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,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

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

àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ

íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦

íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤

ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨

(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

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

itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil wlgzny

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥

.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä

mildz

àé÷
:'ä éùòî íéìåãâå àåä êåøá ùåã÷ä äùòîá øáãé ãáëðå øö÷ øåîæîäå ,úåéúåà 'â íéðåøçà íé÷åñô 'ááå úåéúåà éðù ÷åñô ìëáå á"àá øîàð øåîæîä äæ

à:äãòå íéøLé ãBña ááì-ìëa ýåýé äãBà | déeììäáíéLeøc ýåýé éNòî íéìãb ©«§¨̧¤´−§Ÿ̈§¨¥¨®§−§¨¦´§¥¨«−§Ÿ¦©«£¥´§Ÿ̈®§¹¦À
:íäéöôç-ìëìâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Bìòt øãäå-ãBäãíeçøå ïepç åéúBàìôðì äNò øëæ §¨¤§¥¤«§¨¨¬¨«¢®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«¥¤́−¨¨§¦§§¨®©−§©´

:ýåýéä:Búéøa íìBòì økæé åéàøéì ïúð óøèåúìçð íäì úúì Bnòì ãébä åéNòî çk §Ÿ̈«−¤¤¨©´¦«¥¨®¦§−Ÿ§¨´§¦«´Ÿ©−©«£¨¦¦´§©®¨¥¬¹̈¤À©«£©¬
:íéBbæ:åéãewt-ìk íéðîàð ètLîe úîà åéãé éNòîçúîàa íéeNò íìBòì ãòì íéëeîñ ¦«©«£¥´−¨¨¡¤´¦§¨®¤« ¹¡¨¦À¨¦¨«§¦´¨©´§¨®£¹¦À¤«¡¤¬
:øLéåè:BîL àøBðå LBã÷ Búéøa íìBòì äeö Bnòì çìL | úeãtéúàøé | äîëç úéLàø §¨¨«§³»̈©³§©À¦¨§¨´§¦®¨−§¨´§«¥»¦³¨§¨̧¦§©Ä

:ãòì úãîò Búläz íäéNò-ìëì áBè ìëN ýåýé§Ÿ̈À¥´¤−§¨«Ÿ¥¤®§¹¦¨ÀŸ¤¬¤¨©«

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

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

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

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

אגרות קודש

ב"ה, ט"ו מנחם אב, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ צנמ"ס הרא"י שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"א מנ"א, ואמת נכון הדבר שבעתו נתקבלו ספריו. ואת כת"ר רוב 

הסליחה, שעוד לא נשלח האישור, כי כדרכי במילי דחביבותא - ספרים וחדו"ת, קורא הנני בהם עכ"פ 

בחפזה, וכרגיל בכגון דא ברצוני לצרף להאישור איזו הערות, וע"פ מאמר חז"ל בזה, מעכב הנני שילוחם 

עד שתהי' הזדמנות שני' לעבור עליהם עכ"פ פעם שני'. ולפעמים מתעכב הדבר ומתקיים דבר המשנה, אל 

תאמר לכשאפנה אשנה וכו'. וככל הדברים האלה קרה בנוגע להנ"ל, וכנ"ל אתו רוב הסליחה...



ד

ycegd mikxan ,awr zyxt zay .c"qa

i"gyz'd ,lel`

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

zˆ¯Ùeּכל ּב ונברכּו ונגּבה, וצפנה וקדמה יּמה »«¿»ְְְְְְְִֵֶָָָָָָָָָֹ
ּובזרע האדמה ׁשענין1מׁשּפחֹות והינּו, , ְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָ

יּמה ּדּופרצּת העבֹודה עלֿידי נעׂשה גֹו' ּב ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָונברכּו
וקדמה ּביּמה ׁשּגם הּוא ׁשענינּה ונגּבה, וצפנה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹוקדמה
ּופרצּת, יהיה הגּבלה, ׁשל ענין ׁשהּוא ונגּבה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹוצפנה
ּבליֿ המׁשכת ׁשּיהיה והינּו ּבליּֿגבּול, ׁשל ענין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא
יֹום, ּבכל ּדקריאתֿׁשמע הענין ּכן ּגם וזהּו ּבגבּול. ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָּגבּול

אחד הוי' גֹו' יׂשראל ׁשמע אֹומרים ידּוע2ׁשּבּה ּדהּנה, . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
יחיד ולא אחד ׁשּכתּוב ּבמה ׁשהּתאר3הּדּיּוק ּדהגם , ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

מהּתאר יֹותר נעלה הּוא ּכלל, ׁשנּיּות ׁשּי ׁשּלא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹיחיד,
ּבזה הּכּונה ּכי ּדוקא, אחד אֹומרים מּכלֿמקֹום ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד,
וד' וארץ רקיעים ז' ׁשהם והּדל"ת החי"ת ׁשּגם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהיא,
ׁשל אּלּופֹו איןֿסֹוף, להא', ּבטלים יהיּו העֹולם, ְְְִִֵֵֶַָָָרּוחֹות

עד4עֹולם עּמֹו, ּומתאחדים מתחּברים ׁשּיהיּו ּובאפן , ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָֹ
ׁשהענין ונמצא, אחד. ּתבת אחת, ּתבה מּזה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנעׂשה
(איןֿסֹוף) הּבליּֿגבּול להמׁשי הּוא ְְְְְְִִִִֵַַַַּדקריאתֿׁשמע
ׁשהם העֹולם רּוחֹות וד' וארץ, רקיעים (ז' ְְְִִִֵֶֶָָָָּבגבּול
א גֹו'. וקדמה יּמה ּופרצּת ענין ּכן ּגם ׁשּזהּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָּבהגּבלה),
ׁשּכתּוב למה גֹו' ּופרצּת ענין ּׁשּיי מה להבין, ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָצרי
לקריאתֿׁשמע. גֹו' ונברכּו ענין ׁשּי מה וגם גֹו', ְְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַָונברכּו

ּדהּנהÔÈ�Ú‰Âב) ענין5הּוא, ּכללּות הּוא קריאתֿׁשמע , ¿»ƒ¿»ְְְְְִִִֵַַַָ
ולכן לקּמן), ׁשּיתּבאר (ּכפי ּומצֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָהּתֹורה
אּלא הּמצֹות, וענין הּתֹורה ענין ּבקריאתֿׁשמע ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֻמרּמז
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יד.1) כח, ד.2)ויצא ו, ובכ"מ.3)ואתחנן ב. נה, וארא תו"א ודאדה"ז4)ראה שו"ע סא. סי' או"ח יוסף בבית הובא סמ"ק ראה

.11 שבהערה ברכות וראה ג. כג, תזריע לקו"ת ו. סעיף ס"ע5)שם ח"ב תרל"ו (סה"מ תרל"ו ושננתם ד"ה ראה – לקמן הבא בכל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

לו: ומבטיח אבינו יעקב את מברך הוא ברוך הקדוש

,‰a‚�Â ‰�ÙˆÂ ‰Ó„˜Â ‰nÈ zˆ¯Ùeותתרחב תתפשט תפרוץ, אתה »«¿»»»»≈¿»¿»…»»∆¿»
ולדרום לצפון ולמזרח, ‰‡„Ó‰למערב ˙BÁtLÓ Ïk Ea eÎ¯·�Â¿ƒ¿¿¿»ƒ¿¿»¬»»

EÚ¯Ê·e1,יהיה האיחול מישהו, לברך ירצו הארץ יושבי כל כאשר ¿«¿∆
וכזרעך כמותך יהיה שהמתברך

e�È‰Âהדברים ששני מאחר , ¿«¿
באים בך" ו"ונברכו "ופרצת"

מובן בפסוק, »¿ÔÈ�ÚL∆ƒיחד
ŒÏÚ ‰NÚ� 'B‚ Ea eÎ¯·�Â¿ƒ¿¿¿«¬∆«
zˆ¯Ùec ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»¿»«¿»
‰�ÙˆÂ ‰Ó„˜Â ‰nÈ»»»≈¿»¿»…»

d�È�ÚL ,‰a‚�Âעבודה של »∆¿»∆ƒ¿»»
הגדרים פריצת של ‰e‡זו

‰Ó„˜Â ‰nÈa ÌbL∆«¿»»»≈¿»
ÔÈ�Ú ‡e‰L ‰a‚�Â ‰�ÙˆÂ¿»…»»∆¿»∆ƒ¿»

,‰Ïa‚‰ ÏLאחת וכל ∆«¿»»
ומידהמארבע גבול היא הרוחות

בתוך גם הנה מחברתה, ושונה

והגדרים ∆¿È‰Èƒ‰הגבולות
ÏL ÔÈ�Ú ‡e‰L ,zˆ¯Ùe»«¿»∆ƒ¿»∆
‰È‰iL e�È‰Â ,Ïe·bŒÈÏa¿ƒ¿¿«¿∆ƒ¿∆

˙ÎLÓ‰אור ŒÈÏaוהתגלות «¿»«¿ƒ
Ïe·‚a Ïe·bשהבליֿגבול כך ¿ƒ¿

אפילו ונרגש ניכר בתוךיהיה

להעיר (ויש וההגבלות הגדרים

דיבר תשי"ח, קיץ זו, בתקופה כי

וכפי "ופרצת" בנושא רבות הרבי

מ'תולדות פרקים בראשי שמובא

– יום' 'היום שבלוח רבינו' בית

המעיינות הפצת אודות "מעורר

ד'ופרצת'). באופן שיהיה וכו'

ÔÈ�Ú‰ Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈»ƒ¿»
,ÌBÈ ÏÎa ÚÓLŒ˙‡È¯˜cƒ¿ƒ«¿«¿»
ÚÓL ÌÈ¯ÓB‡ daL∆»¿ƒ¿«
„Á‡ 'ÈÂ‰ 'B‚ Ï‡¯NÈ2 ƒ¿»≈¬»»∆»

פסוק השבוע.שהוא בפרשת

˜eic‰ Úe„È ,‰p‰cבתורת ¿ƒ≈»««ƒ
e˙kL·דותהחסי ‰Óaזה ÈÁÈ„בפסוק ‡ÏÂ „Á‡3Ì‚‰c , ¿«∆»∆»¿…»ƒ«¬«

¯˙BÈ ‰ÏÚ� ‡e‰ ,ÏÏk ˙ei�L CiL ‡lL ,„ÈÁÈ ¯‡z‰L∆«…«»ƒ∆…«»¿ƒ¿»«¬∆≈
,„Á‡ ¯‡z‰Óשיחיד בעוד שני, אחריו שיש כאחד גם להתפרש שיכול ≈«…«∆»

והביטול ה' באחדות יותר גבוהה דרגה וזו אחרת מציאות כלל שאין משמעו

לאלוקות הנבראים וכל העולמות כל של ‡ÌÈ¯ÓBהמוחלט ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿ƒ

זה ‰ÈÁ"˙בפסוק ÌbL ,‡È‰ ‰Êa ‰�ek‰ Èk ,‡˜Âc „Á‡∆»«¿»ƒ««»»»∆ƒ∆««≈
eÈ‰È ,ÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯ '„Â ı¯‡Â ÌÈÚÈ˜¯ 'Ê Ì‰L ˙"Ïc‰Â¿««∆∆≈¿ƒƒ»»∆¿»»ƒ¿

ÌÏBÚ ÏL BÙel‡ ,ÛBÒŒÔÈ‡ ,'‡‰Ï ÌÈÏËa4,הביטוי כלומר, ¿≈ƒ¿»≈«∆»
שלא ויתרון חידוש יש ב"אחד" אבל יותר, עמוק ביטול מבטא אמנם "יחיד"

לכךקיים רומז הוא כי ב"יחיד",

כל על כולה הבריאה שגם

הרקיעים, שבעת היינו פרטיה,

העולם רוחות וארבעת הארץ

ונגבה") וצפונה וקדמה ("ימה

(ואילו לאלוקות בטלים בעצם

מציאות בכלל אין ב"יחיד"

של והביטול שמתבטלת) אחרת

האין הא', כלפי והדל"ת החי"ת

ביותר עמוק ביטול הוא סוף,

ÌÈ¯aÁ˙Ó eÈ‰iL ÔÙ‡·e¿…∆∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
„Ú ,BnÚ ÌÈ„Á‡˙Óeƒ¿«¬ƒƒ«
,˙Á‡ ‰·z ‰fÓ ‰NÚpL∆«¬∆ƒ∆≈»««
מלה באותה הם והד' שהח' כך

הא', Ó�Âˆ‡,עם .„Á‡ ˙·z≈«∆»¿ƒ¿»
ÚÓLŒ˙‡È¯˜c ÔÈ�Ú‰L∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿«

CÈLÓ‰Ï ‡e‰מלמעלה ¿«¿ƒ
את גילוי לידי ולהביא למטה

האלוקי ¿Ïe·bŒÈÏa‰«¿ƒהאור
'Ê) Ïe·‚a (ÛBÒŒÔÈ‡)≈ƒ¿
˙BÁe¯ '„Â ,ı¯‡Â ÌÈÚÈ˜¿̄ƒƒ»»∆¿
,(‰Ïa‚‰a Ì‰L ÌÏBÚ‰»»∆≈¿«¿»»
zˆ¯Ùe ÔÈ�Ú Ôk Ìb e‰fL∆∆«≈ƒ¿«»«¿»

'B‚ ‰Ó„˜Â ‰nÈשעניינו »»»≈¿»
הגדרים את לפרוץ הוא

האיןֿ את עצמם בהם ולהמשיך

והגבלות. מגדרים שלמעלה סוף

C‡הדמיון שהוסבר לאחר גם «
ו"אחד" "ופרצת" בין הכללי

Ó‰עדיין ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ«
'B‚ zˆ¯Ùe ÔÈ�Ú CÈiM«»ƒ¿«»«¿»

·e˙kL ‰ÓÏהפסוק בהמשך ¿«∆»
CiL ‰Ó Ì‚Â ,'B‚ eÎ¯·�Â¿ƒ¿¿¿«««»

ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï 'B‚ eÎ¯·�Â ÔÈ�Úתוכןוה את אלו בעניינים גם רואים יכן ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ«¿«
עצמו?. בגבול הבליֿגבול המשכת האמור, העניין

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â (·5ÔÈ�Ú ˙eÏÏk ‡e‰ ÚÓLŒ˙‡È¯˜ , ¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ«¿«¿»ƒ¿«
Œ˙‡È¯˜a Ên¯Ó ÔÎÏÂ ,(Ôn˜Ï ¯‡a˙iL ÈÙk) ˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿»≈¿«»¿»≈¿À»ƒ¿ƒ«

ÚÓLכל˜elÁ LiL ‡l‡ ,˙Bˆn‰ ÔÈ�ÚÂ ‰¯Bz‰ ÔÈ�Úהבדל ¿«ƒ¿««»¿ƒ¿««ƒ¿∆»∆≈ƒ
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

  מפתח  כללי

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

 ג.........................................ב" קיא"קילים מזמורי תה  )ב

      ה ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה"מאמר ד  )ג

 ה ......................י"חתש'ה, מברכים החודש אלול, עקבשבת פרשת 

   עקבפרשת שבת שיחת   )ד

 זט.........................................י"חתש' ה,מברכים החודש אלול

  עקבפרשת  – לקוטי שיחות  )ה

 כ ...........................................................................יטרך כ )ק"בלה(

לוי ' המקובל ר ח"ג הרה"ק הרה"כל קוטים מתורת לוי יצחקיל  )ו

 כג..................................................ל "יצחק שניאורסאהן זצ

ה "זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה ע  )ז

 כד..........................תרגום מאידיש, יבחוברת  ל שניאורסאהן"ז

 כה............................עקבפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

 כו..........................עקבלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ט

 נ................................עקבלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

 אנ....................................................עקבלשבוע פרשת  

 אס...........................עקבלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יב

 סד.....................................ם"ברמבהלכה יומית לעיון   )יג

 :חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

 סז ...........................עקבלשבוע פרשת  פרקים ליום'  ג–  )יד

 פט .........................עקבלשבוע פרשת   פרק אחד ליום–  )טו

 צז..............................עקבלשבוע פרשת  ותצו ספר המ–  )טז

 

  נביאים וכתובים   )יז

 בק..............................................נט-חנ  פרקיםתהל, ב פרק מלכים א

  כתובות משניות  )יח

 דק...........................................................  ביאור קהתי

 איק...........................................................ומאימסכת  עקבעין י  )יט

 

   עם ביאורים ברכותמסכת   )כ

  ביק.............................................................   י עד דףדמדף 

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )כא

 חמק..............................................................ר הזקן"אדמו

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כב

 מטק..............................................................ר הזקן"אדמו

  התורלקוטי   )כג

 נק.................................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

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

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

 בנק......................................................"צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

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

   ב" תער–שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

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

  ם קונטרסיםהמאמריספר   )כח

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

   בוריםילקוטי ד  )כט

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

  זקןר ה"דברי ימי חיי אדמו  )ל

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

  אגרות קודש   )לא

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

 

 נחק.......................................ד קפרביאורים לפרקי אבות   )לב

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

 סוק.....................................עקבלשבוע פרשת לוח זמנים   )לד

 סזק....................בת קודשלערב שהדלקת נרות מצות סדר   )לה



ה

ycegd mikxan ,awr zyxt zay .c"qa

i"gyz'd ,lel`

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

zˆ¯Ùeּכל ּב ונברכּו ונגּבה, וצפנה וקדמה יּמה »«¿»ְְְְְְְִֵֶָָָָָָָָָֹ
ּובזרע האדמה ׁשענין1מׁשּפחֹות והינּו, , ְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָ

יּמה ּדּופרצּת העבֹודה עלֿידי נעׂשה גֹו' ּב ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָונברכּו
וקדמה ּביּמה ׁשּגם הּוא ׁשענינּה ונגּבה, וצפנה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹוקדמה
ּופרצּת, יהיה הגּבלה, ׁשל ענין ׁשהּוא ונגּבה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹוצפנה
ּבליֿ המׁשכת ׁשּיהיה והינּו ּבליּֿגבּול, ׁשל ענין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא
יֹום, ּבכל ּדקריאתֿׁשמע הענין ּכן ּגם וזהּו ּבגבּול. ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָּגבּול

אחד הוי' גֹו' יׂשראל ׁשמע אֹומרים ידּוע2ׁשּבּה ּדהּנה, . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
יחיד ולא אחד ׁשּכתּוב ּבמה ׁשהּתאר3הּדּיּוק ּדהגם , ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

מהּתאר יֹותר נעלה הּוא ּכלל, ׁשנּיּות ׁשּי ׁשּלא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹיחיד,
ּבזה הּכּונה ּכי ּדוקא, אחד אֹומרים מּכלֿמקֹום ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד,
וד' וארץ רקיעים ז' ׁשהם והּדל"ת החי"ת ׁשּגם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהיא,
ׁשל אּלּופֹו איןֿסֹוף, להא', ּבטלים יהיּו העֹולם, ְְְִִֵֵֶַָָָרּוחֹות

עד4עֹולם עּמֹו, ּומתאחדים מתחּברים ׁשּיהיּו ּובאפן , ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָֹ
ׁשהענין ונמצא, אחד. ּתבת אחת, ּתבה מּזה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנעׂשה
(איןֿסֹוף) הּבליּֿגבּול להמׁשי הּוא ְְְְְְִִִִֵַַַַּדקריאתֿׁשמע
ׁשהם העֹולם רּוחֹות וד' וארץ, רקיעים (ז' ְְְִִִֵֶֶָָָָּבגבּול
א גֹו'. וקדמה יּמה ּופרצּת ענין ּכן ּגם ׁשּזהּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָּבהגּבלה),
ׁשּכתּוב למה גֹו' ּופרצּת ענין ּׁשּיי מה להבין, ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָצרי
לקריאתֿׁשמע. גֹו' ונברכּו ענין ׁשּי מה וגם גֹו', ְְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַָונברכּו

ּדהּנהÔÈ�Ú‰Âב) ענין5הּוא, ּכללּות הּוא קריאתֿׁשמע , ¿»ƒ¿»ְְְְְִִִֵַַַָ
ולכן לקּמן), ׁשּיתּבאר (ּכפי ּומצֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָהּתֹורה
אּלא הּמצֹות, וענין הּתֹורה ענין ּבקריאתֿׁשמע ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֻמרּמז
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יד.1) כח, ד.2)ויצא ו, ובכ"מ.3)ואתחנן ב. נה, וארא תו"א ודאדה"ז4)ראה שו"ע סא. סי' או"ח יוסף בבית הובא סמ"ק ראה

.11 שבהערה ברכות וראה ג. כג, תזריע לקו"ת ו. סעיף ס"ע5)שם ח"ב תרל"ו (סה"מ תרל"ו ושננתם ד"ה ראה – לקמן הבא בכל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

לו: ומבטיח אבינו יעקב את מברך הוא ברוך הקדוש

,‰a‚�Â ‰�ÙˆÂ ‰Ó„˜Â ‰nÈ zˆ¯Ùeותתרחב תתפשט תפרוץ, אתה »«¿»»»»≈¿»¿»…»»∆¿»
ולדרום לצפון ולמזרח, ‰‡„Ó‰למערב ˙BÁtLÓ Ïk Ea eÎ¯·�Â¿ƒ¿¿¿»ƒ¿¿»¬»»

EÚ¯Ê·e1,יהיה האיחול מישהו, לברך ירצו הארץ יושבי כל כאשר ¿«¿∆
וכזרעך כמותך יהיה שהמתברך

e�È‰Âהדברים ששני מאחר , ¿«¿
באים בך" ו"ונברכו "ופרצת"

מובן בפסוק, »¿ÔÈ�ÚL∆ƒיחד
ŒÏÚ ‰NÚ� 'B‚ Ea eÎ¯·�Â¿ƒ¿¿¿«¬∆«
zˆ¯Ùec ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»¿»«¿»
‰�ÙˆÂ ‰Ó„˜Â ‰nÈ»»»≈¿»¿»…»

d�È�ÚL ,‰a‚�Âעבודה של »∆¿»∆ƒ¿»»
הגדרים פריצת של ‰e‡זו

‰Ó„˜Â ‰nÈa ÌbL∆«¿»»»≈¿»
ÔÈ�Ú ‡e‰L ‰a‚�Â ‰�ÙˆÂ¿»…»»∆¿»∆ƒ¿»

,‰Ïa‚‰ ÏLאחת וכל ∆«¿»»
ומידהמארבע גבול היא הרוחות

בתוך גם הנה מחברתה, ושונה

והגדרים ∆¿È‰Èƒ‰הגבולות
ÏL ÔÈ�Ú ‡e‰L ,zˆ¯Ùe»«¿»∆ƒ¿»∆
‰È‰iL e�È‰Â ,Ïe·bŒÈÏa¿ƒ¿¿«¿∆ƒ¿∆

˙ÎLÓ‰אור ŒÈÏaוהתגלות «¿»«¿ƒ
Ïe·‚a Ïe·bשהבליֿגבול כך ¿ƒ¿

אפילו ונרגש ניכר בתוךיהיה

להעיר (ויש וההגבלות הגדרים

דיבר תשי"ח, קיץ זו, בתקופה כי

וכפי "ופרצת" בנושא רבות הרבי

מ'תולדות פרקים בראשי שמובא

– יום' 'היום שבלוח רבינו' בית

המעיינות הפצת אודות "מעורר

ד'ופרצת'). באופן שיהיה וכו'

ÔÈ�Ú‰ Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈»ƒ¿»
,ÌBÈ ÏÎa ÚÓLŒ˙‡È¯˜cƒ¿ƒ«¿«¿»
ÚÓL ÌÈ¯ÓB‡ daL∆»¿ƒ¿«
„Á‡ 'ÈÂ‰ 'B‚ Ï‡¯NÈ2 ƒ¿»≈¬»»∆»

פסוק השבוע.שהוא בפרשת

˜eic‰ Úe„È ,‰p‰cבתורת ¿ƒ≈»««ƒ
e˙kL·דותהחסי ‰Óaזה ÈÁÈ„בפסוק ‡ÏÂ „Á‡3Ì‚‰c , ¿«∆»∆»¿…»ƒ«¬«

¯˙BÈ ‰ÏÚ� ‡e‰ ,ÏÏk ˙ei�L CiL ‡lL ,„ÈÁÈ ¯‡z‰L∆«…«»ƒ∆…«»¿ƒ¿»«¬∆≈
,„Á‡ ¯‡z‰Óשיחיד בעוד שני, אחריו שיש כאחד גם להתפרש שיכול ≈«…«∆»

והביטול ה' באחדות יותר גבוהה דרגה וזו אחרת מציאות כלל שאין משמעו

לאלוקות הנבראים וכל העולמות כל של ‡ÌÈ¯ÓBהמוחלט ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿ƒ

זה ‰ÈÁ"˙בפסוק ÌbL ,‡È‰ ‰Êa ‰�ek‰ Èk ,‡˜Âc „Á‡∆»«¿»ƒ««»»»∆ƒ∆««≈
eÈ‰È ,ÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯ '„Â ı¯‡Â ÌÈÚÈ˜¯ 'Ê Ì‰L ˙"Ïc‰Â¿««∆∆≈¿ƒƒ»»∆¿»»ƒ¿

ÌÏBÚ ÏL BÙel‡ ,ÛBÒŒÔÈ‡ ,'‡‰Ï ÌÈÏËa4,הביטוי כלומר, ¿≈ƒ¿»≈«∆»
שלא ויתרון חידוש יש ב"אחד" אבל יותר, עמוק ביטול מבטא אמנם "יחיד"

לכךקיים רומז הוא כי ב"יחיד",

כל על כולה הבריאה שגם

הרקיעים, שבעת היינו פרטיה,

העולם רוחות וארבעת הארץ

ונגבה") וצפונה וקדמה ("ימה

(ואילו לאלוקות בטלים בעצם

מציאות בכלל אין ב"יחיד"

של והביטול שמתבטלת) אחרת

האין הא', כלפי והדל"ת החי"ת

ביותר עמוק ביטול הוא סוף,

ÌÈ¯aÁ˙Ó eÈ‰iL ÔÙ‡·e¿…∆∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
„Ú ,BnÚ ÌÈ„Á‡˙Óeƒ¿«¬ƒƒ«
,˙Á‡ ‰·z ‰fÓ ‰NÚpL∆«¬∆ƒ∆≈»««
מלה באותה הם והד' שהח' כך

הא', Ó�Âˆ‡,עם .„Á‡ ˙·z≈«∆»¿ƒ¿»
ÚÓLŒ˙‡È¯˜c ÔÈ�Ú‰L∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿«

CÈLÓ‰Ï ‡e‰מלמעלה ¿«¿ƒ
את גילוי לידי ולהביא למטה

האלוקי ¿Ïe·bŒÈÏa‰«¿ƒהאור
'Ê) Ïe·‚a (ÛBÒŒÔÈ‡)≈ƒ¿
˙BÁe¯ '„Â ,ı¯‡Â ÌÈÚÈ˜¿̄ƒƒ»»∆¿
,(‰Ïa‚‰a Ì‰L ÌÏBÚ‰»»∆≈¿«¿»»
zˆ¯Ùe ÔÈ�Ú Ôk Ìb e‰fL∆∆«≈ƒ¿«»«¿»

'B‚ ‰Ó„˜Â ‰nÈשעניינו »»»≈¿»
הגדרים את לפרוץ הוא

האיןֿ את עצמם בהם ולהמשיך

והגבלות. מגדרים שלמעלה סוף

C‡הדמיון שהוסבר לאחר גם «
ו"אחד" "ופרצת" בין הכללי

Ó‰עדיין ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ«
'B‚ zˆ¯Ùe ÔÈ�Ú CÈiM«»ƒ¿«»«¿»

·e˙kL ‰ÓÏהפסוק בהמשך ¿«∆»
CiL ‰Ó Ì‚Â ,'B‚ eÎ¯·�Â¿ƒ¿¿¿«««»

ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï 'B‚ eÎ¯·�Â ÔÈ�Úתוכןוה את אלו בעניינים גם רואים יכן ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ«¿«
עצמו?. בגבול הבליֿגבול המשכת האמור, העניין

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â (·5ÔÈ�Ú ˙eÏÏk ‡e‰ ÚÓLŒ˙‡È¯˜ , ¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ«¿«¿»ƒ¿«
Œ˙‡È¯˜a Ên¯Ó ÔÎÏÂ ,(Ôn˜Ï ¯‡a˙iL ÈÙk) ˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿»≈¿«»¿»≈¿À»ƒ¿ƒ«

ÚÓLכל˜elÁ LiL ‡l‡ ,˙Bˆn‰ ÔÈ�ÚÂ ‰¯Bz‰ ÔÈ�Úהבדל ¿«ƒ¿««»¿ƒ¿««ƒ¿∆»∆≈ƒ
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dabpeו dpetve dncwe dni zvxte

ׁשּבפרׁשה ׁשנּיה, לפרׁשה ראׁשֹונה ּפרׁשה ּבין חּלּוק ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָָׁשּיׁש
ּכתיב ּדקריאתֿׁשמע ּוקׁשרּתם,6ראׁשֹונה גֹו' וׁשּננּתם ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָ

וׁשּננּתם נאמר ׁשּתחּלה למצֹות, ּתֹורה ׁשּמקּדים ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָוהינּו,
ּדקאי ּוקׁשרּתם נאמר ואחרּֿכ הּתֹורה, לּמּוד על ְְְְְֱִֵֵֶַַַַַַָָָָָּדקאי

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר הּמצֹות, קּיּום ּכל7על הקׁשה ְְְֲִִֵַַַַַַָָֻ
הּוא ּדקריאתֿׁשמע ׁשנּיה ּובפרׁשה לתפּלין. ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָהּתֹורה

ׁשּכתּוב ּכמֹו ,הפּו ולּמדּתם,8ּבסדר גֹו' ּוקׁשרּתם ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ
(ּכּנ"ל), הּמצֹות מעׂשה על ּדקאי ּוקׁשרּתם נאמר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּתחּלה
והענין הּתֹורה. לּמּוד על ּדקאי ולּמדּתם נאמר ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָואחרּֿכ

ז"ל ּברּבֹותינּו ּדעֹות ב' יׁש ּדהּנה, ּגדֹול9הּוא, ּתלמּוד אם ְְְִִֵֵֵֵַַַָ
חּיים אלקים ּדברי ואּלּו אּלּו והרי ּגדֹול, מעׂשה ,10אֹו ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

ּבּמצֹות. מעלה ויׁש ּבּתֹורה מעלה ׁשּיׁש אמת, ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשניהם
לכן והּמצֹות, הּתֹורה ּכללּות הּוא ׁשּקריאתֿׁשמע ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָוכיון
מעלת והן הּתֹורה מעלת הן ּבקריאתֿׁשמע ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָנרמז
קדימה על ׁשּמֹורה ּבּכתּוב, הּקדימה עלֿידי ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָהּמצֹות,
אחד וכתּוב למצֹות, ּתֹורה מקּדים אחד ׁשּכתּוב ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָּבּמעלה,
אמנם מעלה. יׁש ׁשּבׁשניהם לפי לתֹורה, מצֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמקּדים
ּגדֹול ׁשּתלמּוד היתה ההכרעה הרי להבין, צרי ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָעדין

הכרעת9כּו' לפי ׁשּלא ׁשנּיה ּפרׁשה נאמרה אי ּכן, ואם ,ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ז"ל. ֲֵַָחכמינּו

קריאתֿׁשמעÔ·eÈÂג) ענין ּכללּות ּתחּלה ּבהקּדים ¿»ְְְְְְְִִִִַַַַָָ
ׁשעּקרּה ּכּנ"ל), ּומצֹות הּתֹורה ּכללּות ְְִִֶֶַַַָָָָ(ׁשהּוא

הּפס ּוברּוֿׁשםּֿכבֹודֿמלכּותֹוֿהּוא יׂשראל, ׁשמע ּוק ְְְְִֵֵַַַָָָ
ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר אמליכּתיּה11לעֹולםֿועד, ּכד ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָ

צריכת, לא תּו הּׁשמים, רּוחֹות ּולארּבע ּולמּטה ְְְְְְִִַַַַַַַָָָָלמעלה
ּוברּוֿׁשםֿ ׁשמע ּבאמירת הּוא אמליכּתיּה ענין ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָוהרי
יׂשראל ׁשמע ּבּפסּוק והּנה, ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּכבֹודֿמלכּותֹוֿלעֹולםֿועד.

ּתבֹות ׁשּׁשה ׁשּנמנּו12יׁש הּמּדֹות ׁשׁשת ּכנגד ׁשהם , ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ
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בסה"מ לדודי אני ד"ה ואילך. רלח ע' ואתחנן אוה"ת ואילך. דש ע' תקס"ז אדה"ז במאמרי ושננתם ד"ה גם וראה ואילך). רפד
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‰�BL‡¯ ‰L¯t ÔÈa"ישראל i�L‰"שמע ‰L¯ÙÏ,"שמוע אם "והיה ≈»»»ƒ»¿»»»¿ƒ»
·È˙k ÚÓLŒ˙‡È¯˜c ‰�BL‡¯ ‰L¯ÙaL6'B‚ Ìz�pLÂהציווי ∆¿»»»ƒ»ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ¿ƒ«¿»

כך ואחר התורה לימוד תפילין,Ìz¯L˜eעל מצוות על e�È‰Â,הציווי ¿«¿»¿«¿
LהפסוקÈ‡˜c Ìz�pLÂ ¯Ó‡� ‰lÁzL ,˙BˆÓÏ ‰¯Bz ÌÈc˜n ∆«¿ƒ»¿ƒ¿∆¿ƒ»∆¡«¿ƒ«¿»¿»≈

‰Bz¯‰,שמכוון „enÏ ÏÚ«ƒ«»
Ìz¯L˜e ¯Ó‡� CkŒ¯Á‡Â¿««»∆¡«¿«¿»

È‡˜cשמכווןÌei˜ ÏÚכל ¿»≈«ƒ
,˙Bˆn‰מצות על רק ולא «ƒ¿

¯e�È˙Baתפילין ¯Ó‡Ók¿«¬««≈
Ï"Ê7לך "והיה שמהפסוק «

עיניך בין ולזיכרון ידך על לאות

בפיך" ה' תורת תהיה למען

כי הושוותה‰˜L‰לומדים À¿»
.ÔÈlÙ˙Ï ‰¯Bz‰ Ïk»«»ƒ¿ƒƒ
Œ˙‡È¯˜c ‰i�L ‰L¯Ù·e¿»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ«
,CeÙ‰ ¯„Òa ‡e‰ ÚÓL¿«¿≈∆»

·e˙kL BÓk8Ìz¯L˜e ¿∆»¿«¿∆
‰lÁzL ,Ìz„nÏÂ 'B‚¿ƒ«¿∆∆¿ƒ»
È‡˜c Ìz¯L˜e ¯Ó‡�∆¡«¿«¿∆¿»≈

‰Bˆn˙שמכוון ‰NÚÓ ÏÚ««¬≈«ƒ¿
¯Ó‡� CkŒ¯Á‡Â ,(Ï"pk)««¿««»∆¡«

È‡˜c Ìz„nÏÂשמכווןÏÚ ¿ƒ«¿∆¿»≈«
.‰¯Bz‰ „enÏƒ«»

משמעות מה ומבאר והולך

תורה הקדמת בין ההבדל

לתורה: מצוות להקדמת למצוות

LÈ ,‰p‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈≈
Ï"Ê e�È˙Ba¯a ˙BÚc '·9 ≈¿«≈«

ÏB„b „eÓÏz Ì‡וחשוב ƒ«¿»
מהמעשה NÚÓ‰יותר B‡«¬∆

ÏB„b,מהתלמוד יותר וחשוב »
È¯·c el‡Â el‡ È¯‰Â«¬≈≈»≈ƒ¿≈

ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡10Ì‰È�ML , ¡…ƒ«ƒ∆¿≈∆
,˙Ó‡כיוון‰ÏÚÓ LiL ¡∆∆≈«¬»
‰¯Bzaלמצוות LÈÂביחס «»¿≈

˙Bˆna ‰ÏÚÓלתורה ביחס «¬»«ƒ¿
יתרון יש מהם אחד שבכל וכיוון

זה וגם 'גדול' זה גם למעשה לכן

Bˆn‰Â˙,'גדול'. ‰¯Bz‰ ˙eÏÏk ‡e‰ ÚÓLŒ˙‡È¯wL ÔÂÈÎÂשהרי ¿≈»∆¿ƒ«¿«¿»«»¿«ƒ¿
במצוות עיקריות מצוות וגם תורה תלמוד מצוות גם ניתנו אלה בפרשיות

ÏÚÓ˙המעשיות Ô‰Â ‰¯Bz‰ ˙ÏÚÓ Ô‰ ÚÓLŒ˙‡È¯˜a ÊÓ¯� ÔÎÏ»≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿«≈«¬««»¿≈«¬«

‰ÓÈ„˜ ÏÚ ‰¯BnL ,·e˙ka ‰ÓÈ„w‰ È„ÈŒÏÚ ,˙Bˆn‰«ƒ¿«¿≈«¿ƒ»«»∆∆«¿ƒ»
,‰ÏÚnaלא היא התורה בפסוקי לשני אחד דבר שהקדמת מובן שהרי ««¬»

העניין בתוכן ויתרון מעלה לכך יש שאכן משום אלא ‡Á„במקרה ·e˙kL∆»∆»
הראשונה בפרשה ‡Á„הפסוק ·e˙ÎÂ ,˙BˆÓÏ ‰¯Bz ÌÈc˜Óהפסוק «¿ƒ»¿ƒ¿¿»∆»

השנייה ÌÈc˜Ó«¿ƒבפרשה
ÈÙÏ ,‰¯B˙Ï ˙BˆÓƒ¿¿»¿ƒ

‰ÏÚÓ LÈ Ì‰È�LaLבכל ∆ƒ¿≈∆≈«¬»
השני. לעומת אחד

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú Ì�Ó‡»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
מקום שיש לעיל האמור את

להקדמת גם האפשרויות, לשתי

כי המצוות, להקדמת וגם התורה

אמת, הן הדעות שתי ≈¬‰¯Èבעצם
‰Ú¯Î‰‰בה הגמרא בסוגיית ««¿»»
הענין eÓÏzL„נידון ‰˙È‰»¿»∆«¿
'eÎ ÏB„b9,CÈ‡ ,Ôk Ì‡Â »¿ƒ≈≈

‰i�L ‰L¯t ‰¯Ó‡�שבה ∆∆¿»»»»¿ƒ»
לתלמוד קודם …∆lL‡המעשה

Ïe�ÈÓÎÁ ˙Ú¯Î‰ ÈÙ¿ƒ«¿»«¬»≈
.Ï"Ê? «

‰lÁz ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ (‚¿»¿«¿ƒ¿ƒ»
ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÔÈ�Ú ˙eÏÏk¿»ƒ¿«¿ƒ«¿«
‰¯Bz‰ ˙eÏÏk ‡e‰L)∆¿»«»
d¯wÚL ,(Ï"pk ˙BˆÓeƒ¿««∆ƒ»»
ÚÓL ˜eÒt‰ ‡e‰«»¿«
ŒÌLŒCe¯·e ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈
ŒÌÏBÚÏŒB˙eÎÏÓŒ„B·k¿«¿¿»

e�È˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe ,„ÚÂ»∆¿«¬««≈
Ï"Ê11dÈzÎÈÏÓ‡ „k «««¿ƒ¿≈

הקדושֿ את אותו, המלכת כאשר

hÓÏe‰ברוךֿהוא ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«»
ובארץ רקיעים) (שבעה בשמים

ח') ¯BÁe˙(ביחד Úa¯‡Ïe¿«¿«
ÌÈÓM‰('ד)‡Ï e˙ , «»«ƒ»
,˙ÎÈ¯ˆליותר צריך אינך ¿ƒ«

dÈzÎÈÏÓ‡ ÔÈ�Ú È¯‰Â«¬≈ƒ¿««¿ƒ¿≈
שמים מלכות ‰e‡קבלת

ŒCe¯·e ÚÓL ˙¯ÈÓ‡a«¬ƒ«¿«»
„ÚÂŒÌÏBÚÏŒB˙eÎÏÓŒ„B·kŒÌL'שם ו'ברוך 'שמע' שאמירת ונמצא ≈¿«¿¿»»∆ֵ

שמע. בקריאת העיקר ML‰היא LÈ Ï‡¯NÈ ÚÓL ˜eÒta ,‰p‰Â¿ƒ≈«»¿«ƒ¿»≈≈ƒ»
˙B·z12,מילים ‰Bcn˙שש ˙LL „‚�k Ì‰Lשל העליונות ≈∆≈¿∆∆≈∆«ƒ
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ּובארץ,13ּבּפסּוק ּבּׁשמים כל ּכי גֹו' הּגדּלה הוי' ל ְְֲִִֶַַַַָָָָָָָֹֻ
מה ּכנגד הּוא ְְְְֵֶֶֶַַָָָּוברּוֿׁשםּֿכבֹודֿמלכּותֹוֿלעֹולםֿועד
ׁשמע ׁשענין מּובן, ּומּזה הּממלכה. הוי' ל ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָּׁשּכתּוב
אֹותֹו הּוא ּוברּוֿׁשםּֿכבֹודֿמלכּותֹוֿלעֹולםֿועד ְְְְִֵֵֶַָָָָיׂשראל

וגֹו'. הּגדּלה הוי' ל ׁשּבּפסּוק ְְְְֲִֶַַָָָָָָֻהענין

ÔÈ�Ú‰Âׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא הּגדּלה ענין ּדהּנה 14ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְִִֵֶֶַַָָָֻ
ואמרּו אלקינּו, ּבעיר מאד ּומהּלל הוי' ְְְְְֱֲִֵָָָָָֹֹֻּגדֹול

ז"ל אלקינּו,15רּבֹותינּו ּבעיר ּכׁשהּוא ּגדֹול הּוא אימתי ְְֱִֵֵֵֶַַַָָֹ
איהּו מּדֹות אּלין מּכל לאו הרי יתּבר עצמּותֹו מּצד ְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָּכי

ׁשהּוא16ּכלל אלקינּו, ּבעיר רק הּוא הּגדּלה ענין וכל , ְְְְְֱִִֵֶַַַָָָֹֻ
ּובית ּבּתים, מרּבּוי נעׂשית ׁשעיר ּדכׁשם הּדּבּור, ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָעֹולם
ׁשני ּבֹונֹות אֹותּיֹות ׁשּתי ּכמֹוֿכן אבנים, מרּבּוי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָנעׂשה

לדּבר יכֹול הּפה ׁשאין עד כּו' הוי'17ּבּתים ּגדֹול וזהּו , ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּגדּלתֹו מּבחינת העֹולמֹות ׁשהתהּוּות אלקינּו, ּבעיר ְְְְֱִִִִֵֶַַָָָֹֻגֹו'
ׁשהרי אלקינּו, עיר הּדּבּור, אֹותּיֹות עלֿידי היא ְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹיתּבר
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּמּדֹות, מּבחינת היא העֹולמֹות 18התהּוּות ְְְִִִִִֶַַַָָָ

הּמּדֹות וגּלּוי הּמה, מעֹולם ּכי וחסדי הוי' רחמי ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזכֹור
ּבאדם ועלּֿדרֿמׁשל הּדּבּור, אֹותּיֹות רּבּוי עלֿידי ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהּוא
לזּולתֹו, הּמּדֹות הרּגׁש אֹו הּׂשכל לגּלֹות רֹוצה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּכאׁשר
יּובן ועלּֿדרֿזה הּדּבּור, אֹותּיֹות רּבּוי עלֿידי זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָהרי
אֹותּיֹות רּבּוי עלֿידי הּוא יתּבר מּדֹותיו ׁשּגּלּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָלמעלה,
וחּלּופיהם וצירּופיהם האֹותּיֹות רּבּוי ענין והּוא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָהּדּבּור,

וכיון19ּותמּורֹותיהם הּנבראים. רּבּוי נתהּוּו ׁשעלֿידיֿזה , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
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ז i"gyz'd ,lel` ycegd mikxan ,awr zyxt zay

ּובארץ,13ּבּפסּוק ּבּׁשמים כל ּכי גֹו' הּגדּלה הוי' ל ְְֲִִֶַַַַָָָָָָָֹֻ
מה ּכנגד הּוא ְְְְֵֶֶֶַַָָָּוברּוֿׁשםּֿכבֹודֿמלכּותֹוֿלעֹולםֿועד
ׁשמע ׁשענין מּובן, ּומּזה הּממלכה. הוי' ל ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָּׁשּכתּוב
אֹותֹו הּוא ּוברּוֿׁשםּֿכבֹודֿמלכּותֹוֿלעֹולםֿועד ְְְְִֵֵֶַָָָָיׂשראל

וגֹו'. הּגדּלה הוי' ל ׁשּבּפסּוק ְְְְֲִֶַַָָָָָָֻהענין

ÔÈ�Ú‰Âׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא הּגדּלה ענין ּדהּנה 14ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְִִֵֶֶַַָָָֻ
ואמרּו אלקינּו, ּבעיר מאד ּומהּלל הוי' ְְְְְֱֲִֵָָָָָֹֹֻּגדֹול

ז"ל אלקינּו,15רּבֹותינּו ּבעיר ּכׁשהּוא ּגדֹול הּוא אימתי ְְֱִֵֵֵֶַַַָָֹ
איהּו מּדֹות אּלין מּכל לאו הרי יתּבר עצמּותֹו מּצד ְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָּכי

ׁשהּוא16ּכלל אלקינּו, ּבעיר רק הּוא הּגדּלה ענין וכל , ְְְְְֱִִֵֶַַַָָָֹֻ
ּובית ּבּתים, מרּבּוי נעׂשית ׁשעיר ּדכׁשם הּדּבּור, ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָעֹולם
ׁשני ּבֹונֹות אֹותּיֹות ׁשּתי ּכמֹוֿכן אבנים, מרּבּוי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָנעׂשה

לדּבר יכֹול הּפה ׁשאין עד כּו' הוי'17ּבּתים ּגדֹול וזהּו , ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּגדּלתֹו מּבחינת העֹולמֹות ׁשהתהּוּות אלקינּו, ּבעיר ְְְְֱִִִִֵֶַַָָָֹֻגֹו'
ׁשהרי אלקינּו, עיר הּדּבּור, אֹותּיֹות עלֿידי היא ְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹיתּבר
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּמּדֹות, מּבחינת היא העֹולמֹות 18התהּוּות ְְְִִִִִֶַַַָָָ

הּמּדֹות וגּלּוי הּמה, מעֹולם ּכי וחסדי הוי' רחמי ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזכֹור
ּבאדם ועלּֿדרֿמׁשל הּדּבּור, אֹותּיֹות רּבּוי עלֿידי ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהּוא
לזּולתֹו, הּמּדֹות הרּגׁש אֹו הּׂשכל לגּלֹות רֹוצה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּכאׁשר
יּובן ועלּֿדרֿזה הּדּבּור, אֹותּיֹות רּבּוי עלֿידי זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָהרי
אֹותּיֹות רּבּוי עלֿידי הּוא יתּבר מּדֹותיו ׁשּגּלּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָלמעלה,
וחּלּופיהם וצירּופיהם האֹותּיֹות רּבּוי ענין והּוא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָהּדּבּור,

וכיון19ּותמּורֹותיהם הּנבראים. רּבּוי נתהּוּו ׁשעלֿידיֿזה , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
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יא.13) כט, ב.14)דה"א מח, א.15)תהלים מד, תשא חדש זהר א. ה, ח"ג זהר ב).16)ראה (יז, בהקדמה יצירה17)תקו"ז ספר

מט"ז). – דפוסים (בקצת מי"ב ובכ"מ18)פ"ד ג. צג, מסעי לקו"ת וראה ו. כה, פ"א.19).תהלים שעהיוה"א תניא ראה
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eÒta˜הקדושֿברוךֿהוא e�ÓpL13ÏÎ Èk 'B‚ ‰l„b‰ 'ÈÂ‰ EÏ ∆ƒ¿«»¿¬»»«¿À»ƒ…
,ı¯‡·e ÌÈÓMa(וההוד והנצח התפארת הגבורה, החסד, מידת – (הגדולה «»«ƒ»»∆

·e˙kM ‰Ó „‚�k ‡e‰ „ÚÂŒÌÏBÚÏŒB˙eÎÏÓŒ„B·kŒÌLŒCe¯·e»≈¿«¿¿»»∆¿∆∆«∆»
הפסוק ÚÓLבהמשך ÔÈ�ÚL ,Ô·eÓ ‰fÓe .‰ÎÏÓn‰ 'ÈÂ‰ EÏ¿¬»»««¿»»ƒ∆»∆ƒ¿«¿«

Œ„B·kŒÌLŒCe¯·e Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈¿
‡e‰ „ÚÂŒÌÏBÚÏŒB˙eÎÏÓ«¿¿»»∆
EÏ ˜eÒtaL ÔÈ�Ú‰ B˙B‡»ƒ¿»∆«»¿

'B‚Â ‰l„b‰ 'ÈÂ‰הכולל ¬»»«¿À»¿
ואת המידות ששת את בתוכו

המלכות. עניין

�Ú ‰p‰c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰ÂÔÈ ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿«
BÓk ‡e‰ ‰l„b‰«¿À»¿

·e˙kL14'ÈÂ‰ ÏB„b ∆»»¬»»
¯ÈÚa „‡Ó Ïl‰Óe¿À»¿…¿ƒ
e�È˙Ba¯ e¯Ó‡Â ,e�È˜Ï‡¡…≈¿»¿«≈

Ï"Ê15ÏB„b ‡e‰ È˙ÓÈ‡ «≈»«»
הקדוש של גדולתו ניכרת מתי

המשכת של במובן הוא ברוך

האלוקי, האור והשפעת

,e�È˜Ï‡ ¯ÈÚa ‡e‰Lk¿∆¿ƒ¡…≈
בחסדו משפיע ה' כאשר

ולנבראים vÓ„לעולמות Èkƒƒ«
C¯a˙È B˙eÓˆÚכפי «¿ƒ¿»≈

בעצם הוא שהקדושֿברוךֿהוא

מענין למעלה הוא מהותו

והשפעה וההמשכה ההתגלות

הוא כי המידות באמצעות שהם

ב'פתח‰¯Èעצמו כתוב כפי ¬≈
‡ÔÈlאליהו' ÏkÓ Â‡Ï»ƒ»ƒ≈

ÏÏk e‰È‡ ˙BcÓ16,איננו ƒƒ¿»
אלא כלל, הללו המידות מכל

'ציור' הן (והמידות מהם נעלה

לא אך באלוקות יחסית, נמוכות, בדרגות רק מקום להם שיש והגדרה

‰l„b‰בעצמותו) ÔÈ�Ú ÏÎÂבאמצעות והשפעה התגלות הוא שתוכנו ¿»ƒ¿««¿À»
החסד ‰eac¯,מידת ÌÏBÚ ‡e‰L ,e�È˜Ï‡ ¯ÈÚa ˜¯ ‡e‰שהוא «¿ƒ¡…≈∆»«ƒ

המידות לפעולת אמצעי ומשמש באלוקות הגבוהות הדרגות לעומת חיצוני

אמצעי הוא הדיבור שבאדם (כשם ונבראים לעולמות אלוקות ולגלות להשפיע

של והפנימיות העצם לגבי חיצוני ענין הוא אבל בליבו, שיש מה את לגלות

נקראת הדיבור ידי על ההתגלות ולכן מאותיות מורכב הדיבור והרי הנפש)

אלוקינו' �ÈNÚ˙'עיר ¯ÈÚL ÌLÎcונבנית˙È·e ,ÌÈza Èea¯Ó ƒ¿≈∆ƒ«¬≈≈ƒ»ƒ«ƒ
ÔÎŒBÓk ,ÌÈ�·‡ Èea¯Ó ‰NÚ�הדיבור באמצעות ÈzLבהתגלות «¬∆≈ƒ¬»ƒ¿≈¿≈

ÌÈza È�L ˙B�Ba ˙Bi˙B‡אל"ף האותיות משתי (למשל מילים שתי ƒ¿≈»ƒ

בא) אב, – מילים שתי 'לבנות' ניתן לבנותeÎ'ובי"ת ניתן אותיות ומיותר

שיעור לאין מילים של עצומה לכמות עד מילים יותר ÔÈ‡Lולצרף „Ú«∆≈
¯a„Ï ÏBÎÈ ‰t‰17ל ניתן שלא במספר מילים אותו, ולספור e‰ÊÂמנות «∆»¿«≈¿∆

˙�ÈÁaÓ ˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰L ,e�È˜Ï‡ ¯ÈÚa 'B‚ 'ÈÂ‰ ÏB„b»¬»»¿ƒ¡…≈∆ƒ¿«»»ƒ¿ƒ«
C¯a˙È B˙l„bהחסד מידת ¿À»ƒ¿»≈

È„ÈŒÏÚהעליונה ‡È‰ƒ«¿≈
,¯eac‰ ˙Bi˙B‡שכאמור ƒ«ƒ

בשם ‡e�È˜Ï,נקראות ¯ÈÚƒ¡…≈
˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ È¯‰L∆¬≈ƒ¿«»»
,˙Bcn‰ ˙�ÈÁaÓ ‡È‰ƒƒ¿ƒ««ƒ

·e˙kL BÓk18¯BÎÊ ¿∆»¿
Èk EÈ„ÒÁÂ 'ÈÂ‰ EÈÓÁ«̄¬∆¬»»«¬»∆ƒ

,‰n‰ ÌÏBÚÓבריאת הרי ≈»≈»
ברחמיו היא העולם והתהוות

הקדושֿברוךֿהוא של וחסדיו

˙Bcn‰ Èel‚Âרב בשפע ¿ƒ«ƒ
˙Bi˙B‡ Èea¯ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈ƒƒ

,¯eac‰גורמת דיבור ותוספת «ƒ
של והתגלות השפעה לתוספת

««∆∆»¿ÏLÓŒC¯cŒÏÚÂהמידות
‰ˆB¯ ¯L‡kL Ì„‡a»»»∆«¬∆∆

ÏÎO‰ ˙Bl‚Ïשכלי רעיון ¿««≈∆
במוחו ‰¯Lbשקיים B‡∆¿≈

˙Bcn‰בליבו שקיים «ƒ
,B˙ÏeÊÏאת ולהעביר ¿»

אל שלו התחושות ואת הרעיונות

¯Èeaהזולת È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿≈ƒ
,¯eac‰ ˙Bi˙B‡שהרי ƒ«ƒ

באותיות בשימוש מועט, בדיבור

לגלות ביכולתו בלבד, מעטות

במוחו שנמצא ממה מעט רק

Ô·eÈובליבו ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»
,‰ÏÚÓÏ,באלוקותC¯a˙È ÂÈ˙BcÓ ÈelbLלמטה מלמעלה להשפיע ¿«¿»∆ƒƒ»ƒ¿»≈

˙Bi˙B‡‰ Èea¯ ÔÈ�Ú ‡e‰Â ,¯eac‰ ˙Bi˙B‡ Èea¯ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈ƒƒ«ƒ¿ƒ¿«ƒ»ƒ
Ì‰È˙B¯eÓ˙e Ì‰ÈÙelÁÂ Ì‰ÈÙe¯ÈˆÂ19‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL באמצעות, ¿≈≈∆¿ƒ≈∆¿≈∆∆«¿≈∆

העליון הדיבור של האותיות ‰ÌÈ‡¯·pריבוי Èea¯ ee‰˙�רבנו ובלשון ƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ
מעשרה הדבור אותיות ..." א): פרק והאמונה' היחוד ('שער בתניא הזקן

הוזכר שלא ואף ואפס... מאין יש להיות הדומם את ומהוות המחיות מאמרות

עלֿידי לאבן חיות נמשך כן אףֿעלֿפי שבתורה מאמרות בעשרה אבן שם

שמשת עד אותיות... וחילופי צירוףצירופים מהן ונמשך מאמרות מעשרה לשל

למדרגה ממדרגה המשתלשלות הדבור אותיות הנבראים... בכל וכן אבן שם

האותיות", ותמורות חילופים ידי על שבתורה מאמרות «≈¿ÔÂÈÎÂמעשרה
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מּצד אבל הוי', ּגדֹול נעׂשה אלקינּו עיר עלֿידי ְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּדוקא
ּכלל, איהּו מּדֹות אּלין מּכל לאו הרי יתּבר ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָעצמּותֹו

ׁשּכתּוב ׁשּגדּלתֹו20ּוכמֹו היינּו, חקר, אין ולגדּלתֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֻֻ
הוי' ּגדֹול לבחינת ּגם ּכלל ּבאיןֿערֹו היא ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָהעצמית
היא אלקינּו ׁשּבעיר ּגדּלתֹו מּדת הּנה לכן, אלקינּו, ְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹֻּבעיר
מה ׁשּזהּו ,יתּבר לעצמּותֹו והתּכּללּות ּבּטּול ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָּבבחינת
טפלה היא הּגדּלה ׁשּמּדת הּגדּלה, הוי' ל ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻּׁשּכתּוב
מּדת ׁשל וההעלאה הּבּטּול עלֿידי והּנה, .ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּובטלה

רּוח אמׁשי רּוח אזי הארה21הּגדּלה, ּתֹוספת ׁשּנמׁש , ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבמה הּב' ּפרּוׁש ׁשּזהּו הּגדּלה, לבחינת יתּבר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻמעצמּותֹו
אֹורֿאיןֿסֹוף מעצמּיּות ׁשּנמׁש הּגדּלה, הוי' ל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּׁשּכתּוב
ּכ הּגדּלה, ּבמּדת ׁשהּוא ּוכׁשם הּגדּלה. מּדת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻֻלבחינת
מּתןּֿתֹורה זֹו והּתפארת הּגבּורה, ּבמּדת ּגם ,22הּוא ְְְְִִֶֶַַַַַַָָ

הּמלכּות, מּדת הּממלכה, הוי' ל עד הּמּדֹות, ְְְְֲִִַַַַַַַָָָָָּוׁשאר
הּמלכּות (מּמּדת הּמּדֹות ּכל העלאת נעׂשית ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָׁשּבתחּלה
נמׁש ואחרּֿכ ,יתּבר לעצמּותֹו הּגדּלה) מּדת ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֻעד
עד כּו' הּגדּלה לבחינת יתּבר מעצמּותֹו הארה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻּתֹוספת

הּממלכה. ְְִִַַַָָלבחינת

‰p‰Âענין מבאר גֹו' הּגדּלה הוי' ל ׁשּבּפסּוק ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֻ
ּגם הּוא ּכן הּמּדֹות, ּבכל וההמׁשכה ְְְֲִֵַַַַַַָָָָָההעלאה
ּוברּוֿׁשםּֿכבֹודֿמלכּותֹוֿ יׂשראל ׁשמע ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָּבקריאתֿׁשמע,
ו' ּכנגד ּתבֹות ו' יׁש ׁשמע ּבּפסּוק ּכי ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָלעֹולםֿועד.
רקיעים ז' הם והּדל"ת החי"ת הרי אחד ּובתבת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּמּדֹות,
קצוֹות ׁשּׁשה ּבחינת ׁשהם העֹולם, רּוחֹות וד' ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָוארץ
הּנ"ל, עליֹונֹות מּדֹות ׁשּׁשה הּוא ׁשּׁשרׁשם ְְְִִִִֶֶַַַָָָּגׁשמּיים
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ג.20) קמה, ב.21)תהלים קסב, זח"ב א.22)ראה נח, ברכות
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e�È˜Ï‡ ¯ÈÚ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcLהעליון הדיבור אותיות באמצעות היינו ∆«¿»«¿≈ƒ¡…≈
'ÈÂ‰ ÏB„b ‰NÚ�ממידותיו והארה השפעה ויש ,B˙eÓˆÚ „vÓ Ï·‡ «¬∆»¬»»¬»ƒ««¿

C¯a˙Èבעצמו ‡e‰Èהקדושֿברוךֿהוא ˙BcÓ ÔÈl‡ ÏkÓ Â‡Ï È¯‰ ƒ¿»≈¬≈»ƒ»ƒ≈ƒƒ
,ÏÏkמהמידות 'מורכב' ואיננו שייך כללאיננו e˙kL·הללו BÓÎe20 ¿»¿∆»

,e�ÈÈ‰ ,¯˜Á ÔÈ‡ B˙l„‚ÏÂ¿ƒ¿À»≈≈∆«¿
˙ÈÓˆÚ‰ B˙l„bLבשונה ∆¿À»»«¿ƒ

ביטוי לידי שבאה מגדולתו

הוי "גדול נאמר ועליה במידות,

אלוקנו" בעיר מאד ומהולל

ÏÏk CB¯ÚŒÔÈ‡a ‡È‰ללא ƒ¿≈¬¿»
והשוואה דמיון יחס, »Ìbכל

¯ÈÚa 'ÈÂ‰ ÏB„b ˙�ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«»¬»»¿ƒ
,e�È˜Ï‡ידי שעל גדולה שהיא ¡…≈
cÓ˙המידות ‰p‰ ,ÔÎÏ»≈ƒ≈ƒ«

e�È˜Ï‡ ¯ÈÚaL B˙l„b¿À»∆¿ƒ¡…≈
ידי על וההשפעה ההארה

Ïehaהמידות ˙�ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«ƒ
B˙eÓˆÚÏ ˙eÏlk˙‰Â¿ƒ¿«¿¿«¿

,C¯a˙Èהגדולה ולגבי ƒ¿»≈
הקדושֿברוךֿהוא של העצמית

לה ואין מציאות לה אין בעצמו

לא שלה ה'גדולה' וכל חשיבות,

בגדולה נכללת היא אלא נחשבת

מקרבים שכאשר (כשם העצמית

היא גדולה לאבוקה קטנה אש

'נכללת' מציאותה וכל מתבטלת

e˙kM·באבוקה) ‰Ó e‰fL∆∆«∆»
,‰l„b‰ 'ÈÂ‰ EÏהיינו ¿¬»»«¿À»
‰l„b‰ ˙cnLשבאה ∆ƒ««¿À»

("גדול המידות ידי על לביטוי

אלוקינו") בעיר È‰ƒ‡ה'...
EÏ ‰ÏË·e ‰ÏÙËלגדולה ¿≈»¿≈»¿

הקדושֿברוךֿהוא של העצמית

בעצמו.

Ïeha‰ È„ÈŒÏÚ ,‰p‰Â¿ƒ≈«¿≈«ƒ
,‰l„b‰ ˙cÓ ÏL ‰‡ÏÚ‰‰Âתחתונים שבהתקרבות בחסידות מבואר ¿««¬»»∆ƒ««¿À»

המידות לגבי גם מדובר וכאן ונבראים לעולמות הכוונה כלל (בדרך לעליונים

היינו 'המשכה', אופנים: שני יש בעצמו) לקדושֿברוךֿהוא ביחס העליונות

למעלה. מלמטה התחתונים של התעוררות ו'העלאה' למטה, מלמעלה התגלות

ונכללת העצמית בגדולה מתבטלת החסד שבמידת הגדולה כאשר – ולעניננו

הקדושֿברוךֿהוא של בעצמותו הזוהר‡ÈÊועולה ‡CÈLÓבלשון Áe¯ ¬«««¿ƒ
Áe¯21,בתניא הזקן רבנו (ובלשון אחרת רוח של המשכה מעוררת אחת רוח «

יתברך אלוקותו עליו וממשיך ומקבל שרוצה "מיד זה: מעין בנושא מז פרק

אייתי דרוח יתברך ביחודו נפשו נכללת ממילא הרי אחד, ה' אלוקינו ה' ואומר

עליו ממשיכה מלמטה האדם שפעולת היינו רוח", ואמשיך רוח [מביאה]

מלמעלה) אור C¯a˙Èתוספת B˙eÓˆÚÓ ‰¯‡‰ ˙ÙÒBz CLÓpL∆ƒ¿»∆∆∆»»≈«¿ƒ¿»≈
האמיתית הגדולה ‰l„b‰שהיא ˙�ÈÁ·Ï,החסד מידת Le¯tשל e‰fL ƒ¿ƒ««¿À»∆∆≈

'ÈÂ‰ EÏ ·e˙kM ‰Óa 'a‰«¿«∆»¿¬»»
,‰l„b‰לפירוש בתוספת «¿À»

(שהגדולה לעיל האמור הראשון

לעצמותו) 'לך', בטלה שבמידות

Œ¯B‡ ˙eiÓˆÚÓ CLÓpL∆ƒ¿»≈«¿ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡וגילוי אור תוספת ≈

.‰l„b‰ ˙cÓ ˙�ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«ƒ««¿À»
˙cÓa ‡e‰L ÌLÎe¿≈∆¿ƒ«

,‰l„b‰החסד מדת Ckשהיא «¿À»»
,‰¯e·b‰ ˙cÓa Ìb ‡e‰«¿ƒ««¿»
ŒÔzÓ BÊ ˙¯‡Ùz‰Â¿«ƒ¿∆∆««

‰¯Bz22,˙Bcn‰ ¯‡Le , »¿»«ƒ
,‰ÎÏÓn‰ 'ÈÂ‰ EÏ „Ú«¿¬»»««¿»»
‰lÁ˙aL ,˙eÎÏn‰ ˙cÓƒ«««¿∆ƒ¿ƒ»
Ïk ˙‡ÏÚ‰ ˙ÈNÚ�«¬≈«¬»«»
˙eÎÏn‰ ˙cnÓ) ˙Bcn‰«ƒƒƒ«««¿
(‰l„b‰ ˙cÓ „Ú«ƒ««¿À»
המידות כל של והתקרבות

מלכות) עד ¿»¿B˙eÓˆÚÏ(מחסד
CLÓ� CkŒ¯Á‡Â ,C¯a˙Èƒ¿»≈¿««»ƒ¿»
B˙eÓˆÚÓ ‰¯‡‰ ˙ÙÒBz∆∆∆»»≈«¿
‰l„b‰ ˙�ÈÁ·Ï C¯a˙Èƒ¿»≈ƒ¿ƒ««¿À»

'eÎהמידות שאר »Ú„ולכל
‰ÎÏÓn‰ ˙�ÈÁ·Ïהיא ƒ¿ƒ«««¿»»
המלכות. מידת

EÏ ˜eÒtaL ÌLk ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆«»¿
¯‡·Ó 'B‚ ‰l„b‰ 'ÈÂ‰¬»»«¿À»¿…»

‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈ�Úמלמטה ƒ¿«««¬»»
מלמעלהÎLÓ‰‰Â‰למעלה ¿««¿»»
Ôkלמטה ,˙Bcn‰ ÏÎa¿»«ƒ≈

,ÚÓLŒ˙‡È¯˜a Ìb ‡e‰«ƒ¿ƒ«¿«
„ÚÂŒÌÏBÚÏŒB˙eÎÏÓŒ„B·kŒÌLŒCe¯·e Ï‡¯NÈ ÚÓLבהם שגם ¿«ƒ¿»≈»≈¿«¿¿»»∆

כדלהלן. המידות, כל של וההמשכה ההעלאה ענין ÚÓLנכלל ˜eÒta Èkƒ«»¿«
˙B·z 'Â LÈמילים ‰Bcn˙שש 'Â „‚�k,נצח תפארת, גבורה, חסד, ≈≈¿∆∆«ƒ

יסוד, ‰Ìהוד, ˙"Ïc‰Â ˙"ÈÁ‰ È¯‰ „Á‡ ˙·˙·eכנגדÌÈÚÈ˜¯ 'Ê ¿≈«∆»¬≈«≈¿««∆≈¿ƒƒ
ı¯‡Âביחד˙BÂˆ˜ ‰ML ˙�ÈÁa Ì‰L ,ÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯ '„Â 'Á ¿∆∆¿»»∆≈¿ƒ«ƒ»¿»

ÌÈiÓLbמעלה וכן דרום צפון, מערב, מזרח, הרוחות מארבעת המורכבים «¿ƒƒ
גשמיÌL¯MLומטה דבר בכל שקיימות הקצוות שש ML‰של ‡e‰ ∆»¿»ƒ»

,Ï"p‰ ˙B�BÈÏÚ ˙BcÓהשורש הן מדידה, מלשון העליונות, המידות כי ƒ∆¿««
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i"gyz'd ,lel` ycegd mikxan ,awr zyxt zay

ּבחינת הּוא ְְְְִֵֶַַָָָּוברּוֿׁשםּֿכבֹודֿמלכּותֹוֿלעֹולםֿועד
וכיון .ימל מל מל הּזמן, ׁשרׁש ׁשהיא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהּמלכּות,
ּבענין ׁשהרי ּומקֹום, זמן מּגדר למעלה יתּבר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

ּכתיב ז"ל23הּמקֹום רּבֹותינּו ואמרּו אּתי, מקֹום 24הּנה ְְְִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשּזמן וכיון מקֹומֹו, העֹולם ואין עֹולם ׁשל מקֹומֹו ְְְְְֵֵֶֶַָָָָהּוא

לזה זה ׁשּייכים ּבענין25ּומקֹום ּגם הּוא ׁשּכן מּובן הרי , ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשאר ּבכל ּגם הּוא וכן ּכלל. ּבאיןֿערֹו ׁשהּוא ְְְְְְֲֵֵֶַַַָָָהּזמן
ּבהעלאה הם הרי ולכן ּכלל. ּבאיןֿערֹו ׁשהם ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּמּדֹות
ענין אחרּֿכ נעׂשה ההעלאה ועלֿידי ,יתּבר ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָלעצמּותֹו
הּוא קריאתֿׁשמע ענין ׁשּכללּות ונמצא, ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָההמׁשכה.
ּבב' יתּבר עצמּותֹו עם הּיחּוד הּמּדֹות, ּבכל ְְְְְִִִִִֵַַַָָֹלפעל

והמׁשכה. ּדהעלאה ְְְֲִַַַָָָָָהאֹופּנים

ּכללּותÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) הּוא קריאתֿׁשמע ׁשענין יּובן ¿«ƒ∆ְְְְִִֶַַַָָ
ענין ׁשּגם לפי ּומצֹות, הּתֹורה ענין ְְְְִִִִֶַַַַָָּכל
ּבזה, והענין הּנ"ל. הּיחּוד לפעל הּוא ּומצֹות ְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹהּתֹורה

האריז"ל ּבכתבי צריכים26ּכדאיתא מצוה ּכל ׁשּקדם ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָֹ
ולכאֹורה ּוׁשכינּתיּה. קּודׁשאּֿבריֿהּוא יחּוד לׁשם ְְְְְְְִִִִֵֵַָָלֹומר

ּוׁשכ קּודׁשאּֿבריֿהּוא יחּוד ענין מהּו מּובן ינּתיּה,אינֹו ְְְְְִִִִֵֵַַָָ
ז"ל רּבֹותינּו אמרּו אמר27הרי יׂשראל, ׁשמע הּפסּוק על ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָ

ּכבֹודי אבל כּו', זּוגֹות ּבראתי ּׁשּבראתי, מה ּכל ְֲִִִֶַַָָָָָָָָהּקּב"ה
יחּוד לפעל ׁשּצרי לֹומר ׁשּי אי ּכן ואם ּומיחד, ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻאחד
ּדקּודׁשאֿ הּוא, הענין א ּוׁשכינּתיּה. ְְְְְְְִִִֵַָָָָקּודׁשאּֿבריֿהּוא
ֿקּודׁשאּֿברי ּוממּלא, סֹובב הם ּוׁשכינּתיּה ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָּבריֿהּוא
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כא.23) לג, עה"פ.24)תשא בפרש"י הובא ט. פס"ח, פ"ז.25)ב"ר שעהיוה"א תניא ספ"ה.26)ראה הזמירות שער פע"ח ראה

וש"נ. רמה. ע' אלול סה"מ תו"מ א. סא, ג. נה, ר"ה א. ט, ואתחנן לקו"ת ב. לח, תשכ"ג) (תלֿאביב, הקודש רוח דב"ר27)שער

לא. פ"ב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

גדרי שהם אלה קצוות בששה בגשמיות דבר כל של והגבול המדידה לענין

ÈÁa�˙המקום ‡e‰ „ÚÂŒÌÏBÚÏŒB˙eÎÏÓŒ„B·kŒÌLŒCe¯·e»≈¿«¿¿»»∆¿ƒ«
CÏÓÈ CÏÓ CÏÓ ,ÔÓf‰ L¯L ‡È‰L ,˙eÎÏn‰מכך שמובן כפי ««¿∆ƒ…∆«¿«∆∆»»ƒ¿…
בפסוק מצינו הקדושֿברוךֿהוא של מלכותו בענין למימדשדווקא התייחסות

בעבר – מלך בהוה, – מלך הזמן

הדבר (וטעם בעתיד – וימלוך

היא המלכות מידת כי הוא

האלוקית החיות שדרכה הספירה

את ולהחיות להוות עוברת

שנתונים התחתונים העולמות

היא ולכן הזמן, גדרי תחת

הזמן) ענין לכללות השורש

ומידת המידות ששת ונמצא

והשורש המקור הם המלכות

קצוות) (ששה המקום לגדרי

ועתיד). הווה (עבר, והזמן

C¯a˙È ‡e‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿»≈
בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

ÔÓÊ ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆∆¿«
ÌB˜Óeז לא היינו בלבד, ו »

אלא והמקום הזמן מעל שהוא

ההגדרה מעצם למעלה גם הוא

‰ÌB˜nהזו ÔÈ�Úa È¯‰L∆¬≈¿ƒ¿««»
·È˙k23רבנו למשה אמר שה' ¿ƒ

e¯Ó‡Â ,Èz‡ ÌB˜Ó ‰p‰ƒ≈»ƒƒ¿»¿
Ï"Ê e�È˙Ba¯24‡e‰ «≈«

ÌÏBÚ ÏL BÓB˜Óברא ה' ¿∆»
להיות לו ואיפשר העולם את

מקום ולתפוס ≈¿ÔÈ‡Âקיים
,BÓB˜Ó ÌÏBÚ‰אבל »»¿

מקום תופס לא העולם מבחינתו

ÌB˜Óe ÔÓfL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿«»
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÎÈiL25,של העיקריים הגדרים שני הם הזה,כי ‰¯Èהעולם «»ƒ∆»∆¬≈

‡e‰L ÔÓf‰ ÔÈ�Úa Ìb ‡e‰ ÔkL Ô·eÓבעצמו הקדושֿברוךֿהוא »∆≈«¿ƒ¿««¿«∆
ÏÏkהוא CB¯ÚŒÔÈ‡aשגדרי כשם בדיוק הזמן לגדרי יחס כל לו ואין ¿≈¬¿»

וכל. מכל ממנו מושללים ‰Bcn˙המקום ¯‡L ÏÎa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿»¿»«ƒ
ÏÏkהעליונות CB¯ÚŒÔÈ‡a Ì‰Lהגדרים מכל לחלוטין ומושללים ∆≈¿≈¬¿»

הזה. העולם את המאפיינים ‰Ìוההגבלות È¯‰ ÔÎÏÂהעליונות המידות ¿»≈¬≈≈
‰‡ÏÚ‰aהתקרבות תוך למעלה È„ÈŒÏÚÂמלמטה ,C¯a˙È B˙eÓˆÚÏ ¿«¬»»¿«¿ƒ¿»≈¿«¿≈

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈ�Ú CkŒ¯Á‡ ‰NÚ� ‰‡ÏÚ‰‰ותוספתמלמעלה למטה ««¬»»«¬∆««»ƒ¿«««¿»»
במידות. ÏÚÙÏהאור ‡e‰ ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÔÈ�Ú ˙eÏÏkL ,‡ˆÓ�Â¿ƒ¿»∆¿»ƒ¿«¿ƒ«¿«ƒ¿…

„eÁi‰ ,˙Bcn‰ ÏÎaמלאההתקרבות לאחדות B˙eÓˆÚעד ÌÚ ¿»«ƒ«ƒƒ«¿
‰‡ÏÚ‰c ÌÈpÙB‡‰ '·a C¯a˙Èלמעלה מלמעלהÎLÓ‰Â‰מלמטה ƒ¿»≈¿»«ƒ¿«¬»»¿«¿»»

למטה.

È�ÚL Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („ÔÈ�Ú Ïk ˙eÏÏk ‡e‰ ÚÓLŒ˙‡È¯˜ Ô ¿«ƒ∆»∆ƒ¿«¿ƒ«¿«¿»»ƒ¿«
,˙BˆÓe ‰¯Bz‰כמבואר «»ƒ¿

של ראשונה בפרשה שהן לעיל

שניה בפרשה והן שמע קריאת

גם נאמרו שמע קריאת של

וגם התורה לימוד על ציוויים

המצוות קיום על ÈÙÏ¿ƒציוויים
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÔÈ�Ú ÌbL∆«ƒ¿««»ƒ¿
Ï"p‰ „eÁi‰ ÏÚÙÏ ‡e‰ƒ¿…«ƒ««
ומידותיו. הקדושֿברוךֿהוא של

‡˙È‡„k ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Âכפי ¿»ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ»
מובא ≈¿È·˙Îa¿ƒשיש,

Ï"ÊÈ¯‡‰26Ïk Ì„wL »¬ƒ«∆…∆»
¯ÓBÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ‰ÂˆÓשקיום ƒ¿»¿ƒƒ«

הוא eÁÈ„המצוה ÌLÏחיבור ¿≈ƒ
של «¿˜Œ‡L„eוהתאחדות

dÈz�ÈÎLe ‡e‰ŒCÈ¯a¿ƒ¿ƒ¿≈
ושכינתו. הקדושֿברוךֿהוא

e‰Ó Ô·eÓ B�È‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»«
ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜ „eÁÈ ÔÈ�Úƒ¿«ƒ¿»¿ƒ
È¯‰ ,dÈz�ÈÎLe ‡e‰¿ƒ¿≈¬≈
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡27 »¿«≈«

ÚÓLבמדרש ˜eÒt‰ ÏÚ««»¿«
Ïk ‰"aw‰ ¯Ó‡ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈»««»»»
È˙‡¯a ,È˙‡¯aM ‰Ó«∆»»ƒ»»ƒ
È„B·k Ï·‡ ,'eÎ ˙B‚eÊ¬»¿ƒ

„ÁÈÓe „Á‡,לו דומה ואין ∆»¿À»
אחד" "ה' נאמר Ôkולכן Ì‡Â¿ƒ≈

CÈ¯vL ¯ÓBÏ CiL CÈ‡≈«»«∆»ƒ
dÈz�ÈÎLe ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜ „eÁÈ ÏÚÙÏהקדושֿברוךֿהוא והרי ƒ¿…ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿≈

זוג.? לו ואין ויחיד אחד הוא הבריאה לכל שבניגוד בכך ‰ÔÈ�Úמתייחד C‡«»ƒ¿»
,‡lÓÓe ··BÒ Ì‰ dÈz�ÈÎLe ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c ,‡e‰¿¿»¿ƒ¿ƒ¿≈≈≈¿«≈
הנקראים אופנים בשני לעולם בא האלוקי שהאור וחסידות בקבלה כמבואר

התגלות הוא הסובב אור עלמין". כל הממלא ו"אור עלמין" כל הסובב "אור

בדרך בשווה, והנבראים העולמות כל על שמאיר מוגבל הבלתי האינסופי האור

להתלבש מבלי 'מלמעלה' העולמות על שמאיר שם על 'סובב' ונקרא 'מקיף',
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ט i"gyz'd ,lel` ycegd mikxan ,awr zyxt zay

ּבחינת הּוא ְְְְִֵֶַַָָָּוברּוֿׁשםּֿכבֹודֿמלכּותֹוֿלעֹולםֿועד
וכיון .ימל מל מל הּזמן, ׁשרׁש ׁשהיא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהּמלכּות,
ּבענין ׁשהרי ּומקֹום, זמן מּגדר למעלה יתּבר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

ּכתיב ז"ל23הּמקֹום רּבֹותינּו ואמרּו אּתי, מקֹום 24הּנה ְְְִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשּזמן וכיון מקֹומֹו, העֹולם ואין עֹולם ׁשל מקֹומֹו ְְְְְֵֵֶֶַָָָָהּוא

לזה זה ׁשּייכים ּבענין25ּומקֹום ּגם הּוא ׁשּכן מּובן הרי , ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשאר ּבכל ּגם הּוא וכן ּכלל. ּבאיןֿערֹו ׁשהּוא ְְְְְְֲֵֵֶַַַָָָהּזמן
ּבהעלאה הם הרי ולכן ּכלל. ּבאיןֿערֹו ׁשהם ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּמּדֹות
ענין אחרּֿכ נעׂשה ההעלאה ועלֿידי ,יתּבר ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָלעצמּותֹו
הּוא קריאתֿׁשמע ענין ׁשּכללּות ונמצא, ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָההמׁשכה.
ּבב' יתּבר עצמּותֹו עם הּיחּוד הּמּדֹות, ּבכל ְְְְְִִִִִֵַַַָָֹלפעל

והמׁשכה. ּדהעלאה ְְְֲִַַַָָָָָהאֹופּנים

ּכללּותÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) הּוא קריאתֿׁשמע ׁשענין יּובן ¿«ƒ∆ְְְְִִֶַַַָָ
ענין ׁשּגם לפי ּומצֹות, הּתֹורה ענין ְְְְִִִִֶַַַַָָּכל
ּבזה, והענין הּנ"ל. הּיחּוד לפעל הּוא ּומצֹות ְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹהּתֹורה

האריז"ל ּבכתבי צריכים26ּכדאיתא מצוה ּכל ׁשּקדם ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָֹ
ולכאֹורה ּוׁשכינּתיּה. קּודׁשאּֿבריֿהּוא יחּוד לׁשם ְְְְְְְִִִִֵֵַָָלֹומר

ּוׁשכ קּודׁשאּֿבריֿהּוא יחּוד ענין מהּו מּובן ינּתיּה,אינֹו ְְְְְִִִִֵֵַַָָ
ז"ל רּבֹותינּו אמרּו אמר27הרי יׂשראל, ׁשמע הּפסּוק על ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָ

ּכבֹודי אבל כּו', זּוגֹות ּבראתי ּׁשּבראתי, מה ּכל ְֲִִִֶַַָָָָָָָָהּקּב"ה
יחּוד לפעל ׁשּצרי לֹומר ׁשּי אי ּכן ואם ּומיחד, ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻאחד
ּדקּודׁשאֿ הּוא, הענין א ּוׁשכינּתיּה. ְְְְְְְִִִֵַָָָָקּודׁשאּֿבריֿהּוא
ֿקּודׁשאּֿברי ּוממּלא, סֹובב הם ּוׁשכינּתיּה ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָּבריֿהּוא
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גדרי שהם אלה קצוות בששה בגשמיות דבר כל של והגבול המדידה לענין

ÈÁa�˙המקום ‡e‰ „ÚÂŒÌÏBÚÏŒB˙eÎÏÓŒ„B·kŒÌLŒCe¯·e»≈¿«¿¿»»∆¿ƒ«
CÏÓÈ CÏÓ CÏÓ ,ÔÓf‰ L¯L ‡È‰L ,˙eÎÏn‰מכך שמובן כפי ««¿∆ƒ…∆«¿«∆∆»»ƒ¿…
בפסוק מצינו הקדושֿברוךֿהוא של מלכותו בענין למימדשדווקא התייחסות

בעבר – מלך בהוה, – מלך הזמן

הדבר (וטעם בעתיד – וימלוך

היא המלכות מידת כי הוא

האלוקית החיות שדרכה הספירה

את ולהחיות להוות עוברת

שנתונים התחתונים העולמות

היא ולכן הזמן, גדרי תחת

הזמן) ענין לכללות השורש

ומידת המידות ששת ונמצא

והשורש המקור הם המלכות

קצוות) (ששה המקום לגדרי

ועתיד). הווה (עבר, והזמן

C¯a˙È ‡e‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿»≈
בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

ÔÓÊ ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆∆¿«
ÌB˜Óeז לא היינו בלבד, ו »

אלא והמקום הזמן מעל שהוא

ההגדרה מעצם למעלה גם הוא

‰ÌB˜nהזו ÔÈ�Úa È¯‰L∆¬≈¿ƒ¿««»
·È˙k23רבנו למשה אמר שה' ¿ƒ

e¯Ó‡Â ,Èz‡ ÌB˜Ó ‰p‰ƒ≈»ƒƒ¿»¿
Ï"Ê e�È˙Ba¯24‡e‰ «≈«

ÌÏBÚ ÏL BÓB˜Óברא ה' ¿∆»
להיות לו ואיפשר העולם את

מקום ולתפוס ≈¿ÔÈ‡Âקיים
,BÓB˜Ó ÌÏBÚ‰אבל »»¿

מקום תופס לא העולם מבחינתו

ÌB˜Óe ÔÓfL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿«»
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÎÈiL25,של העיקריים הגדרים שני הם הזה,כי ‰¯Èהעולם «»ƒ∆»∆¬≈

‡e‰L ÔÓf‰ ÔÈ�Úa Ìb ‡e‰ ÔkL Ô·eÓבעצמו הקדושֿברוךֿהוא »∆≈«¿ƒ¿««¿«∆
ÏÏkהוא CB¯ÚŒÔÈ‡aשגדרי כשם בדיוק הזמן לגדרי יחס כל לו ואין ¿≈¬¿»

וכל. מכל ממנו מושללים ‰Bcn˙המקום ¯‡L ÏÎa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿»¿»«ƒ
ÏÏkהעליונות CB¯ÚŒÔÈ‡a Ì‰Lהגדרים מכל לחלוטין ומושללים ∆≈¿≈¬¿»

הזה. העולם את המאפיינים ‰Ìוההגבלות È¯‰ ÔÎÏÂהעליונות המידות ¿»≈¬≈≈
‰‡ÏÚ‰aהתקרבות תוך למעלה È„ÈŒÏÚÂמלמטה ,C¯a˙È B˙eÓˆÚÏ ¿«¬»»¿«¿ƒ¿»≈¿«¿≈

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈ�Ú CkŒ¯Á‡ ‰NÚ� ‰‡ÏÚ‰‰ותוספתמלמעלה למטה ««¬»»«¬∆««»ƒ¿«««¿»»
במידות. ÏÚÙÏהאור ‡e‰ ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÔÈ�Ú ˙eÏÏkL ,‡ˆÓ�Â¿ƒ¿»∆¿»ƒ¿«¿ƒ«¿«ƒ¿…

„eÁi‰ ,˙Bcn‰ ÏÎaמלאההתקרבות לאחדות B˙eÓˆÚעד ÌÚ ¿»«ƒ«ƒƒ«¿
‰‡ÏÚ‰c ÌÈpÙB‡‰ '·a C¯a˙Èלמעלה מלמעלהÎLÓ‰Â‰מלמטה ƒ¿»≈¿»«ƒ¿«¬»»¿«¿»»

למטה.

È�ÚL Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („ÔÈ�Ú Ïk ˙eÏÏk ‡e‰ ÚÓLŒ˙‡È¯˜ Ô ¿«ƒ∆»∆ƒ¿«¿ƒ«¿«¿»»ƒ¿«
,˙BˆÓe ‰¯Bz‰כמבואר «»ƒ¿

של ראשונה בפרשה שהן לעיל

שניה בפרשה והן שמע קריאת

גם נאמרו שמע קריאת של

וגם התורה לימוד על ציוויים

המצוות קיום על ÈÙÏ¿ƒציוויים
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÔÈ�Ú ÌbL∆«ƒ¿««»ƒ¿
Ï"p‰ „eÁi‰ ÏÚÙÏ ‡e‰ƒ¿…«ƒ««
ומידותיו. הקדושֿברוךֿהוא של

‡˙È‡„k ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Âכפי ¿»ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ»
מובא ≈¿È·˙Îa¿ƒשיש,

Ï"ÊÈ¯‡‰26Ïk Ì„wL »¬ƒ«∆…∆»
¯ÓBÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ‰ÂˆÓשקיום ƒ¿»¿ƒƒ«

הוא eÁÈ„המצוה ÌLÏחיבור ¿≈ƒ
של «¿˜Œ‡L„eוהתאחדות

dÈz�ÈÎLe ‡e‰ŒCÈ¯a¿ƒ¿ƒ¿≈
ושכינתו. הקדושֿברוךֿהוא

e‰Ó Ô·eÓ B�È‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»«
ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜ „eÁÈ ÔÈ�Úƒ¿«ƒ¿»¿ƒ
È¯‰ ,dÈz�ÈÎLe ‡e‰¿ƒ¿≈¬≈
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡27 »¿«≈«

ÚÓLבמדרש ˜eÒt‰ ÏÚ««»¿«
Ïk ‰"aw‰ ¯Ó‡ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈»««»»»
È˙‡¯a ,È˙‡¯aM ‰Ó«∆»»ƒ»»ƒ
È„B·k Ï·‡ ,'eÎ ˙B‚eÊ¬»¿ƒ

„ÁÈÓe „Á‡,לו דומה ואין ∆»¿À»
אחד" "ה' נאמר Ôkולכן Ì‡Â¿ƒ≈

CÈ¯vL ¯ÓBÏ CiL CÈ‡≈«»«∆»ƒ
dÈz�ÈÎLe ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜ „eÁÈ ÏÚÙÏהקדושֿברוךֿהוא והרי ƒ¿…ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿≈

זוג.? לו ואין ויחיד אחד הוא הבריאה לכל שבניגוד בכך ‰ÔÈ�Úמתייחד C‡«»ƒ¿»
,‡lÓÓe ··BÒ Ì‰ dÈz�ÈÎLe ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c ,‡e‰¿¿»¿ƒ¿ƒ¿≈≈≈¿«≈
הנקראים אופנים בשני לעולם בא האלוקי שהאור וחסידות בקבלה כמבואר

התגלות הוא הסובב אור עלמין". כל הממלא ו"אור עלמין" כל הסובב "אור

בדרך בשווה, והנבראים העולמות כל על שמאיר מוגבל הבלתי האינסופי האור

להתלבש מבלי 'מלמעלה' העולמות על שמאיר שם על 'סובב' ונקרא 'מקיף',

בהתאמה וצמצום, בגבול שבא כפי האור התגלות הוא הממלא ואור בתוכם,

בפנימיות מהם אחד בכל ומתלבש עניינו, לפי נברא ולכל עולם לכל
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dabpeי dpetve dncwe dni zvxte

ּומבּדל ׁשּקדֹוׁש הינּו קדֹוׁש לׁשֹון ּכי סֹובב, הּוא ְְְִֵֶַָָָֻהּוא
על ׁשכינה לׁשֹון ׁשּזהּו ממּלא, הּוא ּוׁשכינּתיּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָמעֹולמֹות,

ּבתחּתֹונים ּומתלּבׁשת ׁשּׁשֹוכנת סֹובב28ׁשם וענין . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַ
מּמּנּו ּבלבד הארה רק ׁשהּוא הּׁשם ענין ּכמֹו הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּוממּלא
קץ, אין הבּדלֹות להבּדיל ּבאדם ועלּֿדרֿמׁשל ,ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָיתּבר
ׁשמֹות הּנה וכּו', חכם ּבׁשם נקרא ּובינתֹו חכמתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשּמּצד
ענינים מּצד אם ּכי האדם, ׁשל עצמּותֹו מּצד אינם ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאּלּו
אינם ׁשהּׁשמֹות למעלה, יּובן ועלּֿדרֿזה ּבֹו. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנתוּספּו

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר אּלא ,יתּבר עצמּותֹו לפי29מּצד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָ
קּודׁשאּֿבריֿהּוא ׁשהּׁשמֹות וכיון נקרא. אני ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָמעׂשי
יׁש זֹו ּובהארה ּבלבד, הארה רק הם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּוׁשכינּתיּה
יחּוד לפעל צרי לכן לממּלא, סֹובב ּבין ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָֹהתחּלקּות
האֹור יחּוד ענין והּוא ּוׁשכינּתיּה, ְְְְְְִִִִֵַָָקּודׁשאּֿבריֿהּוא
מעֹולמֹות. ׁשּלמעלה האֹור עם ּבעֹולמֹות ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּמתלּבׁש
ּובדר העלאה ּבדר אֹופּנים, ּבׁשני הּוא זה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָויחּוד

ּׁשּכתּוב מה ּכן ּגם וזהּו הוי'30המׁשכה. ּכי גֹו' וידעּת ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבּזהר ואיתא האלקים, ואלקים31הּוא ּדהּוי' למנּדע ְְְְֱֱִִִִֶַַַַָָָָֹֹֹ

הוי' יחּוד אֹו ואלקים הוי' יחּוד ענין והּוא חד, ְְֱֲֲִִִִֶַַָָָָָֹּכּוּלא
אֹור והּוא מהּטבע, למעלה הּוא הוי' ּדהּנה, ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָואד'.
ּבגימטרּיא ואלקים מהעֹולמֹות. ׁשּלמעלה ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּסֹובב

וה32הּטבע מּלׁשֹון, הּוא אד' ּבחינת וכן הּממּלא. אֹור ּוא ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַ
ּכֹוּלא על אדֹון אׁשּתמֹודע הּממּלא16אנּת אֹור ׁשהּוא ְְְְְִֵֶַַַַַָָ

מּזֹו, זֹו מבּדלֹות אּלּו ּבחינֹות שּב' וכיון לעֹולמֹות. ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻהּׁשּי
ּבדר ּבתחּלה יחד, לחּברם העבֹודה היא זה על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּנה
ואחרּֿכ ּבהוי', ואלקים אד' ׁשּלּוב ענין ׁשּזהּו ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהעלאה,
ואלקים. ּבאד' הוי' ׁשּלּוב ענין ׁשּזהּו המׁשכה, ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבדר
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LB„wL e�È‰ LB„˜ ÔBLÏ Èk ,··BÒ ‡e‰ ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜¿»¿ƒ≈ƒ¿»«¿∆»
˙BÓÏBÚÓ Ïc·Óe,בפנימיות בהם מתלבש איננו בהם כשמאיר וגם À¿»≈»

˙�ÎBML ÌL ÏÚ ‰�ÈÎL ÔBLÏ e‰fL ,‡lÓÓ ‡e‰ dÈz�ÈÎLe¿ƒ¿≈¿«≈∆∆¿¿ƒ»«≈∆∆∆
ÌÈ�BzÁ˙a ˙LaÏ˙Óe28האור כאשר היא 'התלבשות' שהרי בפנימיותם ƒ¿«∆∆¿«¿ƒ

ובפנימיות. מקרוב ומאיר יורד

‡lÓÓe ··BÒ ÔÈ�ÚÂאור גם ¿ƒ¿«≈¿«≈
אינם הממלא אור וגם הסובב

לקדושֿברוךֿהוא מתייחסים

אלא ובעצמו ‰e‡בכבודו
ÌM‰ ÔÈ�Ú BÓkהעובדה ¿ƒ¿««≈

נקרא שהקדושֿברוךֿהוא

אינו שם כל הרי שונים בשמות

אלא ועצמותו למהותו מתייחס

‰¯‡‰ ˜¯ ‡e‰Lמועטת ∆«∆»»
epnÓוחיצונית „·Ïaƒ¿«ƒ∆

ÏLÓŒC¯cŒÏÚÂ ,C¯a˙Èƒ¿»≈¿«∆∆»»
˙BÏc·‰ ÏÈc·‰Ï Ì„‡a»»»¿«¿ƒ«¿»

,ı˜ ÔÈ‡ודם בשר אדם בין ≈≈
B˙ÓÎÁלאלוקות „vnL∆ƒ«»¿»
B˙�È·eהאדם �˜¯‡של ƒ»ƒ¿»

‰p‰ ,'eÎÂ ÌÎÁ ÌLa¿≈»»¿ƒ≈
„vÓ Ì�È‡ el‡ ˙BÓL≈≈≈»ƒ«
Èk ,Ì„‡‰ ÏL B˙eÓˆÚ«¿∆»»»ƒ
ÌÈ�È�Ú „vÓ Ì‡ƒƒ«ƒ¿»ƒ

Ba eÙqÂ˙pLוהבינה והחכמה ∆ƒ¿«¿
האדם של הנפש עצם לא הם

הפרטיות מההגדרות שמושללת

המוגדרות המסוימות והתכונות

Ô·eÈהללו. ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»
Ì�È‡ ˙BÓM‰L ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆«≈≈»
,C¯a˙È B˙eÓˆÚ „vÓƒ««¿ƒ¿»≈
e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ‡l‡∆»¿«¬««≈

Ï"Ê29È�‡ ÈNÚÓ ÈÙÏ «¿ƒ«¬«¬ƒ
מתייחסים�˜¯‡ השמות כי ƒ¿»

של התגלות שהם לפעולות

ומהותו. עצמו ולא בעצמו, מהקדושֿברוךֿהוא בלבד «≈¿ÔÂÈÎÂהארה
Ì‰ dÈz�ÈÎLe ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜ ˙BÓM‰Lהשמות שאר כל כמו ∆«≈¿»¿ƒ¿ƒ¿≈≈

לקדושֿברוךֿהוא ביחס שמצינו Ïa·„והתארים ‰¯‡‰ מעצמותו¯˜ «∆»»ƒ¿«
BÒ·ומהותו, ÔÈa ˙e˜lÁ˙‰ LÈ BÊ ‰¯‡‰·e,‡lÓÓÏ אחד· וכל ¿∆»»≈ƒ¿«¿≈≈ƒ¿«≈

לעיל) (כנזכר השני לעומת שונה הארה הוא ביניהםÔÎÏמהם לחבר כדי »≈
אותם dÈz�ÈÎLe,ולאחד ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜ „eÁÈ ÏÚÙÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿≈

„eÁÈ ÔÈ�Ú ‡e‰Âשל פנימית והתאחדות LaÏ˙nLחיבור ¯B‡‰ ¿ƒ¿«ƒ»∆ƒ¿«≈

˙BÓÏBÚa"עלמין כל הממלא BÓÏBÚÓ˙"אור ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ÌÚ »»ƒ»∆¿«¿»≈»
עלמין". כל הסובב C¯„a"אור ,ÌÈpÙB‡ È�La ‡e‰ ‰Ê „eÁÈÂ¿ƒ∆ƒ¿≈«ƒ¿∆∆

‰‡ÏÚ‰לאור להתקרב כדי הממלא אור של התעלות היינו למעלה, מלמטה «¬»»
‰ÎLÓ‰הסובב C¯„·eלאור הסובב מאור התגלות היינו למטה, מלמעלה ¿∆∆«¿»»

הממלא.

·e˙kM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ30 ¿∆«≈«∆»
‡e‰ 'ÈÂ‰ Èk 'B‚ zÚ„ÈÂ¿»«¿»ƒ¬»»
¯‰fa ‡˙È‡Â ,ÌÈ˜Ï‡‰31 »¡…ƒ¿ƒ»«…«

ÌÈ˜Ï‡Â 'Èe‰c Úc�ÓÏ¿ƒ¿«¿«»»∆¡…ƒ
,„Á ‡lek"'הוי" ששם לדעת »«

אחד שכל למרות "אלקים", ושם

אחר לענין מתייחס מהם

הוא הוי' כללי ובאופן באלוקות,

לאלוקות שמתייחס השם

הסובב, אור מהעולם, שלמעלה

השם הוא אלוקים ושם

שה' כפי לאלוקות שמתייחס

האלוקי והאור העולם את בורא

בעצם הממלא, אור בו, מתלבש

אחד eÁÈ„הכול ÔÈ�Ú ‡e‰Â¿ƒ¿«ƒ
„eÁÈ B‡ ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰¬»»∆¡…ƒƒ

'„‡Â 'ÈÂ‰'הוי לשם ביחס כי ¬»»¿«
גם מעולמות, למעלה שהוא כפי

לעולמות.שם שייך אֿדֿנֿי

'ÈÂ‰ ,‰p‰cהיה" שמשמעו ¿ƒ≈¬»»
למעלה כאחד", ויהיה הווה

הזמן, ÏÚÓÏ‰מגדרי ‡e‰¿«¿»
¯B‡ ‡e‰Â ,Ú·h‰Ó≈«∆«¿
‰ÏÚÓlL ··Bq‰«≈∆¿«¿»
ÌÈ˜Ï‡Â .˙BÓÏBÚ‰Ó≈»»∆¡…ƒ
Ú·h‰ ‡i¯ËÓÈ‚a32, ¿ƒ«¿ƒ»«∆«

ÔÎÂ .‡lÓn‰ ¯B‡ ‡e‰Â¿«¿«≈¿≈
ÔBLlÓ ‡e‰ '„‡ ˙�ÈÁa¿ƒ««ƒ¿
ÏÚ ÔB„‡ Ú„BÓzL‡ z�‡«¿¿ƒ¿¿«»«

‡lBk16(התגלית) נודעת אתה »
הכול על אדון ÔÂÈÎÂלהיות .˙BÓÏBÚÏ CiM‰ ‡lÓn‰ ¯B‡ ‡e‰L∆«¿«≈««»»»¿≈»
el‡ ˙B�ÈÁa 'a˘מתייחס שאליו הסובב (אור מעולמות שלמעלה אלוקות ∆¿ƒ≈

השמות מתייחסים שאליו הממלא (אור בעולמות שמלובשת ואלוקות הוי') שם

ואד') BfÓ,אלקים BÊ ˙BÏc·Óושונה אחר באופן ומאירה פועלת אחת וכל À¿»ƒ
‰„B·Ú‰ ‡È‰ ‰Ê ÏÚ ‰p‰המצוות וקיום התורה בלימוד האדם של ƒ≈«∆ƒ»¬»

‰‡ÏÚ‰ C¯„a ‰lÁ˙a ,„ÁÈ Ì¯aÁÏ,למעלה ÔÈ�Úמלמטה e‰fL ¿«¿»««ƒ¿ƒ»¿∆∆«¬»»∆∆ƒ¿«
,'ÈÂ‰a ÌÈ˜Ï‡Â '„‡ ·elLמתבטלים אלקים ושם אד' ששם ידי על ƒ«∆¡…ƒ«¬»»
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i"gyz'd ,lel` ycegd mikxan ,awr zyxt zay

‰p‰Âׁשּבּה קריאתֿׁשמע, עלֿידי ּבכללּות הּוא זה יחּוד ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
הוי' רׁש"י, ּופרׁש אחד, הוי' אלקינּו הוי' ְֱֲֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹאֹומרים
והינּו אחד, הוי' להיֹות עתיד הּוא עּתה, אלקינּו ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא

ז"ל רּבֹותינּו הּפסּוק33ּכמאמר יהיה34על ההּוא ּבּיֹום ְְֲִֵֶַַַַַַַַָ
הּוא? אחד ׁשמֹו לאו האידנא אּטּו אחד, ּוׁשמֹו אחד ְְְֲִֶֶֶַָָָָָָָָהוי'
לא הּזה, העֹולם הּבא. העֹולם הּזה ּכעֹולם לא ְִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּומּׁשני,
אני ונקרא ּבי"ה אני נכּתב נקרא, אני נכּתב ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶָָָָּכׁשאני
ונכּתב ּבי"ה נקרא אחד, ּכּלֹו הּבא לעֹולם אבל ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָֻּבאד'.
הּוא ונכּתב ּבגּלּוי, הּוא ׁשּנקרא ּבזה, והענין ְְְְְְְִִִִֶֶָָָָָּבי"ה.
ׁשהוי' הוי', ונכּתב אד' נקרא ׁשעכׁשו וזהּו ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהעלם,
אד'. רק הּוא ּובגּלּוי ּבהעלם, הּוא מעֹולמֹות ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָׁשּלמעלה
יהיה הוי' ׁשּגם והינּו ּבגּלּוי, הּיחּוד יהיה לעתיד ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָאבל
אחד, ּוׁשמֹו אחד הוי' יהיה ההּוא ּבּיֹום וזהּו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָּבגּלּוי.
אפׁשר אד') (ּבחינת ּבׁשמֹו אבל אחד, הוי' רק ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָּדעכׁשו
ׁשּגם לפי אחד, ׁשמֹו ּגם יהיה לעתיד אבל ּפרּוד. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָלהיֹות
מה ּגם יּובן ועלּֿפיֿזה הוי'. ּבחינת יאיר ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָּבאד'
אלקינּו ׁשּבעיר לפי והינּו אלקינּו, עיר נקראת ְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹּׁשּירּוׁשלים
ואלקים, הוי' יחּוד ענין והּוא ּבגּלּוי, הוי' ּגדֹול ְְְֱֲֲִִִִִֵֶַָָָָָֹמאיר

קֹורי היּו הּמקּדׁש ּבבית ּככתבֹוולכן הּׁשם את וזהּו35ן . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּקֹודם ּבּמאמר לעיל ׁשּנתּבאר מה ׁשּבבית36ּגם הּטעם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

יֹותר אמן העֹונה ׁשּגדֹול אף אמן, עֹונים היּו לא ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּמקּדׁש
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אליו ומתקרבים ומתעלים הוי' שם ‰ÎLÓ‰כלפי C¯„a CkŒ¯Á‡Â¿««»¿∆∆«¿»»
למטה, ÌÈ˜Ï‡Âמלמעלה '„‡a 'ÈÂ‰ ·elL ÔÈ�Ú e‰fLששם ידי על ∆∆ƒ¿«ƒ¬»»¿«∆¡…ƒ

גם שבעצם ומגלה ואלקים אד' בשמות ומתלבש למטה מלמעלה יורד הוי'

בעצמו הקדושֿברוךֿהוא של שמות בעצם הם לעולמות, שייכותם למרות, הם,

ואלקים "ה' דבר של לאמתו כי

בהרחבה (כמבואר חד" כולא

כל שבעצם החסידות בתורת

בטלים העולמות וכל הנבראים

מציאות להם ואין לאלוקות

משלהם). עצמאית

‰Ê „eÁÈ ‰p‰Âֿקודשא בין ¿ƒ≈ƒ∆
הסובב אור הוי, (שם בריךֿהוא

אד' (השמות ושכינתו עלמין) כל

עלמין) כל הממלא אור ואלקים,

È„ÈŒÏÚ ˙eÏÏÎa ‡e‰ƒ¿»«¿≈
daL ,ÚÓLŒ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«∆»
'ÈÂ‰ e�È˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¬»»¡…≈¬»»
'ÈÂ‰ ,È"L¯ L¯ÈÙe ,„Á‡∆»≈≈«ƒ¬»»
‡e‰ ,‰zÚ e�È˜Ï‡ ‡e‰L∆¡…≈«»

˙BÈ‰Ï „È˙Úהמשיח בימות »ƒƒ¿
,„Á‡ 'ÈÂ‰לבוא לעתיד כי ¬»»∆»

מציאותו את וידעו יכירו כולם

הקדושֿברוךֿהוא ¿»¿e�È‰Âשל
Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók33 ¿«¬««≈«

‰eÒt˜בגמרא ÏÚ34ÌBia ««»«
‰‡e‰בימות לבוא, לעתיד «

‡Á„המשיח 'ÈÂ‰ ‰È‰Èƒ¿∆¬»»∆»
,„Á‡ BÓLe:שואלת והגמרת ¿∆»

BÓL Â‡Ï ‡�„È‡‰ eh‡«»ƒ¿»»¿
‡e‰ „Á‡בזמן) כעת וכי ∆»

אחד? שמו אין מתרצת:È�MÓe,הגלות) ‰f‰והגמרא ÌÏBÚk ‡Ïבזמן ¿«ƒ…»»«∆
‰a‡הגלות ÌÏBÚ‰.המשיח �zÎ·בימות È�‡Lk ‡Ï ,‰f‰ ÌÏBÚ‰ »»«»»»«∆…¿∆¬ƒƒ¿»

'„‡a È�‡ ‡¯˜�Â ‰"Èa È�‡ ·zÎ� ,‡¯˜� È�‡שם כאשר גם כיום ¬ƒƒ¿»ƒ¿»¬ƒ¿¿ƒ¿»¬ƒ¿«
אותו מבטאים לא תורה) בספר (כמו י'ה'ו'ה' האותיות בארבעת כתוב הוי'

אֿדֿנֿי. אותו קוראים אלא ‰a‡ככתבו ÌÏBÚÏ Ï·‡המשיח Blkבימות ¬»»»«»À
,„Á‡כפי תהיה הקריאה אלא והקריאה הכתיבה בין וחלוקה הבדל ללא ∆»

pL˜¯‡הכתיבה, ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â .‰"Èa ·zÎ�Â ‰"Èa הצורה�˜¯‡ ƒ¿»¿¿ƒ¿»¿¿»ƒ¿»»∆∆ƒ¿»
הקדושים השמות את וקוראים מבטאים zÎ�Â·שבה ,Èel‚a ‡e‰הצורה ¿ƒ¿ƒ¿»

אותם מבטאים בה לא אך כתובים השמות e‰ÊÂשבה ,ÌÏÚ‰a ‡e‰¿∆¿≈¿∆
ÂLÎÚLהאלוקות על והסתר העלם יש כאשר הגלות, ‡„'בזמן ‡¯˜� ∆«¿»ƒ¿»«

נמוכה יותר בדרגה הוא ‰ÈÂ',הגילוי ·zÎ�Âנשארת גבוהה היותר והדרגה ¿ƒ¿»¬»»
היינו BÓÏBÚÓ˙בהעלם, ‰ÏÚÓlL 'ÈÂ‰Lעלמין כל הסובב ‰e‡אור ∆¬»»∆¿«¿»≈»

'„‡ ˜¯ ‡e‰ Èel‚·e ,ÌÏÚ‰aלמרות וזאת עלמין כל הממלא אור ¿∆¿≈¿ƒ««
וכל בעולמות המלובש האור וגם האלקים הוא הוי' דבר של שלאמיתו

מהעולמות. שלמעלה לאלוקות בטלים עצמן È‰È‰העולמות „È˙ÚÏ Ï·‡¬»∆»ƒƒ¿∆
„eÁi‰העולמות וביטול ה' אחדות ענין וכללות ואלוקים, הוי' השמות בין «ƒ

,Èel‚aכל ÌbLלעין e�È‰Â ¿ƒ¿«¿∆«
'ÈÂ‰שלמעלה האלוקי האור ¬»»

Èel‚a.מהעולמות ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ
e‰ÊÂבפסוק הפנימי הפירוש ¿∆

'ÈÂ‰ ‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia««ƒ¿∆¬»»
ÂLÎÚc ,„Á‡ BÓLe „Á‡∆»¿∆»¿«¿»
על והסתר וההעלם הגלות בזמן

‡Á„אלוקות 'ÈÂ‰ ˜¯, «¬»»∆»
רק בשלימות היא ה' ואחדות

מהעולמות שלמעלה האור מצד

'„‡ ˙�ÈÁa) BÓLa Ï·‡¬»ƒ¿¿ƒ««
בעולמות המלובש האור )שהיא

„e¯t ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡היפך ∆¿»ƒ¿≈
הביטול שבו מצב ויתכן היחוד,

נרגש. ולא ניכר לא לאלוקות

‰È‰È „È˙ÚÏ Ï·‡רק לא ¬»∆»ƒƒ¿∆
אלא אחד BÓLהוי' Ìb«¿

'„‡a ÌbL ÈÙÏ ,„Á‡∆»¿ƒ∆«¿«
'ÈÂ‰ ˙�ÈÁa ¯È‡Èשהוא »ƒ¿ƒ«¬»»

לעיל. כנזכר באדנות, הוי' שילוב

‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»««
¯ÈÚ ˙‡¯˜� ÌÈÏLe¯iM∆¿»«ƒƒ¿≈ƒ

,e�È˜Ï‡פשוטו לפי שהרי ¡…≈
מאד ומהולל ה' "גדול הפסוק

לעיל (המובא אלוקינו" בעיר

החסד) מידת של הגדולה לענין

המקדש בית נמצא שבה העיר בירושלים, ÈÚaL¯מדבר ÈÙÏ e�È‰Â¿«¿¿ƒ∆¿ƒ
e�È˜Ï‡המקדש שבה Èel‚a,בירושלים 'ÈÂ‰ ÏB„b ¯È‡Óיורד והגילוי ¡…≈≈ƒ»¬»»¿ƒ

בעולם גם וניכר למטה ÔÎÏÂונמשך ,ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ „eÁÈ ÔÈ�Ú ‡e‰Â¿ƒ¿«ƒ¬»»∆¡…ƒ¿»≈
B·˙Îk ÌM‰ ˙‡ ÔÈ¯B˜ eÈ‰ Lc˜n‰ ˙È·a35בין הבדל היה ולא ¿≈«ƒ¿»»ƒ∆«≈ƒ¿»

שיהיה כפי אלא הזה, בזמן שהוא כפי (גילוי) והקריאה (העלם) הכתיבה

שם של האור כי הוי', שם בי"ה, היא הקריאה וגם הכתיבה שגם לבוא לעתיד

בגילוי. הוא הוי'

Ì„Bw‰ ¯Ó‡na ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ36המתחיל דיבור ¿∆««∆ƒ¿»≈¿≈««¬»«≈
תשח"י) זו, שנה דברים פרשת בשבת (שנאמר תפדה' במשפט »»»‰ÌÚh'ציון

ÔÓ‡ ÌÈ�BÚ eÈ‰ ‡Ï Lc˜n‰ ˙È·aLא אלא הברכות ומריםאחר ∆¿≈«ƒ¿»…»ƒ»≈
ועד", לעולם מלכותו כבוד שם BÈ˙¯"ברוך ÔÓ‡ ‰�BÚ‰ ÏB„bL Û‡«∆»»∆»≈≈

C¯·Ó‰ ÔÓ37,וההסבר זו? מעלה גם היתה לא המקדש בבית מדוע כן ואם ƒ«¿»≈
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יי i"gyz'd ,lel` ycegd mikxan ,awr zyxt zay

‰p‰Âׁשּבּה קריאתֿׁשמע, עלֿידי ּבכללּות הּוא זה יחּוד ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
הוי' רׁש"י, ּופרׁש אחד, הוי' אלקינּו הוי' ְֱֲֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹאֹומרים
והינּו אחד, הוי' להיֹות עתיד הּוא עּתה, אלקינּו ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא

ז"ל רּבֹותינּו הּפסּוק33ּכמאמר יהיה34על ההּוא ּבּיֹום ְְֲִֵֶַַַַַַַַָ
הּוא? אחד ׁשמֹו לאו האידנא אּטּו אחד, ּוׁשמֹו אחד ְְְֲִֶֶֶַָָָָָָָָהוי'
לא הּזה, העֹולם הּבא. העֹולם הּזה ּכעֹולם לא ְִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּומּׁשני,
אני ונקרא ּבי"ה אני נכּתב נקרא, אני נכּתב ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶָָָָּכׁשאני
ונכּתב ּבי"ה נקרא אחד, ּכּלֹו הּבא לעֹולם אבל ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָֻּבאד'.
הּוא ונכּתב ּבגּלּוי, הּוא ׁשּנקרא ּבזה, והענין ְְְְְְְִִִִֶֶָָָָָּבי"ה.
ׁשהוי' הוי', ונכּתב אד' נקרא ׁשעכׁשו וזהּו ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהעלם,
אד'. רק הּוא ּובגּלּוי ּבהעלם, הּוא מעֹולמֹות ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָׁשּלמעלה
יהיה הוי' ׁשּגם והינּו ּבגּלּוי, הּיחּוד יהיה לעתיד ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָאבל
אחד, ּוׁשמֹו אחד הוי' יהיה ההּוא ּבּיֹום וזהּו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָּבגּלּוי.
אפׁשר אד') (ּבחינת ּבׁשמֹו אבל אחד, הוי' רק ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָּדעכׁשו
ׁשּגם לפי אחד, ׁשמֹו ּגם יהיה לעתיד אבל ּפרּוד. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָלהיֹות
מה ּגם יּובן ועלּֿפיֿזה הוי'. ּבחינת יאיר ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָּבאד'
אלקינּו ׁשּבעיר לפי והינּו אלקינּו, עיר נקראת ְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹּׁשּירּוׁשלים
ואלקים, הוי' יחּוד ענין והּוא ּבגּלּוי, הוי' ּגדֹול ְְְֱֲֲִִִִִֵֶַָָָָָֹמאיר

קֹורי היּו הּמקּדׁש ּבבית ּככתבֹוולכן הּׁשם את וזהּו35ן . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּקֹודם ּבּמאמר לעיל ׁשּנתּבאר מה ׁשּבבית36ּגם הּטעם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

יֹותר אמן העֹונה ׁשּגדֹול אף אמן, עֹונים היּו לא ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּמקּדׁש
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ואילך. סע"ב כב, ראה פ' לקו"ת רפ"ו. שעהיוה"א תניא סע"א.33)סי"ח. נ, ט.34)פסחים יד, סע"א35)זכרי' לח, סוטה משנה

211).36)ואילך. ע' (לעיל פ"ב תפדה במשפט ציון ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

אליו ומתקרבים ומתעלים הוי' שם ‰ÎLÓ‰כלפי C¯„a CkŒ¯Á‡Â¿««»¿∆∆«¿»»
למטה, ÌÈ˜Ï‡Âמלמעלה '„‡a 'ÈÂ‰ ·elL ÔÈ�Ú e‰fLששם ידי על ∆∆ƒ¿«ƒ¬»»¿«∆¡…ƒ

גם שבעצם ומגלה ואלקים אד' בשמות ומתלבש למטה מלמעלה יורד הוי'

בעצמו הקדושֿברוךֿהוא של שמות בעצם הם לעולמות, שייכותם למרות, הם,

ואלקים "ה' דבר של לאמתו כי

בהרחבה (כמבואר חד" כולא

כל שבעצם החסידות בתורת

בטלים העולמות וכל הנבראים

מציאות להם ואין לאלוקות

משלהם). עצמאית

‰Ê „eÁÈ ‰p‰Âֿקודשא בין ¿ƒ≈ƒ∆
הסובב אור הוי, (שם בריךֿהוא

אד' (השמות ושכינתו עלמין) כל

עלמין) כל הממלא אור ואלקים,

È„ÈŒÏÚ ˙eÏÏÎa ‡e‰ƒ¿»«¿≈
daL ,ÚÓLŒ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«∆»
'ÈÂ‰ e�È˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¬»»¡…≈¬»»
'ÈÂ‰ ,È"L¯ L¯ÈÙe ,„Á‡∆»≈≈«ƒ¬»»
‡e‰ ,‰zÚ e�È˜Ï‡ ‡e‰L∆¡…≈«»

˙BÈ‰Ï „È˙Úהמשיח בימות »ƒƒ¿
,„Á‡ 'ÈÂ‰לבוא לעתיד כי ¬»»∆»

מציאותו את וידעו יכירו כולם

הקדושֿברוךֿהוא ¿»¿e�È‰Âשל
Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók33 ¿«¬««≈«

‰eÒt˜בגמרא ÏÚ34ÌBia ««»«
‰‡e‰בימות לבוא, לעתיד «

‡Á„המשיח 'ÈÂ‰ ‰È‰Èƒ¿∆¬»»∆»
,„Á‡ BÓLe:שואלת והגמרת ¿∆»

BÓL Â‡Ï ‡�„È‡‰ eh‡«»ƒ¿»»¿
‡e‰ „Á‡בזמן) כעת וכי ∆»

אחד? שמו אין מתרצת:È�MÓe,הגלות) ‰f‰והגמרא ÌÏBÚk ‡Ïבזמן ¿«ƒ…»»«∆
‰a‡הגלות ÌÏBÚ‰.המשיח �zÎ·בימות È�‡Lk ‡Ï ,‰f‰ ÌÏBÚ‰ »»«»»»«∆…¿∆¬ƒƒ¿»

'„‡a È�‡ ‡¯˜�Â ‰"Èa È�‡ ·zÎ� ,‡¯˜� È�‡שם כאשר גם כיום ¬ƒƒ¿»ƒ¿»¬ƒ¿¿ƒ¿»¬ƒ¿«
אותו מבטאים לא תורה) בספר (כמו י'ה'ו'ה' האותיות בארבעת כתוב הוי'

אֿדֿנֿי. אותו קוראים אלא ‰a‡ככתבו ÌÏBÚÏ Ï·‡המשיח Blkבימות ¬»»»«»À
,„Á‡כפי תהיה הקריאה אלא והקריאה הכתיבה בין וחלוקה הבדל ללא ∆»

pL˜¯‡הכתיבה, ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â .‰"Èa ·zÎ�Â ‰"Èa הצורה�˜¯‡ ƒ¿»¿¿ƒ¿»¿¿»ƒ¿»»∆∆ƒ¿»
הקדושים השמות את וקוראים מבטאים zÎ�Â·שבה ,Èel‚a ‡e‰הצורה ¿ƒ¿ƒ¿»

אותם מבטאים בה לא אך כתובים השמות e‰ÊÂשבה ,ÌÏÚ‰a ‡e‰¿∆¿≈¿∆
ÂLÎÚLהאלוקות על והסתר העלם יש כאשר הגלות, ‡„'בזמן ‡¯˜� ∆«¿»ƒ¿»«

נמוכה יותר בדרגה הוא ‰ÈÂ',הגילוי ·zÎ�Âנשארת גבוהה היותר והדרגה ¿ƒ¿»¬»»
היינו BÓÏBÚÓ˙בהעלם, ‰ÏÚÓlL 'ÈÂ‰Lעלמין כל הסובב ‰e‡אור ∆¬»»∆¿«¿»≈»

'„‡ ˜¯ ‡e‰ Èel‚·e ,ÌÏÚ‰aלמרות וזאת עלמין כל הממלא אור ¿∆¿≈¿ƒ««
וכל בעולמות המלובש האור וגם האלקים הוא הוי' דבר של שלאמיתו

מהעולמות. שלמעלה לאלוקות בטלים עצמן È‰È‰העולמות „È˙ÚÏ Ï·‡¬»∆»ƒƒ¿∆
„eÁi‰העולמות וביטול ה' אחדות ענין וכללות ואלוקים, הוי' השמות בין «ƒ

,Èel‚aכל ÌbLלעין e�È‰Â ¿ƒ¿«¿∆«
'ÈÂ‰שלמעלה האלוקי האור ¬»»

Èel‚a.מהעולמות ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ
e‰ÊÂבפסוק הפנימי הפירוש ¿∆

'ÈÂ‰ ‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia««ƒ¿∆¬»»
ÂLÎÚc ,„Á‡ BÓLe „Á‡∆»¿∆»¿«¿»
על והסתר וההעלם הגלות בזמן

‡Á„אלוקות 'ÈÂ‰ ˜¯, «¬»»∆»
רק בשלימות היא ה' ואחדות

מהעולמות שלמעלה האור מצד

'„‡ ˙�ÈÁa) BÓLa Ï·‡¬»ƒ¿¿ƒ««
בעולמות המלובש האור )שהיא

„e¯t ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡היפך ∆¿»ƒ¿≈
הביטול שבו מצב ויתכן היחוד,

נרגש. ולא ניכר לא לאלוקות

‰È‰È „È˙ÚÏ Ï·‡רק לא ¬»∆»ƒƒ¿∆
אלא אחד BÓLהוי' Ìb«¿

'„‡a ÌbL ÈÙÏ ,„Á‡∆»¿ƒ∆«¿«
'ÈÂ‰ ˙�ÈÁa ¯È‡Èשהוא »ƒ¿ƒ«¬»»

לעיל. כנזכר באדנות, הוי' שילוב

‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»««
¯ÈÚ ˙‡¯˜� ÌÈÏLe¯iM∆¿»«ƒƒ¿≈ƒ

,e�È˜Ï‡פשוטו לפי שהרי ¡…≈
מאד ומהולל ה' "גדול הפסוק

לעיל (המובא אלוקינו" בעיר

החסד) מידת של הגדולה לענין

המקדש בית נמצא שבה העיר בירושלים, ÈÚaL¯מדבר ÈÙÏ e�È‰Â¿«¿¿ƒ∆¿ƒ
e�È˜Ï‡המקדש שבה Èel‚a,בירושלים 'ÈÂ‰ ÏB„b ¯È‡Óיורד והגילוי ¡…≈≈ƒ»¬»»¿ƒ

בעולם גם וניכר למטה ÔÎÏÂונמשך ,ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ „eÁÈ ÔÈ�Ú ‡e‰Â¿ƒ¿«ƒ¬»»∆¡…ƒ¿»≈
B·˙Îk ÌM‰ ˙‡ ÔÈ¯B˜ eÈ‰ Lc˜n‰ ˙È·a35בין הבדל היה ולא ¿≈«ƒ¿»»ƒ∆«≈ƒ¿»

שיהיה כפי אלא הזה, בזמן שהוא כפי (גילוי) והקריאה (העלם) הכתיבה

שם של האור כי הוי', שם בי"ה, היא הקריאה וגם הכתיבה שגם לבוא לעתיד

בגילוי. הוא הוי'

Ì„Bw‰ ¯Ó‡na ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ36המתחיל דיבור ¿∆««∆ƒ¿»≈¿≈««¬»«≈
תשח"י) זו, שנה דברים פרשת בשבת (שנאמר תפדה' במשפט »»»‰ÌÚh'ציון

ÔÓ‡ ÌÈ�BÚ eÈ‰ ‡Ï Lc˜n‰ ˙È·aLא אלא הברכות ומריםאחר ∆¿≈«ƒ¿»…»ƒ»≈
ועד", לעולם מלכותו כבוד שם BÈ˙¯"ברוך ÔÓ‡ ‰�BÚ‰ ÏB„bL Û‡«∆»»∆»≈≈

C¯·Ó‰ ÔÓ37,וההסבר זו? מעלה גם היתה לא המקדש בבית מדוע כן ואם ƒ«¿»≈
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המבר ׁשּיהיה37מן לפעל הּוא אמן ענּית ׁשענין לפי , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּכיון לזה, הצרכּו לא הּמקּדׁש ּובבית ּבגּלּוי, ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֻהּיחּוד
ׁשּבבית ׁשּזהּו ּבגּלּוי, הּיחּוד ּבֹו היה ענינֹו עצם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּמּצד

ּכתיב ידים38הּמקּדׁש ב' ,ידי ׁשּתי39ּכֹוננּו ּבין ונּתן , ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
עלֿידי40אֹותּיֹות ּפֹועלים זה יחּוד והּנה, ואד'. הוי' , ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָ

נעׂשה ּומצוה מצוה ׁשּבכל הּמצֹות, וקּיּום הּתֹורה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָלּמּוד
ּכללּות הּוא ּוקריאתֿׁשמע ּפרטי, ּבאפן הּיחּוד ְְְְְְִִִִֶַַַַָָֹענין
הּתֹורה ּכל ּכללּות הּוא ׁשּקריאתֿׁשמע וזהּו ְְְְִִֶֶַַַַָָָהּיחּוד.
הּיחּוד, ענין ּכללּות הּוא ׁשּבקריאתֿׁשמע ּכיון ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָּומצֹות,
ּפרטי. יחּוד מצוה ּכל עלֿידי נעׂשה הּוא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּובּמצֹות

הּיחּוד‡Ì�Óה) לפעל אפׁשר אי להבין צרי עדין »¿»ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹ
ׁשענינּה ּבּתֹורה ּדבׁשלמא הּמצֹות, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָעלֿידי
עלֿידּה לפעל אפׁשר רּוחני, ענין ׁשהּוא והּׂשגה ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹהבנה
(וכּידּוע ּגׁשמּיים ּבדברים ׁשהם הּמצֹות אבל ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָהּיחּוד,
לב ּבבׂשר ּכן ּגם הם הּלבבֹות, ּדחֹובת הּמצֹות ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָׁשּגם

ּדוקא הּיחּוד.41הּגׁשמי יפעלּו ׁשעלֿידם אפׁשר אי ,( ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
מצֹות ולא ּגדֹול, מעׂשה הּלׁשֹון ּדּיּוק ּבהקּדים ְְְְְֲִִִֶַַַָָָֹויּובן
ּגדֹולה ּתֹורה הּלׁשֹון למימר ליּה הוה ּדלכאֹורה ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָּגדֹולֹות,
ּומעׂשה. ּתלמּוד הּלׁשֹון אֹומר ולּמה ּגדֹולֹות, מצֹות ְְְְֲִֵֶַַַָָָאֹו
ּגט ּוכמֹו ּכפּיה, מּלׁשֹון הּוא ּדמעׂשה הּוא, ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָוהענין

הּצדקה42הּמעּׂשה על מעּׂשין וכן מעׂשה43, הּלׁשֹון וזהּו , ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻ
הּמצוה מּצד (לא היא הּמצֹות מעלת ׁשעּקר לפי ְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָֹּגדֹול,
ּומכריח ׁשּכֹופה ׁשּבּמצוה, הּכפּיה מּצד אם) ּכי ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָעצמּה,
,ּבכ רצֹונֹו ׁשאין אףֿעלּֿפי הּמצוה לעׂשֹות עצמֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָאת

הּמצֹות ּכללּות הּצדקה, ּבנתינת את44ּוכמֹו ׁשּכֹופה , ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָ
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Èel‚a,הוא „eÁi‰ ‰È‰iL ÏÚÙÏ ‡e‰ ÔÓ‡ ˙i�Ú ÔÈ�ÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿«¬ƒ«»≈ƒ¿…∆ƒ¿∆«ƒ¿ƒ
מלך אלוקינו ה' אתה "ברוך הברכות, תוכן והתגלות המשכת את לפעול היינו

בגילוי שיאיר בעצמו הקדושֿברוךֿהוא 'אתה'', את להמשיך היינו העולם",

("מלך עצמו בעולם שיאיר ועד ("אלוקינו") אלקים בשם והן הוי' בשם הן

‰Lc˜nהעולם") ˙È··e¿≈«ƒ¿»
ÔÂÈk ,‰ÊÏ eÎ¯ˆ‰ ‡Ï…À¿¿¿∆≈»
Ba ‰È‰ B�È�Ú ÌˆÚ „vnL∆ƒ«∆∆ƒ¿»»»

,Èel‚a „eÁi‰'ה ואחדות «ƒ¿ƒ
בו היו בעולם אלוקות וגילוי

ענינו עצם מצד ∆∆e‰fLתמיד
·È˙k Lc˜n‰ ˙È·aL38 ∆¿≈«ƒ¿»¿ƒ
ÌÈ„È '· ,EÈ„È e��Bk39, ¿»∆»«ƒ

ביד שנברא כולו לעולם בניגוד

"אף ככתוב כביכול, ה', של אחת

טפחה וימיני ארץ ייסדה ידי

בשתי נבנה המקדש בית שמים",

בעוד כי כביכול, ה', של ידיו

ומסתיר מעלים בכללו שהעולם

המקדש בבית האלוקי, האור על

אלוקות גילוי ביתÔz�Âהיה ¿ƒ»
זה בפסוק נזכר ≈ÔÈaהמקדש

˙Bi˙B‡ ÈzL40,שמות שתי ¿≈ƒ
לשבתך "מכון שנאמר קדושים

כוננו אד' מקדש הוי' פעלת

בין נתון שה"מקדש" הרי ידיך"

Â‡„'השמותשני 'ÈÂ‰'וזאת ¬»»¿«
בו שוכנת שהאלוקות משום

בגלוי.

‰Ê „eÁÈ ,‰p‰Â'ואד הוי' ¿ƒ≈ƒ∆
לעיל, המבואר ואלקים, והוי'

„enÏ È„ÈŒÏÚ ÌÈÏÚBt¬ƒ«¿≈ƒ
,˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰«»¿ƒ«ƒ¿
‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÏÎaL∆¿»ƒ¿»ƒ¿»
ÔÙ‡a „eÁi‰ ÔÈ�Ú ‰NÚ�«¬∆ƒ¿««ƒ¿…∆

,ÈË¯tלהלן,כפי שיתבאר ¿»ƒ
È¯˜e‡e‰ ÚÓLŒ˙‡È¯wL e‰ÊÂ .„eÁi‰ ˙eÏÏk ‡e‰ ÚÓLŒ˙‡ ¿ƒ«¿«¿»«ƒ¿∆∆¿ƒ«¿«

˙eÏÏk ‡e‰ ÚÓLŒ˙‡È¯˜aL ÔÂÈk ,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ïk ˙eÏÏk¿»»«»ƒ¿≈»∆ƒ¿ƒ«¿«¿»
,„eÁi‰ ÔÈ�Úלעיל È„ÈŒÏÚבהרחבהכמבואר ‰NÚ� ‡e‰ ˙Bˆn·e ƒ¿««ƒ«ƒ¿«¬∆«¿≈

ÈË¯t „eÁÈ ‰ÂˆÓ Ïkלגבי ככלל היא למצוות ביחס שמע קריאת ולכן »ƒ¿»ƒ¿»ƒ
הפרט.

„eÁi‰ ÏÚÙÏ ¯LÙ‡ CÈ‡ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú Ì�Ó‡ הוי'של‰) »¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ≈∆¿»ƒ¿…«ƒ
לעיל, כמבואר ÓÏL·c‡ואלקים, ,˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚלהבנה ניתן כלומר «¿≈«ƒ¿¿ƒ¿»»

‰‚O‰Â ‰�·‰ d�È�ÚL ‰¯Bzaהתורה דברי ÔÈ�Úשל ‡e‰L «»∆ƒ¿»»¬»»¿«»»∆ƒ¿»
,„eÁi‰ d„ÈŒÏÚ ÏÚÙÏ ¯LÙ‡ ,È�Áe¯בענינים עיסוק כיצד ומובן »ƒ∆¿»ƒ¿…«»»«ƒ

רוחניים דברים על השפעה לו יש ÌÈ¯·„aרוחניים Ì‰L ˙Bˆn‰ Ï·‡¬»«ƒ¿∆≈ƒ¿»ƒ
,˙B··l‰ ˙·BÁc ˙Bˆn‰ ÌbL Úe„iÎÂ) ÌÈiÓLb'ה אהבת כמו «¿ƒƒ¿«»«∆««ƒ¿¿««¿»

בלב התחושה שעיקרם ה' ויראת

הוא הללו המצוות קיום כן ואם

ובאמצעות גשמיות בפעולות לא

גשמיים Ôkחפצים Ìb Ì‰≈«≈
ÈÓLb‰ ·Ï ¯N·aƒ¿«≈««¿ƒ

‡˜Âc41המצוות שגם ונמצא «¿»
למעשה קשורות ה'רוחניות'

‡LÙ¯בגשמיות), CÈ‡≈∆¿»
„eÁi‰ eÏÚÙÈ Ì„ÈŒÏÚL∆«»»ƒ¿¬«ƒ
פעולה השפעת של טיבה ומה

רוחניים עניינים על גשמית

ÌÈc˜‰aנעלים?. Ô·eÈÂ¿»¿«¿ƒ
ÔBLl‰ ˜eicהגמרא בדברי ƒ«»

גדול" "תלמוד האם הדיון לגבי

מעשה על עדיף התורה (לימוד

גדול" "מעשה או המצוות)

לימוד על עדיף המצוות (מעשה

דווקא נקטו וחז"ל התורה)

ÏÂ‡בלשון ,ÏB„b ‰NÚÓ«¬∆»¿…
‰¯B‡ÎÏc ,˙BÏB„b ˙BˆÓƒ¿¿¿ƒ¿»

¯ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰לו היה ¬»≈¿≈«
ÏB„b‰לומר ‰¯Bz ÔBLl‰«»»¿»

‰nÏÂ ,˙BÏB„b ˙BˆÓ B‡ƒ¿¿¿»»
„eÓÏz ÔBLl‰ ¯ÓB‡≈«»«¿
,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â .‰NÚÓe«¬∆¿»ƒ¿»
ÔBLlÓ ‡e‰ ‰NÚÓc¿«¬∆ƒ¿
Ëb BÓÎe ,‰iÙk¿ƒ»¿≈

‰OÚn‰42,בכפיה שניתן גט «¿À∆
ÏÚ ÔÈOÚÓ ÔÎÂ¿≈¿«ƒ«

‰˜„v‰43,ומחייבים כופין «¿»»
לא האנשים אם גם צדקה לתת

לתת ÏB„b,מעונינים ‰NÚÓ ÔBLl‰ e‰ÊÂבעשיה שמדובר ללמדנו כדי ¿∆«»«¬∆»
ועושה האישיים רצונותיו ואת יצרו את כופה שהאדם זה במובן כפיה בה שיש

ה' רצון ‰Âˆn‰את „vÓ ‡Ï) ‡È‰ ˙Bˆn‰ ˙ÏÚÓ ¯wÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ««¬««ƒ¿ƒ…ƒ««ƒ¿»
,dÓˆÚ,"גדולות "מצות בלשון חז"ל נקטו לא vÓ„ולכן (Ì‡ Èk «¿»ƒƒƒ«

‰Âˆn‰ ˙BNÚÏ BÓˆÚ ˙‡ ÁÈ¯ÎÓe ‰ÙBkL ,‰ÂˆnaL ‰iÙk‰«¿ƒ»∆«ƒ¿»∆∆«¿ƒ«∆«¿«¬«ƒ¿»
˙eÏÏk ,‰˜„v‰ ˙�È˙�a BÓÎe ,CÎa B�Bˆ¯ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿¿»¿ƒ¿ƒ««¿»»¿»

˙Bˆn‰44,זכרונם רבותינו שהפליגו ..." לז): (פרק בתניא הזקן רבנו כלשון «ƒ¿
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ויגיעת נפׁש ּביגיעת עליהם ׁשּנתיּגע מעֹותיו לּתן ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָעצמֹו
הרי מּכלֿמקֹום עליהם, נתיּגע לא ּכאׁשר וגם ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבׂשר,

נפׁשֹו חּיי לקנֹות יכֹול היה אּלּו ואףֿעלּֿפיֿכן45ּבמעֹות , ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָ
ׁשפלים רּוח להחיֹות לעני יׁשנֹו45נֹותנם ועלּֿדרֿזה , ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָ

האדם ׁשּכאׁשר ּבזה, והענין הּמצֹות. ּבכל הּכפּיה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָענין
ה', רצֹון מּפני ּבנפׁשֹו וצמצּום הרצֹון ּבּטּול ְְְְְְִִִֵֶַָָעֹוׂשה
ּובּטּול צמצּום ּבחינת למעלה ּגם ּפֹועל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָעלֿידיֿזה
ואלקים, ּדהוי' הּיחּוד להיֹות ׁשּימׁש ּכביכֹול, ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻהרצֹון
אֹור עם ּוליחדֹו הּסֹובב אֹור את להמׁשי ְְְְְֲִִֵֶַַַַוהינּו,
ּוכמֹו הּמצֹות, קּיּום עלֿידי ׁשּנפעל מה ׁשּזהּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּממּלא,

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּתרּומה, ׁשעל46ֿמצות ּתרּומה, לי ויקחּו ְְְְְְִִִֶֶַַָָָ
ענין ׁשהּוא למעלה, הּתרּומה ענין ּגם ּפֹועל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָידיֿזה

הּמל אלקי ׁשּבזה47ארֹוממ הּפרּוׁשים ּבב' ,48, ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
לבחינת הּמל אלקי ּבחינת לרֹומם ּפֹועל ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּבּתחּלה
הרֹוממּות המׁשכת ּפֹועל ואחרּֿכ ּדכתר, ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָהרֹוממּות
ענין עלֿידי הּוא זה וכל .הּמל אלקי לבחינת ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּדכתר
ּבאֹור מּגיע ׁשעלֿידיֿזה ׁשּבּמצֹות, והּבּטּול ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּכפּיה

להמׁשי ּופֹועל מהעֹולמֹות, ׁשּלמעלה ּוליחדֹוהּסֹובב כֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָ
וזהּו ואלקים. הוי' יחּוד ענין ׁשהּוא הּממּלא, אֹור ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹעם
לפי ּבקריאתֿׁשמע, נעׂשה הּיחּוד ענין ׁשּכללּות ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָהּטעם
למסר נפׁש', ּד'מסירּות הּבּטּול ענין הּוא ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַֹׁשּקריאתֿׁשמע
ׁשהעּקר הּמצֹות, ּבכל הּוא ועלּֿדרֿזה ּבאחד, ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָנפׁשֹו
הּיחּוד. ּפֹועלים ועלֿידיֿזה ׁשּבהם, והּבּטּול הּכפּיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָהּוא
הּמצֹות, ּכל ּכללּות ענין הּוא ׁשּקריאתֿׁשמע ּכן ּגם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָוזהּו
ּגם וכן ּכללי, ּבּטּול הּוא ּדקריאתֿׁשמע ׁשהּבּטּול ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָלפי
הּנה ּובּמצֹות ּכללי, יחּוד הּוא ׁשּבקריאתֿׁשמע ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָהּיחּוד
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ויגיעת נפׁש ּביגיעת עליהם ׁשּנתיּגע מעֹותיו לּתן ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָעצמֹו
הרי מּכלֿמקֹום עליהם, נתיּגע לא ּכאׁשר וגם ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבׂשר,

נפׁשֹו חּיי לקנֹות יכֹול היה אּלּו ואףֿעלּֿפיֿכן45ּבמעֹות , ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָ
ׁשפלים רּוח להחיֹות לעני יׁשנֹו45נֹותנם ועלּֿדרֿזה , ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָ

האדם ׁשּכאׁשר ּבזה, והענין הּמצֹות. ּבכל הּכפּיה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָענין
ה', רצֹון מּפני ּבנפׁשֹו וצמצּום הרצֹון ּבּטּול ְְְְְְִִִֵֶַָָעֹוׂשה
ּובּטּול צמצּום ּבחינת למעלה ּגם ּפֹועל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָעלֿידיֿזה
ואלקים, ּדהוי' הּיחּוד להיֹות ׁשּימׁש ּכביכֹול, ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻהרצֹון
אֹור עם ּוליחדֹו הּסֹובב אֹור את להמׁשי ְְְְְֲִִֵֶַַַַוהינּו,
ּוכמֹו הּמצֹות, קּיּום עלֿידי ׁשּנפעל מה ׁשּזהּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּממּלא,

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּתרּומה, ׁשעל46ֿמצות ּתרּומה, לי ויקחּו ְְְְְְִִִֶֶַַָָָ
ענין ׁשהּוא למעלה, הּתרּומה ענין ּגם ּפֹועל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָידיֿזה

הּמל אלקי ׁשּבזה47ארֹוממ הּפרּוׁשים ּבב' ,48, ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
לבחינת הּמל אלקי ּבחינת לרֹומם ּפֹועל ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּבּתחּלה
הרֹוממּות המׁשכת ּפֹועל ואחרּֿכ ּדכתר, ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָהרֹוממּות
ענין עלֿידי הּוא זה וכל .הּמל אלקי לבחינת ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּדכתר
ּבאֹור מּגיע ׁשעלֿידיֿזה ׁשּבּמצֹות, והּבּטּול ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּכפּיה

להמׁשי ּופֹועל מהעֹולמֹות, ׁשּלמעלה ּוליחדֹוהּסֹובב כֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָ
וזהּו ואלקים. הוי' יחּוד ענין ׁשהּוא הּממּלא, אֹור ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹעם
לפי ּבקריאתֿׁשמע, נעׂשה הּיחּוד ענין ׁשּכללּות ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָהּטעם
למסר נפׁש', ּד'מסירּות הּבּטּול ענין הּוא ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַֹׁשּקריאתֿׁשמע
ׁשהעּקר הּמצֹות, ּבכל הּוא ועלּֿדרֿזה ּבאחד, ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָנפׁשֹו
הּיחּוד. ּפֹועלים ועלֿידיֿזה ׁשּבהם, והּבּטּול הּכפּיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָהּוא
הּמצֹות, ּכל ּכללּות ענין הּוא ׁשּקריאתֿׁשמע ּכן ּגם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָוזהּו
ּגם וכן ּכללי, ּבּטּול הּוא ּדקריאתֿׁשמע ׁשהּבּטּול ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָלפי
הּנה ּובּמצֹות ּכללי, יחּוד הּוא ׁשּבקריאתֿׁשמע ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָהּיחּוד
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טו.45) נז, ב.46)ישעי' כה, א.47)תרומה קמה, ואילך.48)תהלים ג מ, מקץ תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ובכל המצות כל כנגד ששקולה ואמרו הצדקה במעלת מאד במאד לברכה

לקרוא הלשון הרגל היה כך כי סתם, מצוה בשם נקראת היא ירושלמי תלמוד

כולנה", על ועולה מעשיות המצות עיקר שהיא מפני סתם מצוה בשם צדקה

ÔzÏ BÓˆÚ ˙‡ ‰ÙBkLאת לצדקה Ì‰ÈÏÚלתת ÚbÈ˙pL ÂÈ˙BÚÓ ∆∆∆«¿ƒ≈»»∆ƒ¿««¬≈∆
˙ÚÈ‚ÈÂ LÙ� ˙ÚÈ‚Èaƒƒ«∆∆ƒƒ«

,¯Naהרבה שהתאמץ ולמרות »»
הוא הכסף, את להשיג כדי

לתת עצמו את וכופה מכריח

לצדקה Ï‡אותו ¯L‡k Ì‚Â¿««¬∆…
,Ì‰ÈÏÚ ÚbÈ˙�לכאורה ואם ƒ¿««¬≈∆

בעיניו יקר פחות הזה הכסף

עליו לוותר קל «ŒÏkÓƒויותר
ÌB˜Óכי בכפיה צורך יש עדיין »

el‡ ˙BÚÓa È¯‰נותן שהוא ¬≈¿»≈
B�˜Ï˙לצדקה ÏBÎÈ ‰È‰»»»ƒ¿

BLÙ� ÈiÁ45ŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â , «≈«¿¿««ƒ
˙BÈÁ‰Ï È�ÚÏ Ì�˙B� ÔÎ≈¿»∆»ƒ¿«¬

ÌÈÏÙL Áe¯45,שבכל כך «¿»ƒ
כפיהמקר של מימד בצדקה יש ה

היצר על והתגברות עצמית

ÔÈ�Ú B�LÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆∆¿ƒ¿«
.˙Bˆn‰ ÏÎa ‰iÙk‰«¿ƒ»¿»«ƒ¿

,‰Êa ÔÈ�Ú‰Âהחשיבות ¿»ƒ¿»»∆
מתוך המצוות קיום של הגדולה

וכפיית האישי הרצון על ויתור

היא האדם של הטבעית הנטיה

NBÚ‰כיון Ì„‡‰ ¯L‡kL∆«¬∆»»»∆
ÔBˆ¯‰ Ïehaשלו האישי ƒ»»

BLÙ�a ÌeˆÓˆÂמגביל ¿ƒ¿¿«¿
הנטיות השפעת את ומצמצם

שלו הפרטיות ≈¿È�tÓƒהנפשיות
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,'‰ ÔBˆ¿̄«¿≈∆
˙�ÈÁa ‰ÏÚÓÏ Ìb ÏÚBt≈«¿«¿»¿ƒ«
ÔBˆ¯‰ Ïeh·e ÌeˆÓƒ̂¿ƒ»»

מצדÏBÎÈ·k,העליון כי שאף ƒ¿»
מזה זה ושונים נבדלים הממלא ואור הסובב אור העליון »¿CLÓiL∆Àהרצון

זאת ‡˙בכל CÈLÓ‰Ï ,e�È‰Â ,ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰c „eÁi‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒ«¬»»∆¡…ƒ¿«¿¿«¿ƒ∆
B„ÁÈÏe ··Bq‰ ¯B‡אחד Ó‰להיות e‰fL ,‡lÓn‰ ¯B‡ ÌÚ «≈¿«¬ƒ«¿«≈∆∆«

,‰Óe¯z ˙ÂˆÓ BÓÎe ,˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ÏÚÙpLתרומות לתת ∆ƒ¿»«¿≈ƒ«ƒ¿¿ƒ¿«¿»
המשכן לבנין וכו' וכסף e˙kL·זהב BÓk46,‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂויש ¿∆»¿ƒ¿ƒ¿»

דיוק את פועליםלפרש הללו התרומות ידי שעל במשמעות הכתוב לשון

כביכול, למעלה, ורוממות עליה ÔÈ�Úתוספת Ìb ÏÚBt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆≈«ƒ¿«
ÔÈ�Ú ‡e‰L ,‰ÏÚÓÏ ‰Óe¯z‰הפנימית הפסוקהמשמעות של «¿»¿«¿»∆ƒ¿«

CÏn‰ È˜Ï‡ EÓÓB¯‡47‰ÊaL ÌÈLe¯t‰ '·a בתורת,48, ¬ƒ¿¡…««∆∆¿«≈ƒ∆»∆
- אחד פירוש ‡È˜Ïהחסידות, ˙�ÈÁa ÌÓB¯Ï ÏÚBt ‰lÁzaL∆«¿ƒ»≈¿≈¿ƒ«¡…«

CÏn‰המלכות לבחינת שירדה כפי ‰¯eÓÓB˙האלוקות ˙�ÈÁ·Ï «∆∆ƒ¿ƒ«»¿
¯˙Îcכל חיבורשמעל היינו העולמות, על ומתנשא ורם הספירות עשר ¿∆∆

העלאה בדרך ומטה מעלה

למעלה «»»¿CkŒ¯Á‡Âמלמטה
- שני ‰ÎLÓ˙פירוש ÏÚBt≈«¿»«

˙�ÈÁ·Ï ¯˙Îc ˙eÓÓB¯‰»¿¿∆∆ƒ¿ƒ«
CÏn‰ È˜Ï‡המשכה בדרך ¡…««∆∆

למטה. Ê‰מלמעלה ÏÎÂ¿»∆
האלוקות של והיחוד החיבור

עם מעולמות שלמעלה בדרגות

בעולמות המלובשות הדרגות

‰iÙk‰ ÔÈ�Ú È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈ƒ¿««¿ƒ»
,˙BˆnaL Ïeha‰Âכאשר ¿«ƒ∆«ƒ¿

כופה האישיהאדם רצונו את

ואת שלו הרצונות את ומבטל

ה' רצון לגבי שלו המציאות

ÚÈbÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚLמתקרב ∆«¿≈∆«ƒ«
‰Bq··ו'נוגע' ¯B‡a»«≈

,˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»»
BÎÈLÓ‰Ï ÏÚBÙeמלמעלה ≈¿«¿ƒ

אחדB„ÁÈÏeלמטה לעשותו ¿«¬
‡e‰L ,‡lÓn‰ ¯B‡ ÌÚƒ«¿«≈∆
ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ „eÁÈ ÔÈ�Úƒ¿«ƒ¬»»∆¡…ƒ
באריכות. לעיל שנתבאר כפי

ÔÈ�Ú ˙eÏÏkL ÌÚh‰ e‰ÊÂ¿∆«««∆¿»ƒ¿«
„eÁi‰המצוות ידי על שנפעל «ƒ
Œ˙‡È¯˜aבפרטיות ‰NÚ�«¬∆ƒ¿ƒ«
ÚÓL,כללי ÈÙÏבאופן ¿«¿ƒ

ÔÈ�Ú ‡e‰ ÚÓLŒ˙‡È¯wL∆¿ƒ«¿«ƒ¿«
,'LÙ� ˙e¯ÈÒÓ'c Ïeha‰«ƒƒ¿ƒ∆∆
,„Á‡a BLÙ� ¯ÒÓÏƒ¿…«¿¿∆»
פסוקי על חז"ל בדברי כמבואר

צריכה ה' שאהבת שמע קריאת

בה' יאמין שאם במצב חלילה נמצא אדם אם אפילו נפשך", "בכל להיות

נפשו את ויטלו בחייו כך על ישלם אותו ÏÎaויאהב ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿»
,˙Bˆn‰אבל כמשמעו פשוטו נפש במסירות דווקא כרוך לא קיומם שאמנם «ƒ¿

נפש מסירות מעין יש המצוות Ïeha‰Âבכל ‰iÙk‰ ‡e‰ ¯wÚ‰L∆»ƒ»«¿ƒ»¿«ƒ
Ôk Ìb e‰ÊÂ .„eÁi‰ ÌÈÏÚBt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,Ì‰aLלנזכר הטעם ∆»∆¿«¿≈∆¬ƒ«ƒ¿∆«≈

הבאים) בפרקים וכן ב, (בפרק Úלעיל ‡e‰ ÚÓLŒ˙‡È¯wL˙eÏÏk ÔÈ� ∆¿ƒ«¿«ƒ¿«¿»
Ïeha‰L ÈÙÏ ,˙Bˆn‰ Ïk'ה רצון אל האדם ÚÓLŒ˙‡È¯˜cשל »«ƒ¿¿ƒ∆«ƒƒ¿ƒ«¿«

„eÁi‰ Ìb ÔÎÂ ,ÈÏÏk Ïeha ‡e‰ואלוקים הוי' Œ˙‡È¯˜aLשל ƒ¿»ƒ¿≈««ƒ∆ƒ¿ƒ«
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dabpeיד dpetve dncwe dni zvxte

ׁשּבּמצוה הּפרטי ּבענין ּכפּיה יׁש ּומצוה מצוה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָּבכל
ּפרטי. יחּוד ּכן ּגם ּפֹועל ועלֿידיֿזה ְְְִִִֵֵֵֶַַַָההיא,

יהיהp‰Â‰ו) ּבגּלּוי הּיחּוד ענין ׁשעּקר לעיל נתּבאר ¿ƒ≈ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָ
עלֿידי נעׂשה הּיחּוד ענין ׁשעּקר וכיון ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלעתיד,
מעׂשה יהיה לעתיד הּנה לכן הּמצֹות, ׁשּבקּיּום ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּכפּיה

רק49ּגדֹול היא ּגדֹול ׁשּתלמּוד ׁשההכרעה וכּידּוע , ְְְִֶֶַַַַַַָָָָָ
מעלת ּגדלה ההׁשּתלׁשלּות ענין ׁשּמּצד ּכיון ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָעכׁשו,
ּבגׁשמּיּות, הן ׁשהּמצֹות לפי הּמעׂשה, על ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַהּתלמּוד
המׁשכת ׁשּתהיה לעתיד אבל (ּכּנ"ל), ּברּוחנּיּות ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָוהּתֹורה
מעׂשה יהיה אזי מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה הּסֹובב ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָאֹור
עלֿידי הּוא הּסֹובב אֹור המׁשכת ׁשעּקר לפי ְְְִִֵֵֶַַַַַָָּגדֹול,
ּבפרׁשה ּׁשּנאמר מה יּובן ועלּֿפיֿזה ּדוקא. ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּמעׂשה
לפי ולּמדּתם, ואחרּֿכ ּוקׁשרּתם ּדקריאתֿׁשמע ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָׁשנּיה
ותכלית עּקר אֹודֹות קאי ּדקריאתֿׁשמע ׁשנּיה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשּבפרׁשה
ׁשעליו ּומּצב הּמעמד לאחרי לעתיד, ׁשּיהיה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּכּונה

ּבאה50נאמר ׁשּלאחריֿזה גֹו', וסרּתם גֹו' לכם הּׁשמרּו ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּתׁשּובה, הוי'51עבֹודת את מּׁשם ּובּקׁשּתם ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָ

נפׁש ּובכל לבב ּבכל תדרׁשּנּו ּכי ּומצאת ְְְְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָָֹאלקי
ּוב לבב קריאתֿׁשמע),(ּדבכל ענין הּוא נפׁש כל ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָ

הּגאּולה ּבאה הּתׁשּובה ּבפרׁשה52ועלֿידי נאמר ולכן . ְְְְְְֱֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
ולּמדּתם, ואחרּֿכ ּתחּלה ּוקׁשרּתם ּדקריאתֿׁשמע ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָׁשנּיה
ּׁשּכתּוב מה ּכן ּגם וזהּו ּגדֹול. מעׂשה יהיה ׁשּלעתיד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלפי
ענין עּקר ׁשּכל לפי ּדוקא, ּתפּלין מצות ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָּוקׁשרּתם,
זה וענין ּבגּלּוי, יהיה ׁשהּיחּוד לפעל הּוא ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָֹקריאתֿׁשמע
ׁשהּוא ּגׁשמי מּקלף הם ׁשהּתפּלין ּתפּלין, ּבמצות ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָֻמרּמז
אחד, הוי' ּכֹותבים זה קלף ועל מחי, הּנעׂשה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּדֹומם
הּתֹורה ּכל והקׁשה מאחד. נעׂשה עצמֹו ׁשהּגׁשמי ְְְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָֻֻוהינּו
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(49.5 שבהערה לדודי אני וד"ה ושננתם טז.50)ד"ה יא, כט.51)עקב ד, ה"ה.52)ואתחנן פ"ז תשובה הל' רמב"ם ראה
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‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÏÎa ‰p‰ ˙Bˆn·e ,ÈÏÏk „eÁÈ ‡e‰ ÚÓL¿«ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿»ƒ¿»
,‡È‰‰ ‰ÂˆnaL ÈË¯t‰ ÔÈ�Úa ‰iÙk LÈמצוה לאותה המיוחד ≈¿ƒ»»ƒ¿»«¿»ƒ∆«ƒ¿»«ƒ

המצוות משאר ÈË¯tושונה „eÁÈ Ôk Ìb ÏÚBt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆≈«≈ƒ¿»ƒ
של הפנימי והענין לתוכן בהתאם באלוקות, מסוימות פרטיות בבחינות

בפרט. זו מצוה

ÏÈÚÏ ¯‡a˙� ‰p‰Â (Â¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈
ד' ‰eÁi„בפרק ÔÈ�Ú ¯wÚL∆ƒ«ƒ¿««ƒ

,„È˙ÚÏ ‰È‰È Èel‚aבימות ¿ƒƒ¿∆∆»ƒ
אחד "הוי' יהיה כאשר המשיח

אחד" wÚL¯ושמו ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ«
ŒÏÚ ‰NÚ� „eÁi‰ ÔÈ�Úƒ¿««ƒ«¬∆«

‰iÙk‰ È„Èוהביטול העצמית ¿≈«¿ƒ»
ÔÎÏ ,˙Bˆn‰ Ìei˜aL∆¿ƒ«ƒ¿»≈

‰p‰בדיון שהמסקנה למרות ƒ≈
או גדול" "תלמוד האם בגמרא

ש"תלמוד היא גדול" "מעשה

הרי È‰È‰גדול" „È˙ÚÏ∆»ƒƒ¿∆
ÏB„b ‰NÚÓ49Úe„iÎÂ , «¬∆»¿«»«

„eÓÏzL ‰Ú¯Î‰‰L∆««¿»»∆«¿
,ÂLÎÚ ˜¯ ‡È‰ ÏB„bבזמן »ƒ««¿»

ÔÈ�Úהגלות „vnL ÔÂÈk≈»∆ƒ«ƒ¿«
˙eÏLÏzL‰‰הסדר לפי «ƒ¿«¿¿

ירידת של וההדרגתי הרגיל

האלוקי האור והשתלשלות

לדרגה ÏÚÓ˙מדרגה ‰Ï„b»¿»«¬«
,‰NÚn‰ ÏÚ „eÓÏz‰««¿«««¬∆
Ô‰ ˙Bˆn‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«ƒ¿≈
‰¯Bz‰Â ,˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿«»

,(Ï"pk) ˙ei�Áe¯aוהרי ¿»ƒ««
מהגשמיות נעלית יותר הרוחניות

האור על ומסתירה המעלימה

È˙ÚÏ„האלוקי Ï·‡¬»∆»ƒ
˙ÎLÓ‰ ‰È‰zLוהתגלות ∆ƒ¿∆«¿»«

‰ÏÚÓlL ··Bq‰ ¯B‡«≈∆¿«¿»
,˙eÏLÏzL‰Óשהאור כך ≈ƒ¿«¿¿

גם יאיר מעולמות שלמעלה

ואפילו העולמות גדרי בתוך

הגשמי הזה ‰ÎLÓ˙בעולם ¯wÚL ÈÙÏ ,ÏB„b ‰NÚÓ ‰È‰È ÈÊ‡¬«ƒ¿∆«¬∆»¿ƒ∆ƒ««¿»«
··Bq‰ ¯B‡בעולם שלו וההתגלות למטה È„ÈŒÏÚמלמעלה ‡e‰ «≈«¿≈

.‡˜Âc ‰NÚn‰««¬∆«¿»
ÚÓLŒ˙‡È¯˜c ‰i�L ‰L¯Ùa ¯Ó‡pM ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆∆¡«¿»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿«

Ìz¯L˜eתחילה המצוות Ìz„nÏÂ,מעשה CkŒ¯Á‡Âהתורה לימוד ¿«¿∆¿««»¿ƒ«¿∆
כך ואחר תלמוד – "ושננתם" תחילה נאמר שבה ראשונה מפרשה (בשונה

ב) בפרק לעיל כמבואר "מעשה", – i�L‰"וקשרתם ‰L¯ÙaL ÈÙÏ¿ƒ∆¿»»»¿ƒ»
È‡˜ ÚÓLŒ˙‡È¯˜cמדבר ‰ek�‰הכתוב ˙ÈÏÎ˙Â ¯wÚ ˙B„B‡ ƒ¿ƒ«¿«»≈ƒ»¿«¿ƒ««»»

¯Ó‡� ÂÈÏÚL ·vÓe „ÓÚn‰ È¯Á‡Ï ,„È˙ÚÏ ‰È‰iL50e¯ÓM‰ ∆ƒ¿∆∆»ƒ¿«¬≈««¬»«»∆»»∆¡«ƒ»¿
‰ÊŒÈ¯Á‡lL ,'B‚ Ìz¯ÒÂ 'B‚ ÌÎÏ'ה רצון על העבירה a‡‰לאחר »∆¿«¿∆∆¿«¬≈∆»»

BÓk ,‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»¿
·e˙kL51עבודת לגבי ∆»
ÌMÓהתשובה ÌzLw·eƒ«¿∆ƒ»

האדם שאליו הנחות מהמקום

החטאים עקב ‰ÈÂ'יורד ˙‡∆¬»»
Èk ˙‡ˆÓe EÈ˜Ï‡¡…∆»»»ƒ
ÏÎ·e E··Ï ÏÎa epL¯„ƒ̇¿¿∆¿»¿»¿¿»
ÏÎ·e E··Ï ÏÎ·c) ELÙ�«¿∆ƒ¿»¿»¿¿»

ELÙ�כאן ÔÈ�Úהאמור ‡e‰ «¿∆ƒ¿«
ובכל לבבך "בכל לענין זהה

של »¿»ÚÓLŒ˙‡È¯¿̃ƒ),נפשך"
‰‡a ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¿»»»

‰Ïe‡b‰52מהמצב ועוברים «¿»
החטא ידי על שנגרם הנחות

ימות של נעלה הכי למצב

�‡Ó¯המשיח. ÔÎÏÂ¿»≈∆¡«
Œ˙‡È¯˜c ‰i�L ‰L¯Ùa¿»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ«

Ìz¯L˜e ÚÓLמעשה ¿«¿«¿∆
CkŒ¯Á‡Â ‰lÁz¿ƒ»¿««»

,Ìz„nÏÂ,תלמודÈÙÏ ¿ƒ«¿∆¿ƒ
‰NÚÓ ‰È‰È „È˙ÚlL∆∆»ƒƒ¿∆«¬∆
‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ .ÏB„b»¿∆«≈«

·e˙kMהמצוות כל מבין ∆»
פועל מהן אחת שכל תהפרטיות

באלוקות פרטי יחוד

ÔÈlÙz ˙ÂˆÓ ,Ìz¯L˜e¿«¿∆ƒ¿«¿ƒƒ
¯wÚ ÏkL ÈÙÏ ,‡˜Âc«¿»¿ƒ∆»ƒ«
‡e‰ ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÔÈ�Úƒ¿«¿ƒ«¿«
‰È‰È „eÁi‰L ÏÚÙÏƒ¿…∆«ƒƒ¿∆

,Èel‚aהגילוי לתכלית ועד ¿ƒ
המשיח, בימות «¿ÔÈ�ÚÂ¿ƒשיהיה

‰Êידי על בגלוי ניכר שהיחוד ∆
שלמעלה האלוקי שהאור

בעולמות ונמשך יורד בגלוימהעולמות בהם ומאיר לידיÊn¯Óעצמם ובא ¿À»
במיוחד e‰L‡ביטוי ÈÓLb ÛÏwÓ Ì‰ ÔÈlÙz‰L ,ÔÈlÙz ˙ÂˆÓa¿ƒ¿«¿ƒƒ∆«¿ƒƒ≈ƒ¿»«¿ƒ∆

,ÈÁÓ ‰NÚp‰ ÌÓBcביותר גשמיים עניינים היינו בהמה, ÏÚÂמעור ≈««¬∆≈«¿«
‰Ê ÛÏ˜בגשמיות נוספת ירידה שהיא דומם ונעשה חי מבחינת שירד לאחר ¿»∆

שסיומוÌÈ·˙Bkעצמה ישראל" "שמע הפסוק e�È‰Âאת ,„Á‡ 'ÈÂ‰ ¿ƒ¬»»∆»¿«¿
„Á‡Ó ‰NÚ� BÓˆÚ ÈÓLb‰L.מהעולם שלמעלה האלוקות עם ∆««¿ƒ«¿«¬∆¿À»
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הּיחּוד לפעל הּמצֹות ּכל ּתכלית ּכן ּגם ׁשּזהּו ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹלתפּלין,
ּובכל ּבכללּות, הּוא ׁשּבקריאתֿׁשמע וכּנ"ל ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָּבגׁשמּיּות,

ּבפרטּיּות. הּוא ְְִִִַָהּמצֹות

מׁשּפחֹותe‰ÊÂז) ּכל ּב ונברכּו גֹו' וקדמה יּמה ּופרצּת ¿∆ְְְְְְְְִִֵַָָָָָָָ
והּוא נפעל, לׁשֹון הּוא ונברכּו ּדהּנה, ְְְְְְְֲִִִֵָָָָהאדמה,
נעׂשה מּכלֿמקֹום, רֹוצים, ׁשאינם ׁשהגם הּכפּיה, ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָענין
הּברכה ענין ּבהם ׁשּפֹועלים נפעל, לׁשֹון ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָונברכּו
הּכפּיה ועלֿידי כּו'. הּניצֹוצֹות ּכל ואסיפת ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָוההמׁשכה
נעׂשה אזי האדמה, מׁשּפחֹות ּכל ּב ונברכּו ְְְְְְְֲֲֲִִִֶַַָָָָלהיֹות
וקדמה ּביּמה ׁשּגם ונגּבה, וצפנה וקדמה יּמה ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָֹּופרצּת
הּבליֿ המׁשכת ׁשהּוא ּופרצּת, יהיה ּבהגּבלה, ׁשהם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָגֹו',
ּבּגאּלה ּבגּלּוי, ואלקים הוי' יחּוד ׁשּיהיה והינּו ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֻּגבּול,

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח עלֿידי ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָהעתידה
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‰L˜‰ÂהושוותהÏk ˙ÈÏÎz Ôk Ìb e‰fL ,ÔÈlÙ˙Ï ‰¯Bz‰ Ïk ¿À¿»»«»ƒ¿ƒƒ∆∆«≈«¿ƒ»
˙Bˆn‰תפילין מצוות רק eiÓL‚a˙,ולא „eÁi‰ ÏÚÙÏאת לגלות «ƒ¿ƒ¿…«ƒ¿«¿ƒ

הגשמי העולם בתוך ה' אחדות ואת ÚÓLŒ˙‡È¯˜aLהאלוקות Ï"pÎÂ¿««∆ƒ¿ƒ«¿«
.˙eiË¯Ùa ‡e‰ ˙Bˆn‰ ÏÎ·e ,˙eÏÏÎa ‡e‰ƒ¿»¿»«ƒ¿ƒ¿»ƒ

‰nÈ zˆ¯Ùe e‰ÊÂ (Ê¿∆»«¿»»»
Ïk Ea eÎ¯·�Â 'B‚ ‰Ó„˜Â»≈¿»¿ƒ¿¿¿»
,‰p‰c ,‰Ó„‡‰ ˙BÁtLÓƒ¿¿»¬»»¿ƒ≈
,ÏÚÙ� ÔBLÏ ‡e‰ eÎ¯·�Â¿ƒ¿¿¿ƒ¿»
נברכים שיהיו נאמר כאילו

‰iÙk‰,מעצמם ÔÈ�Ú ‡e‰Â¿ƒ¿««¿ƒ»
,ÌÈˆB¯ Ì�È‡L Ì‚‰L∆¬«∆≈»ƒ
‰NÚ� ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¬∆
,ÏÚÙ� ÔBLÏ eÎ¯·�Â¿ƒ¿¿¿ƒ¿»

Ì‰a ÌÈÏÚBtLבאומות ∆¬ƒ»∆
‰Î¯a‰העולם ÔÈ�Úƒ¿««¿»»

‰ÎLÓ‰‰Âעניני של ¿««¿»»
שירדו נעלים הכי האלוקות

מלמעלה למטהויבואו

'eÎ ˙BˆBˆÈp‰ Ïk ˙ÙÈÒ‡Â«¬ƒ«»«ƒ

קדושה של ניצוצות יש ונברא נברא כל שבתוך וחסידות בקבלה כמבואר

למקורם אותם ולהעלות הרע מן הטוב כהבדלת אותם ולהפריד 'לברר' שצריך

לדבר ובמיוחד התורה פי על ראוי שימוש בהם שעושים ידי על בקדושה,

‰iÙk‰מצוה. È„ÈŒÏÚÂ,העולם אומות האדמה", "משפחות של והביטול ¿«¿≈«¿ƒ»
Ïk Ea eÎ¯·�Â ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ¿¿¿»
ÈÊ‡ ,‰Ó„‡‰ ˙BÁtLÓƒ¿¿»¬»»¬«
‰nÈ zˆ¯Ùe ‰NÚ�«¬∆»«¿»»»
,‰a‚�Â ‰�ÙˆÂ ‰Ó„˜Â»≈¿»¿»…»»∆¿»
,'B‚ ‰Ó„˜Â ‰nÈa ÌbL∆«¿»»»≈¿»

העולם רוחות ≈∆Ì‰Lארבע
,‰Ïa‚‰aמארבעת אחד וכל ¿«¿»»

ומוגבלהצדדים ∆¿È‰Èƒ‰מדוד
˙ÎLÓ‰ ‡e‰L ,zˆ¯Ùe»«¿»∆«¿»«
‰È‰iL e�È‰Â ,Ïe·bŒÈÏa‰«¿ƒ¿¿«¿∆ƒ¿∆
,Èel‚a ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ „eÁÈƒ¬»»∆¡…ƒ¿ƒ
גדרי של וביטול 'פריצה' תוך

‰È˙Ú„‰העולם ‰l‡ba«¿À»»¬ƒ»
e�˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈

.LnÓ ·B¯˜a¿»«»
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הּיחּוד לפעל הּמצֹות ּכל ּתכלית ּכן ּגם ׁשּזהּו ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹלתפּלין,
ּובכל ּבכללּות, הּוא ׁשּבקריאתֿׁשמע וכּנ"ל ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָּבגׁשמּיּות,

ּבפרטּיּות. הּוא ְְִִִַָהּמצֹות

מׁשּפחֹותe‰ÊÂז) ּכל ּב ונברכּו גֹו' וקדמה יּמה ּופרצּת ¿∆ְְְְְְְְִִֵַָָָָָָָ
והּוא נפעל, לׁשֹון הּוא ונברכּו ּדהּנה, ְְְְְְְֲִִִֵָָָָהאדמה,
נעׂשה מּכלֿמקֹום, רֹוצים, ׁשאינם ׁשהגם הּכפּיה, ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָענין
הּברכה ענין ּבהם ׁשּפֹועלים נפעל, לׁשֹון ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָונברכּו
הּכפּיה ועלֿידי כּו'. הּניצֹוצֹות ּכל ואסיפת ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָוההמׁשכה
נעׂשה אזי האדמה, מׁשּפחֹות ּכל ּב ונברכּו ְְְְְְְֲֲֲִִִֶַַָָָָלהיֹות
וקדמה ּביּמה ׁשּגם ונגּבה, וצפנה וקדמה יּמה ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָֹּופרצּת
הּבליֿ המׁשכת ׁשהּוא ּופרצּת, יהיה ּבהגּבלה, ׁשהם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָגֹו',
ּבּגאּלה ּבגּלּוי, ואלקים הוי' יחּוד ׁשּיהיה והינּו ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֻּגבּול,

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח עלֿידי ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָהעתידה
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‰Î¯a‰העולם ÔÈ�Úƒ¿««¿»»

‰ÎLÓ‰‰Âעניני של ¿««¿»»
שירדו נעלים הכי האלוקות

מלמעלה למטהויבואו

'eÎ ˙BˆBˆÈp‰ Ïk ˙ÙÈÒ‡Â«¬ƒ«»«ƒ

קדושה של ניצוצות יש ונברא נברא כל שבתוך וחסידות בקבלה כמבואר

למקורם אותם ולהעלות הרע מן הטוב כהבדלת אותם ולהפריד 'לברר' שצריך

לדבר ובמיוחד התורה פי על ראוי שימוש בהם שעושים ידי על בקדושה,

‰iÙk‰מצוה. È„ÈŒÏÚÂ,העולם אומות האדמה", "משפחות של והביטול ¿«¿≈«¿ƒ»
Ïk Ea eÎ¯·�Â ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ¿¿¿»
ÈÊ‡ ,‰Ó„‡‰ ˙BÁtLÓƒ¿¿»¬»»¬«
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,'B‚ ‰Ó„˜Â ‰nÈa ÌbL∆«¿»»»≈¿»

העולם רוחות ≈∆Ì‰Lארבע
,‰Ïa‚‰aמארבעת אחד וכל ¿«¿»»

ומוגבלהצדדים ∆¿È‰Èƒ‰מדוד
˙ÎLÓ‰ ‡e‰L ,zˆ¯Ùe»«¿»∆«¿»«
‰È‰iL e�È‰Â ,Ïe·bŒÈÏa‰«¿ƒ¿¿«¿∆ƒ¿∆
,Èel‚a ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ „eÁÈƒ¬»»∆¡…ƒ¿ƒ
גדרי של וביטול 'פריצה' תוך

‰È˙Ú„‰העולם ‰l‡ba«¿À»»¬ƒ»
e�˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א מנחם אב, ה'תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הפתקא שלו, ובעיקר מה שכותב שהוא בן חסיד חבדי. והרי גם בענינים גשמיים אין 

דבר הולך לאיבוד, על אחת כמה וכמה בענינים רוחניים, ובפרט בהנוגע מאב לבן, שענין ירושת אבות הוא 

עובדא שהכל מודים בה ורואים במוחש, ואצל חסידים לא כל שכן, שיסוד החסידות הוא אהבת ישראל 

ירושת  ואין צריך לומר אהבת חסיד חבדי לבנו שרוצה בכל לבו להנחילו  לכל אחד ואחד מבני ישראל, 

דורות וכל אוצר תכונות הנפש הטובות. הרי מובן שהכל נשתמר יפה בכח על כל פנים, אלא שצריך להוציא 

מן הכח אל הפועל, שבעולמנו עולם המעשה מעשה עיקר, היינו הנהגה בחיי יום יום חדורה אור חסידותי, 

במצוות מעשיות שבין אדם למקום ובין אדם לחברו, שבאמת הא בהא תליא.

וכיון שמשרתו בטח קשורה במדה חשובה של השפעה על מהלך ענינים וגם על אישים, בודאי שיש 

לו אפשרויות גם לזכות את הרבים.

תקותי שיסלח לי על שבמכתבי הראשון לכ' הנני נוגע מיד בענינים אשר לכאורה הם רשות היחיד 

שלו ואיך זה הנני בא להתערב ועוד מעבר לים, אבל מה אעשה ותורת החסידות מדגישה ביחוד דין תורתנו 

 - וערבים  ערבות,  מלשון  ערבים  שלישי'  בה  שעוד  ובהטעמה  בזה,  זה  ערבים  ישראל  שכל  חיים,  תורת 

מעורבים וערבים - מתוקים זה לזה.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות.



טז

.i"gyz'd ,lel` ycegd mikxan ,awr zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה בלתי

"והי'‡ נאמר: השבוע פרשת בהתחלת .awr."תשמעון

ברוחניות. והן בגשמיות הן תחתון, היותר האבר הוא הרגל שברגל. העקב – הוא כפשוטו ד"עקב" הפירוש
ברוחניות. והן בגשמיות הן תחתון, היותר החלק הוא העקב – גופא וברגל

תשמעון" בעקביו דש שאדם קלות המצוות "אם – תשמעון" עקב "והיה רש"י .1ומפרש

בתיבת רש"י מוסיף ומה דש", "שאדם הוא העיקר הרי – "בעקביו" תיבת רש"י כותב מה לשם ולכאורה:
היותר החלק שהוא בעקבו אפילו דש שהאדם קלות מצוות אודות כאן שמדובר – הוא הדיוק אך "בעקביו"?

תחתון.

בזה:· והענין .
מקום להן אין השכל שמצד לטעון יכול שהאדם מצוות ויש מקום. להן יש שכל עלֿפי שגם מצוות יש
האדם דש אלו שמצוות ונמצא, מהשכל. שלמטה הלב הרגש מצד אצלו מקום להן יש אףֿעלֿפיֿכן, אבל אצלו,

בלבו. לא אבל בשכלו,

מצד אלא אינו וקיומן הלב, הרגש מצד גם אלא) השכל, מצד רק (לא אצלו מקום להם שאין מצוות ויש
בלבד עול קבלת מצד דבר שעשיית והיינו, בלבו, והן בראשו הן האדם דש אלו שמצוות ונמצא, עול. קבלת
כאשר הרי דק, רגש ובעל נעלה, שכל בעל שלהיותו בחשבו, אצלו. אּפ") ניט זיך לייגט ("עס מתקבלת ָאינה
קבלת מצד עשיה אבל ולבו; במוחו אנהערן") דאס דארף ("ער בהענין הכרה לו שתהיה צריך תוכני, ענין ַָָישנו

אצלו. מקום לה אין – עול

עול קבלת מצד שאפילו היינו, ובעקבו, ברגלו אפילו אלא ולבו, במוחו רק לא דש שהאדם ענינים יש אך
אצלו: מקום לזה אין

דכיון שבבהמה, עול' וה'קבלת להביטול דומה זה אין – וביטול עול קבלת בעצמו פועל האדם כאשר גם
מציאות ואיןשכללות השכל, וישות הגבלת מתערבים שלו עול' ב'קבלת גם הרי שכל, בעל שהוא אדם, היא ו

בתכליתה. עול קבלת זו

בהמה של מקרן שנעשה בשופר תוקעים – בתכלית וביטול עול קבלת נדרשים שאז – בראשֿהשנה ולכן,
של2דוקא עקב להיותו מכלֿמקום, הביטול, על מורה שעקב אף כי, שבאדם, העקב מספיק ולא ,mc`dאזי ,

דוקא. דבהמה הביטול להיות צריך ולכן בתכלית, אינו הביטול

תשמעון":‚ בעקביו דש שאדם קלות המצוות "אם תשמעון", עקב "והיה וזהו .
להם שאין בעקביו", דש שאדם קלות ב"מצוות גם ד"תשמעון" הענין שיהיה – היא המצוות דקיום התכלית

דבהמה. ביטול בתכלית, הביטול ענין להיות שצריך והיינו, שבאדם, העקב מצד אפילו מקום

ז"ל רבותינו הפסוק3וכמאמר כבהמה".4על עצמן ומשימין בדעת "ערומין – ה'" תושיע ובהמה "אדם

בענין„ הדורות ירידת שנעשית ככל לדור, מדור הרי – בתכלית עול' וה'קבלת הביטול לפעולת ובנוגע .
עול'. ה'קבלת אמיתית לפעול יותר נקל והשכל, הדעת

ומעלים ומבלבל השכל מתערב – אדם" כבני ש"הראשונים בזמן אפילו או כמלאכים", ש"הראשונים בזמן
כחמורים" ש"אנו אלו, בדורותינו אבל הביטול; קלות5על ב"מצוות ה"תשמעון" את לפעול יותר נקל אזי –

בעקביו". דש שאדם

שכתוב מה גם בחסידות6וזהו וכמבואר האדמה", פני על אשר האדם מכל מאד עניו משה שמשה7"והאיש
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חי"ט1) (לקו"ש תשי"א אלול מבה"ח עקב, ש"פ שיחת גם ראה
ואילך). 89 ע'

ובכ"מ.2) א. רמב, התקיעות שער דא"ח) (עם סידור ראה
ב.3) ה, חולין
ז.4) לו, תהלים

וש"נ.5) .157 ע' לעיל וראה ב. קיב, שבת
ג.6) יב, בהעלותך
ע'7) אדר סה"מ בתו"מ הנסמן ואילך. קפז ע' תרמ"ח סה"מ ראה
עז.

i"gyz'd ,lel` ycegd mikxan ,awr zyxt zay zgiy

היה ומזה עול', ב'קבלת מצוות ויקיימו בהשגה, ביותר קטנים שיהיו דמשיחא, דעקבתא הדור את ראה רבינו
יהיה לא הביטול, ענין בעצמו שיפעל ככל שכל', 'בעל אדם כי, – זיך") בא ("אראּפגעפאלן עצמו בעיני ַַַָשפל

כחמורים". ש"אנו דמשיחא, דעקבתא בדרא המעלה היא זה ובענין בתכלית; הביטול

ע "והי' שכתוב במה נכלל זה ענין דמשיחאוגם דעקבתא דרא הימים, שבאחרית "עקב" – תשמעון" –8קב

בעקביו". דש שאדם קלות ב"מצוות ה"תשמעון" את לפעול יותר נקל שאז

עקב‰ "והיה הפסוק על לוי) קדושת (בספרו מבארדיטשוב הצדיק הרב של הפירוש גם ישנו והנה, .ַ
תשמעון":

לשמוע (האפשרות בוראו" רצון "עשיית תשמעון", "אשר הוא: – הדבר" (תכלית) וסוף "העקב – "עקב"
"זה וכו', עולמות ש"י ועולםֿהבא, גןֿעדן המצוה", בעד שכר נותן שהקב"ה "מה כי, ולקיימה), המצוה את
"כמו הבורא", רצון עושה שהאדם מה גופא, "המצוה הוא והשכר התענוג" "עיקר ואילו שבתענוגים", הפחות

התנא המצוה".9שאמר בעד והשכר התענוג הוא מצוה של דגופא מצוה, מצוה שכר

בארוכה בחסידות מבואר זה :10וענין

יתברך. עצמותו את 'לוקחים' המצוות ענין עלֿידי ורק בלבד, הארה רק הם ועולםֿהבא דגןֿעדן הענינים כל

ענין אודות ישראל לבני מצוה הקב"ה כאשר אבל, לבורא. נברא בין קשר ושום ערך שום אין הרי ַבכלל,
עלֿידי ובפרט ביניהם, קשר נעשה בלבד) הציווי שמיעת (עלֿידי גופא עלֿידיֿזה הרי המצוה,ziiyrהמצוות,

"בורא". – מ"נברא" נעשה ועלֿידיֿזה דוקא, בגוף נשמה עלֿידי להיות יכול זה שענין

את אלא) גילויים, רק (לא 'לוקחים' המצוות שעלֿידי כיון – השכר ותכלית סוף ה"עקב", הוא זה וענין
יתברך. ומהותו עצמותו

Â:רש"י פירוש עם קשור – מבארדיטשוב הצדיק הרב של ופירושו .ַ
דש שאדם קלות ה"מצוות קיום עלֿידי זה הרי – יתברך עצמותו שזהו שלמעלה, ה"עקב" את לקבל כדי

בעקביו".

שבאדם, ה"עקב" ציור את ואפילו הלב, הרגש את שכלו, את שלו, ה"ציור" כל את מבטל יהודי כאשר
הגילו עם (לא שקשור הנפש, עצם מתגלה אזי – שבנפש הגילויים כל שמתבטלים אלא)והיינו, שלמעלה, יים

יתברך. עצמותו עם

הבורא: עם הנברא את מחברים שהם ומצוות, נברא, בורא, – הענינים ג' שבכל ה"עקב" וזהו

הכוונה אלא אדם, בציור שהוא כפי העקב לענין הכוונה אין כלומר, שבאדם, העקב – שבנברא ה"עקב" ישנו
הנפש; עצם עם הקשור ב), סעיף (כנ"ל שבאדם העקב מציור גם שלמטה עול' ה'קבלת לענין היא

קלות "מצוות – שבמצוות ה"עקב" וישנו הגילויים; מכל שלמעלה יתברך עצמותו – שלמעלה ה"עקב" ישנו
שלמעלה, העקב עם שבאדם העקב את מחברים שהם בעקביו", דש שאדם

חד" כולא וקודשאֿבריךֿהוא אורייתא "ישראל שנעשים ד"גליא"11ועד מהחילוקים שלמעלה ובאופן ,

בעצם. עצם יחוד אלא ו"סתים",

Êבגמרא שמצינו מה גם יובן עלֿפיֿזה ש"נענו12. עד גדול", "מעשה או גדול" "תלמוד בענין הדעות חילוקי
מעשה": לידי מביא שהתלמוד גדול תלמוד ואמרו כולם

ז"ל רבותינו כמאמר שבהם, עול' וה'קבלת הביטול – הוא ומצוות בתורה העיקרי אדם13הענין יאמר "לא
עלי". גזר שבשמים ואבי אעשה ומה אפשי, אלא כו', איֿאפשי

שכתוב כמו בביטול, להיות צריך התורה לימוד שגם – ב"תלמוד" גם אלא ב"מעשה", רק לא הוא זה 14וענין

בתורתך". לבי פתח ולפעול) לבקש יכול אז (ודוקא תהיה לכל כעפר "ונפשי
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(בשם8) תקד ע' ריש תצא. ס"ע שם פרשתנו. ריש אוה"ת ראה
אוה"מ).
מ"ב.9) פ"ד אבות
תשמ"ט10) (סה"ש תשמ"ט עקב ש"פ משיחות קונטרס גם ראה

וש"נ. ואילך). 641 ע' ח"ב

א.11) עג, זח"ג ראה
וש"נ.12) ב. מ, קידושין
כו.13) כ, קדושים ופרש"י תו"כ
לקו"ת14) וראה א). יז, (ברכות העמידה. בתפלת כו'" נצור "אלקי

ובכ"מ. ואילך. סע"ב טו, במדבר
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היה ומזה עול', ב'קבלת מצוות ויקיימו בהשגה, ביותר קטנים שיהיו דמשיחא, דעקבתא הדור את ראה רבינו
יהיה לא הביטול, ענין בעצמו שיפעל ככל שכל', 'בעל אדם כי, – זיך") בא ("אראּפגעפאלן עצמו בעיני ַַַָשפל

כחמורים". ש"אנו דמשיחא, דעקבתא בדרא המעלה היא זה ובענין בתכלית; הביטול

ע "והי' שכתוב במה נכלל זה ענין דמשיחאוגם דעקבתא דרא הימים, שבאחרית "עקב" – תשמעון" –8קב

בעקביו". דש שאדם קלות ב"מצוות ה"תשמעון" את לפעול יותר נקל שאז

עקב‰ "והיה הפסוק על לוי) קדושת (בספרו מבארדיטשוב הצדיק הרב של הפירוש גם ישנו והנה, .ַ
תשמעון":

לשמוע (האפשרות בוראו" רצון "עשיית תשמעון", "אשר הוא: – הדבר" (תכלית) וסוף "העקב – "עקב"
"זה וכו', עולמות ש"י ועולםֿהבא, גןֿעדן המצוה", בעד שכר נותן שהקב"ה "מה כי, ולקיימה), המצוה את
"כמו הבורא", רצון עושה שהאדם מה גופא, "המצוה הוא והשכר התענוג" "עיקר ואילו שבתענוגים", הפחות

התנא המצוה".9שאמר בעד והשכר התענוג הוא מצוה של דגופא מצוה, מצוה שכר

בארוכה בחסידות מבואר זה :10וענין

יתברך. עצמותו את 'לוקחים' המצוות ענין עלֿידי ורק בלבד, הארה רק הם ועולםֿהבא דגןֿעדן הענינים כל

ענין אודות ישראל לבני מצוה הקב"ה כאשר אבל, לבורא. נברא בין קשר ושום ערך שום אין הרי ַבכלל,
עלֿידי ובפרט ביניהם, קשר נעשה בלבד) הציווי שמיעת (עלֿידי גופא עלֿידיֿזה הרי המצוה,ziiyrהמצוות,

"בורא". – מ"נברא" נעשה ועלֿידיֿזה דוקא, בגוף נשמה עלֿידי להיות יכול זה שענין

את אלא) גילויים, רק (לא 'לוקחים' המצוות שעלֿידי כיון – השכר ותכלית סוף ה"עקב", הוא זה וענין
יתברך. ומהותו עצמותו

Â:רש"י פירוש עם קשור – מבארדיטשוב הצדיק הרב של ופירושו .ַ
דש שאדם קלות ה"מצוות קיום עלֿידי זה הרי – יתברך עצמותו שזהו שלמעלה, ה"עקב" את לקבל כדי

בעקביו".

שבאדם, ה"עקב" ציור את ואפילו הלב, הרגש את שכלו, את שלו, ה"ציור" כל את מבטל יהודי כאשר
הגילו עם (לא שקשור הנפש, עצם מתגלה אזי – שבנפש הגילויים כל שמתבטלים אלא)והיינו, שלמעלה, יים

יתברך. עצמותו עם

הבורא: עם הנברא את מחברים שהם ומצוות, נברא, בורא, – הענינים ג' שבכל ה"עקב" וזהו

הכוונה אלא אדם, בציור שהוא כפי העקב לענין הכוונה אין כלומר, שבאדם, העקב – שבנברא ה"עקב" ישנו
הנפש; עצם עם הקשור ב), סעיף (כנ"ל שבאדם העקב מציור גם שלמטה עול' ה'קבלת לענין היא

קלות "מצוות – שבמצוות ה"עקב" וישנו הגילויים; מכל שלמעלה יתברך עצמותו – שלמעלה ה"עקב" ישנו
שלמעלה, העקב עם שבאדם העקב את מחברים שהם בעקביו", דש שאדם

חד" כולא וקודשאֿבריךֿהוא אורייתא "ישראל שנעשים ד"גליא"11ועד מהחילוקים שלמעלה ובאופן ,

בעצם. עצם יחוד אלא ו"סתים",

Êבגמרא שמצינו מה גם יובן עלֿפיֿזה ש"נענו12. עד גדול", "מעשה או גדול" "תלמוד בענין הדעות חילוקי
מעשה": לידי מביא שהתלמוד גדול תלמוד ואמרו כולם

ז"ל רבותינו כמאמר שבהם, עול' וה'קבלת הביטול – הוא ומצוות בתורה העיקרי אדם13הענין יאמר "לא
עלי". גזר שבשמים ואבי אעשה ומה אפשי, אלא כו', איֿאפשי

שכתוב כמו בביטול, להיות צריך התורה לימוד שגם – ב"תלמוד" גם אלא ב"מעשה", רק לא הוא זה 14וענין

בתורתך". לבי פתח ולפעול) לבקש יכול אז (ודוקא תהיה לכל כעפר "ונפשי
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(בשם8) תקד ע' ריש תצא. ס"ע שם פרשתנו. ריש אוה"ת ראה
אוה"מ).
מ"ב.9) פ"ד אבות
תשמ"ט10) (סה"ש תשמ"ט עקב ש"פ משיחות קונטרס גם ראה

וש"נ. ואילך). 641 ע' ח"ב

א.11) עג, זח"ג ראה
וש"נ.12) ב. מ, קידושין
כו.13) כ, קדושים ופרש"י תו"כ
לקו"ת14) וראה א). יז, (ברכות העמידה. בתפלת כו'" נצור "אלקי

ובכ"מ. ואילך. סע"ב טו, במדבר
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תורה, לומד ולכן שכלי, לאדם עצמו את שמחזיק והיינו, השכל... את לחדד בשביל אינו התורה לימוד
העמים" לעיני ובינתכם חכמתכם מציאות15ש"היא של ענין זהו שהרי התורה, ללימוד הגישה היא זו לא – .

נעלית מדריגה שזוהי תהיה", לכל כעפר "ונפשי – ביטול מתוך היא התורה ללימוד הגישה ואילו וישות,
עליו" דשין ש"הכל הוא העפר ענין שהרי מבחינת16בביטול, שלמטה הביטול שזהו והיינו, העקביים, עם אפילו ,

עקב.

שב הביטול בין חילוק ישנו ("מעשה"):ואףֿעלֿפיֿכן, שבמצוות לביטול ("תלמוד") תורה

דורות שבין והחילוק שבבהמה, לביטול שבאדם העקב שבין החילוק בֿד) (סעיף לעיל שנתבאר כשם
יובן עלֿדרךֿזה – הביטול תכלית להיות יכול לא שכל' 'בעל שאצל לפי שזהו האחרונים, לדורות הראשונים
עקב מבחינת שלמטה כעפר" ש"נפשי באופן הוא שבתורה הביטול כאשר שגם למצוות, תורה שבין החילוק גם
אינו שבה הביטול אזי ושכל, חכמה של ענין הוא התורה שכללות כיון הנה דבהמה, ביטול עלֿדרך שבאדם,

שבמצוות. לביטול דומה

הביטול מעלת שתגדל ככל כי, – גדול" "מעשה כמאןֿדאמר ה"תלמוד", על ה"מעשה" מעלת וזוהי
הביטול שזהו לגמרי, במציאות ביטול – היא ה'תכלית' ה'תכלית'; עדיין זו אין דעפר, ביטול אפילו ב"תלמוד",

דמעשה.

Á:שונים זמנים בג' שהם ענינים ג' בזה יש – יותר ובפרטיות .
גם להיות יכולה היתה שאז כו'", ואמרו כולם ש"נענו קודם הראשונים, בזמנים – גדול" "תלמוד א)

גדול". ד"תלמוד המציאות

כן. ההלכה ונקבעה כו'", ואמרו כולם ש"נענו לאחרי – מעשה" לידי מביא שהתלמוד גדול "תלמוד ב)

בחסידות כמבואר – גדול" "מעשה גדול".17ג) "מעשה יהיה לבוא שלעתיד

ולכן, יותר, נעלה ביטול לפעול יותר נקל נעשה לדור שמדור ד) (סעיף לעיל שנתבאר מה עלֿפי ויובן
לידי (ש)מביא ד"תלמוד הביטול את תבעו כן ולאחרי ד"תלמוד", הביטול את רק תבעו הראשונים בדורות

ד"מעשה". הביטול את תובעים המשיח ביאת שלפני האחרונים שבדורות ועד מעשה",

יתירה הדגשה היתה בעבר עול'. ה'קבלת ענין את ביותר הרביים הדגישו האחרונים שבדורות הטעם וזהו
זה, עם וביחד עול'. ה'קבלת ענין על היא העיקרית ההדגשה האחרונים בדורות אבל וההשגה, ההבנה ענין על
הכלי וזהו במציאות, ביטול נדרש התורה פנימיות מצד כי, התורה, בפנימיות עמוקים היותר ענינים גילו

התורה. לפנימיות

ד"ופרצת" הענין אודות שמדברים מה גם אפילו18וזהו והחשבונות, המדידות מכל לצאת שצריכים –

ש עלֿפי הם דעתו שלפי כאלו וכליחשבונות במציאות, ביטול הענינים: ב' נעשים שעלֿידיֿזה ולחןֿערוך,
גבול. בלי להשפעות

***

Ë.'גו וקדמה ימה ופרצת המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

È.(ואילך 221 ע' (לעיל מנחםֿאב כ"ף בשיחת נדפס – קטן) (ומועד ברכות מסכת על ה"הדרן" המשך .

***

‡È:להבין וצריך וגו'". ברכה היום לפניכם נותן אנכי "ראה פרשת לקרוא מתחילים מנחה בתפילת .

מקומות בכמה המבואר עלֿפי ובפרט "שמע"? הלשון ולא "ראה", הלשון נאמר מדוע ישראל19א) שבארץ
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ו.15) ד, ואתחנן
שם.16) בלקו"ת הובא ובפרש"י. א נד, עירובין ראה
וש"נ.17) קצה. ע' כסלו סה"מ תו"מ ראה

וש"נ.18) ואילך. 242 ע' לעיל גם ראה
ואילך.19) א ג, ואתחנן לקו"ת ראה
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– ישראל שבארץ עיבל והר גריזים הר עם קשורה זו שפרשה וכיון בלבד, שמיעה בבחינת העבודה היתה
ראיה? לשון ולא שמיעה, לשון הוהֿליהֿלמימר

הברכה? היפך של ענין על – מתנה לשון – נותן" "אנכי לומר שייך כיצד ב)

הוא :20והענין

והעבודה תעשה", ד"לא בענינים העבודה על קאי – הברכה והיפך טוב", ד"עשה העבודה על קאי – "ברכה"
במאמר לעיל כמדובר – יותר עמוק טוב ואדרבה: טוב, כן גם זה הרי שבאמת וההסתרים, ההעלמות 21דביטול

באופן רק לא הוא שאצלו תעשה" "לא של ענין וישנו והסתר, העלם שישנו שאף הכפיה, ענין במעלת
מחמדתן"13ד"אפשי" כו' "שנפשו מזה, יתירה אלא ,22– זאת ומבטל עצמו את כופה הוא הרי ואףֿעלֿפיֿכן ,

ה"ברכה". ענין מאשר יותר ועמוק נעלה "טוב" שזהו

בעין הנותן "כל – "נותן" הלשון שייך תעשה", ד"לא העבודה שהיא הברכה, דהיפך הענין על גם ולכן,
נותן" הוא הטוב.23יפה תכלית הוא זה שענין כיון –

שמיעה, מבחינת שלמעלה שבנפש ראיה – "ראה" הלשון נאמר החיצוניות,ועלֿזה ענין הוא שמיעה שהרי
לפנימיותכם לפניכם", גו' "ראה הכתוב: כהמשך שבנפש, פנימיות היא ראיה24וראיה עלֿידי שדוקא כיון –

האתכפיא. ענין נעשה פנימית

·È:אלול חודש מברכים לשבת גם שייך זה וענין .
ואילו ותפילה, לתורה מוקדש היום במשך זמן מיעוט שרק השנה, חדשי י"א מכל חשבון עושה יהודי כאשר
להמנע רק אלא) טוב, בעשיית (לא עבודתו מתבטאת ואז הגשמיים, בענינים בעסקיו הוא מונח היום רוב במשך

"לא כן, ואם כו', עבירה עבר שלא אלא ריוח, של ענין כאן שאין הוא, טוען – הטוב היפך מדובשך25מעשיית
מעוקצך"?! ולא

ועד טוב, של ענין הוא תעשה", "לא בעניני הברכה, דהיפך בענין העבודה שגם – כאמור – לזה והמענה
הטוב. לתכלית

ההעלמות את לבטל הצליח לא שלפעמים אמיתי חשבון שעושה מזה, למטה הוא המצב כאשר ועלֿדרךֿזה
את מעלה זו אנחה אזי באמת, קרעכץ") טיפן ("איין לבו מעומק נאנח כאשר הנה – כשלון ונחל וההסתרים,
ענין להיותה שעשה, ומצוות התורה כל לגבי יוקר בה שיש אלא עוד ולא השנה, כל במשך שעשה הענינים כל

כידוע עשה", "מצוות על תעשה" לא "מצוות וכמעלת ואתכפיא, ביטול ו"ה,26של בבחינת הם עשה" ש"מצוות
י"ה בבחינת הם תעשה" לא .27ו"מצוות

ד"לפניכם", הענין נעשה עלֿידיֿזה ודוקא הברכה, בהיפך הוא ("נותן") המתנה ענין שעיקר – הענין ונקודת
לפנימיותכם.

פני" "בקשו היא אלול דחודש העבודה שהרי – אלול לחודש במיוחד שייך זה הנפש,28וענין פנימיות ,

אבקש" הוי' פניך "את איןֿסוף28שעלֿידיֿזה פנימיות ,29.

שכתוב מה גם ואמי")30וזהו ("אבי ובינה חכמה מצד כאשר שגם – יאספני" והוי' עזבוני ואמי אבי "כי
יאספני" ש"הוי' באופן זה הרי הנפש פנימיות מצד מכלֿמקום, ד"עזבוני", באופן הוא המצב .31שבנפש,

וכמו ואתכפיא, ביטול של באופן שהיא הברכה, דהיפך בענינים העבודה עם קשור זה שענין וכאמור,
במאמר לעיל שלמעלה32שנתבאר הסובב אור המשכת נעשה עלֿידיֿזה שדוקא גדול", "מעשה בענין ,

מהעולמות.
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ואילך20) ס"ד דאשתקד אלול מבה"ח ראה, ש"פ שיחת גם ראה
ואילך). 226 ע' ח"כ (תו"מ

(21.(255 ע' (לעיל פ"ה
רפט.22) ע' ח"ב תרל"ו סה"מ וראה (במשנה). ע"ב ריש כג, מכות
וש"נ.23) רע"א. נג, ב"ב ראה
ובכ"מ.24) ראה. ר"פ לקו"ת ראה
ועוד.25) יב. כב, בלק פרש"י יו"ד. פ"כ, במדב"ר – חז"ל לשון
ובכ"מ.26) ואילך. ב ג, פקודי לקו"ת ראה

יותר27) נעלית שהיא התשובה, מעלת שזוהי – אחדים בזכרון
) תעשה לא ממצוות ).l"endגם

ח.28) כז, תהלים
רפא29) ע' אלול סה"מ תו"מ ואילך). קד (ע' עה"פ אור יהל ראה

וש"נ. ואילך.
יו"ד.30) שם,
ובכ"מ.31) ב. פט, שמע"צ א. סז, ש"ש דרושי לקו"ת ראה
ואילך).32) 255 ע' (לעיל פ"ו
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– ישראל שבארץ עיבל והר גריזים הר עם קשורה זו שפרשה וכיון בלבד, שמיעה בבחינת העבודה היתה
ראיה? לשון ולא שמיעה, לשון הוהֿליהֿלמימר

הברכה? היפך של ענין על – מתנה לשון – נותן" "אנכי לומר שייך כיצד ב)

הוא :20והענין

והעבודה תעשה", ד"לא בענינים העבודה על קאי – הברכה והיפך טוב", ד"עשה העבודה על קאי – "ברכה"
במאמר לעיל כמדובר – יותר עמוק טוב ואדרבה: טוב, כן גם זה הרי שבאמת וההסתרים, ההעלמות 21דביטול

באופן רק לא הוא שאצלו תעשה" "לא של ענין וישנו והסתר, העלם שישנו שאף הכפיה, ענין במעלת
מחמדתן"13ד"אפשי" כו' "שנפשו מזה, יתירה אלא ,22– זאת ומבטל עצמו את כופה הוא הרי ואףֿעלֿפיֿכן ,

ה"ברכה". ענין מאשר יותר ועמוק נעלה "טוב" שזהו

בעין הנותן "כל – "נותן" הלשון שייך תעשה", ד"לא העבודה שהיא הברכה, דהיפך הענין על גם ולכן,
נותן" הוא הטוב.23יפה תכלית הוא זה שענין כיון –

שמיעה, מבחינת שלמעלה שבנפש ראיה – "ראה" הלשון נאמר החיצוניות,ועלֿזה ענין הוא שמיעה שהרי
לפנימיותכם לפניכם", גו' "ראה הכתוב: כהמשך שבנפש, פנימיות היא ראיה24וראיה עלֿידי שדוקא כיון –

האתכפיא. ענין נעשה פנימית

·È:אלול חודש מברכים לשבת גם שייך זה וענין .
ואילו ותפילה, לתורה מוקדש היום במשך זמן מיעוט שרק השנה, חדשי י"א מכל חשבון עושה יהודי כאשר
להמנע רק אלא) טוב, בעשיית (לא עבודתו מתבטאת ואז הגשמיים, בענינים בעסקיו הוא מונח היום רוב במשך

"לא כן, ואם כו', עבירה עבר שלא אלא ריוח, של ענין כאן שאין הוא, טוען – הטוב היפך מדובשך25מעשיית
מעוקצך"?! ולא

ועד טוב, של ענין הוא תעשה", "לא בעניני הברכה, דהיפך בענין העבודה שגם – כאמור – לזה והמענה
הטוב. לתכלית

ההעלמות את לבטל הצליח לא שלפעמים אמיתי חשבון שעושה מזה, למטה הוא המצב כאשר ועלֿדרךֿזה
את מעלה זו אנחה אזי באמת, קרעכץ") טיפן ("איין לבו מעומק נאנח כאשר הנה – כשלון ונחל וההסתרים,
ענין להיותה שעשה, ומצוות התורה כל לגבי יוקר בה שיש אלא עוד ולא השנה, כל במשך שעשה הענינים כל

כידוע עשה", "מצוות על תעשה" לא "מצוות וכמעלת ואתכפיא, ביטול ו"ה,26של בבחינת הם עשה" ש"מצוות
י"ה בבחינת הם תעשה" לא .27ו"מצוות

ד"לפניכם", הענין נעשה עלֿידיֿזה ודוקא הברכה, בהיפך הוא ("נותן") המתנה ענין שעיקר – הענין ונקודת
לפנימיותכם.

פני" "בקשו היא אלול דחודש העבודה שהרי – אלול לחודש במיוחד שייך זה הנפש,28וענין פנימיות ,

אבקש" הוי' פניך "את איןֿסוף28שעלֿידיֿזה פנימיות ,29.

שכתוב מה גם ואמי")30וזהו ("אבי ובינה חכמה מצד כאשר שגם – יאספני" והוי' עזבוני ואמי אבי "כי
יאספני" ש"הוי' באופן זה הרי הנפש פנימיות מצד מכלֿמקום, ד"עזבוני", באופן הוא המצב .31שבנפש,

וכמו ואתכפיא, ביטול של באופן שהיא הברכה, דהיפך בענינים העבודה עם קשור זה שענין וכאמור,
במאמר לעיל שלמעלה32שנתבאר הסובב אור המשכת נעשה עלֿידיֿזה שדוקא גדול", "מעשה בענין ,

מהעולמות.
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ואילך20) ס"ד דאשתקד אלול מבה"ח ראה, ש"פ שיחת גם ראה
ואילך). 226 ע' ח"כ (תו"מ

(21.(255 ע' (לעיל פ"ה
רפט.22) ע' ח"ב תרל"ו סה"מ וראה (במשנה). ע"ב ריש כג, מכות
וש"נ.23) רע"א. נג, ב"ב ראה
ובכ"מ.24) ראה. ר"פ לקו"ת ראה
ועוד.25) יב. כב, בלק פרש"י יו"ד. פ"כ, במדב"ר – חז"ל לשון
ובכ"מ.26) ואילך. ב ג, פקודי לקו"ת ראה

יותר27) נעלית שהיא התשובה, מעלת שזוהי – אחדים בזכרון
) תעשה לא ממצוות ).l"endגם

ח.28) כז, תהלים
רפא29) ע' אלול סה"מ תו"מ ואילך). קד (ע' עה"פ אור יהל ראה

וש"נ. ואילך.
יו"ד.30) שם,
ובכ"מ.31) ב. פט, שמע"צ א. סז, ש"ש דרושי לקו"ת ראה
ואילך).32) 255 ע' (לעיל פ"ו
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
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"אם רש"י: מפרש תשמעון" עקב "והיה המילים על

המקור תשמעון". בעקביו דש שאדם קלות המצוות

תנחומא במדרש הוא זה שונה:1לפירוש הלשון שם אך ,

שמשליכין אלא בהן משגיחין אדם בני שאין קלות "מצות

עקביהן" תחת .2אותן

"שאדם רש"י של פירושו לפי להבין: ycצריך

בהן ומזלזל המצוות על "דורך" – כיצד3בעקביו" מובן –

נעשית ה"דישה" כי "עקב", במילה הענין מתבטא

תחת אותו "שמשליכין המדרש פירוש לפי אבל "בעקביו".

שבין הקשר מהו הפשט: לפי מובן, אין zklydעקביהן"

אין אם עקביהן"? ל"תחת דוקא – קיומן אי – המצוות

לגמרי אותן שמשליכין הרי הקלות, המצוות את מקיימים

עקביהן". "תחת רק ולא החוצה,

.·
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המלך דוד שאומר מה שזה במדרש, נאמר 4בהמשך

שאין אומר, דוד יסובני": עקבי עון רע בימי אירא "למה

מצוות "מן אלא שבתורה", החמורות מצוות "מן ירא הוא

לא אם עשיתי אם מהן אחת על עברתי שמא הקלות,

במצוה זהיר הוי אמרת ואתה קלה, שהיתה מפני עשיתי

חמורה". כבמצוה קלה

המצוות, כל בקיום המלך דוד נזהר בודאי מובן: לא

מביא שהמדרש כפי הקלות, המצוות oknÎxg`l,כולל cin

jyndae5ה דוד שכוונת דלעיל, באומרו6מלךלדרשה

בהם נזהר עבדך ax"גם awr mxnyaל"מצוות היא "

"עקב (והמילים דבריaxהקלות" כהמשך רומזות, "

לפסוק שזהו7המדרש, צפנת...", אשר טובך רב "מה

– קלות") מצוות של נזהרerceiae"שכרן ש"עבדך

מצוות מן מתיירא "אני המלך דוד אמר מדוע בהם",

?8הקלות"

.‚
¯„Ò‰ ÈÙÏ ÌÈ�È�Ú‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ÍÈ¯ˆ

הוא: הדברים הסבר

להזהר, צריך שאין שסובר מי על במדרש מדובר אין

את שמבזה במי לא ובודאי הקלות, המצוות בקיום ח"ו,

שמסכים מי על כאן מדובר עליהן. ו"דורך" המצוות

"משליך הוא אבל הקלות, המצוות בקיום להשתדל שצריך

מאוחר למועד קיומן את דוחה הוא – העקב" תחת אותן

ה"עקב". לאחר עד – ויותר יותר

– שה"ראש" לכך לדאוג עליו שתחילה טוען, הוא

אחרֿכך כראוי. יהיה – ביותר החמורים הענינים כלומר,

הקרובות מצוות לראש", ה"סמוכים לענינים לב ישים הוא

יחשוב הוא דבר של בסופו ורק וכדומה, בחומרתן להם

לפנים הידורים, רחוקים: ויותר "עקב" שהם הענינים על

וכדומה הדין .9משורת

מוכרח – טוען הוא – העקב מן להתחיל אפשר אי

ההכרחייםxcqלהיות בדברים להתחיל צריך הסדר ולפי .

על לחשוב אין לגמרי, אותם השלימו לא עוד וכל ביותר,

משורת שלפנים ענינים על לא ובמיוחד אחרים, ענינים

וכדומה. דחסידותא מילי הדין,

ישראל, אהבת קיום ממנו ודורשים ליהודי באים כאשר

כל טובה ממנו קבל לא שמעולם יהודי אפילו יאהב שהוא

ראהו לא ואף ממנו10שהיא לדרוש שאיֿאפשר טוען, הוא ,

כראויefkדרגה מקיים איננו הוא כאשר ישראל, אהבת של

כ ואפילו יותר, הרבה פשוטות שהיטיבדרגות יהודי לפי

ב"ואהבת... לפעמים נכשל הוא שאיןjenkעמו למרות ,"

טובה! תחת רעה בתשלום ח"ו, בעצמו, חושד הוא

חת"ת שיעורי על להקפיד ממנו דורשים כיצד כמוֿכן,

הפרשה, מן חלק יום בכל ללמוד –gפירוש עם ומש

לימי שנחלק כפי בתהלים השיעור את יום כל לומר רש"י,

ב היומי השיעור ואת מחסיר,zהחודש, הוא כאשר – ניא

לכך?! הקודמים תפילה עניני לפעמים,
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פרשתנו.1) ריש

תשמעון2) עקב והי' "וכה"א מסיים תשנח) (רמז תהלים ביל"ש אבל

ג"כ ולהעיר בתנחומא. רש"י גירסת היתה כן ואולי בעקביו". דש שאדם מצות

תרעו. רמז תהלים יל"ש א. יח, מע"ז

פרשתנו3) ריש בעה"ת וברבותינו ועוד. שאדם. ד"ה שם ע"ז רש"י

בעקביו" "דש שמפרשים .zeinybaמשמע,

ועוד.4) ב. קצח, זח"א עה"פ. פרש"י גם וראה ו. מט, תהלים

תשנח).5) רמז ותהלים פרשתנו (ריש ביל"ש וכ"ה

יב.6) יט, תהלים

כ.7) לא, תהלים

שם.8) לתנחומא יוסף עץ גם ראה

דקדוקי9) טוב: לקח ובמדרש פרשתנו. ריש (להט"ז) דוד דברי ראה

המצות.

קיג.10) ע' יום היום

awr zyxt - zegiyÎihewl

אך זאת, כל את לקיים צריך אמנם היא: ed`טענתו

לקיים עליו סדר. לפי ללכת צריך והוא זו, בדרגה איננו

שלושים – להרגל שנעשה (עד מסויים זמן במשך כראוי

ערוך,11יום בשולחן הכתובים העיקריים הענינים את (

הגדולה, כנסת אנשי שתיקנו מה את יוסיףjkÎxg`eלומר

לרמ"א, עד מכן שלאחר ההוספות את כזה זמן במשך

ורק והאחרונים, הרמ"א דברי את כזה זמן במשך כך ואחר

משורת שלפנים בענינים לעסוק יתחיל הוא מכן לאחר

וכו'. חסידות עניני הדין,

צריך הכל את אך ח"ו, דבר, משום מתנער הוא אין

סדר. לפי לקיים

של באופן ישראל אהבת על מישהו עם דברו פעם –

היה ואף סדר, לפי זה שאין אמר והוא הדין, משורת לפנים

מוכן משל חולצה12בפיו ללא נעליים, ללא שהולך כאדם :

עניבה... צוארו על עונד אבל וכו',

.„
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שכלֿדקדושה לפי וגם השכל, לפי מקום13אמנם, יש ,

הוא, חשוב ועיקר היא, האמת אבל, כזאת. לטענה

ולא עול, ובקבלת באמונה להתחיל צריכה ה' שעבודת

האדם וקבלתֿהעול האמונה מצד השכל. עלֿפי בחישובים

xdfpוגם כבחמורה, קלה במצוה מקיים) – רק (ולא

zexidfd.העוצמה במלוא אצלו קיימת קלה במצוה

המצוות שבכל צוותא14הנקודה מלשון מצוה –

עצמותו15וחיבור עם מתחברים המצוות שבאמצעות –

המצוות בכל קיימת – ברוךֿהוא איןֿסוף של ומהותו

קלות, למצוות חמורות מצוות בין הבדל ללא בשווה,

סדר על לחשוב מקום אין זה בענין "עקב". או 16"ראש"

אנשי ידי על שנתגלה דבר זהו אם ולשקול ועקב ראש של

שבאחרונים, אחרון ותיק, תלמיד ידי על או הגדולה כנסת

ומהותו עצמותו עם מתחברים זה ענין שבקיום יודעים כי

הקדושֿברוךֿהוא. של

"אומן" הוא הרע היצר שהרבי17אך כפי במלאכתו,

על מענות המציא והוא "הערמומי", לו: לקרוא נהג

משלים לכך התאים הוא יתקבלו שהדברים וכדי "סדר",

וכדומה.

לקבלת והתנאי היצר, עצת שזוהי לדעת, אפוא, יש,

"נעשה" הוא: ומצוות "דקדמיתו"mcewתורה ל"נשמע",

לאודנייכו" לאוזנכם),18פומייכו פיכם (=שהקדמתם

הנביא אומר מכך ויותר הסדר. מן כי19ההיפך עוור "מי

" על – עבדי" "עוור"icarאם שהוא יאמרו כאשר20" .

לפי הקדושֿברוךֿהוא את לעבוד שצריך טוען ,xcqdאדם

carkאמונה מתוך אלא שכל, ללא אדונו, את המשרת

השכל לפי שהרי עוור, מתנהג שכך יאמרו עול, וקבלת

לראות. .. כך ואחר שכליים, שיקולים עם להתחיל צריך

בשכל, להסתפק שאין ויחליט וידרוש יחקור השכל אם

אבל באמונה. גם באמונה?!ligzdlישתמשו

.‰
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הוא קטנים, ילדיו היו שכאשר סיפר, הרבי וחמי מורי

לספר צריך לא שלילדים סבר זה מלמד מלמד. עבורם שכר

שאינם מופתים – ומפליאים מבהילים שהם ביהדות ענינים

שכבר למבוגרים מיועדים אלו דברים השכל. לפי מובנים

עניני להוסיף אפשר אז השכל, לפי הענינים את מבינים

ההגיון את משבשים אלו דברים לילדים אבל 21מופתים.

על רק לשוחח יש – המלמד סבר כך – ואתם והשכל,

לרבי נודע כאשר השכל. לפי הגיוניים שהם היהדות עניני

מיד. פיטרוהו זה, מלמד של שיטתו על נ"ע (מוהרש"ב)

דוקא גםligzdlצריך בשכל. ולא עול וקבלת באמונה

קבלת מתוך לקיים צריך השכל לפי המובנים הענינים את

עניני לילדים לספר צריך החינוך: בענין גם וכך עול.

והטענות אמונה. בהם נוטע וזה לשכל, שמעל מופתים

בענינים להתחיל צריך ושאין הסדר, לפי לא שזה

מלך הרע, היצר מן נובעות וכדומה ההגיון את המבהילים
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ס"י.11) שם אדה"ז שו"ע ס"ח. סקי"ד או"ח שו"ע ראה

(12c"r.ב ח, סוטה

סע"א.13) ט, ממו"ק ולהעיר .16 הערה לקמן ראה

במצותיו14) קדשנו אשר המצות: כל .epeveכברכת

ובכ"מ.15) ואילך). (ספ"א ה'ש"ת אומר רבי ד"ה ג. מה, בחוקותי לקו"ת

(16.22 ע' ומעין לקונטרס במבוא נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק מכתב ראה

ב.17) קה, שבת ראה

סע"א.18) פח, שבת

ז)19) (ט, הושע הרד"ק). (וכפי' כו כט, ירמי' וראה יט. מב, ישעי'

שם). קרא ומהר"י הראב"ע (וכפי' הרוח" איש "משוגע

עה"פ.20) הרד"ק כפי'

(בהוצאת21) קעו ע' תשכ"ז) (קה"ת אדה"ז התולדות ספר גם ראה

שאלו לאדה"ז כשנכנס הכופר) (שמעון המשכיל :(561 ע' ח"ב – תשמ"ו

עד גדולה חרדה יצחק ויחרד הפסוק מפרש הוא איך הדברים בתוך אדה"ז

לו פתוחה שגיהנם המדרש בשם רש"י כפירוש מפרש שאינו וענה מאד,

בכלל אגדה בדברי הרופפים התינוקות מוחות את להלאות אין כי מתחתיו,

כו'. לשער גם התינוק יוכל שלא במה כו' המפחידים בדברים גם ומה

שם.22) וקה"ר יג ד, קהלת
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אך זאת, כל את לקיים צריך אמנם היא: ed`טענתו

לקיים עליו סדר. לפי ללכת צריך והוא זו, בדרגה איננו

שלושים – להרגל שנעשה (עד מסויים זמן במשך כראוי

ערוך,11יום בשולחן הכתובים העיקריים הענינים את (

הגדולה, כנסת אנשי שתיקנו מה את יוסיףjkÎxg`eלומר

לרמ"א, עד מכן שלאחר ההוספות את כזה זמן במשך

ורק והאחרונים, הרמ"א דברי את כזה זמן במשך כך ואחר

משורת שלפנים בענינים לעסוק יתחיל הוא מכן לאחר

וכו'. חסידות עניני הדין,

צריך הכל את אך ח"ו, דבר, משום מתנער הוא אין

סדר. לפי לקיים

של באופן ישראל אהבת על מישהו עם דברו פעם –

היה ואף סדר, לפי זה שאין אמר והוא הדין, משורת לפנים

מוכן משל חולצה12בפיו ללא נעליים, ללא שהולך כאדם :

עניבה... צוארו על עונד אבל וכו',

.„
Ú¯‰ ¯ˆÈ‰ ˙ˆÚ ‡È‰ ÂÊ ‰�ÚË
שכלֿדקדושה לפי וגם השכל, לפי מקום13אמנם, יש ,

הוא, חשוב ועיקר היא, האמת אבל, כזאת. לטענה

ולא עול, ובקבלת באמונה להתחיל צריכה ה' שעבודת

האדם וקבלתֿהעול האמונה מצד השכל. עלֿפי בחישובים

xdfpוגם כבחמורה, קלה במצוה מקיים) – רק (ולא

zexidfd.העוצמה במלוא אצלו קיימת קלה במצוה

המצוות שבכל צוותא14הנקודה מלשון מצוה –

עצמותו15וחיבור עם מתחברים המצוות שבאמצעות –

המצוות בכל קיימת – ברוךֿהוא איןֿסוף של ומהותו

קלות, למצוות חמורות מצוות בין הבדל ללא בשווה,

סדר על לחשוב מקום אין זה בענין "עקב". או 16"ראש"

אנשי ידי על שנתגלה דבר זהו אם ולשקול ועקב ראש של

שבאחרונים, אחרון ותיק, תלמיד ידי על או הגדולה כנסת

ומהותו עצמותו עם מתחברים זה ענין שבקיום יודעים כי

הקדושֿברוךֿהוא. של

"אומן" הוא הרע היצר שהרבי17אך כפי במלאכתו,

על מענות המציא והוא "הערמומי", לו: לקרוא נהג

משלים לכך התאים הוא יתקבלו שהדברים וכדי "סדר",

וכדומה.

לקבלת והתנאי היצר, עצת שזוהי לדעת, אפוא, יש,

"נעשה" הוא: ומצוות "דקדמיתו"mcewתורה ל"נשמע",

לאודנייכו" לאוזנכם),18פומייכו פיכם (=שהקדמתם

הנביא אומר מכך ויותר הסדר. מן כי19ההיפך עוור "מי

" על – עבדי" "עוור"icarאם שהוא יאמרו כאשר20" .

לפי הקדושֿברוךֿהוא את לעבוד שצריך טוען ,xcqdאדם

carkאמונה מתוך אלא שכל, ללא אדונו, את המשרת

השכל לפי שהרי עוור, מתנהג שכך יאמרו עול, וקבלת

לראות. .. כך ואחר שכליים, שיקולים עם להתחיל צריך

בשכל, להסתפק שאין ויחליט וידרוש יחקור השכל אם

אבל באמונה. גם באמונה?!ligzdlישתמשו

.‰
ÏÎ˘· ‡ÏÂ ,‰�ÂÓ‡· ÏÈÁ˙‰Ï ˘È ÍÂ�ÈÁ· Ì‚

הוא קטנים, ילדיו היו שכאשר סיפר, הרבי וחמי מורי

לספר צריך לא שלילדים סבר זה מלמד מלמד. עבורם שכר

שאינם מופתים – ומפליאים מבהילים שהם ביהדות ענינים

שכבר למבוגרים מיועדים אלו דברים השכל. לפי מובנים

עניני להוסיף אפשר אז השכל, לפי הענינים את מבינים

ההגיון את משבשים אלו דברים לילדים אבל 21מופתים.

על רק לשוחח יש – המלמד סבר כך – ואתם והשכל,

לרבי נודע כאשר השכל. לפי הגיוניים שהם היהדות עניני

מיד. פיטרוהו זה, מלמד של שיטתו על נ"ע (מוהרש"ב)

דוקא גםligzdlצריך בשכל. ולא עול וקבלת באמונה

קבלת מתוך לקיים צריך השכל לפי המובנים הענינים את

עניני לילדים לספר צריך החינוך: בענין גם וכך עול.

והטענות אמונה. בהם נוטע וזה לשכל, שמעל מופתים

בענינים להתחיל צריך ושאין הסדר, לפי לא שזה

מלך הרע, היצר מן נובעות וכדומה ההגיון את המבהילים
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ס"י.11) שם אדה"ז שו"ע ס"ח. סקי"ד או"ח שו"ע ראה

(12c"r.ב ח, סוטה

סע"א.13) ט, ממו"ק ולהעיר .16 הערה לקמן ראה

במצותיו14) קדשנו אשר המצות: כל .epeveכברכת

ובכ"מ.15) ואילך). (ספ"א ה'ש"ת אומר רבי ד"ה ג. מה, בחוקותי לקו"ת

(16.22 ע' ומעין לקונטרס במבוא נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק מכתב ראה

ב.17) קה, שבת ראה

סע"א.18) פח, שבת

ז)19) (ט, הושע הרד"ק). (וכפי' כו כט, ירמי' וראה יט. מב, ישעי'

שם). קרא ומהר"י הראב"ע (וכפי' הרוח" איש "משוגע

עה"פ.20) הרד"ק כפי'

(בהוצאת21) קעו ע' תשכ"ז) (קה"ת אדה"ז התולדות ספר גם ראה

שאלו לאדה"ז כשנכנס הכופר) (שמעון המשכיל :(561 ע' ח"ב – תשמ"ו

עד גדולה חרדה יצחק ויחרד הפסוק מפרש הוא איך הדברים בתוך אדה"ז

לו פתוחה שגיהנם המדרש בשם רש"י כפירוש מפרש שאינו וענה מאד,

בכלל אגדה בדברי הרופפים התינוקות מוחות את להלאות אין כי מתחתיו,

כו'. לשער גם התינוק יוכל שלא במה כו' המפחידים בדברים גם ומה

שם.22) וקה"ר יג ד, קהלת
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Ú·ËÏ
רע בימי אירא "למה המלך דוד דברי גם יובנו בכך

עקבי": מ"עון ירא שהוא יסובני", עקבי עוון

רב", עקב בשמרם בהם נזהר ש"עבדך ידע המלך דוד

קלות במצוות ח"ו, זהיר, הוא אין שמא חשש 23ולא

מצוות מקיים הוא אין שמא חשש אלא ב'), סעיף (כדלעיל

zcinקלות dze`aחמורות כמצוות הוא24זהירות אמנם, .

לחישוב, אולי אך ובזהירות, המצוות, כל את idefyמקיים

על השפעה יש ל"עקב", – וזו ל"ראש" השייכת מצוה

רץ הוא ואין וההידור, הזהירות קלה25מידת במצוה וזהיר

הי' לא זה (כי עשיתי" "לא ולכן כבחמורה, מידה באותה

עון רע בימי אירא "למה ולפיכך למיעבד), ליה כדבעי

יסובני": עקבי

הטבע, הנהגת של לימים היא הכוונה – רע" "בימי

זאבים שבעים בין אחת ככבשה הם ישראל עד26כאשר ,

רבותינו כדברי הם, פרנסה עניני אפילו נשיאינו,27אשר

ובמיוחד העתים, צוק מצד כי לטבע, שמעל "מן" של ענין

הטבע. לדרכי שמעל באופן הפרנסה באה הגלות, בזמן

של חשבונות השמים, שמן בתורה מחשב יהודי וכאשר

אלו, שכליים חישובים לפי ונוהג "עקב", ושל "ראש"

כך, מלמעלה גם כלפיו נוהגים אלו, ובהגבלות במידות

ר"ל. רע", "בימי ונגרם והגבלה, מדידה של באופן ר"ל,

לו וחשובה אלו, חישובים מחשבים אין כאשר ואילו

הקדושֿברוךֿהוא, של ומהותו עצמותו עם ההתקשרות רק

ובן עבד של העול וקבלת הנפש, מסירות של והעוצמה

מצוה בקיום הן אצלו קיימים הקדושֿברוךֿהוא כלפי

גם כך כלפיו נוהגים אז "עקב", – והן "ראש" שהיא

מלמעלה.

הוא שהרי, דבר. משום לחשוש צריך הוא אין ואז

מושל שהוא ברוךֿהוא, סוף אין ומהות עצמות עם מאוחד

את ששומר הרועה וגדול הטבע, כולל בכל, ושולט

מנוחות28הכבשה מי על ירביצני דשא "בנאות – לה ודואג

אחת.29ינהלני" ולכל אחד לכל רויחא ומזונא חיי בבני –

בפרשתנו ככתוב היא עקב30והתוצאה "והיה :

שמחה לשון והיה – תשמעון",31תשמעון" – "עקב ,

של המצוות כמו בדיוק ה"עקב" של המצוות את תשמעו

הברית...", את לך אלקיך הוי' "ושמר – אז ה"ראש",

הטובות ההשפעות כל –32ויבואו בפסוק המוזכרות

– העמים" מכל תהיה ברוך והרבך... וברכך "ואהבת

לתת לאבותיך נשבע אשר האדמה "על ממש ובקרוב

לך".
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"שמא23) המדרש לאizxarולשון הלשוןiziyrכו' ע"ד שהוא י"ל, – "

כדבעי, בהן זריז הי' שלא המצות", על מעבירין "אין וש"נ) סע"א. לג, (יומא

למיעבד לי' כדבעי כו' עבד לא ושם): סע"ב (סו, כבכתובות – עשיתי ולא

עבד. לא

מהן אחת בסרתי שמא דוד.. הי' "וכן פרשתנו, ריש (לפרש"י) זכרון בס'

להפסוקizifaכלומר בקשר אח"כ הובא זה לשון לפנינו, בתנחומא אבל כו'".

ח"ו בהן בסרתי "שמא.. – רב" עקב בהם`l`"בשמרם נזהר עבדך גם

awr mxnya."רב

כבמצוה24) קלה במצוה זהיר הוי אמרת "ואתה שם המדרש לשון כסיום

חמורה".

ל25) שם. תויו"ט וראה מ"ב. פ"ד 397אבות ע' חי"ז [המתורגם] קו"ש

ואילך.

פ"ט.26) רבתי פסיקתא יא. פ"י, אסת"ר ה. תולדות תנחומא

(27188 ע' חט"ז [המתורגם] לקו"ש בארוכה וראה .21 ע' תש"ט סה"מ

ואילך.

שם.28) ואסת"ר תנחומא

ב.29) כג, תהלים

פרשתנו.30) ריש

ועוד.31) לסופו). (קרוב ב פמ"א, ב"ר

ב.32) סעיף סוף בפנים לעיל גם ראה



כג
נוסח התפלה

למנצח לבני קרח מזמור1

השופר הוא מאילו של יצחק2, שמדתו גבורה, וקולו 
מטיל חרדה3, גבורה.

לכן תקיעת שופר היא הרמת קול, כי עבודת הלוים, 
עבודת  כן  שאין  מה  קול4,  והרמת  זמרה  היא  גבורה, 

הכהנים, חסד, היא בקול דממה דקה.
ואומרים לפני תקיעת שופר למנצח לבני קרח, שהיו 

לוים, בחינת גבורה.
היה  ושמואל  נפקדה בשמואל בראש השנה5,  וחנה 

לוי, מבני קרח.
)ליקוטים ואגרות עמ' רפו(

נדיבי עמים נאספו עם אלקי אברהם6

מצינו שאברהם שייך לשופר, שקודם תקיעת שופר 
אומרים עם אלקי אברהם, וכן יעקב ויוסף, כמו שכתוב7 
עדות  יעקב,  לאלקי  משפט   .  . שופר  בחודש  תקעו 

ביהוסף שמו. מה שאין כן יצחק, לא מצינו.
טעם הדבר הוא, כי בראש השנה הוא בנין המלכות, 
מדתו של דוד המלך. והרי מהות המלכות היא מיצחק, 
מאברהם  היא  למלכות  וחסד  חיים  והמשכת  גבורה, 
שנים  ה'  קיבל  שדוד  רז"ל8  כמאמר  ויוסף,  יעקב 

מאברהם, כ"ח שנים מיעקב ול"ז שנים מיוסף.
והיינו מה שנולדו אברהם ויעקב בתשרי9, ויוסף יצא 

מבית האסורים בראש השנה10.
אברה"ם יעק"ב יוס"ף — גימטריא שופ"ר.

)ליקוטים ואגרות עמ' רלד, הערות לזהר א עמ' קפ(

תקיעת שופר היא בתפלת הבקר, שהוא זמן של חסד, 
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יב חוברת

יישכח שלא שמחתֿתורה

האחרונים הימים לקראת אבל מקום; באותו להתפלל היה ניתן לא כבר הסוכות חג של הראשונים בימים

שוב. המניין אורגן

ריקודים, פשוט שם היו במלים. לתיאור ניתנת אינה ― שמחתֿתורה באותו המתפללים של שמחתם

שבהיותם לאחרֿמכן אמרו רבים שלהם. במקומם כך עשו לא שמעולם אנשים גם ובהתוועדות בשירה והשתתפו

עליהם. ופעולתו השפעתו את עדיין הם מרגישים עתה וגם צרותיהם, כל את שכחו בחג, בביתֿהכנסת בעלי עם

לכיבוד. אנשים מספר אליהם והזמינו בבתיהם, "קידושים" ערכו אחדים

בעלי. שהה שבה משום בלבד, זו בעיירה אלא באזור, מהערים אחת באף התקיים לא שכזה שמחתֿתורה

לעולם. מהם יישכח לא שבעלי אמרו המתפללים

סבל כל חווה לא זה שאדם לחשוב היה יכול ― שמחתֿתורה באותו ומתוועד יושב בעלי את שראה מי

למדי. איתנה היתה רוחו אולם לרעה, מאוד השתנה פניו מראה בחייו...

בלתיֿנסבל כפור

אותנו והציבו החול, ימות מענייני אותנו הפשיטו הנדכה, ממצבֿהרוח מעט אותנו שרוממו ― החגים ימי

עניין. חסרי חיים היוםֿיום, חיי והחלו להם, חלפו ― יותר קצת נעלית בדרגה

גליֿכפור היו לא הגויים המקום תושבי לדברי שלגים. אפילו שכללו למדי, רבים גליֿכפור הופיעו זה בחורף

שה"ז'ידים" וטענו הוסיפו אף הם שנה. משלושים למעלה זה הגרוע...112שכאלה האוויר מזג את שהביאו הם

החדרים. את באמצעותם לחמם כדי תנורים בנמצא ואין להסקה, מותאמים אינם שם המגורים בתי

מהקור, נרטב הכל בחורף אבל נסבל, שם המצב בקיץ "סאמאן"). בקאזאחית (הנקרא מחימר בנויים הקירות

תמיד היו הן ― שם לנעול נוהגים שהיו הלבד מגפי את או ― הנעליים את לנעול הזמן כשהגיע בוקר, ובכל

שהרגליים עד ולאחרֿמכן המגפיים, או הנעליים וייבוש ניגוב לאחר עד להמתין שהצורך מאליו מובן רטובות.

עובש. מתמלאים הקירות היו אף קרובות לעתים ביותר. בלתיֿנעים היה יתחממו,

לבשל יהיה ניתן שעליו החדר, באמצע קטן תנור מין עבורנו לבנות החל והוא יהודי, בונהֿתנורים מצאתי

(ב" ובוֿזמנית Sameולאפות, timשל שברשותו אלא החדר. את יחמם גם הוא כאן) שאומרים כפי ,"

הובלתי באפשרותו. היה לא ― אחר ממקום ולהביאן התנור, לבניית הנחוצות הלבנים היו לא זה בעלֿמלאכה

שונות, בהתחכמויות לאחת אחת בעצמי ליקטתי אותן ― לבנים ממאה למעלה במחילה, בעצמי, הביתה איפוא

בעניין כתיבתי את כאן ואקצר הקטן, התנור ב"ה הושלם סוףֿכלֿסוף מקום. בשום לקנותן היה ניתן שלא מאחר

זה.

איכשהו. בידינו עלה הדבר אבל להשיגם, קל היה לא להסקה. חומרים השגת בעיית החלה מעתה

היתה התנור, הסקת בשעת החוצה לצאת אמור העשן היה שדרכה שהארובה, בכך היתה האמיתית הבעיה

כל התנורים, שני של האש שלהבות בארובה נפגשו ― התנור את וכשהסקנו ולבעלתֿהבית, לנו משותפת

העשן. מפיח משחיר היה כולו החדר בתוכו. להימצא בלתיֿאפשרי זה והיה החדר, תוך אל התפרץ העשן

ועדיין, בעלתֿהבית. זאת שעשתה הזמן באותו התנור את מלהסיק נמנענו העשן, את למנוע עצות בחפשנו

מיד תנורה את להסיק ממהרת היתה ― בכלל יהודים וכלפי ― כלפינו האכזרית שנאתה מתלקחת כשהיתה

הן אף היו ימים באותם שנשבו העזות הרוחות ובכלל, לחדרנו. יתפשט שהעשן כדי שלנו, את הסקנו כשאנו

חדרנו. תוך אל העשן את מסיטות

ליהודים.112) גנאי כינוי

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן
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מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת עקב

לדבר אתו  ככלתו  ויתן אל משה  יח –  לא, 
כתבים  אבן  לחת  העדת  לחת  שני  סיני  בהר 

באצבע אלקים

א. הלוחות ארכן ששה טפחים וכו' משה תופס בטפחיים 
)כנגד השגת משה לבדו(, “והקב"ה תופס בטפחיים" – כנגד 
חלק"  “וטפחיים  לע"ל,  לבנ"א  להודיע  שעתיד  הנו"ן  שער 

)כנגד מה שהשיגו כל ישראל(
ששה  ארכן  היו  הלוחות  אמר  נחמני  בר  שמואל  רבי 
בטפחיים  תופס  משה  והי'  טפחים  ששה  ורחבן  טפחים 
אותו  ישראל  שעשו  וכיון  באמצע  ריוח  בטפחיים  והקב"ה 
של  ידו  וגברה  משה  של  מידו  לחטפן  הקב"ה  בקש  מעשה 
משה וחטפן ממנו הוא שהקב"ה משבחו בסוף )דברים לד( 

ולכל היד החזקה. יהא שלמא על ידא דגברה על ימינא.
ירושלמי שקלים פ"ו ל"ב

ר"ש בר נחמני אומר הלוחות היו ארכן ו' טפחים ורחבן ו' 
טפחים כו'. נוכל לומר שידוע שנו"ן שערי בינה נבראו בעולם, 
והמה חלוקים לשלשה חלקים, חלק אחד דהיינו שער הנו"ן 
הוא בלתי נודע ונישג לבני אדם אפילו למרע"ה כי הוא בלתי 
תכליתית ועתיד להודיע לבני אדם לעוה"ב לכן היא לה' לבדו, 
הודיע לישראל  ולא  היינו מה שהשיג מרע"ה עצמו  ב'  חלק 
הודיע  לא  ע"כ  מוגבלת  בלתי  חכמה  ג"כ  היא  נגדה  כי  מפני 

להם, חלק ג' היינו מה שהשיגו כל ישראל איש לפי ערכו.
והנה ידוע שהלוחות הם כלל התורה כולה, לכן כדי שלא 
נטעה לומר שאינו רק כללי התורה שהשיגו ישראל אבל לא 
כללו כל ג' חלקי החכמה בין שער הנו"ן שהוא לה' לבדו ובין 
משל  בדרך  להודיענו  ר"ש  בא  לכן  משה,  השגת  של  חלק 
ג' חלקי החכמה ומחלק הלוחות  ומליצה שהם כלולים מכל 
לג' חלקים וקאמר שב' טפחים הי' תופס משה )היינו נגד חלק 
וב' טפחים הי' תופס הקב"ה  יותר מכולם(,  החכמה שהשיג 
)היינו נגד החלק שמשיג הקב"ה לבדו(, וטפחיים ריוח )היינו 
חלק שהשיגו בו כל ישראל(, ואחר מעשה העגל שנתמעטה 
מעלת מרע"ה כמש"כ לך רד וגו' זהו שרמז שביקש הקב"ה 
לחטוף מידי משה הב' טפחים שבידו של מרע"ה כדי שישכח 
בידו  ונשארו  בתפלתו  משה  של  ידו  וגברה  ומסיים  החכמה 

)גליון ע"י(.
חידושי גאונים לירושלמי שקלים – מובא בעין יעקב

ב. מדרש רבה ע"פ ישקני מנשיקות פיהו א"ר יודא בשעה 

בלבם  תורה  תלמוד  נתקע  אלקיך  ה'  אנכי  ישראל  ששמעו 
והיו למדים ולא היו משתכחים וכיון שבאו אצל משה ואמרו 
ומשתכחים  למדים  להיות  חזרו  ונשמעה  עמנו  אתה  דבר 
עמנו  אתה  דבר  משום  באה  שהשכחה  מכאן  נראה  עכ"ל. 
וכו', ולכאורה זה סותר למאי דאמרינן בפ"ה דעירובין אר"א 
תורה  נשתכחה  לא  הראשונות  לוחות  נשתברו  לא  אלמלא 
מישראל, דהא קודם שבירת הלוחות נמי כבר באה השכחה 

משום דבר אתה עמנו.
העשרה  שכתב  להא  ואיתא  להא  דאיתא  לתרץ  ונראה 
ישראל  שכשאמרו  פי"ו  דין  חיקור  מאמר  ח"ב  מאמרות 
למשה דבר אתה עמנו ונשמעה מאז כדי שלא ישכחוה ניתנה 
התורה להכתב על לוחות האבן להסיר לב האבן עכ"ל. א"כ 
השכחה באה לעולם ע"י שאמרו למשה דבר אתה עמנו וכו', 
משה  ששיבר  ואח"כ  הלוחות  ע"י  תקנה  להם  שבאה  אלא 
עוד  ועיין  תקנה,  שום  בלי  השכחה  נשארה  הלוחות  אותם 
בפ' ואתחנן על ואתנה לך את לוחות האבן וכו', ולפי שבאה 
השכחה בעולם הוצרך להוסיף להם את התורה כדאי' במדרש 
ע"פ וארא והנה חטאתם לה' אלקיכם התחיל משה מצטער 
על ששיבר את הלוחות, א"ל הקב"ה אל תצטער, בראשונות 
לא היו אלא י' הדברות ובשניות אני נותן מקרא ומשנה עכ"ל.

והענין הוא שבלוחות היו מרומזים כל הנביאים והכתובים 
וזהו  וא',  והיתה התורה כתובה בלב כל א'  והמשנה והגמרא 
מ"ש בירמי' נתתי תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה ולא היו 
ב'  לו  שנעשו  כאברהם  היו  כלם  כי  התורה  ללמוד  צריכים 
כליותיו כשני רבנים והיו נובעות חכמה, ודי הי' להם החמשה 
היו משתכחים  ולא  והמצות  הדינים  לידע  כדי  חומשי תורה 
והיו מבינים כל הרמזים שבלוחות. אבל לאחר שחטאו נעלמו 
להם  שגרם  הלוחות  נשתברו  ועוד  החכמה  מעינות  מהם 

השכחה.
ומש"ה התחיל משה מצטער דלמא לא יגלה עוד הקב"ה 
הראשונות,  בלוחות  שהיו  החכמה  תעלומות  כל  לישראל 
הואיל  מהם  משתכחת  תהי'  ח"ו  דלמא  להם  יגלה  אם  ואף 
שבאה השכחה בעולם, וא"ל הקב"ה אל תצטער שאני נותן 
להם מקרא ומשנה, דהיינו כל התורה שהיתה רמוזה בלוחות 
לחזור  יוכלו  מ"מ  מהם  נשכחת  שתהי'  ואף  הראשונות 
רק  אחר  הפסד  להם  הי'  ולא  בידם  תתקיים  ובהכי  וללמדה 
זה  טורח  על  וגם  וללמדה  לחזור  לעשות  שיצטרכו  הטורח 

יקבלו שכר ועיין לעיל בפ' כי תשא באורך ע"ז.
זרע שמשון ריש שיר השירים

אגרןת קןדש

 ב"ה, י"ב מנ"א תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

והפני'  ולבו העיקר  - תקותי שחוקק במוחו  כו'  ... במ"ש ע"ד הדירה והרהיטים כו' שמרחיבים 

שבמרז"ל הנ"ל כגי' תקו"ז ת"ו )כב, ב(.
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הּמׁשּפטים את ּתׁשמעּון עקב | יב)והיה (ז, ְָָ�ֵ�ְְִֶ�ֵ�ְִִַָ�ַ

ּומּׂשיגם. מבינם האדם וׂשכל טעם, להם ׁשּיׁש הּמצֹות הם ּו'מׁשּפטים' ּומׁשּפטים. חּקים עדּות ּבמצֹות, סּוגים ג' ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻידּוע

ּככל ועֹוׂשה מאּומה, מבין אֹו מרּגיׁש אינֹו העקב ׁשהרי על, קּבלת ענין על מֹורה אדם ׁשל ׁשעקבֹו חסידּות, ּבספרי מבאר ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹוהּנה

ּבמּוחׁש. ּכּנראה על־ידי־זה, ׁשּיּכוה אף רֹותחים, למים להּכנס יצטּוה אם ּגם הראׁש, אֹו הּלב יֹורהּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹאׁשר

האדם מצּוה טעם, עליהם ׁשּיׁש מצֹות ׁשאפילּו ּבזה, ּדנרמז הּמׁשּפטים". את ּתׁשמעּון עקב "והיה הּפסּוק את לפרׁש יׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻועל־ּפי־זה

לבד. הּטעם מּצד רק ולא ׁשמים מלכּות על קּבלת מּצד ְְְְְִִִַַַַַַַַַַַַָָָֹֹלקּימם

הּמצֹות, את יקּים מּצב ׁשּבכל ּבטּוח להיֹות ּוכדי יקּים. אּלּו מצֹות ּגם סֹוף סֹוף אם יֹודע מי ׂשכלֹו, על רק האדם יסמְך אם ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹּכי

על. ּבקּבלת – "עקב" ּבבחינת אֹותם יקּים אם רק זה רמב"ןהרי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
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(·È)טעם.·˜Úאׁשר עקב וכן ּבעבּור, ּכמֹו ַַ≈∆ְְֲֲֵֵֶֶַ

ה). כו (בראשית ּבקֹולי אברהם ְְִַַָָָׁשמע

ּדׁש ׁשאדם הּקּלֹות הּמצוֹות אם רׁש"י ְְִִִֶַַַַַָָָָוכתב

הבטחתֹו. הּׁשם ל יׁשמר ּתׁשמעּון, ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹּבעקביו

הּכתּוב יזהיר‰ÌÈËtLn,והזּכיר אּולי ְְִִַָ«ƒ¿»ƒְִַַ

יבּזּו וׁשּלא ממֹונֹות ּכדיני הּקּלים ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹּבּמׁשּפטים

ָאֹותם:

ÌÈL¯ÙÓ‰Âׂשכר "עקב" טעם ּכי אמרּו ¿«¿»¿ƒְִֵֶַַָָָ

רב עקב ּבׁשמרם וכן ְְְְֲִֵֵֶַָָָּבאחרית,

ּתׁשמעּון אחרית והיה יאמר יב), יט ְְְֲִִַַָָֹ(תהלים

ל הּׁשם ׁשּיׁשמר אֹותם, ותׁשמרּו ְְְְְְִִִִֵֶַַָָֹהּמׁשּפטים

יקראּו ּכי הּוא, ונכֹון .ואהב והחסד ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָהּברית

"ראׁש", ּבלׁשֹון ּדבר ּכל ּתחּלת הּקדׁש ְְְִִֶַַָָָָֹֹּבלׁשֹון

וכן קס), קיט (שם אמת ּדבר ראׁש ְְְְְֱִֵֶַָֹּכענין

ד) כה (במדבר העם ראׁש הּדֹור, ְַָָֹּגדֹול

וכן יד). ד (שה"ש ּבׂשמים ראׁש ְְְְִֵַָָֹֻוהמׁשּבח,

הּלׁשֹון ּכי "עקב", ּדבר ּכל אחרית ְְֲִִִֵֶַַָָָָיקראּו

והעקב ּתחּלה והראׁש ּבאדם, ּדמיֹונֹו ְְְְְִִִֵֶָָָָָָֹֹיתּפס

הּכת יאמר וכן וסֹוף. אחרית כחּבֹו (להלן ּוב ְֲִֵַַַָָֹ

ּבהמה: ּגּוף לדמיֹון ּולזנב, לראׁש מד) ְְְְְִֵָָָֹיג

ÒeÏ˜�e‡Âעבֹודתכם חלף ּכמֹו חלף, ּתרּגם ¿¿¿ְְְֲֲִֵֵֶֶַַ

לׁשֹון עׂשאֹו לא), יח ֲָָ(במדבר

(ישעיה למיׁשֹור העקב והיה מן נגזר ְְְִִִִֶַָָָֹסּבּוב,

וכן סביב, סביב ההֹול המעּקל הּדר ד) ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻמ

ּומּוקפת. מסּובבת ח) ו (הושע מּדם ְֲִֶֶֶֶָָֻעקּבה

ועׂשֹותכם הּמׁשּפטים ׁשמעכם סּבת והיה ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָֹיאמר,

ּפרׁש. ויפה ּבריתֹו, לכם הּׁשם ׁשּיׁשמר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹאֹותם,

י) טו (להלן הּזה הּדבר ּבגלל לזה, ְְִֶֶֶַַַָָָודֹומה

כט (בראשית האבן את וגללּו מּלׁשֹון ְְְְִִֶֶֶָָָּבסּבתֹו,

ג):

ÔÎÂ,וסּבּוב ּגלּגּול עקיבה לׁשֹון ּכל ּדעּתי, על ¿≈ְְְֲִִִִַַָָָ

זה וּיעקבני ט), יז (ירמיה הּלב ְְִֵֵֶַַַָעקֹוב

בעקבה עׂשה ויהּוא לו), כז (בראשית ְְְֲִֵַַָָָָפעמים

יקראּו ולכן וסּבֹות. ּגלּגּולין ענין יט), י ְְְְְְִִִִִֵַָ(מ"ב

וכן מיׁשֹור. העקֹוב הּפ ּכי "יׁשּורּון", ְְֲִִִֵֵֶַָֹיעקב

ּבעקב אֹוחזת וידֹו עקב, ׁשּנקרא הרגל ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאחֹורי

ּבעבּור ּכן, יקראּנּו כו), כה (בראשית ְֲִֵֵֶַָָעׂשו

הּיד אמצע הּלׁשֹון יקרא ּכאׁשר מעּגל, ְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָֻהיֹותֹו

הּזהב. ּכּפֹות ּכמֹו היֹותם ּבעבּור "ּכּפֹות" ְְֱֲֶֶַַַַָָָָוהרגל

(ברכה ּבספרי ׁשאמרּו ּכמֹו ּבּלׁשֹון, הּוא ְְְְְִִֶַָָָּומּורּגל

ּכׁשהיה ב), לג (להלן למֹו ּדת אׁש מימינֹו ְִִֵֶָָָָב),

יֹוצא היה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מּפי הּדּבּור ִִִֵֵַַָָָָיֹוצא

יׂשראל, ׁשל לׂשמאלן קדׁש ׁשל ימינֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹּדר

על מיל עׂשר ׁשנים יׂשראל מחנה את ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָועֹוקב

לׁשֹונם וכן מּקיף. ּכלֹומר מיל, עׂשר ְְְְִִֵֵַַָָָׁשנים

ּב עליו ּבאים קיג.) ּבסּבֹות(ב"ק עקיפין, ְֲִִִִַָָָ

האּלה האֹותּיֹות ׁשׁשּתי עקיבין, ּכמֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָוגלּגּולין,

כ): יט (ויקרא ּכבר ּפרׁשּתי ּכאׁשר להן ְְֲִֵֶֶַַָָָׁשוֹות

.‰l‡‰ ÌÈËtLn‰ ˙‡ ¯ÈkÊ‰Âמאד להזהיר ¿ƒ¿ƒ≈«ƒ¿»ƒ»≈∆ְְְִַֹ

ּכּלֹו רב עם יהיה לא ּכי ְְִִִִֶַַַָֹֻּבּמׁשּפטים,

רק ּכלל, ּבהן יחטאּו ׁשּלא ּכּלן ּבּמצוֹות ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻנזהר

ּבהן ׁשּנאמר ּכמֹו הּתֹורה, יעמידּו ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָּבמׁשּפטים

ויראּו. יׁשמעּו יׂשראל וכל כא) כא ְְְְְִִִֵָָָ(להלן

ולׂשרף האיׁש מּלסקל ירחמּו רּבים ּכי ְְְְְֲִִִִִִַַָֹֹועֹוד

ׁשּנאמר ּכמֹו העברה, ׁשּנעׂשית אחרי ְֱֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָאֹותֹו

ׁשּייראּו ועֹוד .עינ תחֹוס לא יג) יט ְְְִֵֶָֹ(להלן

(לעיל ׁשאמר ּכמֹו הּמטעים, ּומן הּתּקיפים ְְִִִִִֶַַַַַָמן

לאלהים הּמׁשּפט ּכי איׁש מּפני תגּורּו לא יז) ְְִִִִִֵֵַָָֹֹא

לא כב) יח (להלן הּׁשקר ּבנביא ואמר ְְִִֶֶַַָֹהּוא,

(להלן ּבמסית אּלה ּכל והזּכיר מּמּנּו. ְְְִִִִֵֵֶֶָָתגּור

ולא אליו תׁשמע ולא לֹו תאבה לא ט), ְְְִֵֶַָֹֹֹֹיג

עליו. תכּסה ולא תחמל ולא עליו עינ ְְְְְֵֶַַָָָָָֹֹֹתחֹוס

ולא הטעאתֹו, מּפני אליו, תׁשמע לא ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֹויזהיר

רּכי ׁשירחמּו הרחמנּות מּפני ,עינ ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָתחֹוס

תׁשּתק ׁשּלא תכּסה, ולא הּנּדֹונים, על ְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹהּלבב

מׁשּפחּתֹו: ּבני ויראת ּתקּפֹו ְְְְְְֲִִֵַַַָּבעבּור
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:Ezîäááe¦§¤§¤«

i"yx£¯˜Ú∑מֹוליד .ׁשאינֹו »»ִֵֶ

(åè)íéòøä íéøöî éåãî-ìëå éìç-ìk Enî ýåýé øéñäå§¥¦¯§Ÿ̈²¦§−¨®Ÿ¦§¨©§¥Á¦§©¸¦¨«¨¦¹
éàðN-ìëa íðúðe Ca íîéNé àì zòãé øLà:Eרמב"ן £¤´¨©À§¨³Ÿ§¦¨Æ½̈§¨¨−§¨«§¤«

(æè)éäìà ýåýé øLà íénòä-ìk-úà zìëàåCì ïúð E §¨«©§¨´¤¨¨«©¦À£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´½̈
ðéò ñBçú-àìàìå íäéìò E-ék íäéäìà-úà ãáòú «Ÿ¨¬¥«§−£¥¤®§³Ÿ©«£ŸÆ¤¡´Ÿ¥¤½¦«

ñ :Cì àeä L÷Bî¥¬−¨«

(æé)äëéà épnî älàä íéBbä íéaø Eááìa øîàú ék¦³Ÿ©Æ¦§¨´§½©¦²©¦¬¨¥−¤¦¤®¦¥¨¬
:íLéøBäì ìëeà©−§«¦¨«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡˙ Èk∑,'להֹוריׁשם אּוכל לא רּבים ׁשהם מּפני ,ּבלבב ּתאמר 'ׁשּמא הּוא: 'ּדלמא' לׁשֹון ,ּכרח על ƒ…«ƒ¿»¿ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
מהם" תירא "לא ׁשּוב עליו ׁשּיּפל 'ּכי', ׁשל לׁשֹונֹות מּׁשאר ּבאחד לפרׁשֹו יּתכן ולא מהם. תירא לא ּכן, ּתאמר .אל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹ
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(ë)éýìà ýåýé çlLé äòøvä-úà íâåãáà-ãò ía E §©Æ¤©¦§½̈§©©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨®©£ÀŸ
éðtî íéøzñpäå íéøàLpä:E ©¦§¨¦²§©¦§¨¦−¦¨¤«
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:ÔB‰˙eÎ¯˙Ï Ïek‡ ÔÈcÎ‡ ÈpÓƒƒ∆¿≈ƒ¿»»¿

Ú·„יח Èc ˙È ¯k„z ¯k„Ó ÔB‰pÓ ÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«»ƒ¬«
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(‚È)הּמׁשּפטיםוטעם ּתעׂשה ּכאׁשר .ואהב ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָ

ויּתכן .אֹות יאהב הּוא ּגם הּׁשם ְְְֱֲִֵֵֶַַַַַָלאהבת

אֹות ׁשמחּבב יֹוצא, "ואהב" ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַׁשּיהיה

עליהם. יׂשנאּו ולא הּנׁשּפטים ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָֹלמׁשּפחֹות

,EÎ¯·e.הּמׁשּפט ּבעבּור רעה אלי תאּנה ׁשּלא ≈«¿ְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֻ

,Ea¯‰Âאפּלּו העֹוברים, ּבאבדן תּמעט ׁשּלא ¿ƒ¿∆ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ

הּנּדחת: עיר ּכאנׁשי אֹובדים רּבים ְְְְִִִִִֵַַַַַיהיּו

.ÈÏÁ Ïk EnÓ '‰ ¯ÈÒ‰Â (ÂË)לבא הּנהּוג ¿≈ƒƒ¿»…ƒַָָֹ

והזּכיר ‰¯ÌÈÚ,ּבעֹולם. ÌÈ¯ˆÓ ÈÂ„Ó ÏÎ ְְִִָָ»«¿≈ƒ¿«ƒ»»ƒ

EÈ‡�BN.להבטיח ÏÎ· Ì�˙�eּכי ׁשּירמז, אֹו ְְִַַ¿»»¿»¿∆ְִִֶֹ

יעׂשּו לא ואם מהם יּנצלּו הּמׁשּפטים ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹּבעׂשֹותם

הּמצרים, על ּבאּו ּכאׁשר עליהם יבֹואּו ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָאֹותם

ּב והׁשיב ס) כח (להלן ּבּתֹוכחֹות ְְִֵַָָָּכאמּור

זה ּפרׁשּתי ּוכבר וגו', מצרים מדוי ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָאת

כו): טו (שמות ּבׁשּלח ויהי ְְְִֵֶַַַּבסדר
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éðtî íéøzñpäå íéøàLpä:E ©¦§¨¦²§©¦§¨¦−¦¨¤«
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Ú˜¯יד C· È‰È ‡Ï ‡iÓÓÚ ÏkÓ È‰z CÈ¯a¿ƒ¿≈ƒ»«¿«»»¿≈»¬«
:C¯ÈÚ··e ‡¯˜ÚÂ¿«¿»ƒ¿ƒ»

ÈLzÎÓטו ÏÎÂ ÔÈÚ¯Ó Ïk CpÓ ÈÈ ÈcÚÈÂ¿∆¿≈¿»ƒ»»«¿ƒ¿»«¿¿≈
Ca ÔepeLÈ ‡Ï zÚ„È Èc ‡iLÈa ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ«»ƒ¿««¿»¿«ƒ»

:C‡�Ò ÏÎa Ôep�zÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»»¿»

È‰·טז C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡iÓÓÚ Ïk ˙È ¯n‚˙e¿««»»«¿«»ƒ¿»¡»»»≈
˙È ÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰ÈÏÚ C�ÈÚ ÒeÁ˙ ‡Ï CÏ»»¿≈»¬≈¿»ƒ¿«»

:CÏ ‡e‰ ‡Ï˜˙Ï È¯‡ ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¬≈¿«¿»»

‰‡ÔÈlיז ‡iÓÓÚ ÔÈ‡ÈbÒ CaÏa ¯ÓÈ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈«¿ƒ»«ƒƒ«¿«»»ƒ≈
:ÔB‰˙eÎ¯˙Ï Ïek‡ ÔÈcÎ‡ ÈpÓƒƒ∆¿≈ƒ¿»»¿

Ú·„יח Èc ˙È ¯k„z ¯k„Ó ÔB‰pÓ ÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«»ƒ¬«
:ÌÈ¯ˆÓ ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿…¿»ƒ¿»ƒ

i˙‡Â‡יט C�ÈÚ ‰‡ÊÁ Èc ÔÈ·¯·¯ ÔÈq�ƒƒ«¿¿ƒƒ¬»»≈»¿»«»
Èc ‡ÓÓ¯Ó ‡Ú¯„e ‡zÙw˙ ‡„ÈÂ ‡i˙ÙBÓe¿«»ƒ»«∆¿»¿»»¿»¿»ƒ
ÏÎÏ C‰Ï‡ ÈÈ „aÚÈ Ôk C‰Ï‡ ÈÈ C˜t‡«¿»¿»¡»»≈«¿≈¿»¡»»¿»

:ÔB‰ÈÓ„wÓ ÏÁc z‡ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ«¿»≈ƒ√»≈

Ú„כ ÔB‰a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‚È ‡˙ÈÚ¯Ú ˙È Û‡Â¿«»¬»ƒ»¿»≈¿»¡»»¿«
:CÓ„wÓ e¯nh‡„e e¯‡zL‡c Ôec·Èc¿≈«¿ƒ¿»»¿ƒ«»ƒ√»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(‚È)הּמׁשּפטיםוטעם ּתעׂשה ּכאׁשר .ואהב ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָ

ויּתכן .אֹות יאהב הּוא ּגם הּׁשם ְְְֱֲִֵֵֶַַַַַָלאהבת

אֹות ׁשמחּבב יֹוצא, "ואהב" ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַׁשּיהיה

עליהם. יׂשנאּו ולא הּנׁשּפטים ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָֹלמׁשּפחֹות

,EÎ¯·e.הּמׁשּפט ּבעבּור רעה אלי תאּנה ׁשּלא ≈«¿ְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֻ

,Ea¯‰Âאפּלּו העֹוברים, ּבאבדן תּמעט ׁשּלא ¿ƒ¿∆ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ

הּנּדחת: עיר ּכאנׁשי אֹובדים רּבים ְְְְִִִִִֵַַַַַיהיּו

.ÈÏÁ Ïk EnÓ '‰ ¯ÈÒ‰Â (ÂË)לבא הּנהּוג ¿≈ƒƒ¿»…ƒַָָֹ

והזּכיר ‰¯ÌÈÚ,ּבעֹולם. ÌÈ¯ˆÓ ÈÂ„Ó ÏÎ ְְִִָָ»«¿≈ƒ¿«ƒ»»ƒ

EÈ‡�BN.להבטיח ÏÎ· Ì�˙�eּכי ׁשּירמז, אֹו ְְִַַ¿»»¿»¿∆ְִִֶֹ

יעׂשּו לא ואם מהם יּנצלּו הּמׁשּפטים ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹּבעׂשֹותם

הּמצרים, על ּבאּו ּכאׁשר עליהם יבֹואּו ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָאֹותם

ּב והׁשיב ס) כח (להלן ּבּתֹוכחֹות ְְִֵַָָָּכאמּור

זה ּפרׁשּתי ּוכבר וגו', מצרים מדוי ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָאת

כו): טו (שמות ּבׁשּלח ויהי ְְְִֵֶַַַּבסדר
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(àë)éäìà ýåýé-ék íäéðtî õøòú àììBãb ìà Eaø÷a E ¬Ÿ©«£−Ÿ¦§¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¦§¤½¥¬¨−
:àøBðå§¨«

(áë)éäìà ýåýé ìLðåéðtî ìàä íéBbä-úà Eèòî E §¨©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦¬¨¥²¦¨¤−§©´
éìò äaøz-ït øäî íúlk ìëeú àì èòî:äãOä úiç E §¨®³Ÿ©Æ©Ÿ¨´©¥½¤¦§¤¬¨¤−©©¬©¨¤«

i"yx£‰„O‰ ˙iÁ EÈÏÚ ‰a¯zŒÔt∑ׁשּנאמר החּיה, מן מתיראין אין מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין אם ה)והלא "וחּית(איוב : ∆ƒ¿∆»∆«««»∆ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
לחטא ׁשעתידין לפניו היה ּגלּוי אּלא ?"הׁשלמהֿל רמב"ן.הּׂשדה ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

(âë)éäìà ýåýé íðúðeéðôì Eãò äìãâ äîeäî íîäå E §¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¨¨Æ§¨´§Ÿ½̈©−
:íãîMä¦¨«§¨«

i"yx£ÌÓ‰Â∑אבל אֹותם, והם ּכמֹו: הּוא והרי היסֹוד, מן אחרֹונה מ"ם ׁשאין לפי ּכּלֹו, קמץ כח)נקּוד "והמם(ישעיה ¿»»ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻ
אֹותּיֹות ׁשלׁש ׁשל ּפעל ּכׁשאר ּפּתח, וחציֹו קמץ חציֹו לפיכ יסֹוד, ּכּלֹו עגלתֹו", .ּגלּגל ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ

(ãë)úçzî íîL-úà zãáàäå Eãéa íäéëìî ïúðå§¨©³©§¥¤Æ§¨¤½§©«£©§¨´¤§½̈¦©−©
éðôa Léà ávéúé-àì íéîMä:íúà EãîLä ãò E ©¨¨®¦«Ÿ¦§©¥¬¦Æ§¨¤½©¬¦§¦«§−Ÿ¨«

(äë)áäæå óñk ãîçú-àì Làa ïeôøNz íäéäìà éìéñt§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−¦§§´¨¥®«Ÿ©§ŸÁ¤̧¤§¨¨³
éäìà ýåýé úáòBú ék Ba L÷ez ït Cì zç÷ìå íäéìòE £¥¤Æ§¨«©§¨´½̈¤µ¦¨¥´½¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:àeäרמב"ן «

(åë)õwL eäîk íøç úééäå Eúéa-ìà äáòBú àéáú-àìå| §«Ÿ¨¦³«¥¨Æ¤¥¤½§¨¦¬¨¥−¤¨®Ÿ©¥¯
áòúå epöwLz|ô :àeä íøç-ék epáòúz §©§¤²§©¥¬§©«£¤−¦¥¬¤«

ç(à)ïeøîLz íBiä Eeöî éëðà øLà äåönä-ìk̈©¦§À̈£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§§´
õøàä-úà ízLøéå íúàáe íúéáøe ïeéçz ïòîì úBNòì©«£®§©̧©¦«§¹§¦¤À¨¤Æ¦«¦§¤´¤¨½̈¤

:íëéúáàì ýåýé òaLð-øLà£¤¦§©¬§Ÿ̈−©«£«Ÿ¥¤«
i"yx£‰Âˆn‰ŒÏk∑אּגדה ּומדרׁש אֹותּה,(תנחומא)ּכפׁשּוטֹו, ּגמר ּבמצוה, התחלּת אם אּלא: הּמצוה נקראת ׁשאינּה »«ƒ¿»ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

‡C‰Ïכא ÈÈ È¯‡ ÔB‰ÈÓ„wÓ ¯·z˙ ‡Ï»ƒ¿«ƒ√»≈¬≈¿»¡»»
:‡ÏÈÁ„e ‡a¯ ‡‰Ï‡ C�Èa dz�ÎL¿ƒ¿≈≈»¡»»«»¿ƒ»

‰‡ÔÈlכב ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ C¯˙ÈÂƒ»≈¿»¡»»»«¿«»»ƒ≈
ÔB‰˙eÈˆLÏ Ïek˙ ‡Ï ¯ÚÊ ¯ÚÊ CÓ„wÓƒ√»»¿≈¿≈»ƒ¿≈»¿
:‡¯a ˙ÂÈÁ CÏÚ ÈbÒ˙ ‡ÓÏÈc ÚÈ¯Ùaƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈¬»≈«»»

ÔepLbLÈÂכג CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¡»»√»»ƒ«≈ƒ
:ÔepˆÈLÈc „Ú ·¯ LebLƒ««ƒ≈ƒ

ÔB‰ÓLכד ˙È „·B˙Â C„Èa ÔB‰ÈÎÏÓ ¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿««¿≈ƒ»¿«»ƒ¿
„Ú CÓ„wÓ L�‡ „zÚ˙È ‡Ï ‡iÓL ˙BÁzÓƒ¿¿«»»ƒ¿««¡«ƒ√»»«

:ÔB‰˙È ÈˆÈL˙„ƒ¿≈≈»¿

˙ÓÁ„כה ‡Ï ‡¯e�a Ôe„˜Bz ÔB‰˙ÂÚË ÈÓÏ«̂¿≈«¬»¿¿¿»»«¿≈
‡ÓÏÈc CÏ ·q˙Â ÔB‰ÈÏÚ È„ ‡·‰„Â ‡tÒk«¿»¿«¬»ƒ¬≈¿ƒ«»ƒ¿»
:‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˜Á¯Ó È¯‡ da Ï˜zzƒ»«≈¬≈¿»»»«¿»¡»»

Ó¯Á‡כו È‰˙e C˙È·Ï ˜Á¯Óc ÏÚ˙ ‡ÏÂ¿»»≈ƒ¿»»¿≈»¿≈∆¿»
È¯‡ dp˜Á¯z ‡˜Á¯Â dpˆwL˙ ‡ˆwL d˙Âk¿»≈«»»¿«¿ƒ≈¿»»»¿«¬ƒ≈¬≈

:‡e‰ ‡Ó¯Á∆¿»

„ÔÈא ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡ È„ ‡z„˜Ùz Ïk»«¿∆¿»ƒ¬»¿«¿»»≈
Ôe˙È˙Â ÔebÒ˙Â ÔeÁÈ˙c ÏÈ„a „aÚÓÏ Ôe¯hzƒ¿¿∆¿»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿≈
:ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯È˙Â¿≈¿»«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

¯ÈkÊ‰Âּולהכרית לכּלֹות ּבּמׁשּפטים ּתחּלה ¿ƒ¿ƒְְְְְִִִִַַַָָ

אמר ּולכ זרה, עבֹודה zÏÎ‡Âעֹובדי ְְֲֵַָָָָָ¿»«¿»

,ÌÈnÚ‰ Ïk ּכי‡˙ ׁשּנאמר ּכענין ׁשּתכריתם, ∆»»«ƒְְְֱִִִֵֶֶֶַַַ

יעקב את אכל ּכי ט), יד (במדבר הם ְֲִֵֵֶַַַָֹלחמנּו

כה), י (ירמיה ויכּלהּו ואכלהּו ז) עט ְֲַַַָֻֻ(תהלים

ואמר רּבים. Ì‰ÈÏÚ,וכן E�ÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ïּכאׁשר ְְִֵַַָ…»≈¿¬≈∆ֲֶַ

הּׁשֹופטים ּברחמנּות ּכי יב) (בפסוק ְְְְְִִִִַַַָהזּכרּתי

מׁשּפט: ּכל יאבד הּטּפׁשים) ְְִִִַַָָֹ(ס"א

.¯‰Ó Ì˙lk ÏÎe˙ ‡Ï („ÎŒ·Î)יבטיח …««…»«≈ְִַַ

ּבהם ויׁשּלח ּכּלם, יכריתם ְִִֵֵֶֶַַַַָָֻׁשהּׁשם

והּנה והּנסּתרים, הּנׁשארים להאביד הּצרעה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָאת

אֹותם יכּלה ׁשּלא אמר אבל יאבדּו, ְֲֵֶֶַַָָָָֹֹֻּכּלם

הארץ מן ׁשיגרׁשם ולא אחד ּביֹום ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבּמלחמה

עלי ורבה ׁשממה הארץ ּתהיה ּפן אחת ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּבׁשנה

יהיּו ׁשּלא להבטיח עֹוד והֹוסיף הּׂשדה. ְְְְִִִֶֶַַַַַָֹחּית

מהּומה יהּומם הּׁשם אבל רּבם, הּנׁשארים ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֻאּלה

(להלן אמר וכן יׂשראל. ּביד יאבדּו ורּבם ְְְְְְִֵֵַַָָָָֹֻגדֹולה

לפני יכניעם והּוא יׁשמידם הּוא ג) ְְְְִִֵֵֶַַָט

רּבם ׁשּיאבדּו מהר, והאבדּתם ְְְְְֲֵֶַַַַָָָֹֻוהֹורׁשּתם

ׁשּיכל לא אתּבמהרה, ונחלּת ּתפרה אׁשר עד ּו, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ֶָָהארץ.

˙‡ z„·‡‰Â E„Èa Ì‰ÈÎÏÓ Ô˙�Â ¯Ó‡Â¿»«¿»««¿≈∆¿»∆¿«¬«¿»∆
.ÌÓLעל ׁשם להם יהיה ׁשּלא עד ¿»ְִֵֶֶֶַַָֹ

וזה יׁשמידּו. ּבפניהם הּנּצב וכל חּוץ, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּפני

הּׁשם מאת ּכי כ) (יא ּביהֹוׁשע ׁשּבא ְְִִִֵֵֵֶַַַָֻּכענין

את הּמלחמה לקראת לּבם את לחּזק ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהיתה

מל להם נׁשאר ולא החרימם, למען ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹיׂשראל

נפלּו: מלכיהם כל ּכי ְְִֵֶֶַָָָָּבארץ,

·˙ÎÂרׁש"י,‰„O‰ ˙iÁ EÈÏÚ ‰a¯z Ôtוהלא ¿»«ִַ∆ƒ¿∆»∆«««»∆ֲַֹ

מן מתיראים אינם רצֹונֹו עֹוׂשים ְְְִִִִִֵָָאם

הּׂשדה וחּית כג) ה (איוב ׁשּנאמר ְֱֶֶֶַַַַַַָָהחּיה,

ׁשעתידין לפניו היה ּגלּוי אּלא ,ּל ְְְֲִִֶֶָָָָָָָָָהׁשלמה

(ספרי): הם רּבֹותינּו ודברי ְְֲִֵֵֵַַלחטֹוא.

Û‡Â,נאמרה להבטחה הּזאת ׁשהּפרׁשה ּפי על ¿«ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

רּבינּו מׁשה ּכי כה) ד (לעיל הזּכרּתי ְְְִִִֵֶַַָּכבר

לא ּכי וירמז, ויזהיר יבטיח הּתֹורה ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָֹֹּבמׁשנה

וׁשּיׁשּבית ּכאחד ּכּלם להכריתם זכּותם ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻתּגיע

אם ּבפרׁשת להם ּכּמבטח הארץ מן רעה ְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָֻחּיה

אמר, ּכאׁשר יהיה אבל ו), כו (ויקרא ְְֲֲִֶֶַַַָָֹֻּבחּקתי

ואחרי ּבּתחּלה, ּומלכיהם רּבם את ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻׁשּיאבידּו

הּנׁשארים: יאבדּו ְְִִֵַָֹכן

.Ì‰ÈÏÚ ·‰ÊÂ ÛÒk „ÓÁ˙ ‡Ï (ÂÎŒ‰Î)…«¿…∆∆¿»»¬≈∆

awr zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i oey`x meil inei xeriy

ׁשּנאמר הּגֹומרּה, ׁשם כד)על מׁשה(יהושע והלא ּבׁשכם", קברּו מּמצרים בניֿיׂשראל אׁשרֿהעלּו יֹוסף "ואתֿעצמֹות : ְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
ׁשמם על נקראת יׂשראל, ּוגמרּוה לגֹומרּה הסּפיק ׁשּלא לפי אּלא להעלֹותם? ּבהם נתעּסק רמב"ן.לבּדֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

(á)éäìà ýåýé EëéìBä øLà Cøcä-ìk-úà zøëæåEäæ §¨«©§¨´¤¨©¤À¤£¤̧¦«§¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤²
úòãì Eúqðì Eúpò ïòîì øaãna äðL íéòaøà©§¨¦¬¨¨−©¦§¨®§©̧©©«Ÿ§¹§©«Ÿ§À¨©¹©

:àì-íà åéúåöî øîLúä Eááìa øLà-úà¤£¤¯¦§¨«§²£¦§¬Ÿ¦§Ÿ−̈¦«Ÿ

i"yx£Â˙ÂˆÓ ¯ÓL˙‰∑ולא ּתנּסהּו אחריוׁשּלא רמב"ן.ּתהרהר ¬ƒ¿…ƒ¿…»ְְְְֲֵֵֶַַַָֹֹ

(â)pòéåàìå zòãé-àì øLà ïnä-úà Eìëàiå Eáòøiå E ©§©§»©©§¦¤¼¼©©«£¦«§³¤©¨Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨§¬Ÿ
éúáà ïeòãéBcáì íçlä-ìò àì ék EòéãBä ïòîì E ¨«§−£Ÿ¤®§©´©¦«£ÀÂ¦´Ÿ©©¤³¤§©Æ

:íãàä äéçé ýåýé-éô àöBî-ìk-ìò ék íãàä äéçé¦«§¤´¨«¨½̈¦²©¨¨¬¦«§Ÿ̈−¦«§¤¬¨«¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(1099 'nr c zegiy ihewl)

הּמן את וּיאכילָך וּירעבָך ג)ויעּנָך ּדבר(ח, ּכל ּכמֹו מגּבל, הּוא הארץ מן לחם ּדהּנה לבאר, ויׁש רעבֹון? הּמן עֹורר ּכיצד להבין, יׁש ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

מן לחם היה הּמן אְך אֹותֹו. ּומׂשּביע ּבאדם ונקלט מתקּבל הּוא ולכן ּבלבד), אחד טעם לֹו ויׁש אחר; ּדבר לא מזֹון, (הּוא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹׁשּבעֹולם

מגּבל אדם ּכאׁשר ׁשּבעֹולם. הּטעמים ּכל הּכֹולל מגּבל, ּבלּתי מאכל היה הּמן אף סֹוף, אין הּוא ׁשהקב"ה ּוכׁשם אלקי, מאכל ְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻהּׁשמים,

הּבלי אל נמׁשְך הּוא ּכי רעב, זֹו אכילה ּבֹו מעֹוררת לכן טעמים; ּגבּול ּבלי מקּבל ואינֹו ּבלבד, מגּבל טעם מקּבל הּוא זה, מאכל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻאֹוכל

יֹותר להּׂשיג וצּמאֹון רעבֹון מעֹוררת חקר, לּה ׁשאין ּבּתֹורה, הּׂשגה ּכל ּכְך: לחם, ׁשּקרּויה ּבּתֹורה, ואף לתפיסה. ּכלל נּתן ׁשּלא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּגבּול,

רמב"ןויֹותר. ְֵ

(ã)éìòî äúìá àì EúìîNäæ ä÷öá àì Eìâøå E ¦§¨̧§¹³Ÿ¨«§¨Æ¥«¨¤½§©§§−´Ÿ¨¥®¨¤−
:äðL íéòaøà©§¨¦¬¨¨«

i"yx£‰˙Ï· ‡Ï E˙ÏÓN∑ּכמֹו קטּניהם, ואף מגהצים, ּכלים ּכמין אֹותם ּומגהצים ּבכסּותם ׁשפים היּו ּכבֹוד ענני ƒ¿»¿…»¿»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּגדלים, עּמֹוׁשהיּו ׁשּגדל חמט, ׁשל הּזה ּכּלבּוׁש עּמהם, לבּוׁשן ּגדל ·ˆ˜‰.היה ‡Ï∑ּכדר ּכּבצק, נפחה לא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ…»≈»ְְֵֶֶַָָָֹ

נפּוחֹות ׁשרגליהם יחף, רמב"ן.הֹולכי ְְְֵֵֵֶֶַָ

‡C‰Ïב ÈÈ C¯a„ Èc ‡Á¯‡ Ïk ˙È ¯k„˙Â¿ƒ¿«»»»¿»ƒ«¿»¿»¡»»
C˙eipÚÏ ÏÈ„a ‡¯a„Óa ÔÈ�L ÔÈÚa¯‡ Ô�c¿««¿¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿«»»
È‰B„Bwt ¯h˙‰ CaÏ· Èc ˙È ÚcÓÏ C˙eÈq�Ï¿«»»¿ƒ«»ƒ¿ƒ»¬ƒ«ƒƒ

:‡Ï Ì‡ƒ»

Ï‡ג Èc ‡pÓ ˙È CÏÎB‡Â C�tÎ‡Â CÈpÚÂ¿«¿»¿«¿»»¿»»»«»ƒ»
C˙eÚ„B‡Ï ÏÈ„a C˙‰·‡ ÔeÚ„È ‡ÏÂ ‡zÚ„È¿«¿»¿»»¿¬»»»¿ƒ¿»»
‡L�‡ Ìi˜˙Ó È‰B„BÁÏ· ‡ÓÁÏ ÏÚ ‡Ï È¯‡¬≈»««¿»ƒ¿ƒƒ¿««¡»»
Ìi˜˙È ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙e˜t‡ Ïk ÏÚ È¯‡¬≈«»«»≈¿»«¿»ƒ¿««

:‡L�‡¡»»

eÙÁÈד ‡Ï C�ÒÓe CpÓ ˙‡ÈÏ·‡ ‡Ï C˙eÒk¿»»ƒ¿ƒ«ƒ»¿»»»¿≈
:ÔÈ�L ÔÈÚa¯‡ Ô�c¿««¿¿ƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אׁשר וזהב ּכסף תחמד לא "אׁשר", ְְְֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹיחסר

ּתחּלה צּוה זרה. עבֹודה נֹויי והּוא ְְֲֲִִֵֵֶָָָָָעליהם,

זרה עבֹודה "ּפסילילׂשרף ׁשהיא עצמּה ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹ

והזהיר ׁשעליהן. הּנֹויין ּכן ּגם ואסר ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹאלהיהם",

Ì¯Áעֹוד ˙ÈÈ‰Â E˙Èa Ï‡ ‰·ÚB˙ ‡È·˙ ‡ÏÂ¿…»ƒ≈»∆≈∆¿»ƒ»≈∆

,e‰Ók,זרה עבֹודה עניני ּכל ּבהנאה לאסר »…ְְֱֲֲִֵֶַָָָָָָֹ

והּנֹויין: ׁשּלּה ותקרֹובת ּומׁשּמׁשיה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָהיא

ּפיוטעם(‡) על אף לֹומר הּמצוה. ּכל ְְִִַַַַַַָָ

ּכל ּגם ּבמׁשּפטים, אתכם ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָׁשהזהרּתי

ּכּלן ּבעׂשּית ּכי לעׂשֹות, ּתׁשמרּון ְְְֲֲִִִִַַַַָֻהּמצוֹות

ּופרי בהמה ּופרי בטן ּבפרי ּופריתם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָּתחיּון

למעלה: הּנזּכר ּככל ְְְְֲִַַָָָָָָהאדמה,

.'Â‚Â C¯c‰ Ïk ˙‡ z¯ÎÊÂ ּכי(·) יאמר, ¿»«¿»∆»«∆∆ִַֹ

טֹובה הּמצוֹות ּבעׂשּית ׁשּיׁש לדעת ְֲִִֵֶַַַַַַָָתּוכל

לחם, ּומבּקׁש נעזב צּדיק יהיה ולא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשלמה

ּגדֹול נס ּבמעׂשה ּבּמדּבר אֹות ּפרנס הּׁשם ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָּכי

מצוֹותיו: אחר לכּת ְְְֲִֶַַַָּבעבּור

¯·Îe(ד טז (שמות הּמן ּבפרׁשת ּפרׁשּתיו ¿»ְְִֵַַַָָָ

‡˙טעם ˙Ú„Ï E˙q�Ï E˙pÚ ÔÚÓÏ ַַ¿«««…¿¿«…¿»««∆

,‡Ï Ì‡ Â˙ÂˆÓ ¯ÓL˙‰ E··Ïa ¯L‡היה ּכי ¬∆ƒ¿»¿¬ƒ¿…ƒ¿…»ƒ…ִָָ

לנפׁשם עצה ידעּו ׁשּלא להם, ּגדֹול ְְְִֵֶֶַָָָָָָֹנּסיֹון

ואין לחם, מקֹום לא הּגדֹול ּבּמדּבר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹוּיּכנסּו

ּביֹומֹו יֹום ּדבר ירד אבל הּמן, מן ּכלּום ְְְְֲִַַַָָָָָּבידם

זה וכל מאד. אליו וּירעבּו ונמס, הּׁשמׁש ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוחם

יצּוה. ּכאׁשר ללכת הּׁשם מצוֹות לׁשמר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹעׂשּו

אׁשר הערים ּבדר להֹוליכם יכֹול היה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָוהּׁשם

מּמּנּו ּכי הּזה, ּבּנּסיֹון הביאם אבל ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָסביבֹותיהם,

לעֹולם: מצוֹותיו ׁשּיׁשמרּו ְְְְִִִֶַָָָיּודע

אבתי.וטעם(‚) ידעּון ולא ידעּת לא אׁשר ְְְְֲֲֶֶַַַָָָֹֹֹ

ימים ּבֹו לחיֹות ׁשּתּוכלּו ּבּמן ידעּת לא ְְְִִִֶַַָָָָֹּכי

מאבֹותיכם. ּבקּבלה ּכן אליכם הּגיע ולא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹרּבים,

הּזה הּגדֹול החסד עּמכם עׂשה ּכי יאמר ִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹאֹו

הּקדֹוׁשי אבֹותיכם ּכיאׁשר אליו, הּגיעּו לא ם ְֲֲִִִִֵֵֶֶַָֹ

צּוה אׁשר ּככל אחריו ׁשהלכּו ּפי על ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָאף

אבי ּומּבית ּומּמֹולדּת מארצ ל ל ְְְְְִִִֵֵֶַַָָאֹותם,

ׁשיפרנסם מעלתם הּגיעה לא א), יב ְְְֲִִֵֶַַָָָֹ(בראשית

:ל עׂשה ּכאׁשר ׁשמים ְֲִִֶַַַָָָָּבדגן

ÔÎÂ,(ב (א רּבה סיני ּבמדּבר ּבמדרׁש אמרּו ¿≈ְְְְְִִִַַַַָָ

מה הּמן אֹוכלים הייתם מׁשה ְְִִִֶֶַַָָּבזכּות

ׁשּנאמר הּקדֹוׁשים אבֹותי ראּו ÔeÚ„Èּׁשּלא ‡ÏÂ ְֱֲִֶֶֶֶַַָֹ¿…»¿

.EÈ˙B·‡הּוא ּכי להֹודיעם זה עׂשה ּכי ּופרׁש ¬∆ְִִִֵֵֶָָָ

ׁשמר ּכן אם יגזר, אׁשר ּבכל האדם ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹהמחּיה

וחיה: ְְִֵֶָמצוֹותיו

ÔÎzÈÂּכי ‡˙לפרׁש EÏÈÎ‡iÂ E·ÈÚ¯iÂ EpÚÈÂ ¿ƒ»≈ְִֵָ«¿«¿««¿ƒ∆««¬ƒ¿∆

,Ôn‰עּנה ּכי יאמר ׁשֹונים, ענינים «»ְִִִִִַָָֹ

ּכענין ׁשנה, ארּבעים ּבּמדּבר ּבלכּת ְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָאֹות

כד), קב (תהלים ּכחי בּדר E·Ú¯iÂ,עּנה ִִֶֶַָֹ««¿ƒ∆

להמית ג) טז (שמות ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְִִִֶָָָמּתחּלה,

את האכיל כן ואחרי ּברעב, הּזה הּקהל ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאת

יחיה ה' פי מֹוצא ּכל על ּכי להֹודיע ְְֲִִִִֶַַָָָהּמן,

לא אׁשר ּבּמדּבר מן הּמאכיל וכן ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹהאדם.

ׁשעׂשה הּנס וסּפר טז), (פסוק אבֹותי ְְֲִֵֵֶֶַָָָידעּון

ּבּמדּבר הּמֹוליכ אל ׁשב "עּנת ּו"למען ְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹלהם.

אבל טו). (פסוק וגו' וצּמאֹון והּנֹורא ְְֲִַַָָָָהּגדֹול

ּבפרׁשת ּׁשאמר למעןמה ד) טז (שמות הּמן ְְֶַַַַַַָָָָ

להם ׁשאּתן לא, אם ּבתֹורתי היל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹאנּסנּו

אם ואראה להם, אביא ּוׁשאלתם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָצרכיהם

ּבדר עֹולה וזה הּטֹובה. ּברבֹות אלי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָיׁשמעּו

ונכֹון: אמת הּוא הראׁשֹון הענין אבל ְְְֱֲִִֶַָָָָָָהּפׁשט,

.EÈÏÚÓ ‰˙Ï· ‡Ï E˙ÏÓN ּכבֹוד(„) ענני ƒ¿»¿…»¿»≈»∆ְֵַָ



כט awr zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i oey`x meil inei xeriy

ׁשּנאמר הּגֹומרּה, ׁשם כד)על מׁשה(יהושע והלא ּבׁשכם", קברּו מּמצרים בניֿיׂשראל אׁשרֿהעלּו יֹוסף "ואתֿעצמֹות : ְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
ׁשמם על נקראת יׂשראל, ּוגמרּוה לגֹומרּה הסּפיק ׁשּלא לפי אּלא להעלֹותם? ּבהם נתעּסק רמב"ן.לבּדֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

(á)éäìà ýåýé EëéìBä øLà Cøcä-ìk-úà zøëæåEäæ §¨«©§¨´¤¨©¤À¤£¤̧¦«§¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤²
úòãì Eúqðì Eúpò ïòîì øaãna äðL íéòaøà©§¨¦¬¨¨−©¦§¨®§©̧©©«Ÿ§¹§©«Ÿ§À¨©¹©

:àì-íà åéúåöî øîLúä Eááìa øLà-úà¤£¤¯¦§¨«§²£¦§¬Ÿ¦§Ÿ−̈¦«Ÿ

i"yx£Â˙ÂˆÓ ¯ÓL˙‰∑ולא ּתנּסהּו אחריוׁשּלא רמב"ן.ּתהרהר ¬ƒ¿…ƒ¿…»ְְְְֲֵֵֶַַַָֹֹ

(â)pòéåàìå zòãé-àì øLà ïnä-úà Eìëàiå Eáòøiå E ©§©§»©©§¦¤¼¼©©«£¦«§³¤©¨Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨§¬Ÿ
éúáà ïeòãéBcáì íçlä-ìò àì ék EòéãBä ïòîì E ¨«§−£Ÿ¤®§©´©¦«£ÀÂ¦´Ÿ©©¤³¤§©Æ

:íãàä äéçé ýåýé-éô àöBî-ìk-ìò ék íãàä äéçé¦«§¤´¨«¨½̈¦²©¨¨¬¦«§Ÿ̈−¦«§¤¬¨«¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(1099 'nr c zegiy ihewl)

הּמן את וּיאכילָך וּירעבָך ג)ויעּנָך ּדבר(ח, ּכל ּכמֹו מגּבל, הּוא הארץ מן לחם ּדהּנה לבאר, ויׁש רעבֹון? הּמן עֹורר ּכיצד להבין, יׁש ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

מן לחם היה הּמן אְך אֹותֹו. ּומׂשּביע ּבאדם ונקלט מתקּבל הּוא ולכן ּבלבד), אחד טעם לֹו ויׁש אחר; ּדבר לא מזֹון, (הּוא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹׁשּבעֹולם

מגּבל אדם ּכאׁשר ׁשּבעֹולם. הּטעמים ּכל הּכֹולל מגּבל, ּבלּתי מאכל היה הּמן אף סֹוף, אין הּוא ׁשהקב"ה ּוכׁשם אלקי, מאכל ְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻהּׁשמים,

הּבלי אל נמׁשְך הּוא ּכי רעב, זֹו אכילה ּבֹו מעֹוררת לכן טעמים; ּגבּול ּבלי מקּבל ואינֹו ּבלבד, מגּבל טעם מקּבל הּוא זה, מאכל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻאֹוכל

יֹותר להּׂשיג וצּמאֹון רעבֹון מעֹוררת חקר, לּה ׁשאין ּבּתֹורה, הּׂשגה ּכל ּכְך: לחם, ׁשּקרּויה ּבּתֹורה, ואף לתפיסה. ּכלל נּתן ׁשּלא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּגבּול,

רמב"ןויֹותר. ְֵ

(ã)éìòî äúìá àì EúìîNäæ ä÷öá àì Eìâøå E ¦§¨̧§¹³Ÿ¨«§¨Æ¥«¨¤½§©§§−´Ÿ¨¥®¨¤−
:äðL íéòaøà©§¨¦¬¨¨«

i"yx£‰˙Ï· ‡Ï E˙ÏÓN∑ּכמֹו קטּניהם, ואף מגהצים, ּכלים ּכמין אֹותם ּומגהצים ּבכסּותם ׁשפים היּו ּכבֹוד ענני ƒ¿»¿…»¿»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּגדלים, עּמֹוׁשהיּו ׁשּגדל חמט, ׁשל הּזה ּכּלבּוׁש עּמהם, לבּוׁשן ּגדל ·ˆ˜‰.היה ‡Ï∑ּכדר ּכּבצק, נפחה לא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ…»≈»ְְֵֶֶַָָָֹ

נפּוחֹות ׁשרגליהם יחף, רמב"ן.הֹולכי ְְְֵֵֵֶֶַָ

‡C‰Ïב ÈÈ C¯a„ Èc ‡Á¯‡ Ïk ˙È ¯k„˙Â¿ƒ¿«»»»¿»ƒ«¿»¿»¡»»
C˙eipÚÏ ÏÈ„a ‡¯a„Óa ÔÈ�L ÔÈÚa¯‡ Ô�c¿««¿¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿«»»
È‰B„Bwt ¯h˙‰ CaÏ· Èc ˙È ÚcÓÏ C˙eÈq�Ï¿«»»¿ƒ«»ƒ¿ƒ»¬ƒ«ƒƒ

:‡Ï Ì‡ƒ»

Ï‡ג Èc ‡pÓ ˙È CÏÎB‡Â C�tÎ‡Â CÈpÚÂ¿«¿»¿«¿»»¿»»»«»ƒ»
C˙eÚ„B‡Ï ÏÈ„a C˙‰·‡ ÔeÚ„È ‡ÏÂ ‡zÚ„È¿«¿»¿»»¿¬»»»¿ƒ¿»»
‡L�‡ Ìi˜˙Ó È‰B„BÁÏ· ‡ÓÁÏ ÏÚ ‡Ï È¯‡¬≈»««¿»ƒ¿ƒƒ¿««¡»»
Ìi˜˙È ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙e˜t‡ Ïk ÏÚ È¯‡¬≈«»«»≈¿»«¿»ƒ¿««

:‡L�‡¡»»

eÙÁÈד ‡Ï C�ÒÓe CpÓ ˙‡ÈÏ·‡ ‡Ï C˙eÒk¿»»ƒ¿ƒ«ƒ»¿»»»¿≈
:ÔÈ�L ÔÈÚa¯‡ Ô�c¿««¿¿ƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אׁשר וזהב ּכסף תחמד לא "אׁשר", ְְְֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹיחסר

ּתחּלה צּוה זרה. עבֹודה נֹויי והּוא ְְֲֲִִֵֵֶָָָָָעליהם,

זרה עבֹודה "ּפסילילׂשרף ׁשהיא עצמּה ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹ

והזהיר ׁשעליהן. הּנֹויין ּכן ּגם ואסר ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹאלהיהם",

Ì¯Áעֹוד ˙ÈÈ‰Â E˙Èa Ï‡ ‰·ÚB˙ ‡È·˙ ‡ÏÂ¿…»ƒ≈»∆≈∆¿»ƒ»≈∆

,e‰Ók,זרה עבֹודה עניני ּכל ּבהנאה לאסר »…ְְֱֲֲִֵֶַָָָָָָֹ

והּנֹויין: ׁשּלּה ותקרֹובת ּומׁשּמׁשיה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָהיא

ּפיוטעם(‡) על אף לֹומר הּמצוה. ּכל ְְִִַַַַַַָָ

ּכל ּגם ּבמׁשּפטים, אתכם ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָׁשהזהרּתי

ּכּלן ּבעׂשּית ּכי לעׂשֹות, ּתׁשמרּון ְְְֲֲִִִִַַַַָֻהּמצוֹות

ּופרי בהמה ּופרי בטן ּבפרי ּופריתם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָּתחיּון

למעלה: הּנזּכר ּככל ְְְְֲִַַָָָָָָהאדמה,

.'Â‚Â C¯c‰ Ïk ˙‡ z¯ÎÊÂ ּכי(·) יאמר, ¿»«¿»∆»«∆∆ִַֹ

טֹובה הּמצוֹות ּבעׂשּית ׁשּיׁש לדעת ְֲִִֵֶַַַַַַָָתּוכל

לחם, ּומבּקׁש נעזב צּדיק יהיה ולא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשלמה

ּגדֹול נס ּבמעׂשה ּבּמדּבר אֹות ּפרנס הּׁשם ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָּכי

מצוֹותיו: אחר לכּת ְְְֲִֶַַַָּבעבּור

¯·Îe(ד טז (שמות הּמן ּבפרׁשת ּפרׁשּתיו ¿»ְְִֵַַַָָָ

‡˙טעם ˙Ú„Ï E˙q�Ï E˙pÚ ÔÚÓÏ ַַ¿«««…¿¿«…¿»««∆

,‡Ï Ì‡ Â˙ÂˆÓ ¯ÓL˙‰ E··Ïa ¯L‡היה ּכי ¬∆ƒ¿»¿¬ƒ¿…ƒ¿…»ƒ…ִָָ

לנפׁשם עצה ידעּו ׁשּלא להם, ּגדֹול ְְְִֵֶֶַָָָָָָֹנּסיֹון

ואין לחם, מקֹום לא הּגדֹול ּבּמדּבר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹוּיּכנסּו

ּביֹומֹו יֹום ּדבר ירד אבל הּמן, מן ּכלּום ְְְְֲִַַַָָָָָּבידם

זה וכל מאד. אליו וּירעבּו ונמס, הּׁשמׁש ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוחם

יצּוה. ּכאׁשר ללכת הּׁשם מצוֹות לׁשמר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹעׂשּו

אׁשר הערים ּבדר להֹוליכם יכֹול היה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָוהּׁשם

מּמּנּו ּכי הּזה, ּבּנּסיֹון הביאם אבל ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָסביבֹותיהם,

לעֹולם: מצוֹותיו ׁשּיׁשמרּו ְְְְִִִֶַָָָיּודע

אבתי.וטעם(‚) ידעּון ולא ידעּת לא אׁשר ְְְְֲֲֶֶַַַָָָֹֹֹ

ימים ּבֹו לחיֹות ׁשּתּוכלּו ּבּמן ידעּת לא ְְְִִִֶַַָָָָֹּכי

מאבֹותיכם. ּבקּבלה ּכן אליכם הּגיע ולא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹרּבים,

הּזה הּגדֹול החסד עּמכם עׂשה ּכי יאמר ִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹאֹו

הּקדֹוׁשי אבֹותיכם ּכיאׁשר אליו, הּגיעּו לא ם ְֲֲִִִִֵֵֶֶַָֹ

צּוה אׁשר ּככל אחריו ׁשהלכּו ּפי על ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָאף

אבי ּומּבית ּומּמֹולדּת מארצ ל ל ְְְְְִִִֵֵֶַַָָאֹותם,

ׁשיפרנסם מעלתם הּגיעה לא א), יב ְְְֲִִֵֶַַָָָֹ(בראשית

:ל עׂשה ּכאׁשר ׁשמים ְֲִִֶַַַָָָָּבדגן

ÔÎÂ,(ב (א רּבה סיני ּבמדּבר ּבמדרׁש אמרּו ¿≈ְְְְְִִִַַַַָָ

מה הּמן אֹוכלים הייתם מׁשה ְְִִִֶֶַַָָּבזכּות

ׁשּנאמר הּקדֹוׁשים אבֹותי ראּו ÔeÚ„Èּׁשּלא ‡ÏÂ ְֱֲִֶֶֶֶַַָֹ¿…»¿

.EÈ˙B·‡הּוא ּכי להֹודיעם זה עׂשה ּכי ּופרׁש ¬∆ְִִִֵֵֶָָָ

ׁשמר ּכן אם יגזר, אׁשר ּבכל האדם ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹהמחּיה

וחיה: ְְִֵֶָמצוֹותיו

ÔÎzÈÂּכי ‡˙לפרׁש EÏÈÎ‡iÂ E·ÈÚ¯iÂ EpÚÈÂ ¿ƒ»≈ְִֵָ«¿«¿««¿ƒ∆««¬ƒ¿∆

,Ôn‰עּנה ּכי יאמר ׁשֹונים, ענינים «»ְִִִִִַָָֹ

ּכענין ׁשנה, ארּבעים ּבּמדּבר ּבלכּת ְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָאֹות

כד), קב (תהלים ּכחי בּדר E·Ú¯iÂ,עּנה ִִֶֶַָֹ««¿ƒ∆

להמית ג) טז (שמות ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְִִִֶָָָמּתחּלה,

את האכיל כן ואחרי ּברעב, הּזה הּקהל ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאת

יחיה ה' פי מֹוצא ּכל על ּכי להֹודיע ְְֲִִִִֶַַָָָהּמן,

לא אׁשר ּבּמדּבר מן הּמאכיל וכן ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹהאדם.

ׁשעׂשה הּנס וסּפר טז), (פסוק אבֹותי ְְֲִֵֵֶֶַָָָידעּון

ּבּמדּבר הּמֹוליכ אל ׁשב "עּנת ּו"למען ְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹלהם.

אבל טו). (פסוק וגו' וצּמאֹון והּנֹורא ְְֲִַַָָָָהּגדֹול

ּבפרׁשת ּׁשאמר למעןמה ד) טז (שמות הּמן ְְֶַַַַַַָָָָ

להם ׁשאּתן לא, אם ּבתֹורתי היל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹאנּסנּו

אם ואראה להם, אביא ּוׁשאלתם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָצרכיהם

ּבדר עֹולה וזה הּטֹובה. ּברבֹות אלי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָיׁשמעּו

ונכֹון: אמת הּוא הראׁשֹון הענין אבל ְְְֱֲִִֶַָָָָָָהּפׁשט,

.EÈÏÚÓ ‰˙Ï· ‡Ï E˙ÏÓN ּכבֹוד(„) ענני ƒ¿»¿…»¿»≈»∆ְֵַָ
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(ä)ýåýé Bða-úà Léà øqéé øLàk ék Eááì-íò zòãéå§¨«©§−̈¦§¨¤®¦À©«£¤̧§©¥¬¦Æ¤§½§Ÿ̈¬
éäìà:jøqéî Eרמב"ן ¡Ÿ¤−§©§¤«¨
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:‡LÁ� ÏeÒÙz ‡‰¯ehÓe ‡ÏÊ¯Ù«¿¿»ƒ»»ƒ¿¿»»

ÏÚי C‰Ï‡ ÈÈ ˙È C¯·˙e ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙Â¿≈¿ƒ¿«¿»≈»¿»¡»»«
:CÏ ·‰È„ ‡˙·Ë ‡Ú¯‡«¿»«¿»ƒ«»

„ÈÈיא ‡zÏÁc ˙È ÈL�˙˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿¿≈»««¿»«¿»
È‰B�È„Â È‰B„Bwt ¯hÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a C‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»¿ƒ«ƒƒ¿ƒƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡ Èc È‰BÓÈ˜e¿»ƒƒ¬»¿«¿»»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכלים ּכמֹו אֹותם ּומגהצים ּבכסּותן ׁשפין ְְְֲִִִִֵַָָָָהיּו

ּגד ּכׁשהיּו קטּניהם וכן ּגדלהמגֹוהצים, לין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

(מדרש אּגדה ודברי רׁש"י לׁשֹון עּמהם, ְְְִִִֵֶַַָָָָָלבּוׁשן

כג): תהלים

Ï·‡ּכי אמרּו ואחרים ּכתב, אברהם רּבי ¬»ְְֲִִִֵַַַַָָָָ

ׁשאין ויּתכן רּבים, מלּבּוׁשים ְְִִִִֵֵֶַַָהֹוציאּו

אמר וכן זעה. להֹוליד הּמן EÏ‚¯Âּבתֹולדת ְְְְִֵֵַַַָָָ¿«¿¿

,‰˜ˆ· ‡Ï.לאט הֹוליכם אֹו ּכח להם ׁשּנתן …»≈»ְִֶֶַַַָָָֹ

זה, להם יזּכיר מׁשה ּכי נכֹונים, ּדבריו ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָואין

מזֹון להם יהיה הּמצוה ּבעׂשּית ּכי ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹלאמר

ארּבעים ּבּמן חיּו ּכאׁשר כח, ויחליפּו ְְְֲֲִִֶַַַַַָָָֹּוכסּות

לא ּברגלם וארח הּׂשמלֹות להם והיּו ְְְְְֶַַַָָָָָָֹֹׁשנה

פי מֹוצא ּכל על ּכי הּנס, מּמעׂשה והּכל ְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹיבא,

את ּתכּסה ואם ויתּפרנס. האדם יחיה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָה'

ׁשנה, ּבארּבעים ּתבלה חדׁשה ּבׂשמלה ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָהּקֹורה

רּמה: אנֹוׁש ּכי אף זעה, ּבּה ׁשאין ּפי על ֱִִִֵֵֶַַַָָָאף

.B�a ˙‡ LÈ‡ ¯qÈÈ ¯L‡k Èk ׁשּיּתן(‰) ƒ«¬∆¿«≈ƒ∆¿ִֵֶ

ׁשּנאמר ּכענין מּוסר, על לטֹובתֹו ְְְֱִֶֶַַָָָָֹעליו

ואל ּתקוה יׁש ּכי ּבנ יּסר יח) יט ְְְִִִֵֵֶַָ(משלי

ּכן ,נפׁש ּתּׂשא אל j¯qÈÓ,המיתֹו EÈ‰Ï‡ '‰ ְֲִִֵֶַַָ¡…∆¿«¿∆»

ׁשּתערב הּמן, ונּסיֹון הּמדּבר ּבעּנּוי ְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָמּתחּלה

אמר ּכן על ּופרֹותיה, הארץ טֹובת ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָלנפׁש

ז) (פסוק ‡Ïאחריו E‡È·Ó EÈ‰Ï‡ '‰ Èk ֲַָƒ¡…∆¿ƒ¬∆

:‰·BË ı¯‡∆∆»

(Ê)לאוטעם רוה, ּכגן ׁשהיא מים. נחלי ארץ ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּכאׁשר מצרים, ּכארץ ּברגל מים ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּיׁשקּוה

הּׁשמים למטר ּכי יא) יא (להלן עֹוד ְִִִַַַַָֹיאמר

יֹוצאים ּותהֹומֹות עינֹות ּכי ּופרׁש מים. ְְְֲִִִִֵֵֶָָּתׁשּתה

נחלים: בּה יזחלּו ּומּׁשם ּבהר, וגם ְְְְֲִִִִַַָָָָָָּבּבקעה

¯eÚLÂּכמֹו ּתהֹומֹות, ועינֹות עינֹות הּכתּוב, ¿ƒְְֲֲַַָָָ

כח), ח (משלי ּתהֹום עינֹות ְֲִַּבעזּוז

ּכי והענין יא). ז (בראשית רּבה ּתהֹום ְְְְְִִַַָָָמעינֹות

ההרים, לחּות מּתמצית ׁשּנֹוזלים הּמעינֹות ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָיׁשמן

האדים מן אֹו ּבתֹוכם ׁשּנבלעים הּגׁשמים ְְְִִִִִִֵֶַָָָָמן

ּכל אל ּכמֹו עינֹות, ׁשּקרא והם להם, ְְֲִֵֶֶֶָָָָָָהעֹולים

(תהלים מים למעינֹו ה), יח (מ"א הּמים ְְְְְִִֵַַַַָמעיני

והם הּתהֹום, מּמקֹור ׁשּיֹוצאים מהם ויׁש ח), ְְְְְִִֵֵֵֶֶַקיד

ואמר ּתהֹום, מעינֹות ּכלֹומר "ּתהֹומֹות", ְְְְְְְֶַַַָָָׁשּקראם

ּבהר: וגם ּבּבקעה מׁשניהם ְְְִִִֵֶַַָָָּכי

(Ë)אׁשרוטעם במקֹום ּכי ברזל. אבניה אׁשר ְְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַָָָ

ּכי ברזל, ּתמצא ׁשם אבנים ׁשּׁשם ְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹּתחׁשב

מחצב יׂשראל ּבארץ ּכי ּובׂשרם יּקח. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמעפרּה

הארץ, ליֹוׁשבי ּגדֹול צר ׁשהם ּוברזל, ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹנחׁשת

והּזהב הּכסף מֹוצא אבל ּבּה. ּכל תחסר ְְְֲֶֶֶַַַָָָָָֹֹולא

ּבארץ: חסרֹון ְֵֶֶֶָָאינּנּו

Ìeb¯˙·eּברירן ּדאבנהא ראיתי, ירּוׁשלמי ¿«¿ְְְְְִִִִַַָָָָ

לֹומר רֹוצה וכו', ּפרזלא ְְֵֶַַָהי

מחצבים בּה ׁשּימצאּו הארץ מׁשּבח ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּכתּוב

ּגזית, אבני יקרֹות אבנים ּגדֹולֹות אבנים ְְְֲֲִִִִֵַָָָָמן

כארץ לא ּומגּדלים, וחֹומֹות ּבּתים מהם ְְְְִִִִֵֶֶֶָָֹלבנֹות

חֹומר, בּתי ׁשֹוכני ׁשהם רּבֹות וארצֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָמצרים

קבריהם: ליֹוׁשביהם ְְְְֲִִֵֵֶֶַונעׂשים

(È)תזּכרואמר ּכי ּוברכּת. וׂשבעּת ואכלּת ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹ

וכאׁשר הּמדּבר, ועּנּוי מצרים ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָעבֹודת

את עליה ּתבר הּטֹובה, ּבארץ ותׂשּבע ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּתאכל

מצות ׁשּזֹו קּבלּו מח:) (ברכות ורּבֹותינּו ְְְִִֵֵֶַַַהּׁשם.

ועׂשית וכן ,אלהי ה' את ּותבר וטעמֹו ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹעׂשה,

ּפסח ועׂשית וכן ח), כב (להלן לגּג ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָמעקה

מראׁשית ולקחּת א), טז (להלן אלהי ְְֱִֵֵֶַַָָֹלה'

ּכן: ורּבים ב), כו (להלן האדמה ּפרי ְְֲִִֵַָָָָּכל
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גו' וׁשכחּת לבבָך ורם גו', אלהיָך את־יהֹוה ּפן־ּתׁשּכח לָך יא־יד)הּׁשמר (ח, ִָ�ְֶ�ְִֶ�ְֶַָ�ֱֹ�ְֶ�ְָָ�ְְֶַָָֽ�
ּגדֹול' מצֹות ּב'ספר סד)איתא לא־תעשה ׁשהתּבֹונן(מצות אחרי מּכל־מקֹום הּלאוין, חׁשּבֹון ּבין זה ענין מנה לא ׁשהרמּב"ם ׁשאף ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

יׂשראל". ּבני יתּגאּו ׁשּלא "אזהרה הּלאוין ּבמנין מנה ּגדֹול", "יסֹוד הם אּלּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּפסּוקים

הּלאוין. ּבחׁשּבֹון הּגאוה ענין את הרמּב"ם מנה לא מּדּוע הקׁשּו ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּוכבר

החסידּות: ּדרְך על ּבזה לֹומר ְֲִֵֶֶֶַַַָויׁש

ׁשּכתּוב ּוכמֹו אּתם, הּקּב"ה ׁשֹוכן עדין יׂשראל, ּבני עליהם עברּו אם ׁשאפילּו העברֹות, לרב ּבנֹוגע טז)מצינּו טז, "הּׁשֹוכן(ויקרא ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ז"ל חכמינּו ׁשאמרּו הּגאוה, אּסּור הּוא ׁשֹונה אְך טמאתם". ּבתֹוְך א)אּתם ה, הּקּב"ה(סוטה אֹומר הרּוח, ּגּסּות ּבֹו ׁשּיׁש אדם "ּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

אנ ּבעֹולם".אין לדּור יכֹולים והּוא י ְֲִִֵָָָָ

אי־אפׁשר ּבגאוה מה־ּׁשאין־ּכן הּקּב"ה. עם קׁשר לאדם נׁשאר עדין עברֹות, ּדבׁשאר העברֹות. מּכל יֹותר ּגאוה אּסּור ׁשחמּור ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָוהינּו,

רחמנא־ליצלן. להקּב"ה, לגמרי ּומנּגד מתרחק ׁשהּוא מֹורה זה הרי ּכׁשּמתּגאה ּכי לאלקּות, קׁשר לאדם ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹׁשּיהיה

ּבאּסּור זה עֹון נכלל ׁשּכבר סבירא־ליּה ּכי הּוא, ּבפני־עצמֹו ּכלאו הּגאוה ענין את הרמּב"ם מנה ׁשּלא ׁשהּטעם לֹומר יׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה

רחמנא־ליצלן. ּגמּור רחּוק על ׁשּמֹורה ּבגאוה, הּוא ּכן להקּב"ה, ּגמּור מנּגד הּוא זרה עבֹודה ׁשעֹובד ּדכמֹו זרה. ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָעבֹודה

(áé):záLéå äðáz íéáè íézáe zòáNå ìëàz-ït¤Ÿ©−§¨¨®§¨¨¦¬Ÿ¦²¦§¤−§¨¨«§¨
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(åè)øaãna EëéìBnä|Lçð àøBpäå ìãbä|áø÷òå óøN ©¦̧§¹©¦§¨´©¨´Ÿ§©À̈¨¨³¨¨Æ§©§½̈
øevî íéî Eì àéöBnä íéî-ïéà øLà ïBànöå§¦¨−£¤´¥«¨®¦©¦³§Æ©½¦¦−

Léîlçä: ©«©¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(372 'nr a zegiy ihewl)

מים אין אׁשר . . והּנֹורא טו)הּגדֹול רּוחנית.(ח, ירידה ׁשל ׁשֹונים לׁשלּבים רֹומזים הּמדּבר אתּגדֹולּפרטי מחׁשיב האדם : ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

העֹולם. עם ּבמּגע ּבא הּוא ּכאׁשר עליו מׁשּפיע וזה ל'קטן', ויהדּות יהּודים ׁשל העֹולם ואת ל'גדֹול', הּואנֹוראהעֹולם ּכאׁשר ּגם : ְְְְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

הּגֹויים'. יאמרּו מ'ּמה חֹוׁשׁש הּוא אּמֹותיו, ּבד' ּומתמעטתנחׁשׁשרּוי הֹולכת ולכן העֹולם, לעניני 'חם' נהיה הּוא חם, ארסֹו : ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבקדּׁשה. ּבקדּׁשה.ׂשרףהחמימּות החמימּות את לגמרי ּומכּלה ׂשֹורפת העֹולם ּבעניני החמימּות קרעקרב: נהיה הּוא קר, ארסֹו : ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

ּבֹו. אין ּכבר זרה חמימּות אפילּו לגמרי, להקב"ה,צּמאֹוןואדיׁש צּמאֹון וחׁש ּבתׁשּובה מתעֹורר ּכאׁשר ּגם מים:: הּואאין ּתֹורה. זֹו ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

מה. אל יֹודע ואינֹו ְֵֵֵֶַַָצמא
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,‰·Bh‰ ı¯‡‰ ÏÚ ÌÚËÂלעֹולמים ל ׁשּינחילּנה ,ל ׁשּנתן הארץ ועל הּׂשֹובע על ׁשּתׂשּבע עת ּבכל ׁשּתברכהּו יצּוה הּטֹובה, הארץ ועל ּכמֹו ¿«««»»∆«»ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

מקֹום: ּבכל הּזאת הּמצוה חּיּוב והּנה מּטּובּה, ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹותׂשּבע
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ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 116 cenr h wlg 'zeiecreezd ± mgpn zxez' itÎlr)

de`B xEQ` xngŸ¤¦©£¨

גו' וׁשכחּת לבבָך ורם גו', אלהיָך את־יהֹוה ּפן־ּתׁשּכח לָך יא־יד)הּׁשמר (ח, ִָ�ְֶ�ְִֶ�ְֶַָ�ֱֹ�ְֶ�ְָָ�ְְֶַָָֽ�
ּגדֹול' מצֹות ּב'ספר סד)איתא לא־תעשה ׁשהתּבֹונן(מצות אחרי מּכל־מקֹום הּלאוין, חׁשּבֹון ּבין זה ענין מנה לא ׁשהרמּב"ם ׁשאף ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

יׂשראל". ּבני יתּגאּו ׁשּלא "אזהרה הּלאוין ּבמנין מנה ּגדֹול", "יסֹוד הם אּלּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּפסּוקים

הּלאוין. ּבחׁשּבֹון הּגאוה ענין את הרמּב"ם מנה לא מּדּוע הקׁשּו ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּוכבר

החסידּות: ּדרְך על ּבזה לֹומר ְֲִֵֶֶֶַַַָויׁש

ׁשּכתּוב ּוכמֹו אּתם, הּקּב"ה ׁשֹוכן עדין יׂשראל, ּבני עליהם עברּו אם ׁשאפילּו העברֹות, לרב ּבנֹוגע טז)מצינּו טז, "הּׁשֹוכן(ויקרא ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ז"ל חכמינּו ׁשאמרּו הּגאוה, אּסּור הּוא ׁשֹונה אְך טמאתם". ּבתֹוְך א)אּתם ה, הּקּב"ה(סוטה אֹומר הרּוח, ּגּסּות ּבֹו ׁשּיׁש אדם "ּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

אנ ּבעֹולם".אין לדּור יכֹולים והּוא י ְֲִִֵָָָָ

אי־אפׁשר ּבגאוה מה־ּׁשאין־ּכן הּקּב"ה. עם קׁשר לאדם נׁשאר עדין עברֹות, ּדבׁשאר העברֹות. מּכל יֹותר ּגאוה אּסּור ׁשחמּור ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָוהינּו,

רחמנא־ליצלן. להקּב"ה, לגמרי ּומנּגד מתרחק ׁשהּוא מֹורה זה הרי ּכׁשּמתּגאה ּכי לאלקּות, קׁשר לאדם ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹׁשּיהיה

ּבאּסּור זה עֹון נכלל ׁשּכבר סבירא־ליּה ּכי הּוא, ּבפני־עצמֹו ּכלאו הּגאוה ענין את הרמּב"ם מנה ׁשּלא ׁשהּטעם לֹומר יׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה

רחמנא־ליצלן. ּגמּור רחּוק על ׁשּמֹורה ּבגאוה, הּוא ּכן להקּב"ה, ּגמּור מנּגד הּוא זרה עבֹודה ׁשעֹובד ּדכמֹו זרה. ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָעבֹודה

(áé):záLéå äðáz íéáè íézáe zòáNå ìëàz-ït¤Ÿ©−§¨¨®§¨¨¦¬Ÿ¦²¦§¤−§¨¨«§¨
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מים אין אׁשר . . והּנֹורא טו)הּגדֹול רּוחנית.(ח, ירידה ׁשל ׁשֹונים לׁשלּבים רֹומזים הּמדּבר אתּגדֹולּפרטי מחׁשיב האדם : ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

העֹולם. עם ּבמּגע ּבא הּוא ּכאׁשר עליו מׁשּפיע וזה ל'קטן', ויהדּות יהּודים ׁשל העֹולם ואת ל'גדֹול', הּואנֹוראהעֹולם ּכאׁשר ּגם : ְְְְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

הּגֹויים'. יאמרּו מ'ּמה חֹוׁשׁש הּוא אּמֹותיו, ּבד' ּומתמעטתנחׁשׁשרּוי הֹולכת ולכן העֹולם, לעניני 'חם' נהיה הּוא חם, ארסֹו : ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבקדּׁשה. ּבקדּׁשה.ׂשרףהחמימּות החמימּות את לגמרי ּומכּלה ׂשֹורפת העֹולם ּבעניני החמימּות קרעקרב: נהיה הּוא קר, ארסֹו : ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

ּבֹו. אין ּכבר זרה חמימּות אפילּו לגמרי, להקב"ה,צּמאֹוןואדיׁש צּמאֹון וחׁש ּבתׁשּובה מתעֹורר ּכאׁשר ּגם מים:: הּואאין ּתֹורה. זֹו ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

מה. אל יֹודע ואינֹו ְֵֵֵֶַַָצמא
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C˙eÈq�Ï ÏÈ„·e C˙eÈpÚÏ ÏÈ„a C˙‰·‡¬»»»¿ƒ¿«»»¿ƒ¿«»»

:CÙBÒa CÏ ‡·ËB‡Ï¿»»»¿»

È˙יז ÈÏ B�˜ È„È Û˜˙e ÈÏÈÁ CaÏa ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿ƒ»≈ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»
:ÔÈl‡‰ ‡iÒÎ�ƒ¿«»»ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,‰·Bh‰ ı¯‡‰ ÏÚ ÌÚËÂלעֹולמים ל ׁשּינחילּנה ,ל ׁשּנתן הארץ ועל הּׂשֹובע על ׁשּתׂשּבע עת ּבכל ׁשּתברכהּו יצּוה הּטֹובה, הארץ ועל ּכמֹו ¿«««»»∆«»ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

מקֹום: ּבכל הּזאת הּמצוה חּיּוב והּנה מּטּובּה, ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹותׂשּבע



awrלב zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"i ipy meil inei xeriy

(çé)éäìà ýåýé-úà zøëæåçk Eì ïúpä àeä ék E §¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦´À©Ÿ¥¬§²−Ÿ©
òaLð-øLà Búéøa-úà íé÷ä ïòîì ìéç úBNòì©«£´¨®¦§©̧©¨¦¯¤§¦²£¤¦§©¬

éúáàìô :äfä íBik Eרמב"ן ©«£Ÿ¤−©¬©¤«

(èé)éäìà ýåýé-úà çkLz çëL-íà äéäåzëìäå E §¨À̈¦¨³Ÿ©¦§©Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§À̈
íäì úéåçzLäå ízãáòå íéøçà íéäìà éøçà©«£¥Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©«£©§¨−§¦§©«£¦´¨¨¤®

:ïeãáàz ãáà ék íBiä íëá éúãòä©«¦³Ÿ¦¨¤Æ©½¦¬¨−Ÿ«Ÿ¥«

(ë)á÷ò ïeãáàz ïk íëéðtî ãéáàî ýåýé øLà íéBbk©¦À£¤³§Ÿ̈Æ©«£¦´¦§¥¤½¥−«Ÿ¥®¥µ¤
ô :íëéäìà ýåýé ìB÷a ïeòîLú àì́Ÿ¦§§½§−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

è(à)àáì ïcøiä-úà íBiä øáò äzà ìàøNé òîL§©´¦§¨¥À©¨̧Ÿ¥³©Æ¤©©§¥½¨ŸÆ
úøöáe úìãb íéøò jnî íéîöòå íéìãb íéBb úLøì̈¤´¤¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤®¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§ª−Ÿ

:íéîMa©¨¨«¦
i"yx£jnÓ ÌÈÓˆÚÂ ÌÈÏ„b∑מּמּך עצּומים והם עצּום, .אּתה ¿…ƒ«¬Àƒƒ∆»ְֲִִֵֶַָָָ

(á)äzàå zòãé äzà øLà íé÷ðò éða íøå ìBãb-íò©¨¬¨−̈§¥´£¨¦®£¤̧©¨³¨©̧§¨Æ§©¨´
:÷ðò éða éðôì ávéúé éî zòîL̈©½§¨¦´¦§©¥½¦§¥−§¥¬£¨«

(â)éäìà ýåýé ék íBiä zòãéåéðôì øáòä-àeä ELà E §¨«©§¨´©À¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨«Ÿ¥³§¨¤̧Æ¥´
éðôì íòéðëé àeäå íãéîLé àeä äìëàízLøBäå E «Ÿ§½̈¯©§¦¥²§¬©§¦¥−§¨¤®§«©§¨³

:Cì ýåýé øac øLàk øäî ízãáàäåרמב"ן §©«£©§¨Æ©¥½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¨«

CÏיח ·‰È ‡e‰ È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ¯k„˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¬≈»≈»
dÓÈ˜ ˙È ‡Ói˜Ï ÏÈ„a ÔÈÒÎ� È�˜ÓÏ ‰ˆÚ≈»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»»¿»≈

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ Ècƒ«ƒ«¬»»»¿»»≈

„ÈÈיט ‡zÏÁc ˙È ÈL�˙ ‰‡L�Ó Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒƒ¿»»ƒ¿≈»««¿»«¿»
ÔepÁÏÙ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰˙e C‰Ï‡¡»»¿«»««¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ
È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡ ÔB‰Ï „ebÒ˙Â¿ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»≈¬≈

:Ôe„·Èz „·ÈÓ≈«≈¿

Ôkכ ÔBÎÈÓ„wÓ „È·‡Ó ÈÈ Èc ‡iÓÓÚk¿«¿«»ƒ¿»…ƒƒ»»≈≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÔezÏa˜ ‡Ïc ÛÏÁ Ôe„·Èz≈¿√«ƒ»«∆¿¿≈¿»«¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

c¯È�‡א ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¯·Ú z‡ Ï‡¯NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈«¿»≈»≈»«¿¿»
CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ·¯·¯ ÔÈÓÓÚ ˙¯ÈÓÏ ÏÚÓÏ¿≈«¿≈««¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ»
:‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÔÎÈ¯Îe Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯ƒ̃¿ƒ«¿¿»¿ƒ»«≈¿«»

z‡Âב zÚ„È z‡ Èc ‡i¯a‚ È�a ÛÈw˙Â ·¯ ÌÚ««¿«ƒ¿≈ƒ»«»ƒ«¿¿««¿¿«¿
:‡i¯a‚ È�a Ì„˜ Ì˜ÈÓÏ ÏekÈ ÔÓ zÚÓL¿««¿»ƒ¿≈«√»¿≈ƒ»«»

ÚÈ·¯ג ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ Úc˙Â¿ƒ«»≈¬≈¿»¡»»¿ƒ«
ÔepˆLÈ ‡e‰ ‡ÏÎ‡ ‡M‡ d¯ÓÈÓ CÓ„√̃»»≈¿≈∆»»¿»¿≈ƒ
Ôep„·B˙Â ÔepÎ¯˙˙e CÓ„˜ ÔepÎ¯˙È ‡e‰Â¿¿»≈ƒ√»»¿»≈ƒ¿¿ƒ

:CÏ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÚÈ¯Ùaƒ¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ô˙Bp‰ ‡e‰ Èk EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z¯ÎÊÂ (ÁÈ)¿»«¿»∆¡…∆ƒ«≈
.ÏÈÁ ˙BNÚÏ Ák EÏיׂשראל ּכי ידּוע ¿…««¬»ƒְִִֵַָָ

נמׁשלּו ּכי למלחמה, חיל ואנׁשי ְְְְְְִִִִִִֵַַָָּגּבֹורים

ּבמלחמה כנען ּומלכי יטרף, ולזאב ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָלאריֹות

ּכחי ּתחׁשב אם אמר, ּכן על אֹותם. ְְִִִֵַַַָָֹֹנּצחּו

הּׁשם ּתזּכר הּזה, החיל את לי עׂשה ידי ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹועצם

ּכח ׁשם ל היה ולא מּמצרים אֹות ְְְְִִִִֶַַָָָֹֹׁשהֹוציא

אׁשר ּבּמדּבר ּכי עֹוד, ותזּכר ּכלל. יד ְְְְְֲִִִֶֶַַָָֹֹועצם

,צרּכ ּכל ל עׂשה ׁשם, לחיֹות יד לאל ְְְְְִֵֵֶָָָָָָאין

הּׁשם ּבכח עׂשית אׁשר הּזה החיל ּגם ּכן ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאם

ואם אֹותֹו. עׂשית ּכאׁשר הּכח ל ׁשּנתן ְְֲִִֶֶַַַַָָָֹהּוא

ותאבד ּוׁשאר ּכח יכלה הּׁשם, את ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַֹֹּתׁשּכח

יכלּו: ה' עֹוזבי ּכל ּכי הם, אבדּו ְְְֲִִֵֵֶַָָּכאׁשר

¯ÊÁÂּתחׁשב ׁשּלא אחרת, ראיה עֹוד להביא ¿»«ְְְִֶֶֶַַָָָֹֹ

ׁשמע א) (ט ואמר וגו', ידי ועצם ְְְִִֶַַָָֹֹּכחי

הם האּלה הּגֹוים ּכי מּפי, אמת ּדבר ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָיׂשראל

ּבּמלחמה. ּתנּצחם ואי מּמּך ועצמים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻּגדֹולים

הּׁשמים, לרּום ּובצרת ּגדלת ערים להם יׁש ְְְְִִֵֶַַָָָֹֹֹֻועֹוד

ורם ּגדֹול עם ׁשּׁשם ועֹוד אֹותם. ּתכּבׁש ְְְִֵֶַָָָָָואי

ׁשראּו המרּגלים מן ידעּת ׁשאּתה ענקים, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבני

ׁשּלא ראׁשֹונים, מּימים ׁשמעּת ואּתה ְְִִִִֶַַָָָָָֹאֹותם,

זה, ּכל ל ּוכׁשּיתּברר לפניהם. אדם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיתיּצב

ה מן ּולהאמין לדעת ל לאיׁש ּכי הּזה, ּיֹום ְְֲִִִֵֶַַַַַָֹ

ּבלבב ׁשּתדע עד ּכלל, אליהם לעבר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָֹתּוכל

והּוא אֹוכלה אׁש הּוא לפני העֹובר ה' ְְְִֵֵֶָָָּכי

,ל ׁשּנתן יד ועצם ּכח לא ויכניעם, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹיׁשמידם

וזה ׁשּבהם. ּבּתּקיפין זאת עׂשתה ה' יד ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹאבל

הׁשלי וה' יא) י (יהושע ּׁשאמר למה ְְִִֶֶֶַַַָרמז

אמר וכן הּׁשמים, מן ּגדלֹות אבנים ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹעליהם

לפניו ההּוא ּכּיֹום היה ולא יד) (פסוק ְְַַָָָָָֹׁשם

ליׂשראל: נלחם ה' ּכי וגו' ְְְְֲִִִֵַָָָואחריו

ÌÈ¯Ú‰Âלחֹומת רמז ּכאן, ׁשהזּכיר הּבצּורֹות ¿∆»ƒְְְִִֶֶֶַַָ

וזהּו הארֹון. לפני ׁשּנפלה ְְְְִִֵֶֶָָָָיריחֹו

ירׁשּו בחרּבם לא ּכי ד) מד (תהלים ּדוד ְְְִִֶַַָָָָֹׁשאמר

ּוזרֹוע ימינ ּכי ּלמֹו הֹוׁשיעה לא ּוזרֹועם ְְְְֲִִִֶָָָָֹארץ

ּוזרֹועֹו הּׁשם ימין רציתם. ּכי ּפני ְְְְִִִֵֶַָָואֹור

הּמלחמה, ּבהרּוגי ׁשרצם, ּפניו ואֹור ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָּבּתּקיפים,

עֹוד הּכתּוב ׁשאמר וזהּו עליהם. ּכח להם ְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנתן

מּפניהם האמרי את הׁשמדּתי ואנכי ט) ב ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָֹֹ(עמוס

ּכאּלֹונים הּוא וחסן ּגבהֹו ארזים ּכגבּה ְְְֲֲִִֶַַָָָָֹֹאׁשר

ייחד מּתחת, וׁשרׁשיו מּמעל ּפריֹו ְְְִִִִִֵַַַַָָָָָואׁשמיד

הּמׁשמיד הּוא והּׁשם ּבהם, עצּום ׁשהיה ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָהאמֹורי

אֹותֹו:

ּכמֹווטעם(‚) יכניעם. והּוא יׁשמידם הּוא ְְְְְִִֵֵַַַַ

יׁשמידם. והּוא יכניעם ענין"ÌÚÈ�ÎÈ"הּוא ְְְִִֵֵַַ«¿ƒ≈ְִַ

מּלפני אחאב נכנע ּכי הראית מן, ְְְְֲִִִִִִַַָָָָָׁשפלּות,

הערל לבבם יּכנע אז אֹו כט), כא ְִֵֶַָָָָָ(מ"א

היּו ּכי והּטעם ּכּלם. וכן מא), כו ְְִֵַַַָָֻ(ויקרא

רגז ּובלב מּיׂשראל, מאד יראים ההם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹהעּמים

אליהם יֹוצאים היּו ידים ורפיֹון ׁשפלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּוברּוח

ויהי א) ה (יהושע ׁשאמר ּכמֹו ְְְִִֶַַַָָָלּמלחמה,

הּכנעני מלכי וכל האמרי מלכי ּכל ְְְְְֱֲִִִֵֵַַַַַָָָֹֹכׁשמע

רּוח עֹוד בם היה ולא לבבם ּבניוּיּמס מּפני ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹ

ְִֵָיׂשראל:

ÔÎzÈÂּכי"Ì„ÈÓLÈ ‡e‰"ּגֹוים אל ירמז ¿ƒ»≈ִ«¿ƒ≈ְִִֶֹ

ּבני אל ו"יכניעם" ועצמים, ְְְְֲִִִֵֵֶַַֻּגדֹולים

לּבם נכנע וגבהם ּתקּפם ּכל עם ּכי ְְְְֲִִִִִַָָָָָָָענקים,

ּכלל לּמלחמה יצאּו ולא העם, מּׁשאר ְְְְְִִֵַַָָָָָָֹיֹותר

הּבצּורֹות, ּובערי ּבהרים נחּבאים היּו ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָאבל

ּבעת יהֹוׁשע וּיבא כא) יא (שם ׁשאמר ְְֵֶַַַָָָֹֻּכמֹו

חברֹון מן ההר מן הענקים את וּיכרת ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָההיא

הר ּומּכל יהּודה הר ּומּכל ענב מן ּדבר ְְֲִִִִִַַָָֹֹמן

ּכלֹומר יהֹוׁשע, החרימם עריהם עם ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֻיׂשראל

הּיֹוׁשב הּכנעני אל יהּודה וּיל וכן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבעריהם.

ואת אחימן ואת ׁשׁשי את וּיּכּו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַּבחברֹון

י): א (שופטים ְַָּתלמי

awr zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyily meil inei xeriy

ß a`Îmgpn h"i iyily mei ß
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éðtî íLéøBî ýåýé älàä íéBbä úòLøáe úàfä:E ©®Ÿ§¦§©Æ©¦´¨¥½¤§Ÿ̈−«¦¨¬¦¨¤«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡zŒÏ‡∑ורׁשעת ּגרמּוצדקתי ּכֹוכבים רמב"ן.העֹובדי «…«ƒ¿»¿ְְְְְִִִִֵַָָָָ

(ä)úLøì àá äzà Eááì øLéáe Eú÷ãöá àì́Ÿ§¦§¨«§À§¸¤Æ§¨´§½©¨¬¨−¨¤´¤
úòLøa ék íöøà-úà|éäìà ýåýé älàä íéBbäE ¤©§¨®¦º§¦§©´©¦´¨¥À¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

éðtî íLéøBîòaLð øLà øácä-úà íé÷ä ïòîìe E «¦¨´¦¨¤½§©¹©¨¦´¤©¨À̈£¤̧¦§©³
éúáàì ýåýé:á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E §Ÿ̈Æ©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ

i"yx£'B‚Â ˙L¯Ï ‡· ‰z‡ 'B‚Â E˙˜„ˆ· ‡Ï∑ÌÈB‚‰ ˙ÚL¯a Èk.'אּלא' ּבלׁשֹון: מׁשּמׁש 'ּכי' .הרי …¿ƒ¿»¿¿«»»»∆∆¿ƒ¿ƒ¿««ƒְְֲִִֵֵֶַָ

(å)éäìà ýåýé Eú÷ãöá àì ék zòãéåEì ïúð E §¨«©§À̈Â¦³Ÿ§¦§¨«§Æ§Ÿ̈´Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§¹
óøò-äL÷-íò ék dzLøì úàfä äáBhä õøàä-úà¤¨¨¯¤©¨²©−Ÿ§¦§¨®¦¬©§¥−Ÿ¤

:äzà̈«¨

(æ)éäìà ýåýé-úà zôö÷ä-øLà úà çkLz-ìà øëæE §ŸÆ©¦§©½¥¯£¤¦§©²§¨¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
úàöé-øLà íBiä-ïîì øaãna|íéøöî õøàî ©¦§¨®§¦©º£¤¨¨´¨¥¤´¤¦§©À¦

ýåýé-íò íúééä íéøîî äfä íB÷nä-ãò íëàa -ãò: ©«Ÿ£¤Æ©©¨´©¤½©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈«

(ç)pàúiå ýåýé-úà ízôö÷ä áøçáeíëa ýåýé ó §Ÿ¥¬¦§©§¤−¤§Ÿ̈®©¦§©©¯§Ÿ̈²¨¤−
:íëúà ãéîLäìרמב"ן §©§¦¬¤§¤«

ÔB‰˙Èד C‰Ï‡ ÈÈ ¯·zÈ„a CaÏa ¯ÓÈ˙ ‡Ï»≈«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿»¡»»»¿
˙È ˙¯ÈÓÏ ÈÈ È�ÏÚ‡ È˙eÎÊa ¯ÓÈÓÏ CÓ„wÓƒ√»»¿≈«¿»ƒ«¬«ƒ¿»¿≈«»
C¯˙Ó ÈÈ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ È·BÁ·e ‡„‰ ‡Ú¯‡«¿»»»¿≈«¿«»»ƒ≈¿»¿»≈

:CÓ„wÓ ÔB‰Ï¿ƒ√»»

ÏÏÚה z‡ CaÏ ˙eËÈM˜·e C˙eÎÊ· ‡Ï»ƒ¿»¿«ƒƒ»«¿»≈
‡iÓÓÚ È·BÁa È¯‡ ÔB‰Ú¯‡ ˙È ˙¯ÈÓÏ¿≈«»«¿¬¬≈¿≈«¿«»
ÏÈ„·e CÓ„wÓ ÔB‰Î¯˙Ó C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»¡»»¿»∆¿ƒ√»»¿ƒ
C˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ób˙t ˙È ‡Ó˜‡Ï«¬»»»ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»«¬»»»

:·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…

È˙ו CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ C˙eÎÊ· ‡Ï È¯‡ Úc˙Â¿ƒ«¬≈»ƒ¿»¿»¡»»»≈»»
ÈL˜ ÌÚ È¯‡ d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡˙·Ë ‡Ú¯‡«¿»«¿»»»¿≈¿«¬≈«¿≈

:z‡ Ï„¿̃«»¿

ÈÈז Ì„˜ ‡zÊb¯‡ Èc ˙È ÈL�˙ ‡Ï ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ«¿∆¿»√»¿»
‡z˜Ù� Èc ‡ÓBÈ ÔÓÏ ‡¯a„Óa C‰Ï‡¡»»¿«¿¿»¿ƒ»ƒ¿«¿»
‡¯˙‡ „Ú ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«≈≈««¿»

:ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ ÔÈ„‰»≈¿»¿ƒ¬≈√»¿»

˜„Ìח ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰Â ÈÈ Ì„˜ ÔezÊb¯‡ ·¯Á·e¿…≈«¿∆¿√»¿»«¬»¿«ƒ√»
:ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÔBÎa ÈÈ¿»¿¿≈»»»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.E··Ïa ¯Ó‡z Ï‡ (‰Œ„)ׁשהזהיר אחרי «…«ƒ¿»¿ְֲִִֵֶַ

לי, עׂשה ידי ועצם ּכחי ּתחׁשב ְְִִִֶֶַָָָֹֹֹֹׁשּלא

נתן הּׁשם ּבּמלחמה הּנּצּוחים ּכי ׁשּתדע ְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָרק

והערים ׁשּבהם והּתּקיפים ההּוא, הּכח ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹלהם

לכם עׂשה ּבכבֹודֹו הּׁשם ּתלּכדּו, אׁשר ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָהּבצּורֹות

תחׁשב לא והזּכיר חזר מאּתֹו, מפרסם ּבנס ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָֹֹֻּכן

עׂשה לא ּכי ,ּבצדקת זה ּכל עּמ ה' עׂשה ְְְְִִִִֶָָָָָָֹּכי

האּלה: הּגֹוים ּברׁשעת רק ּכן ְְִִֵֵֶֶַַַָָלכם

‰p‰Âנתן ולא ההם, הּגֹוים ּבאבדן טעם זה ¿ƒ≈ְְְִֵֶַַַַַָָָֹ

הארץ. את יׂשראל ּברׁשת טעם ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָלהם

ּובאר חזר ּכן ·ˆ„˜˙Eעל ‡Ïצּדיק ׁשּתהיה ֵֵַַַָ…¿ƒ¿»¿ְִִֶֶַ

,ל ׁשהיה יׁשר ּבלב אפּלּו ולא ¯˜ּבמעׂשה, ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָָֹ«

ÌÈBb‰ ˙ÚL¯aׁשבּועת ּובעבּור הם, אבדּו ¿ƒ¿««ƒְְֲֵַַָ

החטא אין ּכי הארץ, אֹותּה ירׁשּת ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָאבֹותי

ּכי לאבֹותי ׁשּנתן הּמּתנה לבּטל יכֹול ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּל

ּתאמר אל ּכתב ורׁש"י להם. נתנּה ְְְִִֶַַַַָָָָָֹּבׁשבּועה

ה ורׁשעת צדקתי לאּבלבב לי, ּגרמה ּגֹוים ְְְְְְִִִִִִַַָָָָֹ

נכֹון: ואינּנּו .ְְְְִֵֶָָבצדקת

LÈÂז (לעיל אמר ׁשהרי לׁשאל, הּׁשֹואל על ¿≈ְֲִֵֵֶַַַָֹ

הם והּנה אתכם, ה' מאהבת ּכי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַח)

את רק יאהב לא והּׁשם למעלה, ְְְֱֲִֵֶֶַַַַָֹאהּובים

נפׁשֹו, ׂשנאה חמס ואֹוהב רׁשע ּכי ְְְִִֵַַָָָָָָהּטֹובים,

והּתׁשּובה, ארץ. ירׁשּו ּבצדקתם ּגם ּכן ְְְְְִִִֵֶַַָָָָאם

יֹוכיח וכאן ּבכללם, יׂשראל עם ידּבר ׁשם ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָּכי

היֹותם מּיֹום ה' את ממרים ׁשהיּו ההּוא ְֱִִֶֶַַַָָהּדֹור

ְִַָּבּמדּבר:

.¯·c‰ ˙‡ ÌÈ˜‰ ÔÚÓÏe ÌÚËÂׁשאמר ¿««¿««»ƒ∆«»»ֶַָ

ׁשנה, מאֹות ארּבע אֹותם ועּנּו ְְֲִֵַַַָָָָועבדּום

טז): יג טו (בראשית הּנה יׁשּובּו רביעי ְְִִֵָָודֹור

.'‰ ˙‡ ÌzÙˆ˜‰ ·¯Á·e (Á)ׁשּיפּתח קדם ¿…≈ƒ¿«¿∆∆ְִֶֶַֹ

אֹותם והֹוכיח ּכלל הּתֹורה ּבבאּור ְְִֵֶַַַָָָָלהם

נמחלּו, ולא רעה להם ּגרמּו אׁשר ְְְֲֲֲִֶֶַָָָָֹּבעֹונֹות

ואחר מריבה. ּומי המרּגלים ענין להם ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָוהזּכיר

הּׁשם, יחּוד ּופרׁשת הּדּברֹות עׂשרת ּבאר ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּכן

רּבֹות, אזהרֹות זרה עבֹודה ּבענין ְְְְְֲִִִַַַָָָָָוהזהירם

ּכּלן ׁשהן ויאמר ּבכללם, ּבּמצוֹות ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֻוהזהיר

הּטֹובה: ּכל להם ּתבא ּובעבּורן ֲֶַַָָָָָֹטֹובֹות

‰zÚÂוקדם הּמצוֹות, ּבפרטי להתחיל ּבא ¿«»ְְְְְִִִֵֶַַָָֹ

להֹוכיח יחזר ּבפרט מהן אחת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַֹׁשּיזּכיר

ׁשעׂשּו עֹונֹותיהם ּכל את עליהם ולפקד ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָֹאֹותם

הּתלּונֹות ּכי והלאה, הּתֹורה ׁשּקּבלּו ְְְִִֵֵֶַַָָָָמעת

ּבים ים על ׁשהמרּו ּתֹורה מּתן קדם ְְִֶֶֶַַַַָָָֹׁשעׂשּו

להם, יזּכירם לא ּובאלּוׁש ּבמרה וּיּלֹונּו ְְְִִֵֶַַָָָָֹסּוף

חּיבים יֹותר היּו הּתֹורה ׁשּקּבלּו מעת ְִִִֵֵֵֶַַָָָּכי

ּברית, עּמם ּכרת אׁשר הּׁשם ּבקֹול ְְְֲִִִֵֶַַָָֹלׁשמע

ּכאן ּפתח ּולפיכÌzÙˆ˜‰ ·¯BÁ·eוהזּכיר ְִַָָָ¿≈ƒ¿«¿∆ְְִִ

לב (שמות ּפרׁשּתיו ּוכבר העגל, מעׂשה ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָלהם

א):



לג awr zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyily meil inei xeriy

ß a`Îmgpn h"i iyily mei ß

(ã)éäìà ýåýé óãäa Eááìa øîàz-ìàíúà E| ©Ÿ©´¦§¨«§À©«£´Ÿ§Ÿ̈Á¡Ÿ¤̧Ÿ¨¬
éðôlîú÷ãöa øîàì Eõøàä-úà úLøì ýåýé éðàéáä é ¦§¨¤»»¥Ÿ¼§¦§¨¦Æ¡¦©´¦§Ÿ̈½¨¤−¤¤¨¨´¤

éðtî íLéøBî ýåýé älàä íéBbä úòLøáe úàfä:E ©®Ÿ§¦§©Æ©¦´¨¥½¤§Ÿ̈−«¦¨¬¦¨¤«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡zŒÏ‡∑ורׁשעת ּגרמּוצדקתי ּכֹוכבים רמב"ן.העֹובדי «…«ƒ¿»¿ְְְְְִִִִֵַָָָָ

(ä)úLøì àá äzà Eááì øLéáe Eú÷ãöá àì́Ÿ§¦§¨«§À§¸¤Æ§¨´§½©¨¬¨−¨¤´¤
úòLøa ék íöøà-úà|éäìà ýåýé älàä íéBbäE ¤©§¨®¦º§¦§©´©¦´¨¥À¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

éðtî íLéøBîòaLð øLà øácä-úà íé÷ä ïòîìe E «¦¨´¦¨¤½§©¹©¨¦´¤©¨À̈£¤̧¦§©³
éúáàì ýåýé:á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E §Ÿ̈Æ©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ

i"yx£'B‚Â ˙L¯Ï ‡· ‰z‡ 'B‚Â E˙˜„ˆ· ‡Ï∑ÌÈB‚‰ ˙ÚL¯a Èk.'אּלא' ּבלׁשֹון: מׁשּמׁש 'ּכי' .הרי …¿ƒ¿»¿¿«»»»∆∆¿ƒ¿ƒ¿««ƒְְֲִִֵֵֶַָ

(å)éäìà ýåýé Eú÷ãöá àì ék zòãéåEì ïúð E §¨«©§À̈Â¦³Ÿ§¦§¨«§Æ§Ÿ̈´Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§¹
óøò-äL÷-íò ék dzLøì úàfä äáBhä õøàä-úà¤¨¨¯¤©¨²©−Ÿ§¦§¨®¦¬©§¥−Ÿ¤

:äzà̈«¨

(æ)éäìà ýåýé-úà zôö÷ä-øLà úà çkLz-ìà øëæE §ŸÆ©¦§©½¥¯£¤¦§©²§¨¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
úàöé-øLà íBiä-ïîì øaãna|íéøöî õøàî ©¦§¨®§¦©º£¤¨¨´¨¥¤´¤¦§©À¦

ýåýé-íò íúééä íéøîî äfä íB÷nä-ãò íëàa -ãò: ©«Ÿ£¤Æ©©¨´©¤½©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈«

(ç)pàúiå ýåýé-úà ízôö÷ä áøçáeíëa ýåýé ó §Ÿ¥¬¦§©§¤−¤§Ÿ̈®©¦§©©¯§Ÿ̈²¨¤−
:íëúà ãéîLäìרמב"ן §©§¦¬¤§¤«

ÔB‰˙Èד C‰Ï‡ ÈÈ ¯·zÈ„a CaÏa ¯ÓÈ˙ ‡Ï»≈«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿»¡»»»¿
˙È ˙¯ÈÓÏ ÈÈ È�ÏÚ‡ È˙eÎÊa ¯ÓÈÓÏ CÓ„wÓƒ√»»¿≈«¿»ƒ«¬«ƒ¿»¿≈«»
C¯˙Ó ÈÈ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ È·BÁ·e ‡„‰ ‡Ú¯‡«¿»»»¿≈«¿«»»ƒ≈¿»¿»≈

:CÓ„wÓ ÔB‰Ï¿ƒ√»»

ÏÏÚה z‡ CaÏ ˙eËÈM˜·e C˙eÎÊ· ‡Ï»ƒ¿»¿«ƒƒ»«¿»≈
‡iÓÓÚ È·BÁa È¯‡ ÔB‰Ú¯‡ ˙È ˙¯ÈÓÏ¿≈«»«¿¬¬≈¿≈«¿«»
ÏÈ„·e CÓ„wÓ ÔB‰Î¯˙Ó C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»¡»»¿»∆¿ƒ√»»¿ƒ
C˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ób˙t ˙È ‡Ó˜‡Ï«¬»»»ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»«¬»»»

:·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…

È˙ו CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ C˙eÎÊ· ‡Ï È¯‡ Úc˙Â¿ƒ«¬≈»ƒ¿»¿»¡»»»≈»»
ÈL˜ ÌÚ È¯‡ d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡˙·Ë ‡Ú¯‡«¿»«¿»»»¿≈¿«¬≈«¿≈

:z‡ Ï„¿̃«»¿

ÈÈז Ì„˜ ‡zÊb¯‡ Èc ˙È ÈL�˙ ‡Ï ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ«¿∆¿»√»¿»
‡z˜Ù� Èc ‡ÓBÈ ÔÓÏ ‡¯a„Óa C‰Ï‡¡»»¿«¿¿»¿ƒ»ƒ¿«¿»
‡¯˙‡ „Ú ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«≈≈««¿»

:ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ ÔÈ„‰»≈¿»¿ƒ¬≈√»¿»

˜„Ìח ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰Â ÈÈ Ì„˜ ÔezÊb¯‡ ·¯Á·e¿…≈«¿∆¿√»¿»«¬»¿«ƒ√»
:ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÔBÎa ÈÈ¿»¿¿≈»»»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.E··Ïa ¯Ó‡z Ï‡ (‰Œ„)ׁשהזהיר אחרי «…«ƒ¿»¿ְֲִִֵֶַ

לי, עׂשה ידי ועצם ּכחי ּתחׁשב ְְִִִֶֶַָָָֹֹֹֹׁשּלא

נתן הּׁשם ּבּמלחמה הּנּצּוחים ּכי ׁשּתדע ְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָרק

והערים ׁשּבהם והּתּקיפים ההּוא, הּכח ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹלהם

לכם עׂשה ּבכבֹודֹו הּׁשם ּתלּכדּו, אׁשר ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָהּבצּורֹות

תחׁשב לא והזּכיר חזר מאּתֹו, מפרסם ּבנס ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָֹֹֻּכן

עׂשה לא ּכי ,ּבצדקת זה ּכל עּמ ה' עׂשה ְְְְִִִִֶָָָָָָֹּכי

האּלה: הּגֹוים ּברׁשעת רק ּכן ְְִִֵֵֶֶַַַָָלכם

‰p‰Âנתן ולא ההם, הּגֹוים ּבאבדן טעם זה ¿ƒ≈ְְְִֵֶַַַַַָָָֹ

הארץ. את יׂשראל ּברׁשת טעם ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָלהם

ּובאר חזר ּכן ·ˆ„˜˙Eעל ‡Ïצּדיק ׁשּתהיה ֵֵַַַָ…¿ƒ¿»¿ְִִֶֶַ

,ל ׁשהיה יׁשר ּבלב אפּלּו ולא ¯˜ּבמעׂשה, ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָָֹ«

ÌÈBb‰ ˙ÚL¯aׁשבּועת ּובעבּור הם, אבדּו ¿ƒ¿««ƒְְֲֵַַָ

החטא אין ּכי הארץ, אֹותּה ירׁשּת ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָאבֹותי

ּכי לאבֹותי ׁשּנתן הּמּתנה לבּטל יכֹול ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּל

ּתאמר אל ּכתב ורׁש"י להם. נתנּה ְְְִִֶַַַַָָָָָֹּבׁשבּועה

ה ורׁשעת צדקתי לאּבלבב לי, ּגרמה ּגֹוים ְְְְְְִִִִִִַַָָָָֹ

נכֹון: ואינּנּו .ְְְְִֵֶָָבצדקת

LÈÂז (לעיל אמר ׁשהרי לׁשאל, הּׁשֹואל על ¿≈ְֲִֵֵֶַַַָֹ

הם והּנה אתכם, ה' מאהבת ּכי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַח)

את רק יאהב לא והּׁשם למעלה, ְְְֱֲִֵֶֶַַַַָֹאהּובים

נפׁשֹו, ׂשנאה חמס ואֹוהב רׁשע ּכי ְְְִִֵַַָָָָָָהּטֹובים,

והּתׁשּובה, ארץ. ירׁשּו ּבצדקתם ּגם ּכן ְְְְְִִִֵֶַַָָָָאם

יֹוכיח וכאן ּבכללם, יׂשראל עם ידּבר ׁשם ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָּכי

היֹותם מּיֹום ה' את ממרים ׁשהיּו ההּוא ְֱִִֶֶַַַָָהּדֹור

ְִַָּבּמדּבר:

.¯·c‰ ˙‡ ÌÈ˜‰ ÔÚÓÏe ÌÚËÂׁשאמר ¿««¿««»ƒ∆«»»ֶַָ

ׁשנה, מאֹות ארּבע אֹותם ועּנּו ְְֲִֵַַַָָָָועבדּום

טז): יג טו (בראשית הּנה יׁשּובּו רביעי ְְִִֵָָודֹור

.'‰ ˙‡ ÌzÙˆ˜‰ ·¯Á·e (Á)ׁשּיפּתח קדם ¿…≈ƒ¿«¿∆∆ְִֶֶַֹ

אֹותם והֹוכיח ּכלל הּתֹורה ּבבאּור ְְִֵֶַַַָָָָלהם

נמחלּו, ולא רעה להם ּגרמּו אׁשר ְְְֲֲֲִֶֶַָָָָֹּבעֹונֹות

ואחר מריבה. ּומי המרּגלים ענין להם ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָוהזּכיר

הּׁשם, יחּוד ּופרׁשת הּדּברֹות עׂשרת ּבאר ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּכן

רּבֹות, אזהרֹות זרה עבֹודה ּבענין ְְְְְֲִִִַַַָָָָָוהזהירם

ּכּלן ׁשהן ויאמר ּבכללם, ּבּמצוֹות ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֻוהזהיר

הּטֹובה: ּכל להם ּתבא ּובעבּורן ֲֶַַָָָָָֹטֹובֹות

‰zÚÂוקדם הּמצוֹות, ּבפרטי להתחיל ּבא ¿«»ְְְְְִִִֵֶַַָָֹ

להֹוכיח יחזר ּבפרט מהן אחת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַֹׁשּיזּכיר

ׁשעׂשּו עֹונֹותיהם ּכל את עליהם ולפקד ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָֹאֹותם

הּתלּונֹות ּכי והלאה, הּתֹורה ׁשּקּבלּו ְְְִִֵֵֶַַָָָָמעת

ּבים ים על ׁשהמרּו ּתֹורה מּתן קדם ְְִֶֶֶַַַַָָָֹׁשעׂשּו

להם, יזּכירם לא ּובאלּוׁש ּבמרה וּיּלֹונּו ְְְִִֵֶַַָָָָֹסּוף

חּיבים יֹותר היּו הּתֹורה ׁשּקּבלּו מעת ְִִִֵֵֵֶַַָָָּכי

ּברית, עּמם ּכרת אׁשר הּׁשם ּבקֹול ְְְֲִִִֵֶַַָָֹלׁשמע

ּכאן ּפתח ּולפיכÌzÙˆ˜‰ ·¯BÁ·eוהזּכיר ְִַָָָ¿≈ƒ¿«¿∆ְְִִ

לב (שמות ּפרׁשּתיו ּוכבר העגל, מעׂשה ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָלהם

א):
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(è)úéøaä úçeì íéðáàä úçeì úç÷ì äøää éúìòa©«£Ÿ¦´¨À̈¨¨©¹©³Ÿ¨«£¨¦Æ´Ÿ©§¦½
íBé íéòaøà øäa áLàå íënò ýåýé úøk-øLà£¤¨©¬§Ÿ̈−¦¨¤®¨«¥¥´¨À̈©§¨¦¬Æ
:éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì äìéì íéòaøàå§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦¬Ÿ¨¦«¦

i"yx£¯‰a ·L‡Â∑(כא יׁשיבה(מגילה עּכבהאין לׁשֹון .אּלא »≈≈»»ְְִֵֶַָָָָ

(é)íéáúk íéðáàä úçeì éðL-úà éìà ýåýé ïziå©¦¥̧§Ÿ̈¹¥©À¤§¥Æ´Ÿ¨«£¨¦½§ª¦−
ýåýé øac øLà íéøácä-ìëk íäéìòå íéäìà òaöàa§¤§©´¡Ÿ¦®©«£¥¤À§¨©§¨¦¿£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸

:ìäwä íBéa Làä CBzî øäa íënò¦¨¤¬¨¨²¦¬¨¥−§¬©¨¨«

(àé)ýåýé ïúð äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà õwî éäéå©§¦À¦¥Æ©§¨¦´½§©§¨¦−¨®§¨¨©̧§Ÿ̈¹
:úéøaä úBçì íéðáàä úçì éðL-úà éìà¥©À¤§¥²ª¬Ÿ¨«£¨¦−ª¬©§¦«

i"yx£˙ÁeÏ∑ׁשוֹותלּוחת ׁשּׁשּתיהן .ּכתיב, …ְְִֵֶֶַָ

(áé)Enò úçL ék äfî øäî ãø íe÷ éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À´¥³©¥Æ¦¤½¦µ¦¥´©§½
øLà Cøcä-ïî øäî eøñ íéøönî úàöBä øLà£¤¬¥−¨¦¦§¨®¦¨´©¥À¦©¤¸¤Æ£¤´

:äëqî íäì eNò íúéeö¦¦¦½¨¬¨¤−©¥¨«

(âé)äpäå äfä íòä-úà éúéàø øîàì éìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©´¥®Ÿ¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½§¦¥¬
:àeä óøò-äL÷-íò©§¥−Ÿ¤«

(ãé)úçzî íîL-úà äçîàå íãéîLàå épnî óøä¤³¤¦¤̧¦Æ§©§¦¥½§¤§¤´¤§½̈¦©−©
:epnî áøå íeöò-éBâì EúBà äNòàå íéîMä©¨¨®¦§¤«¡¤Æ§½§«¨¬¨−̈¦¤«

(åè)úçeì éðLe Làa øòa øääå øää-ïî ãøàå ïôàå̈¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈§¨−̈Ÿ¥´¨¥®§¥Æ´Ÿ
:éãé ézL ìò úéøaäרמב"ן ©§¦½©−§¥¬¨¨«

(æè)íëì íúéNò íëéäìà ýåýéì íúàèç äpäå àøàå̈¥À¤§¦¥³£¨¤Æ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¦¤´¨¤½
ýåýé äeö-øLà Cøcä-ïî øäî ízøñ äëqî ìâò¥−¤©¥¨®©§¤´©¥½¦©¤¾¤£¤¦¨¬§Ÿ̈−

:íëúà¤§¤«

(æé)éãé ézL ìòî íëìLàå úçlä éðLa Ntúàå̈«¤§ŸÆ¦§¥´©ª½Ÿ¨«©§¦¥½¥©−§¥´¨¨®
:íëéðéòì íøaLàåרמב"ן ¨«£©§¥−§¥«¥¤«

ÈÁeÏט ‡i�·‡ ÈÁeÏ ·qÓÏ ‡¯eËÏ È˜qÓa¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ«≈«¿«»≈
‡¯eËa ˙È·˙ÈÂ ÔBÎnÚ ÈÈ ¯Ê‚ Èc ‡ÓÈ¿̃»»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»
‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»

:È˙ÈzL‡ ‡Ï ‡iÓe ˙ÈÏÎ‡¬»ƒ«»»ƒ¿≈ƒ

ÔÈ·È˙kי ‡i�·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ˙È ÈÏ ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»ƒ»¿≈≈«¿«»¿ƒƒ
Èc ‡iÓb˙t ÏÎk ÔB‰ÈÏÚÂ ÈÈ„ ‡Úaˆ‡a¿∆¿¿»«¿»«¬≈¿»ƒ¿»«»ƒ
‡ÓBÈa ‡˙M‡ BbÓ ‡¯eËa ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»ƒ¿¿»ƒ∆»»¿»

:‡Ï‰˜„ƒ¿»»

ÔÈÚa¯‡Âיא ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ
ÈÁeÏ ‡i�·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ˙È ÈÏ ÈÈ ·‰È ÔÂÏÈÏ≈»»¿«¿»ƒ»¿≈≈«¿«»≈

:‡ÓÈ¿̃»»

‡¯Èיב ‡kÓ ÚÈ¯Ùa ˙eÁ Ìe˜ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ»¬≈
ÚÈ¯Ùa eËÒ ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜t‡ Èc CnÚ ÏÈaÁ«ƒ«»ƒ«∆¿»ƒƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ«
:‡ÎzÓ ÔB‰Ï e„·Ú Ôepz„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓƒ»¿»ƒ«∆¿ƒ¬»¿«¿»

nÚ‡יג ˙È ÈÓ„˜ ÈÏb ¯ÓÈÓÏ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈«¡ƒ√»«»«»
:‡e‰ Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ ‡‰Â ÔÈ„‰»≈¿»«¿≈¿«

È˙יד ÈÁÓ‡Â ÔepˆL‡Â ÈÓ„wÓ C˙eÚa Áp‡««»»ƒ√»«∆¡≈ƒ¿∆¿≈»
ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ‡iÓL ˙BÁzÓ ÔB‰ÓLƒ¿ƒ¿¿«»¿∆¿≈»»¿«

:ÔB‰pÓ ÈbÒÂ ÛÈwz«ƒ¿«ƒƒ¿

Úa¯טו ‡¯eËÂ ‡¯eË ÔÓ ˙È˙Á�e È˙È�t˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒ»¿»»≈
:È„È ÔÈz¯z ÏÚ ‡ÓÈ˜ ÈÁeÏ ÔÈ¯˙e ‡˙M‡a¿∆»»¿≈≈¿»»««¿≈¿»

‡ÔBÎ‰Ïטז ÈÈ Ì„˜ Ôez·Á ‡‰Â È˙ÈÊÁÂ«¬≈ƒ¿»«¿√»¿»¡»¬
ÔÓ ÚÈ¯Ùa Ôe˙ËÒ ‡ÎzÓ Ï‚Ú ÔBÎÏ Ôez„·Ú¬«¿¿≈∆«¿»¿≈ƒ¿ƒ«ƒ

:ÔBÎ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Á¯‡»¿»ƒ«ƒ¿»»¿

ÏÚÓיז Ôep˙ÈÓ¯e ‡iÁeÏ ÔÈ¯˙a ˙È„Á‡Â«¬»ƒƒ¿≈«»¿ƒƒ≈«
:ÔBÎÈ�ÈÚÏ Ôepz¯·˙e È„È ÔÈz¯z«¿≈¿»¿«¿ƒ¿≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÔÙ‡Â (ÂË).¯‰‰ ÔÓ „¯‡Âּפרׁשּתי ּכבר »≈∆»≈≈ƒ»»ְְִֵַָ

מן ׁשּירד קדם ּכי יא) שם (שם ְִִִֶֶַָֹּבמקֹומֹו

(שם לֹו נאמר ּובתפּלתֹו עליהם, התּפּלל ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָההר

הזּכיר לא אבל הרעה. על ה' וּיּנחם יד) ְֲִִִֶַַָָָָָֹשם

עּתה להם להסּדיר רֹוצה ׁשהּוא מּפני עּתה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָזה

הביאּו ּכי עליהם, ׁשּטרח והעמל הּגדֹול ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּטרח

ארּבעים עליהם ּולהתנּפל הּלּוחֹות לׁשּבר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹאֹותֹו

ּכי אהרן על ּגם ּולהתּפּלל לילה, וארּבעים ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָֹיֹום

(פסוקים כן ואחרי מאד. עליו הּׁשם ְְְֲִֵֵֵַַַַָָֹהתאּנף

את ׁשחּלה הראׁשֹונה הּתפּלה יזּכיר ְְִִִִֶֶַַָָָָכהֿכט)

יׁשמידם: ׁשּלא רדּתֹו טרם אלהיו ה' ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָֹֹּפני

(ÊÈ)מןוטעם זה ּגם הּלּוחֹות. ּבׁשני ואתּפׂש ְְְִִֵֶֶַַַַָֹ

מנׂשֹוא, ּגדֹול עֹונכם היה יאמר ְְֲִֶַַָָָָֹהּתֹוכחֹות.

העגל לפני מׂשחקים אתכם ּבראֹותי ּכי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָעד

והצר הּלּוחֹות. וׁשברּתי להתאּפק יכלּתי ְְְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹֻלא

ענין להֹודיעם ׁשּירצה ּבעבּור זה, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָלהזּכיר

יפרׁש: ּכאׁשר הּׁשנּיֹות ְְֲִֵֶַַַָהּלּוחֹות

ÔÎzÈÂּכי עּמהם, ׁשעׂשה לּטֹובה עֹוד ׁשּירמז ¿ƒ»≈ְִִִֶֶֶַָָָָֹ

האלהים לּוחֹות לׁשּבר ּבנפׁשֹו ְְְֱִִִֵַָֹֹסּכן

מג (שמו"ר רּבֹותינּו אמרּו ּכאׁשר ְְֲֵֶַַָָָלטֹובתם,

איׁש: באׁשת ולא ּבפנּויה ּתּדֹון מּוטב ְְְִִִֵֶָָֹא)

awr zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyily meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(56 'nr cl zegiy ihewl)

הּלּוחֹות ּבׁשני יז)ואתּפׂש (תנחומא(ט, רז"ל אמרּו ּדהּנה לתרץ, ויׁש היּו. ּבידֹו והלא לתפסם, הצרְך לּמה החּיים, האֹור הקׁשה ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

הראׁשֹונֹות, הּלּוחֹות לגּבי אף הּוא ׁשּכן ּומסּתּברא ליׂשראל. ּונתנם טֹובה עין ּבהם נהג ׁשּמׁשה הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות לגּבי ט) ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹפרשתנו

ּכל מּיׂשראל סּלק וכְך ׁשּלֹו, ׁשּיהיּו הּלּוחֹות את וקנה מיחדת ּתפיסה עׂשה זֹו, מחׁשבּתֹו להפקיע ּוכדי ליׂשראל. לּתנם ּבדעּתֹו ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻׁשהיה

הרי יׂשראל: ּכלל עבּור נפׁשֹו ּומסירת יׂשראל אהבת מּגיע היכן עד ּוראה ּובֹוא ּבלבד. 'אחריּותֹו' על היה והּדבר לׁשבירתם, ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשּייכּות

נפׁש מסירּות ּכדי עד הׁשּתּדל, כן ּפי על ואף ּבהר), היה (ׁשהרי למחֹות ּבידֹו היה לא ואף העגל, לחטא קׁשר ׁשּום למׁשה היה ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹלא

לׁשבירתם! אחראי הּוא ׁשרק ּכזה ּבאפן הּלּוחֹות את ׁשבר ׁשּגם אּלא עֹוד, ולא החטא, על ּכּפרה לפעל ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹּבפעל,

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 51 cenr c"l wlg zegiyÎihewla oieri)¨

zFgENA dWn zqitY mrh©©§¦©Ÿ¤©

לעיניכם: ואׁשּברם ידי ׁשּתי מעל ואׁשלכם הּלחת ּבׁשני יז)ואתּפׂש (ט, ְֶָֹֽ�ְִֵ�ַֻ�ְִַָֹֽ�ֵֵ�ְֵַ�ָ�ְֲַָָֽ�ְֵֵֵֶֽֽ
ּבּמדרׁש בסופו)איתא ג' ב, פרק נתן, דרבי ליׂשראל(אבות להם נֹותן אני האיְך אמר מעליהן, ּכתב ׁשּפרח וראה ּבהן, (מׁשה) "נסּתּכל ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

גֹו'". ואתּפׂש ׁשּנאמר ואׁשּברם, אאחז אּלא מּמׁש, ּבהם ׁשאין הּלּוחֹות ְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאת

להׁשליכם? ּבכדי ׁשּוב לתֹופסם הזקק מה ּולׁשם ּבידֹו, הּלּוחֹות היּו ּכבר מההר מׁשה ּברדת הרי הּׁשאלה, ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻוידּועה

לׁשברם: יּוכל על־ידי־זה ורק לגמרי, ׁשּלֹו ׁשּיהיּו לקנֹותם ּכדי היה ּבּלּוחֹות הּתפיסה ּדטעם ּבזה, לבאר ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָויׁש

ז" חכמינּו ּפרׁשּו גֹו'" העדת לּוחֹות ׁשני גֹו' אּתֹו לדּבר ּככּלֹותֹו מׁשה אל "וּיּתן הּפסּוק על ועוד)ל:ּדהּנה א לח, לׁשֹון(נדרים ׁשּוּיּתן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ

למׁשה. נּתנּו הּלּוחֹות ׁשּגם מּובן הּלּוחֹות, על (ּגם) קאי ׁשּוּיּתן הּכתּוב לׁשֹון ּומּפׁשטּות למׁשה, ּבמּתנה נּתנּו ּתֹורה ׁשּדברי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹמּתנה,

ז"ל חכמינּו אמרּו הּׁשנּיֹות ׁשּבּלּוחֹות ט)ּוכמֹו פרשתנו ׁשהיה(תנחומא, לֹומר יׁש על־ּדרְך־זה ליׂשראל, ּונתנם טֹובה עין ּבהם ׁשּנהג ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ליׂשראל. לּתנם רצה עין טֹוב ּדלהיֹותֹו הראׁשֹונֹות, ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָּבּלּוחֹות

ּגזל אּסּור חׁשׁש ּכל ּבלי הּלּוחֹות לׁשּבר למׁשה מּתר ׁשּיהיה ּדבכדי גֹו'" ואׁשּברם גֹו' הּלּוחֹות ּבׁשני "ואתּפׂש הּכתּוב מׁשמיענּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻוזה

לגמרי. ׁשּלֹו ׁשּיהיּו לעצמֹו ולקנֹותם הּקֹודמת, מחׁשבּתֹו להפקיע ּכדי מיחדת ּבּתפיׂשה צרְך היה ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻוכּו',

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 57 cenr c"l wlg zegiyÎihewla oieri)¨
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לעיניכם: ואׁשּברם ידי ׁשּתי מעל ואׁשלכם הּלחת ּבׁשני יז)ואתּפׂש (ט, ְֶָֹֽ�ְִֵ�ַֻ�ְִַָֹֽ�ֵֵ�ְֵַ�ָ�ְֲַָָֽ�ְֵֵֵֶֽֽ
והחסידּות: הּמּוסר ּבדרְך לֹומר יׁש ּבּלּוחֹות, מׁשה ּתפיסת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹּבטעם

להם לא . . העגל ּבמעׂשה סּנגֹוריא ללּמד למׁשה ּפה ּפתחֹון "לּתן - יחיד לׁשֹון אלקיָך" ה' "אנכי אמירת ּבטעם ז"ל חכמינּו ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹאמרּו

לבּדי". לי אּלא . . ְִִִִֶַָָצּוית

לסּלק רצה יׂשראל, ּכלל עבּור נפׁשֹו ּומסירת מׁשה, ׁשל יׂשראל אהבת ּגדל ׁשּמּצד הּלּוחֹות, לׁשבירת ּבנֹוגע לֹומר יׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹועל־ּדרְך־זה

לגמרי. ׁשּלֹו ׁשּיהיּו הּלּוחֹות "ּתפׂש" ולכן הּלּוחֹות, ׁשבירת לענין ׁשּיכּות ּכל יׂשראל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָמּבני

מדּמה אמת' ׁש'ּתֹורת ּדמּזה הלּוחֹות" ּכׁשבירת הּקּב"ה לפני קׁשה צּדיקים ׁשל "ׁשּמיתתן ז"ל חכמינּו מאמר לפרׁש יׁש ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָועל־ּפי־זה

ּבת ּגם אּלא ּגֹורמים, ׁשהם והּצער הּקׁשי ּבגדל רק לא לזה זה ּדֹומים ׁשהם מּובן הענינים, כנם:ּומׁשוה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

מכּפרים ּדקרּבנֹות הּקרּבנֹות, ׁשעל־ידי הּכּפרה לגּבי זֹו ׁשּבכּפרה החּדּוׁש ּבּתניא ּומבאר מכּפרת, צּדיקים ׁשּמיתת ז"ל חכמינּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאמרּו

הּזדֹונֹות". על ּגם אף הּדֹור עֹון על לכּפר הארץ, ּבקרב יׁשּועֹות "ּפֹועל צּדיקים ּפטירת על־ידי מה־ּׁשאין־ּכן הּׁשֹוגג, על ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָרק

לפעל ׁשהׁשּתּדל ּבלבד זֹו לא מּכל־מקֹום העגל, לחטא ׁשּיכּות ׁשּום למׁשה היתה ׁשּלא ּדאף הּלּוחֹות, ּבׁשבירת ּגם מדּגׁש זה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻוענין

לזה. האחראי הּוא ׁשרק ּבאפן מׁשה עׂשה העגל, חטא ּבסּבת ׁשּבאה הּלחֹות ׁשבירת ׁשּגם אּלא החטא, על ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻּכּפרה

(çé)íéòaøàå íBé íéòaøà äðLàøk ýåýé éðôì ìtðúàå̈«¤§©©Á¦§¥̧§Ÿ̈¹¨¦«ŸÀ̈©§¨¦¬Æ§©§¨¦´
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i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ‰�L‡¯k '‰ È�ÙÏ Ït�˙‡Â∑לב)ׁשּנאמר ּבאֹותּה(שמות אכּפרה", אּולי ה' אל אעלה "ועּתה : »∆¿««ƒ¿≈»ƒ…»«¿»ƒְְְֱֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָָ

נ יֹום, ארּבעים נתעּכבּתי ּבֹועלּיה ּבתּמּוז, ּבי"ח עלה ׁשהּוא ּבאב: ּבכ"ט ּכלים ּברּומצאּו הּקדֹוׁש נתרּצה ּבּיֹום ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
למׁשה לֹו ואמר ליׂשראל, לד)הּוא הּכּפּורים.(שם ּביֹום ּכלים נמצאּו יֹום, מ' עֹוד עׂשה ׁשניֿלּוחת". ּפסלֿל" : ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ

למׁשה לֹו ואמר ּבׂשמחה, ליׂשראל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נתרּצה ּבּיֹום יד)ּבֹו הקּבע(במדבר לכ ,"ּכדבר "סלחּתי : ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
אחרֹונֹות לּוחֹות ׁשל ּבארּבעים ׁשּנאמר ׁשלם? ּברצֹון ׁשּנתרּצה ּומּנין ולסליחה. י)למחילה עמדּתי(דברים "ואנכי : ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּבכעס היּו אמצעּיים מעּתה, אמר ּברצֹון; האחרֹונים אף ּברצֹון, הראׁשֹונים מה הראׁשֹונים", ּכּימים .ּבהר ְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
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ã ycew zegiyn zecewp ã(56 'nr cl zegiy ihewl)

הּלּוחֹות ּבׁשני יז)ואתּפׂש (תנחומא(ט, רז"ל אמרּו ּדהּנה לתרץ, ויׁש היּו. ּבידֹו והלא לתפסם, הצרְך לּמה החּיים, האֹור הקׁשה ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

הראׁשֹונֹות, הּלּוחֹות לגּבי אף הּוא ׁשּכן ּומסּתּברא ליׂשראל. ּונתנם טֹובה עין ּבהם נהג ׁשּמׁשה הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות לגּבי ט) ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹפרשתנו

ּכל מּיׂשראל סּלק וכְך ׁשּלֹו, ׁשּיהיּו הּלּוחֹות את וקנה מיחדת ּתפיסה עׂשה זֹו, מחׁשבּתֹו להפקיע ּוכדי ליׂשראל. לּתנם ּבדעּתֹו ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻׁשהיה

הרי יׂשראל: ּכלל עבּור נפׁשֹו ּומסירת יׂשראל אהבת מּגיע היכן עד ּוראה ּובֹוא ּבלבד. 'אחריּותֹו' על היה והּדבר לׁשבירתם, ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשּייכּות

נפׁש מסירּות ּכדי עד הׁשּתּדל, כן ּפי על ואף ּבהר), היה (ׁשהרי למחֹות ּבידֹו היה לא ואף העגל, לחטא קׁשר ׁשּום למׁשה היה ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹלא

לׁשבירתם! אחראי הּוא ׁשרק ּכזה ּבאפן הּלּוחֹות את ׁשבר ׁשּגם אּלא עֹוד, ולא החטא, על ּכּפרה לפעל ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹּבפעל,

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 51 cenr c"l wlg zegiyÎihewla oieri)¨

zFgENA dWn zqitY mrh©©§¦©Ÿ¤©

לעיניכם: ואׁשּברם ידי ׁשּתי מעל ואׁשלכם הּלחת ּבׁשני יז)ואתּפׂש (ט, ְֶָֹֽ�ְִֵ�ַֻ�ְִַָֹֽ�ֵֵ�ְֵַ�ָ�ְֲַָָֽ�ְֵֵֵֶֽֽ
ּבּמדרׁש בסופו)איתא ג' ב, פרק נתן, דרבי ליׂשראל(אבות להם נֹותן אני האיְך אמר מעליהן, ּכתב ׁשּפרח וראה ּבהן, (מׁשה) "נסּתּכל ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

גֹו'". ואתּפׂש ׁשּנאמר ואׁשּברם, אאחז אּלא מּמׁש, ּבהם ׁשאין הּלּוחֹות ְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאת

להׁשליכם? ּבכדי ׁשּוב לתֹופסם הזקק מה ּולׁשם ּבידֹו, הּלּוחֹות היּו ּכבר מההר מׁשה ּברדת הרי הּׁשאלה, ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻוידּועה

לׁשברם: יּוכל על־ידי־זה ורק לגמרי, ׁשּלֹו ׁשּיהיּו לקנֹותם ּכדי היה ּבּלּוחֹות הּתפיסה ּדטעם ּבזה, לבאר ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָויׁש

ז" חכמינּו ּפרׁשּו גֹו'" העדת לּוחֹות ׁשני גֹו' אּתֹו לדּבר ּככּלֹותֹו מׁשה אל "וּיּתן הּפסּוק על ועוד)ל:ּדהּנה א לח, לׁשֹון(נדרים ׁשּוּיּתן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ

למׁשה. נּתנּו הּלּוחֹות ׁשּגם מּובן הּלּוחֹות, על (ּגם) קאי ׁשּוּיּתן הּכתּוב לׁשֹון ּומּפׁשטּות למׁשה, ּבמּתנה נּתנּו ּתֹורה ׁשּדברי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹמּתנה,

ז"ל חכמינּו אמרּו הּׁשנּיֹות ׁשּבּלּוחֹות ט)ּוכמֹו פרשתנו ׁשהיה(תנחומא, לֹומר יׁש על־ּדרְך־זה ליׂשראל, ּונתנם טֹובה עין ּבהם ׁשּנהג ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ליׂשראל. לּתנם רצה עין טֹוב ּדלהיֹותֹו הראׁשֹונֹות, ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָּבּלּוחֹות

ּגזל אּסּור חׁשׁש ּכל ּבלי הּלּוחֹות לׁשּבר למׁשה מּתר ׁשּיהיה ּדבכדי גֹו'" ואׁשּברם גֹו' הּלּוחֹות ּבׁשני "ואתּפׂש הּכתּוב מׁשמיענּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻוזה

לגמרי. ׁשּלֹו ׁשּיהיּו לעצמֹו ולקנֹותם הּקֹודמת, מחׁשבּתֹו להפקיע ּכדי מיחדת ּבּתפיׂשה צרְך היה ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻוכּו',

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 57 cenr c"l wlg zegiyÎihewla oieri)¨

dWnC l`xUi zad` lcBŸ¤©£©¦§¨¥§Ÿ¤

לעיניכם: ואׁשּברם ידי ׁשּתי מעל ואׁשלכם הּלחת ּבׁשני יז)ואתּפׂש (ט, ְֶָֹֽ�ְִֵ�ַֻ�ְִַָֹֽ�ֵֵ�ְֵַ�ָ�ְֲַָָֽ�ְֵֵֵֶֽֽ
והחסידּות: הּמּוסר ּבדרְך לֹומר יׁש ּבּלּוחֹות, מׁשה ּתפיסת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹּבטעם

להם לא . . העגל ּבמעׂשה סּנגֹוריא ללּמד למׁשה ּפה ּפתחֹון "לּתן - יחיד לׁשֹון אלקיָך" ה' "אנכי אמירת ּבטעם ז"ל חכמינּו ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹאמרּו

לבּדי". לי אּלא . . ְִִִִֶַָָצּוית

לסּלק רצה יׂשראל, ּכלל עבּור נפׁשֹו ּומסירת מׁשה, ׁשל יׂשראל אהבת ּגדל ׁשּמּצד הּלּוחֹות, לׁשבירת ּבנֹוגע לֹומר יׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹועל־ּדרְך־זה

לגמרי. ׁשּלֹו ׁשּיהיּו הּלּוחֹות "ּתפׂש" ולכן הּלּוחֹות, ׁשבירת לענין ׁשּיכּות ּכל יׂשראל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָמּבני

מדּמה אמת' ׁש'ּתֹורת ּדמּזה הלּוחֹות" ּכׁשבירת הּקּב"ה לפני קׁשה צּדיקים ׁשל "ׁשּמיתתן ז"ל חכמינּו מאמר לפרׁש יׁש ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָועל־ּפי־זה

ּבת ּגם אּלא ּגֹורמים, ׁשהם והּצער הּקׁשי ּבגדל רק לא לזה זה ּדֹומים ׁשהם מּובן הענינים, כנם:ּומׁשוה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

מכּפרים ּדקרּבנֹות הּקרּבנֹות, ׁשעל־ידי הּכּפרה לגּבי זֹו ׁשּבכּפרה החּדּוׁש ּבּתניא ּומבאר מכּפרת, צּדיקים ׁשּמיתת ז"ל חכמינּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאמרּו

הּזדֹונֹות". על ּגם אף הּדֹור עֹון על לכּפר הארץ, ּבקרב יׁשּועֹות "ּפֹועל צּדיקים ּפטירת על־ידי מה־ּׁשאין־ּכן הּׁשֹוגג, על ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָרק

לפעל ׁשהׁשּתּדל ּבלבד זֹו לא מּכל־מקֹום העגל, לחטא ׁשּיכּות ׁשּום למׁשה היתה ׁשּלא ּדאף הּלּוחֹות, ּבׁשבירת ּגם מדּגׁש זה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻוענין

לזה. האחראי הּוא ׁשרק ּבאפן מׁשה עׂשה העגל, חטא ּבסּבת ׁשּבאה הּלחֹות ׁשבירת ׁשּגם אּלא החטא, על ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻּכּפרה

(çé)íéòaøàå íBé íéòaøà äðLàøk ýåýé éðôì ìtðúàå̈«¤§©©Á¦§¥̧§Ÿ̈¹¨¦«ŸÀ̈©§¨¦¬Æ§©§¨¦´
-ìk ìò éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì äìéì©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦´Ÿ¨¦®¦©³¨
ýåýé éðéòa òøä úBNòì íúàèç øLà íëúàhç©©§¤Æ£¤´£¨¤½©«£¬¨©²§¥¥¬§Ÿ̈−

:Bñéòëäì§©§¦«
i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ‰�L‡¯k '‰ È�ÙÏ Ït�˙‡Â∑לב)ׁשּנאמר ּבאֹותּה(שמות אכּפרה", אּולי ה' אל אעלה "ועּתה : »∆¿««ƒ¿≈»ƒ…»«¿»ƒְְְֱֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָָ

נ יֹום, ארּבעים נתעּכבּתי ּבֹועלּיה ּבתּמּוז, ּבי"ח עלה ׁשהּוא ּבאב: ּבכ"ט ּכלים ּברּומצאּו הּקדֹוׁש נתרּצה ּבּיֹום ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
למׁשה לֹו ואמר ליׂשראל, לד)הּוא הּכּפּורים.(שם ּביֹום ּכלים נמצאּו יֹום, מ' עֹוד עׂשה ׁשניֿלּוחת". ּפסלֿל" : ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ

למׁשה לֹו ואמר ּבׂשמחה, ליׂשראל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נתרּצה ּבּיֹום יד)ּבֹו הקּבע(במדבר לכ ,"ּכדבר "סלחּתי : ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
אחרֹונֹות לּוחֹות ׁשל ּבארּבעים ׁשּנאמר ׁשלם? ּברצֹון ׁשּנתרּצה ּומּנין ולסליחה. י)למחילה עמדּתי(דברים "ואנכי : ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּבכעס היּו אמצעּיים מעּתה, אמר ּברצֹון; האחרֹונים אף ּברצֹון, הראׁשֹונים מה הראׁשֹונים", ּכּימים .ּבהר ְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

‡¯ÔÈÚaיח ‡˙Ó„˜k ÈÈ Ì„˜ ˙ÈÁhzL‡Â¿ƒ¿«»ƒ√»¿»¿«¿≈»«¿¿ƒ
˙ÈÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»¬»ƒ
Ôez·Á Èc ÔBÎÈ·BÁ Ïk ÏÚ È˙ÈzL‡ ‡Ï ‡iÓe«»»ƒ¿≈ƒ«»≈ƒ«¿
:È‰BÓ„˜ ‡Êb¯‡Ï ÈÈ Ì„˜ LÈ·c „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ√»¿»¿«¿»»√»ƒ
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:àåääרמב"ן ©¦«

(ë)pàúä ïøäàáeìltúàå BãéîLäì ãàî ýåýé ó §©«£ÀŸ¦§©©̄§Ÿ̈²§−Ÿ§©§¦®¨«¤§©¥²
:àåää úòa ïøäà ãòa-íb©§©¬©«£−Ÿ¨¥¬©¦«

i"yx£'‰ Ûp‡˙‰ Ô¯‰‡·e∑ׁשּׁשמע ּבנים,∑B„ÈÓL‰Ï.לכםלפי ּכּלּוי אֹומרזה הּוא ב)וכן "ואׁשמיד(עמוס : ¿«¬…ƒ¿««ְִֶֶַָָ¿«¿ƒְְִִִֵֵֶַָָ
מּמעל" ‡‰¯Ô.ּפריֹו „ÚaŒÌb Ïlt˙‡Â∑ּתפּלתי הּׁשניםוהֹועילה ונׁשארּו ׁשנים ּומתּו מחצה, .לכּפר ְִִַַ»∆¿«≈«¿««¬…ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

(àë)ézç÷ì ìâòä-úà íúéNò-øLà íëúàhç-úàå§¤©©§¤º£¤£¦¤´¤¨¥À¤¨©»§¦»
Búà óøNàå|ãò áèéä ïBçè Búà úkàå Làa ¨«¤§´ŸŸ´¨¥¼¨«¤¸ŸŸ³¨Æ¥¥½©¬

ãøiä ìçpä-ìà Bøôò-úà CìLàå øôòì ÷c-øLà£¤©−§¨¨®¨«©§¦Æ¤£¨½¤©©−©©Ÿ¥¬
:øää-ïî¦¨¨«

i"yx£ÔBÁË∑הלֹו" ּכמֹו: הוה, ּבלע"זלׁשֹון מולאנ"ט רמב"ן.(מאהלענד)וכלֹות", »ְְְְֶַַָָֹ

(áë)úøá÷áe äqîáe äøòáúáeíúééä íéôö÷î äåàzä §©§¥¨Æ§©½̈§¦§−Ÿ©©«£¨®©§¦¦¬¡¦¤−
:ýåýé-úàרמב"ן ¤§Ÿ̈«

(âë)eLøe eìò øîàì òðøa Lãwî íëúà ýåýé çìLáe¦§¸Ÿ©§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨¥³©§¥̧©Æ¥½Ÿ£Æ§´
ýåýé ét-úà eøîzå íëì ézúð øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¨¤®©©§À¤¦³§Ÿ̈Æ

:Bì÷a ízòîL àìå Bì ízðîàä àìå íëéäìà¡´Ÿ¥¤½§³Ÿ¤«¡©§¤Æ½§¬Ÿ§©§¤−§Ÿ«

(ãë):íëúà ézòc íBiî ýåýé-íò íúééä íéøîî©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈®¦−©§¦¬¤§¤«

(äë)-úàå íBiä íéòaøà úà ýåýé éðôì ìtðúàå̈«¤§©©º¦§¥´§Ÿ̈À¥´©§¨¦¬©²§¤
ýåýé øîà-ék ézìtðúä øLà äìélä íéòaøà©§¨¦¬©©−§¨£¤´¦§©¨®§¦¦«¨©¬§Ÿ̈−

:íëúà ãéîLäì§©§¦¬¤§¤«
i"yx£'B‚Â Ït�˙‡Â∑'ה" ׁשּנאמר: ּתפּלתֹו, סדר ּכאן ׁשּכתּוב לפי ּכאן, ּוכפלן למעלה. האמּורים עצמם הן אּלּו »∆¿««¿ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

וגֹו' עּמ ּתׁשחת אל רמב"ן."אלהים ְְְֱִֵַַַֹ

¯‚Êיט È„ ‡˙ÓÁÂ ‡Ê‚¯ Ì„wÓ ˙ÈÏÁ„ È¯‡¬≈¿≈ƒƒ√»»¿»¿≈¿»ƒ¿«
È˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ¿»¬≈¿≈»»»¿¿«ƒ¿»¿ƒ

:‡È‰‰ ‡�ÓÊa Û‡«¿ƒ¿»«ƒ

ÁÏ„‡כ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰ Ô¯‰‡ ÏÚÂ¿««¬…¬»¿«ƒ√»¿»«¬»
‡�cÚa Ô¯‰‡ ÏÚ Û‡ È˙ÈlˆÂ d˙eÈˆLÏ¿≈»≈¿«≈ƒ«««¬…¿ƒ»»

:‡È‰‰«ƒ

�È·Ò˙כא ‡Ï‚Ú ˙È Ôez„·Ú Èc ÔBÎ˙·BÁ ˙ÈÂ¿»«¿ƒ¬«¿»∆¿»¿≈ƒ
‡�ÈÙeLa d˙È ˙ÈÙLÂ ‡¯e�a d˙È ˙È„˜B‡Â¿≈ƒ»≈¿»¿»ƒ»≈¿ƒ»
˙È ˙Ó¯e ‡¯ÙÚÏ ˜Èwc ‰Â‰ Èc „Ú ˙e‡È»«ƒ¬»«ƒ¿«¿»¿≈»

:‡¯eË ÔÓ ˙Á�„ ‡ÏÁ�Ï d¯ÙÚ«¿≈¿«¬»¿»≈ƒ»

„ÈÏ‡LÓכב È¯·˜·e ‡˙q�·e ‡z˜Ï„·eƒ¿∆¿»¿ƒ≈»¿ƒ¿≈ƒ¿«¬≈
:ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈÊb¯Ó«¿¿ƒ¬≈√»¿»

ÓÈÓÏ¯כג ‰‡Èb Ì˜¯Ó ÔBÎ˙È ÈÈ ÁÏL „ÎÂ¿«¿«¿»»¿≈¿«≈»¿≈«
ÔBÎÏ ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙È e�ÈÒÁ‡Â B˜Ò¿¿«¬ƒ»«¿»ƒ¿»ƒ¿
‡ÏÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ Ôez·¯ÒÂ¿»∆¿«¿≈«≈¿»«¿»¡»¬¿»

:d¯ÓÈÓÏ ÔezÏa˜ ‡ÏÂ dÏ Ôez�ÓÈ‰≈«¿≈¿»«∆¿¿≈¿≈

ÈÚ„Èc˙כד ‡ÓBiÓ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ¿»¿ƒ¬≈√»¿»ƒ»ƒ»ƒ
:ÔBÎ˙È»¿

ÔÈÓÓÈכה ÔÈÚa¯‡ ˙È ÈÈ Ì„˜ ˙ÈÁhzL‡Â¿ƒ¿«»ƒ√»¿»»«¿¿ƒ¿»ƒ
¯Ó‡ È¯‡ ˙ÈÁhzL‡ Èc ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿ƒ≈»»ƒƒ¿«»ƒ¬≈¬«

:ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÈÈ¿»¿≈»»»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.Û‡‰ È�tÓ Èz¯‚È Èk (ËÈ)מּפני ּכי יאמר ƒ»…¿ƒƒ¿≈»«ְִִֵַֹ

מּתחּלה הּׁשם קצף אׁשר והחמה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָהאף

ּכי עּתה, ּגם יגֹורּתי אתכם להׁשמיד ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָעליכם

הּקצף מן אתכם להׁשמיד עליכם יׁש ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַעדין

הּׁשם נחם ׁשּכבר ּפי על אף ההּוא ְִִֵֶַַַַַַָָהּגדֹול

ּכן על לעּמֹו. לעׂשֹות ּדּבר אׁשר הרעה ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָעל

יֹום ארּבעים עליכם והתנּפלּתי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָחזרּתי

ע לילה, ּבּפעםוארּבעים ּגם אלי ׁשּׁשמע ד ְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָ

קדם הראׁשֹונה ּבּפעם ׁשמע ּכאׁשר ֲִִֶֶַַַַַַָָָֹההיא

ּבּפעם התּפּללּתי אהרן ּבעד וגם ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַָֹׁשּירדּתי.

העגל את ׁשיבער עד ּכי ׁשם. ׁשחזרּתי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּזאת

את מהׁשחית חמתֹו להׁשיב רק הׁשּגיח ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹלא

ּכרגע: ְַָָָהעם

(‡Î)הּירדואמר הּנחל אל עפרֹו את ואׁשל ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

אֹותם הׁשקהּו ּכי הזּכיר ולא ההר. ְְְִִִִִָָָָֹמן

ׁשעׂשה להם לאמר רצה ׁשּלא ּכבֹודם, ְֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹּדר

הּסֹוטֹות: מעׂשה ֲֶֶַַָבהם

(„ÎŒ·Î)טעם ּכי אברהם Ú·˙·e¯‰ואמררּבי ְְִִַַַַַָָָ¿«¿≈»

.‰qÓ·eהיּו ּבתבערה ּכי ּבעבּור ¿«»ְְֲִֵַַָָ

הזּכיר ּבתֹואנֹות, הּׁשם מנּסים ּכמתאֹוננים ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָהעם

ּבנּסיֹון הּׁשם את מקציפים הייתם ּכי ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָלהם

ּכבר עׂשיתם ּכאׁשר ּבתבערה, נּסיתם ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָאׁשר

ויפה מּוסר. לקחּתם ולא ּבמּסה, אחרת ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּפעם

ֵֵּפרׁש:

‰p‰Âּגדֹול חטא הּוא הּׁשם את לנּסֹות החטא ¿ƒ≈ְְְֵֵֵֶַַַָ

(לעיל מּמּנּו הזהיר ּכאׁשר רּבה, ְְְֲִִִֶֶַַַָָואׁשמה

נּסיתם ּכאׁשר אלהיכם ה' את תנּסּו לא טז) ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַֹֹו

וכ ּבכאן. להם אֹותֹו החזיר ּכן על ְְֱִֵֶֶַַַָָָָּבּמּסה,

ּבקצרה, המרּגלים חטא אחרת ּפעם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָהזּכיר

יׁשלים בֹו ּכי הּגדֹול, העֹון ÌÈ¯ÓÓּבעבּור ְֲִִֶַַַָָ«¿ƒ

.'‰ ÌÚ Ì˙ÈÈ‰ואמר,ÌÎ˙‡ ÈzÚc ÌBiÓלרמז ¡ƒ∆ƒְַָƒ«¿ƒ∆¿∆ְִֹ

ּתֹורה: מּתן קדם ּתלּונֹותיהם ְֵֶֶַַַָֹעל

.'‰ È�ÙÏ Ït�˙‡Â (‰Î)הצרכּתי ּכי יאמר »∆¿««ƒ¿≈ְְִִַַֹֻ

awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'k iriax meil inei xeriy

(åë)ýåýé-ìà ìltúàåEnò úçLz-ìà äåäé éðãà øîàå ¨«¤§©¥´¤§Ÿ̈»¨«Ÿ©¼£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©©§¥³©§Æ
ãéa íéøönî úàöBä-øLà Eìãâa úéãt øLà Eúìçðå§©«£¨´§½£¤¬¨¦−¨§¨§¤®£¤¥¬¨¦¦§©−¦§¨¬

:ä÷æç£¨¨«

(æë)éãáòì øëæ-ìà ïôz-ìà á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E §ŸÆ©«£¨¤½§©§¨¨¬§¦§¨−§©«£®Ÿ©¥À¤¤
:Búàhç-ìàå BòLø-ìàå äfä íòä éL÷§¦Æ¨¨´©¤½§¤¦§−§¤©¨«

(çë)úìëé éìaî íMî eðúàöBä øLà õøàä eøîàé-ït¤«Ÿ§À¨»̈¤»£¤´«¥¨´¦¨¼¦§¦Æ§´Ÿ¤
BúàðOîe íäì øac-øLà õøàä-ìà íàéáäì ýåýé§Ÿ̈½©«£¦¾̈¤¨−̈¤£¤¦¤´¨¤®¦¦§¨´

:øaãna íúîäì íàéöBä íúBàרמב"ן ½̈«¦−̈©«£¦¨¬©¦§¨«

(èë)Eòøæáe ìãbä Eçëa úàöBä øLà Eúìçðå Enò íäå§¥¬©§−§©«£¨¤®£¤³¥̧¨Æ§«Ÿ£´©¨½Ÿ¦§«Ÿ£−
ô :äéeèpä©§¨«

ß a`Îmgpn 'k iriax mei ß

é(à)úçeì-éðL Eì-ìñt éìà ýåýé øîà àåää úòä¥̧©¦¹¨©¯§Ÿ̈´¥©À§¨§º§¥«³Ÿ
:õò ïBøà El úéNòå äøää éìà äìòå íéðLàøk íéðáà£¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©«£¥¬¥©−¨¨®¨§¨¦¬¨§−£¬¥«

i"yx£‡Â‰‰ ˙Úa∑ארֹון עׂשיתי ואני ארֹון", ל "ועׂשית :ּכ ואחר ,"ּפסלֿל" לי: ואמר לי נתרּצה יֹום מ' לסֹוף »≈«ƒְְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַַַָָָָָָָָ
עד ּבֹו נתעּסקּו לא מׁשּכן ׁשהרי ּבצלאל, ׁשעׂשה הארֹון הּוא זה ולא אּתנם? היכן ּבידי, והּלּוחֹות ׁשּכׁשאבא ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּתחּלה,
ארֹון ּכ ואחר ּתחּלה, מׁשּכן עׂשה ּובצלאל הּמׁשּכן, מלאכת על להם צּוה ההר מן ּברדּתֹו ּכי הּכּפּורים, יֹום ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָלאחר
אּלא למלחמה יצא לא ּבצלאל, ׁשעׂשה ואֹותֹו למלחמה. עּמהם יֹוצא ׁשהיה וזהּו היה, אחר ארֹון זה נמצא ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹוכלים.

ונׁשּבה עליו ונענׁשּו עלי, .ּבימי ְְְְִִִֵֵֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(240 'nr bk zeiecreezd mgpn zxez ± g"iyz a` mgpn 'k zgiy)

עץ ארֹון לָך א)ועׂשית לּמלחמה(י, עּמהם יֹוצא ׁשהיה ׁשּיׁש(רש"י)זהּו הּטמאה' 'רּוח נגד מלחמה ׁשל זמן הּוא הּגלּות זמן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

צריכים וׁשעל צעד ּכל ועל לּיהדּות, קרירּות ׁשל אוירה ׂשֹוררת ׁשּבֹו ּבמקֹום יֹותר וקׁשה יֹותר חזקה זֹו ּומלחמה הּזה. ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבעֹולם

נחׁשים ו'הֹורג ּולפניו עּמֹו יֹוצא זה וארֹון רּבנּו, מׁשה ׁשעׂשה 'ארֹון' ׁשּיׁש לדעת, צריְך ּכזה ּבמקֹום ּׁשּנמצא מי זֹו. ּבאוירה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹלהּלחם

יֹותר. ּובהקּדם יֹותר ּבהצלחה ּבּמלחמה לנּצח הּכח את לֹו יּתן וזה זה, ּבארֹון להאחז עליו רמב"ןועקרּבים'. ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

Ï‡כו ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙È¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ È˙ÈlˆÂ¿«≈ƒ√»¿»«¬»ƒ¿»¡»ƒ»
Èc Ct˜˙a ‡z˜¯Ù Èc Cz�ÒÁ‡Â CnÚ ÏaÁ¿̇«««»¿«¬«¿»ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ

:‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜t‡«∆¿»ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»

ÚÈÏe˜·כז ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï CÈ„·ÚÏ ¯k„‡ƒ¿«¿«¿»¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…
ÔB‰È·BÁÏe ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙eÈL˜Ï È�t˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿≈¿«¿«»»≈¿≈

:ÔB‰È‡ËÁÏÂ¿«¬»≈

‡z˜t�‡כח Èc ‡Ú¯‡ È¯Èc Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈¿»¿≈«¿»ƒ«∆¿»»
‡Ú¯‡Ï ÔB‰˙ÏÚ‡Ï ÈÈ„ ‡ÏÎeÈ ˙ÈÏcÓ ÔnzÓƒ«»ƒ¿≈¿»«¿»¿»»À¿¿«¿»
Ôep˜t‡ ÔB‰˙È È�ÒcÓe ÔB‰Ï ÏÈlÓ Ècƒ«ƒ¿ƒ¿»≈»¿«≈ƒ

:‡¯a„Óa ÔB‰˙eÏh˜Ï¿«»¿¿«¿¿»

CÏÈÁaכט ‡z˜t‡ Èc Cz�ÒÁ‡Â CnÚ Ôep‡Â¿ƒ«»¿«¬«¿»ƒ«∆¿»¿≈»
:‡ÓÓ¯Ó CÚ¯„·e ‡a«̄»ƒ¿»»¿»¿»

ÔÈ¯zא CÏ ÏÒt ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡ ‡È‰‰ ‡�cÚa¿ƒ»»«ƒ¬«¿»ƒ¿«»¿≈
‡¯eËÏ ÈÓ„˜Ï ˜ÒÂ È‡Ó„˜k ‡i�·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»¿«¿»≈¿«»√»«¿»

:‡Ú‡„ ‡�B¯‡ CÏ „aÚ˙Â¿«¿≈»¬»¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לילה וארּבעים יֹום ארּבעים עליכם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָלהתנּפל

ה' אמר מּתחּלה ּכי הּזה, הּגדֹול החטא ְְִִִֵֶַַַַַָָָעל

ואֹומר ה' אל ׁשאתּפּלל עד אתכם, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָלהׁשמיד

ּתפּלתֹו היתה זאת ּכי ,ונחלת עּמ ּתׁשחת ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹאל

ה' ּבוּיּנחם נענה ּומּמּנה ההר, מן רדּתֹו ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹקדם

לעּמֹו לעׂשֹות ּדּבר אׁשר הרעה (שמותעל ְֲֲִֶֶַַַָָָ

יד): לב

‡ÏÂוארּבעים יֹום הארּבעים ּתפּלת הזּכיר ¿…ְְְְְִִִִִַַַָָָ

ּורחבה מּדּה מארץ ארּוכה ּכי ְְֲִִֵֶֶַָָָָָלילה,

ּדל"ת ּבאל"ף הּכתּובים הּׁשמֹות וטעם ים. ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָמּני

כד): ג (לעיל ּפרׁשּתיו ה"א ְִֵַיּו"ד

ı¯‡‰ Ï‡ Ì‡È·‰Ï '‰ ˙ÏÎÈ ÈÏaÓ (ÁÎ)ƒ¿ƒ¿…∆«¬ƒ»∆»»∆
.Ì‰Ï ¯ac ¯L‡ּבמרּגלים אמר ¬∆ƒ∆»∆ְְִַַַָ

את להביא ה' יכלת מּבלּתי טז) יד ְְְִִִִֶֶָֹ(במדבר

וּיׁשחטם להם נׁשּבע אׁשר הארץ אל הּזה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהעם

והיּו ּבאּו ּכאׁשר ּכי יאמרּו ּכלֹומר ְְְְֲִִֶַַַָָָֹּבּמדּבר,

ּכנגד ּבידֹו יכֹולת ׁשאין וראה לארץ ְְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָקרֹובים

אמר ּבכאן אבל ּבּמדּבר, ׁשחטם ההם ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָהעּמים

,¯a„Óa Ì˙ÈÓ‰Ï Ì‡ÈˆB‰ Ì˙B‡ B˙‡�OÓeּכי ƒƒ¿»»ƒ»«¬ƒ»«ƒ¿»ִ

טרם ּבמצרים ּבהם הּזאת הּׂשנאה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹהיתה

מּׁשם: ִִֶָָׁשהֹוציאם

ÌÚh‰Âעדין העגל ּבמעׂשה ׁשהיּו ּבעבּור ¿«««ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָ

מארץ רחֹוקים למצרים ְְְְִִִִֵֶֶַקרֹובים

ראה ּבמצרים ּבהיֹותם ּגם ּכי יאמרּו ְְְְְִִִִַַַַָָָֹּכנען,

אׁשר הארץ אל להביאם ּבידֹו יכֹולת ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשאין

ׂשנאם, ּכן ועל הּמצרּיים ּבאזני להם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּדּבר

אליהם נֹודע אׁשר הּגֹוים לעיני החל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַ[ּו]לבלּתי

ּבּמדּבר להמיתם מּמצרים (ו)הֹוציאם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָלעיניהם

ּברעה וזהּו להם. היה מה יּודע ׁשּלא ְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָֹּבמקֹום

יב), לב (שמות ּבהרים אֹותם להרג ֲִִֶַָָָֹהֹוציאם

ׁשּיצאּו, טרם רעה מחׁשבה עליהם ְֲֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשחׁשב

ּבין אֹותם להרג מצרים עם מּתֹו ְֲִִִִֵֶַַַָָֹׁשהֹוציאם

ולא איׁש ּבֹו יעבר לא אׁשר מקֹום ְֲֲִִֶֶַָָֹֹֹההרים

הּגֹוים ּכי ּבּטענֹות, והּכּונה ׁשם. אדם ְְִִַַַַַָָָָָָָיׁשב

ּכאלהי עליו לאמר יׂשראל אלהי ּבה' ְְְֱִֵֵֵֵֵַַָָָֹֹֹידּברּו

כ) י (דניאל ׁשּנאמר ּוכענין הארצֹות, ְְֱֲִֵֶֶַַָָּגֹויי

ּוכבר ּפרס, ׂשר עם להּלחם אׁשּוב ְְְִִֵַַָָָָָָועּתה

הזה: הענין מן ְְְִִִִֶַַַָהזּכרּתי

.EÏ ÏÒt ÈÏ‡ '‰ ¯Ó‡ ‡È‰‰ ˙Úa (‚Œ‡)»≈«ƒ»«≈«¿»¿
ארּבעים את ה' לפני ׁשהתנּפלּתי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָאחר

ׁשּיכּתב אלי נתרּצה הּלילה, ארּבעים ואת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּיֹום

מעׂשה הראׁשֹונֹות היּו אבל ׁשנּיֹות, ְֲֲִִֵַָָָלּוחֹות

צּוה ּובאּלּו אלהים, מכּתב והּמכּתב ְְְְֱֱִִִִִֵַַָָֹֹאלהים

ּכּמכּתב יהיה והּמכּתב ידי מחצב ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָאֹותי

אלהים: ּבאצּבע ְְֱִִֶַָֹהראׁשֹון



לז awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'k iriax meil inei xeriy

(åë)ýåýé-ìà ìltúàåEnò úçLz-ìà äåäé éðãà øîàå ¨«¤§©¥´¤§Ÿ̈»¨«Ÿ©¼£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©©§¥³©§Æ
ãéa íéøönî úàöBä-øLà Eìãâa úéãt øLà Eúìçðå§©«£¨´§½£¤¬¨¦−¨§¨§¤®£¤¥¬¨¦¦§©−¦§¨¬

:ä÷æç£¨¨«

(æë)éãáòì øëæ-ìà ïôz-ìà á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E §ŸÆ©«£¨¤½§©§¨¨¬§¦§¨−§©«£®Ÿ©¥À¤¤
:Búàhç-ìàå BòLø-ìàå äfä íòä éL÷§¦Æ¨¨´©¤½§¤¦§−§¤©¨«

(çë)úìëé éìaî íMî eðúàöBä øLà õøàä eøîàé-ït¤«Ÿ§À¨»̈¤»£¤´«¥¨´¦¨¼¦§¦Æ§´Ÿ¤
BúàðOîe íäì øac-øLà õøàä-ìà íàéáäì ýåýé§Ÿ̈½©«£¦¾̈¤¨−̈¤£¤¦¤´¨¤®¦¦§¨´

:øaãna íúîäì íàéöBä íúBàרמב"ן ½̈«¦−̈©«£¦¨¬©¦§¨«

(èë)Eòøæáe ìãbä Eçëa úàöBä øLà Eúìçðå Enò íäå§¥¬©§−§©«£¨¤®£¤³¥̧¨Æ§«Ÿ£´©¨½Ÿ¦§«Ÿ£−
ô :äéeèpä©§¨«

ß a`Îmgpn 'k iriax mei ß

é(à)úçeì-éðL Eì-ìñt éìà ýåýé øîà àåää úòä¥̧©¦¹¨©¯§Ÿ̈´¥©À§¨§º§¥«³Ÿ
:õò ïBøà El úéNòå äøää éìà äìòå íéðLàøk íéðáà£¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©«£¥¬¥©−¨¨®¨§¨¦¬¨§−£¬¥«

i"yx£‡Â‰‰ ˙Úa∑ארֹון עׂשיתי ואני ארֹון", ל "ועׂשית :ּכ ואחר ,"ּפסלֿל" לי: ואמר לי נתרּצה יֹום מ' לסֹוף »≈«ƒְְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַַַָָָָָָָָ
עד ּבֹו נתעּסקּו לא מׁשּכן ׁשהרי ּבצלאל, ׁשעׂשה הארֹון הּוא זה ולא אּתנם? היכן ּבידי, והּלּוחֹות ׁשּכׁשאבא ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּתחּלה,
ארֹון ּכ ואחר ּתחּלה, מׁשּכן עׂשה ּובצלאל הּמׁשּכן, מלאכת על להם צּוה ההר מן ּברדּתֹו ּכי הּכּפּורים, יֹום ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָלאחר
אּלא למלחמה יצא לא ּבצלאל, ׁשעׂשה ואֹותֹו למלחמה. עּמהם יֹוצא ׁשהיה וזהּו היה, אחר ארֹון זה נמצא ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹוכלים.

ונׁשּבה עליו ונענׁשּו עלי, .ּבימי ְְְְִִִֵֵֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(240 'nr bk zeiecreezd mgpn zxez ± g"iyz a` mgpn 'k zgiy)

עץ ארֹון לָך א)ועׂשית לּמלחמה(י, עּמהם יֹוצא ׁשהיה ׁשּיׁש(רש"י)זהּו הּטמאה' 'רּוח נגד מלחמה ׁשל זמן הּוא הּגלּות זמן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

צריכים וׁשעל צעד ּכל ועל לּיהדּות, קרירּות ׁשל אוירה ׂשֹוררת ׁשּבֹו ּבמקֹום יֹותר וקׁשה יֹותר חזקה זֹו ּומלחמה הּזה. ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבעֹולם

נחׁשים ו'הֹורג ּולפניו עּמֹו יֹוצא זה וארֹון רּבנּו, מׁשה ׁשעׂשה 'ארֹון' ׁשּיׁש לדעת, צריְך ּכזה ּבמקֹום ּׁשּנמצא מי זֹו. ּבאוירה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹלהּלחם

יֹותר. ּובהקּדם יֹותר ּבהצלחה ּבּמלחמה לנּצח הּכח את לֹו יּתן וזה זה, ּבארֹון להאחז עליו רמב"ןועקרּבים'. ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

Ï‡כו ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙È¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ È˙ÈlˆÂ¿«≈ƒ√»¿»«¬»ƒ¿»¡»ƒ»
Èc Ct˜˙a ‡z˜¯Ù Èc Cz�ÒÁ‡Â CnÚ ÏaÁ¿̇«««»¿«¬«¿»ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ

:‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜t‡«∆¿»ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»

ÚÈÏe˜·כז ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï CÈ„·ÚÏ ¯k„‡ƒ¿«¿«¿»¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…
ÔB‰È·BÁÏe ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙eÈL˜Ï È�t˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿≈¿«¿«»»≈¿≈

:ÔB‰È‡ËÁÏÂ¿«¬»≈

‡z˜t�‡כח Èc ‡Ú¯‡ È¯Èc Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈¿»¿≈«¿»ƒ«∆¿»»
‡Ú¯‡Ï ÔB‰˙ÏÚ‡Ï ÈÈ„ ‡ÏÎeÈ ˙ÈÏcÓ ÔnzÓƒ«»ƒ¿≈¿»«¿»¿»»À¿¿«¿»
Ôep˜t‡ ÔB‰˙È È�ÒcÓe ÔB‰Ï ÏÈlÓ Ècƒ«ƒ¿ƒ¿»≈»¿«≈ƒ

:‡¯a„Óa ÔB‰˙eÏh˜Ï¿«»¿¿«¿¿»

CÏÈÁaכט ‡z˜t‡ Èc Cz�ÒÁ‡Â CnÚ Ôep‡Â¿ƒ«»¿«¬«¿»ƒ«∆¿»¿≈»
:‡ÓÓ¯Ó CÚ¯„·e ‡a«̄»ƒ¿»»¿»¿»

ÔÈ¯zא CÏ ÏÒt ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡ ‡È‰‰ ‡�cÚa¿ƒ»»«ƒ¬«¿»ƒ¿«»¿≈
‡¯eËÏ ÈÓ„˜Ï ˜ÒÂ È‡Ó„˜k ‡i�·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»¿«¿»≈¿«»√»«¿»

:‡Ú‡„ ‡�B¯‡ CÏ „aÚ˙Â¿«¿≈»¬»¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לילה וארּבעים יֹום ארּבעים עליכם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָלהתנּפל

ה' אמר מּתחּלה ּכי הּזה, הּגדֹול החטא ְְִִִֵֶַַַַַָָָעל

ואֹומר ה' אל ׁשאתּפּלל עד אתכם, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָלהׁשמיד

ּתפּלתֹו היתה זאת ּכי ,ונחלת עּמ ּתׁשחת ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹאל

ה' ּבוּיּנחם נענה ּומּמּנה ההר, מן רדּתֹו ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹקדם

לעּמֹו לעׂשֹות ּדּבר אׁשר הרעה (שמותעל ְֲֲִֶֶַַַָָָ

יד): לב

‡ÏÂוארּבעים יֹום הארּבעים ּתפּלת הזּכיר ¿…ְְְְְִִִִִַַַָָָ

ּורחבה מּדּה מארץ ארּוכה ּכי ְְֲִִֵֶֶַָָָָָלילה,

ּדל"ת ּבאל"ף הּכתּובים הּׁשמֹות וטעם ים. ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָמּני

כד): ג (לעיל ּפרׁשּתיו ה"א ְִֵַיּו"ד

ı¯‡‰ Ï‡ Ì‡È·‰Ï '‰ ˙ÏÎÈ ÈÏaÓ (ÁÎ)ƒ¿ƒ¿…∆«¬ƒ»∆»»∆
.Ì‰Ï ¯ac ¯L‡ּבמרּגלים אמר ¬∆ƒ∆»∆ְְִַַַָ

את להביא ה' יכלת מּבלּתי טז) יד ְְְִִִִֶֶָֹ(במדבר

וּיׁשחטם להם נׁשּבע אׁשר הארץ אל הּזה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהעם

והיּו ּבאּו ּכאׁשר ּכי יאמרּו ּכלֹומר ְְְְֲִִֶַַַָָָֹּבּמדּבר,

ּכנגד ּבידֹו יכֹולת ׁשאין וראה לארץ ְְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָקרֹובים

אמר ּבכאן אבל ּבּמדּבר, ׁשחטם ההם ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָהעּמים

,¯a„Óa Ì˙ÈÓ‰Ï Ì‡ÈˆB‰ Ì˙B‡ B˙‡�OÓeּכי ƒƒ¿»»ƒ»«¬ƒ»«ƒ¿»ִ

טרם ּבמצרים ּבהם הּזאת הּׂשנאה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹהיתה

מּׁשם: ִִֶָָׁשהֹוציאם

ÌÚh‰Âעדין העגל ּבמעׂשה ׁשהיּו ּבעבּור ¿«««ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָ

מארץ רחֹוקים למצרים ְְְְִִִִֵֶֶַקרֹובים

ראה ּבמצרים ּבהיֹותם ּגם ּכי יאמרּו ְְְְְִִִִַַַַָָָֹּכנען,

אׁשר הארץ אל להביאם ּבידֹו יכֹולת ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשאין

ׂשנאם, ּכן ועל הּמצרּיים ּבאזני להם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּדּבר

אליהם נֹודע אׁשר הּגֹוים לעיני החל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַ[ּו]לבלּתי

ּבּמדּבר להמיתם מּמצרים (ו)הֹוציאם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָלעיניהם

ּברעה וזהּו להם. היה מה יּודע ׁשּלא ְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָֹּבמקֹום

יב), לב (שמות ּבהרים אֹותם להרג ֲִִֶַָָָֹהֹוציאם

ׁשּיצאּו, טרם רעה מחׁשבה עליהם ְֲֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשחׁשב

ּבין אֹותם להרג מצרים עם מּתֹו ְֲִִִִֵֶַַַָָֹׁשהֹוציאם

ולא איׁש ּבֹו יעבר לא אׁשר מקֹום ְֲֲִִֶֶַָָֹֹֹההרים

הּגֹוים ּכי ּבּטענֹות, והּכּונה ׁשם. אדם ְְִִַַַַַָָָָָָָיׁשב

ּכאלהי עליו לאמר יׂשראל אלהי ּבה' ְְְֱִֵֵֵֵֵַַָָָֹֹֹידּברּו

כ) י (דניאל ׁשּנאמר ּוכענין הארצֹות, ְְֱֲִֵֶֶַַָָּגֹויי

ּוכבר ּפרס, ׂשר עם להּלחם אׁשּוב ְְְִִֵַַָָָָָָועּתה

הזה: הענין מן ְְְִִִִֶַַַָהזּכרּתי

.EÏ ÏÒt ÈÏ‡ '‰ ¯Ó‡ ‡È‰‰ ˙Úa (‚Œ‡)»≈«ƒ»«≈«¿»¿
ארּבעים את ה' לפני ׁשהתנּפלּתי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָאחר

ׁשּיכּתב אלי נתרּצה הּלילה, ארּבעים ואת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּיֹום

מעׂשה הראׁשֹונֹות היּו אבל ׁשנּיֹות, ְֲֲִִֵַָָָלּוחֹות

צּוה ּובאּלּו אלהים, מכּתב והּמכּתב ְְְְֱֱִִִִִֵַַָָֹֹאלהים

ּכּמכּתב יהיה והּמכּתב ידי מחצב ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָאֹותי

אלהים: ּבאצּבע ְְֱִִֶַָֹהראׁשֹון
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È˙ה È˙ÈeLÂ ‡¯eË ÔÓ ˙È˙Á�e È˙È�t˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒ»¿«≈ƒ»
È„ ‡Ók Ôn˙ BÂ‰Â ˙È„·Ú Èc ‡�B¯‡a ‡iÁeÏ«»«¬»ƒ¬»ƒ«¬«»¿»ƒ

:ÈÈ È�„wÙ«¿«ƒ¿»

Ô˜ÚÈו È�a ˙B¯‡aÓ eÏË� Ï‡¯NÈ È�·e¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈¿≈«¬»
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:È‰B˙BÁz d¯a ¯ÊÚÏ‡ LnLÂ¿«≈∆¿»»¿≈¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ıÚ ÔB¯‡ EÏ ˙ÈNÚÂ ÌÚËÂהּלּוחֹות ׁשּתׂשים ¿««¿»ƒ»¿¬≈ִֶַָ

הּזה הארֹון והיה ׁשּתרד. ּבעת ְְְֵֵֵֶֶַָָָָּבתֹוכֹו

מּלמעלה עליו אׁשר והּמכסה הּוא עץ ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֻּכּלֹו

עד ׁשם הּלּוחֹות והיּו הארֹונֹות, ּבכל ְְְֲִַַַָָָָָּכּמנהג

זהב המצּפה הארֹון עׂשּו ואז הּמׁשּכן, ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשּנעׂשה

לֹו אמר ולא טהֹור. זהב עליו אׁשר ְְֲֶֶַַַָָָָָָֹוהּכּפֹורת

לפניו גלּוי ׁשהיה לפי הראׁשֹונֹות, ּבּלּוחֹות ְְִִֵֶַָָָָָָכן

ְְֵֶַׁשיׁשּברם:

˜ÂÒÙ) '‰ È�eˆ ¯L‡k ÌL eÈ‰iÂ ÌÚËÂ¿«««ƒ¿»«¬∆ƒ«ƒ
הּמׁשּכן,‰) ׁשּנעׂשה עד ׁשם ׁשהיּו ,ְֲִֶֶַַַָָָָ

על הּכּפֹורת את ונתּת כא) כה (שמות ְִִֶֶֶַַַַַָָׁשּצּוני

העדּות את ּתּתן הארֹון ואל מלמעלה ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָהארֹון

ּבּפסּוקים והּיׁשר הּטֹוב וזהּו .אלי אּתן ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָאׁשר

ֵֶָהאּלה:

·˙ÎÂ,ּבצלאל ׁשעׂשה ארֹון זהּו ולא רׁש"י ¿»«ְְְִֵֶֶַַָָָֹ

לאחר אּלא ּבּמׁשּכן נתעסקּו לא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹׁשהרי

להם צּוה ההר מן ּברדּתֹו ּכי הּכּפּורים, ְְִִִִִִֶַָָָָיֹום

הּמׁשּכן עׂשה ּובצלאל הּמׁשּכן, מלאכת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָעל

היה. אחר זה נמצא וכלים, ארֹון ּכ ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָואחר

ואֹותֹו למלחמה, עּמהם יֹוצא ׁשהיה ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָוזהּו

ּבימי אּלא ּבמלחמה יצא לא ּבצלאל ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשעׂשה

הרב. לׁשֹון זה ונׁשּבה. עליו ונענׁשּו ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָעלי,

ּבתנחּומא: ּכתּוב ׁשּמצא הם אּגדה ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָודברי

LÈÂהּלּוחֹות מּׁשם ׁשהֹוציא ואחר לׁשאל ¿≈ְְִִִֶַַַָֹ

היה מה ּבצלאל ׁשעׂשה ּבארֹון ְְְֵֶֶַָָָָָָָָּונתנם

למלחמה. עּמהם יֹוצא הּוא ולמה ְְְִִֵֶֶָָָָָָּבזה,

ּבאּגדה. וכן ׁשם, היּו הּלּוחֹות ׁשּׁשברי ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָואֹומרים

ּבמּסכת ׁשנינּו ׁשּכ הם, יחיד ּדברי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאבל

יהּודה רּבי ּתניא ה"א) פ"ו (ירושלמי ְְְִִַַָָָׁשקלים

יׂשראל עם היּו ארֹונֹות ׁשּתי אֹומר אלעאי ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָּברּבי

ּבֹו מּנחין הּלּוחֹות ׁשברי ׁשהיּו אחד ְְִִִֵֶֶַַָָָָֻּבּמדּבר,

יצא אחת ּופעם היה אחד אמרי ורּבנן ְְֵֶַַַַַַָָָָָָָוכו',

ונׁשּבה: עלי ְְִִִֵֵָּבימי

˙Ú„Âברכות) ּבּתלמּוד מקֹום ּבכל רּבֹותינּו ¿««ְְֵַַַָָ

כן, אינֹו צט.) מנחות יד:, ב"ב ֵֵח:,

ועֹוד ּבארֹון. מּנחים לּוחֹות וׁשברי לּוחֹות ְְְִִֵֶָָָָֻאּלא

הראׁשֹונֹות הּלּוחֹות עם הּזה הארֹון יעמד ֲִִֶַַַָָָָָֹאנה

קדׁשי ּבבית ּבּמׁשּכן ּכי הּמדּבר, ימי ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָּכל

ארֹונֹות. ׁשּתי ׁשם אין הּפרֹוכת לאחר ְְֲֳִֵֵֶַַַַָָָהּקדׁשים

הּקדׁשים קדׁשי לבית הכניס לא ׁשלמה ְְְְְֳִִִֵֵֵַָָֹֹֹוכן

הארֹון אבל וֿט). ח (מ"א אחד ארֹון ֲֶֶָָָָָָאּלא

ּבצלאל, ׁשל ארֹונֹו ּכׁשּנעׂשה מׁשה, ׁשל ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַָהּזה

קדּׁשה: ּתׁשמיׁשי ּכדין ְְְְִִֵַָָֻּגנזּוהּו

e‰ÊÂּדר על ּכי רּבֹותינּו, ּדעת על הּנכֹון ¿∆ִֵֶֶַַַַַַָ

ּכי יּתכן ıÚהּפׁשט ÔB¯‡ EÏ ˙ÈNÚÂ ְִִֵַָָ¿»ƒ»¿¬≈

מּתחּלה ּכי וזה, ּבצלאל. ׁשעׂשה לארֹון ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹירמז

הּמצוה והיתה וכליו, הּמׁשּכן על מׁשה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָנצטּוה

כה (שמות ׁשּטים עצי ארֹון ועׂשּו ְֲֲִִִֵָָָהראׁשֹונה

להיֹות הּמׁשּכן ּבכל הּכּונה עּקר היא ּכי ְְְִִִִִַַַַָָָָי),

את עׂשּו כן ואחרי הּכרּובים. יֹוׁשב ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָהּׁשם

לֹו ואמר למׁשה הּׁשם נתרּצה וכאׁשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָהעגל,

הראׁשֹון ּכּמכּתב האּלּו הּלּוחֹות על ְְִִִֵֶַַַָָָֹׁשּיכּתב

ארֹון האּלה לּלּוחֹות ׁשּיעׂשה ּבקצרה ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָצּוהּו

והּנה הראׁשֹונֹות. לּלּוחֹות לֹו המצּוה היא ְְִִִֵֵַַָָֻעץ,

הּמ לֹו הּמׁשּכןהזּכיר ׁשּבענין הראׁשֹונה צוה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָ

לעׂשֹות מׁשה למד ּומּזה בּה, ּתלּוי ְֲִֶֶֶַַַָָָֹוׁשהּכל

ויהיה מּתחּלה. נצטּוה ּכאׁשר וכליו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּמׁשּכן

‰',ּפרּוׁש È�eˆ ¯L‡k ÌL eÈ‰iÂׁשם ׁשהיּו ֵ«ƒ¿»«¬∆ƒ«ƒֶָָ

(שם מּתחּלה ה' צּוהּו ּכאׁשר לעֹולם, ְְֲִִִֶַַָָָָלעד

אׁשר העדּות את ּתּתן הארֹון ואל כאֿכב) ְֲִֵֵֶֶֶָָָשם

וגו': אּת ודּברּתי ׁשם ל ונֹועדּתי אלי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָאּתן

‰p‰Âעד מֹועד ּבאהל הּלּוחֹות הּניח ּברדּתֹו ¿ƒ≈ְְְִִִֵֶַַַֹ

לא אּלּו ּכי והּמׁשּכן, הארֹון ְְֲִִִֶֶַַָָָֹׁשּיעׂשה

יהיּו מֹועד ּבאהל הראׁשֹונֹות הּלּוחֹות ְְִִֵֶַַָָֹׁשבר

הּלּוחֹות ׁשברי וכן הארֹון. ּבצלאל עׂשֹות ְְְְֲִֵֵֵַַַָָעד

להר. עּמֹו החזירם לא ּכי היּו, ׁשם ּכרחנּו ְֱִִִֵֶַָָָָָָֹעל

ּבסדר הּצּואה זֹו מׁשה הזּכיר ׁשּלא לזה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּוראיה

ּבפרּוׁש, ּבצלאל ארֹון הזּכיר ׁשם ּכי תּׂשא, ְְְְֲִִִִִֵֵַָָּכי

הרֹואים הם ּכי וכליו הּמׁשּכן הזּכיר לא ְְְְִִִִִֵֵַָָָָֹוכאן

ּבקצרה: זה הזּכיר ּולפיכ ְְְִִִִֶָָָאֹותֹו,

Ï‡Âׁשאמר ּבעיני ÈˆÚיקׁשה ÔB¯‡ NÚ‡Â ¿«ְְִֵֶֶֶַָ»««¬¬≈

,ÌÈ�·‡ ˙ÁÏ È�L ÏÒÙ‡Â ÌÈhLּכי ƒƒ»∆¿…¿≈À…¬»ƒִ

הּׁשם צּוהּו הּנה ּכי ּכאחד, הארֹון ענין ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָהׁשלים

ÔB¯‡ EÏ ˙ÈNÚÂ ‰¯‰‰ ÈÏ‡ ‰ÏÚÂ EÏ ÏÒt¿»¿«¬≈≈«»»»¿»ƒ»¿¬

,ıÚיעׂשה כן ואחרי ּבּלּוחֹות ּתחּלה ׁשּיעלה ≈ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָ

לֹומר הארי אבל עץ, ‰Ál˙ארֹון ÏÚ ·zÎ‡Â ֱֲֲִֵֶַָ»∆¿…««À…

ÌÈ�BL‡¯‰ ˙Ál‰ ÏÚ eÈ‰ ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ ˙‡∆«¿»ƒ¬∆»««À…»ƒƒ

ÔB¯‡a ÌzÓNÂ z¯aL ¯L‡ׁשּיהיּו לֹומר ¬∆ƒ«¿»¿«¿»»»ְִֶַ

הּמצוה ּבארֹון ׁשּיהיּו וראּוי ּבּמכּתב, ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָּכראׁשֹונֹות

ונקּדׁש יׂשראל לבני ׁשּמה ׁשאּועד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּכראׁשֹונֹות

הׁשלים ּולכ ‡¯ÔB,ּבכבֹודי. NÚ‡Âלהׁשלים ְְְִִִִָ»««¬ְְִַ

ׁשב כן ואחרי ּבקצרה, והּמעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָהּמצוה

ּבּמקּדם. ְְֲִַַָֻלהארי

אתוטעם(‰) ואׂשם ההר מן וארד ואפן ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ׁשעׂשיתיו עׂשיתי, אׁשר ּבארֹון ֲֲִִִִֶֶַָָָֹֻהּלחת

ÌL,ּברדּתי, eÈ‰iÂלעד,'‰ È�eˆ ¯L‡kלהיֹות ְְִִ«ƒ¿»ַָ«¬∆ƒ«ƒְִ

יׂשראל: ּבני ּבתֹו ׁשֹוכן ְְְְִֵֵֵָּכבֹודֹו

awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'k iriax meil inei xeriy

זאת ועֹוד הּתֹוכחה: מן זֹו אף אּלא ההר. להר מּמֹוסרֹות מּסעֹות ׁשמֹונה ותמצא וחׁשב, צא מת? ההר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹּבהר
ּונתּתם ערד מל מּמלחמת לכם יראתם ּכבֹוד, ענני ונסּתּלקּו ׁשנה ארּבעים לסֹוף ההר ּבהר אהרן ּכׁשּמת ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹעׂשיתם,
לוי ּבני לכם נלחמּו ׁשם למֹוסרה. ּומּׁשם ּבניֿיעקן, עד מּסעֹות ׁשמנה לאחֹוריכם וחזרּתם למצרים, לחזר ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹראׁש

הּגדּגד חר הּוא הּגדּגדה, חזרּתם ּומּׁשם חזרתכם, ּבדר אתכם ׁשהחזירּו עד מהם, ואּתם מּכם .והרגּו ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 2775 cenr d wlg ,d"nyz zeiecreezd)

miwiCv lW ozzinA 'iWw'd©Ÿ¦§¦¨¨¤©¦¦

אהרן מת ׁשם . . נסעּו יׂשראל �ֲַֹֽ�ֵ�ָ�ְ�ֵָ�ְִָ�ְֵּובני
הּלּוחֹות ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכּיֹום הּקּב"ה לפני צּדיקים ׁשל מיתתן ז)קׁשה י, רש"י ובפירוש ו. .(י, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשנה", ועׂשרים מאה ימיו "והיּו ּגזר עצמֹו הּקּב"ה הרי הּקּב"ה, לפני צּדיקים ׁשל מיתתן קׁשה ּכאן לֹומר אפׁשר איְך להבין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָצריְך

ּבפטירתֹו? וׁשלׁש עׂשרים מאה ּבן היה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹואהרן

רׁש"י ׁשל ׁשּבמקֹורֹו ּובפרט הּלּוחֹות, ּכׁשבירת ולא הּלּוחֹות ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכיֹום רׁש"י, ׁשל לׁשֹונֹו ּדּיּוק להבין יׁש יומאּגם (ירושלמי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

ועוד) א. הלכה א, הּלּוחֹות?פרק ּכׁשבירת ְִִַַַָהּלׁשֹון

ּדמה מיתתן, ּביֹום הּוא צּדיקים ׁשל ּבמיתתן הּקׁשי ּדבאמת הּנ"ל, קׁשיא רׁש"י מתרץ הּלּוחֹות, ׁשּנׁשּתּברּו יֹום ּדבלׁשֹונֹו לבאר ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻויׁש

ּדוק מסּים ּביֹום הּדבר הּלּוחֹות.ּׁשארע ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו לּיֹום ּדֹומה זה ודבר רצּוי, ּבלּתי יֹום הּוא זה ׁשּיֹום לפי הּוא א, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

ּכבר הּלּוחֹות לׁשבירת ׁשּגרם העגל מעׂשה ׁשהרי ּבֹו", ׁשּנׁשּתּברּו ּב"יֹום הּקׁשי מדּגׁש הּלּוחֹות לׁשבירת ּבנֹוגע ׁשּגם יֹותר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֻֻוימּתק

אף־על־ּפי־כן ׁשּלפני־זה, העגל מּמעׂשה ּכתֹוצאה הכרחי ּדבר ּכמֹו היה הּלּוחֹות ׁשּׁשבירת ׁשּלמרֹות ונמצא, ׁשּלפני־זה. ּבּיֹום ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהיה

הּלּוחֹות. ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּבּיֹום קׁשי רמב"ןיׁש ְְִִֵֶַַַֹ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ô˜ÚÈ È�a ˙B¯‡aÓ eÚÒ� Ï‡¯NÈ È�·e (Â)¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿≈¿≈«¬»
.‰¯ÒBÓוכי ועֹוד לכאן. זה ענין מה ≈»ְְְְִִֶַַָ

והלא למֹוסרה, נסעּו יעקן ּבני ְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָֹמּבארֹות

לג (במדבר ׁשּנאמר יעקן, לבני ּבאּו ְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָמּמֹוסרה

ועֹוד יעקן. ּבבני וּיחנּו מּמֹוסרֹות וּיסעּו ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָלא)

וחׁשב צא מת, ההר ּבהר והלא אהרן, מת ְֲֲֲֵֵֵַַַָָָֹֹֹֹׁשם

ההר. להר מּמֹוסרֹות מּסעֹות ׁשמֹונה ְְְְִִֵֶַָָָָֹותמצא

עׂשיתם, זאת ועֹוד הּתֹוכחֹות, מן זֹו אף ְֲִִֶֶַַָָֹאּלא

ׁשנה ארּבעים ּבסֹוף ההר ּבהר אהרן ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹֹּכׁשּמת

מּמלחמת לכם יראתם הּכבֹוד ענני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָונסּתּלקּו

וחזרּתם למצרים, לחזר ראׁש ּונתּתם ערד ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹמל

ּומּׁשם יעקן, ּבני עד מּסעֹות ׁשמֹונה ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָלאחֹוריכם

מּכם והרגּו לוי ּבני בכם נלחמּו ׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָלמֹוסרה,

ּומּׁשם ,לּדר אתכם ׁשהחזירּו עד מהם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָואּתם

הּגדּגד ּומן הּגדגד חר הּוא הּגדּגדה ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֻחזרּתם

על ּגדֹול אבל עׂשיתם ּובמֹוסרה ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָלמֹוסרה,

ונדמה זאת, לכם ׁשּגרמה אהרן ׁשל ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָֹֹמיתתֹו

ּתֹוכחה מׁשה וסמ ׁשם. מת הּוא ּכאּלּו ְְִֵֶֶַָָָָָלכם

הּלחת לׁשבירת ׁשלזֹו מיתתן ׁשּקׁשה לֹומר , ְִִִֶֶֶַַַָָָֹֻ

ׁשּנׁשּתּברּו ּכּיֹום הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לפני ְְְִִִִֵֶַַַַָָצּדיקים

"נּתנה ּׁשאמרּו מה לֹו ׁשּקׁשה ּולהֹודיע ְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֻהּלחת.

העגל: את ׁשעׂשּו ּכּיֹום מּמּנּו, לפרׁש ְִִֵֶֶֶֶַָָֹראׁש"

,ÈÂl‰ Ë·L ˙‡ '‰ ÏÈc·‰ ‡È‰‰ ˙Úa»≈«ƒƒ¿ƒ∆≈∆«≈ƒ
ּבּׁשנה ההיא, ּבעת הראׁשֹון, לענין ְִִִֵַַַָָָָָָמּוסב

ּבעגל וטעיתם מּמצרים ׁשּיצאתם ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָהראׁשֹונה

וסמ מּכם, הּמקֹום הבּדילם טעּו לא לוי ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹּובני

טעּו לא ּבזה ׁשאף לֹומר יעקן, ּבני לחזרת ְֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹזה

זה ּכל ּבאמּונתם. עמדּו אּלא לוי, ּבני ְְֱִֵֵֶֶֶָָָָָָּבּה

(ירושלמי אּגדה מּדברי ׁשלמה רּבנּו ְְִִֵֵַַָָָֹֹלׁשֹון

ה"א): פ"א יומא

C¯ˆ‰Âּכי הּפׁשט ּבדר לֹומר אברהם רּבי ¿À¿«ְְְִִֶֶַַַַָָָ

יעקן ּבני אינּנּו יעקן ּבני ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָּבארֹות

ּבארֹות נקרא קדׁש אבל מֹוסרֹות, אינּנּו ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָּומֹוסרה

מֹוסרה, ההר הר (ּב)ּמדּבר וׁשם יעקן, ְְְֲִֵֵַַָָָָָָֹּבני

רק הּגדּגד, חר אינּנּו הּגדּגדה, נסעּו ְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹֻמּׁשם

ויטבתה ואֹובֹות, ּופּונֹון לצלמֹונה ּכלל ׁשם ְְְְְְֵַַָָָָהּוא

טז), כא (במדבר ּבארה הּנקרא הּמקֹום ְְִֵַַָָָהּוא

הּגדּגדה "ּומן וידּבק מים. נחלי ארץ טעם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻוזה

ּביטבתה ׁשם ּכי אלעזר", "ויכהן עם ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָיטבתה"

קרּבנֹות: והקריב גדֹולה ּבכהּנה אלעזר ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֻּכהן

ÏÎÂׁשּכל יּתכן אי ּכי רּוח, ּדברי אּלה ¿»ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

כּלם ׁשּיהיּו הרּבים האּלה ְְִִֵֶֶַַָָָֻהּמקֹומֹות

ועֹוד ּבּמּסעֹות. נזּכרּו ׁשּלא חדׁשים ְְְְֲִִֶַַָָֹמקֹומֹות

מעט לׁשּנֹות מקֹום ּבכל הּכתּוב ְְְְִֶַַַַָָָׁשּמנהג

ּבין מקֹום ּבׁשם ּבין ּפעמים הּׁשמֹות ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָּבהזּכירֹו

ּכי ׁשוים, ׁשהם ּבכאן ׁשּכן וכל אדם, ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָּבׁשם

חר וכן והפרׁש, ׁשּנּוי אינּנּו ּומֹוסרֹות ְְְִֵֵֵֵֵֶֶָֹמֹוסרה

ׁשוה ויטבתה אחד, ׁשם והּגדּגדה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻהּגדּגד

ּכׁשּמת אלעזר ּכהן ההר ּבהר ּכי ועֹוד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלגמרי.

היה מּיד ּכי הּבגדים, הלּביׁשֹו ּכאׁשר ְְֲִִִִִִֶַַָָָָָאביו

הּגדֹולים הּכהנים מׁשּפט וזה ּבבגדים. ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹֻמרּבה

לדֹורֹות: ְֲִאפּלּו

‰‡¯p‰Âׁשּבהרים ּגדֹול ההר הר ּכי ּבעיני, ¿«ƒ¿∆ְְִִֵֶַָָָָֹ

מֹוכיח, ּוׁשמֹו רּבֹות. ּפרסאֹות ְְְִַַַָָֹואר

לגדלֹו "ההר" לֹו ויאמרּו "הר" יּקרא הּוא ְְְְִִֵָָָָֹֹּכי

טז) יט (במדב"ר רּבֹותינּו אמרּו וכ ְְְְֵַָָָוארּכֹו.

עד ההר סֹוף והיה הר. ּגּבי על הר ְֵֶַַַָָָָָָָָׁשהיה

והיּו לחׁשמֹונה, קרֹוב וראׁשֹו אדֹום ארץ ְְְְְֱֶֶַָָָֹּגבּול

מקֹומֹות אֹו ערים ההר הר לפני אׁשר ְְֲִִִֵֶַָָָֹּבּמיׁשֹור

הּגדּגד וחר יעקן ּובני מֹוסרֹות ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹהּנקראים

ואּלּו וקדׁש, ּגבר ועציֹון ועברֹונה ְְְְְְְְֵֵֶֶֶָָָָָָויטבתה

הּמחנה ּכי רב, מרחק ּביניהם אין ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַהּמקֹומֹות

ּפרסהה ּכמֹו מהּלכים אחד ּביֹום ההּוא ּגדֹול ְְְְְִֶַַַַָָָ

ההר, ּבהר וּיחנּו מּקדׁש ונסעּו מּכאן. ּפחֹות ְְְֲִִֵַַָָָָָָֹאֹו

ּברגלי היה אׁשר ׁשפל ּבמקֹום בֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָׁשּנכנסּו

והעל כה) כ (במדבר למׁשה ה' צּוה ואז ְְְִֶַַָָָָההר,

ראׁשֹו אל למעלה ׁשּיעלה ההר, הר ְְֲֶֶֶַַָָָָֹֹאֹותם

ׁשל ראׁשֹו אל עלּו והּנה ההר, ּתחּלת ְְִִֵֶֶַָָָֹהּוא

והּוא ׁשם, אהרן ּומת מֹוסרֹות ּכנגד והּגיעּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹהר

ּבראׁש ׁשם אהרן וּימת כח) פסוק (שם ְֱֲֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר

ּבמֹוסרה: מיתתֹו והּנה ְְִִֵֵָָָָההר,

¯LÙ‡Âנחׁשבים ּבׁשמם האּלה הּמקֹומֹות ׁשהיּו ¿∆¿»ְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

ּוכנגּדֹו ההר ראׁש ויּקרא עצמֹו, ְְְְִֵֶַָָָָָֹּבהר

מֹוסרה, אחד ּכל וׁשם מֹוסרֹות, ְִֵֵֵֶַָָָּבּמיׁשֹור

אׁשר ּומֹוסרה ּבהר אׁשר מֹוסרה ְֲֲֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּיאמרּו

ּבארֹות חׁשמֹונה הּנקרא ּבּמקֹום והיּו ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָּבּׁשפלה.

אנׁשי ּכי יעקן, ּבני ּבארֹות אֹותן יקראּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבּׂשדה,

והם צאנם, להׁשקֹות ׁשם ּבאים יעקן ְְְְֲִֵֵַַָָָָֹּבני

נסעּו ּומּׁשם חּיים. מים מצאּו ׁשם ּכי ְְֲִִִִַַָָָָָעׂשאּום,

וּיסעּו למֹוסרֹות. נסעּו ּומׁשם ְְְְִִֵֵַָָָלמֹוסרה,

ההּוא ׁשהּמקֹום יעקן, ּבבני וּיחנּו ְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָמּמֹוסרֹות

הּגדּגדה נסעּו מּׁשם הּכתּוב וסּפר ׁשמֹו. ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֻזה

להֹודיע מים, נחלי ארץ יטבתה הּגדּגדה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּומן

וקּצר הּנחלים. ּבעבּור ימים ׁשם ְְְֲִִִֵֶַַָָָָׁשעמדּו

ּכי אמר אבל אֹותם, ּבאר ׁשּכבר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּבמסעיהם,

יטבתה, ואל הּגדּגדה אל נסעּו מּמֹוסרה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻמּׁשם

ועד ּגדּגד מן ּכי מים, נחלי ארץ ּכּלּה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹֻֻׁשהיא

מׁשקה: ּכּלּה ְְֶַָָָָֻיטבתה

ÔÎzÈÂאל אהרן עלה ּכאׁשר ּכי ׁשּנאמר עֹוד ¿ƒ»≈ֲֲִֶֶֶַַַָָֹֹ

ּכנגד ההר ּבראׁש וּימת ההר ְְֶֶַָָָָָָֹֹראׁש

חזרּו ׁשם, וּיּקבר עצמּה ּבמֹוסרה אֹו ְְְִֵֵֵַַָָָָָמֹוסרֹות

קבר על ולסּפד לבּכֹות מֹוסרֹות אל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹיׂשראל

הּׁשלׁשים ּבכל ּגדֹוליהם והיּו האלהים, ְְְְֱִִִֵֶַָָָֹאיׁש

ה' לקדֹוׁש וסֹופדים ההר ראׁש אל עֹולים ְְְִִִֶָָֹיֹום

הּׁשלׁש ואחר ּבמֹוסרה, הּמחנה אל יםויׁשּובּו ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ

הּגדּגדה ּומן הּגדּגד חר אל מּמֹוסרה נסעּו ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֻיֹום



לט awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'k iriax meil inei xeriy

זאת ועֹוד הּתֹוכחה: מן זֹו אף אּלא ההר. להר מּמֹוסרֹות מּסעֹות ׁשמֹונה ותמצא וחׁשב, צא מת? ההר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹּבהר
ּונתּתם ערד מל מּמלחמת לכם יראתם ּכבֹוד, ענני ונסּתּלקּו ׁשנה ארּבעים לסֹוף ההר ּבהר אהרן ּכׁשּמת ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹעׂשיתם,
לוי ּבני לכם נלחמּו ׁשם למֹוסרה. ּומּׁשם ּבניֿיעקן, עד מּסעֹות ׁשמנה לאחֹוריכם וחזרּתם למצרים, לחזר ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹראׁש

הּגדּגד חר הּוא הּגדּגדה, חזרּתם ּומּׁשם חזרתכם, ּבדר אתכם ׁשהחזירּו עד מהם, ואּתם מּכם .והרגּו ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻ
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אהרן מת ׁשם . . נסעּו יׂשראל �ֲַֹֽ�ֵ�ָ�ְ�ֵָ�ְִָ�ְֵּובני
הּלּוחֹות ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכּיֹום הּקּב"ה לפני צּדיקים ׁשל מיתתן ז)קׁשה י, רש"י ובפירוש ו. .(י, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשנה", ועׂשרים מאה ימיו "והיּו ּגזר עצמֹו הּקּב"ה הרי הּקּב"ה, לפני צּדיקים ׁשל מיתתן קׁשה ּכאן לֹומר אפׁשר איְך להבין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָצריְך

ּבפטירתֹו? וׁשלׁש עׂשרים מאה ּבן היה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹואהרן

רׁש"י ׁשל ׁשּבמקֹורֹו ּובפרט הּלּוחֹות, ּכׁשבירת ולא הּלּוחֹות ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכיֹום רׁש"י, ׁשל לׁשֹונֹו ּדּיּוק להבין יׁש יומאּגם (ירושלמי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

ועוד) א. הלכה א, הּלּוחֹות?פרק ּכׁשבירת ְִִַַַָהּלׁשֹון

ּדמה מיתתן, ּביֹום הּוא צּדיקים ׁשל ּבמיתתן הּקׁשי ּדבאמת הּנ"ל, קׁשיא רׁש"י מתרץ הּלּוחֹות, ׁשּנׁשּתּברּו יֹום ּדבלׁשֹונֹו לבאר ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻויׁש

ּדוק מסּים ּביֹום הּדבר הּלּוחֹות.ּׁשארע ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו לּיֹום ּדֹומה זה ודבר רצּוי, ּבלּתי יֹום הּוא זה ׁשּיֹום לפי הּוא א, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

ּכבר הּלּוחֹות לׁשבירת ׁשּגרם העגל מעׂשה ׁשהרי ּבֹו", ׁשּנׁשּתּברּו ּב"יֹום הּקׁשי מדּגׁש הּלּוחֹות לׁשבירת ּבנֹוגע ׁשּגם יֹותר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֻֻוימּתק

אף־על־ּפי־כן ׁשּלפני־זה, העגל מּמעׂשה ּכתֹוצאה הכרחי ּדבר ּכמֹו היה הּלּוחֹות ׁשּׁשבירת ׁשּלמרֹות ונמצא, ׁשּלפני־זה. ּבּיֹום ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהיה

הּלּוחֹות. ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּבּיֹום קׁשי רמב"ןיׁש ְְִִֵֶַַַֹ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -
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.‰¯ÒBÓוכי ועֹוד לכאן. זה ענין מה ≈»ְְְְִִֶַַָ

והלא למֹוסרה, נסעּו יעקן ּבני ְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָֹמּבארֹות

לג (במדבר ׁשּנאמר יעקן, לבני ּבאּו ְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָמּמֹוסרה

ועֹוד יעקן. ּבבני וּיחנּו מּמֹוסרֹות וּיסעּו ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָלא)

וחׁשב צא מת, ההר ּבהר והלא אהרן, מת ְֲֲֲֵֵֵַַַָָָֹֹֹֹׁשם

ההר. להר מּמֹוסרֹות מּסעֹות ׁשמֹונה ְְְְִִֵֶַָָָָֹותמצא

עׂשיתם, זאת ועֹוד הּתֹוכחֹות, מן זֹו אף ְֲִִֶֶַַָָֹאּלא

ׁשנה ארּבעים ּבסֹוף ההר ּבהר אהרן ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹֹּכׁשּמת

מּמלחמת לכם יראתם הּכבֹוד ענני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָונסּתּלקּו

וחזרּתם למצרים, לחזר ראׁש ּונתּתם ערד ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹמל

ּומּׁשם יעקן, ּבני עד מּסעֹות ׁשמֹונה ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָלאחֹוריכם

מּכם והרגּו לוי ּבני בכם נלחמּו ׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָלמֹוסרה,

ּומּׁשם ,לּדר אתכם ׁשהחזירּו עד מהם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָואּתם

הּגדּגד ּומן הּגדגד חר הּוא הּגדּגדה ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֻחזרּתם

על ּגדֹול אבל עׂשיתם ּובמֹוסרה ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָלמֹוסרה,

ונדמה זאת, לכם ׁשּגרמה אהרן ׁשל ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָֹֹמיתתֹו

ּתֹוכחה מׁשה וסמ ׁשם. מת הּוא ּכאּלּו ְְִֵֶֶַָָָָָלכם

הּלחת לׁשבירת ׁשלזֹו מיתתן ׁשּקׁשה לֹומר , ְִִִֶֶֶַַַָָָֹֻ

ׁשּנׁשּתּברּו ּכּיֹום הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לפני ְְְִִִִֵֶַַַַָָצּדיקים

"נּתנה ּׁשאמרּו מה לֹו ׁשּקׁשה ּולהֹודיע ְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֻהּלחת.

העגל: את ׁשעׂשּו ּכּיֹום מּמּנּו, לפרׁש ְִִֵֶֶֶֶַָָֹראׁש"

,ÈÂl‰ Ë·L ˙‡ '‰ ÏÈc·‰ ‡È‰‰ ˙Úa»≈«ƒƒ¿ƒ∆≈∆«≈ƒ
ּבּׁשנה ההיא, ּבעת הראׁשֹון, לענין ְִִִֵַַַָָָָָָמּוסב

ּבעגל וטעיתם מּמצרים ׁשּיצאתם ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָהראׁשֹונה

וסמ מּכם, הּמקֹום הבּדילם טעּו לא לוי ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹּובני

טעּו לא ּבזה ׁשאף לֹומר יעקן, ּבני לחזרת ְֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹזה

זה ּכל ּבאמּונתם. עמדּו אּלא לוי, ּבני ְְֱִֵֵֶֶֶָָָָָָּבּה

(ירושלמי אּגדה מּדברי ׁשלמה רּבנּו ְְִִֵֵַַָָָֹֹלׁשֹון

ה"א): פ"א יומא

C¯ˆ‰Âּכי הּפׁשט ּבדר לֹומר אברהם רּבי ¿À¿«ְְְִִֶֶַַַַָָָ

יעקן ּבני אינּנּו יעקן ּבני ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָּבארֹות

ּבארֹות נקרא קדׁש אבל מֹוסרֹות, אינּנּו ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָּומֹוסרה

מֹוסרה, ההר הר (ּב)ּמדּבר וׁשם יעקן, ְְְֲִֵֵַַָָָָָָֹּבני

רק הּגדּגד, חר אינּנּו הּגדּגדה, נסעּו ְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹֻמּׁשם

ויטבתה ואֹובֹות, ּופּונֹון לצלמֹונה ּכלל ׁשם ְְְְְְֵַַָָָָהּוא

טז), כא (במדבר ּבארה הּנקרא הּמקֹום ְְִֵַַָָָהּוא

הּגדּגדה "ּומן וידּבק מים. נחלי ארץ טעם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻוזה

ּביטבתה ׁשם ּכי אלעזר", "ויכהן עם ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָיטבתה"

קרּבנֹות: והקריב גדֹולה ּבכהּנה אלעזר ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֻּכהן

ÏÎÂׁשּכל יּתכן אי ּכי רּוח, ּדברי אּלה ¿»ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

כּלם ׁשּיהיּו הרּבים האּלה ְְִִֵֶֶַַָָָֻהּמקֹומֹות

ועֹוד ּבּמּסעֹות. נזּכרּו ׁשּלא חדׁשים ְְְְֲִִֶַַָָֹמקֹומֹות

מעט לׁשּנֹות מקֹום ּבכל הּכתּוב ְְְְִֶַַַַָָָׁשּמנהג

ּבין מקֹום ּבׁשם ּבין ּפעמים הּׁשמֹות ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָּבהזּכירֹו

ּכי ׁשוים, ׁשהם ּבכאן ׁשּכן וכל אדם, ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָּבׁשם

חר וכן והפרׁש, ׁשּנּוי אינּנּו ּומֹוסרֹות ְְְִֵֵֵֵֵֶֶָֹמֹוסרה

ׁשוה ויטבתה אחד, ׁשם והּגדּגדה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻהּגדּגד

ּכׁשּמת אלעזר ּכהן ההר ּבהר ּכי ועֹוד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלגמרי.

היה מּיד ּכי הּבגדים, הלּביׁשֹו ּכאׁשר ְְֲִִִִִִֶַַָָָָָאביו

הּגדֹולים הּכהנים מׁשּפט וזה ּבבגדים. ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹֻמרּבה

לדֹורֹות: ְֲִאפּלּו

‰‡¯p‰Âׁשּבהרים ּגדֹול ההר הר ּכי ּבעיני, ¿«ƒ¿∆ְְִִֵֶַָָָָֹ

מֹוכיח, ּוׁשמֹו רּבֹות. ּפרסאֹות ְְְִַַַָָֹואר

לגדלֹו "ההר" לֹו ויאמרּו "הר" יּקרא הּוא ְְְְִִֵָָָָֹֹּכי

טז) יט (במדב"ר רּבֹותינּו אמרּו וכ ְְְְֵַָָָוארּכֹו.

עד ההר סֹוף והיה הר. ּגּבי על הר ְֵֶַַַָָָָָָָָׁשהיה

והיּו לחׁשמֹונה, קרֹוב וראׁשֹו אדֹום ארץ ְְְְְֱֶֶַָָָֹּגבּול

מקֹומֹות אֹו ערים ההר הר לפני אׁשר ְְֲִִִֵֶַָָָֹּבּמיׁשֹור

הּגדּגד וחר יעקן ּובני מֹוסרֹות ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹהּנקראים

ואּלּו וקדׁש, ּגבר ועציֹון ועברֹונה ְְְְְְְְֵֵֶֶֶָָָָָָויטבתה

הּמחנה ּכי רב, מרחק ּביניהם אין ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַהּמקֹומֹות

ּפרסהה ּכמֹו מהּלכים אחד ּביֹום ההּוא ּגדֹול ְְְְְִֶַַַַָָָ

ההר, ּבהר וּיחנּו מּקדׁש ונסעּו מּכאן. ּפחֹות ְְְֲִִֵַַָָָָָָֹאֹו

ּברגלי היה אׁשר ׁשפל ּבמקֹום בֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָׁשּנכנסּו

והעל כה) כ (במדבר למׁשה ה' צּוה ואז ְְְִֶַַָָָָההר,

ראׁשֹו אל למעלה ׁשּיעלה ההר, הר ְְֲֶֶֶַַָָָָֹֹאֹותם

ׁשל ראׁשֹו אל עלּו והּנה ההר, ּתחּלת ְְִִֵֶֶַָָָֹהּוא

והּוא ׁשם, אהרן ּומת מֹוסרֹות ּכנגד והּגיעּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹהר

ּבראׁש ׁשם אהרן וּימת כח) פסוק (שם ְֱֲֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר

ּבמֹוסרה: מיתתֹו והּנה ְְִִֵֵָָָָההר,

¯LÙ‡Âנחׁשבים ּבׁשמם האּלה הּמקֹומֹות ׁשהיּו ¿∆¿»ְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

ּוכנגּדֹו ההר ראׁש ויּקרא עצמֹו, ְְְְִֵֶַָָָָָֹּבהר

מֹוסרה, אחד ּכל וׁשם מֹוסרֹות, ְִֵֵֵֶַָָָּבּמיׁשֹור

אׁשר ּומֹוסרה ּבהר אׁשר מֹוסרה ְֲֲֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּיאמרּו

ּבארֹות חׁשמֹונה הּנקרא ּבּמקֹום והיּו ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָּבּׁשפלה.

אנׁשי ּכי יעקן, ּבני ּבארֹות אֹותן יקראּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבּׂשדה,

והם צאנם, להׁשקֹות ׁשם ּבאים יעקן ְְְְֲִֵֵַַָָָָֹּבני

נסעּו ּומּׁשם חּיים. מים מצאּו ׁשם ּכי ְְֲִִִִַַָָָָָעׂשאּום,

וּיסעּו למֹוסרֹות. נסעּו ּומׁשם ְְְְִִֵֵַָָָלמֹוסרה,

ההּוא ׁשהּמקֹום יעקן, ּבבני וּיחנּו ְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָמּמֹוסרֹות

הּגדּגדה נסעּו מּׁשם הּכתּוב וסּפר ׁשמֹו. ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֻזה

להֹודיע מים, נחלי ארץ יטבתה הּגדּגדה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּומן

וקּצר הּנחלים. ּבעבּור ימים ׁשם ְְְֲִִִֵֶַַָָָָׁשעמדּו

ּכי אמר אבל אֹותם, ּבאר ׁשּכבר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּבמסעיהם,

יטבתה, ואל הּגדּגדה אל נסעּו מּמֹוסרה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻמּׁשם

ועד ּגדּגד מן ּכי מים, נחלי ארץ ּכּלּה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹֻֻׁשהיא

מׁשקה: ּכּלּה ְְֶַָָָָֻיטבתה

ÔÎzÈÂאל אהרן עלה ּכאׁשר ּכי ׁשּנאמר עֹוד ¿ƒ»≈ֲֲִֶֶֶַַַָָֹֹ

ּכנגד ההר ּבראׁש וּימת ההר ְְֶֶַָָָָָָֹֹראׁש

חזרּו ׁשם, וּיּקבר עצמּה ּבמֹוסרה אֹו ְְְִֵֵֵַַָָָָָמֹוסרֹות

קבר על ולסּפד לבּכֹות מֹוסרֹות אל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹיׂשראל

הּׁשלׁשים ּבכל ּגדֹוליהם והיּו האלהים, ְְְְֱִִִֵֶַָָָֹאיׁש

ה' לקדֹוׁש וסֹופדים ההר ראׁש אל עֹולים ְְְִִִֶָָֹיֹום

הּׁשלׁש ואחר ּבמֹוסרה, הּמחנה אל יםויׁשּובּו ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ

הּגדּגדה ּומן הּגדּגד חר אל מּמֹוסרה נסעּו ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֻיֹום
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i"yx£'B‚Â ‰„b„b‰ŒÔÓe∑ּכאּלּו לכם ונדמה זאת, לכם ׁשּגרמה אהרן ׁשל מיתתֹו על ּכבד אבל עׂשיתם ּובמֹוסרה ƒ«À¿…»¿ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
ּכיֹוםמ הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש לפני צּדיקים ׁשל מיתתן ׁשּקׁשה לֹומר הּלּוחֹות, לׁשבירת זֹו ּתֹוכחה מׁשה וסמ ׁשם. ת ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

העגל את ּבֹו ׁשעׂשּו ּכיֹום מּמּנּו, לפרׁש ראׁש", "נּתנה ּׁשאמרּו: מה לֹו ׁשהקׁשה ּולהֹודיע הּלּוחֹות, ּבֹו .ׁשּנׁשּתּברּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ

(ç)úàNì éålä èáL-úà ýåýé ìécáä àåää úòä¥´©¦À¦§¦³§Ÿ̈Æ¤¥´¤©¥¦½¨¥−
ì ýåýé éðôì ãîòì ýåýé-úéøa ïBøà-úàCøáìe BúøL ¤£´§¦«§Ÿ̈®©«£ŸÁ¦§¥̧§Ÿ̈³§¨«§Æ§¨¥´

:äfä íBiä ãò BîLa¦§½©−©¬©¤«
i"yx£'B‚Â '‰ ÏÈc·‰ ‡Â‰‰ ˙Úa∑הראׁשֹון לענין ‰‰Â‡.מּוסב ˙Úa∑,מּמצרים לצאתכם הראׁשֹונה ּבּׁשנה »≈«ƒƒ¿ƒ¿ְִִָָָָ»≈«ƒְְְִִִִֵֶַַָָָָ

טעּו לא ּבזה ׁשאף לֹומר ּבניֿיעקן, לחזרת זה מקרא וסמ מּכם. הּמקֹום הבּדילם טעּו, לא לוי ּובני ּבעגל, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּוטעיתם
ּבאמּונתם עמדּו אּלא לוי, ּבני ‡˙ÔB¯‡Œ.ּבּה ˙‡NÏ∑הּלוּיים.BÓLa C¯·Ïe B˙¯LÏ '‰ È�ÙÏ „ÓÚÏ∑,הּכהנים ְְֱִֵֵֶֶָָָָָ»≈∆¬ְִִַ«¬…ƒ¿≈¿»¿¿»≈ƒ¿ֲִַֹ

ּכּפים נׂשיאת רמב"ן.והּוא ְְִִַַַ

(è)-àì ïk-ìòàeä ýåýé åéçà-íò äìçðå ÷ìç éåìì äéä ©¥º«Ÿ¨¨¯§¥¦²¥¬¤§©«£¨−¦¤¨®§Ÿ̈Æ´
éäìà ýåýé øac øLàk Búìçð:Bì E ©«£¨½©«£¤¬¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

i"yx£˜ÏÁ ÈÂÏÏ ‰È‰Œ‡Ï ÔkŒÏÚ∑מזּבח לעבֹודת ׁשהבּדלּו ולזרעלפי לחרׁש ּפנּויין �B˙ÏÁ.ואינן ‡e‰ '‰∑ «≈…»»¿≈ƒ≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֻ«¬»
ּפרס הּמלנֹוטל מּבית רמב"ן.מזּמן ְְִֵֵֶֶַָָֻ

(é)íBé íéòaøà íéðLàøä íéîik øäá ézãîò éëðàå§¨«Ÿ¦º¨©´§¦¨À̈©¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©§¨¦´½
àåää íòta íb éìà ýåýé òîLiå äìéì íéòaøàå§©§¨¦−¨®§¨©¦§©̧§Ÿ̈¹¥©À©µ©©´©©¦½

:EúéçLä ýåýé äáà-àì«Ÿ¨¨¬§Ÿ̈−©§¦¤«
i"yx£¯‰· Èz„ÓÚ ÈÎ�‡Â∑,זֹו אחרֹונה ּבעלּיה ּבהר עמד ּכּמה למעלה ּפרׁש ׁשּלא ּולפי האחרֹונֹות, הּלּוחֹות לקּבל ¿»…ƒ»«¿ƒ»»ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ËÈÏ·˙ז „b„b ÔÓe „b„‚Ï eÏË� ÔnzÓƒ«»¿»¿À¿…ƒÀ¿…¿»¿»
:ÔÈiÓc ÔÈÏÁ� Ô„‚� ‡Ú¯‡«¿»»¿»«¬ƒ¿«ƒ

„ÈÂÏח ‡Ë·L ˙È ÈÈ L¯Ù‡ ‡È‰‰ ‡�cÚa¿ƒ»»«ƒ«¿«¿»»ƒ¿»¿≈ƒ
ÈÈ Ì„˜ Ì˜ÓÏ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡ ˙È ÏhÓÏ¿ƒ«»¬¿»»«¿»¿≈«√»¿»
:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú dÓL· ‡Î¯·Ïe d˙eLnLÏ¿«»≈¿»»»ƒ¿≈«»»≈

ÌÚט ‡�ÒÁ‡Â ˜ÏÁ ÈÂÏÏ ‰Â‰ ‡Ï Ôk ÏÚ«≈»¬»¿≈ƒ√»¿«¬»»ƒ
dz�ÒÁ‡ Ôep‡ ÈÈ dÏ ·‰Èc Ô�zÓ È‰BÁ‡¬ƒ«¿»ƒ«≈¿»ƒ«¬«¿≈

:dÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¡»»≈

˜„ÔÈ‡Óי ÔÈÓBÈk ‡¯eËa Ì‡˜ È˙ÈÂ‰ ‡�‡Â«¬»¬≈ƒ»≈¿»¿ƒ«¿»ƒ
ÈÈ ÏÈa˜Â ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»¿«ƒ¿»
ÈÈ È·‡ ‡Ï ‡È‰‰ ‡�ÓÊa Û‡ È˙BÏ¿̂ƒ«¿ƒ¿»«ƒ»»≈¿»

:C˙eÏaÁÏ¿«»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וזה מהרה. הלכּו ּבׁשּובם עּתה ּכי ְְְְְִֵֶַָָָָָָָיטבתה,

אפנן: על הּמקראֹות ּביּׁשּוב מאד נכֹון ְְְְִִַַָָָָָָֹּדבר

¯ÈkÊ‰Âּבעבּור יטבתה, הּמקֹום ׁשם היה ּכי ¿ƒ¿ƒְֲִֵַַָָָָָָ

מים, נחלי ׁשם ּכי טֹוב, מקֹום ֲִִֵֶַַָָָָׁשהיה

ׁשם אין אׁשר וצּמאֹון צּיה ארץ הּמדּבר ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָּוׁשאר

ִָמים:

ÌÚËÂ,הּזה ּבּמקֹום עּתה אהרן מיתת הזּכירֹו ¿««ְֲִִֶַַַַַַָָֹ

ּבעד ּגם ואתּפּלל כ) ט (לעיל אמר ְְִֵֶַַַַָָּכי

לא הׁשמד ענׁש הּגיעֹו ולא ההיא. ּבעת ְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹֹֹאהרן

הארּבעים ׁשנת עד מת לא ּכי ּבזרעֹו, ולא ְְְְְְִִֵַַַַָָֹֹּבגּופֹו

ואמר ּתחּתיו. ּבנֹו ויכהן ימים ּוׂשבע זקן ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשהיה

,eÚÒ� Ï‡¯NÈ È�·eּכדר "ואּתם" אמר ולא ¿≈ƒ¿»≈»¿ְְְֶֶֶַַָֹ

להֹוכיח עּמהם ידּבר ּבתֹוכחֹות ּכי הּפרׁשה, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָּכל

יׂשראל: ּבני ּבמסעי יסּפר ּבזה אבל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָאֹותם,

.ÈÂl‰ Ë·L ˙‡ '‰ ÏÈc·‰ ‡È‰‰ ˙Úa (Á)»≈«ƒƒ¿ƒ∆≈∆«≈ƒ
ראׁשֹון, לענין ‰‰È‡,מּוסב ˙Úaּבּׁשנה ְְִִַַ»≈«ƒַָָ

ּבעגל וטעיתם מּמצרים ׁשּיצאתם ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָהראׁשֹונה

לׁשֹון מּכם, הּמקֹום הבּדילם טעּו, לא לוי ְְִִִִֵֵֶַָָָָֹּובני

הּובּדלּו ההיא העת מן ּכי יאמר ּכן, ואם ְְְִִִִִֵֵַַַָֹרׁש"י.

עד ּבמעׂשה הבּדילם לא ּכי ,יתּבר ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹלפניו

למה ירמז אֹו הּׁשני. ּבחדׁש הּׁשנית ְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹהּׁשנה

הּיֹום ידכם מּלאּו כט) לב (שמות להם ְְִֶֶֶֶַַָָּׁשאמר

ּבעבֹודת ידים מּלּוא לכם זה יהיה ּכי ְֲִִִִֶֶֶַַַַָָלה',

ּולוּיה: ְְִָָֻּכהּנה

ÔBÎp‰Âּכי ‰‰È‡"ּבעיני ˙Úa"ּכראׁשֹון הּׁשני ¿«»ְִֵַ»≈«ƒִִֵַָ

לֹו ׁשאמר ּבעת ּכי א), פסוק ְִֵֶַָ(לעיל

א), לד (שמות אבנים לחת ׁשני ל ְְְֲִֵָָֹֻּפסל

ואז הּמׁשּכן, על ונצטּוה ליׂשראל ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָנתרּצה

ונצטּוה לאהרן ּגם ועׂשּונתרּצה ד) כח (שם ְְְְְֲִִַַַַָָָֹ

לכהנֹו לקדׁשֹו ּולבניו אחי לאהרן קדׁש ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָֹֹבגדי

אלעזר ּכי אמר ּולכ ּבמּלּואים, וצּוהּו ְְְְִִִִִֶַָָָָָלי,

לכהּנת מׁשחתם בהם ׁשהיתה אביו, ּתחת ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻּכהן

ענין הּׁשבט ּכל הבּדלת ועׂשה לדֹורֹותם. ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָעֹולם

ׁשּיהיּו לפניו היה ההּוא הּיֹום מן ּכי ְְִִִֶֶַַָָָָָאחד,

הּמׁשּכן: עבֹודת לעבד לֹו נתּונים נתּונים ְְְְֲֲִִִִַַַָֹׁשבטֹו

B‡ההיא ּבעת נבּדל הּלוי ׁשבט ּכי ְִִִִֵֵֵֶַַַַָֹיאמר,

נֹוׂשאים הם ּגם ּכי מהם, הּכהנים ְְֲִִִִֵֵֶַַֹלהיֹות

הּנֹוׂשאים לוי ּבני הּכהנים אל וּיּתנּה וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹהארֹון,

ׁשיׁשרתּו והם ט), לא (להלן ה' ּברית ארֹון ְְְְֲִֵֶֶָאת

וטעם ּבׁשמֹו. ויברכּו ‰f‰,לּׁשם ÌBi‰ „Ú ְְְִִֵַַַָ«««∆

הבּדילם אז ּכאֹומר אלעזר, ּכהּנת ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֻּבעבּור

הּזה: הּיֹום עד כן ויהי ְְְִֵֶַַַַָלׁשרתֹו,

(Ë)ּבעבּורוטעם הּוא ללוי. היה לא ּכן על ְְֲִֵֵַַַַָָֹ

הּכהנים את ועֹוזרים מׁשרתים ְְְְֲִִִֶֶַָָֹֻׁשּכּלם

ּבעבּור הּמקּדׁש ּדבר ּכל ּכי ְְֲֲִִַַַַָָָָּבעבֹודתם,

את וגם ב) יח (במדבר אמר וכן ְְְֵֶַַַָָָהּקרּבנֹות.

ויּלוּו אּת הקרב אבי ׁשבט לוי מּטה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאחי

:ויׁשרתּו ְִֶָָעלי

awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k iying meil inei xeriy

ּבּה והתחיל ‰¯‡ÌÈ�L.חזר ÌÈÓik∑האמצעּיים אבל ּברצֹון, אּלּו אף ּברצֹון, הם מה הראׁשֹונֹות: לּוחֹות ׁשל ְְִִַָָ«»ƒ»ƒ…ƒְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבכעס היּו עליכם להתּפּלל ׁשם רמב"ן.ׁשעמדּתי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

(àé)eàáéå íòä éðôì òqîì Cì íe÷ éìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½²¥¬§©©−¦§¥´¨¨®§¨¸ŸÆ
ô :íäì úúì íúáàì ézòaLð-øLà õøàä-úà eLøééå§¦«§´¤¨½̈¤£¤¦§©¬§¦©«£Ÿ−̈¨¥¬¨¤«

i"yx£'B‚Â ÈÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑לי אמר ּבעגל, ּוטעיתם מאחריו ׁשּסרּתם ּפי על לב)אף וגֹו'"(שמות העם את נחה ל" :. «…∆≈«¿ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ß a`Îmgpn `"k iying mei ß

(áé)éäìà ýåýé äî ìàøNé äzòåék Cnòî ìàL E §©¨Æ¦§¨¥½¨µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥−¥«¦¨®¦´
éäìà ýåýé-úà äàøéì-íàäáäàìe åéëøc-ìëa úëìì E ¦Â§¦§Â̈¤§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨¤³¤§¨§¨¨Æ§©«£¨´
éäìà ýåýé-úà ãáòìå Búà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa E Ÿ½§©«£ŸÆ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ∑אינֹו לפניו, ּׁשחטאתם מה ּומּכל עליכם, וחּבתֹו רחמיו עֹודּנּו זאת, ּכל ׁשעׂשיתם ּפי על אף ¿«»ƒ¿»≈ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
מּכם B‚Â'.ׁשֹואל ‰‡¯ÈÏŒÌ‡ Èk∑(לג ׁשמים,(ברכות ּבידי 'הּכל מּכאן: ּדרׁשּו ׁשמים'רּבֹותינּו מּיראת רמב"ן.חּוץ ִֵֶƒƒ¿ƒ¿»¿ְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

(âé)ìEeöî éëðà øLà åéúwç-úàå ýåýé úåöî-úà øîL ¦§ºŸ¤¦§³Ÿ§Ÿ̈Æ§¤ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−
:Cì áBèì íBiä©®§−¨«

i"yx£'‰ ˙ÂˆÓŒ˙‡ ¯ÓLÏ∑ׂשכר ׁשּתקּבלּו לכם לטֹוב אּלא: לחּנם, לא היא .ואף ƒ¿…∆ƒ¿…ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ãé)éäìà ýåýéì ïäõøàä íéîMä éîLe íéîMä E ¥µ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨©−¦§¥´©¨¨®¦¨−̈¤
:da-øLà-ìëå§¨£¤¨«

i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰Ï Ô‰∑,הּכלהּכל מן ה'" חׁשק ּבאבתי "רק כן ּפי על .ואף ≈«¡…∆ְֲִִֵֶַַַַַַַָֹֹֹ

(åè)éúáàa ÷øíúBà äáäàì ýåýé ÷Lç Eíòøæa øçáiå ©¯©«£Ÿ¤²¨©¬§Ÿ̈−§©«£¨´¨®©¦§©º§©§¨´
:äfä íBik íénòä-ìkî íëa íäéøçà©«£¥¤À¨¤²¦¨¨«©¦−©¬©¤«

i"yx£ÌÎa∑ׁשאּתם אתכם)ּכמֹו הּזהחׁשּוקים(רֹואים הּיֹום ּכֹוכבים' ה'עֹובדי .מּכל »∆ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

nÚ‡יא Ì„˜ ÏehÓÏ ÏÈÊ Ìe˜ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ¿ƒ√»«»
˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯ÈÂ ÔeÏÚÈÂ¿≈¬¿≈¿»«¿»ƒ«≈ƒ

:ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔB‰˙‰·‡Ï«¬»»¿¿ƒ«¿

CpÓיב Ú·z C‰Ï‡ ÈÈ ‡Ó Ï‡¯NÈ ÔÚÎe¿«ƒ¿»≈»¿»¡»»»«ƒ»
ÏÎa C‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ Ô‰l‡∆»≈¿ƒ¿«√»¿»¡»»ƒ¿«¿»
d˙È ÌÁ¯ÓÏe È‰BÓ„˜ Ô�˜˙c ÔÁ¯‡»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ¿«»≈
ÏÎ·e CaÏ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÁÏÙÓÏe¿ƒ¿«√»¿»¡»»¿»ƒ»¿»

:CLÙ�«¿»

c‡�‡יג È‰BÓÈ˜ ˙ÈÂ ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È ¯hÓÏ¿ƒ«»ƒ«»«¿»¿»¿»ƒ«¬»
:CÏ ·ËÈÈ„Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈ƒ¿≈«»

‡¯Ú‡יד ‡iÓL ÈÓLe ‡iÓL C‰Ï‡ ÈÈc ‡‰»«¿»¡»»¿«»¿≈¿«»«¿»
:d· Èc ÏÎÂ¿»ƒ«

ÔB‰˙Èטו ÌÁ¯ÓÏ ÈÈ È·ˆ C˙‰·‡a „BÁÏ¿«¬»»»»≈¿»¿ƒ¿«»¿
ÏkÓ ÔBÎa ÔB‰È¯˙a ÔB‰È�·a ÈÚ¯z‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈«¿≈¿ƒ»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡iÓÓÚ«¿«»¿»»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.¯‰· Èz„ÓÚ ÈÎ�‡Â (È)רּבֹותינּו ּדעת על ¿»…ƒ»«¿ƒ»»ֵַַַַ

ּכׁשעלה ּבהר ׁשעמד יאמר ו) עולם ְֶֶַַָָָָָֹ(סדר

ׁשל הראׁשֹונים ּכּימים ּבידֹו הּלחת ּוׁשני ְְִִִֵֶַַָָָָֹֻׁשם

לילה, וארּבעים יֹום ארּבעים הראׁשֹונֹות ְְְְִִִַַָָָָָֹֻלחת

עבר ּכי הּׁשליׁשית. ּבּפעם ּגם אלי ה' ְְִִִִֵַַַַַַַַַָוּיׁשמע

(שמות וגו' רחּום אל ה' ה' וּיקרא ּפניו על ְִֵַַַָָָה'

לעוננּו וסלחּת ט) שם (שם מּמּנּו ּובּקׁש ו), ְְֲִִֵֵֶַַָָֹלד

ל קּום ואמר ונענה ּונחלּתנּו, ְְְְְֲֵֵַַַַָָָָּולחּטאתנּו

הארץ,למּס את ויירׁשּו ויבאּו העם לפני ע ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

את בקרּבֹו אּתה אׁשר העם כל וראה ְְְְֲִֶֶֶַָָָָָָוזהּו

עּמ עֹוׂשה אני אׁשר הּוא נֹורא ּכי ה' ֲֲֲִִִֵֶֶַָָמעׂשה

י): שם (שם

.E˙ÈÁL‰ '‰ ‰·‡ ‡Ï ÌÚËÂרצה ׁשּלא ¿««…»»«¿ƒ∆ֶָָֹ

ויסף ּכטעם הארץ, את ותירׁשּו תבאּו ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא

הּזה העם לכל וׁשחּתם ּבּמדּבר להּניחֹו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָעֹוד

רצה לא האמת ּדר ועל טו). לב ְֱֶֶֶַָָָֹ(במדבר

הּגדֹול ׁשמֹו יהיה ׁשּלא מּמּנּו מׁשחת ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשּתהיה

ּכי ּבסדר הענין זה רמזּתי ּוכבר ,ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָעּמ

ִָתּׂשא:

.CnÚÓ Ï‡L EÈ‰Ï‡ '‰ ‰Ó (ÂËŒ·È)נמׁש »¡…∆…≈≈ƒ»ְִַ

ׁשֹואל אינּנּו יאמר .ל לטֹוב ְֵֵֶֶַָֹאל

ּכטעם ,לצרכ אּלא לצרּכֹו ׁשּיהיה ּדבר ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָמעּמ

הּכל רק ז), לה (איוב לֹו ּתּתן מה צדקּת ְִִֶַַַַָָֹאם

CÏ.הּוא ·BËÏּכי הּטעם ‡EÈ‰Ïואמר '‰Ï ¿»ְִַַַַָ«¡…∆

,da ¯L‡ ÏÎÂ ı¯‡‰ ÌÈÓM‰ ÈÓLe ÌÈÓM‰«»«ƒ¿≈«»»ƒ»»∆¿»¬∆»

.ל צרי אינּנּו לׁשמֹו, ּכבֹוד נֹותנים ¯˜וכּלם ְְְִִִֵֶָָָָֻ«

ÏkÓ Ì‰È¯Á‡ ÌÚ¯Êa ¯Á·iÂ ˜LÁ EÈ˙B·‡a«¬∆»««ƒ¿«¿«¿»«¬≈∆ƒ»

ÌÎa ,ÌÈnÚ‰ולא זרעם, מבחר ׁשאּתם »«ƒ»∆ְְְִֶֶַַַָֹ

ּבעׂשו. ולא ְְְְִֵֵָָֹּביׁשמעאל

,‰f‰ ÌBik ÌÚËÂזרעם ּבכל יהיה כן ּכי ¿««««∆ְְְִִֵֶַָָ

החׁשק ז) ז (לעיל ּפרׁשּתי ּוכבר ְְְִֵֵֶַַָָלעֹולם.

ארּבעה ּגלּגּלי הּׁשמים. ׁשמי ּופרּוׁש ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָוהּבחירה.

ּכענין מהם, למּטה הּׁשמים ּבכח ׁשהם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹיסֹודֹות

אמר וכן ו). ט (נחמיה עליה אׁשר וכל ְְֲֵֶֶֶַָָָָָָהארץ

הללּוהּו הּׁשמים מן ה' את הללּו ְְְְִִִֶַַַַָּבמזמֹור

מלאכיו והזּכיר קמח), (תהלים ְְְְִִִַַָָּבּמרֹומים

ּכ ואחר אֹור, וּכֹוכבי וירח וׁשמׁש ְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָּוצבאיו

הּׁשמים: ׁשמי ְְִֵַַָָהללּוהּו
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ּבּה והתחיל ‰¯‡ÌÈ�L.חזר ÌÈÓik∑האמצעּיים אבל ּברצֹון, אּלּו אף ּברצֹון, הם מה הראׁשֹונֹות: לּוחֹות ׁשל ְְִִַָָ«»ƒ»ƒ…ƒְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבכעס היּו עליכם להתּפּלל ׁשם רמב"ן.ׁשעמדּתי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

(àé)eàáéå íòä éðôì òqîì Cì íe÷ éìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½²¥¬§©©−¦§¥´¨¨®§¨¸ŸÆ
ô :íäì úúì íúáàì ézòaLð-øLà õøàä-úà eLøééå§¦«§´¤¨½̈¤£¤¦§©¬§¦©«£Ÿ−̈¨¥¬¨¤«

i"yx£'B‚Â ÈÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑לי אמר ּבעגל, ּוטעיתם מאחריו ׁשּסרּתם ּפי על לב)אף וגֹו'"(שמות העם את נחה ל" :. «…∆≈«¿ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ß a`Îmgpn `"k iying mei ß

(áé)éäìà ýåýé äî ìàøNé äzòåék Cnòî ìàL E §©¨Æ¦§¨¥½¨µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥−¥«¦¨®¦´
éäìà ýåýé-úà äàøéì-íàäáäàìe åéëøc-ìëa úëìì E ¦Â§¦§Â̈¤§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨¤³¤§¨§¨¨Æ§©«£¨´
éäìà ýåýé-úà ãáòìå Búà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa E Ÿ½§©«£ŸÆ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ∑אינֹו לפניו, ּׁשחטאתם מה ּומּכל עליכם, וחּבתֹו רחמיו עֹודּנּו זאת, ּכל ׁשעׂשיתם ּפי על אף ¿«»ƒ¿»≈ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
מּכם B‚Â'.ׁשֹואל ‰‡¯ÈÏŒÌ‡ Èk∑(לג ׁשמים,(ברכות ּבידי 'הּכל מּכאן: ּדרׁשּו ׁשמים'רּבֹותינּו מּיראת רמב"ן.חּוץ ִֵֶƒƒ¿ƒ¿»¿ְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

(âé)ìEeöî éëðà øLà åéúwç-úàå ýåýé úåöî-úà øîL ¦§ºŸ¤¦§³Ÿ§Ÿ̈Æ§¤ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−
:Cì áBèì íBiä©®§−¨«

i"yx£'‰ ˙ÂˆÓŒ˙‡ ¯ÓLÏ∑ׂשכר ׁשּתקּבלּו לכם לטֹוב אּלא: לחּנם, לא היא .ואף ƒ¿…∆ƒ¿…ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ãé)éäìà ýåýéì ïäõøàä íéîMä éîLe íéîMä E ¥µ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨©−¦§¥´©¨¨®¦¨−̈¤
:da-øLà-ìëå§¨£¤¨«

i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰Ï Ô‰∑,הּכלהּכל מן ה'" חׁשק ּבאבתי "רק כן ּפי על .ואף ≈«¡…∆ְֲִִֵֶַַַַַַַָֹֹֹ

(åè)éúáàa ÷øíúBà äáäàì ýåýé ÷Lç Eíòøæa øçáiå ©¯©«£Ÿ¤²¨©¬§Ÿ̈−§©«£¨´¨®©¦§©º§©§¨´
:äfä íBik íénòä-ìkî íëa íäéøçà©«£¥¤À¨¤²¦¨¨«©¦−©¬©¤«

i"yx£ÌÎa∑ׁשאּתם אתכם)ּכמֹו הּזהחׁשּוקים(רֹואים הּיֹום ּכֹוכבים' ה'עֹובדי .מּכל »∆ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

nÚ‡יא Ì„˜ ÏehÓÏ ÏÈÊ Ìe˜ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ¿ƒ√»«»
˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯ÈÂ ÔeÏÚÈÂ¿≈¬¿≈¿»«¿»ƒ«≈ƒ

:ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔB‰˙‰·‡Ï«¬»»¿¿ƒ«¿

CpÓיב Ú·z C‰Ï‡ ÈÈ ‡Ó Ï‡¯NÈ ÔÚÎe¿«ƒ¿»≈»¿»¡»»»«ƒ»
ÏÎa C‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ Ô‰l‡∆»≈¿ƒ¿«√»¿»¡»»ƒ¿«¿»
d˙È ÌÁ¯ÓÏe È‰BÓ„˜ Ô�˜˙c ÔÁ¯‡»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ¿«»≈
ÏÎ·e CaÏ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÁÏÙÓÏe¿ƒ¿«√»¿»¡»»¿»ƒ»¿»

:CLÙ�«¿»

c‡�‡יג È‰BÓÈ˜ ˙ÈÂ ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È ¯hÓÏ¿ƒ«»ƒ«»«¿»¿»¿»ƒ«¬»
:CÏ ·ËÈÈ„Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈ƒ¿≈«»

‡¯Ú‡יד ‡iÓL ÈÓLe ‡iÓL C‰Ï‡ ÈÈc ‡‰»«¿»¡»»¿«»¿≈¿«»«¿»
:d· Èc ÏÎÂ¿»ƒ«

ÔB‰˙Èטו ÌÁ¯ÓÏ ÈÈ È·ˆ C˙‰·‡a „BÁÏ¿«¬»»»»≈¿»¿ƒ¿«»¿
ÏkÓ ÔBÎa ÔB‰È¯˙a ÔB‰È�·a ÈÚ¯z‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈«¿≈¿ƒ»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡iÓÓÚ«¿«»¿»»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.¯‰· Èz„ÓÚ ÈÎ�‡Â (È)רּבֹותינּו ּדעת על ¿»…ƒ»«¿ƒ»»ֵַַַַ

ּכׁשעלה ּבהר ׁשעמד יאמר ו) עולם ְֶֶַַָָָָָֹ(סדר

ׁשל הראׁשֹונים ּכּימים ּבידֹו הּלחת ּוׁשני ְְִִִֵֶַַָָָָֹֻׁשם

לילה, וארּבעים יֹום ארּבעים הראׁשֹונֹות ְְְְִִִַַָָָָָֹֻלחת

עבר ּכי הּׁשליׁשית. ּבּפעם ּגם אלי ה' ְְִִִִֵַַַַַַַַַָוּיׁשמע

(שמות וגו' רחּום אל ה' ה' וּיקרא ּפניו על ְִֵַַַָָָה'

לעוננּו וסלחּת ט) שם (שם מּמּנּו ּובּקׁש ו), ְְֲִִֵֵֶַַָָֹלד

ל קּום ואמר ונענה ּונחלּתנּו, ְְְְְֲֵֵַַַַָָָָּולחּטאתנּו

הארץ,למּס את ויירׁשּו ויבאּו העם לפני ע ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

את בקרּבֹו אּתה אׁשר העם כל וראה ְְְְֲִֶֶֶַָָָָָָוזהּו

עּמ עֹוׂשה אני אׁשר הּוא נֹורא ּכי ה' ֲֲֲִִִֵֶֶַָָמעׂשה

י): שם (שם

.E˙ÈÁL‰ '‰ ‰·‡ ‡Ï ÌÚËÂרצה ׁשּלא ¿««…»»«¿ƒ∆ֶָָֹ

ויסף ּכטעם הארץ, את ותירׁשּו תבאּו ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא

הּזה העם לכל וׁשחּתם ּבּמדּבר להּניחֹו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָעֹוד

רצה לא האמת ּדר ועל טו). לב ְֱֶֶֶַָָָֹ(במדבר

הּגדֹול ׁשמֹו יהיה ׁשּלא מּמּנּו מׁשחת ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשּתהיה

ּכי ּבסדר הענין זה רמזּתי ּוכבר ,ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָעּמ

ִָתּׂשא:

.CnÚÓ Ï‡L EÈ‰Ï‡ '‰ ‰Ó (ÂËŒ·È)נמׁש »¡…∆…≈≈ƒ»ְִַ

ׁשֹואל אינּנּו יאמר .ל לטֹוב ְֵֵֶֶַָֹאל

ּכטעם ,לצרכ אּלא לצרּכֹו ׁשּיהיה ּדבר ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָמעּמ

הּכל רק ז), לה (איוב לֹו ּתּתן מה צדקּת ְִִֶַַַַָָֹאם

CÏ.הּוא ·BËÏּכי הּטעם ‡EÈ‰Ïואמר '‰Ï ¿»ְִַַַַָ«¡…∆

,da ¯L‡ ÏÎÂ ı¯‡‰ ÌÈÓM‰ ÈÓLe ÌÈÓM‰«»«ƒ¿≈«»»ƒ»»∆¿»¬∆»

.ל צרי אינּנּו לׁשמֹו, ּכבֹוד נֹותנים ¯˜וכּלם ְְְִִִֵֶָָָָֻ«

ÏkÓ Ì‰È¯Á‡ ÌÚ¯Êa ¯Á·iÂ ˜LÁ EÈ˙B·‡a«¬∆»««ƒ¿«¿«¿»«¬≈∆ƒ»

ÌÎa ,ÌÈnÚ‰ולא זרעם, מבחר ׁשאּתם »«ƒ»∆ְְְִֶֶַַַָֹ

ּבעׂשו. ולא ְְְְִֵֵָָֹּביׁשמעאל

,‰f‰ ÌBik ÌÚËÂזרעם ּבכל יהיה כן ּכי ¿««««∆ְְְִִֵֶַָָ

החׁשק ז) ז (לעיל ּפרׁשּתי ּוכבר ְְְִֵֵֶַַָָלעֹולם.

ארּבעה ּגלּגּלי הּׁשמים. ׁשמי ּופרּוׁש ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָוהּבחירה.

ּכענין מהם, למּטה הּׁשמים ּבכח ׁשהם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹיסֹודֹות

אמר וכן ו). ט (נחמיה עליה אׁשר וכל ְְֲֵֶֶֶַָָָָָָהארץ

הללּוהּו הּׁשמים מן ה' את הללּו ְְְְִִִֶַַַַָּבמזמֹור

מלאכיו והזּכיר קמח), (תהלים ְְְְִִִַַָָּבּמרֹומים

ּכ ואחר אֹור, וּכֹוכבי וירח וׁשמׁש ְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָּוצבאיו

הּׁשמים: ׁשמי ְְִֵַַָָהללּוהּו
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(æè):ãBò eL÷ú àì íëtøòå íëááì úìøò úà ízìîe©§¤¾¥−¨§©´§©§¤®§¨̧§§¤½¬Ÿ©§−«

i"yx£ÌÎ··Ï ˙Ï¯Ú∑לבבכם רמב"ן.וכּסּויֹואטם »¿«¿«¿∆ְְְִֶֶַֹ

(æé)íéðãàä éðãàå íéäìàä éäìà àeä íëéäìà ýåýé ék¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½µ¡Ÿ¥´¨«¡Ÿ¦½©«£Ÿ¥−¨«£Ÿ¦®
çwé àìå íéðô àOé-àì øLà àøBpäå øabä ìãbä ìàä̈¥̧©¨³Ÿ©¦ŸÆ§©½̈£¤Æ«Ÿ¦¨´¨¦½§¬Ÿ¦©−

:ãçL«Ÿ©
i"yx£ÌÈ�„‡‰ È�„‡Â∑מּידֹו אתכם להּציל אדֹון ׁשּום יּוכל ÌÈ�Ù.לא ‡OÈŒ‡Ï∑ּתפרקּו ÁL„.עּלֹואם ÁwÈ ‡ÏÂ∑ «¬…≈»¬…ƒְְִִֶֶַַָָֹ…ƒ»»ƒְְִִֻ¿…ƒ«…«

ּבממֹון .לפּיסֹו ְְְַָ

(çé)íçì Bì úúì øb áäàå äðîìàå íBúé ètLî äNòŸ¤²¦§©¬¨−§©§¨¨®§Ÿ¥´¥½¨¬¤−¤¬¤
:äìîNå§¦§¨«

i"yx£‰�ÓÏ‡Â ÌB˙È ËtLÓ ‰NÚ∑,ּגבּורה ענותנּותֹוהרי מֹוצא אּתה ּגבּורתֹו לא)ואצל BÏ.(מגילה ˙˙Ï ¯b ·‰‡Â …∆ƒ¿«»¿«¿»»ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָ¿…≈≈»∆
‰ÏÓNÂ ÌÁÏ∑,זה הּוא חׁשּוב ללּבׁשודבר ּובגד לאכל לחם לי "ונתן התּפּלל: זה על אבינּו יעקב ׁשל עצמֹו ."ׁשּכל ∆∆¿ƒ¿»ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr i zxaeg zeniyx)

וׂשמלה לחם לֹו לתת ּגר יח)ואֹוהב טּלית(י, זֹו ׂשמלה . . ּתֹורה זֹו קכג)לחם רמז שמעוני האלקית,ּגר(ילקוט הּנפׁש היינּו – ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּפסּוק על ּבחסידּות וכּמבאר לּה. לא ּבארץ הּגּוף, ּבגלּות א)ׁשהיא מט, הּמחּיה(ּבחּקֹותי האלקי לּנּצֹוץ ׁשהּכּונה ּבקרּבָך, אׁשר הּגר ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ

הּגּוף. ּפנימי.לחםאת אֹור ׁשהיא הּתֹורה, לּמּוד היינּו ּבתניאׂשמלה– וכּמבאר מּקיף. אֹור הּמצוֹות, קּיּום היינּו פ"ה)– ,(סֹוף ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

מעי ּבתֹוְך ותֹורתָך לּנׁשמה, מזֹון ּבחינת היא ט)ׁשּתֹורה מ, מּקיף.(תהילים אֹור לּנׁשמה, לבּוׁש ּבחינת היא ּומצוה ּפנימי; אֹור , ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

(èé):íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ék øbä-úà ízáäàå©«£©§¤−¤©¥®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£Ì˙ÈÈ‰ ÌÈ¯‚ŒÈk∑לחבר ּתאמר אל ,ׁשּב רמב"ן.מּום ƒ≈ƒ¡ƒ∆ְְֲֶֶַַַֹ

(ë)éäìà ýåýé-úàBîLáe ÷aãú Báe ãáòú Búà àøéz E ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦¨−Ÿ´©«£®Ÿ´¦§½̈¦§−
:òáMz¦¨¥«©

i"yx£‡¯Èz EÈ‰Ï‡ '‰Œ˙‡∑הּללּו הּמּדֹות ּכל ּב ׁשּיהיּו ּולאחר ּבֹו, ותדּבק לֹו ּתּׁשבעותעבד ּבׁשמֹו .אז ∆¡…∆ƒ»ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

Ï‡טז ÔBÎÏ„˜e ÔBÎaÏ ˙eLÙË ˙È ÔecÚ˙Â¿∆¿»«¿ƒ¿¿»¿»
:„BÚ ÔeL˜«̇¿

È¯Óeיז ÔÈ�ic ‡‰Ï‡ ‡e‰ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»¬¡»»«»ƒ»≈
˙ÈÏ Èc ‡ÏÈÁ„e ‡¯ab ‡a¯ ‡‰Ï‡ ÔÈÎÏÓ«¿ƒ¡»»«»ƒ»»¿ƒ»ƒ≈
:‡„ÁL ‡Ïa˜Ï ‡Ï Û‡Â ÔÈt‡ ·qÓ È‰BÓ„√̃»ƒƒ««ƒ¿«»¿«»»»¿»

ÔzÓÏיח ‡¯Bib ÌÁ¯Â ‡ÏÓ¯‡Â ÌzÈ ÔÈc „·Ú«≈ƒƒ«¿«¿¿»¿»≈ƒ»¿ƒ«
:eÒÎe ‡�BÊÓ dÏ≈¿»¿

‰Ôe˙ÈÂיט ÔÈ¯ic È¯‡ ‡¯Bib ˙È ÔeÓÁ¯˙Â¿ƒ¿¬»ƒ»¬≈«»ƒ¬≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

˙ÁÏÙכ È‰BÓ„˜e ÏÁ„z C‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»»ƒ¿«√»ƒƒ¿»
:Ìi˜z dÓL·e ·¯˜z dzÏÁ„Ïe¿««¿≈ƒ¿«ƒ¿≈¿««

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ÌÎ··Ï ˙Ï¯Ú ˙‡ ÌzÏÓe (ÁÈŒÊË)ׁשּיהיה «¿∆≈»¿«¿«¿∆ְִֶֶ

לא האמת, לדעת ּפתּוח ְְֱֶֶַַַַָָָֹלבבכם

לכם ה' נתן ׁשּלא הּיֹום, עד עׂשיתם ֲֲִֶֶֶֶַַַַָָֹּכאׁשר

לׁשמע: ואזנים לראֹות ועינים לדעת ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹלב

,„BÚ eL˜˙ ‡Ï ÌÎt¯ÚÂתהיּו ׁשּלא ¿»¿¿∆…«¿ְִֶֹ

ּומֹורה, סֹורר ּדֹור ֲֵֵֶֶַּכאבֹותיכם

והם מעׂשיהם, וּילמדּו הּמצרים עם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָׁשּיׁשבּו

העגל את ׁשעׂשּו ּכמֹו ּדרּכם, לעזב ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹקׁשים

ערף, קׁשי עם ט) לב (שמות ׁשם ְְֵֶַָָָֹּוקראם

לחׁשב ּבלּבם ׁשּנכנס הּטעּות מן יׁשּובּו ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא

צבא אֹו הּמלאכים ּבעבֹודת ּתֹועלת ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָׁשּיׁש

ותאמינּו ותׂשּכילּו ּתדעּו אּתם אבל ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָהּׁשמים.

È�B„‡Â ÌÈ‰Ï‡‰ È‰Ï‡ ‡e‰ ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ Èkƒ¡…≈∆¡…≈»¡…ƒ«¬≈

ÌÈ‰Ï‡‰ È‰Ï‡ ,ÌÈ�B„‡‰,מעלה מלאכי הם »¬ƒ¡…≈»¡…ƒְְֲֵֵַַָ

ÌÈ�B„‡‰ È�B„‡Âלהם אׁשר הּׁשמים צבא ּכל «¬≈»¬ƒְֲִֶֶַַָָָָ

ׂשם אׁשר האדֹון הּוא ּכי ּבׁשפלים, ְְֲִִֵֶֶַָָָָָממׁשלה

והגבּורה הגדּלה ולֹו ּבארץ, מׁשטרם ְְְְְִֶֶַַָָָָָָָֻלהם

עּזֹו, ּבתפארת נֹורא ÌÈ�Ù,והּוא ‡OÈ ‡Ï ¯L‡ ְְְִֶֶָֻ¬∆…ƒ»»ƒ

על להגן והאדֹונים האלהים מן ְְְֱֲִִִֵֶַָָָָֹלאחד

ÁL„,עֹובדיהם, ÁwÈ ‡ÏÂּופרׁשּו אדם. מּיד ְֵֶ¿…ƒ«…«ְִֵַָָ

לא עברה ׁשּיעבר ּגמּור חסיד ׁשאפּלּו ְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹּבׁשחד,

לֹו, לכּפר ּבׁשחד מּמצותיו מצוה מּמּנּו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹֹיּקח

ּככל לֹו ויגמל חטאיו על יעניׁשהּו ְְְֲֲֲִִֵַַָָָָֹאבל

ָטֹובֹותיו:

ÒeÏ˜�e‡Âואף אּפין מסב קדמֹוהי ּדלית ּתרּגם ¿¿¿ְְְִִִִֵֵַַַָָ

לפרׁש יתּכּון ׁשֹוחדא, לקּבלא ְְְֲִֵֵַַָָָָָלא

יאמר ,יתּבר ּבּבֹורא הּׁשלילּות מּׁשבחי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹׁשהּוא

לא ּכי פנים, ׁשּיּׂשא ּבענין הּׁשם ׁשאין ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּכתּוב

ותהּו ּומאפס נגּדֹו ּכאין והּכל וחי האדם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹיראּנּו

מאד ּוממֹון ׁשחד ׁשּיּקח ּבענין ולא לֹו, םנחׁשבּו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

הארץ: וׁשֹופטי ְְְִִֵֶָָָּכמלכים

ÔBÎp‰Âׁשּיאמר ÌÈ�Ùּבעיני ‡OÈ ‡Ï ¯L‡ ¿«»ְֵֶַַֹ¬∆…ƒ»»ƒ

קטּניהם, עם ּבריבם אדם ּבני ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָלגדֹולי

„ÁL ÁwÈ ‡ÏÂּכי ּדל, עם ּבריבם מעׁשיריהם ¿…ƒ«…«ְֲִִִִֵֵֶַָ

הּגדֹולים, מן ואלמנה יתֹום מׁשּפט עֹוׂשה ְְְְִִִֶַַַָָָהּוא

לֹו לתת ּגר ואֹוהב נפׁש, קֹובעיהם את ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָוקבע

הּוא והּנה האדם, צרכי ּכל והם וׂשמלה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָלחם

ורע: אֹוהב להם אין אׁשר הענּיים ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיפרנס

.ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a Ì˙ÈÈ‰ ÌÈ¯‚ Èk (ËÈ)מּום ƒ≈ƒ¡ƒ∆¿∆∆ƒ¿»ƒ
רׁש"י. לׁשֹון ,לחבר ּתאמר אל ְְִֶַַַַָָָֹׁשּב

(שמות הּמׁשּפטים ואּלה ּבסדר ּפרׁשּתי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּוכבר

כ): כב
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(àë)éäìà àeäå Eúläú àeä-úà Ezà äNò-øLà E ¬§¦¨«§−§´¡Ÿ¤®£¤¨¨´¦§À¤
éðéò eàø øLà älàä úàøBpä-úàå úìãbä:Eרמב"ן ©§Ÿ³Ÿ§¤©«¨ŸÆ¨¥½¤£¤¬¨−¥¤«

(áë)éúáà eãøé Lôð íéòáLaEîN äzòå äîéøöî E §¦§¦´¤½¤¨«§¬£Ÿ¤−¦§¨®§¨§©À̈¨«§Æ
éäìà ýåýé:áøì íéîMä éáëBëk E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ

àé(à)éäìà ýåýé úà záäàååéúwçå BzøîLî zøîLå E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨«©§¨´¦§©§À§ªŸ¨¯
:íéîiä-ìk åéúåöîe åéètLîeרמב"ן ¦§¨¨²¦§Ÿ−̈¨©¨¦«

(á)ék íBiä ízòãéå|øLàå eòãé-àì øLà íëéða-úà àì ¦«©§¤»©¼¦´´Ÿ¤§¥¤À£¤³Ÿ¨«§Æ©«£¤´
Bãé-úà Bìãb-úà íëéäìà ýåýé øñeî-úà eàø-àì«Ÿ¨½¤©−§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¤¨§¾¤¨Æ

:äéeèpä Bòøæe ä÷æçä©«£¨½̈§Ÿ−©§¨«
i"yx£ÌBi‰ ÌzÚ„ÈÂ∑לב ּתֹוכחּתיּתנּו ּולקּבל ּולהבין ‡˙ÌÎÈ�aŒ.לדעת ‡Ï Èk∑:לֹומר ׁשּיּוכלּו עכׁשו, מדּבר אני ƒ«¿∆«ְְְְִִֵֵַַַַָָƒ…∆¿≈∆ְְְֲִֵֶַַַָ

זה' ּבכל ראינּו ולא ידענּו לא רמב"ן.'אנּו ְְְִֶַָָָָֹֹ

(â)íéøöî CBúa äNò øLà åéNòî-úàå åéúúà-úàå§¤«ŸŸ¨Æ§¤©«£½̈£¤¬¨¨−§´¦§¨®¦
:Böøà-ìëìe íéøöî-Cìî äòøôì§©§¬Ÿ¤«¤¦§©−¦§¨©§«

(ã)éöä øLà Baëøìe åéñeñì íéøöî ìéçì äNò øLàåó ©«£¤´¨¨Á§¥̧¦§©¹¦§¨´§¦§À£¤̧¥¦¹
ýåýé íãaàéå íëéøçà íôãøa íäéðt-ìò óeñ-íé éî-úà¤¥³©Æ©§¥¤½§¨§¨−©«£¥¤®©§©§¥´§Ÿ̈½

:äfä íBiä ãòרמב"ן ©−©¬©¤«

(ä):äfä íB÷nä-ãò íëàa-ãò øaãna íëì äNò øLàå©«£¤¬¨¨²¨¤−©¦§¨®©«Ÿ£¤−©©¨¬©¤«

CnÚכא „·Úc C‰Ï‡ ‡e‰Â CzÁaL˙ ‡e‰À¿«¿»¿¡»»«¬«ƒ»
BÊÁ Èc ÔÈl‡‰ ‡˙�ÈÒÁ ˙ÈÂ ‡˙·¯·¯ ˙È»«¿¿»»¿»¬ƒ»»»ƒ≈ƒ¬

:CÈ�ÈÚ≈»

ÌÈ¯ˆÓÏכב C˙‰·‡ e˙Á� ÔLÙ� ÔÈÚ·La¿«¿ƒ«¿»¿»¬»»»¿ƒ¿»ƒ
:ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk C‰Ï‡ ÈÈ CÈeL ÔÚÎe¿««¿»¿»¡»»¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈

d¯ÓÈÓא ˙¯hÓ ¯h˙Â C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¿ƒ««¿«≈¿≈
:‡iÓBÈ Ïk È‰B„BwÙe È‰B�È„Â È‰BÓÈ˜e¿»ƒ¿ƒƒƒƒ»«»

Ï‡ב Èc ÔBÎÈ�a ˙È ‡Ï È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔeÚc˙Â¿ƒ¿»≈¬≈»»¿≈ƒ»
˙È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc ‡�ÙÏ‡ ˙È BÊÁ ‡Ï È„Â eÚ„È¿»¿ƒ»¬»À¿»»«¿»¡»¬»
:‡ÓÓ¯Ó dÚ¯„e ‡ÙÈwz d„È ˙È d˙e·¿̄≈»¿≈«ƒ»¿»≈¿»¿»

B‚aג „·Ú Èc È‰B„·BÚ ˙ÈÂ d˙Â˙‡ ˙ÈÂ¿»«¿»≈¿»»ƒƒ¬«¿
ÏÎÏe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ¿«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»

:dÚ¯‡«¿≈

d˙ÂÒeÒÏד ÌÈ¯ˆÓ ˙È¯MÓÏ „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿«ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»»≈
ÏÚ ÛeÒ„ ‡nÈ ÈÓ ˙È ÛÈh‡ Èc È‰BÎÈ˙¯ÏÂ¿ƒ¿ƒƒƒ«ƒ»≈«»¿«
„Ú ÈÈ Ôep„·B‡Â ÔBÎÈ¯˙a ÔB‰Ùc¯Óa ÔB‰Èt‡«≈¿ƒ¿»¿«¿≈¿»ƒ¿»«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ú„ה ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ‡¯a„Óa ÔBÎÏ „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿¿«¿¿»«≈≈«
:ÔÈ„‰ ‡¯˙‡«¿»»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(‡Î)הּואוטעם .אלהי והּוא תהּלת הּוא ְְְְֱִֶַַָֹ

אליו, ּתהּלת ּכל ׁשּתּתן ,תהּלת ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָיהיה

תּתן לא לאחר ּוכבֹודֹו ּתמיד ּתהּלל ְְְִִֵֵֵַַָֹאֹותֹו

והאדֹונים האלהים אל ולא לּפסילים, ְְְְֱֲִִִִִֶַָָָֹֹּותהּלתֹו

יאמר אֹו ˙‰E˙l,הּנזּכרים. ‡e‰אּתה ׁשּבֹו ְִִַַָֹ¿ƒ»¿ֶַָ

עּזמֹו תפארת ּכי ּכּלׁשֹון העּמים, ּכל על ְְְִִִִֶֶַַָָָָֻֻמהּלל

(ירמיה ּומעּזי עּזי ה' יח), פט (תהלים ִִָָָֻֻאּתה

יט): טז

,EÈ‰Ï‡ ‡e‰Âלֹו ׁשּתהיה עלי ׁשמֹו ׁשּיחד ¿¡…∆ְְִִֵֶֶֶֶָ

ּכׁשאר ולא לאלהים, ל יהיה והּוא ְְְְְְִִִֵֶָָֹֹלעם

אׁשר האלהים אלהי להם הּוא אׁשר ֱֱֲֲִֵֶֶֶָָָֹֹֻהאּמֹות

ּכי כה), יח (ויקרא ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו להם, ְְִִֵֶֶַַָָחלק

ּתּכיר ׁשּמהם והּנֹוראֹות, הּגדֹולֹות עּמ ְְְִִֵֶֶַַַָָָעׂשה

לטֹוב: עלי ּתמיד ועיניו ונחלתֹו חבלֹו אּתה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָּכי

.Bz¯ÓLÓ z¯ÓLÂ ׁשּתׁש(‡) אֹותֹו מרליראה ¿»«¿»ƒ¿«¿ְְְִִֶָֹ

ּבאהבה ׁשיצּוה אחר ּכי לפניו, ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָמחטֹוא

ּובמׁשּפטים ּבחּקים ויצּוה ּביראה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָֻיצּוה

אֹו Bz¯ÓLÓ,ּובמצוֹות. z¯ÓLÂמה ׁשּתׁשמר ְְִ¿»«¿»ƒ¿«¿ְִֶַֹ

וחֹונן הּגרים את ׁשֹומר ׁשהּוא ׁשֹומר, ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַּׁשהּׁשם

ואלמנה. יתֹום מׁשּפט ועֹוׂשה ואביֹונים ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָּדּלים

לׁשמר ג) ב (מ"א אחר ּבמקֹום ׁשּנאמר ְְְְֱִִֵֶֶַַַָֹּוכענין

ואמרּו ּבדרכיו, ללכת אלהי ה' מׁשמרת ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶָָָָֹאת

אּתה אף ורחּום חּנּון הּוא מה קלג:) ְַַַַַָ(שבת

וכו': ורחּום חּנּון ְֱֵַַהיה

BÚB¯Êe ‰˜ÊÁ‰ B„È ˙‡ BÏ„b ˙‡ (·)∆»¿∆»«¬»»¿
.‰ÈeËp‰להֹוציא אברהם רּבי אמר «¿»ְְִִַַַָָָ

ׁשעׂשה והּמֹופתים והאֹותֹות מּמצרים, ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָאתכם

הּמן. ּבדבר ּבּמדּבר, לכם עׂשה ואׁשר ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹלפרעה,

רק ידּבר לא עּתה ּכי ּבעיני, נכֹון ְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹואינּנּו

רצֹונֹו. לעֹוברי הּׁשם ּבֹו ייסר אׁשר ‡˙ּבּמּוסר ְְְֲִֵֵֵֶַַָ∆

,BÏ„bהתּפאר לאמר ּומתּגּדל מתרֹומם ׁשהיה »¿ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ

פסוק (שם יהיה למחר ה), ח (שמות ְְִֶַָָָעלי

לה' ּכי ּתדע למען (שם), פדת וׂשמּתי ְְְְִִֵַַַַַֻיט),

כט). ט (שם ‰ÊÁ˜‰,הארץ B„È ˙‡Âוׁשלחּתי ֶָָ¿∆»«¬»»ְְִַָ

את כ), ג (שם מצרים את והּכיתי ידי ְְִִִִִֵֶֶֶַָאת

ּוזרֹועֹו לא). יד (שם ה' עׂשה אׁשר הּגדלה ְְֲֶַַָָָָֹהּיד

היתה מאז והּצלה רּוח להם נתן ׁשּלא ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּנטּויה,

עד מּבּלע ידֹו הׁשיב ולא עליהם נטּויה ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹידֹו

ה), (פסוק ּבּמדּבר לכם עׂשה ואׁשר ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָׁשאּבדם.

והנחׁשים ּתבערה ואׁש ּבעגל אתכם נגף ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאׁשר

ּוגזרת הּׁשּטים ּומּגפת הּתאוה וקברֹות ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָהּׂשרפים

ּב עד ה' יד בהם ׁשהיתה אלהמרּגלים, ֹואם ְְְִֶֶֶַַַַָָָָ

להם. ׁשעׂשה ּבּפרענּות וקּצר הּזה, ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּמקֹום

למען הּמצוה, ּכל את ּוׁשמרּתם ּכן, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָואם

מצֹותיו, ׁשֹומרי מחּזקת החזקה ידֹו ּכי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָּתחזקּו,

מרעים: ּביד יחזיק ְְְֲִִֵַַֹולא

Ì„a‡ÈÂ 'Â‚Â ÛeÒ ÌÈ ÈÓ ˙‡ ÛÈˆ‰ ¯L‡ („)¬∆≈ƒ∆≈««¿«¿≈
.‰f‰ ÌBi‰ „Ú טעם‰' הבינֹותי לא «««∆ֲִִַַֹ

,"‰f‰ ÌBi‰ „Ú"אבּדן ּבּים הּמתים ּכל ּכי «««∆ְִִֵַַַָָָ

לסּוסיו חֹוזר ׁשהּוא ויּתכן אֹובדים. הם ְְְִִֵֵֵֶָָָעֹולם

הּדֹור ּבכל מּמצרים ורכב סּוס ׁשאּבד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָּולרכּבֹו,

אׁשר ּפרׁש וכל ורכב סּוס ּכל ּכי ְְֲִֶֶֶַָָָָההּוא,

והיתה כּלם, ואבדּו עּמֹו הֹוציא ְְְְְְִִִִַָָָָֻּבמצרים

ועּזּוז: וחיל וסּוס רכב ּבלא ׁשפלה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹממלכה

¯Ó‡Âּבניהם עֹוד קמּו ׁשּלא אברהם רּבי ¿»«ְְִֵֶֶַַָָָֹ

ּכי לֹומר רצֹונֹו ּכמֹוהם. להיֹות ְְְְִִֶַַָּתחּתם

זרעם, ּבמצרים ואּבד ּבּים הרֹודפים אּבד ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָהּׁשם

הרׁשיעּו הם ּכי ּוׁשאר, ׁשם להם נׁשאר ְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹולא

הּׁשם, ּגאּולי אחרי לרּדף מצרים מּכל ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָֹיֹותר

ּבּתֹורה: נזּכר לא זה ְֲִֶַַָָֹאבל
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(àë)éäìà àeäå Eúläú àeä-úà Ezà äNò-øLà E ¬§¦¨«§−§´¡Ÿ¤®£¤¨¨´¦§À¤
éðéò eàø øLà älàä úàøBpä-úàå úìãbä:Eרמב"ן ©§Ÿ³Ÿ§¤©«¨ŸÆ¨¥½¤£¤¬¨−¥¤«

(áë)éúáà eãøé Lôð íéòáLaEîN äzòå äîéøöî E §¦§¦´¤½¤¨«§¬£Ÿ¤−¦§¨®§¨§©À̈¨«§Æ
éäìà ýåýé:áøì íéîMä éáëBëk E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ

àé(à)éäìà ýåýé úà záäàååéúwçå BzøîLî zøîLå E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨«©§¨´¦§©§À§ªŸ¨¯
:íéîiä-ìk åéúåöîe åéètLîeרמב"ן ¦§¨¨²¦§Ÿ−̈¨©¨¦«

(á)ék íBiä ízòãéå|øLàå eòãé-àì øLà íëéða-úà àì ¦«©§¤»©¼¦´´Ÿ¤§¥¤À£¤³Ÿ¨«§Æ©«£¤´
Bãé-úà Bìãb-úà íëéäìà ýåýé øñeî-úà eàø-àì«Ÿ¨½¤©−§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¤¨§¾¤¨Æ

:äéeèpä Bòøæe ä÷æçä©«£¨½̈§Ÿ−©§¨«
i"yx£ÌBi‰ ÌzÚ„ÈÂ∑לב ּתֹוכחּתיּתנּו ּולקּבל ּולהבין ‡˙ÌÎÈ�aŒ.לדעת ‡Ï Èk∑:לֹומר ׁשּיּוכלּו עכׁשו, מדּבר אני ƒ«¿∆«ְְְְִִֵֵַַַַָָƒ…∆¿≈∆ְְְֲִֵֶַַַָ

זה' ּבכל ראינּו ולא ידענּו לא רמב"ן.'אנּו ְְְִֶַָָָָֹֹ

(â)íéøöî CBúa äNò øLà åéNòî-úàå åéúúà-úàå§¤«ŸŸ¨Æ§¤©«£½̈£¤¬¨¨−§´¦§¨®¦
:Böøà-ìëìe íéøöî-Cìî äòøôì§©§¬Ÿ¤«¤¦§©−¦§¨©§«

(ã)éöä øLà Baëøìe åéñeñì íéøöî ìéçì äNò øLàåó ©«£¤´¨¨Á§¥̧¦§©¹¦§¨´§¦§À£¤̧¥¦¹
ýåýé íãaàéå íëéøçà íôãøa íäéðt-ìò óeñ-íé éî-úà¤¥³©Æ©§¥¤½§¨§¨−©«£¥¤®©§©§¥´§Ÿ̈½

:äfä íBiä ãòרמב"ן ©−©¬©¤«

(ä):äfä íB÷nä-ãò íëàa-ãò øaãna íëì äNò øLàå©«£¤¬¨¨²¨¤−©¦§¨®©«Ÿ£¤−©©¨¬©¤«

CnÚכא „·Úc C‰Ï‡ ‡e‰Â CzÁaL˙ ‡e‰À¿«¿»¿¡»»«¬«ƒ»
BÊÁ Èc ÔÈl‡‰ ‡˙�ÈÒÁ ˙ÈÂ ‡˙·¯·¯ ˙È»«¿¿»»¿»¬ƒ»»»ƒ≈ƒ¬

:CÈ�ÈÚ≈»

ÌÈ¯ˆÓÏכב C˙‰·‡ e˙Á� ÔLÙ� ÔÈÚ·La¿«¿ƒ«¿»¿»¬»»»¿ƒ¿»ƒ
:ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk C‰Ï‡ ÈÈ CÈeL ÔÚÎe¿««¿»¿»¡»»¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈

d¯ÓÈÓא ˙¯hÓ ¯h˙Â C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¿ƒ««¿«≈¿≈
:‡iÓBÈ Ïk È‰B„BwÙe È‰B�È„Â È‰BÓÈ˜e¿»ƒ¿ƒƒƒƒ»«»

Ï‡ב Èc ÔBÎÈ�a ˙È ‡Ï È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔeÚc˙Â¿ƒ¿»≈¬≈»»¿≈ƒ»
˙È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc ‡�ÙÏ‡ ˙È BÊÁ ‡Ï È„Â eÚ„È¿»¿ƒ»¬»À¿»»«¿»¡»¬»
:‡ÓÓ¯Ó dÚ¯„e ‡ÙÈwz d„È ˙È d˙e·¿̄≈»¿≈«ƒ»¿»≈¿»¿»

B‚aג „·Ú Èc È‰B„·BÚ ˙ÈÂ d˙Â˙‡ ˙ÈÂ¿»«¿»≈¿»»ƒƒ¬«¿
ÏÎÏe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ¿«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»

:dÚ¯‡«¿≈

d˙ÂÒeÒÏד ÌÈ¯ˆÓ ˙È¯MÓÏ „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿«ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»»≈
ÏÚ ÛeÒ„ ‡nÈ ÈÓ ˙È ÛÈh‡ Èc È‰BÎÈ˙¯ÏÂ¿ƒ¿ƒƒƒ«ƒ»≈«»¿«
„Ú ÈÈ Ôep„·B‡Â ÔBÎÈ¯˙a ÔB‰Ùc¯Óa ÔB‰Èt‡«≈¿ƒ¿»¿«¿≈¿»ƒ¿»«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ú„ה ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ‡¯a„Óa ÔBÎÏ „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿¿«¿¿»«≈≈«
:ÔÈ„‰ ‡¯˙‡«¿»»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(‡Î)הּואוטעם .אלהי והּוא תהּלת הּוא ְְְְֱִֶַַָֹ

אליו, ּתהּלת ּכל ׁשּתּתן ,תהּלת ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָיהיה

תּתן לא לאחר ּוכבֹודֹו ּתמיד ּתהּלל ְְְִִֵֵֵַַָֹאֹותֹו

והאדֹונים האלהים אל ולא לּפסילים, ְְְְֱֲִִִִִֶַָָָֹֹּותהּלתֹו

יאמר אֹו ˙‰E˙l,הּנזּכרים. ‡e‰אּתה ׁשּבֹו ְִִַַָֹ¿ƒ»¿ֶַָ

עּזמֹו תפארת ּכי ּכּלׁשֹון העּמים, ּכל על ְְְִִִִֶֶַַָָָָֻֻמהּלל

(ירמיה ּומעּזי עּזי ה' יח), פט (תהלים ִִָָָֻֻאּתה

יט): טז

,EÈ‰Ï‡ ‡e‰Âלֹו ׁשּתהיה עלי ׁשמֹו ׁשּיחד ¿¡…∆ְְִִֵֶֶֶֶָ

ּכׁשאר ולא לאלהים, ל יהיה והּוא ְְְְְְִִִֵֶָָֹֹלעם

אׁשר האלהים אלהי להם הּוא אׁשר ֱֱֲֲִֵֶֶֶָָָֹֹֻהאּמֹות

ּכי כה), יח (ויקרא ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו להם, ְְִִֵֶֶַַָָחלק

ּתּכיר ׁשּמהם והּנֹוראֹות, הּגדֹולֹות עּמ ְְְִִֵֶֶַַַָָָעׂשה

לטֹוב: עלי ּתמיד ועיניו ונחלתֹו חבלֹו אּתה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָּכי

.Bz¯ÓLÓ z¯ÓLÂ ׁשּתׁש(‡) אֹותֹו מרליראה ¿»«¿»ƒ¿«¿ְְְִִֶָֹ

ּבאהבה ׁשיצּוה אחר ּכי לפניו, ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָמחטֹוא

ּובמׁשּפטים ּבחּקים ויצּוה ּביראה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָֻיצּוה

אֹו Bz¯ÓLÓ,ּובמצוֹות. z¯ÓLÂמה ׁשּתׁשמר ְְִ¿»«¿»ƒ¿«¿ְִֶַֹ

וחֹונן הּגרים את ׁשֹומר ׁשהּוא ׁשֹומר, ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַּׁשהּׁשם

ואלמנה. יתֹום מׁשּפט ועֹוׂשה ואביֹונים ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָּדּלים

לׁשמר ג) ב (מ"א אחר ּבמקֹום ׁשּנאמר ְְְְֱִִֵֶֶַַַָֹּוכענין

ואמרּו ּבדרכיו, ללכת אלהי ה' מׁשמרת ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶָָָָֹאת

אּתה אף ורחּום חּנּון הּוא מה קלג:) ְַַַַַָ(שבת

וכו': ורחּום חּנּון ְֱֵַַהיה

BÚB¯Êe ‰˜ÊÁ‰ B„È ˙‡ BÏ„b ˙‡ (·)∆»¿∆»«¬»»¿
.‰ÈeËp‰להֹוציא אברהם רּבי אמר «¿»ְְִִַַַָָָ

ׁשעׂשה והּמֹופתים והאֹותֹות מּמצרים, ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָאתכם

הּמן. ּבדבר ּבּמדּבר, לכם עׂשה ואׁשר ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹלפרעה,

רק ידּבר לא עּתה ּכי ּבעיני, נכֹון ְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹואינּנּו

רצֹונֹו. לעֹוברי הּׁשם ּבֹו ייסר אׁשר ‡˙ּבּמּוסר ְְְֲִֵֵֵֶַַָ∆

,BÏ„bהתּפאר לאמר ּומתּגּדל מתרֹומם ׁשהיה »¿ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ

פסוק (שם יהיה למחר ה), ח (שמות ְְִֶַָָָעלי

לה' ּכי ּתדע למען (שם), פדת וׂשמּתי ְְְְִִֵַַַַַֻיט),

כט). ט (שם ‰ÊÁ˜‰,הארץ B„È ˙‡Âוׁשלחּתי ֶָָ¿∆»«¬»»ְְִַָ

את כ), ג (שם מצרים את והּכיתי ידי ְְִִִִִֵֶֶֶַָאת

ּוזרֹועֹו לא). יד (שם ה' עׂשה אׁשר הּגדלה ְְֲֶַַָָָָֹהּיד

היתה מאז והּצלה רּוח להם נתן ׁשּלא ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּנטּויה,

עד מּבּלע ידֹו הׁשיב ולא עליהם נטּויה ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹידֹו

ה), (פסוק ּבּמדּבר לכם עׂשה ואׁשר ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָׁשאּבדם.

והנחׁשים ּתבערה ואׁש ּבעגל אתכם נגף ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאׁשר

ּוגזרת הּׁשּטים ּומּגפת הּתאוה וקברֹות ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָהּׂשרפים

ּב עד ה' יד בהם ׁשהיתה אלהמרּגלים, ֹואם ְְְִֶֶֶַַַַָָָָ

להם. ׁשעׂשה ּבּפרענּות וקּצר הּזה, ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּמקֹום

למען הּמצוה, ּכל את ּוׁשמרּתם ּכן, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָואם

מצֹותיו, ׁשֹומרי מחּזקת החזקה ידֹו ּכי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָּתחזקּו,

מרעים: ּביד יחזיק ְְְֲִִֵַַֹולא

Ì„a‡ÈÂ 'Â‚Â ÛeÒ ÌÈ ÈÓ ˙‡ ÛÈˆ‰ ¯L‡ („)¬∆≈ƒ∆≈««¿«¿≈
.‰f‰ ÌBi‰ „Ú טעם‰' הבינֹותי לא «««∆ֲִִַַֹ

,"‰f‰ ÌBi‰ „Ú"אבּדן ּבּים הּמתים ּכל ּכי «««∆ְִִֵַַַָָָ

לסּוסיו חֹוזר ׁשהּוא ויּתכן אֹובדים. הם ְְְִִֵֵֵֶָָָעֹולם

הּדֹור ּבכל מּמצרים ורכב סּוס ׁשאּבד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָּולרכּבֹו,

אׁשר ּפרׁש וכל ורכב סּוס ּכל ּכי ְְֲִֶֶֶַָָָָההּוא,

והיתה כּלם, ואבדּו עּמֹו הֹוציא ְְְְְְִִִִַָָָָֻּבמצרים

ועּזּוז: וחיל וסּוס רכב ּבלא ׁשפלה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹממלכה

¯Ó‡Âּבניהם עֹוד קמּו ׁשּלא אברהם רּבי ¿»«ְְִֵֶֶַַָָָֹ

ּכי לֹומר רצֹונֹו ּכמֹוהם. להיֹות ְְְְִִֶַַָּתחּתם

זרעם, ּבמצרים ואּבד ּבּים הרֹודפים אּבד ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָהּׁשם

הרׁשיעּו הם ּכי ּוׁשאר, ׁשם להם נׁשאר ְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹולא

הּׁשם, ּגאּולי אחרי לרּדף מצרים מּכל ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָֹיֹותר

ּבּתֹורה: נזּכר לא זה ְֲִֶַַָָֹאבל



awrמד zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k iyiy meil inei xeriy

(å)øLà ïáeàø-ïa áàéìà éða íøéáàìå ïúãì äNò øLàå©«£¤̧¨¹̈§¨¨´§©«£¦À̈§¥´¡¦¨»¤§¥¼£¤̧
-úàå íäéza-úàå íòìázå äét-úà õøàä äúöẗ«§¨³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§¨¥¬§¤¨«¥¤−§¤
-ìk áø÷a íäéìâøa øLà íe÷éä-ìk úàå íäéìäà̈«¢¥¤®§¥³¨©§Æ£¤´§©§¥¤½§¤−¤¨

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈŒÏk ·¯˜a∑.יהּודה רּבי ּדברי אּלּו ּובֹולעּתֹו, מּתחּתיו נבקעת הארץ ּבֹורח, מהם אחד ׁשהיה מקֹום ּכל ¿∆∆»ƒ¿»≈ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

נאמר ּכבר 'והלא נחמיה: רּבי לֹו טז)אמר מקּים(במדבר אני 'ּומה לֹו: אמר ּפּיֹותיה'? ולא ּפיה", את הארץ "וּתפּתח : ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
מדרֹון הארץ ׁשּנעׂשית לֹו: אמר ּכלֿיׂשראל"'? עד"ּבקרב ּובא מתּגלּגל היה מהם, אחד ׁשהיה מקֹום וכל ,ּכמׁשּפ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

הּבקיעה Ì‰ÈÏ‚¯a.מקֹום ¯L‡ Ìe˜È‰ Ïk ˙‡Â∑רגליו על ׁשּמעמידֹו אדם, ׁשל ממֹונֹו רמב"ן.זה ְְִַָ¿≈»«¿¬∆¿«¿≈∆ְֲִֶֶֶַַַָָָָ

(æ)øLà ìãbä ýåýé äNòî-ìk úà úàøä íëéðéò ék¦³¥«¥¤Æ¨«Ÿ½Ÿ¥²¨©«£¥¬§Ÿ̈−©¨®Ÿ£¤−
:äNò̈¨«

i"yx£˙‡¯‰ ÌÎÈ�ÈÚ Èk∑עּמכם אם ּכי וגֹו'", ידעּו לא אׁשר ּבניכם את לא "ּכי למעלה: האמּור הּמקרא על מּוסב ƒ≈≈∆»……ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
וגֹו' הראת "עיניכם ."אׁשר ְֲֵֵֶֶָֹֹ

(ç)íBiä Eeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà ízøîLe§©§¤Æ¤¨©¦§½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
ízà øLà õøàä-úà ízLøéå íúàáe e÷æçz ïòîì§©´©¤«¤§À¨¤Æ¦¦§¤´¤¨½̈¤£¤¬©¤²

:dzLøì änL íéøáò«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«

(è)ýåýé òaLð øLà äîãàä-ìò íéîé eëéøàz ïòîìe§©̧©©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤Á¦§©̧§Ÿ̈¯
ñ :Láãe áìç úáæ õøà íòøæìe íäì úúì íëéúáàì©«£«Ÿ¥¤²¨¥¬¨¤−§©§¨®¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

ß a`Îmgpn a"k iyiy mei ß

(é)õøàë àì dzLøì änL-àá äzà øLà õøàä ék¦´¨À̈¤£¤̧©¨³¨¨̧¨Æ§¦§½̈´Ÿ§¤³¤
Eòøæ-úà òøæz øLà íMî íúàöé øLà àåä íéøöî¦§©¸¦Æ¦½£¤¬§¨¤−¦¨®£¤³¦§©Æ¤©§£½

:÷øiä ïâk Eìâøá úé÷Läå§¦§¦¬¨§©§§−§©¬©¨¨«
i"yx£‡Â‰ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Î ‡Ï∑:אֹומרים ׁשהיּו מּמצרים, ּביציאתם ליׂשראל זֹו הבטחה ונאמרה הימּנה, טֹובה אּלא …¿∆∆ƒ¿«ƒƒְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

ּכזֹו'. ויפה טֹובה ארץ אל נבא לא אּלא(ספרי)'ׁשּמא היא, מצרים כארץ 'לא להם: אמר וכ מדּבר, הּכתּוב ּבגנּותּה יכל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
לֹומר: ּתלמּוד הימּנה'? יג)רעה ּבנֹו,(במדבר למצרים צען ּבנה וחם ּבנאן, אחד אדם וגֹו'", נבנתה ׁשנים ׁשבע "וחברֹון ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

הּכעּור את ּבֹונה ּכ ואחר הּנאה את ּבֹונה אדם ארץ ּדר לכנען, הּגרּוע)וחברֹון אחרים: ׁשּפ(ספרים הּוא, ראׁשֹון, ׁשל סלּתֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשּנאמר הארצֹות, מּכל מׁשּבחת ּומצרים מּצען, יפה ׁשחברֹון למדּת הא קֹודם. החביב מקֹום ּובכל ּבּׁשני, (בראשיתנֹותן ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

וצעיג) מצרים", ּכארץ ה' "ּכגן אֹומר: הּוא ׁשּכן מלכּות, מקֹום ׁשהיתה היא, מצרים ׁשבח ל)ן ּבצען(ישעיה היּו "ּכי : ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
ּובכתּוּבֹות מּצען. יפה היא כן ּפי על ואף מתים, לקבּורת הקצּוה לכ יׂשראל, ארץ ׁשל ּפסלּתּה וחברֹון קיב)ׂשריו", (דף ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ׁשּמבּנה אּלא הּגדֹול? לבנֹו ּכ ואחר הּקטן, לבנֹו ּבית ּבֹונה אדם אפׁשר אחר: ּבענין ּבצעןּדרׁשּו מּׁשבעה אחד .על ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻ
ÌMÓ Ì˙‡ˆÈ ¯L‡∑רעמסס ארץ ׁשּנאמראפּלּו מצרים, ארץ ּבמיטב והיא ּבּה, יׁשבּתם מז)אׁשר "ּבמיטב(בראשית : ¬∆¿»∆ƒ»ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ

יׂשראל ּכארץ אינּה היא אף וגֹו'", ·¯‚EÏ.הארץ ˙È˜L‰Â∑:מּנילּוס מים להביא צריכה היתה מצרים ארץ ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ¿ƒ¿ƒ»¿«¿¿ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָ

a¯ו ·‡ÈÏ‡ È�a Ì¯È·‡ÏÂ Ô˙„Ï „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿»»¿«¬ƒ»¿≈¡ƒ»«
Ôe�˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ù Èc Ô·e‡¿̄≈ƒ¿»««¿»»«¿»»¿
Ïk ˙ÈÂ ÔB‰È�kLÓ ˙ÈÂ ÔB‰Èza L�‡ ˙ÈÂ¿»¡«»≈¿»«¿¿≈¿»»

:Ï‡¯NÈ Ïk B‚a ÔB‰nÚ Èc ‡Óe˜È¿»ƒƒ¿¿»ƒ¿»≈

¯a‡ז ÈÈ„ ‡„·BÚ Ïk ˙È Ô‡ÊÁ ÔBÎÈ�ÈÚ È¯‡¬≈≈≈¬»»»»»»«¿»«»
:„·Ú Ècƒ¬»

C„wÙÓח ‡�‡ Èc ‡z„˜Ùz (Ïk) ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»»«¿∆¿»ƒ¬»¿«¿»
Ôe˙¯È˙Â ÔeÏÚ˙Â ÔeÙ˜˙˙c ÏÈ„a ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿ƒ¿ƒ¿¿¿≈¬¿≈¿
:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ«»¿ƒ«»¿≈¿«

˜ÌÈiט Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯B˙c ÏÈ„·e¿ƒ¿¿ƒ««¿»ƒ«ƒ
‡Ú¯‡ ÔB‰È�·ÏÂ ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»«¿¿ƒ«¿¿ƒ¿≈«¿»

:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú»¿»¬«¿»

Ï‡י d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡ È¯‡¬≈«¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«»
Èc ÔnzÓ Ôez˜Ù� Èc ‡È‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Î¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒƒ¿«¿ƒ«»ƒ

Ú¯Ê˙‡˙�‚k CÏ‚¯a dÏ ˙˜LÓe CÚ¯Ê ˙È ƒ¿«»«¿»«¿««¿«¿»¿ƒ¿»
:‡˜¯È«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(Â)ולאוהזּכיר ולאבירם. לדתן עׂשה ואׁשר ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹ

ה' מּלפני אׁש ׁשּיצאה ועדתֹו קרח ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹהזּכיר

להקטיר הּקרב זר איׁש ּכי ּבעבּור אֹותם, ְְֲִִִֵַַַַַָָָֹוּתאכל

ּולעֹולם ה), יז (במדבר הּתֹורה מּלאוי ְְִֵֶַַָָֹקטרתהּוא

לעּזּיהּו ּגם קרה ּכאׁשר לדֹורֹות נענׁש ְְֱֲִֶֶַַַָָָֻהּוא

הּמדּבר: ּבאֹותֹות מנאֹו לא ּכן על יט), כו ְְְִֵַַָָֹ(דהי"ב

awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k iyiy meil inei xeriy

הּנמּו מן המים מעלה ואּתה הּגבּה, ולא ׁשֹותה והּנמּו ולעמל, ,מּׁשנת לנדד אּתה וצרי ּולהׁשקֹותּה, ,"ּברגל"ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
וׁשאינֹו ּגלּוי וגבּה, נמּו מׁשקה הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ,מּטת על יׁשן אּתה מים", ּתׁשּתה הּׁשמים "למטר זֹו: אבל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹלּגבּה,

ּכאחת ‰i¯˜.ּגלּוי Ô‚k∑ּובכתף ּברגל אֹותֹו ּומׁשקין ּבגׁשמים, לֹו ּדי .ׁשאין ְַַָ¿««»»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr fk zxaeg zeniyx .14 'nr fh .30 'nr e zegiy ihewl)

מים ּתׁשּתה הּׁשמים למטר . . היא מצרים ּכארץ לא . . י־יא)הארץ אתּב(יא, ּומׁשקה עֹולה והּנילּוס ּגׁשם, יֹורד לא מצרים ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

ואכן, חיל. לעׂשֹות ּכח לָך הּנֹותן הּוא ׁשהקב"ה לׁשּכח עלּולים ה', ּבעזרת צרְך ׁשּיׁש מרּגיׁשים לא ּבׂשר ׁשּבעיני ּומּכיון ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹהּׂשדֹות.

יאֹורי לי יׁש ּכי לעליֹונים, צריְך איני אמר מצרים מלְך שם)ּפרעה וברש"י ג כט, מצרים,(יחזקאל ׁשל זרה העבֹודה הּנילּוס היה ולכן . ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

רז"ל יג)ּכמאמר ז, וארא טוב לקח הרי(מדרש זאת, לעּמת יׂשראל, ּבארץ אלקה. הּוא וּדאי . . ּוכרמינּו ׂשדֹותינּו מׁשקה וזה הֹואיל ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ

ׁשמים. ּבחסדי ּתלּוי הּוא ׁשהרי רב ׁשפע לֹו ּכׁשּיׁש ּגם ה' על יׁשּכח לא לגׁשם ׁשּזקּוק ּומי מים, ּתׁשּתה הּׁשמים רמב"ןלמטר ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

(àé)íéøä õøà dzLøì änL íéøáò ízà øLà õøàäå§¨À̈¤£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¬¨̧¨Æ§¦§½̈¤¬¤¨¦−
:íén-äzLz íéîMä øèîì úò÷áe§¨®Ÿ¦§©¬©¨©−¦¦§¤¨«¦

i"yx£˙Ú˜·e ÌÈ¯‰ ı¯‡∑,מּמּנּו ּכֹור ּבבית ההר, אבל ּכּור, זֹורע אּתה כּור ּבבית ׁשהּמיׁשֹור הּמיׁשֹור, מן ההר מׁשּבח ∆∆»ƒ¿»…ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ
ּבראׁשֹו ואחד ׁשּפּועיו, מארּבע ארּבע ּכֹורין: מיׁשֹור∑Ú˜·e˙.חמׁשת .הן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ¿»…ִֵ

(áé)éäìà ýåýé-øLà õøàýåýé éðéò ãéîz dúà Løc E ¤¾¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´Ÿ¨®¨¦À¥¥̧§Ÿ̈³
éäìàñ :äðL úéøçà ãòå äðMä úéLøî da E ¡Ÿ¤̧Æ½̈¥«¥¦Æ©¨½̈§©−©«£¦¬¨¨«

i"yx£d˙‡ L¯c EÈ‰Ï‡ '‰Œ¯L‡∑ׁשּנאמר ּדֹורׁש, הּוא הארצֹות ּכל לח)והלא לאֿאיׁש"?(איוב עלֿארץ "להמטיר : ¬∆¡…∆…≈…»ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
א ּדֹורׁש ׁשּדֹורׁשּה, ּדריׁשה אֹותּה ידי ועל אֹותּה, אּלא ּדֹורׁש אינֹו ּכביכל עּמּהאּלא הארצֹות ּכל ‰'.ת È�ÈÚ „ÈÓz ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹ»ƒ≈≈

da EÈ‰Ï‡∑ּבה ּולחּדׁש צריכה, היא מה עּתיםלראֹות הּׁשנה"ּגזרֹות: ּב"ראׁש ּכדאיתא וכּו', לרעה ועּתים לטֹובה ¡…∆»ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹ
‰M�‰.(יז) ˙ÈL¯Ó∑(ח ּבסֹופּה(שם יהא מה נּדֹון הּׁשנה .מראׁש ≈≈ƒ«»»ְְִֵֵַַָָָֹ

(âé)äeöî éëðà øLà éúåöî-ìà eòîLz òîL-íà äéäå§¨À̈¦¨³Ÿ©¦§§Æ¤¦§Ÿ©½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬
-ìëa Bãáòìe íëéäìà ýåýé-úà äáäàì íBiä íëúà¤§¤−©®§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ§¨§½§¨

:íëLôð-ìëáe íëááì§©§¤−§¨©§§¤«
i"yx£ÚÓLŒÌ‡ ‰È‰Â∑"למטר" למעלה: האמּור על מּוסב מים"והיה" ּתׁשּתה eÚÓLz.הּׁשמים ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â∑ ¿»»ƒ»…«ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָ¿»»ƒ»…«ƒ¿¿

מו) ּבּיׁשן,(סוכה ּתׁשמע וכןאם ּבחדׁש, ח)ּתׁשמע ּכּלּה,(דברים ׁשּתׁשּכח סֹופ לׁשּכח, התחלּת אם ּתׁשּכח", ׁשכח אם "והיה : ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

‡¯Úיא d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡Â¿«¿»ƒ«»¿ƒ«»¿≈¿«¬«
:‡iÓ ÈzLz ‡iÓL ¯ËÓÏ ÔÚ˜·e ÔÈ¯eËƒƒ¿»ƒ¿«¿«»ƒ¿≈«»

ÈÈיב È�ÈÚ ‡¯È„z d˙È Ú·z C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡«¿»«¿»¡»»»«»«¿ƒ»≈≈¿»
‡ÙBÒ „ÚÂ ‡zLc ‡LÈ¯Ó da C‰Ï‡¡»»«≈≈»¿«»¿«»

:‡zL„¿«»

‡�‡יג Èc È„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ«»»¿«¿¿ƒ«ƒ¬»
ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ¿«≈»¿»≈¿ƒ¿«»¿»
ÏÎ·e ÔBÎaÏ ÏÎa È‰BÓ„˜ ÁÏÙÓÏe ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿«√»ƒ¿»ƒ¿¿»

:ÔBÎLÙ�«¿¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.‡È‰ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Î ‡Ï (È)טֹובה אּלא …¿∆∆ƒ¿«ƒƒֶָָ

ליׂשראל זֹו הבטחה ונאמרה ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָהימּנה,

לא ׁשּמא אֹומרים ׁשהיּו מּמצרים ְְִִִִִִֶֶַָָָָֹּביציאתם

ּבגנּותּה יכֹול ּכזאת. ויפה טֹובה ארץ אל ְְִֶֶֶָָָָָָָֹנבֹוא

להם, אמר וכ מדּבר ÌÈ¯ˆÓהּכתּוב ı¯‡Î ‡Ï ְְֵֶַַַָָָָ…¿∆∆ƒ¿«ƒ

‡È‰ר וחברֹוןאּלא לֹומר ּתלמּוד הימּנה, עה ƒְְְֵֶֶֶַַָָָָ

אחד אדם כב), יג (במדבר נבנתה ׁשנים ְְִִֶֶַָָָָָׁשבע

ואחר הּנאה את ּבֹונה אדם ארץ ּדר ְְֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבנאן,

(עקב מּספרי רׁש"י לׁשֹון וכו', הּגרּוע את ְִִִִֶַַַָָָּכ

ּבמּסכת ּבגמרא ּׁשּדרׁשּו מה הביא ועֹוד ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָיא).

ּבֹונה אדם אפׁשר אחר, ּבענין (קיב.) ְְְְִֵֶֶַַָָָֻּכתּבֹות

אּלא ּגדֹול, לבנֹו ּכ ואחר קטן לבנֹו ְְְִִִֶַַַָָָָָּבית

ּבצֹוען: מּׁשבעה אחד ְְְִִֶֶֶַָָׁשּמבּונה

BËeLÙe,נאמר האזהרֹות ּבדר מקרא ׁשל ¿ְְְֱִֶֶֶֶַַָָָ

הּמצוה ּכל את ּוׁשמרּתם להם ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָׁשאמר

מטר יּתן ה' ּכי ּודבׁש חלב זבת ארץ ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָוירׁשּתם

ּדעּו אבל יבּולה, ּתּתן והארץ ּבעּתֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָארצכם

אֹותּה להׁשקֹות מצרים ּכארץ ׁשאינּה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָלכם

הּירק, ּכגן האגּמים ּומן היאֹורים מן ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָּברגל

הּׁשמים למטר ּובקעֹות הרים ארץ היא ְְִִִִֶֶַַַַָָָרק

ׁשּידרׁש ּוצריכה אחר, בענין לא מים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹּתׁשּתה

צמאה ארץ היא ּכי ּבמטר, ּתמיד אֹותּה ְְִִִֵֶֶָָָָָה'

על ּתעברּו ואם הּׁשנה, ּכל מטר ּוצריכה ְְְְִִַַַַָָָָָָֹמאד

הּנה רצֹון, ּבגׁשמי אֹותּה ידרׁש ולא ה' ְְְְְִִִֵֵָָֹרצֹון

ולא תצמיח ולא תּזרע לא מאד רעה ְְְְִִִַַַָָָֹֹֹֹהיא

ּבהריה: עׂשב ּכל בּה ְֲֵֶֶֶַָָָָיעלה

¯ÊÁÈÂלהלן) הּׁשנּיה ּבּפרׁשה זה ּכל ויפרׁש ¿«¬…ְִִֵֶַַָָָָָָ

ּתׁשמעּו ׁשמע אם ּכי יגֿיז), ְְִִִַָֹפסוקים

יֹורה ּבעּתֹו ארצכם מטר ונתּתי מצֹותי ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָאל

את ועצר תׁשמעּו לא ואם ּתמיד, ְְְְְִִִֶַַָָֹּומלקֹוׁש

הארץ מעל ּברעב מהרה ואבדּתם וגו' ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשמים

מטר: ּבלא ּבה לחיֹות תּוכלּו ׁשּלא ְְְִֶַָָָָֹֹהּטֹובה,

‰p‰Â,עֹולם ׁשל ּבמנהגֹו ּתזהיר הּזֹו הּפרׁשה ¿ƒ≈ְְְִִֶַַַָָָָָ

ׁשהּכל ּפי על אף ּכי נלמד ְִִִִֶֶַַַַָֹּומּמּנה

יֹוׁשבי להאביד יתּבר ה' ּבעיני ונקל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָּברׁשּותֹו

אבל ויאֹוריהם, נהרֹותם ּולהֹוביׁש מצרים ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָארץ

יֹותר ּתאבד ּכנען ּבּהארץ יּתן ׁשּלא מהרה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

ּותפּלה זכּות צרי החֹולה עּזֹו. ְְְִִִֶַָָֻמטרֹות

ּבא ׁשּלא הּבריא מן יֹותר הּׁשם ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשירּפאהּו

ּומאיר ּובעׁשיר ּבעני הּמּדה וכ החלי, ְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹעליו

ה': ׁשניהם ְֵֵֵֶעיני

È�tÓe(יב (פסוק ‡EÈ‰Ïׁשאמר '‰ ¯L‡ ı¯‡ ƒ¿≈ֶַָ∆∆¬∆¡…∆

.d˙‡ L¯cולמטר ׁשּיאמר וראּוי …≈…»ְְְִֶַַָֹ

ידרׁש אלהי ה' ּכאׁשר מים ּתׁשּתה ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָֹהּׁשמים

יב) עקב (ספרי רּבֹותינּו מדרׁש יהיה ְְִִֵֶַַָאֹותּה,



מה awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k iyiy meil inei xeriy

הּנמּו מן המים מעלה ואּתה הּגבּה, ולא ׁשֹותה והּנמּו ולעמל, ,מּׁשנת לנדד אּתה וצרי ּולהׁשקֹותּה, ,"ּברגל"ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
וׁשאינֹו ּגלּוי וגבּה, נמּו מׁשקה הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ,מּטת על יׁשן אּתה מים", ּתׁשּתה הּׁשמים "למטר זֹו: אבל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹלּגבּה,

ּכאחת ‰i¯˜.ּגלּוי Ô‚k∑ּובכתף ּברגל אֹותֹו ּומׁשקין ּבגׁשמים, לֹו ּדי .ׁשאין ְַַָ¿««»»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr fk zxaeg zeniyx .14 'nr fh .30 'nr e zegiy ihewl)

מים ּתׁשּתה הּׁשמים למטר . . היא מצרים ּכארץ לא . . י־יא)הארץ אתּב(יא, ּומׁשקה עֹולה והּנילּוס ּגׁשם, יֹורד לא מצרים ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

ואכן, חיל. לעׂשֹות ּכח לָך הּנֹותן הּוא ׁשהקב"ה לׁשּכח עלּולים ה', ּבעזרת צרְך ׁשּיׁש מרּגיׁשים לא ּבׂשר ׁשּבעיני ּומּכיון ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹהּׂשדֹות.

יאֹורי לי יׁש ּכי לעליֹונים, צריְך איני אמר מצרים מלְך שם)ּפרעה וברש"י ג כט, מצרים,(יחזקאל ׁשל זרה העבֹודה הּנילּוס היה ולכן . ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

רז"ל יג)ּכמאמר ז, וארא טוב לקח הרי(מדרש זאת, לעּמת יׂשראל, ּבארץ אלקה. הּוא וּדאי . . ּוכרמינּו ׂשדֹותינּו מׁשקה וזה הֹואיל ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ

ׁשמים. ּבחסדי ּתלּוי הּוא ׁשהרי רב ׁשפע לֹו ּכׁשּיׁש ּגם ה' על יׁשּכח לא לגׁשם ׁשּזקּוק ּומי מים, ּתׁשּתה הּׁשמים רמב"ןלמטר ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

(àé)íéøä õøà dzLøì änL íéøáò ízà øLà õøàäå§¨À̈¤£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¬¨̧¨Æ§¦§½̈¤¬¤¨¦−
:íén-äzLz íéîMä øèîì úò÷áe§¨®Ÿ¦§©¬©¨©−¦¦§¤¨«¦

i"yx£˙Ú˜·e ÌÈ¯‰ ı¯‡∑,מּמּנּו ּכֹור ּבבית ההר, אבל ּכּור, זֹורע אּתה כּור ּבבית ׁשהּמיׁשֹור הּמיׁשֹור, מן ההר מׁשּבח ∆∆»ƒ¿»…ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ
ּבראׁשֹו ואחד ׁשּפּועיו, מארּבע ארּבע ּכֹורין: מיׁשֹור∑Ú˜·e˙.חמׁשת .הן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ¿»…ִֵ

(áé)éäìà ýåýé-øLà õøàýåýé éðéò ãéîz dúà Løc E ¤¾¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´Ÿ¨®¨¦À¥¥̧§Ÿ̈³
éäìàñ :äðL úéøçà ãòå äðMä úéLøî da E ¡Ÿ¤̧Æ½̈¥«¥¦Æ©¨½̈§©−©«£¦¬¨¨«

i"yx£d˙‡ L¯c EÈ‰Ï‡ '‰Œ¯L‡∑ׁשּנאמר ּדֹורׁש, הּוא הארצֹות ּכל לח)והלא לאֿאיׁש"?(איוב עלֿארץ "להמטיר : ¬∆¡…∆…≈…»ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
א ּדֹורׁש ׁשּדֹורׁשּה, ּדריׁשה אֹותּה ידי ועל אֹותּה, אּלא ּדֹורׁש אינֹו ּכביכל עּמּהאּלא הארצֹות ּכל ‰'.ת È�ÈÚ „ÈÓz ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹ»ƒ≈≈

da EÈ‰Ï‡∑ּבה ּולחּדׁש צריכה, היא מה עּתיםלראֹות הּׁשנה"ּגזרֹות: ּב"ראׁש ּכדאיתא וכּו', לרעה ועּתים לטֹובה ¡…∆»ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹ
‰M�‰.(יז) ˙ÈL¯Ó∑(ח ּבסֹופּה(שם יהא מה נּדֹון הּׁשנה .מראׁש ≈≈ƒ«»»ְְִֵֵַַָָָֹ

(âé)äeöî éëðà øLà éúåöî-ìà eòîLz òîL-íà äéäå§¨À̈¦¨³Ÿ©¦§§Æ¤¦§Ÿ©½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬
-ìëa Bãáòìe íëéäìà ýåýé-úà äáäàì íBiä íëúà¤§¤−©®§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ§¨§½§¨

:íëLôð-ìëáe íëááì§©§¤−§¨©§§¤«
i"yx£ÚÓLŒÌ‡ ‰È‰Â∑"למטר" למעלה: האמּור על מּוסב מים"והיה" ּתׁשּתה eÚÓLz.הּׁשמים ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â∑ ¿»»ƒ»…«ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָ¿»»ƒ»…«ƒ¿¿

מו) ּבּיׁשן,(סוכה ּתׁשמע וכןאם ּבחדׁש, ח)ּתׁשמע ּכּלּה,(דברים ׁשּתׁשּכח סֹופ לׁשּכח, התחלּת אם ּתׁשּכח", ׁשכח אם "והיה : ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

‡¯Úיא d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡Â¿«¿»ƒ«»¿ƒ«»¿≈¿«¬«
:‡iÓ ÈzLz ‡iÓL ¯ËÓÏ ÔÚ˜·e ÔÈ¯eËƒƒ¿»ƒ¿«¿«»ƒ¿≈«»

ÈÈיב È�ÈÚ ‡¯È„z d˙È Ú·z C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡«¿»«¿»¡»»»«»«¿ƒ»≈≈¿»
‡ÙBÒ „ÚÂ ‡zLc ‡LÈ¯Ó da C‰Ï‡¡»»«≈≈»¿«»¿«»

:‡zL„¿«»

‡�‡יג Èc È„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ«»»¿«¿¿ƒ«ƒ¬»
ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ¿«≈»¿»≈¿ƒ¿«»¿»
ÏÎ·e ÔBÎaÏ ÏÎa È‰BÓ„˜ ÁÏÙÓÏe ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿«√»ƒ¿»ƒ¿¿»

:ÔBÎLÙ�«¿¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.‡È‰ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Î ‡Ï (È)טֹובה אּלא …¿∆∆ƒ¿«ƒƒֶָָ

ליׂשראל זֹו הבטחה ונאמרה ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָהימּנה,

לא ׁשּמא אֹומרים ׁשהיּו מּמצרים ְְִִִִִִֶֶַָָָָֹּביציאתם

ּבגנּותּה יכֹול ּכזאת. ויפה טֹובה ארץ אל ְְִֶֶֶָָָָָָָֹנבֹוא

להם, אמר וכ מדּבר ÌÈ¯ˆÓהּכתּוב ı¯‡Î ‡Ï ְְֵֶַַַָָָָ…¿∆∆ƒ¿«ƒ

‡È‰ר וחברֹוןאּלא לֹומר ּתלמּוד הימּנה, עה ƒְְְֵֶֶֶַַָָָָ

אחד אדם כב), יג (במדבר נבנתה ׁשנים ְְִִֶֶַָָָָָׁשבע

ואחר הּנאה את ּבֹונה אדם ארץ ּדר ְְֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבנאן,

(עקב מּספרי רׁש"י לׁשֹון וכו', הּגרּוע את ְִִִִֶַַַָָָּכ

ּבמּסכת ּבגמרא ּׁשּדרׁשּו מה הביא ועֹוד ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָיא).

ּבֹונה אדם אפׁשר אחר, ּבענין (קיב.) ְְְְִֵֶֶַַָָָֻּכתּבֹות

אּלא ּגדֹול, לבנֹו ּכ ואחר קטן לבנֹו ְְְִִִֶַַַָָָָָּבית

ּבצֹוען: מּׁשבעה אחד ְְְִִֶֶֶַָָׁשּמבּונה

BËeLÙe,נאמר האזהרֹות ּבדר מקרא ׁשל ¿ְְְֱִֶֶֶֶַַָָָ

הּמצוה ּכל את ּוׁשמרּתם להם ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָׁשאמר

מטר יּתן ה' ּכי ּודבׁש חלב זבת ארץ ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָוירׁשּתם

ּדעּו אבל יבּולה, ּתּתן והארץ ּבעּתֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָארצכם

אֹותּה להׁשקֹות מצרים ּכארץ ׁשאינּה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָלכם

הּירק, ּכגן האגּמים ּומן היאֹורים מן ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָּברגל

הּׁשמים למטר ּובקעֹות הרים ארץ היא ְְִִִִֶֶַַַַָָָרק

ׁשּידרׁש ּוצריכה אחר, בענין לא מים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹּתׁשּתה

צמאה ארץ היא ּכי ּבמטר, ּתמיד אֹותּה ְְִִִֵֶֶָָָָָה'

על ּתעברּו ואם הּׁשנה, ּכל מטר ּוצריכה ְְְְִִַַַַָָָָָָֹמאד

הּנה רצֹון, ּבגׁשמי אֹותּה ידרׁש ולא ה' ְְְְְִִִֵֵָָֹרצֹון

ולא תצמיח ולא תּזרע לא מאד רעה ְְְְִִִַַַָָָֹֹֹֹהיא

ּבהריה: עׂשב ּכל בּה ְֲֵֶֶֶַָָָָיעלה

¯ÊÁÈÂלהלן) הּׁשנּיה ּבּפרׁשה זה ּכל ויפרׁש ¿«¬…ְִִֵֶַַָָָָָָ

ּתׁשמעּו ׁשמע אם ּכי יגֿיז), ְְִִִַָֹפסוקים

יֹורה ּבעּתֹו ארצכם מטר ונתּתי מצֹותי ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָאל

את ועצר תׁשמעּו לא ואם ּתמיד, ְְְְְִִִֶַַָָֹּומלקֹוׁש

הארץ מעל ּברעב מהרה ואבדּתם וגו' ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשמים

מטר: ּבלא ּבה לחיֹות תּוכלּו ׁשּלא ְְְִֶַָָָָֹֹהּטֹובה,

‰p‰Â,עֹולם ׁשל ּבמנהגֹו ּתזהיר הּזֹו הּפרׁשה ¿ƒ≈ְְְִִֶַַַָָָָָ

ׁשהּכל ּפי על אף ּכי נלמד ְִִִִֶֶַַַַָֹּומּמּנה

יֹוׁשבי להאביד יתּבר ה' ּבעיני ונקל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָּברׁשּותֹו

אבל ויאֹוריהם, נהרֹותם ּולהֹוביׁש מצרים ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָארץ

יֹותר ּתאבד ּכנען ּבּהארץ יּתן ׁשּלא מהרה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

ּותפּלה זכּות צרי החֹולה עּזֹו. ְְְִִִֶַָָֻמטרֹות

ּבא ׁשּלא הּבריא מן יֹותר הּׁשם ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשירּפאהּו

ּומאיר ּובעׁשיר ּבעני הּמּדה וכ החלי, ְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹעליו

ה': ׁשניהם ְֵֵֵֶעיני

È�tÓe(יב (פסוק ‡EÈ‰Ïׁשאמר '‰ ¯L‡ ı¯‡ ƒ¿≈ֶַָ∆∆¬∆¡…∆

.d˙‡ L¯cולמטר ׁשּיאמר וראּוי …≈…»ְְְִֶַַָֹ

ידרׁש אלהי ה' ּכאׁשר מים ּתׁשּתה ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָֹהּׁשמים

יב) עקב (ספרי רּבֹותינּו מדרׁש יהיה ְְִִֵֶַַָאֹותּה,
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אעזבּך יֹומים יֹום, ּתעזבני אם ּבמגּלה: ּכתיב ‰ÌBi.ׁשּכן ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ∑ּבֹו ׁשמעּתם ּכאּלּו חדׁשים, עליכם ׁשּיהיּו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ¿«∆∆¿∆«ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָ
‡˙Œ‰'.(ספרי)ּבּיֹום ‰·‰‡Ï∑ּבׁשביל רב, ׁשאּקרא ּבׁשביל עׁשיר, ׁשאהיה ּבׁשביל לֹומד, אני 'הרי ּתאמר: ׁשּלא ַ¿«¬»∆ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

מאהבה עׂשּו ּׁשּתעׂשּו, מה ּכל אּלא ׂשכר', לבאׁשאקּבל הּכבֹוד ÌÎ··ÏŒÏÎa.וסֹוף B„·ÚÏe∑,ּבּלב ׁשהיא עבֹודה ְֲֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ¿»¿¿»¿«¿∆ֲִֵֶַָ
ׁשּנאמר עבֹודה, קרּויה ׁשהּתפּלה ּתפּלה, היא ו)וזֹו אּלא(דניאל ּבבבל? ּפלחן יׁש וכי ּבתדירא", לּה ּפלח אנּת ּדי אלה" : ְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר מתּפּלל, ׁשהיה אֹומר(שם)על הּוא ּבדוד וכן וגֹו'", לּה ּפתיחן "וכּוין קמא): לפני"(תהלים קטרת ּתפּלתי "ּתּכֹון :. ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ÌÎLÙ�ŒÏÎ·e ÌÎ··ÏŒÏÎa∑הזהיר ּכבר ו)והלא אזהרה(דברים ליחיד, אזהרה אּלא ,"נפׁש ּובכל לבב "ּבכל : ¿»¿«¿∆¿»«¿¿∆ְְְְְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

.לצּבּור ְִ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 73 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

DFaB Kxvl ± dNtY§¦¨§Ÿ¤¨©

ּובכל־נפׁשכם: ּבכל־לבבכם ּולעבדֹו . . ּתׁשמעּו אם־ׁשמע ְְְֶֶַָֽ�ְְְַָ�ְְָ�ְְִַֹ�ִָָ�ְָוהיה
עבֹודה קרּויה ׁשהּתפּלה ּתפּלה, היא וזֹו ּבּלב, ׁשהיא עבֹודה – לבבכם ּבכל רש"י)ּולעבדֹו ובפירוש יג. .(יא, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּברכֹות ּבמּסכת ה)ּתנן פרק מּמעזריטׁש(ריש הּמּגיד הרב וכתב ראׁש", ּכבד מּתֹוְך אּלא להתּפּלל עֹומדין המתחיל'"אין 'דבור תורה (אור ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

עומדין) ּבראׁשאין ׁשּיׁש הּכבידּות על ּתתּפּלל . . לָך ׁשחסר ּדבר ּבׁשביל ּתתּפּלל אל . . ראׁש ּכבד מּתֹוְך אּלא כּו' עֹומדין ּד"אין ,ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

ריׁשין". ּדכל ריׁשא ׁשל ּכבד היינּו ראׁש ּכבד . . עּזֹו ּבׁשכינת להׁשּפיע ּכּונתֹו ּכל ׁשּיהיה . . ּכביכֹול ּבּׁשכינה . .ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ

ׁשהרי צריְך־עּיּון, ּדוקאולכאֹורה האדם צרכי ּבּקׁשת ׁשענינּה הלכה, על־ּפי הּתפּלה ּגדר הפְך הלכהזהּו א פרק תפלה הלכות (רמּב"ם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

?ב־ד)

ועד יתּברְך, קּמיּה לגמרי ׁשּבטל ה', ּבעבֹודת נעלית ּבדרּגא להיֹות האדם ׁשּצריְך היא הּמּגיד הרב ׁשּכּונת ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

להּׁשם־יתּברְך. ּבּטּולֹו אּלא אינּה מציאּותֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשּכל

ולכן הּׁשכינה, רצֹון ׁשּיתמּלא ּגבֹוּה", "צרְך אּלא אינם ּוצרכיו מבּקׁשֹו וכל לעצמֹו, מאּומה צריְך ּדאינֹו צרכיו, ּבּקׁשת זֹוהי ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻּובמילא

ריׁשין". ּדכל "ריׁשא ּכביכֹול, הּׁשכינה וחסרֹון "ּכבד" על רמב"ןמתּפּלל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

(ãé)zôñàå LB÷ìîe äøBé Bzòa íëöøà-øèî ézúðå§¨«©¦¯§©©§§¤²§¦−¤´©§®§¨«©§¨´
ðâã:Eøäöéå ELøéúå E §¨¤½§¦«§¬§¦§¨¤«

i"yx£ÌÎˆ¯‡Œ¯ËÓ Èz˙�Â∑(ספרי),ּׁשעליכם מה ּׁשעליעׂשיתם מה אעׂשה אני יטריחּו∑BzÚa.אף ׁשּלא ּבּלילֹות, ¿»«ƒ¿««¿¿∆ֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ¿ƒְִֵֶַַֹ
אחר ּדבר ׁשּבתֹות(שם)אתכם. ּבלילי "ּבעּתֹו", ּבבּתיהם: מצּויין ו)∑BÈ¯‰.ׁשהּכל לאחר(תענית הּנֹופלת רביעה היא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ∆ְְִִֶֶַַַָ

הּזרעים ואת הארץ את ׁשּמרוה ּבקּׁשיה,∑LB˜ÏÓe.הּזריעה, הּתבּואה למּלאֹות לּקציר, סמּו הּיֹורדת (שם)רביעה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָ«¿ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּכדמתרּגמינן: הּמאחר, ּדבר 'מלקֹוׁש', ל)ּולׁשֹון נקראת(בראשית לכ אחר: ּדבר 'לּקׁשיא'. ללבן", העטּופים "והיה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

הּמלילֹות על ׁשּיֹורדת הּקּׁשיןמלקֹוׁש, „‚�E.ועל zÙÒ‡Â∑ּתאס ׁשּנאמראּתה ּכענין ,אֹויבי ולא הּבית אל (ישעיהפּנּו ְְְִִֶֶֶַַַַַַ¿»«¿»¿»∆ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
ׁשּנאמרסב) ּכענין ולא יאכלהּו", מאספיו ּכי וגֹו' ּדגנ את אּתן "אם ו): וגֹו'(שופטים יׂשראל זרע אם "והיה :". ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ

(åè):zòáNå zìëàå Ezîäáì EãNa áNò ézúðå§¨«©¦²¥¬¤§¨«§−¦§¤§¤®§¨«©§−̈§¨¨«§¨
i"yx£E„Na ·NÚ Èz˙�Â∑(ספרי)ימֹות ּכל ּתבּואת ּגֹוזז ׁשּתהיה אחר: ּדבר למדּברּיֹות. להֹוליכּה ּתצטר ׁשּלא ¿»«ƒ≈∆¿»¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

מּדגנּה ּפֹוחתת ואינּה לּקציר קדם יֹום ׁשלׁשים מּמּנה יד מֹונע ואּתה ,ּבהמּת לפני ּומׁשלי zÏÎ‡Â.הּגׁשמים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ¿»«¿»
zÚ·NÂ∑וׂשבעּת "ואכלּת הּמעים. ּבתֹו ּבּפת מצּויה ּברכה ׁשּתהא אחרת: ּברכה זֹו רמב"ן."הרי ¿»»¿»ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

LÈwÏÂיד ¯Èka d�cÚa ÔBÎÚ¯‡ ¯ËÓ Ôz‡Â¿∆≈¿««¿¬¿ƒ»≈«ƒ¿«ƒ
:CÁLÓe C¯ÓÁÂ C¯eaÚ LB�Î˙Â¿ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»

ÏeÎÈ˙Âטו C¯ÈÚ·Ï CÏ˜Á· ‡aNÚ Ôz‡Â¿∆≈ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»¿≈
:ÚaN˙Â¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

דרׁש, הּוא הארצֹות ּכל והלא ּבּכתּוב, ְֲֲִֵַַַָָָָֹֹנרמז

לא ארץ על להמטיר כו) לח (איוב ְְֱִֶֶֶֶַַַֹׁשּנאמר

ידי ועל אֹותּה, אּלא ּדרׁש אינֹו ּכביכֹול ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹאיׁש,

הארצֹות: ּכל ּדרׁש אֹותּה ׁשּדרׁש ּדריׁשה ְֲִֵֵֶָָָָָָֹֹאֹותה

,da EÈ‰Ï‡ '‰ È�ÈÚ „ÈÓzהיא מה לראֹות »ƒ≈≈¡…∆»ְִִַ

לטֹובה עּתים ּגזרֹות ּבּה ּולחּדׁש ְְְְִִִֵֵַָָָצריכה,

הּׁשנה ראׁש ּבמּסכת ּכדאיתא כו', לרעה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹועּתים

הּזאת הארץ ּכי עמֹוק, סֹוד ּבֹו ויׁש ְִֵֶַָָָֹ(יז:).

הארצֹות וכל הּכל, והיא ּבּכל ְְְֲִִֶֶַַָָָֹֹנדרׁשת

ּבאמת: מּמּנה ְְְֱִִֶֶֶַָמתּפרנסֹות

.ÌÎLÙ� ÏÎ·e ÌÎ··Ï ÏÎa (‚È)ּכבר והלא ¿»¿«¿∆¿»«¿¿∆ְֲַָֹ

אּלא ,נפׁש ּובכל לבב ּבכל ְְְְְְְִִֶַָָָָהזּכיר

רׁש"י לׁשֹון לצּבּור, ואזהרה ליחיד ְְְְְִִִַַַָָָָָָאזהרה

לא הּׁשם ּכי הענין ּובאּור יג). (עקב ְְִִִִִֵֵַָָֹמּספרי

עת ּבכל הארץ מטר לתת ּתמיד, הּנּסים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיעׂשה

ּוביצהר ּובתירֹוׁש ּבדגן ּולהֹוסיף ּומלקֹוׁש ְְְְְְִִִֶַָָָיֹורה

ׁשּיעצר אֹו לבהמה ּבּׂשדה העׂשב ּגם ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּולהרּבֹות

אבל העם, רב מעׂשה על רק וייּבׁשֹו, ְֲֲִִֶַַַַַַָָָָֹהּׁשמים

ימּות. ּבעֹונֹו והּוא יחיה ּבזכּותֹו הּוא ְְְֲִִִֶַַָָהּיחיד

מאהבה הּמצוֹות ּכל ּבעׂשֹותם ּכי אמר ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָוהּנה

האּלה הּנּסים ּכל את עּמהם יעׂשה ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשלמה

יעׂשה זרה עבֹודה ּבעבדם ּכי ואמר ְְְְֲֲִֶַַָָָָָָָלטֹובה,

לרעה: אֹות ְִֶָָָעּמהם

Ú„Âלרעה אֹו לטֹובה יעׂשּו לא הּנּסים ּכי ¿«ְְִִִֵַָָָָֹ

ּגמּורים, לרׁשעים אֹו ּגמּורים לצּדיקים ְְְְִִִִִִַַָרק

יעׂשה עֹולם ׁשל מנהגֹו ּכדר הּבינֹונים ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאבל

וכעלילֹותם: ּכדרּכם רעה אֹו טֹובה ְְְֲִֶַַָָָָָָבהם

.zÚ·NÂ zÏÎ‡Â (ÂË),אחרת ּברכה זֹו הרי ¿»«¿»¿»»¿»ְֲֵֶֶַָָ

מעי ׁשּבתֹו ּבּפת מצּויה ּברכה ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתהא

,zÚ·NÂ zÏÎ‡Âאברהם ורּבי רׁש"י. לׁשֹון ¿»«¿»¿»»¿»ְְִִַַַָָָ

awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k iyiy meil inei xeriy

(æè)ízãáòå ízøñå íëááì äzôé-ït íëì eøîMä¦¨«§´¨¤½¤¦§¤−§©§¤®§©§¤À©«£©§¤Æ
:íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìà¡Ÿ¦´£¥¦½§¦§©«£¦¤−¨¤«

i"yx£ÌÎÏ e¯ÓM‰∑הּוא ּברּו ּבהּקדֹוׁש מֹורד אדם ׁשאין ּתבעטּו, ׁשּלא לכם הּׁשמרּו ּוׂשבעים, אֹוכלים ׁשּתהיּו ּכיון ƒ»¿»∆ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר ׂשביעה, מּתֹו ח)אּלא לבב(דברים "ורם אחריו? אֹומר הּוא מה ירּבין", וצאנ ּובקר" וׂשבעּת", ּתאכל "ּפן : ְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

הּתֹורה,∑Ìz¯ÒÂ.וׁשכחּת" מן הֹוללפרׁש הּתֹורה, מן ּפֹורׁש ׁשאדם ׁשּכיון אחרים", אלהים "ועבדּתם :ּכ ּומּתֹו ְְַָָ¿«¿∆ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
אֹומר ּדוד וכן ּכֹוכבים, ּבעבֹודת כו)ּומּדּבק ּומי(שמואל-א וגֹו'", עבד ל לאמר ה' ּבנחלת מהסּתּפח הּיֹום "ּכיּֿגרׁשּוני : ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָֹֹ

ּכֹוכבים עבֹודת לעבד קרֹוב הריני ּבּתֹורה, מּלעסק מגרׁש ׁשאני ּכיון אּלא ?ּכ לֹו ‡ÌÈ¯Á.אמר ÌÈ‰Ï‡∑(ספרי)ׁשהם ְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ¡…ƒ¬≈ƒֵֶ
ּכנכרי לֹו עׂשּוי נמצא עֹונהּו, ואינֹו אליו צֹועק לעֹובדיהם, .אחרים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָ

(æé)äéäé-àìå íéîMä-úà øöòå íëa ýåýé-óà äøçå§¨¨¸©§Ÿ̈¹¨¤À§¨©³¤©¨©̧¦Æ§Ÿ¦«§¤´
ìòî äøäî ízãáàå dìeáé-úà ïzú àì äîãàäå øèî̈½̈§¨´£¨½̈¬Ÿ¦¥−¤§¨®©«£©§¤´§¥À̈¥©Æ

:íëì ïúð ýåýé øLà äáhä õøàä̈¨´¤©Ÿ½̈£¤¬§Ÿ̈−Ÿ¥¬¨¤«
i"yx£dÏe·ÈŒ˙‡∑ׁשּנאמר ּכענין לּה, מֹוביל ּׁשאּתה מה א)אף מעט"(חגי והבא הרּבה "זרעּתם :.‰¯‰Ó Ìz„·‡Â∑ ∆¿»ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ«¬«¿∆¿≈»

הּיּסּורין ׁשאר ּכל לחטא.על לכם ׁשּגרמה האדמה מן אתכם והיה(ספרי)אגלה הּמׁשּתה, לבית ּבנֹו ׁשּׁשלח למי מׁשל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
והקיא מּצרּכֹו, יֹותר וׁשתה אכל ההּוא, הּבן הׁשּגיח ולא .לבית נקי ׁשּתבא ,מּצרּכ יֹותר ּתאכל אל ּומפּקדֹו: ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹיֹוׁשב

ּפלטרין אחֹורי ּוזרקּוהּו ּוברגליו, ּבידיו נטלּוהּו הּמסּבה. ּבני ּכל את ואם(שם)∑Ó‰¯‰.וטּנף ארּכה, לכם נֹותן איני ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ¿≈»ְְִִֵֵֶַָָ
ׁשּנאמר הּמּבּול, לדֹור ארּכה נּתנה והלא ו)ּתאמרּו: להם(בראשית היה לא הּמּבּול ּדֹור ׁשנה"? ועׂשרים מאה ימיו "והיּו : ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ללמד מּמי לכם יׁש ואּתם ללמד, .מּמי ְְְִִִִִִֵֶֶַָֹֹ

(çé)íëLôð-ìòå íëááì-ìò älà éøác-úà ízîNå§©§¤Æ¤§¨©´¥½¤©§©§¤−§©©§§¤®
ïéa úôèBèì eéäå íëãé-ìò úBàì íúà ízøL÷e§©§¤̧Ÿ¨³§Æ©¤§¤½§¨¬§«¨−Ÿ¥¬

:íëéðéò¥«¥¤«
i"yx£È¯·cŒ˙‡ ÌzÓNÂ∑(ספרי):ּבמצות מצּינים היּו ׁשּתגלּו, לאחר יהיּואף ׁשּלא ּכדי מזּוזֹות, עׂשּו ּתפּלין, הניחּו ¿«¿∆∆¿»«ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָֹֹֻ

אֹומר הּוא וכן ּכׁשּתחזרּו, חדׁשים לא)לכם צּינים(ירמיה ל "הּציבי רמב"ן.": ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

ÔBÎaÏטז ÔeÚËÈ ‡ÓÏÈc ÔBÎÏ e¯nzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿
Ôe„bÒ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÔeÁÏÙ˙Â ÔeËÒ˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿¿¿«¬««¿«»¿ƒ¿¿

:ÔB‰Ï¿

iÓL‡יז ˙È „BÁÈÂ ÔBÎa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛB˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿»«¿»¿¿≈»¿«»
dzÏÏÚ ˙È Ôz˙ ‡Ï ‡Ú¯‡Â ‡¯ËÓ È‰È ‡ÏÂ¿»¿≈ƒ¿»¿«¿»»ƒ≈»¬«¿«
·‰È ÈÈc ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ÏÚÓ ÚÈ¯Ùa Ôe„·È˙Â¿≈¿ƒ¿ƒ«≈««¿»«¿»«¿»»≈

:ÔBÎÏ¿

ÏÚÂיח ÔBÎaÏ ÏÚ ÔÈl‡ ÈÓb˙t ˙È ÔeÂL˙e¿«»ƒ¿»«ƒ≈«ƒ¿¿«
ÔBÎ„È ÏÚ ˙‡Ï ÔB‰˙È Ôe¯Ë˜˙Â ÔBÎLÙ�«¿¿¿ƒ¿¿»¿¿»«∆¿

:ÔBÎÈ�ÈÚ ÔÈa ÔÈlÙ˙Ï ÔB‰ÈÂƒƒ¿ƒƒ≈≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

zÚ·NÂ"אמר zÏÎ‡Â"תירֹוׁש ּדגנ אל ׁשב ַָ¿»«¿»¿»»¿»ְְִֶֶָָ

."ּבׂשד "עׂשב ׁשהּוא הּקרֹוב אל לא ,ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹויצהר

הּכל, אל ׁשב ׁשהּוא ּבעיני zÏÎ‡Âוהּנכֹון ְְֵֶֶַַַָָֹ¿»«¿»

zÚ·NÂצאן ּבני וגם ויצהר ותירֹוׁש ּדגן ¿»»¿»ְְְְְִִֵַָָָֹ

ָָּובקר:

(ÂË ·˜Ú) È¯ÙÒ·e,zÚ·NÂ zÏÎ‡Âּכׁשּבהמּת ¿ƒ¿ƒ¿»«¿»¿»»¿»ְְְְֶֶ

וכן האדמה, עֹובדת וׂשֹובעת ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָאֹוכלת

ּבכח ּתבּואֹות ורב ד) יד (משלי אֹומר ְְְֵַָֹהּוא

ׁשאין ּפי על אף הולדֹות, מן אחר ּדבר ְִִֵֵֶַַַַָָָׁשֹור.

לא (ירמיה ׁשּנאמר לּדבר, זכר לּדבר ְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָראיה

טּוב אל ונהרּו צּיֹון במרֹום ורּננּו ּובאּו ְְְְֲִִִֶָָיא)

צאן ּבני ועל יצהר ועל ּתירׁש ועל ּדגן על ְְְְְִִֵַַַַָָָֹה'

הּנכֹון: וזהּו וגו', ְֶַָָָּובקר

.‰l‡ È¯·c ˙‡ ÌzÓNÂ (ÁÈ)לאחר אף ¿«¿∆∆¿»«≈∆ְַַַ

ּתפּלין הּניחּו ּבּמצֹות, מצּינין היּו ְְְְֱִִִִִִֶַַָֻׁשּתּגלּו

חדׁשים עליכם יהּו ׁשּלא ּכדי מזּוזה, ְְְֲֲֲִֵֵֶֶָָֹעׂשּו

הּציבי כ) שם (שם אֹומר הּוא וכן ְְְְִִֵֵֶַַּכׁשּתחזרּו,

ּפרּוׁש ּכתבּתי ּוכבר רׁש"י. לׁשֹון צּינים, ְְִִִִֵַַָָָָֻל

הם, הּגּוף חֹובת האּלה הּמצוֹות ּכי ְְִִִֵֵֶַַַָָָהענין,

ּבֹו יׁש אבל ּבארץ, ּכמֹו מקֹום ּבכל ְְְֲִֵֶָָָָָָודינם

ר ּוכבר עמֹוק סֹוד הּזה מּמּנּוּבּמדרׁש מזּתי ְְְִִִֶֶַַַָָָָ

כה): יח (ויקרא

‰p‰Âודברי ּתפּלין האּלה ּבּמצוֹות החזיר ¿ƒ≈ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָ

לרמז ׁשנית, ּפעם ּכאן ּומזּוזה ְְִִֵַַָָָֹתֹורה

הּגלּות לאחר ּבהם חּיבים ׁשּנהיה הּזה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבהּקׁש

ׁשהן הּמצוֹות לכל נלמד ּומהם לארץ, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבחּוצה

וׁשּנהיה מקֹום, ּבכל ׁשחּיּובן הּגּוף ְְְִִֶֶֶַַָָָחֹובת

ּכגֹון הּקרקע מחֹובת לארץ ּבחּוצה ְְְְִֵֶַַַַָָָּפטּורין

(עקב ּבספרי נדרׁש הּוא ּכ ּומעׂשרֹות, ְְְְְִִִַַַָָּתרּומה

אל וׂשמּתם ׁשּסמ מּפני הּמדרׁש, וכּונת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָיז).

ּדכתיב ּבארץ, הּכתּוב עּקר אבל ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָואבדּתם.

בניכם וימי ימיכם ירּבּו למען כא) ְְְְִִֵֵֵֶֶַַ(פסוק

ימיכם", ירּבּו "למען יאמר אֹו האדמה. ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹעל

לעֹולם: ימים ּבּה ותאריכּו ְְֲִִֶַָָָָׁשּתׁשּובּו

ÔÎzÈÂּבכאן להֹוסיף ׁשּבא הּפׁשט ּבדר¯a„Ï ¿ƒ»≈ְְְְִֶֶֶַָָָ¿«≈

,Ìaודּברּת צּוה ז) ו (לעיל ׁשם ּכי »ְְִִִַָָָ

ׁשּנלּמד אמר וכאן ,ּבבית ּבׁשבּת ּבם ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָאּתה

ּבכל הּבנים ּבם ׁשּידּברּו עד ּבנינּו את ְְְִֵֶֶַַַָָָָָאֹותם

ּבכאן הֹוסיף וכן ‡˙Ì,ׁשעה. Ìz„ÓÏÂּכי ְְִֵָָָ¿ƒ«¿∆…»ִ

עד וכאן הּמצוֹות, להם ׁשיסּפר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ"וׁשּננּתם"

וטעמיהם אֹותם ויבינּו וידעּום אֹותם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָׁשּילמדּו

ּכאן הֹוסיף וכן העּתים. ּבכל עּמ ּבם ְְְְִִִִֵֵַָָָָלדּבר

,ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈÓM‰ ÈÓÈk.ּדֹורים לדֹור ׁשהּוא ƒ≈«»«ƒ«»»∆ְִֶ

עֹולם, וימי הראׁשֹונים והארץ הּׁשמים הם ְִִִִֵֵֶַַָָָָָאֹו

יבין: ְְִִַַָוהּמׂשּכיל



מז awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k iyiy meil inei xeriy

(æè)ízãáòå ízøñå íëááì äzôé-ït íëì eøîMä¦¨«§´¨¤½¤¦§¤−§©§¤®§©§¤À©«£©§¤Æ
:íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìà¡Ÿ¦´£¥¦½§¦§©«£¦¤−¨¤«

i"yx£ÌÎÏ e¯ÓM‰∑הּוא ּברּו ּבהּקדֹוׁש מֹורד אדם ׁשאין ּתבעטּו, ׁשּלא לכם הּׁשמרּו ּוׂשבעים, אֹוכלים ׁשּתהיּו ּכיון ƒ»¿»∆ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר ׂשביעה, מּתֹו ח)אּלא לבב(דברים "ורם אחריו? אֹומר הּוא מה ירּבין", וצאנ ּובקר" וׂשבעּת", ּתאכל "ּפן : ְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

הּתֹורה,∑Ìz¯ÒÂ.וׁשכחּת" מן הֹוללפרׁש הּתֹורה, מן ּפֹורׁש ׁשאדם ׁשּכיון אחרים", אלהים "ועבדּתם :ּכ ּומּתֹו ְְַָָ¿«¿∆ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
אֹומר ּדוד וכן ּכֹוכבים, ּבעבֹודת כו)ּומּדּבק ּומי(שמואל-א וגֹו'", עבד ל לאמר ה' ּבנחלת מהסּתּפח הּיֹום "ּכיּֿגרׁשּוני : ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָֹֹ

ּכֹוכבים עבֹודת לעבד קרֹוב הריני ּבּתֹורה, מּלעסק מגרׁש ׁשאני ּכיון אּלא ?ּכ לֹו ‡ÌÈ¯Á.אמר ÌÈ‰Ï‡∑(ספרי)ׁשהם ְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ¡…ƒ¬≈ƒֵֶ
ּכנכרי לֹו עׂשּוי נמצא עֹונהּו, ואינֹו אליו צֹועק לעֹובדיהם, .אחרים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָ

(æé)äéäé-àìå íéîMä-úà øöòå íëa ýåýé-óà äøçå§¨¨¸©§Ÿ̈¹¨¤À§¨©³¤©¨©̧¦Æ§Ÿ¦«§¤´
ìòî äøäî ízãáàå dìeáé-úà ïzú àì äîãàäå øèî̈½̈§¨´£¨½̈¬Ÿ¦¥−¤§¨®©«£©§¤´§¥À̈¥©Æ

:íëì ïúð ýåýé øLà äáhä õøàä̈¨´¤©Ÿ½̈£¤¬§Ÿ̈−Ÿ¥¬¨¤«
i"yx£dÏe·ÈŒ˙‡∑ׁשּנאמר ּכענין לּה, מֹוביל ּׁשאּתה מה א)אף מעט"(חגי והבא הרּבה "זרעּתם :.‰¯‰Ó Ìz„·‡Â∑ ∆¿»ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ«¬«¿∆¿≈»

הּיּסּורין ׁשאר ּכל לחטא.על לכם ׁשּגרמה האדמה מן אתכם והיה(ספרי)אגלה הּמׁשּתה, לבית ּבנֹו ׁשּׁשלח למי מׁשל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
והקיא מּצרּכֹו, יֹותר וׁשתה אכל ההּוא, הּבן הׁשּגיח ולא .לבית נקי ׁשּתבא ,מּצרּכ יֹותר ּתאכל אל ּומפּקדֹו: ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹיֹוׁשב

ּפלטרין אחֹורי ּוזרקּוהּו ּוברגליו, ּבידיו נטלּוהּו הּמסּבה. ּבני ּכל את ואם(שם)∑Ó‰¯‰.וטּנף ארּכה, לכם נֹותן איני ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ¿≈»ְְִִֵֵֶַָָ
ׁשּנאמר הּמּבּול, לדֹור ארּכה נּתנה והלא ו)ּתאמרּו: להם(בראשית היה לא הּמּבּול ּדֹור ׁשנה"? ועׂשרים מאה ימיו "והיּו : ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ללמד מּמי לכם יׁש ואּתם ללמד, .מּמי ְְְִִִִִִֵֶֶַָֹֹ

(çé)íëLôð-ìòå íëááì-ìò älà éøác-úà ízîNå§©§¤Æ¤§¨©´¥½¤©§©§¤−§©©§§¤®
ïéa úôèBèì eéäå íëãé-ìò úBàì íúà ízøL÷e§©§¤̧Ÿ¨³§Æ©¤§¤½§¨¬§«¨−Ÿ¥¬

:íëéðéò¥«¥¤«
i"yx£È¯·cŒ˙‡ ÌzÓNÂ∑(ספרי):ּבמצות מצּינים היּו ׁשּתגלּו, לאחר יהיּואף ׁשּלא ּכדי מזּוזֹות, עׂשּו ּתפּלין, הניחּו ¿«¿∆∆¿»«ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָֹֹֻ

אֹומר הּוא וכן ּכׁשּתחזרּו, חדׁשים לא)לכם צּינים(ירמיה ל "הּציבי רמב"ן.": ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

ÔBÎaÏטז ÔeÚËÈ ‡ÓÏÈc ÔBÎÏ e¯nzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿
Ôe„bÒ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÔeÁÏÙ˙Â ÔeËÒ˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿¿¿«¬««¿«»¿ƒ¿¿

:ÔB‰Ï¿

iÓL‡יז ˙È „BÁÈÂ ÔBÎa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛB˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿»«¿»¿¿≈»¿«»
dzÏÏÚ ˙È Ôz˙ ‡Ï ‡Ú¯‡Â ‡¯ËÓ È‰È ‡ÏÂ¿»¿≈ƒ¿»¿«¿»»ƒ≈»¬«¿«
·‰È ÈÈc ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ÏÚÓ ÚÈ¯Ùa Ôe„·È˙Â¿≈¿ƒ¿ƒ«≈««¿»«¿»«¿»»≈

:ÔBÎÏ¿

ÏÚÂיח ÔBÎaÏ ÏÚ ÔÈl‡ ÈÓb˙t ˙È ÔeÂL˙e¿«»ƒ¿»«ƒ≈«ƒ¿¿«
ÔBÎ„È ÏÚ ˙‡Ï ÔB‰˙È Ôe¯Ë˜˙Â ÔBÎLÙ�«¿¿¿ƒ¿¿»¿¿»«∆¿

:ÔBÎÈ�ÈÚ ÔÈa ÔÈlÙ˙Ï ÔB‰ÈÂƒƒ¿ƒƒ≈≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

zÚ·NÂ"אמר zÏÎ‡Â"תירֹוׁש ּדגנ אל ׁשב ַָ¿»«¿»¿»»¿»ְְִֶֶָָ

."ּבׂשד "עׂשב ׁשהּוא הּקרֹוב אל לא ,ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹויצהר

הּכל, אל ׁשב ׁשהּוא ּבעיני zÏÎ‡Âוהּנכֹון ְְֵֶֶַַַָָֹ¿»«¿»

zÚ·NÂצאן ּבני וגם ויצהר ותירֹוׁש ּדגן ¿»»¿»ְְְְְִִֵַָָָֹ

ָָּובקר:

(ÂË ·˜Ú) È¯ÙÒ·e,zÚ·NÂ zÏÎ‡Âּכׁשּבהמּת ¿ƒ¿ƒ¿»«¿»¿»»¿»ְְְְֶֶ

וכן האדמה, עֹובדת וׂשֹובעת ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָאֹוכלת

ּבכח ּתבּואֹות ורב ד) יד (משלי אֹומר ְְְֵַָֹהּוא

ׁשאין ּפי על אף הולדֹות, מן אחר ּדבר ְִִֵֵֶַַַַָָָׁשֹור.

לא (ירמיה ׁשּנאמר לּדבר, זכר לּדבר ְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָראיה

טּוב אל ונהרּו צּיֹון במרֹום ורּננּו ּובאּו ְְְְֲִִִֶָָיא)

צאן ּבני ועל יצהר ועל ּתירׁש ועל ּדגן על ְְְְְִִֵַַַַָָָֹה'

הּנכֹון: וזהּו וגו', ְֶַָָָּובקר

.‰l‡ È¯·c ˙‡ ÌzÓNÂ (ÁÈ)לאחר אף ¿«¿∆∆¿»«≈∆ְַַַ

ּתפּלין הּניחּו ּבּמצֹות, מצּינין היּו ְְְְֱִִִִִִֶַַָֻׁשּתּגלּו

חדׁשים עליכם יהּו ׁשּלא ּכדי מזּוזה, ְְְֲֲֲִֵֵֶֶָָֹעׂשּו

הּציבי כ) שם (שם אֹומר הּוא וכן ְְְְִִֵֵֶַַּכׁשּתחזרּו,

ּפרּוׁש ּכתבּתי ּוכבר רׁש"י. לׁשֹון צּינים, ְְִִִִֵַַָָָָֻל

הם, הּגּוף חֹובת האּלה הּמצוֹות ּכי ְְִִִֵֵֶַַַָָָהענין,

ּבֹו יׁש אבל ּבארץ, ּכמֹו מקֹום ּבכל ְְְֲִֵֶָָָָָָודינם

ר ּוכבר עמֹוק סֹוד הּזה מּמּנּוּבּמדרׁש מזּתי ְְְִִִֶֶַַַָָָָ

כה): יח (ויקרא

‰p‰Âודברי ּתפּלין האּלה ּבּמצוֹות החזיר ¿ƒ≈ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָ

לרמז ׁשנית, ּפעם ּכאן ּומזּוזה ְְִִֵַַָָָֹתֹורה

הּגלּות לאחר ּבהם חּיבים ׁשּנהיה הּזה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבהּקׁש

ׁשהן הּמצוֹות לכל נלמד ּומהם לארץ, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבחּוצה

וׁשּנהיה מקֹום, ּבכל ׁשחּיּובן הּגּוף ְְְִִֶֶֶַַָָָחֹובת

ּכגֹון הּקרקע מחֹובת לארץ ּבחּוצה ְְְְִֵֶַַַַָָָּפטּורין

(עקב ּבספרי נדרׁש הּוא ּכ ּומעׂשרֹות, ְְְְְִִִַַַָָּתרּומה

אל וׂשמּתם ׁשּסמ מּפני הּמדרׁש, וכּונת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָיז).

ּדכתיב ּבארץ, הּכתּוב עּקר אבל ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָואבדּתם.

בניכם וימי ימיכם ירּבּו למען כא) ְְְְִִֵֵֵֶֶַַ(פסוק

ימיכם", ירּבּו "למען יאמר אֹו האדמה. ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹעל

לעֹולם: ימים ּבּה ותאריכּו ְְֲִִֶַָָָָׁשּתׁשּובּו

ÔÎzÈÂּבכאן להֹוסיף ׁשּבא הּפׁשט ּבדר¯a„Ï ¿ƒ»≈ְְְְִֶֶֶַָָָ¿«≈

,Ìaודּברּת צּוה ז) ו (לעיל ׁשם ּכי »ְְִִִַָָָ

ׁשּנלּמד אמר וכאן ,ּבבית ּבׁשבּת ּבם ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָאּתה

ּבכל הּבנים ּבם ׁשּידּברּו עד ּבנינּו את ְְְִֵֶֶַַַָָָָָאֹותם

ּבכאן הֹוסיף וכן ‡˙Ì,ׁשעה. Ìz„ÓÏÂּכי ְְִֵָָָ¿ƒ«¿∆…»ִ

עד וכאן הּמצוֹות, להם ׁשיסּפר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ"וׁשּננּתם"

וטעמיהם אֹותם ויבינּו וידעּום אֹותם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָׁשּילמדּו

ּכאן הֹוסיף וכן העּתים. ּבכל עּמ ּבם ְְְְִִִִֵֵַָָָָלדּבר

,ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈÓM‰ ÈÓÈk.ּדֹורים לדֹור ׁשהּוא ƒ≈«»«ƒ«»»∆ְִֶ

עֹולם, וימי הראׁשֹונים והארץ הּׁשמים הם ְִִִִֵֵֶַַָָָָָאֹו

יבין: ְְִִַַָוהּמׂשּכיל



awrמח zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k ycew zayl inei xeriy

(èé)Eúéáa EzáLa ía øaãì íëéða-úà íúà ízãnìå§¦©§¤¬Ÿ¨²¤§¥¤−§©¥´¨®§¦§§³§¥¤̧Æ
:Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§´©¤½¤§¨§§−§¤«

i"yx£Ìa ¯a„Ï∑(ספרי):אמרּו מּכאן ּדּבּורֹו, לּמּוד זה ׁשּיהא מׁשה", לנּו צּוה "ּתֹורה לּמדהּו: לדּבר, יֹודע ׁשהּבן מּׁשעה ¿«≈»ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
קֹוברֹו, ּכאּלּו הּוא הרי ּכן, עׂשה לא ואם ּתֹורה, ּומלּמדֹו הּקדׁש ּבלׁשֹון עּמֹו מׂשיח אביו לדּבר, מתחיל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּכׁשהּתינֹוק

אתּֿבניכם אתם "ולּמדּתם וגֹו'ׁשּנאמר: ּבם ."לדּבר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

(ë)éøòLáe Eúéa úBæeæî-ìò ízáúëe:E §©§¨²©§¬¥¤−¦§¨¤«

(àë)øLà äîãàä ìò íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïòîì§©̧©¦§³§¥¤Æ¦¥´§¥¤½©µ¨«£¨½̈£¤̧
íéîMä éîék íäì úúì íëéúáàì ýåýé òaLð¦§©¯§Ÿ̈²©«£«Ÿ¥¤−¨¥´¨¤®¦¥¬©¨©−¦

ñ :õøàä-ìò©¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈ�· ÈÓÈÂ ÌÎÈÓÈ ea¯È ÔÚÓÏ∑,לאו מּכלל נדרׁשין ּתֹורה ׁשּדברי ירּבּו, לא לאו, ואם ירּבּו, ּכן, עׂשיתם אם ¿««ƒ¿¿≈∆ƒ≈¿≈∆ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

לאו הן, ּומּכלל Ì‰Ï.הן, ˙˙Ï∑(ספרי)ּתחּית למדים מצינּו מּכאן להם", "לתת אּלא ּכאן, ּכתיב אין לכם' 'לתת ְִֵֵַָ»≈»∆ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
הּתֹורה מן .הּמתים ִִֵַַָ

ß a`Îmgpn b"k ycew zay ß

(áë)øLà úàfä äåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´©ÀŸ£¤¯
íëéäìà ýåýé-úà äáäàì dúNòì íëúà äeöî éëðà̈«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£¨®§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²

:Bá-ä÷áãìe åéëøc-ìëa úëìì̈¤¬¤§¨§¨−̈§¨§¨«
i"yx£Ôe¯ÓLz ¯ÓL∑יׁשּתּכח ׁשּלא ּבתלמּודֹו להּזהר הרּבה, ׁשמירֹות ÂÈÎ¯cŒÏÎa.אזהרת ˙ÎÏÏ∑,רחּום הּוא »…ƒ¿¿ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ»∆∆¿»¿»»ַ

חסדים ּגֹומל ואּתה חסדים, ּגֹומל הּוא רחּום, ּתהא הּוא?∑B·Œ‰˜·„Ïe.ואּתה אֹוכלה אׁש והלא ּכן, לֹומר אפׁשר ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָ¿»¿»ְְֲֵֵֶַַָָֹ
ּבּתלמידים הּדבק ּבֹואּלא נדּבקּת ּכאּלּו עלי אני ּומעלה רמב"ן.ּובחכמים, ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

(âë)älàä íéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäåíëéðôlî §¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬¨¥−¤¦¦§¥¤®
:íkî íéîöòå íéìãb íéBb ízLøéå¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤«

i"yx£'‰ LÈ¯B‰Â∑,ּׁשעליכם מה ּׁשעליעׂשיתם מה אעׂשה אני ÌkÓ.אף ÌÈÓˆÚÂ∑ּגּבֹורים והם ּגּבֹורים אּתם ¿ƒֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ«¬Àƒƒ∆ְִִִִֵֶַ
ׁשּמׁשּב ההּוא הּׁשבח מה ּגּבֹורים, ׁשּיׂשראל לא ׁשאם אּתםמּכם, אּלא מּכם"? "ועצמים לֹומר: האמֹורּיים, את ח ְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻ

מּכם ּגּבֹורים והם ּכֹוכבים, העֹובדי מּׁשאר .ּגּבֹורים ְְְִִִִִִִֵֵֶָָָ

·‰ÔBיט ‡ÏlÓÏ ÔBÎÈ�a ˙È ÔB‰˙È ÔeÙl˙Â¿«¿»¿»¿≈¿«»»¿
C·kLÓ·e ‡Á¯‡a CÎ‰Ó·e C˙È·a C·zÓa¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿»»¿»¿»¿ƒ¿¿»

:CÓÈ˜Ó·eƒ¿ƒ»

·C˙Èכ ÈtÒa ÔepÚa˜˙Â ÔÈÊeÊÓ ÏÚ Ôep·zÎ˙Â¿ƒ¿¿ƒ«¿¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈≈»
:CÚ¯˙·e¿«¿»

ÏÚכא ÔBÎÈ�· ÈÓÈÂ ÔBÎÈÓBÈ ÔebÒÈc ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈¿≈«
ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿¿ƒ«¿

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÓL ÈÓBÈk¿≈¿«»««¿»

z„˜Ùz‡כב Ïk ˙È Ôe¯hz ¯hÓ Ì‡ È¯‡¬≈ƒƒ«ƒ¿»»«¿∆¿»
ÌÁ¯ÓÏ d„aÚÓÏ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡�‡ Èc ‡„‰»»ƒ¬»¿«≈»¿¿∆¿¿«¿ƒ¿«
Ô�˜˙c ÔÁ¯‡ ÏÎa C‰ÓÏ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»¬ƒ¿«¿»»¿»¿«¿»

:dzÏÁ„Ï ‡·¯˜˙‡Ïe È‰BÓ„√̃»ƒ¿ƒ¿¿»»¿««¿≈

ÔBÎÈÓ„wÓכג ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ Ïk ˙È ÈÈ C¯˙ÈÂƒ»«¿»»»«¿«»»ƒ≈ƒ√»≈
:ÔBÎpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ·¯·¯ ÔÈÓÓÚ Ôe˙¯È˙Â¿≈¿«¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.B· ‰˜·„Ïe (·Î),ּבּסֹוף אברהם רּבי אמר ¿»¿»ְִַַַַָָָ

מּטעם הּסֹוד ואין ּגדֹול. סֹוד ְְִֵַַַָוהּוא

ללכת ה' את לאהבה יאמר אּולי הּזה. ְֲֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמקֹום

בֹו לדבקה ראּויים ׁשּתהיּו עד ּדרכיו ְְְְְְִִֶַָָָָָּבכל

אלהיהם ּובׁשם ח) ז (כג ּביהֹוׁשע ונאמר ְְֱֱִֵֵֶֶַַַֹֻּבּסֹוף.

ת ולא תׁשּביעּו ולא תזּכירּו ולאלא עבדּום ְְְְְְִִַַַַֹֹֹֹ

ּתדּבקּו אלהיכם ּבה' אם ּכי להם, ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָֹתׁשּתחוּו

היא ּכן אם הּזה, הּיֹום עד עׂשיתם ֲֲִִִֵֶֶֶַַַַּכאׁשר

ּתּפרד ׁשּלא זרה, עבֹודה מאזהרֹות ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹאזהרה

ׁשּלא אחרים, אלהים אל הּׁשם מן ְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַֹֹמחׁשבּתֹו

אּלא עּקר ׁשּום זרה ּבעבֹודה ׁשּיהיה ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹיחׁשב

עֹוד ׁשאמר ּכמֹו זה והּנה ואין. אפס ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹהּכל

והּכּונה תדּבקּון, ּובֹו תעבדּו ואתֹו ה) יג ְְְֲִַַַָָָֹֹ(להלן

לה' אּלא וזּולתֹו הּׁשם יעבד ׁשּלא ְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹֹלהזהיר

ּובמעׂשיו: ּבלּבֹו יעבד ְְְֲֲִַַַָֹלבּדֹו

ÔÎzÈÂהּׁשם זֹוכר ׁשּתהיה לֹומר הּדבקה ׁשּתכלל ¿ƒ»≈ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

מּמּנּו מחׁשבּת תּפרד לא ּתמיד ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹואהבתֹו

ׁשּיהיּו עד ,ּובקּומ ּובׁשכּב בּדר ְְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַָּבלכּת

אינּנּו ולּבֹו ּובלׁשֹונֹו, ּבפיו אדם ּבני עם ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָּדבריו

הּמעלה ּבאנׁשי ויּתכן ה'. לפני הּוא אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָעּמהם,

ּבצרר צרּורה ּבחּייהם ּגם נפׁשם ׁשּתהיה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּזאת

ּכאׁשר לּׁשכינה, מעֹון ּבעצמם הם ּכי ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָהחּיים,

מּזה הזּכרּתי ּוכבר הּכּוזרי. ספר ּבעל ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָרמז

ד): יח (ויקרא העריֹות ְֲַָָָָּבפרׁשת

‰Óe,"הּיֹום עד עׂשיתם "ּכאׁשר יהֹוׁשע ּׁשאמר «ְֲֲִֶֶֶַַַַַָֻ

והּמן עליהם ה' וענן ּבּמדּבר ּבהיֹותם ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָּכי

לפניהם והּבאר עֹולה והּׁשלו הּׁשמים מן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָיֹורד

נּסּיים, ּבדברים ׁשמים ּבידי מעׂשיהם וכל ְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָּתמיד

ּתמיד, הּׁשם עם ּומעׂשיהם מחׁשבּתם ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָהּנה

ּבהסּתּלק ּבארץ עּתה ׁשּגם יהֹוׁשע יזהירם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻולכן

מחׁשבּתם ּתהיה ההם, הּנפלאים הּמעׂשים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמהם

ולא והּנֹורא הּנכּבד ּבּׁשם לדבקה ּתמיד ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹּבהם

הּׁשם: מן ּכּונתם ִִֵֵַַָָָָתּפרד

awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k ycew zayl inei xeriy
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:íëìáb äéäé ïBøçàä̈©«£½¦«§¤−§ª«§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(625 'nr a p"yz zegiyd xtq)

ּגבּולכם יהיה האחרֹון הּים כד)ועד ּברכה(יא, א־ב)ּבפרׁשת הּים(לד, עד יׂשראל, ארץ ּכל את למׁשה הראה ׁשהקב"ה נאמר ְְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּתקרי אל רש"י: ּופרׁש אּלאהּיםהאחרֹון, האחרֹון,הּיֹוםהאחרֹון, ׁשּים לֹומר, ויׁש הּזמן. ּכללּות לסֹוף רֹומז ש'אחרֹון' והיינּו, האחרֹון, ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּכל ּוברּור ּכּבּוׁש ּגם ּכֹולל יׂשראל ארץ ּכּבּוׁש ׁשהרי הּמקֹום. ּכללּות סֹוף העֹולם, לסֹוף ּגם רֹומז יׂשראל, ארץ ׁשל והּסֹוף ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּגבּול

יׂשראל ארץ עתידה לבֹוא לעתיד ׁשּכן העֹולם, ּגדרי ׁשהם ּוזמן, מקֹום ׁשל ּביֹותר) (הּנמּוכה האחרֹונה לּנקּדה עד ּכּלֹו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻהעֹולם

הארצֹות. בכל רמב"ןׁשּתתּפּׁשט ְְֲִֵֶַָָָ

(äë)ïzé íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé-àì| «Ÿ¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹¦¥´
dá-eëøãz øLà õøàä-ìë éðt-ìò íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´¦§§½̈

:íëì øac øLàk©«£¤−¦¤¬¨¤«
i"yx£'B‚Â LÈ‡ ·vÈ˙ÈŒ‡Ï∑(שם)לא" לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּבכׁשפיה ואּׁשה ּומׁשּפחה אּמה איׁש, אּלא לי אין …ƒ¿«≈ƒ¿ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

הּבׁשן מל ּכעֹוג אפּלּו "איׁש"? לֹומר: ּתלמּוד מה ּכן, אם מקֹום. מּכל ÌÎ‡¯BÓe.יתיּצב", ÌÎcÁt∑והלא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ«¿¿∆«¬∆ֲַֹ
הרחֹוקים על ּומֹוראכם, הּקרֹובים, על ּפחּדכם, אּלא מֹורא? הּוא ּפתאם∑Át„.ּפחד ּבעיתת ∑BÓ¯‡.לׁשֹון ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָ««ְְְִִַֹ»

רּבים מּימים ּדאגה ÌÎÏ.לׁשֹון ¯ac ¯L‡k∑?ּדּבר כג)והיכן וגֹו'(שמות לפני אׁשּלח אימתי ":"את ְְִִִַָָָ«¬∆ƒ∆»∆ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

סימן. יעל"א פסוקים, עקבקי"א והיה פרשת חסלת

daכד ÔBÎÏ‚¯ ˙Ò¯t CB¯„˙ Èc ‡¯˙‡ Ïk»«¿»ƒƒ¿«¿««¿¿≈
¯‰� ‡¯‰� ÔÓ Ô�·ÏÂ ‡¯a„Ó ÔÓ È‰È ÔBÎÏ„ƒ¿¿≈ƒ«¿¿»¿ƒ¿»ƒ«¬»¿«
:ÔBÎÓeÁ˙ È‰È ‡·¯ÚÓ ‡nÈ „ÚÂ ˙¯t¿»¿««»««¿»¿≈¿¿

ÔBÎ˙ÏÁcכה ÔBÎÈÓ„˜ L�‡ „zÚ˙È ‡Ï»ƒ¿««¡»√»≈«¬»¿
‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÔzÈ ÔBÎ˙ÓÈ‡Â¿≈»¿ƒ≈¿»¡»¬««≈»«¿»
Ò Ò Ò :ÔBÎÏ ÏÈlÓ Èc ‡Ók da ÔeÎ¯„˙ Ècƒƒ¿¿«¿»ƒ«ƒ¿

ãñ÷ 'îò ïî÷ì äñôãð á÷ò úùøôì äøèôä

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌÎÏ‚¯ Ûk C¯„z ¯L‡ ÌB˜n‰ Ïk („Î)»«»¬∆ƒ¿…««¿¿∆
.'Â‚Â ¯a„n‰ ÔÓ ‰È‰È ÌÎÏ Baעל »∆ƒ¿∆ƒ«ƒ¿»ַ

ׁשּכל הבטחֹות, ׁשּתי הם הּנה רּבֹותינּו ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָּדעת

ׁשנע ּבארץ לכּבׁש ירצּו אׁשר וארץמקֹום ר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָ

ּכּלן והּמצוֹות ׁשּלהם, יהיה וזּולתם ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֻאּׁשּור

הּמדּבר ּומן יׂשראל, ארץ הּכל ּכי ּבהם, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹנֹוהגֹות

ׁשאּתם גבּולכם, יהיה האחרֹון הּים ועד ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָוהּלבנֹון

ׁשאמר ּכמֹו העּמים, מּׁשם ּולאּבד לכבׁשֹו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָחּיבים

כג) (פסוק ÌÈÓˆÚÂּכאן ÌÈÏ„b ÌÈBb ÌzL¯ÈÂ ָƒƒ¿∆ƒ¿…ƒ«¬Àƒ

,ÌkÓּכמֹו ּומׁשּמׁשיה, זרה עבֹודה ולעקר ƒ∆ְְְְֲֲֶַַָָָָֹ

לא ּכי והבטיח כה). ה (ז למעלה ְְְְְִִִִִֶַַָֹׁשהזּכיר

ּבין הּנזּכרת ּבארץ ּבין ּבפניכם, איׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָיתיּצב

ּבֹו: רגלכם ּכף ּתדר אׁשר מקֹום ְְְְֲִֶֶַַָָֹּבכל

Ô‡kÓe(מ"ז פ"ד (חלה לרּבֹותינּו יצא ƒ»ְֵַָָ

אֹותּה ׁשּקֹורין ּבסּוריא ְְְִֶֶַַָָֹהּמחלקת

ּברצֹון אֹותּה ּכבׁש ּדוד ּכי והּטעם יחיד. ְְִִִִִַַַַָָָָּכּבּוׁש

נמל ולא ותּומים ּבאּורים ׁשאל ׁשּלא ְְְְִִִֶַַַָָֹֹנפׁשֹו,

ׁשבעת ּכל להֹוריׁש חּיב היה ּכי ְְְְִִִִֶַַַַָָָָּבּסנהדרין,

אל יל ירצה אם כן ואחרי ּבּתחּלה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָהּגֹוים

ּומּפני ּבכאן. הּׁשם הבטיח ּכאׁשר אחרת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָארץ

הּתֹורה, ּכמצות ההּוא הּכּבּוׁש נעׂשה ְְֲִִֶַַַַַָָֹׁשּלא

ּבמצוֹות ודינֹו ּכּבּוׁש ׁשמיּה לא מקצתם ְְְְְְִִִִֵָָָֹאמרּו

ּבספרי ׁשנּויה היא וכ לארץ, חּוצה ְְְְְִִִִֶָָָָָּכדין

כא.) (ע"ז ּבּתלמּוד יאמרּו ּומקצתם כד). ְְְִַַָָֹ(עקב

נעׂשה ׁשּלא ּפי על אף ּכי ּכּבּוׁש, ְֲִִִִֵֶַַַָֹּדׁשמיּה

לכם ּבֹו נתקּים וכבׁשּה ׁשם ׁשהל ּכיון ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכּסדר,

היא: יׂשראל וארץ ְְְִִִֵֶֶֶָיהיה,
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:íëìáb äéäé ïBøçàä̈©«£½¦«§¤−§ª«§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(625 'nr a p"yz zegiyd xtq)

ּגבּולכם יהיה האחרֹון הּים כד)ועד ּברכה(יא, א־ב)ּבפרׁשת הּים(לד, עד יׂשראל, ארץ ּכל את למׁשה הראה ׁשהקב"ה נאמר ְְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּתקרי אל רש"י: ּופרׁש אּלאהּיםהאחרֹון, האחרֹון,הּיֹוםהאחרֹון, ׁשּים לֹומר, ויׁש הּזמן. ּכללּות לסֹוף רֹומז ש'אחרֹון' והיינּו, האחרֹון, ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּכל ּוברּור ּכּבּוׁש ּגם ּכֹולל יׂשראל ארץ ּכּבּוׁש ׁשהרי הּמקֹום. ּכללּות סֹוף העֹולם, לסֹוף ּגם רֹומז יׂשראל, ארץ ׁשל והּסֹוף ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּגבּול

יׂשראל ארץ עתידה לבֹוא לעתיד ׁשּכן העֹולם, ּגדרי ׁשהם ּוזמן, מקֹום ׁשל ּביֹותר) (הּנמּוכה האחרֹונה לּנקּדה עד ּכּלֹו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻהעֹולם

הארצֹות. בכל רמב"ןׁשּתתּפּׁשט ְְֲִֵֶַָָָ

(äë)ïzé íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé-àì| «Ÿ¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹¦¥´
dá-eëøãz øLà õøàä-ìë éðt-ìò íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´¦§§½̈

:íëì øac øLàk©«£¤−¦¤¬¨¤«
i"yx£'B‚Â LÈ‡ ·vÈ˙ÈŒ‡Ï∑(שם)לא" לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּבכׁשפיה ואּׁשה ּומׁשּפחה אּמה איׁש, אּלא לי אין …ƒ¿«≈ƒ¿ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

הּבׁשן מל ּכעֹוג אפּלּו "איׁש"? לֹומר: ּתלמּוד מה ּכן, אם מקֹום. מּכל ÌÎ‡¯BÓe.יתיּצב", ÌÎcÁt∑והלא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ«¿¿∆«¬∆ֲַֹ
הרחֹוקים על ּומֹוראכם, הּקרֹובים, על ּפחּדכם, אּלא מֹורא? הּוא ּפתאם∑Át„.ּפחד ּבעיתת ∑BÓ¯‡.לׁשֹון ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָ««ְְְִִַֹ»

רּבים מּימים ּדאגה ÌÎÏ.לׁשֹון ¯ac ¯L‡k∑?ּדּבר כג)והיכן וגֹו'(שמות לפני אׁשּלח אימתי ":"את ְְִִִַָָָ«¬∆ƒ∆»∆ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

סימן. יעל"א פסוקים, עקבקי"א והיה פרשת חסלת

daכד ÔBÎÏ‚¯ ˙Ò¯t CB¯„˙ Èc ‡¯˙‡ Ïk»«¿»ƒƒ¿«¿««¿¿≈
¯‰� ‡¯‰� ÔÓ Ô�·ÏÂ ‡¯a„Ó ÔÓ È‰È ÔBÎÏ„ƒ¿¿≈ƒ«¿¿»¿ƒ¿»ƒ«¬»¿«
:ÔBÎÓeÁ˙ È‰È ‡·¯ÚÓ ‡nÈ „ÚÂ ˙¯t¿»¿««»««¿»¿≈¿¿

ÔBÎ˙ÏÁcכה ÔBÎÈÓ„˜ L�‡ „zÚ˙È ‡Ï»ƒ¿««¡»√»≈«¬»¿
‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÔzÈ ÔBÎ˙ÓÈ‡Â¿≈»¿ƒ≈¿»¡»¬««≈»«¿»
Ò Ò Ò :ÔBÎÏ ÏÈlÓ Èc ‡Ók da ÔeÎ¯„˙ Ècƒƒ¿¿«¿»ƒ«ƒ¿

ãñ÷ 'îò ïî÷ì äñôãð á÷ò úùøôì äøèôä

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌÎÏ‚¯ Ûk C¯„z ¯L‡ ÌB˜n‰ Ïk („Î)»«»¬∆ƒ¿…««¿¿∆
.'Â‚Â ¯a„n‰ ÔÓ ‰È‰È ÌÎÏ Baעל »∆ƒ¿∆ƒ«ƒ¿»ַ

ׁשּכל הבטחֹות, ׁשּתי הם הּנה רּבֹותינּו ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָּדעת

ׁשנע ּבארץ לכּבׁש ירצּו אׁשר וארץמקֹום ר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָ

ּכּלן והּמצוֹות ׁשּלהם, יהיה וזּולתם ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֻאּׁשּור

הּמדּבר ּומן יׂשראל, ארץ הּכל ּכי ּבהם, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹנֹוהגֹות

ׁשאּתם גבּולכם, יהיה האחרֹון הּים ועד ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָוהּלבנֹון

ׁשאמר ּכמֹו העּמים, מּׁשם ּולאּבד לכבׁשֹו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָחּיבים

כג) (פסוק ÌÈÓˆÚÂּכאן ÌÈÏ„b ÌÈBb ÌzL¯ÈÂ ָƒƒ¿∆ƒ¿…ƒ«¬Àƒ

,ÌkÓּכמֹו ּומׁשּמׁשיה, זרה עבֹודה ולעקר ƒ∆ְְְְֲֲֶַַָָָָֹ

לא ּכי והבטיח כה). ה (ז למעלה ְְְְְִִִִִֶַַָֹׁשהזּכיר

ּבין הּנזּכרת ּבארץ ּבין ּבפניכם, איׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָיתיּצב

ּבֹו: רגלכם ּכף ּתדר אׁשר מקֹום ְְְְֲִֶֶַַָָֹּבכל

Ô‡kÓe(מ"ז פ"ד (חלה לרּבֹותינּו יצא ƒ»ְֵַָָ

אֹותּה ׁשּקֹורין ּבסּוריא ְְְִֶֶַַָָֹהּמחלקת

ּברצֹון אֹותּה ּכבׁש ּדוד ּכי והּטעם יחיד. ְְִִִִִַַַַָָָָּכּבּוׁש

נמל ולא ותּומים ּבאּורים ׁשאל ׁשּלא ְְְְִִִֶַַַָָֹֹנפׁשֹו,

ׁשבעת ּכל להֹוריׁש חּיב היה ּכי ְְְְִִִִֶַַַַָָָָּבּסנהדרין,

אל יל ירצה אם כן ואחרי ּבּתחּלה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָהּגֹוים

ּומּפני ּבכאן. הּׁשם הבטיח ּכאׁשר אחרת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָארץ

הּתֹורה, ּכמצות ההּוא הּכּבּוׁש נעׂשה ְְֲִִֶַַַַַָָֹׁשּלא

ּבמצוֹות ודינֹו ּכּבּוׁש ׁשמיּה לא מקצתם ְְְְְְִִִִֵָָָֹאמרּו

ּבספרי ׁשנּויה היא וכ לארץ, חּוצה ְְְְְִִִִֶָָָָָּכדין

כא.) (ע"ז ּבּתלמּוד יאמרּו ּומקצתם כד). ְְְִַַָָֹ(עקב

נעׂשה ׁשּלא ּפי על אף ּכי ּכּבּוׁש, ְֲִִִִֵֶַַַָֹּדׁשמיּה

לכם ּבֹו נתקּים וכבׁשּה ׁשם ׁשהל ּכיון ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכּסדר,

היא: יׂשראל וארץ ְְְִִִֵֶֶֶָיהיה,



נ

לשבוע פרשת עקב תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ז מנחם אב
מפרק פג

עד סוף פרק פז 

יום רביעי - כ' מנחם אב
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום שני - י"ח מנחם אב
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום חמישי - כ"א מנחם אב
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום שלישי - י"ט מנחם אב
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום שישי - כ"ב מנחם אב
מפרק קו

עד סוף פרק קז

שבת קודש - כ"ג מנחם אב
פרק כ 

מפרק קח עד סוף פרק קיב

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 

a`Îmgpn f"i oey`x mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב י"ז ראשון יום
אגרתה ,216 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïåúçúä íãàá äðäå,hw 'nr cr.å"ç äðîî

enk ,dwcv ici lr "my"d z` miyer cvik ,owfd epax xiaqi oldl

o`n `nei lka `yicw `ny ciar o`n" :yecwd xdefa aezky

z` "miyer" iprl dwcv zpizp ici lry - "`pkqnl dwcv aidic

,"dnkg"a oyxyn dlrnly xeaicd zeize` zcixi ,oky ,'ied my

,xzeia lecb mevnv df ixd

oiand lecb mkg lynl enk

mvnvn ,dnkg ze`ltp

jk ,zg` ze`a eznkg

dnkg ly mevnvd yalzn

,'ied my ly "d`zz 'd"a

lad"`a dfe ,xeaicd "

cvny ,dlrnly cqgdn

envr mvnvn `ed cqgd

xxerl icke ,df mevnva

ici lr df ixd - df cqg

dyer dhnl mc`y cqgd

dwcvay ixd .cqge dwcv

`ed ,dhnl icedi ly cqge

dkyndd z` "lret"

- 'ied my ly c"eidn

'ied my ly 'dl - "dnkg"

ici lry ixd - ,"zekln" -

:owfd epax ly epeylae .'ied my z` jiynne "dyer" `ed dwcv

ìékNäì ìBãb íëç àeäL éî ,ìLîì ïBzçzä íãàa ,äpäå§¦¥¨¨¨©©§§¨¨¦¤¨¨¨§©§¦
ãçà úBàa BzáLçîe BìëN íöîöîe ,äîëç úBàìôð,zg` ± ¦§§¨§¨§©§¥¦§©£©§§¤¨

Búîëçì äìBãb äãéøéå íeöò íeöîö àeä äæ äpä ,Bøeacî¦¦¦¥¤¦§¨¦¦¨§¨§¨§¨
äéä ,õ÷ ïéàì äfî øúBéå ,ìLî Cøc ìò Lnî äëk ¯ äàìôpä©¦§¨¨¨¨©¨©¤¤¨¨§¥¦¤§¥¥¨¨
úLLa ,"eNòð íéîL 'ä øáãa" øLàk ,áøå íeöò ìBãb íeöîö¦§¨¨§©©£¤¦§©¨©¦©£§¥¤

àéä ,"íàáö ìk åét çeøáe" ,úéLàøa éîé,`ed "'d xac" ±úBà §¥§¥¦§©¦¨§¨¨¦
,àeä-Ceøa ä"éåä íL ìL 'ä`idy -,"àìél÷ àúà"ze` - ¤¥£¨¨¨¨¨©¦¨

`z`" z`xwp mb `id ,zg` ze` `idy cala ef `l - ,"dlw"

.ynn da oi`y "dlw" ze` ,"`lilw¯ "íàøaäa" :áeúkL Bîk§¤¨§¦¨§¨
,"íàøa 'äa"aezky enk -40epinkg eyxc jk lre ,"m`xada" : §§¨¨

l"f41minyd zeclez z` ,mze` `xa `ed 'd ze`a ,"m`xa 'da" :

,"m`xada" aezk mdilry ,ux`deàéä`id ,'d ze`d ±'èä øB÷î ¦§©
úéLàøa ïBLàø øîànî eëLîðL úBøîàîéîð"c`ed mby ± ©£¨¤¦§§¦©£©¦§¥¦§¨¥

"àeä øîàî42,`ed mby l"f epinkg mixne` "ziy`xa" lr - ©£¨
`l` ,"xn`ie" oeyld aezk mday mixn`nd x`y enk "xn`n"

`edyiy`xd xn`nd

zexn`nd x`yl xewnde43,

äîëç úðéça àéä¦§¦©¨§¨
."úéLàø" úàø÷pä± ©¦§¥¥¦

,ixd ,"dnkg ziy`x"

'h xewn ,"dnkg"n dcixid

"zekln" ,xeaicl ,zexn`nd

.xzeia lecb mevnv `id ±

æà Cà,d`ixad zligza ± ©¨
Bæ äãéøéå äëLîä äúéä± ¨§¨©§¨¨¦¦¨

± "zekln"l "dnkg"n

,xeaicàúeøòúà éìa§¦¦§¨¨
,ììk àzúìcila - ¦§©¨§¨

,llk dhnln zexxerzd

ék"44ãáòì ïéà íãà ¦¨¨©¦©£Ÿ
"'eë45,f` ixd did `l -

z` dyrie ceariy mc`d

,dhnln zexxerzdd÷ø©
"àeä ãñç õôç ék"46,utg `ed d"awdy df cvn dzid d`ixad - ¦¨¥¤¤

,cqg"äðaé ãñç íìBò"å47"íäøáàa" ¯ "íàøaäa" eäæå .48,df - §¨¤¤¦¨¤§¤§¦¨§¨§©§¨¨
zeize` dfy "m`xada" weqtd lr mixne` l"f epinkgy dn

,"mdxa`a"ék49'eë "íäøáàì ãñç"50.,cqg zpiga `ed mdxa` ± ¦¤¤§©§¨¨
.cqgd zcnn `id d`ixady ,"mdxa`a ± m`xada" edfeøçà Cà©©©

íãàä úàéøa`ed epipry ±,"'eë dãáòì"lr zekynd jiyndle - §¦©¨¨¨§¨§¨
,dhnln ezexxerzd iciòúà ìk éæààìéòìc àúeølk ± £©¨¦§¨¨¦§¥¨

dlrnlny zexxerzdàúeøòúàa àeä ,ïBéìò ãñç úcî øøBòì§¥¦©¤¤¤§§¦§¨¨
,àzúìc`edy ,dhnl mc`d ly dcearde zexxerzdd ici lr - ¦§©¨

,oeilrd cqgd z` jiynne xxernãñçå ä÷ãöa51ïéNBò ìàøNiL ¦§¨¨¨¤¤¤¦§¨¥¦
.äfä íìBòa`ed ,dhnl dyer icediy cqge dwcv ici lr ,ixd ± ¨¨©¤

,"zekln" ± 'ied my ly 'dl ± "dnkg"n ± 'ied my ly c"eidn jiynn
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ùã÷ä úøâà
äðäåìåãâ íëç àåäù éî ìùîì ïåúçúä íãàá

åìëù íöîöîå äîëç úåàìôð ìéëùäì
íåöîö àåä äæ äðä åøåáãî ãçà úåàá åúáùçîå
î"ãò ùîî äëë äàìôðä åúîëçì äìåãâ äãéøéå íåöò
øùàë áøå íåöò ìåãâ íåöîö 'éä õ÷ ïéàì äæî øúéå

á"îé úùùá åùòð íéîù 'ä øáãáíàáö ìë åéô çåøáå
ù"îë àìéì÷ àúà ä"á 'éåä íù ìù 'ä úåà àéä
åëùîðù úåøîàî 'èä øå÷î àéä íàøá 'äá íàøáäá
úðéçá àéä àåä øîàî éîðã úéùàøá ïåùàø øîàîî
äãéøéå äëùîä äúéä æà êà úéùàø úàø÷ðä äîëç
éë ÷ø 'åë ãåáòì ïéà íãà éë ììë ú"ìãúà éìá åæ
íäøáàá íàøáäá åäæå äðáé ãñç íìåòå àåä ãñç õôç
äãáòì íãàä úàéøá øçà êà .'åë íäøáàì ãñç éë
àåä ïåéìò ãñç úãî øøåòì ò"ìãúà ìë éæà 'åë
äæä íìåòá ïéùåò ìàøùéù ãñçå ä÷ãöá ú"ìãúàá
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ד.40. ב, ב.41.בראשית כט, א.42.מנחות לב, ˘ËÈÏ"‡:43.ר"ה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– בראם דבה"א בפי' אפ"ל אם שכברÈ¯Á‡Ï"צע"ג

המאמר ·¯‡ישנו ˙È˘‡¯·„."!מאמרות לט' רק מקור הוא שלכן ˘ËÈÏ"‡:44.גו'! ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דטובא וי"ל קמ"ל? מאי "לכאורה

'אתדל"ת ההדגשה תומתק ועפ"ז גו'. אין דאדם מקרא זה ומכריח דנשמות, גם אתדל"ת שולל – ה.ÏÏÎ."'.45קמ"ל ד, מיכה46.בראשית

יח. ג.47.ז, פט, ט.48.תהלים פי"ב, כ.49.ב"ר ז, ˘ËÈÏ"‡:50.מיכה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(1 שיתהוו מצ"ע אתדל"ע צ"ל כי חסד, "ג"פ

" שישכיל - מהשתל' שלמע' -�Â‡ÏÙ˙עולמות בה כלולים שהכחות אלא פשוטה הנשמה מהוע"צ כי - דלעיל התחתון דאדם (במשל חכ'"

ע"י פנ"א) ח"א ıÙÁ(3ראה דאצי'), ספי' - הבנין (ז"י יבנה חסד עולם ע"י (שבמשל) ומח' שכלו - האצי' עולם (2 חפץ), - (שבתענוג חסד

) חסד כו') (בריאה בהבראם ע"י (שבמשל) כו'" באות כו' "מצמצם - עוה"ז ועד "˘�Í˘Óבי"ע בזה מוסיף שלכן וי"ל לאברהם. "Â‰ÊÂונותן)

חסד בבינה) - (עתיקא חפץ רפמ"ט): ח"א (וראה יותר (ובפרטיות) ולמטה באתגליא. זה רק כי - בורא‰Â‡בהבראם - ראשונה,Í˘Á(בריאה - (

חסד כי באברהם בהבראם וא"ו, - "המדות") עולם - (יצירה יבנה חסד אחרונה".עולם ה' - סט"ו) לקמן ראה - (עשי' Î"˜51.כו' ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."'וכו וגמ"ח צדקה וחסד, צדקה גמ"ח, וחסד, צדקה שינויים: כמה ואילך מכאן לחוד. צדקה האגה"ק "בתחילת



ני a`Îmgpn f"i oey`x mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב י"ז ראשון יום
אגרתה ,216 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïåúçúä íãàá äðäå,hw 'nr cr.å"ç äðîî

enk ,dwcv ici lr "my"d z` miyer cvik ,owfd epax xiaqi oldl

o`n `nei lka `yicw `ny ciar o`n" :yecwd xdefa aezky

z` "miyer" iprl dwcv zpizp ici lry - "`pkqnl dwcv aidic

,"dnkg"a oyxyn dlrnly xeaicd zeize` zcixi ,oky ,'ied my

,xzeia lecb mevnv df ixd

oiand lecb mkg lynl enk

mvnvn ,dnkg ze`ltp

jk ,zg` ze`a eznkg

dnkg ly mevnvd yalzn

,'ied my ly "d`zz 'd"a

lad"`a dfe ,xeaicd "

cvny ,dlrnly cqgdn

envr mvnvn `ed cqgd

xxerl icke ,df mevnva

ici lr df ixd - df cqg

dyer dhnl mc`y cqgd

dwcvay ixd .cqge dwcv

`ed ,dhnl icedi ly cqge

dkyndd z` "lret"

- 'ied my ly c"eidn

'ied my ly 'dl - "dnkg"

ici lry ixd - ,"zekln" -

:owfd epax ly epeylae .'ied my z` jiynne "dyer" `ed dwcv

ìékNäì ìBãb íëç àeäL éî ,ìLîì ïBzçzä íãàa ,äpäå§¦¥¨¨¨©©§§¨¨¦¤¨¨¨§©§¦
ãçà úBàa BzáLçîe BìëN íöîöîe ,äîëç úBàìôð,zg` ± ¦§§¨§¨§©§¥¦§©£©§§¤¨

Búîëçì äìBãb äãéøéå íeöò íeöîö àeä äæ äpä ,Bøeacî¦¦¦¥¤¦§¨¦¦¨§¨§¨§¨
äéä ,õ÷ ïéàì äfî øúBéå ,ìLî Cøc ìò Lnî äëk ¯ äàìôpä©¦§¨¨¨¨©¨©¤¤¨¨§¥¦¤§¥¥¨¨
úLLa ,"eNòð íéîL 'ä øáãa" øLàk ,áøå íeöò ìBãb íeöîö¦§¨¨§©©£¤¦§©¨©¦©£§¥¤

àéä ,"íàáö ìk åét çeøáe" ,úéLàøa éîé,`ed "'d xac" ±úBà §¥§¥¦§©¦¨§¨¨¦
,àeä-Ceøa ä"éåä íL ìL 'ä`idy -,"àìél÷ àúà"ze` - ¤¥£¨¨¨¨¨©¦¨

`z`" z`xwp mb `id ,zg` ze` `idy cala ef `l - ,"dlw"

.ynn da oi`y "dlw" ze` ,"`lilw¯ "íàøaäa" :áeúkL Bîk§¤¨§¦¨§¨
,"íàøa 'äa"aezky enk -40epinkg eyxc jk lre ,"m`xada" : §§¨¨

l"f41minyd zeclez z` ,mze` `xa `ed 'd ze`a ,"m`xa 'da" :

,"m`xada" aezk mdilry ,ux`deàéä`id ,'d ze`d ±'èä øB÷î ¦§©
úéLàøa ïBLàø øîànî eëLîðL úBøîàîéîð"c`ed mby ± ©£¨¤¦§§¦©£©¦§¥¦§¨¥

"àeä øîàî42,`ed mby l"f epinkg mixne` "ziy`xa" lr - ©£¨
`l` ,"xn`ie" oeyld aezk mday mixn`nd x`y enk "xn`n"

`edyiy`xd xn`nd

zexn`nd x`yl xewnde43,

äîëç úðéça àéä¦§¦©¨§¨
."úéLàø" úàø÷pä± ©¦§¥¥¦

,ixd ,"dnkg ziy`x"

'h xewn ,"dnkg"n dcixid

"zekln" ,xeaicl ,zexn`nd

.xzeia lecb mevnv `id ±

æà Cà,d`ixad zligza ± ©¨
Bæ äãéøéå äëLîä äúéä± ¨§¨©§¨¨¦¦¨

± "zekln"l "dnkg"n

,xeaicàúeøòúà éìa§¦¦§¨¨
,ììk àzúìcila - ¦§©¨§¨

,llk dhnln zexxerzd

ék"44ãáòì ïéà íãà ¦¨¨©¦©£Ÿ
"'eë45,f` ixd did `l -

z` dyrie ceariy mc`d

,dhnln zexxerzdd÷ø©
"àeä ãñç õôç ék"46,utg `ed d"awdy df cvn dzid d`ixad - ¦¨¥¤¤

,cqg"äðaé ãñç íìBò"å47"íäøáàa" ¯ "íàøaäa" eäæå .48,df - §¨¤¤¦¨¤§¤§¦¨§¨§©§¨¨
zeize` dfy "m`xada" weqtd lr mixne` l"f epinkgy dn

,"mdxa`a"ék49'eë "íäøáàì ãñç"50.,cqg zpiga `ed mdxa` ± ¦¤¤§©§¨¨
.cqgd zcnn `id d`ixady ,"mdxa`a ± m`xada" edfeøçà Cà©©©

íãàä úàéøa`ed epipry ±,"'eë dãáòì"lr zekynd jiyndle - §¦©¨¨¨§¨§¨
,dhnln ezexxerzd iciòúà ìk éæààìéòìc àúeølk ± £©¨¦§¨¨¦§¥¨

dlrnlny zexxerzdàúeøòúàa àeä ,ïBéìò ãñç úcî øøBòì§¥¦©¤¤¤§§¦§¨¨
,àzúìc`edy ,dhnl mc`d ly dcearde zexxerzdd ici lr - ¦§©¨

,oeilrd cqgd z` jiynne xxernãñçå ä÷ãöa51ïéNBò ìàøNiL ¦§¨¨¨¤¤¤¦§¨¥¦
.äfä íìBòa`ed ,dhnl dyer icediy cqge dwcv ici lr ,ixd ± ¨¨©¤

,"zekln" ± 'ied my ly 'dl ± "dnkg"n ± 'ied my ly c"eidn jiynn
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ùã÷ä úøâà
äðäåìåãâ íëç àåäù éî ìùîì ïåúçúä íãàá

åìëù íöîöîå äîëç úåàìôð ìéëùäì
íåöîö àåä äæ äðä åøåáãî ãçà úåàá åúáùçîå
î"ãò ùîî äëë äàìôðä åúîëçì äìåãâ äãéøéå íåöò
øùàë áøå íåöò ìåãâ íåöîö 'éä õ÷ ïéàì äæî øúéå

á"îé úùùá åùòð íéîù 'ä øáãáíàáö ìë åéô çåøáå
ù"îë àìéì÷ àúà ä"á 'éåä íù ìù 'ä úåà àéä
åëùîðù úåøîàî 'èä øå÷î àéä íàøá 'äá íàøáäá
úðéçá àéä àåä øîàî éîðã úéùàøá ïåùàø øîàîî
äãéøéå äëùîä äúéä æà êà úéùàø úàø÷ðä äîëç
éë ÷ø 'åë ãåáòì ïéà íãà éë ììë ú"ìãúà éìá åæ
íäøáàá íàøáäá åäæå äðáé ãñç íìåòå àåä ãñç õôç
äãáòì íãàä úàéøá øçà êà .'åë íäøáàì ãñç éë
àåä ïåéìò ãñç úãî øøåòì ò"ìãúà ìë éæà 'åë
äæä íìåòá ïéùåò ìàøùéù ãñçå ä÷ãöá ú"ìãúàá
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ד.40. ב, ב.41.בראשית כט, א.42.מנחות לב, ˘ËÈÏ"‡:43.ר"ה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– בראם דבה"א בפי' אפ"ל אם שכברÈ¯Á‡Ï"צע"ג

המאמר ·¯‡ישנו ˙È˘‡¯·„."!מאמרות לט' רק מקור הוא שלכן ˘ËÈÏ"‡:44.גו'! ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דטובא וי"ל קמ"ל? מאי "לכאורה

'אתדל"ת ההדגשה תומתק ועפ"ז גו'. אין דאדם מקרא זה ומכריח דנשמות, גם אתדל"ת שולל – ה.ÏÏÎ."'.45קמ"ל ד, מיכה46.בראשית

יח. ג.47.ז, פט, ט.48.תהלים פי"ב, כ.49.ב"ר ז, ˘ËÈÏ"‡:50.מיכה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(1 שיתהוו מצ"ע אתדל"ע צ"ל כי חסד, "ג"פ

" שישכיל - מהשתל' שלמע' -�Â‡ÏÙ˙עולמות בה כלולים שהכחות אלא פשוטה הנשמה מהוע"צ כי - דלעיל התחתון דאדם (במשל חכ'"

ע"י פנ"א) ח"א ıÙÁ(3ראה דאצי'), ספי' - הבנין (ז"י יבנה חסד עולם ע"י (שבמשל) ומח' שכלו - האצי' עולם (2 חפץ), - (שבתענוג חסד

) חסד כו') (בריאה בהבראם ע"י (שבמשל) כו'" באות כו' "מצמצם - עוה"ז ועד "˘�Í˘Óבי"ע בזה מוסיף שלכן וי"ל לאברהם. "Â‰ÊÂונותן)

חסד בבינה) - (עתיקא חפץ רפמ"ט): ח"א (וראה יותר (ובפרטיות) ולמטה באתגליא. זה רק כי - בורא‰Â‡בהבראם - ראשונה,Í˘Á(בריאה - (

חסד כי באברהם בהבראם וא"ו, - "המדות") עולם - (יצירה יבנה חסד אחרונה".עולם ה' - סט"ו) לקמן ראה - (עשי' Î"˜51.כו' ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."'וכו וגמ"ח צדקה וחסד, צדקה גמ"ח, וחסד, צדקה שינויים: כמה ואילך מכאן לחוד. צדקה האגה"ק "בתחילת



a`Îmgpnנב g"i ipy mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב י"ח שני יום

,hw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ù"î ïáåé äæáå,218 'nr cr:åðéáé

.'ied my z` jiynne "dyer" `edy ixd -eðéúBaø eøîà ïëì̈¥¨§©¥
äëøáì íðBøëæ52úeìéîb éìa äøBz àlà Bì ïéà øîBàä ìk : ¦§¨¦§¨¨¨¨¥¥¤¨¨§¦§¦

úeìéîâáe äøBza ÷ñòì àlà ,Bì ïéà äøBz elôà ,íéãñç£¨¦£¦¨¥¤¨©£Ÿ©¨¦§¦
ú÷ôð äîëçî àúéøBàc íâä ,äpä ék .íéãñç53,dxezyzexnl - £¨¦¦¦¥£©§©§¨¥¨§¨¨§©

,"dnkg"n d`aàúéøBàáe§©§¨
àîìò íi÷úî54,ici lre - ¦§©¥©§¨

,mlerd miiwzn dxez

da ïàòìc ïeðéàáe55,lre - §¦§¨¨¨
mixacne miwqery dl` ici

,(dxeza) daíøeaãa ék± ¦§¦¨
,dxez ixeaicíéëéLîî©§¦¦

çqð) úBòtLäå úBøàä¤¨§©§¨ª¨
äîëç (úBàøLäå :øçà©¥§©§¨¨§¨

äàlò,dpeilr dnkg ± ¦¨¨
úðéçáì äøBzä øB÷î§©¨¦§¦©
ïäaL øeacä úBiúBà¦©¦¤¨¤
øîàîk ,íìBòä àøáð¦§¨¨¨§©£©
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø56: ©¥¦§¨¦§¨¨

éða éø÷z ìà"àlà C ©¦§¥¨©¦¤¨
éðBa"Cminkg icinlz ± ¨¦

md ,dxeza miwqerd mdy

miniiwne mipea md ,"jipea" mb md `l` ,jly mipad ,"jipa" wx `l

- dxez mcenil ici lr mlerd z`Bæ äëLîä éøä"dnkg"n ± £¥©§¨¨
,xeaicdzeize`léøö äæìå ,äìBãb äãéøé úðéça àéäãñç øøBòì C ¦§¦©§¦¨§¨§¨¤¨¦§¥¤¤

íénk CLîpä ,ïBéìòmewnl deab mewnn mikynp mdy mindrah ± ¤§©¦§¨©©¦
,minl lynpy oeilrd cqgd jynp mb jk ,jenpíB÷îì dBáb íB÷nî¦¨¨©§¨

,Ceîðdf cqge ,mikenp dbixcnle mewnl mideab dbixcne mewnn - ¨

jynp,àzúìc àúeøòúàa,dhnln zexxerzda -ãñçå ä÷ãöa §¦§¨¨¦§©¨¦§¨¨¨¤¤
,äàzz,zeinyba dhnl miyrpd cqge dwcv ici lr -íéëéLînL ©¨¨¤©§¦¦

,mipzepe ±.íéàkãðå íéìôL çeø úBéçäì ,ãñçå íéiçici lr ± ©¦¨¤¤§©£©§¨¦§¦§¨¦
z` mikiynn ,`kcpe lty iprl mikiynne mipzepy miigde cqgd

ick ,dlrnly cqgd

zpigan "miig" jiyndl

± jenp mewnl cxiy "dnkg"

xewn ody xeaicd zeize`l

.mi`xapd lkeäæå§¤
áeúkL57ìläúé ìà" : ¤¨©¦§©¥

íà ék ,'eë Búîëça íëç̈¨§¨§¨¦¦
,'eë ìläúé úàæalkyd - §Ÿ¦§©¥

ize` recie58miiqne ,

:ote`a likyny'ä éðà ék¦£¦
,"'eë ãñç äNòixd - Ÿ¤¤¤

"dnkg"d z` milldny

,cqg zlrete dyer `idyk

,cqg dyer 'd f`yék¦
ãñçädyer mc`dy ± ©¤¤

cqgd z` jiynne

dyer 'd ip`"y ,dlrnly

,diyray ± "cqgéLînä àeä,ähîì äîëçä éiç Czeize`ay - ©©§¦©¥©¨§¨§©¨
.dhnl jynei dfy ick ,mi`xapd xewn jynei xeaicdåàì íàåm` ± §¦¨

dxezd cenil ly ± dnkg ly oiprd wx epyie ,cqgd ziiyr dxqg

,cala,Bcáì "Búîëç" úàø÷ð éøämkg lldzi l`" aezkk - £¥¦§¥¨§¨§©
,ely dnkga ± "eznkgaäpnî íéiç úëLîä éìa"dnkg"d ± §¦©§¨©©¦¦¤¨

,dlrnly.íBìLå ñç©§¨

ì"æéøàä áúkM äî ïáeé äæáe59:ìàøNéa úBîLð éðéî 'á LiL , ¨¤¨©¤¨©¨£¦©¤¥¦¥§¨§¦§¨¥
íäéîé ìk äøBza íé÷ñBòä íéîëç éãéîìz úBîLð60úBîLðå , ¦§©§¦¥£¨¦¨§¦©¨¨§¥¤§¦§

íé÷ñBòä úBöî éìòa©£¥¦§¨§¦
.íéãñç úeìéîâe ä÷ãöa¦§¨¨§¦£¨¦
éãéîìz íb éøä ,äøBàëìc§¦§¨£¥©©§¦¥
÷ñòì íéëéøö íéîëç£¨¦§¦¦©£Ÿ
øîàîk ,íéãñç úeìéîâa¦§¦£¨¦§©£©
,äëøáì íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨¦§¨¨
."Bì ïéà äøBz elôà"L± ¤£¦¨¥

`l` el oi`y xne` `ed m`

,micqg zelinb ila dxez

,cvik .el oi` dxez mb

l"fix`d xne` ,`eti`

?odini lk dxeza zewqerd zenyp ly beq epyiyàlàxiaqi ± ¤¨

cala dxeza zewqrzn el` zenypy dpeekd oi`y ,oldl owfd epax

opipr xwiry `id dpeekd `l` ,e"g micqg zelinba zewqer opi`e

,dxez `edéãéîìzäL¤©©§¦¥
áøå øwò ïúøBzL íéîëç£¨¦¤¨¨¦¨§Ÿ
íäéîé èeòîe ,da íäéîé§¥¤¨¦§¥¤

miwqer md ±úeìéîâa¦§¦
úlòt äpä ,íéãñç£¨¦¦¥§ª©

àzúìc íúeøòúà± ¦§¨¨¦§©¨
mzexxerzdn "dlert"d

,dhnlyãñç øøBòì§¥¤¤
éLîäì ,ïBéìòãéøBäìe C ¤§§©§¦§¦

Laìîä óBñ-ïéà-øBà¥©§ª¨
,äàlò äîëçadnkg"a - §¨§¨¦¨¨

`idy ,"dpeilr,íäéôaL 'ä úøBz øB÷î,dxez ixac mxeaica - §©¤§¦¤
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ç"îâ éìá äøåú àìà åì ïéà øîåàä ìë ì"æø åøîà ïëì
éë ç"îâáå äøåúá ÷åñòì àìà åì ïéà äøåú åìéôà
íéé÷úî àúééøåàáå ú÷ôð äîëçî àúééøåàã íâä äðä
úåøàä íéëéùîî íøåáãá éë äá ïàòìã ïåðéàáå àîìò

) úåòôùäåà"ðúðéçáì äøåúä øå÷î ò"ç (úåàøùäå
êéðá ú"à ì"æøàîë íìåòä àøáð ïäáù øåáãä úåéúåà
äìåãâ äãéøé úðéçá àéä åæ äëùîä éøä êéðåá àìà
íå÷îî íéîë êùîðä ïåéìò ãñç øøåòì êéøö äæìå
äàúú ãñçå ä÷ãöá ú"ìãúàá êåîð íå÷îì äåáâ
.íéàëãðå íéìôù çåø úåéçäì ãñçå íééç 'éëéùîîù
ììäúé úàæá à"ë 'åë åúîëçá íëç ììäúé ìà ù"æå
êéùîîä àåä ãñçä éë 'åë ãñç äùåò 'ä éðà éë 'åë
éìá åãáì åúîëç úàø÷ð éøä ì"àå äèîì äîëçä ééç

.å"ç äðîî íééç úëùîä

ì"æéøàä ù"î ïáåé äæáå
íé÷ñåòä ç"ú úåîùð ìàøùéá úåîùð éðéî 'á ùéù
ä÷ãöá íé÷ñåòä úåöî éìòá úåîùðå íäéîé ìë äøåúá
ç"îâá ÷åñòì íéëéøö ç"ú íâ éøä äøåàëìã .ç"îâå
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ב.52. קט, ובכ"מ.53.יבמות א. קכא, ובכ"מ.54.זח"ב א. ר, ועוד.55.זח"ב א. מז, א.56.זח"א סד, יב.57.ברכות ט, ‰Ú¯˙58.ירמי'

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îואדרבא חכמה מקורו.ÈÚ.".59˜¯‰"שג"ז מצאנו לא ˘ËÈÏ"‡:60.לע"ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰נכללים השאר "וכל

ימיהם". כל – בהב' ל"נ ולכן – הב' במין
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אליהו").61. ("פתח בהקדמה ˘ËÈÏ"‡:62.תקו"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ויצירה בריאה דרך לעבור צריכה ההמשכה כי – היא מוכרחת "אבל

ובכ"מ.63. ס"ט. סרנ"א יו"ד שו"ע ב. נג, זח"ג וראה יח. ג, משלי אליהו").64.ע"פ ("פתח בהקדמה ˘ËÈÏ"‡:65.תקו"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

שם)". בזח"ג אורות (ניצוצי הרמ"ז עמפש"כ ויומתק סי"ב). (כ"א כאן כ"כ נוגע אינו יז.66."לכאורה לב, ‡„ÂÓ"¯67.ישעי' ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."(ב (קיב. שם זח"ג וראה "עביד". דצ"ל פשוט ˘ËÈÏ"‡:68."לכאורה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,זה סיום לולא חסר מה (1 "לכאורה:

מובן אינו עכ"פ): (בנקודה י"ל ואולי ועוד. בחצע"ג, בהמוסגר מוסיף מה (3 מה? - יבינו" "והמשכילים פי' (2ÏÏÎדכל השייכות מהי -

לענין בעוה"ב?‰˜·"‰של˘ÂÓהביאור מוכרח אינו ולמה תתאה? וה' דוא"ו ההכרח הוא וא"כ כנ"ל, דהיו"ד וכו' גילוי היא - ראשונה ה' ?

הוא הי' עוה"ז) ולא עוה"ב (לא שלנבה"ע עד דישנוÂÓ˘Âאמרז"ל מבאר וע"ז ועוד. דהשם? אחרונות אותיות ג' ענין מהו הנ"ל וע"פ - בלבד

"אליהם") כש"מדבר" עד"ז יודעים שה"אחרים" (אלא עצמו לבין ˆÌÂˆÓבינו Ï"ˆ˘(רק) ומח' "·„Â¯Â·È"שכלו שישנו לבין·Â�Èאליהם",

- -·עצמו" הדיבור ענין כמו - ששם ואיך) (כ"ז, יבינו והמשכילים וכו'. שם, הוא - ח"ע שגם "בלבד"), שמו גם אבל - הוא (שמו ענינים '

ובכהנ"ל - כו' עצמו לבין בינו א"צ ".·„Â·È¯ג"כ
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íìåòì òéôùäì éãë êøáúé åéô çåøå øåáãä úðéçá íù
íãàù åîë õ÷ ïéà úåìãáä ìéãáäì î"ãòå 'éùòä
ïéáì åðéá àåäùë àìå) íéøçàì àìà øáãî åðéà
íäéìà åøåáãá åúáùçîå åìëù íöîöî æàå (åîöò

:åðéáé íéìéëùîäå
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אליהו").61. ("פתח בהקדמה ˘ËÈÏ"‡:62.תקו"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ויצירה בריאה דרך לעבור צריכה ההמשכה כי – היא מוכרחת "אבל

ובכ"מ.63. ס"ט. סרנ"א יו"ד שו"ע ב. נג, זח"ג וראה יח. ג, משלי אליהו").64.ע"פ ("פתח בהקדמה ˘ËÈÏ"‡:65.תקו"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

שם)". בזח"ג אורות (ניצוצי הרמ"ז עמפש"כ ויומתק סי"ב). (כ"א כאן כ"כ נוגע אינו יז.66."לכאורה לב, ‡„ÂÓ"¯67.ישעי' ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."(ב (קיב. שם זח"ג וראה "עביד". דצ"ל פשוט ˘ËÈÏ"‡:68."לכאורה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,זה סיום לולא חסר מה (1 "לכאורה:

מובן אינו עכ"פ): (בנקודה י"ל ואולי ועוד. בחצע"ג, בהמוסגר מוסיף מה (3 מה? - יבינו" "והמשכילים פי' (2ÏÏÎדכל השייכות מהי -

לענין בעוה"ב?‰˜·"‰של˘ÂÓהביאור מוכרח אינו ולמה תתאה? וה' דוא"ו ההכרח הוא וא"כ כנ"ל, דהיו"ד וכו' גילוי היא - ראשונה ה' ?

הוא הי' עוה"ז) ולא עוה"ב (לא שלנבה"ע עד דישנוÂÓ˘Âאמרז"ל מבאר וע"ז ועוד. דהשם? אחרונות אותיות ג' ענין מהו הנ"ל וע"פ - בלבד

"אליהם") כש"מדבר" עד"ז יודעים שה"אחרים" (אלא עצמו לבין ˆÌÂˆÓבינו Ï"ˆ˘(רק) ומח' "·„Â¯Â·È"שכלו שישנו לבין·Â�Èאליהם",

- -·עצמו" הדיבור ענין כמו - ששם ואיך) (כ"ז, יבינו והמשכילים וכו'. שם, הוא - ח"ע שגם "בלבד"), שמו גם אבל - הוא (שמו ענינים '

ובכהנ"ל - כו' עצמו לבין בינו א"צ ".·„Â·È¯ג"כ



a`Îmgpnנד h"i iyily mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב י"ט שלישי יום
אגרתו ,218 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ä÷ãö òøåæ å,220 'nr cr.'åë åðòùé

(àé éìLîa) "úîà øëN ä÷ãö òøæ" .å1úòéøæ øëOL ,Leøt . Ÿ¥©§¨¨¤¤¡¤§¦§¥¥¤§©§¦©
.úîà úcî àéä ä÷ãvä"zn`"d zcn dlrnln el mipzepy ± ©§¨¨¦¦©¡¤

,"yexit" exn`a owfd epax zpeek .dwcv rxef `edy lr xkyk

yxtn i"yx :`id ,xg` yexitn zebiizqd `id dpeekd llk jxcay

`l "xky" dlnd z` o`k

oeyln m` ik ,melyz xeza2

,"medz zepirn exkqie"

fkxl ick) dxivre dnizq

mebxza mb .(cklle

mixg` miyxtnae

,"melyz" oeyln miyxtny

,yxtl mda mb ixd mileki

el mipzepy xkydy `l

`l` ,zn`d zcn `ed

`ed lawn `edy xkydy

okl ;gvpl miiwzne izin`

,"yexit" owfd epax xne`

xkydy ,`id o`k dpeekdy

zrixf lr lawn `edy

`ed ± dwcvdzcnzn`d

,dlrnln el mipzepy

áéúëe3úîà ïzz" : §¦¦¥¡¤
,"á÷òéìoipr miiwy ,ixd - §©£Ÿ

zcn dlrnln el mipzepy

yexit itly ,`l` ,zn`d

,(dkina) my mebxzde i"yx

`lni ,awril d"awd gihady "zn`"d zghady ,dywa idefy

zcn dlrnln mipzepy ,myn di`x oi` ixd ,'eke eipal dze`

:owfd epax xne` okl ,zn`déøa-àLã÷c àçáLåøcñî àeä-C §¦§¨§ª§¨§¦§©¥
,'eë àéáð,d"awd ly egay o`k xcqn `iapd -áeúkL Bîk ¨¦§¤¨

LBãwä øäfa4,`edy ,d"awdl gay `l` ,dywa oeyl df oi`y - ©Ÿ©©¨
.awril "zn`" ozepLeøtleki ixd ,d"awd ly egaya mb ,oky ± ¥
miiwn `edy zeidlz`dghadd`le ,(awril gihady) zn` ly

z` awril ozep `edyzcndpeekdy owfd epax xne` okl ± zn`d

:`idéøöå .á÷òéì úîà úcî ïúBpä àeä àeä-Ceøa-LBãwäLC ¤©¨¨©¥¦©¡¤§©£Ÿ§¨¦
àeä-Ceøa-LBãwäL ãò íBìLå ñç á÷òéa úîà ïéà éëå ,ïéáäì§¨¦§¦¥¡¤§©£Ÿ©§¨©¤©¨¨

:äìòîlî Bì ïzé¦¥¦§©§¨
úàæ úòãeî äpä Cà5,,reci ixd -úcî àéä á÷òé úcîc ©¦¥©©Ÿ§¦©©£Ÿ¦¦©

,úeðîçøawrie ,dxeabd zcn ± wgvi ,cqgd zcn `ed mdxa` - ©£¨
,zepngx ± mingx ± zx`tzd zcn ±úeðîçø úcîa 'ä úãBáòå©£©§¦©©£¨

myk ,zepngxd zcna icedi ly eytpa ziniptd dceard ±

dcearde ,dad`d oipr `id cqgd zcn ly ziniptd dceardy

ly ziniptd dceard `id jk ,d`xi `id dxeabd zcn ly ziniptd

,zepngxd zcnáìa íéaø íéîçø úeøøBòúäî äàaä àéä¦©¨¨¥¦§§©£¦©¦§¥
ä÷Bçøä ,BLôðaL úe÷ìà õBöéð ìò íãàä,dwegx ely ytpd ± ¨¨¨©¦¡Ÿ¤§©§¨§¨
íìBò éìáä CLça CìBä øLàk 'ä éðt øBàîdwegx eytp f`y ± ¥§¥©£¤¥§Ÿ¤©§¥¨

lr xxern `edy mingx zexxerzda 'd zcear ef ixd ,'d ipt xe`n

.`ed eznypúeøøBòúäå§¦§§
äàa àéä Bæ úeðîçø©£¨¦¨¨
úlãâa úòcäå äðeázäî¥©§¨§©©©¦§ª©

,'äoian `edy dn -

zlecba ezrc z` winrne

yge yibxn `ed f`y ± 'd

,eilry dlecbd zepngxa

,'d ipt xe`n wegx `edy lr

`id zeppeazddeéàC ¥
úBîìBòä elôàL¤£¦¨¨
äìòî äìòîì íéðBéìòä̈¤§¦§©§¨©§¨

õ÷ ïéà ãò,md mb ±àìk ©¥¥§¨
,dén÷ éáéLç Lnîmd - ©¨£¦¥©¥

iabl ynn melkk miaygp

.d"awdíòôL ìk ék¦¨¦§¨
íúeiçåzenlerd ly ± §©¨

,mixen`dåéfî ÷ø Bðéà¥©¦¦
ãçà úBàî äøàäå,zg` ± §¤¨¨¥¤¨

úé BîMîøîàîk ,Cøa6:- ¦§¦§¨¥§©£©
:l"f epinkgàøáð ã"eéa"§¦§¨

."'eë àaä íìBò,ixd ± ¨©¨
,mipeilrd zenler mby

zg` ze`n mlek e`xap ± 'ek "`ad mler" illkd mya millkpd

.'ied my ly (c"ei ze`)úeèMtúä àeäL ,Bæ äøàäå åéæa ,äpäå§¦¥§¦§¤¨¨¤¦§©§
,íéðBzçúå íéðBéìò úBéçäì Cøaúé BîMî úeiçä,`wec dfa - ©©¦§¦§¨¥§©£¤§¦§©§¦

äfä íìBòL ,íéðBzçúì íéðBéìò ïéa Løôäå ìcáä LiL àeä¤¥¤§¥§¤§¥¥¤§¦§©§¦¤¨©¤
'äa àøáð,'ied my ly 'd ze`a ±,'eëåzxb`a xiaqdy itk - ¦§¨§§

xnegn wx d`a ,lty mler `edy ,dfd mlerd zeigy ,zncewd

,'ied my ly 'd ze`dn `a dfy ,dlrnly xeaicd zeize` sebe

"dnkg" zpigany zeize`d xeivn mi`a mipeilrd zenlerd eli`e

mipezgzl mipeilr oia lcaddy ixd ,'ied my ly c"ei ze`d ±

dx`de eif `ed df lk ,j` .jxazi enyn zeigd zehytzda exewn

enk ,dx`d ly oipr `ed envrlyk "my") myd zpigan cala

`exwl lkeiy zlefl wx rbep `ede mvrd epi` mydy mc`a lynl

.(enya eze`íìBòå íìBò ìëaL íéèøtä ééepL ìk ïëålirl ± §¥¨¦¥©§¨¦¤§¨¨§¨
zenlerde mipeilrd zenlerd ,zenlerd ly llkd lr xaec

lkay mihxta ipeydy ,owfd epax xne` o`k eli`e ,mipezgzd

mipezgzd zenlera mbe mipeilrd zenlera mb ,mleréôì àeä§¦
,úBiúBàä éôeøö ééepL,e`xap mdny -øáòa íépîfä ééepL ïëå ¦¥¥¥¨¦§¥¦¥©§©¦§¨¨
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ùã÷ä úøâà
òøåæ å'éô .(à"é éìùîá) úîà øëù ä÷ãö

úîà úãî àéä ä÷ãöä úòéøæ øëùù
àéáð øãñî ä"áå÷ã àçáùå á÷òéì úîà ïúú áéúëå
úãî ïúåðä àåä ä"á÷äù ùåøéô ÷"äåæá ù"îë 'åë
ãò å"ç á÷òéá úîà ïéà éëå ïéáäì êéøöå á÷òéì úîà

:äìòîìî åì ïúé ä"á÷äù
êàúåðîçø úãî àéä á÷òé úãîã úàæ úòãåî äðä

úåøøåòúäî äàáä àéä úåðîçø úãîá 'ä úãåáòå
íéîçøíéáøáìáíãàäìòä÷åçøä åùôðáù úå÷ìà õåöéð

úåøøåòúäå íìåò éìáä êùçá êìåä øùàë 'ä éðô øåàî
'ä úìåãâá úòãäå äðåáúäî äàá àéä åæ úåðîçø
ïéà ãò äìòî äìòîì íéðåéìòä úåîìåòä åìéôàù êéà
åðéà íúåéçå íòôù ìë éë äéî÷ éáéùç ùîî àìë õ÷
ã"åéá øîàîë êøáúé åîùî ãçà úåàî äøàäå åéæî ÷ø
úåèùôúä àåäù åæ äøàäå åéæá äðäå .'åë á"äåò àøáð
àåä íéðåúçúå íéðåéìò úåéçäì êøáúé åîùî úåéçä
äæä íìåòù íéðåúçúì íéðåéìò ïéá ùøôäå ìãáä ùéù
íìåò ìëáù íéèøôä ééåðéù ìë ïëå 'åëå 'äá àøáð
íéðîæä ééåðéù ïëå úåéúåàä éôåøéö ééåðéù éôì àåä íìåòå
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יח.1. ב.2.פסוק ח, כ.3.נח ז, ב.4.מיכה קלא, ˘ËÈÏ"‡:5.ח"ג ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ה מח"א חגיגה6."להעיר ירושלמי ב. כט, מנחות

ס"ה. לעיל וראה ה"א. פ"ב

a`Îmgpn h"i iyily mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ìkä ¯ íépîfä éôelça úBøBwä ìk ééepLå ,ãéúòå äåä,`a ± Ÿ¤§¨¦§¦¥¨©§¦¥©§©¦©Ÿ
ïäL ,úBiúBàä éôeøö ééepMî,zeize`d itexiv ±úëLîä ïä ¦¦¥¥¥¨¦¤¥¥©§¨©

íéøîà éèewìa øàaúpL Bîk) BîL Cøaúé åéúBcnî úeiçä± ©©¦¦¨¦§¨¥§§¤¦§¨¥§¦¥£¨¦
,"`ipz"d xtqá ÷ìç,"dpen`de cegid xry" ±.(àé ÷øt± ¥¤¤¤

zkynpd zeigd zkynday

lr dhnl d`ae zecndn

dfa ± xeaicd zeize` ici

ly miiepiyd lk mikiiy

,xar ,onfd iiepiye zeigd

,cizre dedéaâì ìáà£¨§©¥
Cøaúé Búeîöòå Búeäî̈§©§¦§¨¥

áéúk7àì 'ä éðà" : §¦£¦Ÿ
,"éúéðLea iepiy mey oi` - ¨¦¦

d`ixad iptl oia jxazi

,d`ixad ixg`llïéa¥
éepL úðéçáa¦§¦©¦

ìzLääíeøî úeìL ©¦§©§§¥
úBìònä,zebixcnde ±ãò ©©£©

,ähî ähîìzenlerdn - §©¨©¨
cr xzeia mipeilrd

;xzeia mipezgzd zenlerl

éeöî Cøaúé àeäL BîkL¤§¤¦§¨¥¨
azenler ±Ck ¯ íéðBéìò ¨¤§¦¨

a äåLa Lnî àeä± ©¨§¨¤©
zenlerBîëe) íéðBzçz©§¦§

íéøîà éèewìa øàaúpL¤¦§¨¥§¦¥£¨¦
,"`ipz"d xtq ±à ÷ìç¥¤

,(àð ÷øtd"awd iably - ¤¤
oia lcad mey oi` ,envr

zenlerd mb ,oky ,mipezgzd zenlerd oial mipeilrd zenler

mby ,ixd ,jxazi ea "qetzl" dleki mzaygn oi` mipeilrd

ea dbyde "dqitz" mey oi` mipeilrl`vnp jxazi `ede ,jxazi

mipezgze mipeilr oia lcadd ,mipeilra `vnp `edy itk mipezgza

,zenlerl jxazi epnn zkynpd zeigd zkynda wx `hazn

zenlera xy`n ieliba xzei zeigd mipeilrd zenleray

.mipezgzd,ïîfä ééepL úðéçáa ïéáeiepiy mey oi` dfa mb - ¥¦§¦©¦¥©§©
,d"awd iabl,àeä Bcáì àeä äéäL BîkLly ze`ivn ote`ae - ¤§¤¨¨§©

øçà äzò àeä Ck ¯ úéLàøa éîé úLL éðôì ,ãçéîe ãéçé̈¦§ª¨¦§¥¥¤§¥§¥¦¨©¨©©
eðéäå ,äàéøaäecal `ed z`f lkae ,mi`xap etqezipy zexnl ± ©§¦¨§©§

,cgeine cigi `ede ,`edéaâì Lnî ñôàå ïéàk ìkäL íeMî¦¤©Ÿ§©¦§¤¤©¨§©¥
,Búeîöòå Búeäîiepiyl minxeb e`xapy mi`xapd oi` okle - ¨§©§

,jxazi eiabl qt`e oi`k md oky ,ezecg`ae eze`ivnaúBà Bîëe§
ãçà,zg` ±éaâì BzáLçnî elôà Bà íãà ìL Bøeacî ¤¨¦¦¤¨¨£¦¦©£©§§©¥

ì ,ìLî Cøc ìò ,dúeîöòå úéìëOä Lôpä úeäî úeììkCkL §¨¨©¤¤©¦§¦§©§¨©¤¤¨¨§©¥
,ïæàä úà,ytpl xzei aexwe oicr yeal `id daygndy zexnl - ¤¨Ÿ¤

,zilkyd ytpd lk iabl llk mewn zqtez zg` ze` oi` z`f lka

daygnd ze`a odne ,zecnd ixd ze`a ytpay lkyd oiprne

ze` ,ixd (lkyd oiprn dlrnl `edy) ytpd mvr iable ,xeaicde

mixacd ,llk mewn zqtez oi` ,daygn e` xeaic ly zg`

ick lyn mieedn mixen`d

biydle oiadl lkez ofe`dy

iabl d`ixad zeqt`

.d"awdCBøò ïéà" úîàáe¤¡¤¥£
éìàáéúk "E8,itk `ly - ¥¤§¦

ze` enk dfy mcew epxn`y

daygn e` xeaic ly zg`

ixdy ,dlek ytpd iabl

mipt lk lr yi zg`d ze`l

iabl eli`e ,"`edy lk" jxr

mey mi`xapl oi` d"awd

,llk jxrøàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥
éèewìa) øçà íB÷îa§¨©¥§¦¥

íéøîà,"`ipz"d xtq ± £¨¦
á ÷ìçcegid xry" ± ¥¤
"dpen`de.íL ïiò (è ÷øt¤¤©¥¨

:íéøîBàL eäæå,dltza - §¤¤§¦
oipr lr miywanyk

miaxd jingxa" , mingxd

:"epilr mgxCìnä"©¤¤
,"æàî Bcáì íîBønä©§¨§©¥¨
íã÷ "æàn"L Bîk Leøt¥§¤¥¨Ÿ¤

äàéøaäzenlerd ly ± ©§¦¨
,mi`xapdeBcáì àeä äéä̈¨§©

,àeäecrla xac meye -

,miiw did `läzò Cke zenlerd zeedzd ixg` ±,mi`xapdàeä ¨©¨
;"'eë íîBøî",miiw `ed wxy -Leøt ,"íìBò úBîéî àOðúî"e §¨¦§©¥¦¨¥

íLa àø÷pä ïîæ úðéçaî äìòî äìòîì àOðå íø àeäL¤¨§¦¨§©§¨©§¨¦§¦©§©©¦§¨§¥
"íìBò úBîé" ìk úeiçL éôì eðéäå ,"íìBò úBîé",onfd oipr ± §¨§©§§¦¤©¨§¨

,"'eë Cìnä" úðéçaî ÷ø àeä`idy ,"zekln" zxitqe zpigan - ©¦§¦©©¤¤
mikiiy ,"onf"d oipr mieednd ,cizre ded ,xary ,"jlnd" zpiga

jln jln ly lcadd mixne` dilry ,cala "zekln"d zxitqa

dlrnly zecne zexitqa eli`e ,cizre xar ,ded mdy ,jelnie

,"onf"d oipr oiicr jiiy `l "zekln"níB÷îa øàBáîL Bîëe§¤§¨§¨
øçà9,úàæì éàå .oiprn elek `yepne mnexn d"awdy ,jk m`e - ©¥§¦¨Ÿ

,jxazi eiabl llk jxr dl oi`e mewn zqtez dppi`y d`ixad

õBöépä ìò ãàî ãàî äìBãb úeðîçøä,d"awdn wlg `edy ± ¨©£¨§¨§Ÿ§Ÿ©©¦
lrnn dwel` wlg10,,ìôàäå CeLçä óeba ïëBMä`xwpd - ©¥©¤¨§¨¨¥

àéåçc àëLî11,,(ipencwd) ygpd ly xerd -ìa÷ì ìeìòä ¨§¨§¦§¨¤¨§©¥
äàîèze`nhd zetilwd ylyny xeqi` ly mipipr ici lr ± ª§¨
,ixnbl,ïìvì àðîçø úBåàzä ìëa ìàbúäìeod m` s`y - §¦§¨¥§¨©©£©£¨¨¦§©
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ùã÷ä úøâà
íéðîæä éôåìéçá úåøå÷ä ìë ééåðéùå ãéúòå äåä øáòá
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נה a`Îmgpn h"i iyily mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ìkä ¯ íépîfä éôelça úBøBwä ìk ééepLå ,ãéúòå äåä,`a ± Ÿ¤§¨¦§¦¥¨©§¦¥©§©¦©Ÿ
ïäL ,úBiúBàä éôeøö ééepMî,zeize`d itexiv ±úëLîä ïä ¦¦¥¥¥¨¦¤¥¥©§¨©

íéøîà éèewìa øàaúpL Bîk) BîL Cøaúé åéúBcnî úeiçä± ©©¦¦¨¦§¨¥§§¤¦§¨¥§¦¥£¨¦
,"`ipz"d xtqá ÷ìç,"dpen`de cegid xry" ±.(àé ÷øt± ¥¤¤¤

zkynpd zeigd zkynday

lr dhnl d`ae zecndn

dfa ± xeaicd zeize` ici

ly miiepiyd lk mikiiy

,xar ,onfd iiepiye zeigd

,cizre dedéaâì ìáà£¨§©¥
Cøaúé Búeîöòå Búeäî̈§©§¦§¨¥

áéúk7àì 'ä éðà" : §¦£¦Ÿ
,"éúéðLea iepiy mey oi` - ¨¦¦

d`ixad iptl oia jxazi

,d`ixad ixg`llïéa¥
éepL úðéçáa¦§¦©¦

ìzLääíeøî úeìL ©¦§©§§¥
úBìònä,zebixcnde ±ãò ©©£©

,ähî ähîìzenlerdn - §©¨©¨
cr xzeia mipeilrd

;xzeia mipezgzd zenlerl

éeöî Cøaúé àeäL BîkL¤§¤¦§¨¥¨
azenler ±Ck ¯ íéðBéìò ¨¤§¦¨

a äåLa Lnî àeä± ©¨§¨¤©
zenlerBîëe) íéðBzçz©§¦§

íéøîà éèewìa øàaúpL¤¦§¨¥§¦¥£¨¦
,"`ipz"d xtq ±à ÷ìç¥¤

,(àð ÷øtd"awd iably - ¤¤
oia lcad mey oi` ,envr

zenlerd mb ,oky ,mipezgzd zenlerd oial mipeilrd zenler

mby ,ixd ,jxazi ea "qetzl" dleki mzaygn oi` mipeilrd

ea dbyde "dqitz" mey oi` mipeilrl`vnp jxazi `ede ,jxazi

mipezgze mipeilr oia lcadd ,mipeilra `vnp `edy itk mipezgza

,zenlerl jxazi epnn zkynpd zeigd zkynda wx `hazn

zenlera xy`n ieliba xzei zeigd mipeilrd zenleray

.mipezgzd,ïîfä ééepL úðéçáa ïéáeiepiy mey oi` dfa mb - ¥¦§¦©¦¥©§©
,d"awd iabl,àeä Bcáì àeä äéäL BîkLly ze`ivn ote`ae - ¤§¤¨¨§©

øçà äzò àeä Ck ¯ úéLàøa éîé úLL éðôì ,ãçéîe ãéçé̈¦§ª¨¦§¥¥¤§¥§¥¦¨©¨©©
eðéäå ,äàéøaäecal `ed z`f lkae ,mi`xap etqezipy zexnl ± ©§¦¨§©§

,cgeine cigi `ede ,`edéaâì Lnî ñôàå ïéàk ìkäL íeMî¦¤©Ÿ§©¦§¤¤©¨§©¥
,Búeîöòå Búeäîiepiyl minxeb e`xapy mi`xapd oi` okle - ¨§©§

,jxazi eiabl qt`e oi`k md oky ,ezecg`ae eze`ivnaúBà Bîëe§
ãçà,zg` ±éaâì BzáLçnî elôà Bà íãà ìL Bøeacî ¤¨¦¦¤¨¨£¦¦©£©§§©¥

ì ,ìLî Cøc ìò ,dúeîöòå úéìëOä Lôpä úeäî úeììkCkL §¨¨©¤¤©¦§¦§©§¨©¤¤¨¨§©¥
,ïæàä úà,ytpl xzei aexwe oicr yeal `id daygndy zexnl - ¤¨Ÿ¤

,zilkyd ytpd lk iabl llk mewn zqtez zg` ze` oi` z`f lka

daygnd ze`a odne ,zecnd ixd ze`a ytpay lkyd oiprne

ze` ,ixd (lkyd oiprn dlrnl `edy) ytpd mvr iable ,xeaicde

mixacd ,llk mewn zqtez oi` ,daygn e` xeaic ly zg`

ick lyn mieedn mixen`d

biydle oiadl lkez ofe`dy

iabl d`ixad zeqt`

.d"awdCBøò ïéà" úîàáe¤¡¤¥£
éìàáéúk "E8,itk `ly - ¥¤§¦

ze` enk dfy mcew epxn`y

daygn e` xeaic ly zg`

ixdy ,dlek ytpd iabl

mipt lk lr yi zg`d ze`l

iabl eli`e ,"`edy lk" jxr

mey mi`xapl oi` d"awd

,llk jxrøàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥
éèewìa) øçà íB÷îa§¨©¥§¦¥

íéøîà,"`ipz"d xtq ± £¨¦
á ÷ìçcegid xry" ± ¥¤
"dpen`de.íL ïiò (è ÷øt¤¤©¥¨

:íéøîBàL eäæå,dltza - §¤¤§¦
oipr lr miywanyk

miaxd jingxa" , mingxd

:"epilr mgxCìnä"©¤¤
,"æàî Bcáì íîBønä©§¨§©¥¨
íã÷ "æàn"L Bîk Leøt¥§¤¥¨Ÿ¤

äàéøaäzenlerd ly ± ©§¦¨
,mi`xapdeBcáì àeä äéä̈¨§©

,àeäecrla xac meye -

,miiw did `läzò Cke zenlerd zeedzd ixg` ±,mi`xapdàeä ¨©¨
;"'eë íîBøî",miiw `ed wxy -Leøt ,"íìBò úBîéî àOðúî"e §¨¦§©¥¦¨¥

íLa àø÷pä ïîæ úðéçaî äìòî äìòîì àOðå íø àeäL¤¨§¦¨§©§¨©§¨¦§¦©§©©¦§¨§¥
"íìBò úBîé" ìk úeiçL éôì eðéäå ,"íìBò úBîé",onfd oipr ± §¨§©§§¦¤©¨§¨

,"'eë Cìnä" úðéçaî ÷ø àeä`idy ,"zekln" zxitqe zpigan - ©¦§¦©©¤¤
mikiiy ,"onf"d oipr mieednd ,cizre ded ,xary ,"jlnd" zpiga

jln jln ly lcadd mixne` dilry ,cala "zekln"d zxitqa

dlrnly zecne zexitqa eli`e ,cizre xar ,ded mdy ,jelnie

,"onf"d oipr oiicr jiiy `l "zekln"níB÷îa øàBáîL Bîëe§¤§¨§¨
øçà9,úàæì éàå .oiprn elek `yepne mnexn d"awdy ,jk m`e - ©¥§¦¨Ÿ

,jxazi eiabl llk jxr dl oi`e mewn zqtez dppi`y d`ixad

õBöépä ìò ãàî ãàî äìBãb úeðîçøä,d"awdn wlg `edy ± ¨©£¨§¨§Ÿ§Ÿ©©¦
lrnn dwel` wlg10,,ìôàäå CeLçä óeba ïëBMä`xwpd - ©¥©¤¨§¨¨¥

àéåçc àëLî11,,(ipencwd) ygpd ly xerd -ìa÷ì ìeìòä ¨§¨§¦§¨¤¨§©¥
äàîèze`nhd zetilwd ylyny xeqi` ly mipipr ici lr ± ª§¨
,ixnbl,ïìvì àðîçø úBåàzä ìëa ìàbúäìeod m` s`y - §¦§¨¥§¨©©£©£¨¨¦§©
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a`Îmgpnנו 'k iriax mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב כ' רביעי יום

,220 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ úòãåî äðäå,`iw 'nr cr:éððåëú

ly ote`a odyk ,j` ,"dbep" ztilwny xzid ly mipiprnzee`z

,ribdl sebd lelr dl` lkl ,dfn jlkeln sebd dyrpéìeì¥
ïâî àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¨¥
úBîeöòúå æò Bì ïúBðå Bì§¥Ÿ§©£

óebä íò íçììåéúBàúå ¦§Ÿ¦©§©£¨
,ïçvðìeezxfr ilan ,j` - §©§¨

z` gvpl d"awd ly

cvn sebd lelr ,zee`zd

x`yp dfyk mb ± zezigp ly oipr ixd `ed envr dfe ,df lkl envr

.zee`zd ici lr dlilg l`bzdl lret icil `a epi`e cala geka

.dnypd ly uevipd okey ± zegp jk lk `edy df sebaeeäæå§¤
:íéøîBàLd"awd `yepne mnexn dnk cr mixne`y ixg` - ¤§¦

mnexnd jlnd" ,d`ixadn

,(lirl xkfpk) "ecal

mler iwl`" miywan

"epilr mgx miaxd jingxa

miniiqne'eë eðfò ïBãà"£ª¥
."'eë eðòLé ïâîdpeekdy ± ¨¥¦§¥

eizegeke mc`dn dlrnly siwn xe`a d"awd ozepy gekd lr `id

.eizee`ze sebd cbp opebzdle fera cenrl mc`d lkeiy ± miinvrd

úàæ úòãeî äpäå12,,xacd reci -:eîéçøe eìéçc éðéî 'á Léc §¦¥©©Ÿ§¥¦¥§¦§¦
ipy mpyi dad`a mbe d`xia mb) dad`e d`xi ibeq ipy mpyi -

:(mipinúBðBLàøä,dad`e d`xia mipey`xd mibeqd ±ïä ¨¦¥
e 'ä úlãâa úòcäå äðeázäî úBãìBpäzwnrde zeppeazddn ± ©¨¥©§¨§©©©¦§ª©

zrcdíéàéánä íéøácá©§¨¦©§¦¦
,Búàøéå 'ä úáäà éãéì- ¦¥©£©§¦§¨

ly ezad`e eaexiw zcn lr

,'eke l`xyi ipal d"awd

winrn mc`dy dryay

zeclep ,dl` mipipra ezrc

,'d z`xie 'd zad` ea

úBðBøçàäåmibeqd ± §¨©£
dad`e d`xia mipexg`dïä¥

äìòîlî Ck øçà úBàaä©¨©©¨¦§©§¨
,äðzî úðéçáaixg` - ¦§¦©©¨¨

z`xi envrl biyd mc`dy

ici lr 'd zad`e 'd

d`xid ze`a ,zeppeazd

dpzn ly jxca dad`de

,dlrnlneøàaúpL Bîë§¤¦§¨¥
÷eñt ìò øçà íB÷îa13: §¨©¥©¨

úà ïzà äðzî úãBáò"£©©¨¨¤¥¤
àéäL ,"íëúpäk- §ª©§¤¤¦

`id ,mkzpedk,äáäà úcî¦©©£¨
weqtd xne` jk lre -

dpzn jxca ,dpzn zcear `edy dad` ly df ote` epyiy

,dlrnlnàeä ïëå,xacd jke -.äàøia ïk íbdbixcn dpyiy - §¥©¥©¦§¨
.dlrnln dpzn jxca `idy d`xiaéàcå ,äpäå- y ,xacd -ïéà §¦¥©©¥

úBðBLàøä ïéa ììk CBøò,dad`e d`xia mipey`xd mibeqd oia - £§¨¥¨¦
úBðBøçàä éaâì ,àøápä ìëOä úBãìBz ïäLmibeqd oial - ¤¥§©¥¤©¦§¨§©¥¨©£

,dad`e d`xia mipexg`dïäL,dpzn ly jxca -Cøaúé àøBaäî ¤¥¥©¥¦§¨¥
,BîLoia jxr mey oi` jk ,`xeal `xap oia jxr mey oi`y myk - §

zervn`a) `xapd ici lr xvepy d`xie dad` ly oey`xd beqd

.`xeadn `ay d`xie dad` ly oexg`d beqd oial (elkyïä ïëìå§¨¥¥
,zepexg`d dad`de d`xid -ék ,"úîà" íLa úBàø÷pä ïä¥©¦§¨§¥¡¤¦

"úîà àeä-Ceøa-LBãwä ìL BîúBç"14,ézîàä úîà àeäL , ¨¤©¨¨¡¤¤¡¤¨£¦¦
íéàøápaL úîàä ìëå§¨¨¡¤¤©¦§¨¦

.dén÷ éáéLç àìk- §¨£¦¥©¥
,jxazi eiptl melkk zaygp

dad`de d`xid ,okl

dpzn jxca ze`ad

mya ze`xwp ,`xeadn

."zn`"Cøcä äæéà Cà©¥¤©¤¤
,"'ä úîà"ì íãàä äkæiL¤¦§¤¨¨¨§¡¤
d`xil mc`d dkfiy -

zpigan "zn`" ody dad`e

,d"awd ly "zn`"däpä¦¥
øøBòiL éãé ìò àeä©§¥¤§¥
ìò 'ä éðôì íéaø íéîçø©£¦©¦¦§¥©
àéäL ,BLôðaL õBöépä- ©¦¤§©§¤¦

`id ,mingxd zcnBúcî¦¨
äöwäî çéøáî ,á÷òé ìL¤©£Ÿ©§¦©¥©¨¤

eðééäc ,äöwä ìà- ¤©¨¤§©§
,xnelkúBìònä íeøî- ¥©©£

,zebixcndeähîì ãò©§©¨
,ähîzxfzyne zxaer - ©¨

,awri ly mingxd zcn

dgeka yi - jky oeeikneéLîäìäfä ìôMä íìBòì "'ä úîà" C §©§¦¡¤¨¨©¨¨©¤
áeúkL Bîëe ,CeLçä15CLça áLà ék" :,dfd mlerd ly -'ä ¤¨§¤¨¦¥¥©Ÿ¤

eäæå ."éì øBàaezky dn -16:."'eë Bcñç eðéìò øáb ék"cqgy - ¦§¤¦¨©¨¥©§
- seba z`vnpd mc`d ytpae ,dfd mlerd jyeg lr xabzn 'd

,"'d zn`" zkyndl jxcdy ,mipt lk lr ,ixd .'dn xe` ielib xi`n

.miax mingx zexxerzd ici lr `idíéaø íéîçø úeøøBòúä Cà©¦§§©£¦©¦
éøö ¯ 'ä éðôìBlL úîàa àeäLk íâå ,úîàa ïk íb úBéäì C ¦§¥¨¦¦§©¥¤¡¤§©§¤¤¡¤¤
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íò íåçìì úåîåöòúå æåò åì ïúåðå åì ïâî ä"á÷äù
åðòùé ïâî 'åë åðæåò ïåãà ù"æå ïçöðìå åéúåàúå óåâä

.'åë

úåðåùàøä ø"åã éðéî 'á ùéã úàæ úòãåî äðäå
íéøáãáå 'ä úìåãâá úòãäå äðåáúäî úåãìåðä ïä
úåàáä ïä úåðåøçàäå åúàøéå 'ä úáäà éãéì ïéàéáîä
ô"ò à"îá ù"îëå äðúî 'éçáá äìòîìî êë øçà
äáäà úãî àéäù íëúðåäë úà ïúà äðúî úãåáò
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קטן.12. חינוך – ח"ב פי"ד. ח"א לקו"א ז.13.ראה יח, א.14.קרח נה, ח.15.שבת ז, ב.16.מיכה קיז, תהלים
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ח.17. סי' לקמן וראה יב. י, יב.18.הושע פה, כ.19.תהלים לא, יד.20.תהלים נד, ה.1.ישעי' טז, ו.2.תהלים ˘ËÈÏ"‡3.שם, È·¯‰

מן למעלה "שהיא מישראל", שיהי' מי יהי' האדם שבנפש חכמה בבחי' "מלובש ב"ה" סוף "אין איך מדובר, שם - פי"ח. ח"א לתניא מציין

המובן". והשכל ˘ËÈÏ"‡:4.הדעת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,פ"ב (ב"ר לכם אי' מקומות בכו"כ אבל תזריע, ס"פ בתנחומא אלא מצאתי לא "לע"ע

וק"ל". רבים. ל' לא וגם נוכח ל' להעתיק רצה שלא וי"ל ב). סג, (ברכות להם" "אין וכן רע"א) ל, בתו"א הובא וש"נ. ד.
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,"zeliv`"dú÷ìçð àéä¦¤§¤¤
,â"éøz øtñîì ììk Cøc¤¤§¨§¦§©©§©

,613 -úBöî â"éøz ãâðk§¤¤©§©¦§
â"éøz ïä ïäL ,äøBzä©¨¤¥¥©§©
Bæ äøàä úBëLîä éðéî¦¥©§¨¤¨¨
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàî¥¥¨
íãàä úîLðì øéàäì§¨¦§¦§©¨¨¨

ç"îøî äìeìkä248 - ©§¨¥§¨
ä"ñLe íéøáà365 - ¥¨¦§¨

,íéãébb"ixz md cgiay - ¦¦
,(613)døeáòa øLà- £¤©£¨

,icedi ly eznyp liaya

ìëì ähîì Bæ äøàä úëLîäå úãéøé úéìëz øwò àeä¦©©§¦§¦©§©§¨©¤¨¨§©¨§¨
,íéNòpäå íéøeöéäå íéàøápä" mlek mi`xwpd -dhnznerl ," ©¦§¨¦§©§¦§©©£¦

,dlabdn dlrnly zenlerdïlk úéìëzL,mi`xapd lk ly - ¤©§¦ª¨
,miyrpde mixvepd:òãBpk ,íãàä àeäzewl`y zexnl ,ixd - ¨¨¨©©

,miwlg ly oipr zewl`a jiiy `le ,zehiytd zilkza heyt `ed

mzilkze mxwiry dhnl zenlera dxi`nd ziwl`d dx`dda ,j`

ly oiprd jiiy - icedi ly eznyp `idmd illk ote`ae .miwlg

epax xiaqi - zeihxtae ,dx`dd zwlgzn mda miwlg (613) b"ixz

.miihxt miwlg daxdl ,dl` miwlgn cg` lk wlgzn - oldl owfd

äæ øtñî ,äpäå,dxezd zeevn b"ixz cbpk - (613) b"ixz -àeä §¦¥¦§¨¤
,ììk Cøãa,miwlg (613) b"ixzl dx`dd zwlgzn illk ote`a - §¤¤§¨

íéèøôì ú÷lçúî äåöîe äåöî ìk äpä ¯ èøt Cøãa ìáà£¨§¤¤§¨¦¥¨¦§¨¦§¨¦§©¤¤¦§¨¦

ìëaL úBièøt úBëìä éôeb ïä ïäå ,úéìëúå õ÷ ïéàì íéaø©¦§¥¥§©§¦§¥¥¥£¨§¨¦¤§¨
,øtñî íäì ïéàL äåöîzg` lkay zekldd ihxtl xtqn oi` - ¦§¨¤¥¨¤¦§¨

,zeevndnáeúkL Bîk11"úBëìî änä íéML" :-miyxec §¤¨¦¦¥¨§¨
l"f epinkg12:úBzëqî 'ñ ïä,q"yd -"øtñî ïéà úBîìòå" ,'eë ¥©¤§©£¨¥¦§¨

:l"f epinkg miyxec -ïä¥
,'eë úBëìääila ody - ©£¨

,xtqnïBöø úëLîä ïäL¤¥©§¨©§
.'eë ïBéìòäoevxdy oeeike - ¨¤§

,leab ila ixd `ed oeilrd

mdy ,zekldd ihxt mb jk

oevxdn zekynd ihxt

.leab ila md - oeilrd

miwlgd b"ixz iably myke

zwlgzn mda miillkd

,lirl xn` ,dx`dd

,mze` zhlewd ,dnypay

g"nx ,mipipr b"ixz mpyi

mb jk ,micib d"qye mixa`

zekyndd ihxt iabl

leab ila mdy ,dx`ddny

milk l`xyi zenypl yi -

mihxtd helwl miihxt

oeylae .ef dkynde dx`dn

:owfd epaxLnî àeä ïëå§¥©¨
.íãàä úîLðayiy - §¦§©¨¨¨

zhilwl milk dnypl

miiteqÎoi`d mihxtd

.ef dx`de dkyndnék¦
íìBòaL úBîLpä ìk ,äpä¦¥¨©§¨¤¨¨

a úBìeìk eéäly eznyp - ¨§¨
ïBLàøä íãà13êøãå ,ììk ¨¨¨¦§¤¤§§¨

BúîLð äúéä,oey`xd mc` ly -ç"îø :â"éøz øtñîì ú÷ìçð ¨§¨¦§¨¤§¤¤§¦§©©§©§¨
ïéà úBöBöéðì ú÷ìçð èøt Cøc Cà ,íéãéb ä"ñLe íéøáà¥¨¦§¨¦¦©¤¤§¨¤§¤¤§¦¥
ãò íéèáMäå úBáàä úBîéî ìàøNé ìk úBîLð ïäL ,øtñî¦§¨¤¥¦§¨¦§¨¥¦¨¨§©§¨¦©

øîàpM äî æà íi÷iL ,ììëa ãòå çéLnä úàéa14øtñî äéäå" : ¦©©¨¦©§©¦§¨¤§ª©¨©¤¤¡©§¨¨¦§©
"áøî øôqé àìå ãné àì øLà ,íiä ìBçk ìàøNé éða15.lkn - §¥¦§¨¥§©¨£¤Ÿ¦©§Ÿ¦¨¥¥Ÿ

xetq oi` zevevipl zwlgznd) oey`xd mc` znypy ,oaen xen`d

dkynddn miiteqÎoi`d mihxtd likdl dgeka did (zenyp ly

zenypl jynpd iwl`d zeigde xe`d ,oeilrd oevxd ly dx`dde

aezk awriay ,lirl xikfdy dn owfd epax xiaqi oldl .l`xyi

lk eznypa exi`d awria mby ,"l`xyi iwl` lÎ` el `xwie"

mc`a xacd didy jxc lre itk ,ziwl`d dx`ddn mihxtd

:owfd epax oeylae .oey`xd
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ùã÷ä úøâà
óà åæ äøàä äðäå
ìåáâ éìá 'éçáá úèùôúîå äøéàî àéä äìòîìù
úéìëúå õ÷ ïéàì íéîìòð úåîìåò úåéçäì úéìëúå
íéîåöîö é"ò äèîì äúãøá ë"ôòà àáø àøãàá ù"îë
ú÷ìçð àéä íéùòðäå íéøåöéäå íéàøáðä úåéçäì íéáø
ïäù äøåúä úåöî â"éøú ãâðë â"éøú øôñîì ììë êøã
øéàäì ä"á ñ"à øåàî åæ äøàä úåëùîä éðéî â"éøú ïä
íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îøî äìåìëä íãàä úîùðì
úëùîäå úãéøé úéìëú ø÷éò àåä äøåáòá øùà
íéùòðäå íéøåöéäå íéàøáðä ìëì äèîì åæ äøàä

:òãåðë íãàä àåä ïìåë úéìëúù
äðäåèøô êøãá ìáà .ììë êøãá àåä äæ øôñî

íéáø íéèøôì ú÷ìçúî äåöîå äåöî ìë äðä
ìëáù úåéèøô úåëìä éôåâ ïä ïäå úéìëúå õ÷ ïéàì
úåëìî äîä íéùù ù"îë øôñî íäì ïéàù äåöî
úåëìää ïä øôñî ïéà úåîìòå 'åë úåúëñî 'ñ ïä
ùîî àåä ïëå 'åë ïåéìòä ïåöø úëùîä ïäù 'åë
åéä íìåòáù úåîùðä ìë äðä éë íãàä úîùðá
ú÷ìçð åúîùð äúéä ììë êøãå ø"äãàá úåìåìë
êøã êà íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îø â"éøú øôñîì
ìë úåîùð ïäù øôñî ïéà úåöåöéðì ú÷ìçð èøô
çéùîä úàéá ãò íéèáùäå úåáàä úåîéî ìàøùé
ìåçë é"ðá øôñî äéäå ù"î æà íéå÷éù ììëá ãòå

.áåøî øôñé àìå ãîé àì øùà íéä
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ואילך.10. ב קכז, ח.11.זח"ג ו, ובכ"מ.12.שה"ש שם. ובכ"מ.13.שהש"ר ב. פ"מ, ב"ר א.14.ראה ב, ‡„ÂÓ"¯15.הושע ˜"Î ˙¯Ú‰
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a`Îmgpnס b"k ycew zay mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב כ"ג קודש שבת יום

,222 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...á÷òéã 'éøôåù äðäå,aiw 'nr cr.à"îá ù"îë

ïBLàøä íãàc déøôeL ïéòî á÷òéc déøôeL ,äpäå16,eitei - §¦¥§¥§©£Ÿ¥¥§¥§¨¨¨¦
,oey`xd mc` ly ezenilye eitei oirk awri ly ezenilyeïwzL- ¤¦¥

,awriìkî äìeìk ïk íb BúîLð äúéäå ,ïBLàøä íãà àèç¥§¨¨¨¦§¨§¨¦§¨©¥§¨¦¨
,íìBò ãòå íìBòî ,ìàøNéaL úBîLpäzenypd mb ,xnelk - ©§¨¤§¦§¨¥¥¨§©¨

"`iqkz`c `nlr"n

mbe ,(miqeknd zenlerdn)

`nlr"n zenypd

zenlerdn) "`ilbz`c

zelelk olek eid (mielbd

,awri ly eznypaäéäå§¨¨
,äìòîlL äøBúì äákøî¤§¨¨§¨¤§©§¨
,"íãà" íLa úàø÷pL- ¤¦§¥§¥¨¨

"mc` dxezd z`f"17,Bîk§
áeúkL18úeîc ìòå" : ¤¨§©§

íãà äàøîk úeîc àqkä©¦¥§§©§¥¨¨
,"'eëå`id dpeekdy - §

zxeza `aeny itk ,"dxez"l

dlawd19.áeúkL Bîëe20: §¤¨
"'eë ìàøNéa íéðôì úàæå"§Ÿ§¨¦§¦§¨¥
ly mzeinipta z`fe -

,l`xyiàlà úàæ ïéà"¥Ÿ¤¨
äøBz21,"'eë,"z`f"y - ¨

,l`xyia mcewn did ,dxez

,"àáñ ìàøNé" úîLða úLaìîe äìeìk äúéäLlr aqend - ¤¨§¨§¨§ª¤¤§¦§©¦§¨¥¨¨
mby dlrnl eyxey lr oke ,"`aq l`xyi" `xwpd dhnl epia` awri

,"`aq l`xyi" `xwp okäìeìkädlelk "`aq l`xyi" znyp -ìkî ©§¨¦¨
.úBîLpä.dxezd xe`l ilk did `ede -éäìà ìà Bì àø÷iå" eäæå ©§¨§¤©¦§¨¥¡Ÿ¥

ì "ìà" ¯ "ìàøNéúëLîä ïBLzcn lr fnex lÎ` myd ,oky - ¦§¨¥¥§©§¨©
,drtyde dkynd ,cqgdàeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàî äøàää©¤¨¨¥¥¨

,éelbä ìà íìòääî,dxeza yaelnd seq oi` xe`l dpeekd - ¥©¤§¥¤©¦
áeúkL Bîëe ,BúîLða éelb úðéçáa øéàäì22;"eðì øàéå 'ä ìà" : §¨¦¦§¦©¦§¦§¨§¤¨¥©¨¤¨

,"l`xyi iwl` lÎ` el `xwie" edfe ,dx`d oeyl `ed "lÎ`"y ixd -

`xw awriyjiynde,seq oi` xe` ly zillkd dx`ddn zelbzdd

xi`zzelbzddy-zeevne dxezaymihxtdlk ekezalikndllkd

.eznypaáì éøLé ìk åéøçàå23,xi`nd iwl`d xe`dy dl` - §©£¨¨¦§¥¥
yi xy`e ,mala `a mgena

zad` ly zexxerzd mdl

zeig dqipknd ,'d z`xie 'd

mneiwae dxez mcenila

,zeevnäøBza íé÷ñBòä̈§¦©¨
-ïéà 'ä øBà øéàî ,úBönáe©¦§¥¦¥
úðéçáa àeä-Ceøa óBñ¨¦§¦©

,íúîLða éelbef "dx`d" - ¦§¦§¨¨
" z`xwpepiwlgdn epixy`) "

aehepiwlg,xnelk ,("

zihxtd ziwl`d dx`dd

,devn lk ici lr dxi`nd

dx`ddn wlg `idy

xaqedy itke .zillkd

`idyk ef dx`dy ,lirl

ly ote`a `id ,dhnl zcxei

(613) b"ixzl zewlgzd

wlgd ixd - 'eke miwlg

xi`n ziwl`d dx`ddny

aeh dn epixy`" xn`p jk lre ,devn miiwnd icedi ly dnypa

epiwlg."íaìå íçîa äøàää æò øúéå úàN øúéa äæ éelb ïîæe§©¦¤§¤¤§¥§¤¤¨©¤¨¨§Ÿ¨§¦¨
øçà íB÷îa øàBáîL Bîk ,älôzä úòLa àeä24.ici lr ,oky - ¦§©©§¦¨§¤§¨§¨©¥

mleqmleqd ici lr jynpe ,icedi ly zeevnd iyrn miler dltzd

owfd epax xiaqd o`k cr .dizeawray zelbzdde ziwl`d dx`dd

mirp dn" oeyld xiaqi oldl ."epiwlg" oeyldepilxebixd lxeby ,"

.dtid wlga mikef lxeb it lr wxe llkd on `vei wlg lr dxen

:owfd epax oeylae
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ùã÷ä úøâà
äéøôåù äðäå
ø"äãà àèç ï÷éúù ø"äãàã äéøôåù ïéòî á÷òéã
ìàøùéáù úåîùðä ìëî äìåìë ë"â åúîùð äúéäå
'÷ðù äìòîìù äøåúì äáëøî äéäå íìåò ãòå íìåòî
äàøîë úåîã àñëä úåîã ìòå ù"îë íãà íùá
úàæ ïéà 'åë ìàøùéá íéðôì úàæå ù"îëå 'åëå íãà
úîùðá úùáåìîå äìåìë äúéäù 'åë äøåú àìà
åì àø÷éå åäæå úåîùðä ìëî äìåìëä àáñ ìàøùé
øåàî äøàää úëùîä ïåùì ìà .ìàøùé é÷ìà ìà
éåìéâ 'éçáá øéàäì éåìéâä ìà íìòääî ä"á ñ"à
áì éøùé ìë åéøçàå åðì øàéå 'ä ìà ù"îëå åúîùðá

úåöîáå äøåúá íé÷ñåòää"á ñ"à 'ä øåà øéàî
úàù øúéá äæ éåìéâ ïîæå íúîùðá éåìéâ úðéçáá
äìôúä úòùá àåä íáìå íçåîá äøàää æò øúéå
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ובכ"מ.16. א. פד, יד.17.ב"מ יט, כו.18.חוקת א, ואיל19.יחזקאל ב עא, זח"א ז.20.ך.ראה ד, ב.21.רות פא, קיח,22.זח"ג תהלים

˘ËÈÏ"‡23.כז. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(ג מ, שלח לקו"ת (ראה ישרֿאֿל" אותיות "דישראל :.24:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מלקמן "להעיר

סכ"ד".



סי היום יום . . . 

ה'תש"גיז מנחם אביום רביעי

חומש: עקב, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: אך ביאור . . . קח ח"ע כנ"ל.

אדמו"ר הצ"צ ביאר מה שמיחסים אש לפנימיות התורה, לפי שהיא הנותנת חיות בגליא 
שבתורה: אז ער לערענט א הלכה און ווייס אז די זעלבע הלכה וועט ער לערנען נָאך 

מאה ועשרים שנה אין גן עדן גיט עס אריין א פייערעל.

ִהיא ַהּנֹוֶתֶנת ַחּיּות  ַיֲחִסים ֵאׁש ִלְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ְלִפי ׁשֶ ּמְ ֵאר ַמה ּשֶׁ ַמח ֶצֶדק" ּבֵ ַאְדמֹו"ר ַה"ּצֶ
ִרים  ֶאת אֹוָתּה ֲהָלָכה הּוא ִיְלַמד ְלַאַחר ֵמָאה ְוֶעׂשְ הּוא לֹוֵמד ֲהָלָכה ְויֹוֵדַע ׁשֶ ׁשֶ ּתֹוָרה: ּכְ ּבַ ַגְלָיא ׁשֶ ּבְ

יר ּבֹו ִהְתַלֲהבּות. ַגן ֵעֶדן – ֶזה ַמְחּדִ ָנה ּבְ ׁשָ

ה'תש"גיח מנחם אביום חמישי

חומש: עקב, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: אך עולם . . . 216 בעשי'.

אדמו"ר האמצעי אמר בשם רבינו הזקן: אהבת ישראל בעדארף דערנעמען ביז מיצוי 
הנפש.

ֶפׁש. ָרֵאל ְצִריָכה "ִלְתּפֹס" ַעד ִמּצּוי ַהּנֶ ֵקן: ַאֲהַבת ִיׂשְ נּו ַהּזָ ם ַרּבֵ ׁשֵ ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָאַמר ּבְ

ה'תש"גיט מנחם אביום שישי

חומש: עקב, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: והנה באדם . . . לאברהם כו'.

ל ֹראׁש  ין ׁשֶ ל ָיד ּוְתִפּלִ ין ׁשֶ ִפּלִ ְך נֹוֲהִגים: א( ְמִניִחים ּתְ ין – ּכָ ִפּלִ ָעה זּוגֹות ּתְ ַאְרּבָ ְלִלים ּבְ ְתּפַ ַהּמִ
ְמִסיִרים  ּגֹו', ב(  יִקים"  ַצּדִ ַאֲחֵרי "ַאְך  ֶהם ַעד  ּבָ ְלִלים  ּוִמְתּפַ ֶרק "ֵאיֶזהּו",  ּפֶ ֲאִמיַרת  "י ֹקֶדם  ְדַרׁשִ
א, ְוקֹוְרִאים  א ַרּבָ ּמּוׁשָ ׁשִ ּדְ ל ֹראׁש  ין ׁשֶ ִפּלִ ּתְ ָרָכה –  ּבְ ֹלא  ּבְ ּוְמִניִחים –  "י,  ַרׁשִ ּדְ ל ֹראׁש  ין ׁשֶ ִפּלִ ּתְ
ִרים ָהיּו לֹוְמִדים  ְחַלק ִליֵמי ַהֹחֶדׁש. ְוַהְמַהּדְ ּנֶ ִפי ׁשֶ ים ּכְ ִהּלִ ַמע ּגֹו'" "ַעד ֱאֶמת", ְואֹוְמִרים ִמְזמֹוֵרי ּתְ "ׁשְ
ָרָכה – ְוקֹוְרִאים  ֹלא ּבְ ם – ּבְ נּו ּתָ ַרּבֵ ִפִלין ּדְ ְך ְמִניִחים ּתְ "י ּוְמצּודֹות. ג( ַאַחר ּכָ רּוׁש ַרׁשִ אֹוָתם ִעם ּפֵ
ל  ָניֹות ּכָ ֶרק ִמׁשְ ּדּור. ְולֹוְמִדים ּפֶ ּסִ סּו ּבַ ְדּפְ ּנִ ִכירֹות ׁשֶ ׁש ּגֹו'" ְוַהּזְ ת "ַקּדֶ ָרׁשַ ַמע ּגֹו'" ַעד "ֱאֶמת", ּפָ "ׁשְ
ַרֲאַב"ד –  ל ֹראׁש ּדְ ין ׁשֶ ִפּלִ ם, ּוְמִניִחים ּתְ נּו ּתָ ַרּבֵ ל ֹראׁש ּדְ ין ׁשֶ ִפּלִ ֶאָחד ְלִפי ֲהָבָנתֹו. ד( ְמִסיִרים ּתְ
ת  ָרׁשַ "י – ִמּפָ רּוׁש ַרׁשִ ׁש ִעם ּפֵ ת ֻחּמָ ָרׁשַ ַמע ּגֹו'" ַעד "ֱאֶמת", ְולֹוְמִדים ּפָ ָרָכה – ְוקֹוִרים "ׁשְ ֹלא ּבְ ּבְ

ה ב' ְוכּו'. ָרׁשָ יֹום ב' ּפָ ִני, ּבְ בּוַע: יֹום א' ַעד ׁשֵ ַהּשָׁ
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היום יום . . . סב

ה'תש"גכ מנחם אבשבת

חומש: עקב, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: אך . . . והמשכילים יבינו.

כשם שמצות תפלין, עד"מ, יש לה מקום קבוע בראש ובזרוע, ומרגיש כובד התפלה 
של ראש וההידוק דתפלה של יד, כן הוא במצות אהבה ויראה, וכמ"ש הרמב"ם )יסודי 
התורה פ"ב ה"א(: "האל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבה וליראה אותו שנאמר ואהבת את 
ה"א ונאמר את ה"א תירא", הנה שיעור מצות אלו הוא אשר יורגשו בהרגש גופני בבשר 
הלב ממש, וכמו אדם הפוגש את אוהבו הנאמן, ולא זו בלבד אז אים זָאל ווערען גוט פון 
דעם, שישכח על כל הדברים המעיקים אותו, אלא עוד שיתעורר בו חיות פנימי בתקוה 
טובה, כי לבו טוב עליו, וכן במדת היראה נופל עליו פחד גדול ומורא, כי בשעה ההיא 
הוא נזכר על כל עניניו הלא טובים במחשבה דבור ומעשה, ולבו יכאב בכאב מורגש 

מיראת העונש ביר"ש ולפעמים הוא ברגש של ירא בושת או גם יראת הרוממות.

ה  ִפּלָ יׁש ּכֶֹבד ַהּתְ רֹוַע, ּוַמְרּגִ ֹראׁש ּוַבּזְ ל, ֵיׁש ָלּה ָמקֹום ָקבּוַע ּבָ ֶרְך ָמׁשָ ין, ַעל ּדֶ ִפּלִ ְצַות ּתְ ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
"ם )ְיסֹוֵדי  ַתב ָהַרְמּבַ ּכָ ִמְצַות ַאֲהָבה ְוִיְרָאה, ּוְכמֹו ׁשֶ ן הּוא ּבְ ל ָיד – ּכֵ ה ׁשֶ ְתִפּלָ ל ֹראׁש ְוַהִהּדּוק ּדִ ׁשֶ
ֱאַמר "ְוָאַהְבּתָ  ּנֶ ה ִמְצָוה ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה אֹותֹו, ׁשֶ ד ְוַהּנֹוָרא ַהּזֶ ְכּבָ ֶרק ב' ֲהָלָכה א'(: ָהֵאל ַהּנִ ַהּתֹוָרה ּפֶ
ׁש  ֶהְרּגֵ ׁשּו ּבְ ר ֻיְרּגְ עּור ִמְצֹות ֵאּלּו הּוא ֲאׁשֶ ה ׁשִ יָרא". ִהּנֵ ֵאת ה' ֱאֹלֶקיָך", ְוֶנֱאַמר "ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך ּתִ
ה,  ְהֶיה לֹו טֹוב ִמּזֶ ּיִ ְלַבד ׁשֶ ֱאָמן, ְוֹלא זֹו ּבִ ׁש, ּוְכמֹו ָאָדם ַהּפֹוֵגׁש ֶאת אֹוֲהבֹו ַהּנֶ ב ַמּמָ ר ַהּלֵ ְבׂשַ ּגּוָפִני ּבִ
י  ִתְקָוה טֹוָבה, ּכִ ִניִמי ּבְ ְתעֹוֵרר ּבֹו ַחּיּות ּפְ ּיִ א עֹוד ׁשֶ ָבִרים ַהְמִעיִקים אֹותֹו, ֶאּלָ ל ַהּדְ ח ַעל ּכָ ּכַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ
ר ַעל  ָעה ַהִהיא הּוא ִנְזּכָ ּשָׁ י ּבַ דֹול ּומֹוָרא, ּכִ ַחד ּגָ ְרָאה נֹוֵפל ָעָליו ּפַ ת ַהּיִ ִמּדַ ִלּבֹו טֹוב ָעָליו, ְוֵכן ּבְ
ִיְרַאת  ְרַאת ָהֹעֶנׁש ּבְ ׁש ִמּיִ ְכֵאב ֻמְרּגָ ה, ְוִלּבֹו ִיְכַאב ּבִ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ָבה ּדִ ַמֲחׁשָ ל ִעְנָיָניו ַהּלֹא טֹוִבים ּבְ ּכָ

ם ִיְרַאת ָהרֹוְממּות. ת אֹו ּגַ ל ְיֵרא ּבֹׁשֶ ֶרֶגׁש ׁשֶ ַמִים, ְוִלְפָעִמים הּוא ּבְ ׁשָ

ה'תש"גכא מנחם אביום ראשון

חומש: ראה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: ו. זורע . . . 220 ישענו כו'.

ֲעָסָקיו, ַיְחׁשֹב ַמה הּוא ָיכֹול  ּוק ָטרּוד ּבַ ּשׁ ָהְלכֹו ּבַ ם ּבְ ר ּגַ ַדְרֵכי ַהֲחִסידּות הּוא, ֲאׁשֶ קּות ּבְ ַהִהְתַעּסְ
יָריו  ּכִ ּוק ִמּמַ י ַהּשׁ הּוא ֵמַאְנׁשֵ הּוא ּפֹוֵגׁש ִמי ׁשֶ ַעד ִעְנְיֵני ַהֲחִסידּות ְוטֹוַבת ַהֲחִסיִדים, ּוְכׁשֶ ַלֲעׂשֹות ּבְ
דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים  ּמּוִדים ּבְ עּוֵרי ַהּלִ י ָיבֹוא ֶאל ׁשִ ר ַעל ִלּבֹו, ּכִ ִעְנְיֵני ִמְסָחר – ְיַדּבֵ – ּבְ

ַחִיים[ אֹו ְלֵאיזֹו ִהְתַוֲעדּות.
דֹול ְוָקָטן  ּגָ ין  ל ּבֵ ִלי ֶהְבּדֵ ית[ ִמּבְ ְבָרא ]=חֹוָבה ִאיׁשִ ּגַ ַדְרֵכי ַהֲחִסידּות הּוא חֹוַבת  ּבְ קּות  ְוַהִהְתַעּסְ

יִדיַעת דַא"ח. ּבִ

ה'תש"גכב מנחם אביום שני

חומש: ראה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה מודעת . . . תכונני.

יֵמי  ּבִ ַבד  ִמּלְ ְלָבֵרְך –  ֵאין  ֲחִרית,  ׁשַ ה  ַהּפֶ ְרִחיַצת  ֹקֶדם  ָאַמר:  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני 
ַחר. ְרכֹות ַהּשַׁ ֲעִנּיֹות – ּבִ ַהּתַ
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שישי
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:mely zli`yìk ,àðeä áø øîà Baìç éaø øîàåmc`òãBiL §¨©©¦¤§¨©©¨¨¤¥©
íéc÷é ,íBìL Bì ïzéì ìéâø àeäL Bøáçaozil `edíBìL Bì ©£¥¤¨¦¦¥¨©§¦¨

,dligzøîàpL(eh cl mildz)Bì ïúð íàå .'eäôãøå íBìL Lwa'exiag ¤¤¡©©¥¨§¨§¥§¦¨©
,dligz melyå`edøéæçä àì`ed ixd ,mely zkxa el,ïìæb àø÷ð §Ÿ¤¡¦¦§¨©§¨

øîàpL(ci b diryi),'íëézáa éðòä úìæb íøkä ízøòa ízàå' ¤¤¡©§©¤¦©§¤©¤¤§¥©¤¨¦§¨¥¤
,`id dlifb xiyrd zlifb mby s` ,'iprd zlifb' aezkd hwpe xg`ne
,exiag zkxal mely aiyn epi`y mc`a wqery jkn cenll yi
wx `l` ,epnid lefbl ozipy yekx iprl oi` ixdy ,olfbk oecipy

.enely zkxa lr miaiyn oi`y df ote`a
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סג היום יום . . . 

ה'תש"גכג מנחם אביום שלישי

חומש: ראה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ז. אשרנו . . . 222 ועלול כו'.

ִנית  ְנָיא "ְוֶנֶפׁש ַהּשֵׁ ֵסֶפר ַהּתַ י ּבְ "ּב[ ָלַמד ִעּמִ י ]ָהַרׁשַ ר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ֲאׁשֶ ֹחֶרף תרנ"ב, ּכַ ּבְ
ׁש" ֵהם  ַעל" ּוְבֵתַבת "ַמּמָ ֵתַבת "ִמּמַ ִאים ּבְ י ַהּנֹוׂשְ יר ּכִ ׁש", ִהְסּבִ ַעל ַמּמָ ָרֵאל ִהיא ֵחֶלק ֱאֹלַקּה ִמּמַ ִיׂשְ ּבְ
י ֶזהּו  ָבֵאר, ּכִ ִמּיּות. ַוּיְ ׁשְ ּגַ ּבַ ִמּיּות ׁשֶ ׁשְ ֳארֹו ּגַ ׁש" ּתָ רּוָחִנּיּות, ּו"ַמּמָ ּבָ ֳארֹו רּוָחִנּיּות ׁשֶ ַעל" ּתָ ֲהָפִכים. "ִמּמַ
ִמּיּות. ׁשְ ּגַ ּבַ ִמּיּות ׁשֶ ַגׁשְ רּוָחִנּיּות, ּפֹוֶעֶלת ּבְ ּבָ ִעם ֱהיֹוָתּה רּוָחִנּיּות ׁשֶ ִנית ]=ָהֱאֹלִקית[, ׁשֶ ַמֲעַלת ֶנֶפׁש ַהּשֵׁ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc - zekxa(iyily meil)

ny ,xg` ote`aì íãà CøèöpL ïåékd icqg,úBiøadyrp `ed ixd ¥¨¤¦§¨¥¨¨§§¦
e ,mdipira lefî åéðtéðáì úelæ íeøk' øîàpL ,'íeøë'k úBpzL ¨¨¦§©¦§¤¤¡©§ª¦§¥

.'íãà̈¨
:`xnbd zxxanéàîeze` `ed dn -.'íeøk' ©§
:`xnbd zx`anéîéc áø àúà ékux`n inic ax `a xy`k - ¦£¨©¦¦

,laal l`xyiíiä ékøëa Lé ãçà óBò ,øîà,mil xarny mixra - ¨©¤¨¥¦§©¥©¨
úçøBæ änçL ïåéëå ,BîL 'íeøë'e`ed ixd eilränëì Ctäúî §§§¥¨¤©¨©©¦§©¥§©¨

ïéðååb.zepzyn eipt zeixad zaehl wwfpd mc`d oke ,mirav - §¨¦
eäééåøz éøîàc éqà éaøå énà éaøwwfpd lky ,mdipy exn` - ©¦©¦§©¦©¦§¨§¦©§©§

df ixd zeixad zaehleléàk`edíéðéc éðLa ïBcða ,miywLà §¦¦¦§¥¦¦¥
øîàpL ,íéîe(ai eq mildz)Làá eðàa eðLàøì LBðà zákøä' ©¦¤¤¡©¦§©§¨¡§Ÿ¥¨¨¥

,'íénáeepiid ,'epy`xl yep` zakxd' ,jk `xwnd yxtl yie ©©¦
y`a mipecipk ep` ixd jkitle ,epa dyep zeidl epilr mc` zhlyd

.minae
x ly ztqep `xnin d`ian `xnbdoipra ,`ped ax xn` ealg ia

:dgpnd zlitza zexidfíìBòì ,àðeä áø øîà Baìç éaø øîàå§¨©©¦¤§¨©©¨§¨
,äçðnä úlôúa øéäæ íãà àäé,dpnf zligza cin dnicwdléøäL §¥¨¨¨¦¦§¦©©¦§¨¤£¥

eäiìàz` gikedl mrd lk z` sq`y zra ,lnxkd xda `iapd ¥¦¨
,lrad i`iap ly mzeqt`äðòð àìminyd on y` cxzy ezlitza Ÿ©£¨

,epaxw lràlàlltzdykaonf zligzøîàpL ,äçðnä úlôú ¤¨¦§¦©©¦§¨¤¤¡©
(fl-el gi '` mikln),'åâå øîàiå àéápä eäiìà Lbiå äçðnä úBìòa éäéå'©§¦©£©¦§¨©¦©¥¦¨©¨¦©Ÿ©

,l`xUiA midl` dY` iM rcEi mFId ,l`xUie wgvi mdxa` idl` 'd¡Ÿ¥©§¨¨¦§¨§¦§¨¥©¦¨©¦©¨¡Ÿ¦§¦§¨¥
Ercie ippr 'd ippr .dN`d mixaCd lM z` iziUr LxacaE ,LCar ip`e©£¦©§¤¦§¨§¨¦¦¥¨©§¨¦¨¥¤£¥¦£¥¦§¥§
oky ,z`f ezlitza dprp ok`e .'ebe 'midl`d 'd dY` iM dGd mrd̈¨©¤¦©¨¨¡Ÿ¦
'mivrd z`e dlrd z` lk`Ye 'd W` lRYe' eixg`ly weqta xn`p©¦Ÿ¥©Ÿ©¤¨Ÿ¨§¤¨¥¦

.'ebe
:ezywa z` letkl edil` jxved recn `xnbd zx`an dzréððò'£¥¦

,'éððò 'ädligzíéîMä ïî Là ãøzL éððò,ipaxw lråokn xg`l £¥¦£¥¦¤¥¥¥¦©¨©¦§
eøîàé àlL éððòy,íä íéôLk äNòîzpen`l jk jezn e`eai `l` £¥¦¤ŸŸ§©£¥§¨¦¥

.`xead
,dgpnd zlitz onfa xdfdl jixvy `ped ax ixac e`aedy xg`l

:df oipra zexnin cer `xnbd d`ianúlôúa óà ,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©©¦§¦©
úéáøò,dpnf zligza dlltzdl xdfdl yiLokøîàpda`nw mildz) ©§¦¤¤¡©

(aéðôì úøè÷ éúlôz ïBkz'.'áøò úçðî étk úàNî ,E ¦§¦¨¦§Ÿ¤§¨¤©§©©©¦§©¨¤
úéøçL úlôz óà ,øîà ÷çöé øa ïîçð áølltzdl xdfdl yi ©©§¨©¦§¨¨©©§¦©©£¦

,dpnf zligzaøîàpL(c d mildz)Cøòà ø÷a ,éìB÷ òîLz ø÷a 'ä' ¤¤¡©Ÿ¤¦§©¦Ÿ¤¤¡¨
.'ätöàå Eì§©£©¤

oipra ,`ped ax mya ealg iax ly ztqep `xnin d`ian `xnbd
:ozg gnyl aeigd lcebìk ,àðeä áø øîà Baìç éaø øîàåmc` §¨©©¦¤§¨©©¨¨

øáBò ,BçnNî Bðéàå ïúç úãeòqî äðäpälflfn `ed ixd - ©¤¡¤¦§©¨¨§¥§©§¥
úBìB÷ äMîça,l`xyi z` `ed jexa yecwd mda jxiayoky ©£¦¨

,minrt yng dlke ozg zgny oipra 'lew' zaiz dxkfpy epivn
øîàpL(`i bl dinxi),älk ìB÷å ïúç ìB÷ ,äçîN ìB÷å ïBNN ìB÷' ¤¤¡©¨§¦§¨¨¨§©¨

.'úBàáö 'ä úà eãBä íéøîBà ìB÷§¦¤§¨
BçnNî íàå,ozglBøëO äî.jk lr,éåì ïa òLBäé éaø øîàixd §¦§©§©§¨¨©©¦§ª©¤¥¦

`ed,úBìB÷ äMîça äðzpL ,äøBzì äëBædzpizpa exkfpy ,xnelk ¤©¨¤¦§¨©£¦¨
,zelew dyngøîàpL(fh hi zeny),ø÷aä úéäa éLéìMä íBia éäéå' ¤¤¡©©§¦©©§¦¦¦§Ÿ©Ÿ¤

,'åâå 'øôBL ì÷å ,øää ìò ãák ïðòå íé÷øáe úì÷ éäéådf `xwnae ©§¦ŸŸ§¨¦§¨¨¨¥©¨¨§Ÿ¨
`ed 'zelew' herine ,'zelew idie' ea xn`p oky ,zelew dyly exkfp

cer xn`pe .'xtey lew' ea xkfp oke ,mipy(hi hi my)øôMä ìB÷ éäéå'©§¦©Ÿ¨
,'åâåxAci dWn ,c`n wfge KlFd.'ìB÷á epðòé íéäìàäådf `xwnae ¥§¨¥§ŸŸ¤§©¥§¨¡Ÿ¦©£¤§

dyng dxez ozna exkfp lkd jqay ,`vnp ,mitqep zelew ipy exkfp
.zelew

:`xnbd dywnéðéàdxez ozna exkfp `ly ,xacd `ed jk ike - ¦¦
,cala zelew dyng `l`áéúk àäå(eh k my)úà íéàBø íòä ìëå' §¨§¦§¨¨¨¦¤

,'úìBwä.mitqep zelew ipy df `xwna exkfpy `vnpe ©Ÿ
lr mitqep zelew mpi` o`k exkfpy el` zelew :`xnbd zvxzn

a wqer aezkd `l` ,mipey`xdî íãB÷c úBìB÷ ïúBàeåä äøBz ïz ¨§¤©©¨£
ze`xwna exkfp xaky ,dxez ozn mcew eidy zelewd el`a -
ze`xl leki mc` oi`y it lr s`y epcnll aezkd zpeeke ,mincewd

.qp jxca mi`xp el` zelew eid mewn lkn ,zelew
:ozgd z` gnynd gaya zetqep zexnin d`ian `xnbdeäáà éaø©¦£¨

,øîà`ed ixd ozg gnynd lkáéø÷ä eléàkoaxw,äãBzitl ¨©§¦¦§¦¨
øîàpLlewe ozg lew dgny lewe oeyy lew' ly weqtd jynda ¤¤¡©
,'dlk.''ä úéa äãBz íéàéáî'§¦¦¨¥

,øîà ÷çöé øa ïîçð áø`ed ixd dlke ozg gnyndäða eléàk ©©§¨©¦§¨¨©§¦¨¨
,íéìLeøé úBáøeçî úçàitløîàpLweqtd eze`a myáéLà ék' ©©¥§§¨©¦¤¤¡©¦¨¦

.''ä øîà äðBLàøák õøàä úeáL úà¤§¨¨¤§¨¦¨¨©
oiprl ,`ped ax xn` ealg iax ly ztqep `xnin d`ian `xnbd

:miny z`xi ea yiy mc`íãà ìk ,àðeä áø øîà Baìç éaø øîàå§¨©©¦¤§¨©©¨¨¨¨
ïéòîLð åéøác ,íéîL úàøé Ba LiL,mixg`løîàpL(bi ai zldw) ¤¥¦§©¨©¦§¨¨¦§¨¦¤¤¡©

'åâå àøé íéäìàä úà ,òîLð ìkä øác óBñ'iM ,xFnW eizFvn z`e ¨¨©Ÿ¦§¨¤¨¡Ÿ¦§¨§¤¦§¨§¦
xneye midl` `xi `edy mc` ,jk `xwnd yexcl yie .'mc`d lM df¤¨¨¨¨

.lkd ipf`a mirnyp eixac eizeevn
:`xnbd zxxanéàîweqtd jynd zpeek `id dn -ìk äæ ék' ©¦¤¨

.'íãàä̈¨¨
:`xnbd zx`anìk ,àeä Ceøa LBãwä øîà ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©©¨¨¨

ìéáLa àlà àøáð àì Blk íìBòämc` `xaiyäæz`xi ea yiy ¨¨ªŸ¦§¨¤¨¦§¦¤
.miny

ìe÷L ,øîà àðäk øa àaà éaømc`äæminy z`xi ea yiyãâðk ©¦©¨©©£¨¨©¨¤§¤¤
.Blek íìBòä ìk̈¨¨

dì éøîàå ,øîBà éàfò ïa ïBòîL éaø[mixne` yie-]ïBòîL éaø ©¦¦§¤©©¥§¨§¦¨©¦¦§
àlà àøáð àì Blek íìBòä ìk ,øîBà àîBæ ïazeidl ickúååöì ¤¨¥¨¨¨Ÿ¦§¨¤¨§¤¤

,dxeag -äæì.miny z`xi ea yiy mc`l - ¨¤
oipra ,`ped ax xn` ealg iax ly ztqep `xnin d`ian `xnbd

:mely zli`yìk ,àðeä áø øîà Baìç éaø øîàåmc`òãBiL §¨©©¦¤§¨©©¨¨¤¥©
íéc÷é ,íBìL Bì ïzéì ìéâø àeäL Bøáçaozil `edíBìL Bì ©£¥¤¨¦¦¥¨©§¦¨

,dligzøîàpL(eh cl mildz)Bì ïúð íàå .'eäôãøå íBìL Lwa'exiag ¤¤¡©©¥¨§¨§¥§¦¨©
,dligz melyå`edøéæçä àì`ed ixd ,mely zkxa el,ïìæb àø÷ð §Ÿ¤¡¦¦§¨©§¨

øîàpL(ci b diryi),'íëézáa éðòä úìæb íøkä ízøòa ízàå' ¤¤¡©§©¤¦©§¤©¤¤§¥©¤¨¦§¨¥¤
,`id dlifb xiyrd zlifb mby s` ,'iprd zlifb' aezkd hwpe xg`ne
,exiag zkxal mely aiyn epi`y mc`a wqery jkn cenll yi
wx `l` ,epnid lefbl ozipy yekx iprl oi` ixdy ,olfbk oecipy

.enely zkxa lr miaiyn oi`y df ote`a
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v"ndqeסד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב אב מנחם י"ז ראשון יום קדשך' בחצרות נרות 'הדליקו

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰úBøpä ú÷ìãä©§¨©©¥

Z õeçì ïàéöBäå úBøpä úà ïäkä áéèä íà ,Cëéôì .íéøæa äøLk§¥¨§¨¦§¦¨¦¥¦©Ÿ¥¤©¥§¦¨©

.ï÷éìãäì øæì øzîª¨§¨§©§¦¨

הניסים' 'ועל בנוסח תמיהה ה'חתםֿסופר' יישב זו הלכה לפי

היכלך את ופינו ביתך לדביר בניך באו "ואחרֿכך בחנוכה:

נרות והדליקו מקדשך את jycwוטהרו zexvgaונשאלת ."

ולא בהיכל, המקדש, בפנים היא המנורה הדלקת הרי השאלה:

בחצר!

בחוץ להיעשות יכולה שההדלקה הרמב"ם פסק שלפי אלא

בגילולים, ומילאוהו ההיכל את טימאו שהיוונים מכיוון – מובן

הדליקו לא כו' מקדשך את וטהרו היכלך את שפינו "עד הרי

בעזרה" קדשך בחצרות אלא בפנים חתםנרות א)(דרשות סז, .סופר

צורכו: כל מיושב הענין אין שעדיין אלא

גילולים הניחו שהיוונים לומר מסתבר חלקיlkaבפשטות

הלשון מסתימת שמוכח כפי בחצר, רק ולא המקדש בית

את אתjycwn"וטיהרו שטיהרו היינו ,"lkואם המקדש. בית

ההיכל את שטיהרו קודם העזרה את שטיהרו לומר לנו מנין כן,

בחוץ? אלא בהיכל להדליק יכלו לא ולכן

שכתב מה לפי סופר' ה'חתם תירוץ את לבאר שיתכן אלא

עתר)ה'לבוש' ר"ס עבודהֿזרה,(או"ח להיכל הכניסו שהיוונים

ההיכל רק כן, ואם באוהל. דווקא מטמאה עבודהֿזרה ותקרובת

דעות שלכמה העזרה, אבל באהל תקפד)נטמא עמ' הבית הר ע' (אנצ"ת

לטהרה. צורך היה לא וממילא נטמאה, לא מקורה היתה לא

(my 10 'rde ,236 'nr dk zegiy ihewl)

ה'תשע"ב אב מנחם י"ח שני יום אבר למחוסר מום בין

:‡È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù Á·ÊÓ È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ãçà àöîð íà ïëå§¥¦¦§¨¤¨

äøeñà Bæ éøä ...äôøè dðéàL ét ìò óà ,øñç ïéiîéðtä äéøáéàî¥¥¨¤¨©§¦¦¦¨¥©©¦¤¥¨§¥¨£¥£¨

íéðôaL ïBøqç ïéàL ,íeî úìòa àéäL éðtî àì .óøOúå çaænì©¦§¥©§¦¨¥Ÿ¦§¥¤¦©£©¤¥¦¨¤¦§¦

eéäé íîéîz :øîàpL ,ììk øñç ïéáéø÷î ïéàL éðtî àlà ,íeî¤¨¦§¥¤¥©§¦¦¨¥§¨¤¤¡©§¦¦¦§

.íëì̈¤

חמדה' ה'כלי 115)והקשה עמ' :(מילואים

מברייתא הוא הדברים א)מקור לט, הפסוק(בכורות מן הלומדת

שינה מדוע כן ואם חסר. להקריב שאסור לרצון" יהיה "תמים

יהיו "תמימים הפסוק את והביא הברייתא מדברי הרמב"ם

לכם"!?

ותירץ:

מקריבין "שאין הדין חומרת את להדגיש היא הרמב"ם כוונת

קרבןllkחסר שהוא פסח מקרבן לדבר וראיה בדיעבד. אפילו ,"

הותרה טומאה (כי בטומאה גם לעשותו ניתן ולכן ציבור

יחיד לקרבן קלֿוחומר – בו פוסל מום מקום ומכל בציבור)

ולכן בדיעבד. בו פוסל שמום בטומאה) לעשותו אפשר (שאי

יהי' "תמים בגמרא המובא הפסוק את הרמב"ם הביא לא

יהיו "תמימים הפסוק את אלא יחיד, בקרבן המדבר לרצון"

ציבור. בקרבן המדבר לכם"

25)והרבי הע' 25 עמ' חל"ה שיחות אחר:(לקוטי באופן מבאר

שאמנם(בפ"ג)להלן העוף מן לקרבנות בנוגע הרמב"ם כתב

זכר תמים נאמר שלא כו' בעוף פוסלים המומין אלא"אין

מחוסר אבל בלבד", מקריבין`xaבבהמה "שאין בעוף גם פוסל

חסר מקריבין "שאין כאן האמור שהדין ונמצא כלל". "llkחסר

לעוף. גם מתייחס

בברייתא הדברים ממקור הרמב"ם שינה מדוע מובן ומעתה

לרצון", יהיה "תמים שבברייתא, הפסוק אחר: פסוק והביא

הרמב"ם כדברי בעוף, מדובר לא ושם אמור, בפרשת נאמר

הביא ולכן בלבד", בבהמה אלא זכר תמים נאמר "שלא

פינחס, שבפרשת לכם" יהיו "תמימים הפסוק את הרמב"ם

מהעוף. קרבנות כולל הקרבנות סוגי בכל המדבר

ה'תשע"ב אב מנחם י"ט שלישי יום לחולין ששימשו מדברים קדושה תשמישי

:· ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù Á·ÊÓ È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ïéìeñt äøéúñ éöòå©£¥§¦¨§¦

.íéLãç àlà eàéáé àì ,íìBòì§¨Ÿ¨¦¤¨£¨¦

שמוע בן אלעזר רבי כדעת נוקט א)הרמב"ם כב, "מה(מנחות

בהן נשתמש שלא ואש עצים אף הדיוט בו נשתמש שלא מזבח

צריכים הקרבנות הקרבת לצורך והאש העצים כלומר, הדיוט".

לחולין בהם השתמשו שלא מחומרים משנה)להיות וכך(לחם .

הבחירה בית בהלכות גם ה"כ)פסק הכלים(פ"א כל עושין "אין :

אין להדיוט מתחילתן נעשו ואם הקודש, לשם אלא מתחילתן

לגבוה". אותן עושין

ה'טור' יח)והקשה כח, בראשית עה"ת, הארוך בתורה(פירוש מסופר :

אותה ועשה למראשותיו שם אשר האבן את לקח אבינו שיעקב

לצרכי בה שנשתמש מאבן מזבח לעשות רשאי היה ואיך מזבח,

חול?

סופר' ה'חתם מ)ומתרץ סי' על(או"ח ממש שכב לא יעקב :

לראשו" סביב מרזב כמין "עשאן אלא שם)האבן בראשית (רש"י

באבן. שהשתמש כמי נחשב אינו ולכן

חינוך' מ)וה'מנחת בילקוט(מצוה אמרו קיט)מבאר: רמז (בראשית

עליו שנעקד המזבח מאבני היו מראשותיו שם שיעקב שהאבנים

הראשון אדם הקריב שעליו המזבח והוא אביו הל'יצחק (רמב"ם

ה"ב) פ"ב אםביהב"ח וגם כבר, קדושות אלו אבנים היו כן ואם .

לגבוה. נאסרו לא הדיוט בהן השתמש

כך הוא הדין קדושה בתשמישי שגם ראשונים (ראהוכתבו

קי"ד) סי' מהרי"ל הרמ"אשו"ת גם כתב וכן ס"א). קמז סי' "אין(או"ח :

אחר דבר בהם שנעשו ישנים מדברים תורה לספר מפות לעשות

הדיוט". לצורך

אברהם' ה'מגן ה)אך ס"ק העולם'(שם 'מנהג את הצדיק

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

הדיוט מבגדי רק כי ישנים, מבגדים ופרוכת מפה zenkלעשות

odyועשה צורתם שינה אם אבל קדושה, תשמישי לעשות אסור

שהשתמשו הצובאות' מה'מראות וראיה מותר. – אחר בגד מהם

במשכן הכיור את מהן עשו כך ואחר הדיוט תשמישי בהן

בהם השתמשו שלא עצים צריך למזבח אמנם, ח). לח, (שמות

מזבח לצרכי כי פסולים, יהיו צורתם ישנו ואם הדיוט, לצרכי

שינוי לאחר גם הדיוט בהם שהשתמש בכלים להשתמש אסור

צורתם.

ה'תשע"ב אב מנחם כ' רביעי יום נסכים ללא זבח

:·È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â�·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰íéëñpä àìå§Ÿ©§¨¦

äøOò øçà åéëñðe íBiä Bðaø÷ íãà àéáî àlà ,çáfä úà ïéákòî§©§¦¤©¤©¤¨¥¦¨¨¨§¨©§¨¨©©£¨¨
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ב)גמראב יד, בלא(ברכות שמע קריאת הקורא "כל נאמר:

נסכים". בלא וזבח מנחה בלא עולה הקריב כאילו – תפילין

לתמוה: ויש

עם הנסכים את להביא חיוב שאין מבואר זו בהלכה הרי

החיסרון מה כן ואם זמן, לאחר גם להביאם ואפשר הקרבן

נסכים'? בלא 'זבח במביא

הזבח, אחר הנסכים את להביא אפשר אמנם כי שתירצו יש

הרמב"ם שמלשון ואף בדיעבד, אלא לכתחילה זה אין אך

לומר יש לכתחילה, אפילו משמע וכו'" היום קרבנו אדם "מביא

קרבנו את להביא יכול ולכן נסכים כעת לו שאין באופן שמדובר

ויכול שמע קריאת הקורא אך נסכים, ללא לכתחילה אפילו

עוון בידו יש כן, עושה ואינו תפילין עת באותה (שו"תלהניח

ה) סי' או"ח לב .חקרי

הזבח עם נסכים הקרבת באי החיסרון לבאר: שהוסיפו ויש

אך אחר, ביום הנסכים את להקריב יוכל שאמנם משום הוא

לאחר שיביאם וכיון הנסכים, על רק נאמר הקרבן שעל השיר

ללא שמע קריאת בין ההשוואה זה ולפי השיר. בטל יום אותו

נסכים ללא שבזבח כשם כי היא נסכים ללא לזבח תפילין

שמע בקריאת כך בזמנו, רק הנסכים על שנאמר השיר יתבטל

קריאת ביטל כך, אחר תפילין מצות יקיים אם שאף תפילין ללא

בזמנה כה)שמע סי' חיי בני ישוב(שו"ת מכן לאחר אם זה ולפי .

בכך אין שמע, קריאת זמן בתוך בתפילין שמע קריאת ויקרא

איסור. כל

כמה הנסכים את להביא לכתחילה שמותר כתבו רבים אמנם

ללא שמע לקרוא האיסור גם זה ולפי הזבח, הבאת לאחר ימים

אם אך מכן, לאחר כלל תפילין מניח אינו אם רק הוא תפילין

איסור. בכך אין כך אחר מניחן

קודם בבוקר שמע קריאת לקרוא המקובל המנהג וכן

מניחים מכן שלאחר כך על ולסמוך תפילין, ללא התפילה

שמע קריאת זמן שיעבור לאחר זאת יעשה אם אפילו תפילין,

(84 ובהערה ט נח, סי' ח"א תשובות פסקי .(ראה

ה'תשע"ב אב מנחם כ"א חמישי יום ועושה אומר

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â�·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰úBðaøwä ìk̈©¨§¨
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בשולחנו הזקן אדמו"ר ס"א)כותב מח, סי' כל(או"ח "נהגו :

יום בכל התמיד פרשת לקרות עצמן על חובה וקבעו ישראל

כאלו עליהם הקב"ה מעלה זו הקריאה ידי שעל התפילה, קודם

משיאור בביתו לומר יכול . . במועדו התמיד קרבן הקריבו

היום".

דווקא הקרבנות פרשת שאומרים לכתוב דייק מה מפני

(כאן), למלך המשנה בדברי יש כך על תשובה היום"? "משיאור

אמירת אף ביום, דווקא זמנה הקרבנות ששחיטת שכשם האומר

בלילה. לא ביום, להיות צריכה הקרבנות פרשת

נחשבת הקרבנות אמירת אמנם להבין: צריך ועדיין

אפשר אי מדוע בפועל. בהקרבה מדובר אין אבל כהקרבתם,

בלילה? קרבנות לומר

הקרבנות אמירת שבין הקשר בהבנת נעוצה כך על התשובה

בפועל: הקרבתם לבין

מבחינת רק הוא ביניהם שהקשר לומר, כשםd`vezdאפשר .

זה לענין כפרה. פועלת הקרבן פרשת אמירת אף מכפר, שקרבן

הכשר בזמן תיעשה הקרבנות פרשת שאמירת צורך אין אכן

להקרבה.

בבחינת גם קשר כאן שיש מסתבר יותר, בעומק dyrndאך

מעשה כמו ממש נחשבת הקרבנות אמירת כלומר, עצמו,

ביום, הינו הקרבן פרשת אמירת שזמן הסיבה זו קרבן. הקרבת

עצמה. ההקרבה כמו

(37 'nr ,al .413 'nr ,gi ,zegiy ihewl)

ה'תשע"ב אב מנחם כ"ב שישי יום ימין? לצד פונים כיצד

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â�·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïéìBòä ìk̈¨¦
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יש ואילך: השני ביום חנוכה נר בהדלקת הפוסקים נחלקו

ויש שמימינו, לנרות וימשיך השמאלי מהנר שיתחיל אומרים

מוכיחות הדעות ושתי שמאלה. וימשיך מהימני שיתחיל אומרים

זו. מהלכה שיטתם את

של רוחבו באמצע (שהיה מהכבש פונה היה למזבח העולה

ויורד השעון) כיוון (כנגד ומסתובב וממשיך לימינו המזבח)

דרך אלא יהיו לא פונה שאתה פינות ש'כל משום השני, מהצד

ימין'.

ה'לבוש' ס"ה)וכתב תרעו סי' להתחיל(או"ח ללמוד יש שמכאן

לימינו תחילה פנה למזבח העולה שהרי הימני, מהנר להדליק

ממשיך ומשם הימנית מהפינה להזות מתחיל היה הדם ובהזאת

ימין. מצד המצווה עשיית את להתחיל שיש הרי לשמאלית,



סה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

הדיוט מבגדי רק כי ישנים, מבגדים ופרוכת מפה zenkלעשות

odyועשה צורתם שינה אם אבל קדושה, תשמישי לעשות אסור

שהשתמשו הצובאות' מה'מראות וראיה מותר. – אחר בגד מהם

במשכן הכיור את מהן עשו כך ואחר הדיוט תשמישי בהן

בהם השתמשו שלא עצים צריך למזבח אמנם, ח). לח, (שמות

מזבח לצרכי כי פסולים, יהיו צורתם ישנו ואם הדיוט, לצרכי

שינוי לאחר גם הדיוט בהם שהשתמש בכלים להשתמש אסור

צורתם.

ה'תשע"ב אב מנחם כ' רביעי יום נסכים ללא זבח

:·È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â�·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰íéëñpä àìå§Ÿ©§¨¦
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ב)גמראב יד, בלא(ברכות שמע קריאת הקורא "כל נאמר:

נסכים". בלא וזבח מנחה בלא עולה הקריב כאילו – תפילין

לתמוה: ויש

עם הנסכים את להביא חיוב שאין מבואר זו בהלכה הרי

החיסרון מה כן ואם זמן, לאחר גם להביאם ואפשר הקרבן

נסכים'? בלא 'זבח במביא

הזבח, אחר הנסכים את להביא אפשר אמנם כי שתירצו יש

הרמב"ם שמלשון ואף בדיעבד, אלא לכתחילה זה אין אך

לומר יש לכתחילה, אפילו משמע וכו'" היום קרבנו אדם "מביא

קרבנו את להביא יכול ולכן נסכים כעת לו שאין באופן שמדובר

ויכול שמע קריאת הקורא אך נסכים, ללא לכתחילה אפילו

עוון בידו יש כן, עושה ואינו תפילין עת באותה (שו"תלהניח

ה) סי' או"ח לב .חקרי

הזבח עם נסכים הקרבת באי החיסרון לבאר: שהוסיפו ויש

אך אחר, ביום הנסכים את להקריב יוכל שאמנם משום הוא

לאחר שיביאם וכיון הנסכים, על רק נאמר הקרבן שעל השיר

ללא שמע קריאת בין ההשוואה זה ולפי השיר. בטל יום אותו

נסכים ללא שבזבח כשם כי היא נסכים ללא לזבח תפילין

שמע בקריאת כך בזמנו, רק הנסכים על שנאמר השיר יתבטל

קריאת ביטל כך, אחר תפילין מצות יקיים אם שאף תפילין ללא

בזמנה כה)שמע סי' חיי בני ישוב(שו"ת מכן לאחר אם זה ולפי .

בכך אין שמע, קריאת זמן בתוך בתפילין שמע קריאת ויקרא

איסור. כל

כמה הנסכים את להביא לכתחילה שמותר כתבו רבים אמנם

ללא שמע לקרוא האיסור גם זה ולפי הזבח, הבאת לאחר ימים

אם אך מכן, לאחר כלל תפילין מניח אינו אם רק הוא תפילין

איסור. בכך אין כך אחר מניחן

קודם בבוקר שמע קריאת לקרוא המקובל המנהג וכן

מניחים מכן שלאחר כך על ולסמוך תפילין, ללא התפילה

שמע קריאת זמן שיעבור לאחר זאת יעשה אם אפילו תפילין,

(84 ובהערה ט נח, סי' ח"א תשובות פסקי .(ראה

ה'תשע"ב אב מנחם כ"א חמישי יום ועושה אומר
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בשולחנו הזקן אדמו"ר ס"א)כותב מח, סי' כל(או"ח "נהגו :

יום בכל התמיד פרשת לקרות עצמן על חובה וקבעו ישראל

כאלו עליהם הקב"ה מעלה זו הקריאה ידי שעל התפילה, קודם

משיאור בביתו לומר יכול . . במועדו התמיד קרבן הקריבו

היום".

דווקא הקרבנות פרשת שאומרים לכתוב דייק מה מפני

(כאן), למלך המשנה בדברי יש כך על תשובה היום"? "משיאור

אמירת אף ביום, דווקא זמנה הקרבנות ששחיטת שכשם האומר

בלילה. לא ביום, להיות צריכה הקרבנות פרשת

נחשבת הקרבנות אמירת אמנם להבין: צריך ועדיין

אפשר אי מדוע בפועל. בהקרבה מדובר אין אבל כהקרבתם,

בלילה? קרבנות לומר

הקרבנות אמירת שבין הקשר בהבנת נעוצה כך על התשובה

בפועל: הקרבתם לבין

מבחינת רק הוא ביניהם שהקשר לומר, כשםd`vezdאפשר .

זה לענין כפרה. פועלת הקרבן פרשת אמירת אף מכפר, שקרבן

הכשר בזמן תיעשה הקרבנות פרשת שאמירת צורך אין אכן

להקרבה.

בבחינת גם קשר כאן שיש מסתבר יותר, בעומק dyrndאך

מעשה כמו ממש נחשבת הקרבנות אמירת כלומר, עצמו,

ביום, הינו הקרבן פרשת אמירת שזמן הסיבה זו קרבן. הקרבת

עצמה. ההקרבה כמו

(37 'nr ,al .413 'nr ,gi ,zegiy ihewl)

ה'תשע"ב אב מנחם כ"ב שישי יום ימין? לצד פונים כיצד
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יש ואילך: השני ביום חנוכה נר בהדלקת הפוסקים נחלקו

ויש שמימינו, לנרות וימשיך השמאלי מהנר שיתחיל אומרים

מוכיחות הדעות ושתי שמאלה. וימשיך מהימני שיתחיל אומרים

זו. מהלכה שיטתם את

של רוחבו באמצע (שהיה מהכבש פונה היה למזבח העולה

ויורד השעון) כיוון (כנגד ומסתובב וממשיך לימינו המזבח)

דרך אלא יהיו לא פונה שאתה פינות ש'כל משום השני, מהצד

ימין'.

ה'לבוש' ס"ה)וכתב תרעו סי' להתחיל(או"ח ללמוד יש שמכאן

לימינו תחילה פנה למזבח העולה שהרי הימני, מהנר להדליק

ממשיך ומשם הימנית מהפינה להזות מתחיל היה הדם ובהזאת

ימין. מצד המצווה עשיית את להתחיל שיש הרי לשמאלית,
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להיפך להוכיח יש שמכאן שכתבו יש עלאך יו"ט מלבושי (ראה

ועוד) תרנא, סי' מהכבשהלבוש פנה למזבח העולה כאשר שהרי

לימין, משמאל היה ההליכה שכיוון ונמצא לימינו, פנה למזבח

שיתחיל היינו לימין' יהיו פונה שאתה פינות 'כל זה ולפי

מהנר להתחיל שיש חנוכה בנר הדין והוא לימין, ויפנה משמאל

לימין. ולפנות השמאלי

הוא ימין צד שבעצם בנימוק זו ראיה דחה ה'לבוש' אך

ואי גדול היה שהמזבח שמאחר אלא להתחיל יש וממנו העיקר

צורך היה הפינות, כל על דם ולזרוק אחד במקום לעמוד אפשר

מימין תהא הראשונה שההזאה באופן המזבח את ולהקיף ללכת

אילו אך לימין, משמאל הולך למזבח מהכבש הפונה ולמעשה

בנר ולכן מימין. מתחיל היה כלל הליכה ללא להזות יכול היה

יש אחד, במקום בעמידה היא הנרות כל שהדלקת חנוכה

הימנית. מהפינה להזות שהתחילו כשם הימני מהנר להתחיל

בלשון שהכתיבה מכך שיטתו את ה'לבוש' הוכיח ועוד

על הכתב הנחת היה לחינם "ולא לשמאל, מימין היא הקודש

כך על שהשיבו יש אך זה". שם)דרך יו"ט שאדרבה,(מלבושי

ימין. לכיוון השמאלי מצדה היא עצמה בפני אות כל כתיבת

כתב צדק' ה'צמח סז)וגם סי' פונה(או"ח שאתה פינות ש'כל

שאין נרות בהדלקת אך והליכה, בפנייה רק נאמר לימין' יהיו

הימין. חשיבות מפני לשמאל מימין להדליק יש הליכה בה

וכן לימין, משמאל להדליק פסק הזקן אדמו"ר בסידור ואולם

) למעשה חב"ד 70)מנהג ע' המנהגים .ספר

ה'תשע"א אב מנחם כ"ג קודש שבת ביוצא שנפסלו מנחות
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בחוץ, קדשים אכילת באיסור המדברת הקודמת, בהלכה

זו, בהלכה אך מנחות'. ל'שירי הדין שהוא הרמב"ם מפרש

למקומם, חוץ כשיצאו שנפסלו קדשים אכילת באיסור העוסקת

המנחות. שירי את והשמיט קדשים בשר רק הרמב"ם כלל

חינוך' ה'מנחת מבאר הדבר טו)ובטעם אכילת(מצוה איסור :

טריפה בשדה ובשר "שנאמר מפני הוא ביוצא שנפסלו קדשים

כטריפה" נעשה למחיצתו חוץ בשר שיצא כיון תאכלו, לא

אבל קדשים בבשר רק שייך "לא וזה – כאן) הרמב"ם (לשון

במנחות". לא

הרמב"ן קושיית את ליישב יש זה א)ולפי צא, שהביא(שבת

בשבת אוכלים הוצאת ששיעור למרות כי הרשב"ם שיטת את

כגון בכזית, אכילתם על שלוקין באוכלים הרי כגרוגרת, הוא

לכן מלקות, לענין אוכל נחשבים כזית שבשיעור כיון תרומה,

הגמרא מדברי עליו והקשה בכזית, שיעורם הוצאה לענין גם

– כגרוגרת" "שיעורן הפנים ולחם הלחם שתי שהוצאת (שם)

אכילתם על לוקין ונפסלו, למקומם חוץ יצאו שאם למרות

בכזית!

זעמבא הגר"מ יח)ומיישב סי' חיים :(תוצאות

ביוצ שנפסלו מנחות כלל לא הרמב"ם באיסורכאמור, א

שייך שלא כיון בחוץ) קדשים מאכילת (בשונה קדשים אכילת

" שאכןxyaבהם ונמצא כטריפה", נעשה למחיצתו חוץ שיצא

ואף כגרוגרת; שיעורן ולכן מנחות, כזית אכילת על לוקין לא

שבקודש ש"כל משום באכילה אסורות ביוצא שנפסלו שמנחות

"לאו זה הרי – אכילתו" על תעשה לא ליתן הכתוב בא פסול,

עליו לוקין שאין א)שבכללות" כד, .(פסחים
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פרטן.‡. הּוא וזה ּתׁשעים; - ּבאדם המיחדין הּמּומין ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֻּכל
ׁשֹוקע קדקדֹו ׁשאמצע מי (א) הן: ואּלּו ּבראׁש, ְְְְֳִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשמֹונה
עֹולה קדקדֹו ׁשאמצע מי (ב) ּבידֹו. ׁשּדחקֹו ּכמי ְְְְְְֳִִֶֶֶֶַַָָָָלמּטה

ׁשּפאת מי (ג) ּביצה. ּכמֹו ּכנגד[קצה]למעלה יֹוצא ראׁשֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹ
מּקבת ּכמֹו ּכנגד[פטיש]ּפניו מאחֹוריו יֹוצא ׁשראׁשֹו מי (ד) . ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

ׁשּתמצא עד ּומּכאן, מּכאן ויֹוצא רחב ׁשראׁשֹו מי (ה) ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹערּפֹו.
הּקרח (ו) ׁשּלֹו. העלין על הּלפת ראׁש ּכמֹו צּוארֹו על ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹראׁשֹו

ׁשיטה ּבֹו יׁש ואם עּקר; ּכל ׂשער ראׁשֹו ּבכל [שורה]ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶָָָָָֹ
ׁשהיה מי (ז) ּכׁשר. לאזן, מאזן מאחֹוריו מּקפת ׂשער ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֻׁשל
קרח הראׁש ּוׁשאר ּבלבד, מּלפניו לאזן מאזן מּקיף ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹהּׂשער
הראׁש ּכל את מּקיף הּׂשער ׁשהיה מי (ח) ּפסּול. הּוא הרי -ֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשם ואין ּומאחריו, מּלפניו קרחסביב זה אף - ּבאמצע ׂשער ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ָּופסּול.

הרּבה,·. ׁשֹוקע ׁשּצּוארֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּצּואר, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָׁשנים
מי (ב) ּכתפיו. על מּנח הּוא ּכאּלּו ראׁשֹו ׁשּנמצא ְְְִִִֵֶַַָָָֹֻעד

ּכתפיו מּבין ּכׁשמּוט ׁשּיראה עד הרּבה, אר .ׁשּצּוארֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
קטּנֹות‚. אזניו ׁשּׁשּתי מי (א) הן: ואּלּו ּבאזן, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹארּבעה

מי (ג) לספֹוג. ּדֹומֹות נפּוחֹות, אזניו ׁשּׁשּתי מי (ב) ְְְְְִִִֵֵֶַָָהרּבה.
מׁשּנה מאזניו ׁשאחת מי (ד) למּטה. מדלּדלֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻׁשאזניו

ּבמראה .מחברּתּה ְְְֲֵֶֶַָ
ּבּגבינים„. ׂשער[בגבות]חמּׁשה לֹו ׁשאין מי (א) הן: ואּלּו , ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָ

ׁשּגביניו מי (ב) ּבּתֹורה. האמּור "ּגּבן" הּוא וזה ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָּבגביניו,
עפעפיו]ׁשֹוכבין עד על[ומגיעין יתר ּגבינין לֹו ׁשּיׁש מי (ג) . ְְִִִִֵֵֶַָ

ׁשאחד מי (ה) אחד. ּגבין אּלא לֹו ׁשאין מי (ד) ְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשנים.
ׁשל ּוׂשערֹו אר זה ׁשל ׁשּׂשערֹו ּבין מחברֹו, מׁשּנה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻמּגביניו
אֹו לבן הּׁשני וׂשער ׁשחֹור אחד ׁשל ׁשּׂשערֹו ּבין קצר, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָזה

ּפסּול. זה הרי ׁשּנּוי, ׁשניהם ּבין ויׁש הֹואיל - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָֹאדם
ּכלל‰. ׂשער לֹו ׁשאין מי (א) הן: ואּלּו העין, ּבריס ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָארּבעה

עיניו הרּבהּבריסי מעּבה מרּבה עיניו ריסי ׁשּׂשער מי (ב) .. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻֻ
אחר, ריס מּׂשער מׁשּנה עיניו מריסי אחד ׁשּׂשער מי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ(ג)
מעּבה. והּׁשני נֹוׁשר אחד אֹו לבן, ואחד ׁשחר ׁשאחד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻּכגֹון
ּכׁשאר הרּבה נפּתחֹות ואין מעט, סגּורֹות ׁשעפעּפיו מי ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ(ד)

האדם. ָָָָּכל
.Âעיניו ׁשּתי ׁשהיּו מי (א) הן: ואּלּו ּבעינים, עׂשר ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָאחד

מּפּדחּתֹו קרֹובֹות להן, הראּוי הּמקֹום מן מצחו]למעלה -]. ְְְְִִֶַַַַָָָָָ
מי (ג) להן. הראּוי מּמקֹום למּטה עיניו ׁשּתי ׁשהיּו מי ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ(ב)
ּכׁשאר מעט ּבאר נמׁשכֹות ואין עגּלֹות, עיניו ׁשּתי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻׁשהיּו
הּנמר, עיני ּכמֹו יֹוצאֹות והן מּוזרֹות, ׁשעיניו מי (ד) ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָהעינים.

ׁשעיניו מי (ה) הרּבה. ּכעס ׁשּכֹועס ּבעת מסּתּכל ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּוכמי
אּוז. ּכׁשל קטּנֹות ׁשעיניו מי (ו) עגל. ּכׁשל הרּבה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּגדֹולֹות
נמׁשכת ׁשּלחלּוחית מי (ח) ּתמיד. זֹולפֹות ׁשּדמעיו מי ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָ(ז)
צדעיו מּכנגד עיניו מּזנב אֹו החטם, מּכנגד עיניו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹמראׁש

ּבׁשעה[הרקות] מעט ועֹוצמן עיניו ריסי ׁשּמקּבץ מי (ט) .ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
מי (י) ּבראּיה. לדקּדק רֹוצה ׁשהּוא ּבׁשעה אֹו אֹור, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשרֹואה
העלּיה ואת החדר את ׁשרֹואה עד מערּבבת, עינֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשראּית

ּכאּלּוּכאחת ונראה חברֹו, עם ׁשּידּבר ּבעת זה ּדבר ויּודע ; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
מׁשּנה מעיניו ׁשאחת מי (יא) אחר. ּבאיׁש מסּתּכל ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻהּוא
אחת ׁשהיתה ּכגֹון ּבמראה, ּבין ּבמקֹומּה ּבין ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמחברּתּה,

ּפתּוכה ואחת מעורב]ׁשחֹורה ואחת[צבע קטּנה אחת אֹו , ְְְְְַַַַַַַָָָ
ּפסּול. מקֹום, מּכל ׁשּנּוי ׁשּתיהן ּבין ויׁש הֹואיל - ְְְִִִֵֵֵֶָָָָּגדֹולה

.Êׁשעּקר מי (א) הן: ואּלּו ּבחטם, ראש]ׁשּׁשה חטמֹו[- ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּכאחת עיניו ׁשּתי ּכֹוחל ׁשאינֹו ּפי על אף למרותׁשֹוקע, -] ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

החוטם] מפני אחת במשיכה במכחול עיניו צובע וזהשאינו -ְֶ
ּבֹולט חטמֹו ׁשאמצע מי (ב) ּבּתֹורה. האמּור "חרּום" ְְִֵֶֶַַָָָָָהּוא
ׁשחטמֹו מי (ד) למּטה. נֹוטף חטמֹו ׁשעקץ מי (ג) ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹלמעלה.
מי (ו) מאבריו. ּגדֹול ׁשחטמֹו מי (ה) אחד. לצד ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹעקם
קטּנה ּבאצּבע אֹותֹו? מׁשערין וכיצד מאבריו. קטן ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשחטמֹו
זה הרי מּמּנה, קטן אֹו מּמּנה ּגדֹול חטמֹו היה אם ידֹו: ְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָׁשל

מּום.
.Áהעליֹונה ׁשּׂשפתֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּׂשפתים, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשלׁשה

הּתחּתֹונה[בולטת]עֹודפת ׁשּׂשפתֹו מי (ב) הּתחּתֹונה. על ְְְִֶֶֶַַַַַָָָ
מּפיו. יֹורד ורירֹו רפּוי ׁשּפיו מי (ג) העליֹונה. על ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָעֹודפת

.Ëצבה ׁשּכרׂשֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּבטן, .[בולטת]ׁשלׁשה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
מי (ג) אדם. ּבני ּכׁשאר ׁשֹוקע ואינֹו יֹוצא, ׁשּטּבּורֹו מי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ(ב)

האּׁשה. ּכדּדי ּבטנֹו על ׁשֹוכבין ְְְִִִֵֶַַַָָָׁשּדּדיו
.Èעקּומה ׁשּׁשדרתֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּגב, מיׁשלׁשה (ב) . ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹ

נכנסה אֹו לחּוץ, ׁשּבלטה ּבין מּׁשדרתֹו, חליה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֻׁשּיצאת
מי (ג) חטֹורת. ּבעל הּוא וזה - לּצדדין נטתה אֹו ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָלפנים,
זזה ׁשּלא ּפי על אף - ּכחטֹורת ונעׂשה ּבגּבֹו ּבׂשר ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּתפח

מּום. זה הרי מּמקֹומּה, ְְֲִֵֶָָֻחליה
.‡Èיתרה אצּבע לֹו ׁשּיׁש מי (א) הן: ואּלּו ּבּידים, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּׁשה

הּיתרה, את חת ואם וׁשׁש. ׁשׁש היּו אפּלּו ידיו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבאצּבעֹות
ּפסּול חתכּה, אפּלּו - עצם ּבּה היה ואם מיּכׁשר; (ב) . ְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָָ

קלּוטֹות ידיו אצּבעֹות ׁשּׁשּתי מי (ג) מּידֹו. אצּבע ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשחסר
אחת] כאצבע חתכן[מחוברות ואם הּפרק; מן למּטה ְְֲִִֶֶַַַָָָעד

ראׁשֹון ּבפרק אמרּו? ּפרק ּבאיזה ּכׁשר. - הּפרק עד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָוהפריׁשן
ּגּבי על זֹו מרּכבֹות ׁשאצּבעֹותיו מי (ד) הּיד. לכף ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֻהּסמּו

ׁשּפּקה מי (ה) אצזֹו. נוספת][כעין מיבע (ו) מּגּודלֹו. יֹוצאת ִִִִֵֶָָ
ּכׁשר. ידיו, ּבׁשּתי ׁשֹולט היה ואם ימינֹו; יד אּטר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָׁשהּוא

.·Èהּביצים ׁשּכיס מי (א) הן: ואּלּו הּזרע, ּבאברי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָארּבעה
לארּכּבֹותיו ׁשּמּגיע עד ואר ׁשהּגיד[ברכיו]ּגדֹול מי (ב) . ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֻ

המילה] מי[איבר (ג) לארּכּבֹותיו. ׁשּמּגיע עד אר ְְִִֶֶַַַַָָֹֻׁשּלֹו
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א מנ"א, תשכ"א

ברוקלין.

האברך יצחק מאיר שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הששי.

...במענה לשאלתו -

)כימים  ורצון  חודש הרחמים  כי  כל החודש,  לנישואין במשך  ומוצלחת  טובה  בחדש אלול שעה 

ראשונים( הוא ומזלו בתולה. וכמובא באחרונים.
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ה'תשע"ב מנחםֿאב י"ז ראשון יום
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פרטן.‡. הּוא וזה ּתׁשעים; - ּבאדם המיחדין הּמּומין ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֻּכל
ׁשֹוקע קדקדֹו ׁשאמצע מי (א) הן: ואּלּו ּבראׁש, ְְְְֳִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשמֹונה
עֹולה קדקדֹו ׁשאמצע מי (ב) ּבידֹו. ׁשּדחקֹו ּכמי ְְְְְְֳִִֶֶֶֶַַָָָָלמּטה

ׁשּפאת מי (ג) ּביצה. ּכמֹו ּכנגד[קצה]למעלה יֹוצא ראׁשֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹ
מּקבת ּכמֹו ּכנגד[פטיש]ּפניו מאחֹוריו יֹוצא ׁשראׁשֹו מי (ד) . ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

ׁשּתמצא עד ּומּכאן, מּכאן ויֹוצא רחב ׁשראׁשֹו מי (ה) ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹערּפֹו.
הּקרח (ו) ׁשּלֹו. העלין על הּלפת ראׁש ּכמֹו צּוארֹו על ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹראׁשֹו

ׁשיטה ּבֹו יׁש ואם עּקר; ּכל ׂשער ראׁשֹו ּבכל [שורה]ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶָָָָָֹ
ׁשהיה מי (ז) ּכׁשר. לאזן, מאזן מאחֹוריו מּקפת ׂשער ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֻׁשל
קרח הראׁש ּוׁשאר ּבלבד, מּלפניו לאזן מאזן מּקיף ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹהּׂשער
הראׁש ּכל את מּקיף הּׂשער ׁשהיה מי (ח) ּפסּול. הּוא הרי -ֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשם ואין ּומאחריו, מּלפניו קרחסביב זה אף - ּבאמצע ׂשער ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ָּופסּול.

הרּבה,·. ׁשֹוקע ׁשּצּוארֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּצּואר, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָׁשנים
מי (ב) ּכתפיו. על מּנח הּוא ּכאּלּו ראׁשֹו ׁשּנמצא ְְְִִִֵֶַַָָָֹֻעד

ּכתפיו מּבין ּכׁשמּוט ׁשּיראה עד הרּבה, אר .ׁשּצּוארֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
קטּנֹות‚. אזניו ׁשּׁשּתי מי (א) הן: ואּלּו ּבאזן, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹארּבעה

מי (ג) לספֹוג. ּדֹומֹות נפּוחֹות, אזניו ׁשּׁשּתי מי (ב) ְְְְְִִִֵֵֶַָָהרּבה.
מׁשּנה מאזניו ׁשאחת מי (ד) למּטה. מדלּדלֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻׁשאזניו

ּבמראה .מחברּתּה ְְְֲֵֶֶַָ
ּבּגבינים„. ׂשער[בגבות]חמּׁשה לֹו ׁשאין מי (א) הן: ואּלּו , ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָ

ׁשּגביניו מי (ב) ּבּתֹורה. האמּור "ּגּבן" הּוא וזה ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָּבגביניו,
עפעפיו]ׁשֹוכבין עד על[ומגיעין יתר ּגבינין לֹו ׁשּיׁש מי (ג) . ְְִִִִֵֵֶַָ

ׁשאחד מי (ה) אחד. ּגבין אּלא לֹו ׁשאין מי (ד) ְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשנים.
ׁשל ּוׂשערֹו אר זה ׁשל ׁשּׂשערֹו ּבין מחברֹו, מׁשּנה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻמּגביניו
אֹו לבן הּׁשני וׂשער ׁשחֹור אחד ׁשל ׁשּׂשערֹו ּבין קצר, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָזה

ּפסּול. זה הרי ׁשּנּוי, ׁשניהם ּבין ויׁש הֹואיל - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָֹאדם
ּכלל‰. ׂשער לֹו ׁשאין מי (א) הן: ואּלּו העין, ּבריס ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָארּבעה

עיניו הרּבהּבריסי מעּבה מרּבה עיניו ריסי ׁשּׂשער מי (ב) .. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻֻ
אחר, ריס מּׂשער מׁשּנה עיניו מריסי אחד ׁשּׂשער מי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ(ג)
מעּבה. והּׁשני נֹוׁשר אחד אֹו לבן, ואחד ׁשחר ׁשאחד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻּכגֹון
ּכׁשאר הרּבה נפּתחֹות ואין מעט, סגּורֹות ׁשעפעּפיו מי ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ(ד)

האדם. ָָָָּכל
.Âעיניו ׁשּתי ׁשהיּו מי (א) הן: ואּלּו ּבעינים, עׂשר ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָאחד

מּפּדחּתֹו קרֹובֹות להן, הראּוי הּמקֹום מן מצחו]למעלה -]. ְְְְִִֶַַַַָָָָָ
מי (ג) להן. הראּוי מּמקֹום למּטה עיניו ׁשּתי ׁשהיּו מי ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ(ב)
ּכׁשאר מעט ּבאר נמׁשכֹות ואין עגּלֹות, עיניו ׁשּתי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻׁשהיּו
הּנמר, עיני ּכמֹו יֹוצאֹות והן מּוזרֹות, ׁשעיניו מי (ד) ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָהעינים.

ׁשעיניו מי (ה) הרּבה. ּכעס ׁשּכֹועס ּבעת מסּתּכל ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּוכמי
אּוז. ּכׁשל קטּנֹות ׁשעיניו מי (ו) עגל. ּכׁשל הרּבה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּגדֹולֹות
נמׁשכת ׁשּלחלּוחית מי (ח) ּתמיד. זֹולפֹות ׁשּדמעיו מי ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָ(ז)
צדעיו מּכנגד עיניו מּזנב אֹו החטם, מּכנגד עיניו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹמראׁש

ּבׁשעה[הרקות] מעט ועֹוצמן עיניו ריסי ׁשּמקּבץ מי (ט) .ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
מי (י) ּבראּיה. לדקּדק רֹוצה ׁשהּוא ּבׁשעה אֹו אֹור, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשרֹואה
העלּיה ואת החדר את ׁשרֹואה עד מערּבבת, עינֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשראּית

ּכאּלּוּכאחת ונראה חברֹו, עם ׁשּידּבר ּבעת זה ּדבר ויּודע ; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
מׁשּנה מעיניו ׁשאחת מי (יא) אחר. ּבאיׁש מסּתּכל ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻהּוא
אחת ׁשהיתה ּכגֹון ּבמראה, ּבין ּבמקֹומּה ּבין ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמחברּתּה,

ּפתּוכה ואחת מעורב]ׁשחֹורה ואחת[צבע קטּנה אחת אֹו , ְְְְְַַַַַַַָָָ
ּפסּול. מקֹום, מּכל ׁשּנּוי ׁשּתיהן ּבין ויׁש הֹואיל - ְְְִִִֵֵֵֶָָָָּגדֹולה

.Êׁשעּקר מי (א) הן: ואּלּו ּבחטם, ראש]ׁשּׁשה חטמֹו[- ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּכאחת עיניו ׁשּתי ּכֹוחל ׁשאינֹו ּפי על אף למרותׁשֹוקע, -] ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

החוטם] מפני אחת במשיכה במכחול עיניו צובע וזהשאינו -ְֶ
ּבֹולט חטמֹו ׁשאמצע מי (ב) ּבּתֹורה. האמּור "חרּום" ְְִֵֶֶַַָָָָָהּוא
ׁשחטמֹו מי (ד) למּטה. נֹוטף חטמֹו ׁשעקץ מי (ג) ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹלמעלה.
מי (ו) מאבריו. ּגדֹול ׁשחטמֹו מי (ה) אחד. לצד ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹעקם
קטּנה ּבאצּבע אֹותֹו? מׁשערין וכיצד מאבריו. קטן ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשחטמֹו
זה הרי מּמּנה, קטן אֹו מּמּנה ּגדֹול חטמֹו היה אם ידֹו: ְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָׁשל

מּום.
.Áהעליֹונה ׁשּׂשפתֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּׂשפתים, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשלׁשה

הּתחּתֹונה[בולטת]עֹודפת ׁשּׂשפתֹו מי (ב) הּתחּתֹונה. על ְְְִֶֶֶַַַַַָָָ
מּפיו. יֹורד ורירֹו רפּוי ׁשּפיו מי (ג) העליֹונה. על ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָעֹודפת

.Ëצבה ׁשּכרׂשֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּבטן, .[בולטת]ׁשלׁשה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
מי (ג) אדם. ּבני ּכׁשאר ׁשֹוקע ואינֹו יֹוצא, ׁשּטּבּורֹו מי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ(ב)

האּׁשה. ּכדּדי ּבטנֹו על ׁשֹוכבין ְְְִִִֵֶַַַָָָׁשּדּדיו
.Èעקּומה ׁשּׁשדרתֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּגב, מיׁשלׁשה (ב) . ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹ

נכנסה אֹו לחּוץ, ׁשּבלטה ּבין מּׁשדרתֹו, חליה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֻׁשּיצאת
מי (ג) חטֹורת. ּבעל הּוא וזה - לּצדדין נטתה אֹו ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָלפנים,
זזה ׁשּלא ּפי על אף - ּכחטֹורת ונעׂשה ּבגּבֹו ּבׂשר ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּתפח

מּום. זה הרי מּמקֹומּה, ְְֲִֵֶָָֻחליה
.‡Èיתרה אצּבע לֹו ׁשּיׁש מי (א) הן: ואּלּו ּבּידים, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּׁשה

הּיתרה, את חת ואם וׁשׁש. ׁשׁש היּו אפּלּו ידיו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבאצּבעֹות
ּפסּול חתכּה, אפּלּו - עצם ּבּה היה ואם מיּכׁשר; (ב) . ְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָָ

קלּוטֹות ידיו אצּבעֹות ׁשּׁשּתי מי (ג) מּידֹו. אצּבע ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשחסר
אחת] כאצבע חתכן[מחוברות ואם הּפרק; מן למּטה ְְֲִִֶֶַַַָָָעד

ראׁשֹון ּבפרק אמרּו? ּפרק ּבאיזה ּכׁשר. - הּפרק עד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָוהפריׁשן
ּגּבי על זֹו מרּכבֹות ׁשאצּבעֹותיו מי (ד) הּיד. לכף ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֻהּסמּו

ׁשּפּקה מי (ה) אצזֹו. נוספת][כעין מיבע (ו) מּגּודלֹו. יֹוצאת ִִִִֵֶָָ
ּכׁשר. ידיו, ּבׁשּתי ׁשֹולט היה ואם ימינֹו; יד אּטר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָׁשהּוא

.·Èהּביצים ׁשּכיס מי (א) הן: ואּלּו הּזרע, ּבאברי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָארּבעה
לארּכּבֹותיו ׁשּמּגיע עד ואר ׁשהּגיד[ברכיו]ּגדֹול מי (ב) . ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֻ

המילה] מי[איבר (ג) לארּכּבֹותיו. ׁשּמּגיע עד אר ְְִִֶֶַַַַָָֹֻׁשּלֹו
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ׁשהרּוח מי (ד) ּביצים. ׁשל ּכיס והּוא אׁשכיו, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּנמרחּו
ּבּתֹורה. האמּור "אׁש "מרֹוח והּוא - ְְֲֶַַַָָָָָָּבאׁשכיו

.‚Èמי (א) הן: ואּלּו ּוברגלים, ּבּׁשֹוקים עׂשר ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָחמּׁשה
ארּכּבֹותיו ואין לרגל, רגל ׁשּמחּבר עד - עקּמֹות ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻֻׁשּׁשֹוקיו

יֹוצאת ׁשּפּקתֹו מי (ב) ּבזֹו. זֹו בולט]נֹוגעֹות והּפּקה[עקבו ; ְְִִִֵֶַָָָ
והּוא ּפנים, מּצד העקב מן ׁשּלמעלה העגל העצם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהיא

לּפּקה יֹוצא[כדור]ּדֹומה ׁשעקבֹו מי (ג) הּנׁשים. ּבּה ׁשּטוֹות ֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
עֹומד. רגלֹו ּבאמצע הּוא ּכאּלּו הּׁשֹוק ׁשּנמצא עד ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָלאחֹוריו,

ׁשּפרסתֹו מי רגלו](ד) ּפי[כף על אף אּוז, ּכׁשל רחבה ְְְִִֶֶַַַַָָָָ
מּגּודלֹו. יֹוצאה ׁשּפּקה מי (ה) אּוז. ּכׁשל קלּוטה ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשאינּה
ואם וׁשׁש; ׁשׁש אפּלּו יתרה, אצּבע ּברגלֹו ׁשּיׁש מי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ(ו)
אחת ׁשחסר מי (ז) עצם. ּבּה יהיה ׁשּלא והּוא - ּכׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹחתכּה,

(ח) רגליו. ּגּבימאצּבעֹות על זֹו מרּכבֹות ׁשאצּבעֹותיו מי ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
קלּוטֹות רגליו אצּבעֹות ׁשהיּו מי (ט) עד[מחוברות]זֹו. ְְְְִֶֶַַָָ

והפריׁשן ׁשחתכן אֹו הּפרק, עד היּו ואם הּפרק; מן ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלמּטה
ּפס רחב ׁשּנמצא - ׁשוה ּכּלּה ׁשרגלֹו מי (י) ּכׁשר. -ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
מי (יא) ׁשוה. חתיכה היא ּוכאּלּו עקבֹו, ּכרחב ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹאצּבעֹותיו
ּבֹו ׁשּיׁש רגלֹו ּפס ׁשּנמצא - למּגל ּדֹומה עקּמה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשרגלֹו
מי (יב) הּקׁשת. ראׁשי ׁשני הם ּכאּלּו עקבֹו, עם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהאצּבעֹות

חלּולה בפרסתו]ׁשרגלֹו בשר אמצעּה[שנחסר ׁשּיהיה והּוא - ְְְְֲִֶֶֶֶַָָָ
ועל עקבֹו על עֹומד ּכׁשעֹומד ונמצא הארץ, מעל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּגבֹוּה

ּבקרסּליו הּמּקיׁש (יג) רגליו. בשניה]אצּבעֹות ּבעת[אחת ְְְְְְִֵֶַַַַָָֻ
ּבארּכּבֹותיו מּקיׁש ׁשהּוא מי (יד) .לשניה]ׁשּמהּל [אחת ְְְִִֵֶֶַַַָֻ

אּטר ׁשהּוא מי (טו) .ׁשּמהּל 'ואטום']ּבעת ּברגל[חלש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַ
ְִימינֹו.

.„Èּגדֹול ׁשּגּופֹו מי (א) הן: ואּלּו הּגּוף, ּבכל ְְְִֵֵֶַַָָָָארּבעה
יחסי]מאבריו האר[באופן (ג) מאבריו. קטן ׁשּגּופֹו מי (ב) . ִֵֵֵֵֶָָָָָָָָֹ

מפלגין ׁשּיהיּו עד ּביֹותר. הּקצר והּוא הּנּנס, (ד) ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻּביֹותר.
העם.[שונים] ְִָָָמּׁשאר

.ÂËהּלבן (ב) הּכּוׁשי. (א) הן: ואּלּו הּבׂשר, ּבעֹור ְְְִֵֵַַַָָָָָׁשמֹונה
ּכּׁשני האדם (ג) ּגבינה. ּכמֹו ּבעלי[כארגמן]ּביֹותר, (ד) . ְְְֲִִֵֵַַָָָָֹ

הּבהק ּכגֹון עצמֹו, מחמת העֹור ׁשּנׁשּתּנה טהֹורים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹנגעים
לבן] צרבת[נגע ּכגֹון אחר, ּדבר מחמת העֹור ׁשּנׁשּתּנה (ה) .ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשהיתה[כוויה]הּמכוה מי (ו) טהֹורין. נגעים ּבכלל וזה ; ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָ

ׁשּומה ּפניו -]ּבעֹור מטבע]ּכאיסר[וגודלה מי[- (ז) יֹותר. אֹו ְְִִֵָָָָ
ׁשאינּה ּפי על אף - ׂשער ּבּה ׁשּיׁש ׁשּומה ּפניו ּבעֹור ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהיתה
והּוא הּדלּדּולין; ּבעלי (ח) ׁשהּוא. ּבכל אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּכאיסר,
ׁשּנּדלּדל ּבעֹור ׁשּיׁש הּלחלּוחית אֹו והּבׂשר, העֹור ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיּדלּדל

מּום. זה הרי - הּגּוף מּכל ׁשּיהיה מקֹום ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָּבאיזה
.ÊË:הן ואּלּו אחרים, מּומין ּבאדם ׁשם יׁש ְְֲִִֵֵֵֵָָָָועֹוד

החרׁש הּנכּפה(א) (ג) הּׁשֹוטה. (ב) חולי]. מחמת ,[נופל ְִֵֵֶֶַַַ
מבעתת[אחת]אפּלּו רעה ׁשרּוח מי (ד) רּבים. לימים ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָ

ידּועים.[מפחידה] ּבעּתים אֹו ּתמיד, ְְִִִִָאֹותֹו
.ÊÈ;וארּבעים מאה ּבּכהנים, הּפֹוסלין הּמּומין ּכל ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹנמצאּו

ותׁשעה ּבּצּואר, ּוׁשנים ּבראׁש, ׁשמֹונה ּכללם: הּוא ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹוזה
ו העין, ּבריס וׁשבעה ּבּגבינים, וחמּׁשה עׂשרּבאזנים, תׁשעה ְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָ

ּוׁשלׁשה ּבּבטן, ּוׁשלׁשה ּבּפה, ותׁשעה ּבחטם, ותׁשעה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹּבעין,

ועׂשרים הּזרע, ּבאברי עׂשר וׁשּׁשה ּבּידים, וׁשבעה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּבּגב,
וׁשבעה הּבׂשר, ּבעֹור ּוׁשמֹונה הּגּוף, ּבכל ּוׁשמֹונה ְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָּברגלים,
ּפסלּו ואּלּו אחד. אחד ּכּלן נתּפרׁשּו ּוכבר וריחֹו. הּגּוף ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻּבכח

עיניו ריסי ׁשּנׁשרּו מי העין: מראית ׁשּנׁשארמּפני ּפי על אף , ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבעּקרן ׁשּניו.[בשורשן]הּׂשער ׁשּנּטלּו ּומי , ְְִִִִֵֶַָָָָ

ט ¤¤ּפרק

כהן]זר‡. וחּיב[אינו ּפסּולה, עבֹודתֹו - ּבּמקּדׁש ׁשעבד ְְְֲִֶַַַָָָָָָ
מּפי - יּומת" הּקרב, "והּזר ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי ְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמיתה

רבינו]הּׁשמּועה ממשה אּלא[מסורת זה חּיּוב ׁשאין למדּו, ְְִֵֶֶֶַָָָ
אליכם". יקרב לא "וזר עליו? הזהיר והיכן לעבֹודה. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹלּקרב
ׁשּנאמר: הּזכרים, אהרן מּזרע ׁשאינֹו ּכל זר? הּוא ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאיזה

אהרן. ּבנֹות ולא אהרן ּבני - אהרן" ּבני ְְְְְְֲֲֲֵֵַַַָֹֹֹֹ"וערכּו
ּבעבֹודה·. יתעּסקּו ׁשּלא מזהרין ׁשהּזרים ּפי על ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻאף

חּיב אינן - הּקרּבנֹות עבֹודהמעבֹודֹות על אּלא מיתה ין ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
הּזר[סופית]ּתּמה ואין עבֹודה; אחריה ׁשּיׁש עבֹודה על לא , ְֲֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ועל הּזריקה, על - ּבלבד עבֹודֹות ארּבע על אּלא מיתה ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָָחּיב
ּתמיד. הּיין נּסּו ועל ּבחג, הּמים נּסּו ועל ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָָההקטרה,

ּבחּוץ,‚. ׁשּזרק ּבין ּבפנים, ׁשּזרק ּבין הּזריקה? על ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד
הזיה ׁשהּזה ּבין הּדם, הזיֹות מּכל אחת הזיה ׁשהּזה ֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבין
מיתה חּיב זה הרי - מצרע ׁשּבקרּבנֹות הזיֹות מּכל .אחת ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

קמץ„. אֹו אברים הקטיר ההקטרה? על אֹו[ממנחה]ּכיצד ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
וקרב נתאּכלּו ׁשּלא ּבאברים הּפ אפּלּו הּמזּבח, על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹלבֹונה
הקטיר אם וכן ּכּזית. ׁשּיקטיר והּוא מיתה; חּיב - ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָׂשרפתן
הּמקטיר אבל חּיב; ּכּזית, מּׁשּיקטיר - הּזהב מזּבח ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָעל
מיתה חּיב אינֹו - הּקדׁשים ּבקדׁש הּכּפּורים יֹום ׁשל ְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹקטרת
ּבּתֹורה. המפרׁש הּׁשעּור חפניו, מלא ׁשּיקטיר עד ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹעליה

ּכמקטיר‰. זה הרי - הּמערכה על עצים גזרי ׁשני ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָוהמסּדר
מיתה וחּיב הּיֹוצקאברים, אבל הן. קרּבן ׁשהעצים [שמן; ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ

המנחה] והּבֹוללעל והּפֹותת[מערבבה], לחתיכות], ,[חותכה ְְֵֵַַ
והּמּגיׁש והּמניף, למזבח]והּמֹולח, לחם[אותה את והמסּדר , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַ
הּבזיכין את אֹו הלבונה]הּפנים הּׁשלחן,[צלוחיות על ְִִִֶַַַַָָָֻ

והּקֹומץ[מנקה]והּמטיב ּבּמזּבח, אׁש והּמּצית הּנרֹות, את ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַ
להקרבה] חלק המנחה מן על[מפריש אף - ּדמים והמקּבל ,ְְִֵַַַַָ

חּיב אינֹו - ולֹוקה אּלּו, ּכל על מזהר הּוא והרי ׁשּפסל, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּפי
עבֹודה, אחריה ׁשּיׁש עבֹודה מהן אחת ׁשּכל מּפני ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמיתה;

עבֹודה. ּגמר ְְֲֵַָָואינּה
.Âּבזרים ּכׁשרה - הּקדׁשים קדׁשים,ׁשחיטת קדׁשי אפּלּו , ְְְְֲֳִִִִִֵֵַַָָָָָָ

ּבן את "וׁשחט ׁשּנאמר: צּבּור, קדׁשי ּבין יחיד, קדׁשי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבין
מּקּבלה - אהרן" ּבני והקריבּו ה', לפני הדם]הּבקר [של ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹ

והּנּתּוח ההפׁשט, וכן ּכהּנה. מצות הבהמה]ואיל ,[של ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
ּבאברים: ׁשּנאמר ּבזרים, ּכׁשרה - לּמזּבח עצים ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהֹולכת
הֹולכת זֹו - הּמזּבחה" והקטיר הּכל את הּכהן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ"והקריב

ׁשּצר היא אברים הֹולכת לּכבׁש; אבלאברים ּכהּנה, יכה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
ּכהּנה. צריכה אינּה עצים ְְִִֵֵַָָָָֻהֹולכת

.Êהּכהן הטיב אם לפיכ ּבזרים; ּכׁשרה הּנרֹות הדלקת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹוכן
להדליקן לזר מּתר - לחּוץ והֹוציאן .הּנרֹות ְְְְִִֵַַַָָָָֻ
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.Áהּדׁשן המזבח]הרמת מעל ׁשּנאמר:[האפר, ּכהן, צריכה ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ואינֹו לֹוקה, - יׂשראל הרים ואם בד". מּדֹו הּכהן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ"ולבׁש
"עבדת ׁשּנאמר: עבֹודה, אחריה ׁשאין ּפי על אף מיתה ֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹחּיב

נתינה]מּתנה ׁשּתהיה[מלשון הּוא מּתנה עבֹודת - וכּו'" ְְֲִֶֶַַַָָָָ
עבֹודת אבל מיתה; חּיב הּזר לּה קרב ואם לבּדֹו, ְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָֹּבּכהן

מזּבח[נטילה]סּלּוק ּדּׁשן אם וכן מיתה. עליה חּיבין אין , ְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
מיתה. חּיב אינֹו והּמנֹורה, ְְִֵַַַָָָָָהּזהב

.Ë[:ש ּפֹורקּה[זר - הּמערכה את הּכהן[הזר]סּדר וחֹוזר , ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּפסּול. ׁשּסּדּורּה מּפני ְְְִִֵֶָָָוסֹודרּה,

.Èמּום ּובעל ׁשּׁשּמׁשּווׁשּלהּטמא ורגלים, ידים רחּוץ א ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ
עליהן חּיב ׁשהּזר עבֹודֹות על אּלא חּיבין אינן - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש

ּבאזהרה - העבֹודֹות ׁשאר ועל .[בלאו]מיתה; ְְְְֲִַַָָָָָ
.‡Èהּוא והרי ׁשּנטמא, ּכּפּורים ּומחּסר יֹום טבּול ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹֻּכהן

ּכל על חּיב - ועבד ורגלים, ידים רחּוץ וׁשּלא ּבגדים ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָֹֻמחּסר
ואחת מּׁשּוםאחת אחת, אּלא לֹוקה אינֹו - זר היה ואם ; ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ָזרּות.
.·Èוכן ׁשּבת; ּומּׁשּום זרּות מּׁשּום חּיב - ּבׁשּבת ׁשּׁשּמׁש ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָזר

ּבעל ּומּׁשּום טמאה מּׁשּום חּיב - ּבטמאה ׁשּׁשּמׁש מּום ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻֻּבעל
.מּום

.‚Èאף - ּבׁשֹוגג ּבין ּבמזיד ּבין זרה, עבֹודה ׁשעבד ּכהן ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּכל
ּבּמקּדׁש יׁשּמׁש לא זה הרי - ּגמּורה ּבתׁשּובה ׁשחזר ּפי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעל

העֹובדלעֹולם אחד לי". לכהן אלי יּגׁשּו "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
אֹו זרה, לעבֹודה ּכמר ׁשּנעׂשה ּכגֹון ּבׁשרּות, ְְֲֲֵֶֶַַָָָָָֹאֹותּה
זה הרי - ּבאלּה עליו וקּבלּה לּה הּמֹודה אֹו לּה, ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּמׁשּתחוה

לעֹולם. עלּפסּול אף ניחֹוח, ריח קרּבנֹו אין - והקריב עבר ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ
אבל ׁשהֹודה. אֹו ׁשהׁשּתחוה אֹו ׁשּׁשרת ּבעת ׁשֹוגג ׁשהיה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּפי
ריח קרּבנֹו והקריב, עבר אם - ּבׁשֹוגג זרה לעבֹודה ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהּׁשֹוחט
ׁשחט אּלא ּכמר, נעׂשה ולא ׁשרת, לא ׁשהרי ונתקּבל; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹניחֹוח
יעבד. לא לכּתחּלה כן, ּפי על ואף ׁשֹוגג. והּוא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָֹֹּבלבד,

.„Èׁשעבר קרּבנֹותמי ּבֹו להקריב לּמקּדׁש חּוץ ּבית ועׂשה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ
ּכהן ּכל כן, ּפי על ואף זרה; עבֹודה ּכבית אינֹו - ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹלה'

לעֹולם ּבּמקּדׁש יׁשּמׁש לא - ּכזה ּבבית ּכליםׁשּׁשּמׁש וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
לעֹולם, ּבּמקּדׁש ּבהן יׁשּתּמׁשּו לא - ׁשם ּבהם ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנׁשּתּמׁשּו
ּבּמקּדׁש ׁשם, ׁשּׁשּמׁש ּכהן עבד ׁשאם לי, ויראה יּגנזּו. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא

ּפסל. לא -ַָֹ
.ÂË:הן ואּלּו עׂשר; ׁשמֹונה לעבֹודה, הּפסּולין ּכל ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָנמצאּו

הערל; (ד) מּום; ּבעל (ג) הּזר; (ב) זרה; עבֹודה העֹובד ֲֵֵֶַַַָָָָָָ(א)
האֹונן; (ח) ּכּפּורים; מחּסר (ז) יֹום; טבּול (ו) הּטמא; ְְִִֵֵַַָָֻ(ה)
ּפרּום (יב) ּבגדים; יתר (יא) ּבגדים; מחּסר (י) הּׁשּכֹור; ְְְְִִִֵַַָָָֻ(ט)
ורגלים; ידים רחּוץ ׁשּלא (יד) ראׁש; ּפרּוע (יג) ְְְְְִִִֶַַַַָָֹֹּבגדים;

הּיֹוׁשב העבודה](טו) ּובין[בשעת ידֹו ּבין ׁשּיׁש מי (טז) ; ִֵֵֵֵֶַָ
ּדבר הארץ ּובין רגלֹו ּבין ׁשּיׁש מי (יז) חֹוצץ; ּדבר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּכלי
לעבֹודה, ּפסּולין אּלּו ּכל ּבׂשמאלֹו. ׁשעבד מי (יח) ְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹחֹוצץ;
והּׁשֹוחט ּבגדים, ּוקרּוע ראׁש, מּפרּוע חּוץ חּללּו; עבדּו ְְְְְְְִִִִֵַַַָָֹואם

ּכׁשרה. עבֹודתן עבדּו, ׁשאם - ּבׁשֹוגג זרה ְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָלעבֹודה
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

gAfn ixEQ` zFkld¦§¦¥¦§¥©
ועׂשר עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות עׂשרה ארּבע ּבכללן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ּכללהקרמצוֹות יב ְְְְְֲִִֶֶַַָָָֹ
לּמזּבח; מּום ּבעל להקּדיׁש ׁשּלא (ב) ּתמימים; ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹהּקרּבנֹות
יקטיר ׁשּלא (ה) ּדמֹו; יזרק ׁשּלא (ד) יׁשחט; ׁשּלא ְְְִִִֶֶֶַָֹֹֹֹֹ(ג)
ּבעל יקריב ׁשּלא (ז) עֹובר; מּום ּבעל יקריב ׁשּלא (ו) ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹחלּבֹו;
ּבּקדׁשים; מּום יּטיל ׁשּלא (ח) הּגֹויים; ּבקרּבנֹות אפּלּו ְְְֲֳִִִִֶַַַָָֹמּום,
ּׁשמיני מּיֹום להקריב (י) הּמקּדׁשין; ּפסּולי לפּדֹות ְְְְְְִִִִִִֵַַָֻ(ט)
ׁשּלא (יב) ּומחיר; אתנן להקריב ׁשּלא (יא) ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹוהלאה;
ׁשּלא (יד) הּקרּבנֹות; ּכל למלח (יג) ּודבׁש; ׂשאֹור ְְְְְְִִֶַַַַָָָֹֹלהקטיר
ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור הּקרּבנֹות. מעל הּמלח ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָלהׁשּבית

ֵאּלּו.

א ¤¤ּפרק

ּתמימיןמצות‡. הּקרּבנֹות ּכל להיֹות [שלמים]עׂשה ְְְְֲִִִִֵַַָָָ
עׂשה. מצות זֹו לרצֹון", יהיה "ּתמים ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּומבחרין

הּמזּבח·. לגּבי מּום ּבּה ׁשּיׁש ּבהמה הּמקּדיׁש [-וכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשּנאמר:להקרבה] הקּדׁשֹו, על ולֹוקה תעׂשה, ּבלא עֹובר -ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַֹ

הּׁשמּועה מּפי - תקריבּו" לא מּום, ּבֹו אׁשר [מסורת"ּכל ְְֲִִִֶַַָֹֹ
רבינו] אפּלּוממשה מּומין. ּבעלי למקּדיׁש אזהרה ׁשּזֹו ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָלמדּו,

שימכרהו]הקּדיׁשֹו מנת לֹוקה,[לרכישת]לדמי[על - נסכים ְְְִִִִֵֶָ
הּוא. קדׁשים ְִִֶָָׁשּבזיֹון

כשמקדיש]הּמתּכּון‚. 'עֹולה',[- ואמר 'ׁשלמים' לֹומר ְְְִִֵַַַַָָָ
ּפיו ׁשּיהיה עד ּכלּום; אמר לא - 'ׁשלמים' ואמר ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ'עֹולה'

מּום[כוונתו]ולּבֹו ּבעל על לֹומר הּמתּכּון ,לפיכ ׁשוין. ְְְִִִִֵַַַַַַָָ
אף - 'עֹולה' ואמר 'ׁשלמים' אֹו ׁשלמים, והקּדיׁשֹו ְְְְְִִִִַַָָָָָ'עֹולה'

לאּסּור ׁשּנתּכּון ּפי מום]על בעל להקדיש מי[- לֹוקה. אינֹו , ְְִִִִֵֵֶֶַַ
והקּדיׁש[שחשב]ׁשּדּמה לּמזּבח, מּום ּבעל להקּדיׁש ׁשּמּתר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻ

לֹוקה. ואינֹו קדֹוׁש, זה הרי -ְֲֵֵֶֶָ
נאמר„. ׁשהרי לֹוקה, - קרּבן לׁשם מּום ּבעל ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּׁשֹוחט

הּׁשמּועה ּומּפי לה'", אּלה תקריבּו "לא מּומין: ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹּבבעלי
על מּומין ּבעלי ּדם הּזֹורק וכן לּׁשֹוחט. אזהרה ׁשּזֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלמדּו,
מּפי לה'", תקריבּו "לא ּבהן: נאמר ׁשהרי לֹוקה, - ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּמזּבח
אמּורי הּמקטיר וכן לּזֹורק. אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשמּועה

"ואּׁשה[אברי] ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמזּבח על מּומין ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַּבעלי
למד, נמצאת החלבים. אּלּו - הּמזּבח" על מהם תּתנּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלא
אמּוריו והקטיר ּדמֹו, וזרק ּוׁשחטֹו, מּום, ּבעל הקּדיׁש ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָׁשאם

מלקּיֹות. ארּבע לֹוקה -ְְֶַַַֻ
הקריבֹו,‰. אם - עֹובר מּום ּבעל אֹו קבּוע מּום ּבעל ְִִִֵֶַַַַַָָאחד

וׂשה, ׁשֹור אלהי לה' תזּבח "לא ׁשּנאמר: אּלּו, ּבכל ְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹעֹובר
אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - מּום" בֹו יהיה ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָאׁשר
חזזית אֹו לח, ּגרב ּבּבהמה ׁשהיה ּכגֹון עֹובר. מּום ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָלבעל

שחין] לֹוקה.[מיני הקריבּה, אם -ְִִִֶָ
.Âאם - ּגֹויים קרּבנֹות אף אּלא ּבלבד, יׂשראל קרּבנֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹולא

ׁשּנא לֹוקה, מּומין, ּבעלי והן לאהקריבן נכר ּבן "ּומּיד מר: ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
אּלה". מּכל אלהיכם לחם את ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹתקריבּו

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



סט gafn ixeq` zekld - a`Îmgpn f"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.Áהּדׁשן המזבח]הרמת מעל ׁשּנאמר:[האפר, ּכהן, צריכה ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ואינֹו לֹוקה, - יׂשראל הרים ואם בד". מּדֹו הּכהן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ"ולבׁש
"עבדת ׁשּנאמר: עבֹודה, אחריה ׁשאין ּפי על אף מיתה ֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹחּיב

נתינה]מּתנה ׁשּתהיה[מלשון הּוא מּתנה עבֹודת - וכּו'" ְְֲִֶֶַַַָָָָ
עבֹודת אבל מיתה; חּיב הּזר לּה קרב ואם לבּדֹו, ְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָֹּבּכהן

מזּבח[נטילה]סּלּוק ּדּׁשן אם וכן מיתה. עליה חּיבין אין , ְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
מיתה. חּיב אינֹו והּמנֹורה, ְְִֵַַַָָָָָהּזהב

.Ë[:ש ּפֹורקּה[זר - הּמערכה את הּכהן[הזר]סּדר וחֹוזר , ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּפסּול. ׁשּסּדּורּה מּפני ְְְִִֵֶָָָוסֹודרּה,

.Èמּום ּובעל ׁשּׁשּמׁשּווׁשּלהּטמא ורגלים, ידים רחּוץ א ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ
עליהן חּיב ׁשהּזר עבֹודֹות על אּלא חּיבין אינן - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש

ּבאזהרה - העבֹודֹות ׁשאר ועל .[בלאו]מיתה; ְְְְֲִַַָָָָָ
.‡Èהּוא והרי ׁשּנטמא, ּכּפּורים ּומחּסר יֹום טבּול ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹֻּכהן

ּכל על חּיב - ועבד ורגלים, ידים רחּוץ וׁשּלא ּבגדים ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָֹֻמחּסר
ואחת מּׁשּוםאחת אחת, אּלא לֹוקה אינֹו - זר היה ואם ; ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ָזרּות.
.·Èוכן ׁשּבת; ּומּׁשּום זרּות מּׁשּום חּיב - ּבׁשּבת ׁשּׁשּמׁש ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָזר

ּבעל ּומּׁשּום טמאה מּׁשּום חּיב - ּבטמאה ׁשּׁשּמׁש מּום ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻֻּבעל
.מּום

.‚Èאף - ּבׁשֹוגג ּבין ּבמזיד ּבין זרה, עבֹודה ׁשעבד ּכהן ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּכל
ּבּמקּדׁש יׁשּמׁש לא זה הרי - ּגמּורה ּבתׁשּובה ׁשחזר ּפי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעל

העֹובדלעֹולם אחד לי". לכהן אלי יּגׁשּו "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
אֹו זרה, לעבֹודה ּכמר ׁשּנעׂשה ּכגֹון ּבׁשרּות, ְְֲֲֵֶֶַַָָָָָֹאֹותּה
זה הרי - ּבאלּה עליו וקּבלּה לּה הּמֹודה אֹו לּה, ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּמׁשּתחוה

לעֹולם. עלּפסּול אף ניחֹוח, ריח קרּבנֹו אין - והקריב עבר ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ
אבל ׁשהֹודה. אֹו ׁשהׁשּתחוה אֹו ׁשּׁשרת ּבעת ׁשֹוגג ׁשהיה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּפי
ריח קרּבנֹו והקריב, עבר אם - ּבׁשֹוגג זרה לעבֹודה ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהּׁשֹוחט
ׁשחט אּלא ּכמר, נעׂשה ולא ׁשרת, לא ׁשהרי ונתקּבל; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹניחֹוח
יעבד. לא לכּתחּלה כן, ּפי על ואף ׁשֹוגג. והּוא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָֹֹּבלבד,

.„Èׁשעבר קרּבנֹותמי ּבֹו להקריב לּמקּדׁש חּוץ ּבית ועׂשה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ
ּכהן ּכל כן, ּפי על ואף זרה; עבֹודה ּכבית אינֹו - ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹלה'

לעֹולם ּבּמקּדׁש יׁשּמׁש לא - ּכזה ּבבית ּכליםׁשּׁשּמׁש וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
לעֹולם, ּבּמקּדׁש ּבהן יׁשּתּמׁשּו לא - ׁשם ּבהם ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנׁשּתּמׁשּו
ּבּמקּדׁש ׁשם, ׁשּׁשּמׁש ּכהן עבד ׁשאם לי, ויראה יּגנזּו. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא

ּפסל. לא -ַָֹ
.ÂË:הן ואּלּו עׂשר; ׁשמֹונה לעבֹודה, הּפסּולין ּכל ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָנמצאּו

הערל; (ד) מּום; ּבעל (ג) הּזר; (ב) זרה; עבֹודה העֹובד ֲֵֵֶַַַָָָָָָ(א)
האֹונן; (ח) ּכּפּורים; מחּסר (ז) יֹום; טבּול (ו) הּטמא; ְְִִֵֵַַָָֻ(ה)
ּפרּום (יב) ּבגדים; יתר (יא) ּבגדים; מחּסר (י) הּׁשּכֹור; ְְְְִִִֵַַָָָֻ(ט)
ורגלים; ידים רחּוץ ׁשּלא (יד) ראׁש; ּפרּוע (יג) ְְְְְִִִֶַַַַָָֹֹּבגדים;

הּיֹוׁשב העבודה](טו) ּובין[בשעת ידֹו ּבין ׁשּיׁש מי (טז) ; ִֵֵֵֵֶַָ
ּדבר הארץ ּובין רגלֹו ּבין ׁשּיׁש מי (יז) חֹוצץ; ּדבר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּכלי
לעבֹודה, ּפסּולין אּלּו ּכל ּבׂשמאלֹו. ׁשעבד מי (יח) ְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹחֹוצץ;
והּׁשֹוחט ּבגדים, ּוקרּוע ראׁש, מּפרּוע חּוץ חּללּו; עבדּו ְְְְְְְִִִִֵַַַָָֹואם

ּכׁשרה. עבֹודתן עבדּו, ׁשאם - ּבׁשֹוגג זרה ְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָלעבֹודה
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ועׂשר עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות עׂשרה ארּבע ּבכללן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ּכללהקרמצוֹות יב ְְְְְֲִִֶֶַַָָָֹ
לּמזּבח; מּום ּבעל להקּדיׁש ׁשּלא (ב) ּתמימים; ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹהּקרּבנֹות
יקטיר ׁשּלא (ה) ּדמֹו; יזרק ׁשּלא (ד) יׁשחט; ׁשּלא ְְְִִִֶֶֶַָֹֹֹֹֹ(ג)
ּבעל יקריב ׁשּלא (ז) עֹובר; מּום ּבעל יקריב ׁשּלא (ו) ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹחלּבֹו;
ּבּקדׁשים; מּום יּטיל ׁשּלא (ח) הּגֹויים; ּבקרּבנֹות אפּלּו ְְְֲֳִִִִֶַַַָָֹמּום,
ּׁשמיני מּיֹום להקריב (י) הּמקּדׁשין; ּפסּולי לפּדֹות ְְְְְְִִִִִִֵַַָֻ(ט)
ׁשּלא (יב) ּומחיר; אתנן להקריב ׁשּלא (יא) ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹוהלאה;
ׁשּלא (יד) הּקרּבנֹות; ּכל למלח (יג) ּודבׁש; ׂשאֹור ְְְְְְִִֶַַַַָָָֹֹלהקטיר
ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור הּקרּבנֹות. מעל הּמלח ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָלהׁשּבית

ֵאּלּו.

א ¤¤ּפרק

ּתמימיןמצות‡. הּקרּבנֹות ּכל להיֹות [שלמים]עׂשה ְְְְֲִִִִֵַַָָָ
עׂשה. מצות זֹו לרצֹון", יהיה "ּתמים ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּומבחרין

הּמזּבח·. לגּבי מּום ּבּה ׁשּיׁש ּבהמה הּמקּדיׁש [-וכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשּנאמר:להקרבה] הקּדׁשֹו, על ולֹוקה תעׂשה, ּבלא עֹובר -ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַֹ

הּׁשמּועה מּפי - תקריבּו" לא מּום, ּבֹו אׁשר [מסורת"ּכל ְְֲִִִֶַַָֹֹ
רבינו] אפּלּוממשה מּומין. ּבעלי למקּדיׁש אזהרה ׁשּזֹו ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָלמדּו,

שימכרהו]הקּדיׁשֹו מנת לֹוקה,[לרכישת]לדמי[על - נסכים ְְְִִִִֵֶָ
הּוא. קדׁשים ְִִֶָָׁשּבזיֹון

כשמקדיש]הּמתּכּון‚. 'עֹולה',[- ואמר 'ׁשלמים' לֹומר ְְְִִֵַַַַָָָ
ּפיו ׁשּיהיה עד ּכלּום; אמר לא - 'ׁשלמים' ואמר ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ'עֹולה'

מּום[כוונתו]ולּבֹו ּבעל על לֹומר הּמתּכּון ,לפיכ ׁשוין. ְְְִִִִֵַַַַַַָָ
אף - 'עֹולה' ואמר 'ׁשלמים' אֹו ׁשלמים, והקּדיׁשֹו ְְְְְִִִִַַָָָָָ'עֹולה'

לאּסּור ׁשּנתּכּון ּפי מום]על בעל להקדיש מי[- לֹוקה. אינֹו , ְְִִִִֵֵֶֶַַ
והקּדיׁש[שחשב]ׁשּדּמה לּמזּבח, מּום ּבעל להקּדיׁש ׁשּמּתר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻ

לֹוקה. ואינֹו קדֹוׁש, זה הרי -ְֲֵֵֶֶָ
נאמר„. ׁשהרי לֹוקה, - קרּבן לׁשם מּום ּבעל ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּׁשֹוחט

הּׁשמּועה ּומּפי לה'", אּלה תקריבּו "לא מּומין: ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹּבבעלי
על מּומין ּבעלי ּדם הּזֹורק וכן לּׁשֹוחט. אזהרה ׁשּזֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלמדּו,
מּפי לה'", תקריבּו "לא ּבהן: נאמר ׁשהרי לֹוקה, - ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּמזּבח
אמּורי הּמקטיר וכן לּזֹורק. אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשמּועה

"ואּׁשה[אברי] ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמזּבח על מּומין ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַּבעלי
למד, נמצאת החלבים. אּלּו - הּמזּבח" על מהם תּתנּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלא
אמּוריו והקטיר ּדמֹו, וזרק ּוׁשחטֹו, מּום, ּבעל הקּדיׁש ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָׁשאם

מלקּיֹות. ארּבע לֹוקה -ְְֶַַַֻ
הקריבֹו,‰. אם - עֹובר מּום ּבעל אֹו קבּוע מּום ּבעל ְִִִֵֶַַַַַָָאחד

וׂשה, ׁשֹור אלהי לה' תזּבח "לא ׁשּנאמר: אּלּו, ּבכל ְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹעֹובר
אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - מּום" בֹו יהיה ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָאׁשר
חזזית אֹו לח, ּגרב ּבּבהמה ׁשהיה ּכגֹון עֹובר. מּום ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָלבעל

שחין] לֹוקה.[מיני הקריבּה, אם -ְִִִֶָ
.Âאם - ּגֹויים קרּבנֹות אף אּלא ּבלבד, יׂשראל קרּבנֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹולא

ׁשּנא לֹוקה, מּומין, ּבעלי והן לאהקריבן נכר ּבן "ּומּיד מר: ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
אּלה". מּכל אלהיכם לחם את ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹתקריבּו
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.Êאֹו עינֹו את ׁשּסּמה ּכגֹון לֹוקה, ּבּקדׁשים, מּום ְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָהּמּטיל
- ּבֹו" יהיה לא מּום "ּכל ּבּקרּבן: נאמר ׁשהרי ידֹו; ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹקּטע
ואינֹו מּום. ּבֹו יּתן ׁשּלא אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמּפי
ראּוי היה ׁשהרי - קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלֹוקה
ּבלא ׁשעבר ּפי על אף - הּזה ּבּזמן אבל ּופסלֹו; ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹלקרּבן,

לֹוקה. אינֹו ֲֵֶֶַתעׂשה,
.Áאחר מּום ּבּה והּטיל אחר ּובא ּבּקדׁשים, מּום ְֳִִִִִֵֵַַַָָָהּטיל

לֹוקה.[נוסף] אינֹו הּׁשני -ִֵֵֶַ
.Ëּבתמּורתן אֹו עצמן, ּבּקדׁשים מּום הּמּטיל בהמתאחד -] ְְֳִִִֶַַַַָָָָָ

חייב] – שהוקדשה בהמה במקום שהוחלפה מןחולין חּוץ -ִ
הּמעׂשר ּומן בהמה]הּבכֹור מעשר מּום[- ׁשהּמּטיל , ְֲִִֵֶַַַַַ

ּכמֹו לקרּבן, ראּויין ׁשאינן לפי לֹוקה, אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָּבתמּורתן
עׂשירי, טעּות ׁשל ּבּתׁשיעי הּמּטיל וכן ּבמקֹומֹו. ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיתּבאר

לֹוקה. ֵֶאינֹו
.Èהרי ׁשּלֹוקה, ּפי על אף - לּמזּבח מּום ּבעלת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַהּמקּדיׁש

נתקּדׁשה ּבערזֹו ותּפדה לחּלין,[בשומת], ותצא הּכהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻ
ּבּה ׁשּנפל קדׁשים ּבבהמת הּדין וכן קרּבן. ּבדמיה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָויביא
מּום, ּבהן ׁשּנפל קדׁשים לפּדֹות היא עׂשה ּומצות ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמּום.
ּתזּבח נפׁש אּות ּבכל "רק ׁשּנאמר: ויאכלּו, לחּלין ְְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻויצאּו
מדּבר ׁשהּכתּוב למדּו, הּׁשמּועה מּפי - בׂשר" ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָואכלּת
ׁשּזה ּבערכין, ּבארנּו ּוכבר ׁשּיּפדּו. הּמקּדׁשין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבפסּולי
מּמּנה יקריבּו לא אׁשר טמאה, ּבהמה ּכל "ואם ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:

ׁשּיּפדּו. מּומין ּבבעלי מדּבר ׁשהּוא לה'", ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָקרּבן
.‡È?עֹובר מּום לבעלת קבּוע מּום ּבעלת ּבין ְֲֲֵֵַַַַַַָמה

קדׁש והיא ילדה אם - קבּוע מּום ּבעלת לפניׁשהּמקּדיׁש -] ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ
ּתמים,שנפדתה] ׁשהּוא ּפי על אף לחּלין ויצא הּולד יּפדה ,ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

טפל יהיה ׁשּלא העּקר[הוולד]ּכדי מן שאינהחמּור [האם- ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ
-קרבה] ּפדיֹון אחר וילדה ׁשּתּפדה קדם נתעּברה ואם .ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּתמּות, אחר נפּדית - ׁשּתּפדה קדם מתה ואם חּלין. ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּולד
מּפני ּדמיה, על אּלא ּגּופּה על ּגמּורה קדּׁשה חלה לא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשהרי
עֹו מּום ּבעלת הּמקּדיׁש אבל קבּוע. מּום ּבעלת ברׁשהיתה ְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָ

מתה אם - קבּוע מּום לּה נֹולד ׁשהקּדיׁשּה ואחר ּתמימה, ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאֹו
ׁשהיא מּפני הּתמימים; הּקדׁשים ּכׁשאר ּתּקבר ׁשּתּפדה, ְְְֳִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹקדם

והערכה העמדה מתה]צריכה כבר והרי שומה, ּכמֹו[- , ְְְֲֲִַַָָָָָ
נפּדית זֹו הרי - ׁשּתּפדה קדם נׁשחטה ואם ּבערכין. ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּבארנּו
יקרב - ילדה ואם ּתאכל. ּכ ואחר מפרּכסת, ׁשהיא זמן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכל

הּולדולדּה. - ׁשּנפּדית אחר וילדה ׁשּתּפדה קדם נתעּברה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
סמּו[לשימוש]אסּור יעׂשה? ּכיצד אּלא נפּדה. ואינֹו , ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָ

מתּפיס אּמֹו, הּזבח[מקדיש]לפדיֹון אֹותֹו לׁשם הּולד זה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
אמו] מּפני[שהוקדשה אּמֹו, מּכח להקריבֹו יכֹול ׁשאינֹו לפי -ְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹ

קדּׁשה מּכח שהיא]ׁשּבא אמו ּדחּויה.[של ְְִֶַָָָֹֻ
.·Èּבׁשּוק אֹותן לׁשחט מּתר - ּכׁשּיּפדּו הּמקּדׁשין, ּפסּולי ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻֻּכל

ּבליטרא ּבׂשרם ולׁשקל ּבּׁשּוק, ׁשם אֹותן ולמּכר ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָֹֹהּטּבחים,
מּפני[במשקל] הּמעׂשר, ּומן הּבכֹור מן חּוץ החּלין, ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָֻּכׁשאר

ּבּׁשּוק פסוה"מ]ׁשּמכירתם כל ּבדמיהם[של [גורםמֹוסיף ְְִִִֵֶֶַָָ
יותר] גבוהה להקּדׁש,לשומא חֹוזרין ׁשּדמיהן הּקדׁשים ׁשאר .ְְְְְֳִִֵֵֶֶֶַָָ

ּכחּלין אֹותן מֹוכרין - אחרת ּבהמה ּבדמיהם מביא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻׁשהרי

א אּלאּבּׁשּוק; להקּדׁש ּדמיהם ׁשאין והּמעׂשר, הּבכֹור בל ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּבׁשּוק אֹותם ׁשֹוחטין אין - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבמּומן ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָָנאכלין

ׁשם. אֹותם מֹוכרין ואין לבדקהּטּבחים, ּבכֹור התּפיס אפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ
יכֹול ׁשאינֹו ּבּׁשּוק; יּמכר ולא ּבליטרא, נׁשקל אינֹו - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּבית

ּגמּור קנין לֹו הּקנּוי דבר אּלא .להתּפיס ְְְִִֶַַָָָָָָ

ה'תשע"ב מנחםֿאב י"ח שני יום
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ּוכבר‡. חמּׁשים; - ּובּבהמה ּבאדם הּפֹוסלין הּמּומין ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָּכל
.נמנּו ְִ

להיֹות·. ראּויין ואינם ּבבהמה, מיחדין אחרים מּומין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵָָָֻויׁש
היה אם (א) פרטן: הּוא וזה הן, ועׂשרים ּוׁשלׁשה ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֹּבאדם;

אדם ּכׁשל עגל עינּה עגל,ּגלּגל ּכׁשל ּגדֹולה אחת עינּה (ב) . ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ואזן ּגדֹולה אזן היתה אם אבל אּוז; ּכׁשל קטּנה ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹוהּׁשנּיה
עינּה ּבלבן יׁש אם (ג) ּכׁשר. - ּכפֹול עד קטּנה אפּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹקטּנה,
חטמיה ׁשני ׁשּבין העֹור נּקב אם (ד) ׂשער. ּבּה ׁשּיׁש ְֳִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹיּבלת

ּפרּום - חזיר לׁשל ּדֹומה ּפיה (ה) הּנראה. [שפהּבמקֹום ְְְֲִִִֶֶֶַָָָ
בולטות] העליונות והלחיים ׁשאינֹוהעליונה ּפי על אף ,ִֵֶַַ
ּכׁשּפּוד. ְְַָֻמחּדד

חּטיה‚. ׁשּנגממּו[שיניה](ו) אֹו (ז) ׁשּנּקבּו. החיצֹונֹות ְְְִִִִֶֶֶַָ
ׁשּנפּגמּו.[הצטמקו] אֹו (ח) מקצתן. ׁשּנׁשאר ּפי על אף ,ְְְְִִִִֶֶַַַָָ

ּפיה ׁשּפֹותחת ּבעת ׁשהרי - הּפנימּיֹות חּטיה נעקרּו אם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ(ט)
חסרין. נראין הן ְְֲִִִֵֵַַוצֹווחת,

וזכרּותן„. קרניה נּטלּו אם בקרן](י) ולא[העצם עּמהן, ְְְְְִִִֶֶַַָָָֹ
ּכׁשרה. קרנים, לּה ׁשּיׁש נקבה אבל ּכלּום; מהן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנׁשאר
אם (יב) הּבהמה. ּגיד את ׁשחֹופה העֹור נפּגם אם ְְִִִִֵֶֶֶַַָָ(יא)

מן הּזנב נפּגם אם (יג) נקבה. ׁשל הערוה בגוף]נפּגמה -] ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
הּפרק מן לא אבל החוליות]העצם, היה[בחיבור אם (יד) . ֲִִֶֶֶֶַָָָָֹ
לׁשנים מפּצל הּזנב זנבות]ראׁש עצמים[לשני ּבׁשני [בכל, ְְְֲִִִִֵַַָָָָֹֻ

עצם] לחליהאחד חליה ּבין היה אם (טו) כמידת]. [בזנב, ְְְִֵָָָָֻֻ
ּבגדי ּכּמה? ועד קצר. הּזנב היה אם (טז) ּבׂשר. אצּבע ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָֹמלא
חליֹות, ׁשּתי אר - ּובטלה ּכׁשר. ׁשּתים, מּום; אחת, חליה -ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֻֻ
ּומדלּדל, ר ׁשהיה הּגדי זנב (יז) ּכׁשר. ׁשלׁש, היתה ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹֻמּום;
נׁשּבר אם אבל הּזנב; עצם נׁשּבר אם (יח) חזיר. לׁשל ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָּדֹומה

ּבגלּוי. ׁשאינֹו מּפני ּכׁשר, - מּצלעֹותיו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָעצם
ׁשלׁש‰. אּלא לֹו אין אם (כ) רגלים. חמׁש ּבעל ְִִֵֵֶַַַַָָָֹ(יט)

עגּלה ּפרסתּה וידיו מרגליו אחת היתה אם (כא) ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָֻרגלים.
אם (כב) ּופרּוסה. סדּוקה ׁשהיא ּפי על אף חמֹור, ְְְֲִִִֶֶַַָָּכׁשל

קלּוטה ידֹו אֹו רגלֹו מחוברות]היתה חמֹור,[אצבעות ּכׁשל ְְְְֲֶַָָָָ
נגממּו אם (כג) ּבּתֹורה. האמּור "קלּוט" הּוא [הצטמקו]וזה ְְְִִֶַָָָָ

מעט מּזכרּותן ׁשּנׁשאר ּפי על אף עּמהן, ּבזכרּותן ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָטלפיה
לּבׂשר. ַָָָקרֹוב

.Âּפֹוסלין ּבּבהמה, הּמנּויין מּום וׁשבעים מּׁשלׁשה מּום ְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹּכל
קדׁש ׁשהיא ּבתמימה מהן אחד נפל ואם הּקרּבן. מן ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאֹותּה
על ׁשאף ּומזהם, וחֹולה מּזקן חּוץ לחּלין, ותצא ּתּפדה -ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ורֹועה קּים יהיה אּלא נפּדה; אינֹו לקרּבן, ּכׁשר ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּפי
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ׁשּיּולד הּמּומין,[שיווצר]עד מּׁשאר קבּוע אחר מּום ּבֹו ְִִִֵֵֶַַַַָָָ
אינּה - עֹובר מּום ּבּה ׁשּנֹולד קדׁשים ּבהמת וכן ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָויּפדה.

נפּדית. ולא ְְְִֵֵָֹקרבה
.Êּובאדם ּבּבהמה יׁש עֹוברין מּומין הן:וארּבעה ואּלּו , ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָ

ּגרב שחין](א) מצרית[מין ׁשאינּה חזזית (ב) שחין]לח. .[מין ְֲִִִֵֶַָָָָ
קבּועין ואינן ּבעין, ׁשּיֹורדין מים הראיה](ג) את .[משבש ְְְִִִִֵֶַַָָ

סנורין קבּועין.[עוורון](ד) ׁשאינן ְְִִֵֵֶַָ
.Áמהן אחד נמצא אם אחרים, חליים ארּבעה ׁשם ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָויׁש

הּמבחר, מן ׁשאינּה לפי אֹותּה, מקריבין אין - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבּבהמה
"נדרי "מבחר אֹומר: ׁשּבלבןוהּכתּוב מי (א) הם: ואּלּו ; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

נגממּו אם (ב) ׂשער. ּבּה ׁשאין יּבלת קרניו,[הצטמקו]עינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מּזכרּותן ׁשּנׁשאר ּפי על לּבׂשר.[מהעצם]אף קרֹוב מעט ְְְִִִֶַַַַַַָָָָ

חּטיו נפּגמּו אם חּטיו[שיניו](ג) נגממּו אם (ד) הּפנימּיֹות. ְְְְְִִִִִִִִַָָ
קרבים לא - ּבּקדׁשים אּלּו מּכל אחד היה אם ְְֳִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹהּפנימּיֹות.
הקריבן, ואם מּום. ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו אּלא נפּדין, ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָֹֹולא

ׁשהּורצּו לי .[התקבלו]יראה ְִֵֶֶָ
.Ëעברה ּבּה ׁשּנעברה קדׁשים ּבהמת עבודהוכן [כגון: ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

האדםזרה] את ׁשהמיתה אֹו העדות], אחד[והתקבלה ּבעד ְִֵֵֶֶֶָָָָָ
לּה ׁשּיּולד עד נפּדית ולא קרבה; לא - הּבעלים ּפי על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹאֹו

קבּוע. ַָמּום
.Èאֹותּה האֹוסרין הּטרפֹות מן אחת ּבּה ׁשּנֹולד ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּבהמה

הּמזּבח לגּבי אסּורה "הקריבהּוּבאכילה, אֹומר: הּוא הרי ; ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָ
ׁשאינּה ּפי על ואף !?"פני היּׂשא אֹו הירצ ,לפחת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָנא
הּקדׁשים את ּפֹודין ׁשאין אֹותּה; ּפֹודין אין לקרּבן, ְְְֳִִִֵֵֶֶַָָָָָראּויה

ויּקברּו. ׁשּימּותּו עד ירעּו אּלא לּכלבים, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָלהאכילן
.‡È.הּׂשרפה לבית ּתצא זֹו הרי - טרפה ונמצאת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָנׁשחטה

ּפי על אף חסר, הּפנימּיין מאבריה אבר נמצא אם ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
ׁשּנּטל אֹו אחת, ּבכליה ׁשּנמצאת ּכגֹון - טרפה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאינּה

ותּׂשרף לּמזּבח, אסּורה זֹו הרי - ׁשהיאהּטחֹול מּפני לא ; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ
ׁשאין מּפני אּלא מּום, ׁשּבפנים חּסרֹון ׁשאין מּום, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבעלת
וכל לכם". יהיּו "ּתמימים ׁשּנאמר: ּכלל, חסר ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמקריבין
ׁשני אֹו ּכליֹות ׁשלׁש לּה נמצא אם לפיכ ּכחסר; ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָֹהּיתר,

ּפסּולה. ְְִָטחֹולים,
.·Èולא יֹום ׁשמֹונים ׁשּׁשהה ּכל קבּועים? סנורין הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹאיזה

ועׂשרים ׁשבעה ּביֹום - ּפעמים ׁשלׁשה אֹותֹו ּובֹודקין ְְְְְְְִִִִֶָָָָָֹראה.
ׁשמֹונים. ּוביֹום וחמּׁשים, ארּבעה ּוביֹום ּבֹו, ׁשהרּגיׁשּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָמעת

ראּיה ׁשּפסקה מעת יֹום ׁשמֹונים לֹו מֹונים ראה, .אם ְְְִִִִֵֵֶָָָָָ
.‚Èׁשהּמים יּודע עׂשבים[שבעין]ּובּמה ּכׁשאכלה קבּועין? ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָ

עׂשבים ּכן אחר ואכלה ניסן, חצי ועד אדר מראׁש ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹלחים
הר - נתרּפאת ולא ּתׁשרי וחצי אלּול מיםיבׁשים אּלּו י ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַֹ

ְִקבּועין.
.„Èוהיבׁשים הּלח, ּבזמן הּלחים אּלּו מעׂשבים ּתאכל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹוכּמה

ּכגרֹוגרת הּיבׁש? סעּודה[תאנה]ּבזמן קדם יֹותר, אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ׁשּתאכל וצרי אּלּו. חדׁשים ּבׁשלׁשה יֹום ּכל ׁשל ְְֳִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹראׁשֹונה

מּתרת ותהיה ׁשתּיה, אחר יֹום ּבכל ּבּׂשדה[משוחררת]אֹותן ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֻ
אחרת ּובהמה היא אּלא לבּדּה, תהיה ולא אכילה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבעת

הרי[יחד]לצֹות - נתרּפאת ולא אּלּו ּכל לּה נעׂשה אם עּמּה. ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹ

ספק; זה הרי אּלּו, מּכל אחד חסר ואם וּדאי. קבּועין ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאּלּו
נפּדית. ולא קרבה, ְְְְִֵֵֵָָֹואינּה

.ÂË,ניסן וחצי ּכּלֹו ּבאדר ּכמׁשּפטיו הּלח אכלה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֻּכיצד?
ׁשּנמצא ואּיר, ניסן ּבחצי ּכמׁשּפטיו הּיבׁש אחריו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָואכלה
ׁשאכלה אֹו הּסדר, על אּלּו חדׁשים ּבׁשלׁשה ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאכלה
קׁשּורה, ׁשהיתה אֹו ׁשתּיה, קדם אֹו אכילה, אחר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּכגרֹוגרת
ולא לעיר, הּסמּוכה ּבגּנה ׁשהיתה אֹו לבּדּה, ׁשהיתה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹאֹו

אּלּו ּכל - המים]ספקנתרּפאת עֹוברין;[אם אֹו קבּועין ְְְִִִֵֵֵַָָ
לֹוקה. אינֹו אחר, מּום ּבּה הּטיל אם ְִִִִֵֵֶַָָלפיכ

.ÊËּכמׁש והריאכלה - נתרּפאת ולא האכילה ּבזמּני ּפטיה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
קבּוע מּום ּבעלת ֲִַַַָהיא

(.ÊË)קבּוע מּום ּבעלת היא למפרע אם ספק, ּבּדבר יׁש -ְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
מרפּואתּה; ׁשּנתיאׁשּו מעת אֹו הּמים, לּה ׁשּבאּו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמעת
ונהנה מרפּואתּה, ׁשּנתיאׁשּו קדם אֹותּה הּפֹודה ,ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלפיכ
ספק הּוא הרי - מרפּואתּה ׁשּנתיאׁשּו אחר הּפדיֹון ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּבאֹותֹו

ׁשּיתּבאר[בהקדש]מֹועל ּכמֹו מעילה, קרּבן מביא ואינֹו , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ
ְִּבמקֹומֹו.

ג ¤¤ּפרק

הּנקבה‡. ואחד הּזכר אחד וכן ּבעֹוף, ּפֹוסלין הּמּומין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאין
זכר" "ּתמים נאמר ׁשּלא - ּבּמהּבעֹוף ּבלבד. ּבבהמה אּלא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּגּפֹו ׁשּיבׁש עֹוף אבל קטּנים; ּבמּומין אמּורים? ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָּדברים
לגּבי[כנפו] אסּור - רגלֹו נקטעה אֹו עינֹו, נסמית אֹו ,ְְְְְִִֵֵֵַַָָ

מן אחת ּבֹו נֹולד אם וכן ּכלל. חסר מקריבין ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּמזּבח,
לקרּבן. נפסל זה הרי ּבאכילה, אֹותֹו ׁשאֹוסרין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהּטרפֹות

.·- ּפסּולין ּגדֹולים יֹונה ּובני ּפסּולין, קטּנים ְְְְְִִִִִֵַָּתֹורים
הּיֹונה" ּבני מן אֹו הּתֹורים "מן הּצהּובׁשּנאמר: ּתחּלת . ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָ

בצוואר] צהובה נוצה מתי[שגדלה ועד ּפסּול. ּובזה, ְֶֶַַָָָָּבזה
מקֹום ּומתמּלא ּכנף ׁשעֹוקר זמן ּכל ּכׁשרים? יֹונה ּבני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָיהיּו

מּׁשּיזהיבּו[חיבורו]עּקרֹו ּכׁשרים והּתֹורים .[כנפיהם]ּדם. ְְְִִִִִֵֶַַָָ
מינו]הּטמטּום‚. ניכר ואין סתום לווהאנּדרֹוגינֹוס[- שיש -] ְְְְִַַָֻ

ונקבה] זכר הריאברי מהם, ּגדֹול מּום ל ׁשאין ּפי על אף -ְֲִֵֵֵֶֶַַָ
ספק זכר ספק ׁשהן לפי אחרת: מּדר לּמזּבח ּפסּולין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהן
ּתמים" "זכר נאמר ּובּקרּבנֹות אחר, ּכמין הן הרי ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָנקבה,
וּדאית. נקבה אֹו וּדאי, זכר ׁשּיהיה עד - תמימה" ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּו"נקבה
ּפסּול אנּדרֹוגינֹוס, אֹו טמטּום ׁשהּוא העֹוף אף ְְְְִִֶַַָָָֻלפיכ

ְִֵַַלּמזּבח.
הּכלאים„. ועז]וכן מכבש ּדפן[מעורב ויֹוצא בניתוח, [נולד ְְְִִֵֵֶַַֹ

זמןקיסרי] ּומחּסר שאסור, – ללידתו יום מח' פחות [כגון: ְְַַֻ
ׁשּנאמר:להקריבו] מּום, ּבהם ׁשאין ּפי על אף ּפסּולין, -ְֱִִֵֶֶֶֶַַַָ

עצמֹו, ּבפני ּומין מין ּכל ׁשּיהיה עד - עז" אֹו כׂשב אֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ"ׁשֹור
ּדפן; ליֹוצא ּפרט - יּולד" "ּכי ועז; מּכׂשב מערב ׁשּיהיה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹלא
- אּמֹו" "ּתחת זמן; למחּסר ּפרט - ימים" ׁשבעת ְְְְְִִִִַַַַַָָָָֻ"והיה

אּמֹו. ׁשּנׁשחטה אחר ׁשּנֹולד ליתֹום ְְְֲִִֶֶַַַָָָּפרט
ּפסּול‰. הּוא הרי ּכלאים, ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָהּנדמה

ּכׂשב ּכמין ׁשּילדה ועז עז, ּכמין ׁשּילדה רחל ּכיצד? ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלּמזּבח.
סימנין מּקצת ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף לאימו]- הֹואיל[שדומה , ְִִִִִֵֶַַָָ
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ׁשּיּולד הּמּומין,[שיווצר]עד מּׁשאר קבּוע אחר מּום ּבֹו ְִִִֵֵֶַַַַָָָ
אינּה - עֹובר מּום ּבּה ׁשּנֹולד קדׁשים ּבהמת וכן ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָויּפדה.

נפּדית. ולא ְְְִֵֵָֹקרבה
.Êּובאדם ּבּבהמה יׁש עֹוברין מּומין הן:וארּבעה ואּלּו , ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָ

ּגרב שחין](א) מצרית[מין ׁשאינּה חזזית (ב) שחין]לח. .[מין ְֲִִִֵֶַָָָָ
קבּועין ואינן ּבעין, ׁשּיֹורדין מים הראיה](ג) את .[משבש ְְְִִִִֵֶַַָָ

סנורין קבּועין.[עוורון](ד) ׁשאינן ְְִִֵֵֶַָ
.Áמהן אחד נמצא אם אחרים, חליים ארּבעה ׁשם ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָויׁש

הּמבחר, מן ׁשאינּה לפי אֹותּה, מקריבין אין - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבּבהמה
"נדרי "מבחר אֹומר: ׁשּבלבןוהּכתּוב מי (א) הם: ואּלּו ; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

נגממּו אם (ב) ׂשער. ּבּה ׁשאין יּבלת קרניו,[הצטמקו]עינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מּזכרּותן ׁשּנׁשאר ּפי על לּבׂשר.[מהעצם]אף קרֹוב מעט ְְְִִִֶַַַַַַָָָָ

חּטיו נפּגמּו אם חּטיו[שיניו](ג) נגממּו אם (ד) הּפנימּיֹות. ְְְְְִִִִִִִִַָָ
קרבים לא - ּבּקדׁשים אּלּו מּכל אחד היה אם ְְֳִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹהּפנימּיֹות.
הקריבן, ואם מּום. ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו אּלא נפּדין, ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָֹֹולא

ׁשהּורצּו לי .[התקבלו]יראה ְִֵֶֶָ
.Ëעברה ּבּה ׁשּנעברה קדׁשים ּבהמת עבודהוכן [כגון: ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

האדםזרה] את ׁשהמיתה אֹו העדות], אחד[והתקבלה ּבעד ְִֵֵֶֶֶָָָָָ
לּה ׁשּיּולד עד נפּדית ולא קרבה; לא - הּבעלים ּפי על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹאֹו

קבּוע. ַָמּום
.Èאֹותּה האֹוסרין הּטרפֹות מן אחת ּבּה ׁשּנֹולד ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּבהמה

הּמזּבח לגּבי אסּורה "הקריבהּוּבאכילה, אֹומר: הּוא הרי ; ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָ
ׁשאינּה ּפי על ואף !?"פני היּׂשא אֹו הירצ ,לפחת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָנא
הּקדׁשים את ּפֹודין ׁשאין אֹותּה; ּפֹודין אין לקרּבן, ְְְֳִִִֵֵֶֶַָָָָָראּויה

ויּקברּו. ׁשּימּותּו עד ירעּו אּלא לּכלבים, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָלהאכילן
.‡È.הּׂשרפה לבית ּתצא זֹו הרי - טרפה ונמצאת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָנׁשחטה

ּפי על אף חסר, הּפנימּיין מאבריה אבר נמצא אם ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
ׁשּנּטל אֹו אחת, ּבכליה ׁשּנמצאת ּכגֹון - טרפה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאינּה

ותּׂשרף לּמזּבח, אסּורה זֹו הרי - ׁשהיאהּטחֹול מּפני לא ; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ
ׁשאין מּפני אּלא מּום, ׁשּבפנים חּסרֹון ׁשאין מּום, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבעלת
וכל לכם". יהיּו "ּתמימים ׁשּנאמר: ּכלל, חסר ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמקריבין
ׁשני אֹו ּכליֹות ׁשלׁש לּה נמצא אם לפיכ ּכחסר; ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָֹהּיתר,

ּפסּולה. ְְִָטחֹולים,
.·Èולא יֹום ׁשמֹונים ׁשּׁשהה ּכל קבּועים? סנורין הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹאיזה

ועׂשרים ׁשבעה ּביֹום - ּפעמים ׁשלׁשה אֹותֹו ּובֹודקין ְְְְְְְִִִִֶָָָָָֹראה.
ׁשמֹונים. ּוביֹום וחמּׁשים, ארּבעה ּוביֹום ּבֹו, ׁשהרּגיׁשּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָמעת

ראּיה ׁשּפסקה מעת יֹום ׁשמֹונים לֹו מֹונים ראה, .אם ְְְִִִִֵֵֶָָָָָ
.‚Èׁשהּמים יּודע עׂשבים[שבעין]ּובּמה ּכׁשאכלה קבּועין? ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָ

עׂשבים ּכן אחר ואכלה ניסן, חצי ועד אדר מראׁש ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹלחים
הר - נתרּפאת ולא ּתׁשרי וחצי אלּול מיםיבׁשים אּלּו י ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַֹ

ְִקבּועין.
.„Èוהיבׁשים הּלח, ּבזמן הּלחים אּלּו מעׂשבים ּתאכל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹוכּמה

ּכגרֹוגרת הּיבׁש? סעּודה[תאנה]ּבזמן קדם יֹותר, אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ׁשּתאכל וצרי אּלּו. חדׁשים ּבׁשלׁשה יֹום ּכל ׁשל ְְֳִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹראׁשֹונה

מּתרת ותהיה ׁשתּיה, אחר יֹום ּבכל ּבּׂשדה[משוחררת]אֹותן ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֻ
אחרת ּובהמה היא אּלא לבּדּה, תהיה ולא אכילה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבעת

הרי[יחד]לצֹות - נתרּפאת ולא אּלּו ּכל לּה נעׂשה אם עּמּה. ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹ

ספק; זה הרי אּלּו, מּכל אחד חסר ואם וּדאי. קבּועין ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאּלּו
נפּדית. ולא קרבה, ְְְְִֵֵֵָָֹואינּה

.ÂË,ניסן וחצי ּכּלֹו ּבאדר ּכמׁשּפטיו הּלח אכלה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֻּכיצד?
ׁשּנמצא ואּיר, ניסן ּבחצי ּכמׁשּפטיו הּיבׁש אחריו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָואכלה
ׁשאכלה אֹו הּסדר, על אּלּו חדׁשים ּבׁשלׁשה ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאכלה
קׁשּורה, ׁשהיתה אֹו ׁשתּיה, קדם אֹו אכילה, אחר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּכגרֹוגרת
ולא לעיר, הּסמּוכה ּבגּנה ׁשהיתה אֹו לבּדּה, ׁשהיתה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹאֹו

אּלּו ּכל - המים]ספקנתרּפאת עֹוברין;[אם אֹו קבּועין ְְְִִִֵֵֵַָָ
לֹוקה. אינֹו אחר, מּום ּבּה הּטיל אם ְִִִִֵֵֶַָָלפיכ

.ÊËּכמׁש והריאכלה - נתרּפאת ולא האכילה ּבזמּני ּפטיה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
קבּוע מּום ּבעלת ֲִַַַָהיא

(.ÊË)קבּוע מּום ּבעלת היא למפרע אם ספק, ּבּדבר יׁש -ְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
מרפּואתּה; ׁשּנתיאׁשּו מעת אֹו הּמים, לּה ׁשּבאּו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמעת
ונהנה מרפּואתּה, ׁשּנתיאׁשּו קדם אֹותּה הּפֹודה ,ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלפיכ
ספק הּוא הרי - מרפּואתּה ׁשּנתיאׁשּו אחר הּפדיֹון ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּבאֹותֹו

ׁשּיתּבאר[בהקדש]מֹועל ּכמֹו מעילה, קרּבן מביא ואינֹו , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ
ְִּבמקֹומֹו.

ג ¤¤ּפרק

הּנקבה‡. ואחד הּזכר אחד וכן ּבעֹוף, ּפֹוסלין הּמּומין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאין
זכר" "ּתמים נאמר ׁשּלא - ּבּמהּבעֹוף ּבלבד. ּבבהמה אּלא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּגּפֹו ׁשּיבׁש עֹוף אבל קטּנים; ּבמּומין אמּורים? ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָּדברים
לגּבי[כנפו] אסּור - רגלֹו נקטעה אֹו עינֹו, נסמית אֹו ,ְְְְְִִֵֵֵַַָָ

מן אחת ּבֹו נֹולד אם וכן ּכלל. חסר מקריבין ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּמזּבח,
לקרּבן. נפסל זה הרי ּבאכילה, אֹותֹו ׁשאֹוסרין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהּטרפֹות

.·- ּפסּולין ּגדֹולים יֹונה ּובני ּפסּולין, קטּנים ְְְְְִִִִִֵַָּתֹורים
הּיֹונה" ּבני מן אֹו הּתֹורים "מן הּצהּובׁשּנאמר: ּתחּלת . ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָ

בצוואר] צהובה נוצה מתי[שגדלה ועד ּפסּול. ּובזה, ְֶֶַַָָָָּבזה
מקֹום ּומתמּלא ּכנף ׁשעֹוקר זמן ּכל ּכׁשרים? יֹונה ּבני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָיהיּו

מּׁשּיזהיבּו[חיבורו]עּקרֹו ּכׁשרים והּתֹורים .[כנפיהם]ּדם. ְְְִִִִִֵֶַַָָ
מינו]הּטמטּום‚. ניכר ואין סתום לווהאנּדרֹוגינֹוס[- שיש -] ְְְְִַַָֻ

ונקבה] זכר הריאברי מהם, ּגדֹול מּום ל ׁשאין ּפי על אף -ְֲִֵֵֵֶֶַַָ
ספק זכר ספק ׁשהן לפי אחרת: מּדר לּמזּבח ּפסּולין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהן
ּתמים" "זכר נאמר ּובּקרּבנֹות אחר, ּכמין הן הרי ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָנקבה,
וּדאית. נקבה אֹו וּדאי, זכר ׁשּיהיה עד - תמימה" ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּו"נקבה
ּפסּול אנּדרֹוגינֹוס, אֹו טמטּום ׁשהּוא העֹוף אף ְְְְִִֶַַָָָֻלפיכ

ְִֵַַלּמזּבח.
הּכלאים„. ועז]וכן מכבש ּדפן[מעורב ויֹוצא בניתוח, [נולד ְְְִִֵֵֶַַֹ

זמןקיסרי] ּומחּסר שאסור, – ללידתו יום מח' פחות [כגון: ְְַַֻ
ׁשּנאמר:להקריבו] מּום, ּבהם ׁשאין ּפי על אף ּפסּולין, -ְֱִִֵֶֶֶֶַַַָ

עצמֹו, ּבפני ּומין מין ּכל ׁשּיהיה עד - עז" אֹו כׂשב אֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ"ׁשֹור
ּדפן; ליֹוצא ּפרט - יּולד" "ּכי ועז; מּכׂשב מערב ׁשּיהיה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹלא
- אּמֹו" "ּתחת זמן; למחּסר ּפרט - ימים" ׁשבעת ְְְְְִִִִַַַַַָָָָֻ"והיה

אּמֹו. ׁשּנׁשחטה אחר ׁשּנֹולד ליתֹום ְְְֲִִֶֶַַַָָָּפרט
ּפסּול‰. הּוא הרי ּכלאים, ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָהּנדמה

ּכׂשב ּכמין ׁשּילדה ועז עז, ּכמין ׁשּילדה רחל ּכיצד? ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלּמזּבח.
סימנין מּקצת ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף לאימו]- הֹואיל[שדומה , ְִִִִִֵֶַַָָ

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



gafnעב ixeq` zekld - a`Îmgpn g"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ל ׁשאין קבּוע; מּום ּכבעל ּפסּול אחר, למין ּדֹומה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָוהּוא
הּׁשּנּוי. מן ּגדֹול ִִַָמּום

.Âוהּנרּבע הרֹובע, אדם]וכן על הובאו או שבאו והּמקצה[- , ְְְְְִֵֵֶַַַָָֻ
והּנעבד זרה, זרה]לעבֹודה כעבודה לו ּפי[שעבדו על אף - ְֱֲִֶַַַַָָָָ

ׁשּנאמר: הּמזּבח, לגּבי ּפסּולין הן הרי ּבאכילה, מּתר ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻׁשהּוא
ּובעברה ּפסּול; הׁשחתה, ּבֹו ׁשּיׁש ּכל - ּבהם" מׁשחתם ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ"ּכי

ערווה] ּובעבֹודה[של ּבׂשר", ּכל הׁשחית "ּכי אֹומר: ְֲִִִֵַָָָָהּוא
את ׁשהרגּו ועֹוף ּבהמה וכן ."עּמ ׁשחת "ּכי ּכתּוב: ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָזרה

לּמזּבח. ּופסּולין נרּבע, אֹו ּכרֹובע הן הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָהאדם
.Êראּויין האּלּו הּפסּולין ּכל ׁשאין ּפי על ׁשאף לי, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָויראה

ׁשּלא לפי הּתֹורה, מן לֹוקה אינֹו - והקריבן עבר אם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלקרּבן,
אזהרתן. אתנןנתּפרׁשה שקיבלה]אבל ּומחיר[תשלום זֹונה ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָ

תמורת] טלה והּמקריב[שהחליף הּמזּבח. לגּבי אסּורין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַּכלב,
"לא ׁשּנאמר: אחת, לֹוקה - ּכאחד ׁשניהן אֹו מהן, ְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹאחד

ּכלב" ּומחיר זֹונה אתנן עלתביא אחת לֹוקה מה ּומּפני ; ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
אחד. ּבלאו ׁשּנאמרּו מּפני ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָׁשניהן?

.Áהּׁשמיני מּיֹום הּקרּבנֹות ּכל להקריב עׂשה [ללידתמצות ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָ
אּמֹו,הבהמה] ּתחת ימים ׁשבעת "והיה ׁשּנאמר: - ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָוהלאה

נקרא הּוא הּימים ׁשבעת וכל ירצה"; והלאה הּׁשמיני ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָּומּיֹום
עבר אם - ּפסּול זמן ׁשּמחּסר ּפי על ואף זמן'. ְְְְְִִֶַַַַַַַָָֻֻ'מחּסר

מּכלל הּבא לאו ׁשהּוא מּפני לֹוקה, אינֹו [מתוךוהקריבֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
נרצהמצות] ולא הּקרּבן.[התקבל]עׂשה; ְְְֲִֵַָָָֹ

.Ëזמּנן הּגיע ׁשּלא הזהיבו]ּתֹורים ּכמחּסר[שטרם ׁשהן , ְְִִִִֵֶֶַַַָֹֻ
מּום; ּכבעל הּכל - זמּנן ׁשעבר יֹונה ּובני ּבּבהמה, ְְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָֹזמן
ולא ּפסּול, ׁשהּקרּבן ּפי על אף - לֹוקה אינֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹוהּמקריבן,

ְִָנרצה.
.È,ּדפן ויֹוצא וכלאים ּוטרפה ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹֻהּמקּדיׁש

קדּׁשה ׁשאין לפי ואבנים; עצים ּכמקּדיׁש זה הרי - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻלּמזּבח
ויביא ויּמכרּו, ּדבר. לכל חּלין הן והרי ּגּופן, על ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָֻחלה
מּום ׁשּבעל - מּום ּכבעל ואינן ׁשּירצה; קרּבן ּכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבדמיהן

קרּבן ּבמינֹו ונעבדיׁש ּומקצה ונרּבע רֹובע הּמקּדיׁש אבל . ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
עד וירעּו עֹובר. מּום ּבעל ּכמקּדיׁש זה הרי - ּומחיר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָואתנן
זמן, מחּסר הּמקּדיׁש וכן עליו. ויּפדּו קבּוע, מּום ּבהן ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻׁשּיּפל
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לֹוקה, ואינֹו עֹובר; מּום ּבעל ּכמקּדיׁש זה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַהרי

.‡È:הן ואּלּו עׂשר; ארּבעה לּמזּבח, האסּורין ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָנמצאּו
אבר ּומחּסר (ג) הּמבחר, מן וׁשאינֹו (ב) מּום, ּבעל ְְְִֵֵֶַַַַָָֻֻ(א)
ורֹובע, (ז) ּדפן, ויֹוצא (ו) וכלאים, (ה) ּוטרפה, (ד) ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָֹמּבפנים,
הּנעבד, (י) האדם, את וׁשהמית (ט) ונרּבע, ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָ(ח)
זמן. מחּסר (יד) הּמחיר, (יג) האתנן, (יב) הּמקצה, ְְְְְִֶֶַַַַָָֻֻ(יא)

.·Èאפּלּו ׁשהן: ּבכל אֹוסרין הּמזּבח, לגּבי האסּורין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכל
ּברּבֹוא אחד אלפים]נתערב ונפסל[עשרת הּכל, נפסד - ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

וכּלן למזבח]לּמזּבח; הפסולים לּמזּבח[- מּתרין ולדֹותיהן , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻֻ
האדם, את וׁשהמיתה ּומקצית ונעבדת נרּבעת מּולד חּוץ -ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ

ּכמֹותן. לּמזּבח אסּור ְְְִֵֶַַָָָָׁשּולדן
.‚Èהמיתה אֹו עברה ּבּה ּבׁשּנעברה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבּמה

ּבעת עּמּה מצּוי היה הּולד ׁשהרי - מעּברת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּכׁשהיא

אחר נתעּברה אם אבל מאבריה; ּכאבר והיה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנפסלה,
ּכׁשר הּולד הרי - ׁשהמיתה אחר אֹו עברה, ּבּה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנעברה

נרּבעה אפּלּו אםלּמזּבח, לֹומר, צרי ואין מקּדׁשת. ּכׁשהיא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ
ׁשּולדּה - ונתעּברה הקּדיׁשּה ּכ ואחר חּלין והיא ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָֻנרּבעה

לּמזּבח.מּתר מּתר טרפה ּביצת אפרֹוח וכן . ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻֻ
.„Èלקמה לקרקע]הּמׁשּתחוה המחוברת חּטיה[תבואה - ְְֲִִֶֶַַָָָ

אּסּור ׁשל לולדֹות ונדמּו נׁשּתּנּו, ׁשהרי למנחֹות, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָֻמּתרין
ּבכרׁשיני ׁשּפּטמּה ּבהמה וכן מּתרין. ׁשהן [מאכלמזּבח, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ

נׁשּתּנּו.בהמה] ׁשהרי לּמזּבח, מּתרת - זרה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻעבֹודה
.ÂËלא חֹוׁשׁשין ואין הּגֹויים, מן הּקרּבנֹות ּכל ְְְְִִִִֵַַָָָֹלֹוקחין

ׁשּיּודע עד ונעבד, מקצה מּׁשּום ולא ונרּבע, רֹובע ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּׁשּום
נפסל ׁשּזה אׁשרּבוּדאי הביאּום, "מעמלקי אֹומר: הּוא הרי ; ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

."אלהי לה' זבח למען והּבקר, הּצאן מיטב על העם ְְְֱֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹחמל

ד ¤¤ּפרק

את‡. ׁשהמית אֹו ׁשּנרּבע, העֹוף ואחד הּבהמה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחד
הקצה אֹו זרה]האדם, לגּבי[לעבודה ּפסּול הּכל - נעבד אֹו , ְְֱֵֶַַַָָָָָֹֻ

ְִֵַַהּמזּבח.
ׁשני·. ׁשם היּו אם - האדם את וׁשהמית והּנרּבע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהרֹובע

נסקלין העֹוף אֹו הּבהמה הרי ּבהניה;עדים, אסּור ּובׂשרן , ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ
לּגבֹוּה אסּורין ׁשהן ּבאּלּו לֹומר צרי למקדש]ואין ּובמה[- . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

להדיֹוט מּתרין ּבׁשהיּו לּמזּבח? אסּורין ׁשהן שלאאמרּו -] ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
למיתה] והּבעליםנידונו ּבלבד אחד עד ׁשם ׁשהיה ּכגֹון -ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
אֹו העדות]ׁשֹותקין, ּפי[שנמסרה על אף הּבעלים ּפי על ְְִִִִַַַַָ

מכחיׁשין והּבעלים אחד עד ׁשם היה ּכלל; עד ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשאין
לּמזּבח. אף מּתרין אּלּו הרי - ְֲִִֵֵֵַַַָֻאֹותֹו

.‚- האדם את ׁשהמיתה עד והּגיחּוה ּבּה ׁשּׂשחקּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה
ּכאנּוסה ׁשהיא מּפני לּמזּבח, ּכׁשרה זֹו הּבהמההרי אין . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּבן ׁשרבעּה האדם ׁשּיהיה עד נרּבע, אֹו רֹובע מּׁשּום ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָנפסלת
הֹואיל - עבד ּבין ּגֹוי ּבין יׂשראלי ּבין אחד, ויֹום ׁשנים ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּתׁשע
- הּבהמה מן ׁשּנרּבע הּוא האדם ואם נפסלה. אדם, ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָָּורבעּה
ׁשנים ׁשלׁש ּבת הּנרּבעת האּׁשה ׁשּתהיה עד נפסלת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאינּה
אחד. ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן הּנרּבע האיׁש יהי אֹו אחד, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָויֹום

ה„. אֹו הּבהמה ּתּפסל מקצה?מאימתי מּׁשּום עֹוף ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻ
יעבדּו אֹו אֹותֹו ׁשּיגזּו ּכגֹון - מעׂשה הּכמרים ּבהן ְְֲֲֳִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּׁשּיעׂשּו

לצורך]לׁשם מלאכה אבל[יעשו זרה; [הקדישוה]עבֹודה ְֲֲֵָָָָ
זרה. לעבֹודה הקּדׁש ׁשאין מקצה, נעׂשה אינֹו - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּבדברים

ׁשל‰. ּבין ׁשּלֹו הּבהמה ׁשהיתה ּבין - והּנרּבע ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהרֹובע
לפני ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ּברצֹון, ּבין ּבאנס ּבין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹחברֹו,

לּמזּבח אסּורה זֹו הרי - הקּדׁשּה לאחר ּבין אבלהקּדׁשּה . ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
הקצה נפסל. ׁשּיקּדיׁש, קדם והקצה ׁשּלֹו היה אם - ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻהּמקצה
מּתר, זה הרי - ׁשהקּדיׁשֹו אחר ׁשּלֹו ׁשהקצה אֹו חברֹו, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻׁשל

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו דבר מקצה אדם ְֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאין
.Âחברֹו ׁשל ׁשעבד ּבין ׁשּלֹו ׁשעבד ּבין - ּבאנסהּנעבד ּבין , ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּבין הקּדׁש לפני ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ּברצֹון, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָּבין
מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד וירעה אסּור; זה הרי - הקּדׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹלאחר
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ּׁשעליו מה וכל הּוא - והּנעבד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויּפדה ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָקבּוע,
אבל ּבהניה; אסּורין נעבד צּפּוי ׁשּכל לּמזּבח, ְֱֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאסּורין

לּמזּבח. מּתר ּׁשעליו ּומה אסּור, הּוא - ְְִֵֶֶַַַַָָָָֻֻהּמקצה
.Êהרי ּבהניה, מּתר ׁשהּוא ּפי על אף - להר ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֻהּמׁשּתחוה

לּמזּבח אסּורין ּבארצֹו,אבניו הּנֹובע למעין הּמׁשּתחוה וכן ; ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ
אׁשרה .לנּס ּפסּולין מימיו זרה]הרי לעבודה ׁשּבטלה,[עץ ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָ

- לבהמה הּמׁשּתחוה וכן לּמערכה. ּגזרין מּמּנה מביאין ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין
כהּנה, לבגדי ּפסּול ׁשּלּה צמר ּכ לּמזּבח, ׁשּנפסלה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכׁשם
מעיה ּובני לחלילין, וׁשֹוקיה לחצֹוצרֹות, ּפסּולין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוקרניה

ּפסּול.[לכינור]לנימין הּכל ; ְִִַָֹ
.Áלמלאכת יעׂשה לא - זרה עבֹודה ׁשם ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּכל

אתנן? הּוא איזה ּבהניה. מּתר ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּקדׁש,
'הא לזֹונה: זֹונה[הרי]האֹומר אחד - 'ּבׂשכרי זה ּדבר לי ְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָ

ערוה ׁשהיא יׂשראלית אֹו ׁשפחה, אֹו עליו,[ואסורה]ּגֹויה, ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָ
אתנּנּה ּכהן, היה אפּלּו - הּפנּויה אבל לאוין. מחּיבי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹאֹו
ערוה. ׁשהיא ּפי על אף מּתר, אתנּנּה - נּדה אׁשּתֹו וכן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻמּתר;

.Ëלאוין מחּיבי אחת בנישואיו]נׂשא איסור שעבר ּכל[- - ִֵֵַַַָָָָֹ
והּזכּור ואסּור. אתנן זה הרי ּבעילה, מחמת לּה [באׁשּיּתן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

זכר] זהעל הרי - לּבֹועל אתנן האּׁשה נתנה אסּור. אתנּנֹו ,ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
אתנן. מּׁשּום ְִֶָָֻמּתר

.Èאצל ׁשפחת ותלין זה, ּדבר ל 'הא לחברֹו: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהאֹומר
לֹו יהיה ׁשּלא והּוא אתנן; זה הרי - העברי' [לעבד]עבּדי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹ

מּתר זה הרי - ּובנים אּׁשה לֹו יׁש אם אבל ּובנים, ֲֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֻאּׁשה
לזֹונה: ּבאֹומר הּדין והּוא ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכנענית, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשפחה
אתנן. זה הרי - הּיׂשראלי' לפלֹוני והּבעלי זה, ּדבר לי ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ'הא

.‡È,הרּבה לּה ונתן אחד, טלה לּה ׁשּיּתן הּזֹונה עם ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּפסק
לּמזּבח ואסּורין אתנן, ּכּלן - אלף לּה נתן לּהאפּלּו נתן ; ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

ׁשאבֹוא עד אצלי 'יהא אמר: אּלא עליה, ּבא ולא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאתנּנּה
ׁשּיבֹוא קדם והקריבּתּו קדמה יאסר. עליה, ּכׁשּיבֹוא - 'ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹעלי
'אימתי ׁשּנתן: ּבׁשעה לּה ׁשּיאמר והּוא ּכׁשר; - ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעליה
אינּה ּכן, אמר לא אם אבל מעכׁשו'; אֹותֹו קני ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשּתרצי

ׁשּלּה. ׁשאינֹו ּדבר להקריב ְְְִֵֶֶַָָָָיכֹולה
.·Èּבא ּכ ואחר עליה, ׁשּיבֹוא קדם והקּדיׁשּתּו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹקדמה

קדם עליה ּובא הֹואיל אתנן, הּוא אם ספק זה הרי - ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹעליה
ּביאה; קדם הקּדיׁשּתּו ׁשהרי אתנן, אינֹו אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּתקריבּנּו,

הּורצה קרב ואם יקרב, לא לפיכ. ְְְְִִִַַָָָֹ
.‚Èאחר אפּלּו לּה, נתן זמן ּולאחר לּה, נתן ולא עליה ְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָֹּבא

ּבגֹויה אמּורים? ּדברים ּבּמה אתנן. זה הרי - ׁשנים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכּמה
צריכה ׁשאינּה זה', ּבטלה לי 'הּבעלי לּה: [לקנותוׁשאמר ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

אֹוב:] ּבחצרּהמׁשיכה, הּטלה ׁשהיה ע"יּביׂשראלית [וקנתה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
הריחצרה] ּפלֹוני, ּביֹום מעֹות לי אּתן לא 'אם לּה: ְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹואמר

ּובא סתם', ּבטלה לי 'הּבעלי לּה: אמר אם אבל ;'ׁשּלי ְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָָָהּוא
אתנן. מּׁשּום מּתר זה הרי - טלה לּה ׁשלח זמן ּולאחר ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻעליה,

.„Èּגּופן אּלא ּומחיר אתנן מּׁשּום אסּור עצמם]אין ;[הם ְְִִֵֶֶָָָָ
הּמזּבח, לגּבי לקרב הראּוי ּדבר על אּלא חל אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלפיכ
נתן וסלת. וׁשמן ויין יֹונה ּובני ותֹורין טהֹורה ּבהמה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכגֹון

ולקחה מעֹות, ּכׁשר.[קנתה]לּה זה הרי - הּקרּבן ּבהן ְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָָָ

.ÂËאֹותן ועׂשת זיתים סלת, אֹותן ועׂשת חּטים לּה ְְִִִֵֶַָָָָָָָָֹנתן
ּכׁשרים אּלּו הרי - יין אֹותן ועׂשת ענבים ׁשּכברׁשמן, , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

לּמזּבח; נאסרה לא ּבאתנּנּה, קדׁשים ּבהמת לּה נתן ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹנׁשּתּנּו.
מּנה על[שיתף]ואפּלּו בקרבן:]אֹותּה חגיגתֹו[- ועל ּפסחֹו ְְֲֲִִִִַַַָָָ

מּׁשעה ּגבֹוּה ּבהן זכה ׁשּכבר הּמקּדׁשין, נפסלּו לא - ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻּבאתנּנּה
ּכן אם אּלא ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ּדבר לּה נתן אם וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשהקּדׁשּו.

ּפ על אף - עֹופֹות לּה נתן אם אבל הּבעלים. ׁשהןנתיאׁשּו י ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ
קּבלה ּובדברי ואסּורין; עליהן חל אתנן [מסורתמקּדׁשין, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

רבינו] זה.ממשה ֶהּוא
.ÊËל 'הא לחברֹו: האֹומר זה ּכלב"? "מחיר הּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָאיזה

ּבהמֹות ּבכּמה ּכלב החליף אם וכן זה'; ּכלב ּתחת זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָטלה
עֹופֹות לּמזּבח.אֹו אסּורֹות ּכּלן - ּבהן ְְֲִֵֵֶַַַָָֻוכּיֹוצא

.ÊÈלקח וזה טלאים עׂשרה לקח זה ׁשחלקּו, ׁשּתפין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשני
- וכלב העׂשרה[התשעה]ּתׁשעה אבל מּתרין. הּכלב, ׁשעם ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ּכדמי ּדמֹו מהן אחד יׁש אם - כשווי]ׁשּכנגּדֹו שוויו הּכלב,[- ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
הּכלב ּכנגד העׂשרה מן מֹוציאֹו - הּכלב ּדמי על יתר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאֹו

מחירֹו ואחד[תמורתו]ויהיה אחד ּכל ואם מּתר; ּוׁשארן , ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֻ
אסּורין. ּכּלן העׂשרה הרי הּכלב, מּדמי ּפחּותין ּדמיו ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻמהן

.ÁÈסלת ונעׂשּו ּבחּטים ּכלב ׁשהחליף ּכגֹון הּמחיר, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹנׁשּתּנה
מּתר זה הרי ּכלב- אתנן לבעליו]. טלה ונתן כלב על [בא ְֲֵֶֶֶֶַָֻ

זֹונה לאדונה]ּומחיר שנתן טלה באמצעות זונה שפחה ,[קנה ְִָ
הן ׁשהרי הּבית, לבדק מּתרין ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻמּתרין.

אתנן, ׁשל ּגּופֹו אבל זהב]מׁשּתּנין; יעׂשה[כשקבל לא ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹ
ק"ק]לּבית[ציפויים]רּקּועים נדר"[לקירות "לכל ׁשּנאמר: , ְֱִִִֶֶֶֶַַַָ

את להביא על]- הרּקּועים.[ללמד ְִִִֶָָ

ה'תשע"ב מנחםֿאב י"ט שלישי יום

ה ¤¤ּפרק

ׁשהן‡. ּבכל ואֹוסרין הּמזּבח, לגּבי אסּורין ּודבׁש ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָׂשאֹור
וגֹו'";[מעט] תקטירּו לא ּדבׁש וכל ׂשאר כל "ּכי ׁשּנאמר: -ְְְְְֱִִֶֶַַַָָֹֹ

קרּבן. לׁשם אֹו הּקרּבן, עם הקטירן אם אּלא חּיב ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָואינֹו
לֹוקה - ׁשּלהן ּתערבת הּמקטיר אֹו עצמן, הּמקטירן ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹואחד
- ּכאחד ׁשניהן הקטיר ואם עצמֹו; ּבפני מהן אחד ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעל
אחד. ּבלאו נאמרּו ׁשּׁשניהם לפי אחת, אּלא לֹוקה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאינֹו

מּמּנה·. הקטיר ואם נפסלה; ּבּקטרת, ׁשהּוא ּכל מהן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹנפל
לֹוקה מּכּזית.ּבהיכל, ּפחּותה הקטרה ואין . ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּפטּור‚. - לּמזּבח עצמן ּבפני ּדבׁש אֹו ׂשאֹור ,העלה ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָ
ניחֹוח לריח - ניחח" לריח יעלּו לא הּמזּבח "ואל ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:

עצים לׁשם מעלה אּתה אבל מעלה, אּתה לבעירה]אי -]. ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אֹו„. ּבדבׁש להקטרה ראּוי ׁשאינֹו ּדבר הקטיר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָאפּלּו

לֹוקה הּקרּבן, מן והּוא הֹואיל - הּמעלהּבׂשאֹור ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ
מּׁשירי אֹו קּלים, קדׁשים מּבׂשר אֹו ואׁשם, חּטאת ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָמּבׂשר
מּלחם אֹו העֹוף, מחּטאת אֹו העמר, מּמֹותר אֹו ְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמנחֹות,
ּכזית הּמעלה - מצרע ׁשל ׁשמן מּלג אֹו הּלחם, ּוׁשּתי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּפנים
- לּכבׁש ּבין לּמזּבח ּבין ּבדבׁש, אֹו ּבחמץ מאּלּו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמאחד
והם הֹואיל להקטרה, ראּויין אּלּו ּכל ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלֹוקה;
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ּׁשעליו מה וכל הּוא - והּנעבד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויּפדה ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָקבּוע,
אבל ּבהניה; אסּורין נעבד צּפּוי ׁשּכל לּמזּבח, ְֱֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאסּורין

לּמזּבח. מּתר ּׁשעליו ּומה אסּור, הּוא - ְְִֵֶֶַַַַָָָָֻֻהּמקצה
.Êהרי ּבהניה, מּתר ׁשהּוא ּפי על אף - להר ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֻהּמׁשּתחוה

לּמזּבח אסּורין ּבארצֹו,אבניו הּנֹובע למעין הּמׁשּתחוה וכן ; ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ
אׁשרה .לנּס ּפסּולין מימיו זרה]הרי לעבודה ׁשּבטלה,[עץ ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָ

- לבהמה הּמׁשּתחוה וכן לּמערכה. ּגזרין מּמּנה מביאין ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין
כהּנה, לבגדי ּפסּול ׁשּלּה צמר ּכ לּמזּבח, ׁשּנפסלה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכׁשם
מעיה ּובני לחלילין, וׁשֹוקיה לחצֹוצרֹות, ּפסּולין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוקרניה

ּפסּול.[לכינור]לנימין הּכל ; ְִִַָֹ
.Áלמלאכת יעׂשה לא - זרה עבֹודה ׁשם ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּכל

אתנן? הּוא איזה ּבהניה. מּתר ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּקדׁש,
'הא לזֹונה: זֹונה[הרי]האֹומר אחד - 'ּבׂשכרי זה ּדבר לי ְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָ

ערוה ׁשהיא יׂשראלית אֹו ׁשפחה, אֹו עליו,[ואסורה]ּגֹויה, ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָ
אתנּנּה ּכהן, היה אפּלּו - הּפנּויה אבל לאוין. מחּיבי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹאֹו
ערוה. ׁשהיא ּפי על אף מּתר, אתנּנּה - נּדה אׁשּתֹו וכן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻמּתר;

.Ëלאוין מחּיבי אחת בנישואיו]נׂשא איסור שעבר ּכל[- - ִֵֵַַַָָָָֹ
והּזכּור ואסּור. אתנן זה הרי ּבעילה, מחמת לּה [באׁשּיּתן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

זכר] זהעל הרי - לּבֹועל אתנן האּׁשה נתנה אסּור. אתנּנֹו ,ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
אתנן. מּׁשּום ְִֶָָֻמּתר

.Èאצל ׁשפחת ותלין זה, ּדבר ל 'הא לחברֹו: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהאֹומר
לֹו יהיה ׁשּלא והּוא אתנן; זה הרי - העברי' [לעבד]עבּדי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹ

מּתר זה הרי - ּובנים אּׁשה לֹו יׁש אם אבל ּובנים, ֲֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֻאּׁשה
לזֹונה: ּבאֹומר הּדין והּוא ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכנענית, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשפחה
אתנן. זה הרי - הּיׂשראלי' לפלֹוני והּבעלי זה, ּדבר לי ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ'הא

.‡È,הרּבה לּה ונתן אחד, טלה לּה ׁשּיּתן הּזֹונה עם ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּפסק
לּמזּבח ואסּורין אתנן, ּכּלן - אלף לּה נתן לּהאפּלּו נתן ; ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

ׁשאבֹוא עד אצלי 'יהא אמר: אּלא עליה, ּבא ולא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאתנּנּה
ׁשּיבֹוא קדם והקריבּתּו קדמה יאסר. עליה, ּכׁשּיבֹוא - 'ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹעלי
'אימתי ׁשּנתן: ּבׁשעה לּה ׁשּיאמר והּוא ּכׁשר; - ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעליה
אינּה ּכן, אמר לא אם אבל מעכׁשו'; אֹותֹו קני ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשּתרצי

ׁשּלּה. ׁשאינֹו ּדבר להקריב ְְְִֵֶֶַָָָָיכֹולה
.·Èּבא ּכ ואחר עליה, ׁשּיבֹוא קדם והקּדיׁשּתּו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹקדמה

קדם עליה ּובא הֹואיל אתנן, הּוא אם ספק זה הרי - ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹעליה
ּביאה; קדם הקּדיׁשּתּו ׁשהרי אתנן, אינֹו אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּתקריבּנּו,

הּורצה קרב ואם יקרב, לא לפיכ. ְְְְִִִַַָָָֹ
.‚Èאחר אפּלּו לּה, נתן זמן ּולאחר לּה, נתן ולא עליה ְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָֹּבא

ּבגֹויה אמּורים? ּדברים ּבּמה אתנן. זה הרי - ׁשנים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכּמה
צריכה ׁשאינּה זה', ּבטלה לי 'הּבעלי לּה: [לקנותוׁשאמר ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

אֹוב:] ּבחצרּהמׁשיכה, הּטלה ׁשהיה ע"יּביׂשראלית [וקנתה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
הריחצרה] ּפלֹוני, ּביֹום מעֹות לי אּתן לא 'אם לּה: ְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹואמר

ּובא סתם', ּבטלה לי 'הּבעלי לּה: אמר אם אבל ;'ׁשּלי ְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָָָהּוא
אתנן. מּׁשּום מּתר זה הרי - טלה לּה ׁשלח זמן ּולאחר ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻעליה,

.„Èּגּופן אּלא ּומחיר אתנן מּׁשּום אסּור עצמם]אין ;[הם ְְִִֵֶֶָָָָ
הּמזּבח, לגּבי לקרב הראּוי ּדבר על אּלא חל אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלפיכ
נתן וסלת. וׁשמן ויין יֹונה ּובני ותֹורין טהֹורה ּבהמה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכגֹון

ולקחה מעֹות, ּכׁשר.[קנתה]לּה זה הרי - הּקרּבן ּבהן ְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָָָ

.ÂËאֹותן ועׂשת זיתים סלת, אֹותן ועׂשת חּטים לּה ְְִִִֵֶַָָָָָָָָֹנתן
ּכׁשרים אּלּו הרי - יין אֹותן ועׂשת ענבים ׁשּכברׁשמן, , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

לּמזּבח; נאסרה לא ּבאתנּנּה, קדׁשים ּבהמת לּה נתן ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹנׁשּתּנּו.
מּנה על[שיתף]ואפּלּו בקרבן:]אֹותּה חגיגתֹו[- ועל ּפסחֹו ְְֲֲִִִִַַַָָָ

מּׁשעה ּגבֹוּה ּבהן זכה ׁשּכבר הּמקּדׁשין, נפסלּו לא - ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻּבאתנּנּה
ּכן אם אּלא ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ּדבר לּה נתן אם וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשהקּדׁשּו.

ּפ על אף - עֹופֹות לּה נתן אם אבל הּבעלים. ׁשהןנתיאׁשּו י ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ
קּבלה ּובדברי ואסּורין; עליהן חל אתנן [מסורתמקּדׁשין, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

רבינו] זה.ממשה ֶהּוא
.ÊËל 'הא לחברֹו: האֹומר זה ּכלב"? "מחיר הּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָאיזה

ּבהמֹות ּבכּמה ּכלב החליף אם וכן זה'; ּכלב ּתחת זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָטלה
עֹופֹות לּמזּבח.אֹו אסּורֹות ּכּלן - ּבהן ְְֲִֵֵֶַַַָָֻוכּיֹוצא

.ÊÈלקח וזה טלאים עׂשרה לקח זה ׁשחלקּו, ׁשּתפין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשני
- וכלב העׂשרה[התשעה]ּתׁשעה אבל מּתרין. הּכלב, ׁשעם ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ּכדמי ּדמֹו מהן אחד יׁש אם - כשווי]ׁשּכנגּדֹו שוויו הּכלב,[- ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
הּכלב ּכנגד העׂשרה מן מֹוציאֹו - הּכלב ּדמי על יתר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאֹו

מחירֹו ואחד[תמורתו]ויהיה אחד ּכל ואם מּתר; ּוׁשארן , ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֻ
אסּורין. ּכּלן העׂשרה הרי הּכלב, מּדמי ּפחּותין ּדמיו ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻמהן

.ÁÈסלת ונעׂשּו ּבחּטים ּכלב ׁשהחליף ּכגֹון הּמחיר, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹנׁשּתּנה
מּתר זה הרי ּכלב- אתנן לבעליו]. טלה ונתן כלב על [בא ְֲֵֶֶֶֶַָֻ

זֹונה לאדונה]ּומחיר שנתן טלה באמצעות זונה שפחה ,[קנה ְִָ
הן ׁשהרי הּבית, לבדק מּתרין ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻמּתרין.

אתנן, ׁשל ּגּופֹו אבל זהב]מׁשּתּנין; יעׂשה[כשקבל לא ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹ
ק"ק]לּבית[ציפויים]רּקּועים נדר"[לקירות "לכל ׁשּנאמר: , ְֱִִִֶֶֶֶַַַָ

את להביא על]- הרּקּועים.[ללמד ְִִִֶָָ

ה'תשע"ב מנחםֿאב י"ט שלישי יום

ה ¤¤ּפרק

ׁשהן‡. ּבכל ואֹוסרין הּמזּבח, לגּבי אסּורין ּודבׁש ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָׂשאֹור
וגֹו'";[מעט] תקטירּו לא ּדבׁש וכל ׂשאר כל "ּכי ׁשּנאמר: -ְְְְְֱִִֶֶַַַָָֹֹ

קרּבן. לׁשם אֹו הּקרּבן, עם הקטירן אם אּלא חּיב ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָואינֹו
לֹוקה - ׁשּלהן ּתערבת הּמקטיר אֹו עצמן, הּמקטירן ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹואחד
- ּכאחד ׁשניהן הקטיר ואם עצמֹו; ּבפני מהן אחד ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעל
אחד. ּבלאו נאמרּו ׁשּׁשניהם לפי אחת, אּלא לֹוקה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאינֹו

מּמּנה·. הקטיר ואם נפסלה; ּבּקטרת, ׁשהּוא ּכל מהן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹנפל
לֹוקה מּכּזית.ּבהיכל, ּפחּותה הקטרה ואין . ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּפטּור‚. - לּמזּבח עצמן ּבפני ּדבׁש אֹו ׂשאֹור ,העלה ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָ
ניחֹוח לריח - ניחח" לריח יעלּו לא הּמזּבח "ואל ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:

עצים לׁשם מעלה אּתה אבל מעלה, אּתה לבעירה]אי -]. ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אֹו„. ּבדבׁש להקטרה ראּוי ׁשאינֹו ּדבר הקטיר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָאפּלּו

לֹוקה הּקרּבן, מן והּוא הֹואיל - הּמעלהּבׂשאֹור ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ
מּׁשירי אֹו קּלים, קדׁשים מּבׂשר אֹו ואׁשם, חּטאת ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָמּבׂשר
מּלחם אֹו העֹוף, מחּטאת אֹו העמר, מּמֹותר אֹו ְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמנחֹות,
ּכזית הּמעלה - מצרע ׁשל ׁשמן מּלג אֹו הּלחם, ּוׁשּתי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּפנים
- לּכבׁש ּבין לּמזּבח ּבין ּבדבׁש, אֹו ּבחמץ מאּלּו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמאחד
והם הֹואיל להקטרה, ראּויין אּלּו ּכל ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלֹוקה;
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ּתקריבּו ראׁשית "קרּבן ׁשּנאמר: עליהן, חּיב קרּבן, ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָקרּויין
לה'". ַָאֹותם

אּלּו‰. ּדברים מּכל ּדבר הּמזּבח על להקטיר אסּור ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוכן
ּבׂשר ּכגֹון - להקטרה ראּויין מ:]ׁשאינן חּטאֹות[הנאכל ְְְְְִֵֶַַַָָָָ

הּׁשמּועה מּפי ּבהן; וכּיֹוצא מנחֹות, ּוׁשירי [מסורתואׁשמֹות, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
רבינו] ׁשּמּקצתֹוממשה ּדבר ׁשּכל הרי[קרב]למדּו, לאּׁשים, ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ

ּתקטירּו. ּבבל ְְְִִֵַַׁשאריתֹו
.Â,לֹוקה - הּמזּבח ּגּבי על טמאה ּבהמה אברי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּמקטיר

מּכלל הקרבתּה ׁשאּסּור ּפי על ממצות]ואף נלמד עׂשה[- ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
'עשה'] על לוקין ּומן[ואין אכל הּטהֹורה מן נאמר ׁשהרי ;ְֱֱֲִִֵֶֶַַָֹ

ּכׁשם - ּתקריב ולא תאכל לא טמאה הא הקרב, ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹֹֹהּטהֹורה
ׁשּבארנּו ּכמֹו עׂשה מּכלל הּבא הּטמאה אכילת על ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּלֹוקה
חּיה אברי הּמקריב אבל הקרבתּה. על לֹוקה ּכ ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבמקֹומֹו,
ּבעׂשה? ׁשהּוא ּומּנין לֹוקה. ואינֹו ּבעׂשה, עֹובר - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָטהֹורה
הא - ּתקריבּו" הּצאן ּומן הּבקר מן הּבהמה "מן ְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל הּבא ולאו תקריבּו; לא החּיה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָֹמן

.Êּפסּול הּקרּבן - והקריב הּגֹוזל, אֹו ּברּוהּגֹונב והּקדֹוׁש ; ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
צרי ואין ּבעֹולה". גזל "ׂשנא ׁשּנאמר: ׂשֹונאֹו, קראֹו ְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָֹהּוא
ּכׁשר, הּקרּבן - הּבעלים נתיאׁשּו ואם מתקּבל. ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלֹומר
ּומּפני ּבׂשרּה. את אֹוכלין ׁשהּכהנים חּטאת היה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹואפּלּו

לרּביםּתּקנת נֹודעה אם - הּגזּולה ׁשהחּטאת אמרּו, מזּבח ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ
ׁשּלא ּכדי הּבעלים; ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף מכּפרת, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאינּה

העֹולה. וכן ּגזלֹות'; אֹוכל 'מזּבח ְְְְִֵֵֵֵַָָֹיאמרּו:
.Áסתם והקריבּה חברֹו עֹולת מיהּגֹונב עבור כיון לא -] ְְְֲִִֵֵַַָָ

הראׁשֹונים.הקרבן] הּבעלים ּבּה נתּכּפרּו -ְְְִִִִַַָָָ
.Ëהּטבל מן לא ּונסכים מנחֹות מביאין לאאין [תבואה ְְְִִִִֵֶֶַָָֹ

מןמעושרת] ולא לעמר[היבול], קדם קרבןהחדׁש -] ְִֶֶֶָָָֹֹֹ
המדּמעהעומר] מן ולא בתרומה], שהתערב ואין[חולין , ְְְִֵַָֹֻ

מערלה לֹומר שנים]צרי ג' בן שאינו תבואהוכלאי[אילן -] ְְְִִֵֵַָָָ
בין] ּבעברה,שגדלה הּבאה מצוה ׁשהיא מּפני - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּכרם

להיֹותן נתקּדׁשּו לא הביא, ואם ׂשֹונאּה. הּוא ּברּו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹׁשהּקדֹוׁש
ויהיּו להּפסל, נתקּדׁשּו אבל לקרּבן; ּכקדׁשיםראּויין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָ

ְְִֶׁשּנפסלּו.
.Èמן אֹותן מביאין אין - הּמנחֹות קדם[היבול]ּכל החדׁש ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

לכ הּלחם ּבהןׁשּתי נאמר ׁשהרי הלחם]ּתחּלה, בשתי -]: ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מן נסכים ּומביאין ּכׁשר. הביא, ואם לה'"; ְְְִִִִִִִִֵֵַָָ"ּבּכּורים

למכירה]הּמקצה חביות טֹוב.[כגון: ּביֹום ְְֶַֻ
.‡È,לּמזּבח ׁשּיעלּו קדם הּקרּבנֹות ּכל למלח עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמצות

ׁשּקרב ּדבר ל ואין מלח". ּתקריב קרּבנ ּכל "על ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנאמר:
והעצים; והּדם, הּנסכים, יין מן חּוץ מלח, ּבלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹלּמזּבח

קּבלה זה רבינו]ודבר ממשה מקרא[מסורת לֹו ואין [פסוק], ְְְִֵֶַָָָָָ
עליו זאת]לסמ יפה,[המלמד יפה הּבׂשר למלח ּומצוה . ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹ

מלח ואם ּומֹולח; האבר, את ׁשּמהּפ - לצלי ּבׂשר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכמֹולח
ּכׁשר. - אחד מלח ּבגרּגר אפּלּו ׁשהּוא, ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָּכל

.·Èתׁשּבית "ולא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכלל מלח ּבלא ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹֹהקריב
ּכׁשר הּקרּבן ׁשּלֹוקה, ּפי על ואף ."אלהי ּברית ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמלח

מעּכב[נתקבל]והּורצה ׁשהּמלח - הּמנחה מן חּוץ ; ְְְְִִֵֶֶַַַַָָ

שקרב]ּבקּומצה המנחה חלק ׁשּנאמר:[- ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ְְְְֱִֵֶֶֶַָָ
."מנחת מעל אלהי ּברית מלח תׁשּבית ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ"ולא

.‚Èּכמֹו צּבּור, מּׁשל - הּקרּבנֹות ּכל ּבֹו ׁשּמֹולחין ְְְִִִֶֶֶַַַָָָהּמלח
מּביתֹו.העצים לקרּבנֹו עצים אֹו מלח מביא הּיחיד ואין ; ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

ועל הּמלח, ּבלׁשּכת הּמלח: נֹותנין היּו מקֹומֹות ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹּובׁשלׁשה
מֹולחין היּו הּמלח ּבלׁשּכת מזּבח. ׁשל ּובראׁשֹו הּכבׁש, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹּגּבי
ּובראׁשֹו האברים, מֹולחין הּכבׁש ּגּבי ועל הּקדׁשים, ְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעֹורֹות

והּלבֹונה הּקמץ מֹולחין מזּבח עשב]ׁשל ּומנחֹות[מין ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
העֹוף. ועֹולת ְְִַַָָהּנׂשרפֹות
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ונבחר‡. ּתמים קרּבן ּכל להיֹות ׁשּמצוה נסכיוּכׁשם ּכ , ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָ
לכם, יהיּו "ּתמימם ׁשּנאמר: ונבחרים, ּתמימים ְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶַָָיהיּו
לא נסכים: יביא ׁשּלא ּתמימים; הּנסכים ׁשּיהיּו - ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹונסּכיהם"
אֹו ׁשריחֹו ּבׁשמן יבלל ולא ׁשהתליעה, סלת ולא מעּׁשן, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹֻיין

רע. ֲַָטעמֹו
הּמערכה·. עצי ולא[למזבח]וכן נבחרים, אּלא יהיּו לא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

ּפסּול לח, ּכׁשהּוא ׁשהתליע עץ וכל ּתֹולעת. ּבהם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָיהיה
ועצי ׁשהתליע. הּמקֹום את ּגֹורד יבׁש, התליע ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָלּמזּבח;

שנהרס]סתירה אּלא[מבנין יביאּו לא לעֹולם ּפסּולין; , ְְְִִִֶָָָָֹ
ֲִָחדׁשים.

אֹו‚. ּפסּול ׁשמן אֹו ּפסּולה סלת אֹו ּפסּול יין ְְִִֶֶֶַַַָָָֹהּמקּדיׁש
לבעל ּדֹומים אם ספק, הּדבר הרי - לּמזּבח ּפסּולים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָעצים
לֹוקה. אינֹו לפיכ מּום. ּכבעל אינם אֹו ולֹוקה, ּבּבהמה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָמּום

מרּדּות מּכת אֹותֹו .ּומּכין ְִַַַַ
והּלבֹונה„. והּיין והּׁשמן ּוכליהּסלת והעצים והעֹופֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר: אֹותן, ּפֹודין אין - ׁשּנטמאּו אֹו ׁשּנפסלּו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשרת
ּבהעמדה ׁשּיׁשנֹו ּכל - "והערי שנאמר"והעמיד כבהמה -] ְְְְֱֱֲִִֶֶֶֶַָָֹ

הכהן"] לפיכ"והעמיד - העמדה ּבכלל אינם ואּלּו, ;נער ,ְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָ
לעֹולם. נפּדין ְְִִֵָאין

אחר‰. נטמאּו אֹו ּבׁשּנפסלּו אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָּבּמה
הּׁשרת ּבכלי ׁשּיתקּדׁשּו קדם אבל הּׁשרת; ּבכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנתקּדׁשּו

אֹותן ּפֹודין נפסלּו, אֹו נטמאּו אם על- אף - טהֹורין אבל . ְְְְְֲִִִִִַַָָ
אֹותם ּפֹודין אין ּבכלי, קדׁשּו לא ׁשעדין מּמנחתּפי חּוץ ; ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָֹ

לֹומר חּטאתֹו", "על "מחּטאתֹו", ּבּה: ׁשּנאמר ֱֵֵֶֶַַַַַָָָחֹוטא,
קדם ,לפיכ ׁשּיתּבאר; ּכמֹו חּטאתֹו, מּדמי חּטאתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּמביא
אֹותּה, ּופֹודין ּדמים, ּכקדּׁשת היא הרי ׁשרת, ּבכלי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻׁשּתתקּדׁש
עֹוׂשה - ׁשּנטמאּו הּנסכים וכל טהֹורה. ׁשהיא ּפי על ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָאף

ּבּמזּבח. וׂשֹורפן עצמן, ּבפני מערכה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָלהם
.Âהחג בסוכות]מי והּׁשיקם[שמנסכין [חיברןׁשּנטמאּו, ְְְִִִֵֶֶָָ

ואחרלמקווה] טהרם אם - ּבטהרֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָוטהרּו,
ּכ ואחר הקּדיׁשם ואם מתנּסכין; אּלּו הרי הקּדיׁשם, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָּכ

יּדחּו. ונדחּו הֹואיל - ְְְְִִִִָנטמאּו
.Êּדֹורכן - ׁשּנטמאּו וענבים ּפחֹות[סוחטן]זיתים ּפחֹות ְְְֲִִִֵֶַָָָָ

[- ּכׁשרים[משיעור מהם הּיֹוצאין והּמׁשקין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָמּכביצה,
מפקד ׁשהּמׁשקה אינֹו[שמור]לנסכים; ּוכאּלּו ּבאכל, הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻ

ִמּגּופֹו.
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.Á,ׁשּנטמאּו ׁשּזרעים ּבּקדׁשים, חכמים עׂשּו יתרה ְְְְֲֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָמעלה
מֹועלת זריעה ׁשאין לנסכים, ּפסּול מהן הּיֹוצא - זרעם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאפּלּו

אכלין,לקדׁשים ׁשאינם ּפי על אף - והּלבֹונה העצים וכן . ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
העצים ויּפסלּו הּקרּבנֹות, לענין ּכאכל מּטּמאין הם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהרי

אֹותן. מקריבין ואין לּמזּבח, זֹו ּבטמאה ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֻוהּלבֹונה
.Ëוהמעּׁשן הּמתֹוק, הּמזּבח: לגּבי הּפסּולין הּיינֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֻואּלּו

רע] ׁשּנׁשּתּנה[שריחו עד ּבּׁשמׁש והמבּׁשל ּבאׁש, והמבּׁשל ,ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻ
נתנה ולא ּבּׁשמׁש אֹותֹו ׁשּמחּממין יין אבל ּבּבּׁשּול. ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹטעמֹו
ׁשהה ׁשּלא מּגּתֹו ויין צּמּוקין, יין וכן ּבּׁשּול, טעם ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹּבֹו

הּדלּיֹות ויין יֹום, העליונים]ארּבעים ּכרם[מהענבים ויין , ְְְִִֵֵֶֶַַָָ
הּׁשלהין ּבבית לגשמים]הּנטּוע בנוסף אותו שמשקין אֹו[כרם ְְִֵַַַַָ

הּזבלים ּביניהן,[האשפה]ּבבית זרע ׁשּנזרע ּגפנים יין אֹו , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
לכּתחּלה; יביא לא הּיינֹות אּלּו ּכל - נעבד ׁשּלא ּכרם יין ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאֹו

ּכׁשר. הביא, ְִִֵֵָואם
.Èׁשּנתּגּלה נחש]יין מהם שתה שמא לגּבי[וחוששין ּפסּול , ְְִִֵֶַַַָָ

מּפני - לנסכים ּפסּול יינּה ּתאנה, ּגּבי על ּגפן הדלה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמזּבח.
ּזבח מה - ּונסכים" "זבח אֹומר: הּוא והרי ריחֹו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּנׁשּתּנה

נׁשּתּנּו. ׁשּלא נסכים אף נׁשּתּנה, ְְְִִִֶֶַַַָָֹֹׁשּלא
.‡Èמהן ׁשּנעׂשית החּטים רב ׁשהתליע אֹו ׁשהתליעה, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹסלת

סלת וכל ספק. זֹו הרי אחת, חּטה רב התליע ּפסּולה; -ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
ּפסּולה קמח, ּבּה .ׁשּנׁשאר ְְִֶֶַַָָ

.·Èעלה אם - הּסלת לתֹו ידֹו הּגזּבר מכניס ּבֹודקּה? ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹּכיצד
חּטים סלת אבל אֹותּה; וינּפה ׁשּיחזר עד ּפסּולה אבק, ְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבּה
האילן ּבבית אֹו הּזבלים, ּבבית אֹו הּׁשלהין, ּבבית ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּנזרעּו

נרּה[פרדס] ׁשּלא ּבארץ אֹו יביא[נחרשה], לא - עּבדּה ולא ְְְִִֶֶֶָָָָֹֹֹ
ּכׁשר. הביא, ואם ְְְִִִֵֵַָָלכּתחּלה;

.‚Èאם ספק אּלּו הרי - ּוזרעם הּבקר, מּגללי ׁשּלקטן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָחּטים
לא לפיכ מאּוסין. הם עדין אֹו ּבּזריעה, מאיסּותן ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֹעברה

ּכׁשר הביא, ואם מנחֹות; מהן .יביא ְְִִִֵֵֵֶָָָ
.„Èּגרּגרים ׁשל ׁשמן הּפסּולין: הּׁשמנים הן [שלואּלּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ

אֹוזיתים] ׁשלּוקין, אֹו ּכבּוׁשין, זיתים ׁשל אֹו ּבמים, ְְְְִִִִִֵֶֶַׁשּנׁשרּו
ׁשל מ:]ׁשמן שהוציאו ּכל[- - רע ׁשריחֹו ׁשמן אֹו ׁשמרים, ְִֵֶֶֶֶֶֶַָָ

ּבבית אֹו הּזבלים, ּבבית ׁשּנטעֹו זית ׁשמן אבל ּפסּולין. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו
ּביניהן זרע ׁשּנזרע אֹו העצים]הּׁשלהין, ׁשמן[בין אֹו , ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַ

אּלּו ּכל - ּפּגין הם עדין אּלא ּבׁשלּו ׁשּלא מּזיתים ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשהֹוציאּו
ּכׁשר. הביא, ואם יביא; ְִִִֵֵָָֹלא

.ÂË,לארץ ּומחּוצה מהארץ ּכׁשרים - והּנסכים הּמנחֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכל
הּמבחר,[היבול]מן מן ׁשּיביאּו ּובלבד הּיׁשן, ּומן החדׁש ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֻ

ּבאין ׁשאינן - הּלחם ּוׁשּתי העמר מן חּוץ ׁשּנתּבאר; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּכמֹו
יׂשראל. ּומארץ החדׁש, מן ְִִֵֵֶֶֶֶָָָָאּלא
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ּכיצד?‡. לכּתחּלה. אֹותֹו מביאים ּפסּול, ׁשאינֹו ּדבר ּכל ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹלא
'הרי ויאמר: וכעּור, ּכחּוׁש ׂשה יביא לא - עֹולה חּיב ְְֲִֵֶַַָָָָָָָֹֹהיה
זכר" ּבעדרֹו ויׁש נֹוכל "וארּור נאמר: זה ועל מּום'; ּבֹו ;אין ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָ

הּמבחר. מן יביא לקרּבן, ׁשּיביא ּכל ְְְִִִֶֶַָָָָָָָֻאּלא
מּמֹואב,·. אילים מביאין - הּמקּדׁש ּבזמן עֹוׂשין היּו ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָוכ

עגלים ּומביאין מחברֹון, רחבים ׁשּגּביהם ּכבׂשים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּומביאין
הּמל מהר וגֹוזלֹות הּׁשרֹון, וחלֹוט,מן מּקרֹוח יין ּומביאין , ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

מּתקֹוע. ׁשמן ּומביאין ויֹוחנה, מּמכמׁש ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹוסלת
החדׁשים‚. העצים לּמערכהּכל מביאיןּכׁשרים היּו ולא . ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹ

ּובאּלּו יׂשראל. ארץ יּׁשּוב מּׁשּום ּגפן, מּׁשל ולא זית ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹמּׁשל
ּבמרּבּיֹות רגילין: חרׁשין[זמורות]היּו ׁשל ּתאנה ׁשל ְְְְֳִִִִֵֶֶָָָֻ

ּביּׁשּוב[מיערות] לאכילה]ׁשאינן ראויות אגֹוז,[ואין ּובׁשל , ְְֱִֵֶֶָ
והּגזרין ׁשמן. עץ התמיד]ּובׁשל קרבן -[של מׁשה ׁשעׂשה ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

סאה ׁשל ּגדיׁש ּכמחק ועבים רחּבם, ואּמה ארּכם [-אּמה ְְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָָָָ
גדושה] סאה לדֹורֹות.מידת עֹוׂשין ּוכמֹותן ;ְְִָ

נר„. והּנסכים? הּמנחֹות חּטי ּבזריעת עֹוׂשין היּו ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָוכיצד
ּובׁשנה[חורש] חציּה; וזֹורע ראׁשֹונה, ּבׁשנה הּׂשדה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָחצי

קדם האחר החצי וזֹורע ּבראׁשֹונה, ׁשּזרע החצי נר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשנּיה,
חֹורׁש - עבּודה הּׂשדה היתה לא ואם יֹום. ׁשבעים ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹלּפסח
ׁשף ּכ ואחר יפה, יפה החּטים ּובֹורר זֹורע. ּכ ואחר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוׁשֹונה,

ׁשּיתקּלפּו.[משפשף] עד - הרּבה ּבהן ּובֹועט החּטים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָאת
ׁשיפה‰. מאֹות ׁשלׁש טעּונין - מנחֹות ׁשל החּטים ְְְִִִִֵֶַָָָֹּכל

ׁשף[שפשוף] ׁשּתים, ּובֹועט אחת ׁשף ּבעיטה. מאֹות וחמׁש ,ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ
ּבעיטֹות. וחמׁש ׁשיפֹות ׁשלׁש נמצאּו ׁשלׁש; ּובֹועט ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֹׁשּתים
מאֹות וחמׁש ׁשיפה מאֹות ׁשלׁש ׁשּיגמר עד חלילה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹוחֹוזר

וחֹוׁשב הרּבה. ׁשּיתקּלפּו ּכדי - ההבאה[מחשיב]ּבעיטה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
השפשוף]וההֹולכה כיווני שני להחמיר.[- אחת, ּבׁשיפה ְְְְִִַַַַָָָ

ּומרּקד טֹוחן ּכ יפה.[מנפה]ואחר יפה ְְֵֵֶֶַַַָָָ
.Âהרגלּיֹות מן ענבים מביאין הסמוכותהיּו הזמורות -] ְְֲִִִִִַָָָ

וכֹונסיןלארץ] ,ודֹור ּבׁשנה; ּפעמים העבּודים הּכרמים מן ,ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָ
ולא אחת אחת אֹותן מּניחין ואין קטּנֹות. ּבחבּיֹות ְְְְִִִֵַַַַַַָָֹאֹותֹו
עד החבית את ממּלא ואינֹו ׁשלׁש; ׁשלׁש אּלא ׁשּתים, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּתים
החבית, מּפי לא מביא ואינֹו נֹודף. ריחֹו ׁשּיהיה ּכדי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹּפיה,

הּקמחין מּׁשּוליה,[גרגרים]מּפני ולא הּיין, ּפני על העֹולה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
אמצעית. ׁשל ּומאמצעּה מּׁשליׁשּה אּלא - הּׁשמרים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמּפני

.Ê- החבית ׁשּבצד הּנקב מן יֹוצא והּיין יֹוׁשב, הּגזּבר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהיה
לֹוקח ואינֹו ּפֹוסק לצאת, מתחיל הּׁשמרים ׁשּנּוי ׁשּיראה .ּכיון ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּתיּומא עד לדריכתֹו, יֹום ארּבעים מאחר מביא? ימתי ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָ
זה הרי ׁשנים, מּכּמה יׁשן יין הביא ואם מעט; יתר אֹו ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשנים

טעמֹו. יּפסד ׁשּלא והּוא - ְֲִֵֵֶַָָֹּכׁשר
.Áזית ּכיצד? מעׂשיו. ׁשּנּוי מּפני ּבׁשמן, מינין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּתׁשעה

ּוכתׁשֹו,[שלקטו]ׁשּגרּגרֹו אחת, אחת ּובררֹו הּזית, ּבראׁש ְְְְְִִֵֶַַַַַַָֹ
ּכ אחר חזר הראׁשֹון. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - לּסל ְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּונתנֹו

ואם[כתשו]ּוטענֹו הּׁשני. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ּבקֹורה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ּוטענֹו ּוטחנֹו, ׁשּטענֹו, אחר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָחזר

ּכּלן ׁשּמסקן זיתים הּׁשליׁשי. העץ]הּוא בראש שאינם אלו -] ְְִִִֵֶַָָָֻ
ּונתנן ּוכתׁשן ּגרּגר, ּגרּגר ּוברר וחזר לּגג, והעלן ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבערּבּוביא,
ּבקֹורה טענֹו ואם הרביעי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָלּסל
וטען וטחן חזר החמיׁשי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ּכ ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאחר
ׁשּמסקן, זיתים הּׁשּׁשי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּפעם

ׁשּילקּו עד הּבית ּבתֹו ואחר[שיזובו]ועטנן ונּגבן, והעלן, , ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָָ
חזר הּׁשביעי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - לּסל ונתן ּכתׁש ְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּכ
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.Á,ׁשּנטמאּו ׁשּזרעים ּבּקדׁשים, חכמים עׂשּו יתרה ְְְְֲֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָמעלה
מֹועלת זריעה ׁשאין לנסכים, ּפסּול מהן הּיֹוצא - זרעם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאפּלּו

אכלין,לקדׁשים ׁשאינם ּפי על אף - והּלבֹונה העצים וכן . ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
העצים ויּפסלּו הּקרּבנֹות, לענין ּכאכל מּטּמאין הם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהרי

אֹותן. מקריבין ואין לּמזּבח, זֹו ּבטמאה ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֻוהּלבֹונה
.Ëוהמעּׁשן הּמתֹוק, הּמזּבח: לגּבי הּפסּולין הּיינֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֻואּלּו

רע] ׁשּנׁשּתּנה[שריחו עד ּבּׁשמׁש והמבּׁשל ּבאׁש, והמבּׁשל ,ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻ
נתנה ולא ּבּׁשמׁש אֹותֹו ׁשּמחּממין יין אבל ּבּבּׁשּול. ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹטעמֹו
ׁשהה ׁשּלא מּגּתֹו ויין צּמּוקין, יין וכן ּבּׁשּול, טעם ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹּבֹו

הּדלּיֹות ויין יֹום, העליונים]ארּבעים ּכרם[מהענבים ויין , ְְְִִֵֵֶֶַַָָ
הּׁשלהין ּבבית לגשמים]הּנטּוע בנוסף אותו שמשקין אֹו[כרם ְְִֵַַַַָ

הּזבלים ּביניהן,[האשפה]ּבבית זרע ׁשּנזרע ּגפנים יין אֹו , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
לכּתחּלה; יביא לא הּיינֹות אּלּו ּכל - נעבד ׁשּלא ּכרם יין ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאֹו

ּכׁשר. הביא, ְִִֵֵָואם
.Èׁשּנתּגּלה נחש]יין מהם שתה שמא לגּבי[וחוששין ּפסּול , ְְִִֵֶַַַָָ

מּפני - לנסכים ּפסּול יינּה ּתאנה, ּגּבי על ּגפן הדלה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמזּבח.
ּזבח מה - ּונסכים" "זבח אֹומר: הּוא והרי ריחֹו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּנׁשּתּנה

נׁשּתּנּו. ׁשּלא נסכים אף נׁשּתּנה, ְְְִִִֶֶַַַָָֹֹׁשּלא
.‡Èמהן ׁשּנעׂשית החּטים רב ׁשהתליע אֹו ׁשהתליעה, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹסלת

סלת וכל ספק. זֹו הרי אחת, חּטה רב התליע ּפסּולה; -ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
ּפסּולה קמח, ּבּה .ׁשּנׁשאר ְְִֶֶַַָָ

.·Èעלה אם - הּסלת לתֹו ידֹו הּגזּבר מכניס ּבֹודקּה? ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹּכיצד
חּטים סלת אבל אֹותּה; וינּפה ׁשּיחזר עד ּפסּולה אבק, ְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבּה
האילן ּבבית אֹו הּזבלים, ּבבית אֹו הּׁשלהין, ּבבית ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּנזרעּו

נרּה[פרדס] ׁשּלא ּבארץ אֹו יביא[נחרשה], לא - עּבדּה ולא ְְְִִֶֶֶָָָָֹֹֹ
ּכׁשר. הביא, ואם ְְְִִִֵֵַָָלכּתחּלה;

.‚Èאם ספק אּלּו הרי - ּוזרעם הּבקר, מּגללי ׁשּלקטן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָחּטים
לא לפיכ מאּוסין. הם עדין אֹו ּבּזריעה, מאיסּותן ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֹעברה

ּכׁשר הביא, ואם מנחֹות; מהן .יביא ְְִִִֵֵֵֶָָָ
.„Èּגרּגרים ׁשל ׁשמן הּפסּולין: הּׁשמנים הן [שלואּלּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ

אֹוזיתים] ׁשלּוקין, אֹו ּכבּוׁשין, זיתים ׁשל אֹו ּבמים, ְְְְִִִִִֵֶֶַׁשּנׁשרּו
ׁשל מ:]ׁשמן שהוציאו ּכל[- - רע ׁשריחֹו ׁשמן אֹו ׁשמרים, ְִֵֶֶֶֶֶֶַָָ

ּבבית אֹו הּזבלים, ּבבית ׁשּנטעֹו זית ׁשמן אבל ּפסּולין. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו
ּביניהן זרע ׁשּנזרע אֹו העצים]הּׁשלהין, ׁשמן[בין אֹו , ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַ

אּלּו ּכל - ּפּגין הם עדין אּלא ּבׁשלּו ׁשּלא מּזיתים ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשהֹוציאּו
ּכׁשר. הביא, ואם יביא; ְִִִֵֵָָֹלא

.ÂË,לארץ ּומחּוצה מהארץ ּכׁשרים - והּנסכים הּמנחֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכל
הּמבחר,[היבול]מן מן ׁשּיביאּו ּובלבד הּיׁשן, ּומן החדׁש ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֻ

ּבאין ׁשאינן - הּלחם ּוׁשּתי העמר מן חּוץ ׁשּנתּבאר; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּכמֹו
יׂשראל. ּומארץ החדׁש, מן ְִִֵֵֶֶֶֶָָָָאּלא

ז ¤¤ּפרק

ּכיצד?‡. לכּתחּלה. אֹותֹו מביאים ּפסּול, ׁשאינֹו ּדבר ּכל ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹלא
'הרי ויאמר: וכעּור, ּכחּוׁש ׂשה יביא לא - עֹולה חּיב ְְֲִֵֶַַָָָָָָָֹֹהיה
זכר" ּבעדרֹו ויׁש נֹוכל "וארּור נאמר: זה ועל מּום'; ּבֹו ;אין ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָ

הּמבחר. מן יביא לקרּבן, ׁשּיביא ּכל ְְְִִִֶֶַָָָָָָָֻאּלא
מּמֹואב,·. אילים מביאין - הּמקּדׁש ּבזמן עֹוׂשין היּו ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָוכ

עגלים ּומביאין מחברֹון, רחבים ׁשּגּביהם ּכבׂשים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּומביאין
הּמל מהר וגֹוזלֹות הּׁשרֹון, וחלֹוט,מן מּקרֹוח יין ּומביאין , ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

מּתקֹוע. ׁשמן ּומביאין ויֹוחנה, מּמכמׁש ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹוסלת
החדׁשים‚. העצים לּמערכהּכל מביאיןּכׁשרים היּו ולא . ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹ

ּובאּלּו יׂשראל. ארץ יּׁשּוב מּׁשּום ּגפן, מּׁשל ולא זית ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹמּׁשל
ּבמרּבּיֹות רגילין: חרׁשין[זמורות]היּו ׁשל ּתאנה ׁשל ְְְְֳִִִִֵֶֶָָָֻ

ּביּׁשּוב[מיערות] לאכילה]ׁשאינן ראויות אגֹוז,[ואין ּובׁשל , ְְֱִֵֶֶָ
והּגזרין ׁשמן. עץ התמיד]ּובׁשל קרבן -[של מׁשה ׁשעׂשה ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

סאה ׁשל ּגדיׁש ּכמחק ועבים רחּבם, ואּמה ארּכם [-אּמה ְְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָָָָ
גדושה] סאה לדֹורֹות.מידת עֹוׂשין ּוכמֹותן ;ְְִָ

נר„. והּנסכים? הּמנחֹות חּטי ּבזריעת עֹוׂשין היּו ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָוכיצד
ּובׁשנה[חורש] חציּה; וזֹורע ראׁשֹונה, ּבׁשנה הּׂשדה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָחצי

קדם האחר החצי וזֹורע ּבראׁשֹונה, ׁשּזרע החצי נר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשנּיה,
חֹורׁש - עבּודה הּׂשדה היתה לא ואם יֹום. ׁשבעים ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹלּפסח
ׁשף ּכ ואחר יפה, יפה החּטים ּובֹורר זֹורע. ּכ ואחר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוׁשֹונה,

ׁשּיתקּלפּו.[משפשף] עד - הרּבה ּבהן ּובֹועט החּטים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָאת
ׁשיפה‰. מאֹות ׁשלׁש טעּונין - מנחֹות ׁשל החּטים ְְְִִִִֵֶַָָָֹּכל

ׁשף[שפשוף] ׁשּתים, ּובֹועט אחת ׁשף ּבעיטה. מאֹות וחמׁש ,ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ
ּבעיטֹות. וחמׁש ׁשיפֹות ׁשלׁש נמצאּו ׁשלׁש; ּובֹועט ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֹׁשּתים
מאֹות וחמׁש ׁשיפה מאֹות ׁשלׁש ׁשּיגמר עד חלילה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹוחֹוזר

וחֹוׁשב הרּבה. ׁשּיתקּלפּו ּכדי - ההבאה[מחשיב]ּבעיטה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
השפשוף]וההֹולכה כיווני שני להחמיר.[- אחת, ּבׁשיפה ְְְְִִַַַַָָָ

ּומרּקד טֹוחן ּכ יפה.[מנפה]ואחר יפה ְְֵֵֶֶַַַָָָ
.Âהרגלּיֹות מן ענבים מביאין הסמוכותהיּו הזמורות -] ְְֲִִִִִַָָָ

וכֹונסיןלארץ] ,ודֹור ּבׁשנה; ּפעמים העבּודים הּכרמים מן ,ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָ
ולא אחת אחת אֹותן מּניחין ואין קטּנֹות. ּבחבּיֹות ְְְְִִִֵַַַַַַָָֹאֹותֹו
עד החבית את ממּלא ואינֹו ׁשלׁש; ׁשלׁש אּלא ׁשּתים, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּתים
החבית, מּפי לא מביא ואינֹו נֹודף. ריחֹו ׁשּיהיה ּכדי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹּפיה,

הּקמחין מּׁשּוליה,[גרגרים]מּפני ולא הּיין, ּפני על העֹולה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
אמצעית. ׁשל ּומאמצעּה מּׁשליׁשּה אּלא - הּׁשמרים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמּפני

.Ê- החבית ׁשּבצד הּנקב מן יֹוצא והּיין יֹוׁשב, הּגזּבר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהיה
לֹוקח ואינֹו ּפֹוסק לצאת, מתחיל הּׁשמרים ׁשּנּוי ׁשּיראה .ּכיון ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּתיּומא עד לדריכתֹו, יֹום ארּבעים מאחר מביא? ימתי ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָ
זה הרי ׁשנים, מּכּמה יׁשן יין הביא ואם מעט; יתר אֹו ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשנים

טעמֹו. יּפסד ׁשּלא והּוא - ְֲִֵֵֶַָָֹּכׁשר
.Áזית ּכיצד? מעׂשיו. ׁשּנּוי מּפני ּבׁשמן, מינין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּתׁשעה

ּוכתׁשֹו,[שלקטו]ׁשּגרּגרֹו אחת, אחת ּובררֹו הּזית, ּבראׁש ְְְְְִִֵֶַַַַַַָֹ
ּכ אחר חזר הראׁשֹון. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - לּסל ְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּונתנֹו

ואם[כתשו]ּוטענֹו הּׁשני. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ּבקֹורה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ּוטענֹו ּוטחנֹו, ׁשּטענֹו, אחר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָחזר

ּכּלן ׁשּמסקן זיתים הּׁשליׁשי. העץ]הּוא בראש שאינם אלו -] ְְִִִֵֶַָָָֻ
ּונתנן ּוכתׁשן ּגרּגר, ּגרּגר ּוברר וחזר לּגג, והעלן ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבערּבּוביא,
ּבקֹורה טענֹו ואם הרביעי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָלּסל
וטען וטחן חזר החמיׁשי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ּכ ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאחר
ׁשּמסקן, זיתים הּׁשּׁשי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּפעם

ׁשּילקּו עד הּבית ּבתֹו ואחר[שיזובו]ועטנן ונּגבן, והעלן, , ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָָ
חזר הּׁשביעי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - לּסל ונתן ּכתׁש ְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּכ
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וטען וטחן חזר הּׁשמיני. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ּבקֹורה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוטען
הּתׁשיעי. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ְְִִִֶֶֶַַַַָָָּפעם

.Ëלמעלה אין הראׁשֹון, - למנחֹות ּכׁשרין ׁשּכּלם ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻאף
ואחריהם ׁשוין; ׁשניהן והרביעי, ׁשאחריו והּׁשני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּמּנּו;

ו ואחריהםהּׁשליׁשי ׁשוין; ּוׁשלׁשּתן והּׁשביעי, החמיׁשי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָ
מּמּנּו למּטה אין והּתׁשיעי, ׁשוין; ּוׁשניהן והּׁשמיני, .הּׁשּׁשי ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

.È,ּבלבד ּוׁשביעי ּורביעי ראׁשֹון אּלא לּמנֹורה ּכׁשר ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָאין
לּמאֹור" - "ּכתית מןׁשּנאמר: הּיֹוצא אּלא לּמנֹורה ּכׁשר אין ; ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכׁשרין. ּכּלן - למנחֹות אבל ּבלבד, ְְְֲִִִֵַַָָָָֻהּכתּוׁש
.‡Èׁשאין יפה לידע נמנּו? לּמה ּכׁשרין ׁשּכּלן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּומאחר

יכף - עצמֹו לזּכֹות ׁשהרֹוצה והּפחּות; והּׁשוה, מּמּנּו, ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלמעלה
ּביֹותר המׁשּבח הּיפה מן קרּבנֹו ויביא ידֹו, וירחיב הרע, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻיצרֹו
הביא "והבל ּבּתֹורה: נאמר הרי מּמּנּו. ׁשּיביא הּמין ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבאֹותֹו
ואל הבל אל ה' וּיׁשע ּומחלבהן, צאנֹו מּבכרֹות הּוא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹּגם
הּטֹוב, האל לׁשם ׁשהּוא ּדבר לכל הּדין והּוא ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָמנחתֹו".
מּבית נאה יהיה ּתפּלה, ּבית ּבנה אם הּטֹוב; הּנאה מן ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיהיה
ׁשּבׁשלחנֹו; והּמתֹוק הּטֹוב מן יאכיל רעב, האכיל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻיׁשיבתֹו;
יקּדיׁש ּדבר, הקּדיׁש ׁשּבכסּותֹו; הּיפה מן יכּסה ערם, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּכּסה

לה'". חלב "ּכל אֹומר: הּוא וכן ׁשּבנכסיו. הּיפה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמן
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ' רביעי יום

zFpAxTd dUrn zFkld¦§©£¥©¨§¨
ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות עׂשר - מצוֹות ועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹיׁש
לעׂשֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָֹעׂשרה
ּבׂשר לאכל ׁשּלא (ב) הּסדר; על הּכתּובים ּכמעׂשיה ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהעֹולה
החּטאת מּבׂשר לאכל ׁשּלא (ד) החּטאת; סדר (ג) ְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹעֹולה;
האׁשם; סדר (ו) העֹוף; ּבחּטאת יבּדיל ׁשּלא (ה) ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּפנימית;
ׁשּלא (ח) ּבּמקּדׁש; קדׁשים קדׁשי ּבׂשר הּכהנים ׁשּיאכלּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ(ז)
קדׁשים; מּקדׁשי זר יאכל ׁשּלא (ט) לעזרה; חּוץ ְְֲִִֵֶַָָָָָָָֹֹֹיאכלּום
קדם קּלים קדׁשים ּבׂשר לאכל ׁשּלא (יא) הּׁשלמים; סדר ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ(י)
הּכתּובין מעׂשיה ּכסדר מנחה ּכל לעׂשֹות (יב) ּדמים; ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָזריקת

ׁשּל (יג) ׁשּלאּבּתֹורה; (יד) חֹוטא; מנחת על ׁשמן יׂשים א ְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ׁשּלא (טז) ּכהן; מנחת ּתאכל ׁשּלא (טו) לבֹונה; עליה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹיּתן
מנחֹות; ׁשירי הּכהנים ׁשּיאכלּו (יז) חמץ; מנחת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּתאפה
ראׁשֹון; ּבֹו ׁשּפגע ּברגל ונדבֹותיו נדריו ּכל אדם ׁשּיביא ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָ(יח)
ּבהן; חּיב ׁשהּוא ּדברים ּוׁשאר ונדבתֹו נדרֹו יאחר ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ(יט)
להביא (כא) הּבחירה; ּבבית הּקרּבנֹות ּכל להקריב ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָ(כ)
לׁשחט ׁשּלא (כב) הּבחירה; לבית לארץ חּוצה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹקדׁשי
לעזרה. חּוץ קרּבן להקריב ׁשּלא (כג) לעזרה; חּוץ ְְְְֲֲִֶַָָָָָָָָָָֹקרּבנֹות

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א ¤¤ּפרק

מינין‡. מחמּׁשה ּבאין חּיה, נפׁש מיני ׁשל הּקרּבנֹות ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
הּתֹורים, ּומן העּזים, ּומן הּכבׂשים, ּומן הּבקר, מן ְְִִִִִִִִִַַַַָָָָּבלבד:

הּיֹונה. ּבני ְִֵַָּומן

ארּבעה·. יחיד, ׁשל ּבין צּבּור ׁשל ּבין הּקרּבנֹות, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָוכל
ּוׁשלמיםמינין: ואׁשם, וחּטאת, .עֹולה, ְְְִִִַָָָָָ

הּפסח‚. והן: יחיד, קרּבן מיני ׁשלׁשה ׁשם יׁש ,ועֹוד ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
והּמעׂשר. ְְְֲֵַַַוהּבכֹור,

ּבקרּבנֹות„. ואין חּטאת. אֹו עֹולה הן הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְְְִֵֵַַָָָָָּכל
הּתנּופה לחם עם הּבאים כבׂשים מּׁשני חּוץ ׁשלמים, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּצּבּור

ואין[שבועות]ּבעצרת צּבּור'. ׁשלמי 'זבחי הּנקראין והן , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
עֹוף. ולא לעֹולם, אׁשם מקריבין ְְְִִִַַָָָֹהּצּבּור

יֹום‰. ּכל ׁשל תמידין ׁשני הן: הּצּבּור ּומּוספיקרּבנֹות , ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָ
יֹום ׁשל חּטאת ּוׂשעיר והּמֹועדֹות, חדׁשים וראׁשי ְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָׁשּבתֹות

זרה ּבעבֹודה והֹורּו ּדין ּבית ׁשגגּו אם וכן [להתירהּכּפּורים. ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ
עֹולהלעובדה] הּפר וׂשעיר, ּפר וׁשבט ׁשבט ּכל מביא -ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

עבֹודה 'ׂשעירי הּנקראין הן הּׂשעירים ואּלּו חּטאת; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָוהּׂשעיר
- ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּמצוֹות ּבׁשאר והֹורּו ׁשגגּו ואם ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָזרה'.
ׁשל ּדבר העלם 'ּפר הּנקרא והּוא לחּטאת; ּפר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמביאין

ִצּבּור'.
.Âוהּפסח והּמעׂשר, הּבכֹור, הן: הּיחיד והחגיגהקרּבנֹות , ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָ

והּוא - הּגר וקרּבן עֹולֹות, והיא - והראּיה ׁשלמים, והיא -ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָ
ּוׁשניהן תֹורים ׁשּתי אֹו יֹונה ּבני ׁשני אֹו הּבהמה, מן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָעֹולה
והּנֹודר ׁשלמים; ואחת עֹולה אחת בהמֹות, ׁשּתי אֹו ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָעֹולה,
הּלחם, עם הּבאין ּוׁשלמים ׁשלמים; אֹו עֹולה הּמתנּדב ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָאֹו
וחּטאת עֹולה והם - הּנזיר קרּבנֹות וכן 'ּתֹודה'. הּנקראין ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָהן
ועֹולה; ואׁשם חּטאת והם - מצרע וקרּבנֹות ְְְְְְְְִֵַָָָָָָָֹּוׁשלמים;
הּׁשֹוגג וקרּבן ועֹולה; חּטאת והן - ויֹולדֹות זבים ְְְְְְְְִֵֵַַָָָָָָָוקרּבנֹות

ּבּה ׁשּיׁש תעׂשה לא מיתת]ּבמצות חיוב והיא[במזיד, - ּכרת ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹ
החטא אֹותֹו עׂשה לא אֹו עׂשה אם לֹו נסּתּפק ואם ְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹחּטאת;
עברֹות ויׁש ּתלּוי'; 'אׁשם הּנקרא והּוא אׁשם, מביא -ְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָ
איל וכן וּדאי'. 'אׁשם הּנקרא והּוא אׁשם, עליהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּמביא
ּביֹום מּׁשּלֹו ּגדֹול ּכהן ׁשּמקריב החּטאת ּופר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹהעֹולה
יֹום 'ּפר הּנקרא הּוא זה ּופר יחיד; קרּבן הן הרי - ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּכּפּורים

אחדהּכּפּורים וכל ּבּתֹורה, הן מפרׁשין הּקרּבנֹות אּלּו וכל .' ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּבמקֹומֹו. ּדיניו יתּבארּו ְְֲִִִֵֶָָמהן

.Êנסּכיהן ּובאחריּות ּבאחריּותן חּיב - הּיחיד קרּבנֹות ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָּכל
אחרים] מביא אבדו שאם קרּבנֹות[- וכל הּנדבה. מן חּוץ ,ְְְְִַָָָָ

ואם נסּכיהן; ּבאחריּות ולא ּבאחריּותן חּיבין אינן - ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּצּבּור
ׁשּקבּוע יחיד קרּבן וכן נסּכיהן. ּבאחריּות חּיבין הּזבח, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָקרב

זמן פסח]לֹו חּיב[כגון ואינֹו צּבּור, ּכקרּבן הּוא הרי - ְְְְֲִֵֵַַַָָ
ְֲַָּבאחריּותֹו.

.Áּבלבד הּזכרים מן אּלא ּבאה אינּה ּבהמה, עֹולת ;ּכל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
ּגדֹולים ּבין הּבקר, ּומן העּזים ּומן הּכבׂשים מן ּבאה ְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָָוהיא
והּנקבה. הּזכר ּבהן ואחד יֹונה, ּובני הּתֹורים ּומן קטּנים, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבין

.Ëּומן הּזכרים מן - האּלּו הּמינים מחמׁשת ּבאה ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהחּטאת
הּקטּנים.הּנקבֹות ּומן הּגדֹולים מן , ְְְִִִִֵַַַַ

.Èּבלבד כבׂשים מּזכרי אּלא ּבא אינֹו אׁשםהאׁשם יׁש - ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ
הּקטּנים. מן ּבא אׁשם ויׁש זה, מין מּגדֹולי ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבא

.‡Èהּכבׂשים מן ּבאים הּבקר,הּׁשלמים ּומן העּזים ּומן ְְִִִִִִִִַַַָָָָָָ
ּבא העֹוף ואין ּומּקטּנים; מּגדֹולים ּומּנקבֹות, ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָמּזכרים
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ּתמימה ׁשנה עד ימים, ׁשמֹונת מּבן הם - הּקטּנים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשלמים.
הּׁשנה נתעּברה אם ליֹום; חודש]מּיֹום נוסף לֹו[- נתעּברה , ְְְְְִִִִַַַָָָָ

חודש] י"ג עד שנה בן ׁשלׁש[ונחשב עד ּבּבקר, - והּגדֹולים .ְְִַַַָָָֹ
ׁשלמֹות ׁשנים ׁשּתי עד ּובּצאן, ליֹום; מּיֹום ׁשלמֹות ְְְְִִִֵֵֵַַָָֹׁשנים
אֹותֹו. מקריבין ואין זקן, הּוא הרי - זה על יתר ליֹום; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָמּיֹום

.·Èהּׁשמיני מּיֹום ּכׁשרין הּקרּבנֹות ׁשּכל ּפי על ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָאף
מּיֹום[ללידתם] אּלא לכּתחּלה מקריבין אין - ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָוהלאה

הּמעׂשר, ּומן הּפסח ּומן הּבכֹור מן חּוץ והלאה; ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשלׁשים
מקריב. לכּתחּלה, ּבּׁשמיני להקריבן רצה ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָׁשאם

.‚Èּפחתּו אֹו אחת ׁשעה הֹוסיפּו ואם לּקדׁשים; מֹונין ְֲֳִִִִַַַָָָָָׁשעֹות
א - ׁשנה ּבן להיֹות ׁשּמצותֹו קרּבן ּכיצד? ּפסּולין. - םׁשעה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
ׁשנה ּבן היה אפּלּו נפסל. אחת, ׁשעה הּׁשנה על ְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָהֹוסיף
נפסל; - זריקה ּבׁשעת הּׁשנה על והֹוסיף ׁשחיטה, ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָּבׁשעת
הּזבחים ּבכל וכן זריקה. ׁשעת עד ׁשנה ּבן ׁשּיהיה .עד ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

.„Èאֹו 'ּכׂשּבה' אֹו 'ּכבׂש' ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱִֶֶֶֶַַָָָָּכל
ּבני אּלּו הרי מלאת]'ּכבׂשים', ׁשּנאמרׁשנה[עד מקֹום וכל . ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ

ּבני הּזכרים הם 'אילים', אֹו השנייה]'איל' [=בשנתם ְְִִִֵֵֵַַָ
אחד ׁשנּיה ּבׁשנה מּׁשּיּכנס איל? יּקרא ּומאימתי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשנתים.
ולא לכבׂש לא ּכׁשר אינֹו ׁשלׁשים ּביֹום אבל יֹום; ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָֹֹֹֹּוׁשלׁשים
'עגל', ּבֹו ׁשּנאמר מקֹום וכל 'ּפלּגס'. הּנקרא והּוא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָלאיל,

ׁשּתים ּבן 'ּפר', ׁשנה; ּבן זה שלש]הרי מלאת 'ׂשעיר[עד . ְְֲִִֵֶֶֶַַָָ
'ׂשעיר'. נקרא הּוא ׁשנּיה, ׁשנה ּכל ׁשּתים; ּבן ְְְִִִִִִֶַָָָָָָעּזים',

.ÂËזכרים - הּצּבּור קרּבנֹות -ּכל צּבּור ׁשל חּטאֹות וכל . ְְְְִִִֶַַָָָָָ
עֹולֹות וכל הּכבׂשים; מן ּבהן ואין הּבקר, מן אֹו העז ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָמן
העז. מן עֹולה להן ואין הּבקר, ּומן הּכבׂשים מן - ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּצּבּור

נקבה - יחיד חּטאת מןּכל ּבאה ואינּה לּכהנים; ותאכל , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֹ
עז ׁשהיא - נׂשיא חּטאת חּטאֹות: מּׁשלׁש חּוץ ִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּבקר,

מׁשיח ּכהן וחּטאת בשמן]ונאכלת, נמשח ּפר[- ׁשהיא - ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
והּוא ּפרונׂשרפת, - והּׁשליׁשית הּמצוֹות, ּכל על הּבא ּפר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָ

ונׂשרף. חּטאת והּוא הּכּפּורים, ּביֹום ּגדֹול ּכהן ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּמביא
.ÊËנאכלֹות צּבּור ׁשל חּטאֹות יֹוםּכל ׁשל מּׂשעיר חּוץ , ֱִִִֶֶֶַָָָָ

מׁשּתּלח ׁשחברֹו - נשרף]הּכּפּורים הוא - וכן[לעזאזל, , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַ
זרה עבֹודה הדיןׂשעירי בית בהוראת הציבור עבדו אם -] ְֲִֵָָָ

נשרף] - העלםבשוגג ּופר הוראת, פי על הציבור שחטאו -] ְֵֶַ
נשרף] - בטעות הדין הּמצוֹותבית ּכל על הּבא ּופר שחטא. -] ְִַַַַָָ

המשיח] הּנׂשרפין';הכהן 'ּפרים נקראים - העלם ְְְִִִִִֵֶַַָָָּופר
למדּת, הא הּנׂשרפין'. 'ׂשעירים נקראים זרה עבֹודה ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָָָָּוׂשעירי
לצּבּור. וׁשלׁש ליחיד, ׁשּתים הּנׂשרפֹות: הם חּטאֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשחמׁש

.ÊÈ'זבחים' נקראים האּלּו הּקרּבנֹות העֹולֹותּכל וכל . ְְְְִִִֵַָָָָָָָָ
נקראים עצרת ׁשל ׁשלמים כבׂשי ּוׁשני והאׁשמֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהחּטאֹות
ּופסח ּומעׂשר ּובכֹור יחיד ׁשל ׁשלמים אבל קדׁשים'; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ'קדׁשי

קּלים'. 'קדׁשים ְִִִִַָָָנקראים
.ÁÈהחּטאֹות מן הּמזּבח ּגּבי על אֹותם ׁשּׂשֹורפין ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהאברים

הּנקראין הם - הּׁשלמים ּומן האׁשמֹות ּומן ְְֱֲִִִִִֵֶַַַַָָָָהּנאכלֹות
ׁשעל חלב עז: ׁשל אֹו ׁשֹור ׁשל האמּורין הן ואּלּו ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָ'אמּורין'.

הּכליֹות[מעיים]הּקרב ּוׁשּתי הּקבה, ּגּבי ׁשעל חלב ּובכללֹו , ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּכסלים על אׁשר החלב עם ׁשעליהן המתנים]ּבחלב ,[תחת ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

מן]ויֹותרת עם[בליטה מעט הּכבד מן ונֹוטל הּכבד, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ
אּלּו על מֹוסיף - הּכבׂשים מּמין הּקרּבן היה ואם ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּיֹותרת.

אחורי]האליה עד[שומן הּׁשדרה מן חליֹות עם ּתמימה ְְְְִִִִַַַָָָָֻ
וכל יסירּנה". העצה "לעּמת ׁשּנאמר: הּכליֹות, ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻמקֹום

החיצֹון. מזּבח על נׂשרפין ְְִִִִִֵֵַַַָָהאמּורין
.ËÈׁשל חדׁשיו ׁשּכלּו ּפי על אף מעּברת, הּבהמה ְְְֳִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהיתה

אּמֹו, חלב עם חלּבֹו מעלה אינֹו - חי נמצא ואפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻעּבר,
מאבריה ּכאחד העּבר והרי ּבלבד; אּמֹו חלב .אּלא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

ב ¤¤ּפרק

'נסכים'‡. הּנקראין הן הּקרּבן, עם ׁשּמביאין והּסלת ;הּיין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
אינּה נסכים ּומנחת נסכים'. 'מנחת נקראת לבּדּה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוהּסלת

ּתנּופה[זקוקה]טעּונה הּגׁשה[הנפה]לא המזבח]ולא [לקרן ְְְַָָָָֹֹ
לבֹונה עשב]ולא על[מין נׂשרפת וכּלּה מלח; טעּונה אבל , ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֻ

החיצֹון ואין[שבעזרה]מזּבח הּמזּבח; על יתנּס והּיין . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַ
היסֹוד על ויֹוצק ידֹו מגּביּה אּלא האׁש, על אֹותֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָנֹותנין

המזבח] לּׁשיתין[תחתית יֹורד והּוא .[בתעלות], ְִִֵַ
ּבין·. ּבלבד, והּׁשלמים ּבהמה עֹולת אּלא נסכים טעּון ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

ׁשל ואילֹו יֹולדת ּכבׂש אף יחיד; קרּבן אֹו צּבּור קרּבן ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהיּו
נסכים טעּונין עֹולֹות, והן הֹואיל - ּגדֹול העֹוףּכהן אבל . ְְְֲִִִֵֵָָָָֹ

חּוץ נסכים, עּמהן מביאין אין - והחּטאֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָוהאׁשמֹות
ּבּתֹורה. נסּכיהם ׁשּנתּפרׁשּו ואׁשמֹו, מצרע ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמחּטאת

ׁשּנאמר:‚. והאׁשם? החּטאת עם נסכים מביאין ׁשאין ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּומּנין
נדבה" אֹו נדר ּונד"לפּלא ּבנדר הּבא ּדבר יצאּו- בה; ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

ּבאין ואינן הֹואיל ּופסח, ּומעׂשר ּובכֹור ואׁשמֹות ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָחּטאֹות
להביא ּומּנין נסכים. טעּונין אינן ּונדבה, עלּבנדר ללמוד -] ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָ

"אֹוחיוב] ׁשּנאמר: לנסכים? ראּיה ועֹולת חגיגה ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָׁשלמי
ְֲֵֶֹּבמעדיכם".

הּנסכים„. ׁשעּור הּוא עּׂשרֹוןּכּמה - כבׂשה אֹו כבׂש נסּכי ? ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
וכן ההין. רביעית לנס ויין ׁשמן, ההין ּברביעית ּבלּול ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹסלת
נסּכי אֹו נקבה; ּבין זכר ּבין ּגדֹול, ּבין קטן ּבין - העז ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָנסּכי
ׁשני הם - איל נסּכי אבל ּגדֹולה. ׁשהיא ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָרחל,
לנס ויין ׁשמן, ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול סלת ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹעׂשרֹונים
נקבֹות ּבין זכרים ּבין העגל, אֹו הּפר ונסּכי ההין; ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשליׁשית
לנס ויין ׁשמן, ההין ּבחצי ּבלּול סלת עׂשרֹונים ׁשלׁשה -ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ההין. ֲִִַחצי
הּזה‰. ּכּׁשעּור לׁשלמים, ּבין לעֹולה ּבין הּנסכים הן ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאּלּו

ואחד אחד ּתעׂשּולכל ּככה ּתעׂשּו, אׁשר "ּכּמסּפר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ואין האּלּו, הּׁשעּורין על מֹוסיפין אין ּכמסּפרם". ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלאחד,
חּוץ ּפסל; ׁשהּוא, ּכל ּגרע אֹו הֹוסיף ואם מהן; ְְִִִֵֶֶַַָָָּגֹורעין

העֹול ׁשּלֹומּכבׂש ׁשהּנסכים העמר, הנפת ּביֹום ׁשּמקריבין ה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּפי על אף - ׁשמן ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול עׂשרֹונים ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָׁשני
ההין. רביעית לנס יין אּלא יינֹו, נכּפל לא סלּתֹו, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנכּפלה

.Âואׁשם חּטאת ׁשהן ׁשּלֹו, כבׂשים ׁשלׁשה עם מביא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹהמצרע
הּׁשמּועה ּומּפי עׂשרֹונים; ׁשלׁשה - ממשהועֹולה [מסורת ְְְְִִִֶַָָָֹ

ּכלרבינו] עם עּׂשרֹון - ׁשּלֹו הּזבחים ּבגלל ּבאין ׁשהן ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָלמדּו
עּׂשרֹון ּכל עם יין ּורביעית ׁשמן, ההין ּברביעית ּבלּול ְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָּכבׂש
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ּתמימה ׁשנה עד ימים, ׁשמֹונת מּבן הם - הּקטּנים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשלמים.
הּׁשנה נתעּברה אם ליֹום; חודש]מּיֹום נוסף לֹו[- נתעּברה , ְְְְְִִִִַַַָָָָ

חודש] י"ג עד שנה בן ׁשלׁש[ונחשב עד ּבּבקר, - והּגדֹולים .ְְִַַַָָָֹ
ׁשלמֹות ׁשנים ׁשּתי עד ּובּצאן, ליֹום; מּיֹום ׁשלמֹות ְְְְִִִֵֵֵַַָָֹׁשנים
אֹותֹו. מקריבין ואין זקן, הּוא הרי - זה על יתר ליֹום; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָמּיֹום

.·Èהּׁשמיני מּיֹום ּכׁשרין הּקרּבנֹות ׁשּכל ּפי על ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָאף
מּיֹום[ללידתם] אּלא לכּתחּלה מקריבין אין - ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָוהלאה

הּמעׂשר, ּומן הּפסח ּומן הּבכֹור מן חּוץ והלאה; ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשלׁשים
מקריב. לכּתחּלה, ּבּׁשמיני להקריבן רצה ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָׁשאם

.‚Èּפחתּו אֹו אחת ׁשעה הֹוסיפּו ואם לּקדׁשים; מֹונין ְֲֳִִִִַַַָָָָָׁשעֹות
א - ׁשנה ּבן להיֹות ׁשּמצותֹו קרּבן ּכיצד? ּפסּולין. - םׁשעה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
ׁשנה ּבן היה אפּלּו נפסל. אחת, ׁשעה הּׁשנה על ְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָהֹוסיף
נפסל; - זריקה ּבׁשעת הּׁשנה על והֹוסיף ׁשחיטה, ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָּבׁשעת
הּזבחים ּבכל וכן זריקה. ׁשעת עד ׁשנה ּבן ׁשּיהיה .עד ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

.„Èאֹו 'ּכׂשּבה' אֹו 'ּכבׂש' ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱִֶֶֶֶַַָָָָּכל
ּבני אּלּו הרי מלאת]'ּכבׂשים', ׁשּנאמרׁשנה[עד מקֹום וכל . ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ

ּבני הּזכרים הם 'אילים', אֹו השנייה]'איל' [=בשנתם ְְִִִֵֵֵַַָ
אחד ׁשנּיה ּבׁשנה מּׁשּיּכנס איל? יּקרא ּומאימתי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשנתים.
ולא לכבׂש לא ּכׁשר אינֹו ׁשלׁשים ּביֹום אבל יֹום; ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָֹֹֹֹּוׁשלׁשים
'עגל', ּבֹו ׁשּנאמר מקֹום וכל 'ּפלּגס'. הּנקרא והּוא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָלאיל,

ׁשּתים ּבן 'ּפר', ׁשנה; ּבן זה שלש]הרי מלאת 'ׂשעיר[עד . ְְֲִִֵֶֶֶַַָָ
'ׂשעיר'. נקרא הּוא ׁשנּיה, ׁשנה ּכל ׁשּתים; ּבן ְְְִִִִִִֶַָָָָָָעּזים',

.ÂËזכרים - הּצּבּור קרּבנֹות -ּכל צּבּור ׁשל חּטאֹות וכל . ְְְְִִִֶַַָָָָָ
עֹולֹות וכל הּכבׂשים; מן ּבהן ואין הּבקר, מן אֹו העז ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָמן
העז. מן עֹולה להן ואין הּבקר, ּומן הּכבׂשים מן - ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּצּבּור

נקבה - יחיד חּטאת מןּכל ּבאה ואינּה לּכהנים; ותאכל , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֹ
עז ׁשהיא - נׂשיא חּטאת חּטאֹות: מּׁשלׁש חּוץ ִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּבקר,

מׁשיח ּכהן וחּטאת בשמן]ונאכלת, נמשח ּפר[- ׁשהיא - ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
והּוא ּפרונׂשרפת, - והּׁשליׁשית הּמצוֹות, ּכל על הּבא ּפר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָ

ונׂשרף. חּטאת והּוא הּכּפּורים, ּביֹום ּגדֹול ּכהן ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּמביא
.ÊËנאכלֹות צּבּור ׁשל חּטאֹות יֹוםּכל ׁשל מּׂשעיר חּוץ , ֱִִִֶֶֶַָָָָ

מׁשּתּלח ׁשחברֹו - נשרף]הּכּפּורים הוא - וכן[לעזאזל, , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַ
זרה עבֹודה הדיןׂשעירי בית בהוראת הציבור עבדו אם -] ְֲִֵָָָ

נשרף] - העלםבשוגג ּופר הוראת, פי על הציבור שחטאו -] ְֵֶַ
נשרף] - בטעות הדין הּמצוֹותבית ּכל על הּבא ּופר שחטא. -] ְִַַַַָָ

המשיח] הּנׂשרפין';הכהן 'ּפרים נקראים - העלם ְְְִִִִִֵֶַַָָָּופר
למדּת, הא הּנׂשרפין'. 'ׂשעירים נקראים זרה עבֹודה ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָָָָּוׂשעירי
לצּבּור. וׁשלׁש ליחיד, ׁשּתים הּנׂשרפֹות: הם חּטאֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשחמׁש

.ÊÈ'זבחים' נקראים האּלּו הּקרּבנֹות העֹולֹותּכל וכל . ְְְְִִִֵַָָָָָָָָ
נקראים עצרת ׁשל ׁשלמים כבׂשי ּוׁשני והאׁשמֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהחּטאֹות
ּופסח ּומעׂשר ּובכֹור יחיד ׁשל ׁשלמים אבל קדׁשים'; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ'קדׁשי

קּלים'. 'קדׁשים ְִִִִַָָָנקראים
.ÁÈהחּטאֹות מן הּמזּבח ּגּבי על אֹותם ׁשּׂשֹורפין ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהאברים

הּנקראין הם - הּׁשלמים ּומן האׁשמֹות ּומן ְְֱֲִִִִִֵֶַַַַָָָָהּנאכלֹות
ׁשעל חלב עז: ׁשל אֹו ׁשֹור ׁשל האמּורין הן ואּלּו ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָ'אמּורין'.

הּכליֹות[מעיים]הּקרב ּוׁשּתי הּקבה, ּגּבי ׁשעל חלב ּובכללֹו , ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּכסלים על אׁשר החלב עם ׁשעליהן המתנים]ּבחלב ,[תחת ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

מן]ויֹותרת עם[בליטה מעט הּכבד מן ונֹוטל הּכבד, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ
אּלּו על מֹוסיף - הּכבׂשים מּמין הּקרּבן היה ואם ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּיֹותרת.

אחורי]האליה עד[שומן הּׁשדרה מן חליֹות עם ּתמימה ְְְְִִִִַַַָָָָֻ
וכל יסירּנה". העצה "לעּמת ׁשּנאמר: הּכליֹות, ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻמקֹום

החיצֹון. מזּבח על נׂשרפין ְְִִִִִֵֵַַַָָהאמּורין
.ËÈׁשל חדׁשיו ׁשּכלּו ּפי על אף מעּברת, הּבהמה ְְְֳִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהיתה

אּמֹו, חלב עם חלּבֹו מעלה אינֹו - חי נמצא ואפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻעּבר,
מאבריה ּכאחד העּבר והרי ּבלבד; אּמֹו חלב .אּלא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

ב ¤¤ּפרק

'נסכים'‡. הּנקראין הן הּקרּבן, עם ׁשּמביאין והּסלת ;הּיין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
אינּה נסכים ּומנחת נסכים'. 'מנחת נקראת לבּדּה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוהּסלת

ּתנּופה[זקוקה]טעּונה הּגׁשה[הנפה]לא המזבח]ולא [לקרן ְְְַָָָָֹֹ
לבֹונה עשב]ולא על[מין נׂשרפת וכּלּה מלח; טעּונה אבל , ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֻ

החיצֹון ואין[שבעזרה]מזּבח הּמזּבח; על יתנּס והּיין . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַ
היסֹוד על ויֹוצק ידֹו מגּביּה אּלא האׁש, על אֹותֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָנֹותנין

המזבח] לּׁשיתין[תחתית יֹורד והּוא .[בתעלות], ְִִֵַ
ּבין·. ּבלבד, והּׁשלמים ּבהמה עֹולת אּלא נסכים טעּון ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

ׁשל ואילֹו יֹולדת ּכבׂש אף יחיד; קרּבן אֹו צּבּור קרּבן ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהיּו
נסכים טעּונין עֹולֹות, והן הֹואיל - ּגדֹול העֹוףּכהן אבל . ְְְֲִִִֵֵָָָָֹ

חּוץ נסכים, עּמהן מביאין אין - והחּטאֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָוהאׁשמֹות
ּבּתֹורה. נסּכיהם ׁשּנתּפרׁשּו ואׁשמֹו, מצרע ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמחּטאת

ׁשּנאמר:‚. והאׁשם? החּטאת עם נסכים מביאין ׁשאין ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּומּנין
נדבה" אֹו נדר ּונד"לפּלא ּבנדר הּבא ּדבר יצאּו- בה; ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

ּבאין ואינן הֹואיל ּופסח, ּומעׂשר ּובכֹור ואׁשמֹות ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָחּטאֹות
להביא ּומּנין נסכים. טעּונין אינן ּונדבה, עלּבנדר ללמוד -] ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָ

"אֹוחיוב] ׁשּנאמר: לנסכים? ראּיה ועֹולת חגיגה ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָׁשלמי
ְֲֵֶֹּבמעדיכם".

הּנסכים„. ׁשעּור הּוא עּׂשרֹוןּכּמה - כבׂשה אֹו כבׂש נסּכי ? ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
וכן ההין. רביעית לנס ויין ׁשמן, ההין ּברביעית ּבלּול ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹסלת
נסּכי אֹו נקבה; ּבין זכר ּבין ּגדֹול, ּבין קטן ּבין - העז ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָנסּכי
ׁשני הם - איל נסּכי אבל ּגדֹולה. ׁשהיא ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָרחל,
לנס ויין ׁשמן, ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול סלת ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹעׂשרֹונים
נקבֹות ּבין זכרים ּבין העגל, אֹו הּפר ונסּכי ההין; ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשליׁשית
לנס ויין ׁשמן, ההין ּבחצי ּבלּול סלת עׂשרֹונים ׁשלׁשה -ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ההין. ֲִִַחצי
הּזה‰. ּכּׁשעּור לׁשלמים, ּבין לעֹולה ּבין הּנסכים הן ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאּלּו

ואחד אחד ּתעׂשּולכל ּככה ּתעׂשּו, אׁשר "ּכּמסּפר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ואין האּלּו, הּׁשעּורין על מֹוסיפין אין ּכמסּפרם". ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלאחד,
חּוץ ּפסל; ׁשהּוא, ּכל ּגרע אֹו הֹוסיף ואם מהן; ְְִִִֵֶֶַַָָָּגֹורעין

העֹול ׁשּלֹומּכבׂש ׁשהּנסכים העמר, הנפת ּביֹום ׁשּמקריבין ה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּפי על אף - ׁשמן ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול עׂשרֹונים ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָׁשני
ההין. רביעית לנס יין אּלא יינֹו, נכּפל לא סלּתֹו, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנכּפלה

.Âואׁשם חּטאת ׁשהן ׁשּלֹו, כבׂשים ׁשלׁשה עם מביא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹהמצרע
הּׁשמּועה ּומּפי עׂשרֹונים; ׁשלׁשה - ממשהועֹולה [מסורת ְְְְִִִֶַָָָֹ

ּכלרבינו] עם עּׂשרֹון - ׁשּלֹו הּזבחים ּבגלל ּבאין ׁשהן ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָלמדּו
עּׂשרֹון ּכל עם יין ּורביעית ׁשמן, ההין ּברביעית ּבלּול ְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָּכבׂש
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הּפלּגס את והּמקריב הּכבׂשים. נסּכי ּכׁשאר [ביןמּׁשלׁשּתן ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
איל] לגיל כבש לֹוגיל עלה ולא איל, נסּכי עּמֹו מביא -ְְִִִִֵֵַָָֹ

ְִזבחֹו.
.Êלג עׂשר ׁשנים הּוא עםההין, הּלג ׁשעּור הֹודענּו ּוכבר ; ְְְִִִֵַַַָָָֹֹ

העמר, הּוא - והעּׂשרֹון עירּובין. ּבהלכֹות אחרֹות ְְְֲִִִִֵֵֶָָָֹמּדֹות
ׁשעּור ּבענין[להפרשת]ׁשהּוא ׁשעּורֹו ּבארנּו ּוכבר חּלה; ְְְְִִִֵֶַַַָָ

ַָחּלה.
.Áּבין יחיד מנחת ּבין הּמנחֹות, אֹו הּנסכים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּכׁשּמֹודדין

א מֹודדין אין - צּבּור עׂשרֹונֹותמנחת ׁשלׁשה ׁשל ּבמּדה ֹותּה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
אחד ּבעּׂשרֹון הּכל מֹודד אּלא לאיל, ׁשנים ׁשל אֹו ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלּפר,

ּבּמקּדׁש ּבמּדתֹוׁשהיה אֹותֹו מֹודדין - נסכים ׁשל הּׁשמן וכן ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּכמנין ׁשּבּמקּדׁש. ּבּלג - הּיחיד מנחֹות ׁשל וׁשמן ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּבּמקּדׁש,

הּלּגין. ּכמנין ְְְִִֶַַָֻהעׂשרֹונֹות,
.Ëהּמּדֹות מהכלי]ּברּוצי הנשפך העודף חל,[- - סלת ׁשל ִֵֵֶֶַֹֹ

ּגב קדׁש,[כלי]ׁשאין - והּיין הּׁשמן ּוברּוצי קדׁש; העּׂשרֹון ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
נמׁשחּו הּלח ּוכלי הּכלי, ּגּבי על יֹורד ׁשהּוא [והתקדשו]לפי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַ

אף הּברּוצין, יתקּדׁשּו ולּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומּבחּוץ ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָמּבפנים
ּכדי ּבלבד? ּׁשּבּכלי למה אּלא הּמֹודד ּכּונת ׁשאין ּפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָעל

לחל'. ׁשרת מּכלי 'מֹוציאין יאמרּו: ְְְִִִֵֵֶָֹֹֹׁשּלא
.Èיקרבּו אחר, זבח ׁשם יׁש אם ּבּברּוצין? עֹוׂשין היּו ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמה

ּבלינה יּפסלּו לא, ואם לאועּמֹו; ואם אחר]. זבח ,[=כשאין ְְְְִִִִִָָָֹ
הּמזּבח ּבהן נדבה]מקּיצין קרבנות כשאין אותן מקריבין -]. ְְְִִֵֶַַַָ

.‡Èּבהם לֹוקחין וקונים]ּכיצד? - אותם מוכרים -]- עֹולֹות ְִֵֶַָ
לּכהנים. והעֹורֹות לּׁשם, ְֲִֵַַַָָָֹהּבׂשר

.·Èנסכים ׁשל הּׁשמן עם -]הּסלת כשאינם מעּכבין[- אינן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
את[ניסוך]את מעּכבין הּנסכים ולא מעּכבן. הּיין ולא הּיין, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹ

עׂשרה אחר ּונסכיו הּיֹום קרּבנֹו אדם מביא אּלא ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּזבח,
הּנסכים קדׁשּו ׁשּלא והּוא צּבּור; ואחד יחיד אחד ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹימים,
יּפסלּו לנּו, אם - ׁשרת לכלי נתנן אם אבל ׁשרת; ְְְְֲִִִִִִִֵֵָָָָָָָּבכלי

ְִָּבלינה.
.‚Èהחּלין מן אּלא נסכים מביאין לאאין יביאם לא - ְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹֹֻ

ּתֹודה, ואפּלּו הּבּכּורים. מן ולא ׁשני, מּמעׂשר ולא ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָֹֹמּתרּומה,
החּלין. מן אּלא נסכיה יביאּו לא הּמעׂשר, מן לחמּה ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשּמביא

.„Èיחזקאל ּבספר האמּורין הּנסכים ׁשעּורי אֹותןּכל ּומנין , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
מּלּואים ּכּלם - ׁשם הּכתּובים העבֹודה וסדרי [-הּקרּבנֹות, ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֻ

המקדש] לחנוכת הּנביאמיוחד אּלא לדֹורֹות; נֹוהגין ואין ְְֲִִֵֵֶַָָהן,
הּמזּבח חנּכת עם הּמּלּואין מקריבין יהיּו ּכיצד ּופרׁש ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָֻצּוה

ׁשליׁשי. ּבית ּכׁשּיּבנה הּמׁשיח הּמל ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבימי
.ÂËׁשה הּמזּבחּוכׁשם ּבחנּכת הּנׂשיאים ׁשאיןקריבּו ּדברים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻ

חנּכתֹו מקריב הּנׂשיא ּכ - ּבׁשּבת והקריבּו לדֹורֹות, ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֻּכמֹותן
ׁשם. מפרׁש ּכאׁשר לעתיד, ְְֲִֶֶַַָָָָֹּבׁשּבת

.ÊËמהּׁשבי הּבאים עזרא ּבימי ׁשהקריבּו קרּבנֹות -וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּנֹוהגין ּדברים אבל לדֹורֹות. נֹוהגין ואינן היּו, ְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָמּלּואים
מׁשה מּפי ׁשהעּתיקּו ּכמֹו ׁשּפרׁשנּו, תֹורה ּדברי הן - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹלדֹורֹות

לגרע. ואין עליהן להֹוסיף אין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַֹרּבנּו,

ג ¤¤ּפרק

עֹולה‡. להביא ׁשרצּו מביאין,ׁשנים - ּבׁשּתפּות ׁשלמים אֹו ְְְְְִִִִִֶַָָָָָֻ
ּבׁשּתפּות. יבֹוא עֹוף ואפּלּו ּבנדבה; ּבין ּבנדר ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֻּבין

עבדים·. אֹו נׁשים ואחד אנׁשים ּכלואחד מביאין ְְְֲֲִִִִִֶֶָָָָָָ
עֹולֹות אּלא מהן מקּבלין אין - הּגֹויים אבל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהּקרּבנֹות;
לחם את תקריבּו לא נכר ּבן "ּומּיד ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּבלבד,
ּפי על אף הּגֹוי, מן מקּבלין העֹוף עֹולת אפּלּו ְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָֹאלהיכם";

זרה. עבֹודה עֹובד ולאׁשהּוא ׁשלמים מהן מקּבלין אין אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
ואׁשמֹות חּטאֹות ולא ּבנדרמנחֹות ּבאֹות ׁשאינן עֹולֹות וכן ; ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

יֹולדת עֹולת ּכגֹון הּגֹויים, מן אֹותן מקּבלין אין - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּונדבה
מּׁשּום ולא נדר מּׁשּום לא ּבאֹות ׁשאינן מעֹולֹות ּבּה, ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹוכּיֹוצא

ְָָנדבה.
לּבֹו‚. ׁשהּגֹוי עֹולֹות, אֹותן מקריבין - ׁשלמים ׁשהביא ְְִִִִִֵֶֶַַָָּגֹוי

ּבהן ׁשּיתּכּפר מנת על ליׂשראל ּונתנן ׁשלמים נדר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָלּׁשמים.
אם וכן יׂשראל; ּכׁשלמי הּיׂשראלים אֹותן אֹוכלין - ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָליׂשראל

אֹוכלן ּכהן לּכהן, .נתנן ְְֵֵַָָָֹֹ
ּבפרהסיא„. ׁשּבת מחּלל אֹו זרה עבֹודה עֹובד ׁשהּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיׂשראל

אֹותּה ׁשּמקּבלין עֹולה אפּלּו ּכלל. קרּבן מּמּנּו מקּבלין אין -ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ׁשּנאמר: הּזה, המׁשּמד מן אֹותּה מקּבלין אין - הּגֹוי ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻמן

הּׁשמּועה מּפי - מּכם" יקריב ּכי רבינו]"אדם ממשה [מסורת ְְִִִִִֶַַָָָ
אם אבל המׁשּמד. את להֹוציא ּכּלכם, ולא "מּכם", ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָֹֻֻלמדּו:
ּכדי הּקרּבנֹות, ּכל מּמּנּו מקּבלין - עברֹות לׁשאר מׁשּמד ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻהיה
וידּוע מפרסם והּוא לעברה, מׁשּמד היה ּבתׁשּובה. ְְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻׁשּיחזר
מקּבלין אין - לתאבֹון ּבין להכעיס ּבין ּבּה, והרּגל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָֻלעׂשֹותּה,
לאכל רגיל ׁשהיה ּכגֹון ּכיצד? עברה. לאֹותּה קרּבן ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹמּמּנּו

לתאבֹון ּבין להכעיס ּבין חלב[לתאבה]חלב, ואכל וׁשגג , ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
מּמּנּו. אֹותּה מקּבלין אין - חּטאת ְְְִִִֵֵֶַַָָוהביא

נסכים‰. עּמהן מביאין אין - הּגֹויים "ּכלעֹולֹות ׁשּנאמר: , ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
צּבּור, מּׁשל קרבין נסּכיהן אבל ּככה"; יעׂשה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאזרח
טעּונֹות ואינן ּכמסּפרם". לאחד, ּתעׂשּו "ּככה ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנאמר:

ידים]סמיכה ּבאנׁשים[סמיכת ּביׂשראל, אּלא סמיכה ׁשאין - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּבנׁשים. ְִָֹלא

.Âנדבה ּבין חֹובה ּבין הּיחיד, ׁשּיקריב ּבהמה קרּבנֹות -ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
והּפסח, והּמעׂשר הּבכֹור מן חּוץ חּיין, ּכׁשהן עליהן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַסֹומ
למדּו הּׁשמּועה מּפי - קרּבנֹו" ראׁש על ידֹו וסמ" ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:

ּומעׂשר. ּובכֹור מּפסח חּוץ ּבמׁשמע, קרּבן ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָׁשּכל
.Êסמיכה טעּון אינֹו לתבֹותהעֹוף ׁשּיּפלּו ׁשּדינן הּמעֹות וכל . ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

עֹולֹות יביאּו ׁשּכּלן ׁשקלים ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשּכבר נדבה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשל
מביא ואינֹו עֹולה, אֹותּה על סֹומ הּמעֹות אֹותן ּבעל אין -ְִֵֵֵֵַַַַָָָָ
ּכהן, היה ואם צּבּור; מּׁשל נסכיה אּלא נסכים, ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹעליה

מׁשמר.[הקרבתה]עבֹודתּה אנׁשי ׁשל ועֹורּה ְְְֲִֵֶַָָָָ
.Áואּׁשה ועבד, וקטן, ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ סֹומכין, ,הּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

אּלא סמיכה ׁשאין ,סֹומ הּׁשליח ואין ונכרי. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוסֹומה,
יד ולא אׁשּתֹו, יד לא - ידֹו" וסמ" ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָֹֹּבּבעלים,

עבּדֹו. יד ולא ְְְַַֹׁשלּוחֹו,
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.Ëאחר זה עליו סֹומכין ּכּלן - אחד זבח ׁשהביאּו ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻחמּׁשה
עֹולה קרּבנֹו והּניח ׁשּמת מי אחת. ּבבת ּכּלן ׁשּיסמכּו לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻזה,

מביאֹו יֹורׁשֹו הרי - ׁשלמים נסכיו.אֹו ּומביא עליו וסֹומ , ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָ
.Èעל סמיכֹות: ׁשּתי אּלא הּצּבּור, ּבקרּבנֹות סמיכה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָאין

הּמׁשּתּלח העלם[לעזזאל]ׂשעיר ּפר ועל הציבור, שחטאו -] ְְְִִֵֵֶַַַַַָ
בטעות] הדין בית הוראת פי סֹומכיןעל הּסנהדרין מן ְְְְִִִֶַַָֹׁשלׁשה

אּלא ּבּצּבּור ׁשאין רּבנּו, מׁשה מּפי הלכה זה ודבר ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹעליו;
סמיכֹות. ְְִֵׁשּתי

.‡Èוסֹומ חֹוזר לעזרה, חּוץ סמ ּבעזרה. אּלא סֹומכין ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָאין
והכניסּבפנים ּבחּוץ עֹומד הּקרּבן ּבעל היה ואם לפנים. ידֹו ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָ

סֹומ אין ּכחֹו. ּבכל ׁשּיסמ והּוא ּכׁשרה; סמיכתֹו - ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹוסמ
סמ הּטמא, סמ ואם טהֹור, .[וכשר]אּלא ְִֵֶַַַָָָָָ

.·Èׁשֹוחטין ׁשּסֹומכין, ׁשחיטה.ּובּמקֹום לסמיכה ותכף ; ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשהה אֹו אחר ּבמקֹום ׁשחט ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָואם

היא מצוה ׁשירי הכפרה]והּסמיכה, עיקר אינה אם[- לפיכ ; ְְְְְִִִִִֵַָָָָ
עליו מעלין כן ּפי על ואף מעּכבת; ואינּה ּכּפר, - סמ ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלא

לו] ּכּפר[נחשב לא מובחרת]ּכאּלּו .[בצורה ְִִֵֹ
.‚Èּכחֹו ּבכל לסמ הּסֹומ ראׁשוצרי על ידיו ּבׁשּתי ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹֹ

ולא הּצּואר, על לא - העֹולה" ראׁש "על ׁשּנאמר: ְְֱֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹהּבהמה,
הּבהמה. ּובין ידיו ּבין חֹוצץ ּדבר יהא ולא הּצדדין. ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֹעל

.„Èמעמידֹו - קדׁשים קדׁשי הּקרּבן היה אם ?סֹומ ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָוכיצד
למערב, ּופניו ּבמזרח עֹומד והּסֹומ למערב, ּופניו ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָּבצפֹון
עוֹון חּטאת על ּומתוּדה קרניו, ׁשּתי ּבין ידיו ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּומּניח
עׂשה עוֹון מתוּדה העֹולה ועל אׁשם, עוֹון אׁשם ועל ְְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָחּטאת,

ׁשּנּתק תעׂשה לא סמוך]ועוֹון שנכתב לעׂשה.[- ֲֲֲִֵֶֶַַַַֹ
.ÂËּפׁשעּתי עויתי 'חטאתי אֹומר: מתוּדה? ועׂשיתיּכיצד , ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

הּקרּבן היה ּכּפרתי'. וזֹו ,לפני ּבתׁשּובה וחזרּתי ,וכ ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָָָּכ
ּבמקֹום העזרה, מן ׁשּירצה מקֹום ּבכל סֹומ - ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָׁשלמים
אֹומר אבל הּׁשלמים, על מתוּדה ׁשאינֹו לי ויראה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשחיטה.

ׁשבח. ְִֵֶַּדברי

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"א חמישי יום

ד ¤¤ּפרק

ּבּיֹום‡. אּלא אֹותן מקריבין אין הּקרּבנֹות ׁשּנאמר:ּכל , ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבּלילה. ולא "ּבּיֹום" - להקריב" יׂשראל ּבני את צּותֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ"ּביֹום
ּביֹום אּלא ּדמם זֹורקין ואין זבחים ׁשֹוחטין אין ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָלפיכ
הּזביחה ּביֹום זבחֹו", את הקריבֹו "ּביֹום ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָהּׁשחיטה,

הּדם. נפסל החּמה, ׁשּׁשקעה וכיון ההקרבה; ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּתהיה
ּכל·. הּמזּבח על אֹותֹו מעלין ּבּיֹום, מּתיריו ׁשּקרבּו ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹּכל

אמּוריהםהּלילה מקטירין - ּבּיֹום ּדמם ׁשּזרק זבחים ּכיצד? . ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
אברי[אבריהם] וכן הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה עד ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָּבּלילה

הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבּלילה אֹותן מקטירין - ְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָהעֹולֹות
מקטירין ׁשאין חכמים אמרּו הּפׁשיעה, מן להרחיק ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָּוכדי

הּלילה. חצֹות עד אּלא העֹולה ואברי ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהאמּורין
אין‚. ּבּלילה, ואברים אמּורין להקטיר ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻאף

לדעת אֹותן הּכל[במכוון]מאחרין להקטיר מׁשּתּדלין אּלא , ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָֹ

ואברים אמּורין הקטר ׁשהרי ּבׁשעתּה, מצוה חביבה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבּיֹום;
ּבזמּנן, הּׁשּבת את ּדֹוחין - ּבּלילה ׁשּכׁשרים ּפי על אף -ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשּבת. למֹוצאי אֹותן מאחרין ְְְֲִֵֵַַָָָואין
והּלבֹונה,„. הּקמץ, ּכגֹון - ּבּיֹום אּלא קרב ׁשאינֹו ּדבר ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל

מבֹוא עם להקריבן מּתר - הּנׂשרפֹות ּומנחֹות [-והּקטרת, ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֻ
שקיעת] לפני ּכלמעט והֹולכין מתאּכלין והן ְְְְְִִִֵֶֶַַָהּׁשמׁש;

עֹולה. ּכאברי ְְְֵֵַַָָהּלילה,
ּבּיֹום,‰. אּלא קרבין אין הּזבח, עם הּבאים ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּנסכים

ּולׁשלמיכם" "ּולנסּכיכם, לׁשלמים:ׁשּנאמר: נסכים מּקיׁש - ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
הּבאים הּנסכים אבל ּבּיֹום. נסכים אף ּבּיֹום, ּׁשלמים ְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָמה

- עצמן קרבן]ּבפני בלא ּבּלילה.[- ּוקרבין ּבּלילה מתקּדׁשין ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָ
מקּדיׁשן עצמן, ּבפני הּבאין נסכים לֹו נזּדּמנּו אם ,ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָלפיכ
העֹולה. ּכאברי ּבהן, ּפֹוסלת הּׁשחר ועלֹות ּבּלילה; ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּומקריבן

.Âלסמיכה ּכׁשר הּיֹום ידים]ּכל ולׁשחיטה,[סמיכת , ְְְִִִִֵַָָָָ
בעוף]ולמליקה מיוחדת שחיטה ּולהקטרה[- מנחה], קומץ -], ְְְְִִַָָָ
למזבח]להּגׁשה מנחה ּולהּזיה[- דם], זריקת ולתנּופה[- , ְְְְִַַָָָָָ
ּכׁשר[הנפה] הּלילה וכל הּמּוספין; ּולקרּבן ולקמיצה, ,ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ

ּבּיֹום, ׁשּמצותֹו ּדבר הּכלל: זה ואברים. אמּורין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלהקטיר
ואף הּלילה. ּכל ּכׁשר ּבּלילה, ׁשּמצותֹו ודבר הּיֹום; ּכל ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָּכׁשר

למצוֹות. מקּדימין זריזין כן, ּפי ְְְְִִִִִִֵַַעל
.Êּבסּכין אּלא לכּתחּלה אֹותם ׁשֹוחטין אין - הּזבחים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּכל

החּלין ּבֹו ׁשּׁשֹוחטין ּבדבר ׁשחט ואם ׁשרת; אפּלּומּכלי , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ּכׁשרים.[צלע]ּבקרּומית - קנה ׁשל ְְִִִֵֶֶָ

.Áלא הּזיה, מּכדי ּפחֹות מּדמם ׁשּקּבל הּזבחים ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוכל
הּדם ּכל לקּבל להתּכּון וצרי הּדם; הּואנתקּדׁש ּכיצד . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

אֹוחז וושט]הּסימניןעֹוׂשה? הּסימנין[קנה ּומֹוציא ּבידֹו, ְִִִִִֵֶַַָָָ
הּמזרק לתֹו ׁשנים,[כלי]והּורידין רב אֹו ׁשנים וׁשֹוחט , ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָֹ

ּכדי למעלה, הּסּכין ּומגּביּה ּבּכלי. ּכּלֹו הּדם ׁשּיתקּבל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֻּכדי
ׁשּבסּכין, ודם הּצּואר; מן אּלא מעליה הּדם ירד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא

הּמזרק. ּבׂשפת ְְְְִִַַַָמקּנחֹו
.Ëונפחתּו הּדם, מקּבל היה ּכּכלי. הּוא הרי הּכלי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָאויר

לאויר[תחתית]ׁשּולי[נשברו] הּדם ׁשּיּגיע קדם הּמזרק ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
לא - הּנפחת הּמזרק לאויר הּדם הּגיע ּכ ואחר ְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַָָָָָֹהּמזרק,

ּכמּנח. אינֹו לנּוח סֹופֹו ׁשאין ׁשהאויר הּדם; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻנתקּדׁש
.Èהּזבח לׁשם מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה העֹובד צרי הּזבחים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכל

ּבעליו זביחהּולׁשם ּבׁשעת הּדם,[שחיטה]- קּבלת ּובׁשעת , ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: הּמזּבח, על זריקתֹו ּובׁשעת הּדם, הֹולכת ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָּובׁשעת
ׁשאר עם הזביחה ׁשּתהיה - ׁשלמיו" ּתֹודת זבח ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ"ּובׂשר
ואם הּקרּבנֹות. ׁשאר וכן ׁשלמיו; לׁשם הארּבע, ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָהעבֹודֹות
ּבעֹולה ּכלל חׁשב ולא סתם, עבֹודֹות ׁשאר ועבד ְְְְְְֲַַַָָָָָָָֹׁשחט

ּכׁשרים. הן הרי - ְְֲִִִֵֵֵָּובׁשלמים
.‡Èלׁשם העֹולה, ׁשחיטת ּבׁשעת מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָוצרי

ּברּו לה' וׁשהּזבח הּזֹובח, ּולׁשם הּזבח, לׁשם דברים: ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּׁשה
לאּׁשים וׁשּיקטירֹו לאכילה]הּוא, ולא להקרבה -], ְְִִִֶַָ

ּבלבד לריח שאזוׁשהקטרתֹו – אח"כ ויקריבם יצלה שלא -] ְְְְִֵֶַַַָָ
ריח] בהם הּוא;אין ּברּו הּקדֹוׁש לפני רּוח נחת זה וׁשריח ,ְְִֵֵֶֶַַַַַָָ

חּטאת והּׁשֹוחט ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשר, - סתם ׁשחט ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָואם
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.Ëאחר זה עליו סֹומכין ּכּלן - אחד זבח ׁשהביאּו ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻחמּׁשה
עֹולה קרּבנֹו והּניח ׁשּמת מי אחת. ּבבת ּכּלן ׁשּיסמכּו לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻזה,

מביאֹו יֹורׁשֹו הרי - ׁשלמים נסכיו.אֹו ּומביא עליו וסֹומ , ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָ
.Èעל סמיכֹות: ׁשּתי אּלא הּצּבּור, ּבקרּבנֹות סמיכה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָאין

הּמׁשּתּלח העלם[לעזזאל]ׂשעיר ּפר ועל הציבור, שחטאו -] ְְְִִֵֵֶַַַַַָ
בטעות] הדין בית הוראת פי סֹומכיןעל הּסנהדרין מן ְְְְִִִֶַַָֹׁשלׁשה

אּלא ּבּצּבּור ׁשאין רּבנּו, מׁשה מּפי הלכה זה ודבר ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹעליו;
סמיכֹות. ְְִֵׁשּתי

.‡Èוסֹומ חֹוזר לעזרה, חּוץ סמ ּבעזרה. אּלא סֹומכין ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָאין
והכניסּבפנים ּבחּוץ עֹומד הּקרּבן ּבעל היה ואם לפנים. ידֹו ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָ

סֹומ אין ּכחֹו. ּבכל ׁשּיסמ והּוא ּכׁשרה; סמיכתֹו - ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹוסמ
סמ הּטמא, סמ ואם טהֹור, .[וכשר]אּלא ְִֵֶַַַָָָָָ

.·Èׁשֹוחטין ׁשּסֹומכין, ׁשחיטה.ּובּמקֹום לסמיכה ותכף ; ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשהה אֹו אחר ּבמקֹום ׁשחט ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָואם

היא מצוה ׁשירי הכפרה]והּסמיכה, עיקר אינה אם[- לפיכ ; ְְְְְִִִִִֵַָָָָ
עליו מעלין כן ּפי על ואף מעּכבת; ואינּה ּכּפר, - סמ ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלא

לו] ּכּפר[נחשב לא מובחרת]ּכאּלּו .[בצורה ְִִֵֹ
.‚Èּכחֹו ּבכל לסמ הּסֹומ ראׁשוצרי על ידיו ּבׁשּתי ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹֹ

ולא הּצּואר, על לא - העֹולה" ראׁש "על ׁשּנאמר: ְְֱֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹהּבהמה,
הּבהמה. ּובין ידיו ּבין חֹוצץ ּדבר יהא ולא הּצדדין. ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֹעל

.„Èמעמידֹו - קדׁשים קדׁשי הּקרּבן היה אם ?סֹומ ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָוכיצד
למערב, ּופניו ּבמזרח עֹומד והּסֹומ למערב, ּופניו ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָּבצפֹון
עוֹון חּטאת על ּומתוּדה קרניו, ׁשּתי ּבין ידיו ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּומּניח
עׂשה עוֹון מתוּדה העֹולה ועל אׁשם, עוֹון אׁשם ועל ְְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָחּטאת,

ׁשּנּתק תעׂשה לא סמוך]ועוֹון שנכתב לעׂשה.[- ֲֲֲִֵֶֶַַַַֹ
.ÂËּפׁשעּתי עויתי 'חטאתי אֹומר: מתוּדה? ועׂשיתיּכיצד , ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

הּקרּבן היה ּכּפרתי'. וזֹו ,לפני ּבתׁשּובה וחזרּתי ,וכ ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָָָּכ
ּבמקֹום העזרה, מן ׁשּירצה מקֹום ּבכל סֹומ - ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָׁשלמים
אֹומר אבל הּׁשלמים, על מתוּדה ׁשאינֹו לי ויראה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשחיטה.

ׁשבח. ְִֵֶַּדברי

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"א חמישי יום

ד ¤¤ּפרק

ּבּיֹום‡. אּלא אֹותן מקריבין אין הּקרּבנֹות ׁשּנאמר:ּכל , ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבּלילה. ולא "ּבּיֹום" - להקריב" יׂשראל ּבני את צּותֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ"ּביֹום
ּביֹום אּלא ּדמם זֹורקין ואין זבחים ׁשֹוחטין אין ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָלפיכ
הּזביחה ּביֹום זבחֹו", את הקריבֹו "ּביֹום ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָהּׁשחיטה,

הּדם. נפסל החּמה, ׁשּׁשקעה וכיון ההקרבה; ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּתהיה
ּכל·. הּמזּבח על אֹותֹו מעלין ּבּיֹום, מּתיריו ׁשּקרבּו ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹּכל

אמּוריהםהּלילה מקטירין - ּבּיֹום ּדמם ׁשּזרק זבחים ּכיצד? . ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
אברי[אבריהם] וכן הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה עד ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָּבּלילה

הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבּלילה אֹותן מקטירין - ְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָהעֹולֹות
מקטירין ׁשאין חכמים אמרּו הּפׁשיעה, מן להרחיק ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָּוכדי

הּלילה. חצֹות עד אּלא העֹולה ואברי ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהאמּורין
אין‚. ּבּלילה, ואברים אמּורין להקטיר ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻאף

לדעת אֹותן הּכל[במכוון]מאחרין להקטיר מׁשּתּדלין אּלא , ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָֹ

ואברים אמּורין הקטר ׁשהרי ּבׁשעתּה, מצוה חביבה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבּיֹום;
ּבזמּנן, הּׁשּבת את ּדֹוחין - ּבּלילה ׁשּכׁשרים ּפי על אף -ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשּבת. למֹוצאי אֹותן מאחרין ְְְֲִֵֵַַָָָואין
והּלבֹונה,„. הּקמץ, ּכגֹון - ּבּיֹום אּלא קרב ׁשאינֹו ּדבר ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל

מבֹוא עם להקריבן מּתר - הּנׂשרפֹות ּומנחֹות [-והּקטרת, ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֻ
שקיעת] לפני ּכלמעט והֹולכין מתאּכלין והן ְְְְְִִִֵֶֶַַָהּׁשמׁש;

עֹולה. ּכאברי ְְְֵֵַַָָהּלילה,
ּבּיֹום,‰. אּלא קרבין אין הּזבח, עם הּבאים ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּנסכים

ּולׁשלמיכם" "ּולנסּכיכם, לׁשלמים:ׁשּנאמר: נסכים מּקיׁש - ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
הּבאים הּנסכים אבל ּבּיֹום. נסכים אף ּבּיֹום, ּׁשלמים ְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָמה

- עצמן קרבן]ּבפני בלא ּבּלילה.[- ּוקרבין ּבּלילה מתקּדׁשין ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָ
מקּדיׁשן עצמן, ּבפני הּבאין נסכים לֹו נזּדּמנּו אם ,ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָלפיכ
העֹולה. ּכאברי ּבהן, ּפֹוסלת הּׁשחר ועלֹות ּבּלילה; ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּומקריבן

.Âלסמיכה ּכׁשר הּיֹום ידים]ּכל ולׁשחיטה,[סמיכת , ְְְִִִִֵַָָָָ
בעוף]ולמליקה מיוחדת שחיטה ּולהקטרה[- מנחה], קומץ -], ְְְְִִַָָָ
למזבח]להּגׁשה מנחה ּולהּזיה[- דם], זריקת ולתנּופה[- , ְְְְִַַָָָָָ
ּכׁשר[הנפה] הּלילה וכל הּמּוספין; ּולקרּבן ולקמיצה, ,ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ

ּבּיֹום, ׁשּמצותֹו ּדבר הּכלל: זה ואברים. אמּורין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלהקטיר
ואף הּלילה. ּכל ּכׁשר ּבּלילה, ׁשּמצותֹו ודבר הּיֹום; ּכל ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָּכׁשר

למצוֹות. מקּדימין זריזין כן, ּפי ְְְְִִִִִִֵַַעל
.Êּבסּכין אּלא לכּתחּלה אֹותם ׁשֹוחטין אין - הּזבחים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּכל

החּלין ּבֹו ׁשּׁשֹוחטין ּבדבר ׁשחט ואם ׁשרת; אפּלּומּכלי , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ּכׁשרים.[צלע]ּבקרּומית - קנה ׁשל ְְִִִֵֶֶָ

.Áלא הּזיה, מּכדי ּפחֹות מּדמם ׁשּקּבל הּזבחים ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוכל
הּדם ּכל לקּבל להתּכּון וצרי הּדם; הּואנתקּדׁש ּכיצד . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

אֹוחז וושט]הּסימניןעֹוׂשה? הּסימנין[קנה ּומֹוציא ּבידֹו, ְִִִִִֵֶַַָָָ
הּמזרק לתֹו ׁשנים,[כלי]והּורידין רב אֹו ׁשנים וׁשֹוחט , ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָֹ

ּכדי למעלה, הּסּכין ּומגּביּה ּבּכלי. ּכּלֹו הּדם ׁשּיתקּבל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֻּכדי
ׁשּבסּכין, ודם הּצּואר; מן אּלא מעליה הּדם ירד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא

הּמזרק. ּבׂשפת ְְְְִִַַַָמקּנחֹו
.Ëונפחתּו הּדם, מקּבל היה ּכּכלי. הּוא הרי הּכלי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָאויר

לאויר[תחתית]ׁשּולי[נשברו] הּדם ׁשּיּגיע קדם הּמזרק ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
לא - הּנפחת הּמזרק לאויר הּדם הּגיע ּכ ואחר ְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַָָָָָֹהּמזרק,

ּכמּנח. אינֹו לנּוח סֹופֹו ׁשאין ׁשהאויר הּדם; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻנתקּדׁש
.Èהּזבח לׁשם מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה העֹובד צרי הּזבחים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכל

ּבעליו זביחהּולׁשם ּבׁשעת הּדם,[שחיטה]- קּבלת ּובׁשעת , ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: הּמזּבח, על זריקתֹו ּובׁשעת הּדם, הֹולכת ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָּובׁשעת
ׁשאר עם הזביחה ׁשּתהיה - ׁשלמיו" ּתֹודת זבח ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ"ּובׂשר
ואם הּקרּבנֹות. ׁשאר וכן ׁשלמיו; לׁשם הארּבע, ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָהעבֹודֹות
ּבעֹולה ּכלל חׁשב ולא סתם, עבֹודֹות ׁשאר ועבד ְְְְְְֲַַַָָָָָָָֹׁשחט

ּכׁשרים. הן הרי - ְְֲִִִֵֵֵָּובׁשלמים
.‡Èלׁשם העֹולה, ׁשחיטת ּבׁשעת מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָוצרי

ּברּו לה' וׁשהּזבח הּזֹובח, ּולׁשם הּזבח, לׁשם דברים: ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּׁשה
לאּׁשים וׁשּיקטירֹו לאכילה]הּוא, ולא להקרבה -], ְְִִִֶַָ

ּבלבד לריח שאזוׁשהקטרתֹו – אח"כ ויקריבם יצלה שלא -] ְְְְִֵֶַַַָָ
ריח] בהם הּוא;אין ּברּו הּקדֹוׁש לפני רּוח נחת זה וׁשריח ,ְְִֵֵֶֶַַַַַָָ

חּטאת והּׁשֹוחט ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשר, - סתם ׁשחט ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָואם
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ׁשּבאּו החטא אֹותֹו לׁשם מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה צרי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואׁשם,
ָָעליו.

ה ¤¤ּפרק

ּבארנּו‡. ּומּקּבלהּכבר ּבזרים, ּכׁשרה הּקדׁשים ׁשּׁשחיטת ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּביד ׁשרת ּבכלי ּדמן קּבּול הּזבחים, וכל ּכהּנה; מצות ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻואיל
ׁשוה אינֹו - ּדמן קּבּול ּומקֹום ׁשחיטתן מקֹום אבל ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָֹּכהן.

ְָֻּבכּלן.
מקּבלים·. ואין אֹותן ׁשֹוחטין אין - קדׁשים קדׁשי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָּכיצד?

הּמזּבח ּבצפֹון אּלא ּדמן ּגבּולֹותיואת ׁשּבארנּו הּמקֹום ּבכל , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
וקּבּו ׁשחיטתן - קּלים וקדׁשים זה; ספר ּבכלּבתחּלת ּדמן ל ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

העזרה. מן ֲִָָָָמקֹום
ּבּצפֹון?‚. אּלא קדׁשים קדׁשי ׁשֹוחטין ׁשאין ׁשהריּומּנין ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

צפנה", הּמזּבח יר על אֹותֹו "וׁשחט ּבעֹולה: ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנאמר
ּתּׁשחט העֹולה ּתּׁשחט אׁשר "ּבמקֹום אֹומר: הּוא ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּובחּטאת
ּכ קדׁשים', 'קדׁש נקראת ׁשהחּטאת ּוכׁשם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהחּטאת";
"ּבמקֹום אֹומר: הּוא ּובאׁשם קדׁשים. קדׁש נקראת ְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹהעֹולה
צּבּור וׁשלמי האׁשם". את יׁשחטּו העלה את יׁשחטּו ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאׁשר
אחד עּזים ׂשעיר "ועׂשיתם ׁשּנאמר: לחּטאת, ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֻהּקׁשּו
הם ּולפיכ ׁשלמים"; לזבח ׁשנה ּבני כבׂשים ּוׁשני ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָלחּטאת,
ּומקֹום ׁשחיטתּה. ּבמקֹום ונׁשחטין ּכחּטאת, קדׁשים ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָקדׁשי

הּקּבלה מקֹום הּוא הדם]ׁשחיטה .[של ְְִַַָָָ
אחֹורי„. אפּלּו העזרה, ּבכל קּלים קדׁשים ׁשּׁשֹוחטין ְֲֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָּומּנין

מֹועד" אהל ּפתח "ּוׁשחטֹו ּבׁשלמים: נאמר ׁשהרי ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹההיכל?
הרּוחֹות ּכל להכׁשיר רּוח.[צדדים]- להם יחד לא ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

- ּבהיכל ׁשחטם ואם קּלים. קדׁשים לׁשאר הּדין ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָוהּוא
ׁשאין ּפסּולין, - היכל ׁשל ּבגּגֹו ׁשחטן אם אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכׁשרים;

העזרה. ּבקרקע אּלא ּכלל, לׁשחיטה ראּויין ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָהּגּגֹות
ּפסּולין‰. - ההיכל ּדלתֹות ׁשּיּפתחּו קדם ׁשּׁשחטן ,ׁשלמים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

היּו אפּלּו ׁשּפתּוח. ּבזמן - מֹועד" אהל "ּפתח ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
מּוגפֹות הּפרכת[סגורות]ּדלתֹותיו אבל ּכנעּול; זה הרי , ְְֲֲֵֶֶַַָָָָָֹ

ּפֹוסלת. אינּה ֵֶֶֶָָָׁשעליו
.Â- צּבּור ׁשל ּבין יחיד ׁשל ּבין והּׁשלמים, והאׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹולה

לעֹולם ׁשוה הּמזּבח ּגּבי על ׁשלׁשּתן ּדם הּואזריקת וכיצד . ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ
ׁשּתי ּבּמזרק מּמּנּו זֹורק ּבּמזרק, הּדם הּכהן ּכׁשּלֹוקח ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹעֹוׂשה?
הּמזּבח מחצי - ּבאלכסֹון הּמזּבח זוּיֹות ׁשּתי על ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָזריקֹות
ּדרֹומית. מערבית קרן ועל צפֹונית מזרחית קרן על ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּולמּטה,
על מּקיף הּדם ׁשּיהיה הּקרן, על הּדם ּכׁשּיזרק ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּומתּכּון

ּגם ּכמין ך]הּזוּיֹות - כמו יוונית ׁשל[אות הּדם ׁשּיּמצא ּכדי , ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מּתנֹות ׁשּנאמר[זריקות]ׁשּתי לפי הּמזּבח, ּכתלי ארּבעה על ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּובׁשלמים הּדם,ּבעֹולה ּוׁשירי לאׁשם. הּדין והּוא "סביב"; ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָ
הּדרֹומי. היסֹוד ּגג על ְְְִִִַַַַָנׁשּפכים

.Êהּנאכלֹות ארּבעהחּטאֹות על מּתנֹות ארּבע טעּון ּדמן - ְְֱֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר לפי ּולמעלה, מזּבח מחצי החיצֹון הּמזּבח ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָקרנֹות
הּכהן ּכׁשּלֹוקח עֹוׂשה? הּוא וכיצד הּמזּבח". קרנת "על ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹּבּה:
הימנית אצּבעֹו וטֹובל הּמזּבח; אצל מֹוליכֹו ּבּמזרק, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּדם

ל הּגדֹולה[א]הּסמּוכה ּבאצּבעֹו וסֹומ ּבּדם, אמה]ּגּודל -] ְְְְְֵֶַַַַָָָָָ

ּומחּטא מּכאן, ּובּגּודל ׁשל[זורק]מּכאן חּדּה ּכנגד ויֹורד ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
ּבכל עֹוׂשה הּוא וכן ׁשּבאצּבעֹו. הּדם ּכל ׁשּיכלה עד ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָקרן,
מּכאן אֹו מּכאן אחת ּבאּמה לּקרן, סמּו נתן ואם וקרן. ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָקרן

ּכּפר. -ִֵ
.Áהּנתינה ּוכׁשּגֹומר וקרן; קרן ּכל על אצּבעֹו לטּבל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹוצרי

ּפעם טֹובל ּכ ואחר הּמזרק, ּבׂשפת אצּבעֹו מקּנח הּקרן, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָעל
קרן על מהן לּתן ּפסּולין ׁשּבאצּבע, הּדם ׁשּׁשירי - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשנּיה

.אחרת ֶֶַ
.Ëאּלא ּבאצּבע הּדם הּזית ׁשּטעּון קרּבן הּקרּבנֹות ּבכל ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָאין

ּבלבד אצּבעֹוהחּטאת את הּכהן "וטבל ּבּה: ׁשּנאמר , ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ׁשּיסּפג לא טבילה, ּכדי ּדם ׁשם ׁשּיהיה וצרי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבּדם";

ּבּדם.[שינגב] ְֶַָָאצּבעֹו
.Èלימינֹו ּופֹונה ּבּכבׁש, עֹולה מתחיל? הּוא ּומהּלּומּנין , ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַ

הּסֹובב המזבח]על גובה באמצע בערך ּדרֹומית[- ּבקרן ונֹותן , ְְְִֵֵֶֶַַ
לּה, סמּוכה ׁשהיא הּׁשנּיה ּבּקרן ּכ ואחר ּתחּלה, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָמזרחית
הּסמּוכה ׁשליׁשית ּבקרן ּכ ואחר צפֹונית, מזרחית ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשהיא
רביעית ּבקרן ּכ ואחר מערבית, צפֹונית ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָלּה,
הּקרן אֹותּה יסֹוד ועל ּדרֹומית. מערבית ׁשהיא לּה, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָהּסמּוכה
ׁשּנאמר: - הּדם ׁשירי ׁשֹופ הּוא הּמּתנֹות, ּבּה ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהׁשלים
יסֹוד זה העלה", מזּבח יסֹוד אל יׁשּפ הּדם ּכל ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֹ"ואת

ְִּדרֹומי.
.‡Èּומּזין להיכל, לפנים נכנס ּדמן - הּנׂשרפֹות החּטאֹות ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָּכל

ּבּתֹורה מפרׁש ּכאׁשר ׁשם עלמּמּנּו אֹותן ׁשֹופ הּדם ּוׁשירי ; ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּפֹוגע ׁשהּוא החיצֹון, מזּבח ׁשל מערבי ּבֹו[פוגש]יסֹוד ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ

ההיכל. מן ּכׁשּיצא ְְִִֵֵֵֶַָָּתחּלה
.·Èמהן מּזה וכּמה מּדמן, מּזין יֹוםוהיכן ׁשל וׂשעיר ּפר ? ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבין על הּזיֹות ׁשמֹונה טעּון מהן אחד ּכל ּדם - ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּכּפּורים
הארון]הּבּדים מוטות בין ּדם[- ּומערב הּפרכת; על ּוׁשמֹונה , ְְִֵֶֶַַַַַָָֹ

קרנֹות ארּבע על הּזיֹות ארּבע מּׁשניהם ּומּזה והּׂשעיר, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָהּפר
מזּבח ׁשל אמצעֹו על הּזיֹות וׁשבע ׁשּבהיכל, הּזהב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָמזּבח
לא ואם הּכּפּורים. יֹום עבֹודת ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָֹזה,

ּכׁשרֹות. ׁשּבפנים, ּבהּזיֹות ְְִִִֵֵֶַַָּכּון
.‚Èאחד ּכל מּדם זֹורק - הּנׂשרפין ּוׂשעירים הּנׂשרפין ְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָּפרים
קדׁשמהן ּובין הּקדׁש ּבין הּמבּדלת הּפרכת על הּזיֹות ׁשבע ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹ

הּזהב. מזּבח קרנֹות ארּבע על הּזיֹות וארּבע ְְְְְֳִִַַַַַַַַַַָָָָהּקדׁשים,
.„È,נכנס ּכׁשהּוא - הּזהב מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָוכל

קרנֹות על ונֹותן לפניו, והּמזּבח לּמנֹורה הּמזּבח ּבין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָעֹומד
מּבחּוץ הקרן]הּמזּבח של החיצוני מצדה מּקרן[- מתחיל : ְְִִִִֵֶֶַַַַ

ּדרֹומית, למערבית מערבית, לצפֹונית צפֹונית, ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַָָָמזרחית
מזרחית. ְְִִִִָלדרֹומית

.ÂËעל הּבא מׁשיח ּכהן מ:]ּפר באחת כשחטא ּכל[- ִֵַַַַָָָֹ
מּמּנּו ּומּזה ּדמֹו, מקּבל עצמֹו הּמׁשיח הּכהן - ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹהּמצוֹות

ּכׁשר. הדיֹוט, ּכהן והּזה קּבל ואם ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָֹּבפנים;
.ÊËזרה עבֹודה הדיןׂשעירי בית בהוראת הציבור עבדו אם -] ְֲִֵָָָ

ּבּתֹורהבשוגג] ּבהן נתּפרׁש לא - הּנׂשרפין ׂשעירים והם ,ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
חּטאת ׁשהן לפי אּלא נֹותן; הּוא היכן ולא ּדמן, נֹותנין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכיצד
לכל הּקהל חּטאת ׁשהּוא העלם ּפר ּכדין ּדינן - ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּקהל
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את[הדינים] ּולטּמא ולׂשרפה ּדמים למּתן ּבענין, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהאמּור
ֵַהּׂשֹורף.

.ÊÈמּתנה טעּון מהם אחד ּכל ּדם - והּפסח והּמעׂשר ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּבכֹור
ּבׁשפיכה זוּיֹותאחת מּׁשלׁש ׁשּירצה רּוח ּבאיזֹו היסֹוד, ּכנגד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּכמֹו יסֹוד, לּה היה לא ּדרֹומית מזרחית קרן ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּמזּבח;
נאמר ׁשהרי אחת? מּתנה אּלא טעּונין ׁשאינן ּומּנין ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּבארנּו.
הּׁשמּועה מּפי - הּמזּבח" על ּתזרק ּדמם "את ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבּבכֹור:

רבינו] ממשה ּובפסח,[מסורת ּבמעׂשר הּדין ׁשהּוא ְְְֲִֵֶֶַַַָלמדּו,
ּכּבכֹור. אחת מּתנה ּדמם ְֵֶַַַַָָָָׁשּנֹותן

.ÁÈאחר הּמזּבח, ּגּבי על אמּוריהן מקטירין - הּזבחים ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָּכל
ּתחּלהׁשּזֹורק ּדמם אֹותןין מפׁשיטין - הּזבחים וכל . ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָ

אמּוריהן[מעורם] את מֹוציאין ּכ ואחר ואין[אבריהם], , ְְִִֵֵֵֶֶַַָ
- הּנׂשרפֹות מחּטאֹות חּוץ הּדם; ׁשּיּזרק עד אֹותן ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמפׁשיטין
ואת עֹורם "את ׁשּנאמר: ּכלל, אֹותן מפׁשיטין ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשאין
מפׁשיט; ּכ ואחר ּתחּלה, הּדם זֹורק אֹומר: נמצאת ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָּבׂשרם".

ּומקטירן. האמּורין, ּומֹוציא ְְִִִֵֵַַָָוקֹורע
.ËÈלּכהנים הּקדׁשים קדׁשי עֹורֹות צּבּורּכל ּבקרּבנֹות ּבין , ְְְְֲֳִִִֵֵַַָָָָֹ

הקריב"; אׁשר העלה "עֹור ׁשּנאמר: - יחיד ּבקרּבנֹות ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּבין
זכה ׁשּלא עֹולה וכל לּבעלים. קּלים, קדׁשים עֹורֹות ְְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹאבל

ּבבׂשרּה שנפסלה]הּמזּבח ּבעֹורּה,[- הּכהנים זכּו לא , ְְְֲִִִֵַַַָָָָֹֹ
לאיׁש. ׁשעלתה עֹולה איׁש", "עֹולת ְֱִִֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:

.Îאין הפׁשטן, קדם - ּפסּול ּבהן ׁשארע קדׁשים קדׁשי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּכל
לּכהנים וכלעֹורֹותיהן לּכהנים. עֹורֹותיהן הפׁשטן, לאחר ; ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ׁשּבת מערב ּביניהן מׁשמר אנׁשי אֹותן מחּלקין - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעֹורֹות
ׁשּבת לשבוע]לערב אחת -]. ְֶֶַָ

.‡Îהּבית[מקדיש]הּמתּפיׂש לבדק [להוצאותעֹולתֹו ְְִִֶֶַַַַָ
ׁשּיקרבּוהמקדש] ׁשּדינן זכרים ּבהן והיּו נכסיו הּמקּדיׁש וכן ,ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּפרט איׁש", "עלת ׁשּנאמר: לּכהנים, עֹורֹותיהן אין - ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹעֹולֹות
אחד הּבית. לבדק ויּפלּו העֹורֹות יּמכרּו אּלא הקּדׁש. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלעֹולת
לּכהנים; עֹורֹותיהן - עבד אֹו ּגֹוי, אֹו אּׁשה, אֹו איׁש, ֲִִִֵֶֶֶַַָֹעֹולת

ההקּדׁש. להֹוציא אּלא "איׁש", נאמר ְְֱִִֵֶֶֶַַָֹלא

ו ¤¤ּפרק

ּבּתֹורה.‡. הּכתּוב ּכמׁשּפטּה העֹולה לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָמצות
ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט העֹולה? מעׂשה ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָוכיצד
הּמזּבח, ּגּבי על הּנתחים ּכל ּומקטיר ּומנּתח; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָּומפׁשיט,

הּמזּבחה". הּכל את הּכהן "והקטיר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:
הּתיׁשים,·. ׁשּבזקן וׂשער ּכבׂשים, ׁשּבראׁשי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָצמר

ׁשהן ּבזמן - והּטלפים והּקרנים, והּגידים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָוהעצמֹות,
הּכל[לבשר]מחּברין מקטירין ואם- הּכל"; "את ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֻ

והּדם". הּבׂשר עלתי "ועׂשית ׁשּנאמר: יעלּו, לא - ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹּפרׁשּו
ׁשּפקעּו מהאש]וכּלן וכן[הועפו יחזיר; לא הּמזּבח, מעל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻ

יחזיר. לא הּמזּבח, מעל ׁשּפקעה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּגחלת
מּמׁש‚. ּבהן יׁש אם - הּמזּבח מעל ׁשּפקעּו [-אברים ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

לשריפה] יחזיר,חלקים הּלילה, חצֹות אחר ּפקעּו אפּלּו ,ְְֲֲֲִִַַַַַָָ
ּבהן אין ואם הּלילה". ּכל הּמזּבח על מֹוקדּה "על ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
הּבׂשר, נתחר יחזיר. לא חצֹות, קדם ּפקעּו אפּלּו - ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמּמׁש

חצֹות, לאחר יחזיר; - חצֹות קדם ּופקעּו ּכעץ, עליהן ְְְְֲֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹויבׁש
יחזיר. ֲִַֹלא

לּכבׁש„. הּנתחים ּכל מֹוליכין העֹולה, אברי ,ּכׁשּמנּתח ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
לראׁש האברים ּכל מעלין ּכ ואחר ׁשם. אֹותן ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹּומֹולחין
על ּומׁשליכֹו הּמזּבח, ּבראׁש הּנׁשה ּגיד ּומסיר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹהּמזּבח,

ה[אפר]הּדׁשן ּכל וזֹורק הּמזּבח; האׁש,ׁשּבאמצע על אברים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּכל ּכ ּבזריקה, ׁשהּדם ּכׁשם - והּדם" "הּבׂשר ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
האׁש, על אֹותן ועֹור חֹוזר ׁשּזֹורקן, ואחר ּבזריקה. ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהאברים
העלן ּכ ואחר ׁשּצלין ואברים אתם". הּכהן וער" ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּנאמר:

ניחֹוח'. 'ריח מּׁשּום ּבהן אין - ְִִִֵֵֵֶַַַַָלּמזּבח
הרגל,‰. את ׁשֹובר היה לא העֹולה? את מנּתחין ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכיצד

ותֹולה נֹוקבֹו, ברגלה]ּבֹו[הבהמה]אּלא ואם[- ּומפׁשיט; , ְְְְִִֶֶַָ
מּגיע ׁשהּוא עד ּומפׁשיט ּתלּיה. ּבלי מפׁשיטֹו ׁשֹור, ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָהיה
הּכרעים, את וחת לּכהן; ונֹותנֹו הראׁש, את חת ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלחזה,
והֹוציא הּלב את וקרע ההפׁשט. את והׁשלים לאחר; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָונתן
הימנית לרגל עלה לאחר. ּונתנן הּידים את וחת ּדמֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָאת
את קֹורע ּכ ואחר עּמּה. ביצים ּוׁשני לאחר, ּונתנּה חתכּה -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

הּפדר את ונטל הּמעים, ׁשּיּגלּו עד על[חלב]הּבהמה ּונתנֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ּבית על מּלמעלה את[מקום]הראׁש ונטל הּׁשחיטה, ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ

לאחר.[מעיים]הּקרבים ּונתנן ְְְִֵַַַָָָ
.Âּבמים ּומדיחן ירחץהֹול והּכרעים "והּקרב ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּבמזג ולא ּביין, לא - במים]ּבּמים" מעורב ּבׁשאר[יין ולא , ְְְְְִִִֶֶַַָָֹֹֹ
הּכרׂשמׁש מדיחין? ּכּמה ּכׁשרין. הּמימֹות וכל ,[כרס]קין; ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָ

אין הּקרבים, צרּכּה. ּכל מדיחין ּבבית אֹותּה ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָמדיחין
ׁשלחנֹות[מדיחין] על אֹותן ּומדיחין ּפעמים. מּׁשלׁשה ְְְְִִִִַָָָָָֹֻּפחֹות

העּמּודים ׁשּבין ׁשיׁש ההפשטה]ׁשל של -]. ִִֵֶֶַַָ
.Êואצּבע הּכבד, מן הראה את והפריׁש הּסּכין את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנטל

מן] מּמקֹומּה.[בליטה הּכבד את מזיז ולא הּכבד; מן ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהּכבד
וחֹות הימנית, לּדפן ועלה לאחר. ונֹותנֹו החזה, את ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹונֹוקב

הּׁשזרה עם ׁשהּוא[השדרה]ויֹורד עד לּׁשזרה, יּגע ולא , ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹ
והּכבד לאחר, ּונתנּה חתכּה רּכֹות; צלעֹות לׁשּתי ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָמּגיע

ּבּה. ְָָּתלּויה
.Áלּגרה לֹו ּוׁשּתי[צוואר]ּבא מּכאן צלעֹות ׁשּתי ּבּה הּניח ; ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ

והראה והּלב והּקנה לאחר, ּונתנּה חתכּה מּכאן, ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָצלעֹות
צלעֹות ׁשּתי ּבּה והּניח הּׂשמאלית, לּדפן לֹו ּבא ּבּה. ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹּתלּויין
מּניח היה וכ מּלמּטן; רּכֹות צלעֹות ּוׁשּתי מּלמעלן ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָרּכֹות
ּבזֹו צלעֹות ארּבע הּדפנֹות ּבׁשּתי מּניח נמצא ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָּבחברּתּה.
והּטחֹול עּמּה, והּׁשזרה לאחר, ּונתנּה חתכּה ּבזֹו. ְְְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָוארּבע

ּבּה. ָָּתלּוי
.Ëלעקץ לֹו זנב]ּבא והאליה[י"א לאחר, ּונתנֹו חתכֹו ; ְְְְֲֵֶַַָָָָָָֹ

אחורי] הרגל[חלב את נטל עּמּה. ּכליֹות ּוׁשּתי הּכבד ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָואצּבע
ּכל ּומנּתחין מפׁשיטין הּזה וכּסדר לאחר. ּונתנּה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּׂשמאלית,
"ונּתח ּבּתֹורה: האמּורין הּנתחים הם ואּלּו ּבהמה, ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָעֹולת

לנתחיה". ְִֶָָָאֹותּה
.Èמן[כוהנים]ּבכּמה אם לּכבׁש? האברים את מֹוליכין ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּׁשה. אֹותּה מֹוליכין העֹולה, היא ִִִִַָָָָֹהּצאן
.‡Èּבימינֹו הראׁש - ּוברגל ּבראׁש ּכלּפיהראׁשֹון וחטמֹו , ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
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את[הדינים] ּולטּמא ולׂשרפה ּדמים למּתן ּבענין, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהאמּור
ֵַהּׂשֹורף.

.ÊÈמּתנה טעּון מהם אחד ּכל ּדם - והּפסח והּמעׂשר ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּבכֹור
ּבׁשפיכה זוּיֹותאחת מּׁשלׁש ׁשּירצה רּוח ּבאיזֹו היסֹוד, ּכנגד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּכמֹו יסֹוד, לּה היה לא ּדרֹומית מזרחית קרן ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּמזּבח;
נאמר ׁשהרי אחת? מּתנה אּלא טעּונין ׁשאינן ּומּנין ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּבארנּו.
הּׁשמּועה מּפי - הּמזּבח" על ּתזרק ּדמם "את ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבּבכֹור:

רבינו] ממשה ּובפסח,[מסורת ּבמעׂשר הּדין ׁשהּוא ְְְֲִֵֶֶַַַָלמדּו,
ּכּבכֹור. אחת מּתנה ּדמם ְֵֶַַַַָָָָׁשּנֹותן

.ÁÈאחר הּמזּבח, ּגּבי על אמּוריהן מקטירין - הּזבחים ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָּכל
ּתחּלהׁשּזֹורק ּדמם אֹותןין מפׁשיטין - הּזבחים וכל . ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָ

אמּוריהן[מעורם] את מֹוציאין ּכ ואחר ואין[אבריהם], , ְְִִֵֵֵֶֶַַָ
- הּנׂשרפֹות מחּטאֹות חּוץ הּדם; ׁשּיּזרק עד אֹותן ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמפׁשיטין
ואת עֹורם "את ׁשּנאמר: ּכלל, אֹותן מפׁשיטין ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשאין
מפׁשיט; ּכ ואחר ּתחּלה, הּדם זֹורק אֹומר: נמצאת ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָּבׂשרם".

ּומקטירן. האמּורין, ּומֹוציא ְְִִִֵֵַַָָוקֹורע
.ËÈלּכהנים הּקדׁשים קדׁשי עֹורֹות צּבּורּכל ּבקרּבנֹות ּבין , ְְְְֲֳִִִֵֵַַָָָָֹ

הקריב"; אׁשר העלה "עֹור ׁשּנאמר: - יחיד ּבקרּבנֹות ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּבין
זכה ׁשּלא עֹולה וכל לּבעלים. קּלים, קדׁשים עֹורֹות ְְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹאבל

ּבבׂשרּה שנפסלה]הּמזּבח ּבעֹורּה,[- הּכהנים זכּו לא , ְְְֲִִִֵַַַָָָָֹֹ
לאיׁש. ׁשעלתה עֹולה איׁש", "עֹולת ְֱִִֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:

.Îאין הפׁשטן, קדם - ּפסּול ּבהן ׁשארע קדׁשים קדׁשי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּכל
לּכהנים וכלעֹורֹותיהן לּכהנים. עֹורֹותיהן הפׁשטן, לאחר ; ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ׁשּבת מערב ּביניהן מׁשמר אנׁשי אֹותן מחּלקין - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעֹורֹות
ׁשּבת לשבוע]לערב אחת -]. ְֶֶַָ

.‡Îהּבית[מקדיש]הּמתּפיׂש לבדק [להוצאותעֹולתֹו ְְִִֶֶַַַַָ
ׁשּיקרבּוהמקדש] ׁשּדינן זכרים ּבהן והיּו נכסיו הּמקּדיׁש וכן ,ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּפרט איׁש", "עלת ׁשּנאמר: לּכהנים, עֹורֹותיהן אין - ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹעֹולֹות
אחד הּבית. לבדק ויּפלּו העֹורֹות יּמכרּו אּלא הקּדׁש. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלעֹולת
לּכהנים; עֹורֹותיהן - עבד אֹו ּגֹוי, אֹו אּׁשה, אֹו איׁש, ֲִִִֵֶֶֶַַָֹעֹולת

ההקּדׁש. להֹוציא אּלא "איׁש", נאמר ְְֱִִֵֶֶֶַַָֹלא

ו ¤¤ּפרק

ּבּתֹורה.‡. הּכתּוב ּכמׁשּפטּה העֹולה לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָמצות
ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט העֹולה? מעׂשה ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָוכיצד
הּמזּבח, ּגּבי על הּנתחים ּכל ּומקטיר ּומנּתח; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָּומפׁשיט,

הּמזּבחה". הּכל את הּכהן "והקטיר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:
הּתיׁשים,·. ׁשּבזקן וׂשער ּכבׂשים, ׁשּבראׁשי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָצמר

ׁשהן ּבזמן - והּטלפים והּקרנים, והּגידים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָוהעצמֹות,
הּכל[לבשר]מחּברין מקטירין ואם- הּכל"; "את ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֻ

והּדם". הּבׂשר עלתי "ועׂשית ׁשּנאמר: יעלּו, לא - ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹּפרׁשּו
ׁשּפקעּו מהאש]וכּלן וכן[הועפו יחזיר; לא הּמזּבח, מעל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻ

יחזיר. לא הּמזּבח, מעל ׁשּפקעה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּגחלת
מּמׁש‚. ּבהן יׁש אם - הּמזּבח מעל ׁשּפקעּו [-אברים ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

לשריפה] יחזיר,חלקים הּלילה, חצֹות אחר ּפקעּו אפּלּו ,ְְֲֲֲִִַַַַַָָ
ּבהן אין ואם הּלילה". ּכל הּמזּבח על מֹוקדּה "על ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
הּבׂשר, נתחר יחזיר. לא חצֹות, קדם ּפקעּו אפּלּו - ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמּמׁש

חצֹות, לאחר יחזיר; - חצֹות קדם ּופקעּו ּכעץ, עליהן ְְְְֲֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹויבׁש
יחזיר. ֲִַֹלא

לּכבׁש„. הּנתחים ּכל מֹוליכין העֹולה, אברי ,ּכׁשּמנּתח ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
לראׁש האברים ּכל מעלין ּכ ואחר ׁשם. אֹותן ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹּומֹולחין
על ּומׁשליכֹו הּמזּבח, ּבראׁש הּנׁשה ּגיד ּומסיר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹהּמזּבח,

ה[אפר]הּדׁשן ּכל וזֹורק הּמזּבח; האׁש,ׁשּבאמצע על אברים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּכל ּכ ּבזריקה, ׁשהּדם ּכׁשם - והּדם" "הּבׂשר ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
האׁש, על אֹותן ועֹור חֹוזר ׁשּזֹורקן, ואחר ּבזריקה. ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהאברים
העלן ּכ ואחר ׁשּצלין ואברים אתם". הּכהן וער" ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּנאמר:

ניחֹוח'. 'ריח מּׁשּום ּבהן אין - ְִִִֵֵֵֶַַַַָלּמזּבח
הרגל,‰. את ׁשֹובר היה לא העֹולה? את מנּתחין ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכיצד

ותֹולה נֹוקבֹו, ברגלה]ּבֹו[הבהמה]אּלא ואם[- ּומפׁשיט; , ְְְְִִֶֶַָ
מּגיע ׁשהּוא עד ּומפׁשיט ּתלּיה. ּבלי מפׁשיטֹו ׁשֹור, ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָהיה
הּכרעים, את וחת לּכהן; ונֹותנֹו הראׁש, את חת ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלחזה,
והֹוציא הּלב את וקרע ההפׁשט. את והׁשלים לאחר; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָונתן
הימנית לרגל עלה לאחר. ּונתנן הּידים את וחת ּדמֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָאת
את קֹורע ּכ ואחר עּמּה. ביצים ּוׁשני לאחר, ּונתנּה חתכּה -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

הּפדר את ונטל הּמעים, ׁשּיּגלּו עד על[חלב]הּבהמה ּונתנֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ּבית על מּלמעלה את[מקום]הראׁש ונטל הּׁשחיטה, ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ

לאחר.[מעיים]הּקרבים ּונתנן ְְְִֵַַַָָָ
.Âּבמים ּומדיחן ירחץהֹול והּכרעים "והּקרב ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּבמזג ולא ּביין, לא - במים]ּבּמים" מעורב ּבׁשאר[יין ולא , ְְְְְִִִֶֶַַָָֹֹֹ
הּכרׂשמׁש מדיחין? ּכּמה ּכׁשרין. הּמימֹות וכל ,[כרס]קין; ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָ

אין הּקרבים, צרּכּה. ּכל מדיחין ּבבית אֹותּה ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָמדיחין
ׁשלחנֹות[מדיחין] על אֹותן ּומדיחין ּפעמים. מּׁשלׁשה ְְְְִִִִַָָָָָֹֻּפחֹות

העּמּודים ׁשּבין ׁשיׁש ההפשטה]ׁשל של -]. ִִֵֶֶַַָ
.Êואצּבע הּכבד, מן הראה את והפריׁש הּסּכין את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנטל

מן] מּמקֹומּה.[בליטה הּכבד את מזיז ולא הּכבד; מן ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהּכבד
וחֹות הימנית, לּדפן ועלה לאחר. ונֹותנֹו החזה, את ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹונֹוקב

הּׁשזרה עם ׁשהּוא[השדרה]ויֹורד עד לּׁשזרה, יּגע ולא , ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹ
והּכבד לאחר, ּונתנּה חתכּה רּכֹות; צלעֹות לׁשּתי ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָמּגיע

ּבּה. ְָָּתלּויה
.Áלּגרה לֹו ּוׁשּתי[צוואר]ּבא מּכאן צלעֹות ׁשּתי ּבּה הּניח ; ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ

והראה והּלב והּקנה לאחר, ּונתנּה חתכּה מּכאן, ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָצלעֹות
צלעֹות ׁשּתי ּבּה והּניח הּׂשמאלית, לּדפן לֹו ּבא ּבּה. ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹּתלּויין
מּניח היה וכ מּלמּטן; רּכֹות צלעֹות ּוׁשּתי מּלמעלן ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָרּכֹות
ּבזֹו צלעֹות ארּבע הּדפנֹות ּבׁשּתי מּניח נמצא ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָּבחברּתּה.
והּטחֹול עּמּה, והּׁשזרה לאחר, ּונתנּה חתכּה ּבזֹו. ְְְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָוארּבע

ּבּה. ָָּתלּוי
.Ëלעקץ לֹו זנב]ּבא והאליה[י"א לאחר, ּונתנֹו חתכֹו ; ְְְְֲֵֶַַָָָָָָֹ

אחורי] הרגל[חלב את נטל עּמּה. ּכליֹות ּוׁשּתי הּכבד ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָואצּבע
ּכל ּומנּתחין מפׁשיטין הּזה וכּסדר לאחר. ּונתנּה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּׂשמאלית,
"ונּתח ּבּתֹורה: האמּורין הּנתחים הם ואּלּו ּבהמה, ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָעֹולת

לנתחיה". ְִֶָָָאֹותּה
.Èמן[כוהנים]ּבכּמה אם לּכבׁש? האברים את מֹוליכין ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּׁשה. אֹותּה מֹוליכין העֹולה, היא ִִִִַָָָָֹהּצאן
.‡Èּבימינֹו הראׁש - ּוברגל ּבראׁש ּכלּפיהראׁשֹון וחטמֹו , ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
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והּפדר למעלה ׁשחיטה ּובית אצּבעֹותיו, ּבין וקרניו ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָזרֹועֹו,
לחּוץ[חלב] עֹורּה ּובית ּבׂשמאלֹו, ימין ׁשל והרגל [-עליה; ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

עור] היה ששם החיצוני .הצד

.·Èׂשמאל וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל - הּידים ּבׁשּתי ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשני
לחּוץ עֹורן ּובית .ּבׂשמאלֹו; ְִֵַָֹ

.‚Èוהאליה ּבימינֹו, העקץ - ּוברגל ּבעקץ ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהּׁשליׁשי
עּמֹו; הּכליֹות ּוׁשּתי הּכבד ואצּבע אצּבעֹותיו, ּבין ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמדלּדלת

לחּוץ עֹורן ּובית ּבׂשמאלֹו, ׂשמאל ׁשל .והרגל ְְְִֵֶֶֶַָָֹֹ
.„Èּבׂשמאלֹו והּגרה ּבימינֹו, החזה - ּובּגרה ּבחזה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהרביעי

אצּבעֹותיו ּבין .וצלעֹותיה ְְְְֵֶֶַָָ
.ÂËׂשמאל וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל - ּדפנֹות ּבׁשּתי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹהחמיׁשי

לחּוץ עֹורן ּובית .ּבׂשמאלֹו; ְִֵַָֹ
.ÊËּבבז נתּונין ּבקרבים גדולה]הּׁשּׁשי על[כף ּוכרעים , ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָ

אם אבל עז; אֹו ּכבׂש העֹולה היתה אם - מּלמעלה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּגּביהן
נסכיה ׁשל הּסלת וכן ׁשנים. הּקרבים מֹוליכין - איל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהיתה
ּבׁשנים הּסלת - איל היה ואם אחד; ּביד והּיין אחד, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּביד

ּבׁשנים. ְְִִִַַַוהּיין
.ÊÈׁשמֹונה אֹותֹו מֹוליכין - העז אֹו ׁשהּכבׂש למד, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָנמצאת

עׂשר אחד אֹותֹו מֹוליכין - והאיל .לּמזּבח; ְְִִִִֵַַַַַָָָ
.ÁÈמֹולי הראׁשֹון וארּבעה: עׂשרים אֹותֹו מֹוליכין - ְְְִִִִִֶַַָָָהּׁשֹור

ימין, ׁשל הרגל מֹוליכין והּׁשליׁשי והּׁשני הראׁש, ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאת
והּׁשביעי והּׁשּׁשי העקץ, את מֹוליכין והחמיׁשי ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶַַַָָֹוהרביעי
החזה; את מֹולי והּׁשמיני ׂשמאל, ׁשל הרגל את ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹמֹוליכין
עׂשר; ואחד ועׂשירי ּתׁשיעי ׁשלׁשה, אֹותּה מֹוליכין ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹוהּגרה
והּסלת והּקרבים ּבׁשנים, הּדפנֹות ּוׁשּתי ּבׁשנים, הּידים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹׁשּתי

וארּבעה עׂשרים הרי - ׁשלׁשה ּבׁשלׁשה .והּיין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
.ËÈׁשהרי לחלקים? ׁשֹור ׁשל האבר יחּלקּו לא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹולּמה

"לנתחיה" ּדבריםנאמר: ּבּמה לנתחים. נתחיה ולא , ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
רצּו אם - הּיחיד עֹולת אבל הּצּבּור; ּבעֹולת ְֲֲִִִִַַַַָָָאמּורים?

מֹוליכין. ּביֹותר, אֹו מאּלּו ּבפחֹות נתחיה ְְְְִִִֵֵֵֶָָָלהֹולי
.Îּופֹונה לּכבׁש עֹולה נעׂשית? היתה ּכיצד העֹוף, ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעֹולת

המזבח]לּסֹובב גובה באמצע ּדרֹומית[-בערך לקרן לֹו ּובא , ְְִֵֶֶַָ
מֹולק והיה בעוף]מזרחית, מיוחדת ראׁשּה[שחיטה את ׁשם ְְִִֵֶָָָָָֹ

ערּפּה ּומבּדיל[העורף]מּמּול וושט], קנה לא[חותך ואם ; ְְְִִִַָָֹ
ּוממּצה ּפסּולה. קיר[סוחט]הבּדיל, על הּגּוף ודם הראׁש ּדם ְְְְִִִֶַַַַַָָֹ

ּדם מּצה ואם הּמזּבח. ׁשּבאמצע החּוט מן למעלה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּמזּבח,
ולא הּגּוף ּדם מּצה ּפסּולה; - הּגּוף ּדם מּצה ולא ְְְִִַַַַָָָָֹֹֹהראׁש

ּכׁשרה. - הראׁש ּדם ְִֵַָָָֹמּצה
.‡Îּומּקיף הראׁש, את מליקתֹו[מקום]ּבית[לוחץ]ונֹוטל ְְִִֵֵֶַָָֹ

לֹו ּובא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ּבמלח, וסֹופגֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָלּמזּבח;
ה:] הּמראה[נוטל את והסיר האוכל]לּגּוף, מקום - [זפק ְְִֵֶַַָֻ

הּיֹוצאין מעים ּבני ואת הּנֹוצה, עם ּבידֹו ׁשעליה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהעֹור
הּדׁשן לבית והׁשליכן האפר]עּמּה, .[אשפת ְְְִִִֵֶֶַָָ

.·Î"ּבכנפיו אֹותֹו צרי"וׁשּסע ואינֹו סּכין. ּבלא ּבידֹו - ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹ
הגוף]להבּדיל הבּדיל,[לקרוע ואם יבּדיל"; "לא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַֹ

את הסיר לא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ּבמלח, וסֹופגֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכׁשר.
ספגן ולא מעים, ּבני את ולא הּנֹוצה, את ולא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֻהּמראה,

ּתמצית מאחר ּבּה ׁשּׁשּנה ּכל - שסחט]ּבמלח הּדם,[לאחר ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ְֵָּכׁשרה.

.‚Îויֹורד קֹוצץ מֹולקין? ערף;[דוחק]ּכיצד מּמּול ּבּצּפרן ְְִִִֵֵֵֶֶַַֹֹ
ּולהביא להֹולי רצה שחיטה]אם ואם[כעין ּומביא, מֹולי , ְְְִִִִִִֵָָָ
ויֹורד ּדֹורס להיֹות נעקרּו[לדחוק]רצה ואם ּדֹורס. ּבּצּפרן, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

שסיים]הּסימנין לפני וושט, וחֹות[קנה חֹוׁשׁש. אינֹו [חוט], ְִִֵֵֵַָ
ּומפרקת הצוואר]ׁשדרה ּבׂשר[עצם רב -[שמסביב]ּבלא ְְְִֶֶַָָָֹֹ

לּסימנין; ׁשּיּגיע קדם ּכמתה זֹו הרי ּבׂשר, רב חת ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשאם
והּמֹולק יֹורד. ּכׁשהּוא ּבעֹולה, הּסימנים ׁשני לחּת ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹוצרי
אֹו ׁשחנק ּכמי אּלא מליקה, אינּה - הּצדדין מן אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבסּכין

למליקה. ּכׁשר הערף וכל ְְִִֵֶַָָָָָֹנחר.

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"ב שישי יום

ז ¤¤ּפרק

ּבּתֹורה.‡. האמּורה ּכמצותן החּטאֹות לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָָָמצות
ּכמֹו הּדם, ונֹותן ׁשֹוחט הּנאכלת? חּטאת מעׂשה ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוכיצד

האמּורין ּומפריׁש אֹותּה, ּומפׁשיט שאמרהׁשּבארנּו. [אברים ְְְִִִֵֵֶַַַָָ
להקטירן] רצהתורה ואם האּׁשים; ּגּבי על וזֹורקן ְְְְִִִֵַַָָָָָּומֹולחן,

נֹותן לּמזּבח, ּכׁשּמֹוליכן ּבכלי האמּורין את ּוׁשארלּתן . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּכהּנה. לזכרי נאכל ְְְְֱִֵֶָָָָֻּבׂשרּה

הּדם·. וזֹורק ׁשֹוחט הּנׂשרפֹות? חּטאֹות מעׂשה ְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָוכיצד
ׁשּבארנּו ּכמֹו האמּורין,ׁשּלהם, ּומֹוציא קֹורען, ּכ ואחר ; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּומֹוציא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקן ּומֹולחן, ּבכלי, אֹותן ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָונֹותן
ּבעֹורן, העֹולה ּכנתחי ׁשם אֹותן ּומנּתחין לעיר, חּוץ ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָׁשאריתן

הּדׁשן. ּבבית ׁשם אֹותן ְְְִֵֶֶַָָוׂשֹורפין
לׂשרפה‚. מקֹומֹות ׂשֹורפיןׁשלׁשה ּובֹו העזרה, ּבתֹו אחד : ְְְְְֲִִֵֶָָָָָָֹ

ּופרים ׁשּנפסלּו, קּלים קדׁשים ואמּורי הּמקּדׁשין, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻּפסּולי
ּבין ּפסּול, ּבהן ארע אם הּנׂשרפֹות חּטאֹות ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּוׂשעירים
ׁשּיצאּו אֹו ׁשּנטמאּו, ּכגֹון - זריקה לאחר ּבין זריקה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלפני
אֹו הּבׂשר, ׁשּלן אֹו לצאת, זמּנן הּגיע ׁשּלא עד לעזרה ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹחּוץ

ׁשּלהן. האמּורין ִֵֶֶָָָלנּו
ׂשֹורפין„. ּובֹו 'ּבירה'; ּוׁשמֹו הּבית, ּבהר - הּׁשני ְְְְִִִִֵַַַַַָָוהּמקֹום

מן ׁשּיצאּו אחר ּפסּול ּבהן ארע אם הּנׂשרפֹות ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָחּטאֹות
הּנקראהעזרה והּוא לירּוׁשלים, חּוץ - הּׁשליׁשי והּמקֹום . ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָ

ׁשהן ּבזמן הּנׂשרפֹות חּטאֹות ׂשֹורפין וׁשם הּדׁשן'; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ'ּבית
ּכמצותן. ְְְִִָָָנׂשרפֹות

ּבזר‰. ּכׁשרה הּנׂשרפין ּכל כהן]ּוׂשרפת אינו ּובּלילה.[- ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
לׂשרפתן, ּכׁשרין העצים ּכל - לעזרה חּוץ הּנׂשרפין ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָוכל
מּכל אׁש - ּבאׁש" עצים "על ׁשּנאמר: ּובגבבא, ּבקׁש ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאפּלּו

להֹוציא "עצים"? נאמר ולּמה הּסיד[לשלול]מקֹום; את ְְֱִִִֵֶֶַַָָָ
הרמץ חם]ואת .[אפר ְֶֶֶָ

.Âמֹולק נעׂשית? היתה ּכיצד העֹוף מיוחדתחּטאת [שחיטה ְֲֵֵֵַַַַָָָ
ויֹורדבעוף] ׁשּבארנּו; ּכמֹו מערבית, ּדרֹומית ּבקרן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאֹותּה
מהן.[דוחק] אחד ׁשל רּבֹו אֹו הּסימנים ׁשּיחּת עד ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻּבצּפרנֹו

ולֹוקה, ּפסל - הבּדיל ואם הּגּוף; מן הראׁש מבּדיל ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹואינֹו
ּומּזה יבּדיל". ולא ערּפֹו, מּמּול ראׁשֹו את "ּומלק ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
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מתמּצים הּדם ּוׁשירי מאמצעֹו, למּטה הּמזּבח קיר על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָמּדמּה
יסֹוד[נשפכים] אל יּמצה ּבּדם "והּנׁשאר ׁשּנאמר: היסֹוד, ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָעל

מתמּצין ׁשּלֹו ׁשהּׁשירין קיר על ׁשהּנתינה מּכלל - ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמזּבח"
הּתחּתֹון. קיר הּוא וזה היסֹוד, ְְְִֶֶַַַאל

.Êמעּכב העֹוף חּטאת ּדם אּלאּומּצּוי ּבּה לּמזּבח ואין . ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
הּבהמה. חּטאת ּכבׂשר ּכהּנה לזכרי נאכל - והּׁשאר ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻּדמּה,

.Áרגליה ׁשּתי אֹוחז מליקה? ּבׁשעת העֹוף חּטאת אֹוחז ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד
גּפיה ּוׁשני אצּבעֹותיו, ׁשּתי אצּבעֹותיו,[כנפיה]ּבין ׁשּתי ּבין ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

מעבֹודֹות וזֹו ּומֹולק. אצּבעֹותיו, ׁשּתי רחב אל צּוארּה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּומֹותח
ּכׁשרה. - מקֹום ּבכל ואחז ׁשּנה ואם ׁשּבּמקּדׁש. ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָקׁשֹות

.Ëדמּה ׁשּיּזה ּובלבד למליקתּה, ּכׁשר הּמזּבח מן מקֹום ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָוכל
והּוא ּכׁשרה, - מקֹום ּבכל הּזה ואם הּמזּבח; מאמצע ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלמּטה

מּדם מעט למּטה יוצאת]ׁשּיּתן שביציאתו הּנפׁש.[- ְְִִֵֶֶֶַַַַָ
.Èמערבית ּדרֹומית הּקרן אֹותּה היתה דברים ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹׁשלׁשה

למּטה ּוׁשלׁשה למעלה, העֹוף,מׁשּמׁשת חּטאת - מּלמּטה : ְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹ
הּנאכלֹות וחּטאֹות עֹולֹות ׁשל הּדם ּוׁשירי הּמנחֹות, ְְְְֱֵֶֶַַַַַַָָָָָָוהּגׁשת
- ׁשּמּלמעלה והּׁשלׁשה עליה. ׁשּׁשֹופכין ּוׁשלמים ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹואׁשמֹות

ּבחג ׁשּמנּסכין הּמים נסכים,[הסוכות]נּסּו ׁשל הּיין ונּסּו , ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָ
רּבה ׁשהיא ּבזמן העֹוף עולות]ועֹולת הרבה קרן[- ואין ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

ּדרֹומית לקרן נפנין - אֹותּה מכילה מזרחית ְְְְְְִִִִִִִֶֶָָָּדרֹומית
ׁשם. אֹותּה ועֹוׂשין ְֲִִַָָָמערבית

.‡Èויֹורדין ּומּקיפין, ימין, ּדר עֹולין - לּמזּבח העֹולין ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָּכל
אּלּו דברים מּׁשלׁשה לאחד העֹולה מן חּוץ ׂשמאל; ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹּדר
לּקרן, הּׂשמאל על ונפנין עֹולין ׁשהן זֹו, ּבקרן ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּלמעלה

לעקב וחֹוזרין מלאכּתן, שעלו]ועֹוׂשין בצד מה[- ּומּפני . ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָ
ּתחּלה; ּדרֹומית מערבית ּבקרן ׁשּיפּגעּו ּכדי לׂשמאל? ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹנפנין
ׁשּיּגיעּו עד הּמזּבח ּכל את ּומּקיפין ימין, על נפנין ְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשאם
ׁשּמא אֹו והּיין, הּמים יתעּׁשן ׁשּמא - מערבית ּדרֹומית ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלקרן

הּמזּבח. ּבעׁשן העֹוף ְֲִֵַַַַָָימּות
.·È,הּמזּבח את מּקיף ּכׁשהּוא - יין אֹו מים המנּס ,ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָלפיכ

מזרחית ּדרֹומית מּקרן ּומּקיף ּומתחיל ּכלּום; ּבידֹו יהיה ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָֹלא
ּדרֹומית, למערבית מערבית, לצפֹונית צפֹונית, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַָָָלמזרחית
נֹותנין ּדרֹומית, למערבית ּוכׁשּמּגיע ּכלּום. ּבידֹו יהיה ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹולא

ׁשם ּומנּס ּבידֹו, הּיין אֹו הּמים עֹולהלֹו - הּקיף לא ואם ; ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
ויֹורד. מלאכּתֹו ועֹוׂשה ׂשמאלֹו, על ְְְְְֵֶֶַַֹּופֹונה

ח ¤¤ּפרק

קדׁשים,[חומרה]חמר‡. קדׁשי מּׁשאר הּבהמה ּבחּטאת ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
קדם הּדם ּבֹו ׁשּקּבל הּכלי מן ׁשּנּתז הּבהמה חּטאת ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּדם
"ואׁשר ׁשּנאמר: ּבעזרה, ּבמים ּכּבּוס טעּון - הּבגד על ְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּזיה,
קדׁש". ּבמקֹום ּתכּבס עליה, יּזה אׁשר הּבגד, על מּדמּה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹיּזה

טעּונין·. - הר העֹור ואחד הּׂשק, ואחד הּבגד, ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
וגֹורדּכּבּוס ּכעץ, הּוא הרי - הּקׁשה העֹור אבל [מגרד]; ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָ

חּטאת ּדם אֹו הּנאכלת, חּטאת ּדם ואחד מעליו. ְֱֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּדם
"ּתּׁשחט ׁשּנאמר: העֹוף, חּטאת דם לא אבל ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּנׂשרפת;

ּבנמלקת. לא מדּבר, הּכתּוב ּבנׁשחטת - ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהחּטאת"
לּה‚. ׁשהיתה ּבין ּכּבּוס, טעּון ּדמּה אין ׁשּנפסלה, ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָחּטאת

הּכׁשר כשרה]ׁשעת שהיתה זמן ׁשעת[- לּה היתה ׁשּלא ּבין , ְְְֵֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשּלנה, הּכׁשר? ׁשעת לּה ׁשהיתה היא איזֹו ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּכׁשר.
לּה היתה ׁשּלא היא ואיזֹו לעזרה; חּוץ וׁשּיצאת ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֹוׁשּנטמאת,

ּדמּה. ּבזריקת אֹו ּבּׁשחיטה ׁשּנפסלה הּכׁשר? ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹׁשעת
ּבלבד„. הּדם מקֹום אּלא ּכּבּוס, טעּון ׁשּיהיהאין והּוא ; ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

ּכלי בגד]על אבל[או לכּבּוס. וראּוי טמאה, לקּבל ׁשראּוי ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֻ
לפי ּכּבּוס, טעּון אינֹו - מּתכֹות ּכלי אֹו עץ ּכלי על נּתז ְְְִִִִִִֵֵַַַָָאם

ּבלבד. גֹורדן אּלא לכּבּוס; ראּויין ְְְְִִִֵֶֶַָָָׁשאינן
ראּוי‰. ׁשאינֹו לפי ּכּבּוס, טעּון אינֹו - הּדג עֹור על ְִִִֵֵֶַַַָָָנּתז

טמאה ׁשּלאלקּבל עד - ּבהמה עֹור על נּתז אם אבל . ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֻ
ׁשאף - ּכּבּוס טעּון ׁשהפׁשט, אחר ּכּבּוס; טעּון אינֹו ְְִִֵֶֶַַַַַָָֻֻהפׁשט,
לקּבל ראּוי הּוא הרי טמאה, מקּבל עּתה ׁשאינֹו ּפי ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻעל

ׁשּיתעּבד. לאחר ְְְִֵֶַַַָֻטמאה
.Âאֹו הּמזּבח, קרן מעל אֹו הּבגד, על הּצּואר מן ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָנּתז

אינֹו - הּבגד על מּמּנּו ונּתז ואספֹו הרצּפה על הּדם ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנׁשּפ
ּכּבּוס אּלאטעּון אמרּתי לא מּדמּה", יּזה "ואׁשר ׁשּנאמר: , ְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּזיה. ּכדי ּבֹו ויׁש להּזיה, וראּוי ׁשרת, ּבכלי ׁשּנתקּבל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבדם
.Êהּבגד על הּכֹוס מן נּתז ּכ ואחר הּמּתנֹות, ארּבע ְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָנתן

הּדם זרקמּׁשירי לא ׁשעדין ּפי על ואף ּכּבּוס, טעּון אינֹו - ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
הּנׂשרפֹות. ּבחּטאֹות וכן היסֹוד; על ְְְְְִִֵַַַַַָָָהּׁשירים

.Áמּידֹו הּזיה ׁשּיצאת אחר מאצּבעֹו שהזה]נּתז אינֹו[- - ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
להּזיה. ּפסּולין ׁשּבאצּבע הּדם ׁשּׁשירי ּכּבּוס, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָטעּון

.Ëּכּבּוס טעּון הּׁשני הּבגד אין ׁשני, לבגד הּבגד מן ;נּתז ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
על החּטאת ּדם נּתז ּכּבּוס. טעּון אינֹו טמא, ּבגד על ִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָנּתז
אבל ּכּבּוס; טעּון - חּלין ּדם החּטאת ּדם על ונּתז ְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָֻהּבגד,
אינֹו - החּטאת ּדם עליו ונּתז ּתחּלה, החּלין ּדם נּתז ְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָֻאם

נבלע. לא ׁשהרי ּכּבּוס, ְֲִִֵֶַָֹטעּון
.Èיפה יפה ּבמים אֹותֹו מכּבסין הּדם, מקֹום את ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָּכׁשּמכּבסין

רׁשם לֹו יּׁשאר ׁשּלא עלעד ׁשּמעבירין הּסּמנין ׁשבעת וכל . ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
נדה]הּכתם רגלים,[של מּמי חּוץ חּטאת, ּדם על מעבירין , ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָ

לּמקּדׁש. רגלים מי מכניסין ְְְִִִִֵֵֶַַַַָׁשאין
.‡Èטעּון הּנאכלת, החּטאת ּבֹו ׁשּנתּבּׁשלה חרׂש ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכלי

ּבעזרה מריקהׁשבירה טעּון ּבֹו, ׁשּנתּבּׁשלה מּתכֹות ּוכלי , ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָ
ּתבּׁשל אׁשר חרׂש "ּוכלי ׁשּנאמר: - ּבעזרה ּבמים ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּוׁשטיפה
קדֹוׁש', 'ּבמקֹום ּכאן נאמר ׁשּלא ּפי על ואף וכּו'". יּׁשבר ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹּבֹו
ׁשבירת אף ּבּקדׁש, הּבגד ּכּבּוס מה הּכּבּוס: ּכדין ּדינן ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהרי
ּכלי ואחד ּבּקדׁש. ּומריקתן מּתכֹות ּכלי ּוׁשטיפת חרׂש ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּכלי

רֹותח. לתֹוכֹו ׁשערה ּכלי אֹו ּבֹו, ְְִִֵֵֵֶֶַָׁשּבּׁשל
.·Èּבצֹונן ּוׁשטיפה ּבחּמין, ולאמריקה ּביין, לא - ּבמים ; ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹֹ
במים]ּבמזג מעורב והּמריקה[יין מׁשקין. ּבׁשאר ולא , ְְְְְְִִִֶֶַַָָֹ

ּוׁשטיפתֹו הּכֹוס ּכמריקת רגילה]והּׁשטיפה, שטיפה -]. ְְְְִִִִַַַָָ
והאסּכלה לצליה]והּׁשּפּוד מגעילן[רשת ּבמים[מכשירן]- ְְְְְִִַַַַַָָָָ

מדיחן. ּכ ואחר האׁש, ּגּבי ְְִֵֵַַַַָָָעל
.‚Èּבהן ׁשּבּׁשל אמּורים? ּדברים ׁשּנזרק[החטאת]ּבּמה אחר ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּבׂשר ׁשּבּׁשל אֹו זריקה, קדם ּבּׁשל אם אבל ּכהלכתֹו; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּדם
ּבמקצת ּבּׁשל ּוׁשטיפה. מריקה טעּון אינֹו - הּנׂשרפת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָחּטאת

טעּון ּוׁשטיפה.[כולו]הּכלי, מריקה ְְְִִִַָָָ
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מתמּצים הּדם ּוׁשירי מאמצעֹו, למּטה הּמזּבח קיר על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָמּדמּה
יסֹוד[נשפכים] אל יּמצה ּבּדם "והּנׁשאר ׁשּנאמר: היסֹוד, ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָעל

מתמּצין ׁשּלֹו ׁשהּׁשירין קיר על ׁשהּנתינה מּכלל - ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמזּבח"
הּתחּתֹון. קיר הּוא וזה היסֹוד, ְְְִֶֶַַַאל

.Êמעּכב העֹוף חּטאת ּדם אּלאּומּצּוי ּבּה לּמזּבח ואין . ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
הּבהמה. חּטאת ּכבׂשר ּכהּנה לזכרי נאכל - והּׁשאר ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻּדמּה,

.Áרגליה ׁשּתי אֹוחז מליקה? ּבׁשעת העֹוף חּטאת אֹוחז ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד
גּפיה ּוׁשני אצּבעֹותיו, ׁשּתי אצּבעֹותיו,[כנפיה]ּבין ׁשּתי ּבין ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

מעבֹודֹות וזֹו ּומֹולק. אצּבעֹותיו, ׁשּתי רחב אל צּוארּה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּומֹותח
ּכׁשרה. - מקֹום ּבכל ואחז ׁשּנה ואם ׁשּבּמקּדׁש. ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָקׁשֹות

.Ëדמּה ׁשּיּזה ּובלבד למליקתּה, ּכׁשר הּמזּבח מן מקֹום ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָוכל
והּוא ּכׁשרה, - מקֹום ּבכל הּזה ואם הּמזּבח; מאמצע ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלמּטה

מּדם מעט למּטה יוצאת]ׁשּיּתן שביציאתו הּנפׁש.[- ְְִִֵֶֶֶַַַַָ
.Èמערבית ּדרֹומית הּקרן אֹותּה היתה דברים ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹׁשלׁשה

למּטה ּוׁשלׁשה למעלה, העֹוף,מׁשּמׁשת חּטאת - מּלמּטה : ְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹ
הּנאכלֹות וחּטאֹות עֹולֹות ׁשל הּדם ּוׁשירי הּמנחֹות, ְְְְֱֵֶֶַַַַַַָָָָָָוהּגׁשת
- ׁשּמּלמעלה והּׁשלׁשה עליה. ׁשּׁשֹופכין ּוׁשלמים ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹואׁשמֹות

ּבחג ׁשּמנּסכין הּמים נסכים,[הסוכות]נּסּו ׁשל הּיין ונּסּו , ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָ
רּבה ׁשהיא ּבזמן העֹוף עולות]ועֹולת הרבה קרן[- ואין ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

ּדרֹומית לקרן נפנין - אֹותּה מכילה מזרחית ְְְְְְִִִִִִִֶֶָָָּדרֹומית
ׁשם. אֹותּה ועֹוׂשין ְֲִִַָָָמערבית

.‡Èויֹורדין ּומּקיפין, ימין, ּדר עֹולין - לּמזּבח העֹולין ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָּכל
אּלּו דברים מּׁשלׁשה לאחד העֹולה מן חּוץ ׂשמאל; ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹּדר
לּקרן, הּׂשמאל על ונפנין עֹולין ׁשהן זֹו, ּבקרן ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּלמעלה

לעקב וחֹוזרין מלאכּתן, שעלו]ועֹוׂשין בצד מה[- ּומּפני . ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָ
ּתחּלה; ּדרֹומית מערבית ּבקרן ׁשּיפּגעּו ּכדי לׂשמאל? ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹנפנין
ׁשּיּגיעּו עד הּמזּבח ּכל את ּומּקיפין ימין, על נפנין ְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשאם
ׁשּמא אֹו והּיין, הּמים יתעּׁשן ׁשּמא - מערבית ּדרֹומית ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלקרן

הּמזּבח. ּבעׁשן העֹוף ְֲִֵַַַַָָימּות
.·È,הּמזּבח את מּקיף ּכׁשהּוא - יין אֹו מים המנּס ,ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָלפיכ

מזרחית ּדרֹומית מּקרן ּומּקיף ּומתחיל ּכלּום; ּבידֹו יהיה ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָֹלא
ּדרֹומית, למערבית מערבית, לצפֹונית צפֹונית, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַָָָלמזרחית
נֹותנין ּדרֹומית, למערבית ּוכׁשּמּגיע ּכלּום. ּבידֹו יהיה ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹולא

ׁשם ּומנּס ּבידֹו, הּיין אֹו הּמים עֹולהלֹו - הּקיף לא ואם ; ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
ויֹורד. מלאכּתֹו ועֹוׂשה ׂשמאלֹו, על ְְְְְֵֶֶַַֹּופֹונה

ח ¤¤ּפרק

קדׁשים,[חומרה]חמר‡. קדׁשי מּׁשאר הּבהמה ּבחּטאת ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
קדם הּדם ּבֹו ׁשּקּבל הּכלי מן ׁשּנּתז הּבהמה חּטאת ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּדם
"ואׁשר ׁשּנאמר: ּבעזרה, ּבמים ּכּבּוס טעּון - הּבגד על ְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּזיה,
קדׁש". ּבמקֹום ּתכּבס עליה, יּזה אׁשר הּבגד, על מּדמּה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹיּזה

טעּונין·. - הר העֹור ואחד הּׂשק, ואחד הּבגד, ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
וגֹורדּכּבּוס ּכעץ, הּוא הרי - הּקׁשה העֹור אבל [מגרד]; ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָ

חּטאת ּדם אֹו הּנאכלת, חּטאת ּדם ואחד מעליו. ְֱֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּדם
"ּתּׁשחט ׁשּנאמר: העֹוף, חּטאת דם לא אבל ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּנׂשרפת;

ּבנמלקת. לא מדּבר, הּכתּוב ּבנׁשחטת - ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהחּטאת"
לּה‚. ׁשהיתה ּבין ּכּבּוס, טעּון ּדמּה אין ׁשּנפסלה, ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָחּטאת

הּכׁשר כשרה]ׁשעת שהיתה זמן ׁשעת[- לּה היתה ׁשּלא ּבין , ְְְֵֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשּלנה, הּכׁשר? ׁשעת לּה ׁשהיתה היא איזֹו ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּכׁשר.
לּה היתה ׁשּלא היא ואיזֹו לעזרה; חּוץ וׁשּיצאת ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֹוׁשּנטמאת,

ּדמּה. ּבזריקת אֹו ּבּׁשחיטה ׁשּנפסלה הּכׁשר? ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹׁשעת
ּבלבד„. הּדם מקֹום אּלא ּכּבּוס, טעּון ׁשּיהיהאין והּוא ; ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

ּכלי בגד]על אבל[או לכּבּוס. וראּוי טמאה, לקּבל ׁשראּוי ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֻ
לפי ּכּבּוס, טעּון אינֹו - מּתכֹות ּכלי אֹו עץ ּכלי על נּתז ְְְִִִִִִֵֵַַַָָאם

ּבלבד. גֹורדן אּלא לכּבּוס; ראּויין ְְְְִִִֵֶֶַָָָׁשאינן
ראּוי‰. ׁשאינֹו לפי ּכּבּוס, טעּון אינֹו - הּדג עֹור על ְִִִֵֵֶַַַָָָנּתז

טמאה ׁשּלאלקּבל עד - ּבהמה עֹור על נּתז אם אבל . ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֻ
ׁשאף - ּכּבּוס טעּון ׁשהפׁשט, אחר ּכּבּוס; טעּון אינֹו ְְִִֵֶֶַַַַַָָֻֻהפׁשט,
לקּבל ראּוי הּוא הרי טמאה, מקּבל עּתה ׁשאינֹו ּפי ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻעל

ׁשּיתעּבד. לאחר ְְְִֵֶַַַָֻטמאה
.Âאֹו הּמזּבח, קרן מעל אֹו הּבגד, על הּצּואר מן ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָנּתז

אינֹו - הּבגד על מּמּנּו ונּתז ואספֹו הרצּפה על הּדם ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנׁשּפ
ּכּבּוס אּלאטעּון אמרּתי לא מּדמּה", יּזה "ואׁשר ׁשּנאמר: , ְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּזיה. ּכדי ּבֹו ויׁש להּזיה, וראּוי ׁשרת, ּבכלי ׁשּנתקּבל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבדם
.Êהּבגד על הּכֹוס מן נּתז ּכ ואחר הּמּתנֹות, ארּבע ְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָנתן

הּדם זרקמּׁשירי לא ׁשעדין ּפי על ואף ּכּבּוס, טעּון אינֹו - ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
הּנׂשרפֹות. ּבחּטאֹות וכן היסֹוד; על ְְְְְִִֵַַַַַָָָהּׁשירים

.Áמּידֹו הּזיה ׁשּיצאת אחר מאצּבעֹו שהזה]נּתז אינֹו[- - ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
להּזיה. ּפסּולין ׁשּבאצּבע הּדם ׁשּׁשירי ּכּבּוס, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָטעּון

.Ëּכּבּוס טעּון הּׁשני הּבגד אין ׁשני, לבגד הּבגד מן ;נּתז ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
על החּטאת ּדם נּתז ּכּבּוס. טעּון אינֹו טמא, ּבגד על ִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָנּתז
אבל ּכּבּוס; טעּון - חּלין ּדם החּטאת ּדם על ונּתז ְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָֻהּבגד,
אינֹו - החּטאת ּדם עליו ונּתז ּתחּלה, החּלין ּדם נּתז ְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָֻאם

נבלע. לא ׁשהרי ּכּבּוס, ְֲִִֵֶַָֹטעּון
.Èיפה יפה ּבמים אֹותֹו מכּבסין הּדם, מקֹום את ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָּכׁשּמכּבסין

רׁשם לֹו יּׁשאר ׁשּלא עלעד ׁשּמעבירין הּסּמנין ׁשבעת וכל . ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
נדה]הּכתם רגלים,[של מּמי חּוץ חּטאת, ּדם על מעבירין , ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָ

לּמקּדׁש. רגלים מי מכניסין ְְְִִִִֵֵֶַַַַָׁשאין
.‡Èטעּון הּנאכלת, החּטאת ּבֹו ׁשּנתּבּׁשלה חרׂש ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכלי

ּבעזרה מריקהׁשבירה טעּון ּבֹו, ׁשּנתּבּׁשלה מּתכֹות ּוכלי , ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָ
ּתבּׁשל אׁשר חרׂש "ּוכלי ׁשּנאמר: - ּבעזרה ּבמים ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּוׁשטיפה
קדֹוׁש', 'ּבמקֹום ּכאן נאמר ׁשּלא ּפי על ואף וכּו'". יּׁשבר ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹּבֹו
ׁשבירת אף ּבּקדׁש, הּבגד ּכּבּוס מה הּכּבּוס: ּכדין ּדינן ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהרי
ּכלי ואחד ּבּקדׁש. ּומריקתן מּתכֹות ּכלי ּוׁשטיפת חרׂש ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּכלי

רֹותח. לתֹוכֹו ׁשערה ּכלי אֹו ּבֹו, ְְִִֵֵֵֶֶַָׁשּבּׁשל
.·Èּבצֹונן ּוׁשטיפה ּבחּמין, ולאמריקה ּביין, לא - ּבמים ; ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹֹ
במים]ּבמזג מעורב והּמריקה[יין מׁשקין. ּבׁשאר ולא , ְְְְְְִִִֶֶַַָָֹ

ּוׁשטיפתֹו הּכֹוס ּכמריקת רגילה]והּׁשטיפה, שטיפה -]. ְְְְִִִִַַַָָ
והאסּכלה לצליה]והּׁשּפּוד מגעילן[רשת ּבמים[מכשירן]- ְְְְְִִַַַַַָָָָ

מדיחן. ּכ ואחר האׁש, ּגּבי ְְִֵֵַַַַָָָעל
.‚Èּבהן ׁשּבּׁשל אמּורים? ּדברים ׁשּנזרק[החטאת]ּבּמה אחר ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּבׂשר ׁשּבּׁשל אֹו זריקה, קדם ּבּׁשל אם אבל ּכהלכתֹו; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּדם
ּבמקצת ּבּׁשל ּוׁשטיפה. מריקה טעּון אינֹו - הּנׂשרפת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָחּטאת

טעּון ּוׁשטיפה.[כולו]הּכלי, מריקה ְְְִִִַָָָ
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.„È,יּׁשבר אם ספק ּבּדבר יׁש - חרׂש ׁשל ּבתּנּור הּבׂשר ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָצלה
ּבֹו נגעה ולא הֹואיל יּׁשבר, לא אֹו ּבֹו, ונתּבּׁשלה .הֹואיל ְְְְְִִִִֵַָָָָֹֹ

ּבלבד ּבחּטאת הכלי]ולא הּכלים[שוטף ּכל אּלא , ְְְִִֵֶַַַָָָֹ
חּמין ידי על ּבּמקּדׁש ּבהן בחום]ׁשּמׁשּתּמׁשין קדׁשי[- ּבין , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

עקב ּוׁשטיפה מריקה טעּונין קּלים, קדׁשים ּבין ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָקדׁשים
'נותר']אכילה בכלי הנשאר יהיה הּׁשּפּוד[שלא וכן . ְֲִֵַַָ

זמן עד מּניחן ואינֹו אכילה. עקב מגעילן - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוהאסּכלה
ׁשנּיה קורבנות]אכילה של יגעיל[- לאכל, ּכׁשּיׁשלים אּלא , ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָֹ

מּתכֹות, ּכלי ּבין - הּכלי ויׁשטף וימרק והאסּכלה, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹהּׁשּפּוד
חרׂש. ּכלי ּבּה ׁשֹובר ׁשהּוא החּטאת, מן חּוץ חרׂש; ּכלי ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבין

מּיד ּומׁשּלׁש וׁשֹונה, חלילה]ּומבּׁשל, וחוזר ּבכלי[- ּבין - ְְְְִִִֵֵֵֶַַָ
אכילה. סֹוף עד וׁשֹוטף ּוממרק חרס, ּבכלי ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּתכֹות

.ÂËמ:]ּכלי אינם[שנעשו - אדמה ּוכלי אבנים, ּכלי ּגללים, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵָָָָָ
ּבלבד. הדחה אּלא ּבחּטאת, אפּלּו ּוׁשטיפה מריקה ְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָטעּונין
להיֹות יקּדׁש", ּבבׂשרּה יּגע אׁשר "ּכל ּבחּטאת: ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָֹנאמר
היא, ּכׁשרה ואם ּפסּול; ּבּה הּנֹוגע היא, ּפסּולה אם ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָּכמֹוה:

ּובקדּׁשתּה. ּכמֹוה יאכל ּבּה ְִֵֵֵַַָָָָָָֻהּנֹוגע
.ÊËּבלא נגיעה אבל ּבֹו; ּבׁשּנבלעה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֹּבּמה

מקּדׁשת אינּה ּביןהבלעה קדׁשים, ׁשאר ואחד חּטאת ואחד . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
לּמנחה". לעלה הּתֹורה "זאת ׁשּנאמר: חמּורים, ּבין ְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹקּלים

.ÊÈּברקיק ּבׂשרּה דקה]נגע לא[עוגה - ּבמקצתֹו ונבלע , ְְְְְְִִִַַָָָָָֹ
הּבלע. מקֹום חֹות אּלא ּכּלֹו, ְְִֵֵֶֶַַַָֻנתקּדׁש

.ÁÈוקדׁשים קדׁשים קדׁשי אֹו וחּלין, קדׁשים ּבֹו ׁשּבּׁשל ְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָָֻּכלי
ּבהן יׁש אם - שבהם]קּלים טעם[בחמור פיּבנֹותן שאין -] ְִִֵֵֶַַַָ

החמור] כנגד בקל ׁשּבהןשישים ּכחמּור נאכל הּכל הרי --] ֱֲֵֶֶֶֶַָָָֹ
ביותר] הקדוש והּכלכדיני ּוׁשטיפה; מריקה הּכלי וטעּון ,ְְְְְִִִַַָָָֹ

אין - ּבזה זה טעם נתן לא ואם ּדבר. לכל ׁשּבהן ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכחמּור
ּדבר לכל ּכמֹותן ואינן ּכחמּורים, נאכלין לכלום]הּקּלים -], ְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּוׁשטיפה. מריקה טעּון הּכלי ְְְִִִֶַָָָָאּלא

.ËÈמחזירֹו - לעזרה חּוץ ויצא החּטאת ּדם עליו ׁשּנּתז ְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבגד
קֹורעֹו יעׂשה? ּכיצד לעזרה, חּוץ נטמא ׁשם. ּומכּבסֹו ְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָלעזרה

ׁשּיטהר מטהרתו]ּכדי ּבפנים;[שקריעתו ּומכּבסֹו ּומכניסֹו , ְְְְְְִִִִֵֶַַַ
להּניח מעפרתׁשלם[חלק]ּבֹו[להשאיר]וצרי ברוחבּכדי -] ְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ

ּפיבגד] על ואף ּבגד. לכּבס צרי "ּבגד", ׁשּנאמר לפי -ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
- ּבֹו ׁשּנׁשארה הּמעפרת ּכדי מּפני מּדבריהם טמא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשהּוא
לּמקּדׁש להכניסֹו ּומּתר הּתֹורה מן טהר רּבֹו, ׁשּנקרע ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻּכיון

הּדם. ְֵַַָלכּבס
.Îגדול]מעיל ונטמא[כהן ויצא חּטאת, ּדם עליו ׁשּנּתז ְְְְִִִֶַַַָָָָָָ

ּכמֹו לֹוקה אֹותֹו הּקֹורע והרי עֹוׂשה? הּוא ּכיצד ְֲֵֵֵֶֶַַַַַּבחּוץ,
מכניסֹו של]ׁשּבארנּו! בגודל מּׁשלׁש[בחלקו, ּפחֹות ּפחֹות ְְִִֵֶַַָָָֹ

מעט מעט הּדם ּכל ׁשּיתּכּבס ואחר ּבפנים, ּומכּבסֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאצּבעֹות
בשלבים] ּבחּוץ.[- אֹותֹו מטּבילין ,ְִִַַ

.‡Îוׁשֹוברֹו מכניסֹו - ויצא החּטאת ּבֹו ׁשּבּׁשל חרׂש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּכלי
ּבכדיּבפנים נֹוקבֹו - ּבחּוץ נטמא של]. ּכדי[גודל קטן ׁשרׁש ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ

מּזה, ּגדֹול נקב נקבֹו ואם ּבפנים; וׁשֹוברֹו ּומכניסֹו ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָׁשּיטהר,
ּבפנים ׁשֹוברין ואין ּכלי, אינֹו ׁשהרי - ּבפנים ׁשֹוברֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶאינֹו

לעזרה חּוץ ויצא ּבֹו, ׁשּבּׁשלּה מּתכֹות ּכלי וכן ּכלים. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָאּלא
ּפֹוחתֹו - ּכׁשּיצא נטמא ּבפנים; וׁשֹוטפֹו ּומֹורקֹו מכניסֹו, -ְְְְְְְֲִִִִֶַָָָ

ׁשּיּסתם[שוברו] עד ּומרּדדֹו וחֹוזר ּומכניסֹו, ׁשּיטהר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָעד
וׁשֹוטפֹו מֹורקֹו ּכ ואחר הּכלים, ּכתבנית ויחזר ְְְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָֹהּפחת

מֹורקיןּבעזרה אין וגֹו'", נחׁשת ּבכלי "ואם ׁשּנאמר: - ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
ּכלים. אּלא ְִִִֵֶָּבפנים

ט ¤¤ּפרק

האׁשמֹות‡. ּכל לעׂשֹות עׂשה אשם]מצות ּכמצותן[קרבנות ְְְֲֲֲִִֵַַָָָָָ
וּדאי אׁשם ּבין האׁשמֹות? מעׂשה וכיצד ּבּתֹורה. ְֲֲֲֵֵֵַַַַַָָָָָָָהאמּורה
ּומפׁשיט, ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט ּתלּוי, אׁשם ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבין

האמּורין האּׁשים;[אברים]ּומֹוציא ּגּבי על וזֹורקן ּומֹולחן, , ְְְִִִִֵֵַַָָָָ
לזכרי נאכל - ּבׂשרם ּוׁשאר .מֹולי ּבכלי, להֹוליכן רצה ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶָָָָָָָואם

ּכחּטאת. ּבעזרה, ְְֲַָָָָָֻכהּנה
ׁשּיתּבאר·. ּכמֹו ׁשּנּוי, ּדמֹו ּבקּבלת יׁש - מצרע ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹאׁשם

ּוזריקת מעׂשיו ׁשאר כן, ּפי על ואף ּכּפרה; מחּסרי ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻּבהלכֹות
הּמזּבח על ּדבר.ּדמֹו לכל האׁשמֹות ּכׁשאר ואכילתֹו, ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָ

ארּבעה‚. והם עׂשה; מצות ּכמצותן, ׁשלמים ּכל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָעׂשּית
יחיד. ׁשלמי והּׁשלׁשה צּבּור, ׁשל האחד - ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹמינין

ּכמֹו„. הּדם וזֹורק ׁשֹוחט צּבּור? ׁשלמי מעׂשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָוכיצד
ּומקטירן. ּומֹולחן, האמּורין, ּומֹוציא ּומפׁשיט, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּבארנּו,

כהּנה לזכרי נאכל - מּפניוהּׁשאר וכאׁשם, ּכחּטאת ּבעזרה ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו קדׁשים קדׁשי ְְְִֵֵֵֶֶַָָָׁשהן

ׁשלמים‰. הּבא הּוא - האחד מינין: ׁשלׁשה יחיד, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשלמי
הּנקרא הּוא וזה וׂשמחה; חגיגה ׁשלמי ּכגֹון לחם, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבלא
אֹו ּבנדר הּלחם, עם הּבאים ׁשלמים - והּׁשני ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ'ׁשלמים'.
'לחם נקרא הּלחם ואֹותֹו 'ּתֹודה', הּנקרא הּוא וזה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָנדבה;
ּביֹום הּנזיר ׁשּמקריב ׁשלמים - הּׁשליׁשי והּמין ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָּתֹודה'.
נזיר' 'איל הּנקרא הּוא וזה לחם; עם ּבאים והם .מלאת, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

.Âׁשּבארנּו ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט ׁשלׁשּתן? מעׂשה ,וכיצד ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
הּבׂשר. את מנּתח ּכ ואחר האמּורין, ּומֹוציא ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּומפׁשיט,
החזה עם האמּורין ונֹותן הּימין, וׁשֹוק החזה את ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּומפריׁש
הּבעלים, ידי ּתחת ידֹו מּניח וכהן הּבעלים, ידי על ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹוהּׁשֹוק
ּבּמזרח ּתנּופה, הּטעּון ּכל וכן ּבּמזרח. ה' לפני הּכל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּומניף

אֹותֹו. ְִִמניפין
.Êּומֹוריד ּומעלה ּומביא, מֹולי מניף? הּוא ואםוכיצד . ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַ

אחד עּמּה הּבא הּלחם מן לֹוקח - ּתֹודה הּקרּבן ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהיה
על הּכל ּומניף והאמּורין, והּׁשֹוק החזה עם ּומּניחֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמעׂשרה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּבעלים ְְְְִֵֵֶַַָידי
.Áעל החלבים את נֹותן הּבעלים? ידי על מּניחין ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוכיצד

ויֹותרת הּכליֹות ּוׁשּתי למעלה, וׁשֹוק וחזה הּבעלים, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָידי
למעלה, הּלחם מּניח לחם, ׁשם יׁש ואם מהן; למעלה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּכבד

הּכל. ִֵַֹּומניף
.Ëחזה ּומפריׁש האמּורין, מֹוציא - נזיר איל הּקרּבן ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהיה

הּנׁשים ּבעזרת האיל ׁשאר ּומבּׁשל הּכהןוׁשֹוק, ולֹוקח . ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
הּבא הּלחם מן מעׂשרה אחד עם האיל, מן ּבׁשלה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּזרֹוע
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הּנזיר; ידי על הּכל ּומּניח והאמּורין, והּׁשֹוק החזה עם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעּמֹו,
ּכמֹו הּכל ּומניף הּבעלים, יד ּתחת ידיו מּניח ְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹֹוהּכהן

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Èעד למעלה הּקרקע, את הרֹואה ּכל חזה? הּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאיזה

הּכרׂש עד למּטה צלעֹות[כרס]הּצּואר, ׁשּתי עּמּה וחֹות ; ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָ
אר ׁשל הּפרק מן זרֹוע? הּוא ואיזה .ואיל ּכּבהאיל-] ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻ

ּבזה.מהברך] זה מערין אברים ׁשני ׁשהם יד, ׁשל הּכף ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעד
הּוא ּברגל, ּוכנגדּה ימין; ׁשל זרֹוע היא האמּורה, ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּזרֹוע

מקֹום. ּבכל האמּורה ְֲַָָָָהּׁשֹוק
.‡Èּגּבי על ּומקטירן האמּורין מֹולח ׁשּמניפין, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָואחר

את "ּכי ׁשּנאמר: לּכהנים, נאכל והּׁשֹוק החזה אבל ְְֱֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמזּבח;
הּתרּומה" ׁשֹוק ואת הּתנּופה נאכלחזה הּׁשלמים ּוׁשאר ; ְְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָ

הקטר לאחר אּלא וׁשֹוק, ּבחזה זֹוכין הּכהנים ואין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלּבעלים.
ִֵָהאמּורין.

.·Èוהּזרֹוע נזיר, איל ועם הּתֹודה עם ׁשּמניף הּלחם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכן
- הּבׂשר ׁשאר עם הּלחם ּוׁשאר לּכהנים; נאכלין - ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּבׁשלה

לּבעלים הןנאכל והּׁשֹוק, החזה עם ׁשּמניף והּלחם . ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
והּׁשֹוק החזה עם ּבׁשלה והּזרֹוע מּתֹודה'; 'מּורם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּנקראין

נזיר'. מאיל 'מּורם הּנקראין הן ׁשּמניף, הּלחם ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָעם
.‚Èאין לפיכ הּוא; ּתרּומה ספק הּתֹודה, מן הּמּורם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּלחם

ּכתרּומה מדּמע ואינֹו ּכתרּומה, וחמׁש מיתה עליו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹחּיבין
מספק] מתקדשים אינם לחולין נפל .[-אם

.„Èלּבעלים נאכל הּלחם ׁשאר הרי - ּכהן הּתֹודה ּבעל ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהיה
איל עם אֹו הּתֹודה עם הּבא הּלחם ׁשאין יׂשראל, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכתֹודת

מנחה קרּוי .נזיר ְִִָָָ
.ÂËּברׁשּות מניף האחד ּבׁשּתפּות, ׁשלמים ׁשהביאּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשנים

ּכן ּׁשאין מה ּכּלן; ידי על מניף אחד מאה, הן אפּלּו ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻחברֹו;
הקרבן]ּבסמיכה על ידיים סמיכת -]. ְִִָ

.ÊËהּכהן אבל מניפה, אינּה - הּקרּבן ּבעלת אּׁשה ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹהיתה
ּולעֹולם לתנּופה. ּפסּולה והיא ּתנּופה, טעּון ׁשּקרּבנּה ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָמניף,

ּבלבד והּנזירה הׂשֹוטה אּלא מניפה אּׁשה ׁשּבארנּו;אין ּכמֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מקֹום. ּבכל להּגׁשה קֹודמת ְְְֶֶַָָָָָּותנּופה

.ÊÈעׂשרים לֹוקח הּתֹודה? עם ׁשּמביא הּלחם הּוא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּכיצד
סלת ועׂשרהעּׂשרֹון חמץ עׂשרֹונים עׂשרה מהן ועֹוׂשה , ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

חּלֹות. עׂשר אֹותן עֹוׂשה חמץ, ׁשל העׂשרה ֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּצה;
.ÁÈׂשאֹור מביא מחּמצן? התפחה]וכיצד חומר ּכדי[- ְְְְְִֵֵֵַַָ

ל:] הּמּדה.[מספיק את ּוממּלא הּמּדה, לתֹו ונֹותנן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָחּמּוצן,
יתרה אֹו חסרה להיֹות ׁשּסֹופּה ּפי על מעשרון]אף מּפני[- , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

אין - ר ּופעמים וקׁשה עבה יהיה ׁשּפעמים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּׂשאֹור,
עּתה מּדתּה על אּלא עּׂשרֹוןמׁשּגיחין מֹודד הּוא והרי , ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

מהן עֹוׂשין - מּצה ׁשל עׂשרֹונים והעׂשרה ׁשלמים. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָעּׂשרֹון
חּלֹות עׂשר מין: מּכל חּלֹות עׂשר ׁשוֹות, חּלֹות ְִִִֶֶֶֶַַַָָֹׁשלׁשים

רקיקים חּלֹות ועׂשר תּנּור, ודקות]מאפה חּלֹות[רכות ועׂשר , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַ
בשמן]מרּבכת .[שקועה ְֶֶֻ

.ËÈּברֹותחין אֹותּה חֹולט הּמרּבכת? היא ואֹופהוכיצד , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֻ
הּלפס על ּבׁשמן אֹותּה קֹולה ּכ ואחר מחבת]אֹותּה, כעין -] ְְְֶֶֶַַַַָָָָ

וזה ּבׁשמנּה. ּומרּבין הּספּגנין; ׁשּקֹולין ּכדר ּבֹו, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻוכּיֹוצא
מקֹום. ּבכל האמּור הרּבּו ְִָָָָָהּוא

.Î.ׁשמן לג ּבחצי חּלֹות? הּׁשלׁשים עֹוׂשה הּוא ׁשמן ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹּובכּמה
לרבּוכה, מּמּנּו רביעית מּסיני. למׁשה הלכה זה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֹוׁשעּור

לרקיקין ּוׁשמינית לחּלֹות, .ּוׁשמינית ְְְִִִִִִַַָ
.‡Îלֹותת ׁשל[מרטיב]החּלֹות, ּבׁשמינית ׁשּלהן הּסלת ְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ

מֹוׁשחן והרקיקין, אֹותם. ואֹופה לׁש ּכ ואחר ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשמן,
ארּבע הּכל מן לֹוקח והּכהן אפּיתן. אחר ׁשּלהם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבׁשמינית

קרּבן". מּכל "אחד ׁשּנאמר: מין, מּכל אחת ְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָחּלֹות,
.·Îנאמר לא יצא; חּלֹות, ארּבע אֹותם ׁשאפה תֹודה ְְְֱֵֶֶַַַַַָָָָָָֹולחמי

אחת ׁשּלהן החּלה ׁשּיפריׁש והּוא למצוה. אּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ'ארּבעים'
ּבצק ּכׁשהן קרּבן ּפרּוסהמּכל מפריׁשין ׁשאין ,[חתיכה]- ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

ּפרס. יּטל ׁשּלא קרּבן", מּכל "אחד ְְֱִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
.‚Îׁשּׁשה לֹוקח נזיר? איל עם הּבא הּלחם הּוא ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכיצד

חּלֹות עׂשרים מהן ועֹוׂשה עּׂשרֹון, ׁשליׁשי ּוׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָעׂשרֹונֹות
ועׂשרׁשוֹות ּבּׁשמן, מׁשּוחין רקיקין עׂשרה - מּצה וכּלן ; ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻ

וׁשמן ּתּנּור, מאפה והּכל ּבּׁשמן, ׁשּלהן הּסלת לֹותת ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹחּלֹות
לֹוקח והּכהן מּסיני. למׁשה הלכה זה וׁשעּור רביעית. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלהן

מין. מּכל אחת חּלֹות, ׁשּתי ְִִֵֵֶַַַָמהן
.„Î- ׁשּבּתֹודה לחם מיני וארּבעה ׁשּבּנזיר, לחם מיני ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשני

זה את זה לעזרה.מעּכבין חּוץ ׁשניהן ׁשל הּלחם ּומעׂשה . ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
.‰Îׁשּזֹורק אחר והּפסח? והּמעׂשר הּבכֹור מעׂשה ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַּכיצד

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּומֹולחם,ּדמן האמּורים, ּומֹוציא מפׁשיט, , ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
ּוׁש לּכהנים, נאכל הּבכֹור ּבׂשר ּוׁשאר ּבׂשרּומקטירם. אר ְְְְְְֱֲִִֶַַַַַָָָָֹ

ּכהלכתֹו, למנּוייו נאכל - והּפסח לבעליו. נאכל ְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּמעׂשר
הּפסח. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְִִֵֶֶַַָּכמֹו

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"ג קודש שבת יום

י ¤¤ּפרק

"ואכלּו‡. ׁשּנאמר: עׂשה, מצות - והאׁשם החּטאת ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָאכילת
ּובעלים אֹוכלים הּכהנים - ּבהם" ּכּפר אׁשר ְְֲֲִִִֶֶַַָָָֹֻאֹותם
הּכהנים, ׁשאֹוכלין הּקדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְֲֳִִִִִִִֶַַַַָָֹמתּכּפרים.

מצוה. ְֲִִֶָָָׁשאכילתן
ׁשּנאמר:·. עׂשה, מצות - מנחֹות ׁשירי אכילת ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָוכן

ּובניו". אהרן יאכלּו מּמּנה, ְְֲִֶֶֶַַָָָֹֹ"והּנֹותרת
ואׁשם‚. חּטאת לזכריואין אּלא נאכלין מנחֹות ּוׁשירי ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

"לכל ׁשּנאמר: נאכלּו, - ּבהיכל נאכלּו ואם ּבעזרה; ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻכהּנה
הּקדׁשים ּבקדׁש . . אׁשמם ּולכל חּטאתם ּולכל ְְְְֲֳִִֶַַָָָָָָָָָֹמנחתם
הם הרי צּבּור, ׁשלמי וכן אֹותֹו". יאכל זכר ּכל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּתאכלּנּו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו וכאׁשם ְְְֵֶַַַָָָָּכחּטאת
ּונקבֹות,„. זכרים לכהנים נאכלין - ׁשלמים ׁשל וׁשֹוק ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶָָָָָֹחזה

הּמּורם וכן ;"ולבנתי ּולבני נתּתים ל" ּבהם: ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר
ּתרּומת[המופרש] "ּכל ׁשּנאמר: נזיר, מאיל והּמּורם ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמּתֹודה

ּולבני ל נתּתי - לה' יׂשראל בני ירימּו אׁשר ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּקדׁשים
."ְְִֶֹולבנתי

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



פה zepaxwd dyrn zekld - a`Îmgpn b"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּנזיר; ידי על הּכל ּומּניח והאמּורין, והּׁשֹוק החזה עם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעּמֹו,
ּכמֹו הּכל ּומניף הּבעלים, יד ּתחת ידיו מּניח ְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹֹוהּכהן

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Èעד למעלה הּקרקע, את הרֹואה ּכל חזה? הּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאיזה

הּכרׂש עד למּטה צלעֹות[כרס]הּצּואר, ׁשּתי עּמּה וחֹות ; ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָ
אר ׁשל הּפרק מן זרֹוע? הּוא ואיזה .ואיל ּכּבהאיל-] ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻ

ּבזה.מהברך] זה מערין אברים ׁשני ׁשהם יד, ׁשל הּכף ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעד
הּוא ּברגל, ּוכנגדּה ימין; ׁשל זרֹוע היא האמּורה, ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּזרֹוע

מקֹום. ּבכל האמּורה ְֲַָָָָהּׁשֹוק
.‡Èּגּבי על ּומקטירן האמּורין מֹולח ׁשּמניפין, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָואחר

את "ּכי ׁשּנאמר: לּכהנים, נאכל והּׁשֹוק החזה אבל ְְֱֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמזּבח;
הּתרּומה" ׁשֹוק ואת הּתנּופה נאכלחזה הּׁשלמים ּוׁשאר ; ְְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָ

הקטר לאחר אּלא וׁשֹוק, ּבחזה זֹוכין הּכהנים ואין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלּבעלים.
ִֵָהאמּורין.

.·Èוהּזרֹוע נזיר, איל ועם הּתֹודה עם ׁשּמניף הּלחם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכן
- הּבׂשר ׁשאר עם הּלחם ּוׁשאר לּכהנים; נאכלין - ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּבׁשלה

לּבעלים הןנאכל והּׁשֹוק, החזה עם ׁשּמניף והּלחם . ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
והּׁשֹוק החזה עם ּבׁשלה והּזרֹוע מּתֹודה'; 'מּורם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּנקראין

נזיר'. מאיל 'מּורם הּנקראין הן ׁשּמניף, הּלחם ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָעם
.‚Èאין לפיכ הּוא; ּתרּומה ספק הּתֹודה, מן הּמּורם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּלחם

ּכתרּומה מדּמע ואינֹו ּכתרּומה, וחמׁש מיתה עליו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹחּיבין
מספק] מתקדשים אינם לחולין נפל .[-אם

.„Èלּבעלים נאכל הּלחם ׁשאר הרי - ּכהן הּתֹודה ּבעל ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהיה
איל עם אֹו הּתֹודה עם הּבא הּלחם ׁשאין יׂשראל, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכתֹודת

מנחה קרּוי .נזיר ְִִָָָ
.ÂËּברׁשּות מניף האחד ּבׁשּתפּות, ׁשלמים ׁשהביאּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשנים

ּכן ּׁשאין מה ּכּלן; ידי על מניף אחד מאה, הן אפּלּו ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻחברֹו;
הקרבן]ּבסמיכה על ידיים סמיכת -]. ְִִָ

.ÊËהּכהן אבל מניפה, אינּה - הּקרּבן ּבעלת אּׁשה ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹהיתה
ּולעֹולם לתנּופה. ּפסּולה והיא ּתנּופה, טעּון ׁשּקרּבנּה ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָמניף,

ּבלבד והּנזירה הׂשֹוטה אּלא מניפה אּׁשה ׁשּבארנּו;אין ּכמֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מקֹום. ּבכל להּגׁשה קֹודמת ְְְֶֶַָָָָָּותנּופה

.ÊÈעׂשרים לֹוקח הּתֹודה? עם ׁשּמביא הּלחם הּוא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּכיצד
סלת ועׂשרהעּׂשרֹון חמץ עׂשרֹונים עׂשרה מהן ועֹוׂשה , ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

חּלֹות. עׂשר אֹותן עֹוׂשה חמץ, ׁשל העׂשרה ֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּצה;
.ÁÈׂשאֹור מביא מחּמצן? התפחה]וכיצד חומר ּכדי[- ְְְְְִֵֵֵַַָ

ל:] הּמּדה.[מספיק את ּוממּלא הּמּדה, לתֹו ונֹותנן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָחּמּוצן,
יתרה אֹו חסרה להיֹות ׁשּסֹופּה ּפי על מעשרון]אף מּפני[- , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

אין - ר ּופעמים וקׁשה עבה יהיה ׁשּפעמים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּׂשאֹור,
עּתה מּדתּה על אּלא עּׂשרֹוןמׁשּגיחין מֹודד הּוא והרי , ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

מהן עֹוׂשין - מּצה ׁשל עׂשרֹונים והעׂשרה ׁשלמים. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָעּׂשרֹון
חּלֹות עׂשר מין: מּכל חּלֹות עׂשר ׁשוֹות, חּלֹות ְִִִֶֶֶֶַַַָָֹׁשלׁשים

רקיקים חּלֹות ועׂשר תּנּור, ודקות]מאפה חּלֹות[רכות ועׂשר , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַ
בשמן]מרּבכת .[שקועה ְֶֶֻ

.ËÈּברֹותחין אֹותּה חֹולט הּמרּבכת? היא ואֹופהוכיצד , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֻ
הּלפס על ּבׁשמן אֹותּה קֹולה ּכ ואחר מחבת]אֹותּה, כעין -] ְְְֶֶֶַַַַָָָָ

וזה ּבׁשמנּה. ּומרּבין הּספּגנין; ׁשּקֹולין ּכדר ּבֹו, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻוכּיֹוצא
מקֹום. ּבכל האמּור הרּבּו ְִָָָָָהּוא

.Î.ׁשמן לג ּבחצי חּלֹות? הּׁשלׁשים עֹוׂשה הּוא ׁשמן ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹּובכּמה
לרבּוכה, מּמּנּו רביעית מּסיני. למׁשה הלכה זה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֹוׁשעּור

לרקיקין ּוׁשמינית לחּלֹות, .ּוׁשמינית ְְְִִִִִִַַָ
.‡Îלֹותת ׁשל[מרטיב]החּלֹות, ּבׁשמינית ׁשּלהן הּסלת ְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ

מֹוׁשחן והרקיקין, אֹותם. ואֹופה לׁש ּכ ואחר ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשמן,
ארּבע הּכל מן לֹוקח והּכהן אפּיתן. אחר ׁשּלהם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבׁשמינית

קרּבן". מּכל "אחד ׁשּנאמר: מין, מּכל אחת ְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָחּלֹות,
.·Îנאמר לא יצא; חּלֹות, ארּבע אֹותם ׁשאפה תֹודה ְְְֱֵֶֶַַַַַָָָָָָֹולחמי

אחת ׁשּלהן החּלה ׁשּיפריׁש והּוא למצוה. אּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ'ארּבעים'
ּבצק ּכׁשהן קרּבן ּפרּוסהמּכל מפריׁשין ׁשאין ,[חתיכה]- ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

ּפרס. יּטל ׁשּלא קרּבן", מּכל "אחד ְְֱִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
.‚Îׁשּׁשה לֹוקח נזיר? איל עם הּבא הּלחם הּוא ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכיצד

חּלֹות עׂשרים מהן ועֹוׂשה עּׂשרֹון, ׁשליׁשי ּוׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָעׂשרֹונֹות
ועׂשרׁשוֹות ּבּׁשמן, מׁשּוחין רקיקין עׂשרה - מּצה וכּלן ; ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻ

וׁשמן ּתּנּור, מאפה והּכל ּבּׁשמן, ׁשּלהן הּסלת לֹותת ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹחּלֹות
לֹוקח והּכהן מּסיני. למׁשה הלכה זה וׁשעּור רביעית. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלהן

מין. מּכל אחת חּלֹות, ׁשּתי ְִִֵֵֶַַַָמהן
.„Î- ׁשּבּתֹודה לחם מיני וארּבעה ׁשּבּנזיר, לחם מיני ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשני

זה את זה לעזרה.מעּכבין חּוץ ׁשניהן ׁשל הּלחם ּומעׂשה . ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
.‰Îׁשּזֹורק אחר והּפסח? והּמעׂשר הּבכֹור מעׂשה ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַּכיצד

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּומֹולחם,ּדמן האמּורים, ּומֹוציא מפׁשיט, , ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
ּוׁש לּכהנים, נאכל הּבכֹור ּבׂשר ּוׁשאר ּבׂשרּומקטירם. אר ְְְְְְֱֲִִֶַַַַַָָָָֹ

ּכהלכתֹו, למנּוייו נאכל - והּפסח לבעליו. נאכל ְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּמעׂשר
הּפסח. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְִִֵֶֶַַָּכמֹו

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"ג קודש שבת יום

י ¤¤ּפרק

"ואכלּו‡. ׁשּנאמר: עׂשה, מצות - והאׁשם החּטאת ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָאכילת
ּובעלים אֹוכלים הּכהנים - ּבהם" ּכּפר אׁשר ְְֲֲִִִֶֶַַָָָֹֻאֹותם
הּכהנים, ׁשאֹוכלין הּקדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְֲֳִִִִִִִֶַַַַָָֹמתּכּפרים.

מצוה. ְֲִִֶָָָׁשאכילתן
ׁשּנאמר:·. עׂשה, מצות - מנחֹות ׁשירי אכילת ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָוכן

ּובניו". אהרן יאכלּו מּמּנה, ְְֲִֶֶֶַַָָָֹֹ"והּנֹותרת
ואׁשם‚. חּטאת לזכריואין אּלא נאכלין מנחֹות ּוׁשירי ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

"לכל ׁשּנאמר: נאכלּו, - ּבהיכל נאכלּו ואם ּבעזרה; ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻכהּנה
הּקדׁשים ּבקדׁש . . אׁשמם ּולכל חּטאתם ּולכל ְְְְֲֳִִֶַַָָָָָָָָָֹמנחתם
הם הרי צּבּור, ׁשלמי וכן אֹותֹו". יאכל זכר ּכל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּתאכלּנּו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו וכאׁשם ְְְֵֶַַַָָָָּכחּטאת
ּונקבֹות,„. זכרים לכהנים נאכלין - ׁשלמים ׁשל וׁשֹוק ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶָָָָָֹחזה

הּמּורם וכן ;"ולבנתי ּולבני נתּתים ל" ּבהם: ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר
ּתרּומת[המופרש] "ּכל ׁשּנאמר: נזיר, מאיל והּמּורם ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמּתֹודה

ּולבני ל נתּתי - לה' יׂשראל בני ירימּו אׁשר ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּקדׁשים
."ְְִֶֹולבנתי
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הּבכֹור‰. ּכחזהוכן ,ל יהיה "ּובׂשרם ּבֹו: נאמר ׁשהרי , ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
- לכהנֹות הּנאכלים אּלּו וכל הּימין". ּוכׁשֹוק ְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָֹהּתנּופה
נאכלין וכּלן ּכתרּומה. ולנׁשיהם, הּכהנים לעבדי ְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻנאכלים
הּתרּומה ׁשֹוק ואת הּתנּופה חזה "את ׁשּנאמר: העיר, ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבכל
קדֹוׁש', 'ּבמקֹום ּבהן נאמר לא טהֹור"; ּבמקֹום ְְְֱֶֶַָָָָָֹֹּתאכלּו
יׂשראל, מחנה ּכל ׁשהּוא "טהֹור", אּלא העזרה, ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשהיא
ׁשהם ּופסח, למעׂשר הּדין והּוא ירּוׁשלים. - לדֹורֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּכנגּדֹו
ּכלפנים. - החֹומה ועבי והחּלֹונֹות ּכׁשלמים. קּלים ְְְְֳִִִִִִִַַַַָָָָָקדׁשים

.Âיֹום וכל הּלילה, וכל הּזביחה, ּביֹום נאכלים - ְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָָהּׁשלמים
החּמה ׁשּתׁשקע עד אתהּמחרת הקריבֹו "ּביֹום ׁשּנאמר: , ְְְֱֳִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

זבח מּבׂשר יאכל האכל ואם . . ּומּמחרת יאכל, ְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹזבחֹו
לׁשני נאכלין ׁשהן למד, נמצאת וגֹו'". הּׁשליׁשי ּבּיֹום ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשלמיו
הּבעלים; חלק ּבין הּכהנים חלק ּבין אחד, ולילה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹימים
קּלים קדׁשים הם ׁשהרי ּומעׂשר, לבכֹור הּדין ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָוהּוא

ְִִָּכׁשלמים.
.Êאינּה קּלים, קדׁשים ׁשהיא ּפי על אף - הּתֹודה ֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאבל

הּלילה עם הּזביחה ּביֹום אּלא "ּביֹוםנאכלת ּבּה: ׁשּנאמר , ְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
הּנזיר. איל וכן ּבקר". עד מּמּנּו יּניח לא יאכל, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹקרּבנֹו
חלק ּבין הּכהנים, חלק ּבין - ּבהן ּכּיֹוצא עּמהן הּבא ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּלחם
ולׁשירי צּבּור ּולׁשלמי ּולאׁשם לחּטאת הּדין והּוא ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהּבעלים.
קרּבנֹו "ּביֹום ׁשּנאמר: ולילה, ליֹום נאכל ׁשהּכל ְְְְְֱֱֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמנחֹות,
ׁשּפרׁש הּׁשלמים, מן חּוץ ּבמׁשמע; הּקרּבנֹות ּכל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָיאכל",

להם. הּדֹומים ּומעׂשר ּובכֹור הּכתּוב, ְֲִֵֶֶַַַָָָּבהן
.Áנאכלין ׁשהן ּתֹורה ּדין ולילה, ליֹום הּנאכלין אּלּו ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

אמרּו העברה, מן להרחיק ּוכדי הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָעד
הּלילה חצֹות עד אּלא נאכלין ׁשאינן .חכמים ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

.Ëאין קּלים, קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין הּקרּבנֹות, ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָּכל
הּמּולין הּטהֹורין אּלא אֹותם אפּלּו[-שנמולו]אֹוכלין [טבל. ְְֲִִִִֶַַָָ

ׁשמׁשֹוו:] וטהר]העריב - השמש ּכּפרתֹו[שקעה הביא ולא ְְֱִִִֵֶַָָֹ
והּטמטּום ּבּקדׁשים. אֹוכל אינֹו זכר- סימן בו ניכר [שאין ְְֳִֵֵַַָֻ

אבלונקבה] ערל. ספק ׁשהּוא לפי ּבּקדׁשים, לאכל ְְֱֲֳִִֵֵֶֶַָָָָֹאסּור
יחד]האנּדרֹוגינֹוס ונקבה זכר סימני בו ׁשהּוא[יש לי יראה , ְְִִֵֶֶַָָ

קּלים. ּבקדׁשים ְִִֵַָָאֹוכל
.Èמאכל ּבכל הּקדׁשים את לאכל מבושלּומּתר צלוי -] ְֱֲֳִֶֶַַָָָָֹֻ

מּקדׁשיםוכדומה] ּבין - חלקם לאכל מּתרין הּכהנים אפּלּו ;ְֱֲֲֳִִִִִֵֶֶַָָָֹֹֻ
ּבאכילתן, ּולׁשּנֹות מאכל, ּבכל - קדׁשים מּקדׁשי ּבין ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָקּלים
ׁשל ּתבלין לתֹוכן ולתת ּומבּׁשלים; ׁשלּוקים צלּויים ְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֻּולאכלם
לידי הּתרּומה את יביאּו ׁשּלא תרּומה, ּתבלי לא אבל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹֻחּלין,

הקרבן]פּסּול עם תשרף יותירו שאם הּנׁשארֹות[- והעצמֹות . ְְֲִִַָָָ
ׁשּירצּו. ּכלים ּכל מהן ועֹוׂשין ְְִִִֵֵֶֶָָֻמּתרֹות,

.‡Èמ אכילה להם חּליןהיתה עּמּה אֹוכלין - ּועטת ְְֲִִִִֶֶֶָָָָָֻ
הּׂשבע עם נאכלת ׁשּתהיה ּכדי היתה[לשובע]ּותרּומה, ; ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּכדי ּותרּומה, חּלין עּמּה אֹוכלין אין - מרּבה אכילה ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָֻֻלהן
ּגּסה אכילה נאכלת ּתהיה תאבון]ׁשּלא ּבׁשירי[בלא וכן . ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
ְַָהּמנחֹות.

.·Èאֹו מּתֹודה מּורם עם אׁשם, אֹו חּטאת מבּׁשלין ְְִִִֵַַָָָָָאין
ּבאֹוכליהם ׁשּממעט מּפני - נזיר אוכלותמאיל נשים [שאין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

אכילתןחטאת] העיר]ּובמקֹום בכל נאכלת מּורם[שאין ולא ; ְְֲִִָָָֹ
ׁשלמים ׁשל וׁשֹוק חזה עם אֹו ּבכֹור עם נזיר, ואיל ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָמּתֹודה

אכילתם ּבזמן ׁשּממעט מּפני ארוך- אכילתם זמן [שלמים ְְְֲִִִֵֵֶַַָָ
ותודה] נזיר חּטאתמאיל עם אמׁש, ׁשל מּׁשלמים מּורם ולא .ְְִִִֶֶֶַָָָֹ

אכילתן, ּובזמן ּבאֹוכליהן, ׁשּממעט מּפני - יֹום ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָואׁשם
זה, עם זה מתּבּׁשלין ואׁשם חּטאת אבל אכילתן. ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָָּובמקֹום
זה. עם זה וׁשֹוק וחזה והּבכֹור זה, עם זה נזיר ואיל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָותֹודה

ּפּגּול ׁשל אֹו קדׁשים, קדׁשי ׁשל שנפסל]חתיכה קרבן אֹו[- ְֲִִִֵֶֶָָָָ
החתיכֹות אֹותן - אחרֹות חתיכֹות עם ׁשּנתּבּׁשלה ְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָנֹותר,

לּכהנים. ּומּתרֹות לזרים ְֲֲִִַָָֹֻאסּורֹות
.‚Èעם ׁשּנתּבּׁשל קּלים קדׁשים ּבׂשר אֹו קדׁשים קדׁשי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבׂשר

ּתאוה חולין]ּבׂשר לטמאים[- אסּור הּתאוה ּבׂשר הרי - ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָ
לטהֹורים .ּומּתר ְִִָֻ

.„Èּבעֹולה לֹונאמר לּכהן הקריב, אׁשר העלה "עֹור : ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָֹֹ
יאכלּנה", אֹותּה המחּטא "הּכהן ּבחּטאת: ונאמר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹיהיה",
ונאמר יהיה", לֹו ּבֹו, יכּפר אׁשר "לּכהן ּבאׁשם: ְְְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹונאמר
ונאמר יהיה", לֹו הּׁשלמים, ּדם את הּזרק "לּכהן ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבׁשלמים:
ּבכל מדּבר הּכתּוב אין - יאכלּנה" אֹותּה "הּמקריב ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבמנחה:
לֹו ׁשּיׁש הּוא זה לעבֹודה, הראּוי ׁשהּכהן ּבראּוי, אּלא ֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹאּלּו
ׁשהיה ּכגֹון הּקרּבן, ּבׁשעת ראּוי ׁשאינֹו ּומי לאכל; ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹחלק
לענין אבל לערב. ּכׁשּיטהר אפּלּו לאכל, חלק לֹו אין - ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹטמא
וכּלם הּיֹום; ּבאֹותֹו ׁשּמקריבין אב ּבית לאנׁשי הּכל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֻֻחלּקה,
ׁשהקריב, זה ּבין - ּכאחיו איׁש הּמקּדׁש קדׁשי ּבכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָחֹולקים

הקריב. ׁשּלא ּבּמקּדׁש ׁשעּמֹו אחיו ְְִִִִִֵֶֶַָָֹּבין
.ÂËהאפּויֹות מנחֹות ּבין ּבּמנחֹות, הּכתּוב חּלק ְְְֲִֵֵַַָָָָָָולּמה

הּמנחה "ּכל אֹומר: הּוא ּבאפּויֹות ׁשהרי הּסלת? ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומנחת
ּתהיה" לֹו אֹותּה, הּמקריב לּכהן . . ּבּתּנּור ּתאפה ,אׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
בּׁשמן, בלּולה מנחה "וכל אֹומר: הּוא הּסלת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹּובמנחת
ׁשהאפּויה, ּכאחיו"! איׁש ּתהיה, אהרן ּבני לכל - ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוחרבה

אב ּבית אנׁשי אֹותּה היומית]ּכׁשחֹולקין ּכל[משמרת - ְְְִֵֵֶַָָֹ
ׁשהרי לֹו, ראּוי הּוא הרי ּפת, ּכּזית אפּלּו חלקֹו, לֹו ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּיּגיע
נמצא - ּביניהן אֹותּה יחּלקּו אם הּסלת, אבל מּיד; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאֹוכלֹו
ללּוׁש לא ראּוי ׁשאינֹו ּפחֹות, אֹו סלת ּכּפֹו מלא לזה ְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹמּגיע
ׁשּיחלקּו הּדעת על עֹולה היה לפיכ לאפֹותֹו, ולא ְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָֹאֹותֹו
אנׁשי ּכל על עצמּה ּבפני זֹו יחלקּו ולא מנחה, ּכנגד ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמנחה
ּתהיה, אהרן ּבני "לכל ּבּה לֹומר הּכתּוב הצר - אב ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֻבית
אמרּו מּכאן עצמּה. ּבפני אֹותּה ׁשּיחלקּו לֹומר ּכאחיו", ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָאיׁש
מחבת מעׂשה אפּלּו מנחה, ּכנגד מנחה חֹולקין אין ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָחכמים:
אחת ּכל אּלא סלת; ּכנגד סלת אֹו מחבת, מעׂשה ְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּכנגד

עצמּה. ּבפני ׁשיריה חֹולקין ְְְְְִִֵֶַַַָָָואחת
.ÊËּכנגד חּטאת ולא עֹוף, ּכנגד עֹוף חֹולקין אין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹוכן

וחלקחּטאת חלק ּכל אּלא וׁשֹוק; חזה ּכנגד וׁשֹוק חזה ולא , ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּבׁשוה. ּביניהן אֹותֹו ְְִֵֵֶֶָחֹולקין

.ÊÈקּלים ּבקדׁשים אפּלּו חֹולק הּקטן ׁשּמּתראין ּפי על אף , ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻ
אין - ואנּדרֹוגינֹוס אּׁשה וכן קדׁשים; קדׁשי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָלהאכילֹו
ּכאחיו". "איׁש ׁשּנאמר: ּכלל, הּמקּדׁש ּבקדׁשי להם ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָחֹולקים
ּבין ּבמּומֹו ׁשּנֹולד ּבין עֹובר, ּבין קבּוע ּבין - מּום ּבעל ְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָאבל
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אלהיו "לחם ׁשּנאמר: ואֹוכל, חֹולק - ונפסל ּתמים ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהיה
היה אם אבל לאכל, ראּוי ׁשּיהיה והּוא הּקדׁשים"; ְְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹמּקדׁשי

לערב. לאכל חֹולק אינֹו ֱֵֵֵֶֶֶָָֹטמא,
.ÁÈמה ּכל נֹוטל אּלא ּבחלּקה, ׁשּלא אֹוכל - ּגדֹול ּכהן ְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻוכן

.ּׁשּירצה ְִֶֶ
.ËÈ;לאכל חֹולק הקרבן, ּבׁשעת קדׁשים לאכילת הראּוי ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכל

ׁשהּוא ּפי על אף - העבֹודה ּבׁשעת לאכל ראּוי ׁשאינֹו ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹוכל
ּכדי חֹולק אינֹו - לערב לאכל ראּוי הּוא והרי לעבֹודה, ְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹראּוי

יֹום טבּול ּכיצד? לערב. חלקֹו בערב]להּניח שיטהר טמא -], ְְְִֵֶֶֶַַַָ
ּכּפּורים קרבנו]ּומחּסר הביא שטרם טהור והאֹונן[- שמת, -] ְְִִֵַָֻ

איןקרובו] - הדיֹוט ּכהן ּבין ּגדֹול ּכהן ּבין הּקבּורה, ְְְֵֵֵֵֵֶַָָֹֹּביֹום
לערב. לאכל ְֱִֶֶֶָֹחֹולקין

.Îמּכהן חּוץ - לעבד ראּוי אינֹו לאכל, ראּוי ׁשאינֹו ֱֲִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹּכל
אֹוכל ואינֹו עֹובד ׁשהּוא איׁשּגדֹול, וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָ

מּום, מּבעל חּוץ - לאכל ראּוי אינֹו לעבד, ראּוי ֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשאינֹו
ּבּתֹורה. נתּפרׁש ְְִֵֶַָָָׁשּכבר

.‡Îטמא אפּלּו ּבעֹורֹות. לֹו אין ּבּבׂשר, חלק לֹו ׁשאין ֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכל
אינֹו - חלבים הקטר ּבׁשעת וטהֹור ּדמים זריקת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּבׁשעת

ּבּבׂשר ואתחֹולק הּׁשלמים ּדם את "הּמקריב ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
עד - למנה" הּימין ׁשֹוק תהיה לֹו - אהרן מּבני ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהחלב
הקטר אחר עד זריקה מּׁשעת לעבֹודה וראּוי טהֹור ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיהיה

ֲִָחלבים.
.·Îּבׁשעת אף טהֹור הּוא והרי וטבל, זריקה אחר ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָנטמא

לפיכ חֹולק; אינֹו אֹו חֹולק אם ספק הּדבר - חלבים ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָהקטר
מּידֹו מֹוציאין אין ּתפׂש, .אם ִִִִֵַָָ

.‚Îּבטמאה ׁשּבא צּבּור טמא]קרּבן הציבור רוב שהיו [כגון ְְְִֶַָָָֻ
עם חֹולקין אין אֹותֹו, מקריבין ׁשהּטמאים ּפי על אף -ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַ

לאכילה. ראּויין ׁשאין מּפני לערב, לאכל ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהּטהֹורין

יא ¤¤ּפרק

ּדמּה,‡. זריקת לפני ּבין - העֹולה מּבׂשר ּכזית האֹוכל ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָּכל
לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּדמּה זריקת לאחר ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבין
הּׁשמּועה מּפי - ּתּדר" אׁשר ּונדרי . . ּדגנ מעׂשר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשערי

רבינו] ממשה העֹולה.[מסורת ּבׂשר לאֹוכל אזהרה ׁשּזֹו ְְְְֵֶַַָָָָָלמדּו,
ׁשל·. והּׁשמן והּיין והּסלת ּובׂשרּה, עֹולה, ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהחלב

לכזית מצטרפין חמׁשּתן - .נסכיה ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָ
האמּורין‚. מּכל ּכזית האֹוכל לפני[אברים]וכן ּבין - ְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָ

לֹוקה, - יׂשראל ּבין ּכהן ּבין זריקה, לאחר ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹזריקה
ּבמנחת נאמר והרי העֹולה, ּככל לּמזּבח ּכליל ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהאמּורין
לּמזּבח ּכליל ׁשהּוא ּכל - תאכל" לא ּתהיה, "ּכליל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּכהנים:
האֹוכל ּכל וכן ּבכזית. עליו ולֹוקין תעׂשה, ּבלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹאכילתֹו
"וכל ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּנׂשרפֹות חּטאֹות מּבׂשר ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָּכזית
ּבאׁש תאכל, לא . . מֹועד אהל אל מּדמּה יּובא אׁשר ֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹחּטאת

ִֵָּתּׂשרף".
קּלים,„. קדׁשים אפּלּו הּקדׁשים, מּבׂשר ּכזית האֹוכל ְְֲֳִִִִִִֵַַַַָָָָָּכל

לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּדמים זריקת ְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹקדם
לאכל ּתּוכל לא ּכלֹומר, ;"ונדבתי . . ּדגנ מעׂשר ְְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹּבׁשערי

הּמקֹום ּבׁשערי ּדמן ׁשּזֹורקין קדם ,ּבׁשערי נדבֹותי-] ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
אֹולה'] ּתֹודה לאֹוכל אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי .ְְְְִִֵֶַַָָָָָ

ּבין הּקדׁשים, לׁשאר הּדין והּוא ּדמים; זריקת קדם ְְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשלמים
החלב ׁשהם ׁשּבּתֹודה, דברים וׁשּׁשה חמּורים. ּבין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָקּלים
לכזית מצטרפין ּכּלן - והּלחם והּיין והּׁשמן והּסלת .והּבׂשר ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ

.‰- לעזרה חּוץ קדׁשים קדׁשי מּבׂשר ּכזית האֹוכל ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָּכל
ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלֹוקה,
למדּו, הּׁשמּועה מּפי ;"וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹֹֹותירׁש
לעזרה; חּוץ ואׁשמֹות חּטאֹות מּבׂשר לאֹוכל אזהרה ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָׁשּזֹו
לֹוקה ׁשהּוא לירּוׁשלים חּוץ קּלים קדׁשים לאֹוכל הּדין ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָוהּוא
לקדׁשי העזרה ּכחֹומת קּלים, לקדׁשים ירּוׁשלים ׁשחֹומת -ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

מנחֹות. ׁשירי אֹו ואׁשם, חּטאת ּבׂשר ואחד ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָקדׁשים.
.Âּובׂשר העזרה, לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קדׁשים קדׁשי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָּבׂשר

ונאסר נפסל, - ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קּלים ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָקדׁשים
והאֹוכל לאכלֹו; אסּור למקֹומֹו, ׁשחזר ּפי על ואף ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָלעֹולם.
לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכּזית ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו
ּכטרפה, נעׂשה - למחיצתֹו חּוץ ּבׂשר ׁשּיצא ּכיון ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹתאכלּו",

אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְֲֲִֵֶַַָּכמֹו
.Êּכׁשר זה הרי - להיכל קּלים קדׁשים ּבׂשר .נכנס ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
.Áזריקת אחר ּבעזרה קדׁשים קדׁשי מּבׂשר ּכזית ׁשאכל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָזר

. . ּבהם ּכּפר אׁשר אֹותם "ואכלּו ׁשּנאמר: לֹוקה, - ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַָָָָֻּדמים
לאכל ׁשראּוי ּובעת אֹוכל, ׁשהּכהן ּבּמקֹום - יאכל" לא ְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹוזר
קדׁשי ּבׂשר הּזר אכל אם אבל לֹוקה. הּזר, ׁשם אכלֹו אם -ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָ
זר מּׁשּום לא ּבחּוץ, אכלם מּׁשּום לֹוקה - ּבחּוץ ְִִִֶַַָָָָָֹקדׁשים
אכלם אם וכן לּכהנים. ׁשם ראּויין אינם ׁשהרי קדׁש, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשאכל
ּבלבד, זריקה קדם אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - זריקה קדם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּבעזרה

זרּות. מּׁשּום ִָֹלא
.Ëאחת ׁשּתים: לֹוקה - העֹוף מחּטאת ּכזית ׁשאכל ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָזר

ׁשּכל נבלה; אֹוכל מּׁשּום ואחת הּקדׁש, את ׁשאכל זר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּׁשּום
בעוף]מלּוקה מיוחדת שחיטה -]- ּוכׁשהּתרה היא, נבלה ְְְְִֵֶָָָֻ

הּבאין אּסּורין ׁשני הן והרי לזרים. לא הּתרה, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹֻלּכהנים
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶֶַָּכאחד,
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הּקרּבנֹות‡. מן הן עצמןהּמנחֹות, ּבפני הּבאֹות והּמנחֹות ; ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָ
מּׁשּום ּבאֹות ּומהן[בתור]ואינן צּבּור, מנחת מהן - נסכים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

יחיד. ְִִַָמנחת
ועמר·. ׂשֹוטה מּמנחת חּוץ חּטים, סלת הּמנחֹות ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹוכל

העומר]הּתנּופה הּׂשעֹורים.[קרבן מן ׁשהן ְְִִֵֶַַָ
לּמזּבח,‚. קרב והּוא - הּתנּופה עמר לּצּבּור: מנחֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשלׁש

ׁשּיתּבאר עצרתּכמֹו ּביֹום ׁשּמביאין הּלחם ּוׁשּתי [שבועות]. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָ
חמץ, והן הּמזּבח, לגּבי קרבין ואינן 'מנחה', נקראּו ואּלּו -ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָ
ואל לה', אֹותם ּתקריבּו ראׁשית "קרּבן נאמר: ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָועליהן
הּפנים לחם הּוא - הּׁשליׁשית והּמנחה יעלּו". לא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהּמזּבח
נאכל ּכּלֹו אּלא הּמזּבח, לגּבי קרב ואינֹו ׁשּבת, ּבכל ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשעֹוׂשין

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְֲִִֵֶַָֹלּכהנים,
לּמזּבח„. קרבין וכּלן לּיחיד, מנחֹות הן:ותׁשע ואּלּו ; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֻ
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אלהיו "לחם ׁשּנאמר: ואֹוכל, חֹולק - ונפסל ּתמים ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהיה
היה אם אבל לאכל, ראּוי ׁשּיהיה והּוא הּקדׁשים"; ְְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹמּקדׁשי

לערב. לאכל חֹולק אינֹו ֱֵֵֵֶֶֶָָֹטמא,
.ÁÈמה ּכל נֹוטל אּלא ּבחלּקה, ׁשּלא אֹוכל - ּגדֹול ּכהן ְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻוכן

.ּׁשּירצה ְִֶֶ
.ËÈ;לאכל חֹולק הקרבן, ּבׁשעת קדׁשים לאכילת הראּוי ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכל

ׁשהּוא ּפי על אף - העבֹודה ּבׁשעת לאכל ראּוי ׁשאינֹו ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹוכל
ּכדי חֹולק אינֹו - לערב לאכל ראּוי הּוא והרי לעבֹודה, ְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹראּוי

יֹום טבּול ּכיצד? לערב. חלקֹו בערב]להּניח שיטהר טמא -], ְְְִֵֶֶֶַַַָ
ּכּפּורים קרבנו]ּומחּסר הביא שטרם טהור והאֹונן[- שמת, -] ְְִִֵַָֻ

איןקרובו] - הדיֹוט ּכהן ּבין ּגדֹול ּכהן ּבין הּקבּורה, ְְְֵֵֵֵֵֶַָָֹֹּביֹום
לערב. לאכל ְֱִֶֶֶָֹחֹולקין

.Îמּכהן חּוץ - לעבד ראּוי אינֹו לאכל, ראּוי ׁשאינֹו ֱֲִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹּכל
אֹוכל ואינֹו עֹובד ׁשהּוא איׁשּגדֹול, וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָ

מּום, מּבעל חּוץ - לאכל ראּוי אינֹו לעבד, ראּוי ֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשאינֹו
ּבּתֹורה. נתּפרׁש ְְִֵֶַָָָׁשּכבר

.‡Îטמא אפּלּו ּבעֹורֹות. לֹו אין ּבּבׂשר, חלק לֹו ׁשאין ֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכל
אינֹו - חלבים הקטר ּבׁשעת וטהֹור ּדמים זריקת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּבׁשעת

ּבּבׂשר ואתחֹולק הּׁשלמים ּדם את "הּמקריב ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
עד - למנה" הּימין ׁשֹוק תהיה לֹו - אהרן מּבני ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהחלב
הקטר אחר עד זריקה מּׁשעת לעבֹודה וראּוי טהֹור ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיהיה

ֲִָחלבים.
.·Îּבׁשעת אף טהֹור הּוא והרי וטבל, זריקה אחר ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָנטמא

לפיכ חֹולק; אינֹו אֹו חֹולק אם ספק הּדבר - חלבים ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָהקטר
מּידֹו מֹוציאין אין ּתפׂש, .אם ִִִִֵַָָ

.‚Îּבטמאה ׁשּבא צּבּור טמא]קרּבן הציבור רוב שהיו [כגון ְְְִֶַָָָֻ
עם חֹולקין אין אֹותֹו, מקריבין ׁשהּטמאים ּפי על אף -ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַ

לאכילה. ראּויין ׁשאין מּפני לערב, לאכל ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהּטהֹורין
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ּדמּה,‡. זריקת לפני ּבין - העֹולה מּבׂשר ּכזית האֹוכל ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָּכל
לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּדמּה זריקת לאחר ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבין
הּׁשמּועה מּפי - ּתּדר" אׁשר ּונדרי . . ּדגנ מעׂשר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשערי

רבינו] ממשה העֹולה.[מסורת ּבׂשר לאֹוכל אזהרה ׁשּזֹו ְְְְֵֶַַָָָָָלמדּו,
ׁשל·. והּׁשמן והּיין והּסלת ּובׂשרּה, עֹולה, ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהחלב

לכזית מצטרפין חמׁשּתן - .נסכיה ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָ
האמּורין‚. מּכל ּכזית האֹוכל לפני[אברים]וכן ּבין - ְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָ

לֹוקה, - יׂשראל ּבין ּכהן ּבין זריקה, לאחר ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹזריקה
ּבמנחת נאמר והרי העֹולה, ּככל לּמזּבח ּכליל ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהאמּורין
לּמזּבח ּכליל ׁשהּוא ּכל - תאכל" לא ּתהיה, "ּכליל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּכהנים:
האֹוכל ּכל וכן ּבכזית. עליו ולֹוקין תעׂשה, ּבלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹאכילתֹו
"וכל ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּנׂשרפֹות חּטאֹות מּבׂשר ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָּכזית
ּבאׁש תאכל, לא . . מֹועד אהל אל מּדמּה יּובא אׁשר ֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹחּטאת

ִֵָּתּׂשרף".
קּלים,„. קדׁשים אפּלּו הּקדׁשים, מּבׂשר ּכזית האֹוכל ְְֲֳִִִִִִֵַַַַָָָָָּכל

לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּדמים זריקת ְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹקדם
לאכל ּתּוכל לא ּכלֹומר, ;"ונדבתי . . ּדגנ מעׂשר ְְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹּבׁשערי

הּמקֹום ּבׁשערי ּדמן ׁשּזֹורקין קדם ,ּבׁשערי נדבֹותי-] ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
אֹולה'] ּתֹודה לאֹוכל אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי .ְְְְִִֵֶַַָָָָָ

ּבין הּקדׁשים, לׁשאר הּדין והּוא ּדמים; זריקת קדם ְְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשלמים
החלב ׁשהם ׁשּבּתֹודה, דברים וׁשּׁשה חמּורים. ּבין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָקּלים
לכזית מצטרפין ּכּלן - והּלחם והּיין והּׁשמן והּסלת .והּבׂשר ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ

.‰- לעזרה חּוץ קדׁשים קדׁשי מּבׂשר ּכזית האֹוכל ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָּכל
ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלֹוקה,
למדּו, הּׁשמּועה מּפי ;"וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹֹֹותירׁש
לעזרה; חּוץ ואׁשמֹות חּטאֹות מּבׂשר לאֹוכל אזהרה ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָׁשּזֹו
לֹוקה ׁשהּוא לירּוׁשלים חּוץ קּלים קדׁשים לאֹוכל הּדין ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָוהּוא
לקדׁשי העזרה ּכחֹומת קּלים, לקדׁשים ירּוׁשלים ׁשחֹומת -ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

מנחֹות. ׁשירי אֹו ואׁשם, חּטאת ּבׂשר ואחד ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָקדׁשים.
.Âּובׂשר העזרה, לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קדׁשים קדׁשי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָּבׂשר

ונאסר נפסל, - ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קּלים ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָקדׁשים
והאֹוכל לאכלֹו; אסּור למקֹומֹו, ׁשחזר ּפי על ואף ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָלעֹולם.
לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכּזית ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו
ּכטרפה, נעׂשה - למחיצתֹו חּוץ ּבׂשר ׁשּיצא ּכיון ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹתאכלּו",

אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְֲֲִֵֶַַָּכמֹו
.Êּכׁשר זה הרי - להיכל קּלים קדׁשים ּבׂשר .נכנס ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
.Áזריקת אחר ּבעזרה קדׁשים קדׁשי מּבׂשר ּכזית ׁשאכל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָזר

. . ּבהם ּכּפר אׁשר אֹותם "ואכלּו ׁשּנאמר: לֹוקה, - ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַָָָָֻּדמים
לאכל ׁשראּוי ּובעת אֹוכל, ׁשהּכהן ּבּמקֹום - יאכל" לא ְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹוזר
קדׁשי ּבׂשר הּזר אכל אם אבל לֹוקה. הּזר, ׁשם אכלֹו אם -ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָ
זר מּׁשּום לא ּבחּוץ, אכלם מּׁשּום לֹוקה - ּבחּוץ ְִִִֶַַָָָָָֹקדׁשים
אכלם אם וכן לּכהנים. ׁשם ראּויין אינם ׁשהרי קדׁש, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשאכל
ּבלבד, זריקה קדם אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - זריקה קדם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּבעזרה

זרּות. מּׁשּום ִָֹלא
.Ëאחת ׁשּתים: לֹוקה - העֹוף מחּטאת ּכזית ׁשאכל ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָזר

ׁשּכל נבלה; אֹוכל מּׁשּום ואחת הּקדׁש, את ׁשאכל זר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּׁשּום
בעוף]מלּוקה מיוחדת שחיטה -]- ּוכׁשהּתרה היא, נבלה ְְְְִֵֶָָָֻ

הּבאין אּסּורין ׁשני הן והרי לזרים. לא הּתרה, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹֻלּכהנים
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶֶַָּכאחד,

יב ¤¤ּפרק

הּקרּבנֹות‡. מן הן עצמןהּמנחֹות, ּבפני הּבאֹות והּמנחֹות ; ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָ
מּׁשּום ּבאֹות ּומהן[בתור]ואינן צּבּור, מנחת מהן - נסכים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

יחיד. ְִִַָמנחת
ועמר·. ׂשֹוטה מּמנחת חּוץ חּטים, סלת הּמנחֹות ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹוכל

העומר]הּתנּופה הּׂשעֹורים.[קרבן מן ׁשהן ְְִִֵֶַַָ
לּמזּבח,‚. קרב והּוא - הּתנּופה עמר לּצּבּור: מנחֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשלׁש

ׁשּיתּבאר עצרתּכמֹו ּביֹום ׁשּמביאין הּלחם ּוׁשּתי [שבועות]. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָ
חמץ, והן הּמזּבח, לגּבי קרבין ואינן 'מנחה', נקראּו ואּלּו -ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָ
ואל לה', אֹותם ּתקריבּו ראׁשית "קרּבן נאמר: ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָועליהן
הּפנים לחם הּוא - הּׁשליׁשית והּמנחה יעלּו". לא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהּמזּבח
נאכל ּכּלֹו אּלא הּמזּבח, לגּבי קרב ואינֹו ׁשּבת, ּבכל ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשעֹוׂשין

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְֲִִֵֶַָֹלּכהנים,
לּמזּבח„. קרבין וכּלן לּיחיד, מנחֹות הן:ותׁשע ואּלּו ; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֻ
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ּכׁשּיתחּיב העני, ׁשּמקריב הּמנחה והיא - חֹוטא מנחת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ(א)
ידֹו תּגיע ולא יותר]חּטאת מהיקר לקנות ביכולתו שאין -]. ְִַַַָָֹ

נתּפרׁשּו ׁשּכבר הּקנאֹות, מנחת והיא - ׂשֹוטה מנחת ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָ(ב)
ּכׁשּיּכנס ּתחּלה ּכהן ּכל ׁשּמקריב הּמנחה (ג) ּבּתֹורה. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹמעׂשיה
.'חּנּו 'מנחת הּנקראת והיא ּבידֹו; אֹותּה ׁשּמקריב ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָלעבֹודה,
הּנקראת והיא יֹום, ּבכל ּגדֹול ּכהן ׁשּמקריב הּמנחה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ(ד)
ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא הּסלת, מנחת (ה) חבּתין'. ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ'מנחת
מנחת (ז) ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא מחבת, מנחת ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ(ו)

עמוק]הּמרחׁשת מנחת[טיגון (ח) ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא , ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ
מנחת (ט) ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא חּלֹות, תּנּור ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָמאפה

ודקות]רקיקין רכות ּונדבה.[חלות ּבנדר ּבאה והיא , ְְְְִִִֶֶָָָָ
מהן‰. אחת ּכל אין - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּכל

מעּׂשרֹון ּומעּוטֹוּפחּותה מעט], כשחסר ּכּלֹו;[- את מעּכב ְְִִֵֵֶַָָֻ
ולנּדר להתנּדב לֹו יׁש - ּונדבה ּבנדר הּבאֹות מנחֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוחמׁש
העמר, מנחת אבל עּׂשרֹון. אלף אפּלּו ׁשּירצה, ּכל ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמהן
ּכל - והחבּתין ,חּנּו ּומנחת קנאֹות, ּומנחת חֹוטא, ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָּומנחת

יתר. ולא ּפחֹות לא אחד, עּׂשרֹון מהן ְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאחת
.Âטעּונֹות - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ב:]ּכל [חייבות ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָ

ואינן מערבית, ּדרֹומית קרן ׁשל חּדּה ּכנגד ּבּמערב ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּגׁשה
-ט הּתנּופה ועמר ׂשֹוטה מּמנחת חּוץ ּתנּופה; עּונֹות ְְְְְִִֶַַָָָֹ

והּגׁשה. ּתנּופה טעּונֹות ְְְְֵֶֶַָָָׁשּׁשּתיהן
.Êּולבֹונה ׁשמן טעּונֹות הּמזּבח, לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכל

ׁשהיתה ּבין מנחה, לכל לבֹונה וקמץ עּׂשרֹון, לכל ׁשמן לג -ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ
ּבכלי מביאין ׁשאין עּׂשרֹון, ׁשּׁשים ׁשהיתה ּבין אחד ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָעּׂשרֹון
מּמנחת חּוץ ׁשּיתּבאר; ּכמֹו עּׂשרֹון, ׁשּׁשים על יתר ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאחד
ולא ׁשמן, עליה יׂשים "לא ׁשּנאמר: חֹוטא, ּומנחת ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹקנאֹות

לבֹונה". עליה ְִֵֶָָָיּתן
.Áהּלבֹונה ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן על לֹוקה - והקריב ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָנתן

- ּגּביה על לבֹונה אֹו ׁשמן ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי נתן עצמּה; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבפני
לכל מֹוסיף - והחבּתין חּנּו מנחת ּפסל. ולא עֹובר ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹאינֹו

ׁשמן מהן ׁשּיתּבאר.אחת ּכמֹו , ְְִֵֵֶֶֶֶַַָ
.Ëנקמצֹות הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות מהןּכל [נוטל ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָ

נאכלקומץ] והּׁשאר הּמזּבח, ּגּבי על ּכּלֹו הּקמץ מקטירין ,ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻ
אּלא נקמצת, ׁשאינּה - כהּנה זכרי מּמנחת חּוץ ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻלּכהנים;

ּכּלּה אֹותּה הּנהמקטירין וגֹו'". ּכהן מנחת "וכל ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
אֹו חֹוטא מנחת ׁשהביא וכהן והחבּתין, ,חּנּו ׁשּמנחת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלמדּת,
נקמצֹות. ואינן הּמזּבח, ּגּבי על נׂשרפֹות ּכּלן - נדבה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻמנחת

.Èמנחתּה - יׂשראלהּכהנת ּכמנחת נאכלין.נקמצת ּוׁשיריה , ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
.‡Èמנחתם - ּכהן ספק מהן אחד ּכל והרי ׁשּנתערבּו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹולדֹות

ּכיצד ּכהנים. ּכמנחת נאכלת ואינּה יׂשראל, ּכמנחת ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹנקמצת
ּבית על מתּפּזרין והּׁשירים עצמֹו, ּבפני קרב הּקמץ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹעֹוׂשים?

קרבים]הּדׁשן ואינם האפר, מקום -]. ֶֶַ
.·Èאין - יׂשראלית ּבין ּכהנת ּבין לכהנים, הּנׂשּואֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹּכל

הּבעל חלק מּפני נאכלים, מנחֹותיהן כהןׁשירי ומנחת -] ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
כולה] לאּׁשיםקריבה ּכּלּה ואינּה חלק[למזבח], מּפני , ְְִִִֵֵֵֶָָָֻ

כולה]האּׁשה קריבה כהן מנחת קרב[שרק הּקמץ אּלא ; ִֵֶֶַָָָָֹ
ּבכל - הּקמיצה הּדׁשן. ּבית על מתּפּזרין והּׁשירין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלעצמֹו,

ּכׁשרה ּבהיכל, קמץ ואם ּבעזרה; .מקֹום ְְֲִֵֵַַָָָָָָָ

.‚Èּבכלי מנחה וקֹומצין[אפילו]ּומקּדׁשין קרקע, ּגּבי ׁשעל ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
ּגּבי ׁשעל ּבכלי הּקמץ מקּדׁשין ואין קרקע; ּגּבי ׁשעל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹמּכלי
האּור מּׁשּיּצת ּבאכילה? הּׁשירים יּתרּו ּומאימתי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻקרקע.

הּקמץ.[האש] ְֶַֹֹּברב
.„Èׁשירי וכן מּצה; - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָּכל

לאכל מּתרין ׁשהם ּפי על אף - הּכהנים ׁשאֹוכלין ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻהּמנחֹות
חמץ, אֹותּה אֹוכלין אין - ּובדבׁש מאכל, ּבכל ְְְֲִִֵֵַַָָָָָאֹותן
לא חלקם אפּלּו - חלקם" חמץ, תאפה "לא ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּנאמר:
המחּמץ אחר והמחּמץ לֹוקה; ׁשיריה, החמיץ ואם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָיחמיצּו.

ביחמוץ] אפה ואחר בחימוץ לש עׂשּיה[- ּכל על ולֹוקין חּיב. ,ְֲִִַַָָָ
ׁשּבּה. ֲִֶַָָועׂשּיה

.ÂËערכּה אֹו חמץ, לׁשּה נוספת]ּכיצד? אֹו[לישה חמץ, ֲֵֵֵַָָָָָָ
חמץ[הרטיבה]קטפּה אפיּה אֹו "לאחמץ, ׁשּנאמר: לֹוקה, - ְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ּכל על לחּיב - חמץ" תאפה "לא ונאמר: חמץ", ְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹתעׂשה
- סֹוף ועד מּתחּלה חמץ עׂשּה ׁשּבּה. יחידי ּומעׂשה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמעׂשה

מהן. מעׂשה ּכל על ֲֵֶֶֶַַָלֹוקה
.ÊËׂשאֹור התפחה]הּניח וּיׁשב[חומר והל העּסה, ּגּבי על ְְְִִִֵַַַַַָָָָ

הּוא הּׂשאֹור ׁשהּנחת לֹוקה, - מאליה ונתחּמצה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָלֹו,
ֲֶַַהּמעׂשה.

.ÊÈּבקצח הּׁשירים כמון]ּתּבל מיני[כמין ּובכל ּבׁשמׁשמין אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ
'מּצה ׁשּנקראת אּלא היא, מּצה ּכׁשר; - ּוׁשמנים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּתבלין

ְֶֶֻמתּבלת'.
.ÁÈּפטּור - ּפסּולה מנחה ּתקריבּוהמחּמץ "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

חמצּה הּפסּולה. לא לה', הּכׁשרה - חמץ" תעׂשה לא ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹלה'
ׁשּנפסלה אחר וחמצּה וחזר לחּוץ, ויצאת ּכׁשרה, ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשהיא

לֹוקה אינֹו - שני]ּביציאתּה חימוץ ׁשל[על ּבראׁשֹו חמצּה ; ְְִִִֵֶֶָָָֹ
ּוכבר לה'", ּתקריבּו "אׁשר ׁשּנאמר: לֹוקה, אינֹו - ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמזּבח

ּכׁשרה. והיא זֹו, ְְְִֵָָָקרבה
.ËÈלֹוקה - הּפנים לחם הּמנחה".המחּמץ "ּכל ׁשּנאמר: , ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

הרי - ּבמים ּגּבלּה ׁשאם מלקּות, ּבּה אין נסכים מנחת ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאבל
מי - נסכים ׁשל ּבׁשמן ּגּבלּה ואם ׁשּתתחּמץ; קדם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹנפסלה

מחמיצין. ואינן הן, ְְִִֵֵֵַָּפרֹות
.Îאֹותן לֹותתין אין - מנחֹות ׁשל במיםהחּטים שורין -] ְְִִִֵֶַָָ

פסולתן] אֹותן,להפריד לֹותתין ּבחּוץ ׁשהרי יחמיצּו; ׁשּמא ,ְְֲִִֵֶֶַַָָ
ׁשל והיא הֹואיל - העמר מנחת אבל לׁשמרן. זריזין הּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹואין
אֹותּה ּומׁשּמרין הן, זריזין הּצּבּור ׁשהרי אֹותּה; לֹותתין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָצּבּור,

תחמיץ] .[שלא

.‡Îׁשּלא ּומׁשּמרן ּבפֹוׁשרין, נּלֹוׁשֹות - הּנאפֹות הּמנחֹות ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָֹּכל
ּפנים אנׁשי ּבעזרה, ּבפנים ואפּיתן וליׁשתן הֹואיל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָָיחמיצּו;

הן .זריזין ְִִֵ
.·Îאת אֹופין ׁשם - קדׁשים קדׁשי ׁשּמבּׁשלין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּובּמקֹום

אתהּמנחֹות הּכהנים ׁשם יבּׁשלּו אׁשר הּמקֹום "זה ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
וגֹו'". הּמנחה את יאפּו ואׁשר החּטאת ואת ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹהאׁשם

.‚Îוהרקדתן טחינתן - הּמנחֹות וליׁשתן[בנפה]ּכל ּבחּוץ, ְְְְְִִַַַָָָָָָָָָ
עד ּבזר, ּכׁשרים מעׂשיהן וכל ּבפנים; ואפּיתן ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָועריכתן

ּומרחׁשת ּומחבת הּקמיצה. לבית מחבת]ׁשּיבֹואּו היּו[מין ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּומקּדׁשין הּׁשרת, מּכלי ּוׁשּתיהם בהן]ּבעזרה; הניתן .[את ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ
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'ׁשּבתֹון',‡. ּבֹו נאמר ׁשּלא ּפי על אף מֹועד, ׁשל ֱִֵֶֶֶַַַַָֹֻחּלֹו
זמן הּוא והרי קדׁש', 'מקרא ונקרא חגיגה[קרבן]הֹואיל ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹ

ימי ּכׁשאר יהיה ׁשּלא ּכדי מלאכה, ּבעׂשּית אסּור - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבּמקּדׁש
האסּורה מלאכה ּבֹו והעֹוׂשה ּכלל; קדּׁשה ּבהן ׁשאין ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻהחל

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]- ׁשאּסּורן[מלקות מּפני , ְְִִִֵֶַַַַָ
ּכיֹום ּבֹו, אסּורה עבֹודה מלאכת ּכל ולא סֹופרים. ְְְְְֲֲִִִֵֶֶָָָֹמּדברי

הענין ׁשּסֹוף הכוונה]טֹוב, ׁשּלא[- ּכדי ּבֹו, ׁשּנאסרּו ּבּדברים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
ּבֹו, אסּורֹות מלאכֹות יׁש ,לפיכ ּדבר. לכל חל ּכיֹום ְְְְְֲִִֵֶָָָָָֹיהיה

ּבֹו; מּתרֹות מלאכֹות ְְֵָָֻויׁש
יהיה·. ּבּמֹועד, אֹותּה יעׂשה לא ׁשאם מלאכה ּכל הן: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹואּלּו

טרח בּה יהיה ׁשּלא ּובלבד אֹותּה; עֹוׂשין - הרּבה הפסד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשם
הּׁשלהין ּבית מׁשקין ּכיצד? להשקיה]הרּבה. הזקוקה [שדה ְְְִִֵֵֵַַַַַ

הּמׁשקה ּבית לא אבל מגשם]ּבּמֹועד, המסתפקת -[שדה ְֲֵֵֶַַַָֹ
יפסדּו הּצמאה, הארץ והיא הּׁשלהין, ּבית יׁשקה לא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשאם
ויׁשקה ידלה לא אֹותּה, מׁשקה ּוכׁשהּוא ׁשּבּה. האילנֹות ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּכל
אבל ּגדֹול; טרח ׁשהּוא מּפני הּגׁשמים, מּמי אֹו הּברכה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמן

ׁשהיה ּבין הּמעין, מן הּוא ּכּתחּלה[מאז]מׁשקה ׁשּיצא ּבין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ממׁשיכֹו[היום] תעלות], ּבזה.[ע"י ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבֹו. ּומׁשקה ְְְִֵֵֶֶַַַָֹ

זיתיו‚. את אדם בהבשלתם]הֹופ חיוני מתהליך [כחלק ֵֵֶָָָ
וגף החבּיֹות ּוממּלא אֹותן, ודֹור אֹותן וטֹוחן ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָּבּמֹועד,

הפסד[סותם] ּבֹו ׁשּיׁש ׁשּכל ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹאֹותן,
מכניס וכן ׁשּנּוי. צרי ואינֹו ּכדרּכֹו, עֹוׂשהּו - נעׂשה לא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹאם

וׁש ּבצנעה. ׁשּיכניסם ּובלבד הּגּנבים, מּפני ּפרֹותיו ֹולהאדם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הּמׁשרה מן במים]ּפׁשּתנֹו וכן[שריה ּתאבד. ׁשּלא ּבׁשביל , ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹ

אֹותֹו. ּבֹוצרין ּבּמֹועד, להּבצר זמּנֹו ׁשהּגיע ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָּכרם
ּבהן,„. וכּיֹוצא אּלּו מלאכֹות ויאחר ׁשּיתּכּון, לאדם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָואסּור

ּפנּוי ׁשהּוא מּפני ּבּמֹועד, לעׂשֹותן ּכדי המכּוןויּניחם וכל ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
מאּבדין ּדין ּבית - ּבּמֹועד ועׂשה לּמֹועד, והּניחּה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמלאכּתֹו
אין - ומת מלאכּתֹו, ּכּון ואם לּכל. אֹותּה ּומפקירין ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹאֹותּה,
הּבן מֹונעין ואין ממֹונֹו; את מאּבדין ואין אחריו, ּבנֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָקֹונסין

ּתאבד. ׁשּלא ּבּמֹועד, מלאכה אֹותּה ְֲִֵֵֶַַָָָֹֹמּלעׂשֹות
.‰- ּבּמֹועד מקֹום לֹו לבנֹות אֹו ּבגד, לֹו לתּפר ׁשּצר ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹמי

עֹוׂשה זה הרי מלאכה, ּבאֹותּה מהיר ואינֹו הדיֹוט היה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָאם
אֹותּה עֹוׂשה זה הרי מהיר, אּמן היה ואם ּכדרּכֹו; ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֻאֹותּה

הדיֹוט מכּלבמעׂשה ּבתפירה ּכיצד? התפירות]. ,[מרחיק ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָ
וׁשף עליהן, ּבטיט טח ואינֹו אבנים מּניח סדקי[טיט]ּובבנין ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

גג]הּקרקע ּכעין[מחליקם]ּומעּגילם[של ּוברגל ּבּיד ְְְִֵֶֶַַַַַָָָ
ּבמחלצים החלקה]ׁשּמעּגילין ּבזה.[כלי ּכּיֹוצא ּכל וכן ; ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

.Âּיאכל מה לֹו ואין לּקרקע, מחּברת ּתבּואה לֹו ׁשהיתה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻמי

אין הפסד, ּכאן ׁשאין ּפי על אף - מּמּנה אּלא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּמֹועד
לקנֹות אֹותֹו אחרמצריכין ׁשּיקצר עד הּׁשּוק מן ּיאכל מה ְְְִִִִִֶַַַַַַַֹֹ

מה וטֹוחן ּובֹורר וזֹורה ודׁש ּומעּמר קֹוצר אּלא ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהּמֹועד,
ּבֹו ׁשאין ּדבר ׁשּכל ּבפרֹות; ידּוׁש ׁשּלא ּובלבד ,צרי ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּׁשהּוא

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּנֹות. צרי .הפסד, ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹ
.Êוחומץ]ּכבׁשים במים הנשרים לאכל[מאכלים יכֹול ׁשהּוא ְֱִֶֶָָֹ

הּמֹועד, לאחר אּלא ראּויין וׁשאינן ּכֹובׁשן; ּבּמֹועד, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמהן
הּכל ּומֹולח לצּוד, ׁשּיכֹול ּכל ּדגים אדם וצד לכבׁשן. ְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָֹאסּור
אֹותן יסחט אם ּבּמֹועד, מהן ׁשּיאכל אפׁשר ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבּמֹועד,

ׁשּיתרּככּו. עד רּבֹות ּפעמים ְְְְִִֶַַַָָּבידֹו
.Áליצירת]מטילין במים פירות -]לצר ּבּמֹועד ׁשכר ְְִִֵֵֶַָֹ

ּתמרים, ׁשכר אחד אסּור; - הּמֹועד לצר וׁשּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּמֹועד,
וׁשֹותה מערים יׁשן, לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ׂשעֹורים. ׁשכר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואחד
ּכּיֹוצא ּכל וכן לרֹואה; נּכרת זֹו הערמה ׁשאין החדׁש, ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמן

ֶָּבזה.
.Ëאֹותן ּכׁשעֹוׂשין - הּמֹועד לצר ׁשהן מלאכֹות ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹּכל

והּבֹוצרים והּטֹוחנים הּצּידים ּכיצד? ּבצנעה. עֹוׂשין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאּמניהן,
והעֹוׂשה הּמֹועד; לצר ּבצנעה עֹוׂשין אּלּו הרי ּבּׁשּוק, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלמּכר

אסּור הּמֹועד, לצר והֹותירׁשּלא הּמֹועד, לצר עׂשה ואם . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ
מּתר. זה הרי -ֲֵֶָֻ

.Èּבּמֹועד הרּבים צרכי ּכל אתעֹוׂשין מתּקנין ּכיצד? . ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ואת הּדרכים את ּומתּקנין הרּבים, ׁשּברׁשּות הּמים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָקלקּולי
וכֹורין ּומערֹות, ׁשיחין ּבֹורֹות לרּבים וחֹופרים ְְְְְִִִִִַָָָהרחֹובֹות,
לבֹורֹות מים וכֹונסין מימיהן, ׁשּיׁשּתּו ּכדי נהרֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָלהן
הּקֹוצים ּומסירין סדקיהן, את ּומתּקנין רּבים, ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָּומערֹות
חסר ׁשּנמצא מקוה וכל הּמקוֹות; את ּומֹודדין הּדרכים. ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמן

מרּגילין ׁשעּורֹו.[ממשיכים]- ּומׁשלימין מים, לֹו ְְִִִִִִַַַ
.‡Èהּכלאים את להפקיר ּדין בית ׁשלּוחי ּופֹודיןויֹוצאין , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַ

ההקּדׁשֹות, ואת החרמים ואת הערכין ואת הּׁשבּויים ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת
הּפרה את וׂשֹורפין הּסֹוטֹות, את ועֹורפין[אדומה]ּומׁשקין , ְְְְְִִִֶֶַַַָָ

העגלה העיירות]את בין מוטל מת כשנמצא ורֹוצעין[- [אוזן, ְְְִֶֶָָ
ּומצּינין-] הּמצרע, את ּומטהרין עברי, על[מסמנים]עבד ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹ

ּכהנים מהן ׁשּיפרׁשּו ּכדי צּיּונם את הּגׁשמים ׁשּמחּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּקברֹות
הן. רּבים צרכי אּלּו ׁשּכל -ְִֵֵֵֶַָָ

.·Èמּכֹות ודיני ממֹונֹות ּדיני נפׁשֹות[מלקות]ודנים ודיני ְְְְִִִִֵֵֵַָָָ
ּבּמֹועד. אֹותֹו מׁשּמתין הּדין, עליו קּבל ׁשּלא ּומי ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּבּמֹועד;
הּדֹומה וכל ּדין בית מעׂשה ּכֹותבין ּכ ּבּמֹועד, ׁשּדנין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּוכׁשם

ׁשּׁשמּולֹו ׁשּום אּגרֹות הּדּינין ּכֹותבין ּכיצד? הלווה]. [קרקע ְְִִִֵֶַַַָָ
ּבהן ׁשּמכרּו ואּגרֹות חֹוב, הבעל]לבעל האּׁשה[קרקע למזֹון ְְְְְִִִֶֶַַָָָָ

ּומאּונין חליצה ּוׁשטרי שהשיאוהוהּבנֹות, יתומה [קטנה ְְֲִִֵֵַָָָ
ודיה] "ממאנת" ׁשּצריכיןאחיה מּדברים להן הּדֹומה וכל ;ְְְִִִִֶֶֶַָָָ

אֹו דינין, ּבעלי טענֹות ּכגֹון ׁשּיזּכרּום, ּכדי לכתבם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּדּינין
'איׁש אֹו עלי', נאמן ּפלֹוני 'איׁש ּכגֹון עליהן, ׁשּקּבלּו ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַָָָדברים
האמינֹו ולא ּבּמֹועד, ללוֹות ׁשּצר מי לי'. ידּון ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָֹּפלֹוני
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'ׁשּבתֹון',‡. ּבֹו נאמר ׁשּלא ּפי על אף מֹועד, ׁשל ֱִֵֶֶֶַַַַָֹֻחּלֹו
זמן הּוא והרי קדׁש', 'מקרא ונקרא חגיגה[קרבן]הֹואיל ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹ

ימי ּכׁשאר יהיה ׁשּלא ּכדי מלאכה, ּבעׂשּית אסּור - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבּמקּדׁש
האסּורה מלאכה ּבֹו והעֹוׂשה ּכלל; קדּׁשה ּבהן ׁשאין ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻהחל

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]- ׁשאּסּורן[מלקות מּפני , ְְִִִֵֶַַַַָ
ּכיֹום ּבֹו, אסּורה עבֹודה מלאכת ּכל ולא סֹופרים. ְְְְְֲֲִִִֵֶֶָָָֹמּדברי

הענין ׁשּסֹוף הכוונה]טֹוב, ׁשּלא[- ּכדי ּבֹו, ׁשּנאסרּו ּבּדברים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
ּבֹו, אסּורֹות מלאכֹות יׁש ,לפיכ ּדבר. לכל חל ּכיֹום ְְְְְֲִִֵֶָָָָָֹיהיה

ּבֹו; מּתרֹות מלאכֹות ְְֵָָֻויׁש
יהיה·. ּבּמֹועד, אֹותּה יעׂשה לא ׁשאם מלאכה ּכל הן: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹואּלּו

טרח בּה יהיה ׁשּלא ּובלבד אֹותּה; עֹוׂשין - הרּבה הפסד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשם
הּׁשלהין ּבית מׁשקין ּכיצד? להשקיה]הרּבה. הזקוקה [שדה ְְְִִֵֵֵַַַַַ

הּמׁשקה ּבית לא אבל מגשם]ּבּמֹועד, המסתפקת -[שדה ְֲֵֵֶַַַָֹ
יפסדּו הּצמאה, הארץ והיא הּׁשלהין, ּבית יׁשקה לא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשאם
ויׁשקה ידלה לא אֹותּה, מׁשקה ּוכׁשהּוא ׁשּבּה. האילנֹות ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּכל
אבל ּגדֹול; טרח ׁשהּוא מּפני הּגׁשמים, מּמי אֹו הּברכה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמן

ׁשהיה ּבין הּמעין, מן הּוא ּכּתחּלה[מאז]מׁשקה ׁשּיצא ּבין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ממׁשיכֹו[היום] תעלות], ּבזה.[ע"י ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבֹו. ּומׁשקה ְְְִֵֵֶֶַַַָֹ

זיתיו‚. את אדם בהבשלתם]הֹופ חיוני מתהליך [כחלק ֵֵֶָָָ
וגף החבּיֹות ּוממּלא אֹותן, ודֹור אֹותן וטֹוחן ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָּבּמֹועד,

הפסד[סותם] ּבֹו ׁשּיׁש ׁשּכל ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹאֹותן,
מכניס וכן ׁשּנּוי. צרי ואינֹו ּכדרּכֹו, עֹוׂשהּו - נעׂשה לא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹאם

וׁש ּבצנעה. ׁשּיכניסם ּובלבד הּגּנבים, מּפני ּפרֹותיו ֹולהאדם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הּמׁשרה מן במים]ּפׁשּתנֹו וכן[שריה ּתאבד. ׁשּלא ּבׁשביל , ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹ

אֹותֹו. ּבֹוצרין ּבּמֹועד, להּבצר זמּנֹו ׁשהּגיע ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָּכרם
ּבהן,„. וכּיֹוצא אּלּו מלאכֹות ויאחר ׁשּיתּכּון, לאדם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָואסּור

ּפנּוי ׁשהּוא מּפני ּבּמֹועד, לעׂשֹותן ּכדי המכּוןויּניחם וכל ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
מאּבדין ּדין ּבית - ּבּמֹועד ועׂשה לּמֹועד, והּניחּה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמלאכּתֹו
אין - ומת מלאכּתֹו, ּכּון ואם לּכל. אֹותּה ּומפקירין ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹאֹותּה,
הּבן מֹונעין ואין ממֹונֹו; את מאּבדין ואין אחריו, ּבנֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָקֹונסין

ּתאבד. ׁשּלא ּבּמֹועד, מלאכה אֹותּה ְֲִֵֵֶַַָָָֹֹמּלעׂשֹות
.‰- ּבּמֹועד מקֹום לֹו לבנֹות אֹו ּבגד, לֹו לתּפר ׁשּצר ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹמי

עֹוׂשה זה הרי מלאכה, ּבאֹותּה מהיר ואינֹו הדיֹוט היה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָאם
אֹותּה עֹוׂשה זה הרי מהיר, אּמן היה ואם ּכדרּכֹו; ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֻאֹותּה

הדיֹוט מכּלבמעׂשה ּבתפירה ּכיצד? התפירות]. ,[מרחיק ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָ
וׁשף עליהן, ּבטיט טח ואינֹו אבנים מּניח סדקי[טיט]ּובבנין ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

גג]הּקרקע ּכעין[מחליקם]ּומעּגילם[של ּוברגל ּבּיד ְְְִֵֶֶַַַַַָָָ
ּבמחלצים החלקה]ׁשּמעּגילין ּבזה.[כלי ּכּיֹוצא ּכל וכן ; ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

.Âּיאכל מה לֹו ואין לּקרקע, מחּברת ּתבּואה לֹו ׁשהיתה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻמי

אין הפסד, ּכאן ׁשאין ּפי על אף - מּמּנה אּלא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּמֹועד
לקנֹות אֹותֹו אחרמצריכין ׁשּיקצר עד הּׁשּוק מן ּיאכל מה ְְְִִִִִֶַַַַַַַֹֹ

מה וטֹוחן ּובֹורר וזֹורה ודׁש ּומעּמר קֹוצר אּלא ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהּמֹועד,
ּבֹו ׁשאין ּדבר ׁשּכל ּבפרֹות; ידּוׁש ׁשּלא ּובלבד ,צרי ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּׁשהּוא

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּנֹות. צרי .הפסד, ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹ
.Êוחומץ]ּכבׁשים במים הנשרים לאכל[מאכלים יכֹול ׁשהּוא ְֱִֶֶָָֹ

הּמֹועד, לאחר אּלא ראּויין וׁשאינן ּכֹובׁשן; ּבּמֹועד, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמהן
הּכל ּומֹולח לצּוד, ׁשּיכֹול ּכל ּדגים אדם וצד לכבׁשן. ְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָֹאסּור
אֹותן יסחט אם ּבּמֹועד, מהן ׁשּיאכל אפׁשר ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבּמֹועד,

ׁשּיתרּככּו. עד רּבֹות ּפעמים ְְְְִִֶַַַָָּבידֹו
.Áליצירת]מטילין במים פירות -]לצר ּבּמֹועד ׁשכר ְְִִֵֵֶַָֹ

ּתמרים, ׁשכר אחד אסּור; - הּמֹועד לצר וׁשּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּמֹועד,
וׁשֹותה מערים יׁשן, לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ׂשעֹורים. ׁשכר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואחד
ּכּיֹוצא ּכל וכן לרֹואה; נּכרת זֹו הערמה ׁשאין החדׁש, ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמן

ֶָּבזה.
.Ëאֹותן ּכׁשעֹוׂשין - הּמֹועד לצר ׁשהן מלאכֹות ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹּכל

והּבֹוצרים והּטֹוחנים הּצּידים ּכיצד? ּבצנעה. עֹוׂשין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאּמניהן,
והעֹוׂשה הּמֹועד; לצר ּבצנעה עֹוׂשין אּלּו הרי ּבּׁשּוק, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלמּכר

אסּור הּמֹועד, לצר והֹותירׁשּלא הּמֹועד, לצר עׂשה ואם . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ
מּתר. זה הרי -ֲֵֶָֻ

.Èּבּמֹועד הרּבים צרכי ּכל אתעֹוׂשין מתּקנין ּכיצד? . ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ואת הּדרכים את ּומתּקנין הרּבים, ׁשּברׁשּות הּמים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָקלקּולי
וכֹורין ּומערֹות, ׁשיחין ּבֹורֹות לרּבים וחֹופרים ְְְְְִִִִִַָָָהרחֹובֹות,
לבֹורֹות מים וכֹונסין מימיהן, ׁשּיׁשּתּו ּכדי נהרֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָלהן
הּקֹוצים ּומסירין סדקיהן, את ּומתּקנין רּבים, ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָּומערֹות
חסר ׁשּנמצא מקוה וכל הּמקוֹות; את ּומֹודדין הּדרכים. ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמן

מרּגילין ׁשעּורֹו.[ממשיכים]- ּומׁשלימין מים, לֹו ְְִִִִִִַַַ
.‡Èהּכלאים את להפקיר ּדין בית ׁשלּוחי ּופֹודיןויֹוצאין , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַ

ההקּדׁשֹות, ואת החרמים ואת הערכין ואת הּׁשבּויים ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת
הּפרה את וׂשֹורפין הּסֹוטֹות, את ועֹורפין[אדומה]ּומׁשקין , ְְְְְִִִֶֶַַַָָ

העגלה העיירות]את בין מוטל מת כשנמצא ורֹוצעין[- [אוזן, ְְְִֶֶָָ
ּומצּינין-] הּמצרע, את ּומטהרין עברי, על[מסמנים]עבד ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹ

ּכהנים מהן ׁשּיפרׁשּו ּכדי צּיּונם את הּגׁשמים ׁשּמחּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּקברֹות
הן. רּבים צרכי אּלּו ׁשּכל -ְִֵֵֵֶַָָ

.·Èמּכֹות ודיני ממֹונֹות ּדיני נפׁשֹות[מלקות]ודנים ודיני ְְְְִִִִֵֵֵַָָָ
ּבּמֹועד. אֹותֹו מׁשּמתין הּדין, עליו קּבל ׁשּלא ּומי ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּבּמֹועד;
הּדֹומה וכל ּדין בית מעׂשה ּכֹותבין ּכ ּבּמֹועד, ׁשּדנין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּוכׁשם

ׁשּׁשמּולֹו ׁשּום אּגרֹות הּדּינין ּכֹותבין ּכיצד? הלווה]. [קרקע ְְִִִֵֶַַַָָ
ּבהן ׁשּמכרּו ואּגרֹות חֹוב, הבעל]לבעל האּׁשה[קרקע למזֹון ְְְְְִִִֶֶַַָָָָ

ּומאּונין חליצה ּוׁשטרי שהשיאוהוהּבנֹות, יתומה [קטנה ְְֲִִֵֵַָָָ
ודיה] "ממאנת" ׁשּצריכיןאחיה מּדברים להן הּדֹומה וכל ;ְְְִִִִֶֶֶַָָָ

אֹו דינין, ּבעלי טענֹות ּכגֹון ׁשּיזּכרּום, ּכדי לכתבם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּדּינין
'איׁש אֹו עלי', נאמן ּפלֹוני 'איׁש ּכגֹון עליהן, ׁשּקּבלּו ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַָָָדברים
האמינֹו ולא ּבּמֹועד, ללוֹות ׁשּצר מי לי'. ידּון ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָֹּפלֹוני
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וקּדּוׁשי נׁשים ּגּטי ּכֹותבין וכן ׁשטר. ּכֹותב זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהּמלוה
וׁשֹוברין פרעון]נׁשים רּבים[שטרי ּכצרכי אּלּו ׁשּכל ּומּתנֹות, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

ֵהן.
.‚Èואין ּומזּוזֹות. ּתפּלין ספרים אפּלּו ּבּמֹועד, לכּתב ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָֹואסּור

העזרה ּבספר אחת אֹות אפּלּו מלאכהמּגיהין ׁשּזֹו מּפני , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּומזּוזה ּתפּלין אדם ּכֹותב אבל הּמֹועד. לצר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשאינּה
ּכֹותב ּיאכל, מה לֹו אין ואם לבגדֹו. ּתכלת וטֹווה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַֹלעצמֹו,

ּפרנסתֹו. ּכדי לאחרים ְְֲִֵֵֵַַָָּומֹוכר
.„Èּבּמֹועד ׁשלֹום ׁשאלת ׁשל אּגרֹות לכּתב וכֹותבּומּתר , ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֻ

אדם אין אּלּו ׁשּכתיבת יציאֹותיו; ּומחּׁשב נזהרחׁשּבֹונֹותיו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבּמלאכֹות.[מדייק] הדיֹוט ּכמעׂשה ונמצאּו ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָּבתּקּונן,

.ÂËּומכּבסין ׂשערֹו, ּגֹוזזין ּבּמֹועד: הּמת צרכי ּכל ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָעֹוׂשין
מביאין נסרים, להם היּו לא ואם ארֹון. לֹו ועֹוׂשין ְְְְְִִִִִֶָָָָֹּכסּותֹו,
היה ואם הּבית; ּבתֹו ּבצנעה נסרים מהן ונֹוסרים קֹורֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָלֹו
מן עץ ּכֹורתין אין אבל ּבּׁשּוק. אפּלּו עֹוׂשין מפרסם, ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָֻאדם
לבנֹות אבנים חֹוצבין ואין לארֹון, לּוחֹות מּמּנּו לנסר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹהּיער

קבר .ּבהן ֶֶֶָ
.ÊË,טמא יּמצא ׁשּמא - ּבּמֹועד הּנגעים את רֹואין ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאין

לאבל נהּפ חּגֹו מיּבמיןונמצא ולא נׁשים נֹוׂשאין ואין . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
הּנּׂשּואין; ּבׂשמחת החג ׂשמחת ּתׁשּתּכח ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַֹּבּמֹועד,
ּובלבד - ּבּמֹועד נׁשים ּומארסין ּגרּוׁשתֹו את מחזיר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָאבל
יערב ׁשּלא נּׂשּואין, סעּודת ולא ארּוסין סעּודת יעׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּלא

החג. ּבׂשמחת אחרת ְְְִִֶֶֶַַָָׂשמחה
.ÊÈיׁשהה ׁשּמא ּגזרה - ּבּמֹועד מכּבסין ואין מגּלחין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאין

והּוא הראׁשֹון טֹוב יֹום ויבֹוא הּמֹועד, לתֹו עצמֹו ְְְְִֵַַָָָָאדם
ּבערב לכּבס אֹו לגּלח לֹו אפׁשר ׁשאי מי ּכל ,לפיכ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻמנּול;

ּולגּלח לכּבס מּתר זה הרי טֹוב, .יֹום ְְֲֵֵֵֶַַַָֻ
.ÁÈאֹו טֹוב, ּביֹום להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל אבל ְְְִִִֵֵֶֶַָָּכיצד?

אפׁשר ׁשאי ׁשּבת הּוא והרי טֹוב יֹום ּבערב להיֹות ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשחל
מלגּלח הּבא אּלא, להּטּיל יצא ׁשּלא והּוא הּים, ּמדינת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּומּבית הּׁשביה מּבית והּיֹוצא ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָלסחֹורה
ּומי ּבּמֹועד, אּלא הּתירּוהּו ולא מנּדה ׁשהיה ּומי ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻהאסּורים,
והּתיר לחכם נׁשאל ולא לכּבס, ולא לגּלח ׁשּלא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
ּבּמֹועד. ּומכּבסין מגּלחין אּלּו הרי - ּבּמֹועד אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָנדרֹו

.ËÈ- ּגּלחּו ולא הרגל קדם לגּלח ּפנאי להן ׁשהיה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻוכּלן
ּבתֹו ּבין ּתגלחּתן, זמן ׁשהּגיע והּמצרע הּנזיר אבל ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹאסּורין.
מּתרין ּפנאי, להם ׁשהיה ּפי על אף - הרגל קדם ּבין ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻהּמֹועד

יׁשהּו ׁשּלא ּבּמֹועד; הּיֹוצא[יעכבו]לגּלח וכל קרּבנֹותיהן. ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ּבין ׁשּנֹולד, וקטן ּבּמֹועד. לגּלח מּתר לטהרתֹו, ְְְְֳִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻמּטמאתֹו
ואנׁשי ּבּמֹועד. לגּלחֹו מּתר - הּמֹועד לפני ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַָֻּבּמֹועד
לגּלח, מּתרין - הּמֹועד ּבתֹו מׁשמרּתן ׁשּׁשלמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻמׁשמר

ּבּׁשּבת לגּלח אסּורין מׁשמר ׁשאנׁשי ׁשּלהם.[שבוע]מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
.Îׂשפה לּטל צּפרנים,[שפם]מּתר ולּטל מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֻֻ

ּומּבית הּׁשחי מּבית ׂשער האּׁשה ּומעברת ּבכלי. ְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואפּלּו
ּבּמֹועד, ּתכׁשיטיה ּכל ועֹוׂשה ּבכלי; ּבין ּבּיד ּבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהערוה,

העין]ּכֹוחלת הלחיים]ּופֹוקסת[מאפרת סרק[אודם ּומעברת ֲֶֶֶֶֶֶַָָ

וטֹופלת ּפניה; ּבסיד[מורחת]על שער]עצמּה [להשיר ְְְִֶֶֶַַָָָ
ּבּמֹועד. לקּלפֹו ׁשּתּוכל והּוא - ּבֹו ְְְְֵֵֶַַַַוכּיֹוצא

.‡Îמּטמאה העֹולים וכל והּיֹולדֹות והּנּדֹות והּזבֹות ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָֻהּזבים
לכּבס מּתרין אּלּו הרי הּמֹועד, ּבתֹו לֹולטהרה ׁשאין ּומי . ְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻ

ּומטּפחֹות הּידים מטּפחֹות מכּבסֹו. זה הרי אחד, חלּוק ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאּלא
הּסּפּוג ּומטּפחֹות לכּבס;[מגבות]הּסּפרים מּתרין אּלּו הרי , ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֻ

ּכּבּוס צריכין ׁשהן מּפני ּבּמֹועד, לכּבסן מּתר פׁשּתן, ּכלי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻוכן
טֹוב. יֹום ערב נתּכּבסּו אפּלּו ְְֲִִִֶֶַָּתמיד,

.·Îואם לקנֹות; ּבין למּכר ּבין ּבּמֹועד, סחֹורה עֹוׂשין ְְְְִִִִֵֵֵֵַָֹאין
ּכגֹוןהיה הּמֹועד, לאחר ּתמיד מצּוי ׁשאינֹו האבד ּדבר ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ּומכרּו לצאת, מבּקׁשים ׁשהן אֹו ׁשּבאּו ׁשּירֹות אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָספינֹות
ואין לקנֹות. אֹו למּכר מּתר זה הרי - ּביקר לקחּו אֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָֹֹֻּבזֹול

לצר[קונים]לֹוקחין אּלא ּובהמֹות, ועבדים ואבנים ּבּתים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ֵַהּמֹועד.

.‚Î.הּמֹועד לצר ּבצנעה מֹוכרין וכלים, ּכסּות פרֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָֹמֹוכרי
ּפֹותח למבֹוי, אֹו לזוית ּפתּוחה החנּות היתה אם ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָּכיצד?

ּפֹותח הרּבים, לרׁשּות פתּוחה היתה ואם [דלת]ּכדרּכֹו; ְְְְְְִִִֵַַַָָָָ
הּסּכֹות, חג ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום וערב אחת. ונֹועל ְְֲֵֶֶֶַַַַַַַָֻאחת
טֹוב. יֹום ּכבֹוד ּבׁשביל ּבפרֹות הּׁשּוק את ּומעּטר ְְְְִִִֵֵֶַַמֹוציא

ּבפרהסיא. ּכדרּכן, מֹוכרין - תבלין ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָמֹוכרי
.„Î.לעׂשֹותֹו לגֹוי אֹומר אינֹו ּבּמֹועד, לעׂשֹותֹו ׁשאסּור ְֲֲֵֵֵֶַַַָֹּכל

ׁשאסּור הריוכל ּיאכל, מה לֹו אין אם - ּבּמֹועד לעׂשֹותֹו ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָֹֹ
ּפרנסתֹו ּבכדי סחֹורה עֹוׂשה וכן ּפרנסתֹו; ּכדי עֹוׂשה .זה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
לעׂשֹות ּיאכל, מה לֹו ׁשאין עני ּפֹועל לׂשּכר לעׁשיר ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻּומּתר
להתּפרנס ׂשכרֹו ׁשּיּטל ּכדי ּבּמֹועד, אסּורה ׁשהיא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמלאכה
צר מּפני הּמֹועד, לצר ׁשאינם ּדברים לֹוקחין וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּבֹו.

ּיאכל. מה לֹו ׁשאין ֵֵֶַַַֹהּמֹוכר
.‰Îלאחר לעׂשֹותּה ּבּמֹועד, הּמלאכה על הּׂשכיר ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָׂשֹוכרין

ּכדר ימנה ולא ימּדד ולא יׁשקל ׁשּלא ּובלבד ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹהּמֹועד,
קּבלת ׁשּקּבל וגֹוי ּבחל. עֹוׂשה קבלנות]ׁשהּוא [עבודת ְְִִֵֶֶֶֶֹֹ

לעׂשֹות מּניחֹו אינֹו - לּתחּום חּוץ היה אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָמּיׂשראל,
אֹותֹו ויחׁשדּו ליׂשראל, זֹו ׁשּמלאכה יֹודעין ׁשהּכל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבּמֹועד;
יֹודעין הּכל ׁשאין - ּבּמֹועד לֹו לעׂשֹות הּגֹוי את ׂשכר ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּמא

אסּור ּולפיכ הּקּבלן; ּובין הּׂשכיר ּבין ׁשּיׁש .הפרׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ה'תשע"ב מנחםֿאב י"ח שני יום
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הּמֹוׁשכין‡. להׁשקֹות[זורמים]נהרֹות מּתר האגּמים, מן ְְְְֲִִִַַַָָָֻ
הּׁשלהין ּבית להשקיה]מהן הזקוקה והּוא[שדה - ּבּמֹועד ְְִֵֵֵֶַַַ

ּפסקּו תמיד]ׁשּלא ׁשאּמת[שנמשכים הּברכֹות וכן [תעלת]; ְְְֵֵֶֶַַַָֹ
ׁשּנטפה ּברכה וכן מהן; להׁשקֹות מּתר ּביניהן, עֹוברת ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּמים
ּבית מּמּנה להׁשקֹות מּתר נֹוטפת, היא ועדין הּׁשלהין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻמּבית
ּבית הּמׁשקה הּמעין ּפסק ׁשּלא והּוא, - אחרת ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹהּׁשלהין

העליֹונה. ְְִֶַַָָהּׁשלהין
מּמקֹום·. ידלה לא - ּגבֹוּה וחציּה נמּו ׁשחציּה ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹערּוגה

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

aeh mei zziay zekld - a`Îmgpn g"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּגבֹוּה מקֹום להׁשקֹות ּומּתרנמּו ּגדֹול. טרח ׁשהּוא מּפני , ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻ
ואם ּבּמֹועד; לאכלן ּכדי הירקֹות, להׁשקֹות מים ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָלדלֹות

אסּור. ליּפֹותן, ְְִִַָָּבׁשביל
הּגפנים‚. ּבעּקרי עּוגּיֹות עֹוׂשין הגזע]אין סביב ,[חפירות ְְִִִִֵֵַָָ

זה הרי ונתקלקלּו, עׂשּויֹות היּו ואם מים. ׁשּיתמּלאּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָּכדי
אֹותּה מתּקנין ׁשּנתקלקלה, הּמים אּמת וכן ּבּמֹועד; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָמתּקנן
ׁשּׁשה; עד ּבּה חֹופר טפח, עמּקה היתה ּכיצד? ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּבּמֹועד.
הּמים את ּומֹוׁשכין ׁשבעה. עד מעמיקּה טפחים, ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָהיתה
היתה ואם הּׂשדה; ּכל את יׁשקה ׁשּלא ּובלבד לאילן, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמאילן

ּומרּביצין ּכּלּה. את להׁשקֹות מּתר לחה, מעט]ׂשדה [משקים ְְְִִֶֶַַַָָָָֻֻ
יתר. טרח ּבהם אין האּלּו, הּדברים ׁשּכל ּבּמֹועד. הּׂשדה ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאת

מּפני„. ּבּמֹועד, יׁשקם לא הּמֹועד, מּלפני ׁשתּו ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹזרעים
יתר טרח לידי ויבֹוא רּבים, מים צריכין להסבׁשהן ּומּתר . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻ

ׁשיחין ּבֹורֹות ׁשּנסּתם. נהר ולפּתח למקֹום, מּמקֹום הּנהר ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹאת
חֹוטטין - להם צרי היה אם - יחיד ׁשל [מנקים]ּומערֹות ְְִִִִֶֶָָָָָָ

לכּתחּלה; אֹותן חֹופרין אין אבל סדקיהן, את וׁשפין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָאֹותן
ועֹוׂשין להן. צרי ׁשאינֹו ּפי על אף מים, לתֹוכן ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָוכֹונסין

לכביסה]נברכת ּבּמֹועד.[בריכה ְִֵֶֶַ
מפסידין‰. ׁשהם צדין[מקלקלים]עכּברים האילנֹות, את ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ

ותֹולה חֹופר, ּכיצד? ּכדרּכֹו; צד האילן, ּבׂשדה ּבּמֹועד. ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאֹותן
לבן ׂשדה היה ואם תבואה]הּמצֹודה. האילןסמ[- לׂשדה ּוכה ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָ

לׂשדה יּכנסּו ׁשּלא ּכדי ּבׁשּנּוי, הּלבן ּבׂשדה אֹותן צדין -ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ
ׁשּפּוד נֹועץ ּבׁשּנּוי? צד וכיצד ויחריבּוה. [ברזל]האילן ְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

ּומּכה ינּתקּנּו[עליו]ּבארץ, ּכ ואחר ;[יוציאו]ּבקרּדם, ְְְְְֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ּגּמה. מקֹומֹו ְְְִָָֻונמצא

.Âהדיֹוט מעׂשה ּבֹונהּו - ׁשּנפל ּגּנה טיט]ּכתל ּגֹודר[ללא אֹו , ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
וגמא ּבקנים מעקה[צמח]אֹותֹו עׂשה אם וכן ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבֹונהּו ׁשּנפל, חצר ּכתל אבל הדיֹוט. מעׂשה אֹותֹו ּבֹונה ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלגג,
ּגֹוהה היה ואם ליפול]ּכדרּכֹו; הּסּכנה,[מט מּפני סֹותרֹו - ְְְְְִִֵֶַַַָָָָ

ּכדרּכֹו. ְְֵַּובֹונהּו
.Êאצטּבא אדם הּציר[ספסל]ּבֹונה עליה. ליׁשן אֹו ליׁשב ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

דלת] -[של ׁשּנׁשּברּו והּמפּתח והּמנעּול והּקֹורה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָוהּצּנֹור
הפסד ׁשּזה עץ; ׁשל ּבין ּברזל ׁשל ּבין ּכדרּכֹו, ּבּמֹועד ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָמתּקנן
נמצא ׁשבּורֹות, ּודלתֹות ּפתּוח הּפתח יּניח ׁשאם - הּוא ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָּגדֹול
הפסד, ּבֹו ׁשּיׁש ׁשּכל ּבארנּו, ּוכבר ּבּבית; ּׁשּיׁש מה ּכל ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמאּבד

ׁשּנּוי. צרי ִִֵָאינֹו
.Áׁשּימּות לּמת מּוכן להיֹותֹו קבר חֹופרין ּבֹוניןאין ואין , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּכיצד? ּבּמֹועד; מתּקנֹו זה הרי עׂשּוי, היה אם אבל ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָאֹותֹו.
נכֹון ׁשּיהיה ּכדי ּבמּדתֹו, מקּצר אֹו ּבמּדתֹו לעת[מוכן]מֹוסיף ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּבֹו. ִֵֶָׁשּיּקבר
.Ëלא לקבר, מּקבר העצמֹות ואת הּמת את מפּנין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹאין

לעֹולם ּכן לעׂשֹות ואסּור למכּבד; מּבזּוי ולא לבזּוי ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָֹֻֻמּמכּבד
היה ּכן אם אּלא הּימים, השני]ּבׁשאר ׁשּלֹו[הקבר ּבתֹו ְְִִִֵֶֶַָָָָָ

מת] של לבזּוי.[בשדה מּמכּבד אפּלּו הּימים, ּבׁשאר מפּנהּו -ְְְְֲִִִִֵַַָָָָֻ
.Èמתּלעין תולעים]אין מוציאין ולא[מן]את[- האילנֹות, ְְְִִֵֶַָָֹ

הּנטיעֹות את הגזע]מזהמין בקילוף זבל ולא[מדביקין , ְְְֲִִֶַַֹ
ּבׁשמן. ׁשּבהן הּפרֹות ואת האילנֹות את סכין אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמגּזמין;

ּבּמֹועד; ּבּה לחּפף ראּויה ׁשהיא מּפני הּפׁשּתה, את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹועֹוקרין
הּכׁשּות את צמח]וקֹוצרין להּטילּה[מין ראּויה ׁשהיא מּפני , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּמֹועד. ְֵֵֵֵֶַַַָָֹלּׁשכר
.‡Èלּדיר הּצאן את מכניסין את[בשדה]אין ׁשּיזּבלּו ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ

ׁשהר[בגלליהם]הּקרקע מדּיר, הּוא ּבּמֹועד;[מזבל]י ׂשדהּו ְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָ
להן מֹוסרין ואין אֹותן, מסּיעין ואין מּתר. מאליהן, ּבאּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻואם

צאנם את לנער זבלם]ׁשֹומר לפזר למקום ממקום .[להעבירם ְֵֵֶַָֹ
ׁשּבת ׂשכיר ׂשכיר[שבוע]היה ׁשנה, ׂשכיר חדׁש, ׂשכיר , ְְְְִִִִֶַָָָָָֹ

שנים]ׁשבּוע לנער[שבע ׁשֹומר וׂשֹוכרין אֹותן; מסּיעין - ְְְְְִִֵֵַַַָָ
הּזבל הּׂשדה. ּכל ׁשּיזּבלּו ּכדי למקֹום, מּמקֹום ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּצאן
ּבקר, ּכרפת חצר נעׂשה ואם לצדדין; אֹותֹו מסּלקין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּבחצר,

לאׁשּפה. אֹותֹו ְִִַָָמֹוציאין
.·Èׁשּיעמיד מקֹום לתּקן נתּכּון אם - הּקרקע ּפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָהּמׁשוה

לעבֹודת נתּכּון ואם מּתר; ּבֹו, ׁשּידּוׁש אֹו ּתבּואה ׁשל ּכרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻּבֹו
לצר אם - ׂשדהּו מּתֹו עצים המלּקט וכן אסּור. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהארץ,

מּתר; הּפֹותקואםהעצים, וכן אסּור. הּקרקע, [פותחלתּקן ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָֻ
ואםזרם] מּתר; הּדגים, ׁשּיּכנסּו נתּכּון אם - לׂשדהּו ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻמים

חרּיֹות הּקֹוצץ וכן אסּור. הארץ, הּדקל[ענפים]להׁשקֹות מן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לעבֹודת נתּכּון ואם מּתר; לבהמּתֹו, להאכיל נתּכּון אם -ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֻ
מתּכּון. הּוא ּדבר זה לאי יּכר, ּומּמעׂשיו אסּור. ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻהאילן,

.‚Èׁשּייבׁשּו ׁשאפׁשר וכירים ּבהן[יתיבשו]ּתּנּור ויאפה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ
עֹוׂשין אֹותן.[מייצרים]ּבּמֹועד, עֹוׂשין אין לאו, ואם אֹותן; ְִִִֵֵַָָָ

ּבֹונין ,ּכ ּובין ּכ הּכירה[טחים]ּובין ועל ּתּנּור ׁשל חרׂש על ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הטיט]הּטפלה ּומסרגין[שכבת הּמּטֹות,[בונים]ׁשּלהן. את ְְְִִֵֶֶֶַַָָָ
עין[מנקים]ונֹוקרין להן ּופֹותחין הרחים, ,[חור]את ְְְִִִִֵֶֶַַָָ

רחים ׁשל הּמים אּמת ּובֹונין אֹותן, המיםּומעמידין [זרם ֲִִִִִֵֶַַַַַַָ
הריחיים] את .מגלגל

.„Èאת וזֹופתין הּיין; יּפסד ׁשּלא ּכדי החבית, את ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹזֹופתין
ׁשכר, ׁשל החבית ּפי וסֹותמין טרח. ּבֹו ׁשאין מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּבקּבּוק,

ּתּפסד ׁשּלא ּומחּפיןּכדי הּקציעֹות[מכסים]. [פירותאת ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹ
ליבוש] ּומרּככיןשטוחים יאבדּו. ׁשּלא ּכדי [משפשפים]ּבקׁש, ְְְְְִֵֶַַֹֹ

אין אבל הדיֹוט; מעׂשה ׁשהּוא מּפני ּבּידים, הּבגדים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאת
הּידים ּבית קׁשרי השרוולים]עֹוׂשין ׁשהּוא[קמטי מּפני , ְְִִִִֵֵֵֶַַָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אּמן. ְֲֵֵֵֶַַָָֹֻמעׂשה
.ÂËרחים ׁשל חמֹור צּפרני כדיקֹוצצין - בטחינה [המסייע ְְֲִִִֵֵֶַָ

ללכת] ויוכל "פרסות" רגליו על להרכיב אבּוסשיוכלו ּובֹונין ,ִֵ
אכילה] צּפרניו[סל לּטל מּתר - עליו ׁשרֹוכב וסּוס ְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹֻלבהמה.

אבל ּבּמֹועד; ּבהמה מרּביעין ואין ליּפֹותֹו. ּכדי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָּולסרקֹו
מאכלֹות וכל רפּואה. מּמּנה מֹונעין ואין ּדם, לּה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָמּקיזין
לאדם מּתר לרפּואה, אּלא ּבריאין מאכל ׁשאינן ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּומׁשקין

ּבּמֹועד. ולׁשּתֹותן ְְְְִֵַָָָלאכלן
.ÊËמפּנין מּכעּורה[כלים]אין לא ּבּמֹועד, לחצר מחצר ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ

לבית מּבית הּוא מפּנה אבל לכעּורה; מּנאה ולא ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹלנאה
האּמן, מּבית הּמֹועד לצר ׁשהן ּכלים ּומביאין חצר. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻּבאֹותּה
ׁשאינן ּכלים אבל ּוצלֹוחּיֹות; וכֹוסֹות ּוכסתֹות ּכרים ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָּכגֹון
אין - הּצּבע מּבית צמר אֹו הּלֹוטׁש מן מחרׁשה ּכגֹון ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָצריכין,
ּומּניחן ׂשכרֹו לֹו נֹותן ּיאכל, מה לאּמן אין ואם ְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹֻמביאין.
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צי aeh mei zziay zekld - a`Îmgpn g"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּגבֹוּה מקֹום להׁשקֹות ּומּתרנמּו ּגדֹול. טרח ׁשהּוא מּפני , ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻ
ואם ּבּמֹועד; לאכלן ּכדי הירקֹות, להׁשקֹות מים ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָלדלֹות

אסּור. ליּפֹותן, ְְִִַָָּבׁשביל
הּגפנים‚. ּבעּקרי עּוגּיֹות עֹוׂשין הגזע]אין סביב ,[חפירות ְְִִִִֵֵַָָ

זה הרי ונתקלקלּו, עׂשּויֹות היּו ואם מים. ׁשּיתמּלאּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָּכדי
אֹותּה מתּקנין ׁשּנתקלקלה, הּמים אּמת וכן ּבּמֹועד; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָמתּקנן
ׁשּׁשה; עד ּבּה חֹופר טפח, עמּקה היתה ּכיצד? ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּבּמֹועד.
הּמים את ּומֹוׁשכין ׁשבעה. עד מעמיקּה טפחים, ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָהיתה
היתה ואם הּׂשדה; ּכל את יׁשקה ׁשּלא ּובלבד לאילן, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמאילן

ּומרּביצין ּכּלּה. את להׁשקֹות מּתר לחה, מעט]ׂשדה [משקים ְְְִִֶֶַַַָָָָֻֻ
יתר. טרח ּבהם אין האּלּו, הּדברים ׁשּכל ּבּמֹועד. הּׂשדה ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאת

מּפני„. ּבּמֹועד, יׁשקם לא הּמֹועד, מּלפני ׁשתּו ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹזרעים
יתר טרח לידי ויבֹוא רּבים, מים צריכין להסבׁשהן ּומּתר . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻ

ׁשיחין ּבֹורֹות ׁשּנסּתם. נהר ולפּתח למקֹום, מּמקֹום הּנהר ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹאת
חֹוטטין - להם צרי היה אם - יחיד ׁשל [מנקים]ּומערֹות ְְִִִִֶֶָָָָָָ

לכּתחּלה; אֹותן חֹופרין אין אבל סדקיהן, את וׁשפין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָאֹותן
ועֹוׂשין להן. צרי ׁשאינֹו ּפי על אף מים, לתֹוכן ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָוכֹונסין

לכביסה]נברכת ּבּמֹועד.[בריכה ְִֵֶֶַ
מפסידין‰. ׁשהם צדין[מקלקלים]עכּברים האילנֹות, את ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ

ותֹולה חֹופר, ּכיצד? ּכדרּכֹו; צד האילן, ּבׂשדה ּבּמֹועד. ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאֹותן
לבן ׂשדה היה ואם תבואה]הּמצֹודה. האילןסמ[- לׂשדה ּוכה ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָ

לׂשדה יּכנסּו ׁשּלא ּכדי ּבׁשּנּוי, הּלבן ּבׂשדה אֹותן צדין -ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ
ׁשּפּוד נֹועץ ּבׁשּנּוי? צד וכיצד ויחריבּוה. [ברזל]האילן ְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

ּומּכה ינּתקּנּו[עליו]ּבארץ, ּכ ואחר ;[יוציאו]ּבקרּדם, ְְְְְֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ּגּמה. מקֹומֹו ְְְִָָֻונמצא

.Âהדיֹוט מעׂשה ּבֹונהּו - ׁשּנפל ּגּנה טיט]ּכתל ּגֹודר[ללא אֹו , ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
וגמא ּבקנים מעקה[צמח]אֹותֹו עׂשה אם וכן ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבֹונהּו ׁשּנפל, חצר ּכתל אבל הדיֹוט. מעׂשה אֹותֹו ּבֹונה ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלגג,
ּגֹוהה היה ואם ליפול]ּכדרּכֹו; הּסּכנה,[מט מּפני סֹותרֹו - ְְְְְִִֵֶַַַָָָָ

ּכדרּכֹו. ְְֵַּובֹונהּו
.Êאצטּבא אדם הּציר[ספסל]ּבֹונה עליה. ליׁשן אֹו ליׁשב ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

דלת] -[של ׁשּנׁשּברּו והּמפּתח והּמנעּול והּקֹורה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָוהּצּנֹור
הפסד ׁשּזה עץ; ׁשל ּבין ּברזל ׁשל ּבין ּכדרּכֹו, ּבּמֹועד ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָמתּקנן
נמצא ׁשבּורֹות, ּודלתֹות ּפתּוח הּפתח יּניח ׁשאם - הּוא ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָּגדֹול
הפסד, ּבֹו ׁשּיׁש ׁשּכל ּבארנּו, ּוכבר ּבּבית; ּׁשּיׁש מה ּכל ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמאּבד

ׁשּנּוי. צרי ִִֵָאינֹו
.Áׁשּימּות לּמת מּוכן להיֹותֹו קבר חֹופרין ּבֹוניןאין ואין , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּכיצד? ּבּמֹועד; מתּקנֹו זה הרי עׂשּוי, היה אם אבל ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָאֹותֹו.
נכֹון ׁשּיהיה ּכדי ּבמּדתֹו, מקּצר אֹו ּבמּדתֹו לעת[מוכן]מֹוסיף ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּבֹו. ִֵֶָׁשּיּקבר
.Ëלא לקבר, מּקבר העצמֹות ואת הּמת את מפּנין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹאין

לעֹולם ּכן לעׂשֹות ואסּור למכּבד; מּבזּוי ולא לבזּוי ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָֹֻֻמּמכּבד
היה ּכן אם אּלא הּימים, השני]ּבׁשאר ׁשּלֹו[הקבר ּבתֹו ְְִִִֵֶֶַָָָָָ

מת] של לבזּוי.[בשדה מּמכּבד אפּלּו הּימים, ּבׁשאר מפּנהּו -ְְְְֲִִִִֵַַָָָָֻ
.Èמתּלעין תולעים]אין מוציאין ולא[מן]את[- האילנֹות, ְְְִִֵֶַָָֹ

הּנטיעֹות את הגזע]מזהמין בקילוף זבל ולא[מדביקין , ְְְֲִִֶַַֹ
ּבׁשמן. ׁשּבהן הּפרֹות ואת האילנֹות את סכין אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמגּזמין;

ּבּמֹועד; ּבּה לחּפף ראּויה ׁשהיא מּפני הּפׁשּתה, את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹועֹוקרין
הּכׁשּות את צמח]וקֹוצרין להּטילּה[מין ראּויה ׁשהיא מּפני , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּמֹועד. ְֵֵֵֵֶַַַָָֹלּׁשכר
.‡Èלּדיר הּצאן את מכניסין את[בשדה]אין ׁשּיזּבלּו ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ

ׁשהר[בגלליהם]הּקרקע מדּיר, הּוא ּבּמֹועד;[מזבל]י ׂשדהּו ְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָ
להן מֹוסרין ואין אֹותן, מסּיעין ואין מּתר. מאליהן, ּבאּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻואם

צאנם את לנער זבלם]ׁשֹומר לפזר למקום ממקום .[להעבירם ְֵֵֶַָֹ
ׁשּבת ׂשכיר ׂשכיר[שבוע]היה ׁשנה, ׂשכיר חדׁש, ׂשכיר , ְְְְִִִִֶַָָָָָֹ

שנים]ׁשבּוע לנער[שבע ׁשֹומר וׂשֹוכרין אֹותן; מסּיעין - ְְְְְִִֵֵַַַָָ
הּזבל הּׂשדה. ּכל ׁשּיזּבלּו ּכדי למקֹום, מּמקֹום ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּצאן
ּבקר, ּכרפת חצר נעׂשה ואם לצדדין; אֹותֹו מסּלקין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּבחצר,

לאׁשּפה. אֹותֹו ְִִַָָמֹוציאין
.·Èׁשּיעמיד מקֹום לתּקן נתּכּון אם - הּקרקע ּפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָהּמׁשוה

לעבֹודת נתּכּון ואם מּתר; ּבֹו, ׁשּידּוׁש אֹו ּתבּואה ׁשל ּכרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻּבֹו
לצר אם - ׂשדהּו מּתֹו עצים המלּקט וכן אסּור. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהארץ,

מּתר; הּפֹותקואםהעצים, וכן אסּור. הּקרקע, [פותחלתּקן ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָֻ
ואםזרם] מּתר; הּדגים, ׁשּיּכנסּו נתּכּון אם - לׂשדהּו ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻמים

חרּיֹות הּקֹוצץ וכן אסּור. הארץ, הּדקל[ענפים]להׁשקֹות מן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לעבֹודת נתּכּון ואם מּתר; לבהמּתֹו, להאכיל נתּכּון אם -ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֻ
מתּכּון. הּוא ּדבר זה לאי יּכר, ּומּמעׂשיו אסּור. ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻהאילן,

.‚Èׁשּייבׁשּו ׁשאפׁשר וכירים ּבהן[יתיבשו]ּתּנּור ויאפה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ
עֹוׂשין אֹותן.[מייצרים]ּבּמֹועד, עֹוׂשין אין לאו, ואם אֹותן; ְִִִֵֵַָָָ

ּבֹונין ,ּכ ּובין ּכ הּכירה[טחים]ּובין ועל ּתּנּור ׁשל חרׂש על ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הטיט]הּטפלה ּומסרגין[שכבת הּמּטֹות,[בונים]ׁשּלהן. את ְְְִִֵֶֶֶַַָָָ
עין[מנקים]ונֹוקרין להן ּופֹותחין הרחים, ,[חור]את ְְְִִִִֵֶֶַַָָ

רחים ׁשל הּמים אּמת ּובֹונין אֹותן, המיםּומעמידין [זרם ֲִִִִִֵֶַַַַַַָ
הריחיים] את .מגלגל

.„Èאת וזֹופתין הּיין; יּפסד ׁשּלא ּכדי החבית, את ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹזֹופתין
ׁשכר, ׁשל החבית ּפי וסֹותמין טרח. ּבֹו ׁשאין מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּבקּבּוק,

ּתּפסד ׁשּלא ּומחּפיןּכדי הּקציעֹות[מכסים]. [פירותאת ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹ
ליבוש] ּומרּככיןשטוחים יאבדּו. ׁשּלא ּכדי [משפשפים]ּבקׁש, ְְְְְִֵֶַַֹֹ

אין אבל הדיֹוט; מעׂשה ׁשהּוא מּפני ּבּידים, הּבגדים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאת
הּידים ּבית קׁשרי השרוולים]עֹוׂשין ׁשהּוא[קמטי מּפני , ְְִִִִֵֵֵֶַַָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אּמן. ְֲֵֵֵֶַַָָֹֻמעׂשה
.ÂËרחים ׁשל חמֹור צּפרני כדיקֹוצצין - בטחינה [המסייע ְְֲִִִֵֵֶַָ

ללכת] ויוכל "פרסות" רגליו על להרכיב אבּוסשיוכלו ּובֹונין ,ִֵ
אכילה] צּפרניו[סל לּטל מּתר - עליו ׁשרֹוכב וסּוס ְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹֻלבהמה.

אבל ּבּמֹועד; ּבהמה מרּביעין ואין ליּפֹותֹו. ּכדי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָּולסרקֹו
מאכלֹות וכל רפּואה. מּמּנה מֹונעין ואין ּדם, לּה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָמּקיזין
לאדם מּתר לרפּואה, אּלא ּבריאין מאכל ׁשאינן ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּומׁשקין

ּבּמֹועד. ולׁשּתֹותן ְְְְִֵַָָָלאכלן
.ÊËמפּנין מּכעּורה[כלים]אין לא ּבּמֹועד, לחצר מחצר ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ

לבית מּבית הּוא מפּנה אבל לכעּורה; מּנאה ולא ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹלנאה
האּמן, מּבית הּמֹועד לצר ׁשהן ּכלים ּומביאין חצר. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻּבאֹותּה
ׁשאינן ּכלים אבל ּוצלֹוחּיֹות; וכֹוסֹות ּוכסתֹות ּכרים ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָּכגֹון
אין - הּצּבע מּבית צמר אֹו הּלֹוטׁש מן מחרׁשה ּכגֹון ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָצריכין,
ּומּניחן ׂשכרֹו לֹו נֹותן ּיאכל, מה לאּמן אין ואם ְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹֻמביאין.
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חׁשׁש ואם לֹו; הּסמּו ּבּבית מּניחן מאמינֹו, אינֹו ואם ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָאצלֹו;
לביתֹו. יביא לא אבל אחרת, לחצר מפּנן - יּגנבּו ׁשּמא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלהן

.ÊÈהּמנחה מן טֹובים ימים ּבערבי מלאכה לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָאסּור
אינֹו ּבהן, מלאכה העֹוׂשה וכל ׁשּבתֹות. ערבי ּכמֹו ְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָּולמעלה,
ּכרחֹו, ּבעל אֹותֹו ּומבּטלין ּבֹו, וגֹוערין ּברכה; סימן ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָרֹואה

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין אין מדרבנן]אבל צרי[מלקות ואין , ְְֲִִֵֵַַַַָָ
חצֹות; אחר הּפסח מערב חּוץ - אֹותֹו מנּדין ׁשאין ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַלֹומר
צרי ואין אֹותֹו, מנּדין חצֹות אחר מלאכה ּבֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשהעֹוׂשה
ׁשּיֹום לפי - נּדּוהּו לא אם מרּדּות מּכת אֹותֹו ׁשּמּכין ְְִִִִֶֶַַַַַֹלֹומר
מּפני טֹובים, ימים ערבי ּכׁשאר אינֹו ּבניסן עׂשר ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָארּבעה

ּבֹו קרּבן.[קרבן]ׁשּיׁש ּוׁשחיטת חגיגה ְְֲִִֵֶַָָָ
.ÁÈמּדברי מלאכה ּבעׂשּית אסּור עׂשר ארּבעה יֹום ,ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָלפיכ

מֹועד,סֹופרים ׁשל מחּלֹו קל והּוא מֹועד; ׁשל חּלֹו ּכמֹו , ְְְִֵֵֵֶֶַֻֻ
הּׁשחיטה. זמן ׁשהּוא ומעלה, הּיֹום מחצי אּלא אסּור ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָואינֹו
מקֹום - ּבּמנהג ּתלּוי הּיֹום, חצי עד החּמה מהנץ ְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָאבל
אין לעׂשֹות, ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹום עֹוׂשין; לעׂשֹות, ֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּנֹוהגין

ִעֹוׂשין.
.ËÈּכּתחּלה יתחיל לא - לעׂשֹות ׁשּנהגּו ּבמקֹום ְְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָֹואפּלּו

יכֹול ׁשהּוא ּפי על אף עׂשר, ּבארּבעה מלאכה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָלעׂשֹות
ׁשּמתחילין הן ּבלבד אּמנּיֹות ׁשלׁש אּלא חצֹות; קדם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻֻלגמרּה
החּיטין הן: ואּלּו חצֹות, עד ועֹוׂשין לעׂשֹות, ׁשּנהגּו ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָּבמקֹום
קדם ּבּה התחיל אם - אּמנּיֹות ׁשאר אבל והּכֹובסין. ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹֻֻוהּסּפרין

חצֹות עד ׁשּגֹומר הּוא עׂשר, צריכיןארּבעה העם ׁשאין ; ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
הרּבה. צר אּמנּיֹות ְְִֵֶַָָֹֻֻלׁשאר

.Îיעׂשה לא - עֹוׂשין ׁשאין למקֹום ׁשעֹוׂשין מּמקֹום ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹההֹול
הּמחלֹוקֹות מּפני וההֹולּבּיּׁשּוב, ּבּמדּבר; הּוא עֹוׂשה אבל , ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָ

נֹותנין יעׂשה; לא - ׁשעֹוׂשין למקֹום עֹוׂשין ׁשאין ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹמּמקֹום
לׁשם. ׁשהל מקֹום וחמרי מּׁשם, ׁשּיצא מקֹום חמרי ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻֻעליו
האּסּור מּפני ּבטל ׁשהּוא ּבפניהם יתראה לא כן, ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹואף
ׁשּדעּתֹו מי וכן הּמחלֹוקֹות. מּפני אדם, יׁשּנה אל לעֹולם -ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
להחמיר ּבין להקל ּבין מקֹומֹו ּכאנׁשי נֹוהג למקֹומֹו, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָֹלחזר
מּפני ּבֹו, ׁשהּוא הּמקֹום אנׁשי ּבפני יתראה ׁשּלא והּוא -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ֲַַהּמחלֹוקֹות.
.‡Îעׂשר ּבארּבעה האּמן מּבית ּכלים ּומביאין ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָֻמֹוליכין

זבל וגֹורפין הּמֹועד. לצר ׁשאינן ּפי על אף חצֹות, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹאחר
לאׁשּפה.[במגריפה] אֹותֹו ּומֹוציאין בהמה, רגלי ְְְִִִֵֵַַַַָָָמּתחת

ימים ׁשלׁשת ׁשּיׁשבה ותרנגלת לתרנגֹולין; ׁשֹובכין ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹּומֹוׁשיבין
ּתחּתיה אחרת מֹוׁשיבין - ּומתה הּביצים, על יתר ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
אין ּובּמֹועד, הּביצים. יּפסדּו ׁשּלא ּכדי עׂשר, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבארּבעה
מחזירין הּביצים, מעל ּבּמֹועד ּברחה אם אבל ְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָמֹוׁשיבין;

למקֹומּה. ְִָָאֹותּה
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב מנחםֿאב י"ט שלישי יום
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וחמׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹיׁש

חמץ לאכל ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹמצוֹות
(ב) ּולמעלה; הּיֹום מחצֹות עׂשר ארּבעה להׁשּביתּביֹום ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָ

ׁשבעה; ּכל חמץ לאכל ׁשּלא (ג) עׂשר; מארּבעה ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹׂשאֹור
יראה ׁשּלא (ה) ׁשבעה; ּכל חמץ ּתערבת לאכל ׁשּלא ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ(ד)
לאכל (ז) ׁשבעה; ּכל חמץ יּמצא ׁשּלא (ו) ׁשבעה; ּכל ְְֱִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֹחמץ
ּבאֹותֹו מצרים ּביציאת לסּפר (ח) הּפסח; ּבלילי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָמּצה

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִֵֵֵַַָָהּלילה.

א ¤¤ּפרק

עׂשר‡. חמּׁשה ליל מּתחּלת ּבּפסח, חמץ ּכּזית האֹוכל ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּכל
ּכרת חּיב ּבמזיד, - ּבניסן ועׂשרים אחד יֹום סֹוף ,עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
קרּבן חּיב ּבׁשֹוגג, ונכרתה"; חמץ, אכל ּכל "ּכי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

קבּועה לקרבן]חּטאת בהמה מביא עשיר בין עני אחד[בין - ְֶַָָָ
הממחה ואחד וׁשֹותה.[ממיס]האֹוכל, ְְְֵֶֶֶַַָָ

חמץ"·. יאכל "לא ׁשּנאמר: - ּבהניה אסּור ּבּפסח, ,החמץ ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבֹו יהא אכילה.[שום]לא ּבּפסחהּתר ּברׁשּותֹו חמץ והּמּניח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

"לא ׁשּנאמר: לאוין, ּבׁשני עֹובר אכלֹו, ׁשּלא ּפי על אף -ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
יּמצא לא "ׂשאר ונאמר: ,"ּגבל ּבכל ׂשאר ל ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹֻיראה

מחמצין ׁשּבֹו הּׂשאֹור ואּסּור החמץ ואּסּור [בצקּבבּתיכם"; ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
[- הּוא.אחר אחד ,ֶָ

ּכן‚. אם אּלא יּמצא", ו"לא יראה" "לא מּׁשּום לֹוקה ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹאינֹו
חּמצֹו אֹו ּבּפסח, חמץ אםקנה אבל מעׂשה. ׁשּיעׂשה ּכדי - ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּניחֹו אּלא ּבערֹו ולא הּפסח ּובא הּפסח, קדם חמץ לֹו ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהיה
מן לֹוקה אינֹו - לאוין ׁשני על ׁשעבר ּפי על אף - ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָּברׁשּותֹו
מרּדּות מּכת אֹותֹו ּומּכין מעׂשה; עׂשה ׁשּלא מּפני ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּתֹורה,

מדרבנן] .[מלקות

לעֹולם„. ּבהניה אסּור הּפסח, עליו ׁשעבר זהחמץ ודבר ; ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
ּו"בל יראה" "ּבל על ׁשעבר מּפני סֹופרים: מּדברי קנס -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּלא ּכדי - ּבאנס אֹו ּבׁשגגה הּניחֹו ואפּלּו אסרּוהּו, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹיּמצא",
הּפסח. אחר ּבֹו ׁשּיהנה ּכדי ּברׁשּותֹו, חמץ אדם ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָיּניח

ּבמי‰. ּבין ּבּפסח, אחר ּבדבר ׁשּנתערב ׁשּלאחמץ ּבין נֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשעבר יׂשראל ׁשל וחמץ ׁשהּוא. ּבכל אֹוסר זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבמינֹו
נתערב אם - ּבהניה אסּור ׁשהּוא ּפי על אף - הּפסח ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָעליו
הּפסח; אחר לאכלֹו מּתר זה הרי ּבמינֹו, ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּבין
מּתרת הּתערבת אבל עצמֹו, ּבחמץ אּלא ואסרּו קנסּו ְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשּלא

הּפסח. לאחר ְֲִֶַַַַַָּבאכילה
.Âאבל חמץ. ׁשל עצמֹו אכילת על אּלא ּכרת, חּיבין ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

הּבבלי ּכּתח ּכגֹון חמץ, ולחם]ערּוב חמוץ מחלב עשוי [טיבול ְְִֵֵַַָָֻ
הּמדי משעורה]וׁשכר מּדברים[עשוי להן הּדֹומה וכל , ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּכרת, ּבֹו ואין לֹוקה ּבּפסח, אכלן אם - ּבהן מערב ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהחמץ
אמּורים? ּדברים ּבּמה תאכלּו". לא מחמצת "ּכל ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
ּביצים ׁשלׁש אכילת ּבכדי הּתערבת, ּבתֹו חמץ ּכּזית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּבׁשאכל
ּכּזית ּבּתערבת אין אם אבל הּתֹורה; מן ׁשּלֹוקה הּוא -ֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

כדי]ּבכדי[שמצטרף] תוך ּפי[- על אף - ּביצים ׁשלׁש אכילת ְֲִִִִֵֵַַַָֹ
מרּדּות. מּכת אּלא לֹוקה אינֹו אכל, אם - לאכל לֹו ְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשאסּור

.Êאסּור זה הרי - ׁשהּוא ּכל ּבּפסח, עצמֹו החמץ מן ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהאֹוכל
אינֹו כן, ּפי על ואף חמץ". יאכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמן
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והאֹוכל ּכּזית; ׁשהּוא ּכׁשעּור על אּלא קרּבן, אֹו ּכרת ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָחּיב
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּבמזיד, מּכּזית ְְִִִִֵַַַַַַָּפחֹות

.Áהּיֹום מחצֹות עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ְְֱֲֵֵֶַַָָָָָָֹאסּור
האֹוכל וכל ּבּיֹום. ׁשביעית ׁשעה מּתחּלת ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּולמעלה,
חמץ", עליו תאכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לֹוקה זה, ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבזמן

הּׁשמּועה מּפי למדּו ּכ הּפסח; קרּבן על [ממרע"ה]ּכלֹומר ְְְְִִֶַַַַַַָָָָ
לׁשחיטת ׁשראּויה מּׁשעה חמץ תאכל לא זה: ּדבר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבפרּוׁש

הּיֹום. חצי והּוא הערּבים", "ּבין ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָהּפסח,
.Ëּכדי ׁשּׁשית, ׁשעה מּתחּלת חמץ לאכל חכמים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹואסרּו

יּגע יהיה[יכשל]ׁשּלא ׁשּׁשית ׁשעה ּומּתחּלת ּתֹורה. ּבאּסּור ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹ
סֹופרים, מּדברי ׁשּׁשית ׁשעה ּובהניה: ּבאכילה אסּור ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהחמץ
חמיׁשית, ׁשעה הּתֹורה. מן ומעלה, מּׁשביעית הּיֹום ְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָּוׁשאר
יטעה ׁשּמא המעּנן, יֹום מּׁשּום ּגזרה - חמץ ּבּה אֹוכלין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻאין
חמיׁשית. ּבׁשעה ּבהניה אסּור ואינֹו וׁשּׁשית. חמיׁשית ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָּבין

ּתֹודה ולחם ּתרּומה ּבּה ּתֹולין ,מחמץלפיכ ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ׁשעה ׁשּתּגיע עד ׂשֹורפין ולא אֹוכלין לא קדׁש, ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשהּוא

הּכל. ׂשֹורפין ְִִִַֹׁשּׁשית,
.Èסֹוף עד עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ׁשּמּתר למדּת, ְְְֱֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻהא

ּבֹו; נהנין אּלא חמיׁשית, ּבׁשעה אֹוכלין ואין רביעית; ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶָָָָָׁשעה
והאֹוכל מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ׁשּׁשית, ּבׁשעה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָוהאֹוכל

לֹוקה. ׁשביעית, ׁשעה ְְִִִִֶַָָמּתחּלת

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ' רביעי יום

ב ¤¤ּפרק

אּסּור‡. זמן קדם החמץ להׁשּבית הּתֹורה, מן עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמצות
מּבּתיכם"; ׂשאר ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּבּיֹום ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאכילתֹו,

הּׁשמּועה רבנו]מּפי משה יֹום[שמסר הּוא זה ׁשראׁשֹון למדּו, ְְִִִֶֶַָָ
"לא ּבּתֹורה: ּׁשּכתּוב מה זה, לדבר ּוראיה עׂשר. ְְְֶֶַַַָָָָָָָָָָֹארּבעה
הּפסח תׁשחט לא ּכלֹומר זבחי", ּדם חמץ על ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֹתׁשחט
אחר עׂשר ארּבעה יֹום הּוא הּפסח, ּוׁשחיטת קּים; ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָוהחמץ

ֲחצֹות.
ׁשּיבּטל·. היא ּבּתֹורה? האמּורה זֹו הׁשּבתה היא ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָּומה

ּברׁשּותֹו ׁשאין ּבלּבֹו ויׂשים ּכעפר, אֹותֹו ויחׁשב מּלּבֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהחמץ
ּוכדבר ּכעפר הּוא הרי ׁשּברׁשּותֹו, חמץ וׁשּכל ּכלל, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָָחמץ

ּכלל צר ּבֹו .ׁשאין ְֵֶֶָֹ
לחּפׂש‚. סֹופרים, ּובחרים,ּומּדברי ּבּמחבֹואֹות החמץ אחר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹ

ׁשּבֹודקין סֹופרים, מּדברי וכן ּגבּולֹו. מּכל ּולהֹוציאֹו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָֹולבּדק
לאֹור עׂשר, ארּבעה ליל מּתחּלת ּבּלילה החמץ ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּומׁשּביתין

יפההּנר הּנר ואֹור ּבבּתיהם, מצּויין העם ּכל ׁשּבּלילה מּפני , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
מדרׁש קֹובעין ואין ׁשלׁשה[שיעור]לבדיקה; יֹום ּבסֹוף ְְְְְְִִִִֵָָָֹ

לקרֹות יתחיל לא החכם וכן תורה]עׂשר, -[ללמוד זֹו ּבעת ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ
זמּנּה. ּבתחּלת מּבדיקה, ויּמנע יּמׁש ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּמא

ולא„. החּמה, לאֹור ולא הּלבנה, לאֹור לא ּבֹודקין ְְְְְְִֵַַַָָָֹֹֹאין
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנר. לאֹור אּלא - האבּוקה ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָלאֹור

ּובּמחבֹואֹות אכסדרהּבחרים אבל -[מרפסת]; רב ׁשאֹורּה ְְֲֲִֶַַַַַַָָָֹ
צרי אינֹו החצר, ואמצע ּדּיֹו. החּמה, לאֹור ּבדקּה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאם

חמץ ּכל אֹוכלין והן ׁשם, מצּויים ׁשהעֹופֹות מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָּבדיקה,
ׁשם. ִֶָֹׁשּיּפל

עד‰. ּבֹודק זה - לחברֹו אדם ׁשּבין הּבית ׁשּבאמצע ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹחר
והּׁשאר מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד ּבֹודק וזה מּגעת, ׁשּידֹו ְְְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמקֹום

ּבלּבֹו צרימבּטלֹו אינֹו חמץ, לֹו מכניסין ׁשאין מקֹום וכל ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ְִָּבדיקה.

.Âהּתחּתֹוני הּבית הּיציעחרי וגג והעליֹונים, שגגום [חדרון ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
ּומתּבןמשופע] ולּולין, ּבקר, ורפת התבן], ואֹוצרֹות[בית , ְְְְְִֵֶֶַָָ
ּדגים[מחסני] ּובית מהן, מסּתּפק ׁשאין ׁשמן ואֹוצרֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָיין

חמץ. להן הכניס ּכן אם אּלא ּבדיקה, צריכין אינן - ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּגדֹולים
הּמלח, ּובית מהן, ׁשּמסּתּפק יין ואֹוצרֹות ׁשכר אֹוצרֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאבל
ּובית העצים, ּובית קטּנים, ּדגים ּובית הּׁשעוה, ְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָּובית

מלוח]הּמּוריס דג וכּיֹוצא[שומן האמצעּיים, הּבית וחרי , ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ואם חמץ; להן ׁשּמכניסין ׁשּסתמן ּבדיקה, צריכין - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבאּלּו
ּבדיקה. צרי אינֹו חמץ, ׁשם הכניס ׁשּלא ּבוּדאי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹידע

ׁשּורֹות ׁשּתי מּמּנּו ּבֹודק הּמרּתף, חביות]ּוכׁשּבֹודק [של ְְְִֵֵֵֵֶֶַַ
מּמּנה. וׁשּלמּטה העליֹונה ׁשהן ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָהחיצֹונֹות,

.Êׁשאין למקֹום חמץ חלּדה ּגררה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֻאין
מעיר נחּוׁש לבית, מּבית נחּוׁש ׁשאם חמץ; ּבֹו ְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָמכניסין

סֹוף לּדבר ואין עׂשרלעיר, והּניח עׂשר, ארּבעה ליל ּבדק . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשנּיה; ּפעם לבּדק וצרי חֹוׁשׁש, זה הרי - ּתׁשע ּומצא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹחּלֹות

ּבוּדאי. עכּבר אֹו חלּדה ּגררה ְְְְֲֵֶַַַָָָָֻׁשהרי
.Áּבדיקה אחר ּבפיו וחמץ לּבית ׁשּנכנס עכּבר ראה אם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָוכן

ּפע לבּדק צרי ּבאמצע- ּפרּורין ׁשּמצא ּפי על אף ׁשנּיה. ם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
והרי זה, ּבמקֹום הּפת אֹותּה אכל 'ּכבר אֹומרין: אין ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּבית,
ואּלּו ּבחּלֹון, אֹו ּבחר הּניחּה ׁשּמא חֹוׁשׁשין אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּפרּורין',
ּכלּום, מצא לא אם ּובֹודק. חֹוזר ּולפיכ היּו; ׁשם ְְִִִֵֵֵַָָָָָֹהּפרּורין
ׁשּנטלּה הּפת אֹותּה מצא ואם הּבית; ּכל ּבֹודק זה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרי

ּבדיקה צרי אינֹו ונכנס, .העכּבר ְְְְִִִֵַַָָָָ
.Ë,אחריו ונכנס ּכּכר, ּובידֹו ּבדּוק, לבית ׁשּנכנס ּתינֹוק ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָראה

ואּלּו ׁשאכלּה, ׁשחזקתֹו ּבדיקה; צרי אינֹו - ּפרּורין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּומצא
לפרר הּתינֹוק ׁשּדר - אכילה ּבׁשעת מּמּנּו ׁשּנפלּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּפרּורין
ּפרּורין מצא לא ואם לפרר. עכּבר ּדר ואין אכילתֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבעת

לבּדק צרי .ּכלל, ְְִִָָֹ
.Èעכּבר ּובא חמץ, ׁשל ואחד מּצה ׁשל צּבּורין ּתׁשעה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּניח

ּבדּוק לבית ונכנס נטל, מּצה אם חמץ אם ידענּו ולא ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹונטל,
ׁשּכל לבּדק; צרי מקומו]הּקבּוע[איסור]- ּכמחצה[ידוע , ְְֱִִֶֶַַָָָָֹ

מחצה. ֱֶַָעל
.‡Èאחד בּתים, ּוׁשני מּצה, ואחד חמץ אחד צּבּורין, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשני

חמץ נטל זה עכּברים, ׁשני ּובאּו ּבדּוק, ׁשאינֹו ואחד ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבדּוק
החמץ; ׁשּנטל זה נכנס ּבית זה לאי ידּוע ואין מּצה, נטל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוזה
ונטל, עכּבר ּובא חמץ, אחד וצּבּור ּבדּוקין, בּתים ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכן
מהן, לאחד ׁשּנכנס ׁשּידע אֹו נכנס; ּבית זה לאי ידּוע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָואין
ּכּכר ּומצא ׁשּבדק, אֹו ּכלּום; מצא ולא ּובדק אחריו ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָֹונכנס
קבּוע ּכאן ׁשאין ׁשנּיה; ּפעם לבּדק צרי אינֹו אּלּו, ּבכל -. ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

.·Èאחרת ּבזוית ּומצאֹו זֹו, ּבזוית החמץ ׁשהּניחהּניח אֹו ; ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
צּבּורין ּתׁשעה ׁשהיּו אֹו עׂשר; ּומצא חּלֹות, }מּצה{ּתׁשע ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
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והאֹוכל ּכּזית; ׁשהּוא ּכׁשעּור על אּלא קרּבן, אֹו ּכרת ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָחּיב
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּבמזיד, מּכּזית ְְִִִִֵַַַַַַָּפחֹות

.Áהּיֹום מחצֹות עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ְְֱֲֵֵֶַַָָָָָָֹאסּור
האֹוכל וכל ּבּיֹום. ׁשביעית ׁשעה מּתחּלת ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּולמעלה,
חמץ", עליו תאכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לֹוקה זה, ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבזמן

הּׁשמּועה מּפי למדּו ּכ הּפסח; קרּבן על [ממרע"ה]ּכלֹומר ְְְְִִֶַַַַַַָָָָ
לׁשחיטת ׁשראּויה מּׁשעה חמץ תאכל לא זה: ּדבר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבפרּוׁש

הּיֹום. חצי והּוא הערּבים", "ּבין ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָהּפסח,
.Ëּכדי ׁשּׁשית, ׁשעה מּתחּלת חמץ לאכל חכמים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹואסרּו

יּגע יהיה[יכשל]ׁשּלא ׁשּׁשית ׁשעה ּומּתחּלת ּתֹורה. ּבאּסּור ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹ
סֹופרים, מּדברי ׁשּׁשית ׁשעה ּובהניה: ּבאכילה אסּור ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהחמץ
חמיׁשית, ׁשעה הּתֹורה. מן ומעלה, מּׁשביעית הּיֹום ְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָּוׁשאר
יטעה ׁשּמא המעּנן, יֹום מּׁשּום ּגזרה - חמץ ּבּה אֹוכלין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻאין
חמיׁשית. ּבׁשעה ּבהניה אסּור ואינֹו וׁשּׁשית. חמיׁשית ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָּבין

ּתֹודה ולחם ּתרּומה ּבּה ּתֹולין ,מחמץלפיכ ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ׁשעה ׁשּתּגיע עד ׂשֹורפין ולא אֹוכלין לא קדׁש, ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשהּוא

הּכל. ׂשֹורפין ְִִִַֹׁשּׁשית,
.Èסֹוף עד עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ׁשּמּתר למדּת, ְְְֱֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻהא

ּבֹו; נהנין אּלא חמיׁשית, ּבׁשעה אֹוכלין ואין רביעית; ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶָָָָָׁשעה
והאֹוכל מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ׁשּׁשית, ּבׁשעה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָוהאֹוכל

לֹוקה. ׁשביעית, ׁשעה ְְִִִִֶַָָמּתחּלת

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ' רביעי יום

ב ¤¤ּפרק

אּסּור‡. זמן קדם החמץ להׁשּבית הּתֹורה, מן עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמצות
מּבּתיכם"; ׂשאר ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּבּיֹום ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאכילתֹו,

הּׁשמּועה רבנו]מּפי משה יֹום[שמסר הּוא זה ׁשראׁשֹון למדּו, ְְִִִֶֶַָָ
"לא ּבּתֹורה: ּׁשּכתּוב מה זה, לדבר ּוראיה עׂשר. ְְְֶֶַַַָָָָָָָָָָֹארּבעה
הּפסח תׁשחט לא ּכלֹומר זבחי", ּדם חמץ על ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֹתׁשחט
אחר עׂשר ארּבעה יֹום הּוא הּפסח, ּוׁשחיטת קּים; ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָוהחמץ

ֲחצֹות.
ׁשּיבּטל·. היא ּבּתֹורה? האמּורה זֹו הׁשּבתה היא ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָּומה

ּברׁשּותֹו ׁשאין ּבלּבֹו ויׂשים ּכעפר, אֹותֹו ויחׁשב מּלּבֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהחמץ
ּוכדבר ּכעפר הּוא הרי ׁשּברׁשּותֹו, חמץ וׁשּכל ּכלל, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָָחמץ

ּכלל צר ּבֹו .ׁשאין ְֵֶֶָֹ
לחּפׂש‚. סֹופרים, ּובחרים,ּומּדברי ּבּמחבֹואֹות החמץ אחר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹ

ׁשּבֹודקין סֹופרים, מּדברי וכן ּגבּולֹו. מּכל ּולהֹוציאֹו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָֹולבּדק
לאֹור עׂשר, ארּבעה ליל מּתחּלת ּבּלילה החמץ ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּומׁשּביתין

יפההּנר הּנר ואֹור ּבבּתיהם, מצּויין העם ּכל ׁשּבּלילה מּפני , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
מדרׁש קֹובעין ואין ׁשלׁשה[שיעור]לבדיקה; יֹום ּבסֹוף ְְְְְְִִִִֵָָָֹ

לקרֹות יתחיל לא החכם וכן תורה]עׂשר, -[ללמוד זֹו ּבעת ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ
זמּנּה. ּבתחּלת מּבדיקה, ויּמנע יּמׁש ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּמא

ולא„. החּמה, לאֹור ולא הּלבנה, לאֹור לא ּבֹודקין ְְְְְְִֵַַַָָָֹֹֹאין
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנר. לאֹור אּלא - האבּוקה ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָלאֹור

ּובּמחבֹואֹות אכסדרהּבחרים אבל -[מרפסת]; רב ׁשאֹורּה ְְֲֲִֶַַַַַַָָָֹ
צרי אינֹו החצר, ואמצע ּדּיֹו. החּמה, לאֹור ּבדקּה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאם

חמץ ּכל אֹוכלין והן ׁשם, מצּויים ׁשהעֹופֹות מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָּבדיקה,
ׁשם. ִֶָֹׁשּיּפל

עד‰. ּבֹודק זה - לחברֹו אדם ׁשּבין הּבית ׁשּבאמצע ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹחר
והּׁשאר מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד ּבֹודק וזה מּגעת, ׁשּידֹו ְְְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמקֹום

ּבלּבֹו צרימבּטלֹו אינֹו חמץ, לֹו מכניסין ׁשאין מקֹום וכל ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ְִָּבדיקה.

.Âהּתחּתֹוני הּבית הּיציעחרי וגג והעליֹונים, שגגום [חדרון ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
ּומתּבןמשופע] ולּולין, ּבקר, ורפת התבן], ואֹוצרֹות[בית , ְְְְְִֵֶֶַָָ
ּדגים[מחסני] ּובית מהן, מסּתּפק ׁשאין ׁשמן ואֹוצרֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָיין

חמץ. להן הכניס ּכן אם אּלא ּבדיקה, צריכין אינן - ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּגדֹולים
הּמלח, ּובית מהן, ׁשּמסּתּפק יין ואֹוצרֹות ׁשכר אֹוצרֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאבל
ּובית העצים, ּובית קטּנים, ּדגים ּובית הּׁשעוה, ְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָּובית

מלוח]הּמּוריס דג וכּיֹוצא[שומן האמצעּיים, הּבית וחרי , ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ואם חמץ; להן ׁשּמכניסין ׁשּסתמן ּבדיקה, צריכין - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבאּלּו
ּבדיקה. צרי אינֹו חמץ, ׁשם הכניס ׁשּלא ּבוּדאי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹידע

ׁשּורֹות ׁשּתי מּמּנּו ּבֹודק הּמרּתף, חביות]ּוכׁשּבֹודק [של ְְְִֵֵֵֵֶֶַַ
מּמּנה. וׁשּלמּטה העליֹונה ׁשהן ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָהחיצֹונֹות,

.Êׁשאין למקֹום חמץ חלּדה ּגררה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֻאין
מעיר נחּוׁש לבית, מּבית נחּוׁש ׁשאם חמץ; ּבֹו ְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָמכניסין

סֹוף לּדבר ואין עׂשרלעיר, והּניח עׂשר, ארּבעה ליל ּבדק . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשנּיה; ּפעם לבּדק וצרי חֹוׁשׁש, זה הרי - ּתׁשע ּומצא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹחּלֹות

ּבוּדאי. עכּבר אֹו חלּדה ּגררה ְְְְֲֵֶַַַָָָָֻׁשהרי
.Áּבדיקה אחר ּבפיו וחמץ לּבית ׁשּנכנס עכּבר ראה אם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָוכן

ּפע לבּדק צרי ּבאמצע- ּפרּורין ׁשּמצא ּפי על אף ׁשנּיה. ם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
והרי זה, ּבמקֹום הּפת אֹותּה אכל 'ּכבר אֹומרין: אין ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּבית,
ואּלּו ּבחּלֹון, אֹו ּבחר הּניחּה ׁשּמא חֹוׁשׁשין אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּפרּורין',
ּכלּום, מצא לא אם ּובֹודק. חֹוזר ּולפיכ היּו; ׁשם ְְִִִֵֵֵַָָָָָֹהּפרּורין
ׁשּנטלּה הּפת אֹותּה מצא ואם הּבית; ּכל ּבֹודק זה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרי

ּבדיקה צרי אינֹו ונכנס, .העכּבר ְְְְִִִֵַַָָָָ
.Ë,אחריו ונכנס ּכּכר, ּובידֹו ּבדּוק, לבית ׁשּנכנס ּתינֹוק ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָראה

ואּלּו ׁשאכלּה, ׁשחזקתֹו ּבדיקה; צרי אינֹו - ּפרּורין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּומצא
לפרר הּתינֹוק ׁשּדר - אכילה ּבׁשעת מּמּנּו ׁשּנפלּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּפרּורין
ּפרּורין מצא לא ואם לפרר. עכּבר ּדר ואין אכילתֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבעת

לבּדק צרי .ּכלל, ְְִִָָֹ
.Èעכּבר ּובא חמץ, ׁשל ואחד מּצה ׁשל צּבּורין ּתׁשעה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּניח

ּבדּוק לבית ונכנס נטל, מּצה אם חמץ אם ידענּו ולא ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹונטל,
ׁשּכל לבּדק; צרי מקומו]הּקבּוע[איסור]- ּכמחצה[ידוע , ְְֱִִֶֶַַָָָָֹ

מחצה. ֱֶַָעל
.‡Èאחד בּתים, ּוׁשני מּצה, ואחד חמץ אחד צּבּורין, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשני

חמץ נטל זה עכּברים, ׁשני ּובאּו ּבדּוק, ׁשאינֹו ואחד ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבדּוק
החמץ; ׁשּנטל זה נכנס ּבית זה לאי ידּוע ואין מּצה, נטל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוזה
ונטל, עכּבר ּובא חמץ, אחד וצּבּור ּבדּוקין, בּתים ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכן
מהן, לאחד ׁשּנכנס ׁשּידע אֹו נכנס; ּבית זה לאי ידּוע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָואין
ּכּכר ּומצא ׁשּבדק, אֹו ּכלּום; מצא ולא ּובדק אחריו ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָֹונכנס
קבּוע ּכאן ׁשאין ׁשנּיה; ּפעם לבּדק צרי אינֹו אּלּו, ּבכל -. ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

.·Èאחרת ּבזוית ּומצאֹו זֹו, ּבזוית החמץ ׁשהּניחהּניח אֹו ; ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
צּבּורין ּתׁשעה ׁשהיּו אֹו עׂשר; ּומצא חּלֹות, }מּצה{ּתׁשע ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
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ואחד אם}חמץ{(חמץ) ידּוע ואין מהן, ּכּכר ּופרׁש (מצה), ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
לבית ונכנס ׁשּפרׁש, הּכּכר ונטל עכּבר ּובא מּצה, אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָחמץ
אֹו זה לבית נכנס וספק חמץ, ונטל עכּבר ׁשּבא אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבדּוק;

לבּדק. צרי אּלּו, ּבכל - נכנס ְְְִִִֵַָָֹֹלא
.‚Èוכּכר מּׁשם עכּבר ויצא ּבפיו, וכּכר לּבית עכּבר ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָנכנס

ׁשּיצא', האחרֹון הּוא ׁשּנכנס, הראׁשֹון 'הּוא אֹומרין: - ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָּבפיו
צרי לבן, ׁשּיצא וזה ׁשחר הראׁשֹון היה לבּדק; צרי ְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָָָֹֹואינֹו
וכּכר חלּדה מּׁשם ויצאת ּבפיו, וכּכר עכּבר נכנס ְְְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָָֹֻלבּדק.
צרי אינֹו ּבפיה, וכּכר ועכּבר יצאת לבּדק; צרי - ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָָֹּבפיה
ׁשּנכנס נחׁש העכּבר. ּבפי ׁשהיה הּוא הּכּכר, ׁשּזה - ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹלבּדק

חּבר להביא חּיב אין ּבפיו, ּופת נחשים]לחר להֹוציאֹו.[צייד ְְְְִִִֵַַַָָָֹ
.„Èסּלם להביא אֹותֹו מחּיבין קֹורה, ּבׁשמי חמץ ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֻּכזית

קֹורה מּׁשמי יּפל ׁשּפעמים ּבבֹורלהֹורידֹו; חמץ היה אין. , ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹ
ודּיֹו. ּבלּבֹו, מבּטלֹו אּלא להעלֹותֹו, אֹותֹו ְְְְְְְֲִִֶַַַַָמחּיבין

.ÂËּפניה[חתיכת]ּכּפת טח אם - ליׁשיבה ׁשּיחדּה ׂשאֹור ְֲִִִִִֶֶַָָָָָ
הערבה ׁשּבסדקי ּבצק לקּימּה. ּומּתר ּבטלה, זֹו הרי - ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֻּבטיט

לאו[קערה] ואם לבער. חּיב אחד, ּבמקֹום ּכזית יׁש אם -ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
נקב ּבֹו לסּתם אֹו הערבה, ׁשברי ּבֹו לחּזק עׂשּוי היה אם -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
זיתים חציי ׁשני היּו לבער. חּיב לאו, ואם ּבמעּוטֹו; ּבטל -ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָ
ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - ּביניהן ּבצק ׁשל וחּוט מקֹומֹות, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹּבׁשני
חּיב אינֹו לאו, ואם לבער; חּיב עּמֹו, נּטלין החּוט ְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָיּנטל

ְֵַלבער.
.ÊËעל אף - ּבבית אבל ּבערבה; אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָּבּמה

מּפני לבער, חּיב - עּמֹו נּטלין אין החּוט יּנטל ׁשאם ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּפי
אֹותן מקּבץ ּבעלּיה,ׁשּפעמים זית וחצי ּבּבית זית חצי היה . ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ּבאכסדרה זית וחצי ּבּבית זית ּבּבית[מרפסת]חצי זית חצי , ְְֲֲֲִִִִִִִִַַַַַַַַַַָָ
זיתים החציי ואּלּו הֹואיל - מּמּנּו ׁשּלפנים ּבּבית זית ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָוחצי
חּיב אינֹו - ּבקרקעֹות אֹו ּבקֹורֹות, אֹו ּבכתלים, ְְְְְִִִֵַַָָָּדבּוקין

ודּיֹו. ּבלּבֹו מבּטל אּלא ְְְְִֵֵֶַַַָלבער,
.ÊÈעׂשר ּבארּבעה סתם ּבית בדקו]הּמׂשּכיר אם פירש לא -] ְְְְִִַַַַָָָָָ

זה החזק ואם לׁשאל; צרי ואינֹו ּבדּוק, ּבחזקת זה הרי -ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻ
ׁשּלא -הּמׂשּכיר ּבדקנּוהּו' 'אנּו קטן, אֹו אּׁשה ואמרה ּבדק, ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָֹ

והּכל חמץ, ּבעּור על נאמנים ׁשהּכל נאמנין; אּלּו ְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהרי
והּוא, - ּוקטּנים ועבדים נׁשים ואפּלּו לבדיקה, ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָּכׁשרין

לבּדק. ּדעת ּבֹו ׁשּיׁש קטן ְְִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּיהיה
.ÁÈחל הּמפּתח מסר ׁשּלא עד אם - לחברֹו ּבית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹהּמׂשּכיר

חל הּמפּתח מּׁשּמסר ואם לבּדק; הּמׂשּכיר על עׂשר, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹארּבעה
ּבחזקת ּבית הּמׂשּכיר לבּדק. הּׂשֹוכר על עׂשר, ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹארּבעה

לבּדק הּׂשֹוכר על - ּבדּוק ׁשאינֹו ונמצא ּבדּוק, ואינֹוׁשהּוא ; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבׂשכר ׁשּבֹודקין ּבמקֹום ואפּלּו טעּות, ,[בתשלום]מּקח ְְְֲִִִֶַַָָָָ

עֹוׂשה. הּוא מצוה ְֲִֵֶֶָׁשהרי
.ËÈזקּוק - יֹום ׁשלׁשים ּתֹו ּבׁשּירה, והּיֹוצא ּבּים ְְְְִֵֵַַַַָָָָָֹהמפרׁש

צרי הּפסח, קדם לחזר ּדעּתֹו אם - יֹום ׁשלׁשים קדם ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֹלבּדק.
הּׁשמׁשֹות,לבּדק ּבין הּפסח ערב יחזר ׁשּמא יצא, ּכ ואחר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

צרי אינֹו לחזר, ּדעּתֹו אין ואם לבער; ּפנאי לֹו יהיה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹולא
אֹוצר ּביתֹו העֹוׂשה וכן תבואה]לבּדק. ׁשלׁשים[מחסן ּתֹו , ְְְִִֵֵֶָָֹֹ

קדם לתֹוכֹו. אֹוצרֹו ּכֹונס ּכ ואחר לבּדק, זקּוק - ְְְִֵֶַַָָָֹֹיֹום

לבּדק צרי הּפסח, קדם לפּנֹותֹו ּדעּתֹו אם - יֹום ְְְְִִִִֶֶַַַַָֹֹֹׁשלׁשים
הּפסח, קדם לפּנֹותֹו ּדעּתֹו אין ואם אֹוצר; עֹוׂשהּו ּכ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָֹואחר

לבּדק. צרי ְִִֵָֹאינֹו

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"א חמישי יום

ג ¤¤ּפרק

את‡. מֹוציא עׂשר, ארּבעה ּבלילי ּומחּפׂש אדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכׁשּבֹודק
הּכל, ּומקּבץ הּזוּיֹות, ּומן הּמחבֹואֹות ּומן החרים מן ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹהחמץ
מבערֹו ּבּיֹום, ׁשּׁשית ׁשעה ּתחּלת עד אחד. ּבמקֹום ;ּומּניחֹו ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ

מבערֹו. עׂשר, ארּבעה ּבלילי לבערֹו רצה ְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָואם
מּמּנּו·. ׁשּיאכל ּכדי עׂשר, ארּבעה ּבלילי ׁשּמּניח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחמץ

ּבכל ּומפרד מפּזר מּניחֹו אינֹו - ׁשעֹות ארּבע עד ְְְְְִֵַַַַָָָָָָֹֻלמחר
ׁשאם ּבֹו; ונזהר ידּועה, ּבזוית אֹו ּבכלי מצניעֹו אּלא ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָמקֹום,
ּפעם ולבּדק אחריו לחּפׂש צרי - חסר ּומצאֹו ּבֹו נזהר ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹלא

העכּברים ּגררּוהּו ׁשּמא .אחרת, ְְִֶֶֶַַָָָָ
החמץ‚. את ּבֹודקין - ּבׁשּבת להיֹות עׂשר ארּבעה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָחל

ׁשּבת ערב שישי]ּבלילי עׂשר;[ליל ׁשלׁשה ליל ׁשהּוא , ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּביֹום ׁשעֹות ארּבע עד מּמּנּו, לאכל ּכדי החמץ מן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּומּניח
הּׁשּבת. מּלפני מבערֹו והּׁשאר מצנע, ּבמקֹום ּומּניחֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָֻהּׁשּבת,
ׁשעֹות, ארּבע אחר הּׁשּבת ּביֹום החמץ מן נׁשאר ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָואם
הראׁשֹון, טֹוב יֹום מֹוצאי עד ּכלי עליו וכֹופה ְְְְִִֵֶַַָָָָמבּטלֹו;

ְֲַּומבערֹו.
ׁשּבת„. ערב לׂשרפּה וצר ּתרּומה, ׁשל רּבֹות ּכּכרֹות לֹו ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָהיּו

הּטהֹור יערב לא ׂשֹורף- אּלא ויׂשרף; הּטמאה, עם ה ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
ּותלּויה לעצמּה, ּוטמאה לעצמּה, טמאה]טהֹורה [ספק ְְְְְְְֵַַָָָָָ

ׁשעֹות ארּבע עד לאכל, ּכדי הּטהֹורה מן ּומּניח ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַַָָָֹלעצמּה.
ּבלבד. הּׁשּבת ְְִַַַָּביֹום

ּבֹודק‰. עׂשר, ארּבעה ּבליל ּבדק ולא הזיד אֹו ׁשּׁשכח ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמי
ּבׁשעת ּבֹודק ּבׁשחרית, ּבדק לא ּבׁשחרית; עׂשר ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹּבארּבעה

שישית]הּבעּור ּבתֹו[שעה ּבֹודק הּבעּור, ּבׁשעת ּבדק לא ; ְְִִִֵַַַַָֹ
ׁשּיבער ּכדי הרגל, אחר ּבֹודק - ּבדק ולא הרגל עבר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהחג.
אסּור ׁשהּוא מּפני הּפסח, עליו ׁשעבר מחמץ ּׁשּיּמצא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמה

ֲַָָּבהניה.
.Âארּבעה ּביֹום אֹו עׂשר, ארּבעה ּבליל החמץ ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכׁשּבֹודק

ּברּו' לבּדק: ׁשּיתחיל קדם מבר - הרגל ּבתֹו אֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹעׂשר,
וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה
ׁשּמכניסין הּמקֹומֹות ּבכל ּומחּפׂש ּובֹודק חמץ'; ּבעּור ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָעל

ׁשּבארנּו ּכמֹו חמץ, מבר.להם אינֹו הרגל, לאחר ּבדק ואם . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
.Êּביֹום אֹו עׂשר, ארּבעה ּבליל ּבדק אם - לבּדק ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּכׁשּגֹומר

חמץ ּכל לבּטל צרי - ׁשעֹות ׁשׁש קדם עׂשר ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹארּבעה
רֹואהּו ואינֹו ּברׁשּותֹו, ׁשּיׁשׁשּנׁשאר חמץ 'ּכל ויאמר: ; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

ׁש והריּברׁשּותי ּבטל, הּוא הרי ידעּתיו, ולא ראיתיו ּלא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹ
ּולמעלה, ׁשּׁשית ׁשעה מּתחּלת ּבדק אם אבל ּכעפר'. ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָהּוא
נאסר ׁשּכבר ּברׁשּותֹו, אינֹו ׁשהרי - לבּטל צרי ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאינֹו

ֲַָָּבהניה.
.Áומעלה ׁשעֹות ּומּׁשׁש ׁשׁש, קדם ּבּטל לא אם ,ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹלפיכ
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עליו ּדעּתֹו ׁשהיה חמץ הבדיקה](ּו)מצא ּבלּבֹו[בעת והיה ְְְִֵֶַָָָָָָָָָ
על[לבערו] עבר זה הרי - ּבערֹו ולא הּבעּור ּבׁשעת ּוׁשכחֹו ,ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹ

יּמצא" ו"לא יראה" ואין"לא ּבּטל; ולא ּבער לא ׁשהרי , ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹֹֹ
והּכתּוב ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו לפי ּכלּום, לֹו מֹועיל עּתה ְְְְִִִִֵֶַַַָָהּבּטּול
ו"לא יראה" "לא מּׁשּום לחּיבֹו ּברׁשּותֹו, הּוא ּכאּלּו ְְְְְִִִֵֶַָָָֹֹעׂשהּו
ּביֹום מצאֹו ואם ׁשּימצאּנּו. עת ּבכל לבערֹו וחּיב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָיּמצא".
הקּדׁש ׁשל ואם ּומבערֹו; לערב, עד ּכלי עליו ּכֹופה - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָטֹוב

ּפֹורׁשין ׁשהּכל עליו, לכּפֹות צרי אינֹו - [מובדלים]הּוא ְְִִִֵֶַָָָֹ
ִֶמּמּנּו.

.Ëאֹו מצוה, לעׂשֹות הּבעּור ׁשעת קדם מּביתֹו ׁשּיצא ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹמי
ונּׂשּואין ארּוסין סעּודת ּכגֹון מצוה ׁשל ּבסעּודה ,לאכל ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָֹ
ּולבער לחזר יכֹול אם - ּביתֹו ּבתֹו חמץ לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹונזּכר
להּציל יצא ּבלּבֹו. יבּטל לאו, ואם יחזר; למצותֹו, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹֹולחזר

הּגיס -[שודדים]מּיד הּמּפלת ּומן הּדלקה, מן הּנהר, מן , ְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ
חמץ לֹו ׁשּיׁש ונזּכר עצמֹו, לצר יצא ודּיֹו. ּבלּבֹו, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיבּטל
ּכביצה; עד חֹוזר? הּוא ּכּמה ועד מּיד. יחזר - ּביתֹו ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָֹּבתֹו

ודּיֹו. ּבלּבֹו מבּטלֹו מּכביצה, ּפחֹות ְְְְְִִֵַַָָָָהיה
.Èמגלּגלת עּסה ׁשהּניח ויצא,[שנילושה]מי ּביתֹו ּבתֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֻ

ׁשּמא ירא והיה רּבֹו, לפני יֹוׁשב והּוא ׁשּיצא אחר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָונזּכר
ׁשּתחמיץ; קדם ּבלּבֹו מבּטלּה זה הרי - ׁשּיבֹוא קדם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּתחמיץ
עבר ּכבר אּלא ּכלּום, מֹועיל הּבּטּול אין החמיצה, אם ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָאבל
ּכׁשּיחזר מּיד לבער וחּיב יּמצא", ו"לא יראה" "לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹעל

ְֵלביתֹו.
.‡Èאֹו לרּוח, וזֹורה ּפֹורר אֹו ׂשֹורפֹו, חמץ? ּבעּור ְְִֵֵֵֶַַָָּכיצד

ּבמהרה מחּתכֹו הּים ואין קׁשה, החמץ היה ואם לּים; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָזֹורקֹו
לּים זֹורקֹו ּכ ואחר מפררֹו, זה הרי עליו- ׁשּנפלה וחמץ . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

הּוא הרי - יתר אֹו טפחים ׁשלׁשה עפר עליו ונמצא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֹמּפלת,
ׁשעה נכנסה לא עדין אם ּבלּבֹו, לבּטל וצרי ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָֹֹּכמבער;

ִִׁשּׁשית.
.·Èלבער צרי אינֹו ׁשּׁשית, ׁשעה קדם לנכרי ואםנתנֹו . ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ׁשּלֹו ּבּפחמין להנֹות מּתר זה הרי ׁשּׁשית, ׁשעה קדם ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׂשרפֹו
- ּולמעלה ׁשּׁשית מּׁשעה ׂשרפֹו אם אבל הּפסח. ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּבתֹו
וכירים, ּתּנּור ּבֹו יּסיק לא זה הרי ּבהניה, אסּור והּוא ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹהֹואיל
הּפת אֹותּה - ּבּׁשל אֹו אפה ואם יבּׁשל; ולא ּבֹו, יאפה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹולא
אסּורין ׁשּלֹו הּפחמין וכן ּבהניה. אסּור הּתבׁשיל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָואֹותֹו

ּבהניה. ׁשּנאסר אחר ּוׂשרפֹו הֹואיל ְֱֲֲִֶֶַַַַַָָָָָּבהניה,

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"ב שישי יום

ד ¤¤ּפרק

אֹותֹו,‡. טמן אם יכֹול חמץ". ל יראה "לא ּבּתֹורה: ְִֵֵֶַַָָָָָָֹּכתּוב
לֹומר: ּתלמּוד עֹובר? יהיה לא ּגֹוים, ּביד אֹותֹו הפקיד ְְְְִִִִֵֶַַַֹאֹו
יכֹול הטמינֹו. אֹו הפקידֹו אפּלּו ּבבּתיכם", יּמצא לא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָֹֹ"ׂשאר
היה אם אבל ּבביתֹו, החמץ היה ּכן אם אּלא עֹובר יהיה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹלא
ּתלמּוד עֹובר? יהיה לא אחרת, ּבעיר אֹו ּבּׂשדה מּביתֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹרחֹוק
לבער חּיב יהיה יכֹול .רׁשּות ּבכל ,"ּגבל "ּבכל ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻלֹומר:
"לא לֹומר: ּתלמּוד הקּדׁש? ׁשל אֹו ּגֹוי, ׁשל חמץ ְְְֵֵֵֶֶֶַַָֹמרׁשּותֹו

אי ׁשּל ,"ל ׁשליראה רֹואה אּתה אבל רֹואה; אּתה ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּגבּה ׁשל אֹו .[הקדש]אחרים, ֲִֵֶַָֹ

ּברׁשּותֹו,·. הּניחֹו אם - יׂשראל ׁשל ׁשחמץ למדּת, ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהא
- ּגֹוים ּביד מפקד ואפּלּו אחרת, ּבעיר ואפּלּו טמּון, ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָֻאפּלּו
ׁשל וחמץ יּמצא"; ו"לא יראה" "לא מּׁשּום עֹובר זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹהרי
ּבּבית עּמֹו היה אפּלּו - יׂשראל אצל ׁשהיה ּגֹוי ׁשל אֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהקּדׁש
ּתֹוׁשב ּגר ׁשל היה ואפּלּו ׁשּלֹו. ׁשאינֹו מּפני מּתר, זה הרי -ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ

מצוות] ז' שקיבל ּכֹופין[גוי אין עליו, ׁשֹולטת יׂשראל ְִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּיד
לעׂשֹות צרי אבל ּבּפסח. מרׁשּותנּו החמץ להֹוציא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָאֹותֹו
ׁשּמא ּגֹוי, ׁשל חמצֹו ּבפני טפחים עׂשרה ּגבֹוהה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָמחיצה
מּפני ,צרי אינֹו הקּדׁש, ׁשל אבל מּמּנּו; להסּתּפק ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָיבֹוא

ּפֹורׁשין לידי[מובדלים]ׁשהּכל יבֹואּו ׁשּלא ּכדי ההקּדׁש, מן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ
ְִָמעילה.

יׂשראל‚. עליו קּבל אם - יׂשראל אצל חמצֹו ׁשהפקיד ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּגֹוי
חּיב זה הרי - ּדמיו לֹו יׁשּלם נגנב אֹו אבד ׁשאם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחריּות,

לאלבערֹו ואם ּכׁשּלֹו. נעׂשה אחריּות, עליו וקּבל הֹואיל ; ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
אחר מּמּנּו לאכל ּומּתר אצלֹו, לקּימֹו מּתר - אחריּות ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻקּבל

הּוא. הּגֹוי ׁשּברׁשּות ְִֶֶַַַהּפסח,
יֹודע„. אם - יׂשראל אצל חמצֹו ׁשהפקיד אּלם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּגֹוי

ואֹונסֹו וכֹופהּו לׁשּלמֹו מחּיבֹו נגנב אֹו אבד ׁשאם ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָהּיׂשראלי
לבערֹו; חּיב זה הרי - אחריּות קּבל ׁשּלא ּפי על ואף ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹלׁשּלם,
האּנס ׁשּמחּיבֹו מּפני ׁשּלֹו, הּוא ּכאּלּו נחׁשב ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהרי

.ּבאחריּותֹו ְֲַָ
ׁשהרהין‰. לֹו:[משכן]יׂשראל אמר אם - הּגֹוי אצל חמצֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

חמץ קנה ּפלֹוני, יֹום ועד מּכאן מעֹות ל הבאתי לא ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָֹ'אם
לאחר מּתר החמץ ואֹותֹו הּגֹוי, ּברׁשּות זה הרי - מעכׁשו' ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻזה

לֹו ׁשּקבע הּזמן ׁשּיהיה והּוא הּפסח.[שיקנהו]הּפסח; קדם ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
מע 'קנה לֹו אמר לא ּכאּלּוואם החמץ אֹותֹו נמצא - כׁשו' ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

הּפסח. לאחר ּבהניה ואסּור הּגֹוי, אצל ּפּקדֹון ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָהּוא
.Â,יׂשראל ּביד החמץ והיה ּבספינה, ּבאין ׁשהיּו וגֹוי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָיׂשראל

לֹו נֹותנֹו אֹו לּגֹוי מֹוכרֹו זה הרי - חמיׁשית ׁשעה ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָוהּגיעה
לֹו ׁשּיּתנֹו ּובלבד הּפסח; אחר מּמּנּו ולֹוקחֹו וחֹוזר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבמּתנה,

ּגמּורה .מּתנה ְַָָָ
.Êלֹוקח ׁשאּתה 'עד לגֹוי: יׂשראל חמץ]אֹומר ּבמנה,[קונה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּבמאתים' וקח ממנוּבֹוא שיקנה לו ורומז גדולה, יותר [כמות ְְִַַָ
החמץ] את מּיׂשראלבחזרה וקח ּבֹוא מּגֹוי, לֹוקח ׁשאּתה 'עד ,ְְִִִֵֵֶַַַַָָ

לֹו ימּכר לא אבל הּפסח'. אחר מּמ ואּקח אצטר ׁשּמא -ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
"ּבל על עֹובר זה הרי ּכן, עׂשה ואם ּתנאי; על לֹו יּתן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹולא

יּמצא". ּו"בל ִֵֵֶַָָיראה"
.Áחמץ ּו"בלּתערבת יראה" "ּבל מּׁשּום עליה עֹוברין , ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

הּמּוריס ּכגֹון - קמח]יּמצא" עם מלוח דג הּבבלי[שומן וכּתח ְְְְִִֵַַַָָָֻ
ולחם] חמוץ מחלב עשוי אֹותֹו[טיבול ׁשעֹוׂשין הּמדי, ְִִֵֶַָָוׁשכר

ּדבר אבל הּנאכלים; מּדברים ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל הּקמח, ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמן
מּתר זה הרי - לאכילה ראּוי ואינֹו חמץ, ּתערבת ּבֹו ְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּיׁש

ּבּפסח. ְְֶַַַלקּימֹו
.Ëערבת עורות]העּבדנין[קערת]ּכיצד? ׁשּנתן[מעבדי ְֲִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשעת קדם אחת ׁשעה נתנֹו אפּלּו ועֹורֹות, קמח ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹלתֹוכּה
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עליו ּדעּתֹו ׁשהיה חמץ הבדיקה](ּו)מצא ּבלּבֹו[בעת והיה ְְְִֵֶַָָָָָָָָָ
על[לבערו] עבר זה הרי - ּבערֹו ולא הּבעּור ּבׁשעת ּוׁשכחֹו ,ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹ

יּמצא" ו"לא יראה" ואין"לא ּבּטל; ולא ּבער לא ׁשהרי , ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹֹֹ
והּכתּוב ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו לפי ּכלּום, לֹו מֹועיל עּתה ְְְְִִִִֵֶַַַָָהּבּטּול
ו"לא יראה" "לא מּׁשּום לחּיבֹו ּברׁשּותֹו, הּוא ּכאּלּו ְְְְְִִִֵֶַָָָֹֹעׂשהּו
ּביֹום מצאֹו ואם ׁשּימצאּנּו. עת ּבכל לבערֹו וחּיב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָיּמצא".
הקּדׁש ׁשל ואם ּומבערֹו; לערב, עד ּכלי עליו ּכֹופה - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָטֹוב

ּפֹורׁשין ׁשהּכל עליו, לכּפֹות צרי אינֹו - [מובדלים]הּוא ְְִִִֵֶַָָָֹ
ִֶמּמּנּו.

.Ëאֹו מצוה, לעׂשֹות הּבעּור ׁשעת קדם מּביתֹו ׁשּיצא ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹמי
ונּׂשּואין ארּוסין סעּודת ּכגֹון מצוה ׁשל ּבסעּודה ,לאכל ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָֹ
ּולבער לחזר יכֹול אם - ּביתֹו ּבתֹו חמץ לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹונזּכר
להּציל יצא ּבלּבֹו. יבּטל לאו, ואם יחזר; למצותֹו, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹֹולחזר

הּגיס -[שודדים]מּיד הּמּפלת ּומן הּדלקה, מן הּנהר, מן , ְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ
חמץ לֹו ׁשּיׁש ונזּכר עצמֹו, לצר יצא ודּיֹו. ּבלּבֹו, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיבּטל
ּכביצה; עד חֹוזר? הּוא ּכּמה ועד מּיד. יחזר - ּביתֹו ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָֹּבתֹו

ודּיֹו. ּבלּבֹו מבּטלֹו מּכביצה, ּפחֹות ְְְְְִִֵַַָָָָהיה
.Èמגלּגלת עּסה ׁשהּניח ויצא,[שנילושה]מי ּביתֹו ּבתֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֻ

ׁשּמא ירא והיה רּבֹו, לפני יֹוׁשב והּוא ׁשּיצא אחר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָונזּכר
ׁשּתחמיץ; קדם ּבלּבֹו מבּטלּה זה הרי - ׁשּיבֹוא קדם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּתחמיץ
עבר ּכבר אּלא ּכלּום, מֹועיל הּבּטּול אין החמיצה, אם ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָאבל
ּכׁשּיחזר מּיד לבער וחּיב יּמצא", ו"לא יראה" "לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹעל

ְֵלביתֹו.
.‡Èאֹו לרּוח, וזֹורה ּפֹורר אֹו ׂשֹורפֹו, חמץ? ּבעּור ְְִֵֵֵֶַַָָּכיצד

ּבמהרה מחּתכֹו הּים ואין קׁשה, החמץ היה ואם לּים; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָזֹורקֹו
לּים זֹורקֹו ּכ ואחר מפררֹו, זה הרי עליו- ׁשּנפלה וחמץ . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

הּוא הרי - יתר אֹו טפחים ׁשלׁשה עפר עליו ונמצא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֹמּפלת,
ׁשעה נכנסה לא עדין אם ּבלּבֹו, לבּטל וצרי ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָֹֹּכמבער;

ִִׁשּׁשית.
.·Èלבער צרי אינֹו ׁשּׁשית, ׁשעה קדם לנכרי ואםנתנֹו . ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ׁשּלֹו ּבּפחמין להנֹות מּתר זה הרי ׁשּׁשית, ׁשעה קדם ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׂשרפֹו
- ּולמעלה ׁשּׁשית מּׁשעה ׂשרפֹו אם אבל הּפסח. ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּבתֹו
וכירים, ּתּנּור ּבֹו יּסיק לא זה הרי ּבהניה, אסּור והּוא ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹהֹואיל
הּפת אֹותּה - ּבּׁשל אֹו אפה ואם יבּׁשל; ולא ּבֹו, יאפה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹולא
אסּורין ׁשּלֹו הּפחמין וכן ּבהניה. אסּור הּתבׁשיל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָואֹותֹו

ּבהניה. ׁשּנאסר אחר ּוׂשרפֹו הֹואיל ְֱֲֲִֶֶַַַַַָָָָָּבהניה,
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אֹותֹו,‡. טמן אם יכֹול חמץ". ל יראה "לא ּבּתֹורה: ְִֵֵֶַַָָָָָָֹּכתּוב
לֹומר: ּתלמּוד עֹובר? יהיה לא ּגֹוים, ּביד אֹותֹו הפקיד ְְְְִִִִֵֶַַַֹאֹו
יכֹול הטמינֹו. אֹו הפקידֹו אפּלּו ּבבּתיכם", יּמצא לא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָֹֹ"ׂשאר
היה אם אבל ּבביתֹו, החמץ היה ּכן אם אּלא עֹובר יהיה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹלא
ּתלמּוד עֹובר? יהיה לא אחרת, ּבעיר אֹו ּבּׂשדה מּביתֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹרחֹוק
לבער חּיב יהיה יכֹול .רׁשּות ּבכל ,"ּגבל "ּבכל ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻלֹומר:
"לא לֹומר: ּתלמּוד הקּדׁש? ׁשל אֹו ּגֹוי, ׁשל חמץ ְְְֵֵֵֶֶֶַַָֹמרׁשּותֹו

אי ׁשּל ,"ל ׁשליראה רֹואה אּתה אבל רֹואה; אּתה ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּגבּה ׁשל אֹו .[הקדש]אחרים, ֲִֵֶַָֹ

ּברׁשּותֹו,·. הּניחֹו אם - יׂשראל ׁשל ׁשחמץ למדּת, ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהא
- ּגֹוים ּביד מפקד ואפּלּו אחרת, ּבעיר ואפּלּו טמּון, ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָֻאפּלּו
ׁשל וחמץ יּמצא"; ו"לא יראה" "לא מּׁשּום עֹובר זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹהרי
ּבּבית עּמֹו היה אפּלּו - יׂשראל אצל ׁשהיה ּגֹוי ׁשל אֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהקּדׁש
ּתֹוׁשב ּגר ׁשל היה ואפּלּו ׁשּלֹו. ׁשאינֹו מּפני מּתר, זה הרי -ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ

מצוות] ז' שקיבל ּכֹופין[גוי אין עליו, ׁשֹולטת יׂשראל ְִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּיד
לעׂשֹות צרי אבל ּבּפסח. מרׁשּותנּו החמץ להֹוציא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָאֹותֹו
ׁשּמא ּגֹוי, ׁשל חמצֹו ּבפני טפחים עׂשרה ּגבֹוהה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָמחיצה
מּפני ,צרי אינֹו הקּדׁש, ׁשל אבל מּמּנּו; להסּתּפק ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָיבֹוא

ּפֹורׁשין לידי[מובדלים]ׁשהּכל יבֹואּו ׁשּלא ּכדי ההקּדׁש, מן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ
ְִָמעילה.

יׂשראל‚. עליו קּבל אם - יׂשראל אצל חמצֹו ׁשהפקיד ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּגֹוי
חּיב זה הרי - ּדמיו לֹו יׁשּלם נגנב אֹו אבד ׁשאם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחריּות,

לאלבערֹו ואם ּכׁשּלֹו. נעׂשה אחריּות, עליו וקּבל הֹואיל ; ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
אחר מּמּנּו לאכל ּומּתר אצלֹו, לקּימֹו מּתר - אחריּות ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻקּבל

הּוא. הּגֹוי ׁשּברׁשּות ְִֶֶַַַהּפסח,
יֹודע„. אם - יׂשראל אצל חמצֹו ׁשהפקיד אּלם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּגֹוי

ואֹונסֹו וכֹופהּו לׁשּלמֹו מחּיבֹו נגנב אֹו אבד ׁשאם ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָהּיׂשראלי
לבערֹו; חּיב זה הרי - אחריּות קּבל ׁשּלא ּפי על ואף ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹלׁשּלם,
האּנס ׁשּמחּיבֹו מּפני ׁשּלֹו, הּוא ּכאּלּו נחׁשב ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהרי

.ּבאחריּותֹו ְֲַָ
ׁשהרהין‰. לֹו:[משכן]יׂשראל אמר אם - הּגֹוי אצל חמצֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

חמץ קנה ּפלֹוני, יֹום ועד מּכאן מעֹות ל הבאתי לא ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָֹ'אם
לאחר מּתר החמץ ואֹותֹו הּגֹוי, ּברׁשּות זה הרי - מעכׁשו' ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻזה

לֹו ׁשּקבע הּזמן ׁשּיהיה והּוא הּפסח.[שיקנהו]הּפסח; קדם ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
מע 'קנה לֹו אמר לא ּכאּלּוואם החמץ אֹותֹו נמצא - כׁשו' ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

הּפסח. לאחר ּבהניה ואסּור הּגֹוי, אצל ּפּקדֹון ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָהּוא
.Â,יׂשראל ּביד החמץ והיה ּבספינה, ּבאין ׁשהיּו וגֹוי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָיׂשראל

לֹו נֹותנֹו אֹו לּגֹוי מֹוכרֹו זה הרי - חמיׁשית ׁשעה ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָוהּגיעה
לֹו ׁשּיּתנֹו ּובלבד הּפסח; אחר מּמּנּו ולֹוקחֹו וחֹוזר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבמּתנה,

ּגמּורה .מּתנה ְַָָָ
.Êלֹוקח ׁשאּתה 'עד לגֹוי: יׂשראל חמץ]אֹומר ּבמנה,[קונה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּבמאתים' וקח ממנוּבֹוא שיקנה לו ורומז גדולה, יותר [כמות ְְִַַָ
החמץ] את מּיׂשראלבחזרה וקח ּבֹוא מּגֹוי, לֹוקח ׁשאּתה 'עד ,ְְִִִֵֵֶַַַַָָ

לֹו ימּכר לא אבל הּפסח'. אחר מּמ ואּקח אצטר ׁשּמא -ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
"ּבל על עֹובר זה הרי ּכן, עׂשה ואם ּתנאי; על לֹו יּתן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹולא

יּמצא". ּו"בל ִֵֵֶַָָיראה"
.Áחמץ ּו"בלּתערבת יראה" "ּבל מּׁשּום עליה עֹוברין , ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

הּמּוריס ּכגֹון - קמח]יּמצא" עם מלוח דג הּבבלי[שומן וכּתח ְְְְִִֵַַַָָָֻ
ולחם] חמוץ מחלב עשוי אֹותֹו[טיבול ׁשעֹוׂשין הּמדי, ְִִֵֶַָָוׁשכר

ּדבר אבל הּנאכלים; מּדברים ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל הּקמח, ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמן
מּתר זה הרי - לאכילה ראּוי ואינֹו חמץ, ּתערבת ּבֹו ְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּיׁש

ּבּפסח. ְְֶַַַלקּימֹו
.Ëערבת עורות]העּבדנין[קערת]ּכיצד? ׁשּנתן[מעבדי ְֲִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשעת קדם אחת ׁשעה נתנֹו אפּלּו ועֹורֹות, קמח ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹלתֹוכּה
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ונתן העֹורֹות, נתן לא ואם לקּימֹו. מּתר זה הרי - ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻהּבעּור
נפסד ׁשהרי מּתר, - הּבעּור לׁשעת ימים ׁשלׁשה קדם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻהּקמח

לבער. חּיב ימים, ׁשלׁשה ּתֹו ְְְְִִִֵַַָָָֹוהבאיׁש;
.Èהּקילֹור לעין]וכן והּתריאק[משחה והאסּפלֹונית והרטּיה ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָ

תחבושות] מיני ּבּפסח,[- לקּימן מּתר - חמץ לתֹוכן ְְְֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּנתן
החמץ. צּורת נפסדה ְְֲִֵֵֶֶַָָׁשהרי

.‡Èׁשעּפׁשה עצמּה הּכלב,[התעפשה]הּפת מּלאכל ונפסלה ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
קמח]ּומלגמה מעורבת תחבושת צרי[מין אינֹו - ׁשּנסרחה ְְְְִִֵֶָָָֻ

ׁשּדּבקּו נירֹות וכן חּטה, ּבחלב אֹותן ׁשּכּבסּו ּבגדים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלבער.
ואין ּבּפסח, לקּימן מּתר - ּבאלּו ּכּיֹוצא וכל ּבחמץ, ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻאֹותן
החמץ צּורת ׁשאין יּמצא"; ו"לא יראה" "לא מּׁשּום ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבהן

ֶֶעֹומדת.
.·Èׁשאינֹו אֹו ּכלל, אדם מאכל ואינֹו חמץ ּבֹו ׁשּנתערב ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּדבר

אדם ּכל ׁשּמּתרמאכל ּפי על אף - ּבֹו וכּיֹוצא הּתריאק ּכגֹון , ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף הּפסח; אחר עד לאכלֹו אסּור ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָלקּימֹו,

לאכלֹו. אסּור זה הרי ׁשהּוא, ּכל אּלא החמץ ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָמן

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"ג קודש שבת יום
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הּדגן‡. מיני חמׁשת אּלא ּבּפסח, חמץ מּׁשּום אסּור ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאין
והּכּסמת, החּטה ׁשהן החּטים, מיני ׁשני והם - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻּבלבד
ׁשּועל וׁשּבלת הּׂשעֹורה ׁשהן הּׂשעֹורים, מיני ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּוׁשלׁשה
ועדׁשים ּופֹולים ודחן ארז ּכגֹון הּקטנּיֹות, אבל ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָֹֹוהּׁשּפֹון.
קמח לׁש אפּלּו אּלא חמץ; מּׁשּום ּבהן אין - ּבהן ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא
ּכמֹו ׁשּנתּפח עד ּבבגדים וכּסהּו ּברֹותחין ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹארז
אּלא חּמּוץ, זה ׁשאין - ּבאכילה מּתר זה הרי ׁשהחמיץ, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻּבצק

.סרחֹון ְִ
ּבלא·. ּבלבד, פרֹות ּבמי לׁשן אם - אּלּו דגן מיני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹחמׁשת

חּמּוץ לידי ּבאין אינם - ּבעֹולם מים הּניחןׁשם אפּלּו אּלא ; ֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ׁשאין ּבאכילה; מּתר זה הרי הּבצק, ּכל ׁשּנתּפח עד הּיֹום ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻּכל
יין, ּכגֹון: הן פרֹות, ּומי מסריחין. אּלא מחמיצין, פרֹות ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָמי

וזית ּודבׁש, וכל[-שמן]וחלב, רּמֹונים, ּומי תּפּוחים, ּומי , ְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשּלא והּוא, - ּומׁשקין ּוׁשמנים יינֹות מּׁשאר ּבהן ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכּיֹוצא
ּכל מים ּבהן נתערב ואם ּבעֹולם; מים ׁשם ּבהן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָיתערב

אּלּו הרי מחמיצין.ׁשהּוא, ְֲִִֵֵֶַ
ריפֹות‚. ּכגֹון - ּבמים חּטים מבּׁשלין חיטה]אין ,[גרגרי ְְְְִִִִִֵַַ

- ּגמּור חמץ זה הרי ּבּׁשל, ואם לביבֹות; ּכגֹון - קמח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹולא
ּבּתבׁשיל ׁשּיתּבּקעּו קֹולין[מנפיחותם]והּוא, אין [מטגנים]. ְְְְִִִֵֶַַַ

ואת הּפת את מבּׁשלין אבל הּמחבת, על ּבׁשמן הּבצק ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָאת
הׁשלי ּכ ואחר הרּבה, הּמים הרּתיח ואם הּקלּוי. ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָהּקמח
קדם מּיד מתּבּׁשל ׁשהּוא מּפני מּתר, זה הרי - הּקמח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻלתֹוכן

ּבׁשנער נהגּו ּוכבר הּמערב,[בבל]ׁשּיחמיץ; ּובכל ּובספרד ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָ
יפה. יפה הּמים ירּתיח לא ׁשּמא ּגזרה, - זה ּדבר ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹלאסר

ׁשּלׁשֹו„. ּבצק וכן פרֹות. ּבמי הּקמח אֹו הּדגן לבּׁשל ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמּתר
הּמחבת על קלהּו אֹו פרֹות, ּבמי ּבּׁשלֹו אם - פרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָּבמי

מחמיצין אינן פרֹות ׁשּמי מּתר; זה הרי - .ּבּׁשמן ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻ

אֹותֹו[שיבלים]ּכרמל‰. קצת]ׁשּמהבהבין ּבאּור[שורפין ְְְֲִֶֶַַָ
לא ׁשּמא - ּבמים ׁשּלֹו הּקמח מבּׁשלין אין אֹותֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹוטֹוחנין

אֹותֹו ּכׁשּמבּׁשלין מחמיץ ונמצא יפה, ּבאּור וכןנקלה . ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
החדׁשֹות הּקדרֹות מיםּכׁשּמֹוללים עם קמח בהם מבשלים -] ְְְֲִֵֶַַָ

וטחנּולחזקם] ׁשחזרּו אפּויה מּצה אּלא ּבהן מבּׁשלין אין ,ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ
קלי קמח אבל יפה,[קלוי]אֹותּה; קלהּו לא ׁשּמא - אסּור ֲִֶֶֶַָָָָָָָָֹ

חּמּוץ. לידי ְִִֵָויבֹוא
.Âּבֹוללין מּפני[מרטיבים]אין ּבּפסח, ּבמים הּׂשעֹורין את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַ

רפין אם[מתבקעים]ׁשהן - ּבלל ואם ּבמהרה. ּומחמיצין ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ
הּביב ּפי על הּניחן ׁשאם ּכדי מנוקב]רפּו עליו[כלי ׁשאֹופין ְִִִִִִֵֶֶַַָָָָ

לרפיֹון הּגיעּו לא ואם אסּורין; אּלּו הרי יתּבּקעּו, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַֹהחּלֹות
מּתרין. אּלּו הרי ֲִֵֵֶָֻזה,

.Ê,סּבן להסיר ּכדי ּבמים, אֹותן לבלל מּתר - ְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֻֻהחּטים
הּסלת ׁשּטֹוחנין ּכדר מּיד, אֹותן ּכלוטֹוחנין נהגּו ּוכבר ; ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּלא הּמערב, ּובערי ּובספרד הּצבי ּובארץ ּבׁשנער ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיׂשראל
ויחמיצּו. יׁשהּו ׁשּמא ּגזרה, - ּבמים החּטים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָיבללּו

.Áאם - חּטים אֹו ׂשעֹורים בֹו ונמצאּו ׁשּנתּבּׁשל, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַּתבׁשיל
החמץ. ּבֹו נתערב ׁשהרי אסּור, הּתבׁשיל ּכל הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנתּבּקעּו
ואֹוכלין אֹותן, וׂשֹורפין אֹותן, מֹוציאין - נתּבּקעּו לא ְְְְְְְִִִִִִַָָֹואם

הּתבׁשיל נתּבּקע,ׁשאר ולא נתּבּׁשל אֹו ׁשּנבלל הּדגן ׁשאין ; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
סֹופרים מּדברי אּלא ואינֹו ּתֹורה, ׁשל ּגמּור .חמץ ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָ

.Ë"הּמּצֹות את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: הּזהרּומּׁשּום ּכלֹומר: , ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָ
חכמים: אמרּו לפיכ חּמּוץ; צד מּכל אֹותּה וׁשמרּו ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָּבּמּצה
עליו יבֹוא ׁשּלא ּבּפסח, מּמּנּו ׁשאֹוכל ּבּדגן לּזהר אדם ִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹצרי

ׁשם ּבֹו יהיה ׁשּלא עד ׁשּנקצר, אחר כלשהומים [קשר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַֹ
ּכׁשםל] - מים עליו ׁשּנפל אֹו ּבּנהר, ׁשּנטּבע ּדגן ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָחּמּוץ.

ליׂשראל מֹוכרֹו אּלא לקּימֹו; אסּור ּכ לאכלֹו, ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָׁשאסּור
קדם לגֹוים מכרֹו ואם הּפסח; קדם ׁשּיאכלּנּו ּכדי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹּומֹודיעֹו,
קדם ׁשּיכלה ּכדי ואחד, אחד לכל מעט מעט מֹוכר ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּפסח,

ליׂשראל. וימּכרּנּו הּגֹוי יחזר ׁשּמא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּפסח,
.Èּדלף עליו ׁשּנפל מים]ּדגן טֹורד[טפטוף ׁשהּוא זמן ּכל - ְֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

חּמּוץ; לידי ּבא אינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו טּפה, אחר ֲִִִִִֵֵַַַָָָָֻטּפה
ּכּׁשעּור נׁשּתהה אם - ּכׁשּפֹוסק אסּור.[חימוץ]אבל זה הרי , ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

.‡Èאּלא - ּתחמיץ ׁשּמא ּגדֹולה, עּסה ּבּפסח לׁשין ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאין
ּבלבד חּלה חּמהׁשעּור ּבחּמי ולא ּבחּמין, לא לׁשין ואין . ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹ

ׁשּלנּו[שמש] ּבמים אּלא - ּבּיֹום ּבֹו ׁשּנׁשאבּו ּבמים ולא ,ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹ
עליה הלילה][עבר הרים אּלּו, מּכל ּבאחד ולׁש עבר ואם ;ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ

אסּורה. ֲַַָהּפת
.·Èותלּוׁש הּׁשמׁש, ּתחת אּׁשה תׁשב הרקיעלא ּתחת ולא ; ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ולא ּבֹו. זֹורחת הּׁשמׁש ׁשאין ּבמקֹום אפּלּו העבים, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּביֹום
לׁשה היתה ואם אחר. ּבדבר ותתעּסק העּסה, את ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּתּניח
ּבֹו ׁשּמקּטפת אחד מים, ׁשל כלים ׁשני צריכה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָואֹופה,

אפיה] טרם העיסה על ידּה[מזלפת ּבֹו ׁשּמצּננת ואחד [מחום, ְְֶֶֶֶַָָָ
ידּה,התנור] צּננה ׁשּלא אֹו הּׁשמׁש, ּתחת ולׁשה עברה ואם .ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ׁשעּור וכּמה מּתרת. הּפת - חּלה מּׁשעּור יתר עּסה ׁשעׂשת ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻאֹו
ּכגּוף - ּביצה וחמׁש וארּבעים ׁשלׁש ּכמֹו [כמידת]חּלה? ְְְְְִֵֶַַָָָָֹֹ

ּכמׁשקלּה. לא הּבינֹונית, ְְִִֵֵַַָָָֹהּביצה
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.‚Èאינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו ּבּבצק, עֹוסק ׁשאדם זמן ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכל
חּמּוץ לידי עדּבא הּבצק וׁשהה והּניחֹו, ידֹו הגּביּה ואם . ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָ

ּכבר - עליו ּבידֹו מּכה ׁשאדם ּבזמן הּקֹול להׁשמיע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּגיע
ּכדי ׁשהה אם - נׁשמע קֹולֹו אין ואם מּיד; ויּׂשרף ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָהחמיץ,
אם וכן מּיד. ויּׂשרף החמיץ, ּכבר - מיל אדם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיהּל
אסּור זה הרי - ׂשערֹותיו ׁשעמדּו ּכאדם ּפניו, ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָהכסיפּו

ּכרת. עליו חּיבין ואין ְְְִֵֵַָָָָָלאכלֹו,
.„È,ונׁשּתהּו אחת, ּבעת מהן הּיד ׁשהגּביהּו עּסֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהיּו

ׁשּתיהן - קֹול לּה אין והאחרת קֹול, לּה יׁש מהן ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהאחת
ּגמּור חמץ הן והרי .יּׂשרפּו, ְֲִֵֵֵַָָָ

.ÂËהמצּירין סריקין עֹוׂשין ציורים]אין עם ּבּפסח,[פת ְְִִִִֵֶַַַָֻ
עליהן ׁשֹוהה ׁשהאּׁשה בעשייתן]מּפני ּומתחּמצין[מתעכבת , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשהן מּפני לעׂשֹותם, מּתרין הּנחּתֹומין לפיכ עׂשּיתן. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּבעת
בּתים ּבעלי אבל לעׂשֹותן; ּוממהרין ּבאּמנּותן, ְְְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָֻּבקיאין

ּבדפּוס אֹותן צרּו ואפּלּו הציור]אסּורין, בצורת -[מסגרת ְֲֲִִִַָָ
ּבעׂשּיתן ויׁשהּו ּבדפּוס, ׁשּלא לעׂשֹותן אחרים יבֹואּו ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמא

ְְִַויחמיצּו.
.ÊËמים וכן ׁשּלׁשין, אחר והערבה הּידים ּבֹו ׁשרֹוחצין ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמים

מדרֹון, ּבמקֹום יּׁשפ זה הרי - ליׁשה ּבׁשעת ּבֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּמׁשּתּמׁשין
ויחמיץ אחד ּבמקֹום יתקּבץ ׁשּלא .ּכדי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

.ÊÈהּמרסן את ׁשֹורין תבואה]אין לפני[קליפות ּומּניחין ְְִִִִֵֵֶַַָֻ
ּברֹותחין, הּמרסן להן חֹולטין אבל יחמיץ. ׁשּמא ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֻהּתרנגֹולין,
ּגזרה, - לחלט ׁשּלא העֹולם רב נהגּו ּוכבר לפניהן; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹּומּניחין

יפה. יפה הּמים ירּתיח לא ְִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמא
.ÁÈ,מּיד ּומאכילן קמח, אֹו מרסן לּתרנגֹולין ללּוׁש ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻֻּומּתר

לפניהן יׁשהה ׁשּלא עד - עליהן עֹומד והּוא לפניהן, נֹותן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַֹאֹו
מהּפ ׁשהּוא אֹו ּבֹו, מנּקרין ׁשהן זמן וכל מיל. הּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָּכדי

- מּלאכל ּוכׁשּיפסקּו מחמיץ; אינֹו - ּבידֹו הּכליּבֹו יׁשטף ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָֹֹ
מדרֹון ּבמקֹום ויׁשּפ .ּבמים, ְְְְְִִִִַֹ

.ËÈ;לּמרחץ ּבידּה ׁשּתֹולי הּמרסן, את אּׁשה תׁשרה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻלא
ׁשפה במורסן]אבל ולא[משפשפת יבׁש. ּבׂשרּה, על היא ְְֲִֵַָָָָָָֹ

מּכתֹו על ויּתן חּטין אדם ׁשהן[לרפואה]ילעס מּפני , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
- נתן ואם החרסת; לתֹו הּקמח את נֹותנין אין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹמחמיצֹות.
את נֹותנין אין להחמיץ. ממהר ׁשהּוא מּפני מּיד, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיּׂשרף

מּיד. יאכל נתן, ואם החרּדל; לתֹו ְְְִִֶַַַַַַָָָֹהּקמח

.Îוהּקצח והּׁשמׁשמין הּתבלין לּתן תבלין]מּתר וכּיֹוצא[מין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֻֻ
אֹו וׁשמן, ּבמים העּסה ללּוׁש מּתר וכן הּבצק; לתֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּבהן,

ּבהן לקּטף אֹו וחלב, העיסה]ּדבׁש מהם ּובּיֹום[למרח . ְְְֵֶַַַָָָ
מּׁשּום לא - ּבלבד ּבמים אּלא ּולקּטף ללּוׁש אסּור ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהראׁשֹון,
הּוא ּבלבד ּובראׁשֹון עני"; "לחם ׁשּיהיה ּכדי אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹחמץ,

עני". "לחם זכרֹון להיֹות ְְִִִִֶֶֶָֹׁשּצרי
.‡Îמּתר ּבצֹונן, חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש חרׂש ּכלי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּכל

- ּבצֹונן מּצה ּבהן הּׂשאֹורלהׁשּתּמׁש ּבֹו ׁשּמּניחין מּכלי חּוץ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
אחרים] המחמיץ מּפני[בצק חרסת, ּבֹו ׁשּמּניחין ְְֲִִִִֵֶֶַֹּוכלי

ּומּניחין החמץ, ּבהן ׁשּלׁשין ערבֹות וכן קׁשה; ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשחּמּוצן
ואין ׂשאֹור, ּכבית הן הרי - ׁשּיחמיץ עד ׁשם ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָאֹותֹו

ּבּפסח. ּבהן ְְִִֶֶַַַָמׁשּתּמׁשין
.·Îּכל[שקע]ּביב חמץ חּלֹות עליו ׁשאֹופין חרׂש ׁשל ִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ּגחלים מּלאֹו ואם ּבּפסח; מּצה עליו אֹופין אין ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּׁשנה,
מּצה. עליו לבּׁשל מּתר החמץ, ּבֹו מבּׁשל ׁשהיה מקֹום ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻוהּסיק

.‚Îּברֹותחין חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש אבנים ּוכלי מּתכֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכלי
ואלּפסין קדרֹות ּכגֹון ראׁשֹון, גדולות]ּבכלי נֹותן[קערות - ְְְְְִִִִִֵֵָ

ּבתֹוכֹו; ּומרּתיחן מים, עליהן ּוממּלא ּגדֹול, ּכלי לתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָאֹותן
הּסּכינין, וכן ּבמּצה. ּבהן ּומׁשּתּמׁש אֹותן, ׁשֹוטף ּכ ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָואחר

הּנּצב ואת הּלהב את קת]מרּתיח -]ּכ ואחר ראׁשֹון, ּבכלי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָ
ּבמּצה. ּבהן ְְִֵֶַַָָמׁשּתּמׁש

.„Îחמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש עצים ּוכלי ואבנים מּתכֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלי
ּגדֹול, ּכלי לתֹו אֹותן נֹותן - וכֹוסֹות קערֹות ּכגֹון ׁשני, ְְְְְְִִִִֵֵָָָּבכלי

ׁשּיפלטּו עד ּבתֹוכֹו ּומּניחן רֹותחין, מים עליהן ואחרונֹותן ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
ּבמּצה. ּבהן ּומׁשּתּמׁש ׁשֹוטפן, ְְְִֵֶַַָָָָּכ

.‰Îּכלי ּבין - ּבחּמין חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש חרׂש ּכלי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל
ׁשהיּו ּבין קערֹות, ּכגֹון ׁשני ּכלי ּבין קדרֹות, ּכגֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָראׁשֹון

וׁשּועין זכּוכית,[מרוחים]מׁשּוחין ּכעין אֹותן ׁשעֹוׂשין ּבאבר ְְְְְִִִִֵֶָָָ
אּלא ּבמּצה, ּבהן מׁשּתּמׁשין אין - ׁשהן ּכמה חרׂש ׁשהיּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּבין

ּבהן. ּומבּׁשל הּפסח לאחר ְְִֵֶֶַַַַַַָָמּניחן
.ÂÎראׁשֹון להרּתיחֹוּכלי לפסח]ׁשרצה מצא[להכשירו ולא , ְְְְִִִֶַָָָָֹ

מּקיף זה הרי - ּבתֹוכֹו להרּתיחֹו ּכדי מּמּנּו ּגדֹול אחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָּכלי
עד מים ּוממּלאהּו מּבחּוץ, ׂשפתֹו על טיט ׁשל ׂשפה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָלֹו
ואחר ודּיֹו; ּבתֹוכֹו, הּמים ּומרּתיח ׂשפתֹו, על הּמים ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַַַָׁשּיגּברּו

ּבמּצה. ּבֹו ּומׁשּתּמׁש אֹותֹו, ׁשֹוטף ְְִֵֵַַָָּכ
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― הע"ד ּכּונתיהּמצוה מּלעבֹוד. הּזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא אהרן, מּזרע ׁשאינֹו לכלֿמי "זר" ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּבאמרי

אליכם" לאֿיקרב "וזר c)יתעּלה: ,gi xacna)ּופרׁש . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ

והּוא ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב זה לאו על ׁשהעֹובר ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּכתּוב
יּומת" הּקרב "והּזר f)אמרֹו: my)ספרי ּולׁשֹון ,gxw zyxt) ְְְְִֵֵַַָָָָ

(my,ׁשמענּו ענׁש לעבֹודה. ― יּומת" הּקרב "והּזר :ְְֲֵֶַַַָָָָָָֹ
אליכם". יקרב לא "וזר לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו? לא ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹֹאזהרה
אמרֹו: והּוא זה, ּבענין והענׁש האזהרה נכּפלה ְְְְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹּוכבר
חטא לׂשאת מֹועד אלֿאהל יׂשראל ּבני עֹוד ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹ"ולאֿיקרבּו
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.‚Èאינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו ּבּבצק, עֹוסק ׁשאדם זמן ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכל
חּמּוץ לידי עדּבא הּבצק וׁשהה והּניחֹו, ידֹו הגּביּה ואם . ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָ

ּכבר - עליו ּבידֹו מּכה ׁשאדם ּבזמן הּקֹול להׁשמיע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּגיע
ּכדי ׁשהה אם - נׁשמע קֹולֹו אין ואם מּיד; ויּׂשרף ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָהחמיץ,
אם וכן מּיד. ויּׂשרף החמיץ, ּכבר - מיל אדם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיהּל
אסּור זה הרי - ׂשערֹותיו ׁשעמדּו ּכאדם ּפניו, ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָהכסיפּו

ּכרת. עליו חּיבין ואין ְְְִֵֵַָָָָָלאכלֹו,
.„È,ונׁשּתהּו אחת, ּבעת מהן הּיד ׁשהגּביהּו עּסֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהיּו

ׁשּתיהן - קֹול לּה אין והאחרת קֹול, לּה יׁש מהן ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהאחת
ּגמּור חמץ הן והרי .יּׂשרפּו, ְֲִֵֵֵַָָָ

.ÂËהמצּירין סריקין עֹוׂשין ציורים]אין עם ּבּפסח,[פת ְְִִִִֵֶַַַָֻ
עליהן ׁשֹוהה ׁשהאּׁשה בעשייתן]מּפני ּומתחּמצין[מתעכבת , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשהן מּפני לעׂשֹותם, מּתרין הּנחּתֹומין לפיכ עׂשּיתן. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּבעת
בּתים ּבעלי אבל לעׂשֹותן; ּוממהרין ּבאּמנּותן, ְְְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָֻּבקיאין

ּבדפּוס אֹותן צרּו ואפּלּו הציור]אסּורין, בצורת -[מסגרת ְֲֲִִִַָָ
ּבעׂשּיתן ויׁשהּו ּבדפּוס, ׁשּלא לעׂשֹותן אחרים יבֹואּו ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמא

ְְִַויחמיצּו.
.ÊËמים וכן ׁשּלׁשין, אחר והערבה הּידים ּבֹו ׁשרֹוחצין ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמים

מדרֹון, ּבמקֹום יּׁשפ זה הרי - ליׁשה ּבׁשעת ּבֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּמׁשּתּמׁשין
ויחמיץ אחד ּבמקֹום יתקּבץ ׁשּלא .ּכדי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

.ÊÈהּמרסן את ׁשֹורין תבואה]אין לפני[קליפות ּומּניחין ְְִִִִֵֵֶַַָֻ
ּברֹותחין, הּמרסן להן חֹולטין אבל יחמיץ. ׁשּמא ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֻהּתרנגֹולין,
ּגזרה, - לחלט ׁשּלא העֹולם רב נהגּו ּוכבר לפניהן; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹּומּניחין

יפה. יפה הּמים ירּתיח לא ְִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמא
.ÁÈ,מּיד ּומאכילן קמח, אֹו מרסן לּתרנגֹולין ללּוׁש ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻֻּומּתר

לפניהן יׁשהה ׁשּלא עד - עליהן עֹומד והּוא לפניהן, נֹותן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַֹאֹו
מהּפ ׁשהּוא אֹו ּבֹו, מנּקרין ׁשהן זמן וכל מיל. הּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָּכדי

- מּלאכל ּוכׁשּיפסקּו מחמיץ; אינֹו - ּבידֹו הּכליּבֹו יׁשטף ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָֹֹ
מדרֹון ּבמקֹום ויׁשּפ .ּבמים, ְְְְְִִִִַֹ

.ËÈ;לּמרחץ ּבידּה ׁשּתֹולי הּמרסן, את אּׁשה תׁשרה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻלא
ׁשפה במורסן]אבל ולא[משפשפת יבׁש. ּבׂשרּה, על היא ְְֲִֵַָָָָָָֹ

מּכתֹו על ויּתן חּטין אדם ׁשהן[לרפואה]ילעס מּפני , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
- נתן ואם החרסת; לתֹו הּקמח את נֹותנין אין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹמחמיצֹות.
את נֹותנין אין להחמיץ. ממהר ׁשהּוא מּפני מּיד, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיּׂשרף

מּיד. יאכל נתן, ואם החרּדל; לתֹו ְְְִִֶַַַַַַָָָֹהּקמח

.Îוהּקצח והּׁשמׁשמין הּתבלין לּתן תבלין]מּתר וכּיֹוצא[מין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֻֻ
אֹו וׁשמן, ּבמים העּסה ללּוׁש מּתר וכן הּבצק; לתֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּבהן,

ּבהן לקּטף אֹו וחלב, העיסה]ּדבׁש מהם ּובּיֹום[למרח . ְְְֵֶַַַָָָ
מּׁשּום לא - ּבלבד ּבמים אּלא ּולקּטף ללּוׁש אסּור ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהראׁשֹון,
הּוא ּבלבד ּובראׁשֹון עני"; "לחם ׁשּיהיה ּכדי אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹחמץ,

עני". "לחם זכרֹון להיֹות ְְִִִִֶֶֶָֹׁשּצרי
.‡Îמּתר ּבצֹונן, חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש חרׂש ּכלי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּכל

- ּבצֹונן מּצה ּבהן הּׂשאֹורלהׁשּתּמׁש ּבֹו ׁשּמּניחין מּכלי חּוץ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
אחרים] המחמיץ מּפני[בצק חרסת, ּבֹו ׁשּמּניחין ְְֲִִִִֵֶֶַֹּוכלי

ּומּניחין החמץ, ּבהן ׁשּלׁשין ערבֹות וכן קׁשה; ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשחּמּוצן
ואין ׂשאֹור, ּכבית הן הרי - ׁשּיחמיץ עד ׁשם ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָאֹותֹו

ּבּפסח. ּבהן ְְִִֶֶַַַָמׁשּתּמׁשין
.·Îּכל[שקע]ּביב חמץ חּלֹות עליו ׁשאֹופין חרׂש ׁשל ִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ּגחלים מּלאֹו ואם ּבּפסח; מּצה עליו אֹופין אין ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּׁשנה,
מּצה. עליו לבּׁשל מּתר החמץ, ּבֹו מבּׁשל ׁשהיה מקֹום ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻוהּסיק

.‚Îּברֹותחין חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש אבנים ּוכלי מּתכֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכלי
ואלּפסין קדרֹות ּכגֹון ראׁשֹון, גדולות]ּבכלי נֹותן[קערות - ְְְְְִִִִִֵֵָ

ּבתֹוכֹו; ּומרּתיחן מים, עליהן ּוממּלא ּגדֹול, ּכלי לתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָאֹותן
הּסּכינין, וכן ּבמּצה. ּבהן ּומׁשּתּמׁש אֹותן, ׁשֹוטף ּכ ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָואחר

הּנּצב ואת הּלהב את קת]מרּתיח -]ּכ ואחר ראׁשֹון, ּבכלי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָ
ּבמּצה. ּבהן ְְִֵֶַַָָמׁשּתּמׁש

.„Îחמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש עצים ּוכלי ואבנים מּתכֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלי
ּגדֹול, ּכלי לתֹו אֹותן נֹותן - וכֹוסֹות קערֹות ּכגֹון ׁשני, ְְְְְְִִִִֵֵָָָּבכלי

ׁשּיפלטּו עד ּבתֹוכֹו ּומּניחן רֹותחין, מים עליהן ואחרונֹותן ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
ּבמּצה. ּבהן ּומׁשּתּמׁש ׁשֹוטפן, ְְְִֵֶַַָָָָּכ

.‰Îּכלי ּבין - ּבחּמין חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש חרׂש ּכלי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל
ׁשהיּו ּבין קערֹות, ּכגֹון ׁשני ּכלי ּבין קדרֹות, ּכגֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָראׁשֹון

וׁשּועין זכּוכית,[מרוחים]מׁשּוחין ּכעין אֹותן ׁשעֹוׂשין ּבאבר ְְְְְִִִִֵֶָָָ
אּלא ּבמּצה, ּבהן מׁשּתּמׁשין אין - ׁשהן ּכמה חרׂש ׁשהיּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּבין

ּבהן. ּומבּׁשל הּפסח לאחר ְְִֵֶֶַַַַַַָָמּניחן
.ÂÎראׁשֹון להרּתיחֹוּכלי לפסח]ׁשרצה מצא[להכשירו ולא , ְְְְִִִֶַָָָָֹ

מּקיף זה הרי - ּבתֹוכֹו להרּתיחֹו ּכדי מּמּנּו ּגדֹול אחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָּכלי
עד מים ּוממּלאהּו מּבחּוץ, ׂשפתֹו על טיט ׁשל ׂשפה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָלֹו
ואחר ודּיֹו; ּבתֹוכֹו, הּמים ּומרּתיח ׂשפתֹו, על הּמים ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַַַָׁשּיגּברּו

ּבמּצה. ּבֹו ּומׁשּתּמׁש אֹותֹו, ׁשֹוטף ְְִֵֵַַָָּכ
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― הע"ד ּכּונתיהּמצוה מּלעבֹוד. הּזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא אהרן, מּזרע ׁשאינֹו לכלֿמי "זר" ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּבאמרי

אליכם" לאֿיקרב "וזר c)יתעּלה: ,gi xacna)ּופרׁש . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ

והּוא ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב זה לאו על ׁשהעֹובר ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּכתּוב
יּומת" הּקרב "והּזר f)אמרֹו: my)ספרי ּולׁשֹון ,gxw zyxt) ְְְְִֵֵַַָָָָ

(my,ׁשמענּו ענׁש לעבֹודה. ― יּומת" הּקרב "והּזר :ְְֲֵֶַַַָָָָָָֹ
אליכם". יקרב לא "וזר לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו? לא ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹֹאזהרה
אמרֹו: והּוא זה, ּבענין והענׁש האזהרה נכּפלה ְְְְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹּוכבר
חטא לׂשאת מֹועד אלֿאהל יׂשראל ּבני עֹוד ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹ"ולאֿיקרבּו
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ak)למּות" ,my)יֹומא ּבגמרא נתּבאר אּלּו(ck.)ּוכבר ְְְִִֵֵָָָָָָ
זר עבֹודֹות "ארּבע ואמרּו: עליהן מיתה הּזר חּיב ְְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָעבֹודֹות
הּיין, ונּסּו והקטרה, זריקה, הן: ואּלּו מיתה עליהן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָחּיב

וׁשם הּמים". ונּסּו(`nei zkqna)מּמּסכת האחרֹון ּובפרק ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָ
זֹו.(biw:)זבחים מצוה ּדיני התּבארּו ְְְֲִִִִֵָָָ

― הס"א ּכלֿקרּבןהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
נאמר ׁשעליהם מןֿהּמּומים ּתמים ּבמינֹו, ׁשלם ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנקריב
"ּתמים יתעּלה: אמרֹו והּוא מּומים. ׁשהם ּובּמסרת ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּכתּוב

לרצֹון" k`)יהיה ,ak `xwie)ספרא `xen)ּולׁשֹון zyxt): ְְְְִִֶָָ
ראיה, הביאּו ּוכבר עׂשה" מצות ― לרצֹון יהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ"ּתמים
הּטּוב ּבתכלית יהיּו וסלּתם וׁשמנם הּנסכים ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָׁשּיינֹות
יהיּוֿ "ּתמימם יתעּלה: מאמרֹו מּכלֿקלקּול, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָוהּׁשלמּות

ונסּכיהם" l`)לכם ,gk xacna)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ
מּמנחֹות ח' .(ft.)ּבפרק ְְִֶֶָ

― הצ"א ּבעליהּמצוה מּלהקּדיׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
מּום אׁשרּֿבֹו "ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא מזּבח, לגּבי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹמּומין

תקריבּו" k`)לא ,ak `xwie)ספרא ּולׁשֹון ,(my xen` zyxt): ְְְִִַָֹ
ּתקּדיׁש. ּבל מּׁשּום ― תקריבּו" לא מּום אׁשרּֿבֹו ְְֲִִִֶַַַֹֹ"ּכל

― הצ"ב ּבעליהּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
מּומין: ּבבעלי יתעּלה אמרֹו והּוא קרּבן, לׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָמּומין

לה'" אּלה ak)"לאֿתקריבּו my)ֿלא" ספרא: ּולׁשֹון , ְְְִִֵֶַַָֹֹ
ּתׁשחֹוט. ּבל מּׁשּום ― לה'" אּלה ְְִִִֵֶַַַתקריבּו

― הצ"ג ּבעליהּמצוה ּדם מּלזרֹוק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
הּמז ּגּבי על מּומיןמּומין ּבבעלי יתעּלה אמרֹו והּוא ּבח, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ

לה'" "לאֿתקריבּו ck)ּגם: ,my)זה ׁשּלאו ּבּקּבלה ּובא , ְִֶֶַַַַַָָָָֹ
קּמא, ּתּנא ּדעת וזהּו ― מּומין ּבעלי ּדם זריקת על ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָמזהיר
אינֹו זה ׁשּלאו אֹומר, יהּודה ּברּבי יֹוסי ורּבי הלכה. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכן

ּבספרא אמרם והּוא ּדם. קּבלת על אּלא (zyxtמזהיר ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָ
(xen`.אתֿהּדם ּתקּבל ּבל מּׁשּום ― לה'" "לאֿתקריבּו :ְְִִֵֶַַַַַָֹ

ּתמּורה "לאֿתקריבּו(f.)ּובגמרא האי קּמא לתּנא אמרּו: ְְְְְִִַַַַָָָָָָֹ
ליּה מּבעי לי? למה cgein)לה'", weqt mikixvy iptn m`) ְְִִֵֵַָ

ליּה נפקא והא ― ּדמים z`fלזריקת cenll yi ixd) ְְְִִִֵַָָָָ
(iehiadn:עֹוד מּמהּֿׁשאמר ּכלֹומר: הּמזּבח"? ְְִִֵֵֶַַַַַַָמ"על

לה'" עלֿהּמזּבח מהם לאֿתּתנּו ak)"ואּׁשה ,my)ׁשּמׁשמע , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹ
והׁשיב: מהם? יהיה לא הּמזּבח ּגּבי על ּׁשּיּנתן ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּכלֿמה

מׁשּתעי הכי ּדקרא hazdl`)ארחיּה aezkd jxc jk):ּכלֹומר , ְְְְִִֵֵֵַָָָֹ
לא עלֿהּמזּבח" מהם לאֿתּתנּו "ואּׁשה ׁשהּוא זה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּלאו

ּתלמד ואל אּסּורין, ּבהקטר אּלא mcd)ּבא zwixf xeqi`) ְְְְִִִֵֶֶַַָָ
ּכי ,ּבכ אּלא הּלׁשֹון יסּתּדר ׁשּלא לפי "הּמזּבח", ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבאמרֹו
ּבזה הרי ― ּבלבד תּתנּו" לא "ואּׁשה לֹומר: לֹו היה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהיא
ׁשאמרֹו: ּׁשּקדם מּכלֿמה נתּבאר הּנה הּדּבּור! יׁשלם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻלא

הּדם. זריקת על אזהרה ― לה' ְְְִִַַַַַַָָָֹלאֿתקריבּו

ה'תשע"ב מנחםֿאב י"ח שני יום

.‰ˆ .„ˆ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÂÙ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .Êˆ .Âˆ

― הצ"ד אמּוריהּמצוה מּלהקטיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
מהם לאֿתּתנּו "ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא מּומין, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹּבעלי

ak)עלֿהּמזּבח" ,ak `xwie)ספרא `xen)ּולׁשֹון zyxt): ְְְִִֵַַַָ
"לאֿתּתנּו", החלבים; אּלּו ― מהם" לאֿתּתנּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹֹ"ואּׁשה
לֹומר: ּתלמּוד ― מקצתם אף מּנין ּכּלם, אּלא לי ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻאין
מּום ּבעל ׁשהּמקריב ל נתּבאר הּנה מקצתם. אף ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ"מהם",
אם אמּורים? ּדברים ּבּמה לאוין, ארּבעה על עֹובר ―ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשני אֹותם נעׂשה אם אבל אחד: לאו אמּורין הקטר ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנעׂשה
יהיה הרי ― ּכאן המדּבר זה ּתּנא ׁשעֹוׂשה ּכמֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלאוין
האמּורין מקצת עֹוׂשה ׁשהּוא לפי לאוין, ּבחמּׁשה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָעֹובר

envr)ענין ipta)אף "מהם" ׁשאמר ּכמֹו ענין, וכּלם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ
הּזה ׁשהּתּנא הרי אחד. לאו ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמקצתן,

ּבספרא אמר לפיכ ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין :(my)סֹובר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
חמּׁשה מּׁשּום עֹובר ― לּמזּבח מּום ּבעל ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָ"הּמקּדיׁש
אתֿ ּתזרֹוק ּבל ּתׁשחֹוט, ּבל ּתקּדיׁש, ּבל מּׁשּום ְְְְִִִִִֶַַַַָּדברים:
ּובגמרא מקצתֹו". ּתקטיר ּבל אתֿהחלב, ּתקטיר ּבל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּדם,

לגּבי(f:)ּתמּורה מּומין ּבעלי איברי "הּמעלה אמרּו: ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָ
ּכּלֹו, ּתקטיר ּבל מּׁשּום לֹוקה אּבּיי: אמר ― ְְִִִֵֵֶַַַַַַַָֻהּמזּבח
לאו על לֹוקין אין אמר: רבא מקצתֹו; ּתקטיר ּבל ְְִִִִֵַַַַָָָָָּומּׁשּום

מתיביׁשּבכללּות .(`ax zhiy lr zeywdl yi)הּמקּדיׁש" : ְְִִִֵֵֶַַָ
ׁשמֹות". חמּׁשה מּׁשּום עֹובר ― הּמזּבח לגּבי מּומין ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָּבעלי

epi`x)אלמא dpd)ּתיּובּתא ׁשּבכללּות? לאו על לֹוקין ְְְְִִֶַַַָָָ
― ּבחמּׁשה עֹובר האֹומר: ׁשּזה ל נתּבאר הּנה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּדרבא".
ׁשּבכללּות, לאו על ׁשּלֹוקין סברתֹו לפי חמּׁשה, נעׂשּו ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשהם
וזהּו ׁשמֹות, ּבׁשני ּומקצתן ּכּלן הּכֹולל הּלאו מֹונה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּולפיכ
ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבכלֿמקֹום אּבּיי ּבדעת ְְְְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָֻהמפרסם
לרבא אבל זה. למאמר ׁשּקדמּו מןֿהּכללים ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָהּתׁשיעי
אּלא חּיב אינֹו ― ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאֹומר:
אצלנּו נתּברר ּוכבר ׁשּנזּכר. ּכמֹו ההקטר על אחת ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמלקּות
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּבכללּות. לאו על לֹוקין אין הּנכֹון: ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּכלל

סנהדרין הּתׁשיעי,(bq.)ּבגמרא ּבּכלל ׁשהדּגמנּו ּכמֹו , ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ
הּכתּוב, ׁשּבאר ּכמֹו ּבלבד לאוין ארּבעה יהיּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּולפיכ
ארּבע לֹוקה ― מּום ּבעל והקריב ׁשהקּדיׁש ׁשּמי ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָנמצא
וכלֿהּלאוין ׁשּבארנּו. ּכמֹו אּלּו, לאוין ארּבעה על ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמלקּיֹות
ואמר: ׁשהדּגים ּכמֹו קבּוע, מּום ּבבעל אמּורים ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָהּללּו

וכרּות" ונתּוק, וכתּות, ,ּומעּו וקלּוט, ckÎbk)"ׂשרּוע, ,my). ְְְְַָָָָָָ
ּבהמה, ּכלֿמּומי נתּבארּו ּוכבר קבּועין. מּומין ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָׁשּכלֿאּלּו
הלכֹות נתּבארּו וכן מּבכֹורֹות. ו' ּבפרק והעֹובר, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָהּקבּוע
ּבמקֹומֹות מּום, ּבעל ּבהקרבת המיחדֹות אּלּו לאוין ְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָֻארּבעת

ּתמּורה. ּומּסכת זבחים ּבמּסכת ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֻמפּזרים
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― הצ"ה מּוםהּמצוה ּבעל מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֻ
אלהי לה' "לאֿתזּבח תֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא ְְְְְֱִִֵֵֶַַָָֹֹעֹובר,

וגֹו'" מּום בֹו יהיה אׁשר וׂשה `)ׁשֹור ,fi mixac)ונתּבאר , ְְְְֲִִֵֶֶֶָָ
זה על וגם מדּבר. הּכתּוב עֹוברין מּומין ׁשּבבעלי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּבספרי

והקריבֹו עבר אם .לֹוקה, ְְִִִֶַָ

― הצ"ו קרּבנֹותהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ
יקרב ּגֹוי ׁשהּוא ּכיון נאמר ולא מּומין, ּבעלי הם אם ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֻהּגֹוים
לא ּבןֿנכר "ּומּיד יתעּלה: אמרֹו והּוא מּום, ּבעל ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹּבעדֹו

מּכלֿאּלה" אלהיכם אתֿלחם dk)תקריבּו ,ak `xwie)ּומי . ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹ
ּכן. ּגם לֹוקה ― והקריבֹו ְְִִֵֶֶַַָׁשעבר

― הצ"ז ּבּקדׁשים,הּמצוה מּום מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֳִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
מּום וכלֿהּמּטיל ּבּקדׁשים. מּום מּטיל הּנקרא: ְְְֳִִִִֶַַַַַָָָוזהּו
הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן זה ׁשּיהא ּובתנאי לֹוקה, ― ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבּקדׁשים

ּדחזי ie`x)קּים didy xac lqty)ׁשּנתּבאר ּכמֹו לקרּבן, ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָ
זרה עבֹודה ּבּקרּבן:(bi:)ּבגמרא ּבאמרֹו ּכ על הּלאו ּובא . ְְְְֲִַַַָָָָָָָָָָָ

יהיהּֿבֹו" לא k`)"ּכלֿמּום ,my)ּכלֿמּום" ספרא: ּולׁשֹון , ְְְִִֶָָָֹ
מּום. ּבֹו ּתּתן אל ― יהיהּֿבֹו" ְִִֵֶַֹלא

― הפ"ו מההּמצוה מןֿהּקדׁשים לפּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֳִִִִִִִֶַַַַַַָָ
והּוא ּולאכלֹו, לׁשחטֹו ּומּתר לחּלין ויצא מּום ּבֹו ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָֻֻּׁשּנֹולד
בׂשר ואכלּת ּתזּבח נפׁש ּבכלֿאּות "רק יתעּלה: ְְְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָאמרֹו

"אלהי ה' eh)ּכברּכת ,ai mixac)ספרי d`x)ּולׁשֹון zyxt): ְְְְֱִִֵֶַֹ
ּבפסּולי אּלא מדּבר אינֹו ― ּתזּבח נפׁש ּבכלֿאּות ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָ"רק
ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּיּפדּו". ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֻהּמקּדׁשין

ּבכֹורֹות ּבמּסכת הּקדׁשים, ּובכּמה(al.)ּותמּורה(eh.)ּפדיֹון ְְְְְֳִִֶֶַַַָָָ
מחּלין .(hi:)ּומעילה(dÎc)וערכים(lw.)מקֹומֹות ְְֲִִִֵַָָֻ

ה'תשע"ב מנחםֿאב י"ט שלישי יום

.Áˆ .˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ò ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
‰˘Ú ˙ÂˆÓ.Ëˆ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .·Ò

― הס' ׁשּנקריבהּמצוה ּכלֿקרּבן ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
וזֹו מּזה, ּפחֹות ולא ּולמעלה ימים ּבןֿׁשמנה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹמןֿהּבהמה

ּבגּופֹו זמן מחּסר מצות xqegn"nהיא licadl .oaxwd ly) ְְְְִִַַַֻ
(xg` oic `edy "eilraa onfוהיה" יתעּלה: אמרֹו והּוא .ְְְְִֶַָָָ

ירצה והלאה הּׁשמיני ּומּיֹום אּמֹו ּתחת ימים ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשבעת
fk)לקרּבן" ,ak `xwie),אחר ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִֵֶַַַָָָ

עםֿאּמֹו" יהיה ימים "ׁשבעת אמרֹו: hk)והּוא ,ak zeny). ְְְְִִִִִֶַָָ
וקרּבן יחיד קרּבן ּכלֿהּקרּבנֹות, את ּכֹוללת זֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָּומצוה
הּׁשמיני "ּומּיֹום ּומּמהּֿׁשאמר: הּׁשֹונים. סּוגיהם על ְִִִִִִֵֶֶַַַַַָצּבּור,
הּנה ירצה. לא לכן ׁשּקדם מׁשמע ― ירצה" ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹוהלאה
לאו ׁשהּוא אּלא זמן; מחּסר מּלהקריב האזהרה ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻנתּבררה
מי ׁשּכן עליו, לֹוקין אין ּולפיכ עׂשה, מּכלל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָהּבא
'אֹותֹו ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו לֹוקה, אינֹו זמן מחּסר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻׁשהקריב

t:)ואתּֿבנֹו' oileg)זמן למחּסר "הּנח נאמר: וׁשם , ְְְְְֱִֶֶַַַַַָֻ
נּתקֹו ed`yre)ׁשהּכתּוב ,e`ldn)נתּבארּו ּוכבר לעׂשה". ְְְֲֲִִֵֶַַָָָ

ּבספרא זֹו מצוה `xen)ּדיני zyxt)זבחים .(aiw:)ּובסֹוף ְְְְְִִִִֵָָָ

― מאה הּמׁשלימה מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמזּבח, לגּבי ּכלב ּומחיר זֹונה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאתנן

ּכלב" ּומחיר זֹונה אתנן hi)"לאֿתביא ,bk mixac)ּוכבר . ְְְִִֶֶֶַָָָֹ
ּומי ּתמּורה. מּמּסכת ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָנתּבארּו
הרי ― ּפסּול ׁשהּקרּבן אףֿעלּֿפי מהם מּׁשהּו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּמקריב

מּום. ּבעל ּכדין לֹוקה, ְִֶֶַַזה

― הצ"ח ׂשארהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
zewizn)ּודבׁש ea yiy e` ung ly xac)והּוא הּמזּבח, לגּבי ְְְְִֵֵַַַַ

מּמּנּו לאֿתקטירּו וכלּֿדבׁש כלֿׂשאר "ּכי יתעּלה: ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹאמרֹו
לה'" i`)אּׁשה ,a `xwie)זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְִִִֶֶַַַָָָ

לא לה' ּתקריבּו אׁשר "ּכלֿהּמנחה ואמר: אחר ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹּבלׁשֹון
חמץ" ׁשהּמקריב(my)תעׂשה הּתׁשיעי ּבּכלל ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

מּפני ׁשּתים, לֹוקה ואינֹו אחת לֹוקה ― ּודבׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַׂשאֹור
נתּברר ׁשּכבר לפי ׁשם, ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּבכללּות לאו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא
ּבזה הּמׁשל אחת, עליו לֹוקין ׁשּבכללּות ׁשּלאו ְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָלנּו
וכן ּדבׁש, הּמקריב וכן אחת, לֹוקה חמץ ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָׁשהּמקריב

ּכאחת. ּודבׁש חמץ ְְְִֵֶַַַָָהּמקריב

― הס"ב עםהּמצוה מלח להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ
ּתקריב ּכלֿקרּבנ "על יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָּכלֿקרּבן,

bi)מלח" ,my)ּבספרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .zyxt) ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָ
(`xwieּבמנחֹות מקֹומֹות .(k`.)ּובכּמה ְְְִַָָ

― הצ"ט ּבליהּמצוה קרּבן מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּברית מלח תׁשּבית "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹמלח,

"אלהי(my)מׁשמע הּמלח מּלהׁשּבית מּׁשהזהיר ּכי , ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַֹ
ּתפל להקריב mrh)ׁשאסּור el oi`y)ּדבר איזה והּמקריב , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּוכבר מלקּות. חּיב ― מנחה אֹו קרּבן ּכלֹומר ― ְְְְְִֵַַַָָָָָָּתפל
מּזבחים ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(kÎk`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ' רביעי יום
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.„Ò ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ÂÓ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הס"ג ׁשּנהּמצוה העֹולה,הּצּוּוי קרּבן ּבמעׂשה צטּוינּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

אֹו יחיד קרּבן ׁשּיהיה ּבין ׁשּקרב, עֹולה ׁשּכלֿקרּבן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָוהּוא
ּבוּיקרא: אמרֹו והּוא וכזה. ּכזה ּבאפן יהיה צּבּור, ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹקרּבן
קרּבנֹו אםֿעלה וגֹו' לה' קרּבן מּכם יקריב ּכי ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹ"אדם

וגֹו'" bÎa)מןֿהּבקר ,` `xwie). ְִַָָ

― הקמ"ו מּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָֹֹהעֹולה,

ּתּדר" אׁשר וכלֿנדרי fi)וגֹו' ,ai mixac)לא אמר: ּכאּלּו , ְְְְֲִִֶֶַָָָֹֹ
הּפרּוׁש ּובא ּתּדר. אׁשר נדרי לאכל zyxtּתּוכל ixtq) ְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹֹ

(d`xללּמד אּלא הּכתּוב ּבא לא עֹולה. זֹו ― "ּונדרי" :ְְְֶֶֶַַָָָָָֹ
זריקת לאחר ּבין ּדמים זריקת לפני ּבין עֹולה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָלאֹוכל
ׁשהּוא לּקלעים חּוץ ּבין מןֿהּקלעים לפנים ּבין ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּדמים,
לכלֿמֹועל. האזהרה הּוא זה ולאו ּבלאֿתעׂשה. ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָֹעֹובר
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― הצ"ה מּוםהּמצוה ּבעל מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֻ
אלהי לה' "לאֿתזּבח תֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא ְְְְְֱִִֵֵֶַַָָֹֹעֹובר,

וגֹו'" מּום בֹו יהיה אׁשר וׂשה `)ׁשֹור ,fi mixac)ונתּבאר , ְְְְֲִִֵֶֶֶָָ
זה על וגם מדּבר. הּכתּוב עֹוברין מּומין ׁשּבבעלי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּבספרי

והקריבֹו עבר אם .לֹוקה, ְְִִִֶַָ

― הצ"ו קרּבנֹותהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ
יקרב ּגֹוי ׁשהּוא ּכיון נאמר ולא מּומין, ּבעלי הם אם ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֻהּגֹוים
לא ּבןֿנכר "ּומּיד יתעּלה: אמרֹו והּוא מּום, ּבעל ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹּבעדֹו

מּכלֿאּלה" אלהיכם אתֿלחם dk)תקריבּו ,ak `xwie)ּומי . ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹ
ּכן. ּגם לֹוקה ― והקריבֹו ְְִִֵֶֶַַָׁשעבר

― הצ"ז ּבּקדׁשים,הּמצוה מּום מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֳִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
מּום וכלֿהּמּטיל ּבּקדׁשים. מּום מּטיל הּנקרא: ְְְֳִִִִֶַַַַַָָָוזהּו
הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן זה ׁשּיהא ּובתנאי לֹוקה, ― ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבּקדׁשים

ּדחזי ie`x)קּים didy xac lqty)ׁשּנתּבאר ּכמֹו לקרּבן, ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָ
זרה עבֹודה ּבּקרּבן:(bi:)ּבגמרא ּבאמרֹו ּכ על הּלאו ּובא . ְְְְֲִַַַָָָָָָָָָָָ

יהיהּֿבֹו" לא k`)"ּכלֿמּום ,my)ּכלֿמּום" ספרא: ּולׁשֹון , ְְְִִֶָָָֹ
מּום. ּבֹו ּתּתן אל ― יהיהּֿבֹו" ְִִֵֶַֹלא

― הפ"ו מההּמצוה מןֿהּקדׁשים לפּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֳִִִִִִִֶַַַַַַָָ
והּוא ּולאכלֹו, לׁשחטֹו ּומּתר לחּלין ויצא מּום ּבֹו ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָֻֻּׁשּנֹולד
בׂשר ואכלּת ּתזּבח נפׁש ּבכלֿאּות "רק יתעּלה: ְְְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָאמרֹו

"אלהי ה' eh)ּכברּכת ,ai mixac)ספרי d`x)ּולׁשֹון zyxt): ְְְְֱִִֵֶַֹ
ּבפסּולי אּלא מדּבר אינֹו ― ּתזּבח נפׁש ּבכלֿאּות ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָ"רק
ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּיּפדּו". ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֻהּמקּדׁשין

ּבכֹורֹות ּבמּסכת הּקדׁשים, ּובכּמה(al.)ּותמּורה(eh.)ּפדיֹון ְְְְְֳִִֶֶַַַָָָ
מחּלין .(hi:)ּומעילה(dÎc)וערכים(lw.)מקֹומֹות ְְֲִִִֵַָָֻ

ה'תשע"ב מנחםֿאב י"ט שלישי יום

.Áˆ .˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ò ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
‰˘Ú ˙ÂˆÓ.Ëˆ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .·Ò

― הס' ׁשּנקריבהּמצוה ּכלֿקרּבן ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
וזֹו מּזה, ּפחֹות ולא ּולמעלה ימים ּבןֿׁשמנה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹמןֿהּבהמה

ּבגּופֹו זמן מחּסר מצות xqegn"nהיא licadl .oaxwd ly) ְְְְִִַַַֻ
(xg` oic `edy "eilraa onfוהיה" יתעּלה: אמרֹו והּוא .ְְְְִֶַָָָ

ירצה והלאה הּׁשמיני ּומּיֹום אּמֹו ּתחת ימים ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשבעת
fk)לקרּבן" ,ak `xwie),אחר ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִֵֶַַַָָָ

עםֿאּמֹו" יהיה ימים "ׁשבעת אמרֹו: hk)והּוא ,ak zeny). ְְְְִִִִִֶַָָ
וקרּבן יחיד קרּבן ּכלֿהּקרּבנֹות, את ּכֹוללת זֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָּומצוה
הּׁשמיני "ּומּיֹום ּומּמהּֿׁשאמר: הּׁשֹונים. סּוגיהם על ְִִִִִִֵֶֶַַַַַָצּבּור,
הּנה ירצה. לא לכן ׁשּקדם מׁשמע ― ירצה" ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹוהלאה
לאו ׁשהּוא אּלא זמן; מחּסר מּלהקריב האזהרה ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻנתּבררה
מי ׁשּכן עליו, לֹוקין אין ּולפיכ עׂשה, מּכלל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָהּבא
'אֹותֹו ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו לֹוקה, אינֹו זמן מחּסר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻׁשהקריב

t:)ואתּֿבנֹו' oileg)זמן למחּסר "הּנח נאמר: וׁשם , ְְְְְֱִֶֶַַַַַָֻ
נּתקֹו ed`yre)ׁשהּכתּוב ,e`ldn)נתּבארּו ּוכבר לעׂשה". ְְְֲֲִִֵֶַַָָָ

ּבספרא זֹו מצוה `xen)ּדיני zyxt)זבחים .(aiw:)ּובסֹוף ְְְְְִִִִֵָָָ

― מאה הּמׁשלימה מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמזּבח, לגּבי ּכלב ּומחיר זֹונה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאתנן

ּכלב" ּומחיר זֹונה אתנן hi)"לאֿתביא ,bk mixac)ּוכבר . ְְְִִֶֶֶַָָָֹ
ּומי ּתמּורה. מּמּסכת ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָנתּבארּו
הרי ― ּפסּול ׁשהּקרּבן אףֿעלּֿפי מהם מּׁשהּו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּמקריב

מּום. ּבעל ּכדין לֹוקה, ְִֶֶַַזה

― הצ"ח ׂשארהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
zewizn)ּודבׁש ea yiy e` ung ly xac)והּוא הּמזּבח, לגּבי ְְְְִֵֵַַַַ

מּמּנּו לאֿתקטירּו וכלּֿדבׁש כלֿׂשאר "ּכי יתעּלה: ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹאמרֹו
לה'" i`)אּׁשה ,a `xwie)זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְִִִֶֶַַַָָָ

לא לה' ּתקריבּו אׁשר "ּכלֿהּמנחה ואמר: אחר ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹּבלׁשֹון
חמץ" ׁשהּמקריב(my)תעׂשה הּתׁשיעי ּבּכלל ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

מּפני ׁשּתים, לֹוקה ואינֹו אחת לֹוקה ― ּודבׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַׂשאֹור
נתּברר ׁשּכבר לפי ׁשם, ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּבכללּות לאו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא
ּבזה הּמׁשל אחת, עליו לֹוקין ׁשּבכללּות ׁשּלאו ְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָלנּו
וכן ּדבׁש, הּמקריב וכן אחת, לֹוקה חמץ ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָׁשהּמקריב

ּכאחת. ּודבׁש חמץ ְְְִֵֶַַַָָהּמקריב

― הס"ב עםהּמצוה מלח להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ
ּתקריב ּכלֿקרּבנ "על יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָּכלֿקרּבן,

bi)מלח" ,my)ּבספרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .zyxt) ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָ
(`xwieּבמנחֹות מקֹומֹות .(k`.)ּובכּמה ְְְִַָָ

― הצ"ט ּבליהּמצוה קרּבן מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּברית מלח תׁשּבית "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹמלח,

"אלהי(my)מׁשמע הּמלח מּלהׁשּבית מּׁשהזהיר ּכי , ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַֹ
ּתפל להקריב mrh)ׁשאסּור el oi`y)ּדבר איזה והּמקריב , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּוכבר מלקּות. חּיב ― מנחה אֹו קרּבן ּכלֹומר ― ְְְְְִֵַַַָָָָָָּתפל
מּזבחים ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(kÎk`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ' רביעי יום
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.„Ò ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ÂÓ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הס"ג ׁשּנהּמצוה העֹולה,הּצּוּוי קרּבן ּבמעׂשה צטּוינּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

אֹו יחיד קרּבן ׁשּיהיה ּבין ׁשּקרב, עֹולה ׁשּכלֿקרּבן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָוהּוא
ּבוּיקרא: אמרֹו והּוא וכזה. ּכזה ּבאפן יהיה צּבּור, ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹקרּבן
קרּבנֹו אםֿעלה וגֹו' לה' קרּבן מּכם יקריב ּכי ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹ"אדם

וגֹו'" bÎa)מןֿהּבקר ,` `xwie). ְִַָָ

― הקמ"ו מּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָֹֹהעֹולה,

ּתּדר" אׁשר וכלֿנדרי fi)וגֹו' ,ai mixac)לא אמר: ּכאּלּו , ְְְְֲִִֶֶַָָָֹֹ
הּפרּוׁש ּובא ּתּדר. אׁשר נדרי לאכל zyxtּתּוכל ixtq) ְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹֹ

(d`xללּמד אּלא הּכתּוב ּבא לא עֹולה. זֹו ― "ּונדרי" :ְְְֶֶֶַַָָָָָֹ
זריקת לאחר ּבין ּדמים זריקת לפני ּבין עֹולה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָלאֹוכל
ׁשהּוא לּקלעים חּוץ ּבין מןֿהּקלעים לפנים ּבין ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּדמים,
לכלֿמֹועל. האזהרה הּוא זה ולאו ּבלאֿתעׂשה. ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָֹעֹובר
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אֹו עֹולה מּבׂשר האֹוכל ּכלֹומר: זה, לאו על ְְְִֵֵֶַַַָָָָוהעֹובר
ּכמֹו מעילה, עליהם ׁשחּיבין הּקדׁשים מּׁשאר ְְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּנהנה
ואם לֹוקה; ― מזיד הּוא אם מעילה: ּבמּסכת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּנתּבאר
ּׁשּנהנה מה ּומחזיר מעילה, קרּבן מקריב ― ׁשֹוגג ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָהּוא
ט' ּובפרק מעילה. ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו חמׁש, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּומֹוסיף

אֹומר:(bt.)מּסנהדרין יהּודה רּבי ּבמעילה, "הזיד אמרּו: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ
ראיתם והביאּו ּבאזהרה", אֹומרים: וחכמים ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָּבמיתה;

יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו h)מאמרֹו ,ak `xwie)"ּבֹו" אמרּו: ְְְְִֵֵַָָֻ
ּבּמעילה. ולא ―ְְִַָֹ

― הס"ד מעׂשההּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
ׁשּתהיה חּטאת איזֹו הּנזּכר, ּבאפן חּטאת cigiקרּבן ly oia) ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

('eke miax ly oiaהחּטאת ּתֹורת "זאת יתעּלה: אמרֹו והּוא .ְְְִֶַַַַָָֹ
gi)וגֹו'" ,e my)נׁשחטת היא אי ּבוּיקרא ׁשם ּבאר וגם . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּומהּֿנאכל. נקטר ְֱִִֶֶַַָָָּומהּֿמּמּנה

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"א חמישי יום

.·È˜ .ËÏ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‰Ò ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקל"ט מּלאכֹולהּמצוה הּכהנים ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּבפנים הּנעׂשֹות חּטאֹות ycwnd)ּבׂשר miptl qpkp oncy), ְְֲִִַַַַָ

אלֿ מּדמּה יּובא אׁשר "וכלֿחּטאת יתעּלה: אמרֹו ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָוהּוא
ּתּׂשרף" ּבאׁש תאכל לא ּבּקדׁש לכּפר מֹועד e,אהל `xwie) ְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ

(bkספרא ּולׁשֹון לֹוקה. ― מּמּנה והאֹוכל .(ev zyxt)לא" : ְְְִִֵֶֶָָָֹ
עליו לּתן ׂשרפה, טעּון ׁשהּוא ּכל ― ּתּׂשרף" ּבאׁש ְִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָֹתאכל

אכילתֹו. על ְֲֲִֶַַָֹּבלאֿתעׂשה

― הקי"ב מּלהבּדילהּמצוה ׁשהזהרנּו (cixtdl)האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
הּמליקה ּבׁשעת העֹוף חּטאת xeraראׁש ielz x`ydl eilre) ְְִִַַַַָָֹ

(x`evdערּפֹו מּמּול אתֿראׁשֹו "ּומלק יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִֶֶַַָָָֹ
יבּדיל" g)ולא ,d my)נתּבארּו ּוכבר ּפסל. ― הבּדיל ואם ; ְְְְְְֲִִִִִַַָָָֹ

מּזבחים. ו' ּבפרק זֹו מצוה ְְְִִִִֵֶֶָָּדיני

― הס"ה קרּבןהּמצוה מעׂשה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
"וזאת יתעּלה: ּבאמרֹו ּבוּיקרא הּנזּכר ּבאפן ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹאׁשם

האׁשם" `)ּתֹורת ,f my)קרב אי הּכתּוב ּובאר . ֵֵֵֵַַָָָָָ
ּומהּֿנאכל. נקטר ְֱִִֶֶַַָָּומהּֿמּמּנּו

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"ב שישי יום

.ËÙ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÁÓ˜ .‰Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ(hnw)*

(mipey miqetca*)

― הפ"ט ּבׂשרהּמצוה לאכֹול הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָֹ
ׁשה והאׁשם החּטאת ּכלֹומר: קדׁשים,הּקדׁשים, קדׁש ם ְְֳִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּבהם" ּכּפר אׁשר אתם "ואכלּו יתעּלה: אמרֹו (zenyוהּוא ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֻ
(bl ,hkספרא ּולׁשֹון .(ipiny zyxt)קדׁשים ׁשאכילת "מּנין : ְְֲִִִִִֶַַָָָ

לכם נתן "ואתּה לֹומר: ּתלמּוד ּכלֿיׂשראל? על ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָֹּכּפרה

ה'" לפני עליהם לכּפר העדה אתֿעון fi)לׂשאת ,i `xwie), ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ
ּומּתנאי מתּכּפרין". ויׂשראל אֹוכלין הּכהנים ּכיצד? ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹהא

אינּה ― מצוה ׁשהיא זֹו ׁשאכילה זֹו dxez)מצוה oicn) ְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
אֹותּה אכילת ּתאסר ואחריֿכן חצֹות. עד ולילה ליֹום ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאּלא
הּקבּוע. ּבּזמן אּלא מצוה אכילתּה ואין האׁשם, אֹו ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָהחּטאת
חֹובה ואינה הּכהנים, לזכרי מיחדת זֹו מצוה ׁשּגם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻּוברּור
― זה ּפסּוק נאמר ׁשּבהם ― קדׁשים ׁשּקדׁשי לפי ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָלּנׁשים,
קדׁשים ּכלֹומר: הּקדׁשים, ׁשאר אבל לּנׁשים; נאכלים ְְֱֲֳִִִִֵֶַַַָָָָָָָָאינם
ואיל מּתֹודה חּוץ אחד, ולילה ימים לׁשני נאכלים ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָקּלים,
קדׁשים ׁשהם אףֿעלּֿפי חצֹות עד ולילה ליֹום ׁשהם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנזיר
וגם אּלּו. קּלים קדׁשים אֹוכלֹות הּנׁשים וגם ְְְִִִִֵַַַַַָָָקּלים;

mipdkd)אכילתם iciÎlr milw miycwd ly).למצוה נגררת ְְְֲִִִֶֶָָָ
אכילת ׁשאין אּלא למצוה, נגררת אכילתּה הּתרּומה ּגם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָוכן
לפי ואׁשם. חּטאת ּבׂשר ּכאכילת ּותרּומה קּלים ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָקדׁשים
הּמתּכּפר ּכּפרת ּבּה נׁשלמת ואׁשם חּטאת ּבׂשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשאכילת
מהּֿׁשּלא ― האכילה על הּצּוּוי נאמר ּובהן ׁשּבארנּו, ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכמֹו
הם ּולפיכ ― ּבתרּומה ולא קּלים ּבקדׁשים לא ְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹֹנאמר

ספרי ּולׁשֹון מצוה. עׂשה והאֹוכלם אּלּו אחר (zyxtנגררים ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ
(gxw"אתּֿכהּנתכם אּתן מּתנה "עבדת :(f ,gi xacna)― ְְֲֵֶֶֶַַַָָֹֻ

ּבּגבּולין קדׁשים אכילת ycwnl)"לעׂשֹות uegn)ּכעבֹודת ְֲֲֲִִִַַַַַָָ
מקּדׁש ּבּמקּדׁש מקּדׁש עבֹודת מה ּבּמקּדׁש: (ugex)מקּדׁש ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ

מקּדׁש ּבּגבּולין קדׁשים אכילת אף עֹובד, ואחרּֿכ ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָידיו
ּבכּמהיד זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אֹוכל". ואחרּֿכ יו ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָ

ּבּזבחים. ְְִִָמקֹומֹות

― הקמ"ה חּטאתהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּבפסּוק ּכאן אמרֹו והּוא הּכהנים, ואפּלּו לעזרה חּוץ ְְְְֲֲֲִִַַָָָָָָָָֹואׁשם

"וצאנ ּבקר" fi)זה: ,ai mixac)לאֿתּוכל אמר: ּכאּלּו ְְְְִֶֶַַָָֹֹ
הּפרּוׁש ּובא ,וצאנ ּבקר ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי ְְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאכל

(d`x zyxt ixtq)אּלא הּכתּוב ּבא לא ― "וצאנ ּבקר" :ְְְֶֶַָָָָֹֹ
לּקלעים חּוץ ואׁשם חּטאת dxfrd)לאֹוכל ilzk)ׁשהּוא ְְְִֵֶַַָָָָ

קּלים קדׁשים אֹוכל ּגם וכן לֹוקה. וזה ּבלאֿתעׁשה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעֹובר
מּכֹות ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו לֹוקה, לחֹומה לפי(fi.)חּוץ , ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

לאכֹול תּוכל "לא אכילתֹו למקֹום חּוץ ּכלּֿדבר ְֱֲִִֵֶֶַָָָָֹׁשאֹוכל
זאת. ּוזכֹור ּביּה. קרינא "ְְִֵֵֶָָָֹּבׁשערי

― הקמ"ח קדׁשיהּמצוה מּלאכֹול הּזר ׁשהזהר האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
dnecke)קדׁשים ze`hg)ּֿכי לאֿיאכל "וזר אמרֹו: והּוא , ְְְִִַָָָָֹֹ

הם" bl)קדׁש ,hk zeny)ׁשּיאכל עד מלקּות חּיב ואינֹו . ְְֵֵֶֶַַַַָֹֹ
ּדמים. זריקת אחר ְֲִִַַַָָָָּבעזרה

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"ג קודש שבת יום

.ÂÒ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםחמישיֿשבתקודשכ"אֿכ"גמנחםֿאב

.ÊÒ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ÊÓ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÁÏ˜ .‚˜ .·˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הס"ו זבחהּמצוה מעׂשה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
קרּבנֹו ׁשלמים "ואםֿזבח ּבאמרֹו: הּנזּכר ּבאפן ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּׁשלמים
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a`Îmgpn b"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

`)וגֹו'" ,b `xwie)וזאת" הּמעׂשה: להׁשלמת עֹוד ואמר . ְְְְְֲֶַַַַַָָֹ
יקריבּנּו" עלּֿתֹודה אם וגֹו' הּׁשלמים זבח f,ּתֹורת my) ְְְִִִֶֶַַַַַָָ

(aiÎ`iהּמע ארּבעת העֹולה. מעׂשה ּכלֹומר: ― האּלה ׂשים ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָ
הּקרּבנֹות, ּכלֿמעׂשי הם ― והּׁשלמים והאׁשם ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָוהחּטאת
אּלא אינֹו הּצּבּור אֹו הּיחיד ׁשּמקריב ּבהמה ׁשּכלֿקרּבן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלפי
ׁשהּוא מןֿהאׁשם חּוץ האּלה, הּסּוגים מארּבעת ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאחד
ּומּסכת ּפעמים. ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו יחיד, קרּבן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלעֹולם
מן אליהן והּנסּפח אּלּו מצות ארּבע ּדיני ּגם ּכֹוללת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹזבחים

לעׂשֹותם ׁשחֹובה ּדברים להן, zakrn)הּדֹומה oziiyre), ְֲִֶֶֶַַָָָָ
עליהם ׁשחּיבים ozeyrl)ּודברים xeq`y)ׁשאם ּודברים , ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ

ּפסל oaxwd)עׂשה z`).ּכתּקנֹו והּנעׂשה , ְְְֲִַַַָָָָ

― הקמ"ז ּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָֻ
"לאֿתּוכל אמרֹו: והּוא ּדמים, זריקת קדם קּלים ְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹקדׁשים

"ונדבתי וגֹו' ּבׁשערי fi)לאכל ,ai mixac):אמר ּכאּלּו , ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָֹֹ
ּבּקּבלה ּובא .נדבתי לאכל ּתּוכל my)לא d`x zyxt ixtq): ְֱִֶֶַַַָָָֹֹֹ

זריקת לפני ּוׁשלמים ּתֹודה לאֹוכל אּלא הּכתּוב ּבא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹלא
לֹוקה. זה וגם ּבלאֿתעׂשה, עֹובר ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶֶֶַַָֹּדמים

― הס"ז הּמנחההּמצוה מעׂשה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
"ונפׁש אמרֹו: והּוא מהן, וסּוג ּבכלֿסּוג הּנזּכר ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבאפן
עלֿהּמחבת ואםֿמנחה וגֹו'; לה' מנחה קרּבן ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָּכיֿתקריב

מרחׁשת" ואםֿמנחת וגֹו'; קרּבנ(f ,d .` ,a my)ואמר . ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָ

וגֹו'" הּמנחה ּתֹורת "וזאת הּמעׂשה: f)להׁשלמת ,e `xwie). ְְְְְֲִֶַַַַַַָָֹ
ּבּמּסכּתא מבארים הרּבים חלקיה על זֹו מצוה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹודיני

מנחֹות. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ ְְְְֶֶֶֶַַַָָֻהמיחדת

― הק"ב זיתהּמצוה ׁשמן מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ׁשמן" עליה "לאֿיׂשים יתעּלה: אמרֹו והּוא חֹוטא, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבמנחת

(`i ,d my).לֹוקה ― ׁשמן עליה ׁשּנֹותן ּומי .ִֵֶֶֶֶֶָָ

― הק"ג מנחתהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֻ
עליה "ולאֿיּתן יתעּלה: אמרֹו והּוא לבֹונה, עם ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹחֹוטא

ּולׁשֹון(my)לבנה" לֹוקה. ― לבֹונה עליה ׁשּנֹותן ּומי ; ְְְִֵֶֶֶָָָָֹ
hp)הּמׁשנה zegpn)ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן על "וחּיב : ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָ

ספק. ּבלי לאוין ׁשני ׁשהם לפי עצמּה", ּבפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּלבֹונה
ּבפרק חֹוטא, מנחת ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּוכבר

מּמנחֹות .(my)ה' ְִָ

― הקל"ח ׁשהזהרנּוהּמצוה mipdkd)האזהרה mb) ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
ּכהן מנחת 'zgpnמּלאכֹול ixiiy mipdkd milke`y s`) ְֱִִֵֶַֹ

('l`xyiּתהיה ּכליל ּכהן "וכלֿמנחת יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹ
תאכל" fh)לא ,e my)ׁשּגם ּגדֹול ּכהן ּבחבּתי הּלאו ונכּפל . ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
מנחה, zagn'a')היא ziyrpy itl jk z`xwpe)על והעֹובר . ְְִִֵַָָ

ספרא ּולׁשֹון לֹוקה. ― my)זה ,ev zyxt)ּתהיה "ּכליל : ְְְִִִֶֶֶָָ
לאֿתעׂשה לּתן ּתהיה", ּב"כליל ׁשהּוא ּכל ― תאכל" ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹלא

אכילתֹו. ֲִַָעל

�

מנחםֿאב כ"ג קודש שבת יום

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



קי a`Îmgpn b"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

`)וגֹו'" ,b `xwie)וזאת" הּמעׂשה: להׁשלמת עֹוד ואמר . ְְְְְֲֶַַַַַָָֹ
יקריבּנּו" עלּֿתֹודה אם וגֹו' הּׁשלמים זבח f,ּתֹורת my) ְְְִִִֶֶַַַַַָָ

(aiÎ`iהּמע ארּבעת העֹולה. מעׂשה ּכלֹומר: ― האּלה ׂשים ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָ
הּקרּבנֹות, ּכלֿמעׂשי הם ― והּׁשלמים והאׁשם ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָוהחּטאת
אּלא אינֹו הּצּבּור אֹו הּיחיד ׁשּמקריב ּבהמה ׁשּכלֿקרּבן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלפי
ׁשהּוא מןֿהאׁשם חּוץ האּלה, הּסּוגים מארּבעת ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאחד
ּומּסכת ּפעמים. ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו יחיד, קרּבן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלעֹולם
מן אליהן והּנסּפח אּלּו מצות ארּבע ּדיני ּגם ּכֹוללת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹזבחים

לעׂשֹותם ׁשחֹובה ּדברים להן, zakrn)הּדֹומה oziiyre), ְֲִֶֶֶַַָָָָ
עליהם ׁשחּיבים ozeyrl)ּודברים xeq`y)ׁשאם ּודברים , ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ

ּפסל oaxwd)עׂשה z`).ּכתּקנֹו והּנעׂשה , ְְְֲִַַַָָָָ

― הקמ"ז ּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָֻ
"לאֿתּוכל אמרֹו: והּוא ּדמים, זריקת קדם קּלים ְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹקדׁשים

"ונדבתי וגֹו' ּבׁשערי fi)לאכל ,ai mixac):אמר ּכאּלּו , ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָֹֹ
ּבּקּבלה ּובא .נדבתי לאכל ּתּוכל my)לא d`x zyxt ixtq): ְֱִֶֶַַַָָָֹֹֹ

זריקת לפני ּוׁשלמים ּתֹודה לאֹוכל אּלא הּכתּוב ּבא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹלא
לֹוקה. זה וגם ּבלאֿתעׂשה, עֹובר ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶֶֶַַָֹּדמים

― הס"ז הּמנחההּמצוה מעׂשה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
"ונפׁש אמרֹו: והּוא מהן, וסּוג ּבכלֿסּוג הּנזּכר ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבאפן
עלֿהּמחבת ואםֿמנחה וגֹו'; לה' מנחה קרּבן ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָּכיֿתקריב

מרחׁשת" ואםֿמנחת וגֹו'; קרּבנ(f ,d .` ,a my)ואמר . ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָ

וגֹו'" הּמנחה ּתֹורת "וזאת הּמעׂשה: f)להׁשלמת ,e `xwie). ְְְְְֲִֶַַַַַַָָֹ
ּבּמּסכּתא מבארים הרּבים חלקיה על זֹו מצוה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹודיני

מנחֹות. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ ְְְְֶֶֶֶַַַָָֻהמיחדת

― הק"ב זיתהּמצוה ׁשמן מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ׁשמן" עליה "לאֿיׂשים יתעּלה: אמרֹו והּוא חֹוטא, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבמנחת

(`i ,d my).לֹוקה ― ׁשמן עליה ׁשּנֹותן ּומי .ִֵֶֶֶֶֶָָ

― הק"ג מנחתהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֻ
עליה "ולאֿיּתן יתעּלה: אמרֹו והּוא לבֹונה, עם ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹחֹוטא

ּולׁשֹון(my)לבנה" לֹוקה. ― לבֹונה עליה ׁשּנֹותן ּומי ; ְְְִֵֶֶֶָָָָֹ
hp)הּמׁשנה zegpn)ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן על "וחּיב : ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָ

ספק. ּבלי לאוין ׁשני ׁשהם לפי עצמּה", ּבפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּלבֹונה
ּבפרק חֹוטא, מנחת ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּוכבר

מּמנחֹות .(my)ה' ְִָ

― הקל"ח ׁשהזהרנּוהּמצוה mipdkd)האזהרה mb) ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
ּכהן מנחת 'zgpnמּלאכֹול ixiiy mipdkd milke`y s`) ְֱִִֵֶַֹ

('l`xyiּתהיה ּכליל ּכהן "וכלֿמנחת יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹ
תאכל" fh)לא ,e my)ׁשּגם ּגדֹול ּכהן ּבחבּתי הּלאו ונכּפל . ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
מנחה, zagn'a')היא ziyrpy itl jk z`xwpe)על והעֹובר . ְְִִֵַָָ

ספרא ּולׁשֹון לֹוקה. ― my)זה ,ev zyxt)ּתהיה "ּכליל : ְְְִִִֶֶֶָָ
לאֿתעׂשה לּתן ּתהיה", ּב"כליל ׁשהּוא ּכל ― תאכל" ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹלא

אכילתֹו. ֲִַָעל

�

מנחםֿאב כ"ג קודש שבת יום

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc - zekxa(iyily meil)

.LàøaL ïéléôz elàoilitzd z` miiebd mi`ex xy`k ,xnelk ¥§¦¦¤¨Ÿ
ly mwfeg md oilitzdy ,o`kne ,mdn mi`xi l`xyi ly my`xa

.l`xyi
:`ed jexa yecwd ly eilitza miaezk miweqt dfi` zxxan `xnbd
éøîc ïéléôz éðä ,ïéáà øa àéiç áøì ÷çöé øa ïîçð áø déì øîà̈©¥©©§¨©¦§¨§©¦¨©£¦¨¥§¦¦§¨¥

àîìò,mlerd oec` ly oilitzd el` -eäa áéúk äîeli` - ©§¨¨§¦§
zeiyxt z` miazek ep` eply oilitza ixd ,mda miaezk miweqt

'l`xyi rny'(e mixac)'reny m` dide' ,(`i my)'xeka lk il ycw' ,
(bi zeny)'j`iai ik dide' ,(my)jexa yecwd ly eny cegi mda yiy ,

aezk dn `ed jexa yecwd ly eilitza la` ,eizeevn oexkfe `ed
.mda

déì øîàyecwd ly oilitza ,wgvi xa ongp axl oia` xa `iig ax ¨©¥
df `xwn aezk `ed jexa(`k fi '` minid ixac)éBb ìàøNé Enòk éîe'¦§©§¦§¨¥

.'õøàa ãçà¤¨¨¨¤
,oia` xa `iig axl l`ye wgvi xa ongp ax ayàLãe÷ çazLî éîe¦¦§©©§¨

éøaìàøNéc eäééçáLa àeä C`ed jexa yecwd gazyn ike - §¦¦§¨©§§¦§¨¥
.l`xyi ly mgaya

,oia` xa `iig ax el aiydïéà,ok ok` -áéúëc(gi-fi ek mixac)úà' ¦¦§¦¤
íBiä zøîàä 'ä,'ebe.'íBiä Eøéîàä 'äå (áéúëe)`ed 'zxn`d' ¤¡©§¨©§¦©¤¡¦§©

yecwd z` mnexne gayn l`xyi mry ,epiidc ,gaye zeaiyg oeyl
jky .l`xyi z` gayn `ed jexa yecwde ,`ed jexaíäì øîà̈©¨¤

,íìBòa úçà äáéèç éðeúéNò ízà ,ìàøNéì àeä Ceøa LBãwä©¨¨§¦§¨¥©¤£¦¦£¦¨©©¨¨
,cgeine cg` gaya ize` mzgaiy mz` ,xnelkås`äNòà éðà §£¦¤¡¤

íìBòa úçà äáéèç íëúà,cgein gaya mkz` gay` -ízà ¤§¤£¦¨©©¨¨©¤
øîàpL ,íìBòa úçà äáéèç éðeúéNò(c e my)'ä ìàøNé òîL' £¦¦£¦¨©©¨¨¤¤¡©§©¦§¨¥

øîàpL ,íìBòa úçà äáéèç íëúà äNòà éðàå ,'ãçà 'ä eðéäìà¡Ÿ¥¤¨©£¦¤¡¤¤§¤£¦¨©©¨¨¤¤¡©
(`k fi '` minid ixac).'õøàa ãçà éBb ìàøNé Enòk éîe'¦§©§¦§¨¥¤¨¨¨¤

àúéa ãça çðéz ,éLà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîà- ¨©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦¦©§©¥¨
,mlerd `xea ly oilitzd on cg` ziaa aezk dn x`azpla`

éàî éza øàLayi miza drax` ixdy ,mizad x`ya aezk dn - ¦§¨¨¥©
.y`x ly oilitzl

déì øîàx`ya miaezk el` miweqt ,`axc dixa `g` axl iy` ax ¨©¥
cg`d .zeiyxtd(f c mixac),ìBãb éBâ éî ék'miaxw midl` Fl xW` ¦¦¨£¤¡Ÿ¦§Ÿ¦

ipyd .'eil` Ep`xw lkA Epidl` 'dM ,eil`(g c my),ìBãb éBb éîe'xW` ¥¨©¡Ÿ¥§¨¨§¥¥¨¦¨£¤
mkiptl ozp ikp` xW` z`Gd dxFYd lkM ,mwiCv mihRWnE miTg Flª¦¦§¨¦©¦¦§Ÿ©¨©Ÿ£¤¨Ÿ¦Ÿ¥¦§¥¤

iyilyd .'mFId(hk bl my),éøLà',ìàøNé Eobn ,'dA rWFp mr LFnk in ©©§¤¦§¨¥¦¨©©©¨¥
.'Kxcz FnizFnA lr dY`e Kl Liai` EWgMie ,Lze`B axg xW`e Lxfr¤§¤©£¤¤¤©£¨¤§¦¨£Ÿ§¤¨§©¨©¨¥¦§Ÿ

iriaxd(cl c my),íéäìà äqðä Bà',iFB axTn iFb Fl zgwl `Fal £¦¨¡Ÿ¦¨¨©©¦¤¤
diEhp rFxfaE dwfg ciaE ,dnglnaE miztFnaE zz`A zQnA§©Ÿ§ŸŸ§§¦§¦§¨¨§¨£¨¨¦§©§¨
.'Lipirl mixvnA mkidl` 'd mkl dUr xW` lkM ,milcB mi`xFnaE§¨¦§Ÿ¦§Ÿ£¤¨¨¨¤¡Ÿ¥¤§¦§©¦§¥¤

iyingd(hi ek my),ïBéìò Ezúìe'dNdzl ,dUr xW` miFBd lM lr §¦§¤§©¨©¦£¤¨¨¦§¦¨
.'xAC xW`M Lidl` 'dl Wcw mr Lzidle ,zx`tzlE mWlE§¥§¦§¨¤§¦§Ÿ§©¨Ÿ©¡Ÿ¤©£¤¦¥

:`xnbd dywnéëä éàoilitza miaezk el` miweqt lky ,jk m` - ¦¨¦
,`ed jexa yecwd lyéza éáeè eäì éLéôð,icn xzei miza el yi - §¦¥§¥¨¥

'l`xyi jnrk ine' weqtd mr cgie ,miweqt dyng o`k epnp ixdy
.miza drax`n xzei oi` y`x ly oilitzae ,dyy yi

:`xnbd zvxznàlàjexa yecwd ly oilitzd izaa zeiyxtd xcq ¤¨
miweqtd ,md jk `edéããäì ïééîãc 'ìBãb éBb éîe' 'ìBãb éBâ éî ék'¦¦¨¦¨§©§¨©£¨¥

md migpen ,dfl df md minecy -àúéa ãçaoke ,cg` ziaa - §©¥¨
miweqtdéøLà''ìàøNé Enòk éîe' 'ìàøNé Emd s` migpenãça ©§¤¦§¨¥¦§©§¦§¨¥§©
àúéaweqtde ,cg` ziaa -'íéäìà äqðä Bà'gpenàúéa ãça- ¥¨£¦¨¡Ÿ¦§©¥¨

weqtd oke ,cg` ziaa'ïBéìò Ezúìe'`ed s` gpenàúéa ãça- §¦§¤§§©¥¨
.cg` ziaa

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

המשך ביאור למס' ברכות ליום שלישי עמ' א



aקב wxt `Îmikln - mi`iap

`ÎmiklnaenÎbl

áâìíìBò-ãò íBìL äéäé Bàñëìe Búéáìe Bòøæìe ãåãìe íìòì Bòøæ Làøáe áàBé Làøa íäéîã eáLå§¨³§¥¤Æ§´Ÿ½̈§¬Ÿ©§−§Ÿ¨®§¨¦¿Â§©§§¥¸§¦§¹¦§¤¬¨²©−̈
:ýåýé íòîãì:øaãna Búéáa øáwiå eäúîéå Ba-òbôiå òãéBäé-ïa eäéða ìòiåäìeäéða-úà Cìnä ïziå ¥¦¬§Ÿ̈«©©À©§¨Æ̈Æ¤§´¨½̈©¦§©−©§¦¥®©¦¨¥¬§¥−©¦§¨«©¦¥̧©¤¹¤¤§¨¨¯

:øúéáà úçz Cìnä ïúð ïäkä ÷Bãö-úàå àávä-ìò åézçz òãéBäé-ïáåìì àø÷iå Cìnä çìLiåéòîL ¤§¨¨²©§−̈©©¨¨®§¤¨³©Ÿ¥Æ¨©´©¤½¤©−©¤§¨¨«©¦§©³©¤Æ¤Æ©¦§¨´§¦§¦½
:äðàå äðà íMî àöú-àìå íL záLéå íìLeøéa úéá Eì-äða Bì øîàiåæìzøáòå Eúàö íBéa | äéäå ©´Ÿ¤À§¥§¬©Æ¦Æ¦´¨©¦ ½§¨©§−̈¨®§«Ÿ¥¥¬¦−̈¨¬¤¨¨«¨§¨¨´§´¥§À§¨«©§¨Æ

:ELàøá äéäé Eîc úeîz úBî ék òãz òãé ïBøã÷ ìçð-úàçìøLàk øácä áBè Cìnì éòîL øîàiå ¤©´©¦§½¨¬Ÿ©¥©−¦´´¨®¨§−¦§¤¬§Ÿ¤«©¸Ÿ¤¦§¦³©¤Æ¤Æ´©¨½̈©£¤³
:íéaø íéîé íìLeøéa éòîL áLiå Ecáò äNòé ïk Cìnä éðãà øacèììL õwî éäéåeçøáiå íéðL L ¦¤Æ£Ÿ¦´©¤½¤¥−©£¤´©§¤®©¥¯¤¦§¦²¦¨©−¦¨¦¬©¦«©§¦À¦¥Æ¨´Ÿ¨¦½©¦§§³

ì íéãáò-éðLì eãébiå úb Cìî äëòî-ïa Léëà-ìà éòîLéãáò äpä øîàì éòîL:úâa EîéòîL í÷iå §¥«£¨¦Æ§¦§¦½¤¨¦¬¤©£−̈¤´¤©®©©¦³§¦§¦Æ¥½Ÿ¦¥¬£¨¤−§©«©¨´̈¦§¦À
:úbî åéãáò-úà àáiå éòîL Cìiå åéãáò-úà Lwáì Léëà-ìà äúb Cìiå Bøîç-úà Láçiåàîãbiå ©©£ŸÆ¤£Ÿ½©¥³¤©Æ¨Æ¤¨¦½§©¥−¤£¨¨®©¥¤́¦§¦½©¨¥¬¤£¨−̈¦©«©ª©−

ì:áLiå úb íìLeøéî éòîL Cìä-ék äîìLáîì àø÷iå Cìnä çìLiåàBìä åéìà øîàiå éòîL ¦§Ÿ®Ÿ¦¨©̧¦§¦¯¦¨©²¦©−©¨«Ÿ©¦§©̧©¤¹¤©¦§¨´§¦§¦À©¸Ÿ¤¥¹̈£¯
ézòaLäøîàzå úeîz úBî ék òãz òãé äðàå äðà zëìäå Eúàö íBéa øîàì Ea ãòàå ýåýéa E ¦§©§¦´©«Ÿ̈À¨¨¦³§Æ¥½Ÿ§´¥§À§¨«©§¨Æ¨´¤¨½̈¨¨¬Ÿ©¥©−¦´´¨®©¯Ÿ¤

:ézòîL øácä áBè éìàâîéìò éúéeö-øLà äåönä-úàå ýåýé úòáL úà zøîL àì òecîe:E ¥©²¬©¨−̈¨¨«§¦©Æ©´Ÿ¨©½§¨¥−§ª©´§Ÿ̈®§¤©¦§−̈£¤¦¦¬¦¨¤«
ãîáéLäå éáà ãåãì úéNò øLà Eááì òãé øLà äòøä-ìk úà zòãé äzà éòîL-ìà Cìnä øîàiå©¸Ÿ¤©¤¹¤¤¦§¦À©¨³¨©Æ§¨Æ¥´¨¨¨À̈£¤³¨©Æ§¨´§½£¤¬¨¦−¨§¨¦´¨¦®§¥¦¯

:ELàøa Eúòø-úà ýåýéäî:íìBò-ãò ýåýé éðôì ïBëð äéäé ãåã àqëå Ceøa äîìL Cìnäååîåöéå §Ÿ̈²¤¨¨§−§Ÿ¤«§©¤¬¤§Ÿ−Ÿ¨®§¦¥´¨¦À¦§¤¬¨²¦§¥¬§Ÿ̈−©¨«©§©´
:äîìL-ãéa äðBëð äëìînäå úîiå Ba-òbôiå àöiå òãéBäé-ïa eäéða-úà Cìnä©¤À¤¤§¨Æ̈Æ¤§´¨½̈©¥¥¾©¦§©−©¨®Ÿ§©©§¨¨¬¨−¨§©§Ÿ«Ÿ

i"yx

(„Ï).¯·„Ó· Â˙È··,כמדבר הפקר ביתו שהיה

Ì˘Ó.(ÂÏ)לעניים: ‡ˆ˙ ‡ÏÂ,לו מצוי שיהא כדי

מות: חטא לו ·Í.(Ó·)ולמצוא „Ú‡Â:התראה לשון

(‚Ó).'‰ ˙ÚÂ·˘ בה':‡˙ השבעתיך אשר

(ÂÓ).'Â‚Â ‰�ÂÎ� ‰ÎÏÓÓ‰Âכל על נענש לא כלומר,

אלה:

cec zcevn
(‚Ï).Ì‰ÈÓ„ Â·˘Âמקום מכל יואב, שימות עם לומר: רצה

בראש גם המיתה, אחר גמול לקבל בראשו, ישוב הדם עונש
ולא המרידה, בעבור גם היא המיתה כי עולם, עד יחול זרעו

ששפך: הדם על שלם עונש עדיין בזה לומר:Â˙È·ÏÂ.קבל ורצה ביאור, לתוספת לכסאו ואמר מלכותו, לבית לומר: רצה
המלוכה: בדבר בין הגוף בדבר בין שלום, ˘ÌÂÏ.שיהיה ‰È‰È:הרע ובערתי הומת אם עוד, לעשות מה ·Ó„·¯.(Ï„)כי Â˙È··

אמרו ז''ל ורבותינו מקנהו. רועים שהיו במקום במדבר, לו שהיה א)בהבית מט שהוא(סנהדרין כמדבר לעניים, הפקר ביתו שהיה :

לכל: ‡·È˙¯.(Ï‰)הפקר ˙Á˙:גדולה בכהונה תחתיו מעתה בבחורים:·ÌÈÏ˘Â¯È.(ÂÏ)לשמש ביתו היה מאז ˘Ì.כי ˙·˘ÈÂ
עילה: לו למצוא לו, מצוי להיות כוונתו ˜„¯ÔÂ.(ÊÏ)והיתה ÏÁ� העיר:‡˙ מן יוצאים בו ודרך לירושלים, סמוך „ÍÓ.שהיה
להזהר: לך היה כי ראשך, על יהיה מיתתך ‰„·¯.(ÁÏ)עון ·ÂË,בזה אני וחפץ עצמו, מצד הוא הגון הזה הדבר לומר: רצה

המלך: בדבר נזהר אהיה בוודאי כן לגת:ÍÏÈÂ.(Ó)אם החמור על שילך עבדיו:Ï·˜˘.בכדי לו להחזיר מאכיש, לשאול
(·Ó).ÍÈ˙Ú·˘‰:הוזכר לא כי ועם הזה, הדבר על השביעו שלמה ועלÚ‡Â„.כי בדבר, נזהר להיות בך התריתי לומר: רצה

ואעד: לשון אמר בעדים, להתרות המתרה שדרך אותה,Ó‡˙Â¯.שם ושמעתי בה, אנוס ואינני בעיני, הגון הדבר שגם אז, אמרת
בשבועה: הדבר מקבל אני לומר: שמרת:ÚÂ„ÓÂ.(Ó‚)רוצה לא מדוע בשבועה, עליך קבלת מרצון אמנם ‡˙‰(Ó„)ואם

.˙Ú„È,שקלל הקללות בשפתיו להוציא רצה שלא ולפי ידעת, אתה אשר הדבר והוא הזה, הסכלות לך גרם מה אגיד כאומר
הסכלות: זה לידך בא הזה, העון עונש ובעבור לאבי, עשית אשר לבבך ידע אשר ‰'.אמר ·È˘‰Âהשיב לא אבי שדוד עם

תומת: למען עשו הסכלת כי השיב, ה' הנה בראשך, רעתך ·¯ÍÂ.(Ó‰)גמול ‰ÓÏ˘ ÍÏÓ‰Âבראותם יברכוהו, הכל לומר: רצה
ה': שבועת בחללו ומלמדו, לאוהבו פנים נשא �ÔÂÎ.שלא ‰È‰È „Â„ ‡ÒÎÂ:הומת בעבורו לא כי דוד, שבועת נתקיים כי על

(ÂÓ).‰�ÂÎ� ‰ÎÏÓÓ‰Âפה פוצה מבלי בידו, נכונה הממלכה היתה זאת כל עם כאלה, ונכבדים שרים הרג כי עם לומר: רוצה
במשפט: מעשיו כל אשר ראו כי ומצפצף,

oeiv zcevn
(ÂÏ).‰�‡Â ולכאן:‡�‰ תקוןÂ·ÁÈÂ˘.(Ó)לכאן ענין

כמו כג)האוכף, יז החמור:(שם את מתוקן:�ÔÂÎ.(Ó‰)ויחבוש

hpÎgp wxt mildz - miaezk

mildzgpaiÎihpaiÎ`

.çðé:epøòNé ïBøç-Bîk éç-Bîk ãèà íëéúøéq eðéáé | íøèaàéõçøé åéîòt í÷ð äæç-ék ÷écö çîNé §¤³¤¨¦´¦«Ÿ¥¤´¨¨®§©¬§¹̈À¦§¨¤«¦§©´−©¦¦«¨¨´¨®̈§¨¨¬¦¹§©À
:òLøä íãaáé:õøàa íéèôL íéäìà-Lé Cà ÷écvì éøt-Cà íãà øîàéå §©´¨«¨¨«§Ÿ©´−¨¨©§¦´©©¦®©¬¤¡¹Ÿ¦À«Ÿ§¦¬¨¨«¤

.èðà:Búéîäì úéaä-úà eøîLiå ìeàL çìLa ízëî ãåãì úçLz-ìà çvðîìá| éáéàî éðìévä ©«§©¥´©©©§¥»§¨¦¶¦Å§¨¬¦§¬Ÿ©¨®©¦§§¬¤©¹©À¦©«£¦«©¦¥−¦¥«Ÿ§©¬
:éðábNz éîîB÷únî éäìàâ:éðòéLBä íéîã éLðàîe ïåà éìòtî éðìéväãeøeâé éLôðì eáøà äpä ék ¡Ÿ¨®¦¦§«§©¬§©§¥«¦−©¦¥¦¦´Ÿ£¥¨®¤¥«©§¥¬¹̈¦À«¦¥«¦¦³¦¥¶¨«§¿§©§¦À¨´

:ýåýé éúàhç-àìå éòLô-àì íéfò éìòä:äàøe éúàø÷ì äøeò eððBkéå ïeöøé ïåò-éìaåäzàå ¨©´©¦®Ÿ¦§¦−§Ÿ©¨¦´§Ÿ̈«§¦−¨Ÿ§ª´§¦¨®−¨¦§¨¦´§¥§©¨³
:äìñ ïåà éãâa-ìk ïçz-ìà íéBbä-ìk ã÷ôì äöé÷ä ìàøNé éäìà úBàáö | íéäìà-ýåýéæáøòì eáeLé §Ÿ̈¡Ÿ¦¬§¨¿¡Ÿ »¥³¦§¨¥À¨¦À¨¦§¬Ÿ¨©¦®©¨¸Ÿ¨−Ÿ§¥¨´¤¤«¨¨´−¨¤¤

:øéò eááBñéå áìkë eîäéç:òîL éî-ék íäéúBúôNa úBáøç íäéôa ïeòéaé | äpäèýåýé äzàå ¤«¡¬©¹À̈¤¦¬§¦«¦¥³©¦»³§¦¤À−£¨§¦§«¥¤®¦¦¬Ÿ¥«©§©¨´−§Ÿ̈
:íéBb-ìëì âòìz Bîì-÷çNzééìà Bfò:éabNî íéäìà-ék äøîLà Eàééäìàáéúë)åãñç(éðîc÷é écñç ¦§©¨®¦¹§©À§¨¦«−ª¥¤´¤§®Ÿ̈¦«¡¹Ÿ¦À¦§©¦«¡Ÿ¥´©§¦´§©§¥®¦
:éøøLá éðàøé íéäìàáé:éðãà eðpâî BîãéøBäå Eìéçá Bîòéðä énò eçkLé-ït | íâøäz-ìà ¡¹Ÿ¦À©§¥¬¦§«Ÿ§¨«©©«©§¥³¤¦§§Ä©¦À£¦¥´−§¥«§§«¦¥®¨«¦¥´£Ÿ¨«

i"yx

(È).„Ë‡ ÌÎÈ˙Â¯ÈÒ Â�È·È Ì¯Ë·ידעו בטרם אשר

עד כלומר קשים אטדים להיות שלכם רכים קוצים

הרשעים: בני יגדלו ÔÂ¯Á.שלא ÂÓÎ ÈÁ ÂÓÎכלומר

לשון חי הקב"ה, יסערם ובחרון ובחוזק בגבורה

È„ˆÏ˜.(È·)גבורה: È¯Ù Í‡ Ì„‡ ¯Ó‡ÈÂיאמרו ואז

הצדיקים במעשה שכר ותשלום פירות יש ודאי הבריות

נקמתם: הקב"ה ‡ÌÈ‰Ï.שנקם ˘Èרשעים שופט דיין

˙˘Á˙.(‡)בארץ: Ï‡שם על המזמור שם קרא כך

על רחמים מבקש נשחת ולהיות למות קרוב שהיה

‰·È˙.הדבר: ˙‡ Â¯Ó˘ÈÂחולה מיכל להם כשאמרה

י"ט)הוא בלילה:(ש"א ÈÏÚ.(„)והבריחו Â¯Â‚Èלנוס

לשמרני: ÔÂÚ.(‰)בביתי ÈÏ·:להם חטאתי לא

.Â��ÂÎÈÂ:להרוג ÏÎ(Â)מזומנים „˜ÙÏ ‰ˆÈ˜‰
.ÌÈÂ‚‰ועליהם הגוים כמשפטי שפוט הרשעים ואת

תחון: ·Ì‰ÈÙ.(Ê)אל ÔÂÚÈ·È ‰�‰ ,'Â‚Â ·¯ÚÏ Â·Â˘È
לערב ישובו זה, על זה נופל הללו מקראות שני פתרון

רעתם על ישובו לערב אף אלא ביום שעשו מה דים לא

הנה ביום עשו ומה העיר מן ואצא אברח שלא לשמור

שאול: אל עלי לרגל בפיהם יביעו היום כל

(Á).Ì‰È˙Â˙Ù˘· ˙Â·¯Á:שומע מי בלבם ואומרים

(Ë).'‰ ‰˙‡Â:הללו לרשעי' גם תשחק תלעג אשר

(È).‰¯Ó˘‡ ÍÈÏ‡ ÂÊÂÚהחזק אויבי של ותקפו עזו

הימנו: לעזרני ואצפה אשמורה אליך עלי,

(‡È).È�Ó„˜Èיד בי שתשלוט קודם עזרתי לי יקדים

·˘È¯¯Â.שונאי: È�‡¯È:לראות תאב שאני מה

(·È).Ì‚¯‰˙ Ï‡:הנכרת נקמה זו ÂÁÎ˘Èשאין ÔÙ
.ÈÓÚמנכסיהם הניעמו אלא משתכחים המתים כל כי

ימים: לאורך שתזכר נקמה והיא עניים שיהיו

cec zcevn
(È).Ì¯Ë·כמצב מתקשים להיות הקוצים ענפי יבינו לא עד

כאביהם: להרשיע הרשעים בני יבינו לא עד ר"ל הקוץ אילן
.ÈÁ ÂÓÎבחרון הנעקר וכמו בריא אדם ע"י הנעקר דבר כמו

לבל סערה ברוח ה' יעקרם כן מאומה ישאר לא אז כי אף
שארית: ÊÁ‰.(È‡)ישאר ÈÎ:'ה נקמת יראה ÂÈÓÚÙכאשר

.ıÁ¯È:בארץ הנשפך הרשע בדם רגליו ירחץ הלוכו בדרך
(·È).Ì„‡ ¯Ó‡ÈÂאשר הוא הדבר סוף אך אדם כל יאמר אז

את לשפוט שופטים אלהים ויש לצדיק גמול ותשלום פרי יש
לקבל הדבר סוף אך בראשיתו לו ייטב ואם כרשעתו הרשע

א':Â¯Ó˘ÈÂ.(‡)גמול: בשמואל כמ"ש בבוקר להמיתו בלילה יברח שלא דוד בית את מהאנשיםÈÓÓÂ˜˙ÓÓ.(·)לשמור
תחזקני: עלי ה':Â¯Â‚È.(„)הקמים אתה ידעת כאשר להם חטאתי לא ואני לתפשני חזקים אדם בני עלי ·ÈÏ(‰)יתאספו

.ÔÂÚ:בעניי וראה לקראתי עורה לכן ללכדני עצמם ומכינים רצים והמה להם העויתי מעורר‰˜Èˆ‰.(Â)לא שאתה כמו ר"ל
און: העושים מישראל הבוגדים לאלו לעולם חנינה תתן אל כן גילולים העובדי את לפקוד ÚÏ¯·.(Ê)עצמך Â·Â˘Èביום ר"ל

הסובב הזה ככלב החפוש בעת בקול ויהמו אחרי לחפש בעיר סבבו נמלטתי וכאשר לשמרני לביתי שבים ולערב עלי ילשינו
והומה: יראוÂ·¯Á˙.(Á)ומחפש ולא שומע מי יאמרו כי להמיתני שאול ביד חרבות יתנו כאלו בפיהם שמדברים הלה"ר

ÂÓÏ.(Ë)מאלהים: ˜Á˘˙:בך מאמינים שאינם גוים לכל לועג שאתה כמו דבריהם על שוחק חזקוÂÊÂÚ.(È)אתה רוב מפני
אבל משגבי אתה כי תשועתך על אמתין שאול נגדו:של לעמוד כח אין È„ÒÁ.(È‡)בידי È‰Ï‡מעולם חסד לי העושה ה'

ילכדני: טרם החסד לי לרעה:È�‡¯È.יקדים בי בהמסתכלים יראני לראות חפץ שלבי ÂÁÎ˘È.(È·)מה ÔÙמן נשכח המת כי
מוסר: מהם ליקח בהם יזכרו ולא ·ÍÏÈÁ.הלב ÂÓÚÈ�‰'ה אתה מנכסיהם והורידם למקום ממקום הניעם הרב בכוחך אלא

מוסר: מהם ויקחו יזכרו אז כי מגננו

oeiv zcevn
(È).ÌÎÈ˙Â¯ÈÒסבוכים סירים עד כמו הקוצים א')ענפי :(נחום

.„Ë‡העצים אל האטד ויאמר וכן הקוץ אילן מצבת הוא
ט) חיותםÈÁ.:(שופטים עד כמו בריאות ה')ענין Â�¯Ú˘È.:(יהושע

בשי"ן: שהוא ועם סערה רגליוÂÈÓÚÙ.ראה:ÊÁ‰.(È‡)מל'
בהם: צועד אומרÔÂÚÈ·È.(Á)אשר יביע כמו י"ט)ידברו :(לעיל

(È).‰¯Ó˘‡הדבר את שמר ואביו כמו המתנה ל"ז)ענין :(ברא'

(‡È).È¯¯Â˘·:והבטה ראיה ונד:‰�ÂÓÚÈ.(È·)ענין נע מל'
.ÍÏÈÁ·:בכוחך.Â��‚Óבמגנו:מבטח כגבור לנו
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i"yx

(È).„Ë‡ ÌÎÈ˙Â¯ÈÒ Â�È·È Ì¯Ë·ידעו בטרם אשר

עד כלומר קשים אטדים להיות שלכם רכים קוצים

הרשעים: בני יגדלו ÔÂ¯Á.שלא ÂÓÎ ÈÁ ÂÓÎכלומר

לשון חי הקב"ה, יסערם ובחרון ובחוזק בגבורה

È„ˆÏ˜.(È·)גבורה: È¯Ù Í‡ Ì„‡ ¯Ó‡ÈÂיאמרו ואז

הצדיקים במעשה שכר ותשלום פירות יש ודאי הבריות

נקמתם: הקב"ה ‡ÌÈ‰Ï.שנקם ˘Èרשעים שופט דיין

˙˘Á˙.(‡)בארץ: Ï‡שם על המזמור שם קרא כך

על רחמים מבקש נשחת ולהיות למות קרוב שהיה

‰·È˙.הדבר: ˙‡ Â¯Ó˘ÈÂחולה מיכל להם כשאמרה

י"ט)הוא בלילה:(ש"א ÈÏÚ.(„)והבריחו Â¯Â‚Èלנוס

לשמרני: ÔÂÚ.(‰)בביתי ÈÏ·:להם חטאתי לא

.Â��ÂÎÈÂ:להרוג ÏÎ(Â)מזומנים „˜ÙÏ ‰ˆÈ˜‰
.ÌÈÂ‚‰ועליהם הגוים כמשפטי שפוט הרשעים ואת

תחון: ·Ì‰ÈÙ.(Ê)אל ÔÂÚÈ·È ‰�‰ ,'Â‚Â ·¯ÚÏ Â·Â˘È
לערב ישובו זה, על זה נופל הללו מקראות שני פתרון

רעתם על ישובו לערב אף אלא ביום שעשו מה דים לא

הנה ביום עשו ומה העיר מן ואצא אברח שלא לשמור

שאול: אל עלי לרגל בפיהם יביעו היום כל

(Á).Ì‰È˙Â˙Ù˘· ˙Â·¯Á:שומע מי בלבם ואומרים

(Ë).'‰ ‰˙‡Â:הללו לרשעי' גם תשחק תלעג אשר

(È).‰¯Ó˘‡ ÍÈÏ‡ ÂÊÂÚהחזק אויבי של ותקפו עזו

הימנו: לעזרני ואצפה אשמורה אליך עלי,

(‡È).È�Ó„˜Èיד בי שתשלוט קודם עזרתי לי יקדים

·˘È¯¯Â.שונאי: È�‡¯È:לראות תאב שאני מה

(·È).Ì‚¯‰˙ Ï‡:הנכרת נקמה זו ÂÁÎ˘Èשאין ÔÙ
.ÈÓÚמנכסיהם הניעמו אלא משתכחים המתים כל כי

ימים: לאורך שתזכר נקמה והיא עניים שיהיו

cec zcevn
(È).Ì¯Ë·כמצב מתקשים להיות הקוצים ענפי יבינו לא עד

כאביהם: להרשיע הרשעים בני יבינו לא עד ר"ל הקוץ אילן
.ÈÁ ÂÓÎבחרון הנעקר וכמו בריא אדם ע"י הנעקר דבר כמו

לבל סערה ברוח ה' יעקרם כן מאומה ישאר לא אז כי אף
שארית: ÊÁ‰.(È‡)ישאר ÈÎ:'ה נקמת יראה ÂÈÓÚÙכאשר

.ıÁ¯È:בארץ הנשפך הרשע בדם רגליו ירחץ הלוכו בדרך
(·È).Ì„‡ ¯Ó‡ÈÂאשר הוא הדבר סוף אך אדם כל יאמר אז

את לשפוט שופטים אלהים ויש לצדיק גמול ותשלום פרי יש
לקבל הדבר סוף אך בראשיתו לו ייטב ואם כרשעתו הרשע

א':Â¯Ó˘ÈÂ.(‡)גמול: בשמואל כמ"ש בבוקר להמיתו בלילה יברח שלא דוד בית את מהאנשיםÈÓÓÂ˜˙ÓÓ.(·)לשמור
תחזקני: עלי ה':Â¯Â‚È.(„)הקמים אתה ידעת כאשר להם חטאתי לא ואני לתפשני חזקים אדם בני עלי ·ÈÏ(‰)יתאספו

.ÔÂÚ:בעניי וראה לקראתי עורה לכן ללכדני עצמם ומכינים רצים והמה להם העויתי מעורר‰˜Èˆ‰.(Â)לא שאתה כמו ר"ל
און: העושים מישראל הבוגדים לאלו לעולם חנינה תתן אל כן גילולים העובדי את לפקוד ÚÏ¯·.(Ê)עצמך Â·Â˘Èביום ר"ל

הסובב הזה ככלב החפוש בעת בקול ויהמו אחרי לחפש בעיר סבבו נמלטתי וכאשר לשמרני לביתי שבים ולערב עלי ילשינו
והומה: יראוÂ·¯Á˙.(Á)ומחפש ולא שומע מי יאמרו כי להמיתני שאול ביד חרבות יתנו כאלו בפיהם שמדברים הלה"ר

ÂÓÏ.(Ë)מאלהים: ˜Á˘˙:בך מאמינים שאינם גוים לכל לועג שאתה כמו דבריהם על שוחק חזקוÂÊÂÚ.(È)אתה רוב מפני
אבל משגבי אתה כי תשועתך על אמתין שאול נגדו:של לעמוד כח אין È„ÒÁ.(È‡)בידי È‰Ï‡מעולם חסד לי העושה ה'

ילכדני: טרם החסד לי לרעה:È�‡¯È.יקדים בי בהמסתכלים יראני לראות חפץ שלבי ÂÁÎ˘È.(È·)מה ÔÙמן נשכח המת כי
מוסר: מהם ליקח בהם יזכרו ולא ·ÍÏÈÁ.הלב ÂÓÚÈ�‰'ה אתה מנכסיהם והורידם למקום ממקום הניעם הרב בכוחך אלא

מוסר: מהם ויקחו יזכרו אז כי מגננו

oeiv zcevn
(È).ÌÎÈ˙Â¯ÈÒסבוכים סירים עד כמו הקוצים א')ענפי :(נחום

.„Ë‡העצים אל האטד ויאמר וכן הקוץ אילן מצבת הוא
ט) חיותםÈÁ.:(שופטים עד כמו בריאות ה')ענין Â�¯Ú˘È.:(יהושע

בשי"ן: שהוא ועם סערה רגליוÂÈÓÚÙ.ראה:ÊÁ‰.(È‡)מל'
בהם: צועד אומרÔÂÚÈ·È.(Á)אשר יביע כמו י"ט)ידברו :(לעיל

(È).‰¯Ó˘‡הדבר את שמר ואביו כמו המתנה ל"ז)ענין :(ברא'

(‡È).È¯¯Â˘·:והבטה ראיה ונד:‰�ÂÓÚÈ.(È·)ענין נע מל'
.ÍÏÈÁ·:בכוחך.Â��‚Óבמגנו:מבטח כגבור לנו
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ו ה נ ש מ ר ו א ב

היא: ההלכה הקודמות, במשניות ששנינו אשתו" את "המדיר בדיני  
ללמד  באה משנתנו כתובתה; את מפסידה ואינה גט מבעלה לתבוע האשה שיכולה היינו

כתובתה. את לה נותן ואינו מגרשה שהבעל אשה דין

el‡Â,להלן המפורטים מעשיהן שמחמת הנשים, –‡HL ˙B‡ˆBÈ ¿≈¿∆
‰a˙Îa:כתובתן כסף את להן מלשלם פטור והוא מגרשן, הבעל – ƒ¿À»

Ó ˙c ÏÚ ˙BÚ‰‰L להלן כמבואר משה, תורת על היינו – »∆∆««…∆
יכול  שאינו עד תורה, באיסורי בעלה את שמכשילה כגון במשנתנו,

אשתו, על לסמוך איש שדרך בדברים עליה וכן È„e‰ÈÂ˙לסמוך – ƒƒ
במידת  ישראל בנות שנהגו מה על כלומר יהודית, דת על העוברת

בתורה. כתוב שאינו אף Óהצניעות, ˙c ‡È‰ BÊÈ‡Â‰L איזוהי – ¿≈ƒ«…∆
משה? דת על OÚÓהעוברת BÈ‡L ezÏÈÎ‡Ó את המאכילה – «¬ƒ«∆≈¿À»

מבואר, בגמרא ומעשרות. תרומות ממנו הופרשו שלא מאכל בעלה
הכרי את לי תיקן פלוני לבעלה: שאמרה כגון  

    את ושאל הלך כך ואחר פיה, על ואכל
לו, שיקרה שהיא והתברר c‰פלוני, ezLnLÓe את ומשמשת – ¿«¿«ƒ»

בא  והוא טהורה, שהיא לבעלה, שאמרה כגון נידה, כשהיא מיטתו
נידה שהיתה השכנות מפי כך אחר לו והתברר ¿GÂ‡((((גמרא גמרא גמרא גמרא ););););עליה,

‰lÁ dÏ ‰ˆB˜העיסה מן חלה מפרישה ואינה טו טו טו טו ,,,,– במדבר במדבר במדבר במדבר  ((((עייןעייןעייןעיין »»«»
שאמרה כ כ כ כ ),),),), כגון בגמרא, מבואר בזו ואף בעלה. את ממנה ומאכילה

ושאל  הלך כך ואחר פיה, על ואכל העיסה, את לי תיקן פלוני לבעלה:
לו; ששיקרה ונמצא פלוני Ói˜Ó˙את dÈ‡Â ˙„BÂ זה שבעוון – ¿∆∆¿≈»¿«∆∆

שנאמר כמו מתים, ה ה ה ה ):):):):בנים ה ה ה ה ,,,, ((((קוהלתקוהלתקוהלתקוהלת     
          הם איזה –

ובנותיו בניו אומר: הווי אדם? של ידיו א א א א ).).).).מעשי עבעבעבעב,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

˙È„e‰È ˙c È‰BÊÈ‡Â?יהודית דת על העוברת איזוהי –‰‡ˆBÈ– ¿≈ƒ«¿ƒ¿»
Úetלשוק , dL‡Âוהרי שואלים: בגמרא –  מן עבירה ¿…»»«

בסוטה שנאמר היא, יחיחיחיח):):):):התורה ה ה ה ה ,,,, ((((במדבר במדבר במדבר במדבר     ותנא
בפירוע  יצאו שלא  ישראל לבנות מכאן אזהרה ישמעאל: רבי דבי
ראשה, שער שמכסה באשה אמנם מדברת שמשנתנו ומתרצים, הראש?
ישראל, בנות שנוהגות שכפי אלא משה, דת על עוברת שאינה באופן
על  עוברת ונמצאת לשוק, לצאת כדי מספיק ראשה שער כיסוי אין

יהודית; eMa˜דת ‰ÂBËÂ;בצניעות שלא מלאכתה תוך ונוהגת – ¿»«
Ì„‡ Ïk ÌÚ ˙a„Óe בחורים עם משחקת שהיא מבואר, בגמרא – ¿«∆∆ƒ»»»

ב ב ב ב ).).).). עב עב עב עב ,,,, ממש,((((כתובות כתובות כתובות כתובות  שמשחקת הגמרא כוונת שאין מפרשים, ויש
בטלה דברי עמהם ומדברת מטיילת Ïe‡L((((הריטבהריטבהריטבהריטב""""א א א א ).).).).אלא ‡a‡«»»

ÂÈÙa ÂÈ„ÏBÈ ˙Ïl˜Ó‰ Û‡ :ÓB‡ של אבותיו את מקללת – ≈««¿«∆∆¿»¿»»
בפניו. ‰ÈÏBw˙בעלה Û‡ :ÓB‡ ÔBÙË Èa העוברת בכלל היא – «ƒ«¿≈««»ƒ

בכתובה. שלא יוצאת והיא יהודית, דת ˜ÈÏB˙?על ‡È‰ BÊÈ‡Â¿≈ƒ»ƒ
dÏB˜ ÔÈÚÓBL ‰ÈÎLe d˙Èa CB˙a ˙a„Ó ‡È‰LÎÏ בגמרא – ƒ¿∆ƒ¿«∆∆¿≈»¿≈∆»¿ƒ»

עסקי  על עמה (כשמדבר תשמיש עסקי על קולה שמשמעת מבואר,
– בדבר בוש והוא לשכנים, ומשמעת עמו מריבה היא ).רשרשרשרש""""ייייעונה

ז ה נ ש מ ר ו א ב

כהמשך  בעיקר, היא באה שכאן אלא ה), (ב, קידושין במסכת גם כולה שנויה משנתנו
להשמיענו, באה היא והרי כתובה; בלא היוצאות נשים דיני ללמד הקודמת, למשנה
בכתובה. שלא תצא מומים, בה שיש או נדרים עליה שיש לבעל ונתברר שנישאה שאשה

e‡ˆÓÂ ,ÌÈ„ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰«¿«≈∆»ƒ»«¿»∆≈»∆»¿»ƒ¿ƒ¿¿
ÌÈ„ ‰ÈÏÚ תאכל שלא אמרו? נדרים "באלו מבואר: בגמרא – »∆»¿»ƒ

אלה  שנדרים צבעונים", בבגדי תתקשט ולא יין, תשתה ולא בשר,
עליהם, להקפיד בעל של Lc˜Ó˙דרכו dÈ‡,קידושין קידושיה אין – ≈»¿À∆∆

תנאו. נתקיים לא Ì˙Òשהרי dÒk,כלום התנה ולא סתם נשאה – ¿»»¿»
ÌÈ„ ‰ÈÏÚ e‡ˆÓÂ של שדרכו לעיל, שהזכרנו הנדרים מאותם – ¿ƒ¿¿»∆»¿»ƒ

עליהם, להקפיד  a˙Îa‰בעל ‡HL ‡ˆz אפילו מבואר: בגמרא – ≈≈∆ƒ¿À»
הזכיר  ולא  סתם, נשאה כך ואחר נדרים עליה שאין בתנאי קידשה

ונש  שהואיל גט, הימנו צריכה עושה תנאו, אדם "אין אומרים: אנו אה
קידושין, לשם ובעלה תנאו על לה מחל ובודאי זנות". בעילת בעילתו
אבל  גט; בלא לאחר להתירה אין הלכך נדרים, עליה ימצא ואפילו
מחל  שלא לומר, הבעל יכול ממון שלגבי כתובתה, את היא מפסידה
סתם  קידשה אם הדין הוא הראיה. עליו מחברו והמוציא תנאו, על
הבעל  שיכול כתובה, בלא שתצא נדרים, עליה ונמצאו סתם, וכנסה
צריכה  מקום ומכל טעות; מקח ומקחי נדרנית, באשה אפשי אי לומר:

מספק. גט ÔÈÓeÓהיא da ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ האשה את המקדש וכן – «¿»∆≈»ƒ
מומים, בה שאין ÔÈÓeÓבתנאי da e‡ˆÓÂ,בנשים הפוסלים – ¿ƒ¿¿»ƒ

להלן, Lc˜Ó˙כמבואר dÈ‡ שלא לפי קידושין, קידושיה אין  – ≈»¿À∆∆
תנאו. Ì˙Òנתקיים dÒk,כלום התנה ולא סתם, נשאה –e‡ˆÓÂ ¿»»¿»¿ƒ¿¿
ÔÈÓeÓ da,טעות מקח שמקחו הבעל  וטוען –‰a˙Îa ‡HL ‡ˆz »ƒ≈≈∆ƒ¿À»

מומים  בה שאין בתנאי שקידשה בין סתם, ונשאה סתם שקידשה בין –
כסף  לה ליתן חייב ואינו גט, צריכה היא הרי סתם, נשאה כך ואחר

נדרים. בענין למעלה הטעם שבארנו כמו ‰ÔÈÓenכתובתה, Ïk»«ƒ
ÌÈ‰ka ÔÈÏÒBt‰,מבואר ושם ז; פרק בכורות במסכת הם ומנויים – «¿ƒ«…¬ƒ

שנאמר  כמו במקדש, לעבודה פסולים אלו מומים בהם שיש שכהנים
יזיזיזיז):):):): כא כא כא כא ,,,, יקרב",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לא מום בו יהיה אשר לדורותם מזרעך "איש
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ÌÈLpa ÔÈÏÒBt,סתם כנסה ובעלה אלו, מומים באשה נמצאו שאם – ¿ƒ«»ƒ
לא  ועדיין מומים, בה שאין מנת על קידשה ואם בכתובה; שלא תצא
אינה  גט אפילו הנישואין, בשעת תנאו והזכיר וחזר שנשאה או נשאה,

הם. טעות קידושי שקידושיה צריכה,

ח ה נ ש מ ר ו א ב

אירוסיה  לפני אם בהם, לקתה מתי ידוע ואין מומים, בה שנמצאו באשה דנה משנתנו

אחריהם. או

ÔÈÓeÓ da eÈ‰,מומים בה נמצאו שנתארסה לאחר אם –d„BÚÂ »»ƒ¿»
‰È‡ ˙Èa שקודם טוען, שלה והארוס נישאה, לא שעדיין – ¿≈»ƒ»

לגרשה  רוצה והוא טעות, מקח ומקחו הללו, המומים בה היו שנתארסה
האירוסין, לפני לבתו מומים היו שלא טוען, אביה אבל בכתובה; שלא

כתובתה , את מבעלה È‡‰ותובע ‡È‰Ï CÈˆ ‡‰,לדבריו – »»»ƒ¿»ƒ¿»»
e‰„N ‰ÙÁzÒÂ ,eÏl‰ ÔÈÓeÓ da e„ÏB ‰Ò‡˙pMnL– ∆ƒ∆ƒ¿»¿»¿»ƒ«»¿ƒ¿«¬»»≈

אירע  שלו כבר והיתה שקידשה שלאחר גרם, הבעל של שמזלו כלומר
הביא  לא האב אם אבל כתובה. לה יש ואז במומים; שלקתה הנזק, בה
בגמרא, הטעם  ומבואר בכתובה; שלא לגרשה הבעל יכול לדבריו, ראיה

אומרים: שאנו    אביה בבית שכאן מאחר כלומר:
האירוסין. לפני מקודם, גם בה היו כאן הרי המומים, בה «¿¿ÒÎƒ‰נמצאו

ÏÚa‰ ˙eLÏ בא והוא מומים, בה מצא כך ואחר לו, שנישאה – ƒ¿«««
כתובה, בלא È‡‰להוציאה ‡È‰Ï CÈˆ ÏÚa‰,לטענתו –„ÚL «««»ƒ¿»ƒ¿»»∆«

el‡ ÔÈÓeÓ da eÈ‰ ‰Ò‡˙ ‡HL קודם באשתו היו שהמומים – ∆ƒ¿»¿»»»ƒ≈
לו, eÚË˙שנתארסה Á˜Ó BÁ˜Ó ‰È‰Â אבל כתובה. בלא ותצא – ¿»»ƒ¿∆«»

אומרים: אנו ראיה, לו אין אם    וכשהיתה הואיל
כא  הרי המומים, בה נמצאו הבעל ברשות בה;כבר נולדו ברשותו ן

ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ .È‡Ó Èa Èc– ƒ¿≈«ƒ≈ƒ«¬»ƒ¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
מומים  בה שמצא טענתו ידי על כתובה בלא אשתו את מוציא שהבעל

טעות? מקח ˙qaLומקחו ÔÈÓeÓa,שבגופה מוצנע במקום – ¿ƒ∆«≈∆
עליהם, ידע שלא לטעון הוא ÈeÏbaLשיכול ÔÈÓeÓa Ï‡ במקום – ¬»¿ƒ∆«»

לעין, ÔBÚËÏהנראה ÏBÎÈ BÈ‡ שידע לפי טעות, מקח שמקחו – ≈»ƒ¿
ונתרצה. מומים בה שיש ‰ÈÚבודאי d˙B‡a ıÁÓ LÈ Ì‡Â– ¿ƒ≈∆¿»¿»»ƒ

בה  יש אם במרחץ עמה הרוחצות קרובותיו מפי להיוודע היה שיכול
˙qaLמומים, ÔÈÓeÓ Û‡ מוצנע שבמקום מומים לגבי גם – «ƒ∆«≈∆

ÔBÚËÏשבגופה, ÏBÎÈ BÈ‡,טעות מקח ומקחו עליהם ידע שלא – ≈»ƒ¿

ÂÈ˙BB˜a d˜„Ba ‡e‰L ÈtÓ קרובותיו את הוא ששואל – ƒ¿≈∆¿»ƒ¿»
"חזקה, מבואר: בגמרא מומים. בה מצאו אם במרחץ, עמה הרוחצות
מומים  בה היו אפילו לפיכך בודקו"; כן אם אלא בכוס שותה אדם אין
קרובותיו  ידי על בדקה שבוודאי טענה, טענתו אין שנתארסה, קודם
לגרשה  בא הוא ואם ונתרצה; מומים, בה שיש לו ונודע שנשאה, קודם

כתובתה. לה לתת חייב

ט ה נ ש מ ר ו א ב

קודם  בה היו שאם באשה, הפוסלים מומים על הקודמות במשניות שלמדנו לאחר
מומים  על ללמד משנתנו באה כתובה, בלא תצא עליהם, ידע לא ובעלה שנתארסה

גט. תובעת והאשה בבעל, שנמצאו

ÔÈÓeÓ Ba e„ÏBpL LÈ‡‰ בו היו אם שכן וכל הנישואין; לאחר – »ƒ∆¿ƒ
ונתרצתה; עליהם שידעה כן, ÈˆB‰Ï‡מלפני B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡– ≈ƒ¿ƒ

לגרשה. אותו כופים אין רוצה, אינו והבעל להתגרש תובעת האשה אם
ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na :Ï‡ÈÏÓb Ôa ÔBÚÓL Ôa Ó‡ שאין – »««»ƒ¿∆«¿ƒ≈«∆¿»ƒ¬ƒ

אשתו? את להוציא הבעל את ‰ÌÈpËwכופים ÔÈÓeÓa שיכולה – ¿ƒ«¿«ƒ
אותם, לסבול ‰ÌÈÏB„bהאשה ÔÈÓeÓa Ï‡ עינו שנסמית כגון – ¬»¿ƒ«¿ƒ

רגלו נשברה או ידו נקטעה בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ),),),),או יכולה ((((ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא  האשה שאין
ÈˆB‰Ï‡לסבלם, B˙B‡ ÔÈÙBk בגמרא כתובתה. לה וליתן אשתו את – ƒ¿ƒ

היו  שאפילו גדולים, במומים סובר גמליאל בן שמעון שרבן מבואר,
לגרשה, אותו כופים ונתרצתה, עליהם ידעה ואשתו הנישואין לפני בו
איני  ועכשיו אותם לקבל שאוכל הייתי סבורה לומר: היא שיכולה

יכולה.      מומים בו נולדו אפילו אלא
להוציא אותו כופים אין יא יא יא יא ).).).).גדולים, כה כה כה כה ,,,, אישות אישות אישות אישות  הל הל הל הל '''' ((((רמברמברמברמב""""םםםם

י ה נ ש מ ר ו א ב

הכל  שלדברי שבבעל, במומים ללמדנו באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
אשתו. את להוציא מחמתם אותו כופים

el‡Â,המומים בעלי –‡ÈˆB‰Ï Ô˙B‡ ÔÈÙBkL מומיהם שמחמת – ¿≈∆ƒ»¿ƒ
כתובתה: לה ולשלם לאשה גט ליתן אותם כופים המאוסה אומנותם  או

ÔÈÁL ‰kÓ,מצורע –ÒeÙÈÏBt ÏÚe והיי יוונית; מלשון מי – נו À≈¿ƒ««ƒ
מבואר, ובגמרא נשימתו. על המכבידה בחוטמו בשר יתרת שגדלה

מחוטמו, נודף רע לעיבוד ın˜Ó‰Âשריח כלבים צואת המקבץ – ¿«¿«≈
Áעורות, ÛˆÓ‰Â˙L,מחצבו ממקום נחושת המחתך –ÈÒa‰Â ¿«¿»≈¿…∆¿«À¿ƒ

רע; ריח מהם נודף אלה שכל עורות, מעבד –Ìa eÈ‰L ÔÈa– ≈∆»»
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ÌÈLpa ÔÈÏÒBt,סתם כנסה ובעלה אלו, מומים באשה נמצאו שאם – ¿ƒ«»ƒ
לא  ועדיין מומים, בה שאין מנת על קידשה ואם בכתובה; שלא תצא
אינה  גט אפילו הנישואין, בשעת תנאו והזכיר וחזר שנשאה או נשאה,

הם. טעות קידושי שקידושיה צריכה,

ח ה נ ש מ ר ו א ב

אירוסיה  לפני אם בהם, לקתה מתי ידוע ואין מומים, בה שנמצאו באשה דנה משנתנו

אחריהם. או

ÔÈÓeÓ da eÈ‰,מומים בה נמצאו שנתארסה לאחר אם –d„BÚÂ »»ƒ¿»
‰È‡ ˙Èa שקודם טוען, שלה והארוס נישאה, לא שעדיין – ¿≈»ƒ»

לגרשה  רוצה והוא טעות, מקח ומקחו הללו, המומים בה היו שנתארסה
האירוסין, לפני לבתו מומים היו שלא טוען, אביה אבל בכתובה; שלא

כתובתה , את מבעלה È‡‰ותובע ‡È‰Ï CÈˆ ‡‰,לדבריו – »»»ƒ¿»ƒ¿»»
e‰„N ‰ÙÁzÒÂ ,eÏl‰ ÔÈÓeÓ da e„ÏB ‰Ò‡˙pMnL– ∆ƒ∆ƒ¿»¿»¿»ƒ«»¿ƒ¿«¬»»≈

אירע  שלו כבר והיתה שקידשה שלאחר גרם, הבעל של שמזלו כלומר
הביא  לא האב אם אבל כתובה. לה יש ואז במומים; שלקתה הנזק, בה
בגמרא, הטעם  ומבואר בכתובה; שלא לגרשה הבעל יכול לדבריו, ראיה

אומרים: שאנו    אביה בבית שכאן מאחר כלומר:
האירוסין. לפני מקודם, גם בה היו כאן הרי המומים, בה «¿¿ÒÎƒ‰נמצאו

ÏÚa‰ ˙eLÏ בא והוא מומים, בה מצא כך ואחר לו, שנישאה – ƒ¿«««
כתובה, בלא È‡‰להוציאה ‡È‰Ï CÈˆ ÏÚa‰,לטענתו –„ÚL «««»ƒ¿»ƒ¿»»∆«

el‡ ÔÈÓeÓ da eÈ‰ ‰Ò‡˙ ‡HL קודם באשתו היו שהמומים – ∆ƒ¿»¿»»»ƒ≈
לו, eÚË˙שנתארסה Á˜Ó BÁ˜Ó ‰È‰Â אבל כתובה. בלא ותצא – ¿»»ƒ¿∆«»

אומרים: אנו ראיה, לו אין אם    וכשהיתה הואיל
כא  הרי המומים, בה נמצאו הבעל ברשות בה;כבר נולדו ברשותו ן

ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ .È‡Ó Èa Èc– ƒ¿≈«ƒ≈ƒ«¬»ƒ¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
מומים  בה שמצא טענתו ידי על כתובה בלא אשתו את מוציא שהבעל

טעות? מקח ˙qaLומקחו ÔÈÓeÓa,שבגופה מוצנע במקום – ¿ƒ∆«≈∆
עליהם, ידע שלא לטעון הוא ÈeÏbaLשיכול ÔÈÓeÓa Ï‡ במקום – ¬»¿ƒ∆«»

לעין, ÔBÚËÏהנראה ÏBÎÈ BÈ‡ שידע לפי טעות, מקח שמקחו – ≈»ƒ¿
ונתרצה. מומים בה שיש ‰ÈÚבודאי d˙B‡a ıÁÓ LÈ Ì‡Â– ¿ƒ≈∆¿»¿»»ƒ

בה  יש אם במרחץ עמה הרוחצות קרובותיו מפי להיוודע היה שיכול
˙qaLמומים, ÔÈÓeÓ Û‡ מוצנע שבמקום מומים לגבי גם – «ƒ∆«≈∆

ÔBÚËÏשבגופה, ÏBÎÈ BÈ‡,טעות מקח ומקחו עליהם ידע שלא – ≈»ƒ¿

ÂÈ˙BB˜a d˜„Ba ‡e‰L ÈtÓ קרובותיו את הוא ששואל – ƒ¿≈∆¿»ƒ¿»
"חזקה, מבואר: בגמרא מומים. בה מצאו אם במרחץ, עמה הרוחצות
מומים  בה היו אפילו לפיכך בודקו"; כן אם אלא בכוס שותה אדם אין
קרובותיו  ידי על בדקה שבוודאי טענה, טענתו אין שנתארסה, קודם
לגרשה  בא הוא ואם ונתרצה; מומים, בה שיש לו ונודע שנשאה, קודם

כתובתה. לה לתת חייב

ט ה נ ש מ ר ו א ב

קודם  בה היו שאם באשה, הפוסלים מומים על הקודמות במשניות שלמדנו לאחר
מומים  על ללמד משנתנו באה כתובה, בלא תצא עליהם, ידע לא ובעלה שנתארסה

גט. תובעת והאשה בבעל, שנמצאו

ÔÈÓeÓ Ba e„ÏBpL LÈ‡‰ בו היו אם שכן וכל הנישואין; לאחר – »ƒ∆¿ƒ
ונתרצתה; עליהם שידעה כן, ÈˆB‰Ï‡מלפני B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡– ≈ƒ¿ƒ

לגרשה. אותו כופים אין רוצה, אינו והבעל להתגרש תובעת האשה אם
ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na :Ï‡ÈÏÓb Ôa ÔBÚÓL Ôa Ó‡ שאין – »««»ƒ¿∆«¿ƒ≈«∆¿»ƒ¬ƒ

אשתו? את להוציא הבעל את ‰ÌÈpËwכופים ÔÈÓeÓa שיכולה – ¿ƒ«¿«ƒ
אותם, לסבול ‰ÌÈÏB„bהאשה ÔÈÓeÓa Ï‡ עינו שנסמית כגון – ¬»¿ƒ«¿ƒ

רגלו נשברה או ידו נקטעה בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ),),),),או יכולה ((((ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא  האשה שאין
ÈˆB‰Ï‡לסבלם, B˙B‡ ÔÈÙBk בגמרא כתובתה. לה וליתן אשתו את – ƒ¿ƒ

היו  שאפילו גדולים, במומים סובר גמליאל בן שמעון שרבן מבואר,
לגרשה, אותו כופים ונתרצתה, עליהם ידעה ואשתו הנישואין לפני בו
איני  ועכשיו אותם לקבל שאוכל הייתי סבורה לומר: היא שיכולה

יכולה.      מומים בו נולדו אפילו אלא
להוציא אותו כופים אין יא יא יא יא ).).).).גדולים, כה כה כה כה ,,,, אישות אישות אישות אישות  הל הל הל הל '''' ((((רמברמברמברמב""""םםםם

י ה נ ש מ ר ו א ב

הכל  שלדברי שבבעל, במומים ללמדנו באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
אשתו. את להוציא מחמתם אותו כופים

el‡Â,המומים בעלי –‡ÈˆB‰Ï Ô˙B‡ ÔÈÙBkL מומיהם שמחמת – ¿≈∆ƒ»¿ƒ
כתובתה: לה ולשלם לאשה גט ליתן אותם כופים המאוסה אומנותם  או

ÔÈÁL ‰kÓ,מצורע –ÒeÙÈÏBt ÏÚe והיי יוונית; מלשון מי – נו À≈¿ƒ««ƒ
מבואר, ובגמרא נשימתו. על המכבידה בחוטמו בשר יתרת שגדלה

מחוטמו, נודף רע לעיבוד ın˜Ó‰Âשריח כלבים צואת המקבץ – ¿«¿«≈
Áעורות, ÛˆÓ‰Â˙L,מחצבו ממקום נחושת המחתך –ÈÒa‰Â ¿«¿»≈¿…∆¿«À¿ƒ

רע; ריח מהם נודף אלה שכל עורות, מעבד –Ìa eÈ‰L ÔÈa– ≈∆»»
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הללו, e‡Oהמומים ‡HL „Ú לא שהאשה אלא שנישאו, קודם – «∆ƒ¿
עליהם, e„ÏBידעה e‡OpMÓ ÔÈe,הנישואין לאחר בהם שנולדו – ≈ƒ∆ƒ¿¿

הבעל  את כופים הללו, המומים את לסבול יכולה אינה והאשה הואיל
Ôlkלהוציאה. ÏÚÂ,למעלה שנימנו המומים כל על –Èa Ó‡ ¿«À»»««ƒ

dnÚ ‰˙‰L Èt ÏÚ Û‡ :È‡Ó מומים בו שיש הנישואין, לפני – ≈ƒ««ƒ∆ƒ¿»ƒ»
לו, ונתרצתה Ó‡zLאלו, ‡È‰ ‰ÏBÎÈ:הנישואין לאחר –‰eÒ ¿»ƒ∆…«¿»

Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ È‡L È˙ÈÈ‰;עמו ולהיות לסבול –ÈÈ‡ ÂÈLÎÚÂ »ƒƒ∆¬ƒ¿»¿«≈¿«¿»≈ƒ
Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ.גט הימנו לתבוע היא זכאית ולפיכך –ÌÈÓÎÁÂ ¿»¿«≈«¬»ƒ

dÁk ÏÚ ‡È‰ ˙Ïa˜Ó :ÌÈÓB‡ המומים בו שהיו כל כלומר – ¿ƒ¿«∆∆ƒ«»¿»
הרי  עמה, כשהתנה שכן ומכל עליהם, ידעה והיא לו, שנישאה קודם

להוציא, אותו כופים ואין לסבול, מוכרחה ÔÈÁLהיא ‰knÓ ıeÁƒÀ≈¿ƒ
ל  אותו שכופים ezwÓnLגרשה,– ÈtÓ התשמיש ידי שעל – ƒ¿≈∆¿««

עמו, להיות  רוצה כשהיא ואף לו; היא וסכנה בשרו, את היא ממסמסת
לה שומעין ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).אין „Á‡ ÈÒa ÔB„Èˆa ‰NÚÓ«¬∆¿ƒ¿À¿ƒ∆»

˙nL,בנים בלא –ÈÒa Á‡ BÏ ‰È‰Â לפניו נפלה והאלמנה – ∆≈¿»»»À¿ƒ
‰È˙ÈÈלייבום, EÈÁ‡Ï :Ó‡zL ‡È‰ ‰ÏBÎÈ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡»¿¬»ƒ¿»ƒ∆…«¿»ƒ»ƒƒ

Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ,עמו ולהיות –Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ ÈÈ‡ EÏe אינו ולכן – ¿»¿«≈¿≈ƒ¿»¿«≈
כתובתה. לה ויתן יחלוץ אלא לייבמה, רשאי

א ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈÒÎ dÏ eÏÙpL ‰M‡‰במתנה או בירושה טוב טוב טוב טוב "),"),"),"),– יוםיוםיוםיום ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות »ƒ»∆»¿»¿»ƒ
Ò‡˙z ‡HL „Ú,שנתארסה קודם –˙Èe È‡nL ˙Èa ÌÈ„BÓ «∆ƒ¿»≈ƒ≈««≈

Ïl‰,הם וסוברים ביניהם, מחלוקת אין כלומר –˙˙BÂ ˙ÎBnL ƒ≈∆∆∆¿∆∆
נכסיה  למכור נישאה, שלא זמן כל היא, רשאית שנתארסה, לאחר –

במתנה, ליתנם או הללו Ìi˜Âאלו, שהנכסים קיימים, ומעשיה – ¿«»
בהם. זכות כל לארוס ואין לנישואיה, עד הם dÏברשותה eÏÙ– »¿»

האירוסין,Ò‡˙pMÓ‰נכסים, לאחר –:ÌÈÓB‡ È‡nL ˙Èa ƒ∆ƒ¿»¿»≈««¿ƒ
kÓz;למכרם היא רשאית ארוסה שהיא זמן כל –Ïl‰ ˙Èe ƒ¿…≈ƒ≈

kÓz ‡G :ÌÈÓB‡,אלו נכסים למכור לה אסור לכתחילה – ¿ƒƒ¿…
נישואים, ספק עושים אירוסין הרי האירוסין, לאחר לה ונפלו שהואיל
בעלה  בה זכה שכבר ונמצא נישואין, לידי ותבוא עיכוב יהא לא ושמא

א א א א ).).).).ובנכסיה עחעחעחעח,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  ורש ורש ורש ורש """"י י י י  ÌÈ„BÓ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  el‡Â el‡ הלל בית – ≈»≈ƒ
שמאי, לבית ˙Â‰מודים ‰ÎÓ Ì‡L,בדיעבד –Ìi˜ המכר – ∆ƒ»¿»¿»¿»«»

המתן. ‰ÏÈ‡Bאו :Ï‡ÈÏÓb Ôa ÈÙÏ eÓ‡ :‰„e‰È Èa Ó‡»««ƒ¿»»¿ƒ¿≈«»«¿ƒ≈ƒ
‰M‡a ‰ÎÊÂ,כאשתו היא והרי ארוסתו, שנעשתה –‰kÊÈ ‡G ¿»»»ƒ»ƒ¿∆

ÌÈÒÎpa?קיים מכרה ולמה שלה? –Ô‰Ï Ó‡:גמליאל רבן –ÏÚ «¿»ƒ»«»∆«
הנישואין,‰ÌÈL„Áהנכסים לאחר לה שנפלו –ÔÈLBa e‡ כלומר – «¬»ƒ»ƒ

הבעל  אותם , מכרה האשה שאם לקמן), (הנשנית ההלכה לנו נראית לא
הם, שלה הנכסים שהרי הלקוחות, מיד ÔÈÏbÏ‚Óמוציא Ìz‡L ‡l‡∆»∆«∆¿«¿¿ƒ

ÌÈLÈ‰ ˙‡ eÈÏÚ,הישנים בנכסים גם לומר מבקשים אתם ועוד – »≈∆«¿»ƒ
בעודה  אותם מכרה שאם שנישאה, קודם לה שנפלו בנכסים היינו

בטל. מכרה שיהא dÏארוסה, eÏÙ נכ במתנה,– או בירושה סים »¿»
˙‡OpMÓ,הנישואין לאחר –ÌÈ„BÓ el‡Â el‡ בית נחלקו לא – ƒ∆ƒ≈≈»≈ƒ

מודים, והכל ביניהם, הלל ובית ˙Â‰שמאי ‰ÎÓ Ì‡L נכסיה – ∆ƒ»¿»¿»¿»
‰BÁB˜l˙אלו, „iÓ ‡ÈˆBÓ ÏÚa‰L לאחר לה שנפלו שהנכסים – ∆«««ƒƒ««»

יכול  הבעל אותם, ונתנה מכרה ואם לבעל, הם משועבדים הנישואין
שהואיל  מבואר, בגמרא המתנה. מקבלי מיד או הלקוחות מיד להוציאם
האשה, ברשות הנכסים של שגופם הם, מלוג" "נכסי אלו ונכסים
הלקוחות  מיד הבעל מוציא אשתו בחיי לפיכך פירותיהם, אוכל והבעל
הריהו  בחייו, מתה ואם הנכסים; גוף את לא אבל בלבד, הפירות את

הנכסים. גוף את אף מידם O‡˙מוציא ‡HL „Ú נכסים לה נפלו – «∆ƒ≈
הנישואין, כך,OÂ‡˙לפני אחר ונישאה –:ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa ¿ƒ≈«»«¿ƒ≈≈

‰˙Â ‰ÎÓ Ì‡,הנישואין לאחר –Ìi˜.קיימים מעשיה –Ó‡ ƒ»¿»¿»¿»«»»«
‰ÎÊÂ ÏÈ‡B‰ :Ï‡ÈÏÓb Ôa ÈÙÏ eÓ‡ :‡È˜Ú Ôa ‡ÈÁ Èa«ƒ¬ƒ»∆¬«¿»»¿ƒ¿≈«»«¿ƒ≈ƒ¿»»

‰M‡a,משנשאה –ÌÈÒÎpa ‰kÊÈ ‡G?שלה –ÏÚ :Ì‰Ï Ó‡ »ƒ»ƒ¿∆«¿»ƒ»«»∆«
ÔÈLBa e‡ ÌÈL„Á‰ בענין לעיל) (ששנינו ההלכה לנו נראית לא – «¬»ƒ»ƒ

ונתנה, מכרה שאם הנישואין, לאחר לה שנפלו היינו החדשים, הנכסים
הלקוחות, מיד להוציא הבעל l‡eÈÏÚרשאי ÌÈÏbÏ‚Ó Ìz‡L ‡ ∆»∆«∆¿«¿¿ƒ»≈

ÌÈLÈ‰ היינו ‡˙ הישנים, בנכסים גם לומר מבקשים אתם ועוד – ∆«¿»ƒ
בטל. שמכרה הנישואין, לפני לה שנפלו

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ליתנם  או נכסיה למכור רשאית האשה אין הנישואין שלאחר הקודמת, במשנה למדנו
הרי  פירותיהם, לאכול מלוג", "נכסי שהם אלו, בנכסים בעלה וזכה שהואיל במתנה,
לבין  משנישאת לה שנפלו נכסים בין המשנה מבדילה ונתנה, מכרה ואם ברשותו. הם
מיד  מוציא הבעל – משנישאת לה שנפלו שנכסים שנישאת, קודם לה שנפלו נכסים
לאחר  אותם נתנה או שמכרה פי על אף שנישאת, קודם לה שנפלו ונכסים הלקוחות,
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ברייתא: מובאת בגמרא ברם, – קיים. המתן או שהמכר גמליאל, רבן דעת – הנישואין
              

  :הרמב"ם פוסק וכן       
         כל הלקוחות מיד הפירות מוציא הבעל

בחייו, מתה שתמות. עד מלוג נכסי בגוף כלום לו שאין הקרקע, גוף לא אבל חייה, ימי
רבי  דעת מביאה משנתנו – ז). כב, אישות (הל' דמים" בלא הלקוחות מיד הגוף מוציא
ידועים  שאינם נכסים לבין לבעל הידועים נכסים בין להבדיל יש מקום שמכל שמעון,

במשנה. שיבואר כפי לבעל,

˜ÏBÁ ÔBÚÓL Èa,מחלק –ÌÈÒÎÏ ÌÈÒÎ ÔÈa,נכסים יש – «ƒƒ¿≈≈¿»ƒƒ¿»ƒ
שמכרה  נכסים, ויש בטל; מכרה הנישואין, לאחר אותם מכרה שאם

ÏÚaÏקיים: ÌÈÚe„È‰ ÌÈÒÎ,מפרשים ויש לה; שנפלו שידע – ¿»ƒ«¿ƒ«««
לה ליפול הנכסים שעתידים kÓz((((הרא הרא הרא הרא """"שששש),),),),שידע ‡G רשאית אינה – ƒ¿…

שנישאה; קודם לה נפלו ואפילו משנישאה, ÎÓ‰למכרם Ì‡Â¿ƒ»¿»
‰˙Â,לעיל שבארנו כמו הללו, הנכסים על הבעל שידע לאחר – ¿»¿»
ÏËa נכסים אותם מנת שעל לטעון, הבעל שיכול המתן, או המכר – »≈

ÏÚaÏנשאה; ÌÈÚe„È ÔÈ‡L נודע לא ועדיין לה, שנפלו נכסים – ∆≈»¿ƒ«««
עליהם, kÓzלבעל ‡G,למכור אלו אף רשאית אינה לכתחילה – ƒ¿…

פירות, מהם לאכול לבעל, הם שמשועבדים ˙Â‰מפני ‰ÎÓ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿»¿»
עליהם, לבעל שנודע קודם –Ìi˜ נפלו ואפילו המתן, או המכר – «»

בהם  זכה לא הללו, הנכסים על ידע שלא שכיון משנישאה. ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספותלה

טובטובטובטוב").").")."). יום יום יום יום   –––– חחחח).).).). כב כב כב כב ,,,, אישות אישות אישות אישות  הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם  בגמרא ((((הריהריהריהרי""""ףףףף;;;;
יוסי  ר' אמר ידועין? שאינן הן ואלו ידועין הן "אלו אמוראים: נחלקו
מיטלטלין. – ידועין שאינן (קרקעות), מקרקעי – ידועין חנינא: ברבי
כל  ידועין? שאינן הן ואילו הן. ידועין ואלו אלו אמר: יוחנן ור'
מן  זה שבכגון (כלומר הים" במדינת נכסים לה ונפלו כאן שיושבת
באותה  נכסים לה כשנפלו הדין והוא עליהם; הבעל ידע לא הסתם

– עליהם ידע ולא הרא הרא הרא הרא """"ההההמדינה בשםבשםבשםבשם מקובצת מקובצת מקובצת מקובצת  ).שיטה שיטה שיטה שיטה   
שםשםשםשם).).).). רמב רמב רמב רמב """"םםםם ((((הר הר הר הר """"ןןןן;;;;

ג ה נ ש מ ר ו א ב

אלו  בדמים ילקח ופגם, בושת בדמי זכתה נשואה אשה שאם א, משנה  ו בפרק למדנו
לאשה, שנפלו בפירות או בכספים ללמד מוסיפה משנתנו פירות. אוכל והבעל קרקע,

דין: אותו בהם שנוהג    

dÏ eÏÙ,משנישאה לאשה, –ÌÈÙÒk,במתנה או בירושה –Á˜lÈ »¿»¿»ƒƒ»«
Ú˜˜ Ô‰a,נשמרת שלה הקרן שתהא –˙Bt ÏÎB‡ ‡e‰Â– »∆«¿«¿≈≈

בירושה. לה שנפלו קרקעות כדין מהקרקע, פירות אוכל והבעל
  ‡e‰Â ,Ú˜˜ Ô‰a Á˜lÈ ,Ú˜w‰ ÔÓ ÔÈLeÏz‰ ˙Bt≈«¿ƒƒ««¿«ƒ»«»∆«¿«¿

˙Bt ÏÎB‡.שלה שהקרן מלוג, נכסי כדין הללו הפירות שדין – ≈≈
Ú˜wa ÔÈaÁÓ‰Â מחוברים כשהם הפירות, לה נפלו אם אבל – ¿«¿À»ƒ««¿«

בהם, המחוברים פירות וגם קרקעות לה שנפלו כלומר »«‡Óבקרקע,
Ô˙B‡ ÔÈÓL :È‡Ó Èa,הקרקעות את –˙BÙa ÔÈÙÈ Ô‰ ‰nk «ƒ≈ƒ»ƒ»«»≈»ƒ¿≈

עליהם, כשפירותיהם עכשיו שווים הקרקעות כמה –ÔÈÙÈ Ô‰ ‰nÎÂ¿«»≈»ƒ
˙Bt ‡Ga.הפירות בלא שווים הם וכמה –˙Bn‰Â דמי היינו – ¿≈¿«»

שעליהם, הפירות מחמת הקרקעות במחיר ˜Ú˜,ההפרש Ô‰a Á˜lÈƒ»«»∆«¿«
˙Bt ÏÎB‡ ‡e‰Â ברשות שגדל מה סובר: מאיר רבי כקרן. שדינם – ¿≈≈

דינו  אין ברשותו, גדל שלא ומה הם; ושלו פירות, זה הרי הבעל,
פירותיה. אוכל והבעל שלה, שהיא כקרן, אלא ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒכפירות

Ú˜wÏ ÔÈaÁÓ‰ :ÌÈÓB‡ מחוברים כשהם לה שנפלו הפירות – ¿ƒ«¿À»ƒ««¿«
ה BlLלקרקע, שאף הם, הבעל של תורת – ברשותו גדלו שלא פירות ∆

קיימת  הקרן ונמצאת עמהם, לה נפל והקרקע הואיל בהם, נתנו פירות
בקרקע. ‰Ú˜wלה ÔÓ ÔÈLeÏz‰Â פירות לה נפלו אם אבל – ¿«¿ƒƒ««¿«

הקרקע, מן הם,dlLהתלושים –ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜˜ Ô‰a Á˜lÈÂ ∆»¿ƒ»«»∆«¿«¿≈
˙Bt.ברישא כבר ששנינו כמו הכל, לדברי כקרן שדינם – ≈

של הדין על חזרו שחכמים מבאר, שלמה" "מלאכת בעל  
 התלושים פירות שדווקא להשמיענו, כדי קמא, תנא בדברי נישנה שכבר

נקראים  להיתלש, העומדים גמורים פירות אבל שלה, הם הקרקע מן ממש
שלו והם לקרקע, המחוברים פירות זה דין לגבי    
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לאשה  שנפלו פירות בין – חכמים לדעת – הבדל שיש הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר
יש  שלמחוברים לה, שנפלו הקרקע מן התלושים פירות ובין לקרקע מחוברים כשהם
המחוברים  הפירות על הבעל של בזכותו משנתנו דנה קרן, דין – ולתלושים פירות, דין

אשתו. את מגרש שהוא בשעה והתלושים,

BÁk ‰tiL ÌB˜Ó :ÓB‡ ÔBÚÓL Èa,הבעל של –d˙ÒÈÎa «ƒƒ¿≈¿∆ƒ»…ƒ¿ƒ»»
לו, נישאת כשאשתו –d˙‡ÈˆÈa BÁk ÚB‰,מתגרשת כשהיא – «…ƒƒ»»

ואינו  לגביהם כוחו הורע בנישואיה, הבעל בהם שזוכה פירות כלומר
בגירושיה; בהם זוכה ,d˙ÒÈÎa BÁk ÚB‰L ÌB˜Ó¿∆«…ƒ¿ƒ»»
d˙‡ÈˆÈa BÁk ‰tÈ זוכה הוא בנישואיה, בהם זוכה שאינו פירות – ƒ»…ƒƒ»»

בגירושיה. Ú˜wÏבהם ÔÈaÁÓ‰ ˙Bt,לאשה שנפלו – ≈«¿À»ƒ««¿«
d˙ÒÈÎa,בנישואיה –BlL ש להם,– פירות שדין הם, הבעל ל ƒ¿ƒ»»∆

הקודמת, במשנה חכמים אם d˙‡ÈˆÈeכדברי מתגרשת, וכשהיא – ƒƒ»»
לקרקע, המחוברים פירות הגירושין בשעת לה והיא dlLהיו הם, – ∆»
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ברייתא: מובאת בגמרא ברם, – קיים. המתן או שהמכר גמליאל, רבן דעת – הנישואין
              

  :הרמב"ם פוסק וכן       
         כל הלקוחות מיד הפירות מוציא הבעל

בחייו, מתה שתמות. עד מלוג נכסי בגוף כלום לו שאין הקרקע, גוף לא אבל חייה, ימי
רבי  דעת מביאה משנתנו – ז). כב, אישות (הל' דמים" בלא הלקוחות מיד הגוף מוציא
ידועים  שאינם נכסים לבין לבעל הידועים נכסים בין להבדיל יש מקום שמכל שמעון,

במשנה. שיבואר כפי לבעל,

˜ÏBÁ ÔBÚÓL Èa,מחלק –ÌÈÒÎÏ ÌÈÒÎ ÔÈa,נכסים יש – «ƒƒ¿≈≈¿»ƒƒ¿»ƒ
שמכרה  נכסים, ויש בטל; מכרה הנישואין, לאחר אותם מכרה שאם

ÏÚaÏקיים: ÌÈÚe„È‰ ÌÈÒÎ,מפרשים ויש לה; שנפלו שידע – ¿»ƒ«¿ƒ«««
לה ליפול הנכסים שעתידים kÓz((((הרא הרא הרא הרא """"שששש),),),),שידע ‡G רשאית אינה – ƒ¿…

שנישאה; קודם לה נפלו ואפילו משנישאה, ÎÓ‰למכרם Ì‡Â¿ƒ»¿»
‰˙Â,לעיל שבארנו כמו הללו, הנכסים על הבעל שידע לאחר – ¿»¿»
ÏËa נכסים אותם מנת שעל לטעון, הבעל שיכול המתן, או המכר – »≈

ÏÚaÏנשאה; ÌÈÚe„È ÔÈ‡L נודע לא ועדיין לה, שנפלו נכסים – ∆≈»¿ƒ«««
עליהם, kÓzלבעל ‡G,למכור אלו אף רשאית אינה לכתחילה – ƒ¿…

פירות, מהם לאכול לבעל, הם שמשועבדים ˙Â‰מפני ‰ÎÓ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿»¿»
עליהם, לבעל שנודע קודם –Ìi˜ נפלו ואפילו המתן, או המכר – «»

בהם  זכה לא הללו, הנכסים על ידע שלא שכיון משנישאה. ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספותלה

טובטובטובטוב").").")."). יום יום יום יום   –––– חחחח).).).). כב כב כב כב ,,,, אישות אישות אישות אישות  הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם  בגמרא ((((הריהריהריהרי""""ףףףף;;;;
יוסי  ר' אמר ידועין? שאינן הן ואלו ידועין הן "אלו אמוראים: נחלקו
מיטלטלין. – ידועין שאינן (קרקעות), מקרקעי – ידועין חנינא: ברבי
כל  ידועין? שאינן הן ואילו הן. ידועין ואלו אלו אמר: יוחנן ור'
מן  זה שבכגון (כלומר הים" במדינת נכסים לה ונפלו כאן שיושבת
באותה  נכסים לה כשנפלו הדין והוא עליהם; הבעל ידע לא הסתם

– עליהם ידע ולא הרא הרא הרא הרא """"ההההמדינה בשםבשםבשםבשם מקובצת מקובצת מקובצת מקובצת  ).שיטה שיטה שיטה שיטה   
שםשםשםשם).).).). רמב רמב רמב רמב """"םםםם ((((הר הר הר הר """"ןןןן;;;;
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אלו  בדמים ילקח ופגם, בושת בדמי זכתה נשואה אשה שאם א, משנה  ו בפרק למדנו
לאשה, שנפלו בפירות או בכספים ללמד מוסיפה משנתנו פירות. אוכל והבעל קרקע,

דין: אותו בהם שנוהג    

dÏ eÏÙ,משנישאה לאשה, –ÌÈÙÒk,במתנה או בירושה –Á˜lÈ »¿»¿»ƒƒ»«
Ú˜˜ Ô‰a,נשמרת שלה הקרן שתהא –˙Bt ÏÎB‡ ‡e‰Â– »∆«¿«¿≈≈

בירושה. לה שנפלו קרקעות כדין מהקרקע, פירות אוכל והבעל
  ‡e‰Â ,Ú˜˜ Ô‰a Á˜lÈ ,Ú˜w‰ ÔÓ ÔÈLeÏz‰ ˙Bt≈«¿ƒƒ««¿«ƒ»«»∆«¿«¿

˙Bt ÏÎB‡.שלה שהקרן מלוג, נכסי כדין הללו הפירות שדין – ≈≈
Ú˜wa ÔÈaÁÓ‰Â מחוברים כשהם הפירות, לה נפלו אם אבל – ¿«¿À»ƒ««¿«

בהם, המחוברים פירות וגם קרקעות לה שנפלו כלומר »«‡Óבקרקע,
Ô˙B‡ ÔÈÓL :È‡Ó Èa,הקרקעות את –˙BÙa ÔÈÙÈ Ô‰ ‰nk «ƒ≈ƒ»ƒ»«»≈»ƒ¿≈

עליהם, כשפירותיהם עכשיו שווים הקרקעות כמה –ÔÈÙÈ Ô‰ ‰nÎÂ¿«»≈»ƒ
˙Bt ‡Ga.הפירות בלא שווים הם וכמה –˙Bn‰Â דמי היינו – ¿≈¿«»

שעליהם, הפירות מחמת הקרקעות במחיר ˜Ú˜,ההפרש Ô‰a Á˜lÈƒ»«»∆«¿«
˙Bt ÏÎB‡ ‡e‰Â ברשות שגדל מה סובר: מאיר רבי כקרן. שדינם – ¿≈≈

דינו  אין ברשותו, גדל שלא ומה הם; ושלו פירות, זה הרי הבעל,
פירותיה. אוכל והבעל שלה, שהיא כקרן, אלא ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒכפירות

Ú˜wÏ ÔÈaÁÓ‰ :ÌÈÓB‡ מחוברים כשהם לה שנפלו הפירות – ¿ƒ«¿À»ƒ««¿«
ה BlLלקרקע, שאף הם, הבעל של תורת – ברשותו גדלו שלא פירות ∆

קיימת  הקרן ונמצאת עמהם, לה נפל והקרקע הואיל בהם, נתנו פירות
בקרקע. ‰Ú˜wלה ÔÓ ÔÈLeÏz‰Â פירות לה נפלו אם אבל – ¿«¿ƒƒ««¿«

הקרקע, מן הם,dlLהתלושים –ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜˜ Ô‰a Á˜lÈÂ ∆»¿ƒ»«»∆«¿«¿≈
˙Bt.ברישא כבר ששנינו כמו הכל, לדברי כקרן שדינם – ≈

של הדין על חזרו שחכמים מבאר, שלמה" "מלאכת בעל  
 התלושים פירות שדווקא להשמיענו, כדי קמא, תנא בדברי נישנה שכבר

נקראים  להיתלש, העומדים גמורים פירות אבל שלה, הם הקרקע מן ממש
שלו והם לקרקע, המחוברים פירות זה דין לגבי    
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לאשה  שנפלו פירות בין – חכמים לדעת – הבדל שיש הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר
יש  שלמחוברים לה, שנפלו הקרקע מן התלושים פירות ובין לקרקע מחוברים כשהם
המחוברים  הפירות על הבעל של בזכותו משנתנו דנה קרן, דין – ולתלושים פירות, דין

אשתו. את מגרש שהוא בשעה והתלושים,

BÁk ‰tiL ÌB˜Ó :ÓB‡ ÔBÚÓL Èa,הבעל של –d˙ÒÈÎa «ƒƒ¿≈¿∆ƒ»…ƒ¿ƒ»»
לו, נישאת כשאשתו –d˙‡ÈˆÈa BÁk ÚB‰,מתגרשת כשהיא – «…ƒƒ»»

ואינו  לגביהם כוחו הורע בנישואיה, הבעל בהם שזוכה פירות כלומר
בגירושיה; בהם זוכה ,d˙ÒÈÎa BÁk ÚB‰L ÌB˜Ó¿∆«…ƒ¿ƒ»»
d˙‡ÈˆÈa BÁk ‰tÈ זוכה הוא בנישואיה, בהם זוכה שאינו פירות – ƒ»…ƒƒ»»

בגירושיה. Ú˜wÏבהם ÔÈaÁÓ‰ ˙Bt,לאשה שנפלו – ≈«¿À»ƒ««¿«
d˙ÒÈÎa,בנישואיה –BlL ש להם,– פירות שדין הם, הבעל ל ƒ¿ƒ»»∆

הקודמת, במשנה חכמים אם d˙‡ÈˆÈeכדברי מתגרשת, וכשהיא – ƒƒ»»
לקרקע, המחוברים פירות הגירושין בשעת לה והיא dlLהיו הם, – ∆»
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להם. המחוברים הפירות עם יחד קרקעותיה ÔÓנוטלת ÔÈLeÏz‰Â¿«¿ƒƒ
Ú˜w‰,לה שנפלו הקרקע מן התלושים ופירות –d˙ÒÈÎa– ««¿«ƒ¿ƒ»»

והבעל dlLבנישואיה, קרקע בהם וילקח להם, קרן שדין הם, – ∆»
הקודמת, במשנה ששנינו כמו פירות, וכשהיא d˙‡ÈˆÈeאוכל – ƒƒ»»

הקרקע, מן התלושים פירות הגירושין בשעת לה היו אם מתגרשת,
BlL מדין בהם זכה ותלשם, הבעל וקדם שהואיל הם, הבעל של – ∆

חולקים  לקרקע המחוברים פירות שבעניין מבואר, בגמרא פירות.
כך  הבעל, של הם שבכניסתה שכשם וסוברים, שמעון, רבי על חכמים
הם  הבעל ברשות שגדלו פירות חכמים שלדעת הם, שלו ביציאתה

ב ב ב ב ).).).).שלו עטעטעטעט,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  ורשורשורשורש""""יייי ברם,((((גמראגמראגמראגמרא   הרמב הרמב הרמב הרמב """"ם ם ם ם ((((הריהריהריהרי""""ף ף ף ף ;;;;

כד כד כד כד ).).).). כבכבכבכב,,,, אישות אישות אישות אישות  הל הל הל הל ''''

ורבים  שיחיד הוא כלל והרי שמעון, כרבי שפסקו הפוסקים על תמהים יש
–הל  אחרת גירסה בגמרא הם גורסים מכאן כרבים. כה  

 על חולקים חכמים שאין יוצא, זו גירסה שלפי – להשמיענו) (בא
בשעת  מחוברים פירות דין להשמיענו בא שמעון שרבי אלא שמעון, רבי

הקודמת שבמשנה חכמים דברי על חזר זה דין ואגב הגירושין, 
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– פירות או כספים לה שנפלו באשה ג), (משנה לעיל ששנינו הדין  
  ,האשה נכסי על לשמור כדי שם), בארנו שכבר (כפי חכמים קבעוהו –

והיא  דין, באותו ממשיכה משנתנו פירות. מהם יאכל ושהבעל לה, קיימת הקרן שתהא

אביה. בית כבוד משום ירושתה נכסי מכירת לעכב יכולה והאשה שיש להשמיענו, באה

dÏ eÏÙ,אביה מבית בירושה –ÌÈ˜Ê ˙BÁÙLe ÌÈ„Ú שאינם – »¿»¬»ƒ¿»¿≈ƒ
ימותו, שמא חשש גם ויש קלות, למלאכות אלא –eÎnÈראויים ƒ»¿

בידו, לעכב יכולה היא ואין למכרם, בעלה ˜Ú˜,יכול Ô‰a Á˜lÈÂ¿ƒ»«»∆«¿«
˙Bt ÏÎB‡ ‡e‰Â.הפירות יאכל והבעל קרקע ילקח ובדמיהם – ¿≈≈

kÓz ‡G :ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa ÔBÚÓL Ôa לעכב האשה יכולה – «»ƒ¿∆«¿ƒ≈≈ƒ¿…
והשפחות, העבדים מכירת ‡È‰את ˙Èa ÁL Ô‰L ÈtÓ כבוד – ƒ¿≈∆≈¿»≈»ƒ»

אביה; מפרשמפרשמפרשמפרש::::בית ולתפארת.ורש ורש ורש ורש """"י י י י  לשם אביה ולבית לה ¿«eÏÙשהם
ÌÈ˜Ê ÌÈÙ‚e ÌÈ˙ÈÊ dÏ,מועטים פירות שעושים –ÌÈˆÚÏ eÎnÈ »≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒƒ»¿»≈ƒ

בידו. לעכב יכולה היא ואין לעצים, למכרם בעלה רשאי –Á˜lÈÂ¿ƒ»«
˙Bt ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜˜ Ô‰a יאכל והבעל קרקע יקנו ובדמיהם – »∆«¿«¿≈≈

kÓzפירות. ‡G :ÓB‡ ‰„e‰È Èa את לעכב האשה יכולה – «ƒ¿»≈ƒ¿…
והגפנים, הזיתים ‡È‰מכירת ˙Èa ÁL Ô‰L ÈtÓ שבארנו כמו – ƒ¿≈∆≈¿»≈»ƒ»

אמרו: בגמרא לעיל.    והגפנים (שהזיתים
אחר), של קרקע על הם        

  BzL‡ ÈÒÎ ÏÚ ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆBn‰ נכסי על – «ƒ»«ƒ¿≈ƒ¿

להשביחם, כדי ˜ÚÓ‡מלוג ÏÎ‡Â ‰a‰ ‡ÈˆB‰,מועטים פירות – ƒ«¿≈¿»«ƒ¿»
‡ÚÓ˜,מעט שהוציא או –‰a‰ ÏÎ‡Â,לגרשה בא והוא פירות; – ƒ¿»¿»««¿≈

ÏÎ‡ ÏÎ‡M ‰Óe ,‡ÈˆB‰ ‡ÈˆB‰M ‰Ó את לתבוע יכול ואינו – «∆ƒƒ«∆»«»«
אשתו,‰ÈˆB‡הוצאותיו. נכסי על הוצאות –ÏÎ‡ ‡GÂ כלום – ƒ¿»«

לגרשה, בא והוא ÏhÈÂמפירותיהם; ,‡ÈˆB‰ ‰nk ÚMÈ בגמרא – ƒ»««»ƒ¿ƒ…
על  יתיר או הוצאותיו כנגד השביחו הנכסים אם שדווקא מבואר,
היתה  אם אבל שהוציא; כמה בשבועה נוטל הוא הרי הוצאותיו,

בשב  נוטל אינו השבח, על יתירה השבח הוצאתו כשיעור אלא ועתו
יפסיד. והשאר בלבד,

ו ה נ ש מ ר ו א ב

הנשואה  האשה שנכסי שם, בארנו וכבר ג), (ד, יבמות במסכת כבר נשנתה זו משנה
סוגים: לשני מתחלקים       ,אביה מבית עמה מביאה שהיא הנכסים והם

הנישואין. לאחר במתנה או בירושה לה שנפלו הנכסים וכן בכתובה; נרשמים ואינם

פירות. מהם אוכל והבעל שלה, הם הללו שהנכסים הקודמות), (במשניות כאן שנינו והרי
והיינו  נוצות, מריטת שפירושה: בארמית, "מליגה" מלשון מלוג", "נכסי השם מכאן

באחריותם. חייב ואינו התרנגולים, כמליגת אלו נכסים מולג שהבעל          
בנכסים  בכתובה. שוויים את רושם והוא בנדוניה, לבעלה מכניסה שהאשה הנכסים והם
מכאן  באחריותם. חייב והוא שלו, הם ושבחם והפסדם כרצונו, משתמש הבעל אלו
חייב  נפסדו, אם שהרי כברזל, לה קיימת שהקרן לפי ברזל", צאן "נכסי הם: נקראים
אשה  היינו יבם, שומרת של ברזל צאן ונכסי מלוג בנכסי דנה משנתנו – לשלם. הבעל

ייבום. מצוות בה שיקיים ליבם ממתנת והיא בנים בלא בעלה שמת

ÌÈ ˙ÓBL,שייבמנה ליבם הממתנת –ÌÈÒÎ dÏ eÏÙpL– ∆∆»»∆»¿»¿»ƒ
יבם, שומרת בעודה במתנה או Èe˙בירושה È‡nL ˙Èa ÌÈ„BÓƒ≈««≈

˙˙BÂ ˙ÎBnL ,Ïl‰ הללו הנכסים את למכור היא שרשאית – ƒ≈∆∆∆¿∆∆
במתנה, ליתנם שבארוסה Ìi˜Âאו פי על אף כלומר, קיימים; ומעשיה – ¿«»

משנה  (לעיל הלל ובית שמאי בית נחלקו משנתארסה נכסים לה שנפלו
בשומרת  כאן מקום מכל למכרם, רשאית אינה הלל בית ולדעת א),
מבואר  הטעם וקיים. ונותנת שמוכרת מודים, הכל נכסים לה שנפלו יבם

שלה במפרש  לארוס כארוסה שלה ליבם גמורה היבמה שאין לפי ים,
כמו ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),), לחליצה עומדת יבמה ואילו להינשא, עומדת שארוסה

אאאא).).).).לייבום עח עח עח עח ,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  יבם,Ó˙‰((((תוספות תוספות תוספות תוספות  שומרת כשהיא –eNÚi ‰Ó ≈»««¬
d˙a˙Îaהכתובה בעיקר היינו –     ƒ¿À»»

בכתובה, הרשומים ברזל" צאן וב"נכסי הכתובה ÌÈÒÎeƒ¿»ƒובתוספת
dnÚ ÔÈ‡ˆBi‰Â ÔÈÒÎp‰ בכניסתה שהביאתם מלוג", ב"נכסי היינו – «ƒ¿»ƒ¿«¿ƒƒ»

כל  את יורש מי כלומר ממנו; ביציאתה שהם כמות ונוטלתם לבעלה,
שמתה? יבם שומרת של ÈLBÈנכסיה e˜GÁÈ :ÌÈÓB‡ È‡nL ˙Èa≈««¿ƒ«¬¿≈

‡‰ ÈLBÈ ÌÚ ÏÚa‰ עם שלו, האחים היינו המת, בעלה יורשי – «««ƒ¿≈»»
יורש  האב שכן קיים, אינו אביה אם שלה, האחים היינו אביה, יורשי
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בתו מבארים((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).את המפרשים רוב הגמרא הגמרא הגמרא הגמרא ),),),),ברם, פיפיפיפי שיורשי ((((על על על על 
בעל  והרי נשואה, כספק דינה יבמה שכן עצמו, היבם היינו הבעל

הספק. מכוח ירושתה במחצית היבם זוכה הלכך אשתו, את ≈Èe˙יורש
Ô˙˜ÊÁa ÌÈÒÎ :ÌÈÓB‡ Ïl‰ בחזקת ברזל" צאן "נכסי כלומר – ƒ≈¿ƒ¿»ƒ¿∆¿»»

של  שהנכסים משום האב, יורשי בחזקת עומדים: הם היורשים שני
הבעל, על הנכסים שאחריות לפי הבעל, יורשי ובחזקת הם, האשה

האב יורשי עם הבעל יורשי יחלוקו אלו בנכסים הגמראהגמראהגמראהגמראהלכך ((((מסקנת מסקנת מסקנת מסקנת 

בבבב);););); קנחקנחקנחקנח,,,, בתרא בתרא בתרא בתרא  והתוספת,a˙k‰בבא בבא בבא בבא  הכתובה עיקר –ÈLBÈ ˙˜ÊÁa ¿À»¿∆¿«¿≈
ÏÚa‰;הבעל על הכתובה שאחריות לפי –ÌÈÒÎp‰ ÌÈÒÎ «««¿»ƒ«ƒ¿»ƒ

dnÚ ÌÈ‡ˆBi‰Â,"מלוג "נכסי –‡‰ ÈLBÈ ˙˜ÊÁa,האשה של – ¿«¿ƒƒ»¿∆¿«¿≈»»
יש  באחריותם. חייב הבעל ואין הם, ברשותה הללו שהנכסים לפי

כלל: תחילה קובעים הלל שבית מפרשים,  הנכסים כל –
והולכים: הם ומפרטים בהם, המוחזק לפי כל נידונים –

צאן  "נכסי וכן והתוספת, הכתובה עיקר היינו שבכתובה, ההתחייבויות
שבארנו  כמו באחריותם, חייב שהבעל בכתובה, הרשומים ברזל"

ברישא,  ;לגמרי בהם מוחזק היה שהבעל לפי –
   ,מלוג נכסי היינו –  –

ביותר בהם מוחזקת היתה שהאשה המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).לפי ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;

ז ה נ ש מ ר ו א ב

אחראים  המת בעלה נכסי שכל ללמד, באה והיא יבם, שומרת בדין ממשיכה משנתנו

הללו. הנכסים את למכור רשאי – יורשו שהוא – היבם ואין לכתובתה,

˙BÚÓ ÂÈÁ‡ ÁÈp‰ האלמנה של בעלה היינו היבם, של אחיו אם – ƒƒ«»ƒ»
בירושה, מעות לו השאיר לייבום, לפניו ˜Ú˜,שנפלה Ô‰a Á˜lÈƒ»«»∆«¿«

˙Bt ÏÎB‡ ‡e‰Â,האלמנה לכתובת אחראים המת נכסי שכל – ¿≈≈
להוציא  רשאי היבם אין הלכך בלבד, פירות אכילת אלא בהם ליבם  ואין
לכתובתה, משועבד שיהא קרקע בהן לקנות הוא צריך אלא המעות, את

אחיו הניח אם וכן פירות. ממנו יאכל ÔÓוהוא ÔÈLeÏz‰ ˙Bt≈«¿ƒƒ
Ú˜w‰אלא הללו, הפירות את לאכול רשאי היבם אין –Ô‰a Á˜lÈ ««¿«ƒ»«»∆
Ú˜˜,הכתובה לאחריות שמורה שלהם הקרן שתהא –ÏÎB‡ ‡e‰Â «¿«¿≈
˙Bt.זה מקרקע –Ú˜wa ÔÈaÁÓ‰ המחוברים פירות אחיו הניח – ≈«¿À»ƒ««¿«

בהם, מחוברים ופירות קרקעות שהניח כלומר Èaבקרקע, Ó‡»««ƒ
Ô˙B‡ ÔÈÓL È‡Ó,הקרקעות את –˙BÙa ÔÈÙÈ Ô‰ ‰nk כמה – ≈ƒ»ƒ»«»≈»ƒ¿≈

עליהם, כשפירותיהם עכשיו הקרקעות Ga‡שווים ÔÈÙÈ Ô‰ ‰nÎÂ¿«»≈»ƒ¿
˙Bt,הפירות בלא שווים היו וכמה –˙Bn‰Â,ההפרש דמי – ≈¿«»

˙Bt ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜˜ Ô‰a Á˜lÈ שגדלו הפירות שכל – ƒ»«»∆«¿«¿≈≈
שגדלו  פירות אלא אוכל היבם ואין לכתובתה, אחראים המת ברשות

לייבום. לפניו שנפלה משעה היינו Bt˙ברשותו, :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ≈
BlL ,Ú˜wa ÌÈaÁÓ‰:כאן מגיהים בגמרא –   שבזה כלומר , «¿À»ƒ««¿«∆

אחראים  בקרקע המחוברים שפירות מאיר, רבי על חולקים חכמים אין
והיבם  לכתובה, משועבד שיהא קרקע, בהם ילקח ולכן לכתובתה,

פירות. ממנו ‰Ú˜wיאכל ÔÓ ÔÈLeÏz‰ התלושים פירות אבל – «¿ƒƒ««¿«
הקרקע, ‰Ì„Bwמן Ïk,אותם לתפוס –Ô‰a ‰ÎÊ שסוברים – »«≈»»»∆

ולכ  לכתובתה, משועבדים המיטלטלים שאין ‰e‡ןחכמים, Ì„˜– »«
ותפסם, כרצונו;ÎÊ‰היבם בהם ויעשה –‡È‰ ‰Ó„˜ היבמה – »»»¿»ƒ

בעלה בחיי אותם יא יא יא יא ),),),),ותפסה יחיחיחיח,,,, אישות אישות אישות אישות  הל הל הל הל '''' רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם  Ô‰a((((רש רש רש רש """"י י י י ;;;; Á˜lÈƒ»«»∆
˙Bt ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜˜,בעלה בחיי אותם ותפסה שהואיל – «¿«¿≈≈

חולקים  מעות" אחיו ב"הניח הדין והוא לכתובתה. הם משועבדים
כולה  משנתנו של שהרישא אלא בהן, זכה הקודם כל וסוברים: חכמים
לכתובתה. אחראים והמיטלטלים המעות שאף הסובר היא, מאיר רבי

 dÒk,היבם שייבמה –c ÏÎÏ BzL‡k ‡È‰ È‰ ¿»»¬≈ƒ¿ƒ¿¿»»»
מותר  וכן חליצה; עוד צריכה ואינה בגט, מגרשה לגרשה בא שאם –
אשת  באיסור עוד עומדת ואינה שגירשה, לאחר כאשתו להחזירה לו

שנאמר ה ה ה ה ):):):):אח, כה כה כה כה ,,,, הרי ((((דבריםדבריםדבריםדברים שלקחה כיון – לאשה" לו "ולקחה 
כאשתו, אחרת,Ïe„היא מאשה דינה שונה בלבד זה ובדבר – ƒ¿«

ÔBL‡‰ dÏÚ ÈÒÎ ÏÚ d˙a˙k ‡‰zL אלא היבם נכסי שלא – ∆¿≈¿À»»«ƒ¿≈«¬»»ƒ
שאם  מבואר, בגמרא ברם, לכתובתה. הם משועבדים המת אחיו נכסי

היבם. מן כתובה חכמים לה תיקנו נכסים, הניח לא הראשון בעלה

ח ה נ ש מ ר ו א ב

שם, שהזכרנו ההלכה  את ללמדנו באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא זו משנה
אחיו  בנכסי למכור רשאי היבם ואין האלמנה, של לכתובתה משועבדים המת נכסי שכל

ייבום. לאחר בין ייבום קודם בין המת,

dÏ Ó‡È ‡G:ליבמתו לומר רשאי היבם אין –CÈ˙a˙k È‰ …«»¬≈¿À»ƒ
ÔÁÏM‰ ÏÚ ˙ÁpÓ כסף סכום ליבמתו לייחד היבם בא אם כלומר – À««««À¿»

אינו  המת, אחיו  נכסי שאר את למכור רוצה והוא כתובתה לפרעון
כן, לעשות a˙kÏ‰רשאי ÔÈ‡Á‡ ÂÈÒÎ Ïk ‡l‡ הנכסים כל – ∆»»¿»»«¬»ƒ«¿À»

לכתובה. משועבדים מאחיו BzL‡Ï:שירש Ì„‡ Ó‡È ‡G ÔÎÂ¿≈…«»»¿ƒ¿
ÔÁÏM‰ ÏÚ ˙ÁpÓ CÈ˙a˙k È‰ לייחד רשאי אינו הבעל אף – ¬≈¿À»ƒÀ««««À¿»

כתובתה, כסף d˙a˙ÎÏלאשתו ÔÈ‡Á‡ ÂÈÒÎ Ïk ‡l‡ כמו – ∆»»¿»»«¬»ƒƒ¿À»»
ברם, ז). ד, לעיל (עיין הכתובה בשטר לכתוב שטח בן  שמעון שתיקן
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בתו מבארים((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).את המפרשים רוב הגמרא הגמרא הגמרא הגמרא ),),),),ברם, פיפיפיפי שיורשי ((((על על על על 
בעל  והרי נשואה, כספק דינה יבמה שכן עצמו, היבם היינו הבעל

הספק. מכוח ירושתה במחצית היבם זוכה הלכך אשתו, את ≈Èe˙יורש
Ô˙˜ÊÁa ÌÈÒÎ :ÌÈÓB‡ Ïl‰ בחזקת ברזל" צאן "נכסי כלומר – ƒ≈¿ƒ¿»ƒ¿∆¿»»

של  שהנכסים משום האב, יורשי בחזקת עומדים: הם היורשים שני
הבעל, על הנכסים שאחריות לפי הבעל, יורשי ובחזקת הם, האשה

האב יורשי עם הבעל יורשי יחלוקו אלו בנכסים הגמראהגמראהגמראהגמראהלכך ((((מסקנת מסקנת מסקנת מסקנת 

בבבב);););); קנחקנחקנחקנח,,,, בתרא בתרא בתרא בתרא  והתוספת,a˙k‰בבא בבא בבא בבא  הכתובה עיקר –ÈLBÈ ˙˜ÊÁa ¿À»¿∆¿«¿≈
ÏÚa‰;הבעל על הכתובה שאחריות לפי –ÌÈÒÎp‰ ÌÈÒÎ «««¿»ƒ«ƒ¿»ƒ

dnÚ ÌÈ‡ˆBi‰Â,"מלוג "נכסי –‡‰ ÈLBÈ ˙˜ÊÁa,האשה של – ¿«¿ƒƒ»¿∆¿«¿≈»»
יש  באחריותם. חייב הבעל ואין הם, ברשותה הללו שהנכסים לפי

כלל: תחילה קובעים הלל שבית מפרשים,  הנכסים כל –
והולכים: הם ומפרטים בהם, המוחזק לפי כל נידונים –

צאן  "נכסי וכן והתוספת, הכתובה עיקר היינו שבכתובה, ההתחייבויות
שבארנו  כמו באחריותם, חייב שהבעל בכתובה, הרשומים ברזל"

ברישא,  ;לגמרי בהם מוחזק היה שהבעל לפי –
   ,מלוג נכסי היינו –  –

ביותר בהם מוחזקת היתה שהאשה המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).לפי ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;

ז ה נ ש מ ר ו א ב

אחראים  המת בעלה נכסי שכל ללמד, באה והיא יבם, שומרת בדין ממשיכה משנתנו

הללו. הנכסים את למכור רשאי – יורשו שהוא – היבם ואין לכתובתה,

˙BÚÓ ÂÈÁ‡ ÁÈp‰ האלמנה של בעלה היינו היבם, של אחיו אם – ƒƒ«»ƒ»
בירושה, מעות לו השאיר לייבום, לפניו ˜Ú˜,שנפלה Ô‰a Á˜lÈƒ»«»∆«¿«

˙Bt ÏÎB‡ ‡e‰Â,האלמנה לכתובת אחראים המת נכסי שכל – ¿≈≈
להוציא  רשאי היבם אין הלכך בלבד, פירות אכילת אלא בהם ליבם  ואין
לכתובתה, משועבד שיהא קרקע בהן לקנות הוא צריך אלא המעות, את

אחיו הניח אם וכן פירות. ממנו יאכל ÔÓוהוא ÔÈLeÏz‰ ˙Bt≈«¿ƒƒ
Ú˜w‰אלא הללו, הפירות את לאכול רשאי היבם אין –Ô‰a Á˜lÈ ««¿«ƒ»«»∆
Ú˜˜,הכתובה לאחריות שמורה שלהם הקרן שתהא –ÏÎB‡ ‡e‰Â «¿«¿≈
˙Bt.זה מקרקע –Ú˜wa ÔÈaÁÓ‰ המחוברים פירות אחיו הניח – ≈«¿À»ƒ««¿«

בהם, מחוברים ופירות קרקעות שהניח כלומר Èaבקרקע, Ó‡»««ƒ
Ô˙B‡ ÔÈÓL È‡Ó,הקרקעות את –˙BÙa ÔÈÙÈ Ô‰ ‰nk כמה – ≈ƒ»ƒ»«»≈»ƒ¿≈

עליהם, כשפירותיהם עכשיו הקרקעות Ga‡שווים ÔÈÙÈ Ô‰ ‰nÎÂ¿«»≈»ƒ¿
˙Bt,הפירות בלא שווים היו וכמה –˙Bn‰Â,ההפרש דמי – ≈¿«»

˙Bt ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜˜ Ô‰a Á˜lÈ שגדלו הפירות שכל – ƒ»«»∆«¿«¿≈≈
שגדלו  פירות אלא אוכל היבם ואין לכתובתה, אחראים המת ברשות

לייבום. לפניו שנפלה משעה היינו Bt˙ברשותו, :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ≈
BlL ,Ú˜wa ÌÈaÁÓ‰:כאן מגיהים בגמרא –   שבזה כלומר , «¿À»ƒ««¿«∆

אחראים  בקרקע המחוברים שפירות מאיר, רבי על חולקים חכמים אין
והיבם  לכתובה, משועבד שיהא קרקע, בהם ילקח ולכן לכתובתה,

פירות. ממנו ‰Ú˜wיאכל ÔÓ ÔÈLeÏz‰ התלושים פירות אבל – «¿ƒƒ««¿«
הקרקע, ‰Ì„Bwמן Ïk,אותם לתפוס –Ô‰a ‰ÎÊ שסוברים – »«≈»»»∆

ולכ  לכתובתה, משועבדים המיטלטלים שאין ‰e‡ןחכמים, Ì„˜– »«
ותפסם, כרצונו;ÎÊ‰היבם בהם ויעשה –‡È‰ ‰Ó„˜ היבמה – »»»¿»ƒ

בעלה בחיי אותם יא יא יא יא ),),),),ותפסה יחיחיחיח,,,, אישות אישות אישות אישות  הל הל הל הל '''' רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם  Ô‰a((((רש רש רש רש """"י י י י ;;;; Á˜lÈƒ»«»∆
˙Bt ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜˜,בעלה בחיי אותם ותפסה שהואיל – «¿«¿≈≈

חולקים  מעות" אחיו ב"הניח הדין והוא לכתובתה. הם משועבדים
כולה  משנתנו של שהרישא אלא בהן, זכה הקודם כל וסוברים: חכמים
לכתובתה. אחראים והמיטלטלים המעות שאף הסובר היא, מאיר רבי

 dÒk,היבם שייבמה –c ÏÎÏ BzL‡k ‡È‰ È‰ ¿»»¬≈ƒ¿ƒ¿¿»»»
מותר  וכן חליצה; עוד צריכה ואינה בגט, מגרשה לגרשה בא שאם –
אשת  באיסור עוד עומדת ואינה שגירשה, לאחר כאשתו להחזירה לו

שנאמר ה ה ה ה ):):):):אח, כה כה כה כה ,,,, הרי ((((דבריםדבריםדבריםדברים שלקחה כיון – לאשה" לו "ולקחה 
כאשתו, אחרת,Ïe„היא מאשה דינה שונה בלבד זה ובדבר – ƒ¿«

ÔBL‡‰ dÏÚ ÈÒÎ ÏÚ d˙a˙k ‡‰zL אלא היבם נכסי שלא – ∆¿≈¿À»»«ƒ¿≈«¬»»ƒ
שאם  מבואר, בגמרא ברם, לכתובתה. הם משועבדים המת אחיו נכסי

היבם. מן כתובה חכמים לה תיקנו נכסים, הניח לא הראשון בעלה

ח ה נ ש מ ר ו א ב

שם, שהזכרנו ההלכה  את ללמדנו באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא זו משנה
אחיו  בנכסי למכור רשאי היבם ואין האלמנה, של לכתובתה משועבדים המת נכסי שכל

ייבום. לאחר בין ייבום קודם בין המת,

dÏ Ó‡È ‡G:ליבמתו לומר רשאי היבם אין –CÈ˙a˙k È‰ …«»¬≈¿À»ƒ
ÔÁÏM‰ ÏÚ ˙ÁpÓ כסף סכום ליבמתו לייחד היבם בא אם כלומר – À««««À¿»

אינו  המת, אחיו  נכסי שאר את למכור רוצה והוא כתובתה לפרעון
כן, לעשות a˙kÏ‰רשאי ÔÈ‡Á‡ ÂÈÒÎ Ïk ‡l‡ הנכסים כל – ∆»»¿»»«¬»ƒ«¿À»

לכתובה. משועבדים מאחיו BzL‡Ï:שירש Ì„‡ Ó‡È ‡G ÔÎÂ¿≈…«»»¿ƒ¿
ÔÁÏM‰ ÏÚ ˙ÁpÓ CÈ˙a˙k È‰ לייחד רשאי אינו הבעל אף – ¬≈¿À»ƒÀ««««À¿»

כתובתה, כסף d˙a˙ÎÏלאשתו ÔÈ‡Á‡ ÂÈÒÎ Ïk ‡l‡ כמו – ∆»»¿»»«¬»ƒƒ¿À»»
ברם, ז). ד, לעיל (עיין הכתובה בשטר לכתוב שטח בן  שמעון שתיקן
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ממנו  נתאלמנה או נתגרשה שאם אלא נכסיו, את למכור רשאי הבעל
הלקוחות. מן גובה הריהי כתובתה, את לגבות ממה לה היה ולא

dLb,שייבמה לאחר יבמתו את היבם גירש –‡l‡ dÏ ÔÈ‡ ≈¿»≈»∆»
d˙a˙k כך אחר רשאי והוא כתובתה, כסף את לה שנותן כלומר – ¿À»»

אינו  גירשה, שלא זמן כל אבל מאחיו. שירש הנכסים שאר את למכור
לכתובתה. הם משועבדים שכולם הללו, מהנכסים למכור רשאי

dÈÊÁ‰,כתובתה שגבתה קודם שגירשה, לאחר היבם –‡È‰ È‰ ∆¡ƒ»¬≈ƒ
ÌÈLp‰ ÏÎk כתובתה מנת על ומחזירה, אשתו את שהמגרש – ¿»«»ƒ

מחזירה, הוא Ïa„הראשונה d˙a˙k ‡l‡ dÏ ÔÈ‡Â אותה – ¿≈»∆»¿À»»ƒ¿«
משועבדים  ממנו היבם שירש והנכסים המת, בעלה לה שכתב הכתובה
גבתה  לא שאם להשמיע, באה שמשנתנו מבואר, בגמרא זו. לכתובה
כתובתה  אלא היבם, מן נוספת כתובה לה אין שהחזירה, קודם כתובתה

למכ  ליבם עוד אסור ולפיכך בלבד; הראשון אחיו מבעלה נכסי את ור
והחזירה. שגירשה פי על אף המת,

א ה נ ש מ ר ו א ב

מלוג. בנכסי זכויותיו על לאשתו שוויתר בבעל דנה זו משנה

CÈÒÎa ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ„e ÔÈc :BzL‡Ï ˙Bk‰,מבואר בגמרא – «≈¿ƒ¿ƒ¿»ƒ≈ƒƒ¿»«ƒ
ודברים דין לי יהא לא לי לכשתינשאי ארוסה: בעודה לה שכתב

     ,בלבד באומר הדין והוא Ê‰בנכסיך; È‰¬≈∆
‰ÈiÁa ˙Bt ÏÎB‡ בפירות זכותו על לוותר בדבריו התכוון שלא – ≈≈¿«∆»

עצמם; בנכסיה זכותו על אלא Ó˙‰נכסיה, Ì‡Â,בחייו –dLBÈ ¿ƒ≈»¿»
על  אלא מותה, לאחר בירושתה זכותו על לוותר התכוון לא שאף –

משמע: שכן קיימת, שהיא זמן כל בנכסיה, זמן זכותו כל –
בחיים, שאת נכסיך, שהם     מיתתך לאחר אבל

לי. CÈÒÎaיש ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ„e ÔÈc :dÏ ˙k ‰nÏ Ôk Ì‡– ƒ≈»»»«»ƒ¿»ƒ≈ƒƒ¿»«ƒ
נכסיה  בפירות הזכות את לו השאיר אם לוותר, התכוון מה על כלומר

˙Â‰ובירושתה? ‰ÎÓ Ì‡L אותם נתנה או נכסיה מכרה אם – ∆ƒ»¿»¿»¿»
(עיין ˜Ìiבמתנה, הלקוחות מיד מוציא הבעל ואין קיימים, מעשיה  – «»

א). ח, Ô‰È˙BÙe,לעיל CÈÒÎa ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ„e ÔÈc :dÏ ˙k»«»ƒ¿»ƒ≈ƒƒ¿»«ƒ¿≈≈∆
ÏÎB‡ BÈ‡ ‰Ê È‰‰ÈiÁa ˙Bt במ הוסיף שהרי פורש:– ¬≈∆≈≈≈¿«∆»

‰˙Ó Ì‡Â–,אשתו מתה אם הריהו dLBÈאבל – ¿ƒ≈»¿»
וויתר. לא בירושתה זכותו שעל נכסיה, כל את e‰È„‰יורש Èa«ƒ¿»

˙BÙ Èt ÏÎB‡ ÌÏBÚÏ :ÓB‡:בתנאו כשהוסיף אף – ≈¿»≈≈≈≈
קרקע  בדמיהם וליקח הפירות את למכור הבעל יכול "ובפירותיהן",
לא  אבל מפירות. אלא עצמו סילק לא שהבעל לפי פירותיה, ולאכול

הפירות, של dÏמפירותיהם zÎiL „Ú:לה כתב כן אם אלא – «∆ƒ¿…»
„Ú Ô‰È˙BÙ ÈÙe Ô‰È˙BÙe CÈÒÎa ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ„e ÔÈcƒ¿»ƒ≈ƒƒ¿»«ƒ¿≈≈∆¿≈≈≈≈∆«

ÌÏBÚ.פירות פירי ולא פירות לא אוכל אינו זה שבכגון –:dÏ ˙k »»«»
CÈiÁa ,Ô‰È˙BÙ ÈÙe Ô‰È˙BÙe CÈÒÎa ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ„e ÔÈcƒ¿»ƒ≈ƒƒ¿»«ƒ¿≈≈∆¿≈≈≈≈∆¿««ƒ

C˙BÓe,הירושה על וגם הפירות על גם במפורש שוויתר –BÈ‡ ¿≈≈
dLBÈ BÈ‡ ‰˙Ó Ì‡Â ,‰ÈiÁa ˙Bt ÏÎB‡.בתנאו שפירש כמו – ≈≈¿«∆»¿ƒ≈»≈¿»

‰pLÈÈ ,‰˙Ó Ì‡ :ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa ÔBÚÓL Ôa אם אף – «»ƒ¿∆«¿ƒ≈≈ƒ≈»ƒ»∆»
פירותיהם  ובפירי ובפירותיהם בנכסיך לי אין ודברים "דין במפורש: כתב

הירושה, על זכותו את מבטל זה תנאי אין ובמותך", ≈¿ÈtÓƒבחייך
‰Bza e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙‰L ממה לשנות בא זה שתנאו – ∆ƒ¿»««∆»«»

שנאמר בתורה, יא יא יא יא ):):):):שכתוב כזכזכזכז,,,, מכאן,((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ולמדים אותה", "וירש
אשתו, את יורש Bza‰,שהבעל e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙n‰ ÏÎÂ¿»««¿∆««∆»«»

ÏËa B‡z יו הבעל לעולם אשתו, מתה אם הלכך בגמרא – רשה. ¿»»≈
שדורשים  ומה מדרבנן, אלא התורה מן אינה הבעל שירושת מסיקים,

מקום ומכל בלבד, אסמכתא אלא זה אין הפסוק מן  
  עשו שחכמים לפי בטל, שתנאו היינו יירשנה, מתה שאם

תורה. כשל לדבריהם חיזוק
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א: עמ' לט סדרדף עיכוב בדין תנאים מחלוקת פי על מחלוקתם את מבארת הגמרא

לאהעבודה: מּבחּוץ לבן ּבבגדי הּנעׂשין ּדברים ּדאמר יהּודה, ּדרּבי ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹאּליּבא
'חוקה',מעּכבא, בהם נאמר שלא עלמאכיון יוחנן,ּכּוּלי רבי ובין ינאי רבי בין לא- ְְְֵַָָָֹ

מעּכבא ּדלא בחוץ.ּפליגי נעשה שהרי נחמיההגורל, ּדרּבי אּליּבא ּפליגי, ּכי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
לבן, בבגדי הנעשה כל על נאמר ש'חוקה' ּדאמרהסובר סוברמעּכבא,שההגרלהמאן ְְְַַַָָ

נחמיה, לבן.ּכרּבי בבגדי נעשית שהרי מעכבת ההגרלה גם ּדאמרולכן ּומאן ְְְְִֶַַַָָ
מעּכבא,שההגרלה דלא מיּלי,סובר, שהםהני בעבֹודה,במעשים הגרלהאבל ְְְֲִֵֵַַָָָָָֹ

ד משום לעיכוב, 'חוקה' בה נאמר שלא נחמיה רבי היא.מודה עבֹודה ֲִָָלאו
יוחנן: ורבי ינאי רבי מחלוקת בביאור נוספת לשון מביאה אּליּבאהגמרא ּדאמרי, ְְִִֵַָָָאיּכא

ּדאמר נחמיה בחוץּדרּבי לבן בבגדי הנעשות עבודות עלמאשאף ּכּוּלי מעּכבא, ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָ
ּדמעּכבא ּפליגי יהּודהההגרלה.לא ּדרּבי אּליּבא ּפליגי, עבודותּכי שרק הסובר ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹ
מעכבות. בפנים מעּכבא,הנעשות לא ּדאמר יהּודה,סוברמאן הגרלהּכרּבי ולכך ְְְְְִַַַַָָָֹ

מעכבת. מעּכבאאינה ּדאמר דּומאן אלא יהודה, כרבי סובר הכאגם בהגרלה,ׁשאני ְְְִַַַַָָָָ
קרא ּביּה הכתובּדתנא בו ששנה זימני- ּתרי עלה', 'אׁשר עלה' -'אׁשר ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָ

בחוץ. שנעשית אף על מעכבת, שההגרלה נלמד זה ומייתור פעמיים,

הגמרא: מקשה מעכבת. שהגרלה ינאי רבי בדברי דנה בברייתא,מיתיבי,הגמרא שנינו והרי ִֵֵ
ּכׁשר. הגריל לא ואם להגריל, ליּׁשנאומצוה להְך הראשון,ּבׁשלמא ללשון - ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָֹ

מעּכבא,דּדאמרּת ּדלא ּפליגי לא עלמא ּכּוּלי יהּודה ּדרּבי אּליּבא ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹ
לומר יש נחמיה, רבי לשיטת היא מּניומחלוקתם זו,הא ברייתא ששנה התנא מיהו רּבי- ִִַַָ

היא, ְִָיהּודה
א: עמ' מ ּדאמרּתדף ליּׁשנא להְך רביאּלא שבדברי שהובאה, השני ללשון אלא - ְְְְְִֶַַָָָ

כן,ּפליגייהודה אם יוחנן, ורבי ינאי שההגרלהּבׁשלמארבי בה שמבואר הברייתא דברי - ְְִִֵָָ
מובנים מעכבת, ּדאמרפילאינה מעּכבא,שהגרלהמאן ניתןלא שלדבריו משום ְְְְַַַָָֹ

מּנילומר, זו,הא ברייתא ששנה התנא מיהו היא,- יהּודה נאמררּבי לא שלשיטתו ְִִִַַָָ
מעכבת. ואינה ההגרלה על ּדאמר'חוקה' למאן ההגרלהאּלא יהודה רבי לשיטת שאף ְְֶַַָָ

ההגרלהמעּכבא, נחמיה שלרבי שכן וכל עלה', 'אשר באמירת הכתוב ששנה משום ְְַָ
קשה מּני,מעכבת, נחמיה.הא כרבי שלא שכן וכל יהודה כרבי להעמידה ניתן לא הרי ִַָ

הגמרא: היאּתנימיישבת שהכוונה להגריל', 'מצוה בה שנאמר הברייתא דברי את תפרש - ְֵ
להּניח' ינאי'מצוה רבי לדברי אף מעכבת אינה זו והנחה השעירים, על הגורלות ,את ְְִִַַָ

בפסוק. עניינה נכפל לא שהרי

i"yx

'åë äãåäé éáøã àáéìàe`ived wxta .

'xe dcedi 'x ibilt (.q sc onwl) el

zecear xcqa dpiy m` dingp

dingp 'x xn`e xge`nd z` micwdl

oal icbaa zeyrpy zeceard xcq lk

uegan oia miptl iptl oebk mipta oia

dwegc ,akrn dxfra e` lkida oebk

ediilr zen ixg`c `pipra `aizkc

`aizk `l xne` dcedi 'xe `aizk

icbaa miyrpd mixaca `l` dweg

dpi` `idy dlxbd jkld miptan oal

dcedi 'xl uegan `l` miptan ziyrp

`l uegan miyrpy mixac` xn`c

:dweg `aizkéâéìô àì àîìò éìåëã.

`l dcedi 'xlc dcen i`pi 'x elit`c

:`aekir eda aizk `l `dc `akrnéë
àáéìà éâéìôäéîçð éáøãxn`c .

oal icbaa miyrpd mixac lk` dweg

aizkck `id oal icbaa efe `aizk

:`pipraéìéî éðädweg aizkc .

`z`c `ed dceara `aekirl

dingp 'x xn` `l o`k cr) `aekirl

oebk `aekrl dceara dweg aizkc

xt zhigye gafnd on milgb zeizg

xg` odka zeleqte edpip zecearc

`id dcear e`lc dlxbd la`

obqd lirl xn`c o`nl obqa dxyky

itlwa oini ly odici oiqipkn b''ke

`lc dingp 'x dcen `kd `ni`

:(`akrnéâéìô àì àîìò éìåë
àáëòîã:aizk ediilr dweg xn`wc .

àø÷ äá àðúã àëä éðàùab lr s` .

:`aekir dl `wtp dxizi `xwne akrl aezkd eilr dpy ixdy `akrn akrl `niiw dlr e`l dwegcàðùéì êäì àìà
úøîàã:dingp iax `le dcedi iax `l ipn `d dingp iaxl oky lke `akrn i`pi iax xn`e ibilt dcedi iaxc `ail` .

çéðäì äåöî éðúozpe aizkc `ed `pnif `cg `l` `xw da `pz `l dpizpac ecen `nlr ilek `dae xyk gipd `l m`e .

:dlr xy` xiryde aizke 'ebe eilr dlr xy` xiryd z` oxd` aixwde aizkc `xw da `pz diilra la` 'ebe oxd`



קיי `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

א: עמ' לט סדרדף עיכוב בדין תנאים מחלוקת פי על מחלוקתם את מבארת הגמרא

לאהעבודה: מּבחּוץ לבן ּבבגדי הּנעׂשין ּדברים ּדאמר יהּודה, ּדרּבי ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹאּליּבא
'חוקה',מעּכבא, בהם נאמר שלא עלמאכיון יוחנן,ּכּוּלי רבי ובין ינאי רבי בין לא- ְְְֵַָָָֹ

מעּכבא ּדלא בחוץ.ּפליגי נעשה שהרי נחמיההגורל, ּדרּבי אּליּבא ּפליגי, ּכי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
לבן, בבגדי הנעשה כל על נאמר ש'חוקה' ּדאמרהסובר סוברמעּכבא,שההגרלהמאן ְְְַַַָָ

נחמיה, לבן.ּכרּבי בבגדי נעשית שהרי מעכבת ההגרלה גם ּדאמרולכן ּומאן ְְְְִֶַַַָָ
מעּכבא,שההגרלה דלא מיּלי,סובר, שהםהני בעבֹודה,במעשים הגרלהאבל ְְְֲִֵֵַַָָָָָֹ

ד משום לעיכוב, 'חוקה' בה נאמר שלא נחמיה רבי היא.מודה עבֹודה ֲִָָלאו
יוחנן: ורבי ינאי רבי מחלוקת בביאור נוספת לשון מביאה אּליּבאהגמרא ּדאמרי, ְְִִֵַָָָאיּכא

ּדאמר נחמיה בחוץּדרּבי לבן בבגדי הנעשות עבודות עלמאשאף ּכּוּלי מעּכבא, ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָ
ּדמעּכבא ּפליגי יהּודהההגרלה.לא ּדרּבי אּליּבא ּפליגי, עבודותּכי שרק הסובר ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹ
מעכבות. בפנים מעּכבא,הנעשות לא ּדאמר יהּודה,סוברמאן הגרלהּכרּבי ולכך ְְְְְִַַַַָָָֹ

מעכבת. מעּכבאאינה ּדאמר דּומאן אלא יהודה, כרבי סובר הכאגם בהגרלה,ׁשאני ְְְִַַַַָָָָ
קרא ּביּה הכתובּדתנא בו ששנה זימני- ּתרי עלה', 'אׁשר עלה' -'אׁשר ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָ

בחוץ. שנעשית אף על מעכבת, שההגרלה נלמד זה ומייתור פעמיים,

הגמרא: מקשה מעכבת. שהגרלה ינאי רבי בדברי דנה בברייתא,מיתיבי,הגמרא שנינו והרי ִֵֵ
ּכׁשר. הגריל לא ואם להגריל, ליּׁשנאומצוה להְך הראשון,ּבׁשלמא ללשון - ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָֹ

מעּכבא,דּדאמרּת ּדלא ּפליגי לא עלמא ּכּוּלי יהּודה ּדרּבי אּליּבא ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹ
לומר יש נחמיה, רבי לשיטת היא מּניומחלוקתם זו,הא ברייתא ששנה התנא מיהו רּבי- ִִַַָ

היא, ְִָיהּודה
א: עמ' מ ּדאמרּתדף ליּׁשנא להְך רביאּלא שבדברי שהובאה, השני ללשון אלא - ְְְְְִֶַַָָָ

כן,ּפליגייהודה אם יוחנן, ורבי ינאי שההגרלהּבׁשלמארבי בה שמבואר הברייתא דברי - ְְִִֵָָ
מובנים מעכבת, ּדאמרפילאינה מעּכבא,שהגרלהמאן ניתןלא שלדבריו משום ְְְְַַַָָֹ

מּנילומר, זו,הא ברייתא ששנה התנא מיהו היא,- יהּודה נאמררּבי לא שלשיטתו ְִִִַַָָ
מעכבת. ואינה ההגרלה על ּדאמר'חוקה' למאן ההגרלהאּלא יהודה רבי לשיטת שאף ְְֶַַָָ

ההגרלהמעּכבא, נחמיה שלרבי שכן וכל עלה', 'אשר באמירת הכתוב ששנה משום ְְַָ
קשה מּני,מעכבת, נחמיה.הא כרבי שלא שכן וכל יהודה כרבי להעמידה ניתן לא הרי ִַָ

הגמרא: היאּתנימיישבת שהכוונה להגריל', 'מצוה בה שנאמר הברייתא דברי את תפרש - ְֵ
להּניח' ינאי'מצוה רבי לדברי אף מעכבת אינה זו והנחה השעירים, על הגורלות ,את ְְִִַַָ

בפסוק. עניינה נכפל לא שהרי

i"yx

'åë äãåäé éáøã àáéìàe`ived wxta .

'xe dcedi 'x ibilt (.q sc onwl) el

zecear xcqa dpiy m` dingp

dingp 'x xn`e xge`nd z` micwdl

oal icbaa zeyrpy zeceard xcq lk

uegan oia miptl iptl oebk mipta oia

dwegc ,akrn dxfra e` lkida oebk

ediilr zen ixg`c `pipra `aizkc

`aizk `l xne` dcedi 'xe `aizk

icbaa miyrpd mixaca `l` dweg

dpi` `idy dlxbd jkld miptan oal

dcedi 'xl uegan `l` miptan ziyrp

`l uegan miyrpy mixac` xn`c

:dweg `aizkéâéìô àì àîìò éìåëã.

`l dcedi 'xlc dcen i`pi 'x elit`c

:`aekir eda aizk `l `dc `akrnéë
àáéìà éâéìôäéîçð éáøãxn`c .

oal icbaa miyrpd mixac lk` dweg

aizkck `id oal icbaa efe `aizk

:`pipraéìéî éðädweg aizkc .

`z`c `ed dceara `aekirl

dingp 'x xn` `l o`k cr) `aekirl

oebk `aekrl dceara dweg aizkc

xt zhigye gafnd on milgb zeizg

xg` odka zeleqte edpip zecearc

`id dcear e`lc dlxbd la`

obqd lirl xn`c o`nl obqa dxyky

itlwa oini ly odici oiqipkn b''ke

`lc dingp 'x dcen `kd `ni`

:(`akrnéâéìô àì àîìò éìåë
àáëòîã:aizk ediilr dweg xn`wc .

àø÷ äá àðúã àëä éðàùab lr s` .

:`aekir dl `wtp dxizi `xwne akrl aezkd eilr dpy ixdy `akrn akrl `niiw dlr e`l dwegcàðùéì êäì àìà
úøîàã:dingp iax `le dcedi iax `l ipn `d dingp iaxl oky lke `akrn i`pi iax xn`e ibilt dcedi iaxc `ail` .
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:`xnbd zayiin cer,øîà éLà áøizn rci epiax dyn zn`a ©©¦¨©

xy`ky meyn `l` ,wtqd zngn epi` 'zevgk' xn`y dne ,zevg
,z`f xn` dynøñéìúc àúøBà àbìôaxg`y dlild zevga - §©§¨§¨¦§¥¨
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xn` cecy aezk ixde(bi fk mildz),'ä áeèa úBàøì ézðîàä àìeì'¥¤¡©§¦¦§§
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ize`xa ,ypere xkyae dgbyda dxitka lykp iziid ,`ad mlera
'`lel' zaiz lr dpde .dfd mlera laeq ip` wicv izeid s` lry

,aezkd zernynn hrnl ociwtzy ,zecewp opyi miaezkayàðúå§¨¨
éñBé éaøc déîMî,iqei iax mya `ziixaa epipye -ãe÷ð änì- ¦§¥§©¦¥¨¨¨

zecewp yi recnìòzaiz,'àìeì',aezkd zernyn z` hrnl ick ©¥
jke .`ad mlera 'd zaeha ze`xl dkfiy el xexa did `ly xnele
éðà çèáeî ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì ãåc øîà̈©¨¦¦§¥©¨¨¦¤¨§¨£¦
òãBé éðéà ìáà ,àBáì ãéúòì íé÷écvì áBè øëN ílLî äzàL Ea§¤©¨§©¥¨¨©©¦¦¤¨¦¨£¨¥¦¥©

.åàì íà ,íäéðéa ÷ìç éì Lé íàwlg el yi m` rci `l cec m`e ¦¥¦¥¤¥¥¤¦¨
envrl `xw cvik ,miciqgdn mizegt mdy ,miwicvd mr elit`my)

(a et.lirl x`eank ,'ciqg'
wtzqdy dne ,ciqg `edy cecl xexa did zn`a :`xnbd zvxzn
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קיג izni`n` cenr c sc ± oey`x wxtzekxa

.ïéøãäðñ äæ òãéåäé ïá åäéðá:oic zia a` didyåäéðáå øîåà àåä ïëå
.éúìôä ìòå éúøëä ìò òãéåäé ïámilhep dligzay mdl mcewe oey`x

:egilvi m` mil`ey k"g`e zeyx.íéîåúå íéøåà åìà øúéáàåini lky

el dzlr `le xzia` l`yy melya` zngln cr xzia`a l`yp did cec

xcqa 'ixn`ck el dzlre wecv l`ye

:dpedkd on f` wlzqpe mleríéúøåëù
.íäéøáã úàmiaevw mixac mixne`y

:etiqei `le ezgti `ly mixenbeøù
.áàåé êìîì àáöiyp` jiledl

:dnglnd.àø÷ éàîielz did xepkc

:exxerne ezhnn dlrnl.éãåáë äøåò
:mikln x`yk dpiya icakzz l`äøéòà

.øçùip`e oxxern xgyd mikln x`y

xxern:xgyd z`éðéðâèöà åòèé àîù
.äòøômd dryd oiekl rcei ip` m`

ribiy mcewe dryd oiekl mircei mpi`

d`a `l oiicre ribdy mixeaq edi zevg

aeh jkld `ed i`ca dyn exn`ie dknd

:rcei ipi` oeyl feg`l.øî øîàã
:ux` jxc zkqna.æçàúåfg`p `dz

:jixaca lykpe.øñáøà éäâð øñéìú
ribi zxgnle xyr dyly xary lil

:xyr drax`.íãá úåëìëåìî éãé
m` `nh m` dcp mc el ze`xn miypdy

:dy`a xedh mc ze`xn yiy xedh

.øéôùáåzenvrdy cled xer `ed

xity yie .ekeza mixevp xyade micibde

inie d`neh ini eilr zayei dy`dy

sc) dcp 'qnae mwexnd df df i`e dxdh

mce min `ln xity yie dl yxtn (a ck

z`neh eilr ayil cle aeyg epi`y

:dzxdh inie zclei.àéìùáåmy) opzc

yeal oink `ede cle `la `ily oi` (.ek

xec"ihye oixewe dkeza akey cledy

dzegt `ily oi` (my) `ipze f"rla

dteqe axr ly hegk dzlgze gthn

ze`xl eiptl dze` oi`ian eide qenxezk

`ily zck dieyr m`e xeriyk da yi m`

ayze genpe dkeza cle didy dpwifgpy

:e`l m` dxdhe d`neh ini eilréúéëæ
.éúáééçå:'eytp ipice zepenn ipica jiiy

.éúøäèå éúàîèd`neh zeklda

:dxdhe.úùåáéôîixaca [zyea itn]

cecl zyea did eitn oi`veid dkld

el xne` `ede dreh didy minrty

:zirh.êëéôìoihwn cec didy zekfa

:a`lk epnn `vie dkf envrìàéðã àìà
.åîù(b a l`eny) xne` cg` mewna

'ebe lap zy` libia`l a`lk edpyne

libia`l l`ipc ipyde xne` xg` mewnae

:(b `) minid ixacaéðô íéìëî äéäù
.úùåáéôîdidy axd z` milkn a` lk

eda a`:ze`xúåàøì éúðîàä àìåì
.'ä áåèá:(ek ` l`eny) 'ebe cear jl xn`l 'd zlgpa gtzqdn meid ipeyxb ik xn`py enk jz`xin ipecxh xak.àìåì ìò ãå÷ðdcewpd z` yexcl

:(`l ziy`xa) il did 'ebe ia` idl` ilel enk `l m` oeyl `lel .'d aeha ze`xl el did xexa xac `ly xnel aezkd zernyn z` zhrnn `idyàîù
.àèçä íåøâé:aeha ze`xln `hgd mexbie `hgi `ny `xi didy itl 'd aeha d`xi m` ecia wtqy dfe ciqg `edy ecia wfgen mlerl `ed `vexizàøééå

.á÷òé:zniiwzn dghadd oi`y mxeb `hgdy `ipzcke iz`hg dghad xg` `ny.äðåùàø äàéá:ryedi inia e`ay.äééðù äàéáinia laa zelbn elryk

:`xfråéä íééåàø.ñð íäì úåùòéì:dnx cia `eal.àèçä íøâù àìàyexeyg`le yxekl mdl ecarzyp qxt ikln ini lke yxek zeyxa `l` ekld `le

:oexg`d yeixcle.åäì àøéáñ ïàîë íéîëç:dxeza xen`d jakya zernyna.åäì àøéáñ øæòéìà 'øë éàoiwqer mc` ipay onf lk jakya dil zi`c

:xg`n dfe micwn df akyle jlil.øæòéìà 'øë åøîéì:oyie aky xak oyil ezrcy lk i`cec dpey`xd dxeny`d seq xn`c
éàå

åäéðáxne` `ed oke mineze mixe` el` xzia` .ok xne` `xaqn .oixcdpq df

ok m` mdl mcew did xnelk izltd lre izxkd lr rciedi oa edipae

mixe` epiid edipa xg` xkfedy xzia` k"` .edipa xg` eid mineze mixe`

`ly cec inia did odk xzia`c `hiyt eyexitl `nize .i"yx yxit jk mineze

xir aepa ebxdp mleky xg` odk did

cere .dilr di`x jixv dnle mipdkd

df oi` rciedi oa edipa qxhpewd zqxibl

ewn meya weqtd[qixb] (yxtn) jkl .m

ixg`e (f"k `"dca) 'i`ck mz epiax

oke oixcdpq df edipa oa rciedi ltezig`

lre izxkd lr rciedi oa edipae xne` `ed

epiid izlte izxkc z"x 'ite izltd

izlte ozn`l mdixac oizxeky oixcdpq

ziaay `lten enk d`xeda mi`lteny

edipa oa rciedi hiyt ikid z"`e .oic

`lnn `nzqnc l"ie .rciedi oa edipan

did eia`c ikid ike did eia` mewn

:mdn did `ed mb oixcdpqn
`xewe

íéøeà elà ¯ øúéáàå .ïéøãäðñ äæ ¯ òãéBäé ïa eäéða§¨¨¤§¨¨¤©§¤§¦§¤§¨¨¥¦
éúøkä ìò òãéBäé ïa eäéðáe" :øîBà àeä ïëå ,íéneúå§¦§¥¥§¨¨¤§¨¨©©§¥¦
?"éúìô"e "éúøk" íîL àø÷ð änìå ."éúìtä ìòå§©©§¥¦§¨¨¦§¨§¨§¥¦§¥¦
íéàìôenL "éúìt" ,íäéøác íéúøBkL "éúøk"§¥¦¤§¦¦§¥¤§¥¦¤§¨¦
áø øîà ."áàBé Cìnì àáö øN" Ck øçàå .íäéøáãa§¦§¥¤§©©¨©¨¨©¤¤¨¨©©
áøc déøa ÷çöé áø øîà dì éøîàå ,àcà øa ÷çöé¦§¨©©¨§¨§¦¨¨©©¦§¨§¥§©
,øBpëå ìápä äøeò ,éãBáë äøeò" ?àø÷ éàî :éãéà¦¦©§¨¨§¦¨©¥¤§¦
,òãé äåä íìBòì äLî :øîà àøéæ 'ø ."øçL äøéòà̈¦¨¨©¥¨¨©¤§¨£¨¨©
änì øBpk ,òãé äåä ãåcc ïåéëå .òãé äåä énð ãåãå§¨¦©¥£¨¨©§¥¨§¨¦£¨¨©¦¨¨
änì ,òãé äåä äLîc ïåéëå .déúðMî éøeòúàì ?déì¥§¦§¥¦¦§¥§¥¨§¤£¨¨©¨¨

÷ äLî ?"úBöçk" øîéîì déìeòèé ànL :øáñ ¥§¥©©£¤¨¨©¤¨¦§
ì ãnì :øî øîàc ;"àeä éàca äLî" :eøîàéå ,äòøô éðéðâèöàðBL,"òãBé éðéà" øîBì E ¦§©§¦¥©§§Ÿ§¤©©§¨©©©¥§§©¥¦¥©

éëäå ,éà÷ äåä øñaøà éäâð øñéìúc àúøBà àbìôa :øîà éMà áø .æçàúå äcaúz ànL¤¨¦§©¤§¥¨¥©©¦¨©§©§¨§¨¦§¥©©§¥©§©©£¨¨¥§¨¦
éðà àðãéàä ék äìélä úBöçk øçîì :àeä Ceøa LBãwä øîà :ìàøNéì äLî øîà÷̈¨©¤§¦§¨¥¨©©¨¨§¨¨©£©©§¨¦¨¦¨¨£¦
Ck :øîà ãç ,÷çöé 'øå éåì ¯ "éðà ãéñç ék éLôð äøîL ,ãåãì" .íéøöî CBúa àöBé¥§¦§¨¦§¨¦¨§¨©§¦¦¨¦£¦¥¦§¦§¨©¨©¨
çøæî éëìî ìkL !?éðà ãéñç àì !íìBò ìL BðBaø :àeä Ceøa LBãwä éðôì ãåc øîà̈©¨¦¦§¥©¨¨¦¤¨Ÿ¨¦£¦¤¨©§¥¦§¨

ìL ãò íéðLé áøòîeøîà Ck ,Cãéàå ."Cì úBãBäì íe÷à äìéì úBöç" ,éðàå ,úBòL L ©£¨§¥¦©¨Ÿ¨©£¦£©§¨¨§¨§¦¨¨¨©
áøòîe çøæî éëìî ìkL !?éðà ãéñç àì !íìBò ìL BðBaø :àeä Ceøa LBãwä éðôì ãåc̈¦¦§¥©¨¨¦¤¨Ÿ¨¦£¦¤¨©§¥¦§¨©£¨
øäèì éãk ,àéìLáe øéôLáe íãa úBëìëeìî éãé éðàå ,íãBáëa úBãeâà úBãeâà íéáLBé§¦££¦§¨§£¦¨©§§¨§¨§¨¦§¦§¨§¥§©¥
:Bì øîBàå éaø úLáéôîa Cìîð éðà äLBò éðàM äî ìk àlà ,ãBò àìå ;dìòáì äMà¦¨§©§¨§Ÿ¤¨¨©¤£¦¤£¦¦§©¦§¦Ÿ¤©¦§¥
àìå ,"?éúànè äôé ?ézøäè äôé ?éúékæ äôé ?ézáéiç äôé ?ézðc äôé ,éaø úLáéôî"§¦¤©¦¨¤©§¦¨¤¦©§¦¨¤¦¦¦¨¤¦©§¦¨¤¦¥¦§Ÿ

éúBãòá äøaãàå" ?àø÷ éàî :éãéà áøc déøa òLBäé áø øîà .ézLBaàìå íéëìî ãâð E §¦¨©©§ª©§¥§©¦¦©§¨©£©§¨§¥¤¤¤§¨¦§Ÿ
?"úLáéôî" BîL àø÷ð änìå ,BîL "úLa Léà" àlà ,BîL "úLáéôî" àì ,àðz ."LBáà¥¨¨Ÿ§¦¤§¤¨¦¤§§¨¨¦§¨§§¦¤
àì :ïðçBé 'ø øîàå ,áàìk epnî àöéå ãåc äëæ Cëéôì .äëìäa ãåc éðt Léiáî äéäL¤¨¨§©¥§¥¨¦©£¨¨§¦¨¨¨¨¦§¨¨¦¤¦§¨§¨©¨¨Ÿ
úLáéôî éðt íéìëî äéäL ?"áàìk" BîL àø÷ð änìå ,BîL "ìàiðc" àlà ,BîL "áàìk"¦§¨§¤¨¨¦¥§§¨¨¦§¨§¦§¨¤¨¨©§¦§¥§¦¤
:øîBàå ;"éðà íâ éaì çîLé ,Eaì íëç íà ,éða" :Búîëça äîìL øîà åéìòå ,äëìäa©£¨¨§¨¨¨©§Ÿ§¨§¨§¦¦¨©¦¤¦§©¦¦©¨¦§¥
,áéúkäå !?"ãéñç" déLôðì éø÷ éî ãåãå ."øáã éôøç äáéLàå ,éaì çnNå éða íëç"£©§¦§©©¦¦§¨¦¨Ÿ§¦¨¨§¨¦¦¨¥§©§¥¨¦§¨§¦
ìò ãe÷ð änì :éñBé 'øc déîMî àðúå ,"íéiç õøàa 'ä áeèa úBàøì ézðîàä àìeì"¥¤¡©§¦¦§§§¤¤©¦§¨¨¦§¥§¥¨¨¨©
øëN ílLî äzàL Ea éðà çèáeî !íìBò ìL BðBaø :ä"a÷ä éðôì ãåc øîà ?"àìeì"¥¨©¨¦¦§¥©¨¨¦¤¨§¨£¦§¤©¨§©¥¨¨
íBøâé ànL ,åàì íà íäéðéa ÷ìç éì Lé íà òãBé éðéà ìáà ,àBáì ãéúòì íé÷écvì áBè©©¦¦¤¨¦¨£¨¥¦¥©¦¥¦¥¤¥¥¤¦¨¤¨¦§

÷òé 'øc ,éãéà øa á÷òé 'øãk .àèçäézøîLe ,Cnò éëðà äpäå" áéúk ,éîø éãéà øa áE ©¥§¦§©£Ÿ©¦¦§©£Ÿ©¦¦¨¥§¦§¦¥¨Ÿ¦¦¨§©§¦
ãò" :àéðúãk ,àèçä íBøâé ànL :øîà ,"ãàî á÷òé àøéiå" :áéúëe ,"Cìz øLà ìëa§Ÿ£¤¥¥§¦©¦¨©£Ÿ§Ÿ¨©¤¨¦§©¥§¦§©§¨©
øáòé ãò" ;äðBLàø äàéa Bæ ,"'ä Enò øáòé ãò" ;"úéð÷ eæ íò øáòé ãò ,'ä Enò øáòé©£Ÿ©§©©£Ÿ©¨¦¨©©£Ÿ©§¦¨¦¨©©£Ÿ
ñð íäì úBNòéì ìàøNé eéä íéeàø :íéîëç eøîà ïàkî ;äiðL äàéa Bæ ,"úéð÷ Bæ íò©¨¦¨¦¨§¦¨¦¨¨§£¨¦§¦¨¦§¨¥¥¨¨¤¥
íéøîBà íéîëçå :àèçä íøbL àlà ,ïeð ïa òLBäé éîéa íäì äNòpL Cøãk àøæò éîéa¦¥¤§¨§¤¤¤©£¨¨¤¦¥§ª©¦¤¨¤¨©©¥§©£¨¦§¦
!øæòéìà 'øk eøîéì ,eäì àøéáñ øæòéìà 'øk éà ?eäì àøéáñ ïàîk íéîëç :úBöç ãò©££¨¦§©§¦¨§¦§¡¦¤¤§¦¨§¥§§¡¦¤¤
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izni`naקיד cenr c sc ± oey`x wxtzekxa

.åäì àøéáñ ìàéìîâ ïáøë éàåmc` ipay onf lk jakya dil rnync

:dlild lk dfd llka yie miakeyåøîéì.â"øë:xgyd cenr crïî
.äøéáòä:`ipzck el yiy zedy lr jenqi `ny.àòîé÷:hrnñðåà íåùî
.äðéù:xzei exidfdl ewwfed minkg ixac lr xearl eztwezd.øîàã ïàîî

:(:fk sc) xgyd zltz 'ta onwløî øîà
.ù"÷ àøå÷k"g`e dlgz ziaxr ly

:lltzn.ïðçåé 'øì äéì òééñîxn`c

ick dltz jk xg`e y"w inp ziaxr

ryedi 'xk `lce .dltzl dle`b jenqiy

:y"w jk xg`e dltz xn`c iel oaäæ
.êîåñäzle`b xwirc zixgyc oky lke

zxgnn aizkck ded zixgya mixvn

(bl xacna) l`xyi ipa e`vi gqtd

xtqa cec dfnx dltzl dle`b zkinqe

(hi mildz) il`ebe ixev 'd aizkc mildz

(k my) dxv meia 'd jpri dil jinqe

epi`y in (`"t) inlyexi zekxaa 'ixn`e

dnec `ed dnl dltzl dle`b jneq

ly egzt lr wtce `ay jln ly eade`l

`ed s` biltdy e`vne jlnd `vi jln

d"awdl axwn mc` didi `l` biltd

ly oiqelwe zegayza edvxne eil`

ecerae eil` axwzn `ede mixvn z`ivi

:eikxv reazl el yi eil` aexwòöîàá
.íåð÷úly zeltz lk epwz y"w ipy oia

:y"wl zncew ziaxr zltz xaq `wc mei

.éåä àì àúøåàî äìåàâdle`b jklid

zkinq dlr ixecd`l `aiyg `l `zxe`c

:dltz.äìôú ë"çàå ù"÷ äîé÷ äî
:jnqn irac ecen edlek zixgyacùìù

.íéîòô:zeltz yly cbpkäéá úéàã
.éúøúgay ea yie z"ia s"l`a iz`c

:ig lkl oefn zpkd.éëä åìéôàlr s`

`le day dlitp iptn o"ep wiqtdy it

skz dlitpd zkinq fnxe xfg dfnxl da`

:dlòéå.éìà óribxd `le zg` dgixta

:mizpia.óòéá óòåî:zegixt izy

.úçàá:zg` dgixta.íëááìá åøîà
:(e mixac) jaal lr aezky dn exn`ìò

.íëáëùî:(my) jakya xn`py.åîåãå
:ok ixg` dpiya

íàå

àøå÷årny z`ixw onf ribdy dryny rnyn o`kn .lltzne rny z`ixw

:ziaxr lltzie y"w `xwiy cr dcerq lek`l el oi`y dlil ly

øîàãmiweqte epipir e`xi mixne`y ep`e .'eke a"derd oa edfi` opgei iax

`zkix` dle`bk l"d opax edl epiwze li`ed d`xp .epaikyd xg` mixg`

exiag lltzi jk jezay df xnel epiwzc

lk xenbiy cr p"kdan jli `le `ed mb

g"i miweqt mze`a yi mbe .ezltz cg`

dxyr dpnyc zekxa g"i cbpk zexkf`

epwz miweqt mze` xnel epwzy ab`e

'xk dklde .epipir e`xi ly dnizg xnel

m`e .b"d wqt oke dil riiqn `ziixac opgei

ziaxrc dle`b oia xtql `ly xdfil yi ok

'it mxnr ax xcqa edine .dxyr dpnyl

zltzl dle`b oia yicw mixne` ep`y dn

dle`b jnqn opira `lc opirny`l ziaxr

ziaxr zltzc meyn dltzl ziaxrc

`xiaq opgei 'x [ok m`c] `xidp `le .zeyx

axc `id `zbeltc daeg ziaxr zltz dil

xingdl oekpe .opgei 'xk dklde opgei 'xe

`iyw `niz i`e mizpia xtqln xdfdle

ziaxr zltz ol `niiwc `zkld` `zkld

xnel jixv opgei iaxk opiwqt `kde zeyx

xn`c axk opgei iax xaeq i` elit`c

ok m` .jenql aiign mewn lkn `id zeyx

:jenql yi epl mb
`d

!ìàéìîb ïaøk eøîéì ,eäì àøéáñ ìàéìîb ïaøk éàå§¦§©¨©§¦¥§¦¨§¦§§©¨©§¦¥
éøîà à÷c àäå ,eäì àøéáñ ìàéìîb ïaøk íìBòì§¨§©¨©§¦¥§¦¨§§¨§¨¨§¦
,äøéáòä ïî íãàä úà ÷éçøäì éãk ,"úBöç ãò"©£§¥§©§¦¤¨¨¨¦¨£¥¨
àäé àlL éãk ,íäéøáãì âééñ eNò íéîëç :àéðúãk¦§©§¨£¨¦¨§¨§¦§¥¤§¥¤Ÿ§¥
,éúéáì Cìà" :øîBàå áøòa äãOä ïî àa íãà̈¨¨¦©¨¤¨¤¤§¥¥¥§¥¦
øçàå ,àòîé÷ ïLéàå ,àòîé÷ äzLàå ,àòîé÷ ìëBàå§©¦§¨§¤§¤¦§¨§¦©¦§¨§©©
,äðéL BzôèBçå ,"ììtúàå òîL úàéø÷ àø÷à Ck̈¤§¨§¦©§©§¤§©¥§©§¥¨
äãOä ïî àa íãà ìáà .äìélä ìk ïLé àöîðå§¦§¨¨¥¨©©§¨£¨¨¨¨¦©¨¤
,àøB÷ úBø÷ì ìéâø íà ,úñðkä úéáì ñðëð ,áøòä¤¤¦§¨§¥©§¤¤¦¨¦¦§¥

ì ìéâø íàåòîL úàéø÷ àøB÷å ,äðBL úBðL §¦¨¦¦§¤§¥§¦©§©
éøác ìò øáBòä ìëå ;Cøáîe Bzt ìëBàå ,ìltúîe¦§©¥§¥¦§¨¥§¨¨¥©¦§¥
àìc àzëeã ìëa àðL éàî .äúéî áéiç íéîëç£¨¦©¨¦¨©§¨§¨§¨§Ÿ
áéiç" éðz÷c àëä àðL éàîe ,"äúéî áéiç" éðz÷̈¨¥©¨¦¨©§¨¨¨§¨¨¥©¨
.äðéL ñðBà àkéàc íeMî ,àîéà úéòaéà ?"äúéî¦¨¦¨¥¥¨¦§¦¨¤¥¨
úéáøò úlôz" øîàc ïànî é÷etàì ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨§©¥¦©§¨©§¦©©§¦
àøB÷ :øî øîà .äáBçc ïì òîLî à÷ ,"úeLø§¨©§©¨§¨¨©©¥
?àaä íìBòä ïa eäæéà :ïðçBé 'ø øîàc ,ïðçBé 'øì déì òéiñî .ìltúîe òîL úàéø÷§¦©§©¦§©¥§©¥©¥§¨¨§¨©¨¨¥¤¤¨¨©¨

:øîBà éåì ïa òLBäé 'ø .úéáøò ìL älôúì äìeàb CîBqä äæ.íeðwz òöîàa úBlôz ¤©¥§¨¦§¦¨¤©§¦§ª©¤¥¦¥§¦¨¤§©¦§
,àøáñ àîéà úéòa éà .àøáñ àîéà úéòa éà ,àø÷ àîéà úéòa éà ?éâìôî à÷ éàîa§©¨¦§§¥¦¨¥¥¨§¨¦¨¥¥¨§¨¨¦¨¥¥¨§¨¨
;àøôö ãò àìà àéåä àì àzéélòî äleàb àlà ,éåä énð àúøBàî äleàb øáñ ïðçBé 'ø¨¨¨©§¨¥§¨©¥¨¥¤¨§¨§©©§¨Ÿ¨§¨¤¨©©§¨
.àzéélòî äleàb àéåä àì ,àøôvî àlà àéåä àìc ïåék ,øáñ éåì ïa òLBäé 'øå§§ª©¤¥¦¨©¥¨§Ÿ¨§¨¤¨¦©§¨Ÿ¨§¨§¨§©©§¨
,øáñ ïðçBé 'ø ."Eîe÷áe EaëLá" :eLøc ãçà àø÷î íäéðLe ,àø÷ àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨§¨§¥¤¦§¨¤¨¨§§¨§§§¤¨¨¨©
úàéø÷ énð äáéëL óà ,älôz Ck øçàå òîL úàéø÷ äîéw äî ,äîé÷ì äáéëL Léwî©¦§¦¨§¦¨©¦¨§¦©§©§©©¨§¦¨©§¦¨©¥§¦©
úàéø÷ äîéw äî ,äîé÷ì äáéëL Léwî ,øáñ éåì ïa òLBäé 'ø ;älôz Ck øçàå òîL§©§©©¨§¦¨§ª©¤¥¦¨©©¦§¦¨§¦¨©¦¨§¦©
déøa øî áéúî .Búhîì Ceîñ òîL úàéø÷ énð äáéëL óà ,Búhîì Ceîñ òîL§©¨§¦¨©§¦¨©¥§¦©§©¨§¦¨¨¦©§¥
àì àä ,CBîñì éòa zøîà éàå .äéøçàì íézLe äéðôì íézL Cøáî áøòa :àðéáøc§¨¦¨¨¤¤§¨¥§©¦§¨¤¨§©¦§©£¤¨§¦¨§©§¨¥¦§¨Ÿ
ïðaø eðéwúc ïåék :éøîà !"eðáékLä" øîéîì éòa àäc ,älôúì äleàb Cîñ à÷̈¨©§¨¦§¦¨§¨¨¥§¥©©§¦¥¨§¦¥¨§©¦©¨¨

éîñ éöî éëéä úéøçL ,éëä àîéz àì éàc .àéîc àzëéøà äleàâk ,"eðáékLä"àäå ?C ©§¦¥¦§¨£¦§¨¨§¨§¦Ÿ¥¨¨¦©£¦¥¦¨¥¨¥§¨
éøîà ïBöøì eéäé" øîBà àeä óBqáìe ,"çzôz éúôN 'ä" øîBà älçza :ïðçBé 'ø øîà̈©¨¨©§¦¨¥§¨©¦§¨§©¥¦§§¨¦§¥

øîéîì ïðaø eðéwúc ïåék ,énð àëä ;àéîc àzëéøà älôúk ,"çzôz éúôN 'ä" øîéîì ïðaø eðéwúc ïåék ,íúä àlà !"éô¦¤¨¨¨¥¨§©¦©¨¨§¥©§¨©¦§¨¦§¦¨£¦§¨¨§¨¨¨©¥¥¨§©¦©¨¨§¥©
ìL íBé ìëa "ãåãì äläz" øîBàä ìk :àðéáà 'ø øîà ,øæòìà 'ø øîà .àéîc àzëéøà äleàâk ,"eðáékLä",íéîòt L ©§¦¥¦§¨£¦§¨¨§¨¨©¤§¨¨¨©¨¦¨¨¨¥§¦¨§¨¦§¨¨Ÿ§¨¦

àéúàc "Cøã éîéîú éøLà" àîéð ,úéa óìàa àéúàc íeMî àîéìéà ?àîòè éàî .àaä íìBò ïa àeäL Bì çèáeî§¨¤¤¨©¨©©§¨¦¥¨¦§¨§¨§¨¤¥¥¨©§¥§¦¥¨¤§¨§¨
àlà !"øNa ìëì íçì ïúBð" déa áéúëc ,"ìBãbä ìlä" àîéð ,"Eãé úà çúBt" déa úéàc íeMî àlà !ïétà àéðîúa¦§©§¨©¦¤¨¦§¦¥¥©¤¨¤¥¨©¥©¨¦§¦¥¥¤¤§¨¨¨¤¨
,ìàøNé éàðBN ìL ïzìtî da LiL éðtî ?"éøLà"a ï"eð øîàð àì äî éðtî :ïðçBé 'ø øîà .ézøz déa úéàc íeMî¦§¦¥©§¥¨©¨¨¦§¥¨Ÿ¤¡©§©§¥¦§¥¤¥¨©©§¨¤§¥¦§¨¥

éñBú àì äìôð" :áéúëcéñBz àìå äìôð :éëä dì éöøúî àáøòîa ."ìàøNé úìeúa íe÷ óúìeúa íe÷ ,ãBò ìtðì ó ¦§¦¨§¨Ÿ¦§©¦§¨¥§©£¨¨§¨§¥¨¨¦¨§¨§Ÿ¦¦§Ÿ§©
øæç ,éëä eléôà :÷çöé øa ïîçð áø øîà .ìàøNé'ø øîà :"íéìôBðä ìëì 'ä CîBñ" :øîàpL ,Lãwä çeøa ïëîñe ãåc ¦§¨¥¨©©©§¨©¦§¨£¦¨¦¨©¨¦§¨¨§©©Ÿ¤¤¤¡©¥§¨©§¦¨©

ïî ãçà éìà óòiå" :áéúk ìàëéîa eléàc .ìàéøába øîàpM änî øúBé ìàëéîa øîàpM äî ìBãb :àðéáà øa øæòìà¤§¨¨©¨¦¨¨©¤¤¡©§¦¨¥¥¦©¤¤¡©§©§¦¥§¦§¦¨¥§¦©¨¨¥©¤¨¦
ãçà éàäc òîLî éàî :"óòéa óòeî älçza ïBæçá éúéàø øLà ìàéøáb Léàäå" :áéúk ìàéøáb éab eléàå ,"íéôøOä©§¨¦§¦©¥©§¦¥§¦§¨¦©§¦¥£¤¨¦¦¤¨©§¦¨¨¦¨©©§©§©¤¨
ìàëéî äpäå" íúä áéúëe ,"íéôøOä ïî ãçà éìà óòiå" àëä áéúk :"ãçà" "ãçà" àéúà :ïðçBé 'ø øîà ?àeä ìàëéî¦¨¥¨©¨¨¨§¨¤¨¤¨§¦¨¨©¨¨¥©¤¨¦©§¨¦§¦¨¨§¦¥¦¨¥
,äðîLa úånä Càìîe ,òaøàa eäiìà ,íézLa ìàéøáb ,úçàa ìàëéî ,àðz ."éðøæòì àa íéðBLàøä íéøOä (ïî) ãçà¤¨¦©¨¦¨¦¦¨§¨§¥¦¨¨¦¨¥§©©©§¦¥¦§©¦¥¦¨§©§©©§©©¨¤¦§Ÿ¤
ìò BúBø÷ì äåöî ,úñðkä úéáa òîL úàéø÷ íãà àøwL ét ìò óà :éåì ïa òLBäé 'ø øîà .úçàa äôbnä úòLáe¦§©©©¥¨§©©¨©§ª©¤¥¦©©¦¤¨¨¨¨§¦©§©§¥©§¤¤¦§¨¦§©
:ïîçð áø øîà ."äìñ enãå íëákLî ìò íëááìá eøîà ,eàèçz ìàå eæâø" ?àø÷ éàî :éñBé 'ø øîà .Búhî¦¨¨©¥©§¨¦§§©¤¡¨¦§¦§©§¤©¦§©§¤§Ÿ¤¨¨©©©§¨
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ברכות.  פרק ראשון - מאימתי דף ד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
    תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc - zekxa(oey`x meil)

eäì àøéáñ ìàéìîb ïaøk éàå,l`ilnb oaxk mixaeq minkg m`e - §¦§©¨©§¦¥§¦¨§
,dlild lk epiide ,miakey mc` ipay onf lk eyexit 'jakya'y

eøîéì[exn`iy-],ìàéìîb ïaøkcr rny z`ixw `exwl xyt`y ¥§§©¨©§¦¥
.xgyd cenr dlriy

:`xnbd daiyníìBòìminkgeäì àøéáñ ìàéìîb ïaøkzernyna §¨§©¨©§¦¥§¦¨§
zelr cr rny z`ixw `exwl xyt` dxezd one ,'jakyae' aezkd

,xgydéøîà à÷c àäåwx dpnfy exn`y dne -,úBöç ãò`ed §¨§¨¨§¦©£
exfby dxifb,äøéáòä ïî íãàä úà ÷éçøäì éãkjenqiy evx `ly §¥§©§¦¤¨¨¨¦¨£¥¨

jk ici lr `ny eyygy ,dlild lk `exwl zedy el yiy jk lr
.d`ixwd onf z` ciqtie ixnbl dlild xeari

oke ,minkg ly mnrh edfy x`ean da `ziixa d`ian `xnbd
:xen`d yygd edn da x`eanàéðúãk,`ziixaa epipyy itk - ¦§©§¨

íéîëç,zevg mcew rny z`ixw `exwl eeivyeNòjkaâééñ £¨¦¨§¨
áãì,íäéøz`f exn`y epiideíãà àäé àlL éãke jldnïî àá §¦§¥¤§¥¤Ÿ§¥¨¨¨¦

e ,áøòa äãOä`ed ekxcaøîBà,envrlàòîé÷ ìëBàå éúéáì Cìà ©¨¤¨¤¤¥¥¥§¥¦§©¦§¨
òîL úàéø÷ àø÷à Ck øçàå ,àòîé÷ ïLéàå àòîé÷ äzLàå§¤§¤¦§¨§¦©¦§¨§©©¨¤§¨§¦©§©

e ,ìltúàåok dyer `edy jeznàöîðå ,äðéL BzôèBç`edyïLé §¤§©¥©§¥¨§¦§¨¨¥
,äìélä ìkminkg exn` okle .lltzn epi`e rny z`ixw `xew epi`e ¨©©§¨

yeygl oi` jk ici lry ,zevg mcew rny z`ixw `exwl yiy
jezny ,xwead cr dpiy epthgze oyie lk`i rny z`ixw mcewy
d`ixwd mcew oeyile lek`ln rpnp `ed ,mcwen dz`ixw onfy

.dpnf xeari jk ci lr `ny
:`ziixad dtiqenìáày ,`id die`xd jxcdäãOä ïî àa íãà £¨¨¨¨¦©¨¤

,áøòa`ed cineúBø÷ì ìéâø íà ,úñðkä úéáì ñðëðdxeza ¨¤¤¦§¨§¥©§¤¤¦¨¦¦§
azkayì ìéâø íàå ,àøB÷úBðLzeipynòîL úàéø÷ àøB÷å ,äðBL ¥§¦¨¦¦§¤§¥§¦©§©

e ,ìltúîee ezial jled okn xg`lCøáîe Bzt ìëBà.oefnd zkxa ¦§©¥¥¦§¨¥
:`ziixad zniiqn.äúéî áéiç íéîëç éøác ìò øáBòä ìëå§¨¨¥©¦§¥£¨¦©¨¦¨
:`xnbd zl`eyàzëec ìëa àðL éàîlka xacd dpey dna - ©§¨§¨§¨

,minkg zexifb ea exn`py mewnäúéî áéiç éðz÷ àìcepipy `ly ± §Ÿ¨¨¥©¨¦¨
,dzin aiig odilr xaerdy myéðz÷c àëä àðL éàîeo`k eli`e - ©§¨¨¨§¨¨¥

mdixac lr xaerdy epipy.äúéî áéiç©¨¦¨
:mivexiz ipy zvxzn `xnbdàîéà úéòaéàlkez dvxz m` - ¦¨¥¥¨

x`yan xzei exidfdl `ziixad dkxved o`k `weec ,jk z`f ayiil
,zenewn,äðéL ñðBà àkéàc íeMîyeygl yi eppipra ,xnelk ¦§¦¨¤¥¨

,rny z`ixw mcew oyiie minkg ixac lr xeari ezetiir zngny
.xzei exidfdl ekxved jkleàîéà úéòaéàålkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨

aiig minkg ixac lr xaerd lky `ziixaa xn`py dn ,ayiil
`ziixad d`ae ,'lltzne' mcew xn`py dn lr aqen ,dziné÷etàì§©¥

øîàc ïànîxne`d zrcn `ivedl -(:fk oldl)yúéáøò úlôz`id ¦©§¨©§¦©©§¦
wxäáBçc ïì òîLî à÷ ,úeLøzlitzy `ziixad epl drinyn ± §¨©§©¨§¨

.dzin aiig jk lr xaerde ,daeg `id ziaxr
øî øîà,axra dcyd on `a mc` ,`ziixaa lirl `aed -àøB÷ ¨©©¥

òîL úàéø÷dligzåjk xg`.ìltúî §¦©§©§¦§©¥
z` jenql epiidc ,'dlitz'l 'dle`b' jenql yi zixgy zlitza
zlitzl ,'l`xyi l`b' zkxa ,rny z`ixw ly dpexg`d dkxad
yi ziaxra mb m`d dpc `xnbd .mdipia wiqtdl `le ,dcinrd

ef `ziixa :`xnbd zxne` .dlitzl dle`b jenqldéì òéiñî§©©¥
[el zriiqn-],àaä íìBòä ïa eäæéà ,ïðçBé éaø øîàc ,ïðçBé éaøì§©¦¨¨§¨©©¦¨¨¥¤¤¨¨©¨
CîBqä äæzkxaäleàb,ziaxr ly [l`xyi l`b-]älôúì ¤©¥§¨¦§¦¨

[dcinrd zlitzl-].úéáøò ìLeli`e,øîBà éåì ïa òLBäé éaø ¤©§¦©¦§ª©¤¥¦¥
íeðwz òöîàa úBlôzoia meid zelitz lk z` epwiz minkg ± §¦¨¤§©¦§

yiy epiide ,ziaxr ly rny z`ixwl zixgy ly rny z`ixw
`ziixad oeylne .rny z`ixw `exwl jk xg`e ziaxr lltzdl
micwdl yiy opgei iax ixack x`ean ,'lltzne rny z`ixw `xew'

.iel oa ryedi iax ixack `lye ,dlitzl rny z`ixw
:`xnbd zxxanéâìôî à÷ éàîaryedi iaxe opgei iax ewlgp dna - §©¨¦§§¦

:`xnbd daiyn .iel oaàø÷ àîéà úéòa éàxn`z dvxz m` - ¦¨¥¥¨§¨
e ,aezkd zyxca ewlgpyàîéà úéòaéàxn`z dvxz m`e - ¦¨¥¥¨

a ewlgpy.àøáñ§¨¨
:`xnbd zx`anàîéà úéòaéàa ewlgpy,øáñ ïðçBé éaøc ,àøáñ ¦¨¥¥¨§¨¨§©¦¨¨¨©

éåä éîð àúøBàî äleàbl`xyil dle`b dzid gqt lila mb - §¨¥§¨©¦¨¥
,z`vl zeyx mixvnd mdl epzp dlila xaky ,mixvnnàlà¤¨

yàøôö ãò àlà àéåä àì àúéélòî äleàbdlern dle`b - §¨§©§¨¨Ÿ©§¨¤¨©©§¨
ok lr ,dlila mb dle`b dzidy oeik .xwead cr dzid `l dnilye

.dlila mb dlitzl dle`b jenql yiïåék ,øáñ éåì ïa òLBäé éaøå§©¦§ª©¤¥¦¨©¥¨
àøôvî àlà àéåä àìcwxy ,xwead cr dle`bd dzid `ly oeik - §Ÿ©§¨¤¨¦©§¨

,mixvnn e`vi xweaaàúéélòî äleàb àéåä àìdlild zle`b oi` ± Ÿ©§¨§¨§©§¨¨
jenql dlila jxev oi` ok lre ,dnilye dlern dle`b zaygp

.dlitzl dle`b
:`xnbd dkiynnàø÷ àîéà úéòaéàåewlgpy xn`z dvxz m`e - §¦¨¥¥¨§¨
,aezkd zyxcaáéúëc ,eLøc ãçà àø÷î íäéðLexn`py - §¥¤¦§¨¤¨¨§¦§¦

rny z`ixw zyxta(f e mixac),'Eîe÷áe EaëLa',ewlgp jkaeéaø §¨§§§¤©¦
,øáñ ïðçBéqtdf weäî ,äîé÷ì äáéëL Léwîonfay myk - ¨¨¨©©¦§¦¨§¦¨©

däîéw`ed xcqd,älôz Ck øçàå òîL úàéø÷zixgya ixdy ¦¨§¦©§©§©©¨§¦¨
,dlitzl dle`b jenql jixvy micen lkdóàonfaéîð äáéëL ©§¦¨©¦

dligz.älôz Ck øçàå òîL úàéø÷eli`eøáñ éåì ïa òLBäé éaø §¦©§©§©©¨§¦¨©¦§ª©¤¥¦¨©
weqtd ,jk yexcl yiyäî ,äîé÷ì äáéëL Léwîonfaäîéw ©¦§¦¨§¦¨©¦¨

òîL úàéø÷zxn`pì Ceîña akey mc`dy onf,Búhî`idy epiide §¦©§©¨¦¦¨
,ezpiyl dpnn daexw `id jkae dlitzd mcew zxn`póàonfa ©

éîð äáéëL`dzy jixv ,ok mb -òîL úàéø÷zxn`pCeîñ §¦¨©¦§¦©§©¨
,Búhîìxzei ezpiyl daexw `id jk ici lry ,dlitzd xg`l epiide §¦¨

.dlitzd on
:opgei iax lr dywn `xnbdáéúîdywd -,àðéáøc déøa øîepipy ¥¦©§¥§©¦¨

dpyna(.`i oldl),Cøáî áøòamc`däéðôì íézLzekxa izy - ¨¤¤§¨¥§©¦§¨¤¨
,'mler zad`'e 'miaxr aixrn' mdy ,rny z`ixw iptlíézLe§©¦

,äéøçàì.'epaikyd'e 'l`xyi l`b' mdeCBîñì éòa úøîà éàå- §©£¤¨§¦¨§©¨¥¦§
,ziaxra mb dlitzl dle`b jenql jixvy zxn` m`eà÷ àì àä̈Ÿ¨

Cîñjneq epi` ixd -øîéîì éòa àäc ,älôúì äleàbixdy - ¨¥§¨¦§¦¨§¨¨¥§¥©
zkxa z` xnel eilr'eðáékLä'x`eank ,'l`xyi l`b' zkxa xg`l ©§¦¥

ziaxray gxkdae ,dlitzl dle`b oia dwiqtn ef dkxae ,dpyna
.iel oa ryedi iax ixacke ,dlitzl dle`b jenql jxev oi`

:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` -ïðaø eðéwúc ïåékoeik - ¨§¦¥¨§©¦©¨¨
xnel minkg epwizyàéîc àzëéøà äleàâk ,'eðáékLä'ef ixd - ©§¦¥¦§¨£¦§¨©§¨

,'l`xyi l`b' zkxal jyndk `id ef dkxa ,xnelk ,dkex` dle`bk
xacd aygp oiicr ,dcinrd zlitzl dpia zxn`p `idy s`e

.dlitzl dle`b jneq lltzndy
:df uexizk `xnbd dgikenéëä àîéz àì éàcxn`z `l m`y - §¦Ÿ¥¨¨¦

dle`b jenql jxev oi` ziaxray o`kn gken ok`y xn`z `l` ,ok
a mb `ld ,iel oa ryedi iax ixacke dlitzlúéøçL,dywéöî éëéä ©£¦¥¦¨¥

éîñC,dlitzl dle`b jenql mc` leki cvik -,ïðçBé éaø øîà àäå ¨¥§¨¨©©¦¨¨
älçzadlitzd iptl -øîBàlltzndçzôz éúôN 'ä'ciBi itE ©§¦¨¥§¨©¦§¨¦©¦
'LzNdY(fi `p mildz),eóBqáìdlitzd xg`le -eéäé' øîBà àeä §¦¨¤§©¥¦§

éô éøîà ïBöøì'il`be ixEv 'd ,Liptl iAl oFibde(eh hi mildz)oeike . §¨¦§¥¦§¤§¦¦§¨¤¦§Ÿ£¦
iztU 'd' weqta dlitzl l`xyi l`b zkxa oia wiqtn `edy§¨©
yi zixgyay micen lkd `lde ,dlitzl dle`b jneq epi` ,'gYtY¦§¨

.dlitzl dle`b jenqlàlày ,xnel epilr gxkdaíúä,zixgya ¤¨¨¨
øîéîì ïðaø eðéwúc ïåékdlitzd iptl xnel minkg epwizy oeik - ¥¨§©¦©¨¨§¥©

weqtd z`àéîc àzëéøà älôúk ,'çzôz éúôN 'ä'ef ixd - §¨©¦§¨¦§¦¨£¦§¨©§¨
dle`b jnqy `vnpe ,dlitzdn wlg `ed weqtdy ,dkex` dlitzk

ok m`e ,dlitzléîð àëä,ziaxra ,o`k mb -ïðaø eðéwúc ïåék ¨¨©¦¥¨§©¦©¨¨
,àéîc àzëéøà äleàâk ,'eðáékLä' øîéîìdle`b jnqy `vnpe §¥©©§¦¥¦§¨£¦§¨©§¨

.dlitzl
:'`ad mlerd oa' `ed eze` miiwndy ,sqep oipr d`ian `xnbdøîà̈©

øîBàä ìk ,àðéáà [øa] (éáø øîà) øæòìà éaøxenfnd z`mildz) ©¦¤§¨¨©£¦¨¨¨¥
(dnw'ãåãì äläz'['ixy`' dpeknd]ìL íBé ìëaçèáeî ,íéîòt L §¦¨§¨¦§¨¨Ÿ§¨¦§¨
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קטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc - zekxa(oey`x meil)

eäì àøéáñ ìàéìîb ïaøk éàå,l`ilnb oaxk mixaeq minkg m`e - §¦§©¨©§¦¥§¦¨§
,dlild lk epiide ,miakey mc` ipay onf lk eyexit 'jakya'y

eøîéì[exn`iy-],ìàéìîb ïaøkcr rny z`ixw `exwl xyt`y ¥§§©¨©§¦¥
.xgyd cenr dlriy

:`xnbd daiyníìBòìminkgeäì àøéáñ ìàéìîb ïaøkzernyna §¨§©¨©§¦¥§¦¨§
zelr cr rny z`ixw `exwl xyt` dxezd one ,'jakyae' aezkd

,xgydéøîà à÷c àäåwx dpnfy exn`y dne -,úBöç ãò`ed §¨§¨¨§¦©£
exfby dxifb,äøéáòä ïî íãàä úà ÷éçøäì éãkjenqiy evx `ly §¥§©§¦¤¨¨¨¦¨£¥¨

jk ici lr `ny eyygy ,dlild lk `exwl zedy el yiy jk lr
.d`ixwd onf z` ciqtie ixnbl dlild xeari

oke ,minkg ly mnrh edfy x`ean da `ziixa d`ian `xnbd
:xen`d yygd edn da x`eanàéðúãk,`ziixaa epipyy itk - ¦§©§¨

íéîëç,zevg mcew rny z`ixw `exwl eeivyeNòjkaâééñ £¨¦¨§¨
áãì,íäéøz`f exn`y epiideíãà àäé àlL éãke jldnïî àá §¦§¥¤§¥¤Ÿ§¥¨¨¨¦

e ,áøòa äãOä`ed ekxcaøîBà,envrlàòîé÷ ìëBàå éúéáì Cìà ©¨¤¨¤¤¥¥¥§¥¦§©¦§¨
òîL úàéø÷ àø÷à Ck øçàå ,àòîé÷ ïLéàå àòîé÷ äzLàå§¤§¤¦§¨§¦©¦§¨§©©¨¤§¨§¦©§©

e ,ìltúàåok dyer `edy jeznàöîðå ,äðéL BzôèBç`edyïLé §¤§©¥©§¥¨§¦§¨¨¥
,äìélä ìkminkg exn` okle .lltzn epi`e rny z`ixw `xew epi`e ¨©©§¨

yeygl oi` jk ici lry ,zevg mcew rny z`ixw `exwl yiy
jezny ,xwead cr dpiy epthgze oyie lk`i rny z`ixw mcewy
d`ixwd mcew oeyile lek`ln rpnp `ed ,mcwen dz`ixw onfy

.dpnf xeari jk ci lr `ny
:`ziixad dtiqenìáày ,`id die`xd jxcdäãOä ïî àa íãà £¨¨¨¨¦©¨¤

,áøòa`ed cineúBø÷ì ìéâø íà ,úñðkä úéáì ñðëðdxeza ¨¤¤¦§¨§¥©§¤¤¦¨¦¦§
azkayì ìéâø íàå ,àøB÷úBðLzeipynòîL úàéø÷ àøB÷å ,äðBL ¥§¦¨¦¦§¤§¥§¦©§©

e ,ìltúîee ezial jled okn xg`lCøáîe Bzt ìëBà.oefnd zkxa ¦§©¥¥¦§¨¥
:`ziixad zniiqn.äúéî áéiç íéîëç éøác ìò øáBòä ìëå§¨¨¥©¦§¥£¨¦©¨¦¨
:`xnbd zl`eyàzëec ìëa àðL éàîlka xacd dpey dna - ©§¨§¨§¨

,minkg zexifb ea exn`py mewnäúéî áéiç éðz÷ àìcepipy `ly ± §Ÿ¨¨¥©¨¦¨
,dzin aiig odilr xaerdy myéðz÷c àëä àðL éàîeo`k eli`e - ©§¨¨¨§¨¨¥

mdixac lr xaerdy epipy.äúéî áéiç©¨¦¨
:mivexiz ipy zvxzn `xnbdàîéà úéòaéàlkez dvxz m` - ¦¨¥¥¨

x`yan xzei exidfdl `ziixad dkxved o`k `weec ,jk z`f ayiil
,zenewn,äðéL ñðBà àkéàc íeMîyeygl yi eppipra ,xnelk ¦§¦¨¤¥¨

,rny z`ixw mcew oyiie minkg ixac lr xeari ezetiir zngny
.xzei exidfdl ekxved jkleàîéà úéòaéàålkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨

aiig minkg ixac lr xaerd lky `ziixaa xn`py dn ,ayiil
`ziixad d`ae ,'lltzne' mcew xn`py dn lr aqen ,dziné÷etàì§©¥

øîàc ïànîxne`d zrcn `ivedl -(:fk oldl)yúéáøò úlôz`id ¦©§¨©§¦©©§¦
wxäáBçc ïì òîLî à÷ ,úeLøzlitzy `ziixad epl drinyn ± §¨©§©¨§¨

.dzin aiig jk lr xaerde ,daeg `id ziaxr
øî øîà,axra dcyd on `a mc` ,`ziixaa lirl `aed -àøB÷ ¨©©¥

òîL úàéø÷dligzåjk xg`.ìltúî §¦©§©§¦§©¥
z` jenql epiidc ,'dlitz'l 'dle`b' jenql yi zixgy zlitza
zlitzl ,'l`xyi l`b' zkxa ,rny z`ixw ly dpexg`d dkxad
yi ziaxra mb m`d dpc `xnbd .mdipia wiqtdl `le ,dcinrd

ef `ziixa :`xnbd zxne` .dlitzl dle`b jenqldéì òéiñî§©©¥
[el zriiqn-],àaä íìBòä ïa eäæéà ,ïðçBé éaø øîàc ,ïðçBé éaøì§©¦¨¨§¨©©¦¨¨¥¤¤¨¨©¨
CîBqä äæzkxaäleàb,ziaxr ly [l`xyi l`b-]älôúì ¤©¥§¨¦§¦¨

[dcinrd zlitzl-].úéáøò ìLeli`e,øîBà éåì ïa òLBäé éaø ¤©§¦©¦§ª©¤¥¦¥
íeðwz òöîàa úBlôzoia meid zelitz lk z` epwiz minkg ± §¦¨¤§©¦§

yiy epiide ,ziaxr ly rny z`ixwl zixgy ly rny z`ixw
`ziixad oeylne .rny z`ixw `exwl jk xg`e ziaxr lltzdl
micwdl yiy opgei iax ixack x`ean ,'lltzne rny z`ixw `xew'

.iel oa ryedi iax ixack `lye ,dlitzl rny z`ixw
:`xnbd zxxanéâìôî à÷ éàîaryedi iaxe opgei iax ewlgp dna - §©¨¦§§¦

:`xnbd daiyn .iel oaàø÷ àîéà úéòa éàxn`z dvxz m` - ¦¨¥¥¨§¨
e ,aezkd zyxca ewlgpyàîéà úéòaéàxn`z dvxz m`e - ¦¨¥¥¨

a ewlgpy.àøáñ§¨¨
:`xnbd zx`anàîéà úéòaéàa ewlgpy,øáñ ïðçBé éaøc ,àøáñ ¦¨¥¥¨§¨¨§©¦¨¨¨©

éåä éîð àúøBàî äleàbl`xyil dle`b dzid gqt lila mb - §¨¥§¨©¦¨¥
,z`vl zeyx mixvnd mdl epzp dlila xaky ,mixvnnàlà¤¨

yàøôö ãò àlà àéåä àì àúéélòî äleàbdlern dle`b - §¨§©§¨¨Ÿ©§¨¤¨©©§¨
ok lr ,dlila mb dle`b dzidy oeik .xwead cr dzid `l dnilye

.dlila mb dlitzl dle`b jenql yiïåék ,øáñ éåì ïa òLBäé éaøå§©¦§ª©¤¥¦¨©¥¨
àøôvî àlà àéåä àìcwxy ,xwead cr dle`bd dzid `ly oeik - §Ÿ©§¨¤¨¦©§¨

,mixvnn e`vi xweaaàúéélòî äleàb àéåä àìdlild zle`b oi` ± Ÿ©§¨§¨§©§¨¨
jenql dlila jxev oi` ok lre ,dnilye dlern dle`b zaygp

.dlitzl dle`b
:`xnbd dkiynnàø÷ àîéà úéòaéàåewlgpy xn`z dvxz m`e - §¦¨¥¥¨§¨
,aezkd zyxcaáéúëc ,eLøc ãçà àø÷î íäéðLexn`py - §¥¤¦§¨¤¨¨§¦§¦

rny z`ixw zyxta(f e mixac),'Eîe÷áe EaëLa',ewlgp jkaeéaø §¨§§§¤©¦
,øáñ ïðçBéqtdf weäî ,äîé÷ì äáéëL Léwîonfay myk - ¨¨¨©©¦§¦¨§¦¨©

däîéw`ed xcqd,älôz Ck øçàå òîL úàéø÷zixgya ixdy ¦¨§¦©§©§©©¨§¦¨
,dlitzl dle`b jenql jixvy micen lkdóàonfaéîð äáéëL ©§¦¨©¦

dligz.älôz Ck øçàå òîL úàéø÷eli`eøáñ éåì ïa òLBäé éaø §¦©§©§©©¨§¦¨©¦§ª©¤¥¦¨©
weqtd ,jk yexcl yiyäî ,äîé÷ì äáéëL Léwîonfaäîéw ©¦§¦¨§¦¨©¦¨

òîL úàéø÷zxn`pì Ceîña akey mc`dy onf,Búhî`idy epiide §¦©§©¨¦¦¨
,ezpiyl dpnn daexw `id jkae dlitzd mcew zxn`póàonfa ©

éîð äáéëL`dzy jixv ,ok mb -òîL úàéø÷zxn`pCeîñ §¦¨©¦§¦©§©¨
,Búhîìxzei ezpiyl daexw `id jk ici lry ,dlitzd xg`l epiide §¦¨

.dlitzd on
:opgei iax lr dywn `xnbdáéúîdywd -,àðéáøc déøa øîepipy ¥¦©§¥§©¦¨

dpyna(.`i oldl),Cøáî áøòamc`däéðôì íézLzekxa izy - ¨¤¤§¨¥§©¦§¨¤¨
,'mler zad`'e 'miaxr aixrn' mdy ,rny z`ixw iptlíézLe§©¦

,äéøçàì.'epaikyd'e 'l`xyi l`b' mdeCBîñì éòa úøîà éàå- §©£¤¨§¦¨§©¨¥¦§
,ziaxra mb dlitzl dle`b jenql jixvy zxn` m`eà÷ àì àä̈Ÿ¨

Cîñjneq epi` ixd -øîéîì éòa àäc ,älôúì äleàbixdy - ¨¥§¨¦§¦¨§¨¨¥§¥©
zkxa z` xnel eilr'eðáékLä'x`eank ,'l`xyi l`b' zkxa xg`l ©§¦¥

ziaxray gxkdae ,dlitzl dle`b oia dwiqtn ef dkxae ,dpyna
.iel oa ryedi iax ixacke ,dlitzl dle`b jenql jxev oi`

:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` -ïðaø eðéwúc ïåékoeik - ¨§¦¥¨§©¦©¨¨
xnel minkg epwizyàéîc àzëéøà äleàâk ,'eðáékLä'ef ixd - ©§¦¥¦§¨£¦§¨©§¨

,'l`xyi l`b' zkxal jyndk `id ef dkxa ,xnelk ,dkex` dle`bk
xacd aygp oiicr ,dcinrd zlitzl dpia zxn`p `idy s`e

.dlitzl dle`b jneq lltzndy
:df uexizk `xnbd dgikenéëä àîéz àì éàcxn`z `l m`y - §¦Ÿ¥¨¨¦

dle`b jenql jxev oi` ziaxray o`kn gken ok`y xn`z `l` ,ok
a mb `ld ,iel oa ryedi iax ixacke dlitzlúéøçL,dywéöî éëéä ©£¦¥¦¨¥

éîñC,dlitzl dle`b jenql mc` leki cvik -,ïðçBé éaø øîà àäå ¨¥§¨¨©©¦¨¨
älçzadlitzd iptl -øîBàlltzndçzôz éúôN 'ä'ciBi itE ©§¦¨¥§¨©¦§¨¦©¦
'LzNdY(fi `p mildz),eóBqáìdlitzd xg`le -eéäé' øîBà àeä §¦¨¤§©¥¦§

éô éøîà ïBöøì'il`be ixEv 'd ,Liptl iAl oFibde(eh hi mildz)oeike . §¨¦§¥¦§¤§¦¦§¨¤¦§Ÿ£¦
iztU 'd' weqta dlitzl l`xyi l`b zkxa oia wiqtn `edy§¨©
yi zixgyay micen lkd `lde ,dlitzl dle`b jneq epi` ,'gYtY¦§¨

.dlitzl dle`b jenqlàlày ,xnel epilr gxkdaíúä,zixgya ¤¨¨¨
øîéîì ïðaø eðéwúc ïåékdlitzd iptl xnel minkg epwizy oeik - ¥¨§©¦©¨¨§¥©

weqtd z`àéîc àzëéøà älôúk ,'çzôz éúôN 'ä'ef ixd - §¨©¦§¨¦§¦¨£¦§¨©§¨
dle`b jnqy `vnpe ,dlitzdn wlg `ed weqtdy ,dkex` dlitzk

ok m`e ,dlitzléîð àëä,ziaxra ,o`k mb -ïðaø eðéwúc ïåék ¨¨©¦¥¨§©¦©¨¨
,àéîc àzëéøà äleàâk ,'eðáékLä' øîéîìdle`b jnqy `vnpe §¥©©§¦¥¦§¨£¦§¨©§¨

.dlitzl
:'`ad mlerd oa' `ed eze` miiwndy ,sqep oipr d`ian `xnbdøîà̈©

øîBàä ìk ,àðéáà [øa] (éáø øîà) øæòìà éaøxenfnd z`mildz) ©¦¤§¨¨©£¦¨¨¨¥
(dnw'ãåãì äläz'['ixy`' dpeknd]ìL íBé ìëaçèáeî ,íéîòt L §¦¨§¨¦§¨¨Ÿ§¨¦§¨
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xcde"קטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc - zekxa(ipy meil)

íàezhin lr akyl cnerd df mc`,àeä íëç ãéîìzxefgl libxd ¦©§¦¨¨
e ,jka eic ,cinz ezpyn lréøö ïéàC.rny z` `exwle xefgl ¥¨¦
íëç ãéîìz óà ,ééaà øîà,rny z` `exwle xefgl jixv epi`y ¨©©©¥©©§¦¨¨

mewn lknéîçøc à÷eñt ãç øîéîì déì éòaéîxnel `ed jixv - ¦¨¥¥§¥©©§¨§©£¥
,mingx zywa ly cg` weqtéúBà äúéãt éçeø ãé÷ôà Eãéa' ïBâk§§¨§©§¦¦¨¦¨¦

'úîà ìà 'ä(e `l mildz). ¥¡¤
:'e`hgz l`e efbx' `xwnd lr ztqep dyxc d`ian `xnbdøîà̈©

íãà æébøé íìBòì ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà àîç øa éåì éaø- ©¦¥¦©¨¨¨©©¦¦§¤¨¦§¨©§¦¨¨
z` ,qrkl xxeriøöéd,áBèdngln dyriyøîàpL ,òøä øöé ìò ¥¤©¥¤¨©¤¤¡©

.'eàèçz ìàå eæâø'.`hgd on lvpi ef dngln ici lry ,xnelkíà ¦§§©¤¡¨¦
Bçvð,ef dnglna rxd exviláèeî,xacd aeh -÷Bñòé ,åàì íàå ¦§¨§¦¨©£

,äøBza,rxd xvid z` ripki jkae,'íëááìá eøîà' øîàpLepiide ©¨¤¤¡©¦§¦§©§¤
.mc` ly eaila zgpen `idy dxeza wqrdBçvð íàlr rxd xvil ¦¦§

,dxezd wqr iciìò' øîàpL ,òîL úàéø÷ àø÷é ,åàì íàå ,áèeî¨§¦¨¦§¨§¦©§©¤¤¡©©
,'íëákLî.'jakyae' da xn`py rny z`ixwl fnx `edeBçvð íà ¦§©§¤¦¦§

,rny z`ixw ici lr rxd xvilBì øBkæé ,åàì íàå ,áèeîz`íBé ¨§¦¨¦§
,'äìñ enBãå' øîàpL ,äúénämeid eze`ny ,dzind meil fnx `ede ©¦¨¤¤¡©§¤¨

.mlerl mnec sebd jli`e
iax mya `ng xa iel iax xn`y ztqep dyxc d`ian `xnbd

:yiwl oa oerny,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà àîç øa éåì éaø øîàå§¨©©¦¥¦©¨¨¨©©¦¦§¤¨¦
áéúëc éàîaezkd zpeek `id dn -(ai ck zeny),dWn l` 'd xn`Ie' ©¦§¦©Ÿ¤¤Ÿ¤

,mW dide dxdd il` dlräøBzäå ïáàä úçì úà Eì äðzàå £¥¥©¨¨¨¤§¥¨§¤§¨§¤ªŸ¨¤¤§©¨
.'íúBøBäì ézáúk øLà äåönäå,jk df `xwn x`al yi,'úBçeì' §©¦§¨£¤¨©§¦§¨

úBøacä úøNò elà,zegeld lr eazkpyàø÷î äæ ,'äøBz'- ¥£¤¤©¦§¨¤¦§¨
.dxeza `exwl devn yi oky ,ynegøLà' ,äðLî Bæ ,'äåönäå'§©¦§¨¦§¨£¤

ãnìî ,àøîb äæ ,'íúBøBäì' ,íéáeúëe íéàéáð elà ,'ézáúk̈©§¦¥§¦¦§¦§¨¤§¨¨§©¥
ílekL,el` lk -,éðéqî äLîì eðzðribdy cr eazkp `ly `l` ¤¨¦§§Ÿ¤¦¦©
.mpnf

:dhind lry rny z`ixw oipra zetqep zexnin d`ian `xnbd
,Búhî ìò òîL úàéø÷ àøBwä ìk ,÷çöé éaø øîàdf ixdelàk ¨©©¦¦§¨¨©¥§¦©§©©¦¨§¦

`edúBit ézL ìL áøç æçBà[diciv ipyn dcg `idy-],Bãéaick ¥¤¤¤§¥¦§¨
.miwifnd z` da bexdløîàpL(e hnw mildz)íðBøâa ìà úBîîBø' ¤¤¡©§¥¦§¨
.'íãéa úBiôét áøçåz` da minnexn mdy ef rny z`ixw ,xnelk §¤¤¦¦§¨¨

.mcia zeit izy ly axgk `id ,mpexba l`d
:`xnbd zxxanòîLî éàîwqery df `xwnn cenll yi cvik - ©©§¨

.rny z`ixwa `ed
:`xnbd zx`anàîéúéàå ,àøèeæ øî øîàxn`y mixne` yie-] ¨©©§¨§¦¥¨

[z`f,éLà áøok cenll yiàðéðòc àLéøî,oiprd zligzn - ©©¦¥¥¨§¦§¨¨
áéúëcweqta my xn`p oky -eiptly(d hnw)ãBáëa íéãéñç eæìòé' ¦§¦©§§£¦¦§¨

,'íúBákLî ìò eðpøéea xkfpy `xwn mdita eppxi mdy ,xnelk §©§©¦§§¨
,'jakyae' da xn`py rny z`ixw `ide ,daiky oeyláéúëe§¦

déøúaeixg`ly weqta xn`pe -áøçå íðBøâa ìà úBîîBø' ©§¥§¥¦§¨§¤¤
,'íãéa úBiôétbexdl mc`d cia axgk `id rny z`ixwy ,o`kne ¦¦§¨¨
.miwifnd z`

,Búhî ìò òîL úàéø÷ àøBwä ìk ,÷çöé éaø øîàåeidiy mxeb §¨©©¦¦§¨¨©¥§¦©§©©¦¨
depîéä ïéìéãa ïé÷éfî,ewifdl mileki mpi`e ,epnn miyxten - ©¦¦§¥¦¥¤
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leki epi` dlegd jk ,edxxgyie uegan `eaiy xg` mc`l jixv

l` ,envr z` `txl.eilbx lr ecinrie xg` mc` `eaiy jixv `
ìç øæòìà éaøL.dlg -déaâì ìòeil` qpkp -ïðçBé éaø.exwal ©¦¤§¨¨¨©¨§©¥©¦¨¨

àæç,opgei iax d`x -ìôà úéáa éðb à÷ äåäcakey xfrl` iaxy - £¨©£¨¨¨¥§©¦¨¥
.jeyg ziaaàøBäð ìôðe déòøãì déélberexf z` opgei iax dlib - ©§¥¦§¨¥§©§¨

did dti oky ,widan opgei iax ly exya didy zngn ,ziad x`ede
.ce`nøæòìà éaø éëa à÷ äåäc dééæçiax z` opgei iax d`x - ©§¥©£¨¨¨¥©¦¤§¨¨

.dkea `edy xfrl`úéëa à÷ éànà ,déì øîà,dz` dkea recn - £©¥©©¨¨¥
zLtà àìc äøBz íeMî éàdxez cenll ziaxd `ly meyn m` - ¦¦¨§Ÿ©¥§§

xak ixd ,jpevx itkeðéðLzegpna(.iw),zepaxw z`ad iablãçà' ¨¦¤¨
,'íéîMì Baì ïéeëiL ãáìáe èéòînä ãçàå äaønäoia ,xnelk ©©§¤§¤¨©©§¦¦§©¤§©¥¦©¨©¦

,dgpnl zleq `iand ipr mc` oiae ,dlerl dnda `iand xiyr mc`
mail mipeekny i`pza ,`ed jexa yecwd iptl deya md miaiag

.miny myléðBæî íeMî éàå,xiyr jpi`y jk lr dz` dkea m`e - §¦¦§¥
ixdy ,jk lr xrhvdl jl oi` ,jl miievn jizepefn oi`eíãà ìk àìŸ¨¨¨

ì äëBæ,úBðçìL ézLmbe dxezl mb mikefd md mihrn ,xnelk ¤¦§¥ª§¨
.xyerléða íeMî éàå,ezny jipa lr dz` dkea m`e -àîøb ïéc §¦¦§¥¥©§¨

øéa äàøéNòcixiyrd ipa ly ef mvr d`x -. ©£¦¨¨¦
déì øîà`l` ,dkea ip` el` mixac lr `l ,opgei iaxl xfrl` iax £©¥

àðéëa à÷ àøôòa éìác àøôeL éàäìcizry df jiitei lr - §©§¨§¨¥§©§¨¨¨¥¨
.dkea ip` xtra zelal

déì øîà,xfrl` iaxl opgei iaxúéëa à÷ éàcå àc ìòxac lr - £©¥©¨©©¨¨¥
.zekal jl ie`x i`ce dfeäééåøz eëáe.eicgi mdipy ekae - §©§©§

éëäå éëäcà,jk oiae jk oia -déì øîàm`d ,xfrl` iaxl opgei iax ©§¨¦§¨¦¨©¥
éìò ïéáéáçïéøeqé E.el`déì øîà,opgei iaxl xfrl` iaxïä àì £¦¦¨¤¦¦¨©¥Ÿ¥
ïøëN àìåmdilr lawl ip` cizry s` ,el` mixeqia utg ipi` - §Ÿ§¨¨

.xkydéì øîà,xfrl` iaxl opgei iaxCãé éì áä,jci z` il oz - ¨©¥©¦¨¨
déãé déì áäé,eci z` opgei iaxl xfrl` iax ozp -déî÷Bàå- §©¥§¥§§¥

.ezlgnn `txzpy ,xnelk ,eilbx lr opgei iax ecinrde
:oenn ipiipra mixeqi eilr e`ay `xen`n dyrn d`ian `xnbdáø©

àøîçc éðc äàî òaøà déì eôé÷z àðeäze`n rax` el evingd - ¨§¦¥©§©§¨¨¥§©§¨
,oii ly zeiagdéaâì ìòeil` qpkp -àlñ áøc äeçà äãeäé áø ¨§©¥©§¨£©§©©¨

àãéqç,ciqgd `lq ax ly eig` -ïðaøå,daiyid ipae -dì éøîàå ©¦¨§©¨¨§¨§¦¨
elv` eqpkpy mixne` yie -déì eøîàå ,ïðaøå äáäà øa àcà áø©©¨©©£¨§©¨¨§¨§¥

déléîa øî ïéiòì`hg dfi` xear rcil ick ,eiyrna axd ytyti - ¦©¥©§¦¥
.df cqtda yprpeäì øîà,`ped axeëééðéòa àðãéLç éîeike - ¨©§¦£¦§¨§¥©§
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xcde"קכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc - zekxa(iyily meil)

,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà`ed ixdeìlä úBëøaì äëBæ ¨©©¦¥§©¦£¦¨¤©§¨©¨
diryi xtqa zeyxetnd(hi-gi gn),,éúBöîì záL÷ä àeì' øîàpL¤¤¡©¦§©§¨§¦§¨

éàöàöå Eòøæ ìBçë éäéå ,íiä élâk Eú÷ãöå EîBìL øäpë éäéå©§¦©¨¨§¤§¦§¨§§©¥©¨©§¦©©§£§¤¡¨¥
éòî'åâå Eyexcl yie .'iptNn FnW cnXi `le zxMi `l ,eizrnM ¥¤¦§Ÿ¨Ÿ¦¨¥§Ÿ¦¨¥§¦§¨¨

liaya epiid 'izeevnl' ,dpznd oeyl `ed 'zaywd' ,jk `xwnd
`edy jka cqg exiag mr lnebd mc`y epiidc ,cqg lenbl izieivy

.my zexen`d zekxad lkl dkef el oiznn
:miwifnd oipra oinipa `a` `pzd xn`y `xnin d`ian `xnbd

àéðz,`ziixaaéìîìà ,øîBà ïéîéða àaà[eli`-]úeLø äðzð ©§¨©¨¦§¨¦¥¦§¨¥¦§¨§
úBàøì ïéòì,diptl micnerd micyd z`äìBëé äiøa ìk ïéà ¨©¦¦§¥¨§¦¨§¨
éðtî ãBîòìzii`xay cgtd.ïé÷éfnä ©£¦§¥©©¦¦

:miwifnd oipra mi`xen` ly zexnin d`ian `xnbd,ééaà øîà̈©©©¥
eäðéà,miwifnd ,md -ïpéî éLéôð,epzi`n xzei miax -ïìò éîéé÷å ¦§§¦¥¦©§©§¥£©

àéâeàì àìñk ékdtiwnd dyixg zxey enk epze` md miaaeqe - ¦©§¨§§¨
.dbexrd z`

ïpéî ãçå ãç ìk ,àðeä áø øîà,epzi`n cg`e cg` lk -àôìà ¨©©¨¨©§©¦©©§¨
déðéniî àúáaøå déìàîOîzxyre ,el`ny cvn miwifn sl` yi - ¦§¨¥§¦§¨¨¦©¦¥

epini cvn miwifn mitl`.
älëa éåäc à÷çec éàä ,àáø øîàdyxcd zrya yiy wgecd - ¨©¨¨©§¨§¨¥§©¨

mdl dncp ok it lr s`e migeexn mirneyd miayei minrty ,zaya
,miwegc miayei eli`k xacdéåä eäéépî,`ed miwifnd on - ¦©§¨¥

.mze` miwgece mirneyd oia miaxrzndéäìLc ékøa éðäel` - ¨¥¦§¥§©§¥
,minkgd icinlz ly zetiird miikxadeäéépî,`ed miwifnd on - ¦©§

.miyp`d ikxa lr mnvr mikneq md okyeìác ïðaøc éðàî éðä- ¨¥¨¥§©¨¨§¨
miyer mpi`y it lr s` ,xdn milaznd micinlzd icba el`

,dk`lneäãéc àéôeçîlv` miayeid miwifnd on mxbp df xac - ¥§¨¦§
.mdicbaa mikkgzne micinlzdïôwðîc éòøk éðämilbxd el` - ¨¥©§¥¦§©§¨

,zervtpe leykna zelwzpdeäéépî.`ed miwifnd on - ¦©§
eäì òcéîì éòác ïàî éàämiwifn yiy jka xikdl dvexy in - ©©§¨¥§¦©§

,eaiaqnàìéäð àîèé÷ éúééì,dtepn xt` `iai -dééøetà øcäðå- ©§¥¦§¨§¦¨§©§©©§¥
,dlila ezhin aiaq exftieàìBâðøúc éòøk ék éæç àøôöáe- §©§¨¨¥¦©§¥§©§§¨

itl ,lebpxz ilbx ly dxev oirk xt`d jeza d`xi `ed xweaae
.milebpxzd ilbxl minec micyd ilbxy

eäðéæçîì éòác ïàî éàä,eipira ynn mze`xl dvexy in -éúéì ©©§¨¥§¦§¦§©§¥
àzøpeLc àúééìL,dawp lezg ly cle ziily `iai -úa àzîkeà ¦§§¨§©§¨©§¨©

àzîkeà,xegy drav ef dawp lezgy ,xnelk ,dxegy za dxegy - ©§¨
,xegy drav did dn` s`eàúøëea úa àúøëeadxeka `ide - §§¨©§§¨

,dzid dxeka dn` s`e dn`làøeða déì÷ìådze`l sexyie - §¦§§©§¨
,y`a `ilyìådé÷çL,wc xt`l dze` yezki okn xg`le -éìîéìå §¦§£¥§¦§¥
dépî déðéò,eipir jeza df xt` on hrn ozie -eäì éæçåici lre - ¥¥¦¥§¨¥§

.miwifnd z` ze`xl lkei okìåàìæøôc àzáeâa déécLz` miyie - §¦§§¥§§¨§©§§¨
,lfxa ly lelg dpw jeza xt`d on xzepdà÷ðtLeâa déîzçìå§©§§¥§§©§¨

àìæøôc,lfxa ly mzega dpwd z` xebqie -dépî éáðb àîìéc- §©§§¨¦§¨¨§¦¦¥
dzr la` .epnn xt`d z` miwifnd eapbi `ny yegl yi ok `l m`y

.eilr dhily mdl oi` mezge xebq `edyéëéä ék dénet íBzçìå§©§¥¦¥¦
÷fzéì àìcwfei `ly ick ,ahid ewcdie eit z` mc` eze` xebqie - §Ÿ¦©©
.micyd on

éëä ãáò ééaà øa éáéa áø,ok dyr -÷fzàå àæçz` d`x - ©¥¦©©©¥£©¨¦£¨§¦©©
.wefipe ,micydéqzàå déìò éîçø ïðaø eòamingx minkg eywia - §©¨¨©£¥£¥§¦©¦
.`txzpe eilr

:dlitz oipra oinipa `a` `pzd ly `xnin d`ian `xnbdàéðz©§¨
,`ziixaaàlà úòîLð íãà ìL älôz ïéà ,øîBà ïéîéða àaà©¨¦§¨¦¥¥§¦¨¤¨¨¦§©©¤¨
lltznykøîàpL ,úñðkä úéáa(gk g ,` mikln)ì'äpøä ìà òBîL §¥©§¤¤¤¤¡©¦§©¤¨¦¨

,'älôzä ìàåy df `xwnn cenll yieíB÷îaea yiy,äpøepiidc §¤©§¦¨§¨¦¨
lew znirpa zegayze zexiy xeaivd ea mixne`y zqpkd ziaa

,axràäz íLd.älôz ¨§¥§¦¨
:ef oirk ztqep `xnin d`ian `xnbdøîà àcà áø øa ïéáø øîà̈©¨¦©©©¨¨©

øîàpL ,úñðkä úéáa éeöî àeä Ceøa LBãwäL ïépî ,÷çöé éaø©¦¦§¨¦©¦¤©¨¨¨§¥©§¤¤¤¤¡©

(` at mildz),'ìà úãòa ávð íéäìà'oeyln 'zcr' zaiz yexcl yie ¡Ÿ¦¦¨©£©¥
`edy ,zqpkd ziaa avp `ed jexa yecwdy epiidc ,'cren zia'

.l`xyi enr micreezn eay ziad
äøNòì ïépîemiyp`äðéëML ïéìltúnLdievnøîàpL ,íänò ¦©¦©£¨¨¤¦§©§¦¤§¦¨¦¨¤¤¤¡©

(my),'ìà úãòa ávð íéäìà'dxyr ly zetq`zd `id 'dcr'e ¡Ÿ¦¦¨©£©¥
.miyp`
ì ïépîeìLäLmipiicäðéëML ïéca ïéáLBiLdievnøîàpL ,íänò ¦©¦¦§Ÿ¨¤§¦©¦¤§¦¨¦¨¤¤¤¡©

(my),'èBtLé íéäìà áø÷a'dyly ly oic zia epiid 'midl`'e §¤¤¡Ÿ¦¦§
.mipiic
ì ïépîeøîàpL ,íänò äðéëML äøBza ïé÷ñBòå íéáLBiL íéðL ¦©¦¦§©¦¤§¦§§¦©¨¤§¦¨¦¨¤¤¤¡©

(fh b ik`ln)'åâå 'ä áL÷iå eäòø ìà Léà 'ä éàøé eøaãð æà'rnWIe ¨¦§§¦§¥¦¤¥¥©©§¥©¦§¨
aezkd hwpe xg`ne .'FnW iaWglE 'd i`xil eiptl oFxMf xtq azMIe©¦¨¥¥¤¦¨§¨¨§¦§¥§Ÿ§¥§
,dxeza miwqerd mipya xaecny cenll yi 'edrx l` yi`' oeyla

.mdnr diexy dpikydy
:`xnbd zxxanéàîweqtd jynd zpeek `id dn -.'BîL éáLBçìe' ©§§¥§
:`xnbd zx`an,éLà áø øîàm` elit`äåöî úBNòì íãà áLç ¨©©©¦¨©¨¨©£¦§¨

,dàNò àìå ñðàðåmewn lkn.dàNò eléàk áeúkä åéìò äìòî §¤¡©§Ÿ£¨¨©£¤¨¨©¨§¦£¨¨
eìéôàL ïépîemc`,Bnò äðéëML äøBza ÷ñBòå áLBiL ãçà ¦©¦¤£¦¤¨¤¥§¥©¨¤§¦¨¦

øîàpL(`k k zeny)éìà àBáà éîL úà øékæà øLà íB÷nä ìëa'E ¤¤¡©§¨©¨£¤©§¦¤§¦¨¥¤
ézëøáe.'Eit lr iny xkfii xy` mewn lka ,jk `xwnd x`al yie ¥©§¦

izpiky z` dxy`e `ea` f` ,dxezd cenila epiidc ,ixace izeevn
cenll yi ,'jil` `ea`' cigi oeyla aezkd hwpe xg`ne .my

.enr diexy dpiky dxeza wqerd cigi elit`y
:`xnbd dywnãç eléôàc øçàî éëåelit`y x`azpe xg`n - §¦¥©©©£¦©

,enr dpiky dxeza wqerd cg` mc`àéòaî éøzxnel jixv ike - §¥¦©§¨
.mdnr diexy dpiky dxeza miwqerd mipy s`y

:`xnbd zvxzneäéélî ïáúkî éøzdlrn dxeza miwqerd mipy - §¥¦©§¨¦©§
mdixac miazkpy ,mda yi dxizi,úBðBøëfä øôñaaezkd xn`nk §¥¤©¦§

(fh b ik`ln),'FnW iaWglE 'd i`xil eiptl oFxMf xtq azMIe'àì ãç ©¦¨¥¥¤¦¨§¨¨§¦§¥§Ÿ§¥§©Ÿ
délî ïáúkîeixac miazkp oi` dxeza wqerd cg` mc` la` - ¦©§¨¦¥

,úBðBøëfä øôña.enr diexy dpikydy it lr s` §¥¤©¦§
:dywne `xnbd dayéøz eléôàc øçàî éëåx`azpe xg`n - §¦¥©©©£¦§¥

,mdnr dpiky dxeza miwqerd mipy elit`yàéòaî àúìzike - §¨¨¦©§¨
.mdnr diexy dpikyd oica miayeid dyly s`y eprinydl jixv

:`xnbd zvxznàîéúc eäî,xn`z `ny -àîìòa àîìL àðéc ©§¥¨¦¨§¨¨§©§¨
àeä,dxezd cenil llka epi`e ,cala mely ziiyr `ed oicdy -

äðéëL àéúà àìå,mipiicd mr diexy dpikyd oi`e -ïì òîLî à÷ §Ÿ©§¨§¦¨¨©§©¨
äøBz eðééä éîð àðéãcoic ziiyr s`y eprinydl jixv jkitl - §¦¨©¦©§¨

.my diexy dpikyde `id dxezd wqr llka
:dywne `xnbd dayàúìz eléôàc øçàî éëåx`azpe xg`n - §¦¥©©©£¦§¨¨

,mdnr dpiky oica miwqerd dyly elit`yàéòaî äøNòyi ike - £¨¨¦©§¨
diexy dpiky milltznd miyp` dxyry eprinydl xaca jxev

.mdnr
:`xnbd zvxznäøNò,dxizi dlrn mdl yi milltznd miyp` £¨¨

càéúàå äðéëL äîã÷,zqpkd zial d`ae dnicwn dpikydy - ¨§¨§¦¨§©§¨
la` ,dxyrd lk myl e`eaiy mcewéáúéc ãò àúìzdyly - §¨¨©§¨§¦

.mzyly eayiiy cr mdnr diexy dpikyd oi` oica miayeid mipiic
iax mya `c` ax xa oia` ax ly ztqep `xnin d`ian `xnbd

:`ed jexa yecwd ly oilitzd oipra ,wgviáø øa ïéáà áø øîà̈©©£¦©©
,ïéléôz çépî àeä Ceøa LBãwäL ïépî ,÷çöé éaø øîà àcà©¨¨©©¦¦§¨¦©¦¤©¨¨©¦©§¦¦

øîàpL(g aq diryi)Bæ 'Bðéîéa' ,'Bfeò òBøæáe Bðéîéa 'ä òaLð'däøBz ¤¤¡©¦§©¦¦¦§©¦¦¨
øîàpLda(a bl mixac)elà 'Bfeò òBøæáe' ,'Bîì úc Là Bðéîéî' ¤¤¡©¦¦¥¨¨¦§©¥

øîàpL ,ïéléôzmda(`i hk mildz).'ïzé Bnòì æBò 'ä' §¦¦¤¤¡©§©¦¥
:`xnbd zxxanïépîecenll yiæBò ïéléôzäù[wfeg-]íä ¦©¦¤©§¦¦¥

,ìàøNéìoiprl xn`p ok` 'ozi enrl fer 'd' `xwndy oipn ,xnelk §¦§¨¥
.oilitz

:`xnbd zx`anáéúëc(i gk mixac)'ä íL ék õøàä énò ìk eàøå' ¦§¦§¨¨©¥¨¨¤¦¥
éìò àø÷ðàéðúå ,'jnî eàøéå E,`ziixaa,øîBà ìBãbä øæòéìà éaø ¦§¨¨¤§¨§¦¤¨§©§¨©¦¡¦¤¤©¨¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

המשך בעמוד מא



קכי izni`n` cenr e sc ± oey`x wxtzekxa

.úáù÷ä àåì:`id dpznd oeyl.éúåöîìlenbl iziev xy` izevn liaya

:cqg.úåàøì:eiptl micnerd micyd lk.àéâåàì àìñë éëdxitg zxeyk

zeibe` oiyer oi` (a sc w"n) epipyy enk miptbd zgz oiyery `ibe`d ztwnd

aiaq ztwnd dprn ly mlz `ed `lqk .otbd zewydl min my seq`l miptbl

lza rehp otbde `ibe`d lz z` aiaq

p yixaeiedl `ibe` oicd (a e sc) mixc

:d`t.äìëá éåäã à÷çåã éàäminrt

zayd meia migeex miayei mc` ipay

miayeik mdl dnece dyxc renyl oi`ay

:miwegc.éäìùã éëøá éðämikxa

:mitiir.åìáã ïðáøã éðàîicba

ipa mpi` mde xdn milay micinlzd

:mdicba elaiy dk`ln.åäãéã àéôåçî
mikkgzne mlv` oiayeie miwifnd oi`a

sc zay) qtqtne steg oeyl `iteg .mda

:f"rla x"iixt (:p.àúøðåùã àúééìù
:dawp lezg ly cled ziily.àúøëåá

:dn`l dxekad.àúøëåá úádn` s`e

:dxeka dzid.äéðî äéðéò éìîéìåmiyi

oira dpizp oeyl lk .eipira hrn dpnn

xacay itl ieln oeyl `xnb oeyla edxew

:`ln `ed hren.àìæøôã àúáåâdpw

:lfxa ly lelg.äéîúçìå:dpwl

.àìæøôã à÷ðôùåâálfxa ly mzega

`zeyx edl zil mizge xiivc icinac

sc) oileg zhigya xyad lka opixn`ck

:(a dw.äðø íå÷îámyy p"kdaa

znirpa zegayze zexiy xeavd mixne`

:axr lew.ìà úãòá:ely cren ziaa
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àø÷ð úñðkä úéa éøBçà ìltúnä ìk :àðeä áø øîà .éléî éìelä éác àøâà :éMà áø øîà .ééelc àãtñäc àøâà :úLL áø øîà̈©©¥¤©§¨§¤§¥¨©¥¨©©©¦©§¨§¥¦¥¦¥¨©©¨¨©¦§©¥£¥¥©§¤¤¦§¨

àzLéðk éáì détà øcäî ìáà ,àzLéðk éáì détà øcäî àìc àlà ïøîà àì :ééaà øîà ."ïeëläúé íéòLø áéáñ" :øîàpL ,"òLø"¨¨¤¤¡©¨¦§¨¦¦§©¨¨©©©¥Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ©§©©¥§¥§¦§¨£¨©§©©¥§¥§¦§¨

øîà ,àòéièk déì éîcéà ,dééæç ,eäiìà óìç .àzLéðk éáì détà øcäî àìå ,àzLéðk éa éøBçà élöî à÷c àøáb àeää .da ïì úéì¥¨¨©©§¨§¨§©¥£¥¥§¦§¨§Ÿ©§©©¥§¥§¦§¨¨©¥¦¨©§¥¦©¦¥§©¨¨¨©

øa ïîçð áøì éáéa áø dì éøîàå ,ééaà øa éáéa áøì ïðaøî àeää déì øîà .déìè÷å àøñôñ óìL !?Cøî én÷ zîéé÷ øa eãk :déì¥§©¨§©§©¥¨¨¨©©§§¨§©§¥¨©¥©¥©¨¨§©¦¦©©©¥§¨§¦¨©¦¦§©©§¨©

øæòìà 'øå ïðçBé 'ø .ïäa ïéìæìæî íãà éðáe ,íìBò ìL Bneøa íéãîBòL íéøác elà :déì øîà ?"íãà éðáì úelæ íeøk" éàî :÷çöé¦§¨©§ª¦§¥¨¨¨©¥¥§¨¦¤§¦§¤¨§¥¨¨§©§§¦¨¤¨¨§¤§¨¨

éîéc áø àúà ék ?"íeøk" éàî ."íãà éðáì úelæ íeøk " :øîàpL ,íeøëk úBpzLî åéðt ,úBiøaì íãà CøèöpL ïåék :eäééåøz éøîàc§¨§¦©§©§¥¨¤¦§¨¥¨¨©§¦¨¨¦§©¦§¤¤¡©§ª¦§¥¨¨©§¦¨¨©¦¦

ïBcð elàk :eäééåøz éøîàc éqà 'øå énà 'ø .ïéðååb änëì Ctäúî ,úçøBæ änçL ïåéëå ,BîL "íeøë"e ,íiä ékøëa Lé ãçà óBò :øîà̈©¤¨¥¦§©¥©¨§§§¥¨¤©¨©©¦§©¥§©¨§¨¦©¦§©¦§¨§¦©§©§§¦¦

øéäæ íãà àäé íìBòì :àðeä áø øîà ,Baìç 'ø øîà ."íénáe Làá eðàa ,eðLàøì LBðà zákøä" :øîàpL ,íéîe Là ,íéðéã éðLa¦§¥¦¦¥©¦¤¤¡©¦§©§¨¡§Ÿ¥¨¨¥©¨¦¨©¤§¨©©¨§¨§¥¨¨¨¦

'ä éððò 'Bâå øîàiå àéápä eäiìà Lbiå ,äçðnä úBìòa éäéå" :øîàpL ,äçðnä úlôúa àlà äðòð àì eäiìà éøäL ,äçðnä úlôúa¦§¦©©¦§¨¤£¥¥¦¨Ÿ©£¨¤¨¦§¦©©¦§¨¤¤¡©©§¦©£©¦§¨©¦©¥¦¨©¨¦©Ÿ©§£¥¦

éúlôz ïBkz" :øîàpL ,úéáøò úlôúa óà :øîà ïðçBé 'ø .íä íéôLë éNòî eøîàé àlL "éððò"å ,íéîMä ïî Là ãøzL "éððò" ,"éððò£¥¦£¥¦¤¥¥¥¦©¨©¦©£¥¦¤ŸŸ§©£¥§¨¦¥¨¨¨©©¦§¦©©§¦¤¤¡©¦§¦¨¦

éðôì úøè÷Eì Cøòà ø÷a ,éìB÷ òîLz ø÷a 'ä" :øîàpL ,úéøçL úlôz óà :øîà ÷çöé øa ïîçð áø ."áøò úçðî étk úàNî ,E §Ÿ¤§¨¤©§©©©¦§©¨¤©©§¨©¦§¨¨©©§¦©©£¦¤¤¡©Ÿ¤¦§©¦Ÿ¤¤¡¨§

ìB÷å ïBNN ìB÷" :øîàpL ,úBìB÷ äMîça øáBò BçnNî Bðéàå ïúç úceòqî äðäpä ìk :àðeä áø øîà ,Baìç 'ø øîàå ."ätöàå©£©¤§¨©¤§¨©©¨¨©¤¡¤¦§©¨¨§¥§©§¥©£¦¨¤¤¡©¨§

äðzpL äøBúì äëBæ :éåì ïa òLBäé 'ø øîà ?BøëO äî ,BçnNî íàå ."úBàáö 'ä úà eãBä íéøîBà ìB÷ ,älk ìB÷å ïúç ìB÷ ,äçîN¦§¨¨¨§©¨§¦¤§¨§¦§©§©§¨¨©§ª©¤¥¦¤§¨¤¦§¨

øôBMä ìB÷ éäéå" ,'Bâå "øôBL ìå÷å ,øää ìò ãák ïðòå íé÷øáe úBìB÷ éäéå ,ø÷aä úBéäa éLéìMä íBiá éäéå" :øîàpL ,úBìB÷ äMîça©£¦¨¤¤¡©©§¦©©§¦¦¦§©Ÿ¤©§¦§¨¦§¨¨¨¥©¨¨§Ÿ¨§©§¦©¨

íòä ìëå" :áéúk àäå !?éðéà ."ìB÷á epðòé íéäìàäå ,'Bâå:øîà eäaà 'ø .eåä äøBz ïzî íãB÷c úBìB÷ ïúBà !"úBìBwä úà íéàBø §§¨¡Ÿ¦©£¤§¥¦§¨§¦§¨¨¨¦¤©¨§¤©©¨¨©¨¨©

ék" :øîàpL ,íéìLeøé úBáøeçî úçà äða eléàk :øîà ÷çöé øa ïîçð áø ."'ä úéa äãBz íéàáî" :øîàpL ,äãBz áéø÷ä eléàk§¦¦§¦¨¤¤¡©§¦¦¨¥©©§¨©¦§¨¨©§¦¨¨©©¥§§¨©¦¤¤¡©¦

:øîàpL ,íéòîLð åéøác ,íéîL úàøé Ba LiL íãà ìk :àðeä áø øîà ,Baìç 'ø øîàå ."'ä øîà äðBLàøák õøàä úeáL úà áéLà̈¦¤§¨¨¤§¨¦¨¨©§¨©¤§¨©©¨¨¨¨¤¥¦§©¨©¦§¨¨¦§¨¦¤¤¡©

àøáð àì Blk íìBòä ìk :àeä Ceøa LBãwä øîà :øæòìà ø"à ?"íãàä ìk äæ ék" éàî :"àøé íéäìàä úà ,òîLð ìkä øác óBñ"¨¨©Ÿ¦§¨¤¨¡Ÿ¦§¨©¦¤¨¨¨¨¤§¨¨¨©©¨¨¨¨¨ªŸ¦§¨

àîBæ ïa ïBòîL 'ø dì éøîàå ,øîBà éàfò ïa ïBòîL 'ø .Blek íìBòä ìk ãâðk äæ ìe÷L :øîà àðäk øa àaà 'ø .äæ ìéáLa àlà¤¨¦§¦¤©¨©©£¨¨©¨¤§¤¤¨¨¨¦§¤©©¥§¨§¦¨¦§¤¨

íéc÷é ,íBìL Bì ïzéì ìéâø àeäL Bøáça òãBiL ìk :àðeä áø øîà ,Baìç 'ø øîàå .äæì úååöì àlà àøáð àì Blek íìBòä ìk :øîBà¥¨¨¨Ÿ¦§¨¤¨§¤¤¨¤§¨©¤§¨©©¨¨¤¥©©£¥¤¨¦¦¥¨©§¦

."íëézáa éðòä úìæb ,íøkä ízøòa ízàå" :øîàpL ,"ïìæb" àø÷ð ,øéæçä àìå Bì ïúð íàå ."eäôãøå íBìL Lwa" :øîàpL ,íBìL Bì¨¤¤¡©©¥¨§¨§¥§¦¨©§Ÿ¤¡¦¦§¨©§¨¤¤¡©§©¤¦©§¤©¤¤§¥©¤¨¦§¨¥¤
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ברכות.  פרק ראשון - מאימתי דף ו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
    תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc - zekxa(iyily meil)

déòøãàa éáéúk eäleëåel` zeiyxt rax` lk ,xnelk ,erexfa - §§§¦¥§¤§¨¥
,eply oilitza epivny myk ,cg` ziaa ely ci ly oilitza zeaezk
zegpen miza drax`a y`x ly oilitza zegpend zeiyxt mze`y

.cg` ziaa ci ly oilitza
,wgvi iax mya `c` ax xa oiax ly ztqep `xnin d`ian `xnbd

:zqpkd ziaa dlitz oipra,÷çöé éaø øîà àcà áø øa ïéáø øîà̈©¨¦©©©¨¨©©¦¦§¨
ìkmc`úñðkä úéáì àáì ìéâøä,mei icin,ãçà íBé àa àìå ¨¨¨¦¨Ÿ§¥©§¤¤§Ÿ¨¤¨

Ba ìéàLî àeä Ceøa LBãwäipelt `a `l recn ,eilr l`ey -meid ©¨¨©§¦
.zqpkd zialøîàpL(i p diryi)Bcáò ìB÷a òîBL 'ä àøé íëá éî' ¤¤¡©¦¨¤§¥¥©§©§

.'Bì dâBð ïéàå íéëLç Cìä øLàyecwdy ,jk `xwnd yexcl yie £¤¨©£¥¦§¥©
libx didy ,miny `xi mc` eze` mr rxi` dn l`ey `ed jexa
xeaiv gilyd zlitz z` renyl ,zqpkd zial mei lka mikydl
xacl epiidc ,jyeg mewnl df mc` jld dzre ,[myd car `edy]

.zqpkd zial mikydln envr z` rpne ,zeyxd
,`ed jk 'el dbep oi`e' zeaizd xe`iaeCìä äåöî øáãì íàeze` ¦¦§©¦§¨¨©

if` ,mc`Bì dâBðgilvi ,xnelk ,jyegd z` devnd el xi`z - ©
,eiyrnaBì dâBð ïéà ,Cìä úeLøä øáãì íàåxi`nd xac oi` - §¦¦§©¨§¨©¥©

.eici dyrna gilvi `le ,jli jyega `l` ,el
`ed weqtd meiqe'ä íLa çèáé'`id dfa dpeekde ,'eidl`A orXie ¦§©§¥§¦¨¥¥Ÿ¨

x`alàîòè éàîlr mc` eze` yprpy xacd mrh `ed dn - ©©£¨
.eikxva weqrl zeyxd xacl jldyíLa çBèáì déì äåäc íeMî¦©£¨¥¦§©§¥

'ä,dlitzl zqpkd zial dligz jli m` s` eikxv z` el `ivniy
çèa àìå.ea §Ÿ¨©

:zqpkd zial mi`a mpi`y el` oipra ztqep `xnin d`ian `xnbd
àìå úñðkä úéáa àa àeä Ceøa LBãwäL äòLa ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¨¨¤©¨¨¨§¥©§¤¤§Ÿ

äøNò da àöî,miyp`øîàpL ,ñòBk àeä ãiî(a p my)òecî' ¨¨¨£¨¨¦¨¥¤¤¡©©©
.'äðBò ïéàå éúàø÷ ,Léà ïéàå éúàaziaa `ven ip` oi`y ,xnelk ¨¦§¥¦¨¨¦§¥¤

.dyecway xac lkl zeprl miie`xd miyp` dxyr ly oipn zqpkd
:dlitzl mewn zeriaw oipra `xnin d`ian `xnbdBaìç éaø øîà̈©©¦¤§

ìk ,àðeä áø øîàmc`,Búlôúì íB÷î òáBwälltzny ,xnelk ¨©©¨¨©¥©¨¦§¦¨
jkl dkef ,xg` mewna mrte df mewna mrt `le ,reaw mewna

yíäøáà éäìà`di [ezlitzl mewn raew `ed s` didy] epia` ¡Ÿ¥©§¨¨
,Bøæòa.mdxa`l xfer didy jxckúnLëe,mc` eze`Bì íéøîBà §¤§§¤¥§¦

,ectqda [eilr-]ãéñç éà åéðò éà,ciqgd lr ie` ,eiprd lr ie` - ¦¨¨¦¨¦
didyeðéáà íäøáà ìL åéãéîìzî.melyd eilr ¦©§¦¨¤©§¨¨¨¦

:`xnbd zxxaníB÷î òá÷c ïì àðî ,eðéáà íäøáàåepl oipn - §©§¨¨¨¦§¨¨§¨©¨
raewd z` ep` mi`xew jkitly ,ezlitzl mewn reawl ekxc didy

.'epia` mdxa` ly eicinlzn' mewn
n z`f cenll yi :`xnbd zx`anáéúëc(fk hi ziy`xa)íkLiå' ¦§¦©©§¥

àlà äãéîò ïéàå ,'íL ãîò øLà íB÷nä ìà ø÷aa íäøáàoeyl ©§¨¨©Ÿ¤¤©¨£¤¨©¨§¥£¦¨¤¨
øîàpL ,älôz(l ew mildz).'ìlôéå ñçðét ãBîòiå'yiy ,xnelk §¦¨¤¤¡©©©£¦§¨©§©¥

l` jlil mdxa` micwdy 'xweaa mdxa` mkyie' `xwnd on cenll
.zeriawa ea lltzdl libx didy mewnd

oica ,`ped ax mya ealg iax ly ztqep `xnin d`ian `xnbd
:zqpkd zian `veid,àðeä áø øîà Baìç éaø øîàmc`àöBiä ¨©©¦¤§¨©©¨©¥

äqb äòéñt òéñôé ìà ,úñðkä úéaîfxcfi l` ,xnelk ,dlecb - ¦¥©§¤¤©©§¦©§¦¨©¨
`ed d`xny itl ,mixidne milecb micrva zqpkd zia z` aefrl

.ie`ynk eilr dnec zqpkd zia zaiyiy jka
ïøîà àì ,ééaà øîà,df oic xn`p `l -÷téîì àlàdrya - ¨©©©¥Ÿ£¨¨¤¨§¦©

,zqpkd zian `vei `edyìòéîì ìáà,qpkp `ed xy`k -äåöî £¨§¥©¦§¨
èäøîì,uexl -øîàpL(b e ryed)drcpe',''ä úà úòãì äôcøð §¦§©¤¤¡©§¥§¨¦§§¨¨©©¤

`xead zrici xg` uexle secxl devn yiy ,xnelk.
Léøî ,àøéæ éaø øîà,dligzn -ïðaøì eäì àðéæç äåä ékxy`k - ¨©©¦¥¨¥¥¦£¨¨¥¨§§©¨¨

,daiyid icinlz z` d`ex iziidàúaLa à÷øôì éèäø à÷c- §¨©£¥§¦§¨§©§¨
,zaya dyxcd z` renyl ick md mivxyïðaø ïééìçî à÷ àðéîà£¦¨¨§©§¨©¨¨

àúaLreqtl xeq`e xg`n ,zayd z` md millgny xne` iziid - ©§¨
,zaya dqb driqtàäì àðòîLc ïåékizrnyy xg`l j` - ¥¨§¨©§¨§¨

ef `xninlíãà õeøé íìBòì ,éåì ïa òLBäé éaø øîà íeçðz éaøc§©¦©§¨©©¦§ª©¤¥¦§¨¨¨¨

øîàpL ,úaMa eléôàå äëìä øáãì(i `i my)äéøàk eëìé 'ä éøçà' ¦§©£¨¨©£¦©©¨¤¤¡©©£¥¥§§©§¥
,'åâå âàLéuexl mc`l yiy ,xnelk ,'mIn mipa Ecxgie b`Wi `Ed iM ¦§¨¦¦§©§¤¤§¨¦¦¨

elit` uexl `ed i`yxy] ix`d on gxead zvixk `xead xg`
,[zayaàðèéäø éîð àðàzrinyl uexl ip` s` bdep f`n - £¨©¦¨¥§¨
.dyxcd

:dyxcd zrinyl dvixa zwqerd ztqep `xnin d`ian `xnbd
àèäø à÷øôc àøâà ,àøéæ éaø øîàmiyp`d ly xkyd xwir - ¨©©¦¥¨©§¨§¦§¨©£¨

drinyd lr `le ,dvixd lr `ed mkg itn dyxc renyl mivxd
.mwnerl eixac z` mipian mpi` maex oky ,dnvr

à÷çec älëc àøâà ,ééaà øîàmiyp`d ly xkyd xwir - ¨©©©¥©§¨§©¨§¨
zekld z` mkgd itn renyl ,lbxd mcewy zaya mitq`znd

.mewn eze`a mixxeyd zetitvde wgecd lr `ed ,lbxd
àøáñ àzòîLc àøâà ,àáø øîàwqerd ly xkyd xwir - ¨©¨¨©§¨¦§©§¨§¨¨

ly mrhd oiadl aygne gxehe rbiy dn lr `ed zeibeqd cenila
.cnely xac lk

àúe÷éúL àéîè éác àøâà ,àtt áø øîàly xkyd xwir - ¨©©¨¨©§¨§¥©§¨§¦¨
.wzeyy dn lr `ed ,la`d ziaa ayeid

àú÷ãö àúéðòúc àøâà ,àøèeæ øî øîàmiprznd xky xwir - ¨©©§¨©§¨§©£¦¨¦§§¨
jxevl ,ziprzd i`vena mipzepy dwcvd lr `ed xeaiv ziprza

.meid eprzdy miiprd zqpxt
ééelc àãtñäc àøâà ,úLL áø øîàz` micitqnd xky xwir - ¨©©¥¤©§¨§¤§¥¨©¥

xxerl ick ,xrve dpiw oeyla mlew minixny jk lr `ed mixhtpd
.dikal mirneyd

éléî éìelä éác àøâà ,éLà áø øîàmitzzynd ly xkyd xwir - ¨©©©¦©§¨§¥¦¥¦¥
.mixaca eze` mignyny jk lr `ed ozg zgnya

uegn lltznd oipra ,`ped ax ly ztqep `xnin d`ian `xnbd
:zqpkd zialìk ,àðeä áø øîàmc`úéa éøBçà ìltúnä ¨©©¨¨©¦§©¥£¥¥

,úñðkäeay zqpkd zia ly ixeg`d lzekd xg` cnery ,xnelk ©§¤¤
,migztd mireaw,òLø àø÷ð`xp `edy itlxeaivdy ina xtekk d ¦§¨¨¨
,eiptl milltznøîàpL(h ai mildz),'ïeëläúé íéòLø áéáñ'yie ¤¤¡©¨¦§¨¦¦§©¨

miqpkp mpi`e zqpkd zial aiaqn milltznd lr df `xwn yexcl
.miryx mi`xwpy ,ekezl
ïøîà àì ,ééaà øîà,eixac z` `ped ax xn` `l -àlàote`a ¨©©©¥Ÿ£¨¨¤¨

àzLéðk éáì détà øcäî àìceipt z` xifgn mc` eze` oi`y - §Ÿ©§©©¥§¥§¦§¨
milltzn lkd m` oebk ,ipyd cvl lltzn `l` ,zqpkd zia cvl

,gxfn cvl lltzn `ed axrn cvlàzLéðk éáì détà øcäî ìáà£¨©§©©¥§¥§¦§¨
eze`l lltzny ,xnelk ,zqpkd zia cvl eipt z` `ed xifgn m` -

,uegan cner `edy `l` ,milltzn lkdy cvdda ïì úéì`l - ¥¨¨
.eiyrnn epl ztki`

:df oipra dyrn d`ian `xnbdàøáb àeää,cg` mc`a dyrn - ©©§¨
àzLéðk éa éøBçà élöî à÷c,zqpkd zia ixeg` lltzn didy - §¨§©¥£¥¥§¦§¨
àzLéðk éáì détà øcäî àìå.zqpkd zia cvl eipt xifgd `le - §Ÿ©§©©¥§¥§¦§¨

óìçmy xar -eäiìà,`iapddééæç,mc` eze` ed`x -déì éncéà ¨©¥¦¨©§¥¦©¦¥
àòéièk.iaxr xgeqk edil` el dncp dide -déì øîà`iapd edil` §©¨¨£©¥

,mc` eze`lCøî én÷ úîéé÷ øá eãkcner zeieyx izyk ike - §¨©§©©¥¨¨
jnvra d`xn dz` ef jzebdpzday ,xnelk ,jpec` iptl dz`
zqpkd ziaa milltznd lky ,mlera zeieyx izy dlilg yi eli`k

.xg` cvl lltzn dz` eli`e ,cg` cvl milltznàøñôñ óìL̈©©§¥¨
déìè÷å.mc` eze`l ebxde axg `iapd edil` sly - §©§¥

:'oekldzi miryx aiaq' weqtd jynd z` zyxec `xnbddéì øîà£©¥
ïðaøî àeää,minkgd on cg` -dì éøîàå ,ééaà øa éáéa áøì- ©¥©¨¨§©¥¨©©©¥§¨§¦¨

ok xn`y mixne` yieéàî ,÷çöé øa ïîçð áøì éáéa áø`ed dn - ©¥¨§©©§¨©¦§¨©
zeaizd xe`ia,'íãà éðáì úelæ íeøk'zeaizd xg`l zeaezkd §ª¦§¥¨¨

.'oekldzi miryx aiaq'
,déì øîà'mexk' ,jk df `xwn x`al yiíéãîBòL íéøác elà ¨©¥¥§¨¦¤§¦

,íìBò ìL Bîeøa'mc` ipal zelef' ,dlrnl dlery dlitzd oebk §¤¨
epiid.ïäa ïéìæìæî íãà éðáe§¥¨¨§©§§¦¨¤

eäééåøz éøîàc øæòìà éaøå ïðçBé éaøweqtd z` mdipy ex`ia - ©¦¨¨§©¦¤§¨¨§¨§¦©§©§
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קכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc - zekxa(iyily meil)

déòøãàa éáéúk eäleëåel` zeiyxt rax` lk ,xnelk ,erexfa - §§§¦¥§¤§¨¥
,eply oilitza epivny myk ,cg` ziaa ely ci ly oilitza zeaezk
zegpen miza drax`a y`x ly oilitza zegpend zeiyxt mze`y

.cg` ziaa ci ly oilitza
,wgvi iax mya `c` ax xa oiax ly ztqep `xnin d`ian `xnbd

:zqpkd ziaa dlitz oipra,÷çöé éaø øîà àcà áø øa ïéáø øîà̈©¨¦©©©¨¨©©¦¦§¨
ìkmc`úñðkä úéáì àáì ìéâøä,mei icin,ãçà íBé àa àìå ¨¨¨¦¨Ÿ§¥©§¤¤§Ÿ¨¤¨

Ba ìéàLî àeä Ceøa LBãwäipelt `a `l recn ,eilr l`ey -meid ©¨¨©§¦
.zqpkd zialøîàpL(i p diryi)Bcáò ìB÷a òîBL 'ä àøé íëá éî' ¤¤¡©¦¨¤§¥¥©§©§

.'Bì dâBð ïéàå íéëLç Cìä øLàyecwdy ,jk `xwnd yexcl yie £¤¨©£¥¦§¥©
libx didy ,miny `xi mc` eze` mr rxi` dn l`ey `ed jexa
xeaiv gilyd zlitz z` renyl ,zqpkd zial mei lka mikydl
xacl epiidc ,jyeg mewnl df mc` jld dzre ,[myd car `edy]

.zqpkd zial mikydln envr z` rpne ,zeyxd
,`ed jk 'el dbep oi`e' zeaizd xe`iaeCìä äåöî øáãì íàeze` ¦¦§©¦§¨¨©

if` ,mc`Bì dâBðgilvi ,xnelk ,jyegd z` devnd el xi`z - ©
,eiyrnaBì dâBð ïéà ,Cìä úeLøä øáãì íàåxi`nd xac oi` - §¦¦§©¨§¨©¥©

.eici dyrna gilvi `le ,jli jyega `l` ,el
`ed weqtd meiqe'ä íLa çèáé'`id dfa dpeekde ,'eidl`A orXie ¦§©§¥§¦¨¥¥Ÿ¨

x`alàîòè éàîlr mc` eze` yprpy xacd mrh `ed dn - ©©£¨
.eikxva weqrl zeyxd xacl jldyíLa çBèáì déì äåäc íeMî¦©£¨¥¦§©§¥

'ä,dlitzl zqpkd zial dligz jli m` s` eikxv z` el `ivniy
çèa àìå.ea §Ÿ¨©

:zqpkd zial mi`a mpi`y el` oipra ztqep `xnin d`ian `xnbd
àìå úñðkä úéáa àa àeä Ceøa LBãwäL äòLa ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¨¨¤©¨¨¨§¥©§¤¤§Ÿ

äøNò da àöî,miyp`øîàpL ,ñòBk àeä ãiî(a p my)òecî' ¨¨¨£¨¨¦¨¥¤¤¡©©©
.'äðBò ïéàå éúàø÷ ,Léà ïéàå éúàaziaa `ven ip` oi`y ,xnelk ¨¦§¥¦¨¨¦§¥¤

.dyecway xac lkl zeprl miie`xd miyp` dxyr ly oipn zqpkd
:dlitzl mewn zeriaw oipra `xnin d`ian `xnbdBaìç éaø øîà̈©©¦¤§

ìk ,àðeä áø øîàmc`,Búlôúì íB÷î òáBwälltzny ,xnelk ¨©©¨¨©¥©¨¦§¦¨
jkl dkef ,xg` mewna mrte df mewna mrt `le ,reaw mewna

yíäøáà éäìà`di [ezlitzl mewn raew `ed s` didy] epia` ¡Ÿ¥©§¨¨
,Bøæòa.mdxa`l xfer didy jxckúnLëe,mc` eze`Bì íéøîBà §¤§§¤¥§¦

,ectqda [eilr-]ãéñç éà åéðò éà,ciqgd lr ie` ,eiprd lr ie` - ¦¨¨¦¨¦
didyeðéáà íäøáà ìL åéãéîìzî.melyd eilr ¦©§¦¨¤©§¨¨¨¦

:`xnbd zxxaníB÷î òá÷c ïì àðî ,eðéáà íäøáàåepl oipn - §©§¨¨¨¦§¨¨§¨©¨
raewd z` ep` mi`xew jkitly ,ezlitzl mewn reawl ekxc didy

.'epia` mdxa` ly eicinlzn' mewn
n z`f cenll yi :`xnbd zx`anáéúëc(fk hi ziy`xa)íkLiå' ¦§¦©©§¥

àlà äãéîò ïéàå ,'íL ãîò øLà íB÷nä ìà ø÷aa íäøáàoeyl ©§¨¨©Ÿ¤¤©¨£¤¨©¨§¥£¦¨¤¨
øîàpL ,älôz(l ew mildz).'ìlôéå ñçðét ãBîòiå'yiy ,xnelk §¦¨¤¤¡©©©£¦§¨©§©¥

l` jlil mdxa` micwdy 'xweaa mdxa` mkyie' `xwnd on cenll
.zeriawa ea lltzdl libx didy mewnd

oica ,`ped ax mya ealg iax ly ztqep `xnin d`ian `xnbd
:zqpkd zian `veid,àðeä áø øîà Baìç éaø øîàmc`àöBiä ¨©©¦¤§¨©©¨©¥

äqb äòéñt òéñôé ìà ,úñðkä úéaîfxcfi l` ,xnelk ,dlecb - ¦¥©§¤¤©©§¦©§¦¨©¨
`ed d`xny itl ,mixidne milecb micrva zqpkd zia z` aefrl

.ie`ynk eilr dnec zqpkd zia zaiyiy jka
ïøîà àì ,ééaà øîà,df oic xn`p `l -÷téîì àlàdrya - ¨©©©¥Ÿ£¨¨¤¨§¦©

,zqpkd zian `vei `edyìòéîì ìáà,qpkp `ed xy`k -äåöî £¨§¥©¦§¨
èäøîì,uexl -øîàpL(b e ryed)drcpe',''ä úà úòãì äôcøð §¦§©¤¤¡©§¥§¨¦§§¨¨©©¤

`xead zrici xg` uexle secxl devn yiy ,xnelk.
Léøî ,àøéæ éaø øîà,dligzn -ïðaøì eäì àðéæç äåä ékxy`k - ¨©©¦¥¨¥¥¦£¨¨¥¨§§©¨¨

,daiyid icinlz z` d`ex iziidàúaLa à÷øôì éèäø à÷c- §¨©£¥§¦§¨§©§¨
,zaya dyxcd z` renyl ick md mivxyïðaø ïééìçî à÷ àðéîà£¦¨¨§©§¨©¨¨

àúaLreqtl xeq`e xg`n ,zayd z` md millgny xne` iziid - ©§¨
,zaya dqb driqtàäì àðòîLc ïåékizrnyy xg`l j` - ¥¨§¨©§¨§¨

ef `xninlíãà õeøé íìBòì ,éåì ïa òLBäé éaø øîà íeçðz éaøc§©¦©§¨©©¦§ª©¤¥¦§¨¨¨¨

øîàpL ,úaMa eléôàå äëìä øáãì(i `i my)äéøàk eëìé 'ä éøçà' ¦§©£¨¨©£¦©©¨¤¤¡©©£¥¥§§©§¥
,'åâå âàLéuexl mc`l yiy ,xnelk ,'mIn mipa Ecxgie b`Wi `Ed iM ¦§¨¦¦§©§¤¤§¨¦¦¨

elit` uexl `ed i`yxy] ix`d on gxead zvixk `xead xg`
,[zayaàðèéäø éîð àðàzrinyl uexl ip` s` bdep f`n - £¨©¦¨¥§¨
.dyxcd

:dyxcd zrinyl dvixa zwqerd ztqep `xnin d`ian `xnbd
àèäø à÷øôc àøâà ,àøéæ éaø øîàmiyp`d ly xkyd xwir - ¨©©¦¥¨©§¨§¦§¨©£¨

drinyd lr `le ,dvixd lr `ed mkg itn dyxc renyl mivxd
.mwnerl eixac z` mipian mpi` maex oky ,dnvr

à÷çec älëc àøâà ,ééaà øîàmiyp`d ly xkyd xwir - ¨©©©¥©§¨§©¨§¨
zekld z` mkgd itn renyl ,lbxd mcewy zaya mitq`znd

.mewn eze`a mixxeyd zetitvde wgecd lr `ed ,lbxd
àøáñ àzòîLc àøâà ,àáø øîàwqerd ly xkyd xwir - ¨©¨¨©§¨¦§©§¨§¨¨

ly mrhd oiadl aygne gxehe rbiy dn lr `ed zeibeqd cenila
.cnely xac lk

àúe÷éúL àéîè éác àøâà ,àtt áø øîàly xkyd xwir - ¨©©¨¨©§¨§¥©§¨§¦¨
.wzeyy dn lr `ed ,la`d ziaa ayeid

àú÷ãö àúéðòúc àøâà ,àøèeæ øî øîàmiprznd xky xwir - ¨©©§¨©§¨§©£¦¨¦§§¨
jxevl ,ziprzd i`vena mipzepy dwcvd lr `ed xeaiv ziprza

.meid eprzdy miiprd zqpxt
ééelc àãtñäc àøâà ,úLL áø øîàz` micitqnd xky xwir - ¨©©¥¤©§¨§¤§¥¨©¥

xxerl ick ,xrve dpiw oeyla mlew minixny jk lr `ed mixhtpd
.dikal mirneyd

éléî éìelä éác àøâà ,éLà áø øîàmitzzynd ly xkyd xwir - ¨©©©¦©§¨§¥¦¥¦¥
.mixaca eze` mignyny jk lr `ed ozg zgnya

uegn lltznd oipra ,`ped ax ly ztqep `xnin d`ian `xnbd
:zqpkd zialìk ,àðeä áø øîàmc`úéa éøBçà ìltúnä ¨©©¨¨©¦§©¥£¥¥

,úñðkäeay zqpkd zia ly ixeg`d lzekd xg` cnery ,xnelk ©§¤¤
,migztd mireaw,òLø àø÷ð`xp `edy itlxeaivdy ina xtekk d ¦§¨¨¨
,eiptl milltznøîàpL(h ai mildz),'ïeëläúé íéòLø áéáñ'yie ¤¤¡©¨¦§¨¦¦§©¨

miqpkp mpi`e zqpkd zial aiaqn milltznd lr df `xwn yexcl
.miryx mi`xwpy ,ekezl
ïøîà àì ,ééaà øîà,eixac z` `ped ax xn` `l -àlàote`a ¨©©©¥Ÿ£¨¨¤¨

àzLéðk éáì détà øcäî àìceipt z` xifgn mc` eze` oi`y - §Ÿ©§©©¥§¥§¦§¨
milltzn lkd m` oebk ,ipyd cvl lltzn `l` ,zqpkd zia cvl

,gxfn cvl lltzn `ed axrn cvlàzLéðk éáì détà øcäî ìáà£¨©§©©¥§¥§¦§¨
eze`l lltzny ,xnelk ,zqpkd zia cvl eipt z` `ed xifgn m` -

,uegan cner `edy `l` ,milltzn lkdy cvdda ïì úéì`l - ¥¨¨
.eiyrnn epl ztki`

:df oipra dyrn d`ian `xnbdàøáb àeää,cg` mc`a dyrn - ©©§¨
àzLéðk éa éøBçà élöî à÷c,zqpkd zia ixeg` lltzn didy - §¨§©¥£¥¥§¦§¨
àzLéðk éáì détà øcäî àìå.zqpkd zia cvl eipt xifgd `le - §Ÿ©§©©¥§¥§¦§¨

óìçmy xar -eäiìà,`iapddééæç,mc` eze` ed`x -déì éncéà ¨©¥¦¨©§¥¦©¦¥
àòéièk.iaxr xgeqk edil` el dncp dide -déì øîà`iapd edil` §©¨¨£©¥

,mc` eze`lCøî én÷ úîéé÷ øá eãkcner zeieyx izyk ike - §¨©§©©¥¨¨
jnvra d`xn dz` ef jzebdpzday ,xnelk ,jpec` iptl dz`
zqpkd ziaa milltznd lky ,mlera zeieyx izy dlilg yi eli`k

.xg` cvl lltzn dz` eli`e ,cg` cvl milltznàøñôñ óìL̈©©§¥¨
déìè÷å.mc` eze`l ebxde axg `iapd edil` sly - §©§¥

:'oekldzi miryx aiaq' weqtd jynd z` zyxec `xnbddéì øîà£©¥
ïðaøî àeää,minkgd on cg` -dì éøîàå ,ééaà øa éáéa áøì- ©¥©¨¨§©¥¨©©©¥§¨§¦¨

ok xn`y mixne` yieéàî ,÷çöé øa ïîçð áøì éáéa áø`ed dn - ©¥¨§©©§¨©¦§¨©
zeaizd xe`ia,'íãà éðáì úelæ íeøk'zeaizd xg`l zeaezkd §ª¦§¥¨¨

.'oekldzi miryx aiaq'
,déì øîà'mexk' ,jk df `xwn x`al yiíéãîBòL íéøác elà ¨©¥¥§¨¦¤§¦

,íìBò ìL Bîeøa'mc` ipal zelef' ,dlrnl dlery dlitzd oebk §¤¨
epiid.ïäa ïéìæìæî íãà éðáe§¥¨¨§©§§¦¨¤

eäééåøz éøîàc øæòìà éaøå ïðçBé éaøweqtd z` mdipy ex`ia - ©¦¨¨§©¦¤§¨¨§¨§¦©§©§

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

המשך בעמוד סס



xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc - zekxa(iriax meil)

,iqei iax ly enyn opgei iax xn`y mixn`n d`ian `xnbd
:dlitz ipiipra wqer oey`xd xn`ndeéaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦

øîàpL ,ìltúî àeä Ceøa LBãwäL ïépî ,éñBé(f ep diryi) ¥¦©¦¤©¨¨¦§©¥¤¤¡©
,'éúlôz úéáa íézçnNå éLã÷ øä ìà íéúBàéáäå'ziaa' ©£¦¦¤©¨§¦§¦©§¦§¥§¦¨¦

àlà ,øîàð àì 'íúlôzziaa'àeä Ceøa LBãwäL ïàkî ,'éúlôz §¦¨¨Ÿ¤¡©¤¨§¦¨¦¦¨¤©¨¨
.ìltúî:`xnbd zxxanélöî éàîdaiyn .d"awd lltzn dn - ¦§©¥©§©¥
:`xnbd,éðôlî ïBöø éäé' ,áø øîà äiáBè øa àøèeæ áø øîà̈©©§¨©¦¨¨©©§¦¨¦§¨©

éñòk úà éîçø eLaëiLzcinn repnl mingxd zcnl gk didiy - ¤¦§§©£©¤©£¦
,l`xyi ipa z` yiprdln oicdelBbéåíò âäðúàå ,éúBcî ìò éîçø §¦©£©©¦©§¤§©¥¦

.'ïécä úøeMî íéðôì íäì ñðkàå ,íéîçø úcîa éðä©§¦©©£¦§¤¨¥¨¤¦§¦¦©©¦
øéè÷äì ézñðëð úçà íòt ,òLéìà ïa ìàòîLé éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦¦§¨¥¤¡¦¨©©©©¦§©§¦§©§¦

úBàáö 'ä dé ìàéøzëà éúéàøå ,íéðôìå éðôì úøBè÷z` ± §¤¦§©§¦§¦§¨¦¦©§§¦¥¨§¨
,d"awd,éða ìàòîLé ,éì øîàå .àOðå íø àqk ìò áLBé àeäL¤¥©¦¥¨§¦¨§¨©¦¦§¨¥§¦

éðôlî ïBöø éäé' ,Bì ézøîà .éðëøaéîçø eLaëiL ,EEñòk úà E ¨§¥¦¨©§¦§¦¨¦§¨¤¤¦§§©£¤¤©©§
éîçø elBbéåéúBcî ìò Eéða íò âäðúúå Eñðkúå íéîçøä úcîa E §¦©£¤©¦¤§¦§©¥¦¨¤§¦©¨©£¦§¦¨¥

,BLàøa éì òðòðå .'ïécä úøeMî íéðôì íäìizkxal dcen lekiak ¨¤¦§¦¦©©¦§¦§©¦§Ÿ
.'on`' dilr dpereïì òîLî à÷å,ryil` oa l`rnyi iaxàlL §¨©§©¨¤Ÿ

éðéòa äl÷ èBéãä úkøa àäzElecbl heicdd jxaiy xacd oebd - §¥¦§©¤§©¨§¥¤
.epnn

úòLa íãàì Bì ïévøî ïéàL ïépî ,éñBé éaø íeMî ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨¦©¦¥¦©¦¤¥§©¦§¨¨¦§©
Bñòk,qrek ecera -áéúëc(ci bl zeny),xn`Ie'éúBçðäå eëìé éðt ©§¦§¦©Ÿ©¨©¥¥©£¦¦

íéðt eøáòiL ãò éì ïzîä ,äLîì àeä Ceøa LBãwä Bì øîà ,'Cì̈¨©©¨¨§Ÿ¤©§¥¦©¤©©§¨¦
íòæ ìL,qrkd zry xearzy cr ±Eì çéðàågex zgp jl dyr` - ¤©©©£¦©§

.jizel`yn lk `lnl
:`xnbd zl`eyéøa àLãe÷c dén÷ àçúø àkéà éîeàeä Cike ± ¦¦¨©§¨©¥§§¨§¦

:`xnbd daiyn .d"awd iptl qrk yiïéà,dfd xack ep`vn ,ok` ± ¦
,àéðúcweqta xn`p(ai f mildz)wiCv htFW midl`'ìëa íòBæ ìàå §©§¨¡Ÿ¦¥©¦§¥¥§¨
.'íBé:`ziixad zxxanänëåjynp onfBîòædaiyn .d"awd ly §©¨©§

:`ziixad.òâø:xxal `ziixad dkiynnänëåxeriy `ed.òâø ¤©§©¨¤©
:`ziixad zx`anäðîLe íéôìà úðBîLe àBaø úLîçî ãçà¤¨¥£¥¤¦§©£¨¦§Ÿ¤

,äòLa äðîLe íéðîLe úBàîcg` wlg ly onf xeriy ,xnelk ¥§Ÿ¦§Ÿ¨§¨¨
,drya dpenye mipeny ze`n dpenye sl` dpenye miyingnBæå§

'òâø' àéä.d"awd qrek eayïéeëì äìBëé äiøa ìk ïéàåizn zrcle ¦¤©§¥¨§¦¨§¨§©¥
`iddéa áéúëc ,òLøä íòìaî õeç ,äòL dúBà(fh ck xacna) ¨¨¨¦¦§¨¨¨¨¦§¦¥

,'ïBéìò úòc òãBéå',denz xacdeäåä àì Bzîäa úòc ,àzLä §¥©©©¤§©§¨©©§¤§Ÿ£¨
òãé äåä ïBéìò úòc ,òãé,rci `l eznda zrc z`y oeik ,dzrn ± ¨©©©¤§£¨¨©

,d"awd zrc z` envrn oiade rci ikeäéäL ,ãnìî àlàmrla ¤¨§©¥¤¨¨
,da ñòBk àeä Ceøa LBãwäL äòL dúBà ïéeëì òãBéllwl dvxe ¥©§©¥¨¨¨¤©¨¨¥¨

.ef drya l`xyi z`eäì øîàc eðééäåd dkinìàøNéì àéáð §©§§¨©§¨¦§¦§¨¥
,'d mdl dyr xy` zeaehd z` exikfda÷ìa õòi äî àð øëæ ,énò'©¦§¨¨©¨©¨¨

'åâå áàBî CìîzFwcv zrC ornl ,'ebe xFrA oA mrlA Fz` dpr dnE ¤¤¨¤¨¨Ÿ¦§¨¤§§©©©©¦§
''d(d e dkin):`xnbd zxxan .éàî,weqtd meiq ly yexitd edn - ©

ea xn`py.''ä úB÷ãö úòc ïòîì':`xnbd zx`anéaø øîà §©©©©¦§¨©©¦
úB÷ãö änk eòc ,ìàøNéì àeä Ceøa LBãwä íäì øîà ,øæòìà¤§¨¨¨©¨¤©¨¨§¦§¨¥§©¨§¨
ézñòk éìîìàL ,òLøä íòìa éîéa ézñòk àlL íënò éúéNò̈¦¦¦¨¤¤Ÿ¨©§¦¦¥¦§¨¨¨¨¤¦§¨¥¨©§¦

,ìàøNé ìL íäéàðBOî øéizLð àì,l`xyin xnelkèéìôe ãéøN Ÿ¦§©©¦§¥¤¤¦§¨¥¨¦¨¦
.qrkd zry z` oiekl rcei didy ,mrla zlliw ici lreðééäå§©§

déì øîà÷cxn`y dna s` dpeekd efe ±áwà äî' ,÷ìáì íòìa §¨¨©¥¦§¨§¨¨¨¤Ÿ
''ä íòæ àì íòæà äîe ìà äa÷ àì(g bk xacna),ïúBà ìkL ãnìî Ÿ©Ÿ¥¨¤§ŸŸ¨©§©¥¤¨¨

íòæ àì íéîiädryd z` oiekl mrla leki did `l jkitle ,d"awd ©¨¦Ÿ¨©
.mllwle

exn` lirl `ziixaa.'òâø ,Bîòæ änëå':`xnbd zxxanänëå §©¨©§¤©§©¨
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,"äìòîì eáø äéáçø éðáe 'Bâå Làøä äéáçø øæòéìà éðá eéäiå ,øæòéìàå íBLøb äLî éða" :øîàpL ,déòøæa dî÷Bà éëä eléôà ,dìháe àúlîc§¦§¨©§¨£¦¨¦§¨§©§¥¤¤¡©§¥Ÿ¤¥§¤¡¦¤¤©¦§§¥¡¦¤¤§©§¨¨Ÿ§§¥§©§¨¨§¨§¨

:"eaøiå eöøLiå eøt ìàøNé éðáe" :íúä áéúëe ,"äìòîì eáø" àëä áéúk :"äiáø" ,"äiáø" àéúà .àBaø íéMMî äìòîì :óñBé áø éðúå§¨¥©¥§©§¨¦¦¦¦¨§¨§¦¨§¦¨§¦¨¨¨§¨§¨§¦¨¨§¥¦§¨¥¨©¦§§©¦§
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izni`naקכו cenr f sc ± oey`x wxtzekxa

.íéäìà éðãà:z"lc s"l`a aezkòôä.'ä úà äãåà ígexa dz`xy itl

iriax oa dcliy oeik miyp rax` ele mihay xyr mipy cinrn awriy ycwd

:dl ribnd oeaygd on xzei dlry dwlg lr zicedïáì éðá ïéá äî åàø
.éîç:mixb `ny onwl opixn`ck eny d`xw cizrd my lr.úåødia`end

:dl hwp zenyd iyexita ixii`c meyn

.íéåâ åùâø äîì`nl` mdl zlrez dn

:eipira `ed lw xac.åô÷åð åáìù éî
:eciay zexiarn `xid.ïë øîåàyxtn

epi` `ede hhewzz l` mirxna xgzz l`

zexbzdl mirxna xgzz l` `l` ok

:ip` mb ok dyr` xnel mdiyrnaøîåàå
íà éë íéàèçá êáì àð÷é ìà

.íåéä ìë 'ä úàøéál` xnel xyt`

i`xi 'd z`xia m` ik miryx mr hhewzz

zeyrl jal `pwi l` jgxk lr `l` 'd

:ozenk.åìéçé`l ok lr exiage .egilvi

:(k aei`) eaeh ligiêéèôùî íåøî
.åãâðî:epnid wegxa jipic oiwleqnçéôé
.íäá:ywk mze` dgec `ed ezgitpa

.íå÷î éúîùåetiqei `le `xwc ditiq

:ezeprl dler ipa.åúåðòì áéúëxtqa

:l`eny.åúåìëì áéúëåminid ixaca

:(fi `).äìçúálr dpap ziad dpapyk

:l`xyil miaie` cer zeprl `ly zpn

.óåñáìåiepr mdilr xfbp e`hgyk

:oeilkd on mdilr dpibn mzltzeàì
.àðìéëé:igk yz

úò

àì(h ziy`xa) my idl` 'd jexa aizk `de z"`e .oec` e`xwy mc` did

iziin `l i`n` z"`e .zepc` oeyl `edy z"lc s"l`a epi` mzdc l"ie

yxtdy l"ie .mcew aezk `edy (eh my) il ozz dn (midl`) ipc` `xw`l zei

mcew did mixzad oiac weqtd dfe dxeza xge`ne mcwen oi`e xcqk exn`p

oa did mdxa` ixdy k"r l"v oke .okl

xg`e .mixzad oia zixaa dpy miray

zngln xg` xn`p (my) dl`d mixacd

yneg yexita i"yx yxitck miklnd

ixdy mipy b"r oa did miklnd znglnae

'ixn`ck mipy a"p mecq ly minid lk

mipy a"i mdn `v (.`i sc) zayc w"ta

ly mipy b"ie xnerlxck z` ecary

dzidy mipy e"k daeyin x`ype dcixn

h"v oa mdxa` did dzkitdae delya

mcew zg` dpy dkitdd dzid ixdy dpy

dpy mixyre dyy mdn `v wgvi clepy

did dpy b"r oay `vnp dely ly rxtnl

oia zyxt dzid ok m` .miklnd znglna

yly mixacd xg` zyxtl mcew mixzad

el daygie zniiqn dyxt dze`e mipy

rc` dnac weqt eze` `iad jkle dwcv

mewnac m"ayx ayiin dfne .mcwen `edy

xetqe aizkc dlil didy rnyn cg`

idie 'izk ikd xzae (eh 'iy`xa) 'iakkd

i`ce `l` .mei `edy rnyn `eal ynyd

zg` zaa e`le md zeiyxt ipyc n"y

:dxeza xge`ne mcwen oi`e exn`p
ax

àøaL íBiî :éçBé ïa ïBòîL 'ø íeMî ïðçBé 'ø øîà̈©¨¨¦¦§¤©¦¤¨¨

BàøwL íãà äéä àì ,íìBòä úà àeä Ceøa LBãwä©¨¨¤¨¨Ÿ¨¨¨¨¤§¨

Bàø÷e íäøáà àaL ãò ,"ïBãà" àeä Ceøa LBãwäì§©¨¨¨©¤¨©§¨¨§¨

ék òãà äna (íéäìà) éðãà øîàiå" :øîàpL ,"ïBãà"¨¤¤¡©©Ÿ¤£Ÿ¨¡Ÿ¦©¨¥©¦

ìéáLa àlà äðòð àì ìàiðc óà :áø øîà ."äðLøéà¦¨¤¨¨©©©¨¦¥Ÿ©£¨¤¨¦§¦

áàEcáò úlôz ìà eðéäìà òîL äzòå" :øîàpL ,íäø ©§¨¨¤¤¡©§©¨§©¡Ÿ¥¤§¦©©§§

éðt øàäå ,åéðeðçz ìàå;"éðãà ïòîì íîMä ELc÷î ìò E §¤©£¨§¨¥¨¤©¦§¨§©¨¥§©©£Ÿ¨

ðòîì"."ïBãà" EàøwL íäøáà ïòîì àlà !déì éòaî "E §©©§¦¨¥¥¤¨§©©©§¨¨¤§¨£¨

ïévøî ïéàL ïépî :éçBé ïa ïBòîL 'ø íeMî ïðçBé 'ø øîàå§¨©¨¨¦¦§¤©¦©¦¤¥§©¦

."Cì éúBçðäå eëìé éðt" :øîàpL ?Bñòk úòLa íãàì Bì§¨¨¦§©©£¤¤¡©¨©¥§©£¦¦¨

àøaL íBiî :éçBé ïa ïBòîL 'ø íeMî ïðçBé 'ø øîàå§¨©¨¨¦¦§¤©¦¤¨¨

äãBäL íãà äéä àì ,BîìBò úà àeä Ceøa LBãwä©¨¨¤¨Ÿ¨¨¨¨¤¨

:øîàpL ,ezãBäå äàì äúàaL ãò ,àeä Ceøa LBãwäì§©¨¨©¤¨¨¥¨§©¤¤¤©

äøîà :øæòìà 'ø øîà ¯ ïáeàø ."'ä úà äãBà íòtä"©©©¤¤§¥¨©¤§¨¨¨§¨

ìò óà ,éîç ïa eléàc ,éîç ïáì éða ïéa äî eàø :äàì¥¨§©¥§¦§¤¨¦§¦¤¨¦©©

úà økîéå" :áéúëc ,déúeøéëáì déðaæ dézòcîc áb©§¦©§¥©§¥¦§¥¥¦§¦©¦§Ÿ¤

úà åNò íèNiå" :déa áéúk äî eæç ,"á÷òéì Búøëa§Ÿ̈§©£Ÿ£©§¦¥©¦§Ÿ¥¨¤

äæ éðá÷òiå ,á÷òé BîL àø÷ éëä ,øîàiå" :áéúëe ,"á÷òé©£Ÿ§¦©Ÿ¤£¦¨¨§©£Ÿ©©§§¥¦¤

,"óñBé éðáì BúøBëa äðzð åéáà éòeöé Bìlçáe" :áéúëc ,dépî déúeøéëáì óñBé déì÷L déçøk ìòc áb ìò óà ,éða eléàå ;"íéîòô©£©¦§¦§¦©©©§©¨§¥©§¥¥¦§¥¥¦¥¦§¦§©§§¥¨¦¦§¨§¨¦§¥¥

eäeéøL ,ãåc äpnî àöéå äúëfL :ïðçBé 'ø øîà ?"úeø" éàî ¯ úeø ."íãiî eäìviå ïáeàø òîLiå" :áéúëc ,déa àpwà àì éëä eléôà£¦¨¦Ÿ¦©¥¥¦§¦©¦§©§¥©©¦¥¦¨¨©¨©¨¨¤¨§¨§¨¨¦¤¨¨¦¤¦¨

úBnL íN øLà 'ä úBìòôî eæç eëì" :àø÷ øîàc ,øæòéìà 'ø øîà ?íéøb àîLc ïì àðî .úBçaLúå úBøéLa àeä Ceøa LBãwäì§©¨¨§¦§¦§¨§¨¨¦§¨¨¥¨©¡¦¤¤§¨©§¨§£¦§££¤¨©

øúBé íãà ìL Búéa CBúa äòø úeaøz äL÷ :éçBé ïa ïBòîL 'ø íeMî ïðçBé 'ø øîàå ."úBîL" àlà ,"úBnL" éø÷z ìà ,"õøàä¨¤©¦§¦©¤¨¥§¨©¨¨¦¦§¤©¨¨©§¨¨§¥¤¨¨¥

éab eléàå ,"éìò íéî÷ íéaø ,éøö eaø äî ,'ä" :déøúa áéúëe ,"Bða íBìLáà éðtî Bçøáa ãåãì øBîæî" :øîàpL ,âBâîe âBb úîçìnî¦¦§¤¤¨¤¤¡©¦§§¨¦§¨§¦§¥©§¨§§¦©§¥¨©¨¨©¦¨¦¨¨§¦©¥

"Bða íBìLáà éðtî Bçøáa ãåãì øBîæî" .áéúk àì "éøö eaø äî" eléàå ,"÷éø ebäé íénàìe íéBb eLâø änì" :áéúk âBâîe âBb úîçìî¦§¤¤¨§¦¨¨¨§¦§ª¦¤§¦§¦¨©¨¨Ÿ§¦¦§§¨¦§¨§¦§¥©§¨§

íãB÷ ;áBç øèL åéìò àöiL íãàì ?äîBc øácä äîì ìLî :íBìLéáà ïa ïBòîL 'ø øîà !déì éòaéî "ãåãì äðé÷" !?"ãåãì øBîæî" ¯¦§§¨¦¦¨§¨¦¦¨¥¥¨©¦§¤£¦¨¨¨§¨©¨¨¤§¨¨¤¨¨¨¨§©¤

éìò íé÷î éððä" àeä Ceøa LBãwä Bì øîàL ïåék ,ãåc ïk óà .çîN BòøtL øçàì ,áöò äéä BòøtL:øîà ,áöò äéä ,"Eúéaî äòø E ¤§¨¨¨¨¥§©©¤§¨¨¥©©¥¨¦¥¨¤¨©©¨¨¦§¦¥¦¨¤¨¨¦¥¤¨¨¨¥¨©

ïBòîL 'ø íeMî ïðçBé 'ø øîàå ."øBîæî" øîà éëä íeMî ,çîN ,àeä íBìLáàc àæçc ïåék ;éìò ñééç àìc ,àeä øæîî Bà ãáò ànL¤¨¤¤©§¥§Ÿ¨¥¨©¥¨©£¨§©§¨¨©¦¨¦¨©¦§§¨©¨¨¦¦§

éàzñBc 'ø :éëä énð àéðz ."íá eøbúé äøBú éøîBLå ,òLø eìläé äøBú éáæBò" :øîàpL ,äfä íìBòa íéòLøa úBøbúäì øzeî :éçBé ïa¤©¨§¦§¨¨§¨¦¨¨©¤¤¤¡©§¥¨§©§¨¨§§¥¨¦§¨¨©§¨©¥¨¦§©

,áéúk àäå :øîBì íãà ELçì íàå .'Bâå "òLø eìläé äøBú éáæBò" :øîàpL ,äfä íìBòa íéòLøa úBøbúäì øzeî :øîBà ïeúî 'øa§¨¥¨§¦§¨¨§¨¦¨¨©¤¤¤¡©§¥¨§©§¨¨§§¦§¨§¨¨©§¨§¦

ìà" ,íéòønk úBéäì "íéòøna øçúz ìà" àlà .ïk øîBà Bô÷Bð BalL éî :Bì øBîà !"äìåò éNBòa àp÷z ìà ,íéòøna øçúz ìà"©¦§©©§¥¦©§©¥§¥©§¨¡¦¤¦§¥¥¤¨©¦§©©§¥¦¦§©§¥¦©

íà :÷çöé 'ø øîàäå !?éðéà ."íBiä ìk 'ä úàøéa íà ék ,íéàhça Eaì àp÷é ìà" :øîBàå .äìåò éNBòk úBéäì "äìåò éNBòa àp÷z§©¥§¥©§¨¦§§¥©§¨§¥©§©¥¦§©©¨¦¦¦§¦§©¨©¥¦§¨¨©¦§¨¦

éètLî íBøî" :øîàpL ,ïéca äëBfL àlà ãBò àìå ,"úò ìëa åéëøã eìéçé" :øîàpL ,Ba äøbúz ìà ,Bì ú÷çNî äòMäL òLø úéàøE ¨¦¨¨¨¤©¨¨§©¤¤©¦§¨¤¤¤¡©¨¦§¨¨§¨¥§Ÿ¤¨¤¤©¦¤¤¡©¨¦§¨¤

úéòa éàå .àiîLc éléîa àäå ,äéãéc éìéîa àä ;àéL÷ àì !"íäa çéôé åéøøBö ìk" :øîàpL ,åéøöa äàBøL àlà ãBò àìå ,"Bcâpî¦¤§§Ÿ¤¨¤¤§¨¨¤¤¡©¨§¨¨¦©¨¤Ÿ©§¨¨§¦¥¦¥§¨§¦¥¦§©¨§¦¨¥

:àîéà úéòa éàå .Bì ú÷çNî äòMä ïéàL òLøa àäå ,Bì ú÷çNî äòMäL òLøa àä ;àéL÷ àìå ,àiîLc éléîa àäå àä :àîéà¥¨¨§¨§¦¥¦§©¨§Ÿ©§¨¨§¨¨¤©¨¨§©¤¤§¨§¨¨¤¥©¨¨§©¤¤§¦¨¥¥¨

èéaú änì" ,áéúëc éàî :àðeä áø øîàc ,øeîb BðéàL ÷écöa àäå ,øeîb ÷écöa àä ;àéL÷ àìå ,Bì ú÷çNî äòMäL òLøa àäå àä̈§¨§¨¨¤©¨¨§©¤¤§Ÿ©§¨¨§©¦¨§¨§©¦¤¥¨§¨©©¨©¦§¦¨¨©¦

!"ïåà ìk ÷écvì äpeàé àì" :áéúëe ,"Bãéá epáæòé àì 'ä" :áéúk àäå !?÷écö òìBa òLø éëå ?"epnî ÷écö òLø òláa Léøçz ,íéãâBa§¦©£¦§©©¨¨©¦¦¤§¦¨¨¥©©¦§¨§¦Ÿ©©§¤§¨§¦Ÿ§¤©©¦¨¨¤

ú÷çNî äòL ,àîéà úéòaéàå .òìBa Bðéà ¯ øeîb ÷écö ;òìBa ¯ epnî ÷écö àlà:éçBé øa ïBòîL 'ø íeMî ïðçBé 'ø øîàå .éðàL Bì ¤¨©¦¦¤¥©©¦¨¥¥©§¦¨¥¥¨¨¨§©¤¤¨¥§¨©¨¨¦¦§©©

àìå ,ãBò æbøé àìå ,åézçz ïëLå åézòèðe ,ìàøNéì énòì íB÷î ézîNå" :øîàpL ,åézçz íéìôBð åéáéBà ,Búlôúì íB÷î òáBwä ìk̈©¥©¨¦§¦¨§¨§¦©§¨¤¤¡©§©§¦¨§©¦§¦§¨¥§©§¦§¨©©§¨§Ÿ¦§©§Ÿ

øîàå .BúBlëì óBqáìe ,BúBpòì äléçza !"BúBlëì" :áéúëe ,"BúBpòì" áéúk :éîø àðeä áø ."äðBLàøa øLàk BúBpòì äìåò éðá eôéñBé¦§¥©§¨§©©£¤¨¦¨©¨¨¥§¦§©§¦§©©§¦¨§©§©§©§¨©

éãé ìò íéî ÷öé øLà èôL ïa òLéìà ät" :øîàpL ,dãenlî øúBé äøBz ìL dLenL äìBãb :éçBé øa ïBòîL 'ø íeMî ïðçBé 'ø¨¨¦¦§©©§¨¦¨¤¨¥¦¦¨¤¤¡©Ÿ¡¦¨¤¨¨£¤¨©©¦©§¥

øî éúà àì àîòè éàî :ïîçð áøì ÷çöé áø déì øîà .dãenlî øúBé dLenL äìBãbL ãnìî ,"÷öé" àlà ,øîàð àì "ãîì" ,"eäiìà¥¦¨¨©Ÿ¤¡©¤¨¨©§©¥¤§¨¦¨¥¦¦¨¨©¥©¦§¨§©©§¨©©§¨Ÿ¨¥©

ì øî déì àîéìå .àúlî éì àçéøè :déì øîà !élöéìå äøNò øîì éôðëì :déì øîà .àðìéëé àì :déì øîà ?ééelöì àzLéðë éáìàçeìL §¥§¦§¨§©¥¨©¥¨¨¦§¨¨©¥§©§¥§©£¨¨§¦©¥¨©¥§¦¨¦¦§¨§¥¨¥©¦§¨

:éçBé ïa ïBòîL 'ø íeMî ïðçBé 'ø øîàc :déì øîà ?éàä élek éàî :déì øîà !øîì déòãBìå éúéì àøeav élöîc àðcéòa ,àøeaöc§¦¨§¦¨¨¦§©¥¦¨¥¥§§¥§©¨©¥©¥©¨©¥§¨©¨¨¦¦§¤©
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc - zekxa(iriax meil)

xa oerny iax ly enyn opgei iax ly mixn`n d`ian `xnbd
:i`geiàøaL íBiî ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¦¤¨¨

Ceøa LBãwäì BàøwL íãà äéä àì ,íìBòä úà àeä Ceøa LBãwä©¨¨¤¨¨Ÿ¨¨¨¨¤§¨§©¨¨
àeämya'ïBãà'lr dxen `edy ,z"lce s"l`a azkpd 'ipc`' my ± ¨

,rahd z` zepyl ezlekie ezepc`íäøáà àaL ãòepia`Bàø÷e ©¤¨©§¨¨§¨
d"awdløîàpL .'ïBãà'(g eh ziy`xa),äna ,íéäìà éðãà ,øîàiå' ¨¤¤¡©©Ÿ©£Ÿ¨¡Ÿ¦©¨

.'äpLøéà ék òãà¥©¦¦¨¤¨
äðòð àì ìàiðc óà ,áø øîàlltzdl elew mixd ±ìéáLa àlà ¨©©©¨¦¥Ÿ©£¨¤¨¦§¦

øîàpL ,íäøáà(fi h l`ipc)Ecáò úlôz ìà eðéäìà òîL äzòå' ©§¨¨¤¤¡©§©¨§©¡Ÿ¥¤§¦©©§§
éðt øàäå åéðeðçz ìàå.'éðãà ïòîì íîMä ELc÷î ìò Ezx`an §¤©£¨§¨¥¨¤©¦§¨§©¨¥§©©£Ÿ¨

,'epidl` rny' eixac zligza xikfdy oeik `ld :`xnbdðòîì''E §©©§
déì éòaîixdy ,'jprnl' dreyi ywale eixac milydl jixv did ± ¦¨¥¥

.'d iptl dlitza cner `edàlà,ezlitz lawzzy ywiaïòîì ¤¨§©©
ïBãà EàøwL íäøáà.'zepc`' oeyla jny `xwy mdxa` zekfa - ©§¨¨¤§¨£¨

Bì ïévøî ïéàL ïépî ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¦©¦¤¥§©¦
Bñòk úòLa íãàì.qrek ecera -øîàpL(ci bl zeny)eëìé éðt' §¨¨¦§©©§¤¤¡©¨©¥¥

.'Cì éúçðäå©£¦Ÿ¦¨
LBãwä àøaL íBiî ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¦¤¨¨©¨
àeä Ceøa LBãwäì äãBäL íãà äéä àì ,BîìBò úà àeä Ceøä¤¨Ÿ¨¨¨¨¤¨§©¨¨

,eizeaeh lrezãBäå äàì äúàaL ãò,d"awløîàpLzcila ©¤¨¨¥¨§©¤¤¡©
dcedi''ä úà äãBà íòtä'(dl hk ziy`xa). ©©©¤¤

:oae`x ly enya mrhd z` zx`an `xnbd'ïáeàø'(al hk ziy`xa). §¥
,øæòìà éaø øîàiptn ,df mya oey`xd dpal d`l d`xwy mrhd ¨©©¦¤§¨¨

yéîç ïáì éða ïéa äî eàø ,äàì äøîàoiay lcada eppeazd - ¨§¨¥¨§©¥§¦§¤¨¦
,wgvi ing ly epa eyr oial ,ipa oae`xáb ìò óà ,éîç ïa eléàc§¦¤¨¦©©©

déúeøéëáì déðáæ dézòcîc,dxekad z` xkn epevxny s` - §¦©§¥©§¥¦§¥¥
áéúëc(bl dk ziy`xa)déa áéúk äî eæç ,'á÷òéì Búøëa úà økîiå' ¦§¦©¦§Ÿ¤§Ÿ̈§©£Ÿ£¨§¦¥

ea xn`p dn e`x -(`n fk ziy`xa),á÷òé úà åNò íèNiå'dkxAd lr ©¦§Ÿ¥¨¤©£Ÿ©©§¨¨
.'ebe 'eia` FkxA xW`áéúëe(el fk ziy`xa)BîL àø÷ éëä ,øîàiå' £¤¥£¨¦§¦©Ÿ¤£¦¨¨§

'åâå ,íéîòô äæ éðá÷òiå á÷òéeyr opelzdy ,'gwl izxkA z` ©£Ÿ©©§§¥¦¤©£©¦¤§Ÿ¨¦¨¨
.dnxna dxekad z` epnn gwl awri lekiakyéða eléàåoae`xóà §¦§¦©

dépî déúeøéëáì óñBé déì÷L déçøk ìòc áb ìòlray s` - ©©§©¨§¥©§¥¥¦§¥¥¦¥
,dxekad z` sqei epnn gwl egxkáéúëc(` d '` minid ixac)ipaE' ¦§¦§¥

,xFkAd `Ed iM ,l`xUi xFkA oaE`xäðzð ,åéáà éòeöé Bìlçáe §¥§¦§¨¥¦©§§©§§¥¨¦¦§¨
óñBé éðáì BúøëaoAe ,'ebe 'l`xUidéa àpwà àì éëä eléôà`l ± §Ÿ̈¦§¥¥¤¦§¨¥£¦¨¦Ÿ¦©¥¥

,sqeia `piwáéúëc(`k fl ziy`xa),íãiî eäìviå ïáeàø òîLiå' , ¦§¦©¦§©§¥©©¦¥¦¨¨
.'Wtp EPMp `l xn`Ie©Ÿ¤Ÿ©¤¨¤

:dia`end zex ly dny z` mb zx`an `xnbd.úeøzxxan
:`xnbdúeø éàî,'zex' myd ly zernynd dn ±,ïðçBé éaø øîà ©¨©©¦¨¨
äúëfLzexeäeéøL ãåc äpnî àöéå[raey oeyl-]Ceøa LBãwäì ¤¨§¨§¨¨¦¤¨¨¦¤¦¨§©¨¨

.úBçaLúå úBøéLa àeä§¦§¦§¨
:`xnbd zxxaníéøb àîLc ïì àðîmxeb mc` ly enyy epl oipn ± §¨¨¦§¨¨¥

.eilr `al zecizrd zerxe`nlàø÷ øîàc ,øæòéìà éaø øîà̈©©¦¡¦¤¤§¨©§¨
(h en mildz)éø÷z ìà ,'õøàa úBnL íN øLà 'ä úBìòôî eæç eëì'§£¦§££¤¨©¨¨¤©¦§¥
'úBnL','dnny' oeyl ±.'úBîL' àlà ©¤¨¥

CBúa äòø úeaøz äL÷ ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¨¨©§¨¨§
íãà ìL Búéalcb mc` ly ezia ipan cg`yk xacd dyw - ¥¤¨¨
,drx dbdpdaøîàpL .âBâîe âBb úîçìnî øúBédrya cec ici lr ¥¦¦§¤¤¨¤¤¡©

,ea cxny epa melya`n gxayíBìLáà éðtî Bçøáa ãåãì øBîæî'¦§§¨¦§¨§¦§¥©§¨
'Bða(` b mildz),déøúa áéúëe,eixg`y weqta xn`pe -eaø äî 'ä' §§¦©§¥¨©

,'éìò íéî÷ íéaø ,éøöcec xn` ,ea cxn epay a`kd lry ixd ¨¨©¦¨¦¨¨
,zexv ieaix `ed df xacyáéúk âBâîe âBb úîçìî éab eléàåmy) §¦©¥¦§¤¤¨§¦

(` awx ,,'÷éø ebäé íéneàìe íéBâ eLâø änì'zlrezd dn ,xnelk ¨¨¨§¦§¦¤§¦
oipra minrd mixacn recne ,mgldl mivawzny miebl yiy

,zlrez mda oi`y miwix mixac dnglna mpegvpeaø äî' eléàå§¦¨©
'éøö,zexv ieaix oeyl `edy,áéúk àìlr cec xn`y dnn rnyn ¨¨Ÿ§¦

okle ,eipira dlw dzidy ,da zlrez miebl oi`y bebne beb zngln
,melya` zcixn lr xn`y enk 'ixv eax dn' dilr xn` `l mb

epay mc`l yiy iyewdn hren ef dnglna iyewdy jkn epcnl
.drx zeaxzl `vei

,weqta xn`p.'Bða íBìLáà éðtî Bçøáa ãåãì øBîæî'ddnz ¦§§¨¦§¨§¦§¥©§¨§
:`xnbdãåãì øBîæîxnel ie`x did melya` zcixn lr ike - ¦§§¨¦
,xenfndéì éòaéî ãåãì äðé÷.jk lr dpiw xnel ie`x did `ld - ¦¨§¨¦¦¨¥¥

:`xnbd zayiinøácä äîì ìLî ,íBìLéáà ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤£¦¨¨¨§¨©¨¨
,áBç øèL åéìò àöiL íãàì ,äîBcaiegn `edelecb mekqa ea ¤§¨¨¤¨¨¨¨§©

,enlyl okidn el oi`y,áöò äéä BòøtL íãB÷didi okidn b`c ik ¤¤§¨¨¨¨¥
,df aeg mlyl oenn elçîN BòøtL øçàìz` rextl gilvdy §©©¤§¨¨¥©

.eaegàeä Ceøa LBãwä Bì øîàL ïåék ,ãåc ïk óà(`i ai 'a l`eny) ©¥¨¦¥¨¤¨©©¨¨
éìò íé÷î éðpä','Eúéaî äòø Eipan cg`y jka ypriy xnelk ¦§¦¥¦¨¤¨¨¦¥¤

okl ,el xy` lk lr helyie ea cexni eziaànL øîà ,áöò äéä̈¨¨¥¨©¤¨
ia cexniy mc`déìò ñééç àìc ,àeä øæîî Bà ãáòmgxi `ly ± ¤¤©§¥§Ÿ©¥¨©

,ilràeä íBìLáàc àæçc ïåék`ed ea cxendy d`xy oeik ± ¥¨©£¨§©§¨
,epa melya`,çîNeéëä íeMî[okle-].øBîæî øîà ¨©¦¨¦¨©¦§

úBøbúäì øzeî ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¨§¦§¨
øîàpL ,äfä íìBòa íéòLøa(c gk ilyn),òLø eìläé äøBú éáæò' ¨§¨¦¨¨©¤¤¤¡©Ÿ§¥¨§©§¨¨
,'íá eøbúé äøBú éøîLåiafera exbzi dxezd ixney ,xnelk §Ÿ§¥¨¦§¨¨

.dxezdøzeî ,øîBà ïeúî éaøa éàzñBc éaø ,éëä éîð àéðz©§¨©¦¨¦©¦§©§©¦¨¥¨
'òLø eìläé äøBú éáæò' øîàpL ,äfä íìBòa íéòLøa úBøbúäì§¦§¨¨§¨¦¨¨©¤¤¤¡©Ÿ§¥¨§©§¨¨

íãà ELçì íàå .'åâåjpf`aøîBì,zeywdleáéúk àäåfl mildz) §¦§¨§¨¨©§¨§¦
(`,,'äìåò éNòa àp÷z ìà ,íéòøna øçúz ìà'mc` eze` yxtie ©¦§©©§¥¦©§©¥§Ÿ¥©§¨

'`pwz' zaiz z`e ,zehhewzde zexbzd oeyln 'xgzz' zaiz z`
zexbzdl xqe`d weqt `vny ,jl dywi eyexit itle ,ze`pw oeyln

dz` .miryxd mr hhewzdleBì øBîà`l` ,ok yexitd oi`yéî ¡¦
Bô÷Bð BalLeciay zexiarn `xiy in ±øîBàyxtneàlà ,ïk ¤¦§¥¥¤¨

oevxde ,eiyrnl zee`zd oiprn `ed 'xgzz' zaiz ly oekpd yexitd
,`ed weqtd yexite ,mzenk zeyrle mda feg`løçúz ìà'©¦§©

'íéòønazevxl ,miryxd zbdpdl dee`zz l` -,íéòønk úBéäì ©§¥¦¦§©§¥¦
oke ,mdiyrnk zeyrl xnelk,'äìåò éNòa àp÷z ìà'zevxl ©§©¥§Ÿ¥©§¨
øîBàå .äìåò éNBòk úBéäì(fi bk ilyn),ék ,íéàhça Eaì àp÷é ìà' ¦§§¥©§¨§¥©§©¥¦§©©¨¦¦
,'íBiä ìk 'ä úàøéa íàmi`hga jal `pwi l`y ,weqtd yexite ¦§¦§©¨©

mirxna xgzz l`' weqtd z` mb yxtl yi jke ,mdiyrnk zeyrl
zevxl jala mda `pwze dee`zz `ly ,'dler iyera `pwz l`

.mirxd mdiyrnk zeyrl
:`xnbd dywnéðéàcd `ed jk m`d ±,miryxa zexbzdl xzeny oi ¦¦

Bì ú÷çNî äòMäL òLø úéàø íà ,÷çöé éaø øîàäåzrky ± §¨¨©©¦¦§¨¦¨¦¨¨¨¤©¨¨§©¤¤
,ezglvd zry `idøîàpL ,Ba äøbúz ìà(d i mildz)åéëøã eìéçé' ©¦§¨¤¤¤¡©¨¦§¨¨

,'úò ìëaelfny zcgein dry el yiy onfa eikxc egilvi ,xnelk §¨¥
.gilvnL àlà ,ãBò àìå`ed ef dryaïéca äëBæ,dlrn ly §Ÿ¤¨¤¤©¦
øîàpLweqtd jynda(my)éètLî íBøî','Bcâpî E,xnelk ¤¤¡©¨¦§¨¤¦¤§

,[d"awd ipic] jipic htyn itk ryxl miie`xd mixeqide zeprxetd
.epnn wegx micnere miwleqna äàBøL àlà ,ãBò àìålr epegvp §Ÿ¤¨¤¤§

øîàpL ,åéøöweqtd seqa(my),,'íäa çéôé åéøøBö ìk'lr ,xnelk ¨¨¤¤¡©¨§¨¨¦©¨¤
ici lr yw miwigxny itk ,eilrn eixv lk z` dgec `ed ezgitp ici
dn lr dywe ,miryxa zexbzdl oi`y epcnl df weqtn .dgitp

.miryxa zexbzdl xzeny igei oa oerny iax xn`y
:`xnbd zvxzndéãéc éléîa àä ,àéL÷ àìzexbzdl xeqi`d ± Ÿ©§¨¨§¦¥¦¥

e ,envr mc`l mirbepd mixaca xn`p miryxaàiîLc éléîa àä± ¨§¦¥¦§©¨
.miny ceakl mirbepd mixaca xn`p miryxa zexbzdl xzidde

:ipy uexizàîéà úéòaéàå,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e -àä §¦¨¥¥¨¨
àiîLc éléîa àäåexn`p ryxa zexbzdl xeqi`d ode xzidd od - §¨§¦¥¦§©¨

,miny ceakl mirbepd mixacaäòMäL òLøa àä ,àéL÷ àìå§Ÿ©§¨¨§¨¨¤©¨¨
Bì ú÷çNîzry `id zrky ryxa xn`p zexbzdl xeqi`d ± §©¤¤

,ezglvdBì ú÷çNî äòMä ïéàL òLøa àäzexbzdl xzidde ± ¨§¨¨¤¥©¨¨§©¤¤
:iyily uexiz .ezglvd zrya cner epi`y ryxa xn`p miryxa

Bì ú÷çNî äòMäL òLøa àäå àä ,àîéà úéòaéàåxzidd od - §¦¨¥¥¨¨§¨§¨¨¤©¨¨§©¤¤
,ezglvd zry `id zrky ryxa exn`p xeqi`d odeàä ,àéL÷ àìå§Ÿ©§¨¨
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xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc - zekxa(iying meil)

áéúëc éàî(ci hq mildz),'ïBöø úò 'ä Eì éúlôú éðàå'idi ,xnelk ©¦§¦©£¦§¦¨¦§¥¨
,xxal yie ,oevx zr didz jiptl lltzn ip`y drydy oevxéúîéà¥¨©

`id.ïBöø úò,igei oa oerny iax x`ia,ïéìltúî øeaväL äòLa ¥¨§¨¨¤©¦¦§©§¦
.zlaewn cigid zlitz s` ef dryay,øîà àðéðç éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦£¦¨¨©

àëäîxn`py ,df xac epcnl(g hn diryi)ïBöø úòa ,'ä øîà äk' ¥¨¨Ÿ¨©§¥¨
éúéðò,'E,'jizipr' f` ,iptl milltzn xeaivdyk oevx zra ,xnelk £¦¦

.ef drya ziprp cigid zlitz mby,øîà àðéðç éaøa àçà éaø©¦©¨§©¦£¦¨¨©
,àëäîxn`py(d el aei`)ñàîé àìå øéak ìà ïä','al gM xiAM ¥¨¨¤¥©¦§Ÿ¦§¨©¦Ÿ©¥

.miaxd zlitz z` q`ni `l 'dy xnelkáéúëe(hi dp mildz)äãt' §¦¨¨
,'éãnò eéä íéaøá ék ,éì áøwî éLôð íBìLá,jlnd cec xn`y §¨©§¦¦§¨¦¦§©¦¨¦¨¦

miax eidy iptn ,ilr ze`ad zenglndn melya ize` dct d"awd
.inr elltzdyLBãwä ïéàL ïépî ,øîBà ïúð éaø ,éëä éîð àéðz©§¨©¦¨¦©¦¨¨¥¦©¦¤¥©¨

àìå øéak ìà ïä' øîàpL ,íéaø ìL ïúlôúa ñàBî àeä Ceøä¥¦§¦¨¨¤©¦¤¤¡©¤¥©¦§Ÿ
'åâå éì áøwî éLôð íBìLá äãt' áéúëe .'ñàîéEid miAxa iM ¦§¨§¦¨¨§¨©§¦¦§¨¦¦§©¦¨

,df weqt ozp iax yxec .'icOr÷ñBòä ìk ,àeä Ceøa LBãwä øîà ¦¨¦¨©©¨¨¨¨¥
íéãñç úeìéîâáe äøBza,mely icil mi`iand mixac mdy ©¨¦§¦£¨¦

ïéaî éðáìe éì éðàãt eléàk åéìò éðà äìòî ,øeavä íò ìltúîe¦§©¥¦©¦©£¤£¦¨¨§¦§¨©¦¦§¨©¦¥
.íìBòä úBneà¨¨

Bøéòa úñðkä úéa Bì LiL éî ìk ,Lé÷ì Léø øîàqpkdl lekie ¨©¥¨¦¨¦¤¥¥©§¤¤§¦
,zqpkd ziaa lltzdlåok it lr s`àø÷ð ,ìltúäì íL ñðëð Bðéà §¥¦§¨¨§¦§©¥¦§¨

òø ïëL`edy zqpkd zial `eal dvex epi`y xg`ny ,d"awd ly ¨¥©
mpi`y mirxd mipkyd jxck bdep `ed ixd ,dpikyd z`xyd mewn

,mdipky ziaa xwal mivexøîàpL(ci ai dinxi)ìk ìò ,'ä øîà äk' ¤¤¡©Ÿ¨©©¨
,'ìàøNé úà énò úà ézìçðä øLà äìçpa íéòâpä íéòøä éðëL§¥©¨¨¦©Ÿ§¦©©£¨£¤¦§©§¦¤©¦¤¦§¨¥
ef dlgpa rbepl aezkd `xw ,'d zlgp `ed zqpkd ziay oeikne
zqpkd zia z` dfane lltzdl myl qpkp epi`y in ,xnelk ,drxl

.'rx oky' e`xewøîàpL ,åéðáìe Bì úeìb íøBbL àlà ,ãBò àìå§Ÿ¤¨¤¥¨§¨¨¤¤¡©
weqtd seqa(my),LBzà äãeäé úéa úàå íúîãà ìòî íLúð éðpä'¦§¦Ÿ§¨¥©©§¨¨§¤¥§¨¤
,'íëBzî.zelbl e`vie mznc` lrn myxbl d"awd cizry xnelk ¦¨

éáñ àkéà ,ïðçBé éaøì déì eøîàmipwf yi -dîz .ìááaopgei iax ¨§¥§©¦¨¨¦¨¨¥§¨¤¨©
,øîàå`ld ,xacd okzi cvikìò íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïòîì' §¨©§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©

áéúk 'äîãàäweqta(`k `i mixac)lr didz mini zekix`y xnelk , ¨£¨¨§¦
,l`xyi ux` znc`,déì éøîàc ïåék .àì ,õøàì äöeça ìáà£¨§¨¨¨¤Ÿ¥¨§¨§¦¥

àzLéðk éáì éëLçîe éîc÷îel` mipwfy el exn`y oeik - ©§§¦©§§¦§¥§¦§¨
a zedyl mikix`ne ,zixgya zqpkd zial `eal minikyne

,ziaxraøîà,opgei iaxeäì éðäàc eðééämdl liredy dn df - ¨©©§§©£¦§
.ux`l uega elit` mini jix`dldéðáì éåì ïa òLBäé éaø øîàãk¦§¨©©¦§ª©¤¥¦¦§¥

,eipal iel oa ryedi iax xn`y enke -éáì eìééòå eëéMçå eîéc÷©¦§©¦©£¦§¥
éiç eëøBúc éëéä ék ,àzLéðkzqpkd zial eqpkide enicwd ± §¦§¨¦¥¦§§©¥

.miig ekix`zy ick ,ziaxra ea zedyl eakrzde ,zixgyéaø øîà̈©©¦
àø÷ éàî ,àðéðç éaøa àçàxn`py ,df oipr fnxp eay(cl g ilyn) ©¨§©¦£¦¨©§¨

ì ,éì òîBL íãà éøLà'ì ,íBé íBé éúúìc ìò ã÷Lúæeæî øBîL ©§¥¨¨¥©¦¦§Ÿ©©§Ÿ©¦§§Ÿ
,'éçút`eal xdnl ,d"awd lewa rneyy mc`d xye`n ,xnelk §¨¨

eigzt z` xneyk zeidle ,zixgya mei lka zqpkd zia zezlcl
,ziaxra myn z`vln akrziy ici lr dliladéøúa áéúëe- §¦©§¥

eixg`y weqta xn`pe(dl g my),'íéiç àöî éàöî ék'xnelk ¦Ÿ§¦¨¨©¦
d"awd z` `ven lekiake zqpkd zial `ad mc`d epiid 'i`ven'

.'miig `vn'y df `ed ,my
,úñðkä úéáa íéçút éðL íãà ñðké íìBòì ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨§¨¦¨¥¨¨§¥§¨¦§¥©§¤¤

:`xnbd dywn .lltzi jk xg`eCzòc à÷ìñ íéçút éðLdid ike - §¥§¨¦©§¨©§¨
.migzt ipy jxc zqpkd zial qpkdl jixvy xnel jzrca dler

àîéà àlàqpki mlerl ,`cqg ax ixac z` yxtl xn`z jk `l` - ¤¨¥¨
,zqpkd zia jezl mc`íéçút éðL øeòéLagex ly letk xeriy - ¦§¥§¨¦

gztd,,ìltúé Ck øçàåd`xi `ly ,gztl jenqa lltzi `l la` §©©¨¦§©¥
z`vl lkeiy ick gztd cil ayeie ,zqpkd ziaa akrzdl el dywy

.dxdna
weqta xn`p(e al mildz)éìà ãéñç ìk ìltúé úàæ ìò','àöî úòì E ©Ÿ¦§©¥¨¨¦¥¤§¥§Ÿ

zrly ,uegp xac lr ciqg lk jil` lltziy ie`xd on ,xnelk

ie`xy xacd edn `xnbd zx`an .el ievn didi eze` jxhviy
:eilr lltzdl,äMà Bæ 'àöî úòì' ,àðéðç éaø øîà,xnelk ¨©©¦£¦¨§¥§Ÿ¦¨

,el dievn didz ,dy` z`yl jxhviy zrly ciqgd lltzi
øîàpL(ak gi ilyn).'áBè àöî äMà àöî'bdpn d`ian `xnbd ¤¤¡©¨¨¦¨¨¨

:df weqt it lr ,oi`eyip zrya ebdpyàáøòîa,l`xyi ux`a ±ék §©©§¨¦
éëä déì éøîà ,àúzà Lðéà áéñðeid ,dy` `yep mc` didyk - ¨¥¦¦¦§¨¨§¦¥¨¦

,jk el mixne`.'àöBî' Bà 'àöî'm`d ,le`yl dzid mzpeeke ¨¨¤
dilr xn`py daeh `id dy`dáéúëc ,'àöî'(my)äMà àöî' ¨¨¦§¦¨¨¦¨

,''äî ïBöø ÷ôiå ,áBè àöîdilr xn`pe `id drx `ny e`,'àöBî' ¨¨©¨¤¨¥¤
áéúëc(ek f zldw).'åâå 'äMàä úà úånî øî éðà àöBîe' ¦§¦¤£¦©¦¨¤¤¨¦¨

:sqep xe`ia,äøBz Bæ 'àöî úòì' ,øîBà ïúð éaølltziy ,xnelk ©¦¨¨¥§¥§Ÿ¨
,eiptl ievn xacd didi ,mieqn oic zrcl jxhviy zrayøîàpL¤¤¡©

,dxezd itlk d`ivn oeyl'åâå 'íéiç àöî éàöî ék'(dl g ilyn). ¦Ÿ§¦¨¨©¦
:sqep xe`ia,äúéî Bæ 'àöî úòì' ,øîà ÷çöé øa ïîçð áø,xnelk ©©§¨©¦§¨¨©§¥§Ÿ¦¨

,dgepe dti dzina zeniy lltziyøîàpL(`k gq mildz)úånì' ¤¤¡©©¨¤
ìLe úBàî òLz ,éëä éîð àéðz .'úBàöBzeàøáð äúéî éðéî äL ¨©§¨©¦¨¦§©¥§Ÿ¨¦¥¦¨¦§§

,'úBàöBz úånì' øîàpL ,íìBòaeeåä éëä àiøèîéâa 'úBàöBz'- ¨¨¤¤¡©©¨¤¨¨§¦©§¦¨¨¦¨
ipin lk oiane .ylye ze`n ryz ,'ze`vez' ly `ixhnibd `id jk

d ,dzindïlëaL äL÷`idàøkñà,oexba e` sebd jeza ileg - ¨¨¤§ª¨©§¨¨
ïlëaL àçéðzzin `id.ä÷éLðd ilegàøæéçk àéîc ,àøkñà ¦¨¤§ª¨§¦¨©§¨¨©§¨§¦§¨
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ãáìáe ,àðéðz :àáñ àeää déì øîà ,eäðéîec÷àì§©§¦§¨©¥©¨¨¨¦¨¦§©
éåì ïa òLBäé 'ø øîàãk .øçàé àìå íéc÷é àlL¤Ÿ©§¦§Ÿ§©¥¦§¨©§ª©¤¥¦
àø÷î íéðL øeavä íò eëééúBiLøt eîéìLà :déðáì¦§¥©§¦¨§¦©§¦©¦§©¦¦§¨
'ø :ïðúc ,äãeäé 'øk ïéãéøea eøäfäå ;íebøz ãçàå§¤¨©§§¦¨£©§¦¦§§¨¦§©
ï÷æa eøäfäå ;ïéãéøeä úà èBçLiL ãò :øîBà äãeäé§¨¥©¤¦§¤©§¦¦§¦¨£§¨¥
úBçeì :ïðéøîàc ,BñðBà úîçî Bãeîìz çëML¤¨©©§¥£©§§©§¦¨
:déðáì àáø eäì øîà .ïBøàa úBçpeî úBçeì éøáLå§¦§¥¨¨¨¨©§¨¨¦§¥
àkéà .ãiä áb ìò eëzçz ìà ,øNa ïéëúBç ízàLk§¤©¤§¦¨¨©©§§©©©¨¦¨
ìe÷ì÷ íeMî éøîàc àkéàå ,äðkñ íeMî éøîàc§¨§¦¦©¨¨§¦¨§¨§¦¦¦§
eøáòz ìàå ,úénøà úhî ìò eáLz ìàå ;äãeòñ§¨§©¥§©¦©£©¦§©©©§

:éøîàc àkéà ,úénøà úhî ìò eáLz ìà .ïéììtúî øeaväL äòLa úñðkä úéá éøBçà£¥¥©§¤¤§¨¨¤©¦¦§©§¦©¥§©¦©£©¦¦¨§¨§¦
úénøà :éøîàc àkéàå ,àzøBib eáñðz àì :éøîàc àkéàå ,òîL úàéø÷ àìa eðâz àìŸ¦§§Ÿ§¦©§©§¦¨§¨§¦Ÿ¦§§¦§¨§¦¨§¨§¦£©¦
äøîà ,ähî Bì äàéöBä ,úénøà éaâì ìæà àtt áøc .àtt áøc äNòî íeMîe .Lnî©¨¦©£¤§©¨¨§©¨¨¨©§©¥£©¦¦¨¦¨¨§¨
ïàkî .úî ÷Bðéz íL eàöîe ;ähnä úà éäéaâzL ãò ,áLBé éðéà :dì øîà !áL :Bì¥¨©¨¥¦¥©¤©§¦¦¤©¦¨¨§¨¦¥¦¨
äòLa úñðkä úéá éøBçà eøáòz ìà .úénøà úhî ìò áLéì øeñà :íéîëç eøîà̈§£¨¦¨¥¥©¦©£©¦©©©§£¥¥©§¤¤§¨¨
øeñà :éåì ïa òLBäé 'ø øîàc ,éåì ïa òLBäé 'øì déì òéiñî ,ïéììtúî øeaväLBì ¤©¦¦§©§¦§©¥©¥§§ª©¤¥¦§¨©§ª©¤¥¦¨

àlà ïøîà àì :ééaà øîà .ïéììtúî øeaväL äòLa úñðkä úéá éøBçà øBáòiL íãàì§¨¨¤©££¥¥©§¤¤§¨¨¤©¦¦§©§¦¨©©©¥Ÿ£¨¨¤¨
àkéìc àlà ïøîà àìå ;da ïì úéì ,àðéøçà àçút àkéà ìáà ,àðéøçà àçút àkéìc§¥¨¦§¨©£¦¨£¨¦¨¦§¨©£¦¨¥¨¨§Ÿ£¨¨¤¨§¥¨
àìc àlà ïøîà àìå ;da ïì úéì àðéøçà àzLéðk éa àkéà ìáà ,àðéøçà àzLéðk éa¥§¦§¨©£¦¨£¨¦¨¥§¦§¨©£¦¨¥¨¨§Ÿ£¨¨¤¨§¨

ðäî ãç àkéà ìáà ,ïéléôz çpî àìå ,èéäø àìå ,àðeè éøcøîà ,àéðz .da ïì úéì ¯ C ¨¥¨§Ÿ¨¥§Ÿ©©§¦¦£¨¦¨©¥¨¨¥¨¨©§¨¨©
ìLa :àáé÷ò 'øïéëúBç ïéà øNaä úà ïéëúBçLk :íéiãnä úà éðà áäBà íéøác äL £¦¨¦§Ÿ¨§¨¦¥£¦¤©¨¦¦§¤§¦¤©¨¨¥§¦

àlà ïéöòBé ïéà ïéöòBiLëe ,ãiä áb ìò àlà ïé÷LBð ïéà ïé÷LBpLk ,ïçìeMä ìò àlà¤¨©©§¨§¤§¦¥§¦¤¨©©©¨§¤£¦¥£¦¤¨
äãOä äàììe ìçøì àø÷iå ,á÷òé çìLiå" ?äàø÷ éàî :äáäà øa àcà áø øîà .äãOa©¨¤¨©©©¨©©£¨©§¨¨©¦§©©£Ÿ©¦§¨§¨¥§¥¨©¨¤

ìLa :ìàéìîb ïaø øîà ,àéðz :"Bðàö ìàïéòeðö ïä :íéiñøtä úà éðà áäBà íéøác äL ¤Ÿ©§¨¨©©¨©§¦¥¦§Ÿ¨§¨¦¥£¦¤©©§¦¦¥§¦
:óñBé áø éðz ,"éLce÷îì éúéeö éðà" .øçà øáãa ïéòeðöe ,àqkä úéáa ïéòeðöe ,ïúìéëàa©£¦¨¨§¦§¥©¦¥§¦§¨¨©¥£¦¦¥¦¦§¨¨¨¥©¥
,äãeäé áø øîà :'eëå øîBà ìàéìîb ïaø :ípäéâì ïéðneæîe ïéLce÷îä íéiñøtä elà¥©©§¦¦©§¨¦§¨¦§¥¦¨©¨©§¦¥¥§¨©©§¨
,äìéla íéîòô ézL òîL úàéø÷ àøB÷ íãàL íéîòt :øîBà éçBé ïa ïBòîL 'ø :àéðz .ìàéìîb ïaøk äëìä :ìàeîL øîà̈©§¥£¨¨§©¨©§¦¥©§¨¦§¤©¥§¨¦¤¨¨¥§¦©§©§¥§¨¦©©§¨
.äìéì ìL úçàå ,íBé ìL úçà ,BúáBç éãé ïäa àöBéå ,øçMä ãenò äìòiL øçàì úçàå ,øçMä ãenò äìòiL íãB÷ úçà©©¤¤©£¤©©©©§©©§©©¤©£¤©©©©§¥¨¤§¥¨©©¤§©©¤©§¨
äìéì øçMä ãenò äìòiL øçàì àîìà ,äìéla íéîòô ézL òîL úàéø÷ àøB÷ íãàL íéîòt :zøîà !àéL÷ àôeb àä̈¨©§¨¨§©§§¨¦¤¨¨¥§¦©§©§¥§¨¦©©§¨©§¨§©©¤©£¤©©©©©§¨
éø÷c àäå .àeä àéìéì íìBòì ,àì !àeä àîîé àîìà ,äìéì ìL úçàå íBé ìL úçà BúáBç éãé ïäa àöBé éðz øãäå ,àeä©£©¨¥¥¨¤§¥¨©©¤§©©¤©§¨©§¨§¨¨Ÿ§¨¥§¨§¨§¨¥
ïa ïBòîL 'øk äëìä :éåì ïa òLBäé 'ø øîà ,àðéðç øa àçà áø øîà .àzòL àéääa éîéé÷c éLðéà àkéàc ,"íBé" déì¥§¦¨¦§¥§¨§¦§©¦©§¨¨©©©¨©£¦¨¨©§ª©¤¥¦£¨¨§¦§¤

àäà àðéðç øa àçà áøc àäì éðúîc àkéà .éçBéàøB÷ íãàL íéîòt :àáé÷ò 'ø íeMî øîBà éçBé ïa ïBòîL 'ø :àéðúc , ©¦¨§©§¥§¨§©©¨©£¦¨©¨§©§¨¦§¤©¥¦£¦¨§¨¦¤¨¨¥
,íBé ìL úçà ,BúáBç éãé ïäa àöBéå ,änçä õðä øçàì úçàå ,änçä õðä íãB÷ úçà ,íBia íéîòô ézL òîL úàéø÷§¦©§©§¥§¨¦©©©¤¨¥©©¨§©©§©©¨¥©©¨§¥¨¤§¥¨©©¤
õðä íãB÷ àîìà ,íBia íéîòô ézL òîL úàéø÷ àøB÷ íãàL íéîòt :zøîà !àéL÷ àôeb àä .äìéì ìL úçàå§©©¤©§¨¨¨©§¨¨§©§§¨¦¤¨¨¥§¦©§©§¥§¨¦©©§¨¤¨¥
!àeä àéìéì àîìà ,äìéì ìL úçàå íBé ìL úçà BúáBç éãé ïäa àöBé éðz øãäå ,àeä àîîé änçä©©¨§¨¨©£©¨¥¥¨¤§¥¨©©¤§©©¤©§¨©§¨¥§¨
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ברכות.  פרק ראשון - מאימתי דף ח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
    תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc - zekxa(iying meil)

eléôàåoebk ,qelwpe` mebxz ea oi`y weqtïBáéãå úBøèò'xfrie ©£¦£¨§¦§©§¥
'oraE FapE maUE dlrl`e oFAWge dxnpe(b al xacna)mipy ep`xwi , §¦§¨§¤§§¤§¨¥§¨§§Ÿ

.`xwnd oeyl z` minrt yly `xwiy xnelk ,mebxz cg`e `xwn
iptnåéîé Bì ïéëéøàî ,øeavä íò åéúBiLøt íéìLnä ìkL¤¨©©§¦¨¨¦¨¦©¦©£¦¦¨¨

.åéúBðLe§¨
àzL àleëc àúééLøôì eäðéîeìLàì øáñ ,ééaà øa éáéa áø©¥©©©©¥¨©§©§¦§§¨¨§¨¨§¨©¨

éøetëc àîBé éìòîalk ly zeiyxtd z`ixw z` milydl ayg - §©£¥¨§¦¥
.mixetikd mei axra ,dpyddéì àðz[el dpy-]áø øa àéiç ¨¨¥¦¨©©

,ézôcî,mixetikd mei iabl dxen`d `ziixaáéúk(al bk `xwie) ¦¦§¦§¦
.'áøòa Lãçì äòLúa íëéúLôð úà íúépòå':`ziixad ddnzéëå §¦¦¤¤©§Ÿ¥¤§¦§¨©Ÿ¤¨¤¤§¦

ïépòúî äòLúamiprzny eheytk weqtd z` yxtl xyt` ike ± §¦§¨¦§©¦
,ixyza iriyzaàlà .ïépòúî äøNòa àìäåweqtd `a,Eì øîBì ©£Ÿ©£¨¨¦§©¦¤¨©§

yäpòúî eléàk áeúkä åéìò äìòî ,éòéLza äúBLå ìëBàä ìk̈¨¥§¤©§¦¦©£¤¨¨©¨§¦¦§©¤
.éøéNòå éòéLzmei axra dcerqa zeaxdl devn yiy oeikne §¦¦©£¦¦

.df meia dpyd lk zeiyxt z` milydl i`pt jl didi `l ,mixetikd
z`ixw z` xg`l leki epi`y iia` xa iaia ax rnyy oeikn

,mixetikd mei axrl zeiyxtdeäðéîec÷àì øáñmicwdl ayg ± ¨©§©§¦§
,zezay izya e` zg` zaya zeiyxtd lk z` `exwledéì øîà̈©¥

àðéðz ,àáñ àeäädyxt milydl jixvy ,ef `ziixa ip` dpey ± ©¨¨§¦¨
,dpnfa zay lk lyíéc÷é àlL ãáìáemiligzny mcew dzexwl ¦§©¤Ÿ©§¦

,zqpkd ziaa ef dyxt `exwløçàé àlLåxg`l cr d`xewln §¤Ÿ§©¥
.zayd

:iel oa ryedi iax ixack `ed ,xg`le micwdl oi`y df oicøîàãk¦§¨©
øeavä íò eëééúBéLøt eîéìLà ,déðáì éåì ïa òLBäé éaø eäì± §©¦§ª©¤¥¦¦§¥©§¦¨¨¦©§¦©¦

xeaivd mr mkizeiyxt enilyd.íebøz ãçàå àø÷î íéðLeøäfäå §©¦¦§¨§¤¨©§§¦¨£
äãeäé éaøk ïéãéøåaz` jezgl exdfd ,zeter mihgey mz`yk ± ¦§¦¦§©¦§¨

xykeie ,enc `viy ick ,dhigyd zrya serd x`evay micixed
,ok zeyrl jixvy xaeqy dcedi iax ixacke ,eziilva dlik`lïðúc¦§©

oileg)(.fke ,dxyk ezhigy ,sera mipniqd cg` ly aex hgeyd ,éaø©¦
,øîBà äãeäéserd z` xiykdl oi`èBçLiL ãòmb.ïéãéøeä úà §¨¥©¤¦§¤©§¦¦

å,mdl xn` cerï÷æa eøäfäowf cakl exdfd ±Bãeîìz çëML §¦¨£§¨¥¤¨©©§
BñðBà úîçîitk ,epefn ikxva cexh didy e` dlgy zngn ± ¥£©§

,jkl mrhde .ecenlz gkyy mcew dligza eze` micakn mziidy
úBçeì ïðéøîàczeipydúBçeì éøáLåzepey`xd.ïBøàa úBçpeî §©§¦©§¦§¥¨¨¨

gkyy owf cakl yi jk ,oex`a migpen zegeld ixayy myke
.qpe` zngn ecenlz

:eipal `ax xn`y mixac dyly d`ian `xnbdàáø eäì øîà̈©§¨¨
eëzçz ìà ,øNa ïéëúBç ízàLk ,déðáìgpen `edyk eze`ìò ¦§¥§¤©¤§¦¨¨©©§§©

,ãiä áb.jezigd zrya oglyd lr edegipd `l`éøîàc àkéà ©©¨¦¨§¨§¦
`ed jkl mrhdy,äðkñ íeMî.eci z` jezgi `ny yeygl yi ik ¦©¨¨
éøîàc àkéàåyeygl yi oiicr ,eci z` jezgi `l m` s`yíeMî §¦¨§¨§¦¦
äãeòñ ìe÷ì÷mc dpnn `vie ecia dphw dxeag dyri `ny ± ¦§§¨

,lk`nd z` jlkliy.miaeqnd eq`nie
å,mdl xn` ceréøBçà eøáòz ìàå ,úénøà úhî ìò eáLz ìà §©¥§©¦©£©¦§©©©§£¥

.ïéìltúî øeaväL äòLa úñðkä úéa¥©§¤¤§¨¨¤©¦¦§©§¦
xn`y dn:eipal `ax zxin` z` zx`an `xnbdìò eáLz ìàå'§©¥§©

eðâz àì ,éøîàc àkéà .'úénøà úhîepyz `l -àìae`xwzy ¦©£©¦¦¨§¨§¦Ÿ¦§§Ÿ
òîL úàéø÷dnec mkzhin didz ok eyrz m`y ,dhnd lry §¦©§©

.mbdpn jky ,miinx` ly dhnléøîàc àkéàåmdl deivyàìc §¦¨§¨§¦§Ÿ
àzøBib eáñðz.zxeib e`yi `ly -éøîàc àkéàåmdl xn` `axy ¦§§¦§¨§¦¨§¨§¦

zhn lr eayi `lyàtt áøc äNòî íeMîe ,Lnî úénøà± £©¦©¨¦©£¤§©¨¨
,`tt ax mr didy dyrn zngneúénøà éaâì ìæà àtt áøcjld ± §©¨¨£©§©¥£©¦

`ide ,dieb dy`láL ,Bì äøîà .ähî Bì äàéöBä.ef dhn lrøîà ¦¨¦¨¨§¨¥¨©
dì,`tt axääéaâä ,ähnä úà éäéaâzL ãò áLBé éðéàdiebdúà ¨¥¦¥©¤©§¦¦¤©¦¨¦§¦¨¤

,úî ÷Bðéz íL eàöîe ähnälr lilrdl diebd dzvxy xxazpe ©¦¨¨§¨¦¥
.ebxde dpa lr ayi `edy `tt axeøîà ïàkîecnl df dyrnne ± ¦¨¨§

íéîëçy ,zexedl.úénøà úhî ìò áLéì øeñà £¨¦¨¥¥©¦©£©¦
,eipal `ax xn` ceräòLa úñðkä úéa éøBçà eøáòz ìàå'§©©©§£¥¥©§¤¤§¨¨

déì òéiñî .'ïéìltúî øeaväLdi`x `iadl yi o`kn -éaøì ¤©¦¦§©§¦§©©¥§©¦
øBáòiL íãàì Bì øeñà ,éåì ïa òLBäé éaø øîàc ,éåì ïa òLBäé§ª©¤¥¦§¨©©¦§ª©¤¥¦¨§¨¨¤©£

,úñðkä úéa éøBçà,zqpkd zia gzt `vnp eay cvd ixeg` ,xnelk £¥¥©§¤¤
,ïéìltúî øeaväL äòLaqpki `le dry dze`a my xeari m`y §¨¨¤©¦¦§©§¦

cnery oeik ,zqpkd zia z` dfane ,xtekk d`xp ,zqpkd zial
.lltzdl qpkp epi`e zqpkd zia gztaïøîà àìå ,ééaà øîà`l - ¨©©©¥§Ÿ£¨¨

,zqpkd zia ixeg` xearl xeqi`d xn`pàçút àkéìc àlà¤¨§¥¨¦§¨
àðéøçà,zqpkd zial xg` gzt oi`yk `l` -àçút àkéà ìáà ©£¦¨£¨¦¨¦§¨

da ïì úéì ,àðéøçàxeqi`l yegl epl oi` ,xg` gzt yi m` la` - ©£¦¨¥¨¨
.dfåokïøîà àì,df xeqi` xn`p `l -àzLéðk éa àkéìc àlà §Ÿ£¨¨¤¨§¥¨¥§¦§¨

àðéøçà,ef xira xg` zqpk zia oi`yk -àzLéðk éa àkéà ìáà ©£¦¨£¨¦¨¥§¦§¨
da ïì úéì ,àðéøçà.yegl oi` ,xg` zqpk zia yi m` la` - ©£¦¨¥¨¨

dfane xtekk d`xp zqpkd zia ixeg` xaerd oi` el` mipte`ayz`
lltzdl e` ,xg`d gzta qpkdl ezrcy xnel yiy ,zqpkd zia

.ipyd zqpkd ziaaàìå èéäø àìå àðeè éøc àìc àlà ,ïøîà àìå§Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ¨¥¨§Ÿ¨¥§Ÿ
ïéléôz çpîixeg` xaerd mc`dyk `l` df xeqi` xn`p `l oke - ©©§¦¦

,oilitz gipn epi`e ,ux epi`e ,`yn `yep epi` zqpkd ziaàkéà ìáà£¨¦¨
ðäî ãçda ïì úéì ,Coi` el` mixacn cg` dyer `ed m` la` - ©¥¨¨¥¨¨

.zqpkd zia z` dfane xtekk d`xp epi`y iptn ,xeqi`l yeygl epl
iptn zqpkd zial qpkp epi`y mixacd mixkip ,`yn `yepdy
xac iptn wegc epnfy xkip ,uxe xdnny mc` oke .eilry `ynd
oilitz gipnde .zqpkd zial qpkdle akrzdl leki epi` okle uegp

.dlitzd ilhann epi`e zeevnd xg` scex `edy xacd xkip
xya ekzgi `ly eipal `ax ieeiv z` lirl `xnbd d`iady oeikn
jxc ibdpn oia df xac dpend `ziixa `xnbd d`ian ,cid iab lr

:miicnd ebdpy ux`ìLa ,àáé÷ò éaø øîà ,àéðzáäBà íéøác äL ©§¨¨©©¦£¦¨¦§Ÿ¨§¨¦¥
íéiãnä úà éðàiyp` ly mbdpna ade` ip`y mixac dyly yi - £¦¤©¨¦¦

,`ed oey`xd xacd .icnàlà ïéëúBç ïéà øNaä úà ïéëúBçLk§¤§¦¤©¨¨¥§¦¤¨
,ïçìeMä éab ìò,ipy xac .cid iab lr `leïé÷LBpLkmxiag z` ©©¥©§¨§¤§¦

ïé÷LBð ïéàeze`.ãiä áb ìò àlà,iyily xacïéöòBiLëe- ¥§¦¤¨©©©¨§¤£¦
,enqxtziy mivtg oi`y mixaca mivriznykeàlà ïéöòBé ïéà¥£¦¤¨

äãOaz` ziad ipa x`y ernyiy yeygl yiy iptn ,zia jeza `le ©¨¤
mixacd.dàø÷ éàî ,äáäà øa àcà áø øîàepnny weqtd edn - ¨©©©¨©©£¨©§¨¨

xn`py ,ok epcnl(c `l ziy`xa)äàììe ìçøì àø÷iå á÷òé çìLiå'©¦§©©£Ÿ©¦§¨§¨¥§¥¨
.'Bðàö ìà äãOä©¨¤¤Ÿ

:`aiwr iax ixac oirk ztqep `ziixa d`ian `xnbdøîà ,àéðz©§¨¨©
ìLa ,ìàéìîb ïaøíéiñøtä úà éðà áäBà íéøác äLiptn ©¨©§¦¥¦§Ÿ¨§¨¦¥£¦¤©©§¦¦

,mzeripvøáãa ïéòeðöe ,àqkä úéáa ïéòeðöe ,ïúìéëàa ïéòeðö ïä¥§¦©£¦¨¨§¦§¥©¦¥§¦§¨¨
øçà.yinyza - ©¥

miiqxtd z` livdl dliren ef dlrn oi`y x`al dtiqen `xnbd
laa zltna xn`py .mpdibdn(b bi diryi),'éLce÷îì éúéeö éðà'£¦¦¥¦¦§¨¨

e ,laa z` zigydle `al qxt ikln z` iziev ip` ,xnelkáø éðz̈¥©
óñBé,'iycewn' z`xwpd dne`dyïéLce÷îä íéiñøtä elà ¥¥©©§¦¦©§¨¦

.ípäéâì ïéðneæîe§¨¦§¥¦¨
dpyna epipy(.a lirl):,'åëå øîBà ìàéìîb ïaø'z`ixw onf seqy ©¨©§¦¥¥

lr od dfa wlege ,xgyd cenr dlriy cr `ed ziaxr ly rny
dpnfy xaeqd xfril` iax lr ode ,zevg cr dpnfy exn`y minkg
zwelgna dkld wqt d`ian `xnbd .dpey`xd dxeny`d seq cr

.ef
,ìàéìîb ïaøk äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàdligzkle ¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¨©§¦¥

.xgyd zelr cr rny z`ixw `exwln oizndl leki
z`ixw onf `ed izn cr dpnn cenll yiy `ziixa d`ian `xnbd

:zixgy ly rny z`ixw onf ligzn iznne ,ziaxr ly rny,àéðz©§¨
ézL òîL úàéø÷ àøB÷ íãàL íéîòt ,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤©¥§¨¦¤¨¨¥§¦©§©§¥

,äìéla íéîòtmrtúçàå ,øçMä ãenò äìòiL íãB÷ úçàmrte - §¨¦©©§¨©©¤¤©£¤©©©©§©©
ztqepìL úçà ,BúáBç éãé ïäa àöBéå ,øçMä ãenò äìòiL øçàì§©©¤©£¤©©©©§¥¨¤§¥¨©©¤

,äìéì ìL úçàå íBézaeg ici `vi xgyd zelr mcew ez`ixway §©©¤©§¨
zaeg ici `vi xgyd zelr xg` ez`ixwae ,ziaxr ly rny z`ixw
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc - zekxa(iying meil)

eléôàåoebk ,qelwpe` mebxz ea oi`y weqtïBáéãå úBøèò'xfrie ©£¦£¨§¦§©§¥
'oraE FapE maUE dlrl`e oFAWge dxnpe(b al xacna)mipy ep`xwi , §¦§¨§¤§§¤§¨¥§¨§§Ÿ

.`xwnd oeyl z` minrt yly `xwiy xnelk ,mebxz cg`e `xwn
iptnåéîé Bì ïéëéøàî ,øeavä íò åéúBiLøt íéìLnä ìkL¤¨©©§¦¨¨¦¨¦©¦©£¦¦¨¨

.åéúBðLe§¨
àzL àleëc àúééLøôì eäðéîeìLàì øáñ ,ééaà øa éáéa áø©¥©©©©¥¨©§©§¦§§¨¨§¨¨§¨©¨

éøetëc àîBé éìòîalk ly zeiyxtd z`ixw z` milydl ayg - §©£¥¨§¦¥
.mixetikd mei axra ,dpyddéì àðz[el dpy-]áø øa àéiç ¨¨¥¦¨©©

,ézôcî,mixetikd mei iabl dxen`d `ziixaáéúk(al bk `xwie) ¦¦§¦§¦
.'áøòa Lãçì äòLúa íëéúLôð úà íúépòå':`ziixad ddnzéëå §¦¦¤¤©§Ÿ¥¤§¦§¨©Ÿ¤¨¤¤§¦

ïépòúî äòLúamiprzny eheytk weqtd z` yxtl xyt` ike ± §¦§¨¦§©¦
,ixyza iriyzaàlà .ïépòúî äøNòa àìäåweqtd `a,Eì øîBì ©£Ÿ©£¨¨¦§©¦¤¨©§

yäpòúî eléàk áeúkä åéìò äìòî ,éòéLza äúBLå ìëBàä ìk̈¨¥§¤©§¦¦©£¤¨¨©¨§¦¦§©¤
.éøéNòå éòéLzmei axra dcerqa zeaxdl devn yiy oeikne §¦¦©£¦¦

.df meia dpyd lk zeiyxt z` milydl i`pt jl didi `l ,mixetikd
z`ixw z` xg`l leki epi`y iia` xa iaia ax rnyy oeikn

,mixetikd mei axrl zeiyxtdeäðéîec÷àì øáñmicwdl ayg ± ¨©§©§¦§
,zezay izya e` zg` zaya zeiyxtd lk z` `exwledéì øîà̈©¥

àðéðz ,àáñ àeäädyxt milydl jixvy ,ef `ziixa ip` dpey ± ©¨¨§¦¨
,dpnfa zay lk lyíéc÷é àlL ãáìáemiligzny mcew dzexwl ¦§©¤Ÿ©§¦

,zqpkd ziaa ef dyxt `exwløçàé àlLåxg`l cr d`xewln §¤Ÿ§©¥
.zayd

:iel oa ryedi iax ixack `ed ,xg`le micwdl oi`y df oicøîàãk¦§¨©
øeavä íò eëééúBéLøt eîéìLà ,déðáì éåì ïa òLBäé éaø eäì± §©¦§ª©¤¥¦¦§¥©§¦¨¨¦©§¦©¦

xeaivd mr mkizeiyxt enilyd.íebøz ãçàå àø÷î íéðLeøäfäå §©¦¦§¨§¤¨©§§¦¨£
äãeäé éaøk ïéãéøåaz` jezgl exdfd ,zeter mihgey mz`yk ± ¦§¦¦§©¦§¨

xykeie ,enc `viy ick ,dhigyd zrya serd x`evay micixed
,ok zeyrl jixvy xaeqy dcedi iax ixacke ,eziilva dlik`lïðúc¦§©

oileg)(.fke ,dxyk ezhigy ,sera mipniqd cg` ly aex hgeyd ,éaø©¦
,øîBà äãeäéserd z` xiykdl oi`èBçLiL ãòmb.ïéãéøeä úà §¨¥©¤¦§¤©§¦¦

å,mdl xn` cerï÷æa eøäfäowf cakl exdfd ±Bãeîìz çëML §¦¨£§¨¥¤¨©©§
BñðBà úîçîitk ,epefn ikxva cexh didy e` dlgy zngn ± ¥£©§

,jkl mrhde .ecenlz gkyy mcew dligza eze` micakn mziidy
úBçeì ïðéøîàczeipydúBçeì éøáLåzepey`xd.ïBøàa úBçpeî §©§¦©§¦§¥¨¨¨

gkyy owf cakl yi jk ,oex`a migpen zegeld ixayy myke
.qpe` zngn ecenlz

:eipal `ax xn`y mixac dyly d`ian `xnbdàáø eäì øîà̈©§¨¨
eëzçz ìà ,øNa ïéëúBç ízàLk ,déðáìgpen `edyk eze`ìò ¦§¥§¤©¤§¦¨¨©©§§©

,ãiä áb.jezigd zrya oglyd lr edegipd `l`éøîàc àkéà ©©¨¦¨§¨§¦
`ed jkl mrhdy,äðkñ íeMî.eci z` jezgi `ny yeygl yi ik ¦©¨¨
éøîàc àkéàåyeygl yi oiicr ,eci z` jezgi `l m` s`yíeMî §¦¨§¨§¦¦
äãeòñ ìe÷ì÷mc dpnn `vie ecia dphw dxeag dyri `ny ± ¦§§¨

,lk`nd z` jlkliy.miaeqnd eq`nie
å,mdl xn` ceréøBçà eøáòz ìàå ,úénøà úhî ìò eáLz ìà §©¥§©¦©£©¦§©©©§£¥

.ïéìltúî øeaväL äòLa úñðkä úéa¥©§¤¤§¨¨¤©¦¦§©§¦
xn`y dn:eipal `ax zxin` z` zx`an `xnbdìò eáLz ìàå'§©¥§©

eðâz àì ,éøîàc àkéà .'úénøà úhîepyz `l -àìae`xwzy ¦©£©¦¦¨§¨§¦Ÿ¦§§Ÿ
òîL úàéø÷dnec mkzhin didz ok eyrz m`y ,dhnd lry §¦©§©

.mbdpn jky ,miinx` ly dhnléøîàc àkéàåmdl deivyàìc §¦¨§¨§¦§Ÿ
àzøBib eáñðz.zxeib e`yi `ly -éøîàc àkéàåmdl xn` `axy ¦§§¦§¨§¦¨§¨§¦

zhn lr eayi `lyàtt áøc äNòî íeMîe ,Lnî úénøà± £©¦©¨¦©£¤§©¨¨
,`tt ax mr didy dyrn zngneúénøà éaâì ìæà àtt áøcjld ± §©¨¨£©§©¥£©¦

`ide ,dieb dy`láL ,Bì äøîà .ähî Bì äàéöBä.ef dhn lrøîà ¦¨¦¨¨§¨¥¨©
dì,`tt axääéaâä ,ähnä úà éäéaâzL ãò áLBé éðéàdiebdúà ¨¥¦¥©¤©§¦¦¤©¦¨¦§¦¨¤

,úî ÷Bðéz íL eàöîe ähnälr lilrdl diebd dzvxy xxazpe ©¦¨¨§¨¦¥
.ebxde dpa lr ayi `edy `tt axeøîà ïàkîecnl df dyrnne ± ¦¨¨§

íéîëçy ,zexedl.úénøà úhî ìò áLéì øeñà £¨¦¨¥¥©¦©£©¦
,eipal `ax xn` ceräòLa úñðkä úéa éøBçà eøáòz ìàå'§©©©§£¥¥©§¤¤§¨¨

déì òéiñî .'ïéìltúî øeaväLdi`x `iadl yi o`kn -éaøì ¤©¦¦§©§¦§©©¥§©¦
øBáòiL íãàì Bì øeñà ,éåì ïa òLBäé éaø øîàc ,éåì ïa òLBäé§ª©¤¥¦§¨©©¦§ª©¤¥¦¨§¨¨¤©£

,úñðkä úéa éøBçà,zqpkd zia gzt `vnp eay cvd ixeg` ,xnelk £¥¥©§¤¤
,ïéìltúî øeaväL äòLaqpki `le dry dze`a my xeari m`y §¨¨¤©¦¦§©§¦

cnery oeik ,zqpkd zia z` dfane ,xtekk d`xp ,zqpkd zial
.lltzdl qpkp epi`e zqpkd zia gztaïøîà àìå ,ééaà øîà`l - ¨©©©¥§Ÿ£¨¨

,zqpkd zia ixeg` xearl xeqi`d xn`pàçút àkéìc àlà¤¨§¥¨¦§¨
àðéøçà,zqpkd zial xg` gzt oi`yk `l` -àçút àkéà ìáà ©£¦¨£¨¦¨¦§¨

da ïì úéì ,àðéøçàxeqi`l yegl epl oi` ,xg` gzt yi m` la` - ©£¦¨¥¨¨
.dfåokïøîà àì,df xeqi` xn`p `l -àzLéðk éa àkéìc àlà §Ÿ£¨¨¤¨§¥¨¥§¦§¨

àðéøçà,ef xira xg` zqpk zia oi`yk -àzLéðk éa àkéà ìáà ©£¦¨£¨¦¨¥§¦§¨
da ïì úéì ,àðéøçà.yegl oi` ,xg` zqpk zia yi m` la` - ©£¦¨¥¨¨

dfane xtekk d`xp zqpkd zia ixeg` xaerd oi` el` mipte`ayz`
lltzdl e` ,xg`d gzta qpkdl ezrcy xnel yiy ,zqpkd zia

.ipyd zqpkd ziaaàìå èéäø àìå àðeè éøc àìc àlà ,ïøîà àìå§Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ¨¥¨§Ÿ¨¥§Ÿ
ïéléôz çpîixeg` xaerd mc`dyk `l` df xeqi` xn`p `l oke - ©©§¦¦

,oilitz gipn epi`e ,ux epi`e ,`yn `yep epi` zqpkd ziaàkéà ìáà£¨¦¨
ðäî ãçda ïì úéì ,Coi` el` mixacn cg` dyer `ed m` la` - ©¥¨¨¥¨¨

.zqpkd zia z` dfane xtekk d`xp epi`y iptn ,xeqi`l yeygl epl
iptn zqpkd zial qpkp epi`y mixacd mixkip ,`yn `yepdy
xac iptn wegc epnfy xkip ,uxe xdnny mc` oke .eilry `ynd
oilitz gipnde .zqpkd zial qpkdle akrzdl leki epi` okle uegp

.dlitzd ilhann epi`e zeevnd xg` scex `edy xacd xkip
xya ekzgi `ly eipal `ax ieeiv z` lirl `xnbd d`iady oeikn
jxc ibdpn oia df xac dpend `ziixa `xnbd d`ian ,cid iab lr

:miicnd ebdpy ux`ìLa ,àáé÷ò éaø øîà ,àéðzáäBà íéøác äL ©§¨¨©©¦£¦¨¦§Ÿ¨§¨¦¥
íéiãnä úà éðàiyp` ly mbdpna ade` ip`y mixac dyly yi - £¦¤©¨¦¦

,`ed oey`xd xacd .icnàlà ïéëúBç ïéà øNaä úà ïéëúBçLk§¤§¦¤©¨¨¥§¦¤¨
,ïçìeMä éab ìò,ipy xac .cid iab lr `leïé÷LBpLkmxiag z` ©©¥©§¨§¤§¦

ïé÷LBð ïéàeze`.ãiä áb ìò àlà,iyily xacïéöòBiLëe- ¥§¦¤¨©©©¨§¤£¦
,enqxtziy mivtg oi`y mixaca mivriznykeàlà ïéöòBé ïéà¥£¦¤¨

äãOaz` ziad ipa x`y ernyiy yeygl yiy iptn ,zia jeza `le ©¨¤
mixacd.dàø÷ éàî ,äáäà øa àcà áø øîàepnny weqtd edn - ¨©©©¨©©£¨©§¨¨

xn`py ,ok epcnl(c `l ziy`xa)äàììe ìçøì àø÷iå á÷òé çìLiå'©¦§©©£Ÿ©¦§¨§¨¥§¥¨
.'Bðàö ìà äãOä©¨¤¤Ÿ

:`aiwr iax ixac oirk ztqep `ziixa d`ian `xnbdøîà ,àéðz©§¨¨©
ìLa ,ìàéìîb ïaøíéiñøtä úà éðà áäBà íéøác äLiptn ©¨©§¦¥¦§Ÿ¨§¨¦¥£¦¤©©§¦¦

,mzeripvøáãa ïéòeðöe ,àqkä úéáa ïéòeðöe ,ïúìéëàa ïéòeðö ïä¥§¦©£¦¨¨§¦§¥©¦¥§¦§¨¨
øçà.yinyza - ©¥

miiqxtd z` livdl dliren ef dlrn oi`y x`al dtiqen `xnbd
laa zltna xn`py .mpdibdn(b bi diryi),'éLce÷îì éúéeö éðà'£¦¦¥¦¦§¨¨

e ,laa z` zigydle `al qxt ikln z` iziev ip` ,xnelkáø éðz̈¥©
óñBé,'iycewn' z`xwpd dne`dyïéLce÷îä íéiñøtä elà ¥¥©©§¦¦©§¨¦

.ípäéâì ïéðneæîe§¨¦§¥¦¨
dpyna epipy(.a lirl):,'åëå øîBà ìàéìîb ïaø'z`ixw onf seqy ©¨©§¦¥¥

lr od dfa wlege ,xgyd cenr dlriy cr `ed ziaxr ly rny
dpnfy xaeqd xfril` iax lr ode ,zevg cr dpnfy exn`y minkg
zwelgna dkld wqt d`ian `xnbd .dpey`xd dxeny`d seq cr

.ef
,ìàéìîb ïaøk äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàdligzkle ¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¨©§¦¥

.xgyd zelr cr rny z`ixw `exwln oizndl leki
z`ixw onf `ed izn cr dpnn cenll yiy `ziixa d`ian `xnbd

:zixgy ly rny z`ixw onf ligzn iznne ,ziaxr ly rny,àéðz©§¨
ézL òîL úàéø÷ àøB÷ íãàL íéîòt ,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤©¥§¨¦¤¨¨¥§¦©§©§¥

,äìéla íéîòtmrtúçàå ,øçMä ãenò äìòiL íãB÷ úçàmrte - §¨¦©©§¨©©¤¤©£¤©©©©§©©
ztqepìL úçà ,BúáBç éãé ïäa àöBéå ,øçMä ãenò äìòiL øçàì§©©¤©£¤©©©©§¥¨¤§¥¨©©¤

,äìéì ìL úçàå íBézaeg ici `vi xgyd zelr mcew ez`ixway §©©¤©§¨
zaeg ici `vi xgyd zelr xg` ez`ixwae ,ziaxr ly rny z`ixw
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xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc - zekxa(iyiy meil)

:`xnbd zvxznàìik ,ef dxizq zeywdl oi` -íìBòìupd mcew Ÿ§¨
dngd,àeä àîîéze`ixwd izyy `ziixad zligza epipyy itke §¨¨

,meia odàéìéì déì eø÷c éàäåonfl e`xw `ziixad seqay dne - §©§¨¥¥§¨
,dlil dfàúòL àéääa eðâc éLðéà àkéàcipa yiy iptn `ed - §¦¨¦§¥§¨§©¦©£¨

`vei ,`ed mei dngd upd mcewy s` okle .ef drya mipyiy mc`
weqta xn`p dpnfy ,ziaxr ly rny z`ixw zaeg ici df onfa
.mdizehna miakeyd mc` ipa yi oiicr ef dryae ,'jakyae' oeyla
éaøk äëìä ,éåì ïa òLBäé éaø øîà ,àðéðç éaøa àçà éaø øîà̈©©¦©¨§©¦£¦¨¨©©¦§ª©¤¥¦£¨¨§©¦

,àáé÷ò éaø íeMî øîàL ïBòîLly rny z`ixw zaeg ici `veiy ¦§¤¨©¦©¦£¦¨
.xgyd zelr xg` ziaxr

lekiy dpey`xd `ziixaa lirl wqtpy oicd lr siqen `xif iax
:xgyd cenrl jenq ziaxr ly rny z`ixw `exwl,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨

øîàé àlL ãáìáehrn ziaxr ly rny z`ixw `xewe lltznd ¦§©¤ŸŸ©
zkxa z` ,xgyd cenrl mcew,eðáékLäonfl wx dpwzp ef dkxa ik ©§¦¥

.daikyd seq onf `ed xgyd cenrl jenqe ,daikyd zligz
:iel oa ryedi iax ly wqtd z` zx`an `xnbdàúà ék`ayk - ¦£¨

óñBé øa ÷çöé áø,laal l`xyi ux`nàä ,øîà[df wqt-]éaøc ©¦§¨©¥¨©¨§©¦
éåì ïa òLBäé éaø øîà àðéðç éaøa àçàoerny iaxk dkldy ©¨§©¦£¦¨¨©©¦§ª©¤¥¦

,xgyd zelr xg` ziaxr ly rny z`ixw zaeg ici `veiyåàì̈
øîúéà àììkî àlà ,øîúéà Leøéôa,yexita eci lr dxn`p `l ± §¥¦§©¤¨¦§¨¨¦§©

,dyrnd did jke ,z`f ecnl eixac llkn `l`ïðaøc àâeæ àeääc§©¨§©¨¨
éåì ïa òLBäé éaøc déøác àìeläa øekzLàcicinlz befy - §¦§©§¦¨¦§¥§©¦§ª©¤¥¦

iel oa ryedi iax ly epa ly dpezgd zgnya exkzydy minkg
ly rny z`ixw e`xw `l ok zngne ,xgyd cenr xg`l cr encxpe

,ziaxréåì ïa òLBäé éaøc dén÷ì eúàoa ryedi iax iptl e`a - £§©¥§©¦§ª©¤¥¦
z`ixw zrk `exwl mileki md m`d le`yl ,dngd up mcew iel

,rnyøîà,iel oa ryedi iax mdlïBòîL éaø àeä éàãkxiznd ¨©§©©¦¦§
,dngd upd cr ziaxr ly rny z`ixw `exwlúòLa åéìò CBîñì¦§¨¨¦§©

÷çcä.zexky jezn mzncxpy efk qpe` zrya - ©§¨
dpyna epipy(.a lirl):'åëå åéða eàaL äNòîzian l`ilnb oax ly ©£¤¤¨¨¨

ly rny z`ixw oiicr e`xw `ly el exn`e ,zevg xg` dzynd
dlr `l m` `exwl md milekiy l`ilnb oax mdl dxede ,ziaxr

:`xnbd zl`ey .xgyd cenrïaøc àä eäì òéîL àì àzLä ãòå§©©§¨Ÿ§¦©§¨§©¨
ìàéìîbzrc z` l`ilnb oax ly eipa erny `l eiykr cr ike - ©§¦¥

.xgyd zelr cr `ed ziaxr ly rny z`ixw onfy xaeqd mdia`
:`xnbd daiyndéì éøîà÷ éëä,mdia`l exn` jk -éâéìt ïðaø ¨¦¨¨§¦¥©¨¨§¦¥

Cååléòmiwleg ,zevg cr dpnfy dpyna exn`y minkg m`d - ¦¨¨
,jilråy `ed llkd,íéaøk äëìä íéaøå ãéçémiaiig ep` oi`e §¨¦§©¦£¨¨§©¦

,eiykr `exwleäì àøéáñ Cúååk ïðaø àîìc Bàs` `ny e` - ¦§¨©¨¨§¨¨§¦¨§
,xgyd zelr cr dxezd on dpnfy ,jzrck mixaeq minkgéàäå§©

éøîà÷cdpnfy exn`y dne -,úBöç ãòmicwdl fexif wx `ed §¨¨§¦©£
,devnd z` miiwle,äøéáòä ïî íãà ÷éçøäì éãkcr dpgci `ly §¥§©§¦¨¨¦¨£¥¨

z`ixw zevn miiwn oiicr qp`py mewna la` ,dpnf xeari seqaly
fa rny.zrk dzexwl ep` miaiig ok m`e ,zevg xg` s` dpnøîà̈©
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המשך בעמוד ממק

izni`n` cenr h sc ± oey`x wxtzekxa

.àéìéì äéì åø÷ã éàäå:dlil ly y"w ea `vei xn`wc.åðâã àëéàã íåùî
:jakyae dia `pixwe.åðáéëùä øîàé àìù ãáìáådlil ly y"w `xewd

`l` daiky zlgz onf cer oi`y epaikyd xn`i `l xgyd cenrl jenq zixgy

:daiky seq onf.øåëúùàã:xgyd cenr xg`l cr encxpe epyieúòùá
.÷çãä:`l wgcd zrya `ly la`éëä

.äéì éøîà à÷qxb `le l`ilnb oaxl

:`l`.êååìéò éâéìô ïðáøibilt in xnelk

`wec zevg cr ixn`c `dc jilr opax

onf lk jakyae edl rnyn `lc ixn`w

mc` ipa jxcy onf lk `l` daiky

ibilt `da edine akyle jlil wqrzdl

`xiaq xfril` iax el`c xfril` iaxc`

cr `l` epi` daiky wqr onf dil

.zevg cr opaxle dpey`xd dxeny`d

mc` ipay onf lk jakyae jl `xiaq z`e

miaxe cigie dlild lk epiide miakey

:miaxk dkldàøéáñ êúååë àîìéã åà
.åäìdaiky onf lk jakyae edl rnyne

ick `ed dwgxd zevg cr ixn`wc `de

mcew `xw `le qipz`c `kid edine fxfl

iwtpe iaiigne `ed `aeig onf oiicr zevg

:epnfa y"w ici.åäì àøéáñ éúååëoiaiige

mixzen opiqxb `le opiqxb zexwl mz`

`xewd (a cenr) opz epnfa `ly elit`c

`xewd mc`k ciqtd `l jli`e o`kn

:dxeza.ïåæôç úòùepiide z`vl eftgpy

gztn yi` e`vz `l aizkck xgyd cenr

:(ai zeny) xwa cr ezia.ìëàð àäé ìåëé
dcez jxck ezhigy meia miycw x`yk

lke`e cg` mei dzlik` onf `id s`y

xwad cr dlilde dzhigy mei lk jlede

`xwie) lk`i epaxw meia aizkc dcez oick

:(fíéîé éðùì ïéìëàð íéîìù äî
.ãçà äìéìåmkgaf meia aizkc mizpiay

li`ed inp gqt s` (hi my) zxgnne lk`i

zelil ipy miwep dlila `l` lk`p epi`e

ipya lk`p `die minlyc mini ipy mewna

` meia eplk`iy `l cg` meie zelil`l

dlik`a lqti `ly onf zedy `diy

dlila eplk`ie meid zpznd liaya

:l"nw zipydçñôä úà çáæú íù
êúàö ãòåî ùîùä àáë áøòá

.íéøöîîmpi`y mipnf dyly jl ixd

xg`l epiid axr illv ehpi ik axra .miey

mc` lk y`xn dng dwlzqpy zevg

.dkygyn ynyd `ak .axrnl dzhpe

eniiwzi cvik .xwaa mixvnn jz`v cren

ynyd `ak dhigy onfl axra .mlek

dtixy onf jz`v cren dlik` onf zlgzd

onf ribdy xzep dyrp `ed xwaa xnelk

meia miycw oitxey oi`y itl `l` dtixy

:ipy xwa cr el oipiznn aehéúî ãò
.ìëåà äúà`nw `pzl la` r"xk epiid

i`c `l eze dlik` onf ied dlil zevg cr

:ediipia i`n `l.íéãåî ìëä`aiwr iax

dzid jli`e zevgn dlildy dcen diteb

:ux`d on mglyl mixvnl oeftg zry

.åìàâð áøòî:z`vl zeyx mdl epzp

.íéøöîã ïåæôçmci lry mixekad zkn

:mglyl xdnl eftgp.ìàøùéã ïåæôç`l

:xwa cr z`vl mdl erny
åúåà

íìåòì`zeax iede dngd upd mcew minrt izy ipzil xn`z m`e .`ed `nni

l"ie .zixgy ly rny z`ixwc onf ied upd mcew elit`c ith

.zevn x`y oiprl `nni i`dc `pyixtckiypi` `ki`e li`ed y"w oiprl la`

xn`w `kdc `aiwr 'xc` `aiwr iaxc `iywc `nize .`ed dniw onf e`l epbc

xikiyn xn`w (a cenr) onwle upd xg`

l"ie .mcew elit` epiidc cexrl xeng oia

yi inp i` .`aiwr iaxc `ail` i`pz ixzc
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.àéìéì äéì åø÷ã éàäå:dlil ly y"w ea `vei xn`wc.åðâã àëéàã íåùî
:jakyae dia `pixwe.åðáéëùä øîàé àìù ãáìáådlil ly y"w `xewd

`l` daiky zlgz onf cer oi`y epaikyd xn`i `l xgyd cenrl jenq zixgy

:daiky seq onf.øåëúùàã:xgyd cenr xg`l cr encxpe epyieúòùá
.÷çãä:`l wgcd zrya `ly la`éëä

.äéì éøîà à÷qxb `le l`ilnb oaxl

:`l`.êååìéò éâéìô ïðáøibilt in xnelk

`wec zevg cr ixn`c `dc jilr opax

onf lk jakyae edl rnyn `lc ixn`w

mc` ipa jxcy onf lk `l` daiky

ibilt `da edine akyle jlil wqrzdl

`xiaq xfril` iax el`c xfril` iaxc`

cr `l` epi` daiky wqr onf dil

.zevg cr opaxle dpey`xd dxeny`d

mc` ipay onf lk jakyae jl `xiaq z`e

miaxe cigie dlild lk epiide miakey

:miaxk dkldàøéáñ êúååë àîìéã åà
.åäìdaiky onf lk jakyae edl rnyne

ick `ed dwgxd zevg cr ixn`wc `de

mcew `xw `le qipz`c `kid edine fxfl

iwtpe iaiigne `ed `aeig onf oiicr zevg

:epnfa y"w ici.åäì àøéáñ éúååëoiaiige

mixzen opiqxb `le opiqxb zexwl mz`

`xewd (a cenr) opz epnfa `ly elit`c

`xewd mc`k ciqtd `l jli`e o`kn

:dxeza.ïåæôç úòùepiide z`vl eftgpy

gztn yi` e`vz `l aizkck xgyd cenr

:(ai zeny) xwa cr ezia.ìëàð àäé ìåëé
dcez jxck ezhigy meia miycw x`yk

lke`e cg` mei dzlik` onf `id s`y

xwad cr dlilde dzhigy mei lk jlede

`xwie) lk`i epaxw meia aizkc dcez oick

:(fíéîé éðùì ïéìëàð íéîìù äî
.ãçà äìéìåmkgaf meia aizkc mizpiay

li`ed inp gqt s` (hi my) zxgnne lk`i

zelil ipy miwep dlila `l` lk`p epi`e

ipya lk`p `die minlyc mini ipy mewna

` meia eplk`iy `l cg` meie zelil`l

dlik`a lqti `ly onf zedy `diy

dlila eplk`ie meid zpznd liaya

:l"nw zipydçñôä úà çáæú íù
êúàö ãòåî ùîùä àáë áøòá

.íéøöîîmpi`y mipnf dyly jl ixd

xg`l epiid axr illv ehpi ik axra .miey

mc` lk y`xn dng dwlzqpy zevg

.dkygyn ynyd `ak .axrnl dzhpe

eniiwzi cvik .xwaa mixvnn jz`v cren

ynyd `ak dhigy onfl axra .mlek

dtixy onf jz`v cren dlik` onf zlgzd

onf ribdy xzep dyrp `ed xwaa xnelk

meia miycw oitxey oi`y itl `l` dtixy

:ipy xwa cr el oipiznn aehéúî ãò
.ìëåà äúà`nw `pzl la` r"xk epiid

i`c `l eze dlik` onf ied dlil zevg cr

:ediipia i`n `l.íéãåî ìëä`aiwr iax

dzid jli`e zevgn dlildy dcen diteb

:ux`d on mglyl mixvnl oeftg zry

.åìàâð áøòî:z`vl zeyx mdl epzp

.íéøöîã ïåæôçmci lry mixekad zkn

:mglyl xdnl eftgp.ìàøùéã ïåæôç`l

:xwa cr z`vl mdl erny
åúåà

íìåòì`zeax iede dngd upd mcew minrt izy ipzil xn`z m`e .`ed `nni

l"ie .zixgy ly rny z`ixwc onf ied upd mcew elit`c ith

.zevn x`y oiprl `nni i`dc `pyixtckiypi` `ki`e li`ed y"w oiprl la`

xn`w `kdc `aiwr 'xc` `aiwr iaxc `iywc `nize .`ed dniw onf e`l epbc

xikiyn xn`w (a cenr) onwle upd xg`

l"ie .mcew elit` epiidc cexrl xeng oia

yi inp i` .`aiwr iaxc `ail` i`pz ixzc

rny zixw iab elit` `ed `nni xnel

'a hwp `lc `de `ed dniw onf `dc

opireny`l irac meyn upd mcew minrt

:upd xg` dlil lya `vei epi`yãáìáå
qxhpewa yxit .epaikyd xn`i `ly

dlriy mcew `xewc igei oa y"xc `zlin`

onf i`ce f`c il d`xpe .i`w xgyd cenr

cere .epaikyd xninl ivne `ed daiky

'ite .dipin wilqc i`n` xninl dil dedc

dipin wilqc upd mcew` i`wc ivewn xyd

epaikyd xninl ivn `lc xn`w jkle

xak dlry oeik `ed daiky onf e`lc

:upd mcew elit` xgyd cenr

øæòìà 'øo`k xn`p xne` dixfr oa

ikid z"`e .'eke dfd dlila

zevg cr dixfr oa xfrl` iax xninl ivn

zeny) xwa cr epnn exizez `l aizkde

yie .elk`l ivn `din xwa cr rnync (ai

eyrz `l xn`w ikdc xninl ivnc xnel

`l m`y .xwad cr xzep icil `aiy xac

`le elke`l lkez `l zevg cr lk`p `di

dz` meia opixn` `wck dlila etxeyl

ok m`e dlila etxey dz` i`e etxey

:xwad cr x`yi
`l`

àkéàc ,"àéìéì" déì eø÷c éàäå .àeä àîîé íìBòì ,àìŸ§¨§¨¨§©§¨¥¥§¨§¦¨
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:÷çcä úòLa åéìò CBîñì ïBòîL 'ø àeä éàãk :øîà̈©§©¦§¦§¨¨¦§©©§¨
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.÷éãö åúåà:mdxa`.ïâã äá ïéàù äãåöîëzgz obc wexfl zeter iciiv jxc

epwix jk dil` dpet ser oi` obc da oi`yke oicklpe zeter e`aiy ick zecevn

:epiwexe enebxzk elvpie .mpenn lkn mixvnd.íéâã äá ïéàù äìåöîëenk

`ki`c `kid mid zty lr `l` mibc oiievn oi` medzd jeza xnelk mi zelevn

:oefn.äúòùá äøöì äéãdxvl dic

dnl mdilr `azy drya da eppe`ziy

:dyw dxeyaa eiykr mai`czçéñúù
.íúòãryx ly dnfn mala `aln

iz`ad mityk ici lr xnele ipyigkdl

:z`fd y`d'éðúî.úìëú`ed wexi

:y"iixet oixewy izxk ravl aexwe'îâ

.äáù ïáìì äáù úìëú ïéáxnv zfib

dlr `ly zenewn da yie zlkz dravy

:dti ravd my.ãåøò:xad xeng

.ïéìéôúìozgpd zevny oilitz gipdl

:(:ci 'c) ipy 'ta rny zixw mcew.ïé÷éúå
:devn oiaagne miepr miyp`ììôúî

.íåéá:`ed mei lkd ixacl dngd updc

.äàø÷ éàîupd mr lltzdl devnc

:dngd.'åâå ùîù íò êåàøéé áéúëã
milawn j`xenyk jnn oi`xizn izn

oilawny miny zekln epiidc mdilr

:y"wa mdilr.ùîù íòynydyk xnelk

:dngd upd mr epiid `vei.çøé éðôìås`

:dng inecnc mr dzevn dgpnd zltz

.äëæé íàùly ozlecb ze`xl a"derl

:l`xyi.ïéçáélr xzei ozlecb daxd dnk

:eiykr zene`d.àäúopgei iaxc `d

dle`b jenql opiyiig `lc ziaxr zltza

:i`ed `nnia dle`bc dltzlø"àã
.ïåòîù 'øã äéøá äãåäé:'iqxb

çúô

àìàdlr `ly zenewn yie zlkz reavd xnv i"yx 'it .day oall zlkz oia

day ef devn d`x (mye a bn) zegpna opixn`c dywe .xity ravd my

zfib` i`w i`e .oall zlkz oia xikiy cr opzck y"w ef efi`e zxg` devn ielz

epi`y xnv ze`xl oileki minrt inp dlila cere .ziviva dielz dpi` xnv

day zlkz oia yxtl yi k"r .ekxck reav

ipy mbe zlkz ea reaw didy ziviva

zlkz ly `ileg ea oiyere oal oiheg

:oal ly `ilegeíéøçàcr mixne`

op` dna inlyexia .'eke exag d`xiy

dia mikg ith wegxa 'it` libxa i` oiniiw

`l diabl aexwa elit` libx epi`ya i`e

libx epi`e libxa xztz dia mikgoicdk

i`dc xnel jixve .oiviwl iz`c `ipqk`

xi`n 'x `dc edpip xi`n 'x e`l mixg`

:ediipin lirl ixii`ù"÷ì.oiwizek

xg`l xiznc o`nk opiwqt lirlc `niz

'xk dkld 'iwqt onwle cin xgyd cenr

iia` wqt `kde zery 'b cr xn`c ryedi

ikdc rnyne oiwizek xn`e `xza `edy

xg`l ligzn y"w onf i`cec l"ie .`zkld

devn edine zery 'b cr epnfe xgyd cenr

ick dngd updl jenq oiwizek xgaend on

inp oiwize 'it`e dltzl dle`b jenql

upd mcew `xw `l m`y ryedi iaxl ecen

lre zery yly cr zexwl lekic dngd

(a a"k sc) ezny in 'ta oke oikneq ep` df

leki m` leahl cxiy ixw lra xn`wc

wiqne 'eke upd mcew zexwle zelrl

ryedi 'xk `nlic (a d"k sc) `xnba

upd mcew ipzwc 'ipzn xnelk oiwizeke

'xl ecen inp oiwize `nl` oiwizek dngd

.zery yly cr zxaer dry oi`y ryedi

(mye .fl sc) `neia opixn`c dyw edine

oeik adf ly zyxap dzyr `id s`

dpnid ze`vei zevevip eid zgxef dngdy

y"w onf `ae dngd upd ribdy oircei eide

`nr x`ya mzd dl iwene zixgy ly

y"w onf xwirc rnyn `nl` milyexic

oiwizek ied `l `de dngd upd xg`l

l"ie .updl jenq updl mcew oixew eidy

eid `ly itl xeavl rawed onf eze`c

ipa aex ik oiwizek xdnle micwdl oileki

:dry dze` oiekl oileki mpi` mc`

ìëz"`e .wefp epi` dltzl dle`b jneqd

dle`b oikneq mlerd lk `lde

wiqt `lc `pexa axc dizeax i`ne dltzl

lk xn`w ikdc xnel yie .dinetn `keg

y"w oixewy oiwizek dltzl dle`b jneqd

:upd xg`l dltze upd mcew
lk
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ברכות.  פרק ראשון - מאימתי דף ט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
    תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc - zekxa(iyiy meil)

÷écö BúBàcearyd zxifb z`y ,[epia` mdxa`-]epòå íeãáòå' ©¦©£¨§¦
'íúBà(bi eh ziy`xa)íäa íéi÷dghadd z` eli`e ,l`xyi ipaa - ¨¦¥¨¤

'ìBãb Leëøa eàöé ïë éøçàå'(ci weqt my)Bì eøîà .íäa íéi÷ àì §©£¥¥¥§¦§¨Ÿ¦¥¨¤¨§
,epiax dynl l`xyi ipaeðîöòa àöpL éàåìe`la s`e mixvnn §©¤¥¥§©§¥

.lecb yekxíéøîBà eéäå ,íéøeñàä úéáa Leáç äéäL íãàì ìLî̈¨§¨¨¤¨¨¨§¥¨£¦§¨§¦
å ,ïéøeñàä úéaî øçîì EúBà ïéàéöBî íãà éða ,BìmbEì ïéðúBð §¥¨¨¦¦§§¨¨¦¥¨£¦§§¦§

éðéàå íBiä éðeàéöBä ,íkî äLwáa ,íäì øîBàå .äaøä ïBîî̈©§¥§¥¨¤§©¨¨¦¤¦¦©§¥¦
.íeìk Lwáîmivexy ,exn` dyn zywa ernyyk l`xyi mb jk §©¥§

.lecbd yekxd `la s` cin xxgzydl md
weqta xn`p(el ai zeny).'mEl`WIe mixvn ipirA mrd og z` ozp 'de'©¨©¤¥¨¨§¥¥¦§©¦©©§¦

weqta xn`p :weqtd xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
.íçøk ìòa íeìéàLäL ãnìî ,énà éaø øîà .'íeìàLiå'ewlgpe ©©§¦¨©©¦©¦§©¥¤¦§¦§©¨§¨

,jkl gixkdl jixv did in z` mi`xen`dìòa ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦§©
íéøöîc íçøk.mli`ydl mixvnd z` egixkd l`xyi ipay ± ¨§¨§¦§©¦

ìàøNéc íçøk ìòa ,éøîàc àkéàåipa z` egixkd mixvndy ± §¦¨§¨§¦§©¨§¨§¦§¨¥
.mdn el`yiy l`xyiøîàc ïàîdzyrp dl`yddy xaeqy in ± ©§¨©
,íéøöîc íçøk ìòan ok cnláéúëc(bi gq mildz)÷lçz úéa úåðe' §©¨§¨§¦§©¦¦§¦§©©¦§©¥

'ììLegwly llyd z` ewlgi mde ,l`xyi ipa md 'zia zep' ,xnelk ¨¨
e .mixvnd ly mgxk lraøîàc ïàîdzyrp dl`yddyìòa ©§¨©§©

,ìàøNéc íçøk,`ed mpevxn l`xyi elhp `ly mrhdíeMî ¨§¨§¦§¨¥¦
,éBOî.mixvnd ly myekx z` z`yl l`xyi ipal dyw didy ©

weqtd jynda xn`p(my),énà éaø øîà .'íéøöî úà eìvðéå'©§©§¤¦§¨¦¨©©¦©¦
äeàNòL ãnìîmixvnl l`xyiäãeöîkzeter ly,ïâc da ïéàL §©¥¤£¨¨¦§¨¤¥¨¨¨

zeterd e`eaiy ick zecevnd zgz obc wexfl zeterd iciiv jxcy
`ide dil` mi`a zeterd oi` obc da oi`y dcevne ,ecklie elke`l

.myekx lkn mixvn z` epwex jk ,dwix zx`yp,øîà Lé÷ì Léøå§¥¨¦¨©
íéâc da ïéàL äìeöîk äeàNòoi`y ,medzd jeza mid iwnrnk ± £¨¨¦§¨¤¥¨¨¦

.myekxn mixvnd z` epwex jk ,mibc my
dynl xn`py ,mixvn z`ivi oipra sqep weqt zyxec `xnbd

weqta aezk .dpqa d"awd eil` dlbpy drya(ci b zeny)xn`Ie'©Ÿ¤
l`xUi ipal xn`z dM ,xn`Ie .did` xW` did` ,dWn l` midl ¡̀Ÿ¦¤Ÿ¤¤§¤£¤¤§¤©Ÿ¤ŸŸ©¦§¥¦§¨¥
dxin`a aiyd d"awdy ,`xnbd zx`ane .'mkil` ipglW did ¤̀§¤§¨©¦£¥¤

mdl xn`iy dpey`xd,'äéäà øLà äéäà''did`' zaiz ltke ¤§¤£¤¤§¤
,jk exe`iaéðà ,ìàøNéì íäì øBîà Cì ,äLîì ä"awä Bì øîà̈©©¨¨§Ÿ¤¥¡¨¤§¦§¨¥£¦

äæ ãeaòLa íënò éúééä,'did`' edfe ,mixvna -íënò äéäà éðàå ¨¦¦¦¨¤§¦§¤©£¦¤§¤¦¨¤
mbãeaòLax`yúBéëìîxy`' edfe ,mka carzydl micizry §¦§©§ª

mrt wx 'did`' da xn`py ztqep dxin`l jxvedy mrhde .'did`
dxin`d lr daeyz dyn aiyd zexin`d izy oiay iptn ,zg`

,'d zaeyz z` dyn rny xy`ky ,dpey`xdBðBaø ,åéðôì øîà̈©§¨¨¦
dúòLa äøvì dic ,íìBò ìLdrya dxvd lr eppe`ziy jka ic ± ¤¨©¨©¨¨¦§¨¨

lr dywd dxeyaa eiykr mxrvl jixv recne ,mdilr `azy
.zeieklnd x`y ceary,ä"awä Bì øîàok`äéäà' íäì øBîà Cì ¨©©¨¨¥¡¨¤¤§¤

,'íëéìà éðçìL,mixvn ceariya mnr ikp`y mdl xen` ,xnelk §¨©¦£¥¤
.`al zecizrd zexv x`y mdl xikfz l`e

`xnbd zyxec ,weqta 'did`' zxin` ltk z` `xnbd dyxcy xg`
yiy oeyl zelitk ea xn`py lnxkd xda edil` zlitza sqep weqt

weqta aezk .dx`al(fl gi '` mikln),eäáà éaø øîà .'éððò 'ä éððò'£¥¦£¥¦¨©©¦£¨
,le`yl yi.íéîòt ézL 'éððò' eäiìà øîà änì`l`,ãnìî ¨¨¨©¥¦¨£¥¦§¥§¨¦§©¥

ãøzL éððò ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì eäiìà øîàL¤¨©¥¦¨¦§¥©¨¨¦¤¨£¥¦¤¥¥
ðòå ,çaænä ìò øLà ìk ìëàúå íéîMä ïî Làéð,cerçéqzL ¥¦©¨©¦§Ÿ©¨£¤©©¦§¥©§£¥¦¤©¦©

ízòc,mail l` `eal dlekiy ryx zaygnneøîàé àlL éãk ©§¨§¥¤ŸŸ§
oaxwd z` dzlik`e y`d zcixiyøîàpL ,íä íéôLk äNòî©£¥§¨¦¥¤¤¡©

weqtd seqa,'úépøBçà íaì úà úBañä äzàå'qp ici lr ,xnelk §©¨£¦¨¤¦¨£©¦
lkd elze ,jnn zipxeg` dpt zrk cry mail z` jil` aaqz df
iziyr jpevxay epin`ie jil` mail dpti dzrne ,mitykae dxwna

.ok

äðùî

dpc ,ziaxra rny z`ixw onfa zncewd dpynd dwqry xg`l

:dpynd zx`an .zixgya rny z`ixw ly dpnfa epzpynéúîéàî¥¥¨©
úéøçLa òîL úà ïéøB÷,xweaa rny z`ixw onf ligzn izn - ¦¤§©§©£¦

îcr ,jk lk meid xi`iyøékiMmc`ïéaravì úìëzrav.ïáì ¦¤©¦¥§¥¤§¨¨
,øîBà øæòéìà éaø,xzei xge`n ligzn zixgya rny z`ixw onf ©¦¡¦¤¤¥

xikdl lkeiynïéaravìëzú[wexi-]ì`xwpd wxi ly rav'ézøk' ¥§¥¤§©§¥
.dfl df dnec mdi`xny ,miyixk -

,xfril` iax siqen(døîBâå)`ed zixgya dz`ixw onf seqõðä ãò §§¨©¨¥
änçäm`e .mixdd iy`xa gexfl dligzn dngdy dryd cr - ©©¨

onf xary xg`n ,rny z`ixw zaeg ici `vei epi` df onf xg`l `xw
.mc` ipa aex ly dniw,øîBà òLBäé éaø`ed rny z`ixw onf seq ©¦§ª©¥

ãòseqìLúBòL Lody ,miey dlilde meidy onfa] meid zligzn ©¨Ÿ¨
,[meid raxãBîòì íéëìî Cøc ïkLmzpynaseqìL,úBòL L ¤¥¤¤§¨¦©£§¨Ÿ¨

.dniw onf oiicr aygpe
:dpynd zxne`àøBwärny z`ixwCìéàå ïàkîxary xg`l - ©¥¦¨§¥¨

,dpnfãéñôä àìz`ixw zaeg ici jka `vei `ly s`e ,exky z` Ÿ¦§¦
xky lawn ,rny.äøBza àøBwä íãàk§¨¨©¥©¨

àøîâ

dryn ,minkg zrcl ligzn xweaa rny z`ixw onfy dpyna epipy
zxxan .df oic zx`an `xnbd .oall zlkz rav oia oigadl ozipy

:`xnbdéàîweligd zernyn dn -àîéìéà ,'ïáìì úìëz ïéa'- ©¥§¥¤§¨¨¦¥¨
oigaiy ,dpeekdy xn`p m`àøeéç àøîòc àááb ïéaxnv zfib - ¥§¨¨§©§¨¦¨¨

,dpalàzìëúc àøîòc àááâì,zlkza dreavd xnv zfibl - ¦§¨¨§©§¨¦§¥§¨
,dywéòãé òãéî éîð àéìéìa àämb miakekd xe`l dlila ixd - ¨§¥§¨©¦¥©¨§¦

zx`an .dpynd zpeek efy okzi `le ,mdipia oigadl xyt` ok
:`xnbdàlàda ex`ype ,zlkza dravpy xnv zfibl dpeekd ¤¨

,epiid 'oall zlkz oia xikiyn'e ,dti ravd hlwp `ly zenewn
oigaiyndaL ïáìì daL úìëz ïéa,ravd ea hlwpy mewnd oia - ¥§¥¤¤¨§¨¨¤¨

,oald mr zlkzd axerny df ote`ae ,oal x`ype hlwp `ly mewnl
.mdipia oigadl ick mei xe` hrnl jxev yi ok`

onf zligz oipra zetqep zerc da ze`aeny `ziixa d`ian `xnbd
:rny z`ixwàéðz,`ziixaa,øîBà øéàî éaøz`ixw onf zligz ©§¨©¦¥¦¥

,`ed rnyøékiMîoigadl ozip didie zvw meid xi`iyk -áàæ ïéa ¦¤©¦¥§¥
áìëì.dfl df minecy,øîBà àáé÷ò éaøoigadl ozip didiykïéa §¤¤©¦£¦¨¥¥

ãBøòì øBîç.dfl df minecy ,xad xeng -,íéøîBà íéøçàå £§¨©£¥¦§¦
Bøáç úà äàøiMîd÷Bçøepnn,àðeä áø øîà .epøékéå ,úBnà 'ã ¦¤¦§¤¤£¥¨©§©¦¤¨©©¨
.íéøçàk äëìä£¨¨©£¥¦

:zixgy ly rny z`ixw onf oipra ztqep drc d`ian `xnbdøîà̈©
ì ,ééaàzgpd,ïéléôzdkld ,rny z`ixw iptl dpnfyíéøçàk- ©©¥§§¦¦©£¥¦

jenqa epipyy `ziixaa mixg` erawy onfa ,`ed mzgpd onf zligz
.zen` rax` wegixa exiag z` xikiyn epiidc ,rny z`ixw oiprl

eìonf zligz oipr,òîL úàéø÷bedpl yikbdpnéaø øîàc ,ïé÷éúå §§¦©§©§¨¦¦§¨©©¦
ïé÷éúå ,ïðçBé,zeevn iaagne miepr miyp` -dúBà ïéøîBb eéäz` - ¨¨¨¦¦¨§¦¨
,rny z`ixwänçä õðä íòxnelk ,gexfl dligzn dngdyk - ¦¨¥©©¨

xeriy jeza ,dngd upd mcew hrn rny z`ixw `exwl eligzdy
jk ebdpy mrhde ,dngd upd mr dizekxa mr dniiql elkeiy onf

.jenqa x`ean
:`ziixan iia`l di`x d`ian `xnbdéëä éîð àéðzok epipy - ©§¨©¦¨¦

,iia` xn`y enk `ziixaadúBà ïéøîBb eéä ïé÷éúåz`ixw z` - ¨¦¦¨§¦¨
,rnyíòzligzälôúì äleàb CBîñiL éãk ,änçä õðäskizy - ¦¨¥©©¨§¥¤¦§§¨¦§¦¨

lltzi ,mixvn zle`b mda zxkfpy ,dizekxae rny z`ixw ixg`
,dxyr dpeny zltzíBia ìltúî àöîðåi`ce `edy dngd upa - §¦§¨¦§©¥©

.dligzkl onf `ed f`y ,mei
dàø÷ éàî ,àøéæ éaø øîà,df bdpn jenql yi weqt dfi`n - ¨©©¦¥¨©§¨¨

xn`py dnn ,dngd upa cin lltzdl(d ar mildz)LîL íò Eeàøéé'¦¨¦¨¤
,'íéøBc øBc çøé éðôìåler zlaw ici lr 'je`xii' izn ,xnelk §¦§¥¨¥©¦

epiidc 'yny mr' ,rny z`ixwa mdilr milawny miny zekln
`ed rny z`ixw onfy aezkd xn`y dfne ,dngd zgixfl jenq
yi ixdy ,dngd zgixfa `ed dltz onfy gken ,dgixfl jenq
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc - zekxa(iyiy meil)

÷écö BúBàcearyd zxifb z`y ,[epia` mdxa`-]epòå íeãáòå' ©¦©£¨§¦
'íúBà(bi eh ziy`xa)íäa íéi÷dghadd z` eli`e ,l`xyi ipaa - ¨¦¥¨¤

'ìBãb Leëøa eàöé ïë éøçàå'(ci weqt my)Bì eøîà .íäa íéi÷ àì §©£¥¥¥§¦§¨Ÿ¦¥¨¤¨§
,epiax dynl l`xyi ipaeðîöòa àöpL éàåìe`la s`e mixvnn §©¤¥¥§©§¥

.lecb yekxíéøîBà eéäå ,íéøeñàä úéáa Leáç äéäL íãàì ìLî̈¨§¨¨¤¨¨¨§¥¨£¦§¨§¦
å ,ïéøeñàä úéaî øçîì EúBà ïéàéöBî íãà éða ,BìmbEì ïéðúBð §¥¨¨¦¦§§¨¨¦¥¨£¦§§¦§

éðéàå íBiä éðeàéöBä ,íkî äLwáa ,íäì øîBàå .äaøä ïBîî̈©§¥§¥¨¤§©¨¨¦¤¦¦©§¥¦
.íeìk Lwáîmivexy ,exn` dyn zywa ernyyk l`xyi mb jk §©¥§

.lecbd yekxd `la s` cin xxgzydl md
weqta xn`p(el ai zeny).'mEl`WIe mixvn ipirA mrd og z` ozp 'de'©¨©¤¥¨¨§¥¥¦§©¦©©§¦

weqta xn`p :weqtd xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
.íçøk ìòa íeìéàLäL ãnìî ,énà éaø øîà .'íeìàLiå'ewlgpe ©©§¦¨©©¦©¦§©¥¤¦§¦§©¨§¨

,jkl gixkdl jixv did in z` mi`xen`dìòa ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦§©
íéøöîc íçøk.mli`ydl mixvnd z` egixkd l`xyi ipay ± ¨§¨§¦§©¦

ìàøNéc íçøk ìòa ,éøîàc àkéàåipa z` egixkd mixvndy ± §¦¨§¨§¦§©¨§¨§¦§¨¥
.mdn el`yiy l`xyiøîàc ïàîdzyrp dl`yddy xaeqy in ± ©§¨©
,íéøöîc íçøk ìòan ok cnláéúëc(bi gq mildz)÷lçz úéa úåðe' §©¨§¨§¦§©¦¦§¦§©©¦§©¥

'ììLegwly llyd z` ewlgi mde ,l`xyi ipa md 'zia zep' ,xnelk ¨¨
e .mixvnd ly mgxk lraøîàc ïàîdzyrp dl`yddyìòa ©§¨©§©

,ìàøNéc íçøk,`ed mpevxn l`xyi elhp `ly mrhdíeMî ¨§¨§¦§¨¥¦
,éBOî.mixvnd ly myekx z` z`yl l`xyi ipal dyw didy ©

weqtd jynda xn`p(my),énà éaø øîà .'íéøöî úà eìvðéå'©§©§¤¦§¨¦¨©©¦©¦
äeàNòL ãnìîmixvnl l`xyiäãeöîkzeter ly,ïâc da ïéàL §©¥¤£¨¨¦§¨¤¥¨¨¨

zeterd e`eaiy ick zecevnd zgz obc wexfl zeterd iciiv jxcy
`ide dil` mi`a zeterd oi` obc da oi`y dcevne ,ecklie elke`l

.myekx lkn mixvn z` epwex jk ,dwix zx`yp,øîà Lé÷ì Léøå§¥¨¦¨©
íéâc da ïéàL äìeöîk äeàNòoi`y ,medzd jeza mid iwnrnk ± £¨¨¦§¨¤¥¨¨¦

.myekxn mixvnd z` epwex jk ,mibc my
dynl xn`py ,mixvn z`ivi oipra sqep weqt zyxec `xnbd

weqta aezk .dpqa d"awd eil` dlbpy drya(ci b zeny)xn`Ie'©Ÿ¤
l`xUi ipal xn`z dM ,xn`Ie .did` xW` did` ,dWn l` midl ¡̀Ÿ¦¤Ÿ¤¤§¤£¤¤§¤©Ÿ¤ŸŸ©¦§¥¦§¨¥
dxin`a aiyd d"awdy ,`xnbd zx`ane .'mkil` ipglW did ¤̀§¤§¨©¦£¥¤

mdl xn`iy dpey`xd,'äéäà øLà äéäà''did`' zaiz ltke ¤§¤£¤¤§¤
,jk exe`iaéðà ,ìàøNéì íäì øBîà Cì ,äLîì ä"awä Bì øîà̈©©¨¨§Ÿ¤¥¡¨¤§¦§¨¥£¦

äæ ãeaòLa íënò éúééä,'did`' edfe ,mixvna -íënò äéäà éðàå ¨¦¦¦¨¤§¦§¤©£¦¤§¤¦¨¤
mbãeaòLax`yúBéëìîxy`' edfe ,mka carzydl micizry §¦§©§ª

mrt wx 'did`' da xn`py ztqep dxin`l jxvedy mrhde .'did`
dxin`d lr daeyz dyn aiyd zexin`d izy oiay iptn ,zg`

,'d zaeyz z` dyn rny xy`ky ,dpey`xdBðBaø ,åéðôì øîà̈©§¨¨¦
dúòLa äøvì dic ,íìBò ìLdrya dxvd lr eppe`ziy jka ic ± ¤¨©¨©¨¨¦§¨¨

lr dywd dxeyaa eiykr mxrvl jixv recne ,mdilr `azy
.zeieklnd x`y ceary,ä"awä Bì øîàok`äéäà' íäì øBîà Cì ¨©©¨¨¥¡¨¤¤§¤

,'íëéìà éðçìL,mixvn ceariya mnr ikp`y mdl xen` ,xnelk §¨©¦£¥¤
.`al zecizrd zexv x`y mdl xikfz l`e

`xnbd zyxec ,weqta 'did`' zxin` ltk z` `xnbd dyxcy xg`
yiy oeyl zelitk ea xn`py lnxkd xda edil` zlitza sqep weqt

weqta aezk .dx`al(fl gi '` mikln),eäáà éaø øîà .'éððò 'ä éððò'£¥¦£¥¦¨©©¦£¨
,le`yl yi.íéîòt ézL 'éððò' eäiìà øîà änì`l`,ãnìî ¨¨¨©¥¦¨£¥¦§¥§¨¦§©¥

ãøzL éððò ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì eäiìà øîàL¤¨©¥¦¨¦§¥©¨¨¦¤¨£¥¦¤¥¥
ðòå ,çaænä ìò øLà ìk ìëàúå íéîMä ïî Làéð,cerçéqzL ¥¦©¨©¦§Ÿ©¨£¤©©¦§¥©§£¥¦¤©¦©

ízòc,mail l` `eal dlekiy ryx zaygnneøîàé àlL éãk ©§¨§¥¤ŸŸ§
oaxwd z` dzlik`e y`d zcixiyøîàpL ,íä íéôLk äNòî©£¥§¨¦¥¤¤¡©

weqtd seqa,'úépøBçà íaì úà úBañä äzàå'qp ici lr ,xnelk §©¨£¦¨¤¦¨£©¦
lkd elze ,jnn zipxeg` dpt zrk cry mail z` jil` aaqz df
iziyr jpevxay epin`ie jil` mail dpti dzrne ,mitykae dxwna

.ok

äðùî

dpc ,ziaxra rny z`ixw onfa zncewd dpynd dwqry xg`l

:dpynd zx`an .zixgya rny z`ixw ly dpnfa epzpynéúîéàî¥¥¨©
úéøçLa òîL úà ïéøB÷,xweaa rny z`ixw onf ligzn izn - ¦¤§©§©£¦

îcr ,jk lk meid xi`iyøékiMmc`ïéaravì úìëzrav.ïáì ¦¤©¦¥§¥¤§¨¨
,øîBà øæòéìà éaø,xzei xge`n ligzn zixgya rny z`ixw onf ©¦¡¦¤¤¥

xikdl lkeiynïéaravìëzú[wexi-]ì`xwpd wxi ly rav'ézøk' ¥§¥¤§©§¥
.dfl df dnec mdi`xny ,miyixk -

,xfril` iax siqen(døîBâå)`ed zixgya dz`ixw onf seqõðä ãò §§¨©¨¥
änçäm`e .mixdd iy`xa gexfl dligzn dngdy dryd cr - ©©¨

onf xary xg`n ,rny z`ixw zaeg ici `vei epi` df onf xg`l `xw
.mc` ipa aex ly dniw,øîBà òLBäé éaø`ed rny z`ixw onf seq ©¦§ª©¥

ãòseqìLúBòL Lody ,miey dlilde meidy onfa] meid zligzn ©¨Ÿ¨
,[meid raxãBîòì íéëìî Cøc ïkLmzpynaseqìL,úBòL L ¤¥¤¤§¨¦©£§¨Ÿ¨

.dniw onf oiicr aygpe
:dpynd zxne`àøBwärny z`ixwCìéàå ïàkîxary xg`l - ©¥¦¨§¥¨

,dpnfãéñôä àìz`ixw zaeg ici jka `vei `ly s`e ,exky z` Ÿ¦§¦
xky lawn ,rny.äøBza àøBwä íãàk§¨¨©¥©¨

àøîâ

dryn ,minkg zrcl ligzn xweaa rny z`ixw onfy dpyna epipy
zxxan .df oic zx`an `xnbd .oall zlkz rav oia oigadl ozipy

:`xnbdéàîweligd zernyn dn -àîéìéà ,'ïáìì úìëz ïéa'- ©¥§¥¤§¨¨¦¥¨
oigaiy ,dpeekdy xn`p m`àøeéç àøîòc àááb ïéaxnv zfib - ¥§¨¨§©§¨¦¨¨

,dpalàzìëúc àøîòc àááâì,zlkza dreavd xnv zfibl - ¦§¨¨§©§¨¦§¥§¨
,dywéòãé òãéî éîð àéìéìa àämb miakekd xe`l dlila ixd - ¨§¥§¨©¦¥©¨§¦

zx`an .dpynd zpeek efy okzi `le ,mdipia oigadl xyt` ok
:`xnbdàlàda ex`ype ,zlkza dravpy xnv zfibl dpeekd ¤¨

,epiid 'oall zlkz oia xikiyn'e ,dti ravd hlwp `ly zenewn
oigaiyndaL ïáìì daL úìëz ïéa,ravd ea hlwpy mewnd oia - ¥§¥¤¤¨§¨¨¤¨

,oald mr zlkzd axerny df ote`ae ,oal x`ype hlwp `ly mewnl
.mdipia oigadl ick mei xe` hrnl jxev yi ok`

onf zligz oipra zetqep zerc da ze`aeny `ziixa d`ian `xnbd
:rny z`ixwàéðz,`ziixaa,øîBà øéàî éaøz`ixw onf zligz ©§¨©¦¥¦¥

,`ed rnyøékiMîoigadl ozip didie zvw meid xi`iyk -áàæ ïéa ¦¤©¦¥§¥
áìëì.dfl df minecy,øîBà àáé÷ò éaøoigadl ozip didiykïéa §¤¤©¦£¦¨¥¥

ãBøòì øBîç.dfl df minecy ,xad xeng -,íéøîBà íéøçàå £§¨©£¥¦§¦
Bøáç úà äàøiMîd÷Bçøepnn,àðeä áø øîà .epøékéå ,úBnà 'ã ¦¤¦§¤¤£¥¨©§©¦¤¨©©¨
.íéøçàk äëìä£¨¨©£¥¦

:zixgy ly rny z`ixw onf oipra ztqep drc d`ian `xnbdøîà̈©
ì ,ééaàzgpd,ïéléôzdkld ,rny z`ixw iptl dpnfyíéøçàk- ©©¥§§¦¦©£¥¦

jenqa epipyy `ziixaa mixg` erawy onfa ,`ed mzgpd onf zligz
.zen` rax` wegixa exiag z` xikiyn epiidc ,rny z`ixw oiprl

eìonf zligz oipr,òîL úàéø÷bedpl yikbdpnéaø øîàc ,ïé÷éúå §§¦©§©§¨¦¦§¨©©¦
ïé÷éúå ,ïðçBé,zeevn iaagne miepr miyp` -dúBà ïéøîBb eéäz` - ¨¨¨¦¦¨§¦¨
,rny z`ixwänçä õðä íòxnelk ,gexfl dligzn dngdyk - ¦¨¥©©¨

xeriy jeza ,dngd upd mcew hrn rny z`ixw `exwl eligzdy
jk ebdpy mrhde ,dngd upd mr dizekxa mr dniiql elkeiy onf

.jenqa x`ean
:`ziixan iia`l di`x d`ian `xnbdéëä éîð àéðzok epipy - ©§¨©¦¨¦

,iia` xn`y enk `ziixaadúBà ïéøîBb eéä ïé÷éúåz`ixw z` - ¨¦¦¨§¦¨
,rnyíòzligzälôúì äleàb CBîñiL éãk ,änçä õðäskizy - ¦¨¥©©¨§¥¤¦§§¨¦§¦¨

lltzi ,mixvn zle`b mda zxkfpy ,dizekxae rny z`ixw ixg`
,dxyr dpeny zltzíBia ìltúî àöîðåi`ce `edy dngd upa - §¦§¨¦§©¥©

.dligzkl onf `ed f`y ,mei
dàø÷ éàî ,àøéæ éaø øîà,df bdpn jenql yi weqt dfi`n - ¨©©¦¥¨©§¨¨

xn`py dnn ,dngd upa cin lltzdl(d ar mildz)LîL íò Eeàøéé'¦¨¦¨¤
,'íéøBc øBc çøé éðôìåler zlaw ici lr 'je`xii' izn ,xnelk §¦§¥¨¥©¦

epiidc 'yny mr' ,rny z`ixwa mdilr milawny miny zekln
`ed rny z`ixw onfy aezkd xn`y dfne ,dngd zgixfl jenq
yi ixdy ,dngd zgixfa `ed dltz onfy gken ,dgixfl jenq
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xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc - zekxa(ycew zay meil)

da íéiñå éøLàa da çút ãåc ìò äáéáç äúéäL äLøt ìk̈¨¨¨¤¨§¨£¦¨©¨¦¨©¨§©§¥§¦¥¨
áéúëc ,éøLàa çút ,éøLàa(` ` mildz)Léàä éøLà'Kld `l xW` §©§¥¨©§©§¥¦§¦©§¥¨¦£¤Ÿ¨©

,'ebe 'mirWx zvrAáéúëc ,éøLàa íéiñå(ai a my)éñBç ìk éøLà' ©£©§¨¦§¦¥§©§¥¦§¦©§¥¨¥
,'Bá'ea iqeg lk ixy`'e ,'` xenfna `ed 'yi`d ixy`' weqtd ixde

miiqe ixy`a dyxtd z` gzty opgei iax xn` cvike ,'a xenfna
.zg` dyxt mdy xaeqy rnyn `l` ,ixy`a

miryxe ux`d on mi`hg enzi' zeaizd eay ,dyrn d`ian `xnbd
:dlrnl ex`azpy dnn xg` ote`a zex`azn 'mpi` cereäðä©§

éðBéøa,mivixt mze` -déúeááLa eåäcezepkya -,øéàî éaøc ¦§¥©£§¦§¥§©¦¥¦
àáeè déì eøòöî à÷ eåäå.eze` xrvl eaxd -éaø éòa à÷ äåä ©£¨§©£¥¨£¨¨¨¥©¦

eúeîéìc éëéä ék eäéålò éîçø øéàîmingx xi`n iax ywae - ¥¦©£¥¦¨©§¦¥¦§¥
.ezeniy mdilreäúéác àéøeøa déì äøîà,ezy` -Czòc éàî- ¨§¨¥§§¨§¥§©©§¨

lr lltzdl jzrca did dn,jk mdiáéúëc íeMîaezky -mildz) ¦¦§¦
(dl cwíéàhç enzé'lr lltzd jlnd cec mby ixd ,'ux`d on ¦©©¨¦¦¨¨¤

ixdy ,myn di`x oi` j` ,ezeniy miryxdíéàèBç áéúk éîike - ¦§¦§¦
,'miryxd eca`i' `l` eyxtl oi`y 'mi`heg enzi' weqta xn`p

áéúk íéàhçef dln mby s`e ,e"ie `la 'mi`hg' aezk ixd - ©¨¦§¦
,enziy mnvr mi`hgd lr s` dyxtl xyt` ,'mi`heg' drnyn

.zexiar icil `iand rxd xvid dlkiy xnelkdéôéñì ìétL ,ãBòå§©¥§¥¥
àø÷c,ea xn`py ,weqtd seql hade jnvr ltyd -ãBò íéòLøe' ¦§¨§¨¦
,'íðéà,dyw 'mi`heg' dpeekd 'mi`hg'y zyxity jzrcleïåék ¥¨¥¨

weqtd y`xa xn`p xakyíéàèç enzécdn ,mi`hegd eca`iy - §¦©£¨¦
,aey xnel jxved,'íðéà ãBò íéòLøe'`ll zelitk jka yi ixd §¨¦¥¨

.jxev,àlà,`ixexa el dxn`äáeLúa eøcäìc eäéålò éîçø éòa ¤¨§¦©£¥¦¨©§§¦§§¦§¨
,weqtd seq miiwzi f`e ,daeyza eaeyiy mdilr mingx ywa -

,'íðéà ãBò íéòLøe'oi`e ,mi`hgd egnp ,daeyza eayy oeikny §¨¦¥¨
,dixac z` law xi`n iaxy `xnbd dtiqen .miryx cer o`kàòa§¨

øeäéålò éîç,mdilr mingx ywa -äáeLúa eøãäåeay mde - ©£¥¦¨©§©£©¦§¨
.daeyza

:`ixexa dyxcy ztqep dyxc d`ian `xnbdøîàl`y -,dì ¨©¨
àeää[eze`-]áéúk ,àéøeøáì é÷Bãö(` cp diryi)àì äø÷ò épø' ©§¦¦§§¨§¦¨¦£¨¨Ÿ
'äãìé.dcli `ly dxwr dy`k z`y ,l`xyi zqpk z` igny - ¨¨¨

ike ,denz weqtdeépø ,äãìé àìc íeMî.genyl dl yi -äøîà ¦§Ÿ¨¨¨¨¦¨§¨
déì,iwecvl `ixexa daiyd -àéèL,[dhey-]àø÷c déôéñì ìétL ¥©§¨©¥§¥¥¦§¨

,weqtd seql hade jnvr ltyd -áéúëcea aezky -éða íéaø ék' ¦§¦¦©¦§¥
''ä øîà äìeòá éðaî äîîBLmilyexi ipa eaxzi ,dle`bd onfa - ¥¨¦§¥§¨¨©

ok lre ,mr zaxa zayein dzidy ,mec` ipan xzei ,dnney dzidy
,`xnbd zx`an .genyl dl yiéàî àlàaezkd xe`ia ok m` dn - ¤¨©

épø ,'äãìé àì äø÷ò'igny -äø÷ò äMàì äîBcL ,ìàøNé úñðk £¨¨Ÿ¨¨¨¨¦§¤¤¦§¨¥¤¨§¦¨£¨¨
íéða äãìé àlLcxil micizrdeëééúåk ípäéâì.mkzenk - ¤Ÿ¨§¨¨¦§¥¦¨§¨©§

:iwecva sqep dyrn d`ian `xnbdàeää déì øîà[eze`-]é÷Bãö ¨©¥©§¦
áéúk ,eäáà éaøì(` b mildz)íBìLáà éðtî Bçøáa ãåãì øBîæî' §©¦£¨§¦¦§§¨¦§¨§¦§¥©§¨

áéúëe ,'Bða(` fp mildz).'äøòna ìeàL éðtî Bçøáa ízëî ãåãì' §§¦§¨¦¦§¨§¨§¦§¥¨©§¨¨
éä[dfi`-]àLéøa äåä äNòî.dligz did -éãkîixd -äNòî ¥©£¤£¨§¥¨¦§¦©£¥

àLéøa äåä ìeàLiptn ezgixae ,le`y iiga ,dligz did - ¨£¨§¥¨
ok m` ,eini seqa melya`áBzëìle`y dyrn z` weqtdàLéøa ¦§§¥¨

.dligz -
déì øîà,iwecvl eda` iaxïezéLøc àìc ïezàmkpi`y mz` - ¨©¥©§Ÿ©§¦
miyxec'ïéëeîñ'iyxt-],[eknqp recn efl ef zekenqd zeeëì àéL÷ §¦©§¨§

,ziywdy dn mkl dyw -ïðàepgp` -ïðéLøãcmiyxec ep`y - £©§©§¦©
ïì àéL÷ àì ,'íéëeîñ'.jziiyew epl dyw `l -,ïðçBé éaø øîàc §¦Ÿ©§¨©§¨©©¦¨¨
ïépî äøBzä ïî ïéëeîñ,mze` miyxecyøîàpL(g-f `iw mildz) §¦¦©¨¦©¦¤¤¡©

,eicETR lM mipn`p''øLéå úîàa íéeNò íìBòì ãòì íéëeîñ- ¤¡¨¦¨¦¨§¦¨©§¨£¦¤¡¤§¨¨
,x`al yi o`k s`e .jxevle xyie zn`a miieyr eicewt lk zkinq

íBìLáà úLøt äëîñð änì,mildza 'b xenfn -âBb úLøôì ¨¨¦§§¨¨¨©©§¨§¨¨©
âBâîe,wix EBdi min`lE miFB EWbx dOl' milna gzetd 'a xenfn - ¨¨¨¨§¦§ª¦¤§¦

beby eyexite ,'FgiWn lre 'd lr cgi EcqFp mipfFxe ux` ikln EaSizi¦§©§©§¥¤¤§§¦§¨©©§©§¦
`l` .giynd jln cbpe 'd cbp mgldl cgi etq`zi bebneøîàé íàL¤¦Ÿ©

íãà Cìbeb lr cec ly ez`eap z` yigkdl mc` dvxi m`y - ¨¨¨
,orhie ,bebneBaøa ãøBnL ãáò Lé íeìkcexni cary okzi m`d - §¥¤¤¤¥§©

,'d lr eaviziy mdilr ze`apl okzi ji`e ,daxd epnn wfgd eaxa
åéáàa ãøBnL ïa Lé íeìk ,Bì øBîà äzà óàoay okzi ike - ©©¨¡§¥¥¤¥§¨¦

,eia`a cexniäåä àlà,cec oa melya` lv` df xac rxi`e ,did - ¤¨£¨
äåä éîð àëäjkitle .eaxa cxen car didiy okzi o`k mb jk - ¨¨©¦£¨

,le`y iptn ezgixal melya` iptn cec zgixa zyxt z` micwd
.bebne beb zyxtl dkinqdl ick

lirl d`aedy ab`(:h)ift oa oerny iax oa dcedi iax ly ezyxc
iax ly ezyxc z` `xnbd d`ian ,'ux`d on mi`hg enzi' weqta

weqta i`gei xa oerny(ek `l ilyn)day ,'ebe 'dnkgA dgzR diR'¦¨¨§¨§¨§¨
:dfd weqtd z` mb yxc,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¦§¤©

áéúëc éàîaezkd zernyn dn -(ek `l ilyn)äîëçá äçút äét' ©¦§¦¦¨¨§¨§¨§¨
ì ìò ãñç úøBúåBøîà àì ,äæ àø÷î äîìL øîà éî ãâðk ,'dðBL §©¤¤©§¨§¤¤¦¨©§ŸŸ¦§¨¤Ÿ£¨

,íéîìBò äMîça øcL ,åéáà ãåc ãâðk àlàmiavn dyng xnelk ¤¨§¤¤¨¦¨¦¤¨©£¦¨¨¦
,eiig inia xary mipeyøîàåmdilr,äøéLdnly fnx jk lre §¨©¦¨

xye eit z` gzt ycewd gex cec lr dzxyy zray ,xkfpd weqta
.'d enr dyry cqgd lr

`iane ,dxiy cec mdilr xn`y mipnfd zyng z` hxtn oerny iax
y onfd lr ,`id dpey`xd dxiyd :mildz xtqa mxewnéòîa øc̈¦§¥

äøéL øîàå ,Bnà.ezxivi zligza f` enr dyrpy cqgd lr ¦§¨©¦¨
øîàpL(` bw mildz)÷ ìëå 'ä úà éLôð éëøa','BLã÷ íL úà éáø ¤¤¡©¨§¦©§¦¤§¨§¨©¤¥¨§

.mkeza xcy en` iaxw lr zfnxn 'iaxw' zaize
,`id dipyd dxiydúBìfîe íéáëBka ìkzñðå íìBòä øéåàì àöé̈¨©£¦¨¨§¦§©¥©¨¦©¨
øîàpL ,äøéL øîàå(ak-k bw my)éNBò çë éøBab åéëàìî 'ä eëøa' §¨©¦¨¤¤¡©¨§©§¨¨¦¥Ÿ©¥

ì Bøáã'åâå åéàáö ìk 'ä eëøa ,Bøác ìB÷a òBîLiWr eizxWn §¨¦§©§§¨¨§¨§¨¨§¨§¨Ÿ¥
.''d z` iWtp ikxA ,FYlynn zFnFwn lkA eiUrn lM 'd EkxA ,FpFvx§¨§¨©£¨§¨§¤§©§¨§¦©§¦¤

,`id ziyilyd dxiyd,äøéL øîàå äécãa ìkzñðå Bnà éãMî ÷ðé̈©¦§¥¦§¦§©¥§©¤¨§¨©¦¨
øîàpL(a bw my),'åéìeîb ìk éçkLz ìàå 'ä úà éLôð éëøa' ¤¤¡©¨§¦©§¦¤§©¦§§¦¨§¨

.micy zwipi oeyln 'eilenb' zaiz zyxcpe
:`xnbd zxxan'åéìeîb ìk' éàîjk lr xn`y cec d`x dn - ©¨§¨

.dxiy,eäáà éaø øîàlr 'd z` `ed gayníécc dì äNòL ¨©©¦£¨¤¨¨¨©¦
äðéa íB÷îadexr mewna `le ,dpiad okyn `ed myy ald cil - ¦§¦¨

,`xnbd zl`ey .miig ilra x`ykéàî àîòèdpzyp ok` recn - ©£¨©
:`xnbd daiyn .mc`a df xacàlL éãk ,äãeäé [áø] (éáø) øîà̈©©§¨§¥¤Ÿ

ìkzñéezwipi zrya wepizd.äåøò íB÷îa:ztqep daeyzáø ¦§©¥¦§¤§¨©
ãk ,øîà àðzî.úôBphä íB÷nî ÷ðéé àlL é ©¨¨¨©§¥¤Ÿ¦©¦§©¦¤
,ziriaxd dxiydøîàpL ,äøéL øîàå íéòLø ìL ïzìtîa äàø̈¨§©©§¨¤§¨¦§¨©¦¨¤¤¡©

(dl cw my)éLôð éëøa íðéà ãBò íéòLøe õøàä ïî íéàhç enzé'¦©©¨¦¦¨¨¤§¨¦¥¨¨§¦©§¦
,'déeììä 'ä úàdaeh mzziny itl ,jk lr dxiy xn`y mrhde ¤©§¨

.mlerle mdl
,ziyingd dxiydøîàpL ,äøéL øîàå äúénä íBéa ìkzñðmy) ¦§©¥§©¦¨§¨©¦¨¤¤¡©

(` cw.'zLáì øãäå ãBä ãàî zìãb éäìà 'ä 'ä úà éLôð éëøa'¨§¦©§¦¤¡Ÿ©¨©§¨§Ÿ§¨¨¨¨§¨
,`xnbd zxxanòîLî éàîgken okidn -øîàð äúénä íBé ìòc ©©§¨§©©¦¨¤¡©

.df weqtàðééðòc àôéqî ,àìéL áø øa äaø øîà.oiprd seqn - ¨©©¨©©¦¨¦¥¨§¦§¨¨
áéúëcaezky -(hk cw my)éðt øézñz'ïeòåâé íçeø óñBz ïeìäaé E ¦§¦©§¦¨¤¦¨¥¥¨¦§¨

'åâå.'oEaEWi mxtr l`e§¤£¨¨§
:'iytp ikxa' mda xn`py miweqta oecl dkiynn `xnbdéîéL áø©¦¦

dì éøîàå ,àá÷eò øamixne` yie -dén÷ çéëL äåä ,àá÷eò øî ©§¨§¨§¦¨©§¨£¨§¦©©¥
eiptl ievn did -[äåäã] (äåäå) ,éæt ïa ïBòîL éaøcdidy -øcñî §©¦¦§¤¨¦©£¨§©©

àzãbà,dcb` ipiipr -dén÷[eiptl-].éåì ïa òLBäé éaøc ©©§¨©¥§©¦§ª©¤¥¦
déì øîà,ift oa oerny iaxl [`awer xn e`] iniy axáéúëc éàî ¨©¥©¦§¦

aezkd zernyn dn -íL úà éáø÷ ìëå 'ä úà éLôð éëøa'¨§¦©§¦¤§¨§¨©¤¥
,'BLã÷weqtd hwp recn el`yy xeaq ift oa oerny iax dide ¨§

.mixa` x`yn xzei 'miaxw'déì øîàift oa oerny iax eaiyd - ¨©¥
,[`awer xnl e`] iniy axlCeøa LBãwä úcîk àlL äàøe àaŸ§¥¤Ÿ§¦©©¨¨

øö ,íãå øNa úcî ,íãå øNa úcî àeäxiivn -éab ìò äøeö ¦©¨¨¨¨¦©¨¨¨¨¨¨©©¥
,íéòî éðáe íéáø÷ äîLðe çeø da ìéhäì ìBëé Bðéàå ìúBkä©¤§¥¨§©¦¨©§¨¨§¨©¦§¥¥©¦
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המשך בעמוד ממד

izni`n` cenr i sc ± oey`x wxtzekxa

.éøùàá íééñå éøùàá çúô:`ed mieb eybx dnlc `neiq ea iqeg lk ixy`c `id `cg `nl`.éðåéøá:mivixt.áéúë íéàèçixwxvi dlkiy mi`hg dia

:rxd.ìéôù:xac ly elity iexw seqa `edy xac lk `xwnd seql jnvr lityd.íìåòì ãòì íéëåîñmikenq eicewt lk mipn`p [ixg`] aizk dxez ixaca

:wix xac `le jxevle xyie zn`a mieyr eicewt lk zkinq.åáøá ãøåîù ãáò ùé íåìë:`iapd ixac z` yigkdl `aie.'åë ïá ùé íåìë åì øåîà`de

:dedc `kd opifg.äåä éîð àëä:zeidl diteq.äøéù øîàå:eilr ycewd gex dzxyykl dxiy xn` mlek cbpk.éáø÷ ìëå:okeza xcy en` iaxw my lr

.òîùî éàî:xn`p dzind mei lrcàá
.'åëå äàøå`py i`n ira ikdc xaq `ed

:hwpc miaxw.éùôð éëøá äùîçlirl

:edl aiygéîå íëçäë éî áéúëã éàî
.øáã øùô òãåédteqa ixii`c meyn

:dil hwp dltzl dle`b zkinqa

.áàçà éáâì åäéìà ìæàã ïçëùàã
:a`g` l` ze`xdl edil` jlie aizkc

.òùéìà éáâì ìæà íøåäélr ekldyk

jeznc (b a miklna) htyedie `ed a`en

did `l df lv` df mikled eid `ly

:dy` `yp `ly lr egikenéùáë
.àðîçøã`yix enk d"awdc mixzq

:xt`d zpnhda (:bv 'c oileg) `yaka

.äøæâ äøæâð:zenzyúéáî éðìáå÷î
.àáà éáàeaxge j`lnd z` d`xy cec

`le (ck a) l`eny xtq seqa ecia dtely

:mingxd on envr rpn
éáà

ìë.'ek cec lr daiag dzidy dyxt

`l `de zeiyxtd lk i`n z"`e

zlgzny zxg` dyxt mey ogky`

l"ie .`id `l` ixy`a zniiqne ixy`a

.ixy`a miiqe ixy`a gzt `wec e`lc

dldz enk dgizt oirn dnizg `l`

'd zldz dldza miiqe dldza gzty

zeligzny zeiyxt daxd oke it xaci

:diellda zeniiqne diellda
lecb

íéiñå "éøLà"a da çút ,ãåc ìò äáéáç äúéäL äLøt ìk̈¨¨¨¤¨§¨£¦¨©¨¦¨©¨§©§¥§¦¥

íéiñå ,"Léàä éøLà" :áéúëc ,"éøLà"a çút ;"éøLà"a dä§©§¥¨©§©§¥¦§¦©§¥¨¦§¦¥

eåäc éðBéøa eäðä :"Bá éñBç ìk éøLà" :áéúëc ,"éøLà"a§©§¥¦§¦©§¥¨¥¨§¦§¥§¨

éòa à÷ äåä ,àáeè déì eøòöî à÷ eåäå øéàî 'øc déúeááLa¦§¨¥§¥¦§¨¨§©£¥¨£¨¨¨¥

àéøeøa déì äøîà ,eúeîéìc éëéä ék eäéålò éîçø øéàî 'ø¥¦©£¥¦¨©§¦¥¦§¥¨§¨¥§§¨

áéúk éî ?"íéàhç enzé" áéúëc íeMî ,Czòc éàî :eäúéác§¦§©©§¨¦¦§¦¦©©¨¦¦§¦

:àø÷c déôéñì ìéôL ,ãBòå !áéúk "íéàhç" ,"íéàèBç"§¦©¨¦§¦§§¦§¥¥¦§¨

ãBò íéòLøe" ,"íéàhç enzé"c ïåék ,"íðéà ãBò íéòLøe"§¨¦¥¨¥¨§¦©©¨¦§¨¦

eøãäå ,eäéålò éîçø àòa ."íðéà ãBò íéòLøe" ,äáeLúa eøãäìc eäéålò éîçø éòa àlà ."íðéà¥¨¤¨¨¥©£¥¦¨©§¦§¤§¦§¨§¨¦¥¨§¨©£¥¦¨©§§¨§

äøîà !?épø äãìé àìc íeMî ,"äãìé àì äø÷ò épø" áéúk :àéøeøáì é÷Bãö àeää dì øîà :äáeLúa¦§¨¨©¨©§¦¦§§¨§¦¨¦£¨¨Ÿ¨¨¨¦§Ÿ¨§¨¨¦¨§¨

äø÷ò" éàî àlà ."'ä øîà äìeòá éðaî äîîBL éða íéaø ék" :áéúëc ,àø÷c déôéñì ìéôL !àéèL :déì¥¨§¨§¦§¥¥¦§¨¦§¦¦©¦§¥¥¨¦§¥§¨¨©¤¨©£¨¨

àeää déì øîà :eëééúåk ípäébì íéða äãìé àlL äø÷ò äMàì äîBcL ,ìàøNé úñðk épø ?"äãìé àìŸ¨¨¨¨¦§¤¤¦§¨¥¤¨§¦¨£¨¨¤Ÿ¨§¨¨¦©¥¦¨§¨©§¨©¥©

ìeàL éðtî Bçøáa ízëî ãåãì" áéúëe ,"Bða íBìLáà éðtî Bçøáa ãåãì øBîæî" áéúk :eäaà 'øì é÷Bãö§¦§©¨§¦¦§§¨¦§¨§¦§¥©§¨§§¦§¨¦¦§¨§¨§¦§¥¨

ïezà :déì øîà !àLéøa áBzëì .àLéøa äåä ìeàL äNòî éãkî ?àLéøa äåä äNòî éä ,"äøòna©§¨¨¥©£¤£¨§¥¨¦§¦©£¥¨£¨§¥¨¦§§¥¨¨©¥©

,íìBòì ãòì íéëeîñ" :øîàpL ?ïépî äøBzä ïî ïéëeîñ :ïðçBé 'ø øîàc ,ïì àéL÷ àì ,íéëeîñ ïðéLøãc ïðà .eëì àéL÷ ,ïéëeîñ ïeúéLøc àìc§Ÿ¨§¦§¦©§¨§£¨§¨§¦¨§¦Ÿ©§¨¨§¨©¨¨§¦¦©¨¦©¦¤¤¡©§¦¨©§¨
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:ãéñôä àì Cìéàå ïàkî àøBwä :òLBäé éaøk äëìä :ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà :úBòL 'â ãò øîBà òLBäé 'ø :íéîL úeëìî åéìò ìa÷ ,äæ¤¦¥¨¨©§¨¨¦§ª©¥©¨¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦§ª©©¥¦¨§¥¨Ÿ¦§¦

Cøáî ìáà ,äøBza àøB÷ àeäL íãàk ,ãéñôä àì Cìéàå ïàkî àøBwä :éáéúéî ."øBà øöBé" øîàé àlL ãáìáe :àá÷eò øî øîà ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨©©§¨¦§©¤ŸŸ©¥¥¦¥©¥¦¨§¥¨Ÿ¦§¦§¨¨¤¥©¨£¨§¨¥

ôä àlL ?ãéñôä àì éàî :àá÷eò øî øîà ,àcñç áø øîà :éøîàc àkéà .àzáeéz àcñç áøc àzáeéz .äéøçàì úçàå äéðôì íézL àeäãéñ §©¦§¨¤¨§©©§©£¤¨§§¨§©¦§¨§§¨¦¨§¨§¦¨©©¦§¨¨©©§¨©Ÿ¦§¦¤Ÿ¦§¦

àøBwä ìBãb :éðî ø"à .äéøçàì úçàå äéðôì íézL àeä Cøáî ìáà ,äøBza àøB÷L íãàk ,ãéñôä àì Cìéàå ïàkî àøBwä :éëä énð àéðz .úBëøa§¨©§¨©¥¨¥©¥¦¨§¥¨Ÿ¦§¦§¨¨¤¥©¨£¨§¨¥§©¦§¨¤¨§©©§©£¤¨¨¦¨©¥

éãò dúðBòa àøB÷c ììkî ,"äøBza àøBwä íãàk ,ãéñôä àì Cìéàå ïàkî àøBwä" éðz÷cî ;äøBza ÷ñBòäî øúBé dúðBòa òîL úàéø÷:ó'éðúî §¦©§©§¨¨¥¥¨¥©¨¦§¨¨¥©¥¦¨§¥¨Ÿ¦§¦§¨¨©¥©¨¦§¨§¥§¨¨¨¦

:øîàpL ,Bkøãk àøB÷ íãà ìk :íéøîBà ìlä úéáe ."Eîe÷áe EaëLáe" :øîàpL ,ãBîòé ø÷aáe ,àø÷éå ähé íãà ìk áøòa :íéøîBà éànL úéa¥©©§¦¨¤¤¨¨¨©¤§¦§¨©Ÿ¤©£¤¤¡©§¨§§§¤¥¦¥§¦¨¨¨¥§©§¤¤¡©

,Cøca àa éúééä éðà :ïBôøè ø"à .íéãîBò íãà éðaL äòLáe ,íéáëBL íãà éðaL äòLa ?"Eîe÷áe EaëLáe" øîàð änì ,ïk íà ."Cøca Ezëìáe"§¤§§©¤¤¦¥¨¨¤¡©§¨§§§¤§¨¨¤§¥¨¨§¦§¨¨¤§¥¨¨§¦©§£¦¨¦¦¨©¤¤

:ìlä úéa éøác ìò zøáòL ,Eîöòa áeçì úééä éãk :Bì eøîà .íéèñlä éðtî éîöòa ézðkñå ,ù"á éøáãk úBø÷ì éúhäå§¦¥¦¦§§¦§¥§¦©§¦§©§¦¦§¥©¦§¦¨§§©¨¦¨¨§©§§¤¨©§¨©¦§¥¥©¥
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ברכות.  פרק ראשון - מאימתי דף י עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
    תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc - zekxa(ycew zay meil)

:xfrl` iaxe opgei iax ly efl dnec dreny d`ian `xnbdáø øîà̈©©
úBîBìçä ìòa eléôà ,ïðç,zenelgd lr dpennd j`ln -øîBà ¨¨£¦©©©£¥

íãàì Bìy,úî àeä øçîìmewn lkníéîçøä ïî Bîöò òðîé ìà §¨¨§¨¨¥©¦§©©§¦¨©£¦
.lltzdln -øîàpL(e d zldw)íéøáãe íéìáäå úBîBìç áBøá ék' ¤¤¡©¦§£©£¨¦§¨¦

'àøé íéäìàä úà ék äaøä,zenelg ixacn `xil mc`l oi` - ©§¥¦¤¨¡Ÿ¦§¨
j`ln ici lr mi`ay mherin elit`e ,lad ixac maexy meyn
,mlhal `ed jexa yecwd cia ixdy ,mdn `xii `l ,dlecb ezlrne

.epnn didz ez`xi xwire
,mingx ywaln y`iizdl mc`l oi`y ,ediwfg ixacl zxfeg `xnbd

:ex`ev lr zgpen dcg axg m` elit`ãiîixac z` ediwfg rnyyk ¦¨
,`ad mlerae dfd mlera zeniy dxifb eilr dxfbpy ,ediryiáqiå'©©¥

''ä ìà ìltúiå øéwä ìà åéðt eäi÷æç(a gl diryi):`xnbd zl`ey . ¦§¦¨¨¨¤©¦©¦§©¥¤
øé÷ éàî.xiwd l` eipt aqdy aezkd eprinyd dn myl -éaø øîà ©¦¨©©¦

,Lé÷ì ïa ïBòîLlltzdy xnel aezkd zpeek,Baì úBøéwîdidy ¦§¤¨¦¦¦¦
edinxia epivny enke .dxifbd z` lhal mingxa zeaxdl jixv

,ef oeyla hwpyøîàpLzelrl aie`d cizry ,d`eapa d`xyk ¤¤¡©
xn`e jk lr opew ,dnglnl milyexil(hi c dinxi),äìéçBà éòî éòî'¥©¥©¦¨

'åâå éaì úBøé÷iWtp YrnW xtFy lFw iM Wixg` `l iAl il dnd ¦¦¦Ÿ¤¦¦¦Ÿ©£¦¦¨¨©©§©§¦
.ald zexiwl iepikk mb ynyn 'xiw' oeyldy ixd ,'dngln zrExY§©¦§¨¨

,øîà éåì éaølltzd ediwfgy ,xnel aezkd zpeek,øéwä é÷ñò ìò ©¦¥¦¨©©¦§¥©¦
eåéðôì øîà,`ed jexa yecwd iptl -äîe ,íìBò ìL BðBaødy`d ¨©§¨¨¦¤¨©
däúNò àlL úénðeMryil` ceaklàlàziilr,äpè÷ úçà øé÷ ©¦¤Ÿ¨§¨¤¨¦©©§©¨

z`f zekfaeàaà éáà ,dða úà úééçä,jlnd dnly -úà ätçL ¤¡¥¨¤§¨£¦©¨¤¦¨¤
ìëéääycwnd zia lyänëå änk úçà ìò ,áäæáe óñëa Blek ©¥¨§¤¤§¨¨©©©©¨§©¨

.dzind ypern iplivdl ef ezekf il lirezy
xn`ie' :eze` zx`ane ediwfg ly ezltz gqep z` d`ian `xnbd©Ÿ©

'd dP`éðôì ézëläúä øLà úà àð øëæíìL áìáe úîàa E ¨¨§¨¨¤£¤¦§©©§¦§¨¤¤¡¤§¥¨¥
éðéòa áBhäå'éúéNò E(b gl diryi).:`xnbd zxxanéàîdn - §©§¥¤¨¦¦©

milnd zernynéðéòa áBhäå','éúéNò Ejldzdy xn` xaky xg` §©§¥¤¨¦¦
.dxeza xen`d lk z` miiwy ernyny ,mly alae zn`a 'd iptl

älôúì äleàb CîqL ,áø øîà äãeäé áø øîà,oiwizek ¨©©§¨¨©©¤¨©§¨¦§¦¨
cin dxyr dpeny zltz ligzdle rny z`ixw miiql miwcwcny

.dngd upa,øîà éåì éaø,`ed dyry aehd xacdøôñ æðbL ©¦¥¦¨©¤¨©¥¤
,úBàeôøick efpbe ,zepeyd zelgnl ze`etx ea miaezk eidy §

.ea zeaezkd ze`etxd lr eknqi `le milegd lr mingx eywaiy
xtq zfipb caln ediwfg dyry mitqep mixac d`ian `xnbd

:ze`etxdïðaø eðz,`ziixaaìò ,Cìnä eäi÷æç äNò íéøác äML ¨©¨¨¦¨§¨¦¨¨¦§¦¨©¤¤©
äùìLmixacBì eãBä,minkg enr enikqd -eãBä àì äùìL ìòå §Ÿ¨§©§Ÿ¨Ÿ

.Bì
:Bì eãBä äùìL ìò.`.Bì eãBäå ,úBàeôø øôñ æðb.aúzkyzk - ©§Ÿ¨¨©¥¤§§¦©

z` ogheúLçpä Lçðeixg` erhy itl ,xacna epiax dyn dyry §©©§Ÿ¤
,dxf dcear ezeyrlBì eãBäå.b .åéáà úBîöò øøéb,fg` jlnd-] §¥©©§¨¦

,[ryx didy,íéìáç ìL ähî ìòekiled `le ,mc` ipa x`y jxck ©¦¨¤£¨¦
el `dzy ick ,sqke adf zehna ,mikln x`y jxck ceaka dxeawl

exqeeie eryx lr dpbziy ,myd yecw iptne ,epeifaa dxtkjka
.miryxdBì eãBäå.minkg §
ìL ìòå:Bì eãBä àì äL.`ïBçéâ éî íúñjenq xaerd lgp - §©§Ÿ¨Ÿ¨©¥¦

dev ,milyexi lr mgldl xey` jln aixgpq `ayke ,milyexil
min eidi `ly ick ,df lgp ly oeilrd wlgd z` mezql ediwfg

.zezyl xey` ligl miievnBì eãBä àìågehal el didy ,minkg §Ÿ
`iapd ediryi ici lr xn`y ,`ed jexa yecwa(dl fl diryi)izepbe'

.'driyedl z`fd xird lr
.aìëéä úBúìc õv÷,adfd ietiv z` zezlcdn xiqd -íøbLå- ¦©©§¥¨§¦§¨

mglyeøeMà Cìîì.ea mgli `ly eqiitl ick,Bì eãBä àìåiptn §¤¤©§Ÿ
.lirlcke 'da gehal el didy

.bïñéða ïñéð øaòipy xc` e`yre ,oqip ycega dpyd z` xair - ¦©¦¨§¦¨
mnvr exdih `l oiicr mrd ziaxny itl ,gqtd bg z` zegcl ick
ewitqi `ly rcie ,eia` fg` inia da ewifgdy dxf dcear z`nehn

.gqtd cr xdhidl,Bì eãBä àìåoi` oqip ycwzpy xg`ly iptn §Ÿ
.mixarn

:`xnbd ddnzeäi÷æçì déì úéì éîez` xaeq epi` ediwfg ike - ¦¥¥§¦§¦¨
weqta eyxcy dn(a ai zeny)'íéLãç Làø íëì äfä Lãçä'aqend ©Ÿ¤©¤¨¤Ÿ¢¨¦

,oqip yceg lr,ïñéð øçà ïéàå ïñéð äæyceg rawpy xg`l ,xnelk ¤¦¨§¥©¥¦¨
eixg`y ycegde xc` ezeyrle exarl leki dz` oi` ,oqip myl df
zx`an .oqip myl rawpy xg` xc` z` ediwfg xair ji`e ,oqip

,xc` ycega `l` ediwfg xair `l mlerl ,`xnbdäòè àlà¤¨¨¨
ìàeîLãa,l`eny ly epica -úà ïéøaòî ïéà ,ìàeîL øîàc §¦§¥§¨©§¥¥§©§¦¤

ìL íBéa äðMä,øãà ìL íéL,oqip yceg ycwzp `l oiicry s` ©¨¨§§Ÿ¦¤£¨
ïñéð BòáB÷ì éeàøå ìéàBä,oqip yceg y`x zeidl ie`x did df mei - ¦§¨§§¦¨

jkld ,[xqg did xc`e] ycegd ycwl micr yn` mi`a eid eli`
la` ,dpyd z` ea mixarn oi` aey ,ycwzp `ly dzr elit`

ediwfgéeàøå ìéàBä ,øáñ,ea mixarn oi` oqip eraewl,ïðéøîà àì ¨©¦§¨Ÿ©§¦©
.mixarn oi` oqip myl ederaw xak m` wxe

:ediwfg ly ezltz oipra weqrl zxfeg `xnbdïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
Bîöò úeëæa äìBzä ìk ,àøîæ ïa éñBé éaø íeMîxne`y - ¦©¦¥¤¦§¨¨©¤¦§©§

,izekfa il dyr ,ezltzaxy` z` `p xkf' xn`y ediwfg enk
,'jiptl izkldzdBì ïéìBzdlvdd z`äìBzä ìëå .íéøçà úeëæa ¦¦§£¥¦§¨©¤
íéøçà úeëæa,mixg` zekfa 'd eriyeiy ezltza xne`y -ïéìBz ¦§£¥¦¦

äìz äLî .Bîöò úeëæa BìezltzøîàpL ,íéøçà úeëæazltza ¦§©§Ÿ¤¨¨¦§£¥¦¤¤¡©
lbrd `hg xg`l dyn(bi al zeny),ìàøNéìe ÷çöéì íäøáàì øBëæ'§§©§¨¨§¦§¨§¦§¨¥

éãáòBì eìz ,'EdlvddøîàpL ,Bîöò úeëæalbrd oipraew mildz) £¨¤¨¦§©§¤¤¡©
(bkáéLäì åéðôì õøta ãîò Bøéçá äLî éìeì íãéîLäì øîàiå'©Ÿ¤§©§¦¨¥Ÿ¤§¦¨©©¤¤§¨¨§¨¦

äìz eäi÷æç .'úéçLäî Búîçezltzáéúëc ,Bîöò úeëæa- £¨¥©§¦¦§¦¨¨¨¦§©§¦§¦
aezky(b k 'a mikln)éðôì ézëläúä øLà úà àð øëæ'Bì eìz ,'E §¨¨¤£¤¦§©©§¦§¨¤¨

øîàpL ,íéøçà úeëæa(cl hi my)dòéLBäì úàfä øéòä ìà éúBpâå' ¦§£¥¦¤¤¡©§©¦¤¨¦©Ÿ§¦¨
.'écáò ãåc ïòîìe éðòîì§©£¦§©©¨¦©§¦

:`xnbd zxne` .`xnf oa iqei iax ixacl di`x d`ian `xnbdeðééäå§©§
ezyxc mb `id ef -a òLBäé éaø øîàc ,éåì ïa òLBäé éaøc,éåì ï §©¦§ª©¤¥¦§¨©©¦§ª©¤¥¦

áéúëc éàîweqtd yexit dn -(fi gl diryi)ì äpä','øî éì øî íBìL ©¦§¦¦¥§¨©¦¨
jk `l` ,mely epi` xn `ed m`e xn epi` mely `ed m` `ld

,eyexitàeä Ceøa LBãwä Bì øbéML äòLa eléôàediwfgl,íBìL £¦§¨¨¤¦¥©¨¨¨
,eilgn e`txny ericedl,Bì àeä øî.mixg` zekfa z`f dlzy ©

dlrae zinpeyd dy`d eyry xiwd ziilr lirl dxkfedy ab`
xteqn :diilr dze` dzid dn `xnbd zx`an ,ryil` ceakl

miklna(i c 'a),dlral zinpeyd dxn`yøé÷ úéiìò àp äNòð'©£¤¨£¦©¦
äpè÷xEqi Epil` F`aA dide dxFpnE `Qke oglWe dHn mW Fl miUpe §©¨§¨¦¨¦¨§ª§¨§¦¥§¨§¨¨§Ÿ¥¥¨
.'dOWìàeîLe áø.'xiw ziilr' oeyld xe`iaa ewlgpãçcg`-] ¨¨©§¥©
[mdnäéiìò ,øîàmziaay dpeilrd dnewd -äòeøt[dlebn-] ¨©£¦¨§¨
,äúéä,dxwz `lläeøé÷å.`iapd ceakl dxwz dilr egipde -ãçå ¨§¨§¥¨§©

äúéä äìBãb äøãñëà ,øîà,[mle`-]ì äe÷lçåíéðLxiw eyr - ¨©©§©§¨§¨¨§¨§¦§¨¦§©¦
.zeripv meyn ,envr ipta mewn `iapl zzl drvn`a

:`xnbd dywnàîìLa,xacd oaen -øîàc ïàîìxne`d ixacl - ¦§¨¨§©§¨©
ef dzidyáéúëc eðééä ,äøãñëàaezky dn edf -,'øé÷'xiw epay ©§©§¨©§¦§¦¦
.drvn`aéàî ,äéiìò øîàc ïàîì àlàzaiz xe`ia dn -.'øé÷' ¤¨§©§¨©£¦¨©¦

:`xnbd zvxznäeøéwL.dilr dze` lr dxwz egipdy - ¤¥¨
:`xnbd dywnàîìLa,xacd oaen -øîàc ïàîìxne`d ixacl - ¦§¨¨§©§¨©

ef dzidyáéúëc eðééä ,äéiìòaezky dn edf -úéiìò'.'xiwàlà £¦¨©§¦§¦£¦©¤¨
øîàc ïàîìy xne`d ixacl -äøãñëà,dzid,'úéiìò' éàîixd §©§¨©©§©§¨©£¦©

epziy df xcgy xnel dzpeek :`xnbd zvxzn .dilra did `l df
didi el.íézaaL äleòî§¤¤©¨¦

,weqtd jynda xn`p :xkfpd weqtd z` x`al dkiynn `xnbd
àîéúéàå ,ééaà øîà .'äøBðîe àñëå ïçìLå äèî íL Bì íéNðå'- §¨¦¨¦¨§ª§¨§¦¥§¨¨©©©¥§¦¥¨

z`f xn`y mixne` yieúBðäì äöBøä ,÷çöé éaø,mixg`näðäé ©¦¦§¨¨¤¥¨¥¨¤
,xaca xeqi` oi`e zepdl i`yx -òLéìàk,ryil`a epivny enk - ¤¡¦¨

lk z` el ewtiqy ,mdn dpdpe zinpeyd dy`d ziaa gx`zdy
.eikxvúBðäì äöBø BðéàLå,mixg` lynäðäé ìà`ly i`yx - §¤¥¤¥¨©¥¨¤
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קלט izni`na cenr i sc ± oey`x wxtzekxa

.ìëéää úà äôçù àáà éáà:dnly.úåàåôø øôñ æðâù:mingx eywaiy ick.åéáà úåîöò øøéâezxeawa ceak ea bdp `le edfa ryx didy itl

:sqke adf zehna obedk e`ivedl.ïåçéâ éî íúñxdpd oegib edf `le zezyl min e`vnie xey` ikln e`ai `ly ick dnle (al a) minid ixaca gely in

:`geliyl dizi oezgze opinbxzne (` `"n) oegib l` eze` mzcxede xn`py milyexil jenq `ed ohw oirn `l` `ed i"`a e`l `eddc lecbd.ïñéðá ïñéð øáò
:ipyd ycga gqtd zeyrl (ediwfg) jlnd ureie (l a) minid ixaca xn`py enk xc` e`yre dpyd z` xarl jlnp oqip myl ycgd ycwzpyn c"qwíåéá

.øãà ìù íéùìùycwzp `ly t"r`e

:micr e`a `l oiicry ycgdäìåúä
.åîöò úåëæáil dyr ezltza xne`y

z` `p xkf xn`y ediwfg oebk izekfa

:'ebe jiptl izkldzd xy`.äòåøôdlebn

:dly dxwz dlhipy.úåðäì äöåøä
:mixg` lyn.äðäé:xaca xeqi` oi`e

.òùéìàë:dpdpy ryil`a epivny enk

.úåðäì àìù äöåøäå:mixg` lynìà
.äðäé`le gex zeqb meyn `l xaca oi`e

:d`py meyn.éúîøä ìàåîùëenk

dvx `ly iznxd l`enya epivny

:zepdl.åúéá íù éëaizk dipin lirl

l` zia aaqe dpya dpy icn dide

dil jinqe l`xyi z` htye dtvnde

ipi` ike ezia my ik dznxd ezaeyze

zenewn edlek` `l` ezia myy rcei

didy mewn lky i`w dipin lirlc `xwc

zia iyinyz ilk lk `yep did my jled

:mixg` on zepdl `ly eziipg ld`e enr

.äéôé ãåäá:dicca.éðòì äìôújxc

:zeipr.åéìâø úà ïéåëé:ef lv` ef

.äøùé ìâø íäéìâøå:cg` lbxk oi`xp

.ãéñôä àì êìéàå ïàëî àøå÷äixdy

zeiyxtd lkn zg` `xewy mc`k `ed

el yi y"w ici `vi `ly t"r`e dxezay

:dxeza wqerk xky leawéðúî.äèé '
:ecv lr.êáëùá:daiky jxc.ãåîòé

:jnewae aizkc.åëøãëe` dniwa e`

:jldn e` daiyia e` daikya
'îâ

ìåãâwqerdn xzei dzpera y"w `xewd

`dc inp dltz 'it` dniz .dxeza

ep` oebk (.`i sc) zayc w"t opixn`

ikdc l"ie .dltzl oia y"wl oia oiwiqtn

zxg` mrt dxeza wqerdn xzei xn`w

a wqerd la` .y"w zrya `lydxez

:wqet dltza 'it`e ixiin `l y"w zrya
xn`py

àeä øçîì íãàì Bì øîBà úBîBìçä ìòa eléôà :ïðç 'ø øîà̈©¨¨£¦©©©£¥¨¨¨§¨¨

úBîBìç áBøa ék" :øîàpL ,íéîçøä ïî Bîöò òðîé ìà ,úî¥©¦§©©§¦¨©£¦¤¤¡©¦§£
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ïñéð BòáB÷ì éeàøå ìéàBä,oqip yceg y`x zeidl ie`x did df mei - ¦§¨§§¦¨

jkld ,[xqg did xc`e] ycegd ycwl micr yn` mi`a eid eli`
la` ,dpyd z` ea mixarn oi` aey ,ycwzp `ly dzr elit`

ediwfgéeàøå ìéàBä ,øáñ,ea mixarn oi` oqip eraewl,ïðéøîà àì ¨©¦§¨Ÿ©§¦©
.mixarn oi` oqip myl ederaw xak m` wxe

:ediwfg ly ezltz oipra weqrl zxfeg `xnbdïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
Bîöò úeëæa äìBzä ìk ,àøîæ ïa éñBé éaø íeMîxne`y - ¦©¦¥¤¦§¨¨©¤¦§©§

,izekfa il dyr ,ezltzaxy` z` `p xkf' xn`y ediwfg enk
,'jiptl izkldzdBì ïéìBzdlvdd z`äìBzä ìëå .íéøçà úeëæa ¦¦§£¥¦§¨©¤
íéøçà úeëæa,mixg` zekfa 'd eriyeiy ezltza xne`y -ïéìBz ¦§£¥¦¦

äìz äLî .Bîöò úeëæa BìezltzøîàpL ,íéøçà úeëæazltza ¦§©§Ÿ¤¨¨¦§£¥¦¤¤¡©
lbrd `hg xg`l dyn(bi al zeny),ìàøNéìe ÷çöéì íäøáàì øBëæ'§§©§¨¨§¦§¨§¦§¨¥

éãáòBì eìz ,'EdlvddøîàpL ,Bîöò úeëæalbrd oipraew mildz) £¨¤¨¦§©§¤¤¡©
(bkáéLäì åéðôì õøta ãîò Bøéçá äLî éìeì íãéîLäì øîàiå'©Ÿ¤§©§¦¨¥Ÿ¤§¦¨©©¤¤§¨¨§¨¦

äìz eäi÷æç .'úéçLäî Búîçezltzáéúëc ,Bîöò úeëæa- £¨¥©§¦¦§¦¨¨¨¦§©§¦§¦
aezky(b k 'a mikln)éðôì ézëläúä øLà úà àð øëæ'Bì eìz ,'E §¨¨¤£¤¦§©©§¦§¨¤¨

øîàpL ,íéøçà úeëæa(cl hi my)dòéLBäì úàfä øéòä ìà éúBpâå' ¦§£¥¦¤¤¡©§©¦¤¨¦©Ÿ§¦¨
.'écáò ãåc ïòîìe éðòîì§©£¦§©©¨¦©§¦

:`xnbd zxne` .`xnf oa iqei iax ixacl di`x d`ian `xnbdeðééäå§©§
ezyxc mb `id ef -a òLBäé éaø øîàc ,éåì ïa òLBäé éaøc,éåì ï §©¦§ª©¤¥¦§¨©©¦§ª©¤¥¦

áéúëc éàîweqtd yexit dn -(fi gl diryi)ì äpä','øî éì øî íBìL ©¦§¦¦¥§¨©¦¨
jk `l` ,mely epi` xn `ed m`e xn epi` mely `ed m` `ld

,eyexitàeä Ceøa LBãwä Bì øbéML äòLa eléôàediwfgl,íBìL £¦§¨¨¤¦¥©¨¨¨
,eilgn e`txny ericedl,Bì àeä øî.mixg` zekfa z`f dlzy ©

dlrae zinpeyd dy`d eyry xiwd ziilr lirl dxkfedy ab`
xteqn :diilr dze` dzid dn `xnbd zx`an ,ryil` ceakl

miklna(i c 'a),dlral zinpeyd dxn`yøé÷ úéiìò àp äNòð'©£¤¨£¦©¦
äpè÷xEqi Epil` F`aA dide dxFpnE `Qke oglWe dHn mW Fl miUpe §©¨§¨¦¨¦¨§ª§¨§¦¥§¨§¨¨§Ÿ¥¥¨
.'dOWìàeîLe áø.'xiw ziilr' oeyld xe`iaa ewlgpãçcg`-] ¨¨©§¥©
[mdnäéiìò ,øîàmziaay dpeilrd dnewd -äòeøt[dlebn-] ¨©£¦¨§¨
,äúéä,dxwz `lläeøé÷å.`iapd ceakl dxwz dilr egipde -ãçå ¨§¨§¥¨§©

äúéä äìBãb äøãñëà ,øîà,[mle`-]ì äe÷lçåíéðLxiw eyr - ¨©©§©§¨§¨¨§¨§¦§¨¦§©¦
.zeripv meyn ,envr ipta mewn `iapl zzl drvn`a

:`xnbd dywnàîìLa,xacd oaen -øîàc ïàîìxne`d ixacl - ¦§¨¨§©§¨©
ef dzidyáéúëc eðééä ,äøãñëàaezky dn edf -,'øé÷'xiw epay ©§©§¨©§¦§¦¦
.drvn`aéàî ,äéiìò øîàc ïàîì àlàzaiz xe`ia dn -.'øé÷' ¤¨§©§¨©£¦¨©¦

:`xnbd zvxznäeøéwL.dilr dze` lr dxwz egipdy - ¤¥¨
:`xnbd dywnàîìLa,xacd oaen -øîàc ïàîìxne`d ixacl - ¦§¨¨§©§¨©

ef dzidyáéúëc eðééä ,äéiìòaezky dn edf -úéiìò'.'xiwàlà £¦¨©§¦§¦£¦©¤¨
øîàc ïàîìy xne`d ixacl -äøãñëà,dzid,'úéiìò' éàîixd §©§¨©©§©§¨©£¦©

epziy df xcgy xnel dzpeek :`xnbd zvxzn .dilra did `l df
didi el.íézaaL äleòî§¤¤©¨¦

,weqtd jynda xn`p :xkfpd weqtd z` x`al dkiynn `xnbd
àîéúéàå ,ééaà øîà .'äøBðîe àñëå ïçìLå äèî íL Bì íéNðå'- §¨¦¨¦¨§ª§¨§¦¥§¨¨©©©¥§¦¥¨

z`f xn`y mixne` yieúBðäì äöBøä ,÷çöé éaø,mixg`näðäé ©¦¦§¨¨¤¥¨¥¨¤
,xaca xeqi` oi`e zepdl i`yx -òLéìàk,ryil`a epivny enk - ¤¡¦¨

lk z` el ewtiqy ,mdn dpdpe zinpeyd dy`d ziaa gx`zdy
.eikxvúBðäì äöBø BðéàLå,mixg` lynäðäé ìà`ly i`yx - §¤¥¤¥¨©¥¨¤
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המשך בעמוד ממק



קמ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc - zekxa(oey`x meil)

:`xnbd zxxanàîòè éàî`id dn ,xnelk ,xacd mrh dn - ©©£¨
.`ad mlerd oa `edy ghaen exne`dy df xenfn zlrnàîéìéà¦¥¨

àéúàc íeMîmixceqn eiweqty jka `id ezlrny xn`p m` - ¦§©§¨
ad zeize` xcq,ú"éa ó"ìàs"l` ze`a ligzn oey`xd weqtdy §©¤¥

ly egay z` xcqn `edy `vnpe ,d`ld oke z"iaa eixg`y weqtde
,zeywdl yi ok m` ,zeize`d lka d"awdàîéðz` exn`iy - ¥¨

xenfnd(hiw mildz)ïétà àéðîúa àéúàc ,'Cøã éîéîú éøLà'- ©§¥§¦¥¨¤§©§¨¦§©§¨©¦
ze`a miligznd miweqt dpeny ,minrt dpeny df xcq ea `ay
d`ld oke ,z"ia ze`a miligznd miweqt dpeny okn xg`l ,s"l`

.z"ia s"l`d meiql cràlàxenfnd zlrn mrhy xn`p `ny ¤¨
`ed 'cecl dldz'déa úéàc íeMîweqtd z` ea yiy -(fh dnw my) ¦§¦¥
Eãé úà çúBt'd"awdy ,lecb gay `edy ,'oFvx ig lkl riAUnE ¥©¤¨¤©§¦©§¨©¨

,zeywdl yi jk lr mb j` .dixa lkl oefn oiknàîéðz` exn`iy - ¥¨
`xwpy xenfnd'ìBãbä ìlä'mlFrl iM aFh iM 'dl EcFd' xenfn] ©¥©¨©¦¦§¨

'ebe 'FCqg mlFrl iM midl`d idl`l EcFd .FCqg(elw my)yi ea mby ,[ ©§¥Ÿ¥¨¡Ÿ¦¦§¨©§
,df gaydéa áéúëc(dk weqt).'øNa ìëì íçì ïúBð' ¦§¦¥¥¤¤§¨¨¨

:`xnbd dwiqnàlà`edy ghaen cecl dldz xne`dy xacd mrh ¤¨
,`ad mlerd oaézøz déa úéàc íeMîizy df xenfna yiy ± ¦§¦¥©§¥

oefn zpkd gay ea yiye ,z"ia s"l`d xcq itl xcqpy ,el` zelrn
.ig lkl

zeize` xcqk excqp 'cecl dldz' xenfnd iweqty x`azdy xg`l
:o"ep ze`a ligznd weqt ea xqg recn `xnbd zx`an ,z"ia s"l`d

øîàð àì äî éðtî ,ïðçBé éaø øîàze`a gzetd weqtï"eð ¨©©¦¨¨¦§¥¨Ÿ¤¡©
,'éøLà'a,lirl xkfend 'cecl dldz' xenfna epiidcda LiL éðtî §©§¥¦§¥¤¥¨

[o"ep ze`a-]ìàøNé éàðBN ìL ïzìtî,[mnvr l`xyil dpeekd] ©©§¨¤§¥¦§¨¥
áéúëc(a d qenr)éñBú àì äìôð','ìàøNé úìeúa ,íe÷ ódf weqte ¦§¦¨§¨Ÿ¦§©¦§¨¥

.o"epa gzet
:`xnbd d`ianàáøòîa[l`xyi ux`a-]éëä dì éöøúîeid - §©©§¨§¨§¦¨¨¦

,ex`ia jke ,dxenb dllw ea oi`y ote`a df weqt mix`an,'äìôð'¨§¨
éñBú àì'åíe÷' ,ãBò ìBtðì 'ó[inew-].'ìàøNé úìeúa §Ÿ¦¦§§©¦§¨¥

:opgei iax ixacl zxfeg `xnbdéëä eléôà ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨£¦¨¦
dvx `le day dlitpd meyn o"ep ze`d lr cec blicy it lr s` -

,dfnxlãåc øæçokn xg`l cinLãwä çeøa ïëîñegexa azke - ¨©¨¦§¨¨§©©Ÿ¤
,l`xyi ly dlitpd zkinql fnx ycewdøîàpLxg`ly weqta ¤¤¡©

o"ep ze`d ly xqgd dnewn(ci dnw my),.'íéìôBpä ìëì 'ä CîBñ'¥§¨©§¦

:`pia` xa xfrl` iax xn`y sqep xac d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
ìàëéîa øîàpM äî ìBãb ,àðéáà øa øæòìà,[l`kin j`lnd lr-] ¤§¨¨©£¦¨¨©¤¤¡©§¦¨¥

áéúk ìàëéîa eléàc ,ìàéøáâa øîàpM änî øúBéz`eapa ¥¦©¤¤¡©§©§¦¥§¦§¦¨¥§¦
ediryi(e e diryi),'íéôøOä ïî ãçà éìà óòiå'sr `edy rnyne ©¨¨¥©¤¨¦©§¨¦

,miizpia gepl jixv epi`e ,zg` dgixta ezegily dyereelàåléab §¦©¥
áéúk ìàéøábl`xyi i`hg lr dceezdy xg`l ,l`ipc ixaca ©§¦¥§¦

ycwnde milyexi oipa lr lltzde(`k h l`ipc)xAcn ip` cFre' ,§£¦§©¥
,dNtYA'åâå óòéa óòeî älçza ïBæçá éúéàø øLà ìàéøáb Léàäå ©§¦¨§¨¦©§¦¥£¤¨¦¦¤¨©§¦¨¨¦¨

cenll yi 'sriA srEn' zelitkdne ,'axr zgpn zrM il` rbpŸ¥©¥©§¥¦§©¨¤¨¦¨
.zegixt izya sr l`ixaby

:`xnbd zxxanãçà éàäc òîLî éàîeze`y rnyn okidn - ©©§¨§©¤¨
,oey`xd weqta xkfend 'mitxVd on cg`'.àeä ìàëéîdaiyn ¤¨¦©§¨¦¦¨¥

:`xnbdàéúà ,ïðçBé éaø øîàdey dxifba cnlp df xac - ¨©©¦¨¨©§¨
zeaizdnàëä áéúk ,'ãçà' 'ãçà'aezk o`k -ïî ãçà éìà óòiå' ¤¨©©§¦¨¨©¨¨¥©¤¨¦

íúä áéúëe ,'íéôøOäl`ipc xtqa ,my aezke -(bi i)j`lndy , ©§¨¦§¦¨¨
ywiae enr mglp minyay qxt ly xydy ,l`ipcl xn` l`ixab

siqede ,l`xyi z` caryl ekiyni miqxtdyãçà ìàëéî äpäå'§¦¥¦¨¥©©
íéðBLàøä íéøOä (ïî)[miaeygd-]'éðøæòì àalawzz `ly ¦©¨¦¨¦¦¨§¨§¥¦

oexg`d weqta xkfend 'cg`'dy myke .qxt zekln xy ly ezywa
.l`kin `ed oey`xd weqta xkfend 'cg`'d jk ,l`kin `ed

:df oipra mixac dtiqend `ziixa d`ian `xnbdàðzepipy - ¨¨
,`ziixaaìàëéîsradgixtìàéøáb ,úçàsríézLaizya - ¦¨¥¦©©©§¦¥¦§©¦
,zegixteäiìàsr `iapdòaøàa,zegixtúånä CàìîesräðîLa ¥¦¨§©§©©§©©¨¤¦§Ÿ¤
.zegixtäôbnä úòLáegxet zend j`lnadgixt.úçà ¦§©©©¥¨§©©

:dhnd lry rny z`ixw zaeg oipra `xnin d`ian `xnbdøîà̈©
òîL úàéø÷ íãà àøwL ét ìò óà ,éåì ïa òLBäé éaøziaxr ly ©¦§ª©¤¥¦©©¦¤¨¨¨¨§¦©§©

äåöî ,úñðkä úéáae aeyl eilr,Búhî ìò BúBø÷ì.oyiy mcew §¥©§¤¤¦§¨¦§©¦¨
àø÷ éàî ,éñBé éaø øîàxn`py ,df oipr cenll yi `xwn dfi`n - ¨©©¦¥©§¨

(d c mildz)enBãå íëákLî ìò íëááìá eøîà eàèçz ìàå eæâø'¦§§©¤¡¨¦§¦§©§¤©¦§©§¤§
.'äìñz`ixw z` exn` ,'mkaala exn`' ,jk `xwnd z` yexcl yie ¤¨

lr' ,z`f exn`z izni`e ,'jaal lr' zeaizd da exn`py rny
minnec eidz ,'dlq enece' okn xg`le ,mkzhn lr ,'mkakyn

.dpiya
,ïîçð áø øîà̈©©©§¨
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המשך ביאור למס' ברכות ליום ראשון עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc - zekxa(oey`x meil)

yygy meyn `ed ,miwicvd mr wlg el didi m`dànL,`hgi ¤¨
eàèçä íBøâé.jkl dkfi `ly ¦§©¥§

`ed df uexiz :`xnbd dtiqenéãéà øa á÷òé éaøãkuxizy itk - ¦§©¦©£Ÿ©¦¦
.zxg` `iyew ici` xa awri iaxéîø éãéà øa á÷òé éaøcdywd - §©¦©£Ÿ©¦¦¨¥

,miaezka dxizqáéúkdidyk ,melga epia` awril xn` d"awdy §¦
oal zial ekxca(eh gk ziy`xa),ézøîLe Cnò éëðà äpäå'ìëa E §¦¥¨Ÿ¦¦¨§©§¦§Ÿ

'Cìz øLà,áéúëeeiyr mr ybtpy mcew oal zian ezxfgaal my) £¤¥¥§¦
(g,'ãàî á÷òé àøéiå'el gihad d"awd ixd ,awri cgt recne ©¦¨©£Ÿ§Ÿ

awriy ,ici` xa awri iax uxize .eilr xenyiyøîà,envrlànL ¨©¤¨
e ,iz`hg dghadd xg`làèçä íBøâé.miiwzz `l dghaddy ¦§©¥§

mexbl leki `hgy ,df uexizk da x`eany `ziixa d`ian `xnbd
:miiwzz `l dghadyàéðúãkmid zxiya xn`p ,`ziixaaeh zeny) ¦§©§¨

(fh,,'úéð÷ eæ íò øBáòé ãò ,'ä Enò øBáòé ãò'`ziixad zyxece ©©£©§©©£©¨¦¨
xn`py dn ,jk oeyld zelitk z`äàéa Bæ ,"ä Enò øBáòé ãò'©©£©§¦¨

äðBLàøxn`py dne ,ryedi inia ux`l l`xyi e`ayøBáòé ãò' ¦¨©©£
äéiðL äàéa Bæ ,'úéð÷ eæ íòzelbn exfgyk ,ux`l l`xyi e`ay ©¨¦¨¦¨§¦¨

.`xfr inia laaøNé eéä íéeàø ,íéîëç eøîà ïàkîúBNòéì ìà ¦¨¨§£¨¦§¦¨¦§¨¥¥¨
[dyriiy-]ñð íäìux`l elryk,àøæò éîéaly mgxk lra elriy ¨¤¥¦¥¤§¨

,zeklnl micareyn eidi `le ,qxt iklníäì äNòpL Cøãkdf qp §¤¤¤©£¨¨¤
,ïeð ïa òLBäé éîéa,cgi zeilrd izy eywed df weqta ixdyàlà ¦¥§ª©¦¤¨

àèçä íøbL`l` ,dnx cia elr `le ,`xfr inia mdizepeer enxb - ¤¨©©¥§
,yxek] qxt ikln ini lke ,yxek znkqda wx l`xyi ux`l ekld
,jkn x`eane .mdl micareyn eid [oexg`d yeixce yexeyg`
inia zn`a didy itk ,miiwzz `l dghady mxeb `hgd minrtly

.`xfr
.` :ziaxr ly rny z`ixw onf seq zece` zerc yly epyp dpyna
yilya `edy ,dpey`xd dxeny`d seq cr ,xfril` iax zrcl
z`ixw z` `exwl yiy dxeza xn`py dny `id ezrc .dlild

'jakya' rny(f e mixac),akyl mikled mc` ipay onfa eyexit ,
cenr dlriy cr ,l`ilnb oax zrcl .a .xg`n dfe micwn df xy`k
lk `edy ,daikyd onf lkl `ed 'jakya' yexit ,ezrcl .xgyd
.epziibeqa x`azi mnrh .dlild zevg cr ,minkg zrcl .b .dlild

:dpyna epipy,íéøîBà íéîëçå`ed rny z`ixw onf.úBöç ãò ©£¨¦§¦©£
:`xnbd zl`ey .minkg ly mnrh xe`iaa dpc `xnbdíéîëç£¨¦

eäì àøéáñ ïàîkdxezd ixac yexita mixaeq md in zrck - §©§¦¨§
,'jakya' rny z`ixw `exwleäì àøéáñ øæòéìà éaøk éàm` - ¦§©¦¡¦¤¤§¦¨§

mikled mc` ipay onfa eyexit 'jakya'y ,xfril` iaxk mixaeq md
,akyleøîéì[exn`iy-],øæòéìà éaøkwx `ed rny z`ixw onfy ¥§§©¦¡¦¤¤

oyil ezrcy in lky i`ce ixdy ,dpey`xd dxeny`d seq cr
.cala df onf jeza akyl jled ,dlila
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המשך ביאור למס' ברכות ליום ראשון עמ' א
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc - zekxa(ipy meil)

,oaxwl mixeqid eywed df `xwnae ,epevxne ezrcníLà äî̈¨¨
`l` `a epi` [oaxw-]úòãì,eilra oevxl -ïéøeqé óàdad` ly §©©©¦¦

`l` mc`d lr mi`a mpi`úòãì.mda dvexyk -íìa÷ íàåeilr §©©§¦¦§¨
dad`n.BøëO äîweqtd jynda x`ean df xac(my)òøæ äàøé' ©§¨¦§¤¤©
éøàéøîàpL ,Bãéa íéi÷úî BãeîìzL àlà ãBò àìå ,'íéîé C(my) ©£¦¨¦§Ÿ¤¨¤©§¦§©¥§¨¤¤¡©

,'çìöé Bãéa 'ä õôçå'gilvz ''d utg' z`xwp `idy dxezd ,xnelk §¥¤§¨¦§¨
.ecia

:dad` ly mixeqi oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdda éâéìt§¦¥¨
df oipra ewlgp -,øîà ãç .àðéðç øa àçà éaøå éãéà øa á÷òé éaø©¦©£Ÿ©¦¦§©¦©¨©£¦¨©¨©

øîàpL ,äøBz ìeha ïäa ïéàL ìk ,äáäà ìL ïéøeqé íä elà¥¥¦¦¤©£¨¨¤¥¨¤¦¨¤¤¡©
(ai cv mildz),'epãnìú EúøBzîe dé epøqéz øLà øábä éøLà'©§¥©¤¤£¤§©§¤¨¦¨§§©§¤

oi` mewn lkn eze` xqiin dz`y it lr s`y mc`d xye`n ,xnelk
.dxezd ceniln lha `edìk ,äáäà ìL ïéøeqé íä elà ,øîà ãçå§©¨©¥¥¦¦¤©£¨¨

øîàpL ,älôz ìeha ïäa ïéàL(k eq my)àì øLà íéäìà Ceøa' ¤¥¨¤¦§¦¨¤¤¡©¨¡Ÿ¦£¤Ÿ
.'ézàî Bcñçå éúlôz øéñäjexa' ,jk eyxecl yi df `xwne ¥¦§¦¨¦§©§¥¦¦

jk lr ,mc`d lr mi`ad mixeqi epiidc ,oicd zcin `id 'midl`
lkn mixeqi ilr `iady it lr s`y ,epiidc ,'izlitz xiqd `l'y
ze`xl gkep ip` dfae ,eil` lltzdln ize` mirpen md oi` mewn

.dad` ly mixeqi mdy ,epiidc ,'ecqg' z`
eäì øîà[`pipg xa `g` iaxe ici` xa awri iaxl ,mdl-]àaà éaø ¨©§©¦©¨

éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà éëä ,àaà øa àéiç éaøc déøa§¥§©¦¦¨©©¨¨¦¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦
elàå elà ,ïðçBéyiy mixeqi oiae dxez lehia mda yiy mixeqi oia - ¨¨¥¨¥

,dlitz lehia mdaøîàpL ,ïä äáäà ìL ïéøeqé(ai b ilyn)úà ék' ¦¦¤©£¨¥¤¤¡©¦¤
øîBì ãeîìz äî àlà .'çéëBé 'ä áäàé øLàaezkd zpeek dn - £¤¤¡©¦©¤¨©©§©

exne`a,'epãnìú EúøBzîe'dad` ly mixeqiy jkn rnyn ixd ¦¨§§©§¤
,df `xwn x`al yi jk .dxez lehia mda oi`éø÷z ìàjl oi` - ©¦§¥

,dfk ote`a wx ef daiz `exwl,'epãnìú',lebqa z"lcdyk §©§¤¤
mc`a wqer aezkdy epiidc ,cigi mc`l ,'eze` cnlz' dzernyny

,lirl x`azpy enk dad` ly mixeqi jezn dxez cneldàlàyi ¤¨
,jk mb daizd z` zexwl,'eðãnìú'dzernyny ,ixiva z"lcdyk §©§¥¥

mi`ad mixeqi oiprl `xwnd yxtl yi f`e ,miaxl ,'epze` cnlz'
mixeqi' ly df oipr ezxeza epcnln `ed jexa yecwdy ,dxtkl

,df `xwn yexcl yi jke .'mixtknäæ øácxy` xabd ixy`'y - ¨¨¤
,'di epxqizeðãnìú EúøBzîyi oky ,z`f micnl ep` dxezd on - ¦¨§§©§¥

a ecnellïéòå ïMî øîçå ì÷zgzn zexigl mda `vei iprpk cary ©¨Ÿ¤¦¥§©¦
,xnege lwd `ed jke .epiy z` litd e` epir z` `niq m` ,epec` ci

ïéòå ïL äî[oir e` oy-]ïäLwx,íãà ìL åéøáàî ãçàit lr s` ©¥§©¦¤¥¤¨¥¥¨¨¤¨¨
okãáòiprpk,úeøçì ïäa àöBédzrnïé÷øînL ïéøeqéz`ìk ¤¤¥¨¤§¥¦¦¤§¨§¦¨

änëå änk úçà ìò ,íãà ìL Bôebeze` md 'mixxgyn'y ¤¨¨©©©©¨§©¨
.eizepeern

eðééäåezyxc mr `id dni`zn opgei iax ly ef dyxce -éaøc §©§§©¦
øîàð ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàc ,Lé÷ì ïa ïBòîLoeyl'úéøa' ¦§¤¨¦§¨©©¦¦§¤¨¦¤¡©§¦

çìna,zepaxwd lr ozipdøîàðåoeyl.ïéøeqia 'úéøa'yxtn `ede ©¤©§¤¡©§¦©¦¦
,mixacdøîàðoeyláéúëc ,çìna 'úéøa'(bi a `xwie)úéaLú àìå' ¤¡©§¦©¤©¦§¦§Ÿ©§¦

øîàðå ,'úéøa çìîoeyláéúëc ,ïéøeqia 'úéøa'zyxt xg`l ¤©§¦§¤¡©§¦©¦¦¦§¦
dxez dpynay dgkezd(hq gk mixac),'úéøaä éøác älà'yi jkitle ¥¤¦§¥©§¦

,dey dxifba glnd oiprn mixeqid oipr z` cenllúéøa äîmyk ± ©§¦
'zixa'yçìna øeîàäy epivnú÷zîî çìî[zpwzn-],øNaä úà ¨¨©¤©¤©§©¤¤¤©¨¨

ïéøeqia øeîàä 'úéøa' óày jkn cenll yiïé÷øîî ïéøeqé ©§¦¨¨©¦¦¦¦§¨§¦
z` [miwpn-].íãà ìL åéúBðBò ìk̈£¨¤¨¨

:mixeqi oipra `ziixa d`ian `xnbdéàçBé ïa ïBòîL éaø àéðz©§¨©¦¦§¤©
ìL ,øîBàïleëå ,ìàøNéì àeä Ceøa LBãwä ïúð úBáBè úBðzî L ¥¨Ÿ©¨¨©©¨¨§¦§¨¥§¨

el` zepzn lke -ïðúð àìmdl.ïéøeqé éãé ìò àlàeïä elà Ÿ§¨¨¤¨©§¥¦¦¥¥
,zeaehd zepznd.àaä íìBòäå ,ìàøNé õøàå ,äøBz¨§¤¤¦§¨¥§¨¨©¨

ici lr `l` epzip `l el` zepzny micnel oipn `ziixad zx`ane
:mixeqiøîàpL ,ïépî äøBz(ai cv mildz)epøqéz øLà øábä éøLà' ¨¦©¦¤¤¡©©§¥©¤¤£¤§©§¤

,'epãnìú EúøBzîe dédpwp dxezd cenily df `xwnn cenll yie ¨¦¨§§©§¤
.mixeqi ici lrìàøNé õøà,mixeqia zipwp `idy cenll yiáéúëc ¤¤¦§¨¥¦§¦

(d g mixac)éäìà 'ä Bða úà Léà øqéé øLàk ék'áéúëe ,'jøqéî E ¦©£¤§©¥¦¤§¡Ÿ¤§©§¤¨§¦
déøúaokn xg`l xn`pe -(f g my)éäìà 'ä ék'õøà ìà Eàéáî E ©§¥¦¡Ÿ¤§¦£¤¤¤

àaä íìBòä .'äáBè,mixeqia dpwp `edy cenll yiáéúëce ilyn) ¨¨¨©¨¦§¦
(bk,'øñeî úBçëBz íéiç Cøãå øBà äøBúå äåöî øð ék',xnelk ¦¥¦§¨§¨§¤¤©¦§¨

,'xqen zegkez' ici lr `id ,`ad mlerd iig epiidc ,'miig'l jxcdy
.mixeqi epiidc

:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdàpz éðzcg` dpy - ¨¥©¨
,`ziixa [zeziixa zepyl libx didy] minkgddén÷[iptl-]éaøc ©¥§©¦

ìk ,ïðçBémc`íéãñç úeìéîâáe äøBza ÷ñBòä ¨¨¨¨¥©¨¦§¦£¨¦
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קמי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc - zekxa(oey`x meil)

:`xnbd zxxanàîòè éàî`id dn ,xnelk ,xacd mrh dn - ©©£¨
.`ad mlerd oa `edy ghaen exne`dy df xenfn zlrnàîéìéà¦¥¨

àéúàc íeMîmixceqn eiweqty jka `id ezlrny xn`p m` - ¦§©§¨
ad zeize` xcq,ú"éa ó"ìàs"l` ze`a ligzn oey`xd weqtdy §©¤¥

ly egay z` xcqn `edy `vnpe ,d`ld oke z"iaa eixg`y weqtde
,zeywdl yi ok m` ,zeize`d lka d"awdàîéðz` exn`iy - ¥¨

xenfnd(hiw mildz)ïétà àéðîúa àéúàc ,'Cøã éîéîú éøLà'- ©§¥§¦¥¨¤§©§¨¦§©§¨©¦
ze`a miligznd miweqt dpeny ,minrt dpeny df xcq ea `ay
d`ld oke ,z"ia ze`a miligznd miweqt dpeny okn xg`l ,s"l`

.z"ia s"l`d meiql cràlàxenfnd zlrn mrhy xn`p `ny ¤¨
`ed 'cecl dldz'déa úéàc íeMîweqtd z` ea yiy -(fh dnw my) ¦§¦¥
Eãé úà çúBt'd"awdy ,lecb gay `edy ,'oFvx ig lkl riAUnE ¥©¤¨¤©§¦©§¨©¨

,zeywdl yi jk lr mb j` .dixa lkl oefn oiknàîéðz` exn`iy - ¥¨
`xwpy xenfnd'ìBãbä ìlä'mlFrl iM aFh iM 'dl EcFd' xenfn] ©¥©¨©¦¦§¨

'ebe 'FCqg mlFrl iM midl`d idl`l EcFd .FCqg(elw my)yi ea mby ,[ ©§¥Ÿ¥¨¡Ÿ¦¦§¨©§
,df gaydéa áéúëc(dk weqt).'øNa ìëì íçì ïúBð' ¦§¦¥¥¤¤§¨¨¨

:`xnbd dwiqnàlà`edy ghaen cecl dldz xne`dy xacd mrh ¤¨
,`ad mlerd oaézøz déa úéàc íeMîizy df xenfna yiy ± ¦§¦¥©§¥

oefn zpkd gay ea yiye ,z"ia s"l`d xcq itl xcqpy ,el` zelrn
.ig lkl

zeize` xcqk excqp 'cecl dldz' xenfnd iweqty x`azdy xg`l
:o"ep ze`a ligznd weqt ea xqg recn `xnbd zx`an ,z"ia s"l`d

øîàð àì äî éðtî ,ïðçBé éaø øîàze`a gzetd weqtï"eð ¨©©¦¨¨¦§¥¨Ÿ¤¡©
,'éøLà'a,lirl xkfend 'cecl dldz' xenfna epiidcda LiL éðtî §©§¥¦§¥¤¥¨

[o"ep ze`a-]ìàøNé éàðBN ìL ïzìtî,[mnvr l`xyil dpeekd] ©©§¨¤§¥¦§¨¥
áéúëc(a d qenr)éñBú àì äìôð','ìàøNé úìeúa ,íe÷ ódf weqte ¦§¦¨§¨Ÿ¦§©¦§¨¥

.o"epa gzet
:`xnbd d`ianàáøòîa[l`xyi ux`a-]éëä dì éöøúîeid - §©©§¨§¨§¦¨¨¦

,ex`ia jke ,dxenb dllw ea oi`y ote`a df weqt mix`an,'äìôð'¨§¨
éñBú àì'åíe÷' ,ãBò ìBtðì 'ó[inew-].'ìàøNé úìeúa §Ÿ¦¦§§©¦§¨¥

:opgei iax ixacl zxfeg `xnbdéëä eléôà ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨£¦¨¦
dvx `le day dlitpd meyn o"ep ze`d lr cec blicy it lr s` -

,dfnxlãåc øæçokn xg`l cinLãwä çeøa ïëîñegexa azke - ¨©¨¦§¨¨§©©Ÿ¤
,l`xyi ly dlitpd zkinql fnx ycewdøîàpLxg`ly weqta ¤¤¡©

o"ep ze`d ly xqgd dnewn(ci dnw my),.'íéìôBpä ìëì 'ä CîBñ'¥§¨©§¦

:`pia` xa xfrl` iax xn`y sqep xac d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
ìàëéîa øîàpM äî ìBãb ,àðéáà øa øæòìà,[l`kin j`lnd lr-] ¤§¨¨©£¦¨¨©¤¤¡©§¦¨¥

áéúk ìàëéîa eléàc ,ìàéøáâa øîàpM änî øúBéz`eapa ¥¦©¤¤¡©§©§¦¥§¦§¦¨¥§¦
ediryi(e e diryi),'íéôøOä ïî ãçà éìà óòiå'sr `edy rnyne ©¨¨¥©¤¨¦©§¨¦

,miizpia gepl jixv epi`e ,zg` dgixta ezegily dyereelàåléab §¦©¥
áéúk ìàéøábl`xyi i`hg lr dceezdy xg`l ,l`ipc ixaca ©§¦¥§¦

ycwnde milyexi oipa lr lltzde(`k h l`ipc)xAcn ip` cFre' ,§£¦§©¥
,dNtYA'åâå óòéa óòeî älçza ïBæçá éúéàø øLà ìàéøáb Léàäå ©§¦¨§¨¦©§¦¥£¤¨¦¦¤¨©§¦¨¨¦¨

cenll yi 'sriA srEn' zelitkdne ,'axr zgpn zrM il` rbpŸ¥©¥©§¥¦§©¨¤¨¦¨
.zegixt izya sr l`ixaby

:`xnbd zxxanãçà éàäc òîLî éàîeze`y rnyn okidn - ©©§¨§©¤¨
,oey`xd weqta xkfend 'mitxVd on cg`'.àeä ìàëéîdaiyn ¤¨¦©§¨¦¦¨¥

:`xnbdàéúà ,ïðçBé éaø øîàdey dxifba cnlp df xac - ¨©©¦¨¨©§¨
zeaizdnàëä áéúk ,'ãçà' 'ãçà'aezk o`k -ïî ãçà éìà óòiå' ¤¨©©§¦¨¨©¨¨¥©¤¨¦

íúä áéúëe ,'íéôøOäl`ipc xtqa ,my aezke -(bi i)j`lndy , ©§¨¦§¦¨¨
ywiae enr mglp minyay qxt ly xydy ,l`ipcl xn` l`ixab

siqede ,l`xyi z` caryl ekiyni miqxtdyãçà ìàëéî äpäå'§¦¥¦¨¥©©
íéðBLàøä íéøOä (ïî)[miaeygd-]'éðøæòì àalawzz `ly ¦©¨¦¨¦¦¨§¨§¥¦

oexg`d weqta xkfend 'cg`'dy myke .qxt zekln xy ly ezywa
.l`kin `ed oey`xd weqta xkfend 'cg`'d jk ,l`kin `ed

:df oipra mixac dtiqend `ziixa d`ian `xnbdàðzepipy - ¨¨
,`ziixaaìàëéîsradgixtìàéøáb ,úçàsríézLaizya - ¦¨¥¦©©©§¦¥¦§©¦
,zegixteäiìàsr `iapdòaøàa,zegixtúånä CàìîesräðîLa ¥¦¨§©§©©§©©¨¤¦§Ÿ¤
.zegixtäôbnä úòLáegxet zend j`lnadgixt.úçà ¦§©©©¥¨§©©

:dhnd lry rny z`ixw zaeg oipra `xnin d`ian `xnbdøîà̈©
òîL úàéø÷ íãà àøwL ét ìò óà ,éåì ïa òLBäé éaøziaxr ly ©¦§ª©¤¥¦©©¦¤¨¨¨¨§¦©§©

äåöî ,úñðkä úéáae aeyl eilr,Búhî ìò BúBø÷ì.oyiy mcew §¥©§¤¤¦§¨¦§©¦¨
àø÷ éàî ,éñBé éaø øîàxn`py ,df oipr cenll yi `xwn dfi`n - ¨©©¦¥©§¨

(d c mildz)enBãå íëákLî ìò íëááìá eøîà eàèçz ìàå eæâø'¦§§©¤¡¨¦§¦§©§¤©¦§©§¤§
.'äìñz`ixw z` exn` ,'mkaala exn`' ,jk `xwnd z` yexcl yie ¤¨

lr' ,z`f exn`z izni`e ,'jaal lr' zeaizd da exn`py rny
minnec eidz ,'dlq enece' okn xg`le ,mkzhn lr ,'mkakyn

.dpiya
,ïîçð áø øîà̈©©©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc - zekxa(iying meil)

.zixgy ly rny z`ixw
:`xnbd dywnàéL÷ àôeb àä,`id dyw dnvr cvn ef `ziixa - ¨¨©§¨

`ziixad zligzayézL òîL úàéø÷ àøB÷ íãàL íéîòt ,úøîà̈§©§¨¦¤¨¨¥§¦©§©§¥
,äìéla íéîòtcenr dlriy xg`l `id dipyd mrtdy zx`iae §¨¦©©§¨

,xgydàîìày ,gken ±àeä àéìéì øçMä ãenò äìòiL øçàìcr ©§¨§©©¤©£¤©©©©¥§¨
.dlila od minrtd izyy zxn` ixdy ,dngd upzyéðz øãäå- §¨©¨¥

y ,`ziixad jynda epipy okn xg`leúçà ,BúáBç éãé ïäa àöBé¥¨¤§¥¨©©
àeä àîîé àîìà ,äìéì ìL úçàå íBé ìLxg`ly jkn gken - ¤§©©¤©§¨©§¨§¨¨

z`ixw zaeg ici f` `vei okle ,mei xak `ed xgyd cenr dlry
,dteql zxzeq `ziixad zligzy `vnp .zixgy ly rny
rnyn dteqne ,dngd upd cr jiynn dlildy rnyn dzligzny

izqn dlildy:`xnbd zvxzn .xgyd zelra miàìzeywdl oi` - Ÿ
,ef dxizqíìBòìxgyd zelr xg` [zn`a-],àeä àéìéìitke §¨¥§¨

,dlila od ze`ixwd izyy `ziixad zligza epipyyéø÷c àäå§¨§¨¥
íBé déì,mei df onfl e`xw `ziixad seqay dne -éLðéà àkéàc ¥§¦¨¦§¥

àúòL àéääa éîéé÷cdrya mzhnn micnery miyp` yiy iptn - §©§¥§©¦©£¨
,zixgy ly rny z`ixw onf xak `ed xgyd zelr xg` okle ,ef
minwy miyp` yi ef dryae ,'jnewae' oeyla weqta xn`p dpnfy

.mdizehnn,éåì ïa òLBäé éaø øîà ,àðéðç øa àçà áø øîà̈©©©¨©£¦¨¨©©¦§ª©¤¥¦
éçBé ïa ïBòîL éaøk äëìäly rny z`ixw zaeg ici `veiy £¨¨§©¦¦§¤©

.xgyd zelr xg` zixgy
`pipg xa `g` ax ly dkldd wqt z` epyy yiy d`ian `xnbd

.zxg` `ziixa lràäà àðéðç øa àçà áøc àäì éðúîc àkéà¦¨§©§¥§¨§©©¨©£¦¨©¨
àéðúcoerny iaxk dkldy `pipg xa `g` ax ixac z` epyy yi - §©§¨

,da epipyy ef `ziixa lr ,igei oaíeMî øîBà éçBé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤©¥¦
,íBia íéîòt ézL òîL úàéø÷ àøB÷ íãàL íéîòt ,àáé÷ò éaø©¦£¦¨§¨¦¤¨¨¥§¦©§©§¥§¨¦©

mrtúçàå ,änçä õðä íãB÷ úçàztqep mrte -øçàìõðä ©©¤¨¥©©¨§©©§©©¨¥
,äìéì ìL úçàå íBé ìL úçà ,BúáBç éãé ïäa àöBéå ,änçä©©¨§¥¨¤§¥¨©©¤§©©¤©§¨
,ziaxr ly rny z`ixw zaeg ici `vei dpey`xd ez`ixway
dywn .zixgy ly rny z`ixw zaeg ici `vei dipyd d`ixwae

:`xnbdàéL÷ àôeb àä,`id dyw dnvr cvn ef `ziixa - ¨¨©§¨
`ziixad zligzayòîL úàéø÷ àøB÷ íãàL íéîòt ,úøîà̈§©§¨¦¤¨¨¥§¦©§©
,íBia íéîòt ézL,dngd upd mcew `id dpey`xd mrtdy zx`iae §¥§¨¦©

änçä õðä íãB÷ àîìà,[xgyd zelr xg`]éðz øãäå ,àeä àîîé ©§¨¤¨¥©©¨§¨¨§¨©¨¥
y ,epipy okn xg`le -úçàå íBé ìL úçà ,BúáBç éãé ïäa àöBé¥¨¤§¥¨©©¤§©©

àeä àéìéì àîìà ,äìéì ìLdlil oiicr dngd upd mcewy gken - ¤©§¨©§¨¥§¨
zligzy `vnp .ziaxr ly rny z`ixw zaeg ici f` `veie ,`ed
zelra ligzn meidy rnyn dzligzny ,dteql zxzeq `ziixad

.dngd upn wx ligzn meidy rnyn dteqne ,xgyd
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המשך ביאור למס' ברכות ליום קמישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc - zekxa(ipy meil)

,oaxwl mixeqid eywed df `xwnae ,epevxne ezrcníLà äî̈¨¨
`l` `a epi` [oaxw-]úòãì,eilra oevxl -ïéøeqé óàdad` ly §©©©¦¦

`l` mc`d lr mi`a mpi`úòãì.mda dvexyk -íìa÷ íàåeilr §©©§¦¦§¨
dad`n.BøëO äîweqtd jynda x`ean df xac(my)òøæ äàøé' ©§¨¦§¤¤©
éøàéøîàpL ,Bãéa íéi÷úî BãeîìzL àlà ãBò àìå ,'íéîé C(my) ©£¦¨¦§Ÿ¤¨¤©§¦§©¥§¨¤¤¡©

,'çìöé Bãéa 'ä õôçå'gilvz ''d utg' z`xwp `idy dxezd ,xnelk §¥¤§¨¦§¨
.ecia

:dad` ly mixeqi oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdda éâéìt§¦¥¨
df oipra ewlgp -,øîà ãç .àðéðç øa àçà éaøå éãéà øa á÷òé éaø©¦©£Ÿ©¦¦§©¦©¨©£¦¨©¨©

øîàpL ,äøBz ìeha ïäa ïéàL ìk ,äáäà ìL ïéøeqé íä elà¥¥¦¦¤©£¨¨¤¥¨¤¦¨¤¤¡©
(ai cv mildz),'epãnìú EúøBzîe dé epøqéz øLà øábä éøLà'©§¥©¤¤£¤§©§¤¨¦¨§§©§¤

oi` mewn lkn eze` xqiin dz`y it lr s`y mc`d xye`n ,xnelk
.dxezd ceniln lha `edìk ,äáäà ìL ïéøeqé íä elà ,øîà ãçå§©¨©¥¥¦¦¤©£¨¨

øîàpL ,älôz ìeha ïäa ïéàL(k eq my)àì øLà íéäìà Ceøa' ¤¥¨¤¦§¦¨¤¤¡©¨¡Ÿ¦£¤Ÿ
.'ézàî Bcñçå éúlôz øéñäjexa' ,jk eyxecl yi df `xwne ¥¦§¦¨¦§©§¥¦¦

jk lr ,mc`d lr mi`ad mixeqi epiidc ,oicd zcin `id 'midl`
lkn mixeqi ilr `iady it lr s`y ,epiidc ,'izlitz xiqd `l'y
ze`xl gkep ip` dfae ,eil` lltzdln ize` mirpen md oi` mewn

.dad` ly mixeqi mdy ,epiidc ,'ecqg' z`
eäì øîà[`pipg xa `g` iaxe ici` xa awri iaxl ,mdl-]àaà éaø ¨©§©¦©¨

éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà éëä ,àaà øa àéiç éaøc déøa§¥§©¦¦¨©©¨¨¦¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦
elàå elà ,ïðçBéyiy mixeqi oiae dxez lehia mda yiy mixeqi oia - ¨¨¥¨¥

,dlitz lehia mdaøîàpL ,ïä äáäà ìL ïéøeqé(ai b ilyn)úà ék' ¦¦¤©£¨¥¤¤¡©¦¤
øîBì ãeîìz äî àlà .'çéëBé 'ä áäàé øLàaezkd zpeek dn - £¤¤¡©¦©¤¨©©§©

exne`a,'epãnìú EúøBzîe'dad` ly mixeqiy jkn rnyn ixd ¦¨§§©§¤
,df `xwn x`al yi jk .dxez lehia mda oi`éø÷z ìàjl oi` - ©¦§¥

,dfk ote`a wx ef daiz `exwl,'epãnìú',lebqa z"lcdyk §©§¤¤
mc`a wqer aezkdy epiidc ,cigi mc`l ,'eze` cnlz' dzernyny

,lirl x`azpy enk dad` ly mixeqi jezn dxez cneldàlàyi ¤¨
,jk mb daizd z` zexwl,'eðãnìú'dzernyny ,ixiva z"lcdyk §©§¥¥

mi`ad mixeqi oiprl `xwnd yxtl yi f`e ,miaxl ,'epze` cnlz'
mixeqi' ly df oipr ezxeza epcnln `ed jexa yecwdy ,dxtkl

,df `xwn yexcl yi jke .'mixtknäæ øácxy` xabd ixy`'y - ¨¨¤
,'di epxqizeðãnìú EúøBzîyi oky ,z`f micnl ep` dxezd on - ¦¨§§©§¥

a ecnellïéòå ïMî øîçå ì÷zgzn zexigl mda `vei iprpk cary ©¨Ÿ¤¦¥§©¦
,xnege lwd `ed jke .epiy z` litd e` epir z` `niq m` ,epec` ci

ïéòå ïL äî[oir e` oy-]ïäLwx,íãà ìL åéøáàî ãçàit lr s` ©¥§©¦¤¥¤¨¥¥¨¨¤¨¨
okãáòiprpk,úeøçì ïäa àöBédzrnïé÷øînL ïéøeqéz`ìk ¤¤¥¨¤§¥¦¦¤§¨§¦¨

änëå änk úçà ìò ,íãà ìL Bôebeze` md 'mixxgyn'y ¤¨¨©©©©¨§©¨
.eizepeern

eðééäåezyxc mr `id dni`zn opgei iax ly ef dyxce -éaøc §©§§©¦
øîàð ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàc ,Lé÷ì ïa ïBòîLoeyl'úéøa' ¦§¤¨¦§¨©©¦¦§¤¨¦¤¡©§¦

çìna,zepaxwd lr ozipdøîàðåoeyl.ïéøeqia 'úéøa'yxtn `ede ©¤©§¤¡©§¦©¦¦
,mixacdøîàðoeyláéúëc ,çìna 'úéøa'(bi a `xwie)úéaLú àìå' ¤¡©§¦©¤©¦§¦§Ÿ©§¦

øîàðå ,'úéøa çìîoeyláéúëc ,ïéøeqia 'úéøa'zyxt xg`l ¤©§¦§¤¡©§¦©¦¦¦§¦
dxez dpynay dgkezd(hq gk mixac),'úéøaä éøác älà'yi jkitle ¥¤¦§¥©§¦

,dey dxifba glnd oiprn mixeqid oipr z` cenllúéøa äîmyk ± ©§¦
'zixa'yçìna øeîàäy epivnú÷zîî çìî[zpwzn-],øNaä úà ¨¨©¤©¤©§©¤¤¤©¨¨

ïéøeqia øeîàä 'úéøa' óày jkn cenll yiïé÷øîî ïéøeqé ©§¦¨¨©¦¦¦¦§¨§¦
z` [miwpn-].íãà ìL åéúBðBò ìk̈£¨¤¨¨

:mixeqi oipra `ziixa d`ian `xnbdéàçBé ïa ïBòîL éaø àéðz©§¨©¦¦§¤©
ìL ,øîBàïleëå ,ìàøNéì àeä Ceøa LBãwä ïúð úBáBè úBðzî L ¥¨Ÿ©¨¨©©¨¨§¦§¨¥§¨

el` zepzn lke -ïðúð àìmdl.ïéøeqé éãé ìò àlàeïä elà Ÿ§¨¨¤¨©§¥¦¦¥¥
,zeaehd zepznd.àaä íìBòäå ,ìàøNé õøàå ,äøBz¨§¤¤¦§¨¥§¨¨©¨

ici lr `l` epzip `l el` zepzny micnel oipn `ziixad zx`ane
:mixeqiøîàpL ,ïépî äøBz(ai cv mildz)epøqéz øLà øábä éøLà' ¨¦©¦¤¤¡©©§¥©¤¤£¤§©§¤

,'epãnìú EúøBzîe dédpwp dxezd cenily df `xwnn cenll yie ¨¦¨§§©§¤
.mixeqi ici lrìàøNé õøà,mixeqia zipwp `idy cenll yiáéúëc ¤¤¦§¨¥¦§¦

(d g mixac)éäìà 'ä Bða úà Léà øqéé øLàk ék'áéúëe ,'jøqéî E ¦©£¤§©¥¦¤§¡Ÿ¤§©§¤¨§¦
déøúaokn xg`l xn`pe -(f g my)éäìà 'ä ék'õøà ìà Eàéáî E ©§¥¦¡Ÿ¤§¦£¤¤¤

àaä íìBòä .'äáBè,mixeqia dpwp `edy cenll yiáéúëce ilyn) ¨¨¨©¨¦§¦
(bk,'øñeî úBçëBz íéiç Cøãå øBà äøBúå äåöî øð ék',xnelk ¦¥¦§¨§¨§¤¤©¦§¨

,'xqen zegkez' ici lr `id ,`ad mlerd iig epiidc ,'miig'l jxcdy
.mixeqi epiidc

:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdàpz éðzcg` dpy - ¨¥©¨
,`ziixa [zeziixa zepyl libx didy] minkgddén÷[iptl-]éaøc ©¥§©¦

ìk ,ïðçBémc`íéãñç úeìéîâáe äøBza ÷ñBòä ¨¨¨¨¥©¨¦§¦£¨¦
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קמב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc - zekxa(ipy meil)

.`hga mkipira ip` ceygéøa àLãe÷ ãéLç éî ,déì eøîààeä C ¨§¥¦£¦§¨§¦
àðéc àìa àðéc ãéáòcdyry jipira `ed jexa yecwd ceyg ike - §¨¥¦¨§Ÿ¦¨

.`hg `la oic jaeäì øîà,`ped axéìò òéîLc ïàî àkéà éà ¨©§¦¦¨©¦§¦©£©
àîéì àúlî`hg xac dfi` ilr rnyy edyin mka yi m` - ¦§¨¥¨

.il xn`iy ,epnid aeyl ip` jixvyïì òéîL éëä ,déì eøîàjk - ¨§¥¨¦§¦©¨
,jilr eprnydéñéøàì àLéáL øî áéäé àìcjqix`l ozep jpi`y - §Ÿ¨¥©§¦¨©£¦¥

.ewlgl el ribnd itk ,otbd zexenf oneäì øîà,`ped axà÷ éî ¨©§¦¨
dépéî éãéî éì ÷éáL,mdn edyn il `ed xizen ike -áéðb à÷ àä ¨¥¦¦¦¦¥¨¨¨¥

délek déìxzei daxd envrl lhep ,xnelk ,lkd z` apeb `ed ixd - ¥¥
.ewlg itk el ie`xd onà éøîàc eðééä ,déì eøîàéLðé`ed df - ¨§¥©§§¨§¦¦§¥

,xnel miyp`d milibxy mbztdíéòè àîòèå áBðb àápb øúa- ¨©©¨¨§§©£¨¨¥
ok`y it lr s`y ,xnelk .daipb mrh `ed s` mreh apbd on apebd
mb ewlg z` el oziln rpnp dz`y jka mewn lkn ,jnn apeb `ed

.`hga lykp dz`eäì øîà,`ped axdéì àðáéäéc éìò àðìéa÷- ¨©§©¥§¨£©§¨¥§¨¥
lr laiwy dry dze`ne .ewlg itk el ozil invr lr ip` lawn
ewlgpe ,oiid uingdy dnn el didy oennd cqtd lhazp ok envr

.xacd rxi` cvik mi`xen`déøîàc àkéà,mixne` yi -àlç øãä ¦¨§¨§¦¨©©¨
àøîç äåäå.oiil dyrpe unegd xfg -éøîàc àkéàå,mixne` yie - ©£¨©§¨§¦¨§¨§¦

àøîçc éîãa ïacæéàå àlç øwéiàmze`a xknpe ,unegd xwiizp - ¦©©©¨§¦§©©¦§¥§©§¨
.oii ly minc

:dlitz ipica weqrl day `xnbdàéðz,`ziixaaïéîéða àaà ©§¨©¨¦§¨¦
øòèöî éúééä íéøác éðL ìò ,øîBà[xdfp-],éîé ìk,cg`dìò ¥©§¥§¨¦¨¦¦¦§©¥¨¨©©

å ,éúhî éðôì àäzL éúlôz,ipydð àäzL éúhî ìòäðeú §¦¨¦¤§¥¦§¥¦¨¦§©¦¨¦¤§¥§¨
[zgpen-]ïéacvì ïBôöcv,íBøcgpen dhind y`x `diy ,xnelk ¥¨§¨

oia zgpen `dz `l j` ,[jtidl e`] mexc cvl dhind seqe oetv cvl
.axrnl gxfn

oinipa `a` xdfp didy ,`ziixaa epipy :eixac z` zx`an `xnbd
.'éúhî éðôì àäzL éúlôz ìò':`xnbd zxxanéàî`id dn - ©§¦¨¦¤§¥¦§¥¦¨¦©

exne`a ezpeekàîéìéà ,'éúhî éðôì'ezpeeky xn`p m` -éðôì ¦§¥¦¨¦¦¥¨¦§¥
,Lnî éúhîdenzl yi ,ezhin iptl lltzne cner didy ,xnelk ¦¨¦©¨

,ok bdep did cvikøîàäå[xn` ixde-],áø øîà äãeäé áø §¨¨©©§¨¨©©
àîéúéàådxn` ef `xniny mixne` yie -ïépî ,éåì ïa òLBäé éaø §¦¥¨©¦§ª©¤¥¦¦©¦

ìd mc`,øéwä ïéáì Bðéa õöBç øác àäé àlL ìltúncenll yi §¦§©¥¤Ÿ§¥¨¨¥¥§¥©¦
,df `xwnn z`føîàpL(a gl diryi)øéwä ìà åéðt eäi÷æç áqiå' ¤¤¡©©©¥¦§¦¨¨¨¤©¦

,'ìltúiå,ezhin iptl lltzdl cner oinipa `a` did cvik ,ok m`e ©¦§©¥
.xiwd oiae epia zvveg dhind ixde

:`xnbd zx`anìàîéz à`dzy izlitz lr' xn`z l` -éðôì Ÿ¥¨¦§¥
àîéà àlà ,'éúhî`dzy izlitz lr' ,jk xen` -,'éúhîì Ceîñ ¦¨¦¤¨¥¨¨§¦¨¦

`l s`e ,dk`ln mey zeyrl `ly eini lk xdfp didy ,xnelk
rny z`ixw `xwy cr ezhinn cnry dryn ,dxeza weqrl

.lltzde
,`ziixaa epipy :oinipa `a` ly eixac jynda `xnbd zwqer dzr

.'íBøcì ïBôö ïéa äðeúð àäzL éúhî ìòå'§©¦¨¦¤§¥§¨¥¨©¨
:ok dyerd mc`d ly exky z` zyxtnd `xnin d`ian `xnbd

ìk ,÷çöé éaø øîà àðéðç éaøa àîç éaø øîàcmc`ïúBpä- §¨©©¦¨¨§©¦£¦¨¨©©¦¦§¨¨©¥
z` gipndïéa Búhîcvì ïBôöcvdéì ïééåä ,íBøcel eidi -íéða ¦¨¥¨§¨©§¨¥¨¦

øîàpL ,íéøëæ(ci fi mildz)ðeôöe','íéðá eòaNé íðèá àlîz Eyie §¨¦¤¤¡©§§§©¥¦§¨¦§§¨¦
erayi' ,mexcl oetv oia ezhin gipnd ,'jpetve' ,jk `xwnd yexcl

.mixkf mipa el eidi ,'mipa
,øîà ÷çöé øa ïîçð áødkef mexcl oetv oia ezhin gipnd mc` ©©§¨©¦§¨¨©

óày jklàëä áéúk ,íéìôð úìtî BzLà ïéàiabl ,o`k xn`p - ©¥¦§©¤¤§¨¦§¦¨¨
,mexcl oetv oia ezhn gipndðeôöe'íúä áéúëe ,'íðèá àlîz E- §§§©¥¦§¨§¦¨¨

dwax zcil oiprl ,my xn`pe(ck dk ziy`xa),úãìì äéîé eàìîiå'©¦§§¨¤¨¨¤¤
,'dðèáa íéîBú äpäåcenll yi 'ielin' oeyl mdipya epivne xg`ne §¦¥¦§¦§¨

dlitd `le dpeixd ini e`ln dwaxy myky ,dfn df ze`xwnd
ini e`lniy jkl dkef mexcl oetv oia ezhin gipnd ok ,dizecle

.dxaer z` litz `le ezy` ly dpeixd
:dlitz ipiipra oinipa `a` `pzd ly ztqep `xnin d`ian `xnbd

àéðz,`ziixaaeñðëpL íéðL ,øîBà ïéîéða àaàzqpkd zial ©§¨©¨¦§¨¦¥§©¦¤¦§§
íäî ãçà íã÷å ,ìltúäìxnbeBøáç úà ïézîä àìå ,ìltúäì §¦§©¥§¨©¤¨¥¤§¦§©¥§Ÿ¦§¦¤£¥

,ezlitz z` `ed s` xenbiy cràöéåz` xi`yde ,zqpkd zian §¨¨
,ecal lltznd exiagïéôøBè[miaaxrn-]Bìz`,åéðôa Búlôz §¦§¦¨§¨¨

.`ed jexa yecwd iptl zlaewn dlitzd oi`y ,xnelk
,z`f cenll yi oipneøîàpL(c gi aei`)ðòîìä Btàa BLôð óøBè'E ¤¤¡©¥©§§©©§©©§

.'õøà áæòzecal exiag z` aferd mc` oiprl df `xwn yexcl yie ¥¨©¨¤
jnvrl znxby `ed dz` ,aezkd eilr `xew jke ,zqpkd ziaa
z`viy liayay ziid xeaq ike ,jipta [jzlitz-] jytp z` sexhl
aefrze myn dpikyd wlzqz ecal jxiag z` zgpde zqpkd zian

.lltznd jxiag z`L àlà ,ãBò àìådf mc`äðéëMì íøBb §Ÿ¤¨¤¥©§¦¨
øîàpL ,ìàøNiî ÷lzñzLweqtd jynda,'BîB÷nî øeö ÷zòéå' ¤¦§©¥¦¦§¨¥¤¤¡©§¤§©¦§

øîàpL ,àeä Ceøa LBãwä àlà 'øeö' ïéàå(gi al mixac)Eãìé øeö' §¥¤¨©¨¨¤¤¡©§¨§
,'éLz[xiarn-] wizrn `ed jexa yecwdy mxeb df dyrny ,epiidc ¤¦

.l`xyi lr ezpiky z` cer dxyn epi`e ,ux`d on enewn z`
íàådligz ezlitz miiqy mc` eze`Bì ïézîämiiqiy cr exiagl §¦¦§¦

,zqpkd zia z` afr `le ,ezlitz z` `ed s`,BøëO äî©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc - zekxa(iying meil)

àzLéðk éáa àðélöîe àúéa Bâa àðñéøb äåä Léøî ,ééaà øîàå§¨©©©¥¥¥£¨¨¥§¨§¥¨§©¥¨§¥§¦§¨
,zqpkd ziaa lltzdl jlede ,izia jeza cnel iziid dligza ±ïåék¥¨

øîàc àäì àðòîLcxn`y dn z` izrnyy oeik ±øa àéiç éaø §¨©§¨§¨§¨©©¦¦¨©
LBãwäì Bì ïéà Lc÷nä úéa áøçL íBiî ,àleòc déîMî énà©¦¦§¥§¨¦¤¨©¥©¦§¨¥§©¨
äåä àì ,ãáìa äëìä ìL úBnà òaøà àlà BîìBòa àeä Ceøä§¨¤¨©§©©¤£¨¨¦§©Ÿ£¨

àðñéøâc àëéä àlà àðélöîeay mewna `l` izlltzd `l - §©¥¨¤¨¥¨§¨¥§¨
oke .zqpkd ziaa lltzdl izkld `le ,izcnléqà éaøå énà éaø©¦©¦§©¦©¦

àéøáèa àzLéðk éa øñéìz eäì eåäc áb ìò óàeidy ab lr s` - ©©©©£§§¥©¥§¦§¨¦§¤§¨
,dixaha zeiqpk iza dxyr yly mdl,éãenò éðéa àlà elöî àìŸ§©¤¨¥¥©¥

éñøb eåäc àëéämdilry micenrd oia `l` milltzn eid `l - ¥¨©£¨§¦
.dxez ecnly mewna ,yxcnd zia zxwz zpryp

mya in` xa `iig iax mxn`y zetqep zexnin d`ian `xnbd
:`leräðäpä ìBãb ,àleòc déîMî énà øa àéiç éaø øîàå§¨©©¦¦¨©©¦¦§¥§¨¨©¤¡¤

íéîL àøiî øúBé ,Bòéâéîlnre rbie ,miny z`xi ea yiy in lecb - ¦¦¥¦§¥¨©¦
iept eal didie zecxh `la eilr zayein ezrc didzy ick ezqpxtl
seqale ,dk`lna wqer epi`y miny `xin xzei ,e`xea zcearl
.ez`xil meiw didi `ly eizecxh enxbie zeixal jxhviy xyt`

éab eléàcwx `edy ináéúk íéîL àøé(` aiw mildz)Léà éøLà' §¦©¥§¥¨©¦§¦©§¥¦
'ä úà àøé.exkya cer aezkd jix`d `le ,'c`n utg eizFvnA ¨¥¤§¦§¨¨¥§Ÿ
éab eléàåmby ináéúk Bòéâéî äðäð(a gkw mildz)étk òéâé'ék E §¦©¥¤¡¤¦¦§¦§¦©©¤¦

éøLà ,ìëàú,'Cì áBèå Eipya df mc` ly egaya aezkd jix`de Ÿ¥©§¤§¨
,myxecl yie ,'jl aeh'e 'jixy`' ,mixacéøLà'áBèå' ,äfä íìBòa 'E ©§¤¨¨©¤§
íéîL àøé éaâìe .àaä íìBòì 'Cìeribin dpdp epi`y'Cì áBèå' ¨¨¨©¨§©¥§¥¨©¦§¨

déa áéúk àìdpdpd xky lecby `vnp ,'jl aehe' eiabl eazk `l ± Ÿ§¦¥
gxhy zngn exkya dxizi dlrn el yiy ,`ad mlerl eribin
.e`xea zcearl iept eal didiy dfa epevx dide ,eitk ribia xrhvde
íB÷îa íãà øeãé íìBòì ,àleòc déîMî énà øa àéiç éaø øîàå§¨©©¦¦¨©©¦¦§¥§¨§¨¨¨¨¦§

ixebn.Baø,jlnd dnlyn jkl di`xeàøb ïa éòîML ïîæ ìkL ©¤¨§©¤¦§¦¤¥¨
did dnly ly eax,äòøt úa úà äîìL àNð àì ,íéi÷ixdy ©¨Ÿ¨¨§ŸŸ¤©©§Ÿ

`xb oa irny zzina wqerd weqtl jenqa(en a '` mikln)xn`pb my)

(`d`iaie drxR zA z` gTIe ,mixvn Kln drxR z` dnlW oYgzie' ,©¦§©¥§ŸŸ¤©§Ÿ¤¤¦§¨¦©¦©¤©©§Ÿ©§¦¤¨
:`xnbd dywn .'ebe 'ceC xir l`,'øeãé ìà' àéðúäå`ly xnelk ¤¦¨¦§¨©§¨©¨

:`xnbd zvxzn .eax ixebn mewna mc` xeciééëc àä ,àéL÷ àìó Ÿ©§¨¨§©¦
déìcinlzdy mewna exn`p axd mewna xebl ie`xy `ler ixac ± ¥

e ,ezgkez z` lawne eaxl setkéék àìc àädéì ó,eaxl cinlzd ¨§Ÿ©¦¥
aeh okl ,cifna `hgie ezgkezl rnyi `l eax mewna xebi m`y

.cifna `le bbeya `hgie ezgkez z` rnyi `le eaxn wgxziy
mipic `xnbd d`ian ,zqpkd ziaa dlitzd zlrn dx`azpy ixg`

:dxezd z`ixw zrya zqpkd ziaa mibdepdøa àðeä áø øîà̈©©¨©
áéúëc éàî ,énà éaø øîà ,íçðî éaø øîà ,äãeäé(gk ` diryi) §¨¨©©¦§©¥¨©©¦©¦©¦§¦

,'eìëé 'ä éáæòå':in` iax x`an .df weqt xn`p in lr ,xnelkäæ §Ÿ§¥¦§¤
äøBz øôñ çépnädxezd z`ixwl geztdàöBéå`edy ,dvegd ©©¦©¥¤¨§¥

.eixac renyl utg epi`y ,'d aferk aygpàøáb ïéa ÷éôð eäáà éaø©¦£¨¨¥¥©§¨
àøáâì`xew lrady drya zqpkd zian `vei did eda` iax - §©§¨

.dxezl milerd oia ez`ixw wiqtnà÷eñt ïéa ,àtt áø éòä¥©¨¨¥§¨
eäî à÷eñôìz` `exwl ligzd mxhe cg` weqt miiq `xewdyk ± ¦§¨©

:`xnbd daiyn .uegl z`vl xzen m`d ,`ad weqtde÷éz- ¥
.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrzñéøâå détà øcäî ,úLL áø©¥¤©§©©¥§¨¥

z` qxebe ,dxezd z`ixw zrya dxezd xtqn eipt xifgn did ±
,ezpynïãéãa ïðà ,øîà,ea miweqr ep`y cenila ,eplya ep` - ¨©£¨§¦¨

eäãéãa eäðéàå.dxezd z`ixwa ,mdlya miweqr xeaivd mde ± §¦§§¦§
`xnbd d`ian ,dxezd z`ixwl mikiiyd mipic ex`azpy xg`
`exwl mc`d lr yi ,zqpkd ziaa dxezd z`ixw zriny calny

:reayd zyxt z` envra,énà éaø øîà ,äãeäé øa àðeä áø øîà̈©©¨©§¨¨©©¦©¦
åéúBiLøt íãà íéìLé íìBòì,zaye zay lk ly reayd zyxt ± §¨©§¦¨¨¨¨¦¨

cgi,øeavä íòdyxtd z` envrl `xwiy ici lràø÷î íéðL ¦©¦§©¦¦§¨
íebøz ãçàå.qelwpe` §¤¨©§
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אגרןת קודש

 ב"ה, חמשה עשר באב, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ צנמ"ס כו'

מו"ה שלמה יוסף שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ העתק מכתבי למר שזר שי'.

וכיון שאין מזרזין אלא למזורזין, ובפרט שמר שזר עמוס וטרוד בכמה ענינים שאודותם מטרידים 

אותו בכל יום ומכמה צדדים, תקותי חזקה שכת"ר מצדו יעמוד על המשמר, ובסגנון הנ"ל - יטרידו בעניני 

כפר חב"ד הראשון וגם החדש.

בכבוד ובברכה להטבת הבריאות בקרוב ממש.

מ. שניאורסאהן



קמג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc - zekxa(iying meil)

àzLéðk éáa àðélöîe àúéa Bâa àðñéøb äåä Léøî ,ééaà øîàå§¨©©©¥¥¥£¨¨¥§¨§¥¨§©¥¨§¥§¦§¨
,zqpkd ziaa lltzdl jlede ,izia jeza cnel iziid dligza ±ïåék¥¨

øîàc àäì àðòîLcxn`y dn z` izrnyy oeik ±øa àéiç éaø §¨©§¨§¨§¨©©¦¦¨©
LBãwäì Bì ïéà Lc÷nä úéa áøçL íBiî ,àleòc déîMî énà©¦¦§¥§¨¦¤¨©¥©¦§¨¥§©¨
äåä àì ,ãáìa äëìä ìL úBnà òaøà àlà BîìBòa àeä Ceøä§¨¤¨©§©©¤£¨¨¦§©Ÿ£¨

àðñéøâc àëéä àlà àðélöîeay mewna `l` izlltzd `l - §©¥¨¤¨¥¨§¨¥§¨
oke .zqpkd ziaa lltzdl izkld `le ,izcnléqà éaøå énà éaø©¦©¦§©¦©¦

àéøáèa àzLéðk éa øñéìz eäì eåäc áb ìò óàeidy ab lr s` - ©©©©£§§¥©¥§¦§¨¦§¤§¨
,dixaha zeiqpk iza dxyr yly mdl,éãenò éðéa àlà elöî àìŸ§©¤¨¥¥©¥

éñøb eåäc àëéämdilry micenrd oia `l` milltzn eid `l - ¥¨©£¨§¦
.dxez ecnly mewna ,yxcnd zia zxwz zpryp

mya in` xa `iig iax mxn`y zetqep zexnin d`ian `xnbd
:`leräðäpä ìBãb ,àleòc déîMî énà øa àéiç éaø øîàå§¨©©¦¦¨©©¦¦§¥§¨¨©¤¡¤

íéîL àøiî øúBé ,Bòéâéîlnre rbie ,miny z`xi ea yiy in lecb - ¦¦¥¦§¥¨©¦
iept eal didie zecxh `la eilr zayein ezrc didzy ick ezqpxtl
seqale ,dk`lna wqer epi`y miny `xin xzei ,e`xea zcearl
.ez`xil meiw didi `ly eizecxh enxbie zeixal jxhviy xyt`

éab eléàcwx `edy ináéúk íéîL àøé(` aiw mildz)Léà éøLà' §¦©¥§¥¨©¦§¦©§¥¦
'ä úà àøé.exkya cer aezkd jix`d `le ,'c`n utg eizFvnA ¨¥¤§¦§¨¨¥§Ÿ
éab eléàåmby ináéúk Bòéâéî äðäð(a gkw mildz)étk òéâé'ék E §¦©¥¤¡¤¦¦§¦§¦©©¤¦

éøLà ,ìëàú,'Cì áBèå Eipya df mc` ly egaya aezkd jix`de Ÿ¥©§¤§¨
,myxecl yie ,'jl aeh'e 'jixy`' ,mixacéøLà'áBèå' ,äfä íìBòa 'E ©§¤¨¨©¤§
íéîL àøé éaâìe .àaä íìBòì 'Cìeribin dpdp epi`y'Cì áBèå' ¨¨¨©¨§©¥§¥¨©¦§¨

déa áéúk àìdpdpd xky lecby `vnp ,'jl aehe' eiabl eazk `l ± Ÿ§¦¥
gxhy zngn exkya dxizi dlrn el yiy ,`ad mlerl eribin
.e`xea zcearl iept eal didiy dfa epevx dide ,eitk ribia xrhvde
íB÷îa íãà øeãé íìBòì ,àleòc déîMî énà øa àéiç éaø øîàå§¨©©¦¦¨©©¦¦§¥§¨§¨¨¨¨¦§

ixebn.Baø,jlnd dnlyn jkl di`xeàøb ïa éòîML ïîæ ìkL ©¤¨§©¤¦§¦¤¥¨
did dnly ly eax,äòøt úa úà äîìL àNð àì ,íéi÷ixdy ©¨Ÿ¨¨§ŸŸ¤©©§Ÿ

`xb oa irny zzina wqerd weqtl jenqa(en a '` mikln)xn`pb my)

(`d`iaie drxR zA z` gTIe ,mixvn Kln drxR z` dnlW oYgzie' ,©¦§©¥§ŸŸ¤©§Ÿ¤¤¦§¨¦©¦©¤©©§Ÿ©§¦¤¨
:`xnbd dywn .'ebe 'ceC xir l`,'øeãé ìà' àéðúäå`ly xnelk ¤¦¨¦§¨©§¨©¨

:`xnbd zvxzn .eax ixebn mewna mc` xeciééëc àä ,àéL÷ àìó Ÿ©§¨¨§©¦
déìcinlzdy mewna exn`p axd mewna xebl ie`xy `ler ixac ± ¥

e ,ezgkez z` lawne eaxl setkéék àìc àädéì ó,eaxl cinlzd ¨§Ÿ©¦¥
aeh okl ,cifna `hgie ezgkezl rnyi `l eax mewna xebi m`y

.cifna `le bbeya `hgie ezgkez z` rnyi `le eaxn wgxziy
mipic `xnbd d`ian ,zqpkd ziaa dlitzd zlrn dx`azpy ixg`

:dxezd z`ixw zrya zqpkd ziaa mibdepdøa àðeä áø øîà̈©©¨©
áéúëc éàî ,énà éaø øîà ,íçðî éaø øîà ,äãeäé(gk ` diryi) §¨¨©©¦§©¥¨©©¦©¦©¦§¦

,'eìëé 'ä éáæòå':in` iax x`an .df weqt xn`p in lr ,xnelkäæ §Ÿ§¥¦§¤
äøBz øôñ çépnädxezd z`ixwl geztdàöBéå`edy ,dvegd ©©¦©¥¤¨§¥

.eixac renyl utg epi`y ,'d aferk aygpàøáb ïéa ÷éôð eäáà éaø©¦£¨¨¥¥©§¨
àøáâì`xew lrady drya zqpkd zian `vei did eda` iax - §©§¨

.dxezl milerd oia ez`ixw wiqtnà÷eñt ïéa ,àtt áø éòä¥©¨¨¥§¨
eäî à÷eñôìz` `exwl ligzd mxhe cg` weqt miiq `xewdyk ± ¦§¨©

:`xnbd daiyn .uegl z`vl xzen m`d ,`ad weqtde÷éz- ¥
.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrzñéøâå détà øcäî ,úLL áø©¥¤©§©©¥§¨¥

z` qxebe ,dxezd z`ixw zrya dxezd xtqn eipt xifgn did ±
,ezpynïãéãa ïðà ,øîà,ea miweqr ep`y cenila ,eplya ep` - ¨©£¨§¦¨

eäãéãa eäðéàå.dxezd z`ixwa ,mdlya miweqr xeaivd mde ± §¦§§¦§
`xnbd d`ian ,dxezd z`ixwl mikiiyd mipic ex`azpy xg`
`exwl mc`d lr yi ,zqpkd ziaa dxezd z`ixw zriny calny

:reayd zyxt z` envra,énà éaø øîà ,äãeäé øa àðeä áø øîà̈©©¨©§¨¨©©¦©¦
åéúBiLøt íãà íéìLé íìBòì,zaye zay lk ly reayd zyxt ± §¨©§¦¨¨¨¨¦¨

cgi,øeavä íòdyxtd z` envrl `xwiy ici lràø÷î íéðL ¦©¦§©¦¦§¨
íebøz ãçàå.qelwpe` §¤¨©§

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

המשך ביאור למס' ברכות ליום קמישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc - zekxa(iriax meil)

øeîb ÷écöaezwcv iptny ,xenb wicvl xn`p zexbzdl xzidd ± §©¦¨
e ,eptcxi ryxdy yeygl el oi`àäxn`p xeqi`de ±BðéàL ÷écöa ¨§©¦¤¥

áéúëc éàî ,àðeä áø øîàc .øeîbweqtd yexit edn -(bi ` wewag), ¨§¨©©¨©¦§¦
,'epnî ÷écö òLø òláa Léøçz ,íéãâBa èéaú änì'weqta x`ean ¨¨©¦§¦©£¦§©©¨¨©¦¦¤

,dywe ,wicvl wifdl leki ryxdyéëåy okzi,÷écö òìBa òLø §¦¨¨¥©©¦
áéúk àäåwicvd lr(bl fl mildz),'Bãéá epáæòé àì 'ä''d ,xnelk §¨§¦Ÿ©©§¤§¨

,zelilr eilr lilrdl ywand ryxd cia wicvd z` aefri `l
áéúëecer(`k ai ilyn),,'ïåà ìk ÷écvì äpàé àì'ryxd oi`y ixd §¦Ÿ§ª¤©©¦¨¨¤

.wicvl oebd epi`y xace drx mexbl lekiàlày xnel jixv÷écö ¤¨©¦
òìBa epnîleki ,xenb wicv epi` j` ryxdn xzei wicv `edy in - ¦¤¥©

`edy in la` ,ewifdl ryxdòìBa Bðéà ,øeîb ÷écöryxd oi` ± ©¦¨¥¥©
leki epi` ryxdy ,dvexiza `xnbd weligk epcnle .ewifdl leki

.xenb wicv epi`y inl wx `l` ,xenb wicvl wifdl
wicv oia dpey ote`a zwlgn `id eay sqep uexiz d`ian `xnbd

:xenb epi`y wicvl xenbéðàL Bì ú÷çNî äòL ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨¨¨§©¤¤©¥
f`e libxd onfdn dpey enr dbdpdd ryxd ly ezglvd zrya ±

.ea zexbzdl xenb wicvl elit` xeq`
íB÷î òáBwä ìk ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¨©¥©¨

,Búlôúìmrte df mewna mrt `le ,reaw mewna lltzny ,xnelk ¦§¦¨
,xg` mewnaåéáéBà,enr minglpdåézçz íéìôBðmileki mpi`e §¨§¦©§¨

.llk wfp el mexbløîàpL(i f 'a l`eny)énòì íB÷î ézîNå' ¤¤¡©§©§¦¨§©¦
äìåò éðá eôéñé àìå ,ãBò æbøé àìå åézçz ïëLå åézòèðe ,ìàøNéì§¦§¨¥§©§¦§¨©©§¨§Ÿ¦§©§ŸŸ¦§¥©§¨

,'äðBLàøa øLàk BúBpòìl`xyin cg` lky mewn miy` ,xnelk §©©£¤¨¦¨
edfe ,ezlitzl mewn my reawl epiid ,'eizgz okye' miiwle `al lkei
seq ea miiwzi ,ezlitzl reaw mewn mc`l didiyke ,ycwnd ziaa

.'ezeprl dler ipa etiqei `le' weqtd
éîø àðeä áø,miweqt oia dxizq dywd -áéúkl`enya(my)`le' ©¨¨¥§¦§Ÿ

dler ipa Etiqiáéúëe 'BúBpòìminid ixaca(h fi '`)ipa EtiqFi `le' Ÿ¦§¥©§¨§©§¦§Ÿ¦§¥
dler.'BúBlëìepcnl weqta oeyld iepiyny `ped ax uxize ©§¨§©

y'BúBpòì' älçzalr obdl zpn lr ycwnd zia dpap dligza ± ©§¦¨§©
.mzeprl miaie`d etiqei `ly l`xyióBqáìexfbpe e`hgyk §©

,iepir mdilr'BúBlëì'z` livdl dliren ycwna mzlitz - §©
.oeilkn l`xyi

ìL dLenL äìBãb ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©§¨¦¨¤
äøBz,mkg cinlz ynynd ly ezlrn dlecb ±dãenlî øúBé± ¨¥¦¦¨

z` d`ex epi`e eynyn epi` j` ,eaxn dxez cnely inn xzei
,dyrnl dkld jkn weqtl rcei eax zebdpdn cneldy .eizebdpd
rci `l ecil dyrn `aiyk ,eynyn epi`e eaxn dxez cneld eli`e

.bedpl cvikøîàpL(`i b 'a mikln),÷öé øLà èôL ïa òLéìà ät' ¤¤¡©Ÿ¡¦¨¤¨¨£¤¨©
é ìò íéî,'eäiìà éãxy` ,`xnbd zx`ane'ãîì'edil` ici lràì ©¦©§¥¥¦¨¨©Ÿ

øîàð,weqtaàlàxn`p'÷öé',eyniyy xnelk ,Edil` ici lr min ¤¡©¤¨¨©©¦©§¥¥¦¨
df oeyl,dãenlî øúBé dLenL äìBãbL ãnìîweqtd zpeek ixdy §©¥¤§¨¦¨¥¦¦¨

dxkfed `l ,edil` iptl cnl mby s`e ,ryil` zlrn z` oiivl
.edil` z` yniyy ezlrn wx `l` ,ef dlrn

:xeaiva dlitz ly dzeaiyg oipra dyrn d`ian `xnbddéì øîà̈©¥
ééelöì àzLéðk éáì øî éúà àì àîòè éàî ïîçð áøì ÷çöé éaø©¦¦§¨§©©§¨©©£¨Ÿ¨¥©§¥§¦§¨§©¥

.zqpkd ziaa lltzdl `a jpi` recn ±déì øîàiaxl ongp ax ¨©¥
,wgviàðìéëé àì.izyleg iptn `al leki ipi` ±déì øîàiax Ÿ¨¦§¨¨©¥

,zqpkd zial `al jzlekia oi`y s` ,ongp axl wgviøîì éôpëì§©§¦§©
élöéìå äøNò.jziaa jnr elltziy miyp` dxyr jl etq`i ±øîà £¨¨§¦©¥¨©

déì,wgvi iaxl ongp axàúlî éì àçéøèdgxha jexk df xac - ¥§¦¨¦¦§¨
,ongp axl wgvi iax el xn` .ok dyer ipi` okleøî déì àîéìå§¥¨¥©

ìàøeaöc àçeìL,xeaivd gilyl xen` ±àøeaö élöîc àðcéòa ¦§¨§¦¨§¦¨¨¦§©¥¦¨
øîì déòãBìå éúéì,zqpkd ziaa xeaivd milltzn da dryay - ¥¥§§¥§©

.mdnr jzlitz zry oiekl lkezy ick ,jriceie `eaidéì øîàax ¨©¥
,wgvi iaxl ongpéàä élek éàîl ilr recne ,df oipr lk edn -gexh ©¥©

.jka,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc ,déì øîà̈©¥§¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©
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המשך ביאור למס' ברכות ליום רביעי עמ' ב



קמד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc - zekxa(ycew zay meil)

,ïë Bðéà àeä Ceøa LBãwäå`ed `l`äøeö CBúa äøeö øöxvei - §©¨¨¥¥¨¨§¨
,en` irn jeza mc`d z`åmb `l` ,cala ef `lçeø da ìéhî §©¦¨©
.íéòî éðáe íéáø÷ äîLðe§¨¨§¨©¦§¥¥©¦

eðééäådn mb edfe -äpç äøîàc(a a '` l`eny)ã÷ ïéà'ïéà ék 'äk LB §©§§¨§¨©¨¥¨©¦¥
éàî .'eðéäìàk øeö ïéàå Ezìazernyn dn -,'eðéäìàk øeö ïéà' ¦§¤§¥¥Ÿ¥©¥¥Ÿ¥

,eðéäìàk øéiö ïéàxiivl leki mce xya s`y ,lirl x`azpy enk ¥©¨¥Ÿ¥
.mirne miaxw dnyp mr `le ,dxev jeza `l j` ,dxev

:`xnbd zxxanéàîaezkd zernyn dn -,'Ezìa ïéà ék'xg` ©¦¥¦§¤
.''dk yecw oi`' xn`p xakyéø÷z ìà ,àéñðî øa äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨©§©§¨©¦§¥

[`xwz-],'EúBláì ïéà' àlà ,'Ezìa ïéà ék',dilae oeawix oeyln ¦¥¦§¤¤¨¥§©§
,aezkd yxtzn jke,íãå øNa úcî àeä Ceøa LBãwä úcîk àlL¤Ÿ§¦©©¨¨¦©¨¨¨¨

BúBà ïéláî åéãé äNòî íãå øNa úcîxg` mb miniiw mix`ypy - ¦©¨¨¨¨©£¥¨¨§©¦
.dlazne znyåéNòî äláî àeä Ceøa LBãwäåeici dyrny - §©¨¨§©¤©£¨

.mlerl miiw `ede miawxpe mila
ikxa' weqtd oipra ift oa oerny iaxe iniy ax ixacl zxfeg `xnbd

:'iytpdéì øîà`l ,ift oa oerny iaxl [`awer xn e`] iniy ax £©¥
`l` ,'iaxw lke' zeaizd xe`ial izl`ya izpeekzpàðà[ip`-]éëä £¨¨¦

Cì àðéîà à÷,jl`yl izpeekzd jk -éLôð éëøa äMîç éðä ¨£¦¨¨©¥£¦¨¨§¦©§¦
,[dlrnl miiepne] jlnd cec xn`y.ãåc ïøîà éî ãâðkiax eaiyde §¤¤¦£¨¨¨¦

,ift oa oerny,äîLð ãâðëe àeä Ceøa LBãwä ãâðk àlà ïøîà àìŸ£¨¨¤¨§¤¤©¨¨§¤¤§¨¨
oey`xd oeincd ,`ed jexa yecwl dnypd dnec mixac dyngay

,`edúà äàìî äîLð óà ,íìBòä ìk àìî àeä Ceøa LBãwä äî©©¨¨¨¥¨¨¨©§¨¨§¥¨¤
.óebä ìk,ipyd oeincd,äàøð Bðéàå äàBø àeä Ceøa LBãwä äî ¨©©©¨¨¤§¥¦§¤

.úéàøð dðéàå äàBø äîLð óà,iyilyd oeincdCeøa LBãwä äî ©§¨¨¨§¥¨¦§¥©©¨¨
.óebä ìk úà äðæ äîLð óà ,Blk íìBòä ìk úà ïæ àeäoeincd ¨¤¨¨¨ª©§¨¨¨¨¤¨©

,iriaxdäøBäè äîLð óà ,øBäè àeä Ceøa LBãwä äîzpzipy - ©©¨¨¨©§¨¨§¨
,iyingd oeincd .dxedh `idyk mc`aáLBé àeä Ceøa LBãwä äî©©¨¨¥

Ba LiL éî àáé .íéøãç éøãça úáLBé äîLð óà ,íéøãç éøãça§©§¥£¨¦©§¨¨¤¤§©§¥£¨¦¨Ÿ¦¤¥
.eìlä íéøác äMîç Ba LiL éîì çaLéå ,eìlä íéøác äMîç£¦¨§¨¦©¨¦©©§¦¤¥£¦¨§¨¦©¨

dle`b zekinq oipr mteqa xkfeny dcb` ixac d`ian `xnbd
:dltzláéúëc éàî ,àðeðîä áø øîàaezkd zernyn dn -zldw) ¨©©©§¨©¦§¦

g(`òãBiL àeä Ceøa LBãwäk éî ,'øác øLt òãBé éîe íëçäk éî'¦§¤¨¨¦¥©¥¤¨¨¦§©¨¨¤¥©
.eäéòLéì eäi÷æç ïéa ,íé÷écö éðL ïéa äøLt úBNòìediwfg didy ©£§¨¨¥§¥©¦¦¥¦§¦¨¦©§¨

jci`ne ,dy` `yp `ly jka dxeyk bdp m` ediryia ureedl jixv
,df xac lr egikedl jixv ediryi didéúéì ,øîà eäi÷æç`eai - ¦§¦¨¨©¥¥

éàab eäéòLé,ilv` -ïçkLà éëäcep`vn jky -eäiìàa`iapd §©§¨©©§¨¦©§§¨§¥¦¨
ìæàcjldy -éaâì[l`-]áàçà,jlndøîàpL)(a gi '` mikln)Cìiå' §¨©§©¥©§¨¤¤¡©©¥¤

éúéì ,øîà eäéòLé ,('áàçà ìà úBàøäì eäiìà`eai -eäi÷æç ¥¦¨§¥¨¤©§¨§©§¨¨©¥¥¦§¦¨
éàab,il` -áàçà ïa íøBäéa ïçkLà éëäcmxedia ep`vn jky - ©©§¨¦©§§¨¦¨¤©§¨

,jlndìæàcjldy -éaâì[l`-]òLéìàjezne ,el jxved xy`k §¨©§©¥¡¦¨
`yp `ly lr ediwfg z` ediryi giked `l ,df lv` df ekld `ly

.dy`àeä Ceøa LBãwä äNò äî,mdipia xytlíéøeqé àéáä ¤¨¨©¨¨¥¦¦¦
ilege,äìBçä úà øwáe Cì eäéòLéì Bì øîàå ,eäi÷æç ìòmeyn ©¦§¦¨§¨©¦©§¨¥©¥¤©¤

.mileg xewia zevnøîàpL(` gl diryi)eäi÷æç äìç íää íéîia' ¤¤¡©©¨¦¨¥¨¨¦§¦¨
'ä øîà äk åéìà øîàiå àéápä õBîà ïá eäéòLé åéìà àáiå úeîì̈©¨Ÿ¥¨§©§¨¤¨©¨¦©Ÿ¤¥¨Ÿ¨©

.'åâå 'äéçú àìå äzà úî ék Eúéáì åö (úBàáö)§¨©§¥¤¦¥©¨§Ÿ¦§¤

:`xnbd zxxanéàîoeyld zelitk ly dzernyn dnäzà úî ék' ©¦¥©¨
.'äéçú àìå:`xnbd zx`anäfä íìBòa äzà úî,jiilegnàìå §Ÿ¦§¤¥©¨¨¨©¤§Ÿ

àaä íìBòì äéçú.digzl enewiyk - ¦§¤¨¨©¨
déì øîà,ediryil ediwfgéàä élek éàîizyprpy df xac edn - ¨©¥©¥©

.xeng dk yperadéì øîà,ediryiàìc íeMî[`ly-]ú÷ñò ¨©¥¦§Ÿ¨§©
äiáøe äiøôa.dy` z`yp `ly -déì øîà,ediryil ediwfgíeMî ¦§¦¨§¦¨£©¥¦

elòî àìc ïéða éàpéî é÷ôðc Lãwä çeøa éì éàæçcmeyn - ©£©¦§©©Ÿ¤§¨§¦¦©§¦§Ÿ§©
ipnn e`viy ycewd gexa izi`xy.mipebd mpi`y mipadéì øîà£©¥

,ediryiàðîçøc éLák éãäa`ed jexa yecwd ixzq mr -Cì änì ©£¥©§¥§©£¨¨¨¨¨
.oiirlãaòîì Cì éòaéà úã÷tîc éàîjl yi ziehvpy dn - ©§¦©§©¦¨¥¨§¤§©

,zeyrléøa àLãe÷ dén÷ àçéðc äîeãéáòì àeä Cgepy dne - ¨§¦¨©¥§¨§¦©£¥
.dyri ,`ed jexa yecwd iptl

déì øîà,ediryil ediwfgàzLä,dzr -Czøa éì áäz` il oz - ¨©¥©§¨©¦§©¨
,dy`l jzaCãéãå éãéc àúeëæ àîøâc øLôàizekf mexbz ile` - ¤§¨§¨§¨§¨¦¦§¦¨

,jzekfeelòîc ïéða éàpî é÷ôðå.mipebd mipa ipnn e`vie -øîà §¨§¦¦©§¦¦§©£©
déì,ediryiéìò äøæâð øákäøéæb Ezpizp jl lirez `le ,zenzy ¥§¨¦§§¨¨¤§¥¨
.izadéì øîà,ediryil ediwfgàöå Eúàeáð älk ,õBîà ïaoi` - ¨©¥¤¨©¥§¨§§¥

,jz`eap lr siqedl jlàaà éáà úéaî éðìae÷î Ck,jlnd cec - ¨§¨§¦¦¥£¦©¨
yeléôàm`L Bøàeö ìò úçpeî äcç áøçíãà ìepi`y el d`xpe £¦¤¤©¨©©©©¨¤¨¨

mewn lkn ,dpnn lvpidl lekiíéîçøä ïî Bîöò òðîé ìà- ©¦§©©§¦¨©£¦
.lltzdln

zywa dlireny ediwfg zrck exaq mi`xen` mby d`ian `xnbd
:dxifb dxfbpy xg`l mingxéîð øîúàziaa xn`p mb jk - ¦§©©¦

,yxcndeäééåøz éøîàc [øæòìà] (øæòéìà) éaøå ïðçBé éaø- ©¦¨¨§©¦¤§¨¨§¨§¦©§©§
,exn` mdipyìà ,íãà ìL Bøàeö ìò úçpeî äcç áøç eléôà£¦¤¤©¨©©©©¨¤¨¨©

øîàpL ,íéîçøä ïî Bîöò òðîé(eh bi aei`)'ìçéà Bì éðìè÷é ïä'- ¦§©©§¦¨©£¦¤¤¡©¥¦§§¥¦£©¥
el lgiin ip` oiicr ,ipbxdl `a jexa yecwdy il d`xp m` mb

.dzind on iplivdl izltz z` rnyiy
dézøa déì áäé óBqì].eza z` ediryi el ozp xac ly eteqa - ©§©¥§©¥

dépéî ÷ôðepnn eclep -eäðéáëø àãç àîBé .ä÷Láøå äMðî §©¦¥§©¤§©§¨¥¨£¨©§¦§
àLøãî éáì eäðééeèîàì détúkàlr ediwfg maikxd cg` mei - ©©§¥§©§¦§§¥¦§§¨

.yxcnd zial m`iadl eitzkeäéépéî ãç øîà,mdn cg` xn` - ¨©©¦©§
éðàcìb déa éåhîì àaàc àLéø éæçie`xe agx ic `a` ly ey`x - £¦¥¨§©¨§¦§¥¥¦§¨¥

dfy xnelk ,'ip`clb' mi`xwpd miphw mibc eilr zelvl `ed
wqrzdl enk df ixde zlrez jka oi` ,yxcnd zial epze` jileny

jxr iphw mixaca.øîà ãçå,xn` cg`e -àaàc àLéø éæç §©¨©£¦¥¨§©¨
äøæ äãáòì déìò éáeø÷àìeilr aixwdl epia` ly ey`x ie`x - §©§¥£¥©£Ÿ̈¨¨

.miryx eidiy ycewd gexa d`xy dn miiwzpe .dxf dcearl
àòøàa eäðéèáçmixac zrinyn eici elyxzpy] ux`l mkilyd - ©§¦§§©§¨

,`xnbd zxtqn .[el`äéç äMðî,zeigl x`yp -úéî ä÷Láøå- §©¤¨¨§©§¨¥¦
.dlitpdn zndéLôpà éø÷weqtd z` envr lr ediwfg `xw - ¨¦©©§¥

(f al diryi)'íéòø åéìk élëå'dcna xac lk cceny mc` `ed ilik - §¦©¥¨¨¦
ely milkd mb ,mixg` lya dxv epir ik ,dilr siqen epi` mlerle
,dy` `yp `ly ,ilikk bdpzdy envr lr z`f yxce ,minebte mirx
lirezy ezeewz z` da dlze ,eiykr `ypy ezy` `idy eilk mbe

.[mipbedn mpi`y mipa dpnn e`vi ,dia` zekf el
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המשך ביאור למס' ברכות ליום שבת מודש עמ' א



קמה
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc - zekxa(iyiy meil)

.dltzl dle`b jenql
:`xnbd zxne` .dltzl dle`b zkinq oipra oecl dkiynn `xnbd

àLéc÷ àìä÷ íeMî íé÷éìà ïa éñBé éaø ãéòä[dyecwd dldw-] ¥¦©¦¥¤¤§¨¦¦§¨¨©¦¨
.Blek íBiä ìk ÷Bfð Bðéà ,älôúì äleàb CîBqä ìk ,íéìLeøéác§¦¨©¦¨©¥§¨¦§¦¨¥¦¨©

éðéà ,àøéæ éaø øîà,`ed jk ike -é÷fzéàå éëîñ àðà àäåixde - ¨©©¦¥¨¥¦§¨£¨§©¦§¦©©¦
.izwfede dltzl dle`b izknq ip`déì eøîàipa el exn` - ¨§¥

,`xif iaxl daiyidz÷fzéà éàîa,zwfed dna -àqà úééèîàc §©¦©©§§§©§¦©©¨
àkìî éáì`ixbp`a edegwly] jlnd zial miqcd zlaedy - §¥©§¨

,[myl miqcd jiledlétà éæçîì àøâà áäéîì Cì éòaî éîð íúä̈¨©¦¦¨¥¨§¥©©§¨§¦§¥©¥
àkìîjlnd ipt z` ze`xl ick xky mlyl jl did my mb - ©§¨

ipt zii`xn zipdp `l` ,wfp jl rxi` `ly cala ef `l xnelk]
,[jk lr minc znliyy `la jlndìczLé íìBòì ,ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨§¨¦§©¥

,ìàøNé éëìî úàø÷ì õeøì íãà,mcakl devny iptnàìå ¨¨¨¦§©©§¥¦§¨¥§Ÿ
éãáBò éëìî úàø÷ì eléôà àlà ,ãáìa ìàøNé éëìî úàø÷ì¦§©©§¥¦§¨¥¦§©¤¨£¦¦§©©§¥§¥

íéáëBk,mrhde ,uexl lczyiäkæé íàLze`xl ,`ad mlerl ¨¦¤¦¦§¤
,l`xyi ly ozlecbaïéa ïéçáéf` elgpiy axd ceakd,ìàøNé éëìî ©§¦¥©§¥¦§¨¥

ìly ceakíéáëBk éãáBò éëìî.eiykr ©©§¥§¥¨¦
d:dltzl dle`b zkinq oipra oecl dkiynn `xnbéaø déì øîà̈©¥©¦

íúäì zìééò ék ,àleòì àòlà,l`xyi ux`l dlrzyk -ìéàL ¦¨¨§¨¦©§©§§¨¨§¥
àîìLaenelya l`y -äøeáçä ìk ãîòîa ,éçà àðBøa áøcly ¦§¨¨§©§¨¨¦§©£©¨©£¨

,`pexa axàãç àðîéæ ,úBöna çîNå ,àeä ìBãb íãàczg` mrt - §¨¨¨§¨¥©©¦§¦§¨£¨
Cîñ`pexa axdélek dénetî àëBç ÷éñt àìå ,älôúì äleàb ¨©§¨¦§¦¨§Ÿ¨¥¨¦¥¥
àîBédle`b jenql dkfy lr meid eze` lk eitn ewegy wqt `le - ¨

.dltzl
:dltzl dle`b zkinq ly oicd xwir lr dywn `xnbdéöî éëéä¥¦¨¥

éîñC,dltzl dle`b jenql leki cvik -àäå[ixde-]éaø øîà ¨¥§¨¨©©¦
älçza ,ïðçBéxn`y ixg` ,dxyr dpeny zltz ligzny mcew - ¨¨©§¦¨

,'l`xyi l`b 'd dz` jexa'àeä[lltznd-]øîBàweqtd z` ¥
(fi `p mildz)çzôz éúôN 'ä','LzNdY ciBi itEóBqáìemiiqnyk - §¨©¦§¨¦©¦§¦¨¤§©

,dxyr dpenyøîBà àeäweqtd z`(eh hi mildz)éøîà ïBöøì eéäé' ¥¦§§¨¦§¥
'åâå éô'd' weqta wiqtny xg`ne ,'il`Fbe ixEv 'd Liptl iAl oFibde ¦§¤§¦¦§¨¤¦§£¦

,`xnbd zvxzn .dltzl dle`b jneq epi`y `vnp 'gztz izty
àäz ,øæòìà éaø øîàopgei iax xn`y dn [zyxtzn didz-] ¨©©¦¤§¨¨§¥

,'gztz izty 'd' xnel jixvy,úéáøò ìL älôúamiyyeg oi`y ¦§¦¨¤©§¦
dne ,meia dzid mixvn zle`by oeikn ,dltzl dle`b zkinql da

.zixgy zltza `ed ,dltzl dle`b jenql jixvy o`k epxn`y
:`xnbd dywneäæ ,àaä íìBòä ïa eäæéà ,ïðçBé éaø øîà àäå§¨¨©©¦¨¨¥¤¤¨¨©¨¤

,úéáøò ìL älôúì úéáøò ìL äleàb CîBqäzltza mby ixd ©¥§¨¤©§¦¦§¦¨¤©§¦
,`xnbd zvxzn .dltzl dle`b jenql jixv ziaxréaø øîà àlà¤¨¨©©¦

àäz ,øæòìà,'gztz izty 'd' xnel jixvy opgei iax xn`y dn ¤§¨¨§¥
,äçðnä úlôúa.llk dle`b zxkfd da oi`y ¦§¦©©¦§¨

:sqep uexiz d`ian `xnbdàîéz eléôà ,øîà éLà áø[xn`z-] ©©¦¨©£¦¥¨
eälekàoi` mewn lkn ,zeltzd lk lr exn`p opgei iax ixacy - ©§

,dltzl dle`b oia wqtd meyn jkaåy ,mrhdïðaø äeòá÷c ïåéë- §¥¨§©§¨©¨¨

dxne`l ['gztz izty 'd' zxin` z`] minkg dze` erawy
àéîc àzëéøà älôúk ,älôzad ixd -dltzke ,dltzd llka `i ©§¦¨¦§¦¨£¦§¨©§¨
.wqtd zaygp dpi`e ,`id dkex`

:uexizd z` zwfgn `xnbdéëä àîéz àì éàcxn`z `l m`y - §¦Ÿ¥¨¨¦
zltza ok m` ,`zkix` dltzk zaygp dltza derawy iptny ,jk

éîñ éöî éëéä ,úéáøòC,dltzl dle`b jenql leki ji` -éòa àäå ©§¦¥¦¨¥¨¥§¨¨¥
øîéîìzkxa xnel `ed jixv ixde -,'eðáékLä'`edy `vnpe §¥©©§¦¥

.dxyr dpenyl 'l`xyi l`b' oia wiqtnàlà,xnel dz` gxken ¤¨
yïðaø eðéwúc ïåékxnel epiwzd minkge li`ed -,'eðáékLä' ¥¨§©¦©¨¨©§¦¥

àéîc àzëéøà äleàâkixde 'l`xyi l`b' zkxa llka `id ixd - ¦§¨£¦§¨©§¨
,dkex` zg` dkxak odizyéîð éëä'd' oiprl xnel yi ok enk - ¨¦©¦

y ,'gztz iztyïðaø äeòá÷c ïåékdxne`lälôúk ,älôza ¥¨§©§¨©¨¨©§¦¨¦§¦¨
àéîc àzëéøà.wqtd zaygp dpi`e dkex` dltzk `id ixd - £¦§¨©§¨

zligzay ,lirl e`aedy opgei iax ixac z` x`al zxfeg `xnbd
.'it ixn` oevxl eidi' xne` seqae ,'gztz izty 'd' xne` dltzd

:`xnbd zl`eyéàä éãkîdf weqt ixd -,'éô éøîà ïBöøì eéäé' ¦§¦©¦§§¨¦§¥¦
óBqáì òîLîdn xnelk ,dltzd seqa zxn`pd dpigzk ernyn - ©§¨§©

,'d iptl ievixle qeitl didi izlltzdy,àøwéòî òîLîernyne ©§¨¥¦¨¨
,dltzd zligza zxn`pd dpigzk mbøîéîì àðéòácdn - §¨¥¨§¥©
ok m`e ,oevxl didi lltzdl ipevxayàîòè éàîmrhd dn - ©©£¨

yì ïðaø eäeðwzexne`eøîéì ,úBëøa äøNò äðBîL øçà- ¦§©¨¨§©©§¤¤§¥§¨¥§
exn`iyàøwéòî:`xnbd daiyn .dxyr dpeny zltz iptl -øîà ¥¦¨¨¨©

ãåc Bøîà àìå ìéàBä ,éæt ïa ïBòîL éaøc déøa äãeäé éaø©¦§¨§¥§©¦¦§¤¨¦¦§Ÿ£¨¨¦
,mildzaúBiLøt äøNò äðBîL øçàì àlà,mixenfn -Cëéôì ¤¨§©©§¤¤§¥¨¨¦§¦¨

ïðaø eðéwzexne`l ,dltza mb minkg epwiz -äøNò äðBîL øçàì ©¦©¨¨§©©§¤¤§¥
.úBëøa§¨

:ift oa oerny iax ly epa dcedi iax ly evexiz lr dywn `xnbd
ikeéðä,mildz xtqa 'ebe 'oevxl eidi' weqtd cry zeiyxt mze` - ¨¥

äøNò äðBîLixd ,md zeiyxtäøNò òLzzeiyxtïééåä,[md-] §¤¤§¥§©¤§¥©§¨
,`xnbd zvxzn .h"i xenfn ly eneiqa xn`p df weqt `ldyéøLà'©§¥

'íéBâ eLâø änì'å 'Léàä(a-` mildz)äLøt àãçzg` dyxt -,àéä ¨¦§¨¨¨§¦£¨¨¨¨¦
.g"i xenfna xn`p 'oevxl eidi' weqtd `vnpe ,zeiyxt izy `le

md 'mieb eybx dnl'e 'yi`d ixy`'y xg` mewnn dgiken `xnbd
:cg` xenfnäàî ,éæt ïa ïBòîL éaøc déøa äãeäé éaø øîàc§¨©©¦§¨§¥§©¦¦§¤¨¦¥¨

úBiLøt ùìLå[mixenfn-]äàøL ãò ,déeììä øîà àìå ,ãåc øîà §¨Ÿ¨¨¦¨©¨¦§Ÿ¨©©§¨©¤¨¨
,íéòLø ìL ïzìtîa,xzeia eipira daeyg dzidyøîàpLmildz) §©©§¨¤§¨¦¤¤¡©

(dl cwúà éLôð éëøa íðéà ãBò íéòLøe õøàä ïî íéàhç enzé'¦©©¨¦¦¨¨¤§¨¦¥¨¨§¦©§¦¤
.'déeììä 'äike ,dyweùìLå äàî éðäexn`py mixenfn mze` - ©§¨¨¥¥¨§¨Ÿ

ixd ,ylye d`n `l` mpi` df weqt crïééåä òaøàå äàî,[md-] ¥¨§©§©©§¨
,c"w xenfn ly eneiqa xn`p df weqt `ldydpéî òîL àlà- ¤¨§©¦¨

mixenfny ,o`kn gkenàãç ,'íéBâ eLâø änì'å 'Léàä éøLà'©§¥¨¦§¨¨¨§¦£¨
àéä äLøt.cg` xenfn md - ¨¨¨¦

md 'mieb eybx dnl'e 'yi`d ixy`'y dgked cer d`ian `xnbd
:cg` xenfn,ïðçBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàc§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨
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קמו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc - zekxa(iriax meil)

EëøcLipirA og `vn` ornl Lrc`e','ebeøîàdynåéðôìiptl - §¨¤§¥¨£§©©¤§¨¥§¥¤¨©§¨¨
,d"awdòøå ÷écö Léå Bì áBèå ÷écö Lé äî éðtî ,íìBò ìL BðBaø¦¤¨¦§¥¨¥©¦§§¥©¦§©
Lé ,BìBì øîà .Bì òøå òLø Léå Bì áBèå òLø,d"awd,äLî ¥¨¨§§¥¨¨§©¨©Ÿ¤

,`id jzl`yl daeyzdBì áBèå ÷écö`ed÷écö .÷écö ïa ÷écö ©¦§©¦¤©¦©¦
Bì òøå`ed,òLø ïa ÷écö.eia` i`hg zngn `ed laeqeáBèå òLø §©©¦¤¨¨¨¨§

Bì`edBì òøå òLø .÷écö ïa òLø`ed.òLø ïa òLø ¨¨¤©¦¨¨§©¨¨¤¨¨
øî øîàdzid d"awd zaeyzy yxity iqei iax ixac lirl e`aed ± ¨©©

y.òLø ïa ÷écö Bì òøå ÷écö ,÷écö ïa ÷écö Bì áBèå ÷écödywn ©¦§©¦¤©¦©¦§©©¦¤¨¨
:`xnbdéðéà,jk yxtl ozip m`d ±áéúk àäå(f cl my)ïBò ã÷t' ¦¦§¨§¦Ÿ¥£

,'íéða ìò úBáàzepeer lr mipad z` yiprn d"awdy jkn epcnle ¨©¨¦
,mdizea`åxg` weqta eli`áéúk(fh ck mixac)ìò eúîeé àì íéðáe' §§¦¨¦Ÿ§©

éããäà éàø÷ ïðéîøå ,'úBáàz` df mixzeq miweqtdy epiywde ± ¨§¨¦©§¨¥©£¨¥
.dfàéL÷ àì ,ïðépLîe`l` ,`iyew o`k oi`y epayiie -àä± §©¦©Ÿ©§¨¨

xn`p ,zea`d i`hga miyprp mipady ea xn`py weqtdïéæçBàLk§¤£¦
,íäéãéa íäéúBáà äNòîeàä,'mipa lr zea` eznei `l' weqtde ± ©£¥£¥¤¦¥¤¨

xn`pïéàLkmipad.íäéãéa íäéúBáà äNòî ïéæçBàoeikne §¤¥£¦©£¥£¥¤¦¥¤
lr yprp epi` eizea` dyrna fge` epi`y wicv oay epcnly

nel ozip `l ok m` ,mdi`hgel rxe wicvy dynl d"awd aiydy x
.eizea` i`hg lr yprp `ed oi` ixdy ,ryx oa wicv `ed

:`xnbd zvxzndéì øîà÷ éëä àlàd"awd el xn` jk `l` - ¤¨¨¦¨¨©¥
,epiax dynlBì áBèå ÷écö`ed,øeîb ÷écöeli`eBì òøå ÷écö ©¦§©¦¨©¦§©

`ed,øeîb BðéàL ÷écömlera el rx ,zepeer herin el yiy itle ©¦¤¥¨
.`ad mlerl ezekfle exdhl ick ,dfdBì áBèå òLø`edòLø ¨¨§¨¨

,øeîb BðéàLherin lr exky lawiy ick dfd mlera el aehy ¤¥¨
,`ad mlera ecxhle eizeiekfBì òøå òLø`ed.øeîb òLø ¨¨§©¨¨¨

øéàî éaøc àâéìôelk z` dynl ozp d"awdy xn`y iqei iax - §¦¨§©¦¥¦
,xi`n iax lr wleg eizeywaíézL ,øéàî éaø øîàcizy-] §¨©©¦¥¦§©¦

[zeywaBì eðúð,dynl,Bì eðúð àì úçàåd"awd ericed `ly ¨§§©©Ÿ¨§
mgxn `edy minrty el aiyd `l` ,htynd zcna ezbdpd z`

epi`y in z` s` opege,jkl ie`xøîàpL(hi bl zeny)øLà úà éúpçå' ¤¤¡©§©Ÿ¦¤£¤
'ïBçàeze` oegl uetg`y in lk z` oeg` -,ïeâä BðéàL ét ìò óà ¨©©¦¤¥¨

,ïeâä BðéàL ét ìò óà 'íçøà øLà úà ézîçøå'exnkpy `l` §¦©§¦¤£¤£©¥©©¦¤¥¨
.oic it lr mingxl ie`x epi`y it lr s`e ,dry itl eilr ingx

:epiax dyn ly ezywa oipra xn`py sqep weqt zx`an `xnbd
'éðt úà úBàøì ìëeú àì ,øîàiå'(k bl my),éaøc déîMî àðz ©Ÿ¤Ÿ©¦§¤¨¨¨¨¦§¥§©¦

éúéöøLk ,äLîì àeä Ceøa LBãwä Bì øîà Ck ,äçø÷ ïa òLBäé§ª©¤¨§¨¨¨©©¨¨§Ÿ¤§¤¨¦¦
,dpqa ipt z` jze`xdlúéöø àì,hiadläöBø äzàL åéLëò Ÿ¨¦¨©§¨¤©¨¤

'LcaM z` `p ip`xd' ywane iceak z` ze`xl(gi bl my)ip` ,éðéà ©§¥¦¨¤§Ÿ¤¥¦

äöBø.jze`xdlïúðBé éaø øîà ,éðîçð øa ìàeîL éaøc àâéìôe ¤§¦¨§©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨
ipngp xa l`eny iax xn`y dn lr dgxw oa ryedi iax wlege -

.ozpei iax ly enyn,ïúðBé éaø øîà ,éðîçð øa ìàeîL éaø øîàc§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨
ìL øëNaL,dpqa d"awd el dlbpyk epiax dyn dyry zelert ¦§©¨Ÿ

ì äëæìLL.d"awd el aihidy zeaeh'åéðt äLî øzñiå' øëNa± ¨¨§¨Ÿ¦§©©©§¥Ÿ¤¨¨
,eipt xizqdy xkyaíéðt øzñì÷ì äëæ.eipt xe` oxwy dkf - ¨¨¦§©§¥¨¦

'àøé ék' øëNa,'dn ez`xi xkya ±ì äëæ`xIe'ipA lke oxd` ¦§©¦¨¥¨¨§©©§©£Ÿ§¨§¥
,eipR xFr oxw dPde dWn z` l`xUi'åéìà úLbî eàøéiå(l cl my), ¦§¨¥¤Ÿ¤§¦¥¨©¨¨©¦§¦¤¤¥¨

.ezlrn lcebn epnn mi`xi eidy xnelkäëæ ,'èéaäî' øëNa¦§©¥©¦¨¨
'èéaé 'ä úðeîúe'ì(g ai xacna)ixacly `vnp .miixeg` d`xn dfy §§©©¦

oa ryedi iax ixack `le ,ezbdpd lr xky dyn laiw ozpei iax
.jk lr yprpy dgxw

:'hiadn' xkya dyn d`x dn `xnbd zx`aneétk úà éúøéñäå'©£¦Ÿ¦¤©¦
'éøçà úà úéàøå(bk bl zeny),éaø øîà àðæéa øa àðç áø øîà §¨¦¨¤£Ÿ̈¨©©¨¨©¦§¨¨©©¦
,àãéqç ïBòîLdf weqtäLîì àeä Ceøa LBãwä äàøäL ãnìî ¦§©¦¨§©¥¤¤§¨©¨¨§Ÿ¤
ïéléôz ìL øL÷.xeg`n `vnpd ,y`x ly ¤¤¤§¦¦

étî àöiL øeaãå øeac ìk ,éñBé éaø íeMî ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨¦©¦¥¨¦§¦¤¨¨¦¦
,äáBèì ä"awä,aeh xac lr dghad ea dxn`py xnelkìò eléôà ©¨¨§¨£¦©

éàðzmiiwzp `le ,mieqn i`pza dxn`p dghadd m` elit` ± §©
,i`pzdBa øæç àì:`xnbd zxxan .aehd xeaicdn d"awdïì àðî Ÿ¨©§¨¨

ok epcnl :`xnbd daiyn .df xac epcnl okidn -,eðéaø äLnî¦Ÿ¤©¥
øîàpL(ci h mixac),'åâå íãéîLàå épnî óøä'mnW z` dgn`e ¤¤¡©¤¤¦¤¦§©§¦¥§¤§¤¤§¨

,minXd zgYníeöò éBâì EúBà äNòàåeidiy xnelk ± 'EPOn axe ¦©©©¨¨¦§¤¡¤§§¨¨¨¦¤
ipa ly mxtqn did `edy ,sl` ze`n yyn xzei miaexn ei`v`v

e ,f` l`xyidìháe àúlîc dìò éîçø äLî àòác áb ìò óà± ©©©¦§¨Ÿ¤©£¥£©§¦§¨©§©
,l`xyi ipa z` d"awd cinyi `ly mingx ywia epiax dyny s`e

,ezlitza yperd z` lhiaedéòøæa dî÷Bà éëä elôàit lr s` - £¦¨¦§©§©§¥
,dyn ly erxfa dniiwzpe ,d"awd zghad dlhazd `l okøîàpL¤¤¡©

(fi ,eh bk '` minid ixac),,øæòéìà éðá eéäiå .øæòéìàå íBLøb ,äLî éða'§¥Ÿ¤¥§¤¡¦¤¤©¦§§¥¡¦¤¤
,'åâå 'äìòîì eáø äéáçø éðáe 'åâå Làøä äéáçøweqtdn epcnl §©§¨¨Ÿ§¥§©§¨¨§¨§¨
,'dlrnl eax' epiax dyn ly eckp diagx ipay,óñBé áø éðúå§¨¥©¥

mpipn dlre eipa eaxzdy ,`ed 'dlrnl eax' yexityäìòîì§©§¨
àBaø íéMMî,sl` ze`n yyn xzei -àéúàdf oipr cenll yi ± ¦¦¦¦©§¨
zeaizd ici lràëä áéúk ,'äiáø äiáø'i`v`v iabl o`k aezk - §¦¨§¦¨§¦¨¨

dyníúä áéúëe ,'äìòîì eáø'my aezke -(f ` zeny)ìàøNé éðáe' ¨§©§¨§¦¨¨§¥¦§¨¥
,'eaøiå eöøLiå eøt`eaix miyy did l`xyi ipa oipneoeyly `vnp , ¨©¦§§©¦§

eid 'dlrnl eax' mda xn`py dyn i`v`ve ,`eaix miyy `ed diax
.df xeriyn dlrnl
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המשך ביאור למס' ברכות ליום רביעי עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה, י"ח מנ"א תש"כ

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מו"ה אברהם חנוך שי'

שלום וברכה!

... בטח ישתדל שתהינה כתבות ע"ד ס' הבעש"ט במכ"ע, בשבועונים וכו'.

- מובנת הפליאה, שהרי מ פ ו ר ש בכ"מ  יצחק מהנהגת עשו.  להערתו למה לא חשו לצערו של 

שאדרבא חשבו לצדיק מפני כי ותכהינה עיניו לראות.



קמז
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc - zekxa(ycew zay meil)

xacd `iaiy e` ,de`bk xacd d`xiy yeygl jixv epi`e ,zepdl
,ezepdl dvexd exiagl epia dai` iciléúîøä ìàeîLk`iapd-] ¦§¥¨¨¨¦

,mixg` lyn dpdp `le ,ok bdpy ,[dnxa did enewny l`eny
øîàpLmhteyl l`xyi ixra aaeqn didy xg` l`enya'` l`eny) ¤¤¡©

(fi-fh f,'Búéa íL ék äúîøä BúáeLúe'did myy ,dnx xirl ay - §¨¨¨¨¨¦¨¥
.ezia,ïðçBé éaø øîàå,dnxa did eziay aezkd eprinyd dn myl §¨©©¦¨¨

'ezia my ik' zeaizd `l` ,my did eziay `ed reci xac ixde
aaeqn l`eny didy ,eiptly weqta zexkfpd mixrd lr zeaqen

xn`py enk ,l`xyi z` hetyl mda(eh f my)dpWA dpW iCn Klde'§¨©¦¥¨¨§¨¨
meyn ,'ezia my ik' xn` mdilr ,'dRvOde lBlBde l` ziA aaqe§¨©¥¥§©¦§¨§©¦§¨

Bnò Búéa ,íL CìäL íB÷î ìkLmilkd z` enr `yep did - ¤¨¨¤¨©¨¥¦
.mixg`n zepdil `ly ick ,ea xecl ld`e ,eyeniyl mikxvpd

zinpeyd oipra xn`p :zinpeyd oipra mitqep miweqt zyxec `xnbd
x`zd ryil`y xg`lminrt dnk mziaa g(h c 'a mikln),øîàzå'©Ÿ¤

éaø øîà .'àeä LBã÷ íéäìà Léà ék ézòãé àð äpä dLéà ìà¤¦¨¦¥¨¨©§¦¦¦¡Ÿ¦¨¨©©¦
ïàkî ,àðéðç éaøa éñBédl rcep eiykry dlral dxn`y jkn - ¥§©¦£¦¨¦¨

,cenll yi ,z`f rci `l dlray rnyne ,yecw yi` `edyäMàäL¤¨¦¨
.Léàä ïî øúBé ïéçøBàa úøkî©¤¤¨§¦¥¦¨¦

'ebe iM iYrci `p dPd' zinpeyd dxn`y xkfpd weqta xn`pLBã÷ ¦¥¨¨©§¦¦¨
.'àeä:`xnbd zxxanàðîokidn -äòãé.yecw `edy ea dxikde §¨¨§¨

jka ewlgp :`xnbd zxne`ãç .ìàeîLe áø[mdn cg`-],øîà ©§¥©¨©
BðçìeL ìò øáBò áeáæ äúàø àlLyecw epgleyy dz`xy - ¤Ÿ¨£¨§¥©§¨

epipyy enk ,`nh uxy ea d`xp did `ly ,gafnd mewnkd"t zea`)

(d"n.ycwnd ziaay miigahnd ziaa d`xp aeaf did `lyãçå§©
,åéìò éø÷ äúàø àìå ,Búhî ìò äòévä ïzLt ìL ïéãñ ,øîà̈©¨¦¤¦§¨¦¦¨©¦¨§Ÿ¨£¨¤¦¨¨
ef d`neh el d`a `l okle ,eizeaygnl biiq dyery dpiad dfne

.mirx mixedxdn d`ad
midl` Wi`' xkfpd weqta xn`p :weqtd z` yexcl dtiqen `xnbd¦¡Ÿ¦

,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà ,'àeä LBã÷zaiz xeziin wiicl yi ¨¨©©¦¥§©¦£¦¨
,'`ed'àeä,ryil` -BúøLîe ,LBã÷,ifgib.LBã÷ Bðéàenke ¨§¨§¥¨
øîàpLdl clepy dpay ryil`l xnel zinpeyd dy`d d`ayk ¤¤¡©

zn ezghada(fk c 'a mikln)wfgYe xdd l` midl`d Wi` l` `aYe' ,©¨Ÿ¤¦¨¡Ÿ¦¤¨¨©©£¥
eilbxA,'dôãäì éæçéb Lbiåe,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàzaiz §©§¨©¦©¥£¦§¨§¨¨©©¦¥§©¦£¦¨

xnel aezkd zpeeke ,'diti ced' ly oewixhep `id 'dtcdl'dæçàL¤£¨¨
déôé ãBäa.dicca - §¨§¨

`p dPd' ,xkfpd weqta xn`p :weqtd jynd z` zyxec `xnbd¦¥¨
'ebe midl` Wi` iM iYrciéaøa éñBé éaø øîà ,'ãéîz eðéìò øáBò ¨©§¦¦¦¡Ÿ¦¥¨¥¨¦¨©©¦¥§©¦

,á÷òé ïa øæòéìà éaø íeMî àðéðç,yexcl yi 'cinz' zaiznìk £¦¨¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨
åéìò äìòî åéñëpî eäðäîe Búéa CBúa íëç ãéîìz çøàîä©§¨¥©©§¦¨¨§¥©£¥¦§¨¨©£¤¨¨

.ïéãéîz áéø÷î eléàk áeúkä©¨§¦©§¦§¦¦
iax mya `pipg iaxa iqei iax xn`y zetqep zeyxc d`ian `xnbd

:awri oa xfril`ïa øæòéìà éaø íeMî àðéðç éaøa éñBé éaø øîàå§¨©©¦¥§©¦£¦¨¦©¦¡¦¤¤¤
dBáb íB÷îa íãà ãBîòé ìà ,á÷òé[ea `vnpy mewnd zeaiaqn] ©£Ÿ©©£¨¨§¨¨©

àlà ,ìltúéåcenriøîàpL ,ìltúéå Ceîð íB÷îa(` lw mildz) §¦§©¥¤¨§¨¨§¦§©¥¤¤¡©
éúàø÷ íéwîònî'éëä éîð àéðz .''ä Eenk `ziixaa epipy oke - ¦©£©¦§¨¦©§¨©¦¨¦

,awri oa xfril` iax xn`yàìå àqk éab ìò àì íãà ãBîòé àìŸ©£¨¨Ÿ©©¥¦¥§Ÿ
óøôøL éab ìò[milbxd z` eilr migipny ohw `qk-]íB÷îa àìå ©©¥§©§©§Ÿ§¨

àlà ,ìltúéå dBábcenriúeäáb ïéàL éôì ,ìltúéå Ceîð íB÷îa ¨©§¦§©¥¤¨§¨¨§¦§©¥§¦¤¥©§
éúàø÷ íéwîònî' øîàpL ,íB÷nä éðôìáéúëe ,''ä Eaezk oke - ¦§¥©¨¤¤¡©¦©£©¦§¨¦§¦

(` aw mildz),'óBèòé ék éðòì älôz'`id zlaewnd dltzdy rnyn §¦¨¤¨¦¦©£
jxc `id deab mewna dcinre ,zeltye depr jxca d`a `idyk

.de`b
ìltúnä ,á÷òé ïa øæòéìà éaø íeMî àðéðç éaøa éñBé éaø øîàå§¨©©¦¥§©¦£¦¨¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©¦§©¥

,dxyr dpeny zltzéøöåéìâø úà ïéeëiL Codizy z` xagiy - ¨¦¤§©¥¤©§¨
lbxk ze`xp odilbxy mik`lnl zencidl ick ,ef cbpk ef opeekie

,zg`øîàpLl`wfgi d`xy mik`lnd zenca(f ` l`wfgi)íäéìâøå' ¤¤¡©§©§¥¤
'äøLé ìâøzg` lbxk ze`xp -. ¤¤§¨¨

íeMî àðéðç éaøa éñBé éaø øîàå (ïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîà)¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨§¨©©¦¥§©¦£¦¨¦
áéúëc éàî ,á÷òé ïa øæòéìà éaøaezkd zernyn dn -hi `xwie) ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©¦§¦

(ek,'ícä ìò eìëàú àì'ixdy ,mc zlik` xeq`l `ay xnel oi`y ŸŸ§©©¨
,aezkd zpeek `l` ,'mc elk`z `l' xn`p `líãB÷ eìëàú àìŸŸ§¤

íëîc ìò eìltúzL.[ytpd `ed mcdy] mkiig lr - ¤¦§©§©¦§¤
éaøa éñBé éaø øîà ïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîà (éøîàã àkéà)¦¨§¨§¦¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨¨©©¦¥§©¦
Ck øçàå äúBLå ìëBàä ìk ,á÷òé ïa øæòéìà éaø íeMî àðéðç£¦¨¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨¨¥§¤§©©¨

øîBà áeúkä åéìò ,ìltúî(h ci '` mikln)éøçà zëìLä éúBàå' ¦§©¥¨¨©¨¥§¦¦§©§¨©£¥
éeâéeâ éø÷z ìà ,'E,E,seb oeylnéàâ àlàE,de`b oeylnøîà ©¤©¦§¥©¤¤¨¥¤¨©

äæ äàbúpL øçàì ,àeä êeøa LBãwä,ezlik`aúeëìî åéìò ìa÷ ©¨¨§©©¤¦§¨¨¤¦¥¨¨©§
,íéîL.miinybd eikxv iptn miny ikxv dgce jilydy ¨©¦

:dpyna epipyìL ãò ,øîBà òLBäé éaøúBòL Lz`ixw onf `ed ©¦§ª©¥©¨Ÿ¨
.rnyäëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà.òLBäé éaøk ¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦§ª

:dpyna epipyCìéàå ïàkî àøBwä,zery yly xg`l -.ãéñôä àì ©¥¦¨§¥¨Ÿ¦§¦
,øBà øöBé øîàé àlL ãáìáe ,àá÷eò øî øîà àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨©©§¨¦§©¤ŸŸ©¥
,xwead zligza epiidc ,xe`d zxivi zxkipyk wx zxn`p ef dkxay

.meid rax xary xg`l `le
:`cqg ax lr dywn `xnbdéáéúéîepipy ,daiyid ipa eywd - ¥¦¥

,`ziixaaàøBwärny z`ixwCìéàå ïàkî,zery yly xg`l - ©¥¦¨§¥¨
ãéñôä àìxky dilr lawn `l` ,ixnbl exky z`àeäL íãàk Ÿ¦§¦§¨¨¤

ìáà ,äøBza àøB÷,zekxad oiprlúçàå äéðôì íézL àeä Cøáî ¥©¨£¨§¨¥§©¦§¨¤¨§©©
,äéøçàì:`xnbd dwiqn .'xe` xvei' jxal lekiy o`kn gken ixd §©£¤¨

àzáeéz àcñç áøc àzáeézegcpe `cqg axl `id `kxit ok` - §§¨§©¦§¨§§¨
.eixac

éøîàc àkéà,zxg` oeyla ef dreny exn`y yi -àcñç áø øîà ¦¨§¨§¦¨©©¦§¨
éàî ,àá÷eò øî øîàzpeek dn -dpyndàlL ,'ãéñôä àì' ¨©©§¨©Ÿ¦§¦¤Ÿ

úBëøa ãéñôä`xnbd d`ian .rny z`ixw zekxa z` jxal lekie ¦§¦§¨
:eixacl reiqéëä éîð àéðz,`ziixaa ok epipy -ïàkî àøBwä ©§¨©¦¨¦©¥¦¨

,ãéñôä àì Cìéàåxkyp `l`Cøáî ìáà ,äøBza àøBwL íãàk §¥¨Ÿ¦§¦§¨¨¤¥©¨£¨§¨¥
.äéøçàì úçàå äéðôì íézL àeä§©¦§¨¤¨§©©§©£¤¨

xkyl dpnfa rny z`ixw xky oia weligd z` zx`an `xnbd
:dpnf xg`l dz`ixwòîL úàéø÷ àøBwä ìBãb ,éðî éaø øîà̈©©¦¨¦¨©¥§¦©§©

dúðBòa,dpnfa -,äøBza ÷ñBòäî øúBé,eixac z` ipn iax gikene §¨¨¥¥¨¥©¨
éðz÷cî,dpyna epipyy jkn -Cìéàå ïàkî àøBwäxg`l - ¦§¨¨¥©¥¦¨§¥¨

,zery yly exary,ãéñôä àì,rny z`ixw lr xky lawne Ÿ¦§¦
ììkî ,äøBza àøBwä íãàk,dfn rnyn -àøB÷c[`xewdy-] §¨¨©¥©¨¦§¨§¥

éãò dúðBòaó.dxeza `xewn xzei aeyge §¨¨¨¦

äðùî

:rny z`ixw zrya `xewd zcinr ote`a dpc epzpynéànL úéa¥©©
áøòa ,íéøîBà,ziaxr ly rny z`ixwa -ähé íãà ìkecv lr §¦¨¤¤¨¨¨©¤

àø÷éå.cnern dze` `xwi `le ,rny z`ixwø÷aáez`ixwa - §¦§¨©Ÿ¤
,zixgy ly rnyãBîòé.dcinra `xwi -øîàpLz`ixw zyxta ©£¤¤¡©

rny(f e mixac)Kxca LYklaE LziaA LYayA mA YxAce'EaëLáe §¦©§¨¨§¦§§§¥¤§¤§§©¤¤§¨§§
,'Eîe÷áejxca xweaae daiky jxca `exwl yi dlilay rnyn §¤

.dniwàøB÷ íãà ìk ,íéøîBà ìlä úéáe'rny' z`Bkøãkitk - ¥¦¥§¦¨¨¨¥§©§
.dkilda oiae daiyia oia ,dniwa oiae daikya oia ,el oncfny

øîàpL(my),'Cøcá Ezëìáe'jxca s` `exwl i`yxy rnyn ¤¤¡©§¤§§©¤¤
dxezd dxn`y dny gkene ,cner `le dhen `l epi`y ,ekelid
mix`ane .`xewd zcinr ote` lr epcnll `a `l 'jnewae jakyae'

,lld zia,'Eîe÷áe EaëLáe' øîàð änì ïk íàyiy cnll ¦¥¨¨¤¡©§¨§§§¤
,meia miinrt d`xewléðaL äòLáe íéáëBL íãà éðaL äòLa§¨¨¤§¥¨¨§¦§¨¨¤§¥

,íéãîBò íãà.xweaae axra epiidc ¨¨§¦
:lld zia zrck bedpl yiy gikend dyrn d`ian dpyndéaø øîà̈©©¦

àa éúééä éðà ,ïBôøè[izkld-]e ,Cøcarny z`ixw onf ribdyk ©§£¦¨¦¦¨©¤¤
,ziaxr lyúBø÷ì éúhäz`ixw iz`xwe ,xengd lrn izcxi - ¦¥¦¦§

daiky jxc rnyéîöòa ézðkñå ,éànL úéá éøáãkicil iz`a - §¦§¥¥©©§¦©§¦§©§¦
,dpkqíéèñlä éðtîlld ziak bdep did eli`y ,mikxcd iccey - ¦§¥©¦§¦

.mdn qepl leki did xengd lr aekx `edyk `xeweBì eøîà̈§
,minkgEîöòa áeçì úééä éãkziid eli`e ,bxdil ziid ie`x - §©¨¦¨¨§©§§

iptn ,jzzina aiigzn ziid bxdp.ìlä úéá éøác ìò zøáòL¤¨©§¨©¦§¥¥¦¥
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המשך ביאור למס' ברכות ליום שבת מודש עמ' ב "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc - zekxa(iriax meil)

EëøcLipirA og `vn` ornl Lrc`e','ebeøîàdynåéðôìiptl - §¨¤§¥¨£§©©¤§¨¥§¥¤¨©§¨¨
,d"awdòøå ÷écö Léå Bì áBèå ÷écö Lé äî éðtî ,íìBò ìL BðBaø¦¤¨¦§¥¨¥©¦§§¥©¦§©
Lé ,BìBì øîà .Bì òøå òLø Léå Bì áBèå òLø,d"awd,äLî ¥¨¨§§¥¨¨§©¨©Ÿ¤

,`id jzl`yl daeyzdBì áBèå ÷écö`ed÷écö .÷écö ïa ÷écö ©¦§©¦¤©¦©¦
Bì òøå`ed,òLø ïa ÷écö.eia` i`hg zngn `ed laeqeáBèå òLø §©©¦¤¨¨¨¨§

Bì`edBì òøå òLø .÷écö ïa òLø`ed.òLø ïa òLø ¨¨¤©¦¨¨§©¨¨¤¨¨
øî øîàdzid d"awd zaeyzy yxity iqei iax ixac lirl e`aed ± ¨©©

y.òLø ïa ÷écö Bì òøå ÷écö ,÷écö ïa ÷écö Bì áBèå ÷écödywn ©¦§©¦¤©¦©¦§©©¦¤¨¨
:`xnbdéðéà,jk yxtl ozip m`d ±áéúk àäå(f cl my)ïBò ã÷t' ¦¦§¨§¦Ÿ¥£

,'íéða ìò úBáàzepeer lr mipad z` yiprn d"awdy jkn epcnle ¨©¨¦
,mdizea`åxg` weqta eli`áéúk(fh ck mixac)ìò eúîeé àì íéðáe' §§¦¨¦Ÿ§©

éããäà éàø÷ ïðéîøå ,'úBáàz` df mixzeq miweqtdy epiywde ± ¨§¨¦©§¨¥©£¨¥
.dfàéL÷ àì ,ïðépLîe`l` ,`iyew o`k oi`y epayiie -àä± §©¦©Ÿ©§¨¨

xn`p ,zea`d i`hga miyprp mipady ea xn`py weqtdïéæçBàLk§¤£¦
,íäéãéa íäéúBáà äNòîeàä,'mipa lr zea` eznei `l' weqtde ± ©£¥£¥¤¦¥¤¨

xn`pïéàLkmipad.íäéãéa íäéúBáà äNòî ïéæçBàoeikne §¤¥£¦©£¥£¥¤¦¥¤
lr yprp epi` eizea` dyrna fge` epi`y wicv oay epcnly

nel ozip `l ok m` ,mdi`hgel rxe wicvy dynl d"awd aiydy x
.eizea` i`hg lr yprp `ed oi` ixdy ,ryx oa wicv `ed

:`xnbd zvxzndéì øîà÷ éëä àlàd"awd el xn` jk `l` - ¤¨¨¦¨¨©¥
,epiax dynlBì áBèå ÷écö`ed,øeîb ÷écöeli`eBì òøå ÷écö ©¦§©¦¨©¦§©

`ed,øeîb BðéàL ÷écömlera el rx ,zepeer herin el yiy itle ©¦¤¥¨
.`ad mlerl ezekfle exdhl ick ,dfdBì áBèå òLø`edòLø ¨¨§¨¨

,øeîb BðéàLherin lr exky lawiy ick dfd mlera el aehy ¤¥¨
,`ad mlera ecxhle eizeiekfBì òøå òLø`ed.øeîb òLø ¨¨§©¨¨¨

øéàî éaøc àâéìôelk z` dynl ozp d"awdy xn`y iqei iax - §¦¨§©¦¥¦
,xi`n iax lr wleg eizeywaíézL ,øéàî éaø øîàcizy-] §¨©©¦¥¦§©¦

[zeywaBì eðúð,dynl,Bì eðúð àì úçàåd"awd ericed `ly ¨§§©©Ÿ¨§
mgxn `edy minrty el aiyd `l` ,htynd zcna ezbdpd z`

epi`y in z` s` opege,jkl ie`xøîàpL(hi bl zeny)øLà úà éúpçå' ¤¤¡©§©Ÿ¦¤£¤
'ïBçàeze` oegl uetg`y in lk z` oeg` -,ïeâä BðéàL ét ìò óà ¨©©¦¤¥¨

,ïeâä BðéàL ét ìò óà 'íçøà øLà úà ézîçøå'exnkpy `l` §¦©§¦¤£¤£©¥©©¦¤¥¨
.oic it lr mingxl ie`x epi`y it lr s`e ,dry itl eilr ingx

:epiax dyn ly ezywa oipra xn`py sqep weqt zx`an `xnbd
'éðt úà úBàøì ìëeú àì ,øîàiå'(k bl my),éaøc déîMî àðz ©Ÿ¤Ÿ©¦§¤¨¨¨¨¦§¥§©¦

éúéöøLk ,äLîì àeä Ceøa LBãwä Bì øîà Ck ,äçø÷ ïa òLBäé§ª©¤¨§¨¨¨©©¨¨§Ÿ¤§¤¨¦¦
,dpqa ipt z` jze`xdlúéöø àì,hiadläöBø äzàL åéLëò Ÿ¨¦¨©§¨¤©¨¤

'LcaM z` `p ip`xd' ywane iceak z` ze`xl(gi bl my)ip` ,éðéà ©§¥¦¨¤§Ÿ¤¥¦

äöBø.jze`xdlïúðBé éaø øîà ,éðîçð øa ìàeîL éaøc àâéìôe ¤§¦¨§©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨
ipngp xa l`eny iax xn`y dn lr dgxw oa ryedi iax wlege -

.ozpei iax ly enyn,ïúðBé éaø øîà ,éðîçð øa ìàeîL éaø øîàc§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨
ìL øëNaL,dpqa d"awd el dlbpyk epiax dyn dyry zelert ¦§©¨Ÿ

ì äëæìLL.d"awd el aihidy zeaeh'åéðt äLî øzñiå' øëNa± ¨¨§¨Ÿ¦§©©©§¥Ÿ¤¨¨
,eipt xizqdy xkyaíéðt øzñì÷ì äëæ.eipt xe` oxwy dkf - ¨¨¦§©§¥¨¦

'àøé ék' øëNa,'dn ez`xi xkya ±ì äëæ`xIe'ipA lke oxd` ¦§©¦¨¥¨¨§©©§©£Ÿ§¨§¥
,eipR xFr oxw dPde dWn z` l`xUi'åéìà úLbî eàøéiå(l cl my), ¦§¨¥¤Ÿ¤§¦¥¨©¨¨©¦§¦¤¤¥¨

.ezlrn lcebn epnn mi`xi eidy xnelkäëæ ,'èéaäî' øëNa¦§©¥©¦¨¨
'èéaé 'ä úðeîúe'ì(g ai xacna)ixacly `vnp .miixeg` d`xn dfy §§©©¦

oa ryedi iax ixack `le ,ezbdpd lr xky dyn laiw ozpei iax
.jk lr yprpy dgxw

:'hiadn' xkya dyn d`x dn `xnbd zx`aneétk úà éúøéñäå'©£¦Ÿ¦¤©¦
'éøçà úà úéàøå(bk bl zeny),éaø øîà àðæéa øa àðç áø øîà §¨¦¨¤£Ÿ̈¨©©¨¨©¦§¨¨©©¦
,àãéqç ïBòîLdf weqtäLîì àeä Ceøa LBãwä äàøäL ãnìî ¦§©¦¨§©¥¤¤§¨©¨¨§Ÿ¤
ïéléôz ìL øL÷.xeg`n `vnpd ,y`x ly ¤¤¤§¦¦

étî àöiL øeaãå øeac ìk ,éñBé éaø íeMî ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨¦©¦¥¨¦§¦¤¨¨¦¦
,äáBèì ä"awä,aeh xac lr dghad ea dxn`py xnelkìò eléôà ©¨¨§¨£¦©

éàðzmiiwzp `le ,mieqn i`pza dxn`p dghadd m` elit` ± §©
,i`pzdBa øæç àì:`xnbd zxxan .aehd xeaicdn d"awdïì àðî Ÿ¨©§¨¨

ok epcnl :`xnbd daiyn .df xac epcnl okidn -,eðéaø äLnî¦Ÿ¤©¥
øîàpL(ci h mixac),'åâå íãéîLàå épnî óøä'mnW z` dgn`e ¤¤¡©¤¤¦¤¦§©§¦¥§¤§¤¤§¨

,minXd zgYníeöò éBâì EúBà äNòàåeidiy xnelk ± 'EPOn axe ¦©©©¨¨¦§¤¡¤§§¨¨¨¦¤
ipa ly mxtqn did `edy ,sl` ze`n yyn xzei miaexn ei`v`v

e ,f` l`xyidìháe àúlîc dìò éîçø äLî àòác áb ìò óà± ©©©¦§¨Ÿ¤©£¥£©§¦§¨©§©
,l`xyi ipa z` d"awd cinyi `ly mingx ywia epiax dyny s`e

,ezlitza yperd z` lhiaedéòøæa dî÷Bà éëä elôàit lr s` - £¦¨¦§©§©§¥
,dyn ly erxfa dniiwzpe ,d"awd zghad dlhazd `l okøîàpL¤¤¡©

(fi ,eh bk '` minid ixac),,øæòéìà éðá eéäiå .øæòéìàå íBLøb ,äLî éða'§¥Ÿ¤¥§¤¡¦¤¤©¦§§¥¡¦¤¤
,'åâå 'äìòîì eáø äéáçø éðáe 'åâå Làøä äéáçøweqtdn epcnl §©§¨¨Ÿ§¥§©§¨¨§¨§¨
,'dlrnl eax' epiax dyn ly eckp diagx ipay,óñBé áø éðúå§¨¥©¥

mpipn dlre eipa eaxzdy ,`ed 'dlrnl eax' yexityäìòîì§©§¨
àBaø íéMMî,sl` ze`n yyn xzei -àéúàdf oipr cenll yi ± ¦¦¦¦©§¨
zeaizd ici lràëä áéúk ,'äiáø äiáø'i`v`v iabl o`k aezk - §¦¨§¦¨§¦¨¨

dyníúä áéúëe ,'äìòîì eáø'my aezke -(f ` zeny)ìàøNé éðáe' ¨§©§¨§¦¨¨§¥¦§¨¥
,'eaøiå eöøLiå eøt`eaix miyy did l`xyi ipa oipneoeyly `vnp , ¨©¦§§©¦§

eid 'dlrnl eax' mda xn`py dyn i`v`ve ,`eaix miyy `ed diax
.df xeriyn dlrnl
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c"agקמח i`iyp epizeax zxezn

.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

‡ÈÌÈ¯ÓB‡ LÈ51ÔBÊn‰ ˙Î¯·e ‰Ïc·‰ ÔÈ�ÚÏ ‡l‡ ‰�È„Ó ¯ÓÁ ¯kÊe‰ ‡lL52ıeÁ ÒBk ÌÈ�eÚh‰ ÌÈ¯·c ¯‡Le ¥§¦¤Ÿ§©£©§¦¨¤¨§¦§¨©§¨¨¦§©©¨§¨§¨¦©§¦

‡BˆÓÏ ¯LÙ‡ È‡ Ì‡ Û‡ ‰�È„Ó ¯ÓÁ Ì‰L ÌÈ˜LÓ ¯‡L ÏÚ ‡ÏÂ ÔÈi‰ ÏÚ ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÔÈL„˜Ó ÔÈ‡L LecÈwÓ¦¦¤¥§©§¦§¨¤¨©©©¦§Ÿ©§¨©§¦¤¥£©§¦¨©¦¦¤§¨¦§

˙t‰ ÏÚ Lc˜È ‡l‡ ‰�È„n‰ ÏÎa ÏÏk ÔÈÈ53ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ ˙t‰ ÏÚ ‡ÈˆBn‰ C¯·ÓL ‰Óa B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ ÌBÈ·e ©¦§¨§¨©§¦¨¤¨§©¥©©©©¥§¥¨§©¤§¨¥©¦©©©§¥§¦

È¯ˆÂ ‰ÂˆÓ ¯e„‰ ‰Ê ÔÈ‡L ‡l‡ ÔÈc‰ ÔÓ ‰�È„Ó ¯ÓÁ ÏÚ Lc˜Ï ÏBÎÈ ÔÈÈ BÏ LiL ÈÓ elÈÙ‡LÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ï C ¤£¦¦¤¥©¦¨§©¥©£©§¦¨¦©¦¤¨¤¥¤¦¦§¨§¨¦§©¥©©©¦

È¯ˆ ÔÈ‡ È�Â�Á Ïˆ‡ B�LÈL Û‡ B˙È·a ÔÈÈ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ‰lÁ˙ÎÏÔÓ ‰ÂˆÓ ˙BNÚÏ ‰ˆB¯ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÂÈÏÚ Lc˜Ï C §©§¦¨£¨¦¥©¦§¥©¤¤§¥¤¤§¨¦¥¨¦§©¥¨¨¤¨¦¥¤©£¦§¨¦

¯Á·en‰54. ©§¨

˙t‰ ÏÚ ‰ÏÈÏa Lc˜È ¯ÈÚa ÔÈÈ ÔÈ‡ Ì‡ ‰NÚÓ ÔÈ�ÚÏe55‡e‰L ‰˜Ln‰ ÏÚ Lc˜È ÌBÈ·e ‰�BL‡¯‰ ‡¯·ÒÏ LeÁÏ §¦§¨©£¤¦¥©¦¨¦§©¥©©§¨©©©¨©§¨¨¨¦¨©§©¥©©©§¤¤

ÏÚ C¯·Ó ‰È‰ ‰Ê LecÈ˜ ˙ÂˆÓ ‡Ïa Û‡L ‰Ê LecÈ˜Ï ‰È‰È ¯k‰ ‰ÊÈ‡ ˙t‰ ÏÚ ‡l‡ C¯·È ‡Ï Ì‡L ‰�È„Ó ¯ÓÁ£©§¦¨¤¦Ÿ§¨¥¤¨©©©¥¤¥¤¦§¤§¦¤¤©§Ÿ¦§©¦¤¨¨§¨¥©

e�˜z ‡lL ÌÈ¯ÓB‡ LiL ÈÙÏ ÌBÈa ÔÈa ‰ÏÈÏa ÔÈa ÔÈi‰ ÏÚ ‡l‡ ˙t‰ ÏÚ Lc˜Ï ÔÈ‡ ¯ÈÚa ÔÈÈ LÈ Ì‡ Ï·‡ ˙t‰©©£¨¦¥©¦¨¦¥§©¥©©©¤¨©©©¦¥©©§¨¥©§¦¤¥§¦¤Ÿ¦§

ÒBk‰ ÏÚ ‡l‡ ˙t‰ ÏÚ LecÈ˜ ÏÏk[fk. §¨¦©©©¤¨©©

‰�È„Ó ¯ÓÁ ‡e‰L ‰˜Ln‰ ÏÚ Lc˜Ï ÌBÈ ÏL LecÈwa Ï˜‰Ï LÈ ¯˜BÈa ÔÈi‰L el‡ ˙B�È„Óa ÌB˜Ó ÏkÓe[gkÛ‡ ¦¨¨¦§¦¥¤©©¦§¤¥§¨¥©¦¤§©¥©©©§¤¤£©§¦¨©

Û‡Â Ïk‰ È¯·„Ï ‰Êa ‡ˆBÈ ˙t‰ ÏÚ Ck ¯Á‡Â ‰�È„Ó ¯ÓÁ ÒBk ÏÚ ‰lÈÁ˙a C¯·ÓL ÔÂÈÎc B˙È·a ÔÈÈ BÏ LÈ Ì‡¦¥©¦§¥§¥¨¤§¨¥¦§¦¨©£©§¦¨§©©¨©©©¥§¤§¦§¥©Ÿ§©

Ú ‡l‡ LecÈ˜ ÌeL e�˜z ‡lL ¯ÓB‡L ÈÓ LiLÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏkÓ ‰�È„Ó ¯ÓÁ ÏÚ ‡ÏÂ ˙t‰ ÏÚ ‡ÏÂ „·Ïa ÔÈi‰ Ï ¤¥¦¤¥¤Ÿ¦§¦¤¨©©©¦¦§©§Ÿ©©©§Ÿ©£©§¦¨¦¨¨¥

.el‡ ˙B�È„Óa ¯˜BÈa ÔÈi‰L ÔÂÈk ‰ÏÈÏ ÏL BÓk Ck Ïk ·eiÁ B�È‡L ÌBÈ ÏL LecÈwa Ck Ïk ¯ÈnÁ‰Ï§©£¦¨¨©¦¤¤¥¦¨¨§¤©§¨¥¨¤©©¦§¤¦§¦¥

:ÔÈi‰ ÏÚ ÌÏBÚÏ Lc˜Ï ¯Á·en‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ÌB˜Ó ÏkÓe¦¨¨¦§¨¦©§¨§©¥§¨©©©¦
יא סעיף מקדשין יין איזה על ערב סימן ב חלק
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`zax `zkld

ñåëä ìò àìà [æëלקנות יוכל לא יין שיקנה ידי על אם -

בעיר, יין יש אפילו הפת על יקדש - סעודה צרכי שאר
שבת עונג מצוות יבטל ולא הלילה, בקידוש .56ואפילו

äðéãî øîç àåäù [çëלהמנע יש היום בקידוש גם -

יי"ש על מלקדש .57ולהתרחק

zetqede mipeiv

הלכות51) בקיצור שנערכו (כפי זה בסעיף שהובאו הדיעות
אתר): על (ולא‡.משוע"ר הפת על או היין על רק מקדשים
מדינה). חמר על

הידור·. זה שאין (אלא מדינה חמר על לקדש יכול הדין מן
לכתחילה). היין על לקדש וצריך מצוה,

מדינה].‚. חמר או [יין הכוס, על אלא הפת, על קידוש תקנו לא
מדינה).„. חמר או פת על (ולא היין על רק תקנו
לעיל.52) הובא ס"ב קפב סימן
לעיל53) Ê"ÎÒעד"ז ‡Ú¯ ÔÓÈÒהשכר על בשחרית קידש ואם :

יש בשחרית) בשכר קצה אדם של שנפשו (כיון הכוס ונשפך
אומרים יש שהרי עליו לברך אחר כוס להביא צריך שאין להקל
כמו הפת על המוציא שמברך במה חובתו ידי יוצא שאפילו

רע"[ב]. בסימן שיתבאר
·"Ò ËÙ¯ ÔÓÈÒ·Âיש ואם מדינה): חמר או יין לו שאין (במי

מאכלים שאר שיאכל קודם תחלה הפת על לברך צריך פת לו
דהיינו הפת על לקדש יכול לכתחלה שאף אומרים יש שהרי

ער"ב. בסי' שנתבאר כמו עליה המוציא לברך
לענין54) ס"ב רצו ובסימן לעיל. שהובא ס"ב קפב סימן עד"ז

הבדלה.

Á"ÎÒעד"ז55) ·Ú˙ ÔÓÈÒשאר של שבקידוש פי על ואף :
שאר על מלקדש הפת על לקדש טוב יותר ושבתות טובים ימים
ער"ב בסי' שנתבאר כמו מדינה חמר שהוא פי על אף משקים

הפת. על לקדש אפשר אי פסח בליל מקום מכל
רעא56) סימן הלכה ביאור היין, מן יותר עליו חביבה הפת אם

מוטב. ד"ה ס"ג
(57:(132 ע' בשו"ע וביאורים (תשובות אדמו"ר כ"ק מכתב

שתיית את לקדש ועכ"פ יי"ש, על לקדש להשמועה נבהלתי
ובודאי דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק מציווי גמור היפך היי"ש
לתיקון מוחלטים הכי באמצעים ינקטו זה מכתב לקבלת תיכף
וכן כנ"ל. שנהג מהם לכאו"א מכוון שכהנ"ל פשוט . . כ"ז

חלק התוועדויות מנחם בתורת שצוינו רבים ע'במקומות לו
בשוה"ג. 954 ע' ח"ג מלך ימי ס' וראה ,351ֿ2

אמנם שמחתֿתורה, ב(ליל) יי"ש על לקדש נהגו רבים אמנם
למעלה בגיל רק שזהו משמע רסז ע' ח"א במסיבו המלך בס'
על שקידש 133 ע' אייזיק יצחק תולדות ס' וראה מארבעים,
היומן ברשימות עוד וראה כסלו. י"ט בו שחל שבת בליל יי"ש

רצט. ע'

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc - zekxa(iyiy meil)

n miyxec `l`,'äfä äìéla'yäfä äìéla[oqip e"h lil-]àeä ©©§¨©¤©©§¨©¤
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:`xnbd zl`eyäéøæò ïa øæòìà éaøåzeaiz zeyxcp ezhiyly §©¦¤§¨¨¤£©§¨
ipyl lk`p gqtd oi`y df oic cnli okidn ,dey dxifbl 'dfd dlila'

:`xnbd daiyn .zelil'ø÷a ãò eøéúBú àl'î(i ai zeny)iab xen`d ¦Ÿ¦©Ÿ¤
gqt oaxwà÷ôðgqtd xyan xi`ydl oi`y oeikny ,df oic cnl ± ©§¨

:`xnbd zl`ey .ipyd dlila elke`l oi`y i`ce ,xwead créaøå§©¦
àáé÷òcg` dlill lk`p gqtdy df weqtn `ed s` cnl `l recn £¦¨
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.gqtdòLBäé éaøe wleg'LîMä àBák' .çáBæ äzà 'áøòa' ,øîBà ©¦§ª©¥¨¤¤©¨¥©§©¤¤

CìBäå ìëBà äzà éúî ãòå .ìëBà äzà,gqtd oaxw xyanãò ©¨¥§©¨©©¨¥§¥©
,'íéøönî Eúàö ãòBî'`vnp .dtixy aiegne xzep dyrp `ed f`e ¥¥§¦¦§¨¦

,gqtd zlik` onf `edy 'ynyd `eak' onfy xaeq ryedi iaxy

`eak' onfy xaeq xfril` iaxe .`aiwr iaxke ,xgyd zelr cr jynp
.dixfr oa xfrl` iaxke ,zevg cr `ed 'ynyd

gqtdy 'oeftga' zaizn cnl `aiwr iaxy `ziixa d`aed lirl
zelr cr lk`pzry idn zx`an `xnbd .oeftgd zry `idy xgyd

:dixfr oa xfrl` iax itl oeftgdìkä ,àaà éaø øîàiax oia-] ¨©©¦©¨©Ÿ
[`aiwr iax oiae dixfr oa xfrl`íéãBîyìàøNé eìàâpLk ¦§¤¦§£¦§¨¥
,áøòa àlà eìàâð àì ,íéøönîmdl epzp dlilay ,xnelk ¦¦§©¦Ÿ¦§£¤¨¨¤¤

,z`vl zeyx mixvndøîàpL(` fh mixac)aia`d WcgA iM'EàéöBä ¤¤¡©¦§Ÿ¤¨¨¦¦£
éäìà 'äeàöiLëe ,'äìéì íéøönî E,mixvnn,íBia àlà eàöé àì ¡Ÿ¤¦¦§©¦¨§¨§¤¨§Ÿ¨§¤¨©
øîàpLzerqnd zyxta(b bl xacna)éðá eàöé çñtä úøçnî' ¤¤¡©¦¨¢©©¤©¨§§¥

äîø ãéa ìàøNéweqta xn`pdn lkd ixacl oke .'mixvn lM ipirl ¦§¨¥§¨¨¨§¥¥¨¦§¨¦
.oeftg zry cr `id gqtd zlik`y micnel 'oeftga eze` mzlk`e'

ïBætç úòL ìò ,e÷ìçð äî ìòdxaic dilry oeftgd zry idn ± ©¨¤§§©§©¦¨
.dxezdíéøöîc ïBætç ,ïBætç éàî ,øáñ äéøæò ïa øæòìà éaø± ©¦¤§¨¨¤£©§¨¨©©¦¨¦¨§¦§©¦

dlild zevga xnelk ,l`xyi z` glyl mixvnd eftgp day dryd
.zevg cr `ed gqtd zlik` onf okle ,zexekad ewl f`yéaøå§©¦

ìàøNéc ïBætç ,ïBætç éàî ,øáñ àáé÷òeftgp day dryd ± £¦¨¨©©¦¨¦¨§¦§¨¥
zelr cr `ed gqtd zlik` onf okle ,xweaa epiide ,z`vl l`xyi

.xgyd
:axra dligzd mixvn zle`by `ziixan di`x d`ian `xnbd
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øîàpL(b bl xacna)äîø ãéa ìàøNé éðá eàöé çñtä úøçnî'ipirl ¤¤¡©¦¨¢©©¤©¨§§¥¦§¨¥§¨¨¨§¥¥
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המשך ביאור למס' ברכות ליום שישי עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אלול, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' הרב יצחק שי'

שלום וברכה!

בעתו נתקבל מכתבו, ות"ח.

בשים לב לאחריות המוטלת על כל אחד ואחד להיות לעזר לבני ובנות ישראל, הן בגשם והן ברוח, 

כל אחד לפי מעמדו ומצבו, ואשרי משכיל אל דל לתת לו עזר על טהרת הקדש, הרי עובדא משמחת היא 

שיש עסקנים פעילים הדואגים לצרכי ילדי ישראל שאינם מסתגלים במוסדות החנוך הרגילים.

יעשו כל המאמצים המתאימים  ושותפיו בעבודת הקדש,  ואתו עמו חבריו  בטחוני חזק שכת"ר 

למלא האחריות המוטלת עליהם לחנך את הילדים שתחת רשותם והשפעתם ברוח התורה והמצוה על 

השי"ת  לברכת  ג"כ  יזכו  כך  ידי  על  אשר  הזאת,  האחראית  בעבודתם  יצליחם  והשי"ת  הקדש,  טהרת 

בעניניהם הפרטיים מנפש ועד בשר.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.



קמט c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

‡ÈÌÈ¯ÓB‡ LÈ51ÔBÊn‰ ˙Î¯·e ‰Ïc·‰ ÔÈ�ÚÏ ‡l‡ ‰�È„Ó ¯ÓÁ ¯kÊe‰ ‡lL52ıeÁ ÒBk ÌÈ�eÚh‰ ÌÈ¯·c ¯‡Le ¥§¦¤Ÿ§©£©§¦¨¤¨§¦§¨©§¨¨¦§©©¨§¨§¨¦©§¦

‡BˆÓÏ ¯LÙ‡ È‡ Ì‡ Û‡ ‰�È„Ó ¯ÓÁ Ì‰L ÌÈ˜LÓ ¯‡L ÏÚ ‡ÏÂ ÔÈi‰ ÏÚ ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÔÈL„˜Ó ÔÈ‡L LecÈwÓ¦¦¤¥§©§¦§¨¤¨©©©¦§Ÿ©§¨©§¦¤¥£©§¦¨©¦¦¤§¨¦§

˙t‰ ÏÚ Lc˜È ‡l‡ ‰�È„n‰ ÏÎa ÏÏk ÔÈÈ53ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ ˙t‰ ÏÚ ‡ÈˆBn‰ C¯·ÓL ‰Óa B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ ÌBÈ·e ©¦§¨§¨©§¦¨¤¨§©¥©©©©¥§¥¨§©¤§¨¥©¦©©©§¥§¦

È¯ˆÂ ‰ÂˆÓ ¯e„‰ ‰Ê ÔÈ‡L ‡l‡ ÔÈc‰ ÔÓ ‰�È„Ó ¯ÓÁ ÏÚ Lc˜Ï ÏBÎÈ ÔÈÈ BÏ LiL ÈÓ elÈÙ‡LÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ï C ¤£¦¦¤¥©¦¨§©¥©£©§¦¨¦©¦¤¨¤¥¤¦¦§¨§¨¦§©¥©©©¦

È¯ˆ ÔÈ‡ È�Â�Á Ïˆ‡ B�LÈL Û‡ B˙È·a ÔÈÈ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ‰lÁ˙ÎÏÔÓ ‰ÂˆÓ ˙BNÚÏ ‰ˆB¯ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÂÈÏÚ Lc˜Ï C §©§¦¨£¨¦¥©¦§¥©¤¤§¥¤¤§¨¦¥¨¦§©¥¨¨¤¨¦¥¤©£¦§¨¦

¯Á·en‰54. ©§¨

˙t‰ ÏÚ ‰ÏÈÏa Lc˜È ¯ÈÚa ÔÈÈ ÔÈ‡ Ì‡ ‰NÚÓ ÔÈ�ÚÏe55‡e‰L ‰˜Ln‰ ÏÚ Lc˜È ÌBÈ·e ‰�BL‡¯‰ ‡¯·ÒÏ LeÁÏ §¦§¨©£¤¦¥©¦¨¦§©¥©©§¨©©©¨©§¨¨¨¦¨©§©¥©©©§¤¤

ÏÚ C¯·Ó ‰È‰ ‰Ê LecÈ˜ ˙ÂˆÓ ‡Ïa Û‡L ‰Ê LecÈ˜Ï ‰È‰È ¯k‰ ‰ÊÈ‡ ˙t‰ ÏÚ ‡l‡ C¯·È ‡Ï Ì‡L ‰�È„Ó ¯ÓÁ£©§¦¨¤¦Ÿ§¨¥¤¨©©©¥¤¥¤¦§¤§¦¤¤©§Ÿ¦§©¦¤¨¨§¨¥©

e�˜z ‡lL ÌÈ¯ÓB‡ LiL ÈÙÏ ÌBÈa ÔÈa ‰ÏÈÏa ÔÈa ÔÈi‰ ÏÚ ‡l‡ ˙t‰ ÏÚ Lc˜Ï ÔÈ‡ ¯ÈÚa ÔÈÈ LÈ Ì‡ Ï·‡ ˙t‰©©£¨¦¥©¦¨¦¥§©¥©©©¤¨©©©¦¥©©§¨¥©§¦¤¥§¦¤Ÿ¦§

ÒBk‰ ÏÚ ‡l‡ ˙t‰ ÏÚ LecÈ˜ ÏÏk[fk. §¨¦©©©¤¨©©

‰�È„Ó ¯ÓÁ ‡e‰L ‰˜Ln‰ ÏÚ Lc˜Ï ÌBÈ ÏL LecÈwa Ï˜‰Ï LÈ ¯˜BÈa ÔÈi‰L el‡ ˙B�È„Óa ÌB˜Ó ÏkÓe[gkÛ‡ ¦¨¨¦§¦¥¤©©¦§¤¥§¨¥©¦¤§©¥©©©§¤¤£©§¦¨©

Û‡Â Ïk‰ È¯·„Ï ‰Êa ‡ˆBÈ ˙t‰ ÏÚ Ck ¯Á‡Â ‰�È„Ó ¯ÓÁ ÒBk ÏÚ ‰lÈÁ˙a C¯·ÓL ÔÂÈÎc B˙È·a ÔÈÈ BÏ LÈ Ì‡¦¥©¦§¥§¥¨¤§¨¥¦§¦¨©£©§¦¨§©©¨©©©¥§¤§¦§¥©Ÿ§©

Ú ‡l‡ LecÈ˜ ÌeL e�˜z ‡lL ¯ÓB‡L ÈÓ LiLÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏkÓ ‰�È„Ó ¯ÓÁ ÏÚ ‡ÏÂ ˙t‰ ÏÚ ‡ÏÂ „·Ïa ÔÈi‰ Ï ¤¥¦¤¥¤Ÿ¦§¦¤¨©©©¦¦§©§Ÿ©©©§Ÿ©£©§¦¨¦¨¨¥

.el‡ ˙B�È„Óa ¯˜BÈa ÔÈi‰L ÔÂÈk ‰ÏÈÏ ÏL BÓk Ck Ïk ·eiÁ B�È‡L ÌBÈ ÏL LecÈwa Ck Ïk ¯ÈnÁ‰Ï§©£¦¨¨©¦¤¤¥¦¨¨§¤©§¨¥¨¤©©¦§¤¦§¦¥

:ÔÈi‰ ÏÚ ÌÏBÚÏ Lc˜Ï ¯Á·en‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ÌB˜Ó ÏkÓe¦¨¨¦§¨¦©§¨§©¥§¨©©©¦
יא סעיף מקדשין יין איזה על ערב סימן ב חלק
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`zax `zkld

ñåëä ìò àìà [æëלקנות יוכל לא יין שיקנה ידי על אם -

בעיר, יין יש אפילו הפת על יקדש - סעודה צרכי שאר
שבת עונג מצוות יבטל ולא הלילה, בקידוש .56ואפילו

äðéãî øîç àåäù [çëלהמנע יש היום בקידוש גם -

יי"ש על מלקדש .57ולהתרחק

zetqede mipeiv

הלכות51) בקיצור שנערכו (כפי זה בסעיף שהובאו הדיעות
אתר): על (ולא‡.משוע"ר הפת על או היין על רק מקדשים
מדינה). חמר על

הידור·. זה שאין (אלא מדינה חמר על לקדש יכול הדין מן
לכתחילה). היין על לקדש וצריך מצוה,

מדינה].‚. חמר או [יין הכוס, על אלא הפת, על קידוש תקנו לא
מדינה).„. חמר או פת על (ולא היין על רק תקנו
לעיל.52) הובא ס"ב קפב סימן
לעיל53) Ê"ÎÒעד"ז ‡Ú¯ ÔÓÈÒהשכר על בשחרית קידש ואם :

יש בשחרית) בשכר קצה אדם של שנפשו (כיון הכוס ונשפך
אומרים יש שהרי עליו לברך אחר כוס להביא צריך שאין להקל
כמו הפת על המוציא שמברך במה חובתו ידי יוצא שאפילו

רע"[ב]. בסימן שיתבאר
·"Ò ËÙ¯ ÔÓÈÒ·Âיש ואם מדינה): חמר או יין לו שאין (במי

מאכלים שאר שיאכל קודם תחלה הפת על לברך צריך פת לו
דהיינו הפת על לקדש יכול לכתחלה שאף אומרים יש שהרי

ער"ב. בסי' שנתבאר כמו עליה המוציא לברך
לענין54) ס"ב רצו ובסימן לעיל. שהובא ס"ב קפב סימן עד"ז

הבדלה.

Á"ÎÒעד"ז55) ·Ú˙ ÔÓÈÒשאר של שבקידוש פי על ואף :
שאר על מלקדש הפת על לקדש טוב יותר ושבתות טובים ימים
ער"ב בסי' שנתבאר כמו מדינה חמר שהוא פי על אף משקים

הפת. על לקדש אפשר אי פסח בליל מקום מכל
רעא56) סימן הלכה ביאור היין, מן יותר עליו חביבה הפת אם

מוטב. ד"ה ס"ג
(57:(132 ע' בשו"ע וביאורים (תשובות אדמו"ר כ"ק מכתב

שתיית את לקדש ועכ"פ יי"ש, על לקדש להשמועה נבהלתי
ובודאי דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק מציווי גמור היפך היי"ש
לתיקון מוחלטים הכי באמצעים ינקטו זה מכתב לקבלת תיכף
וכן כנ"ל. שנהג מהם לכאו"א מכוון שכהנ"ל פשוט . . כ"ז

חלק התוועדויות מנחם בתורת שצוינו רבים ע'במקומות לו
בשוה"ג. 954 ע' ח"ג מלך ימי ס' וראה ,351ֿ2

אמנם שמחתֿתורה, ב(ליל) יי"ש על לקדש נהגו רבים אמנם
למעלה בגיל רק שזהו משמע רסז ע' ח"א במסיבו המלך בס'
על שקידש 133 ע' אייזיק יצחק תולדות ס' וראה מארבעים,
היומן ברשימות עוד וראה כסלו. י"ט בו שחל שבת בליל יי"ש

רצט. ע'
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על‡ אף שחשכה לאחר עד ודלק יום מבעוד בו שהדליקו נר
אפילו כולה השבת כל לטלטלו אסור כך אחר שכבה פי
שמלאכתו כלי לשאר דומה ואינו מקומו לצורך או גופו לצורך
כמו מקומו לצורך או גופו לצורך לטלטלו שמותר לאיסור
היה דולק הנר כשהיה השמשות שבבין לפי ש"ח בסי' שיתבאר
בסיס שהיה מפני ומקומו גופו לצורך אפילו בטלטול אסור
כמוה מוקצה הנר ונעשה מוקצה שהיא בו הדולקת לשלהבת
מוקצה היה השבת כניסת תחלת שהוא השמשות שבבין ומתוך
לדבר בסיס ועשאו בו כשהדליק מדעתו שהקצהו האדם מדעת
בסי' שיתבאר כמו כולה השבת לכל הוקצה המוקצה (האסור)

ש"י.

נעשית יום מבעוד אחד נר עליה שדלק גדולה מנורה ואפילו
שכבה לאחר אפילו השבת לכל בטלטול ונאסרה לו בסיס כולה
מותר האחרת בשבת אבל פרקים) של אינה אם (אפילו הנר
בהן דלקו שלא כיון מקומן או גופן לצורך והמנורה הנר לטלטל

השבת: אותה כניסת בתחלת

לטלטל· אסור משחשכה שכבה אחר בנר שנשאר השמן וכן
והוקצה הואיל השבת אותה כל ממנו להסתפק שכן וכל
אסור היה דולק כשהיה השמשות שבבין דהיינו כניסתה בתחלת
נאסר רס"ה בסי' כמ"ש כיבוי איסור משום ממנו להסתפק
וליהנות להסתפק שאסור וכיון השבת אותה בכל ממנו להסתפק
בו לכלום ראוי ואינו הואיל לטלטלו ג"כ אסור בשבת ממנו
דולק כשהיה השמשות בבין הוקצה בטלטול שגם ועוד ביום
נעשית הפתילה וכן מוקצה שהוא לשלהבת בסיס שנעשה מפני
אותה כל ממנה שנשתייר מה לטלטל ואסור לשלהבת בסיס ג"כ

השבת:

כל‚ לטלטלו אסור שבת באותו בו שהדליקו שהנר אע"פ
שהוא מי מקום מכל ומקומו גופו לצורך אפילו כולה השבת
דהיינו לו צריך שאינו בשעה עליו מאוס הוא והנר איסטניס
מונח שיהא לסבול יכול ואינו ביום למחר או) שכבה (לאחר
לו זה נר שהרי מפני אחר למקום מעליו להוציאו יכול אצלו
כמ"ש מבית להוציאו לטלטלו שהתירו אדם לכל רעי של כגרף
אני איסטניס לומר יכול אדם כל אין מקום (ומכל ש"ח בסי'

איסטניס): שהוא שידוע מי אלא

בסיס„ שנעשה מפני אלא אסור אינו הנר שטלטול אע"פ
הנר על שיניח היתר אין השלהבת דהיינו האסור לדבר
שיהא כדי בטלטול המותר דבר שאר או לחם מעט יום מבעוד

לאי בסיס השמשות בבין עשויהנר הוא שהנר לפי ולהיתר סור

דבר שאר או להלחם ולא אליה טפל הוא לכך השלהבת בשביל
במנורה: הדין וכן מהשלהבת חשוב דבר שאותו אף

לכשיכבה‰ בשבת שיטלטלנו זה נר על יום מבעוד התנה אם
בבין שהוקצה מתוך אומרים ואין שכבה אחר לטלטלו מותר
לא השמשות בבין ואף הואיל השבת לכל הוקצה השמשות
לטלטלו עליו דעתו היה שהרי השבת לכל מדעתו הוקצה

השמן. כשיכלה בשבת יכבה בודאי והרי לכשיכבה

מדעתו והקצהו שהואיל כלום מועיל התנאי שאין אומרים ויש
השמן שיהא בדעתו היה בו שכשהדליק דהיינו השמשות לבין
השבת לכל הוקצה לכך בסיס הנר ויהא השמשות בבין בו דולק

אלו במדינות נוהגים וכן כולה

שאסור יגנב שלא כדי להצניעו אפילו נכרי ע"י לטלטלו ונוהגין
אין שכבה אחר אעפ"כ רע"ו בסי' כמ"ש דולק שהוא זמן כל
עליו התנה כאלו זה הרי כך שהמנהג שמאחר איסור בזה
נכרי ע"י טלטול ולענין לכשיכבה נכרי ע"י לטלטלו מתחלה
וטוב לכשיכבה מועיל שהתנאי הראשונה סברא על סומכין

בפירוש: כך להתנות

Âכניסת אחר הודלק אם אבל יום מבעוד שהודלק בנר זה וכל
לצורך או קטנים לצורך נכרי ידי על משחשכה דהיינו השבת
בין בשוגג בין והדליקו ישראל שעבר או סכנה בו שאין חולה
הואיל מקומו או גופו לצורך שכבה אחר לטלטלו מותר במזיד
השבת באמצע אלא השבת כניסת בתחלת מוקצה היה ולא
אלא כולה השבת לכל מוקצה זה ידי על נעשה לא דולק כשהיה

בלבד. דולק שהוא בשעה

בבין לטלטלו מותר היה אם יום מבעוד הדליקו אם ואפילו
אע"פ סכנה בו שיש חולה ושל חיה של נר כגון השמשות
לנר צריכה ואינה החיה שילדה כגון בטלטול אח"כ שנאסר
לצורך לטלטלו מותר הנר כשיכבה מקום מכל החולה ונתרפא
השמשות: בבין בטלטול אסור היה ולא הואיל מקומו או גופו

Êשהוא חרס של הוא אפילו שבת באותה בו הדליקו שלא נר
שהוא נפט בו הדליקו ואפילו כבר בו כשהדליקו מאוס
מוקצה שאינו ומקומו גופו לצורך בשבת לטלטלו מותר מסריח
דומה ואינו כלים בו לכסות ראוי והוא הואיל מיאוס מחמת
אסורים כלים בהם לכסות שראויים שאף ואבנים לצרורות
עליו יש זה נר אבל כלל כלי תורת עליהם שאין לפי בטלטול

כלי: תורת

אֿז סעיפים בשבת הנר טלטול דיני רעט סימן ב חלק
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הפרק: ידיתוכן על החול, בימות בנפש שבת עשיית

השבת ליום כהכנה תפלה,

ìëàé úáù áøòá çøèù éî ì"æø åøîà äðä êà
úáùä úà ìàøùé éðá åøîùå áéúë êëì ,'åë

.'åë úåùòì

" השבתושמרובלשון את נכלללעשותבנ"י גו'"
שמכין ע"י השבת" את "לעשות צריך שהאדם זה ג"כ

עצמו החולאת שטרחבימות מי כמאמר השבת, ליום
אפשר שאי היינו, בשבת, יאכל (דוקא) שבת בערב
היגיעה בלי השבת, ביום ית'" בקדושתו "להתקדש
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החול. בימות לכך להתכונן והטירחא

פרטים:] שני כוללת זו [הכנה

.úáùì ìåçî øåîùéù øîåìë
ב" הפנימי לעשותושמרוהפירוש השבת את בנ"י

ביום מלאכה מעשיית השמירה רק לא הוא גו'"
"שישמור אלא שפירשמחולהשבת, [וכפי לשבת"

משמרים בנ"י "שאנו - שבת" "שומרי הלשון האריז"ל
השבת על שומרים שאנו היינו לשבת"], מחול ..

יקר חפץ על השומר כאדם מוכןתמידתמיד, שיהי' ,

בו. להשתמש שיצטרך בשעה

ליום בחול בההכנה ביטוי לידי באה זו ושמירה
השבת.

äéäéù úáùä úà åùôðá úåùòìå åîöòá ï÷úì íâ
.êë úîàá

את בנ"י "(ושמרו - הכתוב מדגיש זאת ועוד
והיינו,לעשותהשבת) תיקון, לשון עשי' - השבת" את

האדם על ימילתקןשמוטל ששת במשך נפשו את
ראוי' שתהא בקדושתובאמתהמעשה, "להתקדש

ית'".

ב" הפנימי הפירוש אתושמרוכלומר: ישראל בני
האדםלעשותהשבת שהכנת הוא, השבת" בחולאת

השבת", את בנ"י "ושמרו בלשון (הנרמזת השבת ליום

[עוד] בנפשו "שבת בחינת שעושה בכך היא כנ"ל)
החול ".בימות

,ìåçä úåîéá åùôðá úáù úåùòì úàæä äøéîùäå
.äìôúä éãé ìò àåä

החול? בימות בנפשו "שבת" אדם עושה וכיצד
התפלה בשעת שכן, יום. שבכל התפלה ידי על זה הרי
וענייני הגשמיים צרכיו מכל עצמו את מנתק האדם
שזהו באלקות, לידבק כוחו בכל ומשתדל הזה עולם

לה'. קדש שהיא השבת מעין

החול בימות ההכנה ענין יותר בפרטיות יבאר [להלן

דוקא:] בתפלה תלוי' זו שהכנה והטעם השבת, ליום

áöåî íìåñ àéä äìôúä éë åøîà íéðå÷úá äðä éë
íéìåò íéäìà éëàìîå äîéîùä òéâî åùàøå äöøà

.åá íéãøåéå
בחלומו, יעקב שראה שהסולם פירש, זהר בתיקוני
על רומז בו", ויורדים עולים אלקים "מלאכי ידו שעל

ולרדתהתפלה לעלות שאפשר כסולם היא התפילה (כי
את להגבי' בנבראים כח נותנת שהתפלה מפני בו,
- למעלה לשרשם ויגיעו שיתעלו עד עצמם
כל "יורדים" התפילה ידי על - ומאידך "השמימה",

למטה). וה"המשכות" העליונים הגילויים

ipy wxt zayd z` l`xyi ipa exnye
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

למהÈÎ(א) לדקדק יש אור. נראה באורך חיים מקור עמך
כמו קא' דלנוכח מקור אתה כי הל"ל עמך כי א'
ובטל טפל לשון שהוא עמך לשון ומהו כו' נרי אתה כי
ועוד העיקר לגבי כטפל בטל עמך חיים מקור שבחי' היינו
דמה אור נראה באורך שא' סיפא עם דקרא רישא שייך מה
חיים המקור גם בחיים דכמו הכוונה ואם אור עם חיים ענין
בעולמות המתפשט האור גם כך ית' עצמותו לגבי בטל
הארה בחי' אור נראה באורך והיינו העצמי אורך לגבי בטל
הל"ל אור נראה לשון מהו א"כ ממש חשיבי דכלא בעלמא
דמה חיים מלך פני באור דכתיב וכמו והאור החיים עמך
היינו חיים אלקים נק' ליש מאין כולם את מחי' ית' שהוא
בפי' והנה כו' חיים מלך פני אור והוא החיים כל מקור

מתו אור נראה א' משמעות ב' יש אור לשוןנראה האור ך
המראה כמו או הנכפל אור כמו תולדה של אור בחי' נפעל

עצם ולא דהארה הארה רק האור זה שאין מתוכה שרואין
בשינוי בא שהאור מסך דרך שרואין האור וכמו כלל האור
רואה לכל ממילא שנראה היינו אור נראה פי' ועכ"ז המהות
(שהוא דהארה הארה בבחי' העצמי האור מן בא שהוא רק
שזהו האור מתוך הנראה האור שהוא שיין) ווידער הנק'
כידוע נהרא דלא אספקלריא הנק' והוא אור נראה לשון
והוא כו' אתודע אליו במראה ה' דכתיב הנבואה בענין
האור רק אורך שנק' העצמי אור שאינו הוי' כבוד דמות
וזהו וכה"ג מסך וע"י במראה כמו ית' אורו מתוך הנראה
נתנבא ומשה הדמיון בכף בכה נתנבאו הנביאים כל שאמרו
העצמי הוי"ה אור מבחי' הי' משה שנבואת לנוכח בזה
בו אדבר פה אל פה וכמ"ש דנהרא אספקלריא שנק'
אור נראה בל' הב' והמשמעות כו'. בחידות ולא במראה
כמו ית' אורו מתוך אור נראה שאנחנו עלינו קאי זה נראה
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קני c"ag i`iyp epizeax zxezn

החול. בימות לכך להתכונן והטירחא

פרטים:] שני כוללת זו [הכנה

.úáùì ìåçî øåîùéù øîåìë
ב" הפנימי לעשותושמרוהפירוש השבת את בנ"י

ביום מלאכה מעשיית השמירה רק לא הוא גו'"
"שישמור אלא שפירשמחולהשבת, [וכפי לשבת"

משמרים בנ"י "שאנו - שבת" "שומרי הלשון האריז"ל
השבת על שומרים שאנו היינו לשבת"], מחול ..

יקר חפץ על השומר כאדם מוכןתמידתמיד, שיהי' ,

בו. להשתמש שיצטרך בשעה

ליום בחול בההכנה ביטוי לידי באה זו ושמירה
השבת.

äéäéù úáùä úà åùôðá úåùòìå åîöòá ï÷úì íâ
.êë úîàá

את בנ"י "(ושמרו - הכתוב מדגיש זאת ועוד
והיינו,לעשותהשבת) תיקון, לשון עשי' - השבת" את

האדם על ימילתקןשמוטל ששת במשך נפשו את
ראוי' שתהא בקדושתובאמתהמעשה, "להתקדש

ית'".

ב" הפנימי הפירוש אתושמרוכלומר: ישראל בני
האדםלעשותהשבת שהכנת הוא, השבת" בחולאת

השבת", את בנ"י "ושמרו בלשון (הנרמזת השבת ליום

[עוד] בנפשו "שבת בחינת שעושה בכך היא כנ"ל)
החול ".בימות

,ìåçä úåîéá åùôðá úáù úåùòì úàæä äøéîùäå
.äìôúä éãé ìò àåä

החול? בימות בנפשו "שבת" אדם עושה וכיצד
התפלה בשעת שכן, יום. שבכל התפלה ידי על זה הרי
וענייני הגשמיים צרכיו מכל עצמו את מנתק האדם
שזהו באלקות, לידבק כוחו בכל ומשתדל הזה עולם

לה'. קדש שהיא השבת מעין

החול בימות ההכנה ענין יותר בפרטיות יבאר [להלן

דוקא:] בתפלה תלוי' זו שהכנה והטעם השבת, ליום

áöåî íìåñ àéä äìôúä éë åøîà íéðå÷úá äðä éë
íéìåò íéäìà éëàìîå äîéîùä òéâî åùàøå äöøà

.åá íéãøåéå
בחלומו, יעקב שראה שהסולם פירש, זהר בתיקוני
על רומז בו", ויורדים עולים אלקים "מלאכי ידו שעל

ולרדתהתפלה לעלות שאפשר כסולם היא התפילה (כי
את להגבי' בנבראים כח נותנת שהתפלה מפני בו,
- למעלה לשרשם ויגיעו שיתעלו עד עצמם
כל "יורדים" התפילה ידי על - ומאידך "השמימה",

למטה). וה"המשכות" העליונים הגילויים

ipy wxt zayd z` l`xyi ipa exnye
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.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

למהÈÎ(א) לדקדק יש אור. נראה באורך חיים מקור עמך
כמו קא' דלנוכח מקור אתה כי הל"ל עמך כי א'
ובטל טפל לשון שהוא עמך לשון ומהו כו' נרי אתה כי
ועוד העיקר לגבי כטפל בטל עמך חיים מקור שבחי' היינו
דמה אור נראה באורך שא' סיפא עם דקרא רישא שייך מה
חיים המקור גם בחיים דכמו הכוונה ואם אור עם חיים ענין
בעולמות המתפשט האור גם כך ית' עצמותו לגבי בטל
הארה בחי' אור נראה באורך והיינו העצמי אורך לגבי בטל
הל"ל אור נראה לשון מהו א"כ ממש חשיבי דכלא בעלמא
דמה חיים מלך פני באור דכתיב וכמו והאור החיים עמך
היינו חיים אלקים נק' ליש מאין כולם את מחי' ית' שהוא
בפי' והנה כו' חיים מלך פני אור והוא החיים כל מקור

מתו אור נראה א' משמעות ב' יש אור לשוןנראה האור ך
המראה כמו או הנכפל אור כמו תולדה של אור בחי' נפעל

עצם ולא דהארה הארה רק האור זה שאין מתוכה שרואין
בשינוי בא שהאור מסך דרך שרואין האור וכמו כלל האור
רואה לכל ממילא שנראה היינו אור נראה פי' ועכ"ז המהות
(שהוא דהארה הארה בבחי' העצמי האור מן בא שהוא רק
שזהו האור מתוך הנראה האור שהוא שיין) ווידער הנק'
כידוע נהרא דלא אספקלריא הנק' והוא אור נראה לשון
והוא כו' אתודע אליו במראה ה' דכתיב הנבואה בענין
האור רק אורך שנק' העצמי אור שאינו הוי' כבוד דמות
וזהו וכה"ג מסך וע"י במראה כמו ית' אורו מתוך הנראה
נתנבא ומשה הדמיון בכף בכה נתנבאו הנביאים כל שאמרו
העצמי הוי"ה אור מבחי' הי' משה שנבואת לנוכח בזה
בו אדבר פה אל פה וכמ"ש דנהרא אספקלריא שנק'
אור נראה בל' הב' והמשמעות כו'. בחידות ולא במראה
כמו ית' אורו מתוך אור נראה שאנחנו עלינו קאי זה נראה
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c"agקנב i`iyp epizeax zxezn

נראה העצמי באורך שא' והיינו כו' בשוב נראה בעין עין כי
האור על דוקא היא הכונה ולפ"ז האור את אנחנו גם
שבעצמו הזה האור אנחנו גם נראה העצמי דבאורך העצמי
וגדול רב אור ביתרון גדול אור שנראה אלא עוד ולא
גדול ביתרון אור נראה אורך שבאמצעות הוא כך והכונה
הגדול אור יראה ולא כזה גדול אור כלל נראה היה שלא
איך זה ולהבין וד"ל. זה אור נראה אנחנו רק אורך מתוך
מנבואת גם למעלה שזהו ממש האור אנחנו שנראה אפשר
ולא במראה כמ"ש עכ"פ אספקלריא דרך שראה משה
להקדים יש והנה כנ"ל דנהרא אספקלריא שנק' רק בחידות
נרותי' וז' ראשה על וגולה בה דכתיב זכרי' מנורת ענין לזה
כו' ראשה על אשר לנרות מוצקות ושבעה שבעה עליה
למה להבין ויש דוקא למנורה נמשלה שכנ"י ידוע דהנה

הוי' חלק כי הוי"ה נר נק' דנש"י ידוע בהיות דוקא למנורה
המנורה נרות ז' והן ממש אלקי ואור ניצוץ ונק' כו' עמו
דאצילות עליונות מדות ז' בבחי' נש"י כללות בה שכלולים
שבה לאור הכלי בחי' הוא הנר כי נר בשם שנק' והטעם
אור להשראת כלי לה יש ונשמה נשמה כל כך האור יאיר
ולכך המנורה נרות ז' הן ובכלל אורה יאיר שבה האלקי
כלי שהיא המנורה כמו זהב של למנורה כנ"י נמשלה
שמן ע"י המנורה בנרות האור להדליק וצריך אור להשראת
מצד נש"י כך מיוחדים ובעתים מעצמה אור תאיר ולא ואור
אלקי אור יאיר לא גופם חומר בכלי למטה ירידתם בחי'
האלקי אור בהן שיאיר מיוחדים לעתים כ"א מעצמ' שבהם
הכה"ג ומדליקן וערב בבקר הנרות את בהטיבו במנור' כמו

כו': הנרות את אהרן בהעלות כמ"ש

dkepgd xry
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰�‰Âבו תמר אל כו' מלאך שולח אנכי הנה כתי' במשה
(וארז"ל לפניך מלאכי ילך כי כו' בקרבו שמי כי כו'
שד"י) גימ' מט"ט רבו, כשם ששמו מט"ט זה בקרבו שמי
פי' כו', הולכי' פניך אין אם כמ"ש לקבלו משה רצה ולא
וזהו מאצי', מקבל שהוא כמו מט"ט בחי' מלאך ששלח
שהוא כמו והיינו בקרבו שדי שם בקרבו שמי כי מלאכי,
לפי והיינו לקבלו משה רצה לא ואעפ"כ מאצי', מקבל
רצה לא לכן אצי' בחי' היינו ה' שמש חמה כפני משה שפני
הי' משה משא"כ מאצי' מקבל הי' המלאך כי המלאך לקבל
נעלה היותר מדריגה שהיא עצמו אצי' בחי' ה' שמש בחי'

אבל שרכו'. כתי' המלאך אליו כשבא י"ד) (ה' ביהושע
וישתחו, ארצה פניו על יהושע ויפול באתי עתה ה' צבא
ולא באתי רבך משה בימי אבל לעוזרך באתי עתה ופרש"י
שהוא כמו נער בחי' שהי' יהושע פי' ע"ש, שנא' בי חפץ
אליו כשבא לזה כנ"ל) מקבל שהוא כמו (ולא משפיע בחי'

צבא שר כמ"ש מאצי' מקבל שהוא כמו נער בחי' המלאך
אעפ"כ נער בחי' ג"כ הי' שהמלאך ואף יהושע קיבלו ה'

וכנ"ל. מאצי' מקבל שהוא כמו נער בחי' הי'
Ê"ÎÂ'ישעי) כתי' עכשיו אבל כו' ויהושע משה בימי הי'

מט"ט על קאי נערי' פי' שריהם נערי' ונתתי ד') ג'
מאיר אינו בח"ל (כי בעשי' וסנד"ל ביצירה מט"ט וסנד"ל.
כמו נער מבחי' רק הם אלו בחי' ושני כידוע) מעשי' כ"א
מ"מ אך כו'. מאצי' מקבל שהוא כמו ולא בפ"ע שהוא
שאר כי ההשפעות שאר מכל גבוה היא זו השפעה
לישראל ההשפעה בחי' משא"כ שרי' מע' הוא ההשפעות
של שרו נק' ולכן שרי' ע' כולל שהוא מט"ט מבחי' היא
מלאכיו כי כתי' ולכן כו' השרי' כל הכולל שהוא עולם
כמ"ש מקיפי' בחי' שומרי' בבחי' שהם לשמרך לך יצוה
שקאי בזהר ואיתא י"ב) ך"א (ישעי' בוקר אתא שומר אמר

כו'. ישראל את ששומר מט"ט, על
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÔÈ�Ú‰Âהוא ובעבודה כלב, שור חמור ר"ת הוא חשך כי
לי', קרירא תמוז בתקופת אפי' חמרא כמארז"ל
הוי' ומגן שמש כמ"ש החום תוקף הוא תמוז ותקופת
לא הוי' אני יחו"ע על דקאי בשה"ש במ"א ונת' אלקים

שנבה"ע קודם קמי' ששוה איך ההתבוננות שמחמת שניתי
כ"א לו יהי' שלא ממש למס"נ יבוא העולם שנברא ולאחר
לא הוי' אני הנביא שמתמה וזהו הבל"ג. לא"ס א' רצון
השתלשלות שכללות איך ההתבוננות עומק שמחמת שניתי
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

והארה מזיו והתהוותם חיותם מקור שיעור אין עד עולמות
לא ומהותו בעצמותו אבל לעצמותו נוגע שאין בעלמא
ע"ז והתירוץ ממש, הנפש בכלות לבוא צריך הי' שניתי,
קרך אשר עמלק קלי' שהוא לי' קרירא כו' חמרא כי
נעשה אין לאלקות בלבו שנעשה הקרירות עוצם שמחמת
בתקופת אפי' וזהו שהוא, כל להזיז אפי' בנפש הזזה שום
(והגם לי' קרירא כי מהני לא יחו"ע דתוקף התבוננות תמוז
עמלק). הוא שלו הקרירות אך ישמעאל קלי' הוא חמור כי
שהולך דהיינו כו' הוא נגח שור ואם כמ"ש הוא ושור
האנשים אלו של שטבע וכמו ביוצרו ומבעט לבו בשרירות
וכלב כו'. ככה יעשה מדוע להם שאומר מי ולבטש לנגח
הרע למקור מקור שהוא ועקשות וגסות חוצפא הוא
ומזה ודעת טעם בלי עזות שהוא עמלק דקליפות דקרירות

כו'. מנגח ואח"כ עמלק לקלי' בא
ÂÓÎÂ,בקדושה ישנם כמ"כ אלו בחי' הג' בלעו"ז שיש

להעמיס למשא וכחמור לעול כשור להיות דהיינו
שורו בכור גרם, חמור יששכר וכמ"ש תומ"צ עול קבלת
כלב ומדריגת שור, בכח תבואות ורב וכמ"ש לו, הדר

כמ"כ ודעת טעם בלי עז הוא שהכלב כמו היינו בקדושה
למה כמ"ש לעומ"צ שקדם עומ"ש קבלת הוא בקדושה
תחלה עומ"ש עליו שיקבל כדי א"ש לוהי' שמע קדמה
שהקדימו בשעה וכמארז"ל עומ"צ, עליו יקבל ואח"כ
הגבוה דבעהר"צ עול הקבלת עצם דהיינו לנשמע נעשה
ואח"כ הטו"ד, מן למעלה שהוא דתומ"צ הרצונות מפרטי
צריך ועוד רצונות, פרטי שהוא עומ"צ עליו לקבל צריך
שבתורה והנגיחות כו', כשור התומ"צ עול עליו להעמיס
לההלכה בא עי"ז שבתורה והתירוצים הקושיות הוא
מן בעוה"ז שמתהפך ועי"ז ית'. הבורא רצון שהוא פסוקה
יתרון נעשה עי"ז שבקדושה להחשך דהיצה"ר דרע החשך
אור שהוא עילאה דכתרא החשך לע"ל שיתגלה אור

הבל"ג.
Â‰ÊÂ'בחי הב' וחבור יחוד שע"י ימים שנתיים מקץ ויהי

וחיבור יחוד נעשה עי"ז מס"נ, ב' היינו בנפש ימים
ע"י ביוסף וכמ"כ הימין, קץ נתגלה ועי"ז ג"כ למעלה
פרעה שיהי' יוסף נזכר ועי"ז זו"נ יחוד נעשה שלו מס"נ

הגאולה. ליוסף ובא חולם
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

å÷äî øåàä ,íåöîöäî íéìëä
נ"ע, הרבי íå÷îמתרץ ìëîåגם שראינו שכפי למרות ,

הנה הצמצום, להיות צריך היה האור האצלת ø÷éòלצורך
íéìëä úååäúä ìéáùá àåä íåöîöäדוקאáåúëù åîëå ,

ðò óåñ 'à øòùá íééç õòáéãë àåä íåöîöä êøåöã 'â ó
éë íéìëä úðéçá úåùòìרקåèåòéîå øåàä íåöîö éãé ìò

'åë úåìâúäìå úååäúäì éìëä ìà úåøùôà ùé94,
לזה, øáã,והסיבה úåàéöî úðéçáá íä íéìëä äðäã

óåñ ïéà øåà éåìéâ øéàî äéä øùàëåúåéäì øùôà äéä àì
,'åë íéìëä úåàéöîשל גילוי הוא האור של שעניינו דכיון

חשיב, כלא קמיה וכולא מציאות שום אין שכלפיו הבורא,

שעניינם - לכלים אפשרות אין האור לגילוי כשישנו הרי

להתקיים. - ומציאות גדר

שהוא כמו האור שגילוי זה, שרעיון מבאר, הבאות בשורות

שלפני בדרגה רק לא ביטוי לו יש הכלים, מציאות את שולל

הכלים, התגלות את שולל סוף אין אור גילוי ששם הצמצום

ככל הנה הצמצום, אחר העולמות בהשתלשלות גם אלא

יותר, רבה בעוצמה האור בו ומאיר יותר גבוה הוא שהעולם

הכלים. לגילוי האפשרות שם נשללת הרי

נ"ע: הרבי של éøäובלשונו íåöîöä øçàù úåâéøãîá íâå
ïåîã÷ íãà úðéçááלאחר שהתהווה הראשון העולם שהוא

íéìëäהצמצום úåàéöî ïééãò ùé àì- לזה והסיבה .éðôî
íù øéàî øåàäùקדמון באדם –úðéçá åðééäã éåìéâá

úåîöòאורùîî éåìéâá íù øéàîù å÷äהעולמות כמו ולא

האור. עצם ולא הקו מאור הארה רק שם שמאיר שתחתיו

הקו עצמות מאיר קדמון אדם שבעולם øùôàוכיון éà
úåéäìשם,'åë íéìëä úåàéöî úðéçá
íâåהנה העקודים, עולם הנקרא קדמון, אדם שאחרי בעולם

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

הנ"ל94. הקדמות לך שהצגנו אחר והנה שם: חיים העץ לשון וזה
א"ע הא"ס צמצם אשר הצמצום צורך סיבת ענין עתה להבין תוכל
והענין ב'. בענף כנ"ל וריק חלל מקום להניח שלו האור באמצעית
אפשרות יש ומעוטו האור צמצום ע"י כי כלים בחי' לעשות כדי הוא
ממעוט הכלי יתבטל האור ובהתרבות ולהתגלות להתהוות הכלי אל
הנקרא והם אדום מלכי ז' בענין כמ"ש והגדול הרב האור לקבל כחו

והויות בריאת בחי' היה איך היטב ע"ש ומתו מלכו איך הנקודים עולם
הכלי הויות יתגלה ועי"כ ומעוטו האור צמצום צריך בתחלה כי הכלים
הכלי ויכול בו להמשך האור חזר אז ונתהוה נתגלה שכבר ואחר
האור את בראשונה צמצם כי כאן היה וכן ליבטל. ולא להתקיים

בהם. להאיר ההוא הקו והמשיך חזר כך ואחר הכלים ונתהוו



קנג c"ag i`iyp epizeax zxezn

והארה מזיו והתהוותם חיותם מקור שיעור אין עד עולמות
לא ומהותו בעצמותו אבל לעצמותו נוגע שאין בעלמא
ע"ז והתירוץ ממש, הנפש בכלות לבוא צריך הי' שניתי,
קרך אשר עמלק קלי' שהוא לי' קרירא כו' חמרא כי
נעשה אין לאלקות בלבו שנעשה הקרירות עוצם שמחמת
בתקופת אפי' וזהו שהוא, כל להזיז אפי' בנפש הזזה שום
(והגם לי' קרירא כי מהני לא יחו"ע דתוקף התבוננות תמוז
עמלק). הוא שלו הקרירות אך ישמעאל קלי' הוא חמור כי
שהולך דהיינו כו' הוא נגח שור ואם כמ"ש הוא ושור
האנשים אלו של שטבע וכמו ביוצרו ומבעט לבו בשרירות
וכלב כו'. ככה יעשה מדוע להם שאומר מי ולבטש לנגח
הרע למקור מקור שהוא ועקשות וגסות חוצפא הוא
ומזה ודעת טעם בלי עזות שהוא עמלק דקליפות דקרירות

כו'. מנגח ואח"כ עמלק לקלי' בא
ÂÓÎÂ,בקדושה ישנם כמ"כ אלו בחי' הג' בלעו"ז שיש

להעמיס למשא וכחמור לעול כשור להיות דהיינו
שורו בכור גרם, חמור יששכר וכמ"ש תומ"צ עול קבלת
כלב ומדריגת שור, בכח תבואות ורב וכמ"ש לו, הדר

כמ"כ ודעת טעם בלי עז הוא שהכלב כמו היינו בקדושה
למה כמ"ש לעומ"צ שקדם עומ"ש קבלת הוא בקדושה
תחלה עומ"ש עליו שיקבל כדי א"ש לוהי' שמע קדמה
שהקדימו בשעה וכמארז"ל עומ"צ, עליו יקבל ואח"כ
הגבוה דבעהר"צ עול הקבלת עצם דהיינו לנשמע נעשה
ואח"כ הטו"ד, מן למעלה שהוא דתומ"צ הרצונות מפרטי
צריך ועוד רצונות, פרטי שהוא עומ"צ עליו לקבל צריך
שבתורה והנגיחות כו', כשור התומ"צ עול עליו להעמיס
לההלכה בא עי"ז שבתורה והתירוצים הקושיות הוא
מן בעוה"ז שמתהפך ועי"ז ית'. הבורא רצון שהוא פסוקה
יתרון נעשה עי"ז שבקדושה להחשך דהיצה"ר דרע החשך
אור שהוא עילאה דכתרא החשך לע"ל שיתגלה אור

הבל"ג.
Â‰ÊÂ'בחי הב' וחבור יחוד שע"י ימים שנתיים מקץ ויהי

וחיבור יחוד נעשה עי"ז מס"נ, ב' היינו בנפש ימים
ע"י ביוסף וכמ"כ הימין, קץ נתגלה ועי"ז ג"כ למעלה
פרעה שיהי' יוסף נזכר ועי"ז זו"נ יחוד נעשה שלו מס"נ

הגאולה. ליוסף ובא חולם
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å÷äî øåàä ,íåöîöäî íéìëä
נ"ע, הרבי íå÷îמתרץ ìëîåגם שראינו שכפי למרות ,

הנה הצמצום, להיות צריך היה האור האצלת ø÷éòלצורך
íéìëä úååäúä ìéáùá àåä íåöîöäדוקאáåúëù åîëå ,

ðò óåñ 'à øòùá íééç õòáéãë àåä íåöîöä êøåöã 'â ó
éë íéìëä úðéçá úåùòìרקåèåòéîå øåàä íåöîö éãé ìò

'åë úåìâúäìå úååäúäì éìëä ìà úåøùôà ùé94,
לזה, øáã,והסיבה úåàéöî úðéçáá íä íéìëä äðäã

óåñ ïéà øåà éåìéâ øéàî äéä øùàëåúåéäì øùôà äéä àì
,'åë íéìëä úåàéöîשל גילוי הוא האור של שעניינו דכיון

חשיב, כלא קמיה וכולא מציאות שום אין שכלפיו הבורא,

שעניינם - לכלים אפשרות אין האור לגילוי כשישנו הרי

להתקיים. - ומציאות גדר

שהוא כמו האור שגילוי זה, שרעיון מבאר, הבאות בשורות

שלפני בדרגה רק לא ביטוי לו יש הכלים, מציאות את שולל

הכלים, התגלות את שולל סוף אין אור גילוי ששם הצמצום

ככל הנה הצמצום, אחר העולמות בהשתלשלות גם אלא

יותר, רבה בעוצמה האור בו ומאיר יותר גבוה הוא שהעולם

הכלים. לגילוי האפשרות שם נשללת הרי

נ"ע: הרבי של éøäובלשונו íåöîöä øçàù úåâéøãîá íâå
ïåîã÷ íãà úðéçááלאחר שהתהווה הראשון העולם שהוא

íéìëäהצמצום úåàéöî ïééãò ùé àì- לזה והסיבה .éðôî
íù øéàî øåàäùקדמון באדם –úðéçá åðééäã éåìéâá

úåîöòאורùîî éåìéâá íù øéàîù å÷äהעולמות כמו ולא

האור. עצם ולא הקו מאור הארה רק שם שמאיר שתחתיו

הקו עצמות מאיר קדמון אדם שבעולם øùôàוכיון éà
úåéäìשם,'åë íéìëä úåàéöî úðéçá
íâåהנה העקודים, עולם הנקרא קדמון, אדם שאחרי בעולם

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

הנ"ל94. הקדמות לך שהצגנו אחר והנה שם: חיים העץ לשון וזה
א"ע הא"ס צמצם אשר הצמצום צורך סיבת ענין עתה להבין תוכל
והענין ב'. בענף כנ"ל וריק חלל מקום להניח שלו האור באמצעית
אפשרות יש ומעוטו האור צמצום ע"י כי כלים בחי' לעשות כדי הוא
ממעוט הכלי יתבטל האור ובהתרבות ולהתגלות להתהוות הכלי אל
הנקרא והם אדום מלכי ז' בענין כמ"ש והגדול הרב האור לקבל כחו

והויות בריאת בחי' היה איך היטב ע"ש ומתו מלכו איך הנקודים עולם
הכלי הויות יתגלה ועי"כ ומעוטו האור צמצום צריך בתחלה כי הכלים
הכלי ויכול בו להמשך האור חזר אז ונתהוה נתגלה שכבר ואחר
האור את בראשונה צמצם כי כאן היה וכן ליבטל. ולא להתקיים

בהם. להאיר ההוא הקו והמשיך חזר כך ואחר הכלים ונתהוו



c"agקנד i`iyp epizeax zxezn

זה שם גם זאת ובכל כלים, של מציאות יש כבר שם אמנם

שם אלא וכלים, אורות של ספירות עשר של מציאות לא

ãçà éìë úðéçáá àåä íéãå÷òá,'åë,הספירות עשר לכל

של האורות שעשרת 'עקודים' נקרא הוא זה שם ועל

בעולם גם כי לזה והסיבה אחד, בכלי שם עקודים האצילות

שם להתגלות יכולים לא ולכן רב אור מאיר העקודים

בחינות. לעשר מחולקים שהן כמו הכלים

íåöîöä éðôìù óåñ ïéà øåàä éåìéâ úðéçáá ïëù ìëåששם

עולמות, של עניין כלל עדיין úåéäìאין ììë øùôà äéä àì
íéìëä úååäúäבלבד אחד כלי של באופן לא åë',אפילו

להיווצר יכול לא הכלים התהוות שכל כן, אם íàנמצא éë
éåìéâäå øåàä øãòä úðéçá àåäù à÷åã íåöîöä éãé ìòרק

åë'.אז íéìëä úååäúä úåéäì ìåëé
ïúååäúä úìçúäåהכלים åîöòשל íåöîöä óåâ ïî àåä-

לאחר עניין עוד לפעול צריך לא האור. סילוק מעצם כלומר

באופן בסמוך שנראה (כפי הכלים התהוות בשביל הצמצום

מתחילים עצמו הצמצום בפעולת אלא האורות), התהוות

הכלים. ðòלהתהוות íù íééç õòá áåúëù åîëåïéðòã 'á ó
ïéãä ùøù úåìâì àåä íåöîöäמורגש היה הצמצום לפני -

היה ולא סוף אין בהתפשטות הבורא של אורו גילוי רק

הצמצום ידי על ורק והגבורה, הדין למידת כלל מקום

הבורא של הדין מידת íùנתגלתה ä"âäáå ,'åëחיים בעץ

íå÷îäנאמר úðéçá àåä ïéãä ùøùãשיש פירושו מקום -

מציאות שהיא איזה להכיל íéìëäאפשרות úîâåã àåäù

המוגבל האור את להכיל åë',שעניינם
íéãéñç úðùîáå95áúë-àéöîäהתאפשר ùøùכלומר

'åë åîöò íöîöù äîá ïéãä96,
ììçä àåä íå÷î úðéçáã åðééäåהצמצום ידי על שנוצר

øçàהראשון íå÷îá øàåáîå ,'åë úåîìåòä ìë åøééèöð åáù
àéäùדרגתììçä êåúáù åîéùøä,פירושו הרשימו דרגת -

סוף, האין אור מסילוק כתוצאה שנשאר úðéçáהרושם åäæù
.'åë íåöîöä éãé ìò äìâúðù íå÷îäהעניין מסקנת

הראשון מהצמצום ישירה כתוצאה נעשה הכלים שהתגלות

סוף. אין אור סילוק שעניינו

úåøåàä ïë ïéàù äîכיון לגמרי. אחר באופן זה הרי -

האו שהצמצוםשעניין לומר יתכן לא הרי הגילוי, הוא ר

ברור וממילא האור, להמשכת יגרום גילוי חוסר שהוא

íåöîöäשהאורות ïî íúååäúä ïéà éøäכפי ישיר, באופן

מהצמצום, נוצרו øãòääîשהכלים éøäùהאור éàשל
,éåìéâ úåéäì øùôà.אור שהתהוותשל כן, אם נמצא

ולאחר למרות אלא עצמו מהצמצום לא היא האורות

שחזר הקו מאור האורות נתהוו העדר, שעניינו הצמצום

הצמצום. אחר øçàוהאיר êùîðù éåìéâäå øåàäî íà éë
íåöîöäהקו אור ïéàשזהו øåà úåîöòî àåä åúëùîäã
,'åë óåñמהצמצום אך האורות, נאצלו הקו אור ידי על רק

ללא בלבד הכלים נתהוו הקו אור האצלת ללא עצמו

האורות.
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ריקי.95. חי עמנואל רבי המקובל של

כיצד96. א'): פרק סוף, אין צמצום (מסכת שם המלא לשונו וזה
במה הדין שרש המציא מהותו ולא מציאותו הידוע סוף אין אור

המורה צדדיו מכל שווה מקום ופנה שלימותו במרכז עצמו שצמצם
א"ס אור יקיפנו באמצעו שיעמוד שמי עגול מקום והוא השוואתו

סביביו. בכל שווה ממנו רחוק

•
.e
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בשוה, פרט כל על ומשגיח בשוה, ובארץ בשמים קדוש והקב"ה ומקבל, משפיע – וארץ שמים
כגרזן – והירח השמש יותר. למטה לרדת יכול עליון, יותר שהאור כל ישראל. עמו על ובפרט

כרצונו דרכם ופועל בו, החוצב ביד

e‰ÊÂׁשּממליכין יׂשראל אּלּו דעת, יזרּו חכמים "ׂשפתי ¿∆ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ּכל אנחנּו ּדהּנה ּתמיד", יֹום ּבכל הּוא ּברּו ְְְְֲִִֵַַָָָָָלהּקדֹוׁש
ּבּׁשמים לראֹות הּמׁשּפילי לׁשבת, "הּמגּביהי אֹומרים ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָיׂשראל
ּדמּמה טֹועים, הם ּכבֹודֹו" הּׁשמים "על והאֹומרים ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּובארץ",
ּכן, ּגם הארץ ּבער הּוא הרי הּׁשמים ּבער הּוא אם ,ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּנפׁש
לגּבי חרּדל ּכגרּגר רק היא והארץ לרּום ּדׁשמים ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוהגם
ּומקּבל מׁשּפיע הם וארץ ׁשמים הרי מקֹום מּכל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּׁשמים,

ׁשּכתּוב ּכמֹו לארץ מׁשּפיע ּדהּׁשמים לזה, זה ּבער ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהם
נח) וׁשּמה(יׁשעיה הּׁשמים מן והּׁשלג הּגׁשם ירד ּכאׁשר "ּכי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

הּׁשמים רחּוק הרי וגֹו', הארץ" את הרוה אם ּכי יׁשּוב ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלא
מקּבל והארץ להארץ, מׁשּפיע ׁשהּׁשמים ּבאפן הּוא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹוהארץ
ואיתא ּובארץ", ּבּׁשמים "והּקדֹוׁש ּוכתיב הּׁשמים, ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָמן
אל מי "אׁשר הּכתּוב ׁשם על ּובארץ" "ּבּׁשמים ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבאּבּודרהם,

"וכגבּורת כמעׂשי יעׂשה אׁשר ּובארץ ג)ּבּׁשמים ,(ּדברים ְְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
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ּבער ׁשאינֹו ּכן, ּגם מהּׁשמים ּומבּדל קדֹוׁש יתּבר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהּוא
מלא אני הארץ ואת הּׁשמים את "הלא ּוכתיב ּכלל, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלגּביּה

הוי'" כג)נאם מֹודים(ירמיהּו הם ּגם הרי ּדבּׁשמים ּוכׁשם , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻ
העצמּות ּבער אינֹו הּׁשמים וגם עליו, יתּבר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּדהׁשּגחתֹו
ּכמֹו הּנה ּכביכֹול, לגּביּה הׁשּפלה זהּו ּבּׁשמים והׁשּגחתֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכלל,
יתּבר והׁשּגחתֹו ּכן, ּגם הארץ על מׁשּגיח יתּבר הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָכן

ּפר ּבהׁשּגחה ּופרט ּפרט ּכל על הּואהּוא עצמֹו ּדזהּו טית, ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָ
ּדהיא לׁשבת", "הּמגּביהי וזהּו וקּיּומם, הּנבראים ּכל ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָחּיּות
מעלה ׁשּלמעלה ּכביכֹול לׁשבת ׁשּמגּביהי ּדלהיֹות ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּנֹותנת,
לראֹות ּכביכֹול עצמֹו את מׁשּפיל הּוא הרי וארץ, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָמּׁשמים
ּביֹותר עליֹון הּוא ׁשהאֹור ּדכל וכּידּוע ּבׁשוה, ּובארץ ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּׁשמים
ּובפרט ּפרטית, הׁשּגחה ענין ּדזהּו ּביֹותר, למּטה לירד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבכחֹו

"הּנה ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּביֹותר, מׁשּגחים ׁשהם מרעיתֹו וצאן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻעּמֹו
יׂשראל" ׁשֹומר ייׁשן ולא ינּום קכא)לא אחת(ּתהּלים וכבׂשה ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֹ

מן מּדר למעלה ּבדר מׁשּתּמרת והיא זאבים ׁשבעים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּבין
מּלתא ּופסיקא ּבטבע, ּבּטלהטוהּטבע להם אין ּדיׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ב)עֹולמית עּמּוד נג ּדף מאּתֹו(מנחֹות ּבאה ּׁשההׁשּפעה ּומה , ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָ
ּבֹו, החֹוצב ּביד ּכגרזן הּוא הרי והּירח הּׁשמׁש ּדר ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָיתּבר
וירח ּבהּׁשמׁש וכן נאה, היכל ׁשּבנה הּגרזן את יׁשּבחּו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוהאם
ׁשּבאים מּסּבֹות ּבסּבֹות הארץ ּבצבא וכן הּׁשמים, צבא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָוכל
ׁשהּוא ויתעּלה יתּבר הּסּבֹות ּכל וסּבת העּלֹות ּכל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמעּלת
ּבחסד, חּיים ּומכלּכל ּבׂשר לכל לחם ונֹותן ּומפרנס זן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיתּבר
ׁשפעֹו ּוכלי אּומנּותֹו ּכלי רק הם האמצעים, ּכל הינּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָוהם,

יתּבר ּכרצֹונֹו ּבם ּדר ׁשּפֹועל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָיתּבר
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ראש, כובד מתוך אלא להתפלל עומדין אין וזהו

הוא התקנה וטעמי מס"נ, היינו תקנה, היא עצמה דתפלה

דנה"ט המס"נ תקנום, תמידין שכנגד מה א' אופנים, ב'

והב' גשמים, הדברים בכל למטה אלקות בגילוי ויחפוץ

כ"א בגילוים, יחפוץ שלא דנה"א המס"נ תקנום, אבות

בו הגשמי שהמוח ראש כובד וזהו העצמות, בהמשכת

ועם כזו נפלאה להבנה גם כלי להיות זה כוח ניתן דוקא

אקרבנות, אסמכוהו רבנן תקנום אבות דתפלות היות

דנפש, בהגילוים העבודה צ"ל דתחלה היא העבודה דסדר

צ"ל מתחלה כ"א דמס"נ, מהעבודה להתחיל שא"א

וזהו ודעת, טעם שע"פ העבודה היינו הנפש, של הגילוים

הכלי וביטול החומריות לשבר ושפלות, דהכנעה העבודה

בא ואח"כ דקרבנות, העבודה שהוא וזיכוך בירור בדרך

עיקר כ"א בגילוים, יחפוץ שלא דמס"נ פנימית להעבודה

ההתפעלות וזהו העצמות, המשכת יהי' ורצונו חפצו

בי' סליק דלא אעא מתיבתא רב שגילה בזה דרשב"י

והיינו פנימי, עצמי אור בו יש הגשמי דהיש כו', נהורי'

זה אור לגלות העבודה וזהו לעצמות, כלי הגשמי דהמוח

הוא היש דשרש ידע הרשב"י כי שבו, והעצמי הפנימי

ביטול דע"י היינו דכולא, עיקרא שזהו אבל מהעצמות,

מזה הכלי, שרש מתגלה דוקא וזיכוך בירור בדרך הכלי

אבתריך מלה מלה וזהו מתיבתא, רב שגילה עד ידע לא

יש שהוא הגשמי דהיש דידע דהוינא, מיומא רדיפנא

להיותו אמנם האמיתי, מהיש הוא שרשו הנה הנברא,

השתא ורק הגשם את הבעיר הגילוים במעלת

אשר דכולא, ועיקרא משרשא דא מלה לי אשתמודעא

ידי ושעל דוקא, וזיכוך בירור בדרך בביטול הוא העיקר
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ּבער ׁשאינֹו ּכן, ּגם מהּׁשמים ּומבּדל קדֹוׁש יתּבר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהּוא
מלא אני הארץ ואת הּׁשמים את "הלא ּוכתיב ּכלל, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלגּביּה

הוי'" כג)נאם מֹודים(ירמיהּו הם ּגם הרי ּדבּׁשמים ּוכׁשם , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻ
העצמּות ּבער אינֹו הּׁשמים וגם עליו, יתּבר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּדהׁשּגחתֹו
ּכמֹו הּנה ּכביכֹול, לגּביּה הׁשּפלה זהּו ּבּׁשמים והׁשּגחתֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכלל,
יתּבר והׁשּגחתֹו ּכן, ּגם הארץ על מׁשּגיח יתּבר הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָכן

ּפר ּבהׁשּגחה ּופרט ּפרט ּכל על הּואהּוא עצמֹו ּדזהּו טית, ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָ
ּדהיא לׁשבת", "הּמגּביהי וזהּו וקּיּומם, הּנבראים ּכל ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָחּיּות
מעלה ׁשּלמעלה ּכביכֹול לׁשבת ׁשּמגּביהי ּדלהיֹות ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּנֹותנת,
לראֹות ּכביכֹול עצמֹו את מׁשּפיל הּוא הרי וארץ, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָמּׁשמים
ּביֹותר עליֹון הּוא ׁשהאֹור ּדכל וכּידּוע ּבׁשוה, ּובארץ ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּׁשמים
ּובפרט ּפרטית, הׁשּגחה ענין ּדזהּו ּביֹותר, למּטה לירד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבכחֹו

"הּנה ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּביֹותר, מׁשּגחים ׁשהם מרעיתֹו וצאן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻעּמֹו
יׂשראל" ׁשֹומר ייׁשן ולא ינּום קכא)לא אחת(ּתהּלים וכבׂשה ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֹ

מן מּדר למעלה ּבדר מׁשּתּמרת והיא זאבים ׁשבעים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּבין
מּלתא ּופסיקא ּבטבע, ּבּטלהטוהּטבע להם אין ּדיׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ב)עֹולמית עּמּוד נג ּדף מאּתֹו(מנחֹות ּבאה ּׁשההׁשּפעה ּומה , ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָ
ּבֹו, החֹוצב ּביד ּכגרזן הּוא הרי והּירח הּׁשמׁש ּדר ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָיתּבר
וירח ּבהּׁשמׁש וכן נאה, היכל ׁשּבנה הּגרזן את יׁשּבחּו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוהאם
ׁשּבאים מּסּבֹות ּבסּבֹות הארץ ּבצבא וכן הּׁשמים, צבא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָוכל
ׁשהּוא ויתעּלה יתּבר הּסּבֹות ּכל וסּבת העּלֹות ּכל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמעּלת
ּבחסד, חּיים ּומכלּכל ּבׂשר לכל לחם ונֹותן ּומפרנס זן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיתּבר
ׁשפעֹו ּוכלי אּומנּותֹו ּכלי רק הם האמצעים, ּכל הינּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָוהם,

יתּבר ּכרצֹונֹו ּבם ּדר ׁשּפֹועל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָיתּבר
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ראש, כובד מתוך אלא להתפלל עומדין אין וזהו

הוא התקנה וטעמי מס"נ, היינו תקנה, היא עצמה דתפלה

דנה"ט המס"נ תקנום, תמידין שכנגד מה א' אופנים, ב'

והב' גשמים, הדברים בכל למטה אלקות בגילוי ויחפוץ

כ"א בגילוים, יחפוץ שלא דנה"א המס"נ תקנום, אבות

בו הגשמי שהמוח ראש כובד וזהו העצמות, בהמשכת

ועם כזו נפלאה להבנה גם כלי להיות זה כוח ניתן דוקא

אקרבנות, אסמכוהו רבנן תקנום אבות דתפלות היות

דנפש, בהגילוים העבודה צ"ל דתחלה היא העבודה דסדר

צ"ל מתחלה כ"א דמס"נ, מהעבודה להתחיל שא"א

וזהו ודעת, טעם שע"פ העבודה היינו הנפש, של הגילוים

הכלי וביטול החומריות לשבר ושפלות, דהכנעה העבודה

בא ואח"כ דקרבנות, העבודה שהוא וזיכוך בירור בדרך

עיקר כ"א בגילוים, יחפוץ שלא דמס"נ פנימית להעבודה

ההתפעלות וזהו העצמות, המשכת יהי' ורצונו חפצו

בי' סליק דלא אעא מתיבתא רב שגילה בזה דרשב"י

והיינו פנימי, עצמי אור בו יש הגשמי דהיש כו', נהורי'

זה אור לגלות העבודה וזהו לעצמות, כלי הגשמי דהמוח

הוא היש דשרש ידע הרשב"י כי שבו, והעצמי הפנימי

ביטול דע"י היינו דכולא, עיקרא שזהו אבל מהעצמות,

מזה הכלי, שרש מתגלה דוקא וזיכוך בירור בדרך הכלי

אבתריך מלה מלה וזהו מתיבתא, רב שגילה עד ידע לא

יש שהוא הגשמי דהיש דידע דהוינא, מיומא רדיפנא

להיותו אמנם האמיתי, מהיש הוא שרשו הנה הנברא,

השתא ורק הגשם את הבעיר הגילוים במעלת

אשר דכולא, ועיקרא משרשא דא מלה לי אשתמודעא

ידי ושעל דוקא, וזיכוך בירור בדרך בביטול הוא העיקר

משלימים דוקא שבזה להיות העצמות, בחי' ממשיכים זה

ב"ה, העצמות גילוי להיות היש בבריאת העליונה הכוונה

להורות לעפרא, ונשיק דגחין עד כך כל נתפעל מזה הנה

כמ"ש העולמות, דהשתלשלות והתכלית היש מעלת על

ל"ו. בפרק רבינו
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בבי"ד למשפט ובעמדו האחרון יומו את יודע אדם אין כי מכתבו את ויסיים בפרט, בשווינציאן ַחסידים
דווילנא. והבי"ד הועד מנהלי ראשי על המצוה מחבבי הצדיקים של הנקי דם את יגולל מעלה של

ווילנא, מתנגדי בחוגי גדול רושם עשו וואלף זונדיל ר' של מכתבו וביחוד המתנגדים ָמכתבי
של אפם חרון שהעלה מה אקזעמּפלארים במאות ליטא מרחבי בכל המכתבים את פרסמו ַוהחסידים

וסלוצק. בריסק ווילנא מתנגדי

– – – –

גדול ובחלק והקטנה הגדולה ּפולין מדינת בכל החסידות נתפשטה כבר – תקנ"ה – ההיא בעת
ומאהלוב וויטעבסק בפלכי נתפשטה חב"ד וחסידות וגאליציא, פאדאליא וואהלין מדינת ַַָָָָמזאמוט,
וחלק וחערסאן יעקאטרינאסלב ופאלטאווא טשעריניגוב ופלכי קאוונא מפלך גדול וחלק והגליל ַַָָָָווילנא
החסידים למפלגת נכנס ישראל מעם גדול שחלק לדעת המתנגדים נוכחו וכבר ביסאראבי ממדינת ַַגדול
הסכין בהשחזת תקוניו וקבלת הזקן, אדמו"ר כ"ק הוד חב"ד, חסידי נשיא הצלחת על אפם חרה וביחוד

התפלה. וסדור ערוך השלחן חמות, מקוואות שחיטה, של

נדיבהרי"ל טעביל ר' של שותפו סג"ל, למהרי"ל שמיני דור הי' הזקן אדמו"ר של חותנו סג"ל
וויטעבסק קהלת לדורותיו98מייסד זה עסקו והנחיל ּפולין, במדינת שרף יין לתעשיית החוכר שהי' ,

בעיר הממשלה בספירות והכרות מהלכים לו היו אלו עסקיו ולרגלי האחרון, סגל מהרי"ל עד אחריו
סג"ל הרי"ל וכשהשתדך ּפולין, אצילי האחוזות מבעלי והרבה ופקידיו הוואייעויאדע גם ומה ָָהבירה
אדמו"ר כ"ק של שמו נתפרסם מהרה עד הנה בתו, לחתן מליאזנע העילוי בנו את ולקח ברוך ר' ָעם
התכונה בחכמת וביחוד במדעים גדול הוא הנה ובמחקר ובנסתר בנגלה גאון שהוא מלבד אשר הזקן

לב.99וההנדסה לוקחות מנגינותיו ואשר

אדמו"ר כ"ק הוד שם נתפרסם ידם שעל מאורעות שני אירעו חתונתו אחרי חדשים שני כעבור
אשר הצבורית העסקנות ליסוד מרובה תועלת שהביא דבר המדעים, בחכמי סגולה יחידי בין הזקן

הזקן. אדמו"ר כ"ק הוד לה התכוון
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פק"ד. ח"ב שם וראה פל"וֿלז. ח"א הזכרונות ספר ראה (98

.306 ע' המאורות" ב"שני עפשטיין הלוי אייזיק יצחק ר' הרה"ח מכתב א. הערה ראה (99
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תרפ"א סיון ט"ו ב"ה,

מבחר הנכבד, הרב עוז, ידידי כבוד

שאול מוהר"ר אי"א ווח"ס התלמידים,

שי' דובער

וברכה. שלום

מולדתו למקום ית' בעזרתו לנסוע בדעתו אשר שמעתי

יהי' והשי"ת במאוד, הדבר ונכון טוב לאטוי. במדינת שהיא

בעזרת משתתף הייתי אני וגם הטוב, רצונו להפיק בעזרו

ומעבר משם מכתבים כמה קבלתי כי לזה, הדרושה ההוצאה

כתבים להם להמציא נפשם בפנימיות מבקשים הגדול הנהר

ידענו וכאשר הרוחני. במזון הט' נפשם להחיות דא"ח וספרי

העבודה בהרמת בעזהי"ת האמיתית הפעולה אשר במוחש

המדות ותיקון בתפלה וההתעסקות חסידות בלימוד בפועל

מאיש ההרגש והתעוררות חבירים, ודיבוק ריעים באהבת

משפיע אמצע[ו]ת ע"י הוא אהובים, כאחים להיות לרעהו,

במכתבי בכתב והן בפומבי בדיבור הן זה על ונפשו לבו הנותן

התעוררות.

בעמלינו טוב פרי ית' בעזרתו ראינו ראה עליון לאל ותודה

התעסקות שהיתה ומקום מקום בכל אשר בשנים, רבות זה

מעלת טוב על מתענגים המקום יושבי הנם הנה כאמור, טובה

החומר. על הצורה בהגברת בכלל, האנושי
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

לעוויטין, שמואל ר' הרב היקר ידידינו לנו הוא ולמופת

חפץ עפ"י בקוטאיס, גרוזיא בערי יושב שנים כששה זה אשר

אשר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד ורצון

המוסרי מצבם בהרמת וחפץ ההוא, להחבל עתידות חש

בכל ולהתענין וישיבה, חדרים ליסד הנ"ל ידידינו את וישלח

רוב על מתענגים המה ת"ל כהיום הנה לכלכלם, הדת עניני

ברו"ג. עילוי אחר בעילוי מעלה מעלה ויעלו בעזרם ד' יהי' טוב

ולפעול לעשות החובה עליו אדם הוא באשר אדם כל והנה

מדיני להיותו החי', על האדם מותר בזה אשר זולתו, לטובת

החומרי טובתו בהפרחת ודואג האנושי, הקיבוץ אוהב בטבעו,

יותר מסוגל זה סגולתו, ביושר אחד כל וכמובן והמוסרי,

אם אשר מוסרית ותעמולה לעבודה יותר מסוגל וזה לכזה,

הדרושות. תוצאות למו יהי' לא פעולתם יחליפו

איש ויושר, תום באנשים הגדול האדם תלמידי אנחנו

באמונה העובדים ראש הטוהר, ויופי הצדק סמל האלקים,

נבג"מ זצוקללה"ה אאמו"ר כ"ק הוד סוף אין בתקות טהורה

הכביר פעול[ו]תיו ראות ימינו, על עמוד זכינו אשר ות,זי"ע,

תורתו ישראל לב על צהרים, כשמש יזרחו, לאחת אחת אשר

זיק בקרבינו ויפיח והמתנוצץ, החד אורו יאהיל עלינו והדרתו,

והנהגותי' החסידות אל והתמסרות הכללית, האנושית

הגשמיים, בחיים והישרים הרוחניים, בחיים הנעימים

רצון שהוא הקדושים, רצונותיו להפיק ית' בעזרתו להשתדל

לב לקרב ידינו, תשיג אשר בכל הקדש, עם בטוב ב"ה, הוי'

אלינו, השומעים לפני להורות שבשמים, אבינו אל בנים

העולם, אבות יושר בדרכי להלוך ומשתוקקים והתאבים

אשר בכל בעזרם ולהיות ולהרפידה, לסקלה האמיתי הדרך

יודרש.

בארבע אדמות, עלי תעודתינו רגע אף לשכוח אין עלינו

כוונה לסוד צבאות אלקים אל אותנו, פרש השמים רוחות

רבותינו לנו גילו שם, זעיר שם זעיר רק מאתנו, נעלמת

ורבים לברבריא, גולה ואחד לברטניא גולה אחד באמרם

כל, וחוסר בעוני ר"ל התלאות בים (שווימען) שחים מאתנו

מעמד מבלי רקב, נפל ח"ו בארזים גם אשר ולחץ, בדוחק

ר"ל. וסובל מעוך ולחוץ, דחוק אחד וכל גשמי,

יפרח וכשושנה באנוש, הוא אלקים רוח אבל כן, אמנם

אשר אל מכוון הוא בזה אשר ויגיעתו, בעמלו טוב פרי לעשות

ונוצר. נברא

וישרה נכונה מולדתו למקום הנסיעה כי לראשונה ונשובה

אחינו לטובת והרבה הרבה עשות יוכל כל יוצר ובעזרת היא,

לאחינו רב תועלת הביא ויוכל הוי', לדבר הצמאים היקרים

אבאר: כאשר הדתיים ענינים בכל כולה בהמדינה היושבים

וקטן, גדול טלית ולא תפילין לא לנו אין כהיום מדינתינו

אשר ומשניות גמרא יאמר ומי ואגדה, חומש סידור מזוזה

טו"ת לאחד נדרש ואם ר"ל, והשריפות הפרעות מהבלבולים

ת"ק לכה"פ ע"ז לו נדרש אחת בבת וחומש סידור מזוזות

השג הללו בעתים אדם שום יוכל לא אשר רו"כ א' מאות

ועושה הסופר גם כי להשיג, ואין טו"ת הדורשים ורבים זאת,

הי' לעני אשר זאת, ממלאכתו לחם, פרוסת לאכול צריך בתים

מבהיל אשר עתה, גם ומה פרנסתו, על הספיק ולא ימיו כל

החפצים אנשים כמה כלל, נוגע זה אין הענין לעצם אבל הוא.

אנשים רואות ועינינו להם, ואין יום בכל תפילין להניח

הניח למען הכנסת לבית באים גלוחים, וחפשים פשוטים

אין הראשון מיום אשר מצוה, בר בני וכמה כמה תפילין.

לנו. הי' מה אוי ר"ל תפילין בהנחת המצוה לקיים ביכולתם

הדורשים בישראל אלפים צמאון לראות זכינו כי לנו ואשרי

להדריך לבבם בכל ומשתוקקים טהור, בלב ודתו הוי' דבר

חסר ורק הדת, קודש בדרכי האמצעיםבניהם המה ים

ע"כ ואשר והדומה. תפילין ספרים כמו לזה, הדרוש[ים]

ותעמולה בהשתדלות האפשר בכל בזה השתדל עלינו החובה

גדולה.

צריכים... לדעתי ההשתדלות אופן
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אגרות קודש

 ב"ה, כ"א מנ"א תש'כ

ברוקלין

הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה ניסן שי'

שלום וברכה!

... לכתבו ע"ד התועדות דבר מצוה - ע"פ מש"כ בז"ח )בראשית טו, ד( מובן שכדאי לעשות ]עכ"פ 

בעשרה, עדה שלימה[ באותו היום התועדות, ומובן שאפשר לעשות לאח"ז עוה"פ ברב עם יותר.
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:àeäåëíøç úééäå Eúéa-ìà äárBú àéáú-àìå «§«Ÿ¨¦³«¥¨Æ¤¥¤½§¨¦¬¨¥−¤
íøç-ék epárúz | árúå epöwLz | õwL eäîk̈®Ÿ©¥¯§©§¤²§©¥¬§©«£¤−¦¥¬¤

:àeäôçàíBiä Eeöî éëðà øLà äåönä-ìk «¨©¦§À̈£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−
íúàáe íúéáøe ïeéçz ïrîì úBNrì ïeøîLz¦§§´©«£®§©̧©¦«§¹§¦¤À¨¤Æ

:íëéúáàì ýåýé òaLð-øLà õøàä-úà ízLøéå¦«¦§¤´¤¨½̈¤£¤¦§©¬§Ÿ̈−©«£«Ÿ¥¤«
áéäìà ýåýé EëéìBä øLà Cøcä-ìk-úà zøëæåE §¨«©§¨´¤¨©¤À¤£¤̧¦«§¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²

Eúqðì Eúpr ïrîì øaãna äðL íéraøà äæ¤²©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®§©̧©©«Ÿ§¹§©«Ÿ§À
øîLúä Eááìa øLà-úà úrãìáéúëåúåöî ¨©¹©¤£¤¯¦§¨«§²£¦§¬Ÿ

éø÷:àì-íà åéúåöîâpréå-úà Eìëàiå Eárøiå E ¦§Ÿ−̈¦«Ÿ©§©§»©©§¦¤¼¼©©«£¦«§³¤
éúáà ïeòãé àìå zrãé-àì øLà ïnäïrîì E ©¨Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨§¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®§©´©

ék íãàä äéçé Bcáì íçlä-ìr àì ék EréãBä¦«£ÀÂ¦´Ÿ©©¤³¤§©Æ¦«§¤´¨«¨½̈¦²
:íãàä äéçé ýåýé-éô àöBî-ìk-ìr(ìàøùé) ©¨¨¬¦«§Ÿ̈−¦«§¤¬¨«¨¨«

ãéìrî äúìá àì EúìîNäæ ä÷öá àì Eìâøå E ¦§¨̧§¹³Ÿ¨«§¨Æ¥«¨¤½§©§§−´Ÿ¨¥®¨¤−
:äðL íéraøàäøqéé øLàk ék Eááì-ír zrãéå ©§¨¦¬¨¨«§¨«©§−̈¦§¨¤®¦À©«£¤̧§©¥¬

éäìà ýåýé Bða-úà Léà:jøqéî EåzøîLå ¦Æ¤§½§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§©§¤«¨§¨´©§½̈
éäìà ýåýé úåöî-úàäàøéìe åéëøãa úëìì E ¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¨¤¬¤¦§¨−̈§¦§¨¬

:Búàæéäìà ýåýé ékäáBè õøà-ìà Eàéáî E Ÿ«¦µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦«£−¤¤´¤®̈
är÷aa íéàöé úîäúe úðér íéî éìçð õøà¤µ¤©´£¥½̈¦£¨ŸÆ§Ÿ½Ÿ«Ÿ§¦¬©¦§−̈

:øäáeçïBnøå äðàúe ïôâå äøòNe ähç õøà ¨¨«¤³¤¦¨Æ§Ÿ̈½§¤¬¤§¥−̈§¦®
:Láãe ïîL úéæ-õøàèúðkñîá àì øLà õøà ¤«¤¥¬¤−¤§¨«¤À¤£¤̧³Ÿ§¦§¥ªÆ

øLà õøà da ìk øñçú-àì íçì da-ìëàz«Ÿ©¨´¤½¤«Ÿ¤§©¬−Ÿ®̈¤µ¤£¤´
:úLçð áöçz äéøøäîe ìæøá äéðáàézìëàå £¨¤´¨©§¤½¥«£¨¤−¨©§¬Ÿ§«¤§¨«©§−̈

éäìà ýåýé-úà zëøáe zráNåäáhä õøàä-ìr E §¨¨®§¨¥«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨¨¬¤©Ÿ−̈
:Cì-ïúð øLà£¤¬¨«©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(179 'nr fh zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

ּכיצד ותמּוּה, הּמן. ירידת על "הּזן" ּברּכת את ּתּקן רּבנּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹמׁשה

מן ׁשּלחם לֹומר, ויׁש הארץ. מן לחם על זה נּסח מברכים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻאנּו

'לחם ׁשהּוא הּמזֹון, לׁשרׁש לבּוׁש רק ּדבר ׁשל לאמּתֹו הּוא ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהארץ

ּבהכנתֹו ּתלּוי אינּנּו ׁשּמזֹונֹו האמת, את מּכיר יהּודי הּׁשמים'. ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמן

אּלא ה', לברּכת ּכלי ּבתֹור הּטבע ּבלבּוׁשי לא ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹּובמלאכּתֹו,

הּׁשמים'. מן 'לחם ורק א ְִִֶֶֶַַַַָזהּו

éðùàééäìà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMäE ¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
éëðà øLà åéúwçå åéètLîe åéúåöî øîL ézìáì§¦§¦̧§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ¦§¨¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬

:íBiä Eeöîáéå ìëàz-ïtíéáè íézáe zráN §©§−©«¤Ÿ©−§¨¨®§¨¨¦¬Ÿ¦²
:záLéå äðázâéðàöå Eø÷áeáäæå óñëå ïéaøé E ¦§¤−§¨¨«§¨§¨«§³§«Ÿ§Æ¦§§ª½§¤¬¤§¨−̈

:äaøé Eì-øLà ìëå Cl-äaøéãéEááì íøå ¦§¤¨®§¬Ÿ£¤§−¦§¤«§−̈§¨¤®
zçëLåéäìà ýåýé-úàíéøöî õøàî EàéöBnä E §¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦

:íéãár úéaîåèàøBpäå ìãbä | øaãna EëéìBnä ¦¥¬£¨¦«©¦̧§¹©¦§¨´©¨´Ÿ§©À̈
íéî-ïéà øLà ïBànöå áø÷rå óøN | Lçð̈¨³¨¨Æ§©§½̈§¦¨−£¤´¥«¨®¦

zea` iwxtl mixe`ia

e dpyn c wxt

ìò ìlçî Bôeâ ,äøBzä úà ìlçîä ìëå .úBiøaä ìò ãaëî Bôeb ,äøBzä úà ãaëîä ìk ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥¨©§©¥¤©¨§ª¨©©§¦§¨©§©¥¤©¨§ª¨©

:úBéøaä©§¦

ycew zegiyn zecewp

ולומדי' התורה את לכבד החיוב א. במשנתנו: השאלות
בשולחן להלכה (ונפסקו פסוקות הלכות הם לחללה והאיסור

"1ערוך הדיוק ב. דוקא. חסידות למדת ענין ואינם מכובדגופו),
. הגופו. על הדיוק ג. אדם"בריותמחולל". בני "על (ולא "

יוסי. רבי – המאמר לבעל הקשר ד. בזה). וכיוצא

והביאור:

במדרש מסופר יוסי רבי נוכרית)2על (שרית שמטרוניתא
לה עונה הי' יוסי ורבי שונות, שאלות לפניו מציעה היתה
לענות צריך הי' שלא לומר מקום יש כי ואם שכליים. בהסברים
בני מצוות שבע לקיום נוגעות היו לא ושאלותי' (מאחר לנכרית

להשיבה)) חייב הי' (שאז הי'3נח באם כי לה. ענה זאת בכל ,

מתקבלת התשובה היתה לא שכלי, הסבר לשאלתה שאין אומר
לתורה הכבוד היפך של יחס אצלה נוצר שרבי4והיה ומאחר .

לכן העולם, אומות בעיני גם מכובדת תהי' שהתורה רצה יוסי
שכלית תשובה תמיד לה .5השיב

אומרו: וזהו

äøBzä úà ãaëîä ìk'תהי שהתורה שמשתדל היינו – ¨©§©¥¤©¨

העולם. אומות אצל גם מכובדת

ãaëî Bôebשאין העולם, באומות גם שמדובר מכיון – §ª¨

שרק התנא מדייק יהודי, של לנשמתו קשר כל ,גופולהם

העולם" אומות לגופי בחומריותו עליהן.6"הנדמה המכובד הוא ,

úBiøaä ìò"בעלמא ל"בריות הכוונה היינו7– שאין, אלה ©©§¦

גם כולל וזה הקב"ה, של בריותיו להיותן פרט מעלה כל להם
העולם. אומות

הקודמת במשנה ששנינו למה זה מאמר של ההמשך וזהו
במאמר בה": לחתוך קרדום ולא בה להתגדל עטרה תעשי' "אל

דין פי על המותרים ו"קרדום" "עטרה" על מדובר אלא8זה ,

היפך היותם משום חסידות) (במדת עליהם מזהיר כבודשהתנא

יותר נעלית דרגה על יוסי רבי מלמדנו לזה ובהמשך התורה;
העמים. בעיני גם מכובדת שתהי' להשתדל – התורה בכבוד

על גם התורה את לכבד יוסי רבי שהשתדל מזה והנה,
לגבי בזה שהשתדל וחומר וקל שכן במכל מובן העולם, אומות
רז"ל שאמרו מה שהוא לומר ויש תלמידיו. – ישראל 9בני

למסור מקפיד שהי' היינו עמו", ש"נימוקו יוסי, רבי של בשבחו
והוא אתם. שלמד וענין ענין כל של ונימוקו טעמו לתלמידיו
ידיעת בלי גם (שהרי אצלם יתקבל שהענין בכדי לא כן עשה
זה ידי שעל משום אלא הענין), את מקבלים היו הדבר טעם
והשגה הבנה שענינה תורה, של כבודה אצלם והגדיל .10הוסיף

úBiøaä ìò ãaëî Bôeb ,äøBzä úà ãaëîä ìk̈©§©¥¤©¨§ª¨©©§¦

" הדיוק א. במשנתנו: "עלגופוהשאלות הדיוק ב. מכובד".
".הבריות

והביאור:

אומות כלפי גם תורה של כבודה על בגאון שומר כשאדם
בעניני11העולם קשיים הגוים לו יגרמו מכך שכתוצאה יתכן ,

בעלמא" "בריות אודות כשמדובר גם ומה בזה. וכיוצא ,12פרנסה

בענינים העוסקים צורה אנשי לסבול יכולים אינם שבטבעם
לגבי ואילו הגוף, עניני לגבי רק קיים זה חשש אולם רוחניים.

ממש ממעל אלקה חלק שהיא הנשמה, שאין13עניני כשם הרי ,

אחד לאף אין כן כמו ח"ו, הקב"ה על שליטה של אפשרות
יהודית. נשמה על שליטה

הת את מכבד יהודי שכאשר מחדש גופווהתנא גם ורה,
שכאשר במוחש, שרואים וכפי הבריות. על (אפילו) מכובד
על מוותר ואינו לתורה הקשור בכל בתוקף עומד יהודי
מצד גם והערצה כבוד של ליחס זוכה הוא עקרונותיו,

.14ה"בריות"

רפ"ב.1. רמ"ד. סי' יו"ד

ד.2. פס"ח, ב"ר

ה"י.3. פ"ח מלכים הלכות רמב"ם ראה

מה4. . . ישראל את מונין העולם אומות חקת: ר"פ רש"י ראה

בה. יש טעם

ומשובחת.5. נאה תורתכון לו אמרה שם: במדרש הסיפור וכסיום

פמ"ט.6. תניא

פל"ב.7. תניא ראה

הט"ו.8. פ"ד הזקן לאדמו"ר ת"ת הלכות ראה

א.9. סז, גיטין

השומעים10. רשימת פי על – תשל"ח קרח פ' מוצש"ק משיחת

בלבד.

הקודם.11. ביאור ראה

פל"ב.12. תניא ראה

רפ"ב.13. תניא

בלבד.14. השומעים רשימת פי על – תשד"מ אייר כ"ה משיחת
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á÷ò úùøô

æáéá÷r | äéäåïåùàøälàä íéètLnä úà ïeòîLz §¨¨´¥´¤¦§§À¥³©¦§¨¦Æ¨¥½¤
éäìà ýåýé øîLå íúà íúéNrå ízøîLeEì E §©§¤¬©«£¦¤−Ÿ¨®§¨©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§À

éúáàì òaLð øLà ãñçä-úàå úéøaä-úà:E ¤©§¦Æ§¤©¤½¤£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤«
âéðèá-éøt Cøáe Eaøäå Eëøáe Eáäàå-éøôe E ©«£¥´§½¥«©§−§¦§¤®¥©´§¦¦§§´§¦«

ðâc Eúîãàéôìà-øâL Eøäöéå ELøéúå EE Â©§¨¤Â§¨̧§¹§¦§´§¦§¨¤À§©£¨¤̧Æ
ðàö úøzLråéúáàì òaLð-øLà äîãàä ìr EE §©§§´ŸŸ¤½©µ¨«£¨½̈£¤¦§©¬©«£Ÿ¤−

:Cì úúìãéEá äéäé-àì íénrä-ìkî äéäz Ceøa ¨¬¤¨«¨¬¦«§¤−¦¨¨«©¦®Ÿ¦«§¤¬§²
:Ezîäááe äø÷rå ø÷råèEnî ýåýé øéñäå ¨¨¬©«£¨−̈¦§¤§¤«§¥¦¯§Ÿ̈²¦§−

àì zrãé øLà íérøä íéøöî éåãî-ìëå éìç-ìk̈®Ÿ¦§¨©§¥Á¦§©¸¦¨«¨¦¹£¤´¨©À§¨³Ÿ
éàðN-ìëa íðúðe Ca íîéNé:Eæè-ìk-úà zìëàå §¦¨Æ½̈§¨−̈§¨«§¤«§¨«©§¨´¤¨

éäìà ýåýé øLà íénräðér ñBçú-àì Cì ïúð EE ¨«©¦À£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´½̈«Ÿ¨¬¥«§−
àeä L÷Bî-ék íäéäìà-úà ãárú àìå íäéìr£¥¤®§³Ÿ©«£ŸÆ¤¡´Ÿ¥¤½¦«¥¬−

:Cìñæéälàä íéBbä íéaø Eááìa øîàú ék ¨«¦³Ÿ©Æ¦§¨´§½©¦²©¦¬¨¥−¤
:íLéøBäì ìëeà äëéà épnîçéøëæ íäî àøéú àì ¦¤®¦¥¨¬©−§«¦¨«¬Ÿ¦−̈¥¤®¨´Ÿ

éäìà ýåýé äNr-øLà úà økæz-ìëìe äòøôì E ¦§ÀŸ¥³£¤¨¨Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©§−Ÿ§¨
:íéøöîèééðér eàø-øLà úìãbä úqnäúúàäå E ¦§¨«¦©©¸Ÿ©§Ÿ¹Ÿ£¤¨´¥¤À§¨«Ÿ³Ÿ

øLà äéeèpä røfäå ä÷æçä ãiäå íéúônäå§©«Ÿ§¦Æ§©¨³©«£¨¨Æ§©§´Ÿ©©§½̈£¤¬
éäìà ýåýé EàöBäk Eéäìà ýåýé äNré-ïE ¦«£−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥«©«£¤º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

:íäéðtî àøé äzà-øLà íénrä-ìëìë-úà íâå §¨¨´©¦½£¤©¨¬¨¥−¦§¥¤«§©Æ¤
éäìà ýåýé çlLé ärøväãáà-ãr ía E ©¦§½̈§©©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®̈©£ÀŸ
éðtî íéøzñpäå íéøàLpä:Eàëõørú àì ©¦§¨¦²§©¦§¨¦−¦¨¤«¬Ÿ©«£−Ÿ

éäìà ýåýé-ék íäéðtî:àøBðå ìBãb ìà Eaø÷a E ¦§¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¦§¤½¥¬¨−§¨«
(éåì)áëéäìà ýåýé ìLðåéðtî ìàä íéBbä-úà EE §¨©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦¬¨¥²¦¨¤−

éìr äaøz-ït øäî íúlk ìëeú àì èrî èrîE §©´§¨®³Ÿ©Æ©Ÿ¨´©¥½¤¦§¤¬¨¤−
:äãOä úiçâëéäìà ýåýé íðúðeéðôì Eíîäå E ©©¬©¨¤«§¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¨¨Æ

:íãîMä ãr äìãâ äîeäîãëEãéa íäéëìî ïúðå §¨´§Ÿ½̈©−¦¨«§¨«§¨©³©§¥¤Æ§¨¤½
ávéúé-àì íéîMä úçzî íîL-úà zãáàäå§©«£©§¨´¤§½̈¦©−©©¨®̈¦«Ÿ¦§©¥¬

éðôa Léà:íúà EãîLä ãr Eäëíäéäìà éìéñt ¦Æ§¨¤½©¬¦§¦«§−Ÿ¨«§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−
íäéìr áäæå óñk ãîçú-àì Làa ïeôøNz¦§§´¨¥®«Ÿ©§ŸÁ¤̧¤§¨¨³£¥¤Æ
éäìà ýåýé úárBú ék Ba L÷ez ït Cì zç÷ìåE §¨«©§¨´½̈¤µ¦¨¥´½¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:àeäåëíøç úééäå Eúéa-ìà äárBú àéáú-àìå «§«Ÿ¨¦³«¥¨Æ¤¥¤½§¨¦¬¨¥−¤
íøç-ék epárúz | árúå epöwLz | õwL eäîk̈®Ÿ©¥¯§©§¤²§©¥¬§©«£¤−¦¥¬¤

:àeäôçàíBiä Eeöî éëðà øLà äåönä-ìk «¨©¦§À̈£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−
íúàáe íúéáøe ïeéçz ïrîì úBNrì ïeøîLz¦§§´©«£®§©̧©¦«§¹§¦¤À¨¤Æ

:íëéúáàì ýåýé òaLð-øLà õøàä-úà ízLøéå¦«¦§¤´¤¨½̈¤£¤¦§©¬§Ÿ̈−©«£«Ÿ¥¤«
áéäìà ýåýé EëéìBä øLà Cøcä-ìk-úà zøëæåE §¨«©§¨´¤¨©¤À¤£¤̧¦«§¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²

Eúqðì Eúpr ïrîì øaãna äðL íéraøà äæ¤²©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®§©̧©©«Ÿ§¹§©«Ÿ§À
øîLúä Eááìa øLà-úà úrãìáéúëåúåöî ¨©¹©¤£¤¯¦§¨«§²£¦§¬Ÿ
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ּכיצד ותמּוּה, הּמן. ירידת על "הּזן" ּברּכת את ּתּקן רּבנּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹמׁשה

מן ׁשּלחם לֹומר, ויׁש הארץ. מן לחם על זה נּסח מברכים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻאנּו

'לחם ׁשהּוא הּמזֹון, לׁשרׁש לבּוׁש רק ּדבר ׁשל לאמּתֹו הּוא ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהארץ

ּבהכנתֹו ּתלּוי אינּנּו ׁשּמזֹונֹו האמת, את מּכיר יהּודי הּׁשמים'. ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמן

אּלא ה', לברּכת ּכלי ּבתֹור הּטבע ּבלבּוׁשי לא ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹּובמלאכּתֹו,

הּׁשמים'. מן 'לחם ורק א ְִִֶֶֶַַַַָזהּו

éðùàééäìà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMäE ¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
éëðà øLà åéúwçå åéètLîe åéúåöî øîL ézìáì§¦§¦̧§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ¦§¨¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬
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ולומדי' התורה את לכבד החיוב א. במשנתנו: השאלות
בשולחן להלכה (ונפסקו פסוקות הלכות הם לחללה והאיסור

"1ערוך הדיוק ב. דוקא. חסידות למדת ענין ואינם מכובדגופו),
. הגופו. על הדיוק ג. אדם"בריותמחולל". בני "על (ולא "

יוסי. רבי – המאמר לבעל הקשר ד. בזה). וכיוצא

והביאור:

במדרש מסופר יוסי רבי נוכרית)2על (שרית שמטרוניתא
לה עונה הי' יוסי ורבי שונות, שאלות לפניו מציעה היתה
לענות צריך הי' שלא לומר מקום יש כי ואם שכליים. בהסברים
בני מצוות שבע לקיום נוגעות היו לא ושאלותי' (מאחר לנכרית

להשיבה)) חייב הי' (שאז הי'3נח באם כי לה. ענה זאת בכל ,

מתקבלת התשובה היתה לא שכלי, הסבר לשאלתה שאין אומר
לתורה הכבוד היפך של יחס אצלה נוצר שרבי4והיה ומאחר .

לכן העולם, אומות בעיני גם מכובדת תהי' שהתורה רצה יוסי
שכלית תשובה תמיד לה .5השיב

אומרו: וזהו

äøBzä úà ãaëîä ìk'תהי שהתורה שמשתדל היינו – ¨©§©¥¤©¨

העולם. אומות אצל גם מכובדת

ãaëî Bôebשאין העולם, באומות גם שמדובר מכיון – §ª¨

שרק התנא מדייק יהודי, של לנשמתו קשר כל ,גופולהם

העולם" אומות לגופי בחומריותו עליהן.6"הנדמה המכובד הוא ,

úBiøaä ìò"בעלמא ל"בריות הכוונה היינו7– שאין, אלה ©©§¦

גם כולל וזה הקב"ה, של בריותיו להיותן פרט מעלה כל להם
העולם. אומות

הקודמת במשנה ששנינו למה זה מאמר של ההמשך וזהו
במאמר בה": לחתוך קרדום ולא בה להתגדל עטרה תעשי' "אל

דין פי על המותרים ו"קרדום" "עטרה" על מדובר אלא8זה ,

היפך היותם משום חסידות) (במדת עליהם מזהיר כבודשהתנא

יותר נעלית דרגה על יוסי רבי מלמדנו לזה ובהמשך התורה;
העמים. בעיני גם מכובדת שתהי' להשתדל – התורה בכבוד

על גם התורה את לכבד יוסי רבי שהשתדל מזה והנה,
לגבי בזה שהשתדל וחומר וקל שכן במכל מובן העולם, אומות
רז"ל שאמרו מה שהוא לומר ויש תלמידיו. – ישראל 9בני

למסור מקפיד שהי' היינו עמו", ש"נימוקו יוסי, רבי של בשבחו
והוא אתם. שלמד וענין ענין כל של ונימוקו טעמו לתלמידיו
ידיעת בלי גם (שהרי אצלם יתקבל שהענין בכדי לא כן עשה
זה ידי שעל משום אלא הענין), את מקבלים היו הדבר טעם
והשגה הבנה שענינה תורה, של כבודה אצלם והגדיל .10הוסיף

úBiøaä ìò ãaëî Bôeb ,äøBzä úà ãaëîä ìk̈©§©¥¤©¨§ª¨©©§¦

" הדיוק א. במשנתנו: "עלגופוהשאלות הדיוק ב. מכובד".
".הבריות

והביאור:

אומות כלפי גם תורה של כבודה על בגאון שומר כשאדם
בעניני11העולם קשיים הגוים לו יגרמו מכך שכתוצאה יתכן ,

בעלמא" "בריות אודות כשמדובר גם ומה בזה. וכיוצא ,12פרנסה

בענינים העוסקים צורה אנשי לסבול יכולים אינם שבטבעם
לגבי ואילו הגוף, עניני לגבי רק קיים זה חשש אולם רוחניים.

ממש ממעל אלקה חלק שהיא הנשמה, שאין13עניני כשם הרי ,

אחד לאף אין כן כמו ח"ו, הקב"ה על שליטה של אפשרות
יהודית. נשמה על שליטה

הת את מכבד יהודי שכאשר מחדש גופווהתנא גם ורה,
שכאשר במוחש, שרואים וכפי הבריות. על (אפילו) מכובד
על מוותר ואינו לתורה הקשור בכל בתוקף עומד יהודי
מצד גם והערצה כבוד של ליחס זוכה הוא עקרונותיו,

.14ה"בריות"

רפ"ב.1. רמ"ד. סי' יו"ד

ד.2. פס"ח, ב"ר

ה"י.3. פ"ח מלכים הלכות רמב"ם ראה

מה4. . . ישראל את מונין העולם אומות חקת: ר"פ רש"י ראה

בה. יש טעם

ומשובחת.5. נאה תורתכון לו אמרה שם: במדרש הסיפור וכסיום

פמ"ט.6. תניא

פל"ב.7. תניא ראה

הט"ו.8. פ"ד הזקן לאדמו"ר ת"ת הלכות ראה

א.9. סז, גיטין

השומעים10. רשימת פי על – תשל"ח קרח פ' מוצש"ק משיחת

בלבד.

הקודם.11. ביאור ראה

פל"ב.12. תניא ראה

רפ"ב.13. תניא

בלבד.14. השומעים רשימת פי על – תשד"מ אייר כ"ה משיחת
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אּלּו ׁשּכל מכריזים ההתועדּות לסּיּום ׁשּסמּו ּכאן, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָנֹוהגים

וכמדּמה ּבּה. ׁשּנתחּיבּו הּברכה את יברכּו ּבטח ּכׁשעּור, ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשאכלּו

ּדא ּבכגֹון להכריז נהגּו יׂשראל ּוגדֹולי ׁשהרמ"א ּבספרים, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּמּובא

. . מקּלים העם "המֹון לׁשאילּתֹות: ׁשלֹום ׁשאילת ּבספר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָ[ּכתב

אחד ּכל על ּומצוה . . נכׁשלים ה' ויראי ּתֹורה ּבעלי מּקצת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּגם

לֹו"]. ויל יׁשּכח טרם לחברֹו ּומזּכיר ּכזריז להיֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻמהמסּבין
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ýåýé úøk-øLà úéøaä úçeì íéðáàä úçeì³Ÿ¨«£¨¦Æ´Ÿ©§¦½£¤¨©¬§Ÿ̈−
äìéì íéraøàå íBé íéraøà øäa áLàå íënr¦¨¤®¨«¥¥´¨À̈©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨

:éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçìéýåýé ïziå ¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦¬Ÿ¨¦«¦©¦¥̧§Ÿ̈¹
òaöàa íéáúk íéðáàä úçeì éðL-úà éìà¥©À¤§¥Æ´Ÿ¨«£¨¦½§ª¦−§¤§©´
ýåýé øac øLà íéøácä-ìëk íäéìrå íéäìà¡Ÿ¦®©«£¥¤À§¨©§¨¦¿£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸

:ìäwä íBéa Làä CBzî øäa íënràéõwî éäéå ¦¨¤¬¨¨²¦¬¨¥−§¬©¨¨«©§¦À¦¥Æ
éìà ýåýé ïúð äìéì íéraøàå íBé íéraøà©§¨¦´½§©§¨¦−¨®§¨¨©̧§Ÿ̈¹¥©À

:úéøaä úBçì íéðáàä úçì éðL-úàáéøîàiå ¤§¥²ª¬Ÿ¨«£¨¦−ª¬©§¦«©¸Ÿ¤
øLà Enr úçL ék äfî øäî ãø íe÷ éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©À´¥³©¥Æ¦¤½¦µ¦¥´©§½£¤¬
íúéeö øLà Cøcä-ïî øäî eøñ íéøönî úàöBä¥−¨¦¦§¨®¦¨´©¥À¦©¤¸¤Æ£¤´¦¦¦½

:äëqî íäì eNrâéøîàì éìà ýåýé øîàiå ¨¬¨¤−©¥¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©´¥®Ÿ
:àeä óøò-äL÷-ír äpäå äfä írä-úà éúéàø̈¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«

ãéúçzî íîL-úà äçîàå íãéîLàå épnî óøä¤³¤¦¤̧¦Æ§©§¦¥½§¤§¤´¤§½̈¦©−©
:epnî áøå íeör-éBâì EúBà äNràå íéîMä©¨®̈¦§¤«¡¤Æ§½§«¨¬¨−̈¦¤«

åèéðLe Làa øra øääå øää-ïî ãøàå ïôàå̈¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈§¨−̈Ÿ¥´¨¥®§¥Æ
:éãé ézL ìr úéøaä úçeìæèäpäå àøàå ´Ÿ©§¦½©−§¥¬¨¨«¨¥À¤§¦¥³

ìâr íëì íúéNr íëéäìà ýåýéì íúàèç£¨¤Æ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¦¤´¨¤½¥−¤
ýåýé äeö-øLà Cøcä-ïî øäî ízøñ äëqî©¥¨®©§¤´©¥½¦©¤¾¤£¤¦¨¬§Ÿ̈−

:íëúàæéìrî íëìLàå úçlä éðLa Ntúàå ¤§¤«¨«¤§ŸÆ¦§¥´©ª½Ÿ¨«©§¦¥½¥©−
:íëéðérì íøaLàå éãé ézLçéýåýé éðôì ìtðúàå §¥´¨¨®¨«£©§¥−§¥«¥¤«¨«¤§©©Á¦§¥̧§Ÿ̈¹

àì íçì äìéì íéraøàå íBé íéraøà äðLàøk̈¦«ŸÀ̈©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ
øLà íëúàhç-ìk ìr éúéúL àì íéîe ézìëà̈©½§¦©−¦´Ÿ¨¦®¦©³¨©©§¤Æ£¤´

:Bñérëäì ýåýé éðéra òøä úBNrì íúàèçèéék £¨¤½©«£¬¨©²§¥¥¬§Ÿ̈−§©§¦«¦´
íëéìr ýåýé óö÷ øLà äîçäå óàä éðtî ézøâé̈ÀŸ§¦¦§¥³¨©Æ§©´¥½̈£¤̧¨©¯§Ÿ̈²£¥¤−
írta íb éìà ýåýé òîLiå íëúà ãéîLäì§©§¦´¤§¤®©¦§©³§Ÿ̈Æ¥©½©−©©¬©

:àåääëpàúä ïøäàáeBãéîLäì ãàî ýåýé ó ©¦«§©«£ÀŸ¦§©©̄§Ÿ̈²§−Ÿ§©§¦®
:àåää úra ïøäà ãra-íb ìltúàåàë-úàå ¨«¤§©¥²©§©¬©«£−Ÿ¨¥¬©¦«§¤

ézç÷ì ìârä-úà íúéNr-øLà íëúàhç©©§¤º£¤£¦¤´¤¨¥À¤¨©»§¦»
ãr áèéä ïBçè Búà úkàå Làa | Búà óøNàå̈«¤§´ŸŸ´¨¥¼¨«¤¸ŸŸ³¨Æ¥¥½©¬

iying ,iriax - i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ãøiä ìçpä-ìà Bøôr-úà CìLàå øôrì ÷c-øLà£¤©−§¨¨®¨«©§¦Æ¤£¨½¤©©−©©Ÿ¥¬
:øää-ïîáëäåàzä úøá÷áe äqîáe äøráúáe ¦¨¨«§©§¥¨Æ§©½̈§¦§−Ÿ©©«£¨®

:ýåýé-úà íúééä íéôö÷îâëíëúà ýåýé çìLáe ©§¦¦¬¡¦¤−¤§Ÿ̈«¦§¸Ÿ©§Ÿ̈¹¤§¤À
øLà õøàä-úà eLøe eìr øîàì rðøa Lãwî¦¨¥³©§¥̧©Æ¥½Ÿ£Æ§´¤¨½̈¤£¤¬
àìå íëéäìà ýåýé ét-úà eøîzå íëì ézúð̈©−¦¨¤®©©§À¤¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½§³Ÿ

:Bì÷a ízrîL àìå Bì ízðîàäãëíéøîî ¤«¡©§¤Æ½§¬Ÿ§©§¤−§Ÿ«©§¦¬
:íëúà ézrc íBiî ýåýé-ír íúééääëìtðúàå ¡¦¤−¦§Ÿ̈®¦−©§¦¬¤§¤«¨«¤§©©º

íéraøà-úàå íBiä íéraøà úà ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈À¥´©§¨¦¬©²§¤©§¨¦¬
ãéîLäì ýåýé øîà-ék ézìtðúä øLà äìélä©©−§¨£¤´¦§©¨®§¦¦«¨©¬§Ÿ̈−§©§¦¬

:íëúàåëäåäé éðãà øîàå ýåýé-ìà ìltúàå ¤§¤«¨«¤§©¥´¤§Ÿ̈»¨«Ÿ©¼£Ÿ¨´¡Ÿ¦À
Eìãâa úéãt øLà Eúìçðå Enr úçLz-ìà©©§¥³©§Æ§©«£¨´§½£¤¬¨¦−¨§¨§¤®

:ä÷æç ãéa íéøönî úàöBä-øLàæëéãárì øëæE £¤¥¬¨¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«§ŸÆ©«£¨¤½
írä éL÷-ìà ïôz-ìà á÷réìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ©¥À¤¤§¦Æ¨¨´

:Búàhç-ìàå BòLø-ìàå äfäçëõøàä eøîàé-ït ©¤½§¤¦§−§¤©¨«¤«Ÿ§À¨»̈¤»
íàéáäì ýåýé úìëé éìaî íMî eðúàöBä øLà£¤´«¥¨´¦¨¼¦§¦Æ§´Ÿ¤§Ÿ̈½©«£¦¾̈
íúBà BúàðOîe íäì øac-øLà õøàä-ìà¤¨−̈¤£¤¦¤´¨¤®¦¦§¨´½̈

:øaãna íúîäì íàéöBäèëEúìçðå Enr íäå «¦−̈©«£¦¨¬©¦§¨«§¥¬©§−§©«£¨¤®
:äéeèpä Erøæáe ìãbä Eçëa úàöBä øLàô £¤³¥̧¨Æ§«Ÿ£´©¨½Ÿ¦§«Ÿ£−©§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr l zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

ּומלכּות ׁשמים מלכּות ירּוׁשלים) (ּבבֹונה להזּכיר אנּו ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָ"צריכים

ׁשּיתוּדּו עד נגאלין ואין . . הּמקּדׁש ּובית ּדוד eÚa˙ÈÂּבית ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ¿ƒ¿¿

ׁשּיׁש הרי יוסף). (בית זֹוÚa˙Ïׁשלׁשּתן" ּותביעה הּגאּולה, את ְְֲֵֵֶָָƒ¿…«ְְִֶַָָ

הם ּכדאי הּקּוּוי, אּלא יׂשראל ּביד אין "אפּלּו ּכי אֹותּה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמקרבת

עבּד ּדוד צמח "את החיד"א: וכתב הּקּוּוי". ּבׂשכר ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֻלּגאּלה

ּתצמיח) מקֹום מּכל זכּות, לנּו ׁשאין ּתימא (וכי . . תצמיח ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמהרה

קּוינּו". ליׁשּועת ְִִִִָּכי

éòéáøéàEì-ìñt éìà ýåýé øîà àåää úrä¥̧©¦¹¨©¯§Ÿ̈´¥©À§¨§º
äøää éìà äìrå íéðLàøk íéðáà úçeì-éðL§¥«³Ÿ£¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©«£¥¬¥©−¨¨®¨

:õr ïBøà El úéNråá-úà úçlä-ìr ázëàå §¨¦¬¨§−£¬¥«§¤§ŸÆ©©ª½Ÿ¤̧
øLà íéðLàøä úçlä-ìr eéä øLà íéøácä©§¨¦½£¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤´

:ïBøàa ízîNå zøaLâíéhL éör ïBøà Nràå ¦©®§¨§©§−̈¨«¨«¨©³©£Æ£¥´¦¦½
äøää ìràå íéðLàøk íéðáà úçì-éðL ìñôàå̈«¤§²Ÿ§¥«ª¬Ÿ£¨¦−¨¦«Ÿ¦®¨©´©¨½̈¨

:éãéa úçlä éðLeãázënk úçlä-ìr ázëiå §¥¬©ª−Ÿ§¨¦«©¦§¸Ÿ©©ª¹Ÿ©¦§¨´
ýåýé øac øLà íéøácä úøNr úà ïBLàøä̈«¦À¥µ£¤´¤©§¨¦½£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸
ýåýé íðziå ìäwä íBéa Làä CBzî øäa íëéìà£¥¤¬¨¨²¦¬¨¥−§´©¨®̈©¦§¥¬§Ÿ̈−

:éìàäúçlä-úà íNàå øää-ïî ãøàå ïôàå ¥¨«¨¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈¨«¨¦Æ¤©ª½Ÿ
:ýåýé éðeö øLàk íL eéäiå éúéNr øLà ïBøàä«¨−£¤´¨¦®¦©¦´§½̈©«£¤¬¦©−¦§Ÿ̈«

åíL äøñBî ï÷ré-éða úøàaî eòñð ìàøNé éðáe§¥´¦§¨¥À¨«§²¦§¥¬Ÿ§¥©«£−̈«¥®̈¨´
:åézçz Bða øærìà ïäëéå íL øáwiå ïøäà úî¥³©«£ŸÆ©¦¨¥´½̈©§©¥²¤§¨¨¬§−©§¨«

æõøà äúáèé äãbãbä-ïîe äãbãbä eòñð íMî¦¨¬¨«§−©ª§®Ÿ̈¦©ª§´Ÿ̈¨§½̈¨¤−¤
:íéî-éìçðçèáL-úà ýåýé ìécáä àåää úra ©«£¥¨«¦¨¥´©¦À¦§¦³§Ÿ̈Æ¤¥´¤

éðôì ãîrì ýåýé-úéøa ïBøà-úà úàNì éålä©¥¦½¨¥−¤£´§¦«§Ÿ̈®©«£ŸÁ¦§¥̧
ì ýåýé:äfä íBiä ãr BîLa Cøáìe BúøL §Ÿ̈³§¨«§Æ§¨¥´¦§½©−©¬©¤«

èýåýé åéçà-ír äìçðå ÷ìç éåìì äéä-àì ïk-ìr©¥º«Ÿ¨¨¯§¥¦²¥¬¤§©«£−̈¦¤¨®§Ÿ̈Æ
éäìà ýåýé øac øLàk Búìçð àeä:Bì Eééëðàå ´©«£¨½©«£¤¬¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«§¨«Ÿ¦º

íBé íéraøà íéðLàøä íéîik øäá ézãîr̈©´§¦¨À̈©¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©§¨¦´½
àåää írta íb éìà ýåýé òîLiå äìéì íéraøàå§©§¨¦−®̈§¨©¦§©̧§Ÿ̈¹¥©À©µ©©´©©¦½

:EúéçLä ýåýé äáà-àìàéíe÷ éìà ýåýé øîàiå «Ÿ¨¨¬§Ÿ̈−©§¦¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½²
õøàä-úà eLøééå eàáéå írä éðôì òqîì Cì¥¬§©©−¦§¥´¨¨®§¨¸ŸÆ§¦«§´¤¨½̈¤

:íäì úúì íúáàì ézraLð-øLàô £¤¦§©¬§¦©«£Ÿ−̈¨¥¬¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(576 'nr k zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

לֹומר, יׁש והרחבה". הּקדֹוׁשה הּפתּוחה המלאה ליד אם ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָ"ּכי

הוי'. ׁשם אֹותּיֹות ארּבע ּכנגד הּמקּבל,ÏÓ‡‰ׁשּזהּו ׁשלמּות – ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ¿≈»ְְֵֵַַ

ז"א.Áe˙t‰מלכּות. מׁשּפיע, –Y ‰LB„˜.חכמה‰·Á¯.ּבינה – ְַ¿»ְִַַ¿»ְָָ¿»»ִָ

éùéîçáééäìà ýåýé äî ìàøNé äzråìàL E §©¨Æ¦§¨¥½¨µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥−
éäìà ýåýé-úà äàøéì-íà ék Cnrîúëìì E ¥«¦¨®¦´¦Â§¦§Â̈¤§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨¤³¤

ýåýé-úà ãárìå Búà äáäàìe åéëøc-ìëa§¨§¨¨Æ§©«£¨´Ÿ½§©«£ŸÆ¤§Ÿ̈´
éäìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa Eâéì-úà øîL ¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«¦§ºŸ¤

íBiä Eeöî éëðà øLà åéúwç-úàå ýåýé úåöî¦§³Ÿ§Ÿ̈Æ§¤ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
:Cì áBèìãééäìà ýåýéì ïäéîLe íéîMä E §−¨«¥µ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨©−¦§¥´

:da-øLà-ìëå õøàä íéîMäåèéúáàa ÷øE ©¨®̈¦¨−̈¤§¨£¤¨«©¯©«£Ÿ¤²
íäéøçà írøæa øçáiå íúBà äáäàì ýåýé ÷Lç̈©¬§Ÿ̈−§©«£¨´¨®©¦§©º§©§¨´©«£¥¤À

:äfä íBik íénrä-ìkî íëaæèúà ízìîe ¨¤²¦¨¨«©¦−©¬©¤«©§¤¾¥−
:ãBr eL÷ú àì íëtørå íëááì úìøræéýåýé ék ¨§©´§©§¤®§¨̧§§¤½¬Ÿ©§−«¦µ§Ÿ̈´

å íéäìàä éäìà àeä íëéäìàìàä íéðãàä éðãà ¡«Ÿ¥¤½µ¡Ÿ¥´¨«¡Ÿ¦½©«£Ÿ¥−¨«£Ÿ¦®¨¥̧
çwé àìå íéðô àOé-àì øLà àøBpäå øabä ìãbä©¨³Ÿ©¦ŸÆ§©½̈£¤Æ«Ÿ¦¨´¨¦½§¬Ÿ¦©−

:ãçLçéøb áäàå äðîìàå íBúé ètLî äNò «Ÿ©Ÿ¤²¦§©¬¨−§©§¨¨®§Ÿ¥´¥½
:äìîNå íçì Bì úúìèéøbä-úà ízáäàå ¨¬¤−¤¬¤§¦§¨«©«£©§¤−¤©¥®

:íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ékëéäìà ýåýé-úàE ¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²



קסי iying ,iriax - i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ãøiä ìçpä-ìà Bøôr-úà CìLàå øôrì ÷c-øLà£¤©−§¨¨®¨«©§¦Æ¤£¨½¤©©−©©Ÿ¥¬
:øää-ïîáëäåàzä úøá÷áe äqîáe äøráúáe ¦¨¨«§©§¥¨Æ§©½̈§¦§−Ÿ©©«£¨®

:ýåýé-úà íúééä íéôö÷îâëíëúà ýåýé çìLáe ©§¦¦¬¡¦¤−¤§Ÿ̈«¦§¸Ÿ©§Ÿ̈¹¤§¤À
øLà õøàä-úà eLøe eìr øîàì rðøa Lãwî¦¨¥³©§¥̧©Æ¥½Ÿ£Æ§´¤¨½̈¤£¤¬
àìå íëéäìà ýåýé ét-úà eøîzå íëì ézúð̈©−¦¨¤®©©§À¤¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½§³Ÿ

:Bì÷a ízrîL àìå Bì ízðîàäãëíéøîî ¤«¡©§¤Æ½§¬Ÿ§©§¤−§Ÿ«©§¦¬
:íëúà ézrc íBiî ýåýé-ír íúééääëìtðúàå ¡¦¤−¦§Ÿ̈®¦−©§¦¬¤§¤«¨«¤§©©º

íéraøà-úàå íBiä íéraøà úà ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈À¥´©§¨¦¬©²§¤©§¨¦¬
ãéîLäì ýåýé øîà-ék ézìtðúä øLà äìélä©©−§¨£¤´¦§©¨®§¦¦«¨©¬§Ÿ̈−§©§¦¬

:íëúàåëäåäé éðãà øîàå ýåýé-ìà ìltúàå ¤§¤«¨«¤§©¥´¤§Ÿ̈»¨«Ÿ©¼£Ÿ¨´¡Ÿ¦À
Eìãâa úéãt øLà Eúìçðå Enr úçLz-ìà©©§¥³©§Æ§©«£¨´§½£¤¬¨¦−¨§¨§¤®

:ä÷æç ãéa íéøönî úàöBä-øLàæëéãárì øëæE £¤¥¬¨¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«§ŸÆ©«£¨¤½
írä éL÷-ìà ïôz-ìà á÷réìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ©¥À¤¤§¦Æ¨¨´

:Búàhç-ìàå BòLø-ìàå äfäçëõøàä eøîàé-ït ©¤½§¤¦§−§¤©¨«¤«Ÿ§À¨»̈¤»
íàéáäì ýåýé úìëé éìaî íMî eðúàöBä øLà£¤´«¥¨´¦¨¼¦§¦Æ§´Ÿ¤§Ÿ̈½©«£¦¾̈
íúBà BúàðOîe íäì øac-øLà õøàä-ìà¤¨−̈¤£¤¦¤´¨¤®¦¦§¨´½̈

:øaãna íúîäì íàéöBäèëEúìçðå Enr íäå «¦−̈©«£¦¨¬©¦§¨«§¥¬©§−§©«£¨¤®
:äéeèpä Erøæáe ìãbä Eçëa úàöBä øLàô £¤³¥̧¨Æ§«Ÿ£´©¨½Ÿ¦§«Ÿ£−©§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr l zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

ּומלכּות ׁשמים מלכּות ירּוׁשלים) (ּבבֹונה להזּכיר אנּו ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָ"צריכים

ׁשּיתוּדּו עד נגאלין ואין . . הּמקּדׁש ּובית ּדוד eÚa˙ÈÂּבית ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ¿ƒ¿¿

ׁשּיׁש הרי יוסף). (בית זֹוÚa˙Ïׁשלׁשּתן" ּותביעה הּגאּולה, את ְְֲֵֵֶָָƒ¿…«ְְִֶַָָ

הם ּכדאי הּקּוּוי, אּלא יׂשראל ּביד אין "אפּלּו ּכי אֹותּה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמקרבת

עבּד ּדוד צמח "את החיד"א: וכתב הּקּוּוי". ּבׂשכר ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֻלּגאּלה

ּתצמיח) מקֹום מּכל זכּות, לנּו ׁשאין ּתימא (וכי . . תצמיח ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמהרה

קּוינּו". ליׁשּועת ְִִִִָּכי

éòéáøéàEì-ìñt éìà ýåýé øîà àåää úrä¥̧©¦¹¨©¯§Ÿ̈´¥©À§¨§º
äøää éìà äìrå íéðLàøk íéðáà úçeì-éðL§¥«³Ÿ£¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©«£¥¬¥©−¨¨®¨

:õr ïBøà El úéNråá-úà úçlä-ìr ázëàå §¨¦¬¨§−£¬¥«§¤§ŸÆ©©ª½Ÿ¤̧
øLà íéðLàøä úçlä-ìr eéä øLà íéøácä©§¨¦½£¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤´

:ïBøàa ízîNå zøaLâíéhL éör ïBøà Nràå ¦©®§¨§©§−̈¨«¨«¨©³©£Æ£¥´¦¦½
äøää ìràå íéðLàøk íéðáà úçì-éðL ìñôàå̈«¤§²Ÿ§¥«ª¬Ÿ£¨¦−¨¦«Ÿ¦®¨©´©¨½̈¨

:éãéa úçlä éðLeãázënk úçlä-ìr ázëiå §¥¬©ª−Ÿ§¨¦«©¦§¸Ÿ©©ª¹Ÿ©¦§¨´
ýåýé øac øLà íéøácä úøNr úà ïBLàøä̈«¦À¥µ£¤´¤©§¨¦½£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸
ýåýé íðziå ìäwä íBéa Làä CBzî øäa íëéìà£¥¤¬¨¨²¦¬¨¥−§´©¨®̈©¦§¥¬§Ÿ̈−

:éìàäúçlä-úà íNàå øää-ïî ãøàå ïôàå ¥¨«¨¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈¨«¨¦Æ¤©ª½Ÿ
:ýåýé éðeö øLàk íL eéäiå éúéNr øLà ïBøàä«¨−£¤´¨¦®¦©¦´§½̈©«£¤¬¦©−¦§Ÿ̈«

åíL äøñBî ï÷ré-éða úøàaî eòñð ìàøNé éðáe§¥´¦§¨¥À¨«§²¦§¥¬Ÿ§¥©«£−̈«¥®̈¨´
:åézçz Bða øærìà ïäëéå íL øáwiå ïøäà úî¥³©«£ŸÆ©¦¨¥´½̈©§©¥²¤§¨¨¬§−©§¨«

æõøà äúáèé äãbãbä-ïîe äãbãbä eòñð íMî¦¨¬¨«§−©ª§®Ÿ̈¦©ª§´Ÿ̈¨§½̈¨¤−¤
:íéî-éìçðçèáL-úà ýåýé ìécáä àåää úra ©«£¥¨«¦¨¥´©¦À¦§¦³§Ÿ̈Æ¤¥´¤

éðôì ãîrì ýåýé-úéøa ïBøà-úà úàNì éålä©¥¦½¨¥−¤£´§¦«§Ÿ̈®©«£ŸÁ¦§¥̧
ì ýåýé:äfä íBiä ãr BîLa Cøáìe BúøL §Ÿ̈³§¨«§Æ§¨¥´¦§½©−©¬©¤«

èýåýé åéçà-ír äìçðå ÷ìç éåìì äéä-àì ïk-ìr©¥º«Ÿ¨¨¯§¥¦²¥¬¤§©«£−̈¦¤¨®§Ÿ̈Æ
éäìà ýåýé øac øLàk Búìçð àeä:Bì Eééëðàå ´©«£¨½©«£¤¬¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«§¨«Ÿ¦º

íBé íéraøà íéðLàøä íéîik øäá ézãîr̈©´§¦¨À̈©¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©§¨¦´½
àåää írta íb éìà ýåýé òîLiå äìéì íéraøàå§©§¨¦−®̈§¨©¦§©̧§Ÿ̈¹¥©À©µ©©´©©¦½

:EúéçLä ýåýé äáà-àìàéíe÷ éìà ýåýé øîàiå «Ÿ¨¨¬§Ÿ̈−©§¦¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½²
õøàä-úà eLøééå eàáéå írä éðôì òqîì Cì¥¬§©©−¦§¥´¨¨®§¨¸ŸÆ§¦«§´¤¨½̈¤

:íäì úúì íúáàì ézraLð-øLàô £¤¦§©¬§¦©«£Ÿ−̈¨¥¬¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(576 'nr k zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

לֹומר, יׁש והרחבה". הּקדֹוׁשה הּפתּוחה המלאה ליד אם ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָ"ּכי

הוי'. ׁשם אֹותּיֹות ארּבע ּכנגד הּמקּבל,ÏÓ‡‰ׁשּזהּו ׁשלמּות – ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ¿≈»ְְֵֵַַ

ז"א.Áe˙t‰מלכּות. מׁשּפיע, –Y ‰LB„˜.חכמה‰·Á¯.ּבינה – ְַ¿»ְִַַ¿»ְָָ¿»»ִָ

éùéîçáééäìà ýåýé äî ìàøNé äzråìàL E §©¨Æ¦§¨¥½¨µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥−
éäìà ýåýé-úà äàøéì-íà ék Cnrîúëìì E ¥«¦¨®¦´¦Â§¦§Â̈¤§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨¤³¤

ýåýé-úà ãárìå Búà äáäàìe åéëøc-ìëa§¨§¨¨Æ§©«£¨´Ÿ½§©«£ŸÆ¤§Ÿ̈´
éäìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa Eâéì-úà øîL ¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«¦§ºŸ¤

íBiä Eeöî éëðà øLà åéúwç-úàå ýåýé úåöî¦§³Ÿ§Ÿ̈Æ§¤ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
:Cì áBèìãééäìà ýåýéì ïäéîLe íéîMä E §−¨«¥µ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨©−¦§¥´

:da-øLà-ìëå õøàä íéîMäåèéúáàa ÷øE ©¨®̈¦¨−̈¤§¨£¤¨«©¯©«£Ÿ¤²
íäéøçà írøæa øçáiå íúBà äáäàì ýåýé ÷Lç̈©¬§Ÿ̈−§©«£¨´¨®©¦§©º§©§¨´©«£¥¤À

:äfä íBik íénrä-ìkî íëaæèúà ízìîe ¨¤²¦¨¨«©¦−©¬©¤«©§¤¾¥−
:ãBr eL÷ú àì íëtørå íëááì úìøræéýåýé ék ¨§©´§©§¤®§¨̧§§¤½¬Ÿ©§−«¦µ§Ÿ̈´

å íéäìàä éäìà àeä íëéäìàìàä íéðãàä éðãà ¡«Ÿ¥¤½µ¡Ÿ¥´¨«¡Ÿ¦½©«£Ÿ¥−¨«£Ÿ¦®¨¥̧
çwé àìå íéðô àOé-àì øLà àøBpäå øabä ìãbä©¨³Ÿ©¦ŸÆ§©½̈£¤Æ«Ÿ¦¨´¨¦½§¬Ÿ¦©−

:ãçLçéøb áäàå äðîìàå íBúé ètLî äNò «Ÿ©Ÿ¤²¦§©¬¨−§©§¨¨®§Ÿ¥´¥½
:äìîNå íçì Bì úúìèéøbä-úà ízáäàå ¨¬¤−¤¬¤§¦§¨«©«£©§¤−¤©¥®

:íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ékëéäìà ýåýé-úàE ¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²



iriayקסב ,iyiy - `i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ráMz BîLáe ÷aãú Báe ãárú Búà àøéz¦−̈Ÿ´©«£®Ÿ´¦§½̈¦§−¦¨¥«©
àëéäìà àeäå Eúläú àeäEzà äNr-øLà E ¬§¦¨«§−§´¡Ÿ¤®£¤¨¨´¦§À

eàø øLà älàä úàøBpä-úàå úìãbä-úà¤©§Ÿ³Ÿ§¤©«¨ŸÆ¨¥½¤£¤¬¨−
éðér:EáëíéráLaéúáà eãøé Lôðäîéøöî E ¥¤«§¦§¦´¤½¤¨«§¬£Ÿ¤−¦§¨®§¨

éäìà ýåýé EîN äzrå:áøì íéîMä éáëBëk E §©À̈¨«§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ
àéàéäìà ýåýé úà záäàåBzøîLî zøîLå E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨«©§¨´¦§©§À

:íéîiä-ìk åéúåöîe åéètLîe åéúwçåáízrãéå §ªŸ¨¯¦§¨¨²¦§Ÿ−̈¨©¨¦«¦«©§¤»
øLàå eòãé-àì øLà íëéða-úà àì | ék íBiä©¼¦´´Ÿ¤§¥¤À£¤³Ÿ¨«§Æ©«£¤´
-úà Bìãb-úà íëéäìà ýåýé øñeî-úà eàø-àì«Ÿ¨½¤©−§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¤¨§¾¤

:äéeèpä Bòøæe ä÷æçä Bãéâ-úàå åéúúà-úàå ¨Æ©«£¨½̈§Ÿ−©§¨«§¤«ŸŸ¨Æ§¤
-Cìî äòøôì íéøöî CBúa äNr øLà åéNrî©«£½̈£¤¬¨−̈§´¦§¨®¦§©§¬Ÿ¤«¤

:Böøà-ìëìe íéøöîãíéøöî ìéçì äNr øLàå ¦§©−¦§¨©§«©«£¤´¨¨Á§¥̧¦§©¹¦
éöä øLà Baëøìe åéñeñì-ìr óeñ-íé éî-úà ó §¨´§¦§À£¤̧¥¦¹¤¥³©Æ©

íBiä ãr ýåýé íãaàéå íëéøçà íôãøa íäéðt§¥¤½§¨§−̈©«£¥¤®©§©§¥´§Ÿ̈½©−©¬
:äfääLàå-ãr íëàa-ãr øaãna íëì äNr ø ©¤«©«£¤¬¨¨²¨¤−©¦§¨®©«Ÿ£¤−©

:äfä íB÷näåéða íøéáàìå ïúãì äNr øLàå ©¨¬©¤«©«£¤̧¨¹̈§¨¨´§©«£¦À̈§¥´
äét-úà õøàä äúöt øLà ïáeàø-ïa áàéìà¡¦¨»¤§¥¼£¤̧¨«§¨³¨¨̧¤Æ¤¦½¨
-ìk úàå íäéìäà-úàå íäéza-úàå írìázå©¦§¨¥¬§¤¨«¥¤−§¤¨«¢¥¤®§¥³¨

:ìàøNé-ìk áø÷a íäéìâøa øLà íe÷éäæék ©§Æ£¤´§©§¥¤½§¤−¤¨¦§¨¥«¦³
øLà ìãbä ýåýé äNrî-ìk úà úàøä íëéðér¥«¥¤Æ¨«Ÿ½Ÿ¥²¨©«£¥¬§Ÿ̈−©¨®Ÿ£¤−

:äNrçEeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà ízøîLe ¨¨«§©§¤Æ¤¨©¦§½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−
õøàä-úà ízLøéå íúàáe e÷æçz ïrîì íBiä©®§©´©¤«¤§À¨¤Æ¦¦§¤´¤¨½̈¤

:dzLøì änL íéøár ízà øLàèeëéøàz ïrîìe £¤¬©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«§©̧©©«£¦³
íëéúáàì ýåýé òaLð øLà äîãàä-ìr íéîé̈¦Æ©¨´£¨½̈£¤Á¦§©̧§Ÿ̈¯©«£«Ÿ¥¤²

:Láãe áìç úáæ õøà írøæìe íäì úúìñ ¨¥¬¨¤−§©§®̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

ּכל". מּכל ּבּכל . . אבֹותנּו את ׁשּבר -"ּכמֹו Ïkלחמׁשת רֹומז ְֲִֵֵֶֶַַֹֹֹ…ֲֵֵֶַ

ׁשהן ּכפי הּספירֹות), ּכל את (הּכֹוללֹות הֹוד עד מחסד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּספירֹות

.(50) כ"ל ּבגימטרּיא מעׂשר, ּכלּולה אחת ּכל ÏkÓּבׁשלמּות, Ïka ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ«…ƒ…

Ïkמּכל אברהם, (ּבּכל הּקוים ׁשלׁשת ּבכל נמׁשכת זֹו ׁשלמּות - …ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

מקּבל יהּודי וכל הּפרטים. ּכל את הּכֹוללים יעקב), ּכל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹיצחק,

ּבֹו ויׁש האבֹות ׁשל יֹורׁש הּוא ּכי אֹותנּו"), יבר ("ּכן זֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָׁשלמּות

ּבחינֹותיהם. ְִֵֶֶאת

éùéùéàì dzLøì änL-àá äzà øLà õøàä ék¦´¨À̈¤£¤̧©¨³¨¨̧¨Æ§¦§½̈´Ÿ
òøæz øLà íMî íúàöé øLà àåä íéøöî õøàë§¤³¤¦§©¸¦Æ¦½£¤¬§¨¤−¦¨®£¤³¦§©Æ

:÷øiä ïâk Eìâøá úé÷Läå Erøæ-úààéõøàäå ¤©§£½§¦§¦¬¨§©§§−§©¬©¨¨«§¨À̈¤
íéøä õøà dzLøì änL íéøár ízà øLà£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¬¨̧¨Æ§¦§½̈¤¬¤¨¦−

:íén-äzLz íéîMä øèîì úò÷áeáé-øLà õøà §¨®Ÿ¦§©¬©¨©−¦¦§¤¨«¦¤¾¤£¤
éäìà ýåýééäìà ýåýé éðér ãéîz dúà Løc EE §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´Ÿ¨®¨¦À¥¥̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

:äðL úéøçà ãrå äðMä úéLøî dañâéäéäå ½̈¥«¥¦Æ©¨½̈§©−©«£¦¬¨¨«§¨À̈
äeöî éëðà øLà éúåöî-ìà eòîLz rîL-íà¦¨³Ÿ©¦§§Æ¤¦§Ÿ©½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬
Bãárìe íëéäìà ýåýé-úà äáäàì íBiä íëúà¤§¤−©®§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ§¨§½

:íëLôð-ìëáe íëááì-ìëaãéíëöøà-øèî ézúðå §¨§©§¤−§¨©§§¤«§¨«©¦¯§©©§§¤²
ðâã zôñàå LB÷ìîe äøBé BzraELøéúå E §¦−¤´©§®§¨«©§¨´§¨¤½§¦«§¬

:Eøäöéååèzìëàå Ezîäáì EãNa áNr ézúðå §¦§¨¤«§¨«©¦²¥¬¤§¨«§−¦§¤§¤®§¨«©§−̈
:zráNåæèízøñå íëááì äzôé-ït íëì eøîMä §¨¨«§¨¦¨«§´¨¤½¤¦§¤−§©§¤®§©§¤À

:íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìà ízãárå©«£©§¤Æ¡Ÿ¦´£¥¦½§¦§©«£¦¤−¨¤«
æéäéäé-àìå íéîMä-úà øörå íëa ýåýé-óà äøçå§¨¨¸©§Ÿ̈¹¨¤À§¨©³¤©¨©̧¦Æ§Ÿ¦«§¤´

äøäî ízãáàå dìeáé-úà ïzú àì äîãàäå øèî̈½̈§¨´£¨½̈¬Ÿ¦¥−¤§¨®©«£©§¤´§¥À̈
:íëì ïúð ýåýé øLà äáhä õøàä ìrîçéízîNå ¥©Æ¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¬§Ÿ̈−Ÿ¥¬¨¤«§©§¤Æ

ízøL÷e íëLôð-ìrå íëááì-ìr älà éøác-úà¤§¨©´¥½¤©§©§¤−§©©§§¤®§©§¤̧
:íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé-ìr úBàì íúàŸ¨³§Æ©¤§¤½§¨¬§«¨−Ÿ¥¬¥«¥¤«

èéEzáLa ía øaãì íëéða-úà íúà ízãnìå§¦©§¤¬Ÿ¨²¤§¥¤−§©¥´®̈§¦§§³
:Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe Eúéáa§¥¤̧Æ§¤§§´©¤½¤§¨§§−§¤«

ëéørLáe Eúéa úBæeæî-ìr ízáúëe:Eàëïrîì §©§¨²©§¬¥¤−¦§¨¤«§©̧©
òaLð øLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé¦§³§¥¤Æ¦¥´§¥¤½©µ¨«£¨½̈£¤̧¦§©¯
íéîMä éîék íäì úúì íëéúáàì ýåýé§Ÿ̈²©«£«Ÿ¥¤−¨¥´¨¤®¦¥¬©¨©−¦

:õøàä-ìrñ ©¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(67 'nr ck zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

מזֹון, אכילת אחר ה' את לבר הּתֹורה מן עׂשה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ"מצות

ה'" את ּוברכּת וׂשבעּת ואכלּת הזקן)ׁשּנאמר אדמו"ר ערוך .(שלחן ְְְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָ

לבר" מֹוסיף מה לׁשם לדּיק, ‰'ויׁש ליתא).‡˙ (וברמב"ם " ְְְְִֵֵֵֵַַָ∆

הּבית" ּבעל לרּבֹות את, "ּוברכּת ראׁשֹונים ּכתבּו ּדהּנה לֹומר, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָויׁש

ּכתב לכן הּבית). לבעל ׁשּיבר ּכדי ,מבר אֹורח זה ‡˙(ּומּטעם ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ∆

עׂשה‰' ׁש"מצות נחׁשב ׁשּלא ,‰¯Bz‰ ÔÓּבעל ּברּכת ּגם ּכֹוללת " ְְֲִֵֶֶַַֹֹƒ«»ְִֶֶַַַַ

ִַַהּבית.

éòéáùáëúàfä äåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´©ÀŸ
-úà äáäàì dúNrì íëúà äeöî éëðà øLà£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£®̈§©«£º̈¤
:Bá-ä÷áãìe åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈§¨§¨«

âëíëéðôlî älàä íéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäå§¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬¨¥−¤¦¦§¥¤®
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ּולאמׁשכא לארקא מּכלא, עּלאה ּדמקֹורא רזא ּדא ,ּברּו"ְְְְִִִַַָָָָָָָָָָָָֹ

(ויׁש מּכל, העליֹון הּמקֹור סֹוד הּוא ,ּברּו) ּבּוצינין" ּכל ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹּולאנהרא

ּפרׁשתנּו). זהר - הּנרֹות ּכל מּׁשם ּולהאיר ּולהמׁשי להריק ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹלכּון)

אב): כ' (נסּתּלק אאמו"ר אֹותB˜Ó¯‡ּפרׁש חכמה, אּבא, יסֹוד – ְִֵֵֵַָ¿»ְְַָָָ

אֹותּיֹות. ׁשלׁש ּבּה ׁשּיׁש ׁשּבּׁשם, Yיּו"ד נקּודה.‡¯˜‡ מי', ִֵֵֶֶַָָֹ«¿»ְִָ

Y ‡ÎLÓ‡.המׁשכה הּוא ו' ּכי קו, ּכי‡�‰¯‡מו', ׁשטח, לד', – «¿»»ְִִַַָָ«¿»»ְִֶַ

ּבהתּפּׁשטּות. היא אֹור ְְְִִֶַַָהארת
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"על מּלֹומר מׁשּתּמט היה מּפאריטׁש הּלל רּבי הּנֹודע ְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהחסיד

יֹומא למצֹוא ּתמיד והׁשּתּדל הּמזֹון, ּברּכת לפני ּבבל" ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנהרֹות

לא ּכאׁשר הּמעלֹות". "ׁשיר לֹומר ּכדי חׁשּוב אֹורח אֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָֹּדפגרא

אֹורח לנּו יׁש הּיֹום אֹומר: היה אמתלא, ׁשּום למצֹוא ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָהצליח

"ׁשיר לֹומר צריכים ולכבֹודֹו ּבבל", נהרֹות "על – ְְְֲִִִִֶַַַָָחׁשּוב

ֲַַהּמעלֹות"!

.ïîéñ à"ìòé ,íé÷åñô à"é÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
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.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily
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érláî e÷çøå áLBiî éøöz äzr ék:Cëéðæàá eøîàé ãBòéìkL éða CíB÷nä éì-øö C ¦³©¨¸¥«§¦´¦¥½§¨«£−§©§¨«¦µ«Ÿ§´§¨§©½¦§¥−¦ª¨®¦©¦¬©¨−
:äáLàå él-äLbàë| äìb äãeîìâå äìeëL éðàå älà-úà éì-ãìé éî Cááìa zøîàå §¨¦¬§¥¥«¨§¨©´§§¦§¨¥À¦³¨«©¦¸¤¥½¤©«£¦¬§−̈§©§¨®Ÿ¨´

:íä äôéà älà écáì ézøàLð éðà ïä ìcâ éî älàå äøeñåáëäpä äåäé éðãà øîà-äk §À̈§¥̧¤¸¦´¦¥½¥³£¦¸¦§©´§¦§©¦½¥−¤¥¬Ÿ¥««Ÿ¨©º£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¦¥̧
éðá eàéáäå éqð íéøà íénr-ìàå éãé íéBb-ìà àOàéúðáe ïöça C:äðàùpz óúk-ìr C ¤¨³¤¦¸¨¦½§¤©¦−¨¦´¦¦®§¥¦³¨©̧¦¸§½Ÿ¤§Ÿ©−¦©¨¥¬¦¨¤«Ÿ¨

âëéðîà íéëìî eéäåéú÷éðéî íäéúBøNå Céìâø øôrå Cì-eåçzLé õøà íétà Ceëçìé C §¨¸§¨¦¹«Ÿ§©À¦§¨«¥¤¸¥¦´Ÿ©½¦©©À¦¤µ¤¦§©«£½̈©«£©¬©§©−¦§©¥®
:éå÷ eLáé-àì øLà ýåýé éðà-ék zrãéåãëçwéä:èìné ÷écö éáL-íàå çB÷ìî øBabî §¨©̧©§̧¦«£¦´§Ÿ̈½£¤¬«Ÿ¥−ŸŸ¨«£ª©¬¦¦−©§®©§¦§¦¬©¦−¦¨¥«

äëáéøà éëðà Cáéøé-úàå èìné õéør çB÷ìîe çwé øBaâ éáL-íb ýåýé øîà | äë-ék¦´Ÿ¨©´§Ÿ̈À©§¦³¦¸ª½̈©§¬©¨¦−¦¨¥®§¤§¦¥¸¨«Ÿ¦´¨¦½
éða-úàå:réLBà éëðà CåëéðBî-úà ézìëàäåeòãéå ïeøkLé íîc ñéñrëå íøNa-úà C §¤¨©−¦¨«Ÿ¦¬¦«©§©«£©§¦³¤©̧¦¸¤§¨½̈§¤«¨¦−¨¨´¦§¨®§¨«§´

:á÷ré øéáà Cìàâå CréLBî ýåýé éðà ék øùa-ìëðàúeúéøk øôñ äæ éà ýåýé øîà | äk ¨¨À̈Ÿ¦´£¦³§Ÿ̈¸´¦¥½§«Ÿ£¥−£¦¬©«£«Ÿ´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¥´¤Â¥´¤§¦³
ízøkîð íëéúðBra ïä Bì íëúà ézøëî-øLà éLBpî éî Bà äézçlL øLà íënà¦§¤¸£¤´¦©§¦½¨µ¦´¦©½£¤¨©¬§¦¤§¤−®¥³©«£«Ÿ¥¤¸¦§©§¤½

:íënà äçlL íëérLôáeáéãé äøö÷ øBö÷ä äðBò ïéàå éúàø÷ Léà ïéàå éúàa recî §¦§¥¤−ª§¨¬¦§¤«©¸©¹̈¦§¥´¦À¨»̈¦»§¥´¤¼£¨¸¨«§¨³¨¦¸
íúâc Làáz øaãî úBøäð íéùà íé áéøçà éúørâa ïä ìéväì çë éa-ïéà-íàå úeãtî¦§½§¦¥«¦¬−Ÿ©§©¦®¥´§©«£¨¦º©«£¦´À̈¨¦³Ÿ§¨¸¦§½̈¦§©³§¨¨¸

:àîva úîúå íéî ïéàîâ:íúeñk íéùà ÷ùå úeøã÷ íéîL Léaìàãéì ïúð äåäé éðãà ¥¥´©½¦§¨−Ÿ©¨¨«©§¦¬¨©−¦©§®§©−Ÿ¨¦¬Ÿ§¨«£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¨³©¦¸
ìì ïæà éì øéré ø÷aa ø÷aa | øéré øác óré-úà úeòì úrãì íéãenì ïBL:íéãenlk rîL §´¦¦½¨©²©¨¬¤¨¥−¨¨®¨¦´©´Ÿ¤©ÀŸ¤¨¦¬¦¸½Ÿ¤¦§−Ÿ©©¦¦«
ä:éúâeñð àì øBçà éúéøî àì éëðàå ïæà éì-çút äåäé éðãàåééçìe íékîì ézúð éåb £Ÿ¨³¡Ÿ¦¸¨«©¦´½Ÿ¤§¨«Ÿ¦−´Ÿ¨¦®¦¨−¬Ÿ§«Ÿ¦¥¦¸¨©´¦§©¦½§¨©−

:÷øå úBnìkî ézøzñä àì éðt íéèøîìæïk-ìr ézîìëð àì ïk-ìr éì-øæré äåäé éðãàå §«Ÿ§¦®¨©¸´Ÿ¦§©½§¦¦§¦−¨«Ÿ©«Ÿ¨³¡Ÿ¦¸©«£¨¦½©¥−´Ÿ¦§¨®§¦©¥º

:LBáà àì-ék òãàå Léîlçk éðô ézîùçìrá-éî ãçi äãîrð ézà áéøé-éî é÷écöî áBø÷ ©³Ÿ§¦¨©̧©«©¨¦½¨«¥©−¦¬Ÿ¥«¨¸©§¦¦½¦«¨¦¬¦¦−©´©§¨¨®©¦©¬©
:éìà Lbé éètLîè:íìëàé Lr eìáé ãâak ílk ïä éðréLøé àeä-éî éì-øæré ýåýé éðãà ïä ¦§¨¦−¦©¬¥¨«¥´£Ÿ¨³¡Ÿ¦Æ©«£¨¦½¦−©§¦¥®¦¥³ª¨Æ©¤¤́¦§½−̈«Ÿ§¥«

éýåýé íLa çèáé Bì dâð ïéàå íéëLç Cìä | øLà Bcár ìB÷a rîL ýåýé àøé íëá éî¦³¨¤̧§¥´§Ÿ̈½Ÿ¥−©§´©§®£¤´¨©´£¥¦À§¥¬¸Ÿ©Æ½¦§©Æ§¥´§Ÿ̈½
:åéäìàa ïrMéåàéízøra úB÷éæáe íëLà øeàa | eëì úB÷éæ éøfàî Là éçã÷ íëlk ïä §¦¨¥−¥«Ÿ¨«¥¯ª§¤²¬Ÿ§¥¥−§©§¥´¦®§´§´¤§¤À§¦Æ¦«©§¤½

:ïeákLz äáörîì íëì úàf-äúéä éãiîàðàeèéaä ýåýé éL÷áî ÷ãö éôãø éìà eòîL ¦¨¦Æ¨«§¨´Ÿ¨¤½§©«£¥−̈¦§¨«¦§¬¥©²¬Ÿ§¥¤−¤§©§¥´§Ÿ̈®©¦̧Æ
:ízøwð øBa úáwî-ìàå ízávç øeö-ìàáäøN-ìàå íëéáà íäøáà-ìà eèéaä ¤´ª©§¤½§¤©¤¬¤−ª©§¤«©¦̧¸¤©§¨¨´£¦¤½§¤¨−̈
:eäaøàå eäëøáàå åéúàø÷ ãçà-ék íëììBçzâíNiå äéúáøç-ìk íçð ïBiö ýåýé íçð-ék §«¤§¤®¦«¤¨´§¨¦½©«£¨«§¥−§©§¥«¦«¦©̧§Ÿ̈¹¦À¦©¸¨¨§Ÿ¤½¨©¨³¤

:äøîæ ìB÷å äãBz dá àöné äçîNå ïBùN ýåýé-ïâk dúáørå ïãrk døaãî¦§¨¨¸§¥½¤§©§¨−̈§©§Ÿ̈®¨³Ÿ§¦§¨¸¦¨´¥½̈−̈§¬¦§¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

.miwlg 7e zFwc 13 ,miixdvA 1 drW ,'e mFi :clFnd©¨¨¨©¨¨©¦©§£¨¦

.daFhl Epilr `Ad oFW`xd mFiA FzxgnlE WcFw zAWd mFiA ,lEl` Wcg W`xŸŸ¤¤©©©¨¤§¨¨¨©¨¦©¨¨¥§¨
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥
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,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
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:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

.miwlg 7e zFwc 13 ,miixdvA 1 drW ,'e mFi :clFnd©¨¨¨©¨¨©¦©§£¨¦

.daFhl Epilr `Ad oFW`xd mFiA FzxgnlE WcFw zAWd mFiA ,lEl` Wcg W`xŸŸ¤¤©©©¨¤§¨¨¨©¨¦©¨¨¥§¨



לוח זמנים לשבוע פרשת עקב בערים שונות בעולם קסו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:576:018:488:499:209:2110:2910:2919:3619:3120:0119:5619:1220:06באר שבע  )ק(

5:535:578:458:479:179:1910:2710:2819:3819:3220:0419:5819:0320:08חיפה )ק( 

5:525:568:458:479:179:1810:2610:2719:3719:3120:0319:5718:5220:05ירושלים )ק( 

5:566:008:478:499:209:2110:2910:2919:3719:3120:0219:5619:1220:08תל אביב )ק(

5:315:398:428:469:149:1710:2910:3120:2920:1921:0220:5120:0221:07אוסטריה וינה )ק(

7:137:069:169:129:489:4410:4010:3817:4017:4518:0618:1117:2618:22אוסטרליה מלבורן )ח(

5:405:488:478:509:199:2310:3410:3620:2520:1520:5720:4719:5920:51אוקראינה אודסה )ק(

5:075:158:178:208:488:5210:0410:0620:0219:5220:3520:2519:3620:29אוקראינה דונייצק )ק(

5:175:258:278:318:599:0310:1410:1720:1420:0420:4720:3619:4720:40אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

5:375:468:508:549:229:2610:3810:4120:4420:3321:1921:0820:1721:12אוק. ז׳יטומיר )ק(

5:285:378:428:469:149:1810:3010:3320:3820:2821:1421:0220:1221:06אוקראינה קייב )ק(

6:096:169:159:189:479:5011:0111:0320:4920:4021:2021:1020:2321:26איטליה מילאנו )ק(

6:096:088:428:429:129:1210:1510:1418:3118:3018:5218:5118:1218:55אקוואדור קיטו )ח(

7:417:359:469:4210:1810:1511:1211:0918:1818:2218:4418:4818:0418:59ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:418:3410:4310:3911:1411:1012:0612:0319:0119:0719:2919:3418:4819:38ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:086:149:069:089:389:4010:4910:5120:1620:0920:4420:3619:5220:40ארה״ב בולטימור )ק(

5:535:598:538:569:259:2810:3710:3920:1020:0220:3920:3119:4620:43ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

5:546:008:548:569:269:2810:3810:3920:0920:0220:3820:3019:4520:43ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:256:329:289:3110:0010:0211:1211:1420:5020:4221:2021:1120:2621:24ארה״ב דטרויט )ק(

6:416:449:309:3110:0210:0311:1011:1120:1420:0820:3920:3319:5120:43ארה״ב היוסטן )ק(

6:046:088:578:599:299:3110:3910:4019:5419:4720:2020:1319:3020:23ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:476:509:329:3310:0510:0611:1211:1220:0620:0220:3020:2619:4520:35ארה״ב מיאמי )ק(

5:495:558:498:519:219:2410:3310:3520:0519:5820:3420:2619:4120:41ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:445:508:478:499:189:2110:3110:3220:0820:0020:3820:2919:4420:41ארה״ב שיקאגו )ק(

6:466:439:119:099:409:3810:4010:3818:3118:3318:5418:5518:1418:59בוליביה לה פאס )ח(

6:116:209:259:299:5710:0211:1411:1721:2421:1322:0021:4820:5722:08בלגיה אנטוורפן )ק(

6:116:209:269:309:5810:0211:1411:1721:2421:1422:0021:4820:5722:07בלגיה בריסל )ק(

5:095:208:318:379:039:0810:2210:2620:5320:4121:3421:1920:2521:23בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:346:308:508:479:219:1910:1810:1617:5117:5318:1418:1617:3518:23ברזיל ס.פאולו )ח(

6:196:158:368:339:079:0510:0410:0217:3817:4118:0218:0417:2218:10ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

5:265:368:428:479:149:1810:3110:3420:4520:3421:2121:0920:1821:28בריטניה לונדון )ק(

5:285:388:478:529:199:2410:3710:4021:0120:4821:3921:2620:3321:47בריטניה מנצ׳סטר )ק(

5:305:398:478:519:199:2310:3610:3920:5420:4221:3121:1920:2621:23גרמניה ברלין )ק(

5:556:049:109:149:419:4510:5811:0021:0620:5521:4121:2920:3921:33גרמניה פרנקפורט )ק(

6:376:338:538:519:239:2110:0310:0317:5117:5318:1418:1717:3518:21דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:156:178:558:559:289:2810:3310:3319:1419:1119:3719:3318:5319:37הודו בומביי )ח(

6:106:118:518:529:239:2410:2910:2919:1119:0819:3419:3018:5019:34הודו פונה )ח(

5:245:328:328:369:049:0810:1910:2120:1520:0520:4720:3719:4920:41הונגריה בודפשט )ק(

6:016:079:019:049:339:3610:4610:4720:1820:1020:4720:3919:5420:43טורקיה איסטנבול )ק(

6:296:349:259:289:5810:0011:0911:1020:3320:2621:0020:5320:0920:57יוון אתונה )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת עקב בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת
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5:475:558:548:579:269:3010:4110:4320:3320:2421:0620:5620:0721:00מולדובה קישינב )ק(

7:077:099:539:5310:2210:2311:2911:2920:1820:1420:4120:3719:5720:41מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:357:279:309:2610:039:5910:5410:5117:3617:4318:0518:1117:2318:15ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ח(

5:235:268:138:158:448:459:539:5318:5618:5119:2119:1518:3419:19נפאל קטמנדו )ח(

7:037:029:329:3210:0510:0411:0711:0619:1819:1719:4019:3918:5919:43סינגפור סינגפור )ח(

4:595:098:178:218:488:5210:0610:0820:2420:1221:0120:4819:5620:52פולין ורשא )ק(

6:236:218:448:429:179:1510:1610:1418:0518:0618:2718:2817:4818:32פרו לימה )ח(

6:256:329:329:3510:0310:0711:1811:2021:0720:5821:3921:2920:4221:44צרפת ליאון )ק(

6:266:349:379:4110:0910:1311:2511:2721:2621:1622:0021:4921:0022:06צרפת פריז )ק(

5:465:468:228:228:528:529:559:5518:1918:1718:4018:3917:5918:43קולומביה בוגוטה )ח(

6:076:149:119:149:439:4610:5610:5820:3920:3021:0921:0020:1421:13קנדה טורונטו )ק(

5:405:478:468:499:189:2110:3210:3420:2020:1120:5120:4119:5420:56קנדה מונטריאול )ק(

5:576:028:498:519:229:2410:3210:3319:4519:3920:1220:0519:2220:09קפריסין לרנקה )ק(

5:375:489:039:089:349:3910:5410:5721:3321:1922:1522:0021:0422:21רוסיה מוסקבה )ח(

6:026:109:109:149:429:4610:5710:5920:5120:4121:2321:1320:2521:17רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

6:046:129:159:189:469:4911:0111:0320:5820:4921:3121:2120:3221:35שוייץ ציריך )ק(

6:016:028:388:389:109:1010:1510:1518:4718:4419:0919:0618:2719:10תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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