðãå.`zeripvl Ðàðø÷ äéá úéàãfiwn `edy oxwd ea rewz didy ,`"yehpie*** Ð.dl yialn ied miyple ,eaéñëî àìåó

.inx `lc o`ne ,mzdl ihiyt (dizliqka) inx o`n rci ded `l dkdy xg`lc Ðêùôð àéøá.jnvr `ixaz Ðäé÷ãáéîì.eiyrna ewcal Ðé÷øúñá åäì êîåodizgz ltiw Ð

.oda oyil ,f"rla e"cith**** ,xnv ihiykz
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íéîé äòaøàa Bà ãçà íBéa¯.øác äæ ïéàzø÷Bøc §¤¨§©§¨¨¨¦¥¤¤¤§©§§
äpnî eàöéå ,äåä éìâø úBàî Lîç äàéöBnä øéò¦©¦¨£¥¥©§¦£¨§¨§¦¤¨

ìLàcñç áø øa ïîçð áø øæb .ãçà íBéa íéúî äL §¨¥¦§¤¨§©©©§¨©©¦§¨
éaøk ?ïàîk :÷çöé øa ïîçð áø øîà .àúéðòz©£¦¨£©©©§¨©¦§¨§©§©¦
åéúBçéâð áøé÷ ,áéiç åéúBçéâð ÷çéø" :øîàc ,øéàî¥¦§¨©¦¥§¦¨©¨¥¥§¦¨

"!ïkL ìk àìáøì àcñç áø øa ïîçð áø déì øîà Ÿ¨¤¥£©¥©©§¨©©¦§¨§©
:déì øîà ."ïaâì éúéì ,øî íe÷éì" :÷çöé øa ïîçð©§¨©¦§¨¥¨¥¥§©¨£©¥
,Bãaëî íãà ìL BîB÷î àì :øîBà éñBé éaø' :àðéðz"¨¥¨©¦¥¥Ÿ§¤¨¨§©§
äøîà ,åéìò äéeøL äðéëMäL ïîæ ìkL ,éðéñ øäa eðéöî ïkL .BîB÷î úà ãaëî íãà àlà¤¨¨¨§©¥¤§¤¥¨¦§©¦©¤¨§©¤©§¦¨§¨¨¨¨§¨
:äøBz äøîà ,epnî äðéëL ä÷lzñð ."àeää øää ìeî ìà eòøé ìà ø÷aäå ïàvä íb" :äøBz¨©©Ÿ§©¨¨©¦§¤¨¨©¦§©§¨§¦¨¦¤¨§¨¨
,éeèð àeäL ïîæ ìkL ,øaãnaL ãòBî ìäàa eðéöî ïëå ."øäá eìòé änä ,ìáiä CLîa"¦§Ÿ©Ÿ¥¥¨©£¨¨§¥¨¦§Ÿ¤¥¤©¦§¨¤¨§©¤¨
ñðkéì íéòøBöîäå ïéáæ eøzeä ,úëBøtä eììâeä ."òeøö ìk äðçnä ïî eçlLéå" :äøBz äøîà̈§¨¨¦©§¦©©£¤¨¨©§§©¨¤§¨¦§©§¨¦¦¨¥

ðà íe÷éð ,éëä éà" :déì øîà ."'íLìöà ñøt ïa äðî àáé áèeî" :déì øîà ."øî éaâì à ¨£©¥¦¨¦¥£¨§©¥¨£©¥¨¨Ÿ¨¤¤§¨¥¤
déúeááéLa ,àzøác úååä àøeña ."ñøt ïa äðî ìöà äðî ïa äðî àáé ìàå ,äðî ïa äðî̈¤¤¨¤§©¨Ÿ¨¤¤¨¤¥¤¨¤¤§¨§¨£©§©§¨§¦¨¥
áø :àîìéça eäì éæçúéà .Léôðc ,áøc déúeëæ íeMî dépéî eøáñ .àzøác úååä àì áøc§©¨£¨§©§¨§©¦¥¦§¥§©§¨¥¦§£¦§§¤§¨©
àøî ìéiLc ,àøáb àeää íeMî àlà .áøì déì àøèeæ àúléî àä ,àáeè déúeëæ àLéôðc¦§¦¨§¥¨¨¦§¨§¨¥§©¤¨¦©©§¨§©¥¨¨

.äøeá÷ì àìéáæeøeáñ .àú÷éìc úååä àì àðeä áøc déúeááéLáe ,àú÷éìc úååä zø÷Bøãa §¦¨¦§¨¦§©§§£©§¥§¨§¦¨¥§©¨¨£©§¥§¨§
àlà .àðeä áøì déì àøèeæ éàä :àîìéça eäì éæçúéà .Léôðc ,àðeä áøc àúeëæa dpéî¦¨¦§¨§©¨§¨¥¦§£¦§§¤§¨©§¨¥§©¨¤¨

ì éìéiLîe àøepz zînçîc àúzéà àéää íeMî.déúeááéLeúà" :äãeäé áøì déì eøîà ¦©¦¦§¨¦§©§©§©¨§©§¥§¦¨¥¨§¥§©§¨¨
?"eäééãäa eúééà àcååæ :eäì øîà ."ïcñôî à÷ àì" :déì eøîà .àúéðòz øæb ."éöî÷eøîà ©§¥§©©£¦¨£©¥¨¨©§§¨£©§©§¨©§©£©§£©

úçleLî äkî äãeäé áø øáñ÷ àîéð .àúéðòz øæb ."éøéæça àðúBî àkéà" :äãeäé áøì déì¥§©§¨¦¨¨¨©£¦¥§©©£¦¨¥¨¨¨©©§¨©¨§©©
.éLðéà éðáì eäééòî ïééîãc ,éøéæç éðàL .àì ?ïéðénä ìkî úçleLî ãçà ïénîdéì eøîà ¦¦¤¨§©©¦¨©¦¦¨¨¥£¦¥§¨§¨¥©§¦§¥¡¨¥£©¥

ìàøaòî àkéì" :øîà !"÷çøî àäå" :ì"à .àúéðòz øæb .éàæBç éa àðúBî àkéà" :ìàeîL ¦§¥¦¨¨¨¥©§©©£¦¨§¨§©©£©¥¨©©§¨
."déì ÷éñôc àëä.àúéðòz øæb ."ìàøNéc àòøàa àðúBî àkéà" :ïîçð áøì déì eøîà ¨¨§¨¥¥£©¥§©©§¨¦¨¨¨§©§¨§¦§¨¥§©©£¦¨

,äçôLå äçôL àä .äçôLå äøéáâc àîòè "!ïkL ìk àì äçôL ,ä÷Bì äøéáb íà" :øîà̈©¦§¦¨¨¦§¨Ÿ¨¤¥©£¨¦§¦¨§¦§¨¨¦§¨§¦§¨
ì déì eøîà àäå .àìïåék ,íúä éðàL !àúéðòz øæb ,"éàæBç éa àðúBî àkéà" :ìàeîL ¨§¨£©¥¦§¥¦¨¨¨¥©§©©£¦¨¨¥¨¨¥¨

.déãäa àéúàå éååìc àúøéiL àkéàcàòé÷øc àzáéúnî àîìL déì éúà äåä àðneà àaà §¦¨©¨¨¨¦§©§¨§¨©£¥©¨¨¨£¨¨¥¥§¨¨¦§¦§¨¦§¦¨
ìç à÷ äåä .éøetéëc àîBé éìòî ìk àáøì ,àúaLc àîBé éìòî ìk ééaàìe ,àîBé ìkàL ¨¨§©©¥¨©£¥¨§©§¨§¨¨¨©£¥¨§¦¥£¨¨¨§¨

eåä éàîe ."déãáBòk ãáòéîì úéöî àì" :déì eøîà .àðneà àaàc íeMî ééaàc dézòc©§¥§©©¥¦§©¨¨¨£©¥¨¨¥§¤£©§¨¥©¨
úéàå .ãeçì éLðå ãeçì éøáb úéçî äåä ,àúléî ãéáò äåä éëc ?àðneà àaàc déãáBò¨¥§©¨¨¨§¦£¨¨¥¦§¨£¨¨¥©§¥§§¨¥§§¦
äåä ,àúzéà déì àéúà úååä ék .àzìéñek ék àòéæa úååäc ,àðø÷ déa úéàc àLeáì déì¥§¨§¦¥©§¨©£©§¦¨¦¦§¨¦£¨¨§¨¥¦§¨£¨
.ìé÷Lc éèéLt déa éãLc àòéðöc àzëec déì úéàå .da ìkzñéð àìc éëéä ék ,dì Léaìî©§¦¨¦¥¦§¨¦§©¥¨§¦¥§¨¦§¦¨§¨¥¥§¦¥§¨¥

éñëéî àì déì úéìc ;déa éãL déì úéàcàøâà ,ïðaøî àáøeö déì éîøúà äåä ék .ó §¦¥¨¥¥§¥¥¨¦§¦¦£¨¦§©¥¥§¨¥©¨©©§¨
ãç àîBé ."CLôð àéøa ìéæ" :déì øîàå ,éèéLt déì áéäé ,éà÷c øúáe ,ìé÷L àì dépéî¦¥¨¨¥¨©§¨¥¨¥¥§¦¥©£©¥¦§¦©§¨¨©
.àéìéìa é÷øzñéa eäì Cîe ,eäðé÷Làå ,eäðéìëàå ,eäðéáúBà .dé÷cáéîì ïðaøc àâeæ ééaà øãL§©©©¥¨§©¨©§¦§§¥§¦§§¨§¦§§©§¦§¨§¦§©§¥§¥§¨
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תענית. סדר תעניות אלו - פרק שלישי דף כא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc ziprz(iriax meil)

ezn m` j`.øác äæ ïéà ,íéîé äòaøàa Bà ãçà íBéa§¤¨§©§¨¨¨¦¥¤¤¤
:df oipra dyrn,äåä éìâø úBàî Lîç äàéöBnä øéò ,zø÷Bøc§©§§¦©¦¨£¥¥©§¦£¨

åzg` mrtìL äpnî eàöé,ãçà íBéa íéúî äLmewn lkneáø øæb §¨§¦¤¨§¨¥¦§¤¨¨©©
øîà .àúéðòz àcñç áø øa ïîçðelïàîk ,÷çöé øa ïîçð áøzwqt ©§¨©©¦§¨©£¦¨¨©©©§¨©¦§¨§©

,`ziixaae dpyna epipyy itk `lyøîàc ,øéàî éaøk(:bk w"a) §©¦¥¦§¨©
eilraa ecird m` wxy dcedi iax ixac xg`l ,crend xey oipra
cg` meia zegibp 'bae ,cren didp gbpy xg`l mitevx mini 'b

yk m` ,orhe ,cren didp epi`åéúBçéâð ÷çéømini 'baáéiçwfp ¦¥§¦¨©¨
,crenk mlyåéúBçéâð áøé÷cg` meia dylylïkL ìk àì.aiigy ¥©§¦¨Ÿ¨¤¥

.cg` meia `ed jk i`ce ,xac `ed mini 'ba eznyk m` ,xaca oke¤¤
jk xg` :dyrnd jynda ïîçð áø déì øîàïîçð áøì àcñç áø ø ¨©¥©©§¨©©¦§¨§©©§¨

øî íe÷éì ,÷çöé øa,mrd iheyt mewna ezaiyin axd cenri - ©¦§¨¥©
eïaâì éúéì.xzei caekn mewna ayil epil` `aie -déì øîàax ¥¥§©¨¨©¥

,wgvi xa ongpàðéðz,ef `ziixa ip` dpey -àì ,øîBà éñBé éaø ¨¦¨©¦¥¥Ÿ
,BîB÷î úà ãaëî íãà àlà ,Bãaëî íãà ìL BîB÷îdaiyi `linne §¤¨¨§©§¤¨¨¨§©¥¤§

,xzei ipaiygz `l caekn mewnaéðéñ øäa eðéöî ïkLea dpzipy ¤¥¨¦§©¦©
,dxezäøBz äøîà ,åéìò äéeøL äðéëMäL ïîæ ìkL(b cl zeny)íb' ¤¨§©¤©§¦¨§¨¨¨¨§¨¨©

,'àeää øää ìeî ìà eòøé ìà ø÷aäå ïàvädid dpikyd iptny ©Ÿ§©¨¨©¦§¤¨¨©
yke ,ycewne caekn xddäøBz äøîà ,epnî äðéëL ä÷lzñðmy) ¦§©§¨§¦¨¦¤¨§¨¨

(bi hi,'øäá eìòé änä ìáBiä CBLîa'xteyd lew miizqnyk epiide ¦§©¥¥¨©£¨¨
.xdd zyecw dlha f`e ,meiq zra ea jix`dl jxcdyeðéöî ïëå§¥¨¦
äøBz äøîà ,éeèð àeäL ïîæ ìkL ,øaãnaL ãòBî ìäàa(a d xacna) §Ÿ¤¥¤©¦§¨¤¨§©¤¨¨§¨¨

òeøö ìk äðçnä ïî eçlLéå'yk j` ,'Wtpl `nh lke af lkeeììâeä ¦©§¦©©£¤¨¨©§¨¨§Ÿ¨¥¨¨¤§§
úëBøtä,driqpd zraíéòøBönäå ïéáæ eøzeämi`nh x`yeñðkéì ©¨¤§¨¦§©§¨¦¦¨¥

,íL.cakn mewnd `le ,ecakn mewna `vnpd xacdy gkene ¨
déì øîà,`cqg ax xa ongp axéëä éà,jixackéaâì àðà íe÷éð ¨©¥¦¨¦¥£¨§©¥

øîmiyp`d z`e mewnd z` cakl ,axd mewnl ip` `ea` - ©
.ea miayeiy miheytdäðî àáé áèeî ,déì øîà[mly]ñøt ïa ¨©¥¨¨Ÿ¨¤¤§¨

,'ax' `xwp epi` eia`y wgvi xa ongp ax `edy [ivg]äðî ìöà¥¤¨¤
äðî ïa,`cqg ax xa ongp ax `edyìöà äðî ïa äðî àáé ìàå ¤¨¤§©¨Ÿ¨¤¤¨¤¥¤

.ñøt ïa äðî̈¤¤§¨
lr dpibd miyp` zekfy lirl `aend oirk sqep dyrn

:mdizeaiaqàzøác úååä àøeñae ,dtibn dzid -áøc déúeáaéLá §¨£©§©§¨§¦§¥§©
àzøác úååä àì,dtibn dzid `l `xeqa ax zpekya -eøáñ Ÿ£©§©§¨¨§

Léôðc áøc déúeëæ íeMî dépéîmeyn dfy ,mewnd iyp` eayg - ¦¥¦§¥§©§¨¦
.ax ly zeaexnd eizeiekfàîìéça eäì éæçúéàmdl elbzd - ¦§£¥§§¤§¨

,mdl exn`e minyd on melgaàáeè déúeëæ àLéôðc áøoeik - ©¦§¦¨§¥¨
,zeaexn eizeiekfyáøì déì àøèeæ àúléî àä`ed ohw df xac - ¨¦§¨§¨¥§©
,ax ly ezcin itlàlàdzid dlvddìééLc àøáb àeää íeMî ¤¨¦©©§¨§©¥

àøî[xcrn]àìéáæe[dxitg z`]äøeá÷ìmiyp` ly. ¨¨§¦¨¦§¨
:df oiprk sqep dyrnàz÷éìc úååä zø÷Bøãa,dtixy dzid - ¦§©§§£©§¥§¨

,àz÷éìc úååä àì àðeä áøc déúeáaéLáeedpéî øeáñepiidc §¦§¥§©¨Ÿ£©§¥§¨¨¦¨
áøì déì àøèeæ éàä ,àîìéça eäì éæçúéà .Léôðc àðeä áøc àúeëæa¦§¨§©¨§¨¦¦§£¥§§¤§¨©§¨¥§©

àðeä,ezekf lceblàlàrxi` qpdúîîçîc àúzéà àéää íeMî ¨¤¨¦©¦¦§¨¦§©¤¤
[dwiqn]àøepzdly mivraàìééLîe] (äéúåááéùì éìééùîå) ©¨§©§¨

ì[dúeáaéLzekixv eidi `le ,eynzyiy dizepkyl dli`yn - §¦§¨
.odlyn mivra wiqdl

mrt :zepey zexv lr zeiprz mda exfby miyrnáøì déì eøîà̈§¥§©
,äãeäécéöî÷ eúàe ,d`eazd z` dlknd dax` `ay -øæb §¨¨©§¥¨©

àúéðòz.mewn eze`adéì eøîà,mewnd iyp`,ïãñôî à÷ àì ©£¦¨¨§¥Ÿ¨©§§¨
.mzngn ziprz xefbl jixv oi`e ,epz`eazn milke` mpi`yøîà̈©

,eäìikeàcååæ[dciv]eúéiàdax`deäééãäa`ly ,epnn lek`l §©§¨©§©£©§
yi jk lre ,dzelkl micizr i`ce `ld ,mkz`eazl mikixv eidi

.zeprzdl
mrt :sqep dyrn,äãeäé áøì déì eøîàcéøéæça àðúBî àkéà- ¨§¥§©§¨¦¨¨¨©£¦¥

e .mixifga dtibn dltpy.àúéðòz øæb:`xnbd zxxanøáñ÷ àîéð ¨©©£¦¨¥¨¨¨©
,äãeäé áøyäkîdúçleLîminyd on,ãçà ïénîzaygp ©§¨©¨§©©¦¦¤¨

kïéðénä ìkî úçleLîs` ziprz xfb okle ,mc`d lr s` dxfbpe §©©¦¨©¦¦
:`xnbd dgec .ef dtibn lr,àìoina dkn lr miprzn oi` mlerl Ÿ

e ,cg`éLðéà éðaì eäééòî ïééîcc éøéæç éðàLmipey mixifgd - ©¦£¦¥§©§¨¥©§§§¥¦§¥
,mc`d ipa ly miirnl minec mdirny ,zeigde zendad x`yn
,miyp`a s` rbtz ef dtibny miyyeg okle ,inipt qxk mdl oi`y

.zeprzdl yie
mrt :xg` mewna miyp` ztibna dyrnì déì eøîàìàeîLdidy ¨§¥¦§¥

c ,`rcxdpa xbàðúBî àkéàlaaa xg` mewna dtibn yi - ¦¨¨¨
`xwpd,éàæBç éaeàúéðòz øæb.`rcxdp exiraàäå ,déì eøîà ¥¨¥¨©©£¦¨¨§¥§¨

÷çøînn wegx mewn eze` ixd -.ziprz xefbl jixv oi`e ,jnew §©©
øîà,l`eny mdldéì ÷éñôc àëä àøáòî àkéìzexdp o`k oi` - ¨©¥¨©©§¨¨¨§¨¦¥

yyg yie ,`rcxdpl i`feg ia oia wiqtdl [zexg` zevign e`]
.o`k s` zeprzdl yi okle ,epxirl dtibnd hytzzy

mrt :df oirk sqep dyrnïîçð áøì déì eøîà,laaa xb didy ¨§¥§©©§¨
cìàøNéc àòøàa àðúBî àkéàe ,l`xyi ux`a dtibn yiy -øæb ¦¨¨¨§©§¨§¦§¨¥¨©

.àúéðòzeøîày ,enrh x`aldøéáb íàl`xyi ux` `idy,ä÷Bì ©£¦¨¨©¦§¦¨¨
äçôLux`l ueg `idyïkL ìk àìyi jkle ,zewll dlekiy ¦§¨Ÿ¨¤¥

,wiicl yi ongp ax ixacn :`xnbd dywn .zeprzdlàîòè- ©£¨
meyn `weec `ed xg` mewna s` ziprz mixfeby mrhdäøéábc¦§¦¨

äçôLå,odàäod m` mle` -,äçôLå äçôLxg` mewnay epiidc §¦§¨¨¦§¨§¦§¨
,dtibn didz ux`l uegaì déì eøîà àäå ,àìàkéà ,ìàeîL Ÿ§¨¨§¥¦§¥¦¨

àðúBîa dtibn yi -,éàæBç éaeàúéðòz øæbdgec .lirlck exira ¨¨¥¨¥¨©©£¦¨
:`xnbdíúä éðàL,dpey l`eny lv` dxwnd -àkéàc ïåék ©¦¨¨¥¨§¦¨
àúøéiL,`rcxdpl i`feg ian ze`ad zexiiy yiy oeikn - ©¨¨¨

miyyegedéãäa àéúàå éåeìc,zexiiyl dtibnd deelzzy - §©¥§©§¨©£¥
.`rcxdpa s` uextze

`id ,mnewn lr obdl miwicv ly zeiekfa `xnbd dxaicy oeik
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" .íâàì äëeîñ dðéàL äãNa ,ïàk ;íâàì äëeîqä äãNa ,ïàkãçàk íãà éðá éðL äôøè ¨§¨¤©§¨©£©¨§¨¤¤¥¨§¨©£©¨§¨§¥§¥¨¨§¤¨

øîà !"äúöø eléôà" :zøîà àäå ."úçleLî dðéà ,íäéðL ;úçleLî ,ïäî ãçà äìëàå§¨§¨¤¨¥¤§©©§¥¤¥¨§©©§¨¨§©§£¦¨§¨£©
" :àôeb .àîâàa ,àéää éðz ék :àtt áø."úçleLî ,äñéøòî ÷Bðéz äìèðå âbì äúìò ©©¨¦¨¥©¦§©§¨¨¨§¨©©§¨§¨¦¥£¦¨§©©

.éãéiöc éëeëk :àtt áø øîà !àèéLtéøö Bðéà ,eøîàL áøç" :ïðaø eðz ."'åëå áøçä ìò",íBìL ìL BðéàL áøç øîBì C §¦¨£©©©¨§¥§©¨¥©©¤¤§¨©¨©¤¤¤¨§¥¨¦©¤¤¤¥¤¨
:øîàpL ,eäiLàé Cìnä da ìLëð ïë ét ìò óàå ,äëð äòøtî øúBé íBìL ìL áøç Eì ïéàL .íBìL ìL áøç eléôà àlà¤¨£¦¤¤¤¨¤¥§¤¤¤¨¥¦©§Ÿ§Ÿ§©©¦¥¦§©¨©¤¤Ÿ¦¨¤¤¡©
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קפז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc ziprz(iying meil)

eäðéì÷Lå eäðéëøk àøôöìirvn z` micinlzd ellb xweaa - §©§¨©§¦§§©§¦§
,melhpe xnvdì eäì e÷ôðå eî÷åà÷eLmivexy ink weyl e`vie - §¨§¨§§§¨

weyl `pne` `a` s` `vi .mxkenleäðéçkLàå.m`vne -eøîà §©§§¦§¨§
ì ,déìeåL éëéä øî déîéiLmiey dnk mirvnd z` axd meyi - ¥§©§¥©¥¦¨

.mdincn zegta mneyie daipba mcygi m` ewceal evxe .md
éëäå éëä ,eäì øîà.miey md jke jk -éôè eåL àîìãå ,déì eøîà ¨©§¨¦§¨¦¨§¥§¦§¨¨§¥

.zxn`y itkn xzei md miey ile` -eäðéì÷L éëäa ,eäì øîà- ¨©§§¨¦©§¦§
.el` oebk mirvn izipw jkaeäéð Cãéc ,déì eøîàmirvn zn`a - ¨§¥¦¨¦

,md jly el`péî eäðéì÷LåEcere .jzeqpl jnn mepgwle -eøîà §©§¦§¦¨¨§
péî àúeèîa ,déìE,epl xen` jnn dywaa -ïðézãLç éàîa- ¥§¨¨¦¨§©£©§¦©

.epiyrn jze`xa epzcyg dnaàðéîà ,eäì øîài`cey izxn` - ¨©§£¦¨
òìwéà íééeáL ïBéãt[oncfd]eôéñkàå ,ïðaøì eäì[eyiiazd] ¦§§¦¦§©§§©¨¨§¦§¦

él øîéîìzectle mxkenl irvn egwl okle ,sqk mikixvy §¥©¦
.mdincaøî eäðéì÷Lð àzLä ,déì eøîàjepwcay xg`l dzr - ¨§¥©§¨¦§§¦§©

.mirvnd z` gwàzòL àeääî ,eäì øîàizxaqy onf eze`n - ¨©§¥©©§¨
,miieay oeictl mzgwlyéàzòãî eäðézçqàmdn izrc izgqd - ©©§¦§¦©§©

mizzpe,ä÷ãöì.mlhil dvex ipi` okle ¦§¨¨
:zxtqne `xnbd dkiynnìç à÷ äåäàáøc dézòc àLdylgp - £¨¨¨§¨©§¥§¨¨

mei axra wx minyd on mely lawny jkn `ax ly ezrc
,mixetikdíeMîezlrnéiaàc.zay axr lka lawnydéì eøîà ¦§©©¥¨§¥

,minyd on `axléizñîàkøk dlekà úéðâî à÷c Cjiic - ¦§©¥§¨©§¦©¨§©¨
.mixetikd mei axra jxir iayei lk lr obdl jizeiekf zeaexny

:miyp` ly zecgein zeiekf oipra sqep dyrnäàæBç à÷Bøa éaø©¦§¨¨¨
[i`feg ian]à÷eLa çéëL äåäweya ievn did -c`xwpd mewn £¨§¦©§¨§

,èôì éaedéab eäiìà çéëL äåä.elv` ievn `iapd edil` dide - ¥¤¤£¨§¦©¥¦¨©¥
déì øîà,edil`l `wexa iaxéúàc àîìò øa à÷eL éàäa àkéà- ¨©¥¦¨§©¨©¨§¨§¨¥

.`ad mler oa `edy mc` weya o`k yi m`déëäcà .àì ,déì øîà̈©¥Ÿ©§¨¦
éëäå[miizpia]éîëeà éðàñî íéiñ äåäc àøáb àeääì àæçd`x - §¨¦¨¨§©©§¨©£¨©¥§¨¥§¥

,micedid bdpnk `ly mixegy milrpn yaeld mc` edil`àìå§Ÿ
déîéìâa àzìëúã àèeç éîø.ecbaa ziviv lihd `le -déì øîà ¨¦¨¦§¤§¨¦§¦¥¨©¥

,`wexa iaxl edil`éàädf mc` -èäø .àeä éúàc àîìò øa ©©¨§¨§¨¥¨©
déøúae ,eixg` `wexa iax ux -CãáBò éàî ,déì øîàdn - ©§¥¨©¥©¨¨

.jiyrnøçîì àúå àðãéàä ìéæ ,déì øîào`kl `ae dzr jl - ¨©¥¦¨¦§¨§¨§¨¨
.jl xne`e ,xgndéì øîà øçîì,mc` eze`l `wexa iaxéàî §¨¨¨©¥©

àð÷eãðæ ,déì øîà .CãáBòmixeq`d zia xney -àðà,zelila ¨¨¨©¥©§¨¨£¨
ãeçì éLðå ãeçì éøáb àðøñàåipta mixabd z` my xqe` ip`e - §¨©§¨©§¥§§¨¥§

,onvr ipta miypde mnvràðéîøeéðäì éðä ïéa éàééøetgipne - §¦¨§¨¦¥¨¥§¨¥
,miypl mixabd oia izhinàøeqéà éãéì eúéì àìc éëéä ékick - ¦¥¦§Ÿ¥¦¥¦¨

oke .xeqi` icil e`eai `lydìò íéøëð éáäéc ìàøNé úa àðéæç ék¦£¦¨©¦§¨¥§¨£¥¨§¦£¨
eäééðéòmdipir da epzp mixkpdy l`xyi za d`ex ip`yke - ¥©§

,dxiar da xearldì àðìévîe éàLôð àðøñîiytp xqen ip` - ¨©§¨©§©©¦§¨¨
e .mdn dlivdlïab äñøBàî äøòð úååä ãç àîBédzid cg` mei - ¨©£©©£¨§¨¨©¨

,l`xyin dqxe`n dxrp eplv`éì÷L ,eäééðéò íéøëð da eáäéc§¨£¨¨§¦¥©§©§¦
àøîçc àéécøec,mck minec` oii ixny izgwl -dì éàãLå §§¨§©§¨§©¨¦¨

dìetéLa,dcba ileya izktye -éøîàå,mixkpl izxn` -àðzñéc §¦¨§¨§¦¦§§¨
[dcp]àéä.jkl dqe`ne ¦

:eiyrn z` xxan `wexa iaxdéì øîà,`wexa iaxúéì àîòè éàî ¨©¥©©£¨¥
éèeç Cì,ziviv yael jpi` recn -éîëeà éðàñî úéîøådz`e - ¨¥§¨¦§¨¥§¥

.epbdpnk `ly mixegy milrpn yaelàð÷éôðå àðìééò ,déì øîà̈©¥¨¥§¨§¨¦§¨
íéøëð éðéa,mzenk ip` yeal okle ,mixkpd oia `veie qpkp ip` - ¥¥¨§¦

àðà äàãeäéc eòãéì àìc éëéä ék,ip` icediy erci `ly ick - ¦¥¦§Ÿ¥§¦¨¨£¨
e ,micedil zeyrl mnnf renyle aiywdl lke`eéøæb eåä éë¦£¨§¦

àzøéæb,micedid lr dxifb mixfebyke -eäì àðòãBîricen ip` - §¥§¨©§¨§
z`feäéézøéæbì éìháîe éîçø eòáe ,ïðaøìmingx miywan mde - §©¨¨¨©£¥§©§¥¦§¥§©§

:el`y cer .mixkpd zxifb milhaneàðà Cì àðéîà ék àîòè éàîe©©£¨¦£¦¨¨£¨
éàîCãáBò,jiyrn dn lenz` jizl`yyk recne -éì zøîà(å) ©¨¨§¨©§§¦

,àzøéæb éøæb àzòL àéääa ,déì øîà .øçîì àúå àðãéàä ìéæ¦¨¦§¨§¨§¨¨¨©¥§©¦©§¨¨§¦§¥§¨

eäì òîLàå ìéæéà àLéøa ,àðéîàåxacd riny`e jl` dligz - ©£¦¨§¥¨¥¦§©§©§
àúléîc dìò éîçø éòaìc ,ïðaøìxacd lr mingx eywaiy - §©¨¨§¦¨¥©£¥£¨§¦§¨

.dxifbd lhazze
:dyrnd jyndéëäå éëäcà[miizpia]pä eúà[éçà] (éúà) éøz C ©§¨¦§¨¦¨¨¨§¥©¥

.mig` ipy weyl e`a -déì øîà,`wexa iaxl edil`päéða énð C ¨©¥¨¨©¦§¥
eäðéð éúàc àîìò.md `ad mler ipa el` mb -eäééaâì ìæàjld - ¨§¨§¨¥¦§¨©§©©§

e `wexa iax mlv`eëééãáBò éàî ,eäì øîà.mkiyrn dn -eøîà ¨©§©¨©§¨§
ïðà éçBãa éLðéà ,déì,migny miyp` ep` -éáéöò ïðéçcáî- ¥¦§¥§¥£¨§©§¦©£¦¦

.miaevr miyp` mignyneàøâéz eäì úéàc éøz éa ïðéæç ék énð éà¦©¦¦£¦¨¥§¥§¦§¦§¨
eäééãäa,mdipia daixn yiy mipy mi`ex ep`yk -ïðéãáòå ïðéçøè ©£©§¨§¦©§©§¦¨

àîìL eäì.dgny ixaca mdipia mely zeyrl migxeh ep` - §§¨¨
:dpyna epipy'eë íB÷î ìëa ïéòéøúî elà ìòlre oetcyd lr ©¥©§¦¦§¨¨

.drx digd lre liqgd lre dax`d lre oewxid
:dpynd ixac lr dtiqend `ziixaelà ìò ,ïðaø eðzzexv ¨©¨¨©¥

íB÷î ìëa ïéòéøúîzelelre zekldny iptn ,odilr mirneyy ©§¦¦§¨¨
,myl `ealïB÷øiä ìòå ïBôcMä ìò,d`eaza mi`leg mdyìòå ©©¦¨§©©¥¨§©

ìéñçå äaøà,zexitde d`eazd z` milke`yäòø äiç ìòå ©§¤§¨¦§©©¨¨¨
.mc` ipa zbxedyïB÷øiä ìòå ïBôcMä ìò ,øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥©©¦¨§©©¥¨

s` mirixzn.àeäL ìëalreeléôà ,ìéñçå äaøàm`äàøð àì §¨¤©§¤§¨¦£¦Ÿ¦§¨
ðk àlà ìàøNé õøàaó[ser]ãçà,oin eze`n.ïäéìò ïéòéøúî §¤¤¦§¨¥¤¨¨¨¤¨©§¦¦£¥¤

:dpyna epipyäiç ìòådrx.'eëå §©©¨§
:`id dn zx`and `ziixaeøîàL äòø äiç ,ïðaø eðz,dpyna ¨©¨¨©¨¨¨¤¨§

úçleLî àéäL ïîæa,minyd on,äéìò ïéòéøúîm` j`dðéà ¦§©¤¦§©©©§¦¦¨¤¨¥¨
ò ïéòéøúî ïéà ,úçleLî.äéì:`ziixad zx`aneàéä Bæ éà §©©¥©§¦¦¨¤¨¥¦

øéòa úéàøð .úçleLî dðéàL àéä Bæ éàå ,úçleLîbdpnk `ly §©©§¥¦¤¥¨§©©¦§¥¨¦
`id ixd ,zeigd.úçleLîdz`xp m`e,äãOamy sexhl dkxc §©©©¨¤

e.úçleLî dðéàzi`xpíBia,cgt `la.úçleLîeäìélá,dpnf dfy ¥¨§©©©§©©©©§¨
äúöøå íãà éða éðL äúàø .úçleLî dðéà[dvx]ïäéøçà`ly s` ¥¨§©©¨£¨§¥§¥¨¨§¨§¨©£¥¤

,mze` dtxh,úçleLîipan zecgtnd zeigd x`yk drah oi`y §©©
m`e .mc`.úçleLî dðéà ,ïäéðtî úàaçðm`äôøèdbxd -éðL ¤§¥¦§¥¤¥¨§©©¨§¨§¥

äìëàå íãà éðawx,úçleLî ,ïäî ãçàs` lr dbxd ipyd z`y §¥¨¨§¨§¨¤¨¥¤§©©
m`e .elk`l dkixv dzid `lyäìëàz`,úçleLî dðéà ïäéðL ¨§¨§¥¤¥¨§©©

m` .dpearxa milezy,äñéøòî ÷Bðéz äìèðå ,ââì äúìò`id ixd ¨§¨§©§¨§¨¦¥£¦¨
.úçleLî§©©

:`xnbd dywn .`ziixad ixac z` zx`ane dpc `xnbdäôeb àä̈¨
zøîà ,àéL÷m`y dligzaøéòa äúàøð`id,úçleLîrnyneàì ©§¨¨§©§¦§£¨¨¦§©©Ÿ

zøîà øãäå ,äìéla àðL àìå íBia àðLzxn`e zxfg aeye - §¨©§Ÿ§¨©©§¨§¨©¨§©§
`weecy,úçleLî íBiaj`.úçleLî dðéà äìéla:`xnbd zvxzn ©§©©©©§¨¥¨§©©

øîà÷ éëä ,àéL÷ àìm` ,`ziixad zpeek jk -,øéòa äúàøðepiide Ÿ©§¨¨¦¨¨©¦§£¨¨¦
,úçleLî ,íBiadz`xp m` j`énð éà ,úçleLî dðéà ,äìéla øéòa ©§©©¨¦©©§¨¥¨§©©¦©¦
dz`xp m`e -,úçleLî [dðéà] íBia [eléôà] ,äãOa.jka dkxcy ©¨¤£¦©¥¨§©©

.(úçleLî dðéà äìéla äãOa)©¨¤©©§¨¥¨§©©
:`ziixad jynda dpc `xnbdïäéøçà äúöøå íãà éða éðL äúàø̈£¨§¥§¥¨¨§¨§¨©£¥¤

.úçleLîrnyn :`xnbd dywnúãîBò àädvx dpi`edðéà §©©¨¤¤¥¨
zøîà øãäå ,úçleLî`weecy,úçleLî dðéà ïäéðtî úàaçð §©©§¨©¨§©§¤§¥¦§¥¤¥¨§©©

rnyne,úçleLî úãîBò àäzvxzn .dkxck zcgtn dpi`y ¨¤¤§©©
:`xnbdïàk ,àéL÷ àìdpi` zcneryky rnyny `yixa - Ÿ©§¨¨

epiid ,zgleyníâàì äëeîqä äãNamivew d`lnd dviA - §¨¤©§¨©£©¦
z`vnpy oeik zgxea dpi`e ,zeigd mewn `edy ,xirl dkenqe

e ,mc`d iptn eil` gexal dlekie mb`l jenqïàkozipy `tiqa - ¨
epiid ,zgleyn zcnery wiicl,íâàì äëeîñ dðéàL äãNajkne §¨¤¤¥¨§¨©£©

.`id zgleyny gken mc`n cgtl dkxcy s` zgxea dpi`y
:`ziixad jyndïäî ãçà äìëàå (ãçàk) íãà éða éðL äôøè̈§¨§¥§¥¨¨§¤¨§¨§¨¤¨¥¤

,úçleLîdlk`.úçleLî dðéà íäéðLrnyn :`xnbd dywn §©©§¥¤¥¨§©©
,zgleyn `id dtxh m` `weecyzøîà àäåyäúöø eléôà §¨¨§©§£¦¨§¨
:`xnbd zvxzn .zgleyn mdixg`àéää éðz ék ,àtt áø øîà̈©©¨¨¦¨¥©¦

,zgleyn dtxh m` `weecyàîâàaokle ,dzlicb mewn `edy §©§¨
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cvik zeiprz xcq` cenr ak sc ± iyily wxtziprz
åäðéëøë àøôöì.edpipafl `weyl edpizii`e ,`pne` `a`c iwxzqial opax Ðäéì åøîàe` ,oiplfbk mcygi m` eze` oiwcea eide .ediinc ol ade ,xn edpiniiyl :`pne` `a`l Ð

.mdinc ickn zegt mze` my `di m`ïðéúãùç éàîá.mepgwlyk Ðàôéñëå.i`d ilek carinl ,i`ab ipbinl ez` ikd`e ,mze` ozil xzl`l il xninl `zlin ekl Ðåäðéì÷ùì
øî.jzeqpl `l` oivex epiid `ly Ðééáàãà àáøã äéúòã àùìç.`zay ilrn lk iia`le ,ixetikc `nei ilrnl ixetikc `nei ilrnn `l` `nly iz` `l `axlc Ðàëøë àìåëà

.jxir ipa lk lr Ðäàæåç à÷åøá áø.i`feg ian didy Ðèôì éáã.mewn Ðåäì øîà.'ek `wey i`da `ki` in :edil`l `wexa ax Ðéîëåà éðàñî`ly ,mixegy milrpn Ð

.micedid bdpnkàèåç éîø àìålihd `l Ð

.ezilha ziviväéì øîàedil` Ð:`wexa axl

.`ed iz`c `nlr xa i`däéì àø÷ax Ð

.`xab `eddl `wexaàð÷åãðæzia xney Ð

.oixeq`d'åë éàééøåô àðéîøizhn ip` lihn Ð

.miypl miyp` oiaäìò åäééðéò íéøëð éáäéãÐ

.mixeq`d zia ilra'åë äøòð éîøúéà`iedc Ð

.xdeqd ziaaàøîçã àéãøåã,oii ly mixny Ð

.mck minec`däìåôéùá.dicba ileya Ð

àðúñéã`ede .`id dqe`ne ,dl miyp jxc Ð

.iqxt oeyläéì øîàipd :`wexa axl edil` Ð

.edpip iz`c `nlr ipa inpéçåãá,migny Ð

.mc` ipa mignyneïðéçøè`zegicac ilina Ð

.ediipiaàîìù éãáòã ãòmc`y mixac ody Ð

:'eke zniiw oxwde dfd mlera odizexit lke`

.exiagl mc` oia mely z`adïå÷øéå ïåôãùÐ

xepz `lne .oirixzn `edy lk d`xpy oeik

.jk did dyrn ,inp i` .zeprzdl oizipznc

ðëãçà óxetv" oirk ,oin eze` ly cg` ser Ð

.(f ziy`xa) "spk lkúçìåùî.minyd on Ð

úçìåùî äðéà äãùá.dgxe` epiidc Ðäôøè
íãà éðá éðùmdn cg` `l` dlk` `le ÐÐ

`l` darx dzid `lc oeikc ,zgleyn i`ce

cg`ljci`l dil dlhw `nrh i`n Ð?ïäéðù
úçìåùî äðéà.mzlk` arxd iptny Ðäúìò

ââìodiyinyz lk ynzydl eid oilibx Ð

,oieye miwlg `l` mirteyn eid `ly ,zebba

.eizgzy zial oicd `edeäñéøòl"evxa* Ð

.f"rlaøîà÷ éëäxira dz`xp ipzwc i`d Ð

dz`xpy oebk ,xira dz`xp :xn`w ikd 'ek

dz`xp mzqc ,meiadlila la` .rnyn meia Ð

[`meia dz`xp ipzwc i`de zgleyn dpi` ÐÐ

meia dcya dz`xp m`c ,i`w dcy`dpi` Ð

.zgleynäãîò àä`le dzvx `lc ,dcya Ð

.z`agpíâàì äëåîñä äãùádpi` dcnr Ð

mb`l dkenqc oeikc ,zgleyn.dziax epiid Ð

dgxa `lei`xza iz` i` :dxaq Ð`pwixr Ð

.cin mb`líâàì äëåîñ äðéàù äãùádcnr Ð

`ed dziax mewn e`lc oeikc ,zgleyn Ð

`niiwe.`id dxifb zgleyn i`ce ÐíâàÐ

`ln `ede ,xirl jenqd .f"rla w"iyxn**

.mivewàéää àéðú éëdzvx ,oi` dlk`c ÐÐ

dzkec epiidc oeikc ,mb`a ,`ldknq Ð

.ediixza` `hdxe dzrc`éãééöã àëåëjek Ð

s`e .zeterd ax`nl extgiy ,oiciiv ly ohw

aeyiik ded `le ,`ed reaw oipa e`lc ab lrÐ
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.úBîöòä úà eànèå ,øNaä úà eøäéèå ,íéîëç éðôì äNòî àáe .éòøä úéa Cøcìò" ¤¤¥¨§¦¨©£¤¦§¥£¨¦§¦£¤©¨¨§¦§¤¨£¨©
úôøhénä äðéôñ ãçàå ,øäð Bà íéøëð äeôéwäL øéò" :ïðaø eðz ."'åë ,úaLa ïéòéøúî elà¥©§¦¦§©¨¨©¨©¦¤¦¦¨¨§¦¨¨§¤¨§¦¨©¦¨¤¤
ìòå ,úaLa ïéòéøúî äòø çeø éðtîe ,ïéèñì éðtî Bà íéøëð éðtî ócøpL ãéçé ãçàå ,íia©¨§¤¨¨¦¤¦§¨¦§¥¨§¦¦§¥¦§¦¦§¥©¨¨©§¦¦§©¨§©

bñì éàMø ãéçé ïlekbñì éàMø ãéçiä ïéà :øîBà éñBé éaø .úéðòúa Bîöò úà óBîöò úà ó ¨¨¦©©§©¥¤©§§©£¦©¦¥¥¥©¨¦©©§©¥¤©§
éàî :áø øîà äãeäé áø øîà ."åéìò úBîçøî úBiøaä ïéàå ,úBiøaì Cøèöé ànL ,úéðòúa§©£¦¤¨¦§¨¥©§¦§¥©§¦§©£¨¨¨©©§¨£©©©

."äiç Lôðì íãàä éäéå" :áéúëc ?éñBé éaøc àîòè" ."äééçä ,Ea ézúpL äîLð"ïBòîL ©£¨§©¦¥¦§¦©§¦¨¨¨§¤¤©¨§¨¨¤¨©¦§©£¤¨¦§
ìBça ìáà ,úaLa íéîëç Bì eãBä àì :eäì àéòaéà ."'åë øácä ìò óà :øîBà éðîézä©¦§¦¥©©©¤¤¦¨£¨§Ÿ£¨¦§©¨£¨§
ïéàå ,úaLa øácä ìò ïéòéøúî" :àéðúc ,òîL àz ?ììk Bì eãBä àì àîìc Bà ?Bì eãBä¦§¨Ÿ§¨¨§©§©§¨©§¦¦©©¤¤§©¨§¥

éøöíeMî ,àáé÷ò éaø ìL Bãéîìz ,íBèét ïa ïðç éaø .ìBça øîBì C:øîBà àáé÷ò éaø ¨¦©§©¦¨¨¤¦©§¦¤©¦£¦¨¦©¦£¦¨¥
."øwéò ìk øácä ìò ïéòéøúî ïéàìò :ïðaø eðz ."'åë øeavä ìò àBáz àlL äøö ìk ìò" ¥©§¦¦©©¤¤¨¦¨©¨¨¨¤Ÿ¨©©¦¨©¨©©

äøö ìkéaø øîà ?àîòè éàî .íéîLb áBøî õeç ,äéìò ïéòéøúî øeavä ìò àBáz àlL ¨¨¨¤Ÿ¨©©¦©§¦¦¨¤¨¥§¨¦©©£¨¨©©¦
áBø ìò ïéìltúî ïéàL ïéépî :ïðçBé éaø øîàå .äáBhä áBø ìò ïéìltúî ïéàL éôì :ïðçBé¨¨§¦¤¥¦§©§¦©©¨§¨©©¦¨¨¦©¦¤¥¦§©§¦©

'åâå ,"øöBàä úéa ìà øNònä ìk úà eàéáä" øîàpL ?äáBhäíëéúBúôN eìáiL ãò :àîç øa éîø øîà ?"éã éìa ãò" éàî ©¨¤¤¡©¨¦¤¨©©£¥¤¥¨¨©©§¦©£©¨¦©¨¨©¤¦§¦§¥¤
.äéìò ïéòéøúî äìBbáe :ãeé áø øa éîø øîà ."éc" :øîBlîéLðàì ïéçìBL øîLî éLðà ,ïéaeøî äéîLbL äðL :éëä éîð àéðz ¦©©£©¨¦©©©¨©§¦¦¨¤¨©§¨©¦¨¦¨¨¤§¨¤¨§¦©§¥¦§¨§¦§©§¥

àlL eìltúéå ïéãøBé íéîLb ïëéä ãò :øæòéìà éaø úà eìàL .íäéøá÷ íäéza àäé àlL äìBbaL íëéçàa íëéðéò eðz :ãîòî©£¨§¥¥¤©£¥¤¤©¨¤Ÿ§¥¨¥¤¦§¥¤¨£¤©¦¡¦¤¤©¥¨§¨¦§¦§¦§©§¤Ÿ
øa øa äaø øîà .àðéîà÷ åéãék åéìâø !"åéãé" àéðúäå .íéna åéìâø CLëLéå ,ìôà ïø÷a íãà ãBîòiL éãk :íäì øîà ?eãøé¥§¨©¨¤§¥¤©£¨¨§¤¤Ÿ¤¦©§¥©§¨©©¦§¨©§¨¨¨©§¨§¨¨¨¨¦¨£©©¨©©

.àáéðéà éæçúéî déãéa àçîBø èé÷ðå àìîb áéëø ék àòéiè àeää í÷c ,ìôà ïø÷ éì àéæç éãéãì :äðçíëéîLâ ézúðå" :ïðaø eðz ¨¨§¦¦©§¨¦¤¤Ÿ¤§¨©©¨¨¦¨¥©§¨§¨¥§¨¦¥¦§£¦¦¦¨¨©¨©§¨©¦¦§¥¤
ïéaeøî íéîLbäL ïîæ ìkL .úéðBðéa àlà ,äàîö àìå äøBkL àì ."ízòa¯:øçà øác .úBøét äàéöBî dðéàå ,õøàä úà ïéLèLèî §¦¨Ÿ¦¨§Ÿ§¥¨¤¨¥¦¤¨§©¤©§¨¦§¦§©§§¦¤¨¨¤§¥¨¦¨¥¨¨©¥
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תענית. סדר תעניות אלו - פרק שלישי דף כב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc ziprz(iying meil)

éìò àì ,äãeäé Cìî Cìå él äî ,øîàì íéëàìî åéìà çìLiå'äzà E ©¦§©¥¨©§¨¦¥Ÿ©¦¨¨¤¤§¨Ÿ¨¤©¨
íéäìàî Eì ìãç ,éðìäáì øîà íéäìàå ,ézîçìî úéa ìà ék íBiä©¦¤¥¦§©§¦¥Ÿ¦¨©§©£¥¦£©§¥¡Ÿ¦

,'EúéçLé ìàå énò øLàmelk enr el oi`y el xnel glyy xnelk £¤¦¦§©©§¦¤
edinxi ixac it lr xey` jlna `l` ea mgldl `a epi`e` x"ki`)

(gi`iadl dlelr mely ly axg s`y x`eane .mely ly axg efe .
.dnglnl ediy`i `vi okle ,diptn rixzdl yie dpkq

j` ,ycew oey`xd 'midl`' mpn` :`xnbd zxxaníéäìà' éàî©¡Ÿ¦
.'énò øLà:`xnbd daiyn,äøæ äãBáò eæ ,áø øîà äãeäé áø øîà £¤¦¦¨©©§¨¨©©£¨¨¨

`ide ,da mglpk `ed ea mgli m`e ,enr `idy el xn`y
jk lre .epzigyzøîà,edinxiçèa à÷å ìéàBäghea drxty - ¨©¦§¨¨©

déì àðìéëé ,äøæ äãBáòa.egvpl lke` - ©£¨¨¨¨¦§¨¥
xn`p :dyrnd jynd(bk dl 'a minid ixac)Cìnì íéøBiä eøBéå'©©¦©¤¤

.'ãàî éúéìçä ék éðeøéáòä åéãáòì Cìnä øîàiå eäiLàézxxan Ÿ¦¨©Ÿ¤©¤¤©£¨¨©£¦¦¦¨¢¥¦§Ÿ
:`xnbd.'ãàî éúéìçä ék' éàî:`xnbd daiynøîà äãeäé áø øîà ©¦¨¢¥¦§Ÿ¨©©§¨¨©

eNòL ãnìî ,áømivigd zeixia,äøáëk Bôeb ìkexeie' oeylny ©§©¥¤¨¨¦§¨¨
.daxd exiy rnyn 'mixeid

:ediy`i yprpy mrhd(ïðçåé) éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦
eäiLàé Lðòp äî éðtî ,[ïúðBé],dkp drxt ebxdyBì äéäL éðtî ¨¨¦§¥©¤¡©Ÿ¦¨¦§¥¤¨¨

eäéîøéa êìnéìdnglnl z`vl m`d `iapd,Cìîð àìåaygpe ¦¨¥§¦§§¨§Ÿ¦§©
:`xnbd zxxan .dzin aiigy eax ipta d`xed dxenkLøc éàî©¨©

xn`py :`xnbd daiyn .dnglnl `viy(e ek `xwie)øáòú àì áøçå'§¤¤Ÿ©£Ÿ
,'íëöøàa,yxceíBìL ìL dðéàL áøç àîéìéà ,'áøç' éàî`l` §©§§¤©¤¤¦¥¨¤¤¤¥¨¤¨

,dngln lyáéúkäåxak(my)àlà ,'õøàa íBìL ézúðå'i`ce §©§¦§¨©¦¨¨¨¤¤¨
y dpeekdeléôàaxgíBìL ìLdtiqen .mkvx`a xearz `l £¦¤¨

:`xnbdäôé äîBc BøBc ïéàL òãBé Bðéà àeäåeiyrn oi`y ,'d ipira §¥¥©¤¥¤¨¤
.ef dkxal ie`x epi`e ,miaeh

:dyrnd seqdéLôð àçéð äåä ék,ediy`i lyeäéîøé àæçz` ¦£¨¦¨©§¥¨¨¦§§¨
ïLçøî à÷c déúååôN.zeaizøîà,edinxiàúléî íBìLå ñç ànL ¦§¨¥§¨§©£¨¨©¤¨©§¨¦§¨

àðâäî àìcdlrn itlkïéçb .déøòö ábà øîàedinxià÷c déònLå §Ÿ§©§¨¨©©©©£¥¨¦§©§¥§¨
,déLôpà àðéc déìò ÷écöîeøîà(gi ` dki`)eäéô ék 'ä àeä ÷écö' ©§¦£¥¦¨©©§¥¨©©¦¦¦

,'éúéøî.edinxia jlnp `lyçút`xweäéìòaàzòL àéääz` ¨¦¦¨©£¥©¦©§¨
weqtd(k c my)'ä çéLî eðétà çeø'wicvdy ,'mzFzigWA cMlp ©©¥§¦©¦§©¦§¦¨

.miebd zrxa cklp
:dpyna epipy'eë íäéøòì íéìLeøéî íéð÷æ eãøéå äNòîexfbe ©£¤§¨§§¥¦¦¨©¦§¨¥¤

.oelwy`a oetcy xepz it `lnk d`xpy lr ziprz
:dpynd zpeeka dpc `xnbd,eäì àéòaéà`ed df xeriyàìîk ¦©§¨§¦§Ÿ

d llgøepznäàeáz,dnvràîìc Bàdpnn mite`y d`eazn ©§¨¦§¨
út øepz àìîk`edy ,dziit` jxck eizeptca dze` miwiacny ¦§Ÿ©©

.xzei ohw xeriy
:zhyet `xnbd,òîL àzlr ziprz exfb ,`ziixaa epipyy ¨§©

d`xpyøepz ét àìîk`lnk `edy gken 'it' oeylne ,oetcy ¦§Ÿ¦©
a dze` miwiacny zt xepzzeyrl ozip `l d`eazay ,xepzd it

:dfa wtzqdl `xnbd dkiynn .ok,eäì éòaéz ïééãòåxeriy m`d ©£©¦¦¨¥§
`ed dfàøepúc àéeqéëk,xepzd it z` dqknd ztk -àîìc Bà §¦¨§©¨¦§¨

àøepúc àneôì déì øãäc àzôéøc àøc ékmiwiacny zt zxey - ¦¨¨§¦§¨§¨©¥§¨§©¨
:`xnbd dwiqn .xepzd it aiaq.e÷éz¥

:dpyna epipy'eë íéáàæ eìëàL ìò úéðòz eøæb ãBòåzewepiz ipy §¨§©£¦©¤¨§§¥¦
:dnec dyrn d`ian `xnbd .ocxid xaraéaø íeMî àìeò øîà̈©¨¦©¦

úB÷Bðéz éðL íéáàæ eòìáe äNòî ,÷ãöBäé ïa ïBòîL,minlyexg`l ¦§¤§¨¨©£¤¨§§¥¦§¥¦
lekir ini edyy,íéîëç éðôì äNòî àáe ,éòøä úéa Cøc íeàé÷ä¤¦¤¤¥¨§¦¨©£¤¦§¥£¨¦

øNaä úà eøäéèåini jyn xeriyk ddyy ,zn z`neh `nhln §¦£¤©¨¨
,zn xya aygp epi`e ,lekir,úBîöòä úà eànèåmpi`e miywy §¦§¤¨£¨

.mz`neha mix`ype ,milkrzn
:dpyna epipy'eë úaLa ïéòéøúî elà ìòmixkp detiwdy xir lr ©¥©§¦¦§©¨

.mia ztxhind dpitqd lre xdp e`
:dpynd lr dtiqend `ziixa,ïðaø eðzcg`L øéòíéøëð äeôéwä ¨©¨¨¦¤¦¦¨¨§¦

dnr mgldløäð Bà,dtheylíia úôøhénä äðéôñ ãçàåzcnere ¨¨§¤¨§¦¨©¦¨¤¤©¨
,reahlçeø éðtîe ,ïéèñì éðtî Bà íéøëð éðtî ócøpL ãéçé ãçàå§¤¨¨¦¤¦§¨¦§¥¨§¦¦§¥¦§¦¦§¥©

äòøxdpl uexl lelre ,zrc `la uxe mc`a dqpkpy dciy gex - ¨¨

,zenle letil e` ea reahlebñì éàMø ãéçé ïlek ìòó[zeprl]úà ©¨¨¦©©§©¥¤
úéðòúa Bîöò.dzngn ylgi m` s`ãéçiä ïéà ,øîBà éñBé éaø ©§§©£¦©¦¥¥¥©¨¦

bñì éàMøànL ,úéðòúa Bîöò úà ó`le ziprzd zngn ylgi ©©§©¥¤©§§©£¦¤¨
jk jezne ,eribin qpxtzdl gk ea `diïéàå ,úBiøaì Cøèöé¦§¨¥©§¦§¥

,åéìò úBîçøî úBiøaä.envrl z`f mxby iptn ©§¦§©£¨¨
:iqei iax ly enrh xe`iaéaøc àîòè éàî ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©©©£¨§©¦

áéúëc ,éñBé(f a ziy`xa),'äiç Lôðì íãàä éäéå'`le mc`a xn`py ¥¦§¦©§¦¨¨¨§¤¤©¨
y yexcl ,miig ilra x`y lr,äééçä ,Ea ézúpL äîLðdprz l`e §¨¨¤¨©¦§©£¤¨

.dze`
:dpyna epipy'eë øácä ìò óà ,øîBà éðîézä ïBòîLel eced `le ¦§©¦§¦¥©©©¤¤

.minkg
:ef zwelgna zwtzqn `xnbd,eäì àéòaéàm`dBì eãBä àì ¦©§¨§Ÿ

íéîëçmirixznyBì eãBä ìBça ìáà ,úaLa.mirixznyBà £¨¦§©¨£¨§
ììk Bì eãBä àì ,àîìc:`xnbd zhyet .mirixzn oi` lega s`e ¦§¨Ÿ§¨

àéðúc ,òîL àz,`ziixaaéøö ïéàå ,úaLa øácä ìò ïéòéøúîC ¨§©§©§¨©§¦¦©©¤¤§©¨§¥¨¦
éaø íeMî àáé÷ò éaø ìL Bãéîìz íBèét ïa ïðç éaø .ìBça øîBì©§©¦¨¨¤¦©§¦¤©¦£¦¨¦©¦

,øwéò ìk øácä ìò ïéòéøúî ïéà ,øîBà àáé÷òrixdl xeq`y £¦¨¥¥©§¦¦©©¤¤¨¦¨
,zaya rixdl e`eai `ny lega s` rixdl `ly exfbe ,zaya

.xacd lr mirixzn oi` lega s` miwlegd zrcly x`eane
:dpyna epipy'eë øeavä ìò àáz àlL äøö ìk ìòodilr oirixzn ©¨¨¨¤Ÿ¨Ÿ©©¦

.minyb aexn ueg
:dpynd ixack `ziixaøeavä ìò àáz àlL äøö ìk ìò ,ïðaø eðz̈©¨¨©¨¨¨¤Ÿ¨Ÿ©©¦

.íéîLb áBøî õeç ,äéìò ïéòéøúî:`xnbd zxxanàîòè éàîoi`y ©§¦¦¨¤¨¥§¨¦©©£¨
:`xnbd daiyn .minyb aex lr mirixznïéàL éôì ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¦¤¥

äáBhä áBø ìò ïéìltúî.wqtezy mlera zrtyendéaø øîàå ¦§©§¦©©¨§¨©©¦
øîàpL ,äáBhä áBø ìò ïéìltúî ïéàL ïéépî ,ïðçBé(i b ik`ln)eàéáä' ¨¨¦©¦¤¥¦§©§¦©©¨¤¤¡©¨¦

'Bâå øöBàä úéa ìà øNònä ìk úà,'ic ilA cr dkxA mkl izwixde ¤¨©©£¥¤¥¨¨§©£¦Ÿ¦¨¤§¨¨©§¦¨
zxxan .dzwqtd lr lltzdl oi`e dkxa ieaix ozep 'dy epiide

:`xnbd,'éã éìa ãò' éàîdpi`y dkxa `idy ernyn dxe`kly ©©§¦¨
:`xnbd zx`an .zwtqneìáiL ãò ,(ãeé) áø øa éîø øîà[erbii] ¨©¨¦©©©¤¦§

.éc øîBlî íëéúBúôN¦§¥¤¦©©
:minyb aex lr mirixzny mewn,ãeé áø øa éîø øîàoi` ¨©¨¦©©

,l`xyi ux`k deab mewna `weec minyb ieaix lr mirixzn
äìBbáedwenrd [laa],äéìò ïéòéøúîmdiza minyb ieaixay ©¨©§¦¦¨¤¨

:`ziixan eixacl di`x .mina rewyl milelräðL ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¨¨
éLðà ,ïéaeøî äéîLbLdøîLîreay eze`a lg mxnyny mipdk - ¤§¨¤¨§¦©§¥¦§¨

zepaxwd zaxwd cnrna zeidl(.ek onwl),ãîòî éLðàì ïéçìBL§¦§©§¥©£¨
reay eze`a zepaxwd lr lltzdl micnerd l`xyin(my),eðz§

äìBbaL íëéçàa íëéðéò,mdilr mb mkzlitza oiekzdlàäé àlL ¥¥¤©£¥¤¤©¨¤Ÿ§¥
íäéøá÷ íäéza.minyb aexn ¨¥¤¦§¥¤

:jk lr milltzn izni`n xeriydïëéä ãò ,øæòéìà éaø úà eìàL̈£¤©¦¡¦¤¤©¥¨
,eãøé àlL eìltúéå ïéãøBé íéîLb.jk lr elltzi izni`n xnelk §¨¦§¦§¦§©§¤Ÿ¥§

a íãà ãBîòiL éãk ,íäì øîàz`xwpd ddeab rlq oy,'ìôà ïø÷' ¨©¨¤§¥¤©£¨¨§¤¤Ÿ¤
,íéna åéìâø CLëLéåezpeeke ,mlerl lean oirk ribd i`ce f`y ¦©§¥©§¨©©¦

:`xnbd dywn .jk lr elltziy ze`ivn oi` mlerlyàéðúäå§¨©§¨
jykyiy ick ,`ziixaaåéãé:`xnbd zvxzn .minaåéãék åéìâø ¨¨©§¨§¨¨

,àðéîà÷zegWl mb leki ,mina eilbx jykyl leki m`y xnelk ¨£¦¨
.`ziixad ixack eici jykyle

:lt` oxw ly edaeb zx`an `xnbdéãéãì ,äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨§¦¦
él àéæçdaebìôà ïø÷,eilr izcnrykàòéiè àeää í÷cxgeq] ©§¨¦¤¤Ÿ¤§¨©©¨¨

oxwl zgzn [il`rnyi,déãéa àçîBø èé÷ðå àìîb áéëø ékeéæçúî ¦¨¦©§¨§¨¦§¨¦¥¦§£¥
lcebk ilàáéðéà.edaeb aexn zrlez - ¦¦¨

:minybd zcin oipra `ziixaaø eðz,ïðxn`p(c ek `xwie)ézúðå' ¨©¨¨§¨©¦
ízòa íëéîLbmini`znd minyb ecxiy ,'ebe 'DlEai ux`d dpzpe ¦§¥¤§¦¨§¨§¨¨¨¤§¨

`dzy ,rwxwd z` ginvdläøBkL àì,minyba i`cn diezy - Ÿ¦¨
äàîö àìå,minyb oexqgnúéðBðéa àlà,zexit ginvdl die`xe §Ÿ§¥¨¤¨¥¦

ïéaeøî íéîLbäL ïîæ ìkLmd ,i`cnïéLèLèî[milwlwn]úà ¤¨§©¤©§¨¦§¦§©§§¦¤
úBøét äàéöBî dðéàå ,õøàä.ie`xk,øçà øác ¨¨¤§¥¨¦¨¥¨¨©¥
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קפט
cvik zeiprz xcqa cenr ak sc ± iyily wxtziprz

úéá ìà éë íåéä äúà êéìò àì äãåäé êìî êìå éì äî øîàì íéëàìî åéìà çìùéå
íåéä êìåä éðà êéìò àì 'åâå éîò øùà íéäìàî êì ìãç éðìäáì øîà íéäìàå éúîçìî
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:dpynd lr dtiqend `ziixa,ïðaø eðzcg`L øéòíéøëð äeôéwä ¨©¨¨¦¤¦¦¨¨§¦

dnr mgldløäð Bà,dtheylíia úôøhénä äðéôñ ãçàåzcnere ¨¨§¤¨§¦¨©¦¨¤¤©¨
,reahlçeø éðtîe ,ïéèñì éðtî Bà íéøëð éðtî ócøpL ãéçé ãçàå§¤¨¨¦¤¦§¨¦§¥¨§¦¦§¥¦§¦¦§¥©

äòøxdpl uexl lelre ,zrc `la uxe mc`a dqpkpy dciy gex - ¨¨

,zenle letil e` ea reahlebñì éàMø ãéçé ïlek ìòó[zeprl]úà ©¨¨¦©©§©¥¤
úéðòúa Bîöò.dzngn ylgi m` s`ãéçiä ïéà ,øîBà éñBé éaø ©§§©£¦©¦¥¥¥©¨¦

bñì éàMøànL ,úéðòúa Bîöò úà ó`le ziprzd zngn ylgi ©©§©¥¤©§§©£¦¤¨
jk jezne ,eribin qpxtzdl gk ea `diïéàå ,úBiøaì Cøèöé¦§¨¥©§¦§¥

,åéìò úBîçøî úBiøaä.envrl z`f mxby iptn ©§¦§©£¨¨
:iqei iax ly enrh xe`iaéaøc àîòè éàî ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©©©£¨§©¦

áéúëc ,éñBé(f a ziy`xa),'äiç Lôðì íãàä éäéå'`le mc`a xn`py ¥¦§¦©§¦¨¨¨§¤¤©¨
y yexcl ,miig ilra x`y lr,äééçä ,Ea ézúpL äîLðdprz l`e §¨¨¤¨©¦§©£¤¨

.dze`
:dpyna epipy'eë øácä ìò óà ,øîBà éðîézä ïBòîLel eced `le ¦§©¦§¦¥©©©¤¤

.minkg
:ef zwelgna zwtzqn `xnbd,eäì àéòaéàm`dBì eãBä àì ¦©§¨§Ÿ

íéîëçmirixznyBì eãBä ìBça ìáà ,úaLa.mirixznyBà £¨¦§©¨£¨§
ììk Bì eãBä àì ,àîìc:`xnbd zhyet .mirixzn oi` lega s`e ¦§¨Ÿ§¨

àéðúc ,òîL àz,`ziixaaéøö ïéàå ,úaLa øácä ìò ïéòéøúîC ¨§©§©§¨©§¦¦©©¤¤§©¨§¥¨¦
éaø íeMî àáé÷ò éaø ìL Bãéîìz íBèét ïa ïðç éaø .ìBça øîBì©§©¦¨¨¤¦©§¦¤©¦£¦¨¦©¦

,øwéò ìk øácä ìò ïéòéøúî ïéà ,øîBà àáé÷òrixdl xeq`y £¦¨¥¥©§¦¦©©¤¤¨¦¨
,zaya rixdl e`eai `ny lega s` rixdl `ly exfbe ,zaya

.xacd lr mirixzn oi` lega s` miwlegd zrcly x`eane
:dpyna epipy'eë øeavä ìò àáz àlL äøö ìk ìòodilr oirixzn ©¨¨¨¤Ÿ¨Ÿ©©¦

.minyb aexn ueg
:dpynd ixack `ziixaøeavä ìò àáz àlL äøö ìk ìò ,ïðaø eðz̈©¨¨©¨¨¨¤Ÿ¨Ÿ©©¦

.íéîLb áBøî õeç ,äéìò ïéòéøúî:`xnbd zxxanàîòè éàîoi`y ©§¦¦¨¤¨¥§¨¦©©£¨
:`xnbd daiyn .minyb aex lr mirixznïéàL éôì ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¦¤¥

äáBhä áBø ìò ïéìltúî.wqtezy mlera zrtyendéaø øîàå ¦§©§¦©©¨§¨©©¦
øîàpL ,äáBhä áBø ìò ïéìltúî ïéàL ïéépî ,ïðçBé(i b ik`ln)eàéáä' ¨¨¦©¦¤¥¦§©§¦©©¨¤¤¡©¨¦

'Bâå øöBàä úéa ìà øNònä ìk úà,'ic ilA cr dkxA mkl izwixde ¤¨©©£¥¤¥¨¨§©£¦Ÿ¦¨¤§¨¨©§¦¨
zxxan .dzwqtd lr lltzdl oi`e dkxa ieaix ozep 'dy epiide

:`xnbd,'éã éìa ãò' éàîdpi`y dkxa `idy ernyn dxe`kly ©©§¦¨
:`xnbd zx`an .zwtqneìáiL ãò ,(ãeé) áø øa éîø øîà[erbii] ¨©¨¦©©©¤¦§

.éc øîBlî íëéúBúôN¦§¥¤¦©©
:minyb aex lr mirixzny mewn,ãeé áø øa éîø øîàoi` ¨©¨¦©©

,l`xyi ux`k deab mewna `weec minyb ieaix lr mirixzn
äìBbáedwenrd [laa],äéìò ïéòéøúîmdiza minyb ieaixay ©¨©§¦¦¨¤¨

:`ziixan eixacl di`x .mina rewyl milelräðL ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¨¨
éLðà ,ïéaeøî äéîLbLdøîLîreay eze`a lg mxnyny mipdk - ¤§¨¤¨§¦©§¥¦§¨

zepaxwd zaxwd cnrna zeidl(.ek onwl),ãîòî éLðàì ïéçìBL§¦§©§¥©£¨
reay eze`a zepaxwd lr lltzdl micnerd l`xyin(my),eðz§

äìBbaL íëéçàa íëéðéò,mdilr mb mkzlitza oiekzdlàäé àlL ¥¥¤©£¥¤¤©¨¤Ÿ§¥
íäéøá÷ íäéza.minyb aexn ¨¥¤¦§¥¤

:jk lr milltzn izni`n xeriydïëéä ãò ,øæòéìà éaø úà eìàL̈£¤©¦¡¦¤¤©¥¨
,eãøé àlL eìltúéå ïéãøBé íéîLb.jk lr elltzi izni`n xnelk §¨¦§¦§¦§©§¤Ÿ¥§

a íãà ãBîòiL éãk ,íäì øîàz`xwpd ddeab rlq oy,'ìôà ïø÷' ¨©¨¤§¥¤©£¨¨§¤¤Ÿ¤
,íéna åéìâø CLëLéåezpeeke ,mlerl lean oirk ribd i`ce f`y ¦©§¥©§¨©©¦

:`xnbd dywn .jk lr elltziy ze`ivn oi` mlerlyàéðúäå§¨©§¨
jykyiy ick ,`ziixaaåéãé:`xnbd zvxzn .minaåéãék åéìâø ¨¨©§¨§¨¨

,àðéîà÷zegWl mb leki ,mina eilbx jykyl leki m`y xnelk ¨£¦¨
.`ziixad ixack eici jykyle

:lt` oxw ly edaeb zx`an `xnbdéãéãì ,äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨§¦¦
él àéæçdaebìôà ïø÷,eilr izcnrykàòéiè àeää í÷cxgeq] ©§¨¦¤¤Ÿ¤§¨©©¨¨

oxwl zgzn [il`rnyi,déãéa àçîBø èé÷ðå àìîb áéëø ékeéæçúî ¦¨¦©§¨§¨¦§¨¦¥¦§£¥
lcebk ilàáéðéà.edaeb aexn zrlez - ¦¦¨

:minybd zcin oipra `ziixaaø eðz,ïðxn`p(c ek `xwie)ézúðå' ¨©¨¨§¨©¦
ízòa íëéîLbmini`znd minyb ecxiy ,'ebe 'DlEai ux`d dpzpe ¦§¥¤§¦¨§¨§¨¨¨¤§¨

`dzy ,rwxwd z` ginvdläøBkL àì,minyba i`cn diezy - Ÿ¦¨
äàîö àìå,minyb oexqgnúéðBðéa àlà,zexit ginvdl die`xe §Ÿ§¥¨¤¨¥¦

ïéaeøî íéîLbäL ïîæ ìkLmd ,i`cnïéLèLèî[milwlwn]úà ¤¨§©¤©§¨¦§¦§©§§¦¤
úBøét äàéöBî dðéàå ,õøàä.ie`xk,øçà øác ¨¨¤§¥¨¦¨¥¨¨©¥
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xcde"קצ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc ziprz(iyiy meil)

n miyxec,'ízòa'ecxiy,úBúaL éìéìáe úBiòéáø éìéìaoi` f`y §¦¨§¥¥§¦¦§¥¥©¨
izya s`e .df onfa mdizan mi`vei miyp` oi`y ,minyba dgxih

,d`eazd ginvdl miwitqn el` zelilïa ïBòîL éîéa eðéöî ïkL¤¥¨¦¦¥¦§¤
íéîLb íäì eãøiL ,çèLwxãò ,úBúaL éìéìáe úBiòéáø éìéìa ¨©¤¨§¨¤§¨¦§¥¥§¦¦§¥¥©¨©

pLíéhç eNòmilecbkizy xeriyúBéìk,lecb xey lyíéøBòNe ¤©£¦¦§§¨§¦
eøøöå ,áäæ éøðéãk íéLãòå ,íéúéæ éðéòøâkexv`e exyw -íäî §©§¦¥¥¦©£¨¦§¦¨¥¨¨§¨§¥¤

òéãBäì ,úBøBãì àîâecmdlíøBb àèçä änkonfay ,rtyd lhal §¨§§¦©©¨©¥§¥
,zkxazn d`eazd dzid mewn ly epevx eyryøîàpLd dinxi) ¤¤¡©

(dkeðéöî ïëå .'íkî áBhä eòðî íëéúåàhçå älà ehä íëéúBðBò'£¥¤¦¥¤§©Ÿ¥¤¨§©¦¤§¥¨¦
eéäL ,ñBãøBä éîéal`xyiLc÷nä úéa ïéðáa ïé÷ñBòexzqy - ¦¥§¤¨§¦§¦§¨¥©¦§¨

,epnn dti oipa epae `xfr ly epipaäìéla íéîLb ïéãøBé eéäåonfa §¨§¦§¨¦©©§¨
e ,dfa ewqr `ly,änçä äçøæå íéáòä eøftúðå çeøä äáLð øçîì§¨¨¨§¨¨©§¦§©§¤¨¦§¨§¨©©¨

eòãéå ,ïzëàìîì íòä eàöéådlila `weec minyb cixed 'dy jkn §¨§¨¨¦§©§¨§¨§
,mzk`lnl rixtn df oi`yk.íäéãéa íéîL úëàìnL¤§¤¤¨©¦¦¥¤

:dpyna epipy.'åëå ìbònä éðBçì eçìML äNòî©£¤¤¨§§¦©§©¥
áBø àöé úçà íòt ,ïðaø eðzycegeçìL ,íéîLb eãøé àìå øãà ¨©¨¨©©©©¨¨£¨§Ÿ¨§§¨¦¨§

ìbònä éðBçìmiyrn lrae lecb ciqg ezeida ezlitza eghay §¦©§©¥
,miaehäâeò âò .íéîLb eãøé àìå ìltúä ,íéîLb eãøéå ìltúä- ¦§©¥§¥§§¨¦¦§©¥§Ÿ¨§§¨¦¨¨

dberk dlebr dxeydëBúa ãîòå,àéápä ÷ewáç äNòL Cøãk , §¨©§¨§¤¤¤¨¨£©©¨¦
øîàpL(` a wewag),'Bâå 'øBöî ìò äávéúàå äãîòà ézøîLî ìò' ¤¤¡©©¦§©§¦¤¡Ÿ̈§¤§©§¨©¨§

aiyiy cr epnn fefi `ly xn`e ,ea ayie mixeq` zia oirk dyry
e .ezl`y lr 'd eløîàlbrnd ipegéða ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôìE ¨©§¨¨¦¤¨¨¤

éìò íäéðt eîNiptn ,mxear lltzdlúéa ïák éðàL`veie qpkpy ¨§¥¤¨©¤£¦§¤©¦
epevxk xiczéðôìãò ïàkî ææ éðéàL ,ìBãbä EîLa éðà òaLð ,E §¨¤¦§©£¦§¦§©¨¤¥¦¨¦¨©

éða ìò íçøzLE.minyb ecxieïéôhðî íéîLb eìéçúäcxil - ¤§©¥©¨¤¦§¦§¨¦§©§¦
.zehrn zetihaúeîð àìå Eeðéàø ,éaø ,åéãéîìz Bì eøîàmivtg - ¨§©§¦¨©¦§¦§Ÿ¨

,minybd zxivr zngn arxa zenl `le jze`xl ep`eðà ïéneãîk¦§¦¨
ïéãøBé íéîLb ïéàLginvdle dnc`d zeexdlàlàickøézäì ¤¥§¨¦§¦¤¨§©¦

EúòeáL.jnewnn fefz `lyøîàipeg,'d iptlézìàL Ck àì §¨§¨©Ÿ¨¨©§¦
,minyb izywiaykàlàywal izpeekzdïéçéL úBøBa éîLb ¤¨¦§¥¦¦

,úBøòîejk ywiayke .m`lnnd ax myb xnelkóòæa eãøé] §¨¨§§©©
,[wfegaätèå ätè ìkL ãòdzidíéîëç eøòéLå ,úéáç ét àìîk ©¤¨¦¨§¦¨¦§Ÿ¦¨¦§¦££¨¦

î äúeçt ätè ïéàLxeriyàìå Eeðéàø ,éaø ,åéãéîìz Bì eøîà .âBl ¤¥¦¨§¨¦¨§©§¦¨©¦§¦§Ÿ
úeîð,el` srf inybníéîLb ïéàL eðà ïéneãîkelldàlà ïéãøBé ¨¦§¦¨¤¥§¨¦§¦¤¨

àlà ,ézìàL Ck àì ,åéðôì øîà .íìBòä ãaàìywal izpeekzd §©¥¨¨¨©§¨¨Ÿ¨¨©§¦¤¨
.äáãðe äëøa ïBöø éîLbf`eøäì íòä ìk eìòL ãò ,ïð÷éúk eãøé ¦§¥¨§¨¨§¨¨¨§§¦§¨©¤¨¨¨¨§©

íéîLbä éðtî úéaä.mikenpd zenewnd z` e`lnyBì eøîà ©©¦¦§¥©§¨¦¨§
,eicinlzíäì eëìéå ìltúä Ck ,eãøiL zìltúäL íLk ,éaø©¦§¥¤¦§©©§¨¤¥§¨¦§©¥§¥§¨¤

.mieaix z` leaql mileki eppi`yïéàL ,éðìae÷î Ck ,íäì øîà̈©¨¤¨§§©¦¤¥
äáBhä áBø ìò ïéìltúîmle` ,mlerl rtyez `ly,ïk ét ìò óà ¦§©§¦©©¨©©¦¥

äàãBä øt él eàéáä,daehd aex lr zecedl,äàãBä øt Bì eàéáä ¨¦¦©¨¨¥¦©¨¨
eåéìò åéãé ézL Cîñ,minly eaixwde d`ced xac xn`eåxg`l wx ¨©§¥¨¨¨¨§

okn,íéøönî úàöBäL ìàøNé Enò ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà̈©§¨¨¦¤¨©§¦§¨¥¤¥¨¦¦§©¦
ïéìBëé ïðéàcenrlíäéìò zñòk ,úeðòøet áBøa àìå äáBè áBøa àì ¥¨§¦Ÿ§¨§Ÿ§§¨¨©§¨£¥¤

,e`hgyk xacnaãBîòì ïéìBëé ïðéàjci`ne ,jqrk iptazòtLä ¥¨§¦©£¦§©§¨
äáBè íäéìò,miqip cere ond zcixiaãBîòì ïéìBëé ïðéàaex ipta £¥¤¨¥¨§¦©£

eilya didy itk ,rtyd(bl `i xacna)jxca l`xyia bdpz okle ,
e ,zrvennéðôlî ïBöø éäéíìBòa çåéø àäéå íéîLbä e÷ñtiL E §¦¨¦§¨¤¤¦¨§©§¨¦¦¥¤©¨¨

.zeixalíòä eàöéå ,änçä äçøæå ,íéáòä eøftúðå çeøä äáLð ãiî¦¨¨§¨¨©§¦§©§¤¨¦§¨§¨©©¨§¨§¨¨
úBiøèôe ïéäîk íäì eàéáäå ,äãNìercie ,minybd zegln egnvy ©¨¤§¥¦¨¤§¥¦¦§¦

.dkxa inyb eidy
:dyrnd jyndçèL ïa ïBòîL Bì çìL,lbrnd ipegléðBç àìîìà ¨©¦§¤¨©¦§¨¥¦

äzà,lecb mc` dz`yéìò éðøæBb,éecéð E`l' dlrn itlk zghdy ©¨§©¦¨¤¦
,mrh cere .axd ceak lr micpne ,'izl`y jkeléàLeidíéðLel` ¤¦¨¦

eäiìà éðLk`iapdíéîLb úBçzônLeideäiìà ìL Bãéaraype ¦§¥¥¦¨¤©§¥§¨¦§¨¤¥¦¨
minyb ecxi `ly(` fi '` mikln)ike ,ìò ìlçúî íéîL íL àöîð àìŸ¦§¨¥¨©¦¦§©¥©

,Eãédzr s`e ,dlhal dzid edil` zreay e` jzreay ixdy ¨§
.mkzreayk `ly rayp xg` wicv `ny,Eì äNòà äî ìáàoi`y £¨©¤¡¤§

iptn jzecplàhçúî äzàLobedk `ly bdpzne `heg -éðôì ¤©¨¦§©¥¦§¥
íB÷näepnn ywaneðBöø Eì äNBòååéáà ìò àhçúnL ïák ,E ©¨§¤§§§§¥¤¦§©¥©¨¦

ïénça éðöçøì éðëéìBä ,àaà ,Bì øîBàå ,BðBöø Bì äNBòå,ekilene §¤§§¥©¨¦¥¦§¨£¥¦§©¦
ïðBöa éðôèL,ekileneíéðBnøå íé÷ñøôà ,íéã÷L ,íéæBâà él ïz ¨§¥¦§¥¥¦¡¦§¥¦£©§§¦§¦¦

éìòå ,Bì ïúBðåøîBà áeúkä E(dk bk ilyn)éáà çîNé'ìâúå Enàå E §¥§¨¤©¨¥¦§©¨¦§¦¤§¨¥
,'EzãìBé,l`xyi zqpk ef 'jn`' ,minyay jia` `ed 'jia`' ©§¤

.en`e eia` md 'jzclei'e
:eiyrn lr lbrnd ipeg z` egay day ztqep `ziixa,ïðaø eðz̈©¨¨

ì éða eçìM äîúéæbä úkLxnel [oixcdpq]ìbònä éðBçìxg`l ©¨§§¥¦§©©¨¦§¦©§©¥
miweqtd exn`p jilr ,ecxie minybd lr lltzdy(lÎgk ak aei`),

éëøc ìòå Cì í÷éå øîBà øæâúå',øBà dâð EdeB xn`Ye EliRWd iM §¦§©¤§¨¨¨§©§¨¤¨©¦¦§¦©Ÿ¤¥¨
,'LiRM xaA hlnpe iwp i` hNni ,rWFi mipir gWeøîBà øæâúå'mwie §©¥©¦¦©§©¥¦¨¦§¦§©§Ÿ©¤§¦§©¤§¨¨

y epiid 'Klähîlî zøæb äzà,minyb ecxiyàeä Ceøa LBãwäå ¨©¨¨©§¨¦§©¨§©¨¨
éëøc ìòå' ,äìòîlî Eøîàî íéi÷î'øBà dâð Ey epiidìôà äéäL øBc §©¥©£¨§¦§©§¨§©§¨¤¨©¤¨¨¨¥

,minybd zxivr lr xrv aexnzøàäminybd zcixiaEúlôúa ¥©§¨¦§¦¨§
.jk lr'äåb øîàzå eìétLä ék'y epiid,ìôL äéäL øBceidy ¦¦§¦©Ÿ¤¥¨¤¨¨¨¥

,miltye mihren minybd,Eúlôúa Bzäaâä,wfega minyb ecxiy ¦§©§¦§¦¨§
'òéLBé íéðéò çLå'y epiidçML øBceipir lityde stk -BðBòalr §©¥©¦¦©¤©©£

,srfa minybd zcixi iciEúlôúa BzòLBäecxiy ,dzind on ©§¦§¦¨§
.raey el z`ade dkxa inyb'é÷ð éà èlîé'y epiidäéä àlL øBc §©¥¦¨¦¤Ÿ¨¨

é÷ðz` etivdy s` minybd zwqtdl i`kf did `le ,zexiarn ¨¦
,mlerdEúlôúa Bzèlî,minybd ewqtpeétk øBáa èìîðå''Eepiid ¦©§¦§¦¨§§¦§©§©¤

yéãé äNòîa Bzèlîïéøeøaä Ejici zknqe d`ced xt z`ady ¦©§§©£¥¨¤©§¦
.eilr

:lbrnd ipega sqep dyrn÷écö BúBà ìL åéîé ìk ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨¨¨¤©¦
ìò øòèöî äéäyexitäæ àø÷îzepy miray xg` lr xn`py ¨¨¦§©¥©¦§¨¤

laa zelb(` ekw mildz)eðééä ïBiö úáéL úà 'ä áeLa úBìònä øéL'¦©©£§¤¦©¦¨¦
,'íéîìçke ,melgk zi`xp didz zelbd xnbizy xg`ly,øîàixd §Ÿ§¦¨©

e ,dpiya `ed melgàîìça ïéðL ïéòáL íééðc àkéà éîokzi ike - ¦¦¨§¨¥¦§¦§¦§¤§¨
.zetivxa dpy miray melgle oeyilàçøBàa ìæà äåä ãç àîBé- ¨©£¨¨©§§¨

,jxca ipeg jld cg` meiàáeøç òèð äåäc àøáb àeääì dééæç- ©§¥§©©§¨©£¨¨©¨¨
.miaexg ur rhepd cg` mc` d`xedéì øîà,ipegänk ãò éàä ¨©¥©©©¨

ïéòè ïéðL.zexita oerh didi df ury cr ekyni mipy dnk -øîà §¦¨¦¨©
ïéðL ïéòáL ãò ,déì.dpy miray -úééçc Cì àèéLt ,déì øîà ¥©¦§¦§¦¨©¥§¦¨¨§¨¥
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åøøöå.exv`e exyw Ðñåãøåä`xza `aaa ,epnn dti oipa dpae ,`xfrc oipa xzq Ð

.(`,c)äâåò`idy dber enk ,dlebr dxey Ð

.dlebr÷å÷áç äùòù êøãëyxtnck Ð

izxnyn lr" wewag zltz ly mebxza

"dcnr`.ayie dyr mixeq`d zia oink Ð

úåîð àìå êåðéàø.zenp `le jze` d`xp Ð

iptn arxa zenp `ly lczyd :`zegipa

.minyb zxivräàãåä øô,eilr zecezdl Ð

onfa ipeg .minly e`iade ,dkinq el dyre

did ziad.úåéøèôå ïéäîë,f"rla u"iilea* Ð

dkxa ly ik ercie minybd gelgln e`viy

.eidäúà éðåç àìîìà.lecb mc`e ÐúåãðìÐ

`l :xn`e mixac gihdy ,axd ceak lr oicpny

.izl`y jkåäéìà éðùë íéðù åéä àìîìàùÐ
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.opiqxb edil` lyììçúî íéîù íù àöîð àì
didi m` 'd ig" rayp edil`y .dinza Ð

"ixac itl m` ik xhne lh dl`d mipyd

cr ff dz` oi`y rayp dz`e ,(fi ` mikln)

.minyb ecxiyêãé ìò ììçúî íéîù íù àöîð
.`ey zreay icil `a df e` dfc ÐàèçúîÐ

.`hege jled ied :xnelk ,`hg oeylúéæâä úëùì.oixcdpq Ðìôà äéäù øåãaexn Ð

.minyb ecxi `ly xrvêúìôúá úòùåä.raey mdilr z`ady ,dzind on Ðåúåà ìù
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íéîìåçë.dpy miray didy laa zelb dncp melgk Ðàîìçá éðù ïéòáù:dinza Ð

(k)dinlga oipy oiray miipc `zi` inyie Ð

zg` dpiya dpy miray oyi mc`?ïéòáù ãò
ïéðù.`ziinw `pirha `xit oirh `l ÐáéúéÐ

:opiqxb ikd .`ztx jixk `we lbrnd ipegàðà
éì éìúùã éëéä éë ,äéúçëùà àáåøçá àîìò

.éàøáì ìéúùéà éîð àðà ééúäáàäéì àøãäà
àúéðåùî.rlq oy eizeaiaq dzlr Ðéñëéàå

éùðéàã àðéòî.mzd edegky` `le Ðéëîø
éëîø.miipc mipyd el`a zeclee iclee Ð

.ecilede ,dilr `ae xfge ,dzid xkf zxaern

åäì øîàmiw lbrnd ipeg ly epa :oedl l`y Ð

.`edàúúòîù êðä ïì àðøéäðepl zdben Ð

,lbrnd ipeg ly eiiga depcnl eli`k ef dreny

.dti dti epl dibne epl dwxtn didyåà
àúåúéî åà àúåøáçixagk `kd opiqxb `le Ð

dyrn iab ,(a,fh) `xza `aaa `l` ,aei`c

ceak ea oibdep mc` ly eixiag oi` m` ,aei`c

dligzakjpd meyn inp i` .zeniy el gep Ð

.epixtqa aezk `l ipeixaàøáãá ÷éôøxcer Ð
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n miyxec,'ízòa'ecxiy,úBúaL éìéìáe úBiòéáø éìéìaoi` f`y §¦¨§¥¥§¦¦§¥¥©¨
izya s`e .df onfa mdizan mi`vei miyp` oi`y ,minyba dgxih

,d`eazd ginvdl miwitqn el` zelilïa ïBòîL éîéa eðéöî ïkL¤¥¨¦¦¥¦§¤
íéîLb íäì eãøiL ,çèLwxãò ,úBúaL éìéìáe úBiòéáø éìéìa ¨©¤¨§¨¤§¨¦§¥¥§¦¦§¥¥©¨©

pLíéhç eNòmilecbkizy xeriyúBéìk,lecb xey lyíéøBòNe ¤©£¦¦§§¨§¦
eøøöå ,áäæ éøðéãk íéLãòå ,íéúéæ éðéòøâkexv`e exyw -íäî §©§¦¥¥¦©£¨¦§¦¨¥¨¨§¨§¥¤

òéãBäì ,úBøBãì àîâecmdlíøBb àèçä änkonfay ,rtyd lhal §¨§§¦©©¨©¥§¥
,zkxazn d`eazd dzid mewn ly epevx eyryøîàpLd dinxi) ¤¤¡©

(dkeðéöî ïëå .'íkî áBhä eòðî íëéúåàhçå älà ehä íëéúBðBò'£¥¤¦¥¤§©Ÿ¥¤¨§©¦¤§¥¨¦
eéäL ,ñBãøBä éîéal`xyiLc÷nä úéa ïéðáa ïé÷ñBòexzqy - ¦¥§¤¨§¦§¦§¨¥©¦§¨

,epnn dti oipa epae `xfr ly epipaäìéla íéîLb ïéãøBé eéäåonfa §¨§¦§¨¦©©§¨
e ,dfa ewqr `ly,änçä äçøæå íéáòä eøftúðå çeøä äáLð øçîì§¨¨¨§¨¨©§¦§©§¤¨¦§¨§¨©©¨

eòãéå ,ïzëàìîì íòä eàöéådlila `weec minyb cixed 'dy jkn §¨§¨¨¦§©§¨§¨§
,mzk`lnl rixtn df oi`yk.íäéãéa íéîL úëàìnL¤§¤¤¨©¦¦¥¤

:dpyna epipy.'åëå ìbònä éðBçì eçìML äNòî©£¤¤¨§§¦©§©¥
áBø àöé úçà íòt ,ïðaø eðzycegeçìL ,íéîLb eãøé àìå øãà ¨©¨¨©©©©¨¨£¨§Ÿ¨§§¨¦¨§

ìbònä éðBçìmiyrn lrae lecb ciqg ezeida ezlitza eghay §¦©§©¥
,miaehäâeò âò .íéîLb eãøé àìå ìltúä ,íéîLb eãøéå ìltúä- ¦§©¥§¥§§¨¦¦§©¥§Ÿ¨§§¨¦¨¨

dberk dlebr dxeydëBúa ãîòå,àéápä ÷ewáç äNòL Cøãk , §¨©§¨§¤¤¤¨¨£©©¨¦
øîàpL(` a wewag),'Bâå 'øBöî ìò äávéúàå äãîòà ézøîLî ìò' ¤¤¡©©¦§©§¦¤¡Ÿ̈§¤§©§¨©¨§

aiyiy cr epnn fefi `ly xn`e ,ea ayie mixeq` zia oirk dyry
e .ezl`y lr 'd eløîàlbrnd ipegéða ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôìE ¨©§¨¨¦¤¨¨¤

éìò íäéðt eîNiptn ,mxear lltzdlúéa ïák éðàL`veie qpkpy ¨§¥¤¨©¤£¦§¤©¦
epevxk xiczéðôìãò ïàkî ææ éðéàL ,ìBãbä EîLa éðà òaLð ,E §¨¤¦§©£¦§¦§©¨¤¥¦¨¦¨©

éða ìò íçøzLE.minyb ecxieïéôhðî íéîLb eìéçúäcxil - ¤§©¥©¨¤¦§¦§¨¦§©§¦
.zehrn zetihaúeîð àìå Eeðéàø ,éaø ,åéãéîìz Bì eøîàmivtg - ¨§©§¦¨©¦§¦§Ÿ¨

,minybd zxivr zngn arxa zenl `le jze`xl ep`eðà ïéneãîk¦§¦¨
ïéãøBé íéîLb ïéàLginvdle dnc`d zeexdlàlàickøézäì ¤¥§¨¦§¦¤¨§©¦

EúòeáL.jnewnn fefz `lyøîàipeg,'d iptlézìàL Ck àì §¨§¨©Ÿ¨¨©§¦
,minyb izywiaykàlàywal izpeekzdïéçéL úBøBa éîLb ¤¨¦§¥¦¦

,úBøòîejk ywiayke .m`lnnd ax myb xnelkóòæa eãøé] §¨¨§§©©
,[wfegaätèå ätè ìkL ãòdzidíéîëç eøòéLå ,úéáç ét àìîk ©¤¨¦¨§¦¨¦§Ÿ¦¨¦§¦££¨¦

î äúeçt ätè ïéàLxeriyàìå Eeðéàø ,éaø ,åéãéîìz Bì eøîà .âBl ¤¥¦¨§¨¦¨§©§¦¨©¦§¦§Ÿ
úeîð,el` srf inybníéîLb ïéàL eðà ïéneãîkelldàlà ïéãøBé ¨¦§¦¨¤¥§¨¦§¦¤¨

àlà ,ézìàL Ck àì ,åéðôì øîà .íìBòä ãaàìywal izpeekzd §©¥¨¨¨©§¨¨Ÿ¨¨©§¦¤¨
.äáãðe äëøa ïBöø éîLbf`eøäì íòä ìk eìòL ãò ,ïð÷éúk eãøé ¦§¥¨§¨¨§¨¨¨§§¦§¨©¤¨¨¨¨§©

íéîLbä éðtî úéaä.mikenpd zenewnd z` e`lnyBì eøîà ©©¦¦§¥©§¨¦¨§
,eicinlzíäì eëìéå ìltúä Ck ,eãøiL zìltúäL íLk ,éaø©¦§¥¤¦§©©§¨¤¥§¨¦§©¥§¥§¨¤

.mieaix z` leaql mileki eppi`yïéàL ,éðìae÷î Ck ,íäì øîà̈©¨¤¨§§©¦¤¥
äáBhä áBø ìò ïéìltúîmle` ,mlerl rtyez `ly,ïk ét ìò óà ¦§©§¦©©¨©©¦¥

äàãBä øt él eàéáä,daehd aex lr zecedl,äàãBä øt Bì eàéáä ¨¦¦©¨¨¥¦©¨¨
eåéìò åéãé ézL Cîñ,minly eaixwde d`ced xac xn`eåxg`l wx ¨©§¥¨¨¨¨§

okn,íéøönî úàöBäL ìàøNé Enò ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà̈©§¨¨¦¤¨©§¦§¨¥¤¥¨¦¦§©¦
ïéìBëé ïðéàcenrlíäéìò zñòk ,úeðòøet áBøa àìå äáBè áBøa àì ¥¨§¦Ÿ§¨§Ÿ§§¨¨©§¨£¥¤

,e`hgyk xacnaãBîòì ïéìBëé ïðéàjci`ne ,jqrk iptazòtLä ¥¨§¦©£¦§©§¨
äáBè íäéìò,miqip cere ond zcixiaãBîòì ïéìBëé ïðéàaex ipta £¥¤¨¥¨§¦©£

eilya didy itk ,rtyd(bl `i xacna)jxca l`xyia bdpz okle ,
e ,zrvennéðôlî ïBöø éäéíìBòa çåéø àäéå íéîLbä e÷ñtiL E §¦¨¦§¨¤¤¦¨§©§¨¦¦¥¤©¨¨

.zeixalíòä eàöéå ,änçä äçøæå ,íéáòä eøftúðå çeøä äáLð ãiî¦¨¨§¨¨©§¦§©§¤¨¦§¨§¨©©¨§¨§¨¨
úBiøèôe ïéäîk íäì eàéáäå ,äãNìercie ,minybd zegln egnvy ©¨¤§¥¦¨¤§¥¦¦§¦

.dkxa inyb eidy
:dyrnd jyndçèL ïa ïBòîL Bì çìL,lbrnd ipegléðBç àìîìà ¨©¦§¤¨©¦§¨¥¦

äzà,lecb mc` dz`yéìò éðøæBb,éecéð E`l' dlrn itlk zghdy ©¨§©¦¨¤¦
,mrh cere .axd ceak lr micpne ,'izl`y jkeléàLeidíéðLel` ¤¦¨¦

eäiìà éðLk`iapdíéîLb úBçzônLeideäiìà ìL Bãéaraype ¦§¥¥¦¨¤©§¥§¨¦§¨¤¥¦¨
minyb ecxi `ly(` fi '` mikln)ike ,ìò ìlçúî íéîL íL àöîð àìŸ¦§¨¥¨©¦¦§©¥©

,Eãédzr s`e ,dlhal dzid edil` zreay e` jzreay ixdy ¨§
.mkzreayk `ly rayp xg` wicv `ny,Eì äNòà äî ìáàoi`y £¨©¤¡¤§

iptn jzecplàhçúî äzàLobedk `ly bdpzne `heg -éðôì ¤©¨¦§©¥¦§¥
íB÷näepnn ywaneðBöø Eì äNBòååéáà ìò àhçúnL ïák ,E ©¨§¤§§§§¥¤¦§©¥©¨¦

ïénça éðöçøì éðëéìBä ,àaà ,Bì øîBàå ,BðBöø Bì äNBòå,ekilene §¤§§¥©¨¦¥¦§¨£¥¦§©¦
ïðBöa éðôèL,ekileneíéðBnøå íé÷ñøôà ,íéã÷L ,íéæBâà él ïz ¨§¥¦§¥¥¦¡¦§¥¦£©§§¦§¦¦

éìòå ,Bì ïúBðåøîBà áeúkä E(dk bk ilyn)éáà çîNé'ìâúå Enàå E §¥§¨¤©¨¥¦§©¨¦§¦¤§¨¥
,'EzãìBé,l`xyi zqpk ef 'jn`' ,minyay jia` `ed 'jia`' ©§¤

.en`e eia` md 'jzclei'e
:eiyrn lr lbrnd ipeg z` egay day ztqep `ziixa,ïðaø eðz̈©¨¨

ì éða eçìM äîúéæbä úkLxnel [oixcdpq]ìbònä éðBçìxg`l ©¨§§¥¦§©©¨¦§¦©§©¥
miweqtd exn`p jilr ,ecxie minybd lr lltzdy(lÎgk ak aei`),

éëøc ìòå Cì í÷éå øîBà øæâúå',øBà dâð EdeB xn`Ye EliRWd iM §¦§©¤§¨¨¨§©§¨¤¨©¦¦§¦©Ÿ¤¥¨
,'LiRM xaA hlnpe iwp i` hNni ,rWFi mipir gWeøîBà øæâúå'mwie §©¥©¦¦©§©¥¦¨¦§¦§©§Ÿ©¤§¦§©¤§¨¨

y epiid 'Klähîlî zøæb äzà,minyb ecxiyàeä Ceøa LBãwäå ¨©¨¨©§¨¦§©¨§©¨¨
éëøc ìòå' ,äìòîlî Eøîàî íéi÷î'øBà dâð Ey epiidìôà äéäL øBc §©¥©£¨§¦§©§¨§©§¨¤¨©¤¨¨¨¥

,minybd zxivr lr xrv aexnzøàäminybd zcixiaEúlôúa ¥©§¨¦§¦¨§
.jk lr'äåb øîàzå eìétLä ék'y epiid,ìôL äéäL øBceidy ¦¦§¦©Ÿ¤¥¨¤¨¨¨¥

,miltye mihren minybd,Eúlôúa Bzäaâä,wfega minyb ecxiy ¦§©§¦§¦¨§
'òéLBé íéðéò çLå'y epiidçML øBceipir lityde stk -BðBòalr §©¥©¦¦©¤©©£

,srfa minybd zcixi iciEúlôúa BzòLBäecxiy ,dzind on ©§¦§¦¨§
.raey el z`ade dkxa inyb'é÷ð éà èlîé'y epiidäéä àlL øBc §©¥¦¨¦¤Ÿ¨¨

é÷ðz` etivdy s` minybd zwqtdl i`kf did `le ,zexiarn ¨¦
,mlerdEúlôúa Bzèlî,minybd ewqtpeétk øBáa èìîðå''Eepiid ¦©§¦§¦¨§§¦§©§©¤

yéãé äNòîa Bzèlîïéøeøaä Ejici zknqe d`ced xt z`ady ¦©§§©£¥¨¤©§¦
.eilr

:lbrnd ipega sqep dyrn÷écö BúBà ìL åéîé ìk ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨¨¨¤©¦
ìò øòèöî äéäyexitäæ àø÷îzepy miray xg` lr xn`py ¨¨¦§©¥©¦§¨¤

laa zelb(` ekw mildz)eðééä ïBiö úáéL úà 'ä áeLa úBìònä øéL'¦©©£§¤¦©¦¨¦
,'íéîìçke ,melgk zi`xp didz zelbd xnbizy xg`ly,øîàixd §Ÿ§¦¨©

e ,dpiya `ed melgàîìça ïéðL ïéòáL íééðc àkéà éîokzi ike - ¦¦¨§¨¥¦§¦§¦§¤§¨
.zetivxa dpy miray melgle oeyilàçøBàa ìæà äåä ãç àîBé- ¨©£¨¨©§§¨

,jxca ipeg jld cg` meiàáeøç òèð äåäc àøáb àeääì dééæç- ©§¥§©©§¨©£¨¨©¨¨
.miaexg ur rhepd cg` mc` d`xedéì øîà,ipegänk ãò éàä ¨©¥©©©¨

ïéòè ïéðL.zexita oerh didi df ury cr ekyni mipy dnk -øîà §¦¨¦¨©
ïéðL ïéòáL ãò ,déì.dpy miray -úééçc Cì àèéLt ,déì øîà ¥©¦§¦§¦¨©¥§¦¨¨§¨¥

ïéðL ïéòáLgxeh dz`y dpy miray digzy jl heyt ike - ¦§¦§¦
.df ur rehpl,[àøáb] éàä ,déì øîà,ip` xnelkàáeøça àîìò ¨©¥©©§¨¨§¨§¨¨

dézçkLàmivrd z` elzy izea`y ,mlera miaexg iz`vn - ©§©§¥
e ,ixearéàøáì énð éìúL éúäáà él éìúLc éëéä ékelzyy myke - ¦¥¦§¨§¥¦£¨¨©¨§¦©¦¦§©

jk xg` .ipal lzey ip` mb jk ,izea` iléøk à÷ áéúéàzôéø C- ¨¦¨¨¦¦§¨
e ,zt lk`e ipeg ayiàzðéL déì àúàeíéðdpiy eilr dltp - ¨¨¥¦§¨¦

,mcxpeàúépeLî déì àøcäàe ,rlq oy eizeaiaq dzlr -éqkéà ©§§¨¥§¦¨¦©¥
àðéòî,mc` ipa lyíéðåoyi jke -àeääì dééæç í÷ ék .ïéðL ïéòáL ¥¥¨§¦¦§¦§¦¦¨©§¥§©

eäééðéî èwìî à÷ äåäc àøábhwln cg` mc` d`x mwyk - ©§¨©£¨¨§©¥¦©§
.ur eze` iaexgndéì øîà,ipegdézìúLc àeä zàdz` m`d - ¨©¥©§¦§©§¥

,elzyy df `edàðà déøa øa ,déì øîà.lzeyd ly epa oa ip` - ¨©¥©§¥£¨
,déì øîàmiray mzginv onfe ,miaexg xak `ived urdy jkn ¨©¥

,dpyéîééðc dpéî òîLizpyiy gken -.ïéðL ïéòáLokeàæç §©¦¨§©§¦¦§¦§¦£¨
éëîø éëîø déì àãéìééúàc déøîçìzray ,ezxeng z` d`x - ©£¨¥§¦§§¦¨¥©§¥©§¥

icle xnelk ,mixcr mixcr el eclep dzre ,zxaern dzid mcxpy
.el` lk z` ecilede eilr d`ae xkf dcliy ,zecle

:dyrnd meiqdéúéáì ìæàe ezial ipeg jld -eäì øîàipal - ¨©§¥¥¨©§
,eziaíéi÷ éî ìbònä éðBçc déøa.miiw lbrnd ipeg ly epa m`d - §¥§¦©§©¥¦©¨

àúéà déøa øa àúéì déøa ,déì eøîà.miiw epa oa j` ,eppi` epa - ¨§¥§¥¥¨©§¥¦¨
,ìbònä éðBç àðà ,eäì øîàeeäeðîéä àì.[edepin`d]úéáì ìæà ¨©§£¨¦©§©¥Ÿ¥§¨©§¥

,Løãnäeïðaøì eäðéòîLmy eidyïéúzòîL ïøéäð ,éøîà÷c- ©¦§¨©§¦§§©¨¨§¨¨§¦§¦¨§©§¨¦
dxexa epzrenykenàLøãî úéáì ìééò éåä éëc ,ìbònä éðBç éðLa §¦§¥¦©§©¥§¦£¥¨¥§¥¦§¨¨

,yxcnd zial qpkp didyky -ïðaøì eäì eåäc àéLe÷ ìkeid ¨§¨£©§§©¨¨
e el miywn÷øôî äåä[dayiin]eäì øîà .eäì,minkgl ipegàðà £¨§¨¥§¨©§£¨
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cvik zeiprz xcq` cenr bk sc ± iyily wxtziprz
íúòá áéúëãoikled mpi`c ,mc` ipal gxeh oi`c ,zezay ililae zeiriax ilila edf Ð

.(a,aiw) migqta ,zlgn za zxb` iptn zeiriax ilila mikxclåðéöî ïëù:xnelk Ð

zaya zelil ipy ly minyba wtiq oi` xn`z `nye.'ek ghy oa oerny inia epivn Ð

åøøöå.exv`e exyw Ðñåãøåä`xza `aaa ,epnn dti oipa dpae ,`xfrc oipa xzq Ð

.(`,c)äâåò`idy dber enk ,dlebr dxey Ð

.dlebr÷å÷áç äùòù êøãëyxtnck Ð

izxnyn lr" wewag zltz ly mebxza

"dcnr`.ayie dyr mixeq`d zia oink Ð

úåîð àìå êåðéàø.zenp `le jze` d`xp Ð

iptn arxa zenp `ly lczyd :`zegipa

.minyb zxivräàãåä øô,eilr zecezdl Ð

onfa ipeg .minly e`iade ,dkinq el dyre

did ziad.úåéøèôå ïéäîë,f"rla u"iilea* Ð

dkxa ly ik ercie minybd gelgln e`viy

.eidäúà éðåç àìîìà.lecb mc`e ÐúåãðìÐ

`l :xn`e mixac gihdy ,axd ceak lr oicpny

.izl`y jkåäéìà éðùë íéðù åéä àìîìàùÐ

ecia minyb ly gztne ,minyb zxivr zxifb

.opiqxb edil` lyììçúî íéîù íù àöîð àì
didi m` 'd ig" rayp edil`y .dinza Ð

"ixac itl m` ik xhne lh dl`d mipyd

cr ff dz` oi`y rayp dz`e ,(fi ` mikln)

.minyb ecxiyêãé ìò ììçúî íéîù íù àöîð
.`ey zreay icil `a df e` dfc ÐàèçúîÐ

.`hege jled ied :xnelk ,`hg oeylúéæâä úëùì.oixcdpq Ðìôà äéäù øåãaexn Ð

.minyb ecxi `ly xrvêúìôúá úòùåä.raey mdilr z`ady ,dzind on Ðåúåà ìù
÷éãö.dfd `xwnd lr xrhvn did lbrnd ipeg Ðúåìòîä øéù.ielir oeyl Ðåðééä

íéîìåçë.dpy miray didy laa zelb dncp melgk Ðàîìçá éðù ïéòáù:dinza Ð

(k)dinlga oipy oiray miipc `zi` inyie Ð

zg` dpiya dpy miray oyi mc`?ïéòáù ãò
ïéðù.`ziinw `pirha `xit oirh `l ÐáéúéÐ

:opiqxb ikd .`ztx jixk `we lbrnd ipegàðà
éì éìúùã éëéä éë ,äéúçëùà àáåøçá àîìò

.éàøáì ìéúùéà éîð àðà ééúäáàäéì àøãäà
àúéðåùî.rlq oy eizeaiaq dzlr Ðéñëéàå

éùðéàã àðéòî.mzd edegky` `le Ðéëîø
éëîø.miipc mipyd el`a zeclee iclee Ð

.ecilede ,dilr `ae xfge ,dzid xkf zxaern

åäì øîàmiw lbrnd ipeg ly epa :oedl l`y Ð

.`edàúúòîù êðä ïì àðøéäðepl zdben Ð

,lbrnd ipeg ly eiiga depcnl eli`k ef dreny

.dti dti epl dibne epl dwxtn didyåà
àúåúéî åà àúåøáçixagk `kd opiqxb `le Ð

dyrn iab ,(a,fh) `xza `aaa `l` ,aei`c

ceak ea oibdep mc` ly eixiag oi` m` ,aei`c

dligzakjpd meyn inp i` .zeniy el gep Ð

.epixtqa aezk `l ipeixaàøáãá ÷éôøxcer Ð

.dcya
àì
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"ízòa"¯eðéöî ïkL .úBúaL éìéìáe úBiòéáø éìéìa §¦¨§¥¥§¦¦§¥¥©¨¤¥¨¦
éìéìa íéîLb íäì eãøiL ,çèL ïa ïBòîL éîéa¦¥¦§¤¤©¤¨§¨¤§¨¦§¥¥
úBéìëk íéhç eNòpL ãò ,úBúaL éìéìáe úBiòéáø§¦¦§¥¥©¨©¤©£¦¦¦§¨
eøøöå .áäæ éøðéãk íéLãòå íéúéæ éðéòøâk íéøBòNe§¦§©§¦¥¥¦©£¨¦§¦§¥¨¨§¨§
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תענית. סדר תעניות אלו - פרק שלישי דף כג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      רש"י

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

détà eäì øañà àìå.llk eipt mdl xiaqd `l -àéðôazeptl - §Ÿ©§©§©¥§©§¨
,axréáéö èwðî äåä ék,ezial jlede mivr hwln didyk -àøc ¦£¨§©¥¦¥¨¨

àôúk ãça àøîe éáéö,zg`d etzka xcrne mivr `yp -åz` ¦¥¨¨§©©§¨§
dàôúk ãça àîéìâe ,dipyd etzka -éðàñî íééñ àì àçøBà dìeë §¦¨§©©§¨¨§¨Ÿ¨¥§¨¥

wxe ,eilrp lrp `l jxcd lke -déðàñî íééñ àiîì éèî ék- ¦¨¥§©¨¨¥§¨¥
.eilrp lrp mkeza xearl jixv dide minl ribdykàèî ék¦¨¨

éâéäå éîæéäì,mipwxae mivewl ribdyk -déðîì eäðéìcdiabd - §¦§¥§¦¥§¦§§¨¥
.rxwi `ly etizk lr ecbadétàì eäúéáã à÷ôð àúîì àèî ék¦¨¨§¨¨©§¨§¦§§©¥

àèMwéî ék`idyk eipt lawl ezy` d`vi xirl ribdyk - ¦¦©§¨
.mihiykza zhyewnøãäå àLéøa eäúéáã úìò déúéáì àèî ék¦¨¨§¥¥©©§¦§§¥¨§£©

eäéà ìééò`ed jk xg`e dligza ezy` dqpkp ezial ribdyk - ¨¥¦
,qpkpïðaø éìééò øãäåeelzdy minkgd eqpkp okn xg`l wxe - §¨©¨§¦©¨¨

qpkpy xg`l .eil`éøëå áéúéàzôéø C,mgl lk`e eziaa ayi - ¨¦§¨¦¦§¨
eëeøk ez ïðaøì eäì øîà àìå,inr elki` e`ea -é÷eðéì àzôéø âìô §Ÿ¨©§§©¨¨§¨©¦§¨¦¥

,eiclil mgld on wligyke -éøz àøèeæìe àãç àLéM÷ìepal - §©¦¨£¨§§¨§¥
dcerqd xg`l .mizy ohwle zg` dqext ozp lecbddì øîà̈©¨

eúà à÷ àøèéî íeMî ïðaøc àðòãé ,eäúéáãìe`ay ip` rcei - ¦§¦§¨©§¨§©¨¨¦¦§¨¨¨
okle ,myb cxiy lltz`y ipnn ywal minkgdàøbéàì ÷qéð- ¦©§¦¨¨

bbd ziilrl dlrpéîçø éòaéðå,'d z`n mingx ywape -øLôà §¦¨¥©£¥¤§¨
évøîcdvxzi ile` -àeä Ceøa LBãwäepzlitzl,àøèéî éúééå §¦©¥©¨¨§¥¥¦§¨

ïéLôðì àúeáéè ÷éæçð àìåep`y oeiky ,jka epinvrl daeh - §Ÿ©§¦¦¨§©§¦
.ecxi epzlitz zngny erci `l diilra milltznàøbéàì ewñ- ©§¦¨¨

e ,bbl elràúéåæ àãça éäéàå àúéåæ àãça eäéà í÷`ed cnr - ¨¦©£¨¨¦¨§¦¦©£¨¨¦¨
'd rny .minyb ecxiy exizrde ,zxg` ziefa ezy`e zg` ziefa

e ,mzlitzleäúéáãc àúéåæ Cäî éððò ÷elñ íéã÷elr mipprd - ¨¦¨£¨¥¥©¨¦¨¦§¦§
dzprp `idy ,minyb ecixede ezy` dcnry cvd on dligz

.dligz
:dyrnd jyndúéçð ék,bbd on cxiyk -eäì øîàdiwlg `a` ¦¨¦¨©§

,minkglïðaø eúà éànà.minkgd e`a recn -éøcL ,déì eøîà ©©¨©¨¨¨§¥©©¥
àøèéîà éîçø éòaéîì øîc éaâì ïðaø ïìjil` minkg epegly - ¨©¨¨§©¥§©§¦¨¥©£¥©¦§¨

.minybd lr lltzzy ywaléøöä àlL íB÷nä Ceøa ,eäì øîàC ¨©§¨©¨¤Ÿ¦§¦
,äi÷ìç àaàì íëúà.myb zcxl lgd xak mkzywa mcewyeøîà ¤§¤§©¨¦§¦¨¨§

àúàc àeä øî úîçî àøèéîc ïðéòãé ,déìmybdy ep` mircei - ¥©§¦©§¦§¨¥£©©§¨¨
,jzlitz zngn `aïì àäéîúc éléî éðä øî ïì àîéì àlàx`ai - ¤¨¥¨¨©¨¥¦¥¦§¦¨¨

.epl midenzd mixac dnk axd epl
,edel`y :eizeaeyze mdizel`y el`eøîì àðáéäé ék àîòè éàî©©£¨¦¨¦§¨§©

détà øî ïì øañà àì àîìLdcya jnelya epl`yyk recn - §¨¨Ÿ©§©¨©©¥
.jipt epl zxaqd `léàåä íBé øéëN ,eäì øîàmei xiky iziid - ¨©§§¦£©

,dcyd lra lv`øbtéà àì àðéîàåi`yx ipi`y izxn`e - ©£¦¨Ÿ¤©©
,edel`y cer .mkl aiydl izk`lnn lhazdlàøc àîòè éàîe©©£¨¨¨

détúk ãçà àîéìâe détúk ãçà éáéö øîz` zagq recne - ©¦¥©©©§¥§¦¨©©©§¥
`le ,dipyd szkd lr `nilbd z`e zg`d jtzk lr mivrd

.j`yn lwdl mivrd zgz `nilbd z` zgpdúélè ,eäì øîà̈©§©¦
éìàL àì éëäìe éìàL éëäì ,äúéä äìeàLdyaell wxe - §¨¨§¨§¨¦¨£¦§¨¦Ÿ¨£¦

,edel`y cer .drxewle mivr dilr gipdl `le ,dizl`yéàî©
íééñ àiîì éèî éëå déðàñî øî íééñ àì àçøBà dleë àîòè©£¨¨§¨Ÿ¨¥©§¨¥§¦¨¥§©¨¨¥

déðàñîzrbdyk wx mzlrpe ,jilrp zlrp `l jxcd lk recne - §¨¥
.mina xearl,eäì øîàaàðéæç àçøBà dleëd`ex jxcd lka - ¨©§¨§¨£¦¨

e ,milrp `la mb zelwzn xdfpe ikxc z` ip`àðéæç à÷ àì àiîá§©¨Ÿ¨£¦¨
lelry bc e` ygp yi `nye ,ikxc z` d`ex ipi` mina j` -

,edel`y cer .ipkypleäðéìc éâéäå éîæéäì øî àèî éë àîòè éàî©©£¨¦¨¨©§¦§¥§¦¥§¦§
déðîì`le ,erxwi `ly jicba zdabd mivewl zrbdyk recne - §¨¥

.mivewa jteb zrivtl zyygäæ ,eäì øîàsebd zrivt -äìòî ¨©§¤©£¤
äëeøà,jk xg`äæåmicbad zrixw -,äëeøà äìòî dðéà`ly £¨§¤¥¨©£¨£¨

.ie`xk mpwzl lke`
,edel`y cerék øîc eäúéáã à÷ôð àúîì øî àèî éë àîòè éàî©©£¨¦¨¨©§¨¨©§¨§¦§§©¦

àèMwéî`idyk jz`xwl jzy` d`vi xirl zrbdyk recn - ¦©§¨
.zhyewn.úøçà äMàa éðéò ïzà àlL éãk ,eäì øîà,edel`y cer ¨©§§¥¤Ÿ¤¥¥©§¦¨©¤¤

ãäå àLéøa àéä àìéiò àîòè éàîdøúáà øî ìééò ørecne - ©©£¨©§¨¦§¥¨§¨©¨¥©©©§¨
,dixg` zqpkp dz`e dligz dqpkp jzy` jzial zqpkpykøãäå§¨©

ïðà ïðéìééòixg` jlil xeq` ixd ,epqpkp ep` okn xg`l wxe - ©§¦©£¨
ezy`(.`q zekxa).él ezé÷ãa àìc íeMî ,eäì øîàmkpi`y - ¨©§¦§Ÿ§¦¦¦

jlil dizgpd `l okle ,mivext e` mixyk mz` m` il miweca
.dxiar icil e`eaz `ny ,mkl jenq

,edel`y ceréøk éë àîòè éàîBúéà ïì øîà àì àzôéø øî C ©©£¨¦¨¦©¦§¨Ÿ¨©¨¥
eëeøk.inr elki`e e`ea epl xn` `l mgl axd lk`yk recn - §

,mdl xn`àzôéø àLéôð àìc íeMîs`e ,ziaa mgl daxd oi`y - ¦§Ÿ§¦¨¦§¨
lr daeh il miwifgn wx milke` mziid `l mkpinfn iziid m`

,izpnfdípça àúeáéè ïðaøa eäa ÷éæçà àì àðéîàåizxn`e - ©£¦¨Ÿ©§¦§§©¨¨¦¨§¦¨
,edel`y cer .mpiga daeh minkg il ewifgi `lyáéäé àîòè éàî©©£¨¨¦

éøz àøèeæìe àzôéø àãç àLéL÷ à÷eðéì øîlecbl zzp recn - ©¦¨©¦¨£¨¦§¨§§¨§¥
.xzei daexn lecbd zlik` ixd ,mizy ohwle zg` mgl zqext

àúéáa éà÷ éàä ,eäì øîàeciae meid lk ziaa `vnp lecbd - ¨©§©¨¥§¥¨
,meid jyna lek`làzLéðk éáa áéúé éàäåmeid lk ayei ohwde - §©¨¦§¥§¦§¨

fege ,eax lv` zqpkd ziaajixv dzr okle ,meid seqa wx x
.xzei lek`l

,edel`y ceràîéé÷ úååäc àúéåæ Cäî éððò ÷eìñ íéã÷ àîòè éàîe©©£¨¨¦¨£¨¥¥©¨¦¨§£©©§¨
déãéc àððòì øîc eäúéáãezy` cvn dligz mipprd elr recne - §¦§§©©£¨¨¦¥

,xzei dax dzekf ,mdl aiyd .ecivn elr okn xg`l wxeíeMî¦
àúéáa àçéëL àúzéàc,meid lk ziaa dievn dy`dy -àáäéå §¦§¨§¦¨§¥¨§©£¨

éiðòì àzôéø,miiprl mgl zpzepe -äúééðä àáøwîezpzepe - ¦§¨©£¦¥¦¨§¨£¨¨©
,daexw mz`pde mda gexhl mikixv mpi`y lk`n ixac miiprl

å]eli`déúééðä àáøwî àìå àæeæ [àðáéäé àðàmiiprl ozep ip` - §£¨¨¦§¨¨§Ÿ¦¨§¨£¨¨¥
ea zepwle gexhl mdilr ixdy ,daexw ez`pd oi`y sqk wx

.lke`énð éàmeyn ,xg` mrhn dax dzekfy okzi mb e` -eäðä ¦©¦©§
ïúeááéLa eåäc éðBéøéaexcy zevx` inre mixea mze` - ¦§¥£©§¦§¨

,epizepkyaeúeîéìc éîçø éòa [àðà]mingx izywa ip`e - £¨¨¥©£¥§¥
,`ehgl ewiqtie ezeniyàzáeéúa eøcäéìc éîçø àéòa àéäå- §¦¨£¨©£¥§¦§§¦§§¨

,eigie daeyza exfgiy mingx dywiaeøãäàå]exfg ok`e - §©£¨
daeyza,[s` l`xyi lr 'd mgix dzekfa ,dcn cbpk dcne

.dligz dcivn mipprd elr okle ,e`hgy
:lbrnd ipeg ly eckpa sqep dyrnéðBçc dézøa øa àaçpä ïðç̈¨©¤§¨©§©¥§¦

äåä ìbònä,lbrnd ipeg ly eza oa did -éøèöî ékàîìò C ©§©¥£¨¦¦§§¦¨§¨
àøèéîì,xhnl jixv mlerd didyke -éác é÷eðé ïðaø éøãLî eåä §¦§¨£§©§¦©¨¨§¥§¥

déaâì áøzia ly zewepiz eil` migley minkg eid -xxerl oax ©§©¥
,ezlitza oiekziy eingxdéîéìâ éìetéLa déì éè÷ðåmiclid eide - §¨§¦¥§¦¥§¦¥

,eicba ileya mifge`àøèéî ïì áä ,àaà àaà ,déì eøîàå`ad - §¨§¥©¨©¨©¨¦§¨
f`e .myb epläNò ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì øîà̈©¦§¥©¨¨¦¤¨£¥

àøèéî áéäéc àaà ïéa ïéøékî ïéàL elà ìéáLaa` `edy 'd - ¦§¦¥¤¥©¦¦¥©¨§¨¦¦§¨
,myb ozepdàøèéî áéäé àìc àaàìmyb zzl leki epi`y a`l - §©¨§Ÿ¨¦¦§¨

lekiy minyay mdia`k ip`y mixeaqy xnelk ,opg ip` `edy
:`xnbd zx`an .myb cixedldéì éø÷ éànàå`xwp did recne - §©©¨¥¥

Bîöò àéaçî äéäL éðtî ,àaçpä ïðçeicbaaàqkä úéáajezn ¨¨©¤§¨¦§¥¤¨¨©§¦©§§¥©¦¥
.ezeripv

:minybd lr mzlitza minkgd oia weligà÷éøæ éaø déì øîà̈©¥©¦§¦¨
ìáác éãéñçì ìàøNéc àòøàc éôéwz ïéa [äî] éæç àz ,àøôñ áøì§©©§¨¨£¦©¥©¦¥§©§¨§¦§¨¥©£¦¥§¨¤
minkgl l`xyi ux`ay mitiwzd minkgd oia dn d`xe `a -

c ,laa ly miciqgdìáác éãéñçmdyäåä ék ,àcñç áøå àðeä áø £¦¥§¨¤©¨§©¦§¨¦£¨
éøèöîàøèéîì àîìò Cxhnl jixv mlerd didyk -éðkéð ,éøîàó ¦§§¦¨§¨§¦§¨¨§¦¦©¦

éîçø éòaéðå éããämingx ywape cgi sq`zp -évøéîc øLôà £¨¥§¦¨¥©£¥¤§¨§¦©¥
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zlw 'd oYIe 'd l` l`EnW `xwIe ,'ebe mFId miHg xivw `Fld'£§¦¦¦©©¦§¨§¥¤©¦¥ŸŸ
,xivwd zrae cal lltzdy s` cin dprpy ,'`Edd mFIA xhnE¨¨©©
minybd zr dzry s` ,mingx ywal ilr elihdy ip` eli`e
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,ä÷éãa äëéøö äôeb ìk ïéà úBôém` j` ,`ed dti i`ceyäéðéò ¨¥¨¨§¦¨§¦¨¥¤¨
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äìBMä :ìàeîL øîà" :ñéøb à÷c déòîL ãç àîBé¨©§¨¥§¨¨¥¨©§¥©¤
øîà ."áéiç ,òìñk Ba LáiL ïåék ,úaLa íiä ïî âc̈¦©¨§©¨¥¨¤¨©§¤©©¨£©
øáñ àìå" :déì øîà ."åéøétðñ ïéáe :øî àîéìå" :déì¥§¥¨¨¥§©¦¨£©¥§¨¨©
øîà "?døîà ïéáà éaø ïa éñBé éaø àéääc øî dì̈¨§©¦©¦¥¤©¦¨¦£¨¨£©
éñBé éaøc dén÷ åàìå" :déì øîà ."eäéð àðà" :déì¥£¨¦£©¥§¨©¥§©¦¥
øîà ."ïéä" :déì øîà "?øî çéëL äåä úø÷eé ïîc§¦§©£¨§¦©¨£©¥¥£©

àì dézøa ìòå déøa ìòc àøáb" :déì øîà "?àëä àúàå øî dé÷áL àîòè éàîe" :déì¥©©£¨§©¥¨©£¨¨¨£©¥©§¨§©§¥§©§©¥¨
"?ñééç éëéä éãéc éìò ,ñç,eäì dâð .àøáãa éøéâà déì éøâà eåä ãç àîBé ?àéä éàî déøa ©£©¦¦¥¦¨¥§¥©¦¨©¨¨§¦¥£¦¥§©§¨¨©§

,äðàz" :øîà .àúðéàú éúez éáúé eåä "!ïðéôk" :déøáì déì eøîà .àzôéø eäì éúééà àìå§¨©§¥§¦§¨£©¥¦§¥¨¥©¨¨§¦¥§¥§¨£©§¥¨
éúBøét éàéöBä !äðàzøîà ,deáà àúà éëäå éëäcà .eìëàå ,e÷étà ."àaà éìòBt eìëàéå ,C §¥¨¦¦¥©¦§Ÿ§£¥©¨©¦©£©©§¨¦§¨¦£¨££©

eøîà ."éàâñc àeä àzLä ãòå ,àðçøè äåönà àðäâðc éàäc ,eëéézòãa eè÷ðéz àì" :eäì§¨¦§§§©§©§§©§¨©£¨©¦§¨¨©§¨§©¨§¨¦§©£¨
äåä éëäå éëä" :eøîà "?àëéäî" :eäì øîà "!Cøa ïòaNàc éëéä ék ,CòaNéì àðîçø :déì¥©£¨¨¦§¨¨¦¥¦§©§¨¨§¨£©§¥¥¨£©¨¦§¨¦£¨
óñàé ;dpîæa àlL äéúBøét äðàz àéöBäì êðB÷ úà zçøèä äzà ,éða" :Bì øîà ."äNòî©£¤¨©§¦©¨¦§©§¨¤§§¦§¥¨¥¤¨¤Ÿ¦§©¨¥¨¥

."Bpîæa àlLàøáb àeääì àéæç ãç àîBé .éôBé úìòa àzøa déì àéåä ?àéä éàî dézøa ¤Ÿ¦§©§©¥©¦¨§¨¥§©¨©£©¦¨©¨§¨§©©§¨
,éúéëæ àì dç÷Bìì íà ,éaø" :déì øîà "?éàä éàî" :Bì øîà .dì éæç à÷å àöeäa àéøk©§¨§¨§¨¨¥¨¨©©©£©¥©¦¦§§¨Ÿ¨¦¦

éøôòì éáeL .àúééøáì eäì zøòöî à÷ ,éza" :dì øîà "?äkæà àì dúBàøìeìLké ìàå ,C ¦¨Ÿ¤§¤¨©¨¦¦¨§©©©§§§¦§¨¨¦©£¨¥§©¦¨§
éadì éøcLî eåä àzøeàì ,àîBé ìk dì éøâà eåäãk ,àøîç àeää déì àéåä ."íãà éða C ¦§¥¨¨¨§¨¥©£¨¨¦§¨¨§¦¨¨¨§§¨¨§©§¦¨

àâeæ eLðéà ãç àîBé .àéúà àì ,dì éøöa Bà dì eôè éàå .døî éáì àéúàå ,dabà døâà©§¨©©¨§¨§¨§¥¨¨§¦¨¨¨§¦¨Ÿ¨§¨¨©¦§¨
.äìæà øãäå ,dpéî eäðeì÷Lc ãò äìæà àìå ,dìò éìcðñceæç eåä ãk àzøéa Léà øæòìà §©§¨¥£¨§¨¨§¨©§¨§§¦¨©£©¨§¨¤§¨¨¦¦§¨©¨¨

÷éìñ äåä ãç àîBé .eäì áéäé déab äåäc éàî ìëc ,dépéî eLè eåä ,ä÷ãö éàab déì¥©¨¥§¨¨¨¨¦¥§¨©©£¨©¥¨¥§¨©£¨¨¥
ìéøúa èäøe ìæà .dépéî eLè ä÷ãö éàab eäeéæç .dézøáì àéðeãð ïaæéîì à÷eLøîà .eäé §¨§¦§©§§¨¦§©¥¨§©¨¥§¨¨¨¦¥£©§©©§©§£©

ïäL !äãBáòä" :ïäì øîà ."äîBúéå íBúéa" :déì eøîà "?eúé÷ñò éàîa ,eëéúòaLà" :eäì§©§©£¦§©¨§¦£¨¥§¨¦¨¨©¨¤¨£¨¤¥
÷éqàå ,éhéç déì ïáæ ,àæeæ ãç déì Lt .eäì áäéå déãäa äåäc ìk ì÷L ."ézáì ïéîãB÷§¦§¦¦§©¨©£¨©£¥¦©§©¥©¨§©¥¦¥§©¥
ìk" :dì äøîà "?Ceáà éúéià éàî" :dézøáì dì äøîà ,eäúéác éàúà .àáìëàa dééãL©§¥§©§§¨£©§¥§£¨¨¨¦§©¥©©§¦££¨¨¨¨
,éhéç àéìîc àáìëà úæç ,àáìëàc àáa çzôéîì àéúà ."déúéãL àáìëàa ,éúéiàc äî©§©§¦§©§§¨§¦¥¨§¨§¦§©¨¨§©§§¨£©©§§¨§¨§¨¦¥
:déì äøîà ,àLøãî éáì dézøa àìæà .éhéçî àáa çzôéî àìå ,àMãc àøBpéöa à÷ôð à÷å§¨¨§¨§¦¨§©¨§¨¦§©¨¨¦¦¥¨§¨§©¥§¥¦§¨¨£¨¨¥

éìò Lc÷ä ïä éøä !äãBáòä" :dì øîà "!EáäBà Eì äNò äî äàøe àa"ïäa Cì ïéàå ,C Ÿ§¥©¨¨§©§¨©¨¨£¨£¥¥¤§¥¨©¦§¥¨¨¤
."ìàøNé éiðòî ãçàk àlàéúîøä ìàeîMî àkéà änk" :øîà .àøèéî àúà àìå éîçø éòa .àúéðòz øæb äàéNð äãeäé éaø ¤¨§¤¨¥£¦¥¦§¨¥©¦§¨§¦¨§©©£¦¨¨¥©£¥§¨£¨¦§¨¨©©¨¦¨¦§¥¨¨¨¦

ìç "!Ck åéîéa äúìòL éîì Bì éBà !ò÷úð ïkL øBcì Bì éBà !ìàéìîb ïa äãeäéì.àøèéî àúàå ,dézòc L,àúéðòz øæb äàéNð éác ¦¨¤©§¦¥©¤¥¦§©§¦¤¨§¨§¨¨¨£©©§¥©£¨¦§¨§¥§¦¨§©©£¦¨
"!àzøeàî ïìò àðìéa÷ àì àä" :ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déì øîà .eäðéòãBà àøôöì .Lé÷ì Léøìe ïðçBé éaøì eäðéòãBà àìå§¨§¦§§©¦¨¨§¥¨¦§©§¨§¦§£©¥¥¨¦§©¦¨¨¨¨©¥§¨£©¥§¨

."ïðéøøb eäééøúa ïðà" :déì øîà:àéiøáç ïîc àøéòæ àéòLBà eäì àðz .àøèéî àúà àìå ,àúéðòz øæb äàéNð éácíà ,äéäå'" £©¥£©©§©§§©¦©§¥§¦¨§©©£¦¨§¨£¨¦§¨¨¨§©£¨§¥¨§¦©§©¨§¨¨¦
ì äúNòð äãòä éðéòî,úBèeøè äéðéò .ä÷éãa äëéøö dôeb ìk ïéà ,úBôé äéðéòL ïîæ ìk .äéáà úéáa àéäL älëì ìLî .'äââL ¥¥¥¨¥¨¤¤§¨¦§¨¨¨¨§©¨¤¦§¥¨¦¨¨§©¤¥¤¨¨¥¨¨§¦¨§¦¨¥¤¨§

éîð àäc ,dé÷áL" :déúàî éða eäì eøîà .déì eøòöî à÷å ,déøàeöa àøãeñ déì eîøå déãáò eúà ."ä÷éãa äëéøö dôeb ìk̈¨§¦¨§¦¨¨£¨¥§¨¥¨¨§©¨¥§¨§©£¥£©§§¥¨¥§©¥§¨©¦
ì déléî ìëc ïðéæçc ïåék .ïì øòöîãéî déì éøîà àì ,íéîL íeL."eäe÷áL éîð ïezà .déì ïðé÷áLå éàúà àìå ,àúéðòz øæb éaø §©¥¨¥¨§¨¥©§¨¦¥§¨©¦¨¨§¦¥¦¥§¨§¦©¥©©¦§©©¦§©©£¦¨§¨£¨

éàî" :déì øîà .àøèéî àúàå ,"íLbä ãéøBî" .à÷éæ áLðe ,"çeøä áéMî" :øîà .éôìéà éaø dì éøîàå ,àôìéà dén÷ úéçð .àøèéî¦§¨¨¥©¥¦§¨§¨§¦¨©¦¦§©¨©©¦¨©§©¦¨¦©¤¤©£¨¦§¨£©¥©
ðçøè .àzìcáàå àLecé÷ì àøîç déa úéìc à÷éçc àèñe÷a àðøééc" :déì øîà "?CãáBò,àzìcáàå àLecé÷ì àøîç àðéúàå à ¨¨£©¥¨¥§¨§§¨§¦¨§¥¥©§¨§¦¨§©§©§¨¨©§¨§¨¥¨©§¨§¦¨§©§©§¨

."eäééúáBç éãé eäì àð÷étîeáéMî" :øîà .àøeaöc àçéìL dén÷ úéçð .àøèéî àúà àìå ,àúéðòz øæb .àøúà àeääì òì÷éà áø ©¥§¨§§¥¨©§©¦§©§©©§¨§©©£¦¨§¨£¨¦§¨¨¥©¥§¦¨§¦¨£©©¦
éðáì àðéø÷îe ,àðà é÷cøc éø÷éî" :déì øîà "?CãáBò éàî" :déì øîà .àøèéî àúàå ,"íLbä ãéøBî" :øîà .à÷éæ áLðe ,"çeøä̈©§©¦¨£©¦©¤¤©£¨¦§¨£©¥©¨¨£©¥¦§¥©§§¥£¨©§¥¨¦§¥
,eäéépéî déì àðéãçLî ,òLôc ïàî ìëå ,éøååëc àøét éì úéàå .éãéî äépéî àðéì÷L àì ,déì øLôà àìc ìëå .éøézò éðáë éiðò£¦¥¦§¥©¦¥§¨§¨¤§¨¥¨¨§¦¨¦¥¦¥§¦¦¦¨§©§¥§¨©§¨©§©£¦¨¥¦©§

."éø÷å éúàc ãò ,déì ïðéñéiôîe ,déì ïðéøcñîeBèBáç ,ïîçðì deì÷L" :øîà .àøèéî àúà àìå ,éîçø àòa .àúéðòz øæb ïîçð áø §©§¦©¥§©§¦©¥©§¨¥§¨¥©©§¨§©©£¦¨§¨©£¥§¨£¨¦§¨£©§©§©§¨£
ìç ."àòøàì àãeb ïî.àøèéî àúàå ,dézòc Lék äãeäé áø àäå" :déì eøîà .àøèéî àúà àìå ,éîçø éòa .àúéðòz øæb äaø ¦¨§©§¨£©©§¥©£¨¦§¨©¨§©©£¦¨¨¥©£¥§¨£¨¦§¨£©¥§¨©§¨¦

ééeðz ìk äãeäé áøã éðLác ,eäéépéî ïðéôéãò ïðà ,ééeðz íeMî éà ?ãéáòà éàî" :eäì øîà "!àøèéî àúà ,àúéðòz øæb äåä£¨§©©£¦¨£¨¦§¨£©§©©£¥¦¦§¥£©£¦¦©¦©§§¦§¥§©§¨¨§¥
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קצה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc ziprz(ycew zay meil)

déòîL ãç àîBéiy` ax z` oia` xa iqei iax rny -ñéøb à÷c- ¨©©§¥§¨¨¦
,jk dpeye cnel `edyïåék ,úaLa íiä ïî âc äìBMä ,ìàeîL øîà̈©§¥©¤¨¦©¨§©¨¥¨

k Ba LáiLrahn agex,òìñqkxtny cerae qkxtn oiicry s` ¤¨©§¤©
minl dxfg ekilydáéiçxak i`cey ,dnyp zlihp zk`ln meyn ©¨

.zeigl leki epi`déì øîà,oia` xa iqei iaxøî àîéìåxn`ze - ¨©¥§¥¨©
,siqezeåyaiyk `l` l`eny aiig `låéøétðñ ïéamda hyy §¥§©¦¨

xg` mewna yai m` j` ,zenl cnery oniq df wxy oeik ,mina
.xehte ,zeniy i`ce df oi` exeradéì øîà,iy` axdì øáñ àìå ¨©¥§Ÿ¨©¨

øîxeaq jpi` ike -cdrenyd,døîà ïéáà éaø ïa éñBé éaø àéää ©§©¦©¦¥¤©¦¨¦£¨¨
epipy ixde ,enya zxn` `l recne(e"n e"t zea`)yxac xne`d

.mlerl dle`b `ian exne` myaeäéð àðà ,déì øîà`ed ip` - ¨©¥£¨¦
.drenyd lra z` xikfdl il did `l jkle ,oia` iax oa iqei iax

déì øîà,iy` axøî çéëL äåä zø÷Bé ïîc éñBé éaøc dén÷ åàìå ¨©¥§¨©¥§©¦¥§¦©§§£¨§¦©©
.cnele ievn ziid zxwei xird on iqei iax iptl `l ike -déì øîà̈©¥

,oia` xa iqei iax,[ïä] (ïéä).ievn iziid eiptl ok`déì øîàax ¥¨©¥
,iy`àúàå øî dé÷áL àîòè éàîelàëäeze` zafr dn iptne - ©©£¨©§¥©§¨¨¨¨

.o`kl z`aeñç àì dézøa ìòå déøa ìòc àøáb déì øîàmc` - ¨©¥©§¨§©§¥§©§©¥Ÿ¨
,qg `l ezae epa lry zxwei onc iqei iaxkñééç éëéä éãéc éìò- £©¦¦¥¦¨¥

.elv` cenll dvex ipi` jkle ,ilr qegi cvik
lr qg `l eay dyrnd :`xnbd zxxan.àéä éàî ,déøadaiyn §¥©¦

:`xnbdàøáãa éøéâà déì éøâà eåä ãç àîBémixeky milret eid - ¨©£©§¥¥£¦¥§©§¨
,xirl uegny edcya dk`ln zeyrl eleäì dâðmdl xg`zp - ¨©§

meidàzôéø eäì ézééà àìå.lek`l mgl mdl `iad `l oiicre - §Ÿ©§¥§¦§¨
déøáì déì eøîà,my didyïðéôke .epgp` miarx -éúez éáúé eåä ¨§¥¦§¥§¦¨£¨§¥¥

àúðéàz,zexit d`ived `l oiicry dp`z ur zgz miayei eide - §¥§¨
eøîà,oadéúBøét éàéöBä ,äðàz äðàz.àaà éìòBt eìëàéå ,Cok`e ¨©§¥¨§¥¨¦¦¥©¦§Ÿ§£¥©¨

e÷étàzexit e`vi -eìëàå.milretdéëäå éëäcà[miizpia]àúà £¦§¨§©§¨¦§¨¦¨¨
deáàe iqei iax eia` xfg -eäì øîà,milretleè÷ðéz àì £©¨©§Ÿ¦§§

eëéézòãamkl iz`ad `ly lr ipecygze mkzrca efg`z l` - §©§©§
,onfa zepefnd z`àðäâðc éàäcmeyn `ed izxg`zpy dny - §©§¨©§¨

céàâñc àeä àzLä ãòå àðçøè äåönàcry devna izgxhy - ©¦§¨¨©§¨§©©§¨§©¨¦
.dkynp dzrCøa ïòaNàc éëéä ék CòaNéì àðîçø ,déì eøîà- ¨§¥©£¨¨¦§§©¦¥¦§©§§©§¨

.jpa epriaydy itk jriayi 'dàëéäî ,eäì øîàmkl ozp okidn - ¨©§¥¥¨
.lek`leøîà,elBì øîà .äNòî äåä éëäå éëä,epal iqei iax,éða ¨§¨¦§¨¦£¨©£¤¨©§¦

ðB÷ úà zçøèä äzà,dpîæa àlL äéúBøét äðàz àéöBäì E`ly ©¨¦§©§¨¤§§¦§¥¨¥¤¨¤Ÿ¦§©¨
okl ,ok zeyrl `l exn`y minkg ixackóñàéipa,Bpîæa àlL ¥¨¥¤Ÿ¦§©

.epa lr qg `l zxwei onc iqei iaxy `vnpe .did jke
:`xnbd zxxanàéä éàî ,dézøa.eza lr qg `ly dyrnd edn - §©¥©¦
:`xnbd daiynàzøa déì àéåäza el did -,éôBé úìòaeãç àîBé ©§¨¥§©¨©£©¦¨©

àéæçiqei iaxàöeäa àéøk äåäc ,àøáb àeääìawp xzeq didy - ©§¨§©©§¨©£¨©§¨§¨
mivrd xcbadì éæç à÷å.awpd jxc da lkzqne -Bì øîàiax §¨¨¥¨¨©

,iqeiéàä éàî.lkzqn dz` dna -dç÷Bìì íà ,éaø ,déì øîà- ©©¨©¥©¦¦§§¨
o`k zcnerd jza z` z`yl,éúéëæ àìike,äkæà àì dúBàøì Ÿ¨¦¦¦§¨Ÿ¤§¤

.lkzqn ip` dze`xl ickedì øîà,ezal iqei iaxà÷ ,éza ¨©¨¦¦¨
àúéiøáì eäì zøòöî,jitei iptn zeixad z` z` zxrvn - §©©©§§¦§¦¨¨

,mtwez mxviyéøôòì éáeLC,jpnf mcewéa eìLké ìàå.íãà éða C ¦©£¨¥§©¦¨§¦§¥¨¨
.did jke

:zxwei onc iqei iax ly ezelcba dyrn d`ian `xnbdéåädéì à ©§¨¥
àøîç àeää,xeng el did -dì éøâà eåäãkmixkey eidyky - ©£¨¨§©£¨§¦¨

,dk`lnl dze`àúøeàì àîBé ìkaxr zrl mei lk -éøcLî eåä ¨¨§§¨£§©§¥
dabà døâà dì,dab lr dzexiky inc mixkeyd el migley eid - ¨©§¨©©¨

døî éáì àéúàå.dilra zial day dzide -éøöa Bà dì eôè éàå §©§¨§¥¨¨§¦¨¨¨§¦
dì,dzexiky incn exqig e` etiqed m`e -àéúà àìzial ¨Ÿ¨§¨

.dilraäìò éìcðñc àâeæ eLðéà ,ãç àîBélr milrpn bef egky - ¨©¦§¨§©§§¥£¨
,dabäìæà àìådilra zial dkld `le -dpéî eäðeì÷Lc ãòcr - §Ÿ¨§¨©§©§§¦¨

,dpnn milrpnd elhpyäìæà øãäå.dkld jk xg` wxe - §¨©¨§¨
:mkgl rxi`y sqep miqp dyrn d`ian `xnbdLéà øæòìà¤§¨¨¦

dépéî eLè eåä ä÷ãö éàab déì eæç eåä ãk ,àzøéami`ex eidyk - ¦§¨©£¨¥©¨¥§¨¨£¨¦¥
meyn ,eiptn mi`agp eid dwcv i`ab eze`déab äåäc éàî ìëc§¨©©£¨©¥

eäì áéäé`le ,miiprd xear mdl ozep did elv` didy dn lky - ¨¦§
vx.eyekx lk zgwl eì ÷éìñ äåä ãç àîBéàéðeãð ïaæéîì à÷eL ¨©£¨¨¦§¨§¦§©§§¨

dézøáì,di`eyip z`xwl ezal `ipecp zepwl weyl dler did - ¦§©¥
éàab eäeéæçdä÷ãöeeäééøúa èäøå ìæà ,dépéî eLèuxe jld - ©§©¨¥§¨¨¨¦¥¨©§¨©©§©§

mbiydyke ,mdixg`eúé÷ñò éàîa eëézòaLà ,eäì øîà- ¨©§©§©§¦§©©§¦
.miwqer mz` dna il exn`zy ip` mkriayn,déì eøîàmiwqer ¨§¥

ep`dîBúéå íBúéa.m`iydläãBáòä ,ïäì øîà[dreay oeyl]ïäL §¨¦¨¨©¨¤¨£¨¤¥
ézáì ïéîãB÷.oi`eyipd ikxvaeäì áäéå ,déãäa äåäc ìk ì÷L- §¦§¦¦¨©¨©£¨©£¥§¨©§

e ,mdl ozpe `ipecpd jxevl elv` didy dn lk gwlãç déì Lô̈¥©
àæeæeid `ly xg`n mi`abd el exifgdy cg` fef el x`ype - ¨

e ,el miwewféhéç déì ïáæ,mihig df fefa dpwe -dééãL ÷éqàå ¨©¥¦¥§©¦©§¥
àáìëàajk xg` .mihig ly xve`a mwxfe ezial mze` dlrde - §©§§¨

eäúéáã éàúàedézøáì dì äøîà,ezal dxn`e ezy` d`a -éàî £©§¦§¨§¨¨¦§©¥©
Ceáà éúééà.weyd on jia` `iad dn -,éúééàc äî ìk ,dì äøîà ©§¥£¨§¨¨¨©§©§¥

[éãL] (äéúéãù) àáìëàa.wxf xve`a -àáa çzôéîì àéúà §©§§¨¨¦©§¨§¦§©¨¨
àáìëàc` geztl d`a -e ,xve`d zlc zéhéç àéìîc àáìëà úæç §©§§¨£©©§§¨§©§¨¦¥

,mihig elek `lnzdy xve`d z` dz`xe -àøBpéöa à÷ôð à÷å§¨©§¨§¦¨
àLãcoztnay xega ze`vei eidy cr zeax dk mihigd eide - §¨¨

,dxiv aaeq eay zlcdàáa çzôéî àìåzlcd dlki `le - §Ÿ¦§©¨¨
gztidlîaexdézøa àìæà .éhéçeza dkld -,àLøãî éáìeäøîà ¥¦¥©§¨§©¥§¥¦§¨¨¨§¨

déì,dia`l -EáäBà Eì äNò äî äàøe àaxve`d lky ,d"awd - ¥Ÿ§¥¤¨¨§©§
.z`ady mihigd hrnn `lnzdäãBáòä ,dì øîàyïä éøä ¨©¨¨£¨£¥¥

kéìò Lc÷ä,Czepdil xeq`y meyn ,dwcvl `di df sqk ,xnelk ¤§¥¨©¦
,miqp iyrnnïäa Cì ïéàåwlgìàøNé éiðòî ãçàk àlàqpxtznd §¥¨¨¤¤¨§¤¨¥£¦¥¦§¨¥

.dwcvd on
:minybd lr mzlitza minkgd iyrn `iadl zxfeg `xnbdéaø©¦

dàéNð äãeäél`ilnb oax oaiax oaàúéðòz øæbminyb zxivr lr §¨§¦¨¨©©£¦¨
eéîçø éòá,mingx ywiae -àøèéî àúà àìå.minyb ecxi `le - ¨¥©£¥§Ÿ¨¨¦§¨

ìàéìîb ïa äãeäéì éúîøä ìàeîMî àkéà änk ,øîàlcad dnk - ¨©©¨¦¨¦§¥¨¨¨¦¦¨¤©§¦¥
xn`p l`enyay ,il` `iapd l`eny oia yi(giÎfi ai '` l`eny)

zlw 'd oYIe 'd l` l`EnW `xwIe ,'ebe mFId miHg xivw `Fld'£§¦¦¦©©¦§¨§¥¤©¦¥ŸŸ
,xivwd zrae cal lltzdy s` cin dprpy ,'`Edd mFIA xhnE¨¨©©
minybd zr dzry s` ,mingx ywal ilr elihdy ip` eli`e

,iziprp `l ,miaxd mr cgi ziprz izxfbeò÷úð ïkL øBcì Bì éBà©¤¥¦§©
e ,ezlitz zrnyp oi`y dfk `iyp el dpnzpy -äúìòL éîì Bì éBà§¦¤¨§¨

Ck åéîéajezne .dilr lltzdl ie`xy in oi`e dxv einia yiy - §¨¨¨
jkìçdézòc Ldcedi iax lyåf`.àøèéî àúà ¨©©§¥§¨¨¦§¨

:sqep dyrnàúéðòz [øeæb] (øæâ) dàéNð éácexfb `iypd ziaa - §¥§¦¨¨©£¦¨
,minyb zxivr iptn xgnl eprziy xeaivd lr ziprzàìå§Ÿ

eäðéòãBàericed `le -Lé÷ì Léøìe ïðçBé éaøìmdilr elawiy §¦§§©¦¨¨§¥¨¦
wx `l` ,ziprzdàøôöìziprzd mei xweaa -déì øîà .eäðéòãBà §©§¨§¦§¨©¥

àúøeàî ïìò àðìéa÷ àì àä ,ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø`l ixd - ¥¨¦§©¦¨¨¨Ÿ©¦§¨£¨¥§¨
e lenz`n ziprzd z` epilr eplaiwzlitz lltzp `l `ny

.ziprzïðéøøb eäééøúa ïðà ,déì øîàmde mdixg` ep` mixxbp - ¨©¥£¨©§©§§¨¦¨
.lltzdl mileki ep` jkle ,lenz`n ziprzd z` mdilr elaiw

:df oipra sqep dyrnàúéðòz øæb dàéNð éác,minyb zxivr lr §¥§¦¨¨©©£¦¨
àøèéî àúà àìå.minyb ecxiy ziprzd dlired `le -eäì àðz §Ÿ¨¨¦§¨¨¨§

àéiøáç ïîc àøéòæ àéòLBà,daiyiay xirvd `irye` mdl dpy - ©§¨§¦¨§¦©§©¨
xn`p(ck eh xacna)ì äúNòð äãòä éðéòî íà äéäå','äââLipir' §¨¨¦¥¥¥¨¥¨¤¤§¨¦§¨¨

eyxce .mrd ipir mixi`ny dipwf md 'dcrdàéäL älëì ìLî̈¨§©¨¤¦
,äéáà úéáa,`l e` dti dteb m` da mixikn oi`eäéðéòL ïîæ ìk §¥¨¦¨¨§©¤¥¤¨

,ä÷éãa äëéøö äôeb ìk ïéà úBôém` j` ,`ed dti i`ceyäéðéò ¨¥¨¨§¦¨§¦¨¥¤¨
úBèeøè,zeti mpi`e,ä÷éãa äëéøö äôeb ìkze`xn mc`d ipiry §¨¨§¦¨§¦¨

mrd iheyt oi` ,miryx dcrd ipir m`y ,lynpde .elek lr
m`e ,dcrd ipir mdy oeik ,eprp `ly mdl fnxe .dwica mikixv
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äéòîù ãç àîåé,rlqk ea yaic oeik zaya mid on bc dleyd l`eny xn` :qixb `wc iy` axl oia` xa iqei iax dirny cg `nei :`pixg` `pyil .oia` xa iqei iaxl iy` ax Ð

mina ekilyd qkxtn `edy cerae ,ok xg`l qkxtn `edy it lr s`,eixitpq oiae :iqei iax dil xn` .'ek ehgeyd (`,br zay) opzc ,dk`ln a` `idy ,dnyp zlihp meyn aiig Ð

.oibiicd oiyery jxck ,zeigl mina egipde lqd jeza ecvy oebk ,opiwqr dciv xqegn oi`yke .ig `l i`cecäéì øîàxa iqei iax eixitpq oiae i`dc xn dl xaq `le :iy` ax Ð

dxn` oia`?dinyn dil zxn` `l `nrh i`n ,xnelk?.mlerl dle`b `ian exne` mya xac xne`d lkyåéøéôðñ.oda gxety Ðåëééúòãá éì åè÷ðú àì`ly ipecygz l` Ð

.eiykr cr zepefn mkl iz`adéàâñãÐ

.izxgi`e izgxhyàöåäá àéøë äåäãxzeq Ð

.awpd jxc lkzqdl ick ,mivrd xcbäéì øîà
éàä éàî éñåé éáø.o`k oiirn dz` dn Ðåùðéà

.egky Ðåéðôî åùèmi`agzn eid Ð.äãåáòä
.dreay Ðäîåúéå íåúéá.efl df beefl Ð

àáìëà.mihg ly xve` Ðêáäåàyecwd Ð

.`ed jexaìàøùé ééðòî ãçàë àìàmeyn Ð

zepdl mc`l xeq`e ,`ed miqp dyrnc

oiyer m`e :(a,k) lirl xn`ck ,miqp dyrnn

qp el.eizeikfn el oikpn Ðäàéùð äãåäé éáø
.iax xa l`ilnb oax ly epa did Ðìàåîùì

éúîøä`ld" aizkc ,eliaya minyb oicxeiy Ð

l`xyi lk oi`a eiykre ."meid mihg xivw

`kile ,geevc l`ilnb oa dcedi 'x lr elihde

.dia gbyncò÷úðù.rewz Ðïðéìá÷ àì àäå
ìåîúàî.ediicda Ðïéøéøâoixexb (opixixb) Ð

.epilr eplawy inke ,odixg` ep` oikeyneàøéòæ
àéøáç ïîãdil ixwc i`de .daiyiay xirv Ð

ikd.mzd ded `pixg` `irye`c meyn Ð

äãòä éðéòî.mrd ipir ixi`n ,mipwf Ðïîæá
'åëå äôåâ ìë ïéà úåôé äéðéòùlk i`cec Ð

.dti dteb'åë úåôé äéðéò ïéàedpde li`ed Ð

miryx "dcrd ipir" eedc d`iyp iaczlc Ð

`l jkl ,mdiyrn dn wecal oikixv oi` mrd

.miny on eda egbynàúåìâ ùéøã éãáò åúà
äéì åøòöî à÷å.`irye`l Ðéðá äéì åøîà

àúî.d`iyp iac icarl Ðïì øòöîsxgn Ð

.epze` scbneäéî÷ úéçð.daizd iptl Ðàùð
.ayp enk Ðà÷éçã àèñå÷á,wegc xtka Ð

.xzeia zeipr ea yiyéøååëã àøéôzelign Ð

.mibc lyòùôã ïàî ìëixwin ira `lc Ð

.'ek dil `picgynàðéñééôîå äéì àðéøãñîå
äéì.xcqk opwzn Ð
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äìBMä :ìàeîL øîà" :ñéøb à÷c déòîL ãç àîBé¨©§¨¥§¨¨¥¨©§¥©¤
øîà ."áéiç ,òìñk Ba LáiL ïåék ,úaLa íiä ïî âc̈¦©¨§©¨¥¨¤¨©§¤©©¨£©
øáñ àìå" :déì øîà ."åéøétðñ ïéáe :øî àîéìå" :déì¥§¥¨¨¥§©¦¨£©¥§¨¨©
øîà "?døîà ïéáà éaø ïa éñBé éaø àéääc øî dì̈¨§©¦©¦¥¤©¦¨¦£¨¨£©
éñBé éaøc dén÷ åàìå" :déì øîà ."eäéð àðà" :déì¥£¨¦£©¥§¨©¥§©¦¥
øîà ."ïéä" :déì øîà "?øî çéëL äåä úø÷eé ïîc§¦§©£¨§¦©¨£©¥¥£©

àì dézøa ìòå déøa ìòc àøáb" :déì øîà "?àëä àúàå øî dé÷áL àîòè éàîe" :déì¥©©£¨§©¥¨©£¨¨¨£©¥©§¨§©§¥§©§©¥¨
"?ñééç éëéä éãéc éìò ,ñç,eäì dâð .àøáãa éøéâà déì éøâà eåä ãç àîBé ?àéä éàî déøa ©£©¦¦¥¦¨¥§¥©¦¨©¨¨§¦¥£¦¥§©§¨¨©§

,äðàz" :øîà .àúðéàú éúez éáúé eåä "!ïðéôk" :déøáì déì eøîà .àzôéø eäì éúééà àìå§¨©§¥§¦§¨£©¥¦§¥¨¥©¨¨§¦¥§¥§¨£©§¥¨
éúBøét éàéöBä !äðàzøîà ,deáà àúà éëäå éëäcà .eìëàå ,e÷étà ."àaà éìòBt eìëàéå ,C §¥¨¦¦¥©¦§Ÿ§£¥©¨©¦©£©©§¨¦§¨¦£¨££©
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:opiqxb ikdäåä ïé÷éæðá.oiwifp xcqa `l` lecb did `l mcenl Ðäøéã÷á ÷øé úùáåëù
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oda d`neh drbp m` ,oilke`d zeci lk :(` dpyn oey`xjixvd lke`d mb `nhp Ð

"lke`d lkn" :(`,giw oileg) "ahexde xerd"a opixn`ck ,`ivene qipkn cic ,zecilÐ

zyaek `idy dy` :mzd ipzwe .zecid zeaxl

zxver `idykc ,oixedh odly zecic ,wxi

mze`lehil xyt` i`e ,zexazyn zecid Ð

on lke`d wqtpe hnypy ,odly zecia zewxid

.dyiak zngn ,cidúùáåë,f"rla u"ley* Ð

dy` jxc .eyaie odly dwynd `viy zxver

.daexn onfl exnzyiy ,minn wxi zyaek jka

ïéøåäè.oiglwde oilrd Ðäì éøîàåik Ð

(` dpyn oivwerc) ipy wxta jci`l `hn

dlr :enebxzk ."oditxha oyaky mizif"Ð

.zeci epiidc odly oilr ,(g ziy`xa) `txh

ïéøåäèezc ,lke`l d`neh `iadl zecid Ð

.ci zia iednl ifg `lìàåîùå áøã úåéååäÐ

.dil `xidp ded `le ,lecb wnerøñéìú
àúáéúîjda `ki` zeaiyi dxyr yly Ð

oivwer zkqn ixnbc `zn.éìù äåä éëãç ó
àðàñî.iepir meyn Ðéãéî àæçãmelye qg Ð

.iyia icaeraàúôéøá éöøômze` miwxef Ð

.dfl dfäééùòéð.uegl `viy epyri Ðàôñåëà
éøîúãly zleqt e` ,mixnz `ln ilk lr Ð

.mixnzàôô øäðà àðîéà÷`nei `edd Ð

.ikd dcedi ax carcàìç.leg ÐàãéîñãÐ

.eze` oixken onvr ode ,zleqäùòî åäì øîà
'åë íéñðxyt`c dnae Ðdyrnn wgxzdl

miqp.oekpe aeh xzei Ðàðéæøôã.mewn Ð

ïåø÷à.inelga `xew iziid ,ipexwd ÐàãâðÐ

.zewlnæéîøåä àøôéàog `xti` dny jk Ð

.dl did micy iteiàéä éàî.edl ciar i`n Ð

äéì äøîà.`xhin irac zni` lkc Ðàðîéæ

àåä àøèéîãera `l elit`e Ð.`xhin iz` inp Ðàáøì äéì äçìùdil `ngxc Ð

.`axlíã÷ éîéá íäéîéá úìòô ìòåô åðì åøôñ åðéúåáà.miqp mdl `iltn ziidy Ð

éøåôéöã éáæøî êéôùã ãòoicxeie zevega oitheyy cr ,zeaifxnd on min egliwy Ð

.oikteyeúìâéãìxdpl Ð.lwcgêúèî éðùà.dlild jzhna akyz l` ÐéðéëñáÐ

epiide .ezhn z` ekzge ,ebxedl micy evxy

,(`,blw) "rexfd" wxta oileg zhigya opixn`c

`axl deixwile?el epivn `l .did sefp `ax

,dyrnd dfa `l` cenlzd lka dtifp

ikd .jxevl `ly fenza minybd ywiayk

:opiqxbíéòè äéáì ùìç àúéðòú øæâ àôô áø
.àøèéî àúà àìå éîçø àòá éãéîéøù éàøî ó

àñééãã àëðéô àãç"dig dtxey" oeyln Ð

`kpit .(a,hk dxf dcear)enk ,sk `ln Ð

`qiic .(`,hn migqt) ikpit jiglnq"iixh** Ð

mirhc meyn ,ikd dil xn`w `kegle .f"rla

.ingx `ra xcde `yixaàñåã ïá àðéðç éáø
.`ed `pz Ðøòöá åìåë íìåòä ìëÐ

.odizecyl min oiywanyúçðáayei ip`y Ð

.zecy il oi`y itl ,minybl jixv ipi`e ,iziaa

ìåãâ ïäëã äéúåìö äéì àéðäà éàîdidyk Ð

didy ,mixetkd meia dxvw dltz lltzn

'xc ,mikxc ixaer zltz jiptl qpki l` :xne`

s`y ,lecb odkc dizelvl dil lhan `pipg

wiqte ezltz `ed jexa yecwd rny ok it lr

.`xhinäðåçùizi`x izeng" enk .dng Ð

:l`ifer oa ozpei mbxiz ,(cn ediryi) "xe`

.zpigyäîåùâ àäú äðåçù íà`idyk Ð

.xicze c`n minybl ux`d dkixv dngúá
åìåë íìåòä ìë úøîåàå úàöåé ìå÷`le Ð

.axeg xdn opiqxbáøòì úáù áøòî íéáåøç á÷
úáùmgl xqg .jka oefip did zayd lk Ð

.oiaexga did lblbzne ,didàúøè÷àxac Ð
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éëå .ïéøãñ àúéLa ïðéðúî à÷ ïðàå ,äåä ïé÷éæða¦§¦¦£¨©£©¨©§¦©§¦¨¦§¦§¦
÷øé úLáBkL äMàä' :ïéö÷eòa äãeäé áø éèî äåä£¨¨¥©§¨§§¦¨¦¨¤¤¤¨¨
,'ïéøBäè ïäétøèa ïLákL íéúéæ' :dì éøîàå ,'äøéã÷a¦§¥¨§¨§¦¨¥¦¤§¨¨§©§¥¤§¦
à÷ ïðàå '!àëä àðéæç à÷ ìàeîLe áøc úBééåä' :øîà̈©£¨§©§¥¨¨¥¨¨¨©£©¨
ék äãeäé áø eléàå .àúáéúî øñéìz ïéö÷eòa ïðéðúî©§¦©§§¦§¥©§¦¨¨§¦©§¨¦

éìL äåäïðéçååö à÷ ïðàå àøèéî éúà ,àðàñî ãç ó £¨¨¥©§¨¨¨¥¦§¨©£©¨¨§¦©
,àãáeò íeMî éà !ïa çbLàc àkéìå ,àîBé élek¥¨§¥¨§©§©¨¦¦¨¨
éìBãb eNòé äî ìáà !àîéì ,éãéî àæçc àkéà éà¦¦¨©£¨¦¥¥¨£¨©©£§¥

"?äôé äîBc ïøBc ïéàL ,øBcäeäðä àæç äãeäé áø ©¤¥¨¤¨¤©§¨£¨¨§
dpéî òîL" :øîà ,àzôéøa éöøt à÷ eåäc éøz éa¥§¥§¨¨¨§¦§¦§¨£©§©¦¨
eøîà .àðôk äåä ,déðéò áéäé ."àîìòa àòáN àkéà¦¨¨§¨§¨§¨¨¥¥¥£¨©§¨£©
:déònL àéðeçð áøc déøa àðäk áøì ïðaø déì¥©¨©§©¨£¨§¥§©§§¨©§¥
Ceîñc àçúôa ÷etéìc dééOòéð ,dén÷ çéëLc ,øî"¨¦§¦©©¥¦©§¥§¥§¦§¨§¨

ìì ÷ôðe dééOò ."à÷eLøîà .àéôeðk àæç .à÷eL §¨©§¥§©§¨£¨§§¨£©
éîéé÷ éøîúc àtñekà" :déì eøîà "?éàä éàî" :eäì§©©£©¥©§¨§©§¥©§¥
øîà ."àîìòa àðôk dpéî òîL" :øîà ."ïacæî à÷c§¨¦§©©£©§©¦¨©§¨§¨§¨£©

ì déìãç déì óìL ."ééðàñî éì óBìL" :déònL ¥§©§¥§¦§¨©¨©¥©
,àðéøçà óìLéîì àèî ék .àøèéî àúàå ,àðàñî§¨¨©£¨¦§¨¦§¨§¦§©©£¦¨

øîàå eäiìà àúà:àeä Ceøa LBãwä øîà" :déì £¨¥¦¨§¨©¥£©©¨¨
."'àîìòì àðáéøçî ,àðéøçà zôìL éà'áø øîà ¦¨§©§©£¦¨©£¦§¨§¨§¨£©©

àãebà àðîéà÷ äåä àðà" :ìàeîL úác døa éøî̈¦§¨§©§¥£¨£¨¨¥§¨©¨
éúééî à÷c éçlnì eîcéàc éëàìîì éàæç ,àtt øäðc¦§©©¨£©§©§¨¥§¦©©©¨¥§¨©§¥
élek eúà .àãéîñc àçî÷ äåäå ,éaøàì eäðeìîe àìç̈¨¨§§©©¦©£¨¦§¨¦§¦¨¨¥

."àðéæøôc éhéçc éaøà ïééúà øçîì .'àeä íéqð äNòîc ,ïeðaæéz àì àäî' :eäì àðéîà .ïaæéîì àîìòøæb .àéðeøâäì òì÷éà àáø ¨§¨§¦§©£¦¨§¥¨¨¦§§§©£¤¦¦§¨¨¨§¨©§¥§¦¥§¨§¦¨¨¨¦§©§©§§¨§©
øîà ."àîéì ,àîìéç àæçc àkéà éî" :eäì øîà øçîì ."eëééúéðòúa àîìò élek eúéa" :eäì øîà .àøèéî àúà àìå ,àúéðòz©£¦¨§¨£¨¦§¨£©§¦¥¨§¨§©£¦©§§¨¨£©§¦¦¨©£¨¤§¨¥¨£©
úò dpéî òîL" :øîà ."'dénòì áéèî déáehîc áè ïBaéøî áè áøì áè íìL' :éîìça ïeiø÷à éãéãì" :àéðeøâäî øæòìà éaø eäì§©¦¤§¨¨¥©§§¨§¦¦©§¦§¤§¦§¨©§©©¥¦©§¦¥¥¦§©¥£©§©¦¨¥
àáø déãâð .úéøëð ìòác íeMî àáøc àðéc éáa àcâð áéiçéàc àøáb àeää .àøèéî éúàå ,éîçø éòa ."éîçø éòaî àéä ïBöø̈¦¦¨¥©£¥¨¥©£¥§¨¥¦§¨©©§¨§¦©©©§¨§¥¦¨§¨¨¦¦§©¨§¦©§¥¨¨
éåäéì àì" :døáì ,àkìî øBáLc dénéà ,æéîøeä àøôéà déì äøîà .àáøì éøeòöì àòa ,àkìî øBáL éa àúléî ònzLà .úéîe¦¦§©©¦§¨¥¨©§¨§¨§©¥§¨¨£©¨¥¦§¨§¦¦¥§¨©§¨¦§¨¨¤¡¥
:dì øîà ."àøèéî éúàå éîçø ïéòa" "?àéä éàî" :dì øîà ."eäì áéäé ,eäééønî ïééòác ïàî ìëc ,éàãeäé éãäa íéøác ÷ñò Cì̈¥¤§¨¦©£¥§¨¥§¨©§¨£¨¦¨©§¨¥§£©¨©¦¨£©©£¥§¨¥¦§¨£©¨
éòáe ,Czòc ïéek" :àáøì déì äçìL ."àøèéî éúéìå ,æeîz úôe÷úa ,àðcéàä éîçø eòaì àlà .àeä àøèéîc àðîéæc íeMî àeää"©¦§¦§¨§¦§¨¤¨¦¨©£¥¨¦¨¨¦§©©§¥¥¦§¨§¨¨¥§¨¨©¥©§¨§¥
,eðì eøtñ eðéúBáà ,eðòîL eðéðæàa ,íéäìà' !íìBò ìL BðBaø" :åéðôì øîà .àøèéî éúà àìå ,éîçø éòa ."àøèéî éúéìc éîçø©£¥§¥¥¦§¨¨¥©£¥§¨¨¥¦§¨¨©§¨¨¦¤¨¡Ÿ¦§¨§¥¨©§£¥¦§¨
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ézëec épL" :déì øîà "?éàä élek àiîL én÷ çøèéîc àkéà éî" :déì øîàå ,déîìçaíLøîc déçkLà øçîì .dézëec épL ."C §¤§¥©£©¥¦¦¨§¦§©©¥§©¨¥©£©¥©¥§¦©¥§¥§¨¨©§§¥§¦§©
.éðékña dééøetìç .àøèéî àúà àìå ,àúéðòz øæb àtt áødéì øîà .àøèéî àúà àìå ,éîçø éòáe ,àñééãc àkðét óøN ,déaéì L §¥§©¦¥©©¨§©©£¦¨§¨£¨¦§¨£©¦¥§©¦§¨§©§¨¨¥©£¥§¨£¨¦§¨£©¥

îçð áøéøN éà" :ézætLeà øa ïéñëéà ."àøèéî éúà ,àñééãc éúéøçà àkðét øî óìçå óïa àðéðç éaø .àøèéî àúàå ,dézòc L ©©§¨©§©§¦¦¨¥¨¦§¨©£¦¦§©§¨¨¥¦§¨¦§¦©£©©§¥©£¨¦§¨©¦£¦¨¤
.àøèéî ÷ñt ?"øòöa àðéðçå ,úçða Blek íìBòä ìk !íìBò ìL BðBaø" :åéðôì øîà .àøèéî àúà àçøBàa ìéæà à÷ äåä àñBc¨£¨¨¨¥§§¨£¨¦§¨¨©§¨¨¦¤¨¨¨¨§©©©£¦¨§©©¨©¦§¨

.àøèéî àúà ?"úçða àðéðçå ,øòöa Blek íìBòä ìk !íìBò ìL BðBaø" :åéðôì øîà ,déúéáì àèî ékàéðäà éàî :óñBé áø øîà ¦§¨§¥¥¨©§¨¨¦¤¨¨¨¨§©©©£¦¨§©©£¨¦§¨£©©¥©©©§¨
àcà øa ïéáø ?élöî éàî ."ïBvéçä úéaa äøö÷ älôz ìltúî äéä" :ïðúc ?àñBc ïa àðéðç éaø éaâì ìBãb ïäëc àúBìö déì¥§¨§Ÿ¥¨§©¥©¦£¦¨¤¨¦§©¨¨¦§©¥§¦¨§¨¨©©¦©¦©§©¥¨¦©©¨

éðôìî ïBöø éäé" :äãeäé áøc déîMî eäééåøz éøîàc àcà øa àáøåäðeçL ."äðeçLe äîeLb Bfä äðMä àäzL ,eðéäìà 'ä ,E §¨¨©©¨§¨§¦©§©§¦§¥§©§¨§¦¨¦§¨¤¡Ÿ¥¤§¥©¨¨©§¨§¨§¨
éðôì ñðké ìàå" ."äìeìèe äîeLb àäz ,äðeçL íà" :àlà !àéä àúeòéøb ,äaøcà ?àéä àúééìòî."íéëøã éøáBò úléôz Eáø ©©§¨¨¦©§©¨§¦¨¦¤¨¦§¨§¥§¨§¨§©¦¨¥§¨¤§¦©§¥§¨¦©

äæ ñðøtúäì ïéëéøö ìàøNé Enò eäé ìàå ,äãeäé úéácî ïèìeL ãéáò éãòé àì" :äãeäé áøc déîMî íéiñî àáøc déøa àçà©¨§¥§¨¨§©¥¦§¥§©§¨¨©£¥¨¥§¨¦§¥§¨§©§©§¦¦§¨¥§¦¦§¦§©§¥¤
."øçà íòì àìå ,äfî,éða àðéðç ìéáLa ïBféð Blek íìBòä ìk" :úøîBàå úàöBé ìB÷ úa íBéå íBé ìëa :áø øîà äãeäé áø øîà ¦¤§Ÿ§©©¥¨©©§¨¨©©§¨¨©¥§¤¤¨¨¨¦¦§¦£¦¨§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc ziprz(ycew zay meil)

axcqäåä ïé÷éæðïéøãñ àzéLa ïðéðúî à÷ ïðàå ,micnel ep` eli`e - §§¦¦£¨©£©¨©§¦©§¦¨¦§¦
.cenlzd ixcq zyy lka mipeyeåc ceréèî äåä éëdidyk - §¦£¨¨¥

ribna äãeäé áøipicïéö÷Bòly dpynl÷øé úLáBkL äMàä ©§¨§§¦¨¦¨¤¤¤¤¤
,äøéã÷axnzyie yaiie einin e`viy ick ilka ezgipny xnelk ¦§¥¨

daexn onfl(`"n a"t zexdh),dì éøîàåribdyky mixne` yie - §¨§¦¨
ly dpynlïäétøèa ïLákL íéúéæmdly milrd mr -a"t oivwer) ¥¦¤§¨¨§©§¥¤

(`"nmizifd ,ïéøBäè,mdly zecia d`neh drbp m`úBééåä ,øîà §¦¨©£¨
àëä àðéæç à÷ ìàeîLe áøcmivexize zeiyewe lecb wner - §©§¥¨£¦¨¨¨

mipic el mixexa eid `ly ,o`k ip` d`ex l`enye ax ly zewitqe
.el`ïðéðúî à÷ ïðàås` micnel ep`e -ïéö÷Bòazkqnd `idy ©£©¨©§¦©§§¦

a q"ya dpexg`dàzáéúî øñéìzs` lr ,zeaiyi dxyr ylya - §¥©§¦§¨
.zekldd iyewéìL äåä ék ,äãeäé áø eléàåàðàñî ãç ócin - §¦©§¨¦£¨¨¦©§¨¨

dprp did ,minyb zxivr lr xrhvdl zg` lrp uleg didyk
eàøèéî éúà,myb cxei did -àîBé élek ïðéçååö à÷ ïðàåeli`e - ¨¥¦§¨©£©¨©§¦©¥¨

,dlitza meid lk miwrev ep`ïa çbLàc àkéìåepa gibyn oi`e - §¥¨§©§©¨
.einia dxezd cenil lceb zngn df oi` xen`d itle ,epl zeprl

eàãáBò íeMî éàmiaeh mdy ,dcedi ax iyrn meyn z`f m`e - ¦¦¨¨
,iyrnnéãéî àæçc àkéà éàepi`y xac ia d`exy in yi m` - ¦¦¨©£¨¦¦

,oebdàîéì.d`xy z` xn`i -ìáà,iyrna ielz df oi` zn`a ¥¨£¨
`l`äôé äîBc ïøBc ïéàL øBcä éìBãb eNòi äîipa iyrnk eiyrna ©©£§¥©¤¥¨¤¨¤

.ziprp xecd ilecb zlitz oi` okle ,dcedi ax ly exec
:zg` lrp evlga dprp dcedi axy dyrnd z` d`ian `xnbd

àzôéøa éöøt à÷ eåäc éøz éa eäðä àæç äãeäé áøipy d`x - ©§¨£¨©§¥§¥£©¨¨§¥§¦§¨
mifane ,miwgynk dfl df zt miwxef eidy ,zta mivextd miyp`

e ,eze`àîìòa àòáN àkéà dpéî òîL ,øîàdf dyrnn gken - ¨©§©¦¨¦¨¨§¨§¨§¨
.zta milflfn miyp` okle ,mlera raey yiydéðéò áéäéozp - ¨¦¥¥

e ,myiprdl mda eipiràðôk äåä.mewn eze`a arx didp -eøîà £¨©§¨¨§
déøa àðäk áøì ïðaø déì[epa],àéðeçð áøcdidydéònLeyny - ¥©¨¨§©©£¨§¥§©§§¨©¨¥

,dcedi ax lydén÷ çéëLc øî,dcedi ax iptl ievny dz` - ©¦§¦©©¥
ì Ceîñc àçúôa ÷etéìc dééNòéðà÷eLezian `viy el mexbz - ¦©§¥§¥§¦§¨§¨§¨

ok`e .xira arxd z` d`xie ,weyl jenqd gzta÷ôðå dééNò©§¥§¨©
ìà÷eLe ,weyl `viy dcedi axl `pdk ax mxb -àéôeðk àæç- §¨¨¨§§¨

e ,miyp` ztiq` d`xéàä éàî ,eäì øîàmitq`zn recn - ¨©§©©
.miyp`dïacæî à÷c éîéé÷ éøîúc àtñekà ,déì eøîàmitq`zn - ¨§¥©§¨§©§¥¨§¦§¨¦§©¥

jka gkepyk .dxiknl zcnerd mixnz ly zleqt aiaq mdøîà̈©
,dcedi axàîìòa àðôk dpéî òîL,mlera arx yiy dfn gken - §©¦¨©§¨§¨§¨

.dfk xac lr sq`idl mikixvy crì déì øîàdéònL,[eynyl] ¨©¥§©¨¥
ééðàñî él óBìL.jk lr xrhvdl ilrp il uelg -ãç déì óìL §¦§¨©¨©¥©

àðàñî,zg` lrp ynyd el ulg -àøèéî àúàålgd cine - §¨¨§¨¨¦§¨
e ,myb cxilàðéøçà óìLéîì àèî éëelrp uelgl `ayke - ¦¨¨§¦§©©£¦¨

,dipydàúàeil` dlbp -Ceøa LBãwä øîà ,déì øîàå ,eäiìà ¨¨¥¦¨§¨©¥¨©©¨¨
àîìòì àðáéøçî àðéøçà zôìL éà ,àeälrpd z` uelgz m` - ¦¨©§§©£¦¨©£¦§¨§¨§¨
.minyb aexn mlerd z` aixg` dipyd

:dyrnd jynd,ìàeîL úác døa éøî áø øîàmei eze`aäåä àðà ¨©©¨¦§¨§©§¥£¨£¨
øäðc àcebà àðîéà÷enyy xdp zty lr izcnr -éàæç ,àtt ¨¦§¨©¨¦§©¨¨£©

éçlîì eîcéàc éëàìîìly miglnk encpy mik`ln izi`xe - §©§¨¥§¦§§©¨¥
,dpitqéaøàì eäðelîe àlç éúééî à÷cmi`lnne leg mi`iany - §¨©§¦©¨©§§©§¥

,zepitqàãéîñc àçî÷ äåäå,gaeyn zleq gnwl jtdp legde - §£¨¦§¨¦§¦¨
e ,eze` exkn mnvr mdeïaæéîì àîìò élek eúàmlerd lk e`ae - ¨¥¨§¨§¦§©

.df gnwn zepwleäì øîà,zepwl mivexl dcedi axàì àäî ¨©§¥¨Ÿ
ïeðaæéz,epwz l` df gnwn -,àeä íéqð äNòîcwgxzdl ie`xe ¦§§§©£¥¦¦

.miqp dyrnnéhéçc éaøà ïééúà øçîìly zepitq e`a zxgnl - §¨¨©§¨©§¥§¦¥
mihigàðéæøtc,`pifxt `xwpd mewnn -.epw mdne §¨§¦¨

:`ax zlitza xhn `ay dyrnòìwéà àáøoncfd -ìxir ¨¨¦§©¨
àøèéî àúà àìå àúéðòz øæb ,àéðBøâäcxi `l ok it lr s`e - ©§§¨¨©©£¦¨§Ÿ¨¨¦§¨

.mybeäì øîà,xird ipal -eëééúéðòúa àîìò élek eúéaepil - ¨©§¦¥¨§¨§©£¦©§
.mkziprza mklekàîìéç àæçc àkéà éî ,eäì øîà øçîìm`d - §¨¨¨©§¦¦¨§¨¨¦§¨

,melg d`xy mc` o`k yiàîéì.enelga d`x dn xn`i -øîà ¥¨¨©
éîìça ïeéø÷à éãéãì ,àéðBøâäî øæòìà éaø eäìe`ixwd il - §©¦¤§¨¨¥©§§¨§¦¦©§§§¤§¦

,jk inelgaáè áøì áè íìL,`ax `edy ,aeh axl aeh mely - §¨¨§©¨
áè ïBaéøî,'d `edy ,aeh oec`n -dénòì áéèî déáehîc- ¥¦¨§¦¥¥¦§©¥

.enrl aihn eaehnyøîà,`axdpéî òîL,df melgn gken - ¨©§©¦¨
dzryéîçø éòaî àéä ïBöø úò,mingx ywal -éúàå éîçø éòa ¥¨¦¦¨¥©£¥¨¥©£¥§¨¥
àøèéî.myb cxie mingx ywia - ¦§¨

:mzra `ly `ax zlitzn minyb ecxiy sqep dyrnàøáb àeää©©§¨
àcâð áéiçéàczewln aiigzd cg` mc` -àðéc éáaepic ziaa - §¦©©©§¨§¥¦¨

úéúek ìòác íeMî àáøc,[zixkp]úéîe àáø déãbð`ax deiv - §¨¨¦§¨©¦©§¥¨¨¦
.zewlnd zngn zne ,edewliyàkìî øBáL éa àúléî ònzLà- ¦§©©¦§¨¥§©§¨

e ,qxt jln ziaa dyrnd rnypéøeòöì àòáxrvl dvx -àáøì §¨§©¥§¨¨
.jk lrdénéà æéîøeä àøôéà déì äøîà[en`]døáì àkìî øBáLc ¨§¨¥¦§¨§¦¦¥¦§©§¨¦§¨
,[dpal]éàãeäé éãäa íéøác ÷ñò Cì éåäéì àìwqr jl `di `l - Ÿ¤¡¥¨¥¤§¨¦©£¥§¨¥

,drxl micedid mreäì áéäé eäééønî ïééòác ïàî ìëcdn lky - §¨©§¨£¨¦¨©§¨¦§
.mdl ozep ['d] mpec`n miywane mivexyàéä éàî ,dì øîàedn - ¨©¨©¦

,el dxn` .mdl dyry xacdàøèéî éúàå éîçø ïeòamikixvyk - ¨©£¥§¨¥¦§¨
.myb cxeie mingx miywan mybàeää ,dì øîàef myb zcixi - ¨©¨©

`l` ,mzlitz zngn dpi`àeä àøèéîc àðîéæc íeMîonfy - ¦§¦§¨¦¦§¨
.mzlitz `la s` ,`ed xhnd zcixiàlà,jxack m`éîçø eòáì ¤¨¦§©£¥

àðãéàädzr mingx eywai -æenz úôe÷úa,minybd zper dpi`y ¨¦§¨¦§©©
àøèéî éúéìåe jlnd ly en` z`f dlaiw .myb cxie -déì äçìL §¥¥¦§¨¨§¨¥

àøèéî éúéìc éîçø éòáe Czòc ïéek ,àáøìecxiy mingx ywa - §¨¨©¥©§¨¨¥©£¥§¥¥¦§¨
.mpnf df oi`y s` ,dzr minybàøèéî éúà àìå éîçø éòaywia - ¨¥©£¥§Ÿ¨¥¦§¨

.myb cxi `l ok it lr s`e mingx `axìL BðBaø ,åéðôì øîà̈©§¨¨¦¤
,íìBòxn`p(a cn mildz)eðì eøtñ eðéúBáà eðòîL eðéðæàa íéäìà' ¨¡Ÿ¦§¨§¥¨©§£¥¦§¨

,'íã÷ éîéa íäéîéá zìòt ìòt,miqp dyer ziidyàì eðéðéòa eðàå Ÿ©¨©§¨¦¥¤¦¥¤¤§¨§¥¥Ÿ
eðéàøe .miqp jzeyraàøèéî àúàax dk myb cxi -CeôLc ãò ¨¦¨¨¦§¨©§¨

[àæBçîc] (éøåôöã) éáæøîiafxnn ecxiy mind enxfe ektypy - ©§§¥¦§¨
cr `fegn xirdúìâéãìjk xg`y dlila .lwcig xdpl -àúà §¦§©¨¨

déîìça déì éæçúéà deáà,enelga el d`xpe `ax ly eia` `a - £©¦§£¥¥§¤§¥
éàä élek àiîL én÷ çøèéîc àkéà éî ,déì øîàåin yi ike - §¨©¥¦¦¨§¦§©©¥§©¨¥©

cere .mzira `ly minyb cixedl 'd iptl jk lk gixhnyøîà̈©
éúëec épL ,déìC.xg` mewna oel ,xnelk ,jnewn dpyz -éðL ¥©¥§¨¨¥

dézëece ,ezpil mewn z` `ax dpiy ok`e -íLøîc déçkLà øçîì §¥§¨¨©§§¥§¦§©
éðékña dééøetmicy evxy ,mipikqa dkezg ezhiny `vn - §¥§©¦¥

.mda ebxedl
:minybd oipra sqep dyrnàúéðòz øæb àtt áøzxivr lr ©¨¨¨©©£¦¨

,minybàøèéî àúà àìå.myb cxi `l mewn lkne -ìçdéaéì L §Ÿ¨¨¦§¨¨©¦¥
okle ,ziprzd on eal ylgp -àkðét óøNd`ln sk rnb - §©¦§¨

å ,àñééãcaeyéîçø éòa,minyb ecxiy mingx ywia -åoiicràì §©§¨§¨¥©£¥§Ÿ
ïîçð áø déì øîà .àøèéî àúà,wegy jxca `tt axløa ¨¨¦§¨¨©¥©©§¨©

ézætLeà,`nyéøN éààñééãc éúéøçà àkðét øî óziid m` - §©§¦¦¨¦©¦§¨©£¦¦§©§¨
e zlawzn jzlitz dzid ztqep `qiic sk rneb,àøèéî éúà̈¥¦§¨

.mingx zywiay mcew zlk` recn ,xnelkéqëéàìçå ódézòc L ¦§¦§¨©©§¥
,ezrc dylgpe `tt ax yiiazd -åjk jezn.àøèéî àúà §¨¨¦§¨

oey`xd .`qec oa `pipg iax zlecba miyrn dnk d`ian `xnbd
:minyb oiprlàçøBàa ìéæà à÷ äåä àñBc ïa àðéðç éaøjled did - ©¦£¦¨¤¨£¨¨¨¦§§¨

e jxcaBlek íìBòä ìk ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà .àøèéî àúà̈¨¦§¨¨©§¨¨¦¤¨¨¨¨
iexy,úçða,mdizecy zewydl minyba mivtg lkdyàðéðçå §©©©£¦¨
øòöacine .ekxca cxei mybdyàøèéî ÷ñt.mybd wqtp -ék §©©¨©¦§¨¦

déúéáì àèîezial ribdykíìBòä ìk ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà ¨¨§¥¥¨©§¨¨¦¤¨¨¨¨
øòöa Blek,minybl dtvne,úçða àðéðçåoi`e iziaa ayei ip`y §©©©£¦¨§©©

cine .minybl jixv ipi`e zecy iløîà .àøèéî àúàjk lráø ¨¨¦§¨¨©©
àúBìö déì àéðäà éàî ,óñBéezlitz el dlired dn -ìBãb ïäëc ¥©©©§¨¥§¨§Ÿ¥¨

mybd xvriy mikxc ixaer zlitz 'd lawi `lyàðéðç éaø éaâì§©¥©¦£¦¨
,àñBc ïa.exvrpe minybd exvriy ywiae jxca xar ixdy ¤¨

:lecbd odkd ly ezlitz dzid df oipr lry d`ian `xnbdïðúc¦§©
dpyna(:ap `nei)lecbd odkdyäøö÷ älôz ìltúî äéäziaa ¨¨¦§©¥§¦¨§¨¨

mixetikd meia ycwndïBöéçä úéaae .lkida -élöî éàîdne - ©©¦©¦©§©¥
,lltzn diddéîMî eäééåøz éøîàc àcà øa àáøå àcà øa ïéáø- ¨¦©©¨§¨¨©©¨§¨§¦©§©§¦§¥
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r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced
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.áéàì øéèônä íã÷ ïéðnä íìLð äéäå ïéðîì äìBò Bðéà øéèônäL íéøîBàäì óà àøîbä éîëç éîéa¦¥©§¥©§¨¨©§¨§¦¤©©§¦¥¤§¦§¨§¨¨¦§©©¦§¨Ÿ¤©©§¦Ÿ
äéä éòéáMä àlà íéâäBð eðàL Bîk éòéáMä àøwL änî íé÷eñt äæéà àøB÷å øæBç øéèônä äéä̈¨©©§¦¥§¥¥¤§¦¦©¤¨¨©§¦¦§¤¨£¦¤¨©§¦¦¨¨

øéèônä íàø÷iL äLøta íé÷eñt änk øiLî47äøBzä ãBák ìéáMa àlà íàøB÷ Bðéà øéèônäL óàå §©¥©¨§¦©¨¨¨¤¦§§¥©©§¦§©¤©©§¦¥§¨¤¨¦§¦§©¨
ïéðòlL óàL íúBø÷ì øéèônä ìBëé ïë ét ìò óà íBiä íúBø÷ì äáBçL íBiä úáBç íä íää íé÷eñôe§¦¨¥¥©©¤¨¦§¨©©©¦¥¨©©§¦¦§¨¤©¤§¦§¨
ïéðòì íB÷î ìkî äøBzä ãBák ìéáMa àlà àøB÷ Bðéàå ìéàBä úáLçð øéèônä úàéø÷ ïéà ïéðîì úBìòì©£§¦§¨¥§¦©©©§¦¤¡¤¤¦§¥¥¤¨¦§¦§©¨¦¨¨§¦§¨

.Ck ìò íéãét÷î ïéà äLøtä ìk úàéø÷ áeiç¦§¦©¨©¨¨¨¥©§¦¦©¨
÷éñôäì éãk øéèônä íã÷ íéàeø÷ä ïéðî íìLðL øçà Léc÷ øîBì éàøeáñ ïðaø eð÷z àøîbä øeaç øçàå§©©¦©§¨¨¦§©¨¨§¨¥©©¦©©¤¦§©¦§©©§¦Ÿ¤©©§¦§¥§©§¦
éòéáMäL øLôà éà ïk íàå ïéðîä ïî Bðéà øéèônäL òéãBäì Lécwä úøéîàa øéèônä úàéø÷ì íúàéø÷ ïéa¥§¦¨¨¦§¦©©©§¦©£¦©©©¦§¦©¤©©§¦¥¦©¦§¨§¦¥¦¤§¨¤©§¦¦
íBiä úáBç äîìLð àì ïéãòL äLøtä òöîàa Léc÷a ÷éñôäì ïéàL øéèôîäì äLøta íé÷eñt änk øééLé§©¥©¨§¦©¨¨¨§©©§¦¤¥§©§¦§©¦§¤§©©¨¨¨¤£©¦Ÿ¦§§¨©©
úBçôì íé÷eñt 'â àøB÷å øæBç øéèônäå Léc÷ eøîàéå äLøtä ìk ïBøçàä Bà éòéáMä øîâiL eâéäðä ïëì̈¥¦§¦¤¦§Ÿ©§¦¦¨©£¨©¨¨¨§Ÿ§©¦§©©§¦¥§¥§¦§¨

.(íéìBòä øàL Bà) ïBøçàä Bà éòéáMä øák àøwL änî¦©¤¨¨§¨©§¦¦¨©£§¨¨¦
áàa äòLúa ìáà ïéðnä ïî Bðéà øéèônäL íéøetkä íBéå áBè íBéå úaMa íéøeîà íéøác äîa48øàLe ©¤§¨¦£¦§©¨§§©¦¦¤©©§¦¥¦©¦§¨£¨§¦§¨§¨§¨

úBiðòzïépnäî àeä øéèônäL äçðîa íéøetkä íBéå äçðîa øeaö49àlL øéèônä íã÷ Léc÷ íéøîBà ïéà ©£¦¦§¦§¨§©¦¦§¦§¨¤©©§¦¥©¦§¨¥§¦©¦Ÿ¤©©§¦¤Ÿ
äLøtä òöîàa íâå ïépnä òöîàa ÷éñôäì[dk: §©§¦§¤§©©¦§¨§©§¤§©©¨¨¨

יב  סעיף והמפטיר התורה קריאת שבת הלכות רפב סימן
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`zax `zkld
äùøôä òöîàá [äë,ציבור תעניות של במנחה -

אלא  קדיש כלל אומרים אין ויוםֿהכפורים באב, תשעה
שמונהֿעשרה  קודם שאומרים הקדיש על ,50מסתמכים

קריאת  אחר מיד קדיש יאמרו שחרית באב ובתשעה
ההפטרה  ברכות קודם .51שלישי

zetqede mipeiv
מעניינו 47) המפטיר קורא היה ביו"ט אבל בשבת, היינו

בימינו. הוא וכן ס"ו), תפח (סימן יום של
ובמנחה.48) בשחרית
סי"א.49) כדלעיל
ויש 50) התורה קריאת משום הוא הקדיש תקנת עיקר

סק"ד), פכ"ט הכולל שער (ראה מפטיר כשאין גם לאמרו
לאומרו  יש להפטרה מפטיר בין שתיקנוהו שמבקום אלא
מיד  שמתפללים ובמקום ביניהם, להבדיל כדי ביניהם
בשביל  גם שמו"ע שלפני הקדיש על מסתמכים שמו"ע

ברציפות. קדישים שני לומר שאין קריה"ת
לומר 51) יש שחרית באב תשעה של התורה קריאת לאחר

לסמוך  שניתן לקרה"ת הסמוך אחר קדיש (שאין קדיש
שנוהגים  כפי הקריאה בסיום מיד לאומרו יש ולכך עליו),
תקנט  סי' רע"א שבגליון (ואף וחמישי שני של בקרה"ת

ברוב  המנהג מ"מ ההפטרה, לאחר הקדיש לומר כתב ס"ד
(ראה  ברבים אדמו"ר כ"ק נהג וכן כן) אינו ישראל קהילות

תתנו). תתמז, תתלו, גליונות 'התקשרות' קובץ
התורה 52) לקריאת הניתן ככל הקדיש הסמכת חשיבות

שלאחר  הקדיש להתחיל אדה"ז שהנהיג במנהג גם ניכרת
להיכל  הס"ת שיכניסו קודם עוד שבת של במנחה קרה"ת
(ראה  האפשר ככל התורה לקריאת הקדיש להסמיך כדי

שם). הכולל שער
באב 53) ותשעה ציבור, תענית יוה"כ, של במנחה אמנם

שהוא  אף שמו"ע שקודם הקדיש על להסתמך שניתן כיון
ממתינים  (ומ"מ נוסף, קדיש להוסיף אין - ההפטרה אחרי
ההפטרה  אופן שבכל - להיכל הס"ת שיכניסו עד הקדיש עם

לקריאה). הקדיש בין מפסיקה

•
zay zekld - jexr ogley

ÂÎ עד כך כל הרבה שומן כשנימוח אמורים דברים במה
בשום  מעורב שאינו לבדו בעין הוא והרי לחוץ שיזוב
בריחוק  מניחה אם אבל עצמו בפני ניכר הוא אלא דבר
לחוץ  שיזוב עד נימוח שומן הרבה שאין בענין כך כל מקום

לבד  בעין ואינו עצמו בפת ונבלע נימוח ממנו מעט אלא
לתוך  ברד חתיכת ליתן שמותר כמו לכתחלה אפילו מותר
מתערב  שהוא מפני לשם נמחה שהברד אע"פ יין של כוס

שם. שיתבאר כמו בעין ואינו שבכוס ביין ומתבטל

1

2

3

4

5

6

7

8
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שדבר  כיון בעין וישנו מעט לחוץ זב מקצתו אם ואפילו
בשבת  להחם מותר ולכן ומותר כלום חשוב אינו הוא מועט
הוא  מועט שדבר כיון זב שמקצתו אע"פ שמן בשר חתיכת
במקום  אפילו שמנוניתה שקרש קדרה להחם אסור אבל
ונימוח  הרבה רוטב בה שיש ואע"פ בו סולדת היד שאין

השומ  מקום מכל הרוטב בתוך למעלה השומן צף הוא ן
בעין: וישנו

ÊÎ כלל איסור שאין ואומרים זה כל על חולקים יש אבל
אסרו  ולא חם במקום שמניחו ע"י השומן שנימוח במה
לא  מאליו בנימוח אבל בידים לרסק אלא ברד חתיכת גבי
אפילו  בשומן הממולאת זו פת להחם מותר ולכן גזרו
לא  בישול משום כאן אין שהרי בו סולדת שהיד במקום
הקרוש  בשומן ולא אפיה אחר אפיה שאין מפני בפת
אע"פ  יבש בדבר בישול אחר בישול שאין מפני שנימוח
קדרה  אבל למעלה שנתבאר כמו השני זה בבישול שנימוח
יוכל  שלא במקום אלא אותה להחם אין שמנוניתה שקרש
שברוטב  מפני בו סולדת היד שתהא עד להתחמם התבשיל

למעלה. שנתבאר כמו בישול משום בו יש שנצטנן

אבל  הראשונה כסברא לכתחלה להחמיר נהגו הלכה ולענין
יש  לכתחלה ואפילו האחרונה כסברא להקל יש בדיעבד

עיקר. כן כי האחרונה סברא על הצורך במקום לסמוך

בית  תנור על בשומן הממולאת פת ליתן להקל יש וכן
עליו  תתחמם היא גם הנכרי וכשיסיקנו שהוסק קודם החורף
משום  בו שיש בדבר בישול איסור לענין שאפילו לפי
כיון  סופרים מדברי אלא התורה מן איסור בזה אין בישול
שנתבאר  כמו בתנור האור את הנכרי שיתן קודם שם שנותן
כל  על להקל יש לגמרי מתירין שיש כאן א"כ רנ"ג בסי'
עם  בפני להקל אין מקום ומכל התנור שהוסק קודם פנים

נכרי: ידי על לעשות ויש הארץ

ÁÎ גבי על שנקרש מהותך שומן ליתן מותר הכל ולדברי
ירסקנו  שלא ובלבד רותחים וקטניות קמחים מיני
מאליו  נימוח והוא בתוכן או גביהן על יניחנו אלא בידים
גבי  על אבל בתוכן נכנס אלא בעין אינו שנימוח מה שהרי
שיהא  קרוש שומן עליו ליתן מותר אם להסתפק יש חם צלי
על  צף אלא בתוכו נכנס הנימוח שאין שכיון מאליו נימוח
להחמיר  שנוהגין שמנוניתה שקרש לקדרה לדמותו יש גביו

לכתחלה:

ËÎ כל להפשיר אפילו המיחם על צונן ליתן אסור

היה  הרבה עליו מונח הצונן היה שאילו כך כל חם שהמיחם
על  מניח שדין בו סולדת היד שתהא דהיינו בישול לידי בא

מ  כך גבי כל חם אינו אם אבל המדורה כנגד מניח כדין יחם
מותר:

Ï אם האור גבי מעל מרותחין שהעבירן והקדרה האלפס
שנמצא  בכף מהם יוציא לא צרכן כל מבושלין אינן
נתבשלו  אם אבל למעלה כמ"ש בישול משום בזה ויש מגיס
האור  גבי מעל שהעבירן לאחר בהן להגיס מותר צרכן כל
(משום  בו להגיס אסור העין שקלט אע"פ שביורה צמר אבל

יחרך. שלא כדי תמיד בו להגיס הצבעין דרך שכן צובע)

הראשונה  כסברא והעיקר ענין בכל בקדרה גם מחמירין ויש
אין  בכף להוציא אבל ממש בהגסה יחמיר להחמיר והרוצה

האש: על ואינה צרכה כל בנתבשלה כלל להחמיר

‡Ï שהיד חם בעודו הצלי גבי על ושום שמן לטוח אסור
יתבשל  מקום דמכל יום מבעוד נצלה אפילו בו סולדת
אלא  בישול משום בו אין שנקרש שומן אבל והשמן השום

למעלה: שנתבאר כמו אחר מצד בו להסתפק שיש

כוֿלא  סעיפים בשבת המבשל דין שיח, סימן ב חלק

בוררים ‡ היו במשכן שכן מלאכות מאבות הוא הבורר
מתוך  פסולת הבורר כל לפיכך הסממנים מתוך הפסולת
חייב. לאלתר לאכול כדי ואפילו אחת בידו אפילו האוכל

אינו  לאלתר לאכול כדי הפסולת מתוך אוכל הבורר אבל
ברירתו  דרך שזהו כברה או בנפה בורר כן אם אלא חייב
אסור  אבל התורה מן פטור תמחוי או בקנון בירר אם אבל
האוכל  בורר ואם וכברה נפה משום גזרה סופרים מדברי
מתוך  האוכל שנטילת מפני מותר לאלתר לאכול כדי בידו
שדרך  כלל מלאכה מעין זה אין מיד לאכלו כדי הפסולת
עם  האוכל הכל לאכול אפשר אי שהרי הוא כך אכילה
לכך  המיוחד בכלי לעשותו אלא תורה אסרתו ולא הפסולת
אכילה  דרך זו אין הפסולת נטילת אבל וכברה נפה דהיינו
מלאכה  זו הרי לאכילה ראוי שיהא האוכל תיקון דרך אלא
ויש  הפסולת על מרובה האוכל אם אפילו ולפיכך גמורה
אפילו  הפסולת יברור לא אעפ"כ האוכל בברירת יותר טורח

לאלתר: לאכול כדי

א  סעיף בשבת הבורר דין שיט סימן חלק
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השם  קידוש על נפש המסירת וכח

הביטול  ענין יותר בעומק לבאר ימשיך זה [בפרק

בנ  אצל בכך "שהי' ביטוי לידי שבא המן, גזירת בזמן י

השם. קדושת על נפשם למסור מוכנים שהיו

ביטול  על מורה נפש דמסירת הענין, ונקודת

להקב  שהביטול "מוחלט ונמצא ובעצמו. בכבודו ה

ביותר  גבוהה מדריגה הי' הפורים בימי ישראל דבני

רצונו  בקיום המתבטא ביטול סתם לא היינו בביטול,

כזה  ביטול אלא המצוות, וקיום התורה בלימוד ית'
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יב  סעיף והמפטיר התורה קריאת שבת הלכות רפב סימן
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äùøôä òöîàá [äë,ציבור תעניות של במנחה -

אלא  קדיש כלל אומרים אין ויוםֿהכפורים באב, תשעה
שמונהֿעשרה  קודם שאומרים הקדיש על ,50מסתמכים

קריאת  אחר מיד קדיש יאמרו שחרית באב ובתשעה
ההפטרה  ברכות קודם .51שלישי

zetqede mipeiv
מעניינו 47) המפטיר קורא היה ביו"ט אבל בשבת, היינו

בימינו. הוא וכן ס"ו), תפח (סימן יום של
ובמנחה.48) בשחרית
סי"א.49) כדלעיל
ויש 50) התורה קריאת משום הוא הקדיש תקנת עיקר

סק"ד), פכ"ט הכולל שער (ראה מפטיר כשאין גם לאמרו
לאומרו  יש להפטרה מפטיר בין שתיקנוהו שמבקום אלא
מיד  שמתפללים ובמקום ביניהם, להבדיל כדי ביניהם
בשביל  גם שמו"ע שלפני הקדיש על מסתמכים שמו"ע

ברציפות. קדישים שני לומר שאין קריה"ת
לומר 51) יש שחרית באב תשעה של התורה קריאת לאחר

לסמוך  שניתן לקרה"ת הסמוך אחר קדיש (שאין קדיש
שנוהגים  כפי הקריאה בסיום מיד לאומרו יש ולכך עליו),
תקנט  סי' רע"א שבגליון (ואף וחמישי שני של בקרה"ת

ברוב  המנהג מ"מ ההפטרה, לאחר הקדיש לומר כתב ס"ד
(ראה  ברבים אדמו"ר כ"ק נהג וכן כן) אינו ישראל קהילות

תתנו). תתמז, תתלו, גליונות 'התקשרות' קובץ
התורה 52) לקריאת הניתן ככל הקדיש הסמכת חשיבות

שלאחר  הקדיש להתחיל אדה"ז שהנהיג במנהג גם ניכרת
להיכל  הס"ת שיכניסו קודם עוד שבת של במנחה קרה"ת
(ראה  האפשר ככל התורה לקריאת הקדיש להסמיך כדי

שם). הכולל שער
באב 53) ותשעה ציבור, תענית יוה"כ, של במנחה אמנם

שהוא  אף שמו"ע שקודם הקדיש על להסתמך שניתן כיון
ממתינים  (ומ"מ נוסף, קדיש להוסיף אין - ההפטרה אחרי
ההפטרה  אופן שבכל - להיכל הס"ת שיכניסו עד הקדיש עם

לקריאה). הקדיש בין מפסיקה

•
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ÂÎ עד כך כל הרבה שומן כשנימוח אמורים דברים במה
בשום  מעורב שאינו לבדו בעין הוא והרי לחוץ שיזוב
בריחוק  מניחה אם אבל עצמו בפני ניכר הוא אלא דבר
לחוץ  שיזוב עד נימוח שומן הרבה שאין בענין כך כל מקום

לבד  בעין ואינו עצמו בפת ונבלע נימוח ממנו מעט אלא
לתוך  ברד חתיכת ליתן שמותר כמו לכתחלה אפילו מותר
מתערב  שהוא מפני לשם נמחה שהברד אע"פ יין של כוס

שם. שיתבאר כמו בעין ואינו שבכוס ביין ומתבטל

1
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שדבר  כיון בעין וישנו מעט לחוץ זב מקצתו אם ואפילו
בשבת  להחם מותר ולכן ומותר כלום חשוב אינו הוא מועט
הוא  מועט שדבר כיון זב שמקצתו אע"פ שמן בשר חתיכת
במקום  אפילו שמנוניתה שקרש קדרה להחם אסור אבל
ונימוח  הרבה רוטב בה שיש ואע"פ בו סולדת היד שאין

השומ  מקום מכל הרוטב בתוך למעלה השומן צף הוא ן
בעין: וישנו

ÊÎ כלל איסור שאין ואומרים זה כל על חולקים יש אבל
אסרו  ולא חם במקום שמניחו ע"י השומן שנימוח במה
לא  מאליו בנימוח אבל בידים לרסק אלא ברד חתיכת גבי
אפילו  בשומן הממולאת זו פת להחם מותר ולכן גזרו
לא  בישול משום כאן אין שהרי בו סולדת שהיד במקום
הקרוש  בשומן ולא אפיה אחר אפיה שאין מפני בפת
אע"פ  יבש בדבר בישול אחר בישול שאין מפני שנימוח
קדרה  אבל למעלה שנתבאר כמו השני זה בבישול שנימוח
יוכל  שלא במקום אלא אותה להחם אין שמנוניתה שקרש
שברוטב  מפני בו סולדת היד שתהא עד להתחמם התבשיל

למעלה. שנתבאר כמו בישול משום בו יש שנצטנן

אבל  הראשונה כסברא לכתחלה להחמיר נהגו הלכה ולענין
יש  לכתחלה ואפילו האחרונה כסברא להקל יש בדיעבד

עיקר. כן כי האחרונה סברא על הצורך במקום לסמוך

בית  תנור על בשומן הממולאת פת ליתן להקל יש וכן
עליו  תתחמם היא גם הנכרי וכשיסיקנו שהוסק קודם החורף
משום  בו שיש בדבר בישול איסור לענין שאפילו לפי
כיון  סופרים מדברי אלא התורה מן איסור בזה אין בישול
שנתבאר  כמו בתנור האור את הנכרי שיתן קודם שם שנותן
כל  על להקל יש לגמרי מתירין שיש כאן א"כ רנ"ג בסי'
עם  בפני להקל אין מקום ומכל התנור שהוסק קודם פנים

נכרי: ידי על לעשות ויש הארץ

ÁÎ גבי על שנקרש מהותך שומן ליתן מותר הכל ולדברי
ירסקנו  שלא ובלבד רותחים וקטניות קמחים מיני
מאליו  נימוח והוא בתוכן או גביהן על יניחנו אלא בידים
גבי  על אבל בתוכן נכנס אלא בעין אינו שנימוח מה שהרי
שיהא  קרוש שומן עליו ליתן מותר אם להסתפק יש חם צלי
על  צף אלא בתוכו נכנס הנימוח שאין שכיון מאליו נימוח
להחמיר  שנוהגין שמנוניתה שקרש לקדרה לדמותו יש גביו

לכתחלה:

ËÎ כל להפשיר אפילו המיחם על צונן ליתן אסור

היה  הרבה עליו מונח הצונן היה שאילו כך כל חם שהמיחם
על  מניח שדין בו סולדת היד שתהא דהיינו בישול לידי בא

מ  כך גבי כל חם אינו אם אבל המדורה כנגד מניח כדין יחם
מותר:

Ï אם האור גבי מעל מרותחין שהעבירן והקדרה האלפס
שנמצא  בכף מהם יוציא לא צרכן כל מבושלין אינן
נתבשלו  אם אבל למעלה כמ"ש בישול משום בזה ויש מגיס
האור  גבי מעל שהעבירן לאחר בהן להגיס מותר צרכן כל
(משום  בו להגיס אסור העין שקלט אע"פ שביורה צמר אבל

יחרך. שלא כדי תמיד בו להגיס הצבעין דרך שכן צובע)

הראשונה  כסברא והעיקר ענין בכל בקדרה גם מחמירין ויש
אין  בכף להוציא אבל ממש בהגסה יחמיר להחמיר והרוצה

האש: על ואינה צרכה כל בנתבשלה כלל להחמיר

‡Ï שהיד חם בעודו הצלי גבי על ושום שמן לטוח אסור
יתבשל  מקום דמכל יום מבעוד נצלה אפילו בו סולדת
אלא  בישול משום בו אין שנקרש שומן אבל והשמן השום

למעלה: שנתבאר כמו אחר מצד בו להסתפק שיש

כוֿלא  סעיפים בשבת המבשל דין שיח, סימן ב חלק

בוררים ‡ היו במשכן שכן מלאכות מאבות הוא הבורר
מתוך  פסולת הבורר כל לפיכך הסממנים מתוך הפסולת
חייב. לאלתר לאכול כדי ואפילו אחת בידו אפילו האוכל

אינו  לאלתר לאכול כדי הפסולת מתוך אוכל הבורר אבל
ברירתו  דרך שזהו כברה או בנפה בורר כן אם אלא חייב
אסור  אבל התורה מן פטור תמחוי או בקנון בירר אם אבל
האוכל  בורר ואם וכברה נפה משום גזרה סופרים מדברי
מתוך  האוכל שנטילת מפני מותר לאלתר לאכול כדי בידו
שדרך  כלל מלאכה מעין זה אין מיד לאכלו כדי הפסולת
עם  האוכל הכל לאכול אפשר אי שהרי הוא כך אכילה
לכך  המיוחד בכלי לעשותו אלא תורה אסרתו ולא הפסולת
אכילה  דרך זו אין הפסולת נטילת אבל וכברה נפה דהיינו
מלאכה  זו הרי לאכילה ראוי שיהא האוכל תיקון דרך אלא
ויש  הפסולת על מרובה האוכל אם אפילו ולפיכך גמורה
אפילו  הפסולת יברור לא אעפ"כ האוכל בברירת יותר טורח

לאלתר: לאכול כדי

א  סעיף בשבת הבורר דין שיט סימן חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: חייך"תוכןתוכןתוכןתוכן הוא "כי ה' אהבת בין ההבדל

השם  קידוש על נפש המסירת וכח

הביטול  ענין יותר בעומק לבאר ימשיך זה [בפרק

בנ  אצל בכך "שהי' ביטוי לידי שבא המן, גזירת בזמן י

השם. קדושת על נפשם למסור מוכנים שהיו

ביטול  על מורה נפש דמסירת הענין, ונקודת

להקב  שהביטול "מוחלט ונמצא ובעצמו. בכבודו ה

ביותר  גבוהה מדריגה הי' הפורים בימי ישראל דבני

רצונו  בקיום המתבטא ביטול סתם לא היינו בביטול,

כזה  ביטול אלא המצוות, וקיום התורה בלימוד ית'
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על  והוא האדם. למציאות מקום שום משאיר שאינו

באמירת  ביטוי לידי שבא תורה מתן בעת הביטול דרך

ונשמע " ש נעשה בכך וכן נשמתן "" ."פרחה

קבלת  כי תורה, למתן פורים בין הקשר עומק וזהו

שבנ  ענינה ""התורה נעשו "כלים י לגילוי של " קדמונו

(ע עולם  להקב "" המוחלט ביטולם הי'"י וכן - ה)

שע  המוחלט "בפורים, וביטולם נפשם מסירת י

ועצמו  ב למהותו סוף אין אור לגילוי זכו ית', ה "תו

עולם " של ."קדמונו

ומבאר:] שהולך וזהו

äáäà úîçî êùîð ùôð úøéñî úðéçá äðäå
.úòãä ïî äìòîì àéäù úøúåñîä

בכל  בכח שישנו הנ"ל נפש ומסירת ביטול
ה"אהבה  מן נמשך כנ"ל, מישראל ואחד אחד
בספר  כמבואר מישראל, נפש שבכל המסותרת"
מאברהם  בירושה לה יש מישראל נפש שכל התניא
בלב. מסותרת שהיא להקב"ה טבעית אהבה אבינו

פירוש: הדעת". מן "למעלה היא זו ואהבה
ע"י  אדם של בליבו נולדת להשם אהבה סתם
שיבואר  כפי טעם, פי שעל אהבה שזוהי התבוננות,
אהבה  היא בירושה שבאה זו אהבה אך להלן,
תולדת  זו אהבה אין כלומר, הדעת, מן שלמעלה
כל  בנפש בעצם נטועה היא אלא השכל

מסותרת"). "אהבה נקראת ישראל(ולכן

קידוש  על נפש מסירת של הכח בא זו ומאהבה
שמו  קדושת למען חייו ואיבוד נפש דמסירת השם,
כפי  הדעת, מן למעלה אלא שכלי ענין אינו ית'

לקמן. שיבואר

÷ø ,ùôð úøéñî ìò íòè äøåúá øëæð àì ïëìå
'éåä úà äáäàì ù"îë íòè øîàð äáäà ìò
úøéñî ìò íòè äæ ïéàå ,êééç àåä éë êé÷ìà
éøäå ,êééç àåä éë àåä íòèäù ïåéë ,ùôð

.ãâðî åééç êéìùäì àåä ùôð úøéñî

השכל  מן למעלה היא נפש שמסירת מאחר
נפש, מסירת על טעם בתורה מצינו לא לכן והדעת,
שכלי  טעם שיש לומר מתאים ה' אהבת על דרק
הוי' את "לאהבה וכמ"ש האהבה, סיבת שהיא
ומשיג  מבין דכשאדם חייך", הוא כי אלקיך
ממילא  בדרך מתעורר חייו, מקור הוא שהקב"ה
שזהו  מאחר יתברך אליו להתקרב ותשוקה באהבה

נפשו. חיי מקור

סיבה  אינה חייך" הוא ד"כי זו הסברה אולם
מסירת  שהרי יתברך, עבורו נפשו ימסור שהאדם

שענינה הוא להשליך נפש יתברך עבורו מנגד חייו
חייך". הוא "כי של ההיפך

הנזכרים  לאהבה המעוררים ה"טעמים כל וכן
מסירת  על טעם זה אין . . החכמים ספרי בכל

נפש".

úøéñî ìò ìëùå íòè êééù ïéàù ïéðòä àìà
äìòîìù äðéçáî ç÷ìð ùôð úøéñîä éë ùôð

.úòãä ïî
שייך לא מסירת שום ובאמת על בשכל טעם

המחזק  ענין על רק להסכים יכול השכל שהרי נפש,
את  המאבד דבר על לא אבל האדם מציאות את

ולפיכך  מקורו מציאותו, המסירתֿנפש ענין כל
הדעת. מן שלמעלה מבחינה

הדעת, מן למעלה היא נפש שמסירת זה, ענין -
ופושעי  שבקלים קל "אפילו דהרי בחוש, גם רואים
כו' הרוב על ה' קדושת על נפשם מוסרים ישראל
גדולת  יודעים ואין הארץ ועמי בורים הם אם ואף
כלל  בה' מתבוננים אין שיודעים במעט וגם ה".
דעת  מחמת נפשם מוסרים ואין ה'] [בגדולת
שאי  דבר הוא כאילו רק כלל.. בה' והתבוננות
וטענה  טעם שום בלי אחד בה' לכפור כלל אפשר

כלל". ומענה
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לבוש ‡Í(עא) דוקא מרדכי צריך מה להבין יש עדיין
כו' התנשאות בחי' שהוא המן וע"י זה
דכיא  ומירא דרור מר מרדכי ששרש לפי הוא הענין

ממקורה  שהיא כמו ח"ע פנימית בבחי' ה"ז כנ"ל
ח"ע  וירידת כו' מאין והחכמה וכמ"ש אין בבחי'
דכיא  מירא בחי' הוא דנגה ברורים לברר מטה למטה
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ולירד  להתצמצם ח"ע בכח שיהי' כדי הנה אמנם כנ"ל
לברר  כזה גדול ועוז כח לו ולהיות למטה כ"כ
כידוע  אור נקרא שהחכמה והגם כו' חשוכא ולאהפכא
החשך  שנדחה היינו כו' החשך את הוא מאיר והאור
כי  כו' לאור עצמו החשך שיהפך לא אבל האור מפני
אין  ובודאי לאור חשך להפוך באור יכולת יהיה איך
לאור  מקיף בבחי' שהוא האור מקור מבחי' רק זה
מקיף  בחי' וזהו כו' בחכמה דכתר מקיף ונק' דח"ע
בחי' מרדכי שצריך הלבוש בחי' והוא בכלל דחיה
מטה  לירד כח בו יש דוקא שע"י אבא יסוד פנימי'
כי  מפעיל מעוזי במעוזי יחזיק או וכמ"ש ולבר' מטה
דח"ע  מקיף בחי' ומעוזי כידוע עוז נק' עצמה התורה
הקו  בראשית שמאיר דא"ס מל' לבוש בחי' והוא כו'
מקיף  בבחי' כו' אור יהי כמ"ש אור שנקרא והחוט
מטעם  דקדושה המן בחי' ע"י הנמשך והוא ולבוש

וד"ל: הנ"ל
ÔÎÂ שמרכיב המן ע"י ג"כ המלך עליו רכב אשר סוס

למטה  ח"ע אור שירד דהיינו ח"ע בחי' למרדכי

אין  אשר כו' שבנוגה ההסתר מעוצם שהוא כ"כ מטה
בכח דחכמה זה א' בבחי' רק הוא כי עצמו מצד מרדכי

דיו"ד  הנעלם מקיף מבחינת אבל שבא' יו"ד וי"ו יו"ד
המדרגה  בסתר למטה שיבא דסוס ס' שהוא דחכמה
בחי' ע"י יהיה איך כו' ס"ג ב"פ דסוס ו' בענין כנ"ל
דוקא  המן ע"י אלא כו' מ"ה שם דמרדכי חכמה
על  למרדכי המרכיב הוא דחכמה מקיף בבחי' ששרשו
סוס  ע"י מגיע להיות המלך עליו רכב אשר סוס בחי'
לאור  החשך גם ולהפך מטה למטה לברר דח"ע האור
סתרו  חשך ישת מ"ש הוא דסוס הא' דס' משום
יוכל  למטה בבואו ע"כ דחכמה אור מבחי' שלמעלה
כו' לאור דקליפה גמור וחשך הסתר בחי' גם להפוך
דוקא  וע"כ כנ"ל כו' סוסיך על תרכב כי במ"ת וז"ש
המן  ע"י היו הסוס ורכיבת מל' דלבוש הללו דברי' ב'
על  ומרכיבו מרדכי את מל' לבוש המלביש דוקא שהוא
בח"ע  להיות מ"ת בזמן המלך עליו רכב אשר סוס

הן אתבריר  הן הללו דברים שב' ולפי כו' עכשיו גם ו
וד"ל: כו' דחכמה ולבוש מקיף בבחי'
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‰‰Â דוקא הוא הכח שזה איך זה בכל כשיתבונן
ועוד  ממש, כחדשים בעיניו יהי' עי"ז בעוה"ז
שממשיך  ההמשכה לכן מסוכ"ע המשכה להיות כי י"ל
חדש  אור המשכת הוא המצוות מעשה ע"י יום בכל
כי  אתמול, לשל שוה היום שממשיך המשכה שאין
השמש  תחת ופי' השמש, תחת חדש כל אין כתי' הנה
אפי' והיינו אלקי', הוי' ומגן שמש בבחי' אפי' היינו
אור  המשכת חדש כל אין שמש שנק' הוי' שם מבחי'
שמשא  מן לעילא אבל הישנות, את לחדש כ"א חדש
הימים  שבעת אור בחי' שהוא הגנוז אור מבחי' דהיינו
דהיינו  חכ' בחי' שהוא הוי' שם מבחי' למעלה שהוא
דוקא  משם ע"י פנימי' שהוא אבא יסוד פנימי' בחי'

בשם  המאיר אור בחי' והוא חדשה, המשכה נמשך
בו  מביט הי' ראשון ביום שנברא אור וכשארז"ל הוי',
את  אלקי' וירא וגנזו, עמדו סופו ועד העולם מסוף
טובך  רב מה נאמר וע"ז לגנוז, טוב כי טוב כי האור
לגמרי  חדשה המשכה נמשך משם כו', צפנת אשר
שבשבת  מה יובן ובזה חדשות. נשמות הולדת דהיינו
ג"כ  מאיר בשבת כי חדשות, נשמות להוליד היחוד הוא
לפי  להודות טוב בשבת אומרים ולכן חדש, אור
השבוע  ובכל חדש, אור וזהו טובך, רב בחי' שמתגלה
ס"ת  ליראיך צפנת אשר כי המצות, ע"י זו המשכה
וכן  טובך, רב בחי' ע"י ונמשך מצות, תר"ך שהם תר"ך

בתורה. גנזו היכן וכמ"ש האור נגנז בתורה
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על  והוא האדם. למציאות מקום שום משאיר שאינו

באמירת  ביטוי לידי שבא תורה מתן בעת הביטול דרך

ונשמע " ש נעשה בכך וכן נשמתן "" ."פרחה

קבלת  כי תורה, למתן פורים בין הקשר עומק וזהו

שבנ  ענינה ""התורה נעשו "כלים י לגילוי של " קדמונו

(ע עולם  להקב "" המוחלט ביטולם הי'"י וכן - ה)

שע  המוחלט "בפורים, וביטולם נפשם מסירת י

ועצמו  ב למהותו סוף אין אור לגילוי זכו ית', ה "תו

עולם " של ."קדמונו

ומבאר:] שהולך וזהו

äáäà úîçî êùîð ùôð úøéñî úðéçá äðäå
.úòãä ïî äìòîì àéäù úøúåñîä

בכל  בכח שישנו הנ"ל נפש ומסירת ביטול
ה"אהבה  מן נמשך כנ"ל, מישראל ואחד אחד
בספר  כמבואר מישראל, נפש שבכל המסותרת"
מאברהם  בירושה לה יש מישראל נפש שכל התניא
בלב. מסותרת שהיא להקב"ה טבעית אהבה אבינו

פירוש: הדעת". מן "למעלה היא זו ואהבה
ע"י  אדם של בליבו נולדת להשם אהבה סתם
שיבואר  כפי טעם, פי שעל אהבה שזוהי התבוננות,
אהבה  היא בירושה שבאה זו אהבה אך להלן,
תולדת  זו אהבה אין כלומר, הדעת, מן שלמעלה
כל  בנפש בעצם נטועה היא אלא השכל

מסותרת"). "אהבה נקראת ישראל(ולכן

קידוש  על נפש מסירת של הכח בא זו ומאהבה
שמו  קדושת למען חייו ואיבוד נפש דמסירת השם,
כפי  הדעת, מן למעלה אלא שכלי ענין אינו ית'

לקמן. שיבואר

÷ø ,ùôð úøéñî ìò íòè äøåúá øëæð àì ïëìå
'éåä úà äáäàì ù"îë íòè øîàð äáäà ìò
úøéñî ìò íòè äæ ïéàå ,êééç àåä éë êé÷ìà
éøäå ,êééç àåä éë àåä íòèäù ïåéë ,ùôð

.ãâðî åééç êéìùäì àåä ùôð úøéñî

השכל  מן למעלה היא נפש שמסירת מאחר
נפש, מסירת על טעם בתורה מצינו לא לכן והדעת,
שכלי  טעם שיש לומר מתאים ה' אהבת על דרק
הוי' את "לאהבה וכמ"ש האהבה, סיבת שהיא
ומשיג  מבין דכשאדם חייך", הוא כי אלקיך
ממילא  בדרך מתעורר חייו, מקור הוא שהקב"ה
שזהו  מאחר יתברך אליו להתקרב ותשוקה באהבה

נפשו. חיי מקור

סיבה  אינה חייך" הוא ד"כי זו הסברה אולם
מסירת  שהרי יתברך, עבורו נפשו ימסור שהאדם

שענינה הוא להשליך נפש יתברך עבורו מנגד חייו
חייך". הוא "כי של ההיפך

הנזכרים  לאהבה המעוררים ה"טעמים כל וכן
מסירת  על טעם זה אין . . החכמים ספרי בכל

נפש".

úøéñî ìò ìëùå íòè êééù ïéàù ïéðòä àìà
äìòîìù äðéçáî ç÷ìð ùôð úøéñîä éë ùôð

.úòãä ïî
שייך לא מסירת שום ובאמת על בשכל טעם

המחזק  ענין על רק להסכים יכול השכל שהרי נפש,
את  המאבד דבר על לא אבל האדם מציאות את

ולפיכך  מקורו מציאותו, המסירתֿנפש ענין כל
הדעת. מן שלמעלה מבחינה

הדעת, מן למעלה היא נפש שמסירת זה, ענין -
ופושעי  שבקלים קל "אפילו דהרי בחוש, גם רואים
כו' הרוב על ה' קדושת על נפשם מוסרים ישראל
גדולת  יודעים ואין הארץ ועמי בורים הם אם ואף
כלל  בה' מתבוננים אין שיודעים במעט וגם ה".
דעת  מחמת נפשם מוסרים ואין ה'] [בגדולת
שאי  דבר הוא כאילו רק כלל.. בה' והתבוננות
וטענה  טעם שום בלי אחד בה' לכפור כלל אפשר

כלל". ומענה
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לבוש ‡Í(עא) דוקא מרדכי צריך מה להבין יש עדיין
כו' התנשאות בחי' שהוא המן וע"י זה
דכיא  ומירא דרור מר מרדכי ששרש לפי הוא הענין

ממקורה  שהיא כמו ח"ע פנימית בבחי' ה"ז כנ"ל
ח"ע  וירידת כו' מאין והחכמה וכמ"ש אין בבחי'
דכיא  מירא בחי' הוא דנגה ברורים לברר מטה למטה

1

2

3

4

5

6

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ולירד  להתצמצם ח"ע בכח שיהי' כדי הנה אמנם כנ"ל
לברר  כזה גדול ועוז כח לו ולהיות למטה כ"כ
כידוע  אור נקרא שהחכמה והגם כו' חשוכא ולאהפכא
החשך  שנדחה היינו כו' החשך את הוא מאיר והאור
כי  כו' לאור עצמו החשך שיהפך לא אבל האור מפני
אין  ובודאי לאור חשך להפוך באור יכולת יהיה איך
לאור  מקיף בבחי' שהוא האור מקור מבחי' רק זה
מקיף  בחי' וזהו כו' בחכמה דכתר מקיף ונק' דח"ע
בחי' מרדכי שצריך הלבוש בחי' והוא בכלל דחיה
מטה  לירד כח בו יש דוקא שע"י אבא יסוד פנימי'
כי  מפעיל מעוזי במעוזי יחזיק או וכמ"ש ולבר' מטה
דח"ע  מקיף בחי' ומעוזי כידוע עוז נק' עצמה התורה
הקו  בראשית שמאיר דא"ס מל' לבוש בחי' והוא כו'
מקיף  בבחי' כו' אור יהי כמ"ש אור שנקרא והחוט
מטעם  דקדושה המן בחי' ע"י הנמשך והוא ולבוש

וד"ל: הנ"ל
ÔÎÂ שמרכיב המן ע"י ג"כ המלך עליו רכב אשר סוס

למטה  ח"ע אור שירד דהיינו ח"ע בחי' למרדכי

אין  אשר כו' שבנוגה ההסתר מעוצם שהוא כ"כ מטה
בכח דחכמה זה א' בבחי' רק הוא כי עצמו מצד מרדכי

דיו"ד  הנעלם מקיף מבחינת אבל שבא' יו"ד וי"ו יו"ד
המדרגה  בסתר למטה שיבא דסוס ס' שהוא דחכמה
בחי' ע"י יהיה איך כו' ס"ג ב"פ דסוס ו' בענין כנ"ל
דוקא  המן ע"י אלא כו' מ"ה שם דמרדכי חכמה
על  למרדכי המרכיב הוא דחכמה מקיף בבחי' ששרשו
סוס  ע"י מגיע להיות המלך עליו רכב אשר סוס בחי'
לאור  החשך גם ולהפך מטה למטה לברר דח"ע האור
סתרו  חשך ישת מ"ש הוא דסוס הא' דס' משום
יוכל  למטה בבואו ע"כ דחכמה אור מבחי' שלמעלה
כו' לאור דקליפה גמור וחשך הסתר בחי' גם להפוך
דוקא  וע"כ כנ"ל כו' סוסיך על תרכב כי במ"ת וז"ש
המן  ע"י היו הסוס ורכיבת מל' דלבוש הללו דברי' ב'
על  ומרכיבו מרדכי את מל' לבוש המלביש דוקא שהוא
בח"ע  להיות מ"ת בזמן המלך עליו רכב אשר סוס

הן אתבריר  הן הללו דברים שב' ולפי כו' עכשיו גם ו
וד"ל: כו' דחכמה ולבוש מקיף בבחי'

mixetd xry
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‰‰Â דוקא הוא הכח שזה איך זה בכל כשיתבונן
ועוד  ממש, כחדשים בעיניו יהי' עי"ז בעוה"ז
שממשיך  ההמשכה לכן מסוכ"ע המשכה להיות כי י"ל
חדש  אור המשכת הוא המצוות מעשה ע"י יום בכל
כי  אתמול, לשל שוה היום שממשיך המשכה שאין
השמש  תחת ופי' השמש, תחת חדש כל אין כתי' הנה
אפי' והיינו אלקי', הוי' ומגן שמש בבחי' אפי' היינו
אור  המשכת חדש כל אין שמש שנק' הוי' שם מבחי'
שמשא  מן לעילא אבל הישנות, את לחדש כ"א חדש
הימים  שבעת אור בחי' שהוא הגנוז אור מבחי' דהיינו
דהיינו  חכ' בחי' שהוא הוי' שם מבחי' למעלה שהוא
דוקא  משם ע"י פנימי' שהוא אבא יסוד פנימי' בחי'

בשם  המאיר אור בחי' והוא חדשה, המשכה נמשך
בו  מביט הי' ראשון ביום שנברא אור וכשארז"ל הוי',
את  אלקי' וירא וגנזו, עמדו סופו ועד העולם מסוף
טובך  רב מה נאמר וע"ז לגנוז, טוב כי טוב כי האור
לגמרי  חדשה המשכה נמשך משם כו', צפנת אשר
שבשבת  מה יובן ובזה חדשות. נשמות הולדת דהיינו
ג"כ  מאיר בשבת כי חדשות, נשמות להוליד היחוד הוא
לפי  להודות טוב בשבת אומרים ולכן חדש, אור
השבוע  ובכל חדש, אור וזהו טובך, רב בחי' שמתגלה
ס"ת  ליראיך צפנת אשר כי המצות, ע"י זו המשכה
וכן  טובך, רב בחי' ע"י ונמשך מצות, תר"ך שהם תר"ך

בתורה. גנזו היכן וכמ"ש האור נגנז בתורה
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ÔÈÚÂ לבאר יש הצובאות מראות בשם שנק' מה
כל  יצאו כו' בעצם בד"ה בא פ' בת"א עפמ"ש
צבאות, ה' לבחי' הוי' צבאות שבין ההפרש ה', צבאות
מנפילתן  שנתעלו הנצוצי' בחי' הם הוי' שצבאות
וזהו  בפ"ע, שם להם שאין הוי' לשם וסמוכי' ודבוקי'
הנצוצין  העלאות בחי' הם הוי' צבאות כל יצאו ענין
שנפלו  נצוצין מרפ"ח נצוצין ר"ב במצרי' שבררו
למשה  הקב"ה שא' וזהו רב, ערב וגם וכמ"ש בשבה"כ
במצרי' רבי' צבאות שהעמידו הכל מן עלי חביבין אלו
את  לברר שיוכל וכדי וכנ"ל. ויצה"ר הנה"ב בירור ע"י
תצא  כי פי' אויבך על למלחמה תצא כי עז"נ הנה"ב
לקררה  שבנפשו המתאוה כח לנצח זו למלחמה
תהי' ה', לאהבת ולאתהפכא הגשמי עוה"ז בתענוגי
אין  כי למעלה, שרשם בבחי' דהיינו אויבך על בבחי'
מבחי' שהוא טוב הוא ושרשם מלמעלה יורד רע
ירידת  שלאחר אלא שבקדושה, עליונה מרכבה

ומשם  האופנים, שמרי נעשו המדריגות והשתלשלות
נמשכו  שמהם ומדריגות בחי' השתלשלות ע"י נמשכו
וכשנתעלה  כנ"ל, המתאוה והכח עוה"ז תענוגי כל
בחי' הוא ובעבודה לטוב. מרע מתהפך בשרשו ונכלל
איך  נה"ב ומקור שורש בהתבוננות שלפני' שתים
ועי"ז  כו' גדול ברעש הם הקדש וחיות שהאופני'
שבחי' הצובאות מראות בשם ונק' הנה"ב. תתעלה
מראיך  את הראיני בבחי' נש"י שיהי' דכנס"י המראות
נמשך  בזה"ג המדריגה בסתר הסלע בחגווי בהיותם גם
צבאי  כל כי איך צבאות, ה' בענין התבוננות מבחי'
לבד  אחד אות מבחי' רק נמשכי' עליונים צבאות
בצבא  הוא אות צבאות פי' וזהו בראם, בה' בהבראם
ההתפעלות  בחי' היינו המראות נקראו ועש"ז שלו,
מראות  בשם מאירה ושאינה המאירה דאספקלריא
מבחי' ההתבוננות מבחי' נמשכי' להיותם הצובאות

כו'.צבאות  שלו בצבא הוא שאות מה
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äæ ïáåéåלמידות המוחין  בין  לעיל הנזכר ההבדל –
åúòã ÷éîòîå é÷ìà ïéðò äæéàá ïðåáúîùëã 'ä úãåáòá
úåãîá øàùðù äîå åçåîá øéàî é÷ìàä ïéðòä éøä äæá
øéàîù øåàä ìëå ,áåè åì íé÷ìà úáø÷ù äî ÷ø àåä

,'åë äãîä úåøøåòúäá íìòúî åçåîá המעבר כלומר, -
בענין  מהתבוננות מעבר הוא  ל"מידות " ה "מוחין" בין 
היא האלוקים קרבת כיצד לבין  בטהרתו, האלקי  השכלי

עבורו. טובה
äéäéù çøëäá úåãîä úåøøåòúä äéäéù éãëáã òãåðå
éà éåìéâá øéàî ïéçåîä øåà øùàëã ïéçåîä úåîìòúä
íìòúî øùàë íà éë äãîä úåøøåòúä úåéäì øùôà

.'åë äãîä øøåòúî æà ïéçåîä øåàשהמידה כיון –
הרגשת אין עצמם במוחין  ואילו עצמו, בהרגשת  תלויה

להתעורר  יכולה לא מאירים המוחין  עוד כל הרי  עצמו,
המידה.

המוחין  אחד שמצד יחד, מסתדרים הדברים כיצד
התעלמות להיות חייב שני ומצד המידות, את  מולידים

נ"ע: הרבי  אומר זה  על הנה úåøøåòúäהמוחין? êà
ïëáäî àåä äãîäמהמסקנה כלומר –äî åðééäã

'åë áåè åì íé÷ìà úáø÷ùכל שזה - עצמם  המוחין ,
שקרבת נשארת , המסקנה אך מתעלמים, - ההשכלה

המידות נולדים  ומהמסקנה טוב, דבר זה  (ø÷אלקים
é÷î êøãáåðééäå ìòôúðù äî ìò úå÷ìàä æà ùâøð ó

,('åë åçåîá âéùäù äîמקיפה השפעה יש  כלומר -
יש גלוי באופן אך המידות, על במוחין מההשכלה

המוחין. התעלמות

a"xrz qgpt zyxt zay
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מחכמה  ושרשה חיים, נשמת באפיו ויפח ממש, ממעל אלקה חלק – השנית ונפש
כמ  הנשמה ירידת היא. טהורה עליה.עילאה, צורך ירידה – מצרים בגלות ו

LÙÂ ּכי" ּדכתיב מּמׁש, מּמעל אלקּה חלק היא הּׁשנית ¿∆∆ְֱִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ
א  איז איד א פּון נׁשמה ּדי עּמֹו", הוי' ְֲִִִֵֶַַַָָָָחלק

נׁשמת יא חלק  ּבאּפיו "וּיּפח ׁשּכתּוב ּכמֹו הוי', מּׁשם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
"מאן  ּבּזהר ׁשּנאמר ּוכמֹו ּבי", נפחּת ו"אּתה ְְְֱִִֶֶַַַַַַַָָָֹחּיים",

"נפח" מּתֹוכיּה ּומּפנימּיּותֹו,יב ּדנפח מּתֹוכּיּותֹו ּפרּוׁש , ְְִִִִִִֵֵַַָָ
ּדֹומה  ּדאינֹו אדם ּבני ּבטבע ּבמּוחׁש רֹואים ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָׁשאנּו
לכמֹו נּגּון, ּבקֹול אֹו ּבדּבּור ׁשהּוא ּכמֹו הּלב הבל ְְְְִִִֵֶֶֶַַָהֹוצאת
אנּו ּובמּוחׁש ּבכחֹו, ּכׁשּמנּפח לּבֹו הבל מֹוציא ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשהּוא
מֹוציא  ׁשּבאדם החּיּות ּופנימּיּות ׁשּתֹוכּיּות ְִִִִִֶֶַַָָָרֹואים
עלּו יׂשראל נׁשמֹות עלּֿדרֿמׁשל ּכ ּבכח, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבנפיחתֹו
לה' אּתם "ּבנים יׂשראל", בכרי "ּבני ּכדכתיב ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבמחׁשבה
ּכ האב, מּמח נמׁש ׁשהּבן ּכמֹו ּפרּוׁש ְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹאלקיכם",
מּמחׁשבּתֹו נמׁשכה יׂשראל איׁש ּכל נׁשמת ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָּכביכֹול

ידיעא  ּבחכמה ולא חּכים ּדאיהּו ,יתּבר ,יג וחכמתֹו ְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָ
יצירה  ּדבריאה ּדחכמה וידּוע ּדאצילּות, חכמה ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָׁשהיא
ּבּנבראים, ׁשּמּׂשגת לפי ידיעא", "חכמה נקראת ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻעׂשּיה
ׁשהּנבראים  ידיעא", "לא היא ּדאצילּות חכמה ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָאבל
איׁש ּכל נׁשמת ׁשרׁש הּוא ּומּׁשם זאת, מּׂשיגים ְִִִִִֵֶַַָָָֹֹאינם
ׁשּנתּת "נׁשמה אֹומר מּיׂשראל אחד ּדכל וזהּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָיׂשראל.
הּנׁשמה  מדרגת מעלת היא ּדטהֹורה, היא", טהֹורה ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָּבי

ּבגּוף  להתלּבׁש וירדה נסעה ּומּׁשם ּבאצילּות, ׁשהיא ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּכמֹו
ּגדֹולה  ירידה ׁשהיא הגם זֹו ּדירידה הּבהמית, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָונפׁש
קדם  למעלה ׁשהיא ּכמֹו ּדהּנׁשמה ּבמאד, ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֹועצּומה

ונפ  ּבגּוף להתלּבׁש למּטה הרי ירידתּה הּבהמית ׁש ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
להתלּבׁש למּטה ויֹורדת העליֹון, עדן ּבגן היא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמעמדּה

עמיקּתא  לבירא רמא מאּגרא ירידה זה הרי ,יד ּבּגּוף, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ידי  ּדעל עלּיה, לצר היא זֹו ירידה הרי ּבאמת ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹהּנה
נעׂשה  זה ידי על הּנה ּומצוֹות ּבּתֹורה עֹוסק ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהאדם
מה  זֹו ירידה אמנם יֹותר. ּומדרגה למעלה הּנׁשמה ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָעלּית
הּבהמית  ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש למּטה יֹורדת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּׁשהּנׁשמה
מצר  לׁשֹון הּוא ּדמצרים מצרים", "ּגלּות ּבׁשם ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָנקראת
יׂשראל  ּבני היּו הרי מצרים ׁשּבגלּות ּוכׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָּוגבּול,
מצרים  ּגלּות הּוא כן ּכמֹו מהּמצרּיים, ּודחּוקים ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָלחּוצים
על  ּומסּתיר מגּביל הּבהמית ּׁשהּנפׁש מה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָּברּוחנּיּות,
ּבהּנפׁש מתלּבׁש האלקית ּדהּנפׁש האלקית, ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּנפׁש
הּנפׁש אבל ּולזּככם, לבררם ּבׁשביל והּטבעי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָהּׂשכלי
עד  ּופּנה, צד מּכל האלקית הּנפׁש את מּקיף ֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּבהמית
ּבקטנּות  ׁשּנעׂשה ּכ ּכל מתצמצם האלקית ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּנפׁש
ּומתּכּוץ  ׁשּמתצמצם וׁשביה ּבגלּות הּיֹוׁשב ּוכמֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוהעלם,

ּכלל. להתּפּׁשט יכלת ְְְְְִִִִֵֶַָֹמּבלּתי
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העברה, בלילה נחסרו איש עשרה ושלש מאה
נדונו  23 חופשה, ניתן 61 השישית, זו ממערכה
2 לסיביר, 6 לסאלאווקי, 1 לנארים, לשלחם

7לק  בליענינגראד), פרך עבודת (מבצר רעסטי
ומאה  ראסטרעל, ע"י למיתה נדונו 9 לאוראל,

מחדש. זו במערכה הובאו ושלש שמונים
יהי' מה  אומר  יודע מי כסיד, לבן ש. האסיר
להשתגע , יותר טוב הלא האסירים, כל אחרית

מדבר   ואפשר פה, מלישב החולים בבית להתגולל
העברה  בלילה שנהרגו לאלו יותר טוב  לעצמו הוא
במנוחה, הם כבר אינם, כבר הם אנחנו, מחיינו

הוא. מה גורלנו ידענו טרם עוד ואנחנו
לנו  ויתרון  ק. האסיר אומר  תאחר לא זה את
תקוה  לנו יש כי המתים, חברנו על כשעה החיים
גם  לזרוח מכל, העליון רחמי היא יכולה בחיים,
בין  יפה, למיתה לקוות הוא יכול חי ואדם עלינו,
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ÔÈÚÂ לבאר יש הצובאות מראות בשם שנק' מה
כל  יצאו כו' בעצם בד"ה בא פ' בת"א עפמ"ש
צבאות, ה' לבחי' הוי' צבאות שבין ההפרש ה', צבאות
מנפילתן  שנתעלו הנצוצי' בחי' הם הוי' שצבאות
וזהו  בפ"ע, שם להם שאין הוי' לשם וסמוכי' ודבוקי'
הנצוצין  העלאות בחי' הם הוי' צבאות כל יצאו ענין
שנפלו  נצוצין מרפ"ח נצוצין ר"ב במצרי' שבררו
למשה  הקב"ה שא' וזהו רב, ערב וגם וכמ"ש בשבה"כ
במצרי' רבי' צבאות שהעמידו הכל מן עלי חביבין אלו
את  לברר שיוכל וכדי וכנ"ל. ויצה"ר הנה"ב בירור ע"י
תצא  כי פי' אויבך על למלחמה תצא כי עז"נ הנה"ב
לקררה  שבנפשו המתאוה כח לנצח זו למלחמה
תהי' ה', לאהבת ולאתהפכא הגשמי עוה"ז בתענוגי
אין  כי למעלה, שרשם בבחי' דהיינו אויבך על בבחי'
מבחי' שהוא טוב הוא ושרשם מלמעלה יורד רע
ירידת  שלאחר אלא שבקדושה, עליונה מרכבה

ומשם  האופנים, שמרי נעשו המדריגות והשתלשלות
נמשכו  שמהם ומדריגות בחי' השתלשלות ע"י נמשכו
וכשנתעלה  כנ"ל, המתאוה והכח עוה"ז תענוגי כל
בחי' הוא ובעבודה לטוב. מרע מתהפך בשרשו ונכלל
איך  נה"ב ומקור שורש בהתבוננות שלפני' שתים
ועי"ז  כו' גדול ברעש הם הקדש וחיות שהאופני'
שבחי' הצובאות מראות בשם ונק' הנה"ב. תתעלה
מראיך  את הראיני בבחי' נש"י שיהי' דכנס"י המראות
נמשך  בזה"ג המדריגה בסתר הסלע בחגווי בהיותם גם
צבאי  כל כי איך צבאות, ה' בענין התבוננות מבחי'
לבד  אחד אות מבחי' רק נמשכי' עליונים צבאות
בצבא  הוא אות צבאות פי' וזהו בראם, בה' בהבראם
ההתפעלות  בחי' היינו המראות נקראו ועש"ז שלו,
מראות  בשם מאירה ושאינה המאירה דאספקלריא
מבחי' ההתבוננות מבחי' נמשכי' להיותם הצובאות

כו'.צבאות  שלו בצבא הוא שאות מה
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äæ ïáåéåלמידות המוחין  בין  לעיל הנזכר ההבדל –
åúòã ÷éîòîå é÷ìà ïéðò äæéàá ïðåáúîùëã 'ä úãåáòá
úåãîá øàùðù äîå åçåîá øéàî é÷ìàä ïéðòä éøä äæá
øéàîù øåàä ìëå ,áåè åì íé÷ìà úáø÷ù äî ÷ø àåä

,'åë äãîä úåøøåòúäá íìòúî åçåîá המעבר כלומר, -
בענין  מהתבוננות מעבר הוא  ל"מידות " ה "מוחין" בין 
היא האלוקים קרבת כיצד לבין  בטהרתו, האלקי  השכלי

עבורו. טובה
äéäéù çøëäá úåãîä úåøøåòúä äéäéù éãëáã òãåðå
éà éåìéâá øéàî ïéçåîä øåà øùàëã ïéçåîä úåîìòúä
íìòúî øùàë íà éë äãîä úåøøåòúä úåéäì øùôà

.'åë äãîä øøåòúî æà ïéçåîä øåàשהמידה כיון –
הרגשת אין עצמם במוחין  ואילו עצמו, בהרגשת  תלויה

להתעורר  יכולה לא מאירים המוחין  עוד כל הרי  עצמו,
המידה.

המוחין  אחד שמצד יחד, מסתדרים הדברים כיצד
התעלמות להיות חייב שני ומצד המידות, את  מולידים

נ"ע: הרבי  אומר זה  על הנה úåøøåòúäהמוחין? êà
ïëáäî àåä äãîäמהמסקנה כלומר –äî åðééäã

'åë áåè åì íé÷ìà úáø÷ùכל שזה - עצמם  המוחין ,
שקרבת נשארת , המסקנה אך מתעלמים, - ההשכלה

המידות נולדים  ומהמסקנה טוב, דבר זה  (ø÷אלקים
é÷î êøãáåðééäå ìòôúðù äî ìò úå÷ìàä æà ùâøð ó

,('åë åçåîá âéùäù äîמקיפה השפעה יש  כלומר -
יש גלוי באופן אך המידות, על במוחין מההשכלה

המוחין. התעלמות
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מחכמה  ושרשה חיים, נשמת באפיו ויפח ממש, ממעל אלקה חלק – השנית ונפש
כמ  הנשמה ירידת היא. טהורה עליה.עילאה, צורך ירידה – מצרים בגלות ו

LÙÂ ּכי" ּדכתיב מּמׁש, מּמעל אלקּה חלק היא הּׁשנית ¿∆∆ְֱִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ
א  איז איד א פּון נׁשמה ּדי עּמֹו", הוי' ְֲִִִֵֶַַַָָָָחלק

נׁשמת יא חלק  ּבאּפיו "וּיּפח ׁשּכתּוב ּכמֹו הוי', מּׁשם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
"מאן  ּבּזהר ׁשּנאמר ּוכמֹו ּבי", נפחּת ו"אּתה ְְְֱִִֶֶַַַַַַַָָָֹחּיים",

"נפח" מּתֹוכיּה ּומּפנימּיּותֹו,יב ּדנפח מּתֹוכּיּותֹו ּפרּוׁש , ְְִִִִִִֵֵַַָָ
ּדֹומה  ּדאינֹו אדם ּבני ּבטבע ּבמּוחׁש רֹואים ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָׁשאנּו
לכמֹו נּגּון, ּבקֹול אֹו ּבדּבּור ׁשהּוא ּכמֹו הּלב הבל ְְְְִִִֵֶֶֶַַָהֹוצאת
אנּו ּובמּוחׁש ּבכחֹו, ּכׁשּמנּפח לּבֹו הבל מֹוציא ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשהּוא
מֹוציא  ׁשּבאדם החּיּות ּופנימּיּות ׁשּתֹוכּיּות ְִִִִִֶֶַַָָָרֹואים
עלּו יׂשראל נׁשמֹות עלּֿדרֿמׁשל ּכ ּבכח, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבנפיחתֹו
לה' אּתם "ּבנים יׂשראל", בכרי "ּבני ּכדכתיב ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבמחׁשבה
ּכ האב, מּמח נמׁש ׁשהּבן ּכמֹו ּפרּוׁש ְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹאלקיכם",
מּמחׁשבּתֹו נמׁשכה יׂשראל איׁש ּכל נׁשמת ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָּכביכֹול

ידיעא  ּבחכמה ולא חּכים ּדאיהּו ,יתּבר ,יג וחכמתֹו ְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָ
יצירה  ּדבריאה ּדחכמה וידּוע ּדאצילּות, חכמה ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָׁשהיא
ּבּנבראים, ׁשּמּׂשגת לפי ידיעא", "חכמה נקראת ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻעׂשּיה
ׁשהּנבראים  ידיעא", "לא היא ּדאצילּות חכמה ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָאבל
איׁש ּכל נׁשמת ׁשרׁש הּוא ּומּׁשם זאת, מּׂשיגים ְִִִִִֵֶַַָָָֹֹאינם
ׁשּנתּת "נׁשמה אֹומר מּיׂשראל אחד ּדכל וזהּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָיׂשראל.
הּנׁשמה  מדרגת מעלת היא ּדטהֹורה, היא", טהֹורה ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָּבי

ּבגּוף  להתלּבׁש וירדה נסעה ּומּׁשם ּבאצילּות, ׁשהיא ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּכמֹו
ּגדֹולה  ירידה ׁשהיא הגם זֹו ּדירידה הּבהמית, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָונפׁש
קדם  למעלה ׁשהיא ּכמֹו ּדהּנׁשמה ּבמאד, ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֹועצּומה

ונפ  ּבגּוף להתלּבׁש למּטה הרי ירידתּה הּבהמית ׁש ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
להתלּבׁש למּטה ויֹורדת העליֹון, עדן ּבגן היא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמעמדּה

עמיקּתא  לבירא רמא מאּגרא ירידה זה הרי ,יד ּבּגּוף, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ידי  ּדעל עלּיה, לצר היא זֹו ירידה הרי ּבאמת ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹהּנה
נעׂשה  זה ידי על הּנה ּומצוֹות ּבּתֹורה עֹוסק ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהאדם
מה  זֹו ירידה אמנם יֹותר. ּומדרגה למעלה הּנׁשמה ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָעלּית
הּבהמית  ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש למּטה יֹורדת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּׁשהּנׁשמה
מצר  לׁשֹון הּוא ּדמצרים מצרים", "ּגלּות ּבׁשם ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָנקראת
יׂשראל  ּבני היּו הרי מצרים ׁשּבגלּות ּוכׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָּוגבּול,
מצרים  ּגלּות הּוא כן ּכמֹו מהּמצרּיים, ּודחּוקים ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָלחּוצים
על  ּומסּתיר מגּביל הּבהמית ּׁשהּנפׁש מה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָּברּוחנּיּות,
ּבהּנפׁש מתלּבׁש האלקית ּדהּנפׁש האלקית, ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּנפׁש
הּנפׁש אבל ּולזּככם, לבררם ּבׁשביל והּטבעי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָהּׂשכלי
עד  ּופּנה, צד מּכל האלקית הּנפׁש את מּקיף ֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּבהמית
ּבקטנּות  ׁשּנעׂשה ּכ ּכל מתצמצם האלקית ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּנפׁש
ּומתּכּוץ  ׁשּמתצמצם וׁשביה ּבגלּות הּיֹוׁשב ּוכמֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוהעלם,

ּכלל. להתּפּׁשט יכלת ְְְְְִִִִֵֶַָֹמּבלּתי
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העברה, בלילה נחסרו איש עשרה ושלש מאה
נדונו  23 חופשה, ניתן 61 השישית, זו ממערכה
2 לסיביר, 6 לסאלאווקי, 1 לנארים, לשלחם

7לק  בליענינגראד), פרך עבודת (מבצר רעסטי
ומאה  ראסטרעל, ע"י למיתה נדונו 9 לאוראל,

מחדש. זו במערכה הובאו ושלש שמונים
יהי' מה  אומר  יודע מי כסיד, לבן ש. האסיר
להשתגע , יותר טוב הלא האסירים, כל אחרית

מדבר   ואפשר פה, מלישב החולים בבית להתגולל
העברה  בלילה שנהרגו לאלו יותר טוב  לעצמו הוא
במנוחה, הם כבר אינם, כבר הם אנחנו, מחיינו

הוא. מה גורלנו ידענו טרם עוד ואנחנו
לנו  ויתרון  ק. האסיר אומר  תאחר לא זה את
תקוה  לנו יש כי המתים, חברנו על כשעה החיים
גם  לזרוח מכל, העליון רחמי היא יכולה בחיים,
בין  יפה, למיתה לקוות הוא יכול חי ואדם עלינו,
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הנטרפת  בהמה או כחי' ולא ואוהבים, קרובים
ברא  האלקים לא! תבוא. לא ולקבורה היער, בעמקי

כאחד. ויחי' ימות אשר האדם את
בגדיהם  פשטו כולם האסירים מאד, גבר החום
אין  ק. והאסיר כותנות עם וס. ש. ערומים. הולכים

הולדו. כיום ערום והולך כותנת לו
שכני  לי. וקר בבגדי יושב ואנכי מחניק, האויר

הנני. חולה כנראה אבל עלי, משתוממים
האחרונים  חמים מים ניתן כבר ביותר יחלצני לבי

לי. אין ותפילין  יום, בכל הניתנים
לא  מים גם אשר שעות ארבעים על יותר לי זה
עליו  והעולה גופני ועינוי כאב של שעות פי. אל בא

תפילין. תפילין, נפשי, עינוי
התפללתי  כבר אני וגם לישן" "שכב יוצא כרוז

מקומי. על ושוכב ערבית
מתקרבים  אנשים צעדי בשמענו אחזתנו רעדה
המנעולים, פותחים אחדים רגעים ובעוד חדרנו, אל

החדר. את האירו מברק חוט ידי על ומבחוץ
בהלה  בתמהון מביטים, רעהו אל איש כולנו,

מות. ורעדת
כולם  נכנסים אנשים שלשה נפתחת, הדלת
עומדים  מבחוץ, נשארו וארבעה יריות, קנה אוחזים

שלופות. וחרבותיהם
פה. אנשים כמה

הבאים. מהשלשה אחד עונה ארבעה,
זה. אחר זה הגידו שמכם? מה אסירים,

(ראשון). פערוי
האסיר. עונה גוטייניק,

(שני). וטאראיי
האסיר. עונה שעפטעליעויטש

(שלישי). טרייעטי
האסיר. עונה סייטין
(רביעי). ציעטוארטי

ש"ס. יצחק יוסף רוחני) (רב  ראוין דוחאווני
בי,מ  ויסתכל הבאים, אחד הביט בוז של בט

מגודל  האסירים אנחנו אשר ביניהם, רגעים וישוחחו
דבר. הבינו לא הפחדים

ויא  ציעטורטי, רפה בשפה ויאמר האחד ויען
אתנו). תלכו (אתם נאמי ס פאיידיאטי

עם  והאלונטית מטתי על ישבתי העת כל אנכי
הרופא, לי נתן אשר התחבושת על מונחת קרים מים

ראשי. על ומצנפת ט"ק מלובש
עם  האלונטית את והסרתי ממשכבתי, עמדתי

ללכת. והכינותי המים,

בוכים  וק. ש. שכיני כי ואראה עלי, מחכים המה
ועומד  פתוח פיו וס. מעיניהם מתפרצים ודמעות

כסיד. לבן שיש כפסל
אלי, א' ויפן האכסדרא אל יצאתי דבר, דבר מבלי
מרחוק. עליהם ויביט ואראהו חפצי, להראותו וישאל
הלך  מהשלשה הא' אחדים, צעדים הלכתי
הולכים  השלופות החרבות אוחזי והארבעה ראשונה,
מהשלשה  ושתים מאחורי, ושתים לפני, שתים

אחריהם. הולכים בחדר שעמדו
לבושך  יראה לא אשר בגדך וצנוף המצנפת, הסר

המצוייצת.
המצנפת. אסיר לא לא,

יהי' מרה לאו ובאם במפגיע, עליך מצוה הנני
אחריתך.

האם  לדעת וחפצי המצנפת, אסיר לא אנכי
אנכי. מי אתם יודעים

ומי?
מליובאוויטש. הרבי

ומה?
נרעש  ואיננו נבעת איננו מליובאוויטש הרבי

מהפחדות.
התקיפים  אלו את גם להרעיש יכולה הגפא"ו

הראשונים. שעות ושמונה בארבעים
וכאשר  המצנפת, הסרת דבר הזכיר לא ובכ"ז
שונות  לאכסדראות נתפזרו השלשה אחת סולם ירדנו
אותי. הוליכו ושנים חרב , מהשלופי שנים אתם ולקחו
הכאב  כי לאט, לאט הולך והנני סולם עוד ירדנו
פנימית, באנחה נאנחתי כי עד ביותר, התעורר
אחד  הגיד אז הלאה. ללכת יכולת מבלי ואעמודה
ודרישה, החקירה לחדר ויביאוני מעט עוד כי המלוים

לנוח. אוכל ושם
כי  נודעתי כפול, רושם עלי פעלו המלוה דברי
התערוכה  מכל כי ודרישה החקירה אל אותי מובילים
אשר  ראיתי כי ועוד ר"ל ירי' לדין הובלה כעין הי'
המתעורר  אנושי רגש מרחף כאלו אנשים בתוככי גם

אסיר. אנקת לקול
ללכת  כוחי שארית ואחגור עמדתי אחדים רגעים

הלאה.
פה  השמאלית, בידו המלוים אחד הראה פה,

פקודה. בוא עד לחכות עלינו
במאד  לפני כבדה סמיכה בלא העמידה כאשר

הכותל. אל נשענתי
ניע  ויאמר, מהמלוים השני אלי פנה כה, בעמדי
זאווטרא, פאסליע אילי זאווטרא טיעבא זאוודעוו

מחרתים  או לך מקנא אינני פיליולי, זבוט יתנו טיעבע
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ע"י  מות משפט כלומר מות, לכדורי (כינוי קטניות לך
רובה). קנה יריית

לדעת  התוכל תגיד כה מדוע  חבירו אמר  חבר
לעשות  רק עלינו ויחליטו, השופטים יגידו אשר את

יותר. ולא מלאכתנו
דברי  שמעתי  לדבר המתחיל אומר  אנכי
שלשה  מן יאוחר לא במשך כי אמר אשר מ. החבר
יספיקו  אשר טרם הפועל, אל הדין יוגמר ימים

המנהיגים. ראשי על להשפיע האדירים הגבירים
נקודת  ומקרב  עז רושם עלי פעלה הדברים שמע
בעת  לדבר ויאמצני יחזקני כי ה' אל התפללתי לבבי

חת. מבלי והדרישה החקירה
קול  בקריאת נפתחת והדלת בלבי מהרהר עודני

את  תנו הנה, האסיר את הביאו ומצוה, נגיד אדיר
אל  המובאי' (האסירים 4/061/3 האסיר תעודת
ומספר  המערכה שם על נקראי' ודרישה החקירה
3 ההיא, בעת שם היושב האיש ומספר החדר

לכם. ולכו ואחתום, האיש) 4 חדר, 160 מערכה,
אנשים  מהשלשה אחזתני, פלצות החדרה בבואי
ובפינות  אחד כל אצל מונח רובה וקנה ישבו אשר
זעומים  האנשים ופני שונים, משחית כלי הבית

וזעם. דקירה מבטי יתפוצץ ומעיניהם
ובו  כחמשה ורוחב אמות כשמונה החדר אורך
אשר  ורחבה גדולה אחת חלון כסאות, וכמה שולחן
מאומה. לראות יוכלו שלא בצבע משוחים זכוכיותי'

אחד... לי הגיד השולחן אל .7בקרבי
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הנטרפת  בהמה או כחי' ולא ואוהבים, קרובים
ברא  האלקים לא! תבוא. לא ולקבורה היער, בעמקי

כאחד. ויחי' ימות אשר האדם את
בגדיהם  פשטו כולם האסירים מאד, גבר החום
אין  ק. והאסיר כותנות עם וס. ש. ערומים. הולכים

הולדו. כיום ערום והולך כותנת לו
שכני  לי. וקר בבגדי יושב ואנכי מחניק, האויר

הנני. חולה כנראה אבל עלי, משתוממים
האחרונים  חמים מים ניתן כבר ביותר יחלצני לבי

לי. אין ותפילין  יום, בכל הניתנים
לא  מים גם אשר שעות ארבעים על יותר לי זה
עליו  והעולה גופני ועינוי כאב של שעות פי. אל בא

תפילין. תפילין, נפשי, עינוי
התפללתי  כבר אני וגם לישן" "שכב יוצא כרוז

מקומי. על ושוכב ערבית
מתקרבים  אנשים צעדי בשמענו אחזתנו רעדה
המנעולים, פותחים אחדים רגעים ובעוד חדרנו, אל

החדר. את האירו מברק חוט ידי על ומבחוץ
בהלה  בתמהון מביטים, רעהו אל איש כולנו,

מות. ורעדת
כולם  נכנסים אנשים שלשה נפתחת, הדלת
עומדים  מבחוץ, נשארו וארבעה יריות, קנה אוחזים

שלופות. וחרבותיהם
פה. אנשים כמה

הבאים. מהשלשה אחד עונה ארבעה,
זה. אחר זה הגידו שמכם? מה אסירים,

(ראשון). פערוי
האסיר. עונה גוטייניק,

(שני). וטאראיי
האסיר. עונה שעפטעליעויטש

(שלישי). טרייעטי
האסיר. עונה סייטין
(רביעי). ציעטוארטי

ש"ס. יצחק יוסף רוחני) (רב  ראוין דוחאווני
בי,מ  ויסתכל הבאים, אחד הביט בוז של בט

מגודל  האסירים אנחנו אשר ביניהם, רגעים וישוחחו
דבר. הבינו לא הפחדים

ויא  ציעטורטי, רפה בשפה ויאמר האחד ויען
אתנו). תלכו (אתם נאמי ס פאיידיאטי

עם  והאלונטית מטתי על ישבתי העת כל אנכי
הרופא, לי נתן אשר התחבושת על מונחת קרים מים

ראשי. על ומצנפת ט"ק מלובש
עם  האלונטית את והסרתי ממשכבתי, עמדתי

ללכת. והכינותי המים,

בוכים  וק. ש. שכיני כי ואראה עלי, מחכים המה
ועומד  פתוח פיו וס. מעיניהם מתפרצים ודמעות

כסיד. לבן שיש כפסל
אלי, א' ויפן האכסדרא אל יצאתי דבר, דבר מבלי
מרחוק. עליהם ויביט ואראהו חפצי, להראותו וישאל
הלך  מהשלשה הא' אחדים, צעדים הלכתי
הולכים  השלופות החרבות אוחזי והארבעה ראשונה,
מהשלשה  ושתים מאחורי, ושתים לפני, שתים

אחריהם. הולכים בחדר שעמדו
לבושך  יראה לא אשר בגדך וצנוף המצנפת, הסר

המצוייצת.
המצנפת. אסיר לא לא,

יהי' מרה לאו ובאם במפגיע, עליך מצוה הנני
אחריתך.

האם  לדעת וחפצי המצנפת, אסיר לא אנכי
אנכי. מי אתם יודעים

ומי?
מליובאוויטש. הרבי

ומה?
נרעש  ואיננו נבעת איננו מליובאוויטש הרבי

מהפחדות.
התקיפים  אלו את גם להרעיש יכולה הגפא"ו

הראשונים. שעות ושמונה בארבעים
וכאשר  המצנפת, הסרת דבר הזכיר לא ובכ"ז
שונות  לאכסדראות נתפזרו השלשה אחת סולם ירדנו
אותי. הוליכו ושנים חרב , מהשלופי שנים אתם ולקחו
הכאב  כי לאט, לאט הולך והנני סולם עוד ירדנו
פנימית, באנחה נאנחתי כי עד ביותר, התעורר
אחד  הגיד אז הלאה. ללכת יכולת מבלי ואעמודה
ודרישה, החקירה לחדר ויביאוני מעט עוד כי המלוים

לנוח. אוכל ושם
כי  נודעתי כפול, רושם עלי פעלו המלוה דברי
התערוכה  מכל כי ודרישה החקירה אל אותי מובילים
אשר  ראיתי כי ועוד ר"ל ירי' לדין הובלה כעין הי'
המתעורר  אנושי רגש מרחף כאלו אנשים בתוככי גם

אסיר. אנקת לקול
ללכת  כוחי שארית ואחגור עמדתי אחדים רגעים

הלאה.
פה  השמאלית, בידו המלוים אחד הראה פה,

פקודה. בוא עד לחכות עלינו
במאד  לפני כבדה סמיכה בלא העמידה כאשר

הכותל. אל נשענתי
ניע  ויאמר, מהמלוים השני אלי פנה כה, בעמדי
זאווטרא, פאסליע אילי זאווטרא טיעבא זאוודעוו

מחרתים  או לך מקנא אינני פיליולי, זבוט יתנו טיעבע
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ע"י  מות משפט כלומר מות, לכדורי (כינוי קטניות לך
רובה). קנה יריית

לדעת  התוכל תגיד כה מדוע  חבירו אמר  חבר
לעשות  רק עלינו ויחליטו, השופטים יגידו אשר את

יותר. ולא מלאכתנו
דברי  שמעתי  לדבר המתחיל אומר  אנכי
שלשה  מן יאוחר לא במשך כי אמר אשר מ. החבר
יספיקו  אשר טרם הפועל, אל הדין יוגמר ימים

המנהיגים. ראשי על להשפיע האדירים הגבירים
נקודת  ומקרב  עז רושם עלי פעלה הדברים שמע
בעת  לדבר ויאמצני יחזקני כי ה' אל התפללתי לבבי

חת. מבלי והדרישה החקירה
קול  בקריאת נפתחת והדלת בלבי מהרהר עודני

את  תנו הנה, האסיר את הביאו ומצוה, נגיד אדיר
אל  המובאי' (האסירים 4/061/3 האסיר תעודת
ומספר  המערכה שם על נקראי' ודרישה החקירה
3 ההיא, בעת שם היושב האיש ומספר החדר

לכם. ולכו ואחתום, האיש) 4 חדר, 160 מערכה,
אנשים  מהשלשה אחזתני, פלצות החדרה בבואי
ובפינות  אחד כל אצל מונח רובה וקנה ישבו אשר
זעומים  האנשים ופני שונים, משחית כלי הבית

וזעם. דקירה מבטי יתפוצץ ומעיניהם
ובו  כחמשה ורוחב אמות כשמונה החדר אורך
אשר  ורחבה גדולה אחת חלון כסאות, וכמה שולחן
מאומה. לראות יוכלו שלא בצבע משוחים זכוכיותי'
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אגרות קודש 

 ב"ה,  ה' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מז"ך סיון במ"ש אודות ביהכ"נ החדש בקשר עם הקייטנא.

כנראה שלא נודע להם מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר למנהלי ביהכ"נ במאנטרעאל, על אשר סרבו 

לעשות שם מסיבות שבת, והלבישו הענין בקדושת ביהכ"נ וכו'. 

ויהי רצון שכיון שממשמשים ובאים ימי י"ב וי"ג תמוז שהי' נצחון למעלה מדרך הטבע, הנה 

סו"ס ינוצחו ויתבטלו כל הענינים המפריעים להנהלת כפר חב"ד מתאים לכוונת מייסדו ומנהלו הוא 

כ"ק מו"ח אדמו"ר ויעשה זה בחסד וברחמים ומתוך הרחבה אמיתית ובאופן דמוסיף והולך מוסיף 

ואור עד אשר לילה כיום יאיר. 

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.
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ycew zegiyn zecewp

בירושלים".1הגמרא וסיים במקדש "פתח - מקשה

מכך ואולם במקדש". אחרנייתא תרתי "איכא ומתרצת

בירושלים שאירעו הנסים שני את כוללת בכלֿזאת שהמשנה

בביתֿ לאבותינו ש"נעשו הנסים עשרת רשימת בתוך

נחש הזיק ("לא אלה שני שגם לומר מוכרחים במקדש",

החלו המקום") לי צר לחבירו אדם אמר "ולא ועקרב",

ירושלים: לכל התפשטו ומשם בביתֿהמקדש

שתהיה - היתה הזיקו לא ועקרב שנחש לכך הסיבה

הנס היה צריך זו מסיבה קרבן. המקריב לאדם הנפש מנוחת

בזמן האדם שהה שם שכן ירושלים, רחבי בכל להתרחש

אכילתו. ובעת הקרבן הקרבת

המקום". לי צר לחבירו אדם אמר "שלא בנס גם זה כעין

שהרי בירושלים, לינה מחייבת הקרבן שהקרבת מכיון

בעזרה ללון שכל2איֿאפשר - מיוחד נס להתרחש היה צריך ,

דוחק בלא ללון יוכלו קורבנותיהם את שהקריבו מי

.3בירושלים

בין האלה, הנסים שני בפרטי הבדל היה זאת ובכל

לירושלים: ביתֿהמקדש

יתכן כי אף ועקרב", נחש הזיק ש"לא הנס היה בירושלים

היו לא כלל בביתֿהמקדש ואילו ועקרב"; "נחש שם שהיו

במשנתנו שנאמר ממה הוא קלֿוחומר שהלא ועקרב", "נחש

נרא של"ולא מציאותו אם ומה - המטבחים" בבית זבוב ה

ועקרב נחש של מציאותם ביתֿהמקדש, בקדושת פוגמת זבוב

עלֿאחתֿכמהֿוכמה!

שאלין המקום לי צר אדם אמר ש"לא השני בנס גם

אך לכולם, צר המקום היה שבפועל לומר יתכן - בירושלים"

בענינים עסוקים היותם מסיבת (וזאת מורגש, היה לא הדבר

"לא איש בפועל ולכן זהאמררוחניים) לעומת זאת. "

עצמו המקום יותר: עוד גדול היה הנס עצמו בביתֿהמקדש

רוחים". ומשתחוים צפופים "עומדים - מרווח היה אכן

(1914 עמ' ד, כרך תשמ"ג, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

דוקא, אלה חיים בעלי שני המציינת המשנה דברי בביאור

(עלֿפי לומר יש - הזיקו לא החיות שאר גם שלבטח אף

הענינים): פנימיות

ערכיֿהכנויים [כנרמז4בספר חם ארסו שהנחש כתוב

הכתוב ארסו5בלשון העקרב ואילו השרפים"] "הנחשים -

.6קר

של אופנים שני מייצגים והעקרב הנחש האדם בעבודת

לקדושה: התנגדות

העולם בעניני וההתלהבות החמימות היינו - שרף" "נחש

ההתלהבות את להפוך - תקנה יש לכך ואולם ותאוותיו.

אש. כרשפי ה' אהבת לקדושה,

זו הנהגה ה'. בעבודת קרירות ענינו - קר" ארסו "עקרב

להפך סימן היא הקרירות כי הנחש, משל יותר אף גרועה

החיים.

בגמרא שנאמר מה יובן זה העומד7עלֿפי אדם על

יפסיק; לא עקבו על כרוך "נחש שמונהֿעשרה, בתפילת

בתפילה עומד יהודי כאשר יפסיק". - עקבו על כרוך עקרב

את להפסיק לו אין העולם, לעניני חמימות בו אוחזת ולפתע

הוא יכול שבו, והחמימות החיות עם סוףֿסוף שכן תפילתו

קדושה. לעניני ההתלהבות את להפוך

קרירות, בו אוחזת ולפתע בתפילה הוא עומד כאשר אבל

לא שעדיין כלומר בלבד, ב"עקבו" נאחזת זו אם גם הנה

כי תפילתו. את להפסיק עליו - ולבו מוחו על השפיעה

אות מצבו זהו ואם החיים להפך סימן (כאמור) היא קרירות

עבו סדר שכל ולהתחילהוא לשנותו ועליו כדבעי אינו דתו

הבאה והתלהבות חיות מתוך עבודה אחר; עבודה סדר

דחיי. אילנא - התורה פנימיות מלימוד כתוצאה

היראה" "שלימות בירושלים, שהיה הנס אפוא לא8זהו -

לא וכלֿשכן עולם בעניני לחמימות נתינתֿמקום בה היה

לקרירות.

לקוטיֿשיחות חוקתֿבלק, פרשת - תשל"ו קודש (שיחות

(372 עמ' ב, כרך

א.1) כא, א).2)יומא כה, (יומא בעזרה" ישיבה ש"אין מהדין היא וחומר קל מהנס3)שהרי כתוצאה נפעל זה שנס לומר, ויש

רוחים". ומשתחוים צפופים "עומדים בביתֿהמקדש, נחש.4)שאירע ו.5)מערכת כא, חמה6)חוקת "אלמלא ב נח, ברכות ראה

וכו"'. כסיל ב.7)של ל, י.8)ברכות נו, רבה בראשית
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ÈpnÓ ‡e‰ ÌeˆÚ Èk(ו (כב, ƒ»ƒ∆ƒ

ׁשל  ׁשהעֹוצמה וידע ּגדֹול חכם היה ׁשּבלק הּׁשל"ה, ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּכתב

הּמל (ּדוד מּמּנּו ּתצא ּומׁשיח, ּדוד ּבית מלכּות יׂשראל, ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבני

ּבּתֹורה  ׁשּפרׁשה מה לבאר יׁש זה לפי הּמֹואבּיה). מרּות ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָיצא

מֹורה  "ּבלק" ׁשּכן, ירקב". רׁשעים "וׁשם הפ "ּבלק", ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָנקראת

ׁשּתצא  ּכ מֹואב מל הפיכת - העּלּוי ּבתכלית אתהּפכא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל

ּומׁשיח. ּדוד ּבית מלכּות ְִִִֵֶַַָָמּמּנּו
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Ìz‡ CÏ Ìe˜(כ (כב, ≈ƒ»
מֹוליכין  ּבּה, ליל רֹוצה ׁשאדם ׁש"ּבּדר מּכ למדּו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחז"ל

לבאר  ויׁש מהני". ׁשמּיא ּכלּפי אפילּו ׁש"חצּפה וכן ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻאֹותֹו",

ּומּגיע  נפׁש חׁשּבֹון אדם עֹוׂשה לפעמים ה'. ּבעבֹודת ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹזאת

ויׁש הּבהמית, הּנפׁש ׁשל ּבדרּכּה ללכת רֹוצה ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָלּמסקנה

להתעּקׁש היא, והעצה זֹו. ּבדר אֹותֹו ׁשּיֹוליכּו אפֹוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלחׁשׁש

מה  "ּכל ועלּֿדר ,לכ מסּכים ׁשאינּנּו ּב'חצּפה' ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻולטעֹון

מּצא". חּוץ עׂשה, הּבית ּבעל ל ְֲִִֵֵֶַַַַַֹּׁשּיאמר

,éðù
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בירושלים".1הגמרא וסיים במקדש "פתח - מקשה

מכך ואולם במקדש". אחרנייתא תרתי "איכא ומתרצת

בירושלים שאירעו הנסים שני את כוללת בכלֿזאת שהמשנה

בביתֿ לאבותינו ש"נעשו הנסים עשרת רשימת בתוך

נחש הזיק ("לא אלה שני שגם לומר מוכרחים במקדש",

החלו המקום") לי צר לחבירו אדם אמר "ולא ועקרב",

ירושלים: לכל התפשטו ומשם בביתֿהמקדש

שתהיה - היתה הזיקו לא ועקרב שנחש לכך הסיבה

הנס היה צריך זו מסיבה קרבן. המקריב לאדם הנפש מנוחת

בזמן האדם שהה שם שכן ירושלים, רחבי בכל להתרחש

אכילתו. ובעת הקרבן הקרבת

המקום". לי צר לחבירו אדם אמר "שלא בנס גם זה כעין

שהרי בירושלים, לינה מחייבת הקרבן שהקרבת מכיון

בעזרה ללון שכל2איֿאפשר - מיוחד נס להתרחש היה צריך ,

דוחק בלא ללון יוכלו קורבנותיהם את שהקריבו מי

.3בירושלים

בין האלה, הנסים שני בפרטי הבדל היה זאת ובכל

לירושלים: ביתֿהמקדש

יתכן כי אף ועקרב", נחש הזיק ש"לא הנס היה בירושלים

היו לא כלל בביתֿהמקדש ואילו ועקרב"; "נחש שם שהיו

במשנתנו שנאמר ממה הוא קלֿוחומר שהלא ועקרב", "נחש

נרא של"ולא מציאותו אם ומה - המטבחים" בבית זבוב ה

ועקרב נחש של מציאותם ביתֿהמקדש, בקדושת פוגמת זבוב

עלֿאחתֿכמהֿוכמה!

שאלין המקום לי צר אדם אמר ש"לא השני בנס גם

אך לכולם, צר המקום היה שבפועל לומר יתכן - בירושלים"

בענינים עסוקים היותם מסיבת (וזאת מורגש, היה לא הדבר

"לא איש בפועל ולכן זהאמררוחניים) לעומת זאת. "

עצמו המקום יותר: עוד גדול היה הנס עצמו בביתֿהמקדש

רוחים". ומשתחוים צפופים "עומדים - מרווח היה אכן

(1914 עמ' ד, כרך תשמ"ג, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

דוקא, אלה חיים בעלי שני המציינת המשנה דברי בביאור

(עלֿפי לומר יש - הזיקו לא החיות שאר גם שלבטח אף

הענינים): פנימיות

ערכיֿהכנויים [כנרמז4בספר חם ארסו שהנחש כתוב

הכתוב ארסו5בלשון העקרב ואילו השרפים"] "הנחשים -

.6קר

של אופנים שני מייצגים והעקרב הנחש האדם בעבודת

לקדושה: התנגדות

העולם בעניני וההתלהבות החמימות היינו - שרף" "נחש

ההתלהבות את להפוך - תקנה יש לכך ואולם ותאוותיו.

אש. כרשפי ה' אהבת לקדושה,

זו הנהגה ה'. בעבודת קרירות ענינו - קר" ארסו "עקרב

להפך סימן היא הקרירות כי הנחש, משל יותר אף גרועה

החיים.

בגמרא שנאמר מה יובן זה העומד7עלֿפי אדם על

יפסיק; לא עקבו על כרוך "נחש שמונהֿעשרה, בתפילת

בתפילה עומד יהודי כאשר יפסיק". - עקבו על כרוך עקרב

את להפסיק לו אין העולם, לעניני חמימות בו אוחזת ולפתע

הוא יכול שבו, והחמימות החיות עם סוףֿסוף שכן תפילתו

קדושה. לעניני ההתלהבות את להפוך

קרירות, בו אוחזת ולפתע בתפילה הוא עומד כאשר אבל

לא שעדיין כלומר בלבד, ב"עקבו" נאחזת זו אם גם הנה

כי תפילתו. את להפסיק עליו - ולבו מוחו על השפיעה

אות מצבו זהו ואם החיים להפך סימן (כאמור) היא קרירות

עבו סדר שכל ולהתחילהוא לשנותו ועליו כדבעי אינו דתו

הבאה והתלהבות חיות מתוך עבודה אחר; עבודה סדר

דחיי. אילנא - התורה פנימיות מלימוד כתוצאה

היראה" "שלימות בירושלים, שהיה הנס אפוא לא8זהו -

לא וכלֿשכן עולם בעניני לחמימות נתינתֿמקום בה היה

לקרירות.

לקוטיֿשיחות חוקתֿבלק, פרשת - תשל"ו קודש (שיחות

(372 עמ' ב, כרך

א.1) כא, א).2)יומא כה, (יומא בעזרה" ישיבה ש"אין מהדין היא וחומר קל מהנס3)שהרי כתוצאה נפעל זה שנס לומר, ויש

רוחים". ומשתחוים צפופים "עומדים בביתֿהמקדש, נחש.4)שאירע ו.5)מערכת כא, חמה6)חוקת "אלמלא ב נח, ברכות ראה

וכו"'. כסיל ב.7)של ל, י.8)ברכות נו, רבה בראשית

iyily ,ipy ,oey`x - ak - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

÷ìá úùøô
áëá÷ìa àøiåïåùàøäNr-øLà-ìk úà øBtö-ïa ©©¬§¨−̈¤¦®¥²¨£¤¨¨¬

:éøîàì ìàøNéâãàî írä éðtî áàBî øâiå ¦§¨¥−¨«¡Ÿ¦«©¨̧¨¹̈¦§¥¬¨¨²§−Ÿ
:ìàøNé éða éðtî áàBî õ÷iå àeä-áø ék¦´©®©¨´̈½̈¦§¥−§¥¬¦§¨¥«

ãìäwä eëçìé äzr ïéãî éð÷æ-ìà áàBî øîàiå©¸Ÿ¤¹̈¤¦§¥´¦§À̈©º̈§©«£³©¨¨Æ
äãOä ÷øé úà øBMä Cçìk eðéúáéáñ-ìk-úà¤¨§¦´Ÿ¥½¦§´Ÿ©½¥−¤¤́©¨¤®

:àåää úra áàBîì Cìî øBtö-ïa ÷ìáe(éåì) ¨¨¯¤¦²¤¬¤§−̈¨¥¬©¦«
ääøBút øBòa-ïa írìa-ìà íéëàìî çìLiå©¦§©̧©§¨¦¹¤¦§¨´¤§ÀÂ§Â¨

øîàì Bì-àø÷ì Bnr-éða õøà øäpä-ìr øLà£¤¯©©¨¨²¤¬¤§¥«©−¦§Ÿ®¥ÀŸ
ïér-úà äqë äpä íéøönî àöé ír äpäÂ¦¥Â©´¨¨³¦¦§©¸¦Æ¦¥³¦¨Æ¤¥´

:éìnî áLé àeäå õøàäåàp-äëì äzrå ¨½̈¤§¬¥−¦ª¦«§©¨Á§¨¨̧
épnî àeä íeör-ék äfä írä-úà él-äøà̈«¨¦¹¤¨¨´©¤À¦«¨¬Æ¦¤½¦
ék õøàä-ïî epLøâàå Ba-äkð ìëeà éìeà©³©Æ©¤½©«£¨«§¤−¦¨¨®¤¦´
øàz øLàå Cøáî Cøáz-øLà úà ézrãé̈©À§¦¥³£¤§¨¥Æ§Ÿ̈½©«£¤¬¨−Ÿ

:øàeéæíéîñ÷e ïéãî éð÷æå áàBî éð÷æ eëìiå ¨«©¥̧§¹¦§¥³¨Æ§¦§¥´¦§½̈§¨¦−
:÷ìá éøác åéìà eøaãéå írìa-ìà eàáiå íãéa§¨¨®©¨¸ŸÆ¤¦§½̈©§©§¬¥−̈¦§¥¬¨¨«

(ìàøùé)çéúáLäå äìélä äô eðéì íäéìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À¦³ŸÆ©©½§¨©«£¦«Ÿ¦³
eáLiå éìà ýåýé øaãé øLàk øác íëúà¤§¤Æ¨½̈©«£¤²§©¥¬§Ÿ̈−¥¨®©¥«§¬

:írìa-ír áàBî-éøNè-ìà íéäìà àáiå ¨¥«−̈¦¦§¨«©¨¬Ÿ¡Ÿ¦−¤
:Cnr älàä íéLðàä éî øîàiå írìaéøîàiå ¦§®̈©¾Ÿ¤¦²¨«£¨¦¬¨¥−¤¦¨«©¬Ÿ¤

áàBî Cìî øtö-ïa ÷ìa íéäìàä-ìà írìa¦§−̈¤¨«¡Ÿ¦®¨¨¯¤¦²Ÿ¤¬¤−̈
:éìà çìLàéñëéå íéøönî àöiä írä äpä ¨©¬¥¨«¦¥³¨¨Æ©Ÿ¥´¦¦§©½¦©§©−

éìeà Búà él-äá÷ äëì äzr õøàä ïér-úà¤¥´¨¨®¤©À̈§¨³¨«¨¦ÆŸ½©¬
:åézLøâå Ba íçläì ìëeàáéíéäìà øîàiå ©²§¦¨¬¤−§¥«©§¦«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ

írä-úà øàú àì íänr Cìú àì írìa-ìà¤¦§½̈¬Ÿ¥¥−¦¨¤®³Ÿ¨ŸÆ¤¨½̈
:àeä Ceøá ék¦¬¨−«

ã ycew zegiyn zecewp ã(275 'nr gk zegiy ihewl)

ÈpnÓ ‡e‰ ÌeˆÚ Èk(ו (כב, ƒ»ƒ∆ƒ

ׁשל  ׁשהעֹוצמה וידע ּגדֹול חכם היה ׁשּבלק הּׁשל"ה, ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּכתב

הּמל (ּדוד מּמּנּו ּתצא ּומׁשיח, ּדוד ּבית מלכּות יׂשראל, ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבני

ּבּתֹורה  ׁשּפרׁשה מה לבאר יׁש זה לפי הּמֹואבּיה). מרּות ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָיצא

מֹורה  "ּבלק" ׁשּכן, ירקב". רׁשעים "וׁשם הפ "ּבלק", ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָנקראת

ׁשּתצא  ּכ מֹואב מל הפיכת - העּלּוי ּבתכלית אתהּפכא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל

ּומׁשיח. ּדוד ּבית מלכּות ְִִִֵֶַַָָמּמּנּו

éðùâé÷ìá éøN-ìà øîàiå ø÷aa írìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ¤¨¥´¨½̈
Cìäì ézúì ýåýé ïàî ék íëöøà-ìà eëì§−¤©§§¤®¦µ¥¥´§Ÿ̈½§¦¦−©«£¬Ÿ

:íënrãé÷ìa-ìà eàáiå áàBî éøN eîe÷iå ¦¨¤«©¨¸Æ¨¥´½̈©¨−Ÿ¤¨¨®
:eðnr Cìä írìa ïàî eøîàiååèãBò óñiå ©Ÿ́§½¥¥¬¦§−̈£¬Ÿ¦¨«©¬Ÿ¤−

:älàî íéãaëðå íéaø íéøN çìL ÷ìä¨®§´Ÿ©¨¦½©¦¬§¦§¨¦−¥¥«¤
æè÷ìa øîà äk Bì eøîàiå írìa-ìà eàáiå©¨−Ÿ¤¦§¨®©Ÿ́§À³Ÿ¨©Æ¨¨´

:éìà Cìäî òðnú àð-ìà øBtö-ïaæéãaë-ék ¤¦½©¨¬¦¨©−¥«£¬Ÿ¥¨«¦«©¥³
äNrà éìà øîàz-øLà ìëå ãàî Eãaëà£©¤§Æ§½Ÿ§²Ÿ£¤Ÿ©¬¥©−¤«¡¤®

:äfä írä úà él-äá÷ àp-äëìeçéírìa ïriå §¨¨Æ¨«¨¦½¥−¨¨¬©¤«©©´©¦§À̈
àìî ÷ìá éì-ïzé-íà ÷ìá éãár-ìà øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤©§¥´¨½̈¦¦¤¦¬¨¨²§¬Ÿ
ýåýé ét-úà øárì ìëeà àì áäæå óñk Búéá¥−¤´¤§¨®̈´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦̧§Ÿ̈´

:äìBãâ Bà äpè÷ úBNrì éäìàèéeáL äzrå ¡Ÿ½̈©«£¬§©−̈¬§¨«§©À̈§¸
ýåýé óñi-äî ärãàå äìélä ízà-íb äæá àð̈¬¨¤²©©¤−©¨®§¨§¥´§½̈©Ÿ¥¬§Ÿ̈−

ac:énr øëäìéì írìa-ìà | íéäìà àáiå ©¥¬¦¦«©¨¸Ÿ¡Ÿ¦¬¤¦§¨»©¼§¨¼
Cì íe÷ íéLðàä eàa Eì àø÷ì-íà Bì øîàiå©Ÿ́¤À¦¦§³Ÿ§Æ¨´¨«£¨¦½−¥´

éìà øaãà-øLà øácä-úà Càå ízàBúà E ¦®̈§©À¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ¬
:äNrú©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(152 'nr bk mgpn zxez)

Ìz‡ CÏ Ìe˜(כ (כב, ≈ƒ»
מֹוליכין  ּבּה, ליל רֹוצה ׁשאדם ׁש"ּבּדר מּכ למדּו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחז"ל

לבאר  ויׁש מהני". ׁשמּיא ּכלּפי אפילּו ׁש"חצּפה וכן ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻאֹותֹו",

ּומּגיע  נפׁש חׁשּבֹון אדם עֹוׂשה לפעמים ה'. ּבעבֹודת ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹזאת

ויׁש הּבהמית, הּנפׁש ׁשל ּבדרּכּה ללכת רֹוצה ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָלּמסקנה

להתעּקׁש היא, והעצה זֹו. ּבדר אֹותֹו ׁשּיֹוליכּו אפֹוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלחׁשׁש

מה  "ּכל ועלּֿדר ,לכ מסּכים ׁשאינּנּו ּב'חצּפה' ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻולטעֹון

מּצא". חּוץ עׂשה, הּבית ּבעל ל ְֲִִֵֵֶַַַַַֹּׁשּיאמר

,éðù
éùéìùàëBðúà-úà Láçiå ø÷aa írìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©©«£−¤£Ÿ®

:áàBî éøN-ír Cìiåáë-ék íéäìà óà-øçiå ©¥−¤¦¨¥¬¨«©¦«©©´¡Ÿ¦»¦«
Bì ïèNì Cøca ýåýé Càìî ávéúiå àeä CìBä¥´¼©¦§©¥º©§©¯§Ÿ̈²©¤−¤§¨¨´®

:Bnr åéørð éðLe Bðúà-ìr áëø àeäåâëàøzå §ÆŸ¥´©£Ÿ½§¥¬§¨−̈¦«©¥´¤
Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà ïBúàä̈«¨Á¤©§©̧§Ÿ̈¹¦¨´©¤À¤§©§³
Cìzå Cøcä-ïî ïBúàä èzå Bãéa äôeìL§¨Æ§¨½©¥³¨«¨Æ¦©¤½¤©¥−¤

iå äãOaírìa C:Cøcä dúhäì ïBúàä-úà ©¨¤®©©³¦§¨Æ¤¨´¨½§©Ÿ−̈©¨«¤
ãëøãb íéîøkä ìBòLîa ýåýé Càìî ãîriå©©«£ŸÆ©§©´§Ÿ̈½§¦§−©§¨¦®¨¥¬



iriaxרח - bk - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äfî øãâå äfîäëCàìî-úà ïBúàä àøzå ¦¤−§¨¥¬¦¤«©¥̧¤¨«¨¹¤©§©´
írìa ìâø-úà õçìzå øéwä-ìà õçlzå ýåýé§Ÿ̈À©¦¨¥Æ¤©¦½©¦§©²¤¤¬¤¦§−̈

:dúkäì óñiå øéwä-ìàåëýåýé-Càìî óñBiå ¤©¦®©−Ÿ¤§©Ÿ¨«©¬¤©§©§Ÿ̈−
úBèðì Cøc-ïéà øLà øö íB÷îa ãîriå øBár£®©©«£ŸÆ§¨´½̈£¤²¥«¤¬¤¦§−

:ìåàîNe ïéîéæëýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå ¨¦¬§«Ÿ©¥³¤¨«¨Æ¤©§©´§Ÿ̈½
øzåiå írìa óà-øçiå írìa úçz õaC ©¦§©−©´©¦§¨®©¦«©©´¦§½̈©©¬

:ìwna ïBúàä-úàçëét-úà ýåýé çzôiå ¤¨«¨−©©¥«©¦§©¬§Ÿ̈−¤¦´
ék Eì éúéNr-äî írìáì øîàzå ïBúàä̈«¨®©³Ÿ¤§¦§¨Æ¤¨¦´¦§½¦´

ìL äæ éðúékä:íéìâø Lèëírìa øîàiå ¦¦½̈¦¤−¨¬§¨¦«©³Ÿ¤¦§¨Æ
ék éãéa áøç-Lé eì éa zìlrúä ék ïBúàì̈«¨½¦¬¦§©©−§§¦®³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¬

ézâøä äzr:Cìírìa-ìà ïBúàä øîàzå ©−̈£©§¦«©¸Ÿ¤¨«¨¹¤¦§À̈
ðúà éëðà àBìäEãBrî éìr záëø-øLà E £Á¨«Ÿ¦̧£«Ÿ§¹£¤¨©´§¨¨©À¥«§Æ

Eì úBNrì ézðkñä ïkñää äfä íBiä-ãr©©´©¤½©«©§¥´¦§©½§¦©«£¬§−
:àì øîàiå äkàìírìá éðér-úà ýåýé ìâéå ®Ÿ©−Ÿ¤«Ÿ©§©´§Ÿ̈»¤¥¥´¦§¨¼

Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà àøiå©©º§¤©§©³§Ÿ̈Æ¦¨´©¤½¤§©§¬
:åétàì eçzLiå ãwiå Bãéa äôìLáìøîàiå §ª−̈§¨®©¦¬Ÿ©¦§©−§©¨«©³Ÿ¤

ðúà-úà úékä äî-ìr ýåýé Càìî åéìàäæ E ¥¨Æ©§©´§Ÿ̈½©À̈¦¦̧¨Æ¤£´Ÿ§½¤−
èøé-ék ïèNì éúàöé éëðà äpä íéìâø LBìL̈´§¨¦®¦¥³¨«Ÿ¦Æ¨¨´¦§¨½̈¦«¨©¬

:écâðì Cøcäâìäæ éðôì èzå ïBúàä éðàøzå ©¤−¤§¤§¦«©¦§©̧¦Æ¨«¨½©¥´§¨©½¤−
ìLäzr ék éðtî äúèð éìeà íéìâø L ¨´§¨¦®©Æ¨«§¨´¦¨©½¦¬©¨²

:éúééçä dúBàå ézâøä äëúà-íbãìøîàiå ©«Ÿ§¨¬¨©−§¦§¨¬¤«¡¥«¦©¸Ÿ¤
ézrãé àì ék éúàèç ýåýé Càìî-ìà írìa¦§¹̈¤©§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦¦µ´Ÿ¨©½§¦
òø-íà äzrå Cøca éúàø÷ì ávð äzà ék¦¬©¨²¦¨¬¦§¨¦−©¨®¤§©¨²¦©¬

éðéra:él äáeLà Eäìýåýé Càìî øîàiå §¥¤−¨¬¨¦«©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹
øácä-úà ñôàå íéLðàä-ír Cì írìa-ìà¤¦§À̈¥µ¦¨´£¨¦½§¤À¤¤©¨¨²

éìà øaãà-øLàírìa Cìiå øaãú Búà E £¤£©¥¬¥¤−Ÿ´§©¥®©¥¬¤¦§−̈
:÷ìá éøN-íråìk ÷ìa òîLiåírìá àá é ¦¨¥¬¨¨«©¦§©¬¨−̈¦´¨´¦§¨®

ìeáb-ìr øLà áàBî øér-ìà Búàø÷ì àöiå©¥¥̧¦§¨¹¤¦´À̈£¤Æ©§´
:ìeábä äö÷a øLà ïðøàæì÷ìa øîàiå ©§½Ÿ£¤−¦§¥¬©§«©¸Ÿ¤¨¹̈

éìà ézçìL çìL àìä írìa-ìàCì-àø÷ì E ¤¦§À̈£ŸÁ¨¸Ÿ©¨©³§¦¥¤̧Æ¦§Ÿ½̈
:Eãak ìëeà àì íðîàä éìà zëìä-àì änì̈¬¨«Ÿ¨©−§¨¥¨®©«ª§½̈¬Ÿ©−©§¤«

çìéìà éúàá-äpä ÷ìa-ìà írìa øîàiåE ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤¨À̈¦«¥¨̧¦Æ¥¤½

øLà øácä äîeàî øac ìëeà ìëéä äzr©¾̈£¨¬Ÿ©−©¥´§®¨©¨À̈£¤̧
:øaãà Búà éôa íéäìà íéNé̈¦¯¡Ÿ¦²§¦−Ÿ¬£©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(gqx 'nr a ycw zexb`)

ÔB˙‡‰ Èt ˙‡ '‰ ÁzÙiÂ(כח (כב, «ƒ¿«∆ƒ»»
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש זה. מֹופת היה ּתֹועלת לאיזֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָוקׁשה,

ועלֿידּה האתֹון, ּבאמצעּות היתה ּבלעם ׁשּידיעת ּבּזהר ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹמבאר

ׁשעל  נס, ּבתֹו נס ּכאן והיה יׂשראל; על קללה להמׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָרצה

ּוביֹונת  מחׁשבּתֹו. ּבּטּול התחיל ּדוקא האתֹון עם הּוּכּוח ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָידי

ּדקליּפה, ונּוקבא זעיר-אנּפין הם ואתֹונֹו ׁשּבלעם ּכתב, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאלם

זה, על זה ׁשּיקטרגּו ּכדי . . האתֹון ּפי ּפתיחת טעם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָ"והּוא

לרׁשעים". ּפּזּור ְְִִָָּבסֹוד

éòéáøèìúéø÷ eàáiå ÷ìa-ír írìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨®̈©¨−Ÿ¦§©¬
:úBöçîírìáì çlLéå ïàöå ø÷a ÷ìa çaæiå ª«©¦§©¬¨−̈¨¨´¨®Ÿ©§©©´§¦§½̈

:Bzà øLà íéøOìåàî÷ìa çwiå ø÷aá éäéå §©¨¦−£¤¬¦«©§¦´©½Ÿ¤©¦©³¨¨Æ
íMî àøiå ìra úBîa eäìriå írìa-úà¤¦§½̈©©«£¥−¨´¨®©©©¬§¦−̈

:írä äö÷âëà÷ìa-ìà írìa øîàiå §¥¬¨¨«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈
äæa éì ïëäå úçaæî äráL äæá éì-äða§¥¦¬¨¤−¦§¨´¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½

:íéìéà äráLå íéøô äráLá÷ìa Nriå ¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«©©´©¨½̈
ìéàå øt írìáe ÷ìa ìriå írìa øac øLàk©«£¤−¦¤´¦§¨®©©̧©¨¨¯¦§¨²¨¬¨©−¦

:çaænaâ-ìr ávéúä ÷ìáì írìa øîàiå ©¦§¥«©©¸Ÿ¤¦§¹̈§¨À̈¦§©¥»©
øáãe éúàø÷ì ýåýé äøwé éìeà äëìàå Eúìr«Ÿ¨¤¼¼§¥«§À̈©º¦¨¤³§Ÿ̈Æ¦§¨¦½§©¬

:éôL Cìiå Cì ézãbäå éðàøi-äîãøwiå ©©§¥−¦§¦©´§¦®̈©¥−¤¤«¦©¦¨¬
úráL-úà åéìà øîàiå írìa-ìà íéäìà¡Ÿ¦−¤¦§¨®©Ÿ́¤¥À̈¤¦§©³
:çaæna ìéàå øt ìràå ézëør úçaænä©¦§§ŸÆ¨©½§¦¨©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

äáeL øîàiå írìá éôa øác ýåýé íNiå©¨¯¤§Ÿ̈²¨−̈§¦´¦§¨®©²Ÿ¤¬
:øaãú äëå ÷ìa-ìàåávð äpäå åéìà áLiå ¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦−̈

:áàBî éøN-ìëå àeä Búìr-ìræBìLî àOiå ©«Ÿ¨®−§¨¨¥¬¨«©¦¨¬§¨−
áàBî-Cìî ÷ìá éðçðé íøà-ïî øîàiå-éøøäî ©Ÿ©®¦Â£Â̈©§¥̧¦¨¨³¤«¤¨Æ¥«©§¥

:ìàøNé äîræ äëìe á÷ré él-äøà äëì íã÷¤½¤§¨Æ¨«¨¦´©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬¦§¨¥«
çíræ àì íòæà äîe ìà äa÷ àì áwà äî́̈¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®¨´¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−

:ýåýéèúBòábîe epàøà íéøö Làøî-ék §Ÿ̈«¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½¦§¨−
:áMçúé àì íéBbáe ïkLé ããáì ír-ïä epøeLà£¤®¤¨Æ§¨¨´¦§½Ÿ©¦−¬Ÿ¦§©¨«

éìàøNé òáø-úà øtñîe á÷ré øôr äðî éî¦³¨¨Æ£©´©«£½Ÿ¦§−̈¤´Ÿ©¦§¨¥®
:eäîk éúéøçà éäúe íéøLé úBî éLôð úîz̈³Ÿ©§¦Æ´§¨¦½§¦¬©«£¦¦−¨«Ÿ

iyy ,iying - ck - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àééáéà á÷ì éì úéNr äî írìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈¤¬¨¦−¨¦®¨³Ÿ«Ÿ§©Æ
ézç÷ì:Cøá zëøa äpäå Eáéàìä øîàiå ïriå §©§¦½§¦¥−¥©¬§¨¨¥«©©−©©Ÿ©®£ÀŸ

:øaãì øîLà Búà éôa ýåýé íéNé øLà úà¥Á£¤̧¨¦³§Ÿ̈Æ§¦½Ÿ¬¤§−Ÿ§©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(686 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

C¯· zÎ¯a ‰p‰Â ,EÈzÁ˜Ï È·ÈB‡ ·˜Ï(יא (כג, »…¿«¿«¿ƒ¿ƒ≈≈«¿»»≈

הּקללה  את ל אלקי ה' וּיהפ" אתהּפכא, ּבחינת ְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהיינּו

אֹותֹו ׁשל "מּברכֹותיו להּלן: רש"י ׁשּכתב ּוכפי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלברכה",

ׁשּמּטעם  לֹומר, ויׁש לקּללם". ּבלּבֹו היה מה למדים אנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָרׁשע

ּדוקא ּבפרׁשתנּו הּמׁשיח מל נזּכר יט)זה ּביאת (כד, עם ׁשּכן , ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

לׂשׂשֹון  יהפכּו הּצֹומֹות ּכל – לגאּלה הּגלּות ּתתהּפ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָֻהּמׁשיח

טֹובים. ּולמֹועדים ְְְֲִִִָּולׂשמחה

éùéîçâéíB÷î-ìà ézà àp-Eì ÷ìa åéìà øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¨À̈§¨̧¦¦¹¤¨³
Blëå äàøú eäö÷ ñôà íMî epàøz øLà øçà©¥Æ£¤´¦§¤´¦½̈¤µ¤¨¥´¦§¤½§ª−

:íMî éì-Bðá÷å äàøú àìãéíéôö äãN eäçwiå ´Ÿ¦§¤®§¨§¦−¦¨«©¦¨¥̧Æ§¥´Ÿ¦½
áL ïáiå äbñtä Làø-ìàøt ìriå úçaæî är ¤−Ÿ©¦§¨®©¦̧¤Æ¦§¨´¦§§½Ÿ©©²©¨¬

:çaæna ìéàååèäk ávéúä ÷ìa-ìà øîàiå ¨©−¦©¦§¥«©©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¦§©¥¬−Ÿ
:äk äøwà éëðàå Eúìr-ìræè-ìà ýåýé øwiå ©«Ÿ¨¤®§¨«Ÿ¦−¦¨¬¤«Ÿ©¦¨³§Ÿ̈Æ¤

äëå ÷ìa-ìà áeL øîàiå åéôa øác íNiå írìa¦§½̈©¨¬¤¨−̈§¦®©²Ÿ¤¬¤¨−̈§¬Ÿ
:øaãúæééøNå Búìò-ìr ávð Bpäå åéìà àáiå §©¥«©¨´Ÿ¥À̈§¦³¦¨Æ©´Ÿ¨½§¨¥¬

:ýåýé øac-äî ÷ìa Bì øîàiå Bzà áàBî−̈¦®©³Ÿ¤Æ¨½̈©¦¤−§Ÿ̈«
çéäðéæàä òîLe ÷ìa íe÷ øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®³¨¨Æ«£½̈©«£¦¬¨

:øtö Bða éãrèéíãà-ïáe áfëéå ìà Léà àì ¨©−§¬¦«Ÿ´Ÿ¦¬¥Æ¦«©¥½¤¨−̈
àìå øaãå äNré àìå øîà àeää íçðúéå§¦§¤¨®©³¨©Æ§´Ÿ©«£¤½§¦¤−§¬Ÿ

:äpîé÷éë:äpáéLà àìå Cøáe ézç÷ì Cøá äpä §¦¤«¨¦¥¬¨¥−¨®̈§¦¥¥−§¬Ÿ£¦¤«¨
àëìàøNéa ìîr äàø-àìå á÷réa ïåà èéaä-àì«Ÿ¦¦¬¨̧¤Æ§©«£½Ÿ§«Ÿ¨¨¬¨−̈§¦§¨¥®

:Ba Cìî úreøúe Bnr åéäìà ýåýéáëìà §Ÿ̈³¡Ÿ¨Æ¦½§©¬¤−¤«¥−
:Bì íàø úôrBúk íéøönî íàéöBîâë-àì ék «¦¨´¦¦§®̈¦§«£¬Ÿ§¥−«¦³Ÿ

øîàé úrk ìàøNéa íñ÷-àìå á÷réa Lçð©̧©Æ§©«£½Ÿ§Ÿ¤−¤§¦§¨¥®¨¥À¥«¨¥³
:ìà ìrt-äî ìàøNéìe á÷réìãëàéáìk ír-ïä §©«£ŸÆ§¦§¨¥½©¨©−¥«¤¨Æ§¨¦´

å íe÷éóøè ìëàé-ãr ákLé àì àOðúé éøàë ¨½§©«£¦−¦§©®̈³Ÿ¦§©Æ©´Ÿ©¤½¤
:äzLé íéììç-íãåäëírìa-ìà ÷ìa øîàiå §©£¨¦−¦§¤«©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈

:epëøáú àì Cøa-íb epáwú àì á÷-íbåëïriå ©−Ÿ´Ÿ¦¢¤®©¨¥−¬Ÿ§¨«£¤«©©´©
éìà ézøac àìä ÷ìa-ìà øîàiå írìaøîàì E ¦§½̈©−Ÿ¤¤¨¨®£ÀŸ¦©³§¦¥¤̧Æ¥½Ÿ

:äNrà Búà ýåýé øaãé-øLà ìk²Ÿ£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬¤«¡¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

Ìe˜È ‡È·Ïk ÌÚ Ô‰(כד (כג, ∆»¿»ƒ»
לחטף  . . מתּגּברים הן ׁשחרית מּׁשינתם עֹומדין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ"ּכׁשהן

הּמצֹות" עלּֿדר(רש"י)את ׁשהּוא הּצחּות, ּבדר לֹומר יׁש . ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ

ׁש"חטף" ּולהעיר, ואׁשּתי". חטף ואכל "חטף רז"ל ְְְֱֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֹֹמאמר

מּׁשינתם", ל"עֹומדים ּגם ׁשּׁשּי 'כאּפן', הּוא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָּבאידיׁש

ְְֶַ'אֹויפּגעכאּפט'.

éùùæëEçwà àp-äëì írìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈§¨¨Æ¤¨´£½
íéäìàä éðéra øLéé éìeà øçà íB÷î-ìà¤¨−©¥®©³¦©Æ§¥¥´¨«¡Ÿ¦½

:íMî éì Búa÷åçëLàø írìa-úà ÷ìa çwiå §©¬Ÿ¦−¦¨«©¦©¬¨−̈¤¦§¨®´Ÿ
:ïîéLéä éðt-ìr ó÷Lpä øBòtäèëírìa øîàiå ©§½©¦§−̈©§¥¬©§¦«Ÿ©³Ÿ¤¦§¨Æ

éì ïëäå úçaæî äráL äæá éì-äða ÷ìa-ìà¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ
:íìéà äráLå íéøô äráL äæaì÷ìa Nriå ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«©©´©¨½̈

:çaæna ìéàå øt ìriå írìa øîà øLàk©«£¤−¨©´¦§®̈©©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©
ãëàCøáì ýåýé éðéra áBè ék írìa àøiå©©´§¦§À̈¦´º§¥¥³§Ÿ̈Æ§¨¥´

úàø÷ì írôa-írôk Cìä-àìå ìàøNé-úà¤¦§¨¥½§«Ÿ¨©¬§©«©§©−©¦§©´
:åéðt øaãnä-ìà úLiå íéLçðáírìá àOiå §¨¦®©¨¬¤¤©¦§−̈¨¨«©¦¨̧¦§¹̈

ì ïëL ìàøNé-úà àøiå åéðér-úàéäzå åéèáL ¤¥À̈©©§Æ¤¦§¨¥½Ÿ¥−¦§¨¨®©§¦¬
:íéäìà çeø åéìrâíàð øîàiå BìLî àOiå ¨−̈¬©¡Ÿ¦«©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³

:ïérä íúL øábä íàðe øòá Bða írìaãíàð ¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬©¤−¤§ª¬¨¨«¦§ª¾
éeìâe ìôð äæçé écL äæçî øLà ìà-éøîà rîLŸ¥−©¦§¥¥®£¤̧©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬

:íéðéräéìäà eáh-äîéúðkLî á÷ré EE ¥¨«¦©¬Ÿ«Ÿ¨¤−©«£®Ÿ¦§§Ÿ¤−
:ìàøNéåíéìäàk øäð éìr úpâk eéhð íéìçðk ¦§¨¥«¦§¨¦´¦½̈§©−Ÿ£¥´¨¨®©«£¨¦Æ

:íéî-éìr íéæøàk ýåýé òèðæåéìcî íéî-ìfé ¨©´§Ÿ̈½©«£¨¦−£¥¨«¦¦©©̧¦Æ¦¨´§½̈
àOpúå Bkìî ââàî íøéå íéaø íéîa Bòøæå§©§−§©´¦©¦®§¨³Ÿ¥«£©Æ©§½§¦©¥−

:BúëìîçBì íàø úôrBúk íéøönî BàéöBî ìà ©§ª«¥µ«¦´¦¦§©½¦§«£¬Ÿ§¥−®
:õçîé åévçå íøâé íäéúîörå åéøö íéBb ìëàéŸ©º¦´¨À̈§©§«Ÿ¥¤²§¨¥−§¦¨¬¦§¨«

èéëøáî epîé÷é éî àéáìëe éøàk áëL òøkE ¨©¸¨©¯©«£¦²§¨¦−¦´§¦¤®§¨«£¤´
éøøàå Ceøá:øeøà Eéírìa-ìà ÷ìa óà-øçiå ¨½§«Ÿ£¤−¨«©¦«©©³¨¨Æ¤¦§½̈

á÷ì írìa-ìà ÷ìa øîàiå åétk-úà ÷tñiå©¦§−Ÿ¤©¨®©¸Ÿ¤¨¹̈¤¦§À̈¨³Ÿ
éúàø÷ éáéàìL äæ Cøá zëøa äpäå EL «Ÿ§©Æ§¨¦½§¦¥Æ¥©´§¨¨¥½¤−¨¬

:íéîrtàéézøîà EîB÷î-ìà Eì-çøa äzrå §¨¦«§©−̈§©§´¤§¤®¨©̧§¦Æ
:ãBákî ýåýé Erðî äpäå Eãaëà ãakáéøîàiå ©¥´£©¤§½§¦¥²§¨«£¬§Ÿ̈−¦¨«©¬Ÿ¤
éëàìî-ìà íb àìä ÷ìa-ìà írìa-øLà E ¦§−̈¤¨¨®£ÀŸ©¯¤©§¨¤²£¤



רט iriax - bk - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äfî øãâå äfîäëCàìî-úà ïBúàä àøzå ¦¤−§¨¥¬¦¤«©¥̧¤¨«¨¹¤©§©´
írìa ìâø-úà õçìzå øéwä-ìà õçlzå ýåýé§Ÿ̈À©¦¨¥Æ¤©¦½©¦§©²¤¤¬¤¦§−̈

:dúkäì óñiå øéwä-ìàåëýåýé-Càìî óñBiå ¤©¦®©−Ÿ¤§©Ÿ¨«©¬¤©§©§Ÿ̈−
úBèðì Cøc-ïéà øLà øö íB÷îa ãîriå øBár£®©©«£ŸÆ§¨´½̈£¤²¥«¤¬¤¦§−

:ìåàîNe ïéîéæëýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå ¨¦¬§«Ÿ©¥³¤¨«¨Æ¤©§©´§Ÿ̈½
øzåiå írìa óà-øçiå írìa úçz õaC ©¦§©−©´©¦§¨®©¦«©©´¦§½̈©©¬

:ìwna ïBúàä-úàçëét-úà ýåýé çzôiå ¤¨«¨−©©¥«©¦§©¬§Ÿ̈−¤¦´
ék Eì éúéNr-äî írìáì øîàzå ïBúàä̈«¨®©³Ÿ¤§¦§¨Æ¤¨¦´¦§½¦´

ìL äæ éðúékä:íéìâø Lèëírìa øîàiå ¦¦½̈¦¤−¨¬§¨¦«©³Ÿ¤¦§¨Æ
ék éãéa áøç-Lé eì éa zìlrúä ék ïBúàì̈«¨½¦¬¦§©©−§§¦®³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¬

ézâøä äzr:Cìírìa-ìà ïBúàä øîàzå ©−̈£©§¦«©¸Ÿ¤¨«¨¹¤¦§À̈
ðúà éëðà àBìäEãBrî éìr záëø-øLà E £Á¨«Ÿ¦̧£«Ÿ§¹£¤¨©´§¨¨©À¥«§Æ

Eì úBNrì ézðkñä ïkñää äfä íBiä-ãr©©´©¤½©«©§¥´¦§©½§¦©«£¬§−
:àì øîàiå äkàìírìá éðér-úà ýåýé ìâéå ®Ÿ©−Ÿ¤«Ÿ©§©´§Ÿ̈»¤¥¥´¦§¨¼

Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà àøiå©©º§¤©§©³§Ÿ̈Æ¦¨´©¤½¤§©§¬
:åétàì eçzLiå ãwiå Bãéa äôìLáìøîàiå §ª−̈§¨®©¦¬Ÿ©¦§©−§©¨«©³Ÿ¤

ðúà-úà úékä äî-ìr ýåýé Càìî åéìàäæ E ¥¨Æ©§©´§Ÿ̈½©À̈¦¦̧¨Æ¤£´Ÿ§½¤−
èøé-ék ïèNì éúàöé éëðà äpä íéìâø LBìL̈´§¨¦®¦¥³¨«Ÿ¦Æ¨¨´¦§¨½̈¦«¨©¬

:écâðì Cøcäâìäæ éðôì èzå ïBúàä éðàøzå ©¤−¤§¤§¦«©¦§©̧¦Æ¨«¨½©¥´§¨©½¤−
ìLäzr ék éðtî äúèð éìeà íéìâø L ¨´§¨¦®©Æ¨«§¨´¦¨©½¦¬©¨²

:éúééçä dúBàå ézâøä äëúà-íbãìøîàiå ©«Ÿ§¨¬¨©−§¦§¨¬¤«¡¥«¦©¸Ÿ¤
ézrãé àì ék éúàèç ýåýé Càìî-ìà írìa¦§¹̈¤©§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦¦µ´Ÿ¨©½§¦
òø-íà äzrå Cøca éúàø÷ì ávð äzà ék¦¬©¨²¦¨¬¦§¨¦−©¨®¤§©¨²¦©¬

éðéra:él äáeLà Eäìýåýé Càìî øîàiå §¥¤−¨¬¨¦«©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹
øácä-úà ñôàå íéLðàä-ír Cì írìa-ìà¤¦§À̈¥µ¦¨´£¨¦½§¤À¤¤©¨¨²

éìà øaãà-øLàírìa Cìiå øaãú Búà E £¤£©¥¬¥¤−Ÿ´§©¥®©¥¬¤¦§−̈
:÷ìá éøN-íråìk ÷ìa òîLiåírìá àá é ¦¨¥¬¨¨«©¦§©¬¨−̈¦´¨´¦§¨®

ìeáb-ìr øLà áàBî øér-ìà Búàø÷ì àöiå©¥¥̧¦§¨¹¤¦´À̈£¤Æ©§´
:ìeábä äö÷a øLà ïðøàæì÷ìa øîàiå ©§½Ÿ£¤−¦§¥¬©§«©¸Ÿ¤¨¹̈

éìà ézçìL çìL àìä írìa-ìàCì-àø÷ì E ¤¦§À̈£ŸÁ¨¸Ÿ©¨©³§¦¥¤̧Æ¦§Ÿ½̈
:Eãak ìëeà àì íðîàä éìà zëìä-àì änì̈¬¨«Ÿ¨©−§¨¥¨®©«ª§½̈¬Ÿ©−©§¤«

çìéìà éúàá-äpä ÷ìa-ìà írìa øîàiåE ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤¨À̈¦«¥¨̧¦Æ¥¤½

øLà øácä äîeàî øac ìëeà ìëéä äzr©¾̈£¨¬Ÿ©−©¥´§®¨©¨À̈£¤̧
:øaãà Búà éôa íéäìà íéNé̈¦¯¡Ÿ¦²§¦−Ÿ¬£©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(gqx 'nr a ycw zexb`)

ÔB˙‡‰ Èt ˙‡ '‰ ÁzÙiÂ(כח (כב, «ƒ¿«∆ƒ»»
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש זה. מֹופת היה ּתֹועלת לאיזֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָוקׁשה,

ועלֿידּה האתֹון, ּבאמצעּות היתה ּבלעם ׁשּידיעת ּבּזהר ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹמבאר

ׁשעל  נס, ּבתֹו נס ּכאן והיה יׂשראל; על קללה להמׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָרצה

ּוביֹונת  מחׁשבּתֹו. ּבּטּול התחיל ּדוקא האתֹון עם הּוּכּוח ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָידי

ּדקליּפה, ונּוקבא זעיר-אנּפין הם ואתֹונֹו ׁשּבלעם ּכתב, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאלם

זה, על זה ׁשּיקטרגּו ּכדי . . האתֹון ּפי ּפתיחת טעם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָ"והּוא

לרׁשעים". ּפּזּור ְְִִָָּבסֹוד

éòéáøèìúéø÷ eàáiå ÷ìa-ír írìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨®̈©¨−Ÿ¦§©¬
:úBöçîírìáì çlLéå ïàöå ø÷a ÷ìa çaæiå ª«©¦§©¬¨−̈¨¨´¨®Ÿ©§©©´§¦§½̈

:Bzà øLà íéøOìåàî÷ìa çwiå ø÷aá éäéå §©¨¦−£¤¬¦«©§¦´©½Ÿ¤©¦©³¨¨Æ
íMî àøiå ìra úBîa eäìriå írìa-úà¤¦§½̈©©«£¥−¨´¨®©©©¬§¦−̈

:írä äö÷âëà÷ìa-ìà írìa øîàiå §¥¬¨¨«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈
äæa éì ïëäå úçaæî äráL äæá éì-äða§¥¦¬¨¤−¦§¨´¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½

:íéìéà äráLå íéøô äráLá÷ìa Nriå ¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«©©´©¨½̈
ìéàå øt írìáe ÷ìa ìriå írìa øac øLàk©«£¤−¦¤´¦§¨®©©̧©¨¨¯¦§¨²¨¬¨©−¦

:çaænaâ-ìr ávéúä ÷ìáì írìa øîàiå ©¦§¥«©©¸Ÿ¤¦§¹̈§¨À̈¦§©¥»©
øáãe éúàø÷ì ýåýé äøwé éìeà äëìàå Eúìr«Ÿ¨¤¼¼§¥«§À̈©º¦¨¤³§Ÿ̈Æ¦§¨¦½§©¬

:éôL Cìiå Cì ézãbäå éðàøi-äîãøwiå ©©§¥−¦§¦©´§¦®̈©¥−¤¤«¦©¦¨¬
úráL-úà åéìà øîàiå írìa-ìà íéäìà¡Ÿ¦−¤¦§¨®©Ÿ́¤¥À̈¤¦§©³
:çaæna ìéàå øt ìràå ézëør úçaænä©¦§§ŸÆ¨©½§¦¨©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

äáeL øîàiå írìá éôa øác ýåýé íNiå©¨¯¤§Ÿ̈²¨−̈§¦´¦§¨®©²Ÿ¤¬
:øaãú äëå ÷ìa-ìàåávð äpäå åéìà áLiå ¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦−̈

:áàBî éøN-ìëå àeä Búìr-ìræBìLî àOiå ©«Ÿ¨®−§¨¨¥¬¨«©¦¨¬§¨−
áàBî-Cìî ÷ìá éðçðé íøà-ïî øîàiå-éøøäî ©Ÿ©®¦Â£Â̈©§¥̧¦¨¨³¤«¤¨Æ¥«©§¥

:ìàøNé äîræ äëìe á÷ré él-äøà äëì íã÷¤½¤§¨Æ¨«¨¦´©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬¦§¨¥«
çíræ àì íòæà äîe ìà äa÷ àì áwà äî́̈¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®¨´¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−

:ýåýéèúBòábîe epàøà íéøö Làøî-ék §Ÿ̈«¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½¦§¨−
:áMçúé àì íéBbáe ïkLé ããáì ír-ïä epøeLà£¤®¤¨Æ§¨¨´¦§½Ÿ©¦−¬Ÿ¦§©¨«

éìàøNé òáø-úà øtñîe á÷ré øôr äðî éî¦³¨¨Æ£©´©«£½Ÿ¦§−̈¤´Ÿ©¦§¨¥®
:eäîk éúéøçà éäúe íéøLé úBî éLôð úîz̈³Ÿ©§¦Æ´§¨¦½§¦¬©«£¦¦−¨«Ÿ

iyy ,iying - ck - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àééáéà á÷ì éì úéNr äî írìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈¤¬¨¦−¨¦®¨³Ÿ«Ÿ§©Æ
ézç÷ì:Cøá zëøa äpäå Eáéàìä øîàiå ïriå §©§¦½§¦¥−¥©¬§¨¨¥«©©−©©Ÿ©®£ÀŸ

:øaãì øîLà Búà éôa ýåýé íéNé øLà úà¥Á£¤̧¨¦³§Ÿ̈Æ§¦½Ÿ¬¤§−Ÿ§©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(686 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

C¯· zÎ¯a ‰p‰Â ,EÈzÁ˜Ï È·ÈB‡ ·˜Ï(יא (כג, »…¿«¿«¿ƒ¿ƒ≈≈«¿»»≈

הּקללה  את ל אלקי ה' וּיהפ" אתהּפכא, ּבחינת ְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהיינּו

אֹותֹו ׁשל "מּברכֹותיו להּלן: רש"י ׁשּכתב ּוכפי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלברכה",

ׁשּמּטעם  לֹומר, ויׁש לקּללם". ּבלּבֹו היה מה למדים אנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָרׁשע

ּדוקא ּבפרׁשתנּו הּמׁשיח מל נזּכר יט)זה ּביאת (כד, עם ׁשּכן , ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

לׂשׂשֹון  יהפכּו הּצֹומֹות ּכל – לגאּלה הּגלּות ּתתהּפ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָֻהּמׁשיח

טֹובים. ּולמֹועדים ְְְֲִִִָּולׂשמחה

éùéîçâéíB÷î-ìà ézà àp-Eì ÷ìa åéìà øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¨À̈§¨̧¦¦¹¤¨³
Blëå äàøú eäö÷ ñôà íMî epàøz øLà øçà©¥Æ£¤´¦§¤´¦½̈¤µ¤¨¥´¦§¤½§ª−

:íMî éì-Bðá÷å äàøú àìãéíéôö äãN eäçwiå ´Ÿ¦§¤®§¨§¦−¦¨«©¦¨¥̧Æ§¥´Ÿ¦½
áL ïáiå äbñtä Làø-ìàøt ìriå úçaæî är ¤−Ÿ©¦§¨®©¦̧¤Æ¦§¨´¦§§½Ÿ©©²©¨¬

:çaæna ìéàååèäk ávéúä ÷ìa-ìà øîàiå ¨©−¦©¦§¥«©©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¦§©¥¬−Ÿ
:äk äøwà éëðàå Eúìr-ìræè-ìà ýåýé øwiå ©«Ÿ¨¤®§¨«Ÿ¦−¦¨¬¤«Ÿ©¦¨³§Ÿ̈Æ¤

äëå ÷ìa-ìà áeL øîàiå åéôa øác íNiå írìa¦§½̈©¨¬¤¨−̈§¦®©²Ÿ¤¬¤¨−̈§¬Ÿ
:øaãúæééøNå Búìò-ìr ávð Bpäå åéìà àáiå §©¥«©¨´Ÿ¥À̈§¦³¦¨Æ©´Ÿ¨½§¨¥¬

:ýåýé øac-äî ÷ìa Bì øîàiå Bzà áàBî−̈¦®©³Ÿ¤Æ¨½̈©¦¤−§Ÿ̈«
çéäðéæàä òîLe ÷ìa íe÷ øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®³¨¨Æ«£½̈©«£¦¬¨

:øtö Bða éãrèéíãà-ïáe áfëéå ìà Léà àì ¨©−§¬¦«Ÿ´Ÿ¦¬¥Æ¦«©¥½¤¨−̈
àìå øaãå äNré àìå øîà àeää íçðúéå§¦§¤¨®©³¨©Æ§´Ÿ©«£¤½§¦¤−§¬Ÿ

:äpîé÷éë:äpáéLà àìå Cøáe ézç÷ì Cøá äpä §¦¤«¨¦¥¬¨¥−¨®̈§¦¥¥−§¬Ÿ£¦¤«¨
àëìàøNéa ìîr äàø-àìå á÷réa ïåà èéaä-àì«Ÿ¦¦¬¨̧¤Æ§©«£½Ÿ§«Ÿ¨¨¬¨−̈§¦§¨¥®

:Ba Cìî úreøúe Bnr åéäìà ýåýéáëìà §Ÿ̈³¡Ÿ¨Æ¦½§©¬¤−¤«¥−
:Bì íàø úôrBúk íéøönî íàéöBîâë-àì ék «¦¨´¦¦§®̈¦§«£¬Ÿ§¥−«¦³Ÿ

øîàé úrk ìàøNéa íñ÷-àìå á÷réa Lçð©̧©Æ§©«£½Ÿ§Ÿ¤−¤§¦§¨¥®¨¥À¥«¨¥³
:ìà ìrt-äî ìàøNéìe á÷réìãëàéáìk ír-ïä §©«£ŸÆ§¦§¨¥½©¨©−¥«¤¨Æ§¨¦´

å íe÷éóøè ìëàé-ãr ákLé àì àOðúé éøàë ¨½§©«£¦−¦§©®̈³Ÿ¦§©Æ©´Ÿ©¤½¤
:äzLé íéììç-íãåäëírìa-ìà ÷ìa øîàiå §©£¨¦−¦§¤«©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈

:epëøáú àì Cøa-íb epáwú àì á÷-íbåëïriå ©−Ÿ´Ÿ¦¢¤®©¨¥−¬Ÿ§¨«£¤«©©´©
éìà ézøac àìä ÷ìa-ìà øîàiå írìaøîàì E ¦§½̈©−Ÿ¤¤¨¨®£ÀŸ¦©³§¦¥¤̧Æ¥½Ÿ

:äNrà Búà ýåýé øaãé-øLà ìk²Ÿ£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬¤«¡¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

Ìe˜È ‡È·Ïk ÌÚ Ô‰(כד (כג, ∆»¿»ƒ»
לחטף  . . מתּגּברים הן ׁשחרית מּׁשינתם עֹומדין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ"ּכׁשהן

הּמצֹות" עלּֿדר(רש"י)את ׁשהּוא הּצחּות, ּבדר לֹומר יׁש . ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ

ׁש"חטף" ּולהעיר, ואׁשּתי". חטף ואכל "חטף רז"ל ְְְֱֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֹֹמאמר

מּׁשינתם", ל"עֹומדים ּגם ׁשּׁשּי 'כאּפן', הּוא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָּבאידיׁש

ְְֶַ'אֹויפּגעכאּפט'.

éùùæëEçwà àp-äëì írìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈§¨¨Æ¤¨´£½
íéäìàä éðéra øLéé éìeà øçà íB÷î-ìà¤¨−©¥®©³¦©Æ§¥¥´¨«¡Ÿ¦½

:íMî éì Búa÷åçëLàø írìa-úà ÷ìa çwiå §©¬Ÿ¦−¦¨«©¦©¬¨−̈¤¦§¨®´Ÿ
:ïîéLéä éðt-ìr ó÷Lpä øBòtäèëírìa øîàiå ©§½©¦§−̈©§¥¬©§¦«Ÿ©³Ÿ¤¦§¨Æ

éì ïëäå úçaæî äráL äæá éì-äða ÷ìa-ìà¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ
:íìéà äráLå íéøô äráL äæaì÷ìa Nriå ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«©©´©¨½̈

:çaæna ìéàå øt ìriå írìa øîà øLàk©«£¤−¨©´¦§®̈©©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©
ãëàCøáì ýåýé éðéra áBè ék írìa àøiå©©´§¦§À̈¦´º§¥¥³§Ÿ̈Æ§¨¥´

úàø÷ì írôa-írôk Cìä-àìå ìàøNé-úà¤¦§¨¥½§«Ÿ¨©¬§©«©§©−©¦§©´
:åéðt øaãnä-ìà úLiå íéLçðáírìá àOiå §¨¦®©¨¬¤¤©¦§−̈¨¨«©¦¨̧¦§¹̈

ì ïëL ìàøNé-úà àøiå åéðér-úàéäzå åéèáL ¤¥À̈©©§Æ¤¦§¨¥½Ÿ¥−¦§¨¨®©§¦¬
:íéäìà çeø åéìrâíàð øîàiå BìLî àOiå ¨−̈¬©¡Ÿ¦«©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³

:ïérä íúL øábä íàðe øòá Bða írìaãíàð ¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬©¤−¤§ª¬¨¨«¦§ª¾
éeìâe ìôð äæçé écL äæçî øLà ìà-éøîà rîLŸ¥−©¦§¥¥®£¤̧©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬

:íéðéräéìäà eáh-äîéúðkLî á÷ré EE ¥¨«¦©¬Ÿ«Ÿ¨¤−©«£®Ÿ¦§§Ÿ¤−
:ìàøNéåíéìäàk øäð éìr úpâk eéhð íéìçðk ¦§¨¥«¦§¨¦´¦½̈§©−Ÿ£¥´¨¨®©«£¨¦Æ

:íéî-éìr íéæøàk ýåýé òèðæåéìcî íéî-ìfé ¨©´§Ÿ̈½©«£¨¦−£¥¨«¦¦©©̧¦Æ¦¨´§½̈
àOpúå Bkìî ââàî íøéå íéaø íéîa Bòøæå§©§−§©´¦©¦®§¨³Ÿ¥«£©Æ©§½§¦©¥−

:BúëìîçBì íàø úôrBúk íéøönî BàéöBî ìà ©§ª«¥µ«¦´¦¦§©½¦§«£¬Ÿ§¥−®
:õçîé åévçå íøâé íäéúîörå åéøö íéBb ìëàéŸ©º¦´¨À̈§©§«Ÿ¥¤²§¨¥−§¦¨¬¦§¨«

èéëøáî epîé÷é éî àéáìëe éøàk áëL òøkE ¨©¸¨©¯©«£¦²§¨¦−¦´§¦¤®§¨«£¤´
éøøàå Ceøá:øeøà Eéírìa-ìà ÷ìa óà-øçiå ¨½§«Ÿ£¤−¨«©¦«©©³¨¨Æ¤¦§½̈

á÷ì írìa-ìà ÷ìa øîàiå åétk-úà ÷tñiå©¦§−Ÿ¤©¨®©¸Ÿ¤¨¹̈¤¦§À̈¨³Ÿ
éúàø÷ éáéàìL äæ Cøá zëøa äpäå EL «Ÿ§©Æ§¨¦½§¦¥Æ¥©´§¨¨¥½¤−¨¬

:íéîrtàéézøîà EîB÷î-ìà Eì-çøa äzrå §¨¦«§©−̈§©§´¤§¤®¨©̧§¦Æ
:ãBákî ýåýé Erðî äpäå Eãaëà ãakáéøîàiå ©¥´£©¤§½§¦¥²§¨«£¬§Ÿ̈−¦¨«©¬Ÿ¤
éëàìî-ìà íb àìä ÷ìa-ìà írìa-øLà E ¦§−̈¤¨¨®£ÀŸ©¯¤©§¨¤²£¤



iriayרי - dk - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øîàì ézøac éìà zçìLâé÷ìá éì-ïzé-íà ¨©¬§¨¥©−¦©¬§¦¥«Ÿ¦¦¤¦̧¨¹̈
ét-úà øárì ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî§´Ÿ¥»¤´¤§¨¨¼´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦´

Bà äáBè úBNrì ýåýéøaãé-øLà éalî ärø §Ÿ̈½©«£¬¨²¬¨−̈¦¦¦®£¤§©¥¬
:øaãà Búà ýåýé§Ÿ̈−Ÿ¬£©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(337 'nr a zegiy ihewl)

‡È·ÏÎe È¯‡k ·ÎL Ú¯k(ט (כד, »«»««¬ƒ¿»ƒ

ויׁש ׁשכב"), ("ּכרע ּבּגלּות נמצאים יׂשראל ּכׁשּבני ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּגם

הּגּוף, ּבעניני אּלא זאת אין עליהם, ׁשליטה העֹולם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻלאּמֹות

"ּבעל  ׁשהּוא אחד אף אין הּמצֹות לקּיּום הּקׁשּור ּבכל ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָאבל

אדם  לׁשּום אין ולביא ארי ׁשעל ּכׁשם יהּודי, על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּבית"

משפט). חושן ערוך בשולחן (כנפסק ְִָׁשליטה

éòéáùãéøLà Eöréà äëì énrì CìBä éððä äzrå§©¾̈¦«§¦¬¥−§©¦®§¨Æ¦¨´§½£¤̧
:íéîiä úéøçàa Enrì äfä írä äNré©«£¤¹¨¨¬©¤²§©§−§©«£¦¬©¨¦«

åèíàðe øòá Bða írìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
:ïérä íúL øábäæèrãéå ìà-éøîà rîL íàð ©¤−¤§ª¬¨¨«¦§ªÀŸ¥̧©Æ¦§¥¥½§Ÿ¥−©

:íéðér éeìâe ìôð äæçé écL äæçî ïBéìr úrc©´©¤§®©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬¥¨«¦
æéáëBk Cøc áBø÷ àìå epøeLà äzr àìå epàøà¤§¤̧Æ§´Ÿ©½̈£¤−§´Ÿ¨®¨©¸¹̈

áàBî éúàt õçîe ìàøNiî èáL í÷å á÷riî¦©«£ÀŸ§¨¬¥̧¤Æ¦¦§¨¥½¨©Æ©«£¥´½̈
:úL-éða-ìk ø÷ø÷åçéäéäå äLøé íBãà äéäå §©§©−¨§¥¥«§¨¨̧¡¹§¥À̈§¨¨¯

:ìéç äNò ìàøNéå åéáéà øérN äLøéèécøéå §¥¨²¥¦−«Ÿ§®̈§¦§¨¥−¬Ÿ¤¨«¦§¥−§§
:øérî ãéøN ãéáàäå á÷riîë÷ìîr-úà àøiå ¦©«£®Ÿ§¤«¡¦¬¨¦−¥¦«©©§Æ¤£¨¥½

Búéøçàå ÷ìîr íéBb úéLàø øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¦³¦Æ£¨¥½§©«£¦−
:ãáà éãràëøîàiå BìLî àOiå éðéwä-úà àøiå £¥¬Ÿ¥«©©§Æ¤©¥¦½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®

p÷ òìqa íéNå EáLBî ïúéà:Eáëäéäé-íà ék ¥¨Æ«¨¤½§¦¬©¤−©¦¤«¦¬¦¦«§¤−
ïé÷ øráì:jaLz øeMà äî-ãrâëBìLî àOiå §¨´¥«®̈¦©−̈©¬¦§¤«¨©¦¨¬§¨−

:ìà BîOî äéçé éî éBà øîàiåãëãiî íéöå ©Ÿ©®¾¦¬¦«§¤−¦ª¬¥«§¦Æ¦©´
:ãáà éãr àeä-íâå øár-eprå øeMà eprå íézk¦¦½§¦¬©−§¦¥®¤§©−£¥¬Ÿ¥«

äëáLiå Cìiå írìa í÷iåCìä ÷ìa-íâå Bî÷îì ©¨´̈¦§½̈©¥−¤©¨´¨¦§Ÿ®§©¨−̈¨©¬
:Bkøãìôäëàìçiå íéhMa ìàøNé áLiå §©§«©¥¬¤¦§¨¥−©¦¦®©¨´¤

:áàBî úBða-ìà úBðæì íräáírì ïàø÷zå ¨½̈¦§−¤§¬¨«©¦§¤´¨¨½̈
:ïäéäìàì eåçzLiå írä ìëàiå ïäéäìà éçáæì§¦§¥−¡«Ÿ¥¤®©´Ÿ©¨½̈©¦§©«£−¥«Ÿ¥¤«

âýåýé óà-øçiå øBòt ìráì ìàøNé ãîviå©¦¨¬¤¦§¨¥−§©´©§®©¦«©©¬§Ÿ̈−
:ìàøNéaã-ìk-úà ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå §¦§¨¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©µ¤¨

LîMä ãâð ýåýéì íúBà ò÷Bäå írä éLàø̈¥´¨½̈§©¬¨²©«Ÿ̈−¤´¤©¨®¤
:ìàøNiî ýåýé-óà ïBøç áLéåääLî øîàiå §¨²Ÿ£¬©§Ÿ̈−¦¦§¨¥«©´Ÿ¤¤½
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-ìà äMàä-úàå ìàøNé Léà úà íäéðL-úà¤§¥¤½¥µ¦´¦§¨¥½§¤¨«¦−̈¤

:ìàøNé éða ìrî äôbnä øörzå dúá÷èeéäiå ¢¨®̈©¥«¨©Æ©©¥½̈¥©−§¥¬¦§¨¥«©¦«§¾
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¯ÊÚÏ‡ Ôa ÒÁÈt ‡¯iÂ(ז (כה, ««¿ƒ¿»∆∆¿»»

להרגֹו) רצּו ׁשמעֹון ׁשבט (ּכי ּגּופֹו את רק לא סּכן ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּפנחס

את ּגם ּובלבד BLÙאּלא חכמים"), ּברצֹון "ׁשּלא ּפעל (ּכי ֶֶַָ«¿ְְֲִִִִֶַַָָֹ

אדמּו"ר  על הּמסּפר מן להעיר ויׁש מּיׂשראל. ה' חמת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻׁשּתּוסר

חסידּות  'ּביכל' ונׂשרף ּבביתֹו ׂשרפה ּפרצה ׁשּפעם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּזקן,

זה. ּבביכל עּין מיׁשהּו אם הרּבי ׁשאל הּׂשרפה אחר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאחד.

ּבזה  'חרם עליו ּכתבּת הרי האמצעי: אדמּו"ר ּבנֹו, לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהׁשיב

?. . חסידּות על מסירתֿנפׁש איפה הרּבי: ענה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּובּבא'!
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ויׁש ׁשכב"), ("ּכרע ּבּגלּות נמצאים יׂשראל ּכׁשּבני ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּגם
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להרגֹו) רצּו ׁשמעֹון ׁשבט (ּכי ּגּופֹו את רק לא סּכן ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּפנחס

את ּגם ּובלבד BLÙאּלא חכמים"), ּברצֹון "ׁשּלא ּפעל (ּכי ֶֶַָ«¿ְְֲִִִִֶַַָָֹ

אדמּו"ר  על הּמסּפר מן להעיר ויׁש מּיׂשראל. ה' חמת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻׁשּתּוסר

חסידּות  'ּביכל' ונׂשרף ּבביתֹו ׂשרפה ּפרצה ׁשּפעם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּזקן,

זה. ּבביכל עּין מיׁשהּו אם הרּבי ׁשאל הּׂשרפה אחר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאחד.

ּבזה  'חרם עליו ּכתבּת הרי האמצעי: אדמּו"ר ּבנֹו, לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהׁשיב

?. . חסידּות על מסירתֿנפׁש איפה הרּבי: ענה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּובּבא'!
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זמן תחילת קידוש לבנה באה"ק:

מוצאי שבת קודש ז' תמוז

אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

... במ"ש ושואל לקבל הסבר אודות המקווה ממנו בפעולות בהחזקת היהדות והפצתה והפצת 

המעינות ביחוד. 

נוספת  מעלה  אשר  ת"ו  ירושלים  בעיה"ק  הוא  יושב  שהרי  הנדרש,  ההסבר  מהו  מובן  אינו 

מתאים  נדרש  אתדל"ת  שהרי  הוספה,  צ"ל  האדם  בקדושת  שגם  מובנת,  תוצאה  ומזה  בקדושתה, 

ובזה  ענין המעינות,  ופנימיותם, שזהו  עניני התורה והמצוה  והוספת הקדושה הוא ע"י  לאתעדל"ע, 

הענין דואהבת לרעך כמוך, ז.א. שלא רק עינו טובה בשלו אלא גם בשל אחרים, והרי בכמה שטחים 

הכרחית עבודת הפצה האמורה, ובודאי שעל כאו"א החיוב בזה, שמזה מובן שלכאו"א ניתנה האפשרית 

ואין הדבר תלוי אלא ברצונו, וק"ל. 

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל.



לוח זמנים לשבוע פרשת בלק בערים שונות בעולם ריד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:016:028:438:459:189:1910:2610:2819:1819:1819:4419:4419:0019:55מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:118:109:349:3410:2010:2011:0611:0616:5516:5817:3117:3416:4017:48ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:115:137:588:008:378:399:489:5019:0319:0319:3219:3218:4519:43נפאל, קטמנדו )ח(

7:027:039:329:3310:0310:0411:0611:0719:1419:1519:3819:3918:5719:48סינגפור, סינגפור )ח(

4:174:226:396:418:268:299:529:5421:0120:5921:5421:5020:4122:14פולין, ורשא )ק(

6:296:308:478:489:189:1910:1810:1817:5517:5618:1918:2017:3818:30פרו, לימה )ח(

5:545:578:438:469:479:4911:0711:0921:3421:3322:1522:1321:1522:31צרפת, ליאון )ק(

5:505:548:318:369:509:5211:1311:1521:5821:5622:4422:4121:3923:01צרפת, פריז )ק(

5:485:498:208:228:528:539:569:5718:1218:1318:3618:3717:5518:46קולומביה, בוגוטה )ח(

5:395:428:308:339:289:3010:4710:4921:0321:0221:4121:4020:4421:56קנדה, טורונטו )ק(

5:085:127:588:019:019:0310:2110:2320:4720:4621:2721:2620:2821:43קנדה, מונטריאול )ק(

5:345:378:258:289:109:1210:2410:2620:0320:0320:3520:3419:4520:47קפריסין, לרנקה )ק(

5:215:268:008:019:389:4111:0711:0922:3822:3523:3923:3422:170:04רוסיה, ליובאוויטש )ק(

4:484:537:337:349:089:1210:3810:4022:1822:1423:2323:1821:5723:51רוסיה, מוסקבה )ק(

5:285:328:158:199:249:2710:4610:4821:2121:2022:0422:0221:0222:20רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

5:325:368:188:229:299:3110:5010:5221:2621:2522:0922:0721:0722:26שוויץ, ציריך )ק(

5:545:558:338:349:069:0710:1210:1418:4918:5019:1419:1518:3219:25תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



רטו לוח זמנים לשבוע פרשת בלק בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:395:428:298:319:109:1210:2310:2419:4919:4920:1920:1819:2920:30באר שבע )ק(

5:355:378:258:279:079:0910:2110:2219:5219:5220:2320:2219:2220:34חיפה )ק(

5:365:398:268:289:079:0910:2010:2219:5419:5420:1920:1819:1420:30ירושלים )ק(

5:375:408:278:299:099:1110:2210:2419:5119:5120:2120:2119:3120:33תל אביב )ק(

4:575:017:417:458:558:5810:1810:2020:5920:5721:4321:4120:4022:00אוסטריה, וינה )ק(

7:377:369:189:199:589:5810:4810:4917:1117:1317:4217:4516:5517:56אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:075:117:557:599:029:0410:2310:2520:5420:5221:3621:3420:3521:51אוקראינה, אודסה )ק(

4:324:367:177:218:308:329:529:5420:3220:3121:1621:1420:1321:33אוקראינה, דונייצק )ק(

4:414:457:247:298:408:4210:0210:0420:4520:4421:3021:2820:2621:47אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

4:585:027:287:369:019:0410:2510:2721:2021:1822:0822:0521:0022:26אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:494:537:167:268:538:5610:1710:1921:1321:1122:0221:5920:5422:20אוקראינה, קייב )ק(

5:375:418:278:319:309:3210:5010:5221:1621:1421:5621:5420:5722:11איטליה, מילאנו )ק(

6:146:158:438:449:149:1510:1610:1818:2118:2218:4518:4618:0418:55אקוואדור, קיטו )ח(

8:018:019:499:5010:2710:2811:1911:1917:5317:5618:2318:2517:3718:37ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:129:1110:4610:4611:2811:2812:1612:1718:2618:2918:5919:0218:1119:15ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:435:468:358:379:249:2610:4110:4320:3720:3621:1221:1020:1821:24ארה״ב, בולטימור )ק(

5:285:318:208:229:119:1310:2910:3020:3120:3021:0621:0520:1221:20ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:285:318:208:239:129:1410:2910:3120:3220:3121:0721:0620:1321:20ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

5:586:018:508:539:459:4711:0311:0521:1321:1221:5021:4820:5422:04ארה״ב, דטרויט )ק(

6:246:269:129:149:529:5411:0411:0620:2620:2620:5520:5520:0821:07ארה״ב, האוסטון )ק(

5:445:478:358:379:189:2010:3210:3320:0720:0620:3820:3719:4920:50ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:326:359:199:219:569:5811:0711:0820:1620:1620:4420:4419:5820:55ארה״ב, מיאמי )ק(

5:215:248:138:169:069:0810:2410:2620:2920:2821:0521:0420:1021:18ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:185:218:108:139:049:0610:2210:2420:3020:2921:0621:0520:1121:20ארה״ב, שיקגו )ק(

7:017:029:159:169:479:4810:4510:4518:1118:1318:3618:3717:5418:47בוליביה, לה-פס )ח(

5:305:347:468:279:369:3811:0011:0222:0222:0022:5222:4921:4223:11בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:325:367:468:039:379:3911:0111:0322:0021:5822:4922:4621:4023:08בלגיה, בריסל )ק(

6:496:498:548:559:289:2810:2310:2417:3117:3317:5717:5917:1518:09ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:366:368:428:429:159:1610:1110:1217:2117:2317:4717:4917:0417:59ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:464:507:047:058:538:5610:1810:2021:2121:1922:1222:0921:0522:32בריטניה, לונדון )ק(

4:434:487:127:148:568:5810:2210:2521:4121:3922:3822:3421:2423:00בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:474:517:107:118:568:5910:2210:2421:3321:3122:2622:2321:1322:47גרמניה, ברלין )ק(

5:185:237:517:589:229:2410:4510:4721:3921:3722:2722:2421:1922:45גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:566:568:578:579:319:3210:2610:2617:2617:2817:5317:5517:1018:05דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:046:068:468:489:219:2210:2910:3119:2019:2019:4619:4619:0219:56הודו, מומבאי )ח(

6:016:038:438:459:189:1910:2610:2719:1519:1519:4119:4118:5719:51הודו, פונה )ח(

4:494:537:357:398:468:4810:0810:1020:4520:4321:2821:2620:2621:44הונגריה, בודפשט )ק(

5:315:348:238:269:159:1710:3310:3520:3720:3621:1221:1120:1821:26טורקיה, איסטנבול )ק(

6:056:088:579:009:459:4711:0111:0220:5220:5121:2521:2420:3321:38יוון, אתונה )ק(

5:125:167:598:039:089:1010:2910:3121:0421:0221:4621:4420:4522:02מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת בלק בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:016:028:438:459:189:1910:2610:2819:1819:1819:4419:4419:0019:55מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:118:109:349:3410:2010:2011:0611:0616:5516:5817:3117:3416:4017:48ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:115:137:588:008:378:399:489:5019:0319:0319:3219:3218:4519:43נפאל, קטמנדו )ח(

7:027:039:329:3310:0310:0411:0611:0719:1419:1519:3819:3918:5719:48סינגפור, סינגפור )ח(

4:174:226:396:418:268:299:529:5421:0120:5921:5421:5020:4122:14פולין, ורשא )ק(

6:296:308:478:489:189:1910:1810:1817:5517:5618:1918:2017:3818:30פרו, לימה )ח(

5:545:578:438:469:479:4911:0711:0921:3421:3322:1522:1321:1522:31צרפת, ליאון )ק(

5:505:548:318:369:509:5211:1311:1521:5821:5622:4422:4121:3923:01צרפת, פריז )ק(

5:485:498:208:228:528:539:569:5718:1218:1318:3618:3717:5518:46קולומביה, בוגוטה )ח(

5:395:428:308:339:289:3010:4710:4921:0321:0221:4121:4020:4421:56קנדה, טורונטו )ק(

5:085:127:588:019:019:0310:2110:2320:4720:4621:2721:2620:2821:43קנדה, מונטריאול )ק(

5:345:378:258:289:109:1210:2410:2620:0320:0320:3520:3419:4520:47קפריסין, לרנקה )ק(

5:215:268:008:019:389:4111:0711:0922:3822:3523:3923:3422:170:04רוסיה, ליובאוויטש )ק(

4:484:537:337:349:089:1210:3810:4022:1822:1423:2323:1821:5723:51רוסיה, מוסקבה )ק(

5:285:328:158:199:249:2710:4610:4821:2121:2022:0422:0221:0222:20רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

5:325:368:188:229:299:3110:5010:5221:2621:2522:0922:0721:0722:26שוויץ, ציריך )ק(

5:545:558:338:349:069:0710:1210:1418:4918:5019:1419:1518:3219:25תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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