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ד

n"cyz'd ,oqip `"i .c"qa

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

Èkוהחּקים העדֹות מה לאמר מחר ּבנ יׁשאל ƒְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֻ
ואמרּת אתכם, אלקינּו ה' צּוה אׁשר ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהּמׁשּפטים

גֹו' ּבמצרים לפרעה היינּו עבדים זה1לבנ ענין והּנה . ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָֹ
מֹורי לכ"ק ּפסח ּדמאמרי הראׁשֹון הּמאמר התחלת ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָהּוא

ה'ת"ש ּבׁשנת זֹו למדינה ּכׁשהּגיע אדמֹו"ר ׁשּׁשנה2וחמי ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ
ׁשנה ׁשאֹותּה [ּולהעיר, מאז המ"ה ׁשנת התחלת היא ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָזֹו
היתה קביעּותּה וגם זֹו, ּכׁשנה העּבּור ׁשנת ּכן ּגם ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָהיתה
יׁשאל ׁשּכי הענין, מׁשמעּות והּנה זֹו]. ׁשנה ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָּכקביעּות
זה ודבר ּפסח. ּדעניני וההתחלה עּקרי ּדבר הּוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבנ

ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה עלּֿפי יֹותר לֹו3מּובן ׁשּיׁש מי ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
לאו, ואם ׁשֹואלת. אׁשּתֹו ּבן, לֹו אין ואם ׁשֹואל. הּבן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָּבן,
עצמֹו, את ׁשֹואל הּוא הרי לאו, ואם ׁשֹואל. ְְֲֲִֵֵֵֵֶַָחברֹו
הּׁשאלה ענין להיֹות ׁשּצרי הּוא, הענין ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּדמׁשמעּות
ׁשאלת ׁשהרי הּדבר, טעם להבין יׁש ולכאֹורה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּדוקא.
ׁשּיׁש ּפסח, מעניני אחד ּפרט רק הם וכּו' והּתׁשּובה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּבן
ּומצותֿעׂשה מּצה, ּדאכילת הּתֹורה מן מצותֿעׂשה ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבהם
הּבן ׁשאלת ּדעצם זאת, ועֹוד ּכֹוסֹות. ד' ּדׁשּתּיית ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּדרּבנן

הּבן ׁשאלת ולּמה וכּו', מּצה ּדאכילת מּמצותֿעׂשה ּכתֹוצאה ּבאה נׁשּתּנה) ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָ(מה
כּו'. עּקרי ענין ְִִִָָהּוא

LÈÂעם לידת היתה מצרים יציאת ּדבזמן ידּוע ּדהּנה הּדבר, ּבבאּור לֹומר ¿≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָ
יחזקאל ּבנבּואת ּבארּכה ּכּמבאר נֹולד4יׂשראל, מצרים יציאת ׁשּבזמן והינּו , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֻ

ׁשנה מּדי ונעֹור חֹוזר זה וענין יׂשראל. עם וכל מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָמחדׁש
הּפסח ּבחג ּכי5ּבׁשנה ׁשּבפסח, והּתׁשּובה הּׁשאלה ענין להדּגׁשת הּטעם וזהּו . ְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָ

לחּנ ,החּנּו ענין ועּקר ּתכן ּדזהּו ,החּנּו ענין על מֹורה והּתׁשּובה הּׁשאלה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹענין
וזהּו .החּנּו ענין ׁשּידּגׁש מתאים ּדיׂשראל הּלדה ּובזמן וכּו'. יֹודע ׁשאינֹו מי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻאת
ׁשּזהּו מּׁשּום גֹו', ּבנ יׁשאל ּדכי זה ּבענין היא ּפסח מאמרי ׁשהתחלת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּטעם
יׁשאל ּכי ּבּׁשאלה מתחיל יֹותר ּובפרטּיּות הּפסח. חג ּבכללּות ּביֹותר עּקרי ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָענין

ּבירּוׁשלמי (ּכדאיתא החכם הּבן ׁשאלת ׁשהיא גֹו', העדֹות מה גֹו' מּׁשּום6ּבנ ,( ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
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ה

n"cyz'd ,oqip `"i .c"qa

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

Èkוהחּקים העדֹות מה לאמר מחר ּבנ יׁשאל ƒְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֻ
ואמרּת אתכם, אלקינּו ה' צּוה אׁשר ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהּמׁשּפטים

גֹו' ּבמצרים לפרעה היינּו עבדים זה1לבנ ענין והּנה . ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָֹ
מֹורי לכ"ק ּפסח ּדמאמרי הראׁשֹון הּמאמר התחלת ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָהּוא

ה'ת"ש ּבׁשנת זֹו למדינה ּכׁשהּגיע אדמֹו"ר ׁשּׁשנה2וחמי ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ
ׁשנה ׁשאֹותּה [ּולהעיר, מאז המ"ה ׁשנת התחלת היא ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָזֹו
היתה קביעּותּה וגם זֹו, ּכׁשנה העּבּור ׁשנת ּכן ּגם ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָהיתה
יׁשאל ׁשּכי הענין, מׁשמעּות והּנה זֹו]. ׁשנה ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָּכקביעּות
זה ודבר ּפסח. ּדעניני וההתחלה עּקרי ּדבר הּוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבנ

ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה עלּֿפי יֹותר לֹו3מּובן ׁשּיׁש מי ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
לאו, ואם ׁשֹואלת. אׁשּתֹו ּבן, לֹו אין ואם ׁשֹואל. הּבן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָּבן,
עצמֹו, את ׁשֹואל הּוא הרי לאו, ואם ׁשֹואל. ְְֲֲִֵֵֵֵֶַָחברֹו
הּׁשאלה ענין להיֹות ׁשּצרי הּוא, הענין ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּדמׁשמעּות
ׁשאלת ׁשהרי הּדבר, טעם להבין יׁש ולכאֹורה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּדוקא.
ׁשּיׁש ּפסח, מעניני אחד ּפרט רק הם וכּו' והּתׁשּובה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּבן
ּומצותֿעׂשה מּצה, ּדאכילת הּתֹורה מן מצותֿעׂשה ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבהם
הּבן ׁשאלת ּדעצם זאת, ועֹוד ּכֹוסֹות. ד' ּדׁשּתּיית ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּדרּבנן

הּבן ׁשאלת ולּמה וכּו', מּצה ּדאכילת מּמצותֿעׂשה ּכתֹוצאה ּבאה נׁשּתּנה) ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָ(מה
כּו'. עּקרי ענין ְִִִָָהּוא

LÈÂעם לידת היתה מצרים יציאת ּדבזמן ידּוע ּדהּנה הּדבר, ּבבאּור לֹומר ¿≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָ
יחזקאל ּבנבּואת ּבארּכה ּכּמבאר נֹולד4יׂשראל, מצרים יציאת ׁשּבזמן והינּו , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֻ

ׁשנה מּדי ונעֹור חֹוזר זה וענין יׂשראל. עם וכל מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָמחדׁש
הּפסח ּבחג ּכי5ּבׁשנה ׁשּבפסח, והּתׁשּובה הּׁשאלה ענין להדּגׁשת הּטעם וזהּו . ְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָ

לחּנ ,החּנּו ענין ועּקר ּתכן ּדזהּו ,החּנּו ענין על מֹורה והּתׁשּובה הּׁשאלה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹענין
וזהּו .החּנּו ענין ׁשּידּגׁש מתאים ּדיׂשראל הּלדה ּובזמן וכּו'. יֹודע ׁשאינֹו מי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻאת
ׁשּזהּו מּׁשּום גֹו', ּבנ יׁשאל ּדכי זה ּבענין היא ּפסח מאמרי ׁשהתחלת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּטעם
יׁשאל ּכי ּבּׁשאלה מתחיל יֹותר ּובפרטּיּות הּפסח. חג ּבכללּות ּביֹותר עּקרי ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָענין

ּבירּוׁשלמי (ּכדאיתא החכם הּבן ׁשאלת ׁשהיא גֹו', העדֹות מה גֹו' מּׁשּום6ּבנ ,( ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
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n"cyz'dו ,oqip `"i

מּכיון ּכי למׁשּפטים. חּקים ּבין ׁשהם ּדעדּות מצוֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָֻויׁש
ׁשהם עליהם לֹומר ׁשּי אין מסּים, מארע על עדּות ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשהם
אין ּגיסא, לאיד אבל טעם, ּבּה ׁשאין ּוגזרה ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻחּקה
ּדבר ׁשהּוא מּכיון זה, ענין ׁשּיזּכירּו ׂשכלי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהכרח
(וכּמבאר עליו עדּות להּגדת צר ׁשּיׁש ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּבהעלם

הּמאמרים ּדבר16ּבהמׁש על ׁשּי אינֹו העדּות ּדענין ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
ודוקא לאגלּויי, ּדעבידא מּלתא על לא וגם וגלּוי, ְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָֹּברּור
ּכדי עדּות ׁשל לענין צרי לאיגלּויי עבידא ּדלא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָֹּבמּלתא

הּוא,17ׁשּיזּכירּוהּו אּלּו ענינים ׁשּבכל הּׁשוה הּצד אמנם .( ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבגׁשמּיּות. ּבפעל ּבמעׂשה מעׂשּיֹות מצוֹות הם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָֹֻׁשּכּלם
הם ׁשּבפסח והּמׁשּפטים והחּקים ּדהעדּות ּבפסח, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּוכמֹו
ּוׁשתּית ּכפׁשּוטּה מּצה אכילת ּבפעל, מעׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֹעניני
ּפסח) (קרּבן הּפסח חּקת ועלּֿדרֿזה ּכפׁשּוטּה, ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻהּכֹוסֹות

קּים. היה הּמקּדׁש ׁשּבית ְְִִֵֶַַַָָָָּבזמן

e‰ÊÂּכל קּיּום להיֹות צרי לּמה חכם, הּבן ׁשאלת ּתכן ¿∆ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ּפרּוׁש וזהּו ּדוקא. ּגׁשמית ּבעׂשּיה אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָענינים
היינּו ּדייקא, אתכם אתכם, אלקינּו ה' צּוה אׁשר ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּדבריו,
וקדם מצרים יציאת לפני ּדהּנה, מצרים. יציאת ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַֹּבעת
ּברּוחנּיּות העבֹודה ּכללּות היתה ּתֹורה ְְְְֲִִֶָָָָָָָָׁשּנּתנה

ּדברים18הענינים עם קׁשּורה היתה ּכׁשהעבֹודה ואפּלּו , ְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָָָ
נעׂשה ולא ּבעלמא, טפל ּדבר רק הּגׁשמי היה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹּגׁשמּיים,

ּבזה וכּיֹוצא ׁשּבקדּׁשה ז"ל19לדבר רּבֹותינּו ּוכמאמר ,20 ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
עניני ׁשהיּו היינּו היּו, ריחֹות האבֹות ׁשעׂשּו הּמצוֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

הּנׁשמה לרּוחנּיּות הּׁשּי ענין ורּוח, מהּֿׁשאיןּֿכן21ריח , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ׁשמ ּתּורק ׁשמן ּבגׁשמּיּות22אנּו הם ׁשּלנּו ׁשהּמצוֹות , ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשהּוא היֹות ּכי החכם, הּבן ׁשאלת עמק יּובן ּובזה ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדוקא.
ׁשענינּה מצרים, ּדיציאת העּלּוי וגדל מעלת את ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹיֹודע
מעלה, למעלה עד והּגבּולים, הּמיצרים מּכל ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָהּיציאה
האמצעי לאדמֹו"ר האמּונה' ּב'ׁשער ּבארּכה ,23ּכּמבאר ְְְְְֱֲִֶַַַַַָָָָָָֹֻ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ורמז אז24ּובקּצּור ׁשהיתה והינּו , ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ
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Ì‰L ÔÂÈkÓ Èk .ÌÈËtLÓÏ ÌÈwÁ ÔÈa Ì‰L ˙e„Úc ˙BÂˆÓƒ¿¿≈∆≈≈Àƒ¿ƒ¿»ƒƒƒ≈»∆≈
‰wÁ Ì‰L Ì‰ÈÏÚ ¯ÓBÏ CiL ÔÈ‡ ,ÌiÒÓ Ú¯‡Ó ÏÚ ˙e„Ú≈«¿…»¿À»≈«»«¬≈∆∆≈À»
ÈÏÎN Á¯Î‰ ÔÈ‡ ,‡ÒÈb C„È‡Ï Ï·‡ ,ÌÚË da ÔÈ‡L ‰¯Ê‚e¿≈»∆≈»««¬»¿ƒ»ƒ»≈∆¿≈«ƒ¿ƒ
C¯ˆ LiL ÌÏÚ‰aL ¯·c ‡e‰L ÔÂÈkÓ ,‰Ê ÔÈ�Ú e¯ÈkÊiL∆«¿ƒƒ¿»∆ƒ≈»∆»»∆¿∆¿≈∆≈…∆

ÂÈÏÚ ˙e„Ú ˙„b‰Ï¿«»«≈»»
CLÓ‰a ¯‡·nÎÂ)¿«¿…»¿∆¿≈

ÌÈ¯Ó‡n‰16ÔÈ�Úc ««¬»ƒ¿ƒ¿«
¯·c ÏÚ CiL B�È‡ ˙e„Ú‰»≈≈«»«»»
ÏÚ ‡Ï Ì‚Â ,ÈeÏ‚Â ¯e¯a»¿»¿«…«
ÈÈeÏ‚‡Ï ‡„È·Úc ‡˙lÓƒ¿»«¬ƒ»¿«¿≈
שהרי להתגלות. העשוי [=דבר

עדות צריכין אין גלוי דבר על

הלכות סוף ברמב"ם (כמבואר

תורה הקפידה לא " גירושין:

בדבר אלא העדות, משפטי על..

בוריו על לעמוד יכול אתה שאין

אבל ובעדותם.. העדים מפי אלא

בוריו על לעמוד שאפשר דבר

הקפידה לא הזה.. העד מפי שלא

עליו")] Â„Â˜‡תורה ,¿«¿»
‡„È·Ú ‡Ïc ‡˙lÓa¿ƒ¿»¿…¬ƒ»

ÈÈeÏ‚È‡Ïעשוי שלא [=דבר ¿ƒ¿≈
ÏLלהתגלות] ÔÈ�ÚÏ CÈ¯»̂ƒ¿ƒ¿»∆

e‰e¯ÈkÊiL È„k ˙e„Ú17.( ≈¿≈∆«¿ƒ
ÏÎaL ‰ÂM‰ „v‰ Ì�Ó‡»¿»«««»∆∆¿»
לשלוש הנחלקים (המצות

ומשפטים. חקים עדות, קבוצות

של) המשותף המכנה הרי

L ,‡e‰ el‡ ÌÈ�È�ÚÌlk ƒ¿»ƒ≈∆À»
˙BiNÚÓ ˙BÂˆÓ Ì‰≈ƒ¿«¬ƒ
.˙eiÓL‚a ÏÚÙa ‰NÚÓa¿«¬∆¿…«¿«¿ƒ
˙e„Ú‰c ,ÁÒÙa BÓÎe¿¿∆«¿»≈
ÌÈËtLn‰Â ÌÈwÁ‰Â¿«Àƒ¿«ƒ¿»ƒ
‰NÚÓ È�È�Ú Ì‰ ÁÒÙaL∆¿∆«≈ƒ¿¿≈«¬∆
‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ,ÏÚÙa¿…«¬ƒ««»
˙BÒBk‰ ˙i˙Le dËeLÙkƒ¿»¿ƒ««
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,dËeLÙkƒ¿»¿«∆∆∆
(ÁÒt Ôa¯˜) ÁÒt‰ ˙wÁÀ««∆«»¿»∆«

גשמי קרבן »¿ÔÓÊaƒהבאת
.Ìi˜ ‰È‰ Lc˜n‰ ˙ÈaL∆≈«ƒ¿»»»«»

Ïk Ìei˜ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰nÏ ,ÌÎÁ Ôa‰ ˙Ï‡L ÔÎz e‰ÊÂ¿∆…∆¿≈««≈»»»»»ƒƒ¿ƒ»

¯L‡ ,ÂÈ¯·c Le¯t e‰ÊÂ .‡˜Âc ˙ÈÓLb ‰iNÚa el‡ ÌÈ�È�Úƒ¿»ƒ≈«¬ƒ»«¿ƒ«¿»¿∆≈¿»»¬∆
˙‡ÈˆÈ ˙Úa e�ÈÈ‰ ,‡˜ÈÈc ÌÎ˙‡ ,ÌÎ˙‡ e�È˜Ï‡ '‰ ‰eƒ̂»¡…≈∆¿∆∆¿∆«¿»«¿¿≈¿ƒ«
‰˙È‰ ‰¯Bz ‰�zpL Ì„˜Â ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ È�ÙÏ ,‰p‰c .ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿…∆∆ƒ¿»»»¿»

ÌÈ�È�Ú‰ ˙ei�Áe¯a ‰„B·Ú‰ ˙eÏÏkהגשמי בדבר שינוי נעשה ולא ¿»»¬»¿»ƒ»ƒ¿»ƒ
שקודם המצוה. בו שנעשית

הקדושה היתה לא תורה שניתנה

הגשמי בדבר ונקלטת חודרת

דקדושה' ל'חפצא ,18להופכו
‰˙È‰ ‰„B·Ú‰Lk elÙ‡Â«¬ƒ¿∆»¬»»¿»
ÌÈ¯·c ÌÚ ‰¯eL¿̃»ƒ¿»ƒ
˜¯ ÈÓLb‰ ‰È‰ ,ÌÈiÓLb«¿ƒƒ»»««¿ƒ«
‡ÏÂ ,‡ÓÏÚa ÏÙË ¯·c»»»≈¿«¿»¿…
‰M„˜aL ¯·„Ï ‰NÚ�«¬∆¿»»∆ƒ¿À»

‰Êa ‡ˆBiÎÂ19¯Ó‡ÓÎe , ¿«≈»∆¿«¬«
Ï"Ê e�È˙Ba¯20Ïk «≈«»

˙B·‡‰ eNÚL ˙BÂˆn‰«ƒ¿∆»»»
eÈ‰L e�ÈÈ‰ ,eÈ‰ ˙BÁÈ≈̄»«¿∆»
ÔÈ�Ú ,Áe¯Â ÁÈ¯ È�È�Úƒ¿¿≈≈«¿«ƒ¿»
‰ÓLp‰ ˙ei�Áe¯Ï CiM‰««»¿»ƒ«¿»»
נמשלו האבות שעשו המצוות

הדבר עצם אינו שריח ,21לריח,
e�‡ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óמתן אחרי «∆≈≈»

EÓLתורה ˜¯ez ÔÓL∆∆«¿∆
הדבר עצם של הורקה [=מלשון

קיבל תורה שבמתן לכלי] מכלי

התורה עצמיות את ישראל עם

הוא התורה שקיום הדבר) (עצם

מצוות ידי על דוקא

BÂˆn‰L˙22בגשמיות ,∆«ƒ¿
˙eiÓL‚a Ì‰ e�lL∆»≈¿«¿ƒ
˜ÓÚ Ô·eÈ ‰Ê·e .‡˜Âc«¿»»∆»…∆
Èk ,ÌÎÁ‰ Ôa‰ ˙Ï‡L¿≈««≈∆»»ƒ

Ú„BÈ ‡e‰L ˙BÈ‰˙‡ ¡∆≈«∆
ÈelÚ‰ Ï„‚Â ˙ÏÚÓ«¬«¿…∆»ƒ
d�È�ÚL ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈcƒƒ«ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»»
ÌÈ¯ˆÈn‰ ÏkÓ ‰‡Èˆi‰«¿ƒ»ƒ»«≈»ƒ
‰ÏÚÓÏ „Ú ,ÌÈÏe·b‰Â¿«¿ƒ«¿«¿»
‰k¯‡a ¯‡·nk ,‰ÏÚÓ«¿»«¿…»«¬À»
'‰�eÓ‡‰ ¯ÚL'a¿««»¡»
ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡Ï23, ¿«¿»∆¿»ƒ

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ÊÓ¯Â ¯ev˜·e24‰‡Èˆi‰ Ê‡ ‰˙È‰L e�È‰Â , ¿ƒ¿∆∆¿ƒ≈»¿«¿∆»¿»»«¿ƒ»
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ׁשּכתּוב ּכמֹו חכם, ּבן ּבבחינת הם יׂשראל עם7ׁשּכל רק ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
יׂשראל עם לדת ּבעת ולכן הּזה, הּגדֹול הּגֹוי ונבֹון ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָחכם

.החּנּו ּבענין ההתחלה להיֹות ְְְְְִִִִַַַַָָָצריכה

הּמאמריםÓe·‡¯ב) לֹומר8ּבהמׁש אפׁשר ּדאי , ¿…»ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ
העדֹות ענין מהּו היא החכם הּבן ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּׁשאלת
ּבן נקרא היה לא אז ּכי ּבפׁשטּות, והּמׁשּפטים ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹֻוהחּקים
ג' את יֹודע ׁשהּוא ּדאף הּוא, ּבזה הּפרּוׁש אּלא ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָחכם,
ּומּכיר ּומׁשּפטים, חּקים ּדעדֹות ׁשּבּמצֹות, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָֻֻהחלּקֹות
היא ׁשאלתֹו מּכלֿמקֹום ׁשּביניהם, החּלּוקים ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבפרטי
הּב' ּכגירסא אֹותנּו (אֹו אתכם אלקינּו ה' צּוה ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָֹלּמה

ההּגדה (ּכדלקּמן).9ּבנּסח אּלּו מצוֹות ( ְְְְִִֵַַַַָָָֻ

¯‡·Óeחּקים עדֹות ּבין חּלּוק ׁשּיׁש ּדהגם ּבזה, ¿…»ֲִִֵֵֵֶֶַַָֻ
ּביניהם. הּׁשוה צד יׁש מּכלֿמקֹום ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומׁשּפטים,

ההפר לבאר יׁש הםּותחּלה עדֹות ּדהּנה, ּביניהם, ׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ
מצוֹות הם וחּקים ׁשארע, מארע על עדים ׁשהם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֻהּמצוֹות
הם ּומׁשּפטים ּוגזרֹות, חּקים והם טעם להם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻׁשאין
ג' והּנה, ּבּׂשכל. טעם להם ׁשּיׁש הּׂשכלּיֹות ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּמצוֹות
ּדחג הּפסח, וחג הּמּצֹות ּבחג יׁשנם ּכּלם אּלּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻענינים
ענין היינּו מצרים, ליציאת וזכר עדּות הּוא הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּפסח

ׁשּכתּוב ּכמֹו החּקים, ענין ּגם ּבֹו ויׁש עדּות, זאת10ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֻ
ּכדאיתא מׁשּפטים, ׁשל ענין ּגם ּבֹו ויׁש גֹו', הּפסח ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻחּקת

ּפסחים עבּדא11ּבגמרא עבּדיּה, לדרּו נחמן רב ליּה אמר ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָ
לאֹודּויי ּבעי ליּה אמר למימר, ליּה ּבעי מאי כּו' לחרּות מריּה ליּה ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָּדמּפיק
על להֹודֹות ׁשּיׁש מּובן עבד, ׁשל ּבׂשכלֹו ואפּלּו אנֹוׁשי, ׁשּבׂשכל היינּו ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּולׁשּבחיּה,

ּכללי חג הּוא הּפסח ׁשחג ּומּכיון מהעבדּות. לרגלים12הּׁשחרּור ועֹוד13וראׁשֹון , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּתֹורה, קּבלת לכללּות ההכנה ׁשהּוא העם14זאת את ּבהֹוציא ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

אּלּו חּלּוקים ג' נמׁשכים מּזה הּנה הּזה, ההר על האלקים את ּתעבדּון ְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמּמצרים
אמרּו ׁשעליהם מצוֹות ּדיׁש ׁשּבּתֹורה. הּמצוֹות ּגזרּתי15ּבכל ּגזרה חקקּתי חּקה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

להם ׁשאין ּבלבד זֹו ׁשּלא מצוֹות ׁשּיׁש היינּו אחריה, להרהר רׁשּות ל ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹואין
מׁשּפטים. הּנקראֹות ׂשכלּיֹות מצוֹות ויׁש הּׂשכל. הפ ׁשהם אּלא לׂשכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיכּות
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ז n"cyz'd ,oqip `"i

מּכיון ּכי למׁשּפטים. חּקים ּבין ׁשהם ּדעדּות מצוֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָֻויׁש
ׁשהם עליהם לֹומר ׁשּי אין מסּים, מארע על עדּות ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשהם
אין ּגיסא, לאיד אבל טעם, ּבּה ׁשאין ּוגזרה ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻחּקה
ּדבר ׁשהּוא מּכיון זה, ענין ׁשּיזּכירּו ׂשכלי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהכרח
(וכּמבאר עליו עדּות להּגדת צר ׁשּיׁש ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּבהעלם

הּמאמרים ּדבר16ּבהמׁש על ׁשּי אינֹו העדּות ּדענין ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
ודוקא לאגלּויי, ּדעבידא מּלתא על לא וגם וגלּוי, ְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָֹּברּור
ּכדי עדּות ׁשל לענין צרי לאיגלּויי עבידא ּדלא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָֹּבמּלתא

הּוא,17ׁשּיזּכירּוהּו אּלּו ענינים ׁשּבכל הּׁשוה הּצד אמנם .( ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבגׁשמּיּות. ּבפעל ּבמעׂשה מעׂשּיֹות מצוֹות הם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָֹֻׁשּכּלם
הם ׁשּבפסח והּמׁשּפטים והחּקים ּדהעדּות ּבפסח, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּוכמֹו
ּוׁשתּית ּכפׁשּוטּה מּצה אכילת ּבפעל, מעׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֹעניני
ּפסח) (קרּבן הּפסח חּקת ועלּֿדרֿזה ּכפׁשּוטּה, ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻהּכֹוסֹות

קּים. היה הּמקּדׁש ׁשּבית ְְִִֵֶַַַָָָָּבזמן

e‰ÊÂּכל קּיּום להיֹות צרי לּמה חכם, הּבן ׁשאלת ּתכן ¿∆ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ּפרּוׁש וזהּו ּדוקא. ּגׁשמית ּבעׂשּיה אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָענינים
היינּו ּדייקא, אתכם אתכם, אלקינּו ה' צּוה אׁשר ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּדבריו,
וקדם מצרים יציאת לפני ּדהּנה, מצרים. יציאת ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַֹּבעת
ּברּוחנּיּות העבֹודה ּכללּות היתה ּתֹורה ְְְְֲִִֶָָָָָָָָׁשּנּתנה

ּדברים18הענינים עם קׁשּורה היתה ּכׁשהעבֹודה ואפּלּו , ְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָָָ
נעׂשה ולא ּבעלמא, טפל ּדבר רק הּגׁשמי היה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹּגׁשמּיים,

ּבזה וכּיֹוצא ׁשּבקדּׁשה ז"ל19לדבר רּבֹותינּו ּוכמאמר ,20 ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
עניני ׁשהיּו היינּו היּו, ריחֹות האבֹות ׁשעׂשּו הּמצוֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

הּנׁשמה לרּוחנּיּות הּׁשּי ענין ורּוח, מהּֿׁשאיןּֿכן21ריח , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ׁשמ ּתּורק ׁשמן ּבגׁשמּיּות22אנּו הם ׁשּלנּו ׁשהּמצוֹות , ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשהּוא היֹות ּכי החכם, הּבן ׁשאלת עמק יּובן ּובזה ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדוקא.
ׁשענינּה מצרים, ּדיציאת העּלּוי וגדל מעלת את ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹיֹודע
מעלה, למעלה עד והּגבּולים, הּמיצרים מּכל ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָהּיציאה
האמצעי לאדמֹו"ר האמּונה' ּב'ׁשער ּבארּכה ,23ּכּמבאר ְְְְְֱֲִֶַַַַַָָָָָָֹֻ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ורמז אז24ּובקּצּור ׁשהיתה והינּו , ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ
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ׁשּכתּוב ּכמֹו חכם, ּבן ּבבחינת הם יׂשראל עם7ׁשּכל רק ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
יׂשראל עם לדת ּבעת ולכן הּזה, הּגדֹול הּגֹוי ונבֹון ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָחכם

.החּנּו ּבענין ההתחלה להיֹות ְְְְְִִִִַַַַָָָצריכה

הּמאמריםÓe·‡¯ב) לֹומר8ּבהמׁש אפׁשר ּדאי , ¿…»ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ
העדֹות ענין מהּו היא החכם הּבן ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּׁשאלת
ּבן נקרא היה לא אז ּכי ּבפׁשטּות, והּמׁשּפטים ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹֻוהחּקים
ג' את יֹודע ׁשהּוא ּדאף הּוא, ּבזה הּפרּוׁש אּלא ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָחכם,
ּומּכיר ּומׁשּפטים, חּקים ּדעדֹות ׁשּבּמצֹות, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָֻֻהחלּקֹות
היא ׁשאלתֹו מּכלֿמקֹום ׁשּביניהם, החּלּוקים ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבפרטי
הּב' ּכגירסא אֹותנּו (אֹו אתכם אלקינּו ה' צּוה ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָֹלּמה

ההּגדה (ּכדלקּמן).9ּבנּסח אּלּו מצוֹות ( ְְְְִִֵַַַַָָָֻ

¯‡·Óeחּקים עדֹות ּבין חּלּוק ׁשּיׁש ּדהגם ּבזה, ¿…»ֲִִֵֵֵֶֶַַָֻ
ּביניהם. הּׁשוה צד יׁש מּכלֿמקֹום ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומׁשּפטים,

ההפר לבאר יׁש הםּותחּלה עדֹות ּדהּנה, ּביניהם, ׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ
מצוֹות הם וחּקים ׁשארע, מארע על עדים ׁשהם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֻהּמצוֹות
הם ּומׁשּפטים ּוגזרֹות, חּקים והם טעם להם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻׁשאין
ג' והּנה, ּבּׂשכל. טעם להם ׁשּיׁש הּׂשכלּיֹות ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּמצוֹות
ּדחג הּפסח, וחג הּמּצֹות ּבחג יׁשנם ּכּלם אּלּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻענינים
ענין היינּו מצרים, ליציאת וזכר עדּות הּוא הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּפסח

ׁשּכתּוב ּכמֹו החּקים, ענין ּגם ּבֹו ויׁש עדּות, זאת10ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֻ
ּכדאיתא מׁשּפטים, ׁשל ענין ּגם ּבֹו ויׁש גֹו', הּפסח ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻחּקת

ּפסחים עבּדא11ּבגמרא עבּדיּה, לדרּו נחמן רב ליּה אמר ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָ
לאֹודּויי ּבעי ליּה אמר למימר, ליּה ּבעי מאי כּו' לחרּות מריּה ליּה ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָּדמּפיק
על להֹודֹות ׁשּיׁש מּובן עבד, ׁשל ּבׂשכלֹו ואפּלּו אנֹוׁשי, ׁשּבׂשכל היינּו ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּולׁשּבחיּה,

ּכללי חג הּוא הּפסח ׁשחג ּומּכיון מהעבדּות. לרגלים12הּׁשחרּור ועֹוד13וראׁשֹון , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּתֹורה, קּבלת לכללּות ההכנה ׁשהּוא העם14זאת את ּבהֹוציא ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

אּלּו חּלּוקים ג' נמׁשכים מּזה הּנה הּזה, ההר על האלקים את ּתעבדּון ְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמּמצרים
אמרּו ׁשעליהם מצוֹות ּדיׁש ׁשּבּתֹורה. הּמצוֹות ּגזרּתי15ּבכל ּגזרה חקקּתי חּקה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

להם ׁשאין ּבלבד זֹו ׁשּלא מצוֹות ׁשּיׁש היינּו אחריה, להרהר רׁשּות ל ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹואין
מׁשּפטים. הּנקראֹות ׂשכלּיֹות מצוֹות ויׁש הּׂשכל. הפ ׁשהם אּלא לׂשכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיכּות
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ו.7) ד, ואילך.8)ואתחנן 53 ע' שם ה'ש"ת ההגדה.9)סה"מ בנוסח רמב"ם שם. ומכילתא ירושלמי

.(1485 (שונצינו שבדפוס הראשונה מג.10)הגדה יב, א.11)בא תש"ג12)קטז, השיחות ס' ראה

.75 א).13)ע' ד, שם ובגמ' (במשנה. בתחלתה ר"ה יב.14)ראה ג, ר"פ15)שמות במדב"ר ראה

שם. פרש"י חוקת.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

·e˙kL BÓk ,ÌÎÁ Ôa ˙�ÈÁ·a Ì‰ Ï‡¯NÈ7ÔB·�Â ÌÎÁ ÌÚ ˜¯ ƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ«≈»»¿∆»««»»¿»
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ Ï‡¯NÈ ÌÚ ˙„Ï ˙Úa ÔÎÏÂ ,‰f‰ ÏB„b‰ ÈBb‰««»«∆¿»≈¿≈≈««ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿

.CepÁ‰ ÔÈ�Úa ‰ÏÁ˙‰‰««¿»»¿ƒ¿««ƒ
ÌÈ¯Ó‡n‰ CLÓ‰a ¯‡·Óe (·8˙Ï‡ML ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ È‡c , ¿…»¿∆¿≈««¬»ƒ¿ƒ∆¿»«∆¿≈«

e‰Ó ‡È‰ ÌÎÁ‰ Ôa‰«≈∆»»ƒ«
יודע) ‰B„Ú˙(שאינו ÔÈ�Úƒ¿«»≈

ÌÈËtLn‰Â ÌÈwÁ‰Â¿«Àƒ¿«ƒ¿»ƒ
‰È‰ ‡Ï Ê‡ Èk ,˙eËLÙa¿«¿ƒ»…»»

ÌÎÁ,בתואר�˜¯‡ Ôa ƒ¿»≈»»
,‡e‰ ‰Êa Le¯t‰ ‡l‡∆»«≈»∆
'‚ ˙‡ Ú„BÈ ‡e‰L Û‡c¿«∆≈«∆

˙BwÏÁ‰,˙BˆnaL «¬À∆«ƒ¿
,ÌÈËtLÓe ÌÈwÁ ˙B„Úc¿≈Àƒƒ¿»ƒ
ÌÈ˜elÁ‰ ÈË¯Ùa ¯ÈkÓe«ƒƒ¿»≈«ƒƒ
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,Ì‰È�ÈaL∆≈≈∆ƒ»»
'‰ ‰eˆ ‰nÏ ‡È‰ B˙Ï‡L¿≈»ƒ»»ƒ»
e�˙B‡ B‡) ÌÎ˙‡ e�È˜Ï‡¡…≈∆¿∆»
Áq�a 'a‰ ‡Ò¯È‚k¿ƒ¿»«¿À«

‰„b‰‰9el‡ ˙BÂˆÓ ( ««»»ƒ¿≈
.(Ôn˜Ï„k)¿ƒ¿«»

LiL Ì‚‰c ,‰Êa ¯‡·Óe¿…»»∆«¬«∆≈
ÌÈwÁ ˙B„Ú ÔÈa ˜elÁƒ≈≈Àƒ
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÌÈËtLÓeƒ¿»ƒƒ»»
.Ì‰È�Èa ‰ÂM‰ „ˆ LÈ≈««»∆≈≈∆
L¯Ù‰‰ ¯‡·Ï LÈ ‰lÁ˙e¿ƒ»≈¿»≈«∆¿≈
Ì‰ ˙B„Ú ,‰p‰c ,Ì‰È�Èa≈≈∆¿ƒ≈≈≈
ÏÚ ÌÈ„Ú Ì‰L ˙BÂˆn‰«ƒ¿∆≈≈ƒ«
Ì‰ ÌÈwÁÂ ,Ú¯‡L Ú¯‡Ó¿…»∆≈«¿Àƒ≈
ÌÚË Ì‰Ï ÔÈ‡L ˙BÂˆÓƒ¿∆≈»∆««
,˙B¯Ê‚e ÌÈwÁ Ì‰Â¿≈Àƒ¿≈
˙BÂˆn‰ Ì‰ ÌÈËtLÓeƒ¿»ƒ≈«ƒ¿
Ì‰Ï LiL ˙BiÏÎO‰«ƒ¿ƒ∆≈»∆
'‚ ,‰p‰Â .ÏÎOa ÌÚË«««≈∆¿ƒ≈
Ì�LÈ Ìlk el‡ ÌÈ�È�Úƒ¿»ƒ≈À»∆¿»
,ÁÒt‰ ‚ÁÂ ˙Bvn‰ ‚Áa¿«««¿««∆«
‡e‰ È¯‰ ÁÒt‰ ‚Ác¿««∆«¬≈
˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊÂ ˙e„Ú≈¿≈∆ƒƒ«
ÏL ÔÈ�Ú e�ÈÈ‰ ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¿ƒ¿»∆
ÔÈ�Ú Ìb Ba LÈÂ ,˙e„Ú≈¿≈«ƒ¿«
·e˙kL BÓk ,ÌÈwÁ‰10 «Àƒ¿∆»

LÈÂ ,'B‚ ÁÒt‰ ˙wÁ ˙‡Ê…À««∆«¿≈
,ÌÈËtLÓ ÏL ÔÈ�Ú Ìb Ba«ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ

‡˙È‡„k[כמובא=]‡¯Ó‚a ƒ¿ƒ»ƒ¿»»
ÌÈÁÒt11הסדר בליל שפעם ¿»ƒ

e¯„Ï ÔÓÁ� ·¯ dÈÏ ¯Ó‡»«≈««¿»¿»
dÈc·Ú(דרו שלו, ,(לעבד «¿≈

,¯ÓÈÓÏ dÈÏ ÈÚa È‡Ó 'eÎ ˙e¯ÁÏ dÈ¯Ó dÈÏ ˜ÈtÓc ‡c·Ú«¿»¿«ƒ≈»≈¿≈«»≈≈¿≈«
dÈÁaLÏe ÈÈe„B‡Ï ÈÚa dÈÏ ¯Ó‡,לחירות אדונו שהוציאו עבד =] »«≈»≈¿≈¿«¿≈

צריך העבד אותו כי נחמן), לרב העבד(דרו אמר לאדונו?, לומר עליו מה

ולשבחו] לאדונו BÏÎNaלהודות elÙ‡Â ,ÈLB�‡ ÏÎNaL e�ÈÈ‰ ,«¿∆¿≈∆¡ƒ«¬ƒ¿ƒ¿
LiL Ô·eÓ ,„·Ú ÏL∆∆∆»∆≈
¯e¯ÁM‰ ÏÚ ˙B„B‰Ï¿««ƒ¿
‚ÁL ÔÂÈkÓe .˙e„·Ú‰Ó≈»«¿ƒ≈»∆«
ÈÏÏk ‚Á ‡e‰ ÁÒt‰12 «∆««¿»ƒ

ÌÈÏ‚¯Ï ÔBL‡¯Â13„BÚÂ , ¿ƒ»¿»ƒ¿
‰�Î‰‰ ‡e‰L ˙‡Ê…∆«¬»»
,‰¯Bz‰ ˙Ïa˜ ˙eÏÏÎÏƒ¿»«»««»

·e˙kL BÓk14aE‡ÈˆB‰ ¿∆»¿ƒ¬
ÌÈ¯ˆnÓ ÌÚ‰ ˙‡∆»»ƒƒ¿«ƒ
ÏÚ ÌÈ˜Ï‡‰ ˙‡ Ôe„·Úz««¿∆»¡…ƒ«

‰f‰ יציאת‰‰¯ תכלית שכל »»«∆
למעמד להגיע כדי היא מצרים

סיני בהר התורה ‰p‰קבלת ,ƒ≈
ÌÈ˜elÁ '‚ ÌÈÎLÓ� ‰fÓƒ∆ƒ¿»ƒƒƒ

el‡הפסח ÏÎaשבחג ≈¿»
LÈc .‰¯BzaL ˙BÂˆn‰«ƒ¿∆«»¿≈
e¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚL ˙BÂˆÓ15 ƒ¿∆¬≈∆»¿

Èz¯Êb ‰¯Êb Èz˜˜Á ‰wÁÀ»»«¿ƒ¿≈»»«¿ƒ
¯‰¯‰Ï ˙eL¯ EÏ ÔÈ‡Â¿≈¿¿¿«¿≈
LiL e�ÈÈ‰ ,‰È¯Á‡«¬∆»«¿∆≈
„·Ïa BÊ ‡lL ˙BÂˆÓƒ¿∆…ƒ¿«
ÏÎNÏ ˙eÎiL Ì‰Ï ÔÈ‡L∆≈»∆«»¿≈∆
.ÏÎO‰ CÙ‰ Ì‰L ‡l‡∆»∆≈≈∆«≈∆
˙BiÏÎN ˙BÂˆÓ LÈÂ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ
האדם ושכל בהגיון המתיישבות

LÈÂ .ÌÈËtLÓ ˙B‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈
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n"cyz'dח ,oqip `"i

מצרים ׁשל זרה מּמּנּו,32עבֹודה למּטה ׁשאין ּתחּתֹון , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
והחּקים העדֹות עם הּפסח, מצות את עׂשּו ּדוקא ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּומּמּנּו
הּמצוֹות, ּבכללּות הּוא ועלּֿדרֿזה ׁשּבֹו. ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָוהּמׁשּפטים

ּדוקא. ּגׁשמּיים ּבדברים נצטּוּו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָׁשּלכן

הּמאמרÓe·‡¯ד) ּׁשאמרּו33ּבהמׁש מה ּדזהּו , ¿…»ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָ
ז"ל ּבתׁשּובה34רּבֹותינּו אחת ׁשעה יפה ְִֵַַַַָָָָָ

הּבא, העֹולם חּיי מּכל הּזה ּבעֹולם טֹובים ֲִִִֵֶַַַַָָָָָָּומעׂשים
ּפרּוׁשים ב' ּבּה יׁש הּבא עֹולם ּדקאי35ּדתבת הא' ּפרּוׁש , ְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָ

ּופרּוׁש ּגןֿעדן, ועלעל הּתחּיה, עֹולם על ּדקאי הּב' ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
חּיי מּכל הּזה ּבעֹולם כּו' אחת ׁשעה ׁשּיפה אמרּו ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשניהם
ׁשּבעֹולם הּגׁשמית ּבעׂשּיה ׁשּדוקא מּׁשּום הּבא, ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָהעֹולם

לעׂשֹותם הּיֹום הּתחּתֹון, ההמׁשכה36הּזה את ממׁשיכים , ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָ
הּפסח, ּדחג הענין נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה ועד נעלית, ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָהכי

הּפתח על ה' ּופסח חרּותנּו, עּכבן37זמן ּדלא ּובאפן , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
עין ּכהרף ּדמדּלג38אפּלּו ּבאפן מּיד ּבאה והּגאּלה , ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ

ּדאחיׁשּנּה39ּומקּפץ ּבאפן ּובפׁשטּות ענני40, עם וארּו , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
מׁשיח41ׁשמּיא עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה , ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻ

נגאלין הן ּובניסן .42צדקנּו, ְְְִִִִֵֵָָ
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ואילך.32) 119 ע' חט"ז לקו"ש כב. ח, וארא לד. מו, ויגש פרש"י ואילך.33)ראה 44 ע' שם מי"ז.34)סה"מ פ"ד ראה35)אבות

שם. אבות ונחלת שמואל א.36)מדרש ג, ע"ז א. כב, עירובין וראה ואתחנן. כג.37)ס"פ יב, מא.38)בא יב, בא ופרש"י מכילתא

שם.39) שהש"ר וראה ה. ב, שה"ש א.40)ראה צח, סנהדרין וראה כב. ס, שם.41)ישעי' סנהדרין וראה יג. ז, ראה42)דניאל

א. יא, ר"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÌÈ¯ˆÓ ÏL ‰¯Ê32‡˜Âc epnÓe ,epnÓ ‰hÓÏ ÔÈ‡L ÔBzÁz , »»∆ƒ¿«ƒ«¿∆≈¿«»ƒ∆ƒ∆«¿»
‰Â ÌÈwÁ‰Â ˙B„Ú‰ ÌÚ ,ÁÒt‰ ˙ÂˆÓ ˙‡ eNÚBaL ÌÈËtLn »∆ƒ¿««∆«ƒ»≈¿«Àƒ¿«ƒ¿»ƒ∆

�ˆeeË(בקרבן) ÔÎlL ,˙BÂˆn‰ ˙eÏÏÎa ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .¿«∆∆∆ƒ¿»«ƒ¿∆»≈ƒ¿«
.‡˜Âc ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ«¿»
CLÓ‰a ¯‡·Óe („¿…»¿∆¿≈

¯Ó‡n‰33‰Ó e‰Êc , ««¬»¿∆«
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡M34 ∆»¿«≈«

‰·eL˙a ˙Á‡ ‰ÚL ‰ÙÈ»»»»««ƒ¿»
ÌÏBÚa ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe«¬ƒƒ»»
ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ÏkÓ ‰f‰«∆ƒ»«≈»»
‡a‰ ÌÏBÚ ˙·˙c ,‡a‰«»¿≈«»«»
ÌÈLe¯t '· da LÈ35, ≈»≈ƒ

È‡˜c '‡‰ Le¯t[מוסב=] ≈»¿»≈
Ô„ÚŒÔb ÏÚעולם שהוא ««≈∆

בו שאין גופים ללא הנשמות

צדיקים אלא ושתיה אכילה

ולא השכינה מזיו ונהנים יושבין

עולם מעניני דבר כלל שם שייך

(הגילוי השכר קבלת וענין הזה.

על עדן בגן הנעלה) האלוקי

של הטובים והמעשים התשובה

דוקא כרוך הזה בעולם האדם

על הגוף מן הנשמה בהתנתקות

השכר את לקבל שתוכל מנת

‰a'והגילוי Le¯Ùe ,≈«
È‡˜c[מוסב=]ÌÏBÚ ÏÚ ¿»≈«»

‰iÁz‰בגופים הנשמות עולם לעתיד.שהוא התחיה בעולם הנעלה הגילוי «¿ƒ»
יהיה הגוף שאז ומכיון בגופים, לנשמות דוקא יהיה המשיח בימות לבוא

התורה בעבור והגילוי השכר יושפע דרכו הכלי יהיה שהגוף היינו המשפיע.

הזה בעולם הגלות בזמן האדם של הטובים Ì‰È�Lוהמעשים ÏÚÂ ,¿«¿≈∆
התחיה)( ושבעולם עדן שבגן הנעלים ‡Á˙הגילויים ‰ÚL ‰ÙiL e¯Ó‡»¿∆»»»»««

'eÎמצוות ובקיום בתשובה

לעשותם) (היום בפועל גשמיות

ÈiÁ ÏkÓ ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆ƒ»«≈
ÌeMÓ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»ƒ
˙ÈÓLb‰ ‰iNÚa ‡˜ÂcL∆«¿»«¬ƒ»««¿ƒ
,ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚaL∆»»«∆««¿
Ì˙BNÚÏ ÌBi‰36, ««¬»

‰ÎLÓ‰‰ ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ∆««¿»»
˙ÈÏÚ� ÈÎ‰פי על אף ¬ƒ«¬≈

היא הגלות בזמן שעכשיו

ידי על דוקא מקום מכל בהעלם.

הזה בעולם ומצוות התורה קיום

ועצמותו במהותו תופסים הגשמי

אחת שעה "יפה ולכן יתברך

בעולם טובים ומעשים בתשובה

ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰הזה" „ÚÂ ,¿«∆«¿≈∆
,ÁÒt‰ ‚Ác ÔÈ�Ú‰ ‰NÚ�«¬∆»ƒ¿»¿««∆«

Á ÔÓÊÏÚ '‰ ÁÒÙe ,e�˙e¯ ¿«≈≈»««
Á˙t‰37‡Ïc ÔÙ‡·e , «∆«¿…∆¿…

ÔÈÚ Û¯‰k elÙ‡ Ô·kÚ38, ƒ¿»¬ƒ¿∆∆«ƒ
ÔÙ‡a „iÓ ‰‡a ‰l‡b‰Â¿«¿À»»»ƒ«¿…∆
ıt˜Óe ‚l„Óc39, ƒ¿«≈¿«≈

ÔÙ‡a ˙eËLÙ·e¿«¿¿…∆
dpLÈÁ‡c40‡iÓL È��Ú ÌÚ e¯‡Â ,41˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba , «¬ƒ∆»¿»ƒ«¿≈¿«»«¿À»»¬ƒƒ

ÔÈÏ‡‚� Ô‰ ÔÒÈ�·e ,e�˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â42. ¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ
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עד ספירֹות, ׁשּבעׂשר והּגבּולים מהּמיצרים ּגם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּיציאה
ההּגדה ּובלׁשֹון הּגנּוזֹות, ספירֹות עליהם25לעׂשר נגלה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּוגאלם, ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו הּקּב"ה הּמלכים מלכי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָמל
ּבזה הּפרּוׁש ׁשּלמעלה26ּכּידּוע ותפארת מלכּות על ּדקאי ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ענין ׁשּזהּו יחד, ּוׁשּתיהן מּזה, ּולמעלה הּצמצּום, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמן
הּׁשּיכּות מהי התמיה ּגדלה ּולפיכ ּביֹותר. ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָנעלה
ה' ׁשּצּוה מה ּדוקא, ּגׁשמית עבֹודה עם מצרים ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָָּדיציאת

האבֹות. ּכעבֹודת ּדלא ּדוקא, אתכם ְְְֱֲֵֶֶַַַָָָֹֹאלקינּו

Ê‰ג) ÏÚÂּבמצרים לפרעה היינּו עבדים הּתׁשּובה היא ¿«∆ְְְְְֲִִִִִַַַָָָֹ
היתה ּבמצרים ׁשהּגלּות ּדמּכיון היינּו, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָגֹו',
ּבני היּו ּגּופא וׁשם הארץ, ּובערות הּגׁשמּיּות ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּבתכלית
הּנה מצרים, ּולאנׁשי מצרים מל לפרעה עבדים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹיׂשראל
והּיציאה ׁשהעלּיה מה על וההסּברה הּסּבה היתה ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָָזֹו
עלֿידי ּדוקא ּכי ,ּכ ּכל נעלה ּבגּלּוי היא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָמּמצרים
מּמּנּו, למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּתחּתֹון הּזה עֹולם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָּגׁשמּיּות
הּכלל עם קׁשּור ׁשּזה לֹומר ויׁש מעלה. למעלה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָמּגיעים

ּובפרט27הּידּוע יֹותר, למּטה יֹורד יֹותר הּגבֹוּה ּדכל ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָ
מקֹומֹות ּבכּמה הּמבאר ׁשאין28עלּֿפי ּבתחּתֹון ׁשּדוקא , ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹ

מחּלּוקי למעלה ׁשהּוא מי נמצא מּמּנּו, למּטה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּתחּתֹון
ערות ּבמצרים ּדוקא ולכן ועליֹון. ּדתחּתֹון ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָהּדרגֹות
ׁשם עבדים, ׁשל ּבמּצב היּו ּכׁשּיׂשראל ּגּופא וׁשם ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָהארץ,
ׁשּזה הּקּב"ה, הּמלכים מלכי ּדמל הּגּלּוי היה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּדוקא
ּבכּמה (ּכּמבאר ההׁשּתלׁשלּות סדר ּכל את ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹּכֹולל

הּמלכים29מקֹומֹות ּומלכי ּדמל אּלּו ּדרגֹות ּבבאּור ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָ
ּכּנ"ל. ּובעצמֹו ּדבכבֹודֹו לּגּלּוי ועד כּו'), ְְְְְְִִַַַַַַָָוהּקּב"ה

e‰ÊÂלׁשאלת מענה הּוא גֹו' היינּו ּדעבדים ׁשענין מה ¿∆ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבמקֹום ׁשּדוקא רֹואים ׁשאנּו מּכיון ּכי החכם, ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּבן
על אז נצטּוּו לפיכ ּביֹותר, הּגבֹוּה נמׁש ּביֹותר ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָּתחּתֹון
עצמֹו ּפסח ּבקרּבן ּוכמֹו ּדוקא. ּבגׁשמּיּות ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָהּמצוֹות

ּביּה רּבֹותינּו30ּדכתיב ואמרּו גֹו', צאן ּלכם ּוקחּו מׁשכּו ְְְְְִִִֵֵֶַָָֹ
ׁשהיה31ז"ל הּטלה את ׁשּלקחּו היינּו ּבמצוֹות, והּדבקּו זרה מעבֹודה ידיכם מׁשכּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
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ט n"cyz'd ,oqip `"i

מצרים ׁשל זרה מּמּנּו,32עבֹודה למּטה ׁשאין ּתחּתֹון , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
והחּקים העדֹות עם הּפסח, מצות את עׂשּו ּדוקא ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּומּמּנּו
הּמצוֹות, ּבכללּות הּוא ועלּֿדרֿזה ׁשּבֹו. ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָוהּמׁשּפטים

ּדוקא. ּגׁשמּיים ּבדברים נצטּוּו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָׁשּלכן

הּמאמרÓe·‡¯ד) ּׁשאמרּו33ּבהמׁש מה ּדזהּו , ¿…»ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָ
ז"ל ּבתׁשּובה34רּבֹותינּו אחת ׁשעה יפה ְִֵַַַַָָָָָ

הּבא, העֹולם חּיי מּכל הּזה ּבעֹולם טֹובים ֲִִִֵֶַַַַָָָָָָּומעׂשים
ּפרּוׁשים ב' ּבּה יׁש הּבא עֹולם ּדקאי35ּדתבת הא' ּפרּוׁש , ְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָ

ּופרּוׁש ּגןֿעדן, ועלעל הּתחּיה, עֹולם על ּדקאי הּב' ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
חּיי מּכל הּזה ּבעֹולם כּו' אחת ׁשעה ׁשּיפה אמרּו ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשניהם
ׁשּבעֹולם הּגׁשמית ּבעׂשּיה ׁשּדוקא מּׁשּום הּבא, ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָהעֹולם

לעׂשֹותם הּיֹום הּתחּתֹון, ההמׁשכה36הּזה את ממׁשיכים , ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָ
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הּפתח על ה' ּופסח חרּותנּו, עּכבן37זמן ּדלא ּובאפן , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
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n"cyz'd ,oqip `"i

מצרים ׁשל זרה מּמּנּו,32עבֹודה למּטה ׁשאין ּתחּתֹון , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
והחּקים העדֹות עם הּפסח, מצות את עׂשּו ּדוקא ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּומּמּנּו
הּמצוֹות, ּבכללּות הּוא ועלּֿדרֿזה ׁשּבֹו. ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָוהּמׁשּפטים

ּדוקא. ּגׁשמּיים ּבדברים נצטּוּו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָׁשּלכן

הּמאמרÓe·‡¯ד) ּׁשאמרּו33ּבהמׁש מה ּדזהּו , ¿…»ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָ
ז"ל ּבתׁשּובה34רּבֹותינּו אחת ׁשעה יפה ְִֵַַַַָָָָָ

הּבא, העֹולם חּיי מּכל הּזה ּבעֹולם טֹובים ֲִִִֵֶַַַַָָָָָָּומעׂשים
ּפרּוׁשים ב' ּבּה יׁש הּבא עֹולם ּדקאי35ּדתבת הא' ּפרּוׁש , ְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָ

ּופרּוׁש ּגןֿעדן, ועלעל הּתחּיה, עֹולם על ּדקאי הּב' ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
חּיי מּכל הּזה ּבעֹולם כּו' אחת ׁשעה ׁשּיפה אמרּו ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשניהם
ׁשּבעֹולם הּגׁשמית ּבעׂשּיה ׁשּדוקא מּׁשּום הּבא, ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָהעֹולם

לעׂשֹותם הּיֹום הּתחּתֹון, ההמׁשכה36הּזה את ממׁשיכים , ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָ
הּפסח, ּדחג הענין נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה ועד נעלית, ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָהכי

הּפתח על ה' ּופסח חרּותנּו, עּכבן37זמן ּדלא ּובאפן , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
עין ּכהרף ּדמדּלג38אפּלּו ּבאפן מּיד ּבאה והּגאּלה , ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ

ּדאחיׁשּנּה39ּומקּפץ ּבאפן ּובפׁשטּות ענני40, עם וארּו , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
מׁשיח41ׁשמּיא עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה , ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻ
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י
מכתב כללי

 )תרסום חפשי(

 ב"ה,  י"א ניסן, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

 אל אחינו בני ישראל,

 ועסקני החינוך בפרט

בכל אתר ואתר

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

חג הפסח מתחיל עם "כי ישאלך בנך", "והגדת לבנך". וישנם אופנים שונים בהשאלה ובהתשובה 

– בהתאם לארבעת סוגי ה"בנים": חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול.

בד בבד עם השוני של ארבעת הבנים והיותם הפכיים זה מזה – יש להם "צד השוה", שותפות: 

אפילו הרשע נמצא ג"כ בעבודת ה"סדר", הוא נפגש, חי יחד ומתעניין עם עובדי העבודה, עם חיי תורה 

ומצוות.

וענין זה נותן תקוה, ותקוה חזקה ביותר, שלא רק ה"תם" ו"שאינו יודע לשאול", אלא גם הרשע, 

ייעשו חכמים, יהודים בעלי דעה שלימה, שומרי תורה ומצוות.

אבל לצערנו, ובמיוחד בזמננו שהחושך כפול ומכופל, יש עוד סוג של בנים: הבן שלא נמצא כלל 

ב"סדר". הוא לא שואל קושיות, כיון שאין לו שייכות כלל עם תורה ומצוות, עם דינים ומנהגים יהודים 

אמיתיים.

הוא לא יודע שישנה "העבודה הזאת" – סדר של פסח, יציאת מצרים וקבלת התורה.

עם ילדים אלה חייבים להתמסר זמן רב ביותר לפני חג הפסח ולפני ליל הסדר, וגם אליהם יש 

להתמסר במסירות נפש ואהבת ישראל,

שהרי אסור לשכוח על אף ילד יהודי יחיד, ויש להשקיע את כל הכוחות כדי לחלץ אותו ממצבו 

ולהשיבו אל שולחן-הסדר היהודי.

***

כמו כל התופעות המכאיבות, שכדי לתקן את המצב צריכים לדעת תחלה מה הם הסיבות שגרמו 

לכך, כך במקרה זה.

לדאבון לב, בהכרח להכיר בכך, שכמעט תמיד אשמים במצבם של הילדים מהסוג האמור, בראש 

ובראשונה – ההורים.

ה' עליהם יחיו: ישעי' לח, טז.
כי ישאלך בנך: בא יג, יד. ואתחנן ו, כ.

והגדת לבנך: בא שם, ח.
ארבעת סוגי ה"בנים": הגש"פ פיסקא "ברוך המקום וכו'", מירושלמי פסחים פ"י ה"ד. מכילתא )הובא בפרש"י( 

עה"פ בא שם, יד.
:נדפסה באגרות-קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א חט"ו אגרת ה'שנז. הגדה של פסח עם לקוטי טעמים, מנהגים 

וביאורים )הוצאת תשמ"ז ואילך( ע' תקעח ואילך. במהדורא זו ניתוספו איזה מ"מ וציונים ע"י המו"ל.
העבודה הזאת: בא יב, כו. שם יג, ה )וראה פרש"י עה"פ(.



יי

עם בואם אל ארץ חדשה, ובהמצאם בסביבה שבה הם מהווים מיעוט קטן, ובהתקלם בקשיים, 

שבדרך כלל הם בלתי נמנעים בכל הגירה ממקום למקום, השלו עצמם חלק מן ההורים, שהדרך היחידה 

עול  עי"ז שישליכו מעצמם את  למנוע את הקשיים היא – מה שיותר מהר להשתוות בכל עם הסביבה, 

התורה ושמירת המצוות. אפילו כאשר לגבי עצמם לא יכלו לפעול זאת בקלות ובמלא המדה, החליטו בכל 

זאת, שהילדים לא יצטרכו לעבור מאבק זה.

הם השלו את עצמם וגם השפיעו על ילדיהם – שיהדות, תורה ומצוות, אינם מתאימים לחיי ההוה 

ובפרט במקום חדש. באורח חיים יהודי אמיתי, חיפשו, ובמילא, סוף סוף, "ראו" חסרונות בלבד, ואילו 

בסביבה – רק מעלות.

הם  אבל  החדשה.  בסביבה  ילדיהם  קיום  את  להבטיח  הורים  אותם  ביקשו  זו  גישה  באמצעות 

כל  נשמתו,  חיי  על  מוותר  הוא  אם   – להתקיים  צריך  שאדם  כפי   – להתקיים  יכול  אינו  שאדם  שכחו, 

הרוחניות שלו – בשביל הגוף והגשמיות.

הם גם לא לקחו בחשבון, שכל חיקוי סתמי הוא מזוייף, ומעורר תיעוב אפילו אצל אלה שחפצים 

לרוץ אחריהם ולהחניף להם,

ואם הסביבה והרוב אינם מושתתים על צדק ויושר, הרי בכל מקרה ירצו לדכא את החלשים ואת 

המיעוט.

***

אותה גישה כוזבת, לפתור את המצב של המיעוט בסביבה בלתי ידידותית ע"י התפרקות עצמית, 

אלא  יחידים,  ע"י  רק  לא  נעשתה   – עצמית  חבלה  לפחות  או  עצמית,  התאבדות  הפנימי  במובן  שהיא 

צמחו  ומזה  שוים,  מצבים  בגלל  ביניהם  שהתאחדו  יהודים,  של  מסויימות  קבוצות  ע"י  גם  לדאבוננו, 

התנועות השונות, אשר, בגלוי או בסתר, מנהלים מלחמה נגד תורה צוה לנו משה, שקיבלה מה' אחד, עבור 

עם ישראל שהוא אחד בארץ. תנועות כאלה, אשר מבלי הבט על המלחמות ההדדיות שביניהן, בנויות כולן 

על אותו רעיון: "נהי' כגויים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן".

***

החיים  ממעין  נותקו  נפשות  אלפים  שאלפים  היו,  זו  מהותה  בכל  כוזבת  גישה  של  התוצאות 

האמיתי, מיהדות ומיהודים, ונרצחו רוחנית. גדלו ילדים, שהם עכשיו כבר אבות וסבים, אשר לא זו בלבד 

שאינם בסוג של חכם, תם או שאינו יודע לשאול, אלא אפילו לא בסוג של רשע.

הם איבדו את עצמם, והולכים לאיבוד, ח"ו, לעם היהודי וליהדות האמיתית שהם אחד.

***

באים יציאת מצרים וחג הפסח ומלמדים אותנו, בין שאר ההוראות הרבות, גם עבור חיי יום יום, 

כי לא בנסיון לחקות את הסביבה טמונה התקוה לגאולה וחרות, אלא בדיוק להיפך.

מספרים,  ז"ל  שחכמינו  כפי  אבל,  ביותר.  הגרועים  בתנאים  וחיו  קטן  מיעוט  היו  במצרים  בנ"י 

היו חלוקים מן הסביבה ושמרו בגאון על אורח חייהם, מסורתם ומקוריותם )שהיו ישראל מצויינים שם 

תורה צוה לנו משה: ברכה לג, ד.
אחד בארץ: שמואל-ב ז, כג. דברי הימים-א יז, כא.

נהי' כגוים . . עץ ואבן: יחזקאל כ, לב.
בנ"י במצרים היו מיעוט קטן: כמ"ש )תבוא כו, ה( וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט וגו', ובהגש"פ: במתי מעט 

כמ"ש )עקב י, כב( בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה וגו'.
שהיו ישראל מצויינים שם בלבושם ומאכלם ולשונם: הגש"פ פיסקא במתי מעט )מספרי עה"פ תבוא שם(. לקח 

טוב )פס"ז( עה"פ תבוא שם. וראה מכתב ז' אייר שנה זו )אג"ק חט"ו ע' קיז ואילך(. וש"נ.

אסרות קודש
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מוגה בלתי

ז"ל‡. חכמינו מאמר הקודש1ידוע באגרת הזקן רבינו שכותב (כפי בברכה" שני2"פותחין כאשר ולכן, ,(
שלום". "עליכם עליכם" "שלום בברכת פותחים - יחדיו נפגשים יהודים

בברכה". ד"פותחין הענין להיות שצריך בודאי הרי - יחדיו נפגשים רבים יהודים כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

הזמן מעלת מצד וכן המקום מעלת מצד בברכה") ("פותחין הברכה בענין מיוחד עילוי ישנו - לזה ונוסף
כדלקמן. ההתוועדות, מתקיימת שבו

ובהקדים:·.
אחד" בלב אחד "כאיש להתאחד - היא מישראל וכמה כמה של פגישתם ומטרת החלטות3תכלית לקבל כדי

בחיי ממש בפועל לקיימן - אלה והחלטות אחד", מ"ה' שניתנה אחת" "תורה עם הקשורים בענינים טובות
היא" בשמים "לא התורה שהרי התחתון, הזה בעולם עלֿידי4היוםֿיום, הוראותיה ולקיים ללמוד ניתנה אלא ,

יתברך לו דירה - ה"תחתון" ממציאות לעשות כדי דוקא, התחתון הזה בעולם בגופים .5נשמות

הלכה עלֿפי "דירה" של גדרה ביאור עלֿפי המובן - דייקא "דירה" יתברך", לו "דירה הלשון מדיוק ולהעיר
בזה): וכיוצא סוכה (בהלכות

באופן כו' וישן ושותה אוכל - צרכיו כל את עושה ובה עניניו, וכל האדם נמצא שבה - ענינה "דירה"
את האדם קונה שעלֿידה – בתוכה הדר האדם של מציאותו עם ה"דירה" קשורה כך כדי ועד והרצוי. המתאים
עלֿידי נעשה שהקנין מכיון הדבר, את לקנות כדי פעולה לעשות צריך שאינו היינו, לדירה, שהוכנס הדבר

(רשותו). לדירתו הדבר כניסת

פ הרי - בתחתונים יתברך לו דירה לעשות היא יהודי של שעבודתו מדגישים כאשר הדבר,ובעניננו: ירוש
יכלכלוך" לא השמים ושמי "השמים למטה, שכינתו את משרה שהקב"ה בלבד זו הזה6שלא עולם ואילו ,

של באופן נעשה הגשמי הזה שעולם זאת, עוד אלא ד"יכלכלוך", הענין להיות יכול שבו המקום נעשה הגשמי
ב"דירה" שנמצא כמו אלא ב"שדה", שנמצא כמו לא היינו, ומהותו, עצמותו בכל הקב"ה נמצא בה - "דירה"
עראי). דירת (ולא קבע דירת - קביעות של ובאופן כו'), עצמותו בכל נמצא שבה האדם דירת (בדוגמת דוקא

- ממנו למטה שאין והתחתון הגשמי הזה בעולם בהיותו אשר יהודי, של עבודתו עלֿידי נעשה זה וכל
הקב"ה נמצא שאז אחד, ורצונו שהוא הקב"ה, של רצונו והמצוות, התורה עלֿפי היוםֿיום בחיי הוא מתנהג

בתחתונים. יתברך לו דירה - ומהותו עצמותו בכל התחתון הזה בעולם

שעלֿידיֿזה היינו, חיים", מלך פני "באור הרי - הקב"ה של ועצמותו מהותו עם ביחד שנמצאים ומכיון
ממדידה שלמעלה באופן היא הברכות המשכת גם הרי "איןֿסוף", להיותו אשר הקב"ה, של ברכותיו כל נמשכים

והגבלה,

זה יהיה (שלא והגבלה ממדידה שלמעלה ברכות לקבל שיוכלו ישראל לבני כח נותנים - זה עם וביחד
לקבל יכולים שאין טובה" "רוב דהשפעת הגמרא7באופן כדברי ["ועמך8), וצדיק צדיק לכל ליתן הקב"ה "עתיד :

צדיקים" את9כולם לקבל יוכלו שבהם עולמות ריבוי להם ונותן והגבלה, ממדידה למעלה - עומסו" מלא [

שלמעלה באופן היא הטובה כאשר גם טובתן", לקבל בצדיקים כח הקב"ה "נותן עומסו", ד"מלא הגילוי
והגבלה. ממדידה
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ע'1) חט"ו לקו"ש י. פ"א, ב"ר לסופו). (קרוב פל"א תדא"ר ראה
וש"נ. .1 הע' 1

רס"א.2)
ויק"ר3) פמ"א. בפדר"א ועד"ז ב. יט, יתרו עה"פ ופרש"י מכילתא

וש"נ. .4 הע' 100 ע' חכ"א לקו"ש ט. פ"ט,
יסוה"ת.4) מהל' רפ"ט רמב"ם ב. נט, ב"מ יב. ל, נצבים

פי"ג,5) במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה
רפל"ו. תניא ו.

כז.6) ח, מ"א
א.7) כג, תענית ראה
ואילך.8) סע"א ק, סנהדרין
כ.9) ס, ישעי'

וגם הגיעו אל הגאולה האמיתית, הגופנית  בלבושם ומאכלם ולשונם(, ודוקא עי"ז הבטיחו את קיומם, 

והרוחנית.

ביותר,  הגדולים  הכוחות  להקדיש את  היא  זמננו  של  וההכרחיות  החיוניות  המשימות  מן  אחת 

היהדות  בידיעות  וקטנים  צעירים  אבל  בשנים,  מבוגרים  שהם  באלה  ואפילו  הצעיר,  בדור  להחדיר  כדי 

"מיימית"  או  מזוייפת  יהדות  לא  לתורה,  נאמנה  יהדות  אמיתית,  יהדות  של  הנכונה  ההערכה  את   –

)פַארווַאסערט(, ואת ההכרה שבה תלוי עצם קיומו של יהודי, של כל יהודי, הקיום גם בעולם הזה, בכל 

מקום ובכל זמן.

החיים  אורח  את  בגאון  וישמרו  ויקיימו  ויעקב,  יצחק  אברהם  אבותינו  מסורת  אל  שישובו  עד 

היהודי, חיים לפי הוראות תורתנו תורת חיים.

ליהודי אסור אף פעם להתייאש; אף פעם אסור לוותר על יהודי. וע"י הגישה הנכונה של אהבת 

ישראל, יכניסו גם את סוג הילדים הנ"ל אל תוך ה"ארבעה בנים", ובמשך הזמן גם להכניס אותם בסוג 

של "בן חכם".

***

יעזור השי"ת, שכל הבנים והבנות יתכנסו יחד ליד שולחן אחד של "העבודה הזאת", ויערכו סדר 

הפסח כהלכתו, לקיים את "העדות והחוקים והמשפטים אשר צוה ה' אלקינו",

והתחלה זו של "קיבוץ גלויות", כינוסם גם של הילדים הנידחים לסדר ע"פ תורה, תזרז במהרה 

בימינו את האתחלתא דגאולה ותביא את הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.

בברכת חג הפסח כשר ושמח

מנחם שניאורסאהן

מבוגרים בשנים, אבל צעירים וקטנים בידיעות היהדות: ראה גם ספר השיחות ה'תש"ד ס"ע 38.
העדות . . אלקינו: ואתחנן ו, כ.

אסרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

זה מזמן נתקבל מכתבה, בו כותבת אשר למרות שקשה הדבר בכל זה תמשיך להתעסק בעניני נשי 

ובנות חב"ד, ולה' הישועה.

ונעם לי לקרות את זה, ותקותי חזקה שלא רק תקיים התחלת מכתבה, ז. א. ע"ד התעסקותה, 

אלא שיתקיים ג"כ הסיום, לה' הישועה, ותראה פרי טוב בעמלה בזה, אשר נוסף על הסיפוק נפשי ממה 

שרואים הצלחת הפעולות, יביא זה גם כן לחיזוק השפעתה על הידידות ומכרותי' שגם הן תוסיפנה בפעולות 

במסגרת נשי ובנות חב"ד, והרי זוהי דרישת וגם הכרח השעה, וכל המוסיף הרי זה משובח.

ובפרט ימים אלו שנמצאים אנו בין ימי הפורים והפסח, שבשניהם נשים צדקיות שבאותו הזמן 

היו הפעילות בזה.

בברכה להצלחה בעבודתה מתוך בריאות הנכונה ושמחה ולבשו"ט.
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מוגה בלתי

ז"ל‡. חכמינו מאמר הקודש1ידוע באגרת הזקן רבינו שכותב (כפי בברכה" שני2"פותחין כאשר ולכן, ,(
שלום". "עליכם עליכם" "שלום בברכת פותחים - יחדיו נפגשים יהודים

בברכה". ד"פותחין הענין להיות שצריך בודאי הרי - יחדיו נפגשים רבים יהודים כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

הזמן מעלת מצד וכן המקום מעלת מצד בברכה") ("פותחין הברכה בענין מיוחד עילוי ישנו - לזה ונוסף
כדלקמן. ההתוועדות, מתקיימת שבו

ובהקדים:·.
אחד" בלב אחד "כאיש להתאחד - היא מישראל וכמה כמה של פגישתם ומטרת החלטות3תכלית לקבל כדי

בחיי ממש בפועל לקיימן - אלה והחלטות אחד", מ"ה' שניתנה אחת" "תורה עם הקשורים בענינים טובות
היא" בשמים "לא התורה שהרי התחתון, הזה בעולם עלֿידי4היוםֿיום, הוראותיה ולקיים ללמוד ניתנה אלא ,

יתברך לו דירה - ה"תחתון" ממציאות לעשות כדי דוקא, התחתון הזה בעולם בגופים .5נשמות

הלכה עלֿפי "דירה" של גדרה ביאור עלֿפי המובן - דייקא "דירה" יתברך", לו "דירה הלשון מדיוק ולהעיר
בזה): וכיוצא סוכה (בהלכות

באופן כו' וישן ושותה אוכל - צרכיו כל את עושה ובה עניניו, וכל האדם נמצא שבה - ענינה "דירה"
את האדם קונה שעלֿידה – בתוכה הדר האדם של מציאותו עם ה"דירה" קשורה כך כדי ועד והרצוי. המתאים
עלֿידי נעשה שהקנין מכיון הדבר, את לקנות כדי פעולה לעשות צריך שאינו היינו, לדירה, שהוכנס הדבר

(רשותו). לדירתו הדבר כניסת

פ הרי - בתחתונים יתברך לו דירה לעשות היא יהודי של שעבודתו מדגישים כאשר הדבר,ובעניננו: ירוש
יכלכלוך" לא השמים ושמי "השמים למטה, שכינתו את משרה שהקב"ה בלבד זו הזה6שלא עולם ואילו ,

של באופן נעשה הגשמי הזה שעולם זאת, עוד אלא ד"יכלכלוך", הענין להיות יכול שבו המקום נעשה הגשמי
ב"דירה" שנמצא כמו אלא ב"שדה", שנמצא כמו לא היינו, ומהותו, עצמותו בכל הקב"ה נמצא בה - "דירה"
עראי). דירת (ולא קבע דירת - קביעות של ובאופן כו'), עצמותו בכל נמצא שבה האדם דירת (בדוגמת דוקא

- ממנו למטה שאין והתחתון הגשמי הזה בעולם בהיותו אשר יהודי, של עבודתו עלֿידי נעשה זה וכל
הקב"ה נמצא שאז אחד, ורצונו שהוא הקב"ה, של רצונו והמצוות, התורה עלֿפי היוםֿיום בחיי הוא מתנהג

בתחתונים. יתברך לו דירה - ומהותו עצמותו בכל התחתון הזה בעולם

שעלֿידיֿזה היינו, חיים", מלך פני "באור הרי - הקב"ה של ועצמותו מהותו עם ביחד שנמצאים ומכיון
ממדידה שלמעלה באופן היא הברכות המשכת גם הרי "איןֿסוף", להיותו אשר הקב"ה, של ברכותיו כל נמשכים

והגבלה,

זה יהיה (שלא והגבלה ממדידה שלמעלה ברכות לקבל שיוכלו ישראל לבני כח נותנים - זה עם וביחד
לקבל יכולים שאין טובה" "רוב דהשפעת הגמרא7באופן כדברי ["ועמך8), וצדיק צדיק לכל ליתן הקב"ה "עתיד :

צדיקים" את9כולם לקבל יוכלו שבהם עולמות ריבוי להם ונותן והגבלה, ממדידה למעלה - עומסו" מלא [

שלמעלה באופן היא הטובה כאשר גם טובתן", לקבל בצדיקים כח הקב"ה "נותן עומסו", ד"מלא הגילוי
והגבלה. ממדידה
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ע'1) חט"ו לקו"ש י. פ"א, ב"ר לסופו). (קרוב פל"א תדא"ר ראה
וש"נ. .1 הע' 1

רס"א.2)
ויק"ר3) פמ"א. בפדר"א ועד"ז ב. יט, יתרו עה"פ ופרש"י מכילתא

וש"נ. .4 הע' 100 ע' חכ"א לקו"ש ט. פ"ט,
יסוה"ת.4) מהל' רפ"ט רמב"ם ב. נט, ב"מ יב. ל, נצבים

פי"ג,5) במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה
רפל"ו. תניא ו.

כז.6) ח, מ"א
א.7) כג, תענית ראה
ואילך.8) סע"א ק, סנהדרין
כ.9) ס, ישעי'
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זה שענין לפעול - "ברכה" של בענין צורך יש מכלֿמקום, המתברך, של ומקורו שרשו שזהו למרות אשר
שלימות. של ובאופן למטה, ויתגלה יומשך

מכיון הטבע, הנהגת עם הקשורה ברכה שזוהי מובן, - ומקורו משרשו היא הברכה שהמשכת מכיון אמנם,
ומקורו. שרשו זהו הטבע שמצד

המתברך, של ומקורו משרשו למעלה שהיא ברכה נסית, הנהגה עם הקשורה הברכה המשכת - מזה ולמעלה
מקומות בכמה כמבואר כהנים", ד"ברכת הענין להם26בדוגמת באמרו - לכהנים כח נתן תברכו27שהקב"ה "כה

המתברך. של ומקורו שרשו ערך לפי שלא כביכול, בעצמו, מהקב"ה הברכה את להמשיך - ישראל" בני את

- שתכליתה מצרים, יציאת נקודתו ניסן שחודש מכיון - ניסן חודש עם כהנים" ד"ברכת מהקשר ולהעיר
הזה" ההר על האלקים את תעבדון ממצרים העם את ("בהוציאך תורה ואחד28מתן אחד לכל נאמר שאז ,(

כהנים" ממלכת לי תהיו "ואתם .29מישראל:

אחד כל ממלא שאז - קיים אינו המקדש שבית בזמן הגלות, בזמן ביותר מודגש זה שענין להוסיף, [ויש
ז"ל רבותינו כמאמר הקרבנות, בעבודת הכהן של תפקידו את מישראל תקנום".30ואחד קרבנות במקום "תפילות

וישראל בפניֿעצמו לוי בפניֿעצמו, בכהן צורך היה קיים היה המקדש שבית שבזמן זו עבודה כלומר:
הענינים כל נעשים הגלות בזמן דוקא הנה - במעמדם) וישראל בדוכנם ולוים בעבודתם (כהנים בפניֿעצמו

הידוע ובלשון מישראל. ואחד אחד כל עלֿידי תקנתנו].31(ברוחניות) זוהי קלקלתנו :

היא ניסן דחודש שהברכה מכיון - בברכה") ("פותחין הברכה ענין ביותר מודגש ניסן שבחודש ונמצא,
מדידה מכל למעלה המתברך, של ושרשו מקורו לגבי שבאיןֿערוך ברכה העולם, מטבע שלמעלה באופן

נסים". "נסי והגבלה,

.Â:הברכה בענין מיוחדת מעלה שבו – בשבוע הששי ביום ההתוועדות נערכת עצמו ניסן בחודש
ז"ל חכמינו אמרו השלישי יום למעלת שגם32בנוגע הששי, ביום גם ישנה זו ומעלה טוב. כי בו שהוכפל
טוב" כי אלקים "וירא פעמים: ב' "טוב" נאמר טוב33בו והנה עשה אשר כל את אלקים "וירא נאמר כך ואחר ,

.34מאד"

בדבר: פרטים וכמה השלישי, דיום ה"טוב" לגבי עילוי ישנו הששי דיום ב"טוב" - ואדרבה

סתם. מ"טוב" למעלה שזהו מאד", "טוב הב') (בפעם נאמר הששי ביום (א)

[מהֿשאיןֿכן בהתבוננות צורך ללא לכל, הגלוי דבר שזהו היינו, מאד", טוב "והנה נאמר הששי ביום (ב)
כמובא - שמחה לידי המביא כזה לגילוי ועד טוב], שזהו רואים בדבר מתבוננים שכאשר - פירושו טוב" "כי

התורה על רש"י מקרא35בפירוש של שמחה.(בפשוטו לשון הוא ש"הנה" (

מאד". טוב "והנה הגילוי, בתכלית היא מאד" ד"טוב המעלה שגם - מאד" טוב "והנה (ג)

שעלֿזה הששי, דיום הפרטית הבריאה על רק (לא קאי זה שענין - הששי דיום ב"טוב" עיקרית מעלה ועוד
אשר כל את אלקים "וירא הכתוב: כפשטות בראשית, ימי ששת כל על אם) כי טוב", כי אלקים "וירא נאמר
מאד". טוב ד"והנה באופן היא בראשית ימי בששת שנבראת כולה הבריאה שכל היינו, מאד", טוב והנה עשה

שבעה הוא ה"טוב" שענין - הששי דיום ב"טוב" נפלא דבר עוד ישנו הנ"ל, העילויים שמלבד ונמצא,
"טוב - מאד" טוב והנה עשה אשר כל את אלקים "וירא אחת, פעם "טוב" - טוב" כי אלקים "וירא פעמים:

בראשית). ימי ששת (כל פעמים ששה מאד"
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וש"נ.26) .38 ע' ח"י לקו"ש ראה
כג.27) ו, נשא
ובפרש"י.28) יב ג, שמות
ו.29) יט, יתרו
שו"ע30) ה"הֿו. פ"א תפלה הל' רמב"ם ב. כו, ברכות ראה

רספ"ט. או"ח אדה"ז

הי"א.31) פ"ב תענית ירושלמי ב. פ, שבת ראה
ז.32) א, בראשית פרש"י
כה.33) שם, בראשית
לא.34) שם,
עה"פ.35) מספרי ח. יח, קרח
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ולהוסיף להתחזק כדי יחדיו מתאספים מישראל וכמה כמה שכאשר - בברכה" ד"פותחין הענין כללות וזהו
עוז. וביתר שאת ביתר הקב"ה של ברכתו נמשכת אזי ומצוותיה, תורה עניני בכל

דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק עלֿידי ונדפס (שנתפרסם הזקן רבינו של10וכפתגם שבכוחה - (

השר "מיכאל של פעולתו מאשר יותר לפעול יחדיו) מתאספים מישראל וכמה כמה (כאשר "התוועדות"
.11הגדול"

הזמן:‚. ומעלת המקום מעלת מצד מיוחד עילוי ישנו - בברכה" ד"פותחין הענין כללות על נוסף
בו ומגדלין תפילה בו שמגדלין מקום וביתֿהמדרש, ביתֿהכנסת - הוא ההתוועדות נערכת שבו המקום

יותר.12תורה נעלה באופן היא זה במקום הברכה שהמשכת מובן, ומזה צדקה. ונותנים ,

הברכה, לענין בנוגע מיוחדת מעלה בו שיש חודש ניסן, חודש - הוא זו התוועדות נערכת שבו והזמן
כדלקמן.

השנה",„. "ראש - תשרי וניסן: תשרי - כולה השנה כל על נמשכים שעניניהם כלליים חדשים שני ישנם
השנה" לחדשי לכם הוא ראשון חדשים ראש לכם הזה "החודש - .13וניסן

חסידות בדרושי כמבואר - שביניהם ב'עקידה'14והחילוק שכתוב להנהגה15מה ביחס "ראש" הוא שתשרי
מהטבע: שלמעלה נסית להנהגה ביחס "ראש" הוא וניסן טבעית,

ישבותו" ד"לא באופן הטבע, חוקי עלֿפי העולם הנהגת כללות - העולם נברא שבו הזמן הוא ,16תשרי

שניתי" לא הוי' ד"אני באופן הקב"ה של כחו נראה השנה17שבזה בראש שנפעל העולם חידוש ולכן, .

הטבע בעניני הברכות כל המשכת - ענינו חיים") מלך פני ו"באור למלך, הקב"ה את שממליכים (עלֿידיֿזה
גדולה. הכי ברכה - גופא שבזה אלא הטבע), (חוקי

המדרש ובלשון העולם, מטבע שלמעלה הברכה המשכת - ענינו ניסן חודש ובניו18אבל ביעקב "כשבחר :
דהנהגת והגבול המיצר כולל וגבולים, המיצרים מכל גאולה היינו, גאולה", של חודש ראש (בעולמו) בו קבע

הטבע.

הבעלֿשםֿטוב כתורת - החודש של בשמו גם מרומז זה הקודש19וענין בלשון לו יקראו אשר שמו בענין
בתורהֿנביאיםֿכתובים (גם נקרא זה שחודש "ניסן":20- בשם (

בגמרא ואיתא נוני"ן. ב' ישנם "ניסן" נסים".21בתיבת ד"נסי הענין על רומזים נוני"ן שב'

בזה: והענין

הרמה מלשון הוא "נס" שהרי - מהטבע שלמעלה הנהגה על מורה סתם נסי"22"נס" "ארים שכתוב כמו ,23,

בין להשוואה מקום שיש העובדה עצם אמנם, הטבע. מהנהגת שלמעלה הנהגה שזוהי היינו, ההרים", על "נס
מהטבע שלמעלה ההנהגה שגם הוכחה מהווה זו, מהנהגה למעלה היא זו שהנהגה ולומר אלו הנהגה אופני שני

הטבע. להנהגת ושייכות ערך לה יש

כלל שבאיןֿערוך הנהגה היינו, נס, של ענין גם זה הרי לנסים ביחס שאפילו - פירושו נסים" "נסי אבל
הטבע. להנהגת

ניסן:‰. שבחודש בברכה" ד"פותחין בענין העילוי גודל מובן עלֿפיֿזה
המשכה מלשון היא הגפן"24"ברכה" את "המבריך כמו המתברך,25, של ומקורו משרשו המשכה - וענינה ,
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(10.199 ע' יצחק" יוסף "אהל תהלים שבסו"ס מכתבים קובץ
תיג. ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר קודש אגרות

א.11) יב, דניאל
רע"א.12) כז, מגילה
ב.13) יב, בא
תרס"ו.14) תרנ"ד. החודש רד"ה ואילך. ב יח, בראשית אוה"ת

ועוד. החודש). (דפ' תרע"ח
לח).15) (שער גו' החודש עה"פ בא פ'
כב.16) ח, נח
ו.17) ג, מלאכי

יא.18) פט"ו, שמו"ר
פ"א.19) שעהיוה"א ראה
ה"ב.20) פ"א ר"ה ירושלמי וראה א. ב, נחמי'
ובפרש"י.21) רע"א נז, ברכות
ועוד.22) כט. ע' שה"ש ויבן. ד"ה בשלח אוה"ת סע"ב. מד, סידור

פט. ע' תרע"ח סה"מ וראה
כב.23) מט, ישעי'
ובכ"מ.24) ג. לז, מקץ תו"א
רפ"ז.25) כלאים
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זה שענין לפעול - "ברכה" של בענין צורך יש מכלֿמקום, המתברך, של ומקורו שרשו שזהו למרות אשר
שלימות. של ובאופן למטה, ויתגלה יומשך

מכיון הטבע, הנהגת עם הקשורה ברכה שזוהי מובן, - ומקורו משרשו היא הברכה שהמשכת מכיון אמנם,
ומקורו. שרשו זהו הטבע שמצד

המתברך, של ומקורו משרשו למעלה שהיא ברכה נסית, הנהגה עם הקשורה הברכה המשכת - מזה ולמעלה
מקומות בכמה כמבואר כהנים", ד"ברכת הענין להם26בדוגמת באמרו - לכהנים כח נתן תברכו27שהקב"ה "כה

המתברך. של ומקורו שרשו ערך לפי שלא כביכול, בעצמו, מהקב"ה הברכה את להמשיך - ישראל" בני את

- שתכליתה מצרים, יציאת נקודתו ניסן שחודש מכיון - ניסן חודש עם כהנים" ד"ברכת מהקשר ולהעיר
הזה" ההר על האלקים את תעבדון ממצרים העם את ("בהוציאך תורה ואחד28מתן אחד לכל נאמר שאז ,(

כהנים" ממלכת לי תהיו "ואתם .29מישראל:

אחד כל ממלא שאז - קיים אינו המקדש שבית בזמן הגלות, בזמן ביותר מודגש זה שענין להוסיף, [ויש
ז"ל רבותינו כמאמר הקרבנות, בעבודת הכהן של תפקידו את מישראל תקנום".30ואחד קרבנות במקום "תפילות

וישראל בפניֿעצמו לוי בפניֿעצמו, בכהן צורך היה קיים היה המקדש שבית שבזמן זו עבודה כלומר:
הענינים כל נעשים הגלות בזמן דוקא הנה - במעמדם) וישראל בדוכנם ולוים בעבודתם (כהנים בפניֿעצמו

הידוע ובלשון מישראל. ואחד אחד כל עלֿידי תקנתנו].31(ברוחניות) זוהי קלקלתנו :

היא ניסן דחודש שהברכה מכיון - בברכה") ("פותחין הברכה ענין ביותר מודגש ניסן שבחודש ונמצא,
מדידה מכל למעלה המתברך, של ושרשו מקורו לגבי שבאיןֿערוך ברכה העולם, מטבע שלמעלה באופן

נסים". "נסי והגבלה,

.Â:הברכה בענין מיוחדת מעלה שבו – בשבוע הששי ביום ההתוועדות נערכת עצמו ניסן בחודש
ז"ל חכמינו אמרו השלישי יום למעלת שגם32בנוגע הששי, ביום גם ישנה זו ומעלה טוב. כי בו שהוכפל
טוב" כי אלקים "וירא פעמים: ב' "טוב" נאמר טוב33בו והנה עשה אשר כל את אלקים "וירא נאמר כך ואחר ,

.34מאד"

בדבר: פרטים וכמה השלישי, דיום ה"טוב" לגבי עילוי ישנו הששי דיום ב"טוב" - ואדרבה

סתם. מ"טוב" למעלה שזהו מאד", "טוב הב') (בפעם נאמר הששי ביום (א)

[מהֿשאיןֿכן בהתבוננות צורך ללא לכל, הגלוי דבר שזהו היינו, מאד", טוב "והנה נאמר הששי ביום (ב)
כמובא - שמחה לידי המביא כזה לגילוי ועד טוב], שזהו רואים בדבר מתבוננים שכאשר - פירושו טוב" "כי

התורה על רש"י מקרא35בפירוש של שמחה.(בפשוטו לשון הוא ש"הנה" (

מאד". טוב "והנה הגילוי, בתכלית היא מאד" ד"טוב המעלה שגם - מאד" טוב "והנה (ג)

שעלֿזה הששי, דיום הפרטית הבריאה על רק (לא קאי זה שענין - הששי דיום ב"טוב" עיקרית מעלה ועוד
אשר כל את אלקים "וירא הכתוב: כפשטות בראשית, ימי ששת כל על אם) כי טוב", כי אלקים "וירא נאמר
מאד". טוב ד"והנה באופן היא בראשית ימי בששת שנבראת כולה הבריאה שכל היינו, מאד", טוב והנה עשה

שבעה הוא ה"טוב" שענין - הששי דיום ב"טוב" נפלא דבר עוד ישנו הנ"ל, העילויים שמלבד ונמצא,
"טוב - מאד" טוב והנה עשה אשר כל את אלקים "וירא אחת, פעם "טוב" - טוב" כי אלקים "וירא פעמים:

בראשית). ימי ששת (כל פעמים ששה מאד"
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וש"נ.26) .38 ע' ח"י לקו"ש ראה
כג.27) ו, נשא
ובפרש"י.28) יב ג, שמות
ו.29) יט, יתרו
שו"ע30) ה"הֿו. פ"א תפלה הל' רמב"ם ב. כו, ברכות ראה

רספ"ט. או"ח אדה"ז

הי"א.31) פ"ב תענית ירושלמי ב. פ, שבת ראה
ז.32) א, בראשית פרש"י
כה.33) שם, בראשית
לא.34) שם,
עה"פ.35) מספרי ח. יח, קרח
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דידן בעגלא צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה טפחים, מעשרה למטה בפשטות, - זה וכל
ממש.

***

.Ëעד - גופא ובזה מהטבע, שלמעלה ברכה טבע, עלֿפי ברכה הברכה: בענין דרגות כמה שיש לעיל דובר
נסים". ד"נסי באופן לגמרי, והגבלה ממדידה למעלה שהיא לברכה

שאלה: מתעוררת ולכאורה

הרי - ב"עשירות" מישהו מברכים כאשר ולדוגמא: ובגלוי, בפועל למטה הדבר המשכת - ענינה "ברכה"
בזה וכיוצא כפשוטו, למטה העשירות לענין היא הכוונה אלא למעלה, ל"מזלו" ביחס העשירות ענין מספיק לא

ברכה. עניני בשאר

דלמטה האדם הרי - והגבלה ממדידה למעלה שהיא ברכה שישנה לומר שייך כיצד מובן: אינו ועלֿפיֿזה
והגבלה במדידה שהיא ברכה כיֿאם לקבל יכול אינו שכן, ומכיון הוא, מוגבל העמים] מכל הנבחר יהודי, [אפילו
ולדוגמא: והגבלה, במדידה עדיין זה הרי רויחי, ובכולם רויחי, ומזוני חיי בני לו נותנים כאשר גם כי דוקא,

שנה" ועשרים מאה ימים "והיו עד ושנים, ימים לומר54אריכות שייך כיצד כן, ואם והגבלה, במדידה זה הרי -

והגבלה?! ממדידה שלמעלה באופן למטה הברכה המשכת שישנה

של ענין מצינו דלמטה בעולם שגם - לזה בטבעוהמענה מתבטא שהדבר כפי והגבלה, ממדידה מעלה
בו" זרעו אשר למינו פרי עושה פרי "עץ - :55הצמיחה

ישנם שבו פרי, עושה עץ ממנו יצמח - המתאים) ואופן (במקום אותו וזורעים אחד גרעין לוקחים כאשר
קץ אין עד הלאה, וכן פרי, עושה עץ להצמיח מהם אחד כל של שבכוחו גרעינים שאין56ריבוי - כך כדי ועד .

הבריאה. טבע מצד הוא כך אלא נס, של ענין זה

טוב: כי בו שהוכפל - העולם דבריאת השלישי ביום נפעל זה וענין

ז"ל חכמינו במדרשי שנימנו כפי - ביותר נעלים דברים נבראו הראשון מקרא57ביום של בפשוטו הוא וכן ,
בטבע היה לא עדיין אףֿעלֿפיֿכן, אבל האור), שבענין הפירושים כל עם ביחד כפשוטו, (אור האור בריאת -

"ארץ". עוד עושה אינה ו"ארץ" "שמים", עוד עושים אינם "שמים" - הבליֿגבול כח הבריאה

פרי עושה פרי עץ גו' הארץ "תדשא - הצמיחה טבע את בארץ הקב"ה הטביע לבריאה, השלישי ביום ורק
השלישי. ביום טוב" "כי הוכפל זה ומטעם סוף. אין עד הצמיחה טבע בה שיהיה היינו, בו", זרעו אשר למינו

שבו - הששי ביום וכן ורבים, פרים הם שגם והעופות, הדגים בבריאת - החמישי ביום גם ישנו זה ועילוי
ומילאו ורבו "פרו שנצטווה האדם, בריאת - הבריאה לתכלית עד ורבים, פרים הם שגם וחיות, בהמות נבראו

וכבשוה" הארץ .58את

מכלֿמקום, השלישי, ביום גם שישנו שאף טוב, כי בו דהוכפל לעילוי בנוגע לעיל שנתבאר כשם אמנם,
גם ישנו זה שענין שאף שבבריאה, הבליֿגבול לכח בנוגע גם כן כמו - יותר נעלה באופן זה הרי הששי ביום

הששי: ביום שנברא האדם אצל מיוחד עילוי ישנו מכלֿמקום, ובעליֿחיים, בצמחים

השכל את מנצל האדם כאשר הנה - עצמו האדם אצל שיש הארץ" את ומילאו ורבו ד"פרו הענין על נוסף
חוקי עם ביחד כולו העולם את לכבוש בכוחו טובה, לתכלית הקב"ה עלֿידי לו שניתן האלקית) דנפש (שכל
גדול בריבוי יהיה - פרי" עושה פרי "עץ - הצמיחה שענין כך הצמיחה, בטבע והטבה הוספה ולפעול הטבע,

האדם.יותר פעולת לולי להיות יכול שהיה מכמו בערך, שלא ,

שערים" מאה ההיא בשנה וימצא ההיא בארץ יצחק "ויזרע - ליצחק בנוגע מקרא של בפשוטו :59וכמסופר

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

ג.54) ו, בראשית
יא.55) א, שם
ס).56) ע' מאמרים (קונטרס פ"ט תשי"ז - רבים מים ד"ה ראה
וש"נ.

ח.57) פ"ג, ב"ר פ"ג. פרדר"א א. יב, חגיגה
כח.58) שם, בראשית
יב.59) כו, תולדות
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(שלכן בראשית דמעשה הששי יום בדוגמת שהוא - בשבוע הששי ביום גופא ניסן בחודש בעמדנו ולכן,
זה דיום הבריאה מעשה עם קשור יום" של טוב36"שירו והנה עשה אשר כל את אלקים "וירא נאמר שבו ,(

ד"פותחין הענין הדגשת יותר גדולה ולכן טוב, עניני כל להמשכת זכאי", "יום ביותר, מסוגל זמן זה הרי - מאד"
בברכה".

.Êעם במיוחד הקשור זה, ששי ביום מיוחדת מעלה ישנה - אבל ששי, ימי כמה ישנם עצמו ניסן בחודש
הפסח: חג

לכם" וקחו "משכו הציווי היה שאז לחודש, בעשור - היא הפסח לחג ההכנה עבור37עיקר השה לקיחת -
המכילתא כדברי - הרוחנית ובעבודה פסח. צאן38קרבן לכם "וקחו מרע, סור - זרה" מעבודה ידיכם "משכו :

המדרש כפירוש - לכם" ד"קחו באופן לעבודה ועד טוב, עשה - מצוה" ד"יהיו39של הענין על מורה ש"לכם"
אתך" לזרים ואין לבדך מצרים.40לך ליציאת זוכים שעלֿידה ההכנה היא - פסח) (דקרבן זו ועבודה .

ב'שולחן הזקן אדמו"ר שמביא כפי מצרים, דיציאת ההתחלה היתה לחודש בעשור שכבר - כך כדי ועד
שלו היה41ערוך' לחודש בבכוריהם"שבעשור מצרים ד"למכה תבעו42הנס עצמם מצרים" ש"בכורי - שתוכנו ,

ממצרים. ישראל בני את להוציא שיש מפרעה

היום" אחר הולך "הלילה שבהם פסח, קרבן - עסקינן קדשים שבעניני מכיון זה43והנה, ששי שליל נמצא, ,
לחודש". "בעשור - בניסן העשירי ליום עדיין שייך

מכיון - זה ששי ביום בברכה") ("פותחין הברכה ענין ביותר מודגש עצמו ניסן דחודש ששי שבימי ונמצא,
העילוי בתכלית היא שבו הברכה ולכן הפסח, לחג ההכנה מתחילה שבו היום עם קשורה ששי) (ליל שהתחלתו
והגבלה. דמדידה וגבולים המיצרים מכל יציאה - מצרים דיציאת הענין תוכן שזהו והגבלה, ממדידה למעלה

הענין גם ולכן, ההתוועדות, נערכת שבו זכאי", "יום הזמן, עילוי בגודל יותר עוד מוסיפים - אלו ענינים וכל
יתירה. בהדגשה הוא בברכה" ד"פותחין

.Áהמשכת - ובפשטות ובגלוי, בפועל כן יומשך - בתורה שהם כפי אלו ענינים בכל שמהדיבור ויהיֿרצון
כפשוטה. גאולה - כללית וברכה פרטית ברכה שהיא גדולה, הכי לברכה ועד הברכות, כל

מצרים" מארץ צאתך "כימי תהיה זו :44וגאולה

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו מהגלות, ישראל בני כל יצאו ממצרים שבגאולה שאפילו45כשם עד ,
פרסה" תשאר "לא בגלות, נשאר לא אחד ופרס46יהודי מדי בבל, גלות הגלויות, דשאר בגאולה (מהֿשאיןֿכן

בגלות) ישראל מבני וכמה כמה נשארו הגאולה לאחרי שגם -47ויון, האחרון מגלות בגאולה גם יהיה כן כמו ,
להגאל" עתידין ובניסן אבותינו נגאלו "בניסן שהובטחנו: כפי הגאולה, חודש ניסן, בחודש תהיה היא 48שגם

רמה" "ביד מהגלות יצאו ישראל בני כל כי בגלות, ישאר לא אחד יהודי שאפילו גדול"49- ד"קהל ובאופן ,50

אחד". בלב אחד "כאיש אמיתית, ישראל אחדות מתוך יחיד, לשון -

עין" כהרף אפילו עיכבם "לא מצרים שביציאת שתיכף51וכשם - האחרון מגלות ביציאה גם יהיה כן כמו ,

קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח עלֿידי מהגלות יוצאים עין", כהרף אפילו עיכבם "לא ממש, ומיד
שמיא" ענני "עם .52לארצנו

נפלאות" "אראנו - מצרים דיציאת מהגאולה יותר נעלה באופן תהיה העתידה שהגאולה אלא עוד, ,43ולא

הזהר מצרים.53כפירוש דיציאת הגאולה לגבי ד"נפלאות" באופן תהיה העתידה שהגאולה
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א.36) לא, ר"ה
כא.37) יב, בא
ו.38) שם, עה"פ בפרש"י הובא עה"פ.
כג.39) פט"ו, שמו"ר
יז.40) ה, משלי
רסת"ל.41) או"ח
י.42) קלו, תהלים
א.43) יד, תמורה סע"א. פג, חולין
טו.44) ז, מיכה

ט.45) י, בא
כו.46) שם,
בתחלתו.47) חי"א לקו"ש בארוכה ראה
רע"א.48) יא, ר"ה
ח.49) יד, בשלח
ז.50) לא, ירמי'
מא.51) יב, בא עה"פ ופרש"י מכילתא
א.52) צח, סנהדרין יג. ז, דניאל
תפז.53) ע' א) (כרך נ"ך אוה"ת וראה רע"ב. רסא, ח"א
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דידן בעגלא צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה טפחים, מעשרה למטה בפשטות, - זה וכל
ממש.

***

.Ëעד - גופא ובזה מהטבע, שלמעלה ברכה טבע, עלֿפי ברכה הברכה: בענין דרגות כמה שיש לעיל דובר
נסים". ד"נסי באופן לגמרי, והגבלה ממדידה למעלה שהיא לברכה

שאלה: מתעוררת ולכאורה

הרי - ב"עשירות" מישהו מברכים כאשר ולדוגמא: ובגלוי, בפועל למטה הדבר המשכת - ענינה "ברכה"
בזה וכיוצא כפשוטו, למטה העשירות לענין היא הכוונה אלא למעלה, ל"מזלו" ביחס העשירות ענין מספיק לא

ברכה. עניני בשאר

דלמטה האדם הרי - והגבלה ממדידה למעלה שהיא ברכה שישנה לומר שייך כיצד מובן: אינו ועלֿפיֿזה
והגבלה במדידה שהיא ברכה כיֿאם לקבל יכול אינו שכן, ומכיון הוא, מוגבל העמים] מכל הנבחר יהודי, [אפילו
ולדוגמא: והגבלה, במדידה עדיין זה הרי רויחי, ובכולם רויחי, ומזוני חיי בני לו נותנים כאשר גם כי דוקא,

שנה" ועשרים מאה ימים "והיו עד ושנים, ימים לומר54אריכות שייך כיצד כן, ואם והגבלה, במדידה זה הרי -

והגבלה?! ממדידה שלמעלה באופן למטה הברכה המשכת שישנה

של ענין מצינו דלמטה בעולם שגם - לזה בטבעוהמענה מתבטא שהדבר כפי והגבלה, ממדידה מעלה
בו" זרעו אשר למינו פרי עושה פרי "עץ - :55הצמיחה

ישנם שבו פרי, עושה עץ ממנו יצמח - המתאים) ואופן (במקום אותו וזורעים אחד גרעין לוקחים כאשר
קץ אין עד הלאה, וכן פרי, עושה עץ להצמיח מהם אחד כל של שבכוחו גרעינים שאין56ריבוי - כך כדי ועד .

הבריאה. טבע מצד הוא כך אלא נס, של ענין זה

טוב: כי בו שהוכפל - העולם דבריאת השלישי ביום נפעל זה וענין

ז"ל חכמינו במדרשי שנימנו כפי - ביותר נעלים דברים נבראו הראשון מקרא57ביום של בפשוטו הוא וכן ,
בטבע היה לא עדיין אףֿעלֿפיֿכן, אבל האור), שבענין הפירושים כל עם ביחד כפשוטו, (אור האור בריאת -

"ארץ". עוד עושה אינה ו"ארץ" "שמים", עוד עושים אינם "שמים" - הבליֿגבול כח הבריאה

פרי עושה פרי עץ גו' הארץ "תדשא - הצמיחה טבע את בארץ הקב"ה הטביע לבריאה, השלישי ביום ורק
השלישי. ביום טוב" "כי הוכפל זה ומטעם סוף. אין עד הצמיחה טבע בה שיהיה היינו, בו", זרעו אשר למינו

שבו - הששי ביום וכן ורבים, פרים הם שגם והעופות, הדגים בבריאת - החמישי ביום גם ישנו זה ועילוי
ומילאו ורבו "פרו שנצטווה האדם, בריאת - הבריאה לתכלית עד ורבים, פרים הם שגם וחיות, בהמות נבראו

וכבשוה" הארץ .58את

מכלֿמקום, השלישי, ביום גם שישנו שאף טוב, כי בו דהוכפל לעילוי בנוגע לעיל שנתבאר כשם אמנם,
גם ישנו זה שענין שאף שבבריאה, הבליֿגבול לכח בנוגע גם כן כמו - יותר נעלה באופן זה הרי הששי ביום

הששי: ביום שנברא האדם אצל מיוחד עילוי ישנו מכלֿמקום, ובעליֿחיים, בצמחים

השכל את מנצל האדם כאשר הנה - עצמו האדם אצל שיש הארץ" את ומילאו ורבו ד"פרו הענין על נוסף
חוקי עם ביחד כולו העולם את לכבוש בכוחו טובה, לתכלית הקב"ה עלֿידי לו שניתן האלקית) דנפש (שכל
גדול בריבוי יהיה - פרי" עושה פרי "עץ - הצמיחה שענין כך הצמיחה, בטבע והטבה הוספה ולפעול הטבע,

האדם.יותר פעולת לולי להיות יכול שהיה מכמו בערך, שלא ,

שערים" מאה ההיא בשנה וימצא ההיא בארץ יצחק "ויזרע - ליצחק בנוגע מקרא של בפשוטו :59וכמסופר
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ג.54) ו, בראשית
יא.55) א, שם
ס).56) ע' מאמרים (קונטרס פ"ט תשי"ז - רבים מים ד"ה ראה
וש"נ.

ח.57) פ"ג, ב"ר פ"ג. פרדר"א א. יב, חגיגה
כח.58) שם, בראשית
יב.59) כו, תולדות
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הנהגת שכאשר - נצחית והוראה תורה בחיים, הוראה חיים", ו"תורת אמת" "תורת - התורה הוראת וזוהי
הראשון. אדם אצל שהיה כפי טירחא, כל ללא צרכיו כל את הקב"ה לו נותן אזי המתאים, באופן היא האדם

שכתוב כמו דפרנסה, הברכה להמשכת הטבע בדרך "כלי" יעשה שהאדם הוא הקב"ה של שרצונו 72ואף

ויתר פרנסתו, עמו נולדה הילד לידת עם שביחד אמת" "תורת אומרת - תעשה" אשר בכל אלקיך ה' "וברכך
הבית. בני כל בפרנסת ניתוסף ידו על כן: על

גמור בטחון מתוך כפשוטה, ורבו" "פרו מצות ולקיים הקב"ה להם שנתן הברכה את לנצל ההורים על ולכן,
אשר והרחבה", הקדושה הפתוחה המלאה "מידו וברחמים", בחסד בחן בטובו כולו העולם את "הזן בהקב"ה

הבית. בני כל בפרנסת ניתוסף עלֿידו ואדרבה: שנולד, לילד פרנסה ונותן ממשיך בודאי

.·Èעושה פרי "עץ שיהיו ילדיהם את לחנך החינוך, לענין בנוגע השליחות ההורים על מוטלת - לכך נוסף
ולנצלם הטבע כחות את לכבוש וכבשוה", הארץ את ד"מילאו באופן תהיה הנהגתם שגם היינו, למינו", פרי

וקדושה. טוב ויושר, צדק עלֿפי העולם לקיום הראוי באופן
שהתחלת הטועים כדעת לא אשר - החינוך בענין וההכרח החשיבות גודל אודות פעמים כמה וכמדובר
העולם, לאויר שיצא מהרגע ושומע רואה שהילד דבר כל אלא ושש, חמש לגיל מגיע הילד כאשר היא החינוך

חייו. ימי כל על ומכרעת חשובה השפעה לו יש

בהלכה מצינו המדובר73אמנם - אבל בזה, וכיוצא שש או חמש בן נעשה כאשר הוא לחינוך" ד"הגיע שהגדר
ארץ ד"דרך הענין ישנו לזה הקדמה שבתור ומובן, ומצוות, התורה לקיום בנוגע החינוך לגדר בנוגע הוא שם

לתורה" .74(ש)קדמה

מתחיל ד"כשהתינוק ההקדמה לאחרי בא - שש או חמש בגיל ומצוות תורה לקיום החינוך גם ועוד: זאת
תורה" מלמדו אביו עם75לדבר הקשורים ענינים מסביבו תולים העולם לאויר בצאתו מיד - לפניֿזה ועוד ,

היא"יה תורה (אשר) ישראל ל"מנהג בהתאם - בזה וכיוצא המעלות" "שיר כמו: ומצוותיה, תורה וכידוע76דות, ,
הרשב"א בתשובות שכתוב לכך,77מה הסותרים הענינים כל לבטל שבכוחו בישראל זקנות נשים מנהג אודות

על ההשפעה פעולת אח בפועל רואים - ואדרבה לזה, סתירה שום שאין בנידוןֿדידן, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
הוריו. על - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הילד,

הנער ידע ש"בטרם הנפש] וחכמת הרפואה חכמת עלֿפי גם בכך הכירו - [ולאחרונה קובעת אמת" "תורת
שרואה78קרוא" מה כל השכל) כח עם קשור הזכרון שכח לפני (עוד בזכרונו נחקק - לדבר שמתחיל לפני ועוד ,

טהורים דברים רק שיראה כך על להקפיד יש ולכן, וקדושה.79ושומע, טוב עניני ,

בענינים מוקפת שתהיה האם של מצדה יתירה זהירות דרושה העיבור, בעת הלידה, לפני אפילו מזו: יתירה
אמו" ירך "עובר בהיותו העולם, לאויר הוולד יציאת לפני שמתרחש מה גם כי כו', להשפיע80טהורים עלול ,

גלוי. באופן היא ההשפעה שאז העולם, לאויר שיוצא לאחרי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הזמן. במשך הוולד על

"פרו הציווי קיום - לראש לכל - הפרטיים בחייו ואחד אחד כל על המוטלת והאחריות השליחות וזוהי
החינוך. ענין - לזה ובהמשך כפשוטו, ורבו"

.‚È:הפסח לחג בסמיכות נמצאים כאשר ביותר מודגש הנ"ל ענין
יחזקאל בנבואת כמבואר ישראל, עם לידת - ענינו הפסח הפסח)81חג (חג מצרים דיציאת הענין שכללות

שכתוב כמו הלידה, ענין בדוגמת שבזה.82הוא הדברים פרטי שם כמבואר גוי", מקרב גוי לו "לקחת
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יח.72) טו, ראה
ובהנסמן73) ואילך. 130 ס"ע חט"ו לקו"ש - בארוכה ראה

שם. בהערות
פ"א.74) תדא"ר ג. פ"ט, ויק"ר
סרמ"ה75) יו"ד טושו"ע ה"ו. פ"א ת"ת הל' רמב"ם א. מב, סוכה

רפ"א. לאדה"ז ת"ת הל' ס"ה.
יו"ד76) ברמ"א הובא - מהרי"ל ב. כ, מנחות - נפסל תוד"ה ראה

הערה 56 ע' חכ"ב לקו"ש .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו

וש"נ. .2
סי"ג.77) משה השיב בשו"ת הובא ס"ט. ח"א
ד.78) ח, ישעי'
(התוועדויות79) סל"ז ש.ז. מרֿחשון כ"ף שיחת - בארוכה ראה

וש"נ. ואילך. (487 ע' ח"א תשד"מ
וש"נ.80) א. נח, חולין ב. כג, גיטין
וארא.81) ר"פ תו"א וראה שם. ובמפרשים טז קאפיטל
לד.82) ד, ואתתנן
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קשה" ושנה קשה "ארץ זו היתה הטבע שמצד ("ויזרע60למרות יצחק של פעולתו עלֿידי מכלֿמקום, ,

מסוגלת שהיתה ממה שערים" "מאה שהצמיחה באופן ה'") ("ויברכהו הקב"ה של ברכתו נמשכה יצחק")
מאה" - שאמדוה אחת על ועשתה לעשות ראויה כמה "שאמדוה טבעה, מצד כפירוש61להצמיח - מזו ויתרה ,

טבעה.62המדרש מצד להצמיח מסוגלת שהיתה ממה אלף פי שהצמיחה היינו, היה", למעשרות זה ש"אומד

דרבי ה'פרקי ובלשון הבורא, רצון את למלא היתה שכוונתו יצחק, של עבודתו מאופן כתוצאה היה זה וענין
דכתיב63אליעזר' לעניים, צדקה וזרע ממונו מעשר כל לקח אלא חסֿושלום, דגן זרע יצחק "וכי לכם64: זרעו

ביתו ואת בניו את יצוה אשר "למען - אבינו מאברהם שקיבל הציווי את למלא היתה שכוונתו היינו, לצדקה",
צדקה" לעשות ה' דרך ושמרו שערים".65אחריו "מאה מופלג, בריבוי הקב"ה של לברכתו זכה ועלֿידיֿזה ,

"מאה ולהוסיף לפעול בכוחו העולם, ישוב לתועלת שכלו את מנצל אדם שכאשר - כיום גם רואים כן וכמו
עלֿידי (לא התורה עלֿפי המותר באופן - וזאת הבריאה, שבטבע האיןֿסוף כח שמצד הריבוי על שערים"

חסֿושלום). "כלאים"

שלא באופן בעולם הקב"ה של ברכתו את להמשיך שבכוחו האדם, נברא שבו - הששי דיום המעלה וזוהי
כנ"ל. המתאים, באופן הקב"ה לו שנתן השכל את שמנצל עלֿידיֿזה העולם, טבע לגבי כלל בערך

.È- ליהודי ובפרט לאדם, שניתנו הנפלאים הכחות אודות להדגיש והמקום הזמן כאן הרי - לזה ובהמשך
אדם" קרויין לעליון66"אתם "אדמה שם על לטובתו67", רק (לא אלו כחות לנצל החובה עליו מוטלת ולכן, ,

יצרה" ד"לשבת באופן תהיה כולו העולם שהנהגת שפועל עד כולה, הבריאה לטובת אם) כי .68האישית,

עניני של לשליטה נתון שאינו בלבד זו לא היינו, וכבשוה", הארץ את ומילאו ורבו "פרו הכתוב: ובלשון
בבחינת שיהיו כך הראוי, באופן ומנצלם הטבע כחות את כובש הוא "וכבשוה", - אדרבה אלא ארציות, "ארץ",

וקדושה. טוב עניני בכל בזה וכיוצא מצוה, של לענין עד למצוה והכנה "הכשר"

לפעולה עד העולם, מצב לתיקון הדרוש כל את לפעול שבכוחו מובן, כולו, העולם את כובש שהוא ומכיון
הטבע. מן ולמעלה הטבע היפך שהיא

במובן והן הפרטיים, בחייו הן ענינים, וכמה בכמה ביטוי לידי בא בעולם) לפעול האדם של (כחו זה וענין
יצרה". ד"לשבת באופן תהיה שהנהגתם מסביבו, הנמצאים על והשפעה בפעולה - יותר רחב

.‡È"וכבשוה הארץ את ומילאו ורבו ד"פרו הציווי מקיום החל האדם, של הפרטיים בחייו - לראש ולכל
השליחות את למלא שיוכלו להורים הקב"ה שנתן והזכות הברכה גודל אודות פעמים כמה כמדובר כפשוטו,

כפשוטו. בגשמיות ובעיקר) גם אלא ברוחניות, רק (לא ורבו" ד"פרו
ביום האדם בריאת מאופן נוספת הוראה באה זה על הנה - וכו' הפרנסה הוצאות אודות לטענה ובקשר

ולרבות): לפרות ונצטווה האדם נברא (שבו הששי

בגמרא ויאכל69איתא מוכן הכל "שימצא מיד", לסעודה שיכנס כדי . . מה ומפני שבת, בערב נברא "אדם :
יחפוץ" כל70מאשר ללא לאכול, יוכל שמיד באופן אלא וכו', וחרישה לזריעה מוכן שיהיה רק לא היינו, ,

טירחא.

ז"ל חכמינו מאמר מעלה71ועלֿפי מישראל אחת נפש המקיים כל . . ללמדך יחידי האדם נברא "לפיכך
אדם בדוגמת מלא", "עולם הוא זמן, ובכל מקום בכל יהודי, שכל היינו, מלא", עולם קיים כאילו הכתוב עליו

של מילואו נברא שממנו אדםהראשון בדוגמת מיד", לסעודה ד"יכנס הענין ישנו אדם כל שאצל מובן, - עולם
הראשון.
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עה"פ.60) בפרש"י הובא ו. פס"ד, ב"ר
עה"פ.61) פרש"י
שם.62) בפרש"י הובא שם. רבה
(63.74 ע' ח"ה בלקו"ש נת' רפל"ג.
יב.64) י, הושע
יט.65) יח, וירא
רע"א.66) סא, יבמות

רסח,67) ב. כ, א. ג, של"ה פל"ג. ח"ב חי כל אם מאמר עש"מ
ועוד. ב. שא, ב.

יח.68) מה, ישעי'
א.69) לח, סנהדרין
שם.70) פרש"י
במשנה.71) - א לז, שם
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הנהגת שכאשר - נצחית והוראה תורה בחיים, הוראה חיים", ו"תורת אמת" "תורת - התורה הוראת וזוהי
הראשון. אדם אצל שהיה כפי טירחא, כל ללא צרכיו כל את הקב"ה לו נותן אזי המתאים, באופן היא האדם

שכתוב כמו דפרנסה, הברכה להמשכת הטבע בדרך "כלי" יעשה שהאדם הוא הקב"ה של שרצונו 72ואף

ויתר פרנסתו, עמו נולדה הילד לידת עם שביחד אמת" "תורת אומרת - תעשה" אשר בכל אלקיך ה' "וברכך
הבית. בני כל בפרנסת ניתוסף ידו על כן: על

גמור בטחון מתוך כפשוטה, ורבו" "פרו מצות ולקיים הקב"ה להם שנתן הברכה את לנצל ההורים על ולכן,
אשר והרחבה", הקדושה הפתוחה המלאה "מידו וברחמים", בחסד בחן בטובו כולו העולם את "הזן בהקב"ה

הבית. בני כל בפרנסת ניתוסף עלֿידו ואדרבה: שנולד, לילד פרנסה ונותן ממשיך בודאי

.·Èעושה פרי "עץ שיהיו ילדיהם את לחנך החינוך, לענין בנוגע השליחות ההורים על מוטלת - לכך נוסף
ולנצלם הטבע כחות את לכבוש וכבשוה", הארץ את ד"מילאו באופן תהיה הנהגתם שגם היינו, למינו", פרי

וקדושה. טוב ויושר, צדק עלֿפי העולם לקיום הראוי באופן
שהתחלת הטועים כדעת לא אשר - החינוך בענין וההכרח החשיבות גודל אודות פעמים כמה וכמדובר
העולם, לאויר שיצא מהרגע ושומע רואה שהילד דבר כל אלא ושש, חמש לגיל מגיע הילד כאשר היא החינוך

חייו. ימי כל על ומכרעת חשובה השפעה לו יש

בהלכה מצינו המדובר73אמנם - אבל בזה, וכיוצא שש או חמש בן נעשה כאשר הוא לחינוך" ד"הגיע שהגדר
ארץ ד"דרך הענין ישנו לזה הקדמה שבתור ומובן, ומצוות, התורה לקיום בנוגע החינוך לגדר בנוגע הוא שם

לתורה" .74(ש)קדמה

מתחיל ד"כשהתינוק ההקדמה לאחרי בא - שש או חמש בגיל ומצוות תורה לקיום החינוך גם ועוד: זאת
תורה" מלמדו אביו עם75לדבר הקשורים ענינים מסביבו תולים העולם לאויר בצאתו מיד - לפניֿזה ועוד ,

היא"יה תורה (אשר) ישראל ל"מנהג בהתאם - בזה וכיוצא המעלות" "שיר כמו: ומצוותיה, תורה וכידוע76דות, ,
הרשב"א בתשובות שכתוב לכך,77מה הסותרים הענינים כל לבטל שבכוחו בישראל זקנות נשים מנהג אודות

על ההשפעה פעולת אח בפועל רואים - ואדרבה לזה, סתירה שום שאין בנידוןֿדידן, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
הוריו. על - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הילד,

הנער ידע ש"בטרם הנפש] וחכמת הרפואה חכמת עלֿפי גם בכך הכירו - [ולאחרונה קובעת אמת" "תורת
שרואה78קרוא" מה כל השכל) כח עם קשור הזכרון שכח לפני (עוד בזכרונו נחקק - לדבר שמתחיל לפני ועוד ,

טהורים דברים רק שיראה כך על להקפיד יש ולכן, וקדושה.79ושומע, טוב עניני ,

בענינים מוקפת שתהיה האם של מצדה יתירה זהירות דרושה העיבור, בעת הלידה, לפני אפילו מזו: יתירה
אמו" ירך "עובר בהיותו העולם, לאויר הוולד יציאת לפני שמתרחש מה גם כי כו', להשפיע80טהורים עלול ,

גלוי. באופן היא ההשפעה שאז העולם, לאויר שיוצא לאחרי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הזמן. במשך הוולד על

"פרו הציווי קיום - לראש לכל - הפרטיים בחייו ואחד אחד כל על המוטלת והאחריות השליחות וזוהי
החינוך. ענין - לזה ובהמשך כפשוטו, ורבו"

.‚È:הפסח לחג בסמיכות נמצאים כאשר ביותר מודגש הנ"ל ענין
יחזקאל בנבואת כמבואר ישראל, עם לידת - ענינו הפסח הפסח)81חג (חג מצרים דיציאת הענין שכללות

שכתוב כמו הלידה, ענין בדוגמת שבזה.82הוא הדברים פרטי שם כמבואר גוי", מקרב גוי לו "לקחת

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

יח.72) טו, ראה
ובהנסמן73) ואילך. 130 ס"ע חט"ו לקו"ש - בארוכה ראה

שם. בהערות
פ"א.74) תדא"ר ג. פ"ט, ויק"ר
סרמ"ה75) יו"ד טושו"ע ה"ו. פ"א ת"ת הל' רמב"ם א. מב, סוכה

רפ"א. לאדה"ז ת"ת הל' ס"ה.
יו"ד76) ברמ"א הובא - מהרי"ל ב. כ, מנחות - נפסל תוד"ה ראה

הערה 56 ע' חכ"ב לקו"ש .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו

וש"נ. .2
סי"ג.77) משה השיב בשו"ת הובא ס"ט. ח"א
ד.78) ח, ישעי'
(התוועדויות79) סל"ז ש.ז. מרֿחשון כ"ף שיחת - בארוכה ראה

וש"נ. ואילך. (487 ע' ח"א תשד"מ
וש"נ.80) א. נח, חולין ב. כג, גיטין
וארא.81) ר"פ תו"א וראה שם. ובמפרשים טז קאפיטל
לד.82) ד, ואתתנן
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בורא של ברכתו את לקבל "צינור" נעשה - היום בהתחלת ומנהיגו העולם בורא עם הקשר בזה: ענין ועוד
בזה. וכיוצא הלימודים בכל להצליח כולו, היום כל על ומנהיגו העולם

.ÊË:דוקא שתיקה" של "רגע עלֿידי זה ענין לעשות יש - וכאמור
הבורא של שרצונו לזכור יש - הבורא רצון מילוי שתכליתה פעולה לעשות ניגשים זאתכאשר שיעשו הוא

יכולים כאשר ובפרט כו', ונצחון מלחמה מתוך שלא ובודאי הלבבות, קירוב מתוך שלום, ובדרכי נועם בדרכי
בקלות. זאת למנוע

להתערבות בקשר ושקלאֿוטריא דיןֿודברים מיד מתחיל - דיבור של ענין אודות מדובר כאשר ובעניננו:
במחשבה כיֿאם בדיבור לא שתיקה", של "רגע יקבע כאשר מהֿשאיןֿכן וכו'; מסויימת דת בן של באמונתו
כך השני, של מחשבתו את יודע אינו אחד אף שהרי שרוצה, מה לחשוב יכול ואחד אחד כל הרי בלבד,

שלום. ובדרכי נועם בדרכי העולם) בבורא (הכרה הדבר ומטרת תכלית את משיגים שעלֿידיֿזה

ולא לחץ שום יפעלו שלא ההבטחות כל לאחרי גם הרי - דיבור של ענין אודות מדובר שכאשר ומובן,
נסיון שזהו מכיון בשלימותה, תקויים זו שהבטחה ובטוחים סמוכים להיות אפשר אי השני, של באמונה יתערבו
אמונה, עם הקשורים ענינים אודות התלמידים עם שמדבר שלמרות ה"מורה", או ה"מנהל" עבור ביותר גדול
יתנהג וכך אחרת), דת בן של האמונה את תואמת (שאינה שלו לאמונה הקשור דבר שום להזכיר שלא יתאפק

ביומו! יום מדי

אלא כך, אחר ולשנותו קצרה לתקופה הדבר את "לנסות" הכוונה אין הרי - במדינה חוק קובעים כאשר
לקבוע שלא ולהשתדל וכו', שינויים בעל שהוא האדם, של במגבלותיו להתחשב יש ולכן, קבוע, חוק לעשותו
(לפני השחר בברכות מבקש גדול הכי צדיק גם - תמידי. בנסיון אותו יעמידו שעלֿידיֿזה באופן החוק את

נסיון" לידי תביאנו "אל להתפלל): !91שמתחיל

את יעמידו לא ובמילא, כלל, דיבור של ענין ללא דוקא, שתיקה" של "רגע שיקבע - לזה העצה ולכן,
מכיון שלו, האמונה אודות מאומה להזכיר שלא להתאפק שיצטרך - "נסיון" של במצב ה"מורה" או ה"מנהל"

בלבד. מחשבה של באופן אם כי לכך, הקשורים בנושאים הדיבור כלל קיים שלא

כלום אומרים שלא מכיון - ודת אמונה בנושאי עצמם התלמידים בין וויכוחים גם חוסכים ועלֿידיֿזה
בלבד. במחשבה אם כי בדיבור,

כל שמבין כפי בלבד, במחשבה אם כי בדיבור, ביטוי לידי בא הדבר שאין בכך חסרון כל אין - ולאידך
ביחס ולכן, ממש, דיבור כמו המחשבות כל גלויים לפניו כי דוקא, לדיבור זקוק אינו העולם שבורא קטן ילד
של בענין יותר מוטב לפעמים - ואדרבה לדיבור, מחשבה בין חילוק כל אין העולם בורא עם להתקשרות

של ענין מאשר יותר ופנימי עמוק הוא הדבר שאז מעלתמחשבה, - ילדים. וכמה כמה עם ביחד הנאמר דיבור
שהוא מה יודע אינו אחד שאף מכיון מהשני, לפחד צריך ואין השני, את "לחקות" צריך שאינו היא המחשבה

ומנהיגו. העולם בורא מלבד - חושב

הכרה של המטרה את תשיג בדיבור) ולא (במחשבה שתיקה" של "רגע להנהיג חוק לחקוק שההצעה ונמצא,
יהיה לא שהדבר החוק, קבלת על להחליט שצריכים לאלו בנוגע הן - שלום ובדרכי נועם בדרכי העולם בבורא
הויכוח שכל מכיון יפסיד, ומי ינצח מי לכך, למתנגדים החוק לקבלת המצדדים בין "נצחנות" של ברגש כרוך
לקיום בנוגע והן כולם; לדעת חיובי ענין זה הרי למחשבה בנוגע מהֿשאיןֿכן דיבור, של לענין בנוגע אלא אינו
להביא שעלולים וויכוחים או אחרת, דת בן של אמונתו על מישהו של ל"לחץ" מקום נתינת ללא - בפועל החוק

כו'. השלום היפך של למצב

שלום. ובדרכי נועם בדרכי הדבר התקבל כיצד וראו בפועל, זאת הנהיגו מקומות שבכמה לאחרי ובפרט

.ÊÈ:בדיבור ולא במחשבה - דוקא שתיקה" של ב"רגע נוספת מעלה
שיש לילד להסביר בדבר, חלק לקחת ההורים יצטרכו - בלבד שתיקה" של "רגע יונהג בביתֿהספר כאשר
אין בודאי (שהרי שומעת" ואוזן רואה "עין ומנהיגו, העולם בורא אודות והתבוננות למחשבה זה "רגע" לנצל
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רע"א.91) קז, סנהדרין וראה ב. ס, ברכות
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ממצרים העם את "בהוציאך שכתוב כמו – החינוך ענין התחיל ישראל) עם (לידת מצרים יציאת לאחרי ומיד
לשלבתעבדו והחינוך ההכנה התחילה מצרים יציאת לאחרי ומיד שתיכף היינו, הזה", ההר על האלקים את ן

תורה. במתן הזה", ההר על האלקים את ד"תעבדון

לאויר והיציאה הלידה לאחרי ומיד שתיכף - כפשוטו לחינוך בנוגע גם מובן ישראל, עם דכללות ומהחינוך
וקדושה. טוב בעניני חינוך האלקים", את ד"תעבדון לענין לחנכו להתחיל צריכים העולם,

בגמרא כמסופר - מצרים מיציאת ללמוד יש החינוך השפעת לגודל בנוגע אלו83וגם הם ישראל שילדי
כזה באופן הילדים את שחינכו להורים הודות אלא אינו זה כל אמנם, הגדולים. לפני עוד תחילה", ש"הכירוהו

תחילה". ש"הכירוהו אלו הם יהיו הזמן שבבוא

ועוד: זאת

קרבן שהרי - התאֿהמשפחתי על מיוחדת הדגשה מצינו לחודש") "בעשור לקיחתו (שזמן פסח לקרבן בנוגע
לבית" שה אבות לבית ד"שה באופן להיות צריך "84זה "למשפחותיכם נשים85, כולל קטנים86, ואפילו ,87.

החינוך. ענין והן ורבו", ד"פרו הענין הן - המשפחה חיי עם הקשורים הענינים כל נכללים ובזה

בענינים יתירה הדגשה ישנה שבהם מיוחדים זמנים ישנם אבל כולה, השנה כל זמנם אלו שענינים ומובן,
כולה. השנה כל על להמשיכם מנת על הפסח), חג - (ובנידוןֿדידן אלו

.„Èהנמצאים כל על ולפעול להשפיע וביכלתו בכחו - האדם של הפרטיים חייו אודות לעיל האמור על נוסף
יצרה" ד"לשבת באופן העולם לקיום הקשור בכל כולו, העולם ובכל כולה המדינה בכל להשפעה ועד מסביבו,
בני מצוות שבע קיום - ובכללות ויושר, צדק הפצת עלֿידי נעשה זה שענין ד"תוהו"), ההנהגה ושלילת (היפך

שומעת" ואוזן רואה "עין ומנהיגו, העולם בבורא אמונה - לראש ולכל וסניפיהם), פרטיהם כל (על .88נח

הפסח: לחג בקשר במיוחד ומודגש קשור זה ענין וגם

במוחש שרואים כפי כולה, הבריאה התחדשות נפעלת - זה ובחודש האביב". ב"חודש - הוא הפסח חג
וכו והעשבים האילנות לפרוח מתחילים זו ניסןשבתקופה בימי "היוצא - בהלכה גם משתקף שהדבר וכפי .'

כו'" מברך מלבלבין אילנות העולם.89ורואה התחדשות עם הקשורה מיוחדת ברכה ,

מבוססת תהיה - זו בתקופה המתחדש - כולו העולם שהנהגת לפעול ביותר המתאים הזמן זה הרי ולכן,
המיצרים מכל גאולה של באופן יהיה זה שענין מיוחדת ברכה שישנה ובפרט יצרה". "לשבת ויושר, צדק על

וגבולים.

.ÂË"ממנה יסור לא יזקין כי גם גו' לנער "חנוך הנוער, מחינוך להתחיל בהכרח - זאת לפעול כדי ,90והנה,

מפני שמפחד עלֿידיֿזה לא - היא לכך היחידה הדרך והרי יצרה", "לשבת ויושר, צדק של לערכים לחנכו
החדרת עלֿידי אלא בזה), וכיוצא ה"שוטר" על ולהערים להתחבא שבכוחו לחשוב יכול (שאז ה"שוטר"...
ויושר. צדק עלֿפי להנהגה היחידה הערובה זוהי - שומעת" ואוזן רואה "עין ומנהיגו, העולם בבורא האמונה
העולם בורא עם והקשר ההכרה על החינוך את לבסס יש - הנוער את מחנכים שבהם בתיֿהספר בכל ולכן:
ויושר. לצדק בחינוך העיקרי הדבר שזהו מכיון גשמית, תועלת עם הקשורים הלימודים כל לפני - וזאת ומנהיגו,
למחשבה מיועד שיהיה שתיקה", של "רגע עם הלימודים יום את לפתוח שיש "חוק" לקבוע יש - כך ולשם

ומנהיגו. העולם בורא אודות

שומעת" ואוזן רואה "עין ומנהיגו, העולם בורא של בקיומו ההכרה את בהם ולהחדיר הנוער את להרגיל כדי
- דוקא היום ובהתחלת מיוחדים), בזמנים רק (לא ביומו יום מדי קביעות, של באופן יהיה שהדבר צורך יש -

דבר. לכל קודם שהוא הדבר חשיבות גודל את מדגישים שבכך הלימודים, שאר כל לפני
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יב.83) פ"א, שמו"ר ב. יא, סוטה
ג.84) יב, בא
כא.85) שם,
פסח.86) קרבן הל' ריש רמב"ם
ע'87) חכ"ב לקו"ש וראה ה"ח. פ"ב שם רמב"ם א. פח, פסחים
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מ"ב.88) פ"ב אבות
או"ח89) טושו"ע הי"ג. פ"י ברכות הל' רמב"ם ב. מג, ברכות

סי"ד. פי"ג לאדה"ז הנהנין ברכת סדר סרכ"ו.
ו.90) כב, משלי
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בורא של ברכתו את לקבל "צינור" נעשה - היום בהתחלת ומנהיגו העולם בורא עם הקשר בזה: ענין ועוד
בזה. וכיוצא הלימודים בכל להצליח כולו, היום כל על ומנהיגו העולם

.ÊË:דוקא שתיקה" של "רגע עלֿידי זה ענין לעשות יש - וכאמור
הבורא של שרצונו לזכור יש - הבורא רצון מילוי שתכליתה פעולה לעשות ניגשים זאתכאשר שיעשו הוא

יכולים כאשר ובפרט כו', ונצחון מלחמה מתוך שלא ובודאי הלבבות, קירוב מתוך שלום, ובדרכי נועם בדרכי
בקלות. זאת למנוע

להתערבות בקשר ושקלאֿוטריא דיןֿודברים מיד מתחיל - דיבור של ענין אודות מדובר כאשר ובעניננו:
במחשבה כיֿאם בדיבור לא שתיקה", של "רגע יקבע כאשר מהֿשאיןֿכן וכו'; מסויימת דת בן של באמונתו
כך השני, של מחשבתו את יודע אינו אחד אף שהרי שרוצה, מה לחשוב יכול ואחד אחד כל הרי בלבד,

שלום. ובדרכי נועם בדרכי העולם) בבורא (הכרה הדבר ומטרת תכלית את משיגים שעלֿידיֿזה

ולא לחץ שום יפעלו שלא ההבטחות כל לאחרי גם הרי - דיבור של ענין אודות מדובר שכאשר ומובן,
נסיון שזהו מכיון בשלימותה, תקויים זו שהבטחה ובטוחים סמוכים להיות אפשר אי השני, של באמונה יתערבו
אמונה, עם הקשורים ענינים אודות התלמידים עם שמדבר שלמרות ה"מורה", או ה"מנהל" עבור ביותר גדול
יתנהג וכך אחרת), דת בן של האמונה את תואמת (שאינה שלו לאמונה הקשור דבר שום להזכיר שלא יתאפק

ביומו! יום מדי

אלא כך, אחר ולשנותו קצרה לתקופה הדבר את "לנסות" הכוונה אין הרי - במדינה חוק קובעים כאשר
לקבוע שלא ולהשתדל וכו', שינויים בעל שהוא האדם, של במגבלותיו להתחשב יש ולכן, קבוע, חוק לעשותו
(לפני השחר בברכות מבקש גדול הכי צדיק גם - תמידי. בנסיון אותו יעמידו שעלֿידיֿזה באופן החוק את

נסיון" לידי תביאנו "אל להתפלל): !91שמתחיל

את יעמידו לא ובמילא, כלל, דיבור של ענין ללא דוקא, שתיקה" של "רגע שיקבע - לזה העצה ולכן,
מכיון שלו, האמונה אודות מאומה להזכיר שלא להתאפק שיצטרך - "נסיון" של במצב ה"מורה" או ה"מנהל"

בלבד. מחשבה של באופן אם כי לכך, הקשורים בנושאים הדיבור כלל קיים שלא

כלום אומרים שלא מכיון - ודת אמונה בנושאי עצמם התלמידים בין וויכוחים גם חוסכים ועלֿידיֿזה
בלבד. במחשבה אם כי בדיבור,

כל שמבין כפי בלבד, במחשבה אם כי בדיבור, ביטוי לידי בא הדבר שאין בכך חסרון כל אין - ולאידך
ביחס ולכן, ממש, דיבור כמו המחשבות כל גלויים לפניו כי דוקא, לדיבור זקוק אינו העולם שבורא קטן ילד
של בענין יותר מוטב לפעמים - ואדרבה לדיבור, מחשבה בין חילוק כל אין העולם בורא עם להתקשרות

של ענין מאשר יותר ופנימי עמוק הוא הדבר שאז מעלתמחשבה, - ילדים. וכמה כמה עם ביחד הנאמר דיבור
שהוא מה יודע אינו אחד שאף מכיון מהשני, לפחד צריך ואין השני, את "לחקות" צריך שאינו היא המחשבה

ומנהיגו. העולם בורא מלבד - חושב

הכרה של המטרה את תשיג בדיבור) ולא (במחשבה שתיקה" של "רגע להנהיג חוק לחקוק שההצעה ונמצא,
יהיה לא שהדבר החוק, קבלת על להחליט שצריכים לאלו בנוגע הן - שלום ובדרכי נועם בדרכי העולם בבורא
הויכוח שכל מכיון יפסיד, ומי ינצח מי לכך, למתנגדים החוק לקבלת המצדדים בין "נצחנות" של ברגש כרוך
לקיום בנוגע והן כולם; לדעת חיובי ענין זה הרי למחשבה בנוגע מהֿשאיןֿכן דיבור, של לענין בנוגע אלא אינו
להביא שעלולים וויכוחים או אחרת, דת בן של אמונתו על מישהו של ל"לחץ" מקום נתינת ללא - בפועל החוק

כו'. השלום היפך של למצב

שלום. ובדרכי נועם בדרכי הדבר התקבל כיצד וראו בפועל, זאת הנהיגו מקומות שבכמה לאחרי ובפרט

.ÊÈ:בדיבור ולא במחשבה - דוקא שתיקה" של ב"רגע נוספת מעלה
שיש לילד להסביר בדבר, חלק לקחת ההורים יצטרכו - בלבד שתיקה" של "רגע יונהג בביתֿהספר כאשר
אין בודאי (שהרי שומעת" ואוזן רואה "עין ומנהיגו, העולם בורא אודות והתבוננות למחשבה זה "רגע" לנצל
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רע"א.91) קז, סנהדרין וראה ב. ס, ברכות



n"cyz'dכב oqip `"i lil zgiy

היינו, "טראסט"), המדינה: (בלשון בטחון עם ביחד אמונה אלא בלבד, אמונה רק ולא בהשם, האמונה רעיון
יצרה". "לשבת לרצונו, בהתאם שתתנהג - כולה המדינה הנהגת את בידו ונותנים ומנהיגו, העולם בבורא שבוטחים

ריבוי משפיע ומנהיגו העולם בורא כאשר כי: - זו ברוח המדינות שאר כל על ההשפעה גם נכללת ובזה
העולם ולכל שמסביבה המדינות לשאר וסיוע עזר להעניק שבכוחה כך זו, למדינה המצטרך מכפי יותר ברכות
בטבע במוחש שרואים כפי יצרה", ד"לשבת באופן יתנהגו אלו מדינות שגם לפעול כדי זאת לנצל עליה - כולו
(ובפרט והחסד הצדקה נותן בעיני חן לשאת משתדל הוא הרי, ממישהו, טובתֿהנאה מקבל שכאשר האדם,
ממדינה גשמי וסיוע עזר מתן עם בבד בד ולכן, בזה, וכיוצא רצונו את למלא יפות), פנים בסבר לו נותנים כאשר

נח. בני מצוות שבע יקיימו ההיא מדינה תושבי שגם לפעול וצריכים יכולים - המדינות לשאר זו

אחד" שכם לעבדו גו' ברורה שפה עמים אל אהפוך "אז היעוד לקיום ההכנה .98וזוהי

.ËÈ- מברכיך" ד"ואברכה והברכה העיר לשלום והתפילה הברכה עם דלקמן:וביחד הבקשה גם באה
בכמה שינוי היה האחרון שבזמן העובדה לאור ובפרט חסד", של "מלכות היא המדינה שמלכות מכיון
גם להם שיעזרו לקוות יש - דתיים בבתיֿספר ללמוד שרוצים לאלו לעזור ויושר, צדק עם הקשורים פרטים

שלפניֿזה בהזדמנויות בארוכה (כמדובר פעמיים "מסים" לשלם יצטרכו שלא רבים).99בכך בזה דשו וכבר ,

היום. בהתחלת שתיקה" של "רגע בתיֿהספר בכל להנהיג חוק בחקיקת להשתדל לזה: ונוסף

מחשבה של לענין בנוגע כי אותו, שניצחו רגש יהיה לא אחד אף שאצל באופן זאת לעשות - לעיל וכאמור
ממנו שלמעלה מציאות שקיימת בעובדה ומכיר יודע שהרי יצורֿאנוש, כל של האמיתי רצונו בודאי זה הרי -

– לרצונו בהתאם להתנהג עליו ולכן צרכיו, כל את לו ונתן אותו שברא והאדם, העולם בורא של מציאותו -

מכין זו הנהגה ועלֿידי התורה, מצוות תרי"ג כל קיום - ישראל לבני ובנוגע נח, בני מצוות שבע קיום עלֿידי
ממה יותר נעלה באופן העולם, בורא של ברכותיו כל את לקבל יותר ורחבים גדולים ו"כלים" "צינורות" הוא

עתה. עד שקיבל

הקב"ה של שליחותו מילוי - ואחידה אמיתית כוונה ומתוך אמיתית, מנוחה מתוך זאת שיעשו ויהיֿרצון
אמיתית באמונה חדורים יהיו היוםֿיום שחיי עלֿידיֿזה יצרה", ד"לשבת באופן תהיה העולם שהנהגת לפעול

ומנהיגו. העולם בבורא

חרב" גוי אל גוי ישא "לא ממילא בדרך הרי - כולו העולם בכל זאת פועלים בכל100וכאשר שלום ונעשה ,
כאן הכל - כאן שלום כאשר והרי כולו, .101העולם

"בניסן שהרי ומיד, תיכף צדקנו משיח בביאת - שֿדֿי" במלכות עולם ד"לתקן לזמן מתכוננים כזה ובאופן
לה' "והיתה אחד", שכם לעבדו גו' ברורה שפה עמים אל אהפוך "אז היעוד יקויים ואז להגאל", עתידין

,102המלוכה"

לבב. וטוב ובשמחה ממש, בימינו במהרה

***

.Îחג גם הרי - השנה" לחדשי לכם הוא ראשון חדשים "ראש הוא ניסן שחודש לעיל להמוזכר בהמשך
השנה ראש מסכת בריש הגמרא כדברי לרגלים", השנה "ראש הוא בניסן103הפסח "באחד המשנה דברי בפירוש

לרגלים". השנה ראש שבו "רגל לרגלים": השנה ראש
בבחינת הוא הפסח שחג מכיון הרי - דוקא הפסח בחג שמודגש מסויים ענין מצינו שכאשר מובן, ומזה
הרגלים, שאר בכל בפירוש זאת להדגיש צורך ואין הרגלים, לשאר בנוגע גם ממנו למדים הרגלים, לכל "ראש"

הרגלים. דכל ב"ראש" כבר הודגש שהדבר מכיון
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ט.98) ג, צפני'
(התוועדויות99) סי"א דאשתקד השם" ל"צבאות ניסן ח"י שיחת

ועוד. ואילך. (1298 ע' ח"ג תשמ"ג
ד.100) ב, ישעי'

ו.101) כו, בחוקותי עה"פ ופרש"י תו"כ ראה
כא.102) א, עובדי'
א.103) ד,
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יתנו לביתֿהספר, בלכתו לילד שנותנים - "סנדוויץ'" - הגשמי המזון עם שביחד כך בטלה"...), של "רגע זה
צדק עלֿפי אנושית להנהגה היחידה הערובה שהיא ומנהיגו, העולם בורא אודות ההכרה - רוחני מזון גם לו

ויושר.

וכיוצא צעצועים לבוש, ושתיה, אכילה - הילד של הגשמיים צרכיו לכל שדואגים הורים ישנם לדאבוננו,
המתנהג לשמו, הראוי "אדם" להיות יגדל שהילד עיקרי, הכי מהענין החל הענינים, לשאר בנוגע ואילו בזה,
הענינים שאר שכל כך על וסומכים בזה, וכיוצא הפרנסה טרדות מפני לכך, לב שמים אינם - הישרה בדרך

ב"ביתֿהספר". הילד יקבל

על מוטלת הילד לחינוך והדאגה האחריות שעיקר - חיים" ו"תורת אמת" "תורת - התורה מדגישה כך ועל
הילד את שולחים כאשר גם הרי שכן, ומכיון שלהם, "שליח" בתור אלא אינו "ביתֿהספר" ואילו ההורים,

ההורי של כתפיהם על האחריות נשארת - ם.ל"ביתֿהספר"

בבית תהיה העולם בורא אודות שהמחשבה בכך להסתפק אין ולכן בביתֿהספר, לחינוך גם זקוקים בודאי
היסוד הוא העולם) בורא אודות (המחשבה זה שענין לדעת צריך הילד כי לביתֿהספר, בואו לפני ההורים,
של טרדתם שמפני לכך [נוסף בלימודיו ההצלחה תלויה ובכך בביתֿהספר, שלומד הענינים לכל והפתיחה
לילד שנותנים במה להסתפק אין - זה עם ביחד אבל בפועל]; הדבר יבוא לא שלפעמים יתכן ההורים

לתת. שבכוחם מה כל את לילד לתת צריכים מצדם ההורים אלא בביתֿהספר,

שיתחילו אצלם הדבר יפעל - שתיקה" של "רגע באותו לעשות מה לילד לומר יצטרכו ההורים כאשר ולכן:
ויושר. צדק עלֿפי ההנהגה עלֿידי לשמו, הראוי אדם להיות לחנכו הילד, של הרוחני למזון ולדאוג להתעניין

.ÁÈהציווי על [בהוספה המדינה לממשלת מיוחדת תודה להביע המקום כאן הרי - לעיל האמור לכל בהמשך
גו'" בעדה והתפללו גו' העיר שלום את "ודרשו מלכות"92הכללי של בשלומה מתפלל "הוי הברכות93, כל על - [

הטובים. והאיחולים
מברכיך" "ואברכה הידוע: מתברך"94ובלשון המברך "כל בעצמו95, שהקב"ה ההבטחה את להם שיש היינו, ,

והרחבה", הקדושה הפתוחה המלאה "מידו יברכם

כדי ומנהיגו, העולם בורא להם שנתן הכחות את ינצלו הגוף ומנוחת הנפש מנוחת שמתוך - לראש ולכל
נח. בני מצוות שבע קיום עלֿידי כולו, העולם ובכל המדינה, בכל ויושר צדק להפיץ

בקיום והצורך החינוך, ענין על מיוחדת הדגשה עם והאיחולים הברכות את שקישרו העובדה לאור ובפרט
של השתדלותם גודל ידועה והרי - יצרה" ד"לשבת באופן העולם קיום מושתת עליהם נח, בני מצוות שבע

נפשם! מסירת כדי עד אלו, בענינים נשיאינו רבותינו

דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק כדברי - "ליובאוויטש" - התנועה של בשמה גם מודגש זה 96וענין

שבע לקיום היסוד זהו והרי "אהבה", - ההיא מדינה בשפת - שפירושו לו"), יקראו אשר ("שמו זה שם אודות
כולה, הבריאה לכל הקב"ה אהבת - נח בני ד"לשבתמצוות באופן תהיה העולם שהנהגת הוא רצונו שלכן

הוא הקיום שאז אהבה, של רגש מתוך נח דבני המצוות שבע את מקיימים שבניֿהאדם עלֿידיֿזה יצרה",
- וזאת הכלל, טובת למען הפרטית טובתו על לויתור עד יתירה, בטירחא כרוך הדבר כאשר גם - בשלימותו
השכל שהרי נח), בני מצוות בשבע (הנכללים ודינים משפטים שכלי, הכרח מצד אם כי וגזירה, חוק מצד לא

והיחיד. הפרט לטובת קודמת והרבים הכלל שטובת (ומזכה) מחייב האנושי

שיצליחו - היא המדינה, נשיא ובראשם המחוקקים, לבית שמגיעה העיקרית הברכה הרי - לכך ובהתאם
נח. בני מצוות שבע קיום עלֿידי כולו, העולם ובכל המדינה בכל ויושר צדק להפיץ כדי כחם את לנצל

המדינה, של והארציות הגשמיות את לכבוש היינו, וכבשוה", הארץ את ד"מילאו בענין הצלחה - ובכללות
הרגליים על המעמיד [הדבר המדינה ממון על שנחקק כפי ומנהיגו, העולם בבורא ההכרה את בה ]97ולהחדיר
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היינו, "טראסט"), המדינה: (בלשון בטחון עם ביחד אמונה אלא בלבד, אמונה רק ולא בהשם, האמונה רעיון
יצרה". "לשבת לרצונו, בהתאם שתתנהג - כולה המדינה הנהגת את בידו ונותנים ומנהיגו, העולם בבורא שבוטחים

ריבוי משפיע ומנהיגו העולם בורא כאשר כי: - זו ברוח המדינות שאר כל על ההשפעה גם נכללת ובזה
העולם ולכל שמסביבה המדינות לשאר וסיוע עזר להעניק שבכוחה כך זו, למדינה המצטרך מכפי יותר ברכות
בטבע במוחש שרואים כפי יצרה", ד"לשבת באופן יתנהגו אלו מדינות שגם לפעול כדי זאת לנצל עליה - כולו
(ובפרט והחסד הצדקה נותן בעיני חן לשאת משתדל הוא הרי, ממישהו, טובתֿהנאה מקבל שכאשר האדם,
ממדינה גשמי וסיוע עזר מתן עם בבד בד ולכן, בזה, וכיוצא רצונו את למלא יפות), פנים בסבר לו נותנים כאשר

נח. בני מצוות שבע יקיימו ההיא מדינה תושבי שגם לפעול וצריכים יכולים - המדינות לשאר זו

אחד" שכם לעבדו גו' ברורה שפה עמים אל אהפוך "אז היעוד לקיום ההכנה .98וזוהי

.ËÈ- מברכיך" ד"ואברכה והברכה העיר לשלום והתפילה הברכה עם דלקמן:וביחד הבקשה גם באה
בכמה שינוי היה האחרון שבזמן העובדה לאור ובפרט חסד", של "מלכות היא המדינה שמלכות מכיון
גם להם שיעזרו לקוות יש - דתיים בבתיֿספר ללמוד שרוצים לאלו לעזור ויושר, צדק עם הקשורים פרטים

שלפניֿזה בהזדמנויות בארוכה (כמדובר פעמיים "מסים" לשלם יצטרכו שלא רבים).99בכך בזה דשו וכבר ,

היום. בהתחלת שתיקה" של "רגע בתיֿהספר בכל להנהיג חוק בחקיקת להשתדל לזה: ונוסף

מחשבה של לענין בנוגע כי אותו, שניצחו רגש יהיה לא אחד אף שאצל באופן זאת לעשות - לעיל וכאמור
ממנו שלמעלה מציאות שקיימת בעובדה ומכיר יודע שהרי יצורֿאנוש, כל של האמיתי רצונו בודאי זה הרי -

– לרצונו בהתאם להתנהג עליו ולכן צרכיו, כל את לו ונתן אותו שברא והאדם, העולם בורא של מציאותו -

מכין זו הנהגה ועלֿידי התורה, מצוות תרי"ג כל קיום - ישראל לבני ובנוגע נח, בני מצוות שבע קיום עלֿידי
ממה יותר נעלה באופן העולם, בורא של ברכותיו כל את לקבל יותר ורחבים גדולים ו"כלים" "צינורות" הוא

עתה. עד שקיבל

הקב"ה של שליחותו מילוי - ואחידה אמיתית כוונה ומתוך אמיתית, מנוחה מתוך זאת שיעשו ויהיֿרצון
אמיתית באמונה חדורים יהיו היוםֿיום שחיי עלֿידיֿזה יצרה", ד"לשבת באופן תהיה העולם שהנהגת לפעול

ומנהיגו. העולם בבורא

חרב" גוי אל גוי ישא "לא ממילא בדרך הרי - כולו העולם בכל זאת פועלים בכל100וכאשר שלום ונעשה ,
כאן הכל - כאן שלום כאשר והרי כולו, .101העולם

"בניסן שהרי ומיד, תיכף צדקנו משיח בביאת - שֿדֿי" במלכות עולם ד"לתקן לזמן מתכוננים כזה ובאופן
לה' "והיתה אחד", שכם לעבדו גו' ברורה שפה עמים אל אהפוך "אז היעוד יקויים ואז להגאל", עתידין

,102המלוכה"

לבב. וטוב ובשמחה ממש, בימינו במהרה

***

.Îחג גם הרי - השנה" לחדשי לכם הוא ראשון חדשים "ראש הוא ניסן שחודש לעיל להמוזכר בהמשך
השנה ראש מסכת בריש הגמרא כדברי לרגלים", השנה "ראש הוא בניסן103הפסח "באחד המשנה דברי בפירוש

לרגלים". השנה ראש שבו "רגל לרגלים": השנה ראש
בבחינת הוא הפסח שחג מכיון הרי - דוקא הפסח בחג שמודגש מסויים ענין מצינו שכאשר מובן, ומזה
הרגלים, שאר בכל בפירוש זאת להדגיש צורך ואין הרגלים, לשאר בנוגע גם ממנו למדים הרגלים, לכל "ראש"

הרגלים. דכל ב"ראש" כבר הודגש שהדבר מכיון
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ימים בימים", ד"בא באופן החיים סדר יהיה אצלם שגם ישראל, בני לכל בירושה עניניו כל ניתנו זה לאחרי
לקונו. עבודתו בתוכן ומלאים שלמים

במקרה שהרי ושלום, חס לבטלה ילך לא אחד רגע שאפילו בהכרח - ומלאים שלמים יהיו הימים שכל וכדי
לקונו. עבודתו בתוכן מלא יהיה ורגע רגע שכל להשתדל יש ולכן, זה, רגע לו "חסר" כזה

הזהר עצמו,122ובלשון זה שביום ורגע רגע לכל בנוגע גם מובן כן וכמו עבידתיה", עביד ויומא יומא "כל :
זה. רגע עם הקשורה העבודה נעשית רגע שבכל

.‚Îהאדם של כחותיו ניצול אודות לעיל המדובר עם גם קשורה ורגע) רגע כל ניצול (אודות זו הוראה
כחותיו כל את לנצל עליו אלא זו, בעבודה עוסק שהוא בכך להסתפק שאין - בעולם ושלימות תיקון לפעול

רגעיו. כל את לנצל לו שיש כשם בשלימותן,
לבטלה" אחד דבר ברא לא בעולמו הקב"ה שברא מה ש"כל מכיון הקב"ה123ובפשטות: שכאשר מובן, ,

קוני" את לשמש נבראתי "אני ומטרתן, לתכליתן אותן שינצל - היא בזה הכוונה הרי מסויימים, כחות לו 124נותן

לו, שניתנו מהכחות חלק רק מנצל שאם ונמצא, נח. בני מצוות שבע כולל ומצוותיה, התורה קיום עלֿידי –

ושלום. חס לבטלה הם - נוצלו שלא הכחות שאר הרי בלבד,

אין לו, שניתנו הכחות ערך לפי זה שאין זמן כל הרי - זולתו מאשר יותר ופועל עוסק כאשר גם ולכן,
לו. שניתנו הכחות כל את מנצל שאינו מכיון בשלימותה, עבודתו

הגמרא מכלֿמקום,125ובלשון לצדקה, ביותר גדול סכום שנתן למרות עבד": לא למיעבד ליה "כדבעי -

הצדקה נתינת זו אין שלו, העשירות למדת בהתאם לתת, וצריך יכול היה שהוא מה ערך לפי זה שאין מכיון
בשלימותה.

לכחות בנוגע הוא שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי - כפשוטם ונכסים לממון בנוגע אמורים הדברים ואם
למיעבד". ליה "כדבעי בשלימותן, לנצלם הוא מוכרח שבודאי האמיתיים, ה"נכסים" שהם לו, שניתנו הרוחניים

.„Î:פשוטות באותיות - ולדוגמא
השכונה, או העיר המדינה, בממשלת או הכללית בממשלה אם בממשל, - בחברה מיוחד למעמד שהגיע אדם
מכיון - השורה מן אדם ככל ויושר, צדק טוב, בעניני שעוסק בכך להסתפק יכול אינו זה אדם הרי בזה, וכיוצא

סביבו. הנמצאים מאלו יותר אלו ענינים בכל לפעול והאפשרויות בכחות יתרון לו שיש

אלו ואפשרויות כחות - כי שלו, והאפשרויות מהכחות חלק מנצל שאינו בכך הרעש מה לטעון: יכול ואינו
לבטלה) (ולא ותכלית מטרה לשם אלו כחות הקב"ה לו נתן ובודאי לו, נתן שהקב"ה ממה אלא משלו, אינם
שכאשר ונמצא, בארוכה), (כנ"ל וכבשוה" הארץ את "מילאו כולו, בעולם ויושר צדק בהפצת שיוסיף כדי -

ושלום. חס "לבטלה" יהיו אלו שכחות לכך הוא גורם - במילואן לו שניתנו הכחות את מנצל אינו

הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם ד"כחי באופן אינו שלו שהיתרון בכך ספק כל אלקיך126אין "ה' אלא ,

חיל" לעשות כח לך הנותן הוא גבר127גו' מצעדי ו"מה' זה; יתרון לו שנתן זה הוא ומנהיגו האדם בורא ,

וכו'128כוננו" השפעה כח ומעלה, לחשיבות ביחס "מקום" והן כפשוטו, "מקום" הן זה, למקום שהגיע מה -

הקב"ה. של שליחותו את למלא כדי כוננו", גבר מצעדי ש"מה' מפני אלא זה אין -

אור" "תורה הנקראת בתורה, ומפורש ברור זה הרי - זו שליחות מתבטאת את129ובמה שמאירה שם על ,

הציווי מקיום החל תעשינה", לא אשר ו"אלה יעשון" אשר המעשה "את ברור באופן שמראה בכך האדם חיי
כמוך" לרעך "כלל130"ואהבת שזהו בתורה", הוא131גדול פירושה ואידך כולה התורה כל "זוהי כן: על ויתר ,

גמור" זה132זיל גדול" "כלל בידו יש כאשר אבל זה), גדול" "כלל (מלבד בתורה נוספים ענינים ישנם כלומר, ,
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בחג שמצינו מיוחדת מהדגשה ללמוד שיש האדם, חיי בכללות ולימוד הוראה על נתעכב - לכך ובהתאם
כדלקמן הרגלים, שאר בכל מצינו שלא הדגשה מצרים, דיציאת הענין אירע שבו בזמן לדיוק בנוגע - .104הפסח

.‡Îמתן "זמן - השבועות חג מצרים. יציאת חרותנו", "זמן - הפסח חג מיוחד: מאורע עם קשור רגל כל
הגמרא דברי למרות [שהרי תורה מתן ופעמים105תורתנו", בששה פעמים בחמשה פעמים חל השבועות שחג

להלכה הוא (וכן בירושלמי106בשבעה מפורש מכלֿמקום, תורתנו"].107), מתן "זמן עם קשור השבועות שחג
ומיקבך" מגרנך "באספך האסיף, חג - הסוכות .108חג

הענין אירע שבו המדוייק הרגע בתורהֿשבכתב בפירוש מודגש שבו - הוא הפסח שבחג המיוחד אמנם,
מצרים: דיציאת

המדוייק הרגע היה מתי שבעלֿפה) בתורה לא (ואפילו שבכתב בתורה מצינו לא - השבועות לחג בנוגע
אלקיך" הוי' "אנכי נאמר שבו המדוייק הרגע התורה, את ישראל בני קיבלו התורה109שבו - בזה. וכיוצא ,

הסוכות, לחג בנוגע הוא וכן זאת. יודעים אין - המדוייק לרגע בנוגע אבל בסיון, בששה היה תורה שמתן מספרת
מסויים. ברגע דיוק מצינו שלא - האסיף חג

הכיפורים: ויום השנה לראש בנוגע ועלֿדרךֿזה

ד"תוספת" הענין גם ישנו לפניֿזה אבל מסויים, ברגע מתחיל השנה לרגעראש עד המשך, - ולאחריֿזה ,
גאון סעדיה הרב שכתב (כמו שופר תקיעת בעת הקב"ה את ממליכים שופר).110שבו דתקיעת הטעמים בפירוש

שבו, האחרון שרגע עד היום, שבמשך ורגע רגע בכל הוא הכפרה ענין אדרבה: - הכיפורים ליום ובנוגע
כולו היום על ווידויים.111מכפר כמה אומרים היום שבמשך בכך גם כמודגש ,

הפסח, חג - הוא החג, עם הקשור המאורע אירע שבו המדוייק הרגע מודגש שבו הרגלים כל מבין היחידי
ענינים: לשני בנוגע - וזאת

הלילה" בחצי "ויהי - מצרים גלות ביטול ז"ל112(א) חכמינו אמרו - הגלות שעבוד קושי לביטול בנוגע .113

כאשר היה בכללותו מצרים גלות ביטול אבל פסח), לפני חדשים (מספר מאבותינו" עבודה בטלה השנה "בראש
משה שכאשר כך, כדי ועד בדיוק. הלילה" ד"חצי ברגע התחיל זה שענין ממצרים, ישראל בני את גרש פרעה

ז"ל חכמינו מבארים - לאחריו או לפניו או לחצות, סמוך כלומר, הלילה", "כחצות לפרעה שהסיבה114אמר
הקב"ה אבל הוא, בדאי משה ויאמרו פרעה אצטגניני יטעו "שמא אלא אינה "בחצות" אמר לא שמשה לכך

בדיוק. חצות בחצות", אמר ורגעיו, עתיו יודע

הזה" היום "בעצם - מצרים מארץ היציאה היום115(ב) בחצי לא116, הקץ "משהגיע המכילתא: וכדברי .
עין". ב"הרף אפילו יאוחר לא היום, דחצי המדוייק ברגע ממצרים שיצאו היינו, עין", כהרף אפילו עיכבן

.·Îאחד רגע שאפילו היינו, ורגע, רגע כל לייקר יש כמה עד כללית, הוראה - לראש לכל - למדים ומזה
ה'. בעבודת ממולא יהיה אלא לבטלה, ילך לא בלבד

בו שנאמר אבינו אברהם אצל שמצינו בזהר117וכפי ואיתא בימים", בא זקן יומין118"ואברהם "באינון
ומלאי שלמים היו אבינו אברהם של ימיו שכל היינו, כו'", ממולאיםעילאין ימים אבינו, אברהם של ימים ם,

ומשפט" צדקה "לעשות - אבינו אברהם של שליחותו .119בתוכן

לאבות ראש אבינו, אברהם אצל זאת שמצינו אברהם"120ומכיון היה ש"אחד למרות הרי מכלֿמקום,121, ,
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ימים בימים", ד"בא באופן החיים סדר יהיה אצלם שגם ישראל, בני לכל בירושה עניניו כל ניתנו זה לאחרי
לקונו. עבודתו בתוכן ומלאים שלמים

במקרה שהרי ושלום, חס לבטלה ילך לא אחד רגע שאפילו בהכרח - ומלאים שלמים יהיו הימים שכל וכדי
לקונו. עבודתו בתוכן מלא יהיה ורגע רגע שכל להשתדל יש ולכן, זה, רגע לו "חסר" כזה

הזהר עצמו,122ובלשון זה שביום ורגע רגע לכל בנוגע גם מובן כן וכמו עבידתיה", עביד ויומא יומא "כל :
זה. רגע עם הקשורה העבודה נעשית רגע שבכל

.‚Îהאדם של כחותיו ניצול אודות לעיל המדובר עם גם קשורה ורגע) רגע כל ניצול (אודות זו הוראה
כחותיו כל את לנצל עליו אלא זו, בעבודה עוסק שהוא בכך להסתפק שאין - בעולם ושלימות תיקון לפעול

רגעיו. כל את לנצל לו שיש כשם בשלימותן,
לבטלה" אחד דבר ברא לא בעולמו הקב"ה שברא מה ש"כל מכיון הקב"ה123ובפשטות: שכאשר מובן, ,

קוני" את לשמש נבראתי "אני ומטרתן, לתכליתן אותן שינצל - היא בזה הכוונה הרי מסויימים, כחות לו 124נותן

לו, שניתנו מהכחות חלק רק מנצל שאם ונמצא, נח. בני מצוות שבע כולל ומצוותיה, התורה קיום עלֿידי –

ושלום. חס לבטלה הם - נוצלו שלא הכחות שאר הרי בלבד,

אין לו, שניתנו הכחות ערך לפי זה שאין זמן כל הרי - זולתו מאשר יותר ופועל עוסק כאשר גם ולכן,
לו. שניתנו הכחות כל את מנצל שאינו מכיון בשלימותה, עבודתו

הגמרא מכלֿמקום,125ובלשון לצדקה, ביותר גדול סכום שנתן למרות עבד": לא למיעבד ליה "כדבעי -

הצדקה נתינת זו אין שלו, העשירות למדת בהתאם לתת, וצריך יכול היה שהוא מה ערך לפי זה שאין מכיון
בשלימותה.

לכחות בנוגע הוא שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי - כפשוטם ונכסים לממון בנוגע אמורים הדברים ואם
למיעבד". ליה "כדבעי בשלימותן, לנצלם הוא מוכרח שבודאי האמיתיים, ה"נכסים" שהם לו, שניתנו הרוחניים

.„Î:פשוטות באותיות - ולדוגמא
השכונה, או העיר המדינה, בממשלת או הכללית בממשלה אם בממשל, - בחברה מיוחד למעמד שהגיע אדם
מכיון - השורה מן אדם ככל ויושר, צדק טוב, בעניני שעוסק בכך להסתפק יכול אינו זה אדם הרי בזה, וכיוצא

סביבו. הנמצאים מאלו יותר אלו ענינים בכל לפעול והאפשרויות בכחות יתרון לו שיש

אלו ואפשרויות כחות - כי שלו, והאפשרויות מהכחות חלק מנצל שאינו בכך הרעש מה לטעון: יכול ואינו
לבטלה) (ולא ותכלית מטרה לשם אלו כחות הקב"ה לו נתן ובודאי לו, נתן שהקב"ה ממה אלא משלו, אינם
שכאשר ונמצא, בארוכה), (כנ"ל וכבשוה" הארץ את "מילאו כולו, בעולם ויושר צדק בהפצת שיוסיף כדי -

ושלום. חס "לבטלה" יהיו אלו שכחות לכך הוא גורם - במילואן לו שניתנו הכחות את מנצל אינו

הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם ד"כחי באופן אינו שלו שהיתרון בכך ספק כל אלקיך126אין "ה' אלא ,

חיל" לעשות כח לך הנותן הוא גבר127גו' מצעדי ו"מה' זה; יתרון לו שנתן זה הוא ומנהיגו האדם בורא ,

וכו'128כוננו" השפעה כח ומעלה, לחשיבות ביחס "מקום" והן כפשוטו, "מקום" הן זה, למקום שהגיע מה -

הקב"ה. של שליחותו את למלא כדי כוננו", גבר מצעדי ש"מה' מפני אלא זה אין -

אור" "תורה הנקראת בתורה, ומפורש ברור זה הרי - זו שליחות מתבטאת את129ובמה שמאירה שם על ,

הציווי מקיום החל תעשינה", לא אשר ו"אלה יעשון" אשר המעשה "את ברור באופן שמראה בכך האדם חיי
כמוך" לרעך "כלל130"ואהבת שזהו בתורה", הוא131גדול פירושה ואידך כולה התורה כל "זוהי כן: על ויתר ,

גמור" זה132זיל גדול" "כלל בידו יש כאשר אבל זה), גדול" "כלל (מלבד בתורה נוספים ענינים ישנם כלומר, ,
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הרשות: בעניני לעבודה ומצוותיה התורה דקיום העבודה שבין החילוק תוכן גם וזהו

אינה מכלֿמקום אבל אור"), ותורה מצוה ("נר הקדושה באור חדורה אמנם היא הרשות בעניני העבודה
להיות שצריך מצוה" "הכשר בדוגמת שמים", "לשם אלא אינה שהרי ומצוותיה), התורה (כעניני ממש קדושה
לעשות עצים "כורתין ולדוגמא: הגדול"), מ"מאור אורו שמקבל הקטן" "מאור (בדוגמת המצוה לצרכי בהתאם

ברזל" לעשות מילה"147פחמים של "לאיזמל המילה148, פעולת - למצוה ו"הכנה" "הכשר" אלא אינו ענינו וכל ,
וביניכם" ביני ברית ("אות השבת149עצמה את דוחים שאינם היא ההלכה ולכן כמו150), תוקף להם שאין מפני ,

בדוגמת ומצוות, התורה לקיום ו"הכנה" "הכשר" אלא שאינה - הרשות בעניני העבודה כן וכמו עצמה. המצוה
היום. לעבודת ההכנה שהיא הלילה עבודת

ביטול מצרים", ד"יציאת הענין להיות צריך - הלילה עבודת והן היום עבודת הן - אלו עבודה אופני ובשני
והגבלה. ממדידה שלמעלה עבודה היינו, וגבולים, המיצרים כל

.ÂÎההוראה [מלבד מצרים דיציאת המאורע היה שבו המדוייק מהרגע נוספת הוראה ישנה – זה ובענין
- ממצרים והיציאה הלילה", "בחצי - הגלות ביטול כב)], סעיף (כנ"ל ורגע רגע דכל היוקר אודות הכללית

הזה": היום "בעצם
קרוב או הלילה, התחלת הערביים", "בין מאשר יותר גדול, הכי בתוקף היא הלילה חשכת - הלילה" "בחצי

בשר. בעיני שרואים כפי השחר, לעמוד

לעמוד להמתין יכול שאינו דמכיון יותר, בתוקף הוא השחר עמוד שלפני החושך - האדם להרגש [בנוגע
ל אבל יותר; בתוקף הוא החושך שאז בהרגשתו לו נדמה בלילההשחר, חשוך הכי הרגע הרי - דבר של אמיתו

הלילה"]. "בחצי הוא:

"הכשר של בענינים אמנם אתעסק לחשוב: יכול - הלילה" ד"חצי ומצב במעמד נמצא יהודי כאשר והנה,
וגבולים; המיצרים כל ביטול של באופן - זה ברגע - עבודתי לעבוד מחוייב אינני אבל הלילה), (עבודת מצוה"
שיעבור עד אמתין - וכל?! מכל זה חושך לבטל הנני צריך התוקף בתכלית הוא החושך שבו זה ברגע דוקא

וגבולים! המיצרים את לבטל אגש כך ואחר זה, רגע

הלילה" "בחצי - דוקא! הלילה" "בחצי היתה מצרים גלות שביטול - הפסח מחג ההוראה באה זה על הנה
לקבל וללכת ממצרים לצאת ישראל בני צריכים ובמילא מצרים, גלות שנתבטלה לצעוק ועבדיו פרעה באו דוקא

התורה! את

העולם, חשכת על הבט מבלי אשר - ויום יום ובכל ודור דור בכל מצרים גלות לביטול בנוגע גם מובן ומזה
ארץ" יכסה (כפי151"החושך אפלה" "חושך של מצב שזהו באמת) הוא שכן (ויתכן לו נדמה כאשר אפילו ,

מצרים) בארץ שבדבר,152שהיה בקשיים להתחשב לו אין מצרים, גלות את לבטל שעליו הרגע מגיע כאשר הנה ,
להורות כדי - פרטית בהשגחה היא זו שידיעה בודאי הרי מצרים, גלות את לבטל שעליו לו שהודיעו מכיון כי

כחן" לפי אלא כו' מבקש "איני (שהרי הגלות ענין את לבטל שבכוחו "חצי153לו של במצב שגם היינו, ,(

וכל! מכל זה חושך ולבטל להבקיע וביכלתו בכחו התוקף, בתכלית חושך הלילה",

.ÊÎ:היום בחצי הזה", היום "בעצם ממצרים היציאה - לאידך ועלֿדרךֿזה
הזה", היום "בעצם השלימות, בתכלית היא - אור" ותורה מצוה "נר - ומצוותיה בתורה שעבודתו יהודי
ולהוסיף להתייגע עלי מה לשם לחשוב: עלול - והתוקף השלימות בתכלית הוא האור כאשר היום", "בחצי
בקיום חיּות להוסיף עלי מה לשם אתמול, שלמדתי מה על שאחזור מספיק - התורה בלימוד חדשים ענינים

כדאתמול. חיּות באותה המצוות את שאקיים מספיק - המצוות

דוקא! היום בחצי הזה", היום "בעצם היה מצרים דיציאת שהרגע - הפסח מחג ההוראה באה זה על הנה
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סשל"א150) או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ה"ו. פ"ב מילה הל' רמב"ם

ס"ב. סרס"ו יו"ד (ס"א). ס"ו
ב.151) ס, ישעי'
כב.152) י, בא
ג.153) פי"ב, במדב"ר
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אלא ללמוד, צריך אחר שמישהו "פירוש" זה ואין "פירושה", אלא אינם הענינים שאר כל אזי - הדרוש באופן
גמר מלשון גם - ("גמור" בשלימותו זה פירוש ולהבין ללמוד הדרושים הכחות את לו נתנו - גמור" "זיל

ושלימות).

עליו שהוטלה המיוחדת השליחות את למלא הוא מוכרח - מיוחדים כחות מלמעלה לו נותנים כאשר ולכן:
מנצל אינו ואם אלו. מיוחדים כחות לו ניתנו שלא אחר מישהו של העבודה באופן להסתפק יכול ואינו בכך,
שגורם גם ומה כולה, הסביבה לכל חסֿושלום מקלקל הוא הרי - ויושר צדק בהפצת להוסיף הראוי, באופן זאת

חסֿושלום. לבטלה ילכו - הקב"ה עלֿידי לו שניתנו המיוחדים שכחות לכך

הטוב" ואת החיים את לפניך "נתתי שהרי - בבחירתו תלוי בשלימותן) הכחות (ניצול זה דבר 133אמנם,

בחיים" "ובחרת ממנו: ומבקש עליו מצווה הקב"ה אבל חסֿושלום, הכחות134והפכו כל את לנצל - ובעניננו ,
ובשלימותן. במילואן הקב"ה עלֿידי לו שניתנו

.‰Îפרטית הוראה ישנה - בארוכה) (כנ"ל הפסח דחג הזמן מדיוק הנלמדת הכללית ההוראה על נוסף
הרוחנית: בעבודה מצרים דיציאת הענין תוכן עם הקשורה

ממצרים" יצא הוא כאילו עצמו את לראות אדם חייב ודור דור ויום"135"בכל יום "בכל - מזו ויתירה ,136,

הרמב"ם (כפסקֿדין ובלילה ביום הוא יום בכל מצרים יציאת להזכיר החיוב שהרי - יום בכל 137ופעמיים

ערוך' ).138וה'שולחן

בזה: והענין

העבודה היא היום עבודת הלילה: ועבודת היום עבודת - כלליים סוגים לב' נחלקת האדם עבודת כללות
יום" לאור אלקים "ויקרא - אור אור"139בעניני ותורה מצוה "נר ומצוותיה, תורה עניני היא127, הלילה ועבודת ;

לילה" קרא "ולחושך - חושך בעניני הזה,137העבודה דעולם לגשמיות הם שייכים עצמם שמצד הרשות, עניני ,

שמים" לשם יהיו מעשיך ד"כל באופן בהם שמתעסק עלֿידיֿזה קדושה, בהם מכניס שהאדם ו"בכל140אלא
דעהו" מצוה"141דרכיך "הכשר בבחינת כיֿאם היום), (עבודת ממש ומצוות תורה עניני אינם ומכלֿמקום, ,

הלילה). (עבודת שמים" "לשם בלבד,

ביאור: ליתר

אור לו שאין הקטן", "המאור מאיר ובלילה הגדול", "המאור מאיר שביום - הוא ללילה יום שבין החילוק
ומכיון (לילה), בעולם חושך שורר - הקטן" "המאור מאיר כאשר גם ולכן, מהשמש, שמקבל מה כיֿאם עצמי,

ליום. הכנה מהווה שהוא אלא אינו הלילה של ענינו כל הרי שכן,

של וכפשוטם ל"בוקר". הכנה להיות - ה"ערב" של שענינו היינו, בוקר", ויהי ערב "ויהי הכתוב: [ובלשון
אליעזר' דרבי ה'פרקי ובלשון עבודתו. את לעבוד האדם יוכל שלמחרת כדי המנוחה זמן הוא שלילה - 142דברים

ומשניהם כו'. נעלה באופן תהיה היום עבודת - ועלֿידיֿזה חיים, לה לשאוב למעלה הנשמה עולה שבלילה -

בעולמו" יחיד הקב"ה "שהיה שם על "אחד", אם כי "ראשון", לא - אחד" "יום ששניהם143עושים היינו, ,

הפשיטות]. בתכלית הפשוטה אחדותו עם קשורים

בלילה נעולות היו המקדש בית שדלתות - המקדש בבית לעבודה בנוגע שמצינו שעיקר144וכפי היינו, ,

בעבודתו הוא וכן היום. לעבודת הכנה אלא אינם הלילה עבודת עניני וכל ביום, היא המקדש בבית העבודה
בתוכם" "ושכנתי - שבו הפרטי המקדש לבית בנוגע מישראל ואחד אחד כל של אחד145הפרטית כל בתוך ,

היום.146ואחד לעבודת הכנה אלא אינה הלילה עבודת ואילו היום, עבודת היא העבודה שעיקר -
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טו.133) ל, נצבים
יט.134) שם,
ה"ו.135) פ"ז ומצה חמץ הל' רמב"ם במשנה. - ב קטז, פסחים
רפמ"ז.136) תניא
ה"ג.137) פ"א ק"ש הל'
ס"א.138) סס"ז או"ח אדה"ז
ה.139) א, בראשית
מי"ב.140) פ"ב אבות

או"ח141) טושו"ע ספ"ג. דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי
ס"ב. סקנ"ו שם אדה"ז שו"ע סרל"א.

ט.142) פי"ד, ב"ר רפל"ד.
שם.143) בראשית עה"ת בפרש"י הובא ח. פ"ג, ב"ר
ספ"א.144) מדות ראה
ח.145) כה, תרומה
האהבה146) שער ר"ח ב. שכו, ב. שכה, א. רא, א. סט, של"ה

לתחלתו. קרוב פ"ו
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הרשות: בעניני לעבודה ומצוותיה התורה דקיום העבודה שבין החילוק תוכן גם וזהו

אינה מכלֿמקום אבל אור"), ותורה מצוה ("נר הקדושה באור חדורה אמנם היא הרשות בעניני העבודה
להיות שצריך מצוה" "הכשר בדוגמת שמים", "לשם אלא אינה שהרי ומצוותיה), התורה (כעניני ממש קדושה
לעשות עצים "כורתין ולדוגמא: הגדול"), מ"מאור אורו שמקבל הקטן" "מאור (בדוגמת המצוה לצרכי בהתאם

ברזל" לעשות מילה"147פחמים של "לאיזמל המילה148, פעולת - למצוה ו"הכנה" "הכשר" אלא אינו ענינו וכל ,
וביניכם" ביני ברית ("אות השבת149עצמה את דוחים שאינם היא ההלכה ולכן כמו150), תוקף להם שאין מפני ,

בדוגמת ומצוות, התורה לקיום ו"הכנה" "הכשר" אלא שאינה - הרשות בעניני העבודה כן וכמו עצמה. המצוה
היום. לעבודת ההכנה שהיא הלילה עבודת

ביטול מצרים", ד"יציאת הענין להיות צריך - הלילה עבודת והן היום עבודת הן - אלו עבודה אופני ובשני
והגבלה. ממדידה שלמעלה עבודה היינו, וגבולים, המיצרים כל

.ÂÎההוראה [מלבד מצרים דיציאת המאורע היה שבו המדוייק מהרגע נוספת הוראה ישנה – זה ובענין
- ממצרים והיציאה הלילה", "בחצי - הגלות ביטול כב)], סעיף (כנ"ל ורגע רגע דכל היוקר אודות הכללית

הזה": היום "בעצם
קרוב או הלילה, התחלת הערביים", "בין מאשר יותר גדול, הכי בתוקף היא הלילה חשכת - הלילה" "בחצי

בשר. בעיני שרואים כפי השחר, לעמוד

לעמוד להמתין יכול שאינו דמכיון יותר, בתוקף הוא השחר עמוד שלפני החושך - האדם להרגש [בנוגע
ל אבל יותר; בתוקף הוא החושך שאז בהרגשתו לו נדמה בלילההשחר, חשוך הכי הרגע הרי - דבר של אמיתו

הלילה"]. "בחצי הוא:

"הכשר של בענינים אמנם אתעסק לחשוב: יכול - הלילה" ד"חצי ומצב במעמד נמצא יהודי כאשר והנה,
וגבולים; המיצרים כל ביטול של באופן - זה ברגע - עבודתי לעבוד מחוייב אינני אבל הלילה), (עבודת מצוה"
שיעבור עד אמתין - וכל?! מכל זה חושך לבטל הנני צריך התוקף בתכלית הוא החושך שבו זה ברגע דוקא

וגבולים! המיצרים את לבטל אגש כך ואחר זה, רגע

הלילה" "בחצי - דוקא! הלילה" "בחצי היתה מצרים גלות שביטול - הפסח מחג ההוראה באה זה על הנה
לקבל וללכת ממצרים לצאת ישראל בני צריכים ובמילא מצרים, גלות שנתבטלה לצעוק ועבדיו פרעה באו דוקא

התורה! את

העולם, חשכת על הבט מבלי אשר - ויום יום ובכל ודור דור בכל מצרים גלות לביטול בנוגע גם מובן ומזה
ארץ" יכסה (כפי151"החושך אפלה" "חושך של מצב שזהו באמת) הוא שכן (ויתכן לו נדמה כאשר אפילו ,

מצרים) בארץ שבדבר,152שהיה בקשיים להתחשב לו אין מצרים, גלות את לבטל שעליו הרגע מגיע כאשר הנה ,
להורות כדי - פרטית בהשגחה היא זו שידיעה בודאי הרי מצרים, גלות את לבטל שעליו לו שהודיעו מכיון כי

כחן" לפי אלא כו' מבקש "איני (שהרי הגלות ענין את לבטל שבכוחו "חצי153לו של במצב שגם היינו, ,(

וכל! מכל זה חושך ולבטל להבקיע וביכלתו בכחו התוקף, בתכלית חושך הלילה",

.ÊÎ:היום בחצי הזה", היום "בעצם ממצרים היציאה - לאידך ועלֿדרךֿזה
הזה", היום "בעצם השלימות, בתכלית היא - אור" ותורה מצוה "נר - ומצוותיה בתורה שעבודתו יהודי
ולהוסיף להתייגע עלי מה לשם לחשוב: עלול - והתוקף השלימות בתכלית הוא האור כאשר היום", "בחצי
בקיום חיּות להוסיף עלי מה לשם אתמול, שלמדתי מה על שאחזור מספיק - התורה בלימוד חדשים ענינים

כדאתמול. חיּות באותה המצוות את שאקיים מספיק - המצוות

דוקא! היום בחצי הזה", היום "בעצם היה מצרים דיציאת שהרגע - הפסח מחג ההוראה באה זה על הנה
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דכפין "כל מכריזים: ה"סדר", בעניני לעסוק שמתחילים לפני שעוד - הפסח בחג ביותר מודגש זה וענין
ויפסח". ייתי דצריך כל וייכול, ייתי

בית תביא מרודים ועניים לחמך לרעב פרוס "הלא וענינם שתוכנם - ה"מבצעים" עניני לשאר באים ומזה
גו'" וכסיתו ערום תראה אליהו166כי דבי בתנא כמבואר (גם)167. ומצוותיה:דקאי התורה כללות על

הזולת), וחינוך עצמו (חינוך חינוך מבצע ישראל, לאחדות עד - בתורה" גדול "כלל - ישראל אהבת מבצע
נרות הדלקת מבצע וחכמיה, יבנה - ספרים מלא בית צדקה, מבצע מזוזה, מבצע תפילין, מבצע תורה, מבצע

המשפחה, טהרת ומבצע ושתיה, האכילה כשרות מבצע ויוםֿטוב, קודש שבת

עם קשורים כולם אשר הכלליים, בספריֿתורה ישראל בני כל של לאחדותם מביאים אלו ענינים וכל
בהתוועדויות בארוכה (כמדובר לספרו בהקדמתו הרמב"ם שמביא כפי - רבינו משה שכתב הראשון הספרֿתורה

.168קודמות)

ישובו גדול "קהל הקדושה, לארצנו ישראל בני כל הולכים התורה, שלימות ספריֿהתורה, כל עם וביחד
-169הנה" בשלימותן המצוות כל את לקיים יכולים ואז בשלימותה, שהיא כפי ישראל לארץ העם, שלימות -

עליה" יושביה "כל כאשר אלא לקיימן אפשר שאי מצוות כמה ישנם .170שהרי

גבולך" את אלקיך ה' ירחיב "כי היעוד לקיום בין171וזוכים ב"ברית אבינו לאברהם הקב"ה שהבטיח כפי ,
עולם. עד ברית, כריתת של באופן - הבתרים"

תורה" של "לגמרה שמחה עם זה מקשרים כאשר ובפרט לבב, וטוב שמחה מתוך - זה ,172וכל

להגאל", עתידים "בניסן להבטחה בהתאם ממש, זה בניסן - ממש בימינו ובמהרה

השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקודש, בארץ - הזבחים" ומן הפסחים מן שם "ונאכל
שנה" אחרית ישראל173ועד ארץ בכל שתתפשט הקודש עיר בירושלים "קרית174, עצמה, בירושלים - גופא ושם ,

רב" ידיך"175מלך כוננו אדנֿי "מקדש - המקדש ובבית הבית, בהר ,176,

ממש. דידן בעגלא

***

.‡Ï.'גו בנך ישאלך כי המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה

***

.·Ïלעולם אלקות גילוי להמשיך היא הכוונה שתכלית שלפניֿזה) ובשיחות (במאמר לעיל להמדובר בהמשך
זה ענין הרי - גו'" בשר כל וראו הוי' כבוד ד"ונגלה הענין יהיה שם שגם ממנו, למטה שאין התחתון הזה
לישועתך כי . . תצמיח מהרה עבדך דוד צמח "את ביומו: יום מדי שמבקשים ישראל של בקשתם עם קשור

היום". כל קוינו
מזמור "שיר שבתהלים: פ"ג מזמור בהתחלת שכתוב כמו – תביעה של בלשון אלא בלבד, "בקשה" רק ולא
אומרים "הצדיקים הפסוק: על תהלים במדרש וכמבואר אֿל", תשקוט ואל תחרש אל לך דמי אל אלקים לאסף
דמי אל לו אומרים . . מתעורר והוא תישן אל לו אומרים . . קם והוא קום לו אומרים תעשה, מה להקב"ה

שנאמר שומע, אומר177והוא ישעיהו וכן ישלים, מלאכיו ועצת עבדו דבר הפקדתי178מקים ירושלים חומותיך על
בניך". בעלבון רואה שאתה עד תשקוט, ואל תחרש אל עד . . לו דמי תתנו ואל כו' שומרים
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ז.166) נח, ישעי'
א.167) תשכט, ח"ד לקו"ד וראה פכ"ז.
וש"נ.168) בסופה. החודש פ' תזריע, ש"פ שיחת גם ראה
ז.169) לא, ירמי'
ה"ח.170) פ"י ויובל שמיטה הל' רמב"ם סע"ב. לב, ערכין ראה

ועוד.
כ.171) יב, ראה
סכ"ו.172) סרמ"ו יו"ד רמ"א ט. פ"א, שהש"ר

יב.173) יא, עקב
ור"ח.174) שבת פ' פס"ר ד. פ"ז, שהש"ר א. דברים ספרי ראה

תקג. רמז ישעי' יל"ש
ג.175) מח, תהלים
יז.176) טו, בשלח
כו.177) מד, ישעי'
ו.178) סב, שם
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במושבותם" אור היה ישראל בני ד"לכל ומצב מעמד היה בניסן ט"ו לפני לאחרי154גם ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
כאשר ואףֿעלֿפיֿכן, מצרים, מגלות ישראל בני את גרש שפרעה עד מצרים, גלות נתבטלה שאז הלילה" "חצי

וגבולים. המיצרים מכל יציאה מצרים, דיציאת הענין היה אז דוקא - היום חצי הזה", היום "עצם הגיע

הזה", היום "בעצם בשלימות, היא עבודתו כאשר שגם - מישראל ואחד אחד כל בעבודת הוא וכן
ממצרים, לצאת עליו - ורגילותו טבעו כבר נעשתה זו ועבודה דאתמול, העבודה שזוהי מכיון מכלֿמקום,

זו. נעלית לעבודה ביחס גם דקדושה, דטבע וגבולים מיצרים

סוכתה" מרעמסס ישראל בני "ויסעו - הזה" היום "בעצם ממצרים היציאה היתה אופן מיל155ובאיזה "ק"ך ,
שנאמר שעה, לפי שם ובאו נשרים"156היו כנפי על אתכם :157ואשא

עם ביחד ממצרים יוצא כאשר ובפרט לאט, לאט ברגל, הליכה של באופן ממצרים שיצאו מספיק לכאורה:
וגו'" אתם עלה רב ערב וגם מטף לבד הגברים רגלי אלף מאות –158"שש והמהירות?! החפזון גודל ומהו ,

ותיכף עין", כהרף אפילו עיכבם "לא - הזה" היום ד"בעצם ומצב במעמד היו כאשר גם אףֿעלֿפיֿכן, אבל
נשרים". כנפי "על - המהירות ובתכלית ממצרים, יצאו ומיד

לצאת עליו אז שגם - הזה" היום ד"עצם באופן היא שעבודתו יהודי אצל מצרים דיציאת בעבודה הוא וכן
עלֿגבי נסיעה של באופן לא ואפילו ברגל, הליכה של באופן רק לא גדולה, הכי והתלהבות במהירות ממצרים

נשרים". כנפי "על - האפשרית המהירות בתכלית אלא כו', וחמורים סוסים

.ÁÎיסודם - לעיל האמורים הענינים כל [שהרי בתורה שהם כפי אלו ענינים בכל הדיבור אשר ויהיֿרצון
תלמוד ד"גדול באופן בפועל, מעשה לידי יבוא - כו'] הספרים במפרשי ומבואר בספרים שכתוב מה עלֿפי

מעשה" לידי .159שמביא

במילואם שלו הכחות כל ואת שלו הרגעים כל את ינצל ואחד אחד שכל – כאמור - הדברים ונקודת
ה"מעיינות"ובשלימותם שאפילו חוצה", מעינותיך ד"יפוצו לאופן עד ומצוותיה, תורה ויושר, צדק להפיץ כדי ,

דוקא. הפצה של ובאופן ל"חוצה", באים שבתורה

של הנהגתו את ממשיך זה הרי - נשרים" כנפי "על זריזות, מתוך היא אלו בענינים ההתעסקות וכאשר
מדה" כנגד "מדה זו, במדה את160הקב"ה ומביא עין", "כהרף אפילו הקץ את מעכב אינו שהקב"ה היינו, ,

ממש. דידן בעגלא והשלימה האמיתית הגאולה

הרמב"ם עלֿפי161וכפסקֿדין "מיד" נגאלין", הן ומיד . . תשובה לעשות ישראל שסוף תורה "הבטיחה :

שמיא" ענני עם "ארו ממש, מיד ד"אחישנה"162הלכה, באופן - נשרים" כנפי על אתכם "ואשא בדוגמת -

.163שב"אחישנה"

***

.ËÎ.עצמו בפני לאור יצא – להרמב"ם החזקה" ו"יד תענית מסכת על "הדרן"
.Ïהפסח "חג שיהיה כדי הדרוש כל את לעשות שיש - הפסח חג לקראת ההכנות אודות להזכיר המקום כאן

בזה. וכיוצא חטים" "מעות - לאחרים בנוגע והן לעצמו, בנוגע הן ושמח", כשר
הרמב"ם הלכות"164וכפסקֿדין "הלכות של בספר כאשר165- רק להיות יכולה לאמיתתה יוםֿטוב ששמחת -

יכול אזי ושמח, כשר פסח חג לחגוג יוכלו שאחרים משתדל כאשר שרק מובן, ומזה בשמחתו, אחרים משתף
ובשלימות. באמיתית ושמח כשר פסח חג אצלו להיות
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כג.154) שם, בא
לז.155) יב, שם
ד.156) יט, יתרו
עה"פ.157) פרש"י
לזֿלח.158) שם, בא
ה"ג.159) פ"ג ה"ג. פ"א ת"ת הל' רמב"ם וש"נ. ב. מ, קידושין

וש"נ. ה"גֿד. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל'

סוטה160) וראה סע"א. צ, סנהדרין א. לב, נדרים סע"ב. קה, שבת
ב. ט, ב. ח,

ה"ה.161) פ"ז תשובה הל'
א.162) צח, סנהדרין יג. ז, דניאל
שם.163) סנהדרין כב. ס, ישעי'
סי"א.164) סתקכ"ט או"ח אדה"ז שו"ע הי"ח. פ"ו יו"ט )165הל'

היד. לספר בהקדמתו הרמב"ם ל'
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דכפין "כל מכריזים: ה"סדר", בעניני לעסוק שמתחילים לפני שעוד - הפסח בחג ביותר מודגש זה וענין
ויפסח". ייתי דצריך כל וייכול, ייתי

בית תביא מרודים ועניים לחמך לרעב פרוס "הלא וענינם שתוכנם - ה"מבצעים" עניני לשאר באים ומזה
גו'" וכסיתו ערום תראה אליהו166כי דבי בתנא כמבואר (גם)167. ומצוותיה:דקאי התורה כללות על

הזולת), וחינוך עצמו (חינוך חינוך מבצע ישראל, לאחדות עד - בתורה" גדול "כלל - ישראל אהבת מבצע
נרות הדלקת מבצע וחכמיה, יבנה - ספרים מלא בית צדקה, מבצע מזוזה, מבצע תפילין, מבצע תורה, מבצע

המשפחה, טהרת ומבצע ושתיה, האכילה כשרות מבצע ויוםֿטוב, קודש שבת

עם קשורים כולם אשר הכלליים, בספריֿתורה ישראל בני כל של לאחדותם מביאים אלו ענינים וכל
בהתוועדויות בארוכה (כמדובר לספרו בהקדמתו הרמב"ם שמביא כפי - רבינו משה שכתב הראשון הספרֿתורה

.168קודמות)

ישובו גדול "קהל הקדושה, לארצנו ישראל בני כל הולכים התורה, שלימות ספריֿהתורה, כל עם וביחד
-169הנה" בשלימותן המצוות כל את לקיים יכולים ואז בשלימותה, שהיא כפי ישראל לארץ העם, שלימות -

עליה" יושביה "כל כאשר אלא לקיימן אפשר שאי מצוות כמה ישנם .170שהרי

גבולך" את אלקיך ה' ירחיב "כי היעוד לקיום בין171וזוכים ב"ברית אבינו לאברהם הקב"ה שהבטיח כפי ,

עולם. עד ברית, כריתת של באופן - הבתרים"

תורה" של "לגמרה שמחה עם זה מקשרים כאשר ובפרט לבב, וטוב שמחה מתוך - זה ,172וכל

להגאל", עתידים "בניסן להבטחה בהתאם ממש, זה בניסן - ממש בימינו ובמהרה

השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקודש, בארץ - הזבחים" ומן הפסחים מן שם "ונאכל
שנה" אחרית ישראל173ועד ארץ בכל שתתפשט הקודש עיר בירושלים "קרית174, עצמה, בירושלים - גופא ושם ,

רב" ידיך"175מלך כוננו אדנֿי "מקדש - המקדש ובבית הבית, בהר ,176,

ממש. דידן בעגלא

***

.‡Ï.'גו בנך ישאלך כי המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה

***

.·Ïלעולם אלקות גילוי להמשיך היא הכוונה שתכלית שלפניֿזה) ובשיחות (במאמר לעיל להמדובר בהמשך
זה ענין הרי - גו'" בשר כל וראו הוי' כבוד ד"ונגלה הענין יהיה שם שגם ממנו, למטה שאין התחתון הזה
לישועתך כי . . תצמיח מהרה עבדך דוד צמח "את ביומו: יום מדי שמבקשים ישראל של בקשתם עם קשור

היום". כל קוינו
מזמור "שיר שבתהלים: פ"ג מזמור בהתחלת שכתוב כמו – תביעה של בלשון אלא בלבד, "בקשה" רק ולא
אומרים "הצדיקים הפסוק: על תהלים במדרש וכמבואר אֿל", תשקוט ואל תחרש אל לך דמי אל אלקים לאסף
דמי אל לו אומרים . . מתעורר והוא תישן אל לו אומרים . . קם והוא קום לו אומרים תעשה, מה להקב"ה

שנאמר שומע, אומר177והוא ישעיהו וכן ישלים, מלאכיו ועצת עבדו דבר הפקדתי178מקים ירושלים חומותיך על
בניך". בעלבון רואה שאתה עד תשקוט, ואל תחרש אל עד . . לו דמי תתנו ואל כו' שומרים
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ז.166) נח, ישעי'
א.167) תשכט, ח"ד לקו"ד וראה פכ"ז.
וש"נ.168) בסופה. החודש פ' תזריע, ש"פ שיחת גם ראה
ז.169) לא, ירמי'
ה"ח.170) פ"י ויובל שמיטה הל' רמב"ם סע"ב. לב, ערכין ראה

ועוד.
כ.171) יב, ראה
סכ"ו.172) סרמ"ו יו"ד רמ"א ט. פ"א, שהש"ר

יב.173) יא, עקב
ור"ח.174) שבת פ' פס"ר ד. פ"ז, שהש"ר א. דברים ספרי ראה

תקג. רמז ישעי' יל"ש
ג.175) מח, תהלים
יז.176) טו, בשלח
כו.177) מד, ישעי'
ו.178) סב, שם
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אחד תניא ספר שונה בזה שרק להשיגם), (שיכלו התניא דהוצאות "דפיֿהשער" כל נדפסו שבסופו -

כך התניא, ספר כל את כולל הוצאה דכל ש"דףֿהשער" ונמצא, הספר. לפנים בנוגע מהֿשאיןֿכן ממשנהו,
- אחד בספר התניא ספרי כל ישנם דפיֿהשער) כל (שבו זה תניא שבספר

ב'אגרת (הן התניא בספר הזקן אדמו"ר שמאריך כפי לצדקה, לתתו מנת על דולר של שטר - לזה ובצירוף
המצוות כל כנגד ששקולה הצדקה, מעלת גודל בביאור הראשון) בחלק והן תלמוד189הקדש' מצות (כולל

הגאולה את ומקרבת .190תורה),

כולם. עבור מספיק שיהיה מכיון כו', דחיפות ללא מסודר, בסדר שיגשו - ובקשתי

כזו שהוספה מכיון - דולר של שטרות שני או תניא ספרי שני לקחת ענין שום שאין פעמים כמה וכמדובר
אחד. דולר של ושטר אחד, תניא ספר לוקחים הדבר: ל"איכות" מפריעה ב"כמות"

.‰Ïיחלקו - אחד רק היה שהמחלק מפני שעות וכמה כמה להמתין הוצרכו הקודמת שבפעם מה לתקן כדי
כמותו" אדם של "שלוחו "שלוחים", עלֿידי הצדקה ושטרות התניא ספרי אב191הפעם עלֿידי הכולל,, רכי

גם - הקודמת. בפעם מאשר יותר מהירה פעם חמישים החלוקה תהיה - לערך אברכים חמישים שישנם ומכיון
עצה. אין - לכך אבל זמן, משך הדבר יקח כזה באופן

בזה. וכיוצא הספרים, ארגזי הבאת התניא, ספרי בהגשת יסייעו הישיבה שתלמידי גם וכדאי

"אין המדרש, בית של בצפונו הכולל אברכי יעמדו - וכו' דחיפות ללא מסודר, בסדר יתנהל שהדבר וכדי
תורה" אלא על192צפונה לשבת ישארו הקהל כל ושאר היציאה, מקום אל - ופניהם היציאה, למקום קרוב ,

את ולפנות המדרש מבית לצאת יוכלו ואז דולר, של ושטר התניא ספר את לקבל אחד אחד ויגשו מקומם,
קיבלו. לא שעדיין לאלו המקום

שטרות את לקבל כדי הכולל אברכי יגשו - אחרונה ברכה אמירת ולאחרי הידועים, הניגונים לאחרי ובפועל:
להם אתן שאם - התניא לספרי בנוגע (מהֿשאיןֿכן כמותו" אדם של ד"שלוחו הענין יתבטא ובכך הצדקה,
ספרי של הארגזים את אליהם ויעבירו המדרש, בית של לצפונו יגשו ואז הזמן), באריכות יחסכו לא בעצמי,

ואחד. אחד לכל לחלק כדי התניא

שהלומד באופן יהיה והלימוד דנפשיה, אליבא התניא בספר ילמד ואחד אחד שכל – הוא העיקרים כל ועיקר
משלו. בהוספה - הצדקה לנתינת בנוגע וכן חוצה, המעיינות את יפיץ

"אראנו - וכאמור ד"אחישנה", באופן - נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך ד"כימי הענין את ימהר זה וכל
מצרים". מארץ צאתך ל"ימי בערך אפילו נפלאות",

כלאפצי. זשוריצי ניע אחת). פעם – הד' (בבא הזקן אדמו"ר ניגון הכנה. ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
המקדש". בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' ציבור' לה'שליח צוה כך ואחר

אמר: כך ואחר אחרונה, ברכה אמירת אודות הזכיר

בבנינו ובזקנינו "בנערינו לכולם, שייך - התניא ספרי חלוקת אודות לעיל האמור שכל מובן מעצמו
שבואו צדקנו, משיח לביאת בשנתיים שהתקרבנו מכיון - עוז וביתר שאת וביתר שעברה, כבפעם ובבנותינו",

חוצה". מעינותיך "יפוצו עם קשור

אמר: אחרונה, ברכה שברך לאחרי

וכאמור התניא. ספרי של הארגזים את להם ויגישו מקומם על יעמדו הכולל שאברכי עד מקומי על אשאר
מסודר. ובסדר יותר, מוקדם יסיימו ואז אחד, אחד ולקום מקומו, על להשאר הגדול בטובו יואיל הקהל כל -

עד שליט"א אדמו"ר כ"ק המתין - דולר של שטרות שליט"א אדמו"ר מכ"ק קיבלו הכולל שאברכי [לאחרי
אדמו"ר כ"ק אמר - מוכנים שכולם הודיעו וכאשר הספרים, ארגזי את לקבל והתחילו במקומם שנעמדו
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נשמתוֿעדן מהמגיד תורה' ב'אור שכתוב מה "עלֿפי - לתהלים ברשימותיו צדק' ה'צמח אדמו"ר זאת ומבאר
ב עמוד כ' דף מלוקטים' פסוק179ב'פסוקים המעגל180על חוני של תפלתו עלֿדרך שהוא ה', לימודי בניך וכל

דתענית ג פרק סוף במשנה שכתוב כמו יתברך, הבורא רצון כביכול משנית לפני181שהיתה מתחטא שהוא כבן
כו'". רצונו ומשנה לילך מניחו ואינו היד אצל חבירו את שלוקח אחד כמשל . . רצונו לו ועושה אביו

אֿל" תשקוט ואל תחרש אל לך דמי אל "אלקים ותובע מבקש מישראל ואחד אחד כל שכאשר מובן, ומזה
ועושה אביו לפני מתחטא שהוא "כבן הוא יהודי שכל מכיון בפועל, ומקיימה בקשתו את הקב"ה שומע בודאי -

הבעלֿשםֿטוב תורת עלֿפי – יותר ומודגש רצונו", חשו182לו יהודי יחידשכל בן כמו הקב"ה אצל ויקר ב
הגילוי). אל ההעלם מן זו מעלה לגלות ליהודי מסייעים כאשר (ובפרט זקנתם לעת זקנים להורים שנולד

לסיום ועד הגאולה, ענין - ובכללות זה, תהלים בפרק מדובר שאודותם הענינים את פועלים ועלֿידיֿזה
שפה עמים אל אהפוך "אז היעוד תוכן שזהו הארץ", כל על עליון לבדך ה' שמך אתה כי "וידעו הפרק: וחותם

אחד" שכם לעבדו גו' מלכים183ברורה הלכות ברמב"ם פסקֿדין בתור המובא העולם184, ומצב למעמד בנוגע
צדקנו. משיח עלֿידי לבוא הקרובה בגאולה

.‚Ï,יהודי נמצא שבו מקום בכל התניא ספר בהדפסת - לאחרונה - ההשתדלות גודל עם גם קשור זה ענין
במקומו: התניא ספר את להדפיס אותו לעורר או אליו לבוא

היינו, ומקום, מקום בכל התניא ספר את מדפיסים וכאשר החסידות. דתורת ה"מעיין" - הוא התניא ספר
פירוש הרי - התניא ספר את מדפיסים עצמו זה שבמקום אלא אחר, ממקום תניא ספרי לשם שמביאים רק לא
ה'צמח אדמו"ר כפתגם דוקא, דפוס של ובאופן חוצה, המעיינות להפצת המקור נעשה עצמו זה שמקום הדבר,

לדורות.185צדק' הוא בדפוס הבא שדבר

של ובאופן קבוע, לימוד התניא, בספר הלימוד הוא העיקר אלא בלבד, בהדפסה מסתפקים שאין - ובפרט
לבב. וטוב שמחה ומתוך דוקא, הפצה

האלף! הוצאת התניא ספר אלף, למספר עד התניא ספרי בהדפסת הגיעו - עתה ועד

לאל"ף. שוב שחוזרים היינו, אל"ף, אותיות (ב) יחידים. אלף (א) ענינים: שני - ובזה

כו'", לצדיקים מחול לעשות הקב"ה "עתיד - לפניֿזה) (שנתבאר תענית דמסכת הסיום עם זה לקשר [ויש
בנוגע אמנם, בפועל, איןֿסוף של ענין לצייר אפשר אי הזה בעולם סוף: לו שאין - שמעלתו העיגול, ענין
שממנה לנקודה עד כולו העיגול את ועוברים העיגול, של מסויימת בנקודה מתחילים כאשר הרי - לעיגול
באופן היא ההליכה הרי - שניה פעם שזוהי שמכיון (ומובן, נוספת פעם בעיגול ללכת ממשיכים אזי התחילו,

"אלף למספר שמגיעים שלאחרי - הנ"ל בענין ודוגמתו קץ. אין עד הלאה, וכן יותר), חוזריםנעלה אזי ,"

מאל"ף]. שוב ומתחילים

מלכא דא מר אתי קא אזי חוצה" מעינותיך "יפוצו כאשר שהרי - הגאולה ענין כללות עם הקשר וזהו
.186משיחא

דקאי כו'", אותו ד"משביעין הענין מבואר התניא ספר בהתחלת שהרי - הולדת יום עם זה ענין לקשר ויש
יהודי. של לידתו על

לידתו עם בקשר הזקן אדמו"ר עלֿידי נאמרו התניא דספר ראשונים פרקים שתוכן - דברים של וכפשוטם
דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי דכ"ק ברשימות (כמסופר צדק' ה'צמח אדמו"ר ).187של

.„Ïהקודמת בפעם כמו הנה - האמור לכל להמתין)188ובהמשך סבלנות לו (שתהיה ואחד אחד לכל יתנו
דלעיל). הפירושים (כב' האלף הוצאת התניא ספר את
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קה"ת)186) (הוצאת כש"ט בספר (גם) נדפסה - דהבעש"ט אגה"ק
בתחלתו.
אד"ש.187) ו' - יום" "היום
השמונים.188) שנת - תשמ"ב ניסן י"א
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אחד תניא ספר שונה בזה שרק להשיגם), (שיכלו התניא דהוצאות "דפיֿהשער" כל נדפסו שבסופו -

כך התניא, ספר כל את כולל הוצאה דכל ש"דףֿהשער" ונמצא, הספר. לפנים בנוגע מהֿשאיןֿכן ממשנהו,
- אחד בספר התניא ספרי כל ישנם דפיֿהשער) כל (שבו זה תניא שבספר

ב'אגרת (הן התניא בספר הזקן אדמו"ר שמאריך כפי לצדקה, לתתו מנת על דולר של שטר - לזה ובצירוף
המצוות כל כנגד ששקולה הצדקה, מעלת גודל בביאור הראשון) בחלק והן תלמוד189הקדש' מצות (כולל

הגאולה את ומקרבת .190תורה),

כולם. עבור מספיק שיהיה מכיון כו', דחיפות ללא מסודר, בסדר שיגשו - ובקשתי

כזו שהוספה מכיון - דולר של שטרות שני או תניא ספרי שני לקחת ענין שום שאין פעמים כמה וכמדובר
אחד. דולר של ושטר אחד, תניא ספר לוקחים הדבר: ל"איכות" מפריעה ב"כמות"

.‰Ïיחלקו - אחד רק היה שהמחלק מפני שעות וכמה כמה להמתין הוצרכו הקודמת שבפעם מה לתקן כדי
כמותו" אדם של "שלוחו "שלוחים", עלֿידי הצדקה ושטרות התניא ספרי אב191הפעם עלֿידי הכולל,, רכי

גם - הקודמת. בפעם מאשר יותר מהירה פעם חמישים החלוקה תהיה - לערך אברכים חמישים שישנם ומכיון
עצה. אין - לכך אבל זמן, משך הדבר יקח כזה באופן

בזה. וכיוצא הספרים, ארגזי הבאת התניא, ספרי בהגשת יסייעו הישיבה שתלמידי גם וכדאי

"אין המדרש, בית של בצפונו הכולל אברכי יעמדו - וכו' דחיפות ללא מסודר, בסדר יתנהל שהדבר וכדי
תורה" אלא על192צפונה לשבת ישארו הקהל כל ושאר היציאה, מקום אל - ופניהם היציאה, למקום קרוב ,

את ולפנות המדרש מבית לצאת יוכלו ואז דולר, של ושטר התניא ספר את לקבל אחד אחד ויגשו מקומם,
קיבלו. לא שעדיין לאלו המקום

שטרות את לקבל כדי הכולל אברכי יגשו - אחרונה ברכה אמירת ולאחרי הידועים, הניגונים לאחרי ובפועל:
להם אתן שאם - התניא לספרי בנוגע (מהֿשאיןֿכן כמותו" אדם של ד"שלוחו הענין יתבטא ובכך הצדקה,
ספרי של הארגזים את אליהם ויעבירו המדרש, בית של לצפונו יגשו ואז הזמן), באריכות יחסכו לא בעצמי,

ואחד. אחד לכל לחלק כדי התניא

שהלומד באופן יהיה והלימוד דנפשיה, אליבא התניא בספר ילמד ואחד אחד שכל – הוא העיקרים כל ועיקר
משלו. בהוספה - הצדקה לנתינת בנוגע וכן חוצה, המעיינות את יפיץ

"אראנו - וכאמור ד"אחישנה", באופן - נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך ד"כימי הענין את ימהר זה וכל
מצרים". מארץ צאתך ל"ימי בערך אפילו נפלאות",

כלאפצי. זשוריצי ניע אחת). פעם – הד' (בבא הזקן אדמו"ר ניגון הכנה. ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
המקדש". בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' ציבור' לה'שליח צוה כך ואחר

אמר: כך ואחר אחרונה, ברכה אמירת אודות הזכיר

בבנינו ובזקנינו "בנערינו לכולם, שייך - התניא ספרי חלוקת אודות לעיל האמור שכל מובן מעצמו
שבואו צדקנו, משיח לביאת בשנתיים שהתקרבנו מכיון - עוז וביתר שאת וביתר שעברה, כבפעם ובבנותינו",

חוצה". מעינותיך "יפוצו עם קשור

אמר: אחרונה, ברכה שברך לאחרי

וכאמור התניא. ספרי של הארגזים את להם ויגישו מקומם על יעמדו הכולל שאברכי עד מקומי על אשאר
מסודר. ובסדר יותר, מוקדם יסיימו ואז אחד, אחד ולקום מקומו, על להשאר הגדול בטובו יואיל הקהל כל -

עד שליט"א אדמו"ר כ"ק המתין - דולר של שטרות שליט"א אדמו"ר מכ"ק קיבלו הכולל שאברכי [לאחרי
אדמו"ר כ"ק אמר - מוכנים שכולם הודיעו וכאשר הספרים, ארגזי את לקבל והתחילו במקומם שנעמדו

התניא...]. ספר את לקבל לגשת אני יכול - כן אם שליט"א:
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ניתנה שלא עד כולה התורה כל את קיימו ומובן12האבות ,

על ובכללן התורה, מצוות על שמרו בניהם שגם מכך,

ומתןֿתורה מרה לפני אף שבת, לכך13שמירת ובנוסף ,

חז"ל במדרשי השעבוד14מפורש תקופת באמצע שכבר ,

יום יהיה השבת שיום פרעה את משה שכנע במצרים,

עבו ללא לישראל, דה.מנוחה

את ברוךֿהוא הקדושֿ קבע בכך להתחשב בלי ואם

זאת הרי השבת, ביום דוקא להם.." ל"ויקחו המועד

לשבת מיוחד קשר יש של"ויקחו..." לכך .15הוכחה

.‚
·ÂËÏ Ú¯Ó Ì˙ÎÈÙ‰Â ÌÈ˜ÈÊÓ‰ ˙˙È·˘ Y ˙·˘

על הסבר לאחר יובן לעיל האמור לכל ההסבר

בכלל: השבת משמעות

צדק" ה"צמח הפסוק16אדמו"ר את "מזמור17מסביר

המדרש לפי השבת", ליום זה:18שיר פסוק על האומר ,

וכן יזיקו שלא העולם מן מזיקין למשבית השבת, "ליום

אומר ענין19הוא הוא השבת תוכן – כבש" עם זאב וגר

א) אופנים: בשני להתבצע היכולה המזיקים, מן השביתה

המזיקים של מציאותם כל – העולם" מן "מעבירם

נשארים,20מתבטלת המזיקים – תזיק" שלא "משביתה ב) .

של השני האופן יזיקו. לא שהם לכך גורמת השביתה אך

בתורת כנאמר הראשון, מן נעלה הוא המזיקים שביתת

של21כהנים הענין מתבצע זה באופן שדוקא מפני ,

מרע הופכים עצמם המזיקים – לנהורא חשוכא אתהפכא

.22לטוב

ש"משבית באופן שבת של הגילוי שעיקר ולמרות

היה זאת בכל לבוא, לעתיד יהיה יזיקו" שלא מזיקים..

הבריאה שבתחילת בראשית בשבת זה מעין עד23משהו ,

חז"ל כדברי כפשוטו, היה בגשמיות שעות24שגם "ל"ו

כיום "ולילה היה בראשית בשבת האורה", אותה שמשה

ויום לאור הפך הלילה של החושך – .25יאיר"

.„
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היא אתהפכא של הענין ישנו שבשבת לכך הסיבה

"אתהפכא", של ענין הוא שבת של הזמן שעצם מפני

כדלהלן:

חז"ל אומרים השבת חסר26לגבי העולם היה "מה :

מאמרו ידוע להבין: יש מנוחה". באת שבת באת מנוחה,

המגיד הנבראים.27של כשאר בדיוק "נברא" הוא שזמן

לא העולם בריאת שלפני רק שלא היא, הדברים משמעות

לאחר גם [שהרי הזמן הגבלות עליהם שחלו נבראים היו

שכלית) סברא (כגון דברים מספר ישנם העולם בריאת

היא הזמן מציאות שעצם אלא בזמן], מוגבלים שאינם

ומדבר חי צומח דומם שהברואים כשם בדיוק "נברא":

חדשה התהוות היא הזמן מציאות כך מאין, יש .28התהוו

הוא הזמן של הראשון שהרגע שכשם מובן, מכך

בראשית, ימי ששת כל של הזמן גם כך חדשה, התהוות

שאצל כשם כלומר, חדשה. התהוות היה יום כל של הזמן

התהוות יום בכל היתה בראשית ימי ששת של הנבראים

חדשים, נבראים הימיםmipeydשל של הנבראים מן

לגבי גם כך שכלonfdהאחרים, בראשית, ימי ששת של

זמן של התהוות היה יוםdpeyיום ראשון, יום של הזמן –

וכדומה עליהם29שני אומרים לפיכך ויומאnei`"כל30.

כוחו". לו יש ויום יום ו"כל עבידתי'", עביד
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(הובא קצה סי' חו"מ חת"ס בשו"ת מ"ש וע"פ ספ"א. חכמים דברי שו"ת ט)

איסור זה הרי קבע דרך כו' ולוקח ומוכר בחנות יושב דכאשר שם) בשד"ח

עדת ל"כל בפרסום ואילך מר"ח מצווים שהיו בנדו"ד, הרי – מדאורייתא

איסור בזה והי' שם) (שד"ח לחינגא כאזיל הרי"ז וכו', גו'" "ויקחו ישראל"

וראה (במשנה). ב כז, ביצה פרש"י (ע"ד אחשבי' דמצותי' ובפרט מה"ת.

חישובו). איסורו מע' כללים צפע"נ

(בנוגע12) ה כו, תולדות פרש"י וראה ב. כח, יומא א. פב, קדושין

ליעקב). (בנוגע ה לב, וישלח ליצחק). (בנוגע ט כז, ג. כז, שם לאברהם).

ואילך.13) 266 ע' ח"ה לקו"ש וראה .11 שבהערה וח"ש פמ"ג ראה

ובכ"מ.14) שם. בלבוש גם הובא וש"נ. יח. פ"ה, כח, פ"א, שמו"ר ראה

(15.140 ע' חכ"ז לקו"ש וראה

(16) עה"פ אור ואילך).יהל תרל (ס"ע שם ובמילואים ואילך). שכח ע'

ואילך. פקס"א תרל"ו רבים מים בהמשך וכ"ה

א.17) צב, תהלים

עה"ת18) צפע"נ וראה שם. מתו"כ תרעב רמז בחוקותי שמעוני ילקוט

שם. בחוקותי

ו.19) יא, ישעי'

שם.20) וילקוט בתו"כ ר"י וכדעת

שיש21) בזמן או מזיקים שאין בזמן מקום של שבחו הוא אימתי שם:

בסופו. 23 שבהערה לקו"ש וראה מזיקים. ואין מזיקים

שהרי22) – יותר ועוד מלכתחילה מזיקים שאינם בע"ח וטוב כתועלת

וכיו"ב. מהכבש יותר גבור הזאב

מזיקים23) היו לא שהחיות ziy`xaוזה zaya,עה"ד חטא לפני כמו אי"ז

וכמרז"ל ולהזיק לטרוף הטבע מלכתחילה בהם הי' לא אז כי – הזיקו שלא

הי' בראשית בשבת אבל ב), נט, (סנה' גדול שמש הי' החטא שלולא בנחש

מצד רמב"ןzziayזה (ראה עה"ד חטא לאחר בהם שנעשה טבעם וביטול

.(204ֿ5 ע' ח"ז [המתורגם] לקו"ש ו. כו, בחוקותי

ו.24) פי"ב, ב. פי"א, ב"ר

שם.25) לקו"ש שם. אור יהל ראה

פ"י,26) ב"ר וראה ויכל. ד"ה א. ט, מגילה פרש"י ב. ב, בראשית פרש"י

ט.

לקמן)27) (בהבא וראה ואילך). סע"ד (עה, הק"ש שער בסידור הובא

מצות דרמ"צ ואילך. פל"ז הק"ש שער אמ"ב א. סא, ר"ה ג. ע, בלק לקו"ת

ועוד. ואילך. מא ע' תרס"ו המשך פי"א. אלקות האמנת

שם.28) ובהנסמן 176 ע' יו"ד חלק לקו"ש ראה

א'תתצ29) ע' ברכה וש"נ. פהֿפו. ע' שבועות דרושי במדבר אוה"ת ראה

ואילך.

סתכ"ג.30) ח"א הרשב"א שו"ת וראה ב. רסד, זח"א ב. צד, זח"ג

lecbd zay zegiy ihewlf"i jxk

הקודש ללשון מתורגם
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Â�Â˘Ï· ˜ÂÈ„‰Â
"שבת נקראת הפסח חג שלפני ששבת לכך הסיבה על

ערוך בשולחן הזקן אדמו"ר מביא דבריו:1הגדול" ואלה ,

לפי הגדול שבת אותו קורין הפסח חג שלפני "שבת

מבעשור מקחו היה מצרים שפסח גדול נס בו שנעשה

שכתוב כמו איש2לחודש, להם ויקחו הזה לחודש בעשור :

ישראל וכשלקחו היה.. שבת היום ואותו אבות... לבית שה

ישראל אצל מצרים בכורי נתקבצו שבת באותו פסחיהם

הוא פסח זבח להם אמרו כך, עושים הם זה למה ושאלום

אבותיהם אצל בכוריהם הלכו מצרים, בכורי שיהרוג לה'

ועשו רצו, ולא ישראל את שישלחו מהם לבקש פרעה ואל

שכתוב וזה מהם, הרבה והרגו מלחמה עמהם :3הבכורות

לדורות לזכרון זה נס וקבעו בבכוריהם, מצרים למכה

הגדול". שבת וקראוהו בשבת

בו "שנעשה הזקן אדמו"ר מדגיש מדוע א) להבין: יש

הנסlecb"4נס משום שדוקא משתמע שמכך ,lecbdנקראת

"שבת נסlecbdהשבת בשבת מתרחש היה אם אף הרי, ?"

"נס ולא לייחדlecbרגיל, כדי מספקת סיבה זו היתה ,"

הגדול" "שבת ולכנותה השבת גדלות5את בה שיש כיוון ,

השנה שבתות שאר .6לעומת

שאין עד זה, נס גדלות מהי מובן: לא יתרֿעלֿכן, ב)

סתם "נס" נקרא "נסהוא אלא ,lecbנראית אין לכאורה, ?"

אחרים, כניסים פלאי היה שלא עצמו, בנס הן גדלות שום

ותועלתו הנס בתוצאות לא ש"הרגו7ובודאי לאחר גם :

ונזקקו מצרים, בגלות ישראל נשארו עדיין מהם" הרבה

התועלת ומהי – משם להגאל כדי בכורות מכת של לנס

לישראל? מכך שצמחה

.·
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– בשבוע היום לפי לדורות הנס זכרון קביעת גם

מצרים יציאת של כנס בחודש, התאריך לפי ולא בשבת,

הטעם את שם מסביר הזקן אדמו"ר הסבר: טעונה וכדומה,

שחל בין סתם לחדש בעשירי קבעוהו לא "ולמה לכך

לפי המועדים כל שנקבעו כדרך בחול שחל בין בשבת

כשחל תענית בו וקבעו מרים מתה בניסן שבעשרה

מדוייקים בתורה הענינים כל זאת, בכל אך בחול...",

("למה השלילי לטעם שבנוסף לומר, והכרחי l`לחלוטין,

חיובי טעם גם ישנו בעשירי") את8קבעוהו שקבעו לכך

הנס שלמשמעות אומרת, זאת לשבת. דוקא לדורות הזכרון

לשבת. מיוחד קשר יש

הקדושֿברוךֿהוא שציווי מפני גם הכרחי הוא זה דבר

להיעשות צריך היה אבות..." לבית שה איש להם "ויקחו

ובמשאֿומתן בקנין כרוך שהוא למרות בשבת, ,9דוקא

בעליֿחיים ממום,10טלטול ביקור לרשות, מרשות הוצאה ,

השבת ומנוחת שביתת את הסותרות פעולות .11ועוד

הרי שבת, שמירת על הציווי לפני זה שהיה למרות כי
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בשם1) ב) פז, (שבת ואותו מתוד"ה הוא וכנראה ת"ל. ר"ס פסח הל'

לטור בב"י ג"כ הובא ג). יב, שמות מבעה"ת זקנים בדעת הא' (טעם מדרש

הגדול. לשבת שיחה חל"ז לקו"ש וראה הב'). (בטעם שם ובלבוש שם.

ג.2) יב, בא

שם.3) ומצו"ד רש"י שם. תהלים מדרש וראה י, קלו, תהלים

הנס4) שתוכן אלא – שבלבוש הא' ובטעם בטור (ועד"ז שם בתוס' כ"ה

(וכן "גדול" תיבת אין התוס' לשון בהעתקת בב"י אבל באו"א) שם מבואר

הערה 33 ע' חי"ב לקו"ש וראה גדול"). "נס זה לנס בנוגע כתב לא בלבוש

.5

שם.5) בהערה וראה (סתם). הנס" "מפני שכתב שם בשו"ע וכמו

בימי6) נכלל השבת דיום ט) סי' ח"א (שו"ת הרשב"א דברי ע"פ ובפרט

כאשר ולכן וטבע: השתלשלות בסדר שהם ההיקף ימי שבעת והם הבנין,

המשכהqpנעשה נמשכה שבו עי"ז ומרומם מיוחד השבת הרי בשבת,

וראה שבתות. שאר לגבי "גדול" הוא הרי וא"כ – וטבע מהשתל' שלמעלה

.6 הערה שם לקו"ש

ונס7) תועלת בזה הי' וכו' והטור בעה"ת זקנים בדעת הב' לטעם משא"כ

"נס התואר מתאים לטעמם ולכן וכו') וניצולו נס הקב"ה להם (עשה גדול

הנס". "גודל – גדול"

לטור8) ת"ל) לסי' השייך תל"א (בסי' ובפרישה בסופו. שם לבוש ראה

ואילך. 44 ע' חכ"ז לקו"ש וראה – .10 הערה לקמן ובהנסמן שם.

ג.9) יב, בא ראב"ע מבעשור. מקחו א): (צו, פסחים עה"פ מכילתא ראה

וכו' לו שיש מי משכו כא: שם, ופרש"י מכילתא וראה שם. בפרש"י רא"ם

לו שאין דקהgwiמי דבהמה מהכתוב שלמדין (ועד השוק במשיכהzipwpמן

ובפרש"י ב. צא, פסחים וראה ה"ד). פ"א קדושין ירושלמי שם. מכילתא –

זוכה. איש ד"ה שם

(דהוה10) שם (משב"ז) ופמ"ג פר"ח בפרישה הובא – בסופו לבוש ראה

ללבוש זוטא באליהו (וכ"ה בשבת קשר מצד כ' עצמו והפרישה ועוד. מוקצה).

בשבת. מקדישים דאין הקשה שם (למהרש"ק) ובח"ש שם).

ובסוף11) ואילך. הי"ב פכ"ג שבת הל' רמב"ם ראה – ומ"מ לקנין בנוגע

ס"ד. ש"ו סי' שבת הל' אדה"ז שו"ע רל"ה. סו"ס חו"מ טושו"ע מכירה. הל'

(ואדמוה"ז) טושו"ע ראה – בע"ח לטלטול בנוגע (ובכ"מ). ס"ה שלט סי' ט"ו.

(ע"ח). סל"ט ש"ח סי' או"ח

(כדלקמן כולה התורה כל בקיימו הרי כו', מדרבנן רק הוא שהאיסור ואף

בפמ"ג וכמ"ש – להאבות) בנוגע (וכמובא דרבנן מצות גם נכללו בפנים)

למו"מ) (בנוגע לזה נוסף שם. לשו"ע (למהרש"ק) ובח"ש ת"ל. לסי' (משב"ז)

(כרך בשד"ח המובא ראה – מדאורייתא הוא כבנדו"ד) (באופן דעות לכמה
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ניתנה שלא עד כולה התורה כל את קיימו ומובן12האבות ,

על ובכללן התורה, מצוות על שמרו בניהם שגם מכך,

ומתןֿתורה מרה לפני אף שבת, לכך13שמירת ובנוסף ,

חז"ל במדרשי השעבוד14מפורש תקופת באמצע שכבר ,

יום יהיה השבת שיום פרעה את משה שכנע במצרים,

עבו ללא לישראל, דה.מנוחה

את ברוךֿהוא הקדושֿ קבע בכך להתחשב בלי ואם

זאת הרי השבת, ביום דוקא להם.." ל"ויקחו המועד

לשבת מיוחד קשר יש של"ויקחו..." לכך .15הוכחה

.‚
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על הסבר לאחר יובן לעיל האמור לכל ההסבר

בכלל: השבת משמעות

צדק" ה"צמח הפסוק16אדמו"ר את "מזמור17מסביר

המדרש לפי השבת", ליום זה:18שיר פסוק על האומר ,

וכן יזיקו שלא העולם מן מזיקין למשבית השבת, "ליום

אומר ענין19הוא הוא השבת תוכן – כבש" עם זאב וגר

א) אופנים: בשני להתבצע היכולה המזיקים, מן השביתה

המזיקים של מציאותם כל – העולם" מן "מעבירם

נשארים,20מתבטלת המזיקים – תזיק" שלא "משביתה ב) .

של השני האופן יזיקו. לא שהם לכך גורמת השביתה אך

בתורת כנאמר הראשון, מן נעלה הוא המזיקים שביתת

של21כהנים הענין מתבצע זה באופן שדוקא מפני ,

מרע הופכים עצמם המזיקים – לנהורא חשוכא אתהפכא

.22לטוב

ש"משבית באופן שבת של הגילוי שעיקר ולמרות

היה זאת בכל לבוא, לעתיד יהיה יזיקו" שלא מזיקים..

הבריאה שבתחילת בראשית בשבת זה מעין עד23משהו ,

חז"ל כדברי כפשוטו, היה בגשמיות שעות24שגם "ל"ו

כיום "ולילה היה בראשית בשבת האורה", אותה שמשה

ויום לאור הפך הלילה של החושך – .25יאיר"

.„
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היא אתהפכא של הענין ישנו שבשבת לכך הסיבה

"אתהפכא", של ענין הוא שבת של הזמן שעצם מפני

כדלהלן:

חז"ל אומרים השבת חסר26לגבי העולם היה "מה :

מאמרו ידוע להבין: יש מנוחה". באת שבת באת מנוחה,

המגיד הנבראים.27של כשאר בדיוק "נברא" הוא שזמן

לא העולם בריאת שלפני רק שלא היא, הדברים משמעות

לאחר גם [שהרי הזמן הגבלות עליהם שחלו נבראים היו

שכלית) סברא (כגון דברים מספר ישנם העולם בריאת

היא הזמן מציאות שעצם אלא בזמן], מוגבלים שאינם

ומדבר חי צומח דומם שהברואים כשם בדיוק "נברא":

חדשה התהוות היא הזמן מציאות כך מאין, יש .28התהוו

הוא הזמן של הראשון שהרגע שכשם מובן, מכך

בראשית, ימי ששת כל של הזמן גם כך חדשה, התהוות

שאצל כשם כלומר, חדשה. התהוות היה יום כל של הזמן

התהוות יום בכל היתה בראשית ימי ששת של הנבראים

חדשים, נבראים הימיםmipeydשל של הנבראים מן

לגבי גם כך שכלonfdהאחרים, בראשית, ימי ששת של

זמן של התהוות היה יוםdpeyיום ראשון, יום של הזמן –

וכדומה עליהם29שני אומרים לפיכך ויומאnei`"כל30.

כוחו". לו יש ויום יום ו"כל עבידתי'", עביד
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(הובא קצה סי' חו"מ חת"ס בשו"ת מ"ש וע"פ ספ"א. חכמים דברי שו"ת ט)

איסור זה הרי קבע דרך כו' ולוקח ומוכר בחנות יושב דכאשר שם) בשד"ח

עדת ל"כל בפרסום ואילך מר"ח מצווים שהיו בנדו"ד, הרי – מדאורייתא

איסור בזה והי' שם) (שד"ח לחינגא כאזיל הרי"ז וכו', גו'" "ויקחו ישראל"

וראה (במשנה). ב כז, ביצה פרש"י (ע"ד אחשבי' דמצותי' ובפרט מה"ת.

חישובו). איסורו מע' כללים צפע"נ

(בנוגע12) ה כו, תולדות פרש"י וראה ב. כח, יומא א. פב, קדושין

ליעקב). (בנוגע ה לב, וישלח ליצחק). (בנוגע ט כז, ג. כז, שם לאברהם).

ואילך.13) 266 ע' ח"ה לקו"ש וראה .11 שבהערה וח"ש פמ"ג ראה

ובכ"מ.14) שם. בלבוש גם הובא וש"נ. יח. פ"ה, כח, פ"א, שמו"ר ראה

(15.140 ע' חכ"ז לקו"ש וראה

(16) עה"פ אור ואילך).יהל תרל (ס"ע שם ובמילואים ואילך). שכח ע'

ואילך. פקס"א תרל"ו רבים מים בהמשך וכ"ה

א.17) צב, תהלים

עה"ת18) צפע"נ וראה שם. מתו"כ תרעב רמז בחוקותי שמעוני ילקוט

שם. בחוקותי

ו.19) יא, ישעי'

שם.20) וילקוט בתו"כ ר"י וכדעת

שיש21) בזמן או מזיקים שאין בזמן מקום של שבחו הוא אימתי שם:

בסופו. 23 שבהערה לקו"ש וראה מזיקים. ואין מזיקים

שהרי22) – יותר ועוד מלכתחילה מזיקים שאינם בע"ח וטוב כתועלת

וכיו"ב. מהכבש יותר גבור הזאב

מזיקים23) היו לא שהחיות ziy`xaוזה zaya,עה"ד חטא לפני כמו אי"ז

וכמרז"ל ולהזיק לטרוף הטבע מלכתחילה בהם הי' לא אז כי – הזיקו שלא

הי' בראשית בשבת אבל ב), נט, (סנה' גדול שמש הי' החטא שלולא בנחש

מצד רמב"ןzziayזה (ראה עה"ד חטא לאחר בהם שנעשה טבעם וביטול

.(204ֿ5 ע' ח"ז [המתורגם] לקו"ש ו. כו, בחוקותי

ו.24) פי"ב, ב. פי"א, ב"ר

שם.25) לקו"ש שם. אור יהל ראה

פ"י,26) ב"ר וראה ויכל. ד"ה א. ט, מגילה פרש"י ב. ב, בראשית פרש"י

ט.

לקמן)27) (בהבא וראה ואילך). סע"ד (עה, הק"ש שער בסידור הובא

מצות דרמ"צ ואילך. פל"ז הק"ש שער אמ"ב א. סא, ר"ה ג. ע, בלק לקו"ת

ועוד. ואילך. מא ע' תרס"ו המשך פי"א. אלקות האמנת

שם.28) ובהנסמן 176 ע' יו"ד חלק לקו"ש ראה

א'תתצ29) ע' ברכה וש"נ. פהֿפו. ע' שבועות דרושי במדבר אוה"ת ראה

ואילך.

סתכ"ג.30) ח"א הרשב"א שו"ת וראה ב. רסד, זח"א ב. צד, זח"ג
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גדול" "נס וזהו – ישראל את שחררו לא הם ש"הרגו...",

הצלת של ניסים כי אחרים, בניסים כמוהו מוצאים שאין

ואילו וביטולה, ה"קליפה" שבירת של באופן היו ישראל

של בדרך היה בבכוריהם" מצרים "למכה של הנס

נלחמה עוזה בכל ה"קליפה" – לנהורא" חשוכא "אתהפכא

הקדושה. למען

"ויקחו על שהציווי הקדושֿברוךֿהוא ציוה לפיכך

הנס התרחש ממנו שכתוצאה אבות", לבית שה איש להם

כי בשבת, דוקא ייעשה בבכוריהם", מצרים "למכה של

באופן המזיקים וביטול שביתת היא השבת של מהותה

פעולה פועל עצמו, והחושך ה'קליפה' ותוקף) ש(בכור

אור.. של פעולה - הפוכה

.Ê
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הסיבות מבין הזקן אדמו"ר בוחר מדוע מובן, מכך

הגדול" "שבת לשם לנס42השונות הקשור הטעם את דוקא

נוסף, טעם הבאת ללא בבכוריהם", מצרים "למכה של

בשם השבת נקראת מדוע מובן זה טעם לפי שדוקא מפני

הגדול": "שבת

"שבת" של שהענין היא, הגדול" "שבת משמעות

בדרגה כלומר, "גדול". באופן הוא המזיקים וביטול

אלא וביטולה, ה"קליפה" שביתת זו אין משביתה. הנעלית

ולקדושה. לטוב למסייעת הפיכתה

מצריםdfענין יציאת שלפני בשבת נתגלה "שבת" של

מצרים "למכה של הגדול" ה"נס ",mdixekaaבאמצעות

ה"קליפה" ביטול היה שבהן האחרות, כבמכות שלא

המזיקים שביתת של הראשון דוקא43באופן כאן אלא ,

המצרים נגד נלחם עצמה, מצרים "קליפת" של חוזקה

ישראל .44לטובת

.Á
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הענינים, של בפנימיותם לבאר, ניתן לעיל, האמור לפי

הזקן אדמו"ר בדברי נוסף כדלהלן:דיוק ערוך, בשולחן

היה", שבת היום "ואותו באומרו הסעיף, בתחילת

ישראל יצאו בשבת בה' "שהרי ואומר הזקן אדמו"ר מוסיף

בה' היה בניסן שט"ו וכיוון תצ"ד, בסימן כמ"ש ממצרים

בשבת". היה בניסן עשרה כן אם בשבת

ישראל יצאו בשבת ש"בה' העובדה להבין: יש

בגמרא מוסברת וב"תוספות"45ממצרים" נמצא46,

מה לשם אך בניסן, בעשרה שבת חלה שלפיו החשבון,

הזקן אדמו"ר זאת jexrמביא ogleyaאדמו"ר אמנם, ?

בטעמיהן" "ההלכות את שלו ערוך בשולחן מביא ,47הזקן

אלא טעם, איננו זהו בגמראoeaygאך ומקורותיו ,

את ערוך בשולחן מצטט איננו הוא ובכלל, ובתוספות,

היום "ואותו באומרו היה ודי המקורית, בלשונן ההלכות

היה" .48שבת

הגדול. שבת של תוכנו יובן שעלֿידיֿזה לומר ויש

הציווי כוונת שאת ולומר, להקדים יש זאת להבין כדי

אבות...", לבית שה איש להם ויקחו הזה לחודש "בעשור

בשתי להבין ניתן בבכוריהם", מצרים ל"מכה הביא אשר

דרכים:

לא הגדול שבת וניסי לחודש בעשור השה לקיחת א)

מצרים ולגאולת ניסן בי"ד הפסח להקרבת הכנה רק היוו

עצמה בפני מטרה להם היתה אלא .49שלאחריו,

היתה וכו' השה לקיחת מטרת להקרבתwxב) כהכנה

מצרים ולגאולת .50הפסח
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האורה42) (ספר רש"י בס' בכ"מ אחר (ובסגנון שם בעה"ת לבוש, טור,

משה במטה גם הובא ועוד). רנט. סי' מח"וו שמג. ע' הפרד"ס ס' סב. סי' ח"ב

בסופו) ניסן (חודש אבודרהם ג. יב, שמות חזקוני טעמים: ועוד תקמב). סי'

ועוד. שם. ובמט"מ .10 בהערה שנסמנו ובמקומות מח"וו. בשם

אתכפיא.43) בחי' רק הרי"ז כו' הטור לטעם ועד"ז

העלי'44) בעיקר שהיא דשבת דהזמן אתהפכא על הוספה זה הרי ועפ"ז

גם בגילוי שבא כאן משא"כ שם), שבועות (אוה"ת העולמות בפנימיות

העולם. בחיצוניות

(45.40 שבהערה ח"י וראה עולם. מסדר שם טור ב. פז, שבת

שם.46) טור ואותו. ד"ה

אדה"ז.47) לשו"ע המחבר" הגאון בני הרבנים "הקדמת ראה

כמ"ש48) ממצרים ישראל יצאו בשבת בה' "שהרי שהוסיף למה בנוגע

ציין גם ולכן ת"ל. בסי' הח"י קושיית לתרץ בכדי שהוא אפ"ל תצ"ד" בסי'

בשבת בה' יצי"מ היתה רבנן לדעת שגם מבואר שם כי תצד", בסי' "כמ"ש

שם)*. ובהערות 258 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש (וראה שם מחה"ש ראה –

היא. מיותרת לכאורה כו'" בניסן שט"ו "וכיון הוספת אבל

לקיחתו49) שהי' דזה ו) יב, בא ופרש"י (מכילתא מרז"ל xeyraוע"ד

ממצרים. שיצאו זכות להם שיהי' הוא

(פסחים50) ימים ד' ביקור טעון השחיטה שקודם הטעם ע"פ שהוא וכמו

שנצטוו זה לאידך, אבל א). xeyrnצו, egwilכבגמרא) דורות בפסח שאינו ,

ו)), (שם, למשמרת לכם והי' ג) (יב, לחודש בעשור עה"כ ומכילתא שם.

שבהערה ופרש"י (וכמכילתא שבפנים הא' כאופן הוא, בפ"ע ענין שגם משמע

הקודמת).
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על חזרה הם בראשית ימי שבעת שלאחר [הימים

של הראשון (היום שלהם ופירוט בראשית ימי שבעת

– שני יום ראשון, ימי כל את כולל בראשית ימי שבעת

הלאה) וכך שני ימי כל לגביהם31את צורך אין ולפיכך ,

ימי בשבעת אך הישנות. חידוש אלא מיוחדת, בהתהוות

שלו]. באופן התהוות יום בכל היתה עצמם בראשית

באת שבת "באת למאמר הסבר דרוש לעיל האמור לפי

ע המושג לכאורה: שהרי פרטיו,מנוחה", לכל זמן הוא ולם

השביעי,32ומקום יום של הזמן בריאת שלפני מכך, יוצא .

"מנוחה"? של רק ולא זה, זמן של מציאות בעולם חסרה

עצם בין לחלק אין הך: היינו הם שהדברים מובן, מכך

מהותו שבו, ה"מנוחה" ענין לבין השביעי יום של הזמן

המנוחה. ענין הוא השבת זמן של

זה ובענין ועתיד, הווה מעבר מורכב זמן לכך: ההסבר

יש מהם אחד שבכל למרות בראשית, ימי ששת כל דומים

אך כדלעיל. האחרים, פני על משלו שבתonfdחידוש של

ועתיד. הווה עבר של לשינויים מעל – "מנוחה" הוא

– מנוחה" באת שבת "באת של הכוונה שלonfdזוהי

גם ועתיד, הווה עבר של בשינויים המוגבל השביעי, יום

ומתעלה מתהפך לשינויים33הוא שמעל לזמן ומתהווה ,34

שבת –dgepne35.

אתהפכא, של ענין עצמו הוא – שבת של שהזמן וכיוון

בהם שגם שבשבת, העולם עניני כל על משפיע הוא הרי

וכדומה. יאיר" כיום "ולילה כמו "אתהפכא", תחול

.‰
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עם ויחד ועתיד הווה עבר של זה, לענין למצוא ניתן

מספר ישנם בהלכה: דוגמא הזמן, בשינויי נעלה – זאת

תקופה לאורך להיות ומוכרחים בזמן התלויים ענינים

של במסגרת הם זאת עם ויחד `zgמסויימת, dcewp.

באמצע או השבת, יום באמצע שהגדיל קטן על לדוגמא:

הרוגוצ'בי סובר הכיפורים, 36dxezdיום onyרק חייב הוא

הוא בשבת רגע שכל מפני השבת, דיני בכל שבת, לגבי

פטור, הוא הכיפורים יום לגבי אך עצמו, בפני פרטי זמן

שזוהי `zgמפני dcewp.

דעות לפי וכדומה, העומר ספירת לגבי לכך ובדומה

מסויימות.

פעולה לכך: דומה מצרים,zkynznדוגמא כיציאת ,

מה, זמן להמשך צריכה ממצרים היציאה miiepiyaeלמשל:

ט"ו יום חצות, לאחר חצות, חצות, קודם זה: זמן במשך

בגמרא בביטויים וכמצוי יצאו37בניסן, בערב, נגאלו :

זאת אם יחד אך דישראל. חפזון דמצרים, חפזון ביום,

דור`ezeמתמשך בכל ומשפיע מצרים יציאת של תוכן

יום ובכל יצא38ודור הוא כאילו עצמו לראות אדם שחייב ,

הקדושֿברוךֿ הוציא לא שאילו באופן ממצרים, היום

במצרים`epהוא... לפרעה היינו משועבדים ...39.

.Â
,‡ÎÙ‰˙‡ Ï˘ ÔÈ�Ú Y "Ì‰È¯ÂÎ·· ...‰ÎÓÏ" Ï˘ Ò�‰

˙·˘ ÂÓÎ
בו "שנעשה הזקן אדמו"ר של הדגשתו תובן זה לפי

לשבת:lecbנס הקשר מודגש זה בביטוי כי ,"

בהרחבה פעם הוסבר שבת40כבר של הנס שגדלות

באמצעות נעשתה המצרים שהריגת בכך היתה הגדול

"mixvn ixekaשהרי) מצרים "קליפת" של התוקף – "

ותוקף חוזקה היא בכור של ישראל41מהותו כאשר .(

במלוא פרעה, שלטון תחת מצרים, בגלות עדיין נמצאים

את לאפשר תוקף בכל מסרבים והמצרים ופרעה עוצמתו,

תובעים כזה בזמן – ממצרים ישראל מצריםixekaיציאת

אשר עד ישראל, את עמהםלשחרר הבכורות "ועשו

של תוקפו היה זו ובשעה מהם", הרבה והרגו מלחמה

לאחר שאף עד כלֿכך, גדול מצרים גלות ושל פרעה
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ובהנסמן31) אחר). באופן גם (ושם תרס"ה רואים העם וכל ד"ה ראה

.29 בהערה

רע"א).32) (פב, פ"ז והאמונה היחוד שער

העלי'33) הוא שבשבת פו) (ע' שבועות אוה"ת מהזמןonfnראה בלמע'

מהזמן למע' שהוא ויהי' הוה הי' על שמורה הוי' שם שהוא יו"ט) (משא"כ

שהם אלא כו') הוה (דעבר ויהי' הוה דהי' שינויים שיש מודגש בזה שגם כו'.

שה"ש לקו"ת שם. כבאוה"ת שבת בכל הוא ועד"ז אתהפכא. בחי' – כאחד

פ"י. תש"ד השמיני ביום ויהי ד"ה א'תתצט. א'תתצא. ע' ברכה אוה"ת א. כה,

n"kae.

הוא34) השבת גם דאצילות מו"ק הוא בראשית ימי דששת שכמו ואף

ע' ברכה אוה"ת וראה פז. ר"ע שבועות אוה"ת ראה הז', מדה מל' מבחי'

אחר דוקא "נמשך השבת שביום דגילוי א'תתצט: ע' ושם הקפותe'א'תתצא. *

היומי". דגלגל

כו':35) העלי' הוא שהשבת לזה בהמשך פו ע' שבועות אוה"ת ראה

בא שבת בא ענין שזהו פי' כו'.dgepnובאו"ת

מכתבי36) סל"ב. ח"ב דווינסק צ"פ שו"ת ואילך. ד עא, מהדו"ת צפע"נ

קנד. מכתב תורה

א.37) ט, ברכות

רפמ"ז.)38 תניא (במשנה). ב. קטז, פסחים

ואילך.39) שעא ע' "ביאורים" תשל"ט) (קה"ת, הגש"פ בארוכה ראה

וש"נ.40) ואילך. ס"ב 4 שבהערה לקו"ש

ג.41) מט, ויחי אונקלוס תרגום ראה

."zetwd 'f 'iga xg`" (qtcpak) `le .rhwd zlgza my l"vk (*
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גדול" "נס וזהו – ישראל את שחררו לא הם ש"הרגו...",

הצלת של ניסים כי אחרים, בניסים כמוהו מוצאים שאין

ואילו וביטולה, ה"קליפה" שבירת של באופן היו ישראל

של בדרך היה בבכוריהם" מצרים "למכה של הנס

נלחמה עוזה בכל ה"קליפה" – לנהורא" חשוכא "אתהפכא

הקדושה. למען

"ויקחו על שהציווי הקדושֿברוךֿהוא ציוה לפיכך

הנס התרחש ממנו שכתוצאה אבות", לבית שה איש להם

כי בשבת, דוקא ייעשה בבכוריהם", מצרים "למכה של

באופן המזיקים וביטול שביתת היא השבת של מהותה

פעולה פועל עצמו, והחושך ה'קליפה' ותוקף) ש(בכור

אור.. של פעולה - הפוכה

.Ê
"ÏÂ„‚‰ ˙·˘" Ì˘‰ ˙‡ ¯È·ÒÓ ‰Ê ÌÚË ‡˜Â„

הסיבות מבין הזקן אדמו"ר בוחר מדוע מובן, מכך

הגדול" "שבת לשם לנס42השונות הקשור הטעם את דוקא

נוסף, טעם הבאת ללא בבכוריהם", מצרים "למכה של

בשם השבת נקראת מדוע מובן זה טעם לפי שדוקא מפני

הגדול": "שבת

"שבת" של שהענין היא, הגדול" "שבת משמעות

בדרגה כלומר, "גדול". באופן הוא המזיקים וביטול

אלא וביטולה, ה"קליפה" שביתת זו אין משביתה. הנעלית

ולקדושה. לטוב למסייעת הפיכתה

מצריםdfענין יציאת שלפני בשבת נתגלה "שבת" של

מצרים "למכה של הגדול" ה"נס ",mdixekaaבאמצעות

ה"קליפה" ביטול היה שבהן האחרות, כבמכות שלא

המזיקים שביתת של הראשון דוקא43באופן כאן אלא ,

המצרים נגד נלחם עצמה, מצרים "קליפת" של חוזקה

ישראל .44לטובת

.Á
Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡ È¯·„· ÛÒÂ� ˜ÂÈ„

הענינים, של בפנימיותם לבאר, ניתן לעיל, האמור לפי

הזקן אדמו"ר בדברי נוסף כדלהלן:דיוק ערוך, בשולחן

היה", שבת היום "ואותו באומרו הסעיף, בתחילת

ישראל יצאו בשבת בה' "שהרי ואומר הזקן אדמו"ר מוסיף

בה' היה בניסן שט"ו וכיוון תצ"ד, בסימן כמ"ש ממצרים

בשבת". היה בניסן עשרה כן אם בשבת

ישראל יצאו בשבת ש"בה' העובדה להבין: יש

בגמרא מוסברת וב"תוספות"45ממצרים" נמצא46,

מה לשם אך בניסן, בעשרה שבת חלה שלפיו החשבון,

הזקן אדמו"ר זאת jexrמביא ogleyaאדמו"ר אמנם, ?

בטעמיהן" "ההלכות את שלו ערוך בשולחן מביא ,47הזקן

אלא טעם, איננו זהו בגמראoeaygאך ומקורותיו ,

את ערוך בשולחן מצטט איננו הוא ובכלל, ובתוספות,

היום "ואותו באומרו היה ודי המקורית, בלשונן ההלכות

היה" .48שבת

הגדול. שבת של תוכנו יובן שעלֿידיֿזה לומר ויש

הציווי כוונת שאת ולומר, להקדים יש זאת להבין כדי

אבות...", לבית שה איש להם ויקחו הזה לחודש "בעשור

בשתי להבין ניתן בבכוריהם", מצרים ל"מכה הביא אשר

דרכים:

לא הגדול שבת וניסי לחודש בעשור השה לקיחת א)

מצרים ולגאולת ניסן בי"ד הפסח להקרבת הכנה רק היוו

עצמה בפני מטרה להם היתה אלא .49שלאחריו,

היתה וכו' השה לקיחת מטרת להקרבתwxב) כהכנה

מצרים ולגאולת .50הפסח
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האורה42) (ספר רש"י בס' בכ"מ אחר (ובסגנון שם בעה"ת לבוש, טור,

משה במטה גם הובא ועוד). רנט. סי' מח"וו שמג. ע' הפרד"ס ס' סב. סי' ח"ב

בסופו) ניסן (חודש אבודרהם ג. יב, שמות חזקוני טעמים: ועוד תקמב). סי'

ועוד. שם. ובמט"מ .10 בהערה שנסמנו ובמקומות מח"וו. בשם

אתכפיא.43) בחי' רק הרי"ז כו' הטור לטעם ועד"ז

העלי'44) בעיקר שהיא דשבת דהזמן אתהפכא על הוספה זה הרי ועפ"ז

גם בגילוי שבא כאן משא"כ שם), שבועות (אוה"ת העולמות בפנימיות

העולם. בחיצוניות

(45.40 שבהערה ח"י וראה עולם. מסדר שם טור ב. פז, שבת

שם.46) טור ואותו. ד"ה

אדה"ז.47) לשו"ע המחבר" הגאון בני הרבנים "הקדמת ראה

כמ"ש48) ממצרים ישראל יצאו בשבת בה' "שהרי שהוסיף למה בנוגע

ציין גם ולכן ת"ל. בסי' הח"י קושיית לתרץ בכדי שהוא אפ"ל תצ"ד" בסי'

בשבת בה' יצי"מ היתה רבנן לדעת שגם מבואר שם כי תצד", בסי' "כמ"ש

שם)*. ובהערות 258 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש (וראה שם מחה"ש ראה –

היא. מיותרת לכאורה כו'" בניסן שט"ו "וכיון הוספת אבל

לקיחתו49) שהי' דזה ו) יב, בא ופרש"י (מכילתא מרז"ל xeyraוע"ד

ממצרים. שיצאו זכות להם שיהי' הוא

(פסחים50) ימים ד' ביקור טעון השחיטה שקודם הטעם ע"פ שהוא וכמו

שנצטוו זה לאידך, אבל א). xeyrnצו, egwilכבגמרא) דורות בפסח שאינו ,

ו)), (שם, למשמרת לכם והי' ג) (יב, לחודש בעשור עה"כ ומכילתא שם.

שבהערה ופרש"י (וכמכילתא שבפנים הא' כאופן הוא, בפ"ע ענין שגם משמע

הקודמת).

zayl mrhk) dkldl 'eke xehd azk myy "lz 'iqa" `ed (dkldl l"iiw oky) xacd xewn ik l"i ile`e ."lz 'iqa y"nk" o`kl cvz 'iqa oiivl jxved dnl r"vy `l` (*
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הענינים: של ברוחניותם לומר ניתן דומה באופן

עליהם ל"נגלה כהכנה רק באו הגדול שבת של הניסים

ובעצמו", בכבודו הקדושֿברוךֿהוא המלכים מלכי מלך

משמעות זה בענין שהיתה או מצרים, ליציאת הביא אשר

עצמה. בפני

כאשר הגדול,xiaqnלפיכך, שבת על הזקן אדמו"ר

ממצרים.." ישראל יצאו בשבת בה' "שהרי אומר הוא

היה בניסן עשרה א"כ בשבת בה' היה בניסן שט"ו וכיוון

ו הזה"בשבת, לחודש "בעשור של שהענין מציין הוא בכך

ממצרים..." ישראל יצאו בשבת "בה' של כתוצאה .51בא

.Ë
‡¯Â‰�Ï ‡ÎÂ˘Á ‡ÎÙ‰˙‡

פעולה הוא הגדול שבת של שהנס לעיל, האמור לפי

יותר טוב מובנת לנהורא", חשוכא "אתהפכא של

כדלקמן: בשבת... בה' ההוספה:

אז – מלכתא" "שבת – המלכות ספירת היא שבת

– יותר העליונות בספירות בעליה המלכות ספירת שרויה

וכו' בינה נקראת52ז"א, עצמה מצד שמלכות כיוון אך .

כלומר, ומכלה). כהה (אור ותכילת" אוכמא "נהורא

המתנגדים מתבטלים .53מהשפעתה

הגדול שבת של שהנס הזקן אדמו"ר מסביר לפיכך

של בגילוי mixvnתלוי z`ivie zle`bשאז שלאחריו,

הבינה ספירת החירות),exigc55עלמא54השפיעה (=עולם

ושורש מקור היא שבינה שכיוון לומר, יש ואולי

של56הגבורות בנס "אתהפכא" של ענין ממנה נבע ,

הדינים שאין מפני בבכוריהם", מצרים miwznp"למכה

בשורשם מן57אלא שביתה ה"שבת" מן נבעה ולפיכך ,

הפיכת – "גדול" של באופן למסייעים58המזיקין המזיקין

.59לקדושה

שביתה היא השבת שמהות למרות זה, בהסבר צורך יש

תהיה כאשר לבוא, לעתיד רק יתגלה זה אך המזיקין, מן

"האתהפכא" כן לפני ואילו העולמים, לחיי ומנוחה שבת

ב" רק היא שבת dbepשל zetilw"60וכמה ועלֿאחתֿכמהֿ ,

לפני במצרים, היו עדיין שישראל עלieeivdבתקופה

בגלוי. השפיעה שהיא לפני שבת, שמירת

.È
¯ÂÓ‡Ï Ì‡˙‰· È„Â‰È ÏÎ Ï˘ ˙È�ÁÂ¯‰ ‰„Â·Ú‰

ÏÈÚÏ
האריז"ל של פירושו האלה61ידוע "והימים לפסוק

גם מגיעים כראוי, היא הזכירה שכאשר ונעשים", נזכרים

"ונעשים": לידי

עבדי "אכתי של במצב שרויים עדיין אנו שעתה למרות

בחושך62דאחשורוש" ושרויים אחשורוש) עבדי (=עדיין

בזמן במצרים ישראל בני של למצב בדומה ומכופל, כפול

הגדול, שבת

וקחו "משכו של עבודה ידי על יהודי, כל יכול

במכילתא כך על שמוסבר כפי מעבודה63לכם...", "משכו

שהיא עבודה מכל מתרחק שהוא במצוות", והדבקו זרה

"dxfיהודי64לו לשום אין כפשוטה זרה לעבודה (שהרי

זרה עבודה של הרע יצר שסולק לאחר במיוחד )65קשר,

במצוות. דבק והוא

"וקחו מרע", "סור של קו הוא "משכו" כללי: ובאופן

טוב". "ועשה של הקו הוא לכם"
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(51c"reעל מה שום על אוכלים שאנו זו "מצה שאומרים ע"ז התירוץ

קודם המצות על שנצטוו אף להחמיץ", אבותינו של בצקת הספיק שלא שום

עתיד שהוא הפלא לזכרון המצה לעשות ציוום הקב"ה – יב) (שמות לזה

שבה"ל, (ז"פ, הנס מעשה קודם ה' ופסח ע"ש בפסח נצטוו וכן להם, לעשות

לקוטי עם בהגש"פ הובאו – בהגדה מ"ש להבין סד"ה צו ולקו"ת אבודרהם

ל. ע' (קה"ת) ומנהגים טעמים

סידור52) ב). (לו, אמור לקו"ת שבת. ע' פכ"א ערה"כ שער פרדס ראה

ואילך). תרכז (ס"ע שם אור יהל ואילך). ג (קפז, השבת ליום שיר מזמור ד"ה

ובכ"מ. שם. תש"ד השמיני ביום ויהי ד"ה

פ"ג53) הציצית שער אמ"ב ואילך, סע"א ה, ואילך. סע"ב ד, סידור ראה

ובכ"מ. ואילך. סע"ב מה, שלח לקו"ת וראה ופ"ז.

אמור54) לקו"ת ראה השבת. (ממחרת) נקרא פסח שרק בענין וכמבואר

תרלג). (ע' שם אור יהל וראה שם.

וש"נ.55) ב. ס, ר"ה ג. שם, אמור לקו"ת ראה

ב.56) קעה, זח"ב וראה פי"ג. תניא

59.ת57) שבהערה לקולוי"צ וראה א). (קלה, סכ"ב אגה"ק פל"א. ניא

תשביתו,58) נאמר בפסח שגם תרלג) תרלא. של. (ע' שם אור יהל ראה

ושומרו חימוץ לידי לבוא שיכול בדבר רק יד"ח יוצא ואדם המזיקין, השבתת

עיי"ש. דינים, ממתיקים ועי"ז כו'. מחימוץ

התיקון59) גם כי מצורע* לפ' הגדול דשבת השייכות תובן ועפ"ז

– הכהן" אל "והובא של ובאופן "אתהפכא" ענין הוא דמצורע והתשובה

oyxya zexeabd zwzndח"א לזהר לוי"צ לקוטי ב. כה, פרשתנו לקו"ת (ראה

קצד). ע' לוי"צ תורת רד. ע'

שם דקביעת י"ל דאולי ואילך, 108 ע' ח"ז [המתורגם] לקו"ש וראה

הו"ע – וכו' הדפוסים כבכל – "מצורע" – בתורה פרשה .ktdz`c`הסדרה,

משא"כ60) – פקס"ב) שם רבים מים תרלא. שכח, (ע' שם אור יהל

– אתהפכא הוא כו' בבכוריהם מצרים למכה והרי בגקה"ט, גם תהי' לעת"ל

בגקה"ט. – לפעולה בנוגע

דוד61) לב בספר ונתבאר הובא שובבים. תיקון בספר רמ"ז ראה

פכ"ט. (להחיד"א)

א.62) יד, מגילה

ובפרש"י.63) ו שם, ועד"ז כא). (יב, עה"פ

א.64) קי, ב"ב ראה

א.65) סד, סנהדרין ב. סט, יומא

.c"q gkz 'iq g"e` r"ey ± gqt mcew rxevn oixew ("d"ga"n ueg) zxaern dpyay (*

המשך בטמוד טע
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חג הפסח - פסוקים

השביעני במרורים, הרוני לענה1.

פסח,  של  ראשון  טוב  יום  זה  במרורים,  השביעני 
מה  לענה,  הרוני  ומרורים.  מצות  על  בו2  דכתיב 
שהשביעני בליל יום טוב הראשון של פסח הרוני בליל 
תשעה באב. הוי ליל יום טוב ראשון של פסח הוא ליל 

תשעה באב3. 
פסוק זה קאי על מרור, ובמקום אחר4 כתיב לאמותם 

יאמרו איה דגן ויין. דגן — מצה, ויין — ד' כוסות.
של  ראשון  בליל  הקושיות  את  ששאלו  והתינוקות 
פסח, שאז הבן אומר מה נשתנה, הם הם השואלים איה 

דגן ויין.
)ליקוטים ואגרות עמ' רצט(

מאמרי חז"ל

והגבורה, זו יציאת מצרים . . זו מכת בכורות5.

פסח הוא בחינת גבורות, שהרי יציאת מצרים היתה 
על ידי גבורה.

ויצחק, גבורה — נולד בפסח6, והברכות שברך את 
יעקב היה בפסח, והוא אכל אז שני גדיי עזים, גבורה, 
הלחם  הוא  לחם,  גם  נתנה  ורבקה  ולחגיגה7.  לפסח 
אכל  ויצחק  כוסות.  ד'  יין,  גם  הביא  ויעקב  דמצות. 

ושתה כל זה, ומובן שהם שייכים לגבורה.
והפסח היה צריך להיות צלי אש8, גבורה.

ומצה פירושה מריבה ומדון, בחינת ירגיז אדם יצר 
ועיקר  גבורה.  בחינת  הוא  והרוגז  הרע9,  יצר  על  טוב 
מצות אכילת מצה הוא במצה האמצעית, שכנגד לוי, 
קול  דרך שברים,  על  דוקא שוברים,  זו  ומצה  גבורה. 

השופר שכנגד יצחק.
וכן מרור, הוא בחינת גבורה.

וכן הכוסות יין, יין הוא בחינת גבורה. כו"ס — הוא 

1( איכה ג, טו.
2( בהעלותך ט, יא.

3( איכה רבה פ"ג, ה.
4( איכה ב, יב.

5( דברי הימים א כט, יא. ברכות נח, א.
6( ראש השנה יא.

7( פרקי דרבי אליעזר פל"ב.
8( בא יב, ח.

9( ברכות ה, א.

ביין  המובחר  מן  ומצוה  גבורה.  אלקי"ם,  שם  מספר 
אדום10, גבורה.

ומספר הראשי תיבות של פסח מצה מרור כוסות — 
הוא ק"פ, כמנין שני חיי יצחק11.

הוא  שפסח  זהו  בחסדים.  שנמתקו  גבורות  הם  אך 
כנגד  הם  רגלים  שהשלש  כידוע12  בכלל,  חסד  בחינת 

שלשת האבות, ופסח הוא כנגד אברהם.
)הערות לזהר ב עמ' רפ(

חמצו של נכרי שעבר עליו הפסח מותר בהנאה, ושל 
ישראל אסור בהנאה13.

שאמר14  אברהם,  כנגד  חסד,  בחינת  הוא   — פסח 
בחינת   — מצה  להיות  צריך  לכן  עוגות.  ועשי  לושי 

חסד, וחמץ — בחינת גבורה, אסור.
והנה, ישראל נקראים בת כהן15, והם מבחינת חסד, 

ונכרי יניקתו מגבורה, בחינת שמאל.
לכן, חמץ שהיה ברשות ישראל בפסח, אסור בהנאה 
גם אחר הפסח. אבל חמצו של נכרי, הנה בפסח עצמו, 
הפסח,  אחר  אך  בהנאה.  לישראל  אסור  הוא  חסד, 
הרחמים,  מדת  באה  גבורה,  עכו"ם,  של  הוא  והחמץ 
תפארת, ומרחם על החמץ, שיהא מותר בהנאה על כל 

פנים, כי תפארת כוללת גם גבורה.
הנאה — פירושה מי שהוא נאה. והוא תפארת, פאר 

ויופי, שופריה דיעקב16.
ויש לומר,

נכרי  של  חמצו  להתיר  צריך   — קולא  חסד,  מצד 
אחר הפסח גם באכילה. מצד גבורה, חומרא — צריך 
לאסור את החמץ גם בהנאה. ומצד תפארת, הממוצע 
בין חסד לגבורה — הוא אסור באכילה ומותר בהנאה.
)תורת לוי יצחק עמ' קצו(

10( שו"ע אדמו"ר הזקן סי' תעב, כו.
11( וישלח לה, כח.

12( זח"ג רנז, ב. פסח נגד אברהם, כמו שכתוב )וירא יח, ו( לושי 
ועשי עוגות, ופסח היה. שבועות כנגד יצחק, כי השופר של מתן 

תורה היה מאילו של יצחק. סוכות כנגד יעקב, ככתוב )וישלח לג, יז( 
ולמקנהו עשה סוכות )טור או"ח סוף סי' תיז(. 

13( פסחים כח, א במשנה.
14( וירא יח, ו.

15( ראה זח"ב צה, א-ב.
16( בבא מציעא פד, א.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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טז, ג – בזאת יבא אהרן אל הקדש בפר בן 
בקר לחטאת ואיל לעלה

מפרש   – הקודש"  אל  אהרן  יבוא  "בזאת  הפסוק1  על  א. 
רש"י: "בזאת – גימטריא שלו ארבע מאות ועשר, רמז לבית 

ראשון".
שבגלל  הכתובים  בפשטות  הקושי  מהו  להבין:  וצריך 
ב"גימטריא"  הרמז  אודות  והסבר  לביאור  רש"י  זקוק  זה 

ד"בזאת"?!
נתבאר,  זה2,  פירוש  אודות  שדובר  הקודמת  בפעם 
“באלו"  ולא  גו'(",  )יבוא  "בזאת  נאמר  מדוע  היא  שהקושיא 
“בזאת"  תיבת   – מזה  ויתירה  וכיו"ב,  כו'(  ואיל  בקר  בן  )פר 
מיותרת, שהרי הכתוב יכול לומר “יבוא אהרן אל הקודש בפר 
בפירוש  שנתבארו  נוספים  פרטים  לכו"כ  בנוגע  ועד"ז  גו'". 

רש"י זה.
אמנם, עדיין ישנה “קלָאץ-קשיא", אשר, כרגיל בכגון-דא, 

דוקא על “קלָאץ-קשיא" לא שמים לב:
הפסוק “בזאת יבוא אהרן אל הקודש" – נלמד לראשונה 
למקרא3  חמש  הבן  למד  שכבר  כפי  רבינו,  משה  של  בזמנו 
"כיצד סדר המשנה, משה הי' לומד מפי הגבורה, נכנס אהרן 
כו', נכנסו בניו כו', נכנסו זקנים כו' נכנסו כל העם כו'". ובודאי 
נשאלה כבר אז שאלה הנ"ל )מדוע נאמרה תיבת "בזאת"(, 
ובמילא, הי' הכרח לענות את תירוצו של רש"י – "גימטריא 

שלו ארבע מאות ועשר, רמז לבית ראשון".
של  שבזמנו  יתכן  כיצד  "קלָאץ-קשיא":  נשאלת  וכאן 
שגרמו  החטאים  וקודם  לארץ,  הכניסה  קודם  רבינו,  משה 
לחורבן בית ראשון כו', ילמד משה עם בנ"י "בזאת יבוא אהרן 
אל הקודש", "בזאת – גימטריא שלו ארבע מאות ועשר, רמז 
שיכנסו  לאחרי  שיבנו  המקדש  שבית  היינו,  ראשון",  לבית 
שנים  ת"י  למשך  יהי'  שקיומו  ראשון",  "בית  יהי'   – לארץ 

בלבד, ואח"כ יחרב?!...
ובפרט שבשירת הים אמרו משה ובנ"י “תבאמו ותטעמו 
 – ידיך"  כוננו  אדנ-י  מקדש  גו'  לשבתך  מכון  נחלתך  בהר 

כלומר, שעמדו ליכנס לארץ ולזכות בבית מקדש נצחי!
אלא  מקרא,  של  פשוטו  ע"פ  רק  לא  תמוה   – זה  פירוש 
תמוה  ראשון"(  לבית  “רמז  רש"י:  )כלשון  הרמז  ע"ד  אפילו 

הדבר!...
הביאור בזה:

נאמר   – וגו'"  הקודש  אל  אהרן  יבוא  “בזאת   – זה  ציווי 
אפשרות  היתה  ובמילא,  העגל,  חטא  כבר  שאירע  לאחרי 
ונתינת מקום לחטאים נוספים, ח"ו, שיגרמו לחורבן ביהמ"ק, 
כך שקיומו יהי' ת"י שנים בלבד )שהרי כלפי שמיא גליא כו'(.

כו'  גימטריא שלו  “בזאת,   – לבנ"י  ונתגלה  נרמז  זה  וענין 
רמז לבית ראשון":

הבן חמש למקרא זוכר מה שלמד בפ' כי-תשא4 שלאחרי 

1( פרשתנו טז, ג.

2( שיחת ש"פ אחרי תשמ"א סל"ד ואילך.

3( פרש"י ס"פ תשא – מעירובין נד, ב.

4( לב, י.

חטא העגל אמר הקב"ה למשה רבינו "ועתה הניחה לי וגו'", 
ומפרש רש"י: "עדיין לא שמענו שהתפלל משה עליהם והוא 
שהדבר  והודיעו  פתח  לו  פתח  כאן  אלא  לי,  הניחה  אומר 
של  תפלתו  ואכן,  יכלם".  לא  עליהם  יתפלל  שאם  בו,  תלוי 
אליך  "שמעתי   – כו'  הגזירה  חומר  את  לבטל  הועילה  משה 

מלכלותם יחד וכו'"5.
ועד"ז יש לומר גם בנדו"ד – שההודעה ד"בזאת יבוא אהרן 
לבית  רמז  ועשר,  מאות  ארבע  שלו  “גימטריא  הקודש",  אל 
ראשון", היא בבחינת פתיחת פתח להודיע לישראל שהדבר 
תלוי בהם, היינו, שכאשר יתפללו להקב"ה, וישמעו בקולו כו', 
אזי יבטלו את הגבלת מספר השנים – “ארבע מאות ועשר" 

– דבית-המקדש.
ועוד יש לומר – באופן נעלה יותר:

“גימטריא שלו ארבע מאות ועשר, רמז לבית ראשון" – 
יהי'  שנים  ת"י  שלאחרי  היינו,  רצוי,  בלתי  דבר  בהכרח  אינו 
למעליותא,  להיות  יכול  זה  ענין   – אדרבה  כו';  וגלות  חורבן 
היינו, שלאחרי ת"י שנים דבית ראשון יהי' תיכף ומיד ביהמ"ק 

נעלה יותר – “מקדש אדנ-י כוננו ידיך", בית נצחי6.
דוגמא לדבר: בפרשת העקדה נאמר "קח נא את בנך גו' 
והעלהו לעולה"7, ואח"כ נאמר "אל תשלח ידך אל הנער"8 – 
"אמר לו הקב"ה . . כשאמרתי לך קח . . לא אמרתי לך שחטהו, 
זה  שאין   – בנדו"ד  ועאכו"כ  אחתי'"9.  אסקתי'  העלהו,  אלא 
ציווי או פסוק מפורש בתושב"כ, כי אם, רמז בפירוש רש"י – 
שלא נרמז שיהי' ענין של חורבן וגלות ח"ו, כי אם, "גימטריא 
שלו ארבע מאות ועשר, רמז לבית ראשון", ובמילא, לאחרי 
יותר  נעלה  מקדש  בית  ומיד  תיכף  להבנות  יכול  שנים,  ת"י 

מקודמו, בית נצחי.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ו, משיחות ש"פ אחרי 

אות כה, מ )הנחה בלתי מוגה(

)עפ"י  מקובלים  הראו  ת"ח  בשנת  אהרן.  יבא  בזאת  ב. 
מ"ש בזוהר( לשנת משיח, “זאת" גימ' ת"ח, וכן אמר הגה"ק 
ולא בא הקץ נפלו  ז"ל, וכשעבר השנה  ר"ש מאסטראפאלי 
“מאת  קורא,  קול  ז"ל  הש"ך  אא"ז  ופרסם  ביאוש,  ישראל 
“הוא  מהשי"ת,  במוסכם  הי'  ת"ח  שנת  זאת  זאת"  היתה  ה' 
ה'"  עשה  היום  “זה  אבל  נפלאות,  שנראה  בעינינו"  נפלאת 
)צ"ח( בשעה שריב"ל  “היום", כמ"ש בסנהדרין  הי'  המניעה 
בקולי  אם  היום  “היום"  וענה  מר  יבוא  אימתי  למשיח  שאל 

תשמעון, מתחלה צריך תשובה וחסר היום הזה.
וגם איתא זאת גימ' ת"ח, ולתשובה צריך “צום קול ממון" 
יתן,  גי' ת"ח, הקול קול יעקב, ב' קולות  ג' פעמים קל"ו ג"כ 
אבל השלישי “ממון" ידים ידי עשו – היתן כפיר “קולו" זה יתן 

“צום קול" אבל לא ממון.
אני  בזאת  מלחמה  עלי  תקום  אם  ב(  )כז,  בתהלים  וז"ש 

5( פרש"י שם, לד.

6( זח"ג רכא, א )ועד"ז שם ח"א כח, א(.

7( וירא כב, ב.

8( שם, יב.

9( פרש"י עה"פ. וראה ב"ר פכ"ו, ח.

מתוך הגפר ילקוט סאולה ומשיח - פרשת אחרי
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גם  ואף  י"ל  וכן  “בזאת",  בוטח  אני  מלחמה  יהי'  אם  בוטח, 
געלתם  ולא  מאסתם  לא  אויביהם,  בארץ  בהיותם  “זאת" 
)בחקתי כו, מד(, ובמשלי )יט, לא( ועצת ה' הוא תקום “עצת" 

ר"ת “עינוי צדקה תורה".
פרדס יוסף

טז, ד – כתנת בד קדש ילבש ומכנסי בד יהיו 
יצנף  בד  ובמצנפת  יחגר  בד  ובאבני  בשרו  על 

בגדי קדש הם ורחץ במים את בשרו ולבשם

ישראל  בארץ  נוהגים  וגו'.  ילבש  קודש  בד  כתונת  ג. 
שעושים תכריכין מפשתן, רמז שכמו שכהן גדול אינו נכנס 
לפני ולפנים אלא בארבעה בגדים של בוץ, כן המת הוא נכנס 

לפני מלך מלכי המלכים.
פשתן  כלאים,  ובגד  פסוק  קדושים  פרשת  כתבתי  וכבר 
גימ' ח"י, רמז על התחי' שיקומו בתחיית המתים  באתב"ש 

בתכריכים שלהם.
שפתי כהן

טז, ח – ונתן אהרן על שני השעירם גרלות 
גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל

ד. ולקח את שני השעירים והעמיד אותם לפני ה' וכו'. הנה 
רז"ל )יומא ס"ב ע"א. מנחות כ"ז ע"א( אמרו ששני השעירים 
אלו צריכין להיות שניהם שוין במראה וקומה ודמים, והבינו 
ולקח  עזים,  שעירי  שני  יקח  הא'  שני,  פעמים  ג'  מאמרו  זה 
ומלת שני  ונתן אהרן על שני השעירים,  את שני השעירים, 
מיותרת. לזה דרשו למצוה מן המובחר צריך להיותן שוים בג' 

דברים אלו.
ליעקב  כמו  הם  אלו  השעירים  ב'  ענין  כי  זה  טעם  לבאר 
שוים  היו  שלזה  ז"ל,  אברבנאל  הר"י  שהאריך  כמו  ועשו, 
במראה וקומה ובדמים ובלקיחתן כא', לרמוז כי כמו שיעקב 
ועשו היו שוים בהיותם אחים מאב א' ומאם א', כן ב' שעירים 
וכמו  ואם.  מאב  אחים  הם  כאלו  וקומה  במראה  שוים  היו 
בדמים  שוים  היו  השנים  הם  כך  תאומים,  היו  ועשו  שיעקב 
ה',  לפני  אותם  והעמיד  א'.  ביום  נולדו  כאלו  כא'  ולקיחתם 
לרמוז כי מן הראוי להיותם שוים מכל צד, ששניהם ראויים 
להיות חלק ה', אמנם הגורל אשר מה' כל משפטו, הוא אשר 
כמ'10  שנא,  עשו  ואת  י-ה  לו  בחר  יעקב  כי  ביניהם,  הפריד 

אהבתי אתכם וגו' ואת עשו שנאתי.
והנה שנים נקראו שעירים, יעקב נקרא שעיר בצדי, שהוא 
הי' הצעיר, ועבודת זה הצעיר לפנים, והביא את דמו אל מבית 
לפרוכת ולפני הכפורת, לפני ולפנים, לרמוז כי ראוי להדבק 
ותנוח  כמ"ש11  הימין,  בגורל  להדבק  ולפנים  לפני  באלקיו 
לגורלך לקץ הימין, כי שם גורל השם כשהיו טובים שהי' עולה 
דשמאלא  סטרא  הוא  כי  בשמאל,  עולה  עשו  ושעיר  בימין. 

ושם ביתו.
הגורלות  ב'  נתנו  תאומים,  א'  בבטן  שהיו  עוד  ולרמוז 

10( מלאכי א, ב.

11( דניאל יב, יג.

בת  היותה  האם  מצד  להם  בא  שהפרוד  ולרמוז  א'.  בקלפי 
לבן הארמי, היתה הקלפי של עץ ולא מכסף וזהב שהוא דבר 

חשוב.
ירקדו  והנה שעיר עזאזל מקומו המדברה אשר שעירים 
שם, ובעשו נאמר12 ואשים עריו שממה. ומלת לעזאזל עולה 

בגימטריא יד סמ-אל.
אברבנאל – דרשות מהרש"ש סרירו

טז, יב – ולקח מלא המחתה גחלי אש מעל 
המזבח מלפני ה' ומלא חפניו קטרת סמים דקה 

והביא מבית לפרכת

ה. הוציאו לו את הכף ואת המחתה וחפן מלא חפניו... הי' 
בין  המבדילות  הפרוכת  שתי  לבין  שמגיע  עד  בהיכל  מהלך 
לא  אומר  יוסי  ר'  אמה,  וביניהן  הקדשים,  קדש  ובין  הקודש 

היתה שם אלא פרוכת א' בלבד13 וכו'.
יומא פרק ה' משנה א'

מגיע  שהוא  עד  בהיכל  ומהלך  וכו',  בימינו  המחתה  נוטל 
לקדש הקדשים, מצא הפרוכת פרופה נכנס לקודש הקדשים 

עד שהוא מגיע לארון.
רמב"ם הל' עבודת יום הכפורים פ"ד ה"א

צריכין אנו למודעי, דאע"ג דהרמב"ם בפ"ד מהלכות בית 
הבחירה ובפ"ז מהלכות כלי המקדש כתב דשתי פרוכת היו 
ולא הזכיר דרך פריפתן, דהשתא י"ל דס"ל דחיצונה פרופה 
מהצפון14, מ"מ הכא בעי"כ כתב נמצא הפרוכת פרופה נכנס 
לקדש הקדשים כו'. נראה מלשונו זה שהעתיק דעת רבי יוסי 
לו להעתיק סדר  הי'  שלא היתה אלא פרוכת אחת, דלת"ק 
שהיו  שזה  שמפני  לי...  נראה  ולכן  הפרוכות,  בשתי  הליכתו 
עבדי  לא  ספיקא  לאו  ואי  הוה,  ספיקא  משום  פרוכות  שני 
אלא פרוכת אחת כמו לר"י משום דפשיטא לי' כדלעיל בשם 
ומיני'  ר"י  ס"ל  דהכי  בצפון  פתחא  אחת  ובפרוכת  התוס' 

נשמע לכ"ע היכא דליכא ספיקא...
נינהו  למשיחא  הלכתא  הלכות  הני  דכל  ידוע  והדבר 
וכשיבנה בית המקדש במהרה בימינו כבר בא אליהו והתיר 
המשנה  העתיק  הבחירה  בית  בבנין  הלכך  הספיקות  כל 
פירש  לא  שלעתיד  יחזקאל  דבנין  משום  שני  בבית  כשהיה 
על פי חז"ל, וכ"כ שם וז"ל בנין העתיד להבנות אע"פ שהוא 
כתוב ביחזקאל אינו מפורש ומבואר עכ"ל, אבל הכא דלאורי 
לן העבודה הוא בא כתבה ע"פ מה שהוא עבודה כשאין כאן 

אלא פרוכת אחת לפי שכן יהי' לעתיד במהרה בימינו אמן.
תוס' יום טוב – יומא פ"ה מ"ה

12( מלאכי א, ג.

13( עי' בהמשך המשנה: החיצונה הי' פרופה מן הדרום, והפנימי מן הצפון )ברטנורא: 

והבדילה  ואמרי  יוסי,  דר'  עלי'  דפליגי  לה  קאמרי  רבנן  הדרום.  מן  פרופה  החיצונה 

הפרוכת לכם במשכן לבד נאמר. פרופה, ראשה כפולה לצד החיצון ונאחזת בקרס של 

זהב להיות ]פתוחה[ מן הדרום ועומדת(.

14( כדעת ר' יוסי.

מתוך הגפר ילקוט סאולה ומשיח - פרשת אחרי
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i"yx£'B‚Â Ô¯‰‡ È�a È�L ˙BÓ È¯Á‡ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑מֹוׁשלֹו עזריה ּבן אלעזר רּבי היה לֹומר? ּתלמּוד מה «¿«≈∆…∆«¬≈¿≈¿≈«¬…¿ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָ
צֹונן ּתאכל אל לֹו: ואמר אחר ּבא ּבטחב. ּתׁשּכב ואל צֹונן ּתאכל אל לֹו: אמר רֹופא. אצלֹו ׁשּנכנס לחֹולה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹמׁשל
ּבני ׁשני מֹות "אחרי נאמר: לכ הראׁשֹון, מן יֹותר זרזֹו זה ּפלֹוני. ׁשּמת ּכדר ּתמּות ׁשּלא ּבטחב, ּתׁשּכב ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹואל

.אהרן" ֲַֹ
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ּבטחב ּתׁשּכב ואל צֹונן ּתאכל א)אל טז, צֹונן(רש"י ּכּפּור)אכילת יֹום (מּלבד יֹום ּבכל הּקדׁשים לקדׁש להּכנס האּסּור ּכנגד – ְְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ

צֹונן. מאכל ּכאכילת ּכמֹוהּו ּכּדין ׁשּלא והקרבתם ּולמאכל, ללחם נמׁשלים הּקרּבנֹות ּכי קרּבנֹות. הקרבת לׁשם ּבטחבאפּלּו ׁשכיבה ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ׁשל לׁשהּיתֹו ּדֹומה קרּבנֹות הקרבת ללא ׁשם הּׁשהּיה ּכי ּכּפּור). ּביֹום (אפּלּו קרּבנֹות ללא הּקדׁשים לקדׁש להּכנס האּסּור ּכנגד –ְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

צֹונן. מאכל אכילת ללא קר, ּבמקֹום החייםחֹולה אור ְְֲֲִֵֶַַַָָֹ

È�aא ÔÈ¯z e˙ÈÓc ¯˙a ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆»«¿ƒ¿≈¿≈
ÈÈ Ì„˜ ‡˙È¯Îe� ‡˙M‡ ÔB‰È·B¯˜a Ô¯‰‡«¬…¿»≈∆»»¿≈»√»¿»
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B‚Â'.א) '‰ ¯a„ÈÂּנאמר מה לדעת צרי «¿«≈¿ֱִֶַַַַָָ

יׁשמיענּו ענין לאיזה ב' זה. ּבדּבּור ְְְְִִִֵֵֶֶַָלֹו

אחר ּלי מה מֹות, אחרי זה ּדּבּור היֹות ֱֲִִֵֶַַַַַָהּכתּוב

לֹומר הצר לּמה ג' קדם. ּלי Ì˙·¯˜aמה ְִֶַַַָָֹֻ¿»¿»»

ׁשּנתקרבּו ּבׁשביל ׁשּמתּו להֹודיע אם ְְְְְִִִִִֵֶֶַָוגֹו',

ּבמקֹומֹו הּדבר הֹודיע ּכבר הלא ה', ְְְֲִִִֵַַָָָֹלפני

הּוא וׁשם וגֹו', זרה אׁש וּיקריבּו יא) י ְְְְִֵֵַַָָָ(לעיל

ּבקרבתם, ּכאן ּׁשּכתב מּמה הּדבר מפרׁש ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֹיֹותר

זֹו ּבקריבה ׁשעׂשּו העון הּוא מה ידּוע ְִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאין

אֹומרֹו ד' מתּו. אחרe˙ÓiÂׁשעליה מיּתרת ְֵֶֶָָ«»Àְֶֶַַֻ

ה' וגֹו'. ּבקרבתם מֹות אחרי לֹומר ְְְְֲִִֵֶַַָָָׁשהתחיל

וא"ו:e˙ÓiÂאֹומרֹו ּבתֹוספת ְ«»Àְֶֶָ

‰‡¯�Âהקב"ה ׁשּבא הּוא הּכתּוב ׁשּכּונת ¿ƒ¿∆ֶֶַַַָָָ

ּבדעּתֹו יחׁשב ׁשּלא מׁשה את ְְְְֲִֶֶֶַַַֹֹלהזהיר

ׁשמים למלכּות קרֹוב יֹותר ׁשהּוא לצד ְְְִִֵֶַַַָָּכי

לּכנס ויכֹול הּוא נאמן הּמקֹום ׁשל ּביתֹו ְְֱִֵֵֶֶַָָָָָּובכל

אהרן על ה' ׁשּיצו והגם ּפנימה, הּקדׁש ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָֹֹאל

ּגדֹול ּכי ּבכלל, מׁשה ׁשּגם הּדבר יתחּיב ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹלא

נביאכם יהיה אם י"ב) (ּבּמדּבר ּדכתיב ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָמׁשה

ּדּבר ּכן על אׁשר מׁשה, עבּדי כן לא וגֹו' ְְֲִִֵֵֵֶֶַַֹה'

אֹומרֹו והּוא מׁשה, אל LÓ‰ה' Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ ְְֶֶ«¿«≈∆∆

סמּו לֹו ואמר הּמצוה, ּבאה אליו ְְִֵֵַַָָָָָָּפרּוׁש

זה ּדּבּור אהרן ּבני ב' לפניÌ˙·¯˜aלמיתת ְְֲִִֵֶַַֹ¿»¿»»ְִֵ

אהרן ּבני היֹותם הגם ּפרּוׁש וּימתּו, ְֱֲֲֵֵַַַָָֹֻה'

ּכמֹו ה' לפני קרֹובים היֹותם מרּבה ְְְְְֱִִֵֶֶָָֻּובתֹוספת

ּבקרבי ּבּפסּוק הי"ב) (ויק"ר ז"ל ְְִֶַַָָֹׁשּדרׁשּו

עליהם חמל לא כן ּפי על ואף ,e˙ÓiÂאּקדׁש ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ«»À

ּכ ּכל האדם היֹות יֹועיל ׁשּלא למדּת ְֱִֶַָָָָָָָָֹהא

ּפנימה: לּקדׁש לּכנס ּגדר ׁשּיפרץ ּכדי לה' ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹקרֹוב

„BÚּבאֹומרֹו ׁשּנתּכּון לֹומר עלÌ˙·¯˜aנראה ְְְְִִֵֶֶַַ¿»¿»»ַ

ה מּכל,זה לה' קרֹובים יֹותר ּבהיֹותם ּדר ְְִִִֵֶֶֶַַָֹ

מׁשה היה ׁשאם מהם, קרֹובים ׁשאין למדּת ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהא

ׁשאמר ּכמֹו ּבֹו נעׂשה הּדבר היה מהם ְֲֵֶֶַַַָָָָָָָקרֹוב

ּכאן ּכי ואּולי אּקדׁש. ּבקרבי ג') (לעיל ה' ְְְִִֵֵֶַַָָֹלֹו

הּדברים ּפי ועל מׁשה, אל ּדבריו הקב"ה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָּבאר

ה' ּדּבר אׁשר הּוא לאהרן מׁשה אמר ְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָֹהאּלה

לקריבתם סמּו לֹו נאמר זה ּדּבּור ּכי ְְֱִִִִֶֶַָָָוגֹו',

ב' מיתת ּבּתֹורה ּכתּוב ׁשּכבר והגם ְֲִִֶַַַַָָָָָּומיתתם.

ּובתֹורת ּבּתֹורה. ּומאחר מקּדם אין אהרן, ְְְְֲֵֵַַַָָָֹֻֻּבני

ּבא אחי ּדתבת ּדעּתין ּבסלקא אמרּו ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹּכהנים

ּבכל לבֹוא ּומּתר ּבאזהרה ׁשאינֹו מׁשה ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֻלמעט

ּבאה אחי ׁשּתבת הּדרׁשא ּבאמּתּות והעלּו ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָעת,

לא זה ּוכפי ע"כ. ּבאזהרה ׁשהם הּבנים ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹלרּבֹות

יֹודע אני אין ּומעּתה מאזהרה, מׁשה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָנתמעט

לא. אֹו ּבאזהרה הּוא אם מׁשה ׁשל ּדינֹו ְִִֶֶַַָָָֹמה

מי ּכי ׁשּפׁשיטא ּכתב אהרן קרּבן ּבעל ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָֹוהרב

מה ּולפי להזהירֹו. ׁשּיצטר עד ְְְְְִִִִִֵֶַַַָהכניסֹו

ּבפסּוק ּביחּוד אזהרתֹו ּבאה הּנה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּׁשּכתבּתי

מי ׁשאמר אהרן קרּבן ּבעל ודברי ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹראׁשֹון.

ׁשּלא היא הּתּנא וכּונת נראים. אינם ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹהכניסֹו

לנּו ואין מהאזהרה, מׁשה למעט הּכתּוב ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָּבא

לדרׁש הּתּנא ּובחר לרּבֹות, ולא למעט לא ְְְְְִִֵַַַַַָָָֹֹמקרא

ּבּה מּלדרׁש הּבנים לרּבֹות אחי ּתבת ְְְִִִִִֵַַַָָָּביּתּור

מ"ד (ב"ר האֹומר לסברת זה וכל מׁשה. ְְְִֵֵֶֶַַָָָלמעט

ׁשהעּתקּתי ּוכמֹו מפלג, אחר סמּו אחרי ְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָֻה')

לסברת אבל אחרים. ּבמקֹומֹות ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָמחלקּתם

הּכתּוב יתּבאר סמּו אחר מפלג אחרי ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָֻהאֹומר

על היתה ׁשּמיתתם להֹודיעֹו ׁשּבא הּדר זה ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָעל

אמרה ׁשהּתֹורה והגם ּבּקדׁש, לפנים ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹקרבתם

טעם ּכי ה' מֹודיעֹו זרה, אׁש א') י' ְִִֵֵַַָָ(לעיל

ׁשּלא הגם לפנים קרבתם על היתה ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹמיתתם

ואֹומרֹו זרה, אׁש להֹודיעֹוe˙ÓiÂהיתה נתּכּון , ְְְֵָָָָ«»Àְְִִֵַ

ׁשּנכנסּו לּפעל מחׁשבּתם יצתה ּכי יחׁשב ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשּלא

זֹו ּבהֹודעה והּכּונה ּומתּו, ׁשּנדחפּו אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָלפנים

הגם ּולהתקרב לפרץ אדם יחׁשב לבל ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹֹֹלׁשלל

החׁשק ּבחינת לאדם ּבהיֹות יּמצא וזה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּימּות,

יחּוׁש יּמצאלא זה ודבר נפׁשֹו, ויּתן עצמֹו על ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ

הגם הּדבר על נפׁשֹו ׁשּיּתן החֹוׁשק ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָּבבחינת

לֹו אמר לזה ׁשּימּות, ּוכברe˙ÓiÂׁשּידע ּפרּוׁש ֵֶֶֶַַָָָ«»Àְֵָ

זה: והבן להתקרב מחׁשבּתם הּׂשיגּו ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹמתּו

‰ÊÂּכהנים ּבתֹורת ׁשאמר הּגלילי יֹוסי ר' לדעת ¿∆ְְְֲִִִִֶַַַַַָֹ

ראב"ע לסברת וגם מתּו הּקריבה ְְְִִֵַַַַָָעל

הקרבה ּוכדי לעצמּה קריבה ּכדי ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָׁשאמר

על ּדאמר עקיבא רּבי לדברי אבל ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָלעצמּה,

מפלג אחרי האֹומר לסברת הּנה מתּו, ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻההקרבה

לחקר ּבהקּדים והּוא אחר, ּבאפן הּכתּוב ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹיתּבאר

הּכּפּורים יֹום מׁשּפט על ה' צּוה לא ְִִִִַַַָָָֹלּמה

ּביֹום צּוה ולא הּיֹום הן עד זֹו ּבפרׁשה ְְְִֵַַָָָָָָֹהאמּור

לֹו אמר וכאׁשר המׁשּכן, קדׁשי ּבענין ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָצּוֹותֹו

לֹו היה ׁשם הּמזּבח אל קרב ז') ט' ְְְִִִֵֶַַַָָָ(ׁשמיני

האמת ּפנימה. הּקדׁש אל יבֹוא לא לֹו ְֱִֶֶֶַַָָָֹֹלֹומר

הּמזּבח אל קרב מאֹומרֹו האּסּור הּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֻׁשּמדּיק

עׂשה אּלא לֹומר לֹו היה ׁשּלא וגֹו', את ְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָֹועׂשה

וגֹו', קרב לֹומר הצר ולּמה וגֹו' חּטאת ְְְְְְֶַַַַָָָֻאת

נראה ּולדרּכנּו ּדרׁשֹות, ּדרׁשּו (ּבתו"כ) ְְְְְְְִֵֶַַַָָורז"ל

רׁשּות ל אין הּמזּבח אל קרב אליו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשאמר

היה ׁשּׁשם אּלא לפנים, ולא לּמזּבח אּלא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלקרב

ימּות: ולא וגֹו' יבא ּדאל זֹו ּבאזהרה לצּוֹות ְְְְְְַַַָָָָֹֹלֹו

ÔÎ‡העגל ׁשּבעון הּכתּוב ׁשהֹודיענּו מה לצד »≈ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

כ') ט' (עקב ּדכתיב אהרן ּבני ׁשני ְְְֲִִֵֵֵֵֶַֹמתּו

וגֹו' ואתּפּלל להׁשמידֹו ה' התאּנף ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָֹּובאהרן

מיתת זה להׁשמידֹו פ"ז) (ויק"ר רז"ל ְְְִִֵֶַַַַּופרׁשּו

הא מחצה, מׁשה ׁשל ּתפּלתֹו והֹועילה ְְֱִִִֶֶֶַָָָָָהּבנים

מתּו העגל ּבעון אהרן ּבני ׁשני ּכי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹלמדּת

ּתקׁשה ולא לאביהם, הּמה היּו ּכּפרה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּומזּבח

ל ׁשּמתּו ּכאן) (תו"כ אמרּו עוןוהלא צד ְְֲֲֵֶַַָָֹֹ

על ּדאמר ּולמאן ּדאמר למאן ְְְְְִַַַַָָָָָהּקריבה

אביהם עון היה לא ׁשאם לֹומר יׁש ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹההקרבה.

על קׁשה לא ּגם חסידיו. רגלי ׁשֹומר ה' ְֲִֵֵֶַַַָָָָֹהיה

להתּקּדׁש ׁשּמתּו קט"ו) (זבחים ּׁשאמרּו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָמה

היה העגל עון היה לא אם ּכי ,יתּבר ְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹֹׁשמֹו

הּבית להתקּדׁש הּמׁשּפט מאלהי ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹמתחּיב

ה' ׁשּיחּפץ ׁשהגם הֹודעּתי ּכבר ּכי ְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹּבזּולתם,

ּתעלּמֹות ליֹודע נעלמת לסּבה לחסידיו ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻהמותה

ׁשהּוא ּכל לּצּדיק ׁשּיהיה צרי ורמֹות, ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָנפלאים
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ׁשם ׁשּדר ּכדי עׂשֹות טֹוב לא אׁשר ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָֹמהּדברים

זה, ּבענף הארכּתי ּוכבר הּדין. ּבהם ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָֹיׁשלט

רּבי ּׁשּמצא מּמה פל"ח) (אבדר"נ ּולמד ְִִֵֶַַַָָצא

לּבֹו ׁשּׂשמח לצד להריגתֹו טעם ְֲִִִֶַַַַַַָָָעקיבא

וקׁשה ּבדבריהם, ּכאמּור רּבֹוא ס' ּתֹו ְְְְִִִֵֶֶָָָָָּבדרׁשתֹו

ּפקע ּכן אם מׁשּנה מיתה אנֹוׁש יתחּיב ְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָָֻהלזה

אּלא ולֹומדיה, טֹוב עֹוׂשי מּכל ּדורדי ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָּכלילא

ּולעֹולם הּדין, ּבֹו יׁשלט ׁשּמּמּנּו ּדר הּוא ְְְִִִֶֶֶֶֶַָֹּדזה

לעׂשרה הּמותה ה' ּבעיני יקר מיתתֹו ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָסּבת

יׂשראל. ּבני לדֹורֹות וצּנה למגן מלכּות ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָהרּוגי

ּׁשּלפנינּו, ּבּמה ּגם לׁשבח טעם נֹותן זה ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָוטעם

ּכׁשהקריב ּבפרהסיא נמחל ּכבר העגל עון ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּכי

ונתּבּׂשר ידֹו על ׁשכינה וירדה הּמזּבח אל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאהרן

ּדינא ּבטל ּכן אם העגל, עון לֹו ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּנמחל

יּבטל הסּבה ׁשּבהּבטל הּבנים ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּדהׁשמדת

רּׁשּומֹו ׁשּנמחל הגם ּכי וּדאי אּלא ְְֲִִִֶֶַַַַַָָהמסֹובב,

מהחטא הּׂשערה חּוט ּכׁשעּור והּוא ְְְֲִִֵֵַַַָָנּכר

ּבאדם, ּדין הּפֹועלת מּדה להׁשלטת ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיסּפיק

וׁשגגּו חסידיו רגלי נׁשמרּו ׁשּלא ּגרם ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹוזה

הּבית: ּבהם ונתקּדׁש והקרבה, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּבקריבה

ÏÚÂלא ּכי לֹומר נּוכל האּלה הּדברים ּפי ¿«ְִִִֵֶַַַָָֹ

חצר אל לבֹוא ראּוי להיֹות אהרן ְְֲֲִֶַַַָָֹֻהכׁשר

ּכּפרה מזּבח ּבאמצעּות אּלא ּפנימה הּמל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבית

אבל העגל, חטא רׁשם ונמחה ּבניו הּבנים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשל

לעמד עצּמה למעלה אהרן הכׁשר לא זה ְְֲֲֲֲֶַַַַַָָֹֹֹֻֻזּולת

נכֹון, על הּכתּוב יתיּׁשב ּובזה מפלא ְְְִֵֶַַַָָָָָֻּבמקֹום

'‰ ¯a„ÈÂּכי הּכתּוב ּומֹודיע הּנאמר, הּדּבּור «¿«≈ֱִִִֶַַַַַָ

‰L„wּבענין Ï‡ Ô¯‰‡ ‡·È ˙‡Êaנכׁשר לא ְְִַ¿…»…«¬…∆«…∆ְִַֹ

אּלא זֹו למעלה È�aאהרן È�L ˙BÓ È¯Á‡ ְֲֲֶַַָָֹ«¬≈¿≈¿≈

Ô¯‰‡לֹומר ודקּדק חטאֹו ‡‰¯Ô.ונמחה È�a «¬…ְְְְְִִֵֶַָ¿≈«¬…

ׁשּבזה אביהם עון ּכּפרת רֹומז הׁשלםּכאן ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

ׁשּפרׁשּתי. ּכמֹו ּבענין להאמּור ראּוי ְְְְְִִִֵֶַָָָָָלהיֹות

את ה' צּוה לא לּמה טעם הּכתּוב נתן ִֶֶַַַַָָָָָָֹּובזה

מכׁשר היה לא מּקדם ּכי הּנה, עד הּזה ְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהּדבר

סּבת להֹודיע הּכתּוב ׁשּנחת ואחר לזה, ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָֹאהרן

לכּפרת אהרן ּבני היֹותם לצד ׁשהּוא ְְְֱֲִֵֶַַַַָָָָֹמיתתם

סּבתם היא זאת לא ּכי הֹודיע אביהם ֲֲִִִִִֶַָָֹֹֹעון

היתה זאת אּלא למיתתם, סֹוף ועד ְְְְִִִֶַָָָָָָֹמּתחּלה

רגליהם נׁשמרּו ׁשּלא ּגרמה ׁשהיא ראׁשֹונה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹסּבה

ּדאמר, למאן ּבהקרבה אֹו ּבקריבה וׁשגגּו ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָּכּנזּכר

אֹומרֹו ‰'והּוא È�ÙÏ Ì˙·¯˜aמה ּכי לֹומר ְְ¿»¿»»ƒ¿≈ִַַ

עון ּבידֹו ׁשּיׁש אהרן ּבני היֹותם להם ְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹשּגרם

מכׁשֹול ּובהצטרפּות קרבתם, הּוא העגל ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָמעׂשה

הּללּו סּבֹות ב' האמת ׁשּכפי ּולצד מתּו. ְְֱִִֵֶֶֶַַָָזה

ה' ּדּבר אׁשר הּוא רּבתי למיתתם, הסּפיקּו ְְֲִִִִִֶֶַָָָֹלא

להתקּדׁש ׁשּמתּו אּקדׁש, ּבקרבי ג') י' ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ(לעיל

לטעם הצר טעם אבאר ּכאׁשר ּבׁשבילם, ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָֻהּבית

אמר לזה הּטעמים, ב' הסּפיקּו ולא e˙ÓiÂזה ְְְִִִֶֶַַָָָֹ«»À

להתקּדׁש מיתתם צר ענין לרמז וא"ו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּבתֹוספת

מהּמקּדׁש לירא המקּדׁש ה' את לירא ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻהּבית

ּדּבּור סמ ולזה הּוא ּגם ימּות לבל הּקרב ְְִֵֶַַַַָָָָָּכל

אהרן È·‡אזהרת Ï‡Â'וגֹוL„w‰ Ï‡נמצאת . ְֲַַַָֹ¿«»…ְ∆«…∆ְִֵָ

העגל, עון מיתתם, ּגרמּו ּדברים ג' ְְֲִִֵֵֶָָָָָֹאֹומר

ה' הֹודיע ּוׁשלׁשּתם הּבית, וקּדּוׁש ְְְְְִִִַַַַַָָָָוההקרבה,

ׁשאמר ראׁשֹון ‡‰¯Ôּבמאמר È�a È�L ˙BÓ È¯Á‡ ְֲִֶַַָָ«¬≈¿≈¿≈«¬…

אהרן,זה חטא e˙ÓiÂּכמׁשמעֹו,Ì˙·¯˜aּכנגד ְְֲֵֶֶֶַֹ¿»¿»»ְְַָ«»À

הּבית לקּדׁש È·‡ּבׁשביל Ï·Ï'וגֹוL„w‰ Ï‡ ְְִִִֵַַַ¿«»…ְ∆«…∆

העגל עון צריכין, הּטעמים ג' וכל וגדֹול, ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹקטן

הּדין היה ּגמּורים צּדיקים ׁשהיּו לצד ְְִִִִֶֶַַַָָָָׁשּזּולתֹו

וזה ּבקריבה יּכׁשלּו לבל נׁשמרים ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָמחּיב

ׁשּזּולתּה ּכן ּגם הּקריבה ועון לּמכׁשֹול, ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹסּבה

וסּבת היּו, ּגדֹולים ּכי אביהם עון על יּומתּו ְְְֲֲִִִִֶַַָֹֹלא

מערּבב ה' היה לא זה ׁשּזּולת הּבית ְְִִֵֶֶַַַַָָֹקּדּוׁש

הּדבר ויתחּיב לּבֹו, ׂשמחת ּביֹום ְְְְְִִִִֵַַַָָָׂשמחתֹו

ה' היה לא אֹו יּכׁשלּו, לבל רגליהם ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹלׁשמירת

יֹום עד להם ממּתין והיה יֹום ּבאֹותֹו ְְְְִִֶַַָָָָממיתם

ּבֹו הּבית לקּדׁש ה' ׁשרצה לצד אּלא ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָאחר,

יסּפיק לא לבד זה וטעם ּכן. עׂשה ְְְִֵֶַַַַַָָֹּבּיֹום

ּבזּולתם: הּבית ׁשיתקּדׁש ְְְִִִֵֶַַַָָָָלמיתתם,

ÈÙÎeׁשאמרּו ז"ל למאמרם טעם לתת אפׁשר זה ¿ƒְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָ

נדב על מׁשה ׁשאמר ׁשמיני) ְִִֶֶַַָָָ(תו"כ

מּמה ּכי ואהרן מּמׁשה ּגדֹולים ׁשהם ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַֹואביהּוא

למיתת העגל עון טעם ׁשהצר מׁשה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּׁשראה

עון נדנּוד הקב"ה מצא לא ּכן אם אהרן ְְֲִִֵֵַָָָֹֹֹּבני

לצד אּלא נכׁשלּו ולא הּדין ענף ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹלהסּתּב

ּגדֹולים ׁשהם אמר לזה אביהם, ּבעון ּׁשּקדם ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמה

ּכחּוט אפּלּו להם נמצא לא ּכי ואהרן ְְְֲֲִִִִֶֶַָָֹֹמּמׁשה

ואהרן. מׁשה ּכן ּׁשאין מה מהחטא ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹהּׂשערה

ּבאֹומרֹו הּכתּוב נתּכּון ׁשּלזה אפׁשר זה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּולדרּכנּו

ּבמעצֹות ׁשליׁשים ל כתבּתי הלא כ"ב) ְְְְֲִִִִֵֵַָָֹֹ(מׁשלי

ּבמֹועצֹות לּדבר, סּבה היּו ּדברים ג' ּכי ְְִִִֵַַָָָָָָָודעת,

ּבענין, האמּורים דברים ג' והם ג', ודעת ְְְֲִִִֵַָָָָָָב',

לא העגל לעון לאהרן ה' מחל ּׁשּלא מה ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹּכנגד

ּומעׂשיו, ּבקרּבנֹותיו אהרן ּבהרצאת לא ְְְְְְֲֲִִַַַָָָָָָֹֹּבתפּלה

מּלהתקרב רגליהם ׁשמר ּׁשּלא מה ּכנגד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּגם

ה' נתיעץ ּכי ּבמֹועצֹות, אמר המקּדׁש ְְְִִֵֵַַַַָָָֻלּמקֹום

ּׁשאמר ּבּמה הּדברים לב' ורמז ּדבר, ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָלתכלית

מסּובבת וא' עצֹות, ב' רּבים לׁשֹון ְְְִֵֵֶֶַמֹועצֹות

ׁשּל ׁשּלאמחברּתּה, ּכדי לאהרן מחּלה החליט א ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹ

ּכּנזּכר, הּׁשֹולטת מּדה ּתּמצא ׁשּבזה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָיׁשמרם

יתּבר ׁשמֹו לקּדׁש ׁשּמתּו הּדבר ּתכלית ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּוכנגד

מקֹום ּיקר מה לּכל להֹודיע ּפרּוׁש ודעת ְְִֵַַַַַָָָָָֹאמר

ׁשאין ּכאּלּו צּדיקים לאנׁשים ׁשאפּלּו ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻקדּׁשתֹו

הּבית: ויתקּדׁש ּׁשהיה מה היה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָּכמֹותם

„BÚּבאֹומרֹו BÓ˙נתּכּון È¯Á‡ׁשּיצו להיֹות ְְְִֵַ«¬≈ְְִֶַ

ּבבגדי קדׁשים לקדׁשי אהרן יּכנס לבל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹה'

קּטיגֹור אין מּטעם כ"ו,) הּׁשנה (ראׁש ִֵֵַַַַָָָָֹזהב

ׁשּיחלק ּדין לבעל הּכתּוב חׁש סּניגֹור ְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָֹנעׂשה

אהרן הכנסת על ה' הקּפיד לא ּכי ְְְֲִִִַַַַַָֹֹֹויאמר

נמחה לא ׁשעדין עֹוד ּכל אּלא זהב ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹּבבגדי

אחר ּכן ּׁשאין מה העגל, עון ׁשל ֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹרּׁשּומֹו

לחלּוטין נּכר עגל ׁשל רּׁשּומֹו ואין ּבניו ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּמתּו

ּבבגדי לּכנס ויכֹול זהב ׁשל קּטיגֹורֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָנמחה

אמר לזה ּובתפארת, ּבכבֹוד BÓ˙זהב È¯Á‡ ְְְִֶֶַָָָָָָ«¬≈

יּכנס לבל ה' צּוה מֹותם אחרי ׁשּגם ְְֲִִֵֵֶַַַָָָוגֹו'

אּלא הּקדׁשים לקדׁש זהב a„ּבבגדי ˙�˙k ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ¿…∆«

L„˜(.ט"ז (ערכין ז"ל ׁשאמרו והגם וגֹו'. …∆ְְֲֲִֶַַָָ

יעׂשה לא כן ּפי על אף מכּפרים. זהב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּבגדי

ּכׁשלג. יׂשראל ׁשל עונם ללּבן סּנגֹור ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹקּטגֹור

חפץ ּבחפצי חרּפי ּבימי ּׁשּכתבּתי מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָועּין

ׁשלמה ׁשּכׁשאמר ל'.) (ׁשּבת ז"ל ּבמאמרם ְְְֲֶֶַַַָָָָֹֹה'

אֹומרֹו זה ּולדר וגֹו'. לחסדי Ì˙·¯˜aזכרה ְְְְְְֵֶֶֶַָָ¿»¿»»

אמר ׁשהּוא מׁשה מעל ּפגם חׁשׁש להסיר ְְֲִֵֶֶַַַָָָָּבא

ויאמר אהרן ּבעד ּגם ואתּפּלל כ') ט' ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָֹֹ(עקב

ּומׁשה מׁשה, ׁשל ּתפּלתֹו הֹועילה ׁשּלא ְִִֵֶֶֶֶָָָֹהאֹומר

ׁשּלא מחׁשבֹות יחׁשב ּתפּלתֹו,עצמֹו הֹועילה ְְְֲִִֶַַַָָָֹֹ

אמר ּפרÌ˙·¯˜aלזה ה' ּבהצטרפּותלפני ּוׁש ֶַָָ¿»¿»»ְְְְִִֵֵָ

ּכי מתים היּו לא זה זּולת אבל מתּו זֹו ֲִִִֵֵֶַָָָֹסּבה

לבל אהרן על מׁשה ׁשל ּתפּלתֹו ְְֲִִֶֶַַַָָֹהֹועילה

לֹומר צריכין אנּו אין זה ּוּכפי ְְְִִִִֵֶַַָיׁשמידֹו,

פ"י (ויק"ר ז"ל ּולדבריהם מחצה ְְֱִִֵֶֶֶָָׁשהֹועילה

ּדסֹוף ּכיון ּפרּוׁש מחצה, ׁשהֹועילה ׁשאמרּו ְְֱִֵֵֶֶֶָָָָה')

מׁשה ׁשל מּתפּלתֹו ּתֹועלת היה לא מתּו ְִִֵֶֶֶֶָָָֹסֹוף

אּלא ּתֹועלת חׁשּוב אינֹו ּכי מחצה אּלא ְֱֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹלאהרן

ואֹומרֹו ּתכלית. לֹומרe˙ÓiÂּכפי ה' ׁשּבא אּולי , ְְְְִִַ«»Àֶַַָ

הּקריבה עון עׂשּו האּלה האנׁשים ּכי ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹלמׁשה

מעת מיתה חּיבי היּו ּכבר והם הקרבה ְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָאֹו

נמנעּו לא ולזה להׁשמידֹו אהרן על ה' ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹֹהתרּגז

ּׁשּקדם מה היה לא אם אבל הּדין, מּדת ֲִִִִֶַַַַַָָָָֹמּיד

אפׁשר נכנסים ׁשהיּו הגם ּכּנזּכר מיתה ּבני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיּו

וׁשעּור לזה, וכּדֹומה להם אּפֹו מארי ה' ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשהיה

הּדר זה על ‰'הּכתּוב È�ÙÏ Ì˙·¯˜aּומקֹום ֶֶֶַַַָ¿»¿»»ƒ¿≈ָ

מּדת מּיד למּלטם נס להם לעׂשֹות צרי ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָזה

והם קדםe˙ÓiÂהּדין מיתה נתחּיבּו ּפרּוׁש ּכבר ְִֵַ«»Àְְְִִֵֶַָָֹ

נמלטּו: מׁשה ּבתפּלת ְְְִִִֶֶַָאּלא

¯Ó‡È B‡הּדר זה BÓ˙על È¯Á‡ּדּבר וגֹו'. …«ֶֶֶַַ«¬≈ְִֵ

על ׁשהיתה מיתתן ּדר למׁשה ְְִֶֶֶֶַָָָָה'

הּדר ‰'זה È�ÙÏ Ì˙·¯˜aׁשּנתקרבּו ּפרּוׁש ֶֶֶַ¿»¿»»ƒ¿≈ְְִֵֶָ

מתּו, ּובזה הּקדׁש ּבחּבת העליֹון אֹור ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹלפני

והּנה הּצּדיקים, מתים ׁשּבּה הּנׁשיקה סֹוד ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָוהּוא

ׁשההפרׁש אּלא הּצּדיקים, ּכל למיתת ׁשוים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהם

ואּלּו להם מתקרבת הּנׁשיקה ׁשהּצּדיקים ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָהּוא

אֹומרֹו והּוא לּה, נתקרבּו È�ÙÏהם Ì˙·¯˜a ְְְְִֵָָ¿»¿»»ƒ¿≈

ואֹומרֹו‰' ,e˙ÓiÂהּכתּוב רמז וא"ו, ּבתֹוספת ְְ«»Àְֶֶַַָָָ



מי zenÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e oey`x meil inei xeriy

(á)éçà ïøäà-ìà øac äLî-ìà ýåýé øîàiåàáé-ìàå E ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©¥»¤©«£´Ÿ¨¦¼¼§©¨³Ÿ
øLà úøtkä éðt-ìà úëøtì úéaî Lãwä-ìà úò-ìëá§¨¥Æ¤©½Ÿ¤¦¥−©¨®Ÿ¤¤§¥̧©©¹Ÿ¤£¤³
:úøtkä-ìò äàøà ïðòa ék úeîé àìå ïøàä-ìò©¨«¨ŸÆ§´Ÿ¨½¦µ¤«¨½̈¥«¨¤−©©©«Ÿ¤

ÏÂ‡ב CeÁ‡ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈ƒ«¬…»¿»
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:‡z¯tk ˙Èa ÏÚ ÈÏb˙Ó ‡�‡ ‡��Úa«¬»»¬»ƒ¿¿ƒ«≈«À¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשם ׁשּדר ּכדי עׂשֹות טֹוב לא אׁשר ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָֹמהּדברים

זה, ּבענף הארכּתי ּוכבר הּדין. ּבהם ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָֹיׁשלט

רּבי ּׁשּמצא מּמה פל"ח) (אבדר"נ ּולמד ְִִֵֶַַַָָצא

לּבֹו ׁשּׂשמח לצד להריגתֹו טעם ְֲִִִֶַַַַַַָָָעקיבא

וקׁשה ּבדבריהם, ּכאמּור רּבֹוא ס' ּתֹו ְְְְִִִֵֶֶָָָָָּבדרׁשתֹו

ּפקע ּכן אם מׁשּנה מיתה אנֹוׁש יתחּיב ְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָָֻהלזה

אּלא ולֹומדיה, טֹוב עֹוׂשי מּכל ּדורדי ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָּכלילא

ּולעֹולם הּדין, ּבֹו יׁשלט ׁשּמּמּנּו ּדר הּוא ְְְִִִֶֶֶֶֶַָֹּדזה

לעׂשרה הּמותה ה' ּבעיני יקר מיתתֹו ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָסּבת

יׂשראל. ּבני לדֹורֹות וצּנה למגן מלכּות ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָהרּוגי

ּׁשּלפנינּו, ּבּמה ּגם לׁשבח טעם נֹותן זה ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָוטעם

ּכׁשהקריב ּבפרהסיא נמחל ּכבר העגל עון ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּכי

ונתּבּׂשר ידֹו על ׁשכינה וירדה הּמזּבח אל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאהרן

ּדינא ּבטל ּכן אם העגל, עון לֹו ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּנמחל

יּבטל הסּבה ׁשּבהּבטל הּבנים ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּדהׁשמדת

רּׁשּומֹו ׁשּנמחל הגם ּכי וּדאי אּלא ְְֲִִִֶֶַַַַַָָהמסֹובב,

מהחטא הּׂשערה חּוט ּכׁשעּור והּוא ְְְֲִִֵֵַַַָָנּכר

ּבאדם, ּדין הּפֹועלת מּדה להׁשלטת ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיסּפיק

וׁשגגּו חסידיו רגלי נׁשמרּו ׁשּלא ּגרם ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹוזה

הּבית: ּבהם ונתקּדׁש והקרבה, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּבקריבה

ÏÚÂלא ּכי לֹומר נּוכל האּלה הּדברים ּפי ¿«ְִִִֵֶַַַָָֹ

חצר אל לבֹוא ראּוי להיֹות אהרן ְְֲֲִֶַַַָָֹֻהכׁשר

ּכּפרה מזּבח ּבאמצעּות אּלא ּפנימה הּמל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבית

אבל העגל, חטא רׁשם ונמחה ּבניו הּבנים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשל

לעמד עצּמה למעלה אהרן הכׁשר לא זה ְְֲֲֲֲֶַַַַַָָֹֹֹֻֻזּולת

נכֹון, על הּכתּוב יתיּׁשב ּובזה מפלא ְְְִֵֶַַַָָָָָֻּבמקֹום

'‰ ¯a„ÈÂּכי הּכתּוב ּומֹודיע הּנאמר, הּדּבּור «¿«≈ֱִִִֶַַַַַָ

‰L„wּבענין Ï‡ Ô¯‰‡ ‡·È ˙‡Êaנכׁשר לא ְְִַ¿…»…«¬…∆«…∆ְִַֹ

אּלא זֹו למעלה È�aאהרן È�L ˙BÓ È¯Á‡ ְֲֲֶַַָָֹ«¬≈¿≈¿≈

Ô¯‰‡לֹומר ודקּדק חטאֹו ‡‰¯Ô.ונמחה È�a «¬…ְְְְְִִֵֶַָ¿≈«¬…

ׁשּבזה אביהם עון ּכּפרת רֹומז הׁשלםּכאן ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

ׁשּפרׁשּתי. ּכמֹו ּבענין להאמּור ראּוי ְְְְְִִִֵֶַָָָָָלהיֹות

את ה' צּוה לא לּמה טעם הּכתּוב נתן ִֶֶַַַַָָָָָָֹּובזה

מכׁשר היה לא מּקדם ּכי הּנה, עד הּזה ְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהּדבר

סּבת להֹודיע הּכתּוב ׁשּנחת ואחר לזה, ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָֹאהרן

לכּפרת אהרן ּבני היֹותם לצד ׁשהּוא ְְְֱֲִֵֶַַַַָָָָֹמיתתם

סּבתם היא זאת לא ּכי הֹודיע אביהם ֲֲִִִִִֶַָָֹֹֹעון

היתה זאת אּלא למיתתם, סֹוף ועד ְְְְִִִֶַָָָָָָֹמּתחּלה

רגליהם נׁשמרּו ׁשּלא ּגרמה ׁשהיא ראׁשֹונה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹסּבה

ּדאמר, למאן ּבהקרבה אֹו ּבקריבה וׁשגגּו ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָּכּנזּכר

אֹומרֹו ‰'והּוא È�ÙÏ Ì˙·¯˜aמה ּכי לֹומר ְְ¿»¿»»ƒ¿≈ִַַ

עון ּבידֹו ׁשּיׁש אהרן ּבני היֹותם להם ְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹשּגרם

מכׁשֹול ּובהצטרפּות קרבתם, הּוא העגל ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָמעׂשה

הּללּו סּבֹות ב' האמת ׁשּכפי ּולצד מתּו. ְְֱִִֵֶֶֶַַָָזה

ה' ּדּבר אׁשר הּוא רּבתי למיתתם, הסּפיקּו ְְֲִִִִִֶֶַָָָֹלא

להתקּדׁש ׁשּמתּו אּקדׁש, ּבקרבי ג') י' ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ(לעיל

לטעם הצר טעם אבאר ּכאׁשר ּבׁשבילם, ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָֻהּבית

אמר לזה הּטעמים, ב' הסּפיקּו ולא e˙ÓiÂזה ְְְִִִֶֶַַָָָֹ«»À

להתקּדׁש מיתתם צר ענין לרמז וא"ו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּבתֹוספת

מהּמקּדׁש לירא המקּדׁש ה' את לירא ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻהּבית

ּדּבּור סמ ולזה הּוא ּגם ימּות לבל הּקרב ְְִֵֶַַַַָָָָָּכל

אהרן È·‡אזהרת Ï‡Â'וגֹוL„w‰ Ï‡נמצאת . ְֲַַַָֹ¿«»…ְ∆«…∆ְִֵָ

העגל, עון מיתתם, ּגרמּו ּדברים ג' ְְֲִִֵֵֶָָָָָֹאֹומר

ה' הֹודיע ּוׁשלׁשּתם הּבית, וקּדּוׁש ְְְְְִִִַַַַַָָָָוההקרבה,

ׁשאמר ראׁשֹון ‡‰¯Ôּבמאמר È�a È�L ˙BÓ È¯Á‡ ְֲִֶַַָָ«¬≈¿≈¿≈«¬…

אהרן,זה חטא e˙ÓiÂּכמׁשמעֹו,Ì˙·¯˜aּכנגד ְְֲֵֶֶֶַֹ¿»¿»»ְְַָ«»À

הּבית לקּדׁש È·‡ּבׁשביל Ï·Ï'וגֹוL„w‰ Ï‡ ְְִִִֵַַַ¿«»…ְ∆«…∆

העגל עון צריכין, הּטעמים ג' וכל וגדֹול, ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹקטן

הּדין היה ּגמּורים צּדיקים ׁשהיּו לצד ְְִִִִֶֶַַַָָָָׁשּזּולתֹו

וזה ּבקריבה יּכׁשלּו לבל נׁשמרים ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָמחּיב

ׁשּזּולתּה ּכן ּגם הּקריבה ועון לּמכׁשֹול, ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹסּבה

וסּבת היּו, ּגדֹולים ּכי אביהם עון על יּומתּו ְְְֲֲִִִִֶַַָֹֹלא

מערּבב ה' היה לא זה ׁשּזּולת הּבית ְְִִֵֶֶַַַַָָֹקּדּוׁש

הּדבר ויתחּיב לּבֹו, ׂשמחת ּביֹום ְְְְְִִִִֵַַַָָָׂשמחתֹו

ה' היה לא אֹו יּכׁשלּו, לבל רגליהם ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹלׁשמירת

יֹום עד להם ממּתין והיה יֹום ּבאֹותֹו ְְְְִִֶַַָָָָממיתם

ּבֹו הּבית לקּדׁש ה' ׁשרצה לצד אּלא ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָאחר,

יסּפיק לא לבד זה וטעם ּכן. עׂשה ְְְִֵֶַַַַַָָֹּבּיֹום

ּבזּולתם: הּבית ׁשיתקּדׁש ְְְִִִֵֶַַַָָָָלמיתתם,

ÈÙÎeׁשאמרּו ז"ל למאמרם טעם לתת אפׁשר זה ¿ƒְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָ

נדב על מׁשה ׁשאמר ׁשמיני) ְִִֶֶַַָָָ(תו"כ

מּמה ּכי ואהרן מּמׁשה ּגדֹולים ׁשהם ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַֹואביהּוא

למיתת העגל עון טעם ׁשהצר מׁשה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּׁשראה

עון נדנּוד הקב"ה מצא לא ּכן אם אהרן ְְֲִִֵֵַָָָֹֹֹּבני

לצד אּלא נכׁשלּו ולא הּדין ענף ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹלהסּתּב

ּגדֹולים ׁשהם אמר לזה אביהם, ּבעון ּׁשּקדם ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמה

ּכחּוט אפּלּו להם נמצא לא ּכי ואהרן ְְְֲֲִִִִֶֶַָָֹֹמּמׁשה

ואהרן. מׁשה ּכן ּׁשאין מה מהחטא ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹהּׂשערה

ּבאֹומרֹו הּכתּוב נתּכּון ׁשּלזה אפׁשר זה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּולדרּכנּו

ּבמעצֹות ׁשליׁשים ל כתבּתי הלא כ"ב) ְְְְֲִִִִֵֵַָָֹֹ(מׁשלי

ּבמֹועצֹות לּדבר, סּבה היּו ּדברים ג' ּכי ְְִִִֵַַָָָָָָָודעת,

ּבענין, האמּורים דברים ג' והם ג', ודעת ְְְֲִִִֵַָָָָָָב',

לא העגל לעון לאהרן ה' מחל ּׁשּלא מה ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹּכנגד

ּומעׂשיו, ּבקרּבנֹותיו אהרן ּבהרצאת לא ְְְְְְֲֲִִַַַָָָָָָֹֹּבתפּלה

מּלהתקרב רגליהם ׁשמר ּׁשּלא מה ּכנגד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּגם

ה' נתיעץ ּכי ּבמֹועצֹות, אמר המקּדׁש ְְְִִֵֵַַַַָָָֻלּמקֹום

ּׁשאמר ּבּמה הּדברים לב' ורמז ּדבר, ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָלתכלית

מסּובבת וא' עצֹות, ב' רּבים לׁשֹון ְְְִֵֵֶֶַמֹועצֹות

ׁשּל ׁשּלאמחברּתּה, ּכדי לאהרן מחּלה החליט א ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹ

ּכּנזּכר, הּׁשֹולטת מּדה ּתּמצא ׁשּבזה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָיׁשמרם

יתּבר ׁשמֹו לקּדׁש ׁשּמתּו הּדבר ּתכלית ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּוכנגד

מקֹום ּיקר מה לּכל להֹודיע ּפרּוׁש ודעת ְְִֵַַַַַָָָָָֹאמר

ׁשאין ּכאּלּו צּדיקים לאנׁשים ׁשאפּלּו ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻקדּׁשתֹו

הּבית: ויתקּדׁש ּׁשהיה מה היה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָּכמֹותם

„BÚּבאֹומרֹו BÓ˙נתּכּון È¯Á‡ׁשּיצו להיֹות ְְְִֵַ«¬≈ְְִֶַ

ּבבגדי קדׁשים לקדׁשי אהרן יּכנס לבל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹה'

קּטיגֹור אין מּטעם כ"ו,) הּׁשנה (ראׁש ִֵֵַַַַָָָָֹזהב

ׁשּיחלק ּדין לבעל הּכתּוב חׁש סּניגֹור ְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָֹנעׂשה

אהרן הכנסת על ה' הקּפיד לא ּכי ְְְֲִִִַַַַַָֹֹֹויאמר

נמחה לא ׁשעדין עֹוד ּכל אּלא זהב ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹּבבגדי

אחר ּכן ּׁשאין מה העגל, עון ׁשל ֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹרּׁשּומֹו

לחלּוטין נּכר עגל ׁשל רּׁשּומֹו ואין ּבניו ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּמתּו

ּבבגדי לּכנס ויכֹול זהב ׁשל קּטיגֹורֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָנמחה

אמר לזה ּובתפארת, ּבכבֹוד BÓ˙זהב È¯Á‡ ְְְִֶֶַָָָָָָ«¬≈

יּכנס לבל ה' צּוה מֹותם אחרי ׁשּגם ְְֲִִֵֵֶַַַָָָוגֹו'

אּלא הּקדׁשים לקדׁש זהב a„ּבבגדי ˙�˙k ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ¿…∆«

L„˜(.ט"ז (ערכין ז"ל ׁשאמרו והגם וגֹו'. …∆ְְֲֲִֶַַָָ

יעׂשה לא כן ּפי על אף מכּפרים. זהב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּבגדי

ּכׁשלג. יׂשראל ׁשל עונם ללּבן סּנגֹור ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹקּטגֹור

חפץ ּבחפצי חרּפי ּבימי ּׁשּכתבּתי מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָועּין

ׁשלמה ׁשּכׁשאמר ל'.) (ׁשּבת ז"ל ּבמאמרם ְְְֲֶֶַַַָָָָֹֹה'

אֹומרֹו זה ּולדר וגֹו'. לחסדי Ì˙·¯˜aזכרה ְְְְְְֵֶֶֶַָָ¿»¿»»

אמר ׁשהּוא מׁשה מעל ּפגם חׁשׁש להסיר ְְֲִֵֶֶַַַָָָָּבא

ויאמר אהרן ּבעד ּגם ואתּפּלל כ') ט' ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָֹֹ(עקב

ּומׁשה מׁשה, ׁשל ּתפּלתֹו הֹועילה ׁשּלא ְִִֵֶֶֶֶָָָֹהאֹומר

ׁשּלא מחׁשבֹות יחׁשב ּתפּלתֹו,עצמֹו הֹועילה ְְְֲִִֶַַַָָָֹֹ

אמר ּפרÌ˙·¯˜aלזה ה' ּבהצטרפּותלפני ּוׁש ֶַָָ¿»¿»»ְְְְִִֵֵָ

ּכי מתים היּו לא זה זּולת אבל מתּו זֹו ֲִִִֵֵֶַָָָֹסּבה

לבל אהרן על מׁשה ׁשל ּתפּלתֹו ְְֲִִֶֶַַַָָֹהֹועילה

לֹומר צריכין אנּו אין זה ּוּכפי ְְְִִִִֵֶַַָיׁשמידֹו,

פ"י (ויק"ר ז"ל ּולדבריהם מחצה ְְֱִִֵֶֶֶָָׁשהֹועילה

ּדסֹוף ּכיון ּפרּוׁש מחצה, ׁשהֹועילה ׁשאמרּו ְְֱִֵֵֶֶֶָָָָה')

מׁשה ׁשל מּתפּלתֹו ּתֹועלת היה לא מתּו ְִִֵֶֶֶֶָָָֹסֹוף

אּלא ּתֹועלת חׁשּוב אינֹו ּכי מחצה אּלא ְֱֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹלאהרן

ואֹומרֹו ּתכלית. לֹומרe˙ÓiÂּכפי ה' ׁשּבא אּולי , ְְְְִִַ«»Àֶַַָ

הּקריבה עון עׂשּו האּלה האנׁשים ּכי ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹלמׁשה

מעת מיתה חּיבי היּו ּכבר והם הקרבה ְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָאֹו

נמנעּו לא ולזה להׁשמידֹו אהרן על ה' ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹֹהתרּגז

ּׁשּקדם מה היה לא אם אבל הּדין, מּדת ֲִִִִֶַַַַַָָָָֹמּיד

אפׁשר נכנסים ׁשהיּו הגם ּכּנזּכר מיתה ּבני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיּו

וׁשעּור לזה, וכּדֹומה להם אּפֹו מארי ה' ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשהיה

הּדר זה על ‰'הּכתּוב È�ÙÏ Ì˙·¯˜aּומקֹום ֶֶֶַַַָ¿»¿»»ƒ¿≈ָ

מּדת מּיד למּלטם נס להם לעׂשֹות צרי ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָזה

והם קדםe˙ÓiÂהּדין מיתה נתחּיבּו ּפרּוׁש ּכבר ְִֵַ«»Àְְְִִֵֶַָָֹ

נמלטּו: מׁשה ּבתפּלת ְְְִִִֶֶַָאּלא

¯Ó‡È B‡הּדר זה BÓ˙על È¯Á‡ּדּבר וגֹו'. …«ֶֶֶַַ«¬≈ְִֵ

על ׁשהיתה מיתתן ּדר למׁשה ְְִֶֶֶֶַָָָָה'

הּדר ‰'זה È�ÙÏ Ì˙·¯˜aׁשּנתקרבּו ּפרּוׁש ֶֶֶַ¿»¿»»ƒ¿≈ְְִֵֶָ

מתּו, ּובזה הּקדׁש ּבחּבת העליֹון אֹור ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹלפני

והּנה הּצּדיקים, מתים ׁשּבּה הּנׁשיקה סֹוד ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָוהּוא

ׁשההפרׁש אּלא הּצּדיקים, ּכל למיתת ׁשוים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהם

ואּלּו להם מתקרבת הּנׁשיקה ׁשהּצּדיקים ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָהּוא

אֹומרֹו והּוא לּה, נתקרבּו È�ÙÏהם Ì˙·¯˜a ְְְְִֵָָ¿»¿»»ƒ¿≈

ואֹומרֹו‰' ,e˙ÓiÂהּכתּוב רמז וא"ו, ּבתֹוספת ְְ«»Àְֶֶַַָָָ
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מרּגיׁשים ׁשהיּו ׁשהגם הּצּדיקים, חּבת ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָהפלאת

נעימּות לדבקּות מּקרב נמנעּו לא ְְְְְְִִִִִֵָָֹֹּבמיתתם

עד מתיקּות חׁשיקּות חביבּות ידידּות ְְֲֲֲִִִִֵַערבּות

מּכיר אין זֹו ּובחינה והבן מהם נפׁשֹותם ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָּכלֹות

מין מּפי לא ההּכרה, מׁשללת והיא ְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֻאיכּותּה,

ּבהׁשערֹות ּתּׂשג ולא ּכתבֹו, מּפי ולא ְְְְְֱִִִַַָָָֹֹֻהאנֹוׁשי,

ּתבּדילמׂשּכ זֹו מהּׂשגה חלק ולּמּׂשיג הּגׁשם, ל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻ

ידי על ותּכירהּו מהתקּבל אֹותֹו הּמֹונע ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַמּמּנּו

ׂשֹונאּה מנּגדּה הפּכּה זה הּוא ּכי ְְְְִִֶֶֶַָָָָָסימניה

ּכח מּמּנּו לׁשלל רׁשּומה ּפעּלה ּבֹו ְְְְְִִִֶַָָֹֹֹֻותפעל

הּנפׁש ּתמאסהּו ולפעמים והמקּימֹו, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהּמֹונעֹו

הֹוללּות סֹוד והּוא ּגדֹולה מריבה ְְְְִִֵֵָָּותריבהּו

ּבחינה ולכׁשּתתרּבה כ"ד), י"ט (ש"א ְְְְְִִִִִֶֶַַָהּנביאים

ויצתה הּבׂשר את הּנפׁש ּתגעל ּבפנימּיּותֹו ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָזֹו

לּמתּבֹונן ואֹודיע אביה. ּבית אל וׁשבה ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמעּמּה

ההׂשּכל ׁשהׂשּכלת הּמׂשּכל, הׂשּכלת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻּבפנימּיּות

יׂשּכיל, ּבהׂשּכלתֹו, ּובהׂשּכל ההׂשּכלֹות, ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָּתׂשּכיל

ּבהערת ּוכׁשּיׂשּכיל ההׂשּכל, מׁשלל ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֻֻׁשּמׂשּכל

מׂשּכל ׁשהּמׂשּכל יׂשּכיל, עצמֹו, ולא ְְְְְְִֶַַַַָָֹֻֻעצמֹו,

והׂשּכילֹו מהּׂשכל, מׂשּכל ּבלּתי ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָֻֻמּמׂשּכל,

נׁשמה ּבסֹוד הׂשּכלתֹו ּביחּוד, ְְְְְִִִַַַָָָָלּמׂשּכילים

מלכים עטרי יהיּו מֹותריו ואז ְְְְְְִִִִֵָָָָָלנׁשמתֹו.

אמר ׁשעליהם לחּיים חּיים יׁש וכי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָוכסאם.

ּבי"ת ּבחיים ּובחרּת י"ט) ל' (נּצבים ְִִִֵֶַַַָָָמׁשה

ּבהרּגׁש הּנׁשּתּוים חּיים וׁשֹוללת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַהּמֹודעת,

סּגל אׁשר חּיים אלהים ּברּו ויבר ְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹהּכללי,

לסגּלתֹו: זֹו ְְִָָֻֻסגּלה

„BÚּכהנים ּבתֹורת ז"ל אֹומרם ּדר על ְְְֲִִֵֶֶַַָָֹיתּבאר

לׁשֹונם וזה (נ"ג.) יֹומא ּבמּסכת ְְְְְֶֶֶַָָָוהּובאה

ּבענן ּכי ענׁש, ימּות ולא אֹומר ר"א ְְְִֵֶַָָָָֹֹּתניא

אהרן, ּבני מיתת קדם יכֹול אזהרה, ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאראה

לֹומר אחרּתלמּוד ׁשניהם יכֹול מֹות, אחרי ְְֲֵֵֶַַַַַָ

ּכיצד הא וגֹו', אראה לֹומר ּתלמּוד וכּו', ְְְִֵֵֶַַַַָָמיתת

ּובמּסכת עכ"ל. ּכ אחר מיתה קדם, ְְִֶֶֶַַַַָָָָֹאזהרה

רבא ואמר מׁשמע, מאי ּבעי (ׁשם) פ"ה ְְֵַַַָָָָָָָיֹומא

אחרי היה ואּלּו נראה, לא ועדין אראה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּדכתיב

ׁשּנאמר ּבּיֹום ּבֹו נראה ּכבר אהרן ּבני ְְְֱֲִֵֶֶַַַָָֹמֹות

ּב זה ּוכפי ע"כ. ה' כבֹוד וירא כ"ג) ני(ט' ְְְִֵֵֶַָ

זה ּוכפי הּכתּוב. ׁשהעניׁש קדם מתּו ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָֹֹאהרן

אֹומרֹו הּדר זה על הּכתּוב BÓ˙יתּבאר È¯Á‡ ְְִֵֶֶֶַַַָָ«¬≈

מצות ה' יצּוה ּכי ּבראֹות ּתחׁשב לבל ְְְְְְִִִֶַַַַָֹּבא

ענׁש זה הּוא ּכי נאמר ימּות ולא ואמר ְְְִֶֶֶַַַָָֹֹֹֹהּקטרת

וּיקחּו י"א) (י' ּדכתיב אהרן ּבני נענׁשּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַֹׁשּבֹו

לזה וגֹו', קטרת עליה וּיׂשימּו וגֹו' אהרן ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹבני

BÓ˙אמר È¯Á‡ּבענׁש צּוה לא ּכי ּפרּוׁש וגֹו' ַָ«¬≈ְִִֵֶָָֹֹ

לפי ּכן אם וגֹו'. אהרן ּבני ׁשּמתּו אחר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹאּלא

לא ּכי אמר לזה מתּו. לּמה הּקׁשיא חלה ְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻזה

עֹוׂשים היּו אם ׁשאחרים הּמׁשּפט קו על ְֲִִִִֵֵֶַַַָָמתּו

נצטּוּו לא ׁשעדין ּכיון מתים היּו לא זה ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹּדבר

הּוא הּטעם אּלא ‰'ּבענׁש, È�ÙÏ Ì˙·¯˜a ֶֶַַַָָֹ¿»¿»»ƒ¿≈

ּכחּוט עּמהם ּדקּדק הקב"ה ׁשל סביביו ְְְְִִִִֵֶֶָָָלהיֹותם

והּוא ּגדֹול, לדבר יחׁשב קטן ודבר ְְְֲֵֵַַָָָָָָָָֹהּׂשערה,

ׁשל הּוא"ו ּבתֹוספת ּׁשרמז לֹומרe˙ÓiÂמה ְֶֶֶֶַַַָָ«»Àַ

ׁשעדין מּטעם מיתה מחּיבים היּו ׁשּלא ְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹֻהגם

מתּו: כן ּפי על אף ענׁש ִֵֵַַַָֹלא

˙¯B˙·eאל ּדּבר לׁשֹונם וזה אמרּו ּכהנים ¿«ְְְֲִֵֶֶַָָֹ

ּנאמר מה יֹודעים אנּו אין וגֹו' ְְֱֲִֵֶַַַָֹאהרן

עזריה ּבן אליעזר רּבי היה ראׁשֹון, ְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָּבדּבּור

לחֹולה ּדֹומה הּדבר למה מׁשל מׁשלּו ְְְֵֶֶַַָָָָָאֹומר

צֹונן ּתאכל אל לֹו אמר הרֹופא אצלֹו ְְִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּנכנס

אל לֹו ואמר אחר ּבא ּבטחב, ּתׁשּכב ְְְְִֵַַַַַַַָָואל

ּפלֹוני, ׁשּמת ּכדר ּתמּות ׁשּלא וכּו' צֹונן ְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹּתאכל

לּמה לדעת צרי הראׁשֹון, מן יֹותר זרזֹו ְִִִֵֵֶַַָָָָָזה

עזריה ּבן אלעזר רּבי היה זה ּבסדר ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאמר

עזריה ּבן אלעזר רּבי אמר לֹומר לֹו ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהיה

ְוכּו':

‰‡¯�Âלקׁשיא לא עזריה ּבן אלעזר רּבי ּכי ¿ƒ¿∆ְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹֻ

ּבא אחרת קׁשיא על אּלא נתּכּון ְְִֵֶֶֶַַַָָָֻזֹו

לצּוֹות ה' אחר לּמה ּׁשהקׁשינּו מה והיא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָלתרץ,

לרֹופא מֹוׁשלֹו והיה עּתה, עד לאהרן זֹו ְְְְְֲִֵַַַָָָָֹמצוה

ּכדר ׁשאֹומר הּוא הרּבה המזרז ׁשהרֹופא ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָוכּו'

יׂשראל רֹופא עׂשה כן ּוכמֹו ּפלֹוני, ְְְִִֵֵֵֵֶָָָׁשּמת

ּביֹותר, לזרזֹו ּכדי ּבניו ׁשּמתּו עד ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָׁשהמּתין

ּדבר הּתּנא לתרץּומביא עזריה ּבן אלעזר רּבי י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

אנּו הּגמרא ּובכללי הּדּבּורים ּכפל קׁשית ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּגם

ּבּתרּוץ הּמאמר ּבעל מזּכיר ׁשּלפעמים ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָאֹומרים

לתרץ ּדבריו הביא ׁשהּתּנא אּלא ּבּקׁשיא, ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻולא

ּבדּבּור לֹו ּנאמר מה לֹו ּׁשהקׁשה מה ְְֱִֶֶַַַַָֻּגם

ׁשהאנׁשים ּוראה הּבט לֹו נאמר ּכי ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָראׁשֹון

הּקדּׁשה אׁש ּבם וּתבער קדׁשּו ה' אל ְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻהּנּגׁשים

וגֹו'. יבא אל הּוא ּגם אחי לאהרן ּתאמר ְְֲִַַַַָָֹֹֹֹּכה

מֹות אחרי לֹומר לֹו היה זה לפי ּדקׁשה ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָאּלא

אֹומרֹו אחר לא וגֹו', ּדּבר אחר אהרן ּבני ְְְְֲֵֵֵַַַַַַֹֹׁשני

ְֵַַוידּבר:

È˙È‡¯Âעזריה ּבן אלעזר ּדרּבי הּבריתא ּבסֹוף ¿»ƒƒְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָ

(יֹותר) זרזֹו וזה לׁשֹונֹו וזה אמר ְְְְֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּגמר

אהרן אל ּדּבר וגֹו' וּיאמר נאמר לכ ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹמהראׁשֹון

אחי אהרן הלא י"ד) ד' (ׁשמֹות ל ְְְֲֲִִֶַַָָֹֹׁשאמרּתי

ואם וגֹו' יבא ואל ּבלּבֹו, וׂשמח ורא ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָֹהּלוי

מצא מּנין לדעת צרי עכ"ל. מת הּוא ִִִֵַַַָָָָָיבֹוא

והיה וגֹו'. ורא וגֹו' הלא ה' לֹו ׁשאמר ְְְְֲֲֶַַָָָָֹלֹומר

ּדרׁש ולזה ,אחי ּתבת יּתּור לֹו ׁשהקׁשה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻנראה

הּלוי, אחי אהרן הלא ל ׁשאמרּתי ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹאחי

ּכמֹו לֹו יארע ׁשּלא יפחידֹו ּכי היא ְְְֱִִִֶֶַַַַָָֹוהּכּונה

לֹו אמֹור יתחּיב ׁשּמּמּנּו והּצד לבניו, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשארע

נכֹונה אחוה אחיו היֹותֹו לצד הּוא זה ְְְֱִֶַַָָָָּכל

ּדרׁש ּכהנים ּבתֹורת ּכי ׁשּקׁשה אּלא ְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹונאמנה,

ׁשּכתבתי ּוכמֹו אהרן ּבני לרּבֹות אחי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹמאֹומרֹו

ודחק: ׁשניהם ּדדרׁשינן ואפׁשר ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹלמעלה,

‰‡¯�Âרֹואים ּׁשאנּו מּמה הּוא הּמאמר ׁשּכּונת ¿ƒ¿∆ֲִִֶֶַַַַַָָָ

ׁשּיאמר ּׁשּצרי מה למׁשה אמר ְִֶֶֶֶַַַָָֹׁשה'

לֹו היה הראּוי ּומן ּכבניו, ימּות ׁשּלא ְְֲִֶַָָָָָָָֹֹלאהרן

לא אהרן אל ּדּבר ה' וּיאמר אחר זה ֲֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹלֹומר

הנעימים אחים ב' להיֹותם ּכי אמר לזה ְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹמּקדם,

אחי אהרן הלא ּכאֹומרֹו זה את זה ְְֲֲֲִִֶֶֶַָֹֹאֹוהבים

ק"ב (זבחים לֹו ורמז ולאהּלוי ּכהּנה ׁשּיּטל ( ְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹֻ

יגּדל הּקטן אחיו ּבראֹותֹו אהרן ּגם ְְְֲִִִִִַַַַָָָֹהקּפיד,

ּכן על אׁשר ּבלּבֹו, ׂשמח כן ּפי על ואף ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָמּמּנּו

ונתּכּון לאהרן, הּנֹוגע ּדבר למׁשה אֹומר ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹהּוא

נאמר ואם אחד, ּכאיׁש ּכּלם להיֹות ּבזה ְְְִִִֶֶַָָָֹֻה'

הלא ל ׁשאמרּתי אהרן אל ּדּבר ּׁשּדרׁשּו ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּמה

ּגמר ואינּה עצמּה ּבפני ּדרׁשה הּוא וגֹו' ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָֹאהרן

יבא ואל אֹומרֹו ּכי נראה ׁשּלפניה ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹּדרׁשה

לֹומר נראה הּכתּוב ּפׁשט ּולפי וא"ו. ְְְְִִֶֶֶַַַָָּבתֹוספת

ּבאֹומרֹו È·‡ּכי Ï‡Âולא הּוא"ו ּבתֹוספת ְְִ¿«»…ְְֶֶַָֹ

יֹוסיף ׁשּלא לרמז יבא, אל לֹומר לֹו ְְִִִִֶַַָֹֹֹהסּפיק

זה ּוכפי ּבניו, על ּׁשעבר מה עליו לעבר ְֲִֶֶַַַַָָָָָֹהּוא

ּכבניו: הּוא ּגם ימּות ׁשּלא הּכתּוב ּבאר ְְִֵֵֶַַָָָָֹּכאּלּו

È˙È‡¯Âרּבי לדברי ּכי ׁשּפרׁש ז"ל להרא"ם ¿»ƒƒְְְִִִֵֵֵֶַָ

אזהרֹות, מיני ג' יׁש עזריה ּבן ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָאלעזר

אלעזר רּבי לדברי הּכתּובים ליּׁשב ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָוהארי

אלעזר רּבי נתּכּון לא ּדעּתי ּולפי עזריה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבן

אמר ראׁשֹון ׁשּבדּבּור לֹומר אּלא עזריה ְְֲִִֶֶֶַַַָָָּבן

ימּות יעבר ׁשאם לאהרן ׁשּיאמר למׁשה ְְֲֲִֶֶֶַַַָֹֹֹה'

ענין לאיזה לֹו והקׁשה ּבניו, ׁשּמתּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָֻּכדר

ימּות, ולא ּבאֹומרֹו הסּפיק ולא ּככה ה' ְְְְְְִִֶַָָָֹֹיצּוה

ׁשאֹומר ׁשהרֹופא לרֹופא הּדבר המׁשיל ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלזה

הּוא ּפלֹוני ׁשּמת ּכדר ימּות ׁשּלא ְְִֵֶֶֶֶֶַָֹלחֹולה

לתֹוספת ּככה ה' צּוה ּכן על ּביֹותר ְְְְִֵֵֶֶַָָָָמזרזֹו

הּדבר המׁשיל לא עזריה ּבן אלעזר ורּבי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹזרּוז,

ׁשער רֹופא וכל רֹופאים ּבג' אּלא א' ְְְְִִֵֵֵֶָָּברֹופא

ּכפלֹוני ימּות ׁשּלא ואֹומר המזרז ורֹופא א' ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹזרּוז

זה ּוכפי ּוׁשנּיה, ראׁשֹונה ּפעם ׁשּזרז הּוא ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹלא

מּכּלן, יֹותר המזרז ּכרֹופא הּוא ה' ׁשעׂשה ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻסדר

א' לרֹופא לא ּדֹומה אינֹו הרא"ם ּדברי ְְְִִֵֵֵֶָֹּולפי

אינם ּוב' א' רֹופא ּכי לג', ולא לב' ְְְְִֵֵָֹֹולא

אחת ּבפעם מזרזֹו הּוא והּג' ּכפלֹוני ְְְְְְִִִַַַַַָאֹומרים

ּכן ּׁשאין מה ּכפלֹוני, ימּות ׁשּלא לֹו ְְִִֵֵֵֶֶַָֹואֹומר

ּולדברי ג'. ּפעם עד ּכן צּוהּו ׁשּלא ְְִִֵֵֶַַַָֹהקב"ה

הּוא ׁשהּדמיֹון ּולפרׁש לדחק צרי ְְְִִִֵֶַָָָֹהרא"ם

לדבריו קׁשה ועדין יחד. נֹוׂשאים לג' א' ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָנֹוׂשא

ּבג' הּדמיֹון עזריה ּבן אלעזר רּבי עׂשה ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָלּמה

אחד ּבנֹוׂשא ולא אליונֹוׂשאים ׁשּיׁשוה ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָֹ

אחד ּפעם אּלא צּוה ׁשּלא וּדאי אלא ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּנדמה,

ּכבניו. ימּות ׁשּלא הּזרּוז אליו ּדּבר ְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹּובאחת

עזריה ּבן אלעזר רּבי לדברי הּכתּובים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּופרּוׁש

ּדּבּור מֹות אחרי וגֹו'. וידּבר ,הּדר זה על ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַהם

ּבדּבּור ב'. ּדּבּור וגֹו' יבא ואל וגֹו' ּדּבר ְְְְִִֵֶַַָָֹאחד.

ּבׁשביל מתּו ׁשּבניו לאהרן אמר לֹו נאמר ְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹאחד

לבל מצּוהּו ׁשאני ב' ּדּבּור ואמר ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָֹההקרבה,

מזרזֹו ּכי מּובן ּדבר ּומּמֹוצא הּוא, ּגם ְְְִִִַַָָָָָיקרב

ּדמיֹון והּוא ּבניו, ׁשּמתּו ּכדר לֹו יארע ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָלבל

מּכּלן: יֹותר ׁשּזרזֹו הּג' ְִֵֵֵֶַָָֻהרֹופא

zenÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e oey`x meil inei xeriy

מת הּוא ‡¯‡‰.ּבא, Ô�Úa Èk∑ענני עּמּוד עם ׁשם נראה אני ּתמיד ׁשּלא.ּכי יּזהר ׁשם, ׁשכינתי ׁשּגּלּוי ּולפי ֵָƒ∆»»≈»∆ְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ
הּכּפּורים ּביֹום הּקטרת ּבענן ּכיֿאם יבא לא ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו; זהּו לבא, החיים.ירּגיל אור ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹ

(â)úàhçì ø÷a-ïa øôa Lãwä-ìà ïøäà àáé úàæa§²Ÿ¨¬Ÿ©«£−Ÿ¤©®Ÿ¤§©¯¤¨¨²§©−̈
:äìòì ìéàå§©¬¦§Ÿ¨«

i"yx£˙‡Êa∑ראׁשֹון לבית רמז ועׂשר, מאֹות ארּבע ׁשּלֹו B‚Â'.ּגימטרּיא Ô¯‰‡ ‡·È ˙‡Êa∑,עת ּבכל לא זֹו, ואף ¿…ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ¿…»…«¬…¿ְְֵַָֹ
לחדׁש" ּבעׂשֹור הּׁשביעי "ּבחדׁש הּפרׁשה: ּבסֹוף ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּביֹוםֿהּכּפּורים, אם החיים.ּכי אור ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

(ã)BøNa-ìò eéäé ãá-éñðëîe Laìé Lã÷ ãa-úðúk§«Ÿ¤©̧¹Ÿ¤¦§À̈¦§§¥©»¦«§´©§¨¼
ðöé ãa úôðöîáe øbçé ãa èðáàáeíä Lã÷-éãâa ó §©§¥¬©Æ©§½Ÿ§¦§¤¬¤©−¦§®Ÿ¦§¥´Ÿ¤¥½

:íLáìe BøNa-úà íéna õçøå§¨©¬©©²¦¤§¨−§¥¨«

i"yx£'B‚Â „aŒ˙�˙k∑לפי זהב, ּבהם ׁשּיׁש ּבחּוץ ּבהם מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים ּבׁשמֹונה לפנים מׁשּמׁש ׁשאינֹו מּגיד ¿…∆«¿ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
סנגֹור נעׂשה קטגֹור כו)ׁשאין ּבּוץ(ר"ה ׁשל וכּלן הדיֹוט, ּככהן ּבארּבעה, אּלא ,.LaÏÈ L„˜∑(ת"כ)מּׁשל ׁשּיהיּו ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ…∆ƒ¿»ְִִֶֶ

ּכמֹו∑Û�ˆÈ.הקּדׁש ּבראׁשֹו, יּניח ּבריׁשּה', 'יחת טז)ּכתרּגּומֹו: לט 'ואחּתּתּה'(בראשית ּבגּדֹו", "וּתּנח :.ÌÈna ıÁ¯Â∑ ְֵֶƒ¿…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָֹ¿»«««ƒ
חליפֹותיו ּבכל טבילה טעּון הּיֹום ל)אֹותֹו מחליף(יומא היה ּפעמים וחמׁש ּומחּוץ, חּוץ, לעבֹודת ּפנים מעבֹודת ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָ

ידים קּדּוׁשי ּוׁשני טבילה טעּון חליפה ּובכל זהב, לבגדי לבן ּומּבגדי לבן לבגדי זהב מּבגדי ּומׁשּנה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָלפנים,
הּכּיֹור מן החיים.ורגלים אור ְְִִִַַַ

a¯ג ¯B˙a ‡L„e˜Ï Ô¯‰‡ ÏÏÚ È‰È ‡„a¿»¿≈»≈«¬…¿¿»¿«
:‡˙ÏÚÏ ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ È¯Bz≈¿«»»¿««¬»»

ÔÈÒ�ÎÓeד LaÏÈ ‡L„e˜ ‡ˆe·„ ‡�ezkƒ»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
¯ÒÈ ‡ˆe·„ ‡�ÈÓ‰·e d¯Òa ÏÚ ÔB‰È ıe·c¿¿«ƒ¿≈¿∆¿»»¿»≈«
ÈLe·Ï dLÈ¯a ˙ÁÈ ‡ˆe·„ ‡zÙ�ˆÓ·e¿ƒ¿∆¿»¿»»≈¿≈≈¿≈
d¯Òa ˙È ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ Ôep‡ ‡L„e˜¿»ƒ¿«¿≈¿«»»ƒ¿≈

:ÔepLaÏÈÂ¿«¿ƒƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰'.ב) ¯Ó‡iÂלצד אמירה, לׁשֹון טעם «…∆ְְֲִַַַָ

ימּות יבֹוא ׁשאם ּבתקף ּבאה ְְִֶֶֶַָָָָָָָֹׁשהאזהרה

ּכאן). (תו"כ עזריה ּבן אלעזר רּבי ׁשּדרׁש ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָּכמֹו

ּכדר יתרה חּבה אּלא זה אין ּכי הֹודיעֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָלזה

ימּות, לבל החֹולה לזרז ׁשּמׁשּתּדל ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָהרֹופא

ּׁשרמז מה והּוא עזריה ּבן אלעזר רּבי ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָּוכדמיֹון

אמירה: ְֲִִָּבלׁשֹון

B‡ׁשּגם מׁשה את ורּמם ּגּדל ה' ּכי ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַירצה

עם ה' ּדּבר לא לבּדֹו לאהרן הּנֹוגע ְְֲִִִֵֵַַַַֹֹּדּבּור

אֹומרֹו והּוא מׁשה, עם אּלא ‰'אהרן ¯Ó‡iÂ ְְֲִֶֶַָֹ«…∆

‰LÓ Ï‡,האמיר וה' י"ח) כ"ו (ּתבא ּדר על ∆∆ְֱִֶֶֶַַָֹ

כ"א, פי"ד נׂשא פ' (מד"ר ז"ל ׁשאמרּו ְְְִֶָָָֹותמצא

הּכתּוב ׁשאמר ּבמקֹום ׁשאפּלּו תו"כ) ְֲִֵֶֶַַָָָריׁש

ּבֹו הּכּונה אהרן ואל מׁשה אל ה' ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָֹוידּבר

ׁשאפּלּו האֹות ל וזה לאהרן, ׁשּיאמר ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַָֹֹלמׁשה

ה' היה ואם לאהרן, נאמרה לא אהרן ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹֹֹמצות

על לצּוֹותֹו צרי היה לא אהרן עם ְְֲִִֵַַַַָָָֹֹמדּבר

ׁשליח: ְִֵַָידי

Ï‡Â.‡·Èמּלבד ּדּבּור, ּבתחּלת וא"ו אמר ¿«»…ְְִִִִַַַָָ

לֹומר עֹוד נראה למעלה, ּׁשּכתבנּו ְְְְִֶֶַַַַָָמה

לצד א'ּכי ּביֹום לאהרן ואמר מׁשה ׁשּקדם ְְְְֲִֶֶַַַַָָֹ

ועׂשה הּמזּבח אל קרב ז') ט' (לעיל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָלמׁשיחתֹו

יקרב לּמזּבח ּכי יּגידּו הּדברים מׁשמעּות ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָוגֹו'

עֹולם מאֹורי ואמרּו הּמזּבח, מן לפנים ְְְְְְִִִִֵֵַַָָֹולא

לאו ּכי מ"א:) (ּפסחים ז"ל רּבֹותינּו ְִִֵֵֶַָָׁשהם

לֹו קדם הרי ּומעּתה עׂשה, עׂשה מּכלל ְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָהּבא

על לאו ּכאן הֹוסיף לזה עׂשה, הּכניסה ְֲִִֵֶַַַָָָָעל

ואמר È·‡:הּדבר Ï‡Â ְַַָָָ¿«»…

ÏÎ·.˙Úמה והּוא ּבּה, ׁשּיבֹוא עת יׁש אבל ¿»≈ְֲֵֵֶַָָָ

ּבּׁשנה. אחת וגֹו' יבא ּבזאת ּכ אחר ְְֶַַַַַַָָָָָֹֹּׁשאמר

ׁשהקּדים Ú˙וטעם ÏÎ· ‡·È Ï‡Âמצות קדם ְְִִֶַַ¿«»…¿»≈ְִֶַֹ

בכל יבֹוא לא אם לֹומר ּבּׁשנה, אחת ְִִַַַַָָָָָֹּביאתֹו

אנכי אׁשר ההיא ּבעת לבֹוא יזּכה אז ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹעת

עת בכל יבֹוא לא אחר ּבעת יבֹוא ואם ְְְְְִֵֵֵַַָָָֹמצּו

לֹומר ודקּדק הרׁשיֹון. ּבעת Ú˙אפּלּו ÏÎa ְְְְֲִִִֵֵַָ¿»≈

ּביֹום אפּלּו לאסר ׁשּבא (בתו"כ) רז"ל ְְְֱֲִֶֶַַָָֹּדרׁשּו

לּדברים אּלא יכנס לא עצמֹו ְְְִִִִֶַַַָָֹֹהּכּפּורים

ּולדר ּולהּזֹות, להקטיר אמת ּבכתב ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָהרׁשּומים

וא"ו ּבתֹוספת אחר נכֹון ּדקּדּוק הרוחנּו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָזה

È·‡ׁשל Ï‡Âהּׁשנה ימֹות אזהרת מּלבד לֹומר , ֶ¿«»…ְְְִַַַַַָָָ

עצמֹו ּכּפּור ּביֹום ׁשאפּלּו לֹומר מֹוסיף ְְֲִִִֶַַעֹוד

(ּבתו"כ) ז"ל ּדרׁשּו ימים ׁשאר ואזהרת יבא, ְְְְְִַַָָָָָֹֹלא

הסּפיק ולא הּקדׁש אל ׁשאמר עצמֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹמהּפסּוק

יצּוה אׁשר הּמקֹום ּומּובן לּפרכת מּבית ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹלֹומר

ּכי הּוא"ו, הקּדמת ּבעיני יקׁשה ואל ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָעליו.

הארכּתי אחרים ּובמקֹומֹות הּכתּוב, ּדר ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָכן

הּדברים: ְְִַַָָּבהֹוכחת

Èk.‰‡¯‡ Ô�Úaהּכתּוב ׁשּקדם לצד ּפרּוׁש ƒ¿»»≈»∆ְֵֶַַַָָ

לא ּכי הֹודיע ה' ּכבֹוד וּירא כג) (ט ְְִִֵַַַָָֹואמר

אלא ּבפנים הּנמצאת היא לבד זֹו ְְְְִִִִִֵֶַַָָּבחינה

ּגבֹוּה מעל ּגבֹוּה ּכי עליֹון אֹור ּגדֹולה ְְְִִֵֶַַַָָָָּבחינה

אֹומרֹו והּוא ‰tk¯˙ׁשֹומר, ÏÚ ‰‡¯‡: ְְֵ≈»∆«««…∆

‡‰¯Ô.ג) ‡·È ˙‡Êaאהרן ׁשהזּכיר טעם ¿…»…«¬…ְֲִִֶַַַֹ

לצד הענין, ּבתחּלת זכרֹונֹו על סמ ְְְְְִִִִַַַַָָָֹולא

לאהרן אלא היה לא ּבּמצוה ּׁשּקדם ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּמה

זֹו מצוה ואין ימּות, ולא יּכנס ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶַָָָֹֹלבּדֹו

לבד לאהרן לא ואיל ּומּכאן לזּולתֹו, ְְְֲִֵַַַַָָָָֹֹנֹוגעת

הּוא ּכי יׂשראל לכל ּגם אּלא הּמצוה ְְְִִִֵֶַַָָָָָָּבאה

לכּפר קדׁשים קדׁשי לבית לּכנס יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹצר

לעׂשֹות לעּמֹו האל ויצו ּבּׁשנה, אחת ְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָעליהם

וגֹו' ּבפר אהרן ׁשּיכניסּו האמּורים ְְְֲֲִִִֶַַַָָֹֻהחּקים

ּכאן) (תו"כ ז"ל ודרׁשּו וגֹו' קדׁש ּבד ְְְְֶֶַָָֹֹּכתנת

זה ּוכפי הּלׁשּכה, ּתרּומת ׁשהיא קדׁש ְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹמּׁשל

להם: ּבּכּנּוי הּמצוה ׁשם להזּכיר הּכתּוב ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָיתחּיב

˜„L.ד) „a ˙�˙kאֹומרֹו ּבּכתנת˜„Lטעם ¿…∆«…∆ְַַ…∆ְֶַֹ

קדׁש ּבגדי אמר ּׁשּגמר ּבּמה הסּפיק ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹולא

ּבדעּתֹו אדם ׁשּידּון הּכתּוב ׁשחׁש אּולי ְְֵֶֶַַַָָָָָהם.

ג' אּלא קדׁש מּׁשל לעׂשֹות ה' צּוה ֲִִֶֶֶֶַָָֹֹׁשּלא

הּוא הּכתנת ּכי הּכתנת, מן חּוץ ְְְִִִֶֶַַַָֹֹהּבגדים

מּׁשּלֹו ויהיה ללּבׁש אדם לכל הּמתחּיב ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָמלּבּוׁש

ּבגדים ׁשהם קדׁש ּבגדי ׁשאמר הּוא הּג' ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹועל

לזה עליֹון, מׁשרתי ּכבֹוד לצד להיֹות ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָׁשּיכֹולים

a„אמר ˙�˙kׁשּלא ּוכדי קדׁש. היא ׁשּגם וגֹו' ַָ¿…∆«ְְִֵֶֶֶַֹֹ

ׁשל ׁשּתהיה ה' חקק ּכתנת ּדוקא ּכי ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹּתחׁשב

ואמר חזר לזה ‰Ìקדׁש L„˜ È„‚a.יחד ּכּלם ְֶֶַַָָָֹƒ¿≈…∆≈ַַָֻ

ּדברים, ב' לֹומר מתּכּון ּכי לֹומר נראה ְְְִִִִֵֶַַַָעֹוד

ׁשל יהיה הּכתנת מּמּנּו ׁשּיעׂשּו ׁשהּבד ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹהא'

הּכתּוב והֹודיע ּבגדים, לׁשאר הּדין והּוא ְְְְִִִִֶַַַָָָֹקדׁש,

ׁשּגם הּוא ב' וענין ראׁשֹון, בּמזּדּמן ְְְְִִִִֵֶַַַַָָהּמׁשּפט

מה והּוא קדׁש, ׁשל יהיה הּבגדים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹמעׂשה

אמר ‰Ìּׁשּגמר L„˜ È„‚a: ֶֶַָֹƒ¿≈…∆≈
„BÚB¯ÓB‡a Ôek˙Ó Èk ‰‡¯�L„˜ È„‚a ƒ¿∆ƒƒ¿«≈¿¿ƒ¿≈…∆

Ì‰חּוץ ׁשהּוא הּדבר יראה לבל , ≈ְֵֶֶַַָָָ

ּפארֹו אׁשר הּכהן ׁשהּוא מל עבד ּכי ֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹמהּמּוסר

כ"ח (ּתצּוה ּדכתיב ּכבֹוד ּבמלּבּוׁשי וכּבדֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָה'

יתעּלה אׁשר ּובעת ּולתפארת לכבֹוד ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָב')

עדי הֹורד אליו יאמר ּכזה ּגדֹול ְְְֵֵֵֶֶַָָָֹלׁשרּות
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מת הּוא ‡¯‡‰.ּבא, Ô�Úa Èk∑ענני עּמּוד עם ׁשם נראה אני ּתמיד ׁשּלא.ּכי יּזהר ׁשם, ׁשכינתי ׁשּגּלּוי ּולפי ֵָƒ∆»»≈»∆ְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ
הּכּפּורים ּביֹום הּקטרת ּבענן ּכיֿאם יבא לא ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו; זהּו לבא, החיים.ירּגיל אור ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹ

(â)úàhçì ø÷a-ïa øôa Lãwä-ìà ïøäà àáé úàæa§²Ÿ¨¬Ÿ©«£−Ÿ¤©®Ÿ¤§©¯¤¨¨²§©−̈
:äìòì ìéàå§©¬¦§Ÿ¨«

i"yx£˙‡Êa∑ראׁשֹון לבית רמז ועׂשר, מאֹות ארּבע ׁשּלֹו B‚Â'.ּגימטרּיא Ô¯‰‡ ‡·È ˙‡Êa∑,עת ּבכל לא זֹו, ואף ¿…ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ¿…»…«¬…¿ְְֵַָֹ
לחדׁש" ּבעׂשֹור הּׁשביעי "ּבחדׁש הּפרׁשה: ּבסֹוף ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּביֹוםֿהּכּפּורים, אם החיים.ּכי אור ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

(ã)BøNa-ìò eéäé ãá-éñðëîe Laìé Lã÷ ãa-úðúk§«Ÿ¤©̧¹Ÿ¤¦§À̈¦§§¥©»¦«§´©§¨¼
ðöé ãa úôðöîáe øbçé ãa èðáàáeíä Lã÷-éãâa ó §©§¥¬©Æ©§½Ÿ§¦§¤¬¤©−¦§®Ÿ¦§¥´Ÿ¤¥½

:íLáìe BøNa-úà íéna õçøå§¨©¬©©²¦¤§¨−§¥¨«

i"yx£'B‚Â „aŒ˙�˙k∑לפי זהב, ּבהם ׁשּיׁש ּבחּוץ ּבהם מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים ּבׁשמֹונה לפנים מׁשּמׁש ׁשאינֹו מּגיד ¿…∆«¿ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
סנגֹור נעׂשה קטגֹור כו)ׁשאין ּבּוץ(ר"ה ׁשל וכּלן הדיֹוט, ּככהן ּבארּבעה, אּלא ,.LaÏÈ L„˜∑(ת"כ)מּׁשל ׁשּיהיּו ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ…∆ƒ¿»ְִִֶֶ

ּכמֹו∑Û�ˆÈ.הקּדׁש ּבראׁשֹו, יּניח ּבריׁשּה', 'יחת טז)ּכתרּגּומֹו: לט 'ואחּתּתּה'(בראשית ּבגּדֹו", "וּתּנח :.ÌÈna ıÁ¯Â∑ ְֵֶƒ¿…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָֹ¿»«««ƒ
חליפֹותיו ּבכל טבילה טעּון הּיֹום ל)אֹותֹו מחליף(יומא היה ּפעמים וחמׁש ּומחּוץ, חּוץ, לעבֹודת ּפנים מעבֹודת ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָ

ידים קּדּוׁשי ּוׁשני טבילה טעּון חליפה ּובכל זהב, לבגדי לבן ּומּבגדי לבן לבגדי זהב מּבגדי ּומׁשּנה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָלפנים,
הּכּיֹור מן החיים.ורגלים אור ְְִִִַַַ

a¯ג ¯B˙a ‡L„e˜Ï Ô¯‰‡ ÏÏÚ È‰È ‡„a¿»¿≈»≈«¬…¿¿»¿«
:‡˙ÏÚÏ ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ È¯Bz≈¿«»»¿««¬»»

ÔÈÒ�ÎÓeד LaÏÈ ‡L„e˜ ‡ˆe·„ ‡�ezkƒ»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
¯ÒÈ ‡ˆe·„ ‡�ÈÓ‰·e d¯Òa ÏÚ ÔB‰È ıe·c¿¿«ƒ¿≈¿∆¿»»¿»≈«
ÈLe·Ï dLÈ¯a ˙ÁÈ ‡ˆe·„ ‡zÙ�ˆÓ·e¿ƒ¿∆¿»¿»»≈¿≈≈¿≈
d¯Òa ˙È ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ Ôep‡ ‡L„e˜¿»ƒ¿«¿≈¿«»»ƒ¿≈

:ÔepLaÏÈÂ¿«¿ƒƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰'.ב) ¯Ó‡iÂלצד אמירה, לׁשֹון טעם «…∆ְְֲִַַַָ

ימּות יבֹוא ׁשאם ּבתקף ּבאה ְְִֶֶֶַָָָָָָָֹׁשהאזהרה

ּכאן). (תו"כ עזריה ּבן אלעזר רּבי ׁשּדרׁש ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָּכמֹו

ּכדר יתרה חּבה אּלא זה אין ּכי הֹודיעֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָלזה

ימּות, לבל החֹולה לזרז ׁשּמׁשּתּדל ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָהרֹופא

ּׁשרמז מה והּוא עזריה ּבן אלעזר רּבי ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָּוכדמיֹון

אמירה: ְֲִִָּבלׁשֹון

B‡ׁשּגם מׁשה את ורּמם ּגּדל ה' ּכי ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַירצה

עם ה' ּדּבר לא לבּדֹו לאהרן הּנֹוגע ְְֲִִִֵֵַַַַֹֹּדּבּור

אֹומרֹו והּוא מׁשה, עם אּלא ‰'אהרן ¯Ó‡iÂ ְְֲִֶֶַָֹ«…∆

‰LÓ Ï‡,האמיר וה' י"ח) כ"ו (ּתבא ּדר על ∆∆ְֱִֶֶֶַַָֹ

כ"א, פי"ד נׂשא פ' (מד"ר ז"ל ׁשאמרּו ְְְִֶָָָֹותמצא

הּכתּוב ׁשאמר ּבמקֹום ׁשאפּלּו תו"כ) ְֲִֵֶֶַַָָָריׁש

ּבֹו הּכּונה אהרן ואל מׁשה אל ה' ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָֹוידּבר

ׁשאפּלּו האֹות ל וזה לאהרן, ׁשּיאמר ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַָֹֹלמׁשה

ה' היה ואם לאהרן, נאמרה לא אהרן ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹֹֹמצות

על לצּוֹותֹו צרי היה לא אהרן עם ְְֲִִֵַַַַָָָֹֹמדּבר

ׁשליח: ְִֵַָידי

Ï‡Â.‡·Èמּלבד ּדּבּור, ּבתחּלת וא"ו אמר ¿«»…ְְִִִִַַַָָ

לֹומר עֹוד נראה למעלה, ּׁשּכתבנּו ְְְְִֶֶַַַַָָמה

לצד א'ּכי ּביֹום לאהרן ואמר מׁשה ׁשּקדם ְְְְֲִֶֶַַַַָָֹ

ועׂשה הּמזּבח אל קרב ז') ט' (לעיל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָלמׁשיחתֹו

יקרב לּמזּבח ּכי יּגידּו הּדברים מׁשמעּות ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָוגֹו'

עֹולם מאֹורי ואמרּו הּמזּבח, מן לפנים ְְְְְְִִִִֵֵַַָָֹולא

לאו ּכי מ"א:) (ּפסחים ז"ל רּבֹותינּו ְִִֵֵֶַָָׁשהם

לֹו קדם הרי ּומעּתה עׂשה, עׂשה מּכלל ְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָהּבא

על לאו ּכאן הֹוסיף לזה עׂשה, הּכניסה ְֲִִֵֶַַַָָָָעל

ואמר È·‡:הּדבר Ï‡Â ְַַָָָ¿«»…

ÏÎ·.˙Úמה והּוא ּבּה, ׁשּיבֹוא עת יׁש אבל ¿»≈ְֲֵֵֶַָָָ

ּבּׁשנה. אחת וגֹו' יבא ּבזאת ּכ אחר ְְֶַַַַַַָָָָָֹֹּׁשאמר

ׁשהקּדים Ú˙וטעם ÏÎ· ‡·È Ï‡Âמצות קדם ְְִִֶַַ¿«»…¿»≈ְִֶַֹ

בכל יבֹוא לא אם לֹומר ּבּׁשנה, אחת ְִִַַַַָָָָָֹּביאתֹו

אנכי אׁשר ההיא ּבעת לבֹוא יזּכה אז ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹעת

עת בכל יבֹוא לא אחר ּבעת יבֹוא ואם ְְְְְִֵֵֵַַָָָֹמצּו

לֹומר ודקּדק הרׁשיֹון. ּבעת Ú˙אפּלּו ÏÎa ְְְְֲִִִֵֵַָ¿»≈

ּביֹום אפּלּו לאסר ׁשּבא (בתו"כ) רז"ל ְְְֱֲִֶֶַַָָֹּדרׁשּו

לּדברים אּלא יכנס לא עצמֹו ְְְִִִִֶַַַָָֹֹהּכּפּורים

ּולדר ּולהּזֹות, להקטיר אמת ּבכתב ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָהרׁשּומים

וא"ו ּבתֹוספת אחר נכֹון ּדקּדּוק הרוחנּו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָזה

È·‡ׁשל Ï‡Âהּׁשנה ימֹות אזהרת מּלבד לֹומר , ֶ¿«»…ְְְִַַַַַָָָ

עצמֹו ּכּפּור ּביֹום ׁשאפּלּו לֹומר מֹוסיף ְְֲִִִֶַַעֹוד

(ּבתו"כ) ז"ל ּדרׁשּו ימים ׁשאר ואזהרת יבא, ְְְְְִַַָָָָָֹֹלא

הסּפיק ולא הּקדׁש אל ׁשאמר עצמֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹמהּפסּוק

יצּוה אׁשר הּמקֹום ּומּובן לּפרכת מּבית ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹלֹומר

ּכי הּוא"ו, הקּדמת ּבעיני יקׁשה ואל ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָעליו.

הארכּתי אחרים ּובמקֹומֹות הּכתּוב, ּדר ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָכן

הּדברים: ְְִַַָָּבהֹוכחת

Èk.‰‡¯‡ Ô�Úaהּכתּוב ׁשּקדם לצד ּפרּוׁש ƒ¿»»≈»∆ְֵֶַַַָָ

לא ּכי הֹודיע ה' ּכבֹוד וּירא כג) (ט ְְִִֵַַַָָֹואמר

אלא ּבפנים הּנמצאת היא לבד זֹו ְְְְִִִִִֵֶַַָָּבחינה

ּגבֹוּה מעל ּגבֹוּה ּכי עליֹון אֹור ּגדֹולה ְְְִִֵֶַַַָָָָּבחינה

אֹומרֹו והּוא ‰tk¯˙ׁשֹומר, ÏÚ ‰‡¯‡: ְְֵ≈»∆«««…∆

‡‰¯Ô.ג) ‡·È ˙‡Êaאהרן ׁשהזּכיר טעם ¿…»…«¬…ְֲִִֶַַַֹ

לצד הענין, ּבתחּלת זכרֹונֹו על סמ ְְְְְִִִִַַַַָָָֹולא

לאהרן אלא היה לא ּבּמצוה ּׁשּקדם ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּמה

זֹו מצוה ואין ימּות, ולא יּכנס ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶַָָָֹֹלבּדֹו

לבד לאהרן לא ואיל ּומּכאן לזּולתֹו, ְְְֲִֵַַַַָָָָֹֹנֹוגעת

הּוא ּכי יׂשראל לכל ּגם אּלא הּמצוה ְְְִִִֵֶַַָָָָָָּבאה

לכּפר קדׁשים קדׁשי לבית לּכנס יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹצר

לעׂשֹות לעּמֹו האל ויצו ּבּׁשנה, אחת ְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָעליהם

וגֹו' ּבפר אהרן ׁשּיכניסּו האמּורים ְְְֲֲִִִֶַַַָָֹֻהחּקים

ּכאן) (תו"כ ז"ל ודרׁשּו וגֹו' קדׁש ּבד ְְְְֶֶַָָֹֹּכתנת

זה ּוכפי הּלׁשּכה, ּתרּומת ׁשהיא קדׁש ְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹמּׁשל

להם: ּבּכּנּוי הּמצוה ׁשם להזּכיר הּכתּוב ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָיתחּיב

˜„L.ד) „a ˙�˙kאֹומרֹו ּבּכתנת˜„Lטעם ¿…∆«…∆ְַַ…∆ְֶַֹ

קדׁש ּבגדי אמר ּׁשּגמר ּבּמה הסּפיק ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹולא

ּבדעּתֹו אדם ׁשּידּון הּכתּוב ׁשחׁש אּולי ְְֵֶֶַַַָָָָָהם.

ג' אּלא קדׁש מּׁשל לעׂשֹות ה' צּוה ֲִִֶֶֶֶַָָֹֹׁשּלא

הּוא הּכתנת ּכי הּכתנת, מן חּוץ ְְְִִִֶֶַַַָֹֹהּבגדים

מּׁשּלֹו ויהיה ללּבׁש אדם לכל הּמתחּיב ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָמלּבּוׁש

ּבגדים ׁשהם קדׁש ּבגדי ׁשאמר הּוא הּג' ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹועל

לזה עליֹון, מׁשרתי ּכבֹוד לצד להיֹות ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָׁשּיכֹולים

a„אמר ˙�˙kׁשּלא ּוכדי קדׁש. היא ׁשּגם וגֹו' ַָ¿…∆«ְְִֵֶֶֶַֹֹ

ׁשל ׁשּתהיה ה' חקק ּכתנת ּדוקא ּכי ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹּתחׁשב

ואמר חזר לזה ‰Ìקדׁש L„˜ È„‚a.יחד ּכּלם ְֶֶַַָָָֹƒ¿≈…∆≈ַַָֻ

ּדברים, ב' לֹומר מתּכּון ּכי לֹומר נראה ְְְִִִִֵֶַַַָעֹוד

ׁשל יהיה הּכתנת מּמּנּו ׁשּיעׂשּו ׁשהּבד ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹהא'

הּכתּוב והֹודיע ּבגדים, לׁשאר הּדין והּוא ְְְְִִִִֶַַַָָָֹקדׁש,

ׁשּגם הּוא ב' וענין ראׁשֹון, בּמזּדּמן ְְְְִִִִֵֶַַַַָָהּמׁשּפט

מה והּוא קדׁש, ׁשל יהיה הּבגדים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹמעׂשה

אמר ‰Ìּׁשּגמר L„˜ È„‚a: ֶֶַָֹƒ¿≈…∆≈
„BÚB¯ÓB‡a Ôek˙Ó Èk ‰‡¯�L„˜ È„‚a ƒ¿∆ƒƒ¿«≈¿¿ƒ¿≈…∆

Ì‰חּוץ ׁשהּוא הּדבר יראה לבל , ≈ְֵֶֶַַָָָ

ּפארֹו אׁשר הּכהן ׁשהּוא מל עבד ּכי ֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹמהּמּוסר

כ"ח (ּתצּוה ּדכתיב ּכבֹוד ּבמלּבּוׁשי וכּבדֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָה'

יתעּלה אׁשר ּובעת ּולתפארת לכבֹוד ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָב')

עדי הֹורד אליו יאמר ּכזה ּגדֹול ְְְֵֵֵֶֶַָָָֹלׁשרּות
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אמר לזה ,מעליÌ‰ L„˜ È„‚aּבגדים ּפרּוׁש ֵֶֶַָָָƒ¿≈…∆≈ְִֵָ

ּכי והּטעם אחרים, ולא הם לּקדׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹהראּויים

ּבגֹו ּדברים ּבהם יׁש ההם המפארים ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹהּבגדים

אין כ"ו) ר"ה פכ"א, (ויק"ר ז"ל ְֲֵַָָּכמאמרם

(מׁשלי טעם ירמז אֹו סּנגֹור. נעׂשה ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַֹקּטגֹור

קדֹוׁש ב"ה אדֹוננּו מל לפני ּתתהּדר אל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָכ"ה)

אֹומרֹו והּוא ׁשמֹו, ‰Ìונֹורא L„˜ È„‚aּפרּוׁש ְְְְָƒ¿≈…∆≈ֵ

אׁשר קדׁשים ּבקדׁש להׁשּתּמׁש ראּוי ְְְֲֳִִֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּבהם

ילּבׁש קדׁש אמרּו ורז"ל האלהים. ׁשם ְְְֱִִֶֶַַָָָָֹֹחֹונה

מּכתנת נלמדים הּד' ּכל ּפרּוׁש קדׁש, ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשּיהיּו

לֹומר וחזר קדׁש ׁשל ‰Ìׁשּיהיּו L„˜ È„‚a ְְִֶֶֶַַָֹƒ¿≈…∆≈

ּבגדי ּכל על ללּמד ׁשּבא (תו"כ) ז"ל ְְְִֵֵֶַַָָָּדרׁשּו

אלהים ּדברי ואּלּו ואּלּו קדׁש, ׁשל ׁשּיהיּו ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶָֹֹֻּכהּנה

ִַחּיים:

B‚Â'.ז) Ì¯ÈÚO‰ È�L ˙‡ Á˜ÏÂזֹו ּפרׁשה ¿»«∆¿≈«¿ƒƒ¿ָָָ

ּכזה, ּדבר ה' יצּוה לּמה ּכי למֹודעי ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָצריכה

ּבהם ה' עׂשה לא אׁשר מהּמצֹות היא ְְֲִִִֵֶֶַָָָֹואם

הּקׁשיא ּתגּדל ּגם ּומה חּקה לֹומר לֹו היה ְְִַַַַַַַָָָָֻֻטעם

ח"ג זהר ס"ג. אחרי (רע"מ ז"ל ְְֲִֵֵֶַַֹלדבריהם

ּכמעט הּנה הרע צד ּבחינת הּוא עזאזל ּכי ְְֲִִִִֵֵַַַַָָק"א)

ׁשּמצּוה ּגם ּומה לעּכּו"ם, הּדבר ׁשּידמה ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָח"ו

לׂשעיר ׁשם ׁשל ׂשעיר להׁשוֹות ס"ב.) (יֹומא ְְְִִֵֶַָָָה'

מבהילים: הּדברים אחר ּדבר ׁשל ְְִִִֵֶֶַַַָָָזה

‰‡¯�Âרז"ל ׁשהֹודיעּונּו הקּדמֹות ּפי על לֹומר ¿ƒ¿∆ְִִֶַַַַַָ

חסידים ּבמׁשנת ּתנן ראׁשֹונה יצא ְְְֲִִִִֶַָָָָָוזה

קֹונה אחת מצוה העֹוׂשה וז"ל פ"ד) ְְִֶֶַַָָָ(אבֹות

והעֹוב אחד סּנגֹור לֹולֹו קֹונה אחת עברה ר ְֲֵֵֵֶֶַַַָָָ

היטב ּבאר הּדברים ּומפרׁשים ע"כ. אחד ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹקּטגֹור

ח"ג ע"ו, (ח"ב הּקדֹוׁש הּזהר ּדברי ּפי ְִִֵַַַַָֹעל

ּפי על עליֹון מׂשּכל ּובהׂשּכלת והע"ז) ְְְְְִֶַַַָָָֻקכ"ב

מהעברה ּכי מל ּבהיכלי לבאי ז"ל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָהאר"י

ׁשעׂשה העון עצמֹו ׁשהּוא רע ּדבר יּולד ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעצמּה

רעת ּתיסר ּכאֹומרֹו עֹוׂשהּו נמסר ְְְְְְִֵֵֵַַָָָּובידֹו

ס"ד). (יׁשעיה עוננּו ּביד ּותמּוגנּו ב'), ְְְְְְֲִֵֵַַָָֹ(ירמיה

הּכח ׁשאבד הֹודיעֹו לדוד ה' ּכׁשּמחל ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹולזה

ּכאֹומרֹו הגּון הּבלּתי מהּמעׂשה ׁשּנֹולד ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָהרע

לא חּטאת העביר ה' ּגם י"ב) ב' ְְֱִֵֶַַָֹ(ׁשמּואל

האדם ׁשעֹוׂשה ׁשהחטא ּכיון ּבזה הּכּונה ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָתמּות,

ּבאבד מּמילא מעֹוׂשהּו הּנפרע מּמּנּו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹנברא

ׁשאחר ה' לֹו ׁשאמר וזה מׁשחית, אין ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָהּמׁשחית

מעּתה ממית, אין ּכי ימּות לא חּטאתֹו ֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשהעביר

הרעים ּדברים נֹוצרים הּמעׂשים ידי ׁשעל ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכיון

הּמעדיף ה' צּוה האדם את והמצערים ְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָהּמּזיקים

ּבלּתי ּדבר ׁשעֹוׂשה ּכל ּכי ואמר עלינּו ְְִִִֵֶֶַָָָָָטּובֹו

קרּבן, יביא האדם מחּטאֹות ידיעה ּבלא ְְְִִֵַָָָָָָָָָֹהגּון

ּכי והּטעם הּקרּבן, ּבעל עליו ׁשּיסמ ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֹוצּוה

מּמעׂשיו ׁשּנתהּוּו ההם החיצֹונים ירקּו ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֻּבזה

ה' הֹודיע זֹו ּופעּלה ההּוא, הּקרּבן על ְְִִַַַַָָָָָֻהרעים

לבית קרּבנֹו האדם הבאת ּבסגּלת ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשּתעׂשה

ּבכח הּדבר יעׂשה ׁשם עליו וסֹומ ְְֱֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹאלהינּו

הּוא וזה ּבׂשר, לכל הרּוחֹות אלהי ׁשל ְְֱֵֵֶֶַָָָָָֹהּׁשלם

ּכל והּנה ּבחּטאֹות, הּסמיכה ה' ׁשּצּוה ְְְִִִֵֶַַַַָָָָטעם

זבח ּבחּטאת האדם יעׂשה אׁשר ְֲֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמעׂשה

הּנמׁשכת ההיא ּבּבחינה יפעיל ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָוהקטרה

ּכּנזּכר, סמיכתֹו ידי על ההּוא ּבּקרּבן ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָמהאדם

ּוכבר ההּוא. הרע ּבחינת נעקרת היא ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָּובזה

החּטאֹות על אלא ּבאה חּטאת אין ּכי ְִֵֶַַַַַָָָָָָָידעּת

ּדלא מּׁשּום ּבׁשֹוגג האדם ׁשעֹוׂשה הּדבר ְְִֵֶֶֶַָָָָָָׁשהּוא

ׁשעֹוׂש עון על ּכן ּׁשאין מה זהמיה הנפיׁש ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻ

קרּבן, מביאין אין זהמיה ּדנפיׁש ּבמזיד ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָָֻהאדם

ּתֹועבה רׁשעים זבח כ"א) (מׁשלי אֹומרֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָוזהּו

ּתעּוב מזּבחֹו על להקריב ב"ה ה' יתעבהּו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַּכי

וזהּום ּכמאּוס ּבעֹולם מאּוס ל ׁשאין ְְְִִִֵֶֶָָָּכזה

לצלן: רחמנא ְֲִֶַָָָָֹהעון

ÈÙÏe,נכֹון על הענין יתּבאר זֹו הקּדמה ¿ƒְְְִִֵַַָָָָָָ

ּבתֹורת רז"ל ּׁשאמרּו מה ְְְְִֶַַַַַָּבהקּדים

מּטמאֹות הּקדׁש על וכּפר לׁשֹונם וזה ְְְְֲִִִֶֶֶַַָֹֹֻּכהנים

טמאת זדֹון על וגֹו' ּומּפׁשעיהם יׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָֻּבני

ויֹום ּבפנים הּנעׂשה ׂשעיר וקדׁשיו ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָמקּדׁש

ׁשּבּתֹורה עברֹות ׁשאר ועל מכּפר ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָהּכּפּורים

הֹודע והּׁשגגֹות הּזדֹונֹות והחמּורֹות ְְְְֲַַַַַַָהּקּלֹות

ּומיתֹות ּכריתֹות ּתעׂשה ולא עׂשה הֹודע ְְְֲֲִִֵֵַַֹֹולא

ּובּׁש"ס עכ"ל. מכּפר הּמׁשּתּלח ׂשעיר ּדין ְְִִִֵֵֵֵַַַַַַּבית

ּכל עליו נֹוׂשא עזאזל ׁשל וׂשעיר לׁשֹונם ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָוזה

וגם וכּו', ּוׁשגגֹות וחמּורֹות קּלֹות ְְְְֲַַַַָהּזדֹונֹות

ז"ל ּכאמרם הּמׁשּתּלח ּבּׂשעיר ּכּפרתן ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹהּכהנים

ׁשבּועֹות צב. (מנחֹות א' ּפרק זבחים ְְְְִֶֶֶֶַָָּבמּסכת

הּכהנים ּגם אֹומר יהּודה ר' לׁשֹונם וזה ְְְֲִֵֶַַָָֹיג:)

ׁשהֹודיענּו ואחר הּמׁשּתּלח. ּבּׂשעיר ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָמתּכּפרין

מסּפיק טעם לפני ׁשּל הּנה זאת ּכל את ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹה'

ּתחלּואי זהמי ּכל נֹוׂשאים ׂשעירים הּב' ְְֲֲִִִִֵֵַַָֻּכי

מקּדׁש טמאת זדֹון עליו ׁשּנֹוׂשא הּׂשעיר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּנפׁש.

הּנֹוׂשא ׂשעיר אבל ּתעבֹו, ולא ה' קּבלֹו ְְְֲֲִִִֵַָָָָָֹוקדׁשיו

ה' צּוה וחמּורֹות קּלֹות העברֹות ּכל ֲֲֲִֵַַָָָֻזהמֹות

וצּוה הּקדׁש, מּמקֹום חּוץ ויכּלם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹׁשּיאּבדם

ׁשלּוחם ׁשהּוא ידיו את עליו אהרן ְְֲִֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּיסמ

היה הּוא ׁשם עֹוׂשים אׁשר וכל יׂשראל ְְֲִִֵֶֶָָָָָׁשל

ונתן ואמר ּכמֹותֹו, אדם ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו ְְְְֶֶֶַַָָָָעֹוׂשה

היטב הּכתּוב ּבאר החי הּׂשעיר ראׁש על ִֵֵֵֵַַַַַָָָֹאֹותם

הּטמאֹות ּכל נֹותן הּוא ׁשּבסמיכתֹו ְְִִֵֶַַָָָָֻהּדבר

הּׂשעיר, ונׂשא ואמר ראׁשֹו. על ההם ְְְֲִֵַַַַַָָָָֹֻהמזהמֹות

את לּׂשא המקּבל ּבחינת ּבֹו יּמצא ּכי ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָמֹודיע

וגֹו': ארץ אל ההּוא ְֶֶֶַַָהרע

ÔÈ·‰Ïeּבניו ּבגדי ׁשּבּקר למל מׁשל הענין ¿»ƒְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

ּבֹו וכתם נקּיים ּבגדים ּבהם ְְְְִִִֶֶֶָָָָוראה

ּבגד ּוכׁשראה לבנֹו, ונֹותנֹו ּבידֹו ְְְְְְְְִֶֶֶַָָָמׁשפׁשפֹו

הרּבה לעבמלכל אׁשרנֹותנֹו מעבדיו אחד ד ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ

הּמל הּזה הּדבר ּכן הּמאּוס, הּדבר ימאס ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלא

לפניו ּכׁשּמביא ׁשמֹו יתרֹומם מלּכנּו ְְְְְִִֵֵֵֶַָָהּוא

ׁשהּוא ּכל ּכתם וטהרת ּבפרט הּוא אם ְְְֳִִֶֶֶַָָָָָקרּבן

טמאת ׁשל אחד ּפרט אֹו הּׁשגגה ּכתמי ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשהם

אליו, הּקרּבן יתעב לא ּכּנזּכר וקדׁשיו ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹֹמקּדׁש

ׁשעׂשּו העברֹות ּכל ׁשל הּזהמה ּכל ֲֲֲֵֶֶַָָָָָָֻאבל

ואמר ּגדֹול מאּוס הּוא וחמּורֹות קּלֹות ְְֲִִֵַַַָָָיׂשראל

מהּמלּוכה מהרחֹוקים אחד לעבד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּיֹוליכּוהּו

והּוא הער וקּלי מהּפחּותים היֹותֹו ְְְְֱִֵֵֵֶַַַָלצד

אּלא זה ואין אֹותם וימחה ויאּבד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָיׁשּבר

ּפי על ואף לעׂשֹות מבּזה ׁשרּות לֹו ְְְֲִֵֵֶַַַֻּכנֹותן

לעׂשֹות האדֹון ׁשחׁשבֹו לֹו הּוא למעלה ְֲֲֲֵֶַַָָָָכן

הּמקּדׁש, ּבבית אל לפני ּׁשהיה מּמה ּדבר ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָלֹו

הּׂשעיר עם ּבהׁשואה ההּוא הּׂשעיר ְְְֲִִִַַַַַָָָָָונעׂשה

עׂשֹות ה' ׁשּצּוה וטעם אל. לפני ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָהּמתקרב

ויׁשלחּוהּו מהּׁשּוק ׂשעיר ׁשּיּקחּו אמר ולא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹּככה

ּכי לצד הּוא עליו, ׁשהתוּדה אחר ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָלעזאזל

ׁשעׂשּו הּטמאֹות ּכל ׁשּיתקּבצּו הּנמנע ְְְְִִִֶֶַַַָָָֻמן

ראׁש על ויבֹואּו הרעים ּבמעׂשיהם ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹיׂשראל

ואחר ה' לפני הּׂשעיר ּבהביאֹו אם ּכי ְְֲִִִִִִֵַַַַַָָהּׂשעיר
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(àé)Bãòa øtëå Bì-øLà úàhçä øt-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦¸©«£¹Ÿ¤©³©«©¨Æ£¤½§¦¤¬©«£−
:Bì-øLà úàhçä øt-úà èçLå Búéa ãòáe§©´¥®§¨©²¤©¬©«©¨−£¤«

i"yx£'B‚Â B„Úa ¯tÎÂ∑(ת"כ):ׁשּנאמר ּביתֹו, קרּויים ּכּלם ׁשהם הּכהנים, אחיו ועל עליו ׁשני קלה)וּדּוי "ּבית(תהלים ¿ƒ∆«¬¿ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבֹו, מתּכּפרים ׁשהּכהנים מּכאן, וגֹו". אתֿה' ּברכּו וקדׁשיו,(ת"כ)אהרן מקּדׁש טמאת על אּלא אינּה ּכּפרתן וכל ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

וגֹו'" מּטמאת עלֿהּקדׁש "וכּפר ׁשּנאמר: .ּכמֹו ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַֹֹֻ

(áé)éðôlî çaænä ìòî Là-éìçb äzçnä-àìî ç÷ìå§¨©´§«ŸÂ©©§Â̈©«£¥¥º¥©³©¦§¥̧©Æ¦¦§¥´
úéaî àéáäå äwc íénñ úøè÷ åéðôç àìîe ýåýé§Ÿ̈½§´Ÿ¨§½̈§¬Ÿ¤©¦−©®̈§¥¦−¦¥¬

:úëøtì©¨«Ÿ¤
i"yx£ÁaÊn‰ ÏÚÓ∑מה)החיצֹון ‰'.(יומא È�ÙlÓ∑מערבי צד והּוא הּפתח, ׁשּלפני שם)∑wc‰.מּצד ּתלמּוד(יומא מה ≈««ƒ¿≈«ִַƒƒ¿≈ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ«»ְַַ

ׁשּנאמר היא, ּדּקה הּקטרת ּכל והלא "ּדּקה", לו)לֹומר ל הּדּקה,(שמות מן ּדּקה ׁשּתהא אּלא הדק"? מּמּנה "וׁשחקּת : ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
לּמכּתׁשת מחזירּה היה יֹוםֿהּכּפּורים .ׁשמערב ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

(âé)äqëå ýåýé éðôì Làä-ìò úøèwä-úà ïúðå|ïðò §¨©¯¤©§²Ÿ¤©¨¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¦¨´£©´
:úeîé àìå úeãòä-ìò øLà úøtkä-úà úøèwä©§ÀŸ¤¤©©²Ÿ¤£¤¬©¨«¥−§¬Ÿ¨«

i"yx£L‡‰ŒÏÚ∑הּמחּתה ׁשּבתֹו.˙eÓÈ ‡ÏÂ∑מיתה חּיב ּכתקנּה, עׂשאּה לא אם .הא «»≈ְְֶַַָ¿…»ְְֲִִִַָָָָָָֹ

Ú„·‡ח ÔÈ·„Ú ÔÈ¯ÈÙˆ ÔÈ¯z ÏÚ Ô¯‰‡ ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬…«¿≈¿ƒƒ«¿ƒ«¿»
:ÏÊ‡ÊÚÏ „Á ‡·„ÚÂ ÈÈ„ ‡ÓLÏ „Á«ƒ¿»«¿»¿«¿»««¬»≈

È‰BÏÚט ˜ÈÏÒ Èc ‡¯ÈÙˆ ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»¿ƒ»ƒ¿ƒ¬ƒ
:‡˙‡hÁ d�„aÚÈÂ ÈÈ„ ‡ÓLÏ ‡·„Ú«¿»ƒ¿»«¿»¿«¿¿ƒ≈«»»

ÏÊ‡ÊÚÏי ‡·„Ú È‰BÏÚ ˜ÈÏÒ Èc ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»ƒ¿ƒ¬ƒ«¿»«¬»≈
ÁlLÏ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ ÈÁ „k Ì˜zÈƒ»«««√»¿»¿«»»¬ƒ¿««

:‡¯a„ÓÏ ÏÊ‡ÊÚÏ d˙È»≈«¬»≈¿«¿¿»

dÏיא Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»»¿«»»ƒ≈
˙È ÒBkÈÂ d˙Èa L�‡ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ¿«¡«≈≈¿ƒ»

:dÏ Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz»¿«»»ƒ≈

ÈÂlÚÓיב ‡L‡c ÔÈ¯Óeb ‡˙ÈzÁÓ ÈÏÓ ·qÈÂ¿ƒ«¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿∆»≈ƒ»≈
˙¯Ë˜ È‰B�ÙÁ ÈÏÓe ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ√»¿»¿≈»¿ƒ¿…∆
:‡zÎ¯ÙÏ ÂÈbÓ ÏÚÈÂ ÔÈ˜Èwc ÔÈÓÒea¿ƒ«ƒƒ¿»≈ƒ»¿»À¿»

Ì„˜Ïיג ‡˙M‡ ÏÚ ‡iÓÒea ˙¯BË˜ ˙È ÔzÈÂ¿ƒ≈»¿∆¿«»«∆»»»√»
ÏÚ Èc ‡z¯tk ˙È ‡z¯Ë˜ ‡��Ú ÈÙÁÂ ÈÈ¿»¿»≈¬»»¿»¿»»«À¿»ƒ«

:˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡˙e„‰Ò«¬»¿»¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

זה הּוא ּכי מּוכח מאן ה', לפני ְִִֵֶֶַָָׁשהּובא

ארץ אל לֹו ויל הּתעּוב ּכל ׁשיּׂשא ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּׂשעיר

הּבֹוחר והּוא להגריל הּׁשם צּוה לזה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָּגזרה,

יתּבר ּבתבּונתֹו יבחר אׁשר הּׂשעיר את ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָיבחר

המקּבלים ּׁשאמרּו למה ּגם ּומה חּיים, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֻּבבעלי

ּבלּתי חּיים ּבבעלי וניצֹוצֹות נפׁשֹות ּכּמה ְְְְֲִִִִִֵַַַָָּכי

יׁש ּגם ׁשמֹו. יתּבר ּבלּתי ידע ּומי ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָמדּבר

והבן: ק"א) ח"ג (זהר ּבּגֹורל ְֵַַָָֹסֹוד

ÈÁ.י) „ÓÚÈיֹומא) ורז"ל הּכּונה לדעת צרי »¬««ְִַַַַַַָָָָָ

ּולדרּכנּו ּדרּוׁשים. הרּבה ּדרׁשּו תו"כ) ְְְְְִֵֵַַָמ,

חי יעמד ּבאֹומרֹו ׁשּנתּכּון נכֹון על ְְְְֳִִֵֵֶַַַַָָָיתּפרׁש

עליו ּכׁשּיעלה ּומּיד ּתכף עליו יתוּדה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

ּבחינתה ּכי לצד ּפרּוׁש חי, יּניחהּו אּלא ּגֹורל ְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּבלא הּגּוף יּקרא ׁשמּה ועל מת נקראת ְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹהרע

הּטמאה ּבחינת ּבֹו ׁשּׁשֹולטת להיֹות מת ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻנׁשמה

ּכׁשּמתוּדה עזאזל ׁשל והּׂשעיר מת, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּנקראת

והּפׁשעים העונֹות ּכל עליו ונֹותן עליו ְְְֲִֵֵַַָָָָָָָֹֹהּכהן

מיתֹות, מיני מּכל ּכלּול מת הּוא הּנה ְִִִִֵֵֵָָוכּו'

חי, יעמד אּלא מת יעׂשהּו ׁשּלא האדֹון ְֲֳִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוצּוה

אהרן וסמ ּכ אחר עֹוד ׁשאֹומר ּתמצא ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹולזה

וגֹו'וגֹו' והתוּדה החי הּׂשעיר ראׁש ונׂשאעל ְְְְְִִַַַַַָָָָֹ

קראֹו ׁשהתוּדה קדם מּתחּלה ּכי עליו, ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹהּׂשעיר

החי הזּכיר ולא הּׂשעיר אמר ּכ ואחר ְְְִִִַַַַַַַָָָֹחי

ׁשּכבר חי אינֹו עליו ׁשהתוּדה ׁשאחר ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָלֹומר

ׁשּצּוה ותמצא עליו, ירדּו מיתה ׁשל ְְְִִִֶֶָָָָָָֹּכחֹות

ּבׂשרֹו ורחץ ּבגדיו ויכּבס טמא ׁשהמׁשּלחֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָה'

מת: טמא ּכדין ְְִִֵֵַַּבּמים



מה zenÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e oey`x meil inei xeriy

(ç)ýåýéì ãçà ìøBb úBìøb íøéòOä éðL-ìò ïøäà ïúðå§¨©¯©«£²Ÿ©§¥¬©§¦¦−«Ÿ̈®¨³¤¨Æ©«Ÿ̈½
:ìæàæòì ãçà ìøBâå§¨¬¤¨−©«£¨¥«

i"yx£˙BÏ¯b Ì¯ÈÚO‰ È�LŒÏÚ Ô¯‰‡ Ô˙�Â∑ונֹוטל ּבּקלּפי, ידיו ׁשּתי ונֹותן לׂשמאל, ואחד לימין אחד מעמיד ¿»««¬…«¿≈«¿ƒƒ…»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
מׁשּתּלח "לעזאזל", ּבֹו ׁשּכתּוב ואת לּׁשם, הּוא "לּׁשם", ּבֹו ׁשּכתּוב את עליהם ונֹותן ּבׂשמאל, וחברֹו ּבימין ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּגֹורל

ת"כ)∑ÏÊ‡ÊÚ.לעזאזל סז, חתּוכה(יומא ּגזרה", "ארץ ׁשּנאמר: ּגבּה, צּוק וקׁשה, עז הר .הּוא ֲֵַָ¬»≈ְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(è)ìøBbä åéìò äìò øLà øéòOä-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦³©«£ŸÆ¤©¨¦½£¤̧¨¨¬¨¨²©¨−
:úàhç eäNòå ýåýéì©«Ÿ̈®§¨−̈©¨«

i"yx£˙‡hÁ e‰NÚÂ∑"חּטאת "לה' ואֹומר: ׁשם, לֹו קֹורא עליו, הּגֹורל .ּכׁשּמּניח ¿»»«»ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

(é)éðôì éç-ãîòé ìæàæòì ìøBbä åéìò äìò øLà øéòOäå§©¨¦À£¤Á¨¨̧¨¨³©¨Æ©«£¨¥½¨«¢©©²¦§¥¬
ì åéìò øtëì ýåýé:äøaãnä ìæàæòì Búà çlL §Ÿ̈−§©¥´¨¨®§©©¬Ÿ²©«£¨¥−©¦§¨«¨

i"yx£ÈÁŒ„ÓÚÈ∑חי'.ּכ ּכד 'יּתקם ותרּגּומֹו: אחרים; עלֿידי חי", "יעמד ׁשּנאמר:(ת"כ)מֹו לפי לֹומר? ּתלמּוד מה »√««ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָֻ
עד חי עמידתֹו – "יעמדֿחי" נאמר: לכ לחּיים, אם למיתה אם ׁשּלּוחֹו יֹודע ואיני לעזאזל", אתֹו ְְְְְֱֲֲֳִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ"לׁשּלח

למיתה ׁשּׁשליחּותֹו מּכאן, ÂÈÏÚ.ׁשּיׁשּתּלח; ¯tÎÏ∑"'וגֹו עליו "והתוּדה ּכדכתיב: עליו, החיים.ׁשּיתוּדה אור ְְְִִִִֶֶַַָָ¿«≈»»ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

(àé)Bãòa øtëå Bì-øLà úàhçä øt-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦¸©«£¹Ÿ¤©³©«©¨Æ£¤½§¦¤¬©«£−
:Bì-øLà úàhçä øt-úà èçLå Búéa ãòáe§©´¥®§¨©²¤©¬©«©¨−£¤«

i"yx£'B‚Â B„Úa ¯tÎÂ∑(ת"כ):ׁשּנאמר ּביתֹו, קרּויים ּכּלם ׁשהם הּכהנים, אחיו ועל עליו ׁשני קלה)וּדּוי "ּבית(תהלים ¿ƒ∆«¬¿ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבֹו, מתּכּפרים ׁשהּכהנים מּכאן, וגֹו". אתֿה' ּברכּו וקדׁשיו,(ת"כ)אהרן מקּדׁש טמאת על אּלא אינּה ּכּפרתן וכל ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

וגֹו'" מּטמאת עלֿהּקדׁש "וכּפר ׁשּנאמר: .ּכמֹו ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַֹֹֻ

(áé)éðôlî çaænä ìòî Là-éìçb äzçnä-àìî ç÷ìå§¨©´§«ŸÂ©©§Â̈©«£¥¥º¥©³©¦§¥̧©Æ¦¦§¥´
úéaî àéáäå äwc íénñ úøè÷ åéðôç àìîe ýåýé§Ÿ̈½§´Ÿ¨§½̈§¬Ÿ¤©¦−©®̈§¥¦−¦¥¬

:úëøtì©¨«Ÿ¤
i"yx£ÁaÊn‰ ÏÚÓ∑מה)החיצֹון ‰'.(יומא È�ÙlÓ∑מערבי צד והּוא הּפתח, ׁשּלפני שם)∑wc‰.מּצד ּתלמּוד(יומא מה ≈««ƒ¿≈«ִַƒƒ¿≈ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ«»ְַַ

ׁשּנאמר היא, ּדּקה הּקטרת ּכל והלא "ּדּקה", לו)לֹומר ל הּדּקה,(שמות מן ּדּקה ׁשּתהא אּלא הדק"? מּמּנה "וׁשחקּת : ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
לּמכּתׁשת מחזירּה היה יֹוםֿהּכּפּורים .ׁשמערב ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

(âé)äqëå ýåýé éðôì Làä-ìò úøèwä-úà ïúðå|ïðò §¨©¯¤©§²Ÿ¤©¨¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¦¨´£©´
:úeîé àìå úeãòä-ìò øLà úøtkä-úà úøèwä©§ÀŸ¤¤©©²Ÿ¤£¤¬©¨«¥−§¬Ÿ¨«

i"yx£L‡‰ŒÏÚ∑הּמחּתה ׁשּבתֹו.˙eÓÈ ‡ÏÂ∑מיתה חּיב ּכתקנּה, עׂשאּה לא אם .הא «»≈ְְֶַַָ¿…»ְְֲִִִַָָָָָָֹ

Ú„·‡ח ÔÈ·„Ú ÔÈ¯ÈÙˆ ÔÈ¯z ÏÚ Ô¯‰‡ ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬…«¿≈¿ƒƒ«¿ƒ«¿»
:ÏÊ‡ÊÚÏ „Á ‡·„ÚÂ ÈÈ„ ‡ÓLÏ „Á«ƒ¿»«¿»¿«¿»««¬»≈

È‰BÏÚט ˜ÈÏÒ Èc ‡¯ÈÙˆ ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»¿ƒ»ƒ¿ƒ¬ƒ
:‡˙‡hÁ d�„aÚÈÂ ÈÈ„ ‡ÓLÏ ‡·„Ú«¿»ƒ¿»«¿»¿«¿¿ƒ≈«»»

ÏÊ‡ÊÚÏי ‡·„Ú È‰BÏÚ ˜ÈÏÒ Èc ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»ƒ¿ƒ¬ƒ«¿»«¬»≈
ÁlLÏ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ ÈÁ „k Ì˜zÈƒ»«««√»¿»¿«»»¬ƒ¿««

:‡¯a„ÓÏ ÏÊ‡ÊÚÏ d˙È»≈«¬»≈¿«¿¿»

dÏיא Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»»¿«»»ƒ≈
˙È ÒBkÈÂ d˙Èa L�‡ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ¿«¡«≈≈¿ƒ»

:dÏ Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz»¿«»»ƒ≈

ÈÂlÚÓיב ‡L‡c ÔÈ¯Óeb ‡˙ÈzÁÓ ÈÏÓ ·qÈÂ¿ƒ«¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿∆»≈ƒ»≈
˙¯Ë˜ È‰B�ÙÁ ÈÏÓe ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ√»¿»¿≈»¿ƒ¿…∆
:‡zÎ¯ÙÏ ÂÈbÓ ÏÚÈÂ ÔÈ˜Èwc ÔÈÓÒea¿ƒ«ƒƒ¿»≈ƒ»¿»À¿»

Ì„˜Ïיג ‡˙M‡ ÏÚ ‡iÓÒea ˙¯BË˜ ˙È ÔzÈÂ¿ƒ≈»¿∆¿«»«∆»»»√»
ÏÚ Èc ‡z¯tk ˙È ‡z¯Ë˜ ‡��Ú ÈÙÁÂ ÈÈ¿»¿»≈¬»»¿»¿»»«À¿»ƒ«

:˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡˙e„‰Ò«¬»¿»¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

זה הּוא ּכי מּוכח מאן ה', לפני ְִִֵֶֶַָָׁשהּובא

ארץ אל לֹו ויל הּתעּוב ּכל ׁשיּׂשא ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּׂשעיר

הּבֹוחר והּוא להגריל הּׁשם צּוה לזה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָּגזרה,

יתּבר ּבתבּונתֹו יבחר אׁשר הּׂשעיר את ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָיבחר

המקּבלים ּׁשאמרּו למה ּגם ּומה חּיים, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֻּבבעלי

ּבלּתי חּיים ּבבעלי וניצֹוצֹות נפׁשֹות ּכּמה ְְְְֲִִִִִֵַַַָָּכי

יׁש ּגם ׁשמֹו. יתּבר ּבלּתי ידע ּומי ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָמדּבר

והבן: ק"א) ח"ג (זהר ּבּגֹורל ְֵַַָָֹסֹוד

ÈÁ.י) „ÓÚÈיֹומא) ורז"ל הּכּונה לדעת צרי »¬««ְִַַַַַַָָָָָ

ּולדרּכנּו ּדרּוׁשים. הרּבה ּדרׁשּו תו"כ) ְְְְְִֵֵַַָמ,

חי יעמד ּבאֹומרֹו ׁשּנתּכּון נכֹון על ְְְְֳִִֵֵֶַַַַָָָיתּפרׁש

עליו ּכׁשּיעלה ּומּיד ּתכף עליו יתוּדה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

ּבחינתה ּכי לצד ּפרּוׁש חי, יּניחהּו אּלא ּגֹורל ְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּבלא הּגּוף יּקרא ׁשמּה ועל מת נקראת ְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹהרע

הּטמאה ּבחינת ּבֹו ׁשּׁשֹולטת להיֹות מת ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻנׁשמה

ּכׁשּמתוּדה עזאזל ׁשל והּׂשעיר מת, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּנקראת

והּפׁשעים העונֹות ּכל עליו ונֹותן עליו ְְְֲִֵֵַַָָָָָָָֹֹהּכהן

מיתֹות, מיני מּכל ּכלּול מת הּוא הּנה ְִִִִֵֵֵָָוכּו'

חי, יעמד אּלא מת יעׂשהּו ׁשּלא האדֹון ְֲֳִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוצּוה

אהרן וסמ ּכ אחר עֹוד ׁשאֹומר ּתמצא ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹולזה

וגֹו'וגֹו' והתוּדה החי הּׂשעיר ראׁש ונׂשאעל ְְְְְִִַַַַַָָָָֹ

קראֹו ׁשהתוּדה קדם מּתחּלה ּכי עליו, ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹהּׂשעיר

החי הזּכיר ולא הּׂשעיר אמר ּכ ואחר ְְְִִִַַַַַַַָָָֹחי

ׁשּכבר חי אינֹו עליו ׁשהתוּדה ׁשאחר ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָלֹומר

ׁשּצּוה ותמצא עליו, ירדּו מיתה ׁשל ְְְִִִֶֶָָָָָָֹּכחֹות

ּבׂשרֹו ורחץ ּבגדיו ויכּבס טמא ׁשהמׁשּלחֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָה'

מת: טמא ּכדין ְְִִֵֵַַּבּמים



`zenÎixgמו zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'f ipy meil inei xeriy

(ãé)äîã÷ úøtkä éðt-ìò Bòaöàá äfäå øtä ícî ç÷ìå§¨©Æ¦©´©½̈§¦¨¯§¤§¨²©§¥¬©©−Ÿ¤¥®§¨
:Bòaöàa ícä-ïî íéîòt-òáL äfé úøtkä éðôìå§¦§¥´©©ÀŸ¤©¤¯¤«©§¨¦²¦©¨−§¤§¨«

i"yx£BÚaˆ‡· ‰f‰Â∑ּבמׁשמע אחת Ú·L.הּזאה ‰fÈ ˙¯tk‰ È�ÙÏÂ∑למּטה וׁשבע למעלה אחת .הרי ¿ƒ»¿∆¿»ְְַַַַָָָ¿ƒ¿≈««…∆«∆∆«ְְְְֲֵֶַַַַַָָ

(åè)Bîc-úà àéáäå íòì øLà úàhçä øéòN-úà èçLå§¨©º¤§¦³©«©¨Æ£¤´¨½̈§¥¦Æ¤¨½
íãì äNò øLàk Bîc-úà äNòå úëøtì úéaî-ìà¤¦¥−©¨®Ÿ¤§¨¨´¤¨À©«£¤³¨¨Æ§©´

:úøtkä éðôìå úøtkä-ìò Búà äfäå øtä©½̈§¦¨¬Ÿ²©©©−Ÿ¤§¦§¥¬©©«Ÿ¤
i"yx£ÌÚÏ ¯L‡∑לּׁשם הּגֹורל עליו ׁשעלה הּׂשעיר והּוא יׂשראל, על הּׂשעיר מכּפר הּכהנים, על מכּפר ּׁשהּפר .מה ¬∆»»ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

¯t‰ Ì„Ï ‰NÚ ¯L‡k∑למּטה וׁשבע למעלה .אחת «¬∆»»¿««»ְְְְֶַַַַַָָ

(æè)íäéòLtîe ìàøNé éða úàîhî Lãwä-ìò øtëå§¦¤´©©ÀŸ¤¦ª§ŸÆ§¥´¦§¨¥½¦¦§¥¤−
CBúa ízà ïëMä ãòBî ìäàì äNòé ïëå íúàhç-ìëì§¨©Ÿ¨®§¥³©«£¤Æ§´Ÿ¤¥½©Ÿ¥´¦½̈§−

:íúàîèª§Ÿ¨«
i"yx£Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ÓhÓ∑(ת"כ),"לכלֿחּטאתם" ׁשּנאמר: ּבּסֹוף, להם נֹודע ולא ּבטמאה, לּמקּדׁש הּנכנסין על ƒÀ¿…¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

ׁשֹוגג היא ּבטמאה∑Ì‰ÈÚLtÓe.וחּטאת מזיד הּנכנסין ÚBÓ„.אף Ï‰‡Ï ‰NÚÈ ÔÎÂ∑(נז ׁשהּזה(יומא ּכׁשם ְִֵַָƒƒ¿≈∆ְְְִִִֵַַָָֻ¿≈«¬∆¿…∆≈ְִֵֶָ
למּטה וׁשבע למעלה אחת מּׁשניהם מּבחּוץ הּפרכת על מּזה ּכ למּטה, וׁשבע למעלה אחת ּבפנים .מּׁשניהם ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

Ì˙‡ÓË CB˙a Ìz‡ ÔÎM‰∑ּביניהם ׁשכינה טמאים, ׁשהם .אףֿעלּֿפי «…≈ƒ»¿À¿…»ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

(æé)äéäé-àì íãà-ìëå|Lãwa øtëì Bàáa ãòBî ìäàa §¨¨º̈Ÿ¦«§¤´§´Ÿ¤¥À§Ÿ²§©¥¬©−Ÿ¤
:ìàøNé ìä÷-ìk ãòáe Búéa ãòáe Bãòa øtëå Búàö-ãò©¥®§¦¤³©«£Æ§©´¥½§©−¨§©¬¦§¨¥«

ß oqip 'f ipy mei ß

(çé)ç÷ìå åéìò øtëå ýåýé-éðôì øLà çaænä-ìà àöéå§¨À̈¤©¦§¥²©£¤¬¦§¥«§Ÿ̈−§¦¤´¨¨®§¨©º
:áéáñ çaænä úBðø÷-ìò ïúðå øéòOä ícîe øtä ícî¦©³©¨Æ¦©´©¨¦½§¨©²©©§¬©¦§¥−©¨¦«

i"yx£'‰ŒÈ�ÙÏ ¯L‡ ÁaÊn‰ŒÏ‡∑ׁשהּזה לפי "ויצא"? לֹומר ּתלמּוד ּומה ּבהיכל, ה' לפני ׁשהּוא הּזהב, מזּבח זה ∆«ƒ¿≈«¬∆ƒ¿≈ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ויתחיל ולחּוץ, הּמזּבח מן לצאת הזקיקֹו הּמזּבח ּובמּתנֹות והּזה, ולפנים הּמזּבח מן ועמד הּפרכת על ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹההּזאֹות

צפֹונית מזרחית נח)מּקרן ÂÈÏÚ.(יומא ¯tÎÂ∑זה מערבין – הּׂשעיר" ּומּדם הּפר מּדם "ולקח ּכּפרתֹו? היא ּומה ְְִִִִֶֶָ¿ƒ∆»»ְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹ
זה לתֹו. ְֶ

(èé)Bøäèå íéîòt òáL Bòaöàa ícä-ïî åéìò äfäå§¦¨̧¨¨¯¦©¨²§¤§¨−¤´©§¨¦®§¦«£´
:ìàøNé éða úàîhî BLc÷å§¦§½¦ª§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ìc‰ŒÔÓ ÂÈÏÚ ‰f‰Â∑ּגּגֹוא על הּזאֹות ׁשבע מּזה קרנֹותיו, על ּבאצּבעֹו מּתנֹות ׁשּנתן מּמה∑B¯‰ËÂ.(ת"כ)חר ¿ƒ»»»ƒ«»ְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָ¿ƒ¬ִַ
לבא∑BLc˜Â.ּׁשעבר .לעתיד ֶַָ¿ƒ¿ִֶָָֹ

(ë)çaænä-úàå ãòBî ìäà-úàå Lãwä-úà øtkî älëå§¦¨Æ¦©¥´¤©½Ÿ¤§¤¬Ÿ¤¥−§¤©¦§¥®©
:éçä øéòOä-úà áéø÷äå§¦§¦−¤©¨¦¬¤¨«

(àë)éçä øéòOä Làø-ìò åéãé ézL-úà ïøäà Cîñå§¨©̧©«£¹Ÿ¤§¥´¨À̈©´Ÿ©¨¦»©©¼
íäéòLt-ìk-úàå ìàøNé éða úðåò-ìk-úà åéìò äcåúäå§¦§©¨´¨À̈¤¨£ŸŸÆ§¥´¦§¨¥½§¤¨¦§¥¤−

ÏÚיד dÚaˆ‡· ÈcÈÂ ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·qÈÂ¿ƒ«ƒ¿»¿»¿«ƒ¿∆¿¿≈«
ÈcÈ ‡z¯tk Ì„˜ÏÂ ‡Óec˜ ‡z¯tÎ Èt‡«≈«À¿»ƒ»¿»√»«À¿»«ƒ

:dÚaˆ‡a ‡Óc ÔÓ ÔÈ�ÓÊ Ú·L¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿∆¿¿≈

nÚÏ‡טו Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»¿ƒ»¿«»»ƒ¿«»
dÓ„Ï „aÚÈÂ ‡zÎ¯ÙÏ ÂÈbÓÏ dÓc ˙È ÏÚÈÂ¿»≈»¿≈¿ƒ»¿»À¿»¿«¿≈ƒ¿≈
ÏÚ d˙È ÈcÈÂ ‡¯B˙„ ‡Ó„Ï „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«ƒ¿»¿»¿«ƒ»≈«

:‡z¯tk Ì„˜ÏÂ ‡z¯tk«À¿»¿»√»«À¿»

Ï‡¯NÈטז È�a ˙·‡BqÓ ‡L„e˜ ÏÚ ¯tÎÈÂƒ«««¿»ƒ¬«¿≈ƒ¿»≈
ÔkLÓÏ „aÚÈ ÔÎÂ ÔB‰È‡ËÁ ÏÎÏ ÔB‰Èc¯nÓeƒ∆¿≈¿»¬»≈¿≈«¿≈¿«¿«

:ÔB‰˙·‡BÒ B‚a ÔB‰nÚ È¯Lc ‡�ÓÊƒ¿»¿»≈ƒ¿¿¬»¿

dÏÚÓaיז ‡�ÓÊ ÔkLÓa È‰È ‡Ï L�‡ ÏÎÂ¿»¡«»¿≈¿«¿«ƒ¿»¿≈¬≈
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ d˜tÓ „Ú ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ¿«»»¿¿»«ƒ¿≈ƒ««¬ƒ
:Ï‡¯NÈ„ ‡Ï‰˜ Ïk ÏÚÂ d˙Èa L�‡ ÏÚÂ¿«¡«≈≈¿«»¿»»¿ƒ¿»≈

ÈÈיח Ì„˜ Èc ‡Áa„ÓÏ ˜BtÈÂÈ‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ¿ƒ¿«¿¿»ƒ√»¿»ƒ««¬ƒ
ÏÚ ÔzÈÂ ‡¯ÈÙˆ„ ‡ÓcÓe ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·qÈÂ¿ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ˙�¯«̃¿««¿¿»¿¿

ÔÈ�ÓÊיט Ú·L dÚaˆ‡a ‡Óc ÔÓ È‰BÏÚ ÈcÈÂ¿«ƒ¬ƒƒ¿»¿∆¿¿≈¿«ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È�a ‡·‡BqÓ dpLc˜ÈÂ dpk„ÈÂƒ«ƒ≈ƒ«¿ƒ≈ƒ¬»¿≈ƒ¿»≈

ÔkLÓכ ÏÚÂ ‡L„e˜ ÏÚ ‡¯tÎlÓ ÈˆLÈÂƒ≈≈ƒ¿«»»«¿»¿««¿«
:‡iÁ ‡¯ÈÙˆ ˙È ·¯˜ÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡�ÓÊƒ¿»¿««¿¿»ƒ»≈»¿ƒ»«»

¯LÈכא ÏÚ È‰B„È ÔÈz¯z ˙È Ô¯‰‡ CBÓÒÈÂ¿ƒ¿«¬…»«¿≈¿ƒ«≈
È�a ˙ÈÂÚ Ïk ˙È È‰BÏÚ ÈcÂÈÂ ‡iÁ ‡¯ÈÙ¿̂ƒ»«»ƒ«≈¬ƒ»»¬»«¿≈
ÔzÈÂ ÔB‰È‡ËÁ ÏÎÏ ÔB‰Èc¯Ó Ïk ˙ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»»∆¿≈¿»¬»≈¿ƒ≈

zenÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'g iyily meil inei xeriy

-ãéa çlLå øéòOä Làø-ìò íúà ïúðå íúàhç-ìëì§¨©Ÿ¨®§¨©³Ÿ¨Æ©´Ÿ©¨¦½§¦©²§©
:äøaãnä ézò Léà¦¬¦¦−©¦§¨«¨

i"yx£ÈzÚ LÈ‡∑(סו אתמֹול(יומא מּיֹום לכ .הּמּוכן ƒƒƒְְִֶַָָ

(áë)äøæb õøà-ìà íúðåò-ìk-úà åéìò øéòOä àNðå§¨¨̧©¨¦¬¨¨²¤¨£ŸŸ¨−¤¤´¤§¥¨®
:øaãna øéòOä-úà çlLå§¦©¬¤©¨¦−©¦§¨«

(âë)øLà ãaä éãâa-úà èLôe ãòBî ìäà-ìà ïøäà àáe¨³©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½¨©Æ¤¦§¥´©½̈£¤¬
:íL íçépäå Lãwä-ìà Bàáa Láì̈©−§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¦¨−¨«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ô¯‰‡ ‡·e∑ּבמּסכת לדבריהם טעם ונתנּו זה, מקרא ׁשל מקֹומֹו זה ׁשאין רּבֹותינּו אמרּו »«¬…∆…∆≈ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
לב)יֹומא העם(דף ועֹולת עֹולתֹו עׂשּית אחר ׁשהיא זֹו מ'ּביאה' חּוץ הּסדר, על נאמרה ּכּלּה הּפרׁשה ּכל ואמרּו: , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

וׂשעיר ּפר אמּורי לבןוהקטרת ּבגדי ולֹובׁש ּופֹוׁשטן ּומקּדׁש וטֹובל זהב, ּבבגדי ּבחּוץ ‡Ï‰‡ŒÏ.ׁשּנעׂשים ‡·e ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ»∆…∆
„ÚBÓ∑ולפנים לפני הּקטרת ּבּה ׁשהקטיר הּמחּתה, ואת הּכף את ‰a„.להֹוציא È„‚aŒ˙‡ ËLÙe∑,ׁשהֹוציאם אחר ≈ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹ»«∆ƒ¿≈«»ִֶַַָ

וׂשעיר ּפר ועבֹודת זהב, ּבבגדי ׁשחר ׁשל ּתמיד העבֹודֹות: סדר וזהּו הערּבים. ּבין ׁשל לתמיד זהב ּבגדי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָולֹובׁש
ּבבגדי ּומחּתה ּכף והֹוצאת זהב, ּבבגדי הּמּוספין ּומקצת העם ואיל ואילֹו לבן, ּבבגדי מחּתה ׁשל ּוקטרת ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּפנימּיים
לפי הּמקראֹות, וסדר זהב. ּבבגדי הּפנימי מזּבח ׁשעל ההיכל ּוקטרת הערּבים ּבין ׁשל ותמיד הּמּוספין ּוׁשירי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלבן,
וגֹו'", אתֿעלתֹו ועׂשה "ויצא וגֹו'", בּמים אתּֿבׂשרֹו "ורחץ ּבּמדּבר", אתֿהּׂשעיר "וׁשּלח הּוא: ּכ העבֹודֹות, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹסדר

אהרן" "ּובא ואחריֿכן: אלֿהּמחנה", יבֹוא "ואחריֿכן עד הּפרׁשה וכל וגֹו'", החּטאת חלב ÌL."ואת ÌÁÈp‰Â∑ ְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ¿ƒƒ»»
אחר ּכּפּורים ליֹום ּבגדים ארּבעה ּבאֹותן יׁשּתּמׁש ולא ּגניזה ׁשּטעּונין .מלּמד ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(224 'nr gk zegiy ihewl)

אחר ּכּפּורים ליֹום . . יׁשּתּמׁש כג)ולא טז, נתּכּפרּו(רש"י וכְך לתׁשּובה, יׂשראל את הביאה ּכּפּור ּביֹום הּגדֹול הּכהן עבֹודת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ

הּמעׂשים" אֹותן ׁשעׂשה האיׁש אֹותֹו "איני אחר: לאיׁש ּכביכֹול נהפְך אמּתי ּתׁשּובה ׁשּבעל ידּוע, והּנה מּובן(רמּב"ם)עֹונֹותיהם. . ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ונעלה חדׁש אדם נהיה הּוא ׁשּכן חדׁשים, ּבגדים ׁשנה ּבכל לבׁש ולכן ּכזֹו; להתחּדׁשּות להּגיע צריְך עצמֹו הּגדֹול הּכהן ׁשּגם ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאפֹוא,

עֹוד. לֹו ראּויים אינם הּקֹודמת הּׁשנה ּובגדי ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָיֹותר,

(ãë)åéãâa-úà Láìå LBã÷ íB÷îa íéná BøNa-úà õçøå§¨©̧¤§¨³©©̧¦Æ§¨´¨½§¨©−¤§¨¨®
ãòáe Bãòa øtëå íòä úìò-úàå Búìò-úà äNòå àöéå§¨À̈§¨¨³¤«Ÿ¨Æ§¤Ÿ©´¨½̈§¦¤¬©«£−§©¬

:íòä̈¨«
i"yx£'B‚Â B¯NaŒ˙‡ ıÁ¯Â∑(לב לבגדי(יומא זהב מּבגדי מׁשּנה ׁשּכׁשהּוא ּולבׁשם", אתּֿבׂשרֹו מ"ורחץ למדנּו למעלה ¿»«∆¿»¿ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

לעבֹודת לבן ּבגדי ולבׁש ׁשחר, ׁשל ּתמיד עבֹודת ּבהן ׁשעבד זהב ּבגדי ּפׁשט טבילה ׁשּבאֹותּה טבילה. טעּון ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָלבן,
טבילה טעּון זהב, לבגדי לבן מּבגדי מׁשּנה ׁשּכׁשהּוא למדנּו, וכאן ˜„LB.הּיֹום; ÌB˜Óa∑(שם יומא המקּדׁש(ת"כ, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ¿»»ְַָֻ

ּבחיל היתה הראׁשֹונה אבל לּיֹום, חֹובה הּבאֹות טבילֹות ארּבע וכן הּפרוה, ּבית ּבגג היתה והיא עזרה, .ּבקדּׁשת ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
ÂÈ„‚aŒ˙‡ L·ÏÂ∑הּׁשנה ימֹות ּכל ּבהן עֹובד ׁשהּוא ּבגדים העֹולה∑ÈÂˆ‡.ׁשמֹונה ׁשּמזּבח החצר אל ההיכל מן ¿»«∆¿»»ְְְִֵֶֶַָָָָָָ¿»»ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

‡˙B˙ÏÚŒ.ׁשם ‰NÚÂ∑."'וגֹו אהרן יבא "ּבזאת למעלה: האמּור לעֹולה ‰ÌÚאיל ˙ÏÚŒ˙‡Â∑(עג "ואיל(יומא ָ¿»»∆…»ְְְְְֲִַַַָָָָָֹֹֹ¿∆…«»»ְִַ
וגֹו'" יׂשראל ּבני עדת "ּומאת למעלה האמּור לעלה" .אחד ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

ß oqip 'g iyily mei ß

(äë):äçaænä øéè÷é úàhçä áìç úàå§¥²¥¬¤©«©−̈©§¦¬©¦§¥«¨
i"yx£˙‡hÁ‰ ·ÏÁ ˙‡Â∑וׂשעיר ּפר ‰ÁaÊn‰.אמּורי ¯ÈË˜È∑לא" ּכתיב: ּבּפנימי ּדאּלּו החיצֹון, מזּבח על ¿≈≈∆««»ְִֵֵַָ«¿ƒ«ƒ¿≈»ְְְְִִִִִִֵַַַַֹ

ּומנחה" ועלה זרה קטרת עליו ט)תעלּו ל .(שמות ְְְֲִֶַָָָָָָֹֹ

ÔÈÓÊc ¯·b „Èa ÁlLÈÂ ‡¯ÈÙˆ LÈ¯ ÏÚ ÔB‰˙È»¿«≈¿ƒ»ƒ««¿«¿«ƒ¿ƒ
:‡¯a„ÓÏ C‰ÓÏƒ¿«¿«¿¿»

ÔB‰È·BÁכב Ïk ˙È È‰BÏÚ ‡¯ÈÙˆ ÏBhÈÂ¿ƒ¿ƒ»¬ƒ»»≈
‡¯ÈÙˆ ˙È ÁlLÈÂ ‡·˙È ‡Ï„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»¿»»¿»ƒ««»¿ƒ»

:‡¯a„Óa¿«¿¿»

È˙כג ÁÏLÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ Ô¯‰‡ ÏBÚÈÈÂ¿≈«¬…¿«¿«ƒ¿»¿«¿«»
L·Ï Èc ‡ˆe· ÈLe·Ï‡L„e˜Ï dÏÚÓa ¿≈»ƒ¿«¿≈¬≈¿¿»

:Ônz ÔepÚ�ˆÈÂ¿«¿¿ƒ«»

˜LÈcכד ¯˙‡a ‡iÓa d¯Òa ˙È ÈÁÒÈÂ¿«¿≈»ƒ¿≈¿«»«¬««ƒ
d˙ÏÚ ˙È „aÚÈÂ ˜BtÈÂ È‰BLe·Ï ˙È LaÏÈÂ¿ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ¿«¿≈»¬»≈
:‡nÚ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡nÚ ˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬««»ƒ««¬ƒ¿««»

ÈÂ:‡Áa„ÓÏ˙כה ˜qÈ ‡˙‡hÁ„ ‡a¯z ¿»«¿»¿«»»«≈¿«¿¿»



מז zenÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'g iyily meil inei xeriy

-ãéa çlLå øéòOä Làø-ìò íúà ïúðå íúàhç-ìëì§¨©Ÿ¨®§¨©³Ÿ¨Æ©´Ÿ©¨¦½§¦©²§©
:äøaãnä ézò Léà¦¬¦¦−©¦§¨«¨

i"yx£ÈzÚ LÈ‡∑(סו אתמֹול(יומא מּיֹום לכ .הּמּוכן ƒƒƒְְִֶַָָ

(áë)äøæb õøà-ìà íúðåò-ìk-úà åéìò øéòOä àNðå§¨¨̧©¨¦¬¨¨²¤¨£ŸŸ¨−¤¤´¤§¥¨®
:øaãna øéòOä-úà çlLå§¦©¬¤©¨¦−©¦§¨«

(âë)øLà ãaä éãâa-úà èLôe ãòBî ìäà-ìà ïøäà àáe¨³©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½¨©Æ¤¦§¥´©½̈£¤¬
:íL íçépäå Lãwä-ìà Bàáa Láì̈©−§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¦¨−¨«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ô¯‰‡ ‡·e∑ּבמּסכת לדבריהם טעם ונתנּו זה, מקרא ׁשל מקֹומֹו זה ׁשאין רּבֹותינּו אמרּו »«¬…∆…∆≈ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
לב)יֹומא העם(דף ועֹולת עֹולתֹו עׂשּית אחר ׁשהיא זֹו מ'ּביאה' חּוץ הּסדר, על נאמרה ּכּלּה הּפרׁשה ּכל ואמרּו: , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

וׂשעיר ּפר אמּורי לבןוהקטרת ּבגדי ולֹובׁש ּופֹוׁשטן ּומקּדׁש וטֹובל זהב, ּבבגדי ּבחּוץ ‡Ï‰‡ŒÏ.ׁשּנעׂשים ‡·e ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ»∆…∆
„ÚBÓ∑ולפנים לפני הּקטרת ּבּה ׁשהקטיר הּמחּתה, ואת הּכף את ‰a„.להֹוציא È„‚aŒ˙‡ ËLÙe∑,ׁשהֹוציאם אחר ≈ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹ»«∆ƒ¿≈«»ִֶַַָ

וׂשעיר ּפר ועבֹודת זהב, ּבבגדי ׁשחר ׁשל ּתמיד העבֹודֹות: סדר וזהּו הערּבים. ּבין ׁשל לתמיד זהב ּבגדי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָולֹובׁש
ּבבגדי ּומחּתה ּכף והֹוצאת זהב, ּבבגדי הּמּוספין ּומקצת העם ואיל ואילֹו לבן, ּבבגדי מחּתה ׁשל ּוקטרת ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּפנימּיים
לפי הּמקראֹות, וסדר זהב. ּבבגדי הּפנימי מזּבח ׁשעל ההיכל ּוקטרת הערּבים ּבין ׁשל ותמיד הּמּוספין ּוׁשירי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלבן,
וגֹו'", אתֿעלתֹו ועׂשה "ויצא וגֹו'", בּמים אתּֿבׂשרֹו "ורחץ ּבּמדּבר", אתֿהּׂשעיר "וׁשּלח הּוא: ּכ העבֹודֹות, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹסדר

אהרן" "ּובא ואחריֿכן: אלֿהּמחנה", יבֹוא "ואחריֿכן עד הּפרׁשה וכל וגֹו'", החּטאת חלב ÌL."ואת ÌÁÈp‰Â∑ ְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ¿ƒƒ»»
אחר ּכּפּורים ליֹום ּבגדים ארּבעה ּבאֹותן יׁשּתּמׁש ולא ּגניזה ׁשּטעּונין .מלּמד ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(224 'nr gk zegiy ihewl)

אחר ּכּפּורים ליֹום . . יׁשּתּמׁש כג)ולא טז, נתּכּפרּו(רש"י וכְך לתׁשּובה, יׂשראל את הביאה ּכּפּור ּביֹום הּגדֹול הּכהן עבֹודת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ

הּמעׂשים" אֹותן ׁשעׂשה האיׁש אֹותֹו "איני אחר: לאיׁש ּכביכֹול נהפְך אמּתי ּתׁשּובה ׁשּבעל ידּוע, והּנה מּובן(רמּב"ם)עֹונֹותיהם. . ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ונעלה חדׁש אדם נהיה הּוא ׁשּכן חדׁשים, ּבגדים ׁשנה ּבכל לבׁש ולכן ּכזֹו; להתחּדׁשּות להּגיע צריְך עצמֹו הּגדֹול הּכהן ׁשּגם ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאפֹוא,

עֹוד. לֹו ראּויים אינם הּקֹודמת הּׁשנה ּובגדי ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָיֹותר,

(ãë)åéãâa-úà Láìå LBã÷ íB÷îa íéná BøNa-úà õçøå§¨©̧¤§¨³©©̧¦Æ§¨´¨½§¨©−¤§¨¨®
ãòáe Bãòa øtëå íòä úìò-úàå Búìò-úà äNòå àöéå§¨À̈§¨¨³¤«Ÿ¨Æ§¤Ÿ©´¨½̈§¦¤¬©«£−§©¬

:íòä̈¨«
i"yx£'B‚Â B¯NaŒ˙‡ ıÁ¯Â∑(לב לבגדי(יומא זהב מּבגדי מׁשּנה ׁשּכׁשהּוא ּולבׁשם", אתּֿבׂשרֹו מ"ורחץ למדנּו למעלה ¿»«∆¿»¿ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

לעבֹודת לבן ּבגדי ולבׁש ׁשחר, ׁשל ּתמיד עבֹודת ּבהן ׁשעבד זהב ּבגדי ּפׁשט טבילה ׁשּבאֹותּה טבילה. טעּון ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָלבן,
טבילה טעּון זהב, לבגדי לבן מּבגדי מׁשּנה ׁשּכׁשהּוא למדנּו, וכאן ˜„LB.הּיֹום; ÌB˜Óa∑(שם יומא המקּדׁש(ת"כ, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ¿»»ְַָֻ

ּבחיל היתה הראׁשֹונה אבל לּיֹום, חֹובה הּבאֹות טבילֹות ארּבע וכן הּפרוה, ּבית ּבגג היתה והיא עזרה, .ּבקדּׁשת ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
ÂÈ„‚aŒ˙‡ L·ÏÂ∑הּׁשנה ימֹות ּכל ּבהן עֹובד ׁשהּוא ּבגדים העֹולה∑ÈÂˆ‡.ׁשמֹונה ׁשּמזּבח החצר אל ההיכל מן ¿»«∆¿»»ְְְִֵֶֶַָָָָָָ¿»»ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

‡˙B˙ÏÚŒ.ׁשם ‰NÚÂ∑."'וגֹו אהרן יבא "ּבזאת למעלה: האמּור לעֹולה ‰ÌÚאיל ˙ÏÚŒ˙‡Â∑(עג "ואיל(יומא ָ¿»»∆…»ְְְְְֲִַַַָָָָָֹֹֹ¿∆…«»»ְִַ
וגֹו'" יׂשראל ּבני עדת "ּומאת למעלה האמּור לעלה" .אחד ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

ß oqip 'g iyily mei ß

(äë):äçaænä øéè÷é úàhçä áìç úàå§¥²¥¬¤©«©−̈©§¦¬©¦§¥«¨
i"yx£˙‡hÁ‰ ·ÏÁ ˙‡Â∑וׂשעיר ּפר ‰ÁaÊn‰.אמּורי ¯ÈË˜È∑לא" ּכתיב: ּבּפנימי ּדאּלּו החיצֹון, מזּבח על ¿≈≈∆««»ְִֵֵַָ«¿ƒ«ƒ¿≈»ְְְְִִִִִִֵַַַַֹ

ּומנחה" ועלה זרה קטרת עליו ט)תעלּו ל .(שמות ְְְֲִֶַָָָָָָֹֹ

ÔÈÓÊc ¯·b „Èa ÁlLÈÂ ‡¯ÈÙˆ LÈ¯ ÏÚ ÔB‰˙È»¿«≈¿ƒ»ƒ««¿«¿«ƒ¿ƒ
:‡¯a„ÓÏ C‰ÓÏƒ¿«¿«¿¿»

ÔB‰È·BÁכב Ïk ˙È È‰BÏÚ ‡¯ÈÙˆ ÏBhÈÂ¿ƒ¿ƒ»¬ƒ»»≈
‡¯ÈÙˆ ˙È ÁlLÈÂ ‡·˙È ‡Ï„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»¿»»¿»ƒ««»¿ƒ»

:‡¯a„Óa¿«¿¿»

È˙כג ÁÏLÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ Ô¯‰‡ ÏBÚÈÈÂ¿≈«¬…¿«¿«ƒ¿»¿«¿«»
L·Ï Èc ‡ˆe· ÈLe·Ï‡L„e˜Ï dÏÚÓa ¿≈»ƒ¿«¿≈¬≈¿¿»

:Ônz ÔepÚ�ˆÈÂ¿«¿¿ƒ«»

˜LÈcכד ¯˙‡a ‡iÓa d¯Òa ˙È ÈÁÒÈÂ¿«¿≈»ƒ¿≈¿«»«¬««ƒ
d˙ÏÚ ˙È „aÚÈÂ ˜BtÈÂ È‰BLe·Ï ˙È LaÏÈÂ¿ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ¿«¿≈»¬»≈
:‡nÚ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡nÚ ˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬««»ƒ««¬ƒ¿««»

ÈÂ:‡Áa„ÓÏ˙כה ˜qÈ ‡˙‡hÁ„ ‡a¯z ¿»«¿»¿«»»«≈¿«¿¿»



`zenÎixgמח zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'g iyily meil inei xeriy

(åë)õçøå åéãâa ñaëé ìæàæòì øéòOä-úà çlLîäå§©«§©¥³©¤©¨¦Æ©«£¨¥½§©¥´§¨½̈§¨©¬
:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna BøNa-úàהחיים אור ¤§¨−©¨®¦§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«

(æë)úàå úàhçä øt úàå|àáeä øLà úàhçä øéòN §¥Á©̧©«©¹̈§¥´§¦´©«©À̈£¤̧¨³
eôøNå äðçnì õeçî-ìà àéöBé Lãwa øtëì íîc-úà¤¨¨Æ§©¥´©½Ÿ¤¦−¤¦´©©«£¤®§¨«§´

:íLøt-úàå íøNa-úàå íúøò-úà Làá̈¥½¤«ŸŸ¨¬§¤§¨−̈§¤¦§¨«
i"yx£ÌÓcŒ˙‡ ‡·e‰ ¯L‡∑ולפנים ולפני .להיכל ¬∆»∆»»ְְְְִִִֵַַָ

(çë)íéna BøNa-úà õçøå åéãâa ñaëé íúà óøOäå§©¥´Ÿ½̈§©¥´§¨½̈§¨©¬¤§¨−©¨®¦
:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«

(èë)øBNòa éòéáMä Lãça íìBò úwçì íëì äúéäå§¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©´Ÿ¤Â©§¦¦Â¤«¨¸
eNòú àì äëàìî-ìëå íëéúLôð-úà epòz Lãçì©¹Ÿ¤§©´¤©§«Ÿ¥¤À§¨§¨¨Æ´Ÿ©«£½

:íëëBúa øbä øbäå çøæàäהחיים אור ¨´¤§½̈§©¥−©¨¬§«§¤«

(ì)ìkî íëúà øäèì íëéìò øtëé äfä íBiá-ék¦«©¬©¤²§©¥¬£¥¤−§©¥´¤§¤®¦ŸÆ
:eøäèz ýåýé éðôì íëéúàhç©´Ÿ¥¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¨«

ÚaˆÈכו ÏÊ‡ÊÚÏ ‡¯ÈÙˆ ˙È ÏÈ·BÓ„e¿ƒ»¿ƒ»«¬»≈¿««
Ôk ¯˙·e ‡iÓa d¯Òa ˙È ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈»ƒ¿≈¿«»»«≈

:‡˙È¯LÓÏ ÏBÚÈÈ≈¿«¿ƒ»

„hÁ‡˙‡כז ‡¯ÈÙˆ ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙ÈÂ¿»»¿«»»¿»¿ƒ»¿«»»
Ôe˜tzÈ ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ ÔB‰ÓcÓ ÏÚz‡ Ècƒƒ»«ƒƒ¿¿«»»¿¿»ƒ«¿
˙È ‡¯e�a Ôe„˜BÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿¿¿»»
:ÔB‰ÈÏÎ‡ ˙ÈÂ ÔB‰¯Òa ˙ÈÂ ÔB‰ÈkLÓ«¿≈¿»ƒ¿¿¿»»¿≈

È˙כח ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ ÔB‰˙È „È˜BÓ„e¿ƒ»¿¿««¿ƒ¿«¿≈»
:‡˙È¯LÓÏ ÏBÚÈÈ Ôk ¯˙·e ‡iÓa d¯Òaƒ¿≈¿«»»«≈≈¿«¿ƒ»

ÚÈ·L‡‰כט ‡Á¯Èa ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ È‰˙e¿≈¿ƒ¿«»»¿«¿»¿ƒ»»
ÏÎÂ ÔBÎÈ˙LÙ� ˙È ÔepÚz ‡Á¯ÈÏ ‡¯NÚa¿«¿»¿«¿»¿«»«¿»≈¿»
Ôe¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Â ‡·ÈvÈ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Úƒƒ»»«¿¿«ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿«¿

:ÔBÎÈ�Èa≈≈

k„Ï‡‰ל ÔBÎÈÏÚ ¯tÎÈ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ· È¯‡¬≈¿»»≈¿««¬≈¿«»»
:Ôek„z ÈÈ Ì„˜ ÔBÎÈ·BÁ ÏkÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ…≈√»¿»ƒ¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÏÊ‡ÊÚÏ.כו) 'B‚Â ÁlLÓ‰Âלדעת צרי ¿«¿«≈«¿«¬»≈ִַַָָ

ס"ז:) (יֹומא ורז"ל עזאזל הּוא ְֲֵַַַָָמה

ּדרׁשֹות הרּבה ּבזה ויׁש וקׁשה. עז ְְְְְְֵֵֵֶֶַַָָּפרׁשּו

ויאֹורּו מתיּׁשבת. הּדעת אין ּפנים ּכל ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָעל

נהֹורין ּבש"ע ׁשֹונין אמת אנׁשי ּבדברי ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַעיני

ּכי קנ"ז.) ח"ב (זהר ׁשאמרּו ּתֹורה ְִֶֶַָָֹׁשל

ּוכפי הרׁשע, ס"מ מקֹום הּוא החרּוב ְְְִִֶַָָָָָהמדּבר

עזאזל, ותּקרא מדּבר, ּתּקרא זֹו ּבחינה ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָזה

ׁשּלהם ז"ל ׁשאמרּו ועזאל, עּוזא ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָותּקרא

על זה ּתּגיד הּתבה ּכי ואּולי זה, ׁשם ְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹירמז

אֹותם ׁשל מקֹום ּפרּוׁש אזל עז הּדר ֵֵֶֶֶֶַַָָָזה

הּדר זה על אֹו ּפארם. עז ואסף ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשאזל

ההּוא הּזל ּכח ׁשל מקֹום ּפרּוׁש זל ֵֶַַַַָָָָֹעזא

למּטה הּוא ס"מ ּכי ּופחיתּות זילּות ְְְִִִַָלׁשֹון

עליֹון: מׁשרתי מּכל ְְְְִֵֵֶַַָָָּבּמדרגה

B‚Â'.כט) ÌÎÏ ‰˙È‰Âאֹומרֹו ,ÌÎÏטעם ¿»¿»»∆¿ְַַ»∆

ּדּבר ה' אליו אמר הּדּבּור ׁשּבתחּלת ְְִִִֵֵֶַַַַַָָלצד

ּכמֹו יׂשראל את לצּוֹות ּבא ועכׁשו אהרן ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹאל

הצר לזה והּגר האזרח אמר לֹומרׁשּגמר  ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ÌÎÏהּכהנים מצות ּכי לֹומר ּתטעה לבל , »∆ְְְֲִִִִֶַַַַֹ

ה' ׁשּצּוה ראׁשֹון ּדּבּור הּוא הּכּפּורים ְִִִִִֶַָּביֹום

היא יׂשראל ּומצות לבד, הּפרׁשה ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָּבתחּלת

יסּכים הּׂשכל ּגם ה', ּבדת רׁשם ׁשּכן ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָהעּנּוי

הּכהן אֹו מהעּנּוי. ּפטּורים ׁשהּכהנים ְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹלזה

וגם עבֹודתֹו, היא עּנּויֹו ּבמקֹום מיהא ְְֲִִִִַַָָָהּגדֹול

צרי אינֹו ּכי עליו לדּון הּסברא ּתבֹוא ְִִֵֶַָָָָָָָמׁשה

ּגּופֹו נזּדּכ ּכי לנּו קדם לאׁשר ּגם ּומה ְֲִִִֵֶַַַַַָָעּנּוי,

ּבעּנּוי, צר אין ה' מלא אלהין לבר ְְְֱִִֵֵֶַַַָָֹֹודמי

ואמר ה' צּוה ּכן על ÌÎÏאׁשר ‰˙È‰Âּפרּוׁש ְֲִֵֶַַָָ¿»¿»»∆ֵ

העּנּוי. ּבכלל הם ׁשּגם ואהרן מׁשה עם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹמדּבר

יצו ואהרן למׁשה ּדדוקא ּתחׁשב ׁשּלא ְְְְְְֲֲֵֶֶַַַַָֹֹֹּוכדי

לֹומר ּתלמּוד יׂשראל לכל ולא ‰‡Á¯Êה' ְְְְִֵַַָָֹ»∆¿«

¯b‰Â:אחר ּבאפן יתּבאר ּובסמּו , ¿«≈ְְְִֵֵֶַָָֹ

˙wÁÏ.ÌÏBÚאֹומרֹו ׁשּתבאÌÏBÚטעם לצד , ¿À«»ְַַ»ְֶַָֹ

לכּפר אּלא העּנּוי ּבא ׁשּלא ְְִֵֶֶַַָָָָָֹהּסברא

ּבּמציאּות עון ׁשל רּׁשּומֹו ׁשאין ּכל ּומעּתה ְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹעון

אמר לזה ּבעּנּוי חּיּוב אין ÌÏBÚּביׂשראל ˙wÁ, ְְִִִֵֵֶַָָָָÀ«»

הּבא עֹולם ׁשל חּקה הּוא הּדבר ְִִֶַַָָָָָֻּופנימּיּות

נכמס: סֹוד ְְִָוהּוא

epÚz.ÌÎÈ˙LÙ� לּנפׁש‡˙ הּכֹולל עּנּוי ּפרּוׁש ¿«∆«¿…≈∆ִֵֵֶֶַַ

ואם הּמזֹון, מניעת זה ואיזה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָּבהׁשואה

יׁשּתּנה ּבמלאכה עצמֹו ׁשּיעּנה אֹומר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָאּתה

החלקהּדבר ּביֹותר ׁשּמתעּנה הא' ּדברים, ּבב' ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

עּנּוי אין ּכן ואם מלאכה ּבאֹותּה הּטֹורח ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָמּמּנּו

את ּתעּנּו אמרה והּתֹורה ּבהׁשואה ְְְְְֶֶֶַַַַָָָָָהּנפׁש

הּגּוף עּנּוי יּקרא זה ּבסדר ּכי הּב' ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹנפׁשתיכם,

אמרה והּתֹורה מתיּגע החי הּבׂשר ְְְִִֵַַַַַַָָָָָּכי

הּקראים: ׁשל ּכחם לריק ּתם ּומעּתה ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹנפׁשֹותיכם

Á¯Ê‡‰.¯b‰Âלׁשֹונם וזה אמרּו ּכהנים ּבתֹורת »∆¿»¿«≈ְְְְֲִֶַָָֹ

לרּבֹות האזרח אזרח, זה אזרח ְְְְְֶֶֶֶֶַָָָָָָהאזרח,

הּגר, נׁשי לרּבֹות הּגר הּגר, זה ּגר אזרח, ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָנׁשי

ועדין ע"כ. ועבדים נׁשים לרּבֹות ְְֲֲֲִִִֶַַַַָָּבתֹוככם

אזרח, לזכרֹון הצר לּמה למֹודעי אנּו ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֻצריכין

טעּות זה נׁשים, המרּבה ה"א רּבּוי ּבׁשביל ְְְִִִִִֵֶֶַַָָואם

הּצריכין ׁשּירּבה ּבאפן לדּבר מּלין לאלּה יׁש ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹּכי

ללא אחת אֹות אפּלּו ּתֹוספת מּבלי ְְְְֲִִִִֶֶַַַֹלהתרּבֹות

ּבמּסכת ּׁשאמרּו מה ּפי על הענין ויתּבאר .ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹצר

לרּבֹות האזרח מר אמר לׁשֹונם וזה (כ"ח:) ְְְְֶֶַַָָָָָָֻסּכה

אמר יהּודה מּדרּבי הּכּפּורים יֹום לעּנּוי ְְְִִִִִִַַַַָָָהּנׁשים

הׁשוה רב אמר יהּודה רּבי ּדאמר נפקא ְְְְִִַַַַַַָָָָָרב

ּומתרץ ׁשּבּתֹורה ענׁשין לכל לאיׁש אּׁשה ְְְֳִִִֵֶַַָָָָָָהּכתּוב

ּדעּת סלקא עּנּוי לתֹוספת אּלא נצרכא ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹלא

מענׁש עּנּוי לתֹוספת רחמנא ּומעט הֹואיל ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאמינא

ּכאן, עד לן מׁשמע קא נׁשים יתחּיבּו לא ְְְְְִִַַַַָָָָָָָֹואזהרה

ׁשהצר ּבּדבר טעם יׁש האּלה הּדברים ּפי ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻועל

על ה"א ׁשהרּבּוי לצד אזרח, להזּכיר ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָהּכתּוב

יחד ׁשניהם וזכר ה' נתחּכם לזה עּנּוי, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּתֹוספת

והּוא מתרּבה, ׁשּבֹו ּדבר ּורׁשימת ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָהּמתרּבה

ּגםאֹומרֹו ׁשחּיב אזרח זה אזרח ּפרּוׁש האזרח ְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

לֹו ודֹומה אחר ּבמקֹום ּכרׁשּום עּנּוי ְְְִֵֶֶֶַָָָּבתֹוספת

ּביניהם. חּלּוק ואין ה"א ּבתבת הּמתרּבה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַהּוא

חׁש האמּור לּטעם האזרח לֹומר ׁשהכרח ְְְֶֶַַַַַַַָָָָָֻואחר

הּוא האזרח ׁשאֹומרֹו לֹומר הּטֹועה ְְְִֶֶֶֶֶַַָָׁשּיטעה

יֹום מצות ׁשל זה ּבגדר ׁשאינֹו הּגר ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָלמעט

לֹומר ּתלמּוד ּגרהּכּפּורים אֹומר היה ואם הּגר, ְְִִִֵֵֵַַַַָָ

נכֹון חּלּוק לחּלק הּדין לבעל היה ה"א ּבלא ְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹלבד

יׂשראל ּבין חּלק הּכתּוב ׁשהרי לא הּגר נׁשי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹּכי

ל ּובגרים הּנׁשים רּבה ׁשּביׂשראל רּבה,לּגר א ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

לֹומר הצר נראה‰b¯לזה עֹוד הּגר. נׁשי לרּבֹות ְֶַַָֻ«≈ְְְִֵֵֶַַ

הּפרטים ּכל לפרט ׁשהצר הּכתּוב טעם ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֻליּׁשב

בתבת ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו הּכהנים לפרט ׁשהצר ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֻלצד

לבל האזרחים ּגם לפרט עליו חל מעּתה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָלכם

ואחר ה', יצו לבדם לּכהנים ּכי הּטעּות ְְְֲִִַַַַַַָָָֹיבֹוא

ּבּפרׁשה: הּנרמזים ּכל לפרט עליו חל ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָׁשּכן

zenÎixg` zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'h iriax meil inei xeriy

(àì)úwç íëéúLôð-úà íúépòå íëì àéä ïBúaL úaL©©̧©¨¬¦Æ¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®ª©−
:íìBò¨«

(áì)Bãé-úà àlîé øLàå Búà çLîé-øLà ïäkä øtëå§¦¤̧©Ÿ¥¹£¤¦§©´ŸÀ©«£¤³§©¥Æ¤¨½
:Lãwä éãâa ãaä éãâa-úà Láìå åéáà úçz ïäëì§©¥−©´©¨¦®§¨©²¤¦§¥¬©¨−¦§¥¬©«Ÿ¤

i"yx£'B‚Â ÁLÓÈŒ¯L‡ Ô‰k‰ ¯tÎÂ∑(ת"כ)ׁשּנאמרה לפי ּגדֹול, ּבכהן אּלא ּכׁשרה אינּה יֹוםֿהּכּפּורים ׁשל זֹו ּכּפרה ¿ƒ∆«…≈¬∆ƒ¿«¿ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
א הּבא ּגדֹול ּבכהן לֹומר הצר ּבאהרן, הּפרׁשה ּכמֹוהּוּכל ׁשּיהא ‡˙B„ÈŒ.חריו ‡lÓÈ ¯L‡Â∑(ת"כ)אּלא לי אין ְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ«¬∆¿«≈∆»ִֵֶָ

הּגדֹולים הּכהנים ּכל והם וגֹו'", ידֹו את ימּלא "ואׁשר לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּבגדים מרּבה הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻהּמׁשּוח
הּמׁשחה ׁשמן ׁשל צלֹוחית נגנזה ׁשּבימיו ,ואיל מּיאׁשּיהּו ‡·ÂÈ.ׁשעמדּו ˙Áz Ô‰ÎÏ∑(ת"כ)ּבנֹו ׁשאם ללּמד ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ¿«≈««»ƒְְִֵֶַ

אדם לכל קֹודם הּוא מקֹומֹו, את .ממּלא ְְְֵֵֶַָָָ

(âì)çaænä-úàå ãòBî ìäà-úàå Lãwä Lc÷î-úà øtëå§¦¤Æ¤¦§©´©½Ÿ¤§¤¯Ÿ¤¥²§¤©¦§¥−©
:øtëé ìäwä íò-ìk-ìòå íéðäkä ìòå øtëé§©¥®§©¯©«Ÿ£¦²§©¨©¬©¨−̈§©¥«

(ãì)ìàøNé éða-ìò øtëì íìBò úwçì íëì úàf-äúéäå§¨«§¨¸Ÿ¨¤¹§ª©´À̈§©¥º©§¥³¦§¨¥Æ
ýåýé äeö øLàk Nòiå äðMa úçà íúàhç-ìkî¦¨©Ÿ½̈©©−©¨¨®©©¾©©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

ô :äLî-úà¤¤«
i"yx£'B‚Â '‰ ‰eˆ ¯L‡k NÚiÂ∑היה ׁשּלא אהרן, ׁשל ׁשבחֹו ּולהּגיד הּזה; ּכּסדר עׂשה יֹוםֿהּכּפּורים ּכׁשהּגיע ««««¬∆ƒ»¿ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

הּמל ּגזרת ּכמקּים אּלא לגדּלתֹו, .(ת"כ)לֹובׁשן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr f zegiy ihewl)

לגדּלתֹו לֹובׁשן היה לד)ׁשּלא טז, מּדּוע(רש"י לׁשאל, לגּבייׁש ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּזהב. ּבבגדי לא הּלבן, ּבבגדי ּזה ׁשבח נאמר ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ

אְך אֹותם). ללּבׁש יכֹול אחריו הּבא הּגדֹול הּכהן (ּגם לֹו מיחדים היּו לא ׁשהרי לגדּלתֹו, לבׁשם ׁשּלא ּבכְך חּדּוׁש אין הּזהב ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻּבגדי

זה ּכּפּור ליֹום לֹו מיחדים ׁשהיּו הּלבן, ּבגדי כג)לגּבי פסוק הּבא(רש"י ּכּפּור ּביֹום ולכן ּגדּלתֹו, את לצּין ׁשּנֹועדּו לחׁשב עלּול היה , ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

אז. לדרּגתֹו ּבהתאם ּבחדׁשים, צרְך החייםיׁש אור ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹ

ß oqip 'h iriax mei ß

æé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)zøîàå ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈
:øîàì ýåýé äeö-øLà øácä äæ íäéìà£¥¤®¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ

È˙לא ÔepÚ˙e ÔBÎÏ ‡È‰ ‡˙·L ˙·L¿«¿»»ƒ¿¿«»
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ˙LÙ�«¿»≈¿«»»

È˜¯·לב È„Â d˙È Èa¯ Èc ‡�‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»ƒ«ƒ»≈¿ƒ¿»≈
LaÏÈÂ È‰e·‡ ˙BÁz ‡LnLÏ d�a¯˜ ˙È»À¿»≈¿«»»¿¬ƒ¿ƒ¿«

:‡L„e˜ ÈLe·Ï ‡ˆe· ÈLe·Ï ˙È»¿≈»¿≈¿»

ÔkLÓלג ÏÚÂ ‡L„e˜ Lc˜Ó ÏÚ ¯tÎÈÂƒ«««ƒ¿«¿»¿««¿«
Ïk ÏÚÂ ‡i�‰k ÏÚÂ ¯tÎÈ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡�ÓÊƒ¿»¿««¿¿»¿««¿««¬«»¿«»

:¯tÎÈ ‡Ï‰˜„ ‡nÚ«»ƒ¿»»¿««

È�aלד ÏÚ ‡¯tÎÏ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ ‡„ È‰˙e¿≈»¿ƒ¿«»»¿«»»«¿≈
„·ÚÂ ‡zLa ‡„Á ÔB‰È·BÁ ÏkÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»≈¬»¿«»«¬«

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È�aב Ïk ÌÚÂ È‰B�a ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈
ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.לד) ÌÎÏ ˙‡Ê ‰˙È‰Âחֹוזר זה מקרא ¿»¿»…»∆¿ְִֵֶָ

האמּורה מצוה לדֹורֹות לקּים הּכהנים ְְְֲֲִִֵֶַַָָָֹאל

לבל ּגדֹול, ּכהן עבֹודת ׁשהיא הּפרׁשה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּבתחּלת

לֹומר ּתלמּוד לׁשעה אּלא נאמרה ׁשּלא ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָֹֹיחׁשב

Ï‡¯NÈ È�a ÏÚ ¯tÎÏ ,ÌÏBÚ ˙wÁÏ ÌÎÏ ˙‡Ê…»∆¿À«»¿«≈«¿≈ƒ¿»≈

ּכי ידּבר הּכהנים על ּכי סֹודֹו ה' ּגּלה ְֲִִִִֵַַַָָֹּכאן

יאמר לבל ּבזה נתּכּון עֹוד המכּפרים. ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹהם

אּלא זהב ּבבגדי יּכנס לבל ה' צּוה ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹאדם

נתּכּפר לא ׁשעדין ראׁשֹונה ּפעם ההיא ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּבעת

ואיל ראׁשֹונה מּפעם אבל זהב עגל עון ֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹרׁשם

אהרן יבֹוא ּובא רּׁשּומֹו ונמחק נמחה ְְְְֲִִִַַָָָֹֹּכבר

לֹומר ּתלמּוד ּפנימה הּקדׁש אל ּכבֹוד ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹּבבגדי

ÌÏBÚ ˙wÁÏ ÌÎÏ ˙‡Ê ‰˙È‰Âוגמר ׁשּנּוי. ּבלא ¿»¿»…»∆¿À«»ְְִַָֹ

Ï‡¯NÈאמר È�a ÏÚ ¯tÎÏלתת ׁשּנתּכּון אּולי , ֶֹ¿«≈«¿≈ƒ¿»≈ְִֵֵֶַַָ

אהרן ׁשּבבחינת ׁשהגם לֹומר הּדבר על ְֲֲִִֶֶַַַַַַַַָָֹטעם

יׂשראל ׁשּבער ּכיון מהעגל רׁשם נׁשאר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלא

ּכל העגל רׁשם נמחק לא ּבקמיהם ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלׁשמצה

אהרן: על ּגם הּדבר מתעּגל ּומעּתה ְֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹעּקר,

NÚiÂ.'B‚Â '‰ ‰eˆ ¯L‡kאמרּו רז"ל ««««¬∆ƒ»¿ְַַָ

ׁשבחֹו להּגיד יכּון הּכתּוב ּכי ְְְִִִֵַַַָ(תו"כ)

אּלא ּולהתנּׂשא לגדּלה עׂשה ׁשּלא אהרן ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻׁשל

ׁשבחֹו ּגם ּכי ונראה ה'. מצות לקּים הּכל ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹעׂשה

אהרן עם ּדּבר לא ה' ׁשהרי יּגיד מׁשה ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַֹֹׁשל

נׁשּתּנה ׁשּלא מעידה והּתֹורה מׁשה, עם ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹאּלא

למדּת הא האמצעי, אמצעּיּות לצד ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָהּדּבּור

ּבהם נֹולד לא מׁשה מּפי הּנאמרים ְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּדברים

הּׂשערה, מחּוט מּׁשּׁשים ּבחלק אפי' ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָהׁשּתּנּות

ל אב ּבנין היאוזה ׁשּכּלּה הּקדֹוׁשה תֹורתנּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ

ּבהגיגֹו עֹולם חּיי האדם יחיה ה' ּפי ְֲִִִֵֶַַָָָָָמֹוצא

עליֹון: ְְֶַֹּבנעם



מט zenÎixg` zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'h iriax meil inei xeriy

(àì)úwç íëéúLôð-úà íúépòå íëì àéä ïBúaL úaL©©̧©¨¬¦Æ¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®ª©−
:íìBò¨«

(áì)Bãé-úà àlîé øLàå Búà çLîé-øLà ïäkä øtëå§¦¤̧©Ÿ¥¹£¤¦§©´ŸÀ©«£¤³§©¥Æ¤¨½
:Lãwä éãâa ãaä éãâa-úà Láìå åéáà úçz ïäëì§©¥−©´©¨¦®§¨©²¤¦§¥¬©¨−¦§¥¬©«Ÿ¤

i"yx£'B‚Â ÁLÓÈŒ¯L‡ Ô‰k‰ ¯tÎÂ∑(ת"כ)ׁשּנאמרה לפי ּגדֹול, ּבכהן אּלא ּכׁשרה אינּה יֹוםֿהּכּפּורים ׁשל זֹו ּכּפרה ¿ƒ∆«…≈¬∆ƒ¿«¿ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
א הּבא ּגדֹול ּבכהן לֹומר הצר ּבאהרן, הּפרׁשה ּכמֹוהּוּכל ׁשּיהא ‡˙B„ÈŒ.חריו ‡lÓÈ ¯L‡Â∑(ת"כ)אּלא לי אין ְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ«¬∆¿«≈∆»ִֵֶָ

הּגדֹולים הּכהנים ּכל והם וגֹו'", ידֹו את ימּלא "ואׁשר לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּבגדים מרּבה הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻהּמׁשּוח
הּמׁשחה ׁשמן ׁשל צלֹוחית נגנזה ׁשּבימיו ,ואיל מּיאׁשּיהּו ‡·ÂÈ.ׁשעמדּו ˙Áz Ô‰ÎÏ∑(ת"כ)ּבנֹו ׁשאם ללּמד ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ¿«≈««»ƒְְִֵֶַ

אדם לכל קֹודם הּוא מקֹומֹו, את .ממּלא ְְְֵֵֶַָָָ

(âì)çaænä-úàå ãòBî ìäà-úàå Lãwä Lc÷î-úà øtëå§¦¤Æ¤¦§©´©½Ÿ¤§¤¯Ÿ¤¥²§¤©¦§¥−©
:øtëé ìäwä íò-ìk-ìòå íéðäkä ìòå øtëé§©¥®§©¯©«Ÿ£¦²§©¨©¬©¨−̈§©¥«

(ãì)ìàøNé éða-ìò øtëì íìBò úwçì íëì úàf-äúéäå§¨«§¨¸Ÿ¨¤¹§ª©´À̈§©¥º©§¥³¦§¨¥Æ
ýåýé äeö øLàk Nòiå äðMa úçà íúàhç-ìkî¦¨©Ÿ½̈©©−©¨¨®©©¾©©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

ô :äLî-úà¤¤«
i"yx£'B‚Â '‰ ‰eˆ ¯L‡k NÚiÂ∑היה ׁשּלא אהרן, ׁשל ׁשבחֹו ּולהּגיד הּזה; ּכּסדר עׂשה יֹוםֿהּכּפּורים ּכׁשהּגיע ««««¬∆ƒ»¿ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

הּמל ּגזרת ּכמקּים אּלא לגדּלתֹו, .(ת"כ)לֹובׁשן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr f zegiy ihewl)

לגדּלתֹו לֹובׁשן היה לד)ׁשּלא טז, מּדּוע(רש"י לׁשאל, לגּבייׁש ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּזהב. ּבבגדי לא הּלבן, ּבבגדי ּזה ׁשבח נאמר ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ

אְך אֹותם). ללּבׁש יכֹול אחריו הּבא הּגדֹול הּכהן (ּגם לֹו מיחדים היּו לא ׁשהרי לגדּלתֹו, לבׁשם ׁשּלא ּבכְך חּדּוׁש אין הּזהב ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻּבגדי

זה ּכּפּור ליֹום לֹו מיחדים ׁשהיּו הּלבן, ּבגדי כג)לגּבי פסוק הּבא(רש"י ּכּפּור ּביֹום ולכן ּגדּלתֹו, את לצּין ׁשּנֹועדּו לחׁשב עלּול היה , ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

אז. לדרּגתֹו ּבהתאם ּבחדׁשים, צרְך החייםיׁש אור ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹ

ß oqip 'h iriax mei ß

æé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)zøîàå ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈
:øîàì ýåýé äeö-øLà øácä äæ íäéìà£¥¤®¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ

È˙לא ÔepÚ˙e ÔBÎÏ ‡È‰ ‡˙·L ˙·L¿«¿»»ƒ¿¿«»
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ˙LÙ�«¿»≈¿«»»

È˜¯·לב È„Â d˙È Èa¯ Èc ‡�‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»ƒ«ƒ»≈¿ƒ¿»≈
LaÏÈÂ È‰e·‡ ˙BÁz ‡LnLÏ d�a¯˜ ˙È»À¿»≈¿«»»¿¬ƒ¿ƒ¿«

:‡L„e˜ ÈLe·Ï ‡ˆe· ÈLe·Ï ˙È»¿≈»¿≈¿»

ÔkLÓלג ÏÚÂ ‡L„e˜ Lc˜Ó ÏÚ ¯tÎÈÂƒ«««ƒ¿«¿»¿««¿«
Ïk ÏÚÂ ‡i�‰k ÏÚÂ ¯tÎÈ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡�ÓÊƒ¿»¿««¿¿»¿««¿««¬«»¿«»

:¯tÎÈ ‡Ï‰˜„ ‡nÚ«»ƒ¿»»¿««

È�aלד ÏÚ ‡¯tÎÏ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ ‡„ È‰˙e¿≈»¿ƒ¿«»»¿«»»«¿≈
„·ÚÂ ‡zLa ‡„Á ÔB‰È·BÁ ÏkÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»≈¬»¿«»«¬«

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È�aב Ïk ÌÚÂ È‰B�a ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈
ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.לד) ÌÎÏ ˙‡Ê ‰˙È‰Âחֹוזר זה מקרא ¿»¿»…»∆¿ְִֵֶָ

האמּורה מצוה לדֹורֹות לקּים הּכהנים ְְְֲֲִִֵֶַַָָָֹאל

לבל ּגדֹול, ּכהן עבֹודת ׁשהיא הּפרׁשה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּבתחּלת

לֹומר ּתלמּוד לׁשעה אּלא נאמרה ׁשּלא ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָֹֹיחׁשב

Ï‡¯NÈ È�a ÏÚ ¯tÎÏ ,ÌÏBÚ ˙wÁÏ ÌÎÏ ˙‡Ê…»∆¿À«»¿«≈«¿≈ƒ¿»≈

ּכי ידּבר הּכהנים על ּכי סֹודֹו ה' ּגּלה ְֲִִִִֵַַַָָֹּכאן

יאמר לבל ּבזה נתּכּון עֹוד המכּפרים. ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹהם

אּלא זהב ּבבגדי יּכנס לבל ה' צּוה ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹאדם

נתּכּפר לא ׁשעדין ראׁשֹונה ּפעם ההיא ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּבעת

ואיל ראׁשֹונה מּפעם אבל זהב עגל עון ֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹרׁשם

אהרן יבֹוא ּובא רּׁשּומֹו ונמחק נמחה ְְְְֲִִִַַָָָֹֹּכבר

לֹומר ּתלמּוד ּפנימה הּקדׁש אל ּכבֹוד ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹּבבגדי

ÌÏBÚ ˙wÁÏ ÌÎÏ ˙‡Ê ‰˙È‰Âוגמר ׁשּנּוי. ּבלא ¿»¿»…»∆¿À«»ְְִַָֹ

Ï‡¯NÈאמר È�a ÏÚ ¯tÎÏלתת ׁשּנתּכּון אּולי , ֶֹ¿«≈«¿≈ƒ¿»≈ְִֵֵֶַַָ

אהרן ׁשּבבחינת ׁשהגם לֹומר הּדבר על ְֲֲִִֶֶַַַַַַַַָָֹטעם

יׂשראל ׁשּבער ּכיון מהעגל רׁשם נׁשאר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלא

ּכל העגל רׁשם נמחק לא ּבקמיהם ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלׁשמצה

אהרן: על ּגם הּדבר מתעּגל ּומעּתה ְֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹעּקר,

NÚiÂ.'B‚Â '‰ ‰eˆ ¯L‡kאמרּו רז"ל ««««¬∆ƒ»¿ְַַָ

ׁשבחֹו להּגיד יכּון הּכתּוב ּכי ְְְִִִֵַַַָ(תו"כ)

אּלא ּולהתנּׂשא לגדּלה עׂשה ׁשּלא אהרן ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻׁשל

ׁשבחֹו ּגם ּכי ונראה ה'. מצות לקּים הּכל ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹעׂשה

אהרן עם ּדּבר לא ה' ׁשהרי יּגיד מׁשה ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַֹֹׁשל

נׁשּתּנה ׁשּלא מעידה והּתֹורה מׁשה, עם ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹאּלא

למדּת הא האמצעי, אמצעּיּות לצד ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָהּדּבּור

ּבהם נֹולד לא מׁשה מּפי הּנאמרים ְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּדברים

הּׂשערה, מחּוט מּׁשּׁשים ּבחלק אפי' ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָהׁשּתּנּות

ל אב ּבנין היאוזה ׁשּכּלּה הּקדֹוׁשה תֹורתנּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ

ּבהגיגֹו עֹולם חּיי האדם יחיה ה' ּפי ְֲִִִֵֶַַָָָָָמֹוצא

עליֹון: ְְֶַֹּבנעם



`zenÎixgנ zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'h iriax meil inei xeriy

(â)áNë-Bà øBL èçLé øLà ìàøNé úéaî Léà Léà¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½£¤̧¦§©¹¬¤²¤
:äðçnì õeçî èçLé øLà Bà äðçna æò-Bà¥−©©«£¤®µ£¤´¦§½̈¦−©©«£¤«

i"yx£·NÎŒB‡ ¯BL ËÁLÈ ¯L‡∑"קרּבן "להקריב ׁשּנאמר: מדּבר, הּכתּוב קו)∑Ána�‰.ּבמקּדׁשין חּוץ(זבחים ¬∆ƒ¿«∆∆ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ««¬∆
החיים.לעזרה אור ֲָָָ

(ã)ýåýéì ïaø÷ áéø÷äì Bàéáä àì ãòBî ìäà çút-ìàå§¤¤¹©´Ÿ¤¥»´Ÿ¡¦¼§©§¦³¨§¨Æ©«Ÿ̈½
úøëðå CôL íc àeää Léàì áLçé íc ýåýé ïkLî éðôì¦§¥−¦§©´§Ÿ̈®¨´¥«¨¥º¨¦³©Æ¨´¨½̈§¦§©²

:Bnò áøwî àeää Léàä̈¦¬©−¦¤¬¤©«
i"yx£·LÁÈ Ìc∑ּבנפׁשֹו ׁשּמתחּיב האדם, ּדם ּכׁשֹופ.CÙL Ìc∑(ת"כ)ּבחּוץ ּדמים הּזֹורק את .לרּבֹות »≈»≈ְְְְִֵֵֶַַַָָָ»»»ְִֵֶַַַָ

ÒBkÈג Èc Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·bB‡ ¯Bz ¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒƒ
‡¯aÓ ÒBkÈ Èc B‡ ‡˙È¯LÓ· ‡fÚ B‡ ¯n‡ƒ«ƒ»¿«¿ƒ»ƒƒƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

Ï˜¯·‡ד d˙È‡ ‡Ï ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙ÏÂ¿ƒ¿««¿«ƒ¿»»«¿≈¿»»»
‡Óc ÈÈ„ ‡�kLÓ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯À̃¿»»√»¿»√»«¿¿»«¿»¿»
ÈˆÈzLÈÂ „L‡ ‡Óc ‡e‰‰ ‡¯·‚Ï ·MÁ˙Èƒ¿««¿«¿»«¿»¬«¿ƒ¿≈≈

:dnÚ BbÓ ‡e‰‰ ‡L�‡¬»»«ƒ«≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ËÁLÈ.ג) ¯L‡ 'B‚Â LÈ‡ LÈ‡ּכפל טעם ƒƒ¿¬∆ƒ¿«ֶֶַַ

LÈ‡ LÈ‡אלּבא ּדרׁשּו (ק"ח:) ּבזבחים . ƒƒְְֲִִִָָָ

ׁשחּיב להדיֹוט הּׁשֹוחט לרּבֹות ׁשמעֹון ְְְְְִִֵֶֶַַַַָּדרּבי

לרּבֹות ּדרׁשּו ולא לאיׁש, איׁש אמר ְְְְְִִִַַָָֹּוכאּלּו

לאיׁש הּכתּוב ׁשאמר מּׁשּום ׁשּׁשחטּו ְֲִִִֶֶַַַָָָָׁשנים

ההּוא ּתבת ודרׁשּו ההּוא, האיׁש ונכרת ְְְְִִֵַַַַַָָההּוא

ואחד וׁשֹוגג, ואנּוס מטעה למעּוטי ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֻאחת

ולא ההּוא הּדר זה על ׁשּׁשחטּו ׁשנים ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹלמעט

למעט ּדרׁשּו ּכהנים ׁשּבתֹורת וקׁשה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹההם.

מּתבת ולא ׁשפ ּדם מּדכתיב ׁשּׁשחטּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹׁשנים

מעּוטים ב' ׁשּיׁש להיֹות ּכי לֹומר ויׁש ְְִִִִֵֵֶַַההּוא.

אחד מעּוט ּכהנים ּבתֹורת ודרׁשּו וׁשפ ְְְְֲִִֶַַַָָָֹההּוא

ׁשנים למעט א' ּומעּוט ּומטעה ואנּוס ְְְְְִִֵֵֶַַָֻלׁשֹוגג

מעּוט להמציא הּׁש"ס מקּפיד אינֹו ְְְֲִִִֵֶַַַַָׁשּׁשחטּו

ּבּפסּוק ועּין מההּוא, אֹו מּוׁשפ ׁשּׁשחטּו ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָׁשנים

זה: ֶֶַַׁשאחר

¯L‡.ËÁLÈלׁשֹונם וזה אמרּו ּכהנים ּבתֹורת ¬∆ƒ¿«ְְְְֲִֶַָָֹ

עֹוף לׁשֹוחט מּנין וכּו' אּלא לי ְְִִִֵֵֶַָאין

הּוא ּדין והלא יׁשחט, אׁשר אֹו לֹומר ְְֲֲִִֶַַַָֹּתלמּוד

וכּו' ּדין אינֹו וכּו' מליקה וכּו' ּׁשחיטה ְְְְְִִִֵַָָּומה

הּוא הּׁשחיטה על יׁשחט אׁשר לֹומר ְְְֲִִֶַַַַַָּתלמּוד

ּכי מׁשמע ע"כ. הּמליקה על חּיב ואינֹו ְְְִִֵַַַַַָָָָחּיב

יׁשחט ּומאׁשר עֹוף ׁשחיטת מרּבה אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָמּתבת

וחמר. ּבקל ּבאה ׁשהיתה הּמליקה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹממעט

(ק"ז) זבחים ּבמּסכת ׁשהביא מּבריתא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָוקׁשה

יׁשחט מאׁשר ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ּכי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָמּוכח

הּכתּוב ּׁשאמר ּומּמה לעֹוף ׁשחיטה ְְִִֶַַַַָָָָלרּבֹות

ּבקל ּבאה ׁשהיתה הּמליקה מעט הּדבר ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָזה

רּבי עם ׁשם ׁשחֹולק עקיבא לרּבי וגם ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹוחמר.

מּדם העֹוף ׁשחיטת רּבּוי ּדֹורׁש ְְִִִִֵֵַָָָיׁשמעאל

ּכדמּוכח יׁשחט מאׁשר הּמליקה ּומעּוט ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָיחׁשב

ּכהנים ּתֹורת ׁשל ּבריתא ּכן ואם ׁשם, ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹמהּׁש"ס

והּנה יׁשמעאל. רּבי ולא עקיבא רּבי ְְְֲִִִִִֵֵַַָָֹֹלא

ּכהנים ּתֹורת ׁשל ּבריתא ּכי לֹומר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹּבהכרח

יׁשמע ּכרּבי זהאינּה ׁשם ּׁשּדרׁש מּמה אל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

אל וכּו' הּדבר ּזה מה ׁשוה לגזרה ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָהּדבר

ּכרּבי ׁשּלא ּבהכרח ּכן אם וכּו' הּמּטֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹראׁשי

ּכהנים ּבתֹורת ּדרׁש ּׁשּלא מּמה ּגם ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹיׁשמעאל,

לרּבֹות יׁשמעאל רּבי לדרׁשת יחׁשב ּדם ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָיּתּור

עקיבא, ּכרּבי ׁשּדֹורׁשּה מּוכח ּכן אם ְְֲִִִֵֵֶַַָָָהּזֹורק

הּדם לרּבֹות זבח אֹו י' ּבפ' ּׁשּדרׁשּו מּמה ְְְִֶֶַַַַַָָּגם

ּבּׁש"ס ׁשהביא ּבּבריתא עקיבא רּבי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָּכדברי

ּדרׁשֹות ּכי ּבאצּבע מראה זה הרי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָּדזבחים,

רּבי ׁשל ּכדרּכֹו הּוא ּכהנים ּדתֹורת ְְְֲִִֶַַַַָֹּתּנא

עֹוף ׁשחיטת ּדרׁשת ּתהיה ּומעּתה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָעקיבא,

ולּמה יׁשחט מאׁשר מליקה ּומעּוט יחׁשב ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָמּדם

מאֹו הּדרׁשֹות ב' ּכהנים ּדתֹורת ּתּנא ְְֲִֵֵַַַָָֹּדֹורׁש

ׁשּדֹורׁש ּכהנים ּדתֹורת לתּנא ועֹוד יׁשחט, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹאׁשר

ׁשאמר יחׁשב ּדם יׁשחט אׁשר מאֹו הּדרׁשֹות ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָב'

לי: לּמה ִַָָָהּכתּוב

È˙È‡¯Âי"ח ּבפרק ׁשּכתב ז"ל להרמּב"ם ¿»ƒƒְְְֶֶֶַַָָָ

לׁשֹונֹו וזה הּקרּבנֹות מעׂשה ְְְְֲִֵֵֶַַָָמהלכֹות

ׁשּנאמר ּפטּורים וׁשחטּו ּבּסּכין ׁשאחזּו ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַָָׁשנים

ׁשנים ולא אחד יׁשחט אׁשר אֹו יׁשחט ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָֹאׁשר

לּמּוד עׂשה לּמה ז"ל להרמּב"ם וקׁשה ְְְִֶַָָָָָָָע"כ.

ּבבריתא ׁשהזּכר הּלּמּוד רׁשם ולא ְְְְִֶַַַַָָָָָֹֻחדׁש

ּפסּוק והרי ז"ל להרמּב"ם קׁשה ועֹוד ְְְְֲֵֶַַַַָָָָּובּתלמּוד.

העֹוף למׁשּפט ּדרׁשּוה יׁשחט אׁשר יׁשחט ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָאׁשר

יׁשמעאל לרּבי ּבין ּכהנים ּדתֹורת לתּנא ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹּבין

ּבזבחים ּדבריהם ׁשהּובא עקיבא לרּבי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָּבין

ללּמד אצטרי יׁשחט אׁשר למעלה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּכתבנּו

ּולמר ׁשחיטתֹו על ׁשחּיב לרּבֹות למר העֹוף ְְְְִֶַַַַָָָָָעל

ּבסֹוף רמּב"ם ּפסקֹו זה ודין הּמליקה, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָלמעט

קׁשה ועֹוד הּקרּבנֹות מעׂשה מהלכֹות י"ט ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָּפרק

לאיׁש לׁשֹוחט חּיּוב הרמּב"ם ּׁשּכתב ְְְְִִֵֶַַַָָָלמה

ׁשּכתב ,ׁשפ ּדם ההּוא לאיׁש יחׁשב ּדם ִִֵֵֶַַַָָָָָָָמּפסּוק

קדׁשים לׁשחט נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף לׁשֹונֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹוזה

וגֹו' יחׁשב ּדם ׁשּנאמר חּיב זה הרי לה' ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלּו

ּכדם ּבמחׁשבּתֹו הּדם ׁשּזה ּפי על אף ׁשפ ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָּדם

והריה ע"כ, חּיב זה הרי ּכקרּבן לא ּנׁשּפ ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָֹ

איׁש מאֹומרֹו לאיׁש ׁשֹוחט חּיּוב ּדֹורׁש ְְִִִֵֵֵַַהּׁש"ס

למעט ּכהנים ּבתֹורת ּדרׁשּוה ׁשפ ּדם ועֹוד ְְְְֲִִֵַַַָָָָֹאיׁש

ּכמֹו מטעה ׁשֹוגג אנּוס למעט אֹו ׁשּׁשחטּו ְְְֲֵֵֶֶַָָֻב'

ׁשֹוחט מּמּנה לדרׁש ּמקֹום ּומה למעלה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָׁשּכתבנּו

ק"ח ּדף ּבזבחים אמרּוה זֹו ּדרׁשה והּנה ְְְְֲִִִִֵַָָָָָלאיׁש.

ׁשמעֹון רּבי על ׁשחֹולק יֹוסי ּדרּבי אלּבא ְְֲִִִִֵֵֶַַַָע"ב

ׁשּבחר לֹומר יׁש ולזה איׁש, איׁש ְְִִִֵֶֶַַַָָָּבדרׁשת

ׁשהּוא ׁשפ ּדם מּיּתּור הראיה להביא ְְְִִִֶַַָָָָָָָָהרמּב"ם

ּדרׁשה ׁשאינּה איׁש איׁש מּדרׁשת חזקה ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָיֹותר

מציעא ּבמּסכת ּׁשאמרּו מּמה והראיה ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָחזקה.

רּבי ׁשּסֹובר ּתעביטּנּו העבט ּבּפסּוק ֲֲִִֵֵֶֶַַַַָ(ל"א.)

וכתבּו אדם, ּבני ּכלׁשֹון ּתֹורה ּדּברה ְְְְְְִִִֵָָָָָׁשמעֹון

הֹוכחה איזה ׁשּיׁש ּבמקֹום ּכי ׁשם ְִֵֵֶֶַָָָָָהּתֹוספֹות

אנּו הּדברים מּכפל הּנׁשמעת ּדרׁשה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהפ

ּדּברה אֹומרים אנּו ואין הּתבה ּכפל ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָּדֹורׁשים

לדרׁשת התנּגדּות ּוכׁשּיׁש אדם ּבני ּכלׁשֹון ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּתֹורה

ּבני ּכלׁשֹון ּתֹורה ּדּברה אֹומרים אנּו ְְְְִִִֵֶֶַָָָהּכפל

חזקה איׁש איׁש ּכפל ּדרׁשת אין מעּתה ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאדם,

ּדרּבי אלּבא הּׁש"ס ׁשהביא ׁשפ דם ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָּכדרׁשת

אלּבא אּלא לּה קאמר לא ּדהּׁש"ס והגם ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָֹיֹוסי,

לרּבי נּקח מּמּנה כן ּפי על אף יֹוסי, ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָּדרּבי

ּביניהם מחלקת לעשֹות הכרח אין ּכי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹׁשמעֹון

ׁשמעֹון רּבי לסברת קאמר ּדהּׁש"ס והגם ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָּבזה,

קדם היה זה איׁש, מאיׁש לאיׁש ׁשֹוחט ְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹׁשּדֹורׁש

ּׁשאין מה ׁשפ ּדם וגֹו' יחׁשב ּדם ּדרׁשת ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּידע

ולזה לכּלם, הּׁשוה ּדבר הּוא זֹו ּדרׁשה אחר ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָֻּכן

קׁשיתנּו אבל ,ׁשפ ּדם מּדרׁשת הרמּב"ם ְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָֻּכתב

עֹומדת: ּבמקֹומּה רמּב"ם לדברי ְְְְִִִֵֶֶַָָָָהראׁשֹונה

‰‡¯�Âׁשאנּו ּכיון רמּב"ם ּדסֹובר לֹומר ¿ƒ¿∆ְְֵֵֶַַָָָ

ּבריתא ּבין ׁשּנּויים ּכ ּכל ְִִִֵַָָָָרֹואים

הּׁש"ס ׁשהביא ּובריתא ּכהנים ּתֹורת ְֲִִֵֶֶַַַַָָֹׁשל

ׁשּכתבנּו ּכמֹו ּכן ּגם הּׁש"ס ּדברי ּובין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּבזבחים

ׁשאין הּדברים מֹוכיחים ּכן אם ְְְִִִִֵֵֶַַָָלמעלה,

ולזה אּלּו. ּדרׁשֹות מקֹום ׁשּנּוי על ְְְְְִִֵֶַַָָלהקּפיד

ׁשֹוחט ׁשפ ּדם מּפסּוק רמּב"ם ּׁשּמֹוכיח ְְִִֵֶַַַַָָָָלמה

לדרׁש מּנין לנּו אין ּכן אם ּדחּיב ְְְִִִִִֵֵַַָָלאיׁש

יּתּור ּדרׁשת אחר חּפׂש לזה ׁשנים ְְִִִִֵֶַַַַָָמעּוט

יׁש ּדֹורׁשיםאׁשר אנּו ואין מיּתרת ׁשהיא חט ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָֻ

ׁשּדרׁשּו ּוכמֹו אֹו, מּתבת אּלא עֹוף ְְְִִֵֶֶַַָָׁשחיטת

מאֹומרֹו לעֹוף ׁשחיטה ׁשּמרּבה ּכהנים ְְְְְֲִִֵֶֶַַָֹּבתֹורת

מעּוט ּדרׁשינן זה ּולפי לרּבֹות אֹו ְְְִִִֵֶַַַָּתבת

מליקה למעט הּדבר זה מאֹומרֹו ּבעֹוף ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָמליקה

למעלה ׁשּכתבנּו יׁשמעאל רּבי ּוכדברי ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּבעֹוף

ולא הּדבר. מּזה עֹוף מליקת מעּוט ְְִִִֵֶֶַַָָֹׁשּדֹורׁש

מ"ו:) (ערּובין לן ּדקּימא מּמה ל ְְְְִִִֵֶַַָָיקׁשה

ּבזה אין ּכי מחברֹו, עקיבא ּכרּבי ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָהלכה

הלכה: ּבענין עקיבא רּבי ְְֲֲִִִֵֶַַָָָהפ

zenÎixg` zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'i iying meil inei xeriy

(ä)íä øLà íäéçáæ-úà ìàøNé éða eàéáé øLà ïòîì§©Á©Á£¤̧¨¦¹§¥´¦§¨¥À¤¦§¥¤»£¤´¥´
ìäà çút-ìà ýåýéì íàéáäå äãOä éðt-ìò íéçáæ«Ÿ§¦»©§¥´©¨¤¼¤«¡¦ª´©«Ÿ̈À¤¤²©¬Ÿ¤
:íúBà ýåýéì íéîìL éçáæ eçáæå ïäkä-ìà ãòBî¥−¤©Ÿ¥®§¨̧§¹¦§¥¯§¨¦²©«Ÿ̈−¨«

i"yx£ÌÈÁ·Ê Ì‰ ¯L‡∑לזּבח רגילים הם החיים.אׁשר אור ¬∆≈…¿ƒְְֲִִִֵֶַֹ

(å)ãòBî ìäà çút ýåýé çaæî-ìò ícä-úà ïäkä ÷øæå§¨©̧©Ÿ¥³¤©¨Æ©¦§©´§Ÿ̈½¤−©´Ÿ¤¥®
:ýåýéì ççéð çéøì áìçä øéè÷äå§¦§¦´©¥½¤§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

(æ)íéðæ íä øLà íøéòOì íäéçáæ-úà ãBò eçaæé-àìå§«Ÿ¦§§¬Æ¤¦§¥¤½©§¦¦¾£¤²¥¬Ÿ¦−
:íúøãì íäì úàf-äéäz íìBò úwç íäéøçà©«£¥¤®ª©¬¨²¦«§¤¬Ÿ¨¤−§«ŸŸ¨«

i"yx£Ì¯ÈÚOÏ∑ּכמֹו כא)לּׁשדים, יג ירּקדּוֿׁשם"(ישעיה "ּוׂשעירים :. «¿ƒƒְְְְִִִֵַַָ

ß oqip 'i iying mei ß

(ç)øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léà øîàz íäìàå©«£¥¤´Ÿ©½¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½¦©¥−
:çáæ-Bà äìò äìòé-øLà íëBúa øeâé-øLà£¤¨´§¨®£¤©«£¤¬Ÿ−̈¨«©

i"yx£‰ÏÚ ‰ÏÚÈŒ¯L‡∑והעלה אחד ׁשחט ׁשאם ּבחּוץ, ּכׁשֹוחט ּברא"ם] [עּין ּבחּוץ איברים הּמקטיר על לחּיב ¬∆«¬∆…»ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
חּיבין ׁשניהן קט)חברֹו, חולין החיים.(ת"כ. אור ְֲִֵֵֶַָ

(è)ýåýéì Búà úBNòì epàéáé àì ãòBî ìäà çút-ìàå§¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ´Ÿ§¦¤½©«£¬Ÿ−©«Ÿ̈®
:åénòî àeää Léàä úøëðå§¦§©²¨¦¬©−¥«©¨«

i"yx£˙¯Î�Â∑נכרתין וימיו נכרת .זרעֹו ¿ƒ¿«ְְְְִִִַָָָָ

Ècה ÔB‰ÈÁ·c ˙È Ï‡¯NÈ È�a Ôe˙ÈÈ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ«¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿≈ƒ
Ì„˜Ï Ôep˙ÈÈÂ ‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ ÔÈÁ·c Ôep‡ƒ»¿ƒ««≈«¿»¿«¿À»√»
ÔeÒkÈÂ ‡�‰k ˙ÂÏ ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ÈÈ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»«¬»¿ƒ¿

:ÔB‰˙È ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ�ƒ¿«¿ƒ√»¿»»¿

„ÈÈו ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‡�‰k ˜B¯ÊÈÂ¿ƒ¿«¬»»¿»««¿¿»«¿»
‡Ïa˜˙‡Ï ‡a¯z ˜qÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»¿«≈«¿»¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»√»¿»

Ècז ÔÈ„MÏ ÔB‰ÈÁ·c ˙È „BÚ ÔeÁa„È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈«≈ƒƒ
ÔB‰Ï ‡„ È‰z ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È¯˙a ÔÚË Ôep‡ƒ»»«¿≈¿«»»¿≈»¿

:ÔB‰È¯„Ï¿»≈

ÔÓeח Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·b ¯ÓÈz ÔB‰Ïe¿≈«¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒ
B‡ ‡˙ÏÚ ˜qÈ Èc ÔBÎÈ�Èa Ôe¯ib˙Èc ‡¯BÈbƒ»¿ƒ¿«¿≈≈ƒ«≈¬»»

:‡iL„e˜ ˙ÒÎ�ƒ¿«¿«»

aÚÓÏ„ט dp˙È‡ ‡Ï ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙ÏÂ¿ƒ¿««¿«ƒ¿»»«¿ƒ≈¿∆¿«
:dnÚÓ ‡e‰‰ ‡L�‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ Ì„˜ d˙È»≈√»¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«≈«≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ה) '‰Ï ÌÈÓÏL ÈÁ·Êצרי היה ƒ¿≈¿»ƒ«¿ִָָָ

ואּולי וכּו', זבחי אֹותם וזבחּו ְְְְְִֵַַָָלֹומר

אׁשר הּקדׁש חּבת להראֹות האדֹון ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּנתּכּון

ואמר עּמֹו, ÌÈÓÏLחּבב ÈÁ·Ê Èkקרּבנֹות הם ְִֵַַָƒƒ¿≈¿»ƒְֵָָ

ואביהם, ּבנים יחד אחד ּבׁשלחן ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֻהּמׁשּתּתפים

אֹומרֹו ‡Ì˙Bוהּוא '‰Ï ÌÈÓÏLּתבת וחֹוזרת , ְְ¿»ƒ«»ְֵֶֶַ

ּבתחּלת האמּורים הּזֹובחים יׂשראל לבני ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָאֹותם

לבד זה ּדבר ועל לּנזּבחים. לא ְְְִִֶַַַַָָָָֹהּכתּוב

האל לעבֹודת ותקּום מּנרּתיקה הּנפׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּתתנּתק

ערבּות להפלגת הרּגׁש מּבלי נפׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָּבמסירת

הּמרּגׁשת ּבּנפׁש יתּבר אהבתֹו ּבבחינת ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּנרּגׁש

הּוא קטן זה וכל חּבתֹו, נעם ְְִִִֶַַָָָָֹּבטעימת

מּמּנּו הּמקּדם לער עׂשֹות לנּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֻלהּמתחּיב

ורֹוממּות חּבּובנּו ׁשעׁשּוע ּבבחינת ְְְְְִִִִֵַַַַָיתּבר

קדֹוׁשֹו: עם רֹומם ְֲֵֶַאׁשר

B‚Â'.ח) ¯Ó‡z Ì‰Ï‡Â(.ק"ז) זבחים ּבמּסכת «¬≈∆…«¿ְְִֶֶַָ

ּפרׁשּיֹות לערּוב אֹומר יׁשמעאל ר' ְְְְִִֵֵֵַַָָּתניא

הגם ּבחּוץ ׁשהעלה חּוץ ׁשחּוטי ׁשאף ְֱֲֵֶֶֶַַַַָלֹומר

ּומעלה ּבפנים הּׁשֹוחט ּכגֹון לפנים ראּויים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַׁשאין

ּדזבחים.ּבחּוץ י"ג ּפרק ּתחּלת ּבּמׁשנה ּדתניא ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָ

זּו ּבזה זה ׁשל האמּור ּכל ּדבריםולּתן לת ְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

ועּין ּבחברֹו. ּומעט מהם ּבאחד הּכתּוב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשרּבה

ּבזבחים: רׁש"י ְְְִִִִֵַָּבדברי

LÈ‡'B‚Â LÈ‡:זה ׁשּלפני ּבּפסּוק עּין ƒƒ¿ְִֵֵֶֶַַָ

˙ÈaÓ.Ï‡¯NÈולא יׂשראל מּבית לֹומר הצר ƒ≈ƒ¿»≈ְְְִִֵֵַַָֹֻ

מּובן ׁשּמּמּנּו ואלהם ּבּמאמר ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָהסּפיק

ׁשאמר לצד מהענין. למעלה להאמּורים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשחֹוזר

ׁשּכתבּתי ּכמֹו ׁשּׁשחטּו ׁשנים לֹומר איׁש ְְְֲִִִִֶֶַַַָָאיׁש

וידרׁש הּדֹורׁש ׁשּיבֹוא הּכתּוב וחׁש ,ְְְְִֵֶַַָָָָּבסמּו

ע"ג) (מנחֹות ׁשּדֹורׁשים ּכמֹו הּגֹויים ְְְְִִֶַַָלרּבֹות

כ"ב (אמר ּונדבֹות ּבנדרים האמּור איׁש ְְְֱִִִִָָָָֹּבאיׁש

לֹומר הצר לזה ּגֹויים, לרּבֹות ׁשהּוא ְְִֶֶַַַָֻי"ח)

˙ÈaÓּומּמילא אּמֹות ולא יׂשראל ּדוקא וגֹו' ƒ≈ְְְְִִֵֵַָָָֹֻ

ז"ל. ּׁשּדרׁשּו מה ּכל איׁש ּבאיׁש לדרׁש ְְְְִִִִֵֶַַָָנתחּיב

הּכתּוב חׁש יׂשראל מּבית לֹומר ׁשהצר ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻואחר

ּומן לֹומר ּתלמּוד הּגרים הּכתּוב ׁשּמעט ְִִִֵֵֶַַַַַָלֹומר

זה ּדזּולת הרּבּויים ּכל לרּבֹות והצר ְְְְִִֵֶַַַַָָֻהּגר,

ּׁשהזּכיר מה אּלא רּבה ׁשּלא האֹומר ְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹיאמר

ּתֹורה ּדּברה ׁשּסֹובר יֹוסי ר' לדעת וגם ְְְִֵֵֶַַַַָָָּבּכתּוב.

אּלא ּכן אמר ׁשּלא אּולי אדם. ּבני ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹּכלׁשֹון

מעּוט לצד ּבֹו הּדרׁשה מניעת לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִֵֶַַַַָָלצד

ׁשאינֹו ּדכיון לר"י הּׁש"ס ׁשהקׁשה והגם ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָההּוא.

איׁש איׁש ּגם ב' ׁשּבפסּוק איׁש איׁש ְִִִִֵֶַָּדֹורׁש

לא אם נמי הכי אין ידרׁש, לא א' ְְִִִֵֵֶָָָֹֹׁשּבפסּוק

אֹומר היה ׁשפ ּדם ּדרׁשת מֹוצא הּׁש"ס ְֵֵַַַַָָָָָָָהיה

נגּדיּות ׁשאין ׁשּכל איׁש, מאיׁש ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָׁשּדֹורׁשּה

ועּין וכּו', ּתֹורה ּדּברה אמרינן לא ְְְְְִִֵַַָָָָָָֹלּדרׁשה

ּדּברה ד"ה ל"א ּדף ּבמציעא הּתֹוספֹות ְְְְִִִִֵַַָָָּבדברי

ּדלית לֹומר סברא ׁשאין אדם ּבני ּכלׁשֹון ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָּתֹורה

והגם ּבכפל, ׁשּנדרׁשּו ּדרׁשֹות ּכּמה ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָלתּנא

עם ׁשמעֹון לרּבי הּקׁשיא ּפרטּו ְְְְִִִֵֶַַַָָֻׁשהּתֹוספֹות

היא הּתּנאים מחלקת ועּקר לּכל. יׁשנּה זה ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּכל

ּבדבר הּסבראּבּסברא ׁשּכפי לּדרׁשה הּמתנּגד ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

אדם ּבני ּכלׁשֹון ּתֹורה ּדּברה לֹומר ְְְִִֵֶַַָָָָמּטה

(ב"מ ׁשאמר מצינּו ׁשמעֹון רּבי ׁשּגם ְְְִִִִֶֶַַַָָָותמצא

ּומצינּו אדם ּבני ּכלׁשֹון ּתֹורה ּדּברה ְְְִִִֵָָָָָל"א:)

הּכפל: ׁשּדֹורׁש ֵֶֶֶַלֹו



ני zenÎixg` zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'i iying meil inei xeriy

(ä)íä øLà íäéçáæ-úà ìàøNé éða eàéáé øLà ïòîì§©Á©Á£¤̧¨¦¹§¥´¦§¨¥À¤¦§¥¤»£¤´¥´
ìäà çút-ìà ýåýéì íàéáäå äãOä éðt-ìò íéçáæ«Ÿ§¦»©§¥´©¨¤¼¤«¡¦ª´©«Ÿ̈À¤¤²©¬Ÿ¤
:íúBà ýåýéì íéîìL éçáæ eçáæå ïäkä-ìà ãòBî¥−¤©Ÿ¥®§¨̧§¹¦§¥¯§¨¦²©«Ÿ̈−¨«

i"yx£ÌÈÁ·Ê Ì‰ ¯L‡∑לזּבח רגילים הם החיים.אׁשר אור ¬∆≈…¿ƒְְֲִִִֵֶַֹ

(å)ãòBî ìäà çút ýåýé çaæî-ìò ícä-úà ïäkä ÷øæå§¨©̧©Ÿ¥³¤©¨Æ©¦§©´§Ÿ̈½¤−©´Ÿ¤¥®
:ýåýéì ççéð çéøì áìçä øéè÷äå§¦§¦´©¥½¤§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

(æ)íéðæ íä øLà íøéòOì íäéçáæ-úà ãBò eçaæé-àìå§«Ÿ¦§§¬Æ¤¦§¥¤½©§¦¦¾£¤²¥¬Ÿ¦−
:íúøãì íäì úàf-äéäz íìBò úwç íäéøçà©«£¥¤®ª©¬¨²¦«§¤¬Ÿ¨¤−§«ŸŸ¨«

i"yx£Ì¯ÈÚOÏ∑ּכמֹו כא)לּׁשדים, יג ירּקדּוֿׁשם"(ישעיה "ּוׂשעירים :. «¿ƒƒְְְְִִִֵַַָ

ß oqip 'i iying mei ß

(ç)øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léà øîàz íäìàå©«£¥¤´Ÿ©½¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½¦©¥−
:çáæ-Bà äìò äìòé-øLà íëBúa øeâé-øLà£¤¨´§¨®£¤©«£¤¬Ÿ−̈¨«©

i"yx£‰ÏÚ ‰ÏÚÈŒ¯L‡∑והעלה אחד ׁשחט ׁשאם ּבחּוץ, ּכׁשֹוחט ּברא"ם] [עּין ּבחּוץ איברים הּמקטיר על לחּיב ¬∆«¬∆…»ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
חּיבין ׁשניהן קט)חברֹו, חולין החיים.(ת"כ. אור ְֲִֵֵֶַָ

(è)ýåýéì Búà úBNòì epàéáé àì ãòBî ìäà çút-ìàå§¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ´Ÿ§¦¤½©«£¬Ÿ−©«Ÿ̈®
:åénòî àeää Léàä úøëðå§¦§©²¨¦¬©−¥«©¨«

i"yx£˙¯Î�Â∑נכרתין וימיו נכרת .זרעֹו ¿ƒ¿«ְְְְִִִַָָָָ

Ècה ÔB‰ÈÁ·c ˙È Ï‡¯NÈ È�a Ôe˙ÈÈ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ«¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿≈ƒ
Ì„˜Ï Ôep˙ÈÈÂ ‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ ÔÈÁ·c Ôep‡ƒ»¿ƒ««≈«¿»¿«¿À»√»
ÔeÒkÈÂ ‡�‰k ˙ÂÏ ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ÈÈ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»«¬»¿ƒ¿

:ÔB‰˙È ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ�ƒ¿«¿ƒ√»¿»»¿

„ÈÈו ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‡�‰k ˜B¯ÊÈÂ¿ƒ¿«¬»»¿»««¿¿»«¿»
‡Ïa˜˙‡Ï ‡a¯z ˜qÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»¿«≈«¿»¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»√»¿»

Ècז ÔÈ„MÏ ÔB‰ÈÁ·c ˙È „BÚ ÔeÁa„È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈«≈ƒƒ
ÔB‰Ï ‡„ È‰z ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È¯˙a ÔÚË Ôep‡ƒ»»«¿≈¿«»»¿≈»¿

:ÔB‰È¯„Ï¿»≈

ÔÓeח Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·b ¯ÓÈz ÔB‰Ïe¿≈«¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒ
B‡ ‡˙ÏÚ ˜qÈ Èc ÔBÎÈ�Èa Ôe¯ib˙Èc ‡¯BÈbƒ»¿ƒ¿«¿≈≈ƒ«≈¬»»

:‡iL„e˜ ˙ÒÎ�ƒ¿«¿«»

aÚÓÏ„ט dp˙È‡ ‡Ï ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙ÏÂ¿ƒ¿««¿«ƒ¿»»«¿ƒ≈¿∆¿«
:dnÚÓ ‡e‰‰ ‡L�‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ Ì„˜ d˙È»≈√»¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«≈«≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ה) '‰Ï ÌÈÓÏL ÈÁ·Êצרי היה ƒ¿≈¿»ƒ«¿ִָָָ

ואּולי וכּו', זבחי אֹותם וזבחּו ְְְְְִֵַַָָלֹומר

אׁשר הּקדׁש חּבת להראֹות האדֹון ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּנתּכּון

ואמר עּמֹו, ÌÈÓÏLחּבב ÈÁ·Ê Èkקרּבנֹות הם ְִֵַַָƒƒ¿≈¿»ƒְֵָָ

ואביהם, ּבנים יחד אחד ּבׁשלחן ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֻהּמׁשּתּתפים

אֹומרֹו ‡Ì˙Bוהּוא '‰Ï ÌÈÓÏLּתבת וחֹוזרת , ְְ¿»ƒ«»ְֵֶֶַ

ּבתחּלת האמּורים הּזֹובחים יׂשראל לבני ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָאֹותם

לבד זה ּדבר ועל לּנזּבחים. לא ְְְִִֶַַַַָָָָֹהּכתּוב

האל לעבֹודת ותקּום מּנרּתיקה הּנפׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּתתנּתק

ערבּות להפלגת הרּגׁש מּבלי נפׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָּבמסירת

הּמרּגׁשת ּבּנפׁש יתּבר אהבתֹו ּבבחינת ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּנרּגׁש

הּוא קטן זה וכל חּבתֹו, נעם ְְִִִֶַַָָָָֹּבטעימת

מּמּנּו הּמקּדם לער עׂשֹות לנּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֻלהּמתחּיב

ורֹוממּות חּבּובנּו ׁשעׁשּוע ּבבחינת ְְְְְִִִִֵַַַַָיתּבר

קדֹוׁשֹו: עם רֹומם ְֲֵֶַאׁשר

B‚Â'.ח) ¯Ó‡z Ì‰Ï‡Â(.ק"ז) זבחים ּבמּסכת «¬≈∆…«¿ְְִֶֶַָ

ּפרׁשּיֹות לערּוב אֹומר יׁשמעאל ר' ְְְְִִֵֵֵַַָָּתניא

הגם ּבחּוץ ׁשהעלה חּוץ ׁשחּוטי ׁשאף ְֱֲֵֶֶֶַַַַָלֹומר

ּומעלה ּבפנים הּׁשֹוחט ּכגֹון לפנים ראּויים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַׁשאין

ּדזבחים.ּבחּוץ י"ג ּפרק ּתחּלת ּבּמׁשנה ּדתניא ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָ

זּו ּבזה זה ׁשל האמּור ּכל ּדבריםולּתן לת ְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

ועּין ּבחברֹו. ּומעט מהם ּבאחד הּכתּוב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשרּבה

ּבזבחים: רׁש"י ְְְִִִִֵַָּבדברי

LÈ‡'B‚Â LÈ‡:זה ׁשּלפני ּבּפסּוק עּין ƒƒ¿ְִֵֵֶֶַַָ

˙ÈaÓ.Ï‡¯NÈולא יׂשראל מּבית לֹומר הצר ƒ≈ƒ¿»≈ְְְִִֵֵַַָֹֻ

מּובן ׁשּמּמּנּו ואלהם ּבּמאמר ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָהסּפיק

ׁשאמר לצד מהענין. למעלה להאמּורים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשחֹוזר

ׁשּכתבּתי ּכמֹו ׁשּׁשחטּו ׁשנים לֹומר איׁש ְְְֲִִִִֶֶַַַָָאיׁש

וידרׁש הּדֹורׁש ׁשּיבֹוא הּכתּוב וחׁש ,ְְְְִֵֶַַָָָָּבסמּו

ע"ג) (מנחֹות ׁשּדֹורׁשים ּכמֹו הּגֹויים ְְְְִִֶַַָלרּבֹות

כ"ב (אמר ּונדבֹות ּבנדרים האמּור איׁש ְְְֱִִִִָָָָֹּבאיׁש

לֹומר הצר לזה ּגֹויים, לרּבֹות ׁשהּוא ְְִֶֶַַַָֻי"ח)

˙ÈaÓּומּמילא אּמֹות ולא יׂשראל ּדוקא וגֹו' ƒ≈ְְְְִִֵֵַָָָֹֻ

ז"ל. ּׁשּדרׁשּו מה ּכל איׁש ּבאיׁש לדרׁש ְְְְִִִִֵֶַַָָנתחּיב

הּכתּוב חׁש יׂשראל מּבית לֹומר ׁשהצר ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻואחר

ּומן לֹומר ּתלמּוד הּגרים הּכתּוב ׁשּמעט ְִִִֵֵֶַַַַַָלֹומר

זה ּדזּולת הרּבּויים ּכל לרּבֹות והצר ְְְְִִֵֶַַַַָָֻהּגר,

ּׁשהזּכיר מה אּלא רּבה ׁשּלא האֹומר ְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹיאמר

ּתֹורה ּדּברה ׁשּסֹובר יֹוסי ר' לדעת וגם ְְְִֵֵֶַַַַָָָּבּכתּוב.

אּלא ּכן אמר ׁשּלא אּולי אדם. ּבני ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹּכלׁשֹון

מעּוט לצד ּבֹו הּדרׁשה מניעת לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִֵֶַַַַָָלצד

ׁשאינֹו ּדכיון לר"י הּׁש"ס ׁשהקׁשה והגם ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָההּוא.

איׁש איׁש ּגם ב' ׁשּבפסּוק איׁש איׁש ְִִִִֵֶַָּדֹורׁש

לא אם נמי הכי אין ידרׁש, לא א' ְְִִִֵֵֶָָָֹֹׁשּבפסּוק

אֹומר היה ׁשפ ּדם ּדרׁשת מֹוצא הּׁש"ס ְֵֵַַַַָָָָָָָהיה

נגּדיּות ׁשאין ׁשּכל איׁש, מאיׁש ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָׁשּדֹורׁשּה

ועּין וכּו', ּתֹורה ּדּברה אמרינן לא ְְְְְִִֵַַָָָָָָֹלּדרׁשה

ּדּברה ד"ה ל"א ּדף ּבמציעא הּתֹוספֹות ְְְְִִִִֵַַָָָּבדברי

ּדלית לֹומר סברא ׁשאין אדם ּבני ּכלׁשֹון ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָּתֹורה

והגם ּבכפל, ׁשּנדרׁשּו ּדרׁשֹות ּכּמה ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָלתּנא

עם ׁשמעֹון לרּבי הּקׁשיא ּפרטּו ְְְְִִִֵֶַַַָָֻׁשהּתֹוספֹות

היא הּתּנאים מחלקת ועּקר לּכל. יׁשנּה זה ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּכל

ּבדבר הּסבראּבּסברא ׁשּכפי לּדרׁשה הּמתנּגד ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

אדם ּבני ּכלׁשֹון ּתֹורה ּדּברה לֹומר ְְְִִֵֶַַָָָָמּטה

(ב"מ ׁשאמר מצינּו ׁשמעֹון רּבי ׁשּגם ְְְִִִִֶֶַַַָָָותמצא

ּומצינּו אדם ּבני ּכלׁשֹון ּתֹורה ּדּברה ְְְִִִֵָָָָָל"א:)

הּכפל: ׁשּדֹורׁש ֵֶֶֶַלֹו



`zenÎixgנב zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'i iying meil inei xeriy

(é)øLà íëBúa øbä øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léàå§¦̧¦¹¦¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈£¤¬
ézøëäå ícä-úà úìëàä Lôpa éðô ézúðå íc-ìk ìëàéŸ©−¨¨®§¨«©¦´¨©À©¤̧¤Æ¨«Ÿ¤´¤¤©½̈§¦§©¦¬

:dnò áøwî dúàŸ¨−¦¤¬¤©¨«
i"yx£ÌcŒÏk∑"ּכלּֿדם" לֹומר: ּתלמּוד הּמקּדׁשים? ּדם על אּלא חּיב יהא לא יכֹול יכּפר", "ּבּנפׁש ׁשּנאמר: .לפי »»ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

È�Ù Èz˙�Â∑(ת"כ)ּבֹו ועֹוסק עסקי מּכל אני ּפֹונה ׁשּלי, החיים.ּפנאי אור ¿»«ƒ»«ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָ

BÈb¯‡י ÔÓe Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·‚e¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒƒ»
Ôz‡Â ‡Óc Ïk ÏeÎÈÈ Èc ÔBÎÈ�Èa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈ƒ≈»¿»¿∆≈
d˙È ÈˆÈL‡Â ‡Óc ˙È ÏeÎÈc ‡L�‡a ÈÊ‚e¯¿ƒ«¬»»¿≈»¿»∆¡≈≈»≈

:dnÚ BbÓƒ«≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.י) ÏÎ‡È ¯L‡ 'B‚Â LÈ‡ LÈ‡Âּכפל טעם ¿ƒƒ¿¬∆…«¿ֶֶַַ

לׁשֹונם וזה ּדרׁשּו ּכהנים ּבתֹורת איׁש, ְְְְֲִִִֶַָָֹאיׁש

לרּבֹות הּגר ּגרים, אּלּו ּגר יׂשראל, אּלּו ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָיׂשראל

אם ועבדים, נׁשים לרּבֹות ּבתֹוכם הּגרים, ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָנׁשי

ּברּבי אלעזר רּבי אמר איׁש איׁש נאמר לּמה ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכן

העבד ּומן הּגר מן יׂשראל ולד להביא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשמעֹון

ּכל לפרט הּכתּוב הצר לּמה לדעת צרי ְְִֵַַַַָָָָָָָֻע"כ.

(כ"ח) סּכה ּבמּסכת ׁשהקׁשּו ּוכדר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָֻהּפרטים,

הּנׁשים לרּבֹות האזרח ׁשאמרה ּבריתא ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָּבאֹותּה

ּדאמר נפקא רב אמר יהּודה מּדר' לׁשֹונם ְְְְְְִֶַַַַָָָָָוזה

לאיׁש אּׁשה הּכתּוב הׁשוה רב אמר יהּודה ְְְִִִַַַָָָָָר'

ׁשאצטרכא ׁשם ותרץ ׁשּבּתֹורה ענׁשים ְְְְֳִִֵֵֶֶַָָָָָָלכל

ּׁשּלפנינּו ּבּמה ּגם ּכן אם ע"כ. וכּו' עּנּוי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָלתֹוספת

וכּו' הּנׁשים לרּבֹות הצר לּמה ּכן להקׁשֹות ְְְְְִֵֵַַַַָָָֻיׁש

לעמד לנּו יׁש עֹוד הּגר. נׁשי ּבין יׂשראל נׁשי ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵַַָָֹּבין

יׂשראל הּולד הּוא מה הּתּנא ּדברי ּכּונת ְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָעל

איׁש, מאיׁש לרּבֹות הּכתּוב ׁשהצר הּגר מן ְְִִִֵֵֶַַַַַָָֻהּבא

לחרּפֹות, והל מּגרּות ּכבֹודֹו המיר הּוא ְְְְִִִֵֵֶַָאם

האּסּור. להֹודיע הּכתּוב ּבא ּולמי ּגֹוי הּוא ְְֲִִִֵַַָָָהרי

מׁשמע יׂשראל ולד ּבפרּוׁש אֹומר הּתּנא ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָועֹוד

מּגר ּגרע ׁשּלא ּפׁשיטא ּכן אם עֹומד, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּביהדּותֹו

איׁש, איׁש אצטרי ולּמה ּבפרּוׁש קרא ְְְְִִִִֵֶַָָָָָׁשאמר

ּבּבריתא ׁשּגרסינן ּכתב אהרן קרּבן ּבעל ְְְְֲִֶַַַַַַַַַָָָָָָֹוהרב

יׂשראל ּבת ולד וירצה העבד, ּומן הּגֹוי מן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּבא

עּכּו"ם ׁשאביו ּגב על ׁשאף עבד אֹו ע"ג מן ִִֶֶֶֶַַַַַָָהּבא

אם מחּיב וכּו' הּדם על הזהרּו ׁשּלא עבד ְְְֲִֶֶֶַַָָֹֻֻאֹו

הּבא ועבד ּדגֹוי וכּו' אּמיה אחר ּדגריר ּדם ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻאכל

ּביבמֹות ּכדאמרינן ּכׁשר הּולד יׂשראל ּבת ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָעל

וקׁשה ע"כ. וכּו' ּבנ קרּוי וכּו' הּבא ּבנ ְְְְְִִֶַָָָ(כ"ג.)

קרא ׁשהּכתּוב ּכיון ּכןלי אם יׂשראל ּבן לזה ֹו ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשּלא ּבבן הּכתּוב מדּבר ואם הּוא, ּגמּור ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹיׂשראל

ּכליליּה ּפקע ּכן אם אּמֹו ּביהּודת לעמד ְֲִִִִֵֵַַַָָָֹרצה

לכפֹו ואם ה', ּתֹורת להֹודיע הּכתּוב ּבא ְְְְִִִַַַָָֹּולמי

לכפֹו יׂשראל ּביד אם ּנפׁש מּמה הּדבר ְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹעל

יׂשראל איׁש ּכל ּכדין אֹותֹו ׁשּכֹופין ְְְִִִִִֵֶָָָּפׁשיטא

הרי לכפֹו ּבידנּו אין ואם הּתֹורה על ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָֹׁשעֹובר

אתא: למאי קרא ּכן ואם ּברׁשּותנּו, ְְְְִִֵֵֵַָָָאין

‰‡¯�Â,זה אּסּור טעם לדעת ּבהקּדם לֹומר ¿ƒ¿∆ְְִֵֶַַַַַַָ

עינינּו את חכמים ּׁשהאירּו מה ְֲִִִֵֵֵֶֶַָּכפי

ּבני עם נפׁשֹות ּכל ּכי הּתֹורה, ְְְִִִִֵַַַָָּבפנימּיּות

ּבסֹוד מּמּנה למעלה ׁשאין מּמדרגה הם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיׂשראל

אמרּו ּגם עּמֹו. ה' חלק ט') ל"ט ְְִֵֶַַָָ(ּדברים

מּמקֹום ּורחֹוקים הּתחּתֹון ּבעֹולם ׁשהם ְְֲִִֵֶֶַַַָָָׁשהגם

ׁשל ּבחּוט ּדבּוקים יׁשנם כן ּפי על אף ְְְִִֵֶֶַַַָָּגבֹוּה

(ׁשם) אֹומרֹו ּבסֹוד ׁשרׁשם מקֹום עד ְְְְֶֶַָָָחסד

מּמדרגה היא הּבהמה ונפׁש נחלתֹו, חבל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹיעקב

נגּה ּקלּפת אל מקֹומּה יתיחס אׁשר ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹהּתחּתֹונה

יֹוצאה ׁשהּנפׁש ּבהמה מּדם אדם ּבאכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוהּנה

הּבהמית נפׁש קֹונה ּכרת ענׁש ּבא ׁשעליו ְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבֹו

ּכי ּכאן הּכתּוב והֹודיענּו אדם. ּבנפׁש ְְְִִֶֶַָָָָָָמקֹומּה

יגעל ּבנפׁשֹו הּפחּותה נפׁש ּומכניס ּדם ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָהאֹוכל

ּבֹו. נדּבק עֹוד יהיה לבל העליֹון ׁשרׁש ְְְְִִֶֶֶַָָֹאֹותֹו

מאמר ‡˙והּוא ˙ÏÎB‡‰ LÙpa È�t Èz˙�Â ְֲַָ¿»«ƒ»««∆∆»∆∆∆

dnÚ ·¯wÓ d˙B‡ Èz¯Î‰Â Ìc‰ׁשּיכרת ּפרּוׁש , «»¿ƒ¿«ƒ»ƒ∆∆«»ְִֵֶֹ

ּכללּות מקֹור ׁשהּוא ּבׁשרׁשֹו הּקׁשּור ְְְְֶַַָָָהחּוט

אֹומרֹו והּוא ה', עם dnÚנפׁשֹות ·¯wÓעֹוד . ְְְַַƒ∆∆«»

ׁשרׁשם יׂשראל עם ׁשּבכללּות הגם ּכי הּוא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָידּוע

למעלה זֹו ּבמדרגֹות הם כן ּפי על אף ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָאחד

ּגבֹוּה מעל ּגבֹוּה ּכי ה') (קהלת ּבסֹוד ְִִֵֶֶַַַָָֹמּזֹו

ּלצד לֹומר הּסברא ּתבֹוא ׁשּכן וכיון ְְְְֵֵֶַַַָָָָוגֹו'.

לא זֹו ּבהמה היאׁשהּנפׁש ׁשהרי היא טמאה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

הּנפׁש ּתעׂשה לא לזה הּנאכלת טהֹורה ְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבהמה

הּגדֹולה ּבהדרּגה ּדוקא אּלא ודפי ּפגם ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָֹהּלזֹו

אינֹו זֹו לעברה ה' ׁשּיחד וענׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּביׂשראל,

ּוכׁשּירּבה נקבֹות, ולא זכרים להאזרחים ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹאּלא

רּבּו איזה חּדּוׁשהּכתּוב אּלא ּבֹו לנּו אין י ִִֵֵֶֶַָָָ

ּגם הּמדרגֹות, קצה ׁשּירּבה עד אחת ְְְְֵֵֶֶַַַַַַַַָָהדרגה

הּלז הּפעּלה ׁשאין לֹומר יׁש אחר לדר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻּכּל

נפׁש אּלא לכרּתּה להצטר רׁשם ּכ ּכל ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָעֹוׂשה

ׁשהגם אפׁשר רמה נפׁש אבל הער קּלת ְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיא

ּכל ּתעׂשה לא כן ּפי על אף רׁשם ּבֹו ֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּתעׂשה

על אׁשר לכרת. ׁשּתצטר ּכדי ּבּה ּפעּלה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֻּכ

הרּבּויים ּכל ורּבה עלילה נֹורא אל נתחּכם ְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָּכן

ּדם ּבאֹוכלֹו ּבהּכרת יׁשנֹו וגדֹול קטן ּכי ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָואמר

וגדֹול: קטן ההדרגֹות לכל רּבּויים ואמר ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָהּנפׁש,

‰p‰Âראׁשֹון מּזֹו, למעלה זֹו ההדרגֹות לפני ¿ƒ≈ְְְְִִֶַַַָָָ

לצד נׁשיהם ב' יׂשראל זכרי ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשּבּקדּׁשה

הּבא ּגר ג' האיׁש, ּבמדרגת אינּה ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשהאּׁשה

ויׂשראלית, מּגר הּבא ּגר ד' וגּיֹורת, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָמּיׂשראל

הּבא ּגר ו' ההדרגֹות, ּבׁשני ּכּיֹוצא ּגיֹורת ְְִִֵֵֵֶַַַַָָה'

ח' וגּירת, מּגר הּבא ּגּיֹורת ז' וגּיֹורת, ְְִִִִִֵֵֶֶֶַָֹמּגר

ּבּכתּוב, ּבאּו ההדרגֹות אּלּו וכל עצמֹו, ְְְֵֵַַַַָָָָּגר

והּוא ּבפרּוׁש הזּכירם יׂשראל ׁשּבּקדּׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻראׁשֹון

אּלּו יׂשראל ּכהנים ּתֹורת ׁשל ּתּנא ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹמאמר

רּבּויים ּוב' ּפעמים, ב' הּגרים והזּכיר ְְְְִִִִִִִֵֵַָָיׂשראל.

(כ"ח) סּכה ׁשּבמּסכת ותמצא הּגר. הּגר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻעּמהם

נמצאת נׁשיהם, לרּבֹות האזרח ׁשל ה' ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָּדרׁשּו

הרי הם, רּבּויים הּגר הּגר ׁשל ה"א ּכי ֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַאֹומר

הּדרגֹות ב' ּכנגד והם ּבגרים רּבּויים ד' ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָלפני

וגּיֹורת מּגר ׁשּנֹולד הּגר הּוא הא' ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשּבגרים

ּכנגד הרּבּויים ּוׁשני ׁשּנתּגּיר, עצמֹו הּגר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָוהּב'

ואמר ּדקּדק ׁשּלזה ואּולי ׁשּבהדרגתם, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנׁשיהם

אמר ולא הּגרים אּלּו הּגר ּכהנים ּדתֹורת ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָֹֹּתּנא

ּכאמּור, ּדגרים הּדרגֹות לב' ׁשּנתּכּון ּגר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָזה

מרּבּוי ּפרּוׁש הּגרים נׁשי לרּבֹות הּגר ה"אוא' ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַ

ואמר נׁשיהם, נׁשיםÌÎB˙aנתרּבּו לרּבֹות ְְְִֵֶַַָ¿»ְִַָ

אזרחּיֹות נׁשים ּפרּוׁש הּתּנא ּכמאמר ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָועבדים

ׁשּדינ לּמהועבדים ּתקׁשה ולא לנׁשים, ׁשוה ם ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

ואין מּגרים, וחמר קל והלא לרּבֹותם ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹֻהצר

ּגדֹולים ׁשהם לצד ּכי אֹומר ׁשהייתי ְְִִִִֵֵֶֶַַָלֹומר

יפעיל ּבהם ּגם ּכי לֹומר יצטר ּגר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמער

ּכי יׂשראל, זכרֹון ּבטעם ׁשאמרנּו ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָהּכרת

הּנׁשים ׁשּכן מּכל יׂשראל זכרי ׁשהזּכרּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻאחר

קרא ּבּה ׁשרּבה ּבתֹוכם רּבּוי היה לא אם ְְִִִִֵֶָָָָָָֹהּנה

ב' הּגר ׁשל מה' מרּבים היינּו לא יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹנׁשי

רּבּויים, ו' לפנינּו הרי ׁשאמרנּו, ּכמֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַָָּגּיֹורים

אֹותםואמר ודרׁש אחרים רּבּויים ב' איׁש איׁש ְְֲִִִִִֵַַָָָ

יׂשראל ולד להביא ואמר ּכהנים ּבתֹורת ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹּתּנא

יׂשראל ולד ּפרּוׁש העבד ּומן הּגר מן ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּבא

והּוא הּגר מן ּכן ּגם ּובא יׂשראל זרע ּבֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּיׁש

‰b¯אֹומרֹו ÔÓיׂשראל ׁשאביו היא והּכּונה , ְƒ«≈ְְִִִֵֶַַָָָָ

ּוׁשני יׂשראלית, ואּמֹו ּגר אביו אֹו ּגּיֹורת ְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָואּמֹו

מּכפל נדרׁשים אּלּו ‡LÈהדרגֹות LÈ‡: ְְִִִֵֶֶַָָƒƒ

‡ÏÂלרּבֹות הּכתּוב הצר לּמה ּתקׁשה ¿…ְְְֶַַַַָָָֻ

ּגר רּבה ׁשּכבר אחרי אּלּו ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָההדרגֹות

איׁש רּבּוי היה לא אם ּכי ׁשאמרנּו, ּכמֹו ְְִִִִֶַָָָָֹּגמּור

מּיׂשראל ּבבאּו האמּורים ּדגרים מפרׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָהינּו

הקּדים ּומעּתה ויׂשראלית. מּגר אֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָוגּיֹורת

ּבהן ׁשיׁש ׁשּבּגרים החׁשּובים הּדרגֹות ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּכתּוב

ׁשּכּלן הּגר הּגר אמר ּכ ואחר יׂשראל ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻחלק

ּגּיֹורת ּתאמר ואם רּבּויים. ח' לפני הרי ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֹּגרים,

ׁשאחר לֹומר יׁש מּנין, וגר מּיׂשראל ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּבאה

ׁשאין ּפׁשיטא ׁשּנתּגּיר עצמֹו ּגר אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנתרּבה

הגם וגר מּיׂשראל הּבאה ּגּיֹורת מּמּנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלהפחית

מקֹום ּבכל ּתתהּל זה ּולדר נקבה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהיא

ּכאּלּו: רּבּויים ְִִֵֶֶַָׁשּירּבה

LÙpa.'B‚Âּבּצּבּור ולא ּדרׁשּו ּכהנים ּבתֹורת «∆∆¿ְְְֲִִַַָֹֹ

להכרית זה ּבעון ּכח אין ּכי הּטעם ְְְִִֵֶַַַַַָֹֹע"כ.

למעלה: ּׁשּפרׁשּתי ּבּמה ועּין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָצּבּור.

·¯wÓ.dnÚּבׁשלם ועּמּה ּדרׁשּו ּכהנים ּבתֹורת ƒ∆∆«»ְְְְֲִֵַַָָָֹ

ּבז הּכּונה ידּוע ואין ּנפׁשע"כ. מּמה ה, ְְִֵֶַַַַַָָָָָ

ּכאן. ּפטּורים יהיּו לּמה ערב מּדין חּיבים ְְִִִִִִֵַָָָָָאם

ּכגֹון ערב מּדין ׁשחּיב ּבמי מדּבר אינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָואם

ונראה לֹומר. צרי אין נאנסּו אֹו ידעּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשּלא

מהאילן הרע הענף ּכריתת ּכי לֹומר יכּון ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכי

אמר ולזה ּכּידּוע, dnÚמׁשּביחֹו ·¯wÓּפרּוׁש ְְִֶַַַַָָָƒ∆∆«»ֵ

יתּבר מּטעיו לנצר הרע ענף יּזיק ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּכדי

ּבׁשלם: עּמה ויּׁשאר ְְְִִֵֵֵַַָָָיכריתהּו

zenÎixg` zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'i iying meil inei xeriy

(àé)çaænä-ìò íëì åézúð éðàå àåä íca øNaä Lôð-ék¦¤´¤©¨¨»©¨´¦¼©«£¦º§©¦³¨¤Æ©©¦§¥½©
:øtëé Lôpa àeä ícä-ék íëéúLôð-ìò øtëì§©¥−©©§«Ÿ¥¤®¦«©¨¬−©¤¬¤§©¥«

i"yx£¯Na‰ LÙ� Èk∑נפׁש ּתבא האדם; נפׁש על לכּפר המזּבח על נתּתיו ּולפיכ ּתלּויה, היא ּבּדם ּברּיה, ּכל ׁשל ƒ∆∆«»»ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
הּנפׁש על החיים.ּותכּפר אור ְֵֶֶַַַ

(áé)ìëàú-àì íkî Lôð-ìk ìàøNé éðáì ézøîà ïk-ìò©¥³¨©̧§¦Æ¦§¥´¦§¨¥½¨¤¬¤¦¤−Ÿ´Ÿ©
:íc ìëàé-àì íëëBúa øbä øbäå íc̈®§©¥²©¨¬§«§¤−Ÿ¬Ÿ©¨«

i"yx£ÌkÓ LÙ�ŒÏk∑הּקטּנים על ּגדֹולים .להזהיר »∆∆ƒ∆ְְְְִִִַַַַ

(âé)øLà íëBúa øbä øbä-ïîe ìàøNé éðaî Léà Léàå§¦̧¦¹¦§¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈£¤̧
eäqëå Bîc-úà CôLå ìëàé øLà óBò-Bà äiç ãéö ãeöé̈¹¥¬©¨²−£¤´¥«¨¥®§¨©Æ¤¨½§¦−̈

:øôòa¤«¨¨«
i"yx£„eˆÈ ¯L‡∑(פד חולין ּכן,(ת"כ. אם מקֹום. מּכל "ציד", לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ותרנגֹולין אּוזין ציד, אּלא לי אין ¬∆»ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

זאת ּבהזמנה אּלא ּבׂשר, יאכל ׁשּלא יצּוד"? "אׁשר נאמר: ÏÎ‡È.לּמה ¯L‡∑לטמאים החיים.ּפרט אור ְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ¬∆≈»≈ְְִִֵָ

(ãé)ìàøNé éðáì øîàå àeä BLôðá Bîc øNa-ìk Lôð-ék¦¤´¤¨¨À̈¨´§©§»¼¨«Ÿ©Æ¦§¥´¦§¨¥½
àåä Bîc øNa-ìk Lôð ék eìëàú àì øNa-ìk íc©¬¨¨−̈´ŸŸ¥®¦´¤³¤¨¨¨Æ¨´¦½

:úøké åéìëà-ìk̈«Ÿ§−̈¦¨¥«
i"yx£‡e‰ BLÙ�· BÓc∑ּבֹו ּתלּויה ׁשהּנפׁש הּנפׁש, ּבמקֹום לֹו הּוא ‰Â‡.ּדמֹו BÓc ¯NaŒÏk LÙ�ŒÈk∑הּנפׁש »¿«¿ְְִֶֶֶֶֶַַָָƒ∆∆»»»»ƒֶֶַ

נקבה לׁשֹון 'נפׁש' זכר. לׁשֹון ּו'בׂשר' 'ּדם' הּדם. החיים.היא אור ְְְִֵֶֶַָָָָָָָ

dz·‰Èיא ‡�‡Â ‡È‰ ‡Ó„a ‡¯Òa LÙ� È¯‡¬≈¿«ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¬»¿»ƒ≈
È¯‡ ÔBÎÈ˙LÙ� ÏÚ ‡¯tÎÏ ‡Áa„Ó ÏÚ ÔBÎÏ¿««¿¿»¿«»»««¿»≈¬≈

:¯tÎÓ ‡LÙ� ÏÚ ‡e‰ ‡Ó„¿»««¿»¿«»

‡�Lיב Ïk Ï‡¯NÈ È�·Ï ˙È¯Ó‡ Ôk ÏÚ«≈¬»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈»¡«
Ôe¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Â ‡Óc ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔBÎpÓƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿

:‡Óc ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔBÎÈ�Èa≈≈»≈¿»

Bib¯‡יג ÔÓe Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ ¯·b ¯·‚e¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ»
B‡ ‡˙ÈÁ ‡„Èˆ „eˆÈ Èc ÔBÎÈ�Èa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈ƒ¿≈»«¿»
dpqÎÈÂ dÓc ˙È „BLÈÈÂ ÏÎ‡˙Ó Èc ‡ÙBÚ»ƒƒ¿¬≈¿≈»¿≈ƒ«ƒ≈

:‡¯ÙÚa¿«¿»

‰e‡יד dLÙ�a dÓc ‡¯Òa Ïk LÙ� È¯‡¬≈¿«»ƒ¿»¿≈¿«¿≈
‡Ï ‡¯Òa Ïk Ìc Ï‡¯NÈ È�·Ï ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«»ƒ¿»»
Ïk ‡È‰ dÓc ‡¯Òa Ïk LÙ� È¯‡ ÔeÏÎÈ≈̇¿¬≈¿«»ƒ¿»¿≈ƒ»

:ÈˆÈzLÈ dpÏÎÈc¿≈¿ƒ≈ƒ¿≈≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יא) ¯Na‰ LÙ� Èkנתינת לדעת צרי ƒ∆∆«»»¿ְִִַַַָָ

ּׁשּפרׁשּתי מה ּולפי זה, חֹוזר לּמה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָטעם

הּטעם ׁשּנֹותן ׁשּכתבנּו הּדברים הן הן ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלמעלה

ּבדם ׁשּיׁש לצד האֹוכלת, נפׁש ּתּכרת ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלּמה

אּלא הּבהמית. נפׁש ּבתֹוכֹו נֹותן והּוא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָהּנפׁש

הּבׂשר נפׁש אמר לּמה לחקר לנּו יׁש ֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשעדין

ׁשּנתחּכם ונראה הוא. ּבּדם הּנפׁש ּכי אמר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא

הּבׂשר ּגם אסר לא לּמה לּׁשֹואל להׁשיב ְִֵַַַַָָָָָָֹה'

אֹוכלֹו ּוכׁשאדם הּבהמה חּיּות היה ּבֹו ּגם ְְְִֵֶַַַָָָָָּכי

הּבהמי נפׁש וכי אמר לזה ּבנפׁשֹו, הּפגם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹיגרם

אּלא היתה לא הּוא, כן לא ּבּבׂשר, ְְֵֶַָָָָָָָֹֹהיתה

ואין הּבׂשר. מחּיה הּוא והּדם ּבׂשר ׁשל ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָּבדמֹו

ּכאֹומרֹו עּקר ּכל ּבּבׂשר ‰Na¯הּנפׁש LÙ� ְְִֶֶַַָָָָ∆∆«»»

Ìcaלא זֹו ּותכּונה ּבּבׂשר. ולא הּנפׁש היא «»ְְִֶֶַַָָָֹֹ

התּפׁשטּות האדם ּכי אדם ּבתכּונת ה' ְְְִִִִֵַַָָָָָָהכינּה

ונקרא ּבעצמֹות, וגם ּבּבׂשר ּגם היא ְְְֲִִִִַַַָָָָָחּיּונּיּותֹו

ּכּמה אחר ׁשּנׁשאר ּדגרמי הבלא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבדבריהם

הּצּדיקים, נרקבים אינם ולזה ּבעצמֹות, ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָׁשנים

ׁשאינם הּנה והן ּכבהמֹות ׁשּנמׁשלּו רׁשעים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָויׁש

עצמֹותם ׁשּיבׁשּו לצד הּמתים ּבתחּית ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָעֹומדים

ּכרּוח לּה והלכה הּנפׁש וכלתה ְְְְְְְְִֶֶַַָָָָָונרקבּו

ְֵַָהּבהמה:

È�‡Â.'B‚Â ÂÈz˙�הּוא ׁשהּדם ותדע ּפרּוׁש «¬ƒ¿«ƒ¿ְֵֵֶַַָ

וג לכם נתּתיו אני ׁשהרי לכּפרהּנפׁש ֹו' ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

הּדם ּכי הרי נפׁש ּתחת נפׁש נפׁשֹותיכם ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָעל

נפׁש על להזהיר הּכתּוב יכּון עֹוד הּנפׁש. ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָהּוא

ּדם ה' נתן לא ּכי המיתּה, לבל ְְֲִִֵַַַַָָָֹהּבהמה

והּוא נפׁשֹותינּו, על לכּפר אּלא לנּו ְְְְֵֵֵֶַַַַָָהּבהמֹות

‰ÁaÊnאֹומרֹו ÏÚ ÌÎÏ ÂÈz˙�זּולת לׁשלל ְ¿«ƒ»∆««ƒ¿≈«ְִַֹ

אׁשר ּכל לעׂשֹות ּבמּתנה לנּו ׁשאינֹו זֹו ְֲֲִֵֶֶַַָָָָָסּבה

ׁשּדין ב'.) (סנהדרין ותמצא ּבֹו. עׂשֹות ְְְְְֲִִִֶֶַַָֹנחּפץ

ּדין ּבית ּפי על ׁשּיהיה צרי ּבהמה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָהריגת

מׁשּפטם הּכתּוב ׁשהׁשוה אדם ּכמׁשּפט כ"ג ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָׁשל

אּלא לׁשחט ּבהמה הּתרה ולא אדם, ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֹֹֻלמׁשּפט

ּבׂשר לאכל אדם נפׁש ּתאּוה ּכי ּבׂשרּה ְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹלצרכי

(ראה ּדכתיב לנּו והקנה עֹולמֹו קֹונה ּגמר ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּכן

אּות ּבכל ּבׂשר לאכל נפׁש תאּוה ּכי כ') ְְְְֱִֶֶַַַַָָָֹי"ב

ְוגֹו':

B‚Â'.יג) „Èˆ „eˆÈ ¯L‡לאיזה לדעת צרי ¬∆»≈¿ְִֵֶַַָָ

היה ׁשּלא זה ּכל לכּתב הּכתּוב הצר ְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹֻענין

וגֹו' אֹו חּיה יׁשחט אׁשר איׁש אּלא לֹומר ְְֲִִֶֶַַַָָלֹו

הּדברים ּגזרת אם עֹוד וגֹו'. ּדם יׁשּפ אׁשר ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹאֹו

ּבעפר יכּסהּו לֹומר לֹו היה הּכּסּוי מצות ְְְִִִֵַַַַָָָָהיא

אחרת. מצוה ׁשּקדמה מׁשמע וכּסהּו אֹומרֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָּכי

ּבאֹומרֹו ּכי eˆÈ„ונראה ¯L‡לאסר נתּכּון ְְְְִִֶ¬∆»ְֱִֵֶַֹ

הּכתּוב ׁשהּתירֹו הגם לכּתחּלה, טמא מין ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָצידת

סימן ּתאר ּפרי ּבספרי ׁשהעליתי ּוכמֹו ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָֹּבהּנאה,

הּתרה ׁשאין פ"ח) (מ"א רמּב"ם ּכדעת ְְֵֶַַַַָָָקי"ז

אם אּלא ונזּדּמנּולצּודם טהֹורים לצּוד מתּכּון ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

ּכאן הּכתּוב מאמר והּוא טמאים, ‡L¯עּמהם ְְֲִִֵֶַַַָָָ¬∆

„eˆÈלצּוד לֹו מּתיר ׁשאין הּדבר הּוא ּתנאי וגֹו' »ְְִֵֶַַַָָָ

ÏÎ‡Èאּלא ¯L‡ואמר יאכל לא אׁשר ולא ֶָ¬∆≈»≈ְְֲֵֵֶַָָֹֹ

e‰qÎÂלצּוד ׁשּלא אחרת מצוה ׁשּקדם לצד ¿ƒ»ְְִֶֶֶֶַַַָָָֹ

ואמרׁשּל ו', ּבתֹוספת וכּסהּו לֹומר יצּדק יאכל א ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

CÙLÂׁשאמר ּכדר לאכלֹו ׁשאסּור ּפרּוׁש וגֹו' ¿»«ְְְְֵֶֶֶֶַָָָ

על תאכלּנּו לא כ"ד) י"ב (ּדברים אחר ְְֲִֵֶַַָָֹֹּבמקֹום

ואמר ּכאן אמר ּגמר ולזה ּכּמים, ּתׁשּפכּנּו ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהארץ

וגֹומר ּבׂשר ּכל נפׁש למדּתּכי הא וגֹו' ואמר ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ּבמאמר נתּכּון חּיהּכי ּדם אכילת לאסר וׁשפ ְְְֱֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

א' ּכאן, נאמרּו מצֹות ג' אֹומר נמצאת ְְְְִִֵֵֶֶָָועֹוף.

ּדם יאכל לא ב' מהם, להנֹות טמאים יצּוד ְִֵֵֵֶַַָָֹֹֹלא

ועֹוף: חּיה ּדם לכּסֹות עׂשה מצות ג' ועֹוף, ְְְְֲִֵַַַַַָָחּיה

„BÚּבאֹומרֹו ׁשרמז ׁשאיןנראה וכּסהּו וׁשפ ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

ּבׁשפיכה חלק אּלא ּדמֹו ּכל לכּסֹות ְְִִִֵֶֶַָָָָָצרי

פ"ח.): (חּלין ּבכּסּוי ְְִִֵֶֻוחלק

BLÙ�a.יד) BÓcּובזה נפׁשֹו. ּבמקֹום ּפרּוׁש »¿«¿ְְִֵֶַָ

לצד ּכי ּדמֹו, לכּסֹות צרי לּמה טעם ְְִִַַַַַָָָָָנתן

זה ּכבֹוד ּבֹו לנהג מהּמּוסר נפׁשֹו היא ְְִִֵֶֶַַָָָֹׁשּדמֹו

ּכבֹודֹו, מּׁשּום מת אדם לקּבר ה' ׁשּצּוה ְְְִִִֵֶֶֶָָָֹּכדר

נפׁשֹו ּבּבהמה ׁשאמר ּכדר אמר ׁשּלא ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוטעם

נתּונה והיא נפׁש לּה יׁש ׁשהּבהמה אּולי ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָּבדמֹו.

ּכבהמה נפׁש להם אין ועֹוף חּיה אבל ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבּדם
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(àé)çaænä-ìò íëì åézúð éðàå àåä íca øNaä Lôð-ék¦¤´¤©¨¨»©¨´¦¼©«£¦º§©¦³¨¤Æ©©¦§¥½©
:øtëé Lôpa àeä ícä-ék íëéúLôð-ìò øtëì§©¥−©©§«Ÿ¥¤®¦«©¨¬−©¤¬¤§©¥«

i"yx£¯Na‰ LÙ� Èk∑נפׁש ּתבא האדם; נפׁש על לכּפר המזּבח על נתּתיו ּולפיכ ּתלּויה, היא ּבּדם ּברּיה, ּכל ׁשל ƒ∆∆«»»ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
הּנפׁש על החיים.ּותכּפר אור ְֵֶֶַַַ

(áé)ìëàú-àì íkî Lôð-ìk ìàøNé éðáì ézøîà ïk-ìò©¥³¨©̧§¦Æ¦§¥´¦§¨¥½¨¤¬¤¦¤−Ÿ´Ÿ©
:íc ìëàé-àì íëëBúa øbä øbäå íc̈®§©¥²©¨¬§«§¤−Ÿ¬Ÿ©¨«

i"yx£ÌkÓ LÙ�ŒÏk∑הּקטּנים על ּגדֹולים .להזהיר »∆∆ƒ∆ְְְְִִִַַַַ

(âé)øLà íëBúa øbä øbä-ïîe ìàøNé éðaî Léà Léàå§¦̧¦¹¦§¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈£¤̧
eäqëå Bîc-úà CôLå ìëàé øLà óBò-Bà äiç ãéö ãeöé̈¹¥¬©¨²−£¤´¥«¨¥®§¨©Æ¤¨½§¦−̈

:øôòa¤«¨¨«
i"yx£„eˆÈ ¯L‡∑(פד חולין ּכן,(ת"כ. אם מקֹום. מּכל "ציד", לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ותרנגֹולין אּוזין ציד, אּלא לי אין ¬∆»ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

זאת ּבהזמנה אּלא ּבׂשר, יאכל ׁשּלא יצּוד"? "אׁשר נאמר: ÏÎ‡È.לּמה ¯L‡∑לטמאים החיים.ּפרט אור ְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ¬∆≈»≈ְְִִֵָ

(ãé)ìàøNé éðáì øîàå àeä BLôðá Bîc øNa-ìk Lôð-ék¦¤´¤¨¨À̈¨´§©§»¼¨«Ÿ©Æ¦§¥´¦§¨¥½
àåä Bîc øNa-ìk Lôð ék eìëàú àì øNa-ìk íc©¬¨¨−̈´ŸŸ¥®¦´¤³¤¨¨¨Æ¨´¦½

:úøké åéìëà-ìk̈«Ÿ§−̈¦¨¥«
i"yx£‡e‰ BLÙ�· BÓc∑ּבֹו ּתלּויה ׁשהּנפׁש הּנפׁש, ּבמקֹום לֹו הּוא ‰Â‡.ּדמֹו BÓc ¯NaŒÏk LÙ�ŒÈk∑הּנפׁש »¿«¿ְְִֶֶֶֶֶַַָָƒ∆∆»»»»ƒֶֶַ

נקבה לׁשֹון 'נפׁש' זכר. לׁשֹון ּו'בׂשר' 'ּדם' הּדם. החיים.היא אור ְְְִֵֶֶַָָָָָָָ

dz·‰Èיא ‡�‡Â ‡È‰ ‡Ó„a ‡¯Òa LÙ� È¯‡¬≈¿«ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¬»¿»ƒ≈
È¯‡ ÔBÎÈ˙LÙ� ÏÚ ‡¯tÎÏ ‡Áa„Ó ÏÚ ÔBÎÏ¿««¿¿»¿«»»««¿»≈¬≈

:¯tÎÓ ‡LÙ� ÏÚ ‡e‰ ‡Ó„¿»««¿»¿«»

‡�Lיב Ïk Ï‡¯NÈ È�·Ï ˙È¯Ó‡ Ôk ÏÚ«≈¬»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈»¡«
Ôe¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Â ‡Óc ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔBÎpÓƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿

:‡Óc ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔBÎÈ�Èa≈≈»≈¿»

Bib¯‡יג ÔÓe Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ ¯·b ¯·‚e¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ»
B‡ ‡˙ÈÁ ‡„Èˆ „eˆÈ Èc ÔBÎÈ�Èa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈ƒ¿≈»«¿»
dpqÎÈÂ dÓc ˙È „BLÈÈÂ ÏÎ‡˙Ó Èc ‡ÙBÚ»ƒƒ¿¬≈¿≈»¿≈ƒ«ƒ≈

:‡¯ÙÚa¿«¿»

‰e‡יד dLÙ�a dÓc ‡¯Òa Ïk LÙ� È¯‡¬≈¿«»ƒ¿»¿≈¿«¿≈
‡Ï ‡¯Òa Ïk Ìc Ï‡¯NÈ È�·Ï ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«»ƒ¿»»
Ïk ‡È‰ dÓc ‡¯Òa Ïk LÙ� È¯‡ ÔeÏÎÈ≈̇¿¬≈¿«»ƒ¿»¿≈ƒ»

:ÈˆÈzLÈ dpÏÎÈc¿≈¿ƒ≈ƒ¿≈≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יא) ¯Na‰ LÙ� Èkנתינת לדעת צרי ƒ∆∆«»»¿ְִִַַַָָ

ּׁשּפרׁשּתי מה ּולפי זה, חֹוזר לּמה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָטעם

הּטעם ׁשּנֹותן ׁשּכתבנּו הּדברים הן הן ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלמעלה

ּבדם ׁשּיׁש לצד האֹוכלת, נפׁש ּתּכרת ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלּמה

אּלא הּבהמית. נפׁש ּבתֹוכֹו נֹותן והּוא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָהּנפׁש

הּבׂשר נפׁש אמר לּמה לחקר לנּו יׁש ֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשעדין

ׁשּנתחּכם ונראה הוא. ּבּדם הּנפׁש ּכי אמר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא

הּבׂשר ּגם אסר לא לּמה לּׁשֹואל להׁשיב ְִֵַַַַָָָָָָֹה'

אֹוכלֹו ּוכׁשאדם הּבהמה חּיּות היה ּבֹו ּגם ְְְִֵֶַַַָָָָָּכי

הּבהמי נפׁש וכי אמר לזה ּבנפׁשֹו, הּפגם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹיגרם

אּלא היתה לא הּוא, כן לא ּבּבׂשר, ְְֵֶַָָָָָָָֹֹהיתה

ואין הּבׂשר. מחּיה הּוא והּדם ּבׂשר ׁשל ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָּבדמֹו

ּכאֹומרֹו עּקר ּכל ּבּבׂשר ‰Na¯הּנפׁש LÙ� ְְִֶֶַַָָָָ∆∆«»»

Ìcaלא זֹו ּותכּונה ּבּבׂשר. ולא הּנפׁש היא «»ְְִֶֶַַָָָֹֹ

התּפׁשטּות האדם ּכי אדם ּבתכּונת ה' ְְְִִִִֵַַָָָָָָהכינּה

ונקרא ּבעצמֹות, וגם ּבּבׂשר ּגם היא ְְְֲִִִִַַַָָָָָחּיּונּיּותֹו

ּכּמה אחר ׁשּנׁשאר ּדגרמי הבלא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבדבריהם

הּצּדיקים, נרקבים אינם ולזה ּבעצמֹות, ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָׁשנים

ׁשאינם הּנה והן ּכבהמֹות ׁשּנמׁשלּו רׁשעים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָויׁש

עצמֹותם ׁשּיבׁשּו לצד הּמתים ּבתחּית ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָעֹומדים

ּכרּוח לּה והלכה הּנפׁש וכלתה ְְְְְְְְִֶֶַַָָָָָונרקבּו

ְֵַָהּבהמה:

È�‡Â.'B‚Â ÂÈz˙�הּוא ׁשהּדם ותדע ּפרּוׁש «¬ƒ¿«ƒ¿ְֵֵֶַַָ

וג לכם נתּתיו אני ׁשהרי לכּפרהּנפׁש ֹו' ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

הּדם ּכי הרי נפׁש ּתחת נפׁש נפׁשֹותיכם ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָעל

נפׁש על להזהיר הּכתּוב יכּון עֹוד הּנפׁש. ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָהּוא

ּדם ה' נתן לא ּכי המיתּה, לבל ְְֲִִֵַַַַָָָֹהּבהמה

והּוא נפׁשֹותינּו, על לכּפר אּלא לנּו ְְְְֵֵֵֶַַַַָָהּבהמֹות

‰ÁaÊnאֹומרֹו ÏÚ ÌÎÏ ÂÈz˙�זּולת לׁשלל ְ¿«ƒ»∆««ƒ¿≈«ְִַֹ

אׁשר ּכל לעׂשֹות ּבמּתנה לנּו ׁשאינֹו זֹו ְֲֲִֵֶֶַַָָָָָסּבה

ׁשּדין ב'.) (סנהדרין ותמצא ּבֹו. עׂשֹות ְְְְְֲִִִֶֶַַָֹנחּפץ

ּדין ּבית ּפי על ׁשּיהיה צרי ּבהמה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָהריגת

מׁשּפטם הּכתּוב ׁשהׁשוה אדם ּכמׁשּפט כ"ג ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָׁשל

אּלא לׁשחט ּבהמה הּתרה ולא אדם, ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֹֹֻלמׁשּפט

ּבׂשר לאכל אדם נפׁש ּתאּוה ּכי ּבׂשרּה ְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹלצרכי

(ראה ּדכתיב לנּו והקנה עֹולמֹו קֹונה ּגמר ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּכן

אּות ּבכל ּבׂשר לאכל נפׁש תאּוה ּכי כ') ְְְְֱִֶֶַַַַָָָֹי"ב

ְוגֹו':

B‚Â'.יג) „Èˆ „eˆÈ ¯L‡לאיזה לדעת צרי ¬∆»≈¿ְִֵֶַַָָ

היה ׁשּלא זה ּכל לכּתב הּכתּוב הצר ְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹֻענין

וגֹו' אֹו חּיה יׁשחט אׁשר איׁש אּלא לֹומר ְְֲִִֶֶַַַָָלֹו

הּדברים ּגזרת אם עֹוד וגֹו'. ּדם יׁשּפ אׁשר ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹאֹו

ּבעפר יכּסהּו לֹומר לֹו היה הּכּסּוי מצות ְְְִִִֵַַַַָָָָהיא

אחרת. מצוה ׁשּקדמה מׁשמע וכּסהּו אֹומרֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָּכי

ּבאֹומרֹו ּכי eˆÈ„ונראה ¯L‡לאסר נתּכּון ְְְְִִֶ¬∆»ְֱִֵֶַֹ

הּכתּוב ׁשהּתירֹו הגם לכּתחּלה, טמא מין ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָצידת

סימן ּתאר ּפרי ּבספרי ׁשהעליתי ּוכמֹו ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָֹּבהּנאה,

הּתרה ׁשאין פ"ח) (מ"א רמּב"ם ּכדעת ְְֵֶַַַַָָָקי"ז

אם אּלא ונזּדּמנּולצּודם טהֹורים לצּוד מתּכּון ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

ּכאן הּכתּוב מאמר והּוא טמאים, ‡L¯עּמהם ְְֲִִֵֶַַַָָָ¬∆

„eˆÈלצּוד לֹו מּתיר ׁשאין הּדבר הּוא ּתנאי וגֹו' »ְְִֵֶַַַָָָ

ÏÎ‡Èאּלא ¯L‡ואמר יאכל לא אׁשר ולא ֶָ¬∆≈»≈ְְֲֵֵֶַָָֹֹ

e‰qÎÂלצּוד ׁשּלא אחרת מצוה ׁשּקדם לצד ¿ƒ»ְְִֶֶֶֶַַַָָָֹ

ואמרׁשּל ו', ּבתֹוספת וכּסהּו לֹומר יצּדק יאכל א ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

CÙLÂׁשאמר ּכדר לאכלֹו ׁשאסּור ּפרּוׁש וגֹו' ¿»«ְְְְֵֶֶֶֶַָָָ

על תאכלּנּו לא כ"ד) י"ב (ּדברים אחר ְְֲִֵֶַַָָֹֹּבמקֹום

ואמר ּכאן אמר ּגמר ולזה ּכּמים, ּתׁשּפכּנּו ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהארץ

וגֹומר ּבׂשר ּכל נפׁש למדּתּכי הא וגֹו' ואמר ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ּבמאמר נתּכּון חּיהּכי ּדם אכילת לאסר וׁשפ ְְְֱֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

א' ּכאן, נאמרּו מצֹות ג' אֹומר נמצאת ְְְְִִֵֵֶֶָָועֹוף.

ּדם יאכל לא ב' מהם, להנֹות טמאים יצּוד ְִֵֵֵֶַַָָֹֹֹלא

ועֹוף: חּיה ּדם לכּסֹות עׂשה מצות ג' ועֹוף, ְְְְֲִֵַַַַַָָחּיה

„BÚּבאֹומרֹו ׁשרמז ׁשאיןנראה וכּסהּו וׁשפ ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

ּבׁשפיכה חלק אּלא ּדמֹו ּכל לכּסֹות ְְִִִֵֶֶַָָָָָצרי

פ"ח.): (חּלין ּבכּסּוי ְְִִֵֶֻוחלק

BLÙ�a.יד) BÓcּובזה נפׁשֹו. ּבמקֹום ּפרּוׁש »¿«¿ְְִֵֶַָ

לצד ּכי ּדמֹו, לכּסֹות צרי לּמה טעם ְְִִַַַַַָָָָָנתן

זה ּכבֹוד ּבֹו לנהג מהּמּוסר נפׁשֹו היא ְְִִֵֶֶַַָָָֹׁשּדמֹו

ּכבֹודֹו, מּׁשּום מת אדם לקּבר ה' ׁשּצּוה ְְְִִִֵֶֶֶָָָֹּכדר

נפׁשֹו ּבּבהמה ׁשאמר ּכדר אמר ׁשּלא ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוטעם

נתּונה והיא נפׁש לּה יׁש ׁשהּבהמה אּולי ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָּבדמֹו.

ּכבהמה נפׁש להם אין ועֹוף חּיה אבל ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבּדם
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(åè)øbáe çøæàa äôøèe äìáð ìëàz øLà Lôð-ìëå§¨¤À¤£¤̧Ÿ©³§¥¨Æ§¥½̈¨«¤§¨−©¥®
:øäèå áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå§¦¤̧§¨¹̈§¨©¬©©²¦§¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«

i"yx£‰Ù¯Ëe ‰Ï·� ÏÎ‡z ¯L‡∑ּבבית ׁשּנבלעת ּבׁשעה אּלא טמאה לּה ׁשאין הּכתּוב, ּדּבר טהֹור עֹוף ּבנבלת ¬∆…«¿≈»¿≈»ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
ואינ ּבאכילתּה ׁשּמטּמאה ּכאן, ולּמד לדרׁש.הּבליעה. אּלא נכּתבה לא ּכאן, האמּורה ּו"טרפה" ּבמּגע, מטּמאה ּה ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

טרפה, ּבמינֹו ׁשּיׁש מי – "טרפה" לֹומר ּתלמּוד הּבליעה? ּבבית מטּמאה טמא עֹוף נבלת ּתהא יכֹול ׁשנינּו: ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָוכן
טרפה ּבמינֹו ׁשאין טמא, עֹוף החיים.יצא אור ְְִֵֵֵֶָָָָ

(æè)ô :Bðåò àNðå õçøé àì BøNáe ñaëé àì íàå§¦Æ´Ÿ§©¥½§¨−´Ÿ¦§¨®§¨¨−£Ÿ«
i"yx£B�BÚ ‡N�Â∑טמאֹות ׁשאר ּככל זֹו טמאה על חּיב לּמקּדׁש, יּכנס אֹו קדׁש יאכל N�Â‡.אם ıÁ¯È ‡Ï B¯N·e ¿»»¬ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֻֻ¿»…ƒ¿»¿»»

B�BÚ∑ּבמלקֹות ּבגדים ּכּבּוס ועל ּכרת, ענּוׁש ּגּופֹו רחיצת .על ¬ְְְְְִִִֵַַַַָָָ

È·˙e¯‡טו ‡ÏÈ·� ÏeÎÈÈ Èc L�‡ ÏÎÂ¿»¡«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ»
ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ ‡¯Bi‚·e ‡·ÈvÈa¿«ƒ»¿ƒ»ƒ««¿ƒ¿«¿≈
:Èk„ÈÂ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ·¿«»ƒ≈¿»»««¿»¿ƒ¿≈

Ïa˜ÈÂטז ÈÁÒÈ ‡Ï d¯Ò·e ÚaˆÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿««ƒ¿≈»«¿≈ƒ«≈
:d·BÁ≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אינם ולזה הּנפׁש, ּבמקֹום הּוא הּדם ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא

ּתֹורים זּולת ּכבהמה לכּפר הּמזּבח על ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָּבאים

על הּזאה ּבדמם אין הּמה וגם יֹונה, ְְְֵֵֵַַַָָָָָָּובני

ּכׁשּמֹולק: מּצּוי אּלא ְְִִֵֵֶֶַַָהּמזּבח

Èk.'B‚Â ¯Na Ïk LÙ�ׁשהּדם לצד לא ּפרּוׁש ƒ∆∆»»»¿ְֵֶַַָֹ

ׁשאז הּדם ׁשאסרּתי הּוא הּמזּבח על ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמכּפר

אּלא ועֹוף חּיה לדם ּבהמה ּדם ּבין ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָּתחּלק

וגֹו', ּבׂשר ּכל נפׁש ּכי לצד הּוא האּסּור ְְִִֶֶַַַָָָָטעם

ּבּכלל: ועֹוף חּיה ּגם ְְֵַַַַָָָּומעּתה

Ïk.˙¯kÈ ÂÈÏÎ‡טעם למעלה ּכתבּתי ּכבר »…¿»ƒ»≈ְְְְִַַַַָָָ

אֹומרֹו וטעם רּבהּכרת. לׁשֹון יםאכליו ְְְְִֵַַַַָָֹ

ׁשהּכרת ּפרּוׁשנּו על להעיר יחיד, לׁשֹון ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָויּכרת

נׁשמתֹו ּבׁשרׁש הּמאיר חּיּונּיּות ׁשּיסּתּלק ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹהּוא

יחיד. לׁשֹון אמר לזה ההּוא הּׁשרׁש ְְְִִֶֶַַַַָָָֹונכרת

ׁשהּנהנים לצד רּבים, לׁשֹון אכליו ְְְְֱִִֶֶַַַַָָֹואמר

הּנדּבק חּיּונּיּות ּכי הּמה, רּבים ְֲִִִִִִֵֵַַָָָָמהאכילה

ׁשּיּוכל ּכדי הכנֹות ּתחּתיו יׁש עליֹון ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹּבׁשרׁש

ּגׁשם חמר הּוא הּגּוף ּכי הּגּוף, עם ּביחד ְִִֶֶֶַַַַָֹעמֹוד

ׁשּתכּונתּה הּנפׁש והּוא הּמניע ּכח ּבֹו ה' ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּוברא

ּובראם למטעּמֹותיו, ויתאו הּגׁשם אל נֹוטה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָהיא

הּגּוף עם ׁשּיתמּזג ּכדי זֹו ּבתכּונה ב"ה ְְְִִִֵֵֶַַָה'

הּוא והרּוח לרּוח, הּנׁשּתּוה לבחינת מּוכן ְְְְִִִֶַַַַַָָָוהּוא

ׁשכינתֹו להׁשרֹות הּוכנה והּנׁשמה לּנׁשמה, ְְְְְְְִַַַָָָָָָָמּוכן

הרי הּדם אֹוכל ּכׁשאדם ּומעּתה הראּוים, ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָעל

הרּוח, הּנפׁש, הּגּוף, מרּבים, אֹוכלין ְְְִִֶֶֶַַַָָֻלפני

נכרת אין הּכרת ׁשהּוא הענׁש ּובבחינת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּנׁשמה,

יבׁשּו ּובזה למעלה הּקׁשּורה הּנׁשמה חּוט ְְְְְֶֶַַַָָָָָָָאּלא

רּבים: לׁשֹון אמר לזה הענפים ְֲִִֶַַָָָָָּכל

„BÚתו"כ) ז"ל ּׁשאמרּו מה ּדר על ְְִֶֶֶֶַַָירצה

ּבעון נכרתים אינ' הּצּבּור ּכי ג') ְְֲִִִִֵֵַַָָֹלעיל

אמר לזה ּדם, ויּכרתאכילת רּבים לׁשֹון אכליו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ

ּכרת אין רּבים ׁשּיאכלּו ׁשהגם לֹומר יחיד ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹלׁשֹון

לצּבּור: ולא ליחיד ְְְִִֶָָֹאּלא

Èz˙�Âלכּסֹות ה' יצו ּטעם מה לדעת לּבי אל ¿»«ƒְְִִֶַַַַַַַָ

ּבׁשלמא ּבהמה, ּדם ולא ועֹוף חּיה ְְְְִֵַַַָָָָֹּדם

מּדם לֹו ותפארת הֹוד הּמזּבח על הּנזרק ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּדם

הּוא אׁשר חּלין ׁשחיטת ּדם אבל ועֹוף ְְֲֲִִֶַַַָָֻחּיה

ּומה מחּיה, ּבהמה ּתּגרע לּמה עינים ּוגלּוי ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָנֹופל

מהּבהמה קרּבן יּה לֹו ׁשּבחר ּׁשּמצינּו למה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּגם

והּנה יֹונה, ּובני ּתֹורים זּולת ועֹוף מחּיה ְְְְִִֵֵֵַַָָֹולא

עצמּה הּנפׁש היא ּדמּה ׁשחּיה ּׁשּפרׁשנּו מה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלפי

הּדם מּלבד נפׁש יׁש ּכי הּבהמה ּכן ּׁשאין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמה

לזה נפׁשּה, עצמֹו ּדמּה ואין ּבּדם מרּכבת ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָוהיא

עצמֹו ׁשהּוא הּדם אּלא הּדם לכּסֹות ה' צּוה ְְִֶֶַַַַָָָָֹלא

עצמֹו הּדם ׁשאין הּבהמה ּכן ּׁשאין מה ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָנפׁש

ּבהמה ּבדם ׁשּגם והגם ועֹוף, חּיה ׁשל ּכמֹו ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָנפׁש

נפ עצמֹו הּדם לא זה ּכל עם ּבֹו, נפׁש ׁשיׁש ְִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ׁשּיׁשנֹו הגם להּיּולי ולא לּמרּגׁש אּלא ּכּסּוי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻואין

ּנׁשּתּנית מה מּפני מׂשּכיל לב לתת וראיתי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָוהבן.

זֹו: ּבבחינה מּבהמה חּיה ְְְִִִִֵַַָָָּברּית

‰‡¯�Âלנּו ּׁשּקדם מה לפי הּוא ׁשהּטעם ¿ƒ¿∆ְִֶֶַַַַַָָ

הּקּיּום הׁשּפעֹות מׂשּכלֹות ְְְְְִִַַָָֻּבהתּבֹוננּות

חּיּות הּוא ב"ה הּבֹורא האל ּכי יׁש, ּכל ְֲִֵֵֵַַַַָָָוהעמדת

יּגיעּנּו הֹווה ׁשּכל ּכדי ּפעּלֹות ועׂשה והכין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻהּכל

ּכל וחּלק לקּיּומֹו, הּצֹור מן ְְְְִִִִֵֵַַַָההסּתּפקּות

עפר, מים רּוח אׁש והם הּדרגֹות לד' ְְְְִִֵֵַַַָָָָּברּיֹותיו

ּתחּלת אּלּו וארּבעה מהּד'. ּכלּולה אחת ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָוכל

רּוחנית והיא ּבׂשר ּכל מעיני נעלמת היא ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָהויתם

ּכבֹודֹו ּכּסא רגלי ד' והם הרּוחנּיּות ְְְְְִִִֵֵֵַַָָּבתכלית

ּברּיֹות ד' ּבהם ּבכּיֹוצא מהם ונׁשּפעים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָיתּבר

ּפני נׁשר ּפני אדם ּפני הּכּסא נֹוׂשאי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָאחרֹות

ּגבריאל מלאכים ד' ּוכנגּדם ׁשֹור ּפני ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָאריה

ּומקּבלין לאּלּו הכנה אּלּו נּוריאל מיכאל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָרפאל

ּבבעלי מקּבלין למּטה יׁש ּולעּמתם מּזה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻזה

ׁשֹור אנֹוׁשי מין אדם אריה נׁשר ׁשֹור אדם ְֱִִִֵֶֶַַָָָָחּיים

ּוכנגּדם עֹוף מין נׁשר חּיה מין אריה ּבהמה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָמין

ּכלּול אחד וכל רּוח אׁש מים עפר ְְִִֵֶַַַָָָָָּבּדֹוממים

ּבריאה ׁשהם הּנׁשמֹות ּבבחינת וגם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָמארּבעּתם

מאֹורֹות ה' ּברא אׁשר ׁשּבעליֹונֹות ְְֲֵֶֶֶֶָָָָָהעליֹונה

יּמצאּון כן ּכמֹו הּוא ּברּו ה' חלק ְְְִֵֵֶֶָָעליֹונֹות

ּכל ּכֹולל ונּׂשא נֹוׂשא ׁשּכל הּדין וחזר ְְְִִִֵֵֶַַָָָָּבחינֹות

ּכּסא מּמדרגת ונׁשּפעת מׁשּפעת מדרגה וכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָזה

מדרגת עד הּקדׁש מחּיֹות למעלה ׁשהיא ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹהּכבֹוד

הּנׁשּפעים לראֹות אבֹוא ּומעּתה ְְִִִֵֵַַַָָָהּדֹומם.

למעלה ּדגמתם הּנגלים ּבחינֹות מהּד' ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֻהּנדמים

טהֹורה ּבהמה ׁשֹור ּבחינת לנּו יׁש ְְְְִִֵֵֵַָָָוהּנה

לא ועֹוף חּיה אבל ׁשֹור ּפני מּדמּות ְְְְֲִִֵַַַַָָֹהּנׁשּפעת

מהּמׁשּפעים למּטה נׁשּפעים ּבּנדמים ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֻמצינּו

טמא עֹוף נׁשר טמאה חּיה אריה ּכי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמהּקדּׁשה

הּנדמ נמנע לּמה זאת לחקר מהתקּבלויׁש ה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ

ּגם הּׁשֹור ׁשּקּבל ּכמֹו והּטהרה הּקדּׁשה ְְְְֳִִֵֶַַַַַָָָֻּבחינת

חּיֹות לׁשאר הּטהר ּבחינת נמׁשכה ְְְְִִִִִַַַַַָָֹמּנין

דע וגֹו' ּוצבי אּיל ּתֹורה הּתירה אׁשר ְְְֲִִִֶַַַָָָהּטהֹורֹות

לקּבל המקּבל יכלת ׁשאין הּדרגֹות יׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹּכי

עני טעם ּבסֹוד ּבבחינתּה הּמׁשּפיע ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹֹּבתגּברת

ּבהתּבֹוננּות ּדעת ליֹודעי ּכּידּוע יׂשראל ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָחכמי

ונׁשר אריה ּכי לצד ולזה ההבחן ּבּׂשכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּצֹודק

ׁשעּור לסּבל יּוכלּו לא ּבתגּברת ּבאּו ְְְְְִִִֶֶַָָֹֹֹׁשּלמּטה

ּולצד איכּותם ּבתכּונת אליהם והּנׁשער ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָהּנתּכן

מּבחּון ההסּתּפקּות הׁשערת התקּבלם ְְְְְִִִִִַַַַַָָָחּסרֹון

מהמקּוה הצלחתם ּכׁשעּור ה' ּבגן אׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּנרזב

לאיׁש ה' צּוה אׁשר למרחּקם סּבה זֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָאליהם

הצלח יׂשראל איׁש ּכי אליהם יקרב לבל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֻיׂשראל

הּדבקים ד') (ּדברים אֹומרֹו ּבסֹוד אליו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָּבּנקוה

נׁשר אריה ּבבחינת הּגיעֹו אׁשר וׁשעּור ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַּבה'

מהחּיֹות ּבקצת נסּתעף ּוכׁשעּורֹו ְְְִִִֵֵַַַָָּכמֹוהּו

והגם ההסּתּפקּות ׁשעּור ּבהם ועׂשה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָוהעֹופֹות

הּוא ּכי נׁשר ידי על אּלא איכּותם ּבא ְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא

יּתן מי י"ד) (אּיֹוב סֹוד הּוא זה ראׁשֹון ְִִִִִֵֶַָהּנׁשּפע

לסּבה יתּבר עׂשאֹו זה וכל וגֹו' מּטמא ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָטהֹור

ּתכּונת אין ׁשּכן וכיון ליראיו ה' סֹוד ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָהידּועה

הּבהמה ּדבחינת הּמׁשּתלׁשלת והּטהרה ְְְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּקדּׁשה

יׁש ׁשֹור ּבחינת ּכי ועֹוף חּיה לבחינת ְְְִִִִֵֶַַַָּדֹומה

ּברא אׁשר הּקדּׁשה ּבמקֹור למעלה לֹו ְְְְֲִֶֶַַָָָָֻּדֹומה

חּיה ּבחינת ּכן ּׁשאין מה הּנפׁש ּבֹו ותּכן ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּבֹורא

והּנה לּמׁשּפיע הּנדמה ּדמּות ׁשּנפסק לצד ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָועֹוף

את י"ג) י"א (לעיל ּדכתיב לפנינּו טמא ְְְִִֵֵֵֶָָהּוא

החּיּונּיּות אּלא ּבֹו ואין ּכחֹו ּתׁש וגֹו' ואת ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹהּנׁשר

ּוכמֹו ּבנפׁשֹו ּדמֹו ּכאמרֹו טהר ּדם ְְְְְֶַַַָָֹׁשהּוא

ּובני ּתֹורים זּולת נפׁשֹו ּבמקֹום ּדמֹו ְְְְִִֵֵֶַַַָׁשּפרׁשנּו

החּיּונּיּות ּבהם ׁשּגבר עליֹון אל ׁשּיֹודע ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָיֹונה

מהם ׁשּמביאים והעֹוף הּבהמה ּבין הם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻּוממּזגים

ולא ּדוקא ויחיד ּדוקא וחּטאת עֹולה ְְְְְְִַַַָָָָָָָֹקרּבן

ּבא, לא הּבהמה ּגדר עד ּכי ּכּסּוי וצרי ְְִִִִֵֶֶַַָָָֹצּבּור

יׂשּכיל והּמׂשּכיל ד' חפץ אם ּכתבּתי זה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּכל

חּיים: אלהים ְֱִִִֵַֹּדברי

אמרÏÎÂטו) נבלה. ּתאכל אׁשר וכלנפׁש ¿»ְְֲֵֶֶֶַַָָָֹ
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ּבימי ּבעריֹות לּנתק ׁשּסֹופן לפניו וידּוע ּגלּוי אֹומר: רּבי גזרֹותי. קּבלּו מעּתה מלכּותי, עליכם וקּבלּתם ,"ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹאלהי
ׂשכר לׁשּלם ונאמן להּפרע ּדּין עליכם, ּגֹוזר מי ּדעּו – אלהיכם" ה' "אני ּבגזרה: עליהם ּבא לפיכ .עזרא, ְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(83 'nr ai zegiy ihewl)

ּגזרֹותי קּבלּו מעּתה מלכּותי, עליכם ב)וקּבלּתם יח, לֹומר,(רש"י ויׁש הּגזרֹות'. ל'קּבלת הּמלכּות' 'קּבלת ּבין מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָֹ

מנּגדים עריֹות ואּסּורי לּׂשכל. המנּגדֹות מצֹות ּגם ּכֹוללת הּגזרֹות וקּבלת סֹובלּתן, ׁשהּדעת למצֹות ּביחס חלה הּמלכּות ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻׁשּקּבלת

אּלה אּסּורים הּכתּוב ּפֹותח לכן מׁשּפחה? ּבן מאׁשר יֹותר מתאים ּומי הּצדדים, ׁשני ּבין התאמה ּדֹורׁשים נּׂשּואין ׁשּכן ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָלהּגיֹון,

ּגזרֹותי. ּגם ּתקּבלּו מעכׁשו מלכּותי, קּבלּתם עּתה עד ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָואֹומר:

ã ycew zegiyn zecewp ã(89 'nr ai zegiy ihewl)

עזרא ּבימי ּבעריֹות לּנתק ׁשּסֹופן . . אֹומר ב)רּבי יח, זמן(רש"י ׁשּיארע למארע היא הּכתּוב ׁשּכּונת לֹומר קׁשה הּפׁשט ּבדרְך ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּפה ׁשּבעל ׁשּדברים ואף הּמׁשנה, את וכתב סּדר רּבי ּדהּנה, אֹומרֹו. ּבׁשם ּדבר רׁש"י אֹומר זה קׁשי קצת לתרץ ּוכדי ּכְך, אחר ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹרב

הּמׁשנה; ּכתיבת זמן על ּדוד ׁשאמר ּפסּוק מפרׁש ׁשרּבי הרי ּתֹורתָך". הפרּו לה' לעׂשֹות "עת מּׁשּום זאת הּתירּו ּבכתב, לאמרן ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹאסּור

עזרא. לזמן היא הּכתּוב ׁשּכּונת ּומפרׁש לׁשיטתיּה אּזיל ּכאן החייםואף אור ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
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י') (ּפסּוק למעלה הּמתרּבים ּכל לכלל ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹנפׁש,

הּדרגֹות ב' והזּכיר ׁשּפרׁשנּו, ּכמֹו הּדרגֹות ְְְְְְִִֵֶַַַָָח'

לֹומר ודקּדק וגר, אזרח ּובּגר,ּכללּיֹות ּבאזרח ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבּגר: ׁשּנכלל וכל ּבאזרח ׁשּנכלל ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּפרּוׁש

לדעתac¯ב) צרי וגֹו'. ּכמעׂשה וגֹו' ואמרּת «≈ְְְְְֲִֵַַַַָָָָ

לֹומר ּכפל חּדׁשלּמה מה עֹוד ואמרּת ּדּבר ְְִֵֵַַַַַָָָָָ

זה לאּבמאמר עּתה עד וכי אלהיכם ה' אני ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָֹֹ

ּכמעׂשה ּבמצות ּכּונתֹו היא מה ועֹוד זה. ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָידעּו

ּתבֹוא ׁשעליו הּמעׂשה מה ידּוע אין אם ְֲִֵֶֶַַַַָָָָוגֹו'

ורז"ל ּכנען. ארץ מעׂשה כן ּוכמֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָהּמצוה,

למעׂשה מצרים מעׂשה ׁשהּקיׁש (תו"כ) ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָאמרּו

הּמצוה, ּכפל לּמה קׁשה ז"ל ּולדבריהם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּכנען

ׁשוה, הרׁשעים ב' ׁשּמעׂשה ּבא להׁשמיענּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָואם

צרי עֹוד זה, ּדבר להֹודיענּו לּתֹורה ּצר ְִִֵֶֶַַָָָָֹמה

ּבאֹומרֹו מצרים ארץ צּין לּמה אׁשרלדעת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

עֹוד אחרת. מצרים ארץ יׁש וכי ּבּה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָיׁשבּתם

ואמרצּין ּכנען וגֹו'ארץ מביא אני אׁשר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָ

ולּו זֹו, זּולת ידענּו ולא אחרת ׁשּיׁש ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּנראה

ׁשאינּה ּכיון אחרת ּכנען ארץ ׁשּתהיה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָיהיה

לצּוֹות נֹודעים מעׂשיה יהיּו מּנין ְְְֲִִִִֶַַַָָָידּועה

ֲֵֶעליהם:

‰‡¯�Âמצות זֹו למצוה ּׁשהסמי מה לפי ּכי ¿ƒ¿∆ְְְְְִִִִִִֶַַָ

הּפרׁשה ּבסֹוף ּׁשאמר מּמה ּגם ְֲִֶַַַַָָָָָָהעריֹות,

ּכי וגֹו' אּלה בכל ּתּטּמאּו אל כ"ד) ְְְִִֵֶַַָָ(ּפסּוק

ה הּגֹוים נטמאּו אּלה מֹוכיחיםּבכל ּדברים ְְְְִִִִִֵֶַַָָ

ארץ ּכמעׂשה מצרים ארץ מעׂשה ּכי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַּומּגידים

לפרׁש נבֹוא ּובזה עריֹות מעׂשה הּוא ְְֲֲֵֵֶַַַָָָָּכנען

מצֹות ּכל ּכי הּוא ידּוע הּנה נכֹון. על ְִִִֵַַַָָָָהּכתּוב

ׁשּיכֹול מצֹות הם קדֹוׁשֹו לעם ה' צּוה ְְְֲִִֵֶֶַָָאׁשר

הרצֹון אל עצמֹו ויּטה ּבהם לעמד ְְֲֶֶֶַַַָָָָָָֹהאדם

הּוא העריֹות ּפריׁשת מצות זּולת ְְֲֲִִַַַַָָָלעׂשֹותם,

עליהם ואֹונסּתֹו מחּמדּתן אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָּדבר

ּדברים ב' הרחקת ּבהתעּצמּות זּולת ְְְְְֲִִַַַַַָָָלעׂשֹותם,

ּומרחק העין, ראּות הרּגׁש מרחק והם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמהאדם,

אין יעׂשה לא אּלּו ב' ואם החֹוׁשב, ְְֲִִֵֵֵֶַַַֹּבחינת

ּכל ּכי מּמּנּו, לכּלֹותּה זה ּברּוח ׁשּליט ְְִִִֶֶַַַָָָָאדם

ּבדבר הראּות הרּגׁש הרחקת לֹו ּתהיה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא

ּבעצמֹו יׁשלט לא החֹוׁשב ּבחינת ׁשּירחיק ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַֹֹהגם

(קּדּוׁשין ּולמד וצא החׁשק. הכרח מּמּנּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַלכּלֹות

חסידים ׁשל רּבן עמרם רב ׁשל מּמעׂשה ְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָפ"א.)

נתנּצח החֹוׁשב מּבחינת מׁשלל היֹותֹו ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָֻׁשהגם

ּבן מתיא רּבי מּמעׂשה ּגם הראּות, ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָמּבחינת

ׁשּבחר ויחי) ּפרׁשת ׁשמעֹוני (ילקּוט ְְְִִִֶַַַַָָָָָחרׁש

ּתבֹוא מהם אׁשר הכרחה למחּוׁש עיניו ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָלסּמֹות

החֹוׁשב מּבחינת מׁשלל ׁשהיה הגם הרע ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּבּדבר

מּבחינת יׁשלל אם ּגם מֹוכיחֹות. מעׂשיו ְְֲֲִִִִֶַַַַַָֻּכאׁשר

החֹוׁשב, ּבחינת ירחיק לא אם ְְִִִֵֵַַַָֹהראּות

אחר ּולהתלהט לבּקׁש יחּיבּו ְְְְְְְִֵֵַַַַַַָמחׁשבֹותיו

ּבּׂש"ס ׁשהּובא מּמעׂשה ּולמד וצא ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָהּמעׂשה.

וחּטט ּבׂשר יר ׁשּקנה ּגֹוי ּבאֹותֹו כ"ב:) ְְִֵֶֶֶָָָָ(ע"ז

ּתֹולדת יהיה וזהּו ע"כ. וכּו' ּובעל וכּו' ּכדי ְְְְְִֵֶֶַַָָּבֹו

הראּות. ּבחינת מּבלי עׂשֹות הכריחּתֹו ְְְֲִִִִִֵֵַַַָהחֹוׁשב

מׁשללת ּתהיה מהּב' ׁשּבאחד אֹומר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻנמצאת

צרי ואין זה ּבדבר ּבעצמֹו ׁשליטה ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָמהאדם

הן וחֹוׁשב ראּות ּדברים ב' ּבהּצמד ְְְִִֵֵֵֵַָָלֹומר

לֹומר צרי ואין ּתאותֹו, ּכנגד חלּוׁש ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָהאדם

הּנה הּזה הרע מן מעט ואכל ידֹו יׁשלח ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָאם

האדם ּתחּבּלֹות מעּתה ּתאותֹו. ּביד מסּור ְְֲֵַַַַָָָָָָֻהּוא

ּבׁשלילת היא זֹו ּבחינה נגד מלחמה ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָלהערי

ּבאדם נרּכבת ּתהיה ּובזה ּדברים ב' ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָמּמּנּו

הרצֹון ויׁשלט זה אחר יתלהט לבל ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹּתכּונה

(ּברכֹות ז"ל אמרם טעם והּוא הּטבעי ְְְְִִֵֶַַַַָָָּבחפץ

ּבמק איןל"ד:) עֹומדים ּתׁשּובה ׁשּבעלי ֹום ְְְֲִֵֵֶַָָ

הּצּדיקים ּכי לעמד, יכֹולין ּגמּורים ְְֲִִִִִִִַַַַֹצּדיקים

צר מּבלי החפץ נֹוצחת רצֹונם ּתכּונת ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹּגמּורים

ּתׁשּובה: ּבעלי ּכן ּׁשאין מה ְְְֲִֵֵֵֶַַַָהתעּצמּות

‰Ê·eצבאֹות ה' האדֹון הּנה הּבאּור אל נבֹוא »∆ְִֵֵֶַָָָָ

יצר נגד ודּבר זֹו מצוה ּבצּוֹותֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָנתחּכם

למׁשל טבעי אנֹוׁש יכֹול אי ׁשּיאמר ְְֱִִִֵֶַַָָֹֹהרע,

מׁשלל הּוא זה ּדבר אנסּתּו היא אׁשר ְְֲֲֲִֶֶַַָָָָָֻּבתאותֹו

ּבהׁשואה לּכל ׁשמירתֹו ה' ׁשּיחּיב ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹמהּדעת

ּכח ויׁש לעמד יכֹולין אׁשר לאנׁשים ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָֹֹאּלא

ׁשּלא אֹותם והם ּבזה החפץ לׁשלל ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹּברצֹונם

וכּדֹומה ּבאּלּו והחֹוׁשב, הראּות מבחן לידי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָּבאּו

הּנזּכר ּבחינת ׁשעברֹו ּבמי אבל הּכתּוב ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָּדּבר

למנע ּברּוחֹו ׁשּליט אדם אין הּטבע ְְְִִִֵֶַַַַָָֹּכפי

ה' נתּכּון זה ועל הּמכריחֹו, חׁשק ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַמעצמֹו

ואמר חּיים אלהים ּדברי ארץּבנעם ּכמעׂשה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ

ׁשּיׁשבּתם הגם ּפרּוׁש יׁשבּתם אׁשר ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַמצרים

מּכם ּתּמנע ולא זנּונים ּבני ׁשאנׁשיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹּבמקֹום

ּכל ּביניהם יׁשיבתכם לצד החֹוׁשב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָּבחינת

ּכאֹומרֹו ההּוא ואיןהּזמן ּבּה יׁשבּתם אׁשר ְְְְְְֲֵֶֶַַַָָ

החפץ ּתגּברת יסֹובב וזה עּכבה אּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיׁשיבה

אתכם מצּוה אנכי כן ּפי על אף ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּבכם

ּתעׂשּו לבל החׁשק לנּצח ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַׁשּתתעּצמּו

עֹוד ואמר ּכנעןּכמעׂשיהם, ארץ ּוכמעׂשה ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָ

ּפרּוׁשוגֹו' וגֹו' ׁשּמה אתכם מביא אני אׁשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָ

ׁשם אׁשר למקֹום ּבאים ׁשאּתם ּפי על ְֲִִֶֶֶַַַָָָאף

ונמצא הּזה הרע ּבחינת ׁשל ׁשידה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהרגיעה

מחּיב כן ּפי על אף מתעֹוררת החֹוׁשב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַּבחינת

ּולצד ּכמעׂשיהם. עׂשֹות לבלּתי אתכם ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַאני

זה, ּבדבר ּברּוחֹו מעצֹור אין ּכי אדם ְְֲִֵֶֶַַָָָָֹׁשּיאמר

ואמר הּטֹוב ּדברֹו ּבתחּלת ה' הקּדים ְְְְִִִִֵַַַָָָלכן

ה' אני אליהם ואמרּת יׂשראל ּבני אל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּדּבר

יׂשראלאל זּולת אנֹוׁשי ּבמין אמת הן ּכי היכם, ְְֱֱֱִִִִֵֵֵֶֶַָֹ

למנע ּבכחֹו יּמצא לא ּכי זֹו ּבטענה ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹֹֹיׁשנֹו

ּבני אּתם ּכן ּׁשאין מה מּמּנּו חׁשקֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹעצם

היֹותי לצד הּׂשגהיׂשראל והיא אלהיכם ה' ְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָֹ

ּגׁשמי, הּטבעי ּכח ינּצח האלהי ּבּכח ְְְֱֱִִִִִַַַַַַָֹֹֹֹֻאלהית,
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ּבימי ּבעריֹות לּנתק ׁשּסֹופן לפניו וידּוע ּגלּוי אֹומר: רּבי גזרֹותי. קּבלּו מעּתה מלכּותי, עליכם וקּבלּתם ,"ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹאלהי
ׂשכר לׁשּלם ונאמן להּפרע ּדּין עליכם, ּגֹוזר מי ּדעּו – אלהיכם" ה' "אני ּבגזרה: עליהם ּבא לפיכ .עזרא, ְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(83 'nr ai zegiy ihewl)

ּגזרֹותי קּבלּו מעּתה מלכּותי, עליכם ב)וקּבלּתם יח, לֹומר,(רש"י ויׁש הּגזרֹות'. ל'קּבלת הּמלכּות' 'קּבלת ּבין מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָֹ

מנּגדים עריֹות ואּסּורי לּׂשכל. המנּגדֹות מצֹות ּגם ּכֹוללת הּגזרֹות וקּבלת סֹובלּתן, ׁשהּדעת למצֹות ּביחס חלה הּמלכּות ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻׁשּקּבלת

אּלה אּסּורים הּכתּוב ּפֹותח לכן מׁשּפחה? ּבן מאׁשר יֹותר מתאים ּומי הּצדדים, ׁשני ּבין התאמה ּדֹורׁשים נּׂשּואין ׁשּכן ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָלהּגיֹון,

ּגזרֹותי. ּגם ּתקּבלּו מעכׁשו מלכּותי, קּבלּתם עּתה עד ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָואֹומר:

ã ycew zegiyn zecewp ã(89 'nr ai zegiy ihewl)

עזרא ּבימי ּבעריֹות לּנתק ׁשּסֹופן . . אֹומר ב)רּבי יח, זמן(רש"י ׁשּיארע למארע היא הּכתּוב ׁשּכּונת לֹומר קׁשה הּפׁשט ּבדרְך ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּפה ׁשּבעל ׁשּדברים ואף הּמׁשנה, את וכתב סּדר רּבי ּדהּנה, אֹומרֹו. ּבׁשם ּדבר רׁש"י אֹומר זה קׁשי קצת לתרץ ּוכדי ּכְך, אחר ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹרב

הּמׁשנה; ּכתיבת זמן על ּדוד ׁשאמר ּפסּוק מפרׁש ׁשרּבי הרי ּתֹורתָך". הפרּו לה' לעׂשֹות "עת מּׁשּום זאת הּתירּו ּבכתב, לאמרן ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹאסּור

עזרא. לזמן היא הּכתּוב ׁשּכּונת ּומפרׁש לׁשיטתיּה אּזיל ּכאן החייםואף אור ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
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י') (ּפסּוק למעלה הּמתרּבים ּכל לכלל ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹנפׁש,

הּדרגֹות ב' והזּכיר ׁשּפרׁשנּו, ּכמֹו הּדרגֹות ְְְְְְִִֵֶַַַָָח'

לֹומר ודקּדק וגר, אזרח ּובּגר,ּכללּיֹות ּבאזרח ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבּגר: ׁשּנכלל וכל ּבאזרח ׁשּנכלל ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּפרּוׁש

לדעתac¯ב) צרי וגֹו'. ּכמעׂשה וגֹו' ואמרּת «≈ְְְְְֲִֵַַַַָָָָ

לֹומר ּכפל חּדׁשלּמה מה עֹוד ואמרּת ּדּבר ְְִֵֵַַַַַָָָָָ

זה לאּבמאמר עּתה עד וכי אלהיכם ה' אני ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָֹֹ

ּכמעׂשה ּבמצות ּכּונתֹו היא מה ועֹוד זה. ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָידעּו

ּתבֹוא ׁשעליו הּמעׂשה מה ידּוע אין אם ְֲִֵֶֶַַַַָָָָוגֹו'

ורז"ל ּכנען. ארץ מעׂשה כן ּוכמֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָהּמצוה,

למעׂשה מצרים מעׂשה ׁשהּקיׁש (תו"כ) ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָאמרּו

הּמצוה, ּכפל לּמה קׁשה ז"ל ּולדבריהם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּכנען

ׁשוה, הרׁשעים ב' ׁשּמעׂשה ּבא להׁשמיענּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָואם

צרי עֹוד זה, ּדבר להֹודיענּו לּתֹורה ּצר ְִִֵֶֶַַָָָָֹמה

ּבאֹומרֹו מצרים ארץ צּין לּמה אׁשרלדעת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

עֹוד אחרת. מצרים ארץ יׁש וכי ּבּה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָיׁשבּתם

ואמרצּין ּכנען וגֹו'ארץ מביא אני אׁשר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָ

ולּו זֹו, זּולת ידענּו ולא אחרת ׁשּיׁש ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּנראה

ׁשאינּה ּכיון אחרת ּכנען ארץ ׁשּתהיה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָיהיה

לצּוֹות נֹודעים מעׂשיה יהיּו מּנין ְְְֲִִִִֶַַַָָָידּועה

ֲֵֶעליהם:

‰‡¯�Âמצות זֹו למצוה ּׁשהסמי מה לפי ּכי ¿ƒ¿∆ְְְְְִִִִִִֶַַָ

הּפרׁשה ּבסֹוף ּׁשאמר מּמה ּגם ְֲִֶַַַַָָָָָָהעריֹות,

ּכי וגֹו' אּלה בכל ּתּטּמאּו אל כ"ד) ְְְִִֵֶַַָָ(ּפסּוק

ה הּגֹוים נטמאּו אּלה מֹוכיחיםּבכל ּדברים ְְְְִִִִִֵֶַַָָ

ארץ ּכמעׂשה מצרים ארץ מעׂשה ּכי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַּומּגידים

לפרׁש נבֹוא ּובזה עריֹות מעׂשה הּוא ְְֲֲֵֵֶַַַָָָָּכנען

מצֹות ּכל ּכי הּוא ידּוע הּנה נכֹון. על ְִִִֵַַַָָָָהּכתּוב

ׁשּיכֹול מצֹות הם קדֹוׁשֹו לעם ה' צּוה ְְְֲִִֵֶֶַָָאׁשר

הרצֹון אל עצמֹו ויּטה ּבהם לעמד ְְֲֶֶֶַַַָָָָָָֹהאדם

הּוא העריֹות ּפריׁשת מצות זּולת ְְֲֲִִַַַַָָָלעׂשֹותם,

עליהם ואֹונסּתֹו מחּמדּתן אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָּדבר

ּדברים ב' הרחקת ּבהתעּצמּות זּולת ְְְְְֲִִַַַַַָָָלעׂשֹותם,

ּומרחק העין, ראּות הרּגׁש מרחק והם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמהאדם,

אין יעׂשה לא אּלּו ב' ואם החֹוׁשב, ְְֲִִֵֵֵֶַַַֹּבחינת

ּכל ּכי מּמּנּו, לכּלֹותּה זה ּברּוח ׁשּליט ְְִִִֶֶַַַָָָָאדם

ּבדבר הראּות הרּגׁש הרחקת לֹו ּתהיה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא

ּבעצמֹו יׁשלט לא החֹוׁשב ּבחינת ׁשּירחיק ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַֹֹהגם

(קּדּוׁשין ּולמד וצא החׁשק. הכרח מּמּנּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַלכּלֹות

חסידים ׁשל רּבן עמרם רב ׁשל מּמעׂשה ְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָפ"א.)

נתנּצח החֹוׁשב מּבחינת מׁשלל היֹותֹו ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָֻׁשהגם

ּבן מתיא רּבי מּמעׂשה ּגם הראּות, ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָמּבחינת

ׁשּבחר ויחי) ּפרׁשת ׁשמעֹוני (ילקּוט ְְְִִִֶַַַַָָָָָחרׁש

ּתבֹוא מהם אׁשר הכרחה למחּוׁש עיניו ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָלסּמֹות

החֹוׁשב מּבחינת מׁשלל ׁשהיה הגם הרע ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּבּדבר

מּבחינת יׁשלל אם ּגם מֹוכיחֹות. מעׂשיו ְְֲֲִִִִֶַַַַַָֻּכאׁשר

החֹוׁשב, ּבחינת ירחיק לא אם ְְִִִֵֵַַַָֹהראּות

אחר ּולהתלהט לבּקׁש יחּיבּו ְְְְְְְִֵֵַַַַַַָמחׁשבֹותיו

ּבּׂש"ס ׁשהּובא מּמעׂשה ּולמד וצא ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָהּמעׂשה.

וחּטט ּבׂשר יר ׁשּקנה ּגֹוי ּבאֹותֹו כ"ב:) ְְִֵֶֶֶָָָָ(ע"ז

ּתֹולדת יהיה וזהּו ע"כ. וכּו' ּובעל וכּו' ּכדי ְְְְְִֵֶֶַַָָּבֹו

הראּות. ּבחינת מּבלי עׂשֹות הכריחּתֹו ְְְֲִִִִִֵֵַַַָהחֹוׁשב

מׁשללת ּתהיה מהּב' ׁשּבאחד אֹומר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻנמצאת

צרי ואין זה ּבדבר ּבעצמֹו ׁשליטה ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָמהאדם

הן וחֹוׁשב ראּות ּדברים ב' ּבהּצמד ְְְִִֵֵֵֵַָָלֹומר

לֹומר צרי ואין ּתאותֹו, ּכנגד חלּוׁש ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָהאדם

הּנה הּזה הרע מן מעט ואכל ידֹו יׁשלח ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָאם

האדם ּתחּבּלֹות מעּתה ּתאותֹו. ּביד מסּור ְְֲֵַַַַָָָָָָֻהּוא

ּבׁשלילת היא זֹו ּבחינה נגד מלחמה ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָלהערי

ּבאדם נרּכבת ּתהיה ּובזה ּדברים ב' ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָמּמּנּו

הרצֹון ויׁשלט זה אחר יתלהט לבל ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹּתכּונה

(ּברכֹות ז"ל אמרם טעם והּוא הּטבעי ְְְְִִֵֶַַַַָָָּבחפץ

ּבמק איןל"ד:) עֹומדים ּתׁשּובה ׁשּבעלי ֹום ְְְֲִֵֵֶַָָ

הּצּדיקים ּכי לעמד, יכֹולין ּגמּורים ְְֲִִִִִִִַַַַֹצּדיקים

צר מּבלי החפץ נֹוצחת רצֹונם ּתכּונת ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹּגמּורים

ּתׁשּובה: ּבעלי ּכן ּׁשאין מה ְְְֲִֵֵֵֶַַַָהתעּצמּות

‰Ê·eצבאֹות ה' האדֹון הּנה הּבאּור אל נבֹוא »∆ְִֵֵֶַָָָָ

יצר נגד ודּבר זֹו מצוה ּבצּוֹותֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָנתחּכם

למׁשל טבעי אנֹוׁש יכֹול אי ׁשּיאמר ְְֱִִִֵֶַַָָֹֹהרע,

מׁשלל הּוא זה ּדבר אנסּתּו היא אׁשר ְְֲֲֲִֶֶַַָָָָָֻּבתאותֹו

ּבהׁשואה לּכל ׁשמירתֹו ה' ׁשּיחּיב ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹמהּדעת

ּכח ויׁש לעמד יכֹולין אׁשר לאנׁשים ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָֹֹאּלא

ׁשּלא אֹותם והם ּבזה החפץ לׁשלל ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹּברצֹונם

וכּדֹומה ּבאּלּו והחֹוׁשב, הראּות מבחן לידי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָּבאּו

הּנזּכר ּבחינת ׁשעברֹו ּבמי אבל הּכתּוב ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָּדּבר

למנע ּברּוחֹו ׁשּליט אדם אין הּטבע ְְְִִִֵֶַַַַָָֹּכפי

ה' נתּכּון זה ועל הּמכריחֹו, חׁשק ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַמעצמֹו

ואמר חּיים אלהים ּדברי ארץּבנעם ּכמעׂשה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ

ׁשּיׁשבּתם הגם ּפרּוׁש יׁשבּתם אׁשר ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַמצרים

מּכם ּתּמנע ולא זנּונים ּבני ׁשאנׁשיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹּבמקֹום

ּכל ּביניהם יׁשיבתכם לצד החֹוׁשב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָּבחינת

ּכאֹומרֹו ההּוא ואיןהּזמן ּבּה יׁשבּתם אׁשר ְְְְְְֲֵֶֶַַַָָ

החפץ ּתגּברת יסֹובב וזה עּכבה אּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיׁשיבה

אתכם מצּוה אנכי כן ּפי על אף ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּבכם

ּתעׂשּו לבל החׁשק לנּצח ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַׁשּתתעּצמּו

עֹוד ואמר ּכנעןּכמעׂשיהם, ארץ ּוכמעׂשה ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָ

ּפרּוׁשוגֹו' וגֹו' ׁשּמה אתכם מביא אני אׁשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָ

ׁשם אׁשר למקֹום ּבאים ׁשאּתם ּפי על ְֲִִֶֶֶַַַָָָאף

ונמצא הּזה הרע ּבחינת ׁשל ׁשידה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהרגיעה

מחּיב כן ּפי על אף מתעֹוררת החֹוׁשב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַּבחינת

ּולצד ּכמעׂשיהם. עׂשֹות לבלּתי אתכם ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַאני

זה, ּבדבר ּברּוחֹו מעצֹור אין ּכי אדם ְְֲִֵֶֶַַָָָָֹׁשּיאמר

ואמר הּטֹוב ּדברֹו ּבתחּלת ה' הקּדים ְְְְִִִִֵַַַָָָלכן

ה' אני אליהם ואמרּת יׂשראל ּבני אל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּדּבר

יׂשראלאל זּולת אנֹוׁשי ּבמין אמת הן ּכי היכם, ְְֱֱֱִִִִֵֵֵֶֶַָֹ

למנע ּבכחֹו יּמצא לא ּכי זֹו ּבטענה ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹֹֹיׁשנֹו

ּבני אּתם ּכן ּׁשאין מה מּמּנּו חׁשקֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹעצם

היֹותי לצד הּׂשגהיׂשראל והיא אלהיכם ה' ְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָֹ

ּגׁשמי, הּטבעי ּכח ינּצח האלהי ּבּכח ְְְֱֱִִִִִַַַַַַָֹֹֹֹֻאלהית,
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(â)eNòú àì da-ízáLé øLà íéøöî-õøà äNòîk§©«£¥¯¤«¤¦§©²¦£¤¬§©§¤¨−´Ÿ©«£®
àì änL íëúà àéáî éðà øLà ïòðk-õøà äNòîëe§©«£¥´¤«¤§©¿©£¤´£¦Á¥¦̧¤§¤¬¨̧¨̧´Ÿ

:eëìú àì íäéúwçáe eNòú©«£½§ª«Ÿ¥¤−¬Ÿ¥¥«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓŒı¯‡ ‰NÚÓk∑(ת"כ)מקֹום ואֹותֹו האּמֹות, מּכל מקלקלים ּכנענּיים וׁשל מצרּיים ׁשל ׁשּמעׂשיהם מּגיד ¿«¬≈∆∆ƒ¿«ƒְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ

הּכל מן מקלקל יׂשראל ּבֹו nL‰.ׁשּיׁשבּו ÌÎ˙‡ ‡È·Ó È�‡ ¯L‡∑מקלקלים יׂשראל, ׁשּכבׁשּו עממין ׁשאֹותן מּגיד ְְְְִִֵֶַָָָֹֻ¬∆¬ƒ≈ƒ∆¿∆»»ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻ
מּכּלם ˙eÎÏ.(ת"כ)יֹותר ‡Ï Ì‰È˙wÁ·e∑אמ ׁשּלא הּכתּוב הּניח החקּוקיןמה ּדברים ׁשּלהן, נימּוסֹות אּלּו אּלא ר? ִֵָֻ¿À…≈∆…≈≈ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

חכמים ׁשּמנּו האמֹורי ּדרכי אּלּו אֹומר: מאיר רּבי ואצטדּיאֹות. טרטּיאֹות ּכגֹון .להם, ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

(ã)íäa úëìì eøîLz éúwç-úàå eNòz éètLî-úà¤¦§¨©¯©«£²§¤ªŸ©¬¦§§−¨¤¤́¨¤®
:íëéäìà ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£eNÚz ÈËtLÓŒ˙‡∑לאמרן ּכדאי היּו נאמרּו, לא ׁשאּלּו ּבמׁשּפט, ּבּתֹורה האמּורים ּדברים È˙wÁŒ˙‡Â.אּלּו ∆ƒ¿»««¬ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ¿∆À…«
e¯ÓLz∑,עליהן מׁשיבין העֹולם ואּמֹות לׁשמרן'? לנּו 'לּמה עליהם: מׁשיב הרע ׁשּיצר ,הּמל ּגזרת ׁשהם ּדברים ƒ¿¿ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻ

Ôez·˙Èג Èc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ È„·BÚk¿»≈«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿∆¿
‡Ú¯‡„ ‡nÚ È„·BÚÎe Ôe„aÚ˙ ‡Ï da«»«¿¿¿»≈«»¿«¿»
Ôe„aÚ˙ ‡Ï Ônz ÔBÎ˙È ÏÚÓ ‡�‡ Èc ÔÚ�Î„ƒ¿««ƒ¬»»≈»¿«»»«¿¿

:ÔeÎ‰˙ ‡Ï ÔB‰ÈÒBÓÈ�·e¿ƒ≈»¿»

Îl‰Ï‡ד Ôe¯hz ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ Ôe„aÚz È�Èc ˙È»ƒ««¿¿¿»¿»«ƒ¿¿«»»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ ÔB‰a¿¬»¿»¡»¬

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

יׂשראל איׁש ּכׁשּיסּכים ּבחמר ּתׁשלט הּצּורה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹּכי

והּוא ּבטבעֹו, יׁשלט אלהֹו ּבה' ְְְְְְֱִִִֵַַֹֹלהתּדּבק

הּצּדיקים ׁשאמרּו, פל"ד) (ב"ר ז"ל ְְֲִִֶַַַָָָּכמאמרם

ּביד מסּורים הם והרׁשעים ּבידם מסּור ְְְְְִִִֵַָָָָָָלּבם

יׁשנֹו והחׁשק החפץ ּכי ּבזה הּכּונה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלּבם.

מדרגֹות ב' והם ּבמחֹו הּוא והרצֹון האדם ְְְְְֵֵֵַַָָָָֹּבלב

ּדבר לאדם ּוכׁשּתזּדּמן אדם ּבבני האדֹון ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנתן

ויכֹול זה ּבחּמּוד ּגמר ואין חֹומדּה הּלב ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָערוה

יעׂשּנּו ולא החפץ למנע ּבּמח הּתלּוי ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹהרצֹון

ׁשּמקּבלים אדם ּבבני ּתמצא הלא ׁשּיחמד, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹהגם

יבֹוא לאכל ּבהם יתּגּבר ׁשהחפץ הגם ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּתענית

וצּדיקים ,הּדר זה על וכן וימנעּנּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָהרצֹון

ּבידם מסּור ולּבם זה ּכסדר מתנהגים ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָּתמיד

הּׂשכל יבחר ּבלּבם ּתאוה ׁשּיתאּוּו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהגם

אֹו מה' ּבאזהרה יׁשנֹו ואם הּנׁשמה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשהיא

החפץ וימנע ּבֹו הרצֹון יׁשלל הּתעּוב ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹמּכללי

ּביד מסּורים הם הרׁשעים אבל ׁשּיׁשנֹו, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָהגם

ימנעהּו לא ּבּלב החפץ יבֹוא אׁשר לכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלּבם

ׁשּכבר אֹו נׁשמה להם אין ּכי ואּולי ְְְִֵֶֶַָָָָָָהרצֹון,

ולכן ׁשּבּלב, הרּוח לפני היא ונכנעת ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּפגמּוה

ה' להיֹותאמר ּפרּוׁש אלהיכם ה' אני ּכי ְֱֲִִִֵֵֶַָֹ

ׁשכינתֹו אֹור מׁשרה ה' ּבּה הּנׁשמה ְְְְִִֶֶַַַָָָָׁשּבחינת

ׁשּכן אהל ס') ע"ח (ּתהּלים ּבסֹוד ְְִִִֵֶָָָֹּבאדם

החפץ לנּצח ּבאדם ּכח יׁש זה ּומּצד ְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבאדם

הרצֹון: ְִֵָָלפני

‡e‰Âעליו הּמל ּדוד לֹומר ּׁשּנתּכּון מה ¿ְִִֵֶֶֶַַַַָָָ

לעׂשֹות מ') (ׁשם ּׁשאמר ּבּמה ֲֶֶַַַַָָָהּׁשלֹום

הּכּונה מעי, ּבתֹו ותֹורת חפצּתי אלהי ְְְְְְֱִֵַַַָָָָָָֹרצֹונ

יתּבר האדֹונים ּבאדֹון ּדבקּותֹו ׁשמרב ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָֹהיא

לעׂשֹות נתהּפ הּלב ׁשּגם עד לעד ְְֲִֵֵֶַַַַַַָׁשמֹו

הּנׁש והּתאוהּכמעׂשה ּבֹו החפץ ׁשּבא מה, ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָ

החפצים מהּכת ׁשאינֹו ,יתּבר רצֹונֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָלעׂשֹות

למנעם ּוצריכים מהּקדּׁשה המרחקים ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻֻּדברים

ּברצֹונֹו חפץ ׁשּמעצמֹו אּלא הרצֹון, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּבׁשלילּות

וחֹוׁשק חפץ הּלב אׁשר ּדברים לׂשנא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹיתּבר

אפס ּכי חפצּתי לֹומר ּׁשּדקּדק מה והּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּבהם.

(ׁשם אחר ּבמקֹום אֹומרֹו וזהּו הּמרּגׁשֹות, ְְְְֵֵֶֶַַָָָֻחפץ

ּבתֹו ותֹורת ואֹומרֹו ּבקרּבי, חלל ולּבי ְְְְְְְְִִִִַָָק"ט)

עד הּקדׁש עבֹודת חׁשק לרב ּפרּוׁש ְֲֵֵֵֶֶַַַָֹֹמעי

ּוממּלא אֹוכל ּכאּלּו ה' ּתֹורת ּבלֹומדֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַׁשּמרּגיׁש

טבעי: מּמזֹון מעיו ְְִִִֵֵָָּבני

„BÚאחת הקּדמה להֹודיע ׁשּנתּכּון ְְְִִֵֶַַַַַַָָאּולי

מהר"י הּקדֹוׁש הרב מּׁשם ְְִִֵֶַַַָָָׁשּׁשמעּתיה

ּכי והּוא י"ט) הּגלּגּולים (ׁשער זצוק"ל ְְְִִִַַַָלּוריא

לרע מּטֹוב ויׁשּתּנה האדם יתהּפ ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָלפעמים

עצמֹו והּוא סּבה מאיזה ידע ולא ּומזּגֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָֹּבטבעֹו

יסּוּבב זה ּכי ואמר ּבדעּתֹו, נהּפ אי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָיתמּה

חלק ּבֹו ׁשּיׁש מאכל אדם יאכל ׁשּלפעמים ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלצד

מהּגלּגּולים רעה נפׁש ּבֹו יׁש אֹו הרע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמחלקי

הרעה הּנפׁש ּתּכנס וכאׁשר ּתחלּואיהם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלסּבת

ותגּבר לרע מּטֹוב ּתּטהּו ּבקרּבֹו הרע ניצֹוץ ְְְְְִִִִֵַַַַָאֹו

מּמאכלֹות עצמֹו הּׁשֹומר מעּתה הרע ּבחינת ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָּבֹו

הּנֹוגעים ּבדברים ּבֹו החפץ יתּגּבר ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָהרעֹות

חפצּתי אלהי רצֹונ לעׂשֹות אֹומרֹו והּוא ְְְְְֱֲִֶֶַַַָָֹלּנפׁש,

מעי: ּבתֹו ּתֹורת להיֹות לי היה ְְְְִִֵֶָָָָוזה

EÏÈkN‰Ïeּבתֹו ותֹורת אֹומרֹו ּבמׁשמעּות ¿«¿ƒ¿ְְְְְְַָָ

ּבין הּצֹומח ּכל ּכי ּדע ִֵֵֵַַַָָמעי.

ּבדברים ּבין הּנפׁש לחּיּות הכרחּיים ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָּבדברים

ּתענּוגי ׁשהם ּבדברים ּבין ּבעֹולם ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻהּסגּלּיים

אׁשר מהּתֹורה הּוא והּוּויֹו הּכל ׁשרׁש ְֲִֵֶֶַַָָָֹֹאדם

ּדרׁש רמז ּפׁשט ׁשּבּתֹורה ּוכׁשם הּכל אם ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹהיא

ּבפרּוׁש ועּין הּזה, עֹולם ׁשל מאכלים ּכן ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָסֹוד

אל הביאני ּפסּוק לצּיֹון (ראׁשֹון הּׁשירים ְֱִִִִִִִֶַַָׁשיר

יׁש ׁשּבעׂשבים ּוכׁשם ׁשחּדׁשּתי, הּיין) ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבית

מצוֹות ּבּתֹורה יׁש ּכן וטבעּיים סגּלּיים ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָֻּדברים

,הער ויקרת ּגדֹולה זֹו והקּדמה וכּו', ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֻסגּלּיֹות

ותֹורת אֹומרֹו להבינ ּפרקים ראׁשי ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָוכתבּתי

יסֹוד יאכל אׁשר האכל ּכל ּכי מעי ְְֲִֵֵֵֶֶָָָָֹּבתֹו

הּקדּׁשה מיניקת הּוא וגדל נתהּוה ׁשּבּה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻחּיּותֹו

ּפ ּומעת הּתֹורה. הראׁשֹוןׁשהיא אדם גם ְִִֵֵֶַָָָָָ

מהרע, חלק ּתּמצא אכל ּבכל ורע טֹוב ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹונתערב

ּגדל ולזה האילנֹות, ערלת על ה' צּוה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָולזה

והבדילנּו הּנזרקים, וסּבין ותבן מֹוץ החּטה ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֻעם

הרע חלק ּבהם ׁשלט אׁשר ּדברים מּכּמה ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָה'

אֹוכל ּכׁשאדם ולזה הּנבחרת, נפׁש ׁשּקץ ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלבל

מּמאֹורי העליֹון מאֹור נהנה ּכאּלּו הּמּתר ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָֻּדבר

יסֹודי הצלחת לצד ׁשּנגׁשם אּלא ּתֹורה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָאֹור

והרּכבתם, הכנתם ּכפי מזֹון ׁשּצריכים ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָארץ

חפצֹו ּגבר ּבזה מעי ּבתֹו ותֹורת אֹומרֹו ְְְְְְֵֶֶֶַָָָָוזהּו

רע אין ּכי יתּבר רצֹונֹו לעׂשֹות ְְְֲִִֵַַַָָּותׁשּוקתֹו

לּנפׁש: הערב חפץ הּמסיר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּבקרּבֹו

¯ÊÁ�החֹוׁשב ּבחינת ּכי עליו ׁשּבאנּו לענין «¬…ְְִִִֵֶַַָָָָָ

ותׁשליטּנּו החפץ ּתגּביר ערוה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָּבדבר

ּדוקא אּלא החפץ הּנּצחֹון יּׂשג ולא ְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּברצֹון

ּומחׁשבּתֹו מּדעּתֹו הּדבר הרחקת ְְְְְְִֶַַַַַַָָָָּבאמצעּות

אם אבל ּבֹו, יחׁשב ולא הּכעּור ראֹות ְְְְֲִִַַַָֹֹלבל

ּוכמעׂשה מסּתּכן, הּוא הּנה ּבּדבר יּביטּו ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָעיניו

ּכׁשּנסּבב י"א) (ש"ב הּׁשלֹום עליו הּמל ְְִִֶֶֶַַַָָָָּדוד

ׁשהיה לּבֹו נתעֹורר ּׁשראה מה וראה ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָהּדבר

הּמחׁשבה ּתחּלת ואפּלּו מעׂשיו, ועׂשה ְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָחלל

טבעּיּות והּולדת ּתגּברת ּתגרם זה ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָֹֹּבדבר

החכמים חכם נתחּכם ולזה ותגּברּתֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָהחפץ

א') (מׁשלי ואמר הּׁשלֹום עליו הּמל ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשלמה

החטא ּבחינת ּפרּוׁש חּטאים יפּתּו אם ְְְְִִִִֵֵַַַַָּבני

ּבטֹוען ּפּתּויי עם ּתּכנס לא ּפרּוׁש ּתאבה ְִִִֵֵֵֶֶַָֹֹאל

אפּלּו החֹוׁשב הרּגׁשת אריכּות ּכי ְְְֲֲִִִִֵַַַָָונטען,

ּותהּפ החפץ הגּברת ּתפעיל הּׁשֹולל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָלבחינת

הּדבר על ּבאה ּברה ה' ּומצות אליה. ְִֵֶַַַָָָָָָָָָהרצֹון

מל ּגזרת לֹומר ּדּבּור ואמירה, ּדּבּור ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָּבבחינת

מענה לׁשֹון אמירה ׁשלטֹון, מל ּדבר ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָהיא

ּבמדרגה יׁשנם ׁשהם לצד רֹוממּות ּולׁשֹון ְְְְְְֵֵֶֶַַַָָר

עליהם לאמר ׁשמֹוזֹו ליחד אלהיכם ה' אני ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶַֹֹ

לׁשֹומר היא ּגדֹולה מעלה ּגם עליהם. ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָיתּבר

לזה מּמּנה למעלה ׁשאין הּדרּגה והיא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבריתֹו,

ואמרּת:אמר ְְַַָָָ

zenÎixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'i iying meil inei xeriy

אּתם אי עליכם, ּגזרּתי ה'", "אני נאמר: לכ חּטאת, מי וטהרת ׁשעטנז ּולביׁשת חזיר אכילת ְְְְְְֱֲֲֲֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָּכגֹון:
להּפטר! Ì‰a.רּׁשאים ˙ÎÏÏ∑חכמת ואלמד אל יׂשראל, חכמת למדּתי ּתאמר: ׁשּלא מּתֹוכם, ּתּפטר אל ְִִֵַָָ»∆∆»∆ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

החיים.האּמֹות אור ָֻ

(ä)íúà äNòé øLà éètLî-úàå éúwç-úà ízøîLe§©§¤³¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½£¤̧©«£¤¬Ÿ¨²
ñ :ýåýé éðà íäa éçå íãàä̈«¨¨−¨©´¨¤®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£È˙wÁŒ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ּבהם הּכתּוב ּפרט ׁשּלא הּפרׁשה, ּדקּדּוקי ׁשאר ׁשמירה(ת"כ)לרּבֹות לּתן אחר: ּדבר . ¿«¿∆∆À…«ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
לחּקים ּוׁשמירה למׁשּפטים עׂשּיה אּלא נתן ׁשּלא לפי למׁשּפטים, ועׂשּיה ּוׁשמירה לחּקים, Ì‰a.ועׂשּיה ÈÁÂ∑ ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻֻ»«»∆

מת! הּוא סֹופֹו והלא הּזה, ּבעֹולם ּתאמר ׁשאם הּבא, ‰'.לעֹולם È�‡∑ׂשכר לׁשּלם החיים.נאמן אור ֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ¬ƒְֱֵֶַָָָ

ÔB‰˙Èה „aÚÈ Èc È�Èc ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»¿»«¿»ƒ«ƒ«¿≈»¿
:ÈÈ ‡�‡ ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ ÔB‰· ÈÁÈÂ ‡L�‡¬»»¿≈≈¿¿«≈»¿»¬»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ד) eNÚz ÈËtLÓ ׁשאין‡˙ אחר קׁשה ∆ƒ¿»««¬¿ֵֶֶַַָ

החּקים מה העריֹות ּבפריצּות אּלא ְְֲִִִֵֶַַַָָָֻמדּבר

ּגם אֹותנּו אלהינּו ה' צּוה אׁשר ְְֱֲִִִֵֶַַָָָֹוהּמׁשּפטים

ּבאֹומרֹו ּכּונתֹו היא ˆ¯CÈמה Ìb .Ì‰a ˙ÎÏÏ ְְִַַָָ»∆∆»∆«»ƒ

:ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È�‡ ¯ÓBÏ '· ÌÚt ¯ÊÁ ‰nÏ ˙Ú„Ï»««»»»««««¬ƒ¡…≈∆

‰‡¯�Âּבסמּו ּׁשּכתבנּו מה לפי לפרׁש ¿ƒ¿∆ְְְְִֵֶַַָָָ

החפץ ּתגּדיל ּבעריֹות ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָׁשהּמחׁשבה

ׁשּיאמר הּכתּוב חׁש הרצֹון, מניעת ְְִֵֶַַַַָָָָֹּותמעט

ויבּטל זה מּפרט וכל מּכל להתרחק ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹהאדם

וכּדֹומה הּיּבּום ּומצות ּורבּיה ּפרּיה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָמצות

רז"ל ׁשאמרּו לחלּוטין זה מּמין ּפרּוׁש ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָויהיה

מׂשּביעֹו ּבאדם יׁש קטן איבר נ"ב:) ְִֵֵַָָָָָָָֻ(סּכה

ואמר ה' צּוה לזה ׂשבע, מרעיבֹו אתרעב ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ל ׁשאסרּתי עצמֹו מּמין ׁשהם ּתעׂשּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָמׁשּפטי

כן ּפי על ואף לעׂשֹות, מחּיב חּקֹותיאני את ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַֻ

ּכי יאמר אֹו ׁשאסר. העריֹות ׁשהם ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹּתׁשמרּו

הכנה ימצאּו העריֹות ׁשמירת ְְְְְֲֲִִֶַָָָָָּבאמצעּות

ּכאֹומרֹו עׂשה מצות לקּים מׁשּפטיּבנפׁשֹותם ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָ

ּכאֹומרֹו הּלאוין ּכל ּוׁשמירת חּקֹותיּתעׂשּו ְְְֲִִַַַַָָֻ

ּבּדר מעׂשיו יתעיב אם ּכן ּׁשאין מה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָּתׁשמרּו,

ולא הּטמאה ּבתחלּואי נפׁשֹו ּתחּלה ְְְְֱֲֵֶַַַַָָֹֻההּוא

מׁשרה זה חטא טמאת ּכי מהּנה, אחת ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻיקּים

וכיון וכחֹותיו, האדם איברי ּכל על ְְְְֵֵֵַָָָָָָָֹֻטמאה

ּכל איברׁשּכן ּבכל ּכי מהן ימנע לא הּלאוין ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשּיעׂשה והגם עׂשה, מצות וכן ּבֹו. ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָֻטמאתֹו

יתרּצה לא ּכי מצוה אינּה מצוה איזֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹלפעמים

אֹומרֹו ּדר על ׁשמֹו, יתּבר הּבֹורא ְְְִֵֶֶַַַָָּבּה

לסּפר ּל מה אלהים אמר ולרׁשע נ') ְְְְֱִִִֵַַַָָָָֹ(ּתהּלים

ּבּמצוה אּלא ּבהם לה' חפץ אין ּכי וגֹו', ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻחּקי

ואֹומרֹו ּבקדּׁשה. יכּוןהּנעׂשית ּבהם ללכת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

האדם יהיה ּכאׁשר ּכי חמר, ּכמין לדרּכנּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלֹומר

לקּים ּבטבעֹו יֹוליד מהּתעּוב וקדֹוׁש ְְְְִִֵֵֵַַָָטהֹור

קי"ט) (ׁשם אֹומרֹו ּדר על ּתמיד, ְְִִֶֶַַָָהּמצֹות

ודרׁשּו עדתי אל רגלי ואׁשיבה ּדרכי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹחּׁשבּתי

מעצמם ּדוד ׁשל ׁשרגליו פל"ה) (ויק"ר ְְִֵֶֶַַַַָָָרז"ל

והחפץ ההרּגל לצד הּמדרׁש לבית הֹולכֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָהיּו

אמר לזה ׁשּמעצמֹוהּנבחר, ּפרּוׁש ּבהם ללכת ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשהּטבע ּדברים ּכעֹוׂשה ּבטבעֹו ּבהם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָיל

ּבמקֹום עֹומד הּכל וגּופֹו ׁשעּקרֹו לצד ְְְִֵֶֶַַָָֹעֹוׂשה

ָטהֹור:
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הּצּדיק צדקת ל"ג) (יחזקאל הּנביא ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָּׁשאמר

צּדיק יהיה ׁשאם וגֹו', ּפׁשעֹו ּביֹום ּתּצילּנּו ְְְְִִִִִֶֶֶַַֹלא

זכּותֹו הפסיד זה הרי לבּסֹוף וירׁשיע ימיו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָּכל

לזה העליֹון, לעֹולם לכּתֹו ּביֹום עּמֹו יל ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֹולא

ׁשּיתמיד ּפרּוׁש ּבהם ללכת ואמר ה' ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָצּוה

ׁשּיל ּכדי החּקים ּוׁשמירֹות הּטֹובים ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַֻּבּמעׂשים

הארץ: ּכל לדר נסעֹו ּביֹום ְְְֶֶֶֶָָָָָּבהם

„BÚמצֹות לׂשכר האדם יקּוה ׁשּלא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹירצה

הּיֹום אֹומרֹו ּדר על הּזה, ְֶֶֶַַַָָּבעֹולם

כ"ב) (ערּובין ׂשכרם לקּבל ּולמחר ְְְֲִֵֵַַָָָָָלעׂשֹותם

ּבחּייו עֹולמֹו לאכל יבחר לא ּׁשּיעׂשה מה ְְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּכל

ה': ּבנעם לחזֹות צדקֹו לפניו יל ְְְֲִֵֵֶַַָָָֹאּלא

„BÚותֹורה מצוה נר ּכי אֹומרֹו ּדר על ְְְְִִִֵֶֶֶַָָירצה

ּבמהל רחֹוק העליֹון עֹולם ּכי ְְֲִֶַָָָָאֹור,

העליֹון לעֹולם זה מעֹולם אדם נפׁש ְֲֵֶֶֶֶַָָָָָָּובעלֹות

ּכאפ רׁשעים ּדר רׁשע הּוא ּובלכתאם לה, ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

לֹו מאירים ׁשּבידֹו ותֹורה מצֹות ּכׁשר ְְְְִִִֵֶָָָָָאדם

ואֹור ּדבר לרגלי נר קי"ט) (ּתהּלים ְְְְְְְִִִֵֶַָּכאֹומרֹו

מה ּבּנר יׁש ּכי להיֹות הּוא ׁשהּכּונה ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָלנתיבתי,

הּנר ּכי ּבּנר, ּׁשאין מה ּבאֹור ויׁש ּבאֹור ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּׁשאין

קרֹוב ּכׁשּיהיה מהאֹור ּגדֹולה ּבחינה ּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶָָָָיׁש

החמץ ׁשּבדיקת ב') (ּפסחים רז"ל אמרּו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָולזה

לּבדיקה יפה ׁשהּנר הּנר לאֹור ּבּלילה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָצריכה

ּבאֹור. ּכן ּׁשאין ּומה ּובּסדקין ּבחֹורין ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָלהכניסּה

למרחֹוק ׁשרֹואה מהּנר ּגדֹולה ּבחינה ּבאֹור ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָויׁש

מצוֹות ּכי ּדוד אמר לזה ּבּנר, ּכן ּׁשאין ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמה

ּבחינת הּנזּכרֹות, ּבחינֹות ב' ּבאֹורם יׁש ְְְְִִִֵַַָָה'

ׁשהּוא לרגלי נר אֹומרֹו וזהּו ּבקרֹוב ְְְְְִֵֵֶֶַַָהּנר

אֹומרֹו והּוא למרחֹוק האֹור ּובחינת ְְְְְִֵַָָָּבקרֹוב,

ּכאן אֹומרֹו וזהּו לנתיבתי. ּבהםואֹור ללכת ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָ

יל ּבחׁשכה ּכן לא ׁשאם יל ּבאֹורם ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָֹּפרּוׁש

לצלן: רחמנא ּיּכׁשל ּבּמה ידע ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹולא

„BÚהאלהי הּתּנא ּׁשאמר מה ּדר על ְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹירצה

ח"א (זהר ע"ה יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון ְִִַַַַֹרּבי

ּגידיו ושס"ה האדם אברי רמ"ח ּכי ְְִִֵֵָָָָק"ע:)

ּובעׂשֹות ּתעׂשה, ולא עׂשה מצֹות ּכנגד ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַֹהם

הּמצוה ׁשּנעׂשית איבר ּבאֹותֹו מצוה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָהאדם

היא הּמצוה ּכי ,יתּבר הוי"ה ׁשם ּבֹו ְְֲִִִִֵֶַַָָָָׁשֹורה

סֹוד והּוא מגּלה חצים הוי"ה ׁשם ְְְֲִֵֶֶָָָֻאֹותּיֹות

עלמא סֹוד מכּסה וחצים ּדאתּגליא ְְְְְְְְִֶֶַָָָָָָֻעלמא

הם ב"ש ּבא"ת מ"צ אֹותּיֹות ּכי ְְְְִִִֵַָּדאתּכסיא

ׁשמֹו הּוא הקב"ה ּכי הּוא ידּוע ודבר ְְִַָָָי"ה,

אחד ה' י"ד) (זכריה אֹומרֹו ּבסֹוד הּוא ְְְְְֶַָָּוׁשמֹו

הּמצוה ּבעׂשֹות ּכי לדעת הראת אחד. ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָּוׁשמֹו

ה' ּומתהּל לּׁשכינה מרּכבה האדם ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָנעׂשה

אֹומרֹו וזהּו ּופרׁשּבתֹוכֹו, וחזר ּבהם, ללכת ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָ

ואמר ּבהם ההֹול הּוא ּוכמי ה' אמראני אּלּו ְְֲִִִֵֶַַַָָָ

כ"ה (ׁשמֹות סֹוד והּוא ּבהם, ה' אני ְְֲִֶֶֶָָללכת

ּבהם אֹומרֹו ירצה זה ּוכפי ּבתכם. וׁשכנּתי ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָֹח')

ההכנה נעׂשית הּמצוה ּבעׂשּית ּכי ְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָּכפׁשטּה,

י"ב) (כ"ו אֹומרֹו סֹוד וזהּו ּבּה, ְְֶֶֶָָללכת

ואּתם ד') ד' (ּדברים ּבתֹוככם, ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָוהתהּלכּתי

אלהיכם: ּבה' ְֱִֵֵֶַַֹהּדבקים
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ויתּבאר ,ּבסמּו ׁשאמר עצמם ּדברים ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָלֹומר

ׁשאמרּו ע"ד.) (סנהדרין ז"ל ּדבריהם ּפי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָעל

לעבר אנסּוהּו ׁשאם ּבהם ׁשּימּות ולא ּבהם ְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוחי

ואמרּו יהרג. ולא יעבר ה' מּמצֹות אחת ְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹֹעל

ולא להרג אדם חּיב עברֹות ג' על ּכי ְֲִֵֵֵַַָָָָֹעֹוד

ׁשפיכּות עריֹות ּגּלּוי זרה עבֹודה והם ְְֲֲֲִִֵַָָָָֹיעבר

למצות סמּו ראׁשֹון ּפסּוק אמר מעּתה ְְִִִֵַַַָָָָָּדמים.

וחי וגֹו' יעׂשה אׁשר הּכתּוב התנה ולא ְְְֲֲֲִֶֶַַַָָָָֹעריֹות

הּמצֹות ׁשאר על לצּוֹות ב' ּפסּוק ואמר ְְְְִֶַַַַָָָָּבהם,

ׁשּנאמרּוואמר ׁשּבּמצֹות ולֹומר לדּיק ּבהם וחי ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

יהרג ּבהם וחי אמר ׁשּלא ׁשּלפנינּו ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבּפסּוק

יעבר: ְֲַַֹואל

„BÚ'ּבב הּכתּוב ׁשּנה לּמה עֹוד ּבהעיר ְְְִִִֶַָָָָָנראה

אלהיכם, ה' אני אמר ּבראׁשֹון ְֱֲִִִֵֶַָָֹּכתּובים,

ּבנים ב' ּכנגד אכן ה'. אני אמר ב' ְְֲִִֵֶֶַָָָָּובפסּוק

העֹוׂשה ואחד מּיראה העֹוׂשה אחד ּתֹורה ְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָָּדּברה

ּבמקֹומֹות הּדברים נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָמאהבה,

ׂשכרֹו מּיראה העֹוׂשה ּכי ל"א) (סֹוטה ְְֲִִִִֵֶָָָָאחרים

ּכפּול ׂשכרֹו מאהבה והעֹוׂשה ּדֹור ְְְֲֵֶֶֶַָָָָלאלף

מן והּנה ּבחינתלאלפים. הּמּׂשיג ׁשּיּׂשיג הּנמנע ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָ

ּבסֹוד הּיראה ּבחינת לֹו ׁשּתקּדים עד ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָהאהבה

ּכן על ואׁשר לה', הּׁשער זה קי"ח) ְֲִִֵֶֶַַַַַַ(ּתהּלים

מׁשּפטי את הּיראה ּבחינת ּכנגד הּכתּוב ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָאמר

ּבחינתוגֹו' להזּכיר ּדקּדק אלהיכם, ה' אני ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַֹ

ּבמי להעיר אלהים ּבּׁשם רמּוז ׁשהּוא ְְֱֲִִִִֵֶַַַָֹהּדין

לעׂשֹות ב' לגדר צּוה ּכ ואחר מדּבר, ְְְֲִֵֵַַַַַָָָָהּכתּוב

אמר ולזה ׁשםמאהבה, הזּכיר ולא ה' אני ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹ

אהבת לצד הּׁשמירה ׁשּתהיה לֹומר ְְְֱֲִִֶֶַַַַַָֹאלהּות
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אּתם אי עליכם, ּגזרּתי ה'", "אני נאמר: לכ חּטאת, מי וטהרת ׁשעטנז ּולביׁשת חזיר אכילת ְְְְְְֱֲֲֲֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָּכגֹון:
להּפטר! Ì‰a.רּׁשאים ˙ÎÏÏ∑חכמת ואלמד אל יׂשראל, חכמת למדּתי ּתאמר: ׁשּלא מּתֹוכם, ּתּפטר אל ְִִֵַָָ»∆∆»∆ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

החיים.האּמֹות אור ָֻ

(ä)íúà äNòé øLà éètLî-úàå éúwç-úà ízøîLe§©§¤³¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½£¤̧©«£¤¬Ÿ¨²
ñ :ýåýé éðà íäa éçå íãàä̈«¨¨−¨©´¨¤®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£È˙wÁŒ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ּבהם הּכתּוב ּפרט ׁשּלא הּפרׁשה, ּדקּדּוקי ׁשאר ׁשמירה(ת"כ)לרּבֹות לּתן אחר: ּדבר . ¿«¿∆∆À…«ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
לחּקים ּוׁשמירה למׁשּפטים עׂשּיה אּלא נתן ׁשּלא לפי למׁשּפטים, ועׂשּיה ּוׁשמירה לחּקים, Ì‰a.ועׂשּיה ÈÁÂ∑ ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻֻ»«»∆

מת! הּוא סֹופֹו והלא הּזה, ּבעֹולם ּתאמר ׁשאם הּבא, ‰'.לעֹולם È�‡∑ׂשכר לׁשּלם החיים.נאמן אור ֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ¬ƒְֱֵֶַָָָ

ÔB‰˙Èה „aÚÈ Èc È�Èc ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»¿»«¿»ƒ«ƒ«¿≈»¿
:ÈÈ ‡�‡ ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ ÔB‰· ÈÁÈÂ ‡L�‡¬»»¿≈≈¿¿«≈»¿»¬»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ד) eNÚz ÈËtLÓ ׁשאין‡˙ אחר קׁשה ∆ƒ¿»««¬¿ֵֶֶַַָ

החּקים מה העריֹות ּבפריצּות אּלא ְְֲִִִֵֶַַַָָָֻמדּבר

ּגם אֹותנּו אלהינּו ה' צּוה אׁשר ְְֱֲִִִֵֶַַָָָֹוהּמׁשּפטים

ּבאֹומרֹו ּכּונתֹו היא ˆ¯CÈמה Ìb .Ì‰a ˙ÎÏÏ ְְִַַָָ»∆∆»∆«»ƒ

:ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È�‡ ¯ÓBÏ '· ÌÚt ¯ÊÁ ‰nÏ ˙Ú„Ï»««»»»««««¬ƒ¡…≈∆

‰‡¯�Âּבסמּו ּׁשּכתבנּו מה לפי לפרׁש ¿ƒ¿∆ְְְְִֵֶַַָָָ

החפץ ּתגּדיל ּבעריֹות ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָׁשהּמחׁשבה

ׁשּיאמר הּכתּוב חׁש הרצֹון, מניעת ְְִֵֶַַַַָָָָֹּותמעט

ויבּטל זה מּפרט וכל מּכל להתרחק ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹהאדם

וכּדֹומה הּיּבּום ּומצות ּורבּיה ּפרּיה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָמצות

רז"ל ׁשאמרּו לחלּוטין זה מּמין ּפרּוׁש ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָויהיה

מׂשּביעֹו ּבאדם יׁש קטן איבר נ"ב:) ְִֵֵַָָָָָָָֻ(סּכה

ואמר ה' צּוה לזה ׂשבע, מרעיבֹו אתרעב ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ל ׁשאסרּתי עצמֹו מּמין ׁשהם ּתעׂשּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָמׁשּפטי

כן ּפי על ואף לעׂשֹות, מחּיב חּקֹותיאני את ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַֻ

ּכי יאמר אֹו ׁשאסר. העריֹות ׁשהם ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹּתׁשמרּו

הכנה ימצאּו העריֹות ׁשמירת ְְְְְֲֲִִֶַָָָָָּבאמצעּות

ּכאֹומרֹו עׂשה מצות לקּים מׁשּפטיּבנפׁשֹותם ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָ

ּכאֹומרֹו הּלאוין ּכל ּוׁשמירת חּקֹותיּתעׂשּו ְְְֲִִַַַַָָֻ

ּבּדר מעׂשיו יתעיב אם ּכן ּׁשאין מה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָּתׁשמרּו,

ולא הּטמאה ּבתחלּואי נפׁשֹו ּתחּלה ְְְְֱֲֵֶַַַַָָֹֻההּוא

מׁשרה זה חטא טמאת ּכי מהּנה, אחת ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻיקּים

וכיון וכחֹותיו, האדם איברי ּכל על ְְְְֵֵֵַָָָָָָָֹֻטמאה

ּכל איברׁשּכן ּבכל ּכי מהן ימנע לא הּלאוין ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשּיעׂשה והגם עׂשה, מצות וכן ּבֹו. ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָֻטמאתֹו

יתרּצה לא ּכי מצוה אינּה מצוה איזֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹלפעמים

אֹומרֹו ּדר על ׁשמֹו, יתּבר הּבֹורא ְְְִֵֶֶַַַָָּבּה

לסּפר ּל מה אלהים אמר ולרׁשע נ') ְְְְֱִִִֵַַַָָָָֹ(ּתהּלים

ּבּמצוה אּלא ּבהם לה' חפץ אין ּכי וגֹו', ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻחּקי

ואֹומרֹו ּבקדּׁשה. יכּוןהּנעׂשית ּבהם ללכת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

האדם יהיה ּכאׁשר ּכי חמר, ּכמין לדרּכנּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלֹומר

לקּים ּבטבעֹו יֹוליד מהּתעּוב וקדֹוׁש ְְְְִִֵֵֵַַָָטהֹור

קי"ט) (ׁשם אֹומרֹו ּדר על ּתמיד, ְְִִֶֶַַָָהּמצֹות

ודרׁשּו עדתי אל רגלי ואׁשיבה ּדרכי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹחּׁשבּתי

מעצמם ּדוד ׁשל ׁשרגליו פל"ה) (ויק"ר ְְִֵֶֶַַַַָָָרז"ל

והחפץ ההרּגל לצד הּמדרׁש לבית הֹולכֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָהיּו

אמר לזה ׁשּמעצמֹוהּנבחר, ּפרּוׁש ּבהם ללכת ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשהּטבע ּדברים ּכעֹוׂשה ּבטבעֹו ּבהם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָיל

ּבמקֹום עֹומד הּכל וגּופֹו ׁשעּקרֹו לצד ְְְִֵֶֶַַָָֹעֹוׂשה

ָטהֹור:

B¯ÓB‡a ÔeÎÈ „BÚמה ּדר על ּבהם ללכת ¿«≈¿¿ֶֶֶֶֶַַָָ

הּצּדיק צדקת ל"ג) (יחזקאל הּנביא ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָּׁשאמר

צּדיק יהיה ׁשאם וגֹו', ּפׁשעֹו ּביֹום ּתּצילּנּו ְְְְִִִִִֶֶֶַַֹלא

זכּותֹו הפסיד זה הרי לבּסֹוף וירׁשיע ימיו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָּכל

לזה העליֹון, לעֹולם לכּתֹו ּביֹום עּמֹו יל ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֹולא

ׁשּיתמיד ּפרּוׁש ּבהם ללכת ואמר ה' ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָצּוה

ׁשּיל ּכדי החּקים ּוׁשמירֹות הּטֹובים ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַֻּבּמעׂשים

הארץ: ּכל לדר נסעֹו ּביֹום ְְְֶֶֶֶָָָָָּבהם

„BÚמצֹות לׂשכר האדם יקּוה ׁשּלא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹירצה

הּיֹום אֹומרֹו ּדר על הּזה, ְֶֶֶַַַָָּבעֹולם

כ"ב) (ערּובין ׂשכרם לקּבל ּולמחר ְְְֲִֵֵַַָָָָָלעׂשֹותם

ּבחּייו עֹולמֹו לאכל יבחר לא ּׁשּיעׂשה מה ְְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּכל

ה': ּבנעם לחזֹות צדקֹו לפניו יל ְְְֲִֵֵֶַַָָָֹאּלא

„BÚותֹורה מצוה נר ּכי אֹומרֹו ּדר על ְְְְִִִֵֶֶֶַָָירצה

ּבמהל רחֹוק העליֹון עֹולם ּכי ְְֲִֶַָָָָאֹור,

העליֹון לעֹולם זה מעֹולם אדם נפׁש ְֲֵֶֶֶֶַָָָָָָּובעלֹות

ּכאפ רׁשעים ּדר רׁשע הּוא ּובלכתאם לה, ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

לֹו מאירים ׁשּבידֹו ותֹורה מצֹות ּכׁשר ְְְְִִִֵֶָָָָָאדם

ואֹור ּדבר לרגלי נר קי"ט) (ּתהּלים ְְְְְְְִִִֵֶַָּכאֹומרֹו

מה ּבּנר יׁש ּכי להיֹות הּוא ׁשהּכּונה ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָלנתיבתי,

הּנר ּכי ּבּנר, ּׁשאין מה ּבאֹור ויׁש ּבאֹור ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּׁשאין

קרֹוב ּכׁשּיהיה מהאֹור ּגדֹולה ּבחינה ּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶָָָָיׁש

החמץ ׁשּבדיקת ב') (ּפסחים רז"ל אמרּו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָולזה

לּבדיקה יפה ׁשהּנר הּנר לאֹור ּבּלילה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָצריכה

ּבאֹור. ּכן ּׁשאין ּומה ּובּסדקין ּבחֹורין ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָלהכניסּה

למרחֹוק ׁשרֹואה מהּנר ּגדֹולה ּבחינה ּבאֹור ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָויׁש

מצוֹות ּכי ּדוד אמר לזה ּבּנר, ּכן ּׁשאין ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמה

ּבחינת הּנזּכרֹות, ּבחינֹות ב' ּבאֹורם יׁש ְְְְִִִֵַַָָה'

ׁשהּוא לרגלי נר אֹומרֹו וזהּו ּבקרֹוב ְְְְְִֵֵֶֶַַָהּנר

אֹומרֹו והּוא למרחֹוק האֹור ּובחינת ְְְְְִֵַָָָּבקרֹוב,

ּכאן אֹומרֹו וזהּו לנתיבתי. ּבהםואֹור ללכת ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָ

יל ּבחׁשכה ּכן לא ׁשאם יל ּבאֹורם ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָֹּפרּוׁש

לצלן: רחמנא ּיּכׁשל ּבּמה ידע ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹולא

„BÚהאלהי הּתּנא ּׁשאמר מה ּדר על ְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹירצה

ח"א (זהר ע"ה יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון ְִִַַַַֹרּבי

ּגידיו ושס"ה האדם אברי רמ"ח ּכי ְְִִֵֵָָָָק"ע:)

ּובעׂשֹות ּתעׂשה, ולא עׂשה מצֹות ּכנגד ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַֹהם

הּמצוה ׁשּנעׂשית איבר ּבאֹותֹו מצוה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָהאדם

היא הּמצוה ּכי ,יתּבר הוי"ה ׁשם ּבֹו ְְֲִִִִֵֶַַָָָָׁשֹורה

סֹוד והּוא מגּלה חצים הוי"ה ׁשם ְְְֲִֵֶֶָָָֻאֹותּיֹות

עלמא סֹוד מכּסה וחצים ּדאתּגליא ְְְְְְְְִֶֶַָָָָָָֻעלמא

הם ב"ש ּבא"ת מ"צ אֹותּיֹות ּכי ְְְְִִִֵַָּדאתּכסיא

ׁשמֹו הּוא הקב"ה ּכי הּוא ידּוע ודבר ְְִַָָָי"ה,

אחד ה' י"ד) (זכריה אֹומרֹו ּבסֹוד הּוא ְְְְְֶַָָּוׁשמֹו

הּמצוה ּבעׂשֹות ּכי לדעת הראת אחד. ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָּוׁשמֹו

ה' ּומתהּל לּׁשכינה מרּכבה האדם ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָנעׂשה

אֹומרֹו וזהּו ּופרׁשּבתֹוכֹו, וחזר ּבהם, ללכת ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָ

ואמר ּבהם ההֹול הּוא ּוכמי ה' אמראני אּלּו ְְֲִִִֵֶַַַָָָ

כ"ה (ׁשמֹות סֹוד והּוא ּבהם, ה' אני ְְֲִֶֶֶָָללכת

ּבהם אֹומרֹו ירצה זה ּוכפי ּבתכם. וׁשכנּתי ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָֹח')

ההכנה נעׂשית הּמצוה ּבעׂשּית ּכי ְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָּכפׁשטּה,

י"ב) (כ"ו אֹומרֹו סֹוד וזהּו ּבּה, ְְֶֶֶָָללכת

ואּתם ד') ד' (ּדברים ּבתֹוככם, ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָוהתהּלכּתי

אלהיכם: ּבה' ְֱִֵֵֶַַֹהּדבקים

B‚Â'.ה) Ìz¯ÓLeּכפל לּמה לדעת צרי ¿«¿∆¿ִַַַָָָָָ

ויתּבאר ,ּבסמּו ׁשאמר עצמם ּדברים ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָלֹומר

ׁשאמרּו ע"ד.) (סנהדרין ז"ל ּדבריהם ּפי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָעל

לעבר אנסּוהּו ׁשאם ּבהם ׁשּימּות ולא ּבהם ְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוחי

ואמרּו יהרג. ולא יעבר ה' מּמצֹות אחת ְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹֹעל

ולא להרג אדם חּיב עברֹות ג' על ּכי ְֲִֵֵֵַַָָָָֹעֹוד

ׁשפיכּות עריֹות ּגּלּוי זרה עבֹודה והם ְְֲֲֲִִֵַָָָָֹיעבר

למצות סמּו ראׁשֹון ּפסּוק אמר מעּתה ְְִִִֵַַַָָָָָּדמים.

וחי וגֹו' יעׂשה אׁשר הּכתּוב התנה ולא ְְְֲֲֲִֶֶַַַָָָָֹעריֹות

הּמצֹות ׁשאר על לצּוֹות ב' ּפסּוק ואמר ְְְְִֶַַַַָָָָּבהם,

ׁשּנאמרּוואמר ׁשּבּמצֹות ולֹומר לדּיק ּבהם וחי ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

יהרג ּבהם וחי אמר ׁשּלא ׁשּלפנינּו ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבּפסּוק

יעבר: ְֲַַֹואל

„BÚ'ּבב הּכתּוב ׁשּנה לּמה עֹוד ּבהעיר ְְְִִִֶַָָָָָנראה

אלהיכם, ה' אני אמר ּבראׁשֹון ְֱֲִִִֵֶַָָֹּכתּובים,

ּבנים ב' ּכנגד אכן ה'. אני אמר ב' ְְֲִִֵֶֶַָָָָּובפסּוק

העֹוׂשה ואחד מּיראה העֹוׂשה אחד ּתֹורה ְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָָּדּברה

ּבמקֹומֹות הּדברים נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָמאהבה,

ׂשכרֹו מּיראה העֹוׂשה ּכי ל"א) (סֹוטה ְְֲִִִִֵֶָָָָאחרים

ּכפּול ׂשכרֹו מאהבה והעֹוׂשה ּדֹור ְְְֲֵֶֶֶַָָָָלאלף

מן והּנה ּבחינתלאלפים. הּמּׂשיג ׁשּיּׂשיג הּנמנע ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָ

ּבסֹוד הּיראה ּבחינת לֹו ׁשּתקּדים עד ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָהאהבה

ּכן על ואׁשר לה', הּׁשער זה קי"ח) ְֲִִֵֶֶַַַַַַ(ּתהּלים

מׁשּפטי את הּיראה ּבחינת ּכנגד הּכתּוב ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָאמר

ּבחינתוגֹו' להזּכיר ּדקּדק אלהיכם, ה' אני ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַֹ

ּבמי להעיר אלהים ּבּׁשם רמּוז ׁשהּוא ְְֱֲִִִִֵֶַַַָֹהּדין

לעׂשֹות ב' לגדר צּוה ּכ ואחר מדּבר, ְְְֲִֵֵַַַַַָָָָהּכתּוב

אמר ולזה ׁשםמאהבה, הזּכיר ולא ה' אני ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹ

אהבת לצד הּׁשמירה ׁשּתהיה לֹומר ְְְֱֲִִֶֶַַַַַָֹאלהּות
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i"yx£e·¯˜˙ ‡Ï∑רּבים לׁשֹון נאמר לכ ּכּזכר, הּנקבה ‰'.להזהיר È�‡∑ׂשכר לׁשּלם .נאמן …ƒ¿¿ְְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָ¬ƒְֱֵֶַָָָ

(æ)éáà úåøòàì àåä Enà älâú àì Enà úåøòå E ¤§©¬¨¦²§¤§©¬¦§−´Ÿ§©¥®¦§´¦½¬Ÿ
ñ :dúåøò älâú§©¤−¤§¨¨«
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i"yx£EÈ·‡Œ˙a∑ּבמׁשמע אנּוסה ּבת ıeÁ.אף ˙„ÏBÓ B‡ ˙Èa ˙„ÏBÓ∑:לאבי לֹו ׁשאֹומרים מאֹותּה ׁשנֹולדה ּבין «»ƒְְֲַַַָָ∆∆«ƒ∆∆ְְְִִֵֵֶֶָָָ
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i"yx£'B‚Â E�aŒ˙a ˙Â¯Ú∑(צז אּׁשה(יבמות מ"ערות למדין אנּו מאׁשּתֹו ּבּתֹו ּובת ּובּתֹו מדּבר. הּכתּוב מאנּוסתֹו ּבבּתֹו ∆¿««ƒ¿¿ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
אחר מאיׁש ׁשהיא ּבין מּמּנּו, ׁשהיא ּבין תגּלה", "לא ּבהן ׁשּנאמר E�aŒ˙a.ּובּתּה" ˙Â¯Ú∑וחמ אּלאקל ,לבּת ר ְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ∆¿««ƒ¿ְְִֶֶַָָֹ
ׁשוה מּגזרה למדּוה הּדין, מן מזהירין ׁשאין עח)לפי סנהדרין ג. יבמות .(מסכת ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

(àé)éáà úLà-úa úåøòéáà úãìBî Eàåä EúBçà E ¤§©̧©¥¤³¨¦̧Æ¤¤́¨¦½£«§−¦®
ñ :dúåøò älâú àì¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

i"yx£EÈ·‡ ˙L‡Œ˙a ˙Â¯Ú∑ּבראּויה ,אבי ּבתֿאׁשת נאמר: לכ ונכרית, מּׁשפחה אחֹותֹו על חּיב ׁשאינֹו לּמד ∆¿««≈∆»ƒְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
.לקּדּוׁשין ְִִ

˙˜¯·Ôeו ‡Ï d¯Òa ·È¯˜ ÏÎÏ ¯·b ¯·b¿«¿«¿»»ƒƒ¿≈»ƒ¿¿
:ÈÈ ‡�‡ ‡È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿»¬»¿»

‰È‡ז Cn‡ Èl‚˙ ‡Ï Cn‡ ˙È¯ÚÂ Ce·‡ ˙È¯Ú∆¿«¬¿∆¿«ƒ»»¿«≈ƒ»ƒ
:d˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï»¿«≈∆¿¿«

‡·Ceח ˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï Ce·‡ ˙z‡ ˙È¯Ú∆¿«ƒ«¬»¿«≈∆¿«¬
:‡È‰ƒ

ÈÏÈc„‡ט Cn‡ ˙· B‡ Ce·‡ ˙a C˙Á‡ ˙È¯Ú∆¿«¬»»«¬«ƒ»ƒƒ»
¯·‚Ï Cn‡ ÔÓ B‡ È¯Á‡ ˙z‡ ÔÓ Ce·‡ ÔÓƒ¬ƒƒ«»√ƒƒƒ»ƒ¿«

:Ô‰˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï Ô¯Á‡»√»»¿«≈∆¿»¿≈

˙‚Èlי ‡Ï Cz¯a ˙· B‡ C¯a ˙a ˙È¯Ú∆¿««¿»«¿«»»¿«≈
:ÔÈ�‡ C˙È¯Ú È¯‡ Ô‰˙È¯Ú∆¿»¿≈¬≈∆¿¿»ƒƒ

‡·Ceיא ÔÓ ‡„ÈÏÈc Ce·‡ ˙z‡ ˙a ˙È¯Ú∆¿««ƒ«¬ƒƒ»ƒ¬
:d˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï ‡È‰ C˙Á‡¬»»ƒ»¿«≈∆¿¿«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מאמר לעׂשֹות ּבֹו ּפעל והרצֹון והחפץ ְְֲֲֵֶַַַַַַָָָהּטֹוב

היה ׁשּלא הגם אֹותֹו מאהבתֹו החביב ֲֲִֵֶֶַַָָָָֹקֹונֹו

ואמר לעֹובר. אדםענׁש ּכי ּפרּוׁש ּבהם וחי ְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

הּזה עֹולם ּבטּוב ּגם יׁשנֹו מאהבה ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָׁשעֹוׂשה

ואּולי הּנצחי. ּבעֹולם לֹו הּקבּוע הּגמּול על ְְְִִֵַַַַַַָָָָיתר

ּבאֹומרֹו רמז לזה להעירּכי וא"ו ּבתֹוספת וחי ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָ

הּנעלם, ׂשכר ׁשהּוא אחר ׂשכר על נֹוסף ֱֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּזה

מּיראה ׁשעֹוׂשה הראׁשֹון ּגדר ּכן ּׁשאין ְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמה

ללכת ּכאֹומרֹו העליֹון לעֹולם אּלא לֹו ְְְֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשאין

ּבהם וחי זה ּגדר אבל העליֹון, לעֹולם ְֲֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּבהם

לֹומר לֹו היה ּכן ׁשאם לבד לעתיד לא ְְִִֵֵֶַַָָָֹּפרּוׁש

זה ּבער הּמצֹות טעם טעמֹו מעת אּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָויחיה

ּׁשאמר מה ּכן ּגם יתּבאר זה ּולדר ּבהם. ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוחי

ׁשאמר ׁשמע אם והיה י"ד) י"א (עקב ְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבפרׁשת

ׁשּׁשם לצד ּפרּוׁש וגֹו', ארצכם מטר ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָונתּתי

מצוה ּכי הֹודיע לזה וגֹו' ה' את לאהבה ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָנאמר

הּוא וראּוי הּזה ּבעֹולם ּגם שכר לּה יׁש ְֵֶַַָָָָָָזֹו

(קּדּוׁשין ז"ל ׁשאמרּו והגם עֹולמֹות. ּבב' ְְֲִִֵֶַַָָָלהנֹות

יׁשנֹו זה לּכא, עלמא ּבהאי מצֹות ׂשכר ְְְְְִֵֶֶַַָָָל"ט:)

ּׁשאמר ּבּמה העליֹון עֹולם ורמז זֹו, ְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָּבהטבה

לֹומר הּׂשכר יעּוד ּבתחּלת וא"ו ּבתֹוספ' ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָונתּתי

הּנצחי: הּמׂשּכל הּנעלם על ּתֹוספת אּלא זה ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻאין

Ì„‡‰.'B‚Âב"ק) לׁשֹונם וזה ׁשּבת ּבמּסכת »»»¿ְְְֶֶֶַַָָ

מּנין ירמיה רּבי אמר ג'.) ע"ז ְְִִִִַַַָָל"ח.

ּגדֹול ּככהן ׁשהּוא ּבתֹורה ועֹוסק ּגֹוי ְְֲִֵֵֶֶַָָֹׁשאפּלּו

וגֹו' וחי האדם אֹותם יעׂשה אׁשר ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָּדכתיב

האדם אּלא נאמר לא יׂשראלים לוּיים ְְֱֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹּכהנים

יּתּור ירמיה לרּבי ׁשהקׁשה לצד ּפרוׁש ְְְְְִִִֵֶַַָָֻע"כ.

הקׁש עֹוד ּבלׁשֹוןהאדם, הּכתּוב ּדּבר לּמה לֹו ה ְְִֵַָָָָָָָָֻ

ּכדר אֹותם ּתעׂשּו אׁשר לֹומר לֹו ׁשהיה ְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָנסּתר

לדּבר זהׁשהתחיל ּומּכח לנֹוכח, וגֹו' ּוׁשמרּתם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
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מּבריתא הקׁשּו ז"ל והּתֹוספֹות ּגֹוי. זה אֹומר ְְְֱִִֵֵֶַַָָָהוי

ל"ד) (יחזקאל ּפסּוק ר"ש ׁשּדרׁש קי"ד) ְְֵֶֶַָָ(ב"מ
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ּבספר ראיתי כן ּוכמֹו ע"כ. להאדם אדם ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָּבין

עצמֹו, מּצד אמּתי זה ׁשחּלּוק כ"ה.) (ח"א ְֲִִִִֶֶַַַַֹהּזהר

ּכּידּוע ּתלּוי [ׁשּבמנין] (ׁשּבענין) ּדבר ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָוהּוא

ולא אדם ׁשל הּוא המעּלה ׁשחׁשּבֹון חן ְְְְְֵֵֶֶֶֶַָָֹֻליֹודעי

ּכׁשעֹוסק ּכי ואּולי ּגֹורע. הּמֹוסיף ּכי האדם ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשל

לּקראֹות זה ּכתר יהיה עליו ּגם ּבּתֹורה ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָהּגֹוי
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Ï‡טו ‡È‰ C¯a ˙z‡ Èl‚˙ ‡Ï C˙lk ˙È¯Ú∆¿««¿»»¿«≈ƒ«¿»ƒ»
:d˙È¯Ú Èl‚¿̇«≈∆¿¿«

‡CeÁטז ˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï CeÁ‡ ˙z‡ ˙È¯Ú∆¿«ƒ«¬»¿«≈∆¿«¬
:‡È‰ƒ

d¯aיז ˙a ˙È Èl‚˙ ‡Ï dz¯·e ‡˙z‡ ˙È¯Ú∆¿«ƒ¿»¿««»¿«≈»«¿«
d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï ·Ò˙ ‡Ï dz¯a ˙a ˙ÈÂ¿»«¿««»ƒ«¿«»»∆¿¿«

:‡È‰ ÔÈ‡ËÁ ˙ˆÚ ÔÈp‡ Ô·È¯»̃ƒ»ƒƒ≈«ƒ¿ƒƒ

Ú‡Ï˜‡יח ·q˙ ‡Ï d˙Á‡ ÌÚ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»ƒ¬»«»ƒ»¿«»»
:‡‰ÈiÁa dÏÚ d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿¿«¬«¿«»»

˙˜¯·יט ‡Ï d˙·BÒ ˜eÁ¯a ‡˙z‡Ïe¿ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«
:d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿¿«

Ú¯ÊÏ‡כ Cz·ÎL Ôz˙ ‡Ï C¯·Á ˙z‡·e¿ƒ««¿»»ƒ≈¿À¿»¿«¿»
:d· ‡·‡zÒ‡Ï¿ƒ¿»»»«

ÏÂ‡כא CÏÓÏ ‡¯aÚ‡Ï Ôz˙ ‡Ï CÈ�aÓeƒ¿»»ƒ≈¿«¿»»¿…∆¿»
:ÈÈ ‡�‡ C‰Ï‡„ ‡ÓL ˙È ÏÁ«̇≈»¿»∆¡»»¬»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבספר ראיתי כן ּוכמֹו ע"כ. להאדם אדם ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָּבין

עצמֹו, מּצד אמּתי זה ׁשחּלּוק כ"ה.) (ח"א ְֲִִִִֶֶַַַַֹהּזהר

ּכּידּוע ּתלּוי [ׁשּבמנין] (ׁשּבענין) ּדבר ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָוהּוא

ולא אדם ׁשל הּוא המעּלה ׁשחׁשּבֹון חן ְְְְְֵֵֶֶֶֶַָָֹֻליֹודעי

ּכׁשעֹוסק ּכי ואּולי ּגֹורע. הּמֹוסיף ּכי האדם ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשל

לּקראֹות זה ּכתר יהיה עליו ּגם ּבּתֹורה ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָהּגֹוי



`zenÎixgס zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"i ycew zayl inei xeriy

ß oqip a"i ycew zay ß

(áë):àåä äáòBz äMà éákLî ákLú àì øëæ-úàå§¤̧¨½̈¬Ÿ¦§©−¦§§¥´¦¨®«¥−̈¦«

(âë)äMàå dá-äàîèì EzáëL ïzú-àì äîäa-ìëáe§¨§¥¨²«Ÿ¦¥¬§¨§§−§¨§¨¨®§¦À̈
:àeä ìáz dòáøì äîäá éðôì ãîòú-àìŸ©«£ºŸ¦§¥¯§¥¨²§¦§−̈¤¬¤«

i"yx£‡e‰ Ï·z∑"עלּֿתבליתם "ואּפי וכן: ונאּוף, וערוה קדׁש כה)לׁשֹון י לׁשֹון(ישעיה הּוא", "ּתבל אחר: ּדבר . ∆∆ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבהמה וזרע אדם זרע וערּבּוב .ּבלילה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

(ãë)íéBbä eàîèð älà-ìëá ék älà-ìëa eànhz-ìà©¦©§−§¨¥®¤¦³§¨¥̧¤Æ¦§§´©¦½
íëéðtî çlLî éðà-øLà:החיים אור £¤£¦¬§©¥−©¦§¥¤«

‡z˙‡כב È·kLÓ ·ekL˙ ‡Ï ‡¯eÎc ÌÚÂ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»
:‡È‰ ‡z·ÚBz∆¿»ƒ

zÒ‡Ï‡·‡כג Cz·ÎL Ôz˙ ‡Ï ‡¯ÈÚa ÏÎ·e¿»¿ƒ»»ƒ≈¿À¿»¿ƒ¿»»»
ËÏLÓÏ ‡¯ÈÚa Ì„˜ Ìe˜˙ ‡Ï ‡˙z‡Â d·«¿ƒ¿»»¿√»¿ƒ»¿ƒ¿«

:‡e‰ ‡Ï·z da«ƒ¿»

‡ÔÈlכד ÏÎ· È¯‡ ÔÈl‡ ÏÎa Ôe·‡zÒ˙ ‡Ï»ƒ¿«¬¿»ƒ≈¬≈¿»ƒ≈
ÔÓ ÈÏ‚Ó ‡�‡ Èc ‡iÓÓÚ e·‡zÒ‡ƒ¿»»«¿«»ƒ¬»«¿≈ƒ

:ÔBÎÈÓ„√̃»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

רּבּוי הּוא ׁשּבהאדם ה"א אֹות זה ּוכפי ְְִִֵֶֶָָָָָאדם,

ּבּתֹורה, ּכׁשעֹוסק אדם יּקרא הּוא ׁשּגם ְִֵֵֶֶַַַָָָָהּגֹוי

והבן: הּׁשם מעּקר ּכאן הה"א אֹות ְְִֵֵֵֵֵַַַָָואין

‡l‰.כד) ÏÎa e‡nhz Ï‡(תו"כ) ז"ל אמרּו «ƒ«¿¿»≈∆ְָ

אפּלּו ּפרּוׁש ּבמקצתן. ּבין ּבכּלן ְְְֲִִֵֵֵָָָֻּבין

מּכל ּבאחת ּתּטּמאּו אל אמר ּוכאּלּו ְְְְְִִִִַַַַַָָָָּבמקצתן,

ּבסדר הּכתּוב ּדּבר לּמה לדעת וצרי ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאּלה.

מּכל ּבאחת ּתּטּמאּו אל לֹומר לֹו ׁשהיה ְְִִֶֶַַַַַָָָזה

קׁשה עֹוד לטעֹות. מקֹום יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָֹאּלה

הּגֹוים נטמאּו אּלה ּבכל ּכי אמר ּׁשּגמר ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹמה

אּלא נטמאּו ׁשּלא לֹומר מקֹום לנּו אין ְְְִִֵֶֶַַָָָֹוהּגֹוים

מׁשמעּות ּגם ּבּכל. ידֹו ּבזּמה ׁשהּׁשטּוף ְְְִֶַַַַַַָָָָֹּבאחת

ּומעּתה נטמאּו ׁשּבכּלן יּגיד נטמאּו, אּלה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻּבכל

עליו יצּוה אׁשר הּדבר אל נׁשמע ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמהּטעם

ּבכּלן: ּתּטּמאּו אל היא ְְִִֶַַַַָָָֻׁשהּכּונה

‰‡¯�Âלּמה אמת ּדבר על ּבהׂשּכיל לפרׁש ¿ƒ¿∆ְְְְֱִֵֶַַַָָָ

הּמצוֹות הּדרגֹות ּבּתֹורה ה' ּגּלה ְְִִַַַָָָֹלא

עליו הּמל ׁשלמה ּבא ואדרּבה ְְְְֶֶַַַָָָָָָֹֹֻּוסגּלתם,

ּתפּלס ּפן חּיים ארח ה') (מׁשלי ואמר ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹהּׁשלֹום

לנּו ׁשאין מ"א) פ"ב (אבֹות רז"ל אחריו ְֲֵֶַַַָָָָוענּו

מצ אּתהלֹומר ׁשאין קטּנה וזֹו ּגדֹולה זֹו וה ְְְְִֵֶַַַָָָָ

ּפאה ירּוׁשלמי פ"ו, (דב"ר והֹוכיחּו וכּו', ְְְְִִֵֵַַָיֹודע

לּגדֹולה ׁשוה ׂשכר ה' ּׁשּקבע מּמה ה"א) ְִֶֶַַַָָָָָפ"א

אני ּכּלן ועל ׁשּבּקטּנֹות, קטּנה עם ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָֻׁשּבּגדֹולֹות

ּגדֹולֹות וּדאי מצֹות ׁשּיׁש נֹותנת ׁשהּסברא ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָּדן

הּדבר: ה' סתם ולּמה ְְֵַַָָָָָּביֹותר

‰‡¯�Âהּקטּנֹות ּבּמצֹות צר ׁשּיׁש לצד ּכי ¿ƒ¿∆ְְְִִֵֶֶַַַַֹ

סגּלתּה ּומצוה מצוה ׁשּכל ְְְְְִִֶַָָָָָֻּכבּגדֹולֹות

ּכיון מעט ׂשכרּה אם ּבכ ּומה עצמּה, ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָּבפני

הּגדֹולה, ּכׂשכר ּבּנמצא ׁשאינֹו ּדבר הּוי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּׂשכרּה

צּוה לזה הּנפׁש, לתּקּוני צריכין הּמצֹות ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָוכל

ׁשּיעׂשּו ּכדי אחת ּבהדרגה וגדֹול קטן ְְְְֲֵֶַַַַָָָָָה'

(קהלת ׁשלמה מאמר והּוא ּכאחד. ּכּלם ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֻיׂשראל

עׂשה: ּבכח לעׂשֹות יד ּתמצא אׁשר ּכל ְְְֲֲֲֲִֵֶַָָָֹט')

„BÚמצֹות ׁשּיׁש לצד ּכי אחר טעם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַנראה

ויׁש הּזה, ּבעֹולם ימים להארי ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשּסגּלתם

על וכן ּבנים, ׁשּסגּלתם ויׁש עׁשר, ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻׁשּסגּלתם

אחד ּכל הּדבר ּכׁשּיתּגּלה ה' וחׁש הּדר ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה

ולא ּׁשּצרי ּובּמה ּׁשחפץ ּבּמה ויׁשּתּדל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹיל

סתם לזה ,ּכּמצטר מצוֹות ּבׁשאר ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָיׁשּתּדלּו

ׁשּתבֹוא ּכדי ּבכּלן האדם יׁשּתּדל ּובזה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהּדברים

ּובזה לֹו, הּצרי ּדבר ׁשּסגּלתּה מצוה ּגם ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֻלידֹו

אדם ּבני ּכּמה רֹואים ּׁשאנּו למה טעם ְְִֵֵֶַַַַָָָָיׁש

מּפחד ׁשלֹום ּובּתיהם ולּבריֹות לּׁשמים ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָרעים

מצוה לידם ׁשּבא אפׁשר ּכי טּוב, ּכל ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָמלאים

העברֹות ואין הּזה, עֹולם הצלחת ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָֻׁשּסגּלתּה

והצלחתּה, הּמצוה סגּלת מֹונעים ְְְְְִִִֶַַַָָָָֻׁשעֹוׂשים

לא ּובמצֹות עׂשה. מצֹות ּבבחינת זה ְְְְְֲִִִִֵֶַָֹוכל

ׁשּפרענּותם עברֹות יׁש ּכן, הּדבר יהיה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻתעׂשה

ּבאריכּות יּסּורין ׁשּפרעֹונם ויׁש הּבא, ְְֲִִִִֵֶַַָָָָלעֹולם

ּכ ּבכל ויׁש ּברחמנּות, ׁשּפרעֹונם ויׁש ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָהּזמן,

ׁשעברּו רׁשעים ּכּמה ּתמצא והלא ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹאכזריּות,

ּבתקףע ׁשעמדּו הגם נכרתּו ולא הּכריתֹות ל ְְְְְְֲִִֶֶַַַָֹֹ

וּדאי אּלא הּכריתה, זמן ׁשעברּו עד ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָהרׁשע

ויׁש הּזה ּבעֹולם עליה ׁשּמׁשּתּלם ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּיׁש

הּוא ידּוע ודבר הּבא. לעֹולם עליה ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּמׁשּתּלם

מּוסר אדם ּבני ּבלב הּפחד יפעיל ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּיֹותר

מענׁש נגלה להיֹותֹו הּזה ּבעֹולם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמׁשּתּלם

ְִַָהּנסּתר:

¯·Îeעל אפּלּו יקּפיד ב"ה ה' ּכי לנּו קדם ¿»ְֲִִִַַַָָ

ּדבר ידּברּו לבל אליו הּקרֹובים ְְְְְִֵַַַָָָָּברּואיו

ׁשּנראים ּדברים ואפּלּו הּצדק, קו על ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָׁשאינֹו

לחבריו עקיבא רּבי מאמר ּולמד וצא ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָּכׁשקר,

טהֹור ׁשיׁש לאבני ּכׁשּתּגיעּו י"ד:) ְְְֲִִִֵֶַַַָָ(חגיגה

נבחר לכסף נּקיׁש ּומּכאן מים, מים ּתאמרּו ְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹאל

ּכי האמת מקֹור אלהינּו ה' הּוא צּדיק ְְֱֱִִֵֶַָֹלׁשֹון

הּמבהקים ּדברים אּלא ּבּתֹורה יכּתב לבל ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֻיקּפיד

אמת: ְֱִֶַּבמּדת

‰Ê·eׁשענׁש לצד ּכי והּוא הּבאּור, אל נבֹוא »∆ְְִֵֶֶֶַַָֹ

אּלא אינֹו יֹוׁשביה הארץ הקאת ׁשל ְֲֵֶֶֶֶֶַָָָָָזה

ּבּפרׁשה האמּורים מהּתֹועבֹות אחד ּפרט ְֲִֵֵֶַַָָָָָָָעל

יׁש הּתֹועבֹות ׁשאר אבל ּבסמּו אבאר ְְֲֲֲֵֵֵֶַַָָָָּכאׁשר

ּתמים חי אל ׁשפט ּכאׁשר אחר ענׁש ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלהם

לצּוֹות ּכׁשּבא ולזה הּתעּוב, ּבחינת ּכפי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָּדעים

אׁשר ּבּתֹועבֹות יׁש ּכי להֹודיעם רצה עּמֹו ְֲִִֵֵֶֶַַָָָאת

ׁשּתקיא יסֹובב אׁשר אחד ּתעּוב עליהם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָהזהירם

ׁשּלפחדֹו ּכדי לגּלֹותֹו ה' רצה ולא הארץ, ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹאֹותם

ׁשּיֹותר ׁשּכתבנּו ּכמֹו יחד מּכּלם עצמם ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֻיׁשמרּו

ׁשעּור וזה הּנסּתר, מענׁש הּנגלה ענׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹירעיד

ּבאחדהּדברים ּפרּוׁש אּלה ּבכל ּתּטּמאּו אל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

אּלה אׁשרמּכל הּגֹוים נטמאּו אּלה ּבכל ּכי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ

ואפקד הארץ וּתטמא מּפניכם מׁשּלח ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאני

ּפקדּתי ואֹותֹו הּגֹורם הּוא אחד ּפרּוׁש ְְֲִֵֵֶַַָָָֹעונּה

ׁשעל למדּת הא יֹוׁשביה את וּתקיא העיר ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָעל

ּתתחּיב ּכן אם אֹותם, הארץ קאה אחד ְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹעון

מאמר ּכי הּואלֹומר אּלה ּבכל ּתּטּמאּו אל ְְֲִִֵֶַַַַַָ

היה אחד ׁשעל ּכיון אּלה מּכל הענׁשּבאחד ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

עֹוד ואמר הּוא. מי יֹודע אּתה ּוׁשמרּתםואין ְְְְִֵֵֶַַַַָָ

ּכלוגֹו' את ּכי וגֹו' הּתֹועבת מּכל תעׂשּו ולא ְְְֲִִֵֶַַָֹֹֹ

ׁשּכל להֹודיעם ּבזה הּכתּוב נתּכּון עׂשּו, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָוגֹו'

ּבכל אחת ואין הארץ אנׁשי עׂשּו ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּתֹועבת

ּכדי ּבזה והמכּון אֹותם, עׂשּו ׁשּלא ְְְֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻהּתֹועבת

עׂשּו ׁשּלא ּכל ּכי הּמחּוׁש, ּבגדר ּכּלם ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּיּכנסּו

מן ההקאה ּפחד ּבּה אין הארץ אנׁשי ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָאֹותּה

זה ודבר וגֹו'. ּכל ּכי לֹומר הצר לזה ְְְִֶֶֶַַָָָָָָֻהארץ,

הּכלים ּכל נחׁש ּבֹו ׁשהקיא מים לכלי ְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּדֹומה

מּגׁשת נרעד אדם זה ּכלי ספק ּבגדר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָׁשּיּכנסּו

הּגֹורם ׁשהעון והגם הּזה. הּדבר כן ּוכמֹו ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאליו,

רּבים ה' יצּוה אׁשר ותֹועבֹות אחד הּוא ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָהקאה

הּוא ׁשאדם לֹו יׁש קבּוע ּדין זה ּדבר ִֵֵֶֶַָָָָָהם.

ולא לֹו יׁש לֹוקח ודין להתעיב, עצמֹו ְְְְְִִֵֵֵַַַֹּפֹוׁשט

על ּבחּבּורי ּבזה ׁשהארכּתי ּוכמֹו ּפֹורׁש, ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָּדין

ׁשּכן וכיון ק"י) סימן ּתאר (ּפרי ּדעה ְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹיֹורה

ׁשהפחידם ואחר ּומחצה. ּכמחצה הּקבּוע ְְְֱֱִִֶֶֶַַַַָָָָָּכל

ואמר חזר נגלה יעׂשהּבענׁש אׁשר ּכל ּכי ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

יׁש הּתֹועבת ׁשאר ּכל על ׁשּגם ּפרּוׁש ְְֵֵֵֶַַַָָֹוגֹו'

מהם ׁשאחת אּלא הּנפׁש להכרתת חמּור ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹענׁש

הּנגלה: ענׁש ְִֶֶֶֶַֹּגֹורמת

zenÎixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"i ycew zayl inei xeriy

(äë)õøàä à÷zå äéìò dðåò ã÷ôàå õøàä àîèzå©¦§¨´¨½̈¤¨«¤§¬Ÿ£Ÿ¨−¨¤®¨©¨¦¬¨−̈¤
äéáLé-úà:החיים אור ¤«§¤«¨

(åë)ìå éètLî-úàå éúwç-úà ízà ízøîLeeNòú à §©§¤´©¤À¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½§´Ÿ©«£½
:íëëBúa øbä øbäå çøæàä älàä úáòBzä ìkîהחיים אור ¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤¨«¤§½̈§©¥−©¨¬§«§¤«

(æë)øLà õøàä-éLðà eNò ìàä úáòBzä-ìk-úà ék¦µ¤¨©«¥´Ÿ¨¥½¨¬©§¥«¨¨−¤£¤´
:õøàä àîèzå íëéðôì¦§¥¤®©¦§¨−¨¨«¤

(çë)äà÷ øLàk dúà íëànèa íëúà õøàä àé÷ú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¨̧¤Æ¤§¤½§©©«£¤−Ÿ¨®©«£¤¬¨¨²
:íëéðôì øLà éBbä-úà¤©−£¤¬¦§¥¤«

i"yx£ÌÎ˙‡ ı¯‡‰ ‡È˜˙Œ‡ÏÂ∑ארץ ּכ מקיאֹו, אּלא ּבמעיו עֹומד ׁשאין מאּוס ּדבר ׁשהאכילּוהּו מל לבן מׁשל ¿…»ƒ»»∆∆¿∆ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ
מהם עצמּה מריקה רּקּון, לׁשֹון תרֹוקן', 'ולא ותרּגּומֹו: עברה. עֹוברי מקּימת אינּה החיים.יׂשראל, אור ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

(èë)eúøëðå älàä úáòBzä ìkî äNòé øLà-ìk ék¦µ¨£¤´©«£¤½¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤§¦§§²
:ínò áøwî úNòä úBLôpä©§¨¬¨«Ÿ−¦¤¬¤©¨«

i"yx£˙NÚ‰ ˙BLÙp‰∑ּבמׁשמע והּנקבה .הּזכר «¿»»…ְְְְֵַַַָָָָ

(ì)úBwçî úBNò ézìáì ézøîLî-úà ízøîLe§©§¤´¤¦§©§¦À§¦§¦̧£¹¥«ª³
éðà íäa eànhú àìå íëéðôì eNòð øLà úáòBzä©«¥ŸÆ£¤´©«£´¦§¥¤½§¬Ÿ¦©§−¨¤®£¦−

ôôô :íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

dÏÚכה d·BÁ ˙È¯ÚÒ‡Â ‡Ú¯‡ ˙·‡zÒ‡Â¿ƒ¿»»««¿»¿«¿»ƒ«¬«
:‡‰·˙È ˙È ‡Ú¯‡ ˙�È˜B¯Â¿≈««¿»»»¿»»

ÏÂ‡כו È�Èc ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ ˙È Ôez‡ Ôe¯h˙Â¿ƒ¿«»¿»«¿»ƒ«¿»
‡¯Bi‚Â ‡·ÈvÈ ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz ÏkÓ Ôe„aÚ«̇¿¿ƒ…∆¿»»ƒ≈«ƒ»¿ƒ»

:ÔBÎÈ�Èa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈

‡�ÈLכז e„·Ú ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz Ïk ˙È È¯‡¬≈»»∆¿»»ƒ≈¬»¡»≈
:‡Ú¯‡ ˙·‡zÒ‡Â ÔBÎÈÓ„˜ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ√»≈¿ƒ¿»»««¿»

d˙Èכח ÔBÎÈ·‡Òa ÔBÎ˙È ‡Ú¯‡ Ô˜B¯˙ ‡ÏÂ¿»¿≈«¿»»¿¿»√≈»«
:ÔBÎÈÓ„˜ Èc ‡iÓÓÚ ˙È ˙�È˜B¯„ ‡Ók¿»¿≈«»«¿«»ƒ√»≈

‰‡ÔÈlכט ‡z·ÚBz ÏkÓ „aÚÈ Èc Ïk È¯‡¬≈»ƒ«¿≈ƒ…∆¿»»ƒ≈
:ÔB‰nÚ BbÓ Ôe„aÚÈ„ ‡˙LÙ� ÔeˆÈzLÈÂ¿ƒ¿≈«¿»»ƒ«¿¿ƒ«¿

Ïc‡ל ÏÈ„a È¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿«≈¿ƒ¿ƒ¿»
‡„·Ú˙‡c ‡z·ÚB˙ ÈÒBÓÈpÓ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒƒ≈∆¿»¿ƒ¿¬»»
ÈÈ ‡�‡ ÔB‰a Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ ÔBÎÈÓ„√̃»≈¿»ƒ¿«¬¿¬»¿»

Ù Ù Ù :ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כה) ı¯‡‰ ‡ÓËzÂּדר על הּוא הּכּונה «ƒ¿»»»∆¿ֶֶַַַָָ

ּכי נ"ג:) ח"ג (זהר ז"ל ּׁשאמרּו ְִֶַַָֹמה

לטֹוב אם הרּוחנּיּות יתהּוה יׂשראל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּבמעׂשה

מי"א) פ"ד (אבֹות אֹומרם והּוא לרע, ְְְִַָָאם

אחת, עברה והעֹובר וכּו' אחת מצוה ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָהעֹוׂשה

ּבאֹומרֹו ּכאן ׁשרמז עליה,וזהּו עונּה ואפקד ְְְְֲֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

ּכי ,רעת ּתיּסר ב') (ירמיה אֹומרֹו ּדר ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָעל

יׁשּלם אׁשר הּקּטיגֹור יתהּוה הרע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֻמּפעּלת

ּדבֹורה (ּתמר ואז"ל ּכמעׂשהּו. ּכילאיׁש פ"א) ְְְְֲִִֵֶַָֹ

ׁשּנברא מחּבל מלא ּכל הּוא הּדין ְְְְִִֵֶַַַַָָָּתׁשלּום

ׁשּכלה עד מעֹוׂשהּו ּומׁשּתּלם ּבא עברה ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמּכל

מתמעט הּוא ּכי הּיּסּורין ּפעּלת ְְְְִִִִֵֶַַַָֻּבאמצעּות

נאבד, הּוא הרע ּפֹועל ּכח ּוכׁשּכלה ְְֱֵֵֶֶֶַַַָָֹוהֹול

ּכל ׁשּיׁשּתּלם ּכדי ּבצדק זה ּדבר ה' ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוׁשפט

ּכח ּכפי ּכי מפלא, ּבכּוּון מעשיו ּכפי ְְְְֲִִִִֶַַָָָֹֻאחד

מאמר והּוא ּבּנברא, יהיה הרע ּבּמעׂשה ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָהּנעׂשה

ּבאמרֹו ּכאן לׁשֹוןהּכתּוב ּפרּוׁש עונּה ואפקד ְְְְֲֵֶַָָָָָֹֹ

ואֹומרֹו עֹוׂשהּו. על עצמֹו העון ׁשּממּנה ְְְְִֵֶֶֶַַַָֹמּנּוי

נראה עֹוד למעלה. ּפרׁשּתי ּכבר יחיד ְְְְְְִִִֵֶַַָָָלׁשֹון

הּקּטגֹורים ׁשאין ׁשאפׁשר ּדרּכנּו ּכפי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָלֹומר

אמר לזה זה, אחר ּבזה אּלא יחד ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָמׁשּתּלמים

ּדרׁש: ּדר וזה יחיד, ְְְִֶֶֶָָלׁשֹון

‡Ìz.כו) Ìz¯ÓLeּתבת אֹומרֹו אּתםטעם ¿«¿∆«∆ְֵֶַַַַ

לנֹוכח להם ּׁשּדּבר ּבּמה הסּפיק ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹולא

על להזהיר ּבאה זֹו מצוה ּכי נראה ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָּוׁשמרּתם

מּכל מתּבּטלים יהיּו ׁשּלא והּמׁשּפטים ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָֹֻהחּקים

אדם יאמר ׁשּלא והּכּונה עליהם, ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהּמצטּוים

הּמצֹות יתּבּטלּו ׁשּלא אּלא להקּפיד לֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹׁשאין

לֹו אין מהּזּולת יתּבּטלּו אם אבל ידֹו ְְֲִִֵֵַַַַָָעל

אמר לזה וגֹו'לחּוׁש, חּקתי את ּוׁשמרּתם ְְְֶֶֶַַַָָָֹֻ

עליהם, הּמצטּוים מּכל יתּבּטלּו ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹּפרּוׁש

הּגדֹולים על אּלא אינּה זֹו מצוה ּכי ְְְִִִֵֶַַַָָָּולצד

ּובית מׁשה עם לנכח ּדּבר אּתם אמר ְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלזה

לבל עין לפקח יׂשראל ּדּיני ּבּתי על ּכי ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹּדינֹו,

ּברית. מּבני הּתֹורה מּמצֹות אחת מצוה ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָּתתּבּטל

אּתם אּתם ּוׁשמרּתם ז"ל אמרּו ּכהנים ְְְְֲִֶֶֶַַַַָֹּובתֹורת

אֹותם, ּפתחּתם ׁשאּתם אֹותם ׁשֹומרים ְְְִִֶֶֶַַָָָנאים

אחתי נעּול ּגן ד') (שה"ש אֹומר הּוא ְֲִֵֵַָֹוכן

ּכאן ּפרּוׁש ע"כ, חתּום מעין נעּול ּגל ְֵַַַָָָָָכּלה

ואמר הרגיל, טבע אל העריֹות אזהרת ה' ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָקרב

אינֹו העריֹות ׁשמירת ׁשל זֹו מצוה ּכי ְְֲִִִֵֶֶַָָָָלהם

יׂשרא ּבער וזר חדׁש מּצדּדבר הם ׁשהרי ל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

העריֹות מן ּפרּוׁשים היּו ׁשּנצטּוּו קדם ְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹעצמם

ּׁשרמז מה והּוא כּלה, אחתי נעּול ּגן ְְֲִִִֶַַַַָָָֹּדכתיב

k·¯ּבאֹומרֹו Ìz¯ÓL Ìz‡M ‰Ó Le¯t Ìz‡ ְְ«∆≈«∆«∆¿«¿∆¿»

:ÌÎÓˆÚÓ≈«¿¿∆

Á¯Ê‡‰.¯b‰Âזה אזרח (תו"כ) ּדרׁשּו רז"ל »∆¿»¿«≈ְְֶֶַַָָ

אזרחים, נׁשי לרּבֹות האזרח ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָאזרח,

ע"כ, וכּו' הּגרים נׁשי לרּבֹות הּגר הּגר, זה ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַּגר

אּלּו, ּפרטים ּכל לפרט הּכתּוב ׁשהצר ְְְִֵֵֶַַַַָָָָֻטעם

למעט ׁשּבא ותאמר אּתם מּתבת ּתטעּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹלבל

לֹומר ּתלמּוד הרׁשּומים מהּפרטים ּפרט ְְְְִִֵֵֶַַַָָָאיזה

ְוכּו':

„BÚׁשאם להֹודיע הּכתּוב נתּכּון ּכי ְְְִִִִִֵֶֶַַַָנראה

החּקים ּכל יׁשמרּו והּגרים ְְְְִִִִֵֵַַָָֻיׂשראל

הגם הּגֹוים ּבמעׂשה ּכח אין ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָֹוהּמׁשּפטים

יֹוׁשביה, הארץ להקיא מעׂשיהם ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּיתעבּו

ׁשּקאה הּוא לארץ יׂשראל ׁשּנכנסּו קדם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹודוקא

אחר אבל הּתעּוב מעׂשה על הּגֹוים ֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָהארץ

אּלא ּתלּוי הּדבר אין לארץ יׂשראל ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכניסת

ׁשּמעׂשיהם אֹותם ּפרט ולזה והּגר, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּביׂשראל

הּגֹוים: למעט ְְְִֵַַיסֹובבּו

‡ˆÓ˙Âלא ל"ג) כ"ג (ׁשמֹות הּכתּוב ׁשאמר ¿ƒ¿»ְֶַַָָֹ

לי, את יחטיאּו ּפן ּבארצ ְְְְְֲִִֵֶַַֹיׁשבּו

עליו קּבל ׁשּלא ׁשּגֹוי וסמ"ק רמּב"ם ְְְִֵֶֶַַָָָָֹוכתב

ּפן מּטעם יׂשראל ּבארץ לדּור אסּור מצֹות ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָז'

טעם היה לא ׁשאם למדּת הא וגֹו', ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹיחטיאּו

מצֹות ז' עליו יקּבל ׁשּלא הגם יחטיאּו ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹּפן

הארץ להקאת לחּוׁש אין מעׂשיו ֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָויתעב

ְִִָּבׁשבילם:

B‚Â'.כח) ‰‡˜ ¯L‡k 'B‚Â ‡È˜˙ ‡ÏÂלא ¿…»ƒ¿«¬∆»»¿ֹ

הארץ, וּתקיא למעלה ּׁשאמר מה ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָהסּפיק



סי zenÎixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"i ycew zayl inei xeriy

(äë)õøàä à÷zå äéìò dðåò ã÷ôàå õøàä àîèzå©¦§¨´¨½̈¤¨«¤§¬Ÿ£Ÿ¨−¨¤®¨©¨¦¬¨−̈¤
äéáLé-úà:החיים אור ¤«§¤«¨

(åë)ìå éètLî-úàå éúwç-úà ízà ízøîLeeNòú à §©§¤´©¤À¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½§´Ÿ©«£½
:íëëBúa øbä øbäå çøæàä älàä úáòBzä ìkîהחיים אור ¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤¨«¤§½̈§©¥−©¨¬§«§¤«

(æë)øLà õøàä-éLðà eNò ìàä úáòBzä-ìk-úà ék¦µ¤¨©«¥´Ÿ¨¥½¨¬©§¥«¨¨−¤£¤´
:õøàä àîèzå íëéðôì¦§¥¤®©¦§¨−¨¨«¤

(çë)äà÷ øLàk dúà íëànèa íëúà õøàä àé÷ú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¨̧¤Æ¤§¤½§©©«£¤−Ÿ¨®©«£¤¬¨¨²
:íëéðôì øLà éBbä-úà¤©−£¤¬¦§¥¤«

i"yx£ÌÎ˙‡ ı¯‡‰ ‡È˜˙Œ‡ÏÂ∑ארץ ּכ מקיאֹו, אּלא ּבמעיו עֹומד ׁשאין מאּוס ּדבר ׁשהאכילּוהּו מל לבן מׁשל ¿…»ƒ»»∆∆¿∆ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ
מהם עצמּה מריקה רּקּון, לׁשֹון תרֹוקן', 'ולא ותרּגּומֹו: עברה. עֹוברי מקּימת אינּה החיים.יׂשראל, אור ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

(èë)eúøëðå älàä úáòBzä ìkî äNòé øLà-ìk ék¦µ¨£¤´©«£¤½¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤§¦§§²
:ínò áøwî úNòä úBLôpä©§¨¬¨«Ÿ−¦¤¬¤©¨«

i"yx£˙NÚ‰ ˙BLÙp‰∑ּבמׁשמע והּנקבה .הּזכר «¿»»…ְְְְֵַַַָָָָ

(ì)úBwçî úBNò ézìáì ézøîLî-úà ízøîLe§©§¤´¤¦§©§¦À§¦§¦̧£¹¥«ª³
éðà íäa eànhú àìå íëéðôì eNòð øLà úáòBzä©«¥ŸÆ£¤´©«£´¦§¥¤½§¬Ÿ¦©§−¨¤®£¦−

ôôô :íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

dÏÚכה d·BÁ ˙È¯ÚÒ‡Â ‡Ú¯‡ ˙·‡zÒ‡Â¿ƒ¿»»««¿»¿«¿»ƒ«¬«
:‡‰·˙È ˙È ‡Ú¯‡ ˙�È˜B¯Â¿≈««¿»»»¿»»

ÏÂ‡כו È�Èc ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ ˙È Ôez‡ Ôe¯h˙Â¿ƒ¿«»¿»«¿»ƒ«¿»
‡¯Bi‚Â ‡·ÈvÈ ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz ÏkÓ Ôe„aÚ«̇¿¿ƒ…∆¿»»ƒ≈«ƒ»¿ƒ»

:ÔBÎÈ�Èa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈

‡�ÈLכז e„·Ú ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz Ïk ˙È È¯‡¬≈»»∆¿»»ƒ≈¬»¡»≈
:‡Ú¯‡ ˙·‡zÒ‡Â ÔBÎÈÓ„˜ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ√»≈¿ƒ¿»»««¿»

d˙Èכח ÔBÎÈ·‡Òa ÔBÎ˙È ‡Ú¯‡ Ô˜B¯˙ ‡ÏÂ¿»¿≈«¿»»¿¿»√≈»«
:ÔBÎÈÓ„˜ Èc ‡iÓÓÚ ˙È ˙�È˜B¯„ ‡Ók¿»¿≈«»«¿«»ƒ√»≈

‰‡ÔÈlכט ‡z·ÚBz ÏkÓ „aÚÈ Èc Ïk È¯‡¬≈»ƒ«¿≈ƒ…∆¿»»ƒ≈
:ÔB‰nÚ BbÓ Ôe„aÚÈ„ ‡˙LÙ� ÔeˆÈzLÈÂ¿ƒ¿≈«¿»»ƒ«¿¿ƒ«¿

Ïc‡ל ÏÈ„a È¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿«≈¿ƒ¿ƒ¿»
‡„·Ú˙‡c ‡z·ÚB˙ ÈÒBÓÈpÓ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒƒ≈∆¿»¿ƒ¿¬»»
ÈÈ ‡�‡ ÔB‰a Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ ÔBÎÈÓ„√̃»≈¿»ƒ¿«¬¿¬»¿»

Ù Ù Ù :ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כה) ı¯‡‰ ‡ÓËzÂּדר על הּוא הּכּונה «ƒ¿»»»∆¿ֶֶַַַָָ

ּכי נ"ג:) ח"ג (זהר ז"ל ּׁשאמרּו ְִֶַַָֹמה

לטֹוב אם הרּוחנּיּות יתהּוה יׂשראל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּבמעׂשה

מי"א) פ"ד (אבֹות אֹומרם והּוא לרע, ְְְִַָָאם

אחת, עברה והעֹובר וכּו' אחת מצוה ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָהעֹוׂשה

ּבאֹומרֹו ּכאן ׁשרמז עליה,וזהּו עונּה ואפקד ְְְְֲֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

ּכי ,רעת ּתיּסר ב') (ירמיה אֹומרֹו ּדר ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָעל

יׁשּלם אׁשר הּקּטיגֹור יתהּוה הרע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֻמּפעּלת

ּדבֹורה (ּתמר ואז"ל ּכמעׂשהּו. ּכילאיׁש פ"א) ְְְְֲִִֵֶַָֹ

ׁשּנברא מחּבל מלא ּכל הּוא הּדין ְְְְִִֵֶַַַַָָָּתׁשלּום

ׁשּכלה עד מעֹוׂשהּו ּומׁשּתּלם ּבא עברה ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמּכל

מתמעט הּוא ּכי הּיּסּורין ּפעּלת ְְְְִִִִֵֶַַַָֻּבאמצעּות

נאבד, הּוא הרע ּפֹועל ּכח ּוכׁשּכלה ְְֱֵֵֶֶֶַַַָָֹוהֹול

ּכל ׁשּיׁשּתּלם ּכדי ּבצדק זה ּדבר ה' ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוׁשפט

ּכח ּכפי ּכי מפלא, ּבכּוּון מעשיו ּכפי ְְְְֲִִִִֶַַָָָֹֻאחד

מאמר והּוא ּבּנברא, יהיה הרע ּבּמעׂשה ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָהּנעׂשה

ּבאמרֹו ּכאן לׁשֹוןהּכתּוב ּפרּוׁש עונּה ואפקד ְְְְֲֵֶַָָָָָֹֹ

ואֹומרֹו עֹוׂשהּו. על עצמֹו העון ׁשּממּנה ְְְְִֵֶֶֶַַַָֹמּנּוי

נראה עֹוד למעלה. ּפרׁשּתי ּכבר יחיד ְְְְְְִִִֵֶַַָָָלׁשֹון

הּקּטגֹורים ׁשאין ׁשאפׁשר ּדרּכנּו ּכפי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָלֹומר

אמר לזה זה, אחר ּבזה אּלא יחד ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָמׁשּתּלמים

ּדרׁש: ּדר וזה יחיד, ְְְִֶֶֶָָלׁשֹון

‡Ìz.כו) Ìz¯ÓLeּתבת אֹומרֹו אּתםטעם ¿«¿∆«∆ְֵֶַַַַ

לנֹוכח להם ּׁשּדּבר ּבּמה הסּפיק ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹולא

על להזהיר ּבאה זֹו מצוה ּכי נראה ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָּוׁשמרּתם

מּכל מתּבּטלים יהיּו ׁשּלא והּמׁשּפטים ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָֹֻהחּקים

אדם יאמר ׁשּלא והּכּונה עליהם, ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהּמצטּוים

הּמצֹות יתּבּטלּו ׁשּלא אּלא להקּפיד לֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹׁשאין

לֹו אין מהּזּולת יתּבּטלּו אם אבל ידֹו ְְֲִִֵֵַַַַָָעל

אמר לזה וגֹו'לחּוׁש, חּקתי את ּוׁשמרּתם ְְְֶֶֶַַַָָָֹֻ

עליהם, הּמצטּוים מּכל יתּבּטלּו ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹּפרּוׁש

הּגדֹולים על אּלא אינּה זֹו מצוה ּכי ְְְִִִֵֶַַַָָָּולצד

ּובית מׁשה עם לנכח ּדּבר אּתם אמר ְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלזה

לבל עין לפקח יׂשראל ּדּיני ּבּתי על ּכי ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹּדינֹו,

ּברית. מּבני הּתֹורה מּמצֹות אחת מצוה ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָּתתּבּטל

אּתם אּתם ּוׁשמרּתם ז"ל אמרּו ּכהנים ְְְְֲִֶֶֶַַַַָֹּובתֹורת

אֹותם, ּפתחּתם ׁשאּתם אֹותם ׁשֹומרים ְְְִִֶֶֶַַָָָנאים

אחתי נעּול ּגן ד') (שה"ש אֹומר הּוא ְֲִֵֵַָֹוכן

ּכאן ּפרּוׁש ע"כ, חתּום מעין נעּול ּגל ְֵַַַָָָָָכּלה

ואמר הרגיל, טבע אל העריֹות אזהרת ה' ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָקרב

אינֹו העריֹות ׁשמירת ׁשל זֹו מצוה ּכי ְְֲִִִֵֶֶַָָָָלהם

יׂשרא ּבער וזר חדׁש מּצדּדבר הם ׁשהרי ל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

העריֹות מן ּפרּוׁשים היּו ׁשּנצטּוּו קדם ְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹעצמם

ּׁשרמז מה והּוא כּלה, אחתי נעּול ּגן ְְֲִִִֶַַַַָָָֹּדכתיב

k·¯ּבאֹומרֹו Ìz¯ÓL Ìz‡M ‰Ó Le¯t Ìz‡ ְְ«∆≈«∆«∆¿«¿∆¿»

:ÌÎÓˆÚÓ≈«¿¿∆

Á¯Ê‡‰.¯b‰Âזה אזרח (תו"כ) ּדרׁשּו רז"ל »∆¿»¿«≈ְְֶֶַַָָ

אזרחים, נׁשי לרּבֹות האזרח ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָאזרח,

ע"כ, וכּו' הּגרים נׁשי לרּבֹות הּגר הּגר, זה ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַּגר

אּלּו, ּפרטים ּכל לפרט הּכתּוב ׁשהצר ְְְִֵֵֶַַַַָָָָֻטעם

למעט ׁשּבא ותאמר אּתם מּתבת ּתטעּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹלבל

לֹומר ּתלמּוד הרׁשּומים מהּפרטים ּפרט ְְְְִִֵֵֶַַַָָָאיזה

ְוכּו':

„BÚׁשאם להֹודיע הּכתּוב נתּכּון ּכי ְְְִִִִִֵֶֶַַַָנראה

החּקים ּכל יׁשמרּו והּגרים ְְְְִִִִֵֵַַָָֻיׂשראל

הגם הּגֹוים ּבמעׂשה ּכח אין ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָֹוהּמׁשּפטים

יֹוׁשביה, הארץ להקיא מעׂשיהם ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּיתעבּו

ׁשּקאה הּוא לארץ יׂשראל ׁשּנכנסּו קדם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹודוקא

אחר אבל הּתעּוב מעׂשה על הּגֹוים ֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָהארץ

אּלא ּתלּוי הּדבר אין לארץ יׂשראל ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכניסת

ׁשּמעׂשיהם אֹותם ּפרט ולזה והּגר, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּביׂשראל

הּגֹוים: למעט ְְְִֵַַיסֹובבּו

‡ˆÓ˙Âלא ל"ג) כ"ג (ׁשמֹות הּכתּוב ׁשאמר ¿ƒ¿»ְֶַַָָֹ

לי, את יחטיאּו ּפן ּבארצ ְְְְְֲִִֵֶַַֹיׁשבּו

עליו קּבל ׁשּלא ׁשּגֹוי וסמ"ק רמּב"ם ְְְִֵֶֶַַָָָָֹוכתב

ּפן מּטעם יׂשראל ּבארץ לדּור אסּור מצֹות ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָז'

טעם היה לא ׁשאם למדּת הא וגֹו', ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹיחטיאּו

מצֹות ז' עליו יקּבל ׁשּלא הגם יחטיאּו ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹּפן

הארץ להקאת לחּוׁש אין מעׂשיו ֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָויתעב

ְִִָּבׁשבילם:

B‚Â'.כח) ‰‡˜ ¯L‡k 'B‚Â ‡È˜˙ ‡ÏÂלא ¿…»ƒ¿«¬∆»»¿ֹ

הארץ, וּתקיא למעלה ּׁשאמר מה ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָהסּפיק



`zenÎixgסב zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"i ycew zayl inei xeriy

i"yx£Èz¯ÓLÓŒ˙‡ Ìz¯ÓLe∑על ּביתּֿדין ‡ÌÎÈ‰Ï.ּכלהזהיר '‰ È�‡ Ì‰a e‡nh˙ ‡ÏÂ∑ּתּטּמאּו אם הא ¿«¿∆∆ƒ¿«¿ƒְְִִֵַַָ¿…ƒ«¿»∆¬ƒ¡…≈∆ְִִַָ
אלהיכם": ה' "אני נאמר: לכ ּכליה? מתחּיבים ואּתם ּבכם, לי יׁש הנאה ּומה מאחרי, נפסלים ואּתם אלהיכם ְְְְְְְֱֱֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹאיני

ã ycew zegiyn zecewp ã(100 'nr ak zegiy ihewl)

ּכליה מתחּיבים ואּתם ּבכם, לי יׁש הנאה ּומה מאחרי, נפסלים ל)ואּתם יח, ּדין(רש"י עליכם, ּגֹוזר מי "ּדעּו לעיל ּכתב רׁש"י ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ׂשכר". לׁשּלם ונאמן ׁשהּואנפסליםלהּפרע מֹוכיחה ּגזרֹות עלינּו ּגֹוזר ׁשה' העבּדה ּכי ּגֹוזר", "מי ׁשל הּנּגּוד הּוא – (מבּדלים) ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻֻ

אּתנּו. ּומתעּסק לנּו יׂשראל.הנאהקרֹוב מעבֹודת הנאה על ׁשּמֹורה ׂשכר, ׁשל הּנּגּוד עלּכליה– ׁשּמֹורה ּפרעֹון, ׁשל הּנּגּוד – ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

הּתֹוצאה חּיינּו, ׁשהּוא זה, קׁשר מתּבּטל ּכאׁשר עֹונֹותיכם"); ּכל את . . אפקד ּכן על . . ידעּתי אתכם ("רק ליׂשראל ה' ּבין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹקׁשר

ר"ל. ּכליה החייםהיא אור ְִָָ

סימן. עד"ו סימן. כ"ל כ"י פסוקים, אחריפ' פרשת חסלת

.àðååâ éàäëå ùãåç ùàø úáùá ïëå .úåøèôää 'á íéøîåà úåãéçéá ìáà .ùãå÷ úáùá çñô áøò ìçùë ÷ø "äáøòå" úøèôä íéøîåà ïéà"

:fix`t ,v"gxz oqip 'an ,fvy 'nr 'oneid zeniyx

ú"åîùì ìåãâä úáù úøèôäâ ÷øô éëàìî

ã:úBiðîã÷ íéðLëe íìBò éîék íìLeøéå äãeäé úçðî ýåýéì äáøråäètLnì íëéìà ézáø÷å §¨§¨Æ©«Ÿ̈½¦§©¬§−̈¦«¨¨®¦¦¥´½̈§¨¦−©§«Ÿ¦«§¨«©§¦´£¥¤»©¦§¨¼

éúééäåíBúéå äðîìà øéëN-øëN é÷Lráe ø÷Mì íéraLpáe íéôàðîáe íéôMëîa øäîî ãr §¨¦´¦¥´§©¥À©«§©§¦Æ©«§¨´£¦½©¦§¨¦−©¨®¤§«Ÿ§¥´§©Â̈¦Â©§¨¨̧§¨³

:úBàáö ýåýé øîà éðeàøé àìå øâ-éhîeå:íúéìë àì á÷ré-éða ízàå éúéðL àì ýåýé éðà ék ©¥¥Æ§´Ÿ§¥½¦¨©−§Ÿ̈¬§¨«¦²£¦¬§Ÿ̈−´Ÿ¨¦®¦§©¤¬§¥«©«£−Ÿ¬Ÿ§¦¤«

æúBàáö ýåýé øîà íëéìà äáeLàå éìà eáeL ízøîL àìå éwçî ízøñ íëéúáà éîéîì§¦¥̧£«Ÿ¥¤¹©§¤³¥«ª©Æ§´Ÿ§©§¤½³¥©Æ§¨´¨£¥¤½¨©−§Ÿ̈´§¨®

:áeLð äna ízøîàåçøNrnä Eeðrá÷ äna ízøîàå éúà íérá÷ ízà ék íéýìû íãà òa÷éä ©«£©§¤−©¤¬¨«£¦§©̧¨¹̈¡Ÿ¦À¦³©¤Æ«Ÿ§¦´Ÿ¦½©«£©§¤−©¤´§©«£®©©«£¥−

:äîeøzäåè:Blk éBbä íérá÷ ízà éúàå íéøàð ízà äøànaéúéa-ìà øNrnä-ìk-úà eàéáä §©§¨«©§¥¨Æ©¤´¥«¨¦½§Ÿ¦−©¤´«Ÿ§¦®©−ª«¨¦̧¤¨©©«£¥¹¤¥´

úBaøà úà íëì çzôà àì-íà úBàáö ýåýé øîà úàæa àð éðeðçáe éúéáa óøè éäéå øöBàä̈«À̈¦¦¬¤̧¤Æ§¥¦½§¨³¦¨Æ¨½Ÿ¨©−§Ÿ̈´§¨®¦¯Ÿ¤§©´¨¤À¥µ£ª´

:éã-éìa-ãr äëøa íëì éú÷éøäå íéîMäàéäîãàä éøt-úà íëì úçLé-àìå ìëàa íëì ézørâå ©¨©½¦©«£¦«Ÿ¦¬¨¤²§¨−̈©§¦¨«§¨«©§¦³¨¤Æ¨«Ÿ¥½§«Ÿ©§¦¬¨¤−¤§¦´¨«£¨¨®

:úBàáö ýåýé øîà äãOa ïôbä íëì ìkLú-àìåáéõøà ízà eéäú-ék íéBbä-ìk íëúà eøMàå §«Ÿ§©¥̧¨¤³©¤̧¤Æ©¨¤½¨©−§Ÿ̈¬§¨«§¦§¬¤§¤−¨©¦®¦¦«§³©¤Æ¤´¤

:úBàáö ýåýé øîà õôçâéaãp-äî ízøîàå ýåýé øîà íëéøác éìr e÷æçéìr eðø:Eãéízøîà ¥½¤¨©−§Ÿ̈¬§¨«¨«§¬¨©²¦§¥¤−¨©´§Ÿ̈®©«£©§¤¾©¦§©−§¨¤«£©§¤¾

:úBàáö ýåýé éðtî úépøã÷ eðëìä éëå BzøîLî eðøîL ék òöa-äîe íéýìû ãár àåLåèäzrå −̈§£´Ÿ¡Ÿ¦®©¤À©¦³¨©̧§Æ¦§©§½§¦³¨©̧§Æ§´Ÿ©¦½¦§¥−§Ÿ̈¬§¨«§©¾̈

:eèìniå íéýìû eðça íb ärLø éNò eðáð-íb íéãæ íéøMàî eðçðàæèLéà ýåýé éàøé eøaãð æà £©−§§©§¦´¥¦®©¦§ÆŸ¥´¦§½̈©¯¨«£²¡Ÿ¦−©¦¨¥«¨¯¦§§²¦§¥¬§Ÿ̈−¦´

:BîL éáLçìe ýåýé éàøéì åéðôì ïBøkæ øôñ áúkiå òîLiå ýåýé áL÷iå eärø-ìàæéøîà éì eéäå ¤¥¥®©©§¥³§Ÿ̈Æ©¦§½̈©Â¦¨¥Â¥´¤¦¨³§¨¨Æ§¦§¥´§Ÿ̈½§«Ÿ§¥−§«§¨´¦À¨©Æ

:Búà ãáòä Bða-ìr Léà ìîçé øLàk íäéìr ézìîçå älâñ äNò éðà øLà íBiì úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½©¾£¤¬£¦−Ÿ¤´§ª¨®§¨«©§¦´£¥¤½©«£¤Æ©§´Ÿ¦½©§−¨«Ÿ¥¬Ÿ«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אלעזר רּבי ּׁשּדרׁש מה ּדר על ּביֹותר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלזרז

מׁשל (ּבתו"כ) מֹות אחרי ּבפרׁשת עזריה ְְְֲֲֵֶַַַָָָָָּבן

ּתאכל אל וכּו' הרֹופא אצלֹו ׁשנכנס ְְְְִֵֶֶֶַַַָֹלחֹולה

זה ּפלֹוני ׁשּמת ּכדר ּתמּות ׁשּלא וכּו' ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָֹצֹונן

ּׁשּלפנינּו ּבּמה כן ּכמֹו ּכאן, עד וכּו' יֹותר ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָזרזֹו

יׂשר לזרז ה' ּביֹותר:נתּכּון אל ְְְְִִֵֵֵֵַָָ

Èz¯ÓLÓ.ל) ˙‡ Ìz¯ÓLeהּגדרים על ה' יצו ¿«¿∆∆ƒ¿«¿ƒְְִַַַָ

והּוא ּבתעּוב, להּכׁשל יבֹוא לבלּתי ְְְְְְִִִִֵֵַָָהּׁשֹומרים

מׁשמרתאֹומרֹו ּפרּוׁש מׁשמרּתי את ּוׁשמרּתם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַ

ּבׁשֹוגג, אפּלּו וגֹו' עׂשֹות לבלּתי והּטעם ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָהּגדר,

ואף ּבׁשֹוגג הּתעּוב על ּתתחּיב ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַֹוהגם

הּתעּוב, ּבמעׂשה מתטּמאים אּתם כן ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַעל

אֹומרֹו זהוהּוא ולחׁשׁש ּבהם, תּטּמאּו ולא ְְְְְֲִֶֶַַָָֹ

ואֹומרֹו מׁשמרּתי. אלהיכם,ּתׁשמרּו ה' אני ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַֹ

הם ּבׁשֹוגג אפּלּו ּבהּטמאם ּכי לֹומר ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָנתּכּון

עליהם, יתּבר ׁשמֹו ׁשּיתיחד זה מער ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָנגרעים

ּפרּוד יפעיל ׁשּיהיה מציאּות ּבכל הּתעּוב ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָּכי

ׁשֹורה ׁשכינה ׁשאין הּׁשכינה, ּובין יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָּבין

יאמר וקדֹוׁש ההּוא מהּכעּור הּמׁשלל על ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֻאּלא

לחּיים: הּכתּוב ּכל ְִַַָָלֹו

È¯Á‡ ˙L¯t ˙ÏÒÁ¬»«»»««¬≈

çé:Bãár àì øLàì íéýìû ãáò ïéa òLøì ÷écö ïéa íúéàøe ízáLåèéøra àa íBiä äpä-ék §©§¤Æ§¦¤½¥¬©¦−§¨¨®¥µŸ¥´¡Ÿ¦½©«£¤−¬Ÿ£¨«¦¦¥³©Æ½̈Ÿ¥−

øLà úBàáö ýåýé øîà àaä íBiä íúà èäìå L÷ ärLø äNò-ìëå íéãæ-ìë eéäå øepzk©©®§¨¸¨¥¦¹§¨Ÿ¥³¦§¨Æ©½§¦©̧Ÿ¹̈©´©À̈¨©Æ§Ÿ̈´§¨½£¤²

ðrå LøL íäì áæré-àì:óëízLôe íúàöéå äéôðëa àtøîe ä÷ãö LîL éîL éàøé íëì äçøæå Ÿ©«£¬Ÿ¨¤−¬Ÿ¤§¨¨«§¨«§¨̧¨¤¹¦§¥³§¦Æ¤´¤§¨½̈©§¥−¦§¨¤®¨¦«¨¤¬¦§¤−

:÷aøî éìârkàëøîà äNò éðà-øLà íBia íëéìâø úBtk úçz øôà eéäé-ék íérLø íúBqrå §¤§¥¬©§¥«§©¤´§¨¦½¦¦«§´¥½¤©−©©´©§¥¤®©Æ£¤´£¦´Ÿ¤½¨©−

:úBàáö ýåýéáë:íéètLîe íéwç ìàøNé-ìk-ìr áøçá BúBà éúéeö øLà écár äLî úøBz eøëæ §Ÿ̈¬§¨«¦§¾©−Ÿ¤´©§¦®£¤Á¦¦̧¦³§Ÿ¥Æ©¨¦§¨¥½ª¦−¦§¨¦«

âë:àøBpäå ìBãbä ýåýé íBé àBa éðôì àéápä äiìà úà íëì çìL éëðà äpäãëúBáà-áì áéLäå ¦¥³¨«Ÿ¦ÆŸ¥´©¨¤½¥−¥«¦¨´©¨¦®¦§¥Àµ´§Ÿ̈½©¨−§©¨«§¥¦³¥«¨Æ

:íøç õøàä-úà éúékäå àBáà-ït íúBáà-ìr íéða áìå íéða-ìrâëúà íëì çìL éëðà äpä ©¨¦½§¥¬¨¦−©£¨®¤¨¾§¦¥¦¬¤¨−̈¤¥«¤¦¥³¨«Ÿ¦¸Ÿ¥´©¨¤½¥−

:àøBpäå ìBãbä ýåýé íBé àBa éðôì àéápä äiìà¥«¦¨´©¨¦®¦§¥Àµ´§Ÿ̈½©¨−§©¨«

ô÷ 'îòá äñôãð éøçà úùøôì äøèôä

hi wxt mildz - miaezk

xe` ldi

קי למזמור אור יהל פירוש
אויביךלדודא אשית עד לימיני שב לאדני ה' נאם מזמור

ואני אבינו באברהם דרשוהו רבותינו רש"י ז"ל לרגליך. הדום
אדוני. העולם שקראוהו לאברהם ה' נאום כדבריהם. אפרשנו
אין לה. והתחולל לתשועתי התעכב לימיני שב אדוני. שמעני
לתשועת לימיני בקדש. ותשבו וכה"א עכבה אלא ישיבה
מלכים ד' (שהם וחבריו אמרפל אויביך אשית עד ימיני.
כשם מ"ב ר"פ לך לך סדר ברבות כמ"ש מלכיות לד' הרומזים

כו'): מלכיות בד' שפתח
המשיחוז"ל(ב) על המשורר חברו המזמור זה ספורנו מ"ע

תשב אבל עדיין תגלה לא לימיני שב לאדוני ה' נאום ואמר
ומגוג. גוג אויביך אשית עד שמאלי. על השרת ומלאכי לימיני
מדי ועלו כו'. בירושלים הנותר כל והי' כאמור לרגליך הדום
במדרש וכ"ה עכ"ל. צבאות ה' למלך להשתחוות בשנה שנה
הקב"ה המלחמות כל עשה ומי וסיים כו' אברהם על תלים
וכה"א כו' מלחמה לך עושה ואני לימיני שב לו שאמר
ישב הוא הקב"ה אומר עליו וישב כסא בחסד והוכן במשיח
לעשות עלינו ומה באמת. עליו וישב לכך מלחמה אעשה ואני
ואל קנה אמת שנאמר אמת שנקראת בתורה ולשנות לקרות

עכ"ל: באמת עליו וישב הוי תמכור
דהיינווהבחיי(ג) לימיני שב ענין פי' סע"ג כ"ד דף לך לך פ'

וחסד: ימין מבחי' שהיא לאברהם שנתנה מה
שנתבשרבזח"א(ד) דוד על זה ענין פי' ע"א דס"ג נח פ'

לגורלך ותעמוד בדניאל עדמ"ש הימין לקץ יעמוד שלע"ל
הימין קץ רמז פי' שם והרמ"ז לימיני שב ג"כ וזהו הימין לקץ
וזהו הגבורות. הנהגת ותתחיל החסדים ממשלת תגמר שאז
אשית עד לפרש יש ועפ"ז בימין. שהם החסדים הימין קץ
דוקא לימיני לישב תצטרך לא אח"כ שאז כלומר כו' אויביך
תגאלו: בכסף ולא ע"ד יותר גבוהים הגבורות יהיה אזי כי

אתברפ'(ה) כדין בימינא אתקשרת וכד ע"ב דפ"ו לך לך

דכתיב לאברהם כהונתא אתיהיבת מיד ע"א ודפ"ז כו' שנאין
והוא דלעיל. הבחיי כפי' והיינו לימיני. שב לאדוני ה' נאום
וכי אברהם א"ל א' קצ"ד דף פכ"ה קדושים פ' מהרבות
ונתנה ממנו הקב"ה הוציאה האדון לברכת עבד ברכת מקדימין
ולא ה' נשבע בתריה וכתיב לאדוני ה' נאום שנאמר לאברהם
דשב בהא לו די לא דהרבות ונראה לעולם. כהן אתה ינחם
הוא ימין אשר חסד ואית חסד אית כי כהונה. על לרמוז לימיני
אהבה בחי' והוא חסד ורב מבחי' ממשיך הכהן אכן עולם חסד
זהו לימיני שב מ"ש ע"כ הנרות. את בהעלותך בד"ה כנז' רבה
כו': חסד ורב מבחי' היינו כהן אתה אח"כ ומ"ש עולם. חסד

יהודהויצא דימיצא חילא וכל ע"א דרמ"ג ויחי שד"מ עמוד
לימיני: שב לאדוני ה' נאום בדוד כתיב וכן כו' ליה נטיל

ופי'ובפ'(ו) הפסוק כל בפי' יותר האריך ע"ב ד"נ בראשית
הב' למל'. ז"א אומר דזה הא' אופנים. בשני לאדוני ה' נאום
במק"מ כמ"ש לבאר יש השני פי' ולפי למל'. בינה אומר דזה
המל' תקבל ולא בקומתן שוין זו"נ יהי' שלע"ל על קאי דזה
ברא אשר בברכת וכמ"ש עצמה. מהבינה גם כ"א מז"א
וארשתיך עפמ"ש ואפ"ל א'. בהשוואה הכלה. עם חתן משמח
גבורות בחי' בו שיש מז"א המל' מקבלת עכשיו כי לעולם. לי
דלית ימין נק' א"א אבל כו' בה וירידות עליות יש וע"כ
זה נק' א"א במדרגת ז"א יהי' ולע"ל עתיקא. בהאי שמאלא
שתקבל מה או בז"א. א"א אור שיתגלה והיינו לימיני. שב
מבחי' דתקבל לימיני שב נק' לכן עתיק התגלות שבה מהבינה
תקבל קץ היא המל' כי הימין. קץ וז"ס כו' שמאלא דלית
שאין ימינו אחור השיב עכשיו משא"כ האמיתי. הימין מבחי'
דימין אחוריים מבחי' יונקים החיצונים כ"א בהתגלות זו בחי'
דא"א בעורף האוחז לפרעה היינו עבדים מענין כנודע הנ"ל
הוי' אני כי ירידות שום בלי לעולם לי וארשתיך נאמר ואזי

שניתי: לא
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קי למזמור אור יהל פירוש
אויביךלדודא אשית עד לימיני שב לאדני ה' נאם מזמור

ואני אבינו באברהם דרשוהו רבותינו רש"י ז"ל לרגליך. הדום
אדוני. העולם שקראוהו לאברהם ה' נאום כדבריהם. אפרשנו
אין לה. והתחולל לתשועתי התעכב לימיני שב אדוני. שמעני
לתשועת לימיני בקדש. ותשבו וכה"א עכבה אלא ישיבה
מלכים ד' (שהם וחבריו אמרפל אויביך אשית עד ימיני.
כשם מ"ב ר"פ לך לך סדר ברבות כמ"ש מלכיות לד' הרומזים

כו'): מלכיות בד' שפתח
המשיחוז"ל(ב) על המשורר חברו המזמור זה ספורנו מ"ע

תשב אבל עדיין תגלה לא לימיני שב לאדוני ה' נאום ואמר
ומגוג. גוג אויביך אשית עד שמאלי. על השרת ומלאכי לימיני
מדי ועלו כו'. בירושלים הנותר כל והי' כאמור לרגליך הדום
במדרש וכ"ה עכ"ל. צבאות ה' למלך להשתחוות בשנה שנה
הקב"ה המלחמות כל עשה ומי וסיים כו' אברהם על תלים
וכה"א כו' מלחמה לך עושה ואני לימיני שב לו שאמר
ישב הוא הקב"ה אומר עליו וישב כסא בחסד והוכן במשיח
לעשות עלינו ומה באמת. עליו וישב לכך מלחמה אעשה ואני
ואל קנה אמת שנאמר אמת שנקראת בתורה ולשנות לקרות

עכ"ל: באמת עליו וישב הוי תמכור
דהיינווהבחיי(ג) לימיני שב ענין פי' סע"ג כ"ד דף לך לך פ'

וחסד: ימין מבחי' שהיא לאברהם שנתנה מה
שנתבשרבזח"א(ד) דוד על זה ענין פי' ע"א דס"ג נח פ'

לגורלך ותעמוד בדניאל עדמ"ש הימין לקץ יעמוד שלע"ל
הימין קץ רמז פי' שם והרמ"ז לימיני שב ג"כ וזהו הימין לקץ
וזהו הגבורות. הנהגת ותתחיל החסדים ממשלת תגמר שאז
אשית עד לפרש יש ועפ"ז בימין. שהם החסדים הימין קץ
דוקא לימיני לישב תצטרך לא אח"כ שאז כלומר כו' אויביך
תגאלו: בכסף ולא ע"ד יותר גבוהים הגבורות יהיה אזי כי

אתברפ'(ה) כדין בימינא אתקשרת וכד ע"ב דפ"ו לך לך

דכתיב לאברהם כהונתא אתיהיבת מיד ע"א ודפ"ז כו' שנאין
והוא דלעיל. הבחיי כפי' והיינו לימיני. שב לאדוני ה' נאום
וכי אברהם א"ל א' קצ"ד דף פכ"ה קדושים פ' מהרבות
ונתנה ממנו הקב"ה הוציאה האדון לברכת עבד ברכת מקדימין
ולא ה' נשבע בתריה וכתיב לאדוני ה' נאום שנאמר לאברהם
דשב בהא לו די לא דהרבות ונראה לעולם. כהן אתה ינחם
הוא ימין אשר חסד ואית חסד אית כי כהונה. על לרמוז לימיני
אהבה בחי' והוא חסד ורב מבחי' ממשיך הכהן אכן עולם חסד
זהו לימיני שב מ"ש ע"כ הנרות. את בהעלותך בד"ה כנז' רבה
כו': חסד ורב מבחי' היינו כהן אתה אח"כ ומ"ש עולם. חסד

יהודהויצא דימיצא חילא וכל ע"א דרמ"ג ויחי שד"מ עמוד
לימיני: שב לאדוני ה' נאום בדוד כתיב וכן כו' ליה נטיל

ופי'ובפ'(ו) הפסוק כל בפי' יותר האריך ע"ב ד"נ בראשית
הב' למל'. ז"א אומר דזה הא' אופנים. בשני לאדוני ה' נאום
במק"מ כמ"ש לבאר יש השני פי' ולפי למל'. בינה אומר דזה
המל' תקבל ולא בקומתן שוין זו"נ יהי' שלע"ל על קאי דזה
ברא אשר בברכת וכמ"ש עצמה. מהבינה גם כ"א מז"א
וארשתיך עפמ"ש ואפ"ל א'. בהשוואה הכלה. עם חתן משמח
גבורות בחי' בו שיש מז"א המל' מקבלת עכשיו כי לעולם. לי
דלית ימין נק' א"א אבל כו' בה וירידות עליות יש וע"כ
זה נק' א"א במדרגת ז"א יהי' ולע"ל עתיקא. בהאי שמאלא
שתקבל מה או בז"א. א"א אור שיתגלה והיינו לימיני. שב
מבחי' דתקבל לימיני שב נק' לכן עתיק התגלות שבה מהבינה
תקבל קץ היא המל' כי הימין. קץ וז"ס כו' שמאלא דלית
שאין ימינו אחור השיב עכשיו משא"כ האמיתי. הימין מבחי'
דימין אחוריים מבחי' יונקים החיצונים כ"א בהתגלות זו בחי'
דא"א בעורף האוחז לפרעה היינו עבדים מענין כנודע הנ"ל
הוי' אני כי ירידות שום בלי לעולם לי וארשתיך נאמר ואזי

שניתי: לא



סד

לשבוע פרשת אחרי תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ו' ניסן
פרק כ

מפרק לה  
עד סוף פרק לח

יום רביעי - ט' ניסן
פרק כ

מפרק מט 
עד סוף פרק נד  

יום שני - ז' ניסן
פרק כ

מפרק לט
עד סוף פרק מג 

יום חמישי - י' ניסן
פרק כ

מפרק נה
עד סוף פרק נט

יום שלישי - ח' ניסן
פרק כ

מפרק מד
עד סוף פרק מח

יום שישי - י"א ניסן
פרק כ

מפרק ס
עד סוף פרק סה 

שבת קודש - י"ב ניסן
פרק כ

מפרק סו עד סוף פרק סח

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 
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ניסן ו' ראשון יום
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ניסן ז' שני יום
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סה oqip 'fÎ'e ipyÎoey`x mei Ð 'n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן ו' ראשון יום
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ניסן ז' שני יום

,dp 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå,110 'nr cr.(î"øá ù"îë
יוםראשוֿןשניו'ֿז'ניסן

ääâä
ãåçéä ë"â äìâúîå øéàî íùå)
ú"úå äåöî ìëá äùòðä ïåéìòä

úåììëðù 'úé åéúåãî ãåçé àåäù
íéãñçá úåøåáâä úå÷úîðå åæá åæ
ä"á ñ"à ïåéìòä ïåöø úò é"ò

áø éåìéâ 'éçáá äìâúîå øéàîä
àéä àúúìã àúåøòúàá íåöòå
äøåúä ÷ñò åà äåöîä úééùò

ñ"à ïåéìòä ïåöø ùáåìî ïäáù
äìòîì àåä ãåçéä ø÷éò êà ä"á
úåäî àåä íùù úåìéöàä íìåòá äìòî

'åãçåéî 'úé åéúåãî úåîöòå
ñ"à ïåéìòä ïåöø úåîöòå úåäî àåä íùå ä"á ñ"à ïìéöàîá
åúìòî éôì ïäî íìåò ìëá ò"éáá äøéàî àéä ãáì ïúøàäå ä"á

î"î úåìéöàî äðéà åæ äåöîå äøåúá ÷ñåòä íãàä ùôðù óàå
äëìä øáãä åîöò àåä àåäå åæ äåöîá ùáåìîä ïåéìòä ïåöø éøä
àåäù ä"á ìéöàîä ñ"à øåàå úåäìà àåä äá ÷ñåòù äøåúäå

é"òå 'úé åá úåãçåéîä åéúåãî ìéöàä 'úé åðåöøáå ãçà åðåöøå
÷ñò é"ò äìâúîä åðåöø éåìéâ
åæá åæ úåììëð ïä åæ äåöîå äøåú

úòá íéãñçá úåøåáâä úå÷úîðå
:(åæ ïåöø

úåììëðù 'úé åéúåãî ãåçé àåäù
íéãñçá úåøåáâä úå÷úîðå åæá åæ
ä"á ñ"à ïåéìòä ïåöø úò é"ò
áø éåìéâ 'éçáá äìâúîå øéàîä

àéä àúúìã àúåøòúàá íåöòå
äøåúä ÷ñò åà äåöîä úééùò
ñ"à ïåéìòä ïåöø ùáåìî ïäáù

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

ääâäoeilrd oevxd zelbzday ,owfd epax xne` ,d`ad ddbda

dxezd ziilr ici lr ,mipeilrd zenlera dlrnl zxvepd

zr"a zeevndeoevxmze`ay zecna zellkzd deedzn - "

ici lr zxvep `linny) "micqg"a zewznp "zexeab"de ,zenler

micqg ly drtyd jk

,`l` ;(dfd mlera dhnl

,owfd epax miiqny itk

,zecnd ly "cegi"d xwir

mler"a zeevnd zexvei

."zeliv`døéàî íLå)*§¨¥¦
ãeçiä ïk íb älbúîe¦§©¤©¥©¦
ìëa äNòpä ïBéìòä̈¤§©©£¤§¨
,äøBz ãeîìúå äåöî¦§¨§©§¨

ãeçé àeäLzecg`zd - ¤¦
,zellkzdeåéúBcî¦¨

,Cøaúézexitqd on - ¦§¨¥
,zenler mze`ay

,Bæa Bæ úBììëpL¤¦§¨¨
úBøeábä úB÷zîðå§¦§¨©§

,íéãñçaaeh didpy - ©£¨¦
,calaïBöø úò éãé ìò©§¥¥¨

-Ceøa óBñ-ïéà ïBéìòä̈¤§¥¨
älbúîe øéànä ,àeä©¥¦¦§©¤
,íeöòå áø éelb úðéçáa¦§¦©¦©§¨

àzúìc àúeøòúàa- §¦§¨¨¦§©¨
d`ad zexxerzd ici lr

- dhnlnàéä- ¦
,dhnln zexxerzddïäaL ,äøBzä ÷ñò Bà äåönä úiNò£¦©©¦§¨¥¤©¨¤¨¤

.àeä-Ceøa óBñ-ïéà ïBéìòä ïBöø Laìîly zelbzdd - §ª¨§¨¤§¥¨
zwzndle zecna zellkzdl d`ian - "oevx zr" - oevx eze`

.zexeabdãeçiä øwò Cà,zeevne dxez ici lr deedznd - ©¦©©¦

úeäî àeä íML ,úeìéöàä íìBòa äìòî äìòîì àeä§©§¨©§¨§¨¨£¦¤¨¨
óBñ-ïéà ïìéöàîa úBãçéî ,Cøaúé åéúBcî úeîöòå§©§¦¨¦§¨¥§ª¨§©£¦¨¥
óBñ-ïéà ïBéìòä ïBöø úeîöòå úeäî àeä íLå ,àeä-Ceøä§¨¨§©§§¨¤§¥
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oqipסו 'g iyily mei Ð 'n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן ח' שלישי יום
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zerexf" zepekn d`xie dad`,`pini `rexc cqg" :lynl ,"mc`d

(zil`ny rexf - dxeab ,zipni rexf - cqg=) "`l`ny`rexc dxeab

;d`xie dad`l zepeekn ,sera "miitpk"d jk -,Løt íéðewzáe- ©¦¦¥¥
:eyxit "xdef ipewiz" xtqaeìéçãa úBöîe äøBúa íé÷ñBòäL¤¨§¦§¨¦§¦§¦

eîéçøe,dad`e d`xia - §¦
åàì íàå ,"íéða" íéàø÷ð¦§¨¦¨¦§¦¨
dad`d zexqg m` -

,zeevnae dxeza d`xide

àìc ,"íéçBøôà" íéàø÷ð¦§¨¦¤§¦§¨
.àçøôì ïéìëéoi`y - ¨§¦§©§¨

iptn ,gextl mzexyt`a

,miitpkd mdl zexqgy

dad`d zexqg :eppiprae

ze`xwp ,ok` ,recn .d`xide

mya ,d`xie dad`

?"miitpk"ääâädn -

,o`k xne` owfd epaxy

ze`xwp d`xie dad`y

iptn ,(oitcb) "miitpk"

xwir opi` miitpkdy myky

wx zeynyn od ,serd

lkei oci lry ,df jxevl

mb jk - gextle serl serd

z` zelrn d`xie dad`

epaxy itk ,zeevnde dxezd

ef ddbda owfd epax `ian jk lr - "xdef ipewiz"n `iad owfd

:hexhexta xzei mixacd mixaqen my - d"n oewiz "xdef ipewiz"n

,ä"î ïewúáe)*:aezk -,è"èî àeä àôBòczpiga `ed "ser" - §¦§¨
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.‡"ËÈÏ˘.5.ה סעיף כה, סימן חיים אורח

אסרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב שמתחיל להניח תפילין כיון שזהו שני חדשים לפני הבר מצוה שלו.

ומהנכון שילמוד, אם בעצמו או עם מי הוא, הכתוב בשולחן ערוך ומועתק בתניא ריש פרק מ"א 

פעולתם  יפעלו  בודאי  שאז  זכרונו,  במוח  הדברים  שיוחקקו  עד  תפילין,  מצות  עם  הקשורה  בהתבוננות 

בהנוגע ללימוד התורה קיום המצות כדבעי והנהגה טובה בכלל. ומובן שבזה נכלל ג"כ השפעה על חבריו 

גם  יתוסף  זה  ידי  שעל  ובודאי  הנפש,  בבריאות  מוסיפה  האמורה  שההנהגה  וכיון  כזה,  יעשו  הם  שגם 

בבריאות הגוף.

ומה שכותב שהילדים של הכתה מפריעים להלימוד, אין הדבר תלוי אלא ברצון, וכשלא ישים לב 

להפרעות אלו וימשיך ללמוד יתמעטו ההפרעות בדרך ממילא.

בטח אומר שיעור תהלים חדשי - כפי שנחלק התהלים לימי החדש - בכל יום אחר תפלת הבקר, 

ומה טוב שאיזה פעמים בשבוע ואם אפשר בכל יום חול, לפני תפלה הבקר, יפריש איזה פרוטות לצדקה, 

והשי"ת יצליחו לקבל עליו עול תורה ועול מצות כדבעי.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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אסרות קודש

 ב"ה,  כ"ח אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ד אדר שני, בו כותב אודות המזוזה שצריך הי' להחליפה, ולפלא שאינו כותב 

על דבר בדיקת התפילין.

ובשאלתו כמה תפריש אמו ת' לפני הדלקת הנרות בערב שבת וערב יום טוב.

מובן שזה תלוי ביכולתה, והנקודה בזה, כיון שעת רצון היא לקבלת בקשות נשי בנות ישראל קודם 

נתינת  ידי  על  בזה  בברכות השי"ת  להרבות  צריך  טוב,  יום  וערב  בעש"ק  הנרות  דהדלקת  קיום המצוה 

הצדקה.

ובמה שכותב בתיקון ענין המזוזה, ילמוד בעל פה איזה פרקים משניות ולכל הפחות פרק אחד 

תניא, ובלכתו בדרך וכיו"ב יעבור עליהם אם בדבור או עכ"פ במחשבה.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



עה היום יום . . . 

ה'תש"גו ניסןיום ראשון

חומש: מצורע, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: הגהה )ושם . . . 110 רצון זו(.

ל ּתֹוָרה,  ִעימּות ׁשֶ י ַהּנְ ֵסֶדר ּוְבֹתֶקף ַעל ּפִ ֲחִקירֹות, ְועֹוְבִדים ּבְ ַמֲעִטים ּבַ ּמְ ׁשֶ ר ּכְ יֹון ֶהְרָאה, ֲאׁשֶ ּסָ ַהּנִ
ת. ֵרי ַהּדָ ִרים ֵמִעּקְ ִעְנָיִנים ָהִעּקָ אי, ּוִבְפָרט ּבָ ַוּדַ ֹמאל ּדֹוָחה, ֲאַזי ּפֹוֲעִלים ּבְ ָיִמין ְמָקֶרֶבת ּוׂשְ

ה'תש"גז ניסןיום שני

חומש: מצורע, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ובזה יובן . . . 110 בר"מ.

ָרֵאל. ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ְנֹסַע": ְוִכְרצֹון ּכָ נּוַסח "ַוְיִהי ּבִ

רּוכָאִוויְטׁש. ֵקן: ּבָ נּו ַהּזָ ל ַרּבֵ ָחה ׁשֶ ּפָ ּנּוי ִמׁשְ ּכִ
ֵניאֹוִרי. נֹו ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי: ׁשְ ל ּבְ ָחה ׁשֶ ּפָ ּנּוי ִמׁשְ ּכִ

ֵניאֹוְרסָאהן. ַמח ֶצֶדק": ׁשְ ל ַה"ּצֶ ָחה ׁשֶ ּפָ ּנּוי ִמׁשְ ּכִ

ה'תש"גח ניסןיום שלישי

חומש: מצורע, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: כי כמו . . . נו בפע"ח.

ֵמִני",  ַחּכְ ִפי ִטְבָעּה ְוִעְנָיָנּה. ּוְכִתיב "ֵמֹאְיַבי ּתְ ֹמִחין ּוִמּדֹות ּכְ ָרִטית ּבְ ָמה ֵיׁש ָלּה ֲעבֹוָדה ּפְ ל ְנׁשָ ּכָ
ִמּדֹוָתיו  ּקּון  ּתִ ל  ְלַכְלּכֵ ֵאיְך  ְויֹוֵדַע  ם  ִמְתַחּכֵ ה  ִמּזֶ ְבִעּיֹות,  ַהּטִ ִמּדֹוָתיו  ּבְ יׁש  ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ָהָרעֹות  יֹות  ֵמַהַהּטָ

ֵרְך. ֲעבֹוַדת ה' ִיְתּבָ ּלֹו ּבַ ְעּבּוד ַהּכֹחֹות ׁשֶ ְוׁשִ

ה'תש"גט ניסןיום רביעי

חומש: מצורע, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: והנה אף דדחילו . . . באריכות.

ניט הייזער און געלד איז דער אידישער רייכטום. דער אידישער אייביקער רייכטום 
איז, אז מען איז אידען ווָאס היטען ָאּפ תורה און מצות, און מ'בריינגט אויף דער וועלט 

קינדער און אייניקלאך ווָאס היטען ָאּפ תורה און מצות.

ֹוְמִרים ּתֹוָרה  ָאנּו ְיהּוִדים ַהּשׁ ְצִחי הּוא, ׁשֶ ר ַהְיהּוִדי ַהּנִ ר ַהְיהּוִדי, ָהֹעׁשֶ ים ּוָממֹון ֵהם ָהֹעׁשֶ ּתִ ֹלא ּבָ
ֹוְמִרים ּתֹוָרה ּוִמְצֹות. ִנים ּוְנָכִדים ַהּשׁ ּוִמְצֹות, ּוֵמִביִאים ָלעֹוָלם ּבָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי
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ה'תש"גי ניסןיום חמישי

חומש: מצורע, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק מא. ברם . . . עבודת עבד.

ה ְלָידֹו  ר ה' ִאּנָ ר, ֲאׁשֶ ֶזה: ִאּלּו ְיֻצּיָ בֹו, ִיְתּבֹוֵנן ּבָ מֹוׁשָ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ִעְנַין ָטֳהַרת ַהּמִ ֲעמּוָלה ּבְ ְדַבר ַהּתַ ּבִ
ל  ְוָהָיה ְמַהּלֵ ַנְפׁשֹו ַעל ֶזה,  ַטח ָהָיה מֹוֵסר  ּבֶ ה  ִהּנֵ ָלן,  ִלּצְ יֹון, ַרֲחָמָנא  ּלָ ִמּכִ ב ְיהּוִדים  יל מֹוׁשַ ְלַהּצִ
ֲעמּוָלה  ן ִהיא ּתַ ן ְויֹוֵתר ִמּכֵ ֶזה. ּכֵ דֹול ּכָ ְזכּות ּגָ ֶדל ַהֶחֶסד ְלַזּכֹותֹו ּבִ ֵרְך, ַעל ּגֹ ַח ֶאת ה' ִיְתּבָ ּבֵ ּוְמׁשַ

ׁש. ַלת ְנָפׁשֹות ַמּמָ ִהיא ַהּצָ זֹו, ׁשֶ

ה'תש"גיא ניסןיום ששי

חומש: מצורע, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: והנה ה' . . . 112 ותפילין.

ּקּון  ּתִ ִריִכים  ְוַהּצְ ֶהם,  ּבָ ּוְלִהְתּבֹוֵנן  ִזְכרֹונֹוָתיו  ּוְלַהֲעלֹות  ְלִהְתּבֹוֵדד,  ָהָאָדם  ַעל  ֶדת,  ַהֻהּלֶ יֹום  ּבְ
ֵנם. ּוְתׁשּוָבה ָיׁשּוב ִויַתּקְ

ה'תש"גיב ניסן, שבת הגדולשבת
ִמְנָחה: ֲעָבִדים ָהִיינּו. ים. ּבְ ָעה ֲאָנׁשִ ַהְפטֹוָרה: ְוַאְרּבָ

חומש: מצורע, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וגם יתבונן . . . 112 והמוח כו'.

ֵני  ן ּבְ ְקְראּו ּכֵ ּנִ ין ֲעָבִדים – ׁשֶ ָרֵאל "ִצְבאֹות ה'". ַהֶהְפֵרׁש ּבֵ ֵני ִיׂשְ ַמן ְיִציַאת ִמְצַרִים ִנְקְראּו ּבְ ִמּזְ
ה  ִלּיֹות, עֹוׂשֶ ְרּגֹות, נֹוֵקב ַמְרּגָ ה ּדַ ּמָ ה ֲעבֹוַדת ַרּבֹו – ּוָבֶזה ּכַ ָרֵאל – ּוְצָבאֹות, הּוא: ֶעֶבד עֹוׂשֶ ִיׂשְ
ל  ׁשֶ ִעְנָין  ֶזה  ֵאין  ֲאָבל  ְוָעָמל ַרב,  ְיִגיָעה  ֶזה  ּבָ ְוֵיׁש  ׁשּוטֹות –  ּפְ ְמָלאכֹות  ה  ְמָלאכֹות, עֹוׂשֶ ָאר  ׁשְ
ִמְלֶחֶמת ֲהָגָנה ְוֵהן  ה ְוָעָמל ּוִבְמִסיַרת ֶנֶפׁש, ֵהן ּבְ יִגיָעה ַרּבָ עֹוְבִדים ּבִ ְמִסיַרת ֶנֶפׁש. ָצָבא ֵהם ֲעָבִדים ׁשֶ
ד ְוׂשֹוֵנא, ַוֲעבֹוָדָתם  ֵעל ֵמַהְמַנּגֵ ִלי ִהְתּפָ ֶקף ִמּבְ ַתְכִלית ַהּתֹ ם ּבְ ַמְרּתָ נּוָפה, ְועֹוְמִדים ַעל ִמׁשְ ִמְלֶחֶמת ּתְ ּבְ

יָאם. י הֹוָרַאת ַמְצּבִ י ֵהם ִמְתַנֲהִגים ַעל ּפִ ָגה, ּכִ ל ַהּשָׂ זֹו ֵאיָנּה ִעְנָין ׁשֶ
ֹלא  ֶזה  ְוִעם  ּוָמִרים,  ים  ָקׁשִ ִעינּוִיים  ּבְ ְפלּות  ַהּשִׁ ַתְכִלית  ּבְ ָהיּו  ִמְצַרִים  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ה  ְוִהּנֵ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ָיְדעּו  י  ּכִ ַהֹחֶזק,  ַתְכִלית  ּבְ ם  ַמְרּתָ ִמׁשְ ַעל  ְוָעְמדּו  יֶהם,  ּוְלבּוׁשֵ ּוְלׁשֹוָנם  ָמם  ׁשְ ּנּו  ׁשִ
ַמְעָלה ִמן  ֶרְך ִמּלְ ּדֶ ה' עֹוְזרֹו ּבְ ָבא ה', ּדְ ב ֶזה הּוא ִמּצְ ַמּצָ ֶזה ּבְ ְתַנֵהג ּכָ הּוא ִהְבִטיַח ִלְגֹאל אֹוָתם, ְוַהּמִ

ַבע. ּטֶ ַבע ּבַ ַהּטֶ

יום 
חמישי

יום 
ששי

שבת 
קודש
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ה'תשע"א ניסן ו' ראשון יום ברגל? רק רבו פני קבלת
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ערוך? בשולחן זו הלכה הובאה לא מדוע לתמוה: יש

ביהודה': ה'נודע ומבאר

בגמרא זו הלכה ב)מקור טז, אדם(ר"ה חייב יצחק ר' "אמר :

לא היום, אליו הולכת את 'מדוע שנאמר ברגל, רבו פני להקביל

למיזל". ליה איבעי ושבת דחדש מכלל שבת', ולא חדש

צריך חודש וראש בשבת שגם משמע שמהפסוק ומאחר

שאכן אלא - ברגל? רק יצחק ר' חייב מדוע רבו, פני להקביל

פני לקבל צריכים חודש וראש בשבת שגם לומר מקום היה

קרבן בהן מקריבים שהרי קדושה, בהם שנוספת היות כי הרב,

אי אך לתלמידיו. להשפיע כדי ברב גם השפע מתרבה מוסף,

חז"ל שאמרו כיון זאת, לחייב א)אפשר לג, תלמיד(קדושין "אין

כבודו יהא שלא וערבית, שחרית אלא רבו בפני לעמוד רשאי

שבת בכל הרב פני לקבל נחייב ואם שמים", מכבוד מרובה

העליה שהרי השכינה, מכבוד גדול רבו כבוד יהא חודש, וראש

בשנה. פעמים שלש רק היא השכינה פני וראיית לרגל

לקבל המקדש למקום עולים אנו שאין הזה בזמן כן, ואם

ראיה עולת מקריבים כאשר רק הוא החיוב (כי השכינה פני

כן שאם ברגל, רבו פני הקבלת לחייב מקום אין חגיגה) ושלמי

שמים. מכבוד גדול כבודו יהא

הביא לבוא לעתיד הנוהגות הלכות גם המביא הרמב"ם לכן,

יחזור ונראה" נעלה "ושם המקדש יבנה כאשר כי זו, הלכה

ערוך, והשולחן הטור ואילו ברגל. רבו פני להקביל החיוב

זה דין השמיטו בזמננו, הנוהגים הדינים רק להביא שדרכם

עתה נוהג צד)שאינו סי' א"ח מהדו"ת, .(נוב"י

אברהם' ה'מגן לדעת ו)אך ס"ק ש"א סי' ישנה(א"ח הזה בזמן גם

שאינו אף חודש, וראש ובשבת ברגל. רבו פני להקביל חובה

משבח זו הלכה יסוד ועל רבו. פני להקביל היא מצוה חיוב,

סופר' י"ז)ה'שבט מעשה'(סי' ואנשי ה'חסידים מנהג את

ביתם את שעוזבים אף טוב, ביום רבם פני את לקבל שנוסעים

שמחת כי משפחתם, בני עם הרגל שמחת מצוות מקיימים ואינם

מדרבנן היא הזה בזמן בהרגל יד, מו"ק עשה)(תוס' מפניד"ה ונדחית ,

קבלה. מדברי שהיא ברגל רבו פני קבלת חובת

ה'תשע"א ניסן ז' שני יום להשיב אין הנעשה את
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אדם יכול שבכולם התורה, דיני משאר מגדף שונה בכך

שווים וקידושין גיטין ואף דבור. כדי בתוך מדבריו בו לחזור

מהם. לחזור אפשרות שאין מגדף לדין

קודם בדעתו גומר אדם אין הדינים בשאר כי הדבר, וטעם

דינים אך דבור, כדי בתוך בו לחזור שיוכל סבור כי המעשה,

גמורה בהחלטה אלא אותם עושה אדם אין חומרתם, לרוב אלו,

הלכתא) ד"ה א פז, נדרים .(ר"ן

אלא אינו דבור' כדי 'תוך של כוחו אחר: באופן מבארים ויש

לבטל לא אך קודם, דבור עיקרםdyrnלבטל אלו ודינים .

הקידושין כסף נתינת הוא העיקר (וגיטין) בקידושין במעשה:

ולכן בקידושין. מהותי חלק מהווה אינו והדיבור הגט), (או

קידושין, לשם היתה הכסף שנתינת מוכיחות הנסיבות כאשר

ללא אף חלים הם – קידושין ענייני על קודם עימה שדיבר כגון

החזרה דיבור כי דיבור, כדי בתוך חזרה בהם אין ולכן אמירה.

הקידושין. מעשה את לבטל יכול אינו

כמעשה, נחשב הדיבור זה שלענין מגדף, לגבי שהריוכן

משום מעשה, בו שאין לאו על מלקות חיוב אין התורה בכל

תשמור לא "אם נאמר מלקות המגדףzeyrlשבחיוב ואילו ,"

"והנפשdzinחייב בו שנאמר משום בדיבור, אלא שאינו אף

כמעשהdyrzאשר נחשב שדיבורו הרי רמה", המלך)ביד .(יד

נאמר לא דיבור' כדי 'תוך דין הלוא להיפך: שהקשו ויש

כגון שבדיבור, בעבירות ואפילו עשוי שעשה מה אלא בעבירות,

מה כן ואם דיבור, כדי בתוך חזרה תועיל לא הרע, לשון

במגדף? דיבור' כדי 'תוך אומרים שאין החידוש

אלא במעשה, תלוי האיסור העבירות בכל לומר: ויש

איסור, מעשה נותר המעשה אך כשוגג, נחשב כוונה שבהעדר

והיה כלל, איסור מעשה כאן אין בלבו חשב לא אם במגדף אבל

ממעשה לחזור צריך שאין כיון חזרה בזה ששייכת לומר מקום

ממחשבה קכ"ט,ב)אלא ב"ב שיעורים .(קובץ

ה'תשע"א ניסן ח' שלישי, יום התשובה כח
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ההלכה קובעת קשות, גזירות לבטל התשובה שבכח למרות

דין, בית של עונש לבטל תוכל לא תשובה שום – משמעית חד

רק שופט הדיין והתראה. בעדים מעשה עשה שהאדם לאחר

פנימה. בלב התשובה עיקר ואילו רואות, שעיניו מה לפי

עיר ואנשי שבמידה הרמב"ם כאן כתב הפלא, למרבה

דרשני! אומר והדבר עונשם. יוקל בתשובה, חזרו הנידחת

הרגצ'ובי: הגאון מיישב

המקום בני את לדון שלא – אחד בפרט רק תועיל התשובה

ידונו זאת במקום נהרגים. והטף הנשים אף בה הנידחת', כ'עיר

ולגביו סקילה, חייב – לאלילים שעבד ומי לחוד, אחד כל

דבר תשנה לא עד)התשובה ע' וירא, עה"ת .(צפע"נ

את לבטל תשובה יכולה איך סוף סוף הסבר: טעון עדיין אך

הנידחת'? 'עיר של החמור העונש

דין אלא עונש, בתור רק אינו הנידחת עיר דין הוא: הביאור
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ה'תשע"א ניסן ו' ראשון יום ברגל? רק רבו פני קבלת
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ערוך? בשולחן זו הלכה הובאה לא מדוע לתמוה: יש

ביהודה': ה'נודע ומבאר

בגמרא זו הלכה ב)מקור טז, אדם(ר"ה חייב יצחק ר' "אמר :

לא היום, אליו הולכת את 'מדוע שנאמר ברגל, רבו פני להקביל

למיזל". ליה איבעי ושבת דחדש מכלל שבת', ולא חדש

צריך חודש וראש בשבת שגם משמע שמהפסוק ומאחר

שאכן אלא - ברגל? רק יצחק ר' חייב מדוע רבו, פני להקביל

פני לקבל צריכים חודש וראש בשבת שגם לומר מקום היה

קרבן בהן מקריבים שהרי קדושה, בהם שנוספת היות כי הרב,

אי אך לתלמידיו. להשפיע כדי ברב גם השפע מתרבה מוסף,

חז"ל שאמרו כיון זאת, לחייב א)אפשר לג, תלמיד(קדושין "אין

כבודו יהא שלא וערבית, שחרית אלא רבו בפני לעמוד רשאי

שבת בכל הרב פני לקבל נחייב ואם שמים", מכבוד מרובה

העליה שהרי השכינה, מכבוד גדול רבו כבוד יהא חודש, וראש

בשנה. פעמים שלש רק היא השכינה פני וראיית לרגל

לקבל המקדש למקום עולים אנו שאין הזה בזמן כן, ואם

ראיה עולת מקריבים כאשר רק הוא החיוב (כי השכינה פני

כן שאם ברגל, רבו פני הקבלת לחייב מקום אין חגיגה) ושלמי

שמים. מכבוד גדול כבודו יהא

הביא לבוא לעתיד הנוהגות הלכות גם המביא הרמב"ם לכן,

יחזור ונראה" נעלה "ושם המקדש יבנה כאשר כי זו, הלכה

ערוך, והשולחן הטור ואילו ברגל. רבו פני להקביל החיוב

זה דין השמיטו בזמננו, הנוהגים הדינים רק להביא שדרכם

עתה נוהג צד)שאינו סי' א"ח מהדו"ת, .(נוב"י

אברהם' ה'מגן לדעת ו)אך ס"ק ש"א סי' ישנה(א"ח הזה בזמן גם

שאינו אף חודש, וראש ובשבת ברגל. רבו פני להקביל חובה

משבח זו הלכה יסוד ועל רבו. פני להקביל היא מצוה חיוב,

סופר' י"ז)ה'שבט מעשה'(סי' ואנשי ה'חסידים מנהג את

ביתם את שעוזבים אף טוב, ביום רבם פני את לקבל שנוסעים

שמחת כי משפחתם, בני עם הרגל שמחת מצוות מקיימים ואינם

מדרבנן היא הזה בזמן בהרגל יד, מו"ק עשה)(תוס' מפניד"ה ונדחית ,

קבלה. מדברי שהיא ברגל רבו פני קבלת חובת

ה'תשע"א ניסן ז' שני יום להשיב אין הנעשה את
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אדם יכול שבכולם התורה, דיני משאר מגדף שונה בכך

שווים וקידושין גיטין ואף דבור. כדי בתוך מדבריו בו לחזור

מהם. לחזור אפשרות שאין מגדף לדין

קודם בדעתו גומר אדם אין הדינים בשאר כי הדבר, וטעם

דינים אך דבור, כדי בתוך בו לחזור שיוכל סבור כי המעשה,

גמורה בהחלטה אלא אותם עושה אדם אין חומרתם, לרוב אלו,

הלכתא) ד"ה א פז, נדרים .(ר"ן

אלא אינו דבור' כדי 'תוך של כוחו אחר: באופן מבארים ויש

לבטל לא אך קודם, דבור עיקרםdyrnלבטל אלו ודינים .

הקידושין כסף נתינת הוא העיקר (וגיטין) בקידושין במעשה:

ולכן בקידושין. מהותי חלק מהווה אינו והדיבור הגט), (או

קידושין, לשם היתה הכסף שנתינת מוכיחות הנסיבות כאשר

ללא אף חלים הם – קידושין ענייני על קודם עימה שדיבר כגון

החזרה דיבור כי דיבור, כדי בתוך חזרה בהם אין ולכן אמירה.

הקידושין. מעשה את לבטל יכול אינו

כמעשה, נחשב הדיבור זה שלענין מגדף, לגבי שהריוכן

משום מעשה, בו שאין לאו על מלקות חיוב אין התורה בכל

תשמור לא "אם נאמר מלקות המגדףzeyrlשבחיוב ואילו ,"

"והנפשdzinחייב בו שנאמר משום בדיבור, אלא שאינו אף

כמעשהdyrzאשר נחשב שדיבורו הרי רמה", המלך)ביד .(יד

נאמר לא דיבור' כדי 'תוך דין הלוא להיפך: שהקשו ויש

כגון שבדיבור, בעבירות ואפילו עשוי שעשה מה אלא בעבירות,

מה כן ואם דיבור, כדי בתוך חזרה תועיל לא הרע, לשון

במגדף? דיבור' כדי 'תוך אומרים שאין החידוש

אלא במעשה, תלוי האיסור העבירות בכל לומר: ויש

איסור, מעשה נותר המעשה אך כשוגג, נחשב כוונה שבהעדר

והיה כלל, איסור מעשה כאן אין בלבו חשב לא אם במגדף אבל

ממעשה לחזור צריך שאין כיון חזרה בזה ששייכת לומר מקום

ממחשבה קכ"ט,ב)אלא ב"ב שיעורים .(קובץ

ה'תשע"א ניסן ח' שלישי, יום התשובה כח
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ההלכה קובעת קשות, גזירות לבטל התשובה שבכח למרות

דין, בית של עונש לבטל תוכל לא תשובה שום – משמעית חד

רק שופט הדיין והתראה. בעדים מעשה עשה שהאדם לאחר

פנימה. בלב התשובה עיקר ואילו רואות, שעיניו מה לפי

עיר ואנשי שבמידה הרמב"ם כאן כתב הפלא, למרבה

דרשני! אומר והדבר עונשם. יוקל בתשובה, חזרו הנידחת

הרגצ'ובי: הגאון מיישב

המקום בני את לדון שלא – אחד בפרט רק תועיל התשובה

ידונו זאת במקום נהרגים. והטף הנשים אף בה הנידחת', כ'עיר

ולגביו סקילה, חייב – לאלילים שעבד ומי לחוד, אחד כל

דבר תשנה לא עד)התשובה ע' וירא, עה"ת .(צפע"נ

את לבטל תשובה יכולה איך סוף סוף הסבר: טעון עדיין אך

הנידחת'? 'עיר של החמור העונש

דין אלא עונש, בתור רק אינו הנידחת עיר דין הוא: הביאור



v"ndqeעח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

שלא – והטף הנשים אף לכן העיר'. 'יושבי על החל מיוחד

זה. מציבור חלק הם כי נהרגים, – חטאו

את לבטל באה אינה הנידחת עיר אנשי של התשובה פעולת

– התוצאה ליחידים. מציבור מעמדם את משנה אלא עונשם,

עקיף. באופן ממילא, בדרך באה – העונש הקלת

(106 'nr ,h zegiy ihewl)

ה'תשע"א ניסן ט' רביעי יום שיעור בו אין ה'עצם'

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰úéáa àöîpä ìëå§¨©¦§¨§¥

ìëBàäå ;äøBzä ïî äàðäa øeñà ,çìîe íéî elôà ,íéáëBk úãBáò£©¨¦£¦©¦¤©¨©£¨¨¦©¨§¨¥

.ä÷Bì ,àeäL-ìk epnî¦¤¨¤¤

אפשר 'משהו', איסור של מהותו והבהרת להמחשת

נקודת עצם – חלקים שני בהם שיש האדם לחיי להמשילו

כל החיות, של והצביון והצורה חי; שהאדם העובדה החיים,

עניינו. לפי אדם וכל אבר

לגודל לכמות, משמעות שום אין החיים נקודת עצם לגבי

רק הוא וכיו"ב גדול או האדם הוא קטן אם וההבדל ולצורה.

הם ובה החיות, של ההתגלות וצורת להתפשטות בנוגע

מצויירת אינה החיות נקודת אבל לאדם, מאדם השינויים

שהרגליים לומר ניתן שלא וכשם הגוף. וגדרי ציור לפי ומוגדרת

יותר גדולה בראש החיות שהתגלות (אף מהראש 'חיות' פחות

אפשר אי גם כך חיים), של ההגדרה ובאותה המהות באותה

קטן. גוף מאשר 'חי' יותר הוא גדול) (יותר אחד שגוף לומר

האלוקית לנפש בנוגע הוא כן החיונית, לנפש בנוגע שהוא וכמו

של הגלויים לכוחות היהדות נקודת עצם בין הבדל שקיים

האלוקית. הנפש

בעצם היא שהחומרה היינו 'משהו', איסור של המשמעות וזו

האסורים עניינים באותם כי האיסור, של החומרֿהמהות

אין ולכן הקליפה של העצמית' ה'נקודה הוא האיסור במשהו,

של לכמות גםמשמעות בתוקפה נמצאת והקליפה האיסור,

במשהו.

עניין רק זה אין כי במשהו הוא זרה עבודה איסור ולכן

זרה בעבודה המודה "כל חז"ל: כמאמר הכל, נקודת אלא פרטי,

שיעור. בו אין ולכן כולה", התורה בכל ככופר

(148 'nr 'f zegiy ihewl)

ה'תשע"א ניסן י' חמישי יום כיצד? - מצוה בת חגיגת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰úBwça ïéëìBä ïéà¥§¦§ª

àöBiëå øòNá àìå Leaìná àì ,ïäì ïéncî àìå íéáëBë éãáBòä̈§¥¨¦§Ÿ¦©¦¨¤Ÿ©©§§Ÿ©¥¨§©¥

øàLáe BLeaìîa òeãéå ïäî ìcáî ìàøNiä äéäé àlà ...ïäá̈¤¤¨¦§¤©¦§¨¥ª§¨¥¤§¨©§©§¦§¨

.åéNòî©£¨

הרמ"א ס"א)כתב קע"ח סי' הגויים(יו"ד בחוקות ללכת שהאיסור

האופנים: משני באחד הוא

ללבוש שנהגו כגון פריצות, לשום בעכו"ם שנהגו "דבר א.

הפריצות". ממלבושי לזה וכדומה אדומים... מלבושים

שאין וכיוון בדבר", טעם ואין וחוק למנהג שנהגו "דבר ב.

עבודת שמץ בו "שיש לחוש יש וסיבה, טעם זה למנהג

כוכבים".

לשם בו נוהגים אלא אלה, טעמים משום בו שאין דבר אבל

מלבוש לו יש מומחה רופא שהוא מי שכל שדרכן "כגון תועלת

מותר. – אחר מטעם או כבוד משום זאת עושים אם או מיוחד",

ילבש "לא כתב שהרי כן, להוכיח יש הרמב"ם מלשון ואף

למלבושם", הדומה "במלבוש כתב ולא להן", המיוחד במלבוש

והיהודים כגויים, אותם המייחד מלבוש אלא נאסר שלא היינו

יהודי וכאשר אחרת, מסיבה או צניעות משום מללבשם נזהרים

אחריהם" ונמשך להם כמודה "נראה הוא הרי זה מלבוש לובש

מהרי"ק בשם .הנ"ל)(כס"מ

פינסקֿקרלין אב"ד וולקין הגר"א יצא הקודם אהרןובדור (זקן

ו) סי' בנוסףח"א כי לבת. בתֿמצוה חגיגת לערוך הנוהגים נגד

משום זה מנהג לאסור יש צניעות, בעניני לחששות

אומות ומנהג כחוק שנעשה כיון תלכו", לא "ובחוקותיהם

להדמות שכוונתם הרפורמים כן נוהגים ואחריהם העולם,

לגויים.

אש' ה'שרידי לט)ולדעת סי' מצוה,(יור"ד בת חגיגת לאסור אין

שמחים אלא זרה, עבודה לשם אותה חוגגים שאין כיוון

זאת ועם בגרות. לגיל הבת הגעת לרגל משפחתית בשמחה

פיינשטיין הגר"מ של לדעתו לו)מצטרף סי' ד' א"ח שאין(אג"מ ,

ממנהג לשנות כדי הכנסת, בבית בתֿמצוה שמחת לחגוג

ודומיהם. הרפורמים

הרבי כותב ש"א)וכן סי' ח"ב ומנהג הלכה חגיגת(שערי לעשות "לא :

מצוה, בר כעין בחגיגה המתחדשים היום שעושים כפי מצוה בת

הולדת". יום כעין הספר, בבית צנוע משהו לעשות אלא

ה'תשע"א ניסן י"א שישי יום היכן? עד - מחילה בקשת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰...Bì ìçîì Bøáç äöø àìŸ¨¨£¥¦§Ÿ

...Bì CìBäå Bçépî ¯ äöø àì .úéLéìLe äiðL Bì àéáî¥¦§¦¨§¦¦Ÿ¨¨©¦§¥

הטור תר"ו)מלשון סי' אינו(או"ח פעמים בג' מתפייס אינו "ואם

פסק וכן רשאי. להחמיר רוצה שאם משמע לפייסו", צריך

ערוך סק"ב)השולחן ובמג"א ס"א חדש'(שם ה'פרי אך מדייק(שם).

כן ולמד פעמים, משלוש יותר לבקש שאין הרמב"ם מלשון

הגמרא ב)מלשון פ"ז, מחברו(יומא (מחילה) מטו המבקש `l"כל

epnn ywaiמש פעמים".יותר לוש

ולא פעמים שלוש ביקש כאשר לומר: יש הדבר ובטעם

שמבקש פעם שבכל ומאחר להבא, גם ימחל שלא חזקה מחל,

כיון פעמים משלוש יותר לבקש אין אכזרי הוא הרי מוחל ואינו

מכשילו שם)שבכך יומא אמת .(שפת

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

יש פעמים משלוש יותר לבקש שמותר הסוברים ובדעת

הזקן אדמו"ר כתב ס"ד)לומר: שם, שעל(א"ח חושש הנפגע שאם

קודמים חייו כי למחול, צריך אינו רעה לו תיגרם המחילה ידי

בקשת ידי שעל יתכן להיפך: גם ללמוד יש ומכאן חברו. לחיי

אכזריות למידת לבוא לנפגע יגרום פעמים משלוש יותר מחילה

לו שיתכפר רוצה שהרי קודמים חייו אך לו, למחול כשיסרב

חטאו.

ה'פרי נוספת: בשאלה תלויה שהמחלוקת לומר יש זה ולפי

יום לו מכפר פעמים שלוש מחילה מבקש שכאשר כתב, חדש'

מכפר יוה"כ "אין נאמר שהרי מוחל, אינו שחברו אף הכיפורים

"עדdvxiyעד ולא חברו" לאחרdvxziyאת ולכן חברו".

הוא בכך כי מחילה ולבקש לשוב היתר אין פעמים שלוש

התכפר. כבר עוונו כי בכך צורך אין עצמו ולו חברו, את מכשיל

ולכן כפרה, לו אין מחל לא שחברו זמן כל החולקים, לדעת אך

להכשיל שעלול אף פעמים משלוש יותר מחילה לבקש לו מותר

קודמין'. 'חייך כי חברו, את

(b"i 'iq `"g (lhkiih) min iblt)

ה'תשע"א ניסן י"ב קודש שבת לבחירה סתירה שאינה 'נטיה'

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰äöø íà ,äðeúð íãà ìëì§¨¨¨§¨¦¨¨

äöø íàå ;Bãéa úeLøä ¯ ÷écö úBéäìå äáBè Cøãì Bîöò úBhäì§©©§§¤¤¨§¦§©¦¨§§¨§¦¨¨

.Bãéa úeLøä ¯ òLø úBéäìå äòø Cøãì Bîöò úBhäì§©©§§¤¤¨¨§¦§¨¨¨§§¨

חז"ל א)אמרו כט, לוקה,(סוכה שהחמה בזמן – רבנן "תנו :

של לשונאיהם רע סימן לוקה, לבנה לעכו"ם. רע סימן

שבשעה ישראל את לעורר נועדו האלו והדברים ישראל...".

אשר ח"ו הרעה את וימנעו בתשובה יתעוררו לבנה ליקוי שיראו

הם לבנה או חמה ליקוי ולכאורה, לבנה. ליקוי הוא סימנה

בלתי שהיא כך תחול, מתי מראש לחשב וניתן טבעית תופעה

לישראל? סימן היא ואיך חיצוניים בגורמים תלויה

וההסבר:

משמעות יש העיתים שלשינוי עולה חז"ל מאמרי מכמה

חייב" ליום וחוב זכאי ליום זכות "מגלגלין וכמו (תעניתוהשפעה

א) מהלךכט, את מגדירים הטבע שחוקי היא הדברים ומשמעות .

כדור פני שעל בתופעות וההבדל השפעתם, ואת השמים גרמי

השפעת ואולם שמים. גרמי ומצב למהלך בהתאם הוא הארץ

השפעה אלא מחייבת השפעה אינה בארץ הנעשה על הכוכבים

כך. על להתגבר ניתן אך מסוים, לכיוון נטייה הגורמת

ואופיו מהותו לאדם, גם מתייחס העיתים ששינוי אמרו וכן

חז"ל קנו,כדברי בעלא)(שבת יהיה פלוני ביום שנולד שמי ,

אחרות. תכונות בעל יהיה אחר ביום שנולד ומי אלו, תכונות

אדם לכל "רשות כאן הרמב"ם כדברי הכרח, זה אין כאן וגם

תמשוך ש"תולדתו לומר ואין להיפך, או צדיק להיות נתונה"

עם ייוולד שאדם שיתכן רק ממנו" לזוז אפשר שאי לדבר אותו

אחרת או זו לתכונה קצת' של'נטייה ה' בפרק פרקים(כמבואר שמונה

.להרמב"ם)

וכו'": לוקה שהחמה "בזמן חז"ל מאמר גם מובן זה ולפי

ימי מששת הקב"ה שהטביע טבעי עניין הוא המאורות ליקוי

עלוליות שגורם באופן נברא ה' שברא זה ליקוי אך בראשית,

"ואין מהטבע מתעלים תשובה ידי ועל בעולם, שלילי לדבר

אלו". מכל מתייראין

(125 'nr rcne dpen`)



עט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

יש פעמים משלוש יותר לבקש שמותר הסוברים ובדעת

הזקן אדמו"ר כתב ס"ד)לומר: שם, שעל(א"ח חושש הנפגע שאם

קודמים חייו כי למחול, צריך אינו רעה לו תיגרם המחילה ידי

בקשת ידי שעל יתכן להיפך: גם ללמוד יש ומכאן חברו. לחיי

אכזריות למידת לבוא לנפגע יגרום פעמים משלוש יותר מחילה

לו שיתכפר רוצה שהרי קודמים חייו אך לו, למחול כשיסרב

חטאו.

ה'פרי נוספת: בשאלה תלויה שהמחלוקת לומר יש זה ולפי

יום לו מכפר פעמים שלוש מחילה מבקש שכאשר כתב, חדש'

מכפר יוה"כ "אין נאמר שהרי מוחל, אינו שחברו אף הכיפורים

"עדdvxiyעד ולא חברו" לאחרdvxziyאת ולכן חברו".

הוא בכך כי מחילה ולבקש לשוב היתר אין פעמים שלוש

התכפר. כבר עוונו כי בכך צורך אין עצמו ולו חברו, את מכשיל

ולכן כפרה, לו אין מחל לא שחברו זמן כל החולקים, לדעת אך

להכשיל שעלול אף פעמים משלוש יותר מחילה לבקש לו מותר

קודמין'. 'חייך כי חברו, את

(b"i 'iq `"g (lhkiih) min iblt)

ה'תשע"א ניסן י"ב קודש שבת לבחירה סתירה שאינה 'נטיה'

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰äöø íà ,äðeúð íãà ìëì§¨¨¨§¨¦¨¨

äöø íàå ;Bãéa úeLøä ¯ ÷écö úBéäìå äáBè Cøãì Bîöò úBhäì§©©§§¤¤¨§¦§©¦¨§§¨§¦¨¨

.Bãéa úeLøä ¯ òLø úBéäìå äòø Cøãì Bîöò úBhäì§©©§§¤¤¨¨§¦§¨¨¨§§¨

חז"ל א)אמרו כט, לוקה,(סוכה שהחמה בזמן – רבנן "תנו :

של לשונאיהם רע סימן לוקה, לבנה לעכו"ם. רע סימן

שבשעה ישראל את לעורר נועדו האלו והדברים ישראל...".

אשר ח"ו הרעה את וימנעו בתשובה יתעוררו לבנה ליקוי שיראו

הם לבנה או חמה ליקוי ולכאורה, לבנה. ליקוי הוא סימנה

בלתי שהיא כך תחול, מתי מראש לחשב וניתן טבעית תופעה

לישראל? סימן היא ואיך חיצוניים בגורמים תלויה

וההסבר:

משמעות יש העיתים שלשינוי עולה חז"ל מאמרי מכמה

חייב" ליום וחוב זכאי ליום זכות "מגלגלין וכמו (תעניתוהשפעה

א) מהלךכט, את מגדירים הטבע שחוקי היא הדברים ומשמעות .

כדור פני שעל בתופעות וההבדל השפעתם, ואת השמים גרמי

השפעת ואולם שמים. גרמי ומצב למהלך בהתאם הוא הארץ

השפעה אלא מחייבת השפעה אינה בארץ הנעשה על הכוכבים

כך. על להתגבר ניתן אך מסוים, לכיוון נטייה הגורמת

ואופיו מהותו לאדם, גם מתייחס העיתים ששינוי אמרו וכן

חז"ל קנו,כדברי בעלא)(שבת יהיה פלוני ביום שנולד שמי ,

אחרות. תכונות בעל יהיה אחר ביום שנולד ומי אלו, תכונות

אדם לכל "רשות כאן הרמב"ם כדברי הכרח, זה אין כאן וגם

תמשוך ש"תולדתו לומר ואין להיפך, או צדיק להיות נתונה"

עם ייוולד שאדם שיתכן רק ממנו" לזוז אפשר שאי לדבר אותו

אחרת או זו לתכונה קצת' של'נטייה ה' בפרק פרקים(כמבואר שמונה

.להרמב"ם)

וכו'": לוקה שהחמה "בזמן חז"ל מאמר גם מובן זה ולפי

ימי מששת הקב"ה שהטביע טבעי עניין הוא המאורות ליקוי

עלוליות שגורם באופן נברא ה' שברא זה ליקוי אך בראשית,

"ואין מהטבע מתעלים תשובה ידי ועל בעולם, שלילי לדבר

אלו". מכל מתייראין

(125 'nr rcne dpen`)

lecbd zay zegiyÎihewl

ובמסירות בעוצמה זאת עבודה יעבוד יהודי כאשר

(בהתחילו כך לנהוג אחר יהודי על גם וישפיע הדרושים,

ל שה איש להם "ויקחו – ביתו ידי`ziazeaבבני על ("

ועל לו, שמחוצה העולם על גם להשפיע יצליח הוא כך

טובת את בתוקף ידרשו שבכוריהם עד העולם, אומות

מצרים מארץ צאתך ו"כימי – בהיותם66ישראל עוד ,"

גדול. נס נעשה בגלות

בנערינו – נפלאות" ל"אראנו מתכוננים ויהודים

ובבנותינו... בבנינו פרסה67ובזקנינו תשאר –68לא

עלֿידי והשלמה האמיתית בגאולה מהגלות השתחררות

ממש. בקרוב צדקנו משיח

(d"lyz lecbd zay ,ev t"y zgiyn)
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טו.66) ז, מיכה

ט.67) י, בא

כו.68) י, שם
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ה'תשע"א ניסן ו' ראשון יום
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חּיב‡. הּוא ּכ ויראתֹו, אביו ּבכבֹוד מצּוה ׁשאדם ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻּכׁשם
רּבֹו מאביו2ּבכבֹוד יתר לחּיי3ויראתֹו מביאֹו ׁשאביו ; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

הּבא העֹולם לחּיי מבאֹו חכמה, ׁשּלּמדֹו ורּבֹו, הּזה, .4העֹולם ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אביו. לׁשל קֹודמת רּבֹו ׁשל - רּבֹו ואבדת אביו אבדת ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָראה
ואחרּֿכ רּבֹו, ׁשל את מּניח - ּבמׂשא נֹוׂשאים ורּבֹו ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָאביו

אביו רּבֹו5ׁשל את ּפֹודה - ּבּׁשביה ׁשבּויים ורּבֹו אביו .6, ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ
- ּתלמידֿחכם אביו היה ואם אביו. את ּפֹודה ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָואחרּֿכ

ּתחּלה אביו את ּתלמידֿחכם,7ּפֹודה אביו היה אם וכן ; ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
רּבֹו ּכנגד ׁשקּול ׁשאינֹו אבדתֹו,8אףֿעלּֿפי מׁשיב - ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

מּכבֹוד ּגדֹול ּכבֹוד ל ואין רּבֹו. אבדת מׁשיב ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָואחרּֿכ
חכמים אמרּו הרב. מּמֹורא מֹורא ולא רּב9הרב, מֹורא : ְְֲִִַַַָָָָָָָָֹ

אמרּו לפיכ ׁשמים; החֹולק10ּכמֹורא ּכל ּכחֹולק11: רּבֹו, על ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָ
ה'" על "ּבהּצתם ׁשּנאמר: הּׁשכינה, העֹוׂשה12על וכל ; ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר:13מריבה הּׁשכינה, עם מריבה ּכעֹוׂשה רּבֹו, עם ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָ

הּמתרעם וכל ּבם"; וּיּקדׁש ה' את יׂשראל בני רבּו 14"אׁשר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּכי תלּנתיכם עלינּו "לא ׁשּנאמר: ה', על ּכמתרעם רּבֹו, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻעל

המהרהר וכל ה'"; אחר15על מהרהר ּכאּלּו רּבֹו, אחר ְְְְְְִֵֵַַַַַַַַַָ
ּובמׁשה" ּבאלהים העם "וידּבר ׁשּנאמר: .16ׁשכינה, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ויֹוׁשב·. מדרׁש, לֹו ׁשּקֹובע זה רּבֹו? על חֹולק ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָאיזהּו
רּבֹו ברׁשּות ׁשּלא ּומלּמד ואףֿעלּֿפי17ודֹורׁש קּים, ורּבֹו , ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹ

רּבֹו ּבפני להֹורֹות לאדם ואסּור אחרת. ּבמדינה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשרּבֹו
מיתה18לעֹולם חּיב רּבֹו, ּבפני הלכה הּמֹורה וכל ;19. ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ

ׁשניםֿעׂשר‚. רּבֹו ּובין בינֹו לֹו20היה וׁשאל מיל, ְְִֵֵֵַַָָָָָ
להׁשיב מּתר - הלכה ּדבר מן21אדם ּולהפריׁש . ְְְְֲִִִַַָָָָָָֻ

ּכגֹון22האּסּור ּכיצד? להֹורֹות. מּתר רּבֹו ּבפני אפּלּו - ְְְֲִִִֵֵַַָָֻ
ידע ׁשּלא מּפני האסּור, דבר עֹוׂשה אדם ְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹׁשראה
לֹו: ולֹומר להפריׁשֹו יׁשֿלֹו - רׁשעֹו מּפני אֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַּבאּסּורֹו,
נתן ׁשּלא ואףֿעלּֿפי רּבֹו, ּבפני ואפּלּו אסּור! זה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּדבר
חֹולקין אין ה', חּלּול ׁשּיׁש מקֹום ׁשּכל רׁשּות, רּבֹו ְְִִֵֵֶֶַָָלֹו

לרב אמּורים23ּכבֹוד ּדברים ּבּמה ׁשּנקרה24. ּבדבר ? ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָ
ּולהֹורֹות25מקרה וליׁשב להֹוראה, עצמֹו לקּבע אבל ; ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ

העֹולם ּבסֹוף ורּבֹו העֹולם ּבסֹוף הּוא אפּלּו ׁשֹואל, ְְְְֲִֵַָָָָָלכל
ׁשּימּות עד להֹורֹות לֹו אסּור נטל26רּבֹו- אּלאֿאםּֿכן , ְִֵֶֶַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לתלמידיו.1) הרב אהבת להוראה; הראוי הוא מי ומוראו; הרב ממנו.2)כבוד למד חכמתו רוב שהוא3)המובהק, "מפני
הוא כך ויראתו, אביו בכבוד מצווה שאדם "כשם אברבנאל יד וכתב אוקספורד ובנוסח כח.). (כריתות רבו" בכבוד חייבים ואביו

.".... מאביו יתר ורבו ויראתו; רבו בכבוד לג.).4)חייב מציעא -5)(בבא רבו כנגד ושקול חכם אביו היה אם אבל (שם).
קודמת. אביו בסכנה.7)(שם).6)של חייו שבשבי מפני רבו, כנגד שקול כשאינו פי8)ואפילו על "אף כאן: רבינו דברי

עם אביו באבידת "פגע שם: שכתב ב, הלכה י"ב, פרק ואבידה גזילה בהלכות לדבריו גלוייה סתירה הם רבו" כנגד שקול שאינו
אביו היה אם רבו, ¯·Âאבידת „‚�Î ÏÂ˜˘הרמב"ם מפרשי רוב הסכימו וכבר קודמת. רבו של - לאו ואם קודמת; אביו של -

(בבא ירושלמי במשנה גם הנוסחה שכן עיקר, ואבידה" "גזילה בהלכות והנוסח כאן יש סופר שטעות מיימוניות", "הגהות ובראשם
אינו אם אף תלמידֿחכם שאביו כיוון בסכנה, שחייהם שבויים בפדיון - במשנה: השנוי זה דין וטעם י"א). משנה ב, פרק מציעא
כגון: הגוף, יגיעת או ממון הפסד רק נפשות סכנת שאין במקום אבל אדם; כל קודם שחת מיני נפשו להציל חייב הוא - שקול
לד, סעיף רמב, סימן ערוך (שולחן הרמ"א שכתב מה כאן להביא וכדאי קודם. רבו - שקול האב אין אם משא, ונשיאת אבידה
- ומלמדו רב לו שכר אביו אם אבל חינם; אותו כשמלמד - לאביו? קודם שרבו אמורים דברים במה החסידים"): "ספר בשם

דבר. לכל קודם יב).9)אביו ד, פרק קי.).10)(אבות ומלמד11)(סנהדרין אחרת ישיבה לו וקובע רבו ישיבת על שחולק זה
ב). (הלכה בסמוך כמבואר רבו. ברשות שלא הכתוב12)שם עליהם מעלה תורתו, ועל משה על אלא חלקו שלא פי על אף

השכינה. על וחלקו היצו (רש"י).13)כאילו בדברים נגדו לפטפט וקטטה כבושה,14)תגר מידה בו שנוהג רבו על ואומר
(שם). אכזריות גנאי.15)מידת דברי מליבו עליו שבודה (שם), דברים עליו באלוקים16)מחפה "אם בשלח): (מכילתא, ואמרו

העולם". והיה שאמר במי מדבר כאילו ישראל ברועה המדבר שכל ללמדך, - במשה? וחומר קל וכן17)דיברו, כז:). (ברכות
שאמרו כמו רבו, בחיי בשררה יתנהג שלא - האיסור וטעם מרבו". רשות נטל כן אם אלא יורה, אל "תלמיד ה:): (סנהדרין אמרו
שלא כדי אליו, הולך והיה לביתו דם מקיז אומן קורא יוסף רב היה לא ישיבה כראש שמלך רבה של שנותיו "כל סד.): (ברכות

רבו. בחיי שררה צד שום ויש18)להראות רבו. במקום שלא אלא רבו, בפני להורות לו אסור להורות, רשות כבר כשנטל אפילו
רבו. בפני אסור כן גם מדרש שום קובע שאינו ארעי, בדרך הוראה אפילו - "לעולם" סג.).19)מפרשים: זהו20)(עירובין

(עירובין מיל שניםֿעשר שהן פרסאות, שלוש של שטח שתפס במדבר ישראל מחנה כנגד הוא זה ושיעור רבו". במקום "שלא
ה' מבקש כל והיה שכתוב: כמו למשה, ישר פונה היה מה, דבר לשאול צריך שהיה מי וכל אמה. אלפיים המיל ושיעור נה:).

ז). לג, (שמות מועד אוהל אל וישיבה.21)יצא מדרש לקבוע לא העבירה.22)אבל מן אדם סג.),23)להרחיק (עירובין
ל). כא, (משלי ה' לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין הכתוב: על ממקום24)וסמכו מיל שניםֿעשר בריחוק להשיב לו שמותר

רבו? ארעי.25)מגורי ובדרך בהזדמנות בעמלא, לא26)באקראי בחיים היה הונא שרב זמן שכל סב:): (עירובין שאמרו כמו
ביצה לאכול שמותר למשל, כמו, ופשוטות קלות הכי הוראות אפילו כלומר: בכותחא", "ביעתא אפילו תלמידו חיסדא רב הורה
בספר רואה שאדם מפורש הלכה שפסק כתבו, מיימוניות "והגהות הפת). את בו לטבל חמוץ מחלב עשוי רוטב (מין בכותח טבולה

dxez cenlz zekld - oqip 'e oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ולא מרּבֹו. ליׁשב27רׁשּות לֹו מּתר רּבֹו, ׁשּמת מי ּכל ְְִֵֵֵֵֶַַָָֹֻ
ׁשהּגיע תלמיד היה אּלאֿאםּֿכן ּבּתֹורה; ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּולהֹורֹות

.28להֹוראה ְָָ
רׁשע,„. זה הרי - ּומֹורה להֹוראה הּגיע ׁשּלא ּתלמיד ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹוכל

הרּוח וגס הּפילה29ׁשֹוטה חללים רּבים "ּכי נאמר: ועליו ,30 ְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָ
מֹונע זה הרי - מֹורה ואינֹו להֹוראה ׁשהּגיע חכם וכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוגֹו'".
נאמר: ועליו העורים, לפני מכׁשֹולֹות ונֹותן ְְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָּתֹורה,

ׁשּלא31"ועצמים הּקטּנים, הּתלמידים אּלּו - הרגיה" ּכל ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֻֻ
עּמיֿהארץ ּבפני להתּגּדל מבקׁשים והם ּכראּוי, תֹורה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהרּבּו
ּולהֹורֹות לדין ּבראׁש ויֹוׁשבין וקֹופצין עירם, אנׁשי ְְְְְְִִִִֵֵַָָָֹּובין
את הּמחריבים והם הּמחלקת, הּמרּבים הם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּביׂשראל;
ה' ּכרם והמחּבלים ּתֹורה, ׁשל נרּה והמכּבין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָהעֹולם,
ׁשּועלים, לנּו "אחזּו ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר עליהם ְְְְֱֲִֵֶֶַָָָָָָֹֹצבאֹות.

ּכרמים". מחּבלים קטּנים ְְְְִִִִַַָָֻׁשעלים
ׁשּלא‰. ואפּלּו ּבׁשמֹו, לרּבֹו לקרֹות לתלמיד לֹו ְְְְְְֲִִִִֶַַַָֹואסּור

ׁשהּוא32ּבפניו ידע הּׁשֹומע ׁשּכל ּפלאי, הּׁשם ׁשּיהיה והּוא, . ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּׁשמם לאחרים לקרֹות ואפּלּו ּבפניו; ׁשמֹו יזּכיר ולא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָֹפלֹוני.

אביו ּבׁשם ׁשעֹוׂשה ּכדר רּבֹו, את33ּכׁשם יׁשּנה אּלא ; ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
מֹותם34ׁשמם לאחר אפּלּו ּפלאי35, השם שיהיה והּוא .36, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

ּפלֹוני שהּוא ידע השֹומע אֹו37שּכל לרּבֹו ׁשלֹום יּתן ולא . ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָֹ
לזה זה ּומחזירים לרעים ׁשּנֹותנים ּכדר ׁשלֹום, לֹו ;38יחזיר ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

ׁשֹוחה עלי,39אּלא ׁשלֹום וכבֹוד: ּביראה לֹו ואֹומר לפניו ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָ
רּבי ,עלי ׁשלֹום לֹו: יחזיר ׁשלֹום, רּבֹו לֹו נתן ואם ְֲִִִִֶַַַַַָָָָרּבי!

!40ּומֹורי ִ
.Âּתפּליו יחלץ לא יסב41וכן ולא רּבֹו, יֹוׁשב42לפני אּלא , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹ

הּמל לפני לפני43ּכיֹוׁשב לא יתּפּלל, ולא לאחר44. ולא רּבֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹֹֹ
להּל לֹו ׁשאסּור לֹומר, צרי ואין רּבֹו; ּבצד ולא ְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹרּבֹו
אחֹוריו, ּכנגד מכּון יהא ולא רּבֹו, לאחר יתרחק אּלא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּבצּדֹו;

ּבּמרחץ רּבֹו עם יּכנס ולא יתּפּלל. יׁשב45ואחרּֿכ ולא ,46 ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ
יכריע ולא רּבֹו, יסּתר47ּבמקֹום ולא ּבפניו, את48ּדבריו ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹֹ

ׁשב לֹו: ׁשּיאמר עד לפניו, יׁשב ולא יעמד49ּדבריו. ולא , ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹֹ
רׁשּות ׁשּיּטל עד אֹו עמד, לֹו: ׁשּיאמר עד לעמד.50מּלפניו, ְְֲֲִִֶֶַַַַָָֹֹֹֹ

לאחֹוריו לֹו יחזר לא מרּבֹו, נרּתע51ּוכׁשּיּפטר אּלא , ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּפניו.52לאחֹוריו ּכנגד ּופניו , ְֲֶֶַָָָָָ
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בינתו. על ולסמוך מליבו להורות לו אסור רק רבו, בימי אפילו להורות הוא יכול הגאונים, שכאן27)מספרי הדברים נראים
יח). קטן סעיף (שם, הש"ך הכריע וכך הרמב"ם. בשם רמב סימן דעה יורה בטור הנוסח הוא וכן ד. הלכה שגמר28)תחילת

שנה. ארבעים הוא להוראה הגעה שזמן יט:), (עבודהֿזרה אמרו חכמינו הוראה. היתר וקיבל הדרושים הלימודים חוק את כבר
(עבודהֿזרה ואמרו ספרים; מפי ולא סופרים מפי הרב, מפי רק לומדים כשהיו אז היה שזה כנראה, סובר, זה שיעור נתן שלא ורבינו
ואנו לפנינו ומונחים כתובים ופירושיה שהתורה כיום, אבל שנה". ארבעים עד רבו של דעתו סוף על עומד אדם "שאין ה:):
את מונה ז"ל ורבינו משנה), (לחם החכם של ובמידותיו חכמתו במעלת אלא ובשנים, בגיל תלוייה ההוראה אין - מתוכם לומדים
הימנו נוחה הבריות ורוח נאה, ופירקו ושפל ועניו ויראֿחטא, חכם שימצאוהו מי "כל לדיין: שיתמנה כדי לחכם הדרושים התנאים

הזכיר. לא הגיל שנות ואילו ח), הלכה ב, פרק סנהדרין הלכות תורה, (משנה דיין" אותו עושים רשע29)- ז). ד, פרק (אבות
לו לקנות שגאוותו - וגסֿרוח חייב; שיצא בעלֿהדין איבת עליו שמרבה - שוטה כגוזלו; והריהו הזכאי, את יחייב שלפעמים -

שמואל). (מדרש להוראה שהגיע בטרם ולדון להורות כך לידי הביאתהו הגדולים כאחד חדשיו30)שם כלו שלא נפל, ֵֶלשון
חלליו. רבים ולכן ומורה, - להוראה עדיין הגיע לא הוא: כן נגמר, לא שהוא31)ועדיין טו). לג, (ישעיה עיניו ועוצם מלשון:

יט:). זרה עבודה (רש"י, דורו בני את בזה והורג מלהורות ומתאפק ומחריש "כשהוא32)מתעצם רש"י: ומפרש ק.) (סנהדרין
(מלכיםֿב אלישע החייה אשר בנה וזה האשה זאת ואמר: בשמו לרבו שקרא כגיחזי לא ורבי. מורי פלוני אומר: ואינו פלוני, אומר:

כח). יא, (במדבר כלאם! משה, אדוני שאמר: כיהושע אלא ה), בשם33)ח, מובא "אב" ערך "בערוך", רבו, בשם יעשה כן
לפיכך נחמני, היה רבה אבי של שמו שגם מפני - "נחמני" היה האמיתי ששמו פי על אף "אביי", לתלמידו: קרא שרבה הגאונים,

שמו: נתהווה ומזה אבא, אותו: (וקרא אביו כשם שהוא בשמו אותו קרא שכן.‡·ÈÈלא כל לא לרבו כך, לאביו ואם של34),
ורבו. אביו של שכן ומכל נט:).35)אחרים, (גיטין "מר" מותו אחרי לרבה קרא שאביי מצינו ורבו, אביו מלשון36)של

בניֿאדם. שמות משאר ומובדל מופלא יח). יג, (שופטים פלאי והוא יצחק,37)הכתוב: אברהם, כגון: מופלא, השם כשאין אבל
מוצאים אנו וכן אביו. או רבו בפני שלא אביו כשם או רבו כשם ששמם אחרים שם לקרוא מותר - מצויים שמות וכדומה, משה

ורבו. מורו גם שהיה אביו, שם היה שזה פי על אף חכם", - בני "שמעון מותו: לפני שאמר רבי את קג:) (ברכות38)(כתובות
שלו "הנותן רבי".כז:) עליך, שלום ולא עליך, שלום אדם: כל "כשאר רש"י: ופירש מישראל", שכינה שתסתלק גורם לרבו ם

יא).39) אות בהעלותך (תנחומא, בשלומו ושואל לפניו ג.).40)כורע ידובר41)(ברכות שבמלך פי על ואף קא:) (סנהדרין
ראויים ישראל כל - שמת מלך בו; כיוצא חכם לנו אין - שמת חכם למלך: קודם "חכם יג.): (הוריות חז"ל אמרו הרי שם,
אורח שהטור להעיר, וראוי טו). ח, (משלי ימלוכו מלכים בי שנאמר: מלכים, נקראים: שהרבנים סב.) (גיטין אמרו ועוד למלכות".
מובא רבא" וב"שימושא בש"ס. נמצא לא כזה ומאמר רבו", בפני תפילין לחלוץ "אסור רבא: מאת מאמר הביא לח, סימן חיים,

שלפנינו. בסוגייה בסנהדרין נמצא הוא כאילו זה, יותר42)מאמר חופשית ישיבה היא שמאל צד על הסיבה כי קח.), (פסחים
רבו". ב"מורא פגיעה והריהי ה).43)מדי הלכה ג, פרק הוריות משום44)(ירושלמי, אלה, כל וטעם כז:. ברכות במסכת הכל

שם). רש"י, (כפירוש שישמשהו45)יהירות לו צריך רבו ואם שם). (רש"י, וממוראו מכבודו להתבייש שצריך מפני נא.), (פסחים
מותר. ברבו.46)- וחומר וקל זאת, אמרו באביו לא:), יכריע47)(קידושין לא הלכה, בדבר חלוקים אחר וחכם רבו היה שאם

פלוני. דברי נראים ויאמר: כנגדו השני נכון!48)לצד לא הדבר! כן לא לו: ויאמר:49)לומר ד) פרשה רות (מדרשֿרבה,
רשות. רבו לו שייתן עד לישב לקטן רשות שאין מכאן ב), ד, (רות וישבו פה! נתת50)שבו "רבי, לוי: אמר יט.) זרה (עבודה

לעמוד". רשות אחוריו".51)לנו לו יחזיר "לא אוקספורד: נג.).52)נוסח (יומא אחורנית ילך



פי dxez cenlz zekld - oqip 'e oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ולא מרּבֹו. ליׁשב27רׁשּות לֹו מּתר רּבֹו, ׁשּמת מי ּכל ְְִֵֵֵֵֶַַָָֹֻ
ׁשהּגיע תלמיד היה אּלאֿאםּֿכן ּבּתֹורה; ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּולהֹורֹות

.28להֹוראה ְָָ
רׁשע,„. זה הרי - ּומֹורה להֹוראה הּגיע ׁשּלא ּתלמיד ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹוכל

הרּוח וגס הּפילה29ׁשֹוטה חללים רּבים "ּכי נאמר: ועליו ,30 ְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָ
מֹונע זה הרי - מֹורה ואינֹו להֹוראה ׁשהּגיע חכם וכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוגֹו'".
נאמר: ועליו העורים, לפני מכׁשֹולֹות ונֹותן ְְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָּתֹורה,

ׁשּלא31"ועצמים הּקטּנים, הּתלמידים אּלּו - הרגיה" ּכל ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֻֻ
עּמיֿהארץ ּבפני להתּגּדל מבקׁשים והם ּכראּוי, תֹורה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהרּבּו
ּולהֹורֹות לדין ּבראׁש ויֹוׁשבין וקֹופצין עירם, אנׁשי ְְְְְְִִִִֵֵַָָָֹּובין
את הּמחריבים והם הּמחלקת, הּמרּבים הם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּביׂשראל;
ה' ּכרם והמחּבלים ּתֹורה, ׁשל נרּה והמכּבין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָהעֹולם,
ׁשּועלים, לנּו "אחזּו ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר עליהם ְְְְֱֲִֵֶֶַָָָָָָֹֹצבאֹות.

ּכרמים". מחּבלים קטּנים ְְְְִִִִַַָָֻׁשעלים
ׁשּלא‰. ואפּלּו ּבׁשמֹו, לרּבֹו לקרֹות לתלמיד לֹו ְְְְְְֲִִִִֶַַַָֹואסּור

ׁשהּוא32ּבפניו ידע הּׁשֹומע ׁשּכל ּפלאי, הּׁשם ׁשּיהיה והּוא, . ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּׁשמם לאחרים לקרֹות ואפּלּו ּבפניו; ׁשמֹו יזּכיר ולא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָֹפלֹוני.

אביו ּבׁשם ׁשעֹוׂשה ּכדר רּבֹו, את33ּכׁשם יׁשּנה אּלא ; ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
מֹותם34ׁשמם לאחר אפּלּו ּפלאי35, השם שיהיה והּוא .36, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

ּפלֹוני שהּוא ידע השֹומע אֹו37שּכל לרּבֹו ׁשלֹום יּתן ולא . ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָֹ
לזה זה ּומחזירים לרעים ׁשּנֹותנים ּכדר ׁשלֹום, לֹו ;38יחזיר ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

ׁשֹוחה עלי,39אּלא ׁשלֹום וכבֹוד: ּביראה לֹו ואֹומר לפניו ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָ
רּבי ,עלי ׁשלֹום לֹו: יחזיר ׁשלֹום, רּבֹו לֹו נתן ואם ְֲִִִִֶַַַַַָָָָרּבי!

!40ּומֹורי ִ
.Âּתפּליו יחלץ לא יסב41וכן ולא רּבֹו, יֹוׁשב42לפני אּלא , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹ

הּמל לפני לפני43ּכיֹוׁשב לא יתּפּלל, ולא לאחר44. ולא רּבֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹֹֹ
להּל לֹו ׁשאסּור לֹומר, צרי ואין רּבֹו; ּבצד ולא ְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹרּבֹו
אחֹוריו, ּכנגד מכּון יהא ולא רּבֹו, לאחר יתרחק אּלא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּבצּדֹו;

ּבּמרחץ רּבֹו עם יּכנס ולא יתּפּלל. יׁשב45ואחרּֿכ ולא ,46 ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ
יכריע ולא רּבֹו, יסּתר47ּבמקֹום ולא ּבפניו, את48ּדבריו ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹֹ

ׁשב לֹו: ׁשּיאמר עד לפניו, יׁשב ולא יעמד49ּדבריו. ולא , ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹֹ
רׁשּות ׁשּיּטל עד אֹו עמד, לֹו: ׁשּיאמר עד לעמד.50מּלפניו, ְְֲֲִִֶֶַַַַָָֹֹֹֹ

לאחֹוריו לֹו יחזר לא מרּבֹו, נרּתע51ּוכׁשּיּפטר אּלא , ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּפניו.52לאחֹוריו ּכנגד ּופניו , ְֲֶֶַָָָָָ
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בינתו. על ולסמוך מליבו להורות לו אסור רק רבו, בימי אפילו להורות הוא יכול הגאונים, שכאן27)מספרי הדברים נראים
יח). קטן סעיף (שם, הש"ך הכריע וכך הרמב"ם. בשם רמב סימן דעה יורה בטור הנוסח הוא וכן ד. הלכה שגמר28)תחילת

שנה. ארבעים הוא להוראה הגעה שזמן יט:), (עבודהֿזרה אמרו חכמינו הוראה. היתר וקיבל הדרושים הלימודים חוק את כבר
(עבודהֿזרה ואמרו ספרים; מפי ולא סופרים מפי הרב, מפי רק לומדים כשהיו אז היה שזה כנראה, סובר, זה שיעור נתן שלא ורבינו
ואנו לפנינו ומונחים כתובים ופירושיה שהתורה כיום, אבל שנה". ארבעים עד רבו של דעתו סוף על עומד אדם "שאין ה:):
את מונה ז"ל ורבינו משנה), (לחם החכם של ובמידותיו חכמתו במעלת אלא ובשנים, בגיל תלוייה ההוראה אין - מתוכם לומדים
הימנו נוחה הבריות ורוח נאה, ופירקו ושפל ועניו ויראֿחטא, חכם שימצאוהו מי "כל לדיין: שיתמנה כדי לחכם הדרושים התנאים

הזכיר. לא הגיל שנות ואילו ח), הלכה ב, פרק סנהדרין הלכות תורה, (משנה דיין" אותו עושים רשע29)- ז). ד, פרק (אבות
לו לקנות שגאוותו - וגסֿרוח חייב; שיצא בעלֿהדין איבת עליו שמרבה - שוטה כגוזלו; והריהו הזכאי, את יחייב שלפעמים -

שמואל). (מדרש להוראה שהגיע בטרם ולדון להורות כך לידי הביאתהו הגדולים כאחד חדשיו30)שם כלו שלא נפל, ֵֶלשון
חלליו. רבים ולכן ומורה, - להוראה עדיין הגיע לא הוא: כן נגמר, לא שהוא31)ועדיין טו). לג, (ישעיה עיניו ועוצם מלשון:

יט:). זרה עבודה (רש"י, דורו בני את בזה והורג מלהורות ומתאפק ומחריש "כשהוא32)מתעצם רש"י: ומפרש ק.) (סנהדרין
(מלכיםֿב אלישע החייה אשר בנה וזה האשה זאת ואמר: בשמו לרבו שקרא כגיחזי לא ורבי. מורי פלוני אומר: ואינו פלוני, אומר:

כח). יא, (במדבר כלאם! משה, אדוני שאמר: כיהושע אלא ה), בשם33)ח, מובא "אב" ערך "בערוך", רבו, בשם יעשה כן
לפיכך נחמני, היה רבה אבי של שמו שגם מפני - "נחמני" היה האמיתי ששמו פי על אף "אביי", לתלמידו: קרא שרבה הגאונים,

שמו: נתהווה ומזה אבא, אותו: (וקרא אביו כשם שהוא בשמו אותו קרא שכן.‡·ÈÈלא כל לא לרבו כך, לאביו ואם של34),
ורבו. אביו של שכן ומכל נט:).35)אחרים, (גיטין "מר" מותו אחרי לרבה קרא שאביי מצינו ורבו, אביו מלשון36)של

בניֿאדם. שמות משאר ומובדל מופלא יח). יג, (שופטים פלאי והוא יצחק,37)הכתוב: אברהם, כגון: מופלא, השם כשאין אבל
מוצאים אנו וכן אביו. או רבו בפני שלא אביו כשם או רבו כשם ששמם אחרים שם לקרוא מותר - מצויים שמות וכדומה, משה

ורבו. מורו גם שהיה אביו, שם היה שזה פי על אף חכם", - בני "שמעון מותו: לפני שאמר רבי את קג:) (ברכות38)(כתובות
שלו "הנותן רבי".כז:) עליך, שלום ולא עליך, שלום אדם: כל "כשאר רש"י: ופירש מישראל", שכינה שתסתלק גורם לרבו ם

יא).39) אות בהעלותך (תנחומא, בשלומו ושואל לפניו ג.).40)כורע ידובר41)(ברכות שבמלך פי על ואף קא:) (סנהדרין
ראויים ישראל כל - שמת מלך בו; כיוצא חכם לנו אין - שמת חכם למלך: קודם "חכם יג.): (הוריות חז"ל אמרו הרי שם,
אורח שהטור להעיר, וראוי טו). ח, (משלי ימלוכו מלכים בי שנאמר: מלכים, נקראים: שהרבנים סב.) (גיטין אמרו ועוד למלכות".
מובא רבא" וב"שימושא בש"ס. נמצא לא כזה ומאמר רבו", בפני תפילין לחלוץ "אסור רבא: מאת מאמר הביא לח, סימן חיים,

שלפנינו. בסוגייה בסנהדרין נמצא הוא כאילו זה, יותר42)מאמר חופשית ישיבה היא שמאל צד על הסיבה כי קח.), (פסחים
רבו". ב"מורא פגיעה והריהי ה).43)מדי הלכה ג, פרק הוריות משום44)(ירושלמי, אלה, כל וטעם כז:. ברכות במסכת הכל

שם). רש"י, (כפירוש שישמשהו45)יהירות לו צריך רבו ואם שם). (רש"י, וממוראו מכבודו להתבייש שצריך מפני נא.), (פסחים
מותר. ברבו.46)- וחומר וקל זאת, אמרו באביו לא:), יכריע47)(קידושין לא הלכה, בדבר חלוקים אחר וחכם רבו היה שאם

פלוני. דברי נראים ויאמר: כנגדו השני נכון!48)לצד לא הדבר! כן לא לו: ויאמר:49)לומר ד) פרשה רות (מדרשֿרבה,
רשות. רבו לו שייתן עד לישב לקטן רשות שאין מכאן ב), ד, (רות וישבו פה! נתת50)שבו "רבי, לוי: אמר יט.) זרה (עבודה

לעמוד". רשות אחוריו".51)לנו לו יחזיר "לא אוקספורד: נג.).52)נוסח (יומא אחורנית ילך
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.Êעיניו מלא מרחֹוק מּׁשּיראּנּו - רּבֹו מּפני לעמד ,53וחּיב ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
מּמּנּו ׁשּיתּכּסה וחּיב54עד יׁשב. ואחרּֿכ קֹומתֹו, יראה ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

להקּביל ּברגל.55אדם רּבֹו ּפני ְְְִֵֶֶַַָָָ
.Áּדר אּלאֿאםּֿכן רּבֹו, ּבפני לתלמיד ּכבֹוד חֹולקין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאין

לחלק ׁשהעבד56רּבֹו הּמלאכֹות וכל ּכבֹוד. לרּבֹו,57לֹו עֹוׂשה ְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
אֹותֹו, מּכירין ׁשאין ּבמקֹום היה ואם לרּבֹו. עֹוׂשה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּתלמיד

ּתפּלין לֹו היּו אינֹו58ולא - הּוא עבד יאמרּו ׁשּמא וחׁש , ְְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹ
מּלׁשּמׁשֹו, ּתלמידֹו הּמֹונע וכל חֹולצֹו. ואינֹו מנעלֹו לֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָנֹועל

חסד מּמּנּו ּתלמיד59מֹונע וכל ׁשמים. יראת מּמּנּו ּופֹורק ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּתסּתּלק לּׁשכינה ּגֹורם רּבֹו, ּכבֹוד מּכל ּדבר 60ׁשּמזלזל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ְִִֵָמּיׂשראל.
.Ëלּמדּתנּו לֹו: אֹומר - ּדבריֿתֹורה על עֹובר רּבֹו 61ראה ְְִִֵֵֵַַַָָָָ

לֹו: אֹומר ּבפניו, ׁשמּועה ׁשּמזּכיר וכלֿזמן !וכ ּכ ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָרּבנּו
לּמדּתנּו עד62ּכ מרּבֹו, ׁשמע ׁשּלא ּדבר יאמר ואל רּבנּו! ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

אֹומרֹו ׁשם עד63ׁשּיזּכיר ּבגדיו ּכל קֹורע רּבֹו, ּוכׁשּימּות . ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ
לּבֹו את מגּלה מאחה64ׁשהּוא ואינֹו ּדברים65, ּבּמה לעֹולם. ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מבהק ּברּבֹו אם66אמּורים? אבל חכמתֹו; רב מּמּנּו ׁשּלמד , ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹֻ

חבר ּתלמיד זה הרי חכמתֹו, רב מּמּנּו למד חּיב67לא ואינֹו , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
מּלפניו עֹומד אבל הּדברים; אּלּו ּבכל וקֹורע68ּבכבֹודֹו , ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָ

מתאּבל ׁשהּוא הּמתים ּכל על קֹורע ׁשהּוא ּכׁשם ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעליו,
קטן,69עליהם ּבין - אחד ּדבר אּלא מּמּנּו למד לא אפּלּו . ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

עליו. וקֹורע מּלפניו עֹומד - ּגדֹול ְְִֵֵֵַָָָָָּבין
.Èמכּונֹות ׁשּדעֹותיו ּתלמידֿחכם ּבפני70וכל מדּבר אינֹו , ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ

ּבחכמה מּמּנּו גדֹול ׁשהּוא מּמּנּו71מי למד ׁשּלא אףֿעלּֿפי , ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ְּכלּום.

.‡Èהּדברים ּבכל ּכבֹודֹו על למחל ׁשרצה הּמבהק, ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹֻהרב
הרׁשּות - מהן לאחד אֹו ּתלמידיו לכל מהן, באחד אֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהאּלּו

להּדרֹו72ּבידֹו הּתלמיד חּיב ׁשּמחל, ואףֿעלּֿפי ואפּלּו73. , ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָ
ׁשּמחל .74ּבׁשעה ְֶַָָָ

.·Èצרי הרב ּכ הרב, ּבכבֹוד חּיבין ׁשהּתלמידים ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּכׁשם
חכמים אמרּו ּכ ּולקרבן. ּתלמידיו את כבֹוד75לכּבד "יהי : ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ

ע חביב ּבתלמידיוּתלמיד להּזהר אדם וצרי ."ּכׁשּל לי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
המהּנים הּבנים, ׁשהם הּבא.76ּולאהבם, ולעֹולם הּזה לעֹולם ְְְֳִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

.‚Èלּבֹו ּומרחיבין הרב חכמת מֹוסיפין אמרּו77הּתלמידים . ְְְְִִִִִִִַַַַַָָָ
מחברי, - ויֹותר מרּבֹותי, למדּתי חכמה הרּבה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָחכמים:

מּכּלם יֹותר - את78ּומּתלמידי מדליק קטן ׁשעץ ּוכׁשם . ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
מּמּנּו ׁשּיֹוציא עד הרב, מחּדד קטן ּתלמיד ּכ ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּגדֹול,

מפארה. חכמה ְְְִֵָָָָָֹּבׁשאלֹותיו

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

רּבֹו,‡. ׁשאינֹו ואףֿעלּֿפי להּדרֹו, מצוה ּתלמידֿחכם, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּכל
זה זקן, - זקן" ּפני והדרּת ּתקּום ׂשיבה "מּפני ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
מּמּנּו מּׁשּיקרב מּפניו? לעמד חּיבין ּומאימתי חכמה. ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּקנה

ּפניו. מּכנגד ׁשּיעבר עד אּמֹות, ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָֹּבארּבע
ּבביתֿהּכּסא,·. ולא ּבביתֿהּמרחץ לא מּפניו, עֹומדין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹאין

ּבעלי ואין הּדּור. ׁשּיׁשּֿבּה קימה - והדרּת" "ּתקּום ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
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רואה.53) שהעין המרחק שלו; הראות כוח שליטת יראנו54)כשיעור ולא הבתים בין מעיניו ייעלם או המרחק בתוך שייבלע
נג.). (יומא שאמר:55)עוד אליעזר כרבי ולא יצחק כרבי פוסק רבינו רגלים. בשלוש לפניו להיראות פניו, את לקדם כז:) (סוכה

ברגל תלמיד אליו בא ופעם כו). יד, (דברים וביתך אתה ושמחת דכתיב: ברגל", מבתיהם יוצאים שאינם העצלנים את אני "משבח
(כסףֿמשנה). עשה יפה שלא לו ואמר פניו, לראות56)להקביל ישמח בוודאי בכבודו, רוצה עצמו הרב שאם קיט:) בתרא (בבא

כבוד. בו נוהגים אחרים וכדומה.57)שגם וחליצתם המנעלים הנעלת רגליים, רחיצת כגון: כנעני. עבד צו.) (כתובות
תפילין.58) להניח עבדים דרך אין כי עבד. אינו שהוא בזה שיכירו כז:).60)(שם).59)להניחן, לו:61)(ברכות יאמר ולא

יאמר: אל לב.) (קידושין וכן וכו'. רבינו לימדתנו גמליאל: לרבן תלמידיו לו אמרו טז:): (ברכות מצינו כן תורה, דברי על עברת
(כסףֿמשנה). לרב וחומר וקל - כך" בתורה כתוב "מקרא לו: יאמר כך אלא תורה", דברי על עברת ז:).62)"אבא, קטן (מועד

מדברי63) זה שאין שידעו כדי כז:), מרבו(ברכות הסתם שמן יודעים שהכול סתם. לאומרה רשאי מרבו ששמע שמועה אבל רבו,
א). הלכה ב, פרק ברכות ירושלמי, כז:; (סוכה בפיו רבו ותורת ואמו64)שמעה אביו על הקורע מתאחים: שאינם קרעים "ואלו

קריעה לעניין הושוו כך "איחוי", לעניין ואמו לאביו רבו שהושווה כשם רבינו: וסובר כו.), קטן (מועד תורה" שלימדו רבו ועל
כב:). קטן (מועד כמפורש ואמו, אביו על חייב שהוא ליבו" שיגלה אלא65)"עד כתיקונה, בתפירה הקרע מקום את תופר אינו

כו.). (שם, וארעית גסה תפירה ו"רבו66)ּבשלל: רבו. עליו שיצק התורה באור המזהיר התלמיד על ומוסב נוגה, באור מואר ְֶֶ
ב, פרק מציעא בבא טוב, יום (תוספות הפעול ולא הפועל המבהיק, הוא הרב כי המובהק, התלמיד של רבו פירושו: מובהק",

י"א). סג.).67)משנה עירובין (רש"י, שניים או אחד דבר ממנו למד אלא כמותו כמלוא68)חכם ולא אמות ארבע בריחוק
יום.69)עיניו. שלושים לאחר הקרע את ומאחה אחד בגד אלא קורע שאינו ואמו, אביו וישרות.70)שאינם נכונות
ז).71) ה, פרק לב:).72)(אבות (קידושין בנו בחתונת יין להם ומזג תלמידיו את ששירת רבא מפניו73)כגון לקום כגון:

כמלוא74)(שם). מפניו "לעמוד כגון: שאת, יתר של להידור בנוגע רק מועילה הרב שמחילת מחול, אינו - גופו ההידור על
מחילת אין ולפיכך תיחשב, לבזיון שלילתו - במקומו" ישב "לא או מפניו" "לקום מעין: הידור אבל בזה; וכיוצא עיניו" ראות

חילול על למחול, הרב יכול כבודו על שאם מועילה: המלך).הרב (עבודת למחול? יוכל מי התורה, ד,75)כבוד פרק (אבות
כז). פרק נתן, דרבי (אבות לו שווה עשאו - ט) יז, (שמות אנשים לנו בחר ליהושע: שאמר במשה מצינו וכן הגורמים76)יב).

רישֿלקיש קיבל אדא בר חייא רבי וכשמת ואתחנן); (ספרי, אב קרוי: הרב כך בנים, קרויים: שהתלמידים וכשם רוח. וקורת הנאה
ח). הלכה ב, פרק ברכות (ירושלמי, כבנו עליו חביב אדם של שתלמידו עליו, תנחומים תלמיד77)רבו זה - חרשים" "וחכם

יד.). (חגיגה רבו את ז.).78)המחכים ונשיא1)(תענית דין בית לאב חכם תלמיד שבין ההבדל חכמים; תלמידי פני להדר
האדם. את מנדים דברים כמה על דינו; מה החכם את המבזה והידור; קימה לעניין

dxez cenlz zekld - oqip 'e oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשעֹוסקין ּבׁשעה חכמים ּתלמידי מּפני לעמד חּיבין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻֻאּמנּיֹות
ּבּה ׁשאין הּדּור, מה - והדרּת" "ּתקּום ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבמלאכּתן,
ׁשּלא ּומּנין חסרֹוןּֿכיס. ּבּה ׁשאין קימה, אף ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹחסרֹוןּֿכיס,
יעמד ׁשּלא עד יראהּו ׁשּלא ּכדי החכם, מן עיניו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹיעצים
ׁשהּוא ּדבר ּכל הא - "ּמאלהי "ויראת ׁשּנאמר: ְֱֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹמּפניו?

."ּמאלהי "ויראת ּבֹו: נאמר לּלב, ְֱֱֵֵֵֶֶַַָָָֹמסּור
ּכדי‚. להם, עצמֹו ויכּון העם את ׁשּיטריח לחכם, ראּוי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאין

יראּו ׁשּלא ּומתּכּון קצרה, ּבדר יל אּלא מּפניו; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיעמדּו
מּקיפין היּו והחכמים לעמד. יטריחן ׁשּלא ּכדי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹאֹותֹו,
ּכדי ׁשם, מצּויין מּכיריהן ׁשאין החיצֹונה, ּבּדר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוהֹולכין

יטריחּום. ְִֶַֹׁשּלא
.„,המהּל מּפני ׁשעֹומדים ּוכׁשם ;ּכמהּל הּוא הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַרֹוכב

הרֹוכב. מּפני עֹומדין ְְִִֵֵָָּכ
מימינֹו,‰. ּגדֹול ּבאמצע, הרב - ּבּדר הֹולכין ׁשהיּו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשלׁשה

מׂשמאלֹו. ְְִָָֹוקטן
.Âלארּבע לֹו ׁשּיּגיע עד מּפניו, עֹומד אינֹו - חכם ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהרֹואה

עֹומד - אבּֿביתּֿדין ראה יֹוׁשב. ׁשעבר, וכיון ְִֵֵֵֵֶַַַָָָָאּמֹות;
עד יֹוׁשב, ואינֹו עיניו; מלא מרחֹוק מּׁשּיראּנּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמּלפניו,
עֹומד - הּנׂשיא את ראה אּמֹות. ארּבע מאחריו ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּיעבר
עד אֹו ּבמקֹומֹו ׁשּיׁשב עד יֹוׁשב, ואינֹו עיניו; מלא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹמּלפניו
מחּול. ּכבֹודֹו - ּכבֹודֹו על ׁשּמחל והּנׂשיא מעיניו. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּיתּכּסה
ׁשּיאמר עד יֹוׁשבין, ואינן עֹומדים; העם ּכל נכנס, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשהּנׂשיא
ׁשּורֹות ׁשּתי לֹו עֹוׂשין נכנס, ּכׁשאבּֿביתּֿדין ׁשבּו! ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָלהם:
ּוׁשאר ּבמקֹומֹו, ויֹוׁשב ׁשּנכנס עד ּומּכאן, מּכאן ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָועֹומדין

ּבמקֹומן. יֹוׁשבין ְְִִָָָהעם
.Ê,מּלפניו עֹומד אּמֹות, ּבארּבע לֹו ׁשּיּגיע ּכל - ׁשּנכנס ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹחכם

ּבני ּבמקֹומֹו. ויֹוׁשב ׁשּנכנס עד יֹוׁשב, ואחד עֹומד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאחד
להם, צריכין ׁשהרּבים ּבזמן חכמים, ותלמידי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָחכמים

למקֹומם ונכנסים העם ראׁשי על ׁשבחמקּפצין ואין . ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
חֹוזר ,לצר יצא לאחרֹונה. ׁשּיּכנסּו חכמים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלתלמידי
הֹופכין לׁשמע, ּדעת ּבהן ׁשּיׁש ּבזמן - חכמים ּבני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלמקֹומֹו.
ּפניהן הֹופכין - לׁשמע ּדעת ּבהן אין אביהן; ּכלּפי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּפניהן

העם. ְֵַָָּכלּפי
.Áלעמד רּׁשאי אינֹו ּתמיד, רּבֹו לפני יֹוׁשב ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹּתלמיד

מרּבה כבֹודֹו יהא ׁשּלא ּבלבד; וערבית ׁשחרית אּלא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּפניו,
ׁשמים. ְִִָָמּכבֹוד

.Ë,חכם ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ּבזקנה, מפלג זקן ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמי
הּזקן ּבפני עֹומד ילד, ׁשהּוא החכם ואפּלּו לפניו. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעֹומדין
ּכדי אּלא קֹומתֹו, מלא לעמד חּיב ואינֹו ּבזקנה. ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻהּמפלג
לֹו ונֹותנין ּבדברים אֹותֹו מהּדרין ּכּותי, זקן ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָלהּדרֹו.
ׂשיבה ּכל - ּתקּום" ׂשיבה "מּפני ׁשּנאמר: לסמכֹו, ְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָָיד

ְְַַּבמׁשמע.
.Èּכל עם לעׂשֹות ּבעצמן יֹוצאין אינם חכמים ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָּתלמידי

ׁשּלא ּכדי בהן, וכּיֹוצא מדינה ׁשל וחפירה ּבבנין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּקהל
ותּקּון החֹומה לבנין מהן ּגֹובין ואין עּמיֿהארץ. ּבפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָיתּבּזּו
.הּמל לתׁשּורת ולא בהן, וכּיֹוצא הּׁשֹומרים ּוׂשכר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּׁשערים
ּבני על קצּוב ׁשהּוא מס ּבין - הּמס לּתן אֹותן מחּיבים ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָואין
"ּגם ׁשּנאמר: ואיׁש, איׁש ּכל על קצּוב ׁשהּוא מס ּבין ֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהעיר,

מל מּמׂשא ּמעט וּיחּלּו אקּבצם, עּתה בּגֹוים יתנּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכי
אֹותֹו מּניחים לתלמידֿחכם, סחֹורה היתה אם וכן ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָוׂשרים".
עד למּכר הּׁשּוק מּבני אחד מּניחים ואין ּתחּלה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹלמּכר
ּבכלל עֹומד והיה דין, לֹו היה אם וכן הּוא. ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשּימּכר

אֹותֹו. ּומֹוׁשיבין אֹותֹו מקּדימין - הרּבה ְְֲִִִִִִֵֵַַַּבעליֿדינים
.‡Èלא לׂשנאתן. אֹו החכמים את לבּזֹות הּוא ּגדֹול ְְֲִִֶַַָָָָֹֹעֹון

ׁשּנאמר: חכמים, ּתלמידי בּה ׁשּבּזּו עד ירּוׁשלים, ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָחרבה
ּומּתעּתעים ּדבריו ּובֹוזים האלהים ּבמלאכי מלעבים ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵַַַַָָָֹ"וּיהיּו
ׁשאמרה זה וכן דבריו; מלּמדי ּבֹוזים ּכלֹומר: ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבנבאיו",
וכל ּתמאסּו. חּקתי מלּמדי - ּתמאסּו" ּבחּקתי "אם ְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹֹֻֻתֹורה:
הּוא והרי הּבא, לעֹולם חלק לֹו אין החכמים, את ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהמבּזה

ּבזה". ה' דבר "ּכי ְְִִַַָָּבכלל
.·Èלעֹולם חלק לֹו אין החכמים את ׁשהמבּזה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאףֿעלּֿפי

נּדּוי, חּיב ּבדברים, אפּלּו ׁשּבּזהּו, עדים ּבאּו אם - ְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָהּבא
זהב ליטרא אֹותֹו וקֹונסין ּברּבים, ּביתּֿדין אֹותֹו ְְְְִִִִִֵַַָָָָּומנּדים
החכם את והמבּזה לחכם. אֹותּה ונֹותנין מקֹום, ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָּבכל
והם ּביתּֿדין, אֹותֹו מנּדין - מיתה לאחר אפּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָּבדברים,
חי, החכם היה אם אבל ּבתׁשּובה. ּכׁשּיחזר אֹותֹו ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹמּתירין
החכם וכן ּבשבילֹו. ׁשּנּדּוהּו זה ׁשּירּצה עד אֹותֹו מּתירין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאין
לא ,צרי ואין ּבֹו, ׁשהפקיר לעםֿהארץ לכבֹודֹו מנּדה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹעצמֹו
החכם. את ׁשּירּצה עד לֹו מּתירין ואין התראה; ולא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעדים
החכם רצה ואם לֹו. ּומּתירין ׁשלׁשה ּבאין החכם, מת ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָואם

ּבידֹו. הרׁשּות - נּדהּו ולא לֹו ְְְְִִָָָֹֹלמחל
.‚Èנּדּוי לנהג חּיבין ּתלמידיו ּכל - לכבֹודֹו ׁשּנּדה ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹהרב

חּיב הרב אין עצמֹו, לכבֹוד ׁשּנּדה ּתלמיד אבל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּבמנּדה.
מנּדה וכן נּדּוי. ּבֹו לנהג חּיבין העם ּכל אבל נּדּוי, ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹֹֻלנהג
מנּדה אינֹו - יׂשראל לכל מנּדה יׂשראל; לכל מנּדה - ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻֻלּנׂשיא
לעיר מנּדה אחרת; לעיר מנּדה - לעירֹו מנּדה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָֻֻֻלּנׂשיא.

לעירֹו. מנּדה אינֹו - ְְִֵֶֶֶַֻאחרת
.„Èּתלמידי ׁשּבזה על ׁשּנּדּוהּו ּבמי אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָּבּמה

עליהם ׁשחּיבים ּדברים ׁשאר על ׁשּנּדּוהּו מי אבל ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָחכמים;
יׂשראל וכל הּנׂשיא חּיב - ׁשּביׂשראל קטן נּדהּו אפּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָנּדּוי,
ּבׁשבילֹו, ׁשּנּדּוהּו מּדבר ּבתׁשּובה ׁשּיחזר עד נּדּוי, ּבֹו ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָֹֹלנהג
ּבין האדם, את מנּדין דברים עׂשריםֿוארּבעה על לֹו. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָויּתירּו

הן: ואּלּו אּׁשה, ּבין ְִִֵֵֵָאיׁש,
ׁשליח המבּזה ב) מֹותֹו. לאחר ואפּלּו החכם, את המבּזה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָא).
ּביתּֿדין לֹו ׁשּׁשלחּו מי ד) עבד. לחברֹו הּקֹורא ג) ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּביתּֿדין.
מּדברי אחד ּבדבר המזלזל ה) בא. ולא זמן לֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹוקבעּו
קּבל ׁשּלא מי ו) ּבדבריֿתֹורה. לֹומר צרי ואין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֹסֹופרים,
ּברׁשּותֹו ׁשּיׁש מי ז) ׁשּיּתן. עד אֹותֹו מנּדין הּדין, את ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָעליו
עד אֹותֹו מנּדין רעּוע, סּלם אֹו רע ּכלב ּכגֹון הּמּזיק, ְְִִֶֶַַַַַַָָָָֻּדבר
מנּדין לעֹובדּֿכֹוכבים, ׁשּלֹו קרקע הּמֹוכר ח) הּזקֹו. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיסיר
העֹובדּֿכֹוכבים מן ׁשּיבא אנס ּכל עליו ׁשּיקּבל עד ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹאֹותֹו,
ּבערּכאֹות יׂשראל על הּמעיד ט) הּמצר. ּבעל חברֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָליׂשראל
כדין ׁשּלא ממֹון ּבעדּותֹו מּמּנּו והֹוציא עֹובדיֿכֹוכבים, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹׁשל
ׁשאינֹו ּכהן, טּבח י) ׁשּיׁשּלם. עד אֹותֹו מנּדין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹיׂשראל,
ׁשּיּתן. עד אֹותֹו מנּדין אחר, לכהן ונֹותנן הּמּתנֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹמפריׁש
ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ּגלּיֹות, ׁשל ׁשני יֹוםֿטֹוב המחּלל ְִִֵֵֶֶַַַַָֻיא)
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ׁשעֹוסקין ּבׁשעה חכמים ּתלמידי מּפני לעמד חּיבין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻֻאּמנּיֹות
ּבּה ׁשאין הּדּור, מה - והדרּת" "ּתקּום ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבמלאכּתן,
ׁשּלא ּומּנין חסרֹוןּֿכיס. ּבּה ׁשאין קימה, אף ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹחסרֹוןּֿכיס,
יעמד ׁשּלא עד יראהּו ׁשּלא ּכדי החכם, מן עיניו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹיעצים
ׁשהּוא ּדבר ּכל הא - "ּמאלהי "ויראת ׁשּנאמר: ְֱֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹמּפניו?

."ּמאלהי "ויראת ּבֹו: נאמר לּלב, ְֱֱֵֵֵֶֶַַָָָֹמסּור
ּכדי‚. להם, עצמֹו ויכּון העם את ׁשּיטריח לחכם, ראּוי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאין

יראּו ׁשּלא ּומתּכּון קצרה, ּבדר יל אּלא מּפניו; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיעמדּו
מּקיפין היּו והחכמים לעמד. יטריחן ׁשּלא ּכדי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹאֹותֹו,
ּכדי ׁשם, מצּויין מּכיריהן ׁשאין החיצֹונה, ּבּדר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוהֹולכין

יטריחּום. ְִֶַֹׁשּלא
.„,המהּל מּפני ׁשעֹומדים ּוכׁשם ;ּכמהּל הּוא הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַרֹוכב

הרֹוכב. מּפני עֹומדין ְְִִֵֵָָּכ
מימינֹו,‰. ּגדֹול ּבאמצע, הרב - ּבּדר הֹולכין ׁשהיּו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשלׁשה

מׂשמאלֹו. ְְִָָֹוקטן
.Âלארּבע לֹו ׁשּיּגיע עד מּפניו, עֹומד אינֹו - חכם ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהרֹואה

עֹומד - אבּֿביתּֿדין ראה יֹוׁשב. ׁשעבר, וכיון ְִֵֵֵֵֶַַַָָָָאּמֹות;
עד יֹוׁשב, ואינֹו עיניו; מלא מרחֹוק מּׁשּיראּנּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמּלפניו,
עֹומד - הּנׂשיא את ראה אּמֹות. ארּבע מאחריו ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּיעבר
עד אֹו ּבמקֹומֹו ׁשּיׁשב עד יֹוׁשב, ואינֹו עיניו; מלא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹמּלפניו
מחּול. ּכבֹודֹו - ּכבֹודֹו על ׁשּמחל והּנׂשיא מעיניו. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּיתּכּסה
ׁשּיאמר עד יֹוׁשבין, ואינן עֹומדים; העם ּכל נכנס, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשהּנׂשיא
ׁשּורֹות ׁשּתי לֹו עֹוׂשין נכנס, ּכׁשאבּֿביתּֿדין ׁשבּו! ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָלהם:
ּוׁשאר ּבמקֹומֹו, ויֹוׁשב ׁשּנכנס עד ּומּכאן, מּכאן ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָועֹומדין

ּבמקֹומן. יֹוׁשבין ְְִִָָָהעם
.Ê,מּלפניו עֹומד אּמֹות, ּבארּבע לֹו ׁשּיּגיע ּכל - ׁשּנכנס ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹחכם

ּבני ּבמקֹומֹו. ויֹוׁשב ׁשּנכנס עד יֹוׁשב, ואחד עֹומד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאחד
להם, צריכין ׁשהרּבים ּבזמן חכמים, ותלמידי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָחכמים

למקֹומם ונכנסים העם ראׁשי על ׁשבחמקּפצין ואין . ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
חֹוזר ,לצר יצא לאחרֹונה. ׁשּיּכנסּו חכמים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלתלמידי
הֹופכין לׁשמע, ּדעת ּבהן ׁשּיׁש ּבזמן - חכמים ּבני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלמקֹומֹו.
ּפניהן הֹופכין - לׁשמע ּדעת ּבהן אין אביהן; ּכלּפי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּפניהן

העם. ְֵַָָּכלּפי
.Áלעמד רּׁשאי אינֹו ּתמיד, רּבֹו לפני יֹוׁשב ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹּתלמיד

מרּבה כבֹודֹו יהא ׁשּלא ּבלבד; וערבית ׁשחרית אּלא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּפניו,
ׁשמים. ְִִָָמּכבֹוד

.Ë,חכם ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ּבזקנה, מפלג זקן ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמי
הּזקן ּבפני עֹומד ילד, ׁשהּוא החכם ואפּלּו לפניו. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעֹומדין
ּכדי אּלא קֹומתֹו, מלא לעמד חּיב ואינֹו ּבזקנה. ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻהּמפלג
לֹו ונֹותנין ּבדברים אֹותֹו מהּדרין ּכּותי, זקן ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָלהּדרֹו.
ׂשיבה ּכל - ּתקּום" ׂשיבה "מּפני ׁשּנאמר: לסמכֹו, ְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָָיד

ְְַַּבמׁשמע.
.Èּכל עם לעׂשֹות ּבעצמן יֹוצאין אינם חכמים ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָּתלמידי

ׁשּלא ּכדי בהן, וכּיֹוצא מדינה ׁשל וחפירה ּבבנין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּקהל
ותּקּון החֹומה לבנין מהן ּגֹובין ואין עּמיֿהארץ. ּבפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָיתּבּזּו
.הּמל לתׁשּורת ולא בהן, וכּיֹוצא הּׁשֹומרים ּוׂשכר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּׁשערים
ּבני על קצּוב ׁשהּוא מס ּבין - הּמס לּתן אֹותן מחּיבים ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָואין
"ּגם ׁשּנאמר: ואיׁש, איׁש ּכל על קצּוב ׁשהּוא מס ּבין ֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהעיר,

מל מּמׂשא ּמעט וּיחּלּו אקּבצם, עּתה בּגֹוים יתנּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכי
אֹותֹו מּניחים לתלמידֿחכם, סחֹורה היתה אם וכן ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָוׂשרים".
עד למּכר הּׁשּוק מּבני אחד מּניחים ואין ּתחּלה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹלמּכר
ּבכלל עֹומד והיה דין, לֹו היה אם וכן הּוא. ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשּימּכר

אֹותֹו. ּומֹוׁשיבין אֹותֹו מקּדימין - הרּבה ְְֲִִִִִִֵֵַַַּבעליֿדינים
.‡Èלא לׂשנאתן. אֹו החכמים את לבּזֹות הּוא ּגדֹול ְְֲִִֶַַָָָָֹֹעֹון

ׁשּנאמר: חכמים, ּתלמידי בּה ׁשּבּזּו עד ירּוׁשלים, ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָחרבה
ּומּתעּתעים ּדבריו ּובֹוזים האלהים ּבמלאכי מלעבים ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵַַַַָָָֹ"וּיהיּו
ׁשאמרה זה וכן דבריו; מלּמדי ּבֹוזים ּכלֹומר: ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבנבאיו",
וכל ּתמאסּו. חּקתי מלּמדי - ּתמאסּו" ּבחּקתי "אם ְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹֹֻֻתֹורה:
הּוא והרי הּבא, לעֹולם חלק לֹו אין החכמים, את ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהמבּזה

ּבזה". ה' דבר "ּכי ְְִִַַָָּבכלל
.·Èלעֹולם חלק לֹו אין החכמים את ׁשהמבּזה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאףֿעלּֿפי

נּדּוי, חּיב ּבדברים, אפּלּו ׁשּבּזהּו, עדים ּבאּו אם - ְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָהּבא
זהב ליטרא אֹותֹו וקֹונסין ּברּבים, ּביתּֿדין אֹותֹו ְְְְִִִִִֵַַָָָָּומנּדים
החכם את והמבּזה לחכם. אֹותּה ונֹותנין מקֹום, ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָּבכל
והם ּביתּֿדין, אֹותֹו מנּדין - מיתה לאחר אפּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָּבדברים,
חי, החכם היה אם אבל ּבתׁשּובה. ּכׁשּיחזר אֹותֹו ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹמּתירין
החכם וכן ּבשבילֹו. ׁשּנּדּוהּו זה ׁשּירּצה עד אֹותֹו מּתירין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאין
לא ,צרי ואין ּבֹו, ׁשהפקיר לעםֿהארץ לכבֹודֹו מנּדה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹעצמֹו
החכם. את ׁשּירּצה עד לֹו מּתירין ואין התראה; ולא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעדים
החכם רצה ואם לֹו. ּומּתירין ׁשלׁשה ּבאין החכם, מת ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָואם

ּבידֹו. הרׁשּות - נּדהּו ולא לֹו ְְְְִִָָָֹֹלמחל
.‚Èנּדּוי לנהג חּיבין ּתלמידיו ּכל - לכבֹודֹו ׁשּנּדה ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹהרב

חּיב הרב אין עצמֹו, לכבֹוד ׁשּנּדה ּתלמיד אבל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּבמנּדה.
מנּדה וכן נּדּוי. ּבֹו לנהג חּיבין העם ּכל אבל נּדּוי, ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹֹֻלנהג
מנּדה אינֹו - יׂשראל לכל מנּדה יׂשראל; לכל מנּדה - ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻֻלּנׂשיא
לעיר מנּדה אחרת; לעיר מנּדה - לעירֹו מנּדה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָֻֻֻלּנׂשיא.

לעירֹו. מנּדה אינֹו - ְְִֵֶֶֶַֻאחרת
.„Èּתלמידי ׁשּבזה על ׁשּנּדּוהּו ּבמי אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָּבּמה

עליהם ׁשחּיבים ּדברים ׁשאר על ׁשּנּדּוהּו מי אבל ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָחכמים;
יׂשראל וכל הּנׂשיא חּיב - ׁשּביׂשראל קטן נּדהּו אפּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָנּדּוי,
ּבׁשבילֹו, ׁשּנּדּוהּו מּדבר ּבתׁשּובה ׁשּיחזר עד נּדּוי, ּבֹו ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָֹֹלנהג
ּבין האדם, את מנּדין דברים עׂשריםֿוארּבעה על לֹו. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָויּתירּו

הן: ואּלּו אּׁשה, ּבין ְִִֵֵֵָאיׁש,
ׁשליח המבּזה ב) מֹותֹו. לאחר ואפּלּו החכם, את המבּזה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָא).
ּביתּֿדין לֹו ׁשּׁשלחּו מי ד) עבד. לחברֹו הּקֹורא ג) ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּביתּֿדין.
מּדברי אחד ּבדבר המזלזל ה) בא. ולא זמן לֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹוקבעּו
קּבל ׁשּלא מי ו) ּבדבריֿתֹורה. לֹומר צרי ואין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֹסֹופרים,
ּברׁשּותֹו ׁשּיׁש מי ז) ׁשּיּתן. עד אֹותֹו מנּדין הּדין, את ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָעליו
עד אֹותֹו מנּדין רעּוע, סּלם אֹו רע ּכלב ּכגֹון הּמּזיק, ְְִִֶֶַַַַַַָָָָֻּדבר
מנּדין לעֹובדּֿכֹוכבים, ׁשּלֹו קרקע הּמֹוכר ח) הּזקֹו. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיסיר
העֹובדּֿכֹוכבים מן ׁשּיבא אנס ּכל עליו ׁשּיקּבל עד ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹאֹותֹו,
ּבערּכאֹות יׂשראל על הּמעיד ט) הּמצר. ּבעל חברֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָליׂשראל
כדין ׁשּלא ממֹון ּבעדּותֹו מּמּנּו והֹוציא עֹובדיֿכֹוכבים, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹׁשל
ׁשאינֹו ּכהן, טּבח י) ׁשּיׁשּלם. עד אֹותֹו מנּדין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹיׂשראל,
ׁשּיּתן. עד אֹותֹו מנּדין אחר, לכהן ונֹותנן הּמּתנֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹמפריׁש
ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ּגלּיֹות, ׁשל ׁשני יֹוםֿטֹוב המחּלל ְִִֵֵֶֶַַַַָֻיא)
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יג) חצֹות. אחר הּפסח ּבערב מלאכה העֹוׂשה יב) ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָמנהג.
יד) הבאי. ּבדברי לׁשבּועה אֹו לבּטלה ׁשםֿׁשמים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָהּמזּכיר
הרּבים את הּמביא טו) הּׁשם. חּלּול לידי הרּבים את ִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּמביא
וקֹובע ׁשנים המחּׁשב טז) ּבחּוץ. קדׁשים אכילת ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָלידי
המעּכב יח) העּור. את הּמכׁשיל יז) ּבחּוצהֿלארץ. ְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָחדׁשים
ידֹו. מּתחת טרפה ׁשּיצאה טּבח יט) מצוה. מּלעׂשֹות ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהרּבים
עצמֹו הּמקׁשה כא) חכם. לפני סּכינֹו בדק ׁשּלא טּבח ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹכ)
ׁשּתפּות ּובינּה ּבינֹו ועׂשה אׁשּתֹו, את ׁשּגרׁש מי כב) ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻלדעת.
ּכׁשּיבֹואּו - לזה זה להּזקק להן הּמביאין מׂשאּֿומּתן, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאֹו
כד) רעה. ׁשּׁשמּועתֹו חכם כג) אֹותם. מנּדין ְְְִִֵֶַָָָָָָלביתּֿדין,

נּדּוי. חּיב ׁשאינֹו מי ְִִֵֶֶַַַַהמנּדה

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

.‡- ׁשּסרח אבּֿביתּֿדין, אֹו נׂשיא וכן ּבחכמה, זקן ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָחכם
עׂשה אּלאֿאםּֿכן לעֹולם; ּבפרהסיא אֹותֹו מנּדין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָאין
מלקין חּטאֹות, ׁשאר ּכׁשחטא אבל וחבריו. ּבןֿנבט ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּכירבעם
עּמ נביא ּגם וכׁשל הּיֹום "וכׁשלּת ׁשּנאמר: ּבצנעה, ְְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָאֹותֹו
לֹו: ואֹומרים ּכּלילה; ּכּסהּו ׁשּכׁשל, אףֿעלּֿפי - ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָלילה"
נּדּוי, ׁשּנתחּיב ּתלמידֿחכם ּכל וכן !ּבבית וׁשב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּכבד
מּדבר ּבֹורחין אּלא ּבמהרה, ּולנּדֹותֹו לקּפץ לביתּֿדין ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹאסּור
ׁשּלא מׁשּתּבחים, היּו החכמים וחסידי מּמּנּו. ונׁשמטין ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹזה
ׁשּנמנין אףֿעלּֿפי ּתלמידֿחכם, לנּדֹות מעֹולם ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָנמנּו
עליו נמנין מּכתֿמרדּות ואפּלּו מלקּות; נתחּיב אם ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָלהלקֹותֹו

ְַלהּכֹותֹו.
ואם·. ּבׁשּמתא! יהא ּפלֹוני אֹומר: הּנּדּוי? הּוא ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָוכיצד

אֹומר - והחרם ּבׁשּמתא! זה ּפלֹוני לֹו: אֹומר ּבפניו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָנּדּוהּו
נּדּוי! ּבֹו ׁשבּועה, ּבֹו אלה, ּבֹו - וארּור מחרם! ּפלֹוני ְְְֳִִָָָָָָלֹו:

.‚ל ׁשרּוי לֹו: אֹומר החרם? אֹו הּנּדּוי מּתירין ְִִִֵֵֵֶַַַַָָוכיצד
ׁשרּוי ּפלֹוני לֹו: אֹומר ּבפניו, ׁשּלא הּתירּוהּו ואם !ל ְְְִִִִֵֶָָָָָֹּומחּול

לֹו! ּומחּול ָלֹו
המ„. ׁשּינהג הּמנהג עּמֹו?מהּו וׁשּנֹוהגין ּבעצמֹו, נּדה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָֻ

מזּמנין ואין נּדּויֹו; ימי ּכל ּכאבל, ּולכּבס לסּפר אסּור ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻמנּדה
עׂשרה; ׁשּצרי ּדבר לכל ּבעׂשרה אֹותֹו כֹוללין ולא ְְְֲֲִִֶַָָָָָָָָָָֹעליו,
לאחרים, הּוא ׁשֹונה אבל אּמֹות; ּבארּבע עּמֹו יֹוׁשבין ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָֹולא
ׁשֹולחין ּביתּֿדין - ּבנּדּוי מת ואם וׂשֹוכר. ונׂשּכר, לֹו, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵָוׁשֹונין
לפי אֹותֹו, רֹוגמין ׁשהן ּכלֹומר, ארֹונֹו, על אבן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַּומּניחין
מסּפידין ׁשאין לֹומר, צרי ואין הּצּבּור. מן מבּדל ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻׁשהּוא

מּטתֹו. את מלּוין ואין ְְִִֵֶַָאֹותֹו
לֹו;‰. ׁשֹונין ואין לאחרים ׁשֹונה ׁשאינֹו הּמחרם, עליו ְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיֹותר

נׂשּכר, ואינֹו ּתלמּודֹו. יׁשּכח ׁשּלא לעצמֹו, הּוא ׁשֹונה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹאבל
מתעּסקין ואין עּמֹו; ונֹותנין נֹוׂשאין ואין לֹו, נׂשּכרין ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָואין

פרנסתֹו. ּכדי עסק מעט אּלא ְְְִֵֵֶֶַַָָָעּמֹו,
.Âמנּדין להּתירֹו, בּקׁש ולא יֹום ׁשלׁשים ּבנּדּוי ׁשּיׁשב ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָֹמי

להּתירֹו, בּקׁש ולא אחרים יֹום ׁשלׁשים יׁשב ׁשנּיה. ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָֹאֹותֹו
אֹותֹו. ֲִִַמחרימין

.Êאפּלּו ּבׁשלׁשה, החרם? אֹו הּנּדּוי מּתירין ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָּבכּמה
ויׁש לבּדֹו. החרם אֹו הּנּדּוי מּתיר ממחה ויחיד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻהדיֹוטֹות.
הרב. ּבמקֹום ואפּלּו החרם, אֹו הּנּדּוי להּתיר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָלתלמיד

.Ëּבגללֹו ׁשּנּדהּו מּדבר זה וחזר להן, והלכּו ׁשּנּדּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשלׁשה
לֹו. ּומּתירין אחרים ׁשלׁשה ּבאין -ְֲִִִִֵַָָ

.Èלֹו ויּתיר הּנׂשיא אצל לֹו יל ּנּדהּו, מי ידע ׁשּלא ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמי
ִנּדּויֹו.

.‡È.הפרה צרי עצמֹו, עלּֿפי אפּלּו ּתנאי, על ְְֲֲִִִִַַַַָָָנּדּוי
ּפלֹוני, ּדעת על עצמֹו נּדה ואפּלּו עצמֹו, ׁשּנּדה ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָּתלמידֿחכם
לעצמֹו. מפר זה הרי - נּדּוי עליו ׁשחּיב ּדבר על ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָואפּלּו

.·Èעׂשרה צרי - נּדהּו מי ידע אפּלּו בחלֹום, ׁשּנּדּוהּו ֲֲֲִִִִִִֶַַָָָָָמי
מצא, לא ואם מּנּדּויֹו. להּתירֹו הלכֹות ׁשּׁשֹונין ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹבניֿאדם
עׂשרה אפּלּו לֹו מּתירין - מצא לא ּפרסא. עד אחריהם ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹטֹורח
לקרֹות ׁשּיֹודעין עׂשרה לֹו מּתירין - מצא לא מׁשנה. ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָֹׁשּׁשֹונין
יֹודעין ׁשאינן עׂשרה אפּלּו לֹו מּתירין - מצא לא ְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹּבּתֹורה.
ׁשלׁשה. אפּלּו לֹו מּתירין - עׂשרה ּבמקֹומֹו מצא לא ְְְֲֲִִִִִַָָָָָֹלקרֹות.

.‚Èנּדּוהּו ּבפניו. אּלא לֹו מּתירין אין ּבפניו, ׁשּנּדּוהּו ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָמי
נּדּוי ּבין ואין ּבפניו. וׁשּלא ּבפניו לֹו מּתירין - ּבפניו ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא
ּכׁשּיחזר אחד, ּברגע ּומּתירין מנּדין אּלא ּכלּום, ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלהפרה
ּכּמה ּבנּדּוי זה להּניח ביתּֿדין ראּו ואם למּוטב. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻהמנּדה
להחרים ביתּֿדין ראּו אם וכן רׁשעֹו. ּכפי מּניחין - ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָָׁשנים
מי אֹו עּמֹו, וׁשֹותה עּמֹו ׁשּיאכל מי ּולהחרים לכּתחּלה, ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָֹלזה
ּוכדי ליּסרֹו ּכדי מחרימין - אּמֹות ּבארּבע עּמֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַֹׁשּיעמד
אףֿעלּֿפי החֹוטאים. יפרצּו ׁשּלא עד לּתֹורה, סיג ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָֹלעׂשֹות
לתלמידֿחכם ׁשבח אינֹו - לכבֹודֹו לנּדֹות לחכם רׁשּות ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּיׁש
עםֿ מּדברי אזניו מעלים אּלא זה, ּבדבר עצמֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלהנהיג
ּבחכמתֹו: ׁשלמה ׁשאמר ּכענין להן, לּבֹו יׁשית ולא ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹֹהארץ
ּדר היה וכן ."לּב ּתּתן אל ידּברּו אׁשר הּדברים לכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ"ּגם
ולא מׁשיבין; ואינן חרּפתם ׁשֹומעים הראׁשֹונים, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶָָָָֹחסידים
ּגדֹולים וחכמים לֹו. וסֹולחים למחרף ׁשּמֹוחלים אּלא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָעֹוד,

מׁשּתּבחי נּדּוהיּו לא ׁשּמעֹולם ואֹומרים, הּנאים ּבמעׂשיהם ם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּתלמידי ׁשל דרּכן היא וזֹו לכבֹודן; החרימּוהּו ולא ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹאדם
אֹו ּכׁשּבּזהּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבּה. ליל ׁשראּוי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָחכמים
אדם חרפֹו אֹו ׁשּבּזהּו ּתלמידֿחכם, אבל ּבּסתר; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָחרפהּו
ׁשּזה נענׁש, מחל, ואם ּכבֹודֹו; על למחל לֹו אסּור ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּבפרהסיא,
ׁשּיבּקׁש עד ּכנחׁש, הּדבר ונֹוטר נֹוקם אּלא ּתֹורה; ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבזיֹון

לֹו. ויסלח מחילה ְְְִִִֶַָמּמּנּו

ה'תשע"א ניסן ז' שני יום
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עׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. ואחת חמּׁשים ּבכללן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָיׁש
ׁשּלא א) פרטן: וזהּו לאֿתעׂשה, מצֹות ותׁשע ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹוארּבעים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אדם.1) שום לנדות שלא הראשונים חסידים מנהג אותם; מתירים כיצד וחרם; נידוי אותם; מנדים אם נשיא או זקן, חכם
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הרהּור אחר לתּור ׁשּלא ב) ּכֹוכבים. עבֹודת אחר ְְֲִִִֶַַַַַָָֹלפנֹות
אֹותּה יעבד ׁשּלא ד) לגּדף. ׁשּלא ג) העינים. ּוראּית ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהּלב
ּפסל לעׂשֹות ׁשּלא ו) לּה. יׁשּתחוה ׁשּלא ה) עבֹודתּה. ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכדר
ׁשּלא ח) לאחרים. אפּלּו ּפסל לעׂשֹות ׁשּלא ז) ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַֹֹלעצמֹו.
אחריה. אחרים להּדיח ׁשּלא ט) לנֹוי. אפּלּו צּורֹות ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָֹלעׂשֹות
להנֹות ׁשּלא יב) לבנֹותּה. ׁשּלא יא) הּנּדחת. עיר לׂשרף ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹי)
ּכֹוכבים לעבֹודת יחיד להסית ׁשּלא יג) ממֹונּה. ְֲִִִִֶַַָָָָָָֹמּכל
ׂשנאתֹו. לעזב ׁשּלא טו) הּמסית. לאהב ׁשּלא יד) ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹלעבדּה.
ׁשּלא יח) זכּות. עליו ללּמד ׁשּלא יז) להּצילֹו. ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶַַָָֹֹֹטז)
כ) ּבׁשמּה. להתנּבא ׁשּלא יט) חֹובה. עליו מּללּמד ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹיּמנע
להתנּבא ׁשּלא כא) ּבׁשמּה. הּמתנּבא מן לׁשמע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹׁשּלא
נביא מהריגת לגּור ׁשּלא כב) הּׁשם. ּבׁשם ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבׁשקר,
ׁשּלא כד) ּכֹוכבים. עבֹודת ּבׁשם לּׁשבע ׁשּלא כג) ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשקר.

יּד לעׂשֹות ׁשּלא כה) אֹוב. להעבירלעׂשֹות ׁשּלא כו) עֹוני. ְְֲֲֲִִִֶֶַַַֹֹ
על להׁשּתחֹות ׁשּלא כח) מּצבה. להקים ׁשּלא כז) .ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹלּמל
עבֹודת לאּבד ל) אׁשרה. לּטע ׁשּלא כט) מׂשּכית. ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹאבן
ּבעבֹודת להנֹות ׁשּלא לא) ּבׁשבילּה. הּנעׂשה וכל ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּכֹוכבים
נעבד. ּבצּפּוי להנֹות ׁשּלא לב) מׁשּמׁשיה. ּובכל ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָֹּכֹוכבים
לחן ׁשּלא לד) כֹוכבים. לעֹובדי ּברית לכרת ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶָָֹֹֹֹלג)
להּדּמֹות ׁשּלא לו) ּבארצנּו. יׁשבּו ׁשּלא לה) ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַֹֹעליהם.
לקסם. ׁשּלא לח) לנחׁש. ׁשּלא לז) ּובמלּבּוׁשם. ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹּבמנהגֹותם
לדרׁש ׁשּלא מא) חבר. לחבר ׁשּלא מ) לעֹונן. ׁשּלא ְְֲִֵֶֶֶֶֶַֹֹֹֹלט)
לׁשאל ׁשּלא מג) ּבאֹוב. לׁשאל ׁשּלא מב) הּמתים. ְְְִִִֵֶֶֶַֹֹֹֹאל
הראׁש. ּפאת להּקיף ׁשּלא מה) לכּׁשף. ׁשּלא מד) ְְְְְִִִֵֶֶַַַָֹֹֹּביּדעֹוני.
עדי איׁש יעּדה ׁשּלא מז) זקן. ּפאת להׁשחית ׁשּלא ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹמו)
ׁשּלא מט) איׁש. ועדי זין ּכלי אּׁשה תעּדה ׁשּלא מח) ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָֹֹאּׁשה.
קרחה לעׂשֹות ׁשּלא נא) להתּגֹודד. ׁשּלא נ) קעקע. ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹֹֹלכּתב

מת. ֵַעל
אּלּו: ּבפרקים האּלּו הּמצֹות ּכל ְְִִִֵֵֵַָָָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

אנֹוׁש‡. האדם2ּבימי בני ּגדֹול3טעּו ונבערה4טעּות עצת5, ְְְֱֲֲִִֵֵַָָָָָָָ
עצמֹו ואנֹוׁש הּדֹור, אֹותֹו היתה6חכמי וזֹו היה. הּטֹועים מן ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָ

וגלּגּלים אּלּו כֹוכבים ּברא והאלהים הֹואיל אמרּו: - ְְְְֱִִִִֵַַָָָָָָָֹטעּותם
העֹולם את ּכבֹוד7להנהיג להם וחלק ּבּמרֹום, ּונתנם והם8, , ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ּולפארם לׁשּבחם הם ראּויין - לפניו המׁשּמׁשים ְְְְְְְֳִִִֵַַַַָָָָָָׁשּמׁשים
ּולכּבד לגּדל הּוא, ּברּו האל, רצֹון וזהּו ּכבֹוד; להם ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹולחלק

העֹומדים9מי לכּבד רֹוצה ׁשהּמל ּכמֹו וכּבדֹו, ׁשּגּדלֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָ
לּבם, על זה דבר ׁשעלה ּכיון .מל ׁשל כבֹודֹו וזהּו ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָלפניו,
קרּבנֹות, להם ּולהקריב היכלֹות, לּכֹוכבים לבנֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהתחילּו

ּול ּבדבריםּולׁשּבחם ּכדי10פארם למּולם, ּולהׁשּתחֹות ְְְְְְְְֲֳִִִֵַַָָָָָ
הרעה11להׂשיג ּבדעּתם הּבֹורא עבֹודת12רצֹון עּקר היה וזה . ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָ
לא13ּכֹוכבים עּקרּה; הּיֹודעים עֹובדיה, אֹומרים היּו וכ . ְְְְִִִִֶַָָָָָָֹ

ׁשּירמיהּו הּוא זה. ּכֹוכב אּלא אלֹוּה ׁשם ׁשאין אֹומרים, ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהן
חכמי בכל ּכי יאתה, ל ּכי הּגֹוים מל ירא לא "מי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאֹומר:
ויכסלּו, יבערּו ּובאחת .ּכמֹו מאין מלכּותם ּובכל ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָהּגֹוים
הּוא ׁשאּתה יֹודעים הּכל ּכלֹומר: הּוא". עץ הבלים ְְֲִִֵַַַַָָָֹמּוסר
רצֹונ ההבל ׁשּזה ׁשּמדּמים ּוכסילּותם, טעּותם אבל ,ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלבּד

.14הּוא

ׁשקר·. נביאי האדם ּבבני עמדּו הּימים, ׁשארכּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואחר
ּכל אֹו ּפלֹוני ּכֹוכב עבדּו להם: ואמר צּוה ׁשהאל ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָואמרּו,
ועׂשּו היכל לֹו ּובנּו ,וכ ּכ לֹו ונּסכּו לֹו והקריבּו ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָהּכֹוכבים,
ּוׁשאר והּקטּנים הּנׁשים העם, ּכל לֹו להׁשּתחֹות ּכדי ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָצּורתֹו,

ּומֹודיע הארץ! זֹו15עּמי ואֹומר: מּלּבֹו, ׁשּבדה צּורה להם ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשהֹודיעּוהּו ּפלֹוני, הּכֹוכב צּורת והתחילּו16היא ּבנבּואתֹו. ְְְְִִִִִִֶַַָָ

ּובראׁשי האילנֹות ותחת ּבהיכלֹות צּורֹות לעׂשֹות זֹו ּדר ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָעל
הּגבעֹות ועל להם,17ההרים ּומׁשּתחוים ּומתקּבצים , ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָ

מטיבה הּצּורה ׁשּזֹו העם, לכל וראּוי19ּומרעה18ואֹומרים , ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָ
ׁשּבעבֹודה להם, אֹומרים וכהניהם מּמּנה. ּוליראה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלעבדּה
!וכ כ ּתעׂשּו ואל וכ כ ועׂשּו ותצליחּו, ּתרּבּו ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָזֹו

ּכֹוזבים אֹו20והתחילּו עצמֹו ׁשהּכֹוכב ולֹומר, לעמד אחרים ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֹ
ּבכ עבדּוני להם: ואמר עּמהם ּדּבר הּמלא אֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהּגלּגל
!כ ּתעׂשּו ואל כ ועׂשּו עבֹודתֹו; ּדר להם והֹודיע !ְְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָוכ
ּבעבֹודֹות הּצּורֹות את לעבד העֹולם, ּבכל זה ּדבר ְֲֲֶֶַַַַָָָָָָֹּופׁשט
ׁשארכּו וכיון ּולהׁשּתחֹות. להם ּולהקריב מּזֹו, זֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻמׁשּנֹות
היקּום ּכל מּפי והּנֹורא הּנכּבד הּׁשם נׁשּתּכח ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָהּימים,
הּנׁשים הארץ, עם ּכל ונמצאּו הּכירּוהּו, ולא ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹּומּדעּתם
אבן וׁשל עץ ׁשל הּצּורה אּלא יֹודעים אינם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוהּקטּנים,
לּה להׁשּתחֹות מּקטנּותם ׁשּנתחּנכּו אבנים ׁשל ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָוההיכל

ּבׁשמּה ּולהּׁשבע ּכגֹון21ּולעבדּה בהם, ׁשהיּו והחכמים . ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בעולם.1) יחודו את והודיע הבורא את והכיר אבינו אברהם שבא עד הכוכבים, עבודת אדם2)השתלשלות של בןֿבנו בןֿשת,
ואת3)הראשון. האדם שמות את לקרוא - חולין "לשון רש"י: ופירש כו) ד, (בראשית ה' בשם לקרוא הוחל אז שנאמר: כמו

דורו "כשעמד יוולד): כי כשב או שור הפיסקא: (על רבתי בפסיקתא וכן וכו'. אלילים" ולעשותם ה' של בשמו העצבים שמות
ה'". בשם לקרוא הוחל אז - בצלמם אותו והכעיסו אנוש "גדולה".4)של אוקספורד: מלשון:5)בנוסח וניטפשה, נכסלה

כסילים. עצת - יא) יט, (ישעיה נבערה קיח:).6)עצה (שבת כאנוש" זרה עבודה עובד "אפילו שמצינו: (הלכות7)כמו כמבואר
א). הלכה ג, פרק התורה המלך".8)יסודי פני "רואים ולהיות לפניו מי.9)לשמש עונקים10)את שהיו אומר: אחא רבי

והם - לה משתחווים שהיו לפי - חמה דמות תכשיטים עושים שהיו שם: רש"י ופירש גשמים! לנו הורד ואומרים: חמה גלגל
כו). פרק (בראשיתֿרבה, גשמים! לנו הורידו לכבודכם, עשינו מה ראו לשמים: דעתם12)באמצעותם.11)אומרים לפי

עבודהֿזרה.13)המשובשת. - עבודתֿכוכבים במקום תמיד העתיקות בהם14)בנוסחות ישתמשו שבניֿאדם רצונך כלומר:
ובינם. בינך המתווכים סרסורים הנביאים.15)בתור מאותם אחד השמים.16)כל אלילים17)מן לעבודת נבחרים מקומות

שקר.20)לבוזיה.19)למכבדיה.18)מאז. נח).21)נביאי פרשת (סוף במדרשֿרבה כמבואר
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הרהּור אחר לתּור ׁשּלא ב) ּכֹוכבים. עבֹודת אחר ְְֲִִִֶַַַַַָָֹלפנֹות
אֹותּה יעבד ׁשּלא ד) לגּדף. ׁשּלא ג) העינים. ּוראּית ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהּלב
ּפסל לעׂשֹות ׁשּלא ו) לּה. יׁשּתחוה ׁשּלא ה) עבֹודתּה. ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכדר
ׁשּלא ח) לאחרים. אפּלּו ּפסל לעׂשֹות ׁשּלא ז) ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַֹֹלעצמֹו.
אחריה. אחרים להּדיח ׁשּלא ט) לנֹוי. אפּלּו צּורֹות ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָֹלעׂשֹות
להנֹות ׁשּלא יב) לבנֹותּה. ׁשּלא יא) הּנּדחת. עיר לׂשרף ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹי)
ּכֹוכבים לעבֹודת יחיד להסית ׁשּלא יג) ממֹונּה. ְֲִִִִֶַַָָָָָָֹמּכל
ׂשנאתֹו. לעזב ׁשּלא טו) הּמסית. לאהב ׁשּלא יד) ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹלעבדּה.
ׁשּלא יח) זכּות. עליו ללּמד ׁשּלא יז) להּצילֹו. ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶַַָָֹֹֹטז)
כ) ּבׁשמּה. להתנּבא ׁשּלא יט) חֹובה. עליו מּללּמד ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹיּמנע
להתנּבא ׁשּלא כא) ּבׁשמּה. הּמתנּבא מן לׁשמע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹׁשּלא
נביא מהריגת לגּור ׁשּלא כב) הּׁשם. ּבׁשם ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבׁשקר,
ׁשּלא כד) ּכֹוכבים. עבֹודת ּבׁשם לּׁשבע ׁשּלא כג) ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשקר.

יּד לעׂשֹות ׁשּלא כה) אֹוב. להעבירלעׂשֹות ׁשּלא כו) עֹוני. ְְֲֲֲִִִֶֶַַַֹֹ
על להׁשּתחֹות ׁשּלא כח) מּצבה. להקים ׁשּלא כז) .ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹלּמל
עבֹודת לאּבד ל) אׁשרה. לּטע ׁשּלא כט) מׂשּכית. ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹאבן
ּבעבֹודת להנֹות ׁשּלא לא) ּבׁשבילּה. הּנעׂשה וכל ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּכֹוכבים
נעבד. ּבצּפּוי להנֹות ׁשּלא לב) מׁשּמׁשיה. ּובכל ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָֹּכֹוכבים
לחן ׁשּלא לד) כֹוכבים. לעֹובדי ּברית לכרת ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶָָֹֹֹֹלג)
להּדּמֹות ׁשּלא לו) ּבארצנּו. יׁשבּו ׁשּלא לה) ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַֹֹעליהם.
לקסם. ׁשּלא לח) לנחׁש. ׁשּלא לז) ּובמלּבּוׁשם. ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹּבמנהגֹותם
לדרׁש ׁשּלא מא) חבר. לחבר ׁשּלא מ) לעֹונן. ׁשּלא ְְֲִֵֶֶֶֶֶַֹֹֹֹלט)
לׁשאל ׁשּלא מג) ּבאֹוב. לׁשאל ׁשּלא מב) הּמתים. ְְְִִִֵֶֶֶַֹֹֹֹאל
הראׁש. ּפאת להּקיף ׁשּלא מה) לכּׁשף. ׁשּלא מד) ְְְְְִִִֵֶֶַַַָֹֹֹּביּדעֹוני.
עדי איׁש יעּדה ׁשּלא מז) זקן. ּפאת להׁשחית ׁשּלא ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹמו)
ׁשּלא מט) איׁש. ועדי זין ּכלי אּׁשה תעּדה ׁשּלא מח) ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָֹֹאּׁשה.
קרחה לעׂשֹות ׁשּלא נא) להתּגֹודד. ׁשּלא נ) קעקע. ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹֹֹלכּתב

מת. ֵַעל
אּלּו: ּבפרקים האּלּו הּמצֹות ּכל ְְִִִֵֵֵַָָָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

אנֹוׁש‡. האדם2ּבימי בני ּגדֹול3טעּו ונבערה4טעּות עצת5, ְְְֱֲֲִִֵֵַָָָָָָָ
עצמֹו ואנֹוׁש הּדֹור, אֹותֹו היתה6חכמי וזֹו היה. הּטֹועים מן ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָ

וגלּגּלים אּלּו כֹוכבים ּברא והאלהים הֹואיל אמרּו: - ְְְְֱִִִִֵַַָָָָָָָֹטעּותם
העֹולם את ּכבֹוד7להנהיג להם וחלק ּבּמרֹום, ּונתנם והם8, , ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ּולפארם לׁשּבחם הם ראּויין - לפניו המׁשּמׁשים ְְְְְְְֳִִִֵַַַַָָָָָָׁשּמׁשים
ּולכּבד לגּדל הּוא, ּברּו האל, רצֹון וזהּו ּכבֹוד; להם ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹולחלק

העֹומדים9מי לכּבד רֹוצה ׁשהּמל ּכמֹו וכּבדֹו, ׁשּגּדלֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָ
לּבם, על זה דבר ׁשעלה ּכיון .מל ׁשל כבֹודֹו וזהּו ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָלפניו,
קרּבנֹות, להם ּולהקריב היכלֹות, לּכֹוכבים לבנֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהתחילּו

ּול ּבדבריםּולׁשּבחם ּכדי10פארם למּולם, ּולהׁשּתחֹות ְְְְְְְְֲֳִִִֵַַָָָָָ
הרעה11להׂשיג ּבדעּתם הּבֹורא עבֹודת12רצֹון עּקר היה וזה . ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָ
לא13ּכֹוכבים עּקרּה; הּיֹודעים עֹובדיה, אֹומרים היּו וכ . ְְְְִִִִֶַָָָָָָֹ

ׁשּירמיהּו הּוא זה. ּכֹוכב אּלא אלֹוּה ׁשם ׁשאין אֹומרים, ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהן
חכמי בכל ּכי יאתה, ל ּכי הּגֹוים מל ירא לא "מי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאֹומר:
ויכסלּו, יבערּו ּובאחת .ּכמֹו מאין מלכּותם ּובכל ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָהּגֹוים
הּוא ׁשאּתה יֹודעים הּכל ּכלֹומר: הּוא". עץ הבלים ְְֲִִֵַַַַָָָֹמּוסר
רצֹונ ההבל ׁשּזה ׁשּמדּמים ּוכסילּותם, טעּותם אבל ,ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלבּד

.14הּוא

ׁשקר·. נביאי האדם ּבבני עמדּו הּימים, ׁשארכּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואחר
ּכל אֹו ּפלֹוני ּכֹוכב עבדּו להם: ואמר צּוה ׁשהאל ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָואמרּו,
ועׂשּו היכל לֹו ּובנּו ,וכ ּכ לֹו ונּסכּו לֹו והקריבּו ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָהּכֹוכבים,
ּוׁשאר והּקטּנים הּנׁשים העם, ּכל לֹו להׁשּתחֹות ּכדי ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָצּורתֹו,

ּומֹודיע הארץ! זֹו15עּמי ואֹומר: מּלּבֹו, ׁשּבדה צּורה להם ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשהֹודיעּוהּו ּפלֹוני, הּכֹוכב צּורת והתחילּו16היא ּבנבּואתֹו. ְְְְִִִִִִֶַַָָ

ּובראׁשי האילנֹות ותחת ּבהיכלֹות צּורֹות לעׂשֹות זֹו ּדר ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָעל
הּגבעֹות ועל להם,17ההרים ּומׁשּתחוים ּומתקּבצים , ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָ

מטיבה הּצּורה ׁשּזֹו העם, לכל וראּוי19ּומרעה18ואֹומרים , ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָ
ׁשּבעבֹודה להם, אֹומרים וכהניהם מּמּנה. ּוליראה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלעבדּה
!וכ כ ּתעׂשּו ואל וכ כ ועׂשּו ותצליחּו, ּתרּבּו ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָזֹו

ּכֹוזבים אֹו20והתחילּו עצמֹו ׁשהּכֹוכב ולֹומר, לעמד אחרים ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֹ
ּבכ עבדּוני להם: ואמר עּמהם ּדּבר הּמלא אֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהּגלּגל
!כ ּתעׂשּו ואל כ ועׂשּו עבֹודתֹו; ּדר להם והֹודיע !ְְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָוכ
ּבעבֹודֹות הּצּורֹות את לעבד העֹולם, ּבכל זה ּדבר ְֲֲֶֶַַַַָָָָָָֹּופׁשט
ׁשארכּו וכיון ּולהׁשּתחֹות. להם ּולהקריב מּזֹו, זֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻמׁשּנֹות
היקּום ּכל מּפי והּנֹורא הּנכּבד הּׁשם נׁשּתּכח ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָהּימים,
הּנׁשים הארץ, עם ּכל ונמצאּו הּכירּוהּו, ולא ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹּומּדעּתם
אבן וׁשל עץ ׁשל הּצּורה אּלא יֹודעים אינם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוהּקטּנים,
לּה להׁשּתחֹות מּקטנּותם ׁשּנתחּנכּו אבנים ׁשל ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָוההיכל

ּבׁשמּה ּולהּׁשבע ּכגֹון21ּולעבדּה בהם, ׁשהיּו והחכמים . ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך
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ׁשם ׁשאין מדּמין בהן, וכּיֹוצא אּלא22ּכהניהם אלֹוּה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
האּלּו הּצּורֹות ׁשּנעׂשּו והּגלּגּלים, 24ּבגללם23הּכֹוכבים ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָ

צּור25ולדמּותן אבל ׁשהיה26. אדם ׁשּום היה לא העֹולמים, ְְֲִִֶָָָָָָָָָָֹ
חנֹו ּכגֹון ּבעֹולם, יחידים אּלא יֹודעֹו, ולא ְְְְֲִִִֶַָָָֹמּכירֹו

ועבר ׁשם נח הֹול27ּומתּוׁשלח, העֹולם היה זה ּדר ועל . ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
עֹולם28ּומתּגלּגל ׁשל עּמּודֹו ׁשּנֹולד עד אברהם29, והּוא ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָ

ִָאבינּו.
ׁשּנגמל‚. לׁשֹוטט31איתן30ּכיון התחיל ו32זה, הּואּבדעּתֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

אפׁשר היא תמּה: והיה ּובּלילה ּבּיֹום לחׁשב והתחיל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹקטן,
מנהיג לֹו יהיה ולא ּתמיד נֹוהג הּזה הּגלּגל ּומי33ׁשּיהיה ? ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

לֹו היה ולא עצמֹו? את ׁשּיסּבב אפׁשר אי ּכי אֹותֹו, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹיסּבב
מׁשקע אּלא ּדבר, מֹודיע ולא ּבין34מלּמד ּבאּורּֿכׂשּדים ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֻ

עֹובדי העם וכל ואּמֹו ואביו הּטּפׁשים, כֹוכבים ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָעֹובדי
עּמהם עֹובד והּוא ּומבין35כֹוכבים, מׁשֹוטט ולּבֹו עד36. , ְְְִִִִֵֵֵֶַָָ

הּנכֹונה מּתבּונתֹו הּצדק קו והבין האמת ּדר ,37ׁשהׂשיג ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ברא והּוא הּגלּגל, מנהיג והּוא אחד אלֹוּה ׁשם ׁשּיׁש ְְְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָָָוידע

הּנמצא ּבכל ואין ׁשּכל38הּכל, וידע מּמּנּו. חּוץ אלֹוּה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ודבר טֹועים. את39העֹולם ׁשעֹובדים זה, לטעּות להם ׁשּגרם ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ּובן מּדעּתם. האמת ׁשאבד עד הּצּורֹות ואת ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָהּכֹוכבים
וידע, ׁשהּכיר ּכיון ּבֹוראֹו. את אברהם הּכיר ׁשנה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָארּבעים

ּתׁשּובֹות להׁשיב אּורּֿכׂשּדים40התחיל ּבני ּדין41על 42ולער ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָֹ
ּבּה! הֹולכים ׁשאּתם האמת ּדר זֹו ׁשאין ולֹומר, ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָעּמהם

הּצלמים לעבד43וׁשּבר ראּוי ׁשאין לעם, להֹודיע והתחיל , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
,ּולנּס ּולהקריב להׁשּתחֹות ראּוי ולֹו העֹולם, לאלֹוּה ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָאּלא
ּכל ּולׁשּבר לאּבד וראּוי הּבאים; הּברּואים ּכל ׁשּיּכירּוהּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכדי
ׁשהם אּלּו ּכמֹו העם, ּכל בהן יטעּו ׁשּלא ּכדי ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהּצּורֹות,
עליהם ׁשּגבר ּכיון אּלּו. אּלא אלֹוּה ׁשם ׁשאין ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמדּמים

הּמל ּבּקׁש לחרן.44ּבראיֹותיו, ויצא נס לֹו ונעׂשה להרגֹו, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ּולהֹודיעם, העֹולם לכל ּגדֹול ּבקֹול ולקרא לעמד ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָֹֹוהתחיל
והיה לעבד. ראּוי ולֹו העֹולם לכל אחד אלֹוּה ׁשם ְְְֱֲֵֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּיׁש
לממלכה, ּומּממלכה לעיר מעיר העם ּומקּבץ וקֹורא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָמהּל

"וּיקרא ׁשּנאמר: קֹורא, והּוא ּכנען לארץ ׁשהּגיע ׁשם45עד ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
אליו מתקּבצין העם ׁשהיּו וכיון עֹולם". אל ה' ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּבׁשם
ּכפי ואחד אחד לכל מֹודיע היה ּדבריו, על לֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָוׁשֹואלין
אליו ׁשּנתקּבצּו עד האמת; לדר ׁשּיחזירהּו עד ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָדעּתֹו,

אברהם ּבית אנׁשי והם ּורבבֹות, ּבלּבם46אלפים וׁשתל . ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָ
הּזה הּגדֹול ספרים47העּקר ּבֹו וחּבר ּבנֹו.48, ליצחק והֹודיעֹו , ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ

ּומזהיר מלּמד יצחק ליעקב49ויׁשב הֹודיע ויצחק ּומּנהּו50. ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָֹ
אליו הּנלוים ּכל ּומחזיק מלּמד ויׁשב אבינּו51ללּמד, ויעקב . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹ

ּומּנהּו לוי והבּדיל ּכּלם, ּבניו והֹוׁשיבֹו52לּמד ראׁש, ְְְִִִִִִֵֵָָָָֹֻ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

א).22) הלכה א, פרק התורה יסודי (הלכות כמבואר ערב, בשפת הלשון לתיקון לעבדן.23)מלה בהיכלות לשמם.24)הנתונות
תבניתם.25) דמות התורה;27)הקדושֿברוךֿהוא.26)לפי מעידה עליו - חנוך גמורים: כצדיקים מפורסמים אלה חמישה

(ילקוט וכו' אליהו חנוך, הם: ואלה עדן, בגן בחייהם נכנסו תשעה אמרו וחז"ל כד). ה, (בראשית האלוקים את חנוך ויתהלך
של אבלו ימי והם המבול, לדור נתלו ימים "שבעה אמרו: קח:) (סנהדרין ובמסכת אבכיר) מדרש בשם מב, אות בראשית שמעוני,
התורה: מעידה - נח לכבודו. ימים שבעה המבול נתעכב צדיק, לאותו לו כראוי ולהספיד להתאבל שיוכלו כדי כלומר: מתושלח",
כה, (בראשית ה' את לדרוש ותלך בבתיֿמדרשיהם: תורה כמרביצי ידועים - ועבר שם ט). ו, (בראשית היה תמים צדיק איש נח
על גזרו ועבר שם של בביתֿדינו לו:): (עבודהֿזרה אמרו וכן סג). פרק (בראשיתֿרבה, ועבר שם של לביתֿמדרשם שהלכה כב),
תמצא "וכן לט): ב, חלק נבוכים (מורה רבינו דברי והשווה כד). לח, (בראשית ותישרף הוציאוה יהודה ויאמר דכתיב הזנות,
עליהם כולם, - מתושלח של מדרשו מתושלח, של ביתֿדינו עבר, של ביתֿדינו למשה: שקדמו הנביאים באלה אומרים החכמים

וכו'. נביאים" היו ומתפתח.28)השלום, הולך ונמשך, עליו.29)הולך עומד הרוחני והוא30)שהעולם אמו, משדי כשנעתק
שנים. שלש כבן אמר31)אז א). פט, (תהילים האזרחי" "איתן שנקרא: אבינו, אברהם - והוא לעולם, ימוט שלא זה חזק עמוד

עולם איתני בו שנולדו תשרי חודש הוא - איתנים ירח יא.): השנה (ראש ואמרו טו.). בתרא (בבא אברהם זה - האזרחי איתן רב:
אינם שמימיו - כד) ה, (עמוס איתן נחל י); ו, (מיכה ארץ מוסדי והאיתנים כמו: בקיומו, ומתמיד חזק פירושו: - איתן האבות. -

ותרבה32)פוסקים. רבים ישוטטו יב); ח, (עמוס ה' דבר את לבקש ישוטטו הכתוב: שם על ולהתבונן. לחקור ברוחו: לחפש
ד). יב, (דניאל הקדושֿברוךֿהוא33)הדעת עליו הציץ מנהיג?! בלי הזה שהעולם תאמר, אומר: אבינו אברהם שהיה כמאמרם:

לט). פרק (בראשיתֿרבה, העולם! בעל הוא אני לו: בתוכם.34)ואמר ונתון מתפחד35)שקוע היה אבינו אברהם שמצינו: כמו
ג) קי, (תהילים ילדותיך טל לך הקדושֿברוךֿהוא: לו אמר הללו. השנים כל עבודהֿזרה עובד שהייתי עוון בידי יש שמא ואומר:

סד). פרק (בראשיתֿרבה, ואינם פורחים עוונותיך אתה אף פורח, זה טל מה אב37)ומתבונן.36)- שמעון: רבי שאמר כמו
נובעות והיו רבנים שני כמין כליותיו שתי הקדושֿברוךֿהוא לו זימן - התורה? את למד ומהיכן לו. היה לא ורב לימדו, לא

סא). פרק (בראשיתֿרבה, וחכמה תורה אותו כולו.38)ומלמדות העולם בכל המציאות, הסיבות39)בכל גלגולי גם ידע
ותמונות. צורות בדמות עבודהֿזרה לעבוד כך: לידי תשובות40)שהביאום "שתי החכמים: לשון דרך על קושיות, להקשות

תשובה". יש - לדין "ואם לו41)בדבר"; אור אשר מלשון: לח), פרק (בראשיתֿרבה, המדרש לפי מגוריו, עיר או מולדתו עיר
אביו. צלמי את שברו על בה שהשליכוהו האש מדורת שם על ט), לא, (ישעיה זהו44)(שם).43)להתווכח.42)בציון

(שם). בבל מלך של45)נמרוד שמו אבינו אברהם שהקריא מלמד: ויקריא, אלא - ויקרא תקרא: "אל חז"ל: ואמרו
י.). (סוטה ושב" עובר כל בפי השכינה:46)הקדושֿברוךֿהוא כנפי תחת שהכניסן - ה) יב, (בראשית בחרן עשו אשר הנפש ואת

לט). (בראשיתֿרבה, עשאום כאילו הכתוב עליהם ומעלה הנשים מגיירת ושרה האנשים את מגייר האמונה47)אברהם שורש
האלילים. ואפסות אחד עולם קבלה48)באֿל - יד:) (עבודהֿזרה הויין פירקי מאה ארבע אבינו דאברהם דעבודהֿזרה גמירי,

אברהם. בידי היה עבודהֿזרה ענייני על פרקים מאות ארבע בן שספר לדרך49)בידינו, (=אותם "ומחזיר אחרות: נוסחאות
"ומחזיק". א).50)האמת)", פרשה אליו.51)(שמותֿרבה, ונתחברו תורתו אחרי כך52)שהלכו לא ליעקב: המלאך "אמר

mdizewege miakek zcear zekld - oqip 'f ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

את53ּביׁשיבה וצּוה אברהם. מצות ולׁשמר הּׁשם ּדר ללּמד , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּלא ּכדי ממּנה, אחר ממּנה לוי מּבני יפסיקּו ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻֻּבניו,
יעקב ּבבני ּומתּגּבר הֹול הּדבר והיה הּלּמּוד. ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹתּׁשכח

ונעׂשית אליהם, את54ּובּנלוים יֹודעת ׁשהיא אּמה ּבעֹולם ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
ללמד וחזרּו ּבמצרים, ליׂשראל הּימים ׁשארכּו עד ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹה'.

ּכֹוכבים ולעבד ׁשעמד55מעׂשיהן לוי, מּׁשבט חּוץ ּכמֹותן, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ע לא ּומעֹולם אבֹות. לויּבמצות ׁשבט ּכֹוכבים.56בד עבֹודת ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

העּקר57וכמעטֿקט ּבני58היה וחֹוזרין נעקר, אברהם ׁשּׁשתל ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
העֹולם לטעּות אֹותנּו,59יעקב ה' ּומאהבת ּותעּיֹותן. ְְֲֲִֵַַַָָָָָֹ

לאברהם הּׁשבּועה את עׂשה60ּומּׁשמרֹו רּבנּו61אבינּו, מׁשה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
רּבנּו, מׁשה ׁשּנתנּבא ּכיון ּוׁשלחֹו. הּנביאים ּכל ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָרּבן
ּדר והֹודיעם ּבמצֹות הכּתירן לנחלה, יׂשראל ה' ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּובחר
הּטֹועים וכל ּכֹוכבים עבֹודת מׁשּפט ּיהיה ּומה ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָעבֹודתֹו,

ֲֶַָאחריה.

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

מּכל‡. אחד לעבד ׁשּלא ּכֹוכבים, ּבעבֹודת הּצּוּוי ֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹעּקר
אחד ולא כֹוכב, ולא גלּגל ולא מלא לא - ְְְְְְִֶַַַַָָָֹֹֹֹהּברּואים
ואףֿעלֿ מהן. הּנבראים מּכל אחד ולא היסֹודֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמארּבעה
הּנברא עֹובד והּוא האלהים, הּוא ׁשה' יֹודע ׁשהעֹובד ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפי
עֹובד זה הרי - ּתחּלה דֹורֹו ואנׁשי אנֹוׁש ׁשעבד ּדר על ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּזה
"ּופן ואמרה: עליו תֹורה ׁשהזהירה הּוא זה וענין ְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָָּכֹוכבים.
ה' חלק אׁשר וגֹו', הּׁשמׁש את וראית הּׁשמימה עיני ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּתׂשא
,לּב ּבעין ּתׁשּוט ׁשּמא ּכלֹומר: העּמים"; לכל אתם ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹאלהי
אֹותם ה' ׁשחלק והם העֹולם, את הּמנהיגים הן ׁשאּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּתראה
ׁשל ּכמנהגֹו נפסדים ואינם והוים חּיים להיֹות העֹולם ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹלכל
הּזה ּובענין ּולעבדן. להם להׁשּתחֹות ׁשראּוי ותאמר, ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹעֹולם,
ׁשּלא ּכלֹומר, לבבכם"; יפּתה ּפן לכם "הּׁשמרּו ואמר: ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹצּוה
ּובין ּביניכם סרסּור להיֹות אּלּו, לעבד הּלב ּבהרהּור ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹתטעּו

ֵַהּבֹורא.
עּקר·. היא ּבעבֹודתּה, כֹוכבים עֹובדי חּברּו רּבים ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָספרים

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, צּונּו - ּומׁשּפטיה ּמעׂשיה ּומה ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָעבֹודתּה
ולא ּבּה נהרהר ולא ּכלל, הּספרים ּבאֹותן לקרֹות ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֹׁשּלא
אסּור, הּצּורה ּבדמּות להסּתּכל ואפּלּו מּדבריה. ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָבדבר
"ּופן נאמר: הּזה ּובענין האלילם". אל ּתפנּו "אל ְְֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
על תׁשאל ׁשּלא - יעבדּו" איכה לאמר לאלהיהם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹּתדרׁש
עֹובדּה, אּתה ׁשאין אףֿעלּֿפי היא, היא עבֹודתּה ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּדר
עֹוׂשין, ׁשהן ּכמה ולעׂשֹות אחריה להּפנֹות גֹורם זה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּדבר

אני". ּגם ּכן "ואעׂשה ְֱֱִֵֶֶֶֶַַָׁשּנאמר:

אחר‚. יּפנה ׁשּלא והּוא, הן, אחד ּבענין האּלּו הּלאוין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוכל
בֹו עֹוׂשה ׁשהּוא ּבדר אחריה הּנפנה וכל ּכֹוכבים. ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָעבֹודת
הּוא ּבלבד ּכֹוכבים עבֹודת ולא לֹוקה. זה הרי - ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָֹמעׂשה
ׁשהּוא מחׁשבה ּכל אּלא ּבמחׁשבה, אחריה להּפנֹות ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשאסּור
ׁשּלא אנּו מזהרין הּתֹורה, מעּקרי עּקר לעקר לאדם לֹו ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹֻגֹורם
ונּמׁש ונחׁשב לכ ּדעּתנּו נּסיח ולא לּבנּו, על ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹֹלהעלֹותּה
כל ולא קצרה, אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּפני הּלב, הרהּורי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאחר
אדם ּכל יּמׁש ואם ּבריֹו. על האמת להׂשיג יכֹולין ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻהּדעֹות
קצר לפי העֹולם, את מחריב נמצא לּבֹו, מחׁשבֹות ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹאחר
ּופעמים ּכֹוכבים, עבֹודת אחר יתּור ּפעמים ּכיצד? ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָּדעּתֹו.
ּלמעלה מה אינֹו; ׁשּמא הּוא ׁשּמא הּבֹורא, ּביחּוד ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹיחׁשב
ׁשּמא ּבּנבּואה, ּופעמים ּלאחֹור; ּומה ּלפנים מה ּלמּטה; ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָּומה
מן היא ׁשּמא ּבּתֹורה, ּופעמים אינּה; היא ׁשּמא אמת ְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָָהיא
ׁשּידע עד ּבהן ׁשּידין הּמּדֹות יֹודע ואינֹו אינּה. ׁשּמא ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּׁשמים
זה ענין ועל מינּות. לידי יֹוצא ונמצא ּבריֹו, על ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֻהאמת

אחרי תתּורּו "ולא ּבּה: ונאמר תֹורה ואחריהזהירה לבבכם ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
מּכם אחד ּכל יּמׁש לא ּכלֹומר: זנים"; אּתם אׁשר ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹעיניכם
ּכ האמת. מׂשגת ׁשּמחׁשבּתֹו וידּמה הּקצרה, ּדעּתֹו ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחר
עיניכם" "ואחרי מינּות, זֹו - לבבכם" "אחרי חכמים: ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאמרּו
לטרדֹו לאדם גֹורם ׁשהּוא אףֿעלּֿפי זה, ולאו זנּות. זֹו -ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ

מלקּות. ּבֹו אין הּבא, העֹולם ְִֵַַָָָמן
ׁשּנאמר:„. היא, ּכּלן הּמצֹות ּכנגד ּכֹוכבים עבֹודת ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֻמצות

הּׁשמּועה ּומּפי וגֹו'. הּמצֹות" ּכל את תעׂשּו ולא תׁשּגּו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹ"וכי
ׁשּכל למדּת, הא מדּבר. הּכתּוב ּכֹוכבים ׁשּבעבֹודת ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָלמדּו,
ּובכל ּכּלּה הּתֹורה ּבכל ּכֹופר ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ְְֲִֵֶַַַַָָָָָֻהּמֹודה
סֹוף ועד מאדם הּנביאים, ּׁשּנצטּוּו מה ּובכל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהּנביאים
לדרתיכם". והלאה ה' צּוה אׁשר הּיֹום "מן ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעֹולם,
ּובכל כּלּה הּתֹורה ּבכל מֹודה ּכֹוכבים, ּבעבֹודת הּכֹופר ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֻוכל
סֹוף ועד מאדם הּנביאים, ּׁשּנצטּוּו מה ּובכל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהּנביאים

ּכּלן. הּמצֹות ּכל עּקר והּוא ְְִִַַָָָָֻהעֹולם,
כעֹובדּֿכֹוכבים‰. הּוא הרי ּכֹוכבים, עבֹודת ׁשעבד ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָיׂשראל

סקילה. ּבּה ׁשּיׁש עברה ׁשעֹובר כיׂשראל ואינֹו ּדבריו, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָלכל

כּלּה. הּתֹורה לכל מּומר הּוא הרי ּכֹוכבים, לעבֹודת ְֲֲִֵַַַָָָָָָֻמּומר
ואין הּדברים, מן לדבר ּכיׂשראל אינן מּיׂשראל הּמינים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָוכן
לא ּבאיה "ּכל ׁשּנאמר: לעֹולם, ּבתׁשּובה אֹותם ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָֹמקּבלים
הּתרים הם - והּמינים חּיים". ארחֹות יׂשיגּו ולא ְְְְִִִִִֵַַַַָָֹיׁשּובּון
ׁשּנמצאּו עד ׁשאמרנּו, ּדברים ּבסכלּות לּבם מחׁשבֹות ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָאחר
רמה, ּביד ּבנפׁש, ּבׁשאט להכעיס, ּגּופיֿתֹורה על ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָעֹוברים
עליהן ּולהׁשיב עּמהן לסּפר ואסּור עֹון. ּבזה ׁשאין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָואֹומרים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בניֿלוי שיהיו וברכו, לה'" "קודש ללוי ועלה מבנימין התחיל אותם"... עישרת ולא בנים לך יש הרי - לך" אעשרנו "עשר אמרת:
לז). פרק אליעזר, דרבי (פרקי בשמים" השרת כמלאכי בארץ לפניו מהם:53)משרתים ישיבה פסקה לא אבותינו של מימיהם

כח:). (יומא וכו' עימהם ישיבה - במדבר היו עימהם; ישיבה הייתה - במצרים אוקספורד.54)היו כנוסח ונעשתה,
עבודהֿזרה".55) עובדי היו במצרים כשהיו בישראל, מוצא אתה "וכן טז): פרשה כי56)(שמותֿרבה, ברכה): (ספרי, כמאמרם

סו:): (יומא אמרו וכן בריתֿמילה. זו - ינצורו" "ובריתך עבודהֿזרה, זו - "אמרתך" ט), לג, (דברים ינצורו ובריתך אמרתך שמרו
עב לא לוי של עבודהֿזרה.שבטו שהנון57)ד קטן, מן מקוצרת תמונה - קט מז). טז, (יחזקאל הכתוב: כלשון מועט, זמן כעבור
במילה. נופל למעלה.58)יסוד שנזכר האמונה "העמים".59)שורש אוקספורד: הארץ60)נוסח גויי ושכל זרעו, להרבות

בו. הרמה.61)יתברכו לתעודתו והכשירו מיוחדות בסגולות שלא1)חננו עבודהֿזרה; עיקר שזהו הברואים, אחד לעבוד שלא



פז mdizewege miakek zcear zekld - oqip 'f ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

את53ּביׁשיבה וצּוה אברהם. מצות ולׁשמר הּׁשם ּדר ללּמד , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּלא ּכדי ממּנה, אחר ממּנה לוי מּבני יפסיקּו ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻֻּבניו,
יעקב ּבבני ּומתּגּבר הֹול הּדבר והיה הּלּמּוד. ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹתּׁשכח

ונעׂשית אליהם, את54ּובּנלוים יֹודעת ׁשהיא אּמה ּבעֹולם ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
ללמד וחזרּו ּבמצרים, ליׂשראל הּימים ׁשארכּו עד ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹה'.

ּכֹוכבים ולעבד ׁשעמד55מעׂשיהן לוי, מּׁשבט חּוץ ּכמֹותן, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ע לא ּומעֹולם אבֹות. לויּבמצות ׁשבט ּכֹוכבים.56בד עבֹודת ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

העּקר57וכמעטֿקט ּבני58היה וחֹוזרין נעקר, אברהם ׁשּׁשתל ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
העֹולם לטעּות אֹותנּו,59יעקב ה' ּומאהבת ּותעּיֹותן. ְְֲֲִֵַַַָָָָָֹ

לאברהם הּׁשבּועה את עׂשה60ּומּׁשמרֹו רּבנּו61אבינּו, מׁשה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
רּבנּו, מׁשה ׁשּנתנּבא ּכיון ּוׁשלחֹו. הּנביאים ּכל ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָרּבן
ּדר והֹודיעם ּבמצֹות הכּתירן לנחלה, יׂשראל ה' ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּובחר
הּטֹועים וכל ּכֹוכבים עבֹודת מׁשּפט ּיהיה ּומה ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָעבֹודתֹו,

ֲֶַָאחריה.

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

מּכל‡. אחד לעבד ׁשּלא ּכֹוכבים, ּבעבֹודת הּצּוּוי ֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹעּקר
אחד ולא כֹוכב, ולא גלּגל ולא מלא לא - ְְְְְְִֶַַַַָָָֹֹֹֹהּברּואים
ואףֿעלֿ מהן. הּנבראים מּכל אחד ולא היסֹודֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמארּבעה
הּנברא עֹובד והּוא האלהים, הּוא ׁשה' יֹודע ׁשהעֹובד ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפי
עֹובד זה הרי - ּתחּלה דֹורֹו ואנׁשי אנֹוׁש ׁשעבד ּדר על ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּזה
"ּופן ואמרה: עליו תֹורה ׁשהזהירה הּוא זה וענין ְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָָּכֹוכבים.
ה' חלק אׁשר וגֹו', הּׁשמׁש את וראית הּׁשמימה עיני ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּתׂשא
,לּב ּבעין ּתׁשּוט ׁשּמא ּכלֹומר: העּמים"; לכל אתם ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹאלהי
אֹותם ה' ׁשחלק והם העֹולם, את הּמנהיגים הן ׁשאּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּתראה
ׁשל ּכמנהגֹו נפסדים ואינם והוים חּיים להיֹות העֹולם ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹלכל
הּזה ּובענין ּולעבדן. להם להׁשּתחֹות ׁשראּוי ותאמר, ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹעֹולם,
ׁשּלא ּכלֹומר, לבבכם"; יפּתה ּפן לכם "הּׁשמרּו ואמר: ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹצּוה
ּובין ּביניכם סרסּור להיֹות אּלּו, לעבד הּלב ּבהרהּור ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹתטעּו

ֵַהּבֹורא.
עּקר·. היא ּבעבֹודתּה, כֹוכבים עֹובדי חּברּו רּבים ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָספרים

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, צּונּו - ּומׁשּפטיה ּמעׂשיה ּומה ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָעבֹודתּה
ולא ּבּה נהרהר ולא ּכלל, הּספרים ּבאֹותן לקרֹות ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֹׁשּלא
אסּור, הּצּורה ּבדמּות להסּתּכל ואפּלּו מּדבריה. ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָבדבר
"ּופן נאמר: הּזה ּובענין האלילם". אל ּתפנּו "אל ְְֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
על תׁשאל ׁשּלא - יעבדּו" איכה לאמר לאלהיהם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹּתדרׁש
עֹובדּה, אּתה ׁשאין אףֿעלּֿפי היא, היא עבֹודתּה ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּדר
עֹוׂשין, ׁשהן ּכמה ולעׂשֹות אחריה להּפנֹות גֹורם זה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּדבר

אני". ּגם ּכן "ואעׂשה ְֱֱִֵֶֶֶֶַַָׁשּנאמר:

אחר‚. יּפנה ׁשּלא והּוא, הן, אחד ּבענין האּלּו הּלאוין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוכל
בֹו עֹוׂשה ׁשהּוא ּבדר אחריה הּנפנה וכל ּכֹוכבים. ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָעבֹודת
הּוא ּבלבד ּכֹוכבים עבֹודת ולא לֹוקה. זה הרי - ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָֹמעׂשה
ׁשהּוא מחׁשבה ּכל אּלא ּבמחׁשבה, אחריה להּפנֹות ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשאסּור
ׁשּלא אנּו מזהרין הּתֹורה, מעּקרי עּקר לעקר לאדם לֹו ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹֻגֹורם
ונּמׁש ונחׁשב לכ ּדעּתנּו נּסיח ולא לּבנּו, על ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹֹלהעלֹותּה
כל ולא קצרה, אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּפני הּלב, הרהּורי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאחר
אדם ּכל יּמׁש ואם ּבריֹו. על האמת להׂשיג יכֹולין ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻהּדעֹות
קצר לפי העֹולם, את מחריב נמצא לּבֹו, מחׁשבֹות ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹאחר
ּופעמים ּכֹוכבים, עבֹודת אחר יתּור ּפעמים ּכיצד? ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָּדעּתֹו.
ּלמעלה מה אינֹו; ׁשּמא הּוא ׁשּמא הּבֹורא, ּביחּוד ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹיחׁשב
ׁשּמא ּבּנבּואה, ּופעמים ּלאחֹור; ּומה ּלפנים מה ּלמּטה; ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָּומה
מן היא ׁשּמא ּבּתֹורה, ּופעמים אינּה; היא ׁשּמא אמת ְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָָהיא
ׁשּידע עד ּבהן ׁשּידין הּמּדֹות יֹודע ואינֹו אינּה. ׁשּמא ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּׁשמים
זה ענין ועל מינּות. לידי יֹוצא ונמצא ּבריֹו, על ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֻהאמת

אחרי תתּורּו "ולא ּבּה: ונאמר תֹורה ואחריהזהירה לבבכם ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
מּכם אחד ּכל יּמׁש לא ּכלֹומר: זנים"; אּתם אׁשר ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹעיניכם
ּכ האמת. מׂשגת ׁשּמחׁשבּתֹו וידּמה הּקצרה, ּדעּתֹו ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחר
עיניכם" "ואחרי מינּות, זֹו - לבבכם" "אחרי חכמים: ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאמרּו
לטרדֹו לאדם גֹורם ׁשהּוא אףֿעלּֿפי זה, ולאו זנּות. זֹו -ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ

מלקּות. ּבֹו אין הּבא, העֹולם ְִֵַַָָָמן
ׁשּנאמר:„. היא, ּכּלן הּמצֹות ּכנגד ּכֹוכבים עבֹודת ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֻמצות

הּׁשמּועה ּומּפי וגֹו'. הּמצֹות" ּכל את תעׂשּו ולא תׁשּגּו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹ"וכי
ׁשּכל למדּת, הא מדּבר. הּכתּוב ּכֹוכבים ׁשּבעבֹודת ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָלמדּו,
ּובכל ּכּלּה הּתֹורה ּבכל ּכֹופר ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ְְֲִֵֶַַַַָָָָָֻהּמֹודה
סֹוף ועד מאדם הּנביאים, ּׁשּנצטּוּו מה ּובכל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהּנביאים
לדרתיכם". והלאה ה' צּוה אׁשר הּיֹום "מן ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעֹולם,
ּובכל כּלּה הּתֹורה ּבכל מֹודה ּכֹוכבים, ּבעבֹודת הּכֹופר ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֻוכל
סֹוף ועד מאדם הּנביאים, ּׁשּנצטּוּו מה ּובכל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהּנביאים

ּכּלן. הּמצֹות ּכל עּקר והּוא ְְִִַַָָָָֻהעֹולם,
כעֹובדּֿכֹוכבים‰. הּוא הרי ּכֹוכבים, עבֹודת ׁשעבד ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָיׂשראל

סקילה. ּבּה ׁשּיׁש עברה ׁשעֹובר כיׂשראל ואינֹו ּדבריו, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָלכל

כּלּה. הּתֹורה לכל מּומר הּוא הרי ּכֹוכבים, לעבֹודת ְֲֲִֵַַַָָָָָָֻמּומר
ואין הּדברים, מן לדבר ּכיׂשראל אינן מּיׂשראל הּמינים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָוכן
לא ּבאיה "ּכל ׁשּנאמר: לעֹולם, ּבתׁשּובה אֹותם ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָֹמקּבלים
הּתרים הם - והּמינים חּיים". ארחֹות יׂשיגּו ולא ְְְְִִִִִֵַַַַָָֹיׁשּובּון
ׁשּנמצאּו עד ׁשאמרנּו, ּדברים ּבסכלּות לּבם מחׁשבֹות ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָאחר
רמה, ּביד ּבנפׁש, ּבׁשאט להכעיס, ּגּופיֿתֹורה על ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָעֹוברים
עליהן ּולהׁשיב עּמהן לסּפר ואסּור עֹון. ּבזה ׁשאין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָואֹומרים

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בניֿלוי שיהיו וברכו, לה'" "קודש ללוי ועלה מבנימין התחיל אותם"... עישרת ולא בנים לך יש הרי - לך" אעשרנו "עשר אמרת:
לז). פרק אליעזר, דרבי (פרקי בשמים" השרת כמלאכי בארץ לפניו מהם:53)משרתים ישיבה פסקה לא אבותינו של מימיהם

כח:). (יומא וכו' עימהם ישיבה - במדבר היו עימהם; ישיבה הייתה - במצרים אוקספורד.54)היו כנוסח ונעשתה,
עבודהֿזרה".55) עובדי היו במצרים כשהיו בישראל, מוצא אתה "וכן טז): פרשה כי56)(שמותֿרבה, ברכה): (ספרי, כמאמרם

סו:): (יומא אמרו וכן בריתֿמילה. זו - ינצורו" "ובריתך עבודהֿזרה, זו - "אמרתך" ט), לג, (דברים ינצורו ובריתך אמרתך שמרו
עב לא לוי של עבודהֿזרה.שבטו שהנון57)ד קטן, מן מקוצרת תמונה - קט מז). טז, (יחזקאל הכתוב: כלשון מועט, זמן כעבור
במילה. נופל למעלה.58)יסוד שנזכר האמונה "העמים".59)שורש אוקספורד: הארץ60)נוסח גויי ושכל זרעו, להרבות

בו. הרמה.61)יתברכו לתעודתו והכשירו מיוחדות בסגולות שלא1)חננו עבודהֿזרה; עיקר שזהו הברואים, אחד לעבוד שלא
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ּביתּה"; ּפתח אל ּתקרב "ואל ׁשּנאמר: ּכלל, ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָּתׁשּובה
ּכֹוכבים. לעבֹודת - אּפיקֹורֹוס ׁשל ֲֲִִֶֶַַַָָָּומחׁשבה

.Âׁשּלא אףֿעלּֿפי אמת, ׁשהיא ּכֹוכבים ּבעבֹודת הּמֹודה ֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹּכל
ואחד והּנֹורא. הּנכּבד הּׁשם את ּומגּדף מחרף זה הרי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעבדּה,
ׁשּנאמר: ה', את המגּדף ואחד ּכֹוכבים, עבֹודת ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהעֹובד
ה' את הּגר, ּומן האזרח מן רמה ביד ּתעׂשה אׁשר ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ"והּנפׁש
ׁשּתֹולין ּכמֹו ּכֹוכבים, עבֹודת עֹובד ּתֹולין לפיכ מגּדף". ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָהּוא
המגּדף ּדין ּכללּתי זה ּומּפני נסקלין. ּוׁשניהם המגּדף, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאת
הם. ּבעּקר ּכֹופרים ׁשּׁשניהם ּכֹוכבים, עבֹודת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּבהלכֹות

.Êעד סקילה, חּיב המגּדף אין המגּדף: ּדיני הן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָואּלּו
אל"ף ׁשהּוא אֹותיֹות, ארּבע ׁשל המיחד הּׁשם את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּיפרׁש
ׁשאינם הּׁשמֹות מן ּבׁשם אֹותֹו ויבר יּו"ד, נּו"ן ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָּדל"ת
חּיב המיחד הּׁשם על - ה'" ׁשם "ונקב ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻנמחקים,
ׁשאינֹו ׁשּמפרׁש, מי ויׁש ּבאזהרה. הּכּנּויים ׁשאר ועל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָסקילה,
ׁשעל אֹומר, ואני ה"א. וא"ו ה"א יּו"ד ׁשם על אּלא ֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָחּיב

נסקל. הּוא ְְִֵֶָׁשניהם
.Á."תקּלל לא "אלהים ׁשּנאמר: מּנין? מגּדף ׁשל ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאזהרה

את יֹוסי "יּכה ּבכּנּוים: העדים את ּבֹודקין ויֹום יֹום ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבכל
וׁשֹואלים לחּוץ, אדם ּכל את מֹוציאין - הּדין נגמר ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָיֹוסי".
ּבפרּוׁש! ּׁשּׁשמעּת מה אמר לֹו: ואֹומרים ׁשּבעדים הּגדֹול ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאת
ולא וקֹורעין, רגליהם על עֹומדים והּדּינים אֹומר, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹוהּוא
היּו ואם ׁשמעּתי! ּכמֹותֹו אני אף אֹומר: הּׁשני והעד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָמאחין.
ׁשמעּתי! ּכזה לֹומר: מהן ואחד אחד ּכל צרי - רּבים ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעדים

.Ëּכיון אּלא כלּום; אינֹו ּבתֹוּֿכדיֿדּבּור, ּבֹו ׁשחזר ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָמגּדף
עבֹודתׁשּגּדף ּבׁשם הּׁשם את ׁשּגּדף מי נסקל. ּבעדים, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ

הרגּוהּו לא ואם אֹותֹו. והֹורגים ּבֹו ּפֹוגעים קּנאים - ְְְְֲִִִִִַָָָֹּכֹוכבים
מן ּבׁשם ׁשּיבר עד נסקל אינֹו - לביתּֿדין ּובא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָקּנאים,

המיחדים. ְִֵַַָֻהּׁשמֹות
.Èּברּכת על ואפּלּו לקרע. חּיב הּׁשם, ּברּכת הּׁשֹומע ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַַָָֹּכל

אחד מּיׂשראל. ׁשּיׁשמעּנה והּוא, לקרע. חּיב ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּכּנּויין
אבל לקרע. חּיב הּׁשֹומע, מּפי הּׁשֹומע ואחד ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹהּׁשֹומע,
קרעּו ולא לקרע. חּיב אינֹו ּכֹוכבים, העֹובד מּפי ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹהּׁשֹומע
ּכל מּומר. יׂשראל היה ׁשרבׁשקה מּפני אּלא וׁשבנא, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָאליקים
ראׁש על אחד אחד ידיהם את סֹומכים והּדּינים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהעדים
ואין !ל גרמּת ׁשאּתה ,ּבראׁש ּדמ לֹו: ואֹומר ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהמגּדף,
ּבלבד, מגּדף אּלא עליו, ׁשּסֹומכים מי ביתּֿדין הרּוגי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבכל

ידיהם". את הּׁשמעים כל "וסמכּו ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

היּו‡. ואם ּכרת. חּיב ּבזדֹון, ּברצֹונֹו ּכֹוכבים העֹובד ְְְִִִֵֵַָָָָָָָּכל
קרּבן מביא - ּבׁשגגה עבד ואם נסקל. - והתראה עדים ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָׁשם

קבּועה. ְַָָחּטאת
וצלם·. צלם לכל כֹוכבים עֹובדי קבעּו הרּבה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָעבֹודֹות

ּפעֹור, ּכגֹון זה. ּכעבֹודת אינּה זה ועבֹודת וצּורה, צּורה ְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָּולכל

ׁשעבֹודתֹו, ּומרקּוליס, לֹו; עצמֹו אדם ׁשּפֹוער ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָׁשעבֹודתֹו,
עבֹודֹות והרּבה אבנים; מּלפניו יסּקל אֹו אבנים לֹו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּיזרק
עצמֹו הּפֹוער ,לפיכ צלמים. לׁשאר ּתּקנּו אּלּו ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָּכגֹון
אֹותֹו ׁשּיעבד עד ּפטּור, לפעֹור, אבן ׁשּזרק אֹו ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָֹלמרקּוליס,
את האּלה הּגֹוים יעבדּו "איכה ׁשּנאמר: עבֹודתֹו, ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּדר
צריכין הענין, זה ּומּפני אני". ּגם ּכן ואעׂשה ְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹאלהיהם
ּכֹוכבים, עֹובד סֹוקלין ׁשאין העבֹודֹות, ּדרכי לידע ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּביתּֿדין

עבֹודתֹו. ּדר היא ׁשּזֹו ׁשּידעּו ְֲִֵֶֶֶֶַָעד
ּׁשּכתּוב:‚. מה הּוא בהן, וכּיֹוצא אּלּו עבֹודֹות ׁשל ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָואזהרה

חּוץ עבֹודֹות, ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה תעבדם". ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹ"ולא
ּבאחת העֹובד אבל ;ּומנּס ּומקטיר וזֹובח ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמּמׁשּתחוה
חּיב, ּכֹוכבים, עבֹודת מיני מּכל לאחד אּלּו עבֹודֹות ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמארּבע
ׁשּנּס הרי ּכיצד? .ּבכ עבֹודתֹו ּדר ׁשאין ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואףֿעלּֿפי
לאלהים "זבח ׁשּנאמר: חּיב, למרקּוליס, ׁשּזבח אֹו ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹלפעֹור
ולּמה היתה, עבֹודה ּבכלל זביחה - לבּדֹו" לה' ּבלּתי ְְְְְְֲֳִִִִַַַָָָָָָָָיחרם,
לּׁשם, ּבּה ׁשעֹובדין מיחדת, ּזביחה מה :ל לֹומר ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻיצאת?
עבֹודתֹו ּדר היתה ּבין עליה, סקילה אחר לאל הּזֹובח ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָוחּיב
מיחדת ׁשהיא עבֹודה ּכל אף - ּבזביחה אינּה אֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻּבזביחה
ּבכ עבֹודתֹו ּדר ׁשהיתה ּבין אחר, לאל ּבּה עבד אם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלּׁשם,
לאל תׁשּתחוה "לא נאמר: לכ עליה. חּיב ,ּבכ ׁשאינּה ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבין
;ּבכ עבֹודתֹו ּדר אין אפּלּו ההׁשּתחויה על לחּיב ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאחר",

הּוא. אחד ּומנּס וזֹורק .ּומנּס למקּטר הּדין ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָוהּוא
חּיב.„. - מיֿרגלים ׁשל עביט לּה ׁשּנּס אֹו צֹואה לּה ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָספת

.ּבכ עבֹודתּה היתה אּלאֿאםּֿכן ּפטּור, - חגב לּה ְְֲִֵֶַָָָָָָָָָָָׁשחט
אּלאֿאםּֿכן ּפטּור, אבר, מחּסרת ּבהמה לּה ׁשחט אם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻוכן
אֹותּה ׁשעֹובדין ּכֹוכבים עבֹודת .ּבכ עבֹודתּה ּדר ְְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָהיתה
ּבפניה, מּקל זרק ונאסרת; חּיב, ּבפניה, מּקל ׁשבר - ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּבמּקל
הּדם, זריקת ּכעין הּמּקל זריקת ׁשאין נאסרת, ואינּה ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָחּיב,
אחד עליו המקּבל מתּפּזר. והּדם ׁשהּוא, ּכמֹו הּמּקל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהרי

מי ואפּלּומּכל סקילה. חּיב ּבאלֹוּה, ּכֹוכבים עבֹודת ני ְֱֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ
בדּבּור ּכּיֹוצא ּכל וכן אּתה! אלי לּה: ואמר לבנה ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹהגּביּה
זה אין ואמר: ּבתֹוּֿכדיֿדּבּור ּבֹו חזר ואפּלּו חּיב. ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָזה,

נסקל. אּלא ּכלּום, חזרתֹו אין - ְְֲִִֵֵֶָָָָאלי!
ּבּזיֹון‰. ּדר עׂשה ואפּלּו ּכדרּכּה, ּכֹוכבים עבֹודת ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָהעֹובד

אבן זרק אֹו לבּזֹותֹו, ּכדי לפעֹור עצמֹו הּפֹוער ּכיצד? חּיב. -ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
ּומביא חּיב, ,ּבכ ועבֹודתֹו הֹואיל - לבּזֹותֹו ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָלמרקּוליס

ׁשגגתֹו. על ְְִַָָָקרּבן
.Âזֹו ּבצּורה ׁשחׁשק ּכגֹון מאהבה, ּכֹוכבים עבֹודת ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָהעֹובד

לּה מּיראתֹו ׁשעבדּה אֹו ּביֹותר, נאה ׁשהיתה מלאכּתּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָמּפני
מטיבה ׁשהיא עֹובדיה, מדּמים ׁשהן ּכמֹו לֹו, ּתרע ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּמא
עבדּה ואם סקילה; חּיב ּבאלֹוּה, עליו קּבלּה אם - ְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָּומרעה
אֹו מאהבה עבֹודֹות, מארּבע באחת אֹו עבֹודתּה, ְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָּדר
לּה, והמנּׁשק ּכֹוכבים עבֹודת המגּפף ּפטּור. - ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָמּיראה
והּמלּביׁש והּס לּה והּמרחיץ לפניה, והמרּבץ ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָוהמכּבד
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ה'. את המגדף דין כוכבים; עבודת בספרי כדרך1)לקרוא ושלא עבודתה, כדרך במזיד; או בשוגג עבודהֿזרה העובד דין
לשוקעת. בולטת צורה שבין ההבדל עבודהֿזרה; לשם שלא אפילו לנוי, צורות איסור לאחרים; או לעצמו אליל עשיית דין עבודתה;

mdizewege miakek zcear zekld - oqip 'g iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבלאֿ עֹובר - האּלּו כבֹוד ּבדברי ּכּיֹוצא וכל ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָֹֹוהּמנעיל,
עבֹודה ּבכלל אּלּו ּודברים תעבדם", "ולא ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹתעׂשה,
ׁשאינן לפי מהן, אחת על לֹוקה אינֹו ואףֿעלּֿפיֿכן ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָהן.
האּלּו, הּדברים מּכל ּבאחד עבֹודתּה ּדר היתה ואם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּבפרּוׁש.

חּיב. - לעבדּה ְְְַָָָָָועׂשהּו
.Êיׁשּוח לא ּכֹוכבים, עבֹודת לפני ּברגלֹו קֹוץ לֹו ְְְֲִִֵַַַַָָָֹיׁשב

מעֹות לֹו נתּפּזרּו לּה. ּכמׁשּתחוה ׁשּנראה מּפני ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָויּטלּנּו,
אּלא לּה; ּכמׁשּתחוה ׁשּנראה מּפני ויּטלם, יׁשּוח לא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבפניה,

יּטל. ואחרּֿכ ְִֵֵַַָֹיׁשב,
.Áיּניח לא - ּכֹוכבים עבֹודת ּבפני מים המקּלחֹות ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָֹּפרצּופֹות

ּכֹוכבים. לעבֹודת ּכמנּׁשק ׁשּנראה מּפני ויׁשּתה, ּפיהם על ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּפיו
.Ëׁשּלא אףֿעלּֿפי - לעצמֹו ּכֹוכבים עבֹודת ְְֲִִֶֶַַַַָָֹהעֹוׂשה

ל תעׂשה "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, עבדּה, ולא ּבידֹו ְְְֱֲֲֲֶֶֶֶַַָָָָָֹֹעׂשאּה
ּבידֹו ּכֹוכבים עבֹודת העֹוׂשה וכן ּתמּונה". וכל ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָפסל
ׁשּנאמר: לֹוקה, ּכֹוכבים, לעֹובד עׂשאּה אפּלּו ְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָלאחרים,
עבֹודת העֹוׂשה לפיכ לכם". תעׂשּו לא מּסכה ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ"ואלהי

ׁשּתים. לֹוקה לעצמֹו, ּבידֹו ְְְְִִֶַָָָּכֹוכבים
.Èעבֹודת ׁשאינּה ואףֿעלּֿפי לנֹוי, צּורֹות לעׂשֹות ְְֲֲִֵֶַַַַָָאסּור

ׁשל צּורֹות ּכלֹומר: אּתי"; תעׂשּון "לא ׁשּנאמר: ְֱֲִִִֶֶֶַַַָֹּכֹוכבים,
הּטֹועים בהן יטעּו ׁשּלא ּכדי - לנֹוי אּלא ׁשאינם וזהב, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּכסף
אּלא לנֹוי, לצּור אסּור ואין ּכֹוכבים. לעבֹודת ׁשהם ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָוידּמּו
בסיד ולא בעץ לא מצּירים, אין לפיכ ּבלבד. האדם ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֹצּורת
ּכגֹון ּבֹולטת, הּצּורה ׁשּתהיה והּוא, האדם. צּורת באבן, ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹולא
לֹוקה. - צר ואם בהן. וכּיֹוצא ׁשּבטרקלין והּכּיּור ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָהּצּיּור
ּכגֹון סּמנין, ׁשל צּורה אֹו מׁשקעת הּצּורה היתה אם ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֻאבל
ׁשרֹוקמין צּורֹות אֹו והּטבלּיֹות, הּלּוחֹות ׁשעלּֿגּבי ְְְִִֵֶֶַַַַַַהּצּורֹות

מּתרֹות. אּלּו הרי - ְֲִֵֵָָֻּבאריג
.‡Èהיתה אם - אדם צּורת ׁשהּוא חֹותם עליה ׁשּיׁש ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָטּבעת

היתה ואם ּבּה; לחּתם ּומּתר להּניחּה, אסּור ּבֹולטת, ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻהּצּורה

מּפני ּבּה, לחּתם ואסּור להּניחּה, מּתר - ׁשֹוקעת ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֻהּצּורה
ּדמּות לצּור אסּור וכן ּבֹולטת. הּצּורה בֹו ּתעׂשה ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּנחּתם
תעׂשּון "לא ׁשּנאמר: ּומלאכים, מּזלֹות ּכֹוכבים ּולבנה, ְְֱֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹחּמה

ה ׁשּמׁשי ּכדמּות תעׂשּו לא - ּבּמרֹוםאּתי" לפני מׁשּמׁשין ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָֹ
מן חּוץ חּיה נפׁש ּוׁשאר הּבהמֹות צּורֹות הּלּוח; על ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָואפּלּו
לצּור מּתר - בהן וכּיֹוצא ּודׁשאים האילנֹות וצּורֹות ְְְִִֵֶַָָָָָָָָָֻהאדם,

ּבֹולטת. הּצּורה היתה ואפּלּו ְֲִֶֶַַָָָָאֹותם,

ה'תשע"א ניסן ח' שלישי יום

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

נסקלין2מּדיחי‡. אּלּו הרי מּיׂשראל, אףֿעלּֿפי3עיר , ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָ
ּכֹוכבים עבֹודת עבדּו עירם4ׁשּלא יֹוׁשבי את הּדיחּו אּלא , ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

ּבסיף נהרגין הּמּדחין העיר ואנׁשי אֹותּה. ׁשעבדּו .5עד ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ׁשּקּבלּוה אֹו ּכֹוכבים, עבֹודת ׁשעבדּו ּבאלֹוּה.6והּוא, עליהם ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָ

מּנין לּמּדיח ּפי"7ואזהרה על יּׁשמע "לא ׁשּנאמר: ?8. ְְֱִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹ
מּדיחיה·. ׁשּיהיּו עד הּנּדחת, עיר נעׂשית העיר ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאין

הּׁשבט9מּתֹוכּה "מּקרּב10ּומאֹותֹו ׁשּנאמר: את11, וּיּדיחּו ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
ׁשנים מּדיחיה ׁשּיהיּו ועד עירם"; ׁשנים,12יׁשבי על יתר אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

אנׁשים "יצאּו יׁשבי13ׁשּנאמר: את וּיּדיחּו בלּיעל, ּבני ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
רּבּה14עירם" ׁשּיּדיחּו ועד ועד15; מּמאה הּמּדחין ויהיּו ,16 ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֻֻ

ׁשבט ׁשל רּבֹו הּדח אם אבל ׁשבט. ׁשל אֹותם17רּבֹו ּדנין , ֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻֻ
כר18ּכיחידים ולא קטן ּכפר לא - העיר" "יׁשבי ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

קטן19ּגדֹול ּכפר - מּמאה ּפחֹות וכל ;20- ׁשבט ׁשל ורּבֹו , ְְְִֵֵֶֶָָָָָָָֻ
נׁשים הּדיחּוה אם וכן ּגדֹול. ׁשהּדיחּה21כר אֹו קטּנים, אֹו ְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָ

מעּוטּה ׁשהּדח אֹו ׁשהיּו22יחיד, אֹו מאליהן, ׁשהּדחּו אֹו , ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻ
ּלּה מחּוצה אּלא23מּדיחיה הּנּדחת; עיר ּדין ּבּה ּדנין אין - ִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

מי ּכל וסֹוקלין ּכֹוכבים, עבֹודת ׁשעבדּו ּכיחידים הן ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָהרי
ביתּֿדין הרּוגי ּכׁשאר ליֹורׁשיהן, ּוממֹונן .24ׁשעבר, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מקלט.1) וערי בירושלים נוהגים הנידחת עיר דיני אין הנידחת; עיר בפרשת2)דיני כמפורש לעבודהֿזרה, יושביה את שהדיחו
יגֿיט). יג, (דברים הנידחת" שווה":3)"עיר מ"גזירה חכמינו למדוה בפירוש, סקילה בהם נאמרה שלא פי על אף פט:) (סנהדרין

שנאמר בסקילה, מסית מה - יא) יג, (דברים להדיחך" ביקש "כי במסית: שם ונאמר עירם", יושבי את "וידיחו במדיח: כאן נאמר
מדיח כשהוא - מדיח לעבודהֿזרה; היחיד את מדיח כשהוא - מסית בסקילה. מדיח אף (שם), ומת באבנים וסקלתו מפורש: בו

ככולה. רובה או העיר כל הרבים; כשלא4)את ואפילו עבודה, משום סקילה נתחייבו הרי - עבדוה שאם עצמם; המדיחים
ביתֿדין:5)הדיחו. מיתות מארבע אחת "הרג", - וזוהי טז), (שם, חרב לפי ההיא העיר אתֿיושבי תכה הכה ככתוב: בחרב,

פט). (עמוד המצוות במניין למעלה שנתבארו וחנק, הרג שריפה, ג,6)סקילה, (פרק לעיל כמבואר עדיין, עבדוה כשלא אפילו
לו ויזבחו לו וישתחוו שנאמר: חייב, - עבדה ולא אתה"! "אֿלי שאמר: כגון בעלמא, באמירה באֿלוה קיבלה שאם ד), הלכה

ס:). (סנהדרין זביחה על כמו אמירה על וחייב לזביחה אמירה מקיש ח), לב, (שמות וגו' אלוקיך אלה אסרה7)ויאמרו: היכן
פא.). (יומא הזהיר כן אם אלא הכתוב ענש לא שהרי להדיח? שלא והזהירה סג:).8)התורה העיר.9)(סנהדרין מאותה

אחד10) שבט של שעיר ייתכן - לשבטים? נתחלקו הערים הלא שבט, מאותו ולא עיר מאותה שיהיו אפשר איך תאמר: ושמא
קיא:). (סנהדרין השני לשבט ומיעוטה אחד לשבט העיר של שרובה באופן אחר, שבט של בתחומו בחלקה מקרב11)נכנסת

ומתוכו. אוקספורד.12)שבטך נוסח פי משניים.13)על פחות אנשים (שם).14)ואין אחרת עיר יושבי "יושבי15)ולא
שם). (רש"י, רובה וזהו - העיר של ישובה משמע: - והולך.16)עירם" מפרש שהוא כמו בכלל, עד שרוב17)ולא גדול, כרך

בו. נאחזו השבט נשיהם18)אנשי - זאת לעומת חרב, ממיתת חמורה מיתה אמנם שהיא בסקילה, שמיתתם עבודהֿזרה שעבדו
ל כמבואר ליורשיהם, וניתן פלט, וממונם ניצולים טו:).19)קמן.וטפם דבור20)(סנהדרין בתוספות (שם, מצאו לזה רמז

ג). ה' (עמוס מאה תשאיר אלף היוצאת העיר שנאמר: ממה "מעשרה") ולא21)המתחיל: - אנשים אנשים", "יצאו שנאמר:
קיא:). (סנהדרין אחד איש ולא - אנשים קטנים; ולא - אנשים העיר.22)נשים; אותו23)של מקרב ולא עיר אותה מתוך לא

מח:).24)שבט. (סנהדרין ליורשים שנכסיהם
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ּבלאֿ עֹובר - האּלּו כבֹוד ּבדברי ּכּיֹוצא וכל ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָֹֹוהּמנעיל,
עבֹודה ּבכלל אּלּו ּודברים תעבדם", "ולא ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹתעׂשה,
ׁשאינן לפי מהן, אחת על לֹוקה אינֹו ואףֿעלּֿפיֿכן ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָהן.
האּלּו, הּדברים מּכל ּבאחד עבֹודתּה ּדר היתה ואם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּבפרּוׁש.

חּיב. - לעבדּה ְְְַָָָָָועׂשהּו
.Êיׁשּוח לא ּכֹוכבים, עבֹודת לפני ּברגלֹו קֹוץ לֹו ְְְֲִִֵַַַַָָָֹיׁשב

מעֹות לֹו נתּפּזרּו לּה. ּכמׁשּתחוה ׁשּנראה מּפני ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָויּטלּנּו,
אּלא לּה; ּכמׁשּתחוה ׁשּנראה מּפני ויּטלם, יׁשּוח לא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבפניה,

יּטל. ואחרּֿכ ְִֵֵַַָֹיׁשב,
.Áיּניח לא - ּכֹוכבים עבֹודת ּבפני מים המקּלחֹות ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָֹּפרצּופֹות

ּכֹוכבים. לעבֹודת ּכמנּׁשק ׁשּנראה מּפני ויׁשּתה, ּפיהם על ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּפיו
.Ëׁשּלא אףֿעלּֿפי - לעצמֹו ּכֹוכבים עבֹודת ְְֲִִֶֶַַַַָָֹהעֹוׂשה

ל תעׂשה "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, עבדּה, ולא ּבידֹו ְְְֱֲֲֲֶֶֶֶַַָָָָָֹֹעׂשאּה
ּבידֹו ּכֹוכבים עבֹודת העֹוׂשה וכן ּתמּונה". וכל ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָפסל
ׁשּנאמר: לֹוקה, ּכֹוכבים, לעֹובד עׂשאּה אפּלּו ְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָלאחרים,
עבֹודת העֹוׂשה לפיכ לכם". תעׂשּו לא מּסכה ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ"ואלהי

ׁשּתים. לֹוקה לעצמֹו, ּבידֹו ְְְְִִֶַָָָּכֹוכבים
.Èעבֹודת ׁשאינּה ואףֿעלּֿפי לנֹוי, צּורֹות לעׂשֹות ְְֲֲִֵֶַַַַָָאסּור

ׁשל צּורֹות ּכלֹומר: אּתי"; תעׂשּון "לא ׁשּנאמר: ְֱֲִִִֶֶֶַַַָֹּכֹוכבים,
הּטֹועים בהן יטעּו ׁשּלא ּכדי - לנֹוי אּלא ׁשאינם וזהב, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּכסף
אּלא לנֹוי, לצּור אסּור ואין ּכֹוכבים. לעבֹודת ׁשהם ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָוידּמּו
בסיד ולא בעץ לא מצּירים, אין לפיכ ּבלבד. האדם ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֹצּורת
ּכגֹון ּבֹולטת, הּצּורה ׁשּתהיה והּוא, האדם. צּורת באבן, ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹולא
לֹוקה. - צר ואם בהן. וכּיֹוצא ׁשּבטרקלין והּכּיּור ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָהּצּיּור
ּכגֹון סּמנין, ׁשל צּורה אֹו מׁשקעת הּצּורה היתה אם ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֻאבל
ׁשרֹוקמין צּורֹות אֹו והּטבלּיֹות, הּלּוחֹות ׁשעלּֿגּבי ְְְִִֵֶֶַַַַַַהּצּורֹות

מּתרֹות. אּלּו הרי - ְֲִֵֵָָֻּבאריג
.‡Èהיתה אם - אדם צּורת ׁשהּוא חֹותם עליה ׁשּיׁש ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָטּבעת

היתה ואם ּבּה; לחּתם ּומּתר להּניחּה, אסּור ּבֹולטת, ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻהּצּורה

מּפני ּבּה, לחּתם ואסּור להּניחּה, מּתר - ׁשֹוקעת ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֻהּצּורה
ּדמּות לצּור אסּור וכן ּבֹולטת. הּצּורה בֹו ּתעׂשה ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּנחּתם
תעׂשּון "לא ׁשּנאמר: ּומלאכים, מּזלֹות ּכֹוכבים ּולבנה, ְְֱֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹחּמה

ה ׁשּמׁשי ּכדמּות תעׂשּו לא - ּבּמרֹוםאּתי" לפני מׁשּמׁשין ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָֹ
מן חּוץ חּיה נפׁש ּוׁשאר הּבהמֹות צּורֹות הּלּוח; על ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָואפּלּו
לצּור מּתר - בהן וכּיֹוצא ּודׁשאים האילנֹות וצּורֹות ְְְִִֵֶַָָָָָָָָָֻהאדם,

ּבֹולטת. הּצּורה היתה ואפּלּו ְֲִֶֶַַָָָָאֹותם,

ה'תשע"א ניסן ח' שלישי יום

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

נסקלין2מּדיחי‡. אּלּו הרי מּיׂשראל, אףֿעלּֿפי3עיר , ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָ
ּכֹוכבים עבֹודת עבדּו עירם4ׁשּלא יֹוׁשבי את הּדיחּו אּלא , ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

ּבסיף נהרגין הּמּדחין העיר ואנׁשי אֹותּה. ׁשעבדּו .5עד ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ׁשּקּבלּוה אֹו ּכֹוכבים, עבֹודת ׁשעבדּו ּבאלֹוּה.6והּוא, עליהם ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָ

מּנין לּמּדיח ּפי"7ואזהרה על יּׁשמע "לא ׁשּנאמר: ?8. ְְֱִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹ
מּדיחיה·. ׁשּיהיּו עד הּנּדחת, עיר נעׂשית העיר ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאין

הּׁשבט9מּתֹוכּה "מּקרּב10ּומאֹותֹו ׁשּנאמר: את11, וּיּדיחּו ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
ׁשנים מּדיחיה ׁשּיהיּו ועד עירם"; ׁשנים,12יׁשבי על יתר אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

אנׁשים "יצאּו יׁשבי13ׁשּנאמר: את וּיּדיחּו בלּיעל, ּבני ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
רּבּה14עירם" ׁשּיּדיחּו ועד ועד15; מּמאה הּמּדחין ויהיּו ,16 ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֻֻ

ׁשבט ׁשל רּבֹו הּדח אם אבל ׁשבט. ׁשל אֹותם17רּבֹו ּדנין , ֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻֻ
כר18ּכיחידים ולא קטן ּכפר לא - העיר" "יׁשבי ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

קטן19ּגדֹול ּכפר - מּמאה ּפחֹות וכל ;20- ׁשבט ׁשל ורּבֹו , ְְְִֵֵֶֶָָָָָָָֻ
נׁשים הּדיחּוה אם וכן ּגדֹול. ׁשהּדיחּה21כר אֹו קטּנים, אֹו ְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָ

מעּוטּה ׁשהּדח אֹו ׁשהיּו22יחיד, אֹו מאליהן, ׁשהּדחּו אֹו , ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻ
ּלּה מחּוצה אּלא23מּדיחיה הּנּדחת; עיר ּדין ּבּה ּדנין אין - ִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

מי ּכל וסֹוקלין ּכֹוכבים, עבֹודת ׁשעבדּו ּכיחידים הן ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָהרי
ביתּֿדין הרּוגי ּכׁשאר ליֹורׁשיהן, ּוממֹונן .24ׁשעבר, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מקלט.1) וערי בירושלים נוהגים הנידחת עיר דיני אין הנידחת; עיר בפרשת2)דיני כמפורש לעבודהֿזרה, יושביה את שהדיחו
יגֿיט). יג, (דברים הנידחת" שווה":3)"עיר מ"גזירה חכמינו למדוה בפירוש, סקילה בהם נאמרה שלא פי על אף פט:) (סנהדרין

שנאמר בסקילה, מסית מה - יא) יג, (דברים להדיחך" ביקש "כי במסית: שם ונאמר עירם", יושבי את "וידיחו במדיח: כאן נאמר
מדיח כשהוא - מדיח לעבודהֿזרה; היחיד את מדיח כשהוא - מסית בסקילה. מדיח אף (שם), ומת באבנים וסקלתו מפורש: בו

ככולה. רובה או העיר כל הרבים; כשלא4)את ואפילו עבודה, משום סקילה נתחייבו הרי - עבדוה שאם עצמם; המדיחים
ביתֿדין:5)הדיחו. מיתות מארבע אחת "הרג", - וזוהי טז), (שם, חרב לפי ההיא העיר אתֿיושבי תכה הכה ככתוב: בחרב,

פט). (עמוד המצוות במניין למעלה שנתבארו וחנק, הרג שריפה, ג,6)סקילה, (פרק לעיל כמבואר עדיין, עבדוה כשלא אפילו
לו ויזבחו לו וישתחוו שנאמר: חייב, - עבדה ולא אתה"! "אֿלי שאמר: כגון בעלמא, באמירה באֿלוה קיבלה שאם ד), הלכה

ס:). (סנהדרין זביחה על כמו אמירה על וחייב לזביחה אמירה מקיש ח), לב, (שמות וגו' אלוקיך אלה אסרה7)ויאמרו: היכן
פא.). (יומא הזהיר כן אם אלא הכתוב ענש לא שהרי להדיח? שלא והזהירה סג:).8)התורה העיר.9)(סנהדרין מאותה

אחד10) שבט של שעיר ייתכן - לשבטים? נתחלקו הערים הלא שבט, מאותו ולא עיר מאותה שיהיו אפשר איך תאמר: ושמא
קיא:). (סנהדרין השני לשבט ומיעוטה אחד לשבט העיר של שרובה באופן אחר, שבט של בתחומו בחלקה מקרב11)נכנסת

ומתוכו. אוקספורד.12)שבטך נוסח פי משניים.13)על פחות אנשים (שם).14)ואין אחרת עיר יושבי "יושבי15)ולא
שם). (רש"י, רובה וזהו - העיר של ישובה משמע: - והולך.16)עירם" מפרש שהוא כמו בכלל, עד שרוב17)ולא גדול, כרך

בו. נאחזו השבט נשיהם18)אנשי - זאת לעומת חרב, ממיתת חמורה מיתה אמנם שהיא בסקילה, שמיתתם עבודהֿזרה שעבדו
ל כמבואר ליורשיהם, וניתן פלט, וממונם ניצולים טו:).19)קמן.וטפם דבור20)(סנהדרין בתוספות (שם, מצאו לזה רמז

ג). ה' (עמוס מאה תשאיר אלף היוצאת העיר שנאמר: ממה "מעשרה") ולא21)המתחיל: - אנשים אנשים", "יצאו שנאמר:
קיא:). (סנהדרין אחד איש ולא - אנשים קטנים; ולא - אנשים העיר.22)נשים; אותו23)של מקרב ולא עיר אותה מתוך לא

מח:).24)שבט. (סנהדרין ליורשים שנכסיהם
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וׁשבעים‚. אחד ׁשל ּבביתּֿדין אּלא הּנּדחת עיר ּדנין ,25אין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ההוא האּׁשה את אֹו ההּוא האיׁש את "והֹוצאת ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
נהרגים יחידים - "ׁשערי אל הּזה הרע הּדבר את עׂשּו ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאׁשר

ׁשער ּכל ׁשל אּלא26ּבביתּֿדין נהרגין המרּבים ואין וׁשער, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
הּגדֹול .27ּבביתּֿדין ְִֵַָ

ׁשּנאמר:„. הּנּדחת, עיר נעׂשית מקלט מערי אחת ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאין
ערי נעׂשית28"[ּבאחת ירּוׁשלים ולא ."(ׁשערי (ּבאחד [ ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

נ ׁשּלא לפי הּנּדחת, לׁשבטיםעיר עיר29תחּלקה עֹוׂשין ואין . ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
ּבּספר את30הּנּדחת ויחריבּו כֹוכבים עֹובדי יּכנסּו ׁשּלא ּכדי , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
אחד31ארץֿיׂשראל ּביתּֿדין ואין עירֹות32. ׁשלׁש עֹוׂשה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

זֹו ּבצד זֹו עֹוׂשה33הּנּדחֹות מרחקֹות, היּו אם אבל ;34. ְְֲִִֶַַָָָָֻ
ּבלׁשֹון‰. מּדיחיה ׁשּיּדיחּוה עד הּנּדחת, עיר עֹוׂשין ְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָאין

ונעבד35רּבים נל להן: ויאמרּו ּונזּבח36, נל אֹו אֹו37! ! ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹֹ
נל אֹו ונׁשּתחוה! נל אֹו .ּוננּס נל אֹו ונקטיר! ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַנל
עבֹודתּה, ּדר אֹותּה ועבדּו ׁשֹומעים, והם ּבאלֹוּה! ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָּונקּבל

ׁשּקּבלּוה אֹו עבֹודֹות, מארּבע באחת עיר38אֹו ּבאלֹוּה. ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָ
האּלּו הּתנאים ּכל ּובמּדיחיה בּה נתקּימּו ׁשּלא ,39הּנּדחת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מהן ואחד אחד ּבכל ּומעידין מתרין להם? עֹוׂשים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהיא

ׁשעבדּו, ּכיחידים אֹותם וסֹוקלין ּכֹוכבים, עבֹודת ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָׁשעבד
ליֹורׁשיהם .40ּוממֹונם ְְֵֶָָ

.Âלהעׂשֹות ראּויה ׁשּתהיה ּבזמן הּנּדחת, עיר ּדין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָוהיא
וחֹוקרין, ודֹורׁשין ׁשֹולחין הּגדֹול ּביתּֿדין הּנּדחת? ְְְְְִִִִִִֵַַַַָעיר

ברּורה ּבראיה ׁשּידעּו רּבּה41עד אֹו העיר ּכל ׁשהּדחה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻֻ
ׁשני להם ׁשֹולחים אחרּֿכ ּכֹוכבים. לעבֹודת ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָוחזרּו

ּולהחזירם להזהירם חכמים ועׂשּו42ּתלמידי חזרּו אם . ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָ
מּוטב - מצּוין43תׁשּובה ּביתּֿדין - באּולּתן יעמדּו ואם ; ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָ

עליהן צרין והן לּצבא. עליהן לעלֹות יׂשראל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלכל
מּיד ּכׁשּתּבקע, העיר. ׁשּתּבקע עד מלחמה עּמהן ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָועֹורכין

עליו44מרּבין ׁשּבאּו מי ּכל אֹותם. ודנים ּבּתיֿדינין להם ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
אֹותֹו, ׁשהתרּו אחר ּכֹוכבים עבֹודת ׁשעבד עדים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשני

סֹוקלין45מפריׁשין - מעּוטּה העֹובדים כל נמצאּו אֹותֹו. ְְְְְִִִִִִַָָָ
אֹותן46אֹותן מעלין - רּבּה נמצאּו נּצֹול. העיר ּוׁשאר , ְְְֲִִִִַָָָָָֻ

הּגדֹול אּלּו47לביתּֿדין ּכל והֹורגין ּדינם, ׁשם וגֹומרין ְְְְְִִִִֵֵַָָָָ
לפי ּבּה אׁשר אדם נפׁש ּכל את ּומּכין ּבסיף. ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשעבדּו

ונׁשים טף העֹובדים48חרב, נמצאּו ואם ּכּלּה. הּדחה אם , ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָֻֻ
חרב. לפי עֹובדים ׁשל ונׁשים הּטף ּכל את מּכים - ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻרּבּה
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ב.).25) (סנהדרין גדולה סנהדרי ונקרא: שבמקדש, הגזית בלשכת בירושלים הנמצא הגדול ביתֿהדין של26)הוא ביתֿדין הוא
(שם). קטנה סנהדרי הנקרא: ושלושה, טז.).27)עשרים ואינן28)(שם מחלקם השבטים שהפרישון המקלט" ל"ערי פרט

אלא בגמרא נאמר ולא זה? לו מאין ידעתי "לא ואומר: רבינו על משיג והראב"ד "עריך". בהן: שנקרא לבעליהן עוד מיוחדות
לכם תהיינה מקלט ערי מסעי: ב"ילקוט", והובא זוטא" ב"ספרי נמצא זה שדין הרמב"ם, מפרשי העירו כבר אולם ירושלים". על
הלכה הוציא ורבינו אבן). (טורי לעולם תחרבנה ולא הנידחת" "עיר דין בהן יעשו שלא יהיו; בהווייתן - "תהיינה יג), לה, (במדבר

עריך". מ"באחת פב:).29)זו קמא (בבא עריך" "באחת בה קוראים אנו ואין ישראל לכלל נחלה על30)שהיא היושבת עיר
העמים. ארץ טז:).31)גבול סנהדרין ("המאירי", לאויבים קוראה הפירצה תהא הראשון32)שלא כשמת כלומר: שניים, אבל

עושה. - תחתיו ומשמש נתמנה אחר מהווה33)וביתֿדין נחרבות ערים שלוש של שטח קרחה; משום - הארץ בפנים אפילו
חורבן. של ורושם היישוב בתוך שיבוש.34)קרחת זה "כל ואומר: משיג הראב"ד משנה). (כסף כך כל ניכרת הקרחה שאין

ÌÏÂÚÏשהן וגליל", יהודה אלא - מרוחקות ולא אחד במקום לא בשלוש; ולא אחד בביתֿדין לא נידחות: ערים שלוש עושים אין
משנה). כסף עוז", ("מגדל עיין זאת. מסבירים הרמב"ם של כליו נושאי והמפרשים נבדלות. ארצות סז.).35)כשתי (סנהדרין

הוצאת תנאים", ("מדרש רבים בלשון מדיחיה שידיחוה עד הנידחת עיר נעשית שאינה למד אתה מכאן - ונעבדה" "נלכה שנאמר:
בכך.36)הופמן). שדרכה עבודה היא - עבודה וסתם אמר. כלל ובדרך ואלה37)עבודהֿזרה, העבודה. מין את שפירט או

על אף עליהם וחייבים הבחירה, בבית ישראל לאלוקי בהם עובדים היו ונשתחווה" "נלך עד מכאן המנויים העבודה מיני ארבעה
כ). הלכה ג, (פרק למעלה כמבואר בכך, דרכה שאין בפועל38)פי עבדו לא שהמודחים עוד כל אבל בפועל, כעבודה זה שגם

שכתוב במסית, כן לא בפועל; כבר שהדיחום - שמשמעו עירם", יושבי את "וידיחו שנאמר: מפני נסקלים, המדיחים אין - ממש
עשה ולא ניסת לא שהמוסת פי על ואף נתחייב, וכבר להדיח שרצה רצונו גילוי רק שדי - שמשמעו להדיחך", ביקש "כי אצלו:

המלך"). "עבודת לפי הנ"ל, תנאים (מדרש בפרקנו.39)כלום כאן עד ושנמנו הנידחת עיר לעשות כדי (סנהדרין40)הדרושים
אבד". ממונם ולפיכך - קלה) (מיתה בסייף והמרובים פלט; ממונם לפיכך - חמורה) (מיתה בסקילה "שהיחידים בעדים41)קיא:)

רבינו. בדברי קיא:) (סנהדרין "המאירי" כדעת ששלחו42)והתראה, כב), פרק (יהושע, בספר אולי - אלה רבינו לדברי המקור
לעבודהֿזרה מזבח שבנו בהם שחשדו גד ובני ראובן בני את להזהיר עימו אנשים ועשרה הכהן אלעזר בן פינחס את ישראל בני

משנה). (סדר למוטב רבינו43)ולהחזירם כוונת אכן - ומעשה? התראה אחר מועילה שהתשובה מצינו איפה משיג: והראב"ד
המלך). (עבודת פלט וממונם ניצולים וטפם שנשיהם כיחידים אלא - הנידחת כעיר אז נידונים שאינם "מוטב": כדי44)באמרו:

להוציא יוכלו לא דינם נגמר שכבר אלה אז מעטים, יהיו כשבתיֿהדין אבל אחד; ביום דינם וייגמר אחד ביום כולם עדות שתתקבל
שם). וברש"י, קיב. (סנהדרין הדין את שמענים ונמצא - לא או רובה הודח אם לדעת כולם מספר שיקבלו עד הפועל אל משפטם

לא.45) אם הם, עיר של רובה אם כולם: מספר שידעו עד הסוהר בבית אותו עבודהֿזרה.46)וחובשים שעבדו יחידים כדין
שבירושלים".47) הגדול בביתֿהדין אלא הנידחת עיר דנים "שאין הרמ"ה48)שבירושלים, תמה "וכבר עוז": ה"מגדל וכותב

ראה): (ספרי, גירסתם לפי בראיות זה על השיבו לוניל וחכמי חיוב"? בני שאינם והקטנים הנשים העניש למה עליו: מטוליטולה
לומדים - ונשים הקטנים. את לרבות באה "את" שהמלה הטפלים"; את מקיימים "אין חכמים: אמרו מכאן - העיר" את תכה "הכה
העונש חומר את מנמק עוז" וה"מגדל האנשים. בעוון הומתו שהנשים יאֿיב). כא, (שופטים גלעד יבש ומלחמת קורח מעדת אנו
יוסיפו ולא וייראון ישמעו למען בבחינת: עליהם", החביבים אלה של בהריגתם עליהם ולאיים הגדולים לרדות "כדי הנידחת: בעיר

mdizewege miakek zcear zekld - oqip 'g iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

את סֹוקלין רּבּה, ׁשהּדחה ּבין כּלּה, ׁשהּדחה ְְְִֵֵֶֶֶָָָָֻֻֻֻּובין
ׁשללּה49מּדיחיה ּכל ּומקּבצין ,50ּתֹו אין51אל רחֹובּה. ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

- ּלּה חּוצה רחֹובּה היה רחֹוב. לּה עֹוׂשין - רחֹוב ְְְִָָָָָָָלּה
"אל ׁשּנאמר: לתֹוכּה, ׁשּיּכנס עד מּמּנּו חּוץ חֹומה ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּבֹונין

ּבּה52ּתֹו אׁשר חּיה נפׁש ּכל והֹורגין וׂשֹורפין53רחבּה". , ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָֹ
ּוׂשרפתּה ּבאׁש. הּמדינה עם ׁשללּה ּכל מצות54את - ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ּכ ואת העיר את באׁש "וׂשרפּת ׁשּנאמר: ׁשללּה".עׂשה, ל ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

.Êׁשּלא העיר יֹוׁשבי ׁשאר והם ׁשּבתֹוכּה, הּצּדיקים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹנכסי
ׁשם ויׁשבּו הֹואיל ׁשללּה ּבכלל נׂשרפין - רּבּה עם ,55הּדחּו ְְְְְְִִִִִַָָָָָָֻֻ

ּבכלֿׁשהּוא מּמּנה הּנהנה וכל אבד. אחת56ממֹונן לֹוקה ,57, ְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
מאּומה ּביד ידּבק "ולא החרם".58ׁשּנאמר: מן ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹ

.Áׁשהּוזמּו הּנּדחת ּבנכסיה59ועיר הּמחזיק ּכל - עדיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הּוזּמּו60זכה ׁשהרי ּבֹו, להנֹות ּומּתר בּה?61, זכה ולּמה . ְֲֵֵֶַָָָָָָָָָֻ

ּדינֹו ׁשּנגמר מּׁשעה ממֹונֹו הפקיר ּכבר ואחד אחד .62ׁשּכל ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָ
"לא ׁשּנאמר: לֹוקה, אֹותּה הּבֹונה וכל לעֹולם. נבנית ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹואינּה

"לא ׁשּנאמר: ּופרּדסים, ּגּנֹות לעׂשֹותּה ּומּתר עֹוד". ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻתּבנה
מדינה תּבנה לא - עֹוד" ׁשהיתה63תּבנה .64ּכמֹו ְְְִִִֶֶֶָָָָָֹ

.Ëּבעיר65ׁשּירא עברה אם למקֹום: מּמקֹום העֹוברת ְְִִִֶֶַָָָָָָָָ
נהרגין יֹום, ׁשלׁשים ׁשם ׁשהתה אם - עּמּה והּדחה ְְְֱֲִִִִִֶַַַָָָָָָֻהּנּדחת

אבד ּוממֹונם ּוממֹונם66ּבסיף ּבסקילה, הן - לאו ואם ; ְְְִִִִֵַַָָָָָָָ
.67ליֹורׁשיהן ְְֵֶ

.Èמדינה אנׁשי ּבתֹוכּה68נכסי מפקדין ׁשהיּו -69אחרת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
אחריּות עליהן ׁשּקּבלּו נׂשרפין70אףֿעלּֿפי אין אּלא71, , ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

לבעליהן חברּתּה.72יחזרּו ׁשלל ולא "ׁשללּה", ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
אם - אחרת ּבמדינה מפקדין ׁשהיּו ׁשהּדחּו הרׁשעים ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻנכסי

עּמּה מאּבדים73נקּבצּו אין - לאו ואם ּבכללּה; נׂשרפין , ְְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָ
ליֹורׁשיהם.74אֹותם יּנתנּו אּלא , ְְְִֵֶֶָָָ

.‡Èאחרת עיר ׁשל וחציּה הּנּדחת עיר ׁשל חציּה ,75ּבהמה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
אסּורה זֹו הרי - בתֹוכּה כן76ׁשהיתה ׁשהיא ועּסה מּתרת,77. , ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ

לחּלקּה ׁשאפׁשר .78לפי ְְְְִֶֶַָָ
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בלבד... עבודהֿזרה בעוון אלא זה אין - בנים" על אבות עוון "פוקד בתורה: שכתוב "מה נד): א, חלק (מורהֿנבוכים אומר ורבינו וגו'.
רבי הגאון ודעת גדול". להפסד המביא ההוא הרושם את למחות זה כל בה". אשר כל ואת אותה "החרם הנידחת: בעיר שציווה כמו
ו"צדיקים הן צדקניות הרי ייהרגו, חטאו שלא שנשים לומר, הרמב"ם בכוונת שאין המלך") ב"עבודת (הובאה ז"ל סולובייצ'יק חיים
שעבדו בקטנים וכן בהן. התרו ושלא ידובר הן אף שחטאו בנשים אלא - קיב.) (סנהדרין כמבואר נהרגים", אינם הנידחת עיר שבתוך

הנידחת עיר אנשי "קטני התוספתא: מלשון משמע שכן - שדיים ביונקי ולא - הם ÓÈÚ‰אף ÂÁ„Â‰˘אף הוא: והחידוש נהרגים". -
(דברים התורה על בפירושו הרמב"ן כן כמו היא. הכתוב גזירת - הנידחת בעיר אבל עונשין, בני הקטנים אין העבירות שבכל פי על
ידובר. שחטאו שבנשים משמע מדבריו האנשים. אחר הנגררות הנשים לרבות - בה" אשר כל "ואת ה"ספרי": דרשת מביא טז) יג,
וקבל דרוש לומר: אלא נכתבה ולא להיות עתידה ולא הייתה לא הנידחת "עיר אמרו: י"ד פרק דסנהדרין בתוספתא כי להעיר וכדאי

בביאורנו). ט"ו (הלכה לקמן עיין והטעם:49)שכר"! מיעוטה. שהודח פי על אף נסקלים, מדיחיה אין - רובה הודחה לא אם אבל
משנה). (כסף מיתה חייבים אינם - ככולם רובם או כולם, להדיח מחשבתם נתקיימה ולא גדולה51)רכושה.50)הואיל כיכר

העיר. אנשי לאסיפת קיא:).52)ומיוחדת שם53)(סנהדרין "היו ו). הלכה י, פרק סנהדרין (ירושלמי, הוא: רבינו לדברי המקור
נאמר? למה - חרב" לפי בהמתה ואת (67 עמוד תנאים" (ב"מדרש שהובאה ובמכילתא וכו'. דגים" ושל עופות, ושל חיה, של ביברין
תלמוד - בשריפה הכול חיים, רוח בו שאין דבר ובין חיים רוח בו שיש דבר בין אני שומע שללה", כל את "ושרפת שנאמר: לפי -
חיים רוח בה שיש מיוחדת בהמה מה כולו: הכלל על ללמד ויצתה הייתה, "שללה" בכלל "בהמתה" חרב". לפי "בהמתה לומר:

רו בו שיש דבר כל אף - בסייף אלא נידונית בסייף.ואינה אלא נידון יהא לא חיים ושריפתם.54)ח קושטא: (סנהדרין55)בדפוס
אבד. ממונם לפיכך ממונם. - בתוכה? שידורו (לצדיקים) להם גרם מי שמעון: רבי אמר כמבואר56)קיב.) מכשיעור, פחות אפילו

צ.). -57)(שבת ומשום ביתך", אל תועבה תביא "ולא - משום שתיים: שלוקה ומתקרובתה מעבודתֿכוכבים הנהנה כאותו לא
שאסור דבר שכל פי על אף ידבק", "ולא - משום אחת: לוקה אלא - ב) הלכה ז, (פרק לקמן כמבואר מאומה", בידך ידבק "ולא
המלה: חסרה רוקח" וב"מעשה שונצינה, קושטא, בדפוס יד). פרק דסנהדרין, (בתוספתא כמבואר הנידחת, בעיר גם אסור בעבודהֿזרה

כד). לאֿתעשה, המצוות" ("ספר והשווה שהוא.58)"אחת". כל כי59)משמעו: להיחרב, דינה שנגמר לאחר שנתברר, שנתבדו.
אחר. במקום אלא מקום, באותו כלל היו לא אליו מכוונת שעדותם היום באותו וכי בה, העידו שקר ההפקר.60)עדי מן כזוכה

ונתבטל.61) הותר כבר חטאו62)והחרם אולי יודע? מי חשב: אבל חטא, לא שהוא בעצמו ידע הנידונים מן אחד שכל פי על שאף
אותם והפקיר מנכסיו התייאש ולפיכך - נשרפים שבתוכה הצדיקים נכסי גם שהרי - הנשרף השלל בתוך יישרף רכושו גם ואז אחרים

כד.). ערב.63)(כריתות בלשון קיא:).64)עיר (סנהדרין ופרדסים גנות היא נעשית אבל בתים, חבורת65)בבניין אורחה:
(הערוך). ערבאי שיירת אונקלוס: מתרגם כה) לז, (בראשית ישמעאלים אורחת והנה דרך. אינם66)עוברי יום משלושים ופחות

שנינו קיא:), (שם שבמשנה להעיר וראוי קיב.), (סנהדרין העיר" יושבי את תכה "הכה אמרה: והתורה העיר", "יושבי נקראים:
אותו ועושה חטא שלא המיעוט את משלימה והשיירה העיר יושבי רוב חטא שאם כלומר: הנידחת", עיר אנשי את מצילה ש"השיירה

כיחידים. נידונים והחוטאים נחרבת העיר אין אזי - צדיקים של אחרת.68)כיחידים.67)רוב פיקדון.69)עיר בתורת
הפיקדון.70) דמי לשלם עליהם ייגנבו, או יאבדו העיר.71)שאם שלל עם אחריות72)יחד עליהם קיבלו כשלא שכן ומכל

קיב.). השלל.73)(סנהדרין שריפת לפני העיר אל ולהכניסם לקבצם "ובנקבצים74)שהספיקו האומר: (שם) חסדא רב כדברי
בתוכה, היו לא מעולם אם אבל עימה; נשרפים - בתוכה מקובצים פעם שהיו נכסים אלה ו"בנקבצים": שם מפרש ורש"י לתוכה".

אותם. מאבדים ואין שללה בכלל זה אין בירושה, להם שנפלו בעיר75)כגון: יושב והשני הודח שאחד שותפים שני של בהמה
עומדת76)אחרת. אינה הנידחת עיר של חצייה כי לה, מועילה השחיטה אין - וכשנשחטה לחלוקה; עומדת אינה בחייה שהרי

רש"י). פי על (שם ניתרת אינה שחיטה בחצי ובהמה מיתתה, שחיטתה - וכששחטה כאלה77)לשחיטה, שותפים לשני משותפת
ואין78)הקודמים. מתחילה היא חלוקה כאילו אותה רואים השני.ולפיכך החלק עם מעורב האסור החלק



צי mdizewege miakek zcear zekld - oqip 'g iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

את סֹוקלין רּבּה, ׁשהּדחה ּבין כּלּה, ׁשהּדחה ְְְִֵֵֶֶֶָָָָֻֻֻֻּובין
ׁשללּה49מּדיחיה ּכל ּומקּבצין ,50ּתֹו אין51אל רחֹובּה. ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

- ּלּה חּוצה רחֹובּה היה רחֹוב. לּה עֹוׂשין - רחֹוב ְְְִָָָָָָָלּה
"אל ׁשּנאמר: לתֹוכּה, ׁשּיּכנס עד מּמּנּו חּוץ חֹומה ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּבֹונין

ּבּה52ּתֹו אׁשר חּיה נפׁש ּכל והֹורגין וׂשֹורפין53רחבּה". , ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָֹ
ּוׂשרפתּה ּבאׁש. הּמדינה עם ׁשללּה ּכל מצות54את - ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ּכ ואת העיר את באׁש "וׂשרפּת ׁשּנאמר: ׁשללּה".עׂשה, ל ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

.Êׁשּלא העיר יֹוׁשבי ׁשאר והם ׁשּבתֹוכּה, הּצּדיקים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹנכסי
ׁשם ויׁשבּו הֹואיל ׁשללּה ּבכלל נׂשרפין - רּבּה עם ,55הּדחּו ְְְְְְִִִִִַָָָָָָֻֻ

ּבכלֿׁשהּוא מּמּנה הּנהנה וכל אבד. אחת56ממֹונן לֹוקה ,57, ְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
מאּומה ּביד ידּבק "ולא החרם".58ׁשּנאמר: מן ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹ

.Áׁשהּוזמּו הּנּדחת ּבנכסיה59ועיר הּמחזיק ּכל - עדיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הּוזּמּו60זכה ׁשהרי ּבֹו, להנֹות ּומּתר בּה?61, זכה ולּמה . ְֲֵֵֶַָָָָָָָָָֻ

ּדינֹו ׁשּנגמר מּׁשעה ממֹונֹו הפקיר ּכבר ואחד אחד .62ׁשּכל ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָ
"לא ׁשּנאמר: לֹוקה, אֹותּה הּבֹונה וכל לעֹולם. נבנית ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹואינּה

"לא ׁשּנאמר: ּופרּדסים, ּגּנֹות לעׂשֹותּה ּומּתר עֹוד". ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻתּבנה
מדינה תּבנה לא - עֹוד" ׁשהיתה63תּבנה .64ּכמֹו ְְְִִִֶֶֶָָָָָֹ

.Ëּבעיר65ׁשּירא עברה אם למקֹום: מּמקֹום העֹוברת ְְִִִֶֶַָָָָָָָָ
נהרגין יֹום, ׁשלׁשים ׁשם ׁשהתה אם - עּמּה והּדחה ְְְֱֲִִִִִֶַַַָָָָָָֻהּנּדחת

אבד ּוממֹונם ּוממֹונם66ּבסיף ּבסקילה, הן - לאו ואם ; ְְְִִִִֵַַָָָָָָָ
.67ליֹורׁשיהן ְְֵֶ

.Èמדינה אנׁשי ּבתֹוכּה68נכסי מפקדין ׁשהיּו -69אחרת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
אחריּות עליהן ׁשּקּבלּו נׂשרפין70אףֿעלּֿפי אין אּלא71, , ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

לבעליהן חברּתּה.72יחזרּו ׁשלל ולא "ׁשללּה", ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
אם - אחרת ּבמדינה מפקדין ׁשהיּו ׁשהּדחּו הרׁשעים ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻנכסי

עּמּה מאּבדים73נקּבצּו אין - לאו ואם ּבכללּה; נׂשרפין , ְְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָ
ליֹורׁשיהם.74אֹותם יּנתנּו אּלא , ְְְִֵֶֶָָָ

.‡Èאחרת עיר ׁשל וחציּה הּנּדחת עיר ׁשל חציּה ,75ּבהמה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
אסּורה זֹו הרי - בתֹוכּה כן76ׁשהיתה ׁשהיא ועּסה מּתרת,77. , ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ

לחּלקּה ׁשאפׁשר .78לפי ְְְְִֶֶַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בלבד... עבודהֿזרה בעוון אלא זה אין - בנים" על אבות עוון "פוקד בתורה: שכתוב "מה נד): א, חלק (מורהֿנבוכים אומר ורבינו וגו'.
רבי הגאון ודעת גדול". להפסד המביא ההוא הרושם את למחות זה כל בה". אשר כל ואת אותה "החרם הנידחת: בעיר שציווה כמו
ו"צדיקים הן צדקניות הרי ייהרגו, חטאו שלא שנשים לומר, הרמב"ם בכוונת שאין המלך") ב"עבודת (הובאה ז"ל סולובייצ'יק חיים
שעבדו בקטנים וכן בהן. התרו ושלא ידובר הן אף שחטאו בנשים אלא - קיב.) (סנהדרין כמבואר נהרגים", אינם הנידחת עיר שבתוך

הנידחת עיר אנשי "קטני התוספתא: מלשון משמע שכן - שדיים ביונקי ולא - הם ÓÈÚ‰אף ÂÁ„Â‰˘אף הוא: והחידוש נהרגים". -
(דברים התורה על בפירושו הרמב"ן כן כמו היא. הכתוב גזירת - הנידחת בעיר אבל עונשין, בני הקטנים אין העבירות שבכל פי על
ידובר. שחטאו שבנשים משמע מדבריו האנשים. אחר הנגררות הנשים לרבות - בה" אשר כל "ואת ה"ספרי": דרשת מביא טז) יג,
וקבל דרוש לומר: אלא נכתבה ולא להיות עתידה ולא הייתה לא הנידחת "עיר אמרו: י"ד פרק דסנהדרין בתוספתא כי להעיר וכדאי

בביאורנו). ט"ו (הלכה לקמן עיין והטעם:49)שכר"! מיעוטה. שהודח פי על אף נסקלים, מדיחיה אין - רובה הודחה לא אם אבל
משנה). (כסף מיתה חייבים אינם - ככולם רובם או כולם, להדיח מחשבתם נתקיימה ולא גדולה51)רכושה.50)הואיל כיכר

העיר. אנשי לאסיפת קיא:).52)ומיוחדת שם53)(סנהדרין "היו ו). הלכה י, פרק סנהדרין (ירושלמי, הוא: רבינו לדברי המקור
נאמר? למה - חרב" לפי בהמתה ואת (67 עמוד תנאים" (ב"מדרש שהובאה ובמכילתא וכו'. דגים" ושל עופות, ושל חיה, של ביברין
תלמוד - בשריפה הכול חיים, רוח בו שאין דבר ובין חיים רוח בו שיש דבר בין אני שומע שללה", כל את "ושרפת שנאמר: לפי -
חיים רוח בה שיש מיוחדת בהמה מה כולו: הכלל על ללמד ויצתה הייתה, "שללה" בכלל "בהמתה" חרב". לפי "בהמתה לומר:

רו בו שיש דבר כל אף - בסייף אלא נידונית בסייף.ואינה אלא נידון יהא לא חיים ושריפתם.54)ח קושטא: (סנהדרין55)בדפוס
אבד. ממונם לפיכך ממונם. - בתוכה? שידורו (לצדיקים) להם גרם מי שמעון: רבי אמר כמבואר56)קיב.) מכשיעור, פחות אפילו

צ.). -57)(שבת ומשום ביתך", אל תועבה תביא "ולא - משום שתיים: שלוקה ומתקרובתה מעבודתֿכוכבים הנהנה כאותו לא
שאסור דבר שכל פי על אף ידבק", "ולא - משום אחת: לוקה אלא - ב) הלכה ז, (פרק לקמן כמבואר מאומה", בידך ידבק "ולא
המלה: חסרה רוקח" וב"מעשה שונצינה, קושטא, בדפוס יד). פרק דסנהדרין, (בתוספתא כמבואר הנידחת, בעיר גם אסור בעבודהֿזרה

כד). לאֿתעשה, המצוות" ("ספר והשווה שהוא.58)"אחת". כל כי59)משמעו: להיחרב, דינה שנגמר לאחר שנתברר, שנתבדו.
אחר. במקום אלא מקום, באותו כלל היו לא אליו מכוונת שעדותם היום באותו וכי בה, העידו שקר ההפקר.60)עדי מן כזוכה

ונתבטל.61) הותר כבר חטאו62)והחרם אולי יודע? מי חשב: אבל חטא, לא שהוא בעצמו ידע הנידונים מן אחד שכל פי על שאף
אותם והפקיר מנכסיו התייאש ולפיכך - נשרפים שבתוכה הצדיקים נכסי גם שהרי - הנשרף השלל בתוך יישרף רכושו גם ואז אחרים

כד.). ערב.63)(כריתות בלשון קיא:).64)עיר (סנהדרין ופרדסים גנות היא נעשית אבל בתים, חבורת65)בבניין אורחה:
(הערוך). ערבאי שיירת אונקלוס: מתרגם כה) לז, (בראשית ישמעאלים אורחת והנה דרך. אינם66)עוברי יום משלושים ופחות

שנינו קיא:), (שם שבמשנה להעיר וראוי קיב.), (סנהדרין העיר" יושבי את תכה "הכה אמרה: והתורה העיר", "יושבי נקראים:
אותו ועושה חטא שלא המיעוט את משלימה והשיירה העיר יושבי רוב חטא שאם כלומר: הנידחת", עיר אנשי את מצילה ש"השיירה

כיחידים. נידונים והחוטאים נחרבת העיר אין אזי - צדיקים של אחרת.68)כיחידים.67)רוב פיקדון.69)עיר בתורת
הפיקדון.70) דמי לשלם עליהם ייגנבו, או יאבדו העיר.71)שאם שלל עם אחריות72)יחד עליהם קיבלו כשלא שכן ומכל

קיב.). השלל.73)(סנהדרין שריפת לפני העיר אל ולהכניסם לקבצם "ובנקבצים74)שהספיקו האומר: (שם) חסדא רב כדברי
בתוכה, היו לא מעולם אם אבל עימה; נשרפים - בתוכה מקובצים פעם שהיו נכסים אלה ו"בנקבצים": שם מפרש ורש"י לתוכה".

אותם. מאבדים ואין שללה בכלל זה אין בירושה, להם שנפלו בעיר75)כגון: יושב והשני הודח שאחד שותפים שני של בהמה
עומדת76)אחרת. אינה הנידחת עיר של חצייה כי לה, מועילה השחיטה אין - וכשנשחטה לחלוקה; עומדת אינה בחייה שהרי

רש"י). פי על (שם ניתרת אינה שחיטה בחצי ובהמה מיתתה, שחיטתה - וכששחטה כאלה77)לשחיטה, שותפים לשני משותפת
ואין78)הקודמים. מתחילה היא חלוקה כאילו אותה רואים השני.ולפיכך החלק עם מעורב האסור החלק
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.·Èׁשּנׁשחטה הּנּדחת עיר ׁשל ּבהנאה,79ּבהמה אסּורה , ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנׁשחט הּנסקל הראׁש80ּכׁשֹור ׂשער ּבין81. אנׁשים ׁשל ּבין - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּבהנאה מּתר - ׁשּבּה נׁשים נכרית82ׁשל ּפאה ׁשל אבל ;83, ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ
ואסּור ׁשללּה מּכלל הּוא .84הרי ְְְֲִֵַָָָ

.‚Èהמחּברין "ּתקּבץ85ּפרֹות ׁשּנאמר: מּתרין, ׁשּבתֹוכּה, ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻ
פרֹות יצאּו ּוׂשרפה; קּבּוץ אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻוׂשרפּת"
הּדין והּוא ּוׂשרפה. וקּבּוץ ּתליׁשה מחּסרין ׁשהן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻהמחּברין,

הראׁש ׁשהן86לׂשער עצמן, האילנֹות לֹומר צרי ואין . ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
יֹורׁשיהם87מּתרים ׁשל הן והרי ׁשּבתֹוכּה88, ההקּדׁשֹות .89: ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻ

ימּותּו מזּבח ּבדק90קדׁשי קדׁשי ּתֹועבה"; רׁשעים "זבח - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
יּפדּו אֹותן91הּבית ׂשֹורפין ואחרּֿכ "ׁשללּה",92, ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשמים ׁשלל .93ולא ְְִַָָֹ
.„Èקדׁשי95והּמעׂשר94הּבכֹור הן הרי ּתמימים, - ׁשּבתֹוכּה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ

וימּותּו ּבהמּתּה,96מזּבח, ּבכלל הן הרי מּומים, ּובעלי ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ירקבּו,97ונהרגין ּכהן, ליד הּגיעּו אם - ׁשּבתֹוכּה הּתרּומֹות . ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
נכסיו ׁשהם לכהן98מּפני יּנתנּו יׂשראל, ּביד הן עדין ואם ; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
אחרת מדינה קדּׁשת99ׁשל ּוקדּׁשתן ׁשמים, נכסי ׁשהן מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ

.100הּגּוף ַ
.ÂËׁשני ׁשני101מעׂשר מעׂשר וכתביֿהּקדׁש102וכסף ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַֹ

יּגנזּו אּלּו הרי .103ׁשּבתֹוכּה, ְֲִֵֵֵֶָָ
.ÊËהעֹוׂשה עֹולה104ּכל ּכמקריב זה הרי הּנּדחת, ּבעיר דין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
אּלא105כליל עֹוד, ולא ."אלהי לה' "ּכליל ׁשּנאמר: , ְֱֱִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

חרֹוןֿאף ה'106ׁשּמסּלק יׁשּוב "למען ׁשּנאמר: מּיׂשראל, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ורחמים ּברכה עליהם ּומביא אּפֹו"; ׁשּנאמר:107מחרֹון , ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
"והרּב ורחמ רחמים ל .108"ונתן ְְְְְְֲִִִֶַַַָ

חמיׁשי 1ּפרק
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להיחרב.79) העיר דין שנגמר הוא80)אחר שאסור - ושחטוהו הקדימו ובעליו אדם, שהמית על לסקילה דינו שנגמר שור
ושחטה הקדים אם חרב", לפי בהמתה "ואת בה: דכתיב הנידחת, עיר בהמת גם כן כב:), (פסחים לו מועילה שחיטתו ואין בהנאה

שחט. הרוגה בהמה עדיין.81)- נגזז ולא הדין גמר בעת לראש מי82)המחובר - ושרפת" רחובה תוך אל "תקבוץ שנאמר:
שם). (סנהדרין, ושריפה קביצה תלישה, שמחוסר: זה יצא ושריפה, קביצה אלא חסר שעושים83)שאינו זרים שערות של גידול

(שם).84)לנוי. ושריפה קביצה רק ומחוסר מחובר, שאינו שהבאנו86)לאילן.85)מפני הראש שער של הדין גם כלומר:
(כסףֿמשנה). אלה כמו ושרפת" "תקבוץ מתוך הוצאנו הקודמת קיג.).87)בהלכה ליורשיהם88)(סנהדרין או אחרת, שבעיר

הודחו. שלא שבעיר ותמימה89)הצדיקים טהורה בהמה - מזבח קדשי הבית. בדק וקדשי מזבח קדשי הם: הקדש מיני שני
בדק קדשי הוממה. כן אם אלא לעולם, נפדית ואינה הגוף קדושת היא קדושתה, לקרבן. והקדישוה המזבח על לעלות שראוייה
בדקי לתקן ההקדש לקופת שהקדישום טמאה, בהמה ואפילו חיים, רוח בו שאין ובין חיים רוח בו שיש בין דבר, כל - הבית
פדיונם וכסף לחולין, יוצאים הם אותם, פודים כלומר: להדיוטות, נמכרים הם ולפיכך הגוף, קדושת אינה קדושתם וכדומה. הבית

ההקדש. קופת לגזבר בסמוך;90)נמסר כמבואר העיר, של "שללה" ולא הם שמים" "שלל שהרי העיר, של שללה עם יחד לא
צר (מקום לכיפה אותם כונסים אלא - תועבה" רשעים ו"זבח הם, רשעים בעליה שהרי אפשר, אי המזבח גבי על אותה ולהקריב

קיב:). (שם, מתים והם נבקעת שכריסם עד שעורים אותם ומאכילים וקומתם) גדלם לפי רק ביתֿהדין.91)מאוד, ידי על
נהרגת,92) - חיה" "נפש דאילו ידובר, חיים רוח בהם שאין ובדברים קדושתם. מהם פקעה שנפדו מאחר כי העיר, שלל עם יחד

איסור"? עליו חל ולא היה שמים שלל הלא אותם, שורפים למה ידעתי "לא שואל: והראב"ד ז). (הלכה למעלה שנתבאר כמו
שם. עיין .68 עמוד תנאים", ב"מדרש מפורש נמצא רבינו כדברי לפני93)אולם הבית בדק קדשי ולא מזבח קדשי לא ולפיכך

העיר. שלל עם יחד להיהרג או להישרף יכולים בהמה.94)פדיונם בהמה.95)בכור בהלכה96)מעשר למעלה כמבואר
קיב:).97)הקודמת. (סנהדרין פדיון כל בלי לבעליהם ונאכלים ראויים אינם ולמזבח הואיל שללה, עם יחד ולא98)בחרב

שיירקבו. עד מונחות יהיו רק יחד, העיר שלל עם ולשרפן לבזותן אין הן וקודש והואיל שמים". אחרת.99)"ממון עיר של
עליהן.100) חל אינו הנידחת עיר ואיסור הן שמים שלל ולפיכך הבית, בדק לקדשי שיש כמו להם אין פדיון זה101)וגם

הקודש. טהרת על שם ולאכלו לירושלים להעלותו ללוי, הניתן הראשון העישור אחר ה102)שמפרישים שאם פדיונו, ייתהכסף
ומשקה אוכל צרכי בו וקונים לירושלים מעלים פדיונו כסף ואת אותו, פודים - המעשר פירות את להעלות וקשה רחוקה הדרך

בטהרה. שם אותם אינם103)ואוכלים קדושתם מפני אלא הם, "ממונם" לבעליהם נאכלים שהם מאחר פדיונו וכסף המעשר כי
חוששים כי - בתרומות? כמו שיירקבו בגלוי אתם מניחים ולא אותם גונזים ומדוע אותם. גונזים ורק ממונם שאר עם יחד נשרפים
ו, משנה ו, פרק (סנהדרין הם" זריזים ו"כהנים כהנים, בידי המסורות בתרומות כן שאין מה מהם. ליהנות יבואו שמא לתקלה:
מצניעים קדושתם מפני אלא הנידחת, עיר של ההנאה איסור עליהם וחל הם "ממונם" בכתביֿהקודש: הדין והוא טוב). יום תוספות
מזוזה אפילו בה יש עיר כל האומר: אליעזר דרבי אליבא אינה זו שהלכה להעיר, וראוי (שם). העיר שלל עם נשרפים ואינם אותם
העיר כל ולפיכך בה, שיש האזכרות משום המזוזה את לשרוף אסור והרי - "ושרפת" בה: שנאמר הנידחת, עיר נעשית אינה אחת,

העיר! את שמצילים שכן כל לא כתביֿהקודש - כך מזוזה ואם בחורבנה.104)ניצולה. המסייע על105)כל כולה הנקטרת
קיא:).106)המזבח. (סנהדרין העולם מן אף חרון נסתלק - העולם מן רשעים אבדו בעולם; אף חרון - בעולם שרשעים זמן שכל
וקרוביהם107) אחיהם יהיו ולמחר הנידחת עיר עושים אנו הרי ביתֿדין: יאמרו שמא י"ד): פרק סנהדרין (תוספתא, שאמרו כמו

כלום. עליכם בליבם שאין בליבם, אהבתי ומטיל רחמים אותם ממלא הריני הקדושֿברוךֿהוא: אמר עלינו! בליבם שנאה קושרים
הלכה י"א, פרק סנהדרין (הלכות בעולם" הם רחמים - ההבל אחרי העם את שמטעים אלה על "שהאכזריות מפני דנתם, אמת דין

תנאים").108)ה). ("מדרש "והרבך" לומר: תלמוד ישראל, ערי את מחריב הריני תאמר: שבין1)שלא ההפרש המסית; דיני
ביראתו. גוי השבעת איסור השקר; נביא דין למדיח; מסית
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עבֹודת הּמּוסת ולא הּמסית עבד ׁשּלא אףֿעלּֿפי ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹנסקל;
הּמסית ׁשהיה ּבין לעבד. ׁשהֹורהּו מּפני אּלא ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכֹוכבים,
אֹו איׁש יחיד, הּמּוסת ׁשהיה ּבין נביא; ׁשהיה ּבין ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָהדיֹוט,

ּבסקילה. מיתתֹו - יחידים אֹו ְְִִִִִִָָָאּׁשה
נקרא·. ואינֹו מּדיח, זה הרי העיר, אנׁשי רב את ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּמסית

ּבסקילה; מיתתֹו - נביא העיר רב ׁשהּדיח זה היה ְִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹמסית.
הּנּדחת, עיר ּכאנׁשי ואינם ּכיחידים, הן הרי - עדוהּנּדחים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָ

עבֹודת לי "אמרה האֹומר: ואחד ׁשנים. הּמּדיחים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיהיּו
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לי "אמר ׁשאמר: אֹו עבּדּוה!" ְִִִֶַַַָָָָָָּכֹוכבים:
הּדחּו ואם ׁשהּדיח. נביא זה הרי - ּכֹוכבים!" עבֹודת ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָֻעבדּו
רּבים, ּבלׁשֹון ּבין - ׁשהסית הּמסית נסקל. - העיר רב ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאחריו
לחברֹו: האֹומר ּכיצד? נסקל. זה הרי - יחיד ּבלׁשֹון ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּבין
פלֹונית, ּבעבֹודה ונעבד נל ואעבד! אל ּכֹוכבים! ְְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹאעבד
אל אזּבח! ּבּה; להעבד ּכֹוכבים עבֹודת אֹותּה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּדר
ּונקּטר! נל ואקּטר. אל אקּטר. ונזּבח! נל ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַואזּבח!
ואׁשּתחוה. אל אׁשּתחוה. .ּוננּס נל !ואנּס אל !ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַאנּס
הן הרי - לׁשנים הסית מסית. זה הרי - ונׁשּתחוה! ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַנל
אמר ׁשּכ עליו ּומעידין לביתּֿדין אֹותֹו מביאין והן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָעדיו,

אֹותֹו. וסֹוקלין ְְִֶָלהן,
יׁש‚. אֹומר: הּוא - לאחד אמר התראה. צרי הּמסית ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָואין

ּבפני ׁשּיסית עד עליו, ּומערים !ּבכ רֹוצים חברים ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָלי
- לׁשנים להסית הּמסית רצה לא אם להרגֹו. ּכדי ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹׁשנים,
מכמינין אין ׁשּבּתֹורה מיתֹות חּיבי ּכל לֹו. להכמין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמצוה
ׁשנים מביא הּמּוסת לֹו? מכמינין ּכיצד מּזה. חּוץ ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָעליהן,
דבריו, ויׁשמעּו הּמסית ׁשּיראּו ּכדי אפל, ּבמקֹום ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּומעמידן
ּלי ּׁשאמרּת מה אמר לּמסית: אֹומר והּוא אֹותם. יראה ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹולא
את נּניח היא מׁשיבֹו: והּמּוסת לֹו. אֹומר והּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָּביחּוד!
האבנים?! ואת העצים את ונעבד ונל ׁשּבּׁשמים, ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאלהינּו
חֹובתנּו היא ּכ לֹו: אמר ואם ּפטּור. - ׁשתק אֹו ּבֹו חזר ְִִִֵַַַָָָָָָאם
אֹותֹו מביאין ּברחֹוק ׁשם העֹומדים - לנּו! יפה ְְְְִִִֶָָָָָָוכ

אֹותֹו. וסֹוקלים ְְְִִֵלביתּֿדין
ּבֹו„. ּתהיה יד" ׁשּנאמר: להרגֹו, הּמּוסת ּביד ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָמצוה

הּמסית, את לאהב לּמּוסת ואסּור וגֹו'. להמיתֹו" ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹבראׁשֹונה
ּתעזב "עזב ּבׂשֹונא: ׁשּנאמר ּולפי לֹו". תאבה "לא ְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:
תׁשמע "ולא לֹומר: ּתלמּוד לזה? עֹוזב אּתה יכֹול - ְְְִִֵֶַַַַָָָֹעּמֹו"
אי יכֹול - "רע ּדם על תעמד "ולא ׁשּנאמר: ּולפי ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹאליו".
עינ תחֹוס "ולא לֹומר: ּתלמּוד זה? ׁשל ּדמֹו על עֹומד ְְְֵֵֶֶַַַַָָָֹאּתה
"ולא ׁשּנאמר: זכּות, עליו ללּמד לּמּוסת ואסּור ְְְְֱֵֶֶַַַָָָָָָֹעליו".
מּמּנה, לׁשּתק רּׁשאי אינֹו חֹובה, לֹו ידע ואם ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹתחמל".
מּנין? הּמסית להדיֹוט ואזהרה עליו". תכּסה "ולא ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

ויראּו". יׁשמעּו יׂשראל "וכל ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָׁשּנאמר:
אם‰. - עבדּוני! להם: ואמר לעבדֹו אחרים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָהּמסית

מּמּנּו ׁשּקּבלּו אףֿעלּֿפי עבדּוהּו, לא ואם נסקל. ְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָֹעבדּוהּו,
אחר איׁש לעבֹודת הסית אם אבל נסקל. אינֹו - הן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָואמרּו
הן, ואמר: מּמּנּו קּבל אם ּכֹוכבים, עבֹודת מיני לׁשאר ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָאֹו

נסקלין, ׁשניהן - עבד לא ׁשעדין אףֿעלּֿפי ונעבד! ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹנל
אליו", תׁשמע ולא לֹו תאבה "לא ׁשּנאמר: והּמּוסת, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּמסית

חּיב. ואבה, ׁשמע אם ְִַַָָָָָהא
.Â:האֹומר זה ּכיצד? ּכֹוכבים, עבֹודת ּבׁשם הּמתנּבא ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָנביא

ׁשּמצוה ּפלֹוני, כֹוכב אֹו ּפלֹונית ּכֹוכבים עבֹודת לי ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָאמרה
ההלכה, את ּכּון אפּלּו - לעׂשֹות ׁשּלא אֹו ,וכ ּכ ֲֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹלעׂשֹות
ּבפני בֹו התרּו אם הּטהֹור, את ּולטהר הּטמא את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלטּמא
אלהים ּבׁשם ידּבר "ואׁשר ׁשּנאמר: נחנק, זה הרי ְְְֱֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשנים,
ׁשּנאמר: מּכלל, ׁשּלֹו ואזהרה ההּוא". הּנביא ּומת ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאחרים,

תזּכירּו". לא אחרים אלהים ְְֱֲִִִֵֵַֹֹ"וׁשם
.Êעבֹודת ּבׁשם הּמתנּבא עם ּותׁשּובה ּדין לער ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָֹואסּור

ׁשֹואל ואין מעצמֹוּכֹוכבים, עׂשה ואם ּומֹופת. אֹות מּמּנּו ין ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָ
המחּׁשב וכל ּבֹו. מהרהרין ואין עליו מׁשּגיחין אין -ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָ
ׁשּנאמר: ּבלאֿתעׂשה, עֹובר הן, אמת ׁשּמא ׁשּלֹו ְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבאֹותֹות
הּׁשקר, נביא וכן ההּוא". הּנביא ּדברי אל תׁשמע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ"לא
ולא הֹוסיף ולא ה' ּבׁשם ׁשּנתנּבא אףֿעלּֿפי ּבחנק, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹמיתתֹו
את ּבׁשמי ּדבר לדּבר יזיד אׁשר הּנביא א" ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָגרע,

ההּוא". הּנביא ּומת צּויתי, לא ֲִִִִֵֶַַָֹאׁשר
.Áמי אֹו הּנבּואה, ּבמראה ׁשמע ּׁשּלא מה הּמתנּבא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאחד

והּוא נאמר לֹו זה ׁשּדבר ואמר חברֹו, נביא ּדברי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּׁשמע
ּבחנק. ּומיתתֹו ׁשקר, נביא זה הרי - בֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָנתנּבא

.Ë,מעלתֹו מּפני הּׁשקר נביא מהריגת עצמֹו הּמֹונע ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּכל
ּבלאֿתעׂשה, עֹובר זה הרי - הּנבּואה ּבדרכי הֹול ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהרי
עליו מּללּמד עצמֹו הּמֹונע וכן מּמּנּו". תגּור "לא ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
תגּור "לא ּבכלל הּוא הרי מּדבריו, וירא הּפֹוחד אֹו ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָֹחֹובה,
ׁשבעים ׁשל ּבביתּֿדין אּלא הּׁשקר, נביא ּדנין ואין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָמּמּנּו".

ְֶָואחד.
.È,לֹוקה - ּבּה והּנׁשּבע ּכֹוכבים עבֹודת ּבׁשם ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָהּנֹודר

הּנׁשּבע אחד - תזּכירּו" לא אחרים אלהים "וׁשם ְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
ואסּור ּכֹוכבים. לעבֹודת ּבּה הּנׁשּבע ואחד לעצמֹו, ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָּבּה
עבֹודת ׁשם להזּכיר אפּלּו ּביראתֹו. ּכֹוכבים העֹובד ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָלהׁשּביע
תזּכירּו". "לא ׁשּנאמר: אסּור, ׁשבּועה, ּדר ׁשּלא ְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכֹוכבים

.‡Èּכֹוכבים עבֹודת ּבצד לי ׁשמר לחברֹו: אדם יאמר ְְֲֲִִֵַַַַָָָֹֹֹלא
ּבכתבי הּכתּובה ּכֹוכבים עבֹודת וכל בּה. וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָּפלֹונית!
וכּיֹוצא וגד ּונבֹו ּובל ּפעֹור ּכגֹון ׁשמּה, להזּכיר מּתר ְְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָֹֻהּקדׁש
עבֹודת ּבׁשם וׁשּיקּימּו ׁשּיּדרּו לאחרים לגרם ואסּור ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹבהן.
ּבׁשמּה, והמקּים ּבׁשמּה הּנֹודר אּלא לֹוקה, ואינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכֹוכבים.

ּבׁשמּה. הּנׁשּבע ְְְִִַָָוהּוא

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

ואם‡. ּכרת. חּיב ּבזדֹון, ּברצֹונֹו יּדעֹוני אֹו אֹוב ְְְְִִִִֵֶַָָָָהעֹוׂשה
חּטאת מביא - ׁשֹוגג היה נסקל. - והתראה עדים ׁשם ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָהיּו
ּומקטיר עֹומד ׁשהּוא זה האֹוב? מעׂשה הּוא ּכיצד ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָקבּועה.
והּוא ּומניפֹו, ּבידֹו הדס ׁשל ׁשרביט ואֹוחז ידּועה, ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹקטרת
הּׁשֹואל ׁשּיׁשמע עד אצלם, ידּועים ּבדברים ּבּלאט ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמדּבר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

במקדש.1) עץ נטיעת ואיסור משכית, אבן מצבה, המולך; עבודת וידעוני; אוב דיני



צג mdizewege miakek zcear zekld - oqip 'g iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עבֹודת הּמּוסת ולא הּמסית עבד ׁשּלא אףֿעלּֿפי ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹנסקל;
הּמסית ׁשהיה ּבין לעבד. ׁשהֹורהּו מּפני אּלא ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכֹוכבים,
אֹו איׁש יחיד, הּמּוסת ׁשהיה ּבין נביא; ׁשהיה ּבין ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָהדיֹוט,

ּבסקילה. מיתתֹו - יחידים אֹו ְְִִִִִִָָָאּׁשה
נקרא·. ואינֹו מּדיח, זה הרי העיר, אנׁשי רב את ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּמסית

ּבסקילה; מיתתֹו - נביא העיר רב ׁשהּדיח זה היה ְִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹמסית.
הּנּדחת, עיר ּכאנׁשי ואינם ּכיחידים, הן הרי - עדוהּנּדחים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָ

עבֹודת לי "אמרה האֹומר: ואחד ׁשנים. הּמּדיחים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיהיּו
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לי "אמר ׁשאמר: אֹו עבּדּוה!" ְִִִֶַַַָָָָָָּכֹוכבים:
הּדחּו ואם ׁשהּדיח. נביא זה הרי - ּכֹוכבים!" עבֹודת ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָֻעבדּו
רּבים, ּבלׁשֹון ּבין - ׁשהסית הּמסית נסקל. - העיר רב ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאחריו
לחברֹו: האֹומר ּכיצד? נסקל. זה הרי - יחיד ּבלׁשֹון ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּבין
פלֹונית, ּבעבֹודה ונעבד נל ואעבד! אל ּכֹוכבים! ְְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹאעבד
אל אזּבח! ּבּה; להעבד ּכֹוכבים עבֹודת אֹותּה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּדר
ּונקּטר! נל ואקּטר. אל אקּטר. ונזּבח! נל ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַואזּבח!
ואׁשּתחוה. אל אׁשּתחוה. .ּוננּס נל !ואנּס אל !ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַאנּס
הן הרי - לׁשנים הסית מסית. זה הרי - ונׁשּתחוה! ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַנל
אמר ׁשּכ עליו ּומעידין לביתּֿדין אֹותֹו מביאין והן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָעדיו,

אֹותֹו. וסֹוקלין ְְִֶָלהן,
יׁש‚. אֹומר: הּוא - לאחד אמר התראה. צרי הּמסית ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָואין

ּבפני ׁשּיסית עד עליו, ּומערים !ּבכ רֹוצים חברים ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָלי
- לׁשנים להסית הּמסית רצה לא אם להרגֹו. ּכדי ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹׁשנים,
מכמינין אין ׁשּבּתֹורה מיתֹות חּיבי ּכל לֹו. להכמין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמצוה
ׁשנים מביא הּמּוסת לֹו? מכמינין ּכיצד מּזה. חּוץ ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָעליהן,
דבריו, ויׁשמעּו הּמסית ׁשּיראּו ּכדי אפל, ּבמקֹום ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּומעמידן
ּלי ּׁשאמרּת מה אמר לּמסית: אֹומר והּוא אֹותם. יראה ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹולא
את נּניח היא מׁשיבֹו: והּמּוסת לֹו. אֹומר והּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָּביחּוד!
האבנים?! ואת העצים את ונעבד ונל ׁשּבּׁשמים, ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאלהינּו
חֹובתנּו היא ּכ לֹו: אמר ואם ּפטּור. - ׁשתק אֹו ּבֹו חזר ְִִִֵַַַָָָָָָאם
אֹותֹו מביאין ּברחֹוק ׁשם העֹומדים - לנּו! יפה ְְְְִִִֶָָָָָָוכ

אֹותֹו. וסֹוקלים ְְְִִֵלביתּֿדין
ּבֹו„. ּתהיה יד" ׁשּנאמר: להרגֹו, הּמּוסת ּביד ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָמצוה

הּמסית, את לאהב לּמּוסת ואסּור וגֹו'. להמיתֹו" ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹבראׁשֹונה
ּתעזב "עזב ּבׂשֹונא: ׁשּנאמר ּולפי לֹו". תאבה "לא ְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:
תׁשמע "ולא לֹומר: ּתלמּוד לזה? עֹוזב אּתה יכֹול - ְְְִִֵֶַַַַָָָֹעּמֹו"
אי יכֹול - "רע ּדם על תעמד "ולא ׁשּנאמר: ּולפי ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹאליו".
עינ תחֹוס "ולא לֹומר: ּתלמּוד זה? ׁשל ּדמֹו על עֹומד ְְְֵֵֶֶַַַַָָָֹאּתה
"ולא ׁשּנאמר: זכּות, עליו ללּמד לּמּוסת ואסּור ְְְְֱֵֶֶַַַָָָָָָֹעליו".
מּמּנה, לׁשּתק רּׁשאי אינֹו חֹובה, לֹו ידע ואם ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹתחמל".
מּנין? הּמסית להדיֹוט ואזהרה עליו". תכּסה "ולא ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

ויראּו". יׁשמעּו יׂשראל "וכל ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָׁשּנאמר:
אם‰. - עבדּוני! להם: ואמר לעבדֹו אחרים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָהּמסית

מּמּנּו ׁשּקּבלּו אףֿעלּֿפי עבדּוהּו, לא ואם נסקל. ְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָֹעבדּוהּו,
אחר איׁש לעבֹודת הסית אם אבל נסקל. אינֹו - הן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָואמרּו
הן, ואמר: מּמּנּו קּבל אם ּכֹוכבים, עבֹודת מיני לׁשאר ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָאֹו

נסקלין, ׁשניהן - עבד לא ׁשעדין אףֿעלּֿפי ונעבד! ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹנל
אליו", תׁשמע ולא לֹו תאבה "לא ׁשּנאמר: והּמּוסת, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּמסית

חּיב. ואבה, ׁשמע אם ְִַַָָָָָהא
.Â:האֹומר זה ּכיצד? ּכֹוכבים, עבֹודת ּבׁשם הּמתנּבא ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָנביא

ׁשּמצוה ּפלֹוני, כֹוכב אֹו ּפלֹונית ּכֹוכבים עבֹודת לי ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָאמרה
ההלכה, את ּכּון אפּלּו - לעׂשֹות ׁשּלא אֹו ,וכ ּכ ֲֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹלעׂשֹות
ּבפני בֹו התרּו אם הּטהֹור, את ּולטהר הּטמא את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלטּמא
אלהים ּבׁשם ידּבר "ואׁשר ׁשּנאמר: נחנק, זה הרי ְְְֱֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשנים,
ׁשּנאמר: מּכלל, ׁשּלֹו ואזהרה ההּוא". הּנביא ּומת ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאחרים,

תזּכירּו". לא אחרים אלהים ְְֱֲִִִֵֵַֹֹ"וׁשם
.Êעבֹודת ּבׁשם הּמתנּבא עם ּותׁשּובה ּדין לער ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָֹואסּור

ׁשֹואל ואין מעצמֹוּכֹוכבים, עׂשה ואם ּומֹופת. אֹות מּמּנּו ין ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָ
המחּׁשב וכל ּבֹו. מהרהרין ואין עליו מׁשּגיחין אין -ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָ
ׁשּנאמר: ּבלאֿתעׂשה, עֹובר הן, אמת ׁשּמא ׁשּלֹו ְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבאֹותֹות
הּׁשקר, נביא וכן ההּוא". הּנביא ּדברי אל תׁשמע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ"לא
ולא הֹוסיף ולא ה' ּבׁשם ׁשּנתנּבא אףֿעלּֿפי ּבחנק, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹמיתתֹו
את ּבׁשמי ּדבר לדּבר יזיד אׁשר הּנביא א" ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָגרע,

ההּוא". הּנביא ּומת צּויתי, לא ֲִִִִֵֶַַָֹאׁשר
.Áמי אֹו הּנבּואה, ּבמראה ׁשמע ּׁשּלא מה הּמתנּבא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאחד

והּוא נאמר לֹו זה ׁשּדבר ואמר חברֹו, נביא ּדברי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּׁשמע
ּבחנק. ּומיתתֹו ׁשקר, נביא זה הרי - בֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָנתנּבא

.Ë,מעלתֹו מּפני הּׁשקר נביא מהריגת עצמֹו הּמֹונע ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּכל
ּבלאֿתעׂשה, עֹובר זה הרי - הּנבּואה ּבדרכי הֹול ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהרי
עליו מּללּמד עצמֹו הּמֹונע וכן מּמּנּו". תגּור "לא ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
תגּור "לא ּבכלל הּוא הרי מּדבריו, וירא הּפֹוחד אֹו ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָֹחֹובה,
ׁשבעים ׁשל ּבביתּֿדין אּלא הּׁשקר, נביא ּדנין ואין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָמּמּנּו".

ְֶָואחד.
.È,לֹוקה - ּבּה והּנׁשּבע ּכֹוכבים עבֹודת ּבׁשם ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָהּנֹודר

הּנׁשּבע אחד - תזּכירּו" לא אחרים אלהים "וׁשם ְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
ואסּור ּכֹוכבים. לעבֹודת ּבּה הּנׁשּבע ואחד לעצמֹו, ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָּבּה
עבֹודת ׁשם להזּכיר אפּלּו ּביראתֹו. ּכֹוכבים העֹובד ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָלהׁשּביע
תזּכירּו". "לא ׁשּנאמר: אסּור, ׁשבּועה, ּדר ׁשּלא ְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכֹוכבים

.‡Èּכֹוכבים עבֹודת ּבצד לי ׁשמר לחברֹו: אדם יאמר ְְֲֲִִֵַַַַָָָֹֹֹלא
ּבכתבי הּכתּובה ּכֹוכבים עבֹודת וכל בּה. וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָּפלֹונית!
וכּיֹוצא וגד ּונבֹו ּובל ּפעֹור ּכגֹון ׁשמּה, להזּכיר מּתר ְְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָֹֻהּקדׁש
עבֹודת ּבׁשם וׁשּיקּימּו ׁשּיּדרּו לאחרים לגרם ואסּור ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹבהן.
ּבׁשמּה, והמקּים ּבׁשמּה הּנֹודר אּלא לֹוקה, ואינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכֹוכבים.

ּבׁשמּה. הּנׁשּבע ְְְִִַָָוהּוא

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

ואם‡. ּכרת. חּיב ּבזדֹון, ּברצֹונֹו יּדעֹוני אֹו אֹוב ְְְְִִִִֵֶַָָָָהעֹוׂשה
חּטאת מביא - ׁשֹוגג היה נסקל. - והתראה עדים ׁשם ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָהיּו
ּומקטיר עֹומד ׁשהּוא זה האֹוב? מעׂשה הּוא ּכיצד ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָקבּועה.
והּוא ּומניפֹו, ּבידֹו הדס ׁשל ׁשרביט ואֹוחז ידּועה, ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹקטרת
הּׁשֹואל ׁשּיׁשמע עד אצלם, ידּועים ּבדברים ּבּלאט ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמדּבר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

במקדש.1) עץ נטיעת ואיסור משכית, אבן מצבה, המולך; עבודת וידעוני; אוב דיני



mdizewegeצד miakek zcear zekld - oqip 'h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשֹואל ּׁשהּוא מה על ּומׁשיבֹו עּמֹו, מדּבר אחד ְְְִִִֵֵֶֶַַַָּכאּלּו
נּכר אינֹו ּוכאּלּו מאד, עד נמּו ּבקֹול הארץ מּתחת ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבדברים
הּמת ּגלּגלת הּלֹוקח וכן ּבֹו. מרּגיׁש ּבּמחׁשבה אּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻלאזן,
מּתחת יֹוצא קֹול ּכאּלּו ׁשּיׁשמע עד ּבּה, ּומנחׁש לּה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָּומקטיר
הן, אֹוב מעׂשה אּלּו ּכל - ּומׁשיבֹו מאד, עד ׁשפל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָֹׁשחיֹו

נסקל. מהן אחד ְְִֵֶֶֶָָָוהעֹוׂשה
ידּוע,·. ׁשּׁשמֹו עֹוף, עצם מּניח הּיּדעֹוני? מעׂשה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַּכיצד

ּכנכּפה ׁשּיּפל עד אחרים, מעׂשים ועֹוׂשה ּומקטיר, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַֹּבפיו,
עבֹודת מיני אּלּו, וכל להיֹות. ׁשעתידים ּדברים ּבפיו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָוידּבר
אל ּתפנּו "אל ׁשּנאמר: מּנין? ׁשּלהן ואזהרה הן. ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכֹוכבים

היּדעֹונים". ואל ְְִִֶַָֹֹהאבת
.‚- ּבׁשֹוגג ּכרת; חּיב ּובזדֹון, ּברצֹונֹו לּמל מּזרעֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּנֹותן

נסקל, והתראה, בעדים עׂשה ואם קבּועה. חּטאת ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָמביא
ואזהרה וגֹו'. יּומת" מֹות לּמל מּזרעֹו יּתן "אׁשר ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

לּמל",ׁש להעביר תּתן לא ּומּזרע" ׁשּנאמר: מּנין? ּלֹו ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹ
ּבאׁש". ּובּתֹו ּבנֹו מעביר ב יּמצא "לא אֹומר: הּוא ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹּולהּלן
זרעֹו מקצת ולֹוקח ּגדֹולה, אׁש מדליק עֹוׂשים? היּו ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּכיצד
הּבן נֹותנין הּכהנים ואֹותן האׁש, עֹובדי לכהניהם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹּומֹוסרֹו
הּבן ואבי ּברׁשּותֹו; באׁש להעבירֹו ּבידן ׁשּנמסר אחר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָלאביו
ּומעבירֹו הּכהנים, ּברׁשּות האׁש על ּבנֹו ׁשּמעביר ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָֹהּוא
ׂשֹורפֹו ׁשהּוא לא הּׁשלהבת. ּבתֹו אחר לצד זה מּצד ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּברגליו
ּכֹוכבים לעבֹודת ּובנֹותיהם ּבניהם ׁשׂשֹורפין ּכדר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹלּמל
.מל ׁשּׁשמּה זֹו עבֹודה היתה בלבד ּבהעברה אּלא ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאחרת,
חּוץ אחרת ּכֹוכבים לעבֹודת זֹו עבֹודה העֹוׂשה ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָלפיכ

ּפטּור. ,ִֶָֹמּמל
ויעבירֹו„. לּמל ּבנֹו ׁשּימסר עד סקילה, אֹו ּכרת חּיב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאינֹו

ולא העביר העביר, ולא מסר העברה. ּדר ּבאׁש ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹברגליו
ואינֹו ּפטּור. - העברה בדר ׁשּלא והעביר ׁשּמסר אֹו ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמסר,
"ּכי ׁשּנאמר: מקצת, ויּניח זרעֹו מקצת ׁשּימסר עד ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹחּיב

כּלֹו. ולא מקצתֹו - "לּמל נתן ְְְִִֶַַַָָֹֹֻמּזרעֹו
ּובנֹותיו,‰. ּבניו אחד ּפסּול; זרע ואחד ּכׁשר זרע ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאחד

ׁשהן מּפני חּיב, הּוא ירכֹו יֹוצאי ּכל על - בניהם ּובני ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבניהם
אֹו אבֹותיו, אֹו אחיֹותיו אֹו אחיו העביר אם אבל ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָזרעֹו.
אֹו יׁשן והּוא מּזרעֹו אחד העביר ּפטּור. עצמֹו, ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשהעביר

ּפטּור. - סּומא ֶָָָָׁשהיה
.Â,אצלּה מתקּבצין ׁשהּכל בנין היא תֹורה ׁשאסרה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמּצבה

ׁשּנאמר: כֹוכבים, עֹובדי דר היה ׁשּכן ה', את לעבד ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹואפּלּו
אבן וכן לֹוקה. מּצבה, הּמקים וכל מּצבה". ל תקים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ"ולא
עליה מׁשּתחוה ׁשהּוא אףֿעלּֿפי בּתֹורה, האמּורה ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָמׂשּכית
ּבארצכם תּתנּו לא מׂשּכית "ואבן ׁשּנאמר: לֹוקה, ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַֹלה',
להּניח כֹוכבים עֹובדי ּדר ׁשהיה מּפני עליה"; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלהׁשּתחֹות

לה'. ּכן עֹוׂשין אין לפיכ עליה, להׁשּתחֹות לפניה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאבן
כּלֹו ונמצא האבן על ורגליו ידיו ׁשּיפׁשט עד לֹוקה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻואינֹו

בּתֹורה. האמּורה הׁשּתחויה היא ׁשּזֹו עליה, ְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָמּוטל
.Ê;(הּמקֹומֹות (נ"א הארצֹות ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶַַָָָָּבּמה

ׁשּנאמר: האבנים, על להׁשּתחֹות מּתר ּבּמקּדׁש ְְְֱֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֻאבל
אבל האבנים, על מׁשּתחוים אּתם אי ּבארצכם - ְְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָ"ּבארצכם"
זה ּומּפני ּבּמקּדׁש. המפּצלֹות האבנים על מׁשּתחוים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻאּתם
הרצּופֹות ּבבּתיֿכנסּיֹות מחצלאֹות להּציע יׂשראל כל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָנהגּו
ּובין ּפניהם ּבין להבּדיל ותבן, קׁש מיני אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבאבנים,
הֹול האבן, ּובין ּבינֹו מבּדיל ּדבר מצא לא ואם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהאבנים.
ׁשּלא ּכדי ּומּטה, צּדֹו על ׁשֹוחה אֹו ּומׁשּתחוה, אחר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹלמקֹום

ּבאבן. ּפניו ְִֶַָָָָידּביק
.Áפּׁשּוט ּבלא המפּצלֹות האבנים על לה' הּמׁשּתחוה ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָֹֻּכל

אבל מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אּלא לֹוקה, אינֹו ורגלים, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָידים
אֹו ורגלים ידים ּבפּׁשּוט הׁשּתחויה אחד ּכֹוכבים, ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָלעבֹודת
ּבּקרקע, ּפניו ׁשּיכּבׁש מּׁשעה - ורגלים ידים פּׁשּוט ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹּבלא

ְִָנסקל.
.Ëאילן ּבין - העזרה ּבכל אֹו הּמזּבח אצל אילן ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּנֹוטע

ויפי לּמקּדׁש לנֹוי ׁשעׂשאֹו אףֿעלּֿפי מאכל, אילן ּבין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹסרק,
עץ, ּכל אׁשרה ל תּטע "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, זה הרי - ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלֹו
כֹוכבים, עֹובדי ּדר זה ׁשהיה מּפני ;"אלהי ה' מזּבח ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹאצל

העם.נֹוטע ׁשם ׁשּיתקּבצּו ּכדי ׁשּלּה, מזּבח ּבצד אילנֹות ין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
.Èׁשעֹוׂשין ּכדר ּבּמקּדׁש עץ ׁשל אכסדראֹות לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאסּור

הרחקה - נטּוע עץ ואינֹו בּבנין ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבחצרֹות,
האכסדראֹות ּכל אּלא עץ". "ּכל ׁשּנאמר: היא, ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָיתרה
היּו, אבן ׁשל ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו הּכתלים מן הּיֹוצאֹות ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָוהּסבכֹות

עץ. ׁשל ֵֶֹלא

ה'תשע"א ניסן ט' רביעי יום

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּומׁשּמׁשיה‡. ּכֹוכבים עבֹודת לאּבד היא עׂשה וכל2מצות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּכל את ּתאּבדּון "אּבד ׁשּנאמר: ּבׁשבילּה, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּנעׂשה

מזּבחתיהם3הּמקמֹות" להם תעׂשּו ּכה אם "ּכי ונאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹ
ׁשּנאּבד עד אחריה, לרּדף מצוה ּובארץֿיׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּתּתצּו".
לרּדף מצּוין אנּו אין לארץ ּבחּוץ אבל ארצנּו. מּכל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֻאֹותּה
עבֹודת ּכל נאּבד אֹותֹו, ׁשּנכּבׁש מקֹום ּכל אּלא ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָאחריה,
הּמקֹום מן ׁשמם את "ואּבדּתם ׁשּנאמר: ׁשּבֹו, ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָּכֹוכבים
אּתה ואי אחריהן, לרּדף מצּוה אּתה ּבארץֿיׂשראל - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻההּוא"

לרּדף לארץ.4מצּוה ּבחּוץ אחריהן ְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֻ
ותקרבת·. ּומׁשּמׁשיה, ּכֹוכבים הּנעׂשהׁש5עבֹודת וכל 6ּלּה, ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ישראל.1) של לאליל גוי של אליל בין מה וממשמשיה; זרה מעבודה הנאה לעבודהֿזרה.2)איסור יין בהן שמנסכים הכוסות כגון
שהשתמשו3) לכלים עניין תנהו - אלוהיהם ההרים ולא נאסרים, ההרים שעל אלוהיהם שהרי עצמם, למקומות עניין אינו "אם

נא:). (עבודהֿזרה לעבודהֿזרה לרדוף4)בהם אנו מחוייבים - בארץ הוא: לחוץֿלארץ ארץֿישראל שבין החילוק ראה). (ספרי,
אלא לאבדה מצווים אנו אין ובחוץֿלארץ מארצנו; עבודהֿזרה לאבד עלינו מצוה כי כבשנוהו, שלא במקום אפילו ולאבדה אחריה

שכבשנוהו. לפניה.5)במקום שמקריבים הבשר או שמנסכים, היין שמדליקים6)כגון, נרות כגון: עבודהֿזרה, נויי כל

mdizewege miakek zcear zekld - oqip 'h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אל תֹועבה תביא "ולא ׁשּנאמר: ּבהנאה, אסּור ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבׁשבילּה,
אחת ׁשּתים: לֹוקה אּלּו, מּכל ּבאחד הּנהנה וכל ."ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבית

ידּבק "ולא מּׁשּום ואחת תביא", "ולא מאּומה7מּׁשּום ּביד ְְְְְְְִִִִַַַָָָֹֹ
החרם". ִֵֶַמן

ּכֹוכבים‚. לעבֹודת כּלּה ׁשהקריבּוה אסּורה8ּבהמה , ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָֻ
ּפרׁשּה אפּלּו ועֹורּה,9ּבהנאה; ּוטלפיה וקרניה ועצמֹותיה ְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ּבֹו ׁשּיֹודע סימן, ּבעֹור היה אם לפיכ ּבהנאה. אסּור ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹהּכל
עֹוׂשים, ׁשהיּו ּכגֹון הּוא, ּכֹוכבים עבֹודת ּתקרבת העֹור ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָֹׁשּזה

עגל קרע ּכל10ׁשּקֹורעים הרי - הּלב ּומֹוציאין הּלב ּכנגד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבהנאה, אסּורין ּכ ׁשהן העֹורֹות ְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹאֹותן

לעבֹודת„. ּכֹוכבים עֹובד ׁשל ּכֹוכבים עבֹודת ּבין ֲֲִִֵֵֶַַַַָָמה
ּכֹוכבים עֹובד ׁשל ּכֹוכבים עבֹודת יׂשראל? ׁשל ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּכֹוכבים

מּיד ּבהנאה ּתׂשרפּון11אסּורה אלהיהם "ּפסילי ׁשּנאמר: , ְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
אינּה יׂשראל וׁשל אלֹוּה. לֹו נעׂשה מּׁשּפסלֹו, - ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבאׁש"

ׁשּתעבד עד ּבהנאה עד12אסּורה - ּבּסתר" "וׂשם ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּבּסתר ּדברים לּה ּומׁשּמׁשי13ׁשּיעׂשה עבֹודתּה. ׁשהן , ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

אינן יׂשראל, ׁשל ּבין ּכֹוכבים עֹובד ׁשל ּבין ּכֹוכבים, ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָעבֹודת
ּכֹוכבים לעבֹודת בהן ׁשּיׁשּתּמׁשּו עד .14אסּורין ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָ

ׁשהּוא‰. אףֿעלּֿפי - לאחרים ּכֹוכבים עבֹודת ֲֲִִִֵֶֶַַַַָָהעֹוׂשה

ׁשהיא15לֹוקה ּכֹוכבים, לעֹובד עׂשאּה ואפּלּו מּתר; ׂשכרֹו , ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֻ
ׁש עד נאסרת ׁשאינּה מּפני מּיד, ּומּכֹושאסּורה 16ּתּגמר, ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

פרּוטה ׁשוה ּבֹו אין ׁשּגֹומרּה ּגרּוטאֹות17אחרֹון הּלֹוקח .18 ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָ
ּכֹוכבים עבֹודת בהן ּומצא ּכֹוכבים העֹובד נתן19מן אם - ֲִִִִֵֶַַָָָָָָָ

ּכֹוכבים לעֹובד יחזירם ,מׁש ולא מׁש20מעֹות אם וכן . ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹ
ּכֹוכבים ּבעֹובד ׁשּמׁשיכה אףֿעלּֿפי - מעֹות נתן ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹולא

הּוא21קֹונה טעּות ּכמּקח לים22, יֹוליכם - ּומׁש מעֹות נתן . ְְִִֵַַַָָָָָָ
עֹובד23הּמלח אביהן את ׁשּירׁשּו וגר, ּכֹוכבים עֹובד וכן . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

עבֹודת אּתה טל ּכֹוכבים: לעֹובד לֹומר הּגר יכֹול - ֲִִֵֵַַַַָָָָָֹּכֹוכבים
מעֹות ואני ואם24ּכֹוכבים, ּפרֹות! ואני ,ייןֿנס אּתה טל ! ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

אסּור - הּגר לרׁשּות .25מּׁשּבאּו ְִִֵֶַָָ
.Â,ּבהנאה מּתרין לנֹוי, כֹוכבים עֹובדי ׁשעׂשאּום ְְֲֲִִֵֶַָָָָָֻצּורֹות

ּכל ּכיצד? אסּורין. ּכֹוכבים, לעבֹודת ׁשעׂשאּום ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָוצּורֹות
ׁשחזקתן מּפני ּבהנאה, אסּורים ּבּכפרים, הּנמצאים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּצּורֹות

עׂשּויין הן ּכֹוכבים ּבּמדינה26ׁשּלעבֹודת והּנמצאֹות אם27; - ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָ
מּקל צּורת הּצּורה ּביד והיה הּמדינה, ּפתח על עֹומדין ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָהיּו

סיף אֹו כּדּור אֹו צּפֹור ׁשהּוא28אֹו חזקתֹו וטּבעת, עטרה אֹו ְְֲִִֶֶַַַַַָָָ
הּוא הרי - לאו ואם ּבהנאה; ואסּור ּכֹוכבים, ְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָלעבֹודת

ּומּתר. לנֹוי ְְְֶַָֻּבחזקת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לכבודה. ששוטחים בגדים וכן בעבודהֿזרה,7)לפניה, ולא הנידחת בעיר נאמר זה שמקרא פי על אף כב.) מכות ראה; (ספרי,
ובפסוק כו); ז, (דברים הוא" חרם כי תתעבנו "ותעב ככתוב: חרם, נקראת שעבודהֿזרה, מפני עבודהֿזרה, לעניין חז"ל דרשוהו
רבינו, על חולקים ורבים הנאתו. על ומוזהרים בהנאה אסור חרם שהוא מה שכל התורה, לנו גילתה החרם" מן בידך... ידבק "ולא
(מכות שאמרו ומה עבודהֿזרה; ממשמשי בנהנה שתיים מלקות שאין הסובר קצב), (לאֿתעשה, המצוות" ב"ספר הרמב"ן ובראשם
בירושלמי מפורש רבינו כדברי אבל ותקרובתה. ממשמשיה ולא עצמה, מעבודהֿזרה בנהנה אלא אינו שתיים, שלוקה כב.)
מן מאומה בידך ידבק "ולא שנאמר: משום בהנאה, אסורים לבובים ועורות נסך יין שם: שנאמר י"ב), הלכה ה, פרק (עבודהֿזרה

") רבינו דברי והשווה עבודהֿזרה. תקרובת לעניין גם נדרש זה שפסוק הרי - כה).החרם" לאֿתעשה המצוות", בנוסח8)ספר
לעבודתֿכוכבים". שהקריבוה "בהמה מנטובא, בידך9)קושטא, ידבק "ולא שנאמר: משום לד:) ".ÓÂ‡Ó‰(עבודהֿזרה

"עורות10) ג): משנה ב, פרק זרה (עבודה במשנה נקראים העורות ואלו לעבודהֿזרה, כן עושים שאין שמותר, - משוך לקרע פרט
הלב. כנגד קריעתם שם על עדיין.11)לבובים", עבדה כשלא אפילו עשייתה, בגמר נב.).12)תיכף כי13)(עבודהֿזרה

ויסקלוהו. ביתֿדין ישמעו שמא יראוהו, שלא בסתר אותה עובד עבודהֿזרה, עובד אבד14)ישראל נאמר: במשמשיה כי
נא:). זרה (עבודה בהם שיעבדו עד אסורים אינם - ב) יב, (דברים עבדו אשר תעשו15)תאבדון... לא מסכה ואלוהי משום:

ט). הלכה ג, (פרק למעלה כמבואר מלאכה.16)לכם, גמר שהוא בפטיש, האחרונה לשכירות17)ההכאה "ישנה היא: הלכה כי
ולכן מלאכתו. התקדמות של וחלק חלק כל עם שכרו את קונה הוא כלי לעשות עליו המקבל אומן כלומר: סוף", ועד מתחילה
באיסור, שהיתה בפטיש האחרונה וההכאה הוא; בהיתר האחרונה להכאה עד שכרו כל הצלם, עשיית בעד שכר המקבל האומן
קנה כבר שכרו כל שהרי עבודהֿזרה, שכר כאן שאין מותר, שכרו ולכן - פרוטה שוה כדי בה אין הרי הצלם, נגמר שאז מפני

יט:). (עבודהֿזרה עשייתה גמר מתכות.18)מלפני כלי מעבודהֿזרה.19)שברי ליהנות אסור משך20)והרי שלא עוד כל כי
מעות. ולא קונה משיכה בנכרי כי - הכסף את לו נתן כשכבר ואפילו לישראל, לו נקנה לא הנכרי מידי החפץ זה21)את והרי

ודיו. לנכרי מחזירה אלא לבערה מחוייב אינו זאת בכל ישראל, נמצא22)של מושכם, היה לא ביניהם שעבודהֿזרה ידע אילו כי
היה. בטעות קניינו שמצד23)שכל פי על אף ט). משנה ג, פרק זרה עבודה רבינו, (פירוש לעולם ימצאו ולא עמוקים שמימיו

זה הרי ומשך כסף שנתן כיוון זאת בכל מהנכרי, חזרה כספו את לדרוש הוא ויכול הייתה בטעות משיכתו כי עוד, קנה לא הדין
בעצמו הוא לפיכך - ואסור לנכרי עבודהֿזרה מוכר הוא כאילו נראה יהא הנכרי מאת כספו וכשידרוש היא, שלו עבודהֿזרה כאילו

עא:). (עבודהֿזרה אבוד וכספו ישראל, ביד עבודהֿזרה כדין אותה, לבער אסורים,24)חייב עבודהֿזרה שחליפי פי על ואף
ולא ההפקר מן כזוכה זה והרי - לסורו יחזור שלא כדי זיכוהו החכמים אלא התורה, מן אביו את יורש גר שאין היא: הלכה אבל

עבודהֿזרה. חליפי י).25)מצד משנה ו, פרק (דמאי בחליפיה אפילו מעבודהֿזרה, ליהנות ואסור הם שלו לידו ובאו הואיל
לנוי.26) צורות לעשות הכפרים בני דרך וסימני28)בעיר.27)שאין אצלם, הן חשובות צורות אלה כל מא.). זרה (עבודה

כציפור תחתיו, העולם כל את תופש כאילו - הציפור העולם; בכל רודה הוא כאילו הרידוי, את מסמל - המקל הם. ואדנות מלכות
ולדעת הסמלים. שאר וכן ככדור. העגול כולו העולם את בידו הוא תופש כאילו - הכדור בכל; צופות ועיניה במרומים שתעוף
העיר בשער שהקימו המת המלך (מצבת מלכים של אנדרטה בצורות אלא הללו בצורות האיסור אין רבינו בדברי ירוחם רבינו

אחר (שם).לזיכרון), הגמרא דברי על מיוסד זה וחידוש וכדומה. מקל בידם כשיש ואפילו איסור, בהם אין - ת



צה mdizewege miakek zcear zekld - oqip 'h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אל תֹועבה תביא "ולא ׁשּנאמר: ּבהנאה, אסּור ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבׁשבילּה,
אחת ׁשּתים: לֹוקה אּלּו, מּכל ּבאחד הּנהנה וכל ."ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבית

ידּבק "ולא מּׁשּום ואחת תביא", "ולא מאּומה7מּׁשּום ּביד ְְְְְְְִִִִַַַָָָֹֹ
החרם". ִֵֶַמן

ּכֹוכבים‚. לעבֹודת כּלּה ׁשהקריבּוה אסּורה8ּבהמה , ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָֻ
ּפרׁשּה אפּלּו ועֹורּה,9ּבהנאה; ּוטלפיה וקרניה ועצמֹותיה ְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ּבֹו ׁשּיֹודע סימן, ּבעֹור היה אם לפיכ ּבהנאה. אסּור ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹהּכל
עֹוׂשים, ׁשהיּו ּכגֹון הּוא, ּכֹוכבים עבֹודת ּתקרבת העֹור ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָֹׁשּזה

עגל קרע ּכל10ׁשּקֹורעים הרי - הּלב ּומֹוציאין הּלב ּכנגד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבהנאה, אסּורין ּכ ׁשהן העֹורֹות ְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹאֹותן

לעבֹודת„. ּכֹוכבים עֹובד ׁשל ּכֹוכבים עבֹודת ּבין ֲֲִִֵֵֶַַַַָָמה
ּכֹוכבים עֹובד ׁשל ּכֹוכבים עבֹודת יׂשראל? ׁשל ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּכֹוכבים

מּיד ּבהנאה ּתׂשרפּון11אסּורה אלהיהם "ּפסילי ׁשּנאמר: , ְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
אינּה יׂשראל וׁשל אלֹוּה. לֹו נעׂשה מּׁשּפסלֹו, - ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבאׁש"

ׁשּתעבד עד ּבהנאה עד12אסּורה - ּבּסתר" "וׂשם ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּבּסתר ּדברים לּה ּומׁשּמׁשי13ׁשּיעׂשה עבֹודתּה. ׁשהן , ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

אינן יׂשראל, ׁשל ּבין ּכֹוכבים עֹובד ׁשל ּבין ּכֹוכבים, ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָעבֹודת
ּכֹוכבים לעבֹודת בהן ׁשּיׁשּתּמׁשּו עד .14אסּורין ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָ

ׁשהּוא‰. אףֿעלּֿפי - לאחרים ּכֹוכבים עבֹודת ֲֲִִִֵֶֶַַַַָָהעֹוׂשה

ׁשהיא15לֹוקה ּכֹוכבים, לעֹובד עׂשאּה ואפּלּו מּתר; ׂשכרֹו , ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֻ
ׁש עד נאסרת ׁשאינּה מּפני מּיד, ּומּכֹושאסּורה 16ּתּגמר, ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

פרּוטה ׁשוה ּבֹו אין ׁשּגֹומרּה ּגרּוטאֹות17אחרֹון הּלֹוקח .18 ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָ
ּכֹוכבים עבֹודת בהן ּומצא ּכֹוכבים העֹובד נתן19מן אם - ֲִִִִֵֶַַָָָָָָָ

ּכֹוכבים לעֹובד יחזירם ,מׁש ולא מׁש20מעֹות אם וכן . ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹ
ּכֹוכבים ּבעֹובד ׁשּמׁשיכה אףֿעלּֿפי - מעֹות נתן ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹולא

הּוא21קֹונה טעּות ּכמּקח לים22, יֹוליכם - ּומׁש מעֹות נתן . ְְִִֵַַַָָָָָָ
עֹובד23הּמלח אביהן את ׁשּירׁשּו וגר, ּכֹוכבים עֹובד וכן . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

עבֹודת אּתה טל ּכֹוכבים: לעֹובד לֹומר הּגר יכֹול - ֲִִֵֵַַַַָָָָָֹּכֹוכבים
מעֹות ואני ואם24ּכֹוכבים, ּפרֹות! ואני ,ייןֿנס אּתה טל ! ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

אסּור - הּגר לרׁשּות .25מּׁשּבאּו ְִִֵֶַָָ
.Â,ּבהנאה מּתרין לנֹוי, כֹוכבים עֹובדי ׁשעׂשאּום ְְֲֲִִֵֶַָָָָָֻצּורֹות

ּכל ּכיצד? אסּורין. ּכֹוכבים, לעבֹודת ׁשעׂשאּום ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָוצּורֹות
ׁשחזקתן מּפני ּבהנאה, אסּורים ּבּכפרים, הּנמצאים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּצּורֹות

עׂשּויין הן ּכֹוכבים ּבּמדינה26ׁשּלעבֹודת והּנמצאֹות אם27; - ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָ
מּקל צּורת הּצּורה ּביד והיה הּמדינה, ּפתח על עֹומדין ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָהיּו

סיף אֹו כּדּור אֹו צּפֹור ׁשהּוא28אֹו חזקתֹו וטּבעת, עטרה אֹו ְְֲִִֶֶַַַַַָָָ
הּוא הרי - לאו ואם ּבהנאה; ואסּור ּכֹוכבים, ְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָלעבֹודת

ּומּתר. לנֹוי ְְְֶַָֻּבחזקת
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לכבודה. ששוטחים בגדים וכן בעבודהֿזרה,7)לפניה, ולא הנידחת בעיר נאמר זה שמקרא פי על אף כב.) מכות ראה; (ספרי,
ובפסוק כו); ז, (דברים הוא" חרם כי תתעבנו "ותעב ככתוב: חרם, נקראת שעבודהֿזרה, מפני עבודהֿזרה, לעניין חז"ל דרשוהו
רבינו, על חולקים ורבים הנאתו. על ומוזהרים בהנאה אסור חרם שהוא מה שכל התורה, לנו גילתה החרם" מן בידך... ידבק "ולא
(מכות שאמרו ומה עבודהֿזרה; ממשמשי בנהנה שתיים מלקות שאין הסובר קצב), (לאֿתעשה, המצוות" ב"ספר הרמב"ן ובראשם
בירושלמי מפורש רבינו כדברי אבל ותקרובתה. ממשמשיה ולא עצמה, מעבודהֿזרה בנהנה אלא אינו שתיים, שלוקה כב.)
מן מאומה בידך ידבק "ולא שנאמר: משום בהנאה, אסורים לבובים ועורות נסך יין שם: שנאמר י"ב), הלכה ה, פרק (עבודהֿזרה

") רבינו דברי והשווה עבודהֿזרה. תקרובת לעניין גם נדרש זה שפסוק הרי - כה).החרם" לאֿתעשה המצוות", בנוסח8)ספר
לעבודתֿכוכבים". שהקריבוה "בהמה מנטובא, בידך9)קושטא, ידבק "ולא שנאמר: משום לד:) ".ÓÂ‡Ó‰(עבודהֿזרה

"עורות10) ג): משנה ב, פרק זרה (עבודה במשנה נקראים העורות ואלו לעבודהֿזרה, כן עושים שאין שמותר, - משוך לקרע פרט
הלב. כנגד קריעתם שם על עדיין.11)לבובים", עבדה כשלא אפילו עשייתה, בגמר נב.).12)תיכף כי13)(עבודהֿזרה

ויסקלוהו. ביתֿדין ישמעו שמא יראוהו, שלא בסתר אותה עובד עבודהֿזרה, עובד אבד14)ישראל נאמר: במשמשיה כי
נא:). זרה (עבודה בהם שיעבדו עד אסורים אינם - ב) יב, (דברים עבדו אשר תעשו15)תאבדון... לא מסכה ואלוהי משום:

ט). הלכה ג, (פרק למעלה כמבואר מלאכה.16)לכם, גמר שהוא בפטיש, האחרונה לשכירות17)ההכאה "ישנה היא: הלכה כי
ולכן מלאכתו. התקדמות של וחלק חלק כל עם שכרו את קונה הוא כלי לעשות עליו המקבל אומן כלומר: סוף", ועד מתחילה
באיסור, שהיתה בפטיש האחרונה וההכאה הוא; בהיתר האחרונה להכאה עד שכרו כל הצלם, עשיית בעד שכר המקבל האומן
קנה כבר שכרו כל שהרי עבודהֿזרה, שכר כאן שאין מותר, שכרו ולכן - פרוטה שוה כדי בה אין הרי הצלם, נגמר שאז מפני

יט:). (עבודהֿזרה עשייתה גמר מתכות.18)מלפני כלי מעבודהֿזרה.19)שברי ליהנות אסור משך20)והרי שלא עוד כל כי
מעות. ולא קונה משיכה בנכרי כי - הכסף את לו נתן כשכבר ואפילו לישראל, לו נקנה לא הנכרי מידי החפץ זה21)את והרי

ודיו. לנכרי מחזירה אלא לבערה מחוייב אינו זאת בכל ישראל, נמצא22)של מושכם, היה לא ביניהם שעבודהֿזרה ידע אילו כי
היה. בטעות קניינו שמצד23)שכל פי על אף ט). משנה ג, פרק זרה עבודה רבינו, (פירוש לעולם ימצאו ולא עמוקים שמימיו

זה הרי ומשך כסף שנתן כיוון זאת בכל מהנכרי, חזרה כספו את לדרוש הוא ויכול הייתה בטעות משיכתו כי עוד, קנה לא הדין
בעצמו הוא לפיכך - ואסור לנכרי עבודהֿזרה מוכר הוא כאילו נראה יהא הנכרי מאת כספו וכשידרוש היא, שלו עבודהֿזרה כאילו

עא:). (עבודהֿזרה אבוד וכספו ישראל, ביד עבודהֿזרה כדין אותה, לבער אסורים,24)חייב עבודהֿזרה שחליפי פי על ואף
ולא ההפקר מן כזוכה זה והרי - לסורו יחזור שלא כדי זיכוהו החכמים אלא התורה, מן אביו את יורש גר שאין היא: הלכה אבל

עבודהֿזרה. חליפי י).25)מצד משנה ו, פרק (דמאי בחליפיה אפילו מעבודהֿזרה, ליהנות ואסור הם שלו לידו ובאו הואיל
לנוי.26) צורות לעשות הכפרים בני דרך וסימני28)בעיר.27)שאין אצלם, הן חשובות צורות אלה כל מא.). זרה (עבודה

כציפור תחתיו, העולם כל את תופש כאילו - הציפור העולם; בכל רודה הוא כאילו הרידוי, את מסמל - המקל הם. ואדנות מלכות
ולדעת הסמלים. שאר וכן ככדור. העגול כולו העולם את בידו הוא תופש כאילו - הכדור בכל; צופות ועיניה במרומים שתעוף
העיר בשער שהקימו המת המלך (מצבת מלכים של אנדרטה בצורות אלא הללו בצורות האיסור אין רבינו בדברי ירוחם רבינו

אחר (שם).לזיכרון), הגמרא דברי על מיוסד זה וחידוש וכדומה. מקל בידם כשיש ואפילו איסור, בהם אין - ת
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.Êאֹו ּבּׁשוקים מׁשלכים הּנמצאים ּכֹוכבים עבֹודת ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֻצלמי
מּתרין אּלּו הרי הּגרּוטאֹות, ׁשברי29בתֹו לֹומר צרי ואין ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֻ

יד30צלמיהן הּמֹוצא אבל רגלּה31. אֹו מּזל אֹו ּכֹוכב מּצּורת ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָ
הֹואיל ּבהנאה, אסּור זה הרי - מׁשל מאיבריה אבר ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻאֹו
הּנעבדת, ּכֹוכבים עבֹודת צּורת מן האבר ׁשּזה ּבוּדאי ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָוידע
עֹובדיה כֹוכבים ׁשהעֹובדי לֹו ׁשּיּודע עד ּבאּסּורּה, היא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהרי

.32ּבּטלּוה ְִָ
.Áחּמה צּורת ועליהן כלים ּודרקֹון33הּמֹוצא -34ּולבנה ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשני בגדי אֹו וזהב כסף ּכלי היּו חקּוקים35אם ׁשהיּו אֹו , ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
הּנזמים אסּורין36על אּלּו הרי הּטּבעֹות, ׁשאר37ועל ועל ; ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָ

לנֹוי38הּכלים ׁשחזקתן מּפני מּתרין, הּצּורֹות39, ׁשאר וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
הּכלים ּכל על ּומּתרין.40הּנמצאֹות לנֹוי חזקתן , ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻ

.Ëאֹוסרים ׁשּלּה, הּתקרבת וכל ּומׁשּמׁשיה ּכֹוכבים ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹעבֹודת
ׁשל41ּבכלֿׁשהן ּבצּורֹות ׁשּנתערבה ּכֹוכבים עבֹודת ּכיצד? . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

וכן הּמלח. לים הּכל יֹולי - אלפים ּבכּמה אחת אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹנֹוי,
ּכֹוס נתערב אֹו42אם כֹוסֹות, ּבכּמה ּכֹוכבים עבֹודת ׁשל ְְֲִִִֵֶַַָָָ
הּבׂשר מן הּכל43חתיכה יֹולי - חתיכֹות ּבכּמה ׁשּנתערבה ְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹ

לבּוב עֹור וכן הּמלח. הּכל44לים - עֹורֹות ּבכּמה ׁשּנתערב ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ּבהנאה אחד45אסּור אֹו ּכֹוכבים עבֹודת ּומכר עבר . ֲֲִֶַַַַָָָָָָָ

ּבהנאה, אסּורין הּדמים הרי - ׁשּלּה תקרבת אֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמּמׁשּמׁשיה
חרם "והיית ׁשּנאמר: ּכֹוכבים, ּכעבֹודת ּבכלֿׁשהן, ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָואֹוסרין
ּומּכל ּכֹוכבים מעבֹודת מביא ּׁשאּתה מה ּכל - ֲִִִֵֵַַַָָָָָֹֹּכמהּו"

כמֹוה היא הרי ותקרבּתּה, .46מׁשּמׁשיה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָ
.Èאסּור אפרּה ׁשּנׂשרפה, אׁשרה אֹו ּכֹוכבים ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָעבֹודת

והּׁשלהבת47ּבהנאה אסּורה, ּכֹוכבים עבֹודת ׁשל וגחלת .48 ְְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
אסּור; ּכֹוכבים עבֹודת ספק מּמׁש. ּבּה ׁשאין מּפני ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמּתרת,
ׁשּנפל ּכֹוכבים עבֹודת ׁשל ּכֹוס ּכיצד? מּתר. ספקּה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻספק
ּכֹוכבים ׁשעבֹודת מּפני אסּורים, ּכּלן כֹוסֹות, מלא ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֻּבאֹוצר
מן אחד ּכֹוס ּפרׁש ּבכלֿׁשהן. אֹוסרין מׁשּמׁשיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָוכל

ׁשנים לכֹוסֹות ונפל מּתרין49הּתערבת אּלּו הרי טּבעת50- . ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֻ
ּכֹוכבים עבֹודת ׁשּתים51ׁשל ונפלּו טּבעֹות, ּבמאה ׁשּנתערבה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

הּטּבעת אֹותּה אֹומר: ׁשאני כּלן, הּתרּו - הּגדֹול לּים ְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻמהן
הׁשּתים ּבכלל ארּבעים52היתה ונתחּלקּו ּבמאה, נתערבה . ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָ

ּכּלן הארּבעים ונפלּו אחר, למקֹום וׁשּׁשים אחד ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻלמקֹום

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אלא29) שאינם ייתכן כי נעבדים; לא ספק הם, נעבדים ספק מוודאות): מאוד הרחוק דבר כפול; (ספק "ספיקֿספיקא", מכוח
עובדיה שביטלוה שעבודהֿזרה היא: והלכה - בחוץ מושלכים והם הואיל עובדיהם, ביטלום כבר שמא הם, נעבדים ואפילו לנוי,

ח). הלכה ח, (פרק לקמן כמבואר בהנאה, "ספקֿספיקא".30)מותרת מכוח ומותרים שביטלום עליהם מוכיחה שבירתם כי
יד31) בדמות זו: בתבנית נעשתה מתחילתה אלא ומותרים, הם צלמים" "שברי כן שאם השלימה, הצורה מן שבר אינה זו "יד"

ב). משנה ג, פרק (עבודהֿזרה המשנה בפירוש רבינו של כפירושו וכדומה, רגל "שצריך32)או כתבו: מיימוניות" ו"הגהות (שם).
עבודתה. בשעת שלובשים ומעילים ומחתות גביעים כגון: ונויה, עבודהֿזרה מתשמישי ליהנות ולא במשכון, ליקח לא להיזהר
אל תועבה תביא "לא משום: עובר - שהיא דרך בכל או בשאלה, בין בקנייה, בין במשכון, בין לביתו, אלה כל את והמכניס

וגו'. מאומה" בידך ידבק "ולא ומשום: של33)ביתיך", זו "צורה יאמר: ב) משנה ג, פרק (עבודהֿזרה למשנה בפירושו רבינו
בערבית הנקראים הצלמים בעלי אלא לבנה, זו עליה: ויאמר עגולה, קשת או כשמש, עגולה צורה שמצא עניינה אין ולבנה, חמה
היא השמש וצורת יפה, נערה צורת - "נוגה" צורת שחור; זקן היא: "שבתי" צורת ויאמרו: צורות לכוכבים מייחסים טלאס"ם
אין חמה", "צורת (שם): במשנה שאמרו מה ולפיכך שונות". צורות הכוכבים לכל ייחסו וכן עגלה, על יושב מעוטר המלך צורת
(ש"ך, כאן ידובר ללבנה או לשמש, המייחסים לצורה אלא - נעבדת ואינה הואיל - נאסרת שאינה עצמה השמש לצורת הכוונה

ח). קטן סעיף קמא, מייחסים34)יורהֿדעה והיו מג.), (עבודהֿזרה צווארו בחוליות וקשקשים סנפירים לו שיש נחש מין הוא

הלבנה. מגלגל לחלק זו אדום.35)צורה צבע הצבועים יקרים משי והאוזניים.36)בגדי האף אלו37)תכשיט צורות כי
הן. וחשובים.38)נעבדות יקרים -39)שאינם המכובדים "שעל אומר: גמליאל בן שמעון רבן מב:): (שם, לעבודהֿזרה ולא

מותרים". - המבוזים שעל מכובדים.40)אסורים: עד.).41)אפילו "משמשי42)(עבודהֿזרה משום: אסורה היא
ונקבה. זכר משמש משותף: שם - כוס עד.). (זבחים בברייתא כמבואר שהיא, בכל ואוסרת שהקריבוה43)עבודהֿזרה"

(הלכה44)לעבודהֿזרה. לעיל כמבואר מחיים, השור לב את מוציאים היו שם שדרך עגולה, ארובה כעין הלב כנגד שקרוע עור
עד.).45)ג). כמוהו".46)(עבודהֿזרה הריהו - ממנו (מהווה) מהיה שאתה מה "כל נד:) בורית47)(שם, ממנו להכין ְְֶֶַַ

לד.). (תמורה וכדומה לט.).48)לכביסה (ביצה השלהבת בלהב נר להדליק הכשרים.49)כגון ברוב בטל הרי השלישי, והוא
של50) ואפילו לא; או הייתה, עבודהֿזרה של הראשונה מהתערובת שפרשה הכוס אם ספק ספקֿספיקא: מחמת עד.) (זבחים

ה מהתערובת בה משתמש שהוא זו כוס שמא הייתה, השנייה,עבודהֿזרה מהתערובת כוס בכל וכן שנפלה. אותה איננה שנייה
אמרו: בגמרא ששם להעיר, וראוי הראשונה. מהתערובת שנפלה הכוס אינה שמא להקל: תולים אנו בה, להשתמש בא כשהוא
התערובת אלא הותרה ולא אסורה השנייה התערובת שגם משמע, הרי מותרים". - לרבוא ומרבוא לרבוא, מהם אחד "פרש
שגם חידשו: אחד") "פרש המתחיל: דיבור (שם, ובתוספות (כסףֿמשנה). רבינו לפני הייתה אחרת שגירסא ואפשר השלישית?
ליהנות אסור שהשנייה לשלישית: השנייה התערובת בין חילוק יש זאת שבכל אלא ספקֿספיקא", מטעם מותרת השנייה התערובת
עבודהֿזרה של הראשונה מהתערובת שפרשה הכוס אותה אם אחד: ספק אלא יישאר לא אז כי אחת, בבת הכוסות מכל ממנה
בכל להשתמש בא כשהוא אפילו ממנה ליהנות מותר השלישית התערובת אבל אסור: בעבודהֿזרה אחד וספק - לא או הייתה,
"ספקֿספיקא": נשאר עדיין הייתה, עבודהֿזרה של הראשונה מהתערובת שנפלה שהכוס נניח אם אפילו כי אחת. בבת הכוסות

אחת. בבת מכולן ליהנות מותר ולפיכך הייתה, היתר של לשלישית מהשנייה שנפלה אותה עבודהֿזרה.51)שמא בה שנתקשטה
של52) נניח: אם ואפילו הייתה; עבודהֿזרה של לים שנפלה הטבעת שמא "ספקֿספיקא": יסוד על מבוסס זה היתר גם (שם)

נפילתה שתהא כדי אלא אינו - שתיים" "נפילת רבינו שמצריך ומה עבודהֿזרה. של אינה בה שמשתמש זו טבעת שמא נפלה, היתר
רואים אנו ואמנם כלל. נפילה בלא אף להתיר יבואו ושמא קטנותה, מרוב כך כל ניכר חסרונה אין אחת טבעת נפילת כי ניכרת,

mdizewege miakek zcear zekld - oqip 'h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּטּבעת אֹותּה אֹומר: ׁשאני מּתרֹות, ּכּלן - אחרֹות ְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻלטּבעֹות
היא ּברב ּכּלן53האסּורה - אחרֹות לטּבעֹות הּׁשּׁשים נפלּו . ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָֹֻ

.54אסּורֹות ֲ
.‡Èנעבדת55האׁשרה ׁשהיתה ּבין עבֹודת56- ׁשהיתה ּבין , ְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

ּתחּתיה מּנחת קֹומתּה57ּכֹוכבים ּבצל ליׁשב אסּור ּומּתר58- , ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻֻ
הׂשריגים ּבצל ּדר59ליׁשב לֹו יׁש ואם ׁשּלּה. והעלים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

אחרת60אחרת ּדר ׁשם אין ואם ּתחּתיה. לעבר לֹו אסּור , ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
רץ ּכׁשהּוא ּתחּתיה עֹובר -61. ְְֵֶֶַָָ

.·Èבּה ׁשּקּננּו לאּמן62אפרֹוחים צריכין מּתרין;63ואין - ְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָֻ
לאּמן ׁשּצריכין והּביצים ׁשהרי64והאפרֹוחים אסּורין, , ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָ

להן בסיס ּכמֹו עצמּה65האׁשרה והּקן מּתר,66. ׁשּבראׁשּה ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻ
אחר מּמקֹום עציו מביא ׁשהעֹוף .67מּפני ְִִִֵֵֵֵֶַָָָ

.‚Èמּמּנה את68נטל ּבהן הּסיק ּבהנאה. אסּורים - עצים ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
יּצן ויאפה69הּתּנּור, הּתר ׁשל אחרים ּבעצים יּסיק ואחרּֿכ , ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻ

ּבהנאה. אסּורה הּפת - צּננֹו ולא הּפת את בֹו אפה ְְֲֲִֶַַַַַָָָָָֹבֹו.
הּמלח לים הּפת אֹותּה ּדמי יֹולי ּבאחרֹות, ּכדי70נתערבה , ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

מּתרין הּכּכרֹות ּוׁשאר בּה, יהנה .71ׁשּלא ְִִֵֶֶַָָָָָֹֻ
.„Èּכרּכר מּמּנה ּבהנאה.72נטל אסּור - הּבגד את ּבֹו וארג ְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

הּמלח, לים הּבגד אֹותֹו ּדמי יֹולי אחרים, ּבבגדים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָנתערב
הּבגדים ּכל ּבין73ּוׁשאר - ירקֹות ּתחּתיה לּטע ּומּתר מּתרין. ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֻֻ
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עד:; (זבחים ניכרת החבית נפילת כי מותרות, כולן - לים מהן אחת ונפלה חולין, של חביות במאה שנתערבה תרומה של בחבית
(כסףֿמשנה). עיין ב). הלכה ט"ו, פרק תרומות הלכות הארבעים53)משנהֿתורה, אלה נפלו לא אם אבל האחרות; השישים בין

אלא כנתבטל האיסור רואים אנו אין כי היא, ברוב האסורה שהטבעת לתלות שיש פי על אף מותרות, אינן - אחרות לטבעות
כדבר לראותו אין השישים, ברוב שנשאר אלא בעולם ישנו שהאיסור כל אבל הקודמת; כבהלכה לים, שנפל כגון לגמרי, כשאבד
מותרות כולן - באחרות וכשנתערבו ואסורות. אחד לספק נחשבות הטבעות כל ולפיכך לעבודהֿזרה, ברוב ביטול אין כי - וודאי

שם). רש"י, בשם (כסףֿמשנה כאמור "ספקֿספיקא", האחרונה54)מחמת התערובת כי שמותרות, וודאי כולן, נפלו לא אם אבל
ומותרת. "ספקֿספיקא" אלא בה הירח,55)אין לעובדי ומיוחד ג), הלכה ח, (פרק לקמן כמבואר עבודהֿזרה, לשם הנטוע אילן

אשרה". "עובדי נקראו: לירח והעובדים הבעל", "עובדי נקראו: השמש, עובדי "כל מט): (בראשית, ה"זוהר" שעבדו56)כדברי
עצמו. מח.).57)לאילן (עבודהֿזרה תחתיה עבודהֿזרה להעמיד מתחילה עבודהֿזרה.58)שנטעוה כשאר בהנאה היא שאסורה

(שם,59) המשנה כלשון להם, חוצה הנוטה בצל אלא ידובר לא וכאן לשבת. שאסור וודאי עצמם הענפים תחת אבל הענפים.
הרמ"ך קושיית הביא וה"כסףֿמשנה" ענפיו. בצל לא עצמו, האילן בצל אלא האיסור שאין רבינו וסובר בצילה", ישב "לא מח:):
(עבודהֿזרה בירושלמי מפורש רבינו כדברי אבל אסור"? צילה "צל שגם אמרו (שם) בגמרא הלא ענפיו, בצל מתיר מדוע רבינו: על
צילה, זהו - עצמה) (האשרה בו נוגעת והיא תיפול שאילו כל צילה? איזהו מותר. - צילה צל אסור; - "צילה י"א): הלכה ג, פרק
מירושלמי. מקורו רבינו של שהיתירו הרי צילה". צל זהו - והעלים) השריגים אלא עצמה, (האשרה נוגעת ואינה תיפול שאילו וכל
מאוד. ארוך צל דבר לכל יש במערב, או במזרח כשהחמה וערבית, "שחרית הצל": "צל לבין "צל" בין החילוק את פירש ורש"י
והוא וקלוש. דק הצל ואילך מכאן הצל; והוא וחשוך, עב הצל האילן, קומת גובה מידת את הצל אורך מידת עברה שלא זמן וכל

מח:). (עבודהֿזרה צילו" צל כמותה.60)- אדם61)קצרה כל אבל חשוב, באדם אלא שם אמרו שלא פי על ואף מח:) (שם,
מחויי אינו חשוברגיל כאדם אדם כל רבינו השווה גדול, טורח בדבר ואין הואיל זאת בכל - אחרת דרך לו ואין הואיל לרוץ, ב
הם.63)באשרה.62)(כסףֿמשנה). לעוף.64)שגדולים יכולים ואינם הם יבואו65)שקטנים שלא כדי בהם, חכמים וגזרו

שם). ובתוספות, מב: (עבודהֿזרה יפלו פן עליהם יחוס כי האילן, על יעלה שמא לחוש יש וכן עצמה; מהאשירה ליהנות
קינו.66) את העוף בנה שמהם והעשבים מיימוניות":67)העצים ב"הגהות וכתוב (שם). האשרה מעצי בנהו שמא לחוש ואין

נופלים". והם במקל יתיז אלא סולם, במקום באשרה להשתמש אסור כי האפרוחים, או העצים, לקחת האילן על יעלה "שלא
את69)מהאשרה.68) בהם "הסיק אמרו: שם ובמשנה מט:). (שם, האיסור בעצי ההיסק של חומו שיפוג עד להמתין צריכים

כי זה, דין הביא לא ורבינו נתיצה. אלא תקנה לו אין ולפיכך - ומחסמו התנור מחזק הראשון ההיסק כי יותץ", - חדש אם התנור
התנור כי הפת, את בו לאפות מותר זה תנור גם מותר", - גורם וזה "זה יד): (הלכה בסמוך ופוסק הואיל כי זו, כמשנה הלכה אין
בין יוצן", - התנור את בהם "הסיק וכתב: רבינו סתם ולפיכך ומותרת. שתיאפה לפת גורמים היתר של והעצים באיסור שנגמר

(כסףֿמשנה). הצינון לו מועיל חדש בין הימים70)ישן וכל הגדול לים קוראים שבערבית לרמב"ם, בהגהותיו הרד"ל גילה כבר
וראייה יםֿהמלח. התיכון: הים נקרא היום ועד מתוקים, שהם נהר למי בניגוד מלוחים, מימיהם כי מלח". "אל בשם: הגדולים
לים כוונתו שוודאי, המלח", בים בספינות עליתי ואני כתבתים עניינים "ומהם למשנה: פירושו בסוף רבינו שכותב ממה לזה,
בלשון כשנעיין המלח, בים עבודהֿזרה איבוד בעניין כאן להלכתנו בנוגע אולם כידוע. למצרים מספרד הרמב"ם עלה שבו הגדול
"ים" אלא המלח", "ים בהם נזכר לא ה"ים" על בהם שידובר מקומות בכמה שהרי דווקא, המלח" "ים שפירושו: נראה המשנה
הדבר מבואר וכן ועוד. חמץ ביעור לעניין א) משנה ב, פרק (פסחים וכן הרואה, ברכת לעניין ב) משנה ט, פרק (ברכות ראה סתם.
מי"ר "הנקרא המלח, ים (שם): מפרש ורש"י דווקא, המלח" "ים פירושו: עבודהֿזרה, לעניין המוזכר המלח" ש"ים כח.), (פסחים
בה ייכשלו שלא כדי דווקא, המלח" ל"ים איבוד טעונה שעבודהֿזרה איפוא מבואר בו". עוברת ספינה אין המוות) (ים בטיא"ה
לים נוליכה תמיד האם בעבודהֿזרה, יעשו מה אלילים"): "עבודת המתחיל: דיבור (שם, התוספות הקשו וכבר ויטלוה. בניֿאדם
אלא המלח" "ים נאמר ולא ממנה; ייהנו שלא כדי צמחים, מגדל שאינו במקום לרוח ולזרותה לפוררה שאפשר ותירצו, המלח?
שם, עוברות ספינות שאין מקום המלח", "בים אלא תקנה לה אין אז כי שחוקה, בלתי שהיא, כמו שלימה להשליכה רוצה אם

תקלה. חשש לעבודהֿזרה"71)ואין פדיון "אין ואומרים: עליו חולקים וחכמים מט:), (עבודהֿזרה במשנה אליעזר רבי כדעת
אליעזר. כרבי ההלכה קבעו (שם) שבגמרא אלא אסורות, הכיכרות את72)וכל בה שקושרים עץ, עשוייה האורגים מחט הוא

השתי. חוטי בין לזרקו הערב עצמו.73)חוט בפני אחד כל אלא כאחד, הבגדים כל מוכר אינו אבל (שם);
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הּטּבעת אֹותּה אֹומר: ׁשאני מּתרֹות, ּכּלן - אחרֹות ְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻלטּבעֹות
היא ּברב ּכּלן53האסּורה - אחרֹות לטּבעֹות הּׁשּׁשים נפלּו . ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָֹֻ

.54אסּורֹות ֲ
.‡Èנעבדת55האׁשרה ׁשהיתה ּבין עבֹודת56- ׁשהיתה ּבין , ְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

ּתחּתיה מּנחת קֹומתּה57ּכֹוכבים ּבצל ליׁשב אסּור ּומּתר58- , ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻֻ
הׂשריגים ּבצל ּדר59ליׁשב לֹו יׁש ואם ׁשּלּה. והעלים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

אחרת60אחרת ּדר ׁשם אין ואם ּתחּתיה. לעבר לֹו אסּור , ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
רץ ּכׁשהּוא ּתחּתיה עֹובר -61. ְְֵֶֶַָָ

.·Èבּה ׁשּקּננּו לאּמן62אפרֹוחים צריכין מּתרין;63ואין - ְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָֻ
לאּמן ׁשּצריכין והּביצים ׁשהרי64והאפרֹוחים אסּורין, , ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָ

להן בסיס ּכמֹו עצמּה65האׁשרה והּקן מּתר,66. ׁשּבראׁשּה ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻ
אחר מּמקֹום עציו מביא ׁשהעֹוף .67מּפני ְִִִֵֵֵֵֶַָָָ

.‚Èמּמּנה את68נטל ּבהן הּסיק ּבהנאה. אסּורים - עצים ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
יּצן ויאפה69הּתּנּור, הּתר ׁשל אחרים ּבעצים יּסיק ואחרּֿכ , ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻ

ּבהנאה. אסּורה הּפת - צּננֹו ולא הּפת את בֹו אפה ְְֲֲִֶַַַַַָָָָָֹבֹו.
הּמלח לים הּפת אֹותּה ּדמי יֹולי ּבאחרֹות, ּכדי70נתערבה , ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

מּתרין הּכּכרֹות ּוׁשאר בּה, יהנה .71ׁשּלא ְִִֵֶֶַָָָָָֹֻ
.„Èּכרּכר מּמּנה ּבהנאה.72נטל אסּור - הּבגד את ּבֹו וארג ְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

הּמלח, לים הּבגד אֹותֹו ּדמי יֹולי אחרים, ּבבגדים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָנתערב
הּבגדים ּכל ּבין73ּוׁשאר - ירקֹות ּתחּתיה לּטע ּומּתר מּתרין. ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֻֻ
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עד:; (זבחים ניכרת החבית נפילת כי מותרות, כולן - לים מהן אחת ונפלה חולין, של חביות במאה שנתערבה תרומה של בחבית
(כסףֿמשנה). עיין ב). הלכה ט"ו, פרק תרומות הלכות הארבעים53)משנהֿתורה, אלה נפלו לא אם אבל האחרות; השישים בין

אלא כנתבטל האיסור רואים אנו אין כי היא, ברוב האסורה שהטבעת לתלות שיש פי על אף מותרות, אינן - אחרות לטבעות
כדבר לראותו אין השישים, ברוב שנשאר אלא בעולם ישנו שהאיסור כל אבל הקודמת; כבהלכה לים, שנפל כגון לגמרי, כשאבד
מותרות כולן - באחרות וכשנתערבו ואסורות. אחד לספק נחשבות הטבעות כל ולפיכך לעבודהֿזרה, ברוב ביטול אין כי - וודאי

שם). רש"י, בשם (כסףֿמשנה כאמור "ספקֿספיקא", האחרונה54)מחמת התערובת כי שמותרות, וודאי כולן, נפלו לא אם אבל
ומותרת. "ספקֿספיקא" אלא בה הירח,55)אין לעובדי ומיוחד ג), הלכה ח, (פרק לקמן כמבואר עבודהֿזרה, לשם הנטוע אילן

אשרה". "עובדי נקראו: לירח והעובדים הבעל", "עובדי נקראו: השמש, עובדי "כל מט): (בראשית, ה"זוהר" שעבדו56)כדברי
עצמו. מח.).57)לאילן (עבודהֿזרה תחתיה עבודהֿזרה להעמיד מתחילה עבודהֿזרה.58)שנטעוה כשאר בהנאה היא שאסורה

(שם,59) המשנה כלשון להם, חוצה הנוטה בצל אלא ידובר לא וכאן לשבת. שאסור וודאי עצמם הענפים תחת אבל הענפים.
הרמ"ך קושיית הביא וה"כסףֿמשנה" ענפיו. בצל לא עצמו, האילן בצל אלא האיסור שאין רבינו וסובר בצילה", ישב "לא מח:):
(עבודהֿזרה בירושלמי מפורש רבינו כדברי אבל אסור"? צילה "צל שגם אמרו (שם) בגמרא הלא ענפיו, בצל מתיר מדוע רבינו: על
צילה, זהו - עצמה) (האשרה בו נוגעת והיא תיפול שאילו כל צילה? איזהו מותר. - צילה צל אסור; - "צילה י"א): הלכה ג, פרק
מירושלמי. מקורו רבינו של שהיתירו הרי צילה". צל זהו - והעלים) השריגים אלא עצמה, (האשרה נוגעת ואינה תיפול שאילו וכל
מאוד. ארוך צל דבר לכל יש במערב, או במזרח כשהחמה וערבית, "שחרית הצל": "צל לבין "צל" בין החילוק את פירש ורש"י
והוא וקלוש. דק הצל ואילך מכאן הצל; והוא וחשוך, עב הצל האילן, קומת גובה מידת את הצל אורך מידת עברה שלא זמן וכל

מח:). (עבודהֿזרה צילו" צל כמותה.60)- אדם61)קצרה כל אבל חשוב, באדם אלא שם אמרו שלא פי על ואף מח:) (שם,
מחויי אינו חשוברגיל כאדם אדם כל רבינו השווה גדול, טורח בדבר ואין הואיל זאת בכל - אחרת דרך לו ואין הואיל לרוץ, ב
הם.63)באשרה.62)(כסףֿמשנה). לעוף.64)שגדולים יכולים ואינם הם יבואו65)שקטנים שלא כדי בהם, חכמים וגזרו

שם). ובתוספות, מב: (עבודהֿזרה יפלו פן עליהם יחוס כי האילן, על יעלה שמא לחוש יש וכן עצמה; מהאשירה ליהנות
קינו.66) את העוף בנה שמהם והעשבים מיימוניות":67)העצים ב"הגהות וכתוב (שם). האשרה מעצי בנהו שמא לחוש ואין

נופלים". והם במקל יתיז אלא סולם, במקום באשרה להשתמש אסור כי האפרוחים, או העצים, לקחת האילן על יעלה "שלא
את69)מהאשרה.68) בהם "הסיק אמרו: שם ובמשנה מט:). (שם, האיסור בעצי ההיסק של חומו שיפוג עד להמתין צריכים

כי זה, דין הביא לא ורבינו נתיצה. אלא תקנה לו אין ולפיכך - ומחסמו התנור מחזק הראשון ההיסק כי יותץ", - חדש אם התנור
התנור כי הפת, את בו לאפות מותר זה תנור גם מותר", - גורם וזה "זה יד): (הלכה בסמוך ופוסק הואיל כי זו, כמשנה הלכה אין
בין יוצן", - התנור את בהם "הסיק וכתב: רבינו סתם ולפיכך ומותרת. שתיאפה לפת גורמים היתר של והעצים באיסור שנגמר

(כסףֿמשנה). הצינון לו מועיל חדש בין הימים70)ישן וכל הגדול לים קוראים שבערבית לרמב"ם, בהגהותיו הרד"ל גילה כבר
וראייה יםֿהמלח. התיכון: הים נקרא היום ועד מתוקים, שהם נהר למי בניגוד מלוחים, מימיהם כי מלח". "אל בשם: הגדולים
לים כוונתו שוודאי, המלח", בים בספינות עליתי ואני כתבתים עניינים "ומהם למשנה: פירושו בסוף רבינו שכותב ממה לזה,
בלשון כשנעיין המלח, בים עבודהֿזרה איבוד בעניין כאן להלכתנו בנוגע אולם כידוע. למצרים מספרד הרמב"ם עלה שבו הגדול
"ים" אלא המלח", "ים בהם נזכר לא ה"ים" על בהם שידובר מקומות בכמה שהרי דווקא, המלח" "ים שפירושו: נראה המשנה
הדבר מבואר וכן ועוד. חמץ ביעור לעניין א) משנה ב, פרק (פסחים וכן הרואה, ברכת לעניין ב) משנה ט, פרק (ברכות ראה סתם.
מי"ר "הנקרא המלח, ים (שם): מפרש ורש"י דווקא, המלח" "ים פירושו: עבודהֿזרה, לעניין המוזכר המלח" ש"ים כח.), (פסחים
בה ייכשלו שלא כדי דווקא, המלח" ל"ים איבוד טעונה שעבודהֿזרה איפוא מבואר בו". עוברת ספינה אין המוות) (ים בטיא"ה
לים נוליכה תמיד האם בעבודהֿזרה, יעשו מה אלילים"): "עבודת המתחיל: דיבור (שם, התוספות הקשו וכבר ויטלוה. בניֿאדם
אלא המלח" "ים נאמר ולא ממנה; ייהנו שלא כדי צמחים, מגדל שאינו במקום לרוח ולזרותה לפוררה שאפשר ותירצו, המלח?
שם, עוברות ספינות שאין מקום המלח", "בים אלא תקנה לה אין אז כי שחוקה, בלתי שהיא, כמו שלימה להשליכה רוצה אם

תקלה. חשש לעבודהֿזרה"71)ואין פדיון "אין ואומרים: עליו חולקים וחכמים מט:), (עבודהֿזרה במשנה אליעזר רבי כדעת
אליעזר. כרבי ההלכה קבעו (שם) שבגמרא אלא אסורות, הכיכרות את72)וכל בה שקושרים עץ, עשוייה האורגים מחט הוא

השתי. חוטי בין לזרקו הערב עצמו.73)חוט בפני אחד כל אלא כאחד, הבגדים כל מוכר אינו אבל (שם);
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הּגׁשמים ּבימֹות ּבין לצל, צריכין ׁשהן החּמה, ,74ּבימֹות ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
ׁשאינּה הּקרקע, עם אסּור, ׁשהּוא האׁשרה, ׁשּצל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמּפני
ודבר אסּור ׁשּדבר וכל לצמח; אּלּו לירקֹות ּגֹורמין ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹנאסרת,

מקֹום ּבכל מּתר זה הרי לֹו, ּגֹורמין ׂשדה75מּתר לפיכ . ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָֻֻ
ּופרה אֹותּה, לזרע מּתר ּכֹוכבים, עבֹודת ּבזבל ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּזּבלּה

ּבכרׁשיני ּכֹוכבים76ׁשּפּטמּה ּכּיֹוצא78ּתאכל77עבֹודת ּכל וכן , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ֶָבזה.

.ÂËלעבֹודת להקריבם ׁשהכינּום פרֹות, אֹו יין אֹו ְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָּבׂשר
ּבהנאה נאסרּו לא לבית79ּכֹוכבים, ׁשהכניסּום אףֿעלּֿפי , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

- לפניה הקריבּום לפניה. ׁשּיקריבּום עד ּכֹוכבים, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָעבֹודת
והֹוציאּום ׁשחזרּו ואףֿעלּֿפי ּתקרבת; אּלּו80נעׂשּו הרי , ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ

לעֹולם ּכֹוכבים81אסּורין עבֹודת ּבבית הּנמצא וכל אפּלּו82. , ְְְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָ
מּמּנּו83מים והאֹוכל הּתֹורה; מן ּבהנאה אסּור ּומלח, ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

לֹוקה84ּכלֿׁשהּוא ,85. ֶֶָ
.ÊË- ּכֹוכבים עבֹודת ּבראׁש ּומעֹות וכלים כסּות ְְְֲִִֵֵַַָָֹהּמֹוצא

ּכבֹוד, ּדר מצאן ואם מּתרין; אּלּו הרי ּבּזיֹון, ּדר מצאן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻאם
אסּורין אּלּו ּבצּוארֹו86הרי ּתלּוי כיס מצא ּכיצד? ּכסּות87. , ְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָ

זה88מקּפלת הרי - ראׁשֹו על כפּוי ּכלי ראׁשֹו, על ּומּנחת ְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹֻֻ

מצא בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּזיֹון, ּדר ׁשהּוא מּפני ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻמּתר,
הּמזּבח לגּבי קרב בֹו ׁשּכּיֹוצא דבר זה89בראׁשֹו הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

אמּורים90אסּור ּדברים ּבּמה למקֹום91. חּוץ ׁשּמצאן ּבזמן ? ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָ
ּבפנים מצאֹו אם אבל ּדר92עבֹודתֹו; ּבין ּכבֹוד ּדר ּבין - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

ּכל - ראּוי ׁשאינֹו ּדבר ּבין לּמזּבח הראּוי ּדבר ּבין ְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָּבּזיֹון,
מים אפּלּו אסּור, ּבפנים ּומרקּוליס93הּנמצא ּופעֹור ,94ומלח. ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָ

אסּור ּבחּוץ, ּבין ּבפנים ּבין עּמהן, הּנמצא וכן95ּכל ּבהנאה. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ּבהנאה אסּור עּמֹו, ׁשהיא הּנראית אבן - מרקּוליס .96אבני ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

.ÊÈמרחץ לּה ׁשהיה ּכֹוכבים ּבהם97עבֹודת נהנים - גּנה אֹו ְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָ
בטֹובה לּה98ׁשּלא היה ּבטֹובה. ּבהם נהנים ואין , ְְְֱִֵֶֶֶָָָָָָֹ

ׁשּלא99ולאחרים ּובלבד ּכהניה, ּבטֹובת אפּלּו ּבהן נהנין - ְְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ׂשכר .100יּתן ִֵָָ

.ÁÈּכֹוכבים עבֹודת ּבּה ׁשּיׁש ּבּה,101מרחץ לרחץ מּתר , ְְֲִִֶֶֶַָָָָָֹֻ
לעבדּה ולא לנֹוי ׁשם נעׂשית ׁשהיא ׁשּנאמר:102מּפני , ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

בזמן ולא אלהּות, מנהג ּבּה ׁשּנֹוהגים ּבזמן - ְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹ"אלהיהם"
הּביב על עֹומדת ׁשהיא זֹו ּכגֹון אֹותן; והּכל103ׁשּמבּזין ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹ

ּבפניה ּבכ104מׁשּתינין עבֹודתּה ּדר היתה ואם אסּור105. , ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָ
ּבֹו. ִֵָלּכנס
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

החמה.74) זהרי את מהם שמעכב להם, קשה מח:).75)שהאילן בהמה,76)(שם, למאכל המיוחד הקטניות ממשפחת ירק מין
ה). משנה א, פרק (שבת במשנה מט.).77)ונזכר שם, רש"י (לשון שעבדום או עבודהֿזרה, תקרובת היא:78)של הלכה כי (שם)

מותר" - גורם וזה מותרת."זה לפיכך - היתר בכרשיני גם נתפטמה הלא והפרה גרידא79), הכנתם אין כי כט:) (עבודהֿזרה
מד:). (שם, לעבודהֿזרה" הקדש ו"אין הואיל והוציאום.80)אוסרתם, בהם חזרו לעבודהֿזרה שהקריבום כט:).81)אחרי (שם,

לעבודתה.82) המיוחד באים83)במקום אינם המים וגם לבדו, להקריבו המלח דרך אין כי להקרבה, מיוחדים אינם ואף לנוי שאינם
ונמצאו הואיל כי אסורים, זאת בכל - היין ניסוך עם אלא לבדו בא היה לא שבביתֿהמקדש בחג המים ניסוך ואפילו - לבדם לניסוך
לשם הובאו עבודהֿזרה של אחר תשמיש לצורך או לתקרובת וודאי - עבודהֿזרה לפני הפרוס הוילון מן לפנים שהוא עבודתה במקום

נא:). בידך84)(שם, ידבק "ולא הכתוב: לשון כמשמעות מכשיעור, פחות החרם".ÓÂ‡Ó‰אפילו לעיל85)מן רבינו כתב וכבר
א). הלכה יא, פרק אסורות מאכלות הלכות (לחםֿמשנה; ראה למעלה. כבר שביאר מה על כאן שסמך אלא שתיים, שלוקה ב) (הלכה

שעימהם86) כל - טז) כט, (דברם עימהם אשר וזהב כסף שיקוציהם... את ותראו ככתוב: עבודהֿזרה, נויי משום נא:) (עבודהֿזרה
שיקוצים. הם הרי הן.87)ולכבודם, כבוד שדרך - ראשה על המונחות כיס בלי עצמן למעות מקופלת88)פרט לבלתי פרט

היא. כבוד שדרך - ראשה מעל לה בכליהם.89)ותלוייה נתונים ושמנים יינות סלתות, כגון: מהם90)שבמקדש, עשו וודאי כי
שם). (ר"ן, הם שיריים שנמצאו ואלה לעבודהֿזרה ועוד.91)תקרובת בזיון לדרך כבוד דרך בין לחלק מן92)שיש לפנים

עבודתו. מקום שהוא עבודהֿזרה, לפני הפרוסה הואיל93)המחיצה הקודמת, בהלכה כמבואר תקרובת, מהם לעשות דרכם שאין
שם. הובאו עבודהֿזרה תשמיש לאיזה וודאי בפנים, ב).94)ונמצאו הלכה ג, (פרק לעיל כמבואר היא, בזיון דרך כי95)שעבודתם

(שם). עבודהֿזרה לתקרובת אצלם נחשב והכל המכובדים, אחרים של עבודתם כמקום עבודתם למקום חוץ - המבוזים באלה
רחוקה96) שהיא וכל נפלה, שמהמרקוליס חוששים כי אסורה, - אמה בתוך לו סמוכה שהאבן כל האומרים: כחכמים מט:) (שם,

נפלה. שממנו לחוש שאין מותרת, - מאמה יותר עבודהֿזרה.97)ממנו בטובת98)בחצר "שלא ומנטובה; קושטא ונציה, בנוסח
נכרים.99)כוהניה". ולסתם לעבודהֿזרה משותף מותרת.100)שהמרחץ שם הרחיצה אבל לעבודהֿזרה, הנאה לגרום שאסור

הקדש "אין מד:): (שם אמרו זה ועל עבודהֿזרה", מ"משמשי אינו הזה שהמרחץ מפני מעבודהֿזרה, לנהנה דומה זה ואין
בתקרובת. שיקריבנה עד די, לא בעלמא באמירה כלומר: בתוכו.101)לעבודהֿזרה", עומד משמש102)שאליל שהאליל נמצא,

עיקר. והמרחץ למרחץ לחוץ.103)נוי השופכים להוציא בקרקע עשוי אלא104)חריץ לעבדו, עומד האליל שאין ראייה וזוהי
פרוקלוס "שאל שם: שנינו וכך להתיר, טעם עוד הוסיפו שבמשנה להעיר, וראוי ד:). משנה ג, פרק (עבודהֿזרה למרחץ נוי משמש הוא
החרם מן מאומה בידך ידבק ולא בתורתכם: כתוב לו: אמר אפרודיטי. של במרחץ רוחץ שהיה בעכו, גמליאל רבן את בןֿפלוספוס
לה קדם (שהמרחץ בגבולי באה היא בגבולה, באתי לא אני לו: אמר אפרודיטי?... של במרחץ רוחץ אתה מה מפני יח), יג, (דברים
אם אחר: דבר למרחץ". נוי אפרודיטי "נעשה אומרים: אלא לאפרודיטי", נוי מרחץ "נעשה אומרים: אין לרחוץ). הבא לכל ונעשה
בפניה. משתינים העם וכל הביב פי על עומדת וזו בפניה: ומשתין ערום.... שלך לעבודהֿזרה נכנס אתה אי הרבה ממון לך נותנים
הראשון הטעם את רבנו מביא לא מדוע ה"לחםֿמשנה": תמה וכבר וכו'. אסור" אלוה משום בו שנוהג את - "אלוהיהם" אלא נאמר לא
באה "היא פירשו: ה"אשכול" בספר וכן רי"ד בתוספות אולם להיפך? או לעבודהֿזרה, שקדם מרחץ בין לחלק שיש שבמשנתנו,
היה אילו כן לא ומותר, בגבולי באה היא ובזה למרחץ, נוי נעשית שעבודהֿזרה אלא לעבודהֿזרה, קדם שהמרחץ לא - בגבולי"
אחד, שהם שניים אלא אינם שבמשנתנו והשני הראשון הטעם זה ולפי ואסור. בגבולה בא אני הייתי אז לעבודהֿזרה, נוי המרחץ

המלך). (עבודת זו בהלכה רבינו הביאם ושניהם טעמים, שני אלא במשנתנו ואין זה; את זה (שם).105)המשלימים

mdizewege miakek zcear zekld - oqip 'h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ËÈּכֹוכבים עבֹודת ׁשל זה106סּכין הרי ּבּה, ׁשּׁשחט ֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
מקלקל107מּתר ׁשהּוא מּפני בהמה108, היתה ואם . ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻ

מתּקן109מסּכנת ׁשהּוא מּפני אסּורה, זֹו הרי זה110, והרי ; ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֻ
מׁשּמׁשי מהנאת לחּת111הּתּקּון אסּור וכן ּכֹוכבים. עבֹודת ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָֹ

מתּקן ׁשהּוא מּפני ּבׂשר, הפסד112ּבּה ּדר חת ואם .113 ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
מּתר. - ְְַָָָֻוהׁשחתה

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

אףֿעלּֿפי‡. אדם, עׂשהּו ולא אדם יד ּתפיסת ּבֹו ׁשאין ְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹּכל
כֹוכבים עֹובדי לפיכ ּבהנאה. מּתר זה הרי ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּנעבד,
הּנטּועין האילנֹות ואת הּגבעֹות ואת ההרים את ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָהעֹובדים
הּבהמה ואת לרּבים הּנֹובעין הּמעינֹות ואת לפרֹות, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּתחּלתן
ׁשּנעבדּו הּפרֹות אֹותן לאכל ּומּתר ּבהנאה, מּתרין אּלּו הרי -ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻֻ
הּבהמה לֹומר צרי ואין הּבהמה. ואֹותּה ּגדילתן ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָּבמקֹום
ּבין ּבאכילה מּתרת ׁשהיא ּכֹוכבים, לעבֹודת ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻׁשהקצת
מּתרת. זֹו הרי להקריבּה, ׁשהקצּוה ּבין לעבדּה, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשהקצּוה
עׂשה ּבׁשּלא נאסרת? הּבהמה ׁשאין אמּורים ּדברים ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבּמה
מעׂשה בּה עׂשה אבל ּכֹוכבים, עבֹודת לׁשם מעׂשה ְֲֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָבּה
לעבֹודת סימן ּבּה ׁשּׁשחט ּכגֹון ּכיצד? אסרּה. ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּכלֿׁשהּוא,
חליפי וכן אסרּה; ּכֹוכבים, לעבֹודת חליפין עׂשאּה ְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָּכֹוכבים.
ּדברים ּבּמה ּכֹוכבים. עבֹודת ּדמי ׁשּנעׂשים מּפני ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָחליפין,
חברֹו ּבהמת ׁשחט אם אבל עצמֹו; ּבבהמת ְְֱֱֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָאמּורים?
אֹוסר אדם ׁשאין נאסרה, לא החליפּה, אֹו ּכֹוכבים ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלעבֹודת
חפר אסרּה. לא עֹולם, לקרקע הּמׁשּתחוה ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּדבר
אסרּה. - ּכֹוכבים עבֹודת לׁשם ּומערֹות, ׁשיחין ּבֹורֹות, ְְֲֲִִִֵַָָָָָּבּה

ּבידֹו·. נטלן אסרן. לא להן, והׁשּתחוה הּגל ׁשעקרן ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמים
ּבמקֹומם ועבדן ׁשּנּדלּדלּו הר אבני אסרן. - להן ְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָוהׁשּתחוה

אדם. יד ּתפיסת ּבהן אין ׁשהרי מּתרֹות, -ְֲִֵֵֶֶַַָָָָֻ
לּה,‚. הׁשּתחוה ולא לּה להׁשּתחֹות לבנה ׁשּזקף ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹיׂשראל

ׁשּזקיפתּה ּבהנאה, אסרּה לּה, והׁשּתחוה ּכֹוכבים עֹובד ְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָּובא
והׁשּתחוה ּכֹוכבים עֹובד ּובא ּביצה, זקף אם וכן מעׂשה. -ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
אסרּה. - לּה והׁשּתחוה בּה וכּיֹוצא ּדלעת חת אסרּה. - ְְְְֲֲֲִֵַַַַַָָָָָָָָָלּה
אסּור זה הרי - בֹו מערה האחר וחצי דלעת, לחצי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהׁשּתחוה
ׁשּנטעֹו אילן הּנעבד. לחצי יד ּכמֹו החצי זה ׁשּמא ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמּספק,
אׁשרה היא וזֹו ּבהנאה; אסּור נעבד, ׁשּיהיה ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָמּתחּלה
עבֹודת לׁשם ּופסלֹו וגּדעֹו נטּוע, אילן היה בּתֹורה. ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָהאמּורה
והֹוציא אילן ׁשל ּבגּופֹו והרּכיב הברי אפּלּו ְְְְְֲִִִִִִִִֶָָּכֹוכבים,
ּוׁשאר ּבהנאה, אסּורים והם הׂשריגים, את ּכֹורת - ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָׂשריגים

נאסר ׁשּלא אףֿעלּֿפי לאילן, הּמׁשּתחוה וכן מּתר. ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהאילן
ׁשּיֹוציא והּפרֹות והּלּולבין והעלים הׂשריגים ּכל - ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּגּופֹו
ׁשהיּו אילן ּבהנאה. אסּורין אּלּו הרי נעבד, ׁשהּוא ְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכלֿזמן
מּוכנים ׁשהם ואֹומרים ּפרֹותיו, את מׁשּמרין כֹוכבים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהעֹובדי
ׁשכר מהן ועֹוׂשין ּפלֹוני, ּכֹוכבים עבֹודת לבית ׁשכר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָלעׂשֹות
ּבהנאה, אסּור האילן זה הרי - חּגם ּביֹום אֹותֹו ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָוׁשֹותים
ׁשּזֹו ,ּכ ּבפרֹותיו עֹוׂשין ּולפיכ אׁשרה, ׁשהּוא ׁשּסתמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָמּפני

אׁשרה. ׁשל חּקּה ֲִֵֶָָֻהיא
ׁשהיא„. ּכלֿזמן - ּכֹוכבים עבֹודת ּתחּתיו ׁשּמעמידין ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָאילן

מּפני מּתר, זה הרי מּתחּתיו, נטלּה ּבהנאה. אסּור ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻתחּתיו,
ּכֹוכבים העֹובד ׁשּבנאֹו ּבית הּנעבד. הּוא עצמֹו האילן ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשאין
ּבנּוי לבית הּמׁשּתחוה וכן נעבד, עצמֹו הּבית ׁשּיהא ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמּתחּלה
עבֹודת לׁשם וכּירֹו וסּידֹו בנּוי, היה ּבהנאה. אסּור זה הרי -ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָ
אסּור והחּדּוׁש ּׁשחּדׁש, מה נֹוטל - ׁשּנתחּדׁש עד ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכֹוכבים
הכניס מּתר. הּבית ּוׁשאר לעבדֹו, ׁשעׂשאהּו מּפני ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻּבהנאה,
הּבית ׁשם, ׁשהיא ּכלֿזמן - הּבית לתֹו ּכֹוכבים ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָעבֹודת
ׁשחצבּה אבן וכן הּבית. הּתר - הֹוציאּה ּבהנאה; ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻאסּור
וצּירּה חצּובה, היתה ּבהנאה. אסּורה לעבדּה, ְְְְְְֲֲֲִִִַָָָָָָָָָָמּתחּלה
צרי ואין האבן, ּבגּוף וכּיר צּיר אפּלּו - ׁשּתעבד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָוכּירּה
ּבהנאה, אסּור והּוא ּׁשחּדׁש, מה נֹוטל - עליה ּכּיר אם ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלֹומר

מּתר. האבן ּוׁשאר ׁשּיעבד, ונעׂשה ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֻהֹואיל
אסּורה‰. זֹו הרי ּכֹוכבים, עבֹודת עליה ׁשהעמיד ֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָאבן

ביתֹו ׁשהיה מי מּתרת. האבן - סּלקּה עליה. ׁשהיא ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻּכלֿזמן
יעׂשה? ּכיצד לבנֹותֹו. אסּור - ונפל ּכֹוכבים לעבֹודת ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָסמּו
אֹו קֹוצים ממלאהּו הרוח ואֹותֹו ּובֹונה, ׁשּלֹו לתֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָּכֹונס
הּכתל היה ּכֹוכבים. עבֹודת לבית ירחיב ׁשּלא ּכדי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹצֹואה,
ׁשּלֹו מחצה למחצה: מחצה יּדֹון - ּכֹוכבים עבֹודת וׁשל ְְֱֱֱֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּלֹו
ּבהנאה. אסּור הּכל ּכֹוכבים, עבֹודת וׁשל ּבהנאה, ְֲֲֲִֶַַַַָָָָָָָֹֻמּתר

ּבהנאה. אסּור הּכל ועפרֹו, עציו ֲֲֲֵַַַָָָָָָָֹאבניו,
.Âהאסּורים ּדברים ּוׁשאר ּכֹוכבים עבֹודת מאּבד ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָּכיצד

לרּוח, וזֹורה ׁשֹוחק ׁשּלּה? ותקרבת מׁשּמׁשיה ּכגֹון ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבגללּה,
הּמלח. לים ּומטיל ׂשֹורף ְִֵֵֶַַָאֹו

.Êּובהמה הרים ּכגֹון ׁשּנעבד, אדם יד ּתפיסת ּבֹו ׁשאין ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּדבר
אסּור צּפּויֹו ּבהנאה, מּתר עצמֹו ׁשהּנעבד אףֿעלּֿפי - ְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֻואילן
"לא ׁשּנאמר: לֹוקה, מהן, ּבכלֿׁשהּוא והּנהנה ְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבהנאה.
הרי ּכֹוכבים עבֹודת צּפּויי וכל עליהם". וזהב ּכסף ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹתחמד

מׁשּמׁשיה. ּבכלל ְְְִֵֶַַָהן
.Áׁשּתבא קדם נכרים ׁשּבּטלּוה נכרים ׁשל ּכֹוכבים ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹעבֹודת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כתקרובת.106) לפניה להגיש בשר מנות לחתוך וכן בהמות, לשחוט לעבודהֿזרה בה מותר107)שמשתמשים הנשחט הבשר
אסור. לכתחילה בה לשחוט אבל לגדל108)באכילה, דברים: לשלושה עמדה שבחייה הבהמה, את מקלקל הוא שבשחיטתה

דמיה. ונפחתו לאכילה אלא אינה - נשחטה מרובים; דמיה ולפיכך ולשחיטה, לחרישה לאשאלמ110)חולה.109)וולדות,
באכילה. אסורה והייתה נבילה, ונעשית מתה הייתה אסורים111)שחטה עבודהֿזרה שמשמשי ב) (הלכה לעיל נתבאר וכבר

(כסףֿמשנה;112)בהנאה. מותר" הבשר - המלח לים הסכין הנאת דמי מוליך אם אבל בהנאה. נאסר הבשר - בה חתכו ואם
ו). קטן סעיף קמב, סימן יורהֿדעה לחתיכות113)ש"ך, חשובים לאנשים מתנות להשתלח העומדות יפות חתיכות שחתך כגון,

מחמת הבשר נאסר הרי כן לא שאם ידובר, באש מלובנת שבסכין הוסיפו: ושם ח.). (חולין חשיבותן אבדה זה ידי ועל קטנות,
כן. גם אוסרת הייתה עבודהֿזרה של אינה ואפילו בסכין, הנבלע נבילה איסור משום1)בליעת נאסרים אינם דברים אלו



צט mdizewege miakek zcear zekld - oqip 'h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ËÈּכֹוכבים עבֹודת ׁשל זה106סּכין הרי ּבּה, ׁשּׁשחט ֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
מקלקל107מּתר ׁשהּוא מּפני בהמה108, היתה ואם . ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻ

מתּקן109מסּכנת ׁשהּוא מּפני אסּורה, זֹו הרי זה110, והרי ; ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֻ
מׁשּמׁשי מהנאת לחּת111הּתּקּון אסּור וכן ּכֹוכבים. עבֹודת ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָֹ

מתּקן ׁשהּוא מּפני ּבׂשר, הפסד112ּבּה ּדר חת ואם .113 ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
מּתר. - ְְַָָָֻוהׁשחתה

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

אףֿעלּֿפי‡. אדם, עׂשהּו ולא אדם יד ּתפיסת ּבֹו ׁשאין ְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹּכל
כֹוכבים עֹובדי לפיכ ּבהנאה. מּתר זה הרי ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּנעבד,
הּנטּועין האילנֹות ואת הּגבעֹות ואת ההרים את ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָהעֹובדים
הּבהמה ואת לרּבים הּנֹובעין הּמעינֹות ואת לפרֹות, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּתחּלתן
ׁשּנעבדּו הּפרֹות אֹותן לאכל ּומּתר ּבהנאה, מּתרין אּלּו הרי -ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻֻ
הּבהמה לֹומר צרי ואין הּבהמה. ואֹותּה ּגדילתן ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָּבמקֹום
ּבין ּבאכילה מּתרת ׁשהיא ּכֹוכבים, לעבֹודת ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻׁשהקצת
מּתרת. זֹו הרי להקריבּה, ׁשהקצּוה ּבין לעבדּה, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשהקצּוה
עׂשה ּבׁשּלא נאסרת? הּבהמה ׁשאין אמּורים ּדברים ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבּמה
מעׂשה בּה עׂשה אבל ּכֹוכבים, עבֹודת לׁשם מעׂשה ְֲֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָבּה
לעבֹודת סימן ּבּה ׁשּׁשחט ּכגֹון ּכיצד? אסרּה. ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּכלֿׁשהּוא,
חליפי וכן אסרּה; ּכֹוכבים, לעבֹודת חליפין עׂשאּה ְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָּכֹוכבים.
ּדברים ּבּמה ּכֹוכבים. עבֹודת ּדמי ׁשּנעׂשים מּפני ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָחליפין,
חברֹו ּבהמת ׁשחט אם אבל עצמֹו; ּבבהמת ְְֱֱֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָאמּורים?
אֹוסר אדם ׁשאין נאסרה, לא החליפּה, אֹו ּכֹוכבים ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלעבֹודת
חפר אסרּה. לא עֹולם, לקרקע הּמׁשּתחוה ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּדבר
אסרּה. - ּכֹוכבים עבֹודת לׁשם ּומערֹות, ׁשיחין ּבֹורֹות, ְְֲֲִִִֵַָָָָָּבּה

ּבידֹו·. נטלן אסרן. לא להן, והׁשּתחוה הּגל ׁשעקרן ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמים
ּבמקֹומם ועבדן ׁשּנּדלּדלּו הר אבני אסרן. - להן ְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָוהׁשּתחוה

אדם. יד ּתפיסת ּבהן אין ׁשהרי מּתרֹות, -ְֲִֵֵֶֶַַָָָָֻ
לּה,‚. הׁשּתחוה ולא לּה להׁשּתחֹות לבנה ׁשּזקף ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹיׂשראל

ׁשּזקיפתּה ּבהנאה, אסרּה לּה, והׁשּתחוה ּכֹוכבים עֹובד ְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָּובא
והׁשּתחוה ּכֹוכבים עֹובד ּובא ּביצה, זקף אם וכן מעׂשה. -ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
אסרּה. - לּה והׁשּתחוה בּה וכּיֹוצא ּדלעת חת אסרּה. - ְְְְֲֲֲִֵַַַַַָָָָָָָָָלּה
אסּור זה הרי - בֹו מערה האחר וחצי דלעת, לחצי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהׁשּתחוה
ׁשּנטעֹו אילן הּנעבד. לחצי יד ּכמֹו החצי זה ׁשּמא ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמּספק,
אׁשרה היא וזֹו ּבהנאה; אסּור נעבד, ׁשּיהיה ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָמּתחּלה
עבֹודת לׁשם ּופסלֹו וגּדעֹו נטּוע, אילן היה בּתֹורה. ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָהאמּורה
והֹוציא אילן ׁשל ּבגּופֹו והרּכיב הברי אפּלּו ְְְְְֲִִִִִִִִֶָָּכֹוכבים,
ּוׁשאר ּבהנאה, אסּורים והם הׂשריגים, את ּכֹורת - ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָׂשריגים

נאסר ׁשּלא אףֿעלּֿפי לאילן, הּמׁשּתחוה וכן מּתר. ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהאילן
ׁשּיֹוציא והּפרֹות והּלּולבין והעלים הׂשריגים ּכל - ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּגּופֹו
ׁשהיּו אילן ּבהנאה. אסּורין אּלּו הרי נעבד, ׁשהּוא ְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכלֿזמן
מּוכנים ׁשהם ואֹומרים ּפרֹותיו, את מׁשּמרין כֹוכבים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהעֹובדי
ׁשכר מהן ועֹוׂשין ּפלֹוני, ּכֹוכבים עבֹודת לבית ׁשכר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָלעׂשֹות
ּבהנאה, אסּור האילן זה הרי - חּגם ּביֹום אֹותֹו ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָוׁשֹותים
ׁשּזֹו ,ּכ ּבפרֹותיו עֹוׂשין ּולפיכ אׁשרה, ׁשהּוא ׁשּסתמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָמּפני

אׁשרה. ׁשל חּקּה ֲִֵֶָָֻהיא
ׁשהיא„. ּכלֿזמן - ּכֹוכבים עבֹודת ּתחּתיו ׁשּמעמידין ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָאילן

מּפני מּתר, זה הרי מּתחּתיו, נטלּה ּבהנאה. אסּור ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻתחּתיו,
ּכֹוכבים העֹובד ׁשּבנאֹו ּבית הּנעבד. הּוא עצמֹו האילן ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשאין
ּבנּוי לבית הּמׁשּתחוה וכן נעבד, עצמֹו הּבית ׁשּיהא ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמּתחּלה
עבֹודת לׁשם וכּירֹו וסּידֹו בנּוי, היה ּבהנאה. אסּור זה הרי -ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָ
אסּור והחּדּוׁש ּׁשחּדׁש, מה נֹוטל - ׁשּנתחּדׁש עד ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכֹוכבים
הכניס מּתר. הּבית ּוׁשאר לעבדֹו, ׁשעׂשאהּו מּפני ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻּבהנאה,
הּבית ׁשם, ׁשהיא ּכלֿזמן - הּבית לתֹו ּכֹוכבים ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָעבֹודת
ׁשחצבּה אבן וכן הּבית. הּתר - הֹוציאּה ּבהנאה; ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻאסּור
וצּירּה חצּובה, היתה ּבהנאה. אסּורה לעבדּה, ְְְְְְֲֲֲִִִַָָָָָָָָָָמּתחּלה
צרי ואין האבן, ּבגּוף וכּיר צּיר אפּלּו - ׁשּתעבד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָוכּירּה
ּבהנאה, אסּור והּוא ּׁשחּדׁש, מה נֹוטל - עליה ּכּיר אם ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלֹומר

מּתר. האבן ּוׁשאר ׁשּיעבד, ונעׂשה ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֻהֹואיל
אסּורה‰. זֹו הרי ּכֹוכבים, עבֹודת עליה ׁשהעמיד ֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָאבן

ביתֹו ׁשהיה מי מּתרת. האבן - סּלקּה עליה. ׁשהיא ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻּכלֿזמן
יעׂשה? ּכיצד לבנֹותֹו. אסּור - ונפל ּכֹוכבים לעבֹודת ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָסמּו
אֹו קֹוצים ממלאהּו הרוח ואֹותֹו ּובֹונה, ׁשּלֹו לתֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָּכֹונס
הּכתל היה ּכֹוכבים. עבֹודת לבית ירחיב ׁשּלא ּכדי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹצֹואה,
ׁשּלֹו מחצה למחצה: מחצה יּדֹון - ּכֹוכבים עבֹודת וׁשל ְְֱֱֱֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּלֹו
ּבהנאה. אסּור הּכל ּכֹוכבים, עבֹודת וׁשל ּבהנאה, ְֲֲֲִֶַַַַָָָָָָָֹֻמּתר

ּבהנאה. אסּור הּכל ועפרֹו, עציו ֲֲֲֵַַַָָָָָָָֹאבניו,
.Âהאסּורים ּדברים ּוׁשאר ּכֹוכבים עבֹודת מאּבד ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָּכיצד

לרּוח, וזֹורה ׁשֹוחק ׁשּלּה? ותקרבת מׁשּמׁשיה ּכגֹון ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבגללּה,
הּמלח. לים ּומטיל ׂשֹורף ְִֵֵֶַַָאֹו

.Êּובהמה הרים ּכגֹון ׁשּנעבד, אדם יד ּתפיסת ּבֹו ׁשאין ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּדבר
אסּור צּפּויֹו ּבהנאה, מּתר עצמֹו ׁשהּנעבד אףֿעלּֿפי - ְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֻואילן
"לא ׁשּנאמר: לֹוקה, מהן, ּבכלֿׁשהּוא והּנהנה ְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבהנאה.
הרי ּכֹוכבים עבֹודת צּפּויי וכל עליהם". וזהב ּכסף ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹתחמד

מׁשּמׁשיה. ּבכלל ְְְִֵֶַַָהן
.Áׁשּתבא קדם נכרים ׁשּבּטלּוה נכרים ׁשל ּכֹוכבים ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹעבֹודת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כתקרובת.106) לפניה להגיש בשר מנות לחתוך וכן בהמות, לשחוט לעבודהֿזרה בה מותר107)שמשתמשים הנשחט הבשר
אסור. לכתחילה בה לשחוט אבל לגדל108)באכילה, דברים: לשלושה עמדה שבחייה הבהמה, את מקלקל הוא שבשחיטתה

דמיה. ונפחתו לאכילה אלא אינה - נשחטה מרובים; דמיה ולפיכך ולשחיטה, לחרישה לאשאלמ110)חולה.109)וולדות,
באכילה. אסורה והייתה נבילה, ונעשית מתה הייתה אסורים111)שחטה עבודהֿזרה שמשמשי ב) (הלכה לעיל נתבאר וכבר

(כסףֿמשנה;112)בהנאה. מותר" הבשר - המלח לים הסכין הנאת דמי מוליך אם אבל בהנאה. נאסר הבשר - בה חתכו ואם
ו). קטן סעיף קמב, סימן יורהֿדעה לחתיכות113)ש"ך, חשובים לאנשים מתנות להשתלח העומדות יפות חתיכות שחתך כגון,

מחמת הבשר נאסר הרי כן לא שאם ידובר, באש מלובנת שבסכין הוסיפו: ושם ח.). (חולין חשיבותן אבדה זה ידי ועל קטנות,
כן. גם אוסרת הייתה עבודהֿזרה של אינה ואפילו בסכין, הנבלע נבילה איסור משום1)בליעת נאסרים אינם דברים אלו



mdizewegeק miakek zcear zekld - oqip 'h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

"ּפסילי ׁשּנאמר: ּבהנאה, מּתרת זֹו הרי יׂשראל, ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻלידי
ּבהםא נֹוהגין והן לידינּו ּכׁשּבאּו - ּבאׁש" ּתׂשרפּון ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹלהיהם

מּתרין. אּלּו הרי ּבּטלּום, אם אבל ְֱֲֲִִִֵֵָָָֻאלהּות;
.Ëאפּלּו לעֹולם. ּבטלה אינּה יׂשראל ׁשל ּכֹוכבים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָעבֹודת

אּלא ּכלּום, מֹועיל ּבּטּולֹו אין ׁשּתפּות, ּבּה לנכרי ְְְִִִֵֶָָָָָָֻהיה
ּכֹוכבים עבֹודת וכן גניזה. ּוטעּונה לעֹולם בהנאה ְְְְֲֲֲִִֵַַָָָָָָָאסּורה
אין - הנכרי ּבּטלּה ואחרּֿכ יׂשראל, ליד ׁשּבאת נכרי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשל
ואין לעֹולם. בהנאה אסּורה אּלא ּכלּום, מֹועיל ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָּבּטּולֹו
ּכֹוכבים. עֹובד ּברׁשּות ואפּלּו ּכֹוכבים, עבֹודת מבּטל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָיׂשראל
ּכֹוכבים. עבֹודת מבּטל אינֹו ׁשֹוטה אֹו קטן ּכֹוכבים ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָעֹובד
ׁשל ּבין ׁשּלֹו, ּבין ּכֹוכבים, עבֹודת ׁשּבּטל ּכֹוכבים ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָועֹובד
ׁשאנסֹו אףֿעלּֿפי ּכרחֹו, ּבעל אחרים, כֹוכבים ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָעֹובדי
המבּטל הּנכרי ׁשּיהא ּובלבד בטלה; זֹו הרי - ּכ על ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָיׂשראל
ּכֹוכבים, עבֹודת עֹובד ׁשאינֹו מי אבל ּכֹוכבים; עבֹודת ֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָעֹובד
מׁשּמׁשיה. ּבּטל - ּכֹוכבים עבֹודת המבּטל ּבּטּול. ּבּטּולֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָאין
בהנאה אסּורה והיא מּתרים, מׁשּמׁשיה - מׁשּמׁשיה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּבּטל
אינּה ּכֹוכבים עבֹודת ותקרבת ׁשּיבּטלּנה. עד ׁשהיתה, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכמֹו

לעֹולם. ְְֵָָּבטלה
.Èראׁש אזנּה, ראׁש חטמּה, ראׁש קטע מבּטלּה? ְְְְֵַַַָָָָָָֹֹֹּכיצד

ׁשּמכרּה אֹו חּסרּה; ׁשּלא אףֿעלּֿפי ּבפניה, ּפחסּה ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאצּבעּה;
מכרּה אֹו מׁשּכנּה אם אבל ּבטלה. זֹו הרי - יׂשראל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵָָָָָָלצֹורף
עליה ׁשּנפלה אֹו צֹורף, ׁשאינֹו ליׂשראל אֹו ּכֹוכבים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָלעֹובד
ּבפניה, רקק תבעּוה; ולא לסטים ּגנבּוה פּנּה; ולא ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹמּפלת
אינּה זֹו הרי - הּצֹואה את ּבּה זרק ּגררּה, ּבפניה, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהׁשּתין

ְֵָּבטלה.
.‡È,ׁשלֹום ּבׁשעת - עֹובדיה ׁשהּניחּוה ּכֹוכבים ְְֲִִִִֶֶַַָָָָעבֹודת

מּפני אסּורה, מלחמה, ּבׁשעת בּטלּוה; ׁשהרי ּבהנאה, ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמּתרת
ׁשּנׁשּברה ּכֹוכבים עבֹודת הּמלחמה. מּפני אּלא הּניחּוה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּלא
,לפיכ ׁשּיבּטלּוה. עד ּבהנאה, אסּורים ׁשבריה - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמאליה
ּבהנאה, אסּורין אּלּו הרי ּכֹוכבים, עבֹודת ׁשברי ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָהּמֹוצא
ּפרקים, ׁשל היתה ואם כֹוכבים. העֹובדי בּטלּוה לא ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָֹׁשּמא
ּופרק ּפרק ּכל לבּטל צרי - להחזירם יכֹול ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָוהדיֹוט
אחד אבר ׁשּבּטל ּכיון - להחזיר יכֹול אינֹו ואם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמּפרקיה.

הּׁשברים. ּכל ּבטלּו ְְִִֶַָָָָמּמּנה,
.·È,ּבהנאה אסּור הּוא עדין - ׁשּנפּגם ּכֹוכבים עבֹודת ְְֲֲֲִִִִֶַַַַַָָָָמזּבח

מּתר. - ׁשּנפּגם ּובימֹוס ּכֹוכבים. עֹובד ּביד רּבֹו ׁשּיּנתץ ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻֻעד
אחת, אבן - ּבימֹוס מזּבח? הּוא ואיֿזה בימֹוס ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַאיֿזהּו
ּכיון מרקּוליס? אבני מבּטלין וכיצד הרּבה. אבנים - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָמזּבח
- באּלּו וכּיֹוצא הּדרכים את בהן חּפה אֹו ּבנין מהם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּבנה
קרסם האׁשרה? את מבּטלים ּכיצד ּבהנאה. מּתרין הן ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻהרי
ׁשרביט, אֹו מּקל מּמּנה נטל יֹונק; מּמּנה זרק אֹו עלה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּמּנה
- לצרּכּה ׁשפאּה בטלה. זֹו הרי - לצרּכּה ׁשּלא ׁשּׁשפאּה ְְְְְְְֲֵֵֶֶָָָָָָָָָֹאֹו
ּבין - יׂשראל ׁשל היתה ואם מּתרים. ּוׁשפאיה אסּורה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָֻהיא
אסּורה - ׁשפאיה ּובין היא ּבין לצרּכּה, ׁשּלא ּבין ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹלצרּכּה
לעֹולם. ּבּטּול לּה אין יׂשראל ׁשל ּכֹוכבים ׁשעבֹודת ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלעֹולם,

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

לּקח‡. אסּור כֹוכבים, עֹובדי ׁשל חּגם לפני ימים ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשלׁשה
ּולהלֹותם, מהן ללֹות הּמתקּים; ּדבר להם ולמּכר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמהם
אבל הּמׁשּכֹון. על אֹו בׁשטר מלוה להם ולפרע מהן ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלּפרע

ּכ ׁשהּוא מּפני מהן, נפרעין עלּֿפה ּומּתרמלוה מּידם. מּציל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
יֹום עד ותבׁשיל, ירקֹות ּכגֹון מתקּים, ׁשאינֹו ּדבר להן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלמּכר
ּבׁשאר אבל ּבארץֿיׂשראל, אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָחּגם.
ונתן ונׂשא עבר ּבלבד. חּגם יֹום אּלא אסּור אינֹו ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָארצֹות,
והּנֹוׂשא ּבהנאה. מּתר זה הרי - ימים הּׁשלׁשה ּבאֹותן ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻעּמהן

ּבהנאה. אסּור זה הרי עּמהן, חּגם ּביֹום ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָונֹותן
נֹודע·. אּלאֿאםּֿכן אידֹו, ּביֹום לנכרי ּדֹורֹון לׁשלח ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹואסּור

נכרי וכן עֹובדּה. ואינֹו ּכֹוכבים ּבעבֹודת מֹודה ׁשאינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָלֹו
ואם מּמּנּו. יקּבלּנּו לא חּגֹו, ּביֹום ליׂשראל ּדֹורֹון ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּׁשלח
לֹו ׁשּיּודע עד בֹו נהנה ואינֹו ּבפניו, נֹוטלֹו - לאיבה ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָחׁשׁש
בּה. מֹודה ואינֹו ּכֹוכבים עבֹודת עֹובד אינֹו הּנכרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּזה

הרּבה,‚. ימים ּומּזלֹות כֹוכבים עֹובדי אֹותן ׁשל אידן ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהיה
אחד ּכיֹום הּימים אֹותן ּכל - עׂשרה אֹו ארּבעה אֹו ְְְֲִֶַַָָָָָָָָָׁשלׁשה

לפניהן. ימים ׁשלׁשה עם אסּורין וכּלן ְְְֲִִִִֵֵֶָָָֻהן,
יֹום„. הּוא ראׁשֹון ויֹום הם, ּומּזלֹות כֹוכבים עֹובדי ְְְֲִִִֵֵַַָָּכנענים

יֹום ּבארץֿיׂשראל עּמהם ולׂשאת לתת אסּור לפיכ ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאידם.
יֹום לֹומר צרי ואין וׁשּבת, ׁשּבת ׁשּבכל ׁשּׁשי ויֹום ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָחמיׁשי
עּמהם נֹוהגין וכן מקֹום. ּבכל אסּור ׁשהּוא עצמֹו, ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָראׁשֹון

אידיהם. ְֵֵֶָּבכל
.‰,מל להם להעמיד כֹוכבים עֹובדי ּבֹו ׁשּמתּכּנסין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָיֹום

הּוא והרי הּוא, חּגם יֹום - לאלהיהם ּומקּלסים ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹּומקריבין
לעצמֹו, חג הּוא ׁשעֹוׂשה ּכֹוכבים עֹובד אבל חּגיהם. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכׁשאר
ּתגלחת ויֹום ּבֹו, ׁשּנֹולד ּבּיֹום ּומקּלסֹו ׁשּלֹו לּכֹוכב ְְְְִֶֶֶַַַַַַָּומֹודה
מּביתֿ וׁשּיצא הּים מן בֹו ׁשעלה ויֹום בלֹוריתֹו, אֹו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָזקנֹו
אינֹו - באּלּו וכּיֹוצא לבנֹו, מׁשּתה בֹו ׁשעׂשה ויֹום ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָהאסּורים,
ׁשּימּות יֹום וכן ּבלבד. האיׁש ואֹותֹו הּיֹום, אֹותֹו אּלא ְְְִִֵֶֶַָָָָָאסּור
אֹותֹו אסּורין העֹוׂשים אֹותם - חג ויעׂשּוהּו מת ּבֹו ְֲֲִִֵֶַַָָָלהן
ּבידּוע קטרת, ּומקּטרים ּכלים ּבּה ׁשׂשֹורפין מיתה וכל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּיֹום.
לעֹובדיה אּלא אסּור, החג יֹום אין ּכֹוכבים. עבֹודת ּבּה ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּיׁש
ּומׁשּמרין וׁשֹותין, ואֹוכלין ּבֹו ׁשׂשמחים אֹותם אבל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָּבלבד,
מֹודין אין הם אבל ,הּמל ּכבֹוד מּפני אֹו מנהג מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָאֹותֹו

עּמהן. ולתת לׂשאת מּתרין אּלּו הרי - ְֲִִֵֵֵֵֶָָָָֻּבֹו
.Âׁשּבאֹותֹו ּכֹוכבים עבֹודת מּמיני למין מיחדין ׁשהן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָֻּדברים

ׁשּבאֹותֹו ּכֹוכבים עבֹודת אֹותּה לעֹובדי למּכר אסּור ְְְְֲִִֵֶַָָָָֹמקֹום,
אֹותם מֹוכרין לּה, מיחדין ׁשאינן ּודברים לעֹולם; ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֻהּמקֹום
לעבֹודת אֹותם קֹונה ׁשהּוא ּכֹוכבים העֹובד ּפרׁש ואם ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָסתם.
מּלהקריבֹו ּפסלֹו אּלאֿאםּֿכן לֹו, למּכר אסּור - ְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹּכֹוכבים
ּכֹוכבים. לעבֹודת חסר מקריבין ׁשאין לפי ּכֹוכבים, ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלעבֹודת

.Ê,מיחדין ׁשאין ּדברים עם המיחדין ּדברים מערבין ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹֻֻהיּו
ואין סתם, הּכל מֹוכר - ׁשחרה לבֹונה ּבכלל זּכה לבֹונה ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָֹֹּכגֹון
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דיניו. וכל עבודהֿזרה ביטול חגיהם.1)עבודהֿזרה; ולפני בחגיהם עבודהֿזרה עובדי עם ומתן משא איסור

mdizewege miakek zcear zekld - oqip 'i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכל וכן ּכֹוכבים, לעבֹודת לבּדּה הּזּכה ילּקט ׁשּמא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹחֹוׁשׁשין
בזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Áׁשּמחזיקין ּדברים ּכֹוכבים לעֹובד מֹוכרין ׁשאין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָּכׁשם
ׁשּיׁש ּדבר להם מֹוכרין אין ּכ ּכֹוכבים, לעבֹודת ידיהן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבהן
ּוכבלים ּוכליֿזין ואריֹות ּדּבים ּכגֹון לרּבים, נזק ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻּבֹו
ׁשאסּור וכל הּזין. את להם מׁשחיזין ואין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוׁשלׁשלאֹות;

ל החׁשּוד ליׂשראל למכרֹו אסּור ּכֹוכבים, לעֹובד מּכרלמכרֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹ
לסטים. ליׂשראל נזק ּכלי למּכר אסּור וכן ּכֹוכבים. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹלעֹובד

.Ëלהם וכרתּו כֹוכבים העֹובדי ּבין ׁשֹוכנים יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָהיּו
מּפני וגיסֹותיו, הּמל לעבדי ּכליֿזין למּכר מּתר - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻּברית
ונמצאּו להּצילּה, הּמדינה צרי עם מלחמה ּבהם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשעֹוׂשים
עבֹודת ּבּה ׁשּיׁש עיר ּבתֹוכם. ׁשרּויין אנּו ׁשהרי עלינּו, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמגּנים
היה ּבתֹוכּה. להּכנס ואסּור ּלּה, חּוצה להּל מּתר ְְְְִִֵֵַָָָָָָָָָֻּכֹוכבים,

ּבתֹוכּה. להּל מּתר - ּכֹוכבים עבֹודת ּלּה ְְֲִֵַַָָָָָֻחּוצה
.Èּבּה ׁשּיׁש ּבעיר לעבר לֹו אסּור למקֹום, מּמקֹום ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹההֹול

מיחדת ׁשהּדר ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכֹוכבים. ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻעבֹודת
ּבזֹו והל ונקרה אחרת, ּדר ׁשם יׁש אם אבל מקֹום; ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָלאֹותֹו

מּתר. -ָֻ
.‡Èּבּה ׁשּמעמידים ּכּפה כֹוכבים העֹובדי עם לבנֹות ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָאסּור

הּוא ּבֹונה אבל מּתר. ׂשכרֹו ּובנה, עבר ואם ּכֹוכבים. ְְֲֲִִֶַַָָָָָָָֻעבֹודת
הּכּפה. אֹותּה ּבּה ׁשּיׁש החצר אֹו הּטרקלין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלכּתחּלה

.·Èמעּטרֹות חנּיֹות בּה והיּו ּכֹוכבים, עבֹודת ּבּה ׁשּיׁש ְְֲֲִִֶֶַָָָָָֻֻעיר
מה ּבכל ּבהן, להנֹות אסּור המעּטרֹות - מעּטרֹות ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻוׁשאינן
נתעּטרּו; ּכֹוכבים עבֹודת ׁשּבגלל ׁשחזקתן מּפני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּׁשּבתֹוכן,
ּכֹוכבים, עבֹודת ׁשל חנּיֹות ּבהנאה. מּתרֹות מעּטרֹות, ְְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָָָֻֻֻוׁשאינן

ּכֹוכבים. עבֹודת ׁשּמהּנה מּפני לׂשכרן, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָאסּור
.‚È,ּבהנאה אסּורים ּדמיו ּכֹוכבים, לעבֹודת ּבית ֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָהּמֹוכר

יׂשראל ׁשאנסּו כֹוכבים עֹובדי אבל הּמלח. לים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָויֹוליכם
וכֹותב מּתרין, ּדמיו ּכֹוכבים, עבֹודת בֹו והעמידּו ביתֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֶַָָָָָֻוגזלּו

ׁשּלהם. ּבערּכאֹות ְְֲֶֶֶַַָָּומעלה
.„Èהֹולכין ּבהן. לסּפד אסּור כֹוכבים, עֹובדי ׁשל ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹוחלילין

עבדים ּבהמה, מהן ולֹוקחין ּכֹוכבים, עֹובדי ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָליריד
ּומעלה וכֹותב ּוכרמים, וׂשדֹות ּובּתים ּבגּיּותן, ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָּוׁשפחֹות,
ּדברים ּבּמה מּידם. ּכמּציל ׁשהּוא מּפני ׁשּלהן, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבערּכאֹות
אבל מכס, נֹותן ׁשאינֹו מּבעלֿהּבית ּבלֹוקח ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָאמּורים?
והּמכס מכס, נֹותן ׁשהּוא מּפני אסּור, הּתּגר, מן ׁשם ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח
עבר ּכֹוכבים. עבֹודת מהּנה זה ונמצא ּכֹוכבים, ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָלעבֹודת
מן ּפרסֹותיה מנּׁשר לקח, ּבהמה אם - הּתּגר מן ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָולקח
לקח ירקבּו. - לקח וכלים ּכסּות ואם ּולמּטה; ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָֻהארּכּבה

לא - עבד לקח הּמלח. לים יֹוליכם מּתכֹות, ּוכלי ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמעֹות
מֹורידין. ולא ְֲִִִַֹמעלים

.ÂËאסּור מׁשּתה, לבּתֹו אֹו לבנֹו ׁשעׂשה ּכֹוכבים ְְְִִִִֵֶֶָָָָעֹובד
ׁשם, מּׁשּלֹו הּיׂשראל ולׁשּתֹות לאכל ואפּלּו מּסעּודתֹו. ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלהנֹות
אסּור ּומאימתי אכלֹו. כֹוכבים עֹובדי ּובמסּבת הֹואיל ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָאסּור,
ימי וכל סעּודה, צרכי ּולהכין לעסק מּׁשּיתחיל אצלֹו? ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלאכל
עׂשה ואם יֹום. ׁשלׁשים הּמׁשּתה ימי ּולאחר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהּמׁשּתה,
יֹום ׁשלׁשים לאחר אפּלּו - הּנׂשּואין מחמת אחרת ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָסעּודה
מּפני הּזאת, ההרחקה וכל חדׁש. ׁשניםֿעׂשר עד ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹאסּור,
מּזבחֹו, ואכלּת ל "וקרא ׁשּנאמר: הּוא, ּכֹוכבים ׁשל ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָעבֹודה

וגֹו'. וזנּו" לבני מּבנתיו ְְְְְְִֶַָָָָָֹולקחּת
.ÊË,ּכֹוכבים עֹובדת ׁשל ּבנּה את תיניק לא יׂשראל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבת

הּנכרית את תיּלד ולא ּכֹוכבים; לעבֹודת ּבן ׁשּמגּדלת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹמּפני
והּנכריתע איבה. מּׁשּום ּבׂשכר, היא מיּלדת אבל ּכּו"ם. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּברׁשּותּה, ּבנּה את ּומניקה יׂשראל ּבת את מיּלדת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָעּכּו"ם
תהרגּנּו. ׁשּלא ְְֵֶֶַַֹּכדי

.ÊÈ,עּמהן ולתת לׂשאת אסּור עּכּו"ם, לתרּפּות ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָההֹולכין
היּו ׁשאם בזה, זה קׁשּורין יהיּו ׁשּלא והּוא, מּתרין. ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻוהּבאים
עּכּו"ם לתרּפּות ההֹול יׂשראל לחזר. דעּתן ׁשּמא - ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹקׁשּורין
ּובחזירה ּבֹו, יחזר ׁשּמא עּמֹו, ולתת לׂשאת מּתר ּבהליכה -ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ
אסּור. ּבחזירה, ּבין ּבהליכה ּבין - מּומר יׂשראל ְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָאסּור.

.ÁÈלׂשאת אסּור ּבחזירה - עּכּו"ם ׁשל ליריד ׁשהל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָיׂשראל
ּביד עּכּו"ם ּודמי ׁשם; להן מכר עּכּו"ם ׁשּמא עּמֹו, ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָולתת
ּומּפני ּבהנאה. מּתרין עּכּו"ם ּוביד ּבהנאה, אסּורין ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָֻיׂשראל
עּכּו"ם, ׁשל הּתרּפּות מן הּבא עּכּו"ם עם ונֹותנין נֹוׂשאין ְְְְִִִִֶֶַַַַַָזה
ההּוא; הּתרּפּות מן הּבא יׂשראל עם ונֹותנין נֹוׂשאין ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָואין

בחזירתֹו. ולא בהליכתֹו לא מּומר, יׂשראל עם ְְְֲֲִִִִֵַַָָָָֹֹֹולא

ה'תשע"א ניסן י' חמישי יום

עׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

עממין‡. לׁשבעה ּברית ּכֹורתין עּמהן2אין ׁשּנעׂשה ּכדי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
להם תכרת "לא ׁשּנאמר: עּכּו"ם, לעבד אֹותם ונּניח ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשלֹום
לרחם ואסּור יהרגּו. אֹו מעבֹודתם יחזרּו אּלא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּברית".

תחּנם"3עליהם "ולא ׁשּנאמר: מהם4, ראה אם לפיכ . ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
למּות נטּוי ראהּו יעלּנּו; לא ּבּנהר, טֹובע אֹו לא5אֹובד , ֲֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

בזה, וכּיֹוצא לבֹור לדחפֹו אֹו ּבידֹו לאּבדֹו אבל ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָיּצילּנּו.
ּדברים6אסּור ּבּמה מלחמה. עּמנּו עֹוׂשה ׁשאינֹו מּפני , ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

הּמֹוסרים אבל עממין; ּבׁשבעה 8והאּפיקֹורסין7אמּורים? ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ישראל.1) עניי עם גויים עניי שמפרנסים ובחו"ל; ישראל בארץ לעכו"ם והשכרתם ושדות בתים והחיתי2)מכירת הכנעני והם
אוקספורד: ונוסח רס"ט קושטא, דפוס ונוסח והשופטים. יהושע בימי הכיבוש מלחמת בתקופת ארץֿישראל יושבי וכו', והאמורי

ו). (הלכה בסמוך כמבואר מדבר, הכתוב עבודהֿזרה עובדי שבכל הרמב"ם, שיטת כן כי עבודהֿזרה, שלא3)עובדי אפילו
ה'. מאחרי לבבם את יסירו שלא מהם להתרחק כדי - זאת וכל מלחמה. מגיזרת:4)בשעת עליהון; תרחם ולא אונקלוס: כתרגום

יט). לג, (שמות אחון אשר את למות.5)וחנותי לקוח אוקספורד: ולא6)ונוסח מעלין לא - "העכו"ם חז"ל: אמרו שכן
כו.). (עבודהֿזרה שונאיהם.ה7)מורידין" בידי וממונם אחיהם נפשות המוסרים ישראל, מבני בעיקר8)מלשינים כופרים

תענוגי כי והורה נהפש בהישארות כופר שהיה לפחב"ש) 340ֿ411) אפיקור היווני הפילוסוף שם על נקראים והם תענוגים, ורודפי
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ּכל וכן ּכֹוכבים, לעבֹודת לבּדּה הּזּכה ילּקט ׁשּמא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹחֹוׁשׁשין
בזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Áׁשּמחזיקין ּדברים ּכֹוכבים לעֹובד מֹוכרין ׁשאין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָּכׁשם
ׁשּיׁש ּדבר להם מֹוכרין אין ּכ ּכֹוכבים, לעבֹודת ידיהן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבהן
ּוכבלים ּוכליֿזין ואריֹות ּדּבים ּכגֹון לרּבים, נזק ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻּבֹו
ׁשאסּור וכל הּזין. את להם מׁשחיזין ואין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוׁשלׁשלאֹות;

ל החׁשּוד ליׂשראל למכרֹו אסּור ּכֹוכבים, לעֹובד מּכרלמכרֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹ
לסטים. ליׂשראל נזק ּכלי למּכר אסּור וכן ּכֹוכבים. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹלעֹובד

.Ëלהם וכרתּו כֹוכבים העֹובדי ּבין ׁשֹוכנים יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָהיּו
מּפני וגיסֹותיו, הּמל לעבדי ּכליֿזין למּכר מּתר - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻּברית
ונמצאּו להּצילּה, הּמדינה צרי עם מלחמה ּבהם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשעֹוׂשים
עבֹודת ּבּה ׁשּיׁש עיר ּבתֹוכם. ׁשרּויין אנּו ׁשהרי עלינּו, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמגּנים
היה ּבתֹוכּה. להּכנס ואסּור ּלּה, חּוצה להּל מּתר ְְְְִִֵֵַָָָָָָָָָֻּכֹוכבים,

ּבתֹוכּה. להּל מּתר - ּכֹוכבים עבֹודת ּלּה ְְֲִֵַַָָָָָֻחּוצה
.Èּבּה ׁשּיׁש ּבעיר לעבר לֹו אסּור למקֹום, מּמקֹום ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹההֹול

מיחדת ׁשהּדר ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכֹוכבים. ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻעבֹודת
ּבזֹו והל ונקרה אחרת, ּדר ׁשם יׁש אם אבל מקֹום; ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָלאֹותֹו

מּתר. -ָֻ
.‡Èּבּה ׁשּמעמידים ּכּפה כֹוכבים העֹובדי עם לבנֹות ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָאסּור

הּוא ּבֹונה אבל מּתר. ׂשכרֹו ּובנה, עבר ואם ּכֹוכבים. ְְֲֲִִֶַַָָָָָָָֻעבֹודת
הּכּפה. אֹותּה ּבּה ׁשּיׁש החצר אֹו הּטרקלין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלכּתחּלה

.·Èמעּטרֹות חנּיֹות בּה והיּו ּכֹוכבים, עבֹודת ּבּה ׁשּיׁש ְְֲֲִִֶֶַָָָָָֻֻעיר
מה ּבכל ּבהן, להנֹות אסּור המעּטרֹות - מעּטרֹות ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻוׁשאינן
נתעּטרּו; ּכֹוכבים עבֹודת ׁשּבגלל ׁשחזקתן מּפני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּׁשּבתֹוכן,
ּכֹוכבים, עבֹודת ׁשל חנּיֹות ּבהנאה. מּתרֹות מעּטרֹות, ְְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָָָֻֻֻוׁשאינן

ּכֹוכבים. עבֹודת ׁשּמהּנה מּפני לׂשכרן, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָאסּור
.‚È,ּבהנאה אסּורים ּדמיו ּכֹוכבים, לעבֹודת ּבית ֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָהּמֹוכר

יׂשראל ׁשאנסּו כֹוכבים עֹובדי אבל הּמלח. לים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָויֹוליכם
וכֹותב מּתרין, ּדמיו ּכֹוכבים, עבֹודת בֹו והעמידּו ביתֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֶַָָָָָֻוגזלּו

ׁשּלהם. ּבערּכאֹות ְְֲֶֶֶַַָָּומעלה
.„Èהֹולכין ּבהן. לסּפד אסּור כֹוכבים, עֹובדי ׁשל ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹוחלילין

עבדים ּבהמה, מהן ולֹוקחין ּכֹוכבים, עֹובדי ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָליריד
ּומעלה וכֹותב ּוכרמים, וׂשדֹות ּובּתים ּבגּיּותן, ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָּוׁשפחֹות,
ּדברים ּבּמה מּידם. ּכמּציל ׁשהּוא מּפני ׁשּלהן, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבערּכאֹות
אבל מכס, נֹותן ׁשאינֹו מּבעלֿהּבית ּבלֹוקח ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָאמּורים?
והּמכס מכס, נֹותן ׁשהּוא מּפני אסּור, הּתּגר, מן ׁשם ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח
עבר ּכֹוכבים. עבֹודת מהּנה זה ונמצא ּכֹוכבים, ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָלעבֹודת
מן ּפרסֹותיה מנּׁשר לקח, ּבהמה אם - הּתּגר מן ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָולקח
לקח ירקבּו. - לקח וכלים ּכסּות ואם ּולמּטה; ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָֻהארּכּבה

לא - עבד לקח הּמלח. לים יֹוליכם מּתכֹות, ּוכלי ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמעֹות
מֹורידין. ולא ְֲִִִַֹמעלים

.ÂËאסּור מׁשּתה, לבּתֹו אֹו לבנֹו ׁשעׂשה ּכֹוכבים ְְְִִִִֵֶֶָָָָעֹובד
ׁשם, מּׁשּלֹו הּיׂשראל ולׁשּתֹות לאכל ואפּלּו מּסעּודתֹו. ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלהנֹות
אסּור ּומאימתי אכלֹו. כֹוכבים עֹובדי ּובמסּבת הֹואיל ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָאסּור,
ימי וכל סעּודה, צרכי ּולהכין לעסק מּׁשּיתחיל אצלֹו? ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלאכל
עׂשה ואם יֹום. ׁשלׁשים הּמׁשּתה ימי ּולאחר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהּמׁשּתה,
יֹום ׁשלׁשים לאחר אפּלּו - הּנׂשּואין מחמת אחרת ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָסעּודה
מּפני הּזאת, ההרחקה וכל חדׁש. ׁשניםֿעׂשר עד ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹאסּור,
מּזבחֹו, ואכלּת ל "וקרא ׁשּנאמר: הּוא, ּכֹוכבים ׁשל ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָעבֹודה

וגֹו'. וזנּו" לבני מּבנתיו ְְְְְְִֶַָָָָָֹולקחּת
.ÊË,ּכֹוכבים עֹובדת ׁשל ּבנּה את תיניק לא יׂשראל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבת

הּנכרית את תיּלד ולא ּכֹוכבים; לעבֹודת ּבן ׁשּמגּדלת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹמּפני
והּנכריתע איבה. מּׁשּום ּבׂשכר, היא מיּלדת אבל ּכּו"ם. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּברׁשּותּה, ּבנּה את ּומניקה יׂשראל ּבת את מיּלדת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָעּכּו"ם
תהרגּנּו. ׁשּלא ְְֵֶֶַַֹּכדי

.ÊÈ,עּמהן ולתת לׂשאת אסּור עּכּו"ם, לתרּפּות ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָההֹולכין
היּו ׁשאם בזה, זה קׁשּורין יהיּו ׁשּלא והּוא, מּתרין. ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻוהּבאים
עּכּו"ם לתרּפּות ההֹול יׂשראל לחזר. דעּתן ׁשּמא - ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹקׁשּורין
ּובחזירה ּבֹו, יחזר ׁשּמא עּמֹו, ולתת לׂשאת מּתר ּבהליכה -ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ
אסּור. ּבחזירה, ּבין ּבהליכה ּבין - מּומר יׂשראל ְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָאסּור.

.ÁÈלׂשאת אסּור ּבחזירה - עּכּו"ם ׁשל ליריד ׁשהל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָיׂשראל
ּביד עּכּו"ם ּודמי ׁשם; להן מכר עּכּו"ם ׁשּמא עּמֹו, ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָולתת
ּומּפני ּבהנאה. מּתרין עּכּו"ם ּוביד ּבהנאה, אסּורין ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָֻיׂשראל
עּכּו"ם, ׁשל הּתרּפּות מן הּבא עּכּו"ם עם ונֹותנין נֹוׂשאין ְְְְִִִִֶֶַַַַַָזה
ההּוא; הּתרּפּות מן הּבא יׂשראל עם ונֹותנין נֹוׂשאין ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָואין

בחזירתֹו. ולא בהליכתֹו לא מּומר, יׂשראל עם ְְְֲֲִִִִֵַַָָָָֹֹֹולא

ה'תשע"א ניסן י' חמישי יום

עׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

עממין‡. לׁשבעה ּברית ּכֹורתין עּמהן2אין ׁשּנעׂשה ּכדי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
להם תכרת "לא ׁשּנאמר: עּכּו"ם, לעבד אֹותם ונּניח ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשלֹום
לרחם ואסּור יהרגּו. אֹו מעבֹודתם יחזרּו אּלא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּברית".

תחּנם"3עליהם "ולא ׁשּנאמר: מהם4, ראה אם לפיכ . ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
למּות נטּוי ראהּו יעלּנּו; לא ּבּנהר, טֹובע אֹו לא5אֹובד , ֲֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

בזה, וכּיֹוצא לבֹור לדחפֹו אֹו ּבידֹו לאּבדֹו אבל ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָיּצילּנּו.
ּדברים6אסּור ּבּמה מלחמה. עּמנּו עֹוׂשה ׁשאינֹו מּפני , ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

הּמֹוסרים אבל עממין; ּבׁשבעה 8והאּפיקֹורסין7אמּורים? ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ישראל.1) עניי עם גויים עניי שמפרנסים ובחו"ל; ישראל בארץ לעכו"ם והשכרתם ושדות בתים והחיתי2)מכירת הכנעני והם
אוקספורד: ונוסח רס"ט קושטא, דפוס ונוסח והשופטים. יהושע בימי הכיבוש מלחמת בתקופת ארץֿישראל יושבי וכו', והאמורי

ו). (הלכה בסמוך כמבואר מדבר, הכתוב עבודהֿזרה עובדי שבכל הרמב"ם, שיטת כן כי עבודהֿזרה, שלא3)עובדי אפילו
ה'. מאחרי לבבם את יסירו שלא מהם להתרחק כדי - זאת וכל מלחמה. מגיזרת:4)בשעת עליהון; תרחם ולא אונקלוס: כתרגום

יט). לג, (שמות אחון אשר את למות.5)וחנותי לקוח אוקספורד: ולא6)ונוסח מעלין לא - "העכו"ם חז"ל: אמרו שכן
כו.). (עבודהֿזרה שונאיהם.ה7)מורידין" בידי וממונם אחיהם נפשות המוסרים ישראל, מבני בעיקר8)מלשינים כופרים

תענוגי כי והורה נהפש בהישארות כופר שהיה לפחב"ש) 340ֿ411) אפיקור היווני הפילוסוף שם על נקראים והם תענוגים, ורודפי



mdizewegeקב miakek zcear zekld - oqip 'i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשחת ּבאר עד ּולהֹורידן ּביד לאּבדן דין היה ,9מּיׂשראל, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָ
מצרים ׁשהיּו ה',10מּפני מאחרי העם את ּומסירין ליׂשראל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ּובייתֹוס ירקב"11ּכצדֹוק רשעים, 12ותלמידיהםֿ-"שם ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ

ז). י, (משלי
לרּפאת13מּכאן·. ׁשאסּור למד, אפּלּו14אּתה עּכּו"ם ְֲִִֵֶַַַָָָָֹ

מתירא היה ואם מּׁשּום15בׂשכר. חֹוׁשׁש ׁשהיה אֹו מהן ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ
אסּור16איבה ּבחּנם אבל בׂשכר, מרּפא ּתֹוׁשב17- וגר .18, ְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָ

להחיֹותֹו מצּוה ואּתה ּבחּנם.19הֹואיל אֹותֹו מרּפאים , ְְְְְְֲִִִֶַַַָָֻ
וׂשדֹות‚. ּבּתים להם מֹוכרין ּבארץֿיׂשראל;20אין ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ׂשדֹות21ּובסּוריא לא אבל ּבּתים, להם מֹוכרין ּומׂשּכירין22, . ְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹ
ּובל ּבארץֿיׂשראל, ּבּתים ׁשכּונהלהם יעׂשּו ׁשּלא ואין23בד . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ׂשדֹות להם מׂשּכירין ואין מּׁשלׁשה. ּפחֹות .24ׁשכּונה ְְְְִִִֵֶַָָָָָ
ׂשדֹות להם מׂשּכירין ּבׂשדה?25ּובסּוריא, החמירּו מה ּומּפני . ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
מפקיעּה ׁשּתים: ּבּה ׁשּיׁש להם26מּפני ונֹותן הּמעׂשרֹות, מן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּבּקרקע ּבחּוצה27חניה וׂשדֹות ּבּתים להם למּכר ּומּתר . ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָֹֻ
ארצנּו. ׁשאינּה מּפני ְְִֵֵֵֶֶַָָָלארץ,

ׁשהּתירּו„. ּבמקֹום הּתירּו,28אף ּדירה לבית לא להׂשּכיר, ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹ
"לא ונאמר: ּכֹוכבים, עבֹודת לתֹוכּה מכניס ׁשהּוא ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֹמּפני
לעׂשֹותן ּבּתים להן מׂשּכיר אבל ."ּבית אל תֹועבה ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָתביא

ּבמחּבר29אֹוצר בהן וכּיֹוצא ּותבּואה ּפרֹות להן מֹוכרין ואין . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
מּׁשּיקץ30לקרקע הּוא מֹוכר אבל עלֿמנת31, לֹו מֹוכר אֹו ,32 ְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹ

"ולא ׁשּנאמר: להן? מֹוכרין אין מה ּומּפני וקֹוצץ. ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹלקץ,
להם33תחּנם" יהיה לא ׁשאם ּבּקרקע, חניה להם תּתן לא - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּבׁשבחן, לסּפר אסּור וכן היא. עראי יׁשיבת יׁשיבתן ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָקרקע,
ּבצּורתֹו זה ּכֹוכבים עֹובד נאה ּכּמה לֹומר: !34ואפּלּו ְֲִִֵֶֶַַַָָָָ

מּדבריהם, ּדבר ׁשּיחּבב אֹו מעׂשיו, ּבׁשבח ׁשּיסּפר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹקלֿוחמר
תחּנם" "ולא מּפני35ׁשּנאמר: ,ּבעיני חן להם יהיה לא - ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ

לּתן ואסּור הרעים. מּמעׂשיו וללמד עּמֹו להּדבק ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹׁשּגֹורם
חּנם מּתנת ּתֹוׁשב36להם לגר הּוא נֹותן אבל ׁשּנאמר:37, , ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

- לנכרי" מכר אֹו ואכלּה ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ"לּגר
בנתינה. ולא ְְְִִִִָָֹּבמכירה

מּפני38מפרנסים‰. יׂשראל, ענּיי עם כֹוכבים עֹובדי ענּיי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָ
ׁשלֹום ממחין39ּדרכי ואין ּבלקט,40. כֹוכבים עֹובדי ענּיי ּביד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ואפּלּו ּבׁשלֹומם, וׁשֹואלים ׁשלֹום. ּדרכי מּפני ּופאה, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָׁשכחה
חּגם ּכֹופלין41ּביֹום ואין ׁשלֹום. ּדרכי מּפני ׁשלֹום42, להן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

חּגֹו43לעֹולם ּביֹום ּכֹוכבים עֹובד ׁשל לביתֹו יּכנס ולא .44 ְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹ
רפה ּבׂשפה ׁשלֹום לֹו נֹותן בּׁשּוק, מצאֹו ׁשלֹום. לֹו ְְֵֵַָָָָָָָָלתת
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שנוהג מי הפקר: מלשון השם את פירש י) פרק (סנהדרין למשנה בפירושו ורבינו האדם. ומטרת החיים תכלית הם הזה העולם
שני היו ואפיקורוס מין אומר: "פקור" בשורש: "תשבי" בספרו הבחור, אליהו והמדקדק ולומדיה. התורה את ומבזה הפקרות
(הלכות לקמן עיין למיניהם, והאפיקורסים המינים על ואפיקורסים. מינים נקראים: אחריהם והנמשכים דת, בעלי היו שלא אנשים

ג). פרק כו:).9)תשובה, (עבודהֿזרה מעלין ולא מורידין - והמומרים והמסורות המינים וצוררים.10)כמאמרם: מציקים
ה).11) פרק נתן דרבי (אבות רעה לתרבות ויצאו רבם תורת שעיקמו סוכו איש אנטיגנוס ועוד.12)תלמידי אוקספורד כנוסח

הפיסקה. חסרה אחרות הטובע.13)ובנוסחאות את מעלין ואין (כסףֿמשנה).14)הואיל מעלין היינו דרפואה שאם15)(שם)
בסכנה. חייו - ירפאם ישראל.16)לא לכלל או מלאכתו17)לו לעשות לדרכו הוא אץ כי ולומר, להתנצל הוא שיכול מפני
מחייתו. ימצא ממנה הלכה18)אשר י"ד, פרק ביאה איסורי (הלכות ישראל בארץ בתוכנו, להושיבו לנו שמותר מפני כן, נקרא

עבודהֿזרה. ג) השם. ברכת ב) ומשפטים, דינים א) הן: ואלו עליהן, נצטוו נח שבני המצוות שבע את לקיים עליו שקיבל גר וזהו ז);
נו.). (סנהדרין החי מן אבר ז) גזל, ו) עריות. גילוי ה) דמים. שפיכת סה.).19)ד) (עבודהֿזרה צדקה בתורת מזונותיו לו ליתן

לה). כה, (ויקרא עמך וחי ותושב גר תורה: שאמרה תהיה20)וכמו כשלא ד): (הלכה לקמן מבואר והטעם כא.), (עבודהֿזרה
בה. ישתקעו ולא ארעית ישיבתם תהא קרקע כקדושת21)להם קדושתן שאין נהריים ארם צובא, ארם כגון: דוד, שכבש הארצות

הגיעה". לא ישראל ארץ ולכלל לארץ חוץ מכלל "שיצאה ג): הלכה א, פרק תרומות (הלכות רבינו דברי השווה ארץֿישראל,
נשאר עוד אלא היעודה), (הארץ ארץֿישראל כל שכבש קודם אותה כבש שדוד "מפני - ארץֿישראל? ממעלת ירדה מה ומפני
לכל כארץֿישראל כולו כיבושו היה אחרות, ארצות כבש כן ואחרי לגבולותיה ארץֿישראל כל תפס ואילו עממים. משבעת בה

בסמוך.22)דבר". ומבאר הולך שהוא כמו לאיסור, נימוקים שני שבשדה מפני מבבית: בשדה שייקרא23)חומר מיוחד רחוב
שמם. למכור.24)על גם יבואו להשכיר נתיר שאם מכירה: משום בסוריא25)גזירה גופא המכירה לגזירה: גזירה גוזרים דאין

גזירה אלא אינה - מכירה משום בסוריא השכירות תיאסר שאם נמצא, בארץֿישראל. גם שדות למכור יבוא שמא גזירה: אלא אינה
מעשרותיה,26)לגזירה. את ממנה יפריש לא הנכרי ברשות שהשדה עוד כל כי המעשרות; חיוב מידי אותה מוציא מסלקה.

כא.). עבודהֿזרה, (תוספות מעשר מיד להפקיע בארץֿישראל לעכו"ם קניין שאין זאת שם).27)למרות כגון28)(עבודהֿזרה,
שכונה. עושים כשאין בארץֿישראל יין29)בתים שהרי אוצר, בתור גם להשכיר אסור ליין כי הראב"ד: ומעיר לסחורה. מחסן

ג). הלכה י"א, פרק אסורות מאכלות (הלכות רבינו דברי עיין בהנאה. אסור והתבואה30)נסך באילן מחוברים שהפירות עוד כל
בה. ויתערה בארץ ישב - והקטיף הקציר עת שתגיע עד - שבינתיים מפני פרי31)בקרקע, ונקטף השדה תבואת נקצרה כשכבר

לו.32)האילן. וילך ויקטוף יקצור - היבול בישול גמר עם שתיכף בפירוש, עימו חונים33)שמתנה יהיו שלא חנה, ָֹמשורש
בקביעות. מותר34)בארץ - בעולמו לו ושככה נאות בריות שברא לה' והודייה שבח לתת כוונתו אם אבל כ.). (עבודהֿזרה

מיימוניות). "חן".35)(הגהות העצם: משם שנגזר פועל (שם).36)זה תחנם" "ולא מצוות37)שנאמר: שבע עליו שקיבל
(שם). וטריפות נבילות ואוכל סב.).38)בניֿנח, (גיטין הצדקה גדול39)מקופת כי ובינינו, בינם ומשטמה איבה לעורר שלא

הכול. כנגד ישראל.40)השלום עניי עם יחד מללקוט בידם מעכבים ביום41)אין לאלילו זה על יודה שמא חוששים ואין
שלום!42)אידו. שלום, שם).43)לומר: (גיטין, אחת בפעם די שלום" דרכי "מפני כי חגו, ביום שלא יחשוב44)ואפילו כי

על ויודה לכבוד זאת יג).לו כג, (שמות פיך על ישמע לא שנאמר: לזה, הגורם להיות ואסור לאלילו (שם).45)זה

mdizewege miakek zcear zekld - oqip 'i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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.Âהאּלּו הּדברים ּכל ׁשּגלּו46אין ּבזמן אּלא אמּורים, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
על ּתּקיפה עּכּו"ם ׁשּיד אֹו כֹוכבים, העֹובדי לבין ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָיׂשראל
לנּו אסּור עליהם, ּתּקיפה יׂשראל ׁשּיד ּבזמן אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיׂשראל;
אֹו עראי יׁשיבת יֹוׁשב ואפּלּו ּבינינּו. כֹוכבים עֹובדי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָלהּניח

ּבסחֹורה למקֹום מּמקֹום עד47עֹובר אּלא ּבארצנּו, יעבר לא , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
"לא ׁשּנאמר: נח, ּבני ׁשּנצטּוּו מצֹות ׁשבע עליו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיקּבל

ׁשעה לפי אפּלּו - "ּבארצ ׁשבע48יׁשבּו עליו קּבל ואם . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב, ּגר מקּבלין ואין ּתֹוׁשב. גר זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמצֹות,

נֹוהג אּלא49ׁשהּיֹובל מקּבלין אין הּיֹובל, בזמן ׁשּלא אבל , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּבלבד.50ּגר צדק ְִֵֶֶָ

עׂשר אחד 1ּפרק
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לא‡. להן, מּדּמין ולא כֹוכבים העֹובדי ּבחּקֹות הֹולכין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹֻאין
תלכּו "ולא ׁשּנאמר: בהן, וכּיֹוצא בׂשער ולא ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹבּמלּבּוׁש
ונאמר: תלכּו", לא "ּובחּקתיהם ונאמר: הּגֹוים", ְְְְֱֱִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹֹֻֻּבחּקת
הּוא אחד ּבענין הּכל - אחריהם" ּתּנקׁש ּפן ל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ"הּׁשמר
מהן מבּדל הּיׂשראל יהיה אּלא להן; יּדּמה ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמזהיר,
מהן מבּדל ׁשהּוא ּכמֹו מעׂשיו, ּובׁשאר ּבמלּבּוׁשֹו ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֻוידּוע
מן אתכם "ואבּדל אֹומר: הּוא וכן ּובדעֹותיו. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּבמּדעֹו
ציצית יגּדל ולא להן, המיחד ּבמלּבּוׁש ילּבׁש לא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֻהעּמים".
הׂשער ויּניח הּצדדין מן יגּלח ולא ראׁשם, ציצית ּכמֹו ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָֹֹֹראׁשֹו
יגּלח ולא ּבלֹורית. הּנקרא וזה עֹוׂשין, ׁשהן ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבאמצע
ּכדר מּלאחריו, הּפרע ויּניח לאזן מאזן ּפניו מּכנגד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹהׂשער
עּכּו"ם ׁשל היכלֹות ּכבנין מקֹומֹות יבנה ולא הן. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשעֹוׂשין
אחת העֹוׂשה וכל עֹוׂשין. ׁשהן ּכמֹו רּבים, בהן ׁשּיּכנסּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכדי

לֹוקה. - בהן וכּיֹוצא ְֵֵֵֶֶַָמאּלּו
לבלֹוריתֹו·. ׁשהּגיע ּכיון - מּיׂשראל מסּתּפר ׁשהיה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעּכּו"ם

ידֹו. את ׁשֹומט רּוח, לכל אצּבעֹות ׁשלׁש ְְֵֶֶַָָָָָקרֹוב
מלכיהם,‚. לפני ליׁשב וצרי לּמלכּות קרֹוב ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָיׂשראל

ללּבׁש מּתר זה הרי - להן ידמה ׁשּלא לפי גנאי, לֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻוהיה
עֹוׂשין. ׁשהן ּכדר ּפניו, ּכנגד ּולגּלח ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּבמלּבּוׁשיהן

הּוא„. ּכיצד תנחׁשּו". "לא ׁשּנאמר: ּכעּכּו"ם, מנחׁשין ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַָֹאין
נפל אֹו מּפי פּתי ונפלה הֹואיל ׁשאֹומרים: אּלּו ּכגֹון ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָהּנחׁש?
אין ,אל ׁשאם הּיֹום, ּפלֹוני למקֹום הֹול איני מּידי, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָמקלי
מּפתח יֹוצא איני מימיני, ׁשּועל ועבר הֹואיל נעׂשים! ְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָחפצי
אּלּו וכן רּמאי! אדם יפּגעני אצא, ׁשאם הּיֹום, ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָּביתי

!כ יהיה ולא כ יהיה ואֹומרים: העֹוף צפצּוף ְְְְְְְִִִִִֶֶֶָָָֹׁשּׁשֹומעים
אּלּו וכן ּפלֹוני! ּדבר לעׂשֹות ורע ּפלֹוני, ּדבר לעׂשֹות ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָטֹוב
ּתרנגלת ׁשחט ערבית! ׁשּקרא זה, ּתרנגֹול ׁשחט ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשאֹומרים:
אם לעצמֹו: סימנים הּמׂשים וכן תרנגֹול! ּכמֹו ׁשּקראה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָזֹו,
לא לי, יארע לא ואם ּפלֹוני, ּדבר אעׂשה ,וכ ּכ לי ְְֱֱֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹיארע
בּדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן אברהם; עבד ּכאליעזר ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאעׂשה!
מּדברים דבר מּפני מעׂשה העֹוׂשה וכל אסּור. הּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהאּלּו,

לֹוקה. ֵֶאּלּו,
אּׁשה‰. עלי! היתה טֹוב סימן ׁשּבניתי, זֹו ּדירה ׁשאמר: ְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָמי

מעת היתה; מברכת ׁשּקניתי זֹו ּובהמה ׁשּנׂשאתי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹזֹו
אּתה פסּוק איֿזה לתינֹוק: הּׁשֹואל וכן עׁשרּתי! ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּקניתיה,
זה ויאמר: יׂשמח הּברכֹות, מן ּפסּוק לֹו אמר אם ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹלֹומד?
כּון ולא הֹואיל מּתר, בהן וכּיֹוצא אּלּו ּכל - טֹוב! ְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻסימן
לעצמֹו סימן זה עׂשה אּלא מּלעׂשֹות, נמנע ולא ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹמעׂשיו

מּתר. זה הרי - היה ׁשּכבר ְְֲֵֶֶָָָָָָֻלדבר
.Âּכדי הּמעׂשּיֹות, מּׁשאר מעׂשה העֹוׂשה זה קֹוסם? ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאיזהּו

הּדב מּכל מחׁשבּתֹו ותּפנה ּדבריםׁשּיּׁשם ׁשּיאמר עד רים, ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
אינֹו אֹו להיֹות עתיד ּפלֹוני ּדבר ויאמר: להיֹות, ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹׁשעתידים
מן יׁש !מּכ והּזהרּו ּכן, לעׂשֹות ׁשראּוי ׁשּיאמר אֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹהוה,
ׁשּגֹוהר מי ויׁש באבנים; אֹו ּבחֹול ׁשּמׁשּמׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָהּקֹוסמין
אֹו ּברזל ׁשל ּבמראה ׁשּמסּתּכל מי ויׁש וצֹועק; וינּוע ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלארץ
ונׁשען ּבידֹו מּקל ׁשּנֹוׂשא מי ויׁש ואֹומרים. ּומדּמין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָבעׁשׁשית
ׁשהּנביא הּוא ּומדּבר. מחׁשבּתֹו ׁשּתּפנה עד בֹו, ּומּכה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָעליו

לֹו". יּגיד ּומקלֹו יׁשאל ּבעצֹו "עּמי ְְְִִִֵֵַַַָאֹומר:
.Ê,לּקֹוסם ׁשהּׁשֹואל אּלא לּקֹוסם. ולׁשאל לקסם, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹאסּור

עׂשה אם עצמֹו, הּקֹוסם אבל מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְְֲִִֵַַַַַַָָָמּכין
יּמצא "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - בהן וכּיֹוצא אּלּו מּכל ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמעׂשה

קסמים". קסם וגֹו', ּבנֹו מעביר ְְְְֲִִֵַָֹב
.Á:ּבאצטגנינּות ׁשאֹומרים עּתים, נֹותני אּלּו מעֹונן? ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַאיזהּו

ּבֹו לעׂשֹות ראּוי ּפלֹוני יֹום רע! ּפלֹוני יֹום טֹוב! ּפלֹוני ְְְֲִִִַַָיֹום
לדבר רע ּפלֹוני חדׁש אֹו פלֹונית ׁשנה פלֹונית! ְְְְְִִִֶַָָָָָָֹמלאכה

ְִּפלֹוני!
.Ëהֹודיע אּלא מעׂשה, עׂשה ׁשּלא אףֿעלּֿפי לעֹונן, ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאסּור

ודברי אמת ּדברי ׁשהן מדּמין ׁשהּכסילים הּכזבים ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאֹותן
אֹו מלאכּתֹו וכּון האצטגנינּות, מּפני העֹוׂשה וכל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָחכמים.
לֹוקה, זה הרי - ׁשמים הֹוברי ׁשּקבעּו העת ּבאֹותֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהליכתֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וכו'.46) עכו"ם עניי ופרנסת בארץֿישראל. בתים השכרת מסחרו47)של לרגלי בארץ יתעכב שמא לחשוש שיש לסחורה דווקא
רוקח). (מעשה איסור בה אין - לעצמה כשהיא העברה אבל בה, ולא48)וישתרש מצאנו לא זאת ואומר: זה על מעיר והראב"ד

ולא בהם כתיב "ישיבה" לדבריו, ואפילו מדבר; העמים בשבעת - מביא שהוא בארצכם" ישבו "לא והכתוב: מעולם! שמענו
פסוק: על משפטים) (פרשת הגדול במדרש הנמצאת בןֿיוחאי שמעון דרבי במכילתא טהור מקורם רבינו דברי אבל "העברה".!

ואפילו ביניהם; עבודהֿזרה עובד גוי יושיבו שלא אזהרה זו - בארצך" ישבו תלמודÂ·ÚÏ¯"לא חינם? על יכול בארץֿישראל.
לי". אותך יחטיאו "פן בארץ49)לומר: דרור וקראתם ביובל: שכתוב נוהג, היובל כבר היה לא שני בית ובימי כט.). (ערכין

‰È·˘ÂÈ ÏÎÏ.(:לב (ערכין השבטים עשרת כבר היו לא שני בית ובימי עליה, יושביה שכל בזמן - ו) כה, המקבל50)(ויקרא זה
רבי בן יוסי רבי אותו. מקבלין אין - אחד מדבר חוץ תורה דברי לקבל שבא נכרי ל:): (בכורות אמרו וכן מצוות. תרי"ג כל עליו

ח). הלכה יד, פרק ביאה איסורי הלכות תורה, (משנה רבינו דברי השווה סופרים. מדקדוקי אחד דקדוק אפילו אומר: על1)יהודה
ומכשף. עונן דיני קוסם; ואיזהו מנחש, איזהו תלכו"; לא "ובחוקותיהם נאמר: מה
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.Âהאּלּו הּדברים ּכל ׁשּגלּו46אין ּבזמן אּלא אמּורים, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
על ּתּקיפה עּכּו"ם ׁשּיד אֹו כֹוכבים, העֹובדי לבין ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָיׂשראל
לנּו אסּור עליהם, ּתּקיפה יׂשראל ׁשּיד ּבזמן אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיׂשראל;
אֹו עראי יׁשיבת יֹוׁשב ואפּלּו ּבינינּו. כֹוכבים עֹובדי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָלהּניח

ּבסחֹורה למקֹום מּמקֹום עד47עֹובר אּלא ּבארצנּו, יעבר לא , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
"לא ׁשּנאמר: נח, ּבני ׁשּנצטּוּו מצֹות ׁשבע עליו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיקּבל

ׁשעה לפי אפּלּו - "ּבארצ ׁשבע48יׁשבּו עליו קּבל ואם . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב, ּגר מקּבלין ואין ּתֹוׁשב. גר זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמצֹות,

נֹוהג אּלא49ׁשהּיֹובל מקּבלין אין הּיֹובל, בזמן ׁשּלא אבל , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּבלבד.50ּגר צדק ְִֵֶֶָ

עׂשר אחד 1ּפרק
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לא‡. להן, מּדּמין ולא כֹוכבים העֹובדי ּבחּקֹות הֹולכין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹֻאין
תלכּו "ולא ׁשּנאמר: בהן, וכּיֹוצא בׂשער ולא ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹבּמלּבּוׁש
ונאמר: תלכּו", לא "ּובחּקתיהם ונאמר: הּגֹוים", ְְְְֱֱִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹֹֻֻּבחּקת
הּוא אחד ּבענין הּכל - אחריהם" ּתּנקׁש ּפן ל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ"הּׁשמר
מהן מבּדל הּיׂשראל יהיה אּלא להן; יּדּמה ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמזהיר,
מהן מבּדל ׁשהּוא ּכמֹו מעׂשיו, ּובׁשאר ּבמלּבּוׁשֹו ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֻוידּוע
מן אתכם "ואבּדל אֹומר: הּוא וכן ּובדעֹותיו. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּבמּדעֹו
ציצית יגּדל ולא להן, המיחד ּבמלּבּוׁש ילּבׁש לא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֻהעּמים".
הׂשער ויּניח הּצדדין מן יגּלח ולא ראׁשם, ציצית ּכמֹו ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָֹֹֹראׁשֹו
יגּלח ולא ּבלֹורית. הּנקרא וזה עֹוׂשין, ׁשהן ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבאמצע
ּכדר מּלאחריו, הּפרע ויּניח לאזן מאזן ּפניו מּכנגד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹהׂשער
עּכּו"ם ׁשל היכלֹות ּכבנין מקֹומֹות יבנה ולא הן. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשעֹוׂשין
אחת העֹוׂשה וכל עֹוׂשין. ׁשהן ּכמֹו רּבים, בהן ׁשּיּכנסּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכדי

לֹוקה. - בהן וכּיֹוצא ְֵֵֵֶֶַָמאּלּו
לבלֹוריתֹו·. ׁשהּגיע ּכיון - מּיׂשראל מסּתּפר ׁשהיה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעּכּו"ם

ידֹו. את ׁשֹומט רּוח, לכל אצּבעֹות ׁשלׁש ְְֵֶֶַָָָָָקרֹוב
מלכיהם,‚. לפני ליׁשב וצרי לּמלכּות קרֹוב ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָיׂשראל

ללּבׁש מּתר זה הרי - להן ידמה ׁשּלא לפי גנאי, לֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻוהיה
עֹוׂשין. ׁשהן ּכדר ּפניו, ּכנגד ּולגּלח ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּבמלּבּוׁשיהן

הּוא„. ּכיצד תנחׁשּו". "לא ׁשּנאמר: ּכעּכּו"ם, מנחׁשין ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַָֹאין
נפל אֹו מּפי פּתי ונפלה הֹואיל ׁשאֹומרים: אּלּו ּכגֹון ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָהּנחׁש?
אין ,אל ׁשאם הּיֹום, ּפלֹוני למקֹום הֹול איני מּידי, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָמקלי
מּפתח יֹוצא איני מימיני, ׁשּועל ועבר הֹואיל נעׂשים! ְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָחפצי
אּלּו וכן רּמאי! אדם יפּגעני אצא, ׁשאם הּיֹום, ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָּביתי

!כ יהיה ולא כ יהיה ואֹומרים: העֹוף צפצּוף ְְְְְְְִִִִִֶֶֶָָָֹׁשּׁשֹומעים
אּלּו וכן ּפלֹוני! ּדבר לעׂשֹות ורע ּפלֹוני, ּדבר לעׂשֹות ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָטֹוב
ּתרנגלת ׁשחט ערבית! ׁשּקרא זה, ּתרנגֹול ׁשחט ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשאֹומרים:
אם לעצמֹו: סימנים הּמׂשים וכן תרנגֹול! ּכמֹו ׁשּקראה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָזֹו,
לא לי, יארע לא ואם ּפלֹוני, ּדבר אעׂשה ,וכ ּכ לי ְְֱֱֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹיארע
בּדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן אברהם; עבד ּכאליעזר ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאעׂשה!
מּדברים דבר מּפני מעׂשה העֹוׂשה וכל אסּור. הּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהאּלּו,

לֹוקה. ֵֶאּלּו,
אּׁשה‰. עלי! היתה טֹוב סימן ׁשּבניתי, זֹו ּדירה ׁשאמר: ְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָמי

מעת היתה; מברכת ׁשּקניתי זֹו ּובהמה ׁשּנׂשאתי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹזֹו
אּתה פסּוק איֿזה לתינֹוק: הּׁשֹואל וכן עׁשרּתי! ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּקניתיה,
זה ויאמר: יׂשמח הּברכֹות, מן ּפסּוק לֹו אמר אם ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹלֹומד?
כּון ולא הֹואיל מּתר, בהן וכּיֹוצא אּלּו ּכל - טֹוב! ְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻסימן
לעצמֹו סימן זה עׂשה אּלא מּלעׂשֹות, נמנע ולא ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹמעׂשיו

מּתר. זה הרי - היה ׁשּכבר ְְֲֵֶֶָָָָָָֻלדבר
.Âּכדי הּמעׂשּיֹות, מּׁשאר מעׂשה העֹוׂשה זה קֹוסם? ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאיזהּו

הּדב מּכל מחׁשבּתֹו ותּפנה ּדבריםׁשּיּׁשם ׁשּיאמר עד רים, ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
אינֹו אֹו להיֹות עתיד ּפלֹוני ּדבר ויאמר: להיֹות, ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹׁשעתידים
מן יׁש !מּכ והּזהרּו ּכן, לעׂשֹות ׁשראּוי ׁשּיאמר אֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹהוה,
ׁשּגֹוהר מי ויׁש באבנים; אֹו ּבחֹול ׁשּמׁשּמׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָהּקֹוסמין
אֹו ּברזל ׁשל ּבמראה ׁשּמסּתּכל מי ויׁש וצֹועק; וינּוע ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלארץ
ונׁשען ּבידֹו מּקל ׁשּנֹוׂשא מי ויׁש ואֹומרים. ּומדּמין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָבעׁשׁשית
ׁשהּנביא הּוא ּומדּבר. מחׁשבּתֹו ׁשּתּפנה עד בֹו, ּומּכה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָעליו

לֹו". יּגיד ּומקלֹו יׁשאל ּבעצֹו "עּמי ְְְִִִֵֵַַַָאֹומר:
.Ê,לּקֹוסם ׁשהּׁשֹואל אּלא לּקֹוסם. ולׁשאל לקסם, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹאסּור

עׂשה אם עצמֹו, הּקֹוסם אבל מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְְֲִִֵַַַַַַָָָמּכין
יּמצא "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - בהן וכּיֹוצא אּלּו מּכל ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמעׂשה

קסמים". קסם וגֹו', ּבנֹו מעביר ְְְְֲִִֵַָֹב
.Á:ּבאצטגנינּות ׁשאֹומרים עּתים, נֹותני אּלּו מעֹונן? ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַאיזהּו

ּבֹו לעׂשֹות ראּוי ּפלֹוני יֹום רע! ּפלֹוני יֹום טֹוב! ּפלֹוני ְְְֲִִִַַָיֹום
לדבר רע ּפלֹוני חדׁש אֹו פלֹונית ׁשנה פלֹונית! ְְְְְִִִֶַָָָָָָֹמלאכה

ְִּפלֹוני!
.Ëהֹודיע אּלא מעׂשה, עׂשה ׁשּלא אףֿעלּֿפי לעֹונן, ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאסּור

ודברי אמת ּדברי ׁשהן מדּמין ׁשהּכסילים הּכזבים ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאֹותן
אֹו מלאכּתֹו וכּון האצטגנינּות, מּפני העֹוׂשה וכל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָחכמים.
לֹוקה, זה הרי - ׁשמים הֹוברי ׁשּקבעּו העת ּבאֹותֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהליכתֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וכו'.46) עכו"ם עניי ופרנסת בארץֿישראל. בתים השכרת מסחרו47)של לרגלי בארץ יתעכב שמא לחשוש שיש לסחורה דווקא
רוקח). (מעשה איסור בה אין - לעצמה כשהיא העברה אבל בה, ולא48)וישתרש מצאנו לא זאת ואומר: זה על מעיר והראב"ד

ולא בהם כתיב "ישיבה" לדבריו, ואפילו מדבר; העמים בשבעת - מביא שהוא בארצכם" ישבו "לא והכתוב: מעולם! שמענו
פסוק: על משפטים) (פרשת הגדול במדרש הנמצאת בןֿיוחאי שמעון דרבי במכילתא טהור מקורם רבינו דברי אבל "העברה".!

ואפילו ביניהם; עבודהֿזרה עובד גוי יושיבו שלא אזהרה זו - בארצך" ישבו תלמודÂ·ÚÏ¯"לא חינם? על יכול בארץֿישראל.
לי". אותך יחטיאו "פן בארץ49)לומר: דרור וקראתם ביובל: שכתוב נוהג, היובל כבר היה לא שני בית ובימי כט.). (ערכין

‰È·˘ÂÈ ÏÎÏ.(:לב (ערכין השבטים עשרת כבר היו לא שני בית ובימי עליה, יושביה שכל בזמן - ו) כה, המקבל50)(ויקרא זה
רבי בן יוסי רבי אותו. מקבלין אין - אחד מדבר חוץ תורה דברי לקבל שבא נכרי ל:): (בכורות אמרו וכן מצוות. תרי"ג כל עליו

ח). הלכה יד, פרק ביאה איסורי הלכות תורה, (משנה רבינו דברי השווה סופרים. מדקדוקי אחד דקדוק אפילו אומר: על1)יהודה
ומכשף. עונן דיני קוסם; ואיזהו מנחש, איזהו תלכו"; לא "ובחוקותיהם נאמר: מה



mdizewegeקד miakek zcear zekld - oqip 'i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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ּבפני ּומדּמה העינים, את האֹוחז וכן תעֹוננּו". "לא ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
זה הרי - עׂשה לא והּוא תּמהֹון, מעׂשה ׁשעֹוׂשה ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהרֹואים

ולֹוקה. מעֹונן, ְְְִֵֶַּבכלל
.Èואין עם לׁשֹון ׁשאינן ּבדברים ׁשּמדּבר זה חֹובר? ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאיזהּו

הּדברים ׁשאֹותן ּבסכלּותֹו, ּדעּתֹו על ּומעלה ענין, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָלהם
אֹו הּנחׁש על וכ ּכ ׁשהאֹומר אֹומרים, ׁשהן עד ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמֹועילין;
אינֹו האיׁש, על וכ ּכ והאֹומר מּזיק, אינֹו העקרב, ְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָעל
סלע אֹו מפּתח ׁשּמדּבר ּבעת ּבידֹו אֹוחז - ּומהן ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָנּזֹוק.
ׁשאחז עצמֹו והחֹובר אסּור. הּכל האּלּו, בדברים ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹוכּיֹוצא
הראה אפּלּו ּדּבּורֹו, עם מעׂשה ׁשעׂשה אֹו כלּום ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָּבידֹו
וחבר וגֹו', ב יּמצא "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, זה הרי - ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹבאצּבעֹו
ולא אצּבע לא הניד ולא ּבלבד, ּדברים אמר אם אבל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹחבר".
החּבר עליו ׁשאמר אדם וכן כלּום; בידֹו היה ולא ְְְְֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹראׁש,
הנאה בזה לֹו ׁשּיׁש ּומדּמה לפניו יֹוׁשב והּוא הּקֹולֹות, ְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָאֹותן
החּבר. ּבסכלּות ׁשּנׁשּתּתף מּפני מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין -ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָ
ירעּו, לא המכערים, המׁשּנים, והּׁשמֹות הּקֹולֹות אֹותן ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹֹֻוכל

אֹותם. אין היטב ְֵֵֵַָוגם
.‡Èמקֹום על ללחׁש מּתר נחׁש, אֹו עקרב ׁשּנׁשכֹו ְְְְִִֶַַָָָָָֹֻמי

לּבֹו; ּולחּזק ּדעּתֹו ליּׁשב ּכדי ּבׁשּבת, ואפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָהּנׁשיכה,
הּוא, ּומסּכן הֹואיל ּכלּום, מֹועיל הּדבר ׁשאין ְְִִִֵֶַַַָָָֻאףֿעלּֿפי

עליו. ּדעּתֹו תּטרף ׁשּלא ּכדי לֹו, ְְִִִֵֵֶַָָָֹהּתירּו
.·Èהּקֹורא וכן הּתֹורה, מן פסּוק וקֹורא הּמּכה על ְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָהּלֹוחׁש

על תפּלין אֹו ספרּֿתֹורה והּמּניח יּבעת, ׁשּלא הּתינֹוק ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹעל
מנחׁשים ּבכלל ׁשהם להם די לא - ׁשּייׁשן ּבׁשביל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּקטן
עֹוׂשין ׁשהן ּבּתֹורה, הּכֹופרים ּבכלל ׁשהן אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוחֹוברים,
ׁשּנאמר: נפׁשֹות, רפּואת אּלא ואינן ּגּוף, רפּואת תֹורה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָּדברי
ּומזמֹור פסּוקין ׁשּקרא הּבריא אבל ."לנפׁש חּיים ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָ"ויהיּו
מּצרֹות ויּנצל קריאתן זכּות עליו ׁשּתגן ּכדי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָמּתהּלים,

מּתר. זה הרי - ְֲִִֵֶָָֻּומּנזקים
.‚Èוהֹול עצמֹו, את הּמרעיב זה הּמתים? אל ּדֹורׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַאיזהּו

מה ויֹודיעֹו ּבחלֹום מת ׁשּיבֹוא ּכדי הּקברֹות, ּבבית ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָולן
ידּועים, מלּבּוׁשים לֹובׁשים ׁשהם אחרים, ויׁש עליו. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּׁשּׁשאל
ּכדי לבּדן, ויׁשנים ידּועה, קטרת ּומקטירין ּדברים, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹואֹומרים
ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּבחלֹום. עּמֹו ויסּפר ּפלֹוני מת ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּיבֹוא
יּמצא "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, ויֹודיעֹו, הּמת ׁשּיבא ּכדי ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹהעֹוׂשה

הּמתים". אל ודרׁש וגֹו', מעביר ְְְֲִִֵֵֶַַֹב
.„Èלא" ׁשּנאמר: יּדעֹוני, ּבעל אֹו אֹוב ּבעל לׁשאל ְְֱִִִֶֶַַַַַָֹֹאסּור

למד, נמצאת ויּדעני". אֹוב וׁשאל וגֹו', מעביר ב ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָֹֹיּמצא
ּבאזהרה, - ּבהן והּנׁשאל ּבסקילה, עצמן ויּדעֹוני אֹוב ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָׁשּבעל
מאמרן ּכפי ועׂשה מעׂשיו ּכּון ואם מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָּומּכין

לֹוקה. -ֶ
.ÂË.כׁשפים מעׂשה ׁשעׂשה והּוא, סקילה. חּיב - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָהמכּׁשף

לא והּוא ׁשעׂשה ׁשּיראה והּוא, העינים, את האֹוחז ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאבל
ּבמכּׁשף ׁשּנאמר זה ׁשּלאו מּפני מרּדּות; מּכת לֹוקה - ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעׂשה
מיתת לאזהרת ׁשּנּתן ולאו הּוא, "ב יּמצא "לא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבכלל

לא "מכּׁשפה ׁשּנאמר: עליו, לֹוקין ואין הּוא, ְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּביתּֿדין
ְֶַתחּיה".

.ÊËׁשהטעּו והם הן, וכזב ׁשקר ּדברי כּלן האּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻּודברים
ׁשּינהגּו ּכדי הארצֹות לגֹויי הּקדמֹונים כֹוכבים עֹובדי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָבהן
מחּכמים, חכמים ׁשהם ליׂשראל, ראּוי ואין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻאחריהן.
ּתֹועלת ׁשּיׁש לב על להעלֹות ולא אּלּו, ּבהבלים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלהּמׁש
ּביׂשראל", קסם ולא ּביעקב נחׁש לא "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּבהן,
מעננים אל אֹותם יֹורׁש אּתה אׁשר האּלה הּגֹוים "ּכי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹונאמר:
ּבּדברים הּמאמין ּכל וגֹו'. כן" לא ואּתה יׁשמעּו, קסמים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹואל
חכמה, ּודבר אמת ׁשהן ּבלּבֹו ּומחּׁשב בהן, וכּיֹוצא ְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהאּלּו
הּדעת, ּומחסרי הּסכלים מן אּלא אינן - אסרתן הּתֹורה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָאבל
ּבעלי אבל ׁשלמה. ּדעּתן ׁשאין והּקטּנים הּנׁשים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּובכלל
אּלּו ׁשּכל ּברּורֹות, ּבראיֹות ידעּו הּדעת ּותמימי ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָהחכמה
והבל, ּתהּו אּלא חכמה, ּדברי אינם תֹורה ׁשאסרה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹהּדברים
ּבגללן. האמת ּדרכי ּכל ונטׁשּו הּדעת חסרי בהן ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנמׁשכּו
ההבלים: אּלּו ּכל על ּכׁשהזהירה תֹורה אמרה זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּומּפני

."אלהי ה' עם ּתהיה ְֱִִִֶֶָֹ"ּתמים

עׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

עֹובדי‡. עֹוׂשין ׁשהיּו ּכמֹו הראׁש ּפאתי מגּלחין ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹאין
ּכל על וחּיב ראׁשכם". ּפאת תּקיפּו "לא ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹכֹוכבים,
אחת ּבבת אפּלּו צדעיו, ׁשני המגּלח לפיכ ּופאה. ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָּפאה
ּבלבד הּפאֹות המגּלח אחד ׁשּתים. לֹוקה - אחת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָוהתראה
ּכאחד, הראׁש ּכל המגּלח ואחד הראׁש, ּכל ׂשער ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹּומּניח
ּבאיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה הּפאֹות. וגּלח הֹואיל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָלֹוקה,
סּיע אּלאֿאםּֿכן לֹוקה, אינֹו הּמתּגּלח איׁש אבל ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהמגּלח,

לֹוקה. הּקטן את והמגּלח ְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָלמגּלח.
ּפטּורה,·. - ׁשּנתּגּלחה אֹו האיׁש ראׁש ּפאת ׁשּגּלחה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹהאּׁשה

"זקנ ּפאת תׁשחית ולא ראׁשכם ּפאת תּקיפּו "לא ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹׁשּנאמר:
ואּׁשה, ּתּקיף'; ּב'בל יׁשּנֹו ּתׁשחית' ּב'בל ׁשּיׁשנֹו ּכל -ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹ
ּתּקיף'. ּב'בל אינּה זקן, לּה ׁשאין לפי ּתׁשחית', ּב'בל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשאינּה
ּבהּקפה. אסּורים זקן, להם ויׁש הֹואיל העבדים, ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָָלפיכ

לא‚. מצֹות נׁשיםּכל ואחד אנׁשים אחד ׁשּבּתֹורה, ֿתעׂשה ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
כהן יּטּמא ּו'בל ּתּקיף' ּו'בל ּתׁשחית' מ'ּבל חּוץ ְִִִִִֵַַַַַַַָָֹחּיבים,
ּתדירה, ואינּה לזמן מּזמן ׁשהיא עׂשה מצות וכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָלּמתים'.
ּבלילי מּצה ואכילת הּיֹום, מּקּדּוׁש חּוץ ּפטּורֹות, ְְֲִִִִֵֵַַַַָָנׁשים
ׁשהּנׁשים וׂשמחה, והקהל, ּוׁשחיטתֹו, הּפסח ואכילת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּפסח,

ַָחּיבֹות.
חמרי„. עליהן נֹותנין - ספק הן הרי ואנּדרֹוגינֹוס, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָֻטמטּום

- עברּו ואם ּבּכל. וחּיבים מקֹום, ּבכל האּׁשה וחמרי ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָֹהאיׁש
לֹוקין. ִֵָאינם

היא‰. הרי ראׁשּה, ּפאת לגּלח מּתרת ׁשהאּׁשה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻאףֿעלּֿפי
לגּלח לּה אסּור קטן, ואפּלּו האיׁש; ראׁש ּפאת לגּלח ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹאסּורה

ּפאה. ֵָלֹו
.Â.ׁשעּור חכמים בֹו נתנּו לא ּבּצדעים, ׁשּמּניחים זֹו ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹּופאה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וכו'.1) קעקע כתובת דיני מהן; פטורות שהנשים עשה מצוות הזקן; וגילוח הראש הקפת דיני
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ׂשערֹות. מארּבעים ּפחֹות מּניח ׁשאינֹו מּזקנינּו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוׁשמענּו
הׁשחתה אּלא נאסר לא ּבמסּפרים; הּפאֹות ללּקט ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻּומּתר

ְַָּבתער.
.Êלפיכ זקנם. להׁשחית היה כֹוכבים עֹובדי ּכהני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּדר

לחי ּבֹו: יׁש ּפאֹות וחמׁש הּזקן. להׁשחית תֹורה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָאסרה
הּזקן. וׁשּבלת מׂשמאל, וכן מּימין, הּתחּתֹון ּולחי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהעליֹון,
לֹוקה - ּכאחת ּכּלן נטלן ואם ּופאה. ּפאה ּכל על ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻולֹוקה
תׁשחית "ולא ׁשּנאמר: בתער, ׁשּיגּלחּנּו עד חּיב ואינֹו ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹחמׁש.
ּגּלח אם לפיכ הׁשחתה. ּבֹו ׁשּיׁש ּגּלּוח - "זקנ ּפאת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאת
ׁשּיסּיע. עד לֹוקה הּמתּגּלח ואין ּפטּור. ּבמסּפרים, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָזקנֹו
ואם ּבּזקן. ׂשער לּה יׁש אם זקנּה, להׁשחית מּתרת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻואּׁשה

ּפטּורה. - האיׁש זקן ְְְִִִַָָָהׁשחיתה
.Áהׂשפה ּגב ׁשעל הׂשער והּוא ּבתער; לגּלחֹו מּתר ְְְְֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻהׂשפה,

ואףֿ הּתחּתֹונה. הׂשפה מן המדלּדל הׂשער וכן ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֻהעליֹונה,
יגּלח אּלא להׁשחיתֹו, יׂשראל נהגּו לא מּתר, ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻעלּֿפי

ּוׁשתּיה. אכילה יעּכב ׁשּלא עד ְְְֲִִֵֶַַָָָֹקצתֹו,
.Ëּובית הּׁשחי ּבית ּכגֹון הּגּוף, מּׁשאר הׂשער ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהעברת

סֹופרים. מּדברי אּלא הּתֹורה, מן אסּור אינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָהערוה,
אמּורים? ּדברים ּבּמה מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַָוהּמעבירֹו,
יתּקן ׁשּלא ּכדי נׁשים, אּלא אֹותֹו מעבירין ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבמקֹום
הּנׁשים הׂשער ׁשּמעבירין ּבמקֹום אבל נׁשים; ּתּקּון ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָעצמֹו
ׂשער להעביר ּומּתר אֹותֹו. מּכין אין העביר, אם ְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַַָָֻואנׁשים,

מקֹום. ּבכל ּבמסּפרים איברים ְְְְִִִֵַָָָָָׁשאר
.Èמצנפת ּבראׁשּה ׁשּתׂשים ּכגֹון האיׁש, עדי אּׁשה תעּדה ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹלא

ראׁשּה ׁשּתּגּלח אֹו בֹו, וכּיֹוצא ׁשריֹון תלּבׁש אֹו כֹובע, ְְְְִִֵֶַַַַַָֹאֹו
ּבגדי ׁשּילּבׁש ּכגֹון אּׁשה, עדי איׁש יעּדה ולא ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָֹּכאיׁש.
ואין הּכלים אֹותן לֹובׁשין ׁשאין ּבמקֹום זהב וחלי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָצבעֹונין
איׁש הּמדינה. ּכמנהג הּכל - נׁשים אּלא החלי אֹותֹו ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָֹמׂשימים
המלּקט לֹוקין. - איׁש עדי ׁשעדתה ואּׁשה אּׁשה, עדי ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשעדה
מּׁשּילּקט - מּזקנֹו אֹו מראׁשֹו הּׁשחרֹות, מּתֹו לבנֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹׂשערֹות
צבע אם וכן אּׁשה. עדי ׁשעדה מּפני לֹוקה, אחת, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׂשערה
טמטּום לֹוקה. אחת, לבנה ׂשער מּׁשּיצּבע - ׁשחֹור ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻׂשערֹו
ּכאיׁש; ראׁשֹו מגּלח ולא ּכאּׁשה, עֹוטף אינֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָֹֹואנּדרֹוגינֹוס

לֹוקה. אינֹו כן, עׂשה ְִֵֵֶָָואם
.‡Èבּתֹור האמּורה קעקע ּבׂשרֹו,ּכתבת על ׁשּיׂשרט הּוא, ה ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָֹֹ

צבעֹונים ׁשאר אֹו דיֹו אֹו ּכחֹול הׂשריטה מקֹום ְְְְְְִִִִֵַַָָוימּלא
לעבֹודת עצמן ׁשרֹוׁשמין העּכּו"ם מנהג היה וזה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָהרֹוׁשמים.
לעבֹודתּה. ּומרׁשם לּה מכּור עבד ׁשהּוא ּכלֹומר, ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֻּכֹוכבים,
ׁשּיׂשרט אחר הרֹוׁשמין מּדברים ּבאחד ׁשּירׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּומעת
ּכתב לֹוקה. - אּׁשה ּבין איׁש ּבין הּגּוף, מן מקֹום ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבאיֿזה
- ּבׂשריטה כתב ולא ּבצבע ׁשרׁשם אֹו ּבצבע, רׁשם ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹולא
ּבּמה קעקע". "ּוכתבת ׁשּנאמר: ויקעקע, ׁשּיכּתב עד ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹּפטּור,
וקעקעּו ּבבׂשרֹו ׁשּכתבּו זה אבל ּבכֹותב, אמּורים? ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָּדברים
אבל מעׂשה; ׁשּיעׂשה ּכדי סּיע, אּלאֿאםּֿכן חּיב, אינֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָבֹו,

לֹוקה. אינֹו ּכלּום, עׂשה לא ְִֵֶָָֹאם

.·Èוׂשרט" ׁשּנאמר: לֹוקה, הּמת, על אחת ׂשריטה ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָהׂשֹורט
ׂשרט יׂשראל. ואחד ּכהן אחד - ּבבׂשרכם" תּתנּו לא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹלנפׁש
אחד מת על ׂשריטֹות חמׁש אֹו מתים חמׁש על אחת ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׂשריטה
ואחת. אחת ּכל על בֹו ׁשהתרּו והּוא, חמׁש; לֹוקה -ְְְִֵֶֶֶַַַָָָ

.‚Èהעּכּו"ם ׁשהיּו ּוכׁשם היא. אחת ּוׂשריטה, ְְְִִִֵֶַַַָָָָּגדידה
חֹובלין היּו ּכ הּצער, מּפני מתיהם על ּבבׂשרם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׂשֹורטים
- ּכמׁשּפטם" "וּיתּגדדּו ׁשּנאמר: ּכֹוכבים, לעבֹודת ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹּבעצמן
מת, ׁשעל אּלא תתּגדדּו". "לא ׁשּנאמר: תֹורה, אסרה זה ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּגם
ּכֹוכבים: לעבֹודת לֹוקה; ּבכלי, ׂשרט ּבין ּבידֹו ׂשרט ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּבין

ּפטּור. - ּבידֹו מלקּות, חּיב - ְְְִִַַָָָּבכלי
.„È,אחת ּבעיר בּתיֿדינין ׁשני יהיּו ׁשּלא זה, אזהרה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּובכלל

גֹורם זה ׁשּדבר אחר, ּכמנהג נֹוהג וזה זה ּכמנהג נֹוהג ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָזה
תעׂשּו לא - תתּגדדּו" "לא ׁשּנאמר: ּגדֹולֹות, ְְְְֱֲִֵֶֶַַָֹֹֹלמחלֹוקֹות

אגּדֹות. ֲֲֻֻאגּדֹות
.ÂËתׂשימּו "ולא ׁשּנאמר: לֹוקה, הּמת, על קרחה ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּקֹורח

על ׁשׂשרט ּכהן ואחד יׂשראל אחד למת". עיניכם ּבין ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹקרחה
קרחֹות חמׁש אֹו ארּבע הּקֹורח אחת. אּלא לֹוקה אינֹו ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמת,
על בֹו ׁשהתרּו והּוא, הּקרחֹות; ּכמנין לֹוקה אחד, מת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָעל
הטּביל אֹו בסם, אֹו ּבידֹו הּקֹורח אחד וקרחה. קרחה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָּכל
אחת ּבבת ּבראׁשֹו מקֹומֹות ּבחמּׁשה והּניחם ּבסם ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹאצּבעֹותיו
התראה ׁשהיא אףֿעלּֿפי קרחֹות, חמׁש וקרח הֹואיל -ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ
ּכל על וחּיב ּכאחת. ּבאין כּלן ׁשהרי חמׁש, לֹוקה ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻאחת,
ּבראׁשם". קרחה יקרחּו "לא ׁשּנאמר: העינים, ּכבין ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹהראׁש
ּבלי ּפנּוי ּכגריס מראׁשֹו ׁשּיראה ּכדי הּקרחה? ׁשעּור ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוכּמה

ֵָׂשער.
.ÊËועל ׁשּנפל ּביתֹו על ּבבׂשרֹו הׂשֹורט אֹו ראׁשֹו ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּקֹורח

הּמת על אּלא לֹוקה ואינֹו ּפטּור, - בּים ׁשּנטּבעה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָספינתֹו
ּבראׁשֹו קרחה הּקֹורח ּכֹוכבים. לעבֹודת הׂשֹורט אֹו ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹּבלבד,
ּכתבת והּכֹותב חברֹו, ּבבׂשר ׂשריטה והׂשֹורט חברֹו, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹׁשל
ׁשּׁשניהן ּבזמן - מסּיע חברֹו והיה חברֹו, ׁשל ּבבׂשרֹו ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָקעקע
הּמזיד - מזיד ואחד ׁשֹוגג אחד לֹוקין; ׁשניהן ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמזידין,

ּפטּור. והּׁשֹוגג לֹוקה ְְִֵֵֶֶַָמּׁשניהם

ה'תשע"א ניסן י"א שישי יום

daEWY zFkld¦§§¨
ה' לפני מחטאֹו החֹוטא ׁשּיׁשּוב והּוא אחת, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמצותֿעׂשה

ְְִֶַויתוּדה.
ּבפרקים - ּבגללּה עּמּה הּנגררים ועּקרים זֹו מצוה ְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָָָָָּובאּור

ֵאּלּו:

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

ּב‡. עׂשה, ּבין - ׁשּבּתֹורה מצֹות אםּכל - לאֿתעׂשה ין ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּכׁשּיעׂשה - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון, ּבין מהן, אחת על אדם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעבר

מחטאֹו2ּתׁשּובה להתוּדֹות3ויׁשּוב חּיב ,4ּברּו האל לפני ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

זמן.מעל1) לאחר שמתכפרות ועבירות בתשובה) כשחוזרים (מיד בשעתן שמתכפרות עבירות דברים; ווידוי התשובה, ת
תורתו.2) ואל ה' אל הרעה מדרכו לשוב בליבו לעשותו.3)כשיגמור יוסיף חרטתו4)שלא את ולהביע חטא כי בפיו להודות



קה daeyz zekld - oqip `"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׂשערֹות. מארּבעים ּפחֹות מּניח ׁשאינֹו מּזקנינּו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוׁשמענּו
הׁשחתה אּלא נאסר לא ּבמסּפרים; הּפאֹות ללּקט ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻּומּתר

ְַָּבתער.
.Êלפיכ זקנם. להׁשחית היה כֹוכבים עֹובדי ּכהני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּדר

לחי ּבֹו: יׁש ּפאֹות וחמׁש הּזקן. להׁשחית תֹורה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָאסרה
הּזקן. וׁשּבלת מׂשמאל, וכן מּימין, הּתחּתֹון ּולחי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהעליֹון,
לֹוקה - ּכאחת ּכּלן נטלן ואם ּופאה. ּפאה ּכל על ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻולֹוקה
תׁשחית "ולא ׁשּנאמר: בתער, ׁשּיגּלחּנּו עד חּיב ואינֹו ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹחמׁש.
ּגּלח אם לפיכ הׁשחתה. ּבֹו ׁשּיׁש ּגּלּוח - "זקנ ּפאת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאת
ׁשּיסּיע. עד לֹוקה הּמתּגּלח ואין ּפטּור. ּבמסּפרים, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָזקנֹו
ואם ּבּזקן. ׂשער לּה יׁש אם זקנּה, להׁשחית מּתרת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻואּׁשה

ּפטּורה. - האיׁש זקן ְְְִִִַָָָהׁשחיתה
.Áהׂשפה ּגב ׁשעל הׂשער והּוא ּבתער; לגּלחֹו מּתר ְְְְֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻהׂשפה,

ואףֿ הּתחּתֹונה. הׂשפה מן המדלּדל הׂשער וכן ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֻהעליֹונה,
יגּלח אּלא להׁשחיתֹו, יׂשראל נהגּו לא מּתר, ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻעלּֿפי

ּוׁשתּיה. אכילה יעּכב ׁשּלא עד ְְְֲִִֵֶַַָָָֹקצתֹו,
.Ëּובית הּׁשחי ּבית ּכגֹון הּגּוף, מּׁשאר הׂשער ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהעברת

סֹופרים. מּדברי אּלא הּתֹורה, מן אסּור אינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָהערוה,
אמּורים? ּדברים ּבּמה מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַָוהּמעבירֹו,
יתּקן ׁשּלא ּכדי נׁשים, אּלא אֹותֹו מעבירין ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבמקֹום
הּנׁשים הׂשער ׁשּמעבירין ּבמקֹום אבל נׁשים; ּתּקּון ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָעצמֹו
ׂשער להעביר ּומּתר אֹותֹו. מּכין אין העביר, אם ְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַַָָֻואנׁשים,

מקֹום. ּבכל ּבמסּפרים איברים ְְְְִִִֵַָָָָָׁשאר
.Èמצנפת ּבראׁשּה ׁשּתׂשים ּכגֹון האיׁש, עדי אּׁשה תעּדה ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹלא

ראׁשּה ׁשּתּגּלח אֹו בֹו, וכּיֹוצא ׁשריֹון תלּבׁש אֹו כֹובע, ְְְְִִֵֶַַַַַָֹאֹו
ּבגדי ׁשּילּבׁש ּכגֹון אּׁשה, עדי איׁש יעּדה ולא ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָֹּכאיׁש.
ואין הּכלים אֹותן לֹובׁשין ׁשאין ּבמקֹום זהב וחלי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָצבעֹונין
איׁש הּמדינה. ּכמנהג הּכל - נׁשים אּלא החלי אֹותֹו ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָֹמׂשימים
המלּקט לֹוקין. - איׁש עדי ׁשעדתה ואּׁשה אּׁשה, עדי ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשעדה
מּׁשּילּקט - מּזקנֹו אֹו מראׁשֹו הּׁשחרֹות, מּתֹו לבנֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹׂשערֹות
צבע אם וכן אּׁשה. עדי ׁשעדה מּפני לֹוקה, אחת, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׂשערה
טמטּום לֹוקה. אחת, לבנה ׂשער מּׁשּיצּבע - ׁשחֹור ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻׂשערֹו
ּכאיׁש; ראׁשֹו מגּלח ולא ּכאּׁשה, עֹוטף אינֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָֹֹואנּדרֹוגינֹוס

לֹוקה. אינֹו כן, עׂשה ְִֵֵֶָָואם
.‡Èבּתֹור האמּורה קעקע ּבׂשרֹו,ּכתבת על ׁשּיׂשרט הּוא, ה ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָֹֹ

צבעֹונים ׁשאר אֹו דיֹו אֹו ּכחֹול הׂשריטה מקֹום ְְְְְְִִִִֵַַָָוימּלא
לעבֹודת עצמן ׁשרֹוׁשמין העּכּו"ם מנהג היה וזה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָהרֹוׁשמים.
לעבֹודתּה. ּומרׁשם לּה מכּור עבד ׁשהּוא ּכלֹומר, ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֻּכֹוכבים,
ׁשּיׂשרט אחר הרֹוׁשמין מּדברים ּבאחד ׁשּירׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּומעת
ּכתב לֹוקה. - אּׁשה ּבין איׁש ּבין הּגּוף, מן מקֹום ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבאיֿזה
- ּבׂשריטה כתב ולא ּבצבע ׁשרׁשם אֹו ּבצבע, רׁשם ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹולא
ּבּמה קעקע". "ּוכתבת ׁשּנאמר: ויקעקע, ׁשּיכּתב עד ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹּפטּור,
וקעקעּו ּבבׂשרֹו ׁשּכתבּו זה אבל ּבכֹותב, אמּורים? ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָּדברים
אבל מעׂשה; ׁשּיעׂשה ּכדי סּיע, אּלאֿאםּֿכן חּיב, אינֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָבֹו,

לֹוקה. אינֹו ּכלּום, עׂשה לא ְִֵֶָָֹאם

.·Èוׂשרט" ׁשּנאמר: לֹוקה, הּמת, על אחת ׂשריטה ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָהׂשֹורט
ׂשרט יׂשראל. ואחד ּכהן אחד - ּבבׂשרכם" תּתנּו לא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹלנפׁש
אחד מת על ׂשריטֹות חמׁש אֹו מתים חמׁש על אחת ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׂשריטה
ואחת. אחת ּכל על בֹו ׁשהתרּו והּוא, חמׁש; לֹוקה -ְְְִֵֶֶֶַַַָָָ

.‚Èהעּכּו"ם ׁשהיּו ּוכׁשם היא. אחת ּוׂשריטה, ְְְִִִֵֶַַַָָָָּגדידה
חֹובלין היּו ּכ הּצער, מּפני מתיהם על ּבבׂשרם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׂשֹורטים
- ּכמׁשּפטם" "וּיתּגדדּו ׁשּנאמר: ּכֹוכבים, לעבֹודת ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹּבעצמן
מת, ׁשעל אּלא תתּגדדּו". "לא ׁשּנאמר: תֹורה, אסרה זה ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּגם
ּכֹוכבים: לעבֹודת לֹוקה; ּבכלי, ׂשרט ּבין ּבידֹו ׂשרט ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּבין

ּפטּור. - ּבידֹו מלקּות, חּיב - ְְְִִַַָָָּבכלי
.„È,אחת ּבעיר בּתיֿדינין ׁשני יהיּו ׁשּלא זה, אזהרה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּובכלל

גֹורם זה ׁשּדבר אחר, ּכמנהג נֹוהג וזה זה ּכמנהג נֹוהג ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָזה
תעׂשּו לא - תתּגדדּו" "לא ׁשּנאמר: ּגדֹולֹות, ְְְְֱֲִֵֶֶַַָֹֹֹלמחלֹוקֹות

אגּדֹות. ֲֲֻֻאגּדֹות
.ÂËתׂשימּו "ולא ׁשּנאמר: לֹוקה, הּמת, על קרחה ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּקֹורח

על ׁשׂשרט ּכהן ואחד יׂשראל אחד למת". עיניכם ּבין ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹקרחה
קרחֹות חמׁש אֹו ארּבע הּקֹורח אחת. אּלא לֹוקה אינֹו ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמת,
על בֹו ׁשהתרּו והּוא, הּקרחֹות; ּכמנין לֹוקה אחד, מת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָעל
הטּביל אֹו בסם, אֹו ּבידֹו הּקֹורח אחד וקרחה. קרחה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָּכל
אחת ּבבת ּבראׁשֹו מקֹומֹות ּבחמּׁשה והּניחם ּבסם ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹאצּבעֹותיו
התראה ׁשהיא אףֿעלּֿפי קרחֹות, חמׁש וקרח הֹואיל -ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ
ּכל על וחּיב ּכאחת. ּבאין כּלן ׁשהרי חמׁש, לֹוקה ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻאחת,
ּבראׁשם". קרחה יקרחּו "לא ׁשּנאמר: העינים, ּכבין ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹהראׁש
ּבלי ּפנּוי ּכגריס מראׁשֹו ׁשּיראה ּכדי הּקרחה? ׁשעּור ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוכּמה

ֵָׂשער.
.ÊËועל ׁשּנפל ּביתֹו על ּבבׂשרֹו הׂשֹורט אֹו ראׁשֹו ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּקֹורח

הּמת על אּלא לֹוקה ואינֹו ּפטּור, - בּים ׁשּנטּבעה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָספינתֹו
ּבראׁשֹו קרחה הּקֹורח ּכֹוכבים. לעבֹודת הׂשֹורט אֹו ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹּבלבד,
ּכתבת והּכֹותב חברֹו, ּבבׂשר ׂשריטה והׂשֹורט חברֹו, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹׁשל
ׁשּׁשניהן ּבזמן - מסּיע חברֹו והיה חברֹו, ׁשל ּבבׂשרֹו ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָקעקע
הּמזיד - מזיד ואחד ׁשֹוגג אחד לֹוקין; ׁשניהן ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמזידין,

ּפטּור. והּׁשֹוגג לֹוקה ְְִֵֵֶֶַָמּׁשניהם

ה'תשע"א ניסן י"א שישי יום

daEWY zFkld¦§§¨
ה' לפני מחטאֹו החֹוטא ׁשּיׁשּוב והּוא אחת, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמצותֿעׂשה

ְְִֶַויתוּדה.
ּבפרקים - ּבגללּה עּמּה הּנגררים ועּקרים זֹו מצוה ְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָָָָָּובאּור

ֵאּלּו:

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

ּב‡. עׂשה, ּבין - ׁשּבּתֹורה מצֹות אםּכל - לאֿתעׂשה ין ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּכׁשּיעׂשה - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון, ּבין מהן, אחת על אדם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעבר

מחטאֹו2ּתׁשּובה להתוּדֹות3ויׁשּוב חּיב ,4ּברּו האל לפני ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
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זמן.מעל1) לאחר שמתכפרות ועבירות בתשובה) כשחוזרים (מיד בשעתן שמתכפרות עבירות דברים; ווידוי התשובה, ת
תורתו.2) ואל ה' אל הרעה מדרכו לשוב בליבו לעשותו.3)כשיגמור יוסיף חרטתו4)שלא את ולהביע חטא כי בפיו להודות



daeyzקו zekld - oqip `"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

את והתוּדּו וגֹו'. יעׂשּו ּכי אּׁשה אֹו "איׁש ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָהּוא,
ּדברים וּדּוי זה - עׂשּו" אׁשר עׂשה.5חּטאתם מצות זה וּדּוי . ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

חטאתי הּׁשם, אּנא אֹומר: מתוּדין? עויתי6ּכיצד ּפׁשעּתי7, ,8 ְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ
ּובׁשּתי נחמּתי והרי ,וכ ּכ ועׂשיתי ּבמעׂשי,9לפני ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

חֹוזר איני וכל10ּולעֹולם וּדּוי. ׁשל עּקרֹו וזהּו זה; לדבר ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
וכן מׁשּבח. זה הרי - זה ּבענין ּומארי להתוּדֹות ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻהּמרּבה

ואׁשמֹות חּטאֹות על11ּבעלי קרּבנֹותיהן ׁשּמביאין ּבעת , ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
זדֹונן על אֹו ׁשּיעׂשּו12ׁשגגתן עד ּבקרּבנם להן מתּכּפר אין - ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

חטא13ּתׁשּובה( אׁשר "והתוּדה ׁשּנאמר: ּדברים, וּדּוי ויתוּדּו ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
אין - מלקּות ּומחּיבי ּביתּֿדין מיתֹות מחּיבי ּכל וכן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻֻעליה".
ּתׁשּובה ׁשּיעׂשּו עד בלקּיתן, אֹו ּבמיתתן להן ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמתּכּפר

אףֿעלּֿפי14ויתוּדּו - ממֹונֹו והּמּזיק ּבחברֹו החֹובל וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָ
ׁשּיתוּדה עד מתּכּפר אינֹו לֹו, חּיב ּׁשהּוא מה לֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּׁשּלם
"מּכלֿחּטאת ׁשּנאמר: לעֹולם, ּכזה מּלעׂשֹות ְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָָֹויׁשּוב

.15האדם" ָָָ
הּמׁשּתּלח·. יׂשראל,16ׂשעיר ּכל על ּכּפרה ׁשהּוא לפי - ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

יׂשראל ּכל לׁשֹון על עליו מתוּדה ּגדֹול ׁשּנאמר:17ּכהן , ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּמׁשּתּלח ׂשעיר יׂשראל". ּבני עֹונֹות אתּֿכל- עליו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ"והתוּדה
ּבין - והחמּורֹות הּקּלֹות ׁשּבּתֹורה, עברֹות ּכל על ְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָמכּפר

ׁשהֹודע ּבין ּבׁשגגה; ׁשעבר ּבין ּבזדֹון, ׁשּלא18ׁשעבר ּבין לֹו, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

מתּכּפר הּכל - לֹו ׁשעׂשה19הֹודע והּוא, הּמׁשּתּלח; 20ּבׂשעיר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ
לֹו מכּפר הׂשעיר אין ּתׁשּובה, עׂשה לא אם אבל ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֹּתׁשּובה.
החמּורֹות? הן ּומה הּקּלֹות הן ּומה הּקּלֹות. על ֲֵֵֶַַַַַַָָָאּלא
ּכרת אֹו ּביתּֿדין מיתת עליהם ׁשחּיבין הן, .21החמּורֹות ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ׁשוא הן23וׁשקר22ּוׁשבּועת הרי ּכרת, ּבהן ׁשאין אףֿעלּֿפי , ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
החמּורֹות ׁשאין24מן עׂשה ּומצֹות לאֿתעׂשה מצֹות ּוׁשאר . ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָֹ

הּקּלֹות. הם - ּכרת ֵֵֶַַָָּבהן
מזּבחֿ‚. לנּו ואין קּים ּביתֿהּמקּדׁש ׁשאין הּזה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבּזמן

ׁשם25ּכּפרה אין ּתׁשּובה26- על27אּלא מכּפרת הּתׁשּובה . ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
העברֹות ּבאחרֹונה28ּכל תׁשּובה ועׂשה ימיו ּכל רׁשע אפּלּו . ְְֲֲֲִֵַַָָָָָָָָָָָ

מרׁשעֹו ּדבר ׁשּום לֹו מזּכירין אין "רׁשעת29- ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָ
יּכׁשלּֿבּה לא ועצמֹוהרׁשע מרׁשעֹו". ׁשּובֹו ׁשל30ּביֹום ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ

לּׁשבים מכּפר יכּפר31יֹוםֿהּכּפּורים הּזה בּיֹום "ּכי ׁשּנאמר: , ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
ֲֵֶעליכם".

מכּפרת„. ׁשהּתׁשּובה ׁשל32אףֿעלּֿפי ועצמֹו הּכל על ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
מתּכּפרים ׁשהן עברֹות יׁש - מכּפר 33יֹוםֿהּכּפּורים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַ

זמן.34לׁשעתן לאחר אּלא מתּכּפרים ׁשאין עברֹות ויׁש , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּכרת ּבּה ׁשאין עׂשה מצות על אדם עבר ועׂשה35ּכיצד? ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ׁשּמֹוחלין עד מּׁשם זז אינֹו - נאמר:36תׁשּובה ּובאּלּו לֹו. ְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
ארּפה ׁשֹובבים, ּבנים על37"ׁשּובּו עבר וגֹו'". מׁשּובתיכם ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
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זה. בשפתיו.5)על חטאו את ולפרש לפרוט צריך ב).6)שהמתוודה ד, (ויקרא בשגגה תחטא כי נפש ככתוב: בשגגה,
לא).7) טו, (במדבר בה עוונה ההיא הנפש תיכרת היכרת שנאמר: מואב8)בזדון, מלך שנאמר: כמו ובמעל, במרד להכעיס,

חטאנו בוידויו: שאמר בדניאל הכתוב: לשון מצינו שכן לו:), (יומא הכבד אל הקל מן הוא הוידוי וסדר ז). ג, (מלכיםֿב בי פשע
ה). ט, (דניאל ומרדנו הרשענו ו).9)ועוינו, ט, (עזרא אליך פני אלוקי, להרים, ונכלמתי בושתי הכתוב: "וכשם10)מעין

ז). הלכה ח, פרק יומא (ירושלמי, עושה" איני - אשם.11)שעשיתי או חטאת קרבן להביא גזלות,12)שנתחייבו אשם כגון:
(הלכות המצוות" "מניין ראה השוגג. על אלא באים אינם הקרבנות שרוב בעוד כשוגג; הזדון על שבאה העדות שבועת חטאת

סז). עמוד יג.).13)שגגות לעולם14)(שבועות חלק לו יש המתוודה שכל מתוודים, המומתים כל שם: אמרו מג:). (סנהדרין
חטאתי אנוכי אמנה עכן: ויען (וידוי). תודה לו ותן ישראל אלוקי לה' כבוד נא שים בני, יהושע: לו שאמר בעכן מצינו שכן הבא;

לב.). (שבת התוודה! לו: אומרים למות, ונוטה שחלה מי כן כמו יטֿכ). ז, (יהושע הגניבות15)וגו' על חבירו: לבין שבינו ממה
ההלכה לכל המקור את רבינו מראה המצוות" וב"ספר נשא). שמעוני, בילקוט הובא זוטא, (ספרי הרע לשון ועל הגזילות ועל

לפניו. שהייתה י).16)במכילתא טז, (ויקרא בתורה כמפורש ביוםֿהכיפורים, חטאו,17)לעזאזל עליו: בוידויו אומר שהיה
סו.). (יומא ישראל בית עמך לפניך פשעו לו.18)עוו, נודע שלא ובין עבירה ספק לידי שבא הכיפורים יום לפני לו שנודע בין

של או שומן של אם יודע ואינו מהן אחת ואכל חלב, של ואחת שומן של אחת חתיכות: שתי לפניו מונחות שהיו כגון ומהו?
מביא הוא ואז - חלב או אכל, שומן אם נכון אל שידע עד ועומדת תלוייה שכפרתו מפני תלוי", "אשם להביא שדינו אכל, חלב

לו. ונסלח חטאת שכבר19)קרבן מפני יוםֿהכיפורים, אחר להביאו צריך אינו יוםֿהכיפורים, לפני הביאו לא אם זה תלוי אשם
יוםֿהכיפורים אחר קרבנו להביא צריך אלא - מכפר המשתלח השעיר אין וחטאות וודאי אשם אבל המשתלח. השעיר ידי על נתכפר

ט). הלכה ג, פרק שגגות הלכות תורה, משנה כה.; (כריתות כמבואר לו, יב:).20)ויתכפר (שבועות כרבי ולא כחכמים
א).21) הלכה ח, (פרק לקמן להיפך.22)כמבואר או זהב, שהוא אבן של עמוד על שנשבע הידוע: את לשנות שנשבע כגון,

כט.). (שבועות אבן שהוא אבן של עמוד על כשנשבע והוא23)וכן הדיינים והשביעוהו בו וכפר בידו היה חבירו שממון מי
ב תשבעו ולא תורה: אמרה בהן וכיוצא אלה על - להיפך או אכל, ולא - שאכל כשנשבע וכן שקר. שבועת זו הרי - שמינשבע

יב). יט, (ויקרא ז).24)לשקר כ, (שמות לשוא שמו את ישא אשר את ה' ינקה לא כי בהן: שנאמר מפני לט.). (שבועות
חמורות25) עבירות על גם ובתשובה תשובה, בלא אפילו קלות עבירות על המכפר המשתלח השעיר וכן עלינו; יכפרו שהקרבנות

ומיתה. יסורים א).26)בלי הלכה א, פרק התורה יסודי (הלכות לעיל ראה ערב. לשון דרך ואין27)על עצה אין כלומר:
תשובה. אלא - החטא מטומאת להיטהר אחרת ד).28)תחבולה (הלכה לקמן וראה כלל, מ:).29)בדרך עצם30)(קידושין

(הלכה בסמוך לקמן כמבואר פו.), (יומא מועילה אינה לבדה שתשובה לאֿתעשה עבירות על מכפר הכיפורים. יום הקדוש, היום
שבים.31)ד). לשאינם לא הוא32)אבל ואילך מכאן כלל, בדרך כפרתה ואופני המכפרת התשובה על רבינו דיבר כאן עד

בפרוטרוט. דרכיה את נוספים.33)מבאר לגורמים זקוקה ואינה תלוייה שאינה וסופית גמורה עשיית34)כפרה בשעת תיכף
בזה.35)התשובה. וכיוצא פסחים בלילי מצה אכילת כגון: במזיד, עליה גמורה.36)כשעוברים מחילה ומיד37)מיד,

לכם. ארפא - כשתשובו
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ּכרת ּבּה ׁשאין לאֿתעׂשה ועׂשה38מצות ּביתּֿדין מיתת ולא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּתֹולה ּתׁשּובה - ּובאּלּו39ּתׁשּובה מכּפר. ויֹוםֿהּכּפּורים ְְְְִִֵֵַַָָָָ
הּזה בּיֹום "ּכי ּכרתֹות40נאמר: על עבר עליכם". יכּפר ְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ויֹוםֿהּכּפּורים ּתׁשּובה - ּתׁשּובה ועׂשה ּביתּֿדין ְְְְִִִִֵַָָָָּומיתֹות
עליו הּבאין ויּסּורין ּולעֹולם41ּתֹולין, הּכּפרה. לֹו 42ּגֹומרין ְְְִִִִִַַַָָָָָָ

ּובאּלּו יּסּורין. עליו ׁשּיבֹואּו עד גמּורה ּכּפרה לֹו מתּכּפר ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָאין
ּובנגעים ּפׁשעם ּבׁשבט "ּופקדּתי ּבּמה43נאמר: עֹונם". ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

אמּורים הּׁשם44ּדברים את חּלל ּבׁשּלא ׁשעבר;45? ּבּׁשעה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
והּגיע ּתׁשּובה, ׁשעׂשה אףֿעלּֿפי הּׁשם, את המחּלל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאבל
- יּסּורין עליו ּובאּו ּבתׁשּובתֹו, עֹומד והּוא ְְִִִִִֵַָָָָיֹוםֿהּכּפּורים
ּתׁשּובה, אּלא ׁשּימּות. עד גמּורה ּכּפרה לֹו מתּכּפר ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָאינֹו
מכּפרת, ּומיתה ּתֹולין, ׁשלׁשּתן ויּסּורין, ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָיֹוםֿהּכּפּורים
הּזה העֹון יכּפר אם צבאֹות, ה' באזני "ונגלה 46ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

ּתמתּון" עד .47לכם ְֶַָֻ
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ׁשעבר‡. ּדבר לידֹו ׁשּבא זה גמּורה? ּתׁשּובה היא זֹו ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָאי
הּתׁשּובה; מּפני עׂשה ולא ּופרׁש לעׂשֹותֹו, ּבידֹו ואפׁשר ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹּבֹו,
אּׁשה על ׁשּבא הרי ּכיצד? מּכׁשלֹוןּֿכח. ולא מּיראה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹלא
ּבּה ּבאהבתֹו עֹומד והּוא עּמּה, נתיחד זמן ּולאחר ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָּבעברה,
ּבעל זהּו - עבר ולא ּופרׁש ּבּה, ׁשעבר ּובּמדינה ּגּופֹו ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹּובכח
ּבימי ּבֹוראי את "ּוזכר אמר: ּׁשּׁשלמה הּוא גמּורה. ְְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹֹּתׁשּובה
ׁשאי ּובעת זקנּותֹו ּבימי אּלא ׁשב לא ואם ."ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹּבחּורֹותי
ׁשאינּה אףֿעלּֿפי - עֹוׂשה ּׁשהיה מה לעׂשֹות לֹו ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאפׁשר
אפּלּו הּוא. ּתׁשּובה ּובעל לֹו היא מֹועלת מעּלה, ְְְֲִִֶֶַַָָָֻּתׁשּובה
- ּבתׁשּובתֹו ּומת מיתתֹו ּביֹום ּתׁשּובה ועׂשה ימיו, ּכל ְְְְִִֵַָָָָָָָָָעבר
הּׁשמׁש לאֿתחׁש אׁשר "עד ׁשּנאמר: נמחלין, עֹונֹותיו ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכל
ׁשהּוא - הּגׁשם" אחר העבים וׁשבּו והּכֹוכבים, והּירח ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָוהאֹור
- ׁשּימּות קדם וׁשב ּבֹוראֹו זכר ׁשאם מּכלל, הּמיתה. ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹיֹום

לֹו. ְִַנסלח
ויסירֹו·. חטאֹו החֹוטא ׁשּיעזב הּוא, הּתׁשּובה? היא ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹּומה

"יעזב ׁשּנאמר: עֹוד, יעׂשהּו ׁשּלא ּבלּבֹו ויגמר ְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹמּמחׁשבּתֹו,
ׁש ׁשעבר, על יתנחם וכן וגֹו'". ּדרּכֹו אחרירׁשע "ּכי ּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

לזה יׁשּוב ׁשּלא ּתעלּומֹות, יֹודע עליו ויעיד נחמּתי". ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּובי
למעׂשה אלהינּו עֹוד נאמר "ולא ׁשּנאמר: לעֹולם, ְְְְֱֱֲֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹהחטא
אּלּו ענינֹות ולֹומר ּבׂשפתיו להתוּדֹות וצרי וגֹו'". ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָידינּו

ּבלּבֹו. ְִֶַָׁשּגמר
דֹומה‚. זה הרי לעזב, ּבלּבֹו גמר ולא ּבדברים הּמתוּדה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּכל

ׁשּיׁשלי עד לֹו מֹועלת הּטבילה ׁשאין ּבידֹו, וׁשרץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלטֹובל
לפרט וצרי ירחם". ועֹוזב "ּומֹודה אֹומר: הּוא וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֻהּׁשרץ.
גדֹולה חטאה הּזה העם חטא "אּנא ׁשּנאמר: החטא, ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָאת

זהב". אלהי להם ֱֲֵֶַַָָָֹוּיעׂשּו
הּׁשם„. לפני ּתמיד צֹועק הּׁשב להיֹות הּתׁשּובה, ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמּדרכי

הרּבה ּומתרחק כחֹו, ּכפי צדקה ועֹוׂשה ּובתחנּונים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹּבבכי
ואיני אחר, אני ּכלֹומר: ׁשמֹו, ּומׁשּנה בֹו, ׁשחטא הּדבר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמן
ּכּלן מעׂשיו ּומׁשּנה הּמעׂשים. אֹותן ׁשעׂשה האיׁש ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֻאֹותֹו
עֹון, מכּפרת ׁשּגלּות מּמקֹומֹו; וגֹולה יׁשרה, ּולדר ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָלטֹובה

ּוׁשפלֿרּוח. ענו ולהיֹות להּכנע לֹו ׁשּגֹורמת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּפני
להם,‰. ּפׁשעיו ויֹודיע ּברּבים ׁשּיתוּדה לּׁשב, ּגדֹול ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוׁשבח

להם: ואֹומר לאחרים חברֹו לבין ׁשּבינֹו עברֹות ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּומגּלה
ׁשב הּיֹום והריני ,וכ ּכ לֹו ועׂשיתי לפלֹוני חטאתי ְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָָאמנם
- ּפׁשעיו מכּסה אּלא מֹודיע, ואינֹו הּמתּגאה וכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּומתנחם.
יצליח". לא ּפׁשעיו "מכּסה ׁשּנאמר: ּגמּורה, ּתׁשּובתֹו ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאין
אבל לחברֹו; אדם ׁשּבין ּבעברֹות אמּורים? ּדברים ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה
עצמֹו, לפרסם צרי אינֹו לּמקֹום, אדם ׁשּבין ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבעברֹות
הּוא ּברּו האל לפני ׁשב אּלא ּגּלם. אם לֹו היא ְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָועּזּותּֿפנים
סתם. רּבים לפני עליהם ּומתוּדה לפניו, חטאיו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּופֹורט
נׂשּוי "אׁשרי ׁשּנאמר: עֹונֹו, נתּגּלה ׁשּלא לֹו היא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹוטֹובה

חטאה". ּכסּוי ְֲֶַָָּפׁשע
.Âּבעׂשרה - לעֹולם יפה והּצעקה ׁשהּתׁשּובה ְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָָאףֿעלּֿפי

ּביֹותר יפה היא ויֹוםֿהּכּפּורים ראׁשֿהּׁשנה ׁשּבין ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּימים
ּבּמה ּבהּמצאֹו". ה' "ּדרׁשּו ׁשּנאמר: מּיד, היא ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָּומתקּבלת
ׁשעֹוׂשים זמן ּכל - צּבּור אבל ּביחיד; אמּורים? ְְְֲֲִִִִִֶַָָָָּדברים
"ּכה' ׁשּנאמר: נענין, הם ׁשלם, ּבלב וצֹועקין ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּתׁשּובה

אליו". קראנּו ּבכל ְְֱֵֵֵָָָֹאלקינּו
.Ê,ולרּבים לּיחיד לּכל, ּתׁשּובה זמן הּוא ְְְְְִִִִַַַַָָֹיֹוםֿהּכּפּורים

הּכל חּיבים לפיכ ליׂשראל. ּוסליחה מחילה קץ ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹוהּוא
וּדּוי ּומצות ּביֹוםֿהּכּפּורים. ּולהתוּדֹות ּתׁשּובה ְְְְְֲִִִִִַַַַָלעׂשֹות
יחנק ׁשּמא ׁשּיאכל, קדם הּיֹום מערב ׁשּיתחיל ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹיֹוםֿהּכּפּורים,
ׁשּיאכל, קדם ׁשהתוּדה ואףֿעלּֿפי ׁשּיתוּדה. קדם ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּבסעּודה
ּומתוּדה וחֹוזר ערבית, ּבליליֿיֹוםֿהּכּפּורים ּומתוּדה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַחֹוזר
- יחיד מתוּדה? והיכן ּובנעילה. ּובמנחה ּובמּוסף ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָּבׁשחרית
ּבברכה ּתפּלתֹו, ּבאמצע - ּוׁשליחֿצּבּור ּתפּלתֹו, ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָאחר

ְִִרביעית.
.Áחטאנּו אנחנּו "אבל יׂשראל: ּכל ּבֹו ׁשּנהגּו ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָהּוּדּוי

ּביֹוםֿ עליהם ׁשהתוּדה עברֹות הּוּדּוי. עּקר והּוא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֻ(כּלנּו)",
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"לא38) שעטנז".כגון: ועומדת.39)תלבש תלוייה והיא גמורה כפרה נתכפר לא למדת:40)עדיין הא לכן. קודם לא אבל
כיפור. יום של לעצמו שצריכה עבירה עוונותיו.41)שיש יוםֿהכיפורים.42)וממרקים פעמים הרבה עליו כשעברו אפילו

חמור.43) עוון על וחמור קל, עוון על קל שעונש ומסתבר: יסורים. שצריכים עבירה שיש עוונותיו44)למדת: ממרקים שיסורים
פו.). (יומא לו ומתכפר אדם אונס45)של בלא מדעתו העובר כל רבינו: ולדעת שם). (רש"י, אחרים ומחטיא חוטא היה שלא

י). הלכה ה, פרק יסודיֿהתורה (הלכות השם את מחלל זה הרי - להכעיס נפש בשאט בתורה האמורות מצוות מכל אחת על
ואכלתם46) לו צחקתם ואתם הפורענות, בוא לפני שלימה בתשובה אליו לשוב נביאיו ידי על לכם קרא שה' השם: חילול של

שם). (רד"ק, השם חילול וזהו - (יומא47)ושתיתם במיתה אלא כפרה לה שאין השם חילול והיא: עבירה, שיש למדת: הא
בקשת1)פו.). סדר תשובתו; בעת לפרסם החוטא צריך עבירות אלו ביותר; מקובלת התשובה זמן באיזה מהי; גמורה תשובה

מחבירו. מחילה
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ּכרת ּבּה ׁשאין לאֿתעׂשה ועׂשה38מצות ּביתּֿדין מיתת ולא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּתֹולה ּתׁשּובה - ּובאּלּו39ּתׁשּובה מכּפר. ויֹוםֿהּכּפּורים ְְְְִִֵֵַַָָָָ
הּזה בּיֹום "ּכי ּכרתֹות40נאמר: על עבר עליכם". יכּפר ְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ויֹוםֿהּכּפּורים ּתׁשּובה - ּתׁשּובה ועׂשה ּביתּֿדין ְְְְִִִִֵַָָָָּומיתֹות
עליו הּבאין ויּסּורין ּולעֹולם41ּתֹולין, הּכּפרה. לֹו 42ּגֹומרין ְְְִִִִִַַַָָָָָָ

ּובאּלּו יּסּורין. עליו ׁשּיבֹואּו עד גמּורה ּכּפרה לֹו מתּכּפר ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָאין
ּובנגעים ּפׁשעם ּבׁשבט "ּופקדּתי ּבּמה43נאמר: עֹונם". ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

אמּורים הּׁשם44ּדברים את חּלל ּבׁשּלא ׁשעבר;45? ּבּׁשעה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
והּגיע ּתׁשּובה, ׁשעׂשה אףֿעלּֿפי הּׁשם, את המחּלל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאבל
- יּסּורין עליו ּובאּו ּבתׁשּובתֹו, עֹומד והּוא ְְִִִִִֵַָָָָיֹוםֿהּכּפּורים
ּתׁשּובה, אּלא ׁשּימּות. עד גמּורה ּכּפרה לֹו מתּכּפר ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָאינֹו
מכּפרת, ּומיתה ּתֹולין, ׁשלׁשּתן ויּסּורין, ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָיֹוםֿהּכּפּורים
הּזה העֹון יכּפר אם צבאֹות, ה' באזני "ונגלה 46ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

ּתמתּון" עד .47לכם ְֶַָֻ

ׁשני 1ּפרק
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ׁשעבר‡. ּדבר לידֹו ׁשּבא זה גמּורה? ּתׁשּובה היא זֹו ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָאי
הּתׁשּובה; מּפני עׂשה ולא ּופרׁש לעׂשֹותֹו, ּבידֹו ואפׁשר ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹּבֹו,
אּׁשה על ׁשּבא הרי ּכיצד? מּכׁשלֹוןּֿכח. ולא מּיראה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹלא
ּבּה ּבאהבתֹו עֹומד והּוא עּמּה, נתיחד זמן ּולאחר ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָּבעברה,
ּבעל זהּו - עבר ולא ּופרׁש ּבּה, ׁשעבר ּובּמדינה ּגּופֹו ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹּובכח
ּבימי ּבֹוראי את "ּוזכר אמר: ּׁשּׁשלמה הּוא גמּורה. ְְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹֹּתׁשּובה
ׁשאי ּובעת זקנּותֹו ּבימי אּלא ׁשב לא ואם ."ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹּבחּורֹותי
ׁשאינּה אףֿעלּֿפי - עֹוׂשה ּׁשהיה מה לעׂשֹות לֹו ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאפׁשר
אפּלּו הּוא. ּתׁשּובה ּובעל לֹו היא מֹועלת מעּלה, ְְְֲִִֶֶַַָָָֻּתׁשּובה
- ּבתׁשּובתֹו ּומת מיתתֹו ּביֹום ּתׁשּובה ועׂשה ימיו, ּכל ְְְְִִֵַָָָָָָָָָעבר
הּׁשמׁש לאֿתחׁש אׁשר "עד ׁשּנאמר: נמחלין, עֹונֹותיו ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכל
ׁשהּוא - הּגׁשם" אחר העבים וׁשבּו והּכֹוכבים, והּירח ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָוהאֹור
- ׁשּימּות קדם וׁשב ּבֹוראֹו זכר ׁשאם מּכלל, הּמיתה. ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹיֹום

לֹו. ְִַנסלח
ויסירֹו·. חטאֹו החֹוטא ׁשּיעזב הּוא, הּתׁשּובה? היא ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹּומה

"יעזב ׁשּנאמר: עֹוד, יעׂשהּו ׁשּלא ּבלּבֹו ויגמר ְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹמּמחׁשבּתֹו,
ׁש ׁשעבר, על יתנחם וכן וגֹו'". ּדרּכֹו אחרירׁשע "ּכי ּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

לזה יׁשּוב ׁשּלא ּתעלּומֹות, יֹודע עליו ויעיד נחמּתי". ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּובי
למעׂשה אלהינּו עֹוד נאמר "ולא ׁשּנאמר: לעֹולם, ְְְְֱֱֲֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹהחטא
אּלּו ענינֹות ולֹומר ּבׂשפתיו להתוּדֹות וצרי וגֹו'". ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָידינּו

ּבלּבֹו. ְִֶַָׁשּגמר
דֹומה‚. זה הרי לעזב, ּבלּבֹו גמר ולא ּבדברים הּמתוּדה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּכל

ׁשּיׁשלי עד לֹו מֹועלת הּטבילה ׁשאין ּבידֹו, וׁשרץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלטֹובל
לפרט וצרי ירחם". ועֹוזב "ּומֹודה אֹומר: הּוא וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֻהּׁשרץ.
גדֹולה חטאה הּזה העם חטא "אּנא ׁשּנאמר: החטא, ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָאת

זהב". אלהי להם ֱֲֵֶַַָָָֹוּיעׂשּו
הּׁשם„. לפני ּתמיד צֹועק הּׁשב להיֹות הּתׁשּובה, ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמּדרכי

הרּבה ּומתרחק כחֹו, ּכפי צדקה ועֹוׂשה ּובתחנּונים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹּבבכי
ואיני אחר, אני ּכלֹומר: ׁשמֹו, ּומׁשּנה בֹו, ׁשחטא הּדבר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמן
ּכּלן מעׂשיו ּומׁשּנה הּמעׂשים. אֹותן ׁשעׂשה האיׁש ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֻאֹותֹו
עֹון, מכּפרת ׁשּגלּות מּמקֹומֹו; וגֹולה יׁשרה, ּולדר ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָלטֹובה

ּוׁשפלֿרּוח. ענו ולהיֹות להּכנע לֹו ׁשּגֹורמת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּפני
להם,‰. ּפׁשעיו ויֹודיע ּברּבים ׁשּיתוּדה לּׁשב, ּגדֹול ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוׁשבח

להם: ואֹומר לאחרים חברֹו לבין ׁשּבינֹו עברֹות ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּומגּלה
ׁשב הּיֹום והריני ,וכ ּכ לֹו ועׂשיתי לפלֹוני חטאתי ְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָָאמנם
- ּפׁשעיו מכּסה אּלא מֹודיע, ואינֹו הּמתּגאה וכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּומתנחם.
יצליח". לא ּפׁשעיו "מכּסה ׁשּנאמר: ּגמּורה, ּתׁשּובתֹו ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאין
אבל לחברֹו; אדם ׁשּבין ּבעברֹות אמּורים? ּדברים ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה
עצמֹו, לפרסם צרי אינֹו לּמקֹום, אדם ׁשּבין ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבעברֹות
הּוא ּברּו האל לפני ׁשב אּלא ּגּלם. אם לֹו היא ְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָועּזּותּֿפנים
סתם. רּבים לפני עליהם ּומתוּדה לפניו, חטאיו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּופֹורט
נׂשּוי "אׁשרי ׁשּנאמר: עֹונֹו, נתּגּלה ׁשּלא לֹו היא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹוטֹובה

חטאה". ּכסּוי ְֲֶַָָּפׁשע
.Âּבעׂשרה - לעֹולם יפה והּצעקה ׁשהּתׁשּובה ְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָָאףֿעלּֿפי

ּביֹותר יפה היא ויֹוםֿהּכּפּורים ראׁשֿהּׁשנה ׁשּבין ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּימים
ּבּמה ּבהּמצאֹו". ה' "ּדרׁשּו ׁשּנאמר: מּיד, היא ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָּומתקּבלת
ׁשעֹוׂשים זמן ּכל - צּבּור אבל ּביחיד; אמּורים? ְְְֲֲִִִִִֶַָָָָּדברים
"ּכה' ׁשּנאמר: נענין, הם ׁשלם, ּבלב וצֹועקין ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּתׁשּובה

אליו". קראנּו ּבכל ְְֱֵֵֵָָָֹאלקינּו
.Ê,ולרּבים לּיחיד לּכל, ּתׁשּובה זמן הּוא ְְְְְִִִִַַַַָָֹיֹוםֿהּכּפּורים

הּכל חּיבים לפיכ ליׂשראל. ּוסליחה מחילה קץ ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹוהּוא
וּדּוי ּומצות ּביֹוםֿהּכּפּורים. ּולהתוּדֹות ּתׁשּובה ְְְְְֲִִִִִַַַַָלעׂשֹות
יחנק ׁשּמא ׁשּיאכל, קדם הּיֹום מערב ׁשּיתחיל ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹיֹוםֿהּכּפּורים,
ׁשּיאכל, קדם ׁשהתוּדה ואףֿעלּֿפי ׁשּיתוּדה. קדם ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּבסעּודה
ּומתוּדה וחֹוזר ערבית, ּבליליֿיֹוםֿהּכּפּורים ּומתוּדה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַחֹוזר
- יחיד מתוּדה? והיכן ּובנעילה. ּובמנחה ּובמּוסף ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָּבׁשחרית
ּבברכה ּתפּלתֹו, ּבאמצע - ּוׁשליחֿצּבּור ּתפּלתֹו, ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָאחר

ְִִרביעית.
.Áחטאנּו אנחנּו "אבל יׂשראל: ּכל ּבֹו ׁשּנהגּו ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָהּוּדּוי

ּביֹוםֿ עליהם ׁשהתוּדה עברֹות הּוּדּוי. עּקר והּוא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֻ(כּלנּו)",
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

"לא38) שעטנז".כגון: ועומדת.39)תלבש תלוייה והיא גמורה כפרה נתכפר לא למדת:40)עדיין הא לכן. קודם לא אבל
כיפור. יום של לעצמו שצריכה עבירה עוונותיו.41)שיש יוםֿהכיפורים.42)וממרקים פעמים הרבה עליו כשעברו אפילו

חמור.43) עוון על וחמור קל, עוון על קל שעונש ומסתבר: יסורים. שצריכים עבירה שיש עוונותיו44)למדת: ממרקים שיסורים
פו.). (יומא לו ומתכפר אדם אונס45)של בלא מדעתו העובר כל רבינו: ולדעת שם). (רש"י, אחרים ומחטיא חוטא היה שלא

י). הלכה ה, פרק יסודיֿהתורה (הלכות השם את מחלל זה הרי - להכעיס נפש בשאט בתורה האמורות מצוות מכל אחת על
ואכלתם46) לו צחקתם ואתם הפורענות, בוא לפני שלימה בתשובה אליו לשוב נביאיו ידי על לכם קרא שה' השם: חילול של

שם). (רד"ק, השם חילול וזהו - (יומא47)ושתיתם במיתה אלא כפרה לה שאין השם חילול והיא: עבירה, שיש למדת: הא
בקשת1)פו.). סדר תשובתו; בעת לפרסם החוטא צריך עבירות אלו ביותר; מקובלת התשובה זמן באיזה מהי; גמורה תשובה

מחבירו. מחילה



daeyzקח zekld - oqip `"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אחר, ּביֹוםֿהּכּפּורים עליהן ּומתוּדה חֹוזר - זה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַהּכּפּורים
אני פׁשעי "ּכי ׁשּנאמר: ּבתׁשּובתֹו, עֹומד ׁשהּוא ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָאףֿעלּֿפי

תמיד". נגּדי וחּטאתי ְְִִִֵֶַָָָאדע
.Ëעברֹות על אּלא מכּפרין יֹוםֿהּכּפּורים ולא הּתׁשּובה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹאין

ּדבר ׁשאכל מי ּכגֹון לּמקֹום, אדם בעלׁשּבין אֹו אסּור ְִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
לחברֹו, אדם ׁשּבין עברֹות אבל בהן. וכּיֹוצא אסּורה ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבעילה
וכּיֹוצא גֹוזלֹו אֹו חברֹו המקּלל אֹו חברֹו את החֹובל ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַּכגֹון
ּׁשהּוא מה לחברֹו ׁשּיּתן עד לעֹולם, לֹו נמחל אינֹו - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָבהן
לֹו חּיב ׁשהּוא ממֹון לֹו ׁשהחזיר אףֿעלּֿפי וירּצהּו. לֹו ֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָחּיב
הקניט לא אפּלּו לֹו. ׁשּימחל מּמּנּו ולׁשאל לרּצֹותֹו צרי -ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָֹֹ
ׁשּימחל עד ּבֹו ולפּגע לפּיסֹו צרי - בדברים אּלא חברֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹאת
ׁשלׁשה ׁשל ׁשּורה לֹו מביא - לֹו למחל חברֹו רצה לא ְְֲִִֵֵֶָָָָֹֹלֹו.
להן נתרּצה לא מּמּנּו. ּומבקׁשין ּבֹו ּופֹוגעין מרעיו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבניֿאדם
וזה לֹו, והֹול מּניחֹו - רצה לא ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה לֹו מביא -ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹ
אפּלּו ּובא הֹול - רּבֹו היה ואם החֹוטא. הּוא מחל ְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשּלא

לֹו. ׁשּימחל עד ּפעמים, ְְִִֶֶֶַַָאלף
.Èנֹוח יהא אּלא יתּפּיס, ולא אכזרי להיֹות לאדם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאסּור

למחל, החֹוטא מּמּנּו ׁשּמבּקׁש ּובׁשעה לכעס. וקׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹלרצֹות
לֹו וחטא לֹו הצר ואפּלּו חפצה. ּובנפׁש ׁשלם ּבלב ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָמֹוחל
ולּבם יׂשראל זרע ׁשל ּדרּכם וזהּו יּטר. ולא יּקם לא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹהרּבה,
אּלא: ּכן, אינן ערליֿלב העֹובדיֿכֹוכבים אבל ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָהּנכֹון;
לפי הּגבעֹונים על אֹומר הּוא וכן נצח". ׁשמרה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ"ועברתן
יׂשראל מּבני לא "והּגבענים נתּפּיסּו: ולא מחלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹֹׁשּלא

ֵָהּמה".
.‡È- מחילה ׁשּיבּקׁש קדם חברֹו ּומת לחברֹו, ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹהחֹוטא

ּבפניהם: ויאמר קברֹו, על ּומעמידן ּבניֿאדם עׂשרה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹמביא
לֹו. עׂשיתי וכ ׁשּכ זה ולפלֹוני יׂשראל אלהי לה' ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹחטאתי
לֹו יֹודע היה לא לּיֹורׁשים. יחזירֹו - ממֹון לֹו חּיב היה ְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹואם

ויתוּדה. ּבביתּֿדין יּניחּנּו - ְְְְִִִִֵֶֶַַיֹורׁשין

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

מי‡. ועֹונֹות. זכּיֹות יׁשֿלֹו מּבניֿהאדם ואחד אחד ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֻּכל
יתרֹות ׁשעֹונֹותיו ּומי צּדיק, - עֹונֹותיו על יתרֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשּזכּיֹותיו
- הּמדינה וכן ּבינֹוני. - למחצה מחצה רׁשע. - זכּיֹותיו ְְְְֱֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻעל
זֹו הרי עֹונֹותיהן, על מרּבֹות יֹוׁשביה ּכל זכּיֹות היּו ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֻֻאם
ּכל וכן רׁשעה. זֹו הרי מרּבין, עֹונֹותיהם היּו ואם ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻצּדקת;

ּכּלֹו. ָָֻהעֹולם
ּברׁשעֹו,·. מת הּוא מּיד זכּיֹותיו, על מרּבין ׁשעֹונֹותיו ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֻֻאדם

מּיד - מרּבין ׁשעֹונֹותיה מדינה וכן ."עֹונ רב "על ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשּנאמר:
וכן וגֹו'". רּבה ּכי ועמרה סדם "זעקת ׁשּנאמר: אֹובדת, ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהיא
מּיד מּזכּיֹותיהן, מרּבין עֹונֹותיהם היּו אם - ּכּלֹו העֹולם ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֻֻֻּכל
וׁשּקּול האדם". רעת רּבה ּכי ה' "וּירא ׁשּנאמר: נׁשחתין, ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהן
יׁש גדלם: לפי אּלא והעֹונֹות, הּזכּיֹות מנין לפי אינֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻזה
ּדבר בֹו נמצא "יען ׁשּנאמר: עֹונֹות, ּכּמה ּכנגד ׁשהיא ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָזכּות

"וחֹוטא ׁשּנאמר: זכּיֹות, ּכּמה ּכנגד ׁשהּוא עֹון ויׁש ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻטֹוב".
אל ׁשל בדעּתֹו אּלא ׁשֹוקלין ואין הרּבה". טֹובה יאּבד ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאחד
העֹונֹות. ּכנגד הּזכּיֹות עֹורכין היא הּיֹודע והּוא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָֻּדעֹות,

ואמר‚. הּזכּיֹות, על ותהה ׁשעׂשה הּמצֹות על ׁשּנחם מי ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֻּכל
הרי - אֹותן עׂשיתי לא הלואי ּבעׂשּיתן, הֹועלּתי ּומה ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹּבלּבֹו:
ּבעֹולם, זכּות ׁשּום לֹו מזּכירים ואין ּכּלן, את אּבד ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻזה
זה אין - רׁשעֹו" ּביֹום תּצילּנּו לא הּצּדיק "וצדקת ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:
אדם זכּיֹות ׁשּׁשֹוקלין ּוכׁשם הראׁשֹונֹות. על ּבתֹוהה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻאּלא
עֹונֹות ׁשֹוקלין וׁשנה ׁשנה ּבכל ּכ מיתתֹו, ּבׁשעת ְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָועֹונֹותיו

ּביֹוםֿטֹוב זכּיֹותיו עם העֹולם מּבאי ואחד אחד ׁשלּכל ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָֻ
ׁשּנמצא ּומי לחּיים, נחּתם - צּדיק ׁשּנמצא מי ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹראׁשֿהּׁשנה.
יֹוםֿ עד אֹותֹו ּתֹולין - והּבינֹוני למיתה. נחּתם - ְְְִִִֵֶַַָָָָרׁשע
- לאו ואם לחּיים, נחּתם - תׁשּובה עׂשה אם ְְְְִִִִִֶַַָָָָָהּכּפּורים:

למיתה. ְְִֶָָנחּתם
.„- הּכתּוב ּגזרת ּבראׁשֿהּׁשנה ׁשֹופר ׁשּתקיעת ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹאףֿעלּֿפי

הקיצּו ונרּדמים מּׁשנתכם, יׁשנים עּורּו ּכלֹומר: ּבּה, יׁש ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָרמז
וזכרּו בתׁשּובה וחזרּו ּבמעׂשיכם וחּפׂשּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָמּתרּדמתכם
ּכל וׁשֹוגים הּזמן ּבהבלי האמת את הּׁשֹוכחים אּלּו ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבֹוראכם.
הּביטּו - יּציל ולא יֹועיל לא אׁשר וריק ּבהבל ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֹׁשנתם
אחד ּכל ויעזב ּומעלליכם, דרכיכם והיטיבּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלנפׁשֹותיכם
צרי לפיכ טֹובה. לא אׁשר ּומחׁשבּתֹו הרעה ּדרּכֹו ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹמּכם
זּכאי חציֹו ּכאּלּו ּכּלּה הּׁשנה ּכל עצמֹו ׁשּיראה אדם ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּכל
חטא חּיב: וחציֹו זּכאי חציֹו העֹולם, ּכל וכן חּיב; ְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָוחציֹו
ּכּלֹו העֹולם ּכל ואת עצמֹו את הכריע הרי - אחד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻחטא
הרי - אחת מצוה עׂשה הׁשחתה; לֹו וגרם ְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָלכףֿחֹובה
לֹו וגרם לכףֿזכּות, ּכּלֹו העֹולם ּכל ואת עצמֹו את ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֻהכריע
זה - עֹולם" יסֹוד "וצּדיק ׁשּנאמר: והּצלה, ּתׁשּועה ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָולהם
זה ענין ּומּפני והּצילֹו. לזכּות העֹולם ּכל את הכריע ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּצדק,
טֹובים ּובמעׂשים ּבצדקה להרּבֹות ּביתֿיׂשראל ּכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָנהגּו
מּכל יתר יֹוםֿהּכּפּורים ועד מראׁשֿהּׁשנה ּבמצֹות ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹולעסק
ּולהתּפּלל אּלּו ימים ּבעׂשרה ּבּלילה לקּום כּלם ונהגּו ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֻהּׁשנה.
הּיֹום. ׁשּיאֹור עד ּובכּבּוׁשין ּתחנּונים ּבדברי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָּבבּתיֿכנסּיֹות

מחּׁשבין‰. אין זכּיֹותיו, עם אדם עֹונֹות ׁשּׁשֹוקלין ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֻּבׁשעה
.ואיל מּׁשליׁשי אּלא ׁשני, ולא ּתחּלה בֹו ׁשחטא עֹון ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹעליו
- זכּיֹותיו על מרּבין ואיל מּׁשליׁשי עֹונֹותיו נמצאּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָֻֻאם
ואם הּכל; על אֹותֹו ודנין מצטרפים, עֹונֹות ׁשּתי ְְְְְֲִִִִֵַַָָָֹאֹותם
- ואיל ׁשליׁשי מעֹון אׁשר עֹונֹותיו ּכנגד זכּיֹותיו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻנמצאּו
נחׁשב ׁשהּׁשליׁשי לפי ראׁשֹון, ראׁשֹון עֹונֹותיו ּכל ְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַָָָמעבירים
ראׁשֹון, הּוא הרי הרביעי וכן הּׁשנים; נמחלּו ׁשּכבר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָראׁשֹון,
אמּורים? ּדברים ּבּמה סֹופן. עד וכן הּׁשליׁשי, נמחל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּכבר
ׁשלֹוׁש ּפעמים יפעלֿאל אּלה "הןּֿכל- ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּביחיד,
ּוׁשליׁשי, ׁשני ראׁשֹון, עֹון להן ּתֹולין הּצּבּור, אבל ְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָעםּֿגבר".
לא ארּבעה ועל יׂשראל ּפׁשעי ׁשלׁשה "על ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
להן מחּׁשבין זה ּדר על - להן ּוכׁשּמחּׁשבין ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאׁשיבּנּו".
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שאין1) הם מי הבא; לעולם חלק להם יש העולם אומות חסידי בראשֿהשנה; שופר לתקיעת טעם רשע; או בינוני צדיק, נקרא מי
למיניהם. והאפיקורסים המינים הבא; לעולם חלק להם

daeyz zekld - oqip a"i ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עֹונֹות מחצה ּבכלל היה אם - הּבינֹונים .ואיל ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָמרביעי
חטאֹו, ּכפי אֹותֹו ּדנין מעֹולם, ּתפּלין הּניח ׁשּלא ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּלהן,
ׁשעֹונֹותיהן הרׁשעים ּכל וכן הּבא. לעֹולם חלק ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָויׁשֿלֹו
לעֹולם חלק להן ויׁש חטאיהם, ּכפי אֹותן ּדנין - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻמרּבים
אףֿעלּֿפי הּבא לעֹולם חלק להם יׁש יׂשראל ׁשּכל ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּבא;
ארץ" יירׁשּו לעֹולם צּדיקים ּכּלם ועּמ" ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשחטאּו,
הּבא. העֹולם והּוא החּיים, ארץ ּכלֹומר: מׁשל, זֹו ארץ -ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּבא. לעֹולם חלק להם יׁש העֹולם, אּמֹות חסידי ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻוכן

.Âנכרתים אּלא הּבא, לעֹולם חלק להם ׁשאין הן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָואּלּו
ּולעֹולמי לעֹולם וחּטאתם רׁשעם ּגדל על ונּדֹונין ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹואֹובדים
ּבּתֹורה, והּכֹופרים והאּפיקֹורסין, הּמינים, ְְְְִִִִִִֶַַַָָָעֹולמים:
המֹורדים הּגֹואל, ּובביאת הּמתים ּבתחּית ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַוהּכֹופרים
עברֹות והעֹוׂשה צּבּור מּדרכי והּפֹורׁשין הרּבים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּומחטיאי
על אימה ּומּטילי והּמֹוסרים ּכיהֹויקים ּבפרהסיה רמה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּביד
הרע לׁשֹון ּובעלי דמים וׁשֹופכי ׁשמים לׁשם ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּצּבּור

ערלתֹו. ְְֵַָָוהּמֹוׁש
.Êמ הּנקראים הן ואיןחמּׁשה אלֹוּה ׁשם ׁשאין האֹומר ינים: ְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

אֹו ׁשנים הן אבל מנהיג, ׁשם ׁשּיׁש והאֹומר מנהיג; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָלעֹולם
ּובעל גּוף ׁשהּוא אבל אחד, רּבֹון ׁשם ׁשּיׁש והאֹומר ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָיֹותר;
וכן לּכל. וצּור הראׁשֹון לבּדֹו ׁשאינֹו האֹומר, וכן ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָֹּתמּונה.
ּובין ּבינֹו מליץ להיֹות ּכדי וזּולתֹו, מּזל אֹו ּכֹוכב ְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָהעֹובד

מין. הּוא אּלּו מחמּׁשה אחד ּכל ֲִִִִֵֵֶָָָָָרּבֹוןֿהעֹולמים;
.Áנבּואה ׁשם ׁשאין האֹומר אּפיקֹורסין: הּנקראין הן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשלׁשה

ּבניֿהאדם; ללב מהּבֹורא ׁשּמּגיע מּדע ׁשם ואין ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָּכלל,
הּבֹורא ׁשאין והאֹומר רּבנּו; מׁשה ׁשל נבּואתֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהּמכחיׁש
הן אּלּו מּׁשלׁשה אחד ּכל ּבניֿהאדם; מעׂשה ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָיֹודע
ׁשאין האֹומר ּבּתֹורה: הּכֹופרים הן ׁשלׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָאּפיקֹורסים.
אם - אחת ּתבה אפּלּו אחד, ּפסּוק אפּלּו ה'. מעם ֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהּתֹורה
וכן ּבּתֹורה. ּכֹופר זה הרי עצמֹו, מּפי אמרֹו מׁשה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָאמר:
מּגידיה, והּמכחיׁש ׁשּבעלּֿפה, ּתֹורה והּוא ּבפרּוׁשּה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּכֹופר
זֹו מצוה החליף ׁשהּבֹורא והאֹומר, ּוביּתֹוס. צדֹוק ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָּכגֹון
היתה ׁשהיא אףֿעלּֿפי זֹו, ּתֹורה ּבטלה ּוכבר אחרת, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָּבמצוה
ּבּתֹורה. ּכֹופר אּלּו מּׁשלׁשה אחד ּכל ההגרים ּכגֹון ה'; ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָמעם

.Ë,אחת לעברה הּמּומר מּיׂשראל: הּמּומרים הם ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָׁשנים
ׁשהחזיק זה - אחת לעברה מּומר ּכּלּה. הּתֹורה לכל ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻוהּמּומר
אפּלּו ּבּה, ונתּפרסם והרּגל ּבזדֹון עברה אֹותּה לעׂשֹות ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָֻעצמֹו
אֹו ׁשעטנז ללּבׁש ּתמיד ׁשהחזק ּכגֹון הּקּלֹות, מן ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֻהיתה
אצלֹו העֹולם מן זֹו מצוה ּבטלה ּכאּלּו ונמצא ּפאה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָלהּקיף
מּומר להכעיס. ׁשּיעׂשה והּוא, דבר; לאֹותֹו מּומר זה הרי -ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָ
העֹובדיֿכֹוכבים לדתי החֹוזרים ּכגֹון - ּכּלּה הּתֹורה ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֻלכל
לי ּבצע מה ויאמר: ּבהם וידּבק ּגזרה, ׁשּגֹוזרין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבׁשעה
ׁשאדּבק לי טֹוב ונרּדפים; ׁשפלים ׁשהם ּביׂשראל, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלהּדּבק
ּכּלּה. הּתֹורה לכל מּומר זה הרי - ּתּקיפה ׁשּידם ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּבאּלּו

.Èּכגֹון ּגדֹול, ּבדבר ׁשהחטיא אחד ּכיצד? הרּבים ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמחטיאי
אפּלּו קל, ּבדבר ׁשהחטיא ואחד ּוביּתֹוס; וצדֹוק ְְְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָָָָירבעם
ׁשּיחטאּו עד אחרים האֹונס ואחד עׂשה; מצות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלבּטל
עבֹודתֿ ׁשּיעבדּו עד יׂשראל את הֹורג ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכמנּׁשה,

והּדיחם. אחרים ׁשהטעה אֹו ְְֲִִִִִֵֶָָָּכֹוכבים,
.‡È,עברֹות עבר ׁשּלא אףֿעלּֿפי צּבּור, מּדרכי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹהּפֹורׁש

ולא ּבכללן, מצֹות עֹוׂשה ואינֹו יׂשראל מעדת נבּדל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאּלא
ּכאחד ּבדרּכֹו הֹול אּלא ּבתעניתן, מתעּנה ולא ּבצרתן, ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹנכנס
הּבא. לעֹולם חלק לֹו אין - מהן אינֹו ּוכאּלּו הארץ, ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָמּגֹויי
ּבין קּלֹות, ׁשעׂשה ּבין - ּכיהֹויקים רמה ּביד עברֹות ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹוׂשה
הּנקרא וזהּו הּבא, לעֹולם חלק לֹו אין - חמּורֹות ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשעׂשה
בֹוׁש ולא פניו וגּלה מצחֹו ׁשהעז מּפני ּבּתֹורה, פנים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמגּלה

ְִִֵָמּדבריֿתֹורה.
.·Èאֹו להרגֹו עּכּו"ם ּביד חברֹו הּמֹוסר הּמֹוסרין: הם ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָׁשנים

ׁשהּוא אּנס ּביד אֹו עּכּו"ם, ּביד חברֹו ממֹון והּמֹוסר ְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָלהּכֹותֹו,
הּבא. לעֹולם חלק להם אין ּוׁשניהם ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכעּכּו"ם;

.‚Èהרֹודה זה - לׁשםֿׁשמים ׁשּלא הּצּבּור על אימה ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּטילי
לכבֹוד וכּונתֹו מּמּנּו, ּומפחדים יראים והם ּבחזקה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָצּבּור
העּכּו"ם. מלכי ּכגֹון ׁשמים, לכבֹוד ׁשּלא חפציו וכל ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹעצמֹו,

.„Èמע ואחד אחד ׁשּמנינּוּכל אּלּו אנׁשים ׂשריםֿוארּבעה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
הּבא. לעֹולם חלק להם אין מּיׂשראל, ׁשהם אףֿעלּֿפי -ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
חכמים, אמרּו ואףֿעלּֿפיֿכן מאּלּו, קּלֹות עברֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָויׁש
להתרחק הן ּוכדי הּבא, לעֹולם חלק להם אין ּבהן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהרגיל
והּקֹורא לחברֹו, ׁשם המכּנה הן: ואּלּו ּבהן. ּולהּזהר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמהן
ּבקלֹון והּמתּכּבד ּברּבים, חברֹו ּפני והּמלּבין ּבכּנּויֹו, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָלחברֹו
והמבּזה רּבֹותיו, והמבּזה ּתלמידיֿחכמים, והמבּזה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָחברֹו,
אמּורים, ּדברים ּבּמה הּקדׁשים. את והמחּלל הּמֹועדֹות, ְְְֲֲֳִִִֵֶֶֶַַַַַָָאת
ּבלא ּכׁשּמת הּבא? לעֹולם חלק לֹו אין מאּלּו אחד ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּכל
הרי - ּבעלּֿתׁשּובה והּוא ּומת מרׁשעֹו ׁשב אם אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָתׁשּובה;
ּבפני ׁשעֹומד דבר ל ׁשאין הּבא; העֹולם מּבני ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָזה
יׁשֿלֹו - ׁשב ּובאחרֹונה ימיו, ּכל ּבעּקר ּכפר אפּלּו ְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָָָהּתׁשּובה.
ולּקרֹוב לרחֹוק ׁשלֹום "ׁשלֹום ׁשּנאמר: הּבא, לעֹולם ְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָָָחלק
בהן, וכּיֹוצא והּמּומרים הרׁשעים ּכל ּורפאתיו". ה' ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָאמר
מקּבלין - ּבמטמֹונּיֹות ּבין ּבגלּוי, ּבין - בתׁשּובה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָׁשחזרּו
ׁשעדין אףֿעלּֿפי - ׁשֹובבים" ּבנים "ׁשּובּו ׁשּנאמר: ֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָאֹותן,
אֹותֹו מקּבלין בגלּוי, ולא ׁשב ּבּסתר ׁשהרי הּוא, ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹׁשֹובב

ְִָּבתׁשּובה.

ה'תשע"א ניסן י"ב קודש שבת

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

מעּכבין‡. ּדברים ועׂשרים ארּבעה2ארּבעה הּתׁשּובה. את ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אין מהן, אחד והעֹוׂשה ּגדֹול, עֹון ְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמהן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

התשובה.1) בפני העומד דבר לך שאין התשובה; את המעכבים דברים וארבעה את2)עשרים הביא יומא מסכת בסוף הרי"ף
ה ולאהדברים בגמרא אינו המניין "זה לשונו: וזה זו ברייתא מקור על מתשובותיו באחת רבינו השיב וכבר ברייתא. בשם אלה



קט daeyz zekld - oqip a"i ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עֹונֹות מחצה ּבכלל היה אם - הּבינֹונים .ואיל ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָמרביעי
חטאֹו, ּכפי אֹותֹו ּדנין מעֹולם, ּתפּלין הּניח ׁשּלא ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּלהן,
ׁשעֹונֹותיהן הרׁשעים ּכל וכן הּבא. לעֹולם חלק ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָויׁשֿלֹו
לעֹולם חלק להן ויׁש חטאיהם, ּכפי אֹותן ּדנין - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻמרּבים
אףֿעלּֿפי הּבא לעֹולם חלק להם יׁש יׂשראל ׁשּכל ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּבא;
ארץ" יירׁשּו לעֹולם צּדיקים ּכּלם ועּמ" ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשחטאּו,
הּבא. העֹולם והּוא החּיים, ארץ ּכלֹומר: מׁשל, זֹו ארץ -ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּבא. לעֹולם חלק להם יׁש העֹולם, אּמֹות חסידי ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻוכן

.Âנכרתים אּלא הּבא, לעֹולם חלק להם ׁשאין הן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָואּלּו
ּולעֹולמי לעֹולם וחּטאתם רׁשעם ּגדל על ונּדֹונין ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹואֹובדים
ּבּתֹורה, והּכֹופרים והאּפיקֹורסין, הּמינים, ְְְְִִִִִִֶַַַָָָעֹולמים:
המֹורדים הּגֹואל, ּובביאת הּמתים ּבתחּית ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַוהּכֹופרים
עברֹות והעֹוׂשה צּבּור מּדרכי והּפֹורׁשין הרּבים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּומחטיאי
על אימה ּומּטילי והּמֹוסרים ּכיהֹויקים ּבפרהסיה רמה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּביד
הרע לׁשֹון ּובעלי דמים וׁשֹופכי ׁשמים לׁשם ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּצּבּור

ערלתֹו. ְְֵַָָוהּמֹוׁש
.Êמ הּנקראים הן ואיןחמּׁשה אלֹוּה ׁשם ׁשאין האֹומר ינים: ְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

אֹו ׁשנים הן אבל מנהיג, ׁשם ׁשּיׁש והאֹומר מנהיג; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָלעֹולם
ּובעל גּוף ׁשהּוא אבל אחד, רּבֹון ׁשם ׁשּיׁש והאֹומר ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָיֹותר;
וכן לּכל. וצּור הראׁשֹון לבּדֹו ׁשאינֹו האֹומר, וכן ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָֹּתמּונה.
ּובין ּבינֹו מליץ להיֹות ּכדי וזּולתֹו, מּזל אֹו ּכֹוכב ְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָהעֹובד

מין. הּוא אּלּו מחמּׁשה אחד ּכל ֲִִִִֵֵֶָָָָָרּבֹוןֿהעֹולמים;
.Áנבּואה ׁשם ׁשאין האֹומר אּפיקֹורסין: הּנקראין הן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשלׁשה

ּבניֿהאדם; ללב מהּבֹורא ׁשּמּגיע מּדע ׁשם ואין ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָּכלל,
הּבֹורא ׁשאין והאֹומר רּבנּו; מׁשה ׁשל נבּואתֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהּמכחיׁש
הן אּלּו מּׁשלׁשה אחד ּכל ּבניֿהאדם; מעׂשה ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָיֹודע
ׁשאין האֹומר ּבּתֹורה: הּכֹופרים הן ׁשלׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָאּפיקֹורסים.
אם - אחת ּתבה אפּלּו אחד, ּפסּוק אפּלּו ה'. מעם ֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהּתֹורה
וכן ּבּתֹורה. ּכֹופר זה הרי עצמֹו, מּפי אמרֹו מׁשה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָאמר:
מּגידיה, והּמכחיׁש ׁשּבעלּֿפה, ּתֹורה והּוא ּבפרּוׁשּה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּכֹופר
זֹו מצוה החליף ׁשהּבֹורא והאֹומר, ּוביּתֹוס. צדֹוק ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָּכגֹון
היתה ׁשהיא אףֿעלּֿפי זֹו, ּתֹורה ּבטלה ּוכבר אחרת, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָּבמצוה
ּבּתֹורה. ּכֹופר אּלּו מּׁשלׁשה אחד ּכל ההגרים ּכגֹון ה'; ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָמעם

.Ë,אחת לעברה הּמּומר מּיׂשראל: הּמּומרים הם ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָׁשנים
ׁשהחזיק זה - אחת לעברה מּומר ּכּלּה. הּתֹורה לכל ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻוהּמּומר
אפּלּו ּבּה, ונתּפרסם והרּגל ּבזדֹון עברה אֹותּה לעׂשֹות ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָֻעצמֹו
אֹו ׁשעטנז ללּבׁש ּתמיד ׁשהחזק ּכגֹון הּקּלֹות, מן ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֻהיתה
אצלֹו העֹולם מן זֹו מצוה ּבטלה ּכאּלּו ונמצא ּפאה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָלהּקיף
מּומר להכעיס. ׁשּיעׂשה והּוא, דבר; לאֹותֹו מּומר זה הרי -ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָ
העֹובדיֿכֹוכבים לדתי החֹוזרים ּכגֹון - ּכּלּה הּתֹורה ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֻלכל
לי ּבצע מה ויאמר: ּבהם וידּבק ּגזרה, ׁשּגֹוזרין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבׁשעה
ׁשאדּבק לי טֹוב ונרּדפים; ׁשפלים ׁשהם ּביׂשראל, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלהּדּבק
ּכּלּה. הּתֹורה לכל מּומר זה הרי - ּתּקיפה ׁשּידם ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּבאּלּו

.Èּכגֹון ּגדֹול, ּבדבר ׁשהחטיא אחד ּכיצד? הרּבים ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמחטיאי
אפּלּו קל, ּבדבר ׁשהחטיא ואחד ּוביּתֹוס; וצדֹוק ְְְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָָָָירבעם
ׁשּיחטאּו עד אחרים האֹונס ואחד עׂשה; מצות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלבּטל
עבֹודתֿ ׁשּיעבדּו עד יׂשראל את הֹורג ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכמנּׁשה,

והּדיחם. אחרים ׁשהטעה אֹו ְְֲִִִִִֵֶָָָּכֹוכבים,
.‡È,עברֹות עבר ׁשּלא אףֿעלּֿפי צּבּור, מּדרכי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹהּפֹורׁש

ולא ּבכללן, מצֹות עֹוׂשה ואינֹו יׂשראל מעדת נבּדל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאּלא
ּכאחד ּבדרּכֹו הֹול אּלא ּבתעניתן, מתעּנה ולא ּבצרתן, ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹנכנס
הּבא. לעֹולם חלק לֹו אין - מהן אינֹו ּוכאּלּו הארץ, ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָמּגֹויי
ּבין קּלֹות, ׁשעׂשה ּבין - ּכיהֹויקים רמה ּביד עברֹות ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹוׂשה
הּנקרא וזהּו הּבא, לעֹולם חלק לֹו אין - חמּורֹות ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשעׂשה
בֹוׁש ולא פניו וגּלה מצחֹו ׁשהעז מּפני ּבּתֹורה, פנים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמגּלה

ְִִֵָמּדבריֿתֹורה.
.·Èאֹו להרגֹו עּכּו"ם ּביד חברֹו הּמֹוסר הּמֹוסרין: הם ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָׁשנים

ׁשהּוא אּנס ּביד אֹו עּכּו"ם, ּביד חברֹו ממֹון והּמֹוסר ְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָלהּכֹותֹו,
הּבא. לעֹולם חלק להם אין ּוׁשניהם ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכעּכּו"ם;

.‚Èהרֹודה זה - לׁשםֿׁשמים ׁשּלא הּצּבּור על אימה ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּטילי
לכבֹוד וכּונתֹו מּמּנּו, ּומפחדים יראים והם ּבחזקה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָצּבּור
העּכּו"ם. מלכי ּכגֹון ׁשמים, לכבֹוד ׁשּלא חפציו וכל ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹעצמֹו,

.„Èמע ואחד אחד ׁשּמנינּוּכל אּלּו אנׁשים ׂשריםֿוארּבעה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
הּבא. לעֹולם חלק להם אין מּיׂשראל, ׁשהם אףֿעלּֿפי -ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
חכמים, אמרּו ואףֿעלּֿפיֿכן מאּלּו, קּלֹות עברֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָויׁש
להתרחק הן ּוכדי הּבא, לעֹולם חלק להם אין ּבהן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהרגיל
והּקֹורא לחברֹו, ׁשם המכּנה הן: ואּלּו ּבהן. ּולהּזהר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמהן
ּבקלֹון והּמתּכּבד ּברּבים, חברֹו ּפני והּמלּבין ּבכּנּויֹו, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָלחברֹו
והמבּזה רּבֹותיו, והמבּזה ּתלמידיֿחכמים, והמבּזה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָחברֹו,
אמּורים, ּדברים ּבּמה הּקדׁשים. את והמחּלל הּמֹועדֹות, ְְְֲֲֳִִִֵֶֶֶַַַַַָָאת
ּבלא ּכׁשּמת הּבא? לעֹולם חלק לֹו אין מאּלּו אחד ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּכל
הרי - ּבעלּֿתׁשּובה והּוא ּומת מרׁשעֹו ׁשב אם אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָתׁשּובה;
ּבפני ׁשעֹומד דבר ל ׁשאין הּבא; העֹולם מּבני ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָזה
יׁשֿלֹו - ׁשב ּובאחרֹונה ימיו, ּכל ּבעּקר ּכפר אפּלּו ְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָָָהּתׁשּובה.
ולּקרֹוב לרחֹוק ׁשלֹום "ׁשלֹום ׁשּנאמר: הּבא, לעֹולם ְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָָָחלק
בהן, וכּיֹוצא והּמּומרים הרׁשעים ּכל ּורפאתיו". ה' ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָאמר
מקּבלין - ּבמטמֹונּיֹות ּבין ּבגלּוי, ּבין - בתׁשּובה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָׁשחזרּו
ׁשעדין אףֿעלּֿפי - ׁשֹובבים" ּבנים "ׁשּובּו ׁשּנאמר: ֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָאֹותן,
אֹותֹו מקּבלין בגלּוי, ולא ׁשב ּבּסתר ׁשהרי הּוא, ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹׁשֹובב

ְִָּבתׁשּובה.

ה'תשע"א ניסן י"ב קודש שבת

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

מעּכבין‡. ּדברים ועׂשרים ארּבעה2ארּבעה הּתׁשּובה. את ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אין מהן, אחד והעֹוׂשה ּגדֹול, עֹון ְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמהן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

התשובה.1) בפני העומד דבר לך שאין התשובה; את המעכבים דברים וארבעה את2)עשרים הביא יומא מסכת בסוף הרי"ף
ה ולאהדברים בגמרא אינו המניין "זה לשונו: וזה זו ברייתא מקור על מתשובותיו באחת רבינו השיב וכבר ברייתא. בשם אלה
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א)3מסּפיק הן: ואּלּו חטאֹו. ּגדל לפי ּתׁשּובה לעׂשֹות ּבידֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹ
הרּבים את הרּבים4הּמחטיא את המעּכב זה, עֹון ּובכלל ; ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

מצוה בדר5מּלעׂשֹות טֹובה מּדר חברֹו את והּמּטה ב) . ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
מסית ּכגֹון לתרּבּות7ּומּדיח6לרעה, יֹוצא בנֹו הרֹואה ג) . ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

מחה אּלּו - ּברׁשּותֹו ּובנֹו הֹואיל ּבידֹו; ממחה ואינֹו ְְְְְִִִִֵֶַָָָָרעה
ׁשאפׁשר ּכל זה, עֹון ּובכלל ּכמחטיאֹו. ונמצא ּפֹורׁש, היה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבֹו

ּבאחרים למחֹות מחה,8ּבידֹו ולא רּבים, ּבין יחיד, ּבין - ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
ּובכלל ואׁשּוב! אחטא והאֹומר: ד) ּבכׁשלֹונם. יּניחם ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָאּלא

מכּפר ויֹוםֿהּכּפּורים אחטא, האֹומר: !9זה ְְֱִִֵֵֶֶַַָָ
הּנֹועלים·. דברים חמּׁשה ּבפני10ּומהן הּתׁשּובה ּדרכי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

הּצּבּור מן הּפֹורׁש א) הן: ואּלּו ׁשּבזמן11עֹוׂשיהן. לפי , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַ
ּבּזכּות עּמהן זֹוכה ואינֹו עּמהן, יהיה לא ּתׁשּובה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיעׂשּו
ׁשּמחלקּתֹו לפי חכמים, ּדברי על והחֹולק ב) ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֻׁשעֹוׂשין.
ג) הּתׁשּובה. ּדרכי יֹודע ואינֹו מהן, לפרׁש לֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּגֹורמת
רֹודף אינֹו ּבעיניו ׁשּנתּבּזּו ׁשּכיון הּמצֹות, על ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּמלעיג
ד) יזּכה? ּבּמה - יעׂשה לא ואם עֹוׂשן; ולא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹאחריהן
ּכגחזי ּולטרדֹו לדחפֹו לֹו ּגֹורם זה ׁשּדבר רּבֹותיו, ;12והמבּזה ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
האמת ּדר לֹו ּומֹורה מלּמד ימצא לא ׁשּנטרד, ה)13ּובזמן . ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ּתׁשּובה; ּדר לֹו הּניח לא ׁשהרי הּתֹוכחֹות, את ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוהׂשֹונא
לאדם לֹו ׁשּמֹודיעין ׁשּבזמן לּתׁשּובה, ּגֹורמת ְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהּתֹוכחה
ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבתׁשּובה, חֹוזר אֹותֹו, ּומכלימין ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָחטאיו
לכם ה' נתן "ולא הייתם"; "ממרים ּתׁשּכח"; ואל ְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָֹֹ"זכר
יׂשראל את הֹוכיח יׁשעיהּו וכן חכם". ולא נבל "עם ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹלב";

ׁשֹור "ידע חֹוטא"; ּגֹוי "הֹוי ּכיואמר: "מּדעּתי קֹונהּו"; ְְִִִֵֵַַַָָ
ׁשּנאמר: לחּטאים, להֹוכיח האל צּוהּו וכן אּתה". ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָקׁשה
ליׂשראל הֹוכיחּו הּנביאים ּכל וכן ."ּתחׂש אל בגרֹון ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ"קרא
וקהל קהל ּבכל להעמיד צרי לפיכ בתׁשּובה. ׁשחזרּו ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָָעד

ּגדֹול חכם ואהּוב14מּיׂשראל מּנעּוריו ויראֿׁשמים וזקן ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָ
ׁשׂשֹונא15להם וזה ּבתׁשּובה. ּומחזירן לרּבים מֹוכיח ׁשּיהא , ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

לפיכ ּדבריו, ׁשֹומע ולא לּמֹוכיח ּבא אינֹו הּתֹוכחֹות ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹאת
טֹובים. ּבעיניו ׁשהם ּבחּטאתיו, ְְֲִֵֵֶַַָָֹֹיעמד

ׁשּיׁשּוב‚. לֹו אפׁשר אי אֹותן, העֹוׂשה דברים, חמּׁשה ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָּומהם
ואינֹו לחברֹו, אדם ׁשּבין עֹונֹות ׁשהם לפי גמּורה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבתׁשּובה
למחל מּמּנּו יׁשאל אֹו לֹו ׁשּיחזיר ּכדי לֹו ׁשחטא חברֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיֹודע
ידּוע אדם קּלל ולא הרּבים, את המקּלל א) הן: ואּלּו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹלֹו.
ׁשאינֹו ׁשּלפי ּגּנב, עם והחֹולק ב) ּכּפרה. מּמּנּו ׁשּיׁשאל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכדי
ּומביא לרּבים ּגֹונב הּגּנב אּלא היא, מי ׁשל זֹו ּגנבה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָיֹודע

מחזיק ׁשהּוא ועֹוד, לֹוקח; והּוא ג)16לֹו ּומחטיאֹו. הּגּנב יד ְֲֲִִֵֶַַַַַַָָ
- לבעליה ׁשּיחזירּה עד עליה מכריז ואינֹו אבדה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהּמֹוצא
ד) יחזיר. למי יֹודע אינֹו ּתׁשּובה, ּכׁשּיעׂשה זמן ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָלאחר

ׁשֹור ּבניֿאדם17והאֹוכל אּלּו ואלמנֹות; ויתֹומים ענּיים ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָ
לעיר מעיר וגֹולים ּומפרסמים, ידּועים ואינם הם, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָֻֻאמללין
לֹו. ויחזירּנּו הּוא מי ׁשל זה ׁשֹור ׁשּידע ּכדי מּכיר להם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָואין
הּגיע היכן עד יֹודע אינֹו ּדין, להּטֹות ׁשחד והמקּבל 18ה) ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָֹ

ּכחּה היא וכּמה זֹו ׁשּיחזיר19הּטיה יׁשֿלֹו20ּכדי ׁשהּדבר , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּומחטיאֹו. זה יד מחזיק ׁשהּוא ועֹוד, ְֲֲִִִֶֶַַַַַָרגלים;
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נתבאר שלא והשאר ובתלמוד, במשנה מוזכרים רובם אבל אפשר; מהמחברים זולתו חיברם אם אמנם וכו'. בספרא ולא בתוספתא
שלא בעדה עוצרים מפריעים. - מעכבין תרצ"ד). ירושלים פרימן, הוצאת סז, סימן הרמב"ם" ("תשובות שנתבאר" ממה יוצא

תבוא. ולא בלב לטהר3)תתעורר "הבא כמאמרם: תשובה, לעשות הבא לכל שמסייעים כמו לו, מסייעים אין השמים מן כלומר:
כמבואר תשובה", "בעל ונקרא: מתקבלת, שתשובתו וודאי - שלימה בתשובה מעצמו שב אם אבל לח:); (יומא אותו" מסייעים
תשובה, לעשות בידו מספיקים שאין א) הן: ואלו חלוקות, לחמש דברים" וארבעה ה"עשרים את חילק רבינו זה. פרק סוף לקמן
לשוב חזקתו אין אותם שהעושה ד) גמורה. בתשובה לשוב אותם לעושה שאיֿאפשר ג) עושיהם. מפני תשובה דרכי הנועלים ב)

המלך). (עבודת מהם לפרוש אותם העושה לאדם לו שקשה דברים ה) שנתחייב4)מהם, ותלמידיו עדן בגן הוא יהא שלא "כדי
פז.). (יומא בו יתמכו אל ינוס בור עד - נפש בדם עשוק אדם יז): כח, (משלי ואומר צווח והכתוב בגיהנם" כמו5)בנפשם

תורה ללמוד נתנם ולא אלישע של מישיבתו תלמידים שדחה מפני תשובה לעשות בידו הספיקו לא גחזי: על חכמינו שאמרו
קז:). לעבודהֿזרה.6)(סנהדרין היחיד "ארחות7)את ובספר ב) הלכה ה, פרק כוכבים עבודת (הלכות כמבואר הרבים, את

רעה". לדרך טובה מדרך חבירו או הרבים, את "והמטה כתוב: ושם אלה, רבינו דברי את העתיק התשובה בשער צדיקים"
נד:).8) שהוא9)(שבת מכיוון לחטוא, יחדל לא ולעולם מאוד, קשה תשובתו - כן המחשב כל כי ט), משנה ח, פרק (יומא

התשובה). שער צדיקים", ("ארחות בעיניו קלה העבירה כן על לו, ונסלח שישוב הוא10)חושב לשוב, ובא מתעורר כשהוא
ומבאר. הולך שהוא כמו בפניו, נעולים תשובה שערי מכלל11)מוצא אינו כאילו בתעניתם, מתענה ואינו בצרתם נכנס אינו

צווארם, מעל המצוות עול שפרקו האנשים והם: הציבור. מדרכי הפורשים "כל אומר: י) הלכה א, פרק אבל (הלכות ורבינו ישראל.
לעצמם" חורין כבני הם הרי אלא כנסיות... בתי וישיבת המועדות ובכיבוד המצוות בעשיית ישראל בכלל נכללים ואינם

קז:).12) בפניו.13)(סנהדרין התשובה שערי את בעצמו נועל הוא טז.).14)ובזה היו15)(תענית "ראויות שאמרו: כמו
בירכם ואילו מוכיחנו! שונא אומרים: ישראל היו בלעם, הוכיחם אילו אלא - משה מפי והברכות בלעם מפי להיאמר התוכחות
שיתבררו ששונאם, בלעם ויברכם שאוהבם משה יוכיחם הקדושֿברוךֿהוא: אמר בירכם! אוהבם אומרות: העולם אומות היו משה,

א). פרשה (דבריםֿרבה, ישראל" ביד והתוכחות לחטוא.16)הברכות ויוסיף דרכו יעזוב לבל מעודדו הוא עימו חולק שהוא בזה
עניים17) משוד הכתוב: כלשון בדלי"ת, שוד ומצא רבינו יד בכתיבת שבדק עוז" ה"מגדל מעיד וכן מנטובה. אוקספורד, בנוסח

אלא ואינו ברי"ש שור שונה שהוא דומה וכתב: הראב"ד השיג זו נוסחה ועל שור. [=כגרסתנו] אחרים: ובספרים ו), יב, (תהלים
נוטל". אני "שלי ואומר: משוויין בפחות מטלטליו או קרקעותיו את ממנו ולוקח בחובו העני את דוחק שהוא כלומר: בדלי"ת, שוד

הדין.18) את שהיטה כלל מרגיש המשוחד הדיין אין העיניים את יעוור והשוחד ניזוקו19)הואיל אנשים וכמה ולהזיק, להשחית
הדין. את שהיטה זה ידי ידו.20)על על שניזוקו לאלה

daeyz zekld - oqip a"i ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לׁשּוב„. חזקתֹו אין אֹותן העֹוׂשה דברים, חמּׁשה 21ּומהן ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
חֹוטא, ונמצא האדם, רב ּבעיני קּלים ּדברים ׁשהם לפי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹמהן,
מּסעּודה האֹוכל א) הן: ואּלּו חטא. זה ׁשאין ידּמה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָוהּוא

מסּפקת ּגזל22ׁשאינּה אבק ׁשּזה והּוא23לבעליה, הּוא; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
ב) ברׁשּותֹו! אּלא אכלּתי ּכלּום ויאמר: חטא ׁשּלא ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֹמדּמה

ּבעבֹוטֹו עני24הּמׁשּתּמׁש אּלא25ׁשל אינֹו עני ׁשל ׁשהעבֹוט , ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
לא והרי חסרים, אינן ּבלּבֹו: ויאמר ּומחרׁשה, קרּדם ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹֹּכגֹון

ּבעריֹות הּמסּתּכל ג) אֹותֹו! ׁשאין26גזלּתי ּדעּתֹו על מעלה , ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ
אצלּה! קרבּתי אֹו בעלּתי וכי אֹומר: ׁשהּוא ּכלּום, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּבכ
גֹורמת ׁשהיא ּגדֹול, עֹון העינים ׁשראּית יֹודע אינֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהּוא
ואחרי לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ׁשּנאמר: עריֹות, ׁשל ְְְְְֱֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלגּופן

ׁשאינֹו27עיניכם" ּבלּבֹו אֹומר חברֹו, ּבקלֹון הּמתּכּבד ד) . ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַ
ולא בׁשת לֹו הּגיע ולא ׁשם עֹומד חברֹו ׁשאין לפי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹֹחטא,
חברֹו מעׂשה למּול וחכמתֹו הּטֹובים מעׂשיו ער אּלא ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָבּיׁשֹו,
ה) ּבזּוי. וחברֹו מכּבד ׁשהּוא מּכללֹו ׁשּיראה ּכדי חכמתֹו, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻאֹו
אֹומר: ׁשהּוא לפי חטא, ׁשאינֹו ּבלּבֹו אֹומר ּכׁשרים, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַוהחֹוׁשד
לא אֹו עׂשה ׁשּמא חׁשד אּלא ׁשם יׁש וכי לֹו? עׂשיתי ְֲִִִֶֶֶֶָָָָָָָֹמה
ּבדעּתֹו ּכׁשר אדם ׁשּמׂשים עֹון, ׁשּזה יֹודע אינֹו והּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעׂשה;

עברה .28ּכבעל ְֲֵַַָ
אחריהם‰. יּמׁש אֹותם העֹוׂשה דברים, חמּׁשה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּומהן

מהן להּזהר אדם צרי לפיכ מהן. לפרׁש הם וקׁשים ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָּתמיד
הן: ואּלּו מאד. עד רעֹות ּדעֹות ּכּלן והן ּבהן, ידּבק ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּמא

הרע29רכילּות ולׁשֹון רעה30, מחׁשבה ּובעל חמה, ּובעל ,31, ְְֲִֵַַַַַַָָָָָָָ
נרׁשמים והם מּמעׂשיו לֹומד ׁשהּוא מּפני לרׁשע; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָוהּמתחּבר
ּוכבר ירֹוע". כסילים "ורעה ׁשלמה: ׁשאמר הּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹֹּבלּבֹו.
ּבהן לנהג אדם ּכל ׁשּצרי ּדברים ּדעֹות ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּבארנּו

לבעלּֿתׁשּובה. קלֿוחמר ְְִֶַַַָָָֹּתמיד,
.Âאת ׁשּמעּכבין אףֿעלּֿפי - בהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכל

מֹונעין אין ּתׁשּובה32הּתׁשּובה, אדם עׂשה אם אּלא אֹותּה; ְְְִִֵֶַָָָָָָָָ
ּבעלּֿתׁשּובה זה הרי הּבא33מהן, לעֹולם חלק ויׁשֿלֹו ,34. ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

.‡לדר עצמֹו להּטֹות רצה אם נתּונה, אדם לכל ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָרׁשּות
עצמֹו להּטֹות רצה ואם ּבידֹו; הרׁשּות - צּדיק ולהיֹות ְְְְְְְִִִַַַָָָָָטֹובה
ׁשּכתּוב הּוא ּבידֹו. הרׁשּות - רׁשע ולהיֹות רעה ְְְְְִֶֶֶָָָָָָָלדר
ורע"; טֹוב לדעת מּמּנּו ּכאחד היה האדם "הן ְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָּבּתֹורה:

ׁשני מין ואין ּבעֹולם יחיד היה אדם ׁשל זה מין הן ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכלֹומר:
ּובמחׁשבּתֹו ּבדעּתֹו מעצמֹו הּוא ׁשּיהא הענין, ּבזה לֹו ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָּדֹומה
מי ואין חפץ ׁשהּוא מה ּכל ועֹוׂשה והרע, הּטֹוב ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָיֹודע
"ּפן - ׁשּכןֿהּוא וכיון הרע. אֹו הּטֹוב מּלעׂשֹות ּבידֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּיעּכב

ידֹו". ְִַָיׁשלח
אּמֹות·. טּפׁשי ׁשאֹומרים זה, ּדבר ּבמחׁשבּת יעבר ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹֻאל

על ּגֹוזר ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּבניֿיׂשראל, ּגלמי ורב ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהעֹולם
ּכן. הּדבר אין - רׁשע אֹו צּדיק להיֹות ּברּיתֹו מּתחּלת ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָהאדם
רׁשע אֹו רּבנּו ּכמׁשה צּדיק להיֹות לֹו ראּוי אדם ּכל ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָאּלא
אֹו כילי אֹו אכזרי, אֹו רחמן אֹו סכל, אֹו חכם אֹו ְְְֲִִַַַָָָָָָָָָּכירבעם,
גֹוזר ולא ׁשּיכּפהּו מי לֹו ואין הּדעֹות. ּכל ׁשאר וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹׁשֹוע,
הּוא אּלא הּדרכים, מּׁשני לאחד ׁשּמֹוׁשכֹו מי ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹעליו
ׁשּירמיהּו הּוא ׁשּירצה. דר לאיֿזֹו נֹוטה ּומּדעּתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָמעצמֹו
אין ּכלֹומר: והּטֹוב", הרעֹות תצא לא עליֹון "מּפי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹאמר:
וכיון רע; להיֹות ולא טֹוב להיֹות האדם על ּגֹוזר ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹהּבֹורא
עצמֹו, את הפסיד הּוא החֹוטא זה נמצא, - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָׁשּכןֿהּוא
ּׁשעׂשה מה ועל חטאיו על ּולקֹונן לבּכֹות לֹו ראּוי ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָּולפיכ
אדם ּיתאֹונן "מה אחריו: ׁשּכתּוב הּוא רעה. ּוגמלּה ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָלנפׁשֹו
ּומּדעּתנּו ּבידינּו, ּורׁשּותנּו הֹואיל ואמר: וחזר וגֹו'", ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָחי
רׁשענּו, ולעזב ּבתׁשּובה לחזר לנּו ראּוי - הרעֹות ּכל ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָֹֹעׂשינּו
דרכינּו "נחּפׂשה אחריו: ׁשּכתּוב הּוא ּבידינּו. עּתה ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהרׁשּות

וגֹו'". ונׁשּובה ְְְְַָָָונחקֹורה
והּמצוה,‚. הּתֹורה עּמּוד והּוא הּוא, ּגדֹול עּקר זה ְְְְִִֶַַַָָָָָָודבר

"ראה ּוכתיב: החּיים", את הּיֹום לפני נתּתי "ראה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:
וכל ּבידכם. ׁשהרׁשּות ּכלֹומר, הּיֹום", לפניכם נתן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹאנכי
ּבין - עֹוׂשה האדם, ּבני מּמעׂשה לעׂשֹות האדם ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּיחּפץ
והיה יּתן "מי נאמר: הענין זה ּומּפני רעים. ּבין ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָטֹובים,
ולא האדם בני ּכֹופה הּבֹורא ׁשאין ּכלֹומר, להם", זה ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלבבם
להם. מסּור הּכל אּלא רעה, אֹו טֹובה לעׂשֹות עליהן ֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹגֹוזר

אֹו„. רׁשע; אֹו צּדיק להיֹות האדם על גֹוזר היה האל ְִִִֵֵַַָָָָָָָָאּלּו
לדר ּתֹולדּתֹו ּבעּקר האדם את ׁשּמֹוׁש ּדבר ׂשם היה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאּלּו
הּדעֹות, מן לדעה אֹו הּמּדעֹות, מן למּדע אֹו הּדרכים, ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָמן
הּטּפׁשים מּלּבם ׁשּבֹודים ּכמֹו הּמעׂשים, מן למעׂשה ְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָאֹו
עׂשה הּנביאים: עלֿידי לנּו מצּוה היה היא - ׁשמים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהֹוברי
אחרי ּתלכּו ואל דרכיכם היטיבּו !כ ּתעׂשה ואל ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָכ
ּתֹולדּתֹו אֹו עליו, נגזר ּכבר ּברּיתֹו מּתחּלת והּוא ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָרׁשעכם!
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

במעשיו.21) עוול שום רואה שאינו מאחר להבא, גם זו בדרכו יאחז לסעוד22)אלא נימוס מתוך או בושה מתוך מזמינו שהעני
לבעליה. גם מספיקה אינה שהסעודה יודע שהוא בשעה אצלו ואוכל לו נענה והוא יהרהר23)עימו, לא ולכן ממש, גזל לא

לעולם. זה על בעל25)במשכונו.24)בתשובה כרגיל שהוא עשיר של עבוטו אלא להשתמש; אסור עשיר של בעבוטו גם
ברזל, עשוי כרגיל שהוא עני של עבוטו כן לא גזילה; משום בו מהשתמש ממילא נזהר הוא תשמיש, ידי על נפחתים ודמיו ערך
מרוב נפחתים דמיהם אלה גם כי לב, על שם ואינו לעצמו היתר מורה הוא - ערך פחותי שהם וכדומה, ומחרישה קרדום כגון

פב:). מציעא (בבא ערווה.26)תשמיש מן ה).27)ריבוי הלכה א, פרק ברכות (ירושלמי, הם עבירה סרסורי שני והעין הלב
צז.).28) (שבת זה בעוון חז"ל הפליגו בעיירות.29)וכבר המחזר כרוכל זה אל מזה והולך דברים בגנות30)הטוען המספר

ב). הלכה ז, פרק דעות (הלכות כמבואר מחשבות:31)חבירו, חשבו עלי כי הכתוב: כלשון לחבירו, להרע מחשבות החושב
יט). יא, (ירמיה החיים מארץ ונכרתנו בלחמו עץ אפשרית.32)נשחיתה לבלתי לנמנע, אותה עושין חז"ל:33)אין שאמרו

א). הלכה א, פרק פאה (ירושלמי, התשובה בפני העומד דבר כל ג).34)אין פרק (סוף לעיל האדם;1)כמבואר ביד שהבחירה
האדם. של בחירתו את שוללת אינה ה' ידיעת



קיי daeyz zekld - oqip a"i ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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לׁשּוב„. חזקתֹו אין אֹותן העֹוׂשה דברים, חמּׁשה 21ּומהן ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
חֹוטא, ונמצא האדם, רב ּבעיני קּלים ּדברים ׁשהם לפי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹמהן,
מּסעּודה האֹוכל א) הן: ואּלּו חטא. זה ׁשאין ידּמה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָוהּוא

מסּפקת ּגזל22ׁשאינּה אבק ׁשּזה והּוא23לבעליה, הּוא; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
ב) ברׁשּותֹו! אּלא אכלּתי ּכלּום ויאמר: חטא ׁשּלא ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֹמדּמה

ּבעבֹוטֹו עני24הּמׁשּתּמׁש אּלא25ׁשל אינֹו עני ׁשל ׁשהעבֹוט , ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
לא והרי חסרים, אינן ּבלּבֹו: ויאמר ּומחרׁשה, קרּדם ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹֹּכגֹון

ּבעריֹות הּמסּתּכל ג) אֹותֹו! ׁשאין26גזלּתי ּדעּתֹו על מעלה , ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ
אצלּה! קרבּתי אֹו בעלּתי וכי אֹומר: ׁשהּוא ּכלּום, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּבכ
גֹורמת ׁשהיא ּגדֹול, עֹון העינים ׁשראּית יֹודע אינֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהּוא
ואחרי לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ׁשּנאמר: עריֹות, ׁשל ְְְְְֱֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלגּופן

ׁשאינֹו27עיניכם" ּבלּבֹו אֹומר חברֹו, ּבקלֹון הּמתּכּבד ד) . ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַ
ולא בׁשת לֹו הּגיע ולא ׁשם עֹומד חברֹו ׁשאין לפי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹֹחטא,
חברֹו מעׂשה למּול וחכמתֹו הּטֹובים מעׂשיו ער אּלא ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָבּיׁשֹו,
ה) ּבזּוי. וחברֹו מכּבד ׁשהּוא מּכללֹו ׁשּיראה ּכדי חכמתֹו, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻאֹו
אֹומר: ׁשהּוא לפי חטא, ׁשאינֹו ּבלּבֹו אֹומר ּכׁשרים, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַוהחֹוׁשד
לא אֹו עׂשה ׁשּמא חׁשד אּלא ׁשם יׁש וכי לֹו? עׂשיתי ְֲִִִֶֶֶֶָָָָָָָֹמה
ּבדעּתֹו ּכׁשר אדם ׁשּמׂשים עֹון, ׁשּזה יֹודע אינֹו והּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעׂשה;

עברה .28ּכבעל ְֲֵַַָ
אחריהם‰. יּמׁש אֹותם העֹוׂשה דברים, חמּׁשה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּומהן

מהן להּזהר אדם צרי לפיכ מהן. לפרׁש הם וקׁשים ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָּתמיד
הן: ואּלּו מאד. עד רעֹות ּדעֹות ּכּלן והן ּבהן, ידּבק ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּמא

הרע29רכילּות ולׁשֹון רעה30, מחׁשבה ּובעל חמה, ּובעל ,31, ְְֲִֵַַַַַַָָָָָָָ
נרׁשמים והם מּמעׂשיו לֹומד ׁשהּוא מּפני לרׁשע; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָוהּמתחּבר
ּוכבר ירֹוע". כסילים "ורעה ׁשלמה: ׁשאמר הּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹֹּבלּבֹו.
ּבהן לנהג אדם ּכל ׁשּצרי ּדברים ּדעֹות ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּבארנּו

לבעלּֿתׁשּובה. קלֿוחמר ְְִֶַַַָָָֹּתמיד,
.Âאת ׁשּמעּכבין אףֿעלּֿפי - בהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכל

מֹונעין אין ּתׁשּובה32הּתׁשּובה, אדם עׂשה אם אּלא אֹותּה; ְְְִִֵֶַָָָָָָָָ
ּבעלּֿתׁשּובה זה הרי הּבא33מהן, לעֹולם חלק ויׁשֿלֹו ,34. ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

.‡לדר עצמֹו להּטֹות רצה אם נתּונה, אדם לכל ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָרׁשּות
עצמֹו להּטֹות רצה ואם ּבידֹו; הרׁשּות - צּדיק ולהיֹות ְְְְְְְִִִַַַָָָָָטֹובה
ׁשּכתּוב הּוא ּבידֹו. הרׁשּות - רׁשע ולהיֹות רעה ְְְְְִֶֶֶָָָָָָָלדר
ורע"; טֹוב לדעת מּמּנּו ּכאחד היה האדם "הן ְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָּבּתֹורה:

ׁשני מין ואין ּבעֹולם יחיד היה אדם ׁשל זה מין הן ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכלֹומר:
ּובמחׁשבּתֹו ּבדעּתֹו מעצמֹו הּוא ׁשּיהא הענין, ּבזה לֹו ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָּדֹומה
מי ואין חפץ ׁשהּוא מה ּכל ועֹוׂשה והרע, הּטֹוב ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָיֹודע
"ּפן - ׁשּכןֿהּוא וכיון הרע. אֹו הּטֹוב מּלעׂשֹות ּבידֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּיעּכב

ידֹו". ְִַָיׁשלח
אּמֹות·. טּפׁשי ׁשאֹומרים זה, ּדבר ּבמחׁשבּת יעבר ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹֻאל

על ּגֹוזר ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּבניֿיׂשראל, ּגלמי ורב ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהעֹולם
ּכן. הּדבר אין - רׁשע אֹו צּדיק להיֹות ּברּיתֹו מּתחּלת ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָהאדם
רׁשע אֹו רּבנּו ּכמׁשה צּדיק להיֹות לֹו ראּוי אדם ּכל ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָאּלא
אֹו כילי אֹו אכזרי, אֹו רחמן אֹו סכל, אֹו חכם אֹו ְְְֲִִַַַָָָָָָָָָּכירבעם,
גֹוזר ולא ׁשּיכּפהּו מי לֹו ואין הּדעֹות. ּכל ׁשאר וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹׁשֹוע,
הּוא אּלא הּדרכים, מּׁשני לאחד ׁשּמֹוׁשכֹו מי ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹעליו
ׁשּירמיהּו הּוא ׁשּירצה. דר לאיֿזֹו נֹוטה ּומּדעּתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָמעצמֹו
אין ּכלֹומר: והּטֹוב", הרעֹות תצא לא עליֹון "מּפי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹאמר:
וכיון רע; להיֹות ולא טֹוב להיֹות האדם על ּגֹוזר ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹהּבֹורא
עצמֹו, את הפסיד הּוא החֹוטא זה נמצא, - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָׁשּכןֿהּוא
ּׁשעׂשה מה ועל חטאיו על ּולקֹונן לבּכֹות לֹו ראּוי ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָּולפיכ
אדם ּיתאֹונן "מה אחריו: ׁשּכתּוב הּוא רעה. ּוגמלּה ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָלנפׁשֹו
ּומּדעּתנּו ּבידינּו, ּורׁשּותנּו הֹואיל ואמר: וחזר וגֹו'", ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָחי
רׁשענּו, ולעזב ּבתׁשּובה לחזר לנּו ראּוי - הרעֹות ּכל ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָֹֹעׂשינּו
דרכינּו "נחּפׂשה אחריו: ׁשּכתּוב הּוא ּבידינּו. עּתה ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהרׁשּות

וגֹו'". ונׁשּובה ְְְְַָָָונחקֹורה
והּמצוה,‚. הּתֹורה עּמּוד והּוא הּוא, ּגדֹול עּקר זה ְְְְִִֶַַַָָָָָָודבר

"ראה ּוכתיב: החּיים", את הּיֹום לפני נתּתי "ראה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:
וכל ּבידכם. ׁשהרׁשּות ּכלֹומר, הּיֹום", לפניכם נתן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹאנכי
ּבין - עֹוׂשה האדם, ּבני מּמעׂשה לעׂשֹות האדם ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּיחּפץ
והיה יּתן "מי נאמר: הענין זה ּומּפני רעים. ּבין ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָטֹובים,
ולא האדם בני ּכֹופה הּבֹורא ׁשאין ּכלֹומר, להם", זה ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלבבם
להם. מסּור הּכל אּלא רעה, אֹו טֹובה לעׂשֹות עליהן ֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹגֹוזר

אֹו„. רׁשע; אֹו צּדיק להיֹות האדם על גֹוזר היה האל ְִִִֵֵַַָָָָָָָָאּלּו
לדר ּתֹולדּתֹו ּבעּקר האדם את ׁשּמֹוׁש ּדבר ׂשם היה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאּלּו
הּדעֹות, מן לדעה אֹו הּמּדעֹות, מן למּדע אֹו הּדרכים, ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָמן
הּטּפׁשים מּלּבם ׁשּבֹודים ּכמֹו הּמעׂשים, מן למעׂשה ְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָאֹו
עׂשה הּנביאים: עלֿידי לנּו מצּוה היה היא - ׁשמים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהֹוברי
אחרי ּתלכּו ואל דרכיכם היטיבּו !כ ּתעׂשה ואל ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָכ
ּתֹולדּתֹו אֹו עליו, נגזר ּכבר ּברּיתֹו מּתחּלת והּוא ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָרׁשעכם!
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

במעשיו.21) עוול שום רואה שאינו מאחר להבא, גם זו בדרכו יאחז לסעוד22)אלא נימוס מתוך או בושה מתוך מזמינו שהעני
לבעליה. גם מספיקה אינה שהסעודה יודע שהוא בשעה אצלו ואוכל לו נענה והוא יהרהר23)עימו, לא ולכן ממש, גזל לא

לעולם. זה על בעל25)במשכונו.24)בתשובה כרגיל שהוא עשיר של עבוטו אלא להשתמש; אסור עשיר של בעבוטו גם
ברזל, עשוי כרגיל שהוא עני של עבוטו כן לא גזילה; משום בו מהשתמש ממילא נזהר הוא תשמיש, ידי על נפחתים ודמיו ערך
מרוב נפחתים דמיהם אלה גם כי לב, על שם ואינו לעצמו היתר מורה הוא - ערך פחותי שהם וכדומה, ומחרישה קרדום כגון

פב:). מציעא (בבא ערווה.26)תשמיש מן ה).27)ריבוי הלכה א, פרק ברכות (ירושלמי, הם עבירה סרסורי שני והעין הלב
צז.).28) (שבת זה בעוון חז"ל הפליגו בעיירות.29)וכבר המחזר כרוכל זה אל מזה והולך דברים בגנות30)הטוען המספר

ב). הלכה ז, פרק דעות (הלכות כמבואר מחשבות:31)חבירו, חשבו עלי כי הכתוב: כלשון לחבירו, להרע מחשבות החושב
יט). יא, (ירמיה החיים מארץ ונכרתנו בלחמו עץ אפשרית.32)נשחיתה לבלתי לנמנע, אותה עושין חז"ל:33)אין שאמרו

א). הלכה א, פרק פאה (ירושלמי, התשובה בפני העומד דבר כל ג).34)אין פרק (סוף לעיל האדם;1)כמבואר ביד שהבחירה
האדם. של בחירתו את שוללת אינה ה' ידיעת
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היה ּמקֹום ּומה מּמּנּו? לזּוז אפׁשר ׁשאי לדבר אֹותֹו ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹּתמׁש
מן נפרע מׁשּפט ואיזה דין ּובאיֿזה ּכּלּה? הּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻלכל
יעׂשה לא הארץ ּכל הׁשֹופט לּצּדיק? ׂשכר מׁשּלם אֹו ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהרׁשע
ּכל עֹוׂשה האדם יהיה היא ותאמר: ּתתמּה ואל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמׁשּפט?!
ּבעֹולם יעׂשה וכי - לֹו מסּורים מעׂשיו ויהיּו ׁשּיחּפץ ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹמה
אׁשר "ּכל אֹומר: והּכתּוב חפצֹו, ולא קֹונֹו ברׁשּות ׁשּלא ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָֹֹֹּדבר
יעׂשה, ּכחפצֹו ׁשהּכל ּדע, ּובארץ"?! ּבּׁשמים עׂשה ה' ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹחפץ
ׁשהּיֹוצר ּכׁשם ּכיצד? לנּו! מסּורין ׁשּמעׂשינּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָואףֿעלּֿפי
והארץ והּמים למעלה, עֹולים והרּוח האׁש להיֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָחפץ
העֹולם ּברּיֹות ׁשאר וכן ּבעּגּול, סֹובב והּגלּגל למּטה, ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָיֹורדים
רׁשּותֹו האדם להיֹות חפץ ּככה - ּבֹו ׁשחפץ ּכמנהגן ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָָלהיֹות
ולא כֹופה לא לֹו, יהיה ולא לֹו, מסּורין מעׂשיו וכל ְְְְְְֲִִֶֶַָָָֹֹֹּבידֹו
ּכל עֹוׂשה האל, לֹו ׁשּנתן ּובדעּתֹו מעצמֹו הּוא אּלא ,ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמֹוׁש
אם מעׂשיו: לפי אֹותֹו ּדנין לפיכ לעׂשֹות. יכֹול ְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָׁשהאדם
הּוא לֹו. מרעין - רעה עׂשה ואם לֹו; מטיבין - טֹובה ְְְִִִִֵָָָָָָָעׂשה
ּבחרּו הּמה "ּגם לכם"; ּזאת היתה "מּידכם אֹומר: ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהּנביא
...ּבילדּות ּבחּור "ׂשמח ׁשלמה: אמר זה ּובענין ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבדרכיהם".
ּדע ּכלֹומר: ּבּמׁשּפט"; האלקים יביא עלּֿכלֿאּלה ּכי ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹודע

הּדין! את לּתן אּתה ועתיד לעׂשֹות, ּכח ּביד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּיׁש
מה‰. ּכל יֹודע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא והלא ּתאמר: ֲֵֶַַַַַָָָָֹֹׁשּמא

לא אֹו רׁשע אֹו צּדיק יהיה ׁשּזה ידע ׁשּיהיה וקדם ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּׁשּיהיה,
יהיה ׁשּלא אפׁשר אי - צּדיק ּיהיה ׁשהּוא ידע אם ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹידע:
רׁשע ׁשּיהיה ואפׁשר צּדיק, ׁשּיהיה ׁשּידע ּתאמר, ואם ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹצּדיק;
זֹו ׁשאלה ׁשּתׁשּובת ּדע, ּבריֹו? על הּדבר ידע לא הרי -ְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָֹֻ
ּגדֹולים עּקרים וכּמה ים, מּני ּורחבה מּדה מארץ ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻארּכה
ּולהבין לידע אּתה צרי אבל ּבּה; ּתלּויים רמים ְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָָוהררים
יסֹודי מהלכֹות ׁשני ּבפרק ּבארנּו ּכבר אֹומר: ׁשאני זה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבדבר
חּוץ ׁשהיא מּדעה יֹודע אינֹו ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתֹורה,
ׁשמֹו יתעּלה, הּוא אּלא ׁשנים; ודעּתם ׁשהם ּכבניֿאדם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּמּנּו
על זה ּדבר להׂשיג יכֹולה אדם ׁשל ּדעּתֹו ואין אחד, ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָודעּתֹו
הּבֹורא, אמּתת ולמצא להׂשיג ּבאדם ּכח ׁשאין ּוכׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֻּבריֹו.
ּבאדם ּכח אין ּכ - וחי" האדם יראני לא "ּכי ְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹׁשּנאמר:
לא "ּכי אמר: ׁשהּנביא הּוא ּבֹורא. ׁשל ּדעּתֹו ולמצא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹלהׂשיג
ׁשּכןֿהּוא וכיון ּדרכי". דרכיכם ולא מחׁשבֹותיכם ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמחׁשבֹותי
ּכל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ידע היא לידע ּכח ּבנּו אין -ֵֵֵֵַַַַַָָָָֹ
האדם ׁשּמעׂשה ספק, ּבלא נדע אבל והּמעׂשים; ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּברּואים
עליו גֹוזר ולא מֹוׁשכֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ואין האדם, ְְְְֵֵַַָָָָָָָֹּביד
אּלא זה, ּדבר נֹודע ּבלבד הּדת קּבלת מּפני ולא .ּכ ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות
ּבּנבּואה, נאמר זה ּומּפני החכמה. מּדברי ּברּורֹות ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבראיֹות
רע, ואם טֹוב אם מעׂשיו ּכפי מעׂשיו על האדם את ְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָׁשּדנין

ּבֹו. ּתלּויין הּנבּואה ּדברי ׁשּכל העּקר הּוא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָוזה

ׁשּׁשי 1ּפרק
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נראין‡. ׁשהן נביאים, ּובדברי ּבּתֹורה יׁש הרּבה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָּפסּוקים
ונכׁשלין זה, עּקר ּדעּתןּכסֹותרין על ויעלה האדם, רב ּבהן ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

רעה לעׂשֹות האדם על גֹוזר הּוא ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָמהן
אׁשר לכל להּטֹותֹו לֹו מסּור אדם ׁשל לּבֹו וׁשאין טֹובה, ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹאֹו
ּכל ּפרּוׁש ּתדע ׁשּמּמּנּו ּגדֹול, עּקר מבאר אני והרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָירצה.
חֹוטאים, מדינה אנׁשי אֹו אחד ׁשאדם ּבזמן הּפסּוקים: ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָאֹותן
ׁשהֹודענּו ּכמֹו ּוברצֹונֹו מּדעּתֹו ׁשעֹוׂשה חטא החֹוטא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַועֹוׂשה
יּפרע. אי יֹודע והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מּמּנּו, להּפרע ראּוי -ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
הּזה ּבעֹולם חטאֹו על מּמּנּו ׁשּנפרעים נֹותן ׁשהּדין חטא, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָיׁש
אדם ׁשל ׁשּבניו הּקטּנים; ּבבניו אֹו ּבממֹונֹו אֹו ְְְְִֶֶַַָָָָָָָּבגּופֹו
הן, ּכקנינֹו מצֹות, לכלל הּגיעּו ולא ּדעת ּבהם ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּקטּנים
חטא, ויׁש איׁש. ׁשּיעׂשה עד - ימּות" ּבחטאֹו "איׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּוכתיב:
עליו לעֹובר ואין הּבא, לעֹולם מּמּנּו ׁשּנפרעין נֹותן ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהּדין
הּזה ּבעֹולם מּמּנּו ׁשּנפרעין חטא, ויׁש הּזה. ּבעֹולם נזק ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּום

הּבא. ְַָָָולעֹולם
אבל·. תׁשּובה; עׂשה ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹּבּמה

ּוכׁשם הּפרענּות. ּבפני ּכתריס הּתׁשּובה - תׁשּובה עׂשה ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻאם
תׁשּובה עֹוׂשה הּוא ּכ ּוברצֹונֹו, מּדעּתֹו חֹוטא ְְְִִֵֶֶַָָָָָׁשהאדם

ּוברצֹונֹו. ְְִִַמּדעּתֹו
עד‚. רּבים, חטאים אֹו ּגדֹול חטא אדם ׁשּיחטא ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָואפׁשר

על החֹוטא מּזה הּפרעֹון ׁשּיהא האמת, ּדּין לפני הּדין ְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּיּתן
מּמּנּו ׁשּמֹונעין ּומּדעּתֹו, ּברצֹונֹו ׁשעׂשה אּלּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָחטאים
ׁשּימּות ּכדי מרׁשעֹו, לׁשּוב רׁשּות לֹו מּניחין ואין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָהּתׁשּובה
אמר ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הּוא ׁשּיעׂשה. ּבחטאֹו ְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָֹויאבד
הּוא וכן וגֹו'", הּזה העם לב "הׁשמן יׁשעיהּו: ְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָעלֿידי
ּדבריו ּובֹוזים האלהים ּבמלאכי מלעבים "וּיהיּו ְְְְְֱֲִִִִִֵֵַַַָָָֹאֹומר:
לאין עד ּבעּמֹו ה' חמת עלֹות עד ּבנביאיו ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָּומּתעּתעים
ׁשּנתחּיבּו עד לפׁשע, והרּבּו ּברצֹונם חטאּו ּכלֹומר: ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹמרּפא";
ּבּתֹורה: ּכתּוב לפיכ הּמרּפא. ׁשהיא הּתׁשּובה, מהן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלמנע
ּתחּלה מעצמֹו ׁשחטא לפי - ּפרעה" לב את אחּזק ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ"ואני
לֹו" נתחּכמה "הבה ׁשּנאמר: ּבארצֹו, הּגרים ליׂשראל ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהרע
לפיכ מּמּנּו, ׁשּנפרע עד מּמּנּו הּתׁשּובה למנע הּדין נתן -ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּביד לֹו ׁשֹולח היה ולמה לּבֹו. את הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָחּזק
הּקדֹוׁשֿ לֹו אמר ּוכבר ּתׁשּובה! ועׂשה ׁשּלח ואֹומר: ְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָמׁשה
ידעּתי ועבדי "ואּתה ׁשּנאמר: מׁשּלח, אּתה אין ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּברּוֿהּוא:
לבאי להֹודיע ּכדי ?"העמדּתי זאת ּבעבּור ואּולם ְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָֹוגֹו'.
לחֹוטא, הּתׁשּובה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּמֹונע ׁשּבזמן ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהעֹולם,
ּברצֹונֹו. ּבּתחּלה ׁשעׂשה ּברׁשעֹו ימּות אּלא לׁשּוב, יכֹול ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָאינֹו
הּתׁשּובה, מן למנעֹו נתחּיב לֹו, ׁשהיּו עֹונֹות לפי סיחֹון, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָוכן
לבבֹו". את ואּמץ רּוחֹו את אלקי ה' הקׁשה "ּכי ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּנאמר:
ׁשעׂשּו עד הּתׁשּובה, מהן מנע ּתֹועבֹותיהן לפי הּכנענים, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכן
את לחּזק היתה ה' מאת "ּכי ׁשּנאמר: יׂשראל, עם ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמלחמה
וכן החרימם". למען יׂשראל עם הּמלחמה לקראת ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָלּבם
מאֹותן מנע לפׁשע, ׁשהרּבּו לפי אלּיהּו, ּבימי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹיׂשראל
לּבם את הסּבת "ואּתה ׁשּנאמר: ּתׁשּובה, לפׁשע ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּמרּבים
ׁשּלא אֹומר, נמצאת הּתׁשּובה. מהן מנעּת ּכלֹומר: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹאחרּנית",
לחטא סיחֹון על ולא ליׂשראל, להרע ּפרעה על האל ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹֹגזר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

במעשיו.1) מוכרח האדם היות לכאורה, שמשמעותם, הפסוקים ביאור
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לעבד יׂשראל על ולא להתעיב, הּכנענים על ולא ְְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָֹֹֹּבארצֹו,
מהן למנע נתחּיבּו וכּלם מעצמן, חטאּו ּכּלן אּלא - ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻֻעּכּו"ם

ְַָהּתׁשּובה.
מאת„. ּבתפּלתם והּנביאים הּצּדיקים ׁשֹואלין זה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָּוכענין

,"ּדרּכ ה' "הֹורני ּדוד: ׁשאמר ּכמֹו האמת; על לעזרם ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָה'
ּדרּכ אדע ׁשּמּמּנה האמת, ּדר חטאי ימנעּוני אל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר:

תס נדיבה "ורּוח ׁשאמר: זה וכן .ׁשמ ּכלֹומר:ויחּוד מכני", ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
למנעני חטאי לי יגרמּו ואל ,חפצי לעׂשֹות רּוחי ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּתּניח
ואדע ואבין ׁשאחזר עד ּבידי הרׁשּות ּתהיה אּלא ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמּתׁשּובה,

אּלּו. לפסּוקים הּדֹומה ּכל זֹו ּדר ועל האמת. ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָּדר
חּטאים‰. יֹורה ּכן על ה', ויׁשר "טֹוב ּדוד: ׁשאמר זה ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּומהּו

מֹודיעים להם נביאים ׁשּׁשלח זה וגֹו'"? ענוים ידר .ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבּדר
ּכח ּבהם ׁשּנתן ועֹוד, ּבתׁשּובה. אֹותן ּומחזירין ה' ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּדרכי
נמׁש ׁשהּוא זמן ׁשּכל אדם, ּבכל זֹו ׁשּמּדה ּולהבין; ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹללמד
והּוא אֹותם. ורֹודף להן מתאּוה - והּצדק החכמה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבדרכי
מסּיעין - לּטהר ּבא לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו ּׁשאמרּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמה
ּכתּוב והלֹוא הּדבר. על נעזר עצמֹו ימצא ּכלֹומר: ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָאֹותֹו,

הּמצרּיים על גזר הרי - אתם" ועּנּו "ועבדּום ְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָֹּבּתֹורה:
נכר אלהי אחרי וזנה הּזה העם "וקם ּוכתיב: רע? ְְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות
ולּמה ּומּזלֹות, ּכֹוכבים לעבד יׂשראל על גזר הרי - ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹהארץ"
ׁשּיהיה הּידּוע, ּפלֹוני איׁש על גזר ׁשּלא לפי מהן? ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹנפרע
לעבד הּזֹונים מאֹותן ואחד אחד ּכל אּלא הּזֹונה, ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּוא
ולא עֹובד, היה לא לעבד, רצה לא אּלּו - ּומּזלֹות ְֲִִֵַַָָָָָָֹֹֹֹּכֹוכבים
דֹומה? זה למה הא עֹולם. ׁשל מנהגֹו אּלא הּבֹורא ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָהֹודיעֹו
זה מּפני לא ּורׁשעים. צּדיקים בהן יהיה הּזה העם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלאֹומר:
ׁשהֹודיע מּפני רׁשע, ׁשּיהיה עליו נגזר ּכבר הרׁשע ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹיאמר
יחּדל לא ּכי ׁשּנאמר ּכענין ּביׂשראל. רׁשעים ׁשּיהיּו ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלמׁשה
מאֹותן ואחד אחד ּכל הּמצרּיים וכן הארץ. מּקרב ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאביֹון
להם, להרע רצה לא אּלּו ליׂשראל, והּמרעים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהּמצרים
ׁשּסֹוף הֹודיעֹו אּלא ידּוע, איׁש על גזר ׁשּלא ּבידֹו; ְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹהרׁשּות
ׁשאין אמרנּו, ּוכבר להם. לא ּבארץ להׁשּתעּבד עתיד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹזרעֹו
ּדברים הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ידע היא לידע ּבאדם ְִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹּכח

להיֹות. ְֲִִִָהעתידין
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מלאכּתן.‡. ׁשּתּגמר עד טמאה מקּבלין אין הּכלים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּכל
- והעריסה הּמּטה טמאה? מקּבלין מאימתי עץ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻּוכלי
טמאה. מקּבלין - לׁשּוף ׁשּלא ּגמר הּדג. ּבעֹור ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמּׁשּיׁשּופם
הּׂשריגים עקצי ויכרת ּׂשפתֹותיהן מּׁשּיחסם - עץ ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּסּלים
ׁשל הּסּלים היּו הּסל. ּגּבי על הּיֹוצאים הּקטּנים ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָוהעצים
מקּבלין - מּבפנים ההּוצין ּכרת ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹּתמרה,
ויכרת ּפיה מּׁשּיחסם - הּכלּכלה אֹותן. מקּימין ׁשּכ ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻטמאה,
על אף והּלגינין, הּכֹוסֹות ּבית הּתלּויֹות. את ויגמר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַֹההּוצים
אֹותם. מקּימין ׁשּכ טמאה, מקּבלין - מּבפנים ּכרת ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֻּפי
ויכרת ּׂשפתֹותיהן מּׁשּיחסם - והּקלתֹות הּקטּנים ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹהּקנֹונים
- הּגדֹולים והּסיּוגים הּגדֹולים הּקנֹונים הּיֹוצאים. ְְְְְְִִִִִִַַַַַַההּוצין
וכף והּכברה הּנפה ׁשּלהן. לרחב דּורים ׁשני ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמּׁשּיעּׂשה
- הּקּפה ׁשּלהן. לרחב אחד דּור מּׁשּיעּׂשה - ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻמאזנים
ּבֹו מּׁשּיעּׂשה - והערק ׁשּלּה; לרחב צפירֹות ׁשּתי ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמּׁשּיעּׂשה
טמאה, מקּבלין - ּגּביהן גמר ׁשּלא ּפי על אף אחת. ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻצפירה
זה למה הא עליהן. הּכלי וצּורת ּׁשּנעּׂשּו למה נראּו ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהרי
ההּוצין, מּׁשּיכרת - הּמחצלת מקצתֹו. ׁשּנארג לבגד ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹדֹומה?
טמאה מקּבלין אינן הּנסרים ּכלי וכל מלאכּתּה. גמר ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻוזהּו
טמאה מקּבלין עץ ּכלי ּגלמי ּׂשפתֹותיהן. ׁשּיתחּסמּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻעד

ּבּׂשרד לתארֹו ׁשעתיד ּפי על אף ּבצּורתֹו. הּכלי ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמּׁשּנעּׂשה
ּבמעּׂשים וכּיֹוצא ּבמעצד ליּפֹותֹו אֹו ּבמחּוגה להׁשוֹותֹו ְְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָאֹו
והרי חקיקה מחּסר ואינֹו הֹואיל גלם, הּוא ועדין ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻאּלּו
עץ ּכלי ּגלמי וכל טמאה. מקּבל זה הרי - חפירתֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֻהׁשלים
חׁשּוב מּמּנּו הּכלי ׁשאין אׁשּכרֹוע, מּׁשל חּוץ טמאה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻמקּבלין
אׁשּכרֹוע, ּככלי עצם ׁשּכלי ּבעיני, וקרֹוב ׁשּיתיּפה. עד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּכלי
ּכלי, צּורת עליו ׁשאין עץ ּכלי טמאה. מקּבלין ּגלמיהן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻואין
ׁשל ארּובֹות טמאה. מקּבל אינֹו - ּבֹו ׁשּמׁשּתּמׁשין ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֻאף
מתטּמאֹות, - ּבצק ּכׁשהן החּלֹות עליהן ׁשּסֹודרים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָנחּתֹומין
מקּבלין אינן - ּבּתים ּבעלי וׁשל עליהן; הּכלי צּורת ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהרי
- ּבהן וכּיֹוצא ּבכרּכֹום אֹו ּבסקרא צבען ואם ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻטמאה.
נחּתֹומין ׁשל סרֹוד ּכלי. צּורת להן נעּׂשית ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמתטּמאֹות,
- ּבּתים ּבעלי וׁשל טמא; - ּבֹו ׁשּמקּטפין הּמים ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּנֹותנין
מרּוח נפרץ מתטּמא; - רּוחֹותיו מארּבע ּגּפפֹו ואם ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָטהֹור.
עץ ּכלי מתטּמא. - עליו ׁשעֹורכין והּלּוח טהֹור. - ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאחת
ּבעלי וׁשל מתטּמא; - הּסלת את עליו מרּקדין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשהּסּלתים
- אֹוצרֹות ׁשל מתטּמאה, - הּגרֹוסֹות רחת טהֹור. - ְְִִֶַַַַָָָָָּבּתים
זה טהֹורה. - ּגרנֹות וׁשל מתטּמאה, - ּגּתֹות ׁשל ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָטהֹורה;
- ּבֹו לכּנס והעּׂשּוי טמאה, מקּבל - לקּבלה העּׂשּוי ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהּכלל:

ָטהֹור.
ּותלֹוי·. סּלתין, ׁשל נפה מּתלֹויי חּוץ טהֹורין, הּתלֹויין ְְְְִִִִֵֶַַָָָָּכל

מּפני הּבּלׁשין, מּקל ּותלֹוי יד, מּגל ּותלֹוי ּגרנֹות, ׁשל ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָּכברה
לסּיעֹו העּׂשּוי הּכלל: זה מלאכה. ּבׁשעת מסּיעין ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהן
טהֹור. - ּבלבד הּכלי ּבֹו לתלֹות מתטּמא; - מלאכה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּבׁשעת
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לעבד יׂשראל על ולא להתעיב, הּכנענים על ולא ְְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָֹֹֹּבארצֹו,
מהן למנע נתחּיבּו וכּלם מעצמן, חטאּו ּכּלן אּלא - ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻֻעּכּו"ם

ְַָהּתׁשּובה.
מאת„. ּבתפּלתם והּנביאים הּצּדיקים ׁשֹואלין זה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָּוכענין

,"ּדרּכ ה' "הֹורני ּדוד: ׁשאמר ּכמֹו האמת; על לעזרם ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָה'
ּדרּכ אדע ׁשּמּמּנה האמת, ּדר חטאי ימנעּוני אל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר:

תס נדיבה "ורּוח ׁשאמר: זה וכן .ׁשמ ּכלֹומר:ויחּוד מכני", ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
למנעני חטאי לי יגרמּו ואל ,חפצי לעׂשֹות רּוחי ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּתּניח
ואדע ואבין ׁשאחזר עד ּבידי הרׁשּות ּתהיה אּלא ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמּתׁשּובה,

אּלּו. לפסּוקים הּדֹומה ּכל זֹו ּדר ועל האמת. ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָּדר
חּטאים‰. יֹורה ּכן על ה', ויׁשר "טֹוב ּדוד: ׁשאמר זה ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּומהּו

מֹודיעים להם נביאים ׁשּׁשלח זה וגֹו'"? ענוים ידר .ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבּדר
ּכח ּבהם ׁשּנתן ועֹוד, ּבתׁשּובה. אֹותן ּומחזירין ה' ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּדרכי
נמׁש ׁשהּוא זמן ׁשּכל אדם, ּבכל זֹו ׁשּמּדה ּולהבין; ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹללמד
והּוא אֹותם. ורֹודף להן מתאּוה - והּצדק החכמה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבדרכי
מסּיעין - לּטהר ּבא לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו ּׁשאמרּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמה
ּכתּוב והלֹוא הּדבר. על נעזר עצמֹו ימצא ּכלֹומר: ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָאֹותֹו,

הּמצרּיים על גזר הרי - אתם" ועּנּו "ועבדּום ְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָֹּבּתֹורה:
נכר אלהי אחרי וזנה הּזה העם "וקם ּוכתיב: רע? ְְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות
ולּמה ּומּזלֹות, ּכֹוכבים לעבד יׂשראל על גזר הרי - ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹהארץ"
ׁשּיהיה הּידּוע, ּפלֹוני איׁש על גזר ׁשּלא לפי מהן? ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹנפרע
לעבד הּזֹונים מאֹותן ואחד אחד ּכל אּלא הּזֹונה, ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּוא
ולא עֹובד, היה לא לעבד, רצה לא אּלּו - ּומּזלֹות ְֲִִֵַַָָָָָָֹֹֹֹּכֹוכבים
דֹומה? זה למה הא עֹולם. ׁשל מנהגֹו אּלא הּבֹורא ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָהֹודיעֹו
זה מּפני לא ּורׁשעים. צּדיקים בהן יהיה הּזה העם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלאֹומר:
ׁשהֹודיע מּפני רׁשע, ׁשּיהיה עליו נגזר ּכבר הרׁשע ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹיאמר
יחּדל לא ּכי ׁשּנאמר ּכענין ּביׂשראל. רׁשעים ׁשּיהיּו ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלמׁשה
מאֹותן ואחד אחד ּכל הּמצרּיים וכן הארץ. מּקרב ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאביֹון
להם, להרע רצה לא אּלּו ליׂשראל, והּמרעים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהּמצרים
ׁשּסֹוף הֹודיעֹו אּלא ידּוע, איׁש על גזר ׁשּלא ּבידֹו; ְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹהרׁשּות
ׁשאין אמרנּו, ּוכבר להם. לא ּבארץ להׁשּתעּבד עתיד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹזרעֹו
ּדברים הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ידע היא לידע ּבאדם ְִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹּכח

להיֹות. ְֲִִִָהעתידין
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מלאכּתן.‡. ׁשּתּגמר עד טמאה מקּבלין אין הּכלים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּכל
- והעריסה הּמּטה טמאה? מקּבלין מאימתי עץ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻּוכלי
טמאה. מקּבלין - לׁשּוף ׁשּלא ּגמר הּדג. ּבעֹור ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמּׁשּיׁשּופם
הּׂשריגים עקצי ויכרת ּׂשפתֹותיהן מּׁשּיחסם - עץ ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּסּלים
ׁשל הּסּלים היּו הּסל. ּגּבי על הּיֹוצאים הּקטּנים ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָוהעצים
מקּבלין - מּבפנים ההּוצין ּכרת ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹּתמרה,
ויכרת ּפיה מּׁשּיחסם - הּכלּכלה אֹותן. מקּימין ׁשּכ ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻטמאה,
על אף והּלגינין, הּכֹוסֹות ּבית הּתלּויֹות. את ויגמר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַֹההּוצים
אֹותם. מקּימין ׁשּכ טמאה, מקּבלין - מּבפנים ּכרת ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֻּפי
ויכרת ּׂשפתֹותיהן מּׁשּיחסם - והּקלתֹות הּקטּנים ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹהּקנֹונים
- הּגדֹולים והּסיּוגים הּגדֹולים הּקנֹונים הּיֹוצאים. ְְְְְְִִִִִִַַַַַַההּוצין
וכף והּכברה הּנפה ׁשּלהן. לרחב דּורים ׁשני ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמּׁשּיעּׂשה
- הּקּפה ׁשּלהן. לרחב אחד דּור מּׁשּיעּׂשה - ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻמאזנים
ּבֹו מּׁשּיעּׂשה - והערק ׁשּלּה; לרחב צפירֹות ׁשּתי ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמּׁשּיעּׂשה
טמאה, מקּבלין - ּגּביהן גמר ׁשּלא ּפי על אף אחת. ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻצפירה
זה למה הא עליהן. הּכלי וצּורת ּׁשּנעּׂשּו למה נראּו ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהרי
ההּוצין, מּׁשּיכרת - הּמחצלת מקצתֹו. ׁשּנארג לבגד ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹדֹומה?
טמאה מקּבלין אינן הּנסרים ּכלי וכל מלאכּתּה. גמר ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻוזהּו
טמאה מקּבלין עץ ּכלי ּגלמי ּׂשפתֹותיהן. ׁשּיתחּסמּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻעד

ּבּׂשרד לתארֹו ׁשעתיד ּפי על אף ּבצּורתֹו. הּכלי ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמּׁשּנעּׂשה
ּבמעּׂשים וכּיֹוצא ּבמעצד ליּפֹותֹו אֹו ּבמחּוגה להׁשוֹותֹו ְְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָאֹו
והרי חקיקה מחּסר ואינֹו הֹואיל גלם, הּוא ועדין ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻאּלּו
עץ ּכלי ּגלמי וכל טמאה. מקּבל זה הרי - חפירתֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֻהׁשלים
חׁשּוב מּמּנּו הּכלי ׁשאין אׁשּכרֹוע, מּׁשל חּוץ טמאה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻמקּבלין
אׁשּכרֹוע, ּככלי עצם ׁשּכלי ּבעיני, וקרֹוב ׁשּיתיּפה. עד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּכלי
ּכלי, צּורת עליו ׁשאין עץ ּכלי טמאה. מקּבלין ּגלמיהן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻואין
ׁשל ארּובֹות טמאה. מקּבל אינֹו - ּבֹו ׁשּמׁשּתּמׁשין ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֻאף
מתטּמאֹות, - ּבצק ּכׁשהן החּלֹות עליהן ׁשּסֹודרים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָנחּתֹומין
מקּבלין אינן - ּבּתים ּבעלי וׁשל עליהן; הּכלי צּורת ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהרי
- ּבהן וכּיֹוצא ּבכרּכֹום אֹו ּבסקרא צבען ואם ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻטמאה.
נחּתֹומין ׁשל סרֹוד ּכלי. צּורת להן נעּׂשית ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמתטּמאֹות,
- ּבּתים ּבעלי וׁשל טמא; - ּבֹו ׁשּמקּטפין הּמים ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּנֹותנין
מרּוח נפרץ מתטּמא; - רּוחֹותיו מארּבע ּגּפפֹו ואם ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָטהֹור.
עץ ּכלי מתטּמא. - עליו ׁשעֹורכין והּלּוח טהֹור. - ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאחת
ּבעלי וׁשל מתטּמא; - הּסלת את עליו מרּקדין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשהּסּלתים
- אֹוצרֹות ׁשל מתטּמאה, - הּגרֹוסֹות רחת טהֹור. - ְְִִֶַַַַָָָָָּבּתים
זה טהֹורה. - ּגרנֹות וׁשל מתטּמאה, - ּגּתֹות ׁשל ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָטהֹורה;
- ּבֹו לכּנס והעּׂשּוי טמאה, מקּבל - לקּבלה העּׂשּוי ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהּכלל:

ָטהֹור.
ּותלֹוי·. סּלתין, ׁשל נפה מּתלֹויי חּוץ טהֹורין, הּתלֹויין ְְְְִִִִֵֶַַָָָָּכל

מּפני הּבּלׁשין, מּקל ּותלֹוי יד, מּגל ּותלֹוי ּגרנֹות, ׁשל ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָּכברה
לסּיעֹו העּׂשּוי הּכלל: זה מלאכה. ּבׁשעת מסּיעין ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהן
טהֹור. - ּבלבד הּכלי ּבֹו לתלֹות מתטּמא; - מלאכה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּבׁשעת
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ׁשּמזּמרין‚. לוי ּבני נבלי מתטּמאין; - המׁשֹוררים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַנבלי
- והאירֹוס והּנקטמֹון הּבטנֹון טהֹורין. - ּבּמקּדׁש ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָּבהן

ְְִִַמתטּמאין.
טהֹורה,„. - עכּברים וׁשל מתטּמאה; - החלּדה ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָֻמצֹודת

ּכלי. צּורת עליה ואין קּבּול ּבית לּה ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָלפי
הּתאנים‰. ּבּה ׁשּמּניחין ּכפיפה ּכמֹו ּבהן ׁשאֹורגין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָקֹוצין

מגּורה ּכתבנית ּבהן וׁשאֹורגין מתטּמאין; - ּבהן ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
עליה. ּכלי ּתֹורת ׁשאין טהֹורה, - החּטין ּבהן ׁשאֹוצרין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָגדֹולה

.Âואם טהֹור. - לּפרֹות סביב סיג ּכמין אֹותן ׁשּמסרגין ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָעלין
מתטּמאין. - נסרין ׁשל סיג ְְְְִִִֶַָָָעּׂשּו

.Êהּוא אם ּבֹו: וכּיֹוצא הרטב ּבֹו ׁשּמּניחין הּוצין ׁשל ְִִִִֵֶֶֶַַָָֹחֹותל
לּטל יכֹול אינֹו ואם מתטּמא; - מּתֹוכֹו ונֹוטל לתֹוכֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵַָֹנֹותן
מה לאכל ׁשחׁשב אֹו יּתירּנּו, אֹו ׁשּיקרעּנּו עד ּׁשּבתֹוכֹו ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמה
ּבּה מׁשּתּמׁש ׁשהּוא הּקרן וכן טהֹור. - ּולזרקֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָּׁשּבתֹוכֹו
מקּבלת - עליה חׁשב ואם טמאה; מקּבלת אינּה - ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּומׁשליכּה

ְָֻטמאה.
.Áּתׁשמיׁש קרן להיֹות חתכֹו טמאה. מקּבל אינֹו - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּׁשֹופר

טמאה. מקּבל -ְְֵַָֻ
.Ëּכדר היא אם ּומגּדל: ּתבה ּבׁשּדה ׁשּקבעּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָקערה

אינּה ׁשהרי ּבּדפן, קבעּה ואם טמאה; מקּבלת - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻקּבלתּה
הּׁשּדה מּכלל זֹו הרי - צּדּה על ׁשּדה ׁשּמּטים עד ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמקּבלת

ְָּוטהֹורה.
.È.טהֹורין - עץ ׁשל והּכלּוב והרטֹוב ְְְְְֲִֵֶַָָהאקּון
.‡Èׁשהרי מתטּמאין, - סּכרים ּומצֹודת והּפלצּור ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָהּמּדף

עליהם. ּכלי ְֲִֵֶַצּורת
.·Èּפי על אף ּתינֹוקֹות, מלּמדי וׁשל ׁשּבּפנּדקאֹות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻהּספסלין

ּבהן קבעּו טהֹורים. - הרגלים את ּבהן ּומכניסין נקּובין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהן
ואין ׁשּנּטל ּכל הּכלל: זה טמאה. מקּבלין - ּבמסמר ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻרגלים
- עּמֹו נּטלֹות ורגליו ׁשּנּטל וכל טהֹור; - עּמֹו נּטלֹות ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹרגליו
היתה טמאה; מקּבל - עצם אֹו עץ ׁשל ּכּלן היּו ואם ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻטמא.

טמאה. מקּבל אינֹו - אבן ׁשל מרגליו ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻאחת

ה'תשע"א ניסן ז' שני יום

ׁשּׁשי ¦¦¤¤ּפרק

צּורתֹו‡. ונפסדה ׁשּנטמא אחר ונׁשּבר ׁשּנטמא ּכלי ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּכל
ּכׁשהן ׁשּנׁשּברּו ּכלים וכן ּבׁשבירתֹו. טהֹור - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָותׁשמיׁשֹו

טמאה. מקּבלין אינן ׁשבריהן - ְְְְְִִִֵֵֶַָָֻטהֹורין
ויהיה·. עצם ּכלי אֹו עץ ּבכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּכּמה

ּכיצד? ּברּמֹונים. ׁשעּורן - ּבּתים ּבעלי ּכלי ּכל ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָטהֹור?
- ׁשאמרּו והרּמֹון טהֹור. - רּמֹון ּבמֹוציא הּכלי ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָמּׁשּיּנקב
בּכלי ויהיּו הרֹואה, דעת לפי קטן, ולא גדֹול לא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבינֹוני,
זית ּבמֹוציא הּכלי נּקב ּבזה. זה אחּוזים רּמֹונים ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָׁשלׁשה
ׁשהׁשלימֹו [עד ּוסתמֹו, זית ּבמֹוציא ונּקב וחזר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּוסתמֹו,
נעּׂשּו ׁשהרי טהֹור, - סתּום ׁשהּוא ּפי על אף רּמֹון, ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָלמֹוציא]

חדׁשֹות. ּפנים ֲִָָלֹו
הּסל‚. ּכגֹון רּמֹון, ּבמֹוציא נקּובין מּתחּלה ׁשעּׂשאן ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָּכלים

עד טמאה מקּבלין - והאּפיפירֹות ּגמּלים ׁשל ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻוהּפחלץ
רּבן. ִֶַָָֻׁשּיּקרע

.„- לחּזק ּולמּטה למעלה קנים להן ׁשעּׂשה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאּפיפירֹות
נקּובה ׁשּכּלּה ּפי על אף ׁשהן, ּכל ּגּפים להן עּׂשה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻטהֹורֹות.

טמאה. מקּבלת - רּמֹון ְְְִִֶֶַָֻּכמֹוציא
וחצי‰. הרבע ּכגֹון רּמֹונים, לקּבל יכֹולין ׁשאינן הּכלים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּכל

נגממּו זית. ּבמֹוציא ׁשעּורן - הּקטּנים והּקנֹונים ְְְְְְִִִִִִַַַַַָֹרבע
טמאין. - ׁשהּוא ּכל לקּבל ּכדי ּבהן נׁשאר אם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּׂשפתֹותיהן,

.Â.ּפת ׁשל ּככּכרֹות ׁשעּורן - ּפת ׁשל ְִִִֶֶַַַַָָהּסּלין

.Êוׁשל טהֹורה; ירק ׁשל אגּדֹות מּׁשּתֹוציא - הּגּננים ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻקּפת
ּבגבבא. - ּבּלנין ׁשל ּתבן; ּבמֹוציא - ּבּתים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבעלי

.Áהּתמחּויין ּומקּבל הֹואיל קערֹות, מקּבל ׁשאינֹו קערֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָּבית
מׁשקין, מקּבל ׁשאינֹו הרעי ּבית וכן טמאה. מקּבל זה הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֻ

טמאה. מקּבל זה הרי - הרעי את ּומקּבל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻהֹואיל
.Ëּפי על ואף טהֹור, - לׁשנים ׁשּנחלק עץ ּכלי ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָּכל

עץ ׁשל מּכלים חּוץ ּבאלּפסין, ּדפנֹותיהן על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּמקּבלין
ּכגֹון עּׂשּיתן. מּתחּלת עצמֹו ּבפני ּכלי מקצתן אֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשחצין
הּוא והרי חלקים ׁשני נעּׂשה ׁשּמּתחּלה הּכפּול, ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהּׁשלחן
קערֹות קערֹות ׁשהּוא הּמזנֹון, הּתמחּוי ּוכגֹון ונפׁשט, ְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָנכּפל
הּכּסא ּוכגֹון ׁשלמֹות, קערֹות מחלקיו חלק ּבכל ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוהרי
הּכֹוסֹות ּובית לגינין ּבית וכן ּבאּלּו. ּכּיֹוצא וכל ְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָֹהּכפּול,
חּבּור ואינֹו טהֹור ׁשּנפחת זה - מהן אחד ׁשּנפחת עץ ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשל
לֹו. חּבּור ואינֹו טהֹור - הּׁשני נפחת הּבּתים. ְְְִִִִִֵֵַַַָָָלׁשאר
ּבכלים ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹורין. ּכּלן - ׁשלׁשּתן ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָֹֻנפחתּו

ֵָּכאּלּו.
.Èונפחתה יֹורדֹות וזוּיֹותיה ּגבֹוהה ׁשאמצעיתּה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָמׁשּפלת

נפחתה הּׁשני. מּצד מקּבלת ׁשהיא מּפני טמא, - אחד ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּצד
מקּבלין - ׁשּנפחתּו והּדלּפקי הּׁשלחן טהֹורה. - הּׁשני ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֻֻמּצד
אחת נּטלה מחברֹו. חלק ּכל ויּבדל ׁשּיחלקּו עד ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻטמאה
הּׁשליׁשית: נּטלה הּׁשנּיה. נּטלה אם וכן טהֹורה. - ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמרגליהן
ּכמֹו זֹו ּדלּפקי על אֹו זה ׁשלחן על ׁשּיאכל עליהם חּׁשב ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֻֻאם

טהֹורין. - לאו ואם טמאה, מקּבלין - ּבּטבלא ְְְְְְִִִֵַַַָָָֻאֹוכל
.‡Èנׁשאר ואם טהֹורין. - ּׂשפתֹותיהן ׁשּנפלּו נסרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּכלי

טמאה. מקּבלין - ׁשהּוא ּכל ּׂשפתֹותיהן ְְְְְִִֵֶֶַַָָֻמחסֹום
.·Èּבנסרים חּפּה טהֹורה. - ּותקעּה עצים ׁשּמלאּה ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָטבלא

טמאה. מקּבלת -ְְֶֶַָֻ
.‚Èבחבלים אֹו במׁשיחֹות סרּגלֹו טהֹור. - ׁשּנתּפרק ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָספסל

טמאה. מקּבל -ְְֵַָֻ
.„È- ּוקׁשרן חזר טהֹורין, - הּתירן ּגמּלים, ׁשל ְְְִִִִִֶַַַַָָָָהּסּלים

עּׂשר אפּלּו ּומתטהרין מתטּמאין נמצאּו טמאה. ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָֻמקּבלין
ּבּיֹום. ְִַָּפעמים

.ÂËמקֹום ּבהם וׁשּיר ּבׁשיׁש ׁשחּפן הּדלּפקי אֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻֻהּׁשלחן
טהֹור. - הּכל חּפה ואם טמאה; מקּבלין - הּכֹוסֹות ְְְְִִִַַַַַָָָָֹֻהּנחת
את ׁשחּפה ּבין עֹומד, ׁשאינֹו ּבצּפּוי ּבין עֹומד ּבצּפּוי ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָּבין
ּכגֹון חׁשּובים, עצים ׁשל ׁשהיּו ּבין חּפן, ׁשּלא ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹלבזּבזיו
וחּפן הֹואיל עצים, ׁשאר ׁשל ׁשהיּו ּבין בֹו, וכּיֹוצא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאׁשּכרֹוע

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹורין, - ְְְִֵֶַָֻּכּלן
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ׁשביעי ¦¦§¤¤ּפרק

ּבֹו‡. וכּיֹוצא הּתּורמל טמאה? מקּבלין מאימתי עֹור ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָֻּכלי
על הּיֹוצאין הּקטּנים הּקֹופין ויכרת ּׂשפתֹותיו מּׁשּיחסם -ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָֹֹ
ויכרת מּׁשּיחסם - סקּורטּיה קיחֹותיו. ויעּׂשה העֹור ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּגּבי
והּכסת הּכר ויכרת. מּׁשּיחסם - קטבּוליה ציצתּה. ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹויעּׂשה
וכן הּיֹוצאין. הּקֹופין ויכרת ּׂשפתֹותיהן מּׁשּיחסם - עֹור ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹׁשל
ּפי על אף הּקציצה, מּׁשּיגמר - הּתפּלין ּבהן. ּכּיֹוצא ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹּכל
עֹור טמאה. מקּבלת הרצּועה, את ּבּה לתת עתיד ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשהּוא
לֹו. ׁשּיעּׂשּנּו עד - טּבּור לֹו לעּׂשֹות עתיד ׁשהּוא ֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָהעריסה
ואם האּמּום. [על] מּׁשּיּגֹוב - הּמנעל מּׁשּיקמיע. - ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָהּסנּדל

ויּׂשרטט. ׁשּיכרּכם עד - ּולּׂשרטט לכרּכם ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָעתיד
.·,לפיכ טמאה. מקּבל אינֹו - ּכלי צּורת עליו ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻעֹור

ׁשּלא ּכדי ּכּפֹותיהן על קֹוצים לֹוקטי ׁשּקֹוׁשרין עֹור ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹּכף
ואין ּפׁשּוט עֹור ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל אינֹו - קֹוץ ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָֻיּכם
ועֹור הּבקר, גללי ּבֹו ׁשּמלּקטין העֹור וכן ּכלי. צּורת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָעליו
הּדבֹורים ּבֹו ׁשּמֹוׁשיבין ועֹור הּבהמה, ּפי ּבֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָׁשחֹוסמין
מּפני הרּוח את ּבֹו ׁשּמניפין ועֹור הּדבׁש, ׁשּלֹוקחין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבׁשעה

טמאה. מקּבלין ואין טהֹורין - ְְְְְִִֵַַָֹֻהחם
קּיצין,‚. מּׁשל חּוץ טהֹורֹות; - עֹור ׁשל האצּבעֹות ּבית ְְִִֵֶֶֶַָָָָּכל

אינּה אם נקרעה, טמאה. - האֹוג את מקּבלת ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמּפני
טהֹורה. - האֹוג רב את ְְֶֶֶַָָֹמקּבלת

על„. הּקּטעים ׁשּתֹופרין ועֹורֹות עֹורֹות ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַָהאבנט
מקּבליןארכּבֹות - הּקרקע על ּבהן ׁשּיתּגלּגלּו ּכדי יהן ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻ

ּכעין העּׂשּויֹות העֹורֹות וכן עליהן. ּכלי צּורת ׁשהרי ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֻטמאה,
להגּביּה ּכדי ּבזרֹועֹותיהן האּמנין אֹותן ׁשּמכניסין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻטּבעֹות
עֹור ּכלי ּכׁשאר מתטּמאין - מלאכה ּבׁשעת מעליהם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבגדיהן

ְִַהּפׁשּוטים.
גּנֹות‰. זֹורעי ׁשל ולּזרֹוע: לּיד ּכּסּוי מּמּנּו ׁשּתֹופרין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָעֹור

ואם טמאה; מקּבלין - ּפׁשּתן עֹוּׂשי וׁשל דרכים הֹולכי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻוׁשל
הּכלל: זה טמאה. מקּבל אינֹו - נּפחים וׁשל צּבעים ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻהיה
יפה ׁשּיאחז ּוכדי קֹוץ יּכהּו ׁשּלא ּכדי לקּבלה העּׂשּוי ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּכל
יּפסד ׁשּלא ּכדי הּזעה מּפני והעּׂשּוי טמאה; מקּבל - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻיפה

טמאה. מקּבל אינֹו - ידֹו ּבזעת ּבֹו ׁשּמתעּסק ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּדבר
.Â- החמת ויטהר? העֹור ּכלי ׁשּיּנקב הּנקב ׁשעּור ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכּמה

לקּבל יכֹולה אינּה ואם ׁשתי. ׁשל ּפקעיֹות ּכמֹוציא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמּׁשּתּנקב
עד טמאה מקּבלת - ערב ׁשל ּומקּבלת הֹואיל ׁשתי, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻׁשל

רּבּה. ִֵֶָָֻׁשּתּנקב
.Êמקּבל הּתּורמיל עדין - ׁשּבתֹוכֹו הּכיס ׁשּנפחת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַהּתּורמיל

לֹו. חּבּור ואינֹו ְְִֵָֻטמאה,
.Á,טהֹורֹות - ונפחתּו עּמּה מקּבלֹות ׁשּלּה ׁשהּביצים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָהחמת

ּכדרּכן. מקּבלֹות ְְְְֵֶַַָָׁשאינן
.Ëוכיס עמקי סנּדל ּכגֹון ּוׁשנצֹות, לּולאֹות לֹו ׁשּיׁש עֹור ְְְְְְִִִִֵֶַָָָּכלי

ּכלי צּורת עליהן אין מּתרין ׁשּכׁשהן ּפי על אף ׁשנצֹות, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשל
וההדיֹוט הֹואיל מּתרין, ּכׁשהן טמאה מקּבלין אּלּו הרי -ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֻֻ
קּבּול ּכלי ויחזר ּבּלּולאֹות הּׁשנצֹות להכניס ּבמהרה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹיכֹול

צּורתן ונפסדה מהן הּׁשנצֹות והסיר נטמאּו אם וכן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּכׁשהיה.
ּבאּמן. ׁשּלא להחזירן ׁשאפׁשר ּפי על אף טהֹורין, הן הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

.È,טמאה מקּבל הּוא עדין - ׁשנציו ׁשּנּטלּו ׁשנצֹות ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻּכיס
טלה טהֹור. - ּפׁשּוט עֹור וחזר נפׁשט מקּבל. הּוא ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָׁשהרי
ּפי על אף טמאה, מקּבלת - מּלמּטה הּמטלת את ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻעליו

ּכלי. צּורת עליו יׁש ׁשהרי ּפׁשּוט, ְֲִֵֵֶֶַָָָׁשהּוא
.‡È- ּפׁשטֹו טמאה; מקּבל - הּקמיע את ּבֹו ׁשּכר ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָֻעֹור

אפּלּו ּומתטהר מתטּמא טמאה. מקּבל - ּבֹו וכר חזר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻטהֹור;
טהֹור. - הּקמיע את עליו ׁשּכתב ועֹור ּבּיֹום. ּפעמים ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעּׂשר
טמאה. מקּבל - לתכׁשיט חליא ועּׂשה מּמּנּו ּכרת ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻֻואם

.·Èׁשּנטמאת הרי היא. ּכלים ארּבעה ראׁש ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּתפּלה
טמאה אב היא הרי - ותּקנּה הראׁשֹונה קציצה והּתיר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָֻּבמת
אף הּתיר ואם ותּקנּה. הּׁשנּיה הּתיר אם וכן ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָּכׁשהיתה.
ּכּלּה נעּׂשית - ותּקנּה הרביעית אף והּתיר ותּקנּה, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָָֻהּׁשליׁשית
ותּקנם וחזר ואחת אחת ּכל הּתיר ׁשהרי לטמאה; ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻראׁשֹון
חזר ּבראׁשֹונֹות. ׁשּנגעּו אחרֹונֹות ּתפּלין זֹו ּוכאּלּו ְְְֲִִִִֶַַָָָָֻּכּלם,
ראׁשֹון היא הרי - ותּקנּה ׁשנּיה ּפעם הראׁשֹונה את ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָוהּתיר
חזר הּׁשליׁשית. ואת הּׁשנּיה את הּתיר אם וכן ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשהיתה.
ׁשאין טהֹורה; ּכּלּה הרי - ותּקנּה הרביעית אף ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻוהּתיר
וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ולד, ׁשהּוא מּפני ּכלים, מטּמא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהראׁשֹון
טמא - ותּקנּה מאזניו אחת ונפסקה מדרס טמא ׁשהּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָסנּדל
הּמדרס, מן טהֹור הּוא הרי - ותּקנּה ׁשנּיה נפסקה ְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָמדרס.

לאׁש מדרס. מּגע טמא אבל חדׁשֹות, אזנים לֹו נעּׂשּו הרי ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ׁשּנפסק אֹו הּׁשנּיה ׁשּנפסקה עד הראׁשֹונה את לתּקן ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהסּפיק

טהֹור. - לׁשנים נחלק אֹו חטמֹו נּטל אֹו ְְֱֲִִִֵֶַַַָָעקבֹו
.‚È.טהֹור - הרגל רב מקּבל אינֹו אם ׁשּנפחת, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמנעל
.„Èמּׁשּיּתיר - יד ׁשל טהרתּה? מאימתי ׁשּנטמאת ְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּתפּלה

רּוחֹות מּׁשלׁש מּׁשּיּתיר - ראׁש וׁשל רּוחֹות; מּׁשלׁש ְִִִִֶֶַָָָֹאֹותּה
לחברּתּה. קציצה ְְֲִֵֶַָָּובין

.ÂËאחר ׁשּנקרעּו והּתפּלין והּקמיע והאמּום ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּכּדּור
האּכּוף טהֹור. - ׁשּבתֹוכן ּובּמה טמא, - ּבהן הּנֹוגע ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנטמאּו,
מחּברֹו ׁשהּתפר מּפני טמא, - ׁשּבתֹוכֹו ּבמה הּנֹוגע ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּנקרע,

אחד. ּכגּוף ּכּלֹו ְְֲֶַָָֻונעּׂשה

ה'תשע"א ניסן ט' רביעי יום

ׁשמיני ¦¦§¤¤ּפרק

מלאכּתן‡. ׁשּתּגמר עד טמאה מקּבלין אינן מּתכֹות ּכלי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻּכל
ּכלי ּגלמי אבל ּכלל. מעּׂשה מחּסר הּכלי יהיה ולא ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻּכּלּה

טמאה. מקּבלין אינן ְְְִֵַַָָָֻמּתכֹות
אֹו·. אֹותֹו לׁשּוף ׁשעתיד ּכל מּתכֹות? ּכלי ּגלמי הן ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָֹואילּו

ׁשהיה אֹו ּבקּורנס, להּקיׁש אֹו לכרּכב אֹו לגרר אֹו ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָלׁשּבץ
טמא מקּבל אינֹו זה הרי - אגן אֹו אזן ׁשּיתּקנּנּומחּסר עד ה ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֻֻ

מקּבל אינֹו הּסיף ּכיצד? ּכלל. מלאכה ּבֹו ּתּׁשאר ולא ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֹוייּפהּו
ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּיׁשחיזּנה. עד - והּסּכין ׁשּיׁשּופּנּו, עד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻטמאה
ּברזל ׁשל העׁשת מן ּכלים העֹוּׂשה ,לפיכ אּלּו. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבמעּׂשים
הּטּסין ּומן ּגלּגל, ׁשל הּסֹובב ּומן מּתכת, ׁשל החררה מן ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאֹו
הּכלים, ּומאזני הּכלים ּומאגני הּכלים ּומּכּני הּצּפּויין, ְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָּומן
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ּבֹו‡. וכּיֹוצא הּתּורמל טמאה? מקּבלין מאימתי עֹור ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָֻּכלי
על הּיֹוצאין הּקטּנים הּקֹופין ויכרת ּׂשפתֹותיו מּׁשּיחסם -ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָֹֹ
ויכרת מּׁשּיחסם - סקּורטּיה קיחֹותיו. ויעּׂשה העֹור ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּגּבי
והּכסת הּכר ויכרת. מּׁשּיחסם - קטבּוליה ציצתּה. ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹויעּׂשה
וכן הּיֹוצאין. הּקֹופין ויכרת ּׂשפתֹותיהן מּׁשּיחסם - עֹור ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹׁשל
ּפי על אף הּקציצה, מּׁשּיגמר - הּתפּלין ּבהן. ּכּיֹוצא ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹּכל
עֹור טמאה. מקּבלת הרצּועה, את ּבּה לתת עתיד ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשהּוא
לֹו. ׁשּיעּׂשּנּו עד - טּבּור לֹו לעּׂשֹות עתיד ׁשהּוא ֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָהעריסה
ואם האּמּום. [על] מּׁשּיּגֹוב - הּמנעל מּׁשּיקמיע. - ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָהּסנּדל

ויּׂשרטט. ׁשּיכרּכם עד - ּולּׂשרטט לכרּכם ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָעתיד
.·,לפיכ טמאה. מקּבל אינֹו - ּכלי צּורת עליו ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻעֹור

ׁשּלא ּכדי ּכּפֹותיהן על קֹוצים לֹוקטי ׁשּקֹוׁשרין עֹור ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹּכף
ואין ּפׁשּוט עֹור ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל אינֹו - קֹוץ ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָֻיּכם
ועֹור הּבקר, גללי ּבֹו ׁשּמלּקטין העֹור וכן ּכלי. צּורת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָעליו
הּדבֹורים ּבֹו ׁשּמֹוׁשיבין ועֹור הּבהמה, ּפי ּבֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָׁשחֹוסמין
מּפני הרּוח את ּבֹו ׁשּמניפין ועֹור הּדבׁש, ׁשּלֹוקחין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבׁשעה

טמאה. מקּבלין ואין טהֹורין - ְְְְְִִֵַַָֹֻהחם
קּיצין,‚. מּׁשל חּוץ טהֹורֹות; - עֹור ׁשל האצּבעֹות ּבית ְְִִֵֶֶֶַָָָָּכל

אינּה אם נקרעה, טמאה. - האֹוג את מקּבלת ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמּפני
טהֹורה. - האֹוג רב את ְְֶֶֶַָָֹמקּבלת

על„. הּקּטעים ׁשּתֹופרין ועֹורֹות עֹורֹות ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַָהאבנט
מקּבליןארכּבֹות - הּקרקע על ּבהן ׁשּיתּגלּגלּו ּכדי יהן ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻ

ּכעין העּׂשּויֹות העֹורֹות וכן עליהן. ּכלי צּורת ׁשהרי ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֻטמאה,
להגּביּה ּכדי ּבזרֹועֹותיהן האּמנין אֹותן ׁשּמכניסין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻטּבעֹות
עֹור ּכלי ּכׁשאר מתטּמאין - מלאכה ּבׁשעת מעליהם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבגדיהן

ְִַהּפׁשּוטים.
גּנֹות‰. זֹורעי ׁשל ולּזרֹוע: לּיד ּכּסּוי מּמּנּו ׁשּתֹופרין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָעֹור

ואם טמאה; מקּבלין - ּפׁשּתן עֹוּׂשי וׁשל דרכים הֹולכי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻוׁשל
הּכלל: זה טמאה. מקּבל אינֹו - נּפחים וׁשל צּבעים ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻהיה
יפה ׁשּיאחז ּוכדי קֹוץ יּכהּו ׁשּלא ּכדי לקּבלה העּׂשּוי ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּכל
יּפסד ׁשּלא ּכדי הּזעה מּפני והעּׂשּוי טמאה; מקּבל - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻיפה

טמאה. מקּבל אינֹו - ידֹו ּבזעת ּבֹו ׁשּמתעּסק ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּדבר
.Â- החמת ויטהר? העֹור ּכלי ׁשּיּנקב הּנקב ׁשעּור ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכּמה

לקּבל יכֹולה אינּה ואם ׁשתי. ׁשל ּפקעיֹות ּכמֹוציא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמּׁשּתּנקב
עד טמאה מקּבלת - ערב ׁשל ּומקּבלת הֹואיל ׁשתי, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻׁשל

רּבּה. ִֵֶָָֻׁשּתּנקב
.Êמקּבל הּתּורמיל עדין - ׁשּבתֹוכֹו הּכיס ׁשּנפחת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַהּתּורמיל

לֹו. חּבּור ואינֹו ְְִֵָֻטמאה,
.Á,טהֹורֹות - ונפחתּו עּמּה מקּבלֹות ׁשּלּה ׁשהּביצים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָהחמת

ּכדרּכן. מקּבלֹות ְְְְֵֶַַָָׁשאינן
.Ëוכיס עמקי סנּדל ּכגֹון ּוׁשנצֹות, לּולאֹות לֹו ׁשּיׁש עֹור ְְְְְְִִִִֵֶַָָָּכלי

ּכלי צּורת עליהן אין מּתרין ׁשּכׁשהן ּפי על אף ׁשנצֹות, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשל
וההדיֹוט הֹואיל מּתרין, ּכׁשהן טמאה מקּבלין אּלּו הרי -ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֻֻ
קּבּול ּכלי ויחזר ּבּלּולאֹות הּׁשנצֹות להכניס ּבמהרה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹיכֹול

צּורתן ונפסדה מהן הּׁשנצֹות והסיר נטמאּו אם וכן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּכׁשהיה.
ּבאּמן. ׁשּלא להחזירן ׁשאפׁשר ּפי על אף טהֹורין, הן הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

.È,טמאה מקּבל הּוא עדין - ׁשנציו ׁשּנּטלּו ׁשנצֹות ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻּכיס
טלה טהֹור. - ּפׁשּוט עֹור וחזר נפׁשט מקּבל. הּוא ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָׁשהרי
ּפי על אף טמאה, מקּבלת - מּלמּטה הּמטלת את ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻעליו

ּכלי. צּורת עליו יׁש ׁשהרי ּפׁשּוט, ְֲִֵֵֶֶַָָָׁשהּוא
.‡È- ּפׁשטֹו טמאה; מקּבל - הּקמיע את ּבֹו ׁשּכר ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָֻעֹור

אפּלּו ּומתטהר מתטּמא טמאה. מקּבל - ּבֹו וכר חזר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻטהֹור;
טהֹור. - הּקמיע את עליו ׁשּכתב ועֹור ּבּיֹום. ּפעמים ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעּׂשר
טמאה. מקּבל - לתכׁשיט חליא ועּׂשה מּמּנּו ּכרת ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻֻואם

.·Èׁשּנטמאת הרי היא. ּכלים ארּבעה ראׁש ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּתפּלה
טמאה אב היא הרי - ותּקנּה הראׁשֹונה קציצה והּתיר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָֻּבמת
אף הּתיר ואם ותּקנּה. הּׁשנּיה הּתיר אם וכן ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָּכׁשהיתה.
ּכּלּה נעּׂשית - ותּקנּה הרביעית אף והּתיר ותּקנּה, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָָֻהּׁשליׁשית
ותּקנם וחזר ואחת אחת ּכל הּתיר ׁשהרי לטמאה; ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻראׁשֹון
חזר ּבראׁשֹונֹות. ׁשּנגעּו אחרֹונֹות ּתפּלין זֹו ּוכאּלּו ְְְֲִִִִֶַַָָָָֻּכּלם,
ראׁשֹון היא הרי - ותּקנּה ׁשנּיה ּפעם הראׁשֹונה את ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָוהּתיר
חזר הּׁשליׁשית. ואת הּׁשנּיה את הּתיר אם וכן ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשהיתה.
ׁשאין טהֹורה; ּכּלּה הרי - ותּקנּה הרביעית אף ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻוהּתיר
וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ולד, ׁשהּוא מּפני ּכלים, מטּמא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהראׁשֹון
טמא - ותּקנּה מאזניו אחת ונפסקה מדרס טמא ׁשהּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָסנּדל
הּמדרס, מן טהֹור הּוא הרי - ותּקנּה ׁשנּיה נפסקה ְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָמדרס.

לאׁש מדרס. מּגע טמא אבל חדׁשֹות, אזנים לֹו נעּׂשּו הרי ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ׁשּנפסק אֹו הּׁשנּיה ׁשּנפסקה עד הראׁשֹונה את לתּקן ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהסּפיק

טהֹור. - לׁשנים נחלק אֹו חטמֹו נּטל אֹו ְְֱֲִִִֵֶַַַָָעקבֹו
.‚È.טהֹור - הרגל רב מקּבל אינֹו אם ׁשּנפחת, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמנעל
.„Èמּׁשּיּתיר - יד ׁשל טהרתּה? מאימתי ׁשּנטמאת ְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּתפּלה

רּוחֹות מּׁשלׁש מּׁשּיּתיר - ראׁש וׁשל רּוחֹות; מּׁשלׁש ְִִִִֶֶַָָָֹאֹותּה
לחברּתּה. קציצה ְְֲִֵֶַָָּובין

.ÂËאחר ׁשּנקרעּו והּתפּלין והּקמיע והאמּום ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּכּדּור
האּכּוף טהֹור. - ׁשּבתֹוכן ּובּמה טמא, - ּבהן הּנֹוגע ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנטמאּו,
מחּברֹו ׁשהּתפר מּפני טמא, - ׁשּבתֹוכֹו ּבמה הּנֹוגע ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּנקרע,

אחד. ּכגּוף ּכּלֹו ְְֲֶַָָֻונעּׂשה

ה'תשע"א ניסן ט' רביעי יום

ׁשמיני ¦¦§¤¤ּפרק

מלאכּתן‡. ׁשּתּגמר עד טמאה מקּבלין אינן מּתכֹות ּכלי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻּכל
ּכלי ּגלמי אבל ּכלל. מעּׂשה מחּסר הּכלי יהיה ולא ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻּכּלּה

טמאה. מקּבלין אינן ְְְִֵַַָָָֻמּתכֹות
אֹו·. אֹותֹו לׁשּוף ׁשעתיד ּכל מּתכֹות? ּכלי ּגלמי הן ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָֹואילּו

ׁשהיה אֹו ּבקּורנס, להּקיׁש אֹו לכרּכב אֹו לגרר אֹו ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָלׁשּבץ
טמא מקּבל אינֹו זה הרי - אגן אֹו אזן ׁשּיתּקנּנּומחּסר עד ה ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֻֻ

מקּבל אינֹו הּסיף ּכיצד? ּכלל. מלאכה ּבֹו ּתּׁשאר ולא ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֹוייּפהּו
ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּיׁשחיזּנה. עד - והּסּכין ׁשּיׁשּופּנּו, עד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻטמאה
ּברזל ׁשל העׁשת מן ּכלים העֹוּׂשה ,לפיכ אּלּו. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבמעּׂשים
הּטּסין ּומן ּגלּגל, ׁשל הּסֹובב ּומן מּתכת, ׁשל החררה מן ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאֹו
הּכלים, ּומאזני הּכלים ּומאגני הּכלים ּומּכּני הּצּפּויין, ְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָּומן
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ׁשּכל מּפני טהֹורים, אּלּו הרי - הּנדֹודת ּומן הּׁשחֹולה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָּומן
מּׁשברי ּכלי העֹוּׂשה אבל הן. מּתכֹות ּכלי ּגלמי ׁשּנעּׂשּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאּלּו
הּמסמרֹות ּומן הּזמן מרב ׁשּנׁשחקּו הּכלים ּומן מּתכֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹּכלי
לפי טמאה, מקּבלין אּלּו הרי - הּכלים מן ׁשּנעּׂשּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּידּוע
מן נעּׂשּו אם ידּוע ׁשאין מסמרֹות אבל ּגלמים. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאינם
אֹותם התקין אפּלּו טהֹורין. הן הרי - העׁשת מן אֹו ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָהּכלים

טמאה. מקּבלין אינם - ְְְְִִִֵַָָֻלכלי
טמאה,‚. מקּבל - ּכּסּוי אּלא מחּסר ׁשאינֹו מּתכֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻּכלי

הּכלי. מּגּוף חׁשּוב הּכּסּוי ְִִִֵֶַַָׁשאין
.„- מּתחּלתּה לכ ותּקנּה ׁשפּה אּלא נּקבה ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹמחט

אם אבל הּקֹוץ. את ּבּה ׁשּמֹוציאין מּפני טמאה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻמקּבלת
ואינּה מּתכֹות ּכלי ּגלמי ּכׁשאר היא הרי - לנּקבּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָעתיד

טמאה. ְְֶֶַָֻמקּבלת
ּכלי‰. וגלמי טהֹורים מּתכֹות ּכלי ׁשּגלמי ׁשּבארנּו, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמאחר

עץ ּכלי ּופׁשּוטי טמאים מּתכֹות ּכלי ּופׁשּוטי טמאים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵַָעץ
ּבכלי טהֹור - עץ ּבכלי הּטמא נמצא: ּתֹורה, ּדין ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָטהֹורים

עץ. ּבכלי טהֹור - מּתכֹות ּבכלי טמא ְְִִֵֵֵֵַַָָָָמּתכֹות,
.Âוהּׁשריֹון והּכֹובע והרמח הּסיף ּכגֹון הּמלחמה, ּכלי ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹּכל

ּתכׁשיטי וכל טמאה. מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻוהּמּגפים
עליהן ׁשּיׁש ּבין והּטּבעֹות, והּנזמים הּקטלה ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאדם,
מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא חֹותם, עליהם ׁשאין ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָחֹותם

דינ אפּלּו -טמאה. קטּנה ּבצּואר לתלֹותֹו והתקינֹו ׁשּנפסל ר ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֻ
ּתכׁשיט ּככל מתטּמא - מּתכת ׁשל קמיע וכן טמאה. ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻמקּבל

ָָאדם.
.Êׁשעֹוּׂשין הּטּבעֹות ּכגֹון והּכלים, הּבהמה ּתכׁשיטי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכל

מקּבלין ואינן טהֹורין - הּכלים ּולאזני הּבהמה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָלצּואר
הּמׁשמיע וכלים ּבהמה ׁשל מּזּוג חּוץ עצמן; ּבפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻטמאה
ולעריסה, למכּתׁשת זּוגין העֹוּׂשה ּכיצד? לאדם. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָקֹול
- ענּבֹולין להן עּׂשה טהֹורים. - ותינֹוקֹות ספרים ְְְְְְְִִִִִִֶָָָָלמטּפחֹות
הן הרי לאדם, קֹול להׁשמיע ונעּׂשּו הֹואיל טמאה; ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָֻמקּבלים
טמאה, מקּבלין - ענּבֹוליהן נּטלּו ואפּלּו אדם. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֻּכתכׁשיטי

החרס. על להּקיׁשֹו ראּוי הּוא ְֲִֵֶֶֶַַַָׁשהרי
.Áטמאה מקּבל אינֹו - לקטן נעּׂשה אם לאדם: העּׂשּוי ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻזּוג

הרי - לגדֹול נעּׂשה נעּׂשה; לקֹול ׁשהרי ׁשּלֹו, ּבענּבֹול ְְְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלא
ענּבֹול. לֹו ׁשאין ּפי על אף טמאה ּומקּבל ּתכׁשיט ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֻזה

.Ë,טהֹורין החֹותמֹות וכל טמאה, מקּבלֹות הּפרצּופֹות ְְְְְְִַַַַָָָָֻּכל
הּטּבעֹות וכל ּבלבד. חֹותמין ׁשּבֹו מּתכת ׁשל מחֹותם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָחּוץ
את ּבֹו ׁשחֹוגר טּבעת אבל אצּבע; מּטּבעת חּוץ ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָטהֹורֹות,
ׁשל הּׁשיר טּבעת טהֹורה. - ּכתפיו ּבין ׁשּקֹוׁשרּה ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמתניו,
מקּבלת - הּבהמה את ּבּה מֹוׁש והאדם הֹואיל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהמה,
רֹודה ואדם הֹואיל מּתכת, ׁשל ּבהמה ׁשל מּקל וכן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻטמאה.

טמאה. מקּבלת - ּבֹו ְְֶֶַָָֻאֹותּה
.Èמידי עֹולין ואין ּבמחׁשבה, לטמאה יֹורדים הּכלים ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֻּכל

הּמעּׂשה מּיד מבּטל והּמעּׂשה מעּׂשה. ּבׁשּנּוי אּלא ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻטמאה
הּמעּׂשה מּיד לא מבּטלת אינּה והּמחׁשבה הּמחׁשבה, ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹּומּיד
ׁשחׁשב כלים אֹו ּבהמה טּבעת ּכיצד? הּמחׁשבה. מּיד ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹולא
טמאה מקּבלת זֹו הרי - אדם טּבעת להחזירּה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻעליה
חזר עּׂשּיתּה. מּתחּלת לאדם נעּׂשית ּוכאּלּו זֹו, ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָּבמחׁשבה

ּפי על אף ּכׁשהיתה, ּבהמה טּבעת להּניחּה עליה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָוחּׁשב
ׁשאין טמאה; מקּבלת זֹו הרי - האדם ּבּה נתקּׁשט ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּלא
ּכגֹון מעּׂשה, ׁשּיעּׂשה עד הּמחׁשבה מּיד מבּטלת ְְֲֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּמחׁשבה
הּטּבעת היתה ּבהמה. ׁשל ּבמעּׂשה יתקעּה אֹו אֹותּה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּיׁשּוף
טמאה מקּבלת היא עדין - לבהמה עליה וחּׁשב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻלאדם
עּׂשה ּבמחׁשבה. טמאתן מידי עֹולין הּכלים ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה;
ׁשהּמעּׂשה טמאה; מקּבלת אינּה - לבהמה וׁשּנּה מעּׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבּה

הּמעּׂשה. מּיד ְֲִֵֶַַַַמבּטל
.‡È,מחׁשבה להן ואין מעּׂשה להן יׁש - וקטן ׁשֹוטה ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָחרׁש

אכלין. הכׁשר ּבענין למעלה ׁשּבארנּו ְְְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָּכמֹו
.·Èוׁשל טמאה; מקּבל - לבהמה עליו ׁשחּׁשב ּדלת ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻזּוג

קבעֹו ואפּלּו ּבּקרקע חּברֹו אפּלּו לדלת, ׁשעּׂשאּוהּו ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבהמה
מעּׂשה ּבֹו ׁשּיׁשּנה עד ּכׁשהיה, טמאה מקּבל - ְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבמסמר

ְּבגּופֹו.
.‚Èרב אם ולדלתֹות: לבהמה זּוגין ּומּניח ׁשעֹוּׂשה ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֻאּמן

עד טמאה, מקּבל הּכל הרי - טמאה ׁשּמקּבל לדבר ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻֻהעּׂשּוי
העּׂשּוי רב ואם טמאה; מקּבל ׁשאינֹו לדבר מקצתן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּיפריׁש
ׁשּיפריׁש עד טהֹור, הּכל הרי - טמאה מקּבל ׁשאין ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻלדבר

טמאה. המקּבל לדבר ְְְְִֵַַָָָָָֻמקצתן
.„Èטמא מקּבלין - מקֹום ּבכל הּנמצאין חּוץזּוגין ה; ְְְְְִִִִַַָָָָֻ

לדלתֹות. ׁשרּבן מּפני ּבּכרּכים, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻמהּנמצאים
.ÂËואחד לדלת אחד זּוגים, ׁשני לי עּׂשה לאּמן: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻאמר

ואחת לׁשכיבה אחת מחצלאֹות, ׁשּתי לי עּׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָלבהמה;
לאהלים ואחד לצּורֹות אחד סדינים, ׁשני לי עּׂשה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֹֹלאהלים;
וזה לכ זה ויאמר: ׁשּיפרׁש עד טמאה, מקּבלין ׁשניהן -ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

.ְָלכ
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מקּבלין‡. - עצמן ּבפני ׁשם להן ׁשּיׁש מּתכֹות ּכלי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכל
הּציר ׁשּתחת והּפֹותה והּמנעּול והּנגר הּדלת מן חּוץ ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻטמאה,
אֹו לּקרקע עּׂשּויין ׁשאּלּו מּפני והּצּנֹור; והּקֹורה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָוהּציר
ׁשּיּקבעּו. קדם ואפּלּו טמאה, מקּבלין אינן העץ את ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻלׁשּמׁש
ּבפני מתטּמא אינֹו - לוי ׁשם לֹו ׁשּיׁש מּתכֹות ּכלי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָוכל
ּפרמּבּיא ׁשל עקרב ּכיצד? ּכלי. ּכמקצת ׁשהּוא מּפני ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻעצמֹו,
- ּומּכאן מּכאן הּבהמה לחיי ׁשעל ׁשּלּה ּולחיים טמא, -ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
להם ׁשאין מּפני עצמן, ּבפני טמאה מקּבלין ואין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻטהֹורין,
טמאה. מקּבל הּכל - חּבּורֹו ּובׁשעת עצמן. ּבפני ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֹֻׁשם

מלחמה·. ּבׁשעת האדם לחיי על ׁשּמּניחין ּברזל ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָטּסין
עצמן. ּבפני ׁשם להם ׁשאין מּפני טמאה, מקּבלין אינן -ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
קּבּול. ּכלי ּככל מתטּמאין - מים קּבּול ּבית ּבהן יׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָואם

.‚- ונפסק מלמעלה וכעדׁשה מּלמּטה ּכקדרה העּׂשּוי ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָנזם
ּבית לּה יׁש ׁשהרי עצמּה, ּבפני טמאה מקּבלת ׁשּלֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּקדרה
לּה ׁשּיׁש מּפני עצמּה, ּבפני טמאה מקּבלת והעדׁשה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻקּבּול,
באף אֹו ּבאזן נכנסת ׁשהיא ׁשּלּה והּצנירה עצמּה, ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשם
ּכמין עּׂשּוי הּנזם היה עצמּה. ּבפני טמאה מקּבלת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻאינּה
לכל ואין קּבּול, ּבית ּבֹו ׁשאין מּפני טהֹור, - ונפרק ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָאׁשּכֹול
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לתכׁשיט ראּוי אינֹו והרי עצמֹו, ּבפני ׁשם מּמּנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּגרּגיר
ְִִֶַמּׁשּנפרק.

הּנקראת„. היא - אחת ּברגל הּבנֹות ׁשּמּניחין אחת ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָטּבעת
ּכלי צּורת עליה ׁשאין מּפני טמאה, מקּבלת ואינּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּבירית,
ּבין ּבּה ׁשּקֹוׁשר טּבעת אֹו הּכלים טּבעת ּכמֹו אּלא ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּתכׁשיט,
ּברגליהן הּבנֹות ׁשּמּׂשימֹות טּבעֹות ׁשּתי אבל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכתפיו.
ׁשהן מּפני טמאה, מקּבלין - לזֹו מּזֹו ּביניהן מּטלת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻוׁשלׁשלת

ּכבלים. הּנקראין והן הּבנֹות. ְְְְִִִִֵֵַַַָָָּתכׁשיטי
אֹו‰. צמר ׁשל ּבחּוט והם מּתכת, ׁשל חליֹות ׁשל ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֻקטלא

ׁשּכל טמאה, מקּבלֹות החליֹות - החּוט ונפסק ּפׁשּתן, ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָֻֻׁשל
מּתכת ׁשל ׁשּלּה החּוט היה עצמֹו. ּבפני ּכלי ואחד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחד
זכּוכית, ׁשל אֹו מרּגלּיֹות וׁשל טֹובֹות אבנים ׁשל ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָֻוהחליֹות
עצמֹו. ּבפני מתטּמא זֹו הרי - קּים והחּוט החליֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָֻונׁשּברּו

קטּנה. צּואר ּכמלא - קטלא ְְְְִֵַַַַָָָֹׁשירי
.Âמּפני טמאה, מקּבלין ואין טהֹורין מּתכת ׁשל הּכּסּויין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻּכל

טני ּומּכּסּוי הּמחם מּכּסּוי חּוץ עצמן, ּבפני ׁשם להם ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשאין
ּכלי נעּׂשה האסּפלנית, את ּבֹו ׁשּמּניחין מּפני רֹופאין; ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשל

ִקּבּול.
.Êזה הרי - מראה ועּׂשהּו ּולטׁשֹו ׁשּׁשפֹו מּתכת ׁשל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכּסּוי

טמאה. ְְֵַָֻמקּבל
Á.והן טמאה. מקּבלֹות מּתכֹות ׁשל הּמׁשקֹולֹות ְְְְְִֵֶַַַָָָֻּכל

ׁשל אּונקּיֹות ׁשהיּו עץ ׁשל מאזנים קנה אּונקּיֹות. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹהּנקראין
הּתלּויֹות האּונקּיֹות מּפני טמאה, מקּבל - ּבֹו ּתלּויֹות ְְְְְְְְִֵֵֶַַַָָֻּברזל
ּומֹוכרי ּפׁשּתן מֹוכרי ׁשל ּבמאזנים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבֹו.
ׁשּיהיּו עד טמאה מקּבל אינֹו ּבּתים ּבעלי ׁשל אבל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻצמר;

ּבֹו. קבּועֹות ְְְָהאּונקּיֹות
.Ë- ּבהן וׁשֹוקל ׁשהחזירן ּפי על אף ׁשּנׁשּתּברּו, ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמׁשקלֹות

ׁשליׁשי ליטרין, חצאי מהן יחד טמאה. מקּבלין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֻאינן
טמאה. מקּבלין אּלּו הרי - ליטרין רביעי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָֻליטרין,

.Èמקּבלת - ּבּה ׁשֹוקל להיֹות והתקינּה ׁשּנפסלה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָסלע
ְָֻטמאה.

.‡È.מתטּמאה - רֹוכלים וׁשל טהֹורה, - ּכּתפים ׁשל ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָאּונקלי
- ּדרּגׁש וׁשל טהֹורה, - הּמּטה נקליטי ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָאּונקלי
- הּדגים ּבּה ׁשּצדין הּצּידים ּכּורת ׁשל אּונקלי ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָמתטּמאה.
- העץ מנֹורֹות ׁשל אּונקלי מתטּמאה. - ׁשּדה וׁשל ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָטהֹורה,
ׁשּמקּבל ּכלי ּכל הּכלל: זה מתטּמא. - ׁשלחן וׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻטהֹור,
מּתכת ׁשל האּונקלי הרי - הּתֹורה מן עצמֹו ּבפני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻטמאה
מקּבל ׁשאינֹו ּוכלי טמאה; מקּבלת ׁשּלֹו וׁשלׁשלת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻׁשּלֹו
וכּיֹוצא ּבמּדה הּבאים עץ ּוכלי עץ ּכלי ּפׁשּוטי ּכגֹון ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֻטמאה,
מקּבלֹות אינן ׁשּלֹו והּׁשלׁשלת מּתכת ׁשל אּונקלי - ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבהן
האּונקלי ׁשאין טהֹורה, עצמּה ּבפני ואחת אחת וכל ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻטמאה.
ּכלי. ּכמקצת הן הרי אּלא עצמֹו, ּבפני ּכלי הּׁשלׁשלת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאֹו
והּבגדים הּכלים ּבּה ׁשּתֹולין ׁשּבּכתלים אּונקלי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָואפּלּו

טהֹורה. - ּבהן ְְֵֶַָָוכּיֹוצא
.·Èוהעּׂשּויה מתטּמאה, - נעילה ּבית ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשלׁשלת

טהֹורה. - ְְִִָָלכפיתה
.‚Èנֹועלין ׁשהן מּפני מתטּמאה, - סיטֹונֹות ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשלׁשלת

עּׂשּויה ׁשאינּה טהֹורה, - ּבּתים ּבעלי וׁשל החנּיֹות; את ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּבּה
לנֹוי. ְֶָאּלא

.„Èּבּקרקע ׁשּתֹוקעין ויתדֹותיהן קרקע מֹוׁשחי ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַׁשלׁשלת
- עצים מקֹוׁשׁשי וׁשל טמאה; מקּבלֹות - ׁשּמֹוׁשחין ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֻּבׁשעה

העץ. את מׁשּמׁשת ׁשהיא לפי ְְְִִֵֶֶֶֶַָָטהֹורה,
.ÂËלּדלי סמּו מּמּנה טפחים ארּבעה - גדֹול ּדלי ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשלׁשלת

טהֹור, והּׁשאר הּדלי; צר ׁשהיא מּפני הּדלי, עם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמתטּמאה
עּׂשרה - קטן ּדלי וׁשלׁשלת עצמֹו. ּבפני ׁשם לֹו ׁשאין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלפי

ְִָטפחים.
.ÊËוהּדקר ּבּנאי, ׁשל והּקנטר והּסּדן, מּתכת, ׁשל ְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָהּכּדּור

ׁשל והּמׁשקֹולֹות והמטלטלת נּפח, ׁשל וחמֹור חרׁש, ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשל
והאפרּכס הּזיתים, ּבהם ׁשחֹובטין ּברזל ׁשל והּכירים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבּנאים,
ׁשל הּקלמֹוס ראׁש הּסֹופרים ּבֹו ׁשּכֹורתין והאֹולר מּתכת, ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֻׁשל
ּבֹו ׁשּמּׂשרטטין והּכּנא והּכן מּתכת, ׁשל והּקלמֹוס ְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻקנה,
לֹו יׁש מהן אחד ׁשּכל טמאה, מקּבלין אּלּו ּכל - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻהּסֹופרים

עצמֹו. ּבפני ְְִֵֵַׁשם

ה'תשע"א ניסן י"א שישי יום

עּׂשירי ¦¦£¤¤ּפרק

אֹותן‡. לתקע העּׂשּויין הּתקרה, ּבהן ׁשּמחזיקין ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹמסמרֹות
וכן טמאה. מקּבלין אינן - אֹותןּבעצים ׁשּתֹוקעין הּמסמרֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ

- עצמֹו ּבפני ּכלי להיֹות התקינֹו ואם ּבהן. לתלֹות ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָּבּכתלים
ונֹועל ּפֹותח להיֹות ׁשהתקינֹו מסמר ּכיצד? טמאה. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֻמקּבל
אֹו יד ׁשל ּברחים ׁשּנתנֹו אֹו הּפתילה, את להֹוציא אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּבֹו
את ּבֹו לפּתח התקינֹו טמאה. מקּבל זה הרי - חמֹור ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻׁשל

ׁשּיצרפּנּו. עד טהֹור, - ְְִִֶֶֶַָָהחבית
מקּבל·. אינֹו - הּפתח לׁשמירת ּבסימן העּׂשּוי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמסמר

- והּכיס הּמאזנים ּבֹו ׁשּתֹולה ׁשלחני ׁשל מסמר וכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻֻטמאה.
ׁשּמסמרין ּפי על אף טהֹורֹות. - הּמגרדֹות ּתלֹויי וכן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָטהֹור.

הּתקיעה. מסמרֹות מּׁשאר ּבצּורתן מׁשּנין ְְְְְְִִִֵַַָָָָֻאּלּו
טמאה.‚. מקּבל - ׁשּמּקיזין הּכלי והּוא הּגרע, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻמסמר

טהֹור. - הּׁשעֹות אבן ׁשל ְֵֶֶֶַַָָּומסמר
ׁשּמכניס„. ׁשּפּוד ּכעין האר הּמסמר והּוא הּגרּדי, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹמסמר

- חּוטים עליה ולֹופף העץ אֹו הּקנה ׁשפֹופרת האֹורג ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבֹו
טמאה. ְְֵַָֻמקּבל

מּתכת,‰. ׁשל העל ּבעגלה: הּמתטּמאֹות מּתכֹות ּכלי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאּלּו
ׁשּתחת ּוברזל הרצּועֹות, את המקּבלֹות והּכנפים ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָוהּקטרב,
והענּבֹול, והּתמחּויֹות, והּמחּגר, ,והּסֹומ הּבהמה, ְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָצּוארי
ּבעגלה: טהֹורים ואּלּו ּכּלם. את המחּבר ּומסמר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻוהּצנירה,
והּׁשפֹופרֹות לנֹוי, העּׂשּויין ּוכנפים המצּפה, עץ ׁשל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֻהעל
והּסֹובב ּבהמה, צּוארי ׁשּבצד והאבר הּקֹול, את ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמׁשמיעֹות
- ׁשּבּה הּמסמרֹות ּכל ּוׁשאר והּצּפּויין. והּטּסין ּגלּגל, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָׁשל

ְִטהֹורין.
.Âאף ּגרֹוסֹות, ׁשל ארֹון טמאה. מקּבל - הּבד ּבית ְְְֵֵֶַַַַַַָָָֻעקרב

- מּתכת ׁשל עגלה ּתחּתיו היתה אם טהֹור, ׁשהּוא ּפי ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָעל
טמאה. מקּבלת זֹו ְְֲֵֶֶַָֻהרי
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לתכׁשיט ראּוי אינֹו והרי עצמֹו, ּבפני ׁשם מּמּנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּגרּגיר
ְִִֶַמּׁשּנפרק.

הּנקראת„. היא - אחת ּברגל הּבנֹות ׁשּמּניחין אחת ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָטּבעת
ּכלי צּורת עליה ׁשאין מּפני טמאה, מקּבלת ואינּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּבירית,
ּבין ּבּה ׁשּקֹוׁשר טּבעת אֹו הּכלים טּבעת ּכמֹו אּלא ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּתכׁשיט,
ּברגליהן הּבנֹות ׁשּמּׂשימֹות טּבעֹות ׁשּתי אבל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכתפיו.
ׁשהן מּפני טמאה, מקּבלין - לזֹו מּזֹו ּביניהן מּטלת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻוׁשלׁשלת

ּכבלים. הּנקראין והן הּבנֹות. ְְְְִִִִֵֵַַַָָָּתכׁשיטי
אֹו‰. צמר ׁשל ּבחּוט והם מּתכת, ׁשל חליֹות ׁשל ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֻקטלא

ׁשּכל טמאה, מקּבלֹות החליֹות - החּוט ונפסק ּפׁשּתן, ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָֻֻׁשל
מּתכת ׁשל ׁשּלּה החּוט היה עצמֹו. ּבפני ּכלי ואחד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחד
זכּוכית, ׁשל אֹו מרּגלּיֹות וׁשל טֹובֹות אבנים ׁשל ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָֻוהחליֹות
עצמֹו. ּבפני מתטּמא זֹו הרי - קּים והחּוט החליֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָֻונׁשּברּו

קטּנה. צּואר ּכמלא - קטלא ְְְְִֵַַַַָָָֹׁשירי
.Âמּפני טמאה, מקּבלין ואין טהֹורין מּתכת ׁשל הּכּסּויין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻּכל

טני ּומּכּסּוי הּמחם מּכּסּוי חּוץ עצמן, ּבפני ׁשם להם ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשאין
ּכלי נעּׂשה האסּפלנית, את ּבֹו ׁשּמּניחין מּפני רֹופאין; ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשל

ִקּבּול.
.Êזה הרי - מראה ועּׂשהּו ּולטׁשֹו ׁשּׁשפֹו מּתכת ׁשל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכּסּוי

טמאה. ְְֵַָֻמקּבל
Á.והן טמאה. מקּבלֹות מּתכֹות ׁשל הּמׁשקֹולֹות ְְְְְִֵֶַַַָָָֻּכל

ׁשל אּונקּיֹות ׁשהיּו עץ ׁשל מאזנים קנה אּונקּיֹות. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹהּנקראין
הּתלּויֹות האּונקּיֹות מּפני טמאה, מקּבל - ּבֹו ּתלּויֹות ְְְְְְְְִֵֵֶַַַָָֻּברזל
ּומֹוכרי ּפׁשּתן מֹוכרי ׁשל ּבמאזנים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבֹו.
ׁשּיהיּו עד טמאה מקּבל אינֹו ּבּתים ּבעלי ׁשל אבל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻצמר;

ּבֹו. קבּועֹות ְְְָהאּונקּיֹות
.Ë- ּבהן וׁשֹוקל ׁשהחזירן ּפי על אף ׁשּנׁשּתּברּו, ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמׁשקלֹות

ׁשליׁשי ליטרין, חצאי מהן יחד טמאה. מקּבלין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֻאינן
טמאה. מקּבלין אּלּו הרי - ליטרין רביעי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָֻליטרין,

.Èמקּבלת - ּבּה ׁשֹוקל להיֹות והתקינּה ׁשּנפסלה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָסלע
ְָֻטמאה.

.‡È.מתטּמאה - רֹוכלים וׁשל טהֹורה, - ּכּתפים ׁשל ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָאּונקלי
- ּדרּגׁש וׁשל טהֹורה, - הּמּטה נקליטי ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָאּונקלי
- הּדגים ּבּה ׁשּצדין הּצּידים ּכּורת ׁשל אּונקלי ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָמתטּמאה.
- העץ מנֹורֹות ׁשל אּונקלי מתטּמאה. - ׁשּדה וׁשל ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָטהֹורה,
ׁשּמקּבל ּכלי ּכל הּכלל: זה מתטּמא. - ׁשלחן וׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻטהֹור,
מּתכת ׁשל האּונקלי הרי - הּתֹורה מן עצמֹו ּבפני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻטמאה
מקּבל ׁשאינֹו ּוכלי טמאה; מקּבלת ׁשּלֹו וׁשלׁשלת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻׁשּלֹו
וכּיֹוצא ּבמּדה הּבאים עץ ּוכלי עץ ּכלי ּפׁשּוטי ּכגֹון ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֻטמאה,
מקּבלֹות אינן ׁשּלֹו והּׁשלׁשלת מּתכת ׁשל אּונקלי - ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבהן
האּונקלי ׁשאין טהֹורה, עצמּה ּבפני ואחת אחת וכל ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻטמאה.
ּכלי. ּכמקצת הן הרי אּלא עצמֹו, ּבפני ּכלי הּׁשלׁשלת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאֹו
והּבגדים הּכלים ּבּה ׁשּתֹולין ׁשּבּכתלים אּונקלי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָואפּלּו

טהֹורה. - ּבהן ְְֵֶַָָוכּיֹוצא
.·Èוהעּׂשּויה מתטּמאה, - נעילה ּבית ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשלׁשלת

טהֹורה. - ְְִִָָלכפיתה
.‚Èנֹועלין ׁשהן מּפני מתטּמאה, - סיטֹונֹות ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשלׁשלת

עּׂשּויה ׁשאינּה טהֹורה, - ּבּתים ּבעלי וׁשל החנּיֹות; את ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּבּה
לנֹוי. ְֶָאּלא

.„Èּבּקרקע ׁשּתֹוקעין ויתדֹותיהן קרקע מֹוׁשחי ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַׁשלׁשלת
- עצים מקֹוׁשׁשי וׁשל טמאה; מקּבלֹות - ׁשּמֹוׁשחין ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֻּבׁשעה

העץ. את מׁשּמׁשת ׁשהיא לפי ְְְִִֵֶֶֶֶַָָטהֹורה,
.ÂËלּדלי סמּו מּמּנה טפחים ארּבעה - גדֹול ּדלי ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשלׁשלת

טהֹור, והּׁשאר הּדלי; צר ׁשהיא מּפני הּדלי, עם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמתטּמאה
עּׂשרה - קטן ּדלי וׁשלׁשלת עצמֹו. ּבפני ׁשם לֹו ׁשאין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלפי

ְִָטפחים.
.ÊËוהּדקר ּבּנאי, ׁשל והּקנטר והּסּדן, מּתכת, ׁשל ְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָהּכּדּור

ׁשל והּמׁשקֹולֹות והמטלטלת נּפח, ׁשל וחמֹור חרׁש, ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשל
והאפרּכס הּזיתים, ּבהם ׁשחֹובטין ּברזל ׁשל והּכירים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבּנאים,
ׁשל הּקלמֹוס ראׁש הּסֹופרים ּבֹו ׁשּכֹורתין והאֹולר מּתכת, ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֻׁשל
ּבֹו ׁשּמּׂשרטטין והּכּנא והּכן מּתכת, ׁשל והּקלמֹוס ְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻקנה,
לֹו יׁש מהן אחד ׁשּכל טמאה, מקּבלין אּלּו ּכל - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻהּסֹופרים

עצמֹו. ּבפני ְְִֵֵַׁשם

ה'תשע"א ניסן י"א שישי יום

עּׂשירי ¦¦£¤¤ּפרק

אֹותן‡. לתקע העּׂשּויין הּתקרה, ּבהן ׁשּמחזיקין ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹמסמרֹות
וכן טמאה. מקּבלין אינן - אֹותןּבעצים ׁשּתֹוקעין הּמסמרֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ

- עצמֹו ּבפני ּכלי להיֹות התקינֹו ואם ּבהן. לתלֹות ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָּבּכתלים
ונֹועל ּפֹותח להיֹות ׁשהתקינֹו מסמר ּכיצד? טמאה. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֻמקּבל
אֹו יד ׁשל ּברחים ׁשּנתנֹו אֹו הּפתילה, את להֹוציא אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּבֹו
את ּבֹו לפּתח התקינֹו טמאה. מקּבל זה הרי - חמֹור ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻׁשל

ׁשּיצרפּנּו. עד טהֹור, - ְְִִֶֶֶַָָהחבית
מקּבל·. אינֹו - הּפתח לׁשמירת ּבסימן העּׂשּוי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמסמר

- והּכיס הּמאזנים ּבֹו ׁשּתֹולה ׁשלחני ׁשל מסמר וכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻֻטמאה.
ׁשּמסמרין ּפי על אף טהֹורֹות. - הּמגרדֹות ּתלֹויי וכן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָטהֹור.

הּתקיעה. מסמרֹות מּׁשאר ּבצּורתן מׁשּנין ְְְְְְִִִֵַַָָָָֻאּלּו
טמאה.‚. מקּבל - ׁשּמּקיזין הּכלי והּוא הּגרע, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻמסמר

טהֹור. - הּׁשעֹות אבן ׁשל ְֵֶֶֶַַָָּומסמר
ׁשּמכניס„. ׁשּפּוד ּכעין האר הּמסמר והּוא הּגרּדי, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹמסמר

- חּוטים עליה ולֹופף העץ אֹו הּקנה ׁשפֹופרת האֹורג ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבֹו
טמאה. ְְֵַָֻמקּבל

מּתכת,‰. ׁשל העל ּבעגלה: הּמתטּמאֹות מּתכֹות ּכלי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאּלּו
ׁשּתחת ּוברזל הרצּועֹות, את המקּבלֹות והּכנפים ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָוהּקטרב,
והענּבֹול, והּתמחּויֹות, והּמחּגר, ,והּסֹומ הּבהמה, ְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָצּוארי
ּבעגלה: טהֹורים ואּלּו ּכּלם. את המחּבר ּומסמר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻוהּצנירה,
והּׁשפֹופרֹות לנֹוי, העּׂשּויין ּוכנפים המצּפה, עץ ׁשל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֻהעל
והּסֹובב ּבהמה, צּוארי ׁשּבצד והאבר הּקֹול, את ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמׁשמיעֹות
- ׁשּבּה הּמסמרֹות ּכל ּוׁשאר והּצּפּויין. והּטּסין ּגלּגל, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָׁשל

ְִטהֹורין.
.Âאף ּגרֹוסֹות, ׁשל ארֹון טמאה. מקּבל - הּבד ּבית ְְְֵֵֶַַַַַַָָָֻעקרב

- מּתכת ׁשל עגלה ּתחּתיו היתה אם טהֹור, ׁשהּוא ּפי ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָעל
טמאה. מקּבלת זֹו ְְֲֵֶֶַָֻהרי
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.Ê:ּכלים ׁשלׁשה מּׁשּום טמאה מקּבלת ּפלּפלין ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻריחים
ּכברה. ּומּׁשּום קּבּול, ּכלי ּומּׁשּום מּתכֹות, ּכלי ְְְִִִִִִַָָָמּׁשּום

.Áאינּה - ּבּתים ּבעלי ׁשל ׁשּבּמגּדל מּתכת ׁשל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּדלת
מּפני טמאה, מקּבלת - רֹופאים וׁשל טמאה; ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֻֻמקּבלת
הּמסּפרים. את ּבּה ותֹולה האסּפלנית את ּבּה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמּניחים

.Ëמקּבלין - הּקדרה את ּבהן ׁשּמנערין מּתכת ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָטּסין
טהֹורין. - ּבּכירה והּקבּועין ְְְְִִִַַָָֻטמאה,

.È;טמאה מקּבלין - הּפתילה את ּבהן ׁשּממע ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמלקחים
מקּבלֹות אינן - מלמעלה הרחים את ׁשּתֹופסֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּצּנֹורֹות

לחּזק. אּלא עּׂשּויֹות ׁשאינן מּפני ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֻטמאה,
.‡Èמּתכת ׁשל היתה אם הּדלתֹות: ּבּה ׁשּנֹועלין ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָקלֹוסטרא

טהֹורה. - מּתכת ּומצּפה עץ ׁשל היתה מתטּמאה; -ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
.·È.טמאים - והּפּורנא ְְְִִֵַַָהּפין
.‚Èאת מׁשּמׁשת ׁשהיא לפי טהֹורה, - מּתכת ׁשל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָּפּקה

ֵָהעץ.
.„È- מּתכת ׁשל וחליל וסמפֹוניא והּמּקל והּפימא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּכֹוׁש

חּוץ טהֹורין; - מּתכת ּומצּפין עץ ׁשל היּו טמאה. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻֻמקּבלין
ּפי על אף ּכנפים, קּבּול ּבית ּבּה היה ׁשאם הּסמפֹוניא, ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָמן

טמאה. - מצּפה ְְִֵֶָָֻׁשהיא
.ÂËיֹודע אין אם חליֹות: חליֹות ׁשּמפּצלת ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַֻֻֻהחצֹוצרת

ּכׁשהיא טמאה מקּבלת זֹו הרי - אּמן אּלא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻלהחזירּה
מקּבלת אינּה - ּולהחזירּה לפרקּה הּכל יכֹולין ואם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמחּברת;

ְָֻטמאה.
.ÊËמקּבל - ּתקיעה ּבׁשעת עליו הּפה ׁשּמּניחין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּקצה

מקּבל אינֹו - הרחב האחר והּקצה עצמֹו; ּבפני ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻטמאה
ּבֹו: ּכּיֹוצא טמא. הּכל - חּבּור ּובׁשעת עצמֹו; ּבפני ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֹֻטמאה
ׁשּיׁש מּפני טמאה, מקּבלין אינן - עצמן ּבפני מנֹורה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻקני
עצמן; ּבפני מתטּמאין - והּבסיס ׁשּלּה הּפרח לוי; ׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָלהן

טמא. הּכל - חּבּור ְִִֵַַָֹּובׁשעת
.ÊÈׁשל לׁשֹונֹות ּבּה ׁשּיׁש הּמּטרה, ׁשהיא החּצים, ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָקֹורת

האסּורים ּברגלי אֹותּה וׁשּמּניחים טמאה; מקּבלת - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻמּתכת
לחֹור ׁשּניה ׁשעּׂשה מגרה טמאה. מקּבל - והּקֹולר טהֹורה. -ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
טמאה. מקּבלת אינּה - ּבּה ׁשּמׁשּתּמׁש ּפי על אף ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּדלת,
עד ּבטמאתּה זֹו הרי - הּדלת לחֹור עּׂשאּה מּׁשּנטמאת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻואם
מן ּבין מלמּטה ּבין מלמעלה ּבין הפכּה, ּבמסמר. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיקּבעּנה

טהֹורה. - ְְִַָָהּצדדים
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טמאה‡. יקּבל ולא מּתכת ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּכּמה
ּׁשהּוא. מה לפי הּכל מּטמאתֹו? יטהר ְְְִִִֶַַַָֹֻאֹו

הּוא·. עדין - מלאכּתֹו מעין לעּׂשֹות יכֹול ׁשהּכלי זמן ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָּכל
והרי ׁשּנׁשּבר מּתכת ׁשל ּכלי ּכיצד? ׁשלם. ּכלי וחׁשּוב ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכלי
- הּקמקּום ּכׁשהיה. ּכלי הּוא הרי - ּבֹו למּלאֹות יכֹול ְְְְֲִֵֶַַָָָֹֻהּוא
ּכדי - הּלפס סלעים. לקּבל ּכדי - הּמחם חּמין. ּבֹו לחם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּכדי
ּפרּוטֹות. לקּבל ּכדי - הּקיתֹון מּתכת. ׁשל קיתֹונֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַלקּבל
ּכדי - הּׁשמן מּדֹות וכן הּיין. ּבהן למד ּכדי - הּיין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמּדֹות

ׁשלׁשה ּבּה ׁשּנפרצּו חרּדל ׁשל מסּננת הּׁשמן. ּבהן ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלמד
מׁשּמׁשת ׁשאינּה לפי טהֹורה, - זה לתֹו זה מּלמּטה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָנקבים
ׁשהיא ּפי על אף ּכּפּה, ׁשּנּטלה מגרפה מלאכּתּה. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמעין
מעין אּלא מלאכּתּה מעין עֹוּׂשה ׁשאינּה טהֹורה; - ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּכקּורנס
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכקּורנס. ּבּה לתקע נעּׂשית לא והיא ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֹֹֹהּקּורנס,

ֶָּבזה.
ּבמקֹום‚. ׁשלׁש ּבֹו נׁשּתּיר אם ׁשּניו, ׁשּנּטלּו צמר ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמסרק

לפי טהֹור, - הּׁשלׁש מן אחת החיצֹונה היתה טמא. - ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָאחד
לסרק, מֹועלת אינּה ׁשהחיצֹונה ּפׁשּתן, ּבֹו לסרק יכֹול ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשאינֹו
נּטלּו טהֹור. - מּתכת ּבכלי מלאכּתֹו מעין עֹוּׂשה ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹוכל
והתקינּה אחת טמאֹות. - למלקטת ועּׂשאן ׁשּתים הּמסרק ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמן
ואם טמאה. מקּבלת - לרּקּום החּוט עליה ללּפף אֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻלּנר
זֹו הרי - התקינּה ׁשּלא ּפי על אף ּוגדֹולה, עבה הּׁשן ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהיתה

עצמּה. ּבפני ְְְִִֵֵַַָמתטּמאת
טמא;„. - ׁשּתים ּבֹו ונׁשּתּיר ׁשּניו ׁשּנּטלּו ּפׁשּתן ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמסרק

טהֹור. - אחת ּבֹו ְִֵַַַָנׁשּתּיר
ׁשהרי‰. טמאין, - קּימת ׁשּלהן ואּונקלי ׁשּנׁשּברּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָהּכדּומים

ל מּקדם.אפׁשר ּכׁשהיּו הּבאר מן הּדלי ּבהן הֹוציא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
.Âּבּה נׁשּתּיר טהֹורה. - מּבינתים אחת ׁשן ׁשּנּטלה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמגרה

ּבּנׁשאר. לגר אפׁשר ׁשהרי טמאה, - אחד ּבמקֹום הּסיט ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹמלא
.Êעדין - ׁשּנפּגמּו והּמקּדח והּמפסלת והאזמל ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּמעצד

לׁשנים ׁשּנחלקּו וכּלן טהֹורין. - חּסּומן נּטל טמאה. ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֻֻמקּבלין
ּבֹו. לנקב יכֹול אינֹו ׁשהרי הּמקּדח, מן חּוץ טמאין; -ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹ
ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת אינּה - עצמּה ּבפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻוהרּונקי

ּכלי. ְְִִָמקצת
.Áיד ּומּגל והרמח מּגל, ּכמֹו העקם והּסּכין והּסּכין, ְְְְִִִֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹהּסיף

וזּוג ּבּתים ּבעלי ׁשל קטּנים מסּפרים וזּוג קציר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּומּגל
מקּבל מהן חלק ּכל - ׁשּנחלקּו סּפרים ׁשל ּגדֹולים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמסּפרים

מלאכּתֹו. מעין עֹוּׂשה ׁשהּוא מּפני ְְְְִֵֵֵֶֶַָֻטמאה,
.Ëמעברת ׁשאינּה לפי טהֹורה, - לׁשנים ׁשּנחלקה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמסּפרים

ּבדחק. אּלא הּׂשער ְֵֶֶַַָָֹאת
.Èמעין מׁשּמׁש אם לרחּבֹו, טהֹור; - לארּכֹו ׁשּנחלק ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשריֹון

ואינֹו מּׁשּיבלה טהרתֹו? מאימתי טמא. - ראׁשֹונה ְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמלאכּתֹו
מלמעלה אם רּבֹו: ּבֹו ונׁשּתּיר ּבלה מלאכּתֹו. מעין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָֻמׁשּמׁש
חליא ועּׂשה מּמּנּו קּצץ טהֹור. - מּלמּטה ואם טמא, -ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֻ

טמאה. מקּבלת זֹו הרי - ְְְְֲִֵֶֶַַָֻלתכׁשיט
.‡Èעֹוּׂשי וׁשל נּפחים וׁשל זֹוגין וׁשל זהבים ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשפֹופרת

מׁשּמׁשת אם לרחּבּה: טהֹורה; - לארּכּה ׁשּנחלקה ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָזכּוכית
טהֹורה. - לאו ואם טמאה, - ראׁשֹונה מלאכּתּה ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָמעין

.·Èזכּוכית עֹוּׂשי וׁשל רֹופאים וׁשל סּפרים ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָּכלבּיא
מּפני טמאה, - נּפחים וׁשל טהֹורה; - לׁשנים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנחלקה
ּבּה חֹותה ועכׁשו הּגחלים] את ּבּה [חֹותה ּבּתחּלה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא

הּגחלים. ִֶֶַָאת
.‚Èאינּה אם ׁשּנּטׁשטׁשה: אֹו ׁשּנׁשּברה מּתכת ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמראה

עדין - הּפנים רב מראה היתה טהֹורה; - הּפנים רב ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֹֹמראה
ּכׁשהיתה. ּכלי ְְְִִֶָָהיא

.„Èואם טהֹורה. - עקצּה אֹו הּנקּוב קצתּה ׁשּנּטל ְְְְִִֶַַַַָָָָָֻמחט
מחט אבל טמאה. - ּבּה לרקם החּוט עליה ללּפף ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹהתקינּה
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רֹוׁשם ׁשהּוא מּפני טמאה, - הּנקּוב קצתּה ׁשּנּטל ּׂשּקין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשל
הּׁשני. ִֵֶַַָּבּקצה

.ÂËּבהן וכּיֹוצא הּזהב אֹו הּׁשני עליה ׁשּלֹופפין ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּמחט
ׁשּנּטל ּבין ׁשּלּה הּנקּוב ׁשּנּטל ּבין הרֹוקמין, ׁשעֹוּׂשין ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכדר

הּתפירה. מלאכתּה ׁשאין טמאה, - ְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻעקצּה
.ÊË,טהֹורה - הּתפירה מעּכבת אם חלּודה: ׁשהעלתה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמחט

טמאה. - לאו ְְִֵָָואם
.ÊÈוהׁשחיזן ׁשפאן טהֹורין; - חלּודה ׁשהעלּו והּסּכין ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּסיף

טהֹורה; - ׁשּפׁשטּה צּנֹורא וכן היׁשנה. לטמאתן חזרּו -ְְְְְְְִֵֶַָָָָָָָָָֻ
היׁשנה. לטמאתּה חזרה - ְְְְְַָָָָָָָָֻּכפפּה

.ÁÈ- ארכּבֹותיו; מּתֹו ׁשּנׁשּבר ארכּבה ּכמֹו עקם ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֻֻמפּתח
- ּגּמֹו מּתֹו ׁשּנׁשּבר ּגם ּכמין העּׂשּוי מפּתח וכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָטהֹור.
מעין מׁשּמׁשין אינן והרי ּבהן, לפּתח יכֹול אינֹו ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹטהֹור.
מפּתח. הּוא ׁשעדין טמא, - ּונקבים ׁשּנים ּבּה היּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמלאכּתן.
טמא - הּנקבים נסּתמּו הּנקבים; מּפני טמא - הּׁשּנים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָנּטלּו
ׁשּנפרצּו אֹו הּנקבים ונסּתמּו הּׁשּנים נּטלּו הּׁשּנים. ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַָמּפני

טהֹור. - זה לתֹו זה ְְִֶֶַָָהּנקבים
.ËÈּובראׁשֹו הּדׁשן ּבֹו להרים ּכף האחד ּבראׁשֹו ׁשּיׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּכלי

ׁשּניו; מּפני טמא - ּכּפֹו נּטלה הּבּׂשר: ּבֹו לצלֹות מזלג ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהּׁשני
ּכּפֹו ׁשּנּטלה מכחֹול וכן ּכּפֹו. מּפני טמא - ׁשּניו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָנּטלּו
העין; ּבֹו ׁשּכֹוחלים הּזכר מּפני טמא - הּכחֹול ּבּה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּגֹורפין

הּכף. מּפני טמא - הּזכר ְִִֵֵַַַַָָָנּטל
.Îהּׁשני ּובּקצה עליו לצלֹות ּכסבכה ּכף אחד ׁשּבראׁשֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכלי

נּטלה האׁש: מעל אֹו הּקדרה מן הּבּׂשר מהן להֹוציא ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּנים
וכן ּכּפֹו. מּפני טמא - ׁשּניו נּטלּו ׁשּניו; מּפני טמא - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָּכּפֹו
הּׁשני ּובראׁשֹו האחד ּבראׁשֹו ׁשּכֹותבין מּתכת ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹעט

- הּמֹוחק נּטל הּמֹוחק; מּפני טמא - הּכֹותב נּטל ְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָמֹוחקין:
הּנׁשאר ׁשּיהיה והּוא באּלּו. ּכּיֹוצא וכן הּכֹותב. מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָטמא
ׁשּלֹו הּמֹוחק ׁשּנּטל עט ּכיצד? מלאכּתֹו. מעין לעּׂשֹות ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָיכֹול
לקׁשרי ׁשּיּגיע ּכדי מארּכֹו נׁשאר אם הּכֹותב, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָונׁשאר
נּטל ּבֹו. ויכּתב ּבֹו ׁשּיאחז אפׁשר ׁשהרי טמא, - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאצּבעֹותיו
- ידֹו ּפס מלֹוא מארּכֹו נׁשאר אם הּמֹוחק, ונׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָהּכֹותב
טהֹור. - מּזה ּפחֹות נׁשאר ּבֹו. למחק לֹו אפׁשר ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹטמא,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.‡Îׁש הּצד והּוא עׁשּפֹו, ׁשּנּטל -קרּדם ּבֹו מנּגר החרׁש ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֻֻ

ּבית מּפני טמא - ּבּקּועֹו ּבית נּטל ּבּקּועֹו; ּבית מּפני ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָטמא
טהֹור. - מּקֹופֹו נׁשּבר ְְִַַָֻעׁשּפֹו.

.·Îנׁשּבר רּבֹו. ׁשּיּנטל עד ּכלי הּוא עדין - ׁשּנפּגם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֻחרחֹור
טהֹור. - ַָמּקֹופֹו

.‚Îמסמר ּוכמֹו עב. אר עץ והּוא הּמלמד, הּוא ְְְְְֵֵֵַַַַַַָָָֹהּמרּדע
ּובּקצה דרבן. נקרא הּברזל וזה מלמעלה, ּבקצתֹו ּתקּוע ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָחד
הּברזל וזה ּבֹו, נכנס והעץ רמח ּכמֹו ּברזל מלמּטה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהּׁשני

חרחֹור. ְְִַָנקרא
.„Î- ׁשּנטמאה ׁשפֹופרת, ּכמֹו ׁשהיא מּתכת, ׁשל ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָמניקת

לא ּתטהר. העץ עם ויחּברּנה בדלת אֹו ּבמּקל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמּׁשּיקּבעּנה
טמאה מקּבלת זֹו הרי - ּבּדלת אֹו ּבמּקל ּוקבעּה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻנטמאה
- ּבּכתל אֹו ּבּקֹורה ׁשּקבעם מּתכֹות ּכלי ׁשּכל ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבמקֹומּה;
ּדף ,לפיכ מעּׂשיהם. את ׁשּיׁשּנה עד ּכׁשהיּו טמאה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻמקּבלין
ּכּיֹוצא ּכל וכן טמא. - ּבּכתל ׁשּקבעֹו מּתכת ׁשל נחּתֹומין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשל
ּבין מקּבליהן ּבין ׁשּנקּבעּו, מּתכֹות ּכלי מּׁשאר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבזה

ּכׁשהיּו. טמאה מקּבלים - ְְְְְִֵֶֶַָָֻּפׁשּוטיהן
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― הר"ט אתֿהּמצוה לכּבד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
אמרֹו והּוא להּדרם, ּכדי מּפניהם ולעמד ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹהחכמים

זקן" ּפני והדרּת ּתקּום ׂשיבה "מּפני (xwie`יתעּלה: ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
(dnkg daxd dpwy df `ed owfe Ð al ,hiּולׁשֹון .ְ

הּדּור" ּבּה ׁשּיׁש קימה ― והדרּת "ּתקּום ְְְִִִֵֶַָָָָָָספרא:
oi` ugxnd ziaa oebk xecid ea oi`y mewna la`)

(eiptn oicner'א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
חֹובה(al:)מּקּדּוׁשין זֹו ׁשּמצוה ׁשאףֿעלּֿפי ודע . ְְִִִִִֶֶַַַָָ

אתֿ לכּבד ּכלֹומר: ― ּכללי ּבאפן ּכלֿאדם ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹעל
ׁשּבארּו ּכמֹו לֹו, הּׁשוה לחכם ואפּלּו ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָהחכמים

bl.)ּבאמרם `rivn `aa)חכמים "ּתלמידי : ְְְֲִִֵַָָָ

יחּוד עֹוד ּבּה יׁש ― זה" מּפני זה עֹומדין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָׁשּבבבל
לרּבֹו הּתלמיד ׁשּכבֹוד והּוא: הּתלמיד, על ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַותֹוספת

ּתֹוספת ּבֹו לכלֿיׁש חֹובה ׁשהּוא הּכבֹוד על ּגדֹולה ְְֵֶֶֶַַָָָָ
ּבארּו ׁשּכבר לפי ּבמֹורא, חּיב הּכבֹוד ועם ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָחכם,
אביו, ּכלּפי מחֹובתֹו ּגדֹולה רּבֹו ּכלּפי ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָׁשחֹובתֹו
אמרּו ּובפרּוׁש ּובמֹוראֹו. ּבכבֹודֹו הּכתּוב חּיבֹו ְְְְְֲִִֵֶַָָָאׁשר

(my `rivn `aaa)קֹודם רּבֹו ― ורּבֹו אביו :oebk) ְִֵַַָ
dcet jk xg`e ,eax z` dcet diaya miieay eaxe eia`

(eia` z`ּבארּו וכבר .(:d oixcdpq)לּתלמיד ׁשאסּור ְְֲִֵֶַַָָ
ּפסק נגד ׁשּיצא ּבמחלקת: ―ּכּונתי רּבֹו על ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹלחלֹוק
ׁשּירׁשהּו. ּבלי יֹורה אֹו וילּמד ּבסברתֹו ויּפרד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּדינֹו
אֹותֹו לדּון ולא עליו ּולהתרעם עּמֹו לריב לֹו ְְְְִִִֵַָָָָָֹואסּור
מּפעּלֹותיו ּפעּלה איזֹו ׁשּיסּביר ּכלֹומר: חֹובה, ְְְְְִִֵֶַַַָָָֻֻלכף
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רֹוׁשם ׁשהּוא מּפני טמאה, - הּנקּוב קצתּה ׁשּנּטל ּׂשּקין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשל
הּׁשני. ִֵֶַַָּבּקצה

.ÂËּבהן וכּיֹוצא הּזהב אֹו הּׁשני עליה ׁשּלֹופפין ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּמחט
ׁשּנּטל ּבין ׁשּלּה הּנקּוב ׁשּנּטל ּבין הרֹוקמין, ׁשעֹוּׂשין ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכדר

הּתפירה. מלאכתּה ׁשאין טמאה, - ְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻעקצּה
.ÊË,טהֹורה - הּתפירה מעּכבת אם חלּודה: ׁשהעלתה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמחט

טמאה. - לאו ְְִֵָָואם
.ÊÈוהׁשחיזן ׁשפאן טהֹורין; - חלּודה ׁשהעלּו והּסּכין ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּסיף

טהֹורה; - ׁשּפׁשטּה צּנֹורא וכן היׁשנה. לטמאתן חזרּו -ְְְְְְְִֵֶַָָָָָָָָָֻ
היׁשנה. לטמאתּה חזרה - ְְְְְַָָָָָָָָֻּכפפּה

.ÁÈ- ארכּבֹותיו; מּתֹו ׁשּנׁשּבר ארכּבה ּכמֹו עקם ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֻֻמפּתח
- ּגּמֹו מּתֹו ׁשּנׁשּבר ּגם ּכמין העּׂשּוי מפּתח וכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָטהֹור.
מעין מׁשּמׁשין אינן והרי ּבהן, לפּתח יכֹול אינֹו ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹטהֹור.
מפּתח. הּוא ׁשעדין טמא, - ּונקבים ׁשּנים ּבּה היּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמלאכּתן.
טמא - הּנקבים נסּתמּו הּנקבים; מּפני טמא - הּׁשּנים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָנּטלּו
ׁשּנפרצּו אֹו הּנקבים ונסּתמּו הּׁשּנים נּטלּו הּׁשּנים. ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַָמּפני

טהֹור. - זה לתֹו זה ְְִֶֶַָָהּנקבים
.ËÈּובראׁשֹו הּדׁשן ּבֹו להרים ּכף האחד ּבראׁשֹו ׁשּיׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּכלי

ׁשּניו; מּפני טמא - ּכּפֹו נּטלה הּבּׂשר: ּבֹו לצלֹות מזלג ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהּׁשני
ּכּפֹו ׁשּנּטלה מכחֹול וכן ּכּפֹו. מּפני טמא - ׁשּניו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָנּטלּו
העין; ּבֹו ׁשּכֹוחלים הּזכר מּפני טמא - הּכחֹול ּבּה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּגֹורפין

הּכף. מּפני טמא - הּזכר ְִִֵֵַַַַָָָנּטל
.Îהּׁשני ּובּקצה עליו לצלֹות ּכסבכה ּכף אחד ׁשּבראׁשֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכלי

נּטלה האׁש: מעל אֹו הּקדרה מן הּבּׂשר מהן להֹוציא ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּנים
וכן ּכּפֹו. מּפני טמא - ׁשּניו נּטלּו ׁשּניו; מּפני טמא - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָּכּפֹו
הּׁשני ּובראׁשֹו האחד ּבראׁשֹו ׁשּכֹותבין מּתכת ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹעט

- הּמֹוחק נּטל הּמֹוחק; מּפני טמא - הּכֹותב נּטל ְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָמֹוחקין:
הּנׁשאר ׁשּיהיה והּוא באּלּו. ּכּיֹוצא וכן הּכֹותב. מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָטמא
ׁשּלֹו הּמֹוחק ׁשּנּטל עט ּכיצד? מלאכּתֹו. מעין לעּׂשֹות ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָיכֹול
לקׁשרי ׁשּיּגיע ּכדי מארּכֹו נׁשאר אם הּכֹותב, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָונׁשאר
נּטל ּבֹו. ויכּתב ּבֹו ׁשּיאחז אפׁשר ׁשהרי טמא, - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאצּבעֹותיו
- ידֹו ּפס מלֹוא מארּכֹו נׁשאר אם הּמֹוחק, ונׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָהּכֹותב
טהֹור. - מּזה ּפחֹות נׁשאר ּבֹו. למחק לֹו אפׁשר ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹטמא,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.‡Îׁש הּצד והּוא עׁשּפֹו, ׁשּנּטל -קרּדם ּבֹו מנּגר החרׁש ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֻֻ

ּבית מּפני טמא - ּבּקּועֹו ּבית נּטל ּבּקּועֹו; ּבית מּפני ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָטמא
טהֹור. - מּקֹופֹו נׁשּבר ְְִַַָֻעׁשּפֹו.

.·Îנׁשּבר רּבֹו. ׁשּיּנטל עד ּכלי הּוא עדין - ׁשּנפּגם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֻחרחֹור
טהֹור. - ַָמּקֹופֹו

.‚Îמסמר ּוכמֹו עב. אר עץ והּוא הּמלמד, הּוא ְְְְְֵֵֵַַַַַַָָָֹהּמרּדע
ּובּקצה דרבן. נקרא הּברזל וזה מלמעלה, ּבקצתֹו ּתקּוע ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָחד
הּברזל וזה ּבֹו, נכנס והעץ רמח ּכמֹו ּברזל מלמּטה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהּׁשני

חרחֹור. ְְִַָנקרא
.„Î- ׁשּנטמאה ׁשפֹופרת, ּכמֹו ׁשהיא מּתכת, ׁשל ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָמניקת

לא ּתטהר. העץ עם ויחּברּנה בדלת אֹו ּבמּקל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמּׁשּיקּבעּנה
טמאה מקּבלת זֹו הרי - ּבּדלת אֹו ּבמּקל ּוקבעּה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻנטמאה
- ּבּכתל אֹו ּבּקֹורה ׁשּקבעם מּתכֹות ּכלי ׁשּכל ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבמקֹומּה;
ּדף ,לפיכ מעּׂשיהם. את ׁשּיׁשּנה עד ּכׁשהיּו טמאה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻמקּבלין
ּכּיֹוצא ּכל וכן טמא. - ּבּכתל ׁשּקבעֹו מּתכת ׁשל נחּתֹומין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשל
ּבין מקּבליהן ּבין ׁשּנקּבעּו, מּתכֹות ּכלי מּׁשאר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבזה

ּכׁשהיּו. טמאה מקּבלים - ְְְְְִֵֶֶַָָֻּפׁשּוטיהן
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― הר"ט אתֿהּמצוה לכּבד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
אמרֹו והּוא להּדרם, ּכדי מּפניהם ולעמד ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹהחכמים

זקן" ּפני והדרּת ּתקּום ׂשיבה "מּפני (xwie`יתעּלה: ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
(dnkg daxd dpwy df `ed owfe Ð al ,hiּולׁשֹון .ְ

הּדּור" ּבּה ׁשּיׁש קימה ― והדרּת "ּתקּום ְְְִִִֵֶַָָָָָָספרא:
oi` ugxnd ziaa oebk xecid ea oi`y mewna la`)

(eiptn oicner'א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
חֹובה(al:)מּקּדּוׁשין זֹו ׁשּמצוה ׁשאףֿעלּֿפי ודע . ְְִִִִִֶֶַַַָָ

אתֿ לכּבד ּכלֹומר: ― ּכללי ּבאפן ּכלֿאדם ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹעל
ׁשּבארּו ּכמֹו לֹו, הּׁשוה לחכם ואפּלּו ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָהחכמים

bl.)ּבאמרם `rivn `aa)חכמים "ּתלמידי : ְְְֲִִֵַָָָ

יחּוד עֹוד ּבּה יׁש ― זה" מּפני זה עֹומדין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָׁשּבבבל
לרּבֹו הּתלמיד ׁשּכבֹוד והּוא: הּתלמיד, על ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַותֹוספת

ּתֹוספת ּבֹו לכלֿיׁש חֹובה ׁשהּוא הּכבֹוד על ּגדֹולה ְְֵֶֶֶַַָָָָ
ּבארּו ׁשּכבר לפי ּבמֹורא, חּיב הּכבֹוד ועם ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָחכם,
אביו, ּכלּפי מחֹובתֹו ּגדֹולה רּבֹו ּכלּפי ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָׁשחֹובתֹו
אמרּו ּובפרּוׁש ּובמֹוראֹו. ּבכבֹודֹו הּכתּוב חּיבֹו ְְְְְֲִִֵֶַָָָאׁשר

(my `rivn `aaa)קֹודם רּבֹו ― ורּבֹו אביו :oebk) ְִֵַַָ
dcet jk xg`e ,eax z` dcet diaya miieay eaxe eia`

(eia` z`ּבארּו וכבר .(:d oixcdpq)לּתלמיד ׁשאסּור ְְֲִֵֶַַָָ
ּפסק נגד ׁשּיצא ּבמחלקת: ―ּכּונתי רּבֹו על ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹלחלֹוק
ׁשּירׁשהּו. ּבלי יֹורה אֹו וילּמד ּבסברתֹו ויּפרד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּדינֹו
אֹותֹו לדּון ולא עליו ּולהתרעם עּמֹו לריב לֹו ְְְְִִִֵַָָָָָֹואסּור
מּפעּלֹותיו ּפעּלה איזֹו ׁשּיסּביר ּכלֹומר: חֹובה, ְְְְְִִֵֶַַַָָָֻֻלכף
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ההסּברֹות מּסּוגי ּבסּוג ּדּבּור איזה (yxtnyאֹו ְְִִֵֵֶַַָ
(mheytk `ly eixacנתּכּון ׁשּלא ׁשאפׁשר לפי ―ְְְִִֵֶֶֶַָֹ
חלק ּובפרק .לכ(.iw oixcdpq)ּכלֿהחֹולק" אמרּו: ְְְֵֵֶֶֶַָָָ

'ּבהּצתם ׁשּנאמר: הּׁשכינה, על ּכחֹולק רּבֹו ְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָֹעל
jynda)עלֿה'' d`x)(h ,ek xacna)ּכלֿהעֹוׂשה , ֶַָָ

'הּמה ׁשּנאמר: הּׁשכינה, עם ּכעֹוׂשה רּבֹו עם ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָמריבה
וגֹו' אתֿה'' בניֿיׂשראל אׁשרֿרבּו מריבה (`sמי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָ
("'d z`" xn`p ,oxd`e dyn lr my eaxy it lrmy)

(bi ,k,הּׁשכינה על ּכמתרעם רּבֹו על וכלֿהּמתרעם ,ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָ
תלּנתיכם 'לאֿעלינּו l`xyiׁשּנאמר: mr zepelz) ְֱֵֵֶֶֶַָֹֹֻ

(Ð oxd`e dyn lr''עלֿה g)ּכי ,fh zeny)ֿוכל . ְִַָ
הּׁשכינה, אחר ּכמהרהר רּבֹו אחר ְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָהמהרהר

ּובמׁשה'" ּבאלהים העם 'וידּבר (xacnaׁשּנאמר: ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
(d ,`kוריב קרח ׁשּמחלקת לפי ּברּור, וכלֿזה .ְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹ

אּלא היתה לא הרעה ּומחׁשבּתם ותרעמתם ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹיׂשראל
ועׂשה ּכלֿיׂשראל, ׁשל רּבן ׁשהּוא ועליו מׁשה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹעם

ה'. ּכלּפי מהם ּכלּֿדבר d'")הּכתּוב lr mzevda") ְֵֵֶַַָָָָ
אמרּו ai)ּובפרּוׁש dpyn c wxt zea`)רּב "מֹורא : ְְֵַָָָ

וכלֿזה ׁשמים". xen`ּכמֹורא mbe minkg ceak mb) ְְִֶָָָָ
(minkgלכּבד צּוה ׁשהּכתּוב ּׁשּמצאנּו מּמה ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָנלמד

ּבלׁשֹונֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו וההֹורים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָאתֿהחכמים
ׁשהיא לא minkg)הּתלמּוד, `xen)ּבפני מצוה ְְְִִִֵֶַַָֹ

זאת. והבן ְְֵַָָֹעצמּה.

ה'תשע"א ניסן ז' שני יום

.ÂË .„ .‚ .· .‰ .Â .Ò .ÊÓ .È ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.„Î .‚Î ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÂÙ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― העׂשירית מּלפנֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֻ
לעּין ּכלֹומר: ּבעניניה, ּולהתעּסק זרה עבֹודה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָאל
מיּסדיה, ׁשאֹומרים וההבלים ההזיֹות אֹותן ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָוללמֹוד

ּפלֹונית miieqn)ׁשרּוחנית oeilr gek)אֹותּה מֹורידים ְִִִִֶָָ
הּפלֹוני והּכֹוכב ;וכ ּכ עֹוׂשה והיא ,וכ ּכ ְְְְִִֶַַָָָָָָָָֹּבאפן
עֹוׂשה והּוא ,וכ ּכ לפניו ועֹומדים לֹו ְְְְְְִִֶַָָָָָמקּטרים
ׁשהּמחׁשבה אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא ּפלֹוני, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמעׂשה
מּמה הּוא הּדמיֹונֹות ּבאֹותם והעּיּון אּלּו ְְְְִִִִִֵַַָָָּבדברים
והּפסּוק ּולעבדם. ּבהם לדרׁש אתֿהּפתי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשמעֹורר
"אלּֿתפנּו אמרֹו: הּוא זה ענין על הזהרנּו ְְְְְִִֶֶַַַָָֻׁשּבֹו

c)אלֿהאלילם" ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .zligz) ְְֱִִִֶָָ
(i ,miyecwעֹוׂשה אּתה אחריהן אּתה ּפֹונה "אם :ֲִֵֶֶֶַַַָָ

אֹומר: יהּודה "רּבי אמרּו: וׁשם אלהּות". ְְְֱִֵַָָָָָאֹותן

לראֹותן", ּבצּורתאלּֿתפנה להסּתּכל אפּלּו ּכלֹומר: ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָ
ׁשּלא ּכדי אסּור, ּבעׂשּיתֹו ּולהתּבֹונן החיצֹונית ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּפסל
"ׁשֹואל ּובפרק מהם. ּבמּׁשהּו מןֿהּזמן חלק ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַיעסיק

מחברֹו" hnw.)אדם zay)המהּל "ּכתב :(aezkd) ְְֲֵֵֵַַָָָ
הּצּורה `mc)ּתחת zxev)הּדיֹוקנאֹות (lyותחת ְְְַַַַַַָָ
(minvr x`yּודיֹוקני ּבּׁשּבת; לקרֹותֹו (lyאסּור ְְְִֵַַָָ
(dxf dcear,ּבּה להסּתּכל אסּור ּבחל אף ְְְְִֵַַַָָָֹעצמּה

מאי אלֿהאלילים'. 'אלּֿתפנּו ׁשּנאמר: ְֱֱִִִִֶֶֶַַַָמּׁשּום
df)ּתלמּודא? weqt cnlp ji`):יֹוחנן רּבי אמר ְִַַַָָָָ
מּדעּתכם"'אלּֿתפנּו ― `mzאל' xy` milad) ְְְִִֶֶַַ

(miceaּכלֹומר עצמֹו, זה ּבענין הּלאו נכּפל ְְְְְְִִֶַַַַָָָּוכבר
אמרֹו: והּוא זרה עבֹודה על הּמחׁשבה ְְְֲֲִַַַָָָָָָּבאּסּור
ועבדּתם" וסרּתם לבבכם ּפןֿיפּתה לכם ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָ"הּׁשמרּו

(fh ,`i mixac),ּבּה לחׁשב לּב ּתֹועה אם ּכלֹומר: ,ְְְִִֶַַָֹ
ּולהתעּסק היׁשרה הּדר מן לסּור ל יגרם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹזה
"ּופןּֿתּׂשא עצמֹו: זה ּבענין עֹוד ואמר ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָּבעבֹודתּה.
וגֹו'" ואתֿהּירח אתֿהּׁשמׁש וראית הּׁשמימה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעיני

(hi ,c my)אתֿראׁשֹו אדם ירים לבל הזהיר לא ּכי ,ְְִִִִֶַָָָֹֹ
הּלב ּבעין מּלהסּתּכל הזהיר אּלא ּבעיניו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלראֹותם
"ּופןֿ אמרֹו: וכן עֹובדיהם. להם ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָּבמהּֿׁשּמיחסים
האּלה הּגֹוים יעבדּו איכה לאמר לאלהיהם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּתדרׁש

ּגםֿאני" ואעׂשהּֿכן אלהיהם l)את ,ai my)― ְֱֱִֵֵֶֶֶֶַָֹ
אףֿעלּֿפי עבֹודתּה איכּות על מּלׁשאֹול ְְֲִִִִִֵֶַַַָָשהזהיר
אחריה. לטעֹות ּגֹורם ׁשּכלֿזה לפי יעבדּנּה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
ּוכבר מלקּות. חּיב ― זה ענין על ׁשהעֹובר ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָודע

מערּובין א' ּפרק ּבסֹוף זה ּכׁשאמרּו:(fi:)נתּבאר , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
ראיה והביאּו ּתֹורה" ּדבר ּתחּומין ערּובי על ְְְְִִִֵֵֵַַָָָ"לֹוקין

מּמקֹומֹו" איׁש "אלֿיצא hk)מאמרֹו: ,fh zeny); ְְִִֵֵֵַָ
ּבלׁשֹון ׁשּבא לאו על ילקה היא ואמרּו: ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָוהקׁשּו
קׁשיא ּבדר והׁשיבּו לא? ּבלׁשֹון ּבא ולא ְְְְְִִֵֶֶַָָֹֹֻ"אל"
לֹוקין אין 'אל' ּבלׁשֹון ּׁשּבא ּכלֿמה אם ְְְִִִֵֶַַָָָואמרּו:
נּמי הכי אלֿהאלילם" ּתפנּו "אל מעּתה אּלא ְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעליו,

(jk mpn`d)ׁשענין מּכאן מׁשמע הרי לאקי?! ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹּדלא
עליו. לֹוקין ִֶָָזה

― המ"ז מּלהיֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
המנּגדֹות ּדעֹות ׁשּנאמין עד ּבמחׁשבֹותינּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָחפׁשּיים
אתֿמחׁשבּתנּו נגּביל אּלא הּתֹורה, ׁשהביאה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלּדעֹות
מצות והן ― אצלֹו ׁשּתעמֹוד סיג לּה ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָֹונעׂשה
"ולאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ואזהרֹותיה. ְְְְְְִֶֶַַַָָָָֹהּתֹורה

עיניכם" ואחרי לבבכם אחרי eh,תתּורּו xacna) ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָ
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wfg zxecdn jezn

(hl― לבבכם" אחרי תתּורּו "ולא ספרי: ּולׁשֹון .ְְְְְֲִֵֵֶַַָֹ
מּמות" מר אני "ּומֹוצא ׁשּנאמר: ּכענין מינּות ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָזֹו

ek)וגֹו' ,f zldw),זנּות זֹו ― עיניכם" "ואחרי ; ְְְֲֵֵֵֶַ
וגֹו' אלֿאביו" ׁשמׁשֹון "וּיאמר (mihteyׁשּנאמר: ְְֱִִֶֶֶֶַַָֹ

(b ,ciהּתענּוגֹות רדיפת ― זנּות זֹו ּבאמרם הּכּונה .ְְְְֲִַַַַַָָָָ
ּתמיד. ּבהן הּמחׁשבה והעסקת הּגּופנּיֹות ְְֲֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹוהּתאות

― ׁשּׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
מה(llwl)מּלּקֹוב על יתעּלה ― הּגדֹול אתֿהּׁשם ְִִִֵֶֶַַַַַָ

הענין וזהּו ― לעילא לעילא הּכֹופרים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּׁשאֹומרים
אֹותֹו xedpÎibq)ׁשמכּנים oeyla)."הּׁשם "ּברּכת ְְִִֵֶַַַ

הּתֹורה ּבלׁשֹון מפרׁש הּוא זה לאו על העֹובר ְְְִֵֶֶַַָָָָֹֹוענׁש
מֹות ׁשםֿה' "ונקב יתעּלה: אמרֹו הּוא נסקל, ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹׁשהּוא

ּכלֿהעדה" ירּגמּוֿבֹו רגֹום fh)יּומת ,ck `xwie). ְְִֵָָָָָ
על מיחדת אזהרה ּבּכתּוב ּבאה לא האזהרה, ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻאבל
זה ענין הּכֹוללת אזהרה ּבאה אּלא לבּדֹו, זה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָחטא

תקּלל" לא "אלהים אמרֹו: והּוא (zenyוזּולתֹו, ְְְְֱִֵַָָֹֹ
(fk ,akהּמכלּתא ּולׁשֹון .(my mihtyn zyxt)לפי" : ְְְְִִַָ

ענׁש יּומת' מֹות ׁשםֿה' 'ונקב אֹומר: ְֵֵֵֶֶָֹֹׁשהּוא
לֹומר: ּתלמּוד ― ׁשמענּו לא אזהרה ְְְְַַַַַָָָָֹׁשמענּו,

ּובספרא תקּלל'". לא my)'אלהים xen` zyxt): ְְְֱִִֵַָֹֹ
המיחד הּׁשם `zeize:"על 'c oa yxetnd my) ְֵַַַָֻ

m"ekr zekld) `dÎe`eÎ`dÎcei ,ceiÎoepÎzlcÎsl`

(f dkld a wxtהּכּנּויין ׁשאר ועל (x`y―ּבמיתה; ְְְִִִַַָָ
,icy ,did` ,midl` ,del` ,l` :miwgnp opi`y zeny

(ze`avּבאזהרה ―(cala) e`l)ּבּמכלּתא ועֹוד .( ְְְְְִַַָָָ
(i`gei oa oerny iaxc)לּתן תקּלל" לא "אלהים :ְֱִִֵֵַֹֹ

ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּׁשם". ּברּכת על ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹלאֿתעׂשה
ודע מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו dxdf`dyמצוה s`y) ְְְְְִִִֶֶֶַַָ

mixeqi` dnk lr dxdf` `id "llwz `l miwel`"

(ixd ,mipeyׁשנים הּכֹולל מןֿהאזהרֹות זה ְְִִֵֶֶַַַָָׁשּסּוג
ׁשּבכללּות לאו מּסּוג אינֹו ― ענינים (e`lׁשלׁשה ְְְִִִִֵֶָָָָֹ

d`xe ,eilr oiwel oi`y Ð mixeqi` dnk llekd cg`

(yxeyd) llkd lirlׁשּבאר לפי (― ְִֵֵֶהתשיעי
והֹודיענּו מהם וענין ּבכלֿענין אתֿהענׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹהּכתּוב
וׁשהּוא עליו מזהרים וענין ׁשּכלֿענין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻּבהכרח,
ׁשעׁשינּו ּבהקּדמֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לאֿתעׂשה, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹמצות

זה millkdלמאמר c"i xg`y xtqd zncwda) ְֲֶַָ
(miyxeyd)ֿאּלא ענׁש לא הּוא: ׁשהּכלל וכיון .(ְְֵֶֶַַָָָָֹ

ּבהכרח. האזהרה על אנּו ―חֹוקרים הזהיר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָאםּֿכן
ּבכלל ׁשהיא ויׁש הּמּדֹות, ּבאחת נלמדת ׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַויׁש

לאו יהא ולא ּבהקּדמֹות. ׁשּבארנּו ּכמֹו אחר, ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹענין
ּכלל, ידיעה לנּו קדמה לא אם אּלא ְְְְִִִֶֶָָָָָָָֹׁשּבכללּות

עליו מזהרים הענינים מאֹותם `oiׁשענין xy`k wx) ְְְִִִִֵֶָָָָָָָֻ
(xeqi`l sqep xewnּכמֹו הּלאו, אֹותֹו מחמת אּלא ,ְֲֵֶַַָָ

ידיעה קדמה אם אבל הּתׁשיעי; ּבּכלל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּבארנּו
ּבאמרֹו והּוא ― עליו מזהרים הּדבר ְְְְִֶַָָָָָָֻׁשאֹותֹו
לחׁש אין ― ּכ ּבֹו יעׂשה וכ ּכ ֵֵֶֶֶָָָָָָָֹׁשהעֹוׂשה

(licadl),הּדין מן אֹו ּבפרּוׁש היא האזהרה ְְִִִִֵַַָָָאם
עֹוד זה מענין ל ויבֹואּו זאת, ודע ּבכלל. אֹו ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹּבפרט

רּבֹות. ְִַֹמצות

― הּׁשּׁשית מּלעבֹודהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֻ
הּנזּכרֹות העבֹודֹות ארּבע ּבזּולת אפּלּו זרה ְְְֲֲֲִִַַַַָָָָָעבֹודה

(d dyrz `l zevna)זה ׁשּיהא ּבתנאי א ―ְְִֵֶֶַַ
הּנעבד אֹותֹו ּׁשּדר ּבמה ׁשּיעבדּנה ּכלֹומר: ְְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכדרּכּה,

ׁשּיפעֹור ּכגֹון יזרֹוק(dlbi)להעבד, אֹו לּפעֹור עצמֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַָ
לּמרקּוליס `lil)אבן my)אמר והּוא יתעּלה. ֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַָ

תעבדם" "ולא :ּכ על b)ּבאזהרה ,k zeny)ּולׁשֹון . ְְְְֵַַָָָָָָֹ
תעבדם"(my)הּמכלּתא ולא להם תׁשּתחוה "לא : ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹ

ההׁשּתחויה ועל עצמּה ּבפני העבֹודה על לחּיב ―ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָ
ּפֹוער אֹו לּפעֹור אבן ׁשּזֹורק מי לפיכ עצמּה. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבפני
עבֹודתֹו, זֹו ׁשאין לפי חּיב ―אינֹו לּמרקּוליס ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָעצמֹו

"איכה יתעּלה: אמר y)ׁשהרי ote` eze`a)יעבדּו ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָ
ּגםֿאני" ואעׂשהּֿכן אתֿאלהיהם האּלה ְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹהּגֹוים

(l ,ai mixac)חּיב ― ּבמזיד זה לאו על העֹובר .ְִֵֵֶַַָָָ
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר קרּבן. ּובׁשֹוגג וכרת, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָסקילה

וׁשם מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו אמרּו:(cq:)מצוה ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָ
לכדרּכּה, אחת לּמה? זרה ּבעבֹודה ּכרתֹות ְְְֲִֵַַַַָָָָָָָֹ"ׁשלׁש
ּכלֹומר: ."לּמל ואחת ּכדרּכּה, לׁשּלא ְְְְְְֶֶַַַַַַַָֹֹואחת
זרה עבֹודה מּמיני ׁשהּוא ּדבר לאיזה ְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשהעֹובד
חּיב זה הרי ― העבֹודה מּמיני ׁשּיהיה מין ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבאיזה
ׁשּדרּכּה ּבדבר ּכלֹומר: ּכדרּכּה, ׁשּיעבד ּבתנאי ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּכרת,
לּמרקּוליס, אבן וזֹורק לּפעֹור ּפֹוער ּכגֹון ּבֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָלהעבד
מארּבע ּבאחת ׁשעבד מי וכן לּכמֹוׁש. ׂשערֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָּומעביר
ּכרת, חּיב זה הרי ― ׁשּיהיה נעבד לאיזה ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָעבֹודֹות
הקריב אם ּכגֹון ,ּבכ עבֹודתֹו ּדר ׁשאין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָאףֿעלּֿפי
'ׁשּלא וזהּו ― לּמרקּוליס הׁשּתחוה אֹו ְְְְֲִִֶֶֶַַַָֹלּפעֹור
'לּמל ּבאׁש ּב'מעביר הּוא הּׁשליׁשי והּכרת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּכדרּכּה'.

ׁשאבאר ci)ּכמֹו xeriy seq Ð f dyrzÎ`l zeevna). ְֲֵֶָ

― החמיׁשית ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֻ
ׁשּמהּֿׁשאנּו ּוברּור, זרה. לעבֹודה ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹמּלהׁשּתחות
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קכי oqip 'f ipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(hl― לבבכם" אחרי תתּורּו "ולא ספרי: ּולׁשֹון .ְְְְְֲִֵֵֶַַָֹ
מּמות" מר אני "ּומֹוצא ׁשּנאמר: ּכענין מינּות ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָזֹו

ek)וגֹו' ,f zldw),זנּות זֹו ― עיניכם" "ואחרי ; ְְְֲֵֵֵֶַ
וגֹו' אלֿאביו" ׁשמׁשֹון "וּיאמר (mihteyׁשּנאמר: ְְֱִִֶֶֶֶַַָֹ

(b ,ciהּתענּוגֹות רדיפת ― זנּות זֹו ּבאמרם הּכּונה .ְְְְֲִַַַַַָָָָ
ּתמיד. ּבהן הּמחׁשבה והעסקת הּגּופנּיֹות ְְֲֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹוהּתאות

― ׁשּׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
מה(llwl)מּלּקֹוב על יתעּלה ― הּגדֹול אתֿהּׁשם ְִִִֵֶֶַַַַַָ

הענין וזהּו ― לעילא לעילא הּכֹופרים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּׁשאֹומרים
אֹותֹו xedpÎibq)ׁשמכּנים oeyla)."הּׁשם "ּברּכת ְְִִֵֶַַַ

הּתֹורה ּבלׁשֹון מפרׁש הּוא זה לאו על העֹובר ְְְִֵֶֶַַָָָָֹֹוענׁש
מֹות ׁשםֿה' "ונקב יתעּלה: אמרֹו הּוא נסקל, ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹׁשהּוא

ּכלֿהעדה" ירּגמּוֿבֹו רגֹום fh)יּומת ,ck `xwie). ְְִֵָָָָָ
על מיחדת אזהרה ּבּכתּוב ּבאה לא האזהרה, ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻאבל
זה ענין הּכֹוללת אזהרה ּבאה אּלא לבּדֹו, זה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָחטא

תקּלל" לא "אלהים אמרֹו: והּוא (zenyוזּולתֹו, ְְְְֱִֵַָָֹֹ
(fk ,akהּמכלּתא ּולׁשֹון .(my mihtyn zyxt)לפי" : ְְְְִִַָ

ענׁש יּומת' מֹות ׁשםֿה' 'ונקב אֹומר: ְֵֵֵֶֶָֹֹׁשהּוא
לֹומר: ּתלמּוד ― ׁשמענּו לא אזהרה ְְְְַַַַַָָָָֹׁשמענּו,

ּובספרא תקּלל'". לא my)'אלהים xen` zyxt): ְְְֱִִֵַָֹֹ
המיחד הּׁשם `zeize:"על 'c oa yxetnd my) ְֵַַַָֻ

m"ekr zekld) `dÎe`eÎ`dÎcei ,ceiÎoepÎzlcÎsl`

(f dkld a wxtהּכּנּויין ׁשאר ועל ּבמיתה; ―x`y) ְְְִִִַַָָ
,icy ,did` ,midl` ,del` ,l` :miwgnp opi`y zeny

(ze`avּבאזהרה ―(cala) e`l)ּבּמכלּתא ועֹוד .( ְְְְְִַַָָָ
(i`gei oa oerny iaxc)לּתן תקּלל" לא "אלהים :ְֱִִֵֵַֹֹ

ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּׁשם". ּברּכת על ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹלאֿתעׂשה
ודע מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו dxdf`dyמצוה s`y) ְְְְְִִִֶֶֶַַָ

mixeqi` dnk lr dxdf` `id "llwz `l miwel`"

(ixd ,mipeyׁשנים הּכֹולל מןֿהאזהרֹות זה ְְִִֵֶֶַַַָָׁשּסּוג
ׁשּבכללּות לאו מּסּוג אינֹו ― ענינים (e`lׁשלׁשה ְְְִִִִֵֶָָָָֹ

d`xe ,eilr oiwel oi`y Ð mixeqi` dnk llekd cg`

(yxeyd) llkd lirlׁשּבאר לפי (― ְִֵֵֶהתשיעי
והֹודיענּו מהם וענין ּבכלֿענין אתֿהענׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹהּכתּוב
וׁשהּוא עליו מזהרים וענין ׁשּכלֿענין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻּבהכרח,
ׁשעׁשינּו ּבהקּדמֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לאֿתעׂשה, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹמצות

זה millkdלמאמר c"i xg`y xtqd zncwda) ְֲֶַָ
(miyxeyd)ֿאּלא ענׁש לא הּוא: ׁשהּכלל וכיון .(ְְֵֶֶַַָָָָֹ

ּבהכרח. האזהרה על אנּו ―חֹוקרים הזהיר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָאםּֿכן
ּבכלל ׁשהיא ויׁש הּמּדֹות, ּבאחת נלמדת ׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַויׁש

לאו יהא ולא ּבהקּדמֹות. ׁשּבארנּו ּכמֹו אחר, ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹענין
ּכלל, ידיעה לנּו קדמה לא אם אּלא ְְְְִִִֶֶָָָָָָָֹׁשּבכללּות

עליו מזהרים הענינים מאֹותם `oiׁשענין xy`k wx) ְְְִִִִֵֶָָָָָָָֻ
(xeqi`l sqep xewnּכמֹו הּלאו, אֹותֹו מחמת אּלא ,ְֲֵֶַַָָ

ידיעה קדמה אם אבל הּתׁשיעי; ּבּכלל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּבארנּו
ּבאמרֹו והּוא ― עליו מזהרים הּדבר ְְְְִֶַָָָָָָֻׁשאֹותֹו
לחׁש אין ― ּכ ּבֹו יעׂשה וכ ּכ ֵֵֶֶֶָָָָָָָֹׁשהעֹוׂשה

(licadl),הּדין מן אֹו ּבפרּוׁש היא האזהרה ְְִִִִֵַַָָָאם
עֹוד זה מענין ל ויבֹואּו זאת, ודע ּבכלל. אֹו ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹּבפרט

רּבֹות. ְִַֹמצות

― הּׁשּׁשית מּלעבֹודהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֻ
הּנזּכרֹות העבֹודֹות ארּבע ּבזּולת אפּלּו זרה ְְְֲֲֲִִַַַַָָָָָעבֹודה

(d dyrz `l zevna)זה ׁשּיהא ּבתנאי א ―ְְִֵֶֶַַ
הּנעבד אֹותֹו ּׁשּדר ּבמה ׁשּיעבדּנה ּכלֹומר: ְְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכדרּכּה,

ׁשּיפעֹור ּכגֹון יזרֹוק(dlbi)להעבד, אֹו לּפעֹור עצמֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַָ
לּמרקּוליס `lil)אבן my)אמר והּוא יתעּלה. ֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַָ

תעבדם" "ולא :ּכ על b)ּבאזהרה ,k zeny)ּולׁשֹון . ְְְְֵַַָָָָָָֹ
תעבדם"(my)הּמכלּתא ולא להם תׁשּתחוה "לא : ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹ

ההׁשּתחויה ועל עצמּה ּבפני העבֹודה על לחּיב ―ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָ
ּפֹוער אֹו לּפעֹור אבן ׁשּזֹורק מי לפיכ עצמּה. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבפני
עבֹודתֹו, זֹו ׁשאין לפי חּיב ―אינֹו לּמרקּוליס ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָעצמֹו

"איכה יתעּלה: אמר y)ׁשהרי ote` eze`a)יעבדּו ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָ
ּגםֿאני" ואעׂשהּֿכן אתֿאלהיהם האּלה ְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹהּגֹוים

(l ,ai mixac)חּיב ― ּבמזיד זה לאו על העֹובר .ְִֵֵֶַַָָָ
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר קרּבן. ּובׁשֹוגג וכרת, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָסקילה

וׁשם מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו אמרּו:(cq:)מצוה ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָ
לכדרּכּה, אחת לּמה? זרה ּבעבֹודה ּכרתֹות ְְְֲִֵַַַַָָָָָָָֹ"ׁשלׁש
ּכלֹומר: ."לּמל ואחת ּכדרּכּה, לׁשּלא ְְְְְְֶֶַַַַַַַָֹֹואחת
זרה עבֹודה מּמיני ׁשהּוא ּדבר לאיזה ְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשהעֹובד
חּיב זה הרי ― העבֹודה מּמיני ׁשּיהיה מין ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבאיזה
ׁשּדרּכּה ּבדבר ּכלֹומר: ּכדרּכּה, ׁשּיעבד ּבתנאי ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּכרת,
לּמרקּוליס, אבן וזֹורק לּפעֹור ּפֹוער ּכגֹון ּבֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָלהעבד
מארּבע ּבאחת ׁשעבד מי וכן לּכמֹוׁש. ׂשערֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָּומעביר
ּכרת, חּיב זה הרי ― ׁשּיהיה נעבד לאיזה ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָעבֹודֹות
הקריב אם ּכגֹון ,ּבכ עבֹודתֹו ּדר ׁשאין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָאףֿעלּֿפי
'ׁשּלא וזהּו ― לּמרקּוליס הׁשּתחוה אֹו ְְְְֲִִֶֶֶַַַָֹלּפעֹור
'לּמל ּבאׁש ּב'מעביר הּוא הּׁשליׁשי והּכרת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּכדרּכּה'.

ׁשאבאר ci)ּכמֹו xeriy seq Ð f dyrzÎ`l zeevna). ְֲֵֶָ

― החמיׁשית ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֻ
ׁשּמהּֿׁשאנּו ּוברּור, זרה. לעבֹודה ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹמּלהׁשּתחות
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ּׁשּנעבד ּכלֿמה ּבֹו: ―הּכּונה זרה, עבֹודה ְֱֲִֶֶַַַָָָָָָָאֹומרים,
יתעּלה: אמרֹו והּוא ה', להםזּולת "לאֿתׁשּתחוה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹ

תעבדם" d)ולא ,my)אּסּור הּכּונה ואין . ְְְִֵֵַַָָָָֹ
להֹוציא ― לבּדּה ―(hrnle)ההׁשּתחויה זּולתּה ְְְֲִִַַַָָָָָ

הזּכיר ּכלֹומר(dnbeck)אּלא העבֹודה, מּדרכי ּדר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ
ּומּלקּטר; לּה מּלהקריב מזהרים וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֻההׁשּתחויה,
נּס אֹו הקריב אֹו והׁשּתחוה מאּלּו אחת על ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָוהעֹובר

הּמכלּתא ּולׁשֹון סקילה. חּיב ― הקטיר (zenyאֹו ְְְְְִִִִַַָָָ
(hi ,akיחרם לאלהים "זֹובח :(my)ענׁש ― ֱֳִֵֶַָָָֹֹ

"לאֿ לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו, לא אזהרה ְְְְַַַַַָָָָֹֹׁשמענּו,
היתה ּבכלל זביחה תעבדם". ולא להם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹתׁשּתחוה
ּבּה ׁשּכּיֹוצא מיחדת ּזביחה מה ללּמד: ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻויצאת

עֹובדֹו ׁשהּוא ּבין עליה וחּיבין לּׁשמים (oiaעֹובדין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
(dzcear jxc `idyעֹובדֹו ׁשאינֹו dpi`yּבין oia) ְֵֵֶ

(dzcear jxc― לּׁשם עֹובדין ּבֹו ּכלֿׁשּכּיֹוצא אף ,ְִֵֵֶַַַָ
עֹובדֹו". ׁשאינֹו ּבין עֹובדֹו ׁשהּוא ּבין עליו, ְְֵֵֵֶֶַָָָחּיב
אּלּו, עבֹודה מיני ׁשארּבעת האּלה, הּדברים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוענין
והּנּסּו והּקּטּור, והּזביחה, ההׁשּתחויה, ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָוהם:
ּכלֿמי ― יתעּלה ה' את לעבֹוד נתחּיבּו ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּבהם
סקילה, חּיב ― מהם ּבאחד זרה עבֹודה ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיעבד
מאּלּו. ּבאחת לעבדֹו ּדרּכֹו אין הּנעבד אֹותֹו ְְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָאפּלּו
אףֿ ּכלֹומר: ּכדרּכּה", "ׁשּלא לּה: ׁשּקֹוראים ְְְְְִִֶֶַַַָָֹוזֹוהי
ּכיון עבֹודתּה, ּכדר ׁשּלא אֹותּה ׁשעבד ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹעלּֿפי
והּוא מזיד, הּוא אם סקילה חּיב מאּלּו ּבאחת ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשעבד

נֹודע לא אם oic)ּבכרת zial)נענׁש לא אֹו עליו, ְֱִֵֶַַָָָֹֹ
(dnecke d`xzdk dyiprd i`pz eniiwzp `lyk)א ;ַ

אם וכן קבּועה. חּטאת קרּבן יקריב ׁשֹוגג, הּוא ְְְְִִִֵֵַַַָָָאם
ּבאלֹוּה עליו `dz")קּבל il`" el xn`)ּדבר איזה ֱִֵֵֶֶַָָָָ

חּיב זה הרי ― עליו נכּפל(dliwq)ׁשּקּבלֹו ּוכבר . ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ
ּבאחד עבֹודתּה ּבאּסּור ּכלֹומר: זה, ּבענין ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָהּלאו
אמרֹו והּוא ּכדרּכּה, ׁשּלא אפּלּו אּלּו מינים ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹמארּבעת

זבחיהם את עֹוד "ולאֿיזּבחּו לּׂשעירם""יתעּלה: ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַֹ
(f ,fi `xwie)ספרא אּלא(my)ּולׁשֹון ׂשעירים "אין : ְְְִִִֵֶָָ

זבחים ּובגמרא הּוא(ew.)ׁשדים". זה ׁשּלאו נתּבאר, ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ
ּדרּכּה אין אם אפּלּו זרה, לעבֹודה ּבׁשֹוחט ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָּדוקא
לּמרקּוליס ּבהמה לזֹובח מּנין אמרּו: ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָּבׁשחיטה.
אתֿזבחיהם עֹוד יזּבחּו "ולא ׁשּנאמר: חּיב? ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשהּוא

ענין אינֹו אם ynyn)לּׂשעירם". `xwnd oi`) ְְִִִִֵַָ
ּדכתיב weqtd)לכדרּכּה, jkÎlr epyi xak ik)איכה" ְְְִִִֵַָָ

אתֿאלהיהם" האּלה הּגֹויים l`יעבדּו zevn d`x) ְֱִֵֵֶֶֶַַַָֹ

(l ,ai mixac Ð d`ad dyrzענין ּתנהּו ―ְְִֵָ
(ea ynzyd)זה על העֹובר ּכן, אם ּכדרּכּה. ְְְִֵֵֶֶַַָָֹלׁשּלא

ּכמֹו ּובסקילה ּבכרת הריהּו ― מזיד הּוא ְְְֲִִִִֵֵֵָָאם
הּכתּוב: ּולׁשֹון קרּבן. יקריב ― ּובׁשֹוגג ְְְְְִֵֵֶַַַָָָׁשּבארנּו;
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יחרם". לאלהים ְְְֱֲֳִִִִֵֵַָָָָָָֹ"זֹובח

מּסנהדרין ז' .(q:)ּבפרק ְְְִִֶֶֶַ

― הּׁשנּיה מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּבידֹו ׁשּיעׂשם ּבין הבּדל ואין יעבדּו. אׁשר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּפסילים

יבּקׁש יתעּלה:(xg`l)אֹו אמרֹו והּוא לֹו, לעׂשֹותם ְְְְֲִֵֶַַַָָ
וכלּֿתמּונה" פסל ּל c)"לאֿתעׂשה ,bk zeny). ְְְֲֶֶֶַָָֹ

על ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ― זה לאו על ְְְֵֶַַַַַָָָוהעֹובר
ּבּקׁשה אֹו זרה עבֹודה לֹו(xg`l)עׂשּית לעׂשֹות ֲֲֲִַַַָָָָָ

(dcarl ick).עבדּה ׁשּלא ֲִֶַַָָֹאףֿעלּֿפי

― הּׁשליׁשית מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֻ
ואפּלּו לעבדּה, ― לזּולתנּו אפּלּו ― זרה ְְְֲֲֲִִֵַָָָָָָעבֹודה

זה והּואהיה ּגֹוי, הּוא לעׂשֹותּה אֹותנּו המבּקׁש ְְֲֵֶַַַָָָָ
לכם" ― תעׂשּו לא מּסכה "ואלהי יתעּלה: ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹאמרֹו

(c ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .miyecw zyxt zlgz) ְְִָ
(ai dkldאפּלּו ― תעׂשּו לא מּסכה ואלהי :ֲֲִֵֵֵַַָֹֹ

לעצמֹו זרה עבֹודה העֹוׂשה אמרּו: וׁשם ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָלאחרים.
על עֹובר ׁשהּוא ּכלֹומר: אזהרֹות, ׁשּתי מּׁשּום ְְְִֵֵֵֶַַַָעֹובר
ּכמֹו לאחרים, היא ואפּלּו ― ּבידֹו ְְֲֲֲִִִִֵַַָָָעׂשּיתּה
על עֹובר וגם ― זֹו ׁשליׁשית ּבמצוה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָׁשּנתּבאר
זה אם אף ּברׁשּותֹו, היא והרי זרה עבֹודה ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשרכׁש
― ב ּבמצוה ׁשּקדם ּכמֹו אחר, הּוא לֹו ְְְֲִֵֶֶַַָָָָׁשעׂשאּה
ּדין נתּבאר ּוכבר מלקּיֹות. ׁשּתי לֹוקה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֻלפיכ
זרה עבֹודה ּבמּסכת מהּֿׁשּלפניה עם הּזאת ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּמצוה

(.bn).

― הרביעית מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֻ
העצים האבנים, מןֿהּמּתכֹות, האדם ֲִִִֵַַַָָָָָָָצּורת
וזאת לעבדם, ּכדי נעׂשּו ׁשּלא אףֿעלּֿפי ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹודֹומיהם,
ׁשּלא ּכדי ּבכלל, הּצּורֹות מּלעׂשֹות להרחיק ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹּכדי
ּכלֹומר ההמֹונים, מהּֿׁשחֹוׁשבים עליהם ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַיחׁשבּו
לּצּורֹות ׁשּיׁש ׁשחֹוׁשבים זרה, עבֹודה ְְֲִֵֵֶֶַָָָעֹובדי
אּתי תעׂשּון "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִִֶַַַָָָֹהׁשּפעה.
epnlva" xn`p eilr mc` zxev ,il dneca ,ize`)

("epzenck"לכם תעׂשּו לא זהב ואלהי כסף ֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹאלהי
(bk ,k zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(exzi zyxt seq) ְְְִַָ

ואלהי כסף "אלהי הּפרּוׁש: ּדר על זה לאו ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹּבענין
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עֹוׂשה הריני ּתאמר: ׁשּלא ― לכם" תעׂשּו לא ֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹזהב
ּתלמּוד ּבּמדינֹות, עֹוׂשים ׁשאחרים ּכדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַלנֹוי
חּיב ― זה לאו על והעֹובר לכם; תעׂשּו לא ְֲֵֶֶַַַַָָָָֹלֹומר:
צּורה ואיזֹו זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָמלקּות.
הּפּתּוח, אפן יהא ואי אסּור ואיזֹו לפּתח ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻמּתר
ונתּבאר זרה. מעבֹודה ג' ּבפרק זה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָוזּולת

"לא(f:)ּבסנהדרין ׁשּנאמר זה ּכלֹומר, זה, ׁשּלאו ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
אחרים ענינים ּגם ּכֹולל כסף" אלהי אּתי ְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹתעׂשּון
מדּבר ּדקרא ּפׁשטיּה אבל אּלּו; מצות מענין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹחּוץ

ּבּמכלּתא.ּבמהּֿׁשה ׁשּנתּבאר ּכמֹו זּכרנּו, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

― הט"ו מּלקרֹואהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
לעבֹודתּה אדם ּבני לקרֹוא ּכלֹומר: זרה, ְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָלעבֹודה
אינֹו הּזה ׁשהּקֹורא אףֿעלּֿפי ּכלֹומר, ,לכ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָּולזרזם
זּולת מןֿהּמעׂשים מעׂשה ׁשּום עׂשה ולא ְֲֲִִֵֶַַַַָָֹעֹובד,

רּבים קרא אם וזה אליה. xird)הּקריאה aex), ְְִִִֵֶֶַַָָָָ
אנׁשים "יצאּו יתעּלה: אמרֹו והּוא מּדיח, ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָנקרא:
לאמר" עירם אתֿיׁשבי וּיּדיחּו מּקרּב ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּבניֿבלּיעל

(ci ,bi mixac)לאחד קרא ואם ;(micigil)אדם מּבני ְְְִִֵֶָָָָָ
"ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא מסית, נקרא: זה הרי ―ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

וגֹו'" בןֿאּמ אחי יסית(f ,my)ּבמצוה ּודברנּו , ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָ
היא זה על ׁשּבאה והאזהרה ּבלבד, ּבמּדיח הּוא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָזֹו

"עלּֿפי יּׁשמע "לא יתעּלה: bi)אמרֹו ,bk zeny). ְְִִִֶַַַָָֹ
סנהדרין עלּֿפי"(bq:)ּובגמרא יּׁשמע "ולא אמרּו: ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹ

ּבּה ּכתיב ּבהדיא מסית לּמסית, אזהרה ―aezk) ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
(yxetna ,ziqna ,eaויראּון יׁשמעּו "וכלֿיׂשראל :ְְְְְִִִֵָָָ
לעׂשֹות" ai)ולאֿיֹוספּו ,bi mixac)אזהרה אּלא !? ְְֲִֶַַָָָֹ

"'לא יׁשמעאל: ּדרּבי ּבּמכלּתא אמרּו וכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹלּמּדיח".
לאו על העֹובר לּמּדיח". ―אזהרה 'עלּֿפי ְִִִֵַַַַַַַָָָָָיּׁשמע

סנהדרין ּולׁשֹון סקילה. חּיב ― מּדיחי(fq.)זה : ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבסקילה. ― הּנּדחת ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָעיר

מּסנהדרין י' ּבפרק .(iw`.)זֹו ְְְִִֶֶֶַ

― הקפ"ו עירהּמצוה אנׁשי להרג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹ
ּכלֿמהֿ על אתֿהעיר ולׂשרֹוף ּכּלם ְְִִִֶַַַַַָָָֻהּנּדחת
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּנּדחת. עיר ּדין וזהּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָּׁשּבתֹוכּה,

ואתּֿכלֿׁשללּה" אתֿהעיר באׁש fi.)"וׂשרפּת my) ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָ
סנהדרין ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(iw`.)ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ

― הכ"ג עירהּמצוה מּלבנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֻ
לא עֹולם ּתל "והיתה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹהּנּדחת,

עֹוד" חּיב(my)תּבנה ּדבר איזה מּמּנה וכלֿהּבֹונה ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשהיתה. ּכמֹו עיר אֹותּה ׁשּייּׁשב ּכלֹומר: ְְְְְִֵֶֶַַַָָָמלקּות,
מּסנהדרין. י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָּוכבר

― הכ"ד מּלהׁשּתּמׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּנּדחת, עיר מּנכסי ּדבר ּבאיזה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּומּלהנֹות

מןֿהחרם" מאּומה ּביד "ולאֿידּבק (my,יתעּלה: ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
(giּוכבר מלקּות. ―חּיב ּכלֿׁשהּוא מּמּנה והּלֹוקח ,ְְְִֵֶֶַַַַָָָָ

מּסנהדרין י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(iw`.)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

ה'תשע"א ניסן ח' שלישי יום
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― הט"ז מּלהסית,הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
זרה, עבֹודה לעבֹוד מּיׂשראל אחד ׁשּיקרא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָהינּו

לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו מסית, הּנקרא: l`וזהּו zevn) ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָ
(eh dyrzיתעּלה אמרֹו הּוא זה על אזהרה ּולׁשֹון .ְְְְִֶֶַַַָָָ

הּזה הרע ּכּדבר לעׂשֹות "ולאֿיֹוספּו ְֲִִֵֶַַַַַָָָֹּבּמסית:
"ּבקרּב(ai ,bi mixac)והּוא זה, על העֹובר ; ְְְִֵֶֶַָ

ּכמֹו סקילה, חּיב ― מּיׂשראל אדם ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהמפּתה
ּתהרגּנּו" הרג "ּכי הּכתּוב: i)ׁשאמר ,my)והאדם . ְְִֶֶַַַַָָָָָָֹ

ראּוי אׁשר הּוא ― לֹו ׁשּיּוסת רצה הּמסית ֲֲִֵֶֶֶַַָָָאׁשר
ּתהיהֿ יד" ואמר: יתעּלה ׁשּבאר ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּיהרגּנּו,

להמיתֹו" בראׁשֹונה ספרי(my)ּבֹו ּולׁשֹון .zyxt) ְְֲִִִֵַָָ
(my d`xּוכבר להרגֹו. הּמּוסת ּביד מצוה :ְְְְְִַַָָָָ

מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(fq.)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― הי"ז מּלאהבהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
אמרֹו והּוא לדבריו, יאבה וׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹאתֿהּמסית,

לֹו" תאבה "לא h)יתעּלה: ,my)ספרי ּולׁשֹון . ְְְִִֵֶֶַֹֹ
(my d`x zyxt)לרע "'ואהבּת ׁשּנאמר: "מּכלל : ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָ

'ּכמֹו(gi ,hi `xwie)?לזה אֹוהב אּתה יכֹול ֵֶַָָָָ
לֹו'". 'לאֿתאבה לֹומר: ְֶַַֹֹּתלמּוד

― הי"ח ׁשּלאהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּבּנטירה לֹו(d`pya)יקל לנטֹור חּיב אּלא לּמסית, ְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

מצות על עֹובר ― לֹו נֹוטר ּוכׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַּבהכרח;
אליו" תׁשמע "ולא אמרֹו: והּוא ְְְְֲִֵֶַַָָֹֹלאֿתעׂשה,

(h ,bi mixac)הּפרּוׁש ּובא ,ixtqd ixac jynd) ֵַָ
(my"עּמֹו ּתעזב "עזב ׁשּנאמר: מּכלל :,bk zeny) ְֱֲִִֶֶַַַָֹֹ
(dעֹוזב אּתה riiqne)יכֹול xfer)ּתלמּוד לזה? ְֵֶַַָָָ

אליו". תׁשמע "ולא ְְִֵַַָֹלֹומר:

― הי"ט הּמּוסתהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָֻ
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עֹוׂשה הריני ּתאמר: ׁשּלא ― לכם" תעׂשּו לא ֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹזהב
ּתלמּוד ּבּמדינֹות, עֹוׂשים ׁשאחרים ּכדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַלנֹוי
חּיב ― זה לאו על והעֹובר לכם; תעׂשּו לא ְֲֵֶֶַַַַָָָָֹלֹומר:
צּורה ואיזֹו זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָמלקּות.
הּפּתּוח, אפן יהא ואי אסּור ואיזֹו לפּתח ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻמּתר
ונתּבאר זרה. מעבֹודה ג' ּבפרק זה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָוזּולת

"לא(f:)ּבסנהדרין ׁשּנאמר זה ּכלֹומר, זה, ׁשּלאו ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
אחרים ענינים ּגם ּכֹולל כסף" אלהי אּתי ְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹתעׂשּון
מדּבר ּדקרא ּפׁשטיּה אבל אּלּו; מצות מענין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹחּוץ

ּבּמכלּתא.ּבמהּֿׁשה ׁשּנתּבאר ּכמֹו זּכרנּו, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

― הט"ו מּלקרֹואהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
לעבֹודתּה אדם ּבני לקרֹוא ּכלֹומר: זרה, ְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָלעבֹודה
אינֹו הּזה ׁשהּקֹורא אףֿעלּֿפי ּכלֹומר, ,לכ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָּולזרזם
זּולת מןֿהּמעׂשים מעׂשה ׁשּום עׂשה ולא ְֲֲִִֵֶַַַַָָֹעֹובד,

רּבים קרא אם וזה אליה. xird)הּקריאה aex), ְְִִִֵֶֶַַָָָָ
אנׁשים "יצאּו יתעּלה: אמרֹו והּוא מּדיח, ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָנקרא:
לאמר" עירם אתֿיׁשבי וּיּדיחּו מּקרּב ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּבניֿבלּיעל

(ci ,bi mixac)לאחד קרא ואם ;(micigil)אדם מּבני ְְְִִֵֶָָָָָ
"ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא מסית, נקרא: זה הרי ―ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

וגֹו'" בןֿאּמ אחי יסית(f ,my)ּבמצוה ּודברנּו , ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָ
היא זה על ׁשּבאה והאזהרה ּבלבד, ּבמּדיח הּוא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָזֹו

"עלּֿפי יּׁשמע "לא יתעּלה: bi)אמרֹו ,bk zeny). ְְִִִֶַַַָָֹ
סנהדרין עלּֿפי"(bq:)ּובגמרא יּׁשמע "ולא אמרּו: ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹ

ּבּה ּכתיב ּבהדיא מסית לּמסית, אזהרה ―aezk) ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
(yxetna ,ziqna ,eaויראּון יׁשמעּו "וכלֿיׂשראל :ְְְְְִִִֵָָָ
לעׂשֹות" ai)ולאֿיֹוספּו ,bi mixac)אזהרה אּלא !? ְְֲִֶַַָָָֹ

"'לא יׁשמעאל: ּדרּבי ּבּמכלּתא אמרּו וכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹלּמּדיח".
לאו על העֹובר לּמּדיח". ―אזהרה 'עלּֿפי ְִִִֵַַַַַַַָָָָָיּׁשמע

סנהדרין ּולׁשֹון סקילה. חּיב ― מּדיחי(fq.)זה : ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבסקילה. ― הּנּדחת ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָעיר

מּסנהדרין י' ּבפרק .(iw`.)זֹו ְְְִִֶֶֶַ

― הקפ"ו עירהּמצוה אנׁשי להרג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹ
ּכלֿמהֿ על אתֿהעיר ולׂשרֹוף ּכּלם ְְִִִֶַַַַַָָָֻהּנּדחת
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּנּדחת. עיר ּדין וזהּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָּׁשּבתֹוכּה,

ואתּֿכלֿׁשללּה" אתֿהעיר באׁש fi.)"וׂשרפּת my) ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָ
סנהדרין ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(iw`.)ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ

― הכ"ג עירהּמצוה מּלבנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֻ
לא עֹולם ּתל "והיתה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹהּנּדחת,

עֹוד" חּיב(my)תּבנה ּדבר איזה מּמּנה וכלֿהּבֹונה ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשהיתה. ּכמֹו עיר אֹותּה ׁשּייּׁשב ּכלֹומר: ְְְְְִֵֶֶַַַָָָמלקּות,
מּסנהדרין. י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָּוכבר

― הכ"ד מּלהׁשּתּמׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּנּדחת, עיר מּנכסי ּדבר ּבאיזה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּומּלהנֹות

מןֿהחרם" מאּומה ּביד "ולאֿידּבק (my,יתעּלה: ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
(giּוכבר מלקּות. ―חּיב ּכלֿׁשהּוא מּמּנה והּלֹוקח ,ְְְִֵֶֶַַַַָָָָ

מּסנהדרין י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(iw`.)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

ה'תשע"א ניסן ח' שלישי יום

.‡Î .Î .ËÈ .ÁÈ .ÊÈ .ÊË ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.Ê .Ë .Á .„È .ËÎ .ÊÎ .ÁÎ .ÂÎ

― הט"ז מּלהסית,הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
זרה, עבֹודה לעבֹוד מּיׂשראל אחד ׁשּיקרא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָהינּו

לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו מסית, הּנקרא: l`וזהּו zevn) ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָ
(eh dyrzיתעּלה אמרֹו הּוא זה על אזהרה ּולׁשֹון .ְְְְִֶֶַַַָָָ

הּזה הרע ּכּדבר לעׂשֹות "ולאֿיֹוספּו ְֲִִֵֶַַַַַָָָֹּבּמסית:
"ּבקרּב(ai ,bi mixac)והּוא זה, על העֹובר ; ְְְִֵֶֶַָ

ּכמֹו סקילה, חּיב ― מּיׂשראל אדם ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהמפּתה
ּתהרגּנּו" הרג "ּכי הּכתּוב: i)ׁשאמר ,my)והאדם . ְְִֶֶַַַַָָָָָָֹ

ראּוי אׁשר הּוא ― לֹו ׁשּיּוסת רצה הּמסית ֲֲִֵֶֶֶַַָָָאׁשר
ּתהיהֿ יד" ואמר: יתעּלה ׁשּבאר ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּיהרגּנּו,

להמיתֹו" בראׁשֹונה ספרי(my)ּבֹו ּולׁשֹון .zyxt) ְְֲִִִֵַָָ
(my d`xּוכבר להרגֹו. הּמּוסת ּביד מצוה :ְְְְְִַַָָָָ

מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(fq.)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― הי"ז מּלאהבהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
אמרֹו והּוא לדבריו, יאבה וׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹאתֿהּמסית,

לֹו" תאבה "לא h)יתעּלה: ,my)ספרי ּולׁשֹון . ְְְִִֵֶֶַֹֹ
(my d`x zyxt)לרע "'ואהבּת ׁשּנאמר: "מּכלל : ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָ

'ּכמֹו(gi ,hi `xwie)?לזה אֹוהב אּתה יכֹול ֵֶַָָָָ
לֹו'". 'לאֿתאבה לֹומר: ְֶַַֹֹּתלמּוד

― הי"ח ׁשּלאהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּבּנטירה לֹו(d`pya)יקל לנטֹור חּיב אּלא לּמסית, ְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

מצות על עֹובר ― לֹו נֹוטר ּוכׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַּבהכרח;
אליו" תׁשמע "ולא אמרֹו: והּוא ְְְְֲִֵֶַַָָֹֹלאֿתעׂשה,

(h ,bi mixac)הּפרּוׁש ּובא ,ixtqd ixac jynd) ֵַָ
(my"עּמֹו ּתעזב "עזב ׁשּנאמר: מּכלל :,bk zeny) ְֱֲִִֶֶַַַָֹֹ
(dעֹוזב אּתה riiqne)יכֹול xfer)ּתלמּוד לזה? ְֵֶַַָָָ

אליו". תׁשמע "ולא ְְִֵַַָֹלֹומר:

― הי"ט הּמּוסתהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָֻ
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אּבּוד ׁשל ּבמּצב יראהּו אם אתֿהּמסית, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָמּלהּציל
עליו" עינ "ולאֿתחס אמרֹו: והּוא ְְְְְֵָָָָָָֹֹּוכליה,

(h ,bi mixac)הּפרּוׁש ּובא .(my ixtqd jynd): ֵַָ
"רע עלּֿדם תעמד "לא ׁשּנאמר: (xwie`מּכלל ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַֹֹ

(fh ,hiזה ׁשל ּדמֹו על עֹומד אּתה אי ִֵֶֶַַָָָיכֹול
(ziqnd)."עינ "ולאֿתחֹוס לֹומר: ּתלמּוד ?ְְְֵַַָֹ

― העׂשרים הּמּוסתהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
― זכּות לֹו יֹודע ואפּלּו הּמסית: על זכּות ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַמּללּמד
אמרֹו והּוא זכּות, עליו ילּמד ולא להזּכירֹו לֹו ְְְְְְְִֵַַָָָָֹאסּור

"ולאֿתחמל" my)יתעּלה: mixac)הּפרּוׁש ּובא . ְְְִֵֶַַַָֹֹ
(my ,ixtq).זכּות עליו תלּמד לא תחמל, ולא :ְְְְֵַַָָֹֹֹ

― הכ"א הּמּוסתהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָֻ
מּמה הּמסית על לֹו הידּועה חֹובה מּלֹומר ְְִִִִִֵַַַַַָָֹמּלׁשּתק

cr)ּׁשּמביא ezaegl oic wqtl)הענׁש קּיּום לידי ִִִֵֵֶֶָֹ
עליו" "ולאֿתחמֹול יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִֶַַָָָָָֹעליו,

(my)הּפרּוׁש ּובא .(my ,ixtq)― תחמֹול ולא : ְְֵַַָֹ
זכּות. עליו תלּמד ְְֵַָָֹלא

― הכ"ו מּלהתנּבאהּמצוה אדם ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
dxf)ּבׁשמּה dcear ly)צּוהּו ׁשה' ׁשּיאמר והּוא, , ְְִִֶֶַָָֹ

עבֹודתּה על צּותה עצמּה ׁשהיא אֹו ְְְְֲִִֶַַָָָָָָלעבדּה
הּבעל נביאי ׁשּמדּמים ּכמֹו וענׁש, ּגמּול ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹוהבטיחה
מיחד מפרׁש לאו ּבּכתּוב ּבא ולא האׁשרה. ְְְְֲִֵֵַָָָָָָָֹֹֻּונביאי
אבל ּבׁשמּה; מתנּבא אזהרת ּכלֹומר: זה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּבענין
ּבׁשמּה הּמתנּבא נּדֹון ׁשּכן הענׁש, ּבּכתּוב ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנתּבאר
אלהים ּבׁשם ידּבר "ואׁשר אמרֹו: והּוא ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָֹּבמיתה,

ההּוא" הּנביא ּומת k)אחרים ,gi my)זֹו ּומיתה . ֲִִִֵֵַַָָ
ּבּתֹורה האמּורה ׁשּמיתה ׁשאצלנּו הּכלל ּכפי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבחנק,
ל ׁשּבארּתי היסֹוד ל ידּוע ּוכבר חנק. ― ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָסתם
והּוא זה, למאמר ׁשּקדמּו הּכללים מן י"ד ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָּבכלל
והּנה הזהיר; אּלאֿאםּֿכן הּכתּוב ענׁש לא ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹאמרם:
לא אחרים אלהים "וׁשם מּמהּֿׁשּנאמר: ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹאזהרתֹו

bi)תזּכירּו" ,bk zeny)ׁשּלאו מןֿהּנמנע אינֹו ּכי . ְְִִִִֵֶַַָָ
לאו ּדין ּדינֹו ואין רּבים ענינים על מזהיר ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָאחד
וענין. ּבכלֿענין הענׁש ׁשּנתּבאר ּכיון ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹׁשּבכללּות,
ּדין נתּבאר ּוכבר ּבמקֹומן. ּדגמאֹות יבֹואּו ְְְְִִִִֵֶָָָָָֻּומּזה

מּסנהדרין. י"א ּבפרק זֹו ְְְְִִִֶֶֶַָמצוה

― הכ"ח מּלׁשמֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ׁשּלא ּכלֹומר: זרה, עבֹודה ּבׁשם מתנּבא ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹנבּואת
ׁשּל האֹות מה לֹו; ונאמר נׁשאלהּו ולא עּמֹו ְְְְִִִֵֶַָָָֹֹנּדֹון

מתנּבא עם ׁשּנעׂשה ּכדר זה, ּדבר על ראית ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּומה
ה' `zn)ּבׁשם `iap)מתנּבא ּכׁשּנׁשמעהּו אּלא ― ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ

ּבכלֿ חּיבים ׁשאנּו ּכמֹו ,ּכ על ּבֹו נתרה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָּבׁשמּה
י ואם ּכראּויחֹוטא; נעניׁשהּו ― ּבטענתֹו תמיד ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ

ולא לאֹותֹותיו נחּוׁש ולא הּתֹורה, ּדיני ְְְְִִֵַָָָֹֹלפי
"לא יתעּלה: ּבאמרֹו הזהירנּו זה ועל ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹלראיֹותיו.

ההּוא" הּנביא אלּֿדברי c)תׁשמע ,bi mixac)ּוכבר . ְְְִִִֵֶַַַָָ
מּסנהדרין י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(my)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― הכ"ז נבּואתהּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶַַַַַַָָָָֻ
מה ׁשּיאמר אּלא ה' ּבׁשם ׁשּיתנּבא והּוא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשקר,
לזּולתֹו יתעּלה ּׁשאמרֹו מה אֹו ה', אמרֹו ְְֲֲִֶֶֶַַָָָֹּׁשּלא
ּדברים לֹו אמר ׁשה' ויאמר לעצמֹו זאת ְְְְְִֵֶַַַַָָֹֹּומיחס
זה ּבענין האזהרה ּולׁשֹון לֹו. אמרם לא והּוא ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָֹאּלּו,
ּדבר לדּבר יזיד אׁשר הּנביא א" אמרֹו: ְְֲִִֵֶַַַָָָָָהּוא

לדּבר" לאֿצּויתיו אׁשר את k)ּבׁשמי ,gi my). ְְֲִִִִִֵֵֶַֹ
(c"id llkd it lr ,dxdf` cnlp yperdne)וגם .ְַ

אתֿ ּוכׁשּמנּו חנק; חּיב זה לאו על ְֵֶֶֶֶֶַַָָָָהעֹובר
אמרּו ht.)הּנחנקים oixcdpq)."הּׁשקר "ּונביא : ְְֱִִֶֶֶַַָָ

יזיד "אׁשר אדם: ּבידי מיתתם ׁשלׁשה אמרּו: ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֹוׁשם
ּׁשּלא מה הּמתנּבא זה ― ּבׁשמי" ּדבר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלדּבר
לחברֹו הא לדּבר, לאֿצּויתיו אׁשר "את ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשמע;
לֹו; נאמר ּׁשּלא מה הּמתנּבא זה ― ְֱִִִִֵֶֶֶַַַַֹצּויתי"
זה ― אחרים" אלהים ּבׁשם ידּבר ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַֹ"ואׁשר
"ּומת נאמר: ּובכּלן זרה, עבֹודה ּבׁשם ְְְֱֲִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּמתנּבא
ּבּתֹורה האמּורה וכלֿמיתה ― ההּוא" ְֲִִַַַָָָָָָהּנביא
ׁשקר נביא ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. היא הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָסתם

מּסנהדרין י"א ּבפרק .(my)זה ְְְִִֶֶֶֶַ

― הכ"ט ליראהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ׁשהּוא ּכיון מּלהרגֹו להּמנע אֹו הּׁשקר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָמנביא
ּכיון ּכלל מענׁש נירא לא אּלא ה', ּבׁשם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹמתנּבא
תגּור "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשקרֹו לנּו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹׁשּנתּברר

ak)מּמּנּו" ,gi my)ספרי ּולׁשֹון .(my)תגּור "לא : ְְִִֵֶָֹ
חֹובה". עליו מּללּמד עצמ ּתמנע אל ― ְְְְִִִֵֶַַַַָָָמּמּנּו
ּבהקּדמת היטב ּבאר זֹו מצוה ּדיני ּבארנּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָּוכבר

הּמׁשנה. לפרּוׁש ְְִִֵֵַָחּבּורנּו

― הי"ד מּלהּׁשבעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
יׁשּביעם לא וכן לעֹובדיה. אפּלּו זרה, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹּבעבֹודה

ּבאמרם לנּו ׁשּבארּו ּכמֹו zyxtּבּה, `zlikn) ְְְֲֵֶָָָָ
(mihteyאמרֹו והּוא ּביראתֹו. לגֹוי תׁשּביע לא :ְְְְְְִִַַָָֹ
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תזּכירּו" לא אחרים אלהים "וׁשם (zenyיתעּלה: ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַֹֹ
(bi ,bkאמרּו וׁשם ּביראתֹו, לגֹוי תׁשּביע ׁשּלא ,ְְְְְְִִֶַַָָָֹ

(`zlikna)יּדֹור ׁשּלא ― תזּכירּו" "לא ְִִֶַֹֹעֹוד:
ּובסנהדרין זרה. עבֹודה תזּכירּו(bq:)ּבׁשם "לא : ְְְְְֲִִֵֶַַָָָֹ

ּבצד לי ׁשמֹור לחברֹו: אדם יאמר ׁשּלא ―ְְֲִֵֶַַַָָֹֹ
ּכלֹומר: זה, לאו על והעֹובר ּפלֹונית". זרה ְְְֲִֵֶַַָָָָָעבֹודה
מּכלֿהּנבראים ּבדבר רֹוממּות ּדר ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָהּנׁשּבע
חּיב ― אלהּות ׁשהּוא הּתֹועים ּבֹו ֱֲִִִֶֶַַַָָׁשּמאמינים
ּכׁשהזהירּו סנהדרין, ּבגמרא אמרּו ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָמלקּות.
וכּיֹוצא לפניה ּולכּבד ּולנּׁשקּה זרה עבֹודה ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָמּלחּבק
לֹוקה אינֹו ּכּלם על והאהבה: הּכבֹוד מּמעׂשה ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּבזה

והמקּים ּבׁשמּה מןֿהּנֹודר ּבׁשמּה.(raypd)חּוץ ְְְְִִִֵֵַַַָָ
מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָּוכבר

― הּׁשמינית מּמעׂשההּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ועֹוׂשה ידּועה קטרת ׁשּמקטיר והּוא ְְְְְִֶֶֶַָָֹהאֹוב,
ּדּבּור ׁשֹומע ׁשהּוא לֹו ונדמה מסּימים, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָֻמעׂשים

ׁשחיֹו `lמּתחת rexfd ly xeaigd mewn zgzn) ְִֶַַ
(szkdמין וזה ― עליו ּׁשּיׁשאל למה ְְְִִֶֶֶֶַַָָׁשעֹונה

אלֿ "אלּֿתפנּו אמרֹו: והּוא זרה, עבֹודה ְְְֲִִִֵֶַָָָָמּמיני
l`)האבת" ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .zyxt) ְְִָָֹֹ
(miyecwּפיתֹום זה ― "אֹוב :(sykn my)המדּבר ְִֵֶַַ

נסקל; ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָמּׁשחיֹו".
― ׁשֹוגג הּוא ואם ּבכרת; זה הרי נסקל לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָֹואם

ּכלֹומר: קבּועה, חּטאת df)חּיב `wec)העֹוׂשה ְְֶַַַָָָָ
ּוכבר ּבעצמֹו. ּבהם ּומתעּסק ּבידֹו הּמעׂשים ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָאֹותם

מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָנתּבארּו

― הּתׁשיעית מּמעׂשההּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
והּוא: זרה, עבֹודה מּמיני מין הּוא וגם ְְְֲִִִִִֵַַָָָהּיּדעֹוני
ּבפיו אֹותֹו ויׂשים יּדֹוע ׁשּׁשמֹו עֹוף עצם ְְְִִִִֶֶֶֶַַָׁשּיּקח
עד מעׂשים ויעׂשה ּדברים ויאמר ּבקטרת ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹויקּטר
ּותבֹואהּו הּמתעּלף למּצב הּדֹומה ּבמּצב ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשּיהיה

אמרּו עתידֹות. וידּבר dq:)ּתרּדמה oixcdpq): ְְֲִִֵֵַַָָ
מדּבר והּוא ּבפיו יּדֹוע עצם מּניח ― ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַ"יּדעֹוני
"אל זה: ּבלׁשֹון זה ענין על הּלאו ּובא ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָמאליו".

ואלֿהּיּדענים" אלֿהאבת my)ּתפנּו `xwie)ואל . ְְְְִִִֶֶַַָֹֹֹ
חּלקם ׁשּכבר לפי ― ׁשּבכללּות לאו ׁשּזה ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָּתחׁשֹוב
וחּיב יּדעֹוני, אֹו אֹוב ואמר: הענׁש את ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹּכׁשהזּכיר
אמרֹו והּוא לּמזיד, וכרת סקילה מהם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבכלֿאחד
אֹו אֹוב בהם ּכיֿיהיה אֹוֿאּׁשה "ואיׁש ְְְִִִִִֶֶֶַָָיתעּלה:

יּומתּו" מֹות fk)יּדעני ,k my)ספרא ּולׁשֹון . ְְְִִִָָֹ

(my miyecw)אֹוֿאּׁשה "ואיׁש אֹומר ׁשהּוא "לפי :ְְִִִֵֶָ
אזהרה ׁשמענּו ענׁש יּדעֹוני", אֹו אֹוב בהם ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹּכיֿיהיה
אלֿהאבת אלּֿתפנּו לֹומר ּתלמּוד ― ׁשמענּו ְְְִֶַַַַָָֹֹֹלא

הּיּדעֹונים" l`)ואל ,hi my)לאו על העֹובר וגם ; ְְְִִֵֶַַַָָ
נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ּבׁשֹוגג ְְְְֲִֵֶַַָָָָָזה

מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה .(dq.)ּדיני ְְְְִִִִֵֶֶֶַָ

― הּׁשביעית מּלמסֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻ
לּנעבד ּבנינּו dxf)מקצת dcear)מפר סםׁשהיה ְְְֱִֵֶֶַָָָָָָֻ

אמרֹו והּוא ,מל ׁשמֹו ׁשהיה ּתֹורה מּתן ְְְְִֶֶַַַָָָָֹּבזמן
"לּמל להעביר לאֿתּתן ּומּזרע" (myיתעּלה: ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַֹֹ

(`k ,giּכמֹו היתה, זֹו זרה עבֹודה עבֹודת .ְְֲֲַָָָָָ
מּסנהדרין ז' ּבפרק אׁש(cq:)ׁשּנתּבאר ׁשּמעביר , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

ּבידי ּומֹוסרֹו ּבניו מקצת ולֹוקח אֹותּה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָּומלּבה
הּנעבד אֹותֹו ּבעבֹודת exqenlהּמתעּסק ick) ְֱֲִֵֶַַַַַָ

(dxf dcear zeyxlּומעבירֹו ,(a`d)אֹותּה על ֲִַַָ
dab)האׁש lr)לצד ynn)מּצד dkeza `le)ּוכבר , ְְִֵַַָָ

ב "לאֿיּמצא ואמר: זה מעׂשה על הּלאו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹנכּפל
ּבאׁש" ּבנֹוּֿובּתֹו i)מעביר ,gi mixac)על והעֹובר . ְְֲִִֵֵַַָָ

לא אם וכרת סקילה, חּיב ― ּבמזיד זה ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹלאו
ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג ְְְְִֵַַַָָָָנסקל;

מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָנתּבארּו

ה'תשע"א ניסן ט' רביעי יום

.‚È .·È .‡È ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‰Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.� .ÁÓ .·Î .‰Î ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·Ï .‡Ï .‚Ï .Ï .‡�

― הי"א מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
אפּלּו(dpan)מּצבה ויכּבדּוה, אליה ׁשּיתקּבצּו ֵַָ¦§¤ְְְֲִִִֵֶֶַַָָ

נתּדּמה ׁשּלא ּכדי ּכלֿזה ה', את עליה לעבֹוד ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹנעׂשית
היּו ׁשּכ לפי זרה, עבֹודה לעֹובדי יתעּלה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָּבעבֹודתֹו
עליהן, הּנעבדים את וׂשמים מּצבֹות ּבֹונים ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָעֹוׁשים:
ל "ולאֿתקים :ּכ על ּבאזהרה יתעּלה אמרֹו ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹוהּוא

"אלהי ה' ׂשנא אׁשר ak)מּצבה ,fh mixac); ֱֲֵֵֶֶַָָֹ
מלקּות. ―חּיב זה לאו על ְְֵֶַַַָָָוהעֹובר

― הי"ב מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
אֹותּה אפּלּו עליהן, להׁשּתחות מּוכנֹות ְְֲֲֲֲִִִֵֶַָָָֹאבנים

זאת וגם יתעּלה. לה' היא ׁשּלאההׁשּתחויה ּכדי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
עֹוׂשים היּו ׁשּכ לפי ּפסילים, לעֹובדי ְְְְְְִִִִִֵֶַָָלהתּדּמֹות
הּפסילים, לפני אּמן מעׂשה מצּירֹות ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֻֻאבנים

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



קכה oqip 'h iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

תזּכירּו" לא אחרים אלהים "וׁשם (zenyיתעּלה: ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַֹֹ
(bi ,bkאמרּו וׁשם ּביראתֹו, לגֹוי תׁשּביע ׁשּלא ,ְְְְְְִִֶַַָָָֹ

(`zlikna)יּדֹור ׁשּלא ― תזּכירּו" "לא ְִִֶַֹֹעֹוד:
ּובסנהדרין זרה. עבֹודה תזּכירּו(bq:)ּבׁשם "לא : ְְְְְֲִִֵֶַַָָָֹ

ּבצד לי ׁשמֹור לחברֹו: אדם יאמר ׁשּלא ―ְְֲִֵֶַַַָָֹֹ
ּכלֹומר: זה, לאו על והעֹובר ּפלֹונית". זרה ְְְֲִֵֶַַָָָָָעבֹודה
מּכלֿהּנבראים ּבדבר רֹוממּות ּדר ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָהּנׁשּבע
חּיב ― אלהּות ׁשהּוא הּתֹועים ּבֹו ֱֲִִִֶֶַַַָָׁשּמאמינים
ּכׁשהזהירּו סנהדרין, ּבגמרא אמרּו ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָמלקּות.
וכּיֹוצא לפניה ּולכּבד ּולנּׁשקּה זרה עבֹודה ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָמּלחּבק
לֹוקה אינֹו ּכּלם על והאהבה: הּכבֹוד מּמעׂשה ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּבזה

והמקּים ּבׁשמּה מןֿהּנֹודר ּבׁשמּה.(raypd)חּוץ ְְְְִִִֵֵַַַָָ
מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָּוכבר

― הּׁשמינית מּמעׂשההּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ועֹוׂשה ידּועה קטרת ׁשּמקטיר והּוא ְְְְְִֶֶֶַָָֹהאֹוב,
ּדּבּור ׁשֹומע ׁשהּוא לֹו ונדמה מסּימים, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָֻמעׂשים

ׁשחיֹו `lמּתחת rexfd ly xeaigd mewn zgzn) ְִֶַַ
(szkdמין וזה ― עליו ּׁשּיׁשאל למה ְְְִִֶֶֶֶַַָָׁשעֹונה

אלֿ "אלּֿתפנּו אמרֹו: והּוא זרה, עבֹודה ְְְֲִִִֵֶַָָָָמּמיני
l`)האבת" ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .zyxt) ְְִָָֹֹ
(miyecwּפיתֹום זה ― "אֹוב :(sykn my)המדּבר ְִֵֶַַ

נסקל; ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָמּׁשחיֹו".
― ׁשֹוגג הּוא ואם ּבכרת; זה הרי נסקל לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָֹואם

ּכלֹומר: קבּועה, חּטאת df)חּיב `wec)העֹוׂשה ְְֶַַַָָָָ
ּוכבר ּבעצמֹו. ּבהם ּומתעּסק ּבידֹו הּמעׂשים ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָאֹותם

מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָנתּבארּו

― הּתׁשיעית מּמעׂשההּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
והּוא: זרה, עבֹודה מּמיני מין הּוא וגם ְְְֲִִִִִֵַַָָָהּיּדעֹוני
ּבפיו אֹותֹו ויׂשים יּדֹוע ׁשּׁשמֹו עֹוף עצם ְְְִִִִֶֶֶֶַַָׁשּיּקח
עד מעׂשים ויעׂשה ּדברים ויאמר ּבקטרת ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹויקּטר
ּותבֹואהּו הּמתעּלף למּצב הּדֹומה ּבמּצב ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשּיהיה

אמרּו עתידֹות. וידּבר dq:)ּתרּדמה oixcdpq): ְְֲִִֵֵַַָָ
מדּבר והּוא ּבפיו יּדֹוע עצם מּניח ― ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַ"יּדעֹוני
"אל זה: ּבלׁשֹון זה ענין על הּלאו ּובא ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָמאליו".

ואלֿהּיּדענים" אלֿהאבת my)ּתפנּו `xwie)ואל . ְְְְִִִֶֶַַָֹֹֹ
חּלקם ׁשּכבר לפי ― ׁשּבכללּות לאו ׁשּזה ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָּתחׁשֹוב
וחּיב יּדעֹוני, אֹו אֹוב ואמר: הענׁש את ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹּכׁשהזּכיר
אמרֹו והּוא לּמזיד, וכרת סקילה מהם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבכלֿאחד
אֹו אֹוב בהם ּכיֿיהיה אֹוֿאּׁשה "ואיׁש ְְְִִִִִֶֶֶַָָיתעּלה:

יּומתּו" מֹות fk)יּדעני ,k my)ספרא ּולׁשֹון . ְְְִִִָָֹ

(my miyecw)אֹוֿאּׁשה "ואיׁש אֹומר ׁשהּוא "לפי :ְְִִִֵֶָ
אזהרה ׁשמענּו ענׁש יּדעֹוני", אֹו אֹוב בהם ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹּכיֿיהיה
אלֿהאבת אלּֿתפנּו לֹומר ּתלמּוד ― ׁשמענּו ְְְִֶַַַַָָֹֹֹלא

הּיּדעֹונים" l`)ואל ,hi my)לאו על העֹובר וגם ; ְְְִִֵֶַַַָָ
נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ּבׁשֹוגג ְְְְֲִֵֶַַָָָָָזה

מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה .(dq.)ּדיני ְְְְִִִִֵֶֶֶַָ

― הּׁשביעית מּלמסֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻ
לּנעבד ּבנינּו dxf)מקצת dcear)מפר סםׁשהיה ְְְֱִֵֶֶַָָָָָָֻ

אמרֹו והּוא ,מל ׁשמֹו ׁשהיה ּתֹורה מּתן ְְְְִֶֶַַַָָָָֹּבזמן
"לּמל להעביר לאֿתּתן ּומּזרע" (myיתעּלה: ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַֹֹ

(`k ,giּכמֹו היתה, זֹו זרה עבֹודה עבֹודת .ְְֲֲַָָָָָ
מּסנהדרין ז' ּבפרק אׁש(cq:)ׁשּנתּבאר ׁשּמעביר , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

ּבידי ּומֹוסרֹו ּבניו מקצת ולֹוקח אֹותּה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָּומלּבה
הּנעבד אֹותֹו ּבעבֹודת exqenlהּמתעּסק ick) ְֱֲִֵֶַַַַַָ

(dxf dcear zeyxlּומעבירֹו ,(a`d)אֹותּה על ֲִַַָ
dab)האׁש lr)לצד ynn)מּצד dkeza `le)ּוכבר , ְְִֵַַָָ

ב "לאֿיּמצא ואמר: זה מעׂשה על הּלאו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹנכּפל
ּבאׁש" ּבנֹוּֿובּתֹו i)מעביר ,gi mixac)על והעֹובר . ְְֲִִֵֵַַָָ

לא אם וכרת סקילה, חּיב ― ּבמזיד זה ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹלאו
ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג ְְְְִֵַַַָָָָנסקל;

מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָנתּבארּו

ה'תשע"א ניסן ט' רביעי יום

.‚È .·È .‡È ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‰Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.� .ÁÓ .·Î .‰Î ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·Ï .‡Ï .‚Ï .Ï .‡�

― הי"א מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
אפּלּו(dpan)מּצבה ויכּבדּוה, אליה ׁשּיתקּבצּו ֵַָ¦§¤ְְְֲִִִֵֶֶַַָָ

נתּדּמה ׁשּלא ּכדי ּכלֿזה ה', את עליה לעבֹוד ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹנעׂשית
היּו ׁשּכ לפי זרה, עבֹודה לעֹובדי יתעּלה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָּבעבֹודתֹו
עליהן, הּנעבדים את וׂשמים מּצבֹות ּבֹונים ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָעֹוׁשים:
ל "ולאֿתקים :ּכ על ּבאזהרה יתעּלה אמרֹו ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹוהּוא

"אלהי ה' ׂשנא אׁשר ak)מּצבה ,fh mixac); ֱֲֵֵֶֶַָָֹ
מלקּות. ―חּיב זה לאו על ְְֵֶַַַָָָוהעֹובר

― הי"ב מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
אֹותּה אפּלּו עליהן, להׁשּתחות מּוכנֹות ְְֲֲֲֲִִִֵֶַָָָֹאבנים

זאת וגם יתעּלה. לה' היא ׁשּלאההׁשּתחויה ּכדי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
עֹוׂשים היּו ׁשּכ לפי ּפסילים, לעֹובדי ְְְְְְִִִִִֵֶַָָלהתּדּמֹות
הּפסילים, לפני אּמן מעׂשה מצּירֹות ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֻֻאבנים
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יתעּלה: אמר הּפסל. לאֹותֹו מׁשּתחוים היּו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָועליהן
מׂשּכית ּבארצכם(zxiievn)"ואבן תּתנּו לא ְְְְְְִִֶֶֶַַֹ

עליה" `)להׁשּתחות ,ek `xwie)לאו על והעֹובר , ְְְֲִֵֶַַָָָָֹ
ספרא ּולׁשֹון מלקּות. חּיב ― zyxtזה seq) ְְְִֶַַָָ

(xdaאּתם אין ּבארצכם ― ּבארצכם תּתנּו "לא :ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַֹ
על אּתם מׁשּתחוים אבל האבנים, על ְְֲֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָמׁשּתחוים
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּמקּדׁש". ּבבית ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָָהאבנים

מגּלה ּבגמרא .(ak:)זֹו ְְִִָָָ

― הי"ג מּלנטֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּוליֹופי, לֹו לנֹוי הּמזּבח אצל אֹו ּבּמקּדׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָאילנֹות
היּו ׁשּכ ּכיון ה', לעבֹודת ּבכ נתּכּון ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָאפּלּו
עצים לּה נֹוטעים ׁשהיּו זרה לעבֹודה ּגם ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָמכּבדים
יתעּלה: אמר עבֹודתם. ּבבּתי למראה, יפים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָנאים,
"אלהי ה' מזּבח אצל ּכלֿעץ אׁשרה ל ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ"לאֿתּטע

(`k ,fh mixac).מלקּות ―חּיב זה לאו על העֹובר ,ְֵֶַַַָָָ
ּתמיד ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ,(gk:)ּוכבר ְְְְֲִִִִִֵָָָָָָ

אסּורה. ּבכלֿהּמקּדׁש ׁשהּנטיעה נתּבאר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָוׁשם

― הקפ"ה להׁשמידהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
הׁשמדה ּבכלֿמיני ּובּתיה זרה ְְֲִֵֶַָָָָָָָָָּכלֿעבֹודה
― ולכרֹות להרֹוס לׂשרֹוף, לׁשּבר, ְְְְְְֲִִֵַַַָָוהׁשחתה:
ּׁשּיהיה ּבמה ּכלֹומר: לֹו, ּבמהּֿׁשראּוי ְְְְִִֶֶֶַַַָָּכלֿמין
היא ׁשהּכּונה לפי ּבהׁשמדתֹו. ּומהיר ּגמּור ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָיֹותר
"אּבד יתעּלה: אמרֹו והּוא זכר, לּה נׁשאיר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּלא

אתּֿכלֿהּמקמֹות" a)ּתאּבדּון ,ai my):אמר ועֹוד . ְְְְֶַַַָָֹ
וגֹו'" ּתּתצּו מזּבחתיהם להם תעׂשּו אםּֿכה ְְְֲִִִִֵֶֶַָֹֹֹ"ּכי

(d ,f my)"אתֿמזּבחתם "ונּתצּתם עֹוד: ואמר ,ְְְְְִִֶֶַַָָֹ
(b ,ai my)סנהדרין ּבגמרא ׁשּנזּכרה אּגב ּובדר .ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ

(.v):ּבתמיהה אמרּו זרה, ּדעבֹודה עׂשה ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָמצות
מאי זרה אּכא(`efi)"ּבעבֹודה עׂשה מצות ְֲֲִִֵַַַָָָָ

(dpyi)ּתרּגמה !?(dyxit)."'ונּתצּתם' חסּדא: רב ְְְְְִִִֶַַָָ
ספרי my)ּולׁשֹון d`x zyxt)אֹומר אּתה "מּנין : ְְִִִֵֵַַָ

ּפעמים עׂשר אפּלּו והחליפּה אׁשרה קּצץ ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָׁשאם
ּתאּבדּון'". 'אּבד לֹומר: ּתלמּוד לקּצצּה? ְְְְְֵֶַַַַַַָָׁשחּיב
ההּוא מןֿהּמקֹום אתֿׁשמם "ואּבדּתם אמרּו: ְְְְְִִֶֶַַַָָָָוׁשם

(my),אחריהם לרּדֹוף מצּוה אּתה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻּבארץֿיׂשראל
לארץ". ּבחּוצה אחריהם לרּדֹוף מצּוה אּתה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֻואין

― הכ"ה להֹוסיףהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
נתרחק אּלא ממֹוננּו על זרה עבֹודה מּׁשל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָּכלּום
אמרֹו והּוא אליה, ּומּכלֿהּמתיחס ּומּבּתיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּמנה

"אלּֿבית תֹועבה תביא "ולא ek)יתעּלה: ,f my). ְְִִֵֵֶֶֶַָָֹ
מּכֹות ּובסֹוף לֹוקה. ― מּמּנה ּדבר מאיזה ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוהּנהנה

(.ck)לֹוקה ― אׁשרה ּבעצי ׁשהמבּׁשל ְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָּבארּו,
אלֿ תֹועבה "ולאֿתביא מּׁשּום אחת ְְִִִֵֶַַַָָֹׁשּתים:
מאּומה" ּביד ידּבק "ולא מּׁשּום ואחת ,"ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹּבית

(gi ,bi my)―xeriy Ð ck dyrz `l zevn d`x)

(biּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר זאת. והבן ;ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹ
זרה. מעבֹודה ֲֵָָָג'

― הכ"ב מּלהנֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא זרה, עבֹודה ּבהם ׁשּקּׁשטּו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָּבּתכׁשיטים

עליהם" וזהב ּכסף "לאֿתחמד f,יתעּלה: my) ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
(dkּובספרא .(fi dkld a dyxt `xwie),ּבארּו ְְֲִֵָ
לאמרֹוׁשּצּפ אתֿזה והסמיכּו אסּורין, נעבד ּויי ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶָָ

העֹובר עליהם". וזהב ּכסף "לאֿתחמד ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹיתעּלה:
ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. חּיב ― זה לאו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָעל

זרה מעבֹודה ג' ּבפרק זֹו .(dn.)מצוה ְְֲִֵֶֶָָָָ

― המ"ח מּלכרֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ּבכפירתם, ׁשקטים ּולהּניחם הּכֹופרים עם ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָּברית
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא עממין. ׁשבעה ְְְְְֲִִִֶַַָָָֹּכלֹומר

ּברית" להם a)תכרת ,f my)ּבמצות ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְִִִֵֶַָָֹֹ
וכל עממין ׁשבעה ׁשּמלחמת קפז, ּבמצוה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָֹעׂשה,
ּכּמצות ּדינֹו ואין למנֹותֹו, ראּוי ּבהם, ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹמהּֿׁשּנאמר

לדֹורֹות. נֹוהגֹות ְֲֵֶָׁשאינן

― חמּׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּומּלׁשּבח(mgxl)מּלחמֹול זרה עבֹודה עֹובדי על ְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

אמרֹו והּוא להם, ׁשמיחד מה מּכל ּדבר ְְְִֶֶַָָָָָֹֻׁשּום
תחּנם" "ולא a)יתעּלה: ,f my)ּבּקּבלה ּובא , ְְְִֵֶַַַָָָָֹ

(.k dxf dceara l"fg elaiwe)."חן להם תּתן "לא :ִֵֵֶָֹ
― נאה ׁשּצּורתֹו זרה עבֹודה מעֹובדי אדם ְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָואפּלּו
ּפנים, יפה זה אֹו ּבצּורתֹו נאה זה לֹומר: לנּו ְְִֵֶֶֶַָָָָָאסּור

ּדילן ּבּגמרא ׁשּנתּבאר עבֹודה(eply)ּכמֹו ּובגמרא . ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָ
ירּוׁשלמי h)זרה dkld ` wxt)ּתּתן לא אמרּו: ְְְִִֵַָָָֹ

ּבלאֿתעׂשה. ― חן ְֲֵֶֶַָֹלהם

― הנ"א ידּורּוהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
נלמד ׁשּלא ּכדי ּבארצנּו זרה עבֹודה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹעֹובדי
ּבארצ יׁשבּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹּכפירתם,

לי" את bl)ּפןֿיחטיאּו ,bk zeny)רצה ואפּלּו . ְֲֲִִִֶַַָָֹ
עד לנּו, מּתר זה אין ּבמֹוׁשבֹותינּו לעבֹור ְְֲֵֵֶַַַָָֻהּגֹוי
יהא ואז זרה, עבֹודה לעבֹוד ׁשּלא עליו ְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּיקּבל
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oqip 'h iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבזה הּכּונה ּתֹוׁשב. ּגר הּנקרא: וזהּו לדּור, לֹו ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֻמּתר
ּבלבד. ּבארץ לדּור לֹו ׁשּמּתר לענין "ּגר" ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻׁשהּוא

אמרּו וכ(.cq dxf dcear)זה ּתֹוׁשב? ּגר "איזהּו : ְְֵֵֶֶָָָ
רּבי ּדברי זרה, עבֹודה לעבֹוד ׁשּלא עליו ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּקּבל
ואין ידּור אל זרה עבֹודה עֹובד אבל ְְֲֲֵֵַָָָָָָיהּודה"*;
לנּו ּבא ּובמפרׁש מׂשּכירין. ולא קרקעֹות לֹו ְְְְְִִִִַַָָָָֹֹמֹוכרין

k.)הּבאּור my)ּוכבר ּבּקרקע. חניה להם ּתּתן לא : ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ
זרה. ּובעבֹודה ּבסנהדרין זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָנתּבארּו

― ׁשלׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּכמנהגם, ּומּלהתנהג הּכֹופרים אחרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּללכת
והּוא ּבאּולמיהם, וכּנּוסיהם ּבמלּבּוׁשם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָואפּלּו
מׁשּלח אׁשרֿאני הּגֹוי בחּקת תלכּו "ולא ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָֹֹֻאמרֹו:

bk)מּפניכם" ,k `xwie)זה לאו נכּפל ּוכבר . ְְְִִֵֶֶַָָ
תלכּו" לא "ּובחּקתיהם b)ּבאמרֹו: ,gi my)ּובא . ְְְֵֵֵֶָָֹֹֻ

`zenÎixg)הּפרּוׁש zyxt `xtq)אּלא אמרּתי לא : ְִֵֶַַָָֹ
ספרא ּולׁשֹון ולאבֹותיהם. להם החקּוקים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֻּבחּקים

(my)ּתהּלכּו ׁשּלא ― תלכּו לא "ּובחּקֹותיהם :ְְְֵֵֵֶֶַֹֹֻ
ּכגֹון להם, החקּוקים ּבּדברים ׁשּלהם, ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָּבנּמּוסֹות

mc`l)ּתרּטּיֹות wgyn mewn)וקרקסיֹותmewn) ְְְְִִַָ
(zeigl wgynוהאסּתטרּיֹותzegiyl zenle`) ְְְִִַָ

(zc ipipra zethdeׁשהיּו מסּבֹות מיני הן ְִִֵֵֵֶֶָאּלה
מאיר רּבי האלילים; לעבֹודת ּבהן ְְֱֲִִִִִִֵֶַַַַָָמתּכּנסים
רּבי חכמים; ׁשּמנּו האמֹורי ּדרכי אּלּו ְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָאֹומר:

ּתנחֹור ׁשּלא אֹומר: ּבןּֿבתירא (glbiיהּודה ְְְִֵֵֶֶָָֹ
(dber Ð dxxgk eizexryציצית ּתגּדל ְְִִֵַֹולא

(ey`xa zixela)"קֹומי ּתסּפר xrydוׁשּלא gelib) ְְֵֵֶַֹ
(eipt cbpkyחּיב ― מּכלֿאּלּו ּדבר והעֹוׂשה .ְִֵֶַָָָָָ

ּב הּלאו ונכּפל והּואמלקּות. אחר, ּבלׁשֹון זה ענין ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָ
אחריהם" ּפןּֿתּנקׁש ל "הּׁשמר ai,אמרֹו: mixac) ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

(lספרי ּולׁשֹון .(my)― "הּׁשמר" :(ly ieha) ְְִִֵֶָ
― "ּפן" ly)ּבלאֿתעׂשה; ieha);ּבלאֿתעׂשה ְְֲֲֶֶֶַַֹֹ

ותעׂשה להם ּתדמה ׁשּמא ― אחריהם" ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ"ּתּנקׁש
הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא למֹוקׁש, ל ויהיּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַֹֹּכמעׁשיהם

ּבארּגמן יֹוצאין `mec)והם rav)אצא אני ְְְֲִִֵֵֵַָָָ
אני אף ּבתלּוסין, יֹוצאין והם הֹואיל ְְְְֲִִִִִֵַַָָָּבארּגמן;

וזה ― ּבתלּוסין מּמיני("oiqelz")אצא מין ְְִִִִִֵֵֵֶ
הּנבּואה: ספרי לׁשֹון ל וידּוע הּצבא. ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּתכׁשיטי

ּופקדּתי ההּוא ּביֹום עלֿהּׂשרים(`yipr)"[והיה ְְְִִַַַַָָָָ
נכרי" מלּבּוׁש ּכלֿהּלבׁשים ועל [...הּמל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹועלּֿבני

(g ,` diptv)וגּנּוי מהם הרחקה לׁשם ּכלֿזה .ְְְִֵֵֶֶַָָָ

נתּבארּו ּוכבר ּבּמלּבּוׁש. אפּלּו ― ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָלכלֿמנהגיהם
מּׁשּבת ו' ּבפרק זֹו מצוה ּבתֹוספּתא(fq.)ּדיני וגם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

g)ׁשּבת ,f wxt). ַָ

― הל"ג מּלנחׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
(xndl)ׁשחזרּתי ּכיון ההמֹון: ׁשאֹומרים זה ּכגֹון ,ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ

הראׁשֹון הּדבר אֹו: ּבמעׂשי; אצליח לא ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹמןֿהּדר
הּיֹום ארויח וּדאי ּפלֹוני, ּדבר הּוא הּיֹום ְְְִִִִֶַַַַַַַָׁשראיתי
העּמים המֹוני אצל מאד נפֹוץ זה ואפן ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּדבר.
― הּנחּוׁש ּפי על מעׂשה וכלֿהעֹוׂשה ְְֲִִִֶֶַַַַָָָהּסכלים.
וגֹו' ב "לאֿיּמצא יתעּלה: ׁשאמר לפי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹלֹוקה,

ּומנחׁש" i)מעֹונן ,gi mixac)זה צּוּוי ּכפל ּוכבר . ְְְִֵֵֶַַָָ
תנחׁשּו" "לא ek)ואמר: ,hi `xwie)ספרי ּולׁשֹון . ְְְְֲִֵַַָֹ

(gi mixac)ּפּתי נפלה האֹומר: ּכגֹון ― "מנחׁש :ְְְִִֵֵַָָָ
וׁשּועל מימיני נחׁש עבר מּידי, מקלי נפלה ְְְִִִִִִִִַַָָָָָָָמּפי,

ּובספרא ek)מׂשמאלי". ,hi `xwie)תנחׁשּו "לא : ְְְְֲִִִַָֹֹ
ּובעֹופֹות ּבחלּדה המנחׁשים אּלּו ּכגֹון ―ְְְֲִֵַַַָָֻ
ּגם נתּבארּו ּוכבר ּבהם". ּכּיֹוצא וכל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹּובּכֹוכבים

מּׁשּבת ז' ּבפרק זֹו מצוה ׁשּבת(fq:)ּדיני ּובתֹוספת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
(g ,f wxt zay `ztqez).

― הל"א מּלקסֹום,הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ההׁשערה אתּֿכח לעֹורר ּבאחד(cizrl)ּכלֹומר: ְְְְֵֶֶַַַַָָָֹ

הּמּגידים הּכחֹות ׁשּכלּֿבעלי לפי העֹוררּות. ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹמּמיני
זה ּדבר להם יּתכן לא ― היֹותֹו קדם ּׁשיהיה ְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹמה
ויארע חזק ׁשּלהם ההׁשערה ׁשּכח מּפני ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּלא
מרּגיׁשים לפיכ והּנכֹון; האמת ּכפי ְְְְֱִִִִִֶַַַָָָֹעלּֿפיֿרב
ׁשּיׁש ּכמֹו זה על זה יתרֹון להם ויׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָמהּֿׁשיהיה,
מּכחֹות ּבכלּֿכח זה על זה יתרֹון ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹלכלּֿבניֿאדם
ההׁשערתּיים הּכחֹות לבעלי הּוא והכרחי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּנפׁש.
אתּֿכחֹו ּבֹו לעֹורר ּכדי מעׂשה איזה לעׂשֹות ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהאּלּו

אתּֿפעּלתֹו dxrydd)ּולעֹודד gk ly)מי מהם יׁש . ְְִֵֵֵֶֶָֻ
וצֹועק ּתכּופֹות הּכאֹות הארץ על ּבמּטה ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמּכה
זמן ּכ ועֹוׂשה מחׁשבּתֹו ּומפּנה מׁשּנֹות ְְְְְְֲֶֶַַַַָָֻצעקֹות
ויּגיד התעּלפּות מּצב מעין לֹו ׁשּיארע עד ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָֻממּׁש
ּבּמערב ּפעם זאת ראיתי ּוכבר ― ּׁשּיהיה ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹמה
קטּנֹות אבנים ׁשּזֹורק מי מהם ויׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָהּפנימי.
יּגיד, ואחרּֿכ ּבהן להּביט ּומארי עֹור ְְֲִִִִִֶַַַַַַָָּביריעת
מי ּומהם ּבֹו. ׁשעברּתי ּבכלֿמקֹום מפרסם ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻוזה
ּבּה ּומסּתּכל הארץ על ארּכה עֹור חגֹורת ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּזֹורק
ּבֹו, ׁשּיׁש אתֿהּכח לעֹורר ּבכלֿאּלּו הּכּונה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּומּגיד.
על מֹורה אֹו מּׁשהּו ּפֹועל ּבעצמֹו ּדבר ׁשאֹותֹו ְְֵֶֶֶַַַָָֹלא
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ּבזה הּכּונה ּתֹוׁשב. ּגר הּנקרא: וזהּו לדּור, לֹו ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֻמּתר
ּבלבד. ּבארץ לדּור לֹו ׁשּמּתר לענין "ּגר" ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻׁשהּוא

אמרּו וכ(.cq dxf dcear)זה ּתֹוׁשב? ּגר "איזהּו : ְְֵֵֶֶָָָ
רּבי ּדברי זרה, עבֹודה לעבֹוד ׁשּלא עליו ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּקּבל
ואין ידּור אל זרה עבֹודה עֹובד אבל ְְֲֲֵֵַָָָָָָיהּודה"*;
לנּו ּבא ּובמפרׁש מׂשּכירין. ולא קרקעֹות לֹו ְְְְְִִִִַַָָָָֹֹמֹוכרין

k.)הּבאּור my)ּוכבר ּבּקרקע. חניה להם ּתּתן לא : ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ
זרה. ּובעבֹודה ּבסנהדרין זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָנתּבארּו

― ׁשלׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּכמנהגם, ּומּלהתנהג הּכֹופרים אחרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּללכת
והּוא ּבאּולמיהם, וכּנּוסיהם ּבמלּבּוׁשם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָואפּלּו
מׁשּלח אׁשרֿאני הּגֹוי בחּקת תלכּו "ולא ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָֹֹֻאמרֹו:

bk)מּפניכם" ,k `xwie)זה לאו נכּפל ּוכבר . ְְְִִֵֶֶַָָ
תלכּו" לא "ּובחּקתיהם b)ּבאמרֹו: ,gi my)ּובא . ְְְֵֵֵֶָָֹֹֻ

`zenÎixg)הּפרּוׁש zyxt `xtq)אּלא אמרּתי לא : ְִֵֶַַָָֹ
ספרא ּולׁשֹון ולאבֹותיהם. להם החקּוקים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֻּבחּקים

(my)ּתהּלכּו ׁשּלא ― תלכּו לא "ּובחּקֹותיהם :ְְְֵֵֵֶֶַֹֹֻ
ּכגֹון להם, החקּוקים ּבּדברים ׁשּלהם, ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָּבנּמּוסֹות

mc`l)ּתרּטּיֹות wgyn mewn)וקרקסיֹותmewn) ְְְְִִַָ
(zeigl wgynוהאסּתטרּיֹותzegiyl zenle`) ְְְִִַָ

(zc ipipra zethdeׁשהיּו מסּבֹות מיני הן ְִִֵֵֵֶֶָאּלה
מאיר רּבי האלילים; לעבֹודת ּבהן ְְֱֲִִִִִִֵֶַַַַָָמתּכּנסים
רּבי חכמים; ׁשּמנּו האמֹורי ּדרכי אּלּו ְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָאֹומר:

ּתנחֹור ׁשּלא אֹומר: ּבןּֿבתירא (glbiיהּודה ְְְִֵֵֶֶָָֹ
(dber Ð dxxgk eizexryציצית ּתגּדל ְְִִֵַֹולא

(ey`xa zixela)"קֹומי ּתסּפר xrydוׁשּלא gelib) ְְֵֵֶַֹ
(eipt cbpkyחּיב ― מּכלֿאּלּו ּדבר והעֹוׂשה .ְִֵֶַָָָָָ

ּב הּלאו ונכּפל והּואמלקּות. אחר, ּבלׁשֹון זה ענין ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָ
אחריהם" ּפןּֿתּנקׁש ל "הּׁשמר ai,אמרֹו: mixac) ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

(lספרי ּולׁשֹון .(my)― "הּׁשמר" :(ly ieha) ְְִִֵֶָ
― "ּפן" ly)ּבלאֿתעׂשה; ieha);ּבלאֿתעׂשה ְְֲֲֶֶֶַַֹֹ

ותעׂשה להם ּתדמה ׁשּמא ― אחריהם" ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ"ּתּנקׁש
הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא למֹוקׁש, ל ויהיּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַֹֹּכמעׁשיהם

ּבארּגמן יֹוצאין `mec)והם rav)אצא אני ְְְֲִִֵֵֵַָָָ
אני אף ּבתלּוסין, יֹוצאין והם הֹואיל ְְְְֲִִִִִֵַַָָָּבארּגמן;

וזה ― ּבתלּוסין מּמיני("oiqelz")אצא מין ְְִִִִִֵֵֵֶ
הּנבּואה: ספרי לׁשֹון ל וידּוע הּצבא. ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּתכׁשיטי

ּופקדּתי ההּוא ּביֹום עלֿהּׂשרים(`yipr)"[והיה ְְְִִַַַַָָָָ
נכרי" מלּבּוׁש ּכלֿהּלבׁשים ועל [...הּמל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹועלּֿבני

(g ,` diptv)וגּנּוי מהם הרחקה לׁשם ּכלֿזה .ְְְִֵֵֶֶַָָָ

נתּבארּו ּוכבר ּבּמלּבּוׁש. אפּלּו ― ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָלכלֿמנהגיהם
מּׁשּבת ו' ּבפרק זֹו מצוה ּבתֹוספּתא(fq.)ּדיני וגם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

g)ׁשּבת ,f wxt). ַָ

― הל"ג מּלנחׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
(xndl)ׁשחזרּתי ּכיון ההמֹון: ׁשאֹומרים זה ּכגֹון ,ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ

הראׁשֹון הּדבר אֹו: ּבמעׂשי; אצליח לא ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹמןֿהּדר
הּיֹום ארויח וּדאי ּפלֹוני, ּדבר הּוא הּיֹום ְְְִִִִֶַַַַַַַָׁשראיתי
העּמים המֹוני אצל מאד נפֹוץ זה ואפן ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּדבר.
― הּנחּוׁש ּפי על מעׂשה וכלֿהעֹוׂשה ְְֲִִִֶֶַַַַָָָהּסכלים.
וגֹו' ב "לאֿיּמצא יתעּלה: ׁשאמר לפי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹלֹוקה,

ּומנחׁש" i)מעֹונן ,gi mixac)זה צּוּוי ּכפל ּוכבר . ְְְִֵֵֶַַָָ
תנחׁשּו" "לא ek)ואמר: ,hi `xwie)ספרי ּולׁשֹון . ְְְְֲִֵַַָֹ

(gi mixac)ּפּתי נפלה האֹומר: ּכגֹון ― "מנחׁש :ְְְִִֵֵַָָָ
וׁשּועל מימיני נחׁש עבר מּידי, מקלי נפלה ְְְִִִִִִִִַַָָָָָָָמּפי,

ּובספרא ek)מׂשמאלי". ,hi `xwie)תנחׁשּו "לא : ְְְְֲִִִַָֹֹ
ּובעֹופֹות ּבחלּדה המנחׁשים אּלּו ּכגֹון ―ְְְֲִֵַַַָָֻ
ּגם נתּבארּו ּוכבר ּבהם". ּכּיֹוצא וכל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹּובּכֹוכבים

מּׁשּבת ז' ּבפרק זֹו מצוה ׁשּבת(fq:)ּדיני ּובתֹוספת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
(g ,f wxt zay `ztqez).

― הל"א מּלקסֹום,הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ההׁשערה אתּֿכח לעֹורר ּבאחד(cizrl)ּכלֹומר: ְְְְֵֶֶַַַַָָָֹ

הּמּגידים הּכחֹות ׁשּכלּֿבעלי לפי העֹוררּות. ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹמּמיני
זה ּדבר להם יּתכן לא ― היֹותֹו קדם ּׁשיהיה ְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹמה
ויארע חזק ׁשּלהם ההׁשערה ׁשּכח מּפני ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּלא
מרּגיׁשים לפיכ והּנכֹון; האמת ּכפי ְְְְֱִִִִִֶַַַָָָֹעלּֿפיֿרב
ׁשּיׁש ּכמֹו זה על זה יתרֹון להם ויׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָמהּֿׁשיהיה,
מּכחֹות ּבכלּֿכח זה על זה יתרֹון ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹלכלּֿבניֿאדם
ההׁשערתּיים הּכחֹות לבעלי הּוא והכרחי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּנפׁש.
אתּֿכחֹו ּבֹו לעֹורר ּכדי מעׂשה איזה לעׂשֹות ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהאּלּו

אתּֿפעּלתֹו dxrydd)ּולעֹודד gk ly)מי מהם יׁש . ְְִֵֵֵֶֶָֻ
וצֹועק ּתכּופֹות הּכאֹות הארץ על ּבמּטה ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמּכה
זמן ּכ ועֹוׂשה מחׁשבּתֹו ּומפּנה מׁשּנֹות ְְְְְְֲֶֶַַַַָָֻצעקֹות
ויּגיד התעּלפּות מּצב מעין לֹו ׁשּיארע עד ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָֻממּׁש
ּבּמערב ּפעם זאת ראיתי ּוכבר ― ּׁשּיהיה ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹמה
קטּנֹות אבנים ׁשּזֹורק מי מהם ויׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָהּפנימי.
יּגיד, ואחרּֿכ ּבהן להּביט ּומארי עֹור ְְֲִִִִִֶַַַַַַָָּביריעת
מי ּומהם ּבֹו. ׁשעברּתי ּבכלֿמקֹום מפרסם ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻוזה
ּבּה ּומסּתּכל הארץ על ארּכה עֹור חגֹורת ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּזֹורק
ּבֹו, ׁשּיׁש אתֿהּכח לעֹורר ּבכלֿאּלּו הּכּונה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּומּגיד.
על מֹורה אֹו מּׁשהּו ּפֹועל ּבעצמֹו ּדבר ׁשאֹותֹו ְְֵֶֶֶַַַָָֹלא

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



oqipקכח 'i iying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מתאּמתֹות ּכאׁשר ּכי ההמֹון: טעּות וזֹוהי ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָמּׁשהּו.
אּלּו ׁשּפעּלֹות חֹוׁשבים ההּגדֹות, אֹותן ְְְִִֵֶַַָָָֻמקצת

ונמׁש ּׁשּיהיה. מה על lbxd)מֹורֹות jezn yxzyp) ְְְִִֶֶַַַ
ׁש עד זֹו ּבטעּות אצלם אֹותןהּדבר ׁשּמקצת חׁשבּו ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ

ּכמֹו ּׁשּיהיה, מה ׁשּיהיה הּגֹורם הן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַֻהּפעּלֹות
ׁשּמׁשּפטי לפי הּכֹוכבים. מׁשּפטי ּבעלי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשּמדּמים
ׁשהם ּכלֹומר: הּזה, מןֿהּסּוג אּלא אינם ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּכֹוכבים

מּמיני iyegn)מין yeg)עֹוררּותֿהּכח(ytpa)לכן ; ְִִִֵֵַַָֹ
העתידֹות, הּגדת ּבאמּתת ׁשוים אדם ּבני ׁשני ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָאין

הּמׁשּפטים ּבידיעת ׁשוים ׁשהם (znkgאףֿעלּֿפי ְִִִִִִֵֶַַַַָָ
(miakekdׁשּיהיה מעׂשה איזה והעֹוׂשה .ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָ

ּבדר ּׁשּנֹוהג מּכלֿמה וזּולתם, האּלה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמהּמעׂשים
"לאֿיּמצא יתעּלה: ה' אמר קֹוסם, נקרא: ― ְְִִִֵֵֶַַָָָֹזֹו

קסמים" קסם [וגֹו'] ב(i ,gi mixac)ספרי ּולׁשֹון . ְְְְְִִֵֵָֹ
(my)אם ואֹומר: ּבמקלֹו האֹוחז זה קֹוסם? איזהּו :ְְְִֵֵֵֵֶֶַָ

עֹוררּות ׁשל זה סּוג ועל .אל לא אֹו ,ְְֵֵֵֵֶֶַֹאל
ּבעצֹו "עּמי הּנביא: אמר הּזמן ּבאֹותֹו ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֻהמפרסם

לֹו" יּגיד ּומקלֹו ai)יׁשאל ,c ryed)והעֹובר . ְְְִִֵַַָָ
הּקֹוסם ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ― זה ְְְֲֵֶֶַַַַַָּבמעׂשה
לא עֹוׂשה, ׁשהּוא מעׂשה עלֿידי עתידֹות ְֲֲִִֵֶֶֶַַַֹּומּגיד

הּקֹוסם ׁשאלת אבל אתֿהּקֹוסם; (cala)הּׁשֹואל ְֲֵֵֵֵֶַַַַָ
מאד zewln)מגּנה dilr miaiig oi`y s`)ּוכבר . ְְְָָֹֻ

ּבגמרא מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָנתּבארּו
ׁשּבת(dq.)סנהדרין g)ּובתֹוספּתא ,f wxt).ּובספרי ְְְְְְִִֵֶֶַַָָ

― הל"ב מּלכּוןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
הּכֹוכבים מערכֹות ּפי על הּזמּנים ּבבחירת ְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָמעׂשינּו

(zepipbhvi`)לפעּלה ראּוי זה יֹום ׁשּנאמר: והּוא ,ְְִֶֶַָָֹֻ
רצּוי לא זה יֹום אֹו לעׂשֹותֹו, ונתּכּון ְְְֲִִֵֶַַָֹּפלֹונית
וזה מּלעׂשֹותּה. ונּמנע ּפלֹונית ּפעּלה ּבֹו ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָֻלעׂשֹות

מעֹונן" וגֹו' ב "לאֿיּמצא יתעּלה: (mixacאמרֹו ְְְְְִִֵֵֶַָָֹ
(my"תעֹוננּו "ולא ואמר: זה לאו נכּפל ּוכבר .ְְְְְִֵֶַַָָָֹ

(ek ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(a dkld e wxt my): ְְִָ
נגזר ׁשהּוא לפי העּתים. נֹותני אּלּו ― תעֹוננּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹלא
עּתים קֹובע ּבכם יהיה לא ּכלֹומר: "עֹונה", ְְִִִִֵֶֶַַָָֹמן
וגם רעה. ּפלֹונית ועת טֹובה ּפלֹונית עת ְְְְִִֵֵֵַָָָָהאֹומר:
ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ― זה לאו על ְְֵֶַַַַָָָהעֹובר
אבל עליהן; הּׁשֹואל זה לא אתֿהעֹונֹות, ֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמֹודיע
על נֹוסף אסּורה ― זה ּדבר על הּׁשאלה ְֲֵֶַַַַָָָָָּגם
לזמן מעׂשיו והמכּון אמּתי. ּבלּתי ּדבר ְְְְֱֲֲִִִִִֵַַַַָָָָהיֹותּה
ּבאֹותּה יצליח אֹו ׁשּיאּׁשר חּׁשּוב מּתֹו ְְְְִִִֶַַָָָֻֻמסּים

ּגם הרי ― ixd)הּפעּלה cala l`ey `ed m` mb) ְֲֵַַָֻ
הּמעׂשה ּבכלל ועֹוד מעׂשה. ׁשעׂשה לפי לֹוקה, ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָזה
חכמים ּולׁשֹון העינים. אחיזת מעׂשה אּסּור ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָהּזה

(:dq oixcdpq)ֿאת האֹוחז זה ― "מעֹונן :ְֵֵֶֶָ
ונֹוסף הּתחּבּולֹות מּסּוגי ּגדֹול סּוג והּוא ְְְִִֵֵַַַָָָהעינים",

קּלּות לכ(zefixf)לאדם ׁשּנדמים עד הּיד, ּתנּועת ְְְִִֶַַַַָָָָָ
ׁשהם רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו אמּתּיים. ּבלּתי ְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָּדברים
ונֹותנֹו ּבידֹו חבל לֹוקח ׁשּמיׁשהּו ּתמיד, ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָעֹוׂשים
מֹוציאֹו ואחרּֿכ אדם ּבני לעיני ּבגּדֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָּבכנף
אדם מּפי ּומֹוציאּה לאויר טּבעת זֹורק אֹו ֲִִִִֵַַַָָָָָָנחׁש;
העינים אחיזת מּמעׂשי ּבזה וכּיֹוצא ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּלפניו
מאּלּו ּכלֿמעׂשה ― ההמֹון אצל ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻהמפרסמים
אתֿהעינים אֹוחז נקרא: אֹותֹו והעֹוׂשה ְְִִֵֵֶֶַָָָָאסּור,
זה ועם לֹוקה. ּולפיכ הּכׁשפים מּמיני מין ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָוהּוא
עלֿידי הּנגרם וההפסד הּברּיֹות. ּדעת ּגֹונב ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָהּוא
לחלּוטין הּנמנעים ׁשהּדברים לפי מאד, עצּום ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹּכ
והּנערים, והּנׁשים הּסכלים ּבעיני אפׁשרּיים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנעׂשים
ולחׁשֹוב אתֿהּנמנעֹות לקּבל מתרּגלת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָּומחׁשבּתם

זאת. והבן להיֹות. אפׁשרּיים ְְְִִִֵֵֶֶָָֹׁשהם

ה'תשע"א ניסן י' חמישי יום

.„Ï .ÊÏ .ÂÏ .ÁÏ .‰Ï ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‡Ú˜ .‰Ó .‡Ó .ËÏ .Ó .„Ó .‚Ó

― הל"ה מּלחּבֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻ
lawle ,cgi "mxagl"e mivxy ly zeveaw seq`l)

(zepey zevr odnּדברים ׁשּיאמר והּוא ,zexad) ְְִֶַָֹ
("miygl"e "zeny" ly zepeyn milin itexive

לכ ּומּזיקים ,וכ לכ מֹועילים ׁשהם ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּמדּמה
חֹובר אחד ― חבר "וחבר ספרי: ּולׁשֹון ,ְְְִֵֵֵֶֶָָָָֹוכ

(sqe`),"אתֿהעקרב חֹובר ואחד ְְֵֶֶֶַַָָָָָאתֿהּנחׁש
ּדברים עליהם האֹומר ׁשּלא(miygl)ּכלֹומר: ּכדי ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹ

מקֹום על ׁשאֹומרם אֹו ּדמיֹונֹו. לפי ְְְְִִִֶַָָיּׁשכּוהּו
זה לאו על והעֹובר הּכאב; להׁשקיט ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָנׁשיכתם
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ―ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ

מּׁשּבת .(fq.)ז' ִַָ

― הל"ח מּלדרֹוׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ּׁשמדּמים מה ּכפי ― מןֿהּמתים (mpeincaידיעה ְְְִִִִִֵֶַַַָ

(ipxtkdאֹותם(miryxd)ּבאמת מתים ׁשהם ֱִֵֵֶֶֶָ
("mizn" x`ezd zn`a ie`x mdly)אףֿעלּֿפי ,ִַַ

ּומרּגיׁשים אֹוכלים mdiigaׁשהם miryx" ixdy) ְְִִִֵֶַ
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oqip 'i iying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(mpeinca erawe "mizn miiexwּכ ׁשעֹוׂשה ׁשּמי ―ִֶֶֶָ
מהֿ לֹו ויּגיד ּבׁשנתֹו הּמת יבֹואהּו ּכ ְְְְִִֵֵֵַַַָָולֹובׁש
ב "לאֿיּמצא יתעּלה: אמרֹו והּוא עליו. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּׁשּיׁשאל

אלֿהּמתים" ודרׁש סנהדרין(my)וגֹו' ּובגמרא . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
(:dq)עצמֹו הּמרעיב זה ― אלֿהּמתים "ּדרׁש :ְְִִֵֵֶֶַַַַֹ

רּוח עליו ׁשּתׁשרה ּכדי הּקברֹות, ּבבית ולן ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָוהֹול
מלקּות. חּיב ― זה לאו על והעֹובר ְְְֵֶַַַָָָָֻטמאה";

― הל"ו מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
(uriizdl)והּוא מּמנּו, ידיעה ּומּלבּקׁש אֹוב ְְְִִִֵֶַַַָּבעל

אֹוב" וׁשאל וגֹו' ב "לאֿיּמצא יתעּלה: ְְְְְִִֵֵֶַָָֹֹאמרֹו
(my)ּבעל הּׁשֹואל ּכלֹומר: זה, לאו על והעֹובר .ְְֵֵֶַַַַַָָ

אסּור זה ּדבר אבל מיתה, חּיב אינֹו ― ֲִֵֶַָָָָָָאֹוב
(ci xeriy Ð g dyrz `l zevn lirl d`xe).

― הל"ז מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
(uriizdl)ידיעה מּמנּו ּולבּקׁש יּדעֹוני (d`xּבעל ְְְִִִִֵֶַַַָ

(ci xeriy Ð h dyrz `l lirlאמרֹו והּוא ,ְְָ
ויּדעני" אֹוב וׁשאל וגֹו' ב "לאֿיּמצא ְְְְְְִִִִֵֵֶַָֹֹֹיתעּלה:

(my)ספרא ּולׁשֹון .(miyecw zyxt)אלּֿתפנּו'" : ְְְִִַָ
ואלֿהּיּדענים' l`)אלֿהאבת ,hi `xwie)― אֹוב , ְְִִֶֶַָֹֹֹ

ּפיתֹום zenlrp)זה dlbn :enebxzy sykn my) ִֶ
מּׁשחיֹו xeaigdהּמדּבר mewnl zgzn rnyp elew) ְְִֵֶַַ

(szkd l` rexfd lyּבפיו המדּבר ― ויּדעֹוני ;ְְְְִִִֵַַ
אּלּו הרי ―(mnvr md)והּנׁשאל ּבסקילה; ְְְֲִִִֵֵַָָ

(uriiznd)."ּבאזהרה ְְֶַָָָּבהם

― הל"ד מּכלֿמעׂשההּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
וגֹו' ב "לאֿיּמצא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹהּכׁשפים,

i)ּומכּׁשף" ,gi mixac)חּיב ― זה לאו על והעֹובר ְְֵֵֶַַַָָָ
קבּועה וחּטאת מזיד, הּוא אם (dpi`yסקילה ְְְִִִֵַָָָ

(aixwnd ly eciÎzbyda dielz.ׁשֹוגג הּוא ִֵאם
תחּיה" לא "מכּׁשפה יתעּלה: fi)אמר ,ak zeny). ְְְִֵֶֶַַַַָָֹ

מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָּוכבר
(.fq).

― המ"ג מּלגּלחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
ofe`d)הּצדעים, cily gvnd wlg)אמרֹו והּוא ְְְִַָָ

ראׁשכם" ּפאת תּקפּו "לא fk)(יתעּלה: ,hi `xwie. ְְְִִֶֶַַַֹֹ
לעֹובדי להתּדּמֹות ׁשּלא ּכדי הּוא הּזה הּלאו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹוגם
עבֹודה עֹובדי עֹוׂשים היּו ׁשּכ לפי זרה, ְְֲֲִִֵֶָָָָָָעבֹודה
הצרכּו ּולפיכ ּבלבד. צדעיהם ׁשמגּלחים ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻזרה

יבמֹות ּבמּסכת ּכלֿ(d.)לבאר "הּקפת ואמרּו: ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשּתכלית ּתאמר ׁשּלא הּקפה", ׁשמּה ― ְְִֶֶַַַָָָָֹֹֹהראׁש
הּׂשער ׁשאר והּנחת הּצדעים ּגּלּוח הּוא ְְְִִִֵַַַַַָָָָָהאּסּור
מגּלח אם אבל זרה, עבֹודה ּכמרי ׁשעֹוׂשים ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכדר
לפיכ ― להם התּדּמּות ּבכ אין הרי ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹהּכל
לבּדם ּבין ּכלל הּצדעים לגּלח ׁשאסּור ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָהֹודיעּונּו,
ּכלֿצדע על מלקּות וחּיב ּכלֿהראׁש; עם ְְִֵֶַַַַָָָָֹּבין
ּכלֿראׁשֹו. ּגּלח אם ׁשּתים לֹוקה ּולפיכ ְְִִִִֵֶֶַַָָֹמהם,
אףֿעלּֿפי מצות, ּכׁשּתי אּלּו נמנה ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹוהּטעם
ּתחת לׁשֹונֹות ׁשני ּבהם ׁשאין מּפני ׁשּתים, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּלֹוקה
ראׁש ּפאת תּקיפּו לא אמר: ׁשאּלּו אחד. ְִִֶֶַַַָָָֹֹלאו
ׁשחּיבּו מֹוצאים והיינּו מּׂשמאל ראׁש ּופאת ְְְְְִִִִִִֶַָָֹֹמּימין
ּכׁשּתי למנֹותם אפׁשר היה אז ּכי ׁשּתים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָעליהם
אחד וענין אחד ּבלׁשֹון והם הֹואיל אבל ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹמצות;
ׁשּבא אףֿעלּֿפי אחת. מצוה הם הרי ―ְֲִִֵֵֶַַַַָָ

(eplaiwy)הּפרּוׁש(aezka)חלקים ּכֹולל זה ׁשּלאו , ֲִֵֵֶֶַָָ
מהם ּכלֿחלק על חּיב וׁשהּוא מהּגּוף ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשֹונים
ּוכבר הרּבה. מצות ׁשּיהיּו מחּיב זה אין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹלבּדֹו,

מּכֹות ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני זה(k.)נתּבארּו ולאו ; ְְְְֲִִִֵֶַָָָ
ּבֹו. חּיבֹות הּנׁשים ִֵַַָָאין

― המ"ד מּלגּלחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
העליֹון הּלחי חלקים: חמּׁשה ּבֹו ויׁש ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָאתֿהּזקן,
והּלחי ׂשמאל, מּצד העליֹון והּלחי ימין, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֹמּצד
ׂשמאל, מּצד הּתחּתֹון והּלחי ימין, מּצד ְְְְִִִִֶַַַַַַַָֹהּתחּתֹון
"ולא זה: ּבלׁשֹון הּלאו ּבא ּוכבר הּזקן. ְְְְִֶֶַַָָָָָָֹוׁשּבֹולת

"זקנ ּפאת את נקרא:(my)תׁשחית ׁשהּכל לפי , ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
"ולא אמר: אּלא ,זקנ תׁשחית ולא אמר ולא ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָֹֹֹזקן.
לא לֹומר: רצֹונֹו ― "זקנ ּפאת את ְְְְִֵֶַַַָֹתׁשחית
הּפרּוׁש ּובא הּזקן. מּכלל אחת ּפאה אף ְְִִֵֵַַַַַַַָָָָתׁשחית
חמׁש וחּיב אֹותן. ׁשחּלקנּו ּכמֹו ּפאֹות, חמׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהן
אחת. ּבבת ּגּלחן ואפּלּו הּכל, ּגּלח אם ְְְֲִִִִַַַַַַַָֹֻמלקּיֹות

הּמׁשנה k.)ּולׁשֹון zekn)הּזקן "ועל :(eglb m`) ְְְִַַַָָָ
מּכאן(zeiewln)חמּׁשה ּוׁשּתים מּכאן ׁשּתים : ְְֲִִִִִַַָָָ

ּכּלן נטלן אם אֹומר: אליעזר רּבי מּלמּטן, ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻואחת
ּבּתלמּוד ואמרּו אחת". אּלא חּיב אינֹו ― ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָּכאחת

(.`k my)אליעזר רּבי קסבר "אלמא :m` mi`ex) ְֱִִֶֶַַַָָָ
(xaeq xfril` iaxy okזֹו הרי הּוא". אחד ֲֵֶָָלאו

קּמא ׁשּתּנא ּברּורה `xfril)ראיה iax lr wlegd) ְְֶַַָָָָָ
וגם ההלכה. היא וכ לאוין חמּׁשה ׁשהם ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָסֹובר
ׁשמפרסם ּכמֹו זרה, עבֹודה ּכמרי ּדר היה ְְְְֲֵֶֶֶֶָָָָָָָֻזה
אתֿ מגּלחים ׁשהם האירֹוּפים נזירי ּבקּׁשּוט ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָהּיֹום
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קכט oqip 'i iying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(mpeinca erawe "mizn miiexwּכ ׁשעֹוׂשה ׁשּמי ―ִֶֶֶָ
מהֿ לֹו ויּגיד ּבׁשנתֹו הּמת יבֹואהּו ּכ ְְְְִִֵֵֵַַַָָולֹובׁש
ב "לאֿיּמצא יתעּלה: אמרֹו והּוא עליו. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּׁשּיׁשאל

אלֿהּמתים" ודרׁש סנהדרין(my)וגֹו' ּובגמרא . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
(:dq)עצמֹו הּמרעיב זה ― אלֿהּמתים "ּדרׁש :ְְִִֵֵֶֶַַַַֹ

רּוח עליו ׁשּתׁשרה ּכדי הּקברֹות, ּבבית ולן ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָוהֹול
מלקּות. חּיב ― זה לאו על והעֹובר ְְְֵֶַַַָָָָֻטמאה";

― הל"ו מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
(uriizdl)והּוא מּמנּו, ידיעה ּומּלבּקׁש אֹוב ְְְִִִֵֶַַַָּבעל

אֹוב" וׁשאל וגֹו' ב "לאֿיּמצא יתעּלה: ְְְְְִִֵֵֶַָָֹֹאמרֹו
(my)ּבעל הּׁשֹואל ּכלֹומר: זה, לאו על והעֹובר .ְְֵֵֶַַַַַָָ

אסּור זה ּדבר אבל מיתה, חּיב אינֹו ― ֲִֵֶַָָָָָָאֹוב
(ci xeriy Ð g dyrz `l zevn lirl d`xe).

― הל"ז מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
(uriizdl)ידיעה מּמנּו ּולבּקׁש יּדעֹוני (d`xּבעל ְְְִִִִֵֶַַַָ

(ci xeriy Ð h dyrz `l lirlאמרֹו והּוא ,ְְָ
ויּדעני" אֹוב וׁשאל וגֹו' ב "לאֿיּמצא ְְְְְְִִִִֵֵֶַָֹֹֹיתעּלה:

(my)ספרא ּולׁשֹון .(miyecw zyxt)אלּֿתפנּו'" : ְְְִִַָ
ואלֿהּיּדענים' l`)אלֿהאבת ,hi `xwie)― אֹוב , ְְִִֶֶַָֹֹֹ

ּפיתֹום zenlrp)זה dlbn :enebxzy sykn my) ִֶ
מּׁשחיֹו xeaigdהּמדּבר mewnl zgzn rnyp elew) ְְִֵֶַַ

(szkd l` rexfd lyּבפיו המדּבר ― ויּדעֹוני ;ְְְְִִִֵַַ
אּלּו הרי ―(mnvr md)והּנׁשאל ּבסקילה; ְְְֲִִִֵֵַָָ

(uriiznd)."ּבאזהרה ְְֶַָָָּבהם

― הל"ד מּכלֿמעׂשההּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
וגֹו' ב "לאֿיּמצא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹהּכׁשפים,

i)ּומכּׁשף" ,gi mixac)חּיב ― זה לאו על והעֹובר ְְֵֵֶַַַָָָ
קבּועה וחּטאת מזיד, הּוא אם (dpi`yסקילה ְְְִִִֵַָָָ

(aixwnd ly eciÎzbyda dielz.ׁשֹוגג הּוא ִֵאם
תחּיה" לא "מכּׁשפה יתעּלה: fi)אמר ,ak zeny). ְְְִֵֶֶַַַַָָֹ

מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָּוכבר
(.fq).

― המ"ג מּלגּלחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
ofe`d)הּצדעים, cily gvnd wlg)אמרֹו והּוא ְְְִַָָ

ראׁשכם" ּפאת תּקפּו "לא fk)(יתעּלה: ,hi `xwie. ְְְִִֶֶַַַֹֹ
לעֹובדי להתּדּמֹות ׁשּלא ּכדי הּוא הּזה הּלאו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹוגם
עבֹודה עֹובדי עֹוׂשים היּו ׁשּכ לפי זרה, ְְֲֲִִֵֶָָָָָָעבֹודה
הצרכּו ּולפיכ ּבלבד. צדעיהם ׁשמגּלחים ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻזרה

יבמֹות ּבמּסכת ּכלֿ(d.)לבאר "הּקפת ואמרּו: ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשּתכלית ּתאמר ׁשּלא הּקפה", ׁשמּה ― ְְִֶֶַַַָָָָֹֹֹהראׁש
הּׂשער ׁשאר והּנחת הּצדעים ּגּלּוח הּוא ְְְִִִֵַַַַַָָָָָהאּסּור
מגּלח אם אבל זרה, עבֹודה ּכמרי ׁשעֹוׂשים ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכדר
לפיכ ― להם התּדּמּות ּבכ אין הרי ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹהּכל
לבּדם ּבין ּכלל הּצדעים לגּלח ׁשאסּור ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָהֹודיעּונּו,
ּכלֿצדע על מלקּות וחּיב ּכלֿהראׁש; עם ְְִֵֶַַַַָָָָֹּבין
ּכלֿראׁשֹו. ּגּלח אם ׁשּתים לֹוקה ּולפיכ ְְִִִִֵֶֶַַָָֹמהם,
אףֿעלּֿפי מצות, ּכׁשּתי אּלּו נמנה ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹוהּטעם
ּתחת לׁשֹונֹות ׁשני ּבהם ׁשאין מּפני ׁשּתים, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּלֹוקה
ראׁש ּפאת תּקיפּו לא אמר: ׁשאּלּו אחד. ְִִֶֶַַַָָָֹֹלאו
ׁשחּיבּו מֹוצאים והיינּו מּׂשמאל ראׁש ּופאת ְְְְְִִִִִִֶַָָֹֹמּימין
ּכׁשּתי למנֹותם אפׁשר היה אז ּכי ׁשּתים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָעליהם
אחד וענין אחד ּבלׁשֹון והם הֹואיל אבל ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹמצות;
ׁשּבא אףֿעלּֿפי אחת. מצוה הם הרי ―ְֲִִֵֵֶַַַַָָ

(eplaiwy)הּפרּוׁש(aezka)חלקים ּכֹולל זה ׁשּלאו , ֲִֵֵֶֶַָָ
מהם ּכלֿחלק על חּיב וׁשהּוא מהּגּוף ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשֹונים
ּוכבר הרּבה. מצות ׁשּיהיּו מחּיב זה אין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹלבּדֹו,

מּכֹות ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני זה(k.)נתּבארּו ולאו ; ְְְְֲִִִֵֶַָָָ
ּבֹו. חּיבֹות הּנׁשים ִֵַַָָאין

― המ"ד מּלגּלחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
העליֹון הּלחי חלקים: חמּׁשה ּבֹו ויׁש ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָאתֿהּזקן,
והּלחי ׂשמאל, מּצד העליֹון והּלחי ימין, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֹמּצד
ׂשמאל, מּצד הּתחּתֹון והּלחי ימין, מּצד ְְְְִִִִֶַַַַַַַָֹהּתחּתֹון
"ולא זה: ּבלׁשֹון הּלאו ּבא ּוכבר הּזקן. ְְְְִֶֶַַָָָָָָֹוׁשּבֹולת

"זקנ ּפאת את נקרא:(my)תׁשחית ׁשהּכל לפי , ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
"ולא אמר: אּלא ,זקנ תׁשחית ולא אמר ולא ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָֹֹֹזקן.
לא לֹומר: רצֹונֹו ― "זקנ ּפאת את ְְְְִֵֶַַַָֹתׁשחית
הּפרּוׁש ּובא הּזקן. מּכלל אחת ּפאה אף ְְִִֵֵַַַַַַַָָָָתׁשחית
חמׁש וחּיב אֹותן. ׁשחּלקנּו ּכמֹו ּפאֹות, חמׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהן
אחת. ּבבת ּגּלחן ואפּלּו הּכל, ּגּלח אם ְְְֲִִִִַַַַַַַָֹֻמלקּיֹות

הּמׁשנה k.)ּולׁשֹון zekn)הּזקן "ועל :(eglb m`) ְְְִַַַָָָ
מּכאן(zeiewln)חמּׁשה ּוׁשּתים מּכאן ׁשּתים : ְְֲִִִִִַַָָָ

ּכּלן נטלן אם אֹומר: אליעזר רּבי מּלמּטן, ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻואחת
ּבּתלמּוד ואמרּו אחת". אּלא חּיב אינֹו ― ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָּכאחת

(.`k my)אליעזר רּבי קסבר "אלמא :m` mi`ex) ְֱִִֶֶַַַָָָ
(xaeq xfril` iaxy okזֹו הרי הּוא". אחד ֲֵֶָָלאו

קּמא ׁשּתּנא ּברּורה `xfril)ראיה iax lr wlegd) ְְֶַַָָָָָ
וגם ההלכה. היא וכ לאוין חמּׁשה ׁשהם ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָסֹובר
ׁשמפרסם ּכמֹו זרה, עבֹודה ּכמרי ּדר היה ְְְְֲֵֶֶֶֶָָָָָָָֻזה
אתֿ מגּלחים ׁשהם האירֹוּפים נזירי ּבקּׁשּוט ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָהּיֹום
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לפי ― מצות ּכחמׁש למנֹותן ׁשאין והּטעם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹזקנם.
ענין והּוא יחיד ּבלׁשֹון נאמרה ׁשּבּה ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָָׁשהאזהרה
נתּבארּו ּוכבר ׁשּלפניה. ּבּמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד,
הּנׁשים אין זֹו ּומצוה מּכֹות; ּבסֹוף זֹו מצוה ְְְִִִִֵֵַַָָָּדיני

ּבּה. ַָָחּיבֹות

― ארּבעים הּמׁשלימה ׁשהזהרּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
והּוא הּנׁשים, ּבתכׁשיטי מּלהתקּׁשט הּגברים ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָּגם
אּׁשה" ׂשמלת ּגבר "ולאֿילּבׁש יתעּלה: ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹאמרֹו

(d ,ak mixac)מה לבׁש אֹו ׁשּנתקּׁשט וכלּֿגבר .ְְִֵֶֶֶַַַָָ
לנׁשים מיחדת זֹו ׁשּצּורה הּמקֹום ּבאֹותֹו ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֻּׁשּידּוע
ׁשהּנׁשים ּכלֹומר: זה, ׁשּמעׂשה ודע לֹוקה. ―ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָ
הּגברים אֹו הּגברים ּבתכׁשיטי ְְְְְְִִִִֵַַַַָָמתקּׁשטֹות
לעֹורר נעׂשה ׁשהּוא יׁש ― הּנׁשים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָּבתכׁשיטי
העּמים, אצל ׁשּמפרסם ּכמֹו לזנּות, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻאתֿהּטבעים
ׁשּמפרׁש ּכמֹו זרה עבֹודה למיני ׁשּנעׂשה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹויׁש
ׁשּמתנים רּבֹות ּופעמים .לכ המיחדים ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֻּבּספרים

ואֹומריםּבע הּקמעֹות מקצת egilviyׂשּית icky) ְְְְֲִִִֵַַַָ
(ie`x ,zernwd― איׁש הּוא ּבזה הּמתעּסק ׁשאם :ְִִִֵֶֶַַָ

ּומרּגלּיֹות ּבזהב ויתקּׁשט נׁשים ּבגדי ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָילּבׁש
ׁשריֹון ּתלּבׁש ― אּׁשה היא ואם ְְְְִִִִִֵֶַָודֹומיהם;
ּבעלי אצל מאד מפרסם וזה זין. ּכלי ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֻותחּגֹור

הּזה. ְִֶַָָהענין

― הל"ט ּגםּֿכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻ
לֹובׁשֹות ׁשהּנׁשים ּבּמה הּכֹופרים ּבדרכי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמּללכת
והּוא ּבתכׁשיטיהם, ּומתקּׁשטֹות הּגברים ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָּבגדי
עלֿאּׁשה" כליּֿגבר "לאֿיהיה יתעּלה: ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹאמרֹו

(my)מּתכׁשיטי ּבתכׁשיט הּמתקּׁשטת וכלֿאּׁשה .ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
מיחד זה ׁשּתכׁשיט הּמקֹום ּבאֹותֹו ׁשּידּוע ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֻהּגברים,

לֹוקה. ― ְִַָָלּגברים

― המ"א מּלרׁשֹוםהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
והּסקרא הּכחֹול ּבצבעי mec`wexi)ּבגּופנּו oeebarav) ְְְְְְִִֵֵַַָ

ּכמפרסם זרה עבֹודה עֹובדי ׁשעֹוׂשים ּכדר ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָֻוזּולתם,
הּוא ,ּכ על והאזהרה הּיֹום. עד מצרים ּבני ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָאצל

ּבכם" תּתנּו לא קעקע "ּוכתבת יתעּלה: (xwie`אמרֹו ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹֹ
(gk ,hiּוכבר מלקּות, חּיב ― זה לאו על העֹובר ;ְְֵֶַַַָָָָ

מּכֹות. מּסכת ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני ְְְֲִִִֵֶֶַַָָנתּבארּו

― המ"ה מּלׂשרֹוטהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
זרה, עבֹודה עֹובדי ׁשעֹוׂשים ּכדר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָאתֿעצמנּו,

תתּגדדּו" "לא יתעּלה: אמרֹו `)והּוא ,ci mixac). ְְְְְִִֶַָֹֹ

אמרֹו: והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה לאו נכּפל ְְְְְִֵֶַַָָָָּוכבר
ּבבׂשרכם" תּתנּו לא לנפׁש gk)"וׂשרט ,hi `xwie). ְְְְִִֶֶֶֶֶַָֹ

יבמֹות ּבגמרא נתּבאר ּדקרא(bi:)ּוכבר ׁשּגּופיּה : ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ
(weqtd xwir)ליּה מּבעי תתּגדדּו" (jxvp)"לא ְְְִִֵֵֹֹ

zipey`xd)לגּופיּה ezernynl):רחמנא ּדאמר ְְֲֵַַָָָ
(zxne` dxezd)מת על חּבּורה תעׂשּו (ze`lלא ֲֵַַַָֹ

(la`מּכֹות ּובגמרא .(.`k)ׂשריטה" אמרּו: ְְְִִַָָָָ
ּבין הּמת ׁשעל נתּבאר וׁשם היא". אחת ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּוגדידה
ּבּכלי זרה, עבֹודה ועל חּיב; ― ּבּכלי ּבין ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָּבּיד
הּנביאים: ּבספרי ׁשּבא ּכמֹו ּפטּור, ּבּיד ְְְְִִִֵֶַַַָָָָחּיב,

ּוברמחים" ּבחרבֹות ּכמׁשּפטם (Îmikln`"וּיתּגדדּו ְְְְְֲִִִַַָָָָָֹ
(gk ,gi―`id dxf dcearl dhixyd jxcy o`kn)

(ilka wxאמרּו ּוכבר .(:bi zenai),זה לאו ׁשּבכלל ְְְִֶֶַָָָ
ואמרּו: הרּבים ּומחלקת העם מּפּלּוג האזהרה ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹּגם
אבל אגּדֹות"; אגּדֹות תעׂשּו לא ― תתּגדדּו ְְֲֲֲִֵָָֹֹֹֻֻ"לא
תעׂשּו "לא ואמרּו: ׁשּבארּו ּכמֹו הּוא ּדקרא ְְְְֲֲִֵֵֶַָָֹּגּופיּה
אמרם וכן ּדרׁש. מעין וזה הּמת", על ְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָחּבּורה

(.iw oixcdpq),ּבלאו עֹובר ּבמחלקת "ּכלֿהּמחזיק :ְְֲֲִֵֶַַַָָֹ
וכעדתֹו" כקרח ולאֿיהיה d)ׁשּנאמר: ,fi xacna), ְְְְֱֲִֶֶֶַַַָֹֹ

הרי ּדקרא ּגּופיּה אבל הּדרׁש; ּדר על הּוא ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּגם
ׁשלילה, ׁשהּוא חכמים ׁשּבארּוהּו ּכמֹו אּיּום, ְְֲֲִִִֵֶֶָָהּוא
ׁשה' זה: ּדבר ׁשענין ּבארּו ׁשהם לפי אזהרה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלא
את לעצמֹו וטֹוען הּכהנים על ׁשהחֹולק ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹמֹודיע
ּׁשארע מה ּבֹו יארע לא הּבאים ּבּדֹורֹות ְֱִֵֶֶַַַַַַָָֹֻהּכהּנה

הּבליעה ענׁשֹו, יהיה ולא gxwלקרח eyprpy enk) ְְְְְִִֶַַָָֹֹ
(ezcreמׁשה ּביד ה' ּדּבר "ּכאׁשר ענׁשֹו יהא אּלא ,ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹ
למׁשה:(my)לֹו" יתעּלה ּבאמרֹו הּצרעת, ּכלֹומר: ,ְְְְְִֶֶַַַַַָָֹ

וגֹו'" ּבחיק יד e)"הבאֿנא ,c zeny)ּוכמֹו , ְְְְֵֵֶָָָ
ּבעּזּיה ek)ׁשּנתּבאר aÎminid ixac)―yprpy) ְְִִֵֶָָֻ

(mipdkd lr wlgy llba eiig lka zrxvaאחזֹור .ֱֶ
ז מצוה ּדיני נתּבארּו ׁשּכבר ואמר, הּמצוה ֹולענין ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

מּכֹות לֹוקה.(k.)ּבסֹוף ― זה לאו על והעֹובר . ְְֵֶֶַַָָ

― הקע"א מּלתלׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֻ
הּסכלים, ׁשעֹוׂשים ּכדר הּמתים על הראׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׂשער
עיניכם ּבין קרחה "ולאֿתׂשימּו אמרֹו: ְְְְִֵֵֵֶָָָָֹוהּוא

`)למת" ,ci mixac):ואמר ּבּכהנים זה לאו וכפל . ְְֲִֵֶַַַָָָָֹ
ּבראׁשם" קרחה d)"לאֿיקרחה ,`k `xwie)ּכדי , ְְְְְִֵָָָֹֹֻ

עיניכם" "ּבין ׁשּמּמהּֿׁשאמר לפי הּדין, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָלהׁשלים
― אסּור ּבלבד ּפנים מּפאת ׁשרק אֹומרים ְְְִִִִִֶַַַָָָהיינּו
ּבראׁשם" קרחה יקרחה "לא ואמר: ּבאר ְְְְְְִִֵֵַָָָָָֹֹֻלפיכ
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אמר: אּלּו וגם העינים. ּכבין ּכלֿהראׁש על ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹלחּיב
היינּו ּבלבד, ּבראׁשם" קרחה יקרחה ְְְְְִִִָָָָָֹֹֻ"לא
― הּמת על ׁשּלא ּבין הּמת על ּבין ְִֵֵֵֵֶַַַַֹאֹומרים:

וכלֿהּמגּלה "למת". ׁשם ּבאר לפיכ(gxewd) ְְְִֵֵֵֶַַָָָָ
― ּדוקא הּמת על ּבתליׁשה ראׁשֹו מּׂשער ְְְְִִִִֵַַַַַָָֹּכּגריס
על לֹוקה יׂשראל אֹו ּגדֹול ּכהן ׁשהּוא ּבין ְִֵֵֵֶֶֶַָָֹלֹוקה,
מהּֿׁשּכפל וכן אחת. מלקּות וקרחה ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָּכלֿקרחה
לא ּובבׂשרם יגּלחּו לא זקנם "ּופאת ְְְְֲִִֵַַַָָָָֹֹֹּבּכהנים:

ׂשרטת" ּתֹורת(my)יׂשרטּו להׁשלים אּלא ּבא לא ְְְְִִֶֶַַָָָָֹ
מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו .(k`.)הּמצוה, ְְְְִִֵֶַַָָ
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― הע"ג להֹודֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִֶַַַָָ
יתעּלה לפניו ׁשחטאנּו mdilr)ּבחטאים zecezdl) ְְֲִִֶֶַַָָָָָ

וענינֹו, הּוּדּוי וזהּו ― מהם ּכׁשּנׁשּוב ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָּבדּבּור,
ּפׁשעּתי עויתי, חטאתי, הּׁשם! "אּנא ְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹׁשּיאמר:
ּכּפרה ויבּקׁש אתֿהּדּבּור וירחיב ."וכ ּכ ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָועׂשיתי
החטאים ׁשאפּלּו ּדע, לׁשֹונֹו. צחּות ּכפי זה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָּבענין
ׁשּנזּכרּו האּלה הּקרּבנֹות מיני עליהם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשחּיבים
ׁשּמקריבם ׁשּמי יתעּלה, אמר ׁשּבהם ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמּקדם,
להתוּדֹות ּגם עלּֿכלּֿפנים צרי ― לֹו ְְְִִִִֵַַַַָָָנתּכּפר
אלֿ "ּדּבר יתעּלה: אמרֹו והּוא הקרבתם. ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּבׁשעת
מּכלֿחּטאת יעׂשּו ּכי אֹוֿאּׁשה איׁש יׂשראל ְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹּבני
עׂשּו" אׁשר אתֿחּטאתם והתוּדּו וגֹו' ְְְֲִֶֶַַָָָָָָהאדם

(fÎe ,d xacna):זה ּפסּוק ּבפרּוׁש הּמכלּתא ּולׁשֹון ,ְְְְִֵֶַָָ
מאּלה] לאחת כיֿיאׁשם '[והיה ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ"לפי

חטא' אׁשר d)והתוּדה ,d `xwie)על יתוּדה ― ְְְֲִִֶֶַַַָָָ
ּכׁשהיא החּטאת על ― 'עליה' חטא; אׁשר ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָחטא
ׁשּיתוּדה ּבמׁשמע אין מּׁשּנׁשחטה. לא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹקּימת,
זה, ׁשּפסּוק לפי הּמקּדׁש". ּביאת על אּלא ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָהּיחיד

עליה" חטא "אׁשר יתעּלה אמרֹו (my)ּכלֹומר ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָ
וקדׁשיו מקּדׁש ּבמטּמא וּיקרא ּבפרׁשת ְְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָָָנאמר

עּמֹו oaxwוהּנזּכרים mdilr miaiigy mi`hg zveaw) ְְִִִַָ
(cxeie dler ,z`hgּבארנּו ׁשּכבר Ðּכמֹו ar devn) ְְְֵֶַָ

(vw xeriyהיינּו ׁשּלא ּבּמכלּתא, ּכאן אמר לפיכ ,ְְְִִִֶַַָָָָָֹ
למטּמא הּוּדּוי חּיּוב אּלא זה מּפסּוק ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָלמדים

cala)מקּדׁש beq eze`n mi`hgd zveaw)מּנין" ; ְִִִַָ
אמר ּכלֿהּמצות? ׁשאר מרּבה sqepאּתה weqt) ְְְִֶַַַַָָָָֹ

(xacna ynega.והתוּדּו יׂשראל ּבני אל ּדּבר :ְְְְִִֵֵֵֶַַָ
ּכלֿ חּטאתם, אמר: ּוכרתֹות? מיתֹות אף ְִִִֵַַַַָָָָּומּנין
יעׂשּו ּכי לאֿתעׂשה; מצות לרּבֹות ― ְְֲֲִִֶַַַַָָֹֹחּטאתם
"'מּכלֿ עֹוד: אמרּו וׁשם עׂשה". מצות לרּבֹות ―ְְְְֲִִֵַָָָֹ
על חברֹו: לבין ּׁשּבינֹו מּמה ― האדם' ְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹחּטאת
― 'למעל' הרע; לׁשֹון ועל הּגזלֹות ועל ְְְְְְִֵֵַַַַָָֹהּגנבֹות
'ואׁשמה והמקּלל; לּׁשקר ּבׁשם הּנׁשּבע ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָלרּבֹות
יכֹול ׁשּיתוּדּו. מיתֹות ּכלֿחּיבי לרּבֹות ― ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָהּנפׁש'
אּלא אמרּתי לא זֹוממין? עלּֿפי הּנהרגין ְְֱִִִִֶֶַַַַָָָֹאף
חּיב ׁשאינֹו ּכלֹומר ההיא' הּנפׁש ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ'ואׁשמה

הע אּלא חטא, ׁשּלא ידע אם עליולהתוּדֹות ידּו ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּכלֿסּוגי ׁשעל ,ל נתּבאר הּנה ׁשקר". ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָעדי
עׂשה מצות על ואפּלּו והּקּלים החמּורים ְְֲֲֲֲִִִִִֵַַַַַַָֹהחטאים
הּזה, הּצּוּוי ׁשּנאמר ּולפי וּדּוי, עליהם ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָחּיבים
יכֹול היה הּקרּבן, חּיּוב עם יחד "והתוּדּו", ְְְְִִִַַַַַָָָָָּכלֹומר
ּבפני מצוה לבּדֹו הּוּדּוי ׁשאין ּבדעּתנּו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָלעלֹות
לפיכ הּקרּבן, אחר מהּנגררים הּוא אּלא ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָעצמּה
"יכֹול זה: ּבלׁשֹון ּבּמכלּתא אתֿזה לבאר ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֻהצרכּו

מביאין ׁשהם ּבזמן(oaxw)ּבזמן אף ּומּנין מתוּדין; ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַ
והתוּדּו יׂשראל אלּֿבני ּדּבר אמר: מביאין? ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשאין

(avn lka)מּנין ּבארץ; אּלא וּדּוי ּבמׁשמע אין .ְְִִִֵֶֶַַַָָָ
ואתֿעון אתֿעונם והתוּדּו אמר: ּבּגלּות? ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹאף

n)אבתם" ,ek my)אדני ל" אמר: ּדנּיאל וכן . ְְֲֲִֵֵַָָָָֹֹ
הּפנים" ּבׁשת ולנּו f)הּצדקה ,h l`ipc)הּנה . ְְִִֵֶַַָָָָֹ

ּבפני מצוה ׁשהּוּדּוי מהּֿׁשהזּכרנּו, מּכל ל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹנתּבאר
ׁשחטא, חטא איזה על החֹוטא על וחֹובה ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָעצמּה
קרּבן ׁשהביא ּבין לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּבין
ׁשאמר ּכמֹו להתוּדֹות חּיב קרּבן, הביא ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּובין
ּולׁשֹון עׂשּו". אׁשר אתֿחּטאתם "והתוּדּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָיתעּלה:

zen)ספרא ixg` zyxt ,`k ,fh `xwie):ּגםּֿכן ְִֵַָ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדברים". וּדּוי זה ― ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָ"והתוּדה

מּכּפּורים אחרֹון ּבפרק זֹו .(ft:)מצוה ְְֲִִִִֶֶַָ
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קלי oqip a"iÎ`"i ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אמר: אּלּו וגם העינים. ּכבין ּכלֿהראׁש על ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹלחּיב
היינּו ּבלבד, ּבראׁשם" קרחה יקרחה ְְְְְִִִָָָָָֹֹֻ"לא
― הּמת על ׁשּלא ּבין הּמת על ּבין ְִֵֵֵֵֶַַַַֹאֹומרים:

וכלֿהּמגּלה "למת". ׁשם ּבאר לפיכ(gxewd) ְְְִֵֵֵֶַַָָָָ
― ּדוקא הּמת על ּבתליׁשה ראׁשֹו מּׂשער ְְְְִִִִֵַַַַַָָֹּכּגריס
על לֹוקה יׂשראל אֹו ּגדֹול ּכהן ׁשהּוא ּבין ְִֵֵֵֶֶֶַָָֹלֹוקה,
מהּֿׁשּכפל וכן אחת. מלקּות וקרחה ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָּכלֿקרחה
לא ּובבׂשרם יגּלחּו לא זקנם "ּופאת ְְְְֲִִֵַַַָָָָֹֹֹּבּכהנים:

ׂשרטת" ּתֹורת(my)יׂשרטּו להׁשלים אּלא ּבא לא ְְְְִִֶֶַַָָָָֹ
מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו .(k`.)הּמצוה, ְְְְִִֵֶַַָָ
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― הע"ג להֹודֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִֶַַַָָ
יתעּלה לפניו ׁשחטאנּו mdilr)ּבחטאים zecezdl) ְְֲִִֶֶַַָָָָָ

וענינֹו, הּוּדּוי וזהּו ― מהם ּכׁשּנׁשּוב ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָּבדּבּור,
ּפׁשעּתי עויתי, חטאתי, הּׁשם! "אּנא ְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹׁשּיאמר:
ּכּפרה ויבּקׁש אתֿהּדּבּור וירחיב ."וכ ּכ ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָועׂשיתי
החטאים ׁשאפּלּו ּדע, לׁשֹונֹו. צחּות ּכפי זה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָּבענין
ׁשּנזּכרּו האּלה הּקרּבנֹות מיני עליהם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשחּיבים
ׁשּמקריבם ׁשּמי יתעּלה, אמר ׁשּבהם ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמּקדם,
להתוּדֹות ּגם עלּֿכלּֿפנים צרי ― לֹו ְְְִִִִֵַַַַָָָנתּכּפר
אלֿ "ּדּבר יתעּלה: אמרֹו והּוא הקרבתם. ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּבׁשעת
מּכלֿחּטאת יעׂשּו ּכי אֹוֿאּׁשה איׁש יׂשראל ְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹּבני
עׂשּו" אׁשר אתֿחּטאתם והתוּדּו וגֹו' ְְְֲִֶֶַַָָָָָָהאדם

(fÎe ,d xacna):זה ּפסּוק ּבפרּוׁש הּמכלּתא ּולׁשֹון ,ְְְְִֵֶַָָ
מאּלה] לאחת כיֿיאׁשם '[והיה ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ"לפי

חטא' אׁשר d)והתוּדה ,d `xwie)על יתוּדה ― ְְְֲִִֶֶַַַָָָ
ּכׁשהיא החּטאת על ― 'עליה' חטא; אׁשר ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָחטא
ׁשּיתוּדה ּבמׁשמע אין מּׁשּנׁשחטה. לא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹקּימת,
זה, ׁשּפסּוק לפי הּמקּדׁש". ּביאת על אּלא ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָהּיחיד

עליה" חטא "אׁשר יתעּלה אמרֹו (my)ּכלֹומר ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָ
וקדׁשיו מקּדׁש ּבמטּמא וּיקרא ּבפרׁשת ְְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָָָנאמר

עּמֹו oaxwוהּנזּכרים mdilr miaiigy mi`hg zveaw) ְְִִִַָ
(cxeie dler ,z`hgּבארנּו ׁשּכבר Ðּכמֹו ar devn) ְְְֵֶַָ

(vw xeriyהיינּו ׁשּלא ּבּמכלּתא, ּכאן אמר לפיכ ,ְְְִִִֶַַָָָָָֹ
למטּמא הּוּדּוי חּיּוב אּלא זה מּפסּוק ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָלמדים

cala)מקּדׁש beq eze`n mi`hgd zveaw)מּנין" ; ְִִִַָ
אמר ּכלֿהּמצות? ׁשאר מרּבה sqepאּתה weqt) ְְְִֶַַַַָָָָֹ

(xacna ynega.והתוּדּו יׂשראל ּבני אל ּדּבר :ְְְְִִֵֵֵֶַַָ
ּכלֿ חּטאתם, אמר: ּוכרתֹות? מיתֹות אף ְִִִֵַַַַָָָָּומּנין
יעׂשּו ּכי לאֿתעׂשה; מצות לרּבֹות ― ְְֲֲִִֶַַַַָָֹֹחּטאתם
"'מּכלֿ עֹוד: אמרּו וׁשם עׂשה". מצות לרּבֹות ―ְְְְֲִִֵַָָָֹ
על חברֹו: לבין ּׁשּבינֹו מּמה ― האדם' ְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹחּטאת
― 'למעל' הרע; לׁשֹון ועל הּגזלֹות ועל ְְְְְְִֵֵַַַַָָֹהּגנבֹות
'ואׁשמה והמקּלל; לּׁשקר ּבׁשם הּנׁשּבע ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָלרּבֹות
יכֹול ׁשּיתוּדּו. מיתֹות ּכלֿחּיבי לרּבֹות ― ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָהּנפׁש'
אּלא אמרּתי לא זֹוממין? עלּֿפי הּנהרגין ְְֱִִִִֶֶַַַַָָָֹאף
חּיב ׁשאינֹו ּכלֹומר ההיא' הּנפׁש ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ'ואׁשמה

הע אּלא חטא, ׁשּלא ידע אם עליולהתוּדֹות ידּו ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּכלֿסּוגי ׁשעל ,ל נתּבאר הּנה ׁשקר". ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָעדי
עׂשה מצות על ואפּלּו והּקּלים החמּורים ְְֲֲֲֲִִִִִֵַַַַַַָֹהחטאים
הּזה, הּצּוּוי ׁשּנאמר ּולפי וּדּוי, עליהם ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָחּיבים
יכֹול היה הּקרּבן, חּיּוב עם יחד "והתוּדּו", ְְְְִִִַַַַַָָָָָּכלֹומר
ּבפני מצוה לבּדֹו הּוּדּוי ׁשאין ּבדעּתנּו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָלעלֹות
לפיכ הּקרּבן, אחר מהּנגררים הּוא אּלא ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָעצמּה
"יכֹול זה: ּבלׁשֹון ּבּמכלּתא אתֿזה לבאר ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֻהצרכּו

מביאין ׁשהם ּבזמן(oaxw)ּבזמן אף ּומּנין מתוּדין; ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַ
והתוּדּו יׂשראל אלּֿבני ּדּבר אמר: מביאין? ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשאין

(avn lka)מּנין ּבארץ; אּלא וּדּוי ּבמׁשמע אין .ְְִִִֵֶֶַַַָָָ
ואתֿעון אתֿעונם והתוּדּו אמר: ּבּגלּות? ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹאף

n)אבתם" ,ek my)אדני ל" אמר: ּדנּיאל וכן . ְְֲֲִֵֵַָָָָֹֹ
הּפנים" ּבׁשת ולנּו f)הּצדקה ,h l`ipc)הּנה . ְְִִֵֶַַָָָָֹ

ּבפני מצוה ׁשהּוּדּוי מהּֿׁשהזּכרנּו, מּכל ל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹנתּבאר
ׁשחטא, חטא איזה על החֹוטא על וחֹובה ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָעצמּה
קרּבן ׁשהביא ּבין לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּבין
ׁשאמר ּכמֹו להתוּדֹות חּיב קרּבן, הביא ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּובין
ּולׁשֹון עׂשּו". אׁשר אתֿחּטאתם "והתוּדּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָיתעּלה:

zen)ספרא ixg` zyxt ,`k ,fh `xwie):ּגםּֿכן ְִֵַָ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדברים". וּדּוי זה ― ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָ"והתוּדה

מּכּפּורים אחרֹון ּבפרק זֹו .(ft:)מצוה ְְֲִִִִֶֶַָ
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(„È).È˙¯Î‰ במקום�‚· מצינו פלשתים, של לדרום

כרתים, גוי נקראים פלשתים ה)אחר ב יושבי(צפניה :

כרתים: גוי הים הםÌ˙¯ÁÓÏ.(ÊÈ)חבל למודים

שנאמר כמו מחר, ביום ללקות ט)עמלקים יז :(שמות

למחרתם: נאמר לכך וגו', נצב אנכי ÏÎ(Î)מחר ˙‡
.¯˜·‰Â Ô‡ˆ‰:כלב ומנגב יהודה מנגב הגדוד ששבה

.Â‚‰�,ההוא המקנה לפני והולכים מנהיגים אנשים

דוד: שלל זה ולהתהלל, להתכבד

cec zcevn
(‚È).‰˙‡ ÈÓÏ:אתה עם ומאיזה אתה, מי של ÈÎעבד

.È˙ÈÏÁ:בדרך אותי עזב ולזה לו, בשוה לילך יכולתי ולא
.‰˘Ï˘ ÌÂÈ‰:ימים שלשה מלאו ‡˘¯(È„)היום ÏÚÂ

.‰„Â‰ÈÏ,פלשתים משל היתה כרתי כי ליהודה, אשר הנגב
שכתוב ה)כמו ב כרתים:(צפניה גוי :.·ÏÎ ·‚� ÏÚÂשגם עם

לבד: ידוע שם לה היה מקום מכל מיהודה, היתה היא
(ÂË).È�„È¯Â˙‰:מהלכם דרך ˙È�¯‚Ò.להראות Ì‡Âאם או

שקר: שבועת עונש עליך יהי וכו', ‰‡¯ı.(ÊË)תסגרני ÏÎ
עליה: הם ‰˘ÏÏ.אשר ÏÎ·בעבור היה שמחתם לומר: רצה

לקחו: אשר הגדול השלל הואÛ˘�‰Ó.(ÊÈ)כל אשר הבוקר עד הערב אותה וכל השני, יום ערב עד זה יום מנשף לומר: רצה
למחרתם: ועד הערב ועד אמר כאלו שתים, במקום עומדת 'ועד' ומלת שעברו, הנשפים שני של ‡È˘.למחרתם Ì‰Ó ËÏÓ� ‡Ï

רגלי: ÂÁ˜Ï.(ËÈ)מאנשי ¯˘‡ ÏÎ „ÚÂ:לעצמו דוד השיב הכל וכלב, יהודה מנגב מפלשתים שלקחו מה Á˜ÈÂ(Î)אפילו
.„Â„:ויהודה פלשתים מבני עמלק שללו מאשר אף ובקר, הצאן כל לעצמו ‰Ó˜�‰.לקח È�ÙÏ Â‚‰�לפנות מנהיגים לומר: רצה

חלק לכם אין לומר: רצה דוד, שלל זה אמרו מקנהו, לקחת ומיהודה מפלשתים מי ובבוא ההוא, המקנה לפני הלכו הדרך,
לבעליו: להחזיר בעבור ולא שללו, לעצמו דוד כי ÂÎÂ'.(Î‡)בזה, ÌÈ˙‡Ó Ï‡:להם סמוך לומר: ואנשיוÌÂ·È˘ÂÈÂ.רצה ודוד

הכלים: לשמור הבשור נחל בעבר מושבם:Â‡ˆÈÂ.הושיבום ÂÎÂ'.(Î·)ממקום ˘È‡לעצמם וינהגו ובניו, אשתו את איש לכל
יקחו: לא עצמם של אף בשלל, עמנו יחלקו לא אבל להם, �˙Ô.(Î‚)וילכו ¯˘‡ הלא‡˙ לקחנו, ידינו בכח וכי לומר: רצה

עם כולנו הלא נעשית, מה' ואם בידינו, הגדוד את מסר והוא איש, ממנו נפקד לא כי אותם ושמר לנו, ה' נתן אשר את הוא
אנחנו: ÚÓ˘È.(Î„)ה' ÈÓÂכל על הלא כי הזה, לדבר לכם ישמע מי מקום מכל ידינו, בעוצם נעשתה אם ואף לומר: רצה

ויחדיו וכו', היורד כחלק שיהיה מאז, הנהוג הוא כן כי בשוה, שוה עמהם לחלוק מהראוי כן אם הכלים, לשמור ישבו פנים
להלחם: להלוחמים מהאפשר היה לא הכלים, הם ישמרו לא אם כי המלחמה, ליורדי כלל קדימה מבלי יחלוקו

oeiv zcevn
(‚È).‰ÊÓ È‡Â:אתה מזה שתאמר העם ‰‚„Â„.(ÂË)איה

כמו˙È�¯‚Ò.החיל: אותי, ו)תמסור א לאדום:(עמוס להסגיר :

(ÊË).ÌÈ˘ÂË�כמו לא)מפוזרים, יא המחנה:(במדבר על ויטוש :
.ÌÈ‚‚ÂÁÂכמו וכרכר, רקידה כז)ענין קז וינועו(תהלים ויחוגו :
כמוÛ˘�‰Ó.(ÊÈ)כשכור: ד)מהערב, כא חשקי:(ישעיהו נשף :
(ËÈ).¯„Ú� ‡ÏÂכמו נחסר, כו)ולא מ נעדר:(שם לא איש :

(‡Î).Â¯‚Ù:נחלשו(·Î).ÔÚÈ:בעבור(„Î).'Â‚Â ˜ÏÁÎ
זה: חלק כן זה, כחלק לומר רצה וכחלק,
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i"yx

(‰Ï).È˙ÂÚÂ¯Ê ‰˘ÂÁ� ˙˘˜ ‰˙Á�Âלשון ונחתה

בי נחתו חציך כמו קשת לח)דריכת שלו(לקמן ופעל

ונחתה הנו"ן את ומחסר דגש בא וכשמתפעל נחת

גרוני נחר כמו ננחתה ס"ט)מגזרת ננחר,(לקמן מגזרת

מפוח נחר ו)כמו נגרה(ירמיה עיני ננדף, מגזרת (איכהנדף

ואיןג') ננגף מגזרת נגף ננתנה כמו נתנה ננגרה, כמו

מן כמו נחתתה לומר לו שהיה חתה מגזרת לפותרו

נענת ענה מן נעשתה נחושהעשה קשת ונחתה ד"א ה

נחתו חציך כמו קשת דריכת לשון חיית (לקמןזרועותי

ונדרכהלח) נחלו כמו אלא בתיבה יסוד אינה הנו"ן

היו נחשת של קשתות זרועותי ידי על נחושה קשת

האומות מלכי אותם ורואין בביתו לדוד לו תלויות

לדורכן דוד ביד כח שיש סבור אתה לזה זה ואומרים

בפניהם: ודורכן שומע היה והוא לייראנו אלא זה אין

(ÂÏ).È�·¯˙ Í˙Â�ÚÂבה להתנהג ענותך מדת הרביתה

˙È˙Á.(ÊÏ)עמי: È„Úˆ ·ÈÁ¯˙אינו צעדיו המרחיב

צעדך יצר לא בלכתך אומר הוא וכן ליפול (משלינוח

בלעז:Â„ÚÓ.:ד') הרגלים˜¯ÈÏÂÒ.איקלורגירי"נט הם

ולמטה: בלעז קביל"ייא שקורין האסתורין מן

(‡Ó).Û¯ÂÚ ÈÏ ובורחים:�˙˙‰ עורפם לי פונים

(·Ó).ÂÚÂ˘È:שלהם ÚÈ˘ÂÓ.לע"ג ÔÈ‡Âבה שאין

יענם: ולא ה' אל וקוראים וחוזרים יכולת

(‚Ó).Ì˜Á˘‡Â:כתישה הנרוק‡¯Ì˜È.לשון כטיט

שקיהם מריקים הם כמו עב, מב)שאינו לא(בראשית

כלי אל מכלי מח)הורק È·È¯Ó(Ó„):(ירמיה È�ËÏÙ˙
.ÌÚולא משפט להטות ישראל בדין אענש שלא

הרשות: מן יותר בישראל Ï¯‡˘לשעבד È�ÓÈ˘˙
.ÌÈÂ‚:בהם עונש ‡ÔÊ.(Ó‰)שאין ÚÓ˘Ïאפילו

שליחותי: שישמעו אלא בפני ÈÏ.שלא ÂÚÓ˘Èיסורו

לדברי: נשמעי' ויהיו משמעתי ÈÏ.אל Â˘ÁÎÈמחמת

תבולÂÏÂ·È.(ÂÓ)יראה: נבול כמו יח)ילאו (שמות

בלותי אחרי כמו פירש ומנחם תילאה מילאה דמתרגם

י"ח) תבול:(בראשית נבול פירש אימהÂ‚¯ÁÈÂ.וכן לשון

אימה ל"ב)מחדרים מותא:(דברים חרגת מתרגמינן

.Ì‰È˙Â¯‚ÒÓÓשאני כלא מסגרות יסורי מחמת

מנחם ממסגרותיהם, ויחרגו בהן ומייסרן שם מסגירם

ויתרפו פירושו וכן חגורה רפיון לשון אותו פתר

ויפסחו ממסגרותיהם ויחרגו פתר ודונ"ש ממסגרותיהם

ויפסחו ויחרגו ופתרון רגליהם על הנתונים מכבליהם

חגירא: כדמתרגמינן

cec zcevn
(‰Ï).‰ÓÁÏÓÏ:המלחמה תכסיסי כחנתÁ�Â˙‰.לדעת בי ת

נחושה: קשת ˙¯·�È.(ÂÏ)לשבר Í˙Â�ÚÂשבך הענוה גודל
האויב את לנצח רב עם הייתי כאלו אותי עשה בי להשגיח

מספר: מתי היו אנשי כי פסיעותי˙¯ÈÁ·.(ÊÏ)עם הרחבת
לפול: נוח להיות רגלי ימעדו Û¯ÂÚ.(Ó‡)לבל ÈÏ כי�˙˙‰

עורף: אלי ופנו מפני אדם:ÂÚÂ˘È.(Ó·)ברחו בני עזר אל
.'‰ ÏÚ:'ה אל הפורחÙÚÎ¯.(Ó‚)כמו כעפר דק שיהיו
בחוצות‡¯Ì˜È.ברוח: המושלך כטיט מכל ריק אותם אעשה

ריק המקום ונשאר מפזרם והרוח אדם ברגלי ונדוק שנשחק
ÌÚ.(Ó„)ממנו: È·È¯Ó:עמים ‚ÌÈÂ.ממלחמות ˘‡¯Ï È�ÓÈ˘˙:עמדי להלחם עוד יוסיפו ולא לי מוכנעים È˙Ú„È.ויהיו ‡Ï

רחוקה: מארץ הם ‡ÔÊ.(Ó‰)כי ÚÓ˘Ï:לעבודתי נשמעין יהיו גבורה שם לי שיצא ישמעו כי ÈÏ.על Â˘ÁÎÈדברי אלי ידברו
עליהם: פחדי יהיה כי לי המה שאוהבים לומר במכאוב:ÂÏÂ·È.(ÂÓ)כחש מיוסרים יהיו לומר ממהÂ‚¯ÁÈÂ.רצה פסחים יהיו

ברזל: כבלי במסגרי ברגליהם סגורים שיהיו

oeiv zcevn
(‰Ï).‰˙Á�Â:ושבר תחת השמטהÂ„ÚÓ.(ÊÏ)מלשון ענין

המקום: קרסולין:˜¯ÈÏÂÒ.מן הוא כרעים של תרגום
(ËÏ).ÌˆÁÓ‡ראש מחץ כמו ומכה חבורה ק"י)ענין :(לקמן

(Ó).ÚÈ¯Î˙:הברכים על הנפילה אחוריÛ¯ÂÚ.ענינו הוא
אצמית‡ˆÌ˙ÈÓ.(Ó‡)הפנים: אותו כמו ק"א)אכריתם :(לקמן

(‚Ó).Ì˜Á˘‡Âהדק ממנה ושחקת כמו כתישה (שמותענין

ריקן:‡¯Ì˜È.:ל') הואÈ.Â‚¯Áיכמשו:ÂÏÂ·È.(ÂÓ)מלשון
כשב: כבש וכמו חגר מלשון הפוך
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i"yx

(‰Ï).È˙ÂÚÂ¯Ê ‰˘ÂÁ� ˙˘˜ ‰˙Á�Âלשון ונחתה

בי נחתו חציך כמו קשת לח)דריכת שלו(לקמן ופעל

ונחתה הנו"ן את ומחסר דגש בא וכשמתפעל נחת

גרוני נחר כמו ננחתה ס"ט)מגזרת ננחר,(לקמן מגזרת

מפוח נחר ו)כמו נגרה(ירמיה עיני ננדף, מגזרת (איכהנדף

ואיןג') ננגף מגזרת נגף ננתנה כמו נתנה ננגרה, כמו

מן כמו נחתתה לומר לו שהיה חתה מגזרת לפותרו

נענת ענה מן נעשתה נחושהעשה קשת ונחתה ד"א ה

נחתו חציך כמו קשת דריכת לשון חיית (לקמןזרועותי

ונדרכהלח) נחלו כמו אלא בתיבה יסוד אינה הנו"ן

היו נחשת של קשתות זרועותי ידי על נחושה קשת

האומות מלכי אותם ורואין בביתו לדוד לו תלויות

לדורכן דוד ביד כח שיש סבור אתה לזה זה ואומרים

בפניהם: ודורכן שומע היה והוא לייראנו אלא זה אין

(ÂÏ).È�·¯˙ Í˙Â�ÚÂבה להתנהג ענותך מדת הרביתה

˙È˙Á.(ÊÏ)עמי: È„Úˆ ·ÈÁ¯˙אינו צעדיו המרחיב

צעדך יצר לא בלכתך אומר הוא וכן ליפול (משלינוח

בלעז:Â„ÚÓ.:ד') הרגלים˜¯ÈÏÂÒ.איקלורגירי"נט הם

ולמטה: בלעז קביל"ייא שקורין האסתורין מן

(‡Ó).Û¯ÂÚ ÈÏ ובורחים:�˙˙‰ עורפם לי פונים

(·Ó).ÂÚÂ˘È:שלהם ÚÈ˘ÂÓ.לע"ג ÔÈ‡Âבה שאין

יענם: ולא ה' אל וקוראים וחוזרים יכולת

(‚Ó).Ì˜Á˘‡Â:כתישה הנרוק‡¯Ì˜È.לשון כטיט

שקיהם מריקים הם כמו עב, מב)שאינו לא(בראשית

כלי אל מכלי מח)הורק È·È¯Ó(Ó„):(ירמיה È�ËÏÙ˙
.ÌÚולא משפט להטות ישראל בדין אענש שלא

הרשות: מן יותר בישראל Ï¯‡˘לשעבד È�ÓÈ˘˙
.ÌÈÂ‚:בהם עונש ‡ÔÊ.(Ó‰)שאין ÚÓ˘Ïאפילו

שליחותי: שישמעו אלא בפני ÈÏ.שלא ÂÚÓ˘Èיסורו

לדברי: נשמעי' ויהיו משמעתי ÈÏ.אל Â˘ÁÎÈמחמת

תבולÂÏÂ·È.(ÂÓ)יראה: נבול כמו יח)ילאו (שמות

בלותי אחרי כמו פירש ומנחם תילאה מילאה דמתרגם

י"ח) תבול:(בראשית נבול פירש אימהÂ‚¯ÁÈÂ.וכן לשון

אימה ל"ב)מחדרים מותא:(דברים חרגת מתרגמינן

.Ì‰È˙Â¯‚ÒÓÓשאני כלא מסגרות יסורי מחמת

מנחם ממסגרותיהם, ויחרגו בהן ומייסרן שם מסגירם

ויתרפו פירושו וכן חגורה רפיון לשון אותו פתר

ויפסחו ממסגרותיהם ויחרגו פתר ודונ"ש ממסגרותיהם

ויפסחו ויחרגו ופתרון רגליהם על הנתונים מכבליהם

חגירא: כדמתרגמינן

cec zcevn
(‰Ï).‰ÓÁÏÓÏ:המלחמה תכסיסי כחנתÁ�Â˙‰.לדעת בי ת

נחושה: קשת ˙¯·�È.(ÂÏ)לשבר Í˙Â�ÚÂשבך הענוה גודל
האויב את לנצח רב עם הייתי כאלו אותי עשה בי להשגיח

מספר: מתי היו אנשי כי פסיעותי˙¯ÈÁ·.(ÊÏ)עם הרחבת
לפול: נוח להיות רגלי ימעדו Û¯ÂÚ.(Ó‡)לבל ÈÏ כי�˙˙‰

עורף: אלי ופנו מפני אדם:ÂÚÂ˘È.(Ó·)ברחו בני עזר אל
.'‰ ÏÚ:'ה אל הפורחÙÚÎ¯.(Ó‚)כמו כעפר דק שיהיו
בחוצות‡¯Ì˜È.ברוח: המושלך כטיט מכל ריק אותם אעשה

ריק המקום ונשאר מפזרם והרוח אדם ברגלי ונדוק שנשחק
ÌÚ.(Ó„)ממנו: È·È¯Ó:עמים ‚ÌÈÂ.ממלחמות ˘‡¯Ï È�ÓÈ˘˙:עמדי להלחם עוד יוסיפו ולא לי מוכנעים È˙Ú„È.ויהיו ‡Ï

רחוקה: מארץ הם ‡ÔÊ.(Ó‰)כי ÚÓ˘Ï:לעבודתי נשמעין יהיו גבורה שם לי שיצא ישמעו כי ÈÏ.על Â˘ÁÎÈדברי אלי ידברו
עליהם: פחדי יהיה כי לי המה שאוהבים לומר במכאוב:ÂÏÂ·È.(ÂÓ)כחש מיוסרים יהיו לומר ממהÂ‚¯ÁÈÂ.רצה פסחים יהיו

ברזל: כבלי במסגרי ברגליהם סגורים שיהיו

oeiv zcevn
(‰Ï).‰˙Á�Â:ושבר תחת השמטהÂ„ÚÓ.(ÊÏ)מלשון ענין

המקום: קרסולין:˜¯ÈÏÂÒ.מן הוא כרעים של תרגום
(ËÏ).ÌˆÁÓ‡ראש מחץ כמו ומכה חבורה ק"י)ענין :(לקמן

(Ó).ÚÈ¯Î˙:הברכים על הנפילה אחוריÛ¯ÂÚ.ענינו הוא
אצמית‡ˆÌ˙ÈÓ.(Ó‡)הפנים: אותו כמו ק"א)אכריתם :(לקמן

(‚Ó).Ì˜Á˘‡Âהדק ממנה ושחקת כמו כתישה (שמותענין

ריקן:‡¯Ì˜È.:ל') הואÈ.Â‚¯Áיכמשו:ÂÏÂ·È.(ÂÓ)מלשון
כשב: כבש וכמו חגר מלשון הפוך
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l"fg zecb`a mixeriy jezn

ׁשל726) מדרׁשֹו ּבבית ולמדּו לחברֹו,727)ׁשנּו חּטה הּמֹוכר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ
הּקֹונה, ּבבית ּתתקלקל היא ּכי טהֹורה, חּטה למּכר לֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹאל

ּכן מ728)על ּבהרּבה זֹול ׁשחּומטין למרֹות ּכימּגזל, חּטה, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
יכֹול הּלקֹוח אמנם מתקּימת. החּטה אין חּומטין ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹללא
הּנקּיה ּבחּטה הּתֹוספֹות ּכל את לבד לעצמֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָלערּבב
יֹודעים הּלקּוחֹות אין ּכלל ׁשּבדרְך ּכיון אבל קֹונה, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהּוא
ּכן על קֹונים, ׁשהם ּבּסחֹורה הּטּפּול סּוגי ּבכל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָלהתעּסק
יטען אחד קֹונה אם הּמֹוכר. על זה ּתפקיד מּטל ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻמראׁש
ּכדי הּדּוכן, על נקּיה חּטה מבּקׁש היה והּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשרּמּוהּו,
מּׁשאר ׁשֹונה ׁשהּוא לדעת יׁש לבּדֹו, ּבֹו יטּפל ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהּוא
ׁשל ּדריׁשֹות ּבגלל הּׁשּוק חּקי את לבנֹות ואין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַֻהּברּיֹות,

ה730)הּוא729ּבֹודדים. את אבל731)רק יראת732)ּתֹורה, ְְֲִִֶַַַָָ
ׁשּבידֹו733)ׁשמים הּפנימּיֹות הּמפּתחֹות אין מּמילא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשהרי מאּומה, לֹו הּוא734)מֹועילים מפּתח ּבאיזה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָ
ׁשל736)יּכנס?735) עבֹודתֹו ועל ׁש737)מאמציו מי ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָ
לֹו738) אבל739)ׁשאין ּדירה, הּוא741)ׁשער740)חצר־ לּדירה ֲִִֵֵֶַַַָָָָ
ּכְך743עֹוׂשה,742) ּכדי ּתֹוְך ּבדבר־מה. ודנּו יחּדו יׁשבּו ְְְְְִֵֶַַָָָָָ
(744– יֹוחנן רּבי ׁשל מּתלמידיו אחד לפניהם ועבר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָחלף
לחברֹו:745) רּבי746)האחד ׁשל לכבֹודֹו ונעמד מּפניו נקּום ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ירא747)יעקב, אּתָך748)ׁשאדם אני מסּכים אכן הּׁשני: ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
צּינּת, ׁשאּתה הּסּבה ּבגלל לא אְך לכבֹודֹו, לקּום ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּיׁש

ּכיון749)אּלא לכבֹודֹו חכם750)נעמד האחד751)ּתלמיד ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
לָך:752)לּׁשני: אמרּתי חטא,753)אני ירא ואּתה754)ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָ

ּבׁשבחֹו, מעטּת ּבכְך הלא חכם? ּתלמיד ׁשהּוא לי ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָֹאמרּת
חכם. מּתלמיד יֹותר ּגבֹוהה ּדרּגה היא ׁשמים יראת ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָּכי

ּבּמסקנה:755) ׁשּצריְך756)הּסגיה אחא, ּבר יעקב רּבי על ְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ
ּבגלל אֹותֹו חז"ל,757)לכּבד ׁשאמרּו ּכפי אלקיָך". ה' את ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָֹ

וטבעיתׁשּל ּפׁשּוטה זֹו ׁשאלּה היתה רּבנּו מׁשה גּבי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
שאומר כפי מישראל ואחד אחד כל לגבי גם כך ְֵּביֹותר.

ועוד)הרבי .1293 עמוד ב כרך תשמ"ה מנחם "ויובן(תורת :
בתניא המבואר מ"ב)בהקדם פרק ונפש(ריש נפש ש"כל

השלום", עליו רבינו משה מבחינת בה יש ישראל מבית
משה בחינת בה" ש"יש רק המונחולא יקר דבר (בדוגמת

כו') ושמור מכובד משהבמקום שבחינת זאת, עוד אלא .

שעניין עד ומחשבה, דיבור למעשה בנוגע פועלת שבו
משה. אצל כמו זוטרתי" "מילתא אצלו נעשה היראה
הוא כן הרי התניא, בספר מבואר זה שעניין שאף ומובן,
מתרץ הנ"ל ביאור פי על כי: דתורה, נגלה פי על גם
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הפסוק על דתורה: נגלה בגמרא, קושיא הזקן אדמו"ר
יב.) י, מעימך(עקב שואל אלוקיך ה' מה ישראל "ועתה

הגמרא שואלת אלוקיך", ה' את ליראה אם (ברכותכי
ב.) "אין,לג, ומתרצת: היא"? זוטרתי מילתא יראה "אטו

אדמו"ר זה על ושואל היא". זוטרתי מילתא משה לגבי
מעימך שואל דהא התירוץ, מובן אינו "דלכאורה הזקן:
אחד כל שאצל היינו, מישראל, ואחת אחד מכל - כתיב"
ועל זוטרתי"?! "מילתא היא היראה עניין מישראל ואחת
בה יש ישראל מבית ונפש נפש ש"כל - מתרץ זה
נעשה זו בחינה ומצד עליו-השלום", רבינו משה מבחינת
ואחת אחד כל אצל זוטרתי" "מילתא היראה עניין
בהכרח - דתורה בנגלה היא שהקושיא ומכיוון מישראל.
נגלה פי על שגם היינו, דתורה, בנגלה הוא התירוץ שגם
שהרי מישראל, ואחת אחד בכל משה בחינת יש דתורה
בנגלה הגמרא דברי את להבין אי-אפשר הכי בלאו
כאשר נגלה: פי על בפשטות - בזה והביאור דתורה.

הפסוק את אומר שבפשוטים פשוט ד.)יהודי ו, (ואתחנן

פסוק שזה יודע - אחד" ה' אלוקינו ה' ישראל "שמע
מש זהב"תורת ידי על לידיעתו הגיע זה ופסוק ה".

יעקב" קהילת מורשה משה לנו ציווה לג,ש"תורה (ברכה

היהד.) רבינו משה שאצל בפשטות מבין כן וכמו .

עד וביותר, ביותר ונוגע יקר עניין ישראל" "שמע הפסוק
אם וקל-וחומר: שכן במכל - כו' חיותו כל הייתה שבזה
"עין-יעקב", עימו שלומד ה"ראש-ישיבה" או ה"רב"
מכוח ולהט, והתלהבות חיות מתוך תורה ומלמד לומד
לאחרי דורות וכמה כמה הו' דתלמיד תלמיד היותו

התורה קבלת דסדר דורות הרמב"םארבעים הקדמת (ראה

היד.) חיותולספר שכל וכמה כמה אחת על רבינו משה -

רק לא - הוא טוען - "טפשות" זוהי בתורה!! הייתה
בגדר הדבר את להעמיד אפילו אלא אחרת, לחשוב
בו שעוסק שדבר - מעצמו ומרגיש יודע וזאת "שאלה"!
של בדבר וכשמדובר לנשמתו! נוגע ולהט, חיות מתוך
"חלק שבנשמתו, היהדות לנקודת נוגע זה הרי - יהדות

ממש" ממעל באלוקה פרק ריש לא,(תניא איוב פי (על

ד"חלק.)ב) המושג אודות ומבין שיודע כמה עד -

מבין הוא הרי שכן, ומכיוון ממש". ממעל אלוקה
"שמע הפסוק את לו נתן רבינו משה שכאשר בפשטות
והלהט, החיות כל את רבינו משה לו נתן - ישראל"

שלו הנשמה עם רבינו)ביחד משה של ובמילא,(נשמתו .
בליבו שיש לו כשאומרים "חידוש" בבחינת הדבר אין

מבין ולכן, רבינו! משה של מנשמתו ניצוץ פנימה
רבינו דמשה לניצוץ ויאפשר יניח רק שכאשר בפשטות
בעל-הבית" "להיות מזה: ויתירה דעה", "לחוות שבו

אים") ביי בעל-הבית'ווען און דעה א בוודאי("זאגן הרי -

באופן אצלו יהיה התורה-ומצוות ענייני כל שקיום
בהשתדלות צורך יש אם ואדרבא, זוטרתי"! ד"מילתא
הרי - השומע אצל שיתקבלו עד הדברים את להסביר
אומרים כאשר ל"למדן": בנוגע דרושה זו השתדלות
הוא: צועק - רבינו למשה הוא זקוק עתה שגם ל"למדן"

שמו!... על נקראת תורתו ... יט,"געוואלד" (עבודה-זרה

ואילך.) א עמוד סוף לב, קידושין וראה תורה,א. דין פי על
איניש ידע הרי ומדוע? בכבודו, חייבים הוא, טוען ולכן
עד בתורה והתייגע שלמד שמכיוון - והביאור בנפשי'?!

וסברא שכל עלשחידש נקראת התורה אזי בתורה,
אליו בנוגע רבינו?!... למשה עכשיו הוא זקוק ומה שמו!

רבות להתייגע צריכים בפועל...)- שרואים כדי(כפי
בתורה גדלותו שכל וירגיש ויכיר שידע אצלו לפעול
ורחבה מהירה תפיסה גדול", "מוח לו שיש מפני אינה

ניצוץ בו שיש מפני אם כי חלק)וכו', של(או מנשמתו
- שבפשוטים לפשוט בנוגע כן שאין מה רבינו. משה
באופן הדבר את לו לספר רק צריכים בידיעה: צורך אין
אצלו הדבר יתקבל ואז באמת, לכך שמתכוונים שירגיש
שכל מכיוון והנה, ענייניו. כבכל ובתמימות, בפשטות
ד"ראשיכם לסוג ששייך עצמו" את "מחזיק ואחת אחד
וירגיש שיכיר בעצמו לפעול לו קשה ובמילא שבטיכם",
ד"תפסת באופן יתחיל לכן, - שבקרבו משה בחינת את
פשוט יהודי אצל זאת ויפעל יסביר - לראש לכל מועט":
לפעול לו שתסייע הכנה תהיה זו ופעולה שבפשוטים,
לבחינת זקוק הוא שגם ולהרגיש לדעת בעצמו, זאת
יהיו העבודה ענייני שכל לדרגא שיבוא ועד שבו, משה
הן - לפועל ובנוגע זוטרתי". ד"מילתא באופן אצלו
מתוך - ובשניהם עצמו, עם לימוד והן הזולת עם לימוד
בכך שהצורך אף והגבלה, ממדידה ויציאה "שטורעם"
וזה שבו, הפשטות מפני זה - הפכיים טעמים מפני הוא

בארוכה. כנ"ל שבו, החכמה ׁשרּבי758)מצד ְִֶַַַָָהּמסקנה
ּבעל ּכאדם החטא ירא את ׁשהחׁשיב זה היה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאלעזר
ּכי ּכ"אחת", מגּדיר הּוא ׁשאֹותּה ּביֹותר, הּגבֹוהה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָהּדרּגה
לּבֹו ּבתֹוככי מֹותיר לא מּמּנּו והּירא אחד, הּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּקּב"ה
נקראת ה' יראת ּגם לכן ה', יראת את מּלבד ּדבר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּום

ַַ"אחת".
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הפסוק על דתורה: נגלה בגמרא, קושיא הזקן אדמו"ר
יב.) י, מעימך(עקב שואל אלוקיך ה' מה ישראל "ועתה

הגמרא שואלת אלוקיך", ה' את ליראה אם (ברכותכי
ב.) "אין,לג, ומתרצת: היא"? זוטרתי מילתא יראה "אטו

אדמו"ר זה על ושואל היא". זוטרתי מילתא משה לגבי
מעימך שואל דהא התירוץ, מובן אינו "דלכאורה הזקן:
אחד כל שאצל היינו, מישראל, ואחת אחד מכל - כתיב"
ועל זוטרתי"?! "מילתא היא היראה עניין מישראל ואחת
בה יש ישראל מבית ונפש נפש ש"כל - מתרץ זה
נעשה זו בחינה ומצד עליו-השלום", רבינו משה מבחינת
ואחת אחד כל אצל זוטרתי" "מילתא היראה עניין
בהכרח - דתורה בנגלה היא שהקושיא ומכיוון מישראל.
נגלה פי על שגם היינו, דתורה, בנגלה הוא התירוץ שגם
שהרי מישראל, ואחת אחד בכל משה בחינת יש דתורה
בנגלה הגמרא דברי את להבין אי-אפשר הכי בלאו
כאשר נגלה: פי על בפשטות - בזה והביאור דתורה.

הפסוק את אומר שבפשוטים פשוט ד.)יהודי ו, (ואתחנן

פסוק שזה יודע - אחד" ה' אלוקינו ה' ישראל "שמע
מש זהב"תורת ידי על לידיעתו הגיע זה ופסוק ה".

יעקב" קהילת מורשה משה לנו ציווה לג,ש"תורה (ברכה

היהד.) רבינו משה שאצל בפשטות מבין כן וכמו .

עד וביותר, ביותר ונוגע יקר עניין ישראל" "שמע הפסוק
אם וקל-וחומר: שכן במכל - כו' חיותו כל הייתה שבזה
"עין-יעקב", עימו שלומד ה"ראש-ישיבה" או ה"רב"
מכוח ולהט, והתלהבות חיות מתוך תורה ומלמד לומד
לאחרי דורות וכמה כמה הו' דתלמיד תלמיד היותו

התורה קבלת דסדר דורות הרמב"םארבעים הקדמת (ראה

היד.) חיותולספר שכל וכמה כמה אחת על רבינו משה -

רק לא - הוא טוען - "טפשות" זוהי בתורה!! הייתה
בגדר הדבר את להעמיד אפילו אלא אחרת, לחשוב
בו שעוסק שדבר - מעצמו ומרגיש יודע וזאת "שאלה"!
של בדבר וכשמדובר לנשמתו! נוגע ולהט, חיות מתוך
"חלק שבנשמתו, היהדות לנקודת נוגע זה הרי - יהדות

ממש" ממעל באלוקה פרק ריש לא,(תניא איוב פי (על

ד"חלק.)ב) המושג אודות ומבין שיודע כמה עד -

מבין הוא הרי שכן, ומכיוון ממש". ממעל אלוקה
"שמע הפסוק את לו נתן רבינו משה שכאשר בפשטות
והלהט, החיות כל את רבינו משה לו נתן - ישראל"

שלו הנשמה עם רבינו)ביחד משה של ובמילא,(נשמתו .
בליבו שיש לו כשאומרים "חידוש" בבחינת הדבר אין

מבין ולכן, רבינו! משה של מנשמתו ניצוץ פנימה
רבינו דמשה לניצוץ ויאפשר יניח רק שכאשר בפשטות
בעל-הבית" "להיות מזה: ויתירה דעה", "לחוות שבו

אים") ביי בעל-הבית'ווען און דעה א בוודאי("זאגן הרי -

באופן אצלו יהיה התורה-ומצוות ענייני כל שקיום
בהשתדלות צורך יש אם ואדרבא, זוטרתי"! ד"מילתא
הרי - השומע אצל שיתקבלו עד הדברים את להסביר
אומרים כאשר ל"למדן": בנוגע דרושה זו השתדלות
הוא: צועק - רבינו למשה הוא זקוק עתה שגם ל"למדן"

שמו!... על נקראת תורתו ... יט,"געוואלד" (עבודה-זרה

ואילך.) א עמוד סוף לב, קידושין וראה תורה,א. דין פי על
איניש ידע הרי ומדוע? בכבודו, חייבים הוא, טוען ולכן
עד בתורה והתייגע שלמד שמכיוון - והביאור בנפשי'?!

וסברא שכל עלשחידש נקראת התורה אזי בתורה,
אליו בנוגע רבינו?!... למשה עכשיו הוא זקוק ומה שמו!

רבות להתייגע צריכים בפועל...)- שרואים כדי(כפי
בתורה גדלותו שכל וירגיש ויכיר שידע אצלו לפעול
ורחבה מהירה תפיסה גדול", "מוח לו שיש מפני אינה

ניצוץ בו שיש מפני אם כי חלק)וכו', של(או מנשמתו
- שבפשוטים לפשוט בנוגע כן שאין מה רבינו. משה
באופן הדבר את לו לספר רק צריכים בידיעה: צורך אין
אצלו הדבר יתקבל ואז באמת, לכך שמתכוונים שירגיש
שכל מכיוון והנה, ענייניו. כבכל ובתמימות, בפשטות
ד"ראשיכם לסוג ששייך עצמו" את "מחזיק ואחת אחד
וירגיש שיכיר בעצמו לפעול לו קשה ובמילא שבטיכם",
ד"תפסת באופן יתחיל לכן, - שבקרבו משה בחינת את
פשוט יהודי אצל זאת ויפעל יסביר - לראש לכל מועט":
לפעול לו שתסייע הכנה תהיה זו ופעולה שבפשוטים,
לבחינת זקוק הוא שגם ולהרגיש לדעת בעצמו, זאת
יהיו העבודה ענייני שכל לדרגא שיבוא ועד שבו, משה
הן - לפועל ובנוגע זוטרתי". ד"מילתא באופן אצלו
מתוך - ובשניהם עצמו, עם לימוד והן הזולת עם לימוד
בכך שהצורך אף והגבלה, ממדידה ויציאה "שטורעם"
וזה שבו, הפשטות מפני זה - הפכיים טעמים מפני הוא

בארוכה. כנ"ל שבו, החכמה ׁשרּבי758)מצד ְִֶַַַָָהּמסקנה
ּבעל ּכאדם החטא ירא את ׁשהחׁשיב זה היה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאלעזר
ּכי ּכ"אחת", מגּדיר הּוא ׁשאֹותּה ּביֹותר, הּגבֹוהה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָהּדרּגה
לּבֹו ּבתֹוככי מֹותיר לא מּמּנּו והּירא אחד, הּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּקּב"ה
נקראת ה' יראת ּגם לכן ה', יראת את מּלבד ּדבר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּום

ַַ"אחת".
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הפסוק על דתורה: נגלה בגמרא, קושיא הזקן אדמו"ר
יב.) י, מעימך(עקב שואל אלוקיך ה' מה ישראל "ועתה

הגמרא שואלת אלוקיך", ה' את ליראה אם (ברכותכי
ב.) "אין,לג, ומתרצת: היא"? זוטרתי מילתא יראה "אטו

אדמו"ר זה על ושואל היא". זוטרתי מילתא משה לגבי
מעימך שואל דהא התירוץ, מובן אינו "דלכאורה הזקן:
אחד כל שאצל היינו, מישראל, ואחת אחד מכל - כתיב"
ועל זוטרתי"?! "מילתא היא היראה עניין מישראל ואחת
בה יש ישראל מבית ונפש נפש ש"כל - מתרץ זה
נעשה זו בחינה ומצד עליו-השלום", רבינו משה מבחינת
ואחת אחד כל אצל זוטרתי" "מילתא היראה עניין
בהכרח - דתורה בנגלה היא שהקושיא ומכיוון מישראל.
נגלה פי על שגם היינו, דתורה, בנגלה הוא התירוץ שגם
שהרי מישראל, ואחת אחד בכל משה בחינת יש דתורה
בנגלה הגמרא דברי את להבין אי-אפשר הכי בלאו
כאשר נגלה: פי על בפשטות - בזה והביאור דתורה.

הפסוק את אומר שבפשוטים פשוט ד.)יהודי ו, (ואתחנן

פסוק שזה יודע - אחד" ה' אלוקינו ה' ישראל "שמע
מש זהב"תורת ידי על לידיעתו הגיע זה ופסוק ה".

יעקב" קהילת מורשה משה לנו ציווה לג,ש"תורה (ברכה

היהד.) רבינו משה שאצל בפשטות מבין כן וכמו .

עד וביותר, ביותר ונוגע יקר עניין ישראל" "שמע הפסוק
אם וקל-וחומר: שכן במכל - כו' חיותו כל הייתה שבזה
"עין-יעקב", עימו שלומד ה"ראש-ישיבה" או ה"רב"
מכוח ולהט, והתלהבות חיות מתוך תורה ומלמד לומד
לאחרי דורות וכמה כמה הו' דתלמיד תלמיד היותו

התורה קבלת דסדר דורות הרמב"םארבעים הקדמת (ראה

היד.) חיותולספר שכל וכמה כמה אחת על רבינו משה -

רק לא - הוא טוען - "טפשות" זוהי בתורה!! הייתה
בגדר הדבר את להעמיד אפילו אלא אחרת, לחשוב
בו שעוסק שדבר - מעצמו ומרגיש יודע וזאת "שאלה"!
של בדבר וכשמדובר לנשמתו! נוגע ולהט, חיות מתוך
"חלק שבנשמתו, היהדות לנקודת נוגע זה הרי - יהדות

ממש" ממעל באלוקה פרק ריש לא,(תניא איוב פי (על

ד"חלק.)ב) המושג אודות ומבין שיודע כמה עד -

מבין הוא הרי שכן, ומכיוון ממש". ממעל אלוקה
"שמע הפסוק את לו נתן רבינו משה שכאשר בפשטות
והלהט, החיות כל את רבינו משה לו נתן - ישראל"

שלו הנשמה עם רבינו)ביחד משה של ובמילא,(נשמתו .
בליבו שיש לו כשאומרים "חידוש" בבחינת הדבר אין

מבין ולכן, רבינו! משה של מנשמתו ניצוץ פנימה
רבינו דמשה לניצוץ ויאפשר יניח רק שכאשר בפשטות
בעל-הבית" "להיות מזה: ויתירה דעה", "לחוות שבו

אים") ביי בעל-הבית'ווען און דעה א בוודאי("זאגן הרי -

באופן אצלו יהיה התורה-ומצוות ענייני כל שקיום
בהשתדלות צורך יש אם ואדרבא, זוטרתי"! ד"מילתא
הרי - השומע אצל שיתקבלו עד הדברים את להסביר
אומרים כאשר ל"למדן": בנוגע דרושה זו השתדלות
הוא: צועק - רבינו למשה הוא זקוק עתה שגם ל"למדן"

שמו!... על נקראת תורתו ... יט,"געוואלד" (עבודה-זרה

ואילך.) א עמוד סוף לב, קידושין וראה תורה,א. דין פי על
איניש ידע הרי ומדוע? בכבודו, חייבים הוא, טוען ולכן
עד בתורה והתייגע שלמד שמכיוון - והביאור בנפשי'?!

וסברא שכל עלשחידש נקראת התורה אזי בתורה,
אליו בנוגע רבינו?!... למשה עכשיו הוא זקוק ומה שמו!

רבות להתייגע צריכים בפועל...)- שרואים כדי(כפי
בתורה גדלותו שכל וירגיש ויכיר שידע אצלו לפעול
ורחבה מהירה תפיסה גדול", "מוח לו שיש מפני אינה

ניצוץ בו שיש מפני אם כי חלק)וכו', של(או מנשמתו
- שבפשוטים לפשוט בנוגע כן שאין מה רבינו. משה
באופן הדבר את לו לספר רק צריכים בידיעה: צורך אין
אצלו הדבר יתקבל ואז באמת, לכך שמתכוונים שירגיש
שכל מכיוון והנה, ענייניו. כבכל ובתמימות, בפשטות
ד"ראשיכם לסוג ששייך עצמו" את "מחזיק ואחת אחד
וירגיש שיכיר בעצמו לפעול לו קשה ובמילא שבטיכם",
ד"תפסת באופן יתחיל לכן, - שבקרבו משה בחינת את
פשוט יהודי אצל זאת ויפעל יסביר - לראש לכל מועט":
לפעול לו שתסייע הכנה תהיה זו ופעולה שבפשוטים,
לבחינת זקוק הוא שגם ולהרגיש לדעת בעצמו, זאת
יהיו העבודה ענייני שכל לדרגא שיבוא ועד שבו, משה
הן - לפועל ובנוגע זוטרתי". ד"מילתא באופן אצלו
מתוך - ובשניהם עצמו, עם לימוד והן הזולת עם לימוד
בכך שהצורך אף והגבלה, ממדידה ויציאה "שטורעם"
וזה שבו, הפשטות מפני זה - הפכיים טעמים מפני הוא

בארוכה. כנ"ל שבו, החכמה ׁשרּבי758)מצד ְִֶַַַָָהּמסקנה
ּבעל ּכאדם החטא ירא את ׁשהחׁשיב זה היה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאלעזר
ּכי ּכ"אחת", מגּדיר הּוא ׁשאֹותּה ּביֹותר, הּגבֹוהה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָהּדרּגה
לּבֹו ּבתֹוככי מֹותיר לא מּמּנּו והּירא אחד, הּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּקּב"ה
נקראת ה' יראת ּגם לכן ה', יראת את מּלבד ּדבר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּום

ַַ"אחת".

תורת מנחם תשמ"ה כרך ב 
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:xwirdeäiìà àáé íà ,áø øîà àðäk áø øîà äaø øîàc`iapd §¨©©¨¨©©©£¨¨©©¦¨Ÿ¥¦¨
øîàéåyïéöìBçmailìòðîa,jx xern dieyrd lrp -,Bì ïéòîBL §Ÿ©§¦§¦§¨§¦

y xn`i m` j`ìcðña ïéöìBç ïéàdyw xern dieyrd lrp - ¥§¦§©§¨
,lyeaneBì ïéòîBL ïéàiptnìcðña íòä eâäð øákLóñBé áøå . ¥§¦¤§¨¨£¨¨§©§¨§©¥

øîàéå eäiìà àáé íà ,áø øîà àðäk áø øîàyïéöìBç ïéà ¨©©©£¨¨©©¦¨Ÿ¥¦¨§Ÿ©¥§¦
,Bì ïéòîBL ,ìòðîay xn`i m` j`ïéòîBL ïéà ,ìcðña ïéöìBç ïéà §¦§¨§¦¥§¦§©§¨¥§¦

Bìiptneäééðéa éàî ïðéøîàå .ìcðña íòä eâäð øákLepxn`e - ¤§¨¨£¨¨§©§¨§¨§¦©©¥©§
,sqei ax ixacl dax ixac oia weligd dnàkéà äléçzëì ìòðî¦§¨§©§¦¨¦¨

eäééðéaoi` dax itly ,`l e` dligzkl lrpna mivleg m`d - ¥©§
uelgl xyt`y dxeie edil` `ai m` `l` dligzkl lrpna mivleg
edil` `ai m` `l` dligzkl lrpna mivleg sqei ax itle ,lrpna

.lrpna uelgl oi`y dxeieåàì àlàxaeq axy dnn i`ce `l` - ¤¨¨
,zenezq dfefnd zeiyxt z` aezkl ebdp ixde ,xwir bdpndyòîL§©

dðéîoi` ,xfrl` oa oerny iaxk ax wqty dny o`kn gken - ¦¨
`l` ,zegezt zeiyxt aezkl yiy ezpeekçåéøà.geix iabl - ©¤©

ok` :`xnbd znkqn.dpéî òîL§©¦¨
`ly bdp `ped axy dn lr dziiyew lr sqep uexiz d`ian `xnbd

:eax didy ax zrckïúBNòì äåöî ,øîà ÷çöé øa ïîçð áøz` ©©§¨©¦§¨¨©¦§¨©£¨
dfefnd zeiyxtúBîeúñ,dxeza ody enkeäðéãáò éàådyr m`e - §§¦©§¦§

oze`éîc øétL ,úBçeút.dxyk dfefnd jk mb -úBçeút éàîe §©¦¨¥©§
,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà÷cezpeekúBçeút óà`weec `le §¨¨©©¦¦§¤¤§¨¨©§

zeyrl xyt`y xfrl` oa oerny iaxk ax wqt jk lre ,zenezq
bdp okle ,zenezq ozeyrl devn dligzkl la` ,zegezt zeiyxt

.zenezq ozeyrl `ped ax
:zenezq zeiyxt zeyrl devny di`x d`ian `xnbdòéiñî àîéì¥¨§©©

déì`ziixady xnel yi -,wgvi xa ongp ax ixacl zriiqn oldl ¥
xzen xnelk ,y`x ly oze` oiyer ci ly oilitz ,`ziixaa epipyy
,y`x ly oilitzl ea ynzydle ci ly oilitz ly ziad z` zgwl
oicixen oi`y itl ,ci ly oze` oiyer oi` y`x ly oilitz la`
dxeng y`x ly oilitz zyecwe ,dlw dyecwl dxeng dyecwn
oilitza dyrp 'icy' myd ly eaexy iptn ci ly oilitz zyecwn
,drevxay xywa z"lc ze`de envr ziad lr o"iy ze`d ,y`x ly
dkiynn .drevxd xywa c"ei ze`d wx ziyrp ci ly oilitza eli`e

,`ziixadïéLBò ïéà eìaL ïéléôúe äìaL äøBz øôñ Ba àöBik©¥¥¤¨¤¨¨§¦¦¤¨¥¦
,äl÷ äMeã÷ì äøeîç äMeãwî ïéãéøBî ïéàL éôì ,äæeæî ïäî¥¤§¨§¦¤¥¦¦¦§¨£¨¦§¨©¨
oilitz zyecw oke ,dfefn zyecwn dxeng dxez xtq zyecwe
dfefnae zeiyxt rax` yi oilitzay meyn dfefn zyecwn dxeng
xtqn dfefn miyer oi`y mrhd :`xnbd zwiicn .zeiyxt izy wx

,dlw dyecwl dxeng dyecwn oicixen oi`y iptn `ed dxezàä- ¨
y oicd did m` la`ïéãéøBîeid ,dlw dyecwl dxeng dyecwn ¦¦

ïéNBòzekixv dfefnd zeiyxt m`e ,oilitzn e` dxez xtqn dfefn ¦
,dyw ,zegezt `weec zeidléànàxtqn dfefn zeyrl xzen did ©©

`ld ,dxezàëädide'e 'l`xyi rny'] el` zeiyxt dxez xtqa - ¨¨
['rny m`àëäå ,úBîeúñzeidl zekixv zeiyxtd ,dfefna eli`e - §§¨¨
,úBçeút:`xnbd dgec .zegezt opi` dfefnd zeiyxty gken `l` §

Läì àîìcíéìdfefna dxqgy dxwnl `id `ziixad zpeek `ny - ¦§¨§©§¦
dlw dyecwl dxeng dyecwn cixedl xzen did m`e ,zg` dxey
dze` xetzle dxez xtqa daezkd dxey dze` z` zgwl xzen did
ok`e ,zegezt zeidl zekixv dfefnd zeiyxty okzi ok m`e ,dfefnl

.zegezt dpiidz od zeiyxtd zxitz xg`l
oi`y mrhdy xnel ozip ike :`ziixad ixac lr dywn `xnbd
dxeng dyecwn micixen oi`y iptn wx `ed oilitzn dfefn miyer

,dlw dyecwlàäeid m` la` -ïéãéøBîdyecwl dxeng dyecwn ¨¦¦
eid dlwïéNBò,oilitzn dfefnàéðúäå,`ziixaaäLîì äëìä ¦§¨©§¨£¨¨§Ÿ¤

ïéléôz ,éðéqîzeazkpóìwä ìòdndad xer ly ipevigd wlgd - ¦¦©§¦¦©©§¨
,miipyl eze` miwlegykäæeæîezazkpñeèñeñëec ìòslw - §¨©§§

,dndad xer ly iniptd wlgd epiidc ,dpeilrd eztilw dlhipy
óì÷eilr miazekøNa íB÷îadpetd xerd ly iniptd eciva - §¨¦§¨¨

e ,xyad oeeiklñeèñeñëeceilr miazekøòéN íB÷îaeciva - §§¦§¥¨
m` mb ok m`e .dndad xriy oeeikl dpetd qehqeqkecd ly ipevigd
did xyt` i` dlw dyecwl dxeng dyecwn cixedl xzen did
dfefnd eli`e slw lr zeaezk oilitzd ixdy ,oilitzn dfefn zeyrl
epipyy dn :`xnbd zvxzn .qehqeqkec lr azkidl dkixv

qkecd lr dfefnde slwd lr zeazkp oilitzdywx `ed qehqe
,äåöîì.dxyk dfefnd slw lr dfefn azke dpiy m` la` §¦§¨

:`xnbd dywnàéðúäåm`y `ziixaaäpéLmewna slw lr azke §¨©§¨¦¨
,slw jixvy mewna qehqeqkec lr e` qehqeqkec jixvy.ìeñẗ

wx `id ef `ziixa :`xnbd zvxzn,ïéléôúam` s` dfefna la` ¦§¦¦
:`xnbd dywn .dxyk dfefnd ,slw lr dfefn azke dpiyàéðúäå§¨©§¨

m`y `ziixaa,ìeñt ,äæa ïéáe äæa ïéa äpéL`xnbd dpiade ¦¨¥¨¤¥¨¤¨
zvxzn .leqt dpiy m` ,dfefna oiae oilitza oiay `ziixad zpeeky

`l` ,dfefnl mb `ziixad zpeek oi` :`xnbdéãéàå éãéà,dfe df - ¦¦§¦¦
dfa oia' mdilr zazeke mda zwqer `ziixady mixwnd ipy xnelk

md 'dfa oiaeàäå ,ïéléôúaote`a `ed cg` dxwne -eäðéáúëc- ¦§¦¦§¨§©§¦§
oiltzd z` azkyóìwàslw lr -øòéN íB÷îa,xya mewna `le ©§¨¦§¥¨

àäåote`a `ed xg`d dxwnde - §¨
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oifge` mipy` cenr al sc ± oey`x wxtzereay

íòè äî éáø åì éúøîàzegezt mze` dyer dz` -?,od zenezq dxeza `lde

!dhiyd rvn`a geixde (dhiy ly l`ny) mezq `ed "jixryae" xg`ly geix eze`

úåëåîñ ïðéà äøåúáå ìéàåä éì øîà"opgz`e"a daezk efy ,zeiyxt izy jpd -

.zegezt oiyer ep` jkitl ,"awr dide"a daezk efeúåçåúôà åàì éàîax xn`w -

oerny iaxk dkldc dféøôéñã àáèà ?-

`ly qxhpew itc wyepd wecq ur ,o"irelb*

.eltkiàâäðî äéì úéà`ai m` :yxtnck -

.'ek edil`äìéçúëì ìòðîxn`c o`nl -

oirney lrpna oivleg xn`ie edil` `ai m`

cr ,`l dligzkl `zyd lrpn :xaqw ,el

`ai m` xn`c o`nl .'ek dxeie edil` `aiy

,el oirney lrpna oivleg oi` xn`ie edil`

evlgz `l xn`ie edil` `aiy cr llkn

.'ek oivleg - lrpnaïéìéôúozyecw -

.zeiyxt rax` oda yiy ,dfefnn dxeng

úåîåúñ àëäzegezt `kde ,dxez xtqa -

inp dfefna dpin rny `l` !dfefna -

.od zenezqíéìùäì àîìéãå`d `nlic -

,dxqg m`y - oiyer oicixen `d :opiwiicc

.dfefn oilitzníå÷îá åéìò ïéáúåë óì÷
'åë øùázeyrl xyt` i` oilitz `nl` -

:ipyne !eazkp slwd lr `dc ,dfefnäåöîì
dfefne slwd lr oilitz zevn -

,melk jka oi` dpiy m` la` ,qehqeqkec`

.oiyer oicixen m` jklidäðéù àéðúäå
ìåñô,ixiinw oilitza :ipyne -

íàã
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äùåòåjxekc oeik `nye .yxit `l miccvd on Ð dhnln geixe dlrnln geix

itn .dxez xtq oirk ,swida lebl ick dligzkl jixv "rny" itlk "cg`"n

.iaxàðãéàäådhiy zligza aezk yiykc :qxhpewa yxit Ð zenezqa `nlr bedp

zligza hrn wlg gipdl oibdep ep`e .dnezq `id ef Ð rvn`a geixde dhiy seqae

"reny m` dide" ligzn jk xg`e dhiy`nye ,

:yxtn mz epiaxe .dnezq iexw df mb

cr gipne dhiy rvn`a weqt miiqn miiqnykc

`id ef Ð "mkizegtynl" xeriyk dhiy seq

xeriyk dhiy seqa xiizyp `l m`e ,dgezt

ligzne dipy dhiy gipn "mkizegtynl" wlg

Ð dnezqe .dgezt `id efe ,ziyilya azeke

gipne dhiy seqe dhiy zligza azeky lk

e` zeize` izy my ea aezkl ick rvn`a wlg

azeky lk Ð dxecq .dnezq `id efe ,xzei

dziyily cr e` divg cr dhiyd jlede

cbpk dizgzy dhiya aezkl ligzne ,dgipne

df .dxecq `id efe ,dpeilrd dhiy ly dgpd

zkqnae .mipencw xeciqa mz epiax `vn

`ly lk Ð dgezt `id efi` :`vn mixteq

lk Ð dnezq `id efi`e ,dhiyd y`xa ligzd

dhiy y`xa gipi dnke .dhiy rvn`a gipdy

ly my aezkl ick Ð dgezt z`xwp `die

scd seqa dyxtd lk xnb .zeize` yly

xiiy m`e ,dlrnln zg` dhiy [xiiyi] (xiiye)

zeize` yly ly my aezkl ick dhnln

`nw wxta inlyexia cere .dlrnln ligzn

Ð dy`xn dgeztc `icda xn`w dlibnc

,ocic bdpn` dyw ipd lk jezn .dgezt

oiligzn jk xg`e dhiy y`xa wlg opiwayc

`pci`dc xn`w cenlzde ,"reny m` dide"

`idd` opiknq `nye !zenezqa `nlr bedp

`kd opiwqnc ,ocic `cenlz` biltc inlyexic

wiqt mzde ,zegezt` `le geix` ax xn` ik

`zi` ikde .zegezt xn`c o`nk `icda ax

`pz zi`e zegezt ipz `pz zi` dfefn :mzd

dkld :ax mya zliy xa l`eny .zenezq ipz

.dnewn df oi`y ,dgezt xne`y in ixack

jk xg`e dhiy rvn`a dyxt miiqn m`c dxe`kl rnyn inlyexid itlc ,`ed dniz xace .dnezq Ð o`kne o`kn dgezt ,dgezt Ð dteqn dgezt ,dgezt Ð dy`xn dgezt

,axc dizlin iyextl i`wc :yxtl d`xpe ?cegl dteqn dgezt e` cegl dy`xn dgeztn rxb in ?df okzi ji`e ,dnezq z`xwp `id efy ,dizgzy dhiy rvn`a aezkl ligzn

xzac dnezq` xn`wc "o`kne o`kn" i`de .dnezq o`kne o`kne rvn`a dgezt e` ,dteqn dgezt e` ,dy`xn dgezt dyriy oebk Ð dgezt xn`y in ixack dkld xn`c `dc

ayiizne .dnewn df oi`c meyn mrhc oeikc ,dfefn iab opiyiig `l `peb i`d ik ,dnezq ixwn `nlrac ab lr s`e .ixwi` rvn`a dgezt `iddc ,dinwc dgezt` `le ,i`w ikd

.iax itn .axc `ail` eply cenlz` inlyexic `idd `iyw `lc jkaìòðî,daxk dkld Ð sqei axe dax (a ,ciw `xza `aa) ol `niiwc ab lr s` Ð ediipia `ki` dligzkl

axk dkldc xyt` ipixg`c dinyn ixn`wc `zlina ,inp i` .lcpqa oi`iwa ep` oi`y itl lrpna uelgl oibdep eiykr ,dligzkl lrpna oivleg oi` daxle ,dvgne oipr dcyn xa

.iax itn .sqeiàîìéãinlyexia opixn`c `de .dfefna oixteze dxez xtqn zg` dhiy oilhep eid ,oicixen oi`c e`l i` ,zg` dhiy dfefn dxqg m`y :qxhpewa yxit Ð milydl

zyxt siqede ,cenr seqa "rny" zyxtc oebk Ð milydl :yxtl cer yie .dfa df zexerd xtz `lya `idd Ð cg` xer lr `l` oiazkp oi` zefefne oilitzc ,dlibnc `nw wxta

.iax itn .dlrnly oeiliba "rny" siqede ,cenr zlgza "reny m` dide" zyxt e` .dhnly oeilba "reny m` dide"àäci ly oilitza oibdepc ab lr s` Ð oiyer oicixen

lyae ,oihiy rax`.iax itn .leqt `l dpiy m` ,oihiy ynge mixyr dfefnae ,oihiy ray y`xïéìéôúdxiyk dxez xtqe ,lieb` oileqt odipye Ð qehqeqkec lr dfefn slwd lr

oiaezky xaca ixii` `lc :yxtl yie !(a ,g) dlibnc `nw wxta "zefefne oilitzl mixtq oia oi`" icda dil aiyg `lc :dnize .(a ,hr zay) "oii `ivend" wxta gkenck ,lieb`

`nrh cgn e`l zefefne oilitzc meyn ,inp i` .dliwq aiyg `lc "zayl aeh mei oia oi`" iabe ,dlik` aiyg `lc "mixetikd meil zay oia oi`" iab (a ,f my) ogky`ck ,ea

.iax itn ."eide" aizkc meyn ,`nrh cgn iedc zixey`l enc `le .lieb` olqtinéãéàxya mewna qehqeqkec` edpiazkc `de xriy mewna slw` edpiazkc `d oilitza ici`e

dfefnc ,cg` oiprn dfae dfa dpiy `zyd iede ,"dfefna ici`e ici` `l`" ipyn `lc ,dywe .slwd lr `l` oilitz xiykd `lc ,xriy mewna oicd `ede ,xya mewna s` :yexit Ð

`ede ,xriy` qehqeqkec oicc Ð `cge ,slw` mpicc Ð `cg ,inrh ixzn qehqeqkec` ilqtin oilitz` dl iwenc i`nlc .mewn iepiy zngn `l` llk lqtin `le ,mdipy` dxiyk

eilr oiazeke slwk `ed ixd qehqeqkec :mzd `ax xn`c `d iab ,dfefn` ici`e ici` :`kti` mzd ipync (a ,hr zay) "oii `ivend" wxta dyw df oiprke .xya mewna azke dpiy

qehqeqkec` azkc `de ,xriy mewna slw` azkc `d ,dfefn` ici`e ici` !leqt dfae dfa dpiy :`ipz `de .devnl !qehqeqkec lr dfefne slwd lr oilitz :`ipz `de .oilitz

d`xp ok uxiz `lcnc ,sqei epiax axd my yxite !o`k yxity oiprk cg` oiprn `iiepiy iede ,mdipy` oixiykc ,oilitz` ici`e ici` :iiepyl dil dedc ,`iyw `zyde .xya mewna

,dfefn` ici`e ici` uxiz `l jklc ,oizrnya uxzl lkep df oiprae .qehqeqkec` azke ozevnn dpiy m` lqt `ly enk ,lqt `l Ð xriy mewna slwa aezkl dpiy m` oilitzc

dnk lkc ,dfefn` ici`e ici` :`kd iiepyl ivn ied `lc ,uxzl yi cere .xya mewna qehqeqkec` dazkyk dxiykc oicd `ed Ð slw` dazke dzeevn dpiyyk dxiykc oeikc

.iax itn .(my) "oii `ivend" wxta uxzl yi df oiprae .opirny` xak oilitz oic lk la` .leqt dfae dfa dpiy :ipzinl jiiy `l Ð mdipyn dxiyk dfefnc opirny` `lc
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äéúBiLøt äNBòå ,ähîlî çåéøå äìòîìî çåéø äNBòå§¤¤©¦§©§¨§¤©¦§©¨§¤¨¨¦¤¨
ïéàå ìéàBä :éì øîà ?íòh äî ,éaø :Bì ézøîà .úBçeút§¨©§¦©¦©©©¨©¦¦§¥
äëìä :áø øîà ìàððç áø øîàå ;äøBzä ïî úBëeîñ§¦©¨§¨©©£©§¥¨©©£¨¨

?úBçeútà åàì éàî ,øæòìà ïa ïBòîL éaøk¯,àì §©¦¦§¤¤§¨¨©¨©§¨
éøîàå ,á÷òé øa àéLðî áø øîà ?çåéø änëå .çåéøà©¤©§©¨¤©¨©©§©§¨©©£Ÿ§¨§¦
.éøôéñc àaèà àìîk :á÷òé øa ìàeîL áø øîà dì̈£©©§¥©©£Ÿ¦§Ÿ©§¨§¦§¥
áø øîà éëc àøañú àì zàå :óñBé áøì ééaà déì øîà£©¥©©¥§©¥§©§¨¦§§¨§¦£©©
àîìò âeäð àðãéàäå ,àâäðî déì úéà áø àäå ?çåéøà©¤©§¨©¦¥¦§¨¨§¨¦¨¨§¨§¨
àáé íà :áø øîà àðäk áø øîà äaø øîàc ;úBîeúña¦§§¨©©¨¨©©¨£¨¨©©¦¨Ÿ

¯ ìòðîa ïéöìBç øîàéå eäiìàïéöìBç ïéà ,Bì ïéòîBL ¥¦¨§Ÿ©§¦§¦§¨§¦¥§¦
ìcðña¯áøå .ìcðña íòä eâäð øákL ,Bì ïéòîBL ïéà §©§¨¥§¦¤§¨¨£¨¨§©§¨§©

ïéà øîàéå eäiìà àáé íà :áø øîà àðäk áø øîà óñBé¥¨©©¨£¨¨©©¦¨Ÿ¥¦¨§Ÿ©¥
ìòðîa ïéöìBç¯ìcðña ïéöìBç ïéà ,Bì ïéòîBL¯ïéà §¦§¦§¨§¦¥§¦§©§¨¥

éàî :ïðéøîàå ;ìcðña íòä eâäð øákL ,Bì ïéòîBL§¦¤§¨¨£¨¨§©§¨§¨§¦©©
!eäééðéa àkéà äléçzëì ìòðî ?eäééðéa¥©§¦§¨§©§¦¨¦¨¥©§
ïîçð áø .dpéî òîL ,çåéøà dpéî òîL åàì àlà¤¨¨§©¦¨©¤©§©¦¨©©§¨
eäðéãáò éàå ,úBîeúñ ïúBNòì äåöî :øîà ÷çöé øa©¦§¨£©¦§¨©£¨§§¦¨§¦§

úBçeút¯øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà÷c úBçeút éàîe ,éîc øétL¯.úBçeút óà §©¦¨¥©§§¨¨©©¦¦§¤¤§¨¨©§
,äæeæî ïäî ïéNBò ïéà eìaL ïéléôúe äìaL äøBz øôñ ,Ba àöBik :déì òéiñî àîéì¥¨§©©©¥©¥¥¤¨¤¨¨§¦¦¤¨¥¦¥¤§¨
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קלז oifge` mipy` cenr al sc ± oey`x wxtzereay

íòè äî éáø åì éúøîàzegezt mze` dyer dz` -?,od zenezq dxeza `lde

!dhiyd rvn`a geixde (dhiy ly l`ny) mezq `ed "jixryae" xg`ly geix eze`

úåëåîñ ïðéà äøåúáå ìéàåä éì øîà"opgz`e"a daezk efy ,zeiyxt izy jpd -

.zegezt oiyer ep` jkitl ,"awr dide"a daezk efeúåçåúôà åàì éàîax xn`w -

oerny iaxk dkldc dféøôéñã àáèà ?-

`ly qxhpew itc wyepd wecq ur ,o"irelb*

.eltkiàâäðî äéì úéà`ai m` :yxtnck -

.'ek edil`äìéçúëì ìòðîxn`c o`nl -

oirney lrpna oivleg xn`ie edil` `ai m`

cr ,`l dligzkl `zyd lrpn :xaqw ,el

`ai m` xn`c o`nl .'ek dxeie edil` `aiy

,el oirney lrpna oivleg oi` xn`ie edil`

evlgz `l xn`ie edil` `aiy cr llkn

.'ek oivleg - lrpnaïéìéôúozyecw -

.zeiyxt rax` oda yiy ,dfefnn dxeng

úåîåúñ àëäzegezt `kde ,dxez xtqa -

inp dfefna dpin rny `l` !dfefna -

.od zenezqíéìùäì àîìéãå`d `nlic -

,dxqg m`y - oiyer oicixen `d :opiwiicc

.dfefn oilitzníå÷îá åéìò ïéáúåë óì÷
'åë øùázeyrl xyt` i` oilitz `nl` -

:ipyne !eazkp slwd lr `dc ,dfefnäåöîì
dfefne slwd lr oilitz zevn -

,melk jka oi` dpiy m` la` ,qehqeqkec`

.oiyer oicixen m` jklidäðéù àéðúäå
ìåñô,ixiinw oilitza :ipyne -
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äùåòåjxekc oeik `nye .yxit `l miccvd on Ð dhnln geixe dlrnln geix

itn .dxez xtq oirk ,swida lebl ick dligzkl jixv "rny" itlk "cg`"n

.iaxàðãéàäådhiy zligza aezk yiykc :qxhpewa yxit Ð zenezqa `nlr bedp

zligza hrn wlg gipdl oibdep ep`e .dnezq `id ef Ð rvn`a geixde dhiy seqae

"reny m` dide" ligzn jk xg`e dhiy`nye ,

:yxtn mz epiaxe .dnezq iexw df mb

cr gipne dhiy rvn`a weqt miiqn miiqnykc

`id ef Ð "mkizegtynl" xeriyk dhiy seq

xeriyk dhiy seqa xiizyp `l m`e ,dgezt

ligzne dipy dhiy gipn "mkizegtynl" wlg

Ð dnezqe .dgezt `id efe ,ziyilya azeke

gipne dhiy seqe dhiy zligza azeky lk

e` zeize` izy my ea aezkl ick rvn`a wlg

azeky lk Ð dxecq .dnezq `id efe ,xzei

dziyily cr e` divg cr dhiyd jlede

cbpk dizgzy dhiya aezkl ligzne ,dgipne

df .dxecq `id efe ,dpeilrd dhiy ly dgpd

zkqnae .mipencw xeciqa mz epiax `vn

`ly lk Ð dgezt `id efi` :`vn mixteq

lk Ð dnezq `id efi`e ,dhiyd y`xa ligzd

dhiy y`xa gipi dnke .dhiy rvn`a gipdy

ly my aezkl ick Ð dgezt z`xwp `die

scd seqa dyxtd lk xnb .zeize` yly

xiiy m`e ,dlrnln zg` dhiy [xiiyi] (xiiye)

zeize` yly ly my aezkl ick dhnln

`nw wxta inlyexia cere .dlrnln ligzn

Ð dy`xn dgeztc `icda xn`w dlibnc

,ocic bdpn` dyw ipd lk jezn .dgezt

oiligzn jk xg`e dhiy y`xa wlg opiwayc

`pci`dc xn`w cenlzde ,"reny m` dide"

`idd` opiknq `nye !zenezqa `nlr bedp

`kd opiwqnc ,ocic `cenlz` biltc inlyexic

wiqt mzde ,zegezt` `le geix` ax xn` ik

`zi` ikde .zegezt xn`c o`nk `icda ax

`pz zi`e zegezt ipz `pz zi` dfefn :mzd

dkld :ax mya zliy xa l`eny .zenezq ipz

.dnewn df oi`y ,dgezt xne`y in ixack

jk xg`e dhiy rvn`a dyxt miiqn m`c dxe`kl rnyn inlyexid itlc ,`ed dniz xace .dnezq Ð o`kne o`kn dgezt ,dgezt Ð dteqn dgezt ,dgezt Ð dy`xn dgezt

,axc dizlin iyextl i`wc :yxtl d`xpe ?cegl dteqn dgezt e` cegl dy`xn dgeztn rxb in ?df okzi ji`e ,dnezq z`xwp `id efy ,dizgzy dhiy rvn`a aezkl ligzn

xzac dnezq` xn`wc "o`kne o`kn" i`de .dnezq o`kne o`kne rvn`a dgezt e` ,dteqn dgezt e` ,dy`xn dgezt dyriy oebk Ð dgezt xn`y in ixack dkld xn`c `dc

ayiizne .dnewn df oi`c meyn mrhc oeikc ,dfefn iab opiyiig `l `peb i`d ik ,dnezq ixwn `nlrac ab lr s`e .ixwi` rvn`a dgezt `iddc ,dinwc dgezt` `le ,i`w ikd

.iax itn .axc `ail` eply cenlz` inlyexic `idd `iyw `lc jkaìòðî,daxk dkld Ð sqei axe dax (a ,ciw `xza `aa) ol `niiwc ab lr s` Ð ediipia `ki` dligzkl

axk dkldc xyt` ipixg`c dinyn ixn`wc `zlina ,inp i` .lcpqa oi`iwa ep` oi`y itl lrpna uelgl oibdep eiykr ,dligzkl lrpna oivleg oi` daxle ,dvgne oipr dcyn xa

.iax itn .sqeiàîìéãinlyexia opixn`c `de .dfefna oixteze dxez xtqn zg` dhiy oilhep eid ,oicixen oi`c e`l i` ,zg` dhiy dfefn dxqg m`y :qxhpewa yxit Ð milydl

zyxt siqede ,cenr seqa "rny" zyxtc oebk Ð milydl :yxtl cer yie .dfa df zexerd xtz `lya `idd Ð cg` xer lr `l` oiazkp oi` zefefne oilitzc ,dlibnc `nw wxta

.iax itn .dlrnly oeiliba "rny" siqede ,cenr zlgza "reny m` dide" zyxt e` .dhnly oeilba "reny m` dide"àäci ly oilitza oibdepc ab lr s` Ð oiyer oicixen

lyae ,oihiy rax`.iax itn .leqt `l dpiy m` ,oihiy ynge mixyr dfefnae ,oihiy ray y`xïéìéôúdxiyk dxez xtqe ,lieb` oileqt odipye Ð qehqeqkec lr dfefn slwd lr

oiaezky xaca ixii` `lc :yxtl yie !(a ,g) dlibnc `nw wxta "zefefne oilitzl mixtq oia oi`" icda dil aiyg `lc :dnize .(a ,hr zay) "oii `ivend" wxta gkenck ,lieb`

`nrh cgn e`l zefefne oilitzc meyn ,inp i` .dliwq aiyg `lc "zayl aeh mei oia oi`" iabe ,dlik` aiyg `lc "mixetikd meil zay oia oi`" iab (a ,f my) ogky`ck ,ea

.iax itn ."eide" aizkc meyn ,`nrh cgn iedc zixey`l enc `le .lieb` olqtinéãéàxya mewna qehqeqkec` edpiazkc `de xriy mewna slw` edpiazkc `d oilitza ici`e

dfefnc ,cg` oiprn dfae dfa dpiy `zyd iede ,"dfefna ici`e ici` `l`" ipyn `lc ,dywe .slwd lr `l` oilitz xiykd `lc ,xriy mewna oicd `ede ,xya mewna s` :yexit Ð

`ede ,xriy` qehqeqkec oicc Ð `cge ,slw` mpicc Ð `cg ,inrh ixzn qehqeqkec` ilqtin oilitz` dl iwenc i`nlc .mewn iepiy zngn `l` llk lqtin `le ,mdipy` dxiyk

eilr oiazeke slwk `ed ixd qehqeqkec :mzd `ax xn`c `d iab ,dfefn` ici`e ici` :`kti` mzd ipync (a ,hr zay) "oii `ivend" wxta dyw df oiprke .xya mewna azke dpiy

qehqeqkec` azkc `de ,xriy mewna slw` azkc `d ,dfefn` ici`e ici` !leqt dfae dfa dpiy :`ipz `de .devnl !qehqeqkec lr dfefne slwd lr oilitz :`ipz `de .oilitz

d`xp ok uxiz `lcnc ,sqei epiax axd my yxite !o`k yxity oiprk cg` oiprn `iiepiy iede ,mdipy` oixiykc ,oilitz` ici`e ici` :iiepyl dil dedc ,`iyw `zyde .xya mewna

,dfefn` ici`e ici` uxiz `l jklc ,oizrnya uxzl lkep df oiprae .qehqeqkec` azke ozevnn dpiy m` lqt `ly enk ,lqt `l Ð xriy mewna slwa aezkl dpiy m` oilitzc

dnk lkc ,dfefn` ici`e ici` :`kd iiepyl ivn ied `lc ,uxzl yi cere .xya mewna qehqeqkec` dazkyk dxiykc oicd `ed Ð slw` dazke dzeevn dpiyyk dxiykc oeikc

.iax itn .(my) "oii `ivend" wxta uxzl yi df oiprae .opirny` xak oilitz oic lk la` .leqt dfae dfa dpiy :ipzinl jiiy `l Ð mdipyn dxiyk dfefnc opirny` `lc
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`oifgeקלח mipya cenr al sc ± oey`x wxtzereay

.inc xity slw` dfefn la` ,leqt qehqeqkec` oazk m`cèåèøù àéòá àäå-

!hehxy irac ogky` `l oilitzae ,onwl yxtnckïéñéøâ ñøâîita md mihedx -

.xg` xtqn mwizrdl jixv oi` jklid ,mda oireh oi`e mc` lkàòøàà àãë óë
.ux`d lr ck dtk -åéìò äøåú øôñ çéðäå,dy`x lr gpen dxez xtq didy itl -

.dhind lr ayil dvex dideåì äîãðå-

.ygp eyikdy ink xrv aexnò÷ø÷ éáâ ìò
`peifa `ki`c ,jlyen dxez xtq did -

.xrhvp jkl ,`xiziúøâéà äáúë`la -

zxbi`k ,zexzie zexqga wcwc `le ,hehxy

.`nlraäáéúë äáéúëlr mzazke" -

,inp i` ."zezixk xtq dl azke" "zefefn

wecwc ira xtq dn ,"xtqa oexkf z`f aezk"

.wecwc `ira dfefn s` -äàìúdfefnl -

.lwna gztd lrúìãä éøåçà äçéðäù-

.zlcd ixeg` lzeka drawyäðëñon -

cr da xnzyn ziad oi`y ,miwifnd

.dzklidk gztd zxeva dprawiyïéùåò åéä
ïë ïäéúå÷ãðåôáea oiply zia epiid wcpet -

e`lc ,dfefna oiaiig oi`e ,jxca mikxc ixaer

"zlkzd"a onwl `ipzck ,`ed raw zxic

lk l`xyi ux`a iwcpeta xcd :[` ,cn]

fapen zia lye .dfefnd on xeht mei miyly

zefefn oi`yep jxca mikldn eidyk ,jlnd

xwad cr lwna wcpeta oze` oileze mdnr

zxic mlerl oixc eid `ly itl ,dfefnl xkf

.ezeklna xirl xirn did jled `l` ,raw

çúôä ììç êåúá.uegan `le -àèéùô
áéúë êéøòùá.xryd zxibq mewn epiidc -

çôèá

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

àäeid `lc :xnel yie !ihhxyna `nlic :xn`z m`e Ð hehxy `ira `de oiyer oicixen

wxta inlyexia opixn`ck ,hehxy era `lc oeik ,oilitze dxez xtq hhxyl oilibx

opixn`c `de .e`ian mxnr ax xcqae ,heicd `xwp edyere xacd on xehtd lk :zayc `nw

ly dzin`k hehxy dkixvy cnln Ð "zn`e mely ixac" :(a ,fh) dlibnc `nw wxt seqa

ixiinc qxhpewa my yxity enk `l Ð dxez

`idy ,xn`w dfefna `l` ,ynn dxez xtqa

,miny zekln da yiy ,dxez ly dzin`

i`c ,rcze .hehxiy `ira dfefnc `kd gkencke

yexcl el did ,qxhpewd yexitk dxez xtqa

izixg` `yxc mzd opiyxcck ,xtq z`xwpcn

z`xwpcn i`c ,xnel yi edine .xtq z`xwpcn

irail `lc `piipr cg igeky`l dil ded xtq

opixn`ck ,zxbi` ok enk z`xwpc oeik ,hehxy

jixv `lc dxitz oiprl (` ,hi dlibn) inp

yexitk rnyn inlyexiae .oiciba dlek dxtezl

xn`wc ,sili dnvr dxez xtqnc ,qxhpewd

y ixac" o`k xn`p :mzdoldl xn`pe "zn`e mel

hehxy jixv oldl dn ,"xeknz l`e dpw zn`"

dxezd lka ixii`c rnyn ,hehxy jixv o`k s`

xn`e .`xw `aizk dlek dxezd lk`c ,dlek

zeny) meyn hehxy ira dxez xtqc :mz epiax

xera oiqeknc oilitz la` ,"edep`e il` df" (eh

:dniz zvwe .iep eda jiiy `lc ,hehxy era `l

dey dxfba dxez xtqn dfefn opitli jenqac

`l i`n`e ,zxb` zaizk oiprl daizk daizk

ike ?hehxiy oiprl dfefnn dxez xtq dpin opitli

ira onwl `d Ð opitli `l daizk oiprl :`niz

opixn`c `dne !mipa`d lr daizk oiprl slinl

oiazeke mipwa oilbxqn :(` wxt) mixteq zkqna

dpi`y drixi lkc mzd opixn` inp cer ,eica

`nlicc ,di`x oi` myn Ð dleqt zlbxeqn

yly aezkl xyt` i`c ,ixii` oeilr hehxya

`nw wxta `ipzck ,hehxy `la rax` e` zeaiz

dhiyl dhiy oia hehxy la` ,(a ,e) oihibc

aezkl oibdepy (xn` `)dne .`ira `lc xyt`

weqtd on zeaiz ynge rax` minely zexb`a

`wec `l` exq` `lc meyn Ð hehxy `la

iaxc `caer `edd ik ,`yxcl weqtd azeky

on zxb`a azek mc`y dn la` ,oihibc xzia`

edine .hehxy `la ixy zegv xacl weqtd

xn ?weqtd on oilin zlz oizxz azkin edn :dlibnc iyily wxta opixn`wc ,eazkk eze` miazek eid `le weqtd miktdn eid minely zxb`a elit`y ,oipr lka xeq`c inlyexia rnyn

`le" :azk `xirf iax .dil azke hhxiyc (` ,f) oihiba xn`wc eply cenlzd lr wlege ."lib [l`] minra (l` l`xyi) gnyz l` l`xyi ixnifa" :i`we jinc dedc `zelb yixl gly `awer

zcner `id dixexnza mixexnz xnz la`" :eda` iax gly ."ji`pey z` aed`le jiaed` z` `epyl" :ocei iaxl azk gly dinxi iax ."y`ei jlnd" aizkck azk `le ,"jlnd y`ei xkf

.iax itn .(g aei`) "`ibyz c`n jzixg`e did xrvn jziy`x" :i`ny xa `irye` iaxl azk gly `pn iax .(e dinxi) "sexv sxv `eyle dwznl epywaeøåñàxtqy dhn iab lr ayil

dxyr ddeab dhn `dzy `ede :`ped ax mya oia` iax .dhnd zelbxnl dpzep epi`e dhnd y`xl dpzep mixtq d`iln `idy daiz :opixn` "ezny in" wxta inlyexia Ð dilr gpen dxez

`a` iax ?dnk cr .xzen xg` xac iab lr oezp did m` .'ek xfril` iaxa dyrne ,dilr gpen dxez xtqy lqtq iab lr mc` ayi `l :xn`w cer .daiza oirbep dhnd ilbx edi `le ,migth

.`edy lk :`xif iax mya dinxi iax ,gth :`ped ax myaøîàã,`ped ax iabl opgei iaxk dkldc d`xp Ð dilr gpen dxez xtqy dhn iab lr ayil xzen opgei iax xn` dpg xa xa dax

.iax itn .(` ,dk) ohw crenc `xza wxta diixet` dxez xtq iaeze`l irac ,dizeek ixaq `l `ped axc icinlze .(` ,c dvia) xn`ck ,ezenk dkld diax ax diabl elit`cäáúëzxb`

epiax yxtne !daizk daizk sili `kde ,ipiqn dynl dkld dfefn ly hehxy opixn` lirlc :dywe .hehxy `la Ð zxbi` :qxhpewa yxit Ð xtqn daizk daizk `iz` `nrh i`n dleqt

zexizie zexiqg dnkc ,"zezixk xtq dl azke"n qxhpewa yxity enk `l Ð daizk daizk silic `de .`nlra zxb`k `l` zexizie zexiqga wcwc `ly ,zxeqn `le `xwn Ð zxb` :mz

,`z`c `ed mixac zxitqlc ,zxb` ihernl e`l hba aezkd "xtq"n ,cere .hba irac ogky` inp hehxye ,"jdnl" oebk zexiqg mbe ,oicei dyng dyng "oiiiavizic" "oiiieedizic" ,hba yi

opiyxcc (a ,fi) dheqc ipy wxta enk ,zxb` eazk inp hrnpc oicd `ede ,mixtq dylye mipy ihernl `z` hbc "xtq"c opixn`c (a ,k) oihibc ipy wxta ,edine .(a ,`k) oihiba opixn`ck

i`n` ,oeir jixve ."oexkf z`f aezk"n silic ,xg` oeyl qxhpewd yexitae ."xtqa" aizkcn zxbi` dazk dheqc ipy wxta opihrnnc ,dheqn `kd silic ,yxtl yi cere ."xtq"n ediieexz

:(` ,l) lirl xn`ck ,"mkizegtynl" minrt ylyk miagx mpi`y mixvw micenra xnel dvex zxb` yxtl oi`e !"xtq" dia aizkcn (e`) ikda leqtilc daizk daizk hb dil opitli `l

"l`eyd" wxta opzc `dn zeywdl oi` ,zexizie zexiqga wcwcl jixvy izyxity it lr s`e .dxiyk zg`e yly mizy d`yry dfefn :lirl opixn` `dc ,zxb`k d`xpy oitca daxi `le

,xkeyd lr iedc inp dfefn mewne .ziad ipiipaa `l` ixiin `l mzdc ,`id xcd zaegc dfefna aiig xkeyc `xnba rnyne ,one` dyrn `edy xac lka aiig xikync (a ,`w `rivn `aa)

.iax itn .envr ziad seba `edy dyrn epiid ,`ipwc `zaeba xyti`c `ed one` dyrn `lc meyn mzd xn`ckäðëñoi` dzklidk `ly d`yrc oeik :qxhpewa yxit Ð devn da oi`e

dlibx ,zlcd ixeg` oke .dizrc` e`lc ,ey`x da swep lwna d`lzc :d`xpe !dzklidk `ly dieyrd la` :ikd xninl dil ded ok m`c :mz epiaxl dywe .oiwifnd iptn xnzyn ziad

.iax itn .xn`w ynn ilz `l Ð lelg `ipwc `zaeba dil ilzc qxhpewa my yxite ,`ipwc `zaeba xyt` :(` ,aw `rivn `aa) "l`eyd" wxta xn`c `de .ey`x da dkne zhlea zeidl
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:àîéà úéòaéàå .øNa íB÷îa ñBèñeñëecà eäðéáúëc§¨§¦§©§§¦§¨¨§¦¨¥¥¨
äæáe äæa äpéL :àéðúc ,àéä éàpz äæáe äæa äpéL¦¨¨¤¨¤©¨¥¦§©§¨¦¨¨¤¨¤

¯éaøa éàçà [éaø íeMî øéLëî àçà] éaø ,ìeñẗ©¦©¨©§¦¦©¦©©§©¦
.àðéðç éaøa àáé÷ò éaøc déîMî :dì éøîàå ,àðéðç£¦¨§¨§¦¨¦§¥§©¦£¦¨§©¦£¦¨

ïéãéøBî àä¯áø øîàc !èeèøN àéòa àäå ?ïéNBò ¨¦¦¦§¨¨£¨¦§§¨©©
øîà àéøeb øa àîç áø øîà äi÷ìç øa éîeéðî©§¥©¦§¦¨¨©©¨¨©§¨¨©

úèèøeNî äðéàL äæeæî ìk :áø¯áøå ,äìeñt ©¨§¨¤¥¨§§¤¤§¨§©
äæeæî ìL èeèøN :øîà déãéc äi÷ìç øa ïéîéðî¯ ¦§¨¦©¦§¦¨¦¥¨©¦§¤§¨

!éðéqî äùîì äëìä¯äéîøé éaø ,àéðúc ;àéä éàpz £¨¨§Ÿ¤¦¦©©¨¥¦§©§¨©¦¦§§¨
ïî àlL úBázëð úBæeæîe ïéléôz :eðéaø íeMî øîBà¥¦©¥§¦¦§¦§¨¤Ÿ¦
àì ïéléôz :àúëìéäå .èeèøéN úBëéøö ïéàå ,áúkä©§¨§¥§¦¦§§¦§§¨§¦¦¨
éãéàå éãéàå ,èeèøéN àéòa äæeæîe ,èeèøN éòä¥¦§§¨¨£¨¦§§¦¦§¦¦
.ïéñéøb ñøâéî ?àîòè éàî ;áúkä ïî àlL úBázëð¦§¨¤Ÿ¦©§¨©©§¨¦§©§¦¦
áéúé äåäc àðeä áøì déúéæç àðà :Baìç áø øîà̈©©¤§£¨£¦¥§©¨©£¨¨¥
çpàå àòøàà àcëì óëå ,äéìò äøBz øôñc àéøetà©§¨§¥¤¨¨¤¨§©§©¨©©§¨§©©
øeñà :øáñ÷ ;ähéna áéúé øãäå ,äøBz øôñ déìò£¥¥¤¨©£©¨¥©¦¨¨¨©¨
àâéìôe .äéìò çpeî äøBz øôqL ähéî éab ìò áLéì¥¥©©¥¦¨¤¥¤¨¨¨¤¨§¦¨
øîà äðç øa øa äaø øîàc ,äðç øa øa äaøc§©¨©©¨¨§¨©©¨©©¨¨¨©
äøBz øôqL ähéî éab ìò áLéì øzeî :ïðçBé éaø©¦¨¨¨¥¥©©¥¦¨¤¥¤¨

økæðå ähénä ìò áLBé äéäL øæòìà éaøa äNòî :øîBì íãà ELçì íàå ,äéìò çpeî¨¨¤¨§¦§¨§¨¨©©£¤§©¦¤§¨¨¤¨¨¥©©¦¨§¦§©
Lçð BLékäL éîk äîBãå ,ò÷ø÷ éab ìò áLéå èîLðå ,äéìò çpeî äøBz øôqL¯íúä ¤¥¤¨¨¨¤¨§¦§©§¨©©©¥©§©§¤§¦¤¦¦¨¨¨¨
¯ úøbà dáúk :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà .äåä ò÷ø÷ éab ìò äøBz øôñ;äìeñt ¥¤¨©©¥©§©£¨¨©©§¨¨©§¥§¨¨¦¤¤§¨

ìwîa dàìz :ìàeîL øîà äãeäé áø øîàå .øôqî äáéúk äáéúk àéúà ?àîòè éàî©©§¨¨§¨§¦¨§¦¨¦¥¤§¨©©§¨¨©§¥§¨¨§©¥
¯éøòLa" ?àîòè éàî ;äìeñtøçà dçépäL Bà ìwîa dàìz :éëä éîð àéðz .ïðéòa "E §¨©©§¨¦§¨¤¨¥©©§¨©¦¨¦§¨¨§©¥¤¦¦¨©©

úìcä¯øëæ ,ïk ïäéúB÷cðeôa ïéNBò eéä Cìnä æaðeî úéa ìL .äåöî da ïéàå äðkñ ©¤¤©¨¨§¥¨¦§¨¤¥§©©¤¤¨¦§§§¥¤¥¥¤
,àèéLt .çút ìL Bììç CBúa dçépäì äåöî :ìàeîL øîà äãeäé áø øîàå .äæeæîì¦§¨§¨©©§¨¨©§¥¦§¨§©¦¨§£¨¤¤©§¦¨

éøòLa"!àðîçø øîà "E¯dçépäì äåöî :àáø øîàå ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ ¦§¨¤¨©©£¨¨¨§¨©§¨¨¦¨¦§¨©¨¨¦§¨§©¦¨
çôèá

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

מנחות. פרק שלישי - הקומץ רבה דף לב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc zegpn(oey`x meil)

eäðéáúëcoilitzd z` azky -ñeèñeñëecàqehqeqkec lr - §©§¦§©§§
elit`øNa íB÷îam` oky lke ,slwd lr ea miazeky cvd dfy ¦§¨¨

.xriy mewna qehqeqkec lr azk
:dziiyew lr sqep uexiz d`ian `xnbdàîéà úéòaéàåm`e - §¦¨¥¥¨

,dfefnle oilitzl `ziixad zpeeky ,jk z`f ayiil lkez dvxz
dfefn azk m`e ,zeleqt oilitzd qehqeqkec lr oilitz azk m`y
zxg`d `ziixaa recn zeywdl oi`e ,dleqt dfefnd slw lr
oi`y iptn wx `ed oilitzn dfefn miyer oi`y mrhdy x`ean

oicy iptn ,dlw dyecwl dxeng dyecwn oicixen'äæáe äæa äpéL'¦¨¨¤¨¤
àéä éàpz,mi`pz ea ewlgp -àéðúc,`ziixaaäæáe äæa äpéL- ©¨¥¦§©§¨¦¨¨¤¨¤

,slw lr dfefne qehqeqkec lr oilitz azky ,dfefnae oilitza
øéLëî àçà] éaø .ìeñtdfefnd z`éaøa éàçà [éaø íeMî ¨©¦£¨©§¦¦©¦£©§©¦

dì éøîàå ,àðéðçef dkld xn` `g` iaxy mixne` yie -déîMî £¦¨§¨§¦¨¦§¥
.àðéðç éaøa [á÷òé] (àáé÷ò) éaøczeyrl dxq`y `ziixade §©¦©£Ÿ§©¦£¦¨

,dlw dyecwl dxeng dyecwn oicixen oi`y iptn wx oilitzn dfefn
xaq.dxiyk slw lr dazkpy dfefny d

dfefn miyer oi`y `ziixad ixac lr ztqep `iyew dywn `xnbd
dywn .dlw dyecwl dxeng dyecwn oicixen oi`y iptn oilitzn
oi`y iptn wx `ed oilitzn dfefn miyer oi`y mrhd ike :`xnbd

,dlw dyecwl dxeng dyecwn micixenàäeid m` la` -ïéãéøBî ¨¦¦
eid dlw dyecwl dxeng dyecwnïéNBò,oilitzn dfefnàéòa àäå ¦§¨¨£¨

dkixv dfefn ixde -,èeèøNlr mivixg da zeyrl jixv xnelk ¦§
,zeiyxtd z` miazek oday zexeyd lka slwdéîBéðî áø øîàc§¨©©©§¥

dðéàL äæeæî ìk ,áø øîà àéøeb øa àîç áø øîà äi÷ìç øa©¦§¦¨¨©©¨¨©§¨¨©©¨§¨¤¥¨
déãéc äi÷ìç øa ïéîéðî áøå ,äìeñt úèèøeNîenvr -,øîà §§¤¤§¨§©¦§¨¦©¦§¦¨¦¥¨©

,éðéqî äLîì äëìä äæeæî ìL èeèøNep`vn `l oilitza eli`e ¦§¤§¨£¨¨§Ÿ¤¦¦©
dyecwn cixedl xzen did m` elit` ok m`e ,hehxy zekixv ody
opi`y iptn oilitzn dfefn zeyrl xeq` did ,dlw dyecwl dxeng

dfefna hehxy oic :`xnbd zvxzn .zehhxeynàéä éàpzewlgp - ©¨¥¦
,mi`pz eaàéðúc,`ziixaaïéléôz ,eðéaø íeMî øîBà äéîøé éaø §©§¨©¦¦§§¨¥¦©¥§¦¦

áúkä ïî àlL úBázëð úBæeæîejixv epi` oazekd xteqd - §¦§¨¤Ÿ¦©§¨
,epexkf it lr oazekl leki `l` ,xg` xtqn owizrdlúBëéøö ïéàå§¥§¦

.èeèøéNmrhdy dx`iay `ziixadeoilitzn dfefn miyer oi`y ¦§
dxaq ,dlw dyecwl dxeng dyecwn micixen oi`y iptn wx `ed

.hehxy dkixv dpi` dfefny
jezn daizke hehxy oipra dkldd dwqtp ji` zx`an `xnbd

:dfefne oilitza azkdàúëìéäå,ipiqn dynl dkld jke - §¦§§¨
yéòa àì ïéléôzzekixv opi` -àéòa äæeæîe ,èeèøNdkixv - §¦¦Ÿ¨¥¦§§¨¨£¨

éãéàå éãéàå ,èeèøéN,dfefn oiae oilitz oia xnelk ,dfe dfe - ¦§§¦¦§¦¦
àîòè éàî .áúkä ïî àlL úBázëð,azkd jezn `ly zeazkp ¦§¨¤Ÿ¦©§¨©©£¨

ody meynïéñéøb ñøâéî.oda mireh oi`e ,mc` lk ita zehedx - ¦§¨§¦¦
:dilr gpen dxez xtqy dhin lr zayl xzen m`d dpc `xnbd

àðeä áøì dézéæç àðà ,Baìç áø øîà`ped ax z` izi`x ip` - ¨©©¤§£¨£¦¥§©¨

déìò äøBz øôñc àéøetà áéúé äåäcdhin lr ayei didy - ©£¨¨¦©§¨§¥¤¨£¥
,dilr gpen dxez xtqyàòøàà àcëì óëåeze` dtke ck lhpe - §¨§©¨©©§¨

ux`d lrdéìò çpàåd z` eilr gipde -áéúé øãäå ,äøBz øôñ- §©©£¥¥¤¨©£©¨¦
ayiizd okn xg`le.ähéna:`xnbd zx`anøáñ÷`ped ax ©¦¨¨¨©

yàâéìôe ,äéìò çpeî äøBz øôqL ähéî éab ìò áLéì øeñà- ¨¥¥©©¥¦¨¤¥¤¨¨¨¤¨§¦¨
lr wlgpeéaø øîà äpç øa øa äaø øîàc ,äpç øa øa äaøc§©¨©©©¨§¨©©¨©©©¨¨©©¦

íàå ,äéìò çpeî äøBz øôqL ähéî éab ìò áLéì øzeî ,ïðçBé¨¨¨¥¥©©¥¦¨¤¥¤¨¨¨¤¨§¦
ELçìjl ygl -íãàjpfe`aøîBìici lr df xacl daeyzäNòî §¨§¨¨©©£¤
didyäøBz øôqL økæðå ähénä ìò áLBé äéäL øæòìà éaøa§©¦¤§¨¨¤¨¨¥©©¦¨§¦§©¤¥¤¨

å ,ò÷ø÷ éab ìò áLéå èîLðå ,äéìò çpeîdid exrv aexnäîBã ¨¨¤¨§¦§©§¨©©©¥©§©§¤
,Lçð BLékäL éîk,df dyrnn di`x `iadl oi`íúämyy -øôñ §¦¤¦¦¨¨¨¨¥¤

äåä ò÷ø÷ éab ìò äøBzdxezl lecb oeifa dfa yie ,jlyen did - ¨©©¥©§©£¨
.jk lk xrhvn did okle

:dfefn zaizk zekld x`al zxfeg `xnbdøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©
dáúk ,ìàeîLk dfefnd z`,úøbà`ly e` hehxy `la epiidc §¥§¨¨¦¤¤

,zxbi` zaizka bedpy enk ,zexizie zexiqga wcwcéàî .äìeñt§¨©
àîòè,dleqt zxbi`k daezky dfefnàéúàdey dxifb miyxec - ©£¨¨§¨

,øôqî 'äáéúk' 'äáéúk'xn`p dfefnay(h e mixac)lr mYazkE' §¦¨§¦¨¦¥¤§©§¨©
xn`p 'xtq' `xwpd hbae ,'LixrWaE LziA zfEfn(` ck my)Dl azke' §Ÿ¥¤¦§¨¤§¨©¨

yn e` ,'zzixM xtqdxez xtqa xn`py me(ci fi zeny)l` 'd xn`Ie' ¥¤§¦ª©Ÿ¤¤
wecwce hehxy jixv xtqy myke ,'xtQA oFxMf z`f azM dWnŸ¤§ŸŸ¦¨©¥¤

.dzaizka wecwce hehxy dkixv dfefn jk ezaizka
:dfefn zriaw zekld zx`an `xnbdøîà äãeäé áø øîàå§¨©©§¨¨©

dàìz ,ìàeîLdfefnd z` -ìwna,gztayàîòè éàî .äìeñt §¥§¨¨©©¥§¨©©£¨
,dleqt lwna dielzd dfefnéøòLa'ïðéòa 'Edidz dfefndy jixv - ¦§¨¤¨¦©

xn`py enk ,envr xrya dreaw(h e mixac)LziA zfEfn lr mYazkE'§©§¨©§Ÿ¥¤
.lwna dielz `l` xrya dreaw dpi` ef dfefne ,'LixrWaEàéðz ¦§¨¤©§¨

éëä énð,`ziixaa mb epipy oke -dçépäL Bà ìwna dàìzlzeka ©¦¨¦§¨¨©©¥¤¦¦¨
yúìcä øçà,sewynd zgz `leäðkñepi` ziady iptn ,da yi ©©©¤¤©¨¨

,dzkldk gztd zxeva dreaw dpi` dfefndyk oiwifnd on xnzyn
äåöî da ïéàåmiyp`d ,`ziixad d`iane .dzaeg ici da `vi `le - §¥¨¦§¨

ïk ïäéúB÷cðeôa ïéNBò eéä Cìnä æaðeî úéa ìLdfefn milez eid - ¤¥§©©¤¤¨¦§§§¥¤¥
ick ,xirl xirn jxca mikldn eidyk mzpil zenewna lwna

zeyrl,äæeænì øëæixdyxeht jxca mikxc ixaer ea miply zia ¥¤©§¨
dfefnl xkf miyer eidy `l` ,raw zxic epi`y iptn dfefnd on

.dfk ote`a
:dfefn zriaw zeklda sqep oic,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàå§¨©©§¨¨©§¥

dçépäì äåöîdfefnd z` -çút ìL Bììç CBúa`le.uegan ¦§¨§©¦¨§£¨¤¤©
:`xnbd dywn,àèéLtixdéøòLa''Exryd zxibq mewn `edy §¦¨¦§¨¤
àðîçø øîàLziA zfEfn lr mYazkE' weqta] dxeza xn`p - ¨©©£¨¨§©§¨©§Ÿ¥¤

'LixrWaE(h e mixac).xryd zxibq mewn epi` gztd llgl uegne [ ¦§¨¤
:`xnbd zvxznàðéîà Czòc à÷ìñxnel jzrca dler did - ¨§¨©§¨¨¦¨

dçépäì äåöî ,àáø øîàå ìéàBädfefnd z` - ¦§¨©¨¨¦§¨§©¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc zegpn(ipy meil)

,zgztp zlcd df cvle ziad cvl `ed gztd xivàì àîìò élek¥¨§¨Ÿ
éâéìtiqei iaxe minkg ewlgp `l -áéiçc,dfefna,àîòè éàîgzt §¦¦§©¨©©£¨

dfàéä úéác äàéax`eank ,dpibl dqipk `le zial dqipk `ed - ¦¨§©¦¦
lirl(`"r),xwird `ed zgztp zlcd eil`e xiv xkid ea yiy cvdy

éâéìt ék`ed ea ewlgpy ote`d -äpéâì úéaîcvl ziad cvn - ¦§¦¦¦©¦§¦¨
,zgztp zlcd df cvle dpiba `ed gztd xivy epiidc ,dpibdøî- ©

iqei iaxøáñ,zgztp zlcd myle dpibd cvl xiv xkid yiy s`y ¨©
dúéðBèé÷d `id,øwéò,dfefna aiige ziad ly gzt aygp gztde ¦¦¦¨

zgztp zlcd eil`e xiv xkid ea yiy cvdy lirl x`azpy dne
ipta cg` lky miza ipy oia `vnp gztdyk wx df ,xwird `ed
z` reawl yi gztd ly cv dfi`a wtq yie xwir `ed envr

,xwird `id zipehiwd dpibe zipehiwa la` ,dfefndøáñ øîe- ©¨©
,zgztp zlcd myle dpibd cvl xiv xkid yiy oeiky exaq minkge

däpébd `id,øwéòon xehte dpibd ly gzt aygp gztd xnelk ¦¨¦¨
.dfefnd

eäééåøz éøîàc óñBé áøå äaø,l`enye axn jtidl mdipy exn` - ©¨§©¥§¨§¦©§©§
miqpkp xy`ky epiidc ,dpiba xiv xkid yiy ote`ayäpéâì úéaî¦©¦§¦¨

zlcd df cvle dpibd cvl `ed gztd xiv dpibd cvl ziad cvn -
,zgztpéâéìt àì àîìò éleëcminkge iqei iax ewlgp `l -øeèôc §¥¨§¨Ÿ§¦¦§¨

,dfefnd on df gzt,àîòè éàîdf gztàeä äpéâc àçúét`ed - ©©£¨¦§¨§¦¨
xkid ea yiy cvdy x`azpy enk ,zial dqipk `le dpibl dqipk

,xwird `ed zgztp zlcd eil`e xivéâéìt ékewlgp `l` -äpébî ¦§¦¦¦¦¨
úéáìdf cvle ziad cvl `ed gztd xivy ,ziad cvl dpibd cvn - §©¦

,zgztp zlcdøîiqei iax -øáñziad cvl xiv xkid yiy oeiky ©¨©
df gzt ,zgztp zlcd myleàeä úéác äàéazial dqipk aygp - ¦¨§©¦

,dfefna aiigeøáñ øîe,exaq minkge -dlekdlek zipehiwdy - ©¨©¨
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קלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc zegpn(oey`x meil)

eäðéáúëcoilitzd z` azky -ñeèñeñëecàqehqeqkec lr - §©§¦§©§§
elit`øNa íB÷îam` oky lke ,slwd lr ea miazeky cvd dfy ¦§¨¨

.xriy mewna qehqeqkec lr azk
:dziiyew lr sqep uexiz d`ian `xnbdàîéà úéòaéàåm`e - §¦¨¥¥¨

,dfefnle oilitzl `ziixad zpeeky ,jk z`f ayiil lkez dvxz
dfefn azk m`e ,zeleqt oilitzd qehqeqkec lr oilitz azk m`y
zxg`d `ziixaa recn zeywdl oi`e ,dleqt dfefnd slw lr
oi`y iptn wx `ed oilitzn dfefn miyer oi`y mrhdy x`ean

oicy iptn ,dlw dyecwl dxeng dyecwn oicixen'äæáe äæa äpéL'¦¨¨¤¨¤
àéä éàpz,mi`pz ea ewlgp -àéðúc,`ziixaaäæáe äæa äpéL- ©¨¥¦§©§¨¦¨¨¤¨¤

,slw lr dfefne qehqeqkec lr oilitz azky ,dfefnae oilitza
øéLëî àçà] éaø .ìeñtdfefnd z`éaøa éàçà [éaø íeMî ¨©¦£¨©§¦¦©¦£©§©¦

dì éøîàå ,àðéðçef dkld xn` `g` iaxy mixne` yie -déîMî £¦¨§¨§¦¨¦§¥
.àðéðç éaøa [á÷òé] (àáé÷ò) éaøczeyrl dxq`y `ziixade §©¦©£Ÿ§©¦£¦¨

,dlw dyecwl dxeng dyecwn oicixen oi`y iptn wx oilitzn dfefn
xaq.dxiyk slw lr dazkpy dfefny d

dfefn miyer oi`y `ziixad ixac lr ztqep `iyew dywn `xnbd
dywn .dlw dyecwl dxeng dyecwn oicixen oi`y iptn oilitzn
oi`y iptn wx `ed oilitzn dfefn miyer oi`y mrhd ike :`xnbd

,dlw dyecwl dxeng dyecwn micixenàäeid m` la` -ïéãéøBî ¨¦¦
eid dlw dyecwl dxeng dyecwnïéNBò,oilitzn dfefnàéòa àäå ¦§¨¨£¨

dkixv dfefn ixde -,èeèøNlr mivixg da zeyrl jixv xnelk ¦§
,zeiyxtd z` miazek oday zexeyd lka slwdéîBéðî áø øîàc§¨©©©§¥

dðéàL äæeæî ìk ,áø øîà àéøeb øa àîç áø øîà äi÷ìç øa©¦§¦¨¨©©¨¨©§¨¨©©¨§¨¤¥¨
déãéc äi÷ìç øa ïéîéðî áøå ,äìeñt úèèøeNîenvr -,øîà §§¤¤§¨§©¦§¨¦©¦§¦¨¦¥¨©

,éðéqî äLîì äëìä äæeæî ìL èeèøNep`vn `l oilitza eli`e ¦§¤§¨£¨¨§Ÿ¤¦¦©
dyecwn cixedl xzen did m` elit` ok m`e ,hehxy zekixv ody
opi`y iptn oilitzn dfefn zeyrl xeq` did ,dlw dyecwl dxeng

dfefna hehxy oic :`xnbd zvxzn .zehhxeynàéä éàpzewlgp - ©¨¥¦
,mi`pz eaàéðúc,`ziixaaïéléôz ,eðéaø íeMî øîBà äéîøé éaø §©§¨©¦¦§§¨¥¦©¥§¦¦

áúkä ïî àlL úBázëð úBæeæîejixv epi` oazekd xteqd - §¦§¨¤Ÿ¦©§¨
,epexkf it lr oazekl leki `l` ,xg` xtqn owizrdlúBëéøö ïéàå§¥§¦

.èeèøéNmrhdy dx`iay `ziixadeoilitzn dfefn miyer oi`y ¦§
dxaq ,dlw dyecwl dxeng dyecwn micixen oi`y iptn wx `ed

.hehxy dkixv dpi` dfefny
jezn daizke hehxy oipra dkldd dwqtp ji` zx`an `xnbd

:dfefne oilitza azkdàúëìéäå,ipiqn dynl dkld jke - §¦§§¨
yéòa àì ïéléôzzekixv opi` -àéòa äæeæîe ,èeèøNdkixv - §¦¦Ÿ¨¥¦§§¨¨£¨

éãéàå éãéàå ,èeèøéN,dfefn oiae oilitz oia xnelk ,dfe dfe - ¦§§¦¦§¦¦
àîòè éàî .áúkä ïî àlL úBázëð,azkd jezn `ly zeazkp ¦§¨¤Ÿ¦©§¨©©£¨

ody meynïéñéøb ñøâéî.oda mireh oi`e ,mc` lk ita zehedx - ¦§¨§¦¦
:dilr gpen dxez xtqy dhin lr zayl xzen m`d dpc `xnbd

àðeä áøì dézéæç àðà ,Baìç áø øîà`ped ax z` izi`x ip` - ¨©©¤§£¨£¦¥§©¨

déìò äøBz øôñc àéøetà áéúé äåäcdhin lr ayei didy - ©£¨¨¦©§¨§¥¤¨£¥
,dilr gpen dxez xtqyàòøàà àcëì óëåeze` dtke ck lhpe - §¨§©¨©©§¨

ux`d lrdéìò çpàåd z` eilr gipde -áéúé øãäå ,äøBz øôñ- §©©£¥¥¤¨©£©¨¦
ayiizd okn xg`le.ähéna:`xnbd zx`anøáñ÷`ped ax ©¦¨¨¨©

yàâéìôe ,äéìò çpeî äøBz øôqL ähéî éab ìò áLéì øeñà- ¨¥¥©©¥¦¨¤¥¤¨¨¨¤¨§¦¨
lr wlgpeéaø øîà äpç øa øa äaø øîàc ,äpç øa øa äaøc§©¨©©©¨§¨©©¨©©©¨¨©©¦

íàå ,äéìò çpeî äøBz øôqL ähéî éab ìò áLéì øzeî ,ïðçBé¨¨¨¥¥©©¥¦¨¤¥¤¨¨¨¤¨§¦
ELçìjl ygl -íãàjpfe`aøîBìici lr df xacl daeyzäNòî §¨§¨¨©©£¤
didyäøBz øôqL økæðå ähénä ìò áLBé äéäL øæòìà éaøa§©¦¤§¨¨¤¨¨¥©©¦¨§¦§©¤¥¤¨

å ,ò÷ø÷ éab ìò áLéå èîLðå ,äéìò çpeîdid exrv aexnäîBã ¨¨¤¨§¦§©§¨©©©¥©§©§¤
,Lçð BLékäL éîk,df dyrnn di`x `iadl oi`íúämyy -øôñ §¦¤¦¦¨¨¨¨¥¤

äåä ò÷ø÷ éab ìò äøBzdxezl lecb oeifa dfa yie ,jlyen did - ¨©©¥©§©£¨
.jk lk xrhvn did okle

:dfefn zaizk zekld x`al zxfeg `xnbdøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©
dáúk ,ìàeîLk dfefnd z`,úøbà`ly e` hehxy `la epiidc §¥§¨¨¦¤¤

,zxbi` zaizka bedpy enk ,zexizie zexiqga wcwcéàî .äìeñt§¨©
àîòè,dleqt zxbi`k daezky dfefnàéúàdey dxifb miyxec - ©£¨¨§¨

,øôqî 'äáéúk' 'äáéúk'xn`p dfefnay(h e mixac)lr mYazkE' §¦¨§¦¨¦¥¤§©§¨©
xn`p 'xtq' `xwpd hbae ,'LixrWaE LziA zfEfn(` ck my)Dl azke' §Ÿ¥¤¦§¨¤§¨©¨

yn e` ,'zzixM xtqdxez xtqa xn`py me(ci fi zeny)l` 'd xn`Ie' ¥¤§¦ª©Ÿ¤¤
wecwce hehxy jixv xtqy myke ,'xtQA oFxMf z`f azM dWnŸ¤§ŸŸ¦¨©¥¤

.dzaizka wecwce hehxy dkixv dfefn jk ezaizka
:dfefn zriaw zekld zx`an `xnbdøîà äãeäé áø øîàå§¨©©§¨¨©

dàìz ,ìàeîLdfefnd z` -ìwna,gztayàîòè éàî .äìeñt §¥§¨¨©©¥§¨©©£¨
,dleqt lwna dielzd dfefnéøòLa'ïðéòa 'Edidz dfefndy jixv - ¦§¨¤¨¦©

xn`py enk ,envr xrya dreaw(h e mixac)LziA zfEfn lr mYazkE'§©§¨©§Ÿ¥¤
.lwna dielz `l` xrya dreaw dpi` ef dfefne ,'LixrWaEàéðz ¦§¨¤©§¨

éëä énð,`ziixaa mb epipy oke -dçépäL Bà ìwna dàìzlzeka ©¦¨¦§¨¨©©¥¤¦¦¨
yúìcä øçà,sewynd zgz `leäðkñepi` ziady iptn ,da yi ©©©¤¤©¨¨

,dzkldk gztd zxeva dreaw dpi` dfefndyk oiwifnd on xnzyn
äåöî da ïéàåmiyp`d ,`ziixad d`iane .dzaeg ici da `vi `le - §¥¨¦§¨

ïk ïäéúB÷cðeôa ïéNBò eéä Cìnä æaðeî úéa ìLdfefn milez eid - ¤¥§©©¤¤¨¦§§§¥¤¥
ick ,xirl xirn jxca mikldn eidyk mzpil zenewna lwna

zeyrl,äæeænì øëæixdyxeht jxca mikxc ixaer ea miply zia ¥¤©§¨
dfefnl xkf miyer eidy `l` ,raw zxic epi`y iptn dfefnd on

.dfk ote`a
:dfefn zriaw zeklda sqep oic,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàå§¨©©§¨¨©§¥

dçépäì äåöîdfefnd z` -çút ìL Bììç CBúa`le.uegan ¦§¨§©¦¨§£¨¤¤©
:`xnbd dywn,àèéLtixdéøòLa''Exryd zxibq mewn `edy §¦¨¦§¨¤
àðîçø øîàLziA zfEfn lr mYazkE' weqta] dxeza xn`p - ¨©©£¨¨§©§¨©§Ÿ¥¤

'LixrWaE(h e mixac).xryd zxibq mewn epi` gztd llgl uegne [ ¦§¨¤
:`xnbd zvxznàðéîà Czòc à÷ìñxnel jzrca dler did - ¨§¨©§¨¨¦¨

dçépäì äåöî ,àáø øîàå ìéàBädfefnd z` - ¦§¨©¨¨¦§¨§©¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc zegpn(ipy meil)

,zgztp zlcd df cvle ziad cvl `ed gztd xivàì àîìò élek¥¨§¨Ÿ
éâéìtiqei iaxe minkg ewlgp `l -áéiçc,dfefna,àîòè éàîgzt §¦¦§©¨©©£¨

dfàéä úéác äàéax`eank ,dpibl dqipk `le zial dqipk `ed - ¦¨§©¦¦
lirl(`"r),xwird `ed zgztp zlcd eil`e xiv xkid ea yiy cvdy

éâéìt ék`ed ea ewlgpy ote`d -äpéâì úéaîcvl ziad cvn - ¦§¦¦¦©¦§¦¨
,zgztp zlcd df cvle dpiba `ed gztd xivy epiidc ,dpibdøî- ©

iqei iaxøáñ,zgztp zlcd myle dpibd cvl xiv xkid yiy s`y ¨©
dúéðBèé÷d `id,øwéò,dfefna aiige ziad ly gzt aygp gztde ¦¦¦¨

zgztp zlcd eil`e xiv xkid ea yiy cvdy lirl x`azpy dne
ipta cg` lky miza ipy oia `vnp gztdyk wx df ,xwird `ed
z` reawl yi gztd ly cv dfi`a wtq yie xwir `ed envr

,xwird `id zipehiwd dpibe zipehiwa la` ,dfefndøáñ øîe- ©¨©
,zgztp zlcd myle dpibd cvl xiv xkid yiy oeiky exaq minkge

däpébd `id,øwéòon xehte dpibd ly gzt aygp gztd xnelk ¦¨¦¨
.dfefnd

eäééåøz éøîàc óñBé áøå äaø,l`enye axn jtidl mdipy exn` - ©¨§©¥§¨§¦©§©§
miqpkp xy`ky epiidc ,dpiba xiv xkid yiy ote`ayäpéâì úéaî¦©¦§¦¨

zlcd df cvle dpibd cvl `ed gztd xiv dpibd cvl ziad cvn -
,zgztpéâéìt àì àîìò éleëcminkge iqei iax ewlgp `l -øeèôc §¥¨§¨Ÿ§¦¦§¨

,dfefnd on df gzt,àîòè éàîdf gztàeä äpéâc àçúét`ed - ©©£¨¦§¨§¦¨
xkid ea yiy cvdy x`azpy enk ,zial dqipk `le dpibl dqipk

,xwird `ed zgztp zlcd eil`e xivéâéìt ékewlgp `l` -äpébî ¦§¦¦¦¦¨
úéáìdf cvle ziad cvl `ed gztd xivy ,ziad cvl dpibd cvn - §©¦

,zgztp zlcdøîiqei iax -øáñziad cvl xiv xkid yiy oeiky ©¨©
df gzt ,zgztp zlcd myleàeä úéác äàéazial dqipk aygp - ¦¨§©¦

,dfefna aiigeøáñ øîe,exaq minkge -dlekdlek zipehiwdy - ©¨©¨
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xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc zegpn(ipy meil)

,íéaøä úeLøì Ceîqä çôhaiaera gztd llg did m`y epiidc ©¤©©¨¦§¨©¦
m` ,miaxd zeyxl jenqd gtha dfefnd z` gipdl yi ,migth dnk

y xnel mileki epiid okéìòî ÷çøîã änkdwegx dfefndy dnk - ©¨¦§©©©£¥
,sicr ziad on xzeiïì òîLî à÷z` reawl yi `l` ,ok oicd oi`y ¨©§©¨

.gztd llg jeza dfefnd
:dfefn zeklda sqep oic zx`an `xnbdøîà äãeäé áø øîàå§¨©©§¨¨©

dáúk ,ìàeîLdfefnd z`ïétc éðL ìònr ipya -dzvwn ,mice §¥§¨¨©§¥©¦
,ipy cenra dzvwne cg` cenraéáéúéî .äìeñtipa eywd - §¨¥¦¥

,`ziixaa epipy ,l`eny ixac lr daiyidïétã éðL ìò dáúk§¨¨©§¥©¦
ïétéñ éðLa dçépäå,gztd iciv ipya -.äìeñt:`xnbd zwiicn §¦¦¨¦§¥¦¦§¨

,dleqt oitiq ipya dgipd m`y x`ean `ziixad ixacaàäla` - ¨
dgipd m`ãçà óñadfefnd ,gztd ly cg` cva -,äøLkdywe §©¤¨§¥¨

m` elit` dleqt micenr ipya daezkd dfefny xn`y l`eny lr
m` wxy `ziixad zpeek oi` :`xnbd zvxzn .cg` cva zgpen `id

`l` ,dleqt `id oitiq ipya dfefnd z` gipdì äéeàøïétéñ éðL §¨¦§¥¦¦
øîà÷md elit` micenr ipya daezkd dfefny dxn` `ziixad - ¨¨©

die`xy ote`a ,mdipia wlg geex xi`ydy `l` zg` drixia
dfefnd ,gztd iciv ipya mgipdle miwlg ipyl dze` wlgl dfefnd
zriiqn `ziixady `vnpe ,cg` cv lr zgpen `idyk s` dleqt

.l`eny ly epicl
dxeza xn`p :dfefn zriaw zeklda sqep oic(h e mixac)lr mYazkE'§©§¨©

minkg eyxce ,'LixrWaE LziA zfEfn(.cl onwl),jz`ia - 'jzia' §Ÿ¥¤¦§¨¤
ly oini cvn epiidc ,'jz`ia' jxc rawidl dkixv dfefndy xnelk
ziaa okle .ziadn d`ivid ly oini cvn `le ,ziad l` dqipkd
l` miaxd zeyxn `id dqipkd jxcy miaxd zeyxl gezt egzty
m` oia ,qpkpd ly oini cva dfefnd z` reawl jixv ,ziad mipt

uegl zgztp `id m` oiae mipt cvl zgztp zlcdipya oicd `ede .
xcgdn xzei dxicz zeynzydd cg` xcgae dfn miptl df mixcg
xcgl dqipkd ly oini cvn rawidl dkixv dfefnd ,xg`d
yi cg` lkly mixcg ipya mle` .xzei dxicz ea zeynzyddy
mixcgd ipy oia zwlgnd dvign yi mdipiae miaxd zeyxl gzt
d`ivid cv edne dqipkd cv edn xexa `l ,gzt yi ef dvignae
yi okid dzr `xnbd dpce .dey mixcgd ipy zeynzyd ixdy

.dfefnd z` da reawl
,øéö økéä øçà Clä äæeæîa ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàåxnelk §¨©©§¨¨©§¥¦§¨©¥©©¤¥¦

xcgdy epiidc ,xivd `vnp eay gztd cva dfefnd z` reawl yi
oinia dfefnd z` reawl yi okle ,ixwird `ed ekezl zgztp zlcdy

:`xnbd zx`an .xcg eze`l qpkpd,àcà áø øîà .øéö økéä éàî©¤¥¦¨©©©¨
àz÷áàzxxan .ea aaezqn zlcd xivy zlcd oztnay xegd - £©§¨
:`xnbdéîc éëéäeay cva dfefnd z` gipdl yi ote` dfi`a - ¥¦¨¥

:`xnbd zx`an .zlcd xiv `vnpéza éøz ïéác àçúét ïBâk- §¦§¨§¥§¥¨¥
,miza ipy oia `vnpd gztéLð éáì éøáâ éa ïéawlegd mc` oebk - ¥¥©§¥§¥¨¥

miqpkpd mixf miyp` mikldn eay cg` xcg ,mixcg ipyl ezia z`
zeyrl lkezy ezy` z`vnp eay xg` xcge ,eziaa mi`veie
migezt mixcgd ipye xcgl xcg oia gzt yie ,rpvda dzk`ln

onwle ,miaxd zeyxl(.cl)oini cva dfefnd z` reawl yiy x`ean
miqpkpe miza ipy oia `vnpd dfk gzta mle` ,zial qpkpd ly
cv dfi`e d`ia aygp cv dfi` mircei eppi` ,eiccv ipyn ea mixaere

iv xkid yi eay xcgdy l`eny xn` df lre ,d`ivi aygpeil`e x
jixv df xcgl dqipkd ly oini cvae ,zia aygp `ed zgztp zlcd
xcg oi` mdil` miaxd zeyxn dqipkay s` ,dfefnd z` reawl

.exiagn ixwir xzei cg`
zriaw zeklda sqep oic epnn x`azny dyrn d`ian `xnbd

:dfefnàúéa àða àúeìb Léø,zia dpa -òá÷ ,ïîçð áøì déì øîà ¥¨¨§¨¥¨¨©¥§©©§¨§©
àzæeæî éì,ziad gzta jk xg` enyeiy ick sewynd zefefnaøîà ¦§§¨¨©

elàLéøa éLc éìz ,ïîçð áøz` xnelk ,oitiqd z` dligz gpd - ©©§¨§¦¨¥§¥¨
lr dfefn raw` okn xg`le ,ziaa mze` rawe ,sewynd zefefn izy
dfefn micnely meyn `ed ongp ax ly enrhe .gztay oitiqd

xn`p zivivae ,zivivn(ai ak mixac)`xnba eyxce ,'KN dUrY milcB'§¦¦©£¤¨

(:n onwl)cbaa ziviv lihd m` oebk ,'ieyrd on `le ,dyrz' df weqtn
zivivd ,ziriax spk cbaa siqed okn xg`le ,zetpk yly ea yiy
,ziviva aiigzd cbady mcew dzyrp zivivd zlhdy iptn ,dleqt
`le ziviv ea dzid xak ziviv zevna aiigzd cbadyk okn xg`le
dfefn rawi m` ,dfefna ok enke ,aeig zrya 'diiyr' ea dzid
z` rawy ixd ,ziaa zereaw opi` oiicr odyk sewynd zefefna
z` rawyk okn xg`le ,dfefn zevna aiiegn epi`y mewna dfefnd

.ea dreaw dfefn dzid xak ziaa sewynd zefefn
:dfefn zriaw zeklda sqep oicdàNò ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©£¨¨

dfefnd z`øâð ïéîkdze` agzy epiidc ,gixa e` czi enk - §¦¤¤
czi oiagezy enk ,zakey `idyk gztd cvay awp jeza dkx`l

,lzeka,äìeñt.zcner `idyk dfefnd z` reawl jixvy meyn §¨
:`xnbd ddnzéðéà,oicd `ed jk m`d -àúà ék àäåixde - ¥¦§¨¦£¨

`aykóñBé øa ÷çöé áølaal l`xyi ux`nàúæeæî eälek ,øîà ©¦§¨©¥¨©§§¨¨
éaø éáciax ly eziaa zefefnd lky -ïãéáò eåä øâð ïéîkeid - §¥©¦§¦¤¤££¦¨

,czi enk gzta zeaegzàLøãî éáì éaø déa ìéiòc àçúét àéääå§©¦¦§¨§©¥¥©¦§¥¦§§¨
qpkp dide yxcnd ziaa enewnl jenq iaxl didy ohw gzt eze`e -
eipta cenrl micinlzd z` gixhdl `ly ick libxd gzta `le ea

,mdiptl xeariykdì äåä àìel dzid `l -äæeæîoldle] llk Ÿ£¨¨§¨
zvxzn .dxiyk xbp oink dieyrd dfefny x`eane ,[mrhd x`azi

:`xnbdàúkéñk àãéáòc àä ,àéL÷ àìdfefny ax xn`y dn - Ÿ©§¨¨©£¦¨§¦§¨
,czi enk daegz dfefndy ote`a xaecn ,dleqt xbpk dieyrd

e ,zakey `idyk epiidcàøéåzñéàk àãéáòc àäeidy zefefnde - ¨©£¦¨§¦§©¦¨
,lbxde weyd oia zxagnd mvrd enk zereaw eid iax ly eziaa

.akey did cg` cve cner did dfefnd ly cg` cvy epiidc
ly eyxcn zia gztay sqei xa wgvi ax ixac z` d`iad `xnbd

:`xnbd ddnz .df oica zrk dpce ,dfefn dreaw dzid `l iaxéðéà¥¦
,dfefnn xeht yxcn zia ly gzty oicd `ed jk m`d -àeää àäå§¨©

àLøãî éáì àðeä áø da ìééò äåäc àçúétdidy gztd ixde - ¦§¨©£¨¨¦¨©¨§¥¦§§¨
,yxcnd zial ea qpkp `ped axäæeæî dì àéåäå.dfefn el dzid - §©§¨¨§¨

:`xnbd zayiinàeää,`ped ax ly eyxcn zia gzt -äåä ìéâø ©¨¦£¨
did okle ,yxcnd zia i`a aex qpkidl milibx eid eay gztd did -

,dfefna aiigìéâøä øçà Clä äæeæîa ,áø øîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©©¦§¨©¥©©¨¨¦
eay gzt eze`a dfefn reawl yi ,cg` xcgl migzt ipy yi m` -
`l iax ly eyxcn zia gzta mle` ,z`vle qpkidl xzei milibx
miqpkpd aex ea qpkidl milibx eid `ly meyn dfefn dreaw dzid

.ecal iax `l` yxcnd zial
:dfefn zriaw zeklda sqep oicøîà àðúî áø øîà àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©©©§¨¨©

dçépäì äåöî ,ìàeîL[dfefnd z`-]úlçúadïBéìòä LéìLly §¥¦§¨§©¦¨¦§¦©§¦¨¤§
yilyd zligzae ,rwxwdn gzt iyily ipy micceny epiidc ,gztd

.dfefnd z` reawl yi iyilydò÷øwä ïî déaâî ,øîà àðeä áøå§©¨¨©©§¦©¦©©§©
äøBwä ïî ÷éçøîe çôè,sewynd on xnelk ,dlrnlyìëå ,çôè ¤©©§¦¦©¨¤©§¨

Blek çútäoeilrd gthl oezgzd gthd oiayéáéúéî .äæeænì øLk ©¤©¨¥©§¨¥¦¥
,`ziixaa epipy ,daiyid ipa eywd -ò÷øwä ïî déaâîçôè ©§¦©¦©©§©¤©

äøBwä ïî ÷éçøîedlrnlyBlek çútä ìëå ,çôègthd oiay ©§¦¦©¨¤©§¨©¤©
oeilrd gthl oezgzdéñBé éaø .äãeäé éaø éøác ,äæeænì øLk̈¥©§¨¦§¥©¦§¨©¦¥

,øîBàoilitza ,dfefne oilitz ,zeevn izy dyxt dze`a exn`p ¥
xn`p(g e mixac)ízøL÷e','Lipir oiA zthhl Eide Lci lr zF`l §©§¨§©¨¤§¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤

eixg`ly weqta xn`p dfefnaeízáúëe','LixrWaE LziA zfEfn lr §©§¨©§Ÿ¥¤¦§¨¤
,efl ef zeevnd izy eywedeäøéLw äîoilitz lydáBba,y`xd ©§¦¨§©

,qtex wepiz ly egeny mewna epiidcäáéúk óàdfefn ly,dáBba ©§¦¨©©
,dywe .sewynl jenq epiidcàîìLaoaen -,àðeä áøìy iptnàeä ¦§¨¨§©¨

äãeäé éaøk øîàcoeilrd gthde oezgzd gthd caln gztd lky §¨©§©¦§¨
,dfefnl xykì àlàøîàc ìàeîLdfefnd z` reawl devny ¤¨¦§¥§¨©

,gztd ly oeilrd yilyd zligzaïàîk,xaeq `ed in enk -àì §©Ÿ
,éñBé éaøk àìå äãeäé éaøkgztd lky xaeq dcedi iax ixdy §©¦§¨§Ÿ§©¦¥

xaeq iqei iaxe ,dfefnl xyk oeilrd gthde oezgzd gthd caln
:`xnbd zvxzn .sewynl jenq dfefnd z` reawl jixvyáø øîà̈©©

,éñBé éaøk íìBòì ,ïúð áøc déøa àðeä¨§¥§©¨¨§¨§©¦¥
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oifge` mipy` cenr bl sc ± oey`x wxtzereay

íéáøä úåùøì êåîñä çôèáiaer did m` (devna rbt micwc onwl xn`ck) -

jenqd gth llga dpgipi - mipa` zneg oebk ,dyng e` migth drax` llgd

.dizial iz` ik devna rbt micwc onwl xn`ck ,miaxd zeyxl÷éçøîã äîë-

.ol rnyn `w ,uegan dpgipie ,ilrn ith ziad onïéôã éðù ìòdf sca divg -

.df sca divgeïéôéñ éðùály zefefn ipya -

.gztïéôéñ éðùì äéåàøwlg lieb gipdy -

o`k divg ,mizyl wlgl oie`xe ,scl sc oia

.o`k divgeàú÷áàdtewqi`ay xeg eze` -

.ea aaeq zlcd xivyéîã éëéäjld" i`d -

.dcedi axc "xiv xkid xg`àçúô ïåâë
éùð éáå éøáâ éá éúá éøúãwlegy mc` -

,eziaa oixfgnd miyp` jelidl eivg ,ezia

yie ,rpvda dzk`ln zeyrl ezy`l eivge

.miaxd zeyxl zia lkl gzte efl ef oia gzt

oini jxc dfefn :(` ,cl zegpn) onwl opixn`e

efl ef oiay gzta `kde ,d`ivil `le d`ial

aeygil ide d`ia aeygil id opirci `l

i`dn i`e i`dl i`dn d`ivi i` ,d`ivi

xivy sqay xeg xg` jld `l` .i`dl

aiyg ea xegdy cv `edd ,ea aaeq zlcd

.dfefn oipzep ea oiqpkpyk oini jxce ,ziaéìú
àùéøá éùãdlgz oipaa `tiqd cinrd -

zivivn opixnbc .zefefnd edpiraw jk xg`e

on `le - "dyrz" da aizkc

`tiqa dfefnd dligz `praw i`e ,ieyrd

dfefnd ieyr dil ded - oipaa `tiqd xcde

.devn icil `azy mcewøâð ïéîë äàùò-

oixbpd oiagezy xbpk sqa dagze drawy

:dfk lzekaäìåñôjxe`a dzzl dzevnc -

dfk sqa-øâð.`iliaw* =àçúô àåää
àùøãî éáì éáø äéá ìééòãdid ohw gzt -

`ly ick ea `vie qpkpe ,enewn lv` iaxl el

xeari m` eipta cenrl eicinlz gixhi

.mdiptlàøéåúñéàxeaig mewn epiid -

.dxiyk - dfk `ed cnerne ,lbxde weyd

àúëéñë àãéáò:dfk mipne` lyk xbp -

.leqtmewnc ikid ik - `xiezqi` :xg` oeyl

dlrnln sewf weyd ied lbxde weyd xeaig

,dxiyk dfefnl dgipd jk :dfk akey lbxde

.sewf cg` dy`xe li`edäåä ìéâøaex -

.gzt eze`a yxcnd zial oiqpkpdìéâøä øçà êìäxcgl migzt ipy yi m` -

.dfefnd gipi xzei `ale z`vl libxy gzt eze`a ,cg`ïåéìòä ùéìù úìéçúá-

.dfefnd ozi oeilrd yily zligzl qpkiykle ,gztd iyily ipy dhnln cecniäî
ùàøä äáåâá ïéìéôú úøéù÷egeny mewn (` ,fl zegpn) `wxit i`da opixn`ck -

.qtex wepiz lyçúôä äáåâá äæåæî úðéúð óàgztd zxwzl jenq :rnyne -

jiiy o`kn] .dlrnl dhnln oeilrd yily zligza :xn`c l`enyk `le ,dpgipi

[a cenrlä÷éçøäìiaxk mlerle ,dxwzd on dpwigxi `l yilyn xzei ,xnelk -

.iqei'åë êåîñä çôèá äåöî.dlrnl izyxit -
äéøèðéúã
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äáúëyi eyexitle .scl oia wlg lieb gipdy :qxhpewa yxit Ð dleqt oitc ipy lr

ik ,xn`w zekizg izya Ð oitc ipy lr :`l` .oitiq ipya egipd wgeca ayiil

.mipy `le `pngx xn` cg` xtq ,dleqt oitc ipya :xn`c (` ,gi) dheqc ipy wxtc `idd

oia dhiyl dhiy oia :`ax irac (a ,k) oihibc ipy wxta hbc `inec ,zekizg izya epiide

cg` xtqc il wetiz :jixte ?edn ,daizl daiz

:ipyne !mixtq dylye mipy `le `pngx xn`

hbl liqtin `l jigxk lre .dxernc `kixv `l

wxta opixn` `dc ,zg` dkizga oitc ipya

sca eazke hbd zvwn xiiy :(a ,ft) oihibc `xza

.leqte mixtq ipyk iedc opixn` `le ,xyk ipyd

la` ,"xtq" aezk hb iabc meyn ,zegcl yie

xxeand xtqa :rnync ,"xtqa" aezk dheqa

.zg` dkizga elit` oitc ipy ihernl ,cgeine

,jixtc ,dleqt zexer ipyac rnyn inlyexiae

,zexer ipya oiazkp mixtqdy :opipz `l dnle

.cg` xera `l` oiazkp oi` zefefne oilitzde

.iax itn

éìúcinrd :qxhpewa yxit Ð `yixa `yc

dil ded ok `l m`y ,dligz oitiqd

:xninl dil dedc ,dywe .ieyrd on `le dyrz

,iiepzi`l dil ded onwl ,cere !`yixa itiq raw

!'ek jzg seqale cinrdy `l` epy `l iab

epiid `zelb yix dpac `zia i`dc yxtl d`xpe

,dpin wilqc iyp oial ixab oia `gzit oebk

.`yixa `yc ilz dil xn`w xiv xkid meyne

.iax itnàä`ciarc `d `zkiqk `ciarc

dleqt `zkiqc :qxhpewa yxit Ð `xiezqi`k

.lzeka miagezy xbpk sqa daegzy Ð

cnerne ,lbxde weyd xeaig mewn Ð `xiezqi`

akyen oia cnern oia `zyde .dxiyk Ð `ed

:mz epiaxl `iywe ."xbp oink" oiixwin ediieexz

ixw xeng zxeawe ,`ed ceak jxc e`l cnernc

xtqe .(` ,`w `xza `aa) "zexit xkend"a dil

,cnern `le akyen oex`ay zegele dxez

lr s` (` ,ci) `xza `aac `nw wxta rnynck

tenex oex`c ,cnern egipdl oileki eidy i

oaln dl cinrd :jenqa opixn` ,cere .eagxk

cnern i`e ,dgipne zxtety jzeg Ð mipw ly

ok lre !oaln ly mipwd on zg`a dpgipi Ð

zecizik cnern Ð `zkiq ik :mz epiax yxit

Ð `"iliaw frla ,dagxl weya oezpd `xiezqi`k ,dleqt Ð ux`a zevrepd okynd

,zigp `rx` cr `xiezqi` i`d :opixn`c (` ,bw zenai) "dvilg zevn" wxta ,edine .dxyk

`xza wxta xn`c `d ,edine .`iliaw `le ,lbxd cr weyd on cxeid mvr epiid oigxk lr

.qxhpewd yexitl di`x oi` ,gztd z` d`ex dly "rny" `diy jixv :inlyexi dlibnc

cvl dpey`xe `id miaxd zeyx cvl dpexg` dhiyc oebk ,ayiil yi mz epiax yexitlc

gipny mz epiax xne` did inp oilitz ly zeiyxt oke .gztd xie` cvl rny jtede ,mipt

rax`a gipde zg` xer lr azk :(a ,cl) onwl opixn`c `d ,edine .cnern `le akyen

`ipzc `dn mz epiax yexitl dywe .ayiil yi inp cnernc ,icin `iyw `l Ð `vi miza

it lr s` ,lzeka dpzp jk xg`e dfefnd z` da ozpe dkzgy zxtety :milkc `ztqeza

mz epiax yexitle ,cg` cvn dnezq zxtetydy rnyn .dxedh Ð dzlaw jxck `ly ,d`nh Ð dzlaw jxck ,dfefnd da raw jk xg`e lzeka dpzp .d`nh Ð dzlaw jxck `ly

.dit lr d`tkc epiid dzlaw jxck `lye ,dnezq diy`x ipyn ,dkxe`l dgezt zxtetydy :ayiil yie ?dzlaw jxck i`n ,dxiyk ayein la` ,cnern Ð dleqt xbp oink :yxtnc

`xiezqi`kc ,mz epiax yexitl oia qxhpewd yexitl oia ,d`xp jkld !xbp oink `ciar `l `nlrc `zfefn x`y la` :rnyn ,ociar xbp oink iax iac `zfefn edlek :xn`wc i`d oeir jixve

epiax yexitl `l` ,ociar ikd e`l `nlrc `zfefn x`y la` .xg` oeyla qxhpewa yxit oke .sewf dvgne akey dvgn ,oep oink ,inp i` .sewf `le akey `l ,oeqkl`a epiid Ð dxiykc

.iax itn .oiayei lkd eaiyen xeaiv gilyyke ,oicner lkd dniad lr cner dxez xtqyk mei lka dyrn `dc ,cnle `v :mz epiax xne`e .cnern qxhpewd yexitle ,ayein oiied mz

àäåwxtae .dfefn ira `l envr yxcnd zia gzt la` ,yxcnd zial epnn `vei didy ziad gzt `weec :rnyn oeyld jezn Ð dfefn dil `iede `ped ax ia dedc `gzit `edd

,opax `d xi`n iax `d :wiqne .zia el cgeiny in Ð "ziad el xy` `ae" xnel cenlz ?mirbpa oi`nhn zeyxcn izae zeiqpk iza edi leki :`ipzc ,`zbelt `ki` (a ,`i) `neic `nw

dil xn` `zyipk ial ehn ike `gxe`a ilf` eedc oiaxe iia` iab ,xhtc o`nk dkldc rnyn inp (` ,fn) zekxa zkqnae .zqpkd ofgl dxic da oi`y zqpkd zial dfefn oiprl ibiltc

.dfefnl ie`xd gzta `l` ?jzrc `wlq dfefn ea yi ,dfefn ea yiy gzta `l` oicakn oi` opgei iax xn` ikd :dil xn` ?`p` xn e`l `zyd cr :dil xn` ,xn leril :iia`l oiax

.iax itn .mc` ly eizetizk cbpk zgpene dfefn ea did `pipg iaxc `yxcn iac rnyn dlibnc ipy wxta inlyexiae .xeht zqpkd zia gztc rnyn
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à÷ ,élòî ÷çøîc äîk ,íéaøä úeLøì Ceîqä çôha©¤©©¨¦§¨©¦§¨¦§©©§©¥¨
ìò dáúk :ìàeîL øîà äãeäé áø øîàå .ïì òîLî©§©¨§¨©©§¨¨©§¥§¨¨©

ïétã éðL¯ïétã éðL ìò dáúk :éáéúéî .äìeñt §¥©¦§¨¥¦¥§¨¨©§¥©¦
¯ ïétéñ éðLa dçépäåãçà óña àä ;äìeñt¯!äøLk §¦¦¨¦§¥¦¦§¨¨§©¤¨§¥¨

¯ì äéeàøøîà äãeäé áø øîàå .øîà÷ ïétéñ éðL §¨¦§¥¦¦¨¨©§¨©©§¨¨©
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:ïîçð áø øîà ,àúæeæî éì òá÷ :ïîçð áøì déì øîà£©¥§©©§¨§©¦§¨¨£©©©§¨
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:øîBà éñBé éaø ;äãeäé éaø éøác ,äæeæîì øLk Blek¨¥¦§¨¦§¥©¦§¨©¦¥¥
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,éñBé éaøk íìBòì :ïúð áøc déøa àðeä áø øîà !éñBé¥£©©¨§¥§©¨¨§¨§©¦¥
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc zegpn(ipy meil)

,íéaøä úeLøì Ceîqä çôhaiaera gztd llg did m`y epiidc ©¤©©¨¦§¨©¦
m` ,miaxd zeyxl jenqd gtha dfefnd z` gipdl yi ,migth dnk

y xnel mileki epiid okéìòî ÷çøîã änkdwegx dfefndy dnk - ©¨¦§©©©£¥
,sicr ziad on xzeiïì òîLî à÷z` reawl yi `l` ,ok oicd oi`y ¨©§©¨

.gztd llg jeza dfefnd
:dfefn zeklda sqep oic zx`an `xnbdøîà äãeäé áø øîàå§¨©©§¨¨©

dáúk ,ìàeîLdfefnd z`ïétc éðL ìònr ipya -dzvwn ,mice §¥§¨¨©§¥©¦
,ipy cenra dzvwne cg` cenraéáéúéî .äìeñtipa eywd - §¨¥¦¥

,`ziixaa epipy ,l`eny ixac lr daiyidïétã éðL ìò dáúk§¨¨©§¥©¦
ïétéñ éðLa dçépäå,gztd iciv ipya -.äìeñt:`xnbd zwiicn §¦¦¨¦§¥¦¦§¨

,dleqt oitiq ipya dgipd m`y x`ean `ziixad ixacaàäla` - ¨
dgipd m`ãçà óñadfefnd ,gztd ly cg` cva -,äøLkdywe §©¤¨§¥¨

m` elit` dleqt micenr ipya daezkd dfefny xn`y l`eny lr
m` wxy `ziixad zpeek oi` :`xnbd zvxzn .cg` cva zgpen `id

`l` ,dleqt `id oitiq ipya dfefnd z` gipdì äéeàøïétéñ éðL §¨¦§¥¦¦
øîà÷md elit` micenr ipya daezkd dfefny dxn` `ziixad - ¨¨©

die`xy ote`a ,mdipia wlg geex xi`ydy `l` zg` drixia
dfefnd ,gztd iciv ipya mgipdle miwlg ipyl dze` wlgl dfefnd
zriiqn `ziixady `vnpe ,cg` cv lr zgpen `idyk s` dleqt

.l`eny ly epicl
dxeza xn`p :dfefn zriaw zeklda sqep oic(h e mixac)lr mYazkE'§©§¨©

minkg eyxce ,'LixrWaE LziA zfEfn(.cl onwl),jz`ia - 'jzia' §Ÿ¥¤¦§¨¤
ly oini cvn epiidc ,'jz`ia' jxc rawidl dkixv dfefndy xnelk
ziaa okle .ziadn d`ivid ly oini cvn `le ,ziad l` dqipkd
l` miaxd zeyxn `id dqipkd jxcy miaxd zeyxl gezt egzty
m` oia ,qpkpd ly oini cva dfefnd z` reawl jixv ,ziad mipt

uegl zgztp `id m` oiae mipt cvl zgztp zlcdipya oicd `ede .
xcgdn xzei dxicz zeynzydd cg` xcgae dfn miptl df mixcg
xcgl dqipkd ly oini cvn rawidl dkixv dfefnd ,xg`d
yi cg` lkly mixcg ipya mle` .xzei dxicz ea zeynzyddy
mixcgd ipy oia zwlgnd dvign yi mdipiae miaxd zeyxl gzt
d`ivid cv edne dqipkd cv edn xexa `l ,gzt yi ef dvignae
yi okid dzr `xnbd dpce .dey mixcgd ipy zeynzyd ixdy

.dfefnd z` da reawl
,øéö økéä øçà Clä äæeæîa ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàåxnelk §¨©©§¨¨©§¥¦§¨©¥©©¤¥¦

xcgdy epiidc ,xivd `vnp eay gztd cva dfefnd z` reawl yi
oinia dfefnd z` reawl yi okle ,ixwird `ed ekezl zgztp zlcdy

:`xnbd zx`an .xcg eze`l qpkpd,àcà áø øîà .øéö økéä éàî©¤¥¦¨©©©¨
àz÷áàzxxan .ea aaezqn zlcd xivy zlcd oztnay xegd - £©§¨
:`xnbdéîc éëéäeay cva dfefnd z` gipdl yi ote` dfi`a - ¥¦¨¥

:`xnbd zx`an .zlcd xiv `vnpéza éøz ïéác àçúét ïBâk- §¦§¨§¥§¥¨¥
,miza ipy oia `vnpd gztéLð éáì éøáâ éa ïéawlegd mc` oebk - ¥¥©§¥§¥¨¥

miqpkpd mixf miyp` mikldn eay cg` xcg ,mixcg ipyl ezia z`
zeyrl lkezy ezy` z`vnp eay xg` xcge ,eziaa mi`veie
migezt mixcgd ipye xcgl xcg oia gzt yie ,rpvda dzk`ln

onwle ,miaxd zeyxl(.cl)oini cva dfefnd z` reawl yiy x`ean
miqpkpe miza ipy oia `vnpd dfk gzta mle` ,zial qpkpd ly
cv dfi`e d`ia aygp cv dfi` mircei eppi` ,eiccv ipyn ea mixaere

iv xkid yi eay xcgdy l`eny xn` df lre ,d`ivi aygpeil`e x
jixv df xcgl dqipkd ly oini cvae ,zia aygp `ed zgztp zlcd
xcg oi` mdil` miaxd zeyxn dqipkay s` ,dfefnd z` reawl

.exiagn ixwir xzei cg`
zriaw zeklda sqep oic epnn x`azny dyrn d`ian `xnbd

:dfefnàúéa àða àúeìb Léø,zia dpa -òá÷ ,ïîçð áøì déì øîà ¥¨¨§¨¥¨¨©¥§©©§¨§©
àzæeæî éì,ziad gzta jk xg` enyeiy ick sewynd zefefnaøîà ¦§§¨¨©

elàLéøa éLc éìz ,ïîçð áøz` xnelk ,oitiqd z` dligz gpd - ©©§¨§¦¨¥§¥¨
lr dfefn raw` okn xg`le ,ziaa mze` rawe ,sewynd zefefn izy
dfefn micnely meyn `ed ongp ax ly enrhe .gztay oitiqd

xn`p zivivae ,zivivn(ai ak mixac)`xnba eyxce ,'KN dUrY milcB'§¦¦©£¤¨

(:n onwl)cbaa ziviv lihd m` oebk ,'ieyrd on `le ,dyrz' df weqtn
zivivd ,ziriax spk cbaa siqed okn xg`le ,zetpk yly ea yiy
,ziviva aiigzd cbady mcew dzyrp zivivd zlhdy iptn ,dleqt
`le ziviv ea dzid xak ziviv zevna aiigzd cbadyk okn xg`le
dfefn rawi m` ,dfefna ok enke ,aeig zrya 'diiyr' ea dzid
z` rawy ixd ,ziaa zereaw opi` oiicr odyk sewynd zefefna
z` rawyk okn xg`le ,dfefn zevna aiiegn epi`y mewna dfefnd

.ea dreaw dfefn dzid xak ziaa sewynd zefefn
:dfefn zriaw zeklda sqep oicdàNò ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©£¨¨

dfefnd z`øâð ïéîkdze` agzy epiidc ,gixa e` czi enk - §¦¤¤
czi oiagezy enk ,zakey `idyk gztd cvay awp jeza dkx`l

,lzeka,äìeñt.zcner `idyk dfefnd z` reawl jixvy meyn §¨
:`xnbd ddnzéðéà,oicd `ed jk m`d -àúà ék àäåixde - ¥¦§¨¦£¨

`aykóñBé øa ÷çöé áølaal l`xyi ux`nàúæeæî eälek ,øîà ©¦§¨©¥¨©§§¨¨
éaø éáciax ly eziaa zefefnd lky -ïãéáò eåä øâð ïéîkeid - §¥©¦§¦¤¤££¦¨

,czi enk gzta zeaegzàLøãî éáì éaø déa ìéiòc àçúét àéääå§©¦¦§¨§©¥¥©¦§¥¦§§¨
qpkp dide yxcnd ziaa enewnl jenq iaxl didy ohw gzt eze`e -
eipta cenrl micinlzd z` gixhdl `ly ick libxd gzta `le ea

,mdiptl xeariykdì äåä àìel dzid `l -äæeæîoldle] llk Ÿ£¨¨§¨
zvxzn .dxiyk xbp oink dieyrd dfefny x`eane ,[mrhd x`azi

:`xnbdàúkéñk àãéáòc àä ,àéL÷ àìdfefny ax xn`y dn - Ÿ©§¨¨©£¦¨§¦§¨
,czi enk daegz dfefndy ote`a xaecn ,dleqt xbpk dieyrd

e ,zakey `idyk epiidcàøéåzñéàk àãéáòc àäeidy zefefnde - ¨©£¦¨§¦§©¦¨
,lbxde weyd oia zxagnd mvrd enk zereaw eid iax ly eziaa

.akey did cg` cve cner did dfefnd ly cg` cvy epiidc
ly eyxcn zia gztay sqei xa wgvi ax ixac z` d`iad `xnbd

:`xnbd ddnz .df oica zrk dpce ,dfefn dreaw dzid `l iaxéðéà¥¦
,dfefnn xeht yxcn zia ly gzty oicd `ed jk m`d -àeää àäå§¨©

àLøãî éáì àðeä áø da ìééò äåäc àçúétdidy gztd ixde - ¦§¨©£¨¨¦¨©¨§¥¦§§¨
,yxcnd zial ea qpkp `ped axäæeæî dì àéåäå.dfefn el dzid - §©§¨¨§¨

:`xnbd zayiinàeää,`ped ax ly eyxcn zia gzt -äåä ìéâø ©¨¦£¨
did okle ,yxcnd zia i`a aex qpkidl milibx eid eay gztd did -

,dfefna aiigìéâøä øçà Clä äæeæîa ,áø øîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©©¦§¨©¥©©¨¨¦
eay gzt eze`a dfefn reawl yi ,cg` xcgl migzt ipy yi m` -
`l iax ly eyxcn zia gzta mle` ,z`vle qpkidl xzei milibx
miqpkpd aex ea qpkidl milibx eid `ly meyn dfefn dreaw dzid

.ecal iax `l` yxcnd zial
:dfefn zriaw zeklda sqep oicøîà àðúî áø øîà àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©©©§¨¨©

dçépäì äåöî ,ìàeîL[dfefnd z`-]úlçúadïBéìòä LéìLly §¥¦§¨§©¦¨¦§¦©§¦¨¤§
yilyd zligzae ,rwxwdn gzt iyily ipy micceny epiidc ,gztd

.dfefnd z` reawl yi iyilydò÷øwä ïî déaâî ,øîà àðeä áøå§©¨¨©©§¦©¦©©§©
äøBwä ïî ÷éçøîe çôè,sewynd on xnelk ,dlrnlyìëå ,çôè ¤©©§¦¦©¨¤©§¨

Blek çútäoeilrd gthl oezgzd gthd oiayéáéúéî .äæeænì øLk ©¤©¨¥©§¨¥¦¥
,`ziixaa epipy ,daiyid ipa eywd -ò÷øwä ïî déaâîçôè ©§¦©¦©©§©¤©

äøBwä ïî ÷éçøîedlrnlyBlek çútä ìëå ,çôègthd oiay ©§¦¦©¨¤©§¨©¤©
oeilrd gthl oezgzdéñBé éaø .äãeäé éaø éøác ,äæeænì øLk̈¥©§¨¦§¥©¦§¨©¦¥

,øîBàoilitza ,dfefne oilitz ,zeevn izy dyxt dze`a exn`p ¥
xn`p(g e mixac)ízøL÷e','Lipir oiA zthhl Eide Lci lr zF`l §©§¨§©¨¤§¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤

eixg`ly weqta xn`p dfefnaeízáúëe','LixrWaE LziA zfEfn lr §©§¨©§Ÿ¥¤¦§¨¤
,efl ef zeevnd izy eywedeäøéLw äîoilitz lydáBba,y`xd ©§¦¨§©

,qtex wepiz ly egeny mewna epiidcäáéúk óàdfefn ly,dáBba ©§¦¨©©
,dywe .sewynl jenq epiidcàîìLaoaen -,àðeä áøìy iptnàeä ¦§¨¨§©¨

äãeäé éaøk øîàcoeilrd gthde oezgzd gthd caln gztd lky §¨©§©¦§¨
,dfefnl xykì àlàøîàc ìàeîLdfefnd z` reawl devny ¤¨¦§¥§¨©

,gztd ly oeilrd yilyd zligzaïàîk,xaeq `ed in enk -àì §©Ÿ
,éñBé éaøk àìå äãeäé éaøkgztd lky xaeq dcedi iax ixdy §©¦§¨§Ÿ§©¦¥

xaeq iqei iaxe ,dfefnl xyk oeilrd gthde oezgzd gthd caln
:`xnbd zvxzn .sewynl jenq dfefnd z` reawl jixvyáø øîà̈©©

,éñBé éaøk íìBòì ,ïúð áøc déøa àðeä¨§¥§©¨¨§¨§©¦¥
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oifge` mipy` cenr bl sc ± oey`x wxtzereay

íéáøä úåùøì êåîñä çôèáiaer did m` (devna rbt micwc onwl xn`ck) -

jenqd gth llga dpgipi - mipa` zneg oebk ,dyng e` migth drax` llgd

.dizial iz` ik devna rbt micwc onwl xn`ck ,miaxd zeyxl÷éçøîã äîë-

.ol rnyn `w ,uegan dpgipie ,ilrn ith ziad onïéôã éðù ìòdf sca divg -

.df sca divgeïéôéñ éðùály zefefn ipya -

.gztïéôéñ éðùì äéåàøwlg lieb gipdy -

o`k divg ,mizyl wlgl oie`xe ,scl sc oia

.o`k divgeàú÷áàdtewqi`ay xeg eze` -

.ea aaeq zlcd xivyéîã éëéäjld" i`d -

.dcedi axc "xiv xkid xg`àçúô ïåâë
éùð éáå éøáâ éá éúá éøúãwlegy mc` -

,eziaa oixfgnd miyp` jelidl eivg ,ezia

yie ,rpvda dzk`ln zeyrl ezy`l eivge

.miaxd zeyxl zia lkl gzte efl ef oia gzt

oini jxc dfefn :(` ,cl zegpn) onwl opixn`e

efl ef oiay gzta `kde ,d`ivil `le d`ial

aeygil ide d`ia aeygil id opirci `l

i`dn i`e i`dl i`dn d`ivi i` ,d`ivi

xivy sqay xeg xg` jld `l` .i`dl

aiyg ea xegdy cv `edd ,ea aaeq zlcd

.dfefn oipzep ea oiqpkpyk oini jxce ,ziaéìú
àùéøá éùãdlgz oipaa `tiqd cinrd -

zivivn opixnbc .zefefnd edpiraw jk xg`e

on `le - "dyrz" da aizkc

`tiqa dfefnd dligz `praw i`e ,ieyrd

dfefnd ieyr dil ded - oipaa `tiqd xcde

.devn icil `azy mcewøâð ïéîë äàùò-

oixbpd oiagezy xbpk sqa dagze drawy

:dfk lzekaäìåñôjxe`a dzzl dzevnc -

dfk sqa-øâð.`iliaw* =àçúô àåää
àùøãî éáì éáø äéá ìééòãdid ohw gzt -

`ly ick ea `vie qpkpe ,enewn lv` iaxl el

xeari m` eipta cenrl eicinlz gixhi

.mdiptlàøéåúñéàxeaig mewn epiid -

.dxiyk - dfk `ed cnerne ,lbxde weyd

àúëéñë àãéáò:dfk mipne` lyk xbp -

.leqtmewnc ikid ik - `xiezqi` :xg` oeyl

dlrnln sewf weyd ied lbxde weyd xeaig

,dxiyk dfefnl dgipd jk :dfk akey lbxde

.sewf cg` dy`xe li`edäåä ìéâøaex -

.gzt eze`a yxcnd zial oiqpkpdìéâøä øçà êìäxcgl migzt ipy yi m` -

.dfefnd gipi xzei `ale z`vl libxy gzt eze`a ,cg`ïåéìòä ùéìù úìéçúá-

.dfefnd ozi oeilrd yily zligzl qpkiykle ,gztd iyily ipy dhnln cecniäî
ùàøä äáåâá ïéìéôú úøéù÷egeny mewn (` ,fl zegpn) `wxit i`da opixn`ck -

.qtex wepiz lyçúôä äáåâá äæåæî úðéúð óàgztd zxwzl jenq :rnyne -

jiiy o`kn] .dlrnl dhnln oeilrd yily zligza :xn`c l`enyk `le ,dpgipi

[a cenrlä÷éçøäìiaxk mlerle ,dxwzd on dpwigxi `l yilyn xzei ,xnelk -

.iqei'åë êåîñä çôèá äåöî.dlrnl izyxit -
äéøèðéúã
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äáúëyi eyexitle .scl oia wlg lieb gipdy :qxhpewa yxit Ð dleqt oitc ipy lr

ik ,xn`w zekizg izya Ð oitc ipy lr :`l` .oitiq ipya egipd wgeca ayiil

.mipy `le `pngx xn` cg` xtq ,dleqt oitc ipya :xn`c (` ,gi) dheqc ipy wxtc `idd

oia dhiyl dhiy oia :`ax irac (a ,k) oihibc ipy wxta hbc `inec ,zekizg izya epiide

cg` xtqc il wetiz :jixte ?edn ,daizl daiz

:ipyne !mixtq dylye mipy `le `pngx xn`

hbl liqtin `l jigxk lre .dxernc `kixv `l

wxta opixn` `dc ,zg` dkizga oitc ipya

sca eazke hbd zvwn xiiy :(a ,ft) oihibc `xza

.leqte mixtq ipyk iedc opixn` `le ,xyk ipyd

la` ,"xtq" aezk hb iabc meyn ,zegcl yie

xxeand xtqa :rnync ,"xtqa" aezk dheqa

.zg` dkizga elit` oitc ipy ihernl ,cgeine

,jixtc ,dleqt zexer ipyac rnyn inlyexiae

,zexer ipya oiazkp mixtqdy :opipz `l dnle

.cg` xera `l` oiazkp oi` zefefne oilitzde

.iax itn

éìúcinrd :qxhpewa yxit Ð `yixa `yc

dil ded ok `l m`y ,dligz oitiqd

:xninl dil dedc ,dywe .ieyrd on `le dyrz

,iiepzi`l dil ded onwl ,cere !`yixa itiq raw

!'ek jzg seqale cinrdy `l` epy `l iab

epiid `zelb yix dpac `zia i`dc yxtl d`xpe

,dpin wilqc iyp oial ixab oia `gzit oebk

.`yixa `yc ilz dil xn`w xiv xkid meyne

.iax itnàä`ciarc `d `zkiqk `ciarc

dleqt `zkiqc :qxhpewa yxit Ð `xiezqi`k

.lzeka miagezy xbpk sqa daegzy Ð

cnerne ,lbxde weyd xeaig mewn Ð `xiezqi`

akyen oia cnern oia `zyde .dxiyk Ð `ed

:mz epiaxl `iywe ."xbp oink" oiixwin ediieexz

ixw xeng zxeawe ,`ed ceak jxc e`l cnernc

xtqe .(` ,`w `xza `aa) "zexit xkend"a dil

,cnern `le akyen oex`ay zegele dxez

lr s` (` ,ci) `xza `aac `nw wxta rnynck

tenex oex`c ,cnern egipdl oileki eidy i

oaln dl cinrd :jenqa opixn` ,cere .eagxk

cnern i`e ,dgipne zxtety jzeg Ð mipw ly

ok lre !oaln ly mipwd on zg`a dpgipi Ð

zecizik cnern Ð `zkiq ik :mz epiax yxit

Ð `"iliaw frla ,dagxl weya oezpd `xiezqi`k ,dleqt Ð ux`a zevrepd okynd

,zigp `rx` cr `xiezqi` i`d :opixn`c (` ,bw zenai) "dvilg zevn" wxta ,edine .dxyk

`xza wxta xn`c `d ,edine .`iliaw `le ,lbxd cr weyd on cxeid mvr epiid oigxk lr

.qxhpewd yexitl di`x oi` ,gztd z` d`ex dly "rny" `diy jixv :inlyexi dlibnc

cvl dpey`xe `id miaxd zeyx cvl dpexg` dhiyc oebk ,ayiil yi mz epiax yexitlc

gipny mz epiax xne` did inp oilitz ly zeiyxt oke .gztd xie` cvl rny jtede ,mipt

rax`a gipde zg` xer lr azk :(a ,cl) onwl opixn`c `d ,edine .cnern `le akyen

`ipzc `dn mz epiax yexitl dywe .ayiil yi inp cnernc ,icin `iyw `l Ð `vi miza

it lr s` ,lzeka dpzp jk xg`e dfefnd z` da ozpe dkzgy zxtety :milkc `ztqeza

mz epiax yexitle ,cg` cvn dnezq zxtetydy rnyn .dxedh Ð dzlaw jxck `ly ,d`nh Ð dzlaw jxck ,dfefnd da raw jk xg`e lzeka dpzp .d`nh Ð dzlaw jxck `ly

.dit lr d`tkc epiid dzlaw jxck `lye ,dnezq diy`x ipyn ,dkxe`l dgezt zxtetydy :ayiil yie ?dzlaw jxck i`n ,dxiyk ayein la` ,cnern Ð dleqt xbp oink :yxtnc

`xiezqi`kc ,mz epiax yexitl oia qxhpewd yexitl oia ,d`xp jkld !xbp oink `ciar `l `nlrc `zfefn x`y la` :rnyn ,ociar xbp oink iax iac `zfefn edlek :xn`wc i`d oeir jixve

epiax yexitl `l` ,ociar ikd e`l `nlrc `zfefn x`y la` .xg` oeyla qxhpewa yxit oke .sewf dvgne akey dvgn ,oep oink ,inp i` .sewf `le akey `l ,oeqkl`a epiid Ð dxiykc

.iax itn .oiayei lkd eaiyen xeaiv gilyyke ,oicner lkd dniad lr cner dxez xtqyk mei lka dyrn `dc ,cnle `v :mz epiax xne`e .cnern qxhpewd yexitle ,ayein oiied mz

àäåwxtae .dfefn ira `l envr yxcnd zia gzt la` ,yxcnd zial epnn `vei didy ziad gzt `weec :rnyn oeyld jezn Ð dfefn dil `iede `ped ax ia dedc `gzit `edd

,opax `d xi`n iax `d :wiqne .zia el cgeiny in Ð "ziad el xy` `ae" xnel cenlz ?mirbpa oi`nhn zeyxcn izae zeiqpk iza edi leki :`ipzc ,`zbelt `ki` (a ,`i) `neic `nw

dil xn` `zyipk ial ehn ike `gxe`a ilf` eedc oiaxe iia` iab ,xhtc o`nk dkldc rnyn inp (` ,fn) zekxa zkqnae .zqpkd ofgl dxic da oi`y zqpkd zial dfefn oiprl ibiltc

.dfefnl ie`xd gzta `l` ?jzrc `wlq dfefn ea yi ,dfefn ea yiy gzta `l` oicakn oi` opgei iax xn` ikd :dil xn` ?`p` xn e`l `zyd cr :dil xn` ,xn leril :iia`l oiax

.iax itn .mc` ly eizetizk cbpk zgpene dfefn ea did `pipg iaxc `yxcn iac rnyn dlibnc ipy wxta inlyexiae .xeht zqpkd zia gztc rnyn
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`oifgeקמב mipya cenr bl sc ± oey`x wxtzereay

äéøèðéúã.oiwifnd on ziad lkl -êðéîé ãé ìò`id oinid cil dfefnc -

.ezqipka÷éîòä.dleqt - dfefnd ea rawe ,gth xegd -íéöôsq epiidc -

.gztd zxev ly dfefnïáìî äéìò äìèù åàdfefnd rawy xg`ly ,dpal -§¥¨

(dly) oaln eze`a e` mivtd wnera yi m` ,gztd cbpk gzta oaln siqed sqa

dfefn `id `zydc ,gth dfefnd lr dlhy

dfefn jixv - gth lzekd wnera daegz

.'ek zxg`äìè.`"xhylt* ,i`lh oeyl -

úìãä éøåçàù çúôárevwna yiy oebk -

oikzegn migzt ipye ,reaw mivt ziad

dfefn rawe ,axrnl cg`e mexcl cg`

,inexcd gzt llga [mivta] (mipta)

axrnl [ied] gezt (ied mezq) zlcdyke

olicand mivta iaer yi m` ,zlcd ixeg`

zxg` dfefn jixv - gztl gzt oia gth

,ellga dfefnd oi`e li`ed ,iaxrn gztl

ixdy ,zxg` dfefn jixv oi` - e`l m`e

oaln dlhy oke .envr gzt eze`a gpenk

eiar z` daix oalnde ,miccv ipyn mivtl

jxcy :xg` yexit .ezlcad z` licade

,lecbd xry lv` gzt zeyrl mixiyr

ikde .cinz lecbd xry migzet oi`y

lv` dyre oaln dilr dlhy e` :xn`w

gztl gzt oia yi m` ,xg` gzt oalnd

dfefn jixve ,oiaeyg mdipy ied - gth

.ohwl zxg`äì éðú÷ àéãäá àä`tiqa -

.`iddcéðú÷ ãöéëdgipd :xn`w ikde -

my yi m` ,oaln dilr dlhy e` mivta

cvik ,'ek gth?.zlcd ixeg`y gzt oebk

íéð÷ ìù ïáìîur zefefn `vn `ly -

.sq dfefn oaln .mipw ly gzt zxev dyre

êúåç,milelg ody ,mipwd cg`n dkizg -

.jzg mewn eze`a dfefnd ozieêúç ìáà
úøôåôùájk xg`e ,dkeza dfefn gipde -

dyrz meyn ,`l - dciva oalnd cinrd

.ieyrd on `leéàîéù éçúéôoilwlewn -

opixn`c "i`ny` owf" enk ,miny`e

.(a ,al) oiyecwaäø÷ú.dpeilr dtewq` -

itwy- dxwz :`pixg` `pyil .zefefn -

dtewq` - itwy ,dxewn ziad oi`y

.dpeilrïéîéöô.micenr =äøãñëà-

ziriaxde ,gzt `la zenezq zeptc dyly

otec yi dlrnl la` ,zgzn ixnbl dgezt

.jkqd z` wifgnd hrnäì ïéàå ìéàåä
ïéîéöô* -1`l dgizt dze`e ,y"`ixyie`

.`ed gztïéáééç ïéîéöô äì ùé àä-

i`n`e ,dinza?iciarc `ed dxwzl wefig

!gzt meyl `le ,oinivtd÷åæçì àìà
äø÷ú.letz `ly -øî éáã éãéìôñà=

.dax iac ze`xcqk`øòù úéá=ohw zia

my ayeie ,zexivg ixry cva oiyery

.gztd xneyúñôøî* =2.`"xii`el`

dfefna zaiig.iia`l `iyw ,opaxcn -

áø éáã àøãñëàá úáééç éðú÷ã àéää-

.jkql zeribn oi`y `l` zeptc rax` dl yiyàðåøãðéà=.`"xanwàúéîåø àøãñëàá* oixewe ,zepelg zepelg dieyr -4.'i`iel'åë øöçì çåúôä øòù úéá
.xry zial xvgd ony gzta zg`e ,mizal xry zia ony gzta zg` ,zefefn izy ira -úåéðåèé÷ë ïåãð.dfefn jixve -øòù úéáë ïåãðoi`e ,[xie`k] (xie`a) -

.dfefn jixvúéáì äðéâîmivexyk xry zial] zipehiwd on oiqpkp eay xry eze` ,ied xry zia z`iac ,aiig `nlr ilekc - xry zial dpibd oiay gzt eze`a -

`nlr ilek - zeipehwl ea oiqpkp xry zia jxc dpibd on mi`ady [zipehiwd gzt epiid zial dpibn `kti` d`xp ile .dpibl zian dil ixw ikdle ,dpibl qpkil

.aiigc ibilt `läðéâì úéáî éâéìô éëzian `veiy oevigd gzt -.dpibl ea oi`vei xry zia jxc ziad on oi`veidy ,dpibl [xry]'åë øòù úéá ø÷éò øáñ øî
.dfefna eigzt lk oiaiigy ,`nlrc xry zia x`yk iede ,dyrp zipehiw zqipk myl -äùòð äðéâì øòù úéá ø÷éò øáñ øîåjklid ,dpibl zipehiwn d`ivil -

,zial dpibn :`id xwire ,`pixg` `pyil .(dxehte ciar dpib myl exwir xaq xne ,dfefna aiige `ciar zipehiw myl gztd xaq xn) .xry ziak `le xie`k oecp

.zaiigc ibilt `l `nlr ilekc - ziaa ied xiv xkidc ,zial dpibn gzt gzet `edyk m`ø÷éò úéðåèé÷lirl opixn` ikc .dpiba aaeq xivc ab lr s`e ,aiige -

.xehte ,ciar dpib myl exwir :xaq xne .aiig - dyrp dnyle ,zipehiw xwir `kd la` ,xwir ediieexzc ,iza ixz oiac gzta ilin ipd - xiv xkid xg` jld
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éàîå.dxwzd on dpwigxi `l xzeiy Ð dwigxdl xn`wc oeilrd yily zligz

.eitzk cbpk dgipn daxd deab gztdykc dlibnc ipy wxta rnyn inlyexiae

.iax itn .eply cenlzd lr wlege

úéìãmipa`d `l` ,dey epi` dlrnln my swey gztdy mewn :yexit Ð dxwz edl

.z`vei oa`e zqpkp oa` dtikd on

,zefefn my oi`y Ð itwiy dil zilc df oiprke

df oirke .dneg ipiy oebk zehlea mipa`d `l`

.dkeq iab (` ,`i) oiaexirc `nw wxta [`zi`]

dil zilc :xg` oeyl qxhpewd yxity dne

rxb in :`iyw ,dxewn ziad oi`y Ð dxwiz

wxt xn`ck ,dfefna oiaiigc zexivg ixryn

.iax itn ?(` ,`i) `neic `nw

éãéìôñéàoizrnyc `ibeq Ð xn iac

enk `le ,`xcqk` epiidc `gken

(` ,f) `xza `aac `nw wxta qxhpewa yxity

,dxrn epiidc yxit jexrae .d`p oilwxh epiidc

le`y iptn egxaa" (bp mildz) opinbxznck

`xza `aac `ibeqe .`ciltqi`a Ð "dxrna

yiy mzd rnync ,jexrd yexitl `iyw

ixeyk `kil dxrnae ,ipaile ixeyk `ciltqi`a

`ciltqi` `xwrin :mzd opixn`wc ,cere !ipaile

`ziy` dpay itl :yexit ,`pexcpi` `zyde

dxrn epiid `ciltqi` i`e .`ciltqi`c `net`

.iax itn !dxrnn lt` xcg jl oi` Ð

äøãñëàoke Ð dfefna oiaiig zqtxne

(a ,g) dkeqc `nw wxta rnyn

ly zekeq izy iab ,dfefna aiig xry ziac

zia dpevig iedize :jixtc ,efn miptl ef mixvei

wxtac ,dnize .dfefna aiigzze ziniptl xry

s` daxn ip`y leki :`ipz (` ,`i) `neic `nw

zia xnel cenlz ?zqtxne dxcqk` xry zia

.opaxcn `kde `ziixe`cn mzdc :xnel yie !'ek

dgezta `kdc uxiz qtl` wgvi epiax axde

.iax itn .zial

`edyk
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,'éeNòäreaw `edy xg`l gzta dfefnd z` reawl jixvy xnelk ¤¨
la` ,dfefna aiigzn ziad f`y sewyne zefefna gzt zxev ici lr
dfefnd z` rawy ixd ,ziaa reaw epi` oiicry gzta dfefn raw m`
gztd z` rawyk okn xg`le ,dfefn zevna aiegn epi`y mewna
.'ieyrd on' `l` 'dyrz' o`k oi`e ea dreaw dfefn dzid xak ziaa

:dfefn zeklda sqep oicéàîéL éçúét éðä ,àáø øîàåmze` - §¨©¨¨¨¥¦§¥¦¨¥
milwlewn migzt.äæeænä ïî ïéøeèt:`xnbd zxxanéçúét éàî §¦¦©§¨©¦§¥
da éâéìt .éàîéLdfa ewlgp -ãç ,éñBé àaàå éîeçéø áøcg` - ¦¨¥§¦¦¨©¦¦§©¨¥©

mdnäø÷z eäì úéìc øîà,sewyn mdl oi`y -úéìc øîà ãçå ¨©§¥§¦§¨§©¨©§¥
éôB÷L eäìsewynd zefefnay xnelk ,sewynd zefefn mdl oi`y - §§¥

.zqpkp oa`e z`vei oa` yi
qep oic:dfefn zeklda s,àcñç áø øîà àìéL øa äaø øîà̈©©¨©¦¨¨©©¦§¨

äøãñëàzeptc ylye dxwz dl yiy ,ziad iptly xecfext oirk - ©§©§¨
ixnbl gezt iriaxd cvde ,[ziad gztn ueg] gzt `ll zenezq

,dxwzd z` wifgnd dlrnl otec hrn caln otec `llïî äøeèt§¨¦
éôì ,äæeænäiptn -ïéîéöt dì ïéàLgztd iciva micenr - ©§¨§¦¤¥¨§¦¦

aygp epi` geztd iriaxd cvd okle ,sewynd zefefnk eynyiy
:`xnbd dywn .gztàäm` la` -úáéiç ïéîéöt dì Lé,dfefna ¨¤¨§¦¦©¤¤

el` oinivt `ld ,dyweäø÷z ÷eféçìletiz `lyéãéáòc àeä`le §¦¦§¨©£¦¦
yiy dxcqk` mb ok m`e ,sewynd zefefnk ynyl gzt myl eyrp

:`xnbd zvxzn .dfefnd on dxeht zeidl dkixv oinivt dléëä̈¦
dì LiL ét ìò óà ,øîà÷dxcqk`l -äøeèt ,ïéîéöt,dfefnd on ¨¨©©©¦¤¤¨§¦¦§¨

iptneäì àðéæç ,ééaà øîà .äø÷zì ÷eféçì àlà ïééeNò ïéàL¤¥£¦¤¨§¦©¦§¨¨©©©¥£¦¨§
øî éác éãéìtñéàìdax ziaay ze`xcqk`d z` izi`x -úéàc §¦§§¦¥§¥©§¦

àúæeæî eäì úéìå éîéöt eäì,dfefn odl oi`e oinivt odl yiy - §§¦¥§¥§§¨¨
y meynøáñ÷oinivtdy daxéãéáòc àeä äø÷z ÷eféçì-md ¨¨©§¦¦§¨©£¦¦

.dfefnd on dxeht dxcqk`d jkitle ,miieyr,éáéúéîepipy ¥¦¥
,`ziixaaøòL úéaea ayeie xvgd xry cva miyery ohw zia - ¥©©

,gztd xneyúñtøîe äøãñëàdiilray mizad igzt iptly ©§©§¨¦§¤¤
,mizal miqpkp dkxceäæeæna ïéáéiçoke] iia` lr dywe ,opaxcn ©¨¦©§¨

:`xnbd zvxzn .dfefnd on dxeht dxcqk`y xn`y [`cqg ax lr
xaecn dfefna zaiig dxcqk`y `ziixaa x`eany dnäøãñëàa§©§©§¨

áø éáczeribn opi`y `l` zeptc rax` dl yiy dxcqk` - §¥©
yly wx dl yiy dxcqk` mle` ,dfefna zaiig `ide ,dxwzl
ecrepy iriaxd cva oinivt dl yi m` s` dfefnd on dxeht zeptc

:`xnbd dywn .cala dxwzd wefiglàðeøcðéàk áø éác äøãñëà©§©§¨§¥©§¦§§¨
àeä àzéélòîx`al `ziixad dkxvp recne ,xenb xcgk `id - §©©§¨

xaecn `ziixaa :`xnbd zvxzn .dfefna zaiig `idyäøãñëàa§©§©§¨
àúéîBø,sixv oirk `id ixde ,zepelg zepelg dieyr dleky - ¥¨

`id zepelg zepelg zeieyr dizeptcy s`y `ziixad zycgne
.dfefna zaiig

:xry ziaa dfefn ipic x`al dkiynn `xnbdáø øîà äaçø øîà̈©©§¨¨©©
.úBæeæî ézLa áéiç é÷éæøä éa ,äãeäé:`xnbd zxxanéa éàî §¨¥©§¦¥©¨¦§¥§©¥

øöçì çeútä øòL úéa ,áøc déîMî àáñ àtt áø øîà .é÷éæøä©§¦¥¨©©¨¨¨¨¦§¥§©¥©©©¨©¤¨¥
,øòL úéáì ïéçeút íézáexvgd oia `vnpd xry zia epiidc ¨¦§¦§¥©©

iabl xry ziad lha el migezt mizay oeiky mixne` `le ,mizal
`l` ,xry zial xvgdny oevigd gzta dfefn jixv epi`e mizad
gzta mbe xry zial xvgdny gzta mb dfefn reawl jixv

.mizal xry ziadny
çeútä øòL úéa ,ïðaø eðzcg` cvnäpéâìwxi zpibl - ¨©¨¨¥©©©¨©§¦¨

úéðBèé÷ìe,ohw xcgl ipy cvne -úéðBèé÷k ïBcéð ,øîBà éñBé éaø §¦¦©¦¥¥¦§¦¦
,dfefna aiige,øòL úéák ïBcéð íéøîBà íéîëçåxie`k xnelk ©£¨¦§¦¦§¥©©

.dfefnd on dxeht dpib ixdy dfefnd on xehte ,dpibd
:minkge iqei iax zwelgn xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

eäééåøz éøîàc ìàeîLe áøxiv xkid yiy ote`ay ,mdipy exn` - ©§¥§¨§¦©§©§
miqpkp xy`ky epiidc ,ziaaúéáì äpébîziad cvl dpibd cvn - ¦¦¨§©¦
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àãéáòc àeä äpéâc àzòcàyiy s`e ,dieyr `id dpibd jxevl - ©©§¨§¦¨©£¦¨
.dfefna aiig gztd oi` zipehiwd cvl xiv xkid

:dkld dwqtp ji` zx`an `xnbdéãáò àáøå ééaàeyr -äaøk ©©¥§¨¨¨§¦§©¨
,óñBé áøåm`e ,dfefnd on xeht gztd dpibd cvl xiv xkid yi m`y §©¥

,dfefnd on xehty minkgk dkld ziad cvl xiv xkid yiéMà áøå§©©¦
ãéáòdyr -,àøîeçì ìàeîLe áøkziad cvl xiv xkid yi m`y ¨¦§©§¥§§¨

gzta dfefn raw dpibd cvl xiv xkid yi m`e ,dfefna aiig gztd
.iqei iax zrck df,àøîeçì ìàeîLe áøk àúëìéäåzwelgndy §¦§§¨§©§¥§§¨

aiig gztdy iqei iaxke ,dpibd cvl xiv xkid yiy ote`a `id
.dfefna

:dfefn zeklda sqep oicäéiìòì úéaä ïî çeút ìeì ,øîzéàjk - ¦§©¨©¦©©¦¨£¦¨
ziaa miyer eid ,dilrl ziad jeza zebxcn eid m`y ,mkxc did
`l` zial mc` cxi `ly ick ,zebxcnl aiaqn zevign rax`
aiaqn zevign rax` dilra miyer eid oke ,ziad lra zeyxa
,dilrd lra zeyxa `l` dilrl mc` dlri `ly ick ,zebxcnl
wx e` ziaa wx zevign miyer eid minrtle ,gzt yi el` zevignae

,o`kn milrep el`e o`kn milrep el`e dilraíà ,àðeä áø øîà̈©©¨¦
,ãçà çút Bì Lé,dilra wx e` ziaa wx zevign yiy xnelkáéiç ¤¤©¤¨©¨

,úçà äæeæîae,ïéçút éðL Bì Lé íàziaa mb zevign yiy xnelk ¦§¨©©¦¤§¥§¨¦
,dilra mbeúBæeæî ézLa áéiçmigztd ipya. ©¨¦§¥§

àðeä áøcî dpéî òîL ,àtt áø øîà,df oicúéàc àðeøcðéà éàä ¨©©¨¨§©¦¨¦§©¨©¦§§¨§¦
éáàa äòaøà déì,migzt drax` el yiy xcg -òaøàa áéiç ¥©§¨¨¨¥©¨§©§©

.úBæeæî:`xnbd dywnàèéLt.gzt lka dfefn reawl yiy §§¦¨
:`xnbd zvxznàëéøö àìy ote`a `l`ìéâøc áb ìò óàqpkidl Ÿ§¦¨©©©§¨¦

ãça,qpkidl jk lk milibx oi` migztd x`yae ,migztd cg`a - §©
milibxy gztl milha mpi`e dfefna miaiig mixg`d migztd mb

.ea qpkidl
:dfefn zeklda sqep oicàðøwàc àçúét éàä ,øîénà øîàgzt - ¨©©¥©©¦§¨§©©§¨

,ziad ly zief oxwa `vnpdéMà áø déì øîà .äæeæna áéiç©¨©§¨¨©¥©©¦
,øîénàì,dfefna aiig df gzt recndéì úéì àäåel oi` ixde - §©¥©§¨¥¥
ïéîéöt.sewynd zefefnk eynyiy micenr -déì øîàaxl xnin` §¦¦¨©¥

gztd icivay milzkd iy`x ,iy`éîéöt éãòoinivtd md el` - ¨¥§¦¥
.dfefna aiig okle ,gztd ly

éáì òìwéà àtt áøzial oncfp -àçúét àeää àæç ,ìàeîL øî ©¨¨¦§©§¥©§¥£¨©¦§¨
déì äåä àìcel did `ly gzt d`x -àìàîOî ãçà íévt àlà §Ÿ£¨¥¤¨©¦¤¨¦§¨¨

cbpke ,zief oxwd cil did gztdy epiidc ,gztd ly el`nyn -
oxway lzekd j` ,cg` mivt did xcgl dqipkd l`nya zief oxwd

,mivt aygp epi` ziefdéì àãéáòål`eny xn el dyre -.äæeæî ©£¦¨¥§¨
déì øîà,`tt axïàîkm`d ,dfefn df gztl ziyr in zrck - ¨©¥§©

øéàî éaøkitk] dfefna aiig cg` mivt el yiy gzt mby xaeqd §©¦¥¦
,dfefnd on xeht df gzt xi`n iax zrcl mb `ld ,[jenqa x`eaiy

øîàc øîéàxn`y dn ixd -øéàî éaø`ed mivtdyk wx `ed ¥©§¨©©¦¥¦
ïéîiî`ed mivtdyk mle` ,dfefnd dreaw eae gztdìàîOî ¦§¦¦§Ÿ
gztdøîà éî:`xnbd zxxan .dfefna aiigy xi`n iax xn` ike - ¦¨©

àéä éàî.gztd oinia dfefnd z` reawl jixvy oipn -,àéðúc ©¦§©§¨
dxeza xn`p(h e mixac)zfEfn lr mYazkE'Eúéazyxece ,'LixrWaE §©§¨©§Ÿ¥¤¦§¨¤

mewna zeidl dkixv dfefndy `ziixadEúàéa,jzqipk jxc -ïî ¦¨¤¦
,ïéîiä'jzia' zaizay ,oinia dfefnd didz zial `a dz`yk epiidc ©¨¦

:`ziixad zl`ey .ziad l` d`iad oipr fenxïéîiä ïî øîBà äzà©¨¥¦©¨¦
,ziad l` `ad lyìàîOî àlà Bðéà Bàixdy ,ziad l` `ad ¥¤¨¦§Ÿ

.l`ny e` oini `le ziad l` d`iad oipr wx fenx 'jzia' daiza
:`ziixad daiyn'Eúéa' øîBì ãeîìzzeidl dkixv dfefndy ©§©¥¤

:`xnbd zxxan .oiniaàãeîìz éàîdkixv dfefndy micnel ji` - ©©§¨
.oinia zeidlEúàéa Cøc ,äaø øîàl` `a mc` day jxcd - ¨©©¨¤¤¦¨¤

`id ziad,ïéîiä ïîmeynø÷ò àðéîéc déòøk Léðéà ø÷ò éëc- ¦©¨¦§¦¨©¦¦©§¥¦¦¨¨©
elbx z` dligza xwer `ed qpkidl eilbx xwer mc` xy`ky
enk ziad l` d`iad mewna zeidl dkixv dfefndy oeike ,zipnid
dligzn myy gztd oinia zeidl dkixv `id ,'jzia' daiza fnxpy

.ziad l` d`iaddéîMî àtt áøc dén÷ àçà øa ìàeîL áø©§¥©£¨©¥§©¨¨¦§¥
,øîà àleò øa àáøcgztd oinia zeidl dkixv dfefndy oicdy §¨¨©¨¨©

cnlpàëäîz` wfgl dvx odkd rciediyk xn`py ,df weqtn - ¥¨¨
jk myl mrdn sqk zgwl jxvede ziad wca(i ai 'a mikln)çwiå'©¦©

çaænä ìöà Búà ïziå Bzìãa øç áwiå ãçà ïBøà ïäkä òãéBäé§¨¨©Ÿ¥£¤¨©¦ŸŸ§©§©¦¥Ÿ¥¤©¦§¥©
ìk úà óqä éøîL íéðäkä änL eðúðå 'ä úéa Léà àBáa ïéîiî¦¨¦§¦¥§¨§¨¨©Ÿ£¦ŸŸ§¥©©¤¨

,''ä úéa àáenä óñkäjlede gxfn cvn dxfrl qpkpdy epiidc ©¤¤©¨¥
xiwd lv` did oex`dy iptn ,epinin oex`d z` d`ex did ,axrnl

d zia yi` `eaa oinin' xn`py dnne ,ipetvdxac lky rnyn ''
.mewnd l` `ad ly oini cvn zeidl jixv d`ia jxca oezpd

mivt `l` el oi`y zia oica mi`pzd zwelgn z` zx`an `xnbd
:`xnbd zxxan .cg`,øéàî éaø éàîiax zhiy epivn okid ,xnelk ©©¦¥¦

:`xnbd daiyn .df oica xi`níévt àlà Bì ïéàL úéa ,àéðúc§©§¨©¦¤¥¤¨©¦
.ïéøèBt íéîëçå äæeæna áéiçî øéàî éaø ,ãçà:`xnbd zx`an ¤¨©¦¥¦§©¥©§¨©£¨¦§¦

áéúk 'úBæeæî' ,ïðaøc àîòè éàîLziA zfEfn lr mYazkE' weqta ©©£¨§©¨¨§§¦§©§¨©§Ÿ¥¤
'LixrWaE(h e mixac)oeyla 'zefefn' aezky dnn minkg miwiicne , ¦§¨¤

mikixv dfefna aiigzi gzty icky ,mipy md miax herine miax
.oinivt ipy el zeidl,àéðúc ,øéàî éaøc àîòè éàîxn`p(my) ©©£¨§©¦¥¦§©§¨

lr mYazkE',íézL úBæeæî èeòéî éðà òîBL ,'úBæeæîicky xnelk §©§¨©§¥©£¦¦§§©¦
la` ,sewynd zefefn izy el eidiy jixv dfefna aiigzi gzty

àeäLk[aezkd-]äiðL äLøôa 'úBæeæî' øîBàzevn da dzpypy §¤¥§§¨¨¨§¦¨
dfefn(k `i my),øîBì ãeîìz ïéàLletkl jixv did `l aezkdy - ¤¥©§©

,df xac,èòîì àlà éeaéø øçà éeaéø ïéàå éeaéø øçà éeaéø éåä£¥¦©©¦§¥¦©©¦¤¨§©¥
e,úçà äæeæîì áeúkä Bèòîzfefn wx ea yiy gzt mby xnelk ¦£©¨¦§¨©©

,dfefna aiig zg` sewyn,øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥
BðéàéøöC,ieaix xg` ieaix yexclàeäLk[aezkd-]øîBàiabl ¥¨¦§¤¥

mixvn gqt mcãeîìz ïéàL ,'úBæeænä ézL ìòå óB÷Lnä ìò'©©©§§©§¥©§¤¥©§
øîBìdaizd z` aezkl dxezl did `l -,'ézL'mircei ep` ixdy ©§¥

,miax oeyla 'zefefnd' xn`py zefefnd izy lr dzid mcd z`fdy
`l` ,mipy miax herineáà äða äæ ,'ézL' øîBì ãeîìz äî- ©©§©§¥¤¨¨¨

y ,mixg` zenewna mb dpnn cenll a`k zynyn 'izy' daizdìk̈
àlà Bðéà 'úBæeæî' øîàpL íB÷îdfefnEì èøôiL ãò úçà ¨¤¤¡©§¥¤¨©©©¤§¨¥§

'íézL' áeúkäizy' xn`p `l dfefnay oeike ,mixvn gqt mca enk ©¨§©¦
.dfefna aiig zg` sewyn zfefn wx ea yiy gzt mb jkl ,'zefefn

:dfefn zaizk zeklda oic zx`an `xnbd,ïðaø eðzdxeza xn`p ¨©¨¨
(h e mixac)ízáúëe',`ziixad zxxan ,'LixrWaE LziA zfEfn lr §©§¨©§Ÿ¥¤¦§¨¤

äpázëé ìBëédfefnd z`,íéðáàä ìòsewynd zefefn lr xnelk ¨¦§§¤¨©¨£¨¦
daiyn .'zefefn lr mzazke' weqtd zernyn `id jky ,onvr

:`ziixadïàk øîàðoeylïläì øîàðå 'äáéúk'oeyl hb iabl ¤¡©¨§¦¨§¤¡©§©¨
'äáéúk'weqta(` ck my),'zzixM xtq Dl azke'ïläl äîdaizkd §¦¨§¨©¨¥¤§¦ª©§©¨

zeidl dkixv,øôqä ìò,'zezixk xtq' xn`p ixdyïàk óà ©©¥¤©¨
zeidl dkixv daizkd.øôqä ìò:`ziixad zl`eyCøãì Clk Bà ©©¥¤©¥§¤¤

Bæmewna xen`d 'daizk' oeyln cnlze zxg` jxca jlz `ny -
,xg`ïàk øîàðoeyl dfefna -ïläì øîàðå ,'äáéúk'oeyl ¤¡©¨§¦¨§¤¡©§©¨

'äáéúk',l`xyi ux`l eqpkpy mcew l`xyi mrl epiax dyn ixaca §¦¨
weqta(g fk my),'z`Gd dxFYd ixaC lM z` mipa`d lr Yazke'äî §¨©§¨©¨£¨¦¤¨¦§¥©¨©Ÿ©
ïläldaizka xaecnïàk óà ,íéðáàä ìòzeidl dkixv daizkd §©¨©¨£¨¦©¨

.íéðáàä ìò:`ziixad daiynäîBc éîì äàøð,dfefnd oiprïéðc ©¨£¨¦¦§¤§¦¤¨¦
äáéúkdfefn lyäáéúkî úBøBãì úâäBpähb lyúâäBpä §¦¨©¤¤§¦§¦¨©¤¤

äáéúk ïéðc ïéàå ,úBøBãìdfefn lyäáéúkî úBøBãì úâäBpä §§¥¨¦§¦¨©¤¤§¦§¦¨
úBøBãì úâäBð dðéàL.ocxid z` exary xg`l ryedi inia wx `l` ¤¥¨¤¤§

eica azkidl dkixv 'xtq' zaizk lky cenll yi okeøîàpL Bîëe§¤¤¡©
ïläì(gi el dinxi)íéøácä úà éìà àø÷é åétî Ceøa íäì øîàiå' §©¨©Ÿ¤¨¤¨¦¦¦§¨¥©¤©§¨¦

àå älàä,'Béãa øôqä ìò áúBk éðhbe dfefny epcnly xg`ne ¨¥¤©£¦¥©©¥¤¦§
dkixv daizkdy df weqtn micnel ,'xtq' lr azkidl zekixv

.eica `weec zeidl
:`xnbd dywnàðîçø ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©£¨§¥§¨¨§©©¦©£¨¨

øîàmYazkE' yxetna dxn` dxezd -úøîà zàå ,'úBæeæî ìò ¨©§©§¨©§§©§¨§©
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oifge` mipy` cenr cl sc ± oey`x wxtzereay

àøîåçì ìàåîùå áøë àúëìéäå.iqei iaxk dil `xiaqc ,ediiexzl dfefn jixvne -

äééìòì úéáä ïî çåúôä ìåìlrd rvn`a daex` :okxc edf -on dl oilere dii

on mc` cxi `ly ick dhnl zelrnd aiaq zevign rax` oiyere ,zelrna ziad

rax` dilr ipa oiyer oke .zevigna gzt oiyere ,dilra zeyxa m` ik zial diilrd

.gzt odae dlrnl daex`d aiaq zevign

íéçúô éðù åì ùé íàcg`e ziaa cg` -

.izyxitck diilraãçá ìéâøã áâ ìò óà-

xg` jld :lirl oxn`c `dc .ith ediipin

- cga libxe ,iaa ixz oebk ilin ipd - libxd

`l cg iabl `zlz la` ,diabl jci` dliha

jld :mipe`bd zaeyzn xg` oeyl .ilha

milibx mc` ipay libx didy - libxd xg`

epi`y iaxc `gzt ihernle ,ea `ale z`vl

axc `gzt iiezi`le ,ecal el `l` ieyr

ipy la` .mixg`l s` libx didy `ped

eyrp oleke cg` xcgl dyly e` migzt

yinyze ,oiaexn eidy ziad ipa lk z`ial

- daxd migzt el ekxvede xicz xcga cg`

hrnzpy it lr s`e ,dfefna oiaiig olek

`l` olekl eiykr oikixv opi`e yinyz

.odn cg`làðø÷àã.zia ly zief oxwa -

ïéîéöô äì ïéà àäåiy`x `l` ,zefefn -

.milzkdéãòiy`x el` ,xnelk .ixd =

.oinivt od od milzkdãçà íéöôdidy -

ziefd `ed gztd xive ,ziefd lv` gztd

sq `l` mivt el oi`e ,melk elv` oi`e

.ea xbeqyøéàî éáøë,onwl yxtn -

.cg` mivt `l` el oi`y zial dfefn aiignc

àéä éàîoininc olpn -ïéîéä ïî êúàéá ?
.d`ial oini jxc -êúàéá êøãd`ial -

.d`ivil `le'ä úéá ùéà àåáá ïéîéî-

jlede igxfn dxfr gztl qpkp mc` didyk

didy ,oinin oex` eze` dil ded - axrnl

`eaa oinin gafn ly ipetv xiw lv` oezp

,d`ia `ied oini jxc `nl` .gafnd lv`

.oinin epzil jixv d`ia jxc oezpd xac lke

äæåæîì áåúëä èòéî`l` ea oi` m`y -

.aiig - cg` mivtéúù øîåì ãåîìú ïéàù-

.mizy zefefn herincäáéúë ïìäìazke" -

.(ck mixac) "xtq dláéúë ïìäìåzazke" -

."mipa`d lrúåøåãì âäåð úåúéøë øôñ-

.dzid dry z`xed mipa` zaizkøîàðù
'åë ïìäìoia ,eica aezkil jixve ,xnelk -

`xwi eitn" :xn`py enk ,hba oia zefefna

eica xtqc `wtp `xw i`dn ,xnelk 'ebe "il`

.opiraúåæåæî ìò øîà àðîçø:rnync -

.zxb`a `le ,ynn sqd lr mazkäáéúë
äîú,mipa`e mivrd lr dnz daizk oi`e -

.xtqd lr `l`øãäå.zefefna dniy -äøæâ
äåù.daizk daizk -íéðáàà àáúëéì-

.dnz daizk `iedc ,mipa`d lr oikqa dwwgi

äòá÷éì øãäå,gztd zxeva `tiq` oa`l -

.zefefnd lr xcde dnz daizk miiwi`e
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àåäùë"zefefn" iaizkc zvw rnyn Ð xnel cenlz oi`y dipy dyxta zefefn xne`

yixa zxeqnl m` yi dil zi` l`rnyi iax `dc ,xqg "zfefn" `le ,o"iee ipya `ln

dil zi`c `aiwr iax ogky` inp ikdc ,dfn di`x oi` edine ."zthhl" iab (a ,c) oixcdpq

m` yi dil zi` (` ,el migqt) "dry lk" wxtae ,"zthhl"c `idda `xwnl m` yi

.zxeqnløîàðoldl xn`pe daizk o`k

azke" aizkc ,hb iab :qxhpewa yxite Ð daizk

:(` ,hi oihib) opz `dc :`iywe ."zezixk xtq dl

,oiazek dxt ly oxw lre zif ly dlr lr

:yxtl d`xpe !mixac zxitql Ð xtq xn`wce

daizkn e` ,dheq zyxtc daizkn yixcc

:(fi mixac) aizkc ,azek jlndy dxez dpync

,"xtq lr z`fd dxezd dpyn z` el azke"

slip ,daxc` :xn`z m`e .zexecl bdep epiide

,zexec zaeg dxez xtqe dfefnc :xnel yie !hbn

.iax itn .zevneäîëÐ 'ek oldl xn`py

oia ,eica azkil dkixve ,xnelk :qxhpewa yxit

dlecb dnize .oldl xn`py dnk ,hb oia dfefn

oihib) mqae `xwiqa hb oixiykn `dc ,eyexit

.iax itn !(` ,hi

íúáúëålr xcde dnz daizk `xw xn`

dyxcl `ed jixv Ð zefefn

`xw xn` :xninl epivn `lc .dnz daizkc

daizk inp ikdc ,"zefefn lr" xcde "mzazke"

xn` `le ,"mipa`d lr zazke" mzdcopi

dnz daizkn `l` ."mipa`d lr" xcde "zazke"

`kiiy `l dnz daizkc qxhpewd yxitck ,yixc

.iax itn .zniiwzn dpi`y itl ,mipa`d lr

zthhl
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àúëìéäå .àøîeçì ìàeîLe áøk ãéáò éLà áøå ,óñBé¥§©©¦¨¥§©§¥§§¨§¦§§¨
úéaä ïî çeút ìeì :øîzéà .àøîeçì ìàeîLe áøk§©§¥§§¨¦§©¨©¦©©¦

ãçà çút Bì Lé íà :àðeä áø øîà ,äéiìòì¯áéiç ©£¦¨¨©©¨¦¥¤©¤¨©¨
ïéçúô éðL Bì Lé íà ,úçà äæeæîa¯.úBæeæî ézLa áéiç ¦§¨©©¦¥§¥§¨¦©¨¦§¥§

àðBøãðéà éàä ,àðeä áøcî dpéî òîL :àtt áø øîà̈©©©¨§©¦¨¦§©¨©¦§§¨
éáàa äòaøà déì úéàc¯.úBæeæî òaøàa áéiç¯ §¦¥©§¨¨¨¥©¨§©§©§

!àèéLt¯øîà .ãça ìéâøc áb ìò óà ,àëéøö àì §¦¨¨§¦¨©©©§¨¦§©£©
áø déì øîà .äæeæîa áéiç àðøwàc àçúét éàä :øîéîà©¥¨©¦§¨§©©§¨©¨¦§¨£©¥©
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øîàc øîéà ?øéàî éaøk ,ïàîk :déì øîà ,äæeæî déì¥§¨£©¥§©§©¦¥¦¥©§¨©

øéàî éaø¯:àéðúc ?àéä éàî ?øîà éî ìàîOî ,ïéîiî ©¦¥¦¦¨¦¦§Ÿ¦¨©©¦§©§¨
"Eúéa"¯Bà ,ïéîiä ïî :øîBà äzà ;ïéîiä ïî Eúàéa ¥¤¦¨§¦©¨¦©¨¥¦©¨¦

éàî ."Eúéa" :øîBì ãeîìz !ìàîOî àlà Bðéà¥¤¨¦§Ÿ©§©¥¤©
ø÷ò éëc ,ïéîiä ïî Eúàéa Cøc :äaø øîà ?àãeîìz©§¨¨©©¨¤¤¦¨§¦©¨¦§¦¨©

déòøk Léðéà¯dén÷ àçà øa ìàeîL áø .ø÷ò àðéîéc ¦¦©§¥¦¦¨¨©©§¥©©¨©¥
Bzìãa øç áwiå ãçà ïBøà ïäkä òãéBäé çwiå" :àëäî ,øîà àleò øa àáøc déîMî àtt áøc§©©¨¦§¥§¨¨©¨£©¥¨¨©¦©§¨¨©Ÿ¥£¤¨©¦ŸŸ§©§
ìk úà óqä éøîBL íéðäkä änL eðúðå 'ä úéa Léà àBáa ïéîiî çaænä ìöà BúBà ïziå©¦¥¥¤©¦§¥©¦¨¦§¦¥§¨§¨¨©Ÿ£¦§¥©©¤¨

ãçà íévt àlà Bì ïéàL úéa :àéðúc ?øéàî éaø éàî ."'ä úéa àáenä óñkä¯øéàî éaø ©¤¤©¨¥©©¦¥¦§©§¨©¦¤¥¤¨©¦¤¨©¦¥¦
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"ízáúëe" :àø÷ øîà¯."úBæeænä ìò" øãäå ,änz äáéúk¯äåL äøéæb éàä ,áéúëc øçàîe £©§¨§©§¨§¦¨©¨©£©©©§¥©©¦§¦©§¥¨¨¨
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc zegpn(iyily meil)

àãéáòc àeä äpéâc àzòcàyiy s`e ,dieyr `id dpibd jxevl - ©©§¨§¦¨©£¦¨
.dfefna aiig gztd oi` zipehiwd cvl xiv xkid

:dkld dwqtp ji` zx`an `xnbdéãáò àáøå ééaàeyr -äaøk ©©¥§¨¨¨§¦§©¨
,óñBé áøåm`e ,dfefnd on xeht gztd dpibd cvl xiv xkid yi m`y §©¥

,dfefnd on xehty minkgk dkld ziad cvl xiv xkid yiéMà áøå§©©¦
ãéáòdyr -,àøîeçì ìàeîLe áøkziad cvl xiv xkid yi m`y ¨¦§©§¥§§¨

gzta dfefn raw dpibd cvl xiv xkid yi m`e ,dfefna aiig gztd
.iqei iax zrck df,àøîeçì ìàeîLe áøk àúëìéäåzwelgndy §¦§§¨§©§¥§§¨

aiig gztdy iqei iaxke ,dpibd cvl xiv xkid yiy ote`a `id
.dfefna

:dfefn zeklda sqep oicäéiìòì úéaä ïî çeút ìeì ,øîzéàjk - ¦§©¨©¦©©¦¨£¦¨
ziaa miyer eid ,dilrl ziad jeza zebxcn eid m`y ,mkxc did
`l` zial mc` cxi `ly ick ,zebxcnl aiaqn zevign rax`
aiaqn zevign rax` dilra miyer eid oke ,ziad lra zeyxa
,dilrd lra zeyxa `l` dilrl mc` dlri `ly ick ,zebxcnl
wx e` ziaa wx zevign miyer eid minrtle ,gzt yi el` zevignae

,o`kn milrep el`e o`kn milrep el`e dilraíà ,àðeä áø øîà̈©©¨¦
,ãçà çút Bì Lé,dilra wx e` ziaa wx zevign yiy xnelkáéiç ¤¤©¤¨©¨

,úçà äæeæîae,ïéçút éðL Bì Lé íàziaa mb zevign yiy xnelk ¦§¨©©¦¤§¥§¨¦
,dilra mbeúBæeæî ézLa áéiçmigztd ipya. ©¨¦§¥§

àðeä áøcî dpéî òîL ,àtt áø øîà,df oicúéàc àðeøcðéà éàä ¨©©¨¨§©¦¨¦§©¨©¦§§¨§¦
éáàa äòaøà déì,migzt drax` el yiy xcg -òaøàa áéiç ¥©§¨¨¨¥©¨§©§©

.úBæeæî:`xnbd dywnàèéLt.gzt lka dfefn reawl yiy §§¦¨
:`xnbd zvxznàëéøö àìy ote`a `l`ìéâøc áb ìò óàqpkidl Ÿ§¦¨©©©§¨¦

ãça,qpkidl jk lk milibx oi` migztd x`yae ,migztd cg`a - §©
milibxy gztl milha mpi`e dfefna miaiig mixg`d migztd mb

.ea qpkidl
:dfefn zeklda sqep oicàðøwàc àçúét éàä ,øîénà øîàgzt - ¨©©¥©©¦§¨§©©§¨

,ziad ly zief oxwa `vnpdéMà áø déì øîà .äæeæna áéiç©¨©§¨¨©¥©©¦
,øîénàì,dfefna aiig df gzt recndéì úéì àäåel oi` ixde - §©¥©§¨¥¥
ïéîéöt.sewynd zefefnk eynyiy micenr -déì øîàaxl xnin` §¦¦¨©¥

gztd icivay milzkd iy`x ,iy`éîéöt éãòoinivtd md el` - ¨¥§¦¥
.dfefna aiig okle ,gztd ly

éáì òìwéà àtt áøzial oncfp -àçúét àeää àæç ,ìàeîL øî ©¨¨¦§©§¥©§¥£¨©¦§¨
déì äåä àìcel did `ly gzt d`x -àìàîOî ãçà íévt àlà §Ÿ£¨¥¤¨©¦¤¨¦§¨¨

cbpke ,zief oxwd cil did gztdy epiidc ,gztd ly el`nyn -
oxway lzekd j` ,cg` mivt did xcgl dqipkd l`nya zief oxwd

,mivt aygp epi` ziefdéì àãéáòål`eny xn el dyre -.äæeæî ©£¦¨¥§¨
déì øîà,`tt axïàîkm`d ,dfefn df gztl ziyr in zrck - ¨©¥§©

øéàî éaøkitk] dfefna aiig cg` mivt el yiy gzt mby xaeqd §©¦¥¦
,dfefnd on xeht df gzt xi`n iax zrcl mb `ld ,[jenqa x`eaiy

øîàc øîéàxn`y dn ixd -øéàî éaø`ed mivtdyk wx `ed ¥©§¨©©¦¥¦
ïéîiî`ed mivtdyk mle` ,dfefnd dreaw eae gztdìàîOî ¦§¦¦§Ÿ
gztdøîà éî:`xnbd zxxan .dfefna aiigy xi`n iax xn` ike - ¦¨©

àéä éàî.gztd oinia dfefnd z` reawl jixvy oipn -,àéðúc ©¦§©§¨
dxeza xn`p(h e mixac)zfEfn lr mYazkE'Eúéazyxece ,'LixrWaE §©§¨©§Ÿ¥¤¦§¨¤

mewna zeidl dkixv dfefndy `ziixadEúàéa,jzqipk jxc -ïî ¦¨¤¦
,ïéîiä'jzia' zaizay ,oinia dfefnd didz zial `a dz`yk epiidc ©¨¦

:`ziixad zl`ey .ziad l` d`iad oipr fenxïéîiä ïî øîBà äzà©¨¥¦©¨¦
,ziad l` `ad lyìàîOî àlà Bðéà Bàixdy ,ziad l` `ad ¥¤¨¦§Ÿ

.l`ny e` oini `le ziad l` d`iad oipr wx fenx 'jzia' daiza
:`ziixad daiyn'Eúéa' øîBì ãeîìzzeidl dkixv dfefndy ©§©¥¤

:`xnbd zxxan .oiniaàãeîìz éàîdkixv dfefndy micnel ji` - ©©§¨
.oinia zeidlEúàéa Cøc ,äaø øîàl` `a mc` day jxcd - ¨©©¨¤¤¦¨¤

`id ziad,ïéîiä ïîmeynø÷ò àðéîéc déòøk Léðéà ø÷ò éëc- ¦©¨¦§¦¨©¦¦©§¥¦¦¨¨©
elbx z` dligza xwer `ed qpkidl eilbx xwer mc` xy`ky
enk ziad l` d`iad mewna zeidl dkixv dfefndy oeike ,zipnid
dligzn myy gztd oinia zeidl dkixv `id ,'jzia' daiza fnxpy

.ziad l` d`iaddéîMî àtt áøc dén÷ àçà øa ìàeîL áø©§¥©£¨©¥§©¨¨¦§¥
,øîà àleò øa àáøcgztd oinia zeidl dkixv dfefndy oicdy §¨¨©¨¨©

cnlpàëäîz` wfgl dvx odkd rciediyk xn`py ,df weqtn - ¥¨¨
jk myl mrdn sqk zgwl jxvede ziad wca(i ai 'a mikln)çwiå'©¦©

çaænä ìöà Búà ïziå Bzìãa øç áwiå ãçà ïBøà ïäkä òãéBäé§¨¨©Ÿ¥£¤¨©¦ŸŸ§©§©¦¥Ÿ¥¤©¦§¥©
ìk úà óqä éøîL íéðäkä änL eðúðå 'ä úéa Léà àBáa ïéîiî¦¨¦§¦¥§¨§¨¨©Ÿ£¦ŸŸ§¥©©¤¨

,''ä úéa àáenä óñkäjlede gxfn cvn dxfrl qpkpdy epiidc ©¤¤©¨¥
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`oifgeקמו mipya cenr cl sc ± oey`x wxtzereay

òáøà ïàë éøä úôèåèì úôèèì úôèèìdrax`a zeiyxt rax` azeky o`kn -

.mizaíéúù éôúëá èè."hh" mizyl oixew mewn eze`a -úåøåò òáøà ìò-

.slw zekizg rax` ly miza drax`a dpgipie ,slw zekizg rax`íéúá äòáøàá
ãçà øåòáea yiy qetca eze` oigipne [xer zkizg migwele] ohw lbr oihiytny -

yaiil eze` oigipne ,zerav` [rax`] oink

miza miyrpe qetcd z` oilhepe ,qetcd lr

.odil`nãçà øåòá ïáúë íàåxer dyry -

ogipde ,zeiyxt rax` ea eazke cg`

.epyxity dnk cg` xer ly miza drax`a

úåéùøôä ïéá çåéø àäéù êéøöå,mazkiyk -

dlrnln jezgi cg` xera oazky xg`ly

drax`a ogipie zerav` rax` oink xerd

ick ,cg` xer dhnl waecn didie miza

.cg` ziaa zg` dyxt `dzyíäéðéá-

.cg`d xer ly miza drax`d jezaïúåðù
äçéùî åà èåç.ziae zia lk oia -ïéà íàå

ïöéøçepi` m` ,ziae zia lk oiay uixgd -

zevign dyr m` oebk ,dleqt - uegan xkip

.uegan xkip uixg oi`e miptan mizad

ãçà øåò ìò äáúåë.zeiyxt rax`d lk -

úåøåò òáøàá.zexb` rax`a -êéøöå
÷áãì,dxitza ,cgia zexb` rax`d z` -

.c"elb* oixewy waca e`úåà.oniq -äéäå
úåàì êìze` `l` `di `l jl elit` -

mpi`y zexb` rax` mipta eed ikc .zg`

oi`y mixg`l ,cg` ziaa zepezpe zeweac

jl la` ,zg` ze` aeyg oevig `l` oi`ex

zexb` rax` ly oynn xkipe ,oda ynynd

.zeze` ipy eed - dcal zg` lkêéøö åðéà
.wacl -éáøá äãåäé.mkgd dcedi -ùéå
éðù åìoiieyrd y`x ly oilitz (zebef) -

.miza drax`aïäî úçà ìò øåò äìåèù
oi`xpe ,cg` xer dqkn miza drax`d lr -

.cg` ziakäçéðîåoi`y it lr s` ,ecia -

.mipta zewaecnéñåé éáø ìù åéøáã êåúî
äãåäé éáø åá øæçù òîùðjixv oi`e -

.wacläúùåã÷ äøåîç ùàø ìù ïéìéôú-

y`x lya (xywa) dyrp "icy" ly eaexy

,c"ei `l` oi` rexf lya la` ,z"lc o"iy -

rav` agx xeriyk dphw drevx my yiy

:aizk cere .c"ei oink hrn dy`x seqae

lecbd xfril` iax `ipze ,'ebe "inr lk e`xe"

.(a ,dl zegpn) y`xay oilitz el` :xne`

àú÷éúò.ci ly zeyrle ocixedl xeq` ,y`xa exywp xaky -øîàã ïàîìå-

.(a ,fn) "oicd xnbp" wxta oixcdpqaàéä àúìéî äðîæäy`xd jxevl dpnifyne -

.ci lyl dzepyl i`yx oi`äéìò éðúàã ïåâë.mdl jixv i` ci lyl `xwirn -

ïøãñ ãöéë.ozgpd xcq -çéðî ìù åðéîéî ïàë àøå÷ ìù ïéîéî ïàë`xewdyk -

bpk cner.df ly l`nyl df ly epini ied gipn cïøãñë àøå÷ àøå÷äåxcqk -

"ycw" :lirl ipzwc `d ,jklid .xge`n xge`ne mcwen mcwen ,dxeza oiaezk ody

ekxck `xew `edyk `zydc ,xn`w `xew ly epinin - oinin "j`iai ik dide"

ik dide" "ycw" rnync ,`kti` `pzc `de .oxcqk o`xew `vnpe el`nyl epinin

.`xew ly oini `edc ,xn`w gipn` - l`nyn "j`iaiéìçäó.yxtnck -
àúééåâ
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úôèèìik dide"a ,"zthhl" :aizk "reny m` dide" "rny"a Ð zthehl zthhl

.e"ie aizk `l e"izl `"t oia la` ,miwiecn mixtqa "zthehle" :aizk "j`iai

ogky` `l la` ,`gip oiyxece oitiqene oirxeb opixn` ded i`e ?ixz rnyn ikid :dnize

:opiyxcc ,"xtd mcn gwle" iab (` ,dk) migafc ipy wxta ,daiz seqae daiz zligza `l`

"ex`yl ezlgp z` mzzpe" oke .eplawi xtdn mc

:(a ,`iw `xza `aa) "oilgep yi" wxta opiyxcc

e"iec :mz epiax yxtne !el ex`y zlgp mzzpe

aizk eli`k ,seqa opinwen "zthehle"c `nw

`aa) "adfd" wxta ogky`ck ."zethehl"

dil ded "sqie"c e"iel dilwy :(a ,cp `rivn

daiz rvn`a dil opinwen `zyde ,"eziying"

c"ei mewna dil opinwene ,"ezeiying" dil dede

:ikd xza jixtc ,eyexitl dywe .daiz rvn`a

!'ek "ziying sqie" azkc inp ycwd iab ikd i`

dil ded "sqie"c e"iel zlwy ikc :ipyne

daiz rvn`a dinwel ,`zyde ."eziying"

`l mrt meyac d`xp jklid !"zeiying" iedilc

.iz`ady ipd lkk ,daiz seqa `l` dil opinwen

.iax itn

úôèåèìy`xd `ed ztheh oeylc d`xp Ð

ztheh" enk ,gvnd lv`

,(` ,fp zay) "dy` dna" wxtc "mihiaxqe

e`xwp ,inp i` .gvnd lk ztwny `lilk epiidc

oeyl ,mipird oia y`xa mdy my lr zetheh

`fee` xa lif`e lity :(a ,ci dlibn) enk ,dhad

my lr ,dhad oeyl uiv oke .oitiihn idepire

oilitze .eipir iqix izy oian dlrnl `edy

"lltie" :(` ,cn oixcdpq) enk ,gekie oeyl d`xp

zecr mdy my lr ,epew mr zelilt dyry Ð

oebk ,epnn mi`xie eilr `xwp mydy dgkede

ik ux`d inr lk e`xe" :(a ,dl) onwl opixn`c

.y`xay oilitz el` Ð 'ebe "jilr `xwp 'd my

.iax itnèè`l `pz i`dl Ð mizy itzka

dil xazqnc ,miza xyr mipy irailc opixn`

dxeza ogky` `lc ,cg` weqta lkd aezky

yi .zeiyxt rax`a `l` oilitz exkfed `ly

crena opixn`c i`d ik oiyxtne ,"heh" oiqxeb

,`zny iab "ixy heh xq` heh" :(` ,fh) ohw

mixg` mipye oixqe` minkg icinlz ipy epiid

oic zia e`l ixzc ,d`xp oi`e .xizdl oileki

:mzd xn`ck ,ixii` xtey zriwza `l` .edpip

wit` ,fexnl wxa dizny ixetiy d`n drax`a

.iax itn .diznye `xetiyïéåùåe` heg ozepy

yie .`l zexer drax`a la` ,cg` xera zeaezka `wec epiid Ð zg` lk oia dgiyn

.iax itn .zexer drax`a elit` oibdepàøå÷äåxcqk :qxhpewa yxit Ð oxcqk `xew

dide" "ycw" :lirl ipzwc `d ,jklid .xge`n xge`n mcwen mcwen ,dxeza oiaezk ody

el`nyl epinin ekxck `xew `edyk `zyde ,xn`w `xew ly epinin Ð oinin "j`iai ik

zepey`xd odizy `xewy ,edpiblt i`n`c :mz epiaxl dywe .oxciqk `xew `xew `vnp

e` ,l`nyn zexg` lke oinin dpey`x :xnel el did ?l`nyn zepexg`d lke oinin

"mgld izy" wxtc iaxrn xp iab enk .l`nyn ziriaxe oinin zepey`x ylyc ,`kti`

'd iptl" iaxrn xpa aizkcn ,migpen axrne gxfn dxepn ly zexpc silic (a ,gv zegpn)"

!'d iptl e`l xg`d ivge 'd iptl zexpd ivg :opixn` `le ,'d iptl e`l edlekc llkn Ð

"rny" ied `xew ly l`nyne ,`xew ly oinin "j`iai ik dide" "ycw" :mz epiax yxtne

oke ,"rny"e "ycw" oebk Ð leqt xie`d z` d`ex epi`y oevigd zia lk :(` ,ht) oixcdpqa l`ppg epiax yxit oke .ewlgy dn `zyd `gipe .miptan "reny m` dide" dixg`e ,uegan

`xewd :xn`wc i`de .mlr aeh sqei epiax axd azky mipe`bd zaeyza oke .ef lv` ef zeinipt "reny m` dide" "j`iai ik dide" :yexit ,iccdl zeied Ð oniq gipn dide .oe`b i`d ax

,el`nyl epinin oilitza oigpeny xcqk `xewy xn`we ,"oxcq cvik"c `ziixad meiq `edc mz epiax yxtn `l` ,dxeza zeaezky xcqk ,qxhpewa yxity enk e`l Ð oxcqk `xew

drax`a :mzd ipzwc ,"j`iai ik dide" zyxta ,qxhpewd yexitk rnyn `zliknae .melk dyw oi` `ziixa on `di `l elit`e ."rny" "reny m` dide" "j`iai ik dide" "ycw" :epiidc

,efpbi oxciqk `ly oazk m`e ,oxcqk oazek :ipzw xcde ,'ek zeiyxt rax` oilitz zevn :exn` o`kn ,"reny m` dide" "rny" "j`iai ik dide" "ycw" Ð oilitz zyxt xikfn zenewn

:epeyl dfe ,qxhpewd yexitk rnyn oilitzd oewiz `ax `yeniyae .llk d`xp oi`e .df xcqk oilitza oiraew oi` la` ,xn`w xteqd zaizkac :zegcl yie .`yixa o`pyy xcqk :rnyn

.iax itn .ziriaxa "reny m` dide"c dyxte ,ziyilya "rny"c `zyxte ,"j`iai ik dide" `piipz `ziaa dil jenqac `zyxte ,`nw `ziaa oinin "ycw"c `zyxt ieyne
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¯ "úôèBèì" "úôèèì" "úôèèì" :ïðaø eðzïàk éøä ¨©¨©§Ÿ¨Ÿ§Ÿ¨Ÿ§¨Ÿ£¥¨
éøö Bðéà :øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøác ,òaøà,C ©§©¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¥¨¦

:ïðaø eðz .íézL é÷éøôàa "út" ,íézL éôúëa "èè"Ÿ§©§¥§©¦©§©§¦¦§©¦¨©¨©
íéza äòaøàa íçépéå ,úBøBò äòaøà ìò íázëé ìBëé̈¦§§¥©©§¨¨§©¦¥§©§¨¨¨¦

éðéò ïéa ïBøkæìe" :øîBì ãeîìz ?úBøBò äòaøàa"E¯ §©§¨¨©§©§¦¨¥¥¤
ìLe íéðL àìå ,Eì ézøîà ãçà ïBøkæàä ,úBðBøëæ äL ¦¨¤¨¨©§¦§§Ÿ§©¦§¨¦§¨

íéza äòaøàa ïçépîe ,úBøBò äòaøà ìò ïáúBk ?ãöék¥©§¨©©§¨¨©¦¨§©§¨¨¨¦
íéza äòaøàa ïçépäå ãçà øBòa ïáúk íàå .ãçà øBòa§¤¨§¦§¨¨§¤¨§¦¦¨§©§¨¨¨¦

¯éøöå .àöéíéîëçå ,éaø éøác ,ïäéðéa çåéø àäiL C ¨¨§¨¦¤§¥¤©¥¥¤¦§¥©¦©£¨¦
éøö Bðéà :íéøîBàìk ïéa äçéLî Bà èeç ïúBpL ,ïéåLå ;C §¦¥¨¦§¨¦¤¥§¦¨¥¨

økéð ïöéøç ïéà íàå .úçàå úçà¯.úBìeñt ©©§©©§¦¥£¦¨¦¨§
ãé ìL älôz ?ïáúBk ãöék :ïðaø eðz¯øBò ìò dáúBk ¨©¨©¥©§¨§¦¨¤¨§¨©

ãçà úéáa dçépäå úBøBò òaøàa dáúk íàå ,ãçà¯.àöé ¤¨§¦§¨¨§©§©§¦¦¨§©¦¤¨¨¨
éøöåíLk ,"Eãé ìò úBàì Eì äéäå" :øîàpL ,÷aãì C §¨¦§©¥¤¤¡©§¨¨§§©¨§§¥

õeçaî úçà úBàL¯éaø éøác ,íéðôaî úçà úBà Ck ¤©©¦©¨©©¦¦§¦¦§¥©¦
éøö Bðéà :øîBà éñBé éaø .äãeäéäãBîe :éñBé éaø øîà .C §¨©¦¥¥¥¨¦¨©©¦¥¤

ézL Bì Léå ãé ìL ïéléôz Bì ïéà íàL ,éaøa äãeäé éaø éì¦©¦§¨§©¦¤¦¥§¦¦¤¨§¥§¥
.dçépîe ïäî úçà ìò øBò äìBhL ,Làø ìL ïéléôú¯ §¦¦¤Ÿ¤¤©©©¥¤©¦¨

,éñBé éaø ìL åéøácî :àáø øîà !eäéézâeìt eðééä ?äãBî¤©§§§©§£©¨¨¦§¨¨¤©¦¥
.äãeäé éaø Ba øæç¯déîMî äéððç áø çìL àäå ?éðéà ¨©©¦§¨¦¦§¨¨©©£©§¨¦§¥

Làø ìLå ,Làø ìL dúBà ïéNBò ãé ìL älôz :ïðçBé éaøc§©¦¨¨§¦¨¤¨¦¨¤Ÿ§¤Ÿ
äøeîç äMeãwî ïéãéøBî ïéàL éôì ,ãé ìL dúBà ïéNBò ïéà¥¦¨¤¨§¦¤¥¦¦¦§¨£¨

!äl÷ äMeã÷ì¯.àúúãça àä ,àú÷ézòa àä :àéL÷ àì ¦§¨©¨¨©§¨¨§©¦¨¨¨§©§¨¨
àéä àúléî äðîæä øîàc ïàîìe¯.àøwéòî eäééìò éðúàc §©§¨©©§¨¨¦§¨¦§©§¥£©§¥¦¨¨

,ïéîiî "Eàéáé ék äéäå" "éì Lc÷" ?ïøãñ ãöék :ïðaø eðz̈©¨©¥©¦§¨©¥¦§¨¨¦§¦£¦¨¦
øîà !àëôéà àéðúäå .ìàîOî "òBîL íà äéäå" "òîL"§©§¨¨¦¨©¦§Ÿ§¨©§¨¦§¨£©
ìL Bðéîéî ïàk ,àøB÷ ìL Bðéîéî ïàk :àéL÷ àì ,ééaà©©¥¨©§¨¨¦¦¤¥¨¦¦¤
:áø øîà ìàððç áø øîà .ïøãñk àøB÷ àøBwäå ,çépî©¦©§©¥¥§¦§¨¨©©£©§¥¨©©

éìçääéúBiLøt ó¯ïøîà àì :ééaà øîà .úBìeñt ¤¡¦¨¨¦¤¨§£©©©¥¨£©©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc zegpn(iyily meil)

rax` ci ly oilitzay ,ci ly oilitzn mipey y`x ly oilitz
dyxt lk y`x ly oilitzae cg` zia jeza ze`vnp zeiyxtd
xewnd z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd .cxtp ziaa z`vnp

:df oicl,ïðaø eðzza xn`poilit'úôèBèì' 'úôèèì' 'úôèèì' ¨©¨¨§Ÿ¨Ÿ§Ÿ¨Ÿ§¨Ÿ
'Lipir oiA zthhl Eide' weqta](g e mixac),'l`xUi rnW' zyxtay §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©¦§¨¥

'Lipir oiA zthhlE' weqtae(fh bi zeny),'L`ai iM dide' zyxtay §Ÿ¨Ÿ¥¥¤§¨¨¦§¦£
'mkipir oiA zFthFhl Eide' weqtae(gi `i mixac)m` dide' zyxtay §¨§¨¥¥¥¤§¨¨¦

,['rnW,òaøà ïàk éøäyly xn`p oilitzay zeiyxta ,xnelk ¨Ÿ©£¥¨©§©
zg` mrte ['zthhl'] xqg minrt izy ,'jipir oia zethehl' minrt§Ÿ¨Ÿ
zia lr zcnln `id dxqg dazkp ef daizyk ,['zFthFhl'] `ln§¨
miza ipy lr zcnln `id d`ln dazkpyke ,oilitzay cg`
micnel ,`ln zg` mrte xqg miinrt dazkpy oeike ,oilitzay
,miza drax`a zeiyxtd rax` z` gipdl jixv y`x ly oilitzay

éøö Bðéà ,øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøácCxtqn yexcl ¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¥¨¦
dnvr 'zthhl' daiza `l` ,'zthhl' zeaiza mi`lnde mixqgd

zaizy ,df oic fnxpa 'èè'enyy mewnétúkdyexit,íézLoke ©§©§¦§©¦
zaiza 'út'enyy mewné÷éøôàdyexit,íézLfenx ok m`e ©§©§¦¦§©¦

.miza drax` zeyrl jixv y`x ly oilitzay 'zthhl' zaiza
:y`x ly oilitza mitqep mipic zx`and `ziixa d`ian `xnbd

íázëé ìBëé ,ïðaø eðzoilitzd zeiyxtlúBøBò äòaøà ìò- ¨©¨¨¨¦§§¥©©§¨¨
xer ly zerixi rax`,úBøBò äòaøàa íézá äòaøàa íçépéå§©¦¥§©§¨¨¨¦§©§¨¨

lkae micxtp zexer drax`n oilitzl miza drax` dyriy xnelk
y`x ly oilitzay mizad zrax`y oipne ,zg` dyxt gipi zia

.[cgia mixetz e`] cg` xern zeidl mikixvøîBì ãeîìzbi zeny) ©§©
(héðéò ïéa ïBøkæìe'ìLe íéðL àìå Eì ézøîà ãçà ïBøkæ ,'EäL §¦¨¥¥¤¦¨¤¨¨©§¦§§Ÿ§©¦§Ÿ¨

ãöék àä ,úBðBøëæ,miweqtd ipy eniiwziïáúBkrax` z`-] ¦§¨¥©§¨
[zeiyxtdúBøBò äòaøà ìòxer ly zerixi rax` -ïçépîe ©©§¨¨©¦¨

,ãçà øBòa íéza äòaøàaexern ohw lbr mihiytny epiidc §©§¨¨¨¦§¤¨
rax` oink ea yiy qetca eze` migipne xer zkizg migwele
ea mixvep `linne qetcd lr yaiiziy xerd z` migipne ,zerav`

.zeiyxtd gipn mkezae mdil`n miza drax`ïáúk íàåz`-] §¦§¨¨
[zeiyxtd rax`ãçà øBòazg` drixia -,íéza äòaøàa ïçépäå §¤¨§¦¦¨§©§¨¨¨¦

àöédligzkl zeidl zekixv zeiyxtd rax`y xnelk ,ezaeg ici ¨¨
qipkde zg` drixia oze` azk m` carica mle` ,zerixi rax`a
z` azekyke .`vi ,[oldl x`eaiy ote`a] miza drax`a ef drixi
jixv ,miza drax`a ef drixi qipkne zg` drixia zeiyxtd rax`
drixid z` xi`yie ,dyxtl dyxt oia dlrnln drixid z` jezgl
ick zeiyxt rax` enk zi`xp drixid didze ,dhnl zxaegn

cg` ziaa dyxt lk `dzyéøöåçåéø àäiL Clecbïäéðéaoia - §¨¦¤§¥¤©¥¥¤
drixia eazkp zeiyxtd rax`y oeiky ,xkid didiy ick mizad
,zerixi rax`a eazkpy zeiyxt rax`n xzei lecb xkid jixv zg`

éøö Bðéà ,íéøîBà íéîëçå .éaø éøácCoia lecb geix xi`ydl ¦§¥©¦©£¨¦§¦¥¨¦
.zial zia oia oziy dgiyn e` hega ic `l` ,mizadïéåLåiax §¨¦

mixaeq mdipyy minkgeúçàå úçà ìk ïéa äçéLî Bà èeç ïúBpL¤¥§¦¨¥¨©©§©©
jixvy xaeqy iax mb xnelk ,mdipia xkid `diy ick ,mizadn
mizad oia ozil jixvy minkgl dcen mizad oia lecb geix `diy

dgiyn e` heg mbïöéøç ïéà íàåoiay uixgd xnelk ,mizad ly §¦¥£¦¨
,zial ziaøkéðoilitzd ,uegan.úBìeñt ¦¨§

zeiyxtd z` aezkl yi cvik dpcd `ziixa d`ian `xnbd
:ci ly oilitzayïáúBk ãöék ,ïðaø eðz,oilitzd z`ìL älôz ¨©¨¨¥©§¨§¦¨¤

dáúBk ãédizeiyxt rax` z` -ãçà øBò ìòly zg` drixi - ¨§¨©¤¨
,xerúBøBò òaøàa dáúk íàåxer ly zerixi -úéáa dçépäå §¦§¨¨§©§©§¦¦¨§©¦

àöé ,ãçà,ezaeg iciéøöå÷aãì Ce` dxitza zerixid rax` z` ¤¨¨¨§¨¦§©¥
,wfg wacaøîàpL(h bi zeny),'Eãé ìò úBàì Eì äéäå'xn`p `le ¤¤¡©§¨¨§§©¨§

y miyxec 'jl' zaizne ,'zeze`l'î úçà úBàL íLkõeça- §¥¤©©¦©
wx odl yi ixdy ,zg` ze`k uegan miyp`l ze`xp ci ly oilitzy

,cg` ziaCkzeidl zekixv,íéðôaî úçà úBàzeiyxtd m`e ¨©©¦¦§¦
zg` ze`k uegan mixg`l ze`xpy s` ,zecxtp zerixia zeaezk

od zerixi rax`a zeaezk ody yibxne oda ynynnl mle`
,efa ef zewtecyk zeze` izyk zeybxenéñBé éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¥

éøö Bðéà ,øîBàC.zerixid rax` z` wacläãBîe ,éñBé éaø øîà ¥¥¨¦¨©©¦¥¤
Bì ïéà íàL éaøa äãeäé éaø éìmc`lézL Bì Léå ãé ìL ïéléôz ¦©¦§¨§©¦¤¦¥§¦¦¤¨§¤§¥

,Làø ìL ïéléôzeli`e miza drax` yi y`x ly oilitza ixde §¦¦¤Ÿ
,cg` zia wx zeidl jixv ci ly oilitzaäìBhLïäî úçà ìò øBò ¤¤©©©¥¤

mi`xp eidi mizad zrax`y ick uegan [y`x ly oilitzd izyn-]
,cg` ziakdçépîezerixi rax`a zeaezk zeiyxtdy s` ,eci lr ©¦¨

dcedi iax ike :`xnbd dywn .miza drax`a zegpene zecxtpäãBî¤
zerixid rax`y ci ly oilitz gipd m` `vi caricay iqei iaxl

`ld ,zecxtp odayeäéézâeìt eðééäiax ly mzwelgn `id ef - ©§§§©§
:`xnbd zvxzn .iqei iaxe dcediéñBé éaø ìL åéøácî ,àáø øîà̈©¨¨¦§¨¨¤©¦¥

y rnypäãeäé éaø Ba øæçzerixid z` wacl jixvy ezrcn ¨©©¦§¨
zecxtp zerixid rax` m` s`y iqei iaxl dcede ,ci ly oilitza

.ezaeg ici `vi
:`xnbd dywnéðéàly oilitz gipdl xzeny oicd `ed jk m`d - ¥¦
,cid lr y`xàäåixde -,ïðçBé éaøc déîMî äéððç áø çìL §¨¨©©£©§¨¦§¥§©¦¨¨

dúBà ïéNBò ïéà Làø ìLå ,Làø ìL dúBà ïéNBò ãé ìL älôz§¦¨¤¨¦¨¤Ÿ§¤Ÿ¥¦¨
,äl÷ äMeã÷ì äøeîç äMeãwî ïéãéøBî ïéàL éôì ,ãé ìLoilitze ¤¨§¦¤¥¦¦¦§¨£¨¦§¨©¨

'icy' myd ly eaexy iptn ci ly oilitzn dxeng ozyecw y`x ly
z"lc ze`de envr ziad lr o"iy ze`d ,y`x ly oilitza dyrp
xywa c"ei ze`d wx dyrp ci ly oilitza eli`e ,drevxay xywa

xn`py ,cere .drevxd(i gk mixac)'d mW iM ux`d iOr lM E`xe'§¨¨©¥¨¨¤¦¥
lecbd xfril` iax yxce ,'JOn E`xie Lilr `xwp(:dl oldl)el` ¦§¨¨¤§¨§¦¤¨

:`xnbd zvxzn .y`xay oilitzàú÷ézòa àä ,àéL÷ àìoicd - Ÿ©§¨¨§©¦¨¨
zepyi oilitz lr xaecn ci ly dze` oiyer oi` y`x ly dlitzy
oilitz ly dxeng dyecw mdilr dlg xake ,y`xd lr egped xaky

,y`x lyàúúãça àäy`x ly oilitzn zeyrl xzeny oicde - ¨§©§¨¨
oiicre ,y`xd lr egped `l oiicry zeycg oilitz lr xaecn ci ly

.dxeng dyecw odilr dlg `l,àéä àúléî äðîæä øîàc ïàîìe§©§¨©©§¨¨¦§¨¦
dyecwd eilr dlg ,dyecw ea yiy jxevl cgeiy xac lky epiidc
jxevl ecgeiy oeik zeycg oilitz mb ok m`e ,jkl cgeiy dryn
ogipdl xeq`e y`x ly oilitz zyecw odilr dlg ,y`x ly oilitz

xnel jixv ,cid lràøwéòî eäééìò éðúàcdpzd dligzny - §©§¦£©§¥¦¨¨
.cid lr ogipdl xzen okle ,cid lr ogipi jixv didi m`y odilr

:oilitza zeiyxtd zgpd xcq z` zx`an `xnbdãöék ,ïðaø eðz̈©¨¨¥©
ïøãñzyxt ,oilitzay zeiyxtd zgpd xcq `ed cvik -'éì Lc÷' ¦§¨©¤¦

(a bi zeny)zyxte'Eàéáé éë äéäå'(`i bi my),ïéîiîzyxt'òîL' §¨¨¦§¦£¦¨¦§©
(c e mixac)zyxte'òBîL íà äéäå'(bi `i mixac).ìàîOîdywn §¨¨¦¨©¦§Ÿ
:`xnbdàëtéà àéðúäåycw' zyxty ,dketd `ziixa epipy ixde - §¨©§¨¦§¨

m` dide' zyxte 'rny' zyxte ,l`nyn 'j`iai ik dide' zyxte 'il
:`xnbd zvxzn .oinin 'renyBðéîéî ïàk ,àéL÷ àì ,ééaà øîà̈©©©¥Ÿ©§¨¨¦¦

àøB÷ ìLe,çépî ìL Bðéîéî ïàklr zxacn zg` `ziixay epiidc ¤¥¨¦¦¤©¦©
cbpk cnery `xewd oini lr zxacn dipy `ziixae gipnd oini
`ed gipnd l`nye `xewd l`ny `ed gipnd oini `linne ,gipnd

,`xewd oiniïøãñk àøB÷ àøBwäåzeaezk zeiyxtdy xcqk - §©¥¥§¦§¨
od ,zeiyxtd z` `xew gipnd cbpk cnerd xy`k epiidc ,dxeza
oinin ,dxeza zeaezk od eay xcqd itl el`nyl epinin zegpen

`iai ik dide' okn xg`l ,'il ycw'okn xg`le 'rny' okn xg`l ,'j
ik dide'e 'il ycw'y epipyy `ziixady `vnp ,'reny m` dide'
itlk zxacn ,l`nyn 'reny m` dide'e 'rny'e ,oinin 'j`iai
epipyy `ziixad eli`e ,el`nyl epinin zexecq mdy `xewd
,l`nyn 'j`iai ik dide'e 'il ycw'e ,oinin 'reny m` dide'e 'rny'y

.gipnd itlk zxacn
:xcqd itl zegpen opi` dizeiyxty oilitzd oic z` zx`an `xnbd

éìçä ,áø øîà ìàððç áø øîàäéúBiLøt óxcqd itl `ly ogipde ¨©©£©§¥¨©©¤¡¦¨¨¦¤¨
oilitzd ,dxeza zeaezk odyïøîà àì ,ééaà øîà .úBìeñt`l - §¨©©©¥Ÿ£¨¨

zeleqt oilitzdy epxn`
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קמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc zegpn(iyily meil)

rax` ci ly oilitzay ,ci ly oilitzn mipey y`x ly oilitz
dyxt lk y`x ly oilitzae cg` zia jeza ze`vnp zeiyxtd
xewnd z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd .cxtp ziaa z`vnp

:df oicl,ïðaø eðzza xn`poilit'úôèBèì' 'úôèèì' 'úôèèì' ¨©¨¨§Ÿ¨Ÿ§Ÿ¨Ÿ§¨Ÿ
'Lipir oiA zthhl Eide' weqta](g e mixac),'l`xUi rnW' zyxtay §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©¦§¨¥

'Lipir oiA zthhlE' weqtae(fh bi zeny),'L`ai iM dide' zyxtay §Ÿ¨Ÿ¥¥¤§¨¨¦§¦£
'mkipir oiA zFthFhl Eide' weqtae(gi `i mixac)m` dide' zyxtay §¨§¨¥¥¥¤§¨¨¦

,['rnW,òaøà ïàk éøäyly xn`p oilitzay zeiyxta ,xnelk ¨Ÿ©£¥¨©§©
zg` mrte ['zthhl'] xqg minrt izy ,'jipir oia zethehl' minrt§Ÿ¨Ÿ
zia lr zcnln `id dxqg dazkp ef daizyk ,['zFthFhl'] `ln§¨
miza ipy lr zcnln `id d`ln dazkpyke ,oilitzay cg`
micnel ,`ln zg` mrte xqg miinrt dazkpy oeike ,oilitzay
,miza drax`a zeiyxtd rax` z` gipdl jixv y`x ly oilitzay

éøö Bðéà ,øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøácCxtqn yexcl ¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¥¨¦
dnvr 'zthhl' daiza `l` ,'zthhl' zeaiza mi`lnde mixqgd

zaizy ,df oic fnxpa 'èè'enyy mewnétúkdyexit,íézLoke ©§©§¦§©¦
zaiza 'út'enyy mewné÷éøôàdyexit,íézLfenx ok m`e ©§©§¦¦§©¦

.miza drax` zeyrl jixv y`x ly oilitzay 'zthhl' zaiza
:y`x ly oilitza mitqep mipic zx`and `ziixa d`ian `xnbd

íázëé ìBëé ,ïðaø eðzoilitzd zeiyxtlúBøBò äòaøà ìò- ¨©¨¨¨¦§§¥©©§¨¨
xer ly zerixi rax`,úBøBò äòaøàa íézá äòaøàa íçépéå§©¦¥§©§¨¨¨¦§©§¨¨

lkae micxtp zexer drax`n oilitzl miza drax` dyriy xnelk
y`x ly oilitzay mizad zrax`y oipne ,zg` dyxt gipi zia

.[cgia mixetz e`] cg` xern zeidl mikixvøîBì ãeîìzbi zeny) ©§©
(héðéò ïéa ïBøkæìe'ìLe íéðL àìå Eì ézøîà ãçà ïBøkæ ,'EäL §¦¨¥¥¤¦¨¤¨¨©§¦§§Ÿ§©¦§Ÿ¨

ãöék àä ,úBðBøëæ,miweqtd ipy eniiwziïáúBkrax` z`-] ¦§¨¥©§¨
[zeiyxtdúBøBò äòaøà ìòxer ly zerixi rax` -ïçépîe ©©§¨¨©¦¨

,ãçà øBòa íéza äòaøàaexern ohw lbr mihiytny epiidc §©§¨¨¨¦§¤¨
rax` oink ea yiy qetca eze` migipne xer zkizg migwele
ea mixvep `linne qetcd lr yaiiziy xerd z` migipne ,zerav`

.zeiyxtd gipn mkezae mdil`n miza drax`ïáúk íàåz`-] §¦§¨¨
[zeiyxtd rax`ãçà øBòazg` drixia -,íéza äòaøàa ïçépäå §¤¨§¦¦¨§©§¨¨¨¦

àöédligzkl zeidl zekixv zeiyxtd rax`y xnelk ,ezaeg ici ¨¨
qipkde zg` drixia oze` azk m` carica mle` ,zerixi rax`a
z` azekyke .`vi ,[oldl x`eaiy ote`a] miza drax`a ef drixi
jixv ,miza drax`a ef drixi qipkne zg` drixia zeiyxtd rax`
drixid z` xi`yie ,dyxtl dyxt oia dlrnln drixid z` jezgl
ick zeiyxt rax` enk zi`xp drixid didze ,dhnl zxaegn

cg` ziaa dyxt lk `dzyéøöåçåéø àäiL Clecbïäéðéaoia - §¨¦¤§¥¤©¥¥¤
drixia eazkp zeiyxtd rax`y oeiky ,xkid didiy ick mizad
,zerixi rax`a eazkpy zeiyxt rax`n xzei lecb xkid jixv zg`

éøö Bðéà ,íéøîBà íéîëçå .éaø éøácCoia lecb geix xi`ydl ¦§¥©¦©£¨¦§¦¥¨¦
.zial zia oia oziy dgiyn e` hega ic `l` ,mizadïéåLåiax §¨¦

mixaeq mdipyy minkgeúçàå úçà ìk ïéa äçéLî Bà èeç ïúBpL¤¥§¦¨¥¨©©§©©
jixvy xaeqy iax mb xnelk ,mdipia xkid `diy ick ,mizadn
mizad oia ozil jixvy minkgl dcen mizad oia lecb geix `diy

dgiyn e` heg mbïöéøç ïéà íàåoiay uixgd xnelk ,mizad ly §¦¥£¦¨
,zial ziaøkéðoilitzd ,uegan.úBìeñt ¦¨§

zeiyxtd z` aezkl yi cvik dpcd `ziixa d`ian `xnbd
:ci ly oilitzayïáúBk ãöék ,ïðaø eðz,oilitzd z`ìL älôz ¨©¨¨¥©§¨§¦¨¤

dáúBk ãédizeiyxt rax` z` -ãçà øBò ìòly zg` drixi - ¨§¨©¤¨
,xerúBøBò òaøàa dáúk íàåxer ly zerixi -úéáa dçépäå §¦§¨¨§©§©§¦¦¨§©¦

àöé ,ãçà,ezaeg iciéøöå÷aãì Ce` dxitza zerixid rax` z` ¤¨¨¨§¨¦§©¥
,wfg wacaøîàpL(h bi zeny),'Eãé ìò úBàì Eì äéäå'xn`p `le ¤¤¡©§¨¨§§©¨§

y miyxec 'jl' zaizne ,'zeze`l'î úçà úBàL íLkõeça- §¥¤©©¦©
wx odl yi ixdy ,zg` ze`k uegan miyp`l ze`xp ci ly oilitzy

,cg` ziaCkzeidl zekixv,íéðôaî úçà úBàzeiyxtd m`e ¨©©¦¦§¦
zg` ze`k uegan mixg`l ze`xpy s` ,zecxtp zerixia zeaezk

od zerixi rax`a zeaezk ody yibxne oda ynynnl mle`
,efa ef zewtecyk zeze` izyk zeybxenéñBé éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¥

éøö Bðéà ,øîBàC.zerixid rax` z` wacläãBîe ,éñBé éaø øîà ¥¥¨¦¨©©¦¥¤
Bì ïéà íàL éaøa äãeäé éaø éìmc`lézL Bì Léå ãé ìL ïéléôz ¦©¦§¨§©¦¤¦¥§¦¦¤¨§¤§¥

,Làø ìL ïéléôzeli`e miza drax` yi y`x ly oilitza ixde §¦¦¤Ÿ
,cg` zia wx zeidl jixv ci ly oilitzaäìBhLïäî úçà ìò øBò ¤¤©©©¥¤

mi`xp eidi mizad zrax`y ick uegan [y`x ly oilitzd izyn-]
,cg` ziakdçépîezerixi rax`a zeaezk zeiyxtdy s` ,eci lr ©¦¨

dcedi iax ike :`xnbd dywn .miza drax`a zegpene zecxtpäãBî¤
zerixid rax`y ci ly oilitz gipd m` `vi caricay iqei iaxl

`ld ,zecxtp odayeäéézâeìt eðééäiax ly mzwelgn `id ef - ©§§§©§
:`xnbd zvxzn .iqei iaxe dcediéñBé éaø ìL åéøácî ,àáø øîà̈©¨¨¦§¨¨¤©¦¥

y rnypäãeäé éaø Ba øæçzerixid z` wacl jixvy ezrcn ¨©©¦§¨
zecxtp zerixid rax` m` s`y iqei iaxl dcede ,ci ly oilitza

.ezaeg ici `vi
:`xnbd dywnéðéàly oilitz gipdl xzeny oicd `ed jk m`d - ¥¦
,cid lr y`xàäåixde -,ïðçBé éaøc déîMî äéððç áø çìL §¨¨©©£©§¨¦§¥§©¦¨¨

dúBà ïéNBò ïéà Làø ìLå ,Làø ìL dúBà ïéNBò ãé ìL älôz§¦¨¤¨¦¨¤Ÿ§¤Ÿ¥¦¨
,äl÷ äMeã÷ì äøeîç äMeãwî ïéãéøBî ïéàL éôì ,ãé ìLoilitze ¤¨§¦¤¥¦¦¦§¨£¨¦§¨©¨

'icy' myd ly eaexy iptn ci ly oilitzn dxeng ozyecw y`x ly
z"lc ze`de envr ziad lr o"iy ze`d ,y`x ly oilitza dyrp
xywa c"ei ze`d wx dyrp ci ly oilitza eli`e ,drevxay xywa

xn`py ,cere .drevxd(i gk mixac)'d mW iM ux`d iOr lM E`xe'§¨¨©¥¨¨¤¦¥
lecbd xfril` iax yxce ,'JOn E`xie Lilr `xwp(:dl oldl)el` ¦§¨¨¤§¨§¦¤¨

:`xnbd zvxzn .y`xay oilitzàú÷ézòa àä ,àéL÷ àìoicd - Ÿ©§¨¨§©¦¨¨
zepyi oilitz lr xaecn ci ly dze` oiyer oi` y`x ly dlitzy
oilitz ly dxeng dyecw mdilr dlg xake ,y`xd lr egped xaky

,y`x lyàúúãça àäy`x ly oilitzn zeyrl xzeny oicde - ¨§©§¨¨
oiicre ,y`xd lr egped `l oiicry zeycg oilitz lr xaecn ci ly

.dxeng dyecw odilr dlg `l,àéä àúléî äðîæä øîàc ïàîìe§©§¨©©§¨¨¦§¨¦
dyecwd eilr dlg ,dyecw ea yiy jxevl cgeiy xac lky epiidc
jxevl ecgeiy oeik zeycg oilitz mb ok m`e ,jkl cgeiy dryn
ogipdl xeq`e y`x ly oilitz zyecw odilr dlg ,y`x ly oilitz

xnel jixv ,cid lràøwéòî eäééìò éðúàcdpzd dligzny - §©§¦£©§¥¦¨¨
.cid lr ogipdl xzen okle ,cid lr ogipi jixv didi m`y odilr

:oilitza zeiyxtd zgpd xcq z` zx`an `xnbdãöék ,ïðaø eðz̈©¨¨¥©
ïøãñzyxt ,oilitzay zeiyxtd zgpd xcq `ed cvik -'éì Lc÷' ¦§¨©¤¦

(a bi zeny)zyxte'Eàéáé éë äéäå'(`i bi my),ïéîiîzyxt'òîL' §¨¨¦§¦£¦¨¦§©
(c e mixac)zyxte'òBîL íà äéäå'(bi `i mixac).ìàîOîdywn §¨¨¦¨©¦§Ÿ
:`xnbdàëtéà àéðúäåycw' zyxty ,dketd `ziixa epipy ixde - §¨©§¨¦§¨

m` dide' zyxte 'rny' zyxte ,l`nyn 'j`iai ik dide' zyxte 'il
:`xnbd zvxzn .oinin 'renyBðéîéî ïàk ,àéL÷ àì ,ééaà øîà̈©©©¥Ÿ©§¨¨¦¦

àøB÷ ìLe,çépî ìL Bðéîéî ïàklr zxacn zg` `ziixay epiidc ¤¥¨¦¦¤©¦©
cbpk cnery `xewd oini lr zxacn dipy `ziixae gipnd oini
`ed gipnd l`nye `xewd l`ny `ed gipnd oini `linne ,gipnd

,`xewd oiniïøãñk àøB÷ àøBwäåzeaezk zeiyxtdy xcqk - §©¥¥§¦§¨
od ,zeiyxtd z` `xew gipnd cbpk cnerd xy`k epiidc ,dxeza
oinin ,dxeza zeaezk od eay xcqd itl el`nyl epinin zegpen

`iai ik dide' okn xg`l ,'il ycw'okn xg`le 'rny' okn xg`l ,'j
ik dide'e 'il ycw'y epipyy `ziixady `vnp ,'reny m` dide'
itlk zxacn ,l`nyn 'reny m` dide'e 'rny'e ,oinin 'j`iai
epipyy `ziixad eli`e ,el`nyl epinin zexecq mdy `xewd
,l`nyn 'j`iai ik dide'e 'il ycw'e ,oinin 'reny m` dide'e 'rny'y

.gipnd itlk zxacn
:xcqd itl zegpen opi` dizeiyxty oilitzd oic z` zx`an `xnbd

éìçä ,áø øîà ìàððç áø øîàäéúBiLøt óxcqd itl `ly ogipde ¨©©£©§¥¨©©¤¡¦¨¨¦¤¨
oilitzd ,dxeza zeaezk odyïøîà àì ,ééaà øîà .úBìeñt`l - §¨©©©¥Ÿ£¨¨

zeleqt oilitzdy epxn`
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xcde"קמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc zegpn(iriax meil)

àlàsilgd m`àúééøáì àúééebdze` dyre zinipt dyxt - ¤¨©©§¨§¨©§¨
,zipevigàúééebì àúééøáeozpy oebk ,zinipt dyr zipevigd z`e - ¨©§¨§©©§¨

e` 'il ycw' zyxt mcew oilitza 'j`iai ik dide' zyxt z`
.'rny' zyxtl 'reny m` dide' zyxt micwdyìáàsilgd m` £¨

àúééeâì àúééebz` micwdy oebk ,zinipt mr zinipt dyxt - ©©§¨§©©§¨
,'j`iai ik dide' zyxtl 'rny' zyxtàúééøáì àúééøáee` - ¨©§¨§¨©§¨

m` dide' zyxt z` ozpy oebk ,zipevig mr zipevig dyxt silgdy
,gipnd ly epinia 'il ycw' zyxt z`e gipnd ly el`nya 'reny

da ïì úéì.dfa yegl oi` - ¥¨¨
àáø déì øîà,iia`làúééeâì àúééøáe àúééøáì àúééeb àðL éàî ¨©¥¨¨©§¨©©§¨§¨©§¨¨©§¨§©©§¨

zipevig dyxte zipevig mr zinipt dyxt silgdyk dpey dna -
zinipt mràìcmeyn ,ezaeg ici `viì àøéåà éæçéîì éòác Cäcà §Ÿ§©§¨¥§¦§¥£¦¨Ÿ
àééæç à÷zeidl xnelk ,xie`d z` ze`xl dkixvy dyxtdy - ¨¨§¨

,zinipt `id `l` xie`d z` d`ex dpi` zrk ,zipevigà÷ àìc àäå§¨§Ÿ¨
àééæç à÷ àøéåà éæçéîì éòaz` ze`xl dkixv dpi`y dyxtde - ¨¥§¦§¥£¦¨¨¨§¨

z` d`exe zipevig `id zrk ,zinipt zeidl dkixvy xnelk ,xie`d
,ok m` ,xie`dénð àúééeâì àúééeâå àúééøáì àúééøamb - ¨©§¨§¨©§¨§©©§¨§©©§¨©¦

zinipt mr zinipt dyxt e` zipevig mr zipevig dyxt silgdyk
c meyn ,oilitzd z` leqtl yià÷ ïéîéc àøéåà éæçéîì àéòác Cä©§¨£¨§¦§¥£¦¨§¨¦¨

ìàîNc àøéåà àéæçcva xie`d z` ze`xl dkixvy dyxtdy - ¨§¨£¦¨¦§Ÿ
zil`ny `id zrk ,oinia dpezp zeidl xnelk ,oilitzd ly oini

,oilitzd ly l`ny cva xie`d z` d`exeàéæç à÷ ìàîNãå§¦§Ÿ¨¨§¨
ïéîéc àøéåàly l`ny cva xie`d z` ze`xl dkixvy dyxtde - £¦¨§¨¦

z` d`exe zipni `id zrk ,l`nya dpezp zeidl xnelk ,oilitzd
,oilitzd ly oini cva xie`dàðL àì àlàm` oia dpey oicd oi` - ¤¨Ÿ§¨

silgd m` oiae ,zinipt mr zipevige zipevig mr zinipt silgd
zeiyxtdy ote` lkae ,zipevig mr zipevig e` zinipt mr zinipt

.zeleqt oilitzd ,oxcqk `ly
:oilitz zeklda mitqep mipic zx`an `xnbdøîà ìàððç áø øîàå§¨©©£©§¥¨©

ïéléôúc àøezéz ,áøoday zerixid z` miqipkny xg`l - ©¦¨¦§¦¦
mizad aiaqy xerd z` mikzeg ,mizad jezl zeiyxtd zeaezk
migipne miltwn iriaxd cva xzepd xerd z`e ,eiccvn dyelya
miccvd zyely z` mixteze ,oilitzd ly oezgzd cvd lr eze`
d`xpe ,oilitz ly eayen zia `ede ,ltewnd xerd mr ziad ly

'`xeziz' `xwpe ,xyb ly sc oirk`ed jk zeyrl jixvy xewnde ,
.éðéqî äLîì äëìä£¨¨§Ÿ¤¦¦©

ïéléôúc àzøaòî ,ééaà øîàekyndy] xerd ly setikd mewna - ¨©©©¥©§©§¨¦§¦¦
,oezgzd xerl oeilrd xerd oia geix xi`ydl yi [`xezizd `ed
dreaw `dz `ly ick oilitzd zerevx z` miqipkn df geixae
xvwl e` jix`dl ick dze` jeynl lkei dvxi m` `l` dnewna
'`zxarn' `xwp geix ea yiy df mewne ,y`xd aiaqy drevxd z`

`ed jk zeyrl jixvy xewnde ,ea zxaer drevxdy my lräëìä£¨¨
.éðéqî äLîì§Ÿ¤¦¦©

ïéléôz ìL ï"éL ,ééaà øîàåmizad iciv ipyn miyery ,y`x ly §¨©©©¥¦¤§¦¦
zeyrl jixvy xewnd ,o"iy ze`d oirk mi`xpe ,xera miwc mihnw

`ed jkéðéqî äLîì äëìäéøöå .òébiL Cdõéøçzial zia oiay £¨¨§Ÿ¤¦¦©§¨¦¤©¦©¨¦
øôzä íB÷îì.`xezizd `edy eayen zia cr epiidc ,dhnláø ¦§©¤¤©

økðîc ïåék ,øîà àòcøäpî éîécdlrnl xkip uixgdy oeik - ¦¦¦§©§§¨¨©¥¨§¦§©
,zvwéøö àìC.`xezizd cr ribiy Ÿ¨¦

ïéléôúc àôìé÷ éàä ,ééaà øîàåz` miazek eilry slwd - §¨©©©¥©¦§¨¦§¦¦
,oilitzd zeiyxtéøödé÷cáéîì C,eilr miazeky mcew ewceal - ¨¦§¦§§¥

iptnàúeòéø da úéà àîìéãc,awp ea yi `ny yeygl yiy - §¦§¨¦¨¥¨
àðéòáejixve -änz äáéúk,dnly -àkéìåz` eazki m`e - ¨¦¨§¦¨©¨§¥¨

.dnz `dz `l daizkd ,awpd lr dyxtd,øîà àòcøäpî éîéc áø©¦¦¦§©§§¨¨©
éøö àìC`l` ,daizkd mcew slwd z` wecaldì ÷éãa àñBîìe÷ Ÿ¨¦§¨¨¦¨

x`eanke ,slwd z` wcea zeiyxtd z` miazek eay qenlewd -
oileg zkqna(:hiw).awp epi` eilr xaer eicdy awp lky

úBòeöø ,÷çöé éaø øîàdpiidzy zekixvy oilitzd,úBøBçL ¨©©¦¦§¨§§
`ed dfl xewndéðéqî äLîì äëìäïéøLB÷ ïéà ïéléôz ,éáéúéî . £¨¨§Ÿ¤¦¦©¥¦¥§¦¦¥§¦

ïðéîa àlà ïúBàxer ly zerevxa epiidc ,zeiyxtde mizad ly ¨¤¨§¦¨
zeidl zerevxd zelekie ,ozyte iyn ly `leúBweøé ïéaeïéá ¥§¥

úBøBçLe,úBðáì ïéála`äNòé àì úBneãà,oze`éàðb éðtî- §¥§¨£Ÿ©£¤¦§¥§©
,eirvt mcn enic`d zerevxde exyaa cxbn `edy exn`i `ny

øçà øáãåzerevxde dcp `idyk ezy` z` lray exn`i `nye - §¨¨©¥
.dncn enic`dàáé÷ò éaø ìL Bãéîìúa äNòî ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨©£¤§©§¦¤©¦£¦¨

ìa åéléôz øLB÷ äéäLúBðBLxnvúìëz ìL,zlkza zereavd - ¤¨¨¥§¦¨¦§¤§¥¤
Bì øîà àìå`aiwr iax,øácikeøLôéàyäàø ÷écö BúBàz` §Ÿ¨©¨¨¦§¨©¦¨¨

Bãéîìzok dyeríàå ,BúBà äàø àì ,ïä ,Bì eøîà .Ba äçéî àìå ©§¦§Ÿ¦¨¨§¥Ÿ¨¨§¦
Bçépî äéä àì BúBà äàøoke .ok zeyrlìL Bða ñBð÷øeäa äNòî ¨¨Ÿ¨¨©¦©£¤§§¨§¤

ìa åéléôz øLB÷ äéäL ñBð÷øeä ïa øæòéìà éaøúBðBLxnvìL ©¦¡¦¤¤¤§¨¤¨¨¥§¦¨¦§¤
ïîbøà,onbx`a zereavd -Bì øîà àìåqepwxed oa xfril` iax ©§¨¨§Ÿ¨©
.øácikeøLôéàyäàø ÷écö BúBàz`Bðaok dyer.Ba äçéî àìå ¨¨¦§¨©¦¨¨§§Ÿ¦¨

Bçépî äéä àì BúBà äàø íàå ,BúBà äàø àì ,ïä ,Bì eøîà̈§¥Ÿ¨¨§¦¨¨Ÿ¨¨©¦
:`xnbd dywn .ok zeyrlàäéî éðz÷`ziixaa epipy mewn lkn - ¨¨¥¦¨

oilitzd zerevx z` zeyrl xyt`yúBweøé ïéaeïéáe úBøBçL ïéá ¥§¥§¥
.úBðáì:`xnbd zvxzníéðôaî ïàk ,àéL÷ àìly iniptd cva - §¨Ÿ©§¨¨¦¦§¦

,zepal e` zewexi zeidl zeleki zerevxd xyal jenqd zerevxd
õeçaî ïàkzerevxd xie`d itlk zerevxd ly ipevigd cvae - ¨¦©

:`xnbd dywn .zexegy zeidl zekixvéàzxacn `ziixad m` - ¦
,øçà øáãå éàðb éàî ,íéðôaîmec`d ravd z` mi`ex oi` `ld ¦¦§¦©§©§¨¨©¥
:`xnbd zvxzn .zerevxd lydéì ïéëtäúîc ïéðîéæ àkéà- ¦¨¦§¦§¦§©§¦¥

itlk ze`xidl lelr iniptd cvde zektdzn zerevxd minrtl
.ueg
àðz,`ziixaa,úBòaeøî ïéléôzmikixvy oilitzd iza xnelk ¨¨§¦¦§¨

`ed dfl xewnd ,miraexn zeidláø øîà .éðéqî äLîì äëìä£¨¨§Ÿ¤¦¦©¨©©
,àttzeraexn zeidl zekixv oilitzdïøôúa,oilitzd agexa - ¨¨§¦§¨

z` xvwie dxitzd z` jeyni `ly xdfi `xezizd z` xtezyk
,agexdïðBñëìàáeepiidc ,eagexk ekxe` oeekn reaixd didiy - ©£©§¨

ly oeqkl`dy cr ,oilitzd agex enk weica didi oilitzd jxe`y
raexn ly oeqkl`d xeriya minkg exn`y enk didi oilitzd

.jxe`de agexdn xzei zeiying izy `edy
:`ziixadl zriiqnd dpyn d`ian `xnbddéì òéiñî àîéìm`d - ¥¨§©©¥

dpyna epipyy ,`ziixadl zriiqn ef dpyny xn`p(:ck dlibn),
Búléôz äNBòäely oilitzd ly `xezizd z` -òäleâotec enk ¨¤§¦¨£¨
dfa yi ,dviaäðkñeqpkie sewyna ey`x z` dkie gzta qpkiy ©¨¨

,ey`xa oilitzdäåöî da ïéàåipiqn dynl dkldy iptn §¥¨¦§¨
.zeraexn dpiidz oilitzdy,àtt áø øîàef dpynn gikedl oi` ¨©©¨¨

y iptn ,`ziixadlïéúéðúîote`a zxacn dpynd -ék àãéáòc ©§¦¦©£¦¨¦
àæebîà`edy oayen ziay ,feb` enk oilitzd z` dyry - ©§¨

o`yr m` la` ,xaca dpkq yyg mb yi f`e xzeia ccegn `xezizd
zia odl yiy iptn zexyk ody okzi zrah e` libr enk zelebr
dfk ote`a s`y `id ipiqn dynl dkldy `ziixad dycige ,ayen

.zeleqt oilitzd
úîéi÷ àìáè éðtL ïîæ ìk ïéléôz ,àðeä áø øîàly xerdy - ¨©©¨§¦¦¨§©¤§¥©§¨©¤¤
,mizad oia rxw yiy it lr s` ,dlrnln mly mizadáø .úBøéLk§¥©

e÷ñôð ,øîà àcñçerxwp -íézLipte ,miza ipy ly zeptc izy - ¦§¨¨©¦§§§©¦
,zniiw `lah,úBøéLkerxwp m` la`ìLL,miza yly ly zeptc §¥¨Ÿ

úøîàc àä ,àáø øîà .úBìeñterxwp m`y zxn`y dn -íézL §¨©¨¨¨§¨§©§©¦
oilitzdïøîà àì ,úBøéLkz`f epxn` `l -àlàerxwp m`äæ §¥Ÿ£¨¨¤¨¤

,äæ ãâðk àlLzia yi ecile ,cg` zia ly otec drxwpy xnelk ¤Ÿ§¤¤¤
,sqep zia ly otec drxwp eixg`le ,mlyìáàerxwp m`ãâðk äæ £¨¤§¤¤

äæoilitzd ,mikenq miza ipy -úBìeñténð äæ ãâðk äæå .mbe - ¤§§¤§¤¤¤©¦
,mikenq miza ipy erxwpy ote`aïøîà àìoilitzdy epxn` `l - Ÿ£¨¨

zeleqtàúúãça àlà,lwlewn xerd i`cey ,zeycg oilitza - ¤¨§©§¨¨
àú÷ézòa ìáàzepyi oilitza -da ïì úéì.dfa yegl oi` -øîà £¨§©¦¨¨¥¨¨¨©

àú÷ézò ïééîc éëéäå àúúãç ïééîc éëéä ,óñBé áøì ééaà déì- ¥©©¥§©¥¥¦¨§¨©§¨¨§¥¦¨§¨©¦¨¨
.zepyi zeaygp izne zeycg oilitzd zeaygp izndéì øîàax ¨©¥

,sqeiíéìç øãäå àçìLa déa éìzéî ék àëéä ìkm`y okid - ¨¥¨¦¦§¥¥§¦§¨§¨©¨¦
ueekzn `ede xerd z` gipn okn xg`le eze` gzene xera fge`

el` ,dxfgaàú÷ézò,zepyi -Cãéàåm` epiidc ,jetd ote`ae - ©¦¨¨§¦¨
ueekzn epi` xerde egipn okn xg`le eze` gzene xera fge`

el` ,dxfgaàúúãç.zeycg - ©§¨¨
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oifge` mipy` cenr dl sc ± oey`x wxtzereay

àúééøáì àúééåâ.dpevig zinipt ziyrpc ,"ycw"l mcew "j`iai ik dide" azky -

àúééåâì àúééåâ ìáà."j`iai ik dide"l "rny" micwd m` oebk -àúééøá åà
àúééøáì.gipn ly oinia "ycw" ,l`nya "reny m` dide" oebk -àøåúéú.xyb =

oixewy mici iza oirk oiieyr mizady ,agxd dtd jxc mizaa zexb`d ozpy xg`l

mpzepe dtd jxc zexb`d qipkne ,o"heb*

lkn zeptcd ylyn jzege ,zerav`d izaa

.dkex` zx`yp ziriaxde ,hrn zg`

ly oceg lr dlihne ,jxe` eze`l dlteke

zeptc yly ly oceg xteze ,zeptcd yly

,oilitz ly eayen zia `ede ,df ly eagx lr

.xyb ly oirk d`xpeàúøáòîozepyk -

`xeziz eze` aiaq oilitz ly drevxd

miyery oirk ,drevxd aiaq slwd litki

,dreaw drevxd `dz `ly miqpknd itl

,jli`e jli` dkyen dvex `edyk `l`

oeyle .df y`x xvwne df y`x jix`ne

cv lkl dkyene dxiarny - "`zxarn"

.dvxiyïéìéôú ìù ï"éùdpevig zial -

oirk ea oi`xpe slwa miwc mihnw oink oiyer

.o"iyõéøç òéâéù êéøöåzial zia oiay -

zia cr xnelk ,dhnl xtzd mewn cr

.`xeziz epiidc ,eayenøëðéîã ïåéëuixg -

.xtzd mewnl ribdl jixv oi` ,zvw dlrnl

àôìé÷.slw =àúåòéø.awp =ïðéîá àìà-

.ozyte iyn ly `le ,xer ly

äùòé àì úåîåãà:exn`i `ny ,i`pb iptn -

enic`de eravp eihhg mcne ,`ed ocxb

.zerevxdøçà øáãåezy` :exn`i `ny -

.mca eravpe ,lra dcpúìëú ìùe`lc -

.`ed opiníéðôáîiax xn`ce ,zepal elit` -

.uegan - zexegy wgviäéì ïéëôäúîãdn -

ega miptay.mce`d d`xpe uïéìéôú
ïøôåúá úåòáåøîz` xenyi ozxitza -

,i`cn xzei dxitzd heg jeyni `ly ,oreaix

.x"ilfxbc* oixewy ,eagx xvwie eveeki `ly

ïðåñëìàáåekx` oeekn oreaix `diy -

exn`y oeqkl` eze` mdl `diy ick ,eagxk

- `reaixa `zn` lk :(` ,g dkeq) minkg

ekx` `di `le ,`peqkl`a iyneg ixze `zn`

.oileqt - zeief edl yi elit`y ,eagx lr xzi

äìåâò åúìéôú,lebr oilitz ayen zia -

.dvia otec oink `l` ,ayen zia mdl oi`y

äðëñey`x dkie gzta qpkiyky -

.ey`xa oilitzd eqpki `ly dtewqi`aïéàå
äåöî äá.ipiqn dynl dkld zeraexnc -

àæåâîàë.xzeia cecg mayen zia xery -

,dxiykc `ni` - zrahke librk lebr la`

.ayen [zia] mdl yi ixdyàìáèxer edf -

.miza lyíéúù.miza ipya zeptc ipy -äæ
äæ ãâðë àìùziae oey`x zia wqtpy oebk -

miza] - df cbpk df .mdipia mly cg`e iyily

xie` jeza - df cbpk df :xg` oeyl .[zekenqd

zia otece df zia otec wqtp cg` uixg

xie`a df wqtpy - df cbpk `ly df .ecbpky

z` d`ex rxw oi`y ,xg` xie`a dfe cg`

.odipia wiqtn ziady ,exiagïøîà àìipy -

.mileqtc mikenqd mizaàúúãçá,ewqtpe -

.`ed lwlewn xer i`ceàçìéùá éìúîã-

.hytne xera fge`ykíéìç øãäå.ueeke xfeg ogipnyk -àçìéù.glyie - "hiytde" (` `xwie) enk ,xer =íéìç (øãäã áâ ìò óà).enewnl hnwd xagny ,xeaig oeyl -
éà
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àøåúéú,mizad it dqkny dhnl ltkpd xerd `ed Ð ipiqn dynl dkld oilitzc

yexit jezn rnyne .xyb ly sc oirk d`xpe ,oilitz ly eayen zia `ede

.iax itn .ok oibdep oi`e ,cg` xern lkd `xezizde mizady qxhpewd

àúøáòîit zeqkl dhnl ltkedy xerd zelitkn dyrpd xerd `ed Ð oilitzc

z`xwpe ,zerevxd ea miqipkne ,mizad

zerevxd edi `ly jixvy my lr "`zxarn"

,dvxiy cv lkl okyene oxiarn `l` ,zereaw

jxr jexrae .df y`x xvwne df y`x jix`n

mixyb oke ,`xeziz `ed `zxarn :yxit "xarn"

oiqipkny mewn `ed `xezize .`zxarn oi`xwp

d`xpe .oilitzc `zxarn z`xwpe ,drevxd ea

`zxarn `diy liaya ok jexrd yxit `lc

`xnbac ,cg` lkd oilitzc `xezize oilitzc

iccd` ixagnc meyn `l` ,izxza dil aiyg

Ð `zxarn :miyxtn yie .`cgk edl aiyg

oilitz zia lr dlrnl oixiarny dphw drevx

lk d`ex epi`y meyn leqtl d`xp oi`e .ci ly

d`ex epi` jiiy `lc Ð `cg ,xie`d z` ziad

`zia xag ik `l` ,`peeb i`d ika xie`d

epi`y oevigd ziac `nyc ,cere .onz `pixg`

ly oilitza `l` jiiy `l leqt xie`d d`ex

.mipe`bd zeaeyza yiy enk ,ci lya `le y`x

epi` rexfd zia lr mipzepy drevxd ik ,cere

oini dlebn dnvr ziad `l` ,ziad lk dqkn

cvl xie`d z` xity d`ex ziad ok m` ,l`nye

.iax itn .ecbpky cvle `zxarnd

ï"éùãlya Ð ipiqn dynl dkld oilitz ly

,zlqet zeidl epic oi` m` dpzepde ,ixii` y`x

inc `lc .xie`d z` d`ex zia oi`c `vnpc

.ci ly dze` dyere y`x ly dltz dlehl

.iax itn

ï"éùazk Ð ipiqn dynl dkld oilitz ly

o"iyc dxev :oilitzc dax `yeniya

,iyix drax` `l`nyce ,iyix dyly `pinic

lr oigipny ea aezk cer .da ol zil jit` i`e

`nye .ea ekxeke cg` wlg slw zeiyxtd slw

,zexer drax`a eazk m` ,xn`w ci lya
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íézL e÷ñôð¯ìL ,úBøéLkL¯:àáø øîà .úBìeñt ¦§§§©¦§¥¨§£©¨¨
àlL äæ àlà ïøîà àì ,úBøéLk íézL zøîàc àä̈§¨§©§§©¦§¥¨£¨¨¤¨¤¤Ÿ
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`oifgeקנ mipya cenr dl sc ± oey`x wxtzereay

àðúîá éìúéîã éëéä ìë éîð éàoilitz ez`e oda dielzd drevxa mc` fge`yk -

- dixza` `iz` :xg` oeyl .`wizr - oiwzpy jci`e ,`zcg - oiwzp opi`e dixza`

.`zzcg `ied xerd hytznyäîú äøéù÷xyw yi m`e ,d`p dxiywd `dzy -

:xg` oeyl .dti dxiyw `ied `l ez - y`xa oixyewy xywn cal drevxa xg`

.dxeyw `le ,dnily drevx - dnz dxiyw

åàâì äøéôúì äéìééòå`die ,d`xi `ly -

.dnilykøáã àîò äîoibdep oi`c oeike -

.dyrz `l okúåòåöø éîåãøâdlezy dn -

m` ,y`xa exywzpy xg`l zerevxd on

- oinecxb exiizype mixiy oze`n wqtp

.mixiy epiid oinecxb .oixiykúìëú øåòéù
,(` ,gl zegpn) "zlkzd" wxta yxtn -

,bi) dkeqc `nw wxta yxtn aef` xeriye

.(`íéîåãøâ.odixiy (ixiy) -úéàã ììëî
àøåòéù åäì,xywd xal zerevxd ziilzl -

.oinecxbl mixiy edl ipncnóåôë éåçî-

dnk [xywd lr ztcer `dz drevxd jxe`]

.dn` cr rav`n heytl lekiyèåùô-

iablc ,rav` cre lcebn heytl lekiy dnk

iable ,dhiyta `ied lcebe rav` (zhiyt)

lcebl rav`ny itl ,dtitka rav`e dn`

.dn`l rav` oian daxd xzei hytzn

,lceb` ly dxv ,"`cc `zxv" oeyl - dcxv

.lcebl jenqd rav` epiideäáøgipnyk -

zerevxd ixiye ,diyixa dil xyw oilitz

.eixg`n etizk lr oileze ,edl icye hiyt

åäì úéìúîådid zeielzd zerevxl -

.frla m"ipxh* oylyne olcebïãéãë-

.[eiptl oileze] eply bdpnkìù øù÷
ïéìéôúey`x lr zerevxd miyiy -

"icy" `diy ick ,z"lc `diy [oipra]

zia hnwa d`xp o"iyc ,odilr d`xp

z"lce ,o"iy oirk slwd ltky dpevig

,ci ly eze`a d`xp c"eie ,xywa d`xp

oink hrn setk dy`xe dphw drevx oink

.c"eiøáì ïäééåðåd`xp `di myd -

,zerevx ly odiiep :xg` oeyl .uegan

zexegy zereave cg` cvn zewelg ody

:opixn`cn xacl di`xe .odiiep `ede

:dil xn` ,oilitzc drevx dil `kitdzi`

xal odiiepe xn dl xaq `le?ikde

xg` xace i`pb i`n miptan :lirl opixn`

`ki`?`peb i`d `nl` ,oiktdznc oipnif

drevxd cv jtdpy - oiktdzn ied

.d`xpe dlrnl oezgzdäéì àëôäúéà-

.uegan zxkip z"lcd dzid `lyåàì
éàúòãà.iziid bbey -àø÷ð 'ä íù

ùàø ìù ïéìéôú åìà êéìòea aezky -

.z"lce o"iy ,myd aexïéìéôú ìù øù÷
oilitz meync lirl xn`ck ,oilitz gipn `ed jexa yecwde .sxerd ixeg`n -

."jnn e`xie" :aizkck miebd e`xi y`x lyäìòîì`le ,y`xd daeba -

.x`eva dhnlíéðô éôìëitlk :xg` oeyl .y`xd iciva `le sxer lenn -

.xal odiiepe :oxn`ck ,uegan z"lc ly iepde miptan xywd `diy - mipt

éøãéá.my -ïúçðä úòùî ïäéìò êøáî éúîéàî.ogipdy xg`l rnyn -

åäééåøú éøîàã àáøå ééáàcre dgpd zryn - xn`wc ozgpd zryn i`n -

.`ed oziiyrl xaer oxyw `l oiicrc oeikc ,dxiyw zry
ïéá
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÷åô`idd ik ,lwdl :yxtn mz epiaxe .xingdl :qxhpewa yxit Ð xac `nr dn ifg

zekxa) "elk`y dyly" wxta oke .miigle inlid iab (a ,ci) oiaexirc `nw wxtc

.iax itn .(` ,dnäîëåicy hiyt xnc ,ixii` y`x ly oilitza dxe`kl Ð ediixeriy

epcnlia azkc "dcxv" jxra yxit jexrd la` .edl zilzn xne eixeg`l eitzk lr edl

cr ci ly drevx xeriye :"drxt l` `a" seqa

`id :yexit ,irvn` Ð dcxv i`ne ,dcxv rav`

`ipzc jexra `iad cere .dkex` rav`

rav` ef Ð dcxv rav` idefi` :`ztqeza

rav` `idc yxit qxhpewae .oini ly dlecb

yexitk cqi xilw xfrl` iaxe .lcebl dkenqd

lke `ib" :milwy zyxt ly weliqa jexrd

aizkc meyn :yexit ,"elikd dcxva dxtr

epiide ,"ux`d xtr yilya lke" (n diryi)

`neic `nw wxtae .iyily `edy irvn` rav`

eiptl oikny lecb odk iab opixn`c (a ,hi)

rinydl xyt` i`y reci xacd ,dcxv rav`a

(ifgc) ,df yexitle .irvn`a dknyk `l` lew

Ð setke ,dn` cr lcebn epiid heyt [iegnc]

"sk" jxra yxit jexrae .dn` cr rav`n

odyk rav` y`x cr lceb xwirn epiid setkc

y`x cr rav` y`xn Ð heyte ,efa ef zeweac

rav` cr :miyxtn yie .zeheyt odyk lceb

zekex` zerevxd zeyrl jixvy Ð dcxv

epiid setke ,dcxv rav` cr ozgpd mewnn

,my cr drevxd xryne erav` z` steky

dgpd mewnn drevxd xryny epiid dheyte

y`x ly oilitzae .dheyt rav` y`x cr

cr cg`d y`x ribzy zerevxd oixryn

yxcn mey `nye .ald cr ipyd y`xe ,exeaih

ipy wxta opixn`c `ed ci ly oilitz iabe ,yi

lr dl` ixac z` mznye" :(a ,bi) zekxac

`yeniyae .ald cbpk dniy `dzy Ð "mkaal

ihnilc cr irevx eytilc :yi oilitzc dax

ald cbpk `cgle ,`pinin dlin cbpk `cgl

agex xeriy zevnc xne` yi cer .`l`nyn

m`e ,dxerykn zegte dhgkn xzei zerevxd

.iax itn .xyk xzei

ãéáòeitizk lr edl icye hiytc Ð ocic ik

.iax itn .eiptln

ïäééåðå,i`w zerevx`c gken `kd Ð xal

zkqna qxhpewa yxity enk `le

.iax itn .dvivw` i`wc (a ,gk) zay

åìà:qxhpewa yxit Ð y`xay oilitz

.z"ilce o"iy myd aex odilr aezky

zeize` e`l zerevxay c"eie z"ilcc d`xpe

,"icy" ly myd on iaiyg `le ,od zexenb

dlibnc `xza wxt yixae lirl edl aiygcn

,oiyecw onvr od `le ,dyecw iyinyz (a ,ek)

ly xyw" m` ik edl ixw `l `zkec meyae

miny zk`lnl exyked `l :(a ,gk zay) "oiwilcn dna" wxta opixn` cer ."oilitz

:iia` xn`de .zexerl `l` 'ek `nili` ?`zklid i`nl .cala dxedh dnda xer `l`

`l` :wiqne !dxedh dnda jixvc `hiyte :yexit ,ipiqn dynl dkld oilitz ly o"iy

m` wteqn y"pilxe`c awri epiax axde .zeize` iaiyg `l c"eie 'cc rnyn .zerevxl

,jixv `l xer zetegnc oeik `nyc ,`qkd zial qpkpyk ci ly oilitz uelgl jixv

el` :xn`w jklc ,yxtl cer yie .xera o"iy aezky y`x ly oilitz `l` exq` `lc

ze`l jl :onwl opixn` ci ly lrc ,ci lyn xzei oi`xpc meyn Ð y`xay oilitz

.iax itn .ze`l mixg`l `leúòùîwcwcn did o`kn Ð dxiyw zry cre dgpd

azk :mixac dyly cenliy mc` jixvc (` ,h) oilegc `nw wxta opixn`c `dn di`x `iane ,jixv oi`c yxtn mz epiaxe .mei lka oilitz xywl mc` jixvy edil` epiax

lka oilitz ly xyw xywnl ira i`e .odl jixv cinzy itl ,ocnell jixve :yexit ,ogiky ipd ,jci`e .zivive mipzg zkxae oilitz ly xyw s` :xn` dcedi axe ,dline dhigy

,d`xp izyxity enke .oda iwa eixerpny ,cenll oikixv oi`e ,zivive mipzg zkxae oilitz ly xyw Ð ogiky ipd :`kti` my yxit qxhpewa edine !ith `gikyc `ki` mei

xyw :(` ,fv) oiaexirc `xza wxt yixa aiygc `dn ,`id ynn e`l dxiyw jdc mz epiax wcwcn cere .edlekn ith igiky dhigye azk daxc`c
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déøúaà dééúà àðúîa déa éìúéî éëc éëéä ìk ,éîð éàå§¦©¦¨¥¦§¦¦§¥¥§¦§¨©§¥©©§¥
¯.àú÷éúò Cãéàå ,àúúãçáøc dén÷ áéúé äåä ééaà ©§¨¨§¦¨£¦¨¨©©¥£¨¨¥©¥§©

eäî :déì øîà ,éléôúc äòeöø déì ÷éñôéà ,óñBé¥¦§¦¥§¨¦§¦¥£©¥©
àäzL ,áéúk "ízøL÷e" :déì øîà ?déøè÷éîì§¦§§¥£©¥§©§¨§¦¤§¥
áøì óñBé áøc déøa àçà áø déì øîà .änz äøéL÷§¦¨©¨£©¥©©¨§¥§©¥§©

äøéôzì déìééòå déøtúéîì eäî :éLà:øîà ?åàâì ©¦©§¦§§¥§©§¥©§¦¨§©£©
úBòeöø éîBcøb :àtt áø øîà .øác ànò äî éæç ÷Bt£¦©©¨¨©¨©©©¨©§¥§
:àéiç éaø éða éøîàcî ,àéä àúléî åàìå .úBøéLk§¥§¨¦§¨¦¦§¨§¦§¥©¦¦¨

ïéøéLk áBæà éîBcøâå úìëú éîBcøb¯àeä íúä ©§¥§¥¤§©§¥¥§¥¦¨¨
äMeã÷ éLéîLúc àëä ìáà ,eäðéð äåöî éLéîLúc§©§¦¥¦§¨¦§£¨¨¨§©§¦¥§¨

eäðéð¯änëå ,àøeòéL eäì úéàc ììkî .àì ¦§¨¦§¨§¦§¦¨§©¨
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øè÷ äaø .èeLtèéLôe eäìøa àçà áø .eäì éãLå ¨©¨¨©§¨¥§¨¥§©©¨©
ãéáò àðaøc déøa øî .eäì úélúîe eäì øè÷ á÷òé©£Ÿ¨©§§©¥§¨§¥§©¨¨¨¥
úìéL øa ìàeîL áøc déøa äãeäé áø øîà .ïãéãk§¦©¨©©§¨§¥§©§¥©¥©

ïéléôz ìL øL÷ :áøc déîMî¯.éðéqî äLîì äëìä ¦§¥§©¤¤¤§¦¦£¨¨§¤¦¦©
dén÷ áéúé äåä éLà áø .øáì ïäééBðå :ïîçð áø øîà̈©©©§¨§¥¤§©©©¦£¨¨¥©¥
:déì øîà ,ïéléôúc äòeöø déì àëtäúéà ,àøèeæ øîc§¨§¨¦§©§¨¥§¨¦§¦¦£©¥
.éàzòcà åàì :déì øîà ?øáì ïäééBðå øî dì øáñ àì̈¨©¨¨§¥¤§©£©¥¨©©§©
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Bì äàøäL ãnìî :àãéñç ïBòîL éaø øîà àðæéa¦§¨¨©©¦¦§£¦¨§©¥¤¤§¨
áø øîà .ïéléôz ìL øL÷ äùîì àeä Ceøa LBãwä©¨¨§Ÿ¤¤¤¤§¦¦¨©©

éøö ïéléôz ìL øL÷ :äãeäéeäiL éãk ,äìòîì àäiL C §¨¤¤¤§¦¦¨¦¤§¥§©§¨§¥¤§
éøöå ;ähîì àìå äìòîì ìàøNééãk ,íéðô étìk àäiL C ¦§¨¥§©§¨§Ÿ§©¨§¨¦¤§¥§©¥¨¦§¥
.øBçàì àìå íéðôì ìàøNé eäéLøa ìàeîL áø øîà ¤§¦§¨¥§¨¦§Ÿ§¨¨©©§¥©

àëéøà àçà éaø øîà dì éøîàå ,áø øîà éøãéa¦§¦¨©©§¨§¦¨¨©©¦©¨£¦¨
øîà àéMðî áø øîà dì éøîàå ,àðeä áø øîà̈©©¨§¨§¦¨¨©©§©§¨¨©
úòMî ?ïäéìò Cøáî éúîéàî ïéléôz :ìàeîL§¥§¦¦¥¥¨©§¨¥£¥¤¦§©

.ïúçpäìk :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà àäå ?éðéà ©¨¨¨¦¦§¨¨©©§¨¨©§¥¨
àáøå ééaà !ïúéiNòì øáBò ïäéìò Cøáî ïlek úåönä©¦§Ÿ¨§¨¥£¥¤¥©£¦¨¨©©¥§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc zegpn(iriax meil)

énð éàå,sqep ote` ±àðúîa déa éìzéî éëc éëéä ìkm`y okid ± §¦©¦¨¥¦§¦¦§¥¥§¦§¨
oilitza dielzd drevxa fge`déøúaà äééúàoilitzd ze`a ± ¨§¨©©§¥

oilitz el` ,drevxd mr cgi zekynp oilitzd xnelk ,eixg`
àúúãç,zeycg ±Cãéàåoilitzde drevxa fge` m` ,jetd ote`ae ± ©§¨¨§¦¨

oilitz el` ,drevxdn zewzpzn `l` drevxd ixg` zekynp opi`
àú÷ézò.zepyi ± ©¦¨¨

:oilitzd zerevx ipica dpc `xnbdóñBé áøc dén÷ áéúé äåä ééaà©©¥£¨¨¦©¥§©¥
,sqei ax iptl ayei did ±éléôúc äòeöø déì ÷éñtéàel dwqtp ± ¦§¦¥§¨¦§¦¥

,oilitzd zrevxdéì øîà,sqei axldéøè÷éîì eäîly opic dn ± ¨©¥©§¦§§¥
.zexiyk oilitzd eidie oxyewl leki m`d ,el` zerevxdéì øîàax ¨©¥

,sqeiáéúk 'ízøL÷e'(g e mixac)o`kn micnleàäzLzxiyw §©§¨§¦¤§¥
oilitzdänz äøéL÷ef oi` sqep xyw drevxa yi m`e ,d`p ± §¦¨©¨

.d`p dxiyweäî ,éMà áøì óñBé áøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©£¨§¥§©¥§©©¦©
åàâì äøéôúì déìéiòå déøtúéîìdrevxd z` xetzl leki m`d ± §¦§§¥§©§¥¦§¦¨§¨

drevxdy e`xi `le mipta dxitzd zhila z` qipkdle drexwd
.dxetzøîà,iy` ax eløác ànò äî éæç ÷etdn d`xe `v ± ¨©£¦©©¨§©

.ok dyrz l` ,zerevxd z` xetzl mibdep oi`y oeike ,bdep mrd
úBòeöø éîecøb ,àtt áø øîàekzgp m` epiidc ,zerevx ixiiy ± ¨©©¨¨©§¥§

,odn hrn exiizype xywd xg`l zelylzynd oilitzd zerevx
oilitzd.úBøéLk:`xnbd dgecàéä àúléî åàìåepi` df xac ± §¥§¨¦§¨¦

,oekp,àéiç éaø éða éøîàcîúìëú éîecøbzlkz iheg ixiiy ± ¦§¨§¦§¥©¦¦¨©§¥§¥¤
,zivivl jxvpd xeriyn ezgtpy zivivayáBæà éîecøâåixiiye ± §©§¥¥

dxt xt` mda mipzepy mind z` zn `nh lr mifn eay aef`
,zn `nh z`fdl jxvpd xeriydn ezgtpy dnec`,ïéøéLk`le §¥¦
wxy rnyne ,zexiyk zerevx inecxb mby exn`íúä,my ± ¨¨

,aef` inecxbe zlkz inecxbaàeämeyn ,mixykyéLéîLúc§©§¦¥
,eäðéð äåöîmteba oi`e devn meiwl mda eynzydy xnelk ¦§¨¦§

,dyecwàëä ìáà,zerevx inecxba ,o`k ±äMeã÷ éLéîLúc £¨¨¨§©§¦¥§¨
,eäðéð,dyecw dteba yiy devnl miynyn mdy xnelkàìopi` ± ¦§Ÿ

inecxby epxn`e `tt ax z` epigcy dnn :`xnbd zwiicn .zexiyk
zeleqt zerevxììkîrnyn ±àøeòéL eäì úéàc`diy jixvy ± ¦§¨§¦§¦¨

xg` y`x ly oilitzn zelylzynd zerevxl edylk xeriy
,mixyk eid oinecxb ok `l m`y ,xywdeäééøeòéL änëådnke ± §©¨¦©§

.zerevxd ly oxeriy `edãò ,Lé÷ì Léø øîà àîç øa éîø øîà̈©¨¦©¨¨¨©¥¨¦©
äãøö òaöàewlgpe .lceb`l dkenqd rav`d cr yiy xeriyk ± ¤§©§¥¨

,df xeriy `ed dnk mi`xen`óeôk éåçî àðäk áød`xn did ± ©©£¨©§¥¨
oia eizerav` geztl leki mc`y dnk `ed xeriydy eizerav`a

,dn`l rav`dèeLt éåçî éMà áøeizerav`a d`xn did ± ©©¦©§¥¨
rav`d oia eizerav` geztl leki mc`y dnk `ed xeriydy

.lceb`l
ly oilitzd zerevx z` milez mi`xen`d eid okid zx`an `xnbd

:y`xeäì éãLå èéLôe eäì øè÷ äaødid ,oilitz gipn didyk ± ©¨¨©§¨¦§¨¥§
hyet did xywd xg`y zerevxd ixiiy z`e ey`xa oze` xyew

.eixeg`n etizk lr okilyneúélúîe eäì øè÷ á÷òé øa àçà áø©£¨©©£Ÿ¨©§§©¥
eäì.rlew did zerevxd ixiiy z`e ey`xa oilitzd z` xyew did ± §

ïãéãk ãéáò àðáøc déøa øîz` dleze epibdpnk bdep did ± ©§¥§©§¨¨¦§¦¨
.eiptln zerevxd

:y`x ly oilitzd xyw oic z` zx`an `xnbdäãeäé áø øîà̈©©§¨
áøc déîMî úìéL øa ìàeîL áøc déøa,[ax ly enyn-]øL÷ §¥§©§¥©¦©¦§¥§©¤¤

,ïéléôz ìLly oilitzd zerevx z` xeywl yiy df oic ,xnelk ¤§¦¦
zxevk xywd d`xiy ote`a y`xz"lc ze`d,äëìädxn`py `id £¨¨

ïäééBðå ,ïîçð áø øîà .éðéqî äLîìcvd xnelk ,eitie xywd iep ± §Ÿ¤¦¦©¨©©©§¨§¥¤
,z"lc ze`d zxev zxkip eaydpet zeidl jixvøáì.ueg cvl ± §©

:df oipra `xnbd zxtqnáéúé äåä éMà áøayei did ±øîc dén÷ ©©¦£¨¨¦©¥§©
déì àëtäúéà ,àøèeæmdn cg`l dktdzd -dïéléôúc äòeöø §¨¦§©§¨¥§¨¦§¦¦

.zxkip z"lcd ze` dzid `ly ote`a ,y`x lydéì øîàel xn` ± ¨©¥
,exiagøî dì øáñ àìxn`y ongp ax ixack xaeq ipec` oi` ike ± Ÿ¨©¨©

,'øáì ïäééBðå'.zxkip z"lcd `dzyéàzòcà åàì déì øîàbbey ± §¥¤§©¨©¥¨©©§©
.jixac z` ip` lawne ,xaca iziid

dxeza xn`p :oilitzd xyw oipra ztqep `xnin `xnbd d`ian
(i gk mixac),éìò àø÷ð 'ä íL ék õøàä énò ìk eàøå'.'jnî eàøéå E §¨¨©¥¨¨¤¦¥¦§¨¨¤§¨§¦¤¨

àéðz,df weqt zyxecy `ziixaaelà ,øîBà ìBãbä øæòéìà éaø ©§¨©¦¡¦¤¤©¨¥¥
LàøaL ïéléôzy`x ly oilitzd lr xn`p df `xwn ±,xnelk , §¦¦¤¨Ÿ

md mci lre ,y`x ly oilitza mixehr l`xyi z` miiebd ze`xay
.mdn ecgtie e`xii ,'d mya mineyx

dxeza xn`p :oilitzd xyw oipra ztqep `xnin d`ian `xnbd
(bk bl zeny),àpç áø øîà ,'éøBçà úà úéàøå étk úà éúBøñäå'©£¦¦¤©¦§¨¦¨¤£¨¨©©¦¨

,àãéñç ïBòîL éaø øîà àðæéa øadf weqtãnìî,epze`äàøäL ©¦§¨¨©©¦¦§£¦¨§©¥¤¤§¨
äLîì àeä Ceøa LBãwä Bìd z`ìL øL÷dïéléôz,y`x ly ©¨¨§Ÿ¤¤¤¤§¦¦
.sxerd ixeg`n `ed enewny

:y`x ly oilitz zgpd ote` iabl zekld izy d`ian `xnbdøîà̈©
éøö ,ïéléôz ìL øL÷ ,äãeäé áøàäiL Cgpenäìòîìdaeba - ©§¨¤¤¤§¦¦¨¦¤§¥§©§¨

,x`eva dhnl epgipi `le ,oird zi`xn mewna y`xdeäéL éãk§¥¤§
,äìòîì ìàøNé,zeaiyge dlrna xnelkàìåeidi.ähîì ¦§¨¥§©§¨§Ÿ§©¨

:ztqep dkldéøöåàäiL Cgpen xywd,íéðt étìkdidiy ,xnelk §¨¦¤§¥§©¥¨¦
,y`xd icivl dhi `le ,miptd cbpk oeekn `edy sxerd cbpk xyein

,íéðôì ìàøNé eäiL éãkdyrna diexy dkxad didzy xnelk §¥¤§¦§¨¥§¨¦
,mdiciàìåeidi.øBçàì §Ÿ§¨

lr mikxany zekxad oipra mi`xen` zereny `xnbd d`ian
:oilitzd zgpddì éøîàå ,áø øîà éøãéa øa ìàeîL áø øîà± ¨©©§¥©¦§¥¨©©§¨§¦¨

,mixne` eidy yie,dì éøîàå ,àðeä áø øîà àëéøà àçà áø øîà̈©©£¨£¦¨¨©©¨§¨§¦¨
,ïäéìò Cøáî éúîéàî ïéléôz ,ìàeîL øîà àéLðî áø øîà̈©©§©§¨¨©§¥§¦¦¥¥¨©§¨¥£¥¤

,ïúçpä úòMî:`xnbd ddnz .ogipdy xg`l ,xnelkéðéàm`d ± ¦§©©¨¨¨¥¦
,`ed jk,ïlek úBönä ìk ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà àäå§¨¨©©§¨¨©§¥¨©¦§¨

,ïúéiNòì øáBò ïäéìò Cøáîxg`l `le ,oziiyr mcew ,xnelk §¨¥£¥¤¥©£¦¨¨
:`xnbd zx`an .o`yryeäééåøz éøîàc àáøå ééaàmixne` eid ± ©©¥§¨¨§¨§¦©§©§

`ed 'ozgpd zryn' yexity ,mdipyäçpä úòMîxaky xg`l ± ¦§©©¨¨
,onewna erexf lr ogipdäøéL÷ úòL ãòå,oxywie owcdiy mcew ± §©§©§¦¨

`id dxiywd mcew dkxad ,ozeevn `id oilitzd zxiywy oeike
.'oziiyrl xaer'
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קני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc zegpn(iriax meil)

énð éàå,sqep ote` ±àðúîa déa éìzéî éëc éëéä ìkm`y okid ± §¦©¦¨¥¦§¦¦§¥¥§¦§¨
oilitza dielzd drevxa fge`déøúaà äééúàoilitzd ze`a ± ¨§¨©©§¥

oilitz el` ,drevxd mr cgi zekynp oilitzd xnelk ,eixg`
àúúãç,zeycg ±Cãéàåoilitzde drevxa fge` m` ,jetd ote`ae ± ©§¨¨§¦¨

oilitz el` ,drevxdn zewzpzn `l` drevxd ixg` zekynp opi`
àú÷ézò.zepyi ± ©¦¨¨

:oilitzd zerevx ipica dpc `xnbdóñBé áøc dén÷ áéúé äåä ééaà©©¥£¨¨¦©¥§©¥
,sqei ax iptl ayei did ±éléôúc äòeöø déì ÷éñtéàel dwqtp ± ¦§¦¥§¨¦§¦¥

,oilitzd zrevxdéì øîà,sqei axldéøè÷éîì eäîly opic dn ± ¨©¥©§¦§§¥
.zexiyk oilitzd eidie oxyewl leki m`d ,el` zerevxdéì øîàax ¨©¥

,sqeiáéúk 'ízøL÷e'(g e mixac)o`kn micnleàäzLzxiyw §©§¨§¦¤§¥
oilitzdänz äøéL÷ef oi` sqep xyw drevxa yi m`e ,d`p ± §¦¨©¨

.d`p dxiyweäî ,éMà áøì óñBé áøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©£¨§¥§©¥§©©¦©
åàâì äøéôúì déìéiòå déøtúéîìdrevxd z` xetzl leki m`d ± §¦§§¥§©§¥¦§¦¨§¨

drevxdy e`xi `le mipta dxitzd zhila z` qipkdle drexwd
.dxetzøîà,iy` ax eløác ànò äî éæç ÷etdn d`xe `v ± ¨©£¦©©¨§©

.ok dyrz l` ,zerevxd z` xetzl mibdep oi`y oeike ,bdep mrd
úBòeöø éîecøb ,àtt áø øîàekzgp m` epiidc ,zerevx ixiiy ± ¨©©¨¨©§¥§

,odn hrn exiizype xywd xg`l zelylzynd oilitzd zerevx
oilitzd.úBøéLk:`xnbd dgecàéä àúléî åàìåepi` df xac ± §¥§¨¦§¨¦

,oekp,àéiç éaø éða éøîàcîúìëú éîecøbzlkz iheg ixiiy ± ¦§¨§¦§¥©¦¦¨©§¥§¥¤
,zivivl jxvpd xeriyn ezgtpy zivivayáBæà éîecøâåixiiye ± §©§¥¥

dxt xt` mda mipzepy mind z` zn `nh lr mifn eay aef`
,zn `nh z`fdl jxvpd xeriydn ezgtpy dnec`,ïéøéLk`le §¥¦
wxy rnyne ,zexiyk zerevx inecxb mby exn`íúä,my ± ¨¨

,aef` inecxbe zlkz inecxbaàeämeyn ,mixykyéLéîLúc§©§¦¥
,eäðéð äåöîmteba oi`e devn meiwl mda eynzydy xnelk ¦§¨¦§

,dyecwàëä ìáà,zerevx inecxba ,o`k ±äMeã÷ éLéîLúc £¨¨¨§©§¦¥§¨
,eäðéð,dyecw dteba yiy devnl miynyn mdy xnelkàìopi` ± ¦§Ÿ

inecxby epxn`e `tt ax z` epigcy dnn :`xnbd zwiicn .zexiyk
zeleqt zerevxììkîrnyn ±àøeòéL eäì úéàc`diy jixvy ± ¦§¨§¦§¦¨

xg` y`x ly oilitzn zelylzynd zerevxl edylk xeriy
,mixyk eid oinecxb ok `l m`y ,xywdeäééøeòéL änëådnke ± §©¨¦©§

.zerevxd ly oxeriy `edãò ,Lé÷ì Léø øîà àîç øa éîø øîà̈©¨¦©¨¨¨©¥¨¦©
äãøö òaöàewlgpe .lceb`l dkenqd rav`d cr yiy xeriyk ± ¤§©§¥¨

,df xeriy `ed dnk mi`xen`óeôk éåçî àðäk áød`xn did ± ©©£¨©§¥¨
oia eizerav` geztl leki mc`y dnk `ed xeriydy eizerav`a

,dn`l rav`dèeLt éåçî éMà áøeizerav`a d`xn did ± ©©¦©§¥¨
rav`d oia eizerav` geztl leki mc`y dnk `ed xeriydy

.lceb`l
ly oilitzd zerevx z` milez mi`xen`d eid okid zx`an `xnbd

:y`xeäì éãLå èéLôe eäì øè÷ äaødid ,oilitz gipn didyk ± ©¨¨©§¨¦§¨¥§
hyet did xywd xg`y zerevxd ixiiy z`e ey`xa oze` xyew

.eixeg`n etizk lr okilyneúélúîe eäì øè÷ á÷òé øa àçà áø©£¨©©£Ÿ¨©§§©¥
eäì.rlew did zerevxd ixiiy z`e ey`xa oilitzd z` xyew did ± §

ïãéãk ãéáò àðáøc déøa øîz` dleze epibdpnk bdep did ± ©§¥§©§¨¨¦§¦¨
.eiptln zerevxd

:y`x ly oilitzd xyw oic z` zx`an `xnbdäãeäé áø øîà̈©©§¨
áøc déîMî úìéL øa ìàeîL áøc déøa,[ax ly enyn-]øL÷ §¥§©§¥©¦©¦§¥§©¤¤

,ïéléôz ìLly oilitzd zerevx z` xeywl yiy df oic ,xnelk ¤§¦¦
zxevk xywd d`xiy ote`a y`xz"lc ze`d,äëìädxn`py `id £¨¨

ïäééBðå ,ïîçð áø øîà .éðéqî äLîìcvd xnelk ,eitie xywd iep ± §Ÿ¤¦¦©¨©©©§¨§¥¤
,z"lc ze`d zxev zxkip eaydpet zeidl jixvøáì.ueg cvl ± §©

:df oipra `xnbd zxtqnáéúé äåä éMà áøayei did ±øîc dén÷ ©©¦£¨¨¦©¥§©
déì àëtäúéà ,àøèeæmdn cg`l dktdzd -dïéléôúc äòeöø §¨¦§©§¨¥§¨¦§¦¦

.zxkip z"lcd ze` dzid `ly ote`a ,y`x lydéì øîàel xn` ± ¨©¥
,exiagøî dì øáñ àìxn`y ongp ax ixack xaeq ipec` oi` ike ± Ÿ¨©¨©

,'øáì ïäééBðå'.zxkip z"lcd `dzyéàzòcà åàì déì øîàbbey ± §¥¤§©¨©¥¨©©§©
.jixac z` ip` lawne ,xaca iziid

dxeza xn`p :oilitzd xyw oipra ztqep `xnin `xnbd d`ian
(i gk mixac),éìò àø÷ð 'ä íL ék õøàä énò ìk eàøå'.'jnî eàøéå E §¨¨©¥¨¨¤¦¥¦§¨¨¤§¨§¦¤¨

àéðz,df weqt zyxecy `ziixaaelà ,øîBà ìBãbä øæòéìà éaø ©§¨©¦¡¦¤¤©¨¥¥
LàøaL ïéléôzy`x ly oilitzd lr xn`p df `xwn ±,xnelk , §¦¦¤¨Ÿ

md mci lre ,y`x ly oilitza mixehr l`xyi z` miiebd ze`xay
.mdn ecgtie e`xii ,'d mya mineyx

dxeza xn`p :oilitzd xyw oipra ztqep `xnin d`ian `xnbd
(bk bl zeny),àpç áø øîà ,'éøBçà úà úéàøå étk úà éúBøñäå'©£¦¦¤©¦§¨¦¨¤£¨¨©©¦¨

,àãéñç ïBòîL éaø øîà àðæéa øadf weqtãnìî,epze`äàøäL ©¦§¨¨©©¦¦§£¦¨§©¥¤¤§¨
äLîì àeä Ceøa LBãwä Bìd z`ìL øL÷dïéléôz,y`x ly ©¨¨§Ÿ¤¤¤¤§¦¦
.sxerd ixeg`n `ed enewny

:y`x ly oilitz zgpd ote` iabl zekld izy d`ian `xnbdøîà̈©
éøö ,ïéléôz ìL øL÷ ,äãeäé áøàäiL Cgpenäìòîìdaeba - ©§¨¤¤¤§¦¦¨¦¤§¥§©§¨

,x`eva dhnl epgipi `le ,oird zi`xn mewna y`xdeäéL éãk§¥¤§
,äìòîì ìàøNé,zeaiyge dlrna xnelkàìåeidi.ähîì ¦§¨¥§©§¨§Ÿ§©¨

:ztqep dkldéøöåàäiL Cgpen xywd,íéðt étìkdidiy ,xnelk §¨¦¤§¥§©¥¨¦
,y`xd icivl dhi `le ,miptd cbpk oeekn `edy sxerd cbpk xyein

,íéðôì ìàøNé eäiL éãkdyrna diexy dkxad didzy xnelk §¥¤§¦§¨¥§¨¦
,mdiciàìåeidi.øBçàì §Ÿ§¨

lr mikxany zekxad oipra mi`xen` zereny `xnbd d`ian
:oilitzd zgpddì éøîàå ,áø øîà éøãéa øa ìàeîL áø øîà± ¨©©§¥©¦§¥¨©©§¨§¦¨

,mixne` eidy yie,dì éøîàå ,àðeä áø øîà àëéøà àçà áø øîà̈©©£¨£¦¨¨©©¨§¨§¦¨
,ïäéìò Cøáî éúîéàî ïéléôz ,ìàeîL øîà àéLðî áø øîà̈©©§©§¨¨©§¥§¦¦¥¥¨©§¨¥£¥¤

,ïúçpä úòMî:`xnbd ddnz .ogipdy xg`l ,xnelkéðéàm`d ± ¦§©©¨¨¨¥¦
,`ed jk,ïlek úBönä ìk ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà àäå§¨¨©©§¨¨©§¥¨©¦§¨

,ïúéiNòì øáBò ïäéìò Cøáîxg`l `le ,oziiyr mcew ,xnelk §¨¥£¥¤¥©£¦¨¨
:`xnbd zx`an .o`yryeäééåøz éøîàc àáøå ééaàmixne` eid ± ©©¥§¨¨§¨§¦©§©§

`ed 'ozgpd zryn' yexity ,mdipyäçpä úòMîxaky xg`l ± ¦§©©¨¨
,onewna erexf lr ogipdäøéL÷ úòL ãòå,oxywie owcdiy mcew ± §©§©§¦¨

`id dxiywd mcew dkxad ,ozeevn `id oilitzd zxiywy oeike
.'oziiyrl xaer'
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xcde"קנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc zegpn(iying meil)

:ztqep dreny,àcñç áø øîàdïéa çñzgpdäléôz[oilitz-] ¨©©¦§¨¨¥§¦¨
ci lyìzgpdäléôz,y`x lyCøáîe øæBçly z` gipiy mcew §§¦¨¥§¨¥

oi` ,y`x lyl ,ci ly oilitz zgpd oia xeaica wiqtdy oeiky ,y`x
.y`x ly z` zxhet ,ci ly zgpd mcew jxiay dkxad

:`cqg ax ixac lr `xnbd dywnïéà çñoia xaic m` wx ike ± ¨¦
m`e ,y`x ly oilitzd lr jxal jixv ,y`x lyl ci ly oilitzàìŸ

déîMî ,àðeä áøc déøa àéiç áø çìL àäå ,àì çñ[enyn-]éaøc ¨Ÿ§¨¨©©¦¨§¥§©¨¦§¥§©¦
,ïðçBé,yxcnd zial ef dkldøîBà ãé ìL äléôz ìò,[jxan±] ¨¨©§¦¨¤¨¥

,ïéléôz çéðäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà CeøaeìL ïéléôz ìò ¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§¨¦©§¦¦©§¦¦¤
.ïéléôz úåöî ìò eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà Ceøa ,øîBà LàøŸ¥¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©¦§©§¦¦
wx `le ,y`x ly oilitz lr cinz jxal yi opgei iax ixacly ixd

.`cqg ax ixack `lye ,y`x lyl ci ly oia xaic xy`k
ax ixac z` exzqi `ly ote`a opgei iax ixac z` zx`an `xnbd

:`xnbd zvxzn .`cqgeäééåøz éøîàc àáøå ééaàeid mdipy ± ©©¥§¨¨§¨§¦©§©§
m`y ,xaeq opgei iax mby ,mixne`çñ àìci ly oilitz zgpd oia Ÿ¨

,y`x lylCøáîdkxa wx,úçàjxany 'gipdl' zkxa xnelk §¨¥©©
y ote`a wxe ,y`x ly z` mb dci lr xhete ,ci ly zgpd mcew,çñ̈

y ,opgei iax xn`,íézL Cøáî,y`x ly lr zg`e ci ly lr zg` §¨¥§©¦
.`cqg ax ixacke

ly oilitz zgpd oia gyy in oipra zxacnd `ziixa d`ian `xnbd
:y`x lyl ci,àðzdäléôz ïéa çñci lyäléôúì`le ,y`x ly ¨¨¨¥§¦¨¦§¦¨

dkxad lr jnq `l` y`x ly oilitzd zgpd lr jxal xfg
,dpey`xdäéìò øæBçå ,Bãéa àéä äøéáò,ezia l` ,dzaiqa - £¥¨¦§¨§¥¨¤¨

äîçìnä éëøòîmglp epi`e ,dnglnl xceqnde jexrd ligdn - ¥¤§¥©¦§¨¨
mrd z` mievn eid mixheydy ,dxeza xn`py enk ,eig` mr cgi

dnglnl mz`ivi mcew(g k mixac)Kli aaNd Kxe `xId Wi`d in' ,¦¨¦©¨¥§©©¥¨¥¥
minkg eyxce 'Fzial aWie(.cn dheq)zexiard on `xiiznd edf , §¨Ÿ§¥

.eciay
:oilitz zgpd xcq z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd,àðz̈¨

çépî àeäLk,oilitzçépîz`ãé ìL,dligzçépî Ck øçàåz` §¤©¦©©¦©¤¨§©©¨©¦©
õìBç ,õìBç àeäLëe .Làø ìLz` mcewå ,Làø ìLwxCk øçà ¤Ÿ§¤¥¥¤Ÿ§©©¨

õìBçz`.ãé ìL ¥¤¨
:`xnbd zxxanàîìLa,dxn`y dna `ziixad ixac mipaen - ¦§¨¨

y,Làø ìL çépî Ck øçàå ãé ìL çépî ,çépî àeäLkmicnl oky §¤©¦©©¦©¤¨§©©¨©¦©¤Ÿ
dnn df oicáéúëcoilitz zyxta(g e mixac),ìò úBàì ízøL÷e' ¦§¦§©§¨§©

'Eãé,dligzaøãäåjk xg` wxe ±éðéò ïéa úôèèì eéäå'àlà ,'E ¨¤©£©§¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤¤¨
y `ziixad dxn`y dn la` ±õìBç ,õìBç àeäLkz` mcewnìL §¤¥¥¤

å LàøwxõìBç Ck øçàz`ïìðî ,ãé ìL.df oic epl okidn ± Ÿ§©©¨¥¤¨§¨¨

:`xnbd zx`anàøañà àðeä áø ,äaø øîàxiaqd ±,éìxewn ¨©©¨©¨©§§¨¦
c `ed oicdàø÷ øîà[aezkd±]éðéò ïéa úôèèì eéäå','Ezaiz ¨©§¨§¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤

dlitz `l` mipird oia gipdl devn oi` ixde ,miax oeyl `id 'eide'
y ,epcnll dxezd d`ay `l` ,zg`L ïîæ ìkly oilitzd zegpen ¨§©¤

y`xéðéò ïéaeäé ,Ejilr zegpeníézLeidi `le ,oilitzd izy ± ¥¥¤§§©¦
ci ly oilitzd oi`y onfa mipird oia zegpen y`x ly oilitzd
y`x ly z` uleg ,uelgl `a xy`k ok lre ,rexfd lr zegpen

.ci ly z` jk xg`e dligz
oilitz zgpd oipra mipecip ipya dpcd `ziixa d`ian `xnbd

:dlila,ïðaø eðzgipdy inïéléôz`edy xgyd cenr dlry iptl ¨©¨¨§¦¦
,ozgpd onf mcew.ïäéìò Cøáî éúîéàî:`ziixad zxne`úòMî ¥¥¨©§¨¥£¥¤¦§©

ïúçpäz` `ziixad zx`ane .jli`e ozgpd onf ribdy dryn ± ©¨¨¨
:dixacãöékmcew oilitz gipdy mc`a oecl yi eay ote`d `ed ¥©

,odilr jxai izni` opnfCøcì úàöì íékLî äéäzelr mcew ¨¨©§¦¨¥©¤¤
,xgydeãáàé ànL àøééúîeoilitzd el,ecia olhi m`ïçépîep` ± ¦§¨¥¤¨Ÿ§©¦¨

,jxcl ez`v mcew ogipdl el mixiznïpîæ òébiLëe`ae ,ozgpd onf ± §¤©¦©§©¨
`l` ,dligzn ogipdle dkxad iptl ovlegl jixv oi` ,odilr jxal

,ïäa LîLîî,dry dze`a ogipn eli`k aygp jkae.ïäéìò Cøáîe §©§¥¨¤§¨¥£¥¤
:`ziixad dpc sqep oecip,ïçépî éúî ãòåinl xzen izn cr ,xnelk §©¨©©¦¨

.ey`xe erexf lr oxi`ydl ,mei ceran eilr zegpen oilitzd eidy
,`nw `pz zrc :zerc yly `ziixad dfa d`ianò÷LzL ãò©¤¦§©

änçä.xwir lk dlila zegpen oxi`ydl el xeq`e ,miakekd e`vie ©©¨
,øîBà á÷òé éaøoilitzd z` uelgl jixv epi`ìâø äìëzL ãòipa ©¦©£Ÿ¥©¤¦§¤¤¤

mc`,÷eMä ïî,driwyd [seq] xg`l dry ivg xeriyk `edy ¦©
íéîëçåe xzei miliwn,íéøîBàoilitzd z` uelgl aiegn epi`y ©£¨¦§¦

á÷òé [éaøå] (éáøì) íéîëç íéãBîe .äðéL ïîæ ãò,`nw `pzlíàL ©§©¥¨¦£¨¦§©¦©£Ÿ¤¦
ïöìçickBà àqkä úéáì úàöìickå ,õçønä úéáì ñðkéìmcew £¨¨¨¥§¥©¦¥¦¨¥§¥©¤§¨§

ogipdl aeyl witqdyäò÷Ld,änçy,ïçépîe øæBç Bðéà áeLoeik ¨§¨©¨¥¥©¦¨
on xeqi` yie ,oilitz zevn onf epi` dlildy mixaeq md mby

.dlila ogipdl dxezd
,á÷òé éaøk äëìä ,ïîçð áø øîàoilitzd z` uelgl aeig oi`y ¨©©©§¨£¨¨§©¦©£Ÿ

mixaeqd mitqep mi`xen` d`ian `xnbd .weyd on lbx dlkzy cr
:awri iaxkàúøBàa eäa elöî àðeä áø øa äaøå àcñç áøeid ± ©¦§¨§©¨©©¨§©§§§¨

oiicr oilitzdyk ,meid jiygdy xg`l ziaxr zlitz milltzn
.mdilr zegpenéøîàc àkéà,zxg` oeyla ef dreny exn`y yi ± ¦¨§¨§¦
,ongp ax xn`','á÷òé éaøk äëìä ïéàz` uelgl aeig oi`y xaeqd ¥£¨¨§©¦©£Ÿ

,weyd on lbx dlkzy cr oilitzdciny xn`y ,`nw `pzk `l`
.ovlegl eilr daeg miakekd z`va
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc zegpn(iyily meil)

óìéðdey dxifba micnely xne` dz` ji`e -.'äáéúk' 'äáéúk' ¥©§¦¨§¦¨
:`xnbd zvxzn'ízáúëe' àø÷ øîàdfefnd zaizky jkn yxcpe ¨©§¨§©§¨

zeidl dkixvänz äáéúk,dnily -øãäåxn`p okn xg`le -ìò' §¦¨©¨©£©©
,'úBæeænäz` reawl yi dnz daizk miazeky xg`ly epiidc ©§

dnz daizk aezkl xyt` i`e ,sewynd zefefn lr daezkd dfefnd
:`xnbd dywn .mipa`e mivr lr eica['ízáúëe'] áéúëc øçàîe¥©©¦§¦§©§¨

éì änì äåL äøéæb éàä:`xnbd zvxzn .zkxvp `id recn -éà ©§¥¨¨¨¨¨¦¦
àtéqà dòa÷éìå àðáàà àázëéì àðéîà äåä ,äåL äøéæb åàì- ¨§¥¨¨¨£¨¨¦¨¦§§¨©©§¨§¦§§¨©¦¨

zaygp dfk ote`ay oa` lr dfefnd z` oikqa wewgl jixvy
,gztd zxeva oa`d z` reawl okn xg`le ,dnz daizk dwiwgd

ïì òîLî à÷.xtq lr daezk zeidl dkixv dfefndy ¨©§©¨
dpyna epipy(.gk lirl):,Bæ úà Bæ úBákòî ïéléôzaL úBiLøt òaøà©§©¨¨¦¤©§¦¦§©§¤

.ïákòî ãçà áúk eléôàå:`xnbd dywnàèéLtze` dxqg m`y ©£¦§©¤¨§©§¨§¦¨

n`p ixdy ,zeleqt oilitzd ,oilitza zg`dfefna x(h e mixac)

'mzazke' zaizn l"fg eyxce ,'LixrWaE LziA zfEfn lr mYazkE'§©§¨©§Ÿ¥¤¦§¨¤
.oilitza oicd oke ,dzkldk dnily epiidc ,dnz daizk `dzy

:`xnbd zvxznBve÷ì àlà àëøöð àì ,áø øîà äãeäé áø øîà- ¨©©§¨¨©©Ÿ¦§§¨¤¨§
zipnid lbxlìLze`dã"eéoilitzdymixne` epiid dxqg`id m`y ¤

d`ae ,'dnzdaizk' aygp dfe zxkip ze`dzxev aexy iptn ,zexiyk
:`xnbd dywn .zeleqt oilitzdy zexedl dpyndénð àäå`ld - §¨©¦

df mb,àèéLt.c"ei ze`d oilitza dxqg zlqtp ze`d m` ixdy §¦¨
:`xnbd zvxznáø øîàc ,äãeäé áøc Cãéàì àlà àëøöð àìŸ¦§§¨¤¨§¦¨§©§¨§¨©©

ìéåb ïéàL úBà ìk ,áø øîà äãeäéslw -òaøàî dì ó÷eî §¨¨©©¨¤¥§¦¨¨¥©§©
,äéúBçeøze`l dweac ze` `l` zeize`d oia wlg slw oi`y epiidc ¤¨

,zxg`,äìeñtdklddy `id 'oakrn cg` azk' dpynd zpeeke §¨
.zakrn ,zxg` ze`l dweac `dz `ly 'zg` ze`'a dxn`py
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המשך ביאור ומס' מנחות ויום שוישי טמ' א

oifge` mipy` cenr el sc ± oey`x wxtzereay

äìéôúì äìéôú ïéá.y`xd lr oze` gipiy mcew xtiqc ,y`x lyl ci ly oia -

çéðäì.gipdl ligzn ci lyac -ïéìéôú úåöî.devnd z` xneb eiykrc -çñ àì
.cala ci ly lr `l` jxan oi` -íéúù êøáî çñ.`iig ax glyck -ïéá çñ

äìéôúì äìéôú.dpey`x dkxa lr jnq `l` ,y`x ly lr jxia `le -àéä äøéáò
äîçìîä éëøòî äéìò øæåçå åãéá-

,cn dheq) "dngln geyn" wxta opixn`ck

.eciay zexiarn aald jxe `xid :(a

åéäåjipir oia ediy onf lk .mizy rnyn -

- migpen y`x ly oze`y onf lk ,mizy edi

uilg y`xc `nl` ,oigpen inp ci ly oze`

.`yixaïéìéôúxgyd cenr mcew ogipdy -

onf zryn - ozgpd zryn odilr jxan

(a ,h) zekxac `nw wxta xn`c ,ozgpd

d`xiyn :mixne` mixg` ,rny z`ixwa

:mzd opixn`e ,zen` rax` wegxn exiag

oilitz zgpdl ,xnelk ,mixg`k oilitzl

.mixg`kåãáàé àîù.ecia m`yi m` -

íçéðî.ey`xa -åäá ùîùîîeli`k iedc -

.ogipn÷åùä ïî ìâø äìëúùxg`l -

.dkygyíàù á÷òé éáøì íéîëç íéãåî
ïçéðîå øæåç ïéà 'åë ïöìçonf e`l dlilc -

.onwl opixn`ck ,`ed oilitzåäá åìöî
àúøåàájiiy] .awri iaxk ,ziaxr zltz -

[a cenrlïéöìåç àìgipn `le ,oigpen m` -

.oivelg m`
éëä
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ly ied `l ok m` mei lka xeywle xizdl jixv did m`e ,`niiw ly xyw oilitz ly

wecdd epiid dxiyw jdc mz epiax yxtn ,`kdc "dxiyw cr dgpd zryn"e .`niiw

ynn dxeyw e`l Ð (a ,ek) dcpc "clea dxeyw `ily" enk ,ey`xa envnvne ewcdny

cre dxiyw zryn :xninl dil ded edil` epiax yexitle ."alkk ea dxeyw" enke ,`id

`xazqne .ok aezky mixtq yie ,dgpd zry

epiax ixacke ,y`x ly oilitza mz epiax ixack

mzxywe" ci lya aizkc ,ci ly oilitza edil`

jixv gipny dry lkc rnync ,"jci lr ze`l

ozp iax yixc (` ,fl) onwlc ,rcz .dxiywl

dn "mzazke mzxywe" aizkcn l`nya dgpd

dxiywc oeike ,oinia dxiyw s` oinia daizk

dligz xyew did m`e ,`id l`nya dgpd oinia

wiic ikid ok m` ,rexfa qipkn did jk xg`e

oi`" wxta opixn` cere ?l`nya dgpdc dpin

dy`a dyrn :(` ,hl dxf dcear) "oicinrn

el zxyew dzide xagl z`yip dzidy zg`

ok dyer dzid cinzc rnyn ,erexfa oilitz

mewn lkn "zrnew" mda aezky mixtql elit`e

itle ,rinw oirk el zxyew dzidy xnel dvex

.el zriiqn dzid zg` cia xeywl gep oi`y

ly oilitzl driiqn dzidy xn`w `lc ,rcz

xeywl jixv oi` i`ce y`x ly oilitzc ,y`x

,dry lk xeywl dxez dzeev `lc ,mei lka

nb ikde ,ipiqn dynl dkld dly xyweixi

oizrnyc dxiyw `zyde .cinz oixeyw iedilc

ipxfeg .jxal ligzn ci lyac ,ynn dxiyw

lka dxiyw era `l inp ci ly oilitzc xnel

aiygw (b dpyn) ze`eewnc `xza wxtac .mei

oilitz :mind oda e`eaiy oikixv oi`c mixyw

onfa rexf lye ,dveg `idy onfa y`x ly

enk Ð "dveg" yexit .zcxeie dler dpi`y

,ze`ewnc `ztqezc eici zerahc "`ve`"

dler dpi`y onfa" .xity wcdin xywdc

y`x mixyew yiy itl epiid cic "zcxeie

dler dpi`yk xn`wcne .zcxeie dlere ,xywa xagzp drevxdy dy`xa ieyrd xywa zaaeqny drevxd miaaqn yie ,cxile zelrle aigxdl dleki dpi`y efa ef rvn`a drevxd

.iax itn .`ed `niiw ly xyw dpin rny Ð dliah zrya exizdl jixv oi`e uiig `lçñdaxd zenda e` zeter hgey mc`yk miwcwcn o`kn Ð jxane xfeg dlitzl dlitz oia

m`e hegyi dvxi m`y mzd la` ,od zg` devny oilitz ip`y `nye .dnglnd ikxrn mdilr xfegy `kd opixn`ck ,ecia `id dxiar mewn lkne .jxane xfegy ,serl ser oia gqe

lhep :opzc ,(a ,n dheq) "oixn`p el`"ae (` ,r `nei) "el `a" wxta gkenck ,dipy dkxal wewf `diy ick xacl el oi` zg` dkxaa xehtl lekic oeikc `xazqn edine .hegyi `l dvxi

dpi`y dkxa meyn :yiwl oa oerny iax ipyne !dia ixwipe dxez xtq iziipe :`xnba jixte .dt lr `xew micewtd ynegay "xeyr"ae ,"xeyra j`"e "zen ixg`"a `xewe dxez xtq

,wqtd aeyg `l hegyl ser l`ey m`y heyt xac dfe .ezcerq rvn`a gqk serl ser oia gq `nye .dkixv dpi`y dkxa dl ixw dipy dkxan envr xehtl lekic oeik ,`nl` .dkixv

xefgl jixv oi`c mzd rnyne ,ser hegyi jk xg`e ,dpqki dig hgy :dcedi ax xn` (a ,et oileg) "mcd ieqk" wxta opixn`c ,mcd ieqk zkxa` inp iedc icine ,"jexa leh"` dedc icin

elit` oipnif `dc ,zeqkl wewf did ok enk serl ser oia gqyk jxale xefgl wewf did m` ,edine .dizyl oiid zkxa oia wqtd zexg`d zekxad oi` f"dpwi jxan mc`yk oke .jxale

.iax itn .zg` dkxaa xhtpc (my) "mcd ieqk" wxta opixn` ieqkl wewfy mewnaàì,y`x ly oia ci ly oia zg` jxan Ð gq `l :qxhpewa yxit Ð mizy jxan gq zg` jxan gq

mizy jxan gq .ezkxa `id efy ,"oilitz zevn lr" jxan y`x lyl Ð zg` jxan gq `l :yxit mz epiaxe .y`x lya "oilitz zevn lr"e ,ci lya "oilitz gipdl" :mizy jxan Ð gq

.iax itn .oilitzc `ax `yeniya [azk] oke ."zevn lr"e "gipdl" y`x lyl Ðäøéáò,ixy Ð jxiae gq m`c rnyn qxhpewd yexit jezn Ð dnglnd ikxrn dilr xfege ecia `id

dfe .dkxa xkye devn daxc` `l` ,`xeqi` `kile.iax itn .ecia `id dxiar ,dpey`x dkxa lr jnq `l` ,"zevn lr" y`x ly lr jxia `le dlitzl dlitz oia gq :epeylmzxywe

Ð jipir oia zthehl eide xcde jci lr ze`l`ztheh` `rxc ixear dpin rny :xn`c ,zevnd lr oixiarn oi` iab (a ,bl `nei) "dpennd mdl xn`" wxtc qxhpewd yexitl dyw o`kn

,ezevn jkc meyn il wetiz ?zevnd lr oixiarn oi`c meyn `ixi` i`n ,`zyde .zevnd lr oixiarn oi`c ,y`x ly gipdle xiardl xeq` Ð dligz ci ly oilitza rbetyk ,xeq`

dligz wiza dppzie ci ly oze` xiari `ly ,wiza ogipne oilitz ulegy drya ixii`c ,oe`b i`d ax mya l`ppg epiax meyn mz epiax yxtne !y`x ly gipn jk xg`e ci ly gipnc

gipdl jixv jkitl .y`x ly jk xg`e dligz gipn ci lyc meyn zevnd lr xiardl jixv dide ,dligz y`x lya rbet did oilitz gipdl `ayk ok m`c ,dlrnl y`x ly jk xg`e

`zyde ,uivn xnege lw ,drye dry lka oilitza ynynl aiig mc`y onwl opixn`c ,ixii` yenyn oiprlc yxtn edil` epiaxe .dlrnl ci ly jk xg`e dligz y`x ly wizd jeza

.iax itn .zevnd lr oixiarn oi`e `yixa eda rbtc meyn ,dligz ynynn ci lyac xn`wøîà,mlern `ped ax d`x `l `axc ,"`ax" `le opiqxb "dax" Ð il `xaq` `ped ax dax

dax `xab :mzd xn`w dcedi axc diytp gp ikc (` ,fi) ohw crena gkenck ,dcedi ax mcew aiky `ped axe ,`ax clep dcedi ax zny meiac (a ,ar) oiyecwc `xza wxta opixn` `dc

.iax itn .(` ,ew) zeaezkc `xza wxta rnynck ,axc micinlz lkn oipnae dnkga lecb did `ped axe ,`kd `kil dcedi axkòéâéùëåd`xp o`kn Ð jxane oda ynynn opnf

oilitz oia wlgl yiy it lr s` .jxal leki ea ynynny oeikc ,jxale shrzdle yealle xefgl ick ezilh xiqdl jixv oi` Ð meid xe`iyk ,ziviva shrzne meid mcew mikyn mc`yk

.iax itn .jxale yenyin oiprl zivivl oilitz incn (` ,bn zegpn) "zlkzd" wxtac ,wlgl d`xp oi` Ð onwlck devn yenyndy ,zivivléáøweyd on lbx dlkzy cr xne` awri

.iax itn .opaxcn ith dwgxd awri iax ciare ,oda oyi `nyl opiyiig `l` ,oilitz onf dlilc edl `xiaq minkge awri iax Ð dpiy onf cr mixne` minkge
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äléôúì äléôz ïéa çñ :àcñç áø øîà¯.Cøáîe øæBç ¨©©¦§¨¨¥§¦¨¦§¦¨¥§¨¥
çñ¯çñ àì ,ïéà¯áøc déøa àéiç áø çìL àäå ?àì ¨¦Ÿ¨¨§¨§©©¦¨§¥§©

:øîBà ãé ìL äléôz ìò :ïðçBé éaøc déîMî àðeä¨¦§¥§©¦¨¨©§¦¨¤¨¥
ìò ,"ïéléôz çéðäì eðeöå åéúBöîa eðLã÷ øLà Ceøa"¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§¨¦©§¦¦©
åéúBöîa eðLc÷ øLà Ceøa" :øîBà Làø ìL ïéléôz§¦¦¤Ÿ¥¨£¤¦§¨§¦§¨
àì :eäééåøz éøîàc àáøå ééaà !"ïéléôz úåöî ìò eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦©©¥§¨¨§¨§¦©§©§Ÿ

çñ¯çñ ,úçà Cøáî¯ïéa çñ :àðz .íézL Cøáî ¨§¨¥©©¨§¨¥§©¦¨¨¨¥
äléôúì äléôz¯,Bãéa àéä äøéáòéëøòî äéìò øæBçå §¦¨¦§¦¨£¥¨¦§¨§¥¨¤¨¥¤§¥

çépî àeäLk :àðz .äîçìnä¯øçàå ãé ìL çépî ©¦§¨¨¨¨§¤©¦©©¦©¤¨§©©
õìBç àeäLëe ,Làø ìL çépî Ck¯Làø ìL õìBç ¨©¦©¤Ÿ§¤¥¥¤Ÿ

çépî ,çépî àeäLk àîìLa .ãé ìL õìBç Ck øçàå§©©¨¥¤¨¦§¨¨§¤©¦©©¦©
Làø ìL çépî Ck øçàå ãé ìL¯ízøL÷e" :áéúëc ¤¨§©©¨©¦©¤Ÿ¦§¦§©§¨

éðéò ïéa úôèBèì eéäå" :øãäå "Eãé ìò úBàìàlà ,"E §©¨¤©£©§¨§¨Ÿ¥¥¤¤¨
ìL õìBç Ck øçàå Làø ìL õìBç ,õìBç àeäLk§¤¥¥¤Ÿ§©©¨¥¤
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קנג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc zegpn(iyily meil)

óìéðdey dxifba micnely xne` dz` ji`e -.'äáéúk' 'äáéúk' ¥©§¦¨§¦¨
:`xnbd zvxzn'ízáúëe' àø÷ øîàdfefnd zaizky jkn yxcpe ¨©§¨§©§¨

zeidl dkixvänz äáéúk,dnily -øãäåxn`p okn xg`le -ìò' §¦¨©¨©£©©
,'úBæeænäz` reawl yi dnz daizk miazeky xg`ly epiidc ©§

dnz daizk aezkl xyt` i`e ,sewynd zefefn lr daezkd dfefnd
:`xnbd dywn .mipa`e mivr lr eica['ízáúëe'] áéúëc øçàîe¥©©¦§¦§©§¨

éì änì äåL äøéæb éàä:`xnbd zvxzn .zkxvp `id recn -éà ©§¥¨¨¨¨¨¦¦
àtéqà dòa÷éìå àðáàà àázëéì àðéîà äåä ,äåL äøéæb åàì- ¨§¥¨¨¨£¨¨¦¨¦§§¨©©§¨§¦§§¨©¦¨

zaygp dfk ote`ay oa` lr dfefnd z` oikqa wewgl jixvy
,gztd zxeva oa`d z` reawl okn xg`le ,dnz daizk dwiwgd

ïì òîLî à÷.xtq lr daezk zeidl dkixv dfefndy ¨©§©¨
dpyna epipy(.gk lirl):,Bæ úà Bæ úBákòî ïéléôzaL úBiLøt òaøà©§©¨¨¦¤©§¦¦§©§¤

.ïákòî ãçà áúk eléôàå:`xnbd dywnàèéLtze` dxqg m`y ©£¦§©¤¨§©§¨§¦¨

n`p ixdy ,zeleqt oilitzd ,oilitza zg`dfefna x(h e mixac)

'mzazke' zaizn l"fg eyxce ,'LixrWaE LziA zfEfn lr mYazkE'§©§¨©§Ÿ¥¤¦§¨¤
.oilitza oicd oke ,dzkldk dnily epiidc ,dnz daizk `dzy

:`xnbd zvxznBve÷ì àlà àëøöð àì ,áø øîà äãeäé áø øîà- ¨©©§¨¨©©Ÿ¦§§¨¤¨§
zipnid lbxlìLze`dã"eéoilitzdymixne` epiid dxqg`id m`y ¤

d`ae ,'dnzdaizk' aygp dfe zxkip ze`dzxev aexy iptn ,zexiyk
:`xnbd dywn .zeleqt oilitzdy zexedl dpyndénð àäå`ld - §¨©¦

df mb,àèéLt.c"ei ze`d oilitza dxqg zlqtp ze`d m` ixdy §¦¨
:`xnbd zvxznáø øîàc ,äãeäé áøc Cãéàì àlà àëøöð àìŸ¦§§¨¤¨§¦¨§©§¨§¨©©

ìéåb ïéàL úBà ìk ,áø øîà äãeäéslw -òaøàî dì ó÷eî §¨¨©©¨¤¥§¦¨¨¥©§©
,äéúBçeøze`l dweac ze` `l` zeize`d oia wlg slw oi`y epiidc ¤¨

,zxg`,äìeñtdklddy `id 'oakrn cg` azk' dpynd zpeeke §¨
.zakrn ,zxg` ze`l dweac `dz `ly 'zg` ze`'a dxn`py
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oifge` mipy` cenr el sc ± oey`x wxtzereay

äìéôúì äìéôú ïéá.y`xd lr oze` gipiy mcew xtiqc ,y`x lyl ci ly oia -

çéðäì.gipdl ligzn ci lyac -ïéìéôú úåöî.devnd z` xneb eiykrc -çñ àì
.cala ci ly lr `l` jxan oi` -íéúù êøáî çñ.`iig ax glyck -ïéá çñ

äìéôúì äìéôú.dpey`x dkxa lr jnq `l` ,y`x ly lr jxia `le -àéä äøéáò
äîçìîä éëøòî äéìò øæåçå åãéá-

,cn dheq) "dngln geyn" wxta opixn`ck

.eciay zexiarn aald jxe `xid :(a

åéäåjipir oia ediy onf lk .mizy rnyn -

- migpen y`x ly oze`y onf lk ,mizy edi

uilg y`xc `nl` ,oigpen inp ci ly oze`

.`yixaïéìéôúxgyd cenr mcew ogipdy -

onf zryn - ozgpd zryn odilr jxan

(a ,h) zekxac `nw wxta xn`c ,ozgpd

d`xiyn :mixne` mixg` ,rny z`ixwa

:mzd opixn`e ,zen` rax` wegxn exiag

oilitz zgpdl ,xnelk ,mixg`k oilitzl

.mixg`kåãáàé àîù.ecia m`yi m` -

íçéðî.ey`xa -åäá ùîùîîeli`k iedc -

.ogipn÷åùä ïî ìâø äìëúùxg`l -

.dkygyíàù á÷òé éáøì íéîëç íéãåî
ïçéðîå øæåç ïéà 'åë ïöìçonf e`l dlilc -

.onwl opixn`ck ,`ed oilitzåäá åìöî
àúøåàájiiy] .awri iaxk ,ziaxr zltz -

[a cenrlïéöìåç àìgipn `le ,oigpen m` -

.oivelg m`
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ly ied `l ok m` mei lka xeywle xizdl jixv did m`e ,`niiw ly xyw oilitz ly

wecdd epiid dxiyw jdc mz epiax yxtn ,`kdc "dxiyw cr dgpd zryn"e .`niiw

ynn dxeyw e`l Ð (a ,ek) dcpc "clea dxeyw `ily" enk ,ey`xa envnvne ewcdny

cre dxiyw zryn :xninl dil ded edil` epiax yexitle ."alkk ea dxeyw" enke ,`id

`xazqne .ok aezky mixtq yie ,dgpd zry

epiax ixacke ,y`x ly oilitza mz epiax ixack

mzxywe" ci lya aizkc ,ci ly oilitza edil`

jixv gipny dry lkc rnync ,"jci lr ze`l

ozp iax yixc (` ,fl) onwlc ,rcz .dxiywl

dn "mzazke mzxywe" aizkcn l`nya dgpd

dxiywc oeike ,oinia dxiyw s` oinia daizk

dligz xyew did m`e ,`id l`nya dgpd oinia

wiic ikid ok m` ,rexfa qipkn did jk xg`e

oi`" wxta opixn` cere ?l`nya dgpdc dpin

dy`a dyrn :(` ,hl dxf dcear) "oicinrn

el zxyew dzide xagl z`yip dzidy zg`

ok dyer dzid cinzc rnyn ,erexfa oilitz

mewn lkn "zrnew" mda aezky mixtql elit`e

itle ,rinw oirk el zxyew dzidy xnel dvex

.el zriiqn dzid zg` cia xeywl gep oi`y

ly oilitzl driiqn dzidy xn`w `lc ,rcz

xeywl jixv oi` i`ce y`x ly oilitzc ,y`x

,dry lk xeywl dxez dzeev `lc ,mei lka

nb ikde ,ipiqn dynl dkld dly xyweixi

oizrnyc dxiyw `zyde .cinz oixeyw iedilc

ipxfeg .jxal ligzn ci lyac ,ynn dxiyw

lka dxiyw era `l inp ci ly oilitzc xnel

aiygw (b dpyn) ze`eewnc `xza wxtac .mei

oilitz :mind oda e`eaiy oikixv oi`c mixyw

onfa rexf lye ,dveg `idy onfa y`x ly

enk Ð "dveg" yexit .zcxeie dler dpi`y

,ze`ewnc `ztqezc eici zerahc "`ve`"

dler dpi`y onfa" .xity wcdin xywdc

y`x mixyew yiy itl epiid cic "zcxeie

dler dpi`yk xn`wcne .zcxeie dlere ,xywa xagzp drevxdy dy`xa ieyrd xywa zaaeqny drevxd miaaqn yie ,cxile zelrle aigxdl dleki dpi`y efa ef rvn`a drevxd

.iax itn .`ed `niiw ly xyw dpin rny Ð dliah zrya exizdl jixv oi`e uiig `lçñdaxd zenda e` zeter hgey mc`yk miwcwcn o`kn Ð jxane xfeg dlitzl dlitz oia

m`e hegyi dvxi m`y mzd la` ,od zg` devny oilitz ip`y `nye .dnglnd ikxrn mdilr xfegy `kd opixn`ck ,ecia `id dxiar mewn lkne .jxane xfegy ,serl ser oia gqe

lhep :opzc ,(a ,n dheq) "oixn`p el`"ae (` ,r `nei) "el `a" wxta gkenck ,dipy dkxal wewf `diy ick xacl el oi` zg` dkxaa xehtl lekic oeikc `xazqn edine .hegyi `l dvxi

dpi`y dkxa meyn :yiwl oa oerny iax ipyne !dia ixwipe dxez xtq iziipe :`xnba jixte .dt lr `xew micewtd ynegay "xeyr"ae ,"xeyra j`"e "zen ixg`"a `xewe dxez xtq

,wqtd aeyg `l hegyl ser l`ey m`y heyt xac dfe .ezcerq rvn`a gqk serl ser oia gq `nye .dkixv dpi`y dkxa dl ixw dipy dkxan envr xehtl lekic oeik ,`nl` .dkixv

xefgl jixv oi`c mzd rnyne ,ser hegyi jk xg`e ,dpqki dig hgy :dcedi ax xn` (a ,et oileg) "mcd ieqk" wxta opixn`c ,mcd ieqk zkxa` inp iedc icine ,"jexa leh"` dedc icin

elit` oipnif `dc ,zeqkl wewf did ok enk serl ser oia gqyk jxale xefgl wewf did m` ,edine .dizyl oiid zkxa oia wqtd zexg`d zekxad oi` f"dpwi jxan mc`yk oke .jxale

.iax itn .zg` dkxaa xhtpc (my) "mcd ieqk" wxta opixn` ieqkl wewfy mewnaàì,y`x ly oia ci ly oia zg` jxan Ð gq `l :qxhpewa yxit Ð mizy jxan gq zg` jxan gq

mizy jxan gq .ezkxa `id efy ,"oilitz zevn lr" jxan y`x lyl Ð zg` jxan gq `l :yxit mz epiaxe .y`x lya "oilitz zevn lr"e ,ci lya "oilitz gipdl" :mizy jxan Ð gq

.iax itn .oilitzc `ax `yeniya [azk] oke ."zevn lr"e "gipdl" y`x lyl Ðäøéáò,ixy Ð jxiae gq m`c rnyn qxhpewd yexit jezn Ð dnglnd ikxrn dilr xfege ecia `id

dfe .dkxa xkye devn daxc` `l` ,`xeqi` `kile.iax itn .ecia `id dxiar ,dpey`x dkxa lr jnq `l` ,"zevn lr" y`x ly lr jxia `le dlitzl dlitz oia gq :epeylmzxywe

Ð jipir oia zthehl eide xcde jci lr ze`l`ztheh` `rxc ixear dpin rny :xn`c ,zevnd lr oixiarn oi` iab (a ,bl `nei) "dpennd mdl xn`" wxtc qxhpewd yexitl dyw o`kn

,ezevn jkc meyn il wetiz ?zevnd lr oixiarn oi`c meyn `ixi` i`n ,`zyde .zevnd lr oixiarn oi`c ,y`x ly gipdle xiardl xeq` Ð dligz ci ly oilitza rbetyk ,xeq`

dligz wiza dppzie ci ly oze` xiari `ly ,wiza ogipne oilitz ulegy drya ixii`c ,oe`b i`d ax mya l`ppg epiax meyn mz epiax yxtne !y`x ly gipn jk xg`e ci ly gipnc

gipdl jixv jkitl .y`x ly jk xg`e dligz gipn ci lyc meyn zevnd lr xiardl jixv dide ,dligz y`x lya rbet did oilitz gipdl `ayk ok m`c ,dlrnl y`x ly jk xg`e

`zyde ,uivn xnege lw ,drye dry lka oilitza ynynl aiig mc`y onwl opixn`c ,ixii` yenyn oiprlc yxtn edil` epiaxe .dlrnl ci ly jk xg`e dligz y`x ly wizd jeza

.iax itn .zevnd lr oixiarn oi`e `yixa eda rbtc meyn ,dligz ynynn ci lyac xn`wøîà,mlern `ped ax d`x `l `axc ,"`ax" `le opiqxb "dax" Ð il `xaq` `ped ax dax

dax `xab :mzd xn`w dcedi axc diytp gp ikc (` ,fi) ohw crena gkenck ,dcedi ax mcew aiky `ped axe ,`ax clep dcedi ax zny meiac (a ,ar) oiyecwc `xza wxta opixn` `dc

.iax itn .(` ,ew) zeaezkc `xza wxta rnynck ,axc micinlz lkn oipnae dnkga lecb did `ped axe ,`kd `kil dcedi axkòéâéùëåd`xp o`kn Ð jxane oda ynynn opnf

oilitz oia wlgl yiy it lr s` .jxal leki ea ynynny oeikc ,jxale shrzdle yealle xefgl ick ezilh xiqdl jixv oi` Ð meid xe`iyk ,ziviva shrzne meid mcew mikyn mc`yk

.iax itn .jxale yenyin oiprl zivivl oilitz incn (` ,bn zegpn) "zlkzd" wxtac ,wlgl d`xp oi` Ð onwlck devn yenyndy ,zivivléáøweyd on lbx dlkzy cr xne` awri

.iax itn .opaxcn ith dwgxd awri iax ciare ,oda oyi `nyl opiyiig `l` ,oilitz onf dlilc edl `xiaq minkge awri iax Ð dpiy onf cr mixne` minkge

`de

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

äléôúì äléôz ïéa çñ :àcñç áø øîà¯.Cøáîe øæBç ¨©©¦§¨¨¥§¦¨¦§¦¨¥§¨¥
çñ¯çñ àì ,ïéà¯áøc déøa àéiç áø çìL àäå ?àì ¨¦Ÿ¨¨§¨§©©¦¨§¥§©

:øîBà ãé ìL äléôz ìò :ïðçBé éaøc déîMî àðeä¨¦§¥§©¦¨¨©§¦¨¤¨¥
ìò ,"ïéléôz çéðäì eðeöå åéúBöîa eðLã÷ øLà Ceøa"¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§¨¦©§¦¦©
åéúBöîa eðLc÷ øLà Ceøa" :øîBà Làø ìL ïéléôz§¦¦¤Ÿ¥¨£¤¦§¨§¦§¨
àì :eäééåøz éøîàc àáøå ééaà !"ïéléôz úåöî ìò eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦©©¥§¨¨§¨§¦©§©§Ÿ

çñ¯çñ ,úçà Cøáî¯ïéa çñ :àðz .íézL Cøáî ¨§¨¥©©¨§¨¥§©¦¨¨¨¥
äléôúì äléôz¯,Bãéa àéä äøéáòéëøòî äéìò øæBçå §¦¨¦§¦¨£¥¨¦§¨§¥¨¤¨¥¤§¥

çépî àeäLk :àðz .äîçìnä¯øçàå ãé ìL çépî ©¦§¨¨¨¨§¤©¦©©¦©¤¨§©©
õìBç àeäLëe ,Làø ìL çépî Ck¯Làø ìL õìBç ¨©¦©¤Ÿ§¤¥¥¤Ÿ

çépî ,çépî àeäLk àîìLa .ãé ìL õìBç Ck øçàå§©©¨¥¤¨¦§¨¨§¤©¦©©¦©
Làø ìL çépî Ck øçàå ãé ìL¯ízøL÷e" :áéúëc ¤¨§©©¨©¦©¤Ÿ¦§¦§©§¨

éðéò ïéa úôèBèì eéäå" :øãäå "Eãé ìò úBàìàlà ,"E §©¨¤©£©§¨§¨Ÿ¥¥¤¤¨
ìL õìBç Ck øçàå Làø ìL õìBç ,õìBç àeäLk§¤¥¥¤Ÿ§©©¨¥¤
:àø÷ øîà ,éì àøañà àðeä áø :äaø øîà ?ïìðî ,ãé̈§¨©£©©¨©¨©§§¨¦¨©§¨

éðéò ïéa úôèBèì eéäå"éðéò ïéaL ïîæ ìk ,"Eeäé E §¨§¨Ÿ¥¥¤¨§¨¤¥¥¤§
úàöì íékLî äéä ?ãöék .ïúçpä úòMî ?ïäéìò Cøáî éúîéàî ïéléôz :ïðaø eðz .íézL§©¦¨©¨©§¦¦¥¥¨©§¨¥£¥¤¦§©£¨¨¨¥©¨¨©§¦¨¥

¯ eãáàé ànL àøééúîe Cøcìéúî ãòå .ïäéìò Cøáîe ïäa LîLîî ïpîæ òébiLëe ,ïçépî ©¤¤¦§¨¥¤¨Ÿ§©¦¨§¤©¦©§©¨§©§¥¨¤§¨¥£¥¤§©¨©
,änçä ò÷LzL ãò ?ïçépî:íéøîBà íéîëçå ,÷eMä ïî ìâø äìëzL ãò :øîBà á÷òé éaø ©¦¨©¤¦§©©©¨©¦©£Ÿ¥©¤¦§¤¤¤¦©©£¨¦§¦

ñðkéì Bà àñkä úéáì úàöì ïöìç íàL ,á÷òé éaøì íéîëç íéãBîe ;äðéL ïîæ ãò©§©¥¨¦£¨¦§©¦©£Ÿ¤¦£¨¨¨¥§¥©¦¥¦¨¥
.á÷òé éaøk äëìä :ïîçð áø øîà .ïçépîe øæBç Bðéà áeL ,änç äò÷Lå õçønä úéáì§¥©¤§¨§¨§¨©¨¥¥©¦¨¨©©©§¨£¨¨§©¦©£Ÿ

.àúøBàa eäa elöî àðeä áø øa äaøå àcñç áøïéà :éøîàc àkéà.á÷òé éaøk äëìä ©¦§¨§©¨©©¨§©§§§¨¦¨§¨§¦¥£¨¨§©¦©£Ÿ
àäå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

מנחות. פרק שלישי - הקומץ רבה דף לו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



`oifgeקנד mipya cenr el sc ± oey`x wxtzereay

.'ek mini lk `le minin :opiqxb ikdãáìá çñôì àìàgqt dyr :xn`w ikde -

.dpyl dpynäéì à÷ôðzaye ,`ed oilitz onf dlil xaqw mlerl ,xnelk -

.`aiwr iaxl dil `wtpc `kidn dil hirninúåà ïîöò ïäùjexa yecwd oia -

.'ebe "`id ze` ik" :(`l zeny) aizkc ,l`xyil `edåàìá øáåò,"zxnye" :aizkc -

.`ed dyrz `l "xnyd" lkeåàìã øîùä
åàìaizkc "xnyd" :xaq xfrl` iax -

e`l ied - dyrz `l `pngx xdfnc `zlina

rbpa xnyd" :(ck mixac) oebk ,zewll xenb

oke ,ezxda uewi `ly rnync ,"zrxv

,'ebe "zixa zexkz ot jl xnyd" :(cl zeny)

rnync ,i`d oebk dyrc "xnyd" la`

.`ed dyr - oilitz zeyrlïøîåùì íàå-

xg`l elit` ogipdl xzen ,eca`i `ly

.dngd zriwyäëìä øáñ÷onf dlilc -

.`ed oilitzïë ïéøåî ïéàåmgkyi `ny -

."`piraw oxneyl" dil xn`wcn ,oda oyie

'åâå éðéîéå õøà äãñé éãé"ici" aizkcn -

.l`ny epiid ci dpin rny - oinie
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àäåxn`wc `dc dil `hiyt Ð `zxe`a eda elvn `ped ax xa daxe `cqg ax

ok m`c ,minkgk dkld `diy meyn e`l Ð awri iaxk dkld oi` :ongp ax

`pzk dkld :xn` `lc `de .`nw `pzk dkldc xninl `l` .minkgk dkld :`nil

.iax itn .cigi oeyl `le miax oeyl da xkfp `le ,mzq iepy xacdy itl Ð `nw

éàlkn :xn`z m`e Ð oilitz onf dlil xaqw

"dy` dna" wxta opixn`ck ,uleg mewn

o`nl elit`c ,oilitza `le `xnb (` ,`q zay)

owqtin `nlc ,`vi `l Ð oilitz onf zay xn`c¥¥

!miaxd zeyxa zen` rax` edpiiezi`l iz`e

dna" wxta xn`c ,oeyy xa ippr iaxl ,edine

`l` exq` `l leaka :(a ,cq my) "d`vei dy`

`kdc ,`gip Ð ixy xvga la` ,miaxd zeyxa

axl la` .ippr iaxk wqet mz epiaxe .xvga

miaxd zeyxl z`vl minkg exq`y lk :xn`c

ax dcenc xnel oi`e !dyw ,xvgl z`vl exq`

,en my) "dxik" yixa opixn` `dc ,ixyc ziaa

lkk od ixd zerahde minfpde mixiyd :(`

?mrh dn :`ler xn`e ,xvga milhipd milkd

oiie`x eid m`e .mdilr ilk zxez `ki`e li`ed

ixyc (rnync) mrh xnel did `l Ð hywzdl

ifg `lc ab lr s` ,ilk zxez meyn lhlhl

yie !`htpc `bxyl mzd dil incnc ,zaya

`lc ,xvga ixyc oilitzc ax dcenc :xnel

x`yl inc `lc .miaxd zeyxa `l` ixiq`

iz`e ilzyin `nlc xvga ax xfbc oihiykz

oiieyrc oeik oilitz la` ,miaxd zeyxl iwet`l

wxta xn`ck .dil xikc xkcin oilitza ynynl

,ehgna hiigd `vi `l `xnb (` ,ai) zayc `nw

,dkiyg mr oilitza mc` `vei :l`eny xn`c

mc` aiig dea` xa dax xn`c oeik ?`nrh i`n

xkcin jkld ,drye dry lk oilitza ynynl

zay) ax xn` ik ,ok m` :xn`z m`e .edl xikc

miaxd zeyxl z`vl minkg exq`y lk :(a ,cq

ded ,zixkp d`te leakn ueg ,xvgl z`vl xeq`

`lc :xnel yie !oilitzn ueg inp xninl dil

o`nlc meyn ,cere .oihiykza `l` ax ixiin

xninl jiiy `l `ed oilitz onf e`l zay xn`c

wtq opixn` `kdc :xn`z m`e .oilitzn ueg

el yie !`l dkiyg wtq `d :rnyn ,dkiyg mr zay axr oilitza mc` `vei :xn`w (` ,ai) zayc `nw wxtae ,gipn `le uleg `l dkiyg.iax itn .xvga `kde miaxd zeyxa mzd :xn

úøîùåyxtn ,"eiweg xenyl" :ediilitz iwlqnc xza ikxan `axrn ipac opixn`c (a ,cn zekxa) "oikxan cvik" seqae (a ,`p dcp) "oniq `a" wxta Ð 'ek dcrenl z`fd dwegd z`

:opiyxcc ,dngd zriwyl jenq owlqnyk `weece ,"dweg" eda aizkc ,`weec oilitzn `l` "eiweg xenyl"c dkxa `kiiy `lc ,jxanc o`n `kil ezilh z` wlqny xg`lc mz epiax

xenyl" :ikxanc `axrn ipac `zlin lr inp opixn` "`xew did" wxt zekxac inlyexiae .dyra xaer dngd zriwy xg` oilitz gipd :jenqa opixn`ck ,owlql aiegne ,zelil `le "mini"

yi iab (a ,`p dcp) "oniq `a" wxtae .jxan `l ziviv xg`lc oky lk ok m` ,`l Ð xacn aezkd gqtd zwegac xn`c o`nl la` ,xacn aezkd oilitz zwega :xn`c o`nk Ð "eiweg

xenyl" ikxan `l `pci`de .ziviv xninl ivn ded ?i`n iiezi`l ediilitz iwlqnc xzal ikxanc `axrn ipal :jixte ,zevn iiezi`l :xn`wc ,eixg`l dkxa oerh oi`e eiptl dkxa oerh

aezkd gqtd zwega "dwegd z` zxnye"c `xwe ,mda oyii `ly opiyiigc xeq`c `ed opaxcne ,ok oixen oi`e dkld :xn`wc ,oilitz onf dlilc opiwqt jenqac ,oilitz xg`l elit` "eiweg

.iax itn .xacnåàöézlik`a xeq`c gqta ,ze` `ki` dk`ln ziiyra ixyc cren ly eleg elit`c ,dk`ln ziiyra ixiq`c meyn `l Ð ze` oiiexw onvr ody miaeh minie zezay

mixg`le envrl oilitz azek :mzd xn`c ,aiig cren ly elegc rnyn (` ,hi) ohw crenc `xza wxtae .dkeqa aiigc zekeqae ,ungmixrn :xne` dcedi iax ,xi`n iax ixac ,daeha

Ð crend xg`l meyn i`c ,crena gipnc rnyn .ezqpxt ick xkene azek dkld :ax dil ixe` oke ,l`ppg axl dpg xa xa dax dil ixe` .'ek envrl azeke ely z` ezqpxt ick xkene

oiaexirc `xza wxta ,oilitz onf zay edl zi`c ,ediinrhl dcedi iaxe xi`n iaxc xyt` ,di`x e`l edin !ezqpxt jxev df oi`y ,envrl aezkl xzen dnl ?mixg`l il dn envrl il dn

dil xn` .jl aezk lif`e iielitz aidi :dil xn` ,dpg xa xa dax iabl gly ,l`ppg ax iabl `z` ,`crena iielitz cai` yp xa cg :ohw crenc `xza wxt inlyexin di`x cer .(a ,ev)

dil `xiaq ded ('ek opiqxb) ax `nzqne .gipdl azeka dl xzt ax !xeq` xg`l `d ,envrl dfefne oilitz mc` `ed azek :ax lr `bilt oizipzn .dnxrd `la :yexit ,dil aezk lif :ax

,oilitz onf e`l zay edl `xiaq i`xen` edlekc ,dnxrd ici lr dpg xa xa daxle ,dnxrd `la oilitz xeknle aezkl ixy ikd elit` ,oilitz onf e`l miaeh minie zezayc `zkldk

.iax itn .ibilt mzde ,axk xaq dpg xa xa daxc ,eply cenlzd wleg dfa edine .oilitz onf dlil edl `xiaqc ab lr s`e ,`ped ax xa daxe `cqg axêãélirl :xn`z m`e Ð l`ny ef

,"ci"n "ci" opitlic ,dil ince oinia iedc oilitzc "ci"` ixenb`l ol ded ,daxc` Ð oinia inp epiid "etk `lnie"c ,dvinwc "ci"` ixenb`l rxevnc "ci" dil xzii`c (` ,i) `nw wxt seqa

.iax itn .rexfa zxeaiw `kde ,ynn ci mzdc ,`eddl inc `lc meyn `nye !slip ediiexz`c ,dyw edin .dcearn dcear mzd ixenb`l dil `gipc :yxtl yie !"ci"n "etk" opitli mzde
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¯äëéLç éàcå àä ;çépî àìå õìBç àì¯!õìBç¯ Ÿ¥§Ÿ©¦©¨©©£¥¨¥

.øîzéà úaL áøòa íúä¯:øáñ÷ éà ?øáñ÷ éàî ¨¨§¤¤©¨¦§©©¨¨©¦¨¨©
ïéléôz ïîæ äìéì¯:øáñ÷ éà !ïéléôz ïîæ éîð úaL ©§¨§©§¦¦©¨©¦§©§¦¦¦¨¨©

ïéléôz ïîæ åàì úaL¯,ïéléôz ïîæ åàì éîð äìéì ©¨¨§©§¦¦©§¨©¦¨§©§¦¦
:àéðúc !úBìéì éèònî íúäî úaL àèònîc àëéäîc§¥¥¨§¦©£¨©¨¥¨¨¦©£¦¥§©§¨
,"äîéîé íéîiî dãòBîì úàfä äwçä úà zøîLå"§¨©§¨¤©ª¨©Ÿ§£¨¦¨¦¨¦¨

"íéîé"¯¯ "íéîiî" ,úBìéì àìåèøt ,íéîé ìk àìå ¨¦§Ÿ¥¦¨¦§Ÿ¨¨¦§¨
ì,íéáBè íéîéå úBúaLéaø ;éìéìbä éñBé éaø éøác §©¨§¨¦¦¦§¥©¦¥©§¦¦©¦
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ãeîìz ?íéáBè íéîéáe úBúaLa ïéléôz íãà çépé ìBëé :øîBà àáé÷ò éaø ,àéðúc ;àáé÷ò£¦¨§©§¨©¦£¦¨¥¨©¦©¨¨§¦¦§©¨§¨¦¦©§
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.åàìa øáBò :øîà ïðçBé éaøåéaø øîàc ,éâìtéî à÷ àòìéà éaø øîà ïéáà éaøa ,àîéì §©¦¨¨¨©¥§¨¥¨§©¦¨¦¨©©¦¤§¨¨¦©§¦§¨©©¦
"ìà"å "ït" "øîMä" øîàpL íB÷î ìk :àòìéà éaø øîà ïéáà¯,äNòú àì àlà Bðéà ¨¦¨©©¦¤§¨¨¨¤¤¡©¦¨¥¤§©¥¤¨Ÿ©£¤

?ïéáà éaøc déì úéì øîe ,ïéáà éaøc déì úéà øîc¯eäì úéà àîìò éleëc ,àì §¨¦¥§©¦¨¦¨¥¥§©¦¨¦¨§¥¨§¨¦§
åàìc "øîMä" :øáñ øî ,éâìtéî à÷ àäa àëäå ,àòìéà éaø øîà ïéáà éaøc¯,åàì §©¦¨¦¨©©¦¤§¨§¨¨§¨¨¦©§¦©¨©¦¨¥§¨¨

äNòc "øîMä"å¯íàå :øæòìà éaø øîàå .åàì éîð äNòc "øîMä" :øáñ øîe ,äNò §¦¨¥©£¥£¥¨¨©¦¨¥©£¥©¦¨§¨©©¦¤§¨¨§¦
ìïøîL¯éøîàå ,ïéléôz çépäå CLçå éLà áøc dén÷ àðáéúé äåä :àðéáø øîàå .øzeî §¨§¨¨©£©¨¦¨£¨¨¥§¨©¥§©©¦§¨©§¦¦©§¦¦©£©¦

ì :déìdézòãì déúéæçå ,ïéà :éì øîàå ?øî eäì éòa à÷ ïøîLì åàìc,éòa àeä ïøîL ¥§¨§¨¨¨¥§¨©£©¦¦©£¦¥§©§¥§¨§¨§¨¨¥
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מנחות. פרק שלישי - הקומץ רבה דף לו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc zegpn(iying meil)

:'ixn`c `ki`'d lr `xnbd dywnáø øa äaøå àcñç áø àäå§¨©¦§¨§©¨©©
,àúøBàa eäa elöî àðeä,miakekd z`v mr cin oze` evlg `le ¨§©§§§¨

:`xnbd zx`an .awri iax ixack df ixdeàâéìt àeää`cqg ax ± ©§¦¨
`lye ,awri iaxk dkldy mixaeqe miwleg `ped ax xa daxe

.awri iaxk dkld oi`y ongp ax zrca mixne`k
:`xnbd dywnéëä àðeä áø øa äaø øîà éîexacd oekp m`d ± ¦¨©©¨©©¨¨¦

,`ped ax xa dax bdp jky÷ôñ ,àðeä áø øa äaø øîà àäå§¨¨©©¨©©¨¨¥
,äëéLç àì ÷ôñ ,äëéLç,miakekd z`v cr dngd zriwyn ,epiid £¥¨¨¥Ÿ£¥¨

õìBç àì,ovlegl ,mei ceran oilitz gipdy in lr daeg oi` -ås` Ÿ¥§
çépî àìeilr xq`p ,ynyd drwyy oeiky ,eilr zegpen eid `l m` Ÿ©¦©
.ogipdl

wtq `edy onfa `weecy ,`ped ax xa dax ixac z` `xnbd zwiicne
,uelgl aiegn epi` dkiygàäxak `edy onfa la` ±,äëéLç éàcå ¨©©£¥¨

õìBçdywe ,mei ceran eilr zegpen eid elit` ovlegl eilr daeg ± ¥
oilitzd mr ziaxr lltzd `ped ax xa daxy exn` cvik ,ok m`

.ovlg `le eilry
:`xnbd zvxzníúäoipra `ped ax xa dax ixac ,xnelk ,my ± ¨¨

,dkiyg wtqøîzéà úaL áøòaly zeynyd oiaa wx exn`p - §¤¤©¨¦§©
oeikn ,oilitz uelgl daeg iyiy mei jiygd xy`ky ,zay axr
`ped ax xa dax zrc ,reayd zelil x`y iabl la` ,zay dqpkpy
reayd zelil x`ya ziaxr lltzn did okle ,ovlegl daeg oi`y

.oilitz mr
:`xnbd zl`eyøáñ÷ éàî`ped ax xa dax ly ezhiy `id dn ± ©¨¨©

,legl zay oia wligyøáñ÷ éày xaeq did m` ±äìéì`edïîæ ¦¨¨©©§¨§©
zevnïéléôzlka oilitz uelgl jixvd `l df iptne ,dxezd on §¦¦

y xeaql el did ok m` ,reayd zelilúaL`idénðmb ±ïîæ ©¨©¦§©
,ïéléôze ,zaya oilitz uelgl jixvd recn ok m`eøáñ÷ éàyúaL §¦¦¦¨¨©©¨

,ïéléôz ïîæ åàìel did ok m` ,zay lila ovlegl jixvd df iptne ¨§©§¦¦
y xeaql,ïéléôz ïîæ åàì énð äìéìovlegl jixvd `l recn ok m`e ©§¨©¦¨§©§¦¦

mpic ,zaye dlil ,elld mipnfd ipy ixdy ,reayd zelil x`ya
,oilitz zevn oiprl deyîcàèòîîc àëéädhrnzpy okidny - §¥¥¨¦§©£¨

úaL,oilitz onf e`l zayy xaeqd ixacl ,oilitz zevnníúäî ©¨¥¨¨
éèòîîmb ezrcl ehrnzp ,envr mewn eze`n ±d,úBìéìke,àéðúc §©£¦¥§©§¨
xn`p(i bi zeny),oilitz gipdl dxezd dzeivy xg`l ,úà zøîLå'§¨©§¨¤

,'äîéîé íéîiî dãòBîì úàfä äweçämicnl 'mini' xn`py dnne ©¨©Ÿ§£¨¦¨¦¨¦¨¨¦
a wx zbdep oilitz zevnyàìå 'íéîé'a.úBìéìmicnl ep` ok enke ¨¦§Ÿ¥

wx zbdep oilitz zevny ,m"n ze`d ztqeza 'minIn' xn`py dnn¦¨¦
','íéîiî,minidn wlga ,xnelkàìåaìëdì èøt ,íéîéúBúaL ¦¨¦§Ÿ¨¨¦§¨§©¨

øîàð àì ,øîBà àáé÷ò éaø .éìéìbä éñBé éaø éøác ,íéáBè íéîéå§¨¦¦¦§¥©¦¥©§¦¦©¦£¦¨¥Ÿ¤¡©
Bæ 'äweç'z`Gd dTgd z` YxnWe' xn`py dn ±minIn DcrFnl ¨§¨©§¨¤©ª¨©Ÿ§£¨¦¨¦
,'dnini,oilitz zevn iabl xn`p `lì àlàzwegd,ãáìa çñt ¨¦¨¤¨§¤©¦§©

cenll oi` ,ok m`e ,dpyl dpyn dzeyrl gqtd zevn z` xenyzy
oicy ,epi`x mewn lkn .oilitz zevnn zezaye zelil hrnl o`kn
ililbd iqei iax ixacle ,`ed cg` oic ,zelild oice zezayd
`aiwr iax zrcle ,oilitz zevnn zg` daiza mdipy ehrnzp
xaqe mdipia wligy ,`ped ax xa dax lr dywe ,ehrnzp `l mdipy

.oilitz onf e`l zaye ,oilitz onf dlily
,oilitz onf dlily `ped ax xa dax xaeq zn`a :`xnbd zvxzn

e ,oilitz onf dpi`y dhrnzpy `id zay wxedéì à÷ôðxac cnle ± ¨§¨¥
dfàëéäîokidn -àáé÷ò éaø ,àéðúc ,àáé÷ò éaøì déì à÷ôðc ¥¥¨§¨§¨¥§©¦£¦¨§©§¨©¦£¦¨

ìBëé ,øîBày `id devny xnel ziidïéléôz íãà çépémb ¥¨©¦©¨¨§¦¦
øîBì ãeîìz ,íéáBè íéîéáe úBúaLa,aezkd epcnln ±(fh bi zeny) §©¨§¨¦¦©§©

éðéò ïéa úôèBèìe Eãé ìò úBàì äéäå','Eze` od oilitzdy §¨¨§©¨§§¨Ÿ¥¥¤
zxeza miwifgn mdy xikdl mnvr lr cinrdl mikixv l`xyiy

`l` ,oilitz zevna miaiegn oi`y o`kn micnle ,'déîminid ± ¦
,úBà ïéëéøvLe ,legd zeni ,xnelkeàöédevnd llknúBúaL ¤§¦¦¨§©¨

ïäL ,íéáBè íéîéåonvrúBà ïôeblr xn`py enk ,l`xyie 'd oia §¨¦¦¤¥¨
zayd(bi `l my).'mkipiaE ipiA `ed zF` iM' ,¦¦¥¦¥¥¤

ililbd iqei iaxk mixaeqd zrcl sqep oic yecig d`ian `xnbd
:oilitz zevn onf epi` dlilyléôz çépnä ìk ,øæòìà éaø øîàïé ¨©©¦¤§¨¨¨©©¦©§¦¦
a øáBò ,änçä úòé÷L øçàxeqi`,äNòxn`py(i bi my)YxnWe' , ©©§¦©©©¨¥§£¥§¨©§¨

gipdl dyr zevn ef ixd ,'dnini minIn DcrFnl z`Gd dTgd z ¤̀©ª¨©Ÿ§£¨¦¨¦¨¦¨
.dlila ogipdl `lye ,meia oilitz,åàìa øáBò ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©¥§¨

mewn lky ,epicia `ed llke ,'YxnWe' zaizn cnlp df xeqi` ixdy§¨©§¨
.dyrz `lk oecip 'dxiny' oeyl dxeza xn`py

:`xnbd dpcéâìôéî à÷ àòléà éaø øîà ïéáà éaøa àîéìm`d ± ¥¨§©¦¨¦¨©©¦¦¨¨¨¦§§¦
oia` iax ixack xeaql yi m` miwleg opgei iaxe xfrl` iaxy xn`p

,`rli` iax myaíB÷î ìk ,àòléà éaø øîà ïéáà éaø øîàc§¨©©¦¨¦¨©©¦¦¨¨¨¨
øîàpL,elld zepeyldn zg` dxeza,'ìà'å 'ït' ,'øîMä'aezkd ¤¤¡©¦¨¤¤§©
Bðéàxnel `aàlàxeqi` yiy'äNòú àì',xacaiax ewlgp dfae ¥¤¨Ÿ©£¤

oecip ,'YxnWe' oilitz oipra aezkd xn`n m`d ,opgei iaxe xfrl`§¨©§¨
`vnpe ,dyrk e` e`lkøîc,e`la xaery xn`y opgei iaxy ±úéà §©¦

déìeixack xaeq ±øîe ,ïéáà éaøcxaery xn`y xfrl` iaxe ± ¥§©¦¨¦©
,dyradéì úéìeixack xaeq epi` ±.ïéáà éaøc ¥¥§©¦¨¦

:`xnbd dgec,àì,xnel yi `l` ,ok xnel gxkd oi`àîìò éleëc Ÿ§¥¨§¨
,opgei iax oiae xfrl` iax oiay ±éaø øîà ïéáà éaøc eäì úéà¦§§©¦¨¦¨©©¦

àëäå ,àòléà,o`k ewlgpy dne ±øî ,éâìôéî à÷ àäaiaxy ± ¦¨¨§¨¨§¨¨¦§§¦©
xfrl`äNò äNòc øîMäå åàì åàìc øîMä ,øáñdxn`yk ± ¨©¦¨¤§¨¨§¦¨¤©£¥£¥

oecip df ixd ,xeqi` zeyrln dxidfdy mewna 'xnyd' oeyl dxezd
zeyrl dzeivy mewna 'xnyd' oeyl dxezd dxn`yk la` ,e`lk
xenyl `ed dxezd ieeiv ixd o`ke ,dyrk oecip df ixd ,devn
oecip `ed ixd 'dxiny' oeyl xn`py s` okle ,oilitz gipdle zeyrl

.dyrkøîeopgei iaxe ±åàì énð äNòc øîMä ,øáñokid mby ± ©¨©¦¨¤©£¥©¦¨
'dxiny' oeyl mewn lkn ,devn zeyrle xnyidl dxezd dxn`y

.e`lk oecip
:dlila oilitz zgpd oipra xzid d`ian `xnbd,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨

,dlila ogipdl xeqi` yie ,oilitz onf e`l dlil mpn`emewn lkn
íàdvexìïøîL,eca`i `lyøzeîzxtqn .dlila elit` ogipdl ¦§¨§¨¨

,df oipra `xnbd,àðéáø øîàåzg` mrtàðáéúé äåäayei iziid ± §¨©©¦¨£¨¨¦§¨
c dén÷CLçå ,éMà áømeiddéì éøîàå ,ïéléôz çépäåizxn`e ± ©¥§©©¦§¨©§¦¦©§¦¦§¨§¦¥

,elìøî eäì éòa à÷ ïøîL,oilitzd z` xenyl dvex ipec` m`d - §¨§¨¨¨¥§©
,dlila ogipn `edy daiqd `id efeïéà ,éì øîàå`id ef ok` ± §¨©¦¦

,ogipn ip`y daiqdì åàìc dézòãì dézéæçåéòa àeä ïøîL± ©£¦¥§©§¥§¨§¨§¨¨¥
ea izxkdeoilitz onf dlil ezrcly `l` ,oxneyl jixv epi`y

la` ,devn myl dlila ogipdl xzeneøáñ÷lr s`y xaeq `ed ± ¨¨©
xcba `ed df xzid mewn lkn ,dlila ogipdl xzen oicd cvny it

,'ïk ïéøBî ïéàå äëìä',miaxl df xzid zexedl oi` ,xnelkiptne £¨¨§¥¦¥
.oxneyl jxvp `edy xn`e ,ezrc z` xizqdl iy` ax ywia df

:oilitz zeklda sqep oic d`ian `xnbd,àðeä áø øa äaø øîà̈©©¨©©¨
äòL ìëa ïéléôza LîLîì íãà áéiçody zra oda xkfpy ©¨¨¨§©§¥©§¦¦§¨¨¨

a ecnell yi df aeige ,eilr zegpenî ,øîBçå ì÷oicõévodkd ©¨¤¦¦
.lecbdïéàL õév äîeaezkúçà äøkæà àlà Ba,'d my ly ©¦¤¥¤¨©§¨¨©©

,''dl ycew' eilr aezkyäøîàdäøBz(gl gk zeny),Bçöî ìò äéäå' ¨§¨¨§¨¨©¦§
'ãéîzlecbd odkd dfa deehvpeepnî Bzòc çéñz àlLonf lk ¨¦¤Ÿ¨¦©©§¦¤

,dxkf`d zyecw zngn ,egvn lr `edyLiL ïéléôzaezky ± §¦¦¤¥
y zeiyxtaänëå änk úçà ìò ,äaøä úBøkæà ïäaxeq` didiy ¨¥©§¨©§¥©©©©¨§©¨

owzl `ped ax xa dax cnl o`kne ,oyaely zra odn zrc giqdl
.dry lk mda ynynn mc` `diy
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קנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc zegpn(iying meil)

:'ixn`c `ki`'d lr `xnbd dywnáø øa äaøå àcñç áø àäå§¨©¦§¨§©¨©©
,àúøBàa eäa elöî àðeä,miakekd z`v mr cin oze` evlg `le ¨§©§§§¨

:`xnbd zx`an .awri iax ixack df ixdeàâéìt àeää`cqg ax ± ©§¦¨
`lye ,awri iaxk dkldy mixaeqe miwleg `ped ax xa daxe

.awri iaxk dkld oi`y ongp ax zrca mixne`k
:`xnbd dywnéëä àðeä áø øa äaø øîà éîexacd oekp m`d ± ¦¨©©¨©©¨¨¦

,`ped ax xa dax bdp jky÷ôñ ,àðeä áø øa äaø øîà àäå§¨¨©©¨©©¨¨¥
,äëéLç àì ÷ôñ ,äëéLç,miakekd z`v cr dngd zriwyn ,epiid £¥¨¨¥Ÿ£¥¨

õìBç àì,ovlegl ,mei ceran oilitz gipdy in lr daeg oi` -ås` Ÿ¥§
çépî àìeilr xq`p ,ynyd drwyy oeiky ,eilr zegpen eid `l m` Ÿ©¦©
.ogipdl

wtq `edy onfa `weecy ,`ped ax xa dax ixac z` `xnbd zwiicne
,uelgl aiegn epi` dkiygàäxak `edy onfa la` ±,äëéLç éàcå ¨©©£¥¨

õìBçdywe ,mei ceran eilr zegpen eid elit` ovlegl eilr daeg ± ¥
oilitzd mr ziaxr lltzd `ped ax xa daxy exn` cvik ,ok m`

.ovlg `le eilry
:`xnbd zvxzníúäoipra `ped ax xa dax ixac ,xnelk ,my ± ¨¨

,dkiyg wtqøîzéà úaL áøòaly zeynyd oiaa wx exn`p - §¤¤©¨¦§©
oeikn ,oilitz uelgl daeg iyiy mei jiygd xy`ky ,zay axr
`ped ax xa dax zrc ,reayd zelil x`y iabl la` ,zay dqpkpy
reayd zelil x`ya ziaxr lltzn did okle ,ovlegl daeg oi`y

.oilitz mr
:`xnbd zl`eyøáñ÷ éàî`ped ax xa dax ly ezhiy `id dn ± ©¨¨©

,legl zay oia wligyøáñ÷ éày xaeq did m` ±äìéì`edïîæ ¦¨¨©©§¨§©
zevnïéléôzlka oilitz uelgl jixvd `l df iptne ,dxezd on §¦¦

y xeaql el did ok m` ,reayd zelilúaL`idénðmb ±ïîæ ©¨©¦§©
,ïéléôze ,zaya oilitz uelgl jixvd recn ok m`eøáñ÷ éàyúaL §¦¦¦¨¨©©¨

,ïéléôz ïîæ åàìel did ok m` ,zay lila ovlegl jixvd df iptne ¨§©§¦¦
y xeaql,ïéléôz ïîæ åàì énð äìéìovlegl jixvd `l recn ok m`e ©§¨©¦¨§©§¦¦

mpic ,zaye dlil ,elld mipnfd ipy ixdy ,reayd zelil x`ya
,oilitz zevn oiprl deyîcàèòîîc àëéädhrnzpy okidny - §¥¥¨¦§©£¨

úaL,oilitz onf e`l zayy xaeqd ixacl ,oilitz zevnníúäî ©¨¥¨¨
éèòîîmb ezrcl ehrnzp ,envr mewn eze`n ±d,úBìéìke,àéðúc §©£¦¥§©§¨
xn`p(i bi zeny),oilitz gipdl dxezd dzeivy xg`l ,úà zøîLå'§¨©§¨¤

,'äîéîé íéîiî dãòBîì úàfä äweçämicnl 'mini' xn`py dnne ©¨©Ÿ§£¨¦¨¦¨¦¨¨¦
a wx zbdep oilitz zevnyàìå 'íéîé'a.úBìéìmicnl ep` ok enke ¨¦§Ÿ¥

wx zbdep oilitz zevny ,m"n ze`d ztqeza 'minIn' xn`py dnn¦¨¦
','íéîiî,minidn wlga ,xnelkàìåaìëdì èøt ,íéîéúBúaL ¦¨¦§Ÿ¨¨¦§¨§©¨

øîàð àì ,øîBà àáé÷ò éaø .éìéìbä éñBé éaø éøác ,íéáBè íéîéå§¨¦¦¦§¥©¦¥©§¦¦©¦£¦¨¥Ÿ¤¡©
Bæ 'äweç'z`Gd dTgd z` YxnWe' xn`py dn ±minIn DcrFnl ¨§¨©§¨¤©ª¨©Ÿ§£¨¦¨¦
,'dnini,oilitz zevn iabl xn`p `lì àlàzwegd,ãáìa çñt ¨¦¨¤¨§¤©¦§©

cenll oi` ,ok m`e ,dpyl dpyn dzeyrl gqtd zevn z` xenyzy
oicy ,epi`x mewn lkn .oilitz zevnn zezaye zelil hrnl o`kn
ililbd iqei iax ixacle ,`ed cg` oic ,zelild oice zezayd
`aiwr iax zrcle ,oilitz zevnn zg` daiza mdipy ehrnzp
xaqe mdipia wligy ,`ped ax xa dax lr dywe ,ehrnzp `l mdipy

.oilitz onf e`l zaye ,oilitz onf dlily
,oilitz onf dlily `ped ax xa dax xaeq zn`a :`xnbd zvxzn

e ,oilitz onf dpi`y dhrnzpy `id zay wxedéì à÷ôðxac cnle ± ¨§¨¥
dfàëéäîokidn -àáé÷ò éaø ,àéðúc ,àáé÷ò éaøì déì à÷ôðc ¥¥¨§¨§¨¥§©¦£¦¨§©§¨©¦£¦¨

ìBëé ,øîBày `id devny xnel ziidïéléôz íãà çépémb ¥¨©¦©¨¨§¦¦
øîBì ãeîìz ,íéáBè íéîéáe úBúaLa,aezkd epcnln ±(fh bi zeny) §©¨§¨¦¦©§©

éðéò ïéa úôèBèìe Eãé ìò úBàì äéäå','Eze` od oilitzdy §¨¨§©¨§§¨Ÿ¥¥¤
zxeza miwifgn mdy xikdl mnvr lr cinrdl mikixv l`xyiy

`l` ,oilitz zevna miaiegn oi`y o`kn micnle ,'déîminid ± ¦
,úBà ïéëéøvLe ,legd zeni ,xnelkeàöédevnd llknúBúaL ¤§¦¦¨§©¨

ïäL ,íéáBè íéîéåonvrúBà ïôeblr xn`py enk ,l`xyie 'd oia §¨¦¦¤¥¨
zayd(bi `l my).'mkipiaE ipiA `ed zF` iM' ,¦¦¥¦¥¥¤

ililbd iqei iaxk mixaeqd zrcl sqep oic yecig d`ian `xnbd
:oilitz zevn onf epi` dlilyléôz çépnä ìk ,øæòìà éaø øîàïé ¨©©¦¤§¨¨¨©©¦©§¦¦
a øáBò ,änçä úòé÷L øçàxeqi`,äNòxn`py(i bi my)YxnWe' , ©©§¦©©©¨¥§£¥§¨©§¨

gipdl dyr zevn ef ixd ,'dnini minIn DcrFnl z`Gd dTgd z ¤̀©ª¨©Ÿ§£¨¦¨¦¨¦¨
.dlila ogipdl `lye ,meia oilitz,åàìa øáBò ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©¥§¨

mewn lky ,epicia `ed llke ,'YxnWe' zaizn cnlp df xeqi` ixdy§¨©§¨
.dyrz `lk oecip 'dxiny' oeyl dxeza xn`py

:`xnbd dpcéâìôéî à÷ àòléà éaø øîà ïéáà éaøa àîéìm`d ± ¥¨§©¦¨¦¨©©¦¦¨¨¨¦§§¦
oia` iax ixack xeaql yi m` miwleg opgei iaxe xfrl` iaxy xn`p

,`rli` iax myaíB÷î ìk ,àòléà éaø øîà ïéáà éaø øîàc§¨©©¦¨¦¨©©¦¦¨¨¨¨
øîàpL,elld zepeyldn zg` dxeza,'ìà'å 'ït' ,'øîMä'aezkd ¤¤¡©¦¨¤¤§©
Bðéàxnel `aàlàxeqi` yiy'äNòú àì',xacaiax ewlgp dfae ¥¤¨Ÿ©£¤

oecip ,'YxnWe' oilitz oipra aezkd xn`n m`d ,opgei iaxe xfrl`§¨©§¨
`vnpe ,dyrk e` e`lkøîc,e`la xaery xn`y opgei iaxy ±úéà §©¦

déìeixack xaeq ±øîe ,ïéáà éaøcxaery xn`y xfrl` iaxe ± ¥§©¦¨¦©
,dyradéì úéìeixack xaeq epi` ±.ïéáà éaøc ¥¥§©¦¨¦

:`xnbd dgec,àì,xnel yi `l` ,ok xnel gxkd oi`àîìò éleëc Ÿ§¥¨§¨
,opgei iax oiae xfrl` iax oiay ±éaø øîà ïéáà éaøc eäì úéà¦§§©¦¨¦¨©©¦

àëäå ,àòléà,o`k ewlgpy dne ±øî ,éâìôéî à÷ àäaiaxy ± ¦¨¨§¨¨§¨¨¦§§¦©
xfrl`äNò äNòc øîMäå åàì åàìc øîMä ,øáñdxn`yk ± ¨©¦¨¤§¨¨§¦¨¤©£¥£¥

oecip df ixd ,xeqi` zeyrln dxidfdy mewna 'xnyd' oeyl dxezd
zeyrl dzeivy mewna 'xnyd' oeyl dxezd dxn`yk la` ,e`lk
xenyl `ed dxezd ieeiv ixd o`ke ,dyrk oecip df ixd ,devn
oecip `ed ixd 'dxiny' oeyl xn`py s` okle ,oilitz gipdle zeyrl

.dyrkøîeopgei iaxe ±åàì énð äNòc øîMä ,øáñokid mby ± ©¨©¦¨¤©£¥©¦¨
'dxiny' oeyl mewn lkn ,devn zeyrle xnyidl dxezd dxn`y

.e`lk oecip
:dlila oilitz zgpd oipra xzid d`ian `xnbd,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨

,dlila ogipdl xeqi` yie ,oilitz onf e`l dlil mpn`emewn lkn
íàdvexìïøîL,eca`i `lyøzeîzxtqn .dlila elit` ogipdl ¦§¨§¨¨

,df oipra `xnbd,àðéáø øîàåzg` mrtàðáéúé äåäayei iziid ± §¨©©¦¨£¨¨¦§¨
c dén÷CLçå ,éMà áømeiddéì éøîàå ,ïéléôz çépäåizxn`e ± ©¥§©©¦§¨©§¦¦©§¦¦§¨§¦¥

,elìøî eäì éòa à÷ ïøîL,oilitzd z` xenyl dvex ipec` m`d - §¨§¨¨¨¥§©
,dlila ogipn `edy daiqd `id efeïéà ,éì øîàå`id ef ok` ± §¨©¦¦

,ogipn ip`y daiqdì åàìc dézòãì dézéæçåéòa àeä ïøîL± ©£¦¥§©§¥§¨§¨§¨¨¥
ea izxkdeoilitz onf dlil ezrcly `l` ,oxneyl jixv epi`y

la` ,devn myl dlila ogipdl xzeneøáñ÷lr s`y xaeq `ed ± ¨¨©
xcba `ed df xzid mewn lkn ,dlila ogipdl xzen oicd cvny it

,'ïk ïéøBî ïéàå äëìä',miaxl df xzid zexedl oi` ,xnelkiptne £¨¨§¥¦¥
.oxneyl jxvp `edy xn`e ,ezrc z` xizqdl iy` ax ywia df

:oilitz zeklda sqep oic d`ian `xnbd,àðeä áø øa äaø øîà̈©©¨©©¨
äòL ìëa ïéléôza LîLîì íãà áéiçody zra oda xkfpy ©¨¨¨§©§¥©§¦¦§¨¨¨

a ecnell yi df aeige ,eilr zegpenî ,øîBçå ì÷oicõévodkd ©¨¤¦¦
.lecbdïéàL õév äîeaezkúçà äøkæà àlà Ba,'d my ly ©¦¤¥¤¨©§¨¨©©

,''dl ycew' eilr aezkyäøîàdäøBz(gl gk zeny),Bçöî ìò äéäå' ¨§¨¨§¨¨©¦§
'ãéîzlecbd odkd dfa deehvpeepnî Bzòc çéñz àlLonf lk ¨¦¤Ÿ¨¦©©§¦¤

,dxkf`d zyecw zngn ,egvn lr `edyLiL ïéléôzaezky ± §¦¦¤¥
y zeiyxtaänëå änk úçà ìò ,äaøä úBøkæà ïäaxeq` didiy ¨¥©§¨©§¥©©©©¨§©¨

owzl `ped ax xa dax cnl o`kne ,oyaely zra odn zrc giqdl
.dry lk mda ynynn mc` `diy
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xcde"קנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc zegpn(iyiy meil)

:oilitz migipn ci efi`a zx`and `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
,ïðaøoilitz zgpd lr dxezd dzeivy dn(h bi my)zF`l Ll dide' ©¨¨§¨¨§§
lrBæ ,'Eãécil dpeekd ±.ìàîN:`ziixad zxxanøîBà äzà ©¨§§Ÿ©¨¥

cil `id dxezd zpeeky,ìàîN,ok xnel jl oipnBðéà Bàile` ± §Ÿ¥
dzpeek oi`àlàcil.ïéîé:`ziixad zx`anøîBì ãeîìzyi ± ¤¨¨¦©§©

aezkd oeyln cenll epl(bi gn diryi),éðéîéå õøà äãñé éãé óà'©¨¦¨§¨¤¤¦¦¦
'íéîL äçtèå ,y oeyldn okøîBàaezkd(ek d mihtey)zxiya ¦§¨¨¨¦§¥

,dxeacå ,'íéìîò úeîìäì dðéîéå äðçìLz ãúiì dãé'ok ¨¨©¨¥¦§©§¨¦¦¨§©§£¥¦§
oeyldnyøîBàaezkd(`i cr milidz),ðéîéå Eãé áéLú änì',E ¥¨¨¨¦¨§¦¦¤

,'älë E÷éç áøwî,l`ny cil ezpeek ,'ci' aezkd xne` xy`ky ¦¤¤¥§©¥
izy ody ,xnelk ,'oinie ci' exn`p elld miweqtd zylya ixdy
cenll yi o`kne ,l`ny `l` ,oini ci dpi` 'ci'y gkene ,mici
,mzq 'jci' xn`py oilitza ok enke ,'ci' aezkd xne` xy`ky

.l`ny ci epiid
,øîBà íøBçä éñBé éaø,`nw `pz `iady miaezkdn cenll oi` ©¦¥©¨¥

y iptn ,l`ny cil dpeekd oilitz lv` dxen`d 'jci'yeðéöîci mb ¨¦
àø÷pL ïéîédxezd oeyla d`exwy ±øîàpL ,'ãé'zkxa oipra ¨¦¤¦§¨¨¤¤¡©

sqei ipal awri(fi gn ziy`xa),Bðéîé ãé åéáà úéLé ék óñBé àøiå'lr ©©§¥¦¨¦¨¦©§¦©
.'mixt` W`xŸ¤§©¦

:`xnbd zl`eyCãéàå`id miaezka 'ci' mzqy xn`y ,`nw `pz ± §¦¨
`nw `pz :`xnbd zvxzn .df weqt mr eixac z` ayii cvik ,l`ny
`l` df weqta epivn `ly iptn ,eixac lr dxizq o`kn oi`y xaeq

yéøwéà 'Bðéîé ãé'la` ,'epini ci' z`xwp oinidy ±àîúñ 'ãé' ©§¦¦§¥¨§¨¨
[mzq-],éøwéà àìyxtl ilan 'ci' oinil `xew aezkd oi` ,xnelk Ÿ¦§¥

dpeekd oi` ,'ci' azke aezkd mzqy mewn lke ,oini cil dpeekdy
.l`nyl `l`

:`ziixad jynd z` d`ian `xnbd,øîBà ïúð éaø`iady xewnd ©¦¨¨¥
,l`ny cia `id oilitz zgpdy jkl `nw `pzéøö BðéàCjxvp±] ¥¨¦

okid micnl ep` myn ,oilitz gipdl epiehvp eay mewnn ixdy ,[epl
,ozgpd mewn `edàeä éøä[aezkd-]øîBà(h-g e mixac)ízøL÷e' , £¥¥§©§¨

,'ízáúëe,cg` ote`a mze` miniiwny ,dfl df miieeivd eywede §©§¨
äáéúk äîziyrp zefefn zaizky myk ±aci,ïéîéipa aex oky ©§¦¨§¨¦

,mpinia miazek mc`óàzlertdäøéL÷dzeyrl yi oilitzd ly ©§¦¨
aciäøéL÷c ïåéëå ,ïéîéziyrp dxiywd zlerty ±aci,ïéîé §¨¦§¥¨¦§¦¨§¨¦

d `linn,àéä ìàîOa äçpäixdy ,l`ny ci lr ,xnelk ©¨¨©§Ÿ¦
xyt` i`e ,l`nyd lr `l` xyew epi` da xeywl epinia ynzynd

.oinid lr oinid xeywzy
:`xnbd zxxaníøBçä éñBé éaøål`ny oiae oini oiay xn`y §©¦¥©¨

,'ci' miiexwdéì àðî ìàîOác äçpäezrcl micnl okidn ± ©¨¨§©§Ÿ§¨¥
:`xnbd zvxzn .`weec l`ny ci lr `id oilitzd zgpdyà÷ôð̈§¨

déì,df xac `ed cnel ±àëéäîokidn ±,ïúð éaøì déì à÷ôðc ¥¥¥¨§¨§¨¥§©¦¨¨
.'mzazke mzxywe' ly cenildn ,epiid

:mxegd iqei iax zrc z` yxtl ztqep jxc d`ian `xnbdéMà áø©©¦
,øîà`ed iqei iax ly cenildîxn`py dn(fh bi zeny)zF`l dide' ¨©¦§¨¨§

,'dkcI lr`l` ,ziteq s"ka 'jci' dxezd dazk `ly,áéúk 'äëãi' ©¨§¨¨§¨§¦
aze`d ztqez,é"änynyci' oewixhep oeyl r,'ääkgpd ,xnelk §¥¥¨

lr l`ey `a` ax .l`ny ci `idy ,dylgd cid lr oilitzd z`
:iy` ax ixac,éMà áøì àaà áø déì øîàz` jk yxec dz` recn ¨©¥©©¨§©©¦
,'dkci' zaizàîéàå,xnelk ,'gk ci' oewixhep `idy yexcl xen` ± §¥¨

lr oilitzd z` gpdçkaL Eãé.oini `idy ,gka dwfgd -déì øîà ¨§¤©Ÿ©¨©¥
,`a` axl iy` axéîike ±áéúk'dkci',ú"éça,jixack xn`py ¦§¦§¥

.'ddk ci' `l` yexcl oi`y i`cee ,i"da `l` aezk oi` `lde
:`xnbd zx`anéàpúkdf oic micnl ep` 'dkci'ny iy` ax ixac ± §©¨¥

yi ,miiepy md mi`pz zwelgna ,l`ny ci lr `id oilitzd zgpdy
epipy oky ,xg` `l` df oic 'dkci'n ecnl `ly yie ,eixack eyxcy

,`ziixaaé"äa 'äëãé'oilitz zgpd lr ieeiva dazk dxezd - ¨§¨§¥
cidy epcnll ,'ddk ci' oewixhep rnyny ,i"d ze`d ztqeza 'dkci'

,oilitz dilr migipnyBæci,íéøîBà íéøçà .ìàîNdazky dnn §Ÿ£¥¦§¦
dxezd[äëãé] (êãé)micnl ,'ddk ci' rnyny,ícébä úà úBaøì ¨§¨§©¤©¦¥

zgpda aiegn `ed mby ,drerxe ddk ci `l` el oi`e ,eci drhwpy
.ci ly oilitz

,'dkci' daizd zaizk ote`n daxny ztqep `ziixa d`ian `xnbd
:ci ly oilitz zgpda aiig mcibyCãéà àéðz`ziixaa epipy ± ©§¨¦¨

y in ,zxg`òBøæ Bì ïéà,l`nyïéléôzä ïî øeètdeevn epi`e ¥§©¨¦©§¦¦
.epini lr gipdl,íéøîBà íéøçàzaiz'äëãé'ztqeza dazkpy £¥¦§¦¨§¨
d`a i"d ze`d,ícébä úà úBaøìly oilitz zgpda aiig `ed s`y §©¤©¦¥

.ci
ciy mc`a oilitz zgpd oica zewqerd zeziixa izy d`ian `xnbd

:'ddk' dpi` el`nyøhéà ,ïðaø eðzazeke dylg epini ciy in ± ¨©¨¨¦¥
,el`nya eiyrn aex dyereBðéîéa ïéléôz çépîz`vnpd cia ± ©¦©§¦¦¦¦

,eteb oinilBìàîN àeäLeci xnelk ,zil`nyd eci `idy ± ¤§Ÿ
.dylgd

:zxg` `ziixan dxizq `xnbd dywn,àéðúäåeiyrn dyery in §¨©§¨
,el`nyaçépîoilitz `ed s`BìàîNal`nyl z`vnpd cia ± ©¦©¦§Ÿ

,etebíãà ìk ìL BìàîN àeäLmc` ipa x`y lv`y cid `idy ± ¤§Ÿ¤¨¨¨
ci' `id elv`y it lr s`e ,dylgd cid ,xnelk ,'l`ny ci' `id

:`xnbd zvxzn .'oiniàéää àéðz ék ,ééaà øîàdzpy `l ± ¨©©©¥¦©§¨©¦
`l` ,el`nya gipny `ziixadainy,åéãé ézLa èìBModizyy §¥¦§¥¨¨

lv`y itl ,el`ny lr gipn ,'ddk ci' el oi`y oeiky ,gka el zeey
.ddk ci `id mc` ipa x`y

:y`xae cia oilitzd zgpd mewn z` zx`an `xnbdéác àðz̈¨§¥
,äMðîzF`l Ll dide' ,dxezd dzeivy dn'Eãé ìò(h bi zeny),mewn §©¤§¨¨§§©¨§

,cia mieqnd dgpddeædúøBaé÷.rexfay getzd xyad mewn ± ¦¤
ieeivd yexite(fh bi my)zthFhlE'éðéò ïéaã÷ã÷ eæ ,'E.y`xd daeb ± §¨Ÿ¥¥¤¨§Ÿ

:`xnbd zxxanàëéä`ed cwcwd on wlg dfi` ,xnelk ,okid ± ¥¨
:`xnbd zx`an .dgpdd mewnéøîàminkgd mixne` ±éaø éác ¨§¦§¥©¦

,éàpéeze`añôBø ÷Bðéz ìL BçBnL íB÷î.jx - ©©¨¤¤¦¥
:y`x ly oilitz zgpd oica wtq d`ian `xnbddépéî àòal`y ± §¨¦¥

.ïéléôz çépî ïäî äæéàa ,íéLàø éðL Bì LiL éî ,éaøî Bîéìẗ¦¥©¦¦¤¤§¥¨¦§¥¤¥¤©¦©§¦¦
déì øîàipzl`ye il zbrly lr ypridl dz` aiig ,eniltl iax ¨©¥

,`vnpa epi`y xac lréìb íe÷ Bà,zelbl `ve cenr ±Cìò ìa÷ Bà §¥©¥£¨
[jilr-]àúîL.minkg icinlz dfand oick ,iecip ± §¨¨

:`xnbd zxtqnàøáb àeää àúà éëäcà±,mixacn mdy cera ©§¨¦£¨©©§¨
,cg` mc` ribddéì øîà,iaxléøz déì úéàc à÷eðé éì ãéìéúéà ¨©¥¦§§¦¦§¨§¦¥§¥

éLéø,miy`x ipy el yiy xeka wepiz il clep -áúéîì ïðéòa änk ¥¥©¨¨¦©§¥©
zzl jixv ip` mirlq dnk ±ïäkì.epeictaàðz àáñ àeää àúà ©Ÿ¥£¨©¨¨¨¨

déìmiy`x ipy el yiy xeka dcetd ,el dpye cg` owf ribd ±áéiç ¥©¨
Bì ïzéì,odkl.íéòìñ äøNò:owfd ixac lr `xnbd dywnéðéà± ¦¥£¨¨§¨¦¥¦

,`ed jk m`d,àîç øa éîø éðzäåCBzîieeivd oeyl znizqn ± §¨¨¥¨¦©¨¨¦
øîàpL(eh gi xacna)éðà òîBL ,'íãàä øBëa úà äcôú äãt'leki ± ¤¤¡©¨Ÿ¦§¤¥§¨¨¨¥©£¦

y xnel iziideléôàm`óøèðbxdpe xekadìL CBúaíéLdidi mei £¦¦§©§§Ÿ¦
,ezectl aiegn eia`øîBì ãeîìzaezkd epcnln ±(my), ©§©
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oifge` mipy` cenr fl sc ± oey`x wxtzereay

íøåçä éñåé éáøenhegy df - mexg :(a ,bn) zexekaa opixn`ck ,rweyn enheg -

.rweynãé àø÷ðù ïéîé åðéöî.`kdn opitli `le -ïéîéá äáéúë (äæåæî) äî-

xyw car inp dxiyw s` - oinia oiazek mc` ipa aexc ,oinia dfefnd oiazekyk

leki epi` aey oini lr dgpd i`c ,l`nya dgpd llkn - oinia xywcne ,oinia

.oinia dxyewl'äá äëãéî,i"da aizkcn -

dpin rny - daiwp oeyl ,rnyn ddk

oeyl .daiwpk gk da oi`c ,xn`w l`nya

.gk `la ,`inr - ddk ci "dkci" :xg`

éàðúë"dkci"n l`ny silic `pz `ki`c -

.sili `lc `ki`e ,iy` axkúà úåáøì
íãéâäci rnync "dkci"c ,ci el oi`y -

.zlwlewne dvevxòåøæ åì ïéà.l`ny -

xh` ly oinili`ed ,dicicl l`ny `ied

.el`nya egk aexeåéãé éúùá èìåùá-

inp oinia s`c oeikc ,gka el zeey odizyy

`idy itl ,el`nya dgipn jkld - hley

`ied diciclc ab lr s`e ,mc` lkl l`ny

.oiniúøåá÷.o"exca* -

àëéä.i`w cewcw` -ñôåø`edyk ,jx -

w.dpy oa ohéìâ íå÷ åà`ve cenr e` -

zkiig ikeg`c ,`zny jilr law e` ,zelba

.iaíéòìñ øùòdil zi`e `ed xeka cgc -

zcleic ab lr s`e .oixzk aiyge ,iyix ixz

,mirlq dyng `l` aidi `l mine`z

zexeka) "dlgpl xeka yi" wxta opixn`ck

i`c meyn `ed mzd ,ikd elit` ,(` ,gn

xyt`e ,`ed cg `kd la` ,mvnvl xyt`

.mgx xht mdipy iede ,cg`k e`viy mvnvl

óøèð åìéôà éðà òîåùmiyly jeza bxdp -

(gi xacna) aizkc ab lr s`c .aiig inp mei

`kd ikd elit` ,"dctz ycg oan eiecte"

,miyly ig ied bxdp `l m` :xninl `ki`

.`ed `ilrn xekae
êà
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éáø.(a ,bn) zexekac "mexg" oirk ,rewy did enheg :qxhpewa yxit Ð mxegd iqei

.iax itn .ok `xwp enewn my lr `l` .i`pb oeyla edpiky xnel `ed dnize

ãéxaky oeik ,icin `iyw `l "eia` ci jenzie" (gn ziy`xa) aizkcne Ð ixwi` epini

eci"n iziin `l ikd meyne ,jinq `w `edd` inp iqei iaxc d`xpe ."epini ci" yxit

.iax itn .rxevnc "zipnid

äîjenqa Ð oinia dxiyw s` oinia daizk

`idy epinia oilitz gipn xhi`c opixn`

aex x`ye epinia azekd mc` `zyde .el`ny

gipn odn dfi`a wtzqdl yi ,el`nya eiyrn

.eici izya hleyk ezencl yi `nye .oilitz

.iax itn

ïéàmixne` mixg` oilitzd on xeht rexf el

`le `cg xn` xne `cg xn` xn Ð 'ek dkci

.iax itn .ibiltúøåáé÷:qxhpewa yxit Ð

enk ,xya zveaw oeyl `ed zxeaiwe .o"exca

epiax xne`e ."ipid`c `xeaiw" (` ,d `xza `aa)

daeb `edc mzigyd zia oiay rexfay xyad

`l (mz epiax xne`e) .`cew oixewy wtxnl

oiay mvr eze`ay xya daeb miyxtnd ixack

zevnc izkec lka rnyn `dc ,wtxnl cid

oiaiag :(a ,bn) onwl opixn`ck ,rexfa oilitz

oilitz ,zevna `ed jexa yecwd oaaiqy l`xyi

oiaexirc `xza wxtae .odizerexfae odiy`xa

opixn`e .oilitz mewna erexfa xyewe :(a ,dv)

mvr eze`e .oilitzd on xeht Ð rexf el oi` :inp

opzck ,dpw `l` rexf iexw epi` `cewl ci oiay

aiygwc (g dpyn ` wxt) zeld` zkqna

miyly ,mixai` dpenye mirax` miiz`n

mipy ,dpwa mipy ,[rav` lka yy] ci zqita

rnyne .szka drax`e rexfa cg` ,wtxna

oiay rexf `ed szkl jenqc `eddc `icda

rnynck ,`cew `ed wtxne ,wtxnl szkd

,"ilwyn xne`d" wxta (a ,hi) oikxr zkqna

cr lbxae liv`d cr cia qipkn :ipzwc

aizke .oizipzna wtxn liv`l ixw ,daekx`d

,ici iwitxn :mbxzne "ici iliv` lk lr" :inp

mbe .lbxa daekx` cbpk cia wtxnc rnyne

`le ,`cew `ed liv`c rnyn izkec lka

:ipercie ae` iab yxitc qxhpewd yexitk

mewna oixbeg oi`y "rfia exbgi `le" :(` ,hi) migafc ipy wxta opixn` cer .eilr orydl jxcy ,`cewd edfe ,xtqd lr eiliv` ipy miyi `l :`ipz (b wxt) mixteq zkqnae .liyii`

"zltnd" wxtae .xzei drif mewn my daxc`c ,liyii` cbpk `le ,xebgl jxc myy ,`cewd cbpk epiide ,odici iliv` cbpk `l` ,odiliv`n dlrnl `le odipznn dhnl `le oirifny

miyne eicia milaga fge` didy itle ,icin `iyw `l "jici iliv` zgz zeagqd iiela `p miy" :(gl) dinxia aizkc `dne .eikxa lr eiliv` ipye :en` irna cle iab opixn`c (a ,l dcp)

letz `ly etizk lr eci steke ,miptan `cew ly wxt eze` cbpk zxbexb mc` oziy xyt` Ð ewitxnae eita `ivend :zay iab opzc `de .el ewifi `ly miagqd iiela `cewd zgz

liv`c rnyn ,eici iliv` oiae miwxtd oia xacnd df ae` lra :`ipz `xnbae ,eigya xacnd mezit df ae` lra :(` ,dq oixcdpq) "zezin rax`" wxta opzc `de .dp`iveie zxbexbd

wcwcne .ziyixtck frla `cew ,wtxn `edy eici iliv` etiqed jk Ð zerav` oiwxit epiid miwxtd oia etiqedy enke ,`ziixaa yxit oizipzna xiiyc i`nc xnel jixv ,igyd zia `ed

,cere .llka ied `l zxeaiwc meyn ,ci `ixwinc `ed ewitxn cre ,mc` ipa oeyl xg` jld mixcpa la` ,zxeaiw ef "jci" `ziixe`cnc mzd rnync (a ,hi) oikxrc `iddn mz epiax

wxta miyxtnd ixacl dyw oikxrc `iddne ."micteq micy lr" aizkck ald lr ctqd :(a ,fk) ohw crena opixn`ck ,miccd cbpk epiide ,ald cbpk dniy `dzy oizrnya opixn`cn

xtqa `zi` ikde ,`cew epiidc ,wxtd cr milbxe mici yeciwle ,cid lk dnexzle .mici zqitl oxeaig cr zerav`d ly iyily wxt `ed ,wxtd cr oilegl :(a ,ew oileg) "xyad lk"

`ede ,ci ly skd cr daekx` ly wxtd on ?rexf edfi` :(` ,clw oileg) "rexfd" wxta opzcn di`x cer .mixcpc `xeriy epiid `cewc (a ,hi) oikxrc `idd gkenck ,okzi `le .xidfd

:xne` dcedi iax .zilew ly mvre irvn`d mvra zenvr ipy epiidc ,jxid cr Ð `nh`c `wea cr ,daekx`d ly wxtd Ð daekx`d on minlya xen`d wey lbxa ecbpke ,xifp ly

xw wxt eze`le ,zilewl xaegnd irvn`d mvr `ede ,lbx ly jaeq cr daekx`d ly wxtd on,mc`c rexfl dndac rexfn di`x oi` ,edine .qxhpewa my yxit jk ,lbx ly jaeq i

.dndac wey epiid inp dcedi iaxl okzie .lbxl xaegnd mvr wey ixw `nl` Ð jxia cg`e ,daekx`a dyng ,weya miipy :zeld`a opzc ,zendac weyk ied `l inp mc`c wey `dc

,wxtd cr mici yeciway xeriy :ipzwc mici zkqnc `ztqeza rnyn oke ,frla `"iliaw ,`xiezqi` epiidc ,lbxl jenqd wxt epiid dcedi iax xn`wc lbx ly jaeqc miyxtn yie

on la` ,dxiyk dhnle daekx`d on xeywa oizipzn ipik :dvilg iab xn`wc ,ok giken inp "dvilg zevn"c inlyexiae .oikxr zkqna xn`wc ,wxtd cr epiide .jaeqd cr milbxae

(dk mixac) aizkc ,diipy ?jk xn` ikide ,jaeqd cr lbxae wxtd cr cia :dlr opze ,"mdilbx z`e mdici z` oxd` ipa evgxe" (l zeny) aizkde :jixte .dleqt dlrnle daekx`d

.iax itn .lbxl jenqd wxtl jaeq ixwc rnyn .elbx lrnc lrn `le "elbx lrn" aizkc (`id) dipy !dxiyk `dz dlrnle daekx`d on elit` dzrn ."elbx lrn"

íå÷î.oilitz ipy my gipdl ie`xy y`xa yi mewn :(a ,dv) oiaexira opixn`e ,cg` rbpa `nhl ie`xd mewn :onwl gkenck ,gvnl jenqd oicd `ed Ð qtex wepiz ly egeny

.iax itnåàea `veik mipa cilede dy` `ype ,jlnd dnly iptl miy`x ipy el yiy cg` mc` rwxw zgzn `ived i`cny` :yxcna yi la` ,`kil dfd mlera Ð 'ek ilb mew

.iax itn .dnly iptl oicl e`ae miwlg ipy l`y miy`x ipy el yiy in mdia` iqkpa welgl e`ayke ,cg` y`xa ezy`a `veike ,miy`x ipyaòîåùjeza sxhp elit` ip`

cere !mirlq yngn xeht a`d Ð mei miyly jeza oad zn :(` ,hn) zexekaa opzc ,iieyw`l dil ded oizipznnc ,mz epiaxl dywe .bxdp Ð sxhp :qxhpewa yxit Ð mei miyly

!`id oizipzn ?ol rnyn `w i`n ,eze` oicet oi` mei miyly jeza sxhpy xeka :xfrl` iax xn` `ler xn`c (a ,`i) `nw `aac `nw wxtac ,dyw
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"Eãé" :ïðaø eðz¯Bðéà Bà ,ìàîN :øîBà äzà ;ìàîN Bæ ¨©¨©¨§§Ÿ©¨¥§Ÿ¥
äçtè éðéîéå õøà äãñé éãé óà" :øîBì ãeîìz ?ïéîé àlà¤¨¨¦©§©©¨¦¨§¨¨¤¦¦¦¦§¨
úeîìäì dðéîéå äðçìLz ãúiì dãé" :øîBàå ,"íéîL̈¨¦§¥¨¨©¨¥¦§©§¨¦¦¨§©§

ðéîéå Eãé áéLz änì" :øîBàå ,"íéìîòE÷éç áøwî E £¥¦§¥¨¨¨¦¨§¦¦¤¦¤¤¥§
."älk,ãé àø÷pL ïéîé eðéöî :øîBà íøBçä éñBé éaø ©¥©¦¥©¥¥¨¦¨¦¤¦§¨¨

ãé ?Cãéàå ."Bðéîé ãé åéáà úéLé ék óñBé àøiå" :øîàpL¤¤¡©©©§¥¦¨¦¨¦©§¦§¦¨©
Bðéà :øîBà ïúð éaø .éø÷éà àì àîúñ ãé ,éø÷éà Bðéîé§¦¦§¦¨§¨¨¨¦§¦©¦¨¨¥¥

éøöäáéúk äî ,"ízáúëe ...ízøL÷e" :øîBà àeä éøä ,C ¨¦£¥¥§©§¨§©§¨©§¦¨
ïéîéa¯ïéîéa äøéL÷c ïåéëå ,ïéîéa äøéL÷ óà¯äçpä §¨¦©§¦¨§¨¦§¥¨¦§¦¨§¨¦©¨¨

?déì àðî ìàîNác äçpä ,íøBçä éñBé éaøå .àéä ìàîNa¦§Ÿ¦§©¦¥©¥©¨¨§¦§Ÿ§¨¥
¯:øîà éLà áø .ïúð éaøì déì à÷ôðc àëéäî déì à÷ôð̈§¨¥¥¥¨§¨§¨¥§©¦¨¨©©¦£©

é"äa áéúk "äëãi"î¯,éLà áøì àaà éaø déì øîà .ääk ¦¨§¨§¦§¥¨£©¥©¦©¨§©©¦
:éàpúk ?ú"éça áéúk éî :déì øîà !çëaL Eãé :àîéàå§¥¨¨§¤§Ÿ©£©¥¦§¦§¥§©¨¥

é"äa "äëãé"¯"Eãé" :íéøîBà íéøçà ;ìàîN Bæ¯úBaøì ¨§¨§§Ÿ£¥¦§¦¨§§©
òBøæ Bì ïéà :Cãéà àéðz .ícébä úà¯;ïéìéôzä ïî øeèt ¤©¦¥©§¨¦¨¥§©¨¦©§¦¦

"äëãé" :íéøîBà íéøçà¯:ïðaø eðz .ícébä úà úBaøì £¥¦§¦¨§¨§©¤©¦¥¨©¨©
çépî :àéðúäå .BìàîN àeäL Bðéîéa ïéléôz çépî øhà¦¥©¦©§¦¦¦¦¤§Ÿ§¨©§¨©¦©
àéðz ék :ééaà øîà !íãà ìk ìL BìàîN àeäL BìàîNa¦§Ÿ¤§Ÿ¤¨¨¨£©©©¥¦©§¨

¯ àéää"Eãé ìò" :äMðî éác àðz .åéãé ézLa èìBLa¯ ©¦§¥¦§¥¨¨¨¨§¥§©¤©¨§
éðéò ïéa" ,úøBaé÷ Bæ"E¯éaø éác éøîà ?àëéä .ã÷ã÷ Bæ ¦¤¥¥¤Ÿ§Ÿ¥¨¨§¦§¥©¦

eîéìt dépéî àòa .ñôBø ÷Bðéz ìL BçBnL íB÷î :éàpé©©¨¤¤¦¥§¨¦¥§¥
?ïéléôz çépî ïäî äæéàa ,íéLàø éðL Bì LiL éî :éaøî¥©¦¦¤¥§¥¨¦§¥¤¥¤©¦©§¦¦
àúà éëäcà .àzîL Cìò ìa÷ Bà éìâ íe÷ Bà :déì øîà£©¥§¥©¥£¨©§¨©§¨¦£¨
àúà ?ïäkì áúéîì ïðéòa änk ,éLéø éøz déì úéàc à÷eðé éì ãéìéúéà :déì øîà ,àøáb àeää©©§¨£©¥¦§§¦¦§¨§¦¥§¥¥¥©¨¨¥©§¥©©Ÿ¥£¨
äãt" øîàpL CBzî :àîç øa éîø éðúäå ?éðéà .íéòìñ äøNò Bì ïzéì áéiç :déì àðz àáñ àeää©¨¨§¨¥©¨¦¥£¨¨§¨¦¦¦§¨¨¥¨¦©¨¨¦¤¤¡©¨Ÿ

ìL CBúa óøèð eléôà éðà òîBL ,"íãàä øBëa úà äãôz:øîBì ãeîìz ?íéL ¦§¤¤§¨¨¨¥©£¦£¦¦§©§§¦©§©
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קנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc zegpn(iyiy meil)

:oilitz migipn ci efi`a zx`and `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
,ïðaøoilitz zgpd lr dxezd dzeivy dn(h bi my)zF`l Ll dide' ©¨¨§¨¨§§
lrBæ ,'Eãécil dpeekd ±.ìàîN:`ziixad zxxanøîBà äzà ©¨§§Ÿ©¨¥

cil `id dxezd zpeeky,ìàîN,ok xnel jl oipnBðéà Bàile` ± §Ÿ¥
dzpeek oi`àlàcil.ïéîé:`ziixad zx`anøîBì ãeîìzyi ± ¤¨¨¦©§©

aezkd oeyln cenll epl(bi gn diryi),éðéîéå õøà äãñé éãé óà'©¨¦¨§¨¤¤¦¦¦
'íéîL äçtèå ,y oeyldn okøîBàaezkd(ek d mihtey)zxiya ¦§¨¨¨¦§¥

,dxeacå ,'íéìîò úeîìäì dðéîéå äðçìLz ãúiì dãé'ok ¨¨©¨¥¦§©§¨¦¦¨§©§£¥¦§
oeyldnyøîBàaezkd(`i cr milidz),ðéîéå Eãé áéLú änì',E ¥¨¨¨¦¨§¦¦¤

,'älë E÷éç áøwî,l`ny cil ezpeek ,'ci' aezkd xne` xy`ky ¦¤¤¥§©¥
izy ody ,xnelk ,'oinie ci' exn`p elld miweqtd zylya ixdy
cenll yi o`kne ,l`ny `l` ,oini ci dpi` 'ci'y gkene ,mici
,mzq 'jci' xn`py oilitza ok enke ,'ci' aezkd xne` xy`ky

.l`ny ci epiid
,øîBà íøBçä éñBé éaø,`nw `pz `iady miaezkdn cenll oi` ©¦¥©¨¥

y iptn ,l`ny cil dpeekd oilitz lv` dxen`d 'jci'yeðéöîci mb ¨¦
àø÷pL ïéîédxezd oeyla d`exwy ±øîàpL ,'ãé'zkxa oipra ¨¦¤¦§¨¨¤¤¡©

sqei ipal awri(fi gn ziy`xa),Bðéîé ãé åéáà úéLé ék óñBé àøiå'lr ©©§¥¦¨¦¨¦©§¦©
.'mixt` W`xŸ¤§©¦

:`xnbd zl`eyCãéàå`id miaezka 'ci' mzqy xn`y ,`nw `pz ± §¦¨
`nw `pz :`xnbd zvxzn .df weqt mr eixac z` ayii cvik ,l`ny
`l` df weqta epivn `ly iptn ,eixac lr dxizq o`kn oi`y xaeq

yéøwéà 'Bðéîé ãé'la` ,'epini ci' z`xwp oinidy ±àîúñ 'ãé' ©§¦¦§¥¨§¨¨
[mzq-],éøwéà àìyxtl ilan 'ci' oinil `xew aezkd oi` ,xnelk Ÿ¦§¥

dpeekd oi` ,'ci' azke aezkd mzqy mewn lke ,oini cil dpeekdy
.l`nyl `l`

:`ziixad jynd z` d`ian `xnbd,øîBà ïúð éaø`iady xewnd ©¦¨¨¥
,l`ny cia `id oilitz zgpdy jkl `nw `pzéøö BðéàCjxvp±] ¥¨¦

okid micnl ep` myn ,oilitz gipdl epiehvp eay mewnn ixdy ,[epl
,ozgpd mewn `edàeä éøä[aezkd-]øîBà(h-g e mixac)ízøL÷e' , £¥¥§©§¨

,'ízáúëe,cg` ote`a mze` miniiwny ,dfl df miieeivd eywede §©§¨
äáéúk äîziyrp zefefn zaizky myk ±aci,ïéîéipa aex oky ©§¦¨§¨¦

,mpinia miazek mc`óàzlertdäøéL÷dzeyrl yi oilitzd ly ©§¦¨
aciäøéL÷c ïåéëå ,ïéîéziyrp dxiywd zlerty ±aci,ïéîé §¨¦§¥¨¦§¦¨§¨¦

d `linn,àéä ìàîOa äçpäixdy ,l`ny ci lr ,xnelk ©¨¨©§Ÿ¦
xyt` i`e ,l`nyd lr `l` xyew epi` da xeywl epinia ynzynd

.oinid lr oinid xeywzy
:`xnbd zxxaníøBçä éñBé éaøål`ny oiae oini oiay xn`y §©¦¥©¨

,'ci' miiexwdéì àðî ìàîOác äçpäezrcl micnl okidn ± ©¨¨§©§Ÿ§¨¥
:`xnbd zvxzn .`weec l`ny ci lr `id oilitzd zgpdyà÷ôð̈§¨

déì,df xac `ed cnel ±àëéäîokidn ±,ïúð éaøì déì à÷ôðc ¥¥¥¨§¨§¨¥§©¦¨¨
.'mzazke mzxywe' ly cenildn ,epiid

:mxegd iqei iax zrc z` yxtl ztqep jxc d`ian `xnbdéMà áø©©¦
,øîà`ed iqei iax ly cenildîxn`py dn(fh bi zeny)zF`l dide' ¨©¦§¨¨§

,'dkcI lr`l` ,ziteq s"ka 'jci' dxezd dazk `ly,áéúk 'äëãi' ©¨§¨¨§¨§¦
aze`d ztqez,é"änynyci' oewixhep oeyl r,'ääkgpd ,xnelk §¥¥¨

lr l`ey `a` ax .l`ny ci `idy ,dylgd cid lr oilitzd z`
:iy` ax ixac,éMà áøì àaà áø déì øîàz` jk yxec dz` recn ¨©¥©©¨§©©¦
,'dkci' zaizàîéàå,xnelk ,'gk ci' oewixhep `idy yexcl xen` ± §¥¨

lr oilitzd z` gpdçkaL Eãé.oini `idy ,gka dwfgd -déì øîà ¨§¤©Ÿ©¨©¥
,`a` axl iy` axéîike ±áéúk'dkci',ú"éça,jixack xn`py ¦§¦§¥

.'ddk ci' `l` yexcl oi`y i`cee ,i"da `l` aezk oi` `lde
:`xnbd zx`anéàpúkdf oic micnl ep` 'dkci'ny iy` ax ixac ± §©¨¥

yi ,miiepy md mi`pz zwelgna ,l`ny ci lr `id oilitzd zgpdy
epipy oky ,xg` `l` df oic 'dkci'n ecnl `ly yie ,eixack eyxcy

,`ziixaaé"äa 'äëãé'oilitz zgpd lr ieeiva dazk dxezd - ¨§¨§¥
cidy epcnll ,'ddk ci' oewixhep rnyny ,i"d ze`d ztqeza 'dkci'

,oilitz dilr migipnyBæci,íéøîBà íéøçà .ìàîNdazky dnn §Ÿ£¥¦§¦
dxezd[äëãé] (êãé)micnl ,'ddk ci' rnyny,ícébä úà úBaøì ¨§¨§©¤©¦¥

zgpda aiegn `ed mby ,drerxe ddk ci `l` el oi`e ,eci drhwpy
.ci ly oilitz

,'dkci' daizd zaizk ote`n daxny ztqep `ziixa d`ian `xnbd
:ci ly oilitz zgpda aiig mcibyCãéà àéðz`ziixaa epipy ± ©§¨¦¨

y in ,zxg`òBøæ Bì ïéà,l`nyïéléôzä ïî øeètdeevn epi`e ¥§©¨¦©§¦¦
.epini lr gipdl,íéøîBà íéøçàzaiz'äëãé'ztqeza dazkpy £¥¦§¦¨§¨
d`a i"d ze`d,ícébä úà úBaøìly oilitz zgpda aiig `ed s`y §©¤©¦¥

.ci
ciy mc`a oilitz zgpd oica zewqerd zeziixa izy d`ian `xnbd

:'ddk' dpi` el`nyøhéà ,ïðaø eðzazeke dylg epini ciy in ± ¨©¨¨¦¥
,el`nya eiyrn aex dyereBðéîéa ïéléôz çépîz`vnpd cia ± ©¦©§¦¦¦¦

,eteb oinilBìàîN àeäLeci xnelk ,zil`nyd eci `idy ± ¤§Ÿ
.dylgd

:zxg` `ziixan dxizq `xnbd dywn,àéðúäåeiyrn dyery in §¨©§¨
,el`nyaçépîoilitz `ed s`BìàîNal`nyl z`vnpd cia ± ©¦©¦§Ÿ

,etebíãà ìk ìL BìàîN àeäLmc` ipa x`y lv`y cid `idy ± ¤§Ÿ¤¨¨¨
ci' `id elv`y it lr s`e ,dylgd cid ,xnelk ,'l`ny ci' `id

:`xnbd zvxzn .'oiniàéää àéðz ék ,ééaà øîàdzpy `l ± ¨©©©¥¦©§¨©¦
`l` ,el`nya gipny `ziixadainy,åéãé ézLa èìBModizyy §¥¦§¥¨¨

lv`y itl ,el`ny lr gipn ,'ddk ci' el oi`y oeiky ,gka el zeey
.ddk ci `id mc` ipa x`y

:y`xae cia oilitzd zgpd mewn z` zx`an `xnbdéác àðz̈¨§¥
,äMðîzF`l Ll dide' ,dxezd dzeivy dn'Eãé ìò(h bi zeny),mewn §©¤§¨¨§§©¨§

,cia mieqnd dgpddeædúøBaé÷.rexfay getzd xyad mewn ± ¦¤
ieeivd yexite(fh bi my)zthFhlE'éðéò ïéaã÷ã÷ eæ ,'E.y`xd daeb ± §¨Ÿ¥¥¤¨§Ÿ

:`xnbd zxxanàëéä`ed cwcwd on wlg dfi` ,xnelk ,okid ± ¥¨
:`xnbd zx`an .dgpdd mewnéøîàminkgd mixne` ±éaø éác ¨§¦§¥©¦

,éàpéeze`añôBø ÷Bðéz ìL BçBnL íB÷î.jx - ©©¨¤¤¦¥
:y`x ly oilitz zgpd oica wtq d`ian `xnbddépéî àòal`y ± §¨¦¥

.ïéléôz çépî ïäî äæéàa ,íéLàø éðL Bì LiL éî ,éaøî Bîéìẗ¦¥©¦¦¤¤§¥¨¦§¥¤¥¤©¦©§¦¦
déì øîàipzl`ye il zbrly lr ypridl dz` aiig ,eniltl iax ¨©¥

,`vnpa epi`y xac lréìb íe÷ Bà,zelbl `ve cenr ±Cìò ìa÷ Bà §¥©¥£¨
[jilr-]àúîL.minkg icinlz dfand oick ,iecip ± §¨¨

:`xnbd zxtqnàøáb àeää àúà éëäcà±,mixacn mdy cera ©§¨¦£¨©©§¨
,cg` mc` ribddéì øîà,iaxléøz déì úéàc à÷eðé éì ãéìéúéà ¨©¥¦§§¦¦§¨§¦¥§¥

éLéø,miy`x ipy el yiy xeka wepiz il clep -áúéîì ïðéòa änk ¥¥©¨¨¦©§¥©
zzl jixv ip` mirlq dnk ±ïäkì.epeictaàðz àáñ àeää àúà ©Ÿ¥£¨©¨¨¨¨

déìmiy`x ipy el yiy xeka dcetd ,el dpye cg` owf ribd ±áéiç ¥©¨
Bì ïzéì,odkl.íéòìñ äøNò:owfd ixac lr `xnbd dywnéðéà± ¦¥£¨¨§¨¦¥¦

,`ed jk m`d,àîç øa éîø éðzäåCBzîieeivd oeyl znizqn ± §¨¨¥¨¦©¨¨¦
øîàpL(eh gi xacna)éðà òîBL ,'íãàä øBëa úà äcôú äãt'leki ± ¤¤¡©¨Ÿ¦§¤¥§¨¨¨¥©£¦

y xnel iziideléôàm`óøèðbxdpe xekadìL CBúaíéLdidi mei £¦¦§©§§Ÿ¦
,ezectl aiegn eia`øîBì ãeîìzaezkd epcnln ±(my), ©§©
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oifge` mipy` cenr fl sc ± oey`x wxtzereay

íøåçä éñåé éáøenhegy df - mexg :(a ,bn) zexekaa opixn`ck ,rweyn enheg -

.rweynãé àø÷ðù ïéîé åðéöî.`kdn opitli `le -ïéîéá äáéúë (äæåæî) äî-

xyw car inp dxiyw s` - oinia oiazek mc` ipa aexc ,oinia dfefnd oiazekyk

leki epi` aey oini lr dgpd i`c ,l`nya dgpd llkn - oinia xywcne ,oinia

.oinia dxyewl'äá äëãéî,i"da aizkcn -

dpin rny - daiwp oeyl ,rnyn ddk

oeyl .daiwpk gk da oi`c ,xn`w l`nya

.gk `la ,`inr - ddk ci "dkci" :xg`

éàðúë"dkci"n l`ny silic `pz `ki`c -

.sili `lc `ki`e ,iy` axkúà úåáøì
íãéâäci rnync "dkci"c ,ci el oi`y -

.zlwlewne dvevxòåøæ åì ïéà.l`ny -

xh` ly oinili`ed ,dicicl l`ny `ied

.el`nya egk aexeåéãé éúùá èìåùá-

inp oinia s`c oeikc ,gka el zeey odizyy

`idy itl ,el`nya dgipn jkld - hley

`ied diciclc ab lr s`e ,mc` lkl l`ny

.oiniúøåá÷.o"exca* -

àëéä.i`w cewcw` -ñôåø`edyk ,jx -

w.dpy oa ohéìâ íå÷ åà`ve cenr e` -

zkiig ikeg`c ,`zny jilr law e` ,zelba

.iaíéòìñ øùòdil zi`e `ed xeka cgc -

zcleic ab lr s`e .oixzk aiyge ,iyix ixz

,mirlq dyng `l` aidi `l mine`z

zexeka) "dlgpl xeka yi" wxta opixn`ck

i`c meyn `ed mzd ,ikd elit` ,(` ,gn

xyt`e ,`ed cg `kd la` ,mvnvl xyt`

.mgx xht mdipy iede ,cg`k e`viy mvnvl

óøèð åìéôà éðà òîåùmiyly jeza bxdp -

(gi xacna) aizkc ab lr s`c .aiig inp mei

`kd ikd elit` ,"dctz ycg oan eiecte"

,miyly ig ied bxdp `l m` :xninl `ki`

.`ed `ilrn xekae
êà
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éáø.(a ,bn) zexekac "mexg" oirk ,rewy did enheg :qxhpewa yxit Ð mxegd iqei

.iax itn .ok `xwp enewn my lr `l` .i`pb oeyla edpiky xnel `ed dnize

ãéxaky oeik ,icin `iyw `l "eia` ci jenzie" (gn ziy`xa) aizkcne Ð ixwi` epini

eci"n iziin `l ikd meyne ,jinq `w `edd` inp iqei iaxc d`xpe ."epini ci" yxit

.iax itn .rxevnc "zipnid

äîjenqa Ð oinia dxiyw s` oinia daizk

`idy epinia oilitz gipn xhi`c opixn`

aex x`ye epinia azekd mc` `zyde .el`ny

gipn odn dfi`a wtzqdl yi ,el`nya eiyrn

.eici izya hleyk ezencl yi `nye .oilitz

.iax itn

ïéàmixne` mixg` oilitzd on xeht rexf el

`le `cg xn` xne `cg xn` xn Ð 'ek dkci

.iax itn .ibiltúøåáé÷:qxhpewa yxit Ð

enk ,xya zveaw oeyl `ed zxeaiwe .o"exca

epiax xne`e ."ipid`c `xeaiw" (` ,d `xza `aa)

daeb `edc mzigyd zia oiay rexfay xyad

`l (mz epiax xne`e) .`cew oixewy wtxnl

oiay mvr eze`ay xya daeb miyxtnd ixack

zevnc izkec lka rnyn `dc ,wtxnl cid

oiaiag :(a ,bn) onwl opixn`ck ,rexfa oilitz

oilitz ,zevna `ed jexa yecwd oaaiqy l`xyi

oiaexirc `xza wxtae .odizerexfae odiy`xa

opixn`e .oilitz mewna erexfa xyewe :(a ,dv)

mvr eze`e .oilitzd on xeht Ð rexf el oi` :inp

opzck ,dpw `l` rexf iexw epi` `cewl ci oiay

aiygwc (g dpyn ` wxt) zeld` zkqna

miyly ,mixai` dpenye mirax` miiz`n

mipy ,dpwa mipy ,[rav` lka yy] ci zqita

rnyne .szka drax`e rexfa cg` ,wtxna

oiay rexf `ed szkl jenqc `eddc `icda

rnynck ,`cew `ed wtxne ,wtxnl szkd

,"ilwyn xne`d" wxta (a ,hi) oikxr zkqna

cr lbxae liv`d cr cia qipkn :ipzwc

aizke .oizipzna wtxn liv`l ixw ,daekx`d

,ici iwitxn :mbxzne "ici iliv` lk lr" :inp

mbe .lbxa daekx` cbpk cia wtxnc rnyne

`le ,`cew `ed liv`c rnyn izkec lka

:ipercie ae` iab yxitc qxhpewd yexitk

mewna oixbeg oi`y "rfia exbgi `le" :(` ,hi) migafc ipy wxta opixn` cer .eilr orydl jxcy ,`cewd edfe ,xtqd lr eiliv` ipy miyi `l :`ipz (b wxt) mixteq zkqnae .liyii`

"zltnd" wxtae .xzei drif mewn my daxc`c ,liyii` cbpk `le ,xebgl jxc myy ,`cewd cbpk epiide ,odici iliv` cbpk `l` ,odiliv`n dlrnl `le odipznn dhnl `le oirifny

miyne eicia milaga fge` didy itle ,icin `iyw `l "jici iliv` zgz zeagqd iiela `p miy" :(gl) dinxia aizkc `dne .eikxa lr eiliv` ipye :en` irna cle iab opixn`c (a ,l dcp)

letz `ly etizk lr eci steke ,miptan `cew ly wxt eze` cbpk zxbexb mc` oziy xyt` Ð ewitxnae eita `ivend :zay iab opzc `de .el ewifi `ly miagqd iiela `cewd zgz

liv`c rnyn ,eici iliv` oiae miwxtd oia xacnd df ae` lra :`ipz `xnbae ,eigya xacnd mezit df ae` lra :(` ,dq oixcdpq) "zezin rax`" wxta opzc `de .dp`iveie zxbexbd

wcwcne .ziyixtck frla `cew ,wtxn `edy eici iliv` etiqed jk Ð zerav` oiwxit epiid miwxtd oia etiqedy enke ,`ziixaa yxit oizipzna xiiyc i`nc xnel jixv ,igyd zia `ed

,cere .llka ied `l zxeaiwc meyn ,ci `ixwinc `ed ewitxn cre ,mc` ipa oeyl xg` jld mixcpa la` ,zxeaiw ef "jci" `ziixe`cnc mzd rnync (a ,hi) oikxrc `iddn mz epiax

wxta miyxtnd ixacl dyw oikxrc `iddne ."micteq micy lr" aizkck ald lr ctqd :(a ,fk) ohw crena opixn`ck ,miccd cbpk epiide ,ald cbpk dniy `dzy oizrnya opixn`cn

xtqa `zi` ikde ,`cew epiidc ,wxtd cr milbxe mici yeciwle ,cid lk dnexzle .mici zqitl oxeaig cr zerav`d ly iyily wxt `ed ,wxtd cr oilegl :(a ,ew oileg) "xyad lk"

`ede ,ci ly skd cr daekx` ly wxtd on ?rexf edfi` :(` ,clw oileg) "rexfd" wxta opzcn di`x cer .mixcpc `xeriy epiid `cewc (a ,hi) oikxrc `idd gkenck ,okzi `le .xidfd

:xne` dcedi iax .zilew ly mvre irvn`d mvra zenvr ipy epiidc ,jxid cr Ð `nh`c `wea cr ,daekx`d ly wxtd Ð daekx`d on minlya xen`d wey lbxa ecbpke ,xifp ly

xw wxt eze`le ,zilewl xaegnd irvn`d mvr `ede ,lbx ly jaeq cr daekx`d ly wxtd on,mc`c rexfl dndac rexfn di`x oi` ,edine .qxhpewa my yxit jk ,lbx ly jaeq i

.dndac wey epiid inp dcedi iaxl okzie .lbxl xaegnd mvr wey ixw `nl` Ð jxia cg`e ,daekx`a dyng ,weya miipy :zeld`a opzc ,zendac weyk ied `l inp mc`c wey `dc

,wxtd cr mici yeciway xeriy :ipzwc mici zkqnc `ztqeza rnyn oke ,frla `"iliaw ,`xiezqi` epiidc ,lbxl jenqd wxt epiid dcedi iax xn`wc lbx ly jaeqc miyxtn yie

on la` ,dxiyk dhnle daekx`d on xeywa oizipzn ipik :dvilg iab xn`wc ,ok giken inp "dvilg zevn"c inlyexiae .oikxr zkqna xn`wc ,wxtd cr epiide .jaeqd cr milbxae

(dk mixac) aizkc ,diipy ?jk xn` ikide ,jaeqd cr lbxae wxtd cr cia :dlr opze ,"mdilbx z`e mdici z` oxd` ipa evgxe" (l zeny) aizkde :jixte .dleqt dlrnle daekx`d
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ìBãb :øî øîà àäå .déúéãL íúäî ,éì zøîà éà :déì øîà .÷éñôéà íúäî :déì øîà£©¥¥¨¨¦§¦£©¥¦¨§©§¦¥¨¨§¦¥§¨¨©©¨

¯ !äøBzaL äNòú àì úà äçBcL úBiøaä ãBák:àðäk áøc dén÷ àaL øa áø dîebøz §©§¦¤¤¤Ÿ©£¤¤©¨©§¨©©©¨©¥§©¨£¨
åàìá

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

מנחות. פרק שלישי - הקומץ רבה דף לז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

Cà','mc`d xFkA z` dCtz dcRoeyl `edy 'j`' xn`y dfae ©¨Ÿ¦§¤¥§¨¨¨
,herin÷ìçx`y oicn miyely jeza bxdpy xekad oic z` aezkd ¨©

aiigy `aq `edd ixac lr ok m` dywe .oeictn exhetl ,zexekad
df wepiz i`ce ixdy ,miy`x ipy mr clepd wepiza mirlq dxyr
zvxzn .oeictn xeht zeidl jixve ,miiga miiwzdl leki epi`

:`xnbdàëä éðàLepic ,epiptly miy`x ipy el yiy wepiz oecip ± ¨¦¨¨
meyn ,dpeyàðîçø àìz úìBbìeâácz` dxeza dlz d"awdy ± ¦§§¤§¨©£¨¨

xn`py ,zelblebd xtqna oeictd oic(fn b xacna)zWng Ygwle'§¨©§¨£¥¤
izy el yi m` ,cg` xeka elit`y zexedl ,'zlBlBl milwW zWng£¥¤§¨¦©ª§Ÿ¤

.mirlq dxyra aiig zelbleb
,dypn ly eyxcn ziaa dpypy oicd xewn z` zxxan `xnbd

:zxeaiwd lr `ed ci ly oilitz zgpd mewnyøî øîà`aed - ¨©©
lirl(`"r)zF`l Ll dide' ,dxezd dzeivy dny ,`ziixaa'Eãé ìò §¨¨§§©¨§

(h bi zeny),,cia mieqnd dgpdd mewneædúøBaé÷xyad mewn ± ¦¤
:`xnbd zxxan .rexfay getzdïìðîzx`an .df oic epcnl okidn ± §¨¨

:`xnbd,ïðaø eðúczF`l Ll dide' ieeivd yexit'Eãé ìò(my)eæ , §¨©¨¨§¨¨§§©¨§
,ãiaL dáBbzl`ey .szkl jenqa z`vnpy zxeaiwd ,xnelk ©¤©¨

:`ziixadBðéà Bà ,ãiaL dáBb eæ øîBà äzàdevnd oi` ile` ± ©¨¥©¤©¨¥
gipdl,Lnî Eãé ìò àlà:`ziixad zayiin .cid sk lr ,xnelk ¤¨©¨§©¨

y ,y`x ly oilitzn df xac cenll yiäøîàdïéléôz çpä äøBz ¨§¨¨©©§¦¦
ïläl äî ,Làøa ïéléôz çpäå ãiaoilitz zgpd zevnay myk ± ©¨§©©§¦¦¨Ÿ©§©¨

gipdl `id devnd ,oldl dxen`d ,y`x ly,LàøaL dáBbaenk ©©¤¨Ÿ
,oldl x`eaiy,ïàk óàgipdl `id devnd ,ci lya.ãiaL dáBba ©¨©©¤©¨

éøö Bðéà ,øîBà øæòéìà éaøCoilitz zgpd mewn cenll jxev oi` ± ©¦¡¦¤¤¥¥¨¦
zgpd zevna xn`py dnn cenll ozip ixdy ,y`x lyn ,ci ly

y ,dnvr ci ly oilitzàeä éøä[aezkd-]øîBàci ly oilitz lr £¥¥
(my),úBàì Eì äéäå','Lci lrdxezd dcitwdy o`kn cenll yie §¨¨§§©¨§

eidi md ea egpei xy`ky mewna ogipiy,'úBàì Eì'wxy ,xnelk §§
,oda yibxi ogipndúBàì íéøçàì àìåe`xi `l mc` ipa x`ye ± §Ÿ©£¥¦§

`l` ,lkl ielb mewn `edy skd lr ogipdl oi` ok lre ,oze`
.zxeaiwa,øîBà ÷çöé éaødf ceniléøö Bðéà,CyøîBà àeä éøä ©¦¦§¨¥¥¨¦£¥¥

(gi `i mixac)íëááì ìò älà éøác úà ízîNå' ,mkWtp lre §©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
ízøL÷elr oilitz mixyew mz`yk ,xnelk ,'mkci lr zF`l mz` §©§¤Ÿ¨§©¤§¤

e`x ,mkciäîéN àäzL,oilitzd zeiyxta miaezkd mixacdy ± ¤§¥¦¨
migpen eidi,álä ãâðkcbpk `idy zxeaiwd lr ogipdl yiy o`kne §¤¤©¥

.ald
`ziixaa exkfpy zeyxcl mikiiyd mixetiq ipy d`ian `xnbd

:ci ly oilitz zgpd mewn oipra dlrnly(àçà áøå) àéiç éaø©¦¦¨
àéåà áøc déøa,erexf lr zxyein ci ly dlitzd z` gipn did `l §¥§©©§¨

did `l`déaéì éãäì déì çpîe ïéeëîhrn dze` ccvne dhn ± §©¥©©¥©£¥¦¥
lr dl` ixac z` mznye' zevn miiwl ick ,eail cvl dgipne

.'mkaal
:sqep xetiqáéúé äåä éMà áøayei did ±äåä ,øîénàc dén÷ ©©¦£¨¨¦©¥§©¥©£¨

ïéléôz ïééæçúî à÷å déãéa àéøéöjenqa dkn xnin`l did ± ¦§¨¦¥§¨¦§©§¨§¦¦
z` welgd wegci `ly ick dknd zeaiaq ewelg rxwe ,zxeaiwl

,rxwl cran ze`xp eilitz eide ,dknddéì øîà,iy` axøáñ àì ¨©¥Ÿ¨©
øî dìdyxcd z` xaeq ipec` oi` ike ±íéøçàì àìå úBàì Eì' ¨©§§§Ÿ©£¥¦
,'úBàì.ze`xp jilitz ixdyøîzéà úBàì Eì íB÷îa déì øîà± §¨©¥¦§§§¦§©

zgpd mewny reawl ick `l` 'ze`l mixg`l `le' oicd xn`p `l
`le ,cinz dqekn `id mc` ipa aex lv`y ,zxeaiwa `ed oilitz
.`weeca zeqekn dpiidzy dctwd oi` la` ,ezelbl mkxcy mewna
oipra ,dlrnly `ziixaa iepyd oicd xewn z` zxxan `xnbd
z` gipdl yiy `ziixaa epipy :y`x ly oilitz zgpd mewn

a oilitzd.'LàøaL dáBb':`xnbd zxxanïìðîepcnl okidn - ©¤¨Ÿ§¨¨
:`xnbd zx`an .z`f,ïðaø eðúczthFhlE' ieeivd yexitéðéò ïéa'E §¨©¨¨§¨Ÿ¥¥¤

(fh bi zeny).LàøaL dáBb eæ ,:`ziixad zxxandáBb eæ øîBà äzà ©¤¨Ÿ©¨¥©
Bðéà Bà ,LàøaLgipdl devnd oi` ile` ±éðéò ïéa àlà,Lnî E ¤¨Ÿ¥¤¨¥¥¤©¨

,xnelk:`ziixad zx`an .mipird zeab oia,ïàk øîàðoipra ¤¡©¨

,oilitzéðéò ïéa'ïläì øîàðå ,'E(` ci mixac),dgxw xeqi` oipraàì' ¥¥¤§¤¡©§©¨Ÿ
ïläì äî ,'úîì íëéðéò ïéa äçø÷ eîéNúoia' mewny myk ± ¨¦¨§¨¥¥¥¤¨¥©§©¨

dgxw xeqi` oipra aezkd 'mkipir`ed,LàøaL dáBba`edy ©©¤¨Ÿ
däNBòL íB÷îea zeyrl xyt`y ±óà ,äçø÷'jipir oia' mewn ¨¤¤¨§¨©

aezkdïàk`ed ,oilitz oipraìL dáBbadäNBòL íB÷î ,Làø ¨©©¤Ÿ¨¤¤
,øîBà äãeäé éaø .äçø÷xn`py 'mkipir oia'n zcnly df cenil ¨§¨©¦§¨¥

,dgxw xeqi`aéøö Bðéà,Coilitz zevn jezn cenll yiy oeik ¥¨¦
ixdy ,dnvrãia ïéléôz çpä äøBz äøîàe,Làøa ïéléôz çpä ¨§¨¨©©§¦¦©¨©©§¦¦¨Ÿ

ïläl äîoilitza ,myy myk ±`id ozgpd zevn ,ci lyíB÷îa ©§©¨§¨
ãçà òâða ànhéì éeàøäcvn `l` d`neh lawl ie`x epi`y - ¨¨¦©¥§¤©¤¨
,cala xya xer irbp zxez,ïàk óàozgpd zevn ,y`x ly oilitza ©¨

`id,ãçà òâða ànhéì éeàøä íB÷îa,zexryd mewna ,xnelk §¨¨¨¦©¥§¤©¤¨
,cala owfe y`x irbp zxez cvn `l` d`neh lawl ie`x epi`y

é÷etàìepcnle -mewn z` `ivedléðéò ïéa'Ez` ,xnelk ,'ynn §©¥¥¥¤
,zeabd oiay mewnd,oilitz ea oigipn oi`yàkéàcmy yi ixdy ± §¦¨

mbå øNambàkéàc ,øòNzxezy ,mdn yi ,mewn eze` irbpe ± ¨¨§¥¨§¦¨
mda gnev xy`k `id mdly d`nehd,ïáì øòN,xya xer irbpk ¥¨¨¨

énð àkéàåmda gnvi m` ,mz`neh zxezy ,mdn yie ±,áBäö øòN §¦¨©¦¥¨¨
.owfe y`x irbpk
:dpyna epipyäåöî ïzòaøàL ,Bæ úà Bæ úBákòî úBiöéö òaøà©§©¦¦§©§¤¤©§©§¨¦§¨

.úçà.zevn rax` ozrax` ,xne` l`rnyi iax ©©
:`xnbd zl`eyeäééðéa éàîiaxl minkg oia oica lcadd `ed dn ± ©¥©§

zilha shrzdl xeq`y dcen l`rnyi iax mb i`ce `ld ,l`rnyi
.ditpkn zg`a ziviv da oi`y

:`xnbd zayiinúéöéöa ïéãñ ,óñBé áø øîàozyt ly cba ± ¨©©¥¨¦§¦¦
,xnvn zeieyr mdy zlkz ilizt ea elhedyeäééðéa àkéàdf ± ¦¨¥©§

,dyrnl d`xeda efn ef zehiyd izy zelcap ea xy` oicd `ed
ila zg` spk xiiye ,xnv zeiviv ozyt cbaa lihd m` ,xnelk
iax zrcle ,df cba zyiala fphry xeqi` yi minkg zrcl ,ziviv

.xeqi` oi` ,l`rnyi
:sqep weligLîç úìòa úélè ,øîà àðéäà øa àáø,zetpkàkéà ¨¨©¨¦¨¨©©¦©£©¨¥¦¨

,eäééðéa,ziviv zevna zaiegn ,zetpkd yng zlra ,ef zilh ixdy ¥©§
zilha mb ,zg` devn `l` opi` zeivivd zrax`y minkg zrcle
lr lihdl `id ,devnd zxev ixdy ,zeiviv rax` `l` lihi `l ef
iax zrcl la` ,zeiviv rax` ,ziviv zevna aiegnd cbad
,devnd zxev ,ok m` ,dnvr ipta devn `id ziviv lky l`rnyi
zaiegny oeik ,ef zilh ,jkitle ,cbaa spk lk lr ziviv lihdl `id

.ditpk zyng lr ziviv lihdl devn ,ziviv zevna dxezd on
:iyily welig,øîà àðéáøoicdøîàc ,eäééðéa àkéà àðeä áøc ©¦¨¨©§©¨¦¨¥©§§¨©

àöBiä ,àðeä áøyeal `edykL úélèala` zeiviv da yidðéà ©¨©¥§©¦¤¥¨
,dúëìäk úöéieöî,miaxd zeyxl cigid zeyxnáéiç ,úaLa §¤¤§¦§¨¨§©¨©¨

,úàhçzilhd oi`y oeiky ,zeyxl zeyxn d`ved xeqi` lr xary ©¨
ody oeikne ,lihdy zeiviv oze`a devn oi` ,dzkldk zvievn
minkg zrcl ,dzrne .`ynl zeaygpe ,cbal zelha opi` zeaeyg
`l m` ,owlga llk devn oi`e ef z` ef zeakrn zeivivd rax`y
d`ivende ,`id 'dzkldk zvievn dpi`y zilh' olek enlyed
yeal `edyk miaxd zeyxa zen` rax` jledd e` zeyxl zeyxn
`id ziviv lky oeik ,l`rnyi iax zrcl la` ,z`hg aiig ,da
devn yi ixdy xeqi` ef zilh z`veda oi` ,dnvr ipta devn

.eiepe cbadn wlgk zeaygp ode ,dizeiviva
zezilh aeig oipra mi`xen` zereny yely d`ian `xnbd

:ziviv zevna ,ozxev dzpzypy,éãéà áøc déøa àLéL áø øîà̈©©¦¨§¥§©¦¦
déîéìâì déøvác ïàî éàämewna ezilhn zvwn xqgne jzegd ± ©©§©§¥¦§¦¥

,miipxw izyk jezigd mewn dyrp df ici lre oxwdàìå ãéáò àìŸ¨¦§Ÿ
íeìkdf jeziga ixdy ,zilhd oic z` dpiy `le xac dyr `l ± §
dééeLl d`yr ±Lîç úìòa úélè,zetpkzevna `id s` zaiigd ©§¨©¦©£©¨¥

oldl x`eank ,ziviv(:bn).
:ztqep drenydéîéìâì déøéiöc ïàî éàä ,àéLøLî áø øîà± ¨©©§¨§§¨©©§©§¥¦§¦¥
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קנט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc zegpn(iyiy meil)

Cà','mc`d xFkA z` dCtz dcRoeyl `edy 'j`' xn`y dfae ©¨Ÿ¦§¤¥§¨¨¨
,herin÷ìçx`y oicn miyely jeza bxdpy xekad oic z` aezkd ¨©

aiigy `aq `edd ixac lr ok m` dywe .oeictn exhetl ,zexekad
df wepiz i`ce ixdy ,miy`x ipy mr clepd wepiza mirlq dxyr
zvxzn .oeictn xeht zeidl jixve ,miiga miiwzdl leki epi`

:`xnbdàëä éðàLepic ,epiptly miy`x ipy el yiy wepiz oecip ± ¨¦¨¨
meyn ,dpeyàðîçø àìz úìBbìeâácz` dxeza dlz d"awdy ± ¦§§¤§¨©£¨¨

xn`py ,zelblebd xtqna oeictd oic(fn b xacna)zWng Ygwle'§¨©§¨£¥¤
izy el yi m` ,cg` xeka elit`y zexedl ,'zlBlBl milwW zWng£¥¤§¨¦©ª§Ÿ¤

.mirlq dxyra aiig zelbleb
,dypn ly eyxcn ziaa dpypy oicd xewn z` zxxan `xnbd

:zxeaiwd lr `ed ci ly oilitz zgpd mewnyøî øîà`aed - ¨©©
lirl(`"r)zF`l Ll dide' ,dxezd dzeivy dny ,`ziixaa'Eãé ìò §¨¨§§©¨§

(h bi zeny),,cia mieqnd dgpdd mewneædúøBaé÷xyad mewn ± ¦¤
:`xnbd zxxan .rexfay getzdïìðîzx`an .df oic epcnl okidn ± §¨¨

:`xnbd,ïðaø eðúczF`l Ll dide' ieeivd yexit'Eãé ìò(my)eæ , §¨©¨¨§¨¨§§©¨§
,ãiaL dáBbzl`ey .szkl jenqa z`vnpy zxeaiwd ,xnelk ©¤©¨

:`ziixadBðéà Bà ,ãiaL dáBb eæ øîBà äzàdevnd oi` ile` ± ©¨¥©¤©¨¥
gipdl,Lnî Eãé ìò àlà:`ziixad zayiin .cid sk lr ,xnelk ¤¨©¨§©¨

y ,y`x ly oilitzn df xac cenll yiäøîàdïéléôz çpä äøBz ¨§¨¨©©§¦¦
ïläl äî ,Làøa ïéléôz çpäå ãiaoilitz zgpd zevnay myk ± ©¨§©©§¦¦¨Ÿ©§©¨

gipdl `id devnd ,oldl dxen`d ,y`x ly,LàøaL dáBbaenk ©©¤¨Ÿ
,oldl x`eaiy,ïàk óàgipdl `id devnd ,ci lya.ãiaL dáBba ©¨©©¤©¨

éøö Bðéà ,øîBà øæòéìà éaøCoilitz zgpd mewn cenll jxev oi` ± ©¦¡¦¤¤¥¥¨¦
zgpd zevna xn`py dnn cenll ozip ixdy ,y`x lyn ,ci ly

y ,dnvr ci ly oilitzàeä éøä[aezkd-]øîBàci ly oilitz lr £¥¥
(my),úBàì Eì äéäå','Lci lrdxezd dcitwdy o`kn cenll yie §¨¨§§©¨§

eidi md ea egpei xy`ky mewna ogipiy,'úBàì Eì'wxy ,xnelk §§
,oda yibxi ogipndúBàì íéøçàì àìåe`xi `l mc` ipa x`ye ± §Ÿ©£¥¦§

`l` ,lkl ielb mewn `edy skd lr ogipdl oi` ok lre ,oze`
.zxeaiwa,øîBà ÷çöé éaødf ceniléøö Bðéà,CyøîBà àeä éøä ©¦¦§¨¥¥¨¦£¥¥

(gi `i mixac)íëááì ìò älà éøác úà ízîNå' ,mkWtp lre §©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
ízøL÷elr oilitz mixyew mz`yk ,xnelk ,'mkci lr zF`l mz` §©§¤Ÿ¨§©¤§¤

e`x ,mkciäîéN àäzL,oilitzd zeiyxta miaezkd mixacdy ± ¤§¥¦¨
migpen eidi,álä ãâðkcbpk `idy zxeaiwd lr ogipdl yiy o`kne §¤¤©¥

.ald
`ziixaa exkfpy zeyxcl mikiiyd mixetiq ipy d`ian `xnbd

:ci ly oilitz zgpd mewn oipra dlrnly(àçà áøå) àéiç éaø©¦¦¨
àéåà áøc déøa,erexf lr zxyein ci ly dlitzd z` gipn did `l §¥§©©§¨

did `l`déaéì éãäì déì çpîe ïéeëîhrn dze` ccvne dhn ± §©¥©©¥©£¥¦¥
lr dl` ixac z` mznye' zevn miiwl ick ,eail cvl dgipne

.'mkaal
:sqep xetiqáéúé äåä éMà áøayei did ±äåä ,øîénàc dén÷ ©©¦£¨¨¦©¥§©¥©£¨

ïéléôz ïééæçúî à÷å déãéa àéøéöjenqa dkn xnin`l did ± ¦§¨¦¥§¨¦§©§¨§¦¦
z` welgd wegci `ly ick dknd zeaiaq ewelg rxwe ,zxeaiwl

,rxwl cran ze`xp eilitz eide ,dknddéì øîà,iy` axøáñ àì ¨©¥Ÿ¨©
øî dìdyxcd z` xaeq ipec` oi` ike ±íéøçàì àìå úBàì Eì' ¨©§§§Ÿ©£¥¦
,'úBàì.ze`xp jilitz ixdyøîzéà úBàì Eì íB÷îa déì øîà± §¨©¥¦§§§¦§©

zgpd mewny reawl ick `l` 'ze`l mixg`l `le' oicd xn`p `l
`le ,cinz dqekn `id mc` ipa aex lv`y ,zxeaiwa `ed oilitz
.`weeca zeqekn dpiidzy dctwd oi` la` ,ezelbl mkxcy mewna
oipra ,dlrnly `ziixaa iepyd oicd xewn z` zxxan `xnbd
z` gipdl yiy `ziixaa epipy :y`x ly oilitz zgpd mewn

a oilitzd.'LàøaL dáBb':`xnbd zxxanïìðîepcnl okidn - ©¤¨Ÿ§¨¨
:`xnbd zx`an .z`f,ïðaø eðúczthFhlE' ieeivd yexitéðéò ïéa'E §¨©¨¨§¨Ÿ¥¥¤

(fh bi zeny).LàøaL dáBb eæ ,:`ziixad zxxandáBb eæ øîBà äzà ©¤¨Ÿ©¨¥©
Bðéà Bà ,LàøaLgipdl devnd oi` ile` ±éðéò ïéa àlà,Lnî E ¤¨Ÿ¥¤¨¥¥¤©¨

,xnelk:`ziixad zx`an .mipird zeab oia,ïàk øîàðoipra ¤¡©¨

,oilitzéðéò ïéa'ïläì øîàðå ,'E(` ci mixac),dgxw xeqi` oipraàì' ¥¥¤§¤¡©§©¨Ÿ
ïläì äî ,'úîì íëéðéò ïéa äçø÷ eîéNúoia' mewny myk ± ¨¦¨§¨¥¥¥¤¨¥©§©¨

dgxw xeqi` oipra aezkd 'mkipir`ed,LàøaL dáBba`edy ©©¤¨Ÿ
däNBòL íB÷îea zeyrl xyt`y ±óà ,äçø÷'jipir oia' mewn ¨¤¤¨§¨©

aezkdïàk`ed ,oilitz oipraìL dáBbadäNBòL íB÷î ,Làø ¨©©¤Ÿ¨¤¤
,øîBà äãeäé éaø .äçø÷xn`py 'mkipir oia'n zcnly df cenil ¨§¨©¦§¨¥

,dgxw xeqi`aéøö Bðéà,Coilitz zevn jezn cenll yiy oeik ¥¨¦
ixdy ,dnvrãia ïéléôz çpä äøBz äøîàe,Làøa ïéléôz çpä ¨§¨¨©©§¦¦©¨©©§¦¦¨Ÿ

ïläl äîoilitza ,myy myk ±`id ozgpd zevn ,ci lyíB÷îa ©§©¨§¨
ãçà òâða ànhéì éeàøäcvn `l` d`neh lawl ie`x epi`y - ¨¨¦©¥§¤©¤¨
,cala xya xer irbp zxez,ïàk óàozgpd zevn ,y`x ly oilitza ©¨

`id,ãçà òâða ànhéì éeàøä íB÷îa,zexryd mewna ,xnelk §¨¨¨¦©¥§¤©¤¨
,cala owfe y`x irbp zxez cvn `l` d`neh lawl ie`x epi`y

é÷etàìepcnle -mewn z` `ivedléðéò ïéa'Ez` ,xnelk ,'ynn §©¥¥¥¤
,zeabd oiay mewnd,oilitz ea oigipn oi`yàkéàcmy yi ixdy ± §¦¨

mbå øNambàkéàc ,øòNzxezy ,mdn yi ,mewn eze` irbpe ± ¨¨§¥¨§¦¨
mda gnev xy`k `id mdly d`nehd,ïáì øòN,xya xer irbpk ¥¨¨¨

énð àkéàåmda gnvi m` ,mz`neh zxezy ,mdn yie ±,áBäö øòN §¦¨©¦¥¨¨
.owfe y`x irbpk
:dpyna epipyäåöî ïzòaøàL ,Bæ úà Bæ úBákòî úBiöéö òaøà©§©¦¦§©§¤¤©§©§¨¦§¨

.úçà.zevn rax` ozrax` ,xne` l`rnyi iax ©©
:`xnbd zl`eyeäééðéa éàîiaxl minkg oia oica lcadd `ed dn ± ©¥©§

zilha shrzdl xeq`y dcen l`rnyi iax mb i`ce `ld ,l`rnyi
.ditpkn zg`a ziviv da oi`y

:`xnbd zayiinúéöéöa ïéãñ ,óñBé áø øîàozyt ly cba ± ¨©©¥¨¦§¦¦
,xnvn zeieyr mdy zlkz ilizt ea elhedyeäééðéa àkéàdf ± ¦¨¥©§

,dyrnl d`xeda efn ef zehiyd izy zelcap ea xy` oicd `ed
ila zg` spk xiiye ,xnv zeiviv ozyt cbaa lihd m` ,xnelk
iax zrcle ,df cba zyiala fphry xeqi` yi minkg zrcl ,ziviv

.xeqi` oi` ,l`rnyi
:sqep weligLîç úìòa úélè ,øîà àðéäà øa àáø,zetpkàkéà ¨¨©¨¦¨¨©©¦©£©¨¥¦¨

,eäééðéa,ziviv zevna zaiegn ,zetpkd yng zlra ,ef zilh ixdy ¥©§
zilha mb ,zg` devn `l` opi` zeivivd zrax`y minkg zrcle
lr lihdl `id ,devnd zxev ixdy ,zeiviv rax` `l` lihi `l ef
iax zrcl la` ,zeiviv rax` ,ziviv zevna aiegnd cbad
,devnd zxev ,ok m` ,dnvr ipta devn `id ziviv lky l`rnyi
zaiegny oeik ,ef zilh ,jkitle ,cbaa spk lk lr ziviv lihdl `id

.ditpk zyng lr ziviv lihdl devn ,ziviv zevna dxezd on
:iyily welig,øîà àðéáøoicdøîàc ,eäééðéa àkéà àðeä áøc ©¦¨¨©§©¨¦¨¥©§§¨©

àöBiä ,àðeä áøyeal `edykL úélèala` zeiviv da yidðéà ©¨©¥§©¦¤¥¨
,dúëìäk úöéieöî,miaxd zeyxl cigid zeyxnáéiç ,úaLa §¤¤§¦§¨¨§©¨©¨

,úàhçzilhd oi`y oeiky ,zeyxl zeyxn d`ved xeqi` lr xary ©¨
ody oeikne ,lihdy zeiviv oze`a devn oi` ,dzkldk zvievn
minkg zrcl ,dzrne .`ynl zeaygpe ,cbal zelha opi` zeaeyg
`l m` ,owlga llk devn oi`e ef z` ef zeakrn zeivivd rax`y
d`ivende ,`id 'dzkldk zvievn dpi`y zilh' olek enlyed
yeal `edyk miaxd zeyxa zen` rax` jledd e` zeyxl zeyxn
`id ziviv lky oeik ,l`rnyi iax zrcl la` ,z`hg aiig ,da
devn yi ixdy xeqi` ef zilh z`veda oi` ,dnvr ipta devn

.eiepe cbadn wlgk zeaygp ode ,dizeiviva
zezilh aeig oipra mi`xen` zereny yely d`ian `xnbd

:ziviv zevna ,ozxev dzpzypy,éãéà áøc déøa àLéL áø øîà̈©©¦¨§¥§©¦¦
déîéìâì déøvác ïàî éàämewna ezilhn zvwn xqgne jzegd ± ©©§©§¥¦§¦¥

,miipxw izyk jezigd mewn dyrp df ici lre oxwdàìå ãéáò àìŸ¨¦§Ÿ
íeìkdf jeziga ixdy ,zilhd oic z` dpiy `le xac dyr `l ± §
dééeLl d`yr ±Lîç úìòa úélè,zetpkzevna `id s` zaiigd ©§¨©¦©£©¨¥

oldl x`eank ,ziviv(:bn).
:ztqep drenydéîéìâì déøéiöc ïàî éàä ,àéLøLî áø øîà± ¨©©§¨§§¨©©§©§¥¦§¦¥
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המשך בטמוד טטו



xcde"קס fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc zegpn(ycew zay meil)

,'øeñú àì'c åàìa,minkg ixacn mixeq`d mixaca ,xnelk §¨§Ÿ¨
aezkd xn`n lr mdixeqi` z` ekinqdy(`i fi mixac)xEqz `l'on Ÿ¨¦

,dvwen lehlh xeqi` oebke ,'l`nUE oini Ll Ecibi xW` xaCd©¨¨£¤©¦§¨¦§Ÿ
zial dvwen ipa` qipkdl jxvpy mewnae ,minkg ixacn eceqiy
ceak mewna mdixac ecinrd `ly ,edexizd ,oda gpwl ick `qkd
zen` rax` `yn zxard xeqi`k ,dxez ixeqi`a la` ,zeixad

.dyre mewa mdilr xearl `le zefazdl aiegn ,miaxd zeyxa
:xg` ote`a df dyrn mixtqn eidy yiy d`ian `xnbdàkéàå§¦¨

déì øîà íúäî ,éøîàceze`a mzeid zrn xaky mixne`d yi ± §¨§¦¥¨¨¨©¥
ezilh dkzgpy mewnddkzgpy `piax el xn` iy` ax xa xn ly

,ezilhdéì øîàå,iy` ax xa xnézòc éàîdéécLéîì ,C`id dn ± §¨©¥©©§¨§¦§§¥
ick m`d ,izilh dlqtpy ipricen dz`y dna jzpeeke jzrc

,dpkily`e dphyt`yúà äçBcL úBiøaä ãBák ìBãb ,øî øîàäå§¨¨©©¨§©§¦¤¤¤
,äøBzaL äNòú àìizilh heytle zefazdl jixv ipi` ,ok m`e Ÿ©£¤¤©¨

:`xnbd dywn .miievn miaxy mewnaàáL øa áø dîbøz àäå§¨©§§¨©©§¨
,àðäk áøc dén÷`l' dgec zeixad ceaky minkg exn`y dn lky ©¥§©©£¨

`l` epi` ,'dxezay dyrz,'øeñú àì'c åàìamixaca ,xnelk §¨§Ÿ¨
`yn zxard xeqi`k ,dxez ixeqi`a la` ,minkg ixacn mixeq`d
mdilr xearl `le zefazdl aiegn ,miaxd zeyxa zen` rax`
ezilh z` yeall iy` ax xa xn jiynd ji` ok m`e ,dyre mewa

.miaxd zeyxa
:`xnbd zvxznénð àëä,opaxc xeqi` lr `l` xar `l o`k mb ± ¨¨©¦

a `l` ,dxezd on dxeqi`y miaxd zeyxa jld `ly oeikúéìîøë, ©§§¦
,dkeza `yn zxard xeqi`yàéä ïðaøc.opaxcn `l` epi` ± §©¨¨¦

äáø õîå÷ä êìò ïøãä

úìëúä ¯ éòéáø ÷øô
ipic oke ,df z` df miakrn odiwlg oi`y zevnd ex`azi df wxta

.oiziag zgpn

äðùî
,oilitz e` ziviv zevnn wlg miiwnd oic z` zx`an epizpyn

.ziviv zekld aex jk ab` ex`azi `xnbae
dxeza xn`p(gl eh xacna)spkd zviv lr epzpe ,'ebe zviv mdl eyre'

eidiy jixvy epcnl 'spkd ziviv' xn`py dnn .'zlkz lizt
zpeeky x`ean od zepal zezilh aexy oeike ,cbad oinn mihegd

devn mdilry ,oal ihegl dxezd.zlkz lizt cer zzl
oldl `xnba(:`n)zzl yiy mixaeqd i`ny ziak dkldd dwqtp

.zlkz iheg ipye oal iheg ipy epiidc ,miheg drax` spk lka
:el` mipinn cg` wx da ozpy ziviv oic dn zx`an epizpyn

úìëzäcbaa dlihd `ly,ïálä úà úákòî dðéàlihnde ©§¥¤¥¨§©¤¤¤©¨¨
.`vi ,zlkz mipye oal mipy mewna oal iheg drax`åokBðéà ïálä §©¨¨¥

,úìëzä úà ákòî.`vi zlkz iheg drax` cbaa lihnde §©¥¤©§¥¤
,oilitz iabl okeãé ìL älôzdgipd `lyúà úákòî dðéàdlitz §¦¨¤¨¥¨§©¤¤¤

,Làø ìL,dzevn miiw dcal y`x ly dlitz gipndeedlitzìL ¤Ÿ¤
,ãé ìL úà úákòî dðéà Làø.dzevn miiw dcal ci ly gipd m`e Ÿ¥¨§©¤¤¤¤¨

àøîâ
`xnbd .df z` df miakrn mpi` oale zlkzy epizpyna epipy

:dxn`p `id in zhiyk zxxanéaøk àìc ïéúéðúî àîéì`ny - ¥¨©§¦¦§Ÿ§©¦
,iax zhiyk dpi` epizpyny xn`p,àéðúcxn`p(hl eh xacna)de'di §©§¨§¨¨

zvivl mkl,'BúBà íúéàøezevna cigi oeyl dxezd dhwpy oeike ¨¤§¦¦§¦¤
,zlkze oal epiidc mipin ipy da yiy ziviväæ ïéákònL ãnìî§©¥¤§©§¦¤

,äæ úà,daeg ici `vei epi` mdn cg` xqg m`eíéîëçå .éaø éøác ¤¤¦§¥©¦©£¨¦
ïéà ,íéøîBàoalde zlkzdïéákòî`vnp ok m` ,df z` df §¦¥§©§¦

.iaxk `le minkgk epizpyny
:`xnbd zxxanéaøc àîòè éàî,iax ly enrh edn -áéúëc ©©£¨§©¦¦§¦

weqta(gl eh my)zviv'ðkä,'ón zeidl mikixv mihegdy rnyneïéî ¦¦©¨¨¦
ðkóaex ixdy oal ihegn epiidc ,spkd dyrp epnny oin eze`n - ¨¨

,od zepal zezilhdáéúëecer my'úìëz ìéút'jixvy epiidc §¦§¦§¥¤
,zlkza mireavd xnv iheg mb ziviva zzlàðîçø øîàåxg`l §¨©©£¨¨

okn(hl eh my)'BúBà íúéàøe'`vei epi`y rnyne ,cigi oeylaãò §¦¤©
ãça eäééåøz àkéàc.zlkz mbe oal mb cg` spka eidiy cr - §¦¨©§©§§©
:xxal `xnbd dtiqenïðaøåoale zlkzy minkg ly mnrh edne - §©¨¨

xn`py oeik :`xnbd daiyn .df z` df miakrn mpi`'BúBà íúéàøe'§¦¤
,cigi oeylaòîLî déãeçì ãç ìkcg` lk zzl lekiy rnyn - ¨©§¥©§©

zniiqn .jka `veie ,oald z` e` zlkzd z` e` epiidc ,ecal
:`xnbdéaøk àìc àîéìzhiyk dpi` epizpyny xn`p ok m` - ¥¨§Ÿ§©¦

.df z` df miakrn oale zlkzy xaeqd ,iax
:iax zhiyl s` epizpyn z` x`al ozipy dgec `xnbdáø øîà̈©©

àîéz eléôà ,áø øîà äãeäék epizpyny xn`z elit` -éaø,`id §¨¨©©£¦¥¨©¦
`l mdn cg` wx lihd m`e df z` df miakrn oale zlkz mlerle

e ,`viàëøöð àì,miakrn mpi`y xnel dpynd dkxved `l -àlà Ÿ¦§§¨¤¨
íc÷ì,oick `ly oald iptl zlkz iheg zzl micwndy oiprl - §©¥

iheg z` xiqdl jixv epi`e ,mdixg` oald z` zzl leki carica
,oicd jky ep`vn okide .oald xg`l aey mzizle zlkzd,àéðúc§©§¨

e ,úìëúì ïáì íéc÷äì äåöîcarica,ïáìì úìëz íéc÷ä íà ¦§¨§©§¦¨¨¦§¥¤¦¦§¦§¥¤§¨¨
.äåöî øqéçL àlà ,àöé̈¨¤¨¤¦¥¦§¨

:'devn xqig' `ziixad zpeek `id dn zxxan `xnbdøqéç' éàî©¦¥
,'äåöî¦§¨
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oifge` mipy` cenr gl sc ± oey`x wxtzereay

øåñú àìã åàìázial qipkdl xzen zelfxewn mipa`e ,opaxcn xeqi` lehlh oebk -

.zeixad ceak igc `l `icda aizkc `yn z`yl la` ,zeixad ceak meyn `qkd

äéì øîà íúäî éøîàã àëéà.`hegc `pxw wiqti` :`piax -úéìîøëxzen -

i`d :xwire xg` oeyl .dxezd on dkeza lhlhlzepxw - dinilbl diixvc o`n

dl oi`e orviw eli`k dnece ,xyw ltk ezilh

.ziviv zxezn driwtdl ick ,zetpkàì
íåìë äùò.zivivn dxhetl -àîòè éàî

éîã éãùã ïàîëdteqy mitpk rax` zae -

.dzligzl xefglïàî éàä éîéã áø øîà
äéîéìâì äéèééçãltk -od eli`k dizetpk

elit` ,eaeyi `ly miltkd xtze ,zervewn

on driwtdl melk `le dyr `l ikd

dpin rny dil wqt `lc dnk lkc .zivivd

oeylle .zilhd on od oiicre ,dil irain

`iyw oey`xzegpn) "zlkzd" wxta `ipzc

.zaiigy dxtze dltk m`y (` ,`n

äçðîä úà õîå÷ä êìò ïøãä

äðùîïáìä úà úáëòî äðéà úìëúä-

oiheg ipy zlkz zzl devnc ab lr s`e

df oi` ikd elit` ,onwl yxtnck ziviva

e` zlkz ozrax` ciar i`e ,df z` akrn

.`vi oal ozrax`àøîâðë ïéîó,oal epiid -

.zepale od mizyt ly zezilh aexcúìëú-

yycn :(a ,c zenai) opixn`ck ,reav xnv

.`xnr zlkz - `pzikàëøöð àìoizipzn -

.df z` df oiakrn oi` :ipzwcíéã÷äì àìà-

oalc ,zlkz epiidc ,xge`nd micwd m`y

.`yixa aizkðëäðë ïéî óómicwd m`e -

jixv oi`e ,zakrn dpi` oald z` zlkzd

.eixg` oald ozi `l` ,zlkzd weqtl
àîéìéà

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
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28

29

úìëúä.ziviva oal oiheg ipye zlkz oiheg ipy zzl devn Ð oald z` zakrn dpi`

,`vi cg`d on oiheg ipy lihd m`y Ð df z` akrn df oi`c dxe`kl rnyne

car i` :yxit qxhpewa la` .'ek y`x ly z` zakrn dpi` ci ly dltz :ipzwc jpd ik

`lde :ok giken [` ,n zegpn] `xnbae .oibdep ep` oke .`vi oal ozrax` e` zlkz ozrax`

on `l` epi` milyexia epicqa zlkz lihnd lk

`lw meyn dxifb dixeq`c yxtne ,oidinznd

ied i`c rnyn !oal `l` `di `l :jixte .oli`

`lwc ipd `lac ab lr s` ,`xeqi` o`k oi` oal

s`c ,zegcl yi edine .oal iheg ipy `ki` oli`

ith inx ik ,devn `ki` oal iheg ipyac ab lr

,devnd lr siqen df oi`c ,mi`lk xeqi` `kil

opiyxcc ,drax` Ð "milicb" mipy Ð "licb"c

ith ihernl e`l Ð zlkz mipye oal mipy dipin

dkeq) opiyxcc lgp iaxr iab ogky`ck ,iz`w

daxd miydl mibdepe ,mizy Ð "iaxr" :(a ,cl

zlkz dleky zilh iab [a ,`n] onwle .alela

yxit ,oiheg dpeny za zilha :opixn`c 'ek

lky oeik siqez la xeqi` o`k oi`y qxhpewa

.zlhenl lihdl inc `le ,cg` jxka dpenyd

la jiiy cal zlhenl lihdac ,`nrh epiide

xn` cg` spk lr cg` zivivc meyn ,siqez

oal `l` `kil ikc di`x yi inp mzdne .`pngx

rnync ,oiheg drax` mlerl opira zlkz e`

xiqi `ny opiyiig `l oiheg drax` za zilhac

.devn ozrax`c ,cg` zilha gipie odn mizy

(a ,gt oixcdpq) "oiwpgpd od el`" seqa ,edin

iab ,leqt cg` jxka oiheg siqed m`c rnyn

lr `l` aiig epi` :xfrl` iax xn`c ,`xnn owf

ixacn eyexite dxez ixacn exwiry xac

oi` ep`e ,rxeb siqed m`e siqedl ea yie ,mixteq

:ipyne !ziviv `ki`de :jixte .oilitz `l` epl

dicegl i`d Ð `ziixe`c e`l oeilrd xyw i`

`nlicc meyn Ð zlhenl lihda mzd dl iwen `lc i`de .`ed cnere rexb Ð `ziixe`c oeilrd xyw i`e ,i`w dicegl i`de i`w

zilha :eyexit ikd ,dpeny za zilhl drax` za zilh oia (a ,`n) onwl biltnc o`ne .ixy siqedl oiekzp `l m`e ,siqedl oiekzp m` siqez la lr xaerc ab lr s` ,jka `lqtin `l

ipy epiidc Ð drax` zamlek xeaqiy ,oiletk ody drax` za epiid dpeny za zilhe .oal mewna oli` `lw oireavy el` ozepe ,zlkz el did `ly .oiletk odyk drax` ody ,oiheg m

zlkz `ian :ipzw ,drax` zaa iwenc `ziixa `iddc ,cere !ozyt ly oal odilr siqeie zlkz `edy xeaqi inp drax` zac ,df yexitl dyw edine .zxg` zilh xehtl odn gwie zlkz

,xn`w `wec dpenye drax` jigxk lre ,zlkzd mr oli` `lw dleza ixiinc rnyn `nl` Ð xyk `iad m`e `iai `l oli` `lwe ,da dleze xg` xace

inx iztcn `g` axe drax` inx awri xa `g` axc (` ,an) onwl i`xen` ogky`ck ,jka liqtin `le `ed siqen e`l dpeny cr drax`n oiheg siqeny dn lk `nye !zeletk `la

xaq drax` inxc o`nc ,`da ibilt i` `nlyac ,olpn mrh jixve .`ipnzn ith siqenc ixiin oixcdpqae ,xzid ciar xne zegtd ciar xnc `l` ,i`d ilek ibilt `l `zyde .dpeny

.i`w ediilrc ,mizyte xnv epiidc ,zlkzn milicbe oaln milicb ,i`w oine oin lk` `pngx xn`wc "milicb"c xaq `ipnz inxc o`ne ,drax` Ð "milicb" ,mipy Ð "licb" :opiyxcck

`pixw "milicb" Ð oiheg drax` mdipy oia oale zlkz ciar i`c ,"milicb" zernyna yi df lkc xnel jixve ?ikd ciar ira i`e ikd ciar ira i`c ef `id `xaq dn ,ibilt `l i` la`

jixv cere .`ed cnere rexbe `ed siqen ith inx i` la` ,`ed siqen e`le ,dia `pixw inp "milicb" Ð zlkz oiheg drax`e oal oiheg drax` oebk ,milicb cge cg lkn ciar i`e ,dia

oia cg` oin ea yi oia ,drax` Ð "milicb" mipy Ð "licb" :opiyxcc meyn `nye ?drax` inxc cr ediicegl iheg ixza xhtin `lc ,zlkz e` oal e` `l` dil zil ikc olpn ,mrh

iakrn iaekr iaxl ,zlkzc devn miiwe oalc [devn xqig `nili`] ?devn xqig i`n ,devn xqigy `l` `vi oall zlkz micwd m` :`xnba opixn`c `d dyw zvwe .oipin ipy ea yi

.drax` milicb dia `pixwc ,oal ipdn `din zlkz xiykdlc :xnel yie !oiheg ipya zlkzc devn miiw Ð oalc devn xqigc ab lr s` `nl` ,`gip iakrn `l i`c rnync !iccd`

.oiey eidiy `ed `xaq ,`pngx ira ipin ixzc oeik :xnel yie !i`dn dylye i`dn cg elit` ,`xw citw milicb` `nlic ?zlkzc oiheg ipye oal oiheg ipy opirac olpne :xn`z m`e

,ith yicwc ,ixzn zegt `l inp oale .drax` Ð "milizt" ,mipy Ð "lizt" ,"milizt uviwe" :(` ,ar `nei) "el `a" wxt opiyxcck ,ixz rnyn "lizte" ,aizk "zlkz lizt" ,cere

`l oigxk lr `kde ,mipyl cg` uvwnc "uviwe" rnyn "el `a" wxtac ,okzi `l "lizt"c df mrh ,edine .oicixen `le ycewa oilrnc ,oala miiqne oala ligznc `xnba opixn`ck

r ipta cg` heg ip` rney Ð "ziviv mdl eyre" :"`vz ik" zyxtae "jl [gly"] zyxta ixtqa gkenck ,ixz rnynzegt [licb] oi` ?oiyrp milicb dnk ,"milicb" :xnel cenlz ?env

!`zlz dil wetiz inp "milicb" `la ok m` ,cg zegtd lkl spk oin "spkd"e ,ixz rnyn "lizt" i`c ,cere .cg `l` opirny ded `l "lizt"nc rnyn .llid zia ixack oiheg dylyn

edl siire drax` inx awri xa `g` ax :(` ,an) onwl opixn`c `d` opiknq ,dpenyl drax`d miltek ep`y dne .ipdn zlkzn cgc rnync ,eply cenlzd lr wlegy xnel jixve

.zlkz ly drax`e xnv ly drax` :mixne` i`ny zia ,ixtqa `ipz cere .edl wia` `lc qxhpewa yxite ,ocic ik ciar `paxc dixa xn :cr 'eke edl wia`e `nilba edl liirne srin

.yxt` mye .ok yxit `l qxhpewa la` ,`gip Ð dletk `idy dlizt oirk elzetl jixvy epiid ,ekezn edilzete licb dyr opiyxtn ded i`e ?oltekl jixvy olpn dteb `id :xn`z m`e

áéúë.xity yixc spk oin "spkd" la` ,mipin x`y daxnc `d` `l` bilt `l ,ikd yixcc `ax` biltc (a ,c) zenaic `nw wxt l`rnyi iax iac `pzl elit`e Ð spkd oin spkd

íàåcal xcq`c xninl ol zilc :xnel yie !miycwa `l` akrl aezkd dpy opira `l `dc ,akrnc `nip Ð `yixa oalc opiyxcc `ed `xwnc oeik :dniz Ð `vi oall zlkz micwd

.dyrn oexqg` `l` i`w `l `aekir "dkk" aizkc ab lr s`e .ieyr dyry dn dvilgl dwiwx micwd :(` ,dw zenai) dvilg iab enk ,akrl aezkd citwi

`nili`

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

,déì øîà íúäî :éøîàc àkéàå ."øeñú àì"c åàìa§¨§Ÿ¨§¦¨§¨§¦¥¨¨£©¥
ézòc éàî :déì øîàåìBãb :øî øîàäå ?déécLéîì ,C ©£©¥©©§¥§¦§§¥§¨¨©¨¨

!äøBzaL äNòú àì úà äçBcL úBiøaä ãBák¯àäå §©§¦¤¤¤Ÿ©£¤¤©¨§¨
àì"c åàìa :àðäk áøc dén÷ àaL øa áø dîebøz©§¨©©©¨©¥§©¨£¨§¨§Ÿ

!"øeñú¯.àéä ïðaøc úéìîøk éîð àëä ¨¨¨©¦©§§¦§©¨©¦

õîå÷ä êìò ïøãä

úìëzákòî Bðéà ïáläå ,ïálä úà úákòî dðéà §¥¤¥¨§©¤¤¤©¨¨§©¨¨¥§©¥
,Làø ìL úà úákòî dðéà ãé ìL älôz .úìëzä úà¤©§¥¤§¦¨¤¨¥¨§©¤¤¤¤Ÿ

.ãé ìL úà úákòî dðéà Làø ìLåàøîâàîéì §¤Ÿ¥¨§©¤¤¤¤¨¥¨
"Búà íúéàøe" :àéðúc ;éaøk àìc ïéúéðúî¯ãnìî ©§¦¦§¨§©¦§©§¨§¦¤Ÿ§©¥

ïéà :íéøîBà íéîëçå ,éaø éøác ,äæ úà äæ ïéákònL¤§©§¦¤¤¤¦§¥©¦©£¨¦§¦¥
ðkä" :áéúëc ?éaøc àîòè éàî .ïéákòî"ó¯ðk ïéî,ó §©§¦©©§¨§©¦¦§¦©¨¨¦¨¨

"BúBà íúéàøe" :àðîçø øîàå ,"úìëz ìéút" :áéúëe§¦§¦§¥¤§¨©©£¨¨§¦¤
¯ìk ,"BúBà íúéàøe" ?ïðaøå .ãça eäééåøz àkéàc ãò©§¦¨©§©§§©§©¨©§¦¤¨

äãeäé áø øîà ?éaøk àìc àîéì .òîLî déãeçì ãç©§¥©§©¥¨§¨§©¦£©©§¨
;íc÷ì àlà àëøöð àì ,éaø àîéz eléôà :áø øîà£©©£¦¥¨©¦¨¦§§¨¤¨§©¥
úìëz íéc÷ä íàå ,úìëzì ïáì íéã÷äì äåöî :àéðúc§©§¨¦§¨§©§¦¨¨©§¥¤§¦¦§¦§¥¤

¯ ïálì?äåöî øqéç éàî .äåöî øqéçL àlà ,àöé ©¨¨¨¨¤¨¤¦¥¦§¨©¦¥¦§¨
àîéìéà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

אסרות קודש

 ב"ה,  ו' ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

ש"ב הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים מו"ה שמואל מנחם מענדל שי'

שלום וברכה!

נתרבה  שהרי  בהוספה,  אלא  שנה  כבכל  ולא  שמורה,  מצה  חלוקת  למבצע  מתכוננים  בודאי   ...

מספר אלה שמכירים בהם ונתוסף ג"כ בההתעוררות דלבן של ישראל אשר גם בגלותא כשישנה היא בכ"ז 

הלב ער להקב"ה ולגאולה, וגאולה ענינה לכל לראש מיצר הרע.

נעם לי ביחוד לקרות ע"ד הביקורים בישובים השונים ובודאי גם בזה יוסיפו, ויה"ר שההצלחה 

תראה גם לעיני בשר, שהרי נחוץ זה בשביל להוסיף בתוספת הכחות וההשתדלות בפעולות האמורות...



קסי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc zegpn(ycew zay meil)

,'øeñú àì'c åàìa,minkg ixacn mixeq`d mixaca ,xnelk §¨§Ÿ¨
aezkd xn`n lr mdixeqi` z` ekinqdy(`i fi mixac)xEqz `l'on Ÿ¨¦

,dvwen lehlh xeqi` oebke ,'l`nUE oini Ll Ecibi xW` xaCd©¨¨£¤©¦§¨¦§Ÿ
zial dvwen ipa` qipkdl jxvpy mewnae ,minkg ixacn eceqiy
ceak mewna mdixac ecinrd `ly ,edexizd ,oda gpwl ick `qkd
zen` rax` `yn zxard xeqi`k ,dxez ixeqi`a la` ,zeixad

.dyre mewa mdilr xearl `le zefazdl aiegn ,miaxd zeyxa
:xg` ote`a df dyrn mixtqn eidy yiy d`ian `xnbdàkéàå§¦¨

déì øîà íúäî ,éøîàceze`a mzeid zrn xaky mixne`d yi ± §¨§¦¥¨¨¨©¥
ezilh dkzgpy mewnddkzgpy `piax el xn` iy` ax xa xn ly

,ezilhdéì øîàå,iy` ax xa xnézòc éàîdéécLéîì ,C`id dn ± §¨©¥©©§¨§¦§§¥
ick m`d ,izilh dlqtpy ipricen dz`y dna jzpeeke jzrc

,dpkily`e dphyt`yúà äçBcL úBiøaä ãBák ìBãb ,øî øîàäå§¨¨©©¨§©§¦¤¤¤
,äøBzaL äNòú àìizilh heytle zefazdl jixv ipi` ,ok m`e Ÿ©£¤¤©¨

:`xnbd dywn .miievn miaxy mewnaàáL øa áø dîbøz àäå§¨©§§¨©©§¨
,àðäk áøc dén÷`l' dgec zeixad ceaky minkg exn`y dn lky ©¥§©©£¨

`l` epi` ,'dxezay dyrz,'øeñú àì'c åàìamixaca ,xnelk §¨§Ÿ¨
`yn zxard xeqi`k ,dxez ixeqi`a la` ,minkg ixacn mixeq`d
mdilr xearl `le zefazdl aiegn ,miaxd zeyxa zen` rax`
ezilh z` yeall iy` ax xa xn jiynd ji` ok m`e ,dyre mewa

.miaxd zeyxa
:`xnbd zvxznénð àëä,opaxc xeqi` lr `l` xar `l o`k mb ± ¨¨©¦

a `l` ,dxezd on dxeqi`y miaxd zeyxa jld `ly oeikúéìîøë, ©§§¦
,dkeza `yn zxard xeqi`yàéä ïðaøc.opaxcn `l` epi` ± §©¨¨¦

äáø õîå÷ä êìò ïøãä

úìëúä ¯ éòéáø ÷øô
ipic oke ,df z` df miakrn odiwlg oi`y zevnd ex`azi df wxta

.oiziag zgpn

äðùî
,oilitz e` ziviv zevnn wlg miiwnd oic z` zx`an epizpyn

.ziviv zekld aex jk ab` ex`azi `xnbae
dxeza xn`p(gl eh xacna)spkd zviv lr epzpe ,'ebe zviv mdl eyre'

eidiy jixvy epcnl 'spkd ziviv' xn`py dnn .'zlkz lizt
zpeeky x`ean od zepal zezilh aexy oeike ,cbad oinn mihegd

devn mdilry ,oal ihegl dxezd.zlkz lizt cer zzl
oldl `xnba(:`n)zzl yiy mixaeqd i`ny ziak dkldd dwqtp

.zlkz iheg ipye oal iheg ipy epiidc ,miheg drax` spk lka
:el` mipinn cg` wx da ozpy ziviv oic dn zx`an epizpyn

úìëzäcbaa dlihd `ly,ïálä úà úákòî dðéàlihnde ©§¥¤¥¨§©¤¤¤©¨¨
.`vi ,zlkz mipye oal mipy mewna oal iheg drax`åokBðéà ïálä §©¨¨¥

,úìëzä úà ákòî.`vi zlkz iheg drax` cbaa lihnde §©¥¤©§¥¤
,oilitz iabl okeãé ìL älôzdgipd `lyúà úákòî dðéàdlitz §¦¨¤¨¥¨§©¤¤¤

,Làø ìL,dzevn miiw dcal y`x ly dlitz gipndeedlitzìL ¤Ÿ¤
,ãé ìL úà úákòî dðéà Làø.dzevn miiw dcal ci ly gipd m`e Ÿ¥¨§©¤¤¤¤¨

àøîâ
`xnbd .df z` df miakrn mpi` oale zlkzy epizpyna epipy

:dxn`p `id in zhiyk zxxanéaøk àìc ïéúéðúî àîéì`ny - ¥¨©§¦¦§Ÿ§©¦
,iax zhiyk dpi` epizpyny xn`p,àéðúcxn`p(hl eh xacna)de'di §©§¨§¨¨

zvivl mkl,'BúBà íúéàøezevna cigi oeyl dxezd dhwpy oeike ¨¤§¦¦§¦¤
,zlkze oal epiidc mipin ipy da yiy ziviväæ ïéákònL ãnìî§©¥¤§©§¦¤

,äæ úà,daeg ici `vei epi` mdn cg` xqg m`eíéîëçå .éaø éøác ¤¤¦§¥©¦©£¨¦
ïéà ,íéøîBàoalde zlkzdïéákòî`vnp ok m` ,df z` df §¦¥§©§¦

.iaxk `le minkgk epizpyny
:`xnbd zxxanéaøc àîòè éàî,iax ly enrh edn -áéúëc ©©£¨§©¦¦§¦

weqta(gl eh my)zviv'ðkä,'ón zeidl mikixv mihegdy rnyneïéî ¦¦©¨¨¦
ðkóaex ixdy oal ihegn epiidc ,spkd dyrp epnny oin eze`n - ¨¨

,od zepal zezilhdáéúëecer my'úìëz ìéút'jixvy epiidc §¦§¦§¥¤
,zlkza mireavd xnv iheg mb ziviva zzlàðîçø øîàåxg`l §¨©©£¨¨

okn(hl eh my)'BúBà íúéàøe'`vei epi`y rnyne ,cigi oeylaãò §¦¤©
ãça eäééåøz àkéàc.zlkz mbe oal mb cg` spka eidiy cr - §¦¨©§©§§©
:xxal `xnbd dtiqenïðaøåoale zlkzy minkg ly mnrh edne - §©¨¨

xn`py oeik :`xnbd daiyn .df z` df miakrn mpi`'BúBà íúéàøe'§¦¤
,cigi oeylaòîLî déãeçì ãç ìkcg` lk zzl lekiy rnyn - ¨©§¥©§©

zniiqn .jka `veie ,oald z` e` zlkzd z` e` epiidc ,ecal
:`xnbdéaøk àìc àîéìzhiyk dpi` epizpyny xn`p ok m` - ¥¨§Ÿ§©¦

.df z` df miakrn oale zlkzy xaeqd ,iax
:iax zhiyl s` epizpyn z` x`al ozipy dgec `xnbdáø øîà̈©©

àîéz eléôà ,áø øîà äãeäék epizpyny xn`z elit` -éaø,`id §¨¨©©£¦¥¨©¦
`l mdn cg` wx lihd m`e df z` df miakrn oale zlkz mlerle

e ,`viàëøöð àì,miakrn mpi`y xnel dpynd dkxved `l -àlà Ÿ¦§§¨¤¨
íc÷ì,oick `ly oald iptl zlkz iheg zzl micwndy oiprl - §©¥

iheg z` xiqdl jixv epi`e ,mdixg` oald z` zzl leki carica
,oicd jky ep`vn okide .oald xg`l aey mzizle zlkzd,àéðúc§©§¨

e ,úìëúì ïáì íéc÷äì äåöîcarica,ïáìì úìëz íéc÷ä íà ¦§¨§©§¦¨¨¦§¥¤¦¦§¦§¥¤§¨¨
.äåöî øqéçL àlà ,àöé̈¨¤¨¤¦¥¦§¨

:'devn xqig' `ziixad zpeek `id dn zxxan `xnbdøqéç' éàî©¦¥
,'äåöî¦§¨
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oifge` mipy` cenr gl sc ± oey`x wxtzereay

øåñú àìã åàìázial qipkdl xzen zelfxewn mipa`e ,opaxcn xeqi` lehlh oebk -

.zeixad ceak igc `l `icda aizkc `yn z`yl la` ,zeixad ceak meyn `qkd

äéì øîà íúäî éøîàã àëéà.`hegc `pxw wiqti` :`piax -úéìîøëxzen -

i`d :xwire xg` oeyl .dxezd on dkeza lhlhlzepxw - dinilbl diixvc o`n

dl oi`e orviw eli`k dnece ,xyw ltk ezilh

.ziviv zxezn driwtdl ick ,zetpkàì
íåìë äùò.zivivn dxhetl -àîòè éàî

éîã éãùã ïàîëdteqy mitpk rax` zae -

.dzligzl xefglïàî éàä éîéã áø øîà
äéîéìâì äéèééçãltk -od eli`k dizetpk

elit` ,eaeyi `ly miltkd xtze ,zervewn

on driwtdl melk `le dyr `l ikd

dpin rny dil wqt `lc dnk lkc .zivivd

oeylle .zilhd on od oiicre ,dil irain

`iyw oey`xzegpn) "zlkzd" wxta `ipzc

.zaiigy dxtze dltk m`y (` ,`n

äçðîä úà õîå÷ä êìò ïøãä

äðùîïáìä úà úáëòî äðéà úìëúä-

oiheg ipy zlkz zzl devnc ab lr s`e

df oi` ikd elit` ,onwl yxtnck ziviva

e` zlkz ozrax` ciar i`e ,df z` akrn

.`vi oal ozrax`àøîâðë ïéîó,oal epiid -

.zepale od mizyt ly zezilh aexcúìëú-

yycn :(a ,c zenai) opixn`ck ,reav xnv

.`xnr zlkz - `pzikàëøöð àìoizipzn -

.df z` df oiakrn oi` :ipzwcíéã÷äì àìà-

oalc ,zlkz epiidc ,xge`nd micwd m`y

.`yixa aizkðëäðë ïéî óómicwd m`e -

jixv oi`e ,zakrn dpi` oald z` zlkzd

.eixg` oald ozi `l` ,zlkzd weqtl
àîéìéà
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úìëúä.ziviva oal oiheg ipye zlkz oiheg ipy zzl devn Ð oald z` zakrn dpi`

,`vi cg`d on oiheg ipy lihd m`y Ð df z` akrn df oi`c dxe`kl rnyne

car i` :yxit qxhpewa la` .'ek y`x ly z` zakrn dpi` ci ly dltz :ipzwc jpd ik

`lde :ok giken [` ,n zegpn] `xnbae .oibdep ep` oke .`vi oal ozrax` e` zlkz ozrax`

on `l` epi` milyexia epicqa zlkz lihnd lk

`lw meyn dxifb dixeq`c yxtne ,oidinznd

ied i`c rnyn !oal `l` `di `l :jixte .oli`

`lwc ipd `lac ab lr s` ,`xeqi` o`k oi` oal

s`c ,zegcl yi edine .oal iheg ipy `ki` oli`

ith inx ik ,devn `ki` oal iheg ipyac ab lr

,devnd lr siqen df oi`c ,mi`lk xeqi` `kil

opiyxcc ,drax` Ð "milicb" mipy Ð "licb"c

ith ihernl e`l Ð zlkz mipye oal mipy dipin

dkeq) opiyxcc lgp iaxr iab ogky`ck ,iz`w

daxd miydl mibdepe ,mizy Ð "iaxr" :(a ,cl

zlkz dleky zilh iab [a ,`n] onwle .alela

yxit ,oiheg dpeny za zilha :opixn`c 'ek

lky oeik siqez la xeqi` o`k oi`y qxhpewa

.zlhenl lihdl inc `le ,cg` jxka dpenyd

la jiiy cal zlhenl lihdac ,`nrh epiide

xn` cg` spk lr cg` zivivc meyn ,siqez

oal `l` `kil ikc di`x yi inp mzdne .`pngx

rnync ,oiheg drax` mlerl opira zlkz e`

xiqi `ny opiyiig `l oiheg drax` za zilhac

.devn ozrax`c ,cg` zilha gipie odn mizy

(a ,gt oixcdpq) "oiwpgpd od el`" seqa ,edin

iab ,leqt cg` jxka oiheg siqed m`c rnyn

lr `l` aiig epi` :xfrl` iax xn`c ,`xnn owf

ixacn eyexite dxez ixacn exwiry xac

oi` ep`e ,rxeb siqed m`e siqedl ea yie ,mixteq

:ipyne !ziviv `ki`de :jixte .oilitz `l` epl

dicegl i`d Ð `ziixe`c e`l oeilrd xyw i`

`nlicc meyn Ð zlhenl lihda mzd dl iwen `lc i`de .`ed cnere rexb Ð `ziixe`c oeilrd xyw i`e ,i`w dicegl i`de i`w

zilha :eyexit ikd ,dpeny za zilhl drax` za zilh oia (a ,`n) onwl biltnc o`ne .ixy siqedl oiekzp `l m`e ,siqedl oiekzp m` siqez la lr xaerc ab lr s` ,jka `lqtin `l

ipy epiidc Ð drax` zamlek xeaqiy ,oiletk ody drax` za epiid dpeny za zilhe .oal mewna oli` `lw oireavy el` ozepe ,zlkz el did `ly .oiletk odyk drax` ody ,oiheg m

zlkz `ian :ipzw ,drax` zaa iwenc `ziixa `iddc ,cere !ozyt ly oal odilr siqeie zlkz `edy xeaqi inp drax` zac ,df yexitl dyw edine .zxg` zilh xehtl odn gwie zlkz

,xn`w `wec dpenye drax` jigxk lre ,zlkzd mr oli` `lw dleza ixiinc rnyn `nl` Ð xyk `iad m`e `iai `l oli` `lwe ,da dleze xg` xace

inx iztcn `g` axe drax` inx awri xa `g` axc (` ,an) onwl i`xen` ogky`ck ,jka liqtin `le `ed siqen e`l dpeny cr drax`n oiheg siqeny dn lk `nye !zeletk `la

xaq drax` inxc o`nc ,`da ibilt i` `nlyac ,olpn mrh jixve .`ipnzn ith siqenc ixiin oixcdpqae ,xzid ciar xne zegtd ciar xnc `l` ,i`d ilek ibilt `l `zyde .dpeny

.i`w ediilrc ,mizyte xnv epiidc ,zlkzn milicbe oaln milicb ,i`w oine oin lk` `pngx xn`wc "milicb"c xaq `ipnz inxc o`ne ,drax` Ð "milicb" ,mipy Ð "licb" :opiyxcck

`pixw "milicb" Ð oiheg drax` mdipy oia oale zlkz ciar i`c ,"milicb" zernyna yi df lkc xnel jixve ?ikd ciar ira i`e ikd ciar ira i`c ef `id `xaq dn ,ibilt `l i` la`

jixv cere .`ed cnere rexbe `ed siqen ith inx i` la` ,`ed siqen e`le ,dia `pixw inp "milicb" Ð zlkz oiheg drax`e oal oiheg drax` oebk ,milicb cge cg lkn ciar i`e ,dia

oia cg` oin ea yi oia ,drax` Ð "milicb" mipy Ð "licb" :opiyxcc meyn `nye ?drax` inxc cr ediicegl iheg ixza xhtin `lc ,zlkz e` oal e` `l` dil zil ikc olpn ,mrh

iakrn iaekr iaxl ,zlkzc devn miiwe oalc [devn xqig `nili`] ?devn xqig i`n ,devn xqigy `l` `vi oall zlkz micwd m` :`xnba opixn`c `d dyw zvwe .oipin ipy ea yi

.drax` milicb dia `pixwc ,oal ipdn `din zlkz xiykdlc :xnel yie !oiheg ipya zlkzc devn miiw Ð oalc devn xqigc ab lr s` `nl` ,`gip iakrn `l i`c rnync !iccd`

.oiey eidiy `ed `xaq ,`pngx ira ipin ixzc oeik :xnel yie !i`dn dylye i`dn cg elit` ,`xw citw milicb` `nlic ?zlkzc oiheg ipye oal oiheg ipy opirac olpne :xn`z m`e

,ith yicwc ,ixzn zegt `l inp oale .drax` Ð "milizt" ,mipy Ð "lizt" ,"milizt uviwe" :(` ,ar `nei) "el `a" wxt opiyxcck ,ixz rnyn "lizte" ,aizk "zlkz lizt" ,cere

`l oigxk lr `kde ,mipyl cg` uvwnc "uviwe" rnyn "el `a" wxtac ,okzi `l "lizt"c df mrh ,edine .oicixen `le ycewa oilrnc ,oala miiqne oala ligznc `xnba opixn`ck

r ipta cg` heg ip` rney Ð "ziviv mdl eyre" :"`vz ik" zyxtae "jl [gly"] zyxta ixtqa gkenck ,ixz rnynzegt [licb] oi` ?oiyrp milicb dnk ,"milicb" :xnel cenlz ?env

!`zlz dil wetiz inp "milicb" `la ok m` ,cg zegtd lkl spk oin "spkd"e ,ixz rnyn "lizt" i`c ,cere .cg `l` opirny ded `l "lizt"nc rnyn .llid zia ixack oiheg dylyn

edl siire drax` inx awri xa `g` ax :(` ,an) onwl opixn`c `d` opiknq ,dpenyl drax`d miltek ep`y dne .ipdn zlkzn cgc rnync ,eply cenlzd lr wlegy xnel jixve

.zlkz ly drax`e xnv ly drax` :mixne` i`ny zia ,ixtqa `ipz cere .edl wia` `lc qxhpewa yxite ,ocic ik ciar `paxc dixa xn :cr 'eke edl wia`e `nilba edl liirne srin

.yxt` mye .ok yxit `l qxhpewa la` ,`gip Ð dletk `idy dlizt oirk elzetl jixvy epiid ,ekezn edilzete licb dyr opiyxtn ded i`e ?oltekl jixvy olpn dteb `id :xn`z m`e

áéúë.xity yixc spk oin "spkd" la` ,mipin x`y daxnc `d` `l` bilt `l ,ikd yixcc `ax` biltc (a ,c) zenaic `nw wxt l`rnyi iax iac `pzl elit`e Ð spkd oin spkd

íàåcal xcq`c xninl ol zilc :xnel yie !miycwa `l` akrl aezkd dpy opira `l `dc ,akrnc `nip Ð `yixa oalc opiyxcc `ed `xwnc oeik :dniz Ð `vi oall zlkz micwd

.dyrn oexqg` `l` i`w `l `aekir "dkk" aizkc ab lr s`e .ieyr dyry dn dvilgl dwiwx micwd :(` ,dw zenai) dvilg iab enk ,akrl aezkd citwi
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`oifgeקסב mipya cenr gl sc ± oey`x wxtzereay

äåöî øñéç àîéìéà`vi i`n` ,ixnbl epzp `l eli`k iede ,oalc -?iaekir iaxl `d

!dl `nwe` iaxk oizipzne ,`akrnäåöî øñéç.dncwd zevn -äåöî äùòå-

.zlkze oal `ki`dcàéä éàî ïáì úáëòî ïéàã úìëú,oal micwd m` :rnync -

xninl `ki` aekir i`ne?éîð øîúéà,[micwdl ixii` 'eke zlkz] ipzwc oizipzn -

i`n oal akrn oi`c zlkz ,inp dil `irai`e

.`idêåéøà:(hn ziy`xa) enk ,jln oeyl -

l`enyl ixw ikdl ."dcedi dix` xeb"

dkld :(a ,hn zexeka) ol `niiwc - "jeix`"

`zeklnc `picc ikid ik ipica l`enyk

ikdl .`pic.`ed oalc meyn - oicq hiwp

íéøâ àòáö éãéîinp zlkz dlek elit` -

aexe li`ed .zlkzl oal micwdl devn

aizk ikdle .mixb `w oal ,od zepal zezilh

.xge`nd `di mlerlc ,spkd xg` zlkz

íãøâéà.ziviv ly oihegd ewqtp -ïéîåãøâ
.ewqtpy xg`l exiizypy dixiy epiid -éãë

éããäà ïéèåçä ìë áåðòìxeriy epiidc -

.lecbéîéìà.miar -éðéè÷ ååä éàã,miwc -

iptn la` ,jk lk od oikex`c .iaprin eed

.aeprl miphw eed oiiaerïëù ìë.oixykc -

`dc ,mixyk jk lk miwc eed eli`e li`edc

,miar mdyk oky lk - daipr ick od oikex`

.ith odizevn `xkpincâéìôã àðú ïàîå
éáøã äéìòoi` :lirl ixn`c minkg jpd -

.df z` df oiakrnïáì ìéèîdrax`d lk -

.oihegäðéî òîù`iig iax ipa ixn`cn -

i`n` ,mixyk zlkz inecxb?wqtpc oeik `d

seqay xyw `edd ixzyn licbd zvw

ixzyn - xyw `edd ixzync oeike ,licbd

dpin rny `l` !llk licb my oi`e ,licbd

`edd ixzyn ik jkld ,`ileg lka xyw yi

.mixyw x`ya licbd miiwzn xywéàìéò-

dlrnl dhnlnc ,oezgz xyw `edd epiid

,oizrnya ixiin `w oinecxbac ,cere .aiygw

.oeilr edi` eed oitwen oinecxbae
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àîéìéà,xninl dil ded `kti`c :dniz Ð zlkzc devn miiwe oalc devn xqig

:xnel yie !xqig dkldk `ly ziyrpd zlkz zevn la` ,car oal zevnc

.mciwy zlkzd llk akrn epi` :yexit ,zlkzd akrn epi` oald ikd hwp oizipzn meync

éáøìopaxlc rnync :dnize .dnwe`l opira iaxcke :qxhpewa yxit Ð akrn iaekr

jxhvp `l `pwqnl ok m`e ,`gip

,edin !ikd xazqin `le ,dcedi ax uexizl

inewe`l irac xninl epivn inp `pwqnl

opaxl oky lkc ,xnel yi inp i` .iaxk `zipzn

iakrn `l `d ?devn xqig i`n` :ith dywc

!iccd`

àìi`n` :dniz Ð ziviva oicql `l` `kxvp

yie !ziviva xnv zilh hewpil ?ikd hwp

meyn ,oicqc oin ied `l zlkz `weec :miyxtn

.epin ied zlkze xnv la` ,diab mi`lk eedc

m`c ,dywe .ied ozytn ,lirl `ipzc inp oale

,zlkzd akrn epi` oal gpiz :dil `iyw i`n ,ok

?edip i`n oald z` zakrn dpi` zlkz `l`

zlkz `dc ,dl zgkyn inp `d ?`kxit i`ne

i` .oal iheg zakrn dpi`e ied `pin cg xnve

(a ,hl) onwl opihytc i`nl ,ozyt iheg inp

yexitk d`xp jkl !xnv lya oixhet ozyt iheg

,oal iedc `hiytc Ð oicq hwp ikdlc ,qxhpewd

.ith ozytl sxhvn ded xnv ly oaleéãéî
qxhpewa dvexy rnyn Ð mixb `w `raiv

ody ,ixii` zezilh aexa `xwc meyn :yxtl

"spkd" aizkc oeike ,zlkz zereav opi`e zepal

oal iheg ipy oz :`icda azk eli`k ied ,spk oin

mzqc xnel jixve .zlkz lizt jk xg`e dligz

`ed `axc ,mipin x`yn mb eid mdly zezilh

x`yc spk oin "spkd" aizkcn onwl yixcc

milibx eid m` :dniz edine .oixhet mpina mipin

eze`a `xw ixii` `lc idp ,xnv ly zilha

reava ixii` mewn lkn ,zlkz reav `edy

oi`xiye jlk opiyxcc ikid ik ,xg` rava

ihegn dicic `pin ith ied zlkz ihege ,oiwixiqe

ly oal micwn ikc ,ikd ipyil ok m`e .ozyt

oeik :xnel yie !da ol zil xnv zilha ozyt

`dc ,zlkz reava ixii` `l oigxk lr `xwc

`nl` Ð zlkz lizt aizke spk oin aizk

mewn lknc ab lr s`e .ied spkc oin e`l zlkz

ied `l `dc ,icin aiyg `l Ð ith epin ied

driavc :yxtl yi cere .`xwc spk oin llka

onwl `ipzc ,eze .`id icin e`l devn e`lc

da eidiy `l` oal xg` xefgl jl oi` ineiwl [`kil] spk oinc oeikc ,oal myl da oixhet :qxhpewa yxite ,oli` `lwn ueg da oixhet oiperav ipin lk Ð zlkz dleky zilh :(a ,`n)

`raiv `nl` ,zlkz oiheg ipye oinec` oiheg da lihi dnec` m` :qxhpewa yxit ,dpin `l` da xhet oi` zilh :`ipzc (my) `ziixa jci`ae .oal ira dpal zilhc rnyn ,oipin ipy

.xg` oipra my xnel yi inp i` .ied opaxcnc :xnel yie .zlkzn xa `pin cg ied `raivc ,`gip oey`x uexiz itle !mixb

àìàm`c xdfil jixv ,dpenyl olteke zlkz meyn miipye oal meyn miipy oiheg drax` oipzepy eiykrc :mz epiax xne`e .ilqtin edlek mecxb` i`c rnyn Ð 'eke oinecxbl

iaxk dklde ,zg` devn ied `zydc `iz` iaxk ef `ibeqc ,zvw wcwcl yie .oinily oiheg ipy ex`yp `ly `vnpe ,oiheg dylyn md `ny Ð oihegd on dyly ewqtp

edpip zevn ixz `dc ,liqtin cga elit` opaxle .[oal oilihne] zlkz epl oi`y oikneq `d`e ,did eax ililbd iqei iaxe ,eaxn oky lke ,(a ,en oiaexir) eixiagn `l la` exiagn

lk Ð mipy `l` opira `l i`e ,edpip devn cg ok m` Ð oiheg drax` inp oala opirac i`nl ,d`xp edine .oal zvwne zlkz mcxbi` eli`k iedc ,dzxiagl zg`d lirez `le

`l ,edine .eed edpzilc o`nke ,iakrn `lc okyepiid ,oal` mwe zlkz mcxbi` i`c :xnel yi cere .`zkldk `lc ied `iig iax ipa ixn`c `dc ,opaxk ied `l oiibeqc xazqin

`id zg` devn li`edc] (df lke d"l) ,ixnbl mdipy ewqtp eli`k ied `le ,`edy lka einecxb `peb i`dk opixwc Ð (oald on) `edy lk `l` xiizyp `le exwirn hegd wqtpc

e`xw ik ,ozrax` lk mecxbi`c rnyn 'eke zlkz inecxb :`iig iax ipa ixn`c `de .daipr ick x`yp m` `l` ,leqt exwirn cg` heg wqtp opaxl la` .exiagl mlyd liren Ð

.[daipr ick x`ypae ,"zlkz" zivivd lkléãëixzyin i`lir ixzyinc oeike 'eke `ileg lk lr xeywl jixvc `ax gkenc `d iab ,jenqac qxhpewd yexit jezn Ð maprl

`zyde ,xn`w spkl jenq daipr xeriyc yxtl xzei okzie .zivivay oexg` xywl ueg daiprc dil `xiaqc rnyn ,daipr xeriy ick lirl oxn`c `d dil zil :yxite ,edlek

xywdy myn gikedl d`xp oke .i`w milicb`c rnyn .`edy lk minecxb mixiya la` ,dligza Ð mixen` mixac dna :"milicb" zyxta ixtqa zvw rnyn oke .lirl` bilt `l

xywd ixzyin ikid Ð jxekd hegn `le ,oikxkpd oihegd on cg` wqtp didyk mz epiax bdep didy enk ,oihegd on cg`e dkixkd hegn i`c .drax`d l` drax`d on `ed

cg` la` ,(`zlz) `niiw izk` ('cn i`c xeriyk) `nzqnc :xn`w ikdc :xnel yie !xywd xzeq xywn epi`e drax`n cg`d wqtpyk ,drax`l drax`d on i` `nlyac ?jka

.i`w `l ezïåéë`l` icin gken `le .letil eteq `dc ,`kil lizt elit`c ,xity gken lizt e` licb e` xn`c o`nl elit`e .licb o`k oi`e Ð edlek exzyi` cg ixzyi`c

.wiqtdl ick ,`ilegl `ileg oia `l i` ,ith xazqnc `xz` ogky` `l xg` mewnac ok `iany d`xpe .`ileg lk lr xeywl jixvc gken `l `dn la` ,`pixg` `xyw irac
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éñBé éaø íeMî øîàL ,ïúð éaø íeMî øîBà ÷çöé éaø :àéðúc ,àeä àpz éàä ?éaøc déìò£¥§©¦©©¨§©§¨©¦¦§¨¥¦©¦¨¨¤¨©¦©¦¥

úìëz Bì ïéà :éøeð ïa ïðçBé éaø íeMî øîàL ,éìéìbä¯:dpéî òîL ,àáø øîà .ïáì ìéhî ©§¦¦¤¨©¦©¦¨¨¤¦¥§¥¤©¦¨¨£©¨¨§©¦¨
éøöéøö àì Czòc à÷ìñ éàc ,àéìeçå àéìeç ìk ìò øBL÷ì C:àéiç éaø éða éøîàc àä ,C ¨¦¦§©¨§¨§§¨§¦¨§¨©§¨¨¨¦¨§¨§¦§¥©¦¦¨

éàléò déì éøzLéàc ïåék ,ïéøLk áBæà éîBcøâå ïéøLk úìëú éîBcøb¯!dlek déì éøzLéà ©§¥§¥¤§¥¦§©§¥¥§¥¦¥¨§¦§§¥¥¦©¦§§¥¥¨
àîìã
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קסג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc zegpn(ycew zay meil)

àîéìéày xn`p m` -ïáìc äåöî øqéç`l eli`k `ed ixde ixnbl ¦¥¨¦¥¦§¨§¨¨
,oey`x elihd `ly oeik epzpemewn lknúìëúc äåöî íéi÷iptn ¦¥¦§¨¦§¥¤

epvxiz ef `ziixa it lry oeik ,ok xnel xyt` i` ,akrn xcqd oi`y
ixde ,mzpizp xcqa epiid 'miakrn mpi`'y iax ixack epizpyn z`

éaøìzlkze oaléããäà ákòî éáekòm`e ,df z` df md miakrn - §©¦©¥§©¥©£¨¥
zevna mb `vei epi` i`ce ,oal zevn miiw `l dligz zlkz lihd

.zlkz
:xg` ote`a `ziixad z` `xnbd zx`an ok lräãeäé áø øîà̈©©§¨

,áø øîà,'devn xqigy `l` `vi' dpeekd dnäNòå äåöî øqéçL ¨©©¤¦¥¦§¨§¨¨
,äåöî,zlkze oal zaeg ici `viy epiid devn dyrøqéç éàîe ¦§¨©¦¥

ãáò àìc ,äåöîdyr `ly -,øçáenä ïî äåöîz` ozp `ly oeik ¦§¨§Ÿ¨©¦§¨¦©§¨
.dncwd zevn jka xqige oey`x oald

lirl(`"r)ozp m`y epiid 'zlkzd z` akrn epi` oald'y ax yxit
:`xnbd dywn .`vi dligz zlkzçðéúäedn oaen mpn` -ïáì ¨¦©¨¨

,úìëzä úà ákòî Bðéàciabl dpynd zligza epipyy dn j` §¥§©¥¤©§¥¤
àéä éàî ,ïálä úà úákòî dðéàc úìëzixd ,z`f yxtp cvik - §¥¤§¥¨§©¤¤¤©¨¨©¦

oicd jky oeik ,akrn df oi` dligz oal ozp m`y x`al oi`
:`xnbd zvxzn .oald micwdl dligzkl,àîç øa éîø øîà̈©¨¦©¨¨

e ,mihegd zpizp xcql dpynd zpeek `yixa mb mlerlàëøöð àìŸ©§§¨
zlkzd oi` dligz oal ozepdy eprinydl dpynd dkxved `l -

,zakrnúìëz dlekL úélèì àlàiheg z` dligz zzl yi day ¤¨§©¦¤¨§¥¤
oi` mcew oald z` ozp m` mewn lkny dpynd zycgne ,zlkzd

.akrn df
énð øîzéàzwqer epizpyny ax ixack yxcnd ziaa xn`p oke - ¦§©©¦

,mihegd zpizp xcqaì éåì déì øîàCBéøà ,ìàeîL,jln -àì ¨©¥¥¦¦§¥©§Ÿ
Còøkà áéúéz,jilbx lr ayz l` -àúléî àäì éì úLøôîc ãò ¥¥©©§¨©¦§¨§©¦§¨¦§¨

,epipyy df xac il yxtzy cr -ïálä úà úákòî dðéà úìëzä©§¥¤¥¨§©¤¤¤©¨¨
àéä éàî ,úìëzä úà ákòî Bðéà ïáläå.dpynd zpeek dn -øîà §©¨¨¥§©¥¤©§¥¤©¦¨©

àëøöð àì ,déì,df oic eprinydl dpyndúéöéöa ïéãñì àlà- ¥Ÿ©§§¨¤¨§¨¦§¦¦
,oal oicqa ziviv ozeplàLéøa ïáì éîec÷àì äåöîcmicwdl - §¦§¨§©§¥¨¨§¥¨

,dligza oal,àîòè éàîdligza xn`py(gl eh xacna)ðkä','ó ©©£¨©¨¨
n mihegd eidiy o`kn epcnleðk ïéîóx`eank oal iheg epiidc ¦¨¨

lirl(`"r),'zlkz lizt' xn`p jk xg` wxe ,úìëz íéc÷à éàå§¦©§¦§¥¤
ïáìì,oick `ly zlkzd z` micwd m`y dpynd zycgne -úéì §¨¨¥
da ïì.akrn df oi` - ¨¨

:dpynd zligzn df itl dywne zxfeg `xnbdçðézit lr oaen - ¦©
edn dfúìëzä úà ákòî Bðéàc ïáìj` ,eiptl dpzip m`úìëz ¨¨§¥§©¥¤©§¥¤§¥¤

,àéä éàî ,ïálä úà úákòî dðéàcozip oaldy oicd `ed jk ixd §¥¨§©¤¤¤¤¨¨©¦
.dligzàëøöð àì ,àîç øa éîø (déì) øîàoic rinydl dpynd ¨©¥¨¦©¨¨Ÿ©§§¨

,dféîec÷àì äåöîc ,úìëz dlekL úélèì àlàdaúìëz ¤¨§©¦¤¨§¥¤§¦§¨§©§¥§¥¤
ðkäc ,àLéøaðk ïéî óóoiny jkn cnlp oald zncwd oicy oeik - §¥¨§©¨¨¦¨¨

zlkz iheg `ed spkd oin zlkz dleky zilhae ,mcew xn`p spkd
,mnicwdl yi ok lreàLéøa ïáì íéc÷à éàådpynd zycgne - §¦©§¦¨¨§¥¨

oald z` micwd m` mewn lknyda ïì úéì.akrn df oi` - ¥¨¨
iheg z` zzl jixv zlkz dleky zilha ,`ng xa inx ixacl

:`xnbd dywn .zlkz `ed spkd oiny itl ,dligza zlkzdøîà̈©
íéøb à÷ àòáéö éãéî ,àáøepcnl 'spk oin spkd' zyxcn ike - ¨¨¦¦¦§¨¨¨¦

oeik ixd ,dpal dpi`yk s` zilhd rava zeidl mihegd mikixvy

,`weec oal ihegl `id dxezd zpeek i`ce zepal zezilhd aexy
miaezkd zlkzd ihegl mincew md zlkz dleky zilha mb ok m`e

.weqta mdixg`
:epizpyn mr iax zhiyl xg` aeyii,àáø øîà àlàoi` mlerl ¤¨¨©¨¨

dpi` dpyndy epywdy dne ,mihegd zpizp xcqa zwqer epizpyn
epizpynl mb zn`a ,df z` df miakrn oale zlkzy xaeqd iaxk

e ,miakrn mdàëøöð àìiakrn mpi`y xnel dpynd,màlà Ÿ©§§¨¤¨
ïéîecøâì,miixiy mdn exzepe erxwpy ziviv iheg oicl -éàc §©§¦§¦

ïáì éà÷å úìëz ícøbéàiheg wx exzepe zlkzd iheg erxwp m`y - ¦©§©§¥¤§¨¥¨¨
,oaldúìëz éà÷å ïáì ícøbéà éàåxzepe oald rxwp m`e - §¦¦©§©¨¨§¨¥§¥¤

,zlkzdda ïì úéì,jkl di`xe .dxyk zivivde akrn df oi` - ¥¨¨
úìëz éîecøb ,àéiç éaø éða éøîàc,erxwpy ziviv iheg ixiiy - §¨§¦§¥©¦¦¨©§¥§¥¤

å ,ïéøLkokáBæà éîecøbi`nh lr da mifny aef` zceb` ixiiy - §¥¦§©§¥¥
,`edy lk mdn xiizype aef`d ilerab erxwpy ,mxdhl znïéøLk§¥¦

.mda zefdl
:`xnbd zxxan .ziviv ixiiy oica oecl zxaer `xnbdøeòéL änëå§©¨¦

ïéîecøb.zivivd dxyk mday ,miixiyd -øîà éøecîä øa øîà ©§¦¨©©©§¥¨©
,ìàeîLmihegdn xiizyiy jixvïáðòì éãkmnvr aiaq maaeql - §¥§¥§¨§¨

.dleqt zivivd jkn zegta j` ,daipr xyw mdn zeyrle
,eäì àéòaéàxeriya,ïáðòì éãklkepy lecb xeriyl dpeekd m`d ¦©§¨§§¥§¨§¨

éããäa eälek ïáðòì,cgi mihegd zpeny lk z` xeywle aaeql - §¨§¨§©£¨¥
àîìc Bàwx aeprl lkepy ohw xeriy witqn `ny e` -ãçå ãç ìk ¦§¨¨©§©
mihegdndéãeçì:`xnbd zxne` .ecal -e÷ézef dl`y cenrz - §¥¥

.wtqa
:df oica sqep wtq,éMà áø éòamihegd eid m`éáðòéî àìc éîélà ¨¥©©¦©¦¥§Ÿ¦©§¦

,mdixiiy z` xeywl xyt` i` miiaer iptny miar miheg -eåä éàå§¦¨
éáðòéî éðéh÷did miwc eid m`y dfk xeriy mdn xiizyp j` - ©¦¥¦©§¦
,mxywl xyt`éàî.mpic dn -àáøc déøa àçà áø déì øîà ©¨©¥©£¨§¥§¨¨

,éMà áøìeiykr ,mze` mixiykn epiid miwc mihegd eid m`y oeik §©©¦
miar mdyïkL ìk,mxiykpyeäééúåöî økðéîczevn ixdy - ¨¤¥§¦§©¦§¨©§

.miiar zngn xzei mda zxkip ziviv
lirl(`"r).df z` df miakrn zlkze oal m` minkge iax ewlgp

:`xnbdzxxanéaøc déìò âéìôc àpz ïàîeiax lr wlegd`ed in- ©©¨§¨¦£¥§©¦
:`xnbd zx`an .df z` df miakrn mpi` oale zlkzy xaeqeéàä©

íeMî øîàL ,ïúð éaø íeMî øîBà ÷çöé éaø ,àéðúc ,àeä àpz©¨§©§¨©¦¦§¨¥¦©¦¨¨¤¨©¦
,éøeð ïa ïðçBé éaø íeMî øîàL ,éìéìbä éñBé éaøe ziviv dyerdïéà ©¦¥©§¦¦¤¨©¦©¦¨¨¤¦¥

ïáì ìéèî ,úìëz Bì,mihegd lka.akrn zlkzd oexqg oi`y §¥¤¥¦¨¨
ipa ixac e`aed lirl :zivivay mixyw oipra dkld d`ian `xnbd

,mixyk ziviv iheg ixiiyy `iig iaxdpéî òîL ,àáø øîàoicn ¨©¨¨§©¦¨
y ,dféøöøBL÷ì Czivivd iheg z`àéìeçå àéìeç ìk ìòxg`l - ¨¦¦§©¨§¨§§¨

,zeilegd lk seqa wx `le ,licbay zekixk dyly lkà÷ìñ éàc§¦¨§¨
Czòcy xnel jzrc lr dlrz m`y -éøö àìClk ixg` xeywl ©§¨Ÿ¨¦

x`ap cvik ,ok m` ,`ilegéøîàc àäexn`y dn z` -éaø éða ¨§¨§¦§¥©¦
àéiç,lirlúìëz éîecøb[ziviv ixiiy-]áBæà éîecøâå ,ïéøLk ¦¨©§¥§¥¤§¥¦§©§¥¥

,ïéøLk,ziviv ixiiya ixdéàléò déì éøzLéàc ïåékerxwpy oeik - §¥¦¥¨§¦§§¥¥¦©¦
,licbd seqay oeilrd xywd xzede mihegddlek déì éøzLéà- ¦§§¥¥¨

mb ok lre ,`ileg lk xg`l xyw yi i`ce `l` ,licbd lk xzed
.mixg`d mixywa licbd miiwzn oiicr oexg`d xywd rxwpyk
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c"agקסד 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

‚ÏBÎ‡ÏÂ Lc˜Ï ÏBÎiL ÌBi‰ LecÈ˜ ÔÈ�ÚÏ e¯Ó‡ Ck ‰lÙz ÔÈ�ÚÏ e¯Ó‡L ÌLk42elÈÙ‡ ‰ÏÚÓÏe ‰Á�n‰ ‚ÏtÓ §¥¤¨§§¦§¨§¦¨¨¨§§¦§¨¦©¤¨§©¥§¤¡¦§©©¦§¨§©§¨£¦

ÔÈÈ„Ú ˙È·¯Ú Ïlt˙‰ ‡Ï Ì‡[ciÏBÎ‡Ï ·iÁL ˙BceÚÒ '‚Ó ˙Á‡ ‰ceÚÒ ˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ ÌBÈ „BÚaÓL BÊ ‰ÏÈÎ‡·e ¦Ÿ¦§©¥©§¦£©¦©£¦¨¤¦§¥§¥©§¨©©¦§¤©¨¤¡

dÓˆÚ ˙aMk BÏˆ‡ ‰NÚ� ˙aL ˙ÙÒBz ÂÈÏÚ ÏaÈ˜ ¯·kL ÔÂÈk) ˙aLa[fhÎeh¯·c ÏÎÏ[fi48ÈLÓiL ÌÈ¯ÈnÁÓ LÈÂ (C §©¨¥¨¤§¨¦¥¨¨¤¤©¨©£¤¤§©©¨©§¨§¨¨¨§¥©§¦¦¤©§¦

˙ÈÊk ÏÎ‡iL BÓˆÚ ‰ÏÈÏa B˙„eÚÒ[gi'‚L ÔÂÈÎc dÓˆÚ ˙aLa ˙BceÚÒ '‚ ÌÈi˜iL È„k ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ˆ ¯Á‡ ˙BÁÙÏ §¨©©§¨©§¤Ÿ©§©¦§¨©©¥©¨¦§¥¤§©¥§©©¨©§¨§¥¨¤

1

2

3

4

`zax `zkld

ïééãò úéáøò [ãéקודם קידוש לעשות אין קבלה פי על -

לאחר ורק וערבית שבת קבלת להתפלל יש אלא ערבית,
היום קידוש .43מכן

äîöò úáùë [åèיקדש לא בשבת, י"ג לגיל שמגיע קטן -
- השבת קדושת לענין מועיל שבת שתוספת יום, מבעוד

הנער שני לענין .44ולא

äîöò úáùë [æèאם גם המזון בברכת שבת מזכיר ולכך -
יום מבעוד ראש45מברך הוא שבת אם להסתפק ויש ,

המזון ברכת כשמברך ויבוא' 'יעלה מזכיר אם חודש
יום .46מבעוד

øáã ìëì [æéקבלת היא הקידוש ידי על שבת שקבלת -

מלאכה איסורי קבלת ולא ממש, יום של (קבלתעיצומו

שבת) .47בלבדתוספת

úéæë ìëàéù [çéרצא בסי' יאכל49- שלכתחילה משמע
כביצה.

zetqede mipeiv

Ò"·:עד"ז42) ‡Ú¯ 'ÈÒ·סמוך לקדש המובחר מן ומצוה
יצא אם ואף שאפשר מה בכל כניסתו הכנסתלתחלת מבית

הקדש על מחול שהוסיף דכיון מיד לקדש לו יש יום מבעוד
לכניסתו סמוך מיד לקדש לו ויש השבת כניסת אצלו זה הרי
במקום הקידוש שיהיה כדי מיד ג"כ לאכול צריך הקידוש ואחר
תוך מלקדש להמתין יכול מיד לאכול תאב אינו ואם סעודה

שירצה. כמה הלילה
·"Ò ·Ú˙ 'ÈÒ·Âהאדם יכול טובים ימים שבשאר פי על אף :

מקום מכל יום מבעוד ולאכול לקדש הקודש על מחול להוסיף
כן. לעשות יכול אינו בפסח

תרפ"ו43) (כמדומה השנים בא' קמא: ע' אוזן לשמע ס'
ביקשו השעה וכשהתאחרה שבת, בערב פורים חל ַבלענינגראד)
שיוכלו בכדי מעריב קודם שיקדש זי"ע) (מוהריי"ץ מאדמו"ר

לכך. הסכים ולא להתוועד,
מעשה וסיפר זאת, לדרוש צריכים אינכם אמר: בו, כשהפצירו

זי"ע: (רש"ב) אדמו"ר מאביו
המדוייקת) בשנה (נקב בליובאוויטש תורה בשמחת אחת פעם
קידוש, לעשות והוצרכו השעה וכשהתאחרה שישי ביום חל
הקבלה פי על ינהג בעולם א' שלפחות שמוכרח הגם אבי: אמר
רבנים ישנם מקום מכל מעריב, קודם קידוש לעשות שאין
מעריב. קודם קידוש ועשה זה, לצורך אידן' ו'גוטע גדולים,

אבי עשה קודש) שבת בערב (שחלה תר"פ תורה בשמחת גם
מכך רגוע איני לי: אמר תורה שמחת לאחר מעריב, קודם קידוש
לדרוש צריכים אינכם וממילא - מעריב קודם קידוש שעשיתי
וברשימת 40 ע' ה'תש"ד השיחות בס' בזה עוד (וראה זאת
שיקדשו כלל חפץ לא מוהרש"ב אדמו"ר שכ"ק שם, השומעים
ומקדש). מפה דפורס באופן השקיעה לאחר אפילו מעריב, קודם
שמיני בליל הנאספים סדר על קסג ע' היומן רשימת (וראה
הקפות, מעריב, קידוש, השבוע): באמצע (שחל ה'תרצ"א עצרת

והסעודה).
או"ח44) צבי הר ובשו"ת יז, סי' ח"י יצחק מנחת שו"ת ראה

חייב אינו בשבת מצוה בר שנעשה שנער שכתב קנז סי' ח"א
יום, מבעוד לקדש יכול ולכך התורה, מן זו בשבת בקידוש כלל
(גדולים) אחרים מוציא אינו בלילה כשמקדש גם ומאידך

התורה. מן שחיובם
(45:‚"ÈÒ ‡Ú¯ 'ÈÒוקידש מפה פירס שאם לומר צריך ואין

אם אפילו המזון בברכת שבת של להזכיר שצריך סעודתו וגמר
הקידוש זמן שהגיע קודם יום מבעוד וקידש מפה ופירס החמיר
עליו חלה שקידש דכיון יום מבעוד המזון ברכת מברך וגם

שבת. קדושת
אדה"ז.46) לשו"ע הערות
לקו"ש47) וראה ג. ס"ק קו"א רסא סי' לעיל המבואר פי על

.58ֿ59 ע' חי"ט .235 ע' חט"ז
(48) הכוכבים צאת עד שבת בערב תענית לענין הוא ÈÒ'עד"ז

·È ÛÈÚÒ ËÓ¯של ערבית תפלת השלים שאם אומרים ויש :(
צאת עד להתענות רשאי ואינו מיד לאכול צריך יום מבעוד שבת
עוד להתענות לו אסור בתפלה שבת עליו שקיבל דכיון הכוכבים
תענית לשם כשמתכוין אחת שעה אפילו בשבת מתענין שאין
בתענית משא"כ יחיד, בתענית זו כדעה שפוסק שם (וראה

תעניתו). שמשלים חלום ותענית ציבור
בכל49) הוא שכן ומשמע שלישית, סעודה (לגבי אֿב סעיפים

אם ואף שלישית סעודה לקיים מאד זהיר יהא השבת): סעודות
אבל) מעט מכביצה (ביותר אותה לקיים יכול הרי שבע הוא
לכתחלה חובתו ידי יוצא בכזית שאפילו אומרים ויש . . כביצה
כסברא לכתחלה להחמיר ויש . . סעודות משלש אחת בכל

. . לו) אפשר אם הראשונה
דהיינו הערב עד גדולה מנחה זמן משיגיע הוא ג' סעודה זמן
מצות קיים לא לכן קודם עשאה ואם ואילך ומחצה שעות משש
שאכל המנחה אחר עד בה נמשך כן אם אלא שלישית סעודה
התחלת גם לכתחלה אבל ומחצה שש אחר מ)כביצה (יותר

ומחצה. שש אחר תהא הסעודה
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1

2

zetqede mipeiv

(50:‡ ÛÈÚÒ ¯„Ú 'ÈÒלאכול אדם כל חייב סעודות שלש
המן אכילת גבי נאמר היום פעמים ששלש לזה ורמז בשבת

היום לה' היום שבת כי היום אכלוהו משה ויאמר שנאמר בשבת
וגו'. תמצאוהו לא

•
zexitd zkxa zekld - jexr ogley

Âלענין ג"כ טפלה היא ברכה לענין טפילה שהיא פת וכל
כביצה. אוכל אפילו ידיו ליטול וא"צ ידים נטילת

אם להבחין יוכל מי כי השתיה למתק פת מלאכול למנוע וטוב
עליה לברך צריך שאז כרס למילוי או השתיה למתק אוכלה

המוציא:

Êגרעיני האוכל אבל כבר ששתה השתיה במיתוק זה וכל
שאכילתם שישתה השתיה למתק בהם וכיוצא גודג[ד]ניות
והיתה להשתיה טפלה שאכילתם אע"פ לשתיה תאוה לו גוררת
מכל השתיה על שבירך אחר אוכל היה אם בברכתה נפטרת
השתיה בברכת שיפטר אפשר אי השתיה קודם כשאוכל מקום
ברכה בלא הזה מהעולם ליהנות אסור כי אכילתו אחר שיברך

להם. המיוחדת ברכה עליהם לברך צריך לכן בתחלה

לאכול ורוצה צהרים שינת אחר או בבוקר לשתות הרוצה וכן
היא זו שאכילה אע"פ ריקן לב על ישתה שלא כדי תחלה מעט
לה המיוחדת ברכה עליה לברך צריך אליה וטפלה השתיה צורך

ברכה: בלא הזה מהעולם יהנה שלא כדי

Áהגפן פרי בורא שברכתו יין כששותה אמורים דברים במה
משקה השותה אבל המאכל על זו ברכה לברך אפשר שאי
תחלה שאוכל המאכל על שיברך אומרים יש שהכל שברכתו
אלא אינה שאכילתו שכיון לו המיוחדת ברכתו ולא שהכל
שהיא השתיה ברכת עליה מברך אליה וטפילה השתיה לצורך

עיקר.

כשאוכל אלא העיקר אל טפלה אכילתו שאין טפל כל אבל
אין העיקר קודם וכשאוכלו העיקר אחר הטפל או יחד שניהם
אחר מאכל או פת אליו שהביאו כגון כלל אליו טפילה אכילתו
אחר השתיה למתק או בגרונו יזיקנו שלא המליח עם לאכול
אין השתיה לפני או המליח לפני ממנו לאכול וכשבא שישתה
המיוחדת ברכה עליה לברך צריך כלל אליה טפלה זו אכילה

שהכל. שהיא אע"פ המשקה או המליח ברכת ולא לה

המשקה או המליח ברכת קודם מעט ממנו שיאכל טוב לפיכך
אחרת בברכה יפטרנו ולא לו המיוחדת ברכה עליו שיברך כדי

טפילה. בתורת

היא העיקר שברכת שאף לכך לחוש אין הדין שמן ואע"פ
מבררת ברכה היא הטפילה וברכת כוללת ברכה שהיא שהכל
עתה אוכל שאינו כיון העיקר על קדימה דין לה אין ופורטת
באכילת שהתחיל קודם א"כ העיקר אכילת בשביל אלא הטפל
לאכלו מחויב אינו הטפל לאכול חפץ אינו שעדיין העיקר
שהעיקר כיון מקום מכל רי"א בסי' כמ"ש ברכתו קדימת בשביל
לא תחילה העיקר על יברך ואם שוות ברכותיהם אין והטפל

ויברך יחזור תחילה הטפל על יברך ואם הטפל על כלל יברך
ירבה לעולם כי בברכות להרבות כן לעשות יותר טוב העיקר על
ברכה היא וזו צריכות בשאינן וימעט הצריכות בברכות האדם
בברכת וגם להעיקר ולא להטפל מיוחדת היא שהרי הצריכה
ולא הטפל את גם כוללת אלא הטפל אל מיוחדת אינה העיקר
המיוחדת אחת בברכה דברים ב' לפטור כשיכול אלא למעט צוו

לשניהם:

Ëמהטפל יותר לו חביב העיקר כשאין אמורים דברים במה
שאכל כגון עיקר ממנו לעשות לכך צריכה שהשעה אלא
לחתך מליח אחריהם לאכול והוצרך ביותר מתוקין פירות כבר
שלא מאכל איזה עמו ואוכל באצטומכא הנקבצות הליחות
כלל לו מתאוה ואינו עליו חביב המליח אין אבל בגרונו יזיקנו

המליח. לא אם עכשיו להמאכל מתאוה שאינו כמו

הפעמים שברוב אלא עכשיו עליו חביב העיקר אם אפילו או
בסי' כמ"ש להעיקר קדימה אין וא"כ יותר עליו חביב הטפל

רי"א.

לאואצ" שאעפ"כ אלא יותר עליו חביב הטפל עכשיו גם אם ל
טפל הוא זה ומפני המליח לאכול שהוצרך לא אם אוכלו היה
אע"פ הדין מן הטפל להקדים צריך אין שאעפ"כ ואף אליו
מקום מכל העיקר לא אם כלל אוכלו היה שלא כיון חביב שהוא
דין להעיקר שאין כיון להקדימו טוב בברכות להרבות כדי

עצמו. מצד קדימה

פרי בורא שברכתו כגון קדימה דין לו יש ברכתו מצד אם ואף
מקום מכל שהכל היא הטפל וברכת העץ פרי בורא או האדמה
פרי בורא או העץ פרי בורא תחילה העיקר על יברך שאם כיון
בדברו נהיה שהכל שברכתו הטפל על כלל יברך לא האדמה
כמו בברכות להרבות טוב ויותר קדימה בזה כלל שייך לא

שנתבאר.

לברך צריך הטפל מן יותר לעולם עליו חביב העיקר אם אבל
מחמת לברכה ומוקדם ממנו חשוב שהוא שכיון תחילה עליו
ולפטור עליו לברך הוא ראוי ברכתו מחמת ולא עצמו חביבות
חשיבותו מעלת עיקר שזהו טפילתו מחמת בברכתו הטפל
מעלה בה שאין לבדה קדימה ולא בברכתו אחר דבר כשפוטר

רי"א. בסי' כמ"ש עצמן מצד החשובים לדברים כך כל

מבוררת היא הטפל וברכת שהכל היא העיקר ברכת אם ואף
אם כלל אוכלו היה שלא כיון להקדימו מועיל זה אין ופרטית

העיקר. לא

עליו חביב הטפל העיקר עם הטפל כשאוכל עכשיו אם ואפילו
לו אין העיקר כמו לו חביב אינו לבדו שכשאוכלו אלא יותר
עליו חביב אינו הרי לבדו לאכלו שכשבא כיון כלל עליו לברך
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המן אכילת גבי נאמר היום פעמים ששלש לזה ורמז בשבת

היום לה' היום שבת כי היום אכלוהו משה ויאמר שנאמר בשבת
וגו'. תמצאוהו לא

•
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Âלענין ג"כ טפלה היא ברכה לענין טפילה שהיא פת וכל
כביצה. אוכל אפילו ידיו ליטול וא"צ ידים נטילת

אם להבחין יוכל מי כי השתיה למתק פת מלאכול למנוע וטוב
עליה לברך צריך שאז כרס למילוי או השתיה למתק אוכלה

המוציא:

Êגרעיני האוכל אבל כבר ששתה השתיה במיתוק זה וכל
שאכילתם שישתה השתיה למתק בהם וכיוצא גודג[ד]ניות
והיתה להשתיה טפלה שאכילתם אע"פ לשתיה תאוה לו גוררת
מכל השתיה על שבירך אחר אוכל היה אם בברכתה נפטרת
השתיה בברכת שיפטר אפשר אי השתיה קודם כשאוכל מקום
ברכה בלא הזה מהעולם ליהנות אסור כי אכילתו אחר שיברך

להם. המיוחדת ברכה עליהם לברך צריך לכן בתחלה

לאכול ורוצה צהרים שינת אחר או בבוקר לשתות הרוצה וכן
היא זו שאכילה אע"פ ריקן לב על ישתה שלא כדי תחלה מעט
לה המיוחדת ברכה עליה לברך צריך אליה וטפלה השתיה צורך

ברכה: בלא הזה מהעולם יהנה שלא כדי

Áהגפן פרי בורא שברכתו יין כששותה אמורים דברים במה
משקה השותה אבל המאכל על זו ברכה לברך אפשר שאי
תחלה שאוכל המאכל על שיברך אומרים יש שהכל שברכתו
אלא אינה שאכילתו שכיון לו המיוחדת ברכתו ולא שהכל
שהיא השתיה ברכת עליה מברך אליה וטפילה השתיה לצורך

עיקר.

כשאוכל אלא העיקר אל טפלה אכילתו שאין טפל כל אבל
אין העיקר קודם וכשאוכלו העיקר אחר הטפל או יחד שניהם
אחר מאכל או פת אליו שהביאו כגון כלל אליו טפילה אכילתו
אחר השתיה למתק או בגרונו יזיקנו שלא המליח עם לאכול
אין השתיה לפני או המליח לפני ממנו לאכול וכשבא שישתה
המיוחדת ברכה עליה לברך צריך כלל אליה טפלה זו אכילה

שהכל. שהיא אע"פ המשקה או המליח ברכת ולא לה

המשקה או המליח ברכת קודם מעט ממנו שיאכל טוב לפיכך
אחרת בברכה יפטרנו ולא לו המיוחדת ברכה עליו שיברך כדי

טפילה. בתורת

היא העיקר שברכת שאף לכך לחוש אין הדין שמן ואע"פ
מבררת ברכה היא הטפילה וברכת כוללת ברכה שהיא שהכל
עתה אוכל שאינו כיון העיקר על קדימה דין לה אין ופורטת
באכילת שהתחיל קודם א"כ העיקר אכילת בשביל אלא הטפל
לאכלו מחויב אינו הטפל לאכול חפץ אינו שעדיין העיקר
שהעיקר כיון מקום מכל רי"א בסי' כמ"ש ברכתו קדימת בשביל
לא תחילה העיקר על יברך ואם שוות ברכותיהם אין והטפל

ויברך יחזור תחילה הטפל על יברך ואם הטפל על כלל יברך
ירבה לעולם כי בברכות להרבות כן לעשות יותר טוב העיקר על
ברכה היא וזו צריכות בשאינן וימעט הצריכות בברכות האדם
בברכת וגם להעיקר ולא להטפל מיוחדת היא שהרי הצריכה
ולא הטפל את גם כוללת אלא הטפל אל מיוחדת אינה העיקר
המיוחדת אחת בברכה דברים ב' לפטור כשיכול אלא למעט צוו

לשניהם:

Ëמהטפל יותר לו חביב העיקר כשאין אמורים דברים במה
שאכל כגון עיקר ממנו לעשות לכך צריכה שהשעה אלא
לחתך מליח אחריהם לאכול והוצרך ביותר מתוקין פירות כבר
שלא מאכל איזה עמו ואוכל באצטומכא הנקבצות הליחות
כלל לו מתאוה ואינו עליו חביב המליח אין אבל בגרונו יזיקנו

המליח. לא אם עכשיו להמאכל מתאוה שאינו כמו

הפעמים שברוב אלא עכשיו עליו חביב העיקר אם אפילו או
בסי' כמ"ש להעיקר קדימה אין וא"כ יותר עליו חביב הטפל

רי"א.

לאואצ" שאעפ"כ אלא יותר עליו חביב הטפל עכשיו גם אם ל
טפל הוא זה ומפני המליח לאכול שהוצרך לא אם אוכלו היה
אע"פ הדין מן הטפל להקדים צריך אין שאעפ"כ ואף אליו
מקום מכל העיקר לא אם כלל אוכלו היה שלא כיון חביב שהוא
דין להעיקר שאין כיון להקדימו טוב בברכות להרבות כדי

עצמו. מצד קדימה

פרי בורא שברכתו כגון קדימה דין לו יש ברכתו מצד אם ואף
מקום מכל שהכל היא הטפל וברכת העץ פרי בורא או האדמה
פרי בורא או העץ פרי בורא תחילה העיקר על יברך שאם כיון
בדברו נהיה שהכל שברכתו הטפל על כלל יברך לא האדמה
כמו בברכות להרבות טוב ויותר קדימה בזה כלל שייך לא

שנתבאר.

לברך צריך הטפל מן יותר לעולם עליו חביב העיקר אם אבל
מחמת לברכה ומוקדם ממנו חשוב שהוא שכיון תחילה עליו
ולפטור עליו לברך הוא ראוי ברכתו מחמת ולא עצמו חביבות
חשיבותו מעלת עיקר שזהו טפילתו מחמת בברכתו הטפל
מעלה בה שאין לבדה קדימה ולא בברכתו אחר דבר כשפוטר

רי"א. בסי' כמ"ש עצמן מצד החשובים לדברים כך כל

מבוררת היא הטפל וברכת שהכל היא העיקר ברכת אם ואף
אם כלל אוכלו היה שלא כיון להקדימו מועיל זה אין ופרטית

העיקר. לא

עליו חביב הטפל העיקר עם הטפל כשאוכל עכשיו אם ואפילו
לו אין העיקר כמו לו חביב אינו לבדו שכשאוכלו אלא יותר
עליו חביב אינו הרי לבדו לאכלו שכשבא כיון כלל עליו לברך
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וכל אליו טפל הוא הרי העיקר עם לאכלו וכשבא העיקר כמו
את ופוטר העיקר על מברך חביב שהטפל פי על אף וטפל עיקר

אחריו: או עמו הנאכל הטפל

È'ב הם אם ואפילו העיקר בברכת נפטר הטפל אין לעולם
או לפניו הטפל כשהיה אלא שוות שברכותיהם מינים
אם אבל העיקר על שבירך בשעה בבירור עליו דעתו שהיתה
בענין בבירור עליו דעתו היתה ולא לפניו הביאוהו הברכה אחר
מועלת טפילתו אין ולברך לחזור צריך היה טפל היה לא שאם
אע"פ ראשונה מברכה לא העיקר בברכת לפטרו כלום
מברכה ולא ר"ו בסי' שנתבאר מה דרך ועל שוות שברכותיהם
קבע א"כ אלא שוות [האחרונות] ברכותיהם כשאין אחרונה
שדרכו מפני בו מועלת שקביעות דבר והוא העיקר על עצמו

בס כמ"ש יין וכן פת כגון במדינותבכך ודבש שכר וכן ר"ו י'
רי"ג. בסי' כמ"ש אלו

ודרכו השתיה למתק אחר מאכל או פת שאוכל מי מקום ומכל
עליו. דעתו היתה כאילו זה הרי הפעמים ברוב בכך

שהיא המשקה כברכת שהכל הפת על מברך בכך דרכו אין ואם
אליו. טפילה

שצריך בענין הוא אם אף תחילה ידיו ליטול צריך אין (אבל
ברכתו שאין לדבר טפילה שהיא כגון המוציא עליה לברך
דעתו היתה אם בין לחלק שייך לא ידים נטילת ולענין שהכל
אלא הברכה אחר עליו שנמלך או העיקר ברכת בשעת הטפל על
שלא ידים מנטילת פטור אחר לדבר טפילה בתורת שאוכלה כיון
ומצויה רגילה שסעודתה הלב לסעוד כשאוכלה אלא לפת תיקנו

קנ"ח): בסי' כמ"ש תרומה לסרך לחוש ויש תמיד

‡Èנפטרת אינה העיקר אכילת אחר הנאכלת טפילה וכל
שינה ולא העיקר שאכל במקום אוכלה כן אם אלא בברכתו
לא אם נפטרת היתה שלא כמו לחדר מחדר בינתיים מקומו
ומה סעודתו גמר הוא ממקומו שעמידתו מפני טפילה היתה
קע"ח. בסימן שנתבאר כמו היא אחרת סעודה אח"כ שאוכל

שאז במקומו לאחריו ברכה הטעון לדבר טפילה היא א"כ אלא
כמ"ש: האחרונה ברכה בירך שלא כל סעודתו גמר עמידתו אין

וֿיא סעיפים הטפל את פוטר שהעיקר ריב סימן א חלק

מיין‡ חוץ משקין וכל מפת חוץ אוכלים ושאר פירות כל על
מברך אחד יותר או שנים הם השותים או האוכלים אם

המטות. על הסיבו שלא אע"פ לכולם

הם אם הסיבה בלא לסעודה קבע היה שלא בימיהם ואפילו
לפניו קטן שולחן אחד וכל הבית בעל אצל הסועדים אורחים

שלא זמן וכל יחד שהסיבו עד יחד קביעותם יודעים שאינם
שהם ויין בפת בברכתו חבירו את פוטר אחד אין יחד נקבעו
מכל חשיבותם מפני בהסיבה עליהם לקבוע ודרכם חשובים
כך כל דרכם ואין כך כל חשובים שאינן דברים בשאר מקום

הסיבה. בלא חבירו את אחד פוטר בהסיבה

בעמידה. ולא בישיבה יחד קבועים שיהיו צריך מקום ומכל

ויין פת בין חילוק אין כלל בהסיבה דרכנו שאין הזה ובזמן
דב פוטרלשאר אינו דברים בשאר גם ישיבה שבלא רים

או אחד בשולחן כולם שישבו והוא פוטר ויין בפת גם ובישיבה
היא אכילתם קביעות שדרך בדברים אחת במפה שולחן בלא
יין כגון מפה בלא אף עליהן לקבוע שדרך ודברים המפה על
על או הספסלים על יחד בקביעות משישבו בו וכיוצא
זה כשישבו לא אבל קביעותם היא זו זה אצל זה הקתדראות

בכה. וזה בכה

פוטר והבדלה קידוש ביין אבל הרשות ביין אמורים דברים במה
אחד במקום עומדים אין ואפילו בעמידה אפילו חבירו את אחד
ומתכוין בביתו מבדיל או מקדש שאחד בביתו אחד כל אלא
והיא הואיל ושותה שבידו הכוס על שומע ושכנו שכנו להוציא

רע"ג. בסי' כמ"ש הנהנין כברכת ואינה חובה

ושוב לוגמיו כמלא המבדיל או המקדש טעם כבר אם ואפילו
אעפ"כ המובחר מן למצוה אלא לטעום צריכים השומעים אין
יחד מצטרפים שהם שמתוך בעמידה אפילו בברכתו נפטרים
היין. ברכת ידי לצאת ג"כ מצטרפים והבדלה קידוש ידי לצאת

את פוטר אחד אין ויין מפת חוץ דברים שבשאר אומרים ויש
כך כל עליהם לקבוע דרכם שאין שכיון הסיבו ואפילו חבירו
שמתוך הסעודה בתוך באו א"כ אלא בהם מועלת קביעות אין

דברים. לשאר ג"כ מועלת להפת קביעות שמועלת

כל לברך אלו במדינות נהגו הראשונה כסברא שהעיקר ואע"פ
משכר חוץ האחרונה לסברא לחוש דברים בשאר לעצמו אחד
לפיכך סעודה בלא אף עליהם לקבוע שרגילין לפי דבש ומי

ביין. כמו קביעות בהם מועלת

ונותנים אחד אדם לבית נכנסים ג' או ב' אם ביין אף מקום ומכל
יושבים אפילו לעצמו מברך אחד כל עראי דרך לשתות יין להם
בישיבת אלא הדברים בכל חבירו פוטר אחד שאין אחד בשולחן
לקבוע לילך אפילו זה ממקום מיד לעקור שלא דעת על קבע
לשתות אלא כלל לקבוע דעתם אין אם ואצ"ל אחר במקום

עראי: בדרך

א סעיף אחרים מוציא אם שיצא מי ריג סימן א חלק
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הפרק: הרע"תוכן יצר זה - מאד "טוב בין הקשר

השמים" ל"ויכולו

øçà ãò úéùàøá éîé úùù äùòî ìëáù åäæå
øîàðù øçà íà éë ,íé÷ìà íù ÷ø øîàð àì åìëéå
úåùò íåéá øîàð ë"çà 'åë úáù åá éë 'åë åìëéå

.ä"éåä íù à÷åã ë"çà øëæð ,íé÷ìà ä"éåä

הנמשכת שהחיות הקודם, בפרק שנתבאר מה ע"פ

"בחינת רק היא העולמות בריאת בשביל ית' מאתו

רק נזכר בראשית מעשה שבכל הטעם יובן אחוריים",

אלקים" "ויאמר אלקים", ברא "בראשית אלקים, שם

הוי' עשות "ביום נאמר השבת יום אחרי ורק וכיו"ב,

הוי'. שם (גם) שנזכר אלקים",
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.íé÷ìà ä"éåä ïâîå ùîù ù"î òåãé éë ,ïéðòäå

,ì"ðë) éúéðù àì ä"éåä éðà 'éá áéúë ä"éåä íù éë
àåä íé÷ìà úðéçáå ,('åë àòéãé ÷ãö êì úéàã åàì

'÷ðä ä"éåä íùì ÷úøðä['הוי שם ùîù[היינו ë"â
úååäúä úåéäì éãë ,('åë 'ä ïâîå ùîù ù"îë)

.ïéàî ùé äàéøáä
מדת - אלקים ושם עצמה, לשמש נמשל הוי' שם
אור על המכסה ונרתק למגן נמשל - והצמצום הדין
אפשר שאי (באופן תוקפו בכל יזרח שלא השמש
הוי' דשם שהחיות להיות וכך, אותו), לסבול לעולם
שתתהווה אפשר אי שינוי, מגדר למעלה היא עצמו
התלבשותה ידי על אלא שינוי בעל "יש" מציאות ממנה
על ומעלים ה"מכסה" אלקים, דשם ו"כלים" ב"נרתק"
להיות יוכל ועי"ז השמש), ונרתק מגן (כמו הוי' שם
עצמו. בפני ומציאות ל"יש" עצמו את המרגיש נברא

.ì"ðë øåáãä úåéúåà é"ò åäæù
(הן הדיבור" "אותיות הן הן אלקים דשם ה"מגן"
- הוי' דשם החיות מלובשת שבהן מאמרות) עשרה
מעלימות שהן לפי תרגום, לשון בבחינת שהן
מבחינת להיותן האור ועצמיות פנימיות על ומסתירות

אחוריים.

אלקים, שם רק נאמר בראשית שבמעשה וזהו
היא בראשית ימי בששת מאין יש שהבריאה מאחר
הוי' דשם החיות והסתר התלבשות ידי על דוקא
של עניינו כלומר, אלקים", דשם הדיבור ב"אותיות
הוא - הוי' לשם וכיסוי "נרתק" כמו שהוא אלקים שם
מלובשת שבהן שלמעלה, ה"אותיות" ענין הוא

ית'. ממדותיו החיות ומוסתרת

שם נזכר בראשית שבת שאחרי הטעם יבאר [ועתה

אלקים). הוי' עשות (ביום הוי'

" זמן הוא שבת להלן: שיבואר הענין עלייתנקודת

אז"העולמות עולה הוי') (דשם העולמות שחיות פירוש, ,

ובמילא הגילוי, אל מהסתרה ויוצאת ומקורה, לשרשה

מ למעלה אלקיםהתלבשות"היא דשם באותיות והסתר "

הוי' דשם האור מאיר שבשבת ונמצא ית'), דיבורו (בחינת

מצב מעין מישותו, העולם מתבטל שבשבת באופן עצמו,

הארץ. כל את ה' כבוד ימלא כאשר לבא לעתיד העולם

" הכתוב ביאור בהקדם ומבאר, שהולך טובוזהו והנה

השמים ויכולו :]"מאד,

áåè äðäå øîàð úéùàøá éîé úùù óåñá ë"çàå
ãàî['וגו].íéîùä åìëéå

השבת, ליום כהקדמה בראשית, ימי ששת בסוף
שהדי השמים", ויכולו גו' מאד טוב "והנה וקנאמר

"טוב הוא "ויכולומאדכאן - אז שרק ומשמע דוקא, "
גו'". השמים

òåãéë ,äáåùú ìòá úðéçá àéä "ãàî áåè" ùåøéô
êôäðùë òøä øöé äæ ãàîå ,áåè øöé äæ áåèã

.äáåùúä éãé ìò ,áåèì
פירוש ע"פ יובן לשבת מאד" "טוב בין הקשר
הרע", יצר זה מאד (טוב) טוב, יצר זה "טוב רז"ל
לטוב הרע היצר את מהפכים דכאשר בזה, שהכוונה
- לבבך בכל אלקיך ה' את "ואהבת חז"ל (כמאמר
("טוב ביותר נעלה טוב מזה נוצר יצריך"), בשני

עצמו. הטוב מיצר אף שלמעלה מאד"),

צדיקים לגבי תשובה דבעלי העילוי זהו בכללות,
היא הצדיקים שעבודת דבעוד בסמוך), (המבואר
הטוב), יצרם גילוי ידי (על וקדושים טובים בדברים
(ע"ד לטוב הרע את מהפכים נכונה תשובה ידי על הנה
לו נעשין זדונות מאהבה תשובה ידי שעל רז"ל מאמר

מאד". "טוב וזהו כזכיות),

שלכן התשובה, שבעבודת העילוי איכות את [ומבאר

" עלי' מאדנאמר :]"טוב

éë ,'åë íéãîåò äáåùú éìòáù íå÷îá éë ,ïéðòäå
àåä äáåùú ìòá úðéçáã àëôäúàå àééôëúà

.äìòîì äèîî äáäàä úøåáâúá
אין עומדין תשובה שבעלי מקום רז"ל אמרו
שמעלת בזהר ומבואר שם, עומדין גמורים צדיקים
היא שעבודתם בכך היא צדיקים על תשובה בעלי
הלב רצון (מתוך סגיא" ובחילא יתיר, דליבא "ברעותא
גדול בתוקף היא לה' שאהבתם היינו רב), ובכח יותר,
הנה ש"עד בגלל דדוקא צדיקים, של ה' מאהבת יותר
אחרא הסטרא היא וצלמות צי' בארץ נפשו היתה
ביתר נפשו צמאה לזאת בתכלית, ה' פני מאור ורחוקה
תשובה שהבעל ונמצא הצדיקים". נפשות מצמאון עז
הרע את להכניע יגיעה עם קשורה לה' שקירבתו -

עד כפי') לשון "אתכפיא", בזוהר נק' זו (עבודה
מגיע - לנהורא") חשוכא ("אתהפכא לטוב להפיכתו

לה'.תגבורתלידי האהבה

בעלי של האהבה" "תגבורת שסיבת נמצא,
" היא התשובה שעבודת לפי היא מלמטהתשובה

גודללמעלה את מרגיש תשובה שהבעל פירוש, ,"

כל כן ועל ברע, שקוע היותו מחמת מה' ריחוקו
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.íé÷ìà ä"éåä ïâîå ùîù ù"î òåãé éë ,ïéðòäå

,ì"ðë) éúéðù àì ä"éåä éðà 'éá áéúë ä"éåä íù éë
àåä íé÷ìà úðéçáå ,('åë àòéãé ÷ãö êì úéàã åàì

'÷ðä ä"éåä íùì ÷úøðä['הוי שם ùîù[היינו ë"â
úååäúä úåéäì éãë ,('åë 'ä ïâîå ùîù ù"îë)

.ïéàî ùé äàéøáä
מדת - אלקים ושם עצמה, לשמש נמשל הוי' שם
אור על המכסה ונרתק למגן נמשל - והצמצום הדין
אפשר שאי (באופן תוקפו בכל יזרח שלא השמש
הוי' דשם שהחיות להיות וכך, אותו), לסבול לעולם
שתתהווה אפשר אי שינוי, מגדר למעלה היא עצמו
התלבשותה ידי על אלא שינוי בעל "יש" מציאות ממנה
על ומעלים ה"מכסה" אלקים, דשם ו"כלים" ב"נרתק"
להיות יוכל ועי"ז השמש), ונרתק מגן (כמו הוי' שם
עצמו. בפני ומציאות ל"יש" עצמו את המרגיש נברא

.ì"ðë øåáãä úåéúåà é"ò åäæù
(הן הדיבור" "אותיות הן הן אלקים דשם ה"מגן"
- הוי' דשם החיות מלובשת שבהן מאמרות) עשרה
מעלימות שהן לפי תרגום, לשון בבחינת שהן
מבחינת להיותן האור ועצמיות פנימיות על ומסתירות

אחוריים.

אלקים, שם רק נאמר בראשית שבמעשה וזהו
היא בראשית ימי בששת מאין יש שהבריאה מאחר
הוי' דשם החיות והסתר התלבשות ידי על דוקא
של עניינו כלומר, אלקים", דשם הדיבור ב"אותיות
הוא - הוי' לשם וכיסוי "נרתק" כמו שהוא אלקים שם
מלובשת שבהן שלמעלה, ה"אותיות" ענין הוא

ית'. ממדותיו החיות ומוסתרת

שם נזכר בראשית שבת שאחרי הטעם יבאר [ועתה

אלקים). הוי' עשות (ביום הוי'

" זמן הוא שבת להלן: שיבואר הענין עלייתנקודת

אז"העולמות עולה הוי') (דשם העולמות שחיות פירוש, ,

ובמילא הגילוי, אל מהסתרה ויוצאת ומקורה, לשרשה

מ למעלה אלקיםהתלבשות"היא דשם באותיות והסתר "

הוי' דשם האור מאיר שבשבת ונמצא ית'), דיבורו (בחינת

מצב מעין מישותו, העולם מתבטל שבשבת באופן עצמו,

הארץ. כל את ה' כבוד ימלא כאשר לבא לעתיד העולם

" הכתוב ביאור בהקדם ומבאר, שהולך טובוזהו והנה

השמים ויכולו :]"מאד,

áåè äðäå øîàð úéùàøá éîé úùù óåñá ë"çàå
ãàî['וגו].íéîùä åìëéå

השבת, ליום כהקדמה בראשית, ימי ששת בסוף
שהדי השמים", ויכולו גו' מאד טוב "והנה וקנאמר

"טוב הוא "ויכולומאדכאן - אז שרק ומשמע דוקא, "
גו'". השמים

òåãéë ,äáåùú ìòá úðéçá àéä "ãàî áåè" ùåøéô
êôäðùë òøä øöé äæ ãàîå ,áåè øöé äæ áåèã

.äáåùúä éãé ìò ,áåèì
פירוש ע"פ יובן לשבת מאד" "טוב בין הקשר
הרע", יצר זה מאד (טוב) טוב, יצר זה "טוב רז"ל
לטוב הרע היצר את מהפכים דכאשר בזה, שהכוונה
- לבבך בכל אלקיך ה' את "ואהבת חז"ל (כמאמר
("טוב ביותר נעלה טוב מזה נוצר יצריך"), בשני

עצמו. הטוב מיצר אף שלמעלה מאד"),

צדיקים לגבי תשובה דבעלי העילוי זהו בכללות,
היא הצדיקים שעבודת דבעוד בסמוך), (המבואר
הטוב), יצרם גילוי ידי (על וקדושים טובים בדברים
(ע"ד לטוב הרע את מהפכים נכונה תשובה ידי על הנה
לו נעשין זדונות מאהבה תשובה ידי שעל רז"ל מאמר

מאד". "טוב וזהו כזכיות),

שלכן התשובה, שבעבודת העילוי איכות את [ומבאר

" עלי' מאדנאמר :]"טוב

éë ,'åë íéãîåò äáåùú éìòáù íå÷îá éë ,ïéðòäå
àåä äáåùú ìòá úðéçáã àëôäúàå àééôëúà

.äìòîì äèîî äáäàä úøåáâúá
אין עומדין תשובה שבעלי מקום רז"ל אמרו
שמעלת בזהר ומבואר שם, עומדין גמורים צדיקים
היא שעבודתם בכך היא צדיקים על תשובה בעלי
הלב רצון (מתוך סגיא" ובחילא יתיר, דליבא "ברעותא
גדול בתוקף היא לה' שאהבתם היינו רב), ובכח יותר,
הנה ש"עד בגלל דדוקא צדיקים, של ה' מאהבת יותר
אחרא הסטרא היא וצלמות צי' בארץ נפשו היתה
ביתר נפשו צמאה לזאת בתכלית, ה' פני מאור ורחוקה
תשובה שהבעל ונמצא הצדיקים". נפשות מצמאון עז
הרע את להכניע יגיעה עם קשורה לה' שקירבתו -

עד כפי') לשון "אתכפיא", בזוהר נק' זו (עבודה
מגיע - לנהורא") חשוכא ("אתהפכא לטוב להפיכתו

לה'.תגבורתלידי האהבה

בעלי של האהבה" "תגבורת שסיבת נמצא,
" היא התשובה שעבודת לפי היא מלמטהתשובה

גודללמעלה את מרגיש תשובה שהבעל פירוש, ,"

כל כן ועל ברע, שקוע היותו מחמת מה' ריחוקו
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" הם וחשקו דשפלותלברוחמגמתו תחתיות מבור "

ה', אל למעלה" "ממטה ולעלות הזה עולם וחשכת
היחוד. בתכלית ית' בו לדבקה

כאדם גדולה, בתגבורת היא לה' האהבה כך משום
"טוב זה על נאמר ולכן המות, מן כוחו בכל שבורח

".מאד

.'åë úà úåáëì åìëåé àì íéáø íéî
"מים נאמר תשובה בעלי של זו גדולה אהבה על
גדולה שהיא האהבה", את לכבות יוכלו לא רבים

לכבותה. יוכל לא דבר ששום עד כך כל ועצומה

éîé úùùá ãøéù úåéçä úééìò ,äìòîì ïë åîë
úééìò úðéçáá äìåò àéä äãéøé úðéçáá úéùàøá

.'úé åúåîöòå åúåäîì úåîìåòä
ל"ויכולו מאד" טוב "והנה בין הקשר יובן זה ע"פ
דפירוש שלאחריו), בפסוק (שנאמר גו'" השמים
החיות עולה השבת שביום - הוא גו'" השמים "ויכולו
ומקורה לשרשה העולם) את להחיות (שירדה האלקית
עליית ענין בסמוך שיבואר (כפי ית' ועצמותו במהותו

העולמות"). "עליית הסוד בתורת שנקרא החיות,

- אחד עניינן ושבת התשובה שעבודת ונמצא,
עליית וזו האדם עליית שזו אלא למעלה, ממטה עלי'

החיות.

íéîùä åìëéå ë"çà ù"æå['וגו]íãàë ,úáù åá éë
åìôùðù úåãîå ìëùäù ,åúëàìîî úáåùù
,ïúåîöòå ïúåäîì íéìåò äùòîáå øåáãá ùáìúäì
.'úé åúåîöòå åúåäîì äééìò ,äìòîì àåä ïë åîë
ענין הוא הוא השבת ביום למעלה החיות עליית
גו'. השביעי ביום וישבות כמ"ש למעלה, השביתה

שובת ובגמרו מלאכה שעשה באדם להבדיל וכמו
כוחות היו המלאכה עשיית בשעת הרי ממלאכתו;
זו, בעשי' ועסוקים מלובשים ומדותיו) (שכלו נפשו
למקומם חוזרים כוחותיו המלאכה עשיית ובגמר

במקורם.

מעשה שבשעת כלי, בעשיית העוסק אומן למשל:
המעשה בכח והתלבשות ירידה בבחינת הוא שכלו
באופן הכלי עשיית מלאכת את לכוון ידיו, שבאצבעות
ובגמר וביופי; בהידור יצא הכלי של ופרט פרט שכל
במוחו, שהוא כפי למקורו שכלו חוזר הכלי עשיית

המעשה. כח ממדריגת ובהבדלה ברוממות

נתלבשה בראשית ימי שבששת למעלה, וכך
השב וביום ומעשה, דיבור בבחינת בגמרהחיות ת,

במהותו למקורה עולה וארץ, שמים עשיית מלאכת
השביעי". ביום "וישבות ענין וזהו ית', ועצמותו

עשות "ביום נאמר השבת אחרי שרק הענין, וזהו
נבראו בראשית ימי ששת דבכל אלקים", הוי'
דשם צמצום ידי על שהוא דיבור מבחינת העולמות
בששת נתגלה לא עצמו הוי' ששם הרי דוקא, אלקים
בחינת והי' המלאכה את שגמר אחרי רק בראשית; ימי
בחינת למקורה, החיות עליית [היינו דרוחא" "נייחא
שאז מפני הוי', שם נזכר אז כנ"ל], ומנוחה שביתה

בגילוי. הוי' משם היא העולמות חיות

כלומר:

של ענין החיות" "עליית מןסילוקאין ח"ו החיות
ממציאותה, מתבטלת הבריאה היתה דאז הבריאה,
בטובו המחדש ית', מכחו אלא אינו קיומה כל שהרי
היא, הכוונה אלא בראשית; מעשה תמיד יום בכל
שהיא כפי מהחיות הוא השבת ביום העולם שקיום

וירידה. צמצום בלי ומקורה, בשרשה

בלי בעולם, הוי' שם גילוי יש שבשבת ונמצא,
אלקים. דשם (כיסוי) ה"נרתק"

àåäù ,àúáù éìòîã úáù úâøãîå úðéçá åäæå
.úåéìò úðéçá

ויומא שבת) שבתא"(ליל ש"מעלי בזהר מבואר
"מעלי וענין בשבת. כלליות מדריגות שתי הן דשבתא
גמר אחרי שבאה האדם מנוחת כמו הוא שבתא"

כנ"ל). למקורם, עולים כוחותיו (שאז מלאכה

äééìòäù ,àîéé÷å àùã÷éîã úéùàøá úáù åäæå
:'åë úáù åá éë ,àìéîî àéä

כי וקיימא", מיקדשא "שבת אמרו זו עלי' על
בני בעבודת תלוי' אינה השבת ביום החיות עליית
שבת כל נק' [שלכן מעצמה נעשית היא אלא ישראל
וזהו ישראל"]. מבחינת "שלמעלה בראשית", "שבת

ד"מיקדשאקדושתענין באופן בשבת המאירה שבת
את ומקיימת המחי' האלקית שהחיות זה כי וקיימא",
זאת ותמורת ומקורה, בשרשה ונכללת עולה העולם
תוספת פועל כנ"ל, העלמה, בלי בגילוי הוי' שם מאיר

בעולם. קדושה
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להיותÂ‰�‰(לד) שבראשו זו ישועה הכובע ענין עיקר כל
דוקא הצדקה ע"י הוא הפנים הארת אור מקור
דהנה בראשו ישועה כובע ואז כו' צדקה וילבש וכמ"ש
רש"מ שעושים המצות ומעשה שהצדקה למעלה מבואר
אור גלוי מזה שיהיה ב"ה א"ס ועצמות בפנימי' שרשו
ענין והיינו כו' רצון כצנה וכמ"ש ממילא העליונים הפנים
תחלתן שנעוץ הצדקה ע"י שנעשה שבראשו ישועה הכובע
פנים בהארת פניך אחזה בצדק אני וכמ"ש דוקא בסופן
פרוטה דיהיב וכרבא דוקא שבתחלה הצדק ע"י בתפלה
כבוד ואח"כ צדקך לפניך והלך אמ' וכן מצלי והדר לעני
ובמשל ושמן בקטרת וכנ"ל כו' חיים מלך פני באור ה'
לכם זרעו וכמ"ש הצדקה הוא הזריעה הרי וקצירה הזריעה
כנ"ל החסדים מקור הישועות שהן חסד לפי וקצרו לצדקה
תפארת פי' הנה כי שיבה תפארת עטרת פי' וזהו וד"ל
זקן פנים הדרת שהוא כנ"ל דחכמה פנים הארת הוא שיבה
היינו שיבה תפארת פי' אך כו' אור שבתורה החכמ' שמצד
בחי' שיבה תפארת עטרת מ"ש והוא לשיבה פאר לעשות
שבראשו ישועה הכובע בחי' היינו שיבה לתפארת עטרת
מטעם הזאת השיבה לתפארת המקור בחי' שהוא הנ"ל
לתפארת עטרת בשם נק' ע"כ כו' נהורין שע"ה בענין הנ"ל
במו"ס הוא דחכ' הזקנה שמצד הפנים תפארת (כי כו'
אע"פ פני' שתאיר אדם כחכמ' הפנים בהארת או"פ בבחי'
מקור מאיר מאשר אבל כו' דחכמ' הפנימי' בחי' שהוא
בבחי' בא הוא שבראשו ישועה הכובע מן הפנים לתפארת
לכבוד להם תעשה ומגבעות שאמר בכהני' וכמו מקיף
הללו המגבעות ע"י נמשך והכבוד התפארת הרי ולתפארת

כליל (וכמו וד"ל כו' לתפארת מקור הכובע הרי א"כ
והוד פאר מיני כל מקור שהוא לו נתת בראשו תפארת
הפסוק המשך פי' יובן ובכ"ז וד"ל במ"א) וכמ"ש שבפנים
הרי כי דוקא תמצא צדקה בדרך שיבה תפארת דעטרת הזה
נמשך דוקא המצות ומעש' הצדקה שמבחי' למעלה מבואר
ההארת מקור נהורין שע"ה שהן בראשו ישועה הכובע
והעצמות הפנימי' בבחי' תמיד פניו יאר ה' להיות פנים
לבחי' תמצא דוקא הצדק' בדרך הרי וא"כ ממש שלו
וזהו הנ"ל ישוע' הכובע שהוא שיבה תפארת של העטרת

וכענין כו' ישוע' כובע מזה נעש' ואח"כ צדק' זורעוילבש
אינו עדיין (אך וד"ל כנ"ל ישועות מצמיח ואח"כ צדקות
לבוש בבחי' שבאה הצדקה דלמה דלעיל הקושיא מתורץ
ישועה הכובע מזה יהיה הגוף על להגן קשקשים שריון
לבוש הן לבושי' דב' דמשמע ועוד מהגוף שלמעלה בראש
ישועה שהכובע ולא ישועה וכובע ואח"כ תחלה שריון
קשקשים דשריון הוא הענין כו' דשריון הלבוש מן נעשה
מלחמה בעת שזהו הצדקה מן הוא החיצונים מן להגן הוא
ישועה כובע בבחי' הוא ישועה שנק' הניצוח אחר אבל
מפני אך הנ"ל פנים להארת המקור שנמשך שבראשו
שבכובע הישועה בחי' עיקר ע"כ דוקא תחב"ס שנעוץ
תחלה הזכיר ולכך דוקא מעשה שבסוף הצדקה מן באה
לבוש גם וילבש במ"ש שנכלל וכובע ואח"כ דשריון לבוש
שמעשה מפני עלינו ה' נועם ויהי (וזהו וד"ל) כו' דכובע
וכמארז"ל כו' יצילך כו' מחסי ה' כו' כוננהו בצדקה ידינו
גוי תרומם צדקה וכמ"ש בצדקה אלא נגאלין ישראל אין

וד"ל): בראשו ישועה כובע להיות

dkepgd xry

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

.b
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jizevn jxc

ושו"ע˘Ï‡(י"ב) הרמב"ם לפ"ד חמץ: תערובת לאכול
חמץ לתערובת מיוחד לאו הוא תמ"ב סי'
ולפ"ד כ') י"ב (שמות תאכלו לא מחמצת כל מדכתיב
הרבים מהלאוי' אלא פרטי לאו אינו והרא"ש הרמב"ן
כדאי' אחר דבר ע"י לשנתחמץ מחמצת וחד בחמץ הבאים
בכאריז"ל כמ"ש והענין תס"ב. סי' וש"ע דכ"ח בגמ'
וההארה דוכרא בחי' הוא וחמץ נוק' בחי' הוא שמחמצת

מחמצת נק' ללאה דז"א דקטנות שבדעת מחו"ג היוצאת
ימצא ושלא לאוכלו שלא נצטווינו ע"ז וגם כו' ומשארת
המחשבה לבוש בחי' הוא לאה כי דהיינו ברשותינו
נק' שבמדות היש בחי' ולזאת כידוע המדות את המלביש
הוא ודבור במחשבה שנמשך ומה דכורא בחי' הוא כי חמץ
בגשמיות וכנגדו כו' מחמצת ונק' מהמדות קבלה בחי'

חמץ: תערובת הוא להרמב"ם
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dxe` ixry

להיותÂ‰�‰(לד) שבראשו זו ישועה הכובע ענין עיקר כל
דוקא הצדקה ע"י הוא הפנים הארת אור מקור
דהנה בראשו ישועה כובע ואז כו' צדקה וילבש וכמ"ש
רש"מ שעושים המצות ומעשה שהצדקה למעלה מבואר
אור גלוי מזה שיהיה ב"ה א"ס ועצמות בפנימי' שרשו
ענין והיינו כו' רצון כצנה וכמ"ש ממילא העליונים הפנים
תחלתן שנעוץ הצדקה ע"י שנעשה שבראשו ישועה הכובע
פנים בהארת פניך אחזה בצדק אני וכמ"ש דוקא בסופן
פרוטה דיהיב וכרבא דוקא שבתחלה הצדק ע"י בתפלה
כבוד ואח"כ צדקך לפניך והלך אמ' וכן מצלי והדר לעני
ובמשל ושמן בקטרת וכנ"ל כו' חיים מלך פני באור ה'
לכם זרעו וכמ"ש הצדקה הוא הזריעה הרי וקצירה הזריעה
כנ"ל החסדים מקור הישועות שהן חסד לפי וקצרו לצדקה
תפארת פי' הנה כי שיבה תפארת עטרת פי' וזהו וד"ל
זקן פנים הדרת שהוא כנ"ל דחכמה פנים הארת הוא שיבה
היינו שיבה תפארת פי' אך כו' אור שבתורה החכמ' שמצד
בחי' שיבה תפארת עטרת מ"ש והוא לשיבה פאר לעשות
שבראשו ישועה הכובע בחי' היינו שיבה לתפארת עטרת
מטעם הזאת השיבה לתפארת המקור בחי' שהוא הנ"ל
לתפארת עטרת בשם נק' ע"כ כו' נהורין שע"ה בענין הנ"ל
במו"ס הוא דחכ' הזקנה שמצד הפנים תפארת (כי כו'
אע"פ פני' שתאיר אדם כחכמ' הפנים בהארת או"פ בבחי'
מקור מאיר מאשר אבל כו' דחכמ' הפנימי' בחי' שהוא
בבחי' בא הוא שבראשו ישועה הכובע מן הפנים לתפארת
לכבוד להם תעשה ומגבעות שאמר בכהני' וכמו מקיף
הללו המגבעות ע"י נמשך והכבוד התפארת הרי ולתפארת

כליל (וכמו וד"ל כו' לתפארת מקור הכובע הרי א"כ
והוד פאר מיני כל מקור שהוא לו נתת בראשו תפארת
הפסוק המשך פי' יובן ובכ"ז וד"ל במ"א) וכמ"ש שבפנים
הרי כי דוקא תמצא צדקה בדרך שיבה תפארת דעטרת הזה
נמשך דוקא המצות ומעש' הצדקה שמבחי' למעלה מבואר
ההארת מקור נהורין שע"ה שהן בראשו ישועה הכובע
והעצמות הפנימי' בבחי' תמיד פניו יאר ה' להיות פנים
לבחי' תמצא דוקא הצדק' בדרך הרי וא"כ ממש שלו
וזהו הנ"ל ישוע' הכובע שהוא שיבה תפארת של העטרת

וכענין כו' ישוע' כובע מזה נעש' ואח"כ צדק' זורעוילבש
אינו עדיין (אך וד"ל כנ"ל ישועות מצמיח ואח"כ צדקות
לבוש בבחי' שבאה הצדקה דלמה דלעיל הקושיא מתורץ
ישועה הכובע מזה יהיה הגוף על להגן קשקשים שריון
לבוש הן לבושי' דב' דמשמע ועוד מהגוף שלמעלה בראש
ישועה שהכובע ולא ישועה וכובע ואח"כ תחלה שריון
קשקשים דשריון הוא הענין כו' דשריון הלבוש מן נעשה
מלחמה בעת שזהו הצדקה מן הוא החיצונים מן להגן הוא
ישועה כובע בבחי' הוא ישועה שנק' הניצוח אחר אבל
מפני אך הנ"ל פנים להארת המקור שנמשך שבראשו
שבכובע הישועה בחי' עיקר ע"כ דוקא תחב"ס שנעוץ
תחלה הזכיר ולכך דוקא מעשה שבסוף הצדקה מן באה
לבוש גם וילבש במ"ש שנכלל וכובע ואח"כ דשריון לבוש
שמעשה מפני עלינו ה' נועם ויהי (וזהו וד"ל) כו' דכובע
וכמארז"ל כו' יצילך כו' מחסי ה' כו' כוננהו בצדקה ידינו
גוי תרומם צדקה וכמ"ש בצדקה אלא נגאלין ישראל אין

וד"ל): בראשו ישועה כובע להיות

dkepgd xry

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

ושו"ע˘Ï‡(י"ב) הרמב"ם לפ"ד חמץ: תערובת לאכול
חמץ לתערובת מיוחד לאו הוא תמ"ב סי'
ולפ"ד כ') י"ב (שמות תאכלו לא מחמצת כל מדכתיב
הרבים מהלאוי' אלא פרטי לאו אינו והרא"ש הרמב"ן
כדאי' אחר דבר ע"י לשנתחמץ מחמצת וחד בחמץ הבאים
בכאריז"ל כמ"ש והענין תס"ב. סי' וש"ע דכ"ח בגמ'
וההארה דוכרא בחי' הוא וחמץ נוק' בחי' הוא שמחמצת

מחמצת נק' ללאה דז"א דקטנות שבדעת מחו"ג היוצאת
ימצא ושלא לאוכלו שלא נצטווינו ע"ז וגם כו' ומשארת
המחשבה לבוש בחי' הוא לאה כי דהיינו ברשותינו
נק' שבמדות היש בחי' ולזאת כידוע המדות את המלביש
הוא ודבור במחשבה שנמשך ומה דכורא בחי' הוא כי חמץ
בגשמיות וכנגדו כו' מחמצת ונק' מהמדות קבלה בחי'

חמץ: תערובת הוא להרמב"ם
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a"lxz - l`eny zxez

ÔÈÈ„ÚÂהמשחה בשמן המשוח כהן בין ההפרש מהו צ"ל
גדולים, כהנים ששניהם בגדי', המרובה לכהן
הראש על הטוב כשמן כתיב הנה ביניהם. הפרש יש ומ"מ
בחי' ע"י נמשך הטוב שהשמן אהרן, זקן הזקן על יורד
בין פלוגתא יש שלכן יין ע"ג צף הוא השמן וענין שערות,
לאו. אם לטומאה חיבור הוא אם לחכמי' נורי בן יוחנן ר'
הוי' סוד בחי' הוא סוד יצא יין נכנס דכתי' הוא והענין
שם ואלקים, ה' וגליא סתים קוב"ה כי והיינו ליראיו,
מריש הנבראי' כל חיות בחי' היינו גליא בבחי' הוא אלקים

ס עד דבי"ע דרגין בכלכל להחיות שמתלבש דרגין, כל וף
בחי' הוא אלקי' ברא בראשית נאמר ולכן ערכו, לפי עולם
התהוות עיקר כי עם הוי' ש' אבל בנפעל. הפועל כח
ע"ש הוי' נק' שלכן הוי' שם מבחי' הוא העולמות
ציוה הוא כי וכמ"ש העלם, בדרך הוא מ"מ ההתהוות,
כח התלבשות בבחי' ולא ומאליו ממילא בדרך ונבראו
וע"י כלל. מושג שאינו סתים נק' ולכן בנפעל, הפועל
בחי' היינו סוד יצא תורה של יינה בחי' הוא יין שנכנס
ע"ג שצף שמן וענין כו'. ונעלם סתים שהוא מה הוי' סוד
גם נעלם שהוא פי' סתימין, דכל סתימו כענין הוא יין
בחי' כמו הוא נפלאות הנפלאות, אדון וכענין סתים, מבחי'
סתי' מבחי' שגם סדכ"ס, בחי' הוא הנפלאות ואדון סתי',
הסתר ואנכי ע"פ במ"א וכמ"ש ונעלם, סתי' ג"כ הוא
שהוא ההוא ביום מבחי' שאפי' ההוא, ביום פני אסתיר
מעלת וזהו סדכ"ס. בבחי' שזהו כו' אסתיר ג"כ סתי' בחי'
הלוי ועבד בבחי' הוא עבודתם שהלוי' הלוים, על הכהנים
להיות היינו היין, על שירה אומרים הם כי סתים, בחי' הוא
המשחה בשמן שנמשחו הכהנים אבל הוי', סוד בחי' גילוי

אהרן, זקן כו' יורד הטוב כשמן וזהו סדכ"ס. מבחי' הם
שערות ע"י בא לכן סדכ"ס מבחי' הוא השמן כי להיות
מוחין מוחין ממותרי השערות צמיחת וכענין דוקא, לבד
כי והגם הזקנה. שער ויוצאי' צומחין שאז דוקא דגדלות
שהרי עצום. צמצום ע"י ובאי' צמצוצי' בחי' הם השערות
מהמוח גדילי' ה"ה מ"מ כלל, מכאיב אינו אותם כשגוזזי'
שיורד סדכ"ס בחי' המשחה שמן בחי' ענין יובן ועד"ז כו'.

כו'. והזקן הראש על
‡ˆÓ�Âכי הוא המשחה בשמן המשוח כה"ג ענין כי

שהוא ע"י זה לו ובא רבה, אהבה בחי' הוא כה"ג
הנפלאות אדון כו' סדכ"ס בחי' הוא המשחה בשמן משוח
כלי' שהם דתומ"צ כלי' הוא שלובש בגדי' והשמונה כו',
המשחה שמן בחי' ע"י מלמעלה לו הבא האה"ר לאור
יאשיהו מלך עד ובניו הוא כה"ג אהרן שז"ע סדכ"ס בחי'
בשמן נמשחי' גדולים הכהנים כל שהיו ראשון בבית
ואילך יאשיהו ממלך ראשון בבית משא"כ כו' המשחה
נעשה הי' שני בית וכל המשחה שמן של צלוחית שנגנזה
השמונה בחי' היינו גדולה כהונה בגדי שלבש ע"י כה"ג
לבחי' בא הי' ועי"ז דתומ"צ, הלבושי' שהם הנ"ל בגדי'
גשמי' בדברי' נתלבשו כי אם דתומ"צ הלבושי' כי האה"ר.
הלבושי' בחי' ע"י לכן רצה"ע, בחי' הוא בשרשן מ"מ
לבישת שע"י רבה, אהבה לבחי' לבוא יכולי' דתומ"צ
בחי' לו נותנים היו הויות ח' בגדי' שמונה בחי' הבגדי'
רק אה"ר, בחי' הוא כה"ג בחי' כל כי ונמצא אה"ר.

בגד לאה"ר,המרובה בא הבגדי' שע"י מלמטלמ"ע, הוא י'
מבחי' האה"ר לו שבא היינו המשחה בשמן משוח וכהן

סדכ"ס. מבחי' היינו המשחה שמן

oxd` `eai z`fa d"c
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המלכותÂ‰Âב) מדת הנה כי אור, ותורה מצוה נר כי ענין
לפי חשוכא ברישא בחי' שהיא לילה מדת נק'
ונעשה כנ"ל התנשאות בבחי' האור הסתלקות בחי' שהיא
אור להמשיך וכדי כו', חשך בחי' שהוא מאין יש בחי'
ממשיכים שעי"ז תומ"צ ע"י זהו בבי"ע ב"ה א"ס וגילוי
בי"ע שגם באצי' כמו הגילוי להיות בבי"ע גם ומאירים
כמו ב"ה באוא"ס ממש והתאחדות ביטול בבחי' יהי'

השמים כאשר דכי בהביאור בתו"א וכמ"ש כו' האצי'
שמורים ליל הזה הלילה נא' ועד"ז יעו"ש, כו' החדשים
כמ"ש שהוא זה בחי' גילוי להיות יוכל לילה בבחי' שגם
בלקו"ת ועמ"ש ממש גילוי בבחי' שיאיר ואנוהו אלי זה
נק' המצות והנה כו', אדם נשמת ה' נר בענין ואתחנן ד"ה
ומוחין ראש בחי' הוא והתורה דמלכא איברי' רמ"ח
כללות הוא שבמוח כמו והנה נפקת, מחכמה דאורייתא
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אבר לכל מתפשט מהמוח ואח"כ הנשמה וחיות אור גילוי
שממשיך הממוצע הוא הראש ונמצא לו השייך החיות
לידי שמביא תלמוד גדול ארז"ל כך כו', אבר לכל מהנפש

המצוה נמשלה ולכן כולם כנגד ות"ת ארז"ל וגם מעשה
כנגד שהיא לאור והתורה פרטית הארה גילוי שהיא לנר

כולם.
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i"yz'd mixn`nd xtq

בכח הגילוי. בשביל הוא אבל לגבינו, רק ומסתיר כלל, מסתיר אינו הצמצום – הקב"ה לגבי
פירוש וזהו אלקות, הוא שחיותם ירגישו לא שהנבראים כזה, והסתר העלם לעשות הא"ס

מסתתר א־ל אתה אכן הפסוק

Ì‚‰cהּוא והּצמצּום מלא", אני הארץ ואת הּׁשמים ּד"את «¬«ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
אינֹו הּצמצּום הרי יתּבר לגּביּה אבל לגּבינּו, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָרק
הּצמצּום, קדם ּכמֹו הּצמצּום לאחר ּומאיר ּכלל, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹמסּתיר
לאחר הּוא ואּתה העֹולם ׁשּנברא קדם הּוא "אּתה ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹּוכמאמר
מסּתיר הּצמצּום ואין ּגמּורה, ּבהׁשואה העֹולם" ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשּנברא
לתלמידֹו, ׂשכל הּמׁשּפיע הרב ּכמֹו הּוא ּבזה ּדהּמׁשל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּכלל.
ׁשּיּוכל ּבכדי אמנם ּכמֹותֹו, נטיעֹותיו ׁשּיהיּו הּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָּדחפצֹו
ׂשכלֹו אֹור את מסּלק הּוא הרי ההׁשּפעה את להכיל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהמקּבל
ועֹוׂשה המקּבל, ער לפי ׁשהּוא ׂשכל אֹור ּוממציא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַלגמרי
אצל להתקּבל ׁשּיּוכל ּבכדי והעלמֹות צמצּומים ּכּמה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבזה
אבל המקּבל, לגּבי רק הם הּצמצּומים ּכל ּכן אם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָהמקּבל,
למעלה יּובן מּזה הּדגמא אׁשר ּכלל, צמצּום אינֹו ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻלעצמֹו
לגּביּה אבל לגּבינּו רק הּוא הּצמצּום ענין ּדכללּות ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָּכביכֹול,
זה ּגם יּובן ּובאמת ּכלל, מסּתיר הּצמצּום אין הרי ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיתּבר
ּדסדר הּצמצּומים וכל הראׁשֹון הּצמצּום הּנה לגּבינּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּדגם
ענין ּדעּקר ּדלהיֹות הּגּלּוי, ּבׁשביל הם הרי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַהׁשּתלׁשלּות
אין הרי ּכן אם ּבּמׁשל, ּכּנ"ל ׁשּיתקּבל, ּבכדי הּוא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהּצמצּום
נרּגׁש, אינֹו סֹוף אין האֹור הרי מקֹום ּומּכל מסּתיר, ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָהּצמצּום
ּכל את המחּיה והחּיּות האֹור ׁשהּוא ּפנימי האֹור ּבחינת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָוגם
ׁשהּוא מרּגיׁשים ׁשאינם ּכאּלּו ּברּואים יׁש הרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּנמצאים,
חּיּות ּבֹו ׁשּיׁש מרּגיׁש ואחד אחד ּדכל והגם אלקי, ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹחּיּות

והינּו החּיּות, הּוא ׁשהעּקר ּבברּור ויֹודע אֹותֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָהמחּיה
מקֹום ּומּכל החּיּות, הּוא והעּקר ּכלל, וענין ּדבר אינֹו ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָּדהּגּוף
ּברּבּוי ּובפרט אלקי, חּיּות ׁשהם מרּגיׁשים אינם ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹהרי
מּמדרגה ּומסּתּתר מתעּלם ׁשהאֹור וההסּתרים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָההעלמֹות
ידי" ועצם ו"כחי כּו' יאֹורי" "לי לֹומר ׁשּיכֹול עד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלמדרגה
ׁשּיכֹול עד ּביֹותר, האֹור והסּתר מהעלם הּוא זה ּדכל ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָכּו',

יֹוד ׁשאינֹו ּכזה ּגס מחֹו הּואלהיֹות ּדהּטבע ּומרּגיׁש ע ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
העלמֹות לעׂשֹות סֹוף האין ּבכח הּוא זה ּדכל ְְְֱֲֵֵֶֶַַָָֹֹאלקּות,
הּמדרגֹות עד ּבהאֹור ׁשההתּפּׁשטּות ּדכׁשם ּכאּלּו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוהסּתרים
ּכח הּוא כן ּכמֹו הּנה ּדוקא, סֹוף האין ּבכח הּוא ְְְֲִֵֵֵַַַַָָֹֹאחרֹונֹות
ּדזהּו והסּתרים. העלמֹות ּברּבּוי ּומסּתיר הּמעלים סֹוף ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהאין
ּברּבּוי ׁשּמסּתּתר ּדזה מסּתּתר", אֿל אּתה "אכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּדכתיב
ׁש"חסד ּדכׁשם מּמׁש, אּתה ּבחינת הּוא והסּתרים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהעלמֹות

הּוא19אֿל ׁשהּגּלּוי ּוכמֹו ּגּלּוי, ּבחינת הּוא ּדיֹום הּיֹום", ּכל ְְְִִִֵֶַַַָ
הּוא ּומתעּלם ּׁשּמסּתּתר מה כן ּכמֹו הּנה אֿל, וׁשם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַחסד
רּום "עמק יצירה ּבספר ּׁשאמרּו מה ּדזהּו מּמׁש. אּתה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבחינת
וההתּפּׁשטּות הּגּלּוי ׁשהּוא ּתחת ׁשעמק ּדכׁשם ּתחת", ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹועמק
הּנה סֹוף, האין ּכח ּבחינת הּוא אחרֹונֹות, הּיֹותר מדרגֹות ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָֹעד
סֹוף האין ּבכח הּוא עּלּוי אחר ּבעּלּוי רּום עמק כן ְְְִִֵֵֶַַַָֹֹּכמֹו
מיני ּברּבּוי ּולהסּתיר להעלים סֹוף האין ּבכח ּדרק ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹּדוקא,
קץ. אין עד למעלה סֹוף אין אֹור ּדזהּו והסּתרים, ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָהעלמֹות
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אבר לכל מתפשט מהמוח ואח"כ הנשמה וחיות אור גילוי
שממשיך הממוצע הוא הראש ונמצא לו השייך החיות
לידי שמביא תלמוד גדול ארז"ל כך כו', אבר לכל מהנפש

המצוה נמשלה ולכן כולם כנגד ות"ת ארז"ל וגם מעשה
כנגד שהיא לאור והתורה פרטית הארה גילוי שהיא לנר
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בכח הגילוי. בשביל הוא אבל לגבינו, רק ומסתיר כלל, מסתיר אינו הצמצום – הקב"ה לגבי
פירוש וזהו אלקות, הוא שחיותם ירגישו לא שהנבראים כזה, והסתר העלם לעשות הא"ס

מסתתר א־ל אתה אכן הפסוק

Ì‚‰cהּוא והּצמצּום מלא", אני הארץ ואת הּׁשמים ּד"את «¬«ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
אינֹו הּצמצּום הרי יתּבר לגּביּה אבל לגּבינּו, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָרק
הּצמצּום, קדם ּכמֹו הּצמצּום לאחר ּומאיר ּכלל, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹמסּתיר
לאחר הּוא ואּתה העֹולם ׁשּנברא קדם הּוא "אּתה ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹּוכמאמר
מסּתיר הּצמצּום ואין ּגמּורה, ּבהׁשואה העֹולם" ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשּנברא
לתלמידֹו, ׂשכל הּמׁשּפיע הרב ּכמֹו הּוא ּבזה ּדהּמׁשל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּכלל.
ׁשּיּוכל ּבכדי אמנם ּכמֹותֹו, נטיעֹותיו ׁשּיהיּו הּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָּדחפצֹו
ׂשכלֹו אֹור את מסּלק הּוא הרי ההׁשּפעה את להכיל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהמקּבל
ועֹוׂשה המקּבל, ער לפי ׁשהּוא ׂשכל אֹור ּוממציא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַלגמרי
אצל להתקּבל ׁשּיּוכל ּבכדי והעלמֹות צמצּומים ּכּמה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבזה
אבל המקּבל, לגּבי רק הם הּצמצּומים ּכל ּכן אם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָהמקּבל,
למעלה יּובן מּזה הּדגמא אׁשר ּכלל, צמצּום אינֹו ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻלעצמֹו
לגּביּה אבל לגּבינּו רק הּוא הּצמצּום ענין ּדכללּות ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָּכביכֹול,
זה ּגם יּובן ּובאמת ּכלל, מסּתיר הּצמצּום אין הרי ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיתּבר
ּדסדר הּצמצּומים וכל הראׁשֹון הּצמצּום הּנה לגּבינּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּדגם
ענין ּדעּקר ּדלהיֹות הּגּלּוי, ּבׁשביל הם הרי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַהׁשּתלׁשלּות
אין הרי ּכן אם ּבּמׁשל, ּכּנ"ל ׁשּיתקּבל, ּבכדי הּוא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהּצמצּום
נרּגׁש, אינֹו סֹוף אין האֹור הרי מקֹום ּומּכל מסּתיר, ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָהּצמצּום
ּכל את המחּיה והחּיּות האֹור ׁשהּוא ּפנימי האֹור ּבחינת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָוגם
ׁשהּוא מרּגיׁשים ׁשאינם ּכאּלּו ּברּואים יׁש הרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּנמצאים,
חּיּות ּבֹו ׁשּיׁש מרּגיׁש ואחד אחד ּדכל והגם אלקי, ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹחּיּות

והינּו החּיּות, הּוא ׁשהעּקר ּבברּור ויֹודע אֹותֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָהמחּיה
מקֹום ּומּכל החּיּות, הּוא והעּקר ּכלל, וענין ּדבר אינֹו ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָּדהּגּוף
ּברּבּוי ּובפרט אלקי, חּיּות ׁשהם מרּגיׁשים אינם ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹהרי
מּמדרגה ּומסּתּתר מתעּלם ׁשהאֹור וההסּתרים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָההעלמֹות
ידי" ועצם ו"כחי כּו' יאֹורי" "לי לֹומר ׁשּיכֹול עד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלמדרגה
ׁשּיכֹול עד ּביֹותר, האֹור והסּתר מהעלם הּוא זה ּדכל ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָכּו',

יֹוד ׁשאינֹו ּכזה ּגס מחֹו הּואלהיֹות ּדהּטבע ּומרּגיׁש ע ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
העלמֹות לעׂשֹות סֹוף האין ּבכח הּוא זה ּדכל ְְְֱֲֵֵֶֶַַָָֹֹאלקּות,
הּמדרגֹות עד ּבהאֹור ׁשההתּפּׁשטּות ּדכׁשם ּכאּלּו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוהסּתרים
ּכח הּוא כן ּכמֹו הּנה ּדוקא, סֹוף האין ּבכח הּוא ְְְֲִֵֵֵַַַַָָֹֹאחרֹונֹות
ּדזהּו והסּתרים. העלמֹות ּברּבּוי ּומסּתיר הּמעלים סֹוף ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהאין
ּברּבּוי ׁשּמסּתּתר ּדזה מסּתּתר", אֿל אּתה "אכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּדכתיב
ׁש"חסד ּדכׁשם מּמׁש, אּתה ּבחינת הּוא והסּתרים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהעלמֹות

הּוא19אֿל ׁשהּגּלּוי ּוכמֹו ּגּלּוי, ּבחינת הּוא ּדיֹום הּיֹום", ּכל ְְְִִִֵֶַַַָ
הּוא ּומתעּלם ּׁשּמסּתּתר מה כן ּכמֹו הּנה אֿל, וׁשם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַחסד
רּום "עמק יצירה ּבספר ּׁשאמרּו מה ּדזהּו מּמׁש. אּתה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבחינת
וההתּפּׁשטּות הּגּלּוי ׁשהּוא ּתחת ׁשעמק ּדכׁשם ּתחת", ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹועמק
הּנה סֹוף, האין ּכח ּבחינת הּוא אחרֹונֹות, הּיֹותר מדרגֹות ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָֹעד
סֹוף האין ּבכח הּוא עּלּוי אחר ּבעּלּוי רּום עמק כן ְְְִִֵֵֶַַַָֹֹּכמֹו
מיני ּברּבּוי ּולהסּתיר להעלים סֹוף האין ּבכח ּדרק ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹּדוקא,
קץ. אין עד למעלה סֹוף אין אֹור ּדזהּו והסּתרים, ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָהעלמֹות
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את הקיפו עברו בזמנים הקודש וחיבת התורה חיבת

האותיות קדושת ישר, יהודי של יקרותו היהודי, הבית

בית כל של האושר יהודי, בכל חדורים היו והנקודות

ישר למלמד ל"חדר", הילד את להכניס זכו כאשר יהודי

יראת בילד לנטוע נפשו את שמסר חיות ומלא דרך

בחבישת לישון משינתו, בקומו הידים את ליטול שמים,

יהא אמן לענות שמע, קריאת לקרוא ברכות, לומר כיפה,

של הציצית על לברך ואמו, אביו בקול לשמוע רבא, שמי'

השמחה ההורים, השגיחו הפיאות על הכנפות, ארבע

הגדולה רוח והנחת מצוה, בר לגיל הילד בהגיע הגדולה

בישיבה. בהיותו מילדם ההורים שרוו

קרירות הלב, על מר לנו, היה מה אוי הרי כיום ואילו

נושבת הפינות מכל היהודי, בבית שוררים וקפאון מרה

קרבן כשהביאו קפוא. דם נקרש, הדם גם הרי הרוח,

זבח לשם והלכתו כדינו כשר היה והכל המקדש בבית

שלא להשתדל צריכים היו ובמקומו, בזמנו זובח, ולשם

וכתיב הדם, כלי2יקרש הוא דם הנפש", הוא הדם "כי

שזהו האברים, לכל החיות את מעביר אשר והוא לחיות

שאף ח"ו, הדם נקרש כיום ושוב. רצוא הדופק, הרי

הוא מי "חדר", מקימים קרבן, מביאים המלמד,כאשר

ומתודות, שיטות מחפשים רוצים, לא שמים ירא במלמד

יראת כשר, כבר הכל הרי בלבד ידען הוא המלמד אם

הנקודות וקדושת האותיות קדושת חסרה, אינה שמים

חיות אין נקרש, הדם ומקוררים, מצוננים נוגעות, אינן

כבר וכאשר חסידות, מעט לומדים חסידים דבר, בשום

אין רעים, אהבת אין כנדבה, זה הרי פעם אי לומדים

על מדברים לא וכבר ח"ו, ר"ל נקרש הדם התוועדות,

החסידים זקני אצל שהיה כפי בחיות התפלה עבודת

ביותר. הרגילים

העולם מצב מאד, ומכאיב מר תירוץ, לנו יש

חושב. הוא מה יודע אחד כל לדבר, מיותר התערער.

אחד שכל ההכרח מן אך תירוץ, אמנם הוא התירוץ

העולם אכן תירוץ, זה האם עצמו את וישאל יהרהר

נחלשים, יחיו ישראל בית של האברים ומתדרדר, הולך

הדם הדם", ב"נקרש היא האשמה � בכך? אשם מי אבל

הקפוא.

היו לא שבעבר דברים מכוח לדבר כיום צריכים אכן,

מדברים חסידיות בהתוועדויות אודותם, לדבר צריכים

אותם להזכיר צריך היה לא "מוכיח" שאפילו מה כיום

בו, שרויים שהיו מצב בכל עברו, בשנים עברו, בזמנים

להזכיר צריכים היו לא ל"ע, לקויה פרנסה של במצב גם

טהרת שמירת תפילין, הנחת שבת, שמירת מכוח

שמים, יראי מלמדים אצל הילדים חינוך המשפחה,

וכו'. אלף קמץ בית אלף לימוד

אך כאלה, דברים על לדבר שצריכים מאד כואב אכן,

ההכרח מן כך, לידי הגיעו אם לדבר, צריכים כאשר

כפי האמת כל את לומר הלב, מעומק ולדבר לדבר,

האמורים האנשים מעשה את ולקבל ליפות לא שהיא,

לב האמת, את ומרגיש שומע יהודי ישמע, השומע בחיוך.

יהודי, וכאשר היהדות, נקודת אלוקה, החלק הוא יהודי

כשר, יהודי צומח האמת, את ומרגיש שומע ואשה, איש

וברכה פירות הרבה בעזה"י שיביא עץ בבחינת הוא יהודי

בכך מצליחים כאשר הראה והנסיון ישראל. בבית

היהדות מצב חלילה שיהיה מר כמה הרי בעזה"י,

הוא, חי ישראל שלב במוחש אנו רואים אחדות, במדינות

להחלים. הגוף כל יכול � חי הלב וכאשר

אברך ממלומד גלויה קבלתי היום. אנכי בשורה איש

ופעל אברכים מספר עם ודיבר לי שציית לי שכותב יהודי

שבועות מספר לפני הכשרות. בשמירת ב"ה עליהם

עניניו לרגל לנסוע שרוצה אחד מאברך מכתב קבלתי

עניתי לו. יצליח שהשי"ת ברכה ומבקש מסויים למקום

לימוד שיעור לו שיהיה כתבתי אגב ובדרך מכתבו; על לו

חוב מוטל אחד כל שעל לו והסברתי כתבתי יום, בכל

וכיוון המצוות, קיום בשמירת הסביבה על להשפיע קדוש

ש שישנם במקום נמצא ישתדלשהוא – אברכים עוד ם

[אוכל] תפילין, הנחת שבת, שמירת מכוח אתם לשוחח

משהו. ללמוד אותם שיביא עד כשר

שקבלתי הראשון המכתב אך מכיר, אינני האברך את

מיותרות, המצאות בלי תמימות, באמונה, מלא היה ממנו

שכתבתי. מה לו לכתוב נמשך ולבי

כבר הוא מכתבים, כמה ממנו קבלתי הזמן במשך

שצריכים מה נכונה כבר שומרים אחדים הרבה, פעל

שהגיעו טובים חברים ששה�שבעה כבר לו יש לשמור,

על השפעה בהפעלת ולהתעסק להרהר כזו לדרגא כבר

מצוה. שומרי יהיו הם שגם הנותרים

מניחים שב"ה מתענגים, שבזה האלה לׁשנים ִַָאוי
רש"י עם חומש פרשה לומדים כשר, אוכלים תפילין,

ב"ה. הרי כזה במצב אך תהלים, פרק ואומרים

לצעוד בכוחו ויש ר"ל מסוכן לחולה עוזר כשהשי"ת

לגמרי. בריא ויהיה השי"ת יעזור � אחד צעד

� כשמעוררים כאלה, מקרים בהרבה כבר נתקלתי

בריא, הדם אך חלשים, אמנם האברים מתעוררים,

חיזוק משום בכך יש בחיות, ושוב רצוא הדם כאשר
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בכל לראות אותנו, לימד שהרבי מה תמיד לזכור יש

בעין רק לא הזולת על להסתכל הגדלות, את קטן דבר

יפה. בעין אם כי טובה

"נקרש בגלל חלילה נכחדים אברכים אלפי אלפי,

מיראי חלק שהקיף והלא־איכפתיות הקרירות הדם",

והשוחטים, הרבנים יחיו, אנ"ש ובקרב האלקים

לעסוק צריכים היו התורה בני בתים. והבעלי המלמדים

שעוזרים במה חובה ידי לצאת לא התורה, בהחזקת

עצמו האדם לא, יוצאים, ובכך תרומה נותנים לישיבות,

על ולהשפיע לפעול ההכרח ומן ללמוד, צריך כן גם

כך על הלימוד, לשיעורי הכנסת לבתי לבוא המכרים

בכל בכך שקוע להיות נפש, במסירות להשתמש צריך

הכוח.

חסידות בלימוד שיעורים להיות צריך יחיו לאנ"ש

כבר המקום, תנאי לפי ומקום מקום בכל קבועים בזמנים

נתקבלו מקומות בהרבה וב"ה רבות, כך על דיברנו

ראשם. על יחולו וברכות הדברים,

תורה על נפש מסירות של הצינור את פתח הרבי

של והזכות שהכוח הרבי שאמר מה וידוע שבלב, ועבודה

לחסידים נותן הוא החסידות ודרכי תורת על עבודתו

יעורר חסיד שיהודי מקום ובכל עת שבכל לדורותיהם,

המצו קיום ובחיזוק והעבודה התורה בתיקוניבחיזוק ות

ה' ירחם החשוכה, בפינה יצליחו. � רעים ואהבת המדות

מספר כשמתאספים וברוחניות, בגשמיות אותה ויאיר

ומתוועדים, חסידות, לומדים ולומדים, ואברכים יהודים

הרבי ברכת – בפועל נפש מסירות הוא צעד כל כאשר

מגזע חסידים רק לא עליהם, ושומרת אותם מחזקת

ומצוות, תורה שומרי אלקים, יראי כל אלא יחיו, אנ"ש

תבל במרחבי שהיא מדינה ובאיזו ומתנגדים, חסידים

בגשמיות הרבי ברכת זרעם ועל עליהם קיימת ומלואה,

ישראל. כלל על נפש מסירות היתה לרבי שכן וברוחניות,

את והראה נפש מסירות של הצינור את פתח הרבי

רק לא בעצמו, לעשות אדם צריך עבודה, של הדרך

את למסור ובנפשו, בגופו בטרחתו גם אם כי בממונו

של מעלתו זהו לעבודה. נפש במסירות הנפש ואת הגוף

לו, שקדמו הצדיקים לגבי השלום עליו אבינו אברהם

דורם, בני על התפללו וגם לעצמם גדולים צדיקים שהיו

העבודה ענין הוסיף השלום עליו אבינו אברהם אבל

אליו כשבא בעולם. יתברך אלקותו ולפרסם דעת ללמדם

תוך אותו והשקה האכיל אבינו, אברהם בו טיפל ערבי,

קיים ואשר אלקות זה מה הערבי, שכלו לפי לו, שהסביר

צריך ואדם העולם, את שברא הוא ברוך יחיד בורא

שלימד נ"ע ברבנו הדבר כך טובות. מדות לו שתהיינה

עבודה, על נפש מסירות של הצינור את ופתח ד' את דעת

את להאיר בזמננו גם בעזה"י ביכלתינו יש זה ובכוח

היא העבודה התחלת שבלב. ועבודה תורה באור העולם

הישיבות, בהחזקת אומץ שיוסיפו רק לא תורה, הרבצת

לבוא עסקים ובעלי בתים בעלי על ישתדלו גם אלא

בהתלהבות להיעשות שצריך דבר כנסיות, בבתי ללמוד

בלימוד, ישתתף שלא אחד יהודי אף ימצא שלא ובחיות,

לסמוך שיוכלו יד להם להושיט האברכים את ויקרבו

יש ברבים, לדבר יש ליהדות. בעזה"י שיתקרבו עליה,

שיתעוררו. בודאי הרי אותם, לעורר

ולבו מוחו נעשים טוב פועל ידי על תרומם, צדקה

ללמוד שיודע תורה, בן כשיהודי ככה, פעמים אלף זכים

יקרה, שלו שהשעה חסיד גם הוא כך על ונוסף הרבה,

דבר על שתיים או שעה אתו ומדבר אברך אל ניגש והוא

זה שמכוח וכו', הטהרה שמירת או תפילין כהנחת פשוט

יקרות אלו שעות שתי הרי כלל, לדבר צריכים היו לא

או בנגלה ביותר העמוקה בסוגיא הלימוד מאשר יותר

שהגמרא וכפי ממש, בפועל עבודה זהו שכן בחסידות,

משתמרת3אומרת תורתם הם שחסידים "מתוך

מתברכת". ומלאכתם

עבור הנפש את למסור נפש, מסירות של משמעה זה

האמור השעות שתי בהןהזולת. לומד היה שבאם ות

באהבה כוח מתווסף היה כך ידי ועל חסידות או נגלה

הנפש את ומוסרים � השי"ת בעבודת טעם וטוב ויראה

על להשפיע כדי הזולת, עבור אלו שעות ומקדישים

הרבי אומר כך ועל וכו'. המשפחה טהרת תפילין, הנחת

מוחו נעשים זה טוב פועל ידי שעל תרומם", "וצדקה

בעבודה ויעסוק שילמד ככה, פעמים אלף זכים ולבו

בשתי גם למד כאילו שיחדש השי"ת לו ויעזור שבלב

הרבי פתח זה נפש מסירות צינור האמורות. השעות

שיעשו מקום ובכל עת שבכל וברכתו הבטחתו והעניק

יצליחו. � זאת

הוא הרי לכם, ידוע הרי העולם מצב יהודים, שימעו

ביותר, פרוע היהודי הנוער שכן ומכל ר"ל, וחשוך מר

ביותר, נחותה בדרגא הם וכו' כשר טהרה, תפילין, שבת,

לדבר, לי מר לומר, מאד לי כואב השי"ת. וירחם יחוס

יראי ישראל בני כל על אנחנו, שאשמים היא האמת אך

לעזור, הכוח להם שיש לדעת תורה ובעלי אלקים

הכנסת לבתי לכו התורה, להרבצת יהודים התגייסו

פירוש עם חומש פסוק כל לכם יקר שיהיה לשיעורים,

ברבים, הנאמר תהלים פרק וכל ברבים הנלמד רש"י

רבות, בעזה"י ותפעלו הלב, בקירוב האברכים עם דיברו

ישראל. בבית יאיר והעבודה התורה ואור
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בכל לראות אותנו, לימד שהרבי מה תמיד לזכור יש

בעין רק לא הזולת על להסתכל הגדלות, את קטן דבר

יפה. בעין אם כי טובה

"נקרש בגלל חלילה נכחדים אברכים אלפי אלפי,

מיראי חלק שהקיף והלא־איכפתיות הקרירות הדם",

והשוחטים, הרבנים יחיו, אנ"ש ובקרב האלקים

לעסוק צריכים היו התורה בני בתים. והבעלי המלמדים

שעוזרים במה חובה ידי לצאת לא התורה, בהחזקת

עצמו האדם לא, יוצאים, ובכך תרומה נותנים לישיבות,

על ולהשפיע לפעול ההכרח ומן ללמוד, צריך כן גם

כך על הלימוד, לשיעורי הכנסת לבתי לבוא המכרים

בכל בכך שקוע להיות נפש, במסירות להשתמש צריך

הכוח.

חסידות בלימוד שיעורים להיות צריך יחיו לאנ"ש

כבר המקום, תנאי לפי ומקום מקום בכל קבועים בזמנים

נתקבלו מקומות בהרבה וב"ה רבות, כך על דיברנו

ראשם. על יחולו וברכות הדברים,

תורה על נפש מסירות של הצינור את פתח הרבי

של והזכות שהכוח הרבי שאמר מה וידוע שבלב, ועבודה

לחסידים נותן הוא החסידות ודרכי תורת על עבודתו

יעורר חסיד שיהודי מקום ובכל עת שבכל לדורותיהם,

המצו קיום ובחיזוק והעבודה התורה בתיקוניבחיזוק ות

ה' ירחם החשוכה, בפינה יצליחו. � רעים ואהבת המדות

מספר כשמתאספים וברוחניות, בגשמיות אותה ויאיר

ומתוועדים, חסידות, לומדים ולומדים, ואברכים יהודים

הרבי ברכת – בפועל נפש מסירות הוא צעד כל כאשר

מגזע חסידים רק לא עליהם, ושומרת אותם מחזקת

ומצוות, תורה שומרי אלקים, יראי כל אלא יחיו, אנ"ש

תבל במרחבי שהיא מדינה ובאיזו ומתנגדים, חסידים

בגשמיות הרבי ברכת זרעם ועל עליהם קיימת ומלואה,

ישראל. כלל על נפש מסירות היתה לרבי שכן וברוחניות,

את והראה נפש מסירות של הצינור את פתח הרבי

רק לא בעצמו, לעשות אדם צריך עבודה, של הדרך

את למסור ובנפשו, בגופו בטרחתו גם אם כי בממונו

של מעלתו זהו לעבודה. נפש במסירות הנפש ואת הגוף

לו, שקדמו הצדיקים לגבי השלום עליו אבינו אברהם

דורם, בני על התפללו וגם לעצמם גדולים צדיקים שהיו

העבודה ענין הוסיף השלום עליו אבינו אברהם אבל

אליו כשבא בעולם. יתברך אלקותו ולפרסם דעת ללמדם

תוך אותו והשקה האכיל אבינו, אברהם בו טיפל ערבי,

קיים ואשר אלקות זה מה הערבי, שכלו לפי לו, שהסביר

צריך ואדם העולם, את שברא הוא ברוך יחיד בורא

שלימד נ"ע ברבנו הדבר כך טובות. מדות לו שתהיינה

עבודה, על נפש מסירות של הצינור את ופתח ד' את דעת

את להאיר בזמננו גם בעזה"י ביכלתינו יש זה ובכוח

היא העבודה התחלת שבלב. ועבודה תורה באור העולם

הישיבות, בהחזקת אומץ שיוסיפו רק לא תורה, הרבצת

לבוא עסקים ובעלי בתים בעלי על ישתדלו גם אלא

בהתלהבות להיעשות שצריך דבר כנסיות, בבתי ללמוד

בלימוד, ישתתף שלא אחד יהודי אף ימצא שלא ובחיות,

לסמוך שיוכלו יד להם להושיט האברכים את ויקרבו

יש ברבים, לדבר יש ליהדות. בעזה"י שיתקרבו עליה,

שיתעוררו. בודאי הרי אותם, לעורר

ולבו מוחו נעשים טוב פועל ידי על תרומם, צדקה

ללמוד שיודע תורה, בן כשיהודי ככה, פעמים אלף זכים

יקרה, שלו שהשעה חסיד גם הוא כך על ונוסף הרבה,

דבר על שתיים או שעה אתו ומדבר אברך אל ניגש והוא

זה שמכוח וכו', הטהרה שמירת או תפילין כהנחת פשוט

יקרות אלו שעות שתי הרי כלל, לדבר צריכים היו לא

או בנגלה ביותר העמוקה בסוגיא הלימוד מאשר יותר

שהגמרא וכפי ממש, בפועל עבודה זהו שכן בחסידות,

משתמרת3אומרת תורתם הם שחסידים "מתוך

מתברכת". ומלאכתם

עבור הנפש את למסור נפש, מסירות של משמעה זה

האמור השעות שתי בהןהזולת. לומד היה שבאם ות

באהבה כוח מתווסף היה כך ידי ועל חסידות או נגלה

הנפש את ומוסרים � השי"ת בעבודת טעם וטוב ויראה

על להשפיע כדי הזולת, עבור אלו שעות ומקדישים

הרבי אומר כך ועל וכו'. המשפחה טהרת תפילין, הנחת

מוחו נעשים זה טוב פועל ידי שעל תרומם", "וצדקה

בעבודה ויעסוק שילמד ככה, פעמים אלף זכים ולבו

בשתי גם למד כאילו שיחדש השי"ת לו ויעזור שבלב

הרבי פתח זה נפש מסירות צינור האמורות. השעות

שיעשו מקום ובכל עת שבכל וברכתו הבטחתו והעניק

יצליחו. � זאת

הוא הרי לכם, ידוע הרי העולם מצב יהודים, שימעו

ביותר, פרוע היהודי הנוער שכן ומכל ר"ל, וחשוך מר

ביותר, נחותה בדרגא הם וכו' כשר טהרה, תפילין, שבת,

לדבר, לי מר לומר, מאד לי כואב השי"ת. וירחם יחוס

יראי ישראל בני כל על אנחנו, שאשמים היא האמת אך

לעזור, הכוח להם שיש לדעת תורה ובעלי אלקים

הכנסת לבתי לכו התורה, להרבצת יהודים התגייסו

פירוש עם חומש פסוק כל לכם יקר שיהיה לשיעורים,

ברבים, הנאמר תהלים פרק וכל ברבים הנלמד רש"י

רבות, בעזה"י ותפעלו הלב, בקירוב האברכים עם דיברו

ישראל. בבית יאיר והעבודה התורה ואור
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הצדקנית של שמה על שלישית ישיבה בפינסק היתה לעיל, סופר שעליהן הישיבות, שתי מלבד
לאה. גולדה

גולדה "הסבתא המיילדת", לאה "גולדה לה, קראו במינה. מיוחדת אשה באמת היתה לאה גולדה
המטבילה". לאה "גולדה - וכן לאה",

לפרנסת סייעה לאה וגולדה לפרנסתו, הספיקה לא שלו החייטות החייט. הירש זלמן היה בעלה
משום "סבתא", לה קראו ומבוגרים, צעירים ונשים, גברים העיר, מבני ורבים מיילדת, היתה היא הבית.

ברכיה. על יולדו עצמם, שהם

כפי לטבול לנשים ומסייעת מדריכה היתה היא תשלום. ללא היה במקוה כמטבילה הנוסף עיסוקה
ההלכה.

בידה סייע זו במצוה חולים. ביקור מצוות היא שמים, לשם בזה גם נוספת, במצוה עסקה היא
החולה, בשלום ובהתעניינות בביקור הסתפקו לא הם עניים. חולים לבקר שניהם התמסרו הם בעלה.
כאן החולה. נפש להשיב כדי חם תבשיל לאה גולדה בישלה כאן הצורך. לפי אותם שירתו אם כי

הבית. את וסידרו ניקו וכאן הבית, את לחמם כדי התנור את הסיקו

לבעל אוכל מכינה היתה היא הבית. עניני בכל לאה גולדה טיפלה הבית עקרת היתה כשהחולנית
במו זאת עשתה - גרב לתקן צורך כשהיה ל"חדר". ומוליכם הקטנים את ומלבישה רוחצת ולילדים,

הירש. זלמן בזה טיפל - בגד להטליא צורך כשהיה אך ידיה,

שדאגה ודאי הבית. צרכי כל לסיפוק לאה גולדה דאגה המשפחה, ראש המפרנס, היה כשהחולה
עצמו. לחולה הדרושות התרופות לסיפוק

גולדה הפכו כך מאחרים. אספה - בעלה ידי או ידיה ממעשה לספק לאה גולדה יכלה שלא מה
ליפול, להם יתנו לא אלה זוג בני שני כי שידעו העניים, החולים לכל ומשען לכתובת ובעלה לאה
של הנפוץ פתגמם היה - לנו" עוזרים למטה ובעלה לאה וגולדה למעלה "הקב"ה צרתם. בעת חלילה,

הנדכאים. כל

לביתו רצה אצה - למשכב שנפל עני על לה כשנודע מיד הרי עסוקה לאה גולדה שהיתה כמה
"המלאכה כי בטענה ממלאכתו, הירש זלמן את מנתקת היתה היא בעלה. את אתה מושכת כשהיא

א להמתין, לא".יכולה - החולה ך

על סיפורים לנשים מספרת היתה אם כי הטבילה, בנושא רק הסתפקה לא הנשים הטבלת בעת
עליהן להשפיע התכוונה בכך ישראל. שבתולדות האחרות הצדקניות הנשים ועל הקדושות האמהות
כיצד אותן ומדריכה טובות מדות הנשים את מלמדת היתה היא התורה. פי על הדרוש כפי שתתנהגנה
ומגרימת ממחלוקת התרחקות על שמה היתה מיוחד דגש ובשוק. השכנות הילדים, הבעל, עם להתנהג
בזהירות במתינות, ודברו תקללו, "אל - הנשים באזני משננת היתה - לשונכן" "שמרו לזולת. רעה

ובנועם".

בלשון בו תעסוקנה שהנשים במקום מדרש". "בית של אופי המקוה קיבל לאה, לגולדה הודות כך,
לאה. גולדה של והדרכתה תורתה את שומעות היו - ריב ודברי רכילות הרע,
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הנשים בין הוסכם הזמן במשך לאה. גולדה של לברכותיה זוכה היתה המקוה מן האשה בצאת
ברכותיה הצליחו במיוחד ברכתה. את לקבל השתוקקו כך ומשום מתקיימות, "הסבתא" של ברכותיה כי
וקיים חי לזרע זכו התקיימו, לא שילדיהן או בעבר, מפילות שהיו נשים ומוצלחים. בריאים לילדים

לאה. גולדה של ברכותיה בגלל

נשים באו ומרחוק מקרוב כולה. והסביבה פינסק כל פני על לתהלה יצא לאה גולדה של שמה
מוצלחים. בילדים נפקדו אכן, והן, ברכותיה, לקבל באו עקרות גם אצלה. להתברך

הרבות. הפצרותיהן חרף פרוטה, מהן לקבל סירבה לאה גולדה רב. כסף לה מביאות היו הנשים
היא סירבה. לאה גולדה אך ידן, מתנת מהן ותקח רוח נחת להן שתגרום לפניה מתחננות היו הנשים
להודות. צריכות הן ולו הקב"ה, של והמלאה הפתוחה מידו להן באו לבן משאלות שקיום אומרת היתה

בשביל איפוא, "קחי, : לה ומשיבות בידה מטבעות לה תוקעות פקחות נשים איפוא, היו,
החולים. צרכי לסיפוק לצדקה, הכסף את נותנת היתה כזה במקרה הקב"ה...".

שתי בפינסק. שנוסדה החדשה הישיבה לצרכי מעבירה היתה לצדקה אצלה שהצטבר ממה רב כסף
שולחן על סמוכים שהיו או מבתיהם שפרשו נשואים, לאברכים בעיקר מיועדות היו הקודמות הישיבות
לה היה לא חדשה ישיבה זו שהיתה כיוון לבחורים. מיועדת היתה החדשה הישיבה ואילו חותנם,

הישיבה. להחזקת מושיע כמלאך הופיעה לאה גולדה לקיומה. מקור

התרבו כך - פרסומה שגדל ככל הנשים. מיד לאה גולדה אל שזרמו הסכומים גדלו בינתיים
את אליה. שהגיע הרב הכסף מן אחת בפרוטה אפילו נהנתה לא לאה גולדה לידה. שהגיעו התרומות

תשלוםביתה נטלה כמיילדת כחייט. בעלה ומהכנסות כמיילדת המועט משכרה רב בצמצום ניהלה
כסף. לקחה לא העניים מן בלבד. יכולת מבעלי

וגדלה ליום מיום הישיבה התפתחה - הישיבה לצרכי מעבירה היתה התרומות מרבית שאת כיוון
על כל בפי להיות החל הישיבה של שמה הישיבות. בין מכובד מקום שתפסה עד ובכמות, באיכות

לאה". גולדה הסבתא של "ישיבתה אותה: המחזיקה הצדקנית של שמה

לקבלה מתנגד היה זונדל ר לאה. גולדה הסבתא ישיבת כראש זונדל ר' הגאון התמנה שע"ה בשנת
של למרכז פינסק היתה כך פינסק. של ישיבותיה שאר מנהיגי אל השתווה ובכך הנסתרים, ולשיטת

אחרות. ערים על בכך והשפיעה מתנגדים,

אברכים, מקרבן שהוציאו הגדולות הישיבות שלוש ובאמצעות בישראל, ואם עיר היתה פינסק
ליום. מיום השפעתה גדלה, ישראל, וקהלות הסביבה כל על שהתפזרו

שלש או שתים אחת, בעיר התרכזו וכאשר ישראל, עם בחיי משמעותי ערך תמיד היה לישיבה
שיטתה. להפצת השפעה של רבה עוצמה צוברת הקהילה היתה אחת בשיטה ופעלו שנהגו ישיבות
לדעת נוכחו והנסתרים המקובלים לקבלה. ההתנגדות כוח והגדלת להפצת הדבר הביא שלפנינו במקרה
עליהם היה ההתנגדות על להתגבר וכדי הקדושה דרכם התפשטות בדרך רציני מכשול מהווה פינסק כי

פינסק. על להתגבר

התקופה היתה השפעה, ורב מרכזי מעמד בפינסק הישיבות שלוש תפסו שבה האמורה, התקופה
של אביה והיה בפראג מכן ולאחר בוורמייזא תחלה שהיה מי בעלֿשם, אליהו רבי ופעל חי שבה
ספר של א' חלק (ראה החסידות לתנועת יסוד ושימשה שקדמה זו והנסתרים, המקובלים תנועת

והלאה). כ"ה פרקים הזכרונות,
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הנשים בין הוסכם הזמן במשך לאה. גולדה של לברכותיה זוכה היתה המקוה מן האשה בצאת
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לדעת נוכחו והנסתרים המקובלים לקבלה. ההתנגדות כוח והגדלת להפצת הדבר הביא שלפנינו במקרה
עליהם היה ההתנגדות על להתגבר וכדי הקדושה דרכם התפשטות בדרך רציני מכשול מהווה פינסק כי

פינסק. על להתגבר

התקופה היתה השפעה, ורב מרכזי מעמד בפינסק הישיבות שלוש תפסו שבה האמורה, התקופה
של אביה והיה בפראג מכן ולאחר בוורמייזא תחלה שהיה מי בעלֿשם, אליהו רבי ופעל חי שבה
ספר של א' חלק (ראה החסידות לתנועת יסוד ושימשה שקדמה זו והנסתרים, המקובלים תנועת

והלאה). כ"ה פרקים הזכרונות,

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
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עליו ובפולין בליטא אחיזה תמצא הקבלה שדרך כך לידי להביא שכדי חש בעלֿשם אליהו רבי

תחת עמדו הללו הישיבות קלה. לא משימה זו היתה ברם, וישיבותיה. פינסק את תחלה "לכבוש"

בהתנגדותם. רבה בעקשנות שהחזיקו וידועים גדולים תורה גאוני השפעת

בפינסק. ובעצמו בכבודו להופיע איפוא, החליט, אליהו רבי

•

1

2

3

4

ycew zexb`

תרפ"ג] אייר [תחלת

הוא כן לא קהילתם. על ח"ו לרעה גם ופועל ...ומשמרתם,

יכולים היו ית' בעזרתו עכ"פ במעט מובטח מצבם הי' אם

במקומו, גדולה השפעה לו יש אחד כל ות"ל בענינם, להתעסק

היו מהצד עזר איזה להם הי' כאשר מלמדים שהיו מי וכן

כי חפצים אשר מדרשים בהבתי הבע"ב רצון למלאות יכולים

משניות בגמרא שונים שיעורים הגדולים לפני ברבים ילמדו

לא אפילו בהתעוררות כי הראנו הנסיון אשר והדומה, אגדה

לשמוע בזה חפץ אחד כל הנה התעסקות שום ובלי גדולה

שא' באם הי' טוב אשר ומובן לתורה. עתים ולקבוע שיעור

בזה. לעורר הפלך בכל יסע

את הוא מכיר אשר שליט"א כת"ר אל פונה הנני ובזה

מהותם כללות וכן עזרה, הצריכים שבפלכו שי' הרבנים כבוד

להביא ית' בעזרתו ויכולים מלמדים שהיו אלו וגם בגו"ר,

שיעורים. בהגדת כאמור הנרצה תועלת

האוכל אדע טרם כי זו, כוונתי לפרסם לי כבד כי והגם

הפועל הוא העיקר כי ראיתי הנה ובכ"ז הדרושה, עזרה להשיג

את ולעשות לפעול מאתנו האלקי' דורש זה את כי והעשי',

בגו"ר. עלינו ירחם הוא והשי"ת והיישר, הטוב

בזה משתדל הייתי הפנימיות שליט"א כת"ר בקשת ע"ד

וימלא יעזור והשי"ת בזה, דבר אדע לא לע"ע אבל כוחי, בכל

ממש. בקרוב ולברכה לטובה שליט"א כת"ר לבב משאלות

ידי"ע. ומכבדו מוקירו והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'

[ci jxk v"iixden w"b`]
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc zegpn(iyiy meil)

,'spk' ze`exw dpiidz `ly ick lebira ezilh zetpk xyewe ltwnd
.íeìk àìå ãáò àì:`iyxyn ax x`aneàîòè éàîmrhd dn ± Ÿ¨©§Ÿ§©©£¨

,zetpk rax` dl oi`y zilhk dzrn zaygp zilhd oi`yïàîëc¦§©
éîc dééøLczeraexne zexzen ditpk eli`k mipc ep`y iptn ± §©§¨¨¥

`iyxyn ax `ian .oxizdl eteqy oeik ,zexeyw opi`e dligzak
:eixacl di`xénð ïðúe[mb±](c"n e"kt milk),ixacl ezencl yiy oic , §©©¦

ìkdúBúîçxerd zecep ±úBøeøvämdly leaiwd zia oi`y ± ¨£¨©§
dxiyw ici lr `l` mdiley zxitz ici lr ieyr,,úBøBäèoi`y oeik §

dzrn xak mipc ok lre ,dxizdl eteqe miiwzdl zcner ef dxiyw
.leaiw zia o`k oi`e ,xywd xzip eli`kî õeçzecep,íéiáøò ìM ¦¤©§¦¦

,mixeyw `l` mixetz mdiley oi`y zecepa ynzydl mkxcy iptn
,ef dpynn cenll yi mewn lkn .xywd z` xizdl mteq oi`e
.zilh oiprl oicd `ede ,dpi`y ink zipecip dxizdl eteqy dxiywy

:ziyily drenydéèéiçc ïàî éàä ,àòcøäpî éîéc áø øîà̈©©¦¦¦§©§§¨©©§©§¥
déîéìâìdpiidz `ly ick lebira oxteze ezilh itpk ltwnd ± ¦§¦¥

,'spk' ze`exw,íeìk àìå ãáò àìzetpkd zevw zeaygp oiicry Ÿ¨©§Ÿ§
.extzpy mcew dpey`xd ozxeva zecner od eli`ke zilhdn wlgk

:inic ax x`anedéécLéìå ÷Bñôéì ,déì éòaéî àìc àúéà íà± ¦¦¨§Ÿ¦¨¥¥¦§§¦§§¥
z` cer jixv epi`y iptn `id ,dzxitze zilhd letiw zaiq ok` m`
`le oxtezl gxhy dfne ,owxefle oze` jezgl el did ,zetpkd zevw
oda lihie oxizi cizrae ecbaa oze` jixv oiicry gken ,okzg
okle ,ziviv zevnn miizpia xhtdl dzr ywany `l` ,zeiviv

.dpi`y ink dxitzd z` mipc
,zg` devn ozrax`y ef z` ef zeakrn zeiviv rax` :dpyna epipy

.úBöî òaøà ïzòaøà ,øîBà ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥¥©§©§¨©§©¦§
.ìàòîLé éaøk äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàzwqet ¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦¦§¨¥

:`xnbddéúåk àúëìä úéìåxn`y l`eny ixack dkldd oi` ± §¥¦§§¨§¨¥
.minkg ixack `l` ,l`rnyi iax ixack `id dklddy

:df oipra `xnbd zxtqnøîc déøúaà ìéæà à÷ äåä àðéáødid ± ©¦¨£¨¨¨¦©©§¥§©
xn xg` jldnàìâéøc àúaLa ,éMà áø øada miyxecy zaya ± ©©©¦§©§¨§¦§¨
,lbxd zekldadéèeçc àðø÷ ÷éñtéàxn ly ezilh oxw dkzgp - ¦§¦©§¨§¥

,zilhd dlqtpe ,zilhdn dilry zeivivd mr cgi iy` ax xawzy
`piaxdéì øîà àìåiy` ax xa xnléãéî àìå,melk `le -ãk §Ÿ¨©¥§Ÿ¦¦©

déúéáì àèî,ezial iy` ax xa xn ribd xy`k ±déì øîà,`piax §¨§¥¥¨©¥
÷éñtéà íúäîdkzgp miaxd zeyxa ipelt mewnn ,xnelk ,myn ± ¥¨¨¦§¦

.jzilhdéì øîà,`piaxl iy` ax xa xníúäî éì zøîà éàm` ± ¨©¥¦£©§§¦¥¨¨
,zilhd dkzgpy mewnd eze`a epzeid f`n il xne` ziiddéúéãL§¥¥

aey zeivivdn zg` dkzgpy dryny ,dkilyne dhyet iziid ±
zeivivd x`y oi`.z`hg aiig miaxd zeyxa o`yepde ,devn

rcei did m`y xn` recn :iy` ax xa xn ixac lr `xnbd dywn
,miaxd zeyxa dhyet did zilhd dlqtpyøî øîà àäådxn`p ± §¨¨©©

,minkgd ilecb mya drenydàì úà äçBcL úBiøaä ãBák ìBãb̈§©§¦¤¤¤Ÿ
,äøBzaL äNòúdxizde zeixad ceak z` daiygd dxezd ,xnelk ©£¤¤©¨

jiyndl el xzendid ,ok m`e ,oeifan lvpdl ickdxez ixeqi`zegcl
zefazdl aiegn did `le ezial `eaiy cr dleqtd zilhd mr zkll

:`xnbd zvxzn .miaxd zeyxadhyetledîbøzyxit xak ±øa áø ©§§¨©©
áøc dén÷ ,àáL[ax iptl±]àðäkminkg exn`ydnlky ,ef `xnin §¨©¥§©©£¨

`l` df oi` ,'dxezay dyrz `l' dgec zeixad ceaky
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המשך ביאור ומס' מנחות ויום שישי טמ' ב

ipy ,oey`x - fh - ixg` zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éøçà úùøô

æèïåùàøàäLî-ìà ýåýé øaãéåéða éðL úBî éøçà ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½©«£¥´½§¥−§¥´
:eúîiå ýåýé-éðôì íúáø÷a ïøäàáýåýé øîàiå ©«£®Ÿ§¨§¨¨¬¦§¥«§Ÿ̈−©¨ª«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹

éçà ïøäà-ìà øac äLî-ìàúr-ìëá àáé-ìàå E ¤¤À©¥»¤©«£´Ÿ¨¦¼¼§©¨³Ÿ§¨¥Æ
øLà úøtkä éðt-ìà úëøtì úéaî Lãwä-ìà¤©½Ÿ¤¦¥−©¨®Ÿ¤¤§¥̧©©¹Ÿ¤£¤³
:úøtkä-ìr äàøà ïðra ék úeîé àìå ïøàä-ìr©¨«¨ŸÆ§´Ÿ¨½¦µ¤«¨½̈¥«¨¤−©©©«Ÿ¤

âø÷a-ïa øôa Lãwä-ìà ïøäà àáé úàæa§²Ÿ¨¬Ÿ©«£−Ÿ¤©®Ÿ¤§©¯¤¨¨²
:äìòì ìéàå úàhçìãLaìé Lã÷ ãa-úðúk §©−̈§©¬¦§Ÿ¨«§«Ÿ¤©̧¹Ÿ¤¦§À̈

øbçé ãa èðáàáe BøNa-ìr eéäé ãá-éñðëîe¦§§¥©»¦«§´©§¨¼§©§¥¬©Æ©§½Ÿ
ðöé ãa úôðöîáeíéna õçøå íä Lã÷-éãâa ó §¦§¤¬¤©−¦§®Ÿ¦§¥´Ÿ¤¥½§¨©¬©©²¦
:íLáìe BøNa-úàäçwé ìàøNé éða úãr úàîe ¤§¨−§¥¨«¥¥À£©Æ§¥´¦§¨¥½¦©²

:äìòì ãçà ìéàå úàhçì íéfr éøérN-éðL§¥«§¦¥¬¦¦−§©¨®§©¬¦¤−̈§Ÿ¨«
åøtëå Bì-øLà úàhçä øt-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦¯©«£²Ÿ¤©¬©«©−̈£¤®§¦¤¬

:Búéa ãráe Bãra(éåì)æíøérOä éðL-úà ç÷ìå ©«£−§©¬¥«§¨©−¤§¥´©§¦¦®
:ãrBî ìäà çút ýåýé éðôì íúà ãéîräåçïúðå §¤«¡¦³Ÿ¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¤−©¬Ÿ¤¥«§¨©¯

ýåýéì ãçà ìøBb úBìøb íøérOä éðL-ìr ïøäà©«£²Ÿ©§¥¬©§¦¦−«Ÿ̈®¨³¤¨Æ©«Ÿ̈½
:ìæàærì ãçà ìøBâåèøérOä-úà ïøäà áéø÷äå §¨¬¤−̈©«£¨¥«§¦§¦³©«£ŸÆ¤©¨¦½

ýåýéì ìøBbä åéìr äìr øLà:úàhç eäNrå £¤̧¨¨¬¨¨²©−̈©«Ÿ̈®§¨−̈©¨«
ééç-ãîré ìæàærì ìøBbä åéìr äìr øLà øérOäå§©¨¦À£¤Á¨¨̧¨¨³©¨Æ©«£¨¥½¨«¢©©²

ì åéìr øtëì ýåýé éðôììæàærì Búà çlL ¦§¥¬§Ÿ̈−§©¥´¨®̈§©©¬Ÿ²©«£¨¥−
:äøaãnäàé-øLà úàhçä øt-úà ïøäà áéø÷äå ©¦§¨«¨§¦§¦¸©«£¹Ÿ¤©³©«©¨Æ£¤

úàhçä øt-úà èçLå Búéa ãráe Bãra øtëå Bì½§¦¤¬©«£−§©´¥®§¨©²¤©¬©«©−̈
:Bì-øLà(ìàøùé)áéLà-éìçb äzçnä-àìî ç÷ìå £¤«§¨©´§«ŸÂ©©§Â̈©«£¥¥º

úøè÷ åéðôç àìîe ýåýé éðôlî çaænä ìrî¥©³©¦§¥̧©Æ¦¦§¥´§Ÿ̈½§´Ÿ¨§½̈§¬Ÿ¤
:úëøtì úéaî àéáäå äwc íénñâé-úà ïúðå ©¦−©®̈§¥¦−¦¥¬©¨«Ÿ¤§¨©¯¤

úøèwä ïðr | äqëå ýåýé éðôì Làä-ìr úøèwä©§²Ÿ¤©¨¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¦¨´£©´©§ÀŸ¤
:úeîé àìå úeãrä-ìr øLà úøtkä-úàãéç÷ìå ¤©©²Ÿ¤£¤¬©¨«¥−§¬Ÿ¨«§¨©Æ

äîã÷ úøtkä éðt-ìr Bòaöàá äfäå øtä ícî¦©´©½̈§¦¨¯§¤§¨²©§¥¬©©−Ÿ¤¥®§¨
:Braöàa ícä-ïî íéîrt-òáL äfé úøtkä éðôìå§¦§¥´©©ÀŸ¤©¤¯¤«©§¨¦²¦©−̈§¤§¨«

åèàéáäå írì øLà úàhçä øérN-úà èçLå§¨©º¤§¦³©«©¨Æ£¤´¨½̈§¥¦Æ
øLàk Bîc-úà äNrå úëøtì úéaî-ìà Bîc-úà¤¨½¤¦¥−©¨®Ÿ¤§¨¨´¤¨À©«£¤³
éðôìå úøtkä-ìr Búà äfäå øtä íãì äNr̈¨Æ§©´©½̈§¦¨¬Ÿ²©©©−Ÿ¤§¦§¥¬

:úøtkäæèìàøNé éða úàîhî Lãwä-ìr øtëå ©©«Ÿ¤§¦¤´©©ÀŸ¤¦ª§ŸÆ§¥´¦§¨¥½
ãrBî ìäàì äNré ïëå íúàhç-ìëì íäérLtîe¦¦§¥¤−§¨©Ÿ¨®§¥³©«£¤Æ§´Ÿ¤¥½

:íúàîè CBúa ízà ïëMäæé| äéäé-àì íãà-ìëå ©Ÿ¥´¦½̈§−ª§Ÿ¨«§¨¨º̈Ÿ¦«§¤´
øtëå Búàö-ãr Lãwa øtëì Bàáa ãrBî ìäàa§´Ÿ¤¥À§Ÿ²§©¥¬©−Ÿ¤©¥®§¦¤³

:ìàøNé ìä÷-ìk ãráe Búéa ãráe Bãra©«£Æ§©´¥½§©−¨§©¬¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(215 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

L„w‰ Ï‡ Ô¯‰‡ ‡·È ˙‡Êa(ג (טז, ¿…»…«¬…∆«…∆

‰f‰ ¯„qa Ò�kiL ˜¯ ,Ò�kÈ Ò�kÏ ‰ˆB¯ ‡e‰L ‰ÚL ÏÎa¿»»»∆∆ƒ»≈ƒ»≈«∆ƒ»≈«≈∆«∆

רבה) (ויקרא

הּקדׁשים. ּבקדׁש הּוא אהרן ׁשל האמּתי ׁשּמקֹומֹו ְְְֲֲֳִִִֶֶֶַַַַָָֹֹמׁשמע,

על הּטּורים ּבבעל ּכדאיתא ּגדֹול', 'ּכהן הּוא יהּודי ּכל ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹוהּנה,

האמּתי מקֹומֹו ּכן, ואם ּכהנים", ממלכת לי ּתהיּו "ואּתם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּפסּוק

"ּכל הרמּב"ם: וכפסק זֹו. לקדּׁשה ׁשּי והּוא הּקדׁשים, ְְְְְְֳִִִֶַַַַָָָָָָֹֻּבקדׁש

על (וימּתק קדׁשים" קדׁש נתקּדׁש . . רּוחֹו נדבה אׁשר . . ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻאיׁש

ׁשׁש הּקדׁשים קדׁש ּבעלּית יֹואׁש את ׁשהחּביאּו ּבּנביא, הּמסּפר ְְֲֳִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּפי

ִָׁשנים).

éðùçéýåýé-éðôì øLà çaænä-ìà àöéååéìr øtëå §¨À̈¤©¦§¥²©£¤¬¦§¥«§Ÿ̈−§¦¤´¨¨®
øtä ícî ç÷ìåúBðø÷-ìr ïúðå øérOä ícîe §¨©º¦©³©¨Æ¦©´©¨¦½§¨©²©©§¬
:áéáñ çaænäèéòáL Bòaöàa ícä-ïî åéìr äfäå ©¦§¥−©¨¦«§¦¨̧¨¨¯¦©¨²§¤§¨−¤´©

:ìàøNé éða úàîhî BLc÷å Bøäèå íéîrtëälëå §¨¦®§¦«£´§¦§½¦ª§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«§¦¨Æ
çaænä-úàå ãrBî ìäà-úàå Lãwä-úà øtkî¦©¥´¤©½Ÿ¤§¤¬Ÿ¤¥−§¤©¦§¥®©

:éçä øérOä-úà áéø÷äåàëézL-úà ïøäà Cîñå §¦§¦−¤©¨¦¬¤¨«§¨©̧©«£¹Ÿ¤§¥´
áéúëåãééø÷äcåúäå éçä øérOä Làø-ìr åéãé̈À̈©´Ÿ©¨¦»©©¼§¦§©¨´

íäérLt-ìk-úàå ìàøNé éða úðår-ìk-úà åéìr̈À̈¤¨£ŸŸÆ§¥´¦§¨¥½§¤¨¦§¥¤−
çlLå øérOä Làø-ìr íúà ïúðå íúàhç-ìëì§¨©Ÿ®̈§¨©³Ÿ¨Æ©´Ÿ©¨¦½§¦©²

:äøaãnä ézr Léà-ãéaáëåéìr øérOä àNðå §©¦¬¦¦−©¦§¨«¨§¨¨̧©¨¦¬¨¨²
øérOä-úà çlLå äøæb õøà-ìà íúðår-ìk-úà¤¨£ŸŸ−̈¤¤´¤§¥¨®§¦©¬¤©¨¦−

:øaãnaâë-úà èLôe ãrBî ìäà-ìà ïøäà àáe ©¦§¨«¨³©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½¨©Æ¤
íçépäå Lãwä-ìà Bàáa Láì øLà ãaä éãâa¦§¥´©½̈£¤¬¨©−§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¦−̈

:íLãëLáìå LBã÷ íB÷îa íéná BøNa-úà õçøå ¨«§¨©̧¤§¨³©©̧¦Æ§¨´¨½§¨©−
írä úìò-úàå Búìr-úà äNrå àöéå åéãâa-úà¤§¨®̈§¨À̈§¨¨³¤«Ÿ¨Æ§¤Ÿ©´¨½̈

:írä ãráe Bãra øtëå§¦¤¬©«£−§©¬¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(124 'nr fk zegiy ihewl)

‰¯Êb ı¯‡ Ï‡ Ì˙�BÚ Ïk ˙‡ ÂÈÏÚ ¯ÈÚO‰ ‡N�Â(כב (טז, ¿»»«»ƒ»»∆»¬…»∆∆∆¿≈»

ּבלי ּגם קּלֹות עברֹות על מכּפר ׁשהּׂשעיר ּפסק, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהרמּב"ם

ּדהּנה לבאר, ויׁש לּׁשבים. רק מכּפר ּכּפּור יֹום ואּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָּתׁשּובה,

על מכּפר .‰Ú·¯‰הּׂשעיר . עברהÌ˙�BÚ("ונׂשא הרי ולא ,(" ְִֵַַַָ»¬≈»ְָָ¬…»ְֲֲֵֵָֹ

לּׁשבים). רק (ׁשּמתּכּפרת ּכחמּורה ּתׁשּובה) ּבלי (ׁשּמתּכּפרת ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָקּלה

על מכּפר ּכּפּור יֹום אÌ„‡‰יכּפר הּזה ּומיÌÎÈÏÚ("ּבּיֹום ,(" ְִֵַַַ»»»ְֵֶַַַ¬≈∆ִ

ּבין הבּדל ּבלי עליו, מּלחּול ּומעּכבּה זֹו לכּפרה 'מנּגד' ׁשב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא

לחמּורה. ֲַַָָקּלה



קעז

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

,'spk' ze`exw dpiidz `ly ick lebira ezilh zetpk xyewe ltwnd
.íeìk àìå ãáò àì:`iyxyn ax x`aneàîòè éàîmrhd dn ± Ÿ¨©§Ÿ§©©£¨

,zetpk rax` dl oi`y zilhk dzrn zaygp zilhd oi`yïàîëc¦§©
éîc dééøLczeraexne zexzen ditpk eli`k mipc ep`y iptn ± §©§¨¨¥

`iyxyn ax `ian .oxizdl eteqy oeik ,zexeyw opi`e dligzak
:eixacl di`xénð ïðúe[mb±](c"n e"kt milk),ixacl ezencl yiy oic , §©©¦

ìkdúBúîçxerd zecep ±úBøeøvämdly leaiwd zia oi`y ± ¨£¨©§
dxiyw ici lr `l` mdiley zxitz ici lr ieyr,,úBøBäèoi`y oeik §

dzrn xak mipc ok lre ,dxizdl eteqe miiwzdl zcner ef dxiyw
.leaiw zia o`k oi`e ,xywd xzip eli`kî õeçzecep,íéiáøò ìM ¦¤©§¦¦

,mixeyw `l` mixetz mdiley oi`y zecepa ynzydl mkxcy iptn
,ef dpynn cenll yi mewn lkn .xywd z` xizdl mteq oi`e
.zilh oiprl oicd `ede ,dpi`y ink zipecip dxizdl eteqy dxiywy

:ziyily drenydéèéiçc ïàî éàä ,àòcøäpî éîéc áø øîà̈©©¦¦¦§©§§¨©©§©§¥
déîéìâìdpiidz `ly ick lebira oxteze ezilh itpk ltwnd ± ¦§¦¥

,'spk' ze`exw,íeìk àìå ãáò àìzetpkd zevw zeaygp oiicry Ÿ¨©§Ÿ§
.extzpy mcew dpey`xd ozxeva zecner od eli`ke zilhdn wlgk

:inic ax x`anedéécLéìå ÷Bñôéì ,déì éòaéî àìc àúéà íà± ¦¦¨§Ÿ¦¨¥¥¦§§¦§§¥
z` cer jixv epi`y iptn `id ,dzxitze zilhd letiw zaiq ok` m`
`le oxtezl gxhy dfne ,owxefle oze` jezgl el did ,zetpkd zevw
oda lihie oxizi cizrae ecbaa oze` jixv oiicry gken ,okzg
okle ,ziviv zevnn miizpia xhtdl dzr ywany `l` ,zeiviv

.dpi`y ink dxitzd z` mipc
,zg` devn ozrax`y ef z` ef zeakrn zeiviv rax` :dpyna epipy

.úBöî òaøà ïzòaøà ,øîBà ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥¥©§©§¨©§©¦§
.ìàòîLé éaøk äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàzwqet ¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦¦§¨¥

:`xnbddéúåk àúëìä úéìåxn`y l`eny ixack dkldd oi` ± §¥¦§§¨§¨¥
.minkg ixack `l` ,l`rnyi iax ixack `id dklddy

:df oipra `xnbd zxtqnøîc déøúaà ìéæà à÷ äåä àðéáødid ± ©¦¨£¨¨¨¦©©§¥§©
xn xg` jldnàìâéøc àúaLa ,éMà áø øada miyxecy zaya ± ©©©¦§©§¨§¦§¨
,lbxd zekldadéèeçc àðø÷ ÷éñtéàxn ly ezilh oxw dkzgp - ¦§¦©§¨§¥

,zilhd dlqtpe ,zilhdn dilry zeivivd mr cgi iy` ax xawzy
`piaxdéì øîà àìåiy` ax xa xnléãéî àìå,melk `le -ãk §Ÿ¨©¥§Ÿ¦¦©

déúéáì àèî,ezial iy` ax xa xn ribd xy`k ±déì øîà,`piax §¨§¥¥¨©¥
÷éñtéà íúäîdkzgp miaxd zeyxa ipelt mewnn ,xnelk ,myn ± ¥¨¨¦§¦

.jzilhdéì øîà,`piaxl iy` ax xa xníúäî éì zøîà éàm` ± ¨©¥¦£©§§¦¥¨¨
,zilhd dkzgpy mewnd eze`a epzeid f`n il xne` ziiddéúéãL§¥¥

aey zeivivdn zg` dkzgpy dryny ,dkilyne dhyet iziid ±
zeivivd x`y oi`.z`hg aiig miaxd zeyxa o`yepde ,devn

rcei did m`y xn` recn :iy` ax xa xn ixac lr `xnbd dywn
,miaxd zeyxa dhyet did zilhd dlqtpyøî øîà àäådxn`p ± §¨¨©©

,minkgd ilecb mya drenydàì úà äçBcL úBiøaä ãBák ìBãb̈§©§¦¤¤¤Ÿ
,äøBzaL äNòúdxizde zeixad ceak z` daiygd dxezd ,xnelk ©£¤¤©¨

jiyndl el xzendid ,ok m`e ,oeifan lvpdl ickdxez ixeqi`zegcl
zefazdl aiegn did `le ezial `eaiy cr dleqtd zilhd mr zkll

:`xnbd zvxzn .miaxd zeyxadhyetledîbøzyxit xak ±øa áø ©§§¨©©
áøc dén÷ ,àáL[ax iptl±]àðäkminkg exn`ydnlky ,ef `xnin §¨©¥§©©£¨

`l` df oi` ,'dxezay dyrz `l' dgec zeixad ceaky
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ipy ,oey`x - fh - ixg` zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éøçà úùøô

æèïåùàøàäLî-ìà ýåýé øaãéåéða éðL úBî éøçà ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½©«£¥´½§¥−§¥´
:eúîiå ýåýé-éðôì íúáø÷a ïøäàáýåýé øîàiå ©«£®Ÿ§¨§¨¨¬¦§¥«§Ÿ̈−©¨ª«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹

éçà ïøäà-ìà øac äLî-ìàúr-ìëá àáé-ìàå E ¤¤À©¥»¤©«£´Ÿ¨¦¼¼§©¨³Ÿ§¨¥Æ
øLà úøtkä éðt-ìà úëøtì úéaî Lãwä-ìà¤©½Ÿ¤¦¥−©¨®Ÿ¤¤§¥̧©©¹Ÿ¤£¤³
:úøtkä-ìr äàøà ïðra ék úeîé àìå ïøàä-ìr©¨«¨ŸÆ§´Ÿ¨½¦µ¤«¨½̈¥«¨¤−©©©«Ÿ¤

âø÷a-ïa øôa Lãwä-ìà ïøäà àáé úàæa§²Ÿ¨¬Ÿ©«£−Ÿ¤©®Ÿ¤§©¯¤¨¨²
:äìòì ìéàå úàhçìãLaìé Lã÷ ãa-úðúk §©−̈§©¬¦§Ÿ¨«§«Ÿ¤©̧¹Ÿ¤¦§À̈

øbçé ãa èðáàáe BøNa-ìr eéäé ãá-éñðëîe¦§§¥©»¦«§´©§¨¼§©§¥¬©Æ©§½Ÿ
ðöé ãa úôðöîáeíéna õçøå íä Lã÷-éãâa ó §¦§¤¬¤©−¦§®Ÿ¦§¥´Ÿ¤¥½§¨©¬©©²¦
:íLáìe BøNa-úàäçwé ìàøNé éða úãr úàîe ¤§¨−§¥¨«¥¥À£©Æ§¥´¦§¨¥½¦©²

:äìòì ãçà ìéàå úàhçì íéfr éøérN-éðL§¥«§¦¥¬¦¦−§©¨®§©¬¦¤−̈§Ÿ¨«
åøtëå Bì-øLà úàhçä øt-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦¯©«£²Ÿ¤©¬©«©−̈£¤®§¦¤¬

:Búéa ãráe Bãra(éåì)æíøérOä éðL-úà ç÷ìå ©«£−§©¬¥«§¨©−¤§¥´©§¦¦®
:ãrBî ìäà çút ýåýé éðôì íúà ãéîräåçïúðå §¤«¡¦³Ÿ¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¤−©¬Ÿ¤¥«§¨©¯

ýåýéì ãçà ìøBb úBìøb íøérOä éðL-ìr ïøäà©«£²Ÿ©§¥¬©§¦¦−«Ÿ̈®¨³¤¨Æ©«Ÿ̈½
:ìæàærì ãçà ìøBâåèøérOä-úà ïøäà áéø÷äå §¨¬¤−̈©«£¨¥«§¦§¦³©«£ŸÆ¤©¨¦½

ýåýéì ìøBbä åéìr äìr øLà:úàhç eäNrå £¤̧¨¨¬¨¨²©−̈©«Ÿ̈®§¨−̈©¨«
ééç-ãîré ìæàærì ìøBbä åéìr äìr øLà øérOäå§©¨¦À£¤Á¨¨̧¨¨³©¨Æ©«£¨¥½¨«¢©©²

ì åéìr øtëì ýåýé éðôììæàærì Búà çlL ¦§¥¬§Ÿ̈−§©¥´¨®̈§©©¬Ÿ²©«£¨¥−
:äøaãnäàé-øLà úàhçä øt-úà ïøäà áéø÷äå ©¦§¨«¨§¦§¦¸©«£¹Ÿ¤©³©«©¨Æ£¤

úàhçä øt-úà èçLå Búéa ãráe Bãra øtëå Bì½§¦¤¬©«£−§©´¥®§¨©²¤©¬©«©−̈
:Bì-øLà(ìàøùé)áéLà-éìçb äzçnä-àìî ç÷ìå £¤«§¨©´§«ŸÂ©©§Â̈©«£¥¥º

úøè÷ åéðôç àìîe ýåýé éðôlî çaænä ìrî¥©³©¦§¥̧©Æ¦¦§¥´§Ÿ̈½§´Ÿ¨§½̈§¬Ÿ¤
:úëøtì úéaî àéáäå äwc íénñâé-úà ïúðå ©¦−©®̈§¥¦−¦¥¬©¨«Ÿ¤§¨©¯¤

úøèwä ïðr | äqëå ýåýé éðôì Làä-ìr úøèwä©§²Ÿ¤©¨¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¦¨´£©´©§ÀŸ¤
:úeîé àìå úeãrä-ìr øLà úøtkä-úàãéç÷ìå ¤©©²Ÿ¤£¤¬©¨«¥−§¬Ÿ¨«§¨©Æ

äîã÷ úøtkä éðt-ìr Bòaöàá äfäå øtä ícî¦©´©½̈§¦¨¯§¤§¨²©§¥¬©©−Ÿ¤¥®§¨
:Braöàa ícä-ïî íéîrt-òáL äfé úøtkä éðôìå§¦§¥´©©ÀŸ¤©¤¯¤«©§¨¦²¦©−̈§¤§¨«

åèàéáäå írì øLà úàhçä øérN-úà èçLå§¨©º¤§¦³©«©¨Æ£¤´¨½̈§¥¦Æ
øLàk Bîc-úà äNrå úëøtì úéaî-ìà Bîc-úà¤¨½¤¦¥−©¨®Ÿ¤§¨¨´¤¨À©«£¤³
éðôìå úøtkä-ìr Búà äfäå øtä íãì äNr̈¨Æ§©´©½̈§¦¨¬Ÿ²©©©−Ÿ¤§¦§¥¬

:úøtkäæèìàøNé éða úàîhî Lãwä-ìr øtëå ©©«Ÿ¤§¦¤´©©ÀŸ¤¦ª§ŸÆ§¥´¦§¨¥½
ãrBî ìäàì äNré ïëå íúàhç-ìëì íäérLtîe¦¦§¥¤−§¨©Ÿ¨®§¥³©«£¤Æ§´Ÿ¤¥½

:íúàîè CBúa ízà ïëMäæé| äéäé-àì íãà-ìëå ©Ÿ¥´¦½̈§−ª§Ÿ¨«§¨¨º̈Ÿ¦«§¤´
øtëå Búàö-ãr Lãwa øtëì Bàáa ãrBî ìäàa§´Ÿ¤¥À§Ÿ²§©¥¬©−Ÿ¤©¥®§¦¤³

:ìàøNé ìä÷-ìk ãráe Búéa ãráe Bãra©«£Æ§©´¥½§©−¨§©¬¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(215 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

L„w‰ Ï‡ Ô¯‰‡ ‡·È ˙‡Êa(ג (טז, ¿…»…«¬…∆«…∆

‰f‰ ¯„qa Ò�kiL ˜¯ ,Ò�kÈ Ò�kÏ ‰ˆB¯ ‡e‰L ‰ÚL ÏÎa¿»»»∆∆ƒ»≈ƒ»≈«∆ƒ»≈«≈∆«∆

רבה) (ויקרא

הּקדׁשים. ּבקדׁש הּוא אהרן ׁשל האמּתי ׁשּמקֹומֹו ְְְֲֲֳִִִֶֶֶַַַַָָֹֹמׁשמע,

על הּטּורים ּבבעל ּכדאיתא ּגדֹול', 'ּכהן הּוא יהּודי ּכל ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹוהּנה,

האמּתי מקֹומֹו ּכן, ואם ּכהנים", ממלכת לי ּתהיּו "ואּתם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּפסּוק

"ּכל הרמּב"ם: וכפסק זֹו. לקדּׁשה ׁשּי והּוא הּקדׁשים, ְְְְְְֳִִִֶַַַַָָָָָָֹֻּבקדׁש

על (וימּתק קדׁשים" קדׁש נתקּדׁש . . רּוחֹו נדבה אׁשר . . ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻאיׁש

ׁשׁש הּקדׁשים קדׁש ּבעלּית יֹואׁש את ׁשהחּביאּו ּבּנביא, הּמסּפר ְְֲֳִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּפי

ִָׁשנים).

éðùçéýåýé-éðôì øLà çaænä-ìà àöéååéìr øtëå §¨À̈¤©¦§¥²©£¤¬¦§¥«§Ÿ̈−§¦¤´¨¨®
øtä ícî ç÷ìåúBðø÷-ìr ïúðå øérOä ícîe §¨©º¦©³©¨Æ¦©´©¨¦½§¨©²©©§¬
:áéáñ çaænäèéòáL Bòaöàa ícä-ïî åéìr äfäå ©¦§¥−©¨¦«§¦¨̧¨¨¯¦©¨²§¤§¨−¤´©

:ìàøNé éða úàîhî BLc÷å Bøäèå íéîrtëälëå §¨¦®§¦«£´§¦§½¦ª§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«§¦¨Æ
çaænä-úàå ãrBî ìäà-úàå Lãwä-úà øtkî¦©¥´¤©½Ÿ¤§¤¬Ÿ¤¥−§¤©¦§¥®©

:éçä øérOä-úà áéø÷äåàëézL-úà ïøäà Cîñå §¦§¦−¤©¨¦¬¤¨«§¨©̧©«£¹Ÿ¤§¥´
áéúëåãééø÷äcåúäå éçä øérOä Làø-ìr åéãé̈À̈©´Ÿ©¨¦»©©¼§¦§©¨´

íäérLt-ìk-úàå ìàøNé éða úðår-ìk-úà åéìr̈À̈¤¨£ŸŸÆ§¥´¦§¨¥½§¤¨¦§¥¤−
çlLå øérOä Làø-ìr íúà ïúðå íúàhç-ìëì§¨©Ÿ®̈§¨©³Ÿ¨Æ©´Ÿ©¨¦½§¦©²

:äøaãnä ézr Léà-ãéaáëåéìr øérOä àNðå §©¦¬¦¦−©¦§¨«¨§¨¨̧©¨¦¬¨¨²
øérOä-úà çlLå äøæb õøà-ìà íúðår-ìk-úà¤¨£ŸŸ−̈¤¤´¤§¥¨®§¦©¬¤©¨¦−

:øaãnaâë-úà èLôe ãrBî ìäà-ìà ïøäà àáe ©¦§¨«¨³©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½¨©Æ¤
íçépäå Lãwä-ìà Bàáa Láì øLà ãaä éãâa¦§¥´©½̈£¤¬¨©−§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¦−̈

:íLãëLáìå LBã÷ íB÷îa íéná BøNa-úà õçøå ¨«§¨©̧¤§¨³©©̧¦Æ§¨´¨½§¨©−
írä úìò-úàå Búìr-úà äNrå àöéå åéãâa-úà¤§¨®̈§¨À̈§¨¨³¤«Ÿ¨Æ§¤Ÿ©´¨½̈

:írä ãráe Bãra øtëå§¦¤¬©«£−§©¬¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(124 'nr fk zegiy ihewl)

‰¯Êb ı¯‡ Ï‡ Ì˙�BÚ Ïk ˙‡ ÂÈÏÚ ¯ÈÚO‰ ‡N�Â(כב (טז, ¿»»«»ƒ»»∆»¬…»∆∆∆¿≈»

ּבלי ּגם קּלֹות עברֹות על מכּפר ׁשהּׂשעיר ּפסק, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהרמּב"ם

ּדהּנה לבאר, ויׁש לּׁשבים. רק מכּפר ּכּפּור יֹום ואּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָּתׁשּובה,

על מכּפר .‰Ú·¯‰הּׂשעיר . עברהÌ˙�BÚ("ונׂשא הרי ולא ,(" ְִֵַַַָ»¬≈»ְָָ¬…»ְֲֲֵֵָֹ

לּׁשבים). רק (ׁשּמתּכּפרת ּכחמּורה ּתׁשּובה) ּבלי (ׁשּמתּכּפרת ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָקּלה

על מכּפר ּכּפּור יֹום אÌ„‡‰יכּפר הּזה ּומיÌÎÈÏÚ("ּבּיֹום ,(" ְִֵַַַ»»»ְֵֶַַַ¬≈∆ִ

ּבין הבּדל ּבלי עליו, מּלחּול ּומעּכבּה זֹו לכּפרה 'מנּגד' ׁשב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא

לחמּורה. ֲַַָָקּלה



iyingקעח ,iriax ,iyily - gi ,fi - ixg` zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìùäë:äçaænä øéè÷é úàhçä áìç úàå§¥²¥¬¤©«©−̈©§¦¬©¦§¥«¨
åëå åéãâa ñaëé ìæàærì øérOä-úà çlLîäåõçø §©«§©¥³©¤©¨¦Æ©«£¨¥½§©¥´§¨½̈§¨©¬

:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna BøNa-úà¤§¨−©¨®¦§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«
æëøLà úàhçä øérN | úàå úàhçä øt úàå§¥Á©̧©«©¹̈§¥´§¦´©«©À̈£¤̧

õeçî-ìà àéöBé Lãwa øtëì íîc-úà àáeä¨³¤¨¨Æ§©¥´©½Ÿ¤¦−¤¦´
-úàå íøNa-úàå íúør-úà Làá eôøNå äðçnì©©«£¤®§¨«§´¨¥½¤«ŸŸ¨¬§¤§¨−̈§¤

:íLøtçë-úà õçøå åéãâa ñaëé íúà óøOäå ¦§¨«§©¥´Ÿ½̈§©¥´§¨½̈§¨©¬¤
:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna BøNaèëäúéäå §¨−©¨®¦§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«§¨«§¨¬

Lãçì øBNra éréáMä Lãça íìBò úwçì íëì̈¤−§ª©´¨®©´Ÿ¤Â©§¦¦Â¤«¨¸©¹Ÿ¤
çøæàä eNrú àì äëàìî-ìëå íëéúLôð-úà eprz§©´¤©§«Ÿ¥¤À§¨§¨¨Æ´Ÿ©«£½¨´¤§½̈

:íëëBúa øbä øbäåìíëéìr øtëé äfä íBiá-ék §©¥−©¨¬§«§¤«¦«©¬©¤²§©¥¬£¥¤−
:eøäèz ýåýé éðôì íëéúàhç ìkî íëúà øäèì§©¥´¤§¤®¦ŸÆ©´Ÿ¥¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¨«

àìíëéúLôð-úà íúéprå íëì àéä ïBúaL úaL©©̧©¨¬¦Æ¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®
:íìBò úwçáìøLàå Búà çLîé-øLà ïäkä øtëå ª©−¨«§¦¤̧©Ÿ¥¹£¤¦§©´ŸÀ©«£¤³

éãâa-úà Láìå åéáà úçz ïäëì Bãé-úà àlîé§©¥Æ¤¨½§©¥−©´©¨¦®§¨©²¤¦§¥¬
:Lãwä éãâa ãaäâì-úàå Lãwä Lc÷î-úà øtëå ©−̈¦§¥¬©«Ÿ¤§¦¤Æ¤¦§©´©½Ÿ¤§¤

-ìrå íéðäkä ìrå øtëé çaænä-úàå ãrBî ìäà̄Ÿ¤¥²§¤©¦§¥−©§©¥®§©¯©«Ÿ£¦²§©
:øtëé ìäwä ír-ìkãìúwçì íëì úàf-äúéäå ¨©¬©¨−̈§©¥«§¨«§¨¸Ÿ¨¤¹§ª©´

úçà íúàhç-ìkî ìàøNé éða-ìr øtëì íìBòÀ̈§©¥º©§¥³¦§¨¥Æ¦¨©Ÿ½̈©©−
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk Nriå äðMaô ©¨¨®©©¾©©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(338 'nr hk zegiy ihewl)

e¯‰Ëz '‰ È�ÙÏ(ל (טז, ƒ¿≈ƒ¿»

עׂשרה". חמׁש זה, ּביֹום הּקרבים הּבהמֹות "ּכל הרמּב"ם: ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכתב

ׁשרמז לֹומר, ויׁש "קרּבנֹות". ולא "ּבהמֹות", נקט מּדּוע ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹוקׁשה,

הּדרּגה עם העּלּוי ּתכלית ׁשל החּבּור נפעל ּכּפּור ׁשּביֹום לנּו ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָרמז

" ׁשּכן ּביֹותר. ׁשםÈ�ÙÏהּפחּותה התחלת עם ּבעּקר קׁשּור ה'" ְְֵֵֶַָƒ¿≈ְְִִֵַַָָָ

ׁשל העּלּוי ּומּתכלית ט"ו; מסּפר י"ה, האֹותּיֹות ּופנימּיּותֹו, ְְְֲִִִִִִִֶַָָָָָהוי'

עׂשרה 'חמׁש - ּביֹותר הּנמּוכה לּדרּגה נמׁש הוי' .BÓ‰a˙'ׁשם ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ¿≈

éòéáøæéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥̧¤
íäéìà zøîàå ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®

:øîàì ýåýé äeö-øLà øácä äæâî Léà Léàúéa ¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ¦¬¦Æ¦¥´
Bà äðçna ær-Bà áNë-Bà øBL èçLé øLà ìàøNé¦§¨¥½£¤̧¦§©¹¬¤²¤¥−©©«£¤®µ

:äðçnì õeçî èçLé øLàããrBî ìäà çút-ìàå £¤´¦§½̈¦−©©«£¤«§¤¤¹©´Ÿ¤¥»
ýåýé ïkLî éðôì ýåýéì ïaø÷ áéø÷äì Bàéáä àì́Ÿ¡¦¼§©§¦³¨§¨Æ©«Ÿ̈½¦§¥−¦§©´§Ÿ̈®
Léàä úøëðå CôL íc àeää Léàì áLçé íć̈¥«¨¥º¨¦³©Æ¨´¨½̈§¦§©²¨¦¬

:Bnr áøwî àeäääìàøNé éða eàéáé øLà ïrîì ©−¦¤¬¤©«§©Á©Á£¤̧¨¦¹§¥´¦§¨¥À

äãOä éðt-ìr íéçáæ íä øLà íäéçáæ-úà¤¦§¥¤»£¤´¥´«Ÿ§¦»©§¥´©¨¤¼
ïäkä-ìà ãrBî ìäà çút-ìà ýåýéì íàéáäå¤«¡¦ª´©«Ÿ̈À¤¤²©¬Ÿ¤¥−¤©Ÿ¥®

:íúBà ýåýéì íéîìL éçáæ eçáæååïäkä ÷øæå §¨̧§¹¦§¥¯§¨¦²©«Ÿ̈−¨«§¨©̧©Ÿ¥³
øéè÷äå ãrBî ìäà çút ýåýé çaæî-ìr ícä-úà¤©¨Æ©¦§©´§Ÿ̈½¤−©´Ÿ¤¥®§¦§¦´

:ýåýéì ççéð çéøì áìçäæ-úà ãBò eçaæé-àìå ©¥½¤§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§«Ÿ¦§§¬Æ¤
úwç íäéøçà íéðæ íä øLà íøérOì íäéçáæ¦§¥¤½©§¦¦¾£¤²¥¬Ÿ¦−©«£¥¤®ª©¬

:íúøãì íäì úàf-äéäz íìBò¨²¦«§¤¬Ÿ¨¤−§«ŸŸ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(cnw zxaeg zeniyx)

Ìc‰ ˙‡ Ô‰k‰ ˜¯ÊÂ(ו (יז, ¿»««…≈∆«»

והּוא היא"), ּבּדם הּבׂשר נפׁש ("ּכי וחמימּות חּיּות מסּמל ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּדם

רק לׁשמר יׁש וההתלהבּות ׁשהּלהט לרמז הּמזּבח על ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָֹֹקרב

נּתן ׁשּלא היינּו ּבאכילה, אסּור הּדם ולכן ׁשּבקדּׁשה. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻלדברים

הּוא, ׁשּקדֹוׁש יהּודי, ּגּוף ׁשל ּכבׂשרֹו' ּובׂשר ל'דם אֹותֹו ְְְֲִִֶֶַָָָָָֹלהפ

ּׁשאין מה מכרח. אינֹו העֹולם ּבעניני וההתלהבּות ׁשהּלהט ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻּכיון

לקדּׁשה. אֹותֹו להפ נּתן ׁשּכן הּוא, מכרח עצמֹו הּבׂשר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻֻּכן

,éòéáø
éùéîççìàøNé úéaî Léà Léà øîàz íäìàå©«£¥¤´Ÿ©½¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½

-Bà äìò äìré-øLà íëBúa øeâé-øLà øbä-ïîe¦©¥−£¤¨´§¨®£¤©«£¤¬Ÿ−̈
:çáæèúBNrì epàéáé àì ãrBî ìäà çút-ìàå ¨«©§¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ´Ÿ§¦¤½©«£¬

:åénrî àeää Léàä úøëðå ýåýéì BúàéLéà Léàå Ÿ−©«Ÿ̈®§¦§©²¨¦¬©−¥«©¨«§¦̧¦¹
ìëàé øLà íëBúa øbä øbä-ïîe ìûøNé úéaî¦¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈£¤¬Ÿ©−
ézøëäå ícä-úà úìëàä Lôpa éðô ézúðå íc-ìk̈®̈§¨«©¦´¨©À©¤̧¤Æ¨«Ÿ¤´¤¤©½̈§¦§©¦¬

:dnr áøwî dúààééðàå àåä íca øNaä Lôð-ék Ÿ−̈¦¤¬¤©¨«¦¤´¤©¨¨»©¨´¦¼©«£¦º
-ék íëéúLôð-ìr øtëì çaænä-ìr íëì åézúð§©¦³¨¤Æ©©¦§¥½©§©¥−©©§«Ÿ¥¤®¦«

:øtëé Lôpa àeä ícäáééðáì ézøîà ïk-ìr ©¨¬−©¤¬¤§©¥«©¥³¨©̧§¦Æ¦§¥´
øbä øbäå íc ìëàú-àì íkî Lôð-ìk ìàøNé¦§¨¥½¨¤¬¤¦¤−Ÿ´Ÿ©¨®§©¥²©¨¬

:íc ìëàé-àì íëëBúaâéìûøNé éðaî Léà Léàå §«§¤−Ÿ¬Ÿ©¨«§¦̧¦¹¦§¥´¦§¨¥À
óBò-Bà äiç ãéö ãeöé øLà íëBúa øbä øbä-ïîe¦©¥Æ©¨´§½̈£¤̧¨¹¥¬©¨²−

:øôra eäqëå Bîc-úà CôLå ìëàé øLàãéLôð-ék £¤´¥«¨¥®§¨©Æ¤¨½§¦−̈¤«¨¨«¦¤´¤
íc ìàøNé éðáì øîàå àeä BLôðá Bîc øNa-ìk̈¨À̈¨´§©§»¼¨«Ÿ©Æ¦§¥´¦§¨¥½©¬
àåä Bîc øNa-ìk Lôð ék eìëàú àì øNa-ìk̈¨−̈´ŸŸ¥®¦´¤³¤¨¨¨Æ¨´¦½

:úøké åéìëà-ìkåèäìáð ìëàz øLà Lôð-ìëå ¨«Ÿ§−̈¦¨¥«§¨¤À¤£¤̧Ÿ©³§¥¨Æ
àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå øbáe çøæàa äôøèe§¥½̈¨«¤§−̈©¥®§¦¤̧§¨¹̈§¨©¬©©²¦§¨¥¬

:øäèå áørä-ãræèõçøé àì BøNáe ñaëé àì íàå ©¨¤−¤§¨¥«§¦Æ´Ÿ§©¥½§¨−´Ÿ¦§¨®
:Bðår àNðåôçéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå §¨−̈£Ÿ«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

áýåýé éðà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®£¦−§Ÿ̈¬
:íëéäìàâda-ízáLé øLà íéøöî-õøà äNrîk ¡«Ÿ¥¤«§©«£¥¯¤«¤¦§©²¦£¤¬§©§¤−̈

iriay ,iyy - gi - ixg` zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àéáî éðà øLà ïrðk-õøà äNrîëe eNrú àì́Ÿ©«£®§©«£¥´¤«¤§©¿©£¤´£¦Á¥¦̧
:eëìú àì íäéúwçáe eNrú àì änL íëúà¤§¤¬¨̧¨̧´Ÿ©«£½§ª«Ÿ¥¤−¬Ÿ¥¥«

ãøîLz éúwç-úàå eNrz éètLî-úàúëìì e ¤¦§¨©¯©«£²§¤ªŸ©¬¦§§−¨¤¤́
:íëéäìà ýåýé éðà íäaäéúwç-úà ízøîLe ¨¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«§©§¤³¤ªŸ©Æ

éðà íäa éçå íãàä íúà äNré øLà éètLî-úàå§¤¦§¨©½£¤̧©«£¤¬Ÿ¨²¨«¨−̈¨©´¨¤®£¦−
:ýåýéñ §Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(50 'nr fl zegiy ihewl)

¯ÙÚa e‰qÎÂ BÓc ˙‡ CÙLÂ(יג (יז, ¿»«∆»¿ƒ»∆»»

היא"), ּבּדם הּבׂשר נפׁש ("ּכי והתלהבּות חּיּות מסּמל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּדם

הּוא החּיּוב לכן זֹו. התלהבּות ּולקרר לצּנן מׁשמעּותֹו הּדם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָוכּסּוי

נּתן אינֹו ּדמם ׁשהרי חּלין, לעניני סמל ׁשהם ועֹוף, חּיה ּבדם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻרק

ולב'. לב 'ּבלא חּיּות, ללא לעׂשֹות יׁש חל ּדברי הּמזּבח: ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָֹֹֹעל

והכנעה ׁשפלּות הרּגׁשת ׁשּכן ׁשפלּות, המסּמל ּבעפר, הּוא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוהּכּסּוי

חּלין. ּבעניני וההתלהבּות הּתאוה את מבּטלת ה' ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֻּכלּפי

éùùåLéà Léà-ìk-ìàeáø÷ú àì BøNa øàL ¦¬¦Æ¤¨§¥´§¨½¬Ÿ¦§§−
:ýåýé éðà äåør úBlâìñæéáà úåørúåørå E §©´¤§®̈£¦−§Ÿ̈«¤§©¬¨¦²§¤§©¬

:dúåør älâú àì àåä Enà älâú àì Enàñ ¦§−´Ÿ§©¥®¦§´¦½¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«
çéáà-úLà úåøréáà úåør älâú àì E:àåä Eñ ¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−¦«
èéáà-úá EúBçà úåørúéa úãìBî Enà-úá Bà E ¤§©̧£«§³©¨¦̧Æ´©¦¤½¤¤́©½¦

:ïúåør älâú àì õeç úãìBî Bàñéúåør −¤¤́®¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«¤§©³
ða-úaEúåør ék ïúåør älâú àì Eza-úá Bà E ©¦§Æ´©¦§½¬Ÿ§©¤−¤§¨®̈¦¬¤§¨«§−
:äpäñàééáà úLà-úa úåøréáà úãìBî EE ¥«¨¤§©̧©¥¤³¨¦̧Æ¤¤́¨¦½

:dúåør älâú àì àåä EúBçàñáé-úBçà úåør £«§−¦®¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«¤§©¬£«
éáàéáà øàL älâú àì E:àåä Eñâéúåør ¨¦−´Ÿ§©¥®§¥¬¨¦−¦«¤§©¬

:àåä Enà øàL-ék älâú àì Enà-úBçàñ £«¦§−´Ÿ§©¥®¦«§¥¬¦§−¦«
ãééáà-éçà úåør÷ú àì BzLà-ìà älâú àì Eáø ¤§©¬£¦«¨¦−´Ÿ§©¥®¤¦§Æ´Ÿ¦§½̈

:àåä Eúãcñåèða úLà älâú àì Eúlk úåørE Ÿ̈«§−¦«¤§©¬©¨«§−´Ÿ§©¥®¥³¤¦§Æ
:dúåør älâú àì àåäñæèéçà-úLà úåøràì E ¦½¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ

éçà úåør älâú:àåä Eñæédzáe äMà úåør §©¥®¤§©¬¨¦−¦«¤§©¬¦¨²¦−̈
çwú àì dza-úa-úàå dða-úa-úà älâú àì́Ÿ§©¥®¤©§º̈§¤©¦À̈³Ÿ¦©Æ

:àåä änæ äpä äøàL dúåør úBlâìçéäMàå §©´¤§¨½̈©«£¨¬¥−¨¦¨¬¦«§¦¨¬
äéìr dúåør úBlâì øøöì çwú àì dúçà-ìà¤£Ÿ−̈´Ÿ¦®̈¦§ÀŸ§©¯¤§¨¨²¨¤−¨

:äéiçaèéáø÷ú àì dúàîè úcða äMà-ìàå §©¤«¨§¤¦−̈§¦©´ª§¨¨®´Ÿ¦§©½
:dúåør úBlâìëïzú-àì Eúéîr úLà-ìàå §©−¤§¨¨«§¤¥̧¤Æ£¦´§½«Ÿ¦¥¬

-äàîèì òøæì EzáëL:dáàëïzú-àì Erøfîe §¨§§−§®̈©§¨§¨¨«¦©§£¬«Ÿ¦¥−
éäìà íL-úà ìlçú àìå Cìnì øéáräìéðà E §©«£¦´©®Ÿ¤§¯Ÿ§©¥²¤¥¬¡Ÿ¤−£¦¬

:ýåýé§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(h"nyz exzi t"y zgiy)

Ì‰a ÈÁÂ(ה (יח, »«»∆

Ì‰a ˙eÓiL ‡ÏÂ(ב פה, (יומא ¿…∆»»∆

ויׁש ּבּכתּוב. ּׁשּנאמר מה על הּגמרא ּמֹוסיפה מה ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָלכאֹורה,

מרב ימּות ׁשּלא האדם את להזהיר היא ׁשהּכּונה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלבאר,

לנדב ׁשארע ּוכפי הּנפׁש', 'ּכלֹות עד ּבהּקּב"ה ּודבקּות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהתלהבּות

אהרן. ּבני ְֲֲִֵַַֹואביהּוא

éòéáùáëäárBz äMà éákLî ákLú àì øëæ-úàå§¤̧¨½̈¬Ÿ¦§©−¦§§¥´¦¨®«¥−̈
:àåäâëdá-äàîèì EzáëL ïzú-àì äîäa-ìëáe ¦«§¨§¥¨²«Ÿ¦¥¬§¨§§−§¨§¨®̈

:àeä ìáz dráøì äîäá éðôì ãîrú-àì äMàå§¦À̈Ÿ©«£ºŸ¦§¥¯§¥¨²§¦§−̈¤¬¤«
ãëeàîèð älà-ìëá ék älà-ìëa eànhz-ìà©¦©§−§¨¥®¤¦³§¨¥̧¤Æ¦§§´

:íëéðtî çlLî éðà-øLà íéBbääëõøàä àîèzå ©¦½£¤£¦¬§©¥−©¦§¥¤«©¦§¨´¨½̈¤
:äéáLé-úà õøàä à÷zå äéìr dðår ã÷ôàå̈«¤§¬Ÿ£Ÿ−̈¨¤®¨©¨¦¬¨−̈¤¤«§¤«¨

åëìå éètLî-úàå éúwç-úà ízà ízøîLeà §©§¤´©¤À¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½§´Ÿ
øbä øbäå çøæàä älàä úárBzä ìkî eNrú©«£½¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤¨«¤§½̈§©¥−©¨¬

:íëëBúaæë-éLðà eNr ìàä úárBzä-ìk-úà ék §«§¤«¦µ¤¨©«¥´Ÿ¨¥½¨¬©§¥«
:õøàä àîèzå íëéðôì øLà õøàäøéèôîçë-àìå ¨−̈¤£¤´¦§¥¤®©¦§−̈¨¨«¤§«Ÿ

äà÷ øLàk dúà íëànèa íëúà õøàä àé÷ú̈¦³¨¨̧¤Æ¤§¤½§©©«£¤−Ÿ¨®©«£¤¬¨¨²
:íëéðôì øLà éBbä-úàèëìkî äNré øLà-ìk ék ¤©−£¤¬¦§¥¤«¦µ¨£¤´©«£¤½¦¬Ÿ

áøwî úNòä úBLôpä eúøëðå älàä úárBzä©«¥−Ÿ¨¥®¤§¦§§²©§¨¬¨«Ÿ−¦¤¬¤
:ínrìúBNr ézìáì ézøîLî-úà ízøîLe ©¨«§©§¤´¤¦§©§¦À§¦§¦̧£¹

eànhú àìå íëéðôì eNrð øLà úárBzä úBwçî¥«ª³©«¥ŸÆ£¤´©«£´¦§¥¤½§¬Ÿ¦©§−
:íëéäìà ýåýé éðà íäattt ¨¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(101 'nr ak zegiy ihewl)

ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ È�‡ ,Ì‰a e‡Óh˙ ‡ÏÂ(ל (יח, ¿…ƒ«¿»∆¬ƒ¡…≈∆

ÌÎa ÈÏ LÈ ‰‡�‰ ‰Óe . . ÌÎÈ˜Ï‡ È�È‡ e‡Óh˙ Ì‡ (רש"י)‰‡ »ƒƒ«¿≈ƒ¡…≈∆«¬»»≈ƒ»∆

הנאה לי "ואין ּכתב ולא ׁשאלה, לׁשֹון נקט מּדּוע לׁשאל, ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹיׁש

אלקיכם" "איני עליו אֹומר ׁשהּקּב"ה מי ּגם לֹומר: ויׁש ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבכם".

רּוח נחת לגרם ּתקוה עֹוד לֹו ׁשאין ולחׁשב להתיאׁש לֹו אל –ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ

ׁשהּקּב"ה ּבכ להתּבֹונן עליו אּלא, ּבכם"). הנאה לי ("אין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָלה'

ּדר ּולחּפׂש ּבכם"? לי יׁש הנאה "מה ּכביכֹול: אֹותֹו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשֹואל

רּוח. נחת לֹו ולגרם אליו ּולהתקרב ְְְְִִֵֵַַַָָָֹלׁשּוב

.ïîéñ å"ãò .ïîéñ ì"ë é"ë ,íé÷åñô 'ô



קעט iriay ,iyy - gi - ixg` zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àéáî éðà øLà ïrðk-õøà äNrîëe eNrú àì́Ÿ©«£®§©«£¥´¤«¤§©¿©£¤´£¦Á¥¦̧
:eëìú àì íäéúwçáe eNrú àì änL íëúà¤§¤¬¨̧¨̧´Ÿ©«£½§ª«Ÿ¥¤−¬Ÿ¥¥«

ãøîLz éúwç-úàå eNrz éètLî-úàúëìì e ¤¦§¨©¯©«£²§¤ªŸ©¬¦§§−¨¤¤́
:íëéäìà ýåýé éðà íäaäéúwç-úà ízøîLe ¨¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«§©§¤³¤ªŸ©Æ

éðà íäa éçå íãàä íúà äNré øLà éètLî-úàå§¤¦§¨©½£¤̧©«£¤¬Ÿ¨²¨«¨−̈¨©´¨¤®£¦−
:ýåýéñ §Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(50 'nr fl zegiy ihewl)

¯ÙÚa e‰qÎÂ BÓc ˙‡ CÙLÂ(יג (יז, ¿»«∆»¿ƒ»∆»»

היא"), ּבּדם הּבׂשר נפׁש ("ּכי והתלהבּות חּיּות מסּמל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּדם

הּוא החּיּוב לכן זֹו. התלהבּות ּולקרר לצּנן מׁשמעּותֹו הּדם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָוכּסּוי

נּתן אינֹו ּדמם ׁשהרי חּלין, לעניני סמל ׁשהם ועֹוף, חּיה ּבדם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻרק

ולב'. לב 'ּבלא חּיּות, ללא לעׂשֹות יׁש חל ּדברי הּמזּבח: ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָֹֹֹעל

והכנעה ׁשפלּות הרּגׁשת ׁשּכן ׁשפלּות, המסּמל ּבעפר, הּוא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוהּכּסּוי

חּלין. ּבעניני וההתלהבּות הּתאוה את מבּטלת ה' ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֻּכלּפי

éùùåLéà Léà-ìk-ìàeáø÷ú àì BøNa øàL ¦¬¦Æ¤¨§¥´§¨½¬Ÿ¦§§−
:ýåýé éðà äåør úBlâìñæéáà úåørúåørå E §©´¤§®̈£¦−§Ÿ̈«¤§©¬¨¦²§¤§©¬

:dúåør älâú àì àåä Enà älâú àì Enàñ ¦§−´Ÿ§©¥®¦§´¦½¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«
çéáà-úLà úåøréáà úåør älâú àì E:àåä Eñ ¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−¦«
èéáà-úá EúBçà úåørúéa úãìBî Enà-úá Bà E ¤§©̧£«§³©¨¦̧Æ´©¦¤½¤¤́©½¦

:ïúåør älâú àì õeç úãìBî Bàñéúåør −¤¤́®¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«¤§©³
ða-úaEúåør ék ïúåør älâú àì Eza-úá Bà E ©¦§Æ´©¦§½¬Ÿ§©¤−¤§¨®̈¦¬¤§¨«§−
:äpäñàééáà úLà-úa úåøréáà úãìBî EE ¥«¨¤§©̧©¥¤³¨¦̧Æ¤¤́¨¦½

:dúåør älâú àì àåä EúBçàñáé-úBçà úåør £«§−¦®¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«¤§©¬£«
éáàéáà øàL älâú àì E:àåä Eñâéúåør ¨¦−´Ÿ§©¥®§¥¬¨¦−¦«¤§©¬

:àåä Enà øàL-ék älâú àì Enà-úBçàñ £«¦§−´Ÿ§©¥®¦«§¥¬¦§−¦«
ãééáà-éçà úåør÷ú àì BzLà-ìà älâú àì Eáø ¤§©¬£¦«¨¦−´Ÿ§©¥®¤¦§Æ´Ÿ¦§½̈

:àåä Eúãcñåèða úLà älâú àì Eúlk úåørE Ÿ̈«§−¦«¤§©¬©¨«§−´Ÿ§©¥®¥³¤¦§Æ
:dúåør älâú àì àåäñæèéçà-úLà úåøràì E ¦½¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ

éçà úåør älâú:àåä Eñæédzáe äMà úåør §©¥®¤§©¬¨¦−¦«¤§©¬¦¨²¦−̈
çwú àì dza-úa-úàå dða-úa-úà älâú àì́Ÿ§©¥®¤©§º̈§¤©¦À̈³Ÿ¦©Æ

:àåä änæ äpä äøàL dúåør úBlâìçéäMàå §©´¤§¨½̈©«£¨¬¥−¨¦¨¬¦«§¦¨¬
äéìr dúåør úBlâì øøöì çwú àì dúçà-ìà¤£Ÿ−̈´Ÿ¦®̈¦§ÀŸ§©¯¤§¨¨²¨¤−¨

:äéiçaèéáø÷ú àì dúàîè úcða äMà-ìàå §©¤«¨§¤¦−̈§¦©´ª§¨¨®´Ÿ¦§©½
:dúåør úBlâìëïzú-àì Eúéîr úLà-ìàå §©−¤§¨¨«§¤¥̧¤Æ£¦´§½«Ÿ¦¥¬

-äàîèì òøæì EzáëL:dáàëïzú-àì Erøfîe §¨§§−§®̈©§¨§¨¨«¦©§£¬«Ÿ¦¥−
éäìà íL-úà ìlçú àìå Cìnì øéáräìéðà E §©«£¦´©®Ÿ¤§¯Ÿ§©¥²¤¥¬¡Ÿ¤−£¦¬

:ýåýé§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(h"nyz exzi t"y zgiy)

Ì‰a ÈÁÂ(ה (יח, »«»∆

Ì‰a ˙eÓiL ‡ÏÂ(ב פה, (יומא ¿…∆»»∆

ויׁש ּבּכתּוב. ּׁשּנאמר מה על הּגמרא ּמֹוסיפה מה ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָלכאֹורה,

מרב ימּות ׁשּלא האדם את להזהיר היא ׁשהּכּונה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלבאר,

לנדב ׁשארע ּוכפי הּנפׁש', 'ּכלֹות עד ּבהּקּב"ה ּודבקּות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהתלהבּות

אהרן. ּבני ְֲֲִֵַַֹואביהּוא

éòéáùáëäárBz äMà éákLî ákLú àì øëæ-úàå§¤̧¨½̈¬Ÿ¦§©−¦§§¥´¦¨®«¥−̈
:àåäâëdá-äàîèì EzáëL ïzú-àì äîäa-ìëáe ¦«§¨§¥¨²«Ÿ¦¥¬§¨§§−§¨§¨®̈
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åëìå éètLî-úàå éúwç-úà ízà ízøîLeà §©§¤´©¤À¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½§´Ÿ
øbä øbäå çøæàä älàä úárBzä ìkî eNrú©«£½¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤¨«¤§½̈§©¥−©¨¬

:íëëBúaæë-éLðà eNr ìàä úárBzä-ìk-úà ék §«§¤«¦µ¤¨©«¥´Ÿ¨¥½¨¬©§¥«
:õøàä àîèzå íëéðôì øLà õøàäøéèôîçë-àìå ¨−̈¤£¤´¦§¥¤®©¦§−̈¨¨«¤§«Ÿ
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:íëéðôì øLà éBbä-úàèëìkî äNré øLà-ìk ék ¤©−£¤¬¦§¥¤«¦µ¨£¤´©«£¤½¦¬Ÿ

áøwî úNòä úBLôpä eúøëðå älàä úárBzä©«¥−Ÿ¨¥®¤§¦§§²©§¨¬¨«Ÿ−¦¤¬¤
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ã ycew zegiyn zecewp ã(101 'nr ak zegiy ihewl)

ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ È�‡ ,Ì‰a e‡Óh˙ ‡ÏÂ(ל (יח, ¿…ƒ«¿»∆¬ƒ¡…≈∆

ÌÎa ÈÏ LÈ ‰‡�‰ ‰Óe . . ÌÎÈ˜Ï‡ È�È‡ e‡Óh˙ Ì‡ (רש"י)‰‡ »ƒƒ«¿≈ƒ¡…≈∆«¬»»≈ƒ»∆

הנאה לי "ואין ּכתב ולא ׁשאלה, לׁשֹון נקט מּדּוע לׁשאל, ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹיׁש

אלקיכם" "איני עליו אֹומר ׁשהּקּב"ה מי ּגם לֹומר: ויׁש ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבכם".

רּוח נחת לגרם ּתקוה עֹוד לֹו ׁשאין ולחׁשב להתיאׁש לֹו אל –ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ

ׁשהּקּב"ה ּבכ להתּבֹונן עליו אּלא, ּבכם"). הנאה לי ("אין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָלה'

ּדר ּולחּפׂש ּבכם"? לי יׁש הנאה "מה ּכביכֹול: אֹותֹו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשֹואל

רּוח. נחת לֹו ולגרם אליו ּולהתקרב ְְְְִִֵֵַַַָָָֹלׁשּוב

.ïîéñ å"ãò .ïîéñ ì"ë é"ë ,íé÷åñô 'ô
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:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
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.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa
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:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley
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èæõøàî éúéìrä ìûøNé-úà àBìä ýåýé-íàð ìûøNé éða éì ízà íéiLë éðáë àBìä£´¦§¥Áª«¦¦̧©¤¬¦²§¥¬¦§¨¥−§ª§Ÿ̈®£´¤¦§¨¥À¤«¡¥̧¦Æ¥¤´¤
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l
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Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
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,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©¨§¨§©¥©©¨

גוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח צריך לברך: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֶאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא כל ליל שני, י"ד ניגן

ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום ּוָבָרא בֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵליָהנֹות ָּבֶהם ְּבֵני 
ָאָדם ואינו מברך אלא בפעם ראשונה שרואה בכל שנה )סדר ברכת הנהנין פרק יג הלכה יד(.

ברכת האילנות:

אסרות קודש
 ב"ה,  ו' ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוד אבא שי'

שלום וברכה!

ויה"ר שיסתדרו באופן הכי טוב  זוגתו שיחיו לאה"ק ת"ו,  על הבשו"ט מביאת הורי  ת"ח ת"ח 

לפניהם בגו"ר בטוב הנראה והנגלה. וזכות התעסקותו בביסוס עניני כפר חב"ד, אשר תקותי חזקה שלא 

יסתפק באופן עבודתו עד עתה כמזכיר הכפר, אלא יוסיף על זה באופן הדרוש יעמוד לו ולכל המשפחה 

הק'  נשיאינו  רבותינו  לברכות  קבלה  כלי  להיות  מביאו  תפקידו  זה  כפר  שהרי  הפרטים,  בעניניהם  גם 

בני  לכללות  ידם  ועל  ת"ו  אה"ק  שבכל  אנ"ש  בשביל  לברכותיהם  הצנור  וגם  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה 

ישראל אשר שם, שהרי כל ישראל עליהם נאמר נצבים כולכם, קומה אחת שלימה וכמבואר בלקו"ת ריש 

פרשת נצבים.

בברכת חג פסח כשר ושמח ולבשו"ט בענינים הכללים ובענינים הפרטים.



לוח זמנים לשבוע פרשת אחרי מות - הגדול בערים שונות בעולם קפב
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:166:098:558:519:279:2310:3210:2919:0919:1319:3319:3718:5219:47באר שבע  )ק(

6:146:068:548:499:269:2110:3110:2819:0919:1419:3419:3918:4319:48חיפה )ק( 

6:126:058:538:499:249:2010:3010:2619:0919:1319:3319:3818:3319:46ירושלים )ק( 

6:166:098:558:519:279:2310:3310:2919:0919:1319:3319:3718:5219:48תל אביב )ק(

6:126:009:008:549:329:2510:4010:3519:4119:5020:1120:2119:3020:35אוסטריה וינה )ק(

6:386:448:568:589:289:3010:2610:2618:0417:5618:3018:2217:3818:32אוסטרליה מלבורן )ח(

6:186:079:048:589:369:3010:4410:3919:4019:4820:0920:1819:2920:22אוקראינה אודסה )ק(

5:585:468:458:399:189:1110:2610:2119:2619:3419:5620:0619:1520:10אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

6:216:099:109:039:429:3510:5110:4519:5320:0220:2520:3519:4320:39אוק. ז׳יטומיר )ק(

6:136:009:028:559:349:2710:4310:3719:4719:5620:1920:2919:3720:33אוקראינה קייב )ק(

5:475:358:358:289:079:0010:1510:1019:1419:2319:4519:5419:0419:58אוקראינה דונייצק )ק(

6:456:349:319:2410:039:5711:1011:0620:0520:1320:3420:4319:5420:57איטליה מילאנו )ק(

6:056:038:388:369:089:0610:1010:0918:2618:2418:4718:4618:0718:50אקוואדור קיטו )ח(

7:117:159:289:2910:0110:0210:5910:5918:3818:3119:0318:5618:1419:07ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:048:1010:2210:2410:5310:5511:5111:5219:2819:1919:5419:4519:0219:49ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:356:269:179:129:509:4410:5610:5219:4119:4720:0820:1419:2820:18ארה״ב בולטימור )ק(

6:226:129:069:009:389:3210:4410:4019:3319:4020:0020:0719:2120:19ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:236:139:069:009:389:3310:4510:4119:3319:3920:0020:0619:2020:19ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:566:469:419:3610:1310:0711:2011:1620:1220:1820:3920:4719:5920:59ארה״ב דטרויט )ק(

6:586:519:369:3210:0810:0411:1311:1019:4819:5220:1220:1619:3320:25ארה״ב היוסטן )ק(

6:256:179:069:019:389:3310:4310:4019:2419:2919:4919:5419:1020:04ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

7:016:559:379:3310:0910:0611:1411:1119:4419:4720:0720:1019:2820:20ארה״ב מיאמי )ק(

6:196:099:018:569:349:2810:4010:3619:2819:3519:5520:0219:1620:16ארה״ב ניו הייבן )ק(

6:146:049:008:549:319:2510:3810:3419:3019:3719:5820:0519:1820:16ארה״ב שיקאגו )ק(

6:316:329:019:019:309:3010:3110:3118:3718:3318:5918:5518:1518:59בוליביה לה פאס )ח(

6:576:449:469:3910:1810:1111:2711:2220:3220:4221:0421:1520:2221:33בלגיה אנטוורפן )ק(

6:566:449:469:3910:1810:1111:2711:2220:3220:4221:0521:1520:2321:32בלגיה בריסל )ק(

6:035:488:578:499:299:2010:3810:3219:5320:0420:2820:4019:4420:44בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:136:168:378:379:099:0910:0810:0818:0217:5718:2518:1917:3918:26ברזיל ס.פאולו )ח(

5:596:018:238:248:558:559:549:5417:4917:4418:1118:0617:2618:13ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

6:136:009:048:569:359:2810:4410:3919:5220:0220:2420:3519:4220:52בריטניה לונדון )ק(

6:186:049:119:039:439:3510:5210:4620:0320:1420:3720:4919:5421:08בריטניה מנצ׳סטר )ק(

6:186:059:099:019:419:3410:5010:4519:5920:0920:3220:4319:4920:47גרמניה ברלין )ק(

6:396:279:309:2310:019:5411:1011:0520:1520:2420:4720:5720:0521:01גרמניה פרנקפורט )ק(

6:146:178:398:409:109:1010:0910:0918:0417:5818:2718:2117:4118:25דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:246:198:578:549:309:2710:3310:3118:5718:5819:1919:2018:4019:24הודו בומביי )ח(

6:186:148:538:509:259:2210:2910:2618:5418:5519:1619:1818:3719:22הודו פונה )ח(

6:035:518:508:439:229:1610:3010:2519:2819:3719:5820:0719:1720:11הונגריה בודפשט )ק(

6:316:229:149:099:469:4110:5310:4919:4119:4720:0820:1419:2820:18טורקיה איסטנבול )ק(

6:556:469:369:3110:0910:0411:1511:1119:5920:0420:2520:3119:4520:35יוון אתונה )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת אחרי מות - הגדול בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:256:149:119:059:449:3710:5110:4719:4819:5620:1720:2619:3620:30מולדובה קישינב )ק(

7:167:119:559:5210:2510:2211:2911:2720:0020:0220:2320:2419:4420:28מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:547:019:079:109:409:4310:3710:3818:0717:5718:3518:2517:3918:29ניו זילנד קרייסטצ׳רצ׳ )ח(

5:395:338:198:168:508:469:559:5218:3118:3518:5518:5818:1619:02נפאל קטמנדו )ח(

7:006:589:289:2710:019:5911:0311:0119:1219:1119:3419:3218:5319:36סינגפור סינגפור )ח(

5:475:338:398:319:109:0310:2010:1419:2919:3920:0220:1319:1920:17פולין ורשא )ק(

6:116:118:358:359:089:0810:0910:0818:0818:0518:2918:2617:4718:30פרו לימה )ח(

7:016:509:489:4210:2010:1411:2711:2320:2420:3220:5321:0120:1221:15צרפת ליאון )ק(

7:076:559:569:4910:2810:2111:3611:3120:3820:4721:0921:1820:2721:33צרפת פריז )ק(

5:445:428:198:178:498:479:529:5018:1118:1018:3218:3117:5218:35קולומביה בוגוטה )ח(

6:406:309:269:209:589:5211:0511:0019:5820:0620:2720:3419:4620:47קנדה טורונטו )ק(

6:156:049:018:559:339:2710:4110:3619:3719:4520:0620:1419:2520:28קנדה מונטריאול )ק(

6:206:128:588:539:319:2710:3710:3319:1419:1919:3919:4419:0019:48קפריסין לרנקה )ק(

6:336:189:299:2110:009:5211:1111:0520:2920:4221:0621:1920:2221:38רוסיה מוסקבה )ק(

6:416:309:289:2110:009:5411:0811:0320:0520:1320:3520:4419:5420:48רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

6:436:329:329:2610:039:5711:1111:0720:1220:2020:4220:5120:0121:04שוייץ ציריך )ק(

6:066:028:388:359:119:0810:1410:1118:3318:3418:5518:5518:1618:59תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

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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קפג לוח זמנים לשבוע פרשת אחרי מות - הגדול בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:166:098:558:519:279:2310:3210:2919:0919:1319:3319:3718:5219:47באר שבע  )ק(

6:146:068:548:499:269:2110:3110:2819:0919:1419:3419:3918:4319:48חיפה )ק( 

6:126:058:538:499:249:2010:3010:2619:0919:1319:3319:3818:3319:46ירושלים )ק( 

6:166:098:558:519:279:2310:3310:2919:0919:1319:3319:3718:5219:48תל אביב )ק(

6:126:009:008:549:329:2510:4010:3519:4119:5020:1120:2119:3020:35אוסטריה וינה )ק(

6:386:448:568:589:289:3010:2610:2618:0417:5618:3018:2217:3818:32אוסטרליה מלבורן )ח(

6:186:079:048:589:369:3010:4410:3919:4019:4820:0920:1819:2920:22אוקראינה אודסה )ק(

5:585:468:458:399:189:1110:2610:2119:2619:3419:5620:0619:1520:10אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

6:216:099:109:039:429:3510:5110:4519:5320:0220:2520:3519:4320:39אוק. ז׳יטומיר )ק(

6:136:009:028:559:349:2710:4310:3719:4719:5620:1920:2919:3720:33אוקראינה קייב )ק(

5:475:358:358:289:079:0010:1510:1019:1419:2319:4519:5419:0419:58אוקראינה דונייצק )ק(

6:456:349:319:2410:039:5711:1011:0620:0520:1320:3420:4319:5420:57איטליה מילאנו )ק(

6:056:038:388:369:089:0610:1010:0918:2618:2418:4718:4618:0718:50אקוואדור קיטו )ח(

7:117:159:289:2910:0110:0210:5910:5918:3818:3119:0318:5618:1419:07ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:048:1010:2210:2410:5310:5511:5111:5219:2819:1919:5419:4519:0219:49ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:356:269:179:129:509:4410:5610:5219:4119:4720:0820:1419:2820:18ארה״ב בולטימור )ק(

6:226:129:069:009:389:3210:4410:4019:3319:4020:0020:0719:2120:19ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:236:139:069:009:389:3310:4510:4119:3319:3920:0020:0619:2020:19ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:566:469:419:3610:1310:0711:2011:1620:1220:1820:3920:4719:5920:59ארה״ב דטרויט )ק(

6:586:519:369:3210:0810:0411:1311:1019:4819:5220:1220:1619:3320:25ארה״ב היוסטן )ק(

6:256:179:069:019:389:3310:4310:4019:2419:2919:4919:5419:1020:04ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

7:016:559:379:3310:0910:0611:1411:1119:4419:4720:0720:1019:2820:20ארה״ב מיאמי )ק(

6:196:099:018:569:349:2810:4010:3619:2819:3519:5520:0219:1620:16ארה״ב ניו הייבן )ק(

6:146:049:008:549:319:2510:3810:3419:3019:3719:5820:0519:1820:16ארה״ב שיקאגו )ק(

6:316:329:019:019:309:3010:3110:3118:3718:3318:5918:5518:1518:59בוליביה לה פאס )ח(

6:576:449:469:3910:1810:1111:2711:2220:3220:4221:0421:1520:2221:33בלגיה אנטוורפן )ק(

6:566:449:469:3910:1810:1111:2711:2220:3220:4221:0521:1520:2321:32בלגיה בריסל )ק(

6:035:488:578:499:299:2010:3810:3219:5320:0420:2820:4019:4420:44בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:136:168:378:379:099:0910:0810:0818:0217:5718:2518:1917:3918:26ברזיל ס.פאולו )ח(

5:596:018:238:248:558:559:549:5417:4917:4418:1118:0617:2618:13ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

6:136:009:048:569:359:2810:4410:3919:5220:0220:2420:3519:4220:52בריטניה לונדון )ק(

6:186:049:119:039:439:3510:5210:4620:0320:1420:3720:4919:5421:08בריטניה מנצ׳סטר )ק(

6:186:059:099:019:419:3410:5010:4519:5920:0920:3220:4319:4920:47גרמניה ברלין )ק(

6:396:279:309:2310:019:5411:1011:0520:1520:2420:4720:5720:0521:01גרמניה פרנקפורט )ק(

6:146:178:398:409:109:1010:0910:0918:0417:5818:2718:2117:4118:25דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:246:198:578:549:309:2710:3310:3118:5718:5819:1919:2018:4019:24הודו בומביי )ח(

6:186:148:538:509:259:2210:2910:2618:5418:5519:1619:1818:3719:22הודו פונה )ח(

6:035:518:508:439:229:1610:3010:2519:2819:3719:5820:0719:1720:11הונגריה בודפשט )ק(

6:316:229:149:099:469:4110:5310:4919:4119:4720:0820:1419:2820:18טורקיה איסטנבול )ק(

6:556:469:369:3110:0910:0411:1511:1119:5920:0420:2520:3119:4520:35יוון אתונה )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת אחרי מות - הגדול בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:256:149:119:059:449:3710:5110:4719:4819:5620:1720:2619:3620:30מולדובה קישינב )ק(

7:167:119:559:5210:2510:2211:2911:2720:0020:0220:2320:2419:4420:28מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:547:019:079:109:409:4310:3710:3818:0717:5718:3518:2517:3918:29ניו זילנד קרייסטצ׳רצ׳ )ח(

5:395:338:198:168:508:469:559:5218:3118:3518:5518:5818:1619:02נפאל קטמנדו )ח(

7:006:589:289:2710:019:5911:0311:0119:1219:1119:3419:3218:5319:36סינגפור סינגפור )ח(

5:475:338:398:319:109:0310:2010:1419:2919:3920:0220:1319:1920:17פולין ורשא )ק(

6:116:118:358:359:089:0810:0910:0818:0818:0518:2918:2617:4718:30פרו לימה )ח(

7:016:509:489:4210:2010:1411:2711:2320:2420:3220:5321:0120:1221:15צרפת ליאון )ק(

7:076:559:569:4910:2810:2111:3611:3120:3820:4721:0921:1820:2721:33צרפת פריז )ק(

5:445:428:198:178:498:479:529:5018:1118:1018:3218:3117:5218:35קולומביה בוגוטה )ח(

6:406:309:269:209:589:5211:0511:0019:5820:0620:2720:3419:4620:47קנדה טורונטו )ק(

6:156:049:018:559:339:2710:4110:3619:3719:4520:0620:1419:2520:28קנדה מונטריאול )ק(

6:206:128:588:539:319:2710:3710:3319:1419:1919:3919:4419:0019:48קפריסין לרנקה )ק(

6:336:189:299:2110:009:5211:1111:0520:2920:4221:0621:1920:2221:38רוסיה מוסקבה )ק(

6:416:309:289:2110:009:5411:0811:0320:0520:1320:3520:4419:5420:48רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

6:436:329:329:2610:039:5711:1111:0720:1220:2020:4220:5120:0121:04שוייץ ציריך )ק(

6:066:028:388:359:119:0810:1410:1118:3318:3418:5518:5518:1618:59תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

זמן תחילת קידוש לבנה באה"ק:
תחילת ליל ראשון, ו' ניגן



êøãä úìôú
akrzny minid x`yae .lwa xyt` m` cnern xnel aehe ,ezian rqepyk oey`x meia xirl ueg jxca wifgdyk dxne`l jixv
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