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ב"ה

פבוק  חתפב
בעמדנו "שלושים יום קודם החג" — יום הבהיר יו"ד שבט, והמשכו 
ביום שלמחרת — י"א שבט, מועד קבלת הנשיאות של כ"ק אדמו"ר 
מלך המשיח שליט"א, הננו מוציאים לאור "קובץ הכנה יו"ד-י"א שבט" 
התמימים  תלמידי  לתועלת  זה,  גדול  ליום  השייכים  ענינים  הכולל 

ברחבי תבל, ובו:

א. מאמר ד"ה "באתי לגני" ה'שי"ת — מאמר יום ההילולא דכ"ק 
אדמו"ר מהוריי"צ, שנלמד בהתאם להוראתו המיוחדת של כ"ק אד"ש 
במכתב ליום ההילולא הראשון. ומאמר ד"ה 'באתי לגני' ה'תשי"א — 
המאמר הראשון שזכינו לשמוע מכ"ק אד"ש, מאמר 'קבלת הנשיאות', 

בו ביאר את ענינו מעלתו ועבודתו של דורנו זה — דור השביעי.  

בהיותם  בייחוד,  זו  לשנה  המתאימים  לגני"  "באתי  מאמרי  ב. 
מיוסדים בעיקר על הפרק השביעי מד"ה "באתי לגני ה'שי"ת - שבו 
לגני'  'באתי  ד"ה  הרביעית;  בפעם  הלימוד"  ב"מחזור  אנו  אוחזים 

ה'תשי"ז, ה'תשל"ז.

ד"ה באתי לגני תשל"ז נאמר ב"פ: בש"פ בא, יו"ד שבט ובמוצש"ק 
המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  הוראת  ע"פ  והוספות(.  )בשינויים  הנ"ל 
)במוצש"ק(  יותר  בפרסום  שנאמר  המאמר  כיסוד  הוכן  שליט"א, 
וההוספות שנאמרו במאמר דש"ק באו בשולי הגיליון. המאמר הוגה 

ע"י כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א. 

המצאת  על  משיח'  של  תורתו  להפצת  ל'מכון  לנתונה  תודתנו 
המאמרים לידינו.

ג. שיחות בעניני דיומא, מהשיחות דהשנים האחרונות: א. שיחת 
ש"פ בא ה'תשנ"ב )מוגה(, המבארת את החידוש דדורנו, דור התשיעי 
ב.  ללה"ק.  בתרגום  מובאת  השיחה  הלומדים,  לתועלת  )לבעש"ט(, 
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שיחת ליל יו"ד שבט ה'תשנ"ב לאחר תפילת ערבית )בלתי מוגה(. ג. 
שיחת מוצאי י"א שבט ה'תשנ"ב לאחר תפילת ערבית )בלתי מוגה(.

בקשר עם השיחות הבאנו )בתור הוספה( יומן מיוחד, של ימי יו"ד 
י"א שבט תשנ"ב. תודתנו נתונה למכון יומני בית חיינו על המצאתו 
הרב  של  חסידותית'  'התוועדות   - מיוחד  מאמר  הבאנו  כן  לידינו. 
חיים לוי יצחק גינזבורג, משפיע בישיבת תות"ל ראשון-לציון, בקשר 

לשיחה המובאת - הדבר מלכות של ש"פ בא תשנ"ב.

ד. מכתב כ"ק אד"ש לקראת יו"ד שבט ה'תשי"א — בו מפורט סדר 
ליום היארצייט; פרקי משניות לפי אותיות השם של בעל ההילולא, 

ופרק ז"ך ב'אגרת הקודש' בתניא - המבאר את ענין ההסתלקות.

בשורת  בהתממשות  לחזות  נזכה  ומי"ד  תיכף  אשר  רצון,  ויהי 
באצבעו  מראה  ו"כאו"א  יצמח",  ומתחתיו  שמו  צמח  "איש  הגאולה 
ואומר — "הנה זה )מלך המשיח( בא", שכבר בא!", ונזכה להתגלות 
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א "מלך ביפיו תחזינה עיניך" תיכף 

ומי"ד ממ"ש, ממש, ממש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

איגוד תלמידי הישיבות המרכזי
תות"ל — בית משיח — 770

ימי ההכנה ליו"ד-י"א שבט ה'תשע"ז
שישים־ושבע שנים לנשיאות כ"ק אד"ש

ברוקלין, ניו-יורק

תוכן ענינים
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ד"ה באתי לגני תש"י

8 | קובץ הכנה יו"ד י"א שבט ה'תשע"ה

בס"ד, ש"פ בא יו"ד שבט, ה'תש"י

יאצ"ט כבוד אמו זקנתו הרבנית הצדקנית מרת רבקה נ"ע זי"ע

באתי לגני אחותי כלה, ואיתא במדרש רבה )במקומו( לגן אין כתיב כאן 
שכינה  דעיקר  בתחלה,  עיקרי  שהי'  למקום  לגנוני,  לגני  אלא 
בתחתונים היתה, ועל ידי חטא עץ הדעת נסתלקה השכינה מארץ לרקיע, 
וג', ואח"כ בדור  וע"י חטא קין ואנוש נסתלקה השכינה מרקיע א' לב' 
המבול נסתלקה מרקיע ג' לד', וכדאיתא במד"ר ע"פ וישמע את קול הוי' 
אלקים מתהלך בגן א"ר אבא מהלך אין כתיב כאן אלא מתהלך, קפיץ 
השכינה  את  והורידו  צדיקים  שבעה  עמדו  ואח"כ  ואזיל,  קפיץ  ואזיל 
למטה, אברהם זכה והוריד את השכינה מרקיע ז' לו', ויצחק מו' לה', עד 
בארץ.  למטה  הורידו  חביבין(  השביעין*  )וכל  השביעי  שהוא  משה  כי 
ושכנתי  מקדש  לי  ועשו  דכתיב  המקדש,  בבית  הי'  אלקות  גילוי  ועיקר 
וזהו צדיקים  בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם בתוך כל אחד ואחד, 
יירשו ארץ וישכנו לעד עליה, דצדיקים יירשו ארץ שהוא ג"ע, מפני מה 
וקדוש,  מרום  עד*  שוכן  בחינת  ממשיכים(  )היינו  משכינים  שהם  לפי 
שיהי' בגילוי למטה. וזהו באתי לגני לגנוני למקום שהי' עיקרו בתחלה, 
דעיקר שכינה בתחתונים היתה. והענין הוא דהנה תכלית הכוונה בבריאת 
בתחתונים,  דירה  ית'  לו  להיות  הקב"ה  דנתאווה  העולמות,  והתהוות 
ואתהפכא,  אתכפיא  ע"י  האדם,  עבודת  ע"י  למטה  אלקות  גילוי  שיהי' 
ויסתירו על אור  והם יעלימו  ונה"ב,  דנשמה תרד למטה להתלבש בגוף 
חלקו  וגם  ונה"ב,  הגוף  וזיכוך  בירור  הנשמה  תפעול  ובכ"ז  הנשמה, 
ע"י  והוא  כאו"א,  בתוך  בתוכם,  ושכנתי  מקדש  לי  ועשו  וזהו  בעולם. 
כד*  וכמאמר  ואתהפכא,  אתכפיא  בבחינת  הבירורים  בעבודת  העבודה 
אתכפיא סט"א אסתלק יקרא דקוב"ה בכולהו עלמין. והנה מ"ש בכולהו 
עלמין, הכוונה על מדריגת האור דהוא בכולהו בשוה, והיינו אור הסובב 

וכל השביעין: ויקרא רבה פכ"ט, יא. – ראה ג"כ סד"ה החודש הזה ש"ת.
שוכן עד: להעיר בענין עד מזח"ב ר"פ וארא ובביאורי הזהר שם. לקו"ת ד"ה אלה פקודי פ"ו וביאורו פ"ד.

וכמאמר כד: ראה תניא פכ"ז. לקו"ת ר"פ פקודי. שם פ' חוקת ד"ה על כן יאמרו פ"ב.

ד"ה באתי לגני תש"י
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חילוקי  יש  הרי  דבעולמות  בשוה,  העולמות  בכל  שמאיר  עלמין  כל 
דבעולמות  תחתונים,  לעולמות  עליונים  עולמות  דומה  דאינו  מדריגות, 
מאיר  אינו  האור  התחתונים  ובעולמות  בגילוי,  האור  מאיר  העליונים 
חילוקי  בזה  ויש  והסתר,  העלם  בבחינת  בא  שהאור  ויש  כ"כ,  בגילוי 
מדריגות, וכמ"ש אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים, ואיתא במדרש* 
נטה ימינו וברא שמים ונטה שמאלו וברא ארץ, וידוע דיד ימין מורה על 
עולמות  הכוונה  דשמים  שמים,  טפחה  וימינו  וזהו  יותר,  והגילוי  האור 
הוא  עצמו  והאור  האור,  גילוי  שהוא  ימין  בבחינת  הגילוי  שם  העליונים 
בבחינת גילוי, וארץ הכוונה עולמות התחתונים הם מבחינת שמאל שאין 
כידוע  והסתר,  העלם  בבחינת  בא  עצמו  האור  וגם  כ"כ,  בגילוי  האור 
ההפרש בד' עולמות, דכתיב כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף 
עשיתיו שהם ד' עולמות אבי"ע, בזה האור אינו כמו שהוא באצילות, כמו 
מלשון  ואצילות  ההעלם,  גילוי  בבחינת  הוא*  דאצילות  בבי"ע,  שהוא 
ע"ה  דאצילות  והפרשה,  הצלה  מלשון  אצילות  פי'  וכן  וסמוך,  אצלו 
בחינת עולם, אבל בכללותו הוא בכלל עולמות האין סוף, משא"כ בריאה 
שהוא התחלת המציאות בבחינת יש מאין. וזהו כל הנקרא בשמי ולכבודי, 
דשמי וכבודי הוא המיוחד בי עדיין, שקאי על עולם האצילות שהוא עולם 
לכמו  כלל  דומה  דאינו  הגילוי,  בתכלית  שם  שהוא  וההתכללות,  היחוד 
שהוא בעולמות בי"ע, ובבי"ע עצמן יש חילוקי מדריגות בהגילוי אורות 
כמו"ש בעולם הבריאה, ועולם היצירה ועשי', אמנם כ"ז הוא בהאור שבא 
שהוא  בהאור  אבל  עלמין,  כל  ממלא  בבחינת  העולמות  את  להחיות 
למעלה משייכות אל העולמות, והוא בחינת אור הסוכ"ע, שבא בבחינת 
בכולהו  וזהו  בשוה.  העולמות  בכל  מאיר  הרי  לעולמות,  ומקיף  סובב 
בשוה.  העולמות  בכל  הוא  המשכתו  אופן  הנה  זה  שאור  והיינו  עלמין, 
בעבודת  העבודה  ע"י  הוא  עלמין,  בכולהו  זה  אור  להמשיך  בכדי  אמנם 
סט"א,  אתכפיא  כד  וזהו  דוקא,  ואתהפכא  אתכפיא  בבחינת  הבירורים 
כאשר פועל בעבודתו להיות אתכפיא סט"א ואתהפכא חשוכא לנהורא, 

ואיתא במדרש: ראה פדר"א פי"ח. זח"ב כ, א. לז, א. פה, ב.
דאצילות הוא: ראה בכ"ז תו"א פ' בראשית ביאור לד"ה כי כאשר השמים. שם ר"פ וירא. ביאור דואלה המשפטים ועוד.

ד"ה באתי לגני תש"י
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הנה יתרון האור הוא מהחושך דוקא, והיינו דכאשר החושך נהפך לאור, 
הנה נעשה יתרון האור, שהאור מאיר בגילוי עד אשר יאיר למטה ממש, 
והיינו שנמשך האור באופן כזה, אשר אופן המשכתו הוא בכל העולמות 
עלמין,  בכולהו  דקוב"ה  יקרא  אסתלק  סט"א  אתכפיא  כד  וזהו  בשווה. 
בחינת האור, שנמשך* אור הסובב כל עלמין שאופן המשכתו בבחי' סובב 
ומקיף בכל העולמות בשוה, וא"כ מאיר גם למטה כמו"ש למעלה. וזהו 
ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד ע"י העבודה דבחינת 
האור,  יתרון  עי"ז  נעשה  הנה  לנהורא,  חשוכא  ואתהפכא  אתכפיא 

דאסתלק יקרא דקוב"ה בכולהו עלמין שמאיר ומתגלה אור הסובב.

עיקר שכינה בתחתונים. יבאר דכוונת בריאת העולמות שיהי'  קיצור. 
דירה בתחתונים, ונעשה ע"י אתכפיא ואתהכפא שממשיך אור 

הסובב, שזהו בכולהו עלמין בשוה.

זאת היתה העבודה במשכן ומקדש בעבודת הבירורים דבחינת  ב( והנה 
לנהורא,  חשוכא  אתהפכא  לבחינת  ומעלה  המביא  אתכפיא 
שהוא  הקרבנות,  עבודת  ענין  הוא  במקדש  שהי'  העבודות  אחת  ולכן 
בעבודתם  והלוים  הכהנים  השתתפות  ענין  וזהו  שבנפש,  רוחני'  עבודה 
עבודת  וענין  רוחני'.  עבודה  שזהו  הקרבן,  הבאת  בעת  וזמרם  ושירם 
הקרבן בעבודה בנפש האדם הוא, דכתיב* אדם כי יקריב מכם קרבן להוי' 
מן הבהמה מן הבקר ומן כו', דלכאורה יוקשה דאם הי' כוונתו בזה רק 
לבאר משפטי הקרבן הול"ל אדם מכם כי יקריב קרבן להוי' הנה כך וכך 
יהי' משפט הובאת הקרבן והלכותיו ומפני מה אומר אדם כי יקריב מכם 
הקרבנות  ענין  כללות  לבאר  גם  שבא  הוא  בזה  הכוונה  ידוע  אלא  וכו', 
בעבודה בנפש האדם, וזהו אדם כי יקריב, האדם כאשר יתקרב לאלקות, 
להוי',  קרבן  להיות  הדבר  תלוי  ובכם  מכם  להוי',  קרבן  הוא  מכם  הנה 
הכחות  קירוב  ענין  הם  דקרבנות*  דידוע  הוי',  אל  קרוב  להיות  היינו 

אסתלק . . . שנמשך: נק' המשכה זו בזהר ל' אסתלק . . . שהוא בחי' גילוי אור הסוכ"ע כו' בבחי' רוממות )תו"א ס"פ 
ויקהל עיי"ש(.

דכתיב אדם: ראה קונטרס לימוד החסידות פי"ב. ד"ה טעמה תש"ט )קונטרס סב( פ"ב ואילך.
דידוע דקרבנות: ראה ד"ה טעמה הנ"ל, וש"נ.
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והחושים, ובא בזה לבאר, דכאשר בא להתקרב לאלקות, הוא מכם, והיינו 
שתלוי הדבר בכם, דאל יאמר אדם איך אתקרב אל אלקות, ובפרט כאשר 
טובים,  לא  ענינים  בכמה  ומלוכלך  בשפלות  שהוא  העצמי  מהותו  יודע 
הוא  וע"ז  לאלקות,  אתקרב  ואיך  מאלקות  הריחוק  בתכלית  הוא  וא"כ 
יגיעו  אומר מכם, בכם הדבר תלוי, דכאו"א מישראל יכול לאמר* מתי 
מעשיי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב, ואין בזה הגבלות כלל, ואין 
שום דבר המונע ומעכב חלילה, לעלות ולהגיע ולהתקרב לאלקות, ואין 
כחו  לפי  בכאו"א  ומאיר  ומתגלה  בריותיו,  עם  בטרוניא*  בא  הקב"ה 
ויכולתו. כדאיתא במד"ר* וכשאני מבקש איני מבקש לפי כחי אלא לפי 
ולהגיע  לעלות  כאו"א  בכח  הנה  דעי"ז  או"א,  כל  של  הכח  לפי  כוחן, 
יתקרב  שהאדם  דבכדי  יקריב,  כי  אדם  וזהו  נעלית.  היותר  למדריגה 
דמכם  להוי',  קרבן  מכם  והיינו  תלוי,  הדבר  שבכם  מכם,  הוא  לאלקות 
תקריבו את הקרבן להוי', דאין הכוונה רק הקרבן של הבהמה בלבד, כ"א 
מכם ממש, והוא מן הבהמה, הבהמה שבלבו של אדם, שהוא הנה"ב. מן 
הבקר ומן הצאן, הן המה הפרטי מדריגות דישנם בנה"ב, וכידוע הענינים 
בזה, דאינו דומה האופני הבירורים בכאו"א, דישנו שהנה"ב שלו הוא שור 
נגח ובעל מדות גסות ביותר, ויש שהוא צאן שהוא בהמה דקה, אף שגם 
זה בכלל בהמה, אבל הוא בדקות עכ"פ )וכמבואר באריכות* בקונטרס 
והנה בהקרבן  וזהו שאומר אשר תקריבו את קרבנכם.  התפלה, תר"ס(, 
הגשמי הוא שמביאין בהמה גשמי' על גבי המזבח, והי' האש שלמעלה, 
וכדאיתא ביומא )כא, ע"ב( רבוצה כארי )גחלת שנפלה מן השמים בימי 
שלמה והיתה על המזבח, רש"י(. ובזהר איתא* ארי' דאכיל קורבנין, הנה 
כמו"כ הוא בעבודה בנפש האדם, הרי יש אש שלמעלה, והוא הרשפי אש 
שבנפש האלקית, וכמאמר רשפיה רשפי אש שלהבת י-ה, ואיתא במד"ר 
)הובא בילקוט( כאש שלמעלה, שאין האש מכבה למים ואין המים מכבין 

יכול לומר: תנא דבי אלי' רבה פכ"ה.
ואין . . . בטרוניא: ע"ז ג, א. וראה ספר המאמרים אידיש בתחלתו.

כדאיתא במד"ר: במדבר רבה פי"ב, ג.
וכמבואר באריכות: ראה ג"כ שיחת שמח"ת תרס"א )בס' תורת שלום(, ד"ה משכני )השני( תש"א.

ובזהר איתא: ראה זח"א ו, ב. זח"ב רעח, א. זח"ג יז, א. ועוד.
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האהבה  אש  רשפי  בו  יש  הרי  האלקית  הנפש  שבטבע  והיינו  לאש, 
לאלקות, והוא בדוגמא אש שלמעלה שאין המים מכבין אותו, והמים הם 
בטרדות  שונים  ובלבולים  הפרנסה  בטרדת  הטרדות  בריבוי  רבים*  מים 
ישטפוה,  לא  הנהרות  גם  הנה  ובכ"ז  ועבודה.  בתורה  המבלבלים  שונות 
לפי דרשפי אש האהבה שבנה"א הוא בדוגמת אש שלמעלה דאין המים 
ובזה צריך להיות ההקרבה של הנפש הבהמית, שגם הוא  מכבין אותה, 
לבבך,  בכל  אלקיך  הוי'  את  ואהבת  וכמ"ש  לאלקות,  אהבה  לו  יהי' 
ע"י  בא  דזה  לאלקות,  אהבה  לו  יהי'  הנה"ב  דגם  יצריך,  בשני  וארז"ל 
התלבשות הנה"א בנה"ב, דתחלה הרי* הנה"ב אין לו שום ידיעה והרגש 
בהתבוננות  ומתבונן  הנה"א,  התלבשות  ע"י  אמנם  כלל,  אלקות  בעניני 
הנה"ב  התקרבות  נעשה  עי"ז  הנה  להשיגו,  יוכל  הנה"ב  דגם  אלקי 
דבר  ג"כ  הוא  דאלקות  בהנה"ב  כללית  חקיקה  שנעשה  במ"א  )וכמ"ש 
שמתהפך  שור,  בכח  תבואות  רב  הוא  אח"כ  הנה  גו'(,  והמושג  המובן 
וכמו  האלקית,  שבנפש  התשוקה  אש  ברשפי  ונכלל  ועולה  מבהמיותו 
שע"י קרבן הגשמי הרי מתברר הניצוצי דצ"ח, הנה כמו"כ ע"י ההקרבה 
לי  ועשו  וזהו  לנהורא.  דנה"ב  החשוכא  ומתהפך  מתברר  הרי  ברוחני' 
בבחינת  עבודתו  ע"י  הרי  ואחד  אחד  כל  דבתוך  בתוכם,  ושכנתי  מקדש 
סט"א  אתכפיא  כד  הנה  כו',  אתהפכא  לידי  המביא  והעיקר  אתכפיא, 
אסתלק יקרא דקוב"ה בכולהו עלמין, בחינת האור והגילוי, שהוא בחינת 

סוכ"ע כו'.

יבאר ענין הקרבנות בעבודה דאדם כי יקריב צ"ל מכם קרבן,  קיצור. 
אש שלמעלה ואש מלמטה אהבה דנה"א ודנה"ב. אהבה דנה"ב 

באה ע"י התלבשות נה"א בנה"ב.

שעיקר  דלהיות  דוקא,  שטים  מעצי  הי'  שהמשכן  מה  יובן  ובזה  ג( 
לנהורא,  חשוכא  לאתהפכא  הוא  ומקדש  במשכן  העבודה 
שזהו ענין עבודת הקרבנות כנ"ל )ובפרט* מעשה הקטרת(, וע"י העבו' 

מים רבים: בארוכה ראה תו"א ר"פ נח. המשך מים רבים תרל"ו. ועוד.
דתחלה הרי: להעיר מהמשך ר"ה ה'תש"י פי"ב, יג, כא ואילך.

ובפרט מעשה: ראה תו"א פ' וישב רד"ה בכ"ה בכסלו. אוה"ת פ' תולדות הגהה לרד"ה ראה ריח בני.
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שטים,  מעצי  הי'  ולכן  בעולם,  אלקות  גילוי  האיר  עי"ז  הנה  שבמקדש 
דהנה שטה* פי' נטי', דהיינו שיש דבר שהוא אמצעי, וההטי' לאיזה צד, 
למעלה או למטה נק' שטה, וכן פי' שטות, דשטות הוא ההטי' מהידיעה 
והחכמה, דידיעה והשגה הוא דרך המיצוע, וההטי' מזה נק' שטות. והנה 
מדרכי  תט  רש"י  ופי'  אשתו,  תשטה  כי  וכמ"ש  דלעו"ז,  שטות  יש 
דלעו"ז  השטות  ענין*  הוא  בשטים,  ישראל  וישב  וכתיב  הצניעות, 
הזה  ורוח  שטות,  רוח  בו  נכנס  אא"כ  עבירה  עובר  אדם  אין  וכמארז"ל 
מכסה על האמת, ורוח שטות הוא רוח הקליפה וסט"א, ונק' שטות ע"ד 
מלך זקן וכסיל, והם המכסים על האור והגילוי, דאלקות הוא אמת וחיים, 
וכמ"ש והוי' אלקים אמת הוא אלקים חיים, והרוח שטות מכסה על האמת 
והחיות אלקי', ולכן נק' בשם קליפה, וכמו הקליפה המכסה על הפרי, כן 
הרוח שטות מכסה מעלים ומסתיר על האור דגילוי אלקות. וזהו הסיבה 
איך  דלכאורה  עבירה,  עובר  ח"ו  להיות  יכול  האדם  אשר  שאפשר  מה 
אפשר הדבר אשר יבוא האדם לידי עבירה, והוא רק לפי שאינו מרגיש* 
יודע את  שבזה הוא נפרד מאלקות, ונדמה לו אשר עודנו ביהדותו, ואם 
הי'  לא  הרי  מאלקות  נפרד  נעשה  ועון  החטא  שע"י  שהוא  כמו  האמת 
עושה את דבר העבירה ר"ל בשו"א, לפי שבטבע כל ישראל שאינו רוצה 
לידי  בא  דכאשר  והראי'  מאלקות,  נפרד  להיות  כלל  יכול  ואינו  בשו"א 
נסיון וכופין אותו ח"ו על ענין של כפירה דאז א"א לטעות ולחשוב שאינו 
המיני  כל  עליו  ומקבל  מנגד,  חייו  משליך  ה"ה  מאלקות  נפרד  נעשה 
יסורין ח"ו ומוסר נפשו על קדושת שמו ית', וכן נראה במוחש ממש גם 
אפילו בדרגות הפחותות בקל שבקלים ופושעי ישראל דעלולים למסור 
נפשם על קדושת שמו ית', לפי דאז הרי יודע ומרגיש בנפשו, ואינו רוצה 
ח"ו להפרד מאלקי ישראל, דכזה להיות ח"ו וח"ו נפרד מאלקי ישראל 
עבירות  בשארי  היינו  דברים,  בשארי  אבל  ישראל,  בר  שום  ביכולת  אין 
ר"ל, הרי אינו יודע ואינו מרגיש שנעשה עי"ז נפרד מאחדותו ית', ונדמה 

דהנה שטה: ראה בכהנ"ל המשך וככה תרל"ז פט"ל ואילך. קונטרס ומעין.
בשטים . . . השטות: סנהדרין קו, א. ספרי במדב"ר ותנחומא ס"פ בלק.

שאינו מרגיש: ראה תניא פכ"ד כה. קונטרס ומעין מ"ב ואילך.

����� ����.indd   13 08/01/2015   18:16:13



14 | קובץ הכנה יו"ד י"א שבט ה'תשע"ה14 | חתפב  כנ  ית"ד י"א שפט  'ושע"ז

לו כי הוא עוד ביהדותו כאשר הי', וזה בא מהרוח שטות דסט"א שמכסה 
על האור והגילוי שלא יורגש בו, פי' דהרוח שטות גורם לו להאדם העדר 
לו  גורם  דנה"ב  והחמימות  בתאוה  החמדה*  שתוקף  והיינו  ההרגש, 
און  צוגעבונדקייט  דיא  פי'  הרוחני',  בענינים  ההרגש  והעדר  הקרירות 
)דעם  זה מקרר ההרגש  ותאוה ברתיחה,  עניני חמדה  אין  צעקָאכטקייט 
איבערגעגעבען  פיל  אזוי  איז  ער  בענינים הרוחני',  געפיל(  און  דערהער 
בעניני תאוותיו ורצונותיו החומרי' והגשמי' אז דער רוחנית'דיקער הרגש 
איז בא אים בתכלית ההעלם וההסתר, והיינו שנעשה בלתי מרגיש כלל, 
אינו  וכן  בקיום המצות,  והעילוי  והטוב  והעריבות  ואינו מרגיש להנועם 
הוא  ובד"כ  ועון,  חטא  ע"י  שנעשה  מאלקות  בריחוקו  הפחיתות  מרגיש 
כיסוי הנה"ב שמכסה על הנה"א, דהנה הנה"א הוא אלקות בעצם מהותו, 
כו'(,  הפרטי  גופו  אל  השייך  פרטי  הניצוץ  )הוא  שבו*  הניצוץ  ובפרט 
שע"י הוא מרגיש בכל הענינים האלקי', ומרגיש מאד בדבר שהוא מנגד 
לאלקות, והיינו דדבר שאינו אלקות בגילוי אינו רוצה בו, ובפרט בדבר 
שהוא מנגד על אלקות, ובורח מזה כבורח מדבר המזיק, וכאדם הבורח 
ממות, דברור לו להנה"א דמיתה רוחני' ר"ל הוא קשה יותר מיתה גשמי' 
ח"ו, וכל תשוקתו וחפצו הוא באלקות, ולעשות כלים לאלקות, וכל גסות 
וחומרי' ישות ומציאות הנה"ב, ה"ה מכסה ומסתיר ומעלים על ההרגש 
דנה"א, ובפשיטות הוא אז דער געשמאק פון וועלט )עולם שהוא העלם( 
איז מכסה ומסתיר אויף דעם הרגש אלקי, שזהו היפך הכוונה ממש, ממה 
שהיתה כוונה העליונה בבריאת העולמות דנתאוה הקב"ה להיות לו ית' 
ונה"ב, ולהיות בעולם זה דוקא  דירה בתחתונים ע"י עבודת האדם בגוף 
אור  על  ח"ו, שהעולם מסתיר אצלו  להיפך  בא  ובפועל  ולזככו,  ולבררו 
האמת, ונתעבה ונתגשם כל כך עד שנחסר אצלו כל חוש מההרגש )הנק' 
ומושרש  קבוע  שהוא  הנה"ב,  בסיבת  בא  שזה  הרוחנים  בענינים  פילען( 
בחיות  וידבר  ויחשוב  יהגה  ובהם  וענינו,  מהותו  כל  וזהו  העולם,  בעניני 

שתוקף החמדה: להעיר מד"ה ויאמר משה תש"ט )קונטרס סג( פי"ב יג.
הניצוץ שבו: אולי הכוונה למ"ש בע"ח שער דרושי אבי"ע פ"א )הובא בלקו"ת ד"ה ושמתי כדכד השני פ"ב(: יש ניצוץ 
קטן מאד שהוא בחינת אלקות כו' וזה הניצוץ מתלבש בכח ניצוץ אחד נברא כו' הנק' יחידה עכ"ל. ויותר נ"ל שמכוון 

כאן לניצוץ נברא הנ"ל. ועייג"כ לקו"ת פ' אמור ד"ה ונקדשתי פ"ה. דרך חיים פ"ח. קונטרס העבודה פ"ה.

����� ����.indd   14 08/01/2015   18:16:13



ד"ה באתי לגני תש"י | 15ד"  פאוי ליני וש"י | 15

ובפרט ענין  זה בכללותו  בהרגש, מיט א גרויסען גישמאק, אשר הרגש 
ברוחני',  ההרגש  את  שולל  הוא  בזה  לו  שיש  גישמאק(  )דער  הנועם 
אין  שלו  קַאלטקייט  עצם  די  הנה"ב,  של  הקרירות  מפני  הוא  והעיקר 
נפש  עליו  מוכיח  דשמו  מהותו,  בעצם  בהמי  שהוא  מפני  רוחני'  ענינים 
רואין  שאנו  וכמו  בהמי',  בענינים  רק  הוא  והרגשתו  חיותו  כל  הבהמי, 
במוחש דיש אנשים כאלו אשר לבד זאת שהם ריקים מחכמה תורה ומדות 
ר"ל  ומלעיגים  שדורסים  ממש,  בהמה  כמעשה  מעשיהם  הנה  ישרות 
ממש,  כבהמה  וה"ה  כלל,  מושג  שום  להם  אין  אשר  הרוחני'  מענינים 
ההולכת ודורסת מבלי הבחן כלל, אם הוא עפר ועץ או גוף אדם, שהוא 
מפני העדר ההרגש, דבהמה הרי אין לה דעת, כמו"כ ישנם אנשים כאלו 
להם  הבוחרים  )ומהם  ומצות  התורה  על  ולועגים  ממש,  כבהמה  שהם 
כו'(,  לקיימה  רוצים  אינם  ובזה  מקיימים,  הם  זו  מצוה  שונים  דרכים 
הסיבה  הוא  זה  אשר  דנה"ב  והקרירות  מהעזות  בא  הוא  דכ"ז  והדומה, 
והגורם מה שאדם בא לידי עבירה ר"ל שהוא רוח שטות דסט"א והכיסוי 
דנה"ב שהם מעלימים ומסתירים על אור האמת עד שנעשה היפך הכוונה 
כלי  ולעשותו  לבררו  בכדי  העולם  שנברא  העליונה  דכוונה  העליונה, 
לאלקות, וע"י כיסוי הנה"ב הנה בא ההיפך ממש, שהעולם לא די שאינו 
מתברר ומזדכך הנה עוד מעלים ומסתיר על אור האמת, וזהו הרוח שטות 

שמכסה על האמת.

על  מכסים  בכלל,  ונה"ב  התאוה  תוקף  שטות,  דרוח  יבאר  קיצור. 
האמת וגורמים העדר הרגש האלקות ועילוי המצות, ופחיתות 

הריחוק מהם.

זה שהנה"ב מכסה על הנה"א, והיינו הרוח שטות, שמכסה  ד( אמנם 
וועלט איז  ווָאס  והיינו דָאס  ומעלים על אור האמת והגילוי 
העצמות  על  לא  אבל  דנה"א  המדות  על  רק  הוא  אלקות,  אויף  מעלים 
דנה"א. דהנה כתיב יעקב חבל נחלתו, דהתקשרות הנשמה באלקות הוא 
חבל* השזור מתרי"ג נימין, דהחבל הוא הנשמה עצמה, דנשמתו של אדם 

הוא חבל: ראה אגרת התשובה פ"ה וא"ו.
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הוא החבל המקשרו באלקות, ולזאת הנשמה עצמה שזורה מתרי"ג נימין, 
וכדאיתא בסש"ב פנ"א, דהנשמה כלולה מתרי"ג כחות, וטעם הדבר הוא 
העולם,  נברא  בשבילי  לומר  אדם  חייב  מ"ה(  פ"ד  )סנהדרין  דארז"ל 
דעולם הוא מלשון העלם, דכל או"א חייב לומר דהעלם וצמצום הראשון 
אברים  רמ"ח  בציור  הוא  והאדם  ולזככו,  לבררו  בכדי  בשבילי,  נברא 
ושס"ה גידים שהם במספר תרי"ג, דלכן כל המדרי' בהשתל' הם במספר 
תלויים  שבהם  כחות,  תרי"ג  ג"כ  יש  הרי  בהנשמה  גם  הנה  ולכן  הזה, 
החבל  וכמו  באלקות,  מתקשר  הרי  דנשמה  זה  וחבל  מצות,  התרי"ג 
נעשה  עי"ז  הרי  למטה  קשור  השני  וראשו  למעלה  קשור  אחד  שראשו 
ההתקשרות להיות לאחדים, הנה כמו"כ הוא ג"כ בחבל דנשמה, שראשו 
האחד קשור למעלה, והוא התקשרות אות ה' תתאה בהג' אותיות יה"ו, 
בגוף האדם  והוא בהארת הנשמה המתלבשת  וראשו אחד קשור למטה, 
להחיותו, וזהו יעקב חבל נחלתו, דגם במדריגות הנמוכות שהם בבחינת 
שהם  וכביכול  בהעצמות,  קשורים  ה"ה  דנשמה  חבל  ע"י  הנה  עקביים 
)נש"י( נחלתו של מעלה, ועי"ז הם קשורים בתכלית ההתקשרות. והנה 
לעצם  נוגעים  הם  הלא  ח"ו  בכרת  שהיא  עבירה  או  ר"ל  הכפירה  ענין 
ההתקשרות, היינו בכללות ההתקשרות שהם עצם הנשמה ועצם הנפש, 
וע"ד דכתי' כי עוונתיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלקיכם, דאלקיכם 
נוגעים  ה"ה  אלו  וענינים  שבנשמה,  האלקות  והיינו  שלכם,  אלקה  פי' 
בכללות ההתקשרות, וידוע* דעל עצם הנשמה הרי אין שום דבר המעלים 
נפשו,  התקשרות  בכללות  הנוגע  דבר  איזה  בא  כאשר  ולזאת  ומסתיר, 
רוצה  אינו  ישראל  דאיש  וכנ"ל  ח"ו  מאלקות  עי"ז  נפרד  להיות  שיכול 
בשום אופן ואינו יכול ח"ו להפרד מאלקות ולכן נרגש אצלו דבר זה, אבל 
בשארי עבירות ח"ו שאינם בכרת ה"ה נימין פרטים, ולכן אינם נרגשים 
אצלו כ"כ. והגם דבעברו על אחת ממצות הוי' אשר ציוה לעשותן ואינו 
הוי' לבלתי לעשותן, הרי  ציוה  הוי' אשר  או עושה אחת ממצות  עושה, 
עי"ז נפסק הנימה פרטית )דבפרט זה ה"ה כל העצמות של הפרט הזה(, 
ועוד יותר שפועל חלישות בכללות החבל, ובכ"ז הנה להיותם רק נימין 

וידוע: ראה תניא פי"ט. קונטרס העבודה פ"ה.
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דנה"ב  המדות  הנה  שבזה  והיינו  כ"כ,  אצלו  נרגש  אינו  הרי  פרטים 
האור  נרגש אצלו  והיינו שאינו  דנה"א,  על המדות  ומסתירים  מעלימים 
שטות  הרוח  והיינו  ר"ל,  עבירה  לידי  שבא  הסיבה  וזהו  האלקי,  והחיות 
דסט"א שמכסה ומעלים על אור האמת, שאינו נרגש אצלו האור האלקי, 
וכה הנה יורד ר"ל מדחי אל דחי עד שבא לעשות דבר איסור ר"ל והוא 

מצד הרוח שטות כנ"ל.

קיצור. ימשיך דרוח שטות מכסה רק על מדות דנה"א ולא על עצמותה 
ועצם ההתקשרות.

שטות  בשם  נק'  שהוא  הדעת  מן  למטה  הטי'  שיש  כשם  והנה  ה( 
והוא  הדעת,  מן  למעלה  הטי'  ישנו  כמו"כ  הנה  דקליפה, 
שטות דקדושה. והענין הוא דהנה ארז"ל )כתובות יז ע"א( אמרו עליו על 
ר' יהודא בר' אילעאי שהי' נוטל בד של הדס ומרקד לפני הכלה וכו' רב 
שמואל בר רב יצחק מרקד אתלת )שלש בדין, זורק אחת ומקבל אחת, 
רש"י(, א"ר זירא קא מכסיף לן סבא )שמזלזל בכבוד ת"ח ונוהג קלות 
ראש בעצמו, רש"י(, כי נח נפשי' אפסיק עמודא דנורא בין דידי' לכולא 
עלמא וכו', א"ר זירא אהני לי' שוטי' לסבא )שוט של הדס שהי' מרקד 
בו, רש"י( ואמרי לי' שטותי' לסבא )שהי' מתנהג כשוטה, רש"י(, ואמרי 
מן  למעלה  ה"ה  זו  דשטות  רש"י(,  ומנהגו,  )שיטתו  לסבא  שיטתי'  לה 
הדעת, שהוא מדריגה גבוה ונפלאה במאד מאד, דאיש ואשה הרי זכו הרי 
שכינה שרוי' ביניהם, דאיש הוא אש י' ואשה הוא אש ה', וכאשר זכו אז 
ה"ה י"ה כו', )ובא בגילוי בנין עדי עד כו'(, א"כ ה"ז מדריגה גבוה, לכן 
בשביל זה זכה לגילויים נעלים ביותר דאפסיק עמודא דנורא כו', שזהו 
בחינת גילוי אור בגילוי ממש כו'. וביאור הענין הוא דהנה אוא"ס הרי לית 
מח' תפיסא בי' כלל, והוא למעלה מגדר השגה, דכל השגה הנה גם היותר 
נעלית הרי הוא בגדר השגה עכ"פ, אבל מה שאינו בגדר השגה הרי א"א 
שיותפס בהשגה כלל, וכדאיתא בסש"ב פי"ח ולגבי הקב"ה שהוא למעלה 
מן השכל והדעת ולית מחשבה תפיסא בי' כלל הכל כפתיים אצלו יתברך 
כדכתיב ואני בער ולא אדע בהמות הייתי עמך ואני תמיד עמך וגו' כלומר 
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שבזה שאני בער ובהמות אני תמיד עמך, דבכדי להגיע לעצמותו ית' הוא 
ע"י ביטול הרצון שלמעלה מטעם ודעת, ולכן נק' בחינה ומדריגה זו בשם 
שטות, וזהו ג"כ מה שהנביא נק' בשם משוגע, וכמ"ש מדוע בא המשוגע 
והיינו  הגשמי'*,  בהפשטת  צ"ל  הי'  הנבואה  התגלות  בעת  דהנה  הזה, 
דזהו  מטו"ד,  שלמעלה  ביטול  בבחינת  ולהיות  והמדות  השכל  הפשטת 
ג"כ ענין הפשטת הלבושים בעת הנבואה, וכמ"ש בשאול ויפשט גם הוא 
ויתנבא, דהלבושים הם באים מצד חטא עה"ד דקודם החטא  את* בגדיו 
נתחדש  עה"ד  חטא  וע"י  יתבוששו,  ולא  כו'  ערומים  שניהם  ויהיו  כתיב 
וידוע דעיקר החטא הוא ההרגש המעורב בטו"ר, וכתיב  ענין הלבושים, 
וידעו כי עירומים הם שנתחדש בהם ההרגש המעורב בטו"ר, שזהו ג"כ 
השכל  הרגש  הוא  ובשרשו  בטו"ר,  המעורב  ההרגש  הלבושים,  ענין 
ולכן בעת הנבואה הי' צ"ל הפשטת הלבושים שהו"ע הפשטת  והמדות, 
והחושים,  הכחות  ביטול  בבחינת  להיות  והיינו  ומדות,  דשכל  ההרגש 
וכמבואר ברמב"ם בהלכות יסוה"ת, מיסודי הדת לידע שהא-ל ית' מנבא 
בנ"א, והנבואה חלה על חכם וגיבור המתגבר על יצרו, ואין יצרו מתגבר 
עליו בשום דבר, וכמבואר שם בארוכה, ולכן נק' בחינה זו שטות, שזהו 
ההטי' למעלה מן הדעת וההשגה, ולהיות שהעבודה במשכן ומקדש הוא 
לאהפכא חשוכא לנהורא דהחושך עצמו יאיר, והיינו דמהשטות דלעו"ז 
יהי' בבחינת שטות דקדושה. לכן הי' המשכן מעצי שטים דוקא, והיינו 
הלמעלה מן הדעת המתברר ונעשה מן הלמטה מן הדעת. וזהו ועשו לי 
בעבודת  האדם  עבודת  ע"י  בא  וזה  כאו"א,  בתוך  בתוכם  ושכנתי  מקדש 
את  להפוך  והיינו  לנהורא,  חשוכא  לאהפכא  שפועל  שלו,  הבירורים 
הדעת,  מן  למעלה  מזה  שיהי'  וועלט(,  )פון  דעולם  הדעת  מן  הלמטה 
דישנם כמה דברים באדם שהוא נוהג ועושה כן וויילע אזוי טוט וועלט, 
והדברים האלה הם כמו חוק שבלתי מזיזים אותו ממקומו לפי דכן הוא 
הנהגת העולם, וכמו בכמה עניני נימוס והדומה כו', הנה את זה צריכים 

בהפשטת הגשמי': תניא קו"א ד"ה להבין מ"ש בפע"ח בשם ר"מ פ' משפטים. וראה זח"ב קטז, ב. – ועייג"כ טוש"ע 
או"ח סצ"ח. שו"ע רבנו שם והל' ת"ת פ"ד ס"ה.

את: בכתוב )ש"א יט, כד( ליתא תיבת "את". אבל כבפנים הוא בגכי"ק דתרנ"ח, משא"כ בומעין )מאמר כו פרק א'(.
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וזמני  זמני האכילה  וכמו עד"מ  להפכו אל הלמעלה מן הדעת בעבודה, 
השינה, הנה מצד הרגש העולם הם קבועים בעתים וזמנים, וגם כשצריך 
ובלתי  ניזזים  בלתי  הרוב  ע"פ  האלו  זמנים  הנה  ומ"מ  במו"מ  להתעסק 
נידחים כלל ועיקר, וזמני הקביעות של תורה ותפלה הם נדחים ואין להם 
חשבון  איזה  נותן  אשר  האדם  הנה  לגמרי,  ח"ו  נדחים  שהם  ויש  קבע, 
וזמנו,  עתו  היודע  הוא  דמי  כזו,  בהנהגה  חכמה  איזה  יש  האם  לנפשו, 
וכדאיתא במד"ר* אין אדם שליט לומר המתינו לי עד שאעשה חשבונותי 
ועד שאצוה לביתי כו' ואיך יתן כל נפשו על דבר שאין בו ממש כלל, ועל 
העיקר מה שהיתה הכוונה בירידת נשמתו למטה הוא שוכח לגמרי, והוא 
רק מצד הרוח שטות שמכסה על האמת, הנה זאת תהי' עבודתו להפוך 
הנה  ואז  לתורה,  עתים  לו  ויקבע  נפשו  על  ויעמוד  דעולם,  זה  שטות 
אתכפיא  כד  וזהו  בנפשו,  אלקי  אור  גילוי  לו  שיאיר  בתוכם,  ושכנתי 
סט"א, שע"י שפועל להפוך את השטות דנה"ב און דעם קָאך פון וועלט 
בכולהו  דקוב"ה  יקרא  אסתלק  אז  והמצות,  התורה  בקיום  הקדושה  אל 

עלמין, שמאיר ומתגלה אור הסובב כל עלמין.

יבאר שטות והטי' למעלה מטעם ודעת דקדושה, וכמו הפשטת  קיצור. 
שטים,  מעצי  המשכן  הנבואה.  בעת  והמדות  השכל  הרגש 

אתהפכא דשטות דלעו"ז לשטות דקדושה. ועד"ז בעבודת כאו"א.

וכדאיתא במד"ר: דברים רבה פ"ט, ג.

����� ����.indd   19 08/01/2015   18:16:14



20 | חתפב  כנ  ית"ד י"א שפט  'ושע"ז

����� ����.indd   20 08/01/2015   18:16:14

����� ����.indd   21 08/01/2015   18:16:14



ד"  פאוי ליני וש"י | 21

����� ����.indd   21 08/01/2015   18:16:14



22 | קובץ הכנה יו"ד י"א שבט ה'תשע"ה22 | חתפב  כנ  ית"ד י"א שפט  'ושע"ז

בס"ד.

פתח דבר

בזה הננו מוציאים לאור מאמר כ"ק אדמו"ר שליט"א – ד"ה באתי 
לגני, שנאמר בעת התועדות, יו"ד שבט, ה'תשי"א.

אחד  ע"י  שנרשם   – הזה  המאמר  הגיה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
השומעים – והוסיף בו ציונים והערות הבאים בשולי הגליון.

ועד להפצת החסידות

י"א ניסן, ה'תשי"א, ברוקלין נ.י.

ד"ה באתי לגני תשי"א
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בס"ד. יו"ד שבט, תשי"א

שבט  יו"ד  הסתלקותו,  ליום  במאמרו  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  כותב 
ה'שי"ת:

לגני אחותי כלה, ואי' במד"ר )במקומו( לגן אין כתיב כאן  באתי 
דעיקר  בתחילה,  עיקרי  שהי'  למקום  לגנוני,  לגני,  אלא 
שכינה בתחתונים היתה. עכ"ל. ולהבין דיוק הלשון עיקר שכינה, 
ע"ש  שכינה  שנק'  הזקןא(  אדמו"ר  כ"ק  מבאר  שכינה  בפי'  הנה 
ששוכנת ומתלבשת, מלשון ושכנתי בתוכם, שהוא ראשית התגלות 
בשם  נק'  אוא"ס  התגלות  שראשית  שכותב  ממה  והנה  אוא"ס. 
שכינה, מובן מזה שענין שכינה הוא למעלה מעלה מאצי' ג"כ, גם 
באור  הוא  ההתגלות  ראשית  שהרי  הצמצום,  שלפני  האור  בבחי' 
א"ס שלפני הצמצום, וכמוש"כ כ"ק אדמו"ר האמצעיב( כי הארת 
שכינה  ענין  כי  שכינה.  בשם  נק'  אוא"ס  עצמיות  לגבי  וחוט  הקו 
הוא בכל מקום לפני ענינו. לגבי אצי' הנה המל' נק' בשם שכינה. 
כ"ק אדמו"ר הצ"צג(  נק' שכינה מבאר  דאצי'  בזה מה שמל'  וגם 
שזהו דוקא כמו שנעשית בחי' עתיק לעולם הבריאה, אבל בהיותה 
לשון  שייך  ולא  דאצי'(  הספירות  )עם  עמהם  מיוחדת  היא  באצי' 
כי  נק' בשם שכינה,  אי"ז סותר למ"ש לעיל שהקו  ומ"מ  שכינה, 
שכינה שנאמר בדרז"ל היינו מל' דאצי', ואף גם זאת רק כשנעשית 
לגבי  שהוא  כמו  היינו  בשרשה,  אבל  דוקא,  לבריאה  עתיק  בחי' 
אוא"ס, הנה גם הקו נק' בשם שכינה. ואחד הטעמים מה שהקו נק' 
בשם שכינה לגבי אוא"ס, כתב כ"ק אדמו"ר מהר"שד( לפי שהקו 
גם  הנה  ולכן  ונש"י,  בעולמות  שיתלבש  בשביל  המשכתו  כוונת 
בראשיתו נק' בשם שכינה. ולמעלה יותר שכינה בשרשו הראשון 

א( בתניא פמ"א ופנ"ב.           

ב( בביאור ע"פ הוי' לי בעוזרי )הובא בד"ה וככה הגדול פכ"ז( נדפס באוה"ת האזינו ע' א'תתכג.           

ג( בלקוטי-תורה שיר השירים ביאור דשחורה אני רפ"ב.

ד( בד"ה וככה שם.

ד"ה באתי לגני תשי"א
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כמו  האור  שגילוי  נ"עה(  אדמו"ר  כ"ק  מבאר  מהצמצום,  למעלה 
שהוא לפה"צ, נק' בשם שכינה. שבכללות האור שלפני הצמצום 
ובהתפשטות  האור,  והתפשטות  האור  עצם  מדריגות,  ג'  בו  יש 
אור  מקור  שזהו  לעצמו  כמו שהוא  האור  גילוי  מדרגות  ב'  האור 
אור  מקור  שזהו  להעולמות  השייך  לעצמו  האור  וגילוי  הסובב, 
לפני  שהוא  ואף  שכינה.  בשם  נק'  הזה  האור  וגילוי  הממלא, 
הצמצום וא"א שיהי' מקור לעולמות, שלכן הוצרך להיות הצמצום, 
וצמצום הראשון שהוא בבחי' סילוק דוקא, מ"מ נק' בשם שכינה. 
שגילוי  היינו  היתה,  בתחתונים  שכינה  עיקר  הלשון  דיוק  וזהו 
השכינה בתחתונים, הוא לא השכינה כמו שהוא לגבי אצי', היינו 
מל', גם לא כמו שהוא לגבי אוא"ס, היינו הקו, כ"א עיקר ופנימיות 
השכינה היתה בתחתונים דוקא, כי האורו( שנתלבש בעולמות ה"ה 
שנמשך  מה  וכל  יותר,  בגילוי  מאיר  ולמעלה  והדרגה.  בסדר  בא 
ומשתלשל מתמעט האור. וכן הוא בכלל באור דסדר השתלשלות. 
ואף שקודם החטא הי' גם למטה האור בגילוי, מ"מ הי' גם אז גילוי 
נטה  שמים  וברא  ימינו  נטה  וכמארז"ל*ו(  למעלה.  יותר  האור 
מעולמות,  שלמעלה  האור  על  הכוונה  אלא  ארץ.  וברא  שמאלו 

עיקר שכינה.

מהמדרש  מבואר  היתה,  בתחתונים  שכינה  דעיקר  זה  והנה  ב( 
דע"י  וכמו שמבאר  הגשמי,  עוה"ז  על  קאי  דתחתונים 
חטא עה"ד נסתלקה השכינה מארץ לרקיע, וע"י מתן תורה על הר 
הוא  החטא  ע"י  שנעשה  הסילוק  ועיקר  לגנוני.  לגני  באתי  סיני 
הי'  עיקר החטאים  הרי  וכמו שבענין החטא,  דוקא.  בחטא עה"ד 
חטא עה"ד, שהרי ע"י חטא עה"ד הי' נתינת מקום לשאר החטאים, 
כמו"כ  וכו',  ואנוש  דקין  להחטאים  וגורם  סיבה  הי'  עה"ד  וחטא 

ה( המשך רס"ו ד"ה קדש ישראל. ועייג"כ ד"ה וידבר אלקים אכה"ד תרצ"ט.

ו( בארוכה בד"ה איכה פ' דברים, עת"ר.

*ו( ראה פדר"א פי"ח. זח"א ל, א. זח"ב כ, א. לז, א. פה, ב.           
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עיקר  הנה  החטא  ע"י  שנעשה  דהסילוק  החטא,  בפעולת  הוא 
הסילוק הוא מה שנסתלק ע"י חטא עה"ד מעוה"ז התחתון דוקא. 
כמו"כ  הנה  דוקא,  בעוה"ז  הוא  בתחתונים  שכינה  שעיקר  דכשם 
דוקא,  מהארץ  שנסתלקה  מה  הוא  הסילוק  דעיקר  בהסילוק  הוא 
שזה נעשה ע"י חטא עה"ד, שעי"ז נסתלקה השכינה מארץ לרקיע, 
וזהו ג"כ הטעם שאינו מצרף )בהמאמר( חטא עה"ד עם החטאים 
דקין ואנוש וחושב זה בפ"ע, לפי שבהחטאים דקין ואנוש נסתלקה 
השכינה מרקיע לרקיע, מה שאין כן בחטא עה"ד שנסתלקה מארץ 
לרקיע, שלבד זאת שהסילוק מהארץ, זה בעיקר נוגע לנו, הנה זהו 

גם עיקר ענין הסילוק.

במאמר( ואח"כ עמדו ז' צדיקים והורידו את השכינה  )וממשיך 
למטה, אברהם זכה והוריד את השכינה מרקיע ז' לו' 
כו' )ומקצר בזה ומסיים( עד כי משה שהוא השביעי )וכל השביעין 
חביבין( הורידו למטה בארץ. דעיקר ענין ההמשכה הוא ע"י משה, 
הסילוק  שבענין  דכשם  בארץ,  למטה  הורידו  דוקא  משה  שהרי 
מלמטלמ"ע הרי העיקר הוא בחטא עה"ד שנסתלק מהארץ כנ"ל, 
ענין  עיקר  למטה,  מלמעלה  ההמשכה  בענין  הוא  כמו"כ  הנה 
למטה  זאת שההמשכה  דלבד  דוקא,  בארץ  למטה  הוא  ההמשכה 
בעיקר נוגע לנו, הנה זהו גם עיקר ענין ההמשכה. וזה נעשה ע"י 
משה דוקא. והטעם לזה מבאר בהמאמר במוסגר, כי כל השביעין 

חביבין.

החביבין  כל  ולא  חביבין  השביעין  וכל  רז"ל  מלשון  והנה  ג( 
שהוא  זה  הוא  המעלה  שעיקר  מזה  מוכח  שביעין, 
היינו  חביבותו,  הוא  זה  מצד  שביעי  שהוא  זה  ומפני  שביעי, 
כ"א  ועבודתו,  רצונו  בבחירתו  התלוי  ענין  מצד  אינו  שחביבותו 
בזה שהוא שביעי, שזה בא מצד התולדה, ובכ"ז הנה כל השביעין 
כ"ק  ביאר  והנה  ידו.  על  תורה  שניתנה  משה  זכה  ולכן  חביבין. 
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דהשביעין  בענין  לאמריקה(ז( שגם  בואו  )בתחילת  אדמו"ר  מו"ח 
שהוא  הוא  שביעי  ענין  כל  שהרי  הראשון,  מעלת  ניכר  חביבין 
שביעי לראשון. וביאר אז מעלתו של הראשון שזהו אברהם אבינו, 
מפני עבודתו, ושהיתה עבודתו במס"נ. ואינו מסתפק בזה עדיין, 
דאופן  הענין(  לגוף  שם  נוגע  אי"ז  דלכאורה  )אף  עוד  ומוסיף 
המסירת נפש שלו הי' שלא חיפש מס"נ, שזהו ההפרש בין המס"נ 
הָאט  ער  ווָאס  הי'  דר"ע  דהמס"נ  דר"ע,  להמס"נ  אבינו  דאברהם 
משא"כ  ואקיימנו,  לידי  יבוא  מתי  מס"נ,  חיפש[  ]שהוא  געזוכט 
שעיקר  ידע  דאברהם  אגב.  בדרך  הי'  שלו  המס"נ  הנה  באברהם 
ויקרא  א"ת  עולם,  אל  הוי'  בשם  שם  ויקרא  כמ"ש  הוא  העבודה 
יכריז[, ואם  ]שגם הזולת  זָאל אויך שרייען  ז יענער  ַאַ ויקריא,  אלא 
מעלת  גדלה  וכ"כ  ישנו.  זה  גם  הנה  מס"נ,  אגב  בדרך  לזה  נצרך 
עבודתו והמס"נ שלו, עד אשר גם משה מה שזכה שניתנה תורה על 
ידו הוא מטעם כי השביעין חביבין, שהוא שביעי לראשון. והקב"ה 
כי  אף  והנה  תעמוד.  אל  )אברהם(  גדולים  במקום  )למשה(  א"ל 
גדלה חביבות השביעי ואין זה בא לא ע"י בחירה ולא ע"י עבודה, 
בזה  אין  מ"מ  התולדה,  מצד  המוכן[  ]מן  פַארטיקערהייט  אם  כי 
הגבלה שנאמר שנפלאת הוא, ואינו שייך אלא ליחידי סגולה, כ"א 
שכל  בדא"ח  ומובא  ופכ"ה(  )פ"ט  דב"א  בתנא  שמבואר  ע"ד 
ישראל ואפי' עבד ואפי' שפחהח( יכולים להגיע להשראת רוה"ק, 
למעשי  מעשיי  יגיעו  מתי  לומר  חייב  מישראל  ואחד  אחד  וכל 
אבותי אברהם יצחק ויעקב. אלא שמ"מ דארפמען ניט זיין גענַארט 
במקום  לידע אשר  וצריך  בעצמו[,  מוטעה  להיות  צריך  ]לא  זיך  ביי 
גדולים אל תעמוד. וכל מעלת השביעי הוא שהוא שביעי לראשון 
ושליחות  עבודת  ולהשלים[  לבצע  ]שיכול  דורכפיהרן  קען  ער  ַאז 
וזהו החביבות דהשביעי  ויקריא.  ויקרא אלא  הראשון דאל תקרא 

ז( סד"ה החדש הזה לכם, ה'ש"ת.           

)טו, ב( דמוכח שם דלכולי עלמא אין  ח( בתנא-דבי-אליהו פרק ט' איתא דאפילו עוע"ז. ולכאורה קשה מב"ב 
שכינה שורה על עוע"ז. ועיי"ש בחדא"ג ובמה שציין שם. ועיין אגרת תימן להרמב"ם דמשמע דאפשר להיות נביא 

גם מעוע"ז. וצ"ע.
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עיקר השכינה.  עוד אלא שממשיך  ולא  שהוא הממשיך השכינה, 
ועוד יותר שממשיך בתחתונים.

השביעין  דכל  השביעי,  דור  מאתנו  מכאו"א  תובעים  זה  והנה 
לא  הוא  השביעי  בדור  שאנחנו  שזה  היות  דעם  חביבין, 
עפ"י בחירתנו ולא ע"י עבודתנו, ובכמה ענינים אפשר שלא כפי 
רצוננו, מ"מ הנה כל השביעין חביבין, שנמצאים אנחנו בעיקבתא 
דמשיחא, בסיומא דעקבתא, והעבודה – לגמור המשכת השכינה, 

ולא רק שכינה כ"א עיקר שכינה, ובתחתונים דוקא.

אחרי שמבאר בהמאמר דעיקר שכינה בתחתונים היתה  ד( והנה 
וגם אח"כ המשיכה משה )השביעי( לארץ דוקא אומר: 
ועיקר גילוי אלקות הי' בבית המקדש )ומביא ע"ז הפסוק( דכתיב 
ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם בתוך 
כאו"א מישראל, וזהו )ג"כ מש"כ( צדיקים יירשו ארץ וישכנו לעד 
עלי' דצדיקים יירשו ארץ שהוא ג"ע, מפני שהם משכינים )היינו 
ממשיכים( בחינת שוכן עד מרום וקדוש )הענין הזה דשוכן עד אינו 
שיהי'  הזהר(  עפ"י מאמר  בלקו"ת  הוא  ומבואר  בהמאמר,  מבאר 
בגילוי למטה, וזהו באתי לגני לגנוני למקום שהי' עיקרו בתחילה 
להבין  הענין  )ביאור  הוא  והענין  היתה.  דעיקר שכינה בתחתונים 
מפני מה היתה עיקר שכינה בתחתונים דוקא( דהנה תכלית הכוונה 
ית'  לו  להיות  הקב"ה  דנתאוה  העולמות,  והשתלשלות  בבריאת 

דירה בתחתונים.

רבינו הזקן מבאר בזהט( אשר תכלית השתלשלות העולמות  והנה 
וירידתם אינו בשביל עולמות העליונים, הואיל ולהם ירידה 
ידוע  ית', ואא"ל שהכוונה הוא בשביל הירידה. דהנה  פניו  מאור 
דהבריאה הוא רק בכח העצמות, וכמ"ש באגה"ק ד"ה איהו וחיוהי 
עילה  לו  ואין  מעצמותו  הוא  שמציאותו  ועצמותו  מהותו  אשר 

ט( בתניא פל"ו.           
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ואפס  מאין  יש  לברוא  ויכלתו  בכחו  לבדו  הוא  ח"ו,  קודמת 
המוחלט ממש. היינו שההתהוות אינה מהגילוים כי אם מהעצמות, 
וא"כ א"א לומר שתכלית ההתהוות היא בשביל עולמות העליונים, 
שהרי גם עולם האצי' הוא גילוי ההעלם וא"כ זהו ירידה מאור פניו 
ית', כי כשהיו אורות האצי' בהעלמם היו במדרי' גבוה הרבה יותר. 
בשביל  הוא  שהעצמות  אא"ל  הרי  גילוים  רק  שזהו  שכיון  ועוד 
אדמו"ר  וכמ"ש  התחתון.  עוה"ז  הוא  שהתכלית  אלא  גילוים, 
האמצעי בפ' זוי( )פ' בשלח( בענין ההפרש בין עולמות העליונים 
לעוה"ז, דבעוה"ז נרגש שמציאותו מעצמותו )וכמבואר בההמשך 
על  ראי'  הוא  דאור  ואור,  נברא  בין  ההפרש  שתא,  דהאי  דר"ה 
המאור, דכשאנו רואים אור, האור עצמו מראה ומגלה שיש מאור, 
משא"כ יש הנברא הנה לא זו בלבד שאינו מגלה בורא, אלא עוד 
שמציאותו  נרגש  ואדרבה  זה,  על  ומסתיר  מעלים  שהוא  זאת 
רק  שזהו  ואף  כן((.  שאינו  מוכרח  השכל  שמצד  )אלא  מעצמותו 
שמציאותו  עכ"פ  נדמה  שיהי'  גופא  זה  הנה  מ"מ  בהרגשתו, 
מעצמותו זהו מפני ששרשו מהעצמות שמציאותו מעצמותו. נמצא 
עולמות  בשביל  אינה  וההשתלשלות  בהבריאה  שהכוונה  מובן 
העליונים שענינם גילוים, כ"א הכוונה הוא עוה"ז התחתון, שנדמה 
לו שאינו גילוי כ"א עצמי, היינו מציאותו מעצמותו, וע"י העבודה 
הי' בריאת  נתגלה העצמות, בשבילו  ואתהפכא,  בו, ע"י אתכפיא 

והשתלשלות העולמות.

לא מיבעי להשיטה שמביא אדמו"ר הצ"ציא( שגם הכלים  ה( והנה 
אין  בודאי  הרי  זו  דלשיטה  ההעלם,  גילוי  הוא  דאצי' 
גם  אלא  גילוים,  ורק  ירידה  זה  הרי  כי  האצי'  בשביל  הכוונה 
הנה  מאין,  יש  בריאה  הם  שהכלים  שם  שמביא  השני'  להשיטה 
מבואר בכ"מ שמה שאנו אומרים שהכלים הם בריאה יש מאין אין 

י( בביאורי הזהר בשלח ד"ה כגונא דלעילא קרוב לסופו.           

יא( בדרוש ג' שיטות )נדפס בסוף ספהמ"צ להצ"צ ח"ב(. ועיין ד"ה וידבר אלקים אכה"ד תרס"ד. הגהות לד"ה 
פתח אלי' שבתו"א - תרנ"ח.  ד"ה אדם כי יקריב תרס"ו.           

����� ����.indd   28 08/01/2015   18:16:15



ד"ה באתי לגני תשי"א | 29ד"  פאוי ליני ושי"א | 29

זהו דוקא לגבי האור, מפני ששורש  יש מאין ממש, כ"א  הכוונה 
הכלים מהרשימה שהיא בחי' העלם ולכן גם מציאותן הוא באופן 
שמקורם בהעלם, ולכן לגבי האור הם כמו בריאה יש מאין, אבל 
לגבי הרשימה הם גילוי ההעלם, א"כ מובן דאין הכוונה עולמות 
העליונים כ"א העבודה בעוה"ז דאתכפיא ואתהפכא. ואף שעכשיו 
אנו  איך  וא"כ  באצי',  אורות  מוסיפים  המצוות  עשיית  ע"י  הנה 
אומרים שגם עכשיו עיקר הכוונה העוה"ז דוקא, הנה ע"ז מבאר 
אדמו"ר מהר"שיב( שאורות אלו באצי' הם שם כמונחים בקופסא, 
כי אינם בשביל אצי', כי אם לצורך עולם התחתון ואינם מתגלים 
באצי'. וזהו מה שמבאר אדמו"ר נ"עיג( בענין מה שאא"ל שהכוונה 
הוא בשביל עולמות העליונים הואיל ולהם ירידה מאור פניו ית', 
ירידה וגם  שהפי' בזה הוא דעולמות עליונים ענינם גילוים שזהו 
עוה"ז  הוא  התכלית  אלא  הגילוים,  מענין  מובדל  שהעצמות 
התחתון, שכך עלה ברצונו ית' להיות נח"ר לפניו ית' כד אתכפיא 
שכל  בהמאמר,  שמבאר  וכמו  לנהורא,  חשוכא  ואתהפכא  סט"א 
העבודה הוא להפוך השטות דלעו"ז לשטות דקדושה, ועי"ז נח"ר 
דירה  ית'  לו  שיהי'  ממשיכים  ועי"ז  רצוני,  ונעשה  שאמרתי  לפני 
ומהותו,  וכמו הדירה הרי האדם דר בה בכל עצמותו  בתחתונים, 
הנה כמו"כ הוא בתחתונים שהם דירה לו ית', הכוונה שממשיכים 
לא רק גילוים כ"א נמצא בהם עצמות א"ס ב"ה. וזהו תכלית בריאת 

והשתלשלות העולמות.

בסיום המאמר מבאר, אשר להיות כי מה שעיקר שכינה  ו( והנה 
בתחתונים, הנה עיקר הגילוי מזה הי' בבית המקדש, הנה 
הוא  שהכוונה  מפני  דוקא,  שטים  מעצי  הי'  שהמשכן  הטעם  זהו 
נפש  ]ואת הריתחה של[  להפוך השטות דלעו"ז און דעם קָאך פון 
לסבא,  שטותי'  לי'  אהני'  וכמארז"ל  דקדושה,  לשטות  הבהמית 

יב( בד"ה פזר נתן תרמ"ב. ועיין הגהה שני' בתניא פ"מ. ד"ה ארדה נא, תרנ"ח.

יג( ד"ה מצותה משתשקע, תרע"ח. ועייג"כ ד"ה ארדה נא, תרנ"ח.           
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שתבע  הענינים  כל  והנה  ודעת.  מטעם  שלמעלה  ובטול  עבודה 
זה  קיימו  הנשיאים  שאר  וכמו"כ  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  מאתנו 
בעצמם, והוא ע"ד דרז"ל עה"פ מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו 
ולשמוריד(,  לעשות  לישראל  אומר  הוא  עושה  מה שהוא  לישראל 
בהוראות  הוא  ועד"ז  עושה,  הוא  לישראל  מצווה  שהוא  מה  וכן 
הם  הנה  אליהם  ושייכים  מהמקושרים  שתבעו  שמה  נשיאינו 
בעצמם קיימו ועשו כן. ומה שגילו לנו שקיימו זה, הוא כדי שיהי' 
לנו יותר נקל לקיימם. וכמו בהענין דאהבת ישראל שיש בזה כמה 
וכמה סיפורים מכאו"א מהנשיאים. ולדוגמא מכ"ק אדמו"ר הזקן 
והאכיל בעצמו  ובישל מרק  עצים  וקצץ  והלך  שהפסיק בתפילתו 
ליולדת, מפני שלא היו אנשים שם בבית. מכ"ק אדמו"ר האמצעי, 
שאברכים  הענינים  על  והתאונן  ליחידות  אחד  אליו  שנכנס  איך 
תראה  הלא  וא"ל  זרועו  את  אדהאמ"צ  וגלה  עליהם.  מתאוננים 
שצפד עורי על עצמי גו' וכ"ז הוא מהח"נ שלך. אשר מובן הפלאת 
ורוממות מעלת כ"ק אדמו"ר האמצעי בכלל ובפרט מאלו ששייכים 
שמצד  עד  כך  כל  עמהם  ההתקשרות  הי'  ומ"מ  כאלו,  לענינים 
חלישות  עליו  פעל  למהוי,  כדבעי  שלא  שהיו  שלהם  הענינים 
הבריאות ביותר, עד שצפד עורו על עצמו. מכ"ק אדמו"ר הצ"צ, 
לו  נוגע  לאיש פשוט שהי'  גמ"ח  ללות  קודם התפלה  איך שהלך 
בפרנסתו. מכ"ק אדמו"ר מהר"ש, שפעםטו( נסע ביחוד מקוהרארט 
לפאריז ונפגש שם עם אברך אחד ואמר לו: יונגערמאן יין נסך איז 
מטמטם המוח והלב, זיי ַא איד ]אברך, יין נסך מטמטם המוח והלב, 
היה יהודי![. והלך האברך לביתו, ולא שקט עד שבא לכ"ק אדמו"ר 
מהר"ש, חזר בתשובה ויצאה ממנו משפחת יראים וחרדים. אשר 
שגם  עד  במאד,  יקר  הזמן  הי'  מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק  שאצל  ידוע 

יד( שמות רבה פ"ל, ט. ירושלמי ר"ה פ"א ה"ג. - וזהו אתדל"ע שקדמה לאתדל"ת, קדשנו במצותיו ואח"כ כל 
השונה כו' הקב"ה שונה כנגדו, ציצית שלמטה מעוררים ציצית שלמעלה בתוס' אורות וכו', באתדל"ת אתדל"ע. וזהו 

מש"כ בפנים וכן מה שהוא כו'. ועיין תו"א ביאור לד"ה כי עמך מקו"ח, ובכ"מ.           

טו( ס' התולדות מהר"ש ע' עז בארוכה.           
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אמירת החסידות הי' בקיצור, ובזמנים ידועים הנה בשעה השמינית 
בבוקר הי' כבר אחרי התפלה, ובכ"ז נסע נסיעה רחוקה ושהה שם 
משך זמן בשביל אברך כו'. מכ"ק אדמו"ר נ"ע בתחילת נשיאותו, 
למוסקבה.  זה  ע"ד  לנסוע  צריך  והי'  חדשה  גזירה  אז  גזרו  אשר 
ואמר לו אחיו הגדול הרז"א נ"ע, הזמן יקר אצלך ואין אתה יודע 
צריך  אתה  וגם  בשפות(  מלומד  הי'  )הרז"א  המדינה  שפת  היטב 
כ"ק  אבל  הוראותיך.  כפי  זה  בענין  אסע  ולכן  היכרות,  לחפש 
אדמו"ר נ"ע לא הסכים ע"ז ונסע בעצמו והצליח. וכן ישנם כמה 
טובה  לעשות  השתדלותו  אודות  אדמו"ר  מו"ח  מכ"ק  סיפורים 
ואפילו לאיש פרטי, ברוחניות או בגשמיות. והניח את עצמו ע"ז, 
לא רק הגשמיות שלו כ"א גם הרוחניות שלו, אף שזה שהי' מטיב 
עמו הנה לא זו בלבד שלא הי' כלל בסוג של חברך בתורה ומצות 

אלא שהי' שלא בערכו כלל.

עי"ז ממלאים  ואתהפכא לשטות דקדושה  ע"י אתכפיא  והנה  ז( 
כוונת הבריאה, שהיא להיות לו ית' דירה בתחתונים, וזה 
שע"י אתכפיא ואתהפכא נעשית דירה בתחתונים, באתי לגני, הוא 
במדריגה יותר נעלית מקודם החטא. דכמו בסותר בנין הקודם ע"מ 
יותר נעלית מבנין  לבנות, הרי פשיטא שבנין החדש צ"ל במדרי' 
הקודם, כמו"כ מוכרח לומר שע"י אתכפיא ואתהפכא נעשית דירה 
סט"א  דאתכפיא  דע"י  בהמאמר  וכמבואר  נעלית,  יותר  במדריגה 
בכולהו  האור שהוא  היינו  עלמין,  בכולהו  דקוב"ה  יקרא  אסתלק 
עלמין בשוה. ואף שהלשון בהמאמר הוא אור הסובב כ"ע, מ"מ אי 
אפשר לומר שהכוונה הוא שנמשך אור שהוא בגדר העולמות אלא 
שהוא סובב ומקיף עליהם, אלא הכוונה שנמשך אור נעלה שאינו 
בגדר עולמות כלל. ולכן קורא לגילוי אור זה בשם אסתלק. ולכן 
גם פטירת צדיקים נק' בשם הסתלקות, כי הסתלקות הוא גילוי אור 
ענין  שמבארים  באגה"ק  אגרות  ב'  יש  דהנה  ביותר.  נעלה 
ההסתלקות. ובאגרת הב' ענין ההסתלקות מבואר שם בענין פרת 
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כ"א  גקה"ט,  לברר  יכולים  אין  בפנים  הנעשים  דהענינים  חטאת. 
ענין הנעשה בחוץ דוקא, פרה הנעשית בחוץ. ולזה מדמין מיתתם 
של צדיקים. והנה עתה אין פרה אדומה, כי מפני חטאינו הי' צ"ל 
והנה בענין  סילוקן של צדיקים.  גלינו מארצינו, אבל אירע  דוקא 
של  מיתתן  שקולה  מארז"לטז(:  ב'  בזה  יש  צדיקים  של  סילוקן 
יותר  צדיקים  של  סילוקן  קשה  אלקינו.  בית  כשריפת  צדיקים 
מחורבן בהמ"ק. אשר ע"י כל זה אסתלק יקרא דקוב"ה. ופי' ענין 
אדמו"ר  כ"ק  הזקן,  אדמו"ר  כ"ק  הרביים  כל  פירשו  הסתלקות 
האמצעי, כ"ק אדמו"ר הצ"צ, כ"ק אדמו"ר מהר"ש, כ"ק אדמו"ר 
נ"ע וכ"ק מו"ח אדמו"ר, שאין הכוונה בפי' תיבת הסתלקות שהוא 
שהוא  אלא  למטה  נמצא  שהוא  הכוונה  כ"א  ח"ו,  למעלה  עלי' 
אדמו"ר  לכ"ק  השביעי  דור  מאתנו,  תובעים  וזה  רוממות.  בבחי' 
הזקן, וכל השביעין חביבין, אז הגם ַאז מ'הָאט דָאס ניט פַארדינט 
זה )החביבות( מצד עבודתנו  ]דהגם שאין  און ניט אויסגעהָארעוועט 
הוא  דדור השביעי  והעבודה  חביבין  כל השביעין  מ"מ  ויגיעתנו[, 
ידע  דנה"ב, אשר  להפוך השטות  להמשיך השכינה למטה ממש. 
ווָאס ער  ַאז ער הָאט דָאס, און דעם קָאך פון נה"ב  אינש בנפשי' 
הָאט דָאס און אפשר אמָאל נָאך נידעריקער ]להפוך השטות של נפש 
יודע בנפשו שהדבר קיים אצלו, וכן )להפוך( את  הבהמית, אשר האדם 
ריתחת הנפש הבהמית הקיימות אצלו, ואף למטה מזה[, לעשות מזה 

ולהפוך את זה לשטות דקדושה.

העלמות  כמה  היו  שכבר  דאף  דאתפטר,  צדיקא  ענין  וזהו  ח( 
והסתרים וכמה קושיות וענינים בלתי מובנים, הנה כל 
זה לא הספיק. ובכדי שיהי' אסתלק יקרא דקוב"ה בכולהו עלמין, 
רק כחורבן כ"א  סילוקן של צדיקים, שזה קשה לא  ענין  ג"כ  הי' 
יותר מהחורבן. ותכלית הכוונה בזה הוא שעי"ז יהי' אסתלק יקרא 
דקוב"ה. וזה תובעים מכל אחד מאתנו שידעו ַאז מ'געפינט זיך אין 

טז( ר"ה יח, ב. איכה רבה א, ט.           
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הוא  השביעי  מעלת  שכל  השביעי[,  בדור  ]שנמצאים  השביעי  דור 
לעצמו  חיפש  שלא  הי'  הראשון  שהנהגת  לראשון,  שביעי  שהוא 
ויקרא שם  ידע שכל ענינו הוא כמ"ש  כי  כלום ואפילו לא מס"נ. 
בשם הוי' אל עולם. ודוגמת הנהגת אברהם אבינו שהוא – געקומען 
פון  געוואוסט  ניט  דָארטן  מ'הָאט  ווָאס  ערטער  ַאזעלכע  אין 
ג-טליכקייט, ניט געוואוסט פון אידישקייט און ניט געוואוסט אפי' 
ַא  ָאן  ָאּפגילייגט  פון אלף בית און זייענדיק דָארטן הָאט מען זיך 
ידעו  לא  מאלוקות,  שם  ידעו  שלא  כאלה  למקומות  ]הגיע  און  זייט, 
מיהדות ולא ידעו אפילו מאל"ף־בי"ת, ובהיותו שם הניח את עצמו הצידה, 
ופעל - [ אל תקרא ויקרא אלא ויקריא, וידוע שבהלימוד במדת אל 
בתושב"כ  מפורש  הרי  בזה  וגם  קיימות.  הקריאות  שתי  תקרא, 
דער  איינגיין  זָאל  אים  וויל  ער  אויב  ַאז  לידע  צריך  מ"מ  ויקרא. 
ויקרא, מוז זיין דער ויקריא. דַארפסטו זעהן ַאז יענער זָאל ניט נָאר 
ניט  יענער  הָאט  איצט  ביז  ַאז  הגם  אויסרופען.  אויך  נָאר  וויסן 
זאל  ער  ַאז  זעהן  דַארפסטו  איצט  ָאבער  גָארניט,  פון  געוואוסט 
שרייען אל עולם, ניט אל העולם ]מכל מקום צריך לידע, שבאם רוצה 
שיצליח בידו ה"ויקרא", חייב להיות ה"ויקריא". עליך לוודא שהזולת לא 
ידע  לא  אחד  אותו  עכשיו  שעד  הגם  ויפרסם.  יכריז  גם  אלא  יידע,  רק 
"א־ל  לא  עולם",  "א־ל  יזעק  הוא  אשר  לוודא  עליך  כעת  אך  ממאומה, 
בפני  ענין  ועולם  עצמו  בפני  ענין  הוא  שאלקות  היינו  העולם"[יז(, 
עצמו, אלא שאלקות מושל ושולט על העולם, כ"א שעולם ואלקות 

הוא כולא חד.

כי מי הוא זה ואיזהו אשר ערב לבו לאמר, אעבוד עבודת  ט( ואף 
ומחוייב  לכאו"א  שייך  קצהו  אפס  מ"מ  אבינו,  אברהם 
בזהיח( וניתנו לו הכחות על זה ע"י ההנהגה שהראנו הראשון וממנו 
ואילך עד, ועד בכלל, ההנהגה שהראנו כ"ק מו"ח אדמו"ר, שהם 

יז( ראה לקו"ת ס"פ תבוא. סד"ה אנכי ה"א תער"ג.           

יח( ראה תו"א ר"פ וארא וס"פ ויצא.
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סללו את הדרך ונתנו לנו כחות על זה. וזהו גופא החביבות דדור 
השביעי שכמה כחות ניתנו ונתגלו בשבילנו. וע"י העבודה באופן 
כזה יומשך עיקר שכינה למטה בעוה"ז הגשמי והחומרי, ויהי' עוד 
במדרי' נעלית יותר גם מקודם החטא, וכמ"ש במשיח ונשא מאד 
יותר מאדם הראשון ואפילו כמו שהי' קודם החטאיט(. וכ"ק מו"ח 
אדמו"ר אשר את חלינו הוא נשא ומכאובינו סבלם, והוא מחולל 
מפשעינו מדוכא מעונותינו, הרי כשם שראה בצרתנו, הנה במהרה 
וגלות  הרוחני  מגלות  מרעיתו  צאן  יגאל  דידן  ובעגלא  בימינו 
הגשמי גם יחדיו, ויעמידנו בקרן אורה. אבל כל זה הוא עדיין רק 
א"ס  ועצמות  במהות  אותנו  ויאחד  שיקשר   – יותר  ועוד  גילוים, 
ב"ה. וזהו פנימיות הכוונה של ירידת והשתלשלות העולמות וענין 
החטא ותיקונו וענין סילוקן של צדיקים שעי"ז יהי' אסתלק יקרא 
אור  יהי'  בנ"י  ולכל  רמה  ביד  מהגלות  וכשיוציאנו  דקב"ה. 
ועד,  ימלוך לעולם  הוי'  גו'  ובנ"י  ישיר משה  אז  יהי'  במושבותם 
מלכותי'  הוי'  תרגוםכ(  בלשון  וגם  התפלה(  בנוסח  שהוא  )וכמו 
הוי'  וגו'  למלך  הוי'  והי'  ומסיימים  עלמיא.  ולעלמי  לעלם  קאים 
אחד ושמו אחד, שלא יהי' חילוק בין הוי' ושמו, שכ"ז נעשה ע"י 
ַאז  וכיון  בהמ"ק.  מחורבן  גם  יותר  שקשה  צדיקים,  של  סילוקן 
כל  את  עברו  ]שכבר  דורכגעגאנגען  ענינים  ַאלע  די  שוין  מ'איז 
הענינים האלה[, הנה עכשיו אין הדבר תלוי אלא בנו – דור השביעי. 
ונזכה זעהןכא( זיך מיט'ן רבי'ן דָא למטה אין ַא גוף ]להתראות עם 

הרבי כאן למטה בגוף[ ולמטה מעשרה טפחים, והוא יגאלנו.

יט( ראה לקוטי תורה להאריז"ל פ' תשא. ס' הלקוטים פ' שמות. ולכאורה צ"ע מס' הגלגולים פי"ט הובא בלקו"ת 
פ' צו ד"ה והניף. ואולי יש ליישב עפמ"ש בס' הגלגולים פ"ז הובא בלקו"ת שה"ש בסופו.           

כ( ראה לקו"ת שה"ש ד"ה הנך יפה רפ"ב.

כא( ראה סו"ס חסידים )הובא בגליון הש"ס לכתובות קג, א(. במדב"ר פי"ט, יג.

ד"ה באתי לגני תשט"ו
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שיחת ש"פ בא תשנ"ב
מהלך השיחה בקצרה

 סעיבית א-פ 

בויק :
התבוננות בשמה ותוכנה של הפרשה

השם  מדוע  במהלכה:  שיתבארו  נקודות  מעלה  השיחה  בתחילת 
"בא אל פרעה" מבטא כל כך את תוכנה של פרשת הגאולה )ס"א(, 
ומהי ההוראה מ"בא אל פרעה" כעת, אלפי שנים לאחר גאולת מצרים 

וביטול קליפת פרעה )התחלת סעיף ב(.

סעיבית פ-ד

קלח ראשתי של  פיאתר:

"בא אל פרעה" – גילוי העצמות לנשמה בגוף
פותח בדברי הזוהר אודות שרשו של פרעה בקדושה, "אתפריעו 
הזוהר,  בדברי  ומדקדק  ומעמיק  )ס"ב(.  נהורין"  כל  מיני'  ואתגליין 
יתברך.  גילוי עצמותו  הוא  נהורין"  כל  ומוכיח מתוכם ש"אתפריעו 
ולכן מובן פחדו של משה להיכנס לפרעה, היכן שמתגלה הקב"ה בכל 

עצמותו, גילוי שנברא - נשמה בגוף, אינו יכול לקבלו )ס"ג(.

ומוסיף ומדקדק בדברי הזוהר ומבאר ביאור עמוק יותר, ש"אתפריעו 
כל נהורין" הוא כחו של עצמותו ית' לחבר את הגבול עם הבלי גבול. 
ומבאר שזהו הכח שניתן למשה, "בא אל פרעה", שיוכל להכיל את 

גילוי עצמותו ית' בתוך גופו המוגבל )ס"ד(.

תוכן השיחה
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זוהי הנקודה העמוקה בשיחה – שבכחו הבלתי מוגבל של עצמותו 
ומהותו ית' להתגלות בתוך נברא גשמי. ומכאן ואילך מוסיף לבאר 

נקודה זו ולדון בה.

סעיבית  -י

קלח שני של  פיאתר: 
"בא אל פרעה" כהכנה לגאולה

גילוי  את  יכיל  מוגבל  שנברא  זה,  בנס  הצורך  מה  ושואל  מוסיף 
העצמות )תחילת ס"ה(.

חיבור  החל  בו  תורה  למתן  הכנה  היא  מצרים  שגאולת  ומבאר 
עליונים ותחתונים, עד לשיא החיבור כאשר יתגלה שישראל וקוב"ה 

כולא חד, גילוי עצמותו ית' לכל יהודי )ס"ה(.

ועל פי זה מובן שהנס ד"בא אל פרעה", גילוי עצמותו ית' למשה, 
הוא הקדמה לגילוי עצמותו יתברך לכל יהודי.

וזהו גם הביאור להנחת היסוד בה נפתחה השיחה, ש"בא אל פרעה" 
עצמה  השלימה  ו(הגאולה  מצרים  )גאולת  והתחלת  הקדמת  הוא 

)סעיפים ז־ח(.

לשון  וכבד  פה  "כבד  משה  דברי  )ס"ו(  נתבארו  הענין  כדי  ]תוך 
אנכי", גם בקשר לנתבאר לקמן )סי"ב( אודות הענין של "כבד פה" 

אצל כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע[. 

מוסיף ומבאר ע"פ הנ"ל את הענין ד"וינצלו את מצרים", שגם הוא 
היה חלק מההכנה לגאולה ולדירה בתחתונים )ס"ט(.

בירור  שלימות  היתה  לא  עדיין  מצרים  שביציאת  הענין,  ומסיים 
התחתון, והשלימות בזה תהיה רק בגאולה השלימה )ס"י(.

תוכן השיחה
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סעיבית יא־יד

גילוי עצמותו ית' בדור הגאולה
מדי שנה ביו"ד שבט, יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר הריי"צ, הוא 
עולה בעילוי אחר עילוי – "בא אל פרעה" )סי"א(. אך אצלו הגילויים 
העליונים אינם חודרים בגוף הגשמי ובכלי הדיבור, כיון שטרם נשלם 
דדורנו  והחידוש  השלימה.  הגאולה  זמן  הגיע  וטרם  העולם  בירור 
שדווקא בכוחו להשלים זאת, כיון שזהו דור הגאולה שבו בא משיח 

צדקנו )סי"ב(.

אדמו"ר  כ"ק  )הסתלקות  המאורות"  "נטלו  לענין  הקשר  גם  זהו 
הריי"צ( כאשר מיד "נתלו המאורות" )ההמשך דדור התשיעי(, כיון 

שזהו הדור שזוכה לביאת משיח כנ"ל )סי"ג(.

]ס"ב[  השיחה  בתחילת  השניה  לשאלה  התשובה  גם  מובנת  כעת 
שיהיה  הזמן  הגיע  שעתה  פרעה".  אל  מ"בא  עתה  הלימוד  מהו   –

"אתפריעו כל נהורין" בגשמיות העולם בביאת המשיח מיד )סי"ד(.

סעיבית טת־יק

המעשה הוא העיקר
ההוראות מכל האמור בנוגע לפועל:

קבלת החלטות בכל העניינים שתבע בעל ההילולא, וקבלת החלטה 
להשלים את ענין הדיבור שהיה חסר אצל בעל ההילולא, הן על ידי 
כולל  )סט"ו(,  לאחרים  המעיינות  הפצת  ידי  על  והן  לעצמו  לימודו 

ובמיוחד פעולות עם נשים וטף )סט"ז(.

ובכללות: שכל מציאותו חדורה ב"כל נהורין" של התורה והמצוות, 
ובאחדות המוחלטת עם הקב"ה )סי"ז(.

ובעל  השלימה  לגאולה  ומיד  תיכף  יוצאים  בהנ"ל  ההחלטה  וע"י 
ההילולא בראשינו )סי"ח(.
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t/mhuuh vw knav
"

ct tk prgv"

vut vv,jkv _ uanv1_ ak vprav

ansucr cv tusu, dtuk, cb"h cpugk

chmht, nmrho2'
"

uhvh cgmo vhuo vzv

hmtu fk mctu, vw ntr. nmrho duw

vumht vw t, cbh hartk ntr. nmrho gk

mctu,o"3/

nfhui afk pra, hmht, nmrho

bert, gk ao
"

ct tk prgv" )ufhsug4

aao vprav nurv gk ,ufi fk vprav('

nuci' a
"

ct tk prgv" eaur ubudg

k,ufi dtuk, nmrho )cvnal vprav(/

zt, tunr,: bux; kfl afk pryh

akhju,u ak nav tk prgv vo vfbv

kdtuk, nmrho' bh,ux; czv cbudg k
"

ct

tk prgv"' cvhu,u vv,jkv uao pra,

vdtukv' ubux; kfl v,jkv vbtnr, )kt

fvesnv kgbhi bux;' tkt( c,ur mhuuh

cp"g ak vec"v knav )
"

uhtnr vw tk

nav ct tk prgv"' u,u kt5( _ a
"

ct

tk prgv" vut vesnv kdtukv gmnv6

uv,jk,v cpugk/

uh,hrv nzu: g"p vhsug7ahmht,

nmrho vht v,jk, up,hj, )fk

vdtuku,' fukk( vdtukv vg,hsv )gkhw

btnr8

"
fhnh mt,l ntr. nmrho trtbu

bpktu,"(' ha kunr' a
"

ct tk prgv"

)v,jk, dtuk, nmrho( vut vesnv do

kdtukv vg,hsv/

umrhl kvchi nvh vahhfu, s
"

ct tk

prgv" kdtukv _ skfturv ,ufbo vpul:

"
ct tk prgv" nurv aprgv bnmt

c,ue;' unav mrhl kcut tkhu )
"

ct"(

ukvzsee tkhu )gs aprgv tnr ku ktjr

nfi' cvnal vprav9

"
kl ngkh vanr

kl tk ,ux; krtu, pbh fh chuo rtu,l

pbh ,nu,"(' kvhpl ndtuk, nmrho

agbhbv chyuk ,ue; prgv ukbmj tu,u'

ugh"z _ kva,jrr' kmt, ukkf,

n)prgv nkl( nmrho?!

c/uhuci cvesho atkv fkkh, cgbhi

"
ct tk prgv":

fk gbhi c,urv vut gbhi bmjh01

u)cnhkt( vurtv bmjh, kfk vsuru,/

ugp"z _ nvh vvurtv vbmjh, n
"

ct tk

prgv"' ktjrh achyku ubhmju t, prgv

)nkl nmrho( cdtuk, nmrho' ugtfu"f

ktjrh vdtukv vtnh,h, uvakhnv

fa
"

ut, ruj vyuntv tgchr ni vtr."11'

ukt batr auo ruao nprgv' unghi

ucsudn, zv _ cxu; zni vdku,'

fabx,hhnu fcr fk vchrurho sekhp,

prgv ufhu"c )fnsucr fn"p(/

uha kunr vchtur czv g"p vhsug afk

gbhi cguko' tphku scrho avo vhpl

vyuc uvesuav' ha kvo aura kngkv

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy vw,ab"c

_,rduo nthsh, _

1(fi bert, )
"

ct tk prgv"( crnc"o xsr

,pku, fk vabv )cxu; xpr tvcv(' uctcusrvo

cxsr vprahu, uvvpyru,/

2(nat"f cpw anu, ucpw utrt nsucr tusu,

vvcyjv uvvfbv khmh"n/

3(pra,bu hc' nt/ bt/

4(rtv keu"a j"v gw 75 uthkl/ ucf"n/

5(rtv keu"a j"u gw 75 uthkl/ ua"b/

6(rtv ctrufv xv"a ,ba"t j"t gw 372

uthkl/ 

7(s"v fhnh mt,l ,a"j ph"c )gw 461(/

8(nhfv z' yu/

9(hu"s' fj/

01(rtv ,bht rph"z/ ucf"n/

11(zfrhw hd' c/



שיקו ש"ב פא  'ושנ"פ | 71
224

t/mhuuh vw knav
"

ct tk prgv"

vut vv,jkv _ uanv1_ ak vprav
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cesuav/ uzvu )arao cesuav( tnh,h,

vgbhi21' tkt ktjrh rhcuh va,kaku,'

cfnv ufnv nxfho uprxtu, uvgknu,

uvx,rho fuw' ba,kak knyv scr

akvpl31/

fl do cbudg kprgv: th,t czvr41

)gk vpxue51

"
uvek bang ch, prgv"(

"
ch, prgv st vht xhnbhl kghkt' ch,t

st,prhgu ut,dkhhi nhbhw fk bvurhi ufk

cumhbhi' fk nv svuv x,ho n,ni t,dkh'

ucdhi fl ec"v tphe fk bvurhi ufk

cumhbhi cdhi ktbvrt kvvut euk sterh

ek ckt ut"u"/ unprgv carau sesuav

)vgbhi sprhgv udhkuh tkeu,u h,w61('

na,kak prgv knyv71' cfk ,epu

ckgu"z/

d/gp"z huci vgbhi s
"

ct tk prgv"

carau cesuav:

czvr pra,bu81nctr vgbhi s
"

ct tk

prgv" fph avut cprgv knyv:
"

nv

f,hc ct tk prgv' kl tk prgv ncgh

khw' nth ct' tkt sghhk khw ec"v tsrhi

c,r tsrhi kdch ,bhbt jst gktv

,ehpt sfnv srdhi na,kakhi nbhw'

unti thvu rzt s,bhi vdsuk' unav sjhk

nbhw kt erhc tkt kdchw thbui hturhi

uthbui srdhi shkhw' tck kdchw sjhk ukt

eruc cdhi sjnt khw na,ra carahi

gkthi' fhui sjnt ec"v ssjhk nav

uakhji nnbi tjrbhi kghkt kt hfkhi

kerct kdchw' tnr ec"v vbbh gkhl

prgv nkl nmrho v,bho vdsuk vruc.

c,ul hturhu91' uec"v tmyrhl ktdjt chw

erct ukt tjrt' fnv st, tnr, tbh

vw"/

zt, tunr,' acdkk v,ue; sgmo

ekhp, prgv )
"

v,bhi vdsuk"( cch,u

ctrnui vnkl )aarau
"

carahi

gkthi"(' pjs nav kvfbx kao/ ukfi kt

tnr ku vec"v
"

kl tk prgv" )ahkl

kcs(' tkt
"

ct tk prgv"' ahcut hjs

go vec"v uhfbx kprgv' vec"v nukhl

tu,u hjs t,u tk vpbhnhu, uvgmo

s)ekhp,( prgv )tsrhi c,r tsrhi'

jsrho kpbho njsrho02(' cfsh kfcau

kdnrh )
"

ktdjt chw erct"(/

kp"z mrhl kvchi nvu vphruac
"

ct

tk prgv" sesuav)
"

st,prhgu

ut,dkhhi nhbhw fk bvurhi"(: thl ahhl

cbudg kprgv sesuav )dhkuh tkeu,( _

"
sjhk nav"' anav

"
hpjs" kvfbx kao

kcsu' uahzsee kfl avec"v hmuuv gkhu

"
cttk prgv"' uhfbhxu kao )

"
ghhk khw

ec"v"(?!

uha kunr vchtur czv:

prgv sesuav vut dhkuh vfh bgkv

stkeu,' vi cgmo vdhkuh _ )t( dhkuh fk

vturu,' fukk vturu, uvsrdu, vfh

bgku, ctkeu, _
"

fk bvurhi ufk

cumhbhi"' gs k
"

fk nv svuv x,ho"' uvi

ctupi vdhkuh _ )c( ctupi s
"

t,prhgu"

nkaui prug )ckh xsr(' z/t/ kngkv

nxsr unshsv uvdckv/

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy225

91(hjzetk fy' d/

02(phw srl tn,/

21(uc,urv btnrho vgbhbho fph avo

ktnh,,o carao cesuav' fncutr cne"t )rtv

keu"a j"f gw 143 uthkl/ xpr vahju, ,an"j

j"t x"g 63 uthkl/ ugus( cgbhi
"

hgec ugau

vtnurho cprav" )kw ra"h r"p ,uksu,(/

31(rtv ctrufv xv"a ,an"j ao/ ua"b/

41(j"t rh' t/

51(uhda nv' yz/

61(rtv ,u"t s"v uhvh ne. )kt' t(/ ,u"j

ao rp"t )gs' t(/ p"u )gz' xg"s uthkl(/

71(,u"t ao kt' d/

81(ks' t/

uh,hrv nzu: v
"

t,prhgu ut,dkhhi

nhbhw fk bvurhi fuw" ct suet ngmnu,u

unvu,u h,w]uckaui vzvr:
"

ch, prgv fuw

ch,t st,prhgu ut,dkhhi nhbhwfk

bvurhi fuw ec"vtphe fk bvurhi fuw"'

acch, )shrv( bnmt vnkl cdhkuh cfk

gmnu,u12[ _ afi tur vut nm"g nudsr

cdsr umhur nxuhho ak dhkuh )tur(' ufk

srdt uvnafv ctur _ bnaf, cxsr

nxuhho cv,to kmhuru udhkuhu vpryh'

uvdhkuh )tur( vut nm"g ctupi ak dhkuh

cxsr uvsrdvQ nuci nzv' acfsh ahvhw

vdhkuh s
"

fkbvurhi fuw" u
"

fk nv svuv

x,ho" )vhpl vdhkuh(' ugus ctupi ak

"
t,prhgu" )kngkv nxsr uvsrdv(' v"z

mrhl kcut ngmnu,u h,w' avut v
"

neur"

)fchfuk( s
"

fk bvurhi fuw" ]ckaui vzvr

cpra,bu: vgmo sprgv
"

sfnv srdhi

na,kakhi nhbhw"[' uhjs go zv
"

neur"

fzv akngkv kdnrh nfk dsr neur udsr

ntur utur' ukfi bnmtho nnbu
"

fk

bvurhi fuw ufk nv svuv x,ho" uctupi

s
"

t,prhgu"22/

gp"z nuci nsug
"

nav sjhk nhbhw ukt

erhc"' fh vut rtv thl vdhkuh sprgv

)sesuav( nuara
"

carahi gkthi"' ukfi

pjs kvfbx k
"

ch, prgv"' cu habu dhkuh

vgmo sprgv sesuav' afi bcrt nudck'

banv cdu;' kt hfuk keck t, vdhkuhho

vbpktho sgmnu,u h,w'
"

st,prhgu

ut,dkhhi nhbhw fk bvurhi fuw"Q thl

chfk,u ak bcrt nudck keck t, vdhkuh

s
"

fk bvurhi"' ugus dhkuh ctupi

akngkv nnshsv uvdckv )t,prhgu('

vct nvgmnu,?!

"
thbui hturhi uthbui srdhi shkhw"'

vdhkuhho sxsr va,kaku,' tu,o hfuk

bcrt keck' ukfi kt pjs nav kda,

tk prgv fph abnmt csrdt zu )cch,u'

ugtfu"f nju. kch,u32(/ tck fph aprgv

nkaui
"

t,prhgu fuw fk bvurhi" bnmt

cch,u cfk v,ue; _ vdhkuhho sgmnu,u

h,w _ nfl vut b,hhrt' fh banv cdu;

nm"g kt hfukv keck zt,!

uha kunr azv nrunz do cvnal

vprav: faprgv tnr knav
"

kl ngkh

vanr kl tk ,ux; rtu, pbh fh chuo

rtu,l pbh ,nu,"' vxfho kfl nav

ctnru
"

fi scr, kt tuxh; gus rtu,

pbhl"42/ nzv nuci' akscrh prgv ha

neuo c,urv uesuav' tkt afnu azv

cesuav v"z yuc cakhnu,/ uvgbhi czv:

nfhui avdhkuh sprgv sesuav vut

kngkv nfk nshsv uvdckv )
"

t,prhgu

fk bvurhi"(' kfi
"

chuo rtu,l pbh

,nu,"/ nms srd, nav )nm"g(52thi

chfk,u ak bcrt kvatr banv cdu;

cagv avut neck t, vdhkuh s
"

rtu,

pbhl" sprgv' urutv t, vpbhnhu,

)
"

pbhl"( s
"

t,prhgu fk bvurhi"' dhkuh

akngkv nfk nshsv uvdckvQ vdhkuh

s
"

rtu, pbhl" vut suet fph avbanv

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy 226

12(rtv tuv", cke gw ,,emz/ vnal ,rx"u

x"g d/ vbxni cxv"n nkuey j"c gw fz vgrv 53/

22(urtv ,u"j acvgrv 61 )gj' xg"t('

a
"

prgv" nkaui prhgv udhkuh _
"

vut cjhw

v,dku, vpbhnh, suet fh kw prhgv kt ahhl re

kdku, n,ul vvgko uvfhxuh fuw"/ ugp"z nuci gus

hu,r avut kt cfj vtur )agbhbu dhkuh(' f"t

suet cfj vgmnu,/

32(rtv xv"a ,ba"t j"t gw 5-472/ ua"b/

42(pra,bu hu"s' fj-fy/

52(ukfi vxfho nav kscrh prgv
"

fi scr,

kt tuxh; gus rtu, pbhl"' fh ksg,u _ nms

srd, nav _ kt h,fi atso bcrt' banv cdu;'

hfhk c,ufu vdhkuh sprgv sesuav/ tck ctnh,h,

vgbhi _ fi vut cfj vgmnu, )
"

ct tk prgv"('

fskeni cpbho/
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cesuav/ uzvu )arao cesuav( tnh,h,

vgbhi21' tkt ktjrh rhcuh va,kaku,'

cfnv ufnv nxfho uprxtu, uvgknu,

uvx,rho fuw' ba,kak knyv scr

akvpl31/

fl do cbudg kprgv: th,t czvr41

)gk vpxue51

"
uvek bang ch, prgv"(

"
ch, prgv st vht xhnbhl kghkt' ch,t

st,prhgu ut,dkhhi nhbhw fk bvurhi ufk

cumhbhi' fk nv svuv x,ho n,ni t,dkh'

ucdhi fl ec"v tphe fk bvurhi ufk

cumhbhi cdhi ktbvrt kvvut euk sterh

ek ckt ut"u"/ unprgv carau sesuav

)vgbhi sprhgv udhkuh tkeu,u h,w61('

na,kak prgv knyv71' cfk ,epu

ckgu"z/

d/gp"z huci vgbhi s
"

ct tk prgv"

carau cesuav:

czvr pra,bu81nctr vgbhi s
"

ct tk

prgv" fph avut cprgv knyv:
"

nv

f,hc ct tk prgv' kl tk prgv ncgh

khw' nth ct' tkt sghhk khw ec"v tsrhi

c,r tsrhi kdch ,bhbt jst gktv

,ehpt sfnv srdhi na,kakhi nbhw'

unti thvu rzt s,bhi vdsuk' unav sjhk

nbhw kt erhc tkt kdchw thbui hturhi

uthbui srdhi shkhw' tck kdchw sjhk ukt

eruc cdhi sjnt khw na,ra carahi

gkthi' fhui sjnt ec"v ssjhk nav

uakhji nnbi tjrbhi kghkt kt hfkhi

kerct kdchw' tnr ec"v vbbh gkhl

prgv nkl nmrho v,bho vdsuk vruc.

c,ul hturhu91' uec"v tmyrhl ktdjt chw

erct ukt tjrt' fnv st, tnr, tbh

vw"/

zt, tunr,' acdkk v,ue; sgmo

ekhp, prgv )
"

v,bhi vdsuk"( cch,u

ctrnui vnkl )aarau
"

carahi

gkthi"(' pjs nav kvfbx kao/ ukfi kt

tnr ku vec"v
"

kl tk prgv" )ahkl

kcs(' tkt
"

ct tk prgv"' ahcut hjs

go vec"v uhfbx kprgv' vec"v nukhl

tu,u hjs t,u tk vpbhnhu, uvgmo

s)ekhp,( prgv )tsrhi c,r tsrhi'

jsrho kpbho njsrho02(' cfsh kfcau

kdnrh )
"

ktdjt chw erct"(/

kp"z mrhl kvchi nvu vphruac
"

ct

tk prgv" sesuav)
"

st,prhgu

ut,dkhhi nhbhw fk bvurhi"(: thl ahhl

cbudg kprgv sesuav )dhkuh tkeu,( _

"
sjhk nav"' anav

"
hpjs" kvfbx kao

kcsu' uahzsee kfl avec"v hmuuv gkhu

"
cttk prgv"' uhfbhxu kao )

"
ghhk khw

ec"v"(?!

uha kunr vchtur czv:

prgv sesuav vut dhkuh vfh bgkv

stkeu,' vi cgmo vdhkuh _ )t( dhkuh fk

vturu,' fukk vturu, uvsrdu, vfh

bgku, ctkeu, _
"

fk bvurhi ufk

cumhbhi"' gs k
"

fk nv svuv x,ho"' uvi

ctupi vdhkuh _ )c( ctupi s
"

t,prhgu"

nkaui prug )ckh xsr(' z/t/ kngkv

nxsr unshsv uvdckv/

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy225

91(hjzetk fy' d/

02(phw srl tn,/

21(uc,urv btnrho vgbhbho fph avo

ktnh,,o carao cesuav' fncutr cne"t )rtv

keu"a j"f gw 143 uthkl/ xpr vahju, ,an"j

j"t x"g 63 uthkl/ ugus( cgbhi
"

hgec ugau

vtnurho cprav" )kw ra"h r"p ,uksu,(/

31(rtv ctrufv xv"a ,an"j ao/ ua"b/

41(j"t rh' t/

51(uhda nv' yz/

61(rtv ,u"t s"v uhvh ne. )kt' t(/ ,u"j

ao rp"t )gs' t(/ p"u )gz' xg"s uthkl(/

71(,u"t ao kt' d/

81(ks' t/

uh,hrv nzu: v
"

t,prhgu ut,dkhhi

nhbhw fk bvurhi fuw" ct suet ngmnu,u

unvu,u h,w]uckaui vzvr:
"

ch, prgv fuw

ch,t st,prhgu ut,dkhhi nhbhwfk

bvurhi fuw ec"vtphe fk bvurhi fuw"'

acch, )shrv( bnmt vnkl cdhkuh cfk

gmnu,u12[ _ afi tur vut nm"g nudsr

cdsr umhur nxuhho ak dhkuh )tur(' ufk

srdt uvnafv ctur _ bnaf, cxsr

nxuhho cv,to kmhuru udhkuhu vpryh'

uvdhkuh )tur( vut nm"g ctupi ak dhkuh

cxsr uvsrdvQ nuci nzv' acfsh ahvhw

vdhkuh s
"

fkbvurhi fuw" u
"

fk nv svuv

x,ho" )vhpl vdhkuh(' ugus ctupi ak

"
t,prhgu" )kngkv nxsr uvsrdv(' v"z

mrhl kcut ngmnu,u h,w' avut v
"

neur"

)fchfuk( s
"

fk bvurhi fuw" ]ckaui vzvr

cpra,bu: vgmo sprgv
"

sfnv srdhi

na,kakhi nhbhw"[' uhjs go zv
"

neur"

fzv akngkv kdnrh nfk dsr neur udsr

ntur utur' ukfi bnmtho nnbu
"

fk

bvurhi fuw ufk nv svuv x,ho" uctupi

s
"

t,prhgu"22/

gp"z nuci nsug
"

nav sjhk nhbhw ukt

erhc"' fh vut rtv thl vdhkuh sprgv

)sesuav( nuara
"

carahi gkthi"' ukfi

pjs kvfbx k
"

ch, prgv"' cu habu dhkuh

vgmo sprgv sesuav' afi bcrt nudck'

banv cdu;' kt hfuk keck t, vdhkuhho

vbpktho sgmnu,u h,w'
"

st,prhgu

ut,dkhhi nhbhw fk bvurhi fuw"Q thl

chfk,u ak bcrt nudck keck t, vdhkuh

s
"

fk bvurhi"' ugus dhkuh ctupi

akngkv nnshsv uvdckv )t,prhgu('

vct nvgmnu,?!

"
thbui hturhi uthbui srdhi shkhw"'

vdhkuhho sxsr va,kaku,' tu,o hfuk

bcrt keck' ukfi kt pjs nav kda,

tk prgv fph abnmt csrdt zu )cch,u'

ugtfu"f nju. kch,u32(/ tck fph aprgv

nkaui
"

t,prhgu fuw fk bvurhi" bnmt

cch,u cfk v,ue; _ vdhkuhho sgmnu,u

h,w _ nfl vut b,hhrt' fh banv cdu;

nm"g kt hfukv keck zt,!

uha kunr azv nrunz do cvnal

vprav: faprgv tnr knav
"

kl ngkh

vanr kl tk ,ux; rtu, pbh fh chuo

rtu,l pbh ,nu,"' vxfho kfl nav

ctnru
"

fi scr, kt tuxh; gus rtu,

pbhl"42/ nzv nuci' akscrh prgv ha

neuo c,urv uesuav' tkt afnu azv

cesuav v"z yuc cakhnu,/ uvgbhi czv:

nfhui avdhkuh sprgv sesuav vut

kngkv nfk nshsv uvdckv )
"

t,prhgu

fk bvurhi"(' kfi
"

chuo rtu,l pbh

,nu,"/ nms srd, nav )nm"g(52thi

chfk,u ak bcrt kvatr banv cdu;

cagv avut neck t, vdhkuh s
"

rtu,

pbhl" sprgv' urutv t, vpbhnhu,

)
"

pbhl"( s
"

t,prhgu fk bvurhi"' dhkuh

akngkv nfk nshsv uvdckvQ vdhkuh

s
"

rtu, pbhl" vut suet fph avbanv

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy 226

12(rtv tuv", cke gw ,,emz/ vnal ,rx"u

x"g d/ vbxni cxv"n nkuey j"c gw fz vgrv 53/

22(urtv ,u"j acvgrv 61 )gj' xg"t('

a
"

prgv" nkaui prhgv udhkuh _
"

vut cjhw

v,dku, vpbhnh, suet fh kw prhgv kt ahhl re

kdku, n,ul vvgko uvfhxuh fuw"/ ugp"z nuci gus

hu,r avut kt cfj vtur )agbhbu dhkuh(' f"t

suet cfj vgmnu,/

32(rtv xv"a ,ba"t j"t gw 5-472/ ua"b/

42(pra,bu hu"s' fj-fy/

52(ukfi vxfho nav kscrh prgv
"

fi scr,

kt tuxh; gus rtu, pbhl"' fh ksg,u _ nms

srd, nav _ kt h,fi atso bcrt' banv cdu;'

hfhk c,ufu vdhkuh sprgv sesuav/ tck ctnh,h,

vgbhi _ fi vut cfj vgmnu, )
"

ct tk prgv"('

fskeni cpbho/
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vht kngkv nnshsu, uvdcku, ak vdu;

vdanh uvnudck62/

s/gk fl vumrl kvhu, mhuuh nhujs

ub,hb, fj nhujs, nvec"v knav _

"
uhtnr vw tk nav ct tk prgv"'

"
ghhk

khw ec"v tsrhi c,r tsrhi": gmnu,u h,w

_ akngkv n)fk dsr s(ckh dcuk udcuk

_ nchtv t, nav kprgv' ado cvhu,u

banv cdu; nudck chfk,u keck t,

vdhkuh s
"

t,prhgu fk bvurhi" ngmnu,u

h,w!

uvchtur czv:

prgv nkaui
"

t,prhgu ut,dkhhi

nhbhw fk bvurhi fuw" bh,i kpra cabh

tupbho: )t( vdhkuh sfk vturu, )fk

bvurhi( uctupi s
"

t,prhgu"' kngkv

nxsr uvsrdv/ azv nurv avdhkuh ct

ngmnu,u h,w akngkv ndsr tur' ukt

n,hhjx ktur cdsru umhuru vut' afi

nms srd, vtur )tphku cvhu,u nghi

vntur( thi vut ctupi s
"

t,prhgu"

)fb"k(/ )c(
"

fk bvurhi"' srd, umhur

vtur gmno vo ctupi s
"

t,prhgu" _

dhkuh akngkv nnshsv uvdckv umhur/

zt, tunr,' ado vmhur unshsv uvdckv

s
"

fk bvurhi" vut ctupi skngkv

nnshsv uvdckv s
"

t,prhgu"72/

ujhcur vvpfho )s
"

fk bvurhi"

u
"

t,prhgu"( vut suet cfj vgmnu,

)fb"k x"d(: hsug82avtur )euso

ab,dkv( fkuk cgmnu, vntur nna' re

aao th"z ccjhw turQ tkt chfuk,

vgmnu, )uesnui fesnu,u h,w92(' abuat

vfk ufk hfuk' u
"

t,prhgu nhbhwfk

bvurhi"/ ukfi' do vtur fph avut bnal

cdhkuh )cmhur tur(' aeaur cmhur

uvdckv fkavh )unm"g th"z ctupi

s
"

t,prhgu"(' bnal cu nvgmnu,

akhnu, vdhkuh s
"

fk bvurhi"' uh,hrv nzu

_ avnshsv uvdckv s
"

fk bvurhi" dupt

vht ctupi s
"

t,prhgu"' kngkv nnshsv

uvdckv03/

unzv na,kak knyv hu,r vfj

kjhcur vvpfho sckh dcuk udcuk )ctur

dupt(' uknyv hu,r _ vjhcur stur

ufkh13' gs _ vjhcur sbanv udu;' ado

banv cdu; nudck hfukv keck t, vtur

vckh dcuk gs kdhkuh s
"

prgv"'

"
t,prhgu fk bvurhi" ngmnu,u h,w'

uh,hrv nzu _ abanv cdu; ,ufk kvfbx

kao )
"

ct tk prgv"('
"

tsrhi c,r

tsrhi"' cpbhnhu,u uc,ufhu,u23nna/

v/chtur vygo nsug gav vec"v t,

vjhsua s
"

ct tk prgv"' anav fbanv

cdu; hufk keck t, vdhkuh s
"

t,prhgu

fk bvurhi" _ huci cvesho chtur ,ufi

vgbhi sdtuk, nmrho cfkk )a
"

ct tk

prgv" vut vvesnv uv,jkv kzv' fb"k(:

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy227

82(vnal ,rx"u gw epc uthkl/

92(ao gw exy/

03(nat"f nms zv agmnu,u h,w vut nupay

ukngkv nfk dsr ntur utur' vrh vtur thbu

n,hhjx kgmnu,u h,w' uvdhkuh aku thbu ctupi

s
"

t,prhgu" akngkv nnshsv uvdckv' azvu

suet cfj vgmnu,/

13(rtv kghk vgrv 72/

23(rtv tuv", utrt gw emu )cphrua
"

ct

tk prgv" skgu"z(/

62(ug"s
"

kt ,ufk krtu, t, pbh fh kt

hrtbh vtso ujh" ),at kd' f(/

72(rtv ,u"j ao )gz' xg"s uthkl( cw

phruaho c
"

prgv" nkaui prhgv udhkuh: dhkuh

vjhmubhu,' udhkuh vpbhnhu, )azvu tnh,h, gbhbv

ak prhgv' fb"k vgrv 22(/ uao )cvnal kphrua

vabh c
"

t,prhgu"(:
"

gher vnfuui avut

cva,kaku, vguknu, ahvhw v,dku, vpbhnhw

cjhmubhw vfkh suet ctupi akt hx,hr vfkh ktur

fkk ufnu avhw cn", / / ufnu ahvhw kg"k fuw"/

vfuubv sdtuk, nmrho vht _ n,i

,urv' fph avec"v tunr knav nhs

c,jhk, akhju,u:
"

cvumhtl t, vgo

nnmrho ,gcsui t, vtkeho gk vvr

vzv"33/ vjhsua sn,i ,urv vut _ b,hb,

v,urv uvnmuu, knyv kcb"h banu,

cdupho' cfsh ahufku kvdaho t, ,fkh,

ufuub, crht, fk vguko: b,tuuv vec"v

kvhu, ku h,crl shrv c,j,ubho43'

acnshsv uvdckv uvgko uvx,r sbanv

cdu; c,j,ubho' hvhw dhkuh vgmnu,'

)fchfuk( fnu tso vbnmt cdhkuh cfk

gmnu,u cshr,u vpryh,12)unf"a cbudg

kvec"v' curt vguko unbvhdu(' fph

ah,nkt cakhnu, vdhkuh cdtukv

vtnh,h, uvakhnv )unghi zv vhw cn,i

,urv(' fn"a53

"
ukt hfb; gus nurhl"63'

vut hvhw cshr,u cdkuh ckh auo kcuaho'

tphku ckh kcuaho vfh gkhubho )fb;

vgkhui(/

ufhsug73' aeuso n,i ,urv' vh,v

v
"

dzhrv" chi gkhubho u,j,ubho'

agkhubho kt hrsu knyv u,j,ubho kt

hgku kngkv' ucn,i ,urv bgav chyuk

vdzhrv' vb,hb, fj kvnahl c,j,ubho

vdhkuh sgkhubho' gs ksrdu, vfh bgku,

ctkeu,' gs ngmnu, unvu,' fl avdu;

vdanh cguko vzv vdanh bgav esua'

gs kshrv ku h,crl _ gs acfk vguko

bnmt cdkuh a
"

hartk ueuc"v fukt

js"83/

nzv nuci' acdku, nmrho uhmht,

nmrho _ vnvuho vfbv kdhkuh vgmnu,

knyv cn,i ,urv _ nusda, vvesnv

kchyuk vdzhrv' vngcr nnmc ak phrus

chi gkhubho u,j,ubho knmc ak tjsu,

chbhvo' fvfbv kakhnu, vtjsu, chbhvo

cn,i ,urv gmnu/

uha kunr aakc gherh czv bpgk g"h

mhuuh vw knav
"

ct tk prgv"' fskeni/

u/ucvesho' ags"z nmhbu cv,jk,

akhju,u ak nav kvumht t, cb"h

nnmrho:

cchtur ygb, nav kvec"v
"

kt93

tha scrho tbfh duw fh fcs pv ufcs

kaui tbfh"' ukfi
"

akj04bt chs

,akj"14_ ncutr cf"n24' acdku,

nmrho
"

shcur )nav( vuv cdku,t"34'

ukfi ygi nav agk hsu kt hfukv kvhu,

vdtukv knyv44/

ucara vgbhbho v"z cdkk ngk,

nav' anm"g vut csrdt akngkv

ndhkuh cshcur' kngkv tphku nvdhkuh

s,urv acf,c u,uacg"p knyv ]
"

fcs

pv cturhh,t scgk pv ufcs kaui

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy 228

33(anu, d' hc/

43(rtv ,bjunt bat yz/ ao cjueu,h d/

cnsc"r ph"d' u/ ,bht rpk"u/

53(haghw k' f/

63(,bht ao )nu' t(/

73(rtv ,bjunt utrt yu/ anu"r ph"c' d/

ugus/

83(rtv zj"d gd' t/

93(anu, s' h/

04(ao' hd/

14(
"

chs ni sfar knakj" ),rduo tubekux

gv"p('
"

akj bt chs tso nscr mju, ahvhw far

urtuh kakhju, bfcsu, fzt, fuw" )rnc"i ao(/

24(zj"c fv' c/ s"v uhtnr duw nh ao pv

ctuv", anu, gw gv/ s"v vb"k ,rf"z )gw gv

uthkl(/ ,rb"j )x"g gu uthkl(/

34(kaui vzvr ao/

44(urtv s"v uhtnr duw nh ao pv ,rg"j )gw

ekj(' apkht, nav vh,v
"

thl hfuk kvhu, dhkuh

tut"x gs knyv nyv' udo rtv vekhpv veav

snmrho anubg ungfc chu,r fuw"/ urtv s"v zv

,rk"s )gw ef(/ ,ah"y/



שיקו ש"ב פא  'ושנ"פ | 75

vht kngkv nnshsu, uvdcku, ak vdu;

vdanh uvnudck62/

s/gk fl vumrl kvhu, mhuuh nhujs

ub,hb, fj nhujs, nvec"v knav _

"
uhtnr vw tk nav ct tk prgv"'

"
ghhk

khw ec"v tsrhi c,r tsrhi": gmnu,u h,w

_ akngkv n)fk dsr s(ckh dcuk udcuk

_ nchtv t, nav kprgv' ado cvhu,u

banv cdu; nudck chfk,u keck t,

vdhkuh s
"

t,prhgu fk bvurhi" ngmnu,u

h,w!

uvchtur czv:

prgv nkaui
"

t,prhgu ut,dkhhi

nhbhw fk bvurhi fuw" bh,i kpra cabh

tupbho: )t( vdhkuh sfk vturu, )fk

bvurhi( uctupi s
"

t,prhgu"' kngkv

nxsr uvsrdv/ azv nurv avdhkuh ct

ngmnu,u h,w akngkv ndsr tur' ukt

n,hhjx ktur cdsru umhuru vut' afi

nms srd, vtur )tphku cvhu,u nghi

vntur( thi vut ctupi s
"

t,prhgu"

)fb"k(/ )c(
"

fk bvurhi"' srd, umhur

vtur gmno vo ctupi s
"

t,prhgu" _

dhkuh akngkv nnshsv uvdckv umhur/

zt, tunr,' ado vmhur unshsv uvdckv

s
"

fk bvurhi" vut ctupi skngkv

nnshsv uvdckv s
"

t,prhgu"72/

ujhcur vvpfho )s
"

fk bvurhi"

u
"

t,prhgu"( vut suet cfj vgmnu,

)fb"k x"d(: hsug82avtur )euso

ab,dkv( fkuk cgmnu, vntur nna' re

aao th"z ccjhw turQ tkt chfuk,

vgmnu, )uesnui fesnu,u h,w92(' abuat

vfk ufk hfuk' u
"

t,prhgu nhbhwfk

bvurhi"/ ukfi' do vtur fph avut bnal

cdhkuh )cmhur tur(' aeaur cmhur

uvdckv fkavh )unm"g th"z ctupi

s
"

t,prhgu"(' bnal cu nvgmnu,

akhnu, vdhkuh s
"

fk bvurhi"' uh,hrv nzu

_ avnshsv uvdckv s
"

fk bvurhi" dupt

vht ctupi s
"

t,prhgu"' kngkv nnshsv

uvdckv03/

unzv na,kak knyv hu,r vfj

kjhcur vvpfho sckh dcuk udcuk )ctur

dupt(' uknyv hu,r _ vjhcur stur

ufkh13' gs _ vjhcur sbanv udu;' ado

banv cdu; nudck hfukv keck t, vtur

vckh dcuk gs kdhkuh s
"

prgv"'

"
t,prhgu fk bvurhi" ngmnu,u h,w'

uh,hrv nzu _ abanv cdu; ,ufk kvfbx

kao )
"

ct tk prgv"('
"

tsrhi c,r

tsrhi"' cpbhnhu,u uc,ufhu,u23nna/

v/chtur vygo nsug gav vec"v t,

vjhsua s
"

ct tk prgv"' anav fbanv

cdu; hufk keck t, vdhkuh s
"

t,prhgu

fk bvurhi" _ huci cvesho chtur ,ufi

vgbhi sdtuk, nmrho cfkk )a
"

ct tk

prgv" vut vvesnv uv,jkv kzv' fb"k(:

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy227

82(vnal ,rx"u gw epc uthkl/

92(ao gw exy/

03(nat"f nms zv agmnu,u h,w vut nupay

ukngkv nfk dsr ntur utur' vrh vtur thbu

n,hhjx kgmnu,u h,w' uvdhkuh aku thbu ctupi

s
"

t,prhgu" akngkv nnshsv uvdckv' azvu

suet cfj vgmnu,/

13(rtv kghk vgrv 72/

23(rtv tuv", utrt gw emu )cphrua
"

ct

tk prgv" skgu"z(/

62(ug"s
"

kt ,ufk krtu, t, pbh fh kt

hrtbh vtso ujh" ),at kd' f(/

72(rtv ,u"j ao )gz' xg"s uthkl( cw

phruaho c
"

prgv" nkaui prhgv udhkuh: dhkuh

vjhmubhu,' udhkuh vpbhnhu, )azvu tnh,h, gbhbv

ak prhgv' fb"k vgrv 22(/ uao )cvnal kphrua

vabh c
"

t,prhgu"(:
"

gher vnfuui avut

cva,kaku, vguknu, ahvhw v,dku, vpbhnhw

cjhmubhw vfkh suet ctupi akt hx,hr vfkh ktur

fkk ufnu avhw cn", / / ufnu ahvhw kg"k fuw"/

vfuubv sdtuk, nmrho vht _ n,i

,urv' fph avec"v tunr knav nhs

c,jhk, akhju,u:
"

cvumhtl t, vgo

nnmrho ,gcsui t, vtkeho gk vvr

vzv"33/ vjhsua sn,i ,urv vut _ b,hb,

v,urv uvnmuu, knyv kcb"h banu,

cdupho' cfsh ahufku kvdaho t, ,fkh,

ufuub, crht, fk vguko: b,tuuv vec"v

kvhu, ku h,crl shrv c,j,ubho43'

acnshsv uvdckv uvgko uvx,r sbanv

cdu; c,j,ubho' hvhw dhkuh vgmnu,'

)fchfuk( fnu tso vbnmt cdhkuh cfk

gmnu,u cshr,u vpryh,12)unf"a cbudg

kvec"v' curt vguko unbvhdu(' fph

ah,nkt cakhnu, vdhkuh cdtukv

vtnh,h, uvakhnv )unghi zv vhw cn,i

,urv(' fn"a53

"
ukt hfb; gus nurhl"63'

vut hvhw cshr,u cdkuh ckh auo kcuaho'

tphku ckh kcuaho vfh gkhubho )fb;

vgkhui(/

ufhsug73' aeuso n,i ,urv' vh,v

v
"

dzhrv" chi gkhubho u,j,ubho'

agkhubho kt hrsu knyv u,j,ubho kt

hgku kngkv' ucn,i ,urv bgav chyuk

vdzhrv' vb,hb, fj kvnahl c,j,ubho

vdhkuh sgkhubho' gs ksrdu, vfh bgku,

ctkeu,' gs ngmnu, unvu,' fl avdu;

vdanh cguko vzv vdanh bgav esua'

gs kshrv ku h,crl _ gs acfk vguko

bnmt cdkuh a
"

hartk ueuc"v fukt

js"83/

nzv nuci' acdku, nmrho uhmht,

nmrho _ vnvuho vfbv kdhkuh vgmnu,

knyv cn,i ,urv _ nusda, vvesnv

kchyuk vdzhrv' vngcr nnmc ak phrus

chi gkhubho u,j,ubho knmc ak tjsu,

chbhvo' fvfbv kakhnu, vtjsu, chbhvo

cn,i ,urv gmnu/

uha kunr aakc gherh czv bpgk g"h

mhuuh vw knav
"

ct tk prgv"' fskeni/

u/ucvesho' ags"z nmhbu cv,jk,

akhju,u ak nav kvumht t, cb"h

nnmrho:

cchtur ygb, nav kvec"v
"

kt93

tha scrho tbfh duw fh fcs pv ufcs

kaui tbfh"' ukfi
"

akj04bt chs

,akj"14_ ncutr cf"n24' acdku,

nmrho
"

shcur )nav( vuv cdku,t"34'

ukfi ygi nav agk hsu kt hfukv kvhu,

vdtukv knyv44/

ucara vgbhbho v"z cdkk ngk,

nav' anm"g vut csrdt akngkv

ndhkuh cshcur' kngkv tphku nvdhkuh

s,urv acf,c u,uacg"p knyv ]
"

fcs

pv cturhh,t scgk pv ufcs kaui

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy 228

33(anu, d' hc/

43(rtv ,bjunt bat yz/ ao cjueu,h d/

cnsc"r ph"d' u/ ,bht rpk"u/

53(haghw k' f/

63(,bht ao )nu' t(/

73(rtv ,bjunt utrt yu/ anu"r ph"c' d/

ugus/

83(rtv zj"d gd' t/

93(anu, s' h/

04(ao' hd/

14(
"

chs ni sfar knakj" ),rduo tubekux

gv"p('
"

akj bt chs tso nscr mju, ahvhw far

urtuh kakhju, bfcsu, fzt, fuw" )rnc"i ao(/

24(zj"c fv' c/ s"v uhtnr duw nh ao pv

ctuv", anu, gw gv/ s"v vb"k ,rf"z )gw gv

uthkl(/ ,rb"j )x"g gu uthkl(/

34(kaui vzvr ao/

44(urtv s"v uhtnr duw nh ao pv ,rg"j )gw

ekj(' apkht, nav vh,v
"

thl hfuk kvhu, dhkuh

tut"x gs knyv nyv' udo rtv vekhpv veav

snmrho anubg ungfc chu,r fuw"/ urtv s"v zv

,rk"s )gw ef(/ ,ah"y/
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cturhh,t acf,c"54[' nav64vhw
"

fcs

pv" fh
"

arau n,vu aao vhu vturu,

dsukho ukt vhu hfukho kv,kca cfkho'

uzvu gbhi fcs pv akt vhw hfuk kvaphg

tur afku k,ul fkh vpv"74' ukfi tnr

"
akj bt chs ,akj" )nahj msebu('

"
svhhbu nh avut nguko v,eui"74' cu

vfkho nrucho kvfhk vturu,/

ug"z gbv ku vec"v
"

nh ao pv ktso

duw vkt tbfh vuhw duw utbfh tvhw go phl

uvurh,hl tar ,scr"84: nms gmnu,u h,w

avut fk hfuk )uvut neur kfkh vpv

sguko v,heui uvturu, nrucho s,vu('

vut hfuk kpguk ado cdku, nmrho' udo

tmk nav )anm"g vut kngkv ndhkuh

cfkho(' hvhw vdhkuh cshcur cpv'
"

utbfh

tvhw go phl"'
"

phw' t; anms aral

n,vu thi kl fkho ftku tck tbfh vuhw

agah,h t, vfkho s,eui ut, guko

v,vu tbh hfuk kvpl vscr kv,grc cjhw

,vu u,eui hjs vhhbu vngku, sabhvo'

ahvhu vturu, nrucho fnu c,vu fuw udo

cjhw vngkv s,eui ahvhu vfkho nrucho

nts"94/

tkt atz _ cnmrho _
"

utbfh tvhw

go phl" vhw dhkuh csrl bx _ acagv

anav shcr go prgv
"

hvhu scrhu

bfubho"05]ubux; kfl do
"

tvri tjhl

hvhw bchtl"15'
"

uscr, tkhu uan, t,

vscrho cphu duw"25'
"

vut hvhw kl kpv"35

_ cfsh avshcur h,dkv cakhnu,' do

g"s vycg[/ tck tz vut kt v,rpt45'

akfi ktj"z tnr nav
"

tbh grk

ap,ho"55/ uzv bpgk g"h vdhkuh s
"

tbfh

)tvhw go phl(" sn,i ,urv )v,jk,

gar, vscru,65(' akfi cfju kpguk

hmht, nmrho )
"

t; avshcur vut ccjhw

dku,"('
"

re cfsh ahvhw dhkuh vshcur

kdnrh cfkku, vguko m"k achr,

ekhp, nmrho" g"h
"

tbfh tvhw go

phl"75' uzv ncht ktj"z _ dhkuh vshcur

cn,i ,urv'
"

tbfh vw tkehl"65' atz85

nav v,rpt kdnrh75/

z/gp"z huci d"f vgbhi s
"

ct tk

prgv" sesuav cdkk zv a
"

nav sjhk

nhbhw":

nav nms srd,u vut )nm"g( _
"

fcs

pv ufcs kaui" )cdkk vrhcuh turu,

dsukho akngkv nfkho( _ jaa thl

hufku vfkho keck t, vturu, vdsukho

s
"

t,prhgu fk bvurhi"Q uzvu vjhsua

cmhuuh vec"v tkhu
"

ct tk prgv"'

"
ghhk khw ec"v tsrhi c,r tsrhi": czv

b,i ku vec"v t, vfj _ fj vgmnu, _

avfkho sbanv cdu; hufku keck

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy229

05(anu"r p"d' yu/ vuct ctuv", acvgrv

24/

15(utrt z' t/

25(anu, ao' yu/

35(ao' yz/

45(sc"r rp"t/ zj"c ao/ rnc"i anu, s'

hu"s/ urtv do anu"r ao/

55(utrt u' hc/ k/

65(h,ru f' c/ ut,jbi v' u/

75(xs"v nh ao pv ,rb"j )gw pz(/

85(sc"r uzvr acvgrv 45/

54(zj"d fj' rg"t/ urtv neunu, acvgrv

24/

64(cvct keni _ rtv ,u"t utrt s"v

uhtnr duw nh ao pv )bt' s uthkl(/ ,u"j ao )by'

t uthkl(/

74(kw v,u"t ao' c/

84(anu, s' ht-hc/

94(,u"t ao bc' xg"c-d/ urtv ,u"j ao

cxupu )xj' t(:
"

vkt tbfh fuw fh fk hfuk kgau,

n,vu ,heui un,heui ,vu / / hfuk kgau, d"f

vhpl vtur kfkh uvfkh ktur / / uhfuk kvhu, vha

ccjhw thi uvthi ccjhw ha fuw"/

cpbhnhu, t, fk vdhkuhho vbgkho

sgmnu,u h,w'
"

st,prhgu ut,dkhhi nhbhw

fk bvurhi"95/

uvygo g"z vut' fh zuvh v,fkh,

uvakhnu, sfk xsr va,kaku,' ak fk

vturu,' gs kcjhw prgv'
"

t,prhgu fk

bvurhi" _ fh
"

b,tuuv vec"v kvhu, ku

h,crl shrv c,j,ubho"' acnshsv

uvdckv sbanv cdu; c,j,ubho' hvhw

dhkuh vgmnu,/ ukfi vhw
"

uhtnr vw tk

nav ct tk prgv"' acvhu,u banv cdu;

vut bfbx tk prgv sesuav uneck t,

vdhkuhho vfh bgkho ngmnu,u h,w'

a
"

t,prhgu ut,dkhhi nhbhw fk bvurhi

fuw"/

j/gp"z huci d"f nsug
"

ct tk

prgv" vut vesnv uv,jk, vdtukv'

]bux; kphrua vpauy' ag"h
"

ct tk

prgv" skgu"z bgav chyuk uachr,

ekhp, prgv fph avut c,epu ctrnui

vnkl06' azuvh v,jk, vdtukv _ habu

czv gbhi gherh[:

vakhnu, sdtuk, nmrho vht _

kvcht t, n,i ,urv )knktu, t,

vfuubv sshrv c,j,ubho _( dhkuh

vgmnu, )
"

tbfh"( knyv kcb"h banu,

cdupho' banv crhtv cdu; crht

]fhsug16acn", v,rptu fk cb"h )fukk

nav' fb"k(/ uh"k azv nrunz do ctnhr,

vec"v kcb"h euso n",
"

ut,o ,vhu kh

nnkf, fvbho uduh esua"26' ado fph

avo
"

duh" cguko vzv vdanh' vo

"
esuaho" gs ksrd,

"
nnkf, fvbho" _

"
fvbho dsukho"36' afvi dsuk mrhl

kvhu, ako vi cdupu uvi cnnubu46'

utphku ckcuahu _
"

kfcus56

uk,ptr,"66[' afph acb"h bnmtho

c,ur banu, cdupho vo
"

fukt js" go

vec"v/

ugs"z bnal do cguko _ vjhcur

sgkhubho u,j,ubho abpgk cn",' gs

kdhkuh vgmnu, c,j,ubho/

uvhu, azvu jhsua dsuk )abcrt banv

cdu; nudck n,tjs go ckh dcuk' gs

kvgmnu,(' fph anav v,pkt gk fl

u
"

sjhk nhbhw" _ kfi' fvfbv uvesnv

kzv vhw
"

uhtnr vw tk nav ct tk

prgv"' acvhu,u banv cdu; )nav(' fph

abnmt cnshsv uvdckv ucnmc ahfukv

kvhu, xfbv )cdkk prgv skgu"z(' vut

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy 230

95(uha kunr' azvu vphrua c
"

uvek bang

ch, prgv"' fncutr czvr ao )cvnal kzv

a
"

ch, prgv" vut
"

ch,t st,prhgu ut,dkhhi

nhbhw fk bvurhi fuw"('
"

ucd"f ec"v tphe fk

bvurhi ufk cumhbhi cdhi ktbvrt kvvut euk

sterh ek ckt ut"u" _ avdhkuh sprgv )agbhbu

euk ushcur _ rtv tuv", uhac )frl uw( ,,rms'

c( nthr do csrd, nav avut
"

fcs pv ufcs

kaui" )
"

ek ckt ut"u"(' kgau,u euk )cut"u('

avtur ct cdhkuh cfkh vpv/

06(rtv ctrufv s"v ct vg,"r )vnal

,gr"c j"c gw ,,nt(/ ,a"s )gw 721(/ xv"a

,ba"t j"t gw 472 uthkl/ ua"b/

16(,bjunt h,ru j/ cnsc"r rp"z/ urtv do

nfhk,t )vuct cpra"h( gv"p h,ru f' yu/

ucf"n/

26(h,ru hy' u/

36(cgv"y gv"p/ urtv tds, crtah, pg"y

]p[/

46(rtv hunt hj' t/ ua"b/ rnc"o vkw fkh

vnesa rp"v/

56(,muv fj' c/

66(uha kunr' acsrd, vxphru,'
"

fcus"

u
"

,ptr," )nkfu, u,ptr,' vfukku, fk

vxphru,( vo g"s ckh dcuk udcuk' fhsug

a,ptr, )z"t( vut
"

emv tut"x"' unkfu,

)ardkhw hursu,( vut neur kguknu, ch"g ),u"t

,runv pt' t(/ uccdsh fvubv avo
"

kfcus

uk,ptr," bgav jhcur abhvo hjs/
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cturhh,t acf,c"54[' nav64vhw
"

fcs

pv" fh
"

arau n,vu aao vhu vturu,

dsukho ukt vhu hfukho kv,kca cfkho'

uzvu gbhi fcs pv akt vhw hfuk kvaphg

tur afku k,ul fkh vpv"74' ukfi tnr

"
akj bt chs ,akj" )nahj msebu('

"
svhhbu nh avut nguko v,eui"74' cu

vfkho nrucho kvfhk vturu,/

ug"z gbv ku vec"v
"

nh ao pv ktso

duw vkt tbfh vuhw duw utbfh tvhw go phl

uvurh,hl tar ,scr"84: nms gmnu,u h,w

avut fk hfuk )uvut neur kfkh vpv

sguko v,heui uvturu, nrucho s,vu('

vut hfuk kpguk ado cdku, nmrho' udo

tmk nav )anm"g vut kngkv ndhkuh

cfkho(' hvhw vdhkuh cshcur cpv'
"

utbfh

tvhw go phl"'
"

phw' t; anms aral

n,vu thi kl fkho ftku tck tbfh vuhw

agah,h t, vfkho s,eui ut, guko

v,vu tbh hfuk kvpl vscr kv,grc cjhw

,vu u,eui hjs vhhbu vngku, sabhvo'

ahvhu vturu, nrucho fnu c,vu fuw udo

cjhw vngkv s,eui ahvhu vfkho nrucho

nts"94/

tkt atz _ cnmrho _
"

utbfh tvhw

go phl" vhw dhkuh csrl bx _ acagv

anav shcr go prgv
"

hvhu scrhu

bfubho"05]ubux; kfl do
"

tvri tjhl

hvhw bchtl"15'
"

uscr, tkhu uan, t,

vscrho cphu duw"25'
"

vut hvhw kl kpv"35

_ cfsh avshcur h,dkv cakhnu,' do

g"s vycg[/ tck tz vut kt v,rpt45'

akfi ktj"z tnr nav
"

tbh grk

ap,ho"55/ uzv bpgk g"h vdhkuh s
"

tbfh

)tvhw go phl(" sn,i ,urv )v,jk,

gar, vscru,65(' akfi cfju kpguk

hmht, nmrho )
"

t; avshcur vut ccjhw

dku,"('
"

re cfsh ahvhw dhkuh vshcur

kdnrh cfkku, vguko m"k achr,

ekhp, nmrho" g"h
"

tbfh tvhw go

phl"75' uzv ncht ktj"z _ dhkuh vshcur

cn,i ,urv'
"

tbfh vw tkehl"65' atz85

nav v,rpt kdnrh75/

z/gp"z huci d"f vgbhi s
"

ct tk

prgv" sesuav cdkk zv a
"

nav sjhk

nhbhw":

nav nms srd,u vut )nm"g( _
"

fcs

pv ufcs kaui" )cdkk vrhcuh turu,

dsukho akngkv nfkho( _ jaa thl

hufku vfkho keck t, vturu, vdsukho

s
"

t,prhgu fk bvurhi"Q uzvu vjhsua

cmhuuh vec"v tkhu
"

ct tk prgv"'

"
ghhk khw ec"v tsrhi c,r tsrhi": czv

b,i ku vec"v t, vfj _ fj vgmnu, _

avfkho sbanv cdu; hufku keck

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy229

05(anu"r p"d' yu/ vuct ctuv", acvgrv

24/

15(utrt z' t/

25(anu, ao' yu/

35(ao' yz/

45(sc"r rp"t/ zj"c ao/ rnc"i anu, s'

hu"s/ urtv do anu"r ao/

55(utrt u' hc/ k/

65(h,ru f' c/ ut,jbi v' u/

75(xs"v nh ao pv ,rb"j )gw pz(/

85(sc"r uzvr acvgrv 45/

54(zj"d fj' rg"t/ urtv neunu, acvgrv

24/

64(cvct keni _ rtv ,u"t utrt s"v

uhtnr duw nh ao pv )bt' s uthkl(/ ,u"j ao )by'

t uthkl(/

74(kw v,u"t ao' c/

84(anu, s' ht-hc/

94(,u"t ao bc' xg"c-d/ urtv ,u"j ao

cxupu )xj' t(:
"

vkt tbfh fuw fh fk hfuk kgau,

n,vu ,heui un,heui ,vu / / hfuk kgau, d"f

vhpl vtur kfkh uvfkh ktur / / uhfuk kvhu, vha

ccjhw thi uvthi ccjhw ha fuw"/

cpbhnhu, t, fk vdhkuhho vbgkho

sgmnu,u h,w'
"

st,prhgu ut,dkhhi nhbhw

fk bvurhi"95/

uvygo g"z vut' fh zuvh v,fkh,

uvakhnu, sfk xsr va,kaku,' ak fk

vturu,' gs kcjhw prgv'
"

t,prhgu fk

bvurhi" _ fh
"

b,tuuv vec"v kvhu, ku

h,crl shrv c,j,ubho"' acnshsv

uvdckv sbanv cdu; c,j,ubho' hvhw

dhkuh vgmnu,/ ukfi vhw
"

uhtnr vw tk

nav ct tk prgv"' acvhu,u banv cdu;

vut bfbx tk prgv sesuav uneck t,

vdhkuhho vfh bgkho ngmnu,u h,w'

a
"

t,prhgu ut,dkhhi nhbhw fk bvurhi

fuw"/

j/gp"z huci d"f nsug
"

ct tk

prgv" vut vesnv uv,jk, vdtukv'

]bux; kphrua vpauy' ag"h
"

ct tk

prgv" skgu"z bgav chyuk uachr,

ekhp, prgv fph avut c,epu ctrnui

vnkl06' azuvh v,jk, vdtukv _ habu

czv gbhi gherh[:

vakhnu, sdtuk, nmrho vht _

kvcht t, n,i ,urv )knktu, t,

vfuubv sshrv c,j,ubho _( dhkuh

vgmnu, )
"

tbfh"( knyv kcb"h banu,

cdupho' banv crhtv cdu; crht

]fhsug16acn", v,rptu fk cb"h )fukk

nav' fb"k(/ uh"k azv nrunz do ctnhr,

vec"v kcb"h euso n",
"

ut,o ,vhu kh

nnkf, fvbho uduh esua"26' ado fph

avo
"

duh" cguko vzv vdanh' vo

"
esuaho" gs ksrd,

"
nnkf, fvbho" _

"
fvbho dsukho"36' afvi dsuk mrhl

kvhu, ako vi cdupu uvi cnnubu46'

utphku ckcuahu _
"

kfcus56

uk,ptr,"66[' afph acb"h bnmtho

c,ur banu, cdupho vo
"

fukt js" go

vec"v/

ugs"z bnal do cguko _ vjhcur

sgkhubho u,j,ubho abpgk cn",' gs

kdhkuh vgmnu, c,j,ubho/

uvhu, azvu jhsua dsuk )abcrt banv

cdu; nudck n,tjs go ckh dcuk' gs

kvgmnu,(' fph anav v,pkt gk fl

u
"

sjhk nhbhw" _ kfi' fvfbv uvesnv

kzv vhw
"

uhtnr vw tk nav ct tk

prgv"' acvhu,u banv cdu; )nav(' fph

abnmt cnshsv uvdckv ucnmc ahfukv

kvhu, xfbv )cdkk prgv skgu"z(' vut

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy 230

95(uha kunr' azvu vphrua c
"

uvek bang

ch, prgv"' fncutr czvr ao )cvnal kzv

a
"

ch, prgv" vut
"

ch,t st,prhgu ut,dkhhi

nhbhw fk bvurhi fuw"('
"

ucd"f ec"v tphe fk

bvurhi ufk cumhbhi cdhi ktbvrt kvvut euk

sterh ek ckt ut"u" _ avdhkuh sprgv )agbhbu

euk ushcur _ rtv tuv", uhac )frl uw( ,,rms'

c( nthr do csrd, nav avut
"

fcs pv ufcs

kaui" )
"

ek ckt ut"u"(' kgau,u euk )cut"u('

avtur ct cdhkuh cfkh vpv/

06(rtv ctrufv s"v ct vg,"r )vnal

,gr"c j"c gw ,,nt(/ ,a"s )gw 721(/ xv"a

,ba"t j"t gw 472 uthkl/ ua"b/

16(,bjunt h,ru j/ cnsc"r rp"z/ urtv do

nfhk,t )vuct cpra"h( gv"p h,ru f' yu/

ucf"n/

26(h,ru hy' u/

36(cgv"y gv"p/ urtv tds, crtah, pg"y

]p[/

46(rtv hunt hj' t/ ua"b/ rnc"o vkw fkh

vnesa rp"v/

56(,muv fj' c/

66(uha kunr' acsrd, vxphru,'
"

fcus"

u
"

,ptr," )nkfu, u,ptr,' vfukku, fk

vxphru,( vo g"s ckh dcuk udcuk' fhsug

a,ptr, )z"t( vut
"

emv tut"x"' unkfu,

)ardkhw hursu,( vut neur kguknu, ch"g ),u"t

,runv pt' t(/ uccdsh fvubv avo
"

kfcus

uk,ptr," bgav jhcur abhvo hjs/
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bfbx cpbhnhu, kprgv sesuav uneck

t, vdhkuhho vfh bgkho ngmnu,u h,w'

a
"

t,prhgu ut,dkhhi nhbhw fk bvurhi

fuw"76/

ugh"z avhw fi tmk nav' bnal vfj

kfk cb"h' ahufku keck t, vdhkuh sn,i

,urv' fabpgk vjhcur sdcuk uckh dcuk'

"
t,prhgu fk bvurhi" s

"
br nmuv u,urv

tur"86' a
"

fk bvurhi" )dcuk( vo ctupi

s
"

t,prhgu" )ckh dcuk('

fhsug a,urv unmuu, nms gmni vi

cgmo kngkv nnshsv uvdckv )jfn,u

urmubu ak vec"v96(/ uvjhsua czv vut _

a)kt re fph avo nms gmno' tkt( do

fph ahursho knyv )cn",( cnshsv

uvdckv' uehuno uakhnu,o ,kuhw suet

cnshsv uvdckv _ vrh vnshsv uvdckv

akvo dupt vht kngkv nnshsv uvdckv:

vi c,urv _ vi ,urv acf,c aha kv

vdckv: nxpr nxuhho ak tu,hu, ufuw'

uvi ,urv acgk pv akhnusv mrhl kvhu,

suet cafku uvcb,u vnudck, ak vtso

)asuet tz tpar kcrl crf, v,urv(07'

ugtfu"f cnmuu,' akfk nmuv ha nshsv

uvdckv )rhcuh pryh vshbho )uvhsurho(

cfk nmuv kph gbhbv( _ vrh vnshsv

uvdckv dupt s
"

fk bvurhi" )
"

br nmuv

u,urv tur"( ctupi s
"

t,prhgu" kngkv

nnshsv uvdckv ]g"s
"

uvhw nxpr duw

tar kt hns ukt hxpr nruc"17' ug"s

"
neuotrui thbu ni vnsv"27[/

unzv kunsho do cgcus,u ak hvush

neck v,urv uvnmuu,' ado fph avut

bnmt banv cdu; knyv' go fk vnshsu,

uvvdcku, veauru, czv' mrhl kvhu,

ctupi skngkv nnshsv uvdckv' kt re

nms jke vbanv aku a
"

banv ab,, ch

yvurv vht"37ukngkv nvdck, vdu;'

tkt tphku fph abnmt knyv cnshsv

uvdckv tnh,h, )cdupu vdanh(' cu vut

zeue k
"

ut,v nanrv cerch"37_ hfuk

umrhl kvhu, tmku
"

ct tk prgv"'

"
st,prhgu fuw nhbhw fk bvurhi"' avut

neck
"

fk bvurhi"' uh,hrv nzu _

avdcuk aku gmnu vut ctupi

s
"

t,prhgu"' kngkv nnshsv uvdckv/

uvygo g"z vut' fh
"

hartk ueuc"v

fukt js" _ kt re nms ban,u kngkv

)tu jke nban,u(' tkt fk nmhtu,u _

fbanv cdu; hjs _ vht
"

fukt js" go

vec"v' fchfuk' fh vgmo fat,v ,upx

cjkeu t,v ,upx cfuku47/

ufnuci do nvpx"s )ufsg, vrnc"i57(

a,fkh, akhnu, vafr u)cnhkt(

akhnu, fk vgbhbho vut suet kbanu,

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy231

17(vuag c' t/

27(hunt ft' t/ ua"b/

37(buxj crfu, vajr/

47(f,r ao yuc cvuxpu, xey"z/ ua"b/

57(agr vdnuk cxupu/ urtv vbxni cxv"n

nkuey j"v gw exv vgrv 621/

76(uh"k anzv bnal vfj do k
"

ct tk

prgv" fpauyu' fsh kcyk ukacur ekhp,u'

avrh ,ue; vekhpv ct nvec"v' akfi btnr

)cvnal k
"

ct tk prgv"(
"

fh tbhvfcs,h t,

kcu" )ukfi sjhk nnbu nav(' uvfuubv pbhnh, czv

vht _ fsh kcyk vekhpv uhvhw h,rui vtur fuw

)xs"v ct vg,"r(' ukfi g"h
"

ct tk prgv"

carau cesuav _ dhkuh
"

fk bvurhi" ngmnu,u

h,w' bgav do vfj k
"

ct tk prgv" )hjs go

vec"v( kvkjo gnu )
"

ktdjt chw erct"( ukcyku

nfk ufk' azvu re
"

chfk,u h,w avut fk hfuk"

)tuv", utrt gw rkt/ s"v rtv b,,hl ,rk"t'

gzr", )gw eks(' ,ay"u/ urtv keu"a jy"z gw 47

uthkl(/

86(nakh u' fd/

96(,bht p"s uthkl/

07(vkw ,", ktsv"z xp"c/ ua"b/

cduphoc,jhh, vn,ho )ukt kbanu, ckh

dupho' fsg, vrnc"o67(/ utsrcv _

kg"k vbanv bhzubh, ni vdu;77/

y/g"p vb"k hucbu d"f scrh nav

kprgv cvnal vprav87

"
do t,v ,,i

chshbu zcjho uguku, ugahbu kvw

tkehbu"' utj"f _ mhuuh vec"v knav

"
scr bt ctzbh vgo uhatku tha nt,

rgvu utav nt, rgu,v fkh fx; ufkh

zvc' uh,i vw t, ji vgo cghbh nmrho do

vtha nav dsuk nts ctr. nmrho cghbh

gcsh prgv ucghbh vgo"97' uktj"z

juzr, v,urv gk fl facb"h ehhnu zt,

cpugk:
"

ucbh hartk gau fscr nav

uhatku nnmrho duw uvw b,i t, ji vgo

cghbh nmrho uhathkuo uhbmku t,

nmrho"08]bux; gk vpgo vrtaubv

vf,ucv cpw anu,18/ bnmt av,urv

juzr, gk zv akapgnho!['

skfturv thbu nuci: nsug budg

kdtuk, nmrho a
"

do t,v ,,i chshbu

duw"' uav
"

uhbmku t, nmrho" hvhw suet

ctupi s
"

uhathkuo"' uh,hrv nzu _ suet

n,ul ji' gs avec"v gmnu nuust afl

hvhw )
"

uvw b,i t, ji vgo cghbh

nmrho"(? ftar cb"h hmtu nnmrho'

ktjrh ntu, abu, agcus' vhu mrhfho

knmut srfho kcruj nao nv ahu,r

nvr' ukt kv,gfc fsh/// knmut ji

cghbh vnmrhho?! tphku to vhw mrhl

kvhu,
"

uhbmku" )cfsh kehho t, vcyj,

vw ktcrvo28

"
utjrh fi hmtu crfua

dsuk"(' nsug zv vhw mrhl kvhu, suet

ctupi ak athkv ]vo vhu hfukho khyuk

t, vfkho cag, nf, jual' ufhu"c[

usuet cbaht, ji38?

uha kunr vchtur czv: fhui avfuubv

sdtuk, nmrho vht fsh kpguk shrv

c,j,ubho' to fi' vakhnu, czv vht

)kt csrl achrv' tkt( suet ftar

danhu, vguko dupt' gs avnbds gmnu

)vnmrhho('
"

nxfho" crmubu48kxhhg )gs

fnv atparh( kdtukv/

]vi tn,' acneuo akt guzr, srl

tjr, ntar chyuk uachr, vnbds _

fnu avhw g"h nfu, nmrho _ mrhl

kvhu, fl vxsr ckh, crhrv fchfukQ

tck ktjrh zv' thpv are vscr tparh'

njpaho ahvhw suet csrfh bugo fuw[/

azv bgav vfbv kakhnu, vgbhi

sshrv ku h,crl c,j,ubho cdtukv

vtnh,h, uvakhnv' fado v
"

bja" _

"
,bhi vdsuk" )prgv( _ hvhv

"
ana

dsuk"58kesuav68/

h/tck cdtuk, nmrho kt vh,v

akhnu, chrur v,j,ui' fnuci nzv avhw

mrhl kvhu,
"

fh crj vgo"78'
"

cjpzui

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy 232

67(vkw ,aucv p"j v"t-c/ phv"n xbvsrhi

pw jke s"v ug,v tjk/

77(vnal uffv ,rk"z pp"j uthkl/ xv"n

,rj". gw rhy/ urtv do xv"a ,ur, akuo x"g

721 uthkl/ xv"n eubyrxho j"c ,hd' c/ ucf"n/

87(hu"s' fv/

97(ht' c-d/

08(hc' kv-ku/

18(d' ft-fc/

28(kl kl yu' hs/

38(urtv bjk, hgec pra,bu )h' fc('

avbaht, ji cghbh nmrho bga,v nzv avnmrhho

rtu acb"h kt keju ngmno vfkho cg, nf,

jual/

48(ufcr aeu"y cnpraho cdsr b,hbv zu _

rtv keu"a jf"t gw 21 uthkl/ jf"s gw 78

uthkl/ ua"b/

58(rtv xbvsrhi by' c/

68(unghi zv bgav g"h vphf, v,bhi knyv'

g"s tz tvpul tk gnho apv crurv duw )mpbhw d'

y/ tuv", utrt gw emv(/

78(cakj hs' v/
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bfbx cpbhnhu, kprgv sesuav uneck

t, vdhkuhho vfh bgkho ngmnu,u h,w'

a
"

t,prhgu ut,dkhhi nhbhw fk bvurhi

fuw"76/

ugh"z avhw fi tmk nav' bnal vfj

kfk cb"h' ahufku keck t, vdhkuh sn,i

,urv' fabpgk vjhcur sdcuk uckh dcuk'

"
t,prhgu fk bvurhi" s

"
br nmuv u,urv

tur"86' a
"

fk bvurhi" )dcuk( vo ctupi

s
"

t,prhgu" )ckh dcuk('

fhsug a,urv unmuu, nms gmni vi

cgmo kngkv nnshsv uvdckv )jfn,u

urmubu ak vec"v96(/ uvjhsua czv vut _

a)kt re fph avo nms gmno' tkt( do

fph ahursho knyv )cn",( cnshsv

uvdckv' uehuno uakhnu,o ,kuhw suet

cnshsv uvdckv _ vrh vnshsv uvdckv

akvo dupt vht kngkv nnshsv uvdckv:

vi c,urv _ vi ,urv acf,c aha kv

vdckv: nxpr nxuhho ak tu,hu, ufuw'

uvi ,urv acgk pv akhnusv mrhl kvhu,

suet cafku uvcb,u vnudck, ak vtso

)asuet tz tpar kcrl crf, v,urv(07'

ugtfu"f cnmuu,' akfk nmuv ha nshsv

uvdckv )rhcuh pryh vshbho )uvhsurho(

cfk nmuv kph gbhbv( _ vrh vnshsv

uvdckv dupt s
"

fk bvurhi" )
"

br nmuv

u,urv tur"( ctupi s
"

t,prhgu" kngkv

nnshsv uvdckv ]g"s
"

uvhw nxpr duw

tar kt hns ukt hxpr nruc"17' ug"s

"
neuotrui thbu ni vnsv"27[/

unzv kunsho do cgcus,u ak hvush

neck v,urv uvnmuu,' ado fph avut

bnmt banv cdu; knyv' go fk vnshsu,

uvvdcku, veauru, czv' mrhl kvhu,

ctupi skngkv nnshsv uvdckv' kt re

nms jke vbanv aku a
"

banv ab,, ch

yvurv vht"37ukngkv nvdck, vdu;'

tkt tphku fph abnmt knyv cnshsv

uvdckv tnh,h, )cdupu vdanh(' cu vut

zeue k
"

ut,v nanrv cerch"37_ hfuk

umrhl kvhu, tmku
"

ct tk prgv"'

"
st,prhgu fuw nhbhw fk bvurhi"' avut

neck
"

fk bvurhi"' uh,hrv nzu _

avdcuk aku gmnu vut ctupi

s
"

t,prhgu"' kngkv nnshsv uvdckv/

uvygo g"z vut' fh
"

hartk ueuc"v

fukt js" _ kt re nms ban,u kngkv

)tu jke nban,u(' tkt fk nmhtu,u _

fbanv cdu; hjs _ vht
"

fukt js" go

vec"v' fchfuk' fh vgmo fat,v ,upx

cjkeu t,v ,upx cfuku47/

ufnuci do nvpx"s )ufsg, vrnc"i57(

a,fkh, akhnu, vafr u)cnhkt(

akhnu, fk vgbhbho vut suet kbanu,

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy231

17(vuag c' t/

27(hunt ft' t/ ua"b/

37(buxj crfu, vajr/

47(f,r ao yuc cvuxpu, xey"z/ ua"b/

57(agr vdnuk cxupu/ urtv vbxni cxv"n

nkuey j"v gw exv vgrv 621/

76(uh"k anzv bnal vfj do k
"

ct tk

prgv" fpauyu' fsh kcyk ukacur ekhp,u'

avrh ,ue; vekhpv ct nvec"v' akfi btnr

)cvnal k
"

ct tk prgv"(
"

fh tbhvfcs,h t,

kcu" )ukfi sjhk nnbu nav(' uvfuubv pbhnh, czv

vht _ fsh kcyk vekhpv uhvhw h,rui vtur fuw

)xs"v ct vg,"r(' ukfi g"h
"

ct tk prgv"

carau cesuav _ dhkuh
"

fk bvurhi" ngmnu,u

h,w' bgav do vfj k
"

ct tk prgv" )hjs go

vec"v( kvkjo gnu )
"

ktdjt chw erct"( ukcyku

nfk ufk' azvu re
"

chfk,u h,w avut fk hfuk"

)tuv", utrt gw rkt/ s"v rtv b,,hl ,rk"t'

gzr", )gw eks(' ,ay"u/ urtv keu"a jy"z gw 47

uthkl(/

86(nakh u' fd/

96(,bht p"s uthkl/

07(vkw ,", ktsv"z xp"c/ ua"b/

cduphoc,jhh, vn,ho )ukt kbanu, ckh

dupho' fsg, vrnc"o67(/ utsrcv _

kg"k vbanv bhzubh, ni vdu;77/

y/g"p vb"k hucbu d"f scrh nav

kprgv cvnal vprav87

"
do t,v ,,i

chshbu zcjho uguku, ugahbu kvw

tkehbu"' utj"f _ mhuuh vec"v knav

"
scr bt ctzbh vgo uhatku tha nt,

rgvu utav nt, rgu,v fkh fx; ufkh

zvc' uh,i vw t, ji vgo cghbh nmrho do

vtha nav dsuk nts ctr. nmrho cghbh

gcsh prgv ucghbh vgo"97' uktj"z

juzr, v,urv gk fl facb"h ehhnu zt,

cpugk:
"

ucbh hartk gau fscr nav

uhatku nnmrho duw uvw b,i t, ji vgo

cghbh nmrho uhathkuo uhbmku t,

nmrho"08]bux; gk vpgo vrtaubv

vf,ucv cpw anu,18/ bnmt av,urv

juzr, gk zv akapgnho!['

skfturv thbu nuci: nsug budg

kdtuk, nmrho a
"

do t,v ,,i chshbu

duw"' uav
"

uhbmku t, nmrho" hvhw suet

ctupi s
"

uhathkuo"' uh,hrv nzu _ suet

n,ul ji' gs avec"v gmnu nuust afl

hvhw )
"

uvw b,i t, ji vgo cghbh

nmrho"(? ftar cb"h hmtu nnmrho'

ktjrh ntu, abu, agcus' vhu mrhfho

knmut srfho kcruj nao nv ahu,r

nvr' ukt kv,gfc fsh/// knmut ji

cghbh vnmrhho?! tphku to vhw mrhl

kvhu,
"

uhbmku" )cfsh kehho t, vcyj,

vw ktcrvo28

"
utjrh fi hmtu crfua

dsuk"(' nsug zv vhw mrhl kvhu, suet

ctupi ak athkv ]vo vhu hfukho khyuk

t, vfkho cag, nf, jual' ufhu"c[

usuet cbaht, ji38?

uha kunr vchtur czv: fhui avfuubv

sdtuk, nmrho vht fsh kpguk shrv

c,j,ubho' to fi' vakhnu, czv vht

)kt csrl achrv' tkt( suet ftar

danhu, vguko dupt' gs avnbds gmnu

)vnmrhho('
"

nxfho" crmubu48kxhhg )gs

fnv atparh( kdtukv/

]vi tn,' acneuo akt guzr, srl

tjr, ntar chyuk uachr, vnbds _

fnu avhw g"h nfu, nmrho _ mrhl

kvhu, fl vxsr ckh, crhrv fchfukQ

tck ktjrh zv' thpv are vscr tparh'

njpaho ahvhw suet csrfh bugo fuw[/

azv bgav vfbv kakhnu, vgbhi

sshrv ku h,crl c,j,ubho cdtukv

vtnh,h, uvakhnv' fado v
"

bja" _

"
,bhi vdsuk" )prgv( _ hvhv

"
ana

dsuk"58kesuav68/

h/tck cdtuk, nmrho kt vh,v

akhnu, chrur v,j,ui' fnuci nzv avhw

mrhl kvhu,
"

fh crj vgo"78'
"

cjpzui

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy 232

67(vkw ,aucv p"j v"t-c/ phv"n xbvsrhi

pw jke s"v ug,v tjk/

77(vnal uffv ,rk"z pp"j uthkl/ xv"n

,rj". gw rhy/ urtv do xv"a ,ur, akuo x"g

721 uthkl/ xv"n eubyrxho j"c ,hd' c/ ucf"n/

87(hu"s' fv/

97(ht' c-d/

08(hc' kv-ku/

18(d' ft-fc/

28(kl kl yu' hs/

38(urtv bjk, hgec pra,bu )h' fc('

avbaht, ji cghbh nmrho bga,v nzv avnmrhho

rtu acb"h kt keju ngmno vfkho cg, nf,

jual/

48(ufcr aeu"y cnpraho cdsr b,hbv zu _

rtv keu"a jf"t gw 21 uthkl/ jf"s gw 78

uthkl/ ua"b/

58(rtv xbvsrhi by' c/

68(unghi zv bgav g"h vphf, v,bhi knyv'

g"s tz tvpul tk gnho apv crurv duw )mpbhw d'

y/ tuv", utrt gw emv(/

78(cakj hs' v/
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hmt, ntr. nmrho"88' fh vrg vhv gshhi

c,ue; fuw98)fnuci do nzv aktjr nfi

"
uhrsu; )nmrho( tjrh cbh hartk"09'

uhmh"n kt baknv gs a
"

uhrt19hartk

t, nmrho n,gk ap, vho"29(/

akhnu, chrur vguko ,vhw suet

cxu; dku, zv vtjrui' cdtukv vtnh,h,

uvakhnv'
"

fhnh mt,l ntr. nmrho

trtbu bpktu,"' akfi vhmhtv nvdku,

kdtukv ,vhw ctupi a
"

kt cjpzui ,mtu

ucnbuxv kt ,kfui"39' fh
"

t, ruj

vyuntv tgchr ni vtr."' ukfi hmtu

nvdku, )czrhzu,' tck( ctupi snbuj,

vbpa unbuj, vdu;' c,fkh, vakhnu,

uvcrhtu, _ banu, cdupho' ugucrho

nhs )ckh vpxe fkk( kjhho bmjhho ak

banu, cdupho cdtukv vtnh,h,

uvakhnv ),fkh, uakhnu, vafr' fb"k(/

ht/vgbhi vb"k ahhl do khu"s acy'

huo vvhkukt sf"e nu"j tsnu"r baht

surbu' vn,crl49)cabv zu( nac, pw ct

tk prgv ]uvvx,keu, vh,v )cab,

vwah",( cac, pw ct gmnv[:

hsug achuo vvhkukt ak mshe gukv

ban,u kngkv' hjs go
"

fk ngahu

u,ur,u ugcus,u tar gcs fk hnh

jhhu"59' uzv
"

n,dkv unthr ccjhw dhkuh

nkngkv knyv / / upugk69haugu, 

cerc vtr."79/

uchTrmhhy cfk abv uabv buxp, gkhw

akt cgrl cban, cgk vvhkukt )azvu

vygo ktnhr, esha chuo vhTrmhhy cfk

abv89(' ugkhw
"

cghkuh99tjr ghkuh"001/

ucxdbui pra,bu: chuo hu"s acy

bgav tmk cgk vvhkukt _ nav rchbu

acsurbu )fhsug101at,payu,t snav

cfk srt usrt201( _
"

ct tk prgv"'

"
sghhk khw ec"v tsrhi c,r tsrhi"

)
"

cghkuh tjr ghkuh"( tk prgv sesuav'

"
st,prhgu ut,dkhhi nhbhw fk bvurhi"/

ucfk abv _ ugs"z cabv zu _ buxp,

czv gkhw bgkh, hu,r' gs _ akt cgrl/

uvdhkuh ak 
"

ct tk prgv" tmk baht

vsur _ a
"

vbaht vut vfk"301_ bnal

un,dkv knyv u
"

pugk haugu, cerc

vtr."' tmk fk tbah vsur )ucpry nms

cjhw nav acftu"t nhartk401(' banu,

cdupho suet/

ucpry asurbu zv _ fph atnr cgk

vvhkukt _ vut vsur vtjrui kdku,

uvsur vrtaui kdtukv' asur zv

)sgec,t snahjt( vut dkduk nvsur

shumth nmrho501' cnhkt n,jze, hu,r

vvauutv ak cgk vvhkukt baht surbu

)nav acsurbu( knav acsuru _

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy233

79(tdv"e xf"j )enj' t(/

89(rtv keu"a jf"u gw 923 vgrv 51/

99(kw vtdv"e cchtur kxhw z"l )enz' t(/

001(rtv keu"a ao gw 923 uthkl/ ua"b/

101(zj"d rgd' t/ ,eu"z ,x"y/ urtv ,bht

pn"s )xd' t(/ ugus/

201(ucc"r pb"u' z: uthi sur athi cu fnav/

301(pra"h jue, ft' ft/ 

401(,bht rpn"c/

501(agr vdkdukho vesnv f/ k", uxpr

vkheuyho kvtrhz"k anu, d' s/

88(pw rtv yz' d/

98(rtv ,bht pk"t )n' c(/

09(cakj hs' j/

19(ao' k/

29(ags tz vh,v thn, nmrho gkhvo )avrh

"
theyurhi akj gnvo" _ pra"h cakj hs' v'

nnfhk,t gv"p(/ urtv do xv"n nkuey j"s gw

rfu vgrv 61/

39(haghw bc' hc/

49(rtv zj"c xd' c/ pj' t/

59(,bht tdv"e xhw z"l )enz' t-c(/

69(,vkho gs' hc/

fntjz"k601anav
"

vut dutk rtaui vut

dutk tjrui"/

ufnsucr fn"p' akbaht surbu ha

ahhfu, nhujs, kdtuk, fkk hartk )ak

sur zv ufk vsuru,( cdtukv vtnh,h,

uvakhnv' fnrunz canu
"

hux; hmje":

"
hux; gk ao ag,hs vec"v kvuxh;

ukdtuk t, hartk / / fao adtk tu,o

nnmrho' sf,hc701uvhw chuo vvut huxh;

tsb"h abh, hsu uduw"801' u
"

hmje" _ gk

ao
"

fk vaung hmje kh"901' aakhnu,

vmjue uvanjv ,vhw cdtukv )
"

tz hnkt

ajue phbu ukaubbu rbv"011(' fph artu

cpugk cgcus,u uvbvd,u ak cgk

vvhkukt avmyhhbv cfl avh,v suet

n,ul anjv/

uvpkt czv jze hu,r cv,jac cfl

avhw cgk hxurho danhho k"g' gs fsh

fl avaphgu do gk gbhbhu vrujbhho

)fskeni(/

unzv nuci gus hu,r' thl v
"

t,prhgu

fk bvurhi" tmk cgk vvhkukt )ucpry

chuo vvhkukt(' fukk cvbvd,u n,ul

anjv' bnal kftu"t ncb"h ukfk cb"h

csurbu' afbanu, cdupho hufku keck

t, vturu, vdsukho/

hc/nckh vcy gk fl atmk cgk

vvhkukt vdhkuh cpugk s
"

ct tk prgv"

fg,' v"v fph abnmt banv kngkv

nvdu;/ ug"p vnsucr kghk ctrufv'

nuci' a,fkh, vakhnu, czv vht suet

fa
"

t,prhgu fk bvurhi" n,dkv cbanv

cdu;' fph ahvhw tmk cgk vvhkukt ,hf;

unhs nna fa
"

vehmu urbbu aufbh

gpr"111/

h,hrv nzu: do cjhho jhu,u cgknt

shi xck cgk vvhkukt hxurho danhho'

apgku do gk gbhbhu vrujbhho' fukk _

acabu,hu vtjrubu, vhw tmku csudn,

vnmc s
"

fcs pv ufcs kaui" tmk nav

rchbu/// uzv pgk cbudg ktupi tnhr,

vjxhsu, uvpm, v,urv uvhvsu, uvpm,

vnghbu, jumv///

ugs fsh fl' atphku ruptu )avhw do

prupxur' azuvh ngkv buxp, kdch x,o

rupt( atk tu,u cygbv _ vh,fi

ahxurhu v,cytu suet cfj vshcur aku'

ctupi fzv akt hufk knktu, t,

akhju,u cguko frmubu?! vut _ cgk

vvhkukt _ zv anrgha )
"

eTfy zhl"( fv

jze cvpm, v,urv uvhvsu, uvpm,

vnghbu, jumv/ vec"v vhw mrhl thput

k,, ku t, nkut vtparu, kcmg zt,

cnhsv vnhrch,' ucnhkt vhw m"k ahufk

knauk ukakuy gk fj vscur aku' ag"h

shcur )cgher( nphmho ,urv uhvsu, )g"h

tnhr, ntnrh jxhsu,' ub,hb, vurtu,

ufuw(/ utsrcv: nfhui anrgha )
"

eTfy

zhl"( f"f cgcusv zu' vhw m"k tmku )kt

re akhk, vnmhtu, snbhgu, ughfucho

cgrl ktjrho' tkt tsrcv _( hu,r

fju, cgbhi zv ntar ktbaho tjrho!

vh,fi _ atk vrupt _ anckh vcy

gk fk zv' rutho cshue vvhpl _ ahxurh

dupu pgku cfj vshcur cdanhu,' azv

vaphg do cpayu, )fchfuk( cshcur

cntnrh jxhsu, aku ufhu"c' acpayu,

vgbhbho vscr pgk ahvhw czv nhguy

)cfnu,( nvrtuh kvhu,' vi cv,payu,

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy 234

601(rtv anu"r p"c' s/ ao' u/ zj"t rbd'

t/ aw vpxueho pw uhjh/ ,u"t napyho gv' c/

701(haghw ht' ht/

801(anu"r p"t' z/

901(uhrt ft' u/

011(,vkho efu' c/111(haghw fu' hy/
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hmt, ntr. nmrho"88' fh vrg vhv gshhi

c,ue; fuw98)fnuci do nzv aktjr nfi

"
uhrsu; )nmrho( tjrh cbh hartk"09'

uhmh"n kt baknv gs a
"

uhrt19hartk

t, nmrho n,gk ap, vho"29(/

akhnu, chrur vguko ,vhw suet

cxu; dku, zv vtjrui' cdtukv vtnh,h,

uvakhnv'
"

fhnh mt,l ntr. nmrho

trtbu bpktu,"' akfi vhmhtv nvdku,

kdtukv ,vhw ctupi a
"

kt cjpzui ,mtu

ucnbuxv kt ,kfui"39' fh
"

t, ruj

vyuntv tgchr ni vtr."' ukfi hmtu

nvdku, )czrhzu,' tck( ctupi snbuj,

vbpa unbuj, vdu;' c,fkh, vakhnu,

uvcrhtu, _ banu, cdupho' ugucrho

nhs )ckh vpxe fkk( kjhho bmjhho ak

banu, cdupho cdtukv vtnh,h,

uvakhnv ),fkh, uakhnu, vafr' fb"k(/

ht/vgbhi vb"k ahhl do khu"s acy'

huo vvhkukt sf"e nu"j tsnu"r baht

surbu' vn,crl49)cabv zu( nac, pw ct

tk prgv ]uvvx,keu, vh,v )cab,

vwah",( cac, pw ct gmnv[:

hsug achuo vvhkukt ak mshe gukv

ban,u kngkv' hjs go
"

fk ngahu

u,ur,u ugcus,u tar gcs fk hnh

jhhu"59' uzv
"

n,dkv unthr ccjhw dhkuh

nkngkv knyv / / upugk69haugu, 

cerc vtr."79/

uchTrmhhy cfk abv uabv buxp, gkhw

akt cgrl cban, cgk vvhkukt )azvu

vygo ktnhr, esha chuo vhTrmhhy cfk

abv89(' ugkhw
"

cghkuh99tjr ghkuh"001/

ucxdbui pra,bu: chuo hu"s acy

bgav tmk cgk vvhkukt _ nav rchbu

acsurbu )fhsug101at,payu,t snav

cfk srt usrt201( _
"

ct tk prgv"'

"
sghhk khw ec"v tsrhi c,r tsrhi"

)
"

cghkuh tjr ghkuh"( tk prgv sesuav'

"
st,prhgu ut,dkhhi nhbhw fk bvurhi"/

ucfk abv _ ugs"z cabv zu _ buxp,

czv gkhw bgkh, hu,r' gs _ akt cgrl/

uvdhkuh ak 
"

ct tk prgv" tmk baht

vsur _ a
"

vbaht vut vfk"301_ bnal

un,dkv knyv u
"

pugk haugu, cerc

vtr."' tmk fk tbah vsur )ucpry nms

cjhw nav acftu"t nhartk401(' banu,

cdupho suet/

ucpry asurbu zv _ fph atnr cgk

vvhkukt _ vut vsur vtjrui kdku,

uvsur vrtaui kdtukv' asur zv

)sgec,t snahjt( vut dkduk nvsur

shumth nmrho501' cnhkt n,jze, hu,r

vvauutv ak cgk vvhkukt baht surbu

)nav acsurbu( knav acsuru _

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy233

79(tdv"e xf"j )enj' t(/

89(rtv keu"a jf"u gw 923 vgrv 51/

99(kw vtdv"e cchtur kxhw z"l )enz' t(/

001(rtv keu"a ao gw 923 uthkl/ ua"b/

101(zj"d rgd' t/ ,eu"z ,x"y/ urtv ,bht

pn"s )xd' t(/ ugus/

201(ucc"r pb"u' z: uthi sur athi cu fnav/

301(pra"h jue, ft' ft/ 

401(,bht rpn"c/

501(agr vdkdukho vesnv f/ k", uxpr

vkheuyho kvtrhz"k anu, d' s/

88(pw rtv yz' d/

98(rtv ,bht pk"t )n' c(/

09(cakj hs' j/

19(ao' k/

29(ags tz vh,v thn, nmrho gkhvo )avrh

"
theyurhi akj gnvo" _ pra"h cakj hs' v'

nnfhk,t gv"p(/ urtv do xv"n nkuey j"s gw

rfu vgrv 61/

39(haghw bc' hc/

49(rtv zj"c xd' c/ pj' t/

59(,bht tdv"e xhw z"l )enz' t-c(/

69(,vkho gs' hc/

fntjz"k601anav
"

vut dutk rtaui vut

dutk tjrui"/

ufnsucr fn"p' akbaht surbu ha

ahhfu, nhujs, kdtuk, fkk hartk )ak

sur zv ufk vsuru,( cdtukv vtnh,h,

uvakhnv' fnrunz canu
"

hux; hmje":

"
hux; gk ao ag,hs vec"v kvuxh;

ukdtuk t, hartk / / fao adtk tu,o

nnmrho' sf,hc701uvhw chuo vvut huxh;

tsb"h abh, hsu uduw"801' u
"

hmje" _ gk

ao
"

fk vaung hmje kh"901' aakhnu,

vmjue uvanjv ,vhw cdtukv )
"

tz hnkt

ajue phbu ukaubbu rbv"011(' fph artu

cpugk cgcus,u uvbvd,u ak cgk

vvhkukt avmyhhbv cfl avh,v suet

n,ul anjv/

uvpkt czv jze hu,r cv,jac cfl

avhw cgk hxurho danhho k"g' gs fsh

fl avaphgu do gk gbhbhu vrujbhho

)fskeni(/

unzv nuci gus hu,r' thl v
"

t,prhgu

fk bvurhi" tmk cgk vvhkukt )ucpry

chuo vvhkukt(' fukk cvbvd,u n,ul

anjv' bnal kftu"t ncb"h ukfk cb"h

csurbu' afbanu, cdupho hufku keck

t, vturu, vdsukho/

hc/nckh vcy gk fl atmk cgk

vvhkukt vdhkuh cpugk s
"

ct tk prgv"

fg,' v"v fph abnmt banv kngkv

nvdu;/ ug"p vnsucr kghk ctrufv'

nuci' a,fkh, vakhnu, czv vht suet

fa
"

t,prhgu fk bvurhi" n,dkv cbanv

cdu;' fph ahvhw tmk cgk vvhkukt ,hf;

unhs nna fa
"

vehmu urbbu aufbh

gpr"111/

h,hrv nzu: do cjhho jhu,u cgknt

shi xck cgk vvhkukt hxurho danhho'

apgku do gk gbhbhu vrujbhho' fukk _

acabu,hu vtjrubu, vhw tmku csudn,

vnmc s
"

fcs pv ufcs kaui" tmk nav

rchbu/// uzv pgk cbudg ktupi tnhr,

vjxhsu, uvpm, v,urv uvhvsu, uvpm,

vnghbu, jumv///

ugs fsh fl' atphku ruptu )avhw do

prupxur' azuvh ngkv buxp, kdch x,o

rupt( atk tu,u cygbv _ vh,fi

ahxurhu v,cytu suet cfj vshcur aku'

ctupi fzv akt hufk knktu, t,

akhju,u cguko frmubu?! vut _ cgk

vvhkukt _ zv anrgha )
"

eTfy zhl"( fv

jze cvpm, v,urv uvhvsu, uvpm,

vnghbu, jumv/ vec"v vhw mrhl thput

k,, ku t, nkut vtparu, kcmg zt,

cnhsv vnhrch,' ucnhkt vhw m"k ahufk

knauk ukakuy gk fj vscur aku' ag"h

shcur )cgher( nphmho ,urv uhvsu, )g"h

tnhr, ntnrh jxhsu,' ub,hb, vurtu,

ufuw(/ utsrcv: nfhui anrgha )
"

eTfy

zhl"( f"f cgcusv zu' vhw m"k tmku )kt

re akhk, vnmhtu, snbhgu, ughfucho

cgrl ktjrho' tkt tsrcv _( hu,r

fju, cgbhi zv ntar ktbaho tjrho!

vh,fi _ atk vrupt _ anckh vcy

gk fk zv' rutho cshue vvhpl _ ahxurh

dupu pgku cfj vshcur cdanhu,' azv

vaphg do cpayu, )fchfuk( cshcur

cntnrh jxhsu, aku ufhu"c' acpayu,

vgbhbho vscr pgk ahvhw czv nhguy

)cfnu,( nvrtuh kvhu,' vi cv,payu,

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy 234

601(rtv anu"r p"c' s/ ao' u/ zj"t rbd'

t/ aw vpxueho pw uhjh/ ,u"t napyho gv' c/

701(haghw ht' ht/

801(anu"r p"t' z/

901(uhrt ft' u/

011(,vkho efu' c/111(haghw fu' hy/
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vshcur aku ctnhr, ntnrh jxhsu,' uvi

cv,payu, scrh jxhsu, aku cf,c )fh

to vhw tunr hu,r ntnrho' vhv n,ux;

do c
"

jzrv" ak vntnrho' udo crahnu,

acf,c(/

utg"p akt ahhl katuk atku, gk

vbvd, vec"v cguknu' ucpry go baht

vsur' ukt ahhl kunr
"

thl vhw mrhl

kvhu,"' u
"

thl kt vhw mrhl kvhu," _

tgp"f' ecg vec"v t, vxsr a
"

thbh

ncea kph fjh tkt kph fji"211'

aha,sku kvchi cafk tbuah ak fk

hvush
"

kph fji"/

ucpry cbsu"s _ athi zu re atkv

g"p afk )ak rupt(' vh,fi abaht vsur

kt hfuk knktu, t, akhju,u frmubu'

tkt azv do n,tho g"p v,urv _ fnuci

nzv anav ygi kvec"v
"

fcs pv ufcs

kaui tbfh"'
"

utbh grk ap,ho"' ukfi

"
akj bt chs ,akj"' gbv ku vec"v

nhs:
"

tbfh tvhw go phl"' ukt vx,pe

czv' tkt do _ a
"

tvri tjhl / / hvhw kl

kpv"' ag"h tvri hmtu scrh nav

cshcur danh nna!

uha kunr' anv avhw tmk f"e nu"j

tsnu"r' v"z g"s nv avhw tmk nav

csuru )fb"k x"u(: nfhui agus kt bdnrv

akhnu, vchrur' kfi
"

vshcur vut

cdku," )unav nm"g vut kngkv

nvdhkuh cshcur(' uvec"v kt rhpt tu,u'

tkt gav bx a
"

utbfh tvhw go phl"'

"
hvhu scrhu bfubho"Q

uv,heui unhkuh vscr c,fkh,

vakhnu, bpgk _ cfju ak cgk

vvhkukt _ g"h vbanu, cdupho' banu,

crhtu, cdupho crhtho' ak surbu' vsur

v,ahgh' acfujbu kpguk t, ,pehsu ak

"
tvri tjhl hvhw bchtl"' g"h vchyuh

cshcur cpugk )ctupi s
"

veuk bang ch,

prgv"(' ucapg rc' scrh ,urv uvurtu,

ufuw scgk vvhkukt' gs asurbu zv vut

vsur cu n,ehho _ u,hf; unhs nna _

"
akj bt chs ,akj"311' ag"h nahj

msebu n,nkt cakhnu, dhkuh vturu,

cfkh vshcur )fb"k x"u(/

]uh"k' azv nrunz do cr", ak
"

nhs"

_ nav' hartk )vcga"y(' sus )nkft

nahjt(: akhnu, gcus,u ak nav

ugcus, vcga"y )vfukk fk rcu,hbu

bahthbu' gs kbaht surbu( bpgk, g"h

sus nkft nahjt'
"

akj bt chs

,akj"[/

hd/uha kunr agbhi vb"k nrunz do

cechgu, hu"s acy cabv zu _ chuo

vrchgh cacug' acu
"

byku vnturu,

tck cu chuob,ku vnturu,' b,ku

c,h"u"411:

chuo zv vh,v vx,keu, f"e nu"j

tsnu"r )byku vnturu,(/ tck kt ctupi

abatr
"

byku" j"u' tkt nv
"

byku"

bgav nhs b,ku
"

abh vnturu,

vdsukho"511ctupi bgkv hu,r _ fhsug

ag"h vx,keu, bgav gkhw udhkuh bgkv

hu,r )ncjhw
"

tx,ke hert seuc"v

cfukvu gknhi"611(' utz vbanv
"

ta,fj

cfkvu gknhi h,hr ncjhuvh"711Q ug"h

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy235

311(rtv ctrufv xv"a ,ab"c j"t gw 79

)kghk gw 25( uthkl/

411(keu"s j"t nc' xg"t uthkl/ urtv z"j

cke s"v trtbu )bv' c(/

511(crtah, t' yz/

611(rtv ,bht pf"z ukeu", r"p peush

)nzj"c efj' c/ ugus(/ ,u"t uhevk py' s/ keu",

jue, xv' d/ urtv s"v ct,h kdbh vwah", p"t/

711(zj"d gt' c/ vuct ub,w ctdv"e xf"z

uchturv )enu' t uthkl(/ 211(cnsc"r ph"c' d/

jxhshu u,knhshu vneuarho tkhu

fbanu, cdupho fti knyv csur v,ahgh

),ahgh c,h"u' g"s v,h"u s
"

b,ku" kdch

vyh", s
"

byku"( _ bpgk, do knyv

vakhnu, s
"

b,ku vnturu,"'
"

t,prhgu

ut,dkhhi nhbhw fk bvurhi" cbanv cdu;

knyv/

nzv nuci vjhsua ssurbu _ vsur

v,ahgh kdch fk vsuru, akpbh zv' gs

ksur akpb"z )sur vanhbh(: nfhui

avdtukv kt ctv tz cpugk' v
"

ct tk

prgv" )vdhkuh s
"

t,prhgu fk bvurhi"

knyv( kt vhw c,fkh, vakhnu, fbanv

cdu; crht )vh,v vx,keu, vbanv ni

vdu;' udo vbanv cdu; vh,v cnmc

a
"

vshcur vut cdku," ufuw(Q nat"f

csurbu zv _ vsur vtjrui kdku, uvsur

vrtaui kdtukv _ bgav ,un"h
"

b,ku

vnturu,"' akt zu ckcs akt jxr j"u

cnturu, vdsukho sdhkuh ,uac"f

u,uacg"p811' tkt tsrcv _ buxp, czv

akhnu, bgkh, hu,r ]kt ctupi s
"

fcs

pv nturhh,t acg"p ufcs kaui

nturhh,t acf,c"' kvhu,u kngkv

nzv[' ctupi afbanu, cdupho neckho

cpbhnhu,
"

t,prhgu fk bvurhi"

a
"

b,ku" g,v' gh"z anahj msebu ct

nhs'
"

akj bt chs ,akj"' uhkns ,urv

t, fk vgo fuku911' gs
"

,urv jsav

nt,h ,mt"021'

uzv pugk t, vakhnu, uvgkhw sfk

vsuru, akpb"z' gh"z a
"

vehmu urbbu

aufbh gpr"' ucgk vvhkukt crtabu/

jhsuau ak surbu kdch vsuru, akpbh

zv _ rutho cpugk cgcus, vsur:

csurbu zv bux; gs akt cgrl kdch

vsuru, akpb"z cgcusv svpm, v,urv

uvhvsu, uvpm, vnghbu, jumv' vi

crhcuh vapg )vxprho vbspxho ufuw('

uvi cgahh, fk vguko' gs kjumv athi

jumv nnbu' fkh keck, vturu,

vdsukho' vi cbudg kcb"h _ g"h v,rh"d

nmuu,' uvi cbudg ktuv"g _ g"h vpm,

vacg nmuu, cbh bj121' fl anthrho t,

fk vguko go
"

br nmuv u,urv tur"

ctupi s
"

t,prhgu fk bvurhi"' afk tjs

hfuk keck t, vtur fbanv crhtv cdu;

crht'

gs arutho cpugk )fnsucr fn"p

ktjrubv( atunu, vguko cfu"f nshbu,

nxhhgho kcb"h cgcus,o )g"s uhu,r

nfph avhw chmht, nmrho(' gs ado

cnshbv vvht avh,v xdurv unxudr,

rhcuh abho' ukt b,bu khvusho kmt,

nnbv ukt thparu kvo kehho ,un"m

cakhnu, ufuw _ vrh ktjrubv ba,b,v

ni vemv tk vemv' ufg, kt zu ckcs

antparho khvusho kv,bvd frmubo'

untparho kvo kmt, nao' tkt gus

hu,r _ nxhhgho kvo cfl/

gs arutho fhuo cpugk' abux; kzv

acb"h gunsho
"

vfi fukfo" kdtukv' do

tuv"g gunsho
"

vfi fukfo" acb"h hmtu

fcr nvdku, uhkfu ktr. hartk cdtukv

vtnh,h, uvakhnv'

ubanu, cdupho ckh auo vpxe fkk'

ctho nhs k,fkh, vakhnu, s
"

ct tk

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy 236

811(rtv ak"v cvesn,u yz' xg"t/ nxw

acugu, aku emt' t/ urtv keu", av"a ht' s/

tuv", crtah, hs' t/ ku' xg"c/ cnscr gw nu/

nd"t gw cwant )cvumt, ,a"b _ gw eny(/ b"l

gw rhz/ ugus/ urtv keu"a j"k gw 01 uthkl/

911(rtv rnc"o vkw ,aucv p"y v"c/

keu", mu hz' t uthkl/ ucf"n/

021(haghw bt' s/ uhe"r ph"d' d/121(rtv rnc"o vkw nkfho p"j v"h/
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vshcur aku ctnhr, ntnrh jxhsu,' uvi

cv,payu, scrh jxhsu, aku cf,c )fh

to vhw tunr hu,r ntnrho' vhv n,ux;

do c
"

jzrv" ak vntnrho' udo crahnu,

acf,c(/

utg"p akt ahhl katuk atku, gk

vbvd, vec"v cguknu' ucpry go baht

vsur' ukt ahhl kunr
"

thl vhw mrhl

kvhu,"' u
"

thl kt vhw mrhl kvhu," _

tgp"f' ecg vec"v t, vxsr a
"

thbh

ncea kph fjh tkt kph fji"211'

aha,sku kvchi cafk tbuah ak fk

hvush
"

kph fji"/

ucpry cbsu"s _ athi zu re atkv

g"p afk )ak rupt(' vh,fi abaht vsur

kt hfuk knktu, t, akhju,u frmubu'

tkt azv do n,tho g"p v,urv _ fnuci

nzv anav ygi kvec"v
"

fcs pv ufcs

kaui tbfh"'
"

utbh grk ap,ho"' ukfi

"
akj bt chs ,akj"' gbv ku vec"v

nhs:
"

tbfh tvhw go phl"' ukt vx,pe

czv' tkt do _ a
"

tvri tjhl / / hvhw kl

kpv"' ag"h tvri hmtu scrh nav

cshcur danh nna!

uha kunr' anv avhw tmk f"e nu"j

tsnu"r' v"z g"s nv avhw tmk nav

csuru )fb"k x"u(: nfhui agus kt bdnrv

akhnu, vchrur' kfi
"

vshcur vut

cdku," )unav nm"g vut kngkv

nvdhkuh cshcur(' uvec"v kt rhpt tu,u'

tkt gav bx a
"

utbfh tvhw go phl"'

"
hvhu scrhu bfubho"Q

uv,heui unhkuh vscr c,fkh,

vakhnu, bpgk _ cfju ak cgk

vvhkukt _ g"h vbanu, cdupho' banu,

crhtu, cdupho crhtho' ak surbu' vsur

v,ahgh' acfujbu kpguk t, ,pehsu ak

"
tvri tjhl hvhw bchtl"' g"h vchyuh

cshcur cpugk )ctupi s
"

veuk bang ch,

prgv"(' ucapg rc' scrh ,urv uvurtu,

ufuw scgk vvhkukt' gs asurbu zv vut

vsur cu n,ehho _ u,hf; unhs nna _

"
akj bt chs ,akj"311' ag"h nahj

msebu n,nkt cakhnu, dhkuh vturu,

cfkh vshcur )fb"k x"u(/

]uh"k' azv nrunz do cr", ak
"

nhs"

_ nav' hartk )vcga"y(' sus )nkft

nahjt(: akhnu, gcus,u ak nav

ugcus, vcga"y )vfukk fk rcu,hbu

bahthbu' gs kbaht surbu( bpgk, g"h

sus nkft nahjt'
"

akj bt chs

,akj"[/

hd/uha kunr agbhi vb"k nrunz do

cechgu, hu"s acy cabv zu _ chuo

vrchgh cacug' acu
"

byku vnturu,

tck cu chuob,ku vnturu,' b,ku

c,h"u"411:

chuo zv vh,v vx,keu, f"e nu"j

tsnu"r )byku vnturu,(/ tck kt ctupi

abatr
"

byku" j"u' tkt nv
"

byku"

bgav nhs b,ku
"

abh vnturu,

vdsukho"511ctupi bgkv hu,r _ fhsug

ag"h vx,keu, bgav gkhw udhkuh bgkv

hu,r )ncjhw
"

tx,ke hert seuc"v

cfukvu gknhi"611(' utz vbanv
"

ta,fj

cfkvu gknhi h,hr ncjhuvh"711Q ug"h

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy235

311(rtv ctrufv xv"a ,ab"c j"t gw 79

)kghk gw 25( uthkl/

411(keu"s j"t nc' xg"t uthkl/ urtv z"j

cke s"v trtbu )bv' c(/

511(crtah, t' yz/

611(rtv ,bht pf"z ukeu", r"p peush

)nzj"c efj' c/ ugus(/ ,u"t uhevk py' s/ keu",

jue, xv' d/ urtv s"v ct,h kdbh vwah", p"t/

711(zj"d gt' c/ vuct ub,w ctdv"e xf"z

uchturv )enu' t uthkl(/ 211(cnsc"r ph"c' d/

jxhshu u,knhshu vneuarho tkhu

fbanu, cdupho fti knyv csur v,ahgh

),ahgh c,h"u' g"s v,h"u s
"

b,ku" kdch

vyh", s
"

byku"( _ bpgk, do knyv

vakhnu, s
"

b,ku vnturu,"'
"

t,prhgu

ut,dkhhi nhbhw fk bvurhi" cbanv cdu;

knyv/

nzv nuci vjhsua ssurbu _ vsur

v,ahgh kdch fk vsuru, akpbh zv' gs

ksur akpb"z )sur vanhbh(: nfhui

avdtukv kt ctv tz cpugk' v
"

ct tk

prgv" )vdhkuh s
"

t,prhgu fk bvurhi"

knyv( kt vhw c,fkh, vakhnu, fbanv

cdu; crht )vh,v vx,keu, vbanv ni

vdu;' udo vbanv cdu; vh,v cnmc

a
"

vshcur vut cdku," ufuw(Q nat"f

csurbu zv _ vsur vtjrui kdku, uvsur

vrtaui kdtukv _ bgav ,un"h
"

b,ku

vnturu,"' akt zu ckcs akt jxr j"u

cnturu, vdsukho sdhkuh ,uac"f

u,uacg"p811' tkt tsrcv _ buxp, czv

akhnu, bgkh, hu,r ]kt ctupi s
"

fcs

pv nturhh,t acg"p ufcs kaui

nturhh,t acf,c"' kvhu,u kngkv

nzv[' ctupi afbanu, cdupho neckho

cpbhnhu,
"

t,prhgu fk bvurhi"

a
"

b,ku" g,v' gh"z anahj msebu ct

nhs'
"

akj bt chs ,akj"' uhkns ,urv

t, fk vgo fuku911' gs
"

,urv jsav

nt,h ,mt"021'

uzv pugk t, vakhnu, uvgkhw sfk

vsuru, akpb"z' gh"z a
"

vehmu urbbu

aufbh gpr"' ucgk vvhkukt crtabu/

jhsuau ak surbu kdch vsuru, akpbh

zv _ rutho cpugk cgcus, vsur:

csurbu zv bux; gs akt cgrl kdch

vsuru, akpb"z cgcusv svpm, v,urv

uvhvsu, uvpm, vnghbu, jumv' vi

crhcuh vapg )vxprho vbspxho ufuw('

uvi cgahh, fk vguko' gs kjumv athi

jumv nnbu' fkh keck, vturu,

vdsukho' vi cbudg kcb"h _ g"h v,rh"d

nmuu,' uvi cbudg ktuv"g _ g"h vpm,

vacg nmuu, cbh bj121' fl anthrho t,

fk vguko go
"

br nmuv u,urv tur"

ctupi s
"

t,prhgu fk bvurhi"' afk tjs

hfuk keck t, vtur fbanv crhtv cdu;

crht'

gs arutho cpugk )fnsucr fn"p

ktjrubv( atunu, vguko cfu"f nshbu,

nxhhgho kcb"h cgcus,o )g"s uhu,r

nfph avhw chmht, nmrho(' gs ado

cnshbv vvht avh,v xdurv unxudr,

rhcuh abho' ukt b,bu khvusho kmt,

nnbv ukt thparu kvo kehho ,un"m

cakhnu, ufuw _ vrh ktjrubv ba,b,v

ni vemv tk vemv' ufg, kt zu ckcs

antparho khvusho kv,bvd frmubo'

untparho kvo kmt, nao' tkt gus

hu,r _ nxhhgho kvo cfl/

gs arutho fhuo cpugk' abux; kzv

acb"h gunsho
"

vfi fukfo" kdtukv' do

tuv"g gunsho
"

vfi fukfo" acb"h hmtu

fcr nvdku, uhkfu ktr. hartk cdtukv

vtnh,h, uvakhnv'

ubanu, cdupho ckh auo vpxe fkk'

ctho nhs k,fkh, vakhnu, s
"

ct tk

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy 236

811(rtv ak"v cvesn,u yz' xg"t/ nxw

acugu, aku emt' t/ urtv keu", av"a ht' s/

tuv", crtah, hs' t/ ku' xg"c/ cnscr gw nu/

nd"t gw cwant )cvumt, ,a"b _ gw eny(/ b"l

gw rhz/ ugus/ urtv keu"a j"k gw 01 uthkl/

911(rtv rnc"o vkw ,aucv p"y v"c/

keu", mu hz' t uthkl/ ucf"n/

021(haghw bt' s/ uhe"r ph"d' d/121(rtv rnc"o vkw nkfho p"j v"h/
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nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy237

prgv" cdtukv vtnh,h, uvakhnv'

akhnu, vdhkuh s
"

t,prhgu fk bvurhi"'

"
uvhw kl vuhw ktur guko"221/

hs/nzv nuci vkhnus g,v n
"

ct tk

prgv":

sucr fn"p' afcr
"

fku fk

vehmhi"321ufcr xhhnu vfk' uvdtukv

vh,v mrhfv kcut fcr nzni' unpbh

ygnho athbo nucbho fkk ufkk gshhi

kt ctv/

nzv nuci' agf"p fg,' mrhfv

vdtukv kcut ,hf; unhs nna/ uckaui

vguko: zvu vzni vfh bgkv )
"

vgfxyg

mhhy"( kdtukv vtnh,h, uvakhnv!

ukvghr' ackaui
"

vzni vfh bgkv"

)
"

vgfxyg mhhy"( nrunz ,ufi vdtukv _

a
"

zni"' veaur go nshsv uvdckv )gcr

vuv ug,hs(' bgav
"

)vzni( vfh bgkv"'

ctupi athi kngkv vhnbu/ z/t/ avdcuk

)zni( gmnu bgav ckh dcuk )vfh bgkv('

gs an,tjsho nna' g"s vnsucr kghk

cgbhi
"

t,prhgu fk bvurhi"/

utsrcv: gher vvsdav czv vht gk

vdcuk akzni danh )
"

zni"( _ fh

crujbhu, )gs ksrdu,
"

vfh bgku,"( ha

fcr akhnu, vgbhbho gs kakhnu,

sdtukv )rujbh,(' vghbhho vrujbhu, ak

hvush rutho fcr t, vdtukvQ fg, mrhl

re kp,uj t, vghbho vdanhu,' ado vo

hrtu t, vdtukv fph avht cdkuh kghbh

car czni vzv/

ufnuci do cpayu,: gher vceav

uvdgdugho kdtukv vo kt f"f nms

vrujbhu, uvbanv' fh nms rujbhu,

vgbhbho vbanv vht cakhnu, ufk

vgbhbho cakhnu, )uvdo ahvush bnmt

banv cdu; cguko vzv vdanh' vrh nms

vbanv uvrujbhu, kt nurda jual

vguko(' nat"f nms danhu, vgbhbho

ak vdu;' ao cgher brda vvgko

uvx,r' ucnhkt _ v"z ngurr t,

vdgdugho kdtukv ctupi jze gus hu,r/

uvjhsua cdtukv vut cfl' avdhkuh

s
"

t,prhgu fk bvurhi" hvhw do cdanhu,

vguko vbrtv kghbh car' cneuo uzni

danh' ahhgav shrv ku h,w c,j,ubho/

utsrcv: czv n,cyt, vakhnu, do

crujbhu, )akfi kg"k vbanv bhzubh, ni

vdu;(' nauo fl vdtukv cdanhu, ,cht

dtukv cfk vguknu, uvsrdu, kngkv/

yu/ucbudg kpugk:

cgnsbu chnh vvfbv khu"s acy' huo

vvhkukt ak baht surbu _ fabuxp,

gkhw cbaht vsur f"e nu"j tsnu"r' ugk

hsu _ cfk tbah vsur' bah vsur uy;

vsur _ mrhl fk hvush csurbu' tbaho

baho uy;' keck vjkyu, yucu, cbudg

kfk vgbhbho a,cg cgk vvhkukt' vjk

n
"

br nmuv u,urv tur"' khnus v,urv

),uac"f u,uacg"p( uehuo vnmuu,

cvhsur' vi cbudg kgmnu uvi cbudg

kvzuk, _ vgcusv svpm, v,urv

uvhvsu, uvpm, vnghbu, jumv' ctupi

s
"

ct tk prgv"' kgau, fk hvush kfkh

keck,
"

t,prhgu fk bvurhi" s
"

abh

vnturu, vdsukho"' ,uac"f u,uacg"p'

bdkv s,urv upbhnhu, v,urv'

fukk ucnhujs _ g"h vvuxpv ckhnus

,ur,u ak cgk vvhkukt gmnu uehuo

vurtu,hu/

ufk zv cvsdav _ afk tjs heck gk

gmnu avkhnus c,ur,u ak cgk vvhkukt

hakho uhnkt do nv abjxr cv,payu,

uvpm, vnghbu, cdkk vnbhgv ughfuc

221(haghw x' hy/

321(xbvsrhi mz' c/

cfj vshcur scgk vvhkukt' vi g"h

khnusu vpryh cshcuruvi cvpm,

vnghbu, jumv ktjrho/

yz/ucpryhu, hu,r _ cgk vvhkukt

v,nxr kfk xud ncb"h kph gbhbu fph

artu t, vpbho vmvucu, uvanju,

avrtv cgk vvhkukt kftu"t ncb"h'

tbaho baho uy; _ tbaho kph gbhbo'

baho _ kph gbhbi' uy; _ kph gbhbo/

uczv vut tjs njhsuahu ak baht

surbu' acabu,hu vtjrubu, cpry nxr

bpau gk vpm, v,urv uvhvsu, _

ucnhujs khnus v,urv ujhbul _ sbah

ucbu, hartk uak y; chartk )scr

jhsua kbaht chartk(/

uvdo anmhbu sudn,u cdsukh hartk

cabho akpb"z ]fhsug nnf,chvo

ufhu"c[' v"z kt v,eck tmk fuko'

utphku tku ab,eck tmko v"z vhw go

fnv vdcku,Q nat"f pguku,hu ak cgk

vvhkukt v,payu uvdhgu krhcuh neunu,

cguko' uvukl un,pay' ugh"z bux; akt

cgrl ckhnus v,urv sbah ucbu, uy;

chartk/

nzv habv vvurtv _ ajhzue vpguku,

cear khu"s acy mrhl kvhu, go fk

vxudho ccb"h' tbaho baho uy;' ufk

xud _ kph gbhbu/ uvsdav nhujs, gk

pguku, go bah ucbu, hartk uy;'

abux; kgcus,o cgmno bpgk, gh"z

vuxpv do cgcus, fk cbh vch,' fukk

vtbaho:

hhjuso ak vy; vut cfl anjbfho

tu,o engv engv' kph vfkho akvo'

ctupi ahufku keck/ uckaui vf,uc421_

ahux; )ugs"z hux; csurbu( vfhi
"

kjo

kph vy;"/ ubux; kzv: ycg vy; kprr

t, vtufk521' agh"z hfuk vntfk kvdhg

do ktjrho athbo hfukho keck hu,r

ntar phrurho eybho/

ugs"z cbudg kbah ucbu, hartk:

chi vnmuu, vnhujsu, ak bah ucbu,

hartk _ vut gbhi vske, bru, ac,

eusa uhuo yuc/ azvu do njhsuah surbu

_ abh,ux; rhcuh dsuk sbah ucbu,

hartk vnskheu, bru, ac, eusa

uhu"y' ugh"z nthrho t, c,hvo ut,

vguko c
"

br nmuv u,urv tur"' gs ktupi

s
"

t,prhgu fk bvurhi"/

fbrtv cpayu,' aftar nskheho br

bgav fk vjsr nutr ctur vbr/ ukvhu,u

br esua' achrfu gkhu' v"v nthr t,

fk vjsr cesuav _ g"s vgbhi

s
"

t,prhgu fk bvurhi"/

]nat"f nmuu, tjru,' hfuku, kvhu,

ctupi anmuv tj, njuke, njcr,v/

ufshue kaui jz"k621

"
nkthi nmuu,

frnui": vut tfi nkt nmuu,' tck vo

njukeu, zu nzu unfuxu, cekhpv'

csudn, vdrghbho crhnui[/

ugp"z nuci d"f' thl g"h ba"e sbah

ucbu, hartk n,ux; cehuo vnmuu, sfk

cbh ch,o' do ak vcgk uvcbho/

ufpayu, vgbhi: vske, bru, ac, vht

vp,hjv anfbhxv t, vac, kpbh fk cbh

vch,' ure ktj"z ctho ,pku, vac,

uvehsua ak vtbaho/ ugs"z cfkku,

hu,r _ fntnr vdnrt721 ag"h vske,

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy 238

521(rtv pxjho h' c/ _ urtv npraho gv"p

uhda ao )ke"y' rt"o uap"j kpra"h(' szvu

vsda, vf,uc
"

kjo kph vy;"' fh nms ycgo

kprr' mrhl kh,i kvo hu,r nahgur tfhk,o/

urtv xv"a ,ba"t j"t gw 902 vgrv74/

621(jdhdv cxupv/ ua"b/

721(ac, fd' c/ 421(uhda nz' hc/
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nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy237

prgv" cdtukv vtnh,h, uvakhnv'

akhnu, vdhkuh s
"

t,prhgu fk bvurhi"'

"
uvhw kl vuhw ktur guko"221/

hs/nzv nuci vkhnus g,v n
"

ct tk

prgv":

sucr fn"p' afcr
"

fku fk

vehmhi"321ufcr xhhnu vfk' uvdtukv

vh,v mrhfv kcut fcr nzni' unpbh

ygnho athbo nucbho fkk ufkk gshhi

kt ctv/

nzv nuci' agf"p fg,' mrhfv

vdtukv kcut ,hf; unhs nna/ uckaui

vguko: zvu vzni vfh bgkv )
"

vgfxyg

mhhy"( kdtukv vtnh,h, uvakhnv!

ukvghr' ackaui
"

vzni vfh bgkv"

)
"

vgfxyg mhhy"( nrunz ,ufi vdtukv _

a
"

zni"' veaur go nshsv uvdckv )gcr

vuv ug,hs(' bgav
"

)vzni( vfh bgkv"'

ctupi athi kngkv vhnbu/ z/t/ avdcuk

)zni( gmnu bgav ckh dcuk )vfh bgkv('

gs an,tjsho nna' g"s vnsucr kghk

cgbhi
"

t,prhgu fk bvurhi"/

utsrcv: gher vvsdav czv vht gk

vdcuk akzni danh )
"

zni"( _ fh

crujbhu, )gs ksrdu,
"

vfh bgku,"( ha

fcr akhnu, vgbhbho gs kakhnu,

sdtukv )rujbh,(' vghbhho vrujbhu, ak

hvush rutho fcr t, vdtukvQ fg, mrhl

re kp,uj t, vghbho vdanhu,' ado vo

hrtu t, vdtukv fph avht cdkuh kghbh

car czni vzv/

ufnuci do cpayu,: gher vceav

uvdgdugho kdtukv vo kt f"f nms

vrujbhu, uvbanv' fh nms rujbhu,

vgbhbho vbanv vht cakhnu, ufk

vgbhbho cakhnu, )uvdo ahvush bnmt

banv cdu; cguko vzv vdanh' vrh nms

vbanv uvrujbhu, kt nurda jual

vguko(' nat"f nms danhu, vgbhbho

ak vdu;' ao cgher brda vvgko

uvx,r' ucnhkt _ v"z ngurr t,

vdgdugho kdtukv ctupi jze gus hu,r/

uvjhsua cdtukv vut cfl' avdhkuh

s
"

t,prhgu fk bvurhi" hvhw do cdanhu,

vguko vbrtv kghbh car' cneuo uzni

danh' ahhgav shrv ku h,w c,j,ubho/

utsrcv: czv n,cyt, vakhnu, do

crujbhu, )akfi kg"k vbanv bhzubh, ni

vdu;(' nauo fl vdtukv cdanhu, ,cht

dtukv cfk vguknu, uvsrdu, kngkv/

yu/ucbudg kpugk:

cgnsbu chnh vvfbv khu"s acy' huo

vvhkukt ak baht surbu _ fabuxp,

gkhw cbaht vsur f"e nu"j tsnu"r' ugk

hsu _ cfk tbah vsur' bah vsur uy;

vsur _ mrhl fk hvush csurbu' tbaho

baho uy;' keck vjkyu, yucu, cbudg

kfk vgbhbho a,cg cgk vvhkukt' vjk

n
"

br nmuv u,urv tur"' khnus v,urv

),uac"f u,uacg"p( uehuo vnmuu,

cvhsur' vi cbudg kgmnu uvi cbudg

kvzuk, _ vgcusv svpm, v,urv

uvhvsu, uvpm, vnghbu, jumv' ctupi

s
"

ct tk prgv"' kgau, fk hvush kfkh

keck,
"

t,prhgu fk bvurhi" s
"

abh

vnturu, vdsukho"' ,uac"f u,uacg"p'

bdkv s,urv upbhnhu, v,urv'

fukk ucnhujs _ g"h vvuxpv ckhnus

,ur,u ak cgk vvhkukt gmnu uehuo

vurtu,hu/

ufk zv cvsdav _ afk tjs heck gk

gmnu avkhnus c,ur,u ak cgk vvhkukt

hakho uhnkt do nv abjxr cv,payu,

uvpm, vnghbu, cdkk vnbhgv ughfuc

221(haghw x' hy/

321(xbvsrhi mz' c/

cfj vshcur scgk vvhkukt' vi g"h

khnusu vpryh cshcuruvi cvpm,

vnghbu, jumv ktjrho/

yz/ucpryhu, hu,r _ cgk vvhkukt

v,nxr kfk xud ncb"h kph gbhbu fph

artu t, vpbho vmvucu, uvanju,

avrtv cgk vvhkukt kftu"t ncb"h'

tbaho baho uy; _ tbaho kph gbhbo'

baho _ kph gbhbi' uy; _ kph gbhbo/

uczv vut tjs njhsuahu ak baht

surbu' acabu,hu vtjrubu, cpry nxr

bpau gk vpm, v,urv uvhvsu, _

ucnhujs khnus v,urv ujhbul _ sbah

ucbu, hartk uak y; chartk )scr

jhsua kbaht chartk(/

uvdo anmhbu sudn,u cdsukh hartk

cabho akpb"z ]fhsug nnf,chvo

ufhu"c[' v"z kt v,eck tmk fuko'

utphku tku ab,eck tmko v"z vhw go

fnv vdcku,Q nat"f pguku,hu ak cgk

vvhkukt v,payu uvdhgu krhcuh neunu,

cguko' uvukl un,pay' ugh"z bux; akt

cgrl ckhnus v,urv sbah ucbu, uy;

chartk/

nzv habv vvurtv _ ajhzue vpguku,

cear khu"s acy mrhl kvhu, go fk

vxudho ccb"h' tbaho baho uy;' ufk

xud _ kph gbhbu/ uvsdav nhujs, gk

pguku, go bah ucbu, hartk uy;'

abux; kgcus,o cgmno bpgk, gh"z

vuxpv do cgcus, fk cbh vch,' fukk

vtbaho:

hhjuso ak vy; vut cfl anjbfho

tu,o engv engv' kph vfkho akvo'

ctupi ahufku keck/ uckaui vf,uc421_

ahux; )ugs"z hux; csurbu( vfhi
"

kjo

kph vy;"/ ubux; kzv: ycg vy; kprr

t, vtufk521' agh"z hfuk vntfk kvdhg

do ktjrho athbo hfukho keck hu,r

ntar phrurho eybho/

ugs"z cbudg kbah ucbu, hartk:

chi vnmuu, vnhujsu, ak bah ucbu,

hartk _ vut gbhi vske, bru, ac,

eusa uhuo yuc/ azvu do njhsuah surbu

_ abh,ux; rhcuh dsuk sbah ucbu,

hartk vnskheu, bru, ac, eusa

uhu"y' ugh"z nthrho t, c,hvo ut,

vguko c
"

br nmuv u,urv tur"' gs ktupi

s
"

t,prhgu fk bvurhi"/

fbrtv cpayu,' aftar nskheho br

bgav fk vjsr nutr ctur vbr/ ukvhu,u

br esua' achrfu gkhu' v"v nthr t,

fk vjsr cesuav _ g"s vgbhi

s
"

t,prhgu fk bvurhi"/

]nat"f nmuu, tjru,' hfuku, kvhu,

ctupi anmuv tj, njuke, njcr,v/

ufshue kaui jz"k621

"
nkthi nmuu,

frnui": vut tfi nkt nmuu,' tck vo

njukeu, zu nzu unfuxu, cekhpv'

csudn, vdrghbho crhnui[/

ugp"z nuci d"f' thl g"h ba"e sbah

ucbu, hartk n,ux; cehuo vnmuu, sfk

cbh ch,o' do ak vcgk uvcbho/

ufpayu, vgbhi: vske, bru, ac, vht

vp,hjv anfbhxv t, vac, kpbh fk cbh

vch,' ure ktj"z ctho ,pku, vac,

uvehsua ak vtbaho/ ugs"z cfkku,

hu,r _ fntnr vdnrt721 ag"h vske,

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy 238

521(rtv pxjho h' c/ _ urtv npraho gv"p

uhda ao )ke"y' rt"o uap"j kpra"h(' szvu

vsda, vf,uc
"

kjo kph vy;"' fh nms ycgo

kprr' mrhl kh,i kvo hu,r nahgur tfhk,o/

urtv xv"a ,ba"t j"t gw 902 vgrv74/

621(jdhdv cxupv/ ua"b/

721(ac, fd' c/ 421(uhda nz' hc/
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nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy239

bru, ac, eusa' zufho kcbho ,knhsh

jfnho'
"

sf,hc fh br nmuv u,urv tur 

/ / g"h br nmuv sac, / / ct tur

s,urv"821/

uha kunr azv nrunz do cdhnyrht

ak
"

br"921_ rn"j nmuu, gav jsurho

unubvdho g"h abh veuho stvcv uhrtv/

hz/ucfkku, _ vkhnus nfl vut'

agcus,u ak hvush mrhfv kvhu, ctupi

s
"

t,prhgu fk bvurhi"' afk nmhtu,u

jsurv c
"

br nmuv u,urv tur"' uvut

guav t, gcus,u go banv crhtv cdu;

crht' csudn, fvi dsuk avut ako cfk

)fb"k x"j(/

utphku to habu j"u vpxe uhrhsv

"
crdg eyi gzc,hl"031' ajxr tc tu to

r"k )nfhui avdtukv gshhi kt ctv

cpugk( _ vrh zu hrhsv murl gkhw' re

fsh kvdhg ksrdt bgkh, hu,r cdhkuh

s
"

ct tk prgv"' vi cbanv' ugus ugher

_ ccbh ch,v' vcbho ucgher vcbu,'

ahrtu knktu, ukvnahl kgau, t,

gcus,v cjhho' cruj avjshrv cvo g"h

jhbufo' fh g"h
"

zrgv cjhho"'
"

t; vht

cjhho"131/

ucfkku, _ agh"z h,ux; gus hu,r

cdhkuh vbanv ccjhw auabv' vneck,

nvec"v vbert auai231' gs abgah,

v,tjsu, dnurv s
"

hartk ueuc"v fukt

js"/

hj/uhvh rmui' ag"h gmo eck,

vvjkyu, cear go hu"s acy _ fukk'

afk tjs na,,; cfk vpguku,

uvnbvdho veaurho go hu"s acy' vjk

nv,uugsu, agurfho cfk neuo chuo zv'

ucacug akpbhu uaktjrhu _

agus kpbh zv hvhw
"

vehmu urbbu

aufbh gpr"' ucgk vvhkukt crtabu'

u,hf; unhs nna' cphrua vnnah ak

"
nna" _ fhsug331amsheho enho

c,jv"n nhs' ujuddho hjs th,u t, huo

vvhkukt'

u,hf; unhs nna bgav
"

cakj prgv

t, vgo"431'
"

ucbh hartk humtho chs

rnv"09_ ahumtho nvdku, uvukfho

ktr. veusa' khruakho ghr veusa'

kvr veusa' kch, vnesa vakhah'

ukesa vesaho'

vw hnkul kguko ugs531/

821(pra"h ao/

921(rtv zj"c exu' c/ keu", cvgku,l kd'

d/ akj ns' s/ ucf"n/

031(haghw bs' z/

131(rtv ,gbh, v' c/

231(rtv zj"d ez' t/ xv"n ,ex"j gw m/

urtv xpr vkheuyho st"jm"m grl auabv/

ua"b/

331(zj"t en' t/

431(r"p cakj/

531(ao yu' hj/
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nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy239

bru, ac, eusa' zufho kcbho ,knhsh

jfnho'
"

sf,hc fh br nmuv u,urv tur 

/ / g"h br nmuv sac, / / ct tur

s,urv"821/

uha kunr azv nrunz do cdhnyrht

ak
"

br"921_ rn"j nmuu, gav jsurho

unubvdho g"h abh veuho stvcv uhrtv/

hz/ucfkku, _ vkhnus nfl vut'

agcus,u ak hvush mrhfv kvhu, ctupi

s
"

t,prhgu fk bvurhi"' afk nmhtu,u

jsurv c
"

br nmuv u,urv tur"' uvut

guav t, gcus,u go banv crhtv cdu;

crht' csudn, fvi dsuk avut ako cfk

)fb"k x"j(/

utphku to habu j"u vpxe uhrhsv

"
crdg eyi gzc,hl"031' ajxr tc tu to

r"k )nfhui avdtukv gshhi kt ctv

cpugk( _ vrh zu hrhsv murl gkhw' re

fsh kvdhg ksrdt bgkh, hu,r cdhkuh

s
"

ct tk prgv"' vi cbanv' ugus ugher

_ ccbh ch,v' vcbho ucgher vcbu,'

ahrtu knktu, ukvnahl kgau, t,

gcus,v cjhho' cruj avjshrv cvo g"h

jhbufo' fh g"h
"

zrgv cjhho"'
"

t; vht

cjhho"131/

ucfkku, _ agh"z h,ux; gus hu,r

cdhkuh vbanv ccjhw auabv' vneck,

nvec"v vbert auai231' gs abgah,

v,tjsu, dnurv s
"

hartk ueuc"v fukt

js"/

hj/uhvh rmui' ag"h gmo eck,

vvjkyu, cear go hu"s acy _ fukk'

afk tjs na,,; cfk vpguku,

uvnbvdho veaurho go hu"s acy' vjk

nv,uugsu, agurfho cfk neuo chuo zv'

ucacug akpbhu uaktjrhu _

agus kpbh zv hvhw
"

vehmu urbbu

aufbh gpr"' ucgk vvhkukt crtabu'

u,hf; unhs nna' cphrua vnnah ak

"
nna" _ fhsug331amsheho enho

c,jv"n nhs' ujuddho hjs th,u t, huo

vvhkukt'

u,hf; unhs nna bgav
"

cakj prgv

t, vgo"431'
"

ucbh hartk humtho chs

rnv"09_ ahumtho nvdku, uvukfho

ktr. veusa' khruakho ghr veusa'

kvr veusa' kch, vnesa vakhah'

ukesa vesaho'

vw hnkul kguko ugs531/

821(pra"h ao/

921(rtv zj"c exu' c/ keu", cvgku,l kd'

d/ akj ns' s/ ucf"n/

031(haghw bs' z/

131(rtv ,gbh, v' c/

231(rtv zj"d ez' t/ xv"n ,ex"j gw m/

urtv xpr vkheuyho st"jm"m grl auabv/

ua"b/

331(zj"t en' t/

431(r"p cakj/

531(ao yu' hj/

 בס"ד, שיחת ליל יו"ד שבט ה'תשנ"ב

- לאחר תפילת ערבית -

– בלתי מוגה –

שבו  הרביעי  יום  ובהתחלת  טוב,  כי  בו  שהוכפל  השלישי  יום  בסיום  בעמדנו 
ניתלו המאורות, "ניתלו" בתי"ו - 

האמיתית  בגאולה  הגדולים"  המאורות  "שני   - יהיו  ממש  שבקרוב  רצון  יהי 
והשלימה על ידי משיח צדקנו, ושענין הצדקה ימהר ויזרז זאת עוד יותר - שיהא 

באופן דתיכף ומיד ממש.

*

מהנאספים  ואחת  אחד  לכל  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  נתן  השיחת-קודש  ]לאחר 
מכת"י",  הראשונה  "בפעם  היום  שיצא-לאור  תרפ"ב"  מאמרים  "קונטרס   - שי׳ 
שנת  מראשית  נ"ע  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  של  מאמרים  שלשה  הכולל  "קונטרס 
ב׳  בצירוף  קנו".  יעיר  כנשר  ממעמקים.  המעלות  שיר  מזמור  לדוד  )ד"ה  תרפ"ב 

שטרות של דולר לצדקה[. 
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 בס"ד. שיחת מוצאי ה"אחד עשר" שבט ה׳תשנ"ב

– לאחר תפילת ערבית –

– בלתי מוגה –

א. בעמדנו בסיום יום ה"אחד עשר" בחודש שבט, הבא בהמשך ליום הקודם, 
יום העשירי בשבט - יש לבאר את הלימוד שמיתוסף ביום ה"אחד עשר" בחודש 
ה"אחד  החודש  הוא  חודש שבט  אע"פ שכל  בשבט,  העשירי  הקודם,  היום  לגבי 

עשר".

דהנה, כללות הענין ד)יום וחודש ה("אחד-עשר" מורה על החיבור וההמשכה 
דהעולם.  והגבלה  במדידה   – העולם  והגבלת  ממדידת  שלמעלה  האלקות  דדרגת 
והגבלה שבעולם  עם המדידה  להיות קשורים  צריכים  עניני ההלכה  כל  אם  שכן, 
דוקא – עאכו"כ בענינים הקשורים עם ׳תפילה יומית׳ )כתפילת ערבית שהתפללנו 
והגבלה  המדידה  עם  הקשור  ענין  שזהו  מסויים,  בזמן  הגבלה  כלומר,  עתה(, 

שבעולם=.

והגבלה  שהמדידה  היינו.  העולם",  נברא  מאמרות  "בעשרה  חז"ל  אמרו  והנה 
ד"העולם" קשורה עם "עשרה מאמרות", מספר עשר. ומזה מובן, שהענין ד"אחד 

עשר" מורה על דרגת האלקות שלמעלה ממדידות והגבלות העולם.

)בדוגמת  מסויים  ויום  זמן  עם  קשור  עשר"  ד"אחד  הענין  שגם  שמכיון  אלא 
מהמדידה  למעלה  שהוא  כפי  עשר"  שה"אחד   – מורה  זה  הרי  כאמור,  "מאמר"( 

והגבלה ד"העולם" נמשך ויורד במדידות והגבלות שבעולם.

החודש  הוא  החודש  שכללות  מצד  בשבט,  העשירי  ביום  כבר  ישנו  זה  וענין 
ה"אחד עשר". ואח"כ בבוא מוצאי היום העשירי, ובמיוחד לאחרי תפילת ערבית 
זה  עם  שביחד  פעמים,  כמה  ]וכמדובר  בחודש  ה"אחד-עשר"  היום  מתחיל  שאז 
היא  הרי  הקודם,  היום  של  ופדרים  האברים  הקטרת  עם  קשורה  ערבית  שתפילת 
מה-ג׳  ראשונה  התפילה  להיותה  הבא,  היום  התחלת   – העיקר  והוא  ג"כ,  מהוה 
תפילות )ערבית שחרית ומנחה( דאותו היום[ – מיתוסף עוד ענין, שגם היום בחודש 

הוא היום ה"אחד עשר".

ולכאורה, צריך להבין, מהי ההוספה בכך שישנו עוד ענין במספר "אחד עשר" 
)היום בחודש( לאחרי שישנו כבר הענין ד"אחד עשר" )בכללות החודש(?!

ב. הביאור בזה יובן מחילוק זה גופא – תוכן החילוק בין ענין החדשים )ה"אחד 
עשר" שעד עתה( וענין הימים )ה"אחד עשר" שניתוסף עתה(:

שיחת י"א שבט ה'תשנ"ב
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שכן,  ולבנה,  שמש  בין  החילוק  כללות  עם  קשור  וימים  חדשים  בין  החילוק 
ולילה,  יום  הימים,  חלוקת  ואילו  הלבנה,  מהלך  על-פי  נקבעת  החדשים  חלוקת 
נעשית ע"י השמש. והרי החילוק בין שמש ולבנה הוא, החילוק בין משפיע )שמש( 

ומקבל )לבנה(.

חודש  כללות  לגבי  עשר"  ה"אחד  ביום  שניתוסף  שמה   – לעניננו  מובן  ומזה 
וגילוי  המשכת   – עשר"  ד"אחד  הענין  שתוכן  מודגש  שאז  הוא,  עשר",  ה"אחד 
דרגת האלקות שלמעלה מהמדידה והגבלה שבעולם בהמדידה והגבלה שבעולם 
– הוא )לא רק מצד קבלת המקבל, ענין החודש, לבנה, אלא( גם בענין ההשפעה 

)יום, שמש(.

כלומר:

כל יהודי צריך להיות "משפיע" בכל העולמות כולם, שהרי ביחד עם זה ש"אני 
לא נבראתי אלא לשמש את קוני", מחוייב כל יהודי לומר "בשבילי נברא העולם", 
היינו, שע"י עבודתו הוא משפיע את דרגת ה"אחד עשר" בכל העולמות, ועי"ז הוא 

מחזיק ומקיים את כל העולמות.

ויתירה מזו – ע"י עבודת היהודי, "אני נבראתי לשמש את קוני", הוא "משפיע" 
את ה"אחד עשר" גם ב"קוני", בהקב"ה כביכול.

)במיוחד(  קשור  הוא  הרי  "קוני",  בהתגלות,  בא  שהוא  כפי  הקב"ה  כלומר: 
עם עשר ספירות, והיהודי הוא בדוגמת ה"אחד עשר" לגבי העשר ספירות, שע"י 
למעלה מהמדידות  כפי שהיא  דהקב"ה  דרגת ההתגלות  את  הוא ממשיך  עבודתו 

והגבלות דהעולם, בחי׳ ה"אחד עשר".

ובלשון הכתוב – "אחד עשר יום מחרב", כידוע הפירוש בזה, דקאי על הדיבור 
"אנכי" כפי שהוא למעלה מכל עשרת הדברות, בחי׳ "אנת הוא חד ולא בחושבן". 
ומזה מובן לעניננו, בעבודת האדם, שהגילוי דמתן-תורה שהי׳ ב"חרב" הוא עדיין 
הוא,  יום"  עשר  ד"אחד  הענין  ואילו  הדברות:  עשרת  דעשר,  והגבלה  במדידה 
את  יום"(  לאור  אלקים  "ויקרא  )כמ"ש  ומגלה  "משפיע"  עבודתו  ע"י  שהיהודי 
הדרגה ד"אחד עשר" שהיא "מחרב" - למעלה אפילו "מחרב", מהגילוי ד"עשרה".

ג. והנה, ע"י שהיהודי "משפיע" בעולמות דרגה זו נעשה המשך הכתוב - ")אחד 
עשר יום מחרב( דרך הר שעיר", שענין זה קשור עם ההפיכה ד"הר שעיר"!

לנהורא  חשוכא  ה"אתהפכא  שעיר  בהר  תהי׳  שלעת"ל  פעמים  כמה  וכמדובר 
שלמעלה,  דיקנא  תיקוני  די"ג  הגילוי  ע"ד  למעליותא,  "שעיר"  למיתקו",  ומרירו 
זה שנקרא "שעיר" על שם שהי׳  על  נוסף  גם מלשון שערות,  הוא  שכן, "שעיר" 
ועשו  ה"יעקב  ג"כ  ישנו  הענין  לפשטות  שבנוסף  וכידוע,  בפשטות.  שערות  מלא 

האמורים בפרשה" - כפי שכל ענינים אלו הם בקדושה.

בלתי מוגה
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ד. ויש לקשר זה גם עם פרשת השבוע, פרשת שירה – "ויהי בשלח פרעה את 
העם", שבזה מרומז, שבכדי ש"העם" יוכלו לצאת "ממצרים", מהמיצרים וגבולים 
והמדידות והגבלות דהעולם – הרי זה דוקא ע"י ש"בשלח פרעה", ד"פרעה" קאי 
על הקב"ה כפי שהוא למעלה מכל מדידה והגבלה, "דאתפריעו ואתגליין מיני׳ כל 
משלח ומסייע )בדוגמת הסיוע דפרעה  נהורין" )בחי׳ ה"אחד עשר"(, וע"י שהוא 

בפשטות( ל"העם" הרי הם יוצאים ממצרים, מכל המיצרים וגבולים דהעולם.

ומשם הם ממשיכים והולכים "אל ארץ טובה ורחבה", אל "ארץ אשר . . תמיד 
עיני הוי׳ אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה",

זה  וגם  לברכה,  עיקרן   - ואדרבה  לברכה,  רק  הם  שבה  הגשמים  שגם  ובאופן, 
נעשה באופן שלמעלה מכל מדידה והגבלה,

כולל ובמיוחד – שהארץ עצמה היא בתכלית השלימות, שלא שייך אפילו לנגוע 
בחוט השערה שבה, כמדובר כמה פעמים.

כאלה,  ופרטים  כזה,  מצב  כאלה,  ענינים  ליצלן,  רחמנא  עדיין,  שישנם  ומכיון 
שיש צורך לבטל ולשלול אותם - יהי רצון שכל זה יתבטל "כעפרא דארעא", ע"ד 

"ביטול חמץ", שתוכנו וענינו הוא ביטול כל ענין הקשור עם היצר-הרע, חמץ.

כלומר – לא רק הענין ד"ביעור חמץ", אלא באופן ר"ביטול" – שמציאות החמץ 
שדוקא  הקדושה,  לענין  ה"מצה",  אל  בטל  להיותו  למעליותא,  מציאות  נעשית 
באופן זה ישנה ג"כ המעלה האמורה לעיל – "אחד עשר יום", שהאלקות שלמעלה 

ממרידה והגבלה נמשכת ומתגלה בהמדידה והגבלה דהעולם.

ורחבה",  טובה  ארץ  "אל  ההליכה  אל  ממש  הקדמה  נעשית  שזו   – והעיקר  ה. 
"ארץ נחלי מים", ארץ אשר "למטר השמים תשתה מים".

וכמדובר כמה פעמים, שלהיותה "ארץ אשר . . תמיד עיני הוי׳ אלקיך בה מרשית 
השנה ועד אחרית שנה", הרי עמידתה וקיומה תלוי ב"למטר השמים תשתה מים" 
)בחי׳ ה"אחד עשר"(, ש"לא כארץ מצרים" שחיותה וקיומה הוא ע"י ש"והשקית 
ברגלך", "ארץ מצרים היתה צריכה להביא מים מנילוס ברגליך", מהנילוס ומהיאור 

– נהר שבארץ.

שלימות  עם  ביחד  הארץ  שלימות   – בשלימותה  נשארת  הקדש  ארץ  וממילא, 
התורה ושלימות עם ישראל, שאז הרי זו שלימות משולשת ונצחית.

שמדבר  ינתק",  במהרה  לא  המשולש  "החוט  הכתוב  כלשון  רק  לא  כלומר: 
ב"חוט המשולש" בכלל, כולל "חוט המשולש" שאי-אפשר לומר עליו "לא ינתק" 
דמכיון  ינתק",  במהרה  ש"לא  רק  אלא  "במהרה"(,  שלא  גם  בכלל,  )כלומר  סתם 
אפרים"  עצבים  ד"חבור  החיבור  ע"י  הרי  דלעומת-זה,  )גם(  המשולש  חוט  שזהו 
יש בזה את התוקף ד"החוט המשולש", אבל )אמנם "לא במהרה" אלא( סוף-כל-
סוף "ינתק", כמדובר כמה פעמים: משא"כ ב"החוט המשולש" האמור, שלימות 

בלתי מוגה
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התורה שלימות עם ישראל ושלימות הארץ )שהוא בדוגמת הנצחיות דבית המקדש 
השלישי, שנוסף להיותו שלישי הרי הוא ג"כ משולש, "החוט המשולש"( – שהוא 

נצחי בתכלית השלימות.

ו. ועוד והוא העיקר – שנזכה לזה תיכף ומיד,

ובפרט שמתכוננים כבר לשבת שירה שסיומה וחותמה הוא "הוי׳ ימלוך לעולם 
ועד", ויתירה מזו, שנמצאים כבר בסוף יום החמישי, ולאחריו יום השישי )ובפרט 
שנמצאים כבר לאחרי תפילת ערבית(, ולאחר-מכן שבת שירה – בתוך ג׳ ימים, כך 
האמיתית  בגאולה  ועד"  לעולם  ימלוך  ל׳׳הוי׳   – זה  ביום  עוד  ומיד  תיכף  שנזכה 

והשלימה.

ובמיוחד ע"י שנסיים כרגיל – בעשיית כאו"א שליח לנתינת הצדקה, אשר, צדקה 
מזרזת את הגאולה, עוד יותר מכמו שחשבו עד עתה.

ומיד  נעשה תיכף  נקבה,  לשון  שירה  – שתמורת הענין ד)שבת(  זוכים  וממילא 
וכפירוש  פסח(,  של  בהגדה  שאומרים  )כמו  דוקא  זכר  לשון  חדש"  "שיר  ממש 

התוספות שזה מורה על גאולה שאין אחרי׳ גלות, הגאולה העתידה.

ממש  ממש  ממש   – מיד  נעשה  ממש,  זה  בלילה  שעוד  ומיד,  דתיכף  ובאופן 
"בנערינו  ישראל  כל  ע"י  הקדושה,  בארצנו   – חדש"  שיר  לך  ד"ונודה  הענין   –

ובזקנינו.. בבנינו ובבנותינו",

לבית  ועד  הקדש,  ובהר  עיה"ק,  בירושלים  נמצאים  גופא,  הקדושה  ובארצנו 
השלישי, והמשולש.

וכאמור, תיכף ומיד ממש, עוד ביום החמישי, ועאכו"כ ביום השישי שלאחריו, 
הקשור עם עניני ר"ה, שכן ר"ה הוא ביום השישי למעשה בראשית, וזהו ג"כ הקשר 
ושופרות"  זכרונות  ד"מלכיות  הענין  עם  שבפרשתנו  ועד"  לעולם  ימלוך  ד"הוי׳ 

דר"ה.

הענינים  כל  יהיו  שאז  לחרותנו",  גדול  בשופר  ל"תקע  ומיד  תיכף  ושנזכה 
ד"מלכיות זכרונות ושופרות" )גם בשבת, כמדובר כמה פעמים(,

ו"מלכיות זכרונות ושופרות" וכולם – תיכף ומיד ממש.

*

]אח"כ נתן כ"ק אדמו"ר שליט"א לכאו"א מהנאספים שי׳ שטר של דולר, לתת 
אותו )או חילופו( לצדקה[.
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• הוספה •

יומן ימי יו"ד י"א שבט תשנ"ב

יתת שלישי, ט' שפט

בבוקר יצא לאור קונטרס יו"ד שבט תשנ"ב. תאריך הפתח דבר: 
"מוצש"ק פ' בא, ה'תשנ"ב".

כמו"כ פורסם היום מברק הברכה של כ"ק אדמו"ר שליט"א לקראת 
יו"ד שבט, וכן י"ל קונטרס מיוחד ובו משיחות כ"ק אדמו"ר שליט"א 

על ר' משה יצחק העכט ז"ל בהתוועדות ש"פ וארא.

 ,10:00 לפני השעה  אדמו"ר שליט"א  כ"ק  נכנס  לתפילת שחרית 
ראשוני  נראו  כבר  זו  )בתפילה  השירה  את  לעודד  כרגיל  והסתובב 
יו"ד שבט(. גם בצאתו עודד  האורחים מערי השדה ואה"ק לקראת 

כ"ק אדמו"ר שליט"א את השירה.

נודע שכ"ק אדמו"ר שליט"א יחלק הערב קונטרס!  לפני הצהריים 
האורחים  בקרב  הן  האירוע,  לקראת  בקהל  ניכרה  מיוחדת  תכונה 
הרבים שהגיעו – ביניהם שלוחים רבים ותלמידי התמימים שהגיעו 
מרחבי העולם, והן בקרב המקומיים. גם הרבה מהתמימים בישיבות 
הסמוכות מיהרו להגיע בעוד מועד, לאחר שנודע להם על החלוקה 

שתתקיים הלילה.

לפני שיצא כ"ק אדמו"ר שליט"א מג"ע התחתון לתפילת מנחה, נתן 
את הסידור לחתן וכן נתן לו מטבע לצדקה, וכשיצא מג"ע התחתון 

חילק צדקה לילדים והוריהם ולכל אלו שעמדו שם ונכנס למעלית.

בימיו"  "יפרח  שירת  את  כשמעודד   3:37 בשעה  נכנס  לביהכ"נ 
בחלל  הורגשה  כבר  יו"ד שבט  ואווירת  בלעה"ר,  גדול  היה  )הקהל 

האויר(.

יומן ימי יו"ד י"א שבט תשנ"ב
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הכרזת  ואחרי  לצדקה,  דולרים  לחלוקת  סימן  בתרא  קדיש  לפני 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ירד   ,7:00 לשעה  מעריב  תפילת  על  הגבאי 
וחילק לכאו"א דולר א' לצדקה במשך כ-10 דקות. שולחן החלוקה לא 
היה במקום הרגיל, אלא קרוב יותר לארון הקודש )משום שבמקום 

הרגיל עמדו שולחנות(.

לכו"כ מהעוברים חייך, ולכמה שאמרו לכ"ק אדמו"ר שליט"א ע"ד 
יום הולדתם איחל: "שנת הצלחה".

באמצע החלוקה, כשניגנו "שובה ה'", עודד כ"ק אדמו"ר שליט"א 
את השירה פ"א בב' ידיו הק' יחד!

בסיום החלוקה הכניס כ"ק אדמו"ר שליט"א דולר א' לסידורו, חילק 
לעוד כמה שלא קיבלו ולמזכירים, אח"כ הכניס שטר נוסף לסידורו 
)באופן שבלט הרבה מהסידור(, ויצא מביהכ"נ בשעה 3:59 כשמעודד 

את שירת "שובה ה'" בידו הק'.

כבר משעות הצהריים היה נראה קהל גדול ב-770, שתפסו מקומות 
לקראת תפילת מעריב והחלוקה, וביהכ"נ סודר כבר בצורה המיוחדת 

לכך.

בשעה 7:02 נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א לביהכ"נ שהיה מלא מפה 
אל פה – ממש כבימי חודש תשרי, והלך )דרך השביל שנפלס בקושי 
רב( אל העמוד כשמעודד את שירת "שובה ה'". בסידורו היה מונח 
כ"ק  גומי.  ומסביבו  הפלאסטיק(,  )בלי  החדש  המאמרים  קונטרס 
התפילה  לעמוד  ניגש  ומיד  כרגיל,  בפרוכת  נגע  שליט"א  אדמו"ר 

שהוכן במיוחד ופתח בקול ב"והוא רחום".

"שירה  התיבות:  את  רק  בקול  סיים  זאת",  כל  "ואמונה  בסוף 
בשמחה רבה ואמרו כולם", ואח"כ המשיך בקול: "מי כמכה וגו'" עד 

"גאל ישראל".

את הקדיש שלפני שמו"ע אמר מתוך דף הקדיש שבסוף הסידור.
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לשמאל,  שלום"  ב"עושה  פנה  שמו"ע  שלאחרי  תתקבל  בקדיש 
ימין ואמצע )כרגיל בשמו"ע, ושלא כרגיל בקדיש(. בקדיש שלאחרי 
"עלינו" פנה לימין, שמאל, ימין ואמצע. אח"כ אמר משניות מ"נפל 
ואמצע  שמאל  לימין,  שלום"  ב"עושה  פנה  בתרא  ובקדיש  לתוכו", 

)כרגיל(.

אחרי התפילה ניגש כ"ק אדמו"ר שליט"א לשולחן החלוקה, ובלקחו 
קונטרס אחד בידו הק' שאל את הריל"ג אודות א' מאנ"ש )שבתו ל"ע 
אינה בקו הבריאות( באם הוא נמצא, ואחרי שקראו לו והנ"ל עדיין 
לא הגיע – פתח כ"ק אדמו"ר שליט"א בשיחת קודש קצרה, באומרו: 
"עס איז דָאך דער סיום פון יום שלישי ווָאס איז הוכפל בו 'כי טוב', און 
די התחלה פון יום רביעי שנתלו בו המאורות, שנתלו מיט ַא תי"ו, זָאל 
והשלימה  'שני המאורות הגדולים' בגאולה האמיתית  זיין בקרוב ממש 
על ידי משיח צדקנו, און דער ענין פון דער צדקה זָאל דָאס נָאכמערער 

ממהר זיין און מזרז זיין אין ַאן אופן ַאז עס זָאל זיין תיכף ומיד ממש".

הכולל  תרפ"ב",  מאמרים  "קונטרס  לכאו"א  לחלק  התחיל  אח"כ 
תרפ"ב  שנת  מראשית  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  של  מאמרים  שלשה 
)ד"ה "לדוד מזמור", "שיר המעלות ממעמקים" ו"כנשר יעיר קנו"( – 
שנמצאו לאחרונה. תאריך הפתח דבר הוא: "מוצש"ק פ' בא ה'תשנ"ב". 
הקונטרס מכיל 59 עמודים והוא בעטיפה בצבע אדום-ערמוני ובתוך 

נרתיק פלסטיק, יחד עם שני דולרים לצדקה.

בתחילה חילק כ"ק אדמו"ר שליט"א לאנשים שהיו בביהכ"נ, ואח"כ 
לנשים וכו'.

במשך החלוקה היה כ"ק אדמו"ר שליט"א אויפגעלייגט ופניו הק' 
רבים  לילדים  ובפרט  מהעוברים,  לכמה  וחייך  כרגיל,  שלא  האירו 
"אמן",  אחדים:  של  ברכה  בקשות  על  וענה  מאוד,  מיוחד  באופן 

"הצלחה רבה", "ברכה והצלחה", "רפואה שלימה" וכיו"ב.

כשעבר ר' ראובן שי' דונין, חייך אליו כ"ק אדמו"ר שליט"א חיוך 
אדמו"ר  כ"ק  אליו  חייך  הכהן,  שי'  ישוב  שאר  הרב  כשעבר  רחב. 
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שליט"א, וכן חייך לעבר הצייר ר' ברוך שי' נחשון. כשעבר צ'ַארלי, 
עודד כ"ק אדמו"ר שליט"א את השירה לעברו כרגיל, וכן עודד לעבר 

א' הילדים שעבר, אף שלא בשעת שירה.

אף שבפעמים קודמות הקפיד כ"ק אדמו"ר שליט"א על כך שכ"א 
יקבל רק קונטרס או ספר אחד באומרו כי הם נועדו רק לאלו הנמצאים 
כאן, הרי שהפעם נתן מיוזמתו לכו"כ קונטרס נוסף באומרו משהו, 

ביניהם:

לרב עזרא שי' שוחַאט: "פַאר די ישיבה אין לָאס ַאנדזשעלעס, הצלחה 
רבה"; לר' שלום דובער שי' גָארָאדעצקי: "פַארן טַאטן"; לר' שלום 
שי'  מענדל  גרשון  לרב  מילַאנו";  גַאנץ  "פַאר  פרידמַאן:  שי'  דובער 
חסידי  )מאגודת  לוין  שי'  דובער  שלום  לר'  מילַאנו";  "פַאר  גרליק: 
די  "פַאר  ווינער:  שי'  משה  לר'  ספרים";  די  "פַאר  ברוסיא(:  חב"ד 
מַאמע"; לר' בנימין שי' ַאלטהויז: "פַאר די מַאמע"; למשב"ק ר' שלום 
גַאנזבורג; לר' מרדכי הכהן שי' ריבקין – באומרו משהו;  בער שי' 
להת' מנחם מענדל שי' ּפעלער: "פַאר'ן טַאט'ן"; לר' מאיר שי' זיילער: 
לאחים"(  "יד  )מראשי  ליפשיץ  שי'  דובער  שלום  לר'  לָארד";  "פַאר 
אמר: "ברכה והצלחה"; לא' מהאחים קונין: "פַאר'ן טַאט'ן"; לר' גרשון 
בער שי' יעקבסָאהן: "פַאר'ן צייטונג"; לר' אברהם שי' הָאלצבערג; 

ולר' שמואל שי' לו.

בסיום החלוקה הכניס כ"ק אדמו"ר שליט"א קונטרס א' )בנוסף על 
הקונטרס שכבר היה בתוך הסידור מלפני התפילה – כנ"ל(, והמשיך 
לחלק לעוד כו"כ שהגיעו, ואח"כ הכניס קונטרס נוסף לסידור, וחילק 

לעוד כמה שהגיעו ולמזכירים, וניגש לפרוכת.

אחרי שנגע בפרוכת )באמצעה, ולא בקצה כרגיל( והסתובב, יצא 
ולכל אורך הדרך נעצר כמה  מביהכ"נ כשמעודד את השירה בעוז, 
פעמים והמשיך לחלק עד הדלת של ביהכ"נ. בצאתו מהריבוע המתין 
שירימו דף קודש מהרצפה. כשעבר ליד הצלמים סימן לעברם כשואל 

האם כבר קיבלו. לפני שנכנס לג"ע התחתון שוב עודד את השירה.
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החלוקה ארכה למעלה מ-3 שעות, מהשעה 7:20 עד השעה 10:31, 
וחילק למעלה מ-7,400 קונטרסים! לאלפי היהודים מכל החוגים ומכל 

רחבי העיר שנהרו ל-770 למרות הרוח הקרה שנשבה בעוז.

ה"אותיות"  שתי  את  ברבים  תמימים  שני  חזרו  מכן  לאחר  מיד 
הראשונות ממאמר ד"ה "באתי לגני", כפי המנהג.

במשך הלילה נכחו ב-770 צלמי טלוויזיה שעובדים ביחד עם מר 
דז'ערי שי' לוין )המגיש של מעמד "פרסומי ניסא" העולמי שהתקיים 
בנר ראשון של חנוכה השתא( על תוכנית בשביל יום הבהיר י"א ניסן 

הבעל"ט )וכן במשך היום למחרת(.

הלילה התקיימה סעודת מצוה והתוועדות חסידים רבתי לכבוד יום 
הבהיר יו"ד שבט, יחד עם סיום ספר קדושה והתחלת ספר הפלאה 
ברמב"ם. ל-770 התכנס קהל רב של אנ"ש והתמימים, וכמובן אורחים 
שהגיעו לקראת יו"ד שבט. ההתוועדות התקיימה בביהכ"נ, שם הסבו 

כולם לצד שולחנות עמוסים בכל טוב.

זו נתרמה ע"י הראשונים לדבר מצוה – משפחת  חגיגה מפוארת 
נמדר שי' מאיטליה, שדאגו שיהי' לכל המסובים כל טוב כיד המלך. 
לקבל  זכינו  שז"ע  מהקונטרס  קטע  בלימוד  נפתחה  ההתוועדות 
מידו הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א – ע"י ר' חיים שלום דובער שי' 

ליּפסקער.

לפני  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  שאמר  הקודש  שיחת  הושמעה  אח"כ 
שהחל בחלוקת הקונטרס.

לאחר דברי פתיחה וקישור ע"י המנחה ר' יקותיאל מנחם שי' רַאּפ, 
הוזמן ר' שניאור זלמן שי' גורארי', שהזכיר אודות חלוקת המשניות 
שלקחו על עצמם בהתוועדות דה' טבת – על יסוד דברי כ"ק אדמו"ר 
שליט"א אז בשיחת הקודש שלימוד המשניות מזרז ומקרב את הגאולה 

– ע"מ לסיימם עד יו"ד שבט.



יתמי ימי ית"ד י"א שפט ושנ"פ | 97

מספקת  אינה  אנ"ש  בקרב  שההתעוררות  כך  על  התאונן  אח"כ 
)והזכיר את ההתעוררות הגדולה שהיתה אצל נשי חב"ד במוצש"ק 
הטענה  מגוחכת  כי  ומובן  משיח(,  פני  לקבלת  הגדולה  במסיבה 
שאנשים "בעלי מוחין" הם בטבעם, ומתנהגים ע"פ חב"ד... למעשה 
בפועל – המשיך הנ"ל – יש לראות שגם אנ"ש יפעלו במרץ, ויטכסו 

עצה באיזה אופן לפעול.

ר' יצחק שי' שּפרינגער )משגיח ומשפיע בישיבת תות"ל המרכזית 
– 770( אף הוא המשיך בנושא זה ואמר, שכיון שנמצאים ו"חיים" עם 
פרשיות התורה בענין הגאולה הראשונה, כך צריך להיות גם עתה, 
שהרי נמצאים כבר ממש בסיום, והכל כבר נשלם. כמו"כ דיבר על 
בש"ק  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  דיבר  אודותם  בבריה"מ  שהיו  הניסים 
האחרונה, ועורר את אנ"ש והתמימים להתחזק בענין קבלת המלכות.

המנחה הודה להנ"ל על דבריו החמים, וסיים ב"יותר ממה שאמר 
צריך להאמר".

גערליצקי,  שי'  אלי'  משה  ר'   – ממונטריאול  אורח  הוזמן  אח"כ 
מַארלָאוו  קלמן  יהודה  הרב  סיים  ]נ"א:  קדושה  ספר  את  שסיים 
שליט"א[. לאחר שסיים, קישר את פרשת השבוע המספרת על קריעת 
ים סוף, עם בואו של כ"ק אדמו"ר שליט"א לארה"ב ש"קרע את הים" 
של אמריקה, הים הסוחף, ובזכותו יש כאן ישיבות. בין דבריו, סיפר 
על אברך מעירו שנתן סכום הגון לישיבה במונטריאול, וסיפר אח"כ 
בהתפעלות שאחותו היתה חולה מאוד ל"ע, והמשפחה החליטה ללכת 
לרבי מליובַאוויטש. כ"ק אדמו"ר שליט"א מסר ע"י המזכיר ש"מ'זָאל 
ניסי  הערן בקרוב בשו"ט", ולמחרת כבר חשה לגמרי בטוב באופן 

ממש.

הזכות  על  שסיפר  קייזן,  שי'  יצחק  יוסף  ר'  הי'  הבא  הנואם 
שנפלה בחלקו בכך שפירסם את דברי ה"ילקוט שמעוני" הנודעים 
)בצד המערבי של  לפי תומו את הדף על הדלת  כשלראשונה תלה 
ש"עומד  הקטע  את  להוסיף  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הורה  ואז   )770
על גג בית-המקדש כו'". בהמשך דבריו הקריא את דברי הרמב"ם 
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כולם מתאימים  כיצד  וביאר  סימני משיח,  על  הלכות מלכים  בסוף 
שזהו   – ישראל"  ד"נדחי  הענין  חסר  ושרק  שליט"א,  אדמו"ר  לכ"ק 
אלו שאינם יודעים שהתקיים הענין ד"בחזקת משיח", ועל כן צריך 

להוסיף בהחתמות של קבלת המלכות וכו'.

אח"כ הוזמן ר' שמואל שי' לו מאנגליה. הוא פתח בסיפור משנות 
אדמו"ר  כ"ק  אל  נכנסה  השבועות  חג  בערב  )תשכ"ד?(:  ה"כ"ף" 
קונסרבטיבית  מקהילה  סטודנטים   25 של  קבוצה  ליחידות  שליט"א 
בלוס אנג'לס, ושהתה בקודש שעה תמימה. כפי שהי' מקובל אז – 
שאלו שאלות, והשאלות התמקדו בעיקר בנושא משיח. את היחידות 
משהו?  לשאול  ברצונכם  האם  בשאלה:  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  פתח 
ה"ראביי" פתח ראשון ושאל "מה יהי' כשמשיח יבוא"? כ"ק אדמו"ר 
קדוש.  וגוי  כהנים  ממלכת  יהי'  ישראל  עם  בקצרה:  ענה  שליט"א 
בהמשך הדברים שאלו את כ"ק אדמו"ר שליט"א האם תיתכן ביאת 
המשיח בחמשים השנה הקרובות?... כ"ק אדמו"ר שליט"א חייך ואמר 

)תוכן הדברים(: "הרבה קודם! אל תאחר את זה כל כך".

לאחר ששאלו את כל השאלות, אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א שאפשר 
להגיע להבנה במוחשיות בביאת המשיח גם בהכרה שכלית. והסביר: 
הרי יכול כל אחד לצייר )ולדמיין( לעצמו אדם שיפתח טכנולוגיה כזו 
שבה יתאפשר ביטול כל הנשק שבעולם, ואז כל הצבאות יהיו כפופים 
אליו והוא יהי' היחיד שישלוט וינהיג את העולם, כך יהי' משיח, אדם 
שהכל יהיו בטלים אליו. אח"כ אמר הראביי לכ"ק אדמו"ר שליט"א 
שהדבר מעניין מאד, כי תמיד חשב שזה למעלה מן השכל, ועכשיו 
אכן  זהו  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק  ענה  זאת.  להבין  שניתן  הוא  רואה 

למעלה מן השכל ולמעלה מהטבע, אך המשל מוסיף חוזק באמונה.

הנואם המרכזי הי' ר' משה שי' סלונים שריתק את הקהל בהבהרת 
וביאור דברי כ"ק אדמו"ר שליט"א "מ'דַארף אויפעפענען די אויגן" 
ע"פ משל: לאדם היושב מאחורי סורג ובריח יש שלש אפשרויות: א( 
כל הדלתות נעולות ואין הוא ברשות עצמו; ב( מודיעים לו שמחר 
ישתחרר אך עתה הוא עדיין אסור; ג( כל המנעולים נפרצו, השערים 
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מוכרחים  בפנים.  נמצא  עדיין  הוא  אך  "צא",  לו  ואומרים  פתוחים, 
לומר שהאפשרות השלישית זוהי המציאות בימינו אלה )ולא – היתה 
וכיו"ב(:  "להתבונן"  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  דרישת  להיות  צריכה 
הפירוש הוא שהמציאות היא ששערי הגלות נפרצו, המנעולים נופצו 
והכל פתוח, וכפי שהתבטא כ"ק אדמו"ר שליט"א, שכתלי הגלות כבר 
נשרפו. לו הי' המדובר "בשבירת הדלתות והמנעולים" ניחא! זו אכן 
אינה בידינו. אך כשהכל פתוח, מה שנדרש הוא רק הסכמתנו לצאת! 
עלינו לעשות צעד קטן זה ולקפוץ מיד החוצה אל הגאולה האמיתית 

והשלימה נאו!

כמו"כ נשאו דברים ר' אהרן אליעזר שי' צייטלין מצפת עיה"ק ור' 
אודות התגלות משיח צדקנו  בערל שי' בעל ממונטריאול, שדיברו 

וכו', וכן ר' אברהם ברוך שי' ווינקלער מקלויזענבורג.

יתת רפיעי, יתת  פ יר י' שפט

מ"ב שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א

בשעה 10:08 נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א לתפילת שחרית כשמעודד 
את שירת "שובה ה'", נגע בפרוכת וניגש לעמוד התפילה.

כ"ק אדמו"ר שליט"א פתח את הסידור לסופו – לדף הקדיש, והחל 
באמירת "וכן שני כתובים וכו'" בע"פ. אח"כ אמר את הקדיש מתוך 
הדף, ולפני שפסע לאחוריו ל"עושה שלום" סגר את הסידור, ואח"כ 

פתחו בחזרה ל"הודו".

את כל "ישתבח" אמר בקול )מ"והיה ה' למלך וגו' עד אחרי "ובורא 
את הכל"(.

לפני קריאת שמע לקח את הציציות בידו הק' השמאלית והעבירן 
לידו הימנית, ואחזן כמו ב"ברוך שאמר" )סביב האצבע, כשתופס עם 
האגודל(. באומרו את פסוק "שמע ישראל" הניח את ידו הימנית על 
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עיניו הק' כשהציציות עדיין בידו, ובסוף הפסוק העביר את ידו מעל 
עיניו מימין לשמאל. כמו"כ כשמשמש בתפילין )בב' הפעמים( עדיין 
היו הציציות בידו הק'; נגע בתש"י ואח"כ בתש"ר, והעביר את ידו על 

עיניו ונישקה כרגיל.

לפני שמו"ע התחיל בקול מ"שירה חדשה", וסיים עד "גאל ישראל" 
)לפני שפסע ג' פסיעות לאחוריו – כרגיל(.

פתק  העמוד  על  הריל"ג  הניח  הש"ץ  חזרת  לפני  שמו"ע,  אחרי 
"נמצא כאן חתן", וכ"ק אדמו"ר שליט"א לקחו והכניסו לסוף סידורו.

בברכת "את צמח", אמר את תיבת "וקרנו" בניגון מיוחד כבשנים 
קדמוניות.

פניך  "ישא ה'  המשיך:  אח"כ  וגו'",  "יברכך  אמר  כהנים  בברכת 
אליך", ועצר לכמה שניות, והמשיך: "ויחנך" ושוב נעצר לזמן ארוך 

יותר, ואח"כ המשיך: "יאר ה' פניו אליך וישם לך שלום".

אחרי חזרת הש"ץ אמר חצי קדיש, ומיד התחיל "אשרי".

בסיום "שיר של יום" התחיל לומר בקול מ"לכו נרננה לה' וגו'" עד 
"על כל אלקים".

יום", "קוה" ו"עלינו" אמר מתוך  את הקדישים שאחרי "שיר של 
הסידור.

ב"קוה" התחיל לומר בקול מ"אמר רבי אלעזר וכו'" והמשיך עד "ה' 
יברך את עמו בשלום". את המילים "אל תקרי בניך אלא בוניך" אמר 

בניגון של לימוד ובהדגשה, כרגיל.

בסיום "עלינו", התחיל לומר בקול מ"כי לך תכרע כל ברך" עד 
הסוף.

אחרי "אך צדיקים" השאיר את הסידור פתוח, ופתח את התהילים 
על צדו הימני.
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לפני שהתחיל בשיעור היומי, בעת שפתח את התהילים, אמר בע"פ 
היומי. במקום  ואח"כ המשיך בשיעור  וסיים בקול,  כ'  קַאּפיטל  את 
השיעור היומי היה מונח דף של קדיש יתום, וכשהגיע לעמוד הימני 
העבירו לעמוד הבא, וכשהפך את הדף והגיע לעמוד הימני – העבירו 

שני עמודים קדימה.

את הפסוק "פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי" אמר 
בקול ובניגון מיוחד, ואח"כ בכל קַאּפיטל סיים את הפסוק האחרון 

והתחיל את הפסוק הראשון של הבא לאחריו בקול.

את  ואמר  התהילים  ספר  לתחילת  הפך  התהילים  אמירת  אחרי 
הקדיש מתוך הדף המונח שם )ולא מזה שהיה מונח במקום השיעור 

היומי כנ"ל(.

את  ואמר  לסופו,  הסידור  את  ופתח  התהילים  את  סגר  אח"כ 
המשניות מתוך הדפים כשמתחיל מ"נפל לתוכו", והתחיל לומר בקול 
מ"מקוה שמימיו מרודדין". כשסיים את המשניות העביר את ידו הק' 
על מצחו ואמר משהו בלחש )כרגיל(, והתחיל באמירת קדיש דרבנן 

מתוך הדף.

יהושע  ר'  הגבאי  ואחרי הכרזת   ,10:55 התפילה הסתיימה בשעה 
שי' ּפינסון על התוועדות חסידים הגדולה הלילה ועל תפילת מנחה 
"כשיהיו מוכנים", יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א יצא מביהכ"נ כשמעודד 

את שירת "דידן נצח".

בשעה 1:30 לערך ]נ"א: בשעה 1:55[ נסע כ"ק אדמו"ר שליט"א 
למקוה, לבוש במעיל, ובצאתו חילק מטבעות לצדקה לאלו שעמדו 

שם. מהמקוה חזר כעבור שעה.

מטבעות  חילק  ובצאתו  במעיל,  לבוש   ,3:30 בשעה  נסע  לאוהל 
לצדקה למזכירים, ואח"כ סימן לחברי הטלוויזיה שעמדו שם שיבואו 
לקבל )כולל הצלם, לו נתן מטבע תוך שהוא מצלם(. אח"כ סימן בידו 

לשלום ונכנס למכונית.
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רבים מהקהל גם נסעו לאוהל, כנהוג מידי שנה.

מהאוהל חזר בשעה 6:30 לערך, וכעבור כמה דקות נכנס לתפילות 
מנחה ומעריב, כשבידו הק' הסידור וכן הדפים של משניות, וכשמעודד 
את שירת "שובה ה'". בכניסתו נגע בפרוכת כרגיל ומיד ניגש לעמוד 
ואמר  נתונה"  שהיא  מ"מחט  המשניות  באמירת  והתחיל  התפילה, 

קדיש דרבנן, ובסיום הקדיש התחיל "אשרי".

בקדושה אמר בקול מ"נקדישך" )שלא כרגיל שאומר תיבה זו בעת 
שמתחיל הקהל(, ולפני "ובדברי קדשך" הפסיק לרגע.

אחרי חזרת הש"ץ הניח הריל"ג על העמוד פתק אודות חתן, וכ"ק 
אדמו"ר שליט"א הביט על זה פעמיים והתחיל לומר קדיש תתקבל, 

ואח"כ )כשהתחיל "עלינו"( לקחו והכניסו לסוף הסידור.

את  אמר  ואח"כ  הדף,  מתוך  אמר  "עלינו"  שלאחרי  הקדיש  את 
המשניות )מ"נפל לתוכו"( וקדיש דרבנן מתוך הדף.

אחרי התפילה עלה לבימתו לתפילת מעריב, כרגיל.

באמצע קדיש בתרא סימן באצבעו על ידו הק' לאות על חלוקת 
דולרים, ואחרי הכרזת הגבאי ירד מבימתו וחילק לכאו"א שטר א' של 

דולר לצדקה.

בתחילת החלוקה עבר ח"כ שר התחבורה מר משה שי' קצב עם 
בנו שי' וצוות עוזריו )הם נכחו כבר מתפילת מנחה(. הריל"ג הציגו 
באומרו שהוא "שר התחבורה", וכ"ק אדמו"ר שליט"א לחץ את ידו 
ודיבר איתו כ-18 דקות! אודות שלימות אה"ק, תוך שממשיך להחזיק 

את ידו כל הזמן. אח"כ המשיך בחלוקה כרגיל.

לכו"כ מהעוברים נתן שטר נוסף באומרו משהו, ביניהם:

"פַאר גַאנץ אוסטרַאליַא"; לרב עזרא  לר' יצחק דוד שי' גרָאנער: 
"פַאר  העכט:  שי'  יוסף  לרב  ַאנדזשעלעס";  לָאס  "פָאר  שוחַאט:  שי' 
עליית הנשמה" ]נ"א: עבור אילת[; לר' נחמן שי' בערנהַארד מדרום 
אפריקה )קרא לו בחזרה(: "פַאר סַאוט ַאפריקַא, הָאבן מנוחת הנפש"; 



יתמי ימי ית"ד י"א שפט ושנ"פ | 103

לר' דוד שי' נחשון: "פַאר טַאוב"; לר' משה שי' הערסָאן, לר' משה 
שי' קָאטלַארסקי; לר' שלום דובער שי' לוין; לרב גרשון מענדל שי' 
גרליק: "פַאר מילַאנו"; לכ"א מהאחים קונין שיחיו: "פַאר'ן טַאט'ן"; 
להת' מנחם מענדל שי' ּפעלער: "פַאר'ן טַאט'ן"; לר' שלום דובער שי' 

פרידמַאן: "פַאר איטליַא".

באנגלית  תנש"א  משנת  שיחות  ספר  מסר  נמדר  שי'  דניאל  ר' 
והמשיך ללכת, וכ"ק אדמו"ר שליט"א קרא לו בחזרה ונתן לו דולר 

נוסף באומרו: "תודה רבה, בשביל ספר צריך לשלם".

כרגיל בזמן האחרון, שרו את הניגון "שובה ה'" במשך החלוקה, 
וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד את השירה כו"כ פעמים בידו השמאלית.

החלוקה ארכה כ-20 דקות )מלבד השיחה עם מר קצב(, ובסיומה 
הכניס כ"ק אדמו"ר שליט"א שטר של דולר לסידורו, נטל בידו את 
את  כשמעודד   8:02 בשעה  מביהכ"נ  ויצא  הנ"ל  הספר  ואת  סידורו 
הבימה.  על  העומדים  לעבר  גם  בעוז,  הק'  בידו  ה'"  "שובה  שירת 
בדרכו הוציא השטר מהסידור והניחו בתוך קופת הצדקה )החדשה(. 

טרם צאתו בירך נוסעים, וכן בצאתו מהמעלית למעלה.

התקהלויות רבות נוצרו על פני ביהכ"נ, בניסיון לשחזר וללקט את 
פירורי המידע משיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א עם מר קצב.

שליט"א.  אדמו"ר  כ"ק  ע"י  מוגה  מש"ק,  השיחה  לאור  יצא  היום 
כמו"כ י"ל השיחה מש"פ וארא – ב' – בקשר לפטירת ר' משה יצחק 

העכט ע"ה. תאריך הפתח דבר הוא: "עש"ק פ' בא".

יו"ד  התוועדויות  לארגן  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  להוראת  בהתאם 
החשובים,  והאורחים  התמימים  אנ"ש,  קהל  יחדיו  נועדו  שבט, 
להתוועדות חסידית. על קיר המערבי של ביהכ"נ נתלה שלט גדול 
שעליו כתוב: "התוועדות חסידים יו"ד שבט, תהא שנת נפלאות בכל, 

בית רבינו שבבבל".
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ר' צבי יהודה שי' פוגלמן, שהנחה את המעמד, קידם את המשתתפים 
של  וחשיבותה  מעלתה  גודל  את  לבאר  והמשיך  חסידים  בברכת 
בהם  מאירועים  סיפורים  שילב  הדברים  בין  זו.  מיוחדת  התוועדות 

היה נוכח – משנת ההסתלקות.

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א במלבורן אוסטרליה, ר' יצחק דוד שי' 
גרָאנער, היה הדובר הבא. הוא פתח בציטוט קצר מתחילת "קונטרס 
")ד( שליט"א  אדמו"ר  מכ"ק  לקבל  זכינו  אותו  תרפ"ב"  מאמרים 

ישנם פרקי שירה שכל נברא ונברא אומר, דהשירה הוא חיות הנברא 
סוף  ים  בקריעת  שהיה  וכמו  ומתכלל",  עולה  הוא  שבזה  ותכליתו 
ש"משה אמר שירה לאנשים, הוא אומר והם עונין אחריו". הנ"ל הוסיף 
ואמר כי לכל דור יש את ה"שירה" שלו, ומנין יודעים מהי השירה של 
חסיד, תמים? – ממשה רבינו שבדורנו, כ"ק אדמו"ר שליט"א. "שירה" 
את  לפתוח  שצריך  הק'  מפיו  ונשנית  החוזרת  ההכרזה  היא  היא  זו 

העיניים, וכל ההכנות נסתיימו זה מכבר.

בין דבריו סיפר, שבא' ההתוועדויות אצל כ"ק אדמו"ר מהרויי"צ, 
סיפר לרבי א' החסידים שהי' כהן שכשהוא מברך ברכת כהנים הוא 
חושב על הרבי )"דער רבי געפינט זיך ביי מיר אין זינען"(. ענה הרבי: 
"ַא וודאי, ַא וודאי, ווען דער קָאּפ איז געזונט איז דער גוף געזונט".

הספרן ר' שלום דובער שי' לוין, הנמצא בתקופה האחרונה ברוסיה 
ימים אחדים, שיתף את הקהל  ושוהה כאן  בקשר להצלת הספרים, 
נשיאינו.  רבותינו  ספרי  את  לגאול  המיוחדת  שליחותו  בתחושת 
השלטונות,  שמערימים  והקשיים  הסחבת  מן  מעט  לחוש  נתן  הוא 
כשבכוונתם, ככל הנראה, לשבור את רוחם. אך – סיים הנ"ל – הם 
לא יודעים שהמדובר כאן הוא לא בארבעה יהודים בלבד, אלא בכוחו 
של כ"ק אדמו"ר שליט"א העמוד מאחוריהם ומעודד ומסייע בהצלחת 

השליחות, ונגדו לא יוכלו עמוד.

שבאחד  סיפר  בפניהם,  העומדים  הרבים  הקשיים  על  כשדיבר 
השלבים חשב שכבר הגיעו מים עד נפש, והוא מצידו יכול לחזור, כי 
איננו מסוגל לעמוד בזה, וכתב זאת לכ"ק אדמו"ר שליט"א. ענה לו 
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כ"ק אדמו"ר שליט"א שלא יפרוש מחביריו בשליחות זו – יחדיו נסעו, 
יחדיו יחזרו בהגיע הזמן.

לקראת הסוף גילה את ה"סוד" בביקורו כעת, בעבורו קיבל רשות 
מיוחדת "מלמעלה": עד לזמן מסוים היו ההוצאות הכרוכות בשליחות 
זו מסולקות ע"י המזכירות, אך לאחרונה הוטלה עליהם גם משימת 
עו"ד,  שכירת  טלפונים,  הכבידות,  ההוצאות  לכל  המימון  השגת 
בשליחות  בהשתתפות  לזכות  הרוצה  כל  הנ"ל,  ביקש  לכן,  וכיו"ב. 

קדושה זו יוכל לבצע זאת ע"י השתתפות בממונו.

בכוחות חדשים ובמשנה מרץ ממשיכים הארבעה בביצוע השליחות, 
וכדבריו, זמן קצר ביותר נותר לסיום הענין – בפרט לאור העובדה 
שלאחרונה התמנה מנהל חדש לספריית לנין והיה נראה כי הוא, שלא 
כקודמו, מוכן להשיב מיד את הספרים, אלא שהוא דחה אותם ל"כמה 
ימים" מפני "סידורים טכניים"... ושוב נותרו הארבעה ממתינים בלב 
חרד האם הפעם יסתיים הענין סוף סוף, או שמא אין זה אלא סיבוב 
נוסף במעגל הטירוף המתחולל סביבם... ולכן – סיים הנ"ל – הבה 
יוחזרו  הגורלית בה  הזדמנות  זו אכן  כי הפעם תהיה  כולנו  נתפלל 

בפועל הספרים למקומם האמיתי ולבעליהם האמיתי – נשיא דורנו.

יש לציין, כי בעקבות נאומו המרתק נפרד ממנו הקהל במחיאות 
כפיים סוערות לאות עידוד והשתתפות בשליחותו.

אח"כ הזמין המנחה את ר' דוד שי' רַאסקין, יו"ר צא"ח העולמי, 
לשאת דברי ברכה.

אח"כ דיבר הרב יוסף שי' העכט, רבה של אילת, שהזכיר את המסע 
המ"ב והאחרון לפני כניסת בני ישראל לארץ ישראל. גם אנו נמצאים 
בשנת המ"ב לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א, ועומדים כבר בכניסה 
לגאולה האמיתית והשלימה. הוא סיפר על האמונה האיתנה והתקיפה 

של אביו ר' משה יצחק ע"ה בביאת המשיח.

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  שליח  לזרוב,  שי'  שמעון  ר'  דיבר  אחריו 
בסיפור  לשונו  בצחות  הנוכחים  לב  את  ש"שבה"  טקסס,  ביוסטון, 
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חסידי אודות עיירה יהודית שחזן ביהכ"נ שלה נפטר והקהילה חיפש 
ממלא מקום. בערב שבת הגיע לעיירה יהודי שהציג את עצמו כחזן, 
והציע לראש-הקהל את מועמדותו לתפקיד הנבחר. משום מה, לא 
התעקש  היהודי  לדחותו.  שהחליט  הקהל  ראש  בעיני  חן  הלה  מצא 
בכל אופן והחליט לגשת מחר לעמוד לתפילת שחרית לפני שיגיע 
ראש הקהל לביהכ"נ, אלא שהוא לא ידע כי ראש הקהל דאג להודיע 
לסגניו שלא יניחו ל"חזן" זה לגשת לעמוד ויהי מה... ואכן, תוכניתו 
זו נכשלה. גם תחנוניו לגשת לתפילת מוסף לא הועילו הרבה. בלית 
הגיע  הוא  ואכן,  מנחה,  לתפילת  לבוא  להקדים  בליבו  גמר  ברירה 
באמצע השיעור של הרב הישיש, אחר ניגש לרב וביקש לעבור לפני 
לו. באמצע  והניח  ידע מהענין, נעתר לבקשתו  התיבה. הרב, שלא 
חזרת הש"ץ הגיע ראש הקהל, ומשהבחין בנעשה חרה אפו. בקושי 
התאפק עד סיום התפילה, אז ניגש לחזן ושאלו לפשר מעשהו. הרב 
מדוע  בשאלה  הרב  אל  בפנותו  ה"חזן".  ענה   – הרשות  את  לי  נתן 
הרשה לו לגשת, ענה הרב: "ַא איד וויל זָאגן 'אתה קדוש ושמך קדוש' 
און מען וועט עם ניט לָאזן?". "ָאבער ָאן חזנות!", ענהו ראש הקהל. 

וזוהי הנקודה, סיים הנ"ל, הכל צריך להיעשות "ָאבער ָאן חזנות"...

כן הזכיר בדבריו גימטריאות: את הפסוק "ובני ישראל יוצאים ביד 
רמה" תרגם אונקלס "בריש גלי". ידועים הר"ת על תבית "בריש", 
יוסף בן שטערנא )או שלום – כ"ק אדמו"ר  כמו רשב"י, ועד לרבי 
היינו:  מ"ג,  בגימטריא  "גלי"  כי  ומצא  הנ"ל  חישב  נ"ע(.  מהוריי"צ 
אנו  נכנסים  שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק  של  נשיאותו  שנות  מ"ב  לאחר 

לשנת המ"ג, בה נצא כולנו "ביד רמה".

כמו"כ נשאו דברים הגבאי ר' יהושע שי' ּפינסון ור' שניאור זלמן 
שי' גורארי'.

והתמימים  אנ"ש  וקהל  הרצועה",  "הותרה  הרשמי  החלק  כשתם 
התיישבו קבוצות קבוצות להתוועדויות עד לשעות הבוקר המוקדמות.
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יום חמישי, י"א שבט

כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס לתפילת שחרית בשעה הרגילה.

העליות  )בשתי  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ישב  התורה  בקריאת 
הראשונות( – שלא כרגיל כלל וכלל!

אחרי התפילה, כשיצא כ"ק אדמו"ר שליט"א מביהכ"נ, הביט לעבר 
השלט הנ"ל שהיה תלוי על הקיר המערבי.

חילק  ובצאתו  למקוה,  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  נסע   2:10 בשעה 
מטבעות לצדקה לאלו שעמדו שם. מהמקוה חזר כעבור כ-50 דקות.

לאוהל נסע בשעה 3:10 לערך, לבוש במעיל, ובצאתו חילק מטבעות 
לצדקה למזכירים ולשאר העומדים שם.

מהאוהל חזר בשעה 6:20, וכעבור כמה דקות נכנס לתפילות מנחה 
ומעריב כשמעודד את שירת "דידן נצח". בעלותו לבימה עודד את 

השירה בידו הק', אך לא הסתובב.

בתחילת קדיש בתרא הסתובב כ"ק אדמו"ר שליט"א והביט לעבר 
הרמקול )שהיה מונח בצד( כסימן על שיחה, ומיד הכינו את הסטנדר 
השני, וכ"ק אדמו"ר שליט"א ניגש, המתין לעוד א' שסיים לומר קדיש 

ולהכרזת הגבאי, ואחר פתח בשיחת קודש.

כשהתחיל  באמצע,  עשר.  האחד  יום  מעלת  אודות  דיבר  בשיחה 
עיניו  את  אדמו"ר שליט"א  כ"ק  עצם  פרעה",  "בשלח  אודות  לדבר 
בהתרגשות  הזכיר  בהמשך  השיחה.  סיום  עד  סגורות  ונשארו  הק', 
ניכרת אודות שלימות אה"ק, ורח"ל למסור אפילו כחוט השערה וכו' 

ושהכל יבטל כחמץ, ולא רק ביעור חמץ אלא אף ביטול חמץ.

ובסיומה   ,6:56 6:46 עד השעה  10 דקות, מהשעה  השיחה ארכה 
ירד כ"ק אדמו"ר שליט"א מהבימה וחילק לכאו"א שטר א' של דולר 

לצדקה.

לכו"כ מהעוברים נתן שטר נוסף באומרו משהו, ביניהם:
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לרב חיים שי' גוטניק ולכל א' מבניו שיחיו: "פַאר עליית הנשמה"; 
לנכדו של הנ"ל מ.פ.: "פַאר עליית הנשמה פון די בָאבע"; לר' יצחק 
דוד שי' גרָאנער: "פַאר אוסטרַאליַא"; לר' יהושע שי' גודמַאן: "רפואה 
שלימה"; לר' מנחם זאב שי' גרינגלַאס: "פַאר מונטריאול"; לר' שלום 
דובער שי' לוין )מאגוח"ח רוסיא(: "פַאר די ספרים"; לר' משה שי' 
קָאטלַארסקי: "פַאר'ן טַאט'ן"; למזכיר הרחי"ק: "פַאר עליית הנשמה" 
]כנראה לע"נ גיסו – להבחל"ח – ר' משה יצחק העכט ע"ה[; לר' צבי 
אלחנן שי' גָארמַאן: "פַאר'ן ברודער", וכשהתחיל הנ"ל ללכת קראו 
]נ"א: הראשון עבור האבא,  זיידע"  "פַאר'ן  א':  עוד  לו  ונתן  בחזרה 
והשני עבור האח[; לר' נחמן שי' בערנהַארד: "פַאר סַאוט ַאפריקַא"; 
לר' דוד שי' נחשון: "פַאר טַאוב"; לר' מאיר שי' זיילער: "פַאר'ן לָארד"; 
לר' שלום דובער שי' פרידמַאן: "פַאר איטַאליַא ]נ"א: מילַאנו["; לרב 

עזרא שי' שָאחטַאט: "פַאר'ן ישיבה"; לר' שמואל שי' לו.

השטר  את  שנתן  בעת  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  חייך  מהנ"ל  לכמה 
הנוסף.

נתן  לסידורו,  א'  דולר  ובסיומה הכניס  14 דקות,  החלוקה ארכה 
לעוד א' שהגיע והכניס עוד דולר לסידורו, חילק לעוד כמה שהגיעו 
ולמזכירים והכניס דולר שלישי לסידור, ויצא מביהכ"נ בשעה 7:10 
כשמעודד את שירת "עס קומט שוין די גאולה" בידו הק'. כשהגיע 
למעלית יצא ממנה ר' שלום דובער שי' לוין ]נ"א: כשיצא מהמעלית 
למעלה עמד שם ר' שלום דובער שי' לוין[, וכ"ק אדמו"ר שליט"א 
שאלו: "הָאסט שוין בַאקומען?" והלה השיב בחיוב. בצאתו מהמעלית 

למעלה עודד כמה פעמים, ואח"כ נכנס לחדרו.
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• הוספה •

נשמה בריאה בגוף בריא
 ותתעדתו קסידתויו עת  רפ קיית לתי יצקח יינזפתרי פחשר 

עת שיקו  דפר מלכתו לש"ב פא

ספר המשפיע הרה"ח ר׳ מענדל פוטרפס: פעם נכנס אחד החסידים מ 
שה׳יחידות׳  היה  אז  הנוהג  האמצעי.  אדמו"ר  כ"ק  אצל  ליחידות 
נמשכת זמן רב. החסיד היה שוטח לפני הרבי את כל נגעי לבבו ואת כל 
מה שמציק לו, בגשמיות וברוחניות, כולל שאלות בחסידות, ב׳השכלה׳, 
ב׳עבודה׳ וב׳התקשרות׳, והרבי מתעניין ושואל בפרטי-פרטיות בנוגע 
והוראות והדרכות בכל  נותן לו סדר בעבודת ה׳  למצבו בכל ענייניו, 

פרטי חייו.

פעם נכנס אחד החסידים אל אדמו"ר האמצעי, ובאמצע ה׳יחידות׳ העיז 
ושאל: בספרו "דרך חיים", הרבי מסביר ומבאר דרגות נמוכות ביותר. 
הרבי מדבר ומתאר שם בפרטי-פרטיות מצבים ירודים ופחותים מאוד 
של בני-אדם, כמו תאוות נמוכות ביותר, גסות הרוח, ובפרט )עיקרו של 
ה׳דרך- חיים׳ הוא( אודות פריקת עול מלכות שמים ש"אין פחד אלוקים 
לנגד עיניו" - לכל זה הרבי ׳נכנס׳ לבאר ולהסביר את המצב, כדי לדעת 
איך לתקן זאת. כיצד אם כן, הרבי שהוא "איש אלוקים" קדוש וטהור 
מרחם אמו, יודע ומכיר מצבים כה ירודים ופחותים? איך יש לו מושג 

בכלל, ועוד בפרטי-פרטיות שכזו, במצבים שכאלו?

אדמו"ר האמצעי לא היה מרוצה, כנראה, משאלת החסיד, שהכניס את 
ראשו למקום ולדרגא שאין לו בהם אף טיפת השגה, ואמר לו: "נו, ומה 

דעתך? מה אתה אומר על כך?"

אותו חסיד כנראה לא היה חכם גדול, והוא ניסה ׳להסביר׳ זאת כך: 
הרי אמרו חז"ל כי "כל הגדול מחברו - יצרו גדול הימנו", ואם כן, אולי 
דווקא בגלל גדולתו של הרבי יש לו יצר-הרע גדול יותר, ולכן הוא מכיר 

גם את המצבים הנמוכים והשפלים ביותר...
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אמר לו אדמו"ר האמצעי: "דו וייסט נישט"... ]אינך יודע ומבין בזה 
כלל![...

לאחר מכן, כשחסידים שמעו אודות השאלה והתשובה, היו חסידים 
שניסו להסביר זאת בשני אופנים. אופן אחד - בפשטות: מכיוון שהרבה 
אנשים נכנסים לרבי ומספרים על בעיותיהם בפרטי-פרטיות, הרי הרבי 
שומע, ו׳נכנס׳ להבין ולדעת גם מצבים כה שפלים וירודים, כדי לעזור 

לתקנם.

ובעומק יותר, מכיוון שהרבי הוא "נשמה כללית" הכולל בתוכו את 
הרי  והתחתונים כאחד,  ובעיותיהם, העליונים  ענייניהם  כל  כולם, עם 
הוא מכיר ויודע גם את העניינים הנמוכים ביותר, שהרי גם אותם נשמות 

נמוכות השייכות לעניינים כאלו, גם הן כלולות בו.

ובאופן שני: הרבי יודע את כל העניינים כפי שהם ב"אדם העליון", 
באלקות, ומכיוון שכל העניינים, גם השפלים והנמוכים ביותר, יש להם 
שורש ומקור באלקות, הרי מידיעתו של הרבי בשורש ומקור העניינים, 
הנמוכים  במצבים  בפשטות  שקורה  מה  ולדעת  להבין  גם  הוא  יכול 

והשפלים ביותר.

והיה ר׳ מענדל מסיים ואומר שוב ושוב: הכל מתחיל מאותה בעיה: 
מסתכלים על הרבי ב׳משקפיים׳ שלנו, לפי המושגים שלנו. מביטים על 
הרבי כבשר ודם, כנברא מוגבל, שיש לו אמנם מעלות מסויימות ואף 
נברא,  לכל  שיש  הגבלות  הגבלות,  גם  לו  יש  אבל  ונשגבות,  גדולות 
הגבלות הטבע וה"מציאות", שזה הוא יודע וזה אינו יודע, זה הוא יכול 

וזה אינו יכול.

ריך לזכור ולדעת שלרבי אין שום הגבלות של בשר ודם. עובדה זו, צ
שהרבי בפועל הוא אכן "בשר ודם" בגוף גשמי דווקא, היא אך ורק 
מפני שדווקא בזה מתבטאת הכוונה של "דירה" - בו שוכן ומתגלה כל 
העצם כמות שהוא - "בתחתונים" דווקא. אבל גם בהיותו "בתחתונים", 
אף   - ועד  השלימות.  בתכלית  יתברך  לו  "דירה"  על  כאן  מדובר  הרי 
שמילים אלו לא אמר ר׳ מענדל בעניין זה - כפי שמבואר ב"דבר-מלכות" 
לפרשת יתרו וכ"ב שבט, שאין לחלק כלל בין ה"דירה" לבין ה"דייר" 
הדר ב"דירה", שכן כולא חד ממש. אין כאן שום מציאות של דבר נוסף 

נשמה בריאה בגוף בריא
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ח"ו, כי הרבי אינו מציאות לעצמו כלל, כל מהותו ועניינו הוא אך ורק 
לו שום  אין  לו התחלה(,  אין  )וגם  סוף  אין  לגילוי הקב"ה, שהוא  כלי 

הגבלה וגדר, ואין שום דבר אותו הוא "לא יכול" או "לא יודע".

יתירה מזו: גם מה שנראה לעינינו כהגבלות מסויימות, אין זה אלא 
"לעיני בשר שלנו", מכיוון ש"האדם יראה לעיניים", אבל לאמיתו של 
דבר - גם הדברים שנראים לנו כך, אינם אלא חלק מן התוכנית הכללית 
איזו  למלא  בשביל  כך  להיראות  צריכים  שהדברים  הכללית,  והכוונה 

שהיא "כוונה פנימית".

בדיוק כשם שכל אחד מבין שבשום אופן לא שייך לומר על הקב"ה 
שהוא מוגבל ח"ו ומוכרח ח"ו לעשות כך או כך, וכל מה שהקב"ה עושה 
)גם דברים שנראים מנוגדים בתכלית לרצון העליון( הם אך ורק בגלל 
שכך הוא רוצה )כביכול( לעשות, בגלל איזו שהיא כוונה פנימית - כך 
בדיוק בקשר לרבי, שכל כולו אינו אלא "כלי" לגילוי אלוקות בעולם 
)ורק לשם כך הוא "בשר ודם"(. ולכן אין הוא מוגבל כלל וכלל, וכל מה 
שקורה עמו הוא ברצונו ובבחירתו, בשביל להשלים אותה כוונה פנימית 

שבסדר התגלות האור האלוקי.

עם ב יחד  )שהוגהה  תשנ"ב  שבט  בג׳  שנאמרה  המפורסמת  שיחה 
במילים  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  מדבר  בא(  ש"פ  של  השיחה 
מפורשות על המצב שראו עינינו אחרי ז"ך אדר ראשון תשנ"ב, המצב 
שנקרא בעולם "סטרוק", מצב שנראה כאילו אין בו את היכולת )ח"ו( 
לדבר, "כבד פה וכבד לשון" וכו'. ומבאר הרבי בשיחה זו, שלכאורה, 
מצב זה הוא כמו המצב שהיה אצל משה רבינו במצרים, לפני מתן-תורה, 

שהיה "כבד פה וכבד לשון".

מחלה  סתם  זו  הייתה  שלא  אור",  ב"תורה  הזקן  אדמו"ר  מבאר  כך 
ח"ו, אלא מכיוון שהגילוי האלוקי שמשה רבינו הביא לעולם היה גדול 
ונשגב מאוד, והעולם הגשמי לא היה "כלי" לקבלו - לפיכך היה משה 
)כפי שכתוב בזוהר הקדוש( "כבד פה באורייתא דבעל-פה וכבד לשון 
באורייתא שבכתב", מאחר ש"שרשו מתוהו, ששם היו האורות גדולים 
יכול  היה  שלא  פה,  כבד  ענין  וזהו  בכלים.  להתלבש  יכולים  היו  ולא 
להשפיע אור שכלו לתוך כלי הפה". ולכן ביקש משה רבינו אז "שלח נא 
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ביד תשלח" - ביד משיח שהוא עתיד להגלות, "דהיינו מי )משיח( שהוא 
מעולם התיקון", ששם הכלים מרובים להכיל התיקון.

ועל כך ענה לו הקב"ה: "מי שם פה לאדם גו׳ הלא אנכי הוי׳ גו׳ ואנכי 
אהי׳ עם פיך והוריתיך אשר תדבר": מצד עצמותו יתברך, שהוא כל יכול 
)והוא המקור לכלי-הפה דעולם התיקון ולאורות מרובים דתוהו(, יכול 
הוא לפעול שגם בגלות מצרים, וגם במשה )שמצד-עצמו הוא למעלה 
מגילוי בכלים(, יהיה הדיבור בפה - "ואנכי אהיה עם פיך". "פירוש: אף 
שמצד שורשך בתוהו אין לך כלים כאלו, אבל אנכי הוי׳, שעשיתי את 
הכלים דתיקון ואת עולם התוהו, אני יכול להפך הדבר, לערב בחינת 
תוהו ותיקון יחד, היינו המעלות דשניהם, שיהיו האורות מרובים כמו 

בתוהו כו', וגם בחינת המעלה דתיקון שיהיו הכלים מרובים מאד".

אלא שאז, במצרים, היה זה גילוי בדרך נס, ורק במשה רבינו באותה 
שעה, שממנו התחיל הגילוי של "אנכי", הגילוי של מתן- תורה, שכן 
שבירת  להיות  צריכה  העולם,  בכללות  לגמרי  הדיבור  שיהיה  "בכדי 
קליפת מצרים", על-ידי "אנכי אהיה עם פיך". וזה מביא אחר-כך את 
גילוי הדיבור במתן-תורה, "אנכי ה׳ אלוקיך", שאז נתרפא משה לגמרי, 

שכן אז נפעל בעולם שיהיה "כלי" לכל הגילוי הנשגב של משה רבינו.

לא  עדיין  ובמתן-תורה  במצרים  שגם  ומבאר,  מוסיף  שליט"א  הרבי 
ולכן סוף-סוף לא הייתה  נשלם לגמרי הבירור של עולם-הזה הגשמי, 
הגשמיות "כלי" לגמרי לאלוקות. שלימות הבירור, שעולם-הזה הגשמי 
 — ביותר  והנפלא  הנשגב  האלוקי  לגילוי  לגמרי  בשלימות  "כלי"  יהיה 
זו גם הסיבה, ממשיך הרבי,  יהיה דווקא בגאולה האמיתית והשלימה. 
שאצל כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, דור השמיני מהבעש"ט, היה גם כן מצב 
של "כבד פה וכבד לשון" שפגע בפשטות בפעולותיו, באמירת חסידות 
שלו וכו', ועד שהיה מצב של הסתלקות ביו"ד שבט תש"י - משום שעדיין 
"לא נשלם הבירור", והגילוי האלוקי הנשגב ביותר שהביא לעולם הרבי 
הריי"צ, לא היה העולם והגוף יכול לקבלו. ולכן הוא נשאר באופן של 
נשמה שלמעלה מן הגוף )"הסתלקות"(, וגם לפני-כן היה מצב ש"הדיבור 

הוא בגלות".
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 כל זה בדור השמיני, כי סוף סוף עדיין לא נשלם הבירור. מה שאין 
כן בדורנו זה - ממשיך הרבי בשיחה - דור התשיעי מהבעש"ט, הדור 
האחרון לגלות שהוא הדור הראשון לגאולה. כאן כבר "נשלם הבירור", 
כפי שרואים בפועל היום, שלא רק היהודים עומדים הכן לגאולה, אלא 
לקבל  )אפשר  ולכן  לגאולה.  כולכם"  "הכן  עומדים  העולם  אומות  גם 
ואכן( מקבלים בפנימיות "נשמות בגופים בלי שום הפסק כלל", "נשמה 
על-ידי  ונעלים,  נפלאים  הכי  הגילויים  כל  את  בריא",  בגוף  בריאה 
שהגאולה מגיעה תיכף ומיד ממש, שכן זהו "זמן השיא" )"די העכסטע 
צייט"( לגאולה. ומה שהדבר התעכב עד עתה, הוא "מפני טעמים שאינם 
מובנים כלל וכלל", אבל עתה ברור שזהו "זמן השיא" לגאולה האמיתית 

והשלימה.

]ולהוסיף, מה שלא נאמר בשיחה במפורש, אבל לכאורה מובן בפשטות 
ממה שנאמר בה - שכשם שנתבאר לעיל )בנוגע למשה רבינו במצרים( 
שעניין זה התחיל קודם, עוד במצרים אצל משה רבינו בלבד, ורק אחר-

כך, במתן-תורה, נמשך הדבר ונפעל בכל ישראל ובעולם כולו - כך גם 
אצלנו, שעניין זה, שעוברים "נשמות בגופים בלי הפסק כלל", "נשמה 
בריאה בגוף בריא", לגאולה האמיתית והשלימה, מתחיל קודם - עוד 
ב"מצרים", במצב שלפני הגאולה, בנשיא הדור, וממנו נמשך ונפעל אחר 

כך אצל כל אנשי הדור תיכף ומיד ממש בגאולה אמיתית והשלימה[, 

ומסיים הרבי, שלכן, לקראת יו"ד שבט, בו "נטלו המאורות" של הרבי 
הריי"צ, ויחד עם זה "נתלו המאורות" באופן של "דור התשיעי" - יש 
לקבל החלטות טובות לעשות כל יהודי שיהיה "כלי" לגילוי של "שני 
גלוי, לכ"ק  די  )ופירושו של דבר לכאורה, באופן  המאורות הגדולים" 
כולל  שליט"א!(  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  עם  יחד  מוהריי"צ  אדמו"ר 
-שהלימוד  ובהדגשה  הוראותיו,  וקיום  תורתו  לימוד  על-ידי  ובמיוחד 
בתורתו ישלים וימלא מה שהיה חסר בהפצת המעיינות בגלל המניעה 
ועיכוב בכוח הדיבור אצל בעל ההילולא, הן על-ידי הלימוד בדיבור והן 

על-ידי הפצת המעיינות חוצה לאחרים.

עד כאן תוכן דברי הרבי בשיחה הנ"ל.



114 | חתפב  כנ  ית"ד י"א שפט  'ושע"ז

פני שמנסים להבין )אם שייך בכלל( בפרטיות מה פירוש הדברים, ל
ואיך זה "מסתדר" עם מה "שאינו מובן כלל וכלל" - איך ייתכן שגם 
ב"דור התשיעי" קורה, לכאורה, לפי ה"נראה לעינינו", דבר כזה, החל 
מז"ך אדר ראשון ]ובפרט שבפשטות השיחה שנאמרה כחודש וחצי לפני 
המאורע של ז"ך אדר ראשון הייתה הכנה והקדמה למה שראו עינינו החל 
מז"ך אדר ראשון[ - עוד לפני שניגשים בכלל לזה, רואים בשיחה זו דבר 

פשוט ביותר )אצל חסידים, אבל מנוגד לגמרי ל"דעת בעלי בתים"(:

כ"ק  ושל  בכלל,  רבי  של  ההסתלקות(  )ואפילו  ה"מחלה"  עניין  כל 
"פטירה"  ולא  הרגיל,  במובן  "מחלה"  אינו  במיוחד,  מהוריי"צ  אדמו"ר 
ו"הסתלקות" במובן הרגיל המקובל אצלנו, שוכני בתי-חומר. לא מדובר 
כאן על משהו גופני גרידא, שמכיוון שהגיע לגיל מסויים ועבר מאורעות 

מסויימים, קורה לו מה שקורה.

הרבי הוא "בעל-הבית" לגמרי על כל מה שקורה עמו, וכל מה שקורה 
הזמן  שמגיע  מכיוון  בעולם.  האלוקות  התגלות  לסדר  בהתאם  הוא 
בכלל  שייך  לא  שהעולם  כזו  התגלות  אלוקות,  של  נפלאה  להתגלות 
להיות "כלי" לזה, לכן קורה אצל הרבי )אצל משה רבינו, וכן אצל הרבי 
הריי"צ( מצב של "הדיבור הוא בגלות" )והקב"ה צריך לתת לו ונותן לו 
כוח מיוחד, שנובע ממהותו ועצמותו )"אנכי"( כדי "להכניס" גילוי זה 

בעולם(. זהו פירושו של ה"סטרוק" שקרה אצל הרבי הריי"צ!

]עד כדי-כך מודגש הדבר שהרבי הוא "בעל-הבית" על כל מה שקורה 
עמו, שבזה מבאר הרבי מלך המשיח )שיחת ליל שמחת- תורה ה׳תשמ"ה. 
ששאלו:  הפרופסור  כוונת  את  א׳(  חלק  ׳התוועדויות׳  מוגה.  בלתי 
הבריאות  העדר  עובדת  את  להסביר  כמוכם  מאמין  יהודי  יכול  "כיצד 
בכוח הדיבור דווקא, הכוח הכי דרוש לעיקר עבודתכם - אמירת דברי 
חסידות?!...". - "..שכן, כאשר כ"ק מו"ח אדמו"ר יראה שמצב הבריאות 
מו"ח  כ"ק  )אצל  אצלו  יעורר  זה  הרי  יהודי...  של  באמונה  פוגע  שלו 
מדרך  שלמעלה  באופן  בעצמו...  הרפואה  ענין  את  לפעול  אדמו"ר( 
ואילו   .]...!" יעשה"  יראיו  "רצון  והקב"ה מקיים",  גוזר  "צדיק  הטבע, 
בנוגע לדורנו זה וזמננו זה - לא שייך גם עניין זה, שהרי )בלשון הרב( 
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מוכנים  היהודים  רק  שלא  במוחש  שרואים  כפי  הבירור",  נשלם  "כבר 
לגאולה, אלא גם אומות העולם עומדים "הכן כולכם" לגאולה!

לא  הבירור",  נשלם  "כבר  זה  בזמננו  ובפרט  זה  שבדורנו  זה,  עניין 
אומר הרבי כמשאלה או כברכה, ואפילו לא כהבטחה או כנבואה, אלא 
הוא פשוט קובע עובדה. זהו המצב בשטח, כאשר לדברי הרבי כך "רואים 
במוחש". ולכן, מסביר הרבי, מובן שעניינים כאלו של "כבד פה וכבד 

לשון" לא שייכים כלל וכלל עכשיו.

ומזה ברור שלא מדובר כאן ח"ו רק על "איחול" ו"משאלה" אלא על 
עובדה שהיא מחוייבת המציאות ממצב העולם המוכן כבר לגאולה כפי 
שהרבי קובע שוב ושוב בהחלטיות בכל השיחות שבזמן האחרון לעת 

עתה.

אצל הרבי מלך המשיח שליט"א כבר ישנו הגילוי האלוקי הכי נפלא, 
הגילוי של עצמותו ומהותו יתברך, וגילוי זה כבר יכול "להיכנס" ואכן 
)שזוהי תכלית הכוונה, שה"דירה"  "נכנס" ומתקבל בגופו הגשמי  הוא 
היא דווקא "בתחתונים" בגוף הגשמי כפשוטו( וממנו נמשך הדבר וצריך 
"להיכנס" ולהתקבל בכל אנשי הדור ובכל העולם כולו תיכף ומיד ממש 

בגאולה האמיתית והשלימה.

להצטרף   - הרבי  לנו  אומר  זו,  בשנה  ותפקידינו  שליחותנו  ואנו, 
ולהתאחד עם הנשיא והראש, על-ידי שאנו לומדים תורתו ומקיימים את 
נביאך",  יהיה  )ל"אהרן אחיך  הוראותיו, בכוונה מיוחדת להצטרף עמו 
שהוא משלים את החסרון של "משה רבינו", וכך הרבי שליט"א משלים 
את מה שחסר עדיין אצל הרבי הריי"צ( ולתקן ולהשלים )בכוחות שלו, 
כמובן, ויחד עמו( את העניין שאותו הגילוי אלוקי נפלא "ייכנס" ויתקבל 

בתוך העולם הזה הגשמי.

תרגום ו מוגה.  בלתי  תש"ל.  בשלח  ש"פ  )בשיחת  קדשו  לשון  זו 
מאידיש(: "שזו המעלה שאומרים על משיח "את חליינו הוא נשא", 
"והוא מחולל מפשעינו מדוכא מעוונותינו", שהוא נמצא יחד עם יהודים, 
והוא מנצל את כל העניינים שלו בכדי לעזור ליהודים כפי שהם במצבם. 
שלכן אומרים ש"הוא מחולל מפשעינו מדוכא מעוונותינו" משום שהוא 
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מגיעים  איך  ולכאורה  במצבם...  להם  לעזור  יהודים  עם  יחד  נמצא 
"פצעים" למשיח?

אלא שזהו ענין "עמו אנכי בצרה", שכשם שיהודים סובלים )"מאטערן 
זיך"(, כך גם הוא סובל, ולא בעניינים כאלו מה שאצלו נקרא לסבול, 
אלא בעניינים כאלו שאצל סתם יהודי נקרא לסבול, מכיוון שישנם כאלו 
אנשים שאין להם שום שייכות לרוחניות, אצלם הוא רק מה שהם רואים 
בגשמיות, צריך הוא לכן להימצא גם עימם, כפי שהם נמצאים במצבם. 
למרות שישנו הענין של סבל "בחומר דא קל וחומר, בלבנים דא ליבון 
הלכתא", אך מכיוון שישנם אלו שאינם יודעים מכל ענין זה, אינם יודעים 
מה שכתוב בתורה אור, ואפילו אם הם יודעים, אבל אינם מבינים כלל 
מה פירוש לסבול ולהתייגע על קל וחומר - הם יודעים שלסבול פירושו 

דוחק בפרנסה או פצע כפשוטו.

- אזי גם על אלו מראה הוא כי "עמו אנוכי בצרה", וזוהי מעלתו של 
משיח, שהוא נמצא יחד עם כל יהודי".

חליינו  "את  עצמו.  מצד  סובל  ואינו  עצמו  מצד  "חולה"  אינו  הרבי 
)שלנו( הוא נשא ומכאובינו )שלנו( סבלם", ורק "אנחנו חשבנוהו מנוגע 
מוכה אלוקים ומעונה" )ועד שהיה נדמה לנו, כהמשך הפסוקים(... "כי 
נגזר מארץ חיים", "ויתן את רשעים קברו" ח"ו. אבל לאמיתו של דבר 
כל זה אינו אלא החסרון שלנו )אף שהחסרון שלנו נוגע לכל מהותו של 
הרבי, ועד שבגלל זה נחשב הדבר כאילו חסרון שלו!(, ובאמת לאמיתו, 
כהמשך הפסוקים, "יראה זרע )"זרעו בחיים"( יאריך ימים )"שליט"א"( 

וחפץ ה׳ בידו יצלח"!

אלא שהרבי "יורד" אלינו, ועד לדרגות הנמוכות והתחתונות ביותר, 
כדי להביא ו"להכניס" את הגילוי האלוקי הגדול והנפלא ביותר, גילוי 
מהותו ועצמותו יתברך )"דירה"(, אל תוך תוכם של ה"תחתונים", ועד 

לתחתון שאין תחתון למטה הימנו.

כשיודעים כי כן, כשיודעים עד כמה הרבי "נכנס" למעננו ועד כביכול 
הוא "סובל ומתייסר" ועד שמוסר נפשו "ומשליך חייו מנגד" למעננו, 
וכל זה כדי "להכניס" לעולם אותו גילוי אלוקי מופלא - האם יכולים אנו 
לעמוד מנגד? האם מותר לנו לומר שאין אנו רוצים בויכוחים ובחילוקי-
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דעות ולבבות ואנו מעדיפים לעמוד מן הצד? האם אפשר לנו בשעה כזו 
להמשיך לחיות בשלום ובשלווה, ואפילו לעבוד את ה׳ כפי הוראות תורת 

החסידות כמו עד עתה?

"דער רבי וועט זיכער אויספירן, אבל עלינו להתמסר ולהתקשר ולמלא 
את מה שנדרש מאתנו בשעה גורלית זו - "לחיות עם משיח" בעצמנו, 
ובציבור(  ברבים  )ובפרט  אחרים  ועם  בעצמנו  הלימוד  על-ידי  בפרט 
)ובפרטי- ומשיח  גאולה  בענייני  ובמיוחד  המשיח  מלך  של  בתורתו 

כל  את  וליישם  תנש"א-תשנ"ב(,  שיחות  של  מלכות"  ב"דבר  פרטיות 
אלו  עניינים  כל  על  ולפרסם"  "להכריז  ההוראה  ובפרט את  ההוראות, 
בכוונה מיוחדת כדי למלא ולהשלים )יחד עם הרבי מלך המשיח שליט"א 
עצמו, כנ"ל( את )מה שכאילו חסר( "הורדת והמשכת" מהותו ועצמותו 
דווקא  הגשמי  הגוף  את  ויחדור  שימלא  באופן  בארץ",  "למטה  יתברך 
הגשמית  המציאות  ואת  המשיח,  המלך  של  כפשוטו,  בגילוי  בדיבור, 
דווקא של כל העולם כולו, שזה יהיה בגילוי ממש לעיני כל בשר ממש, 

בגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



 שער מנהגי
יום ההילולא



 שער מנהגי
יום ההילולא



120 | חתפב  כנ  ית"ד י"א שפט  'ושע"ז

 מכתב כ"ק אד"ש
אודות מנהגי יום ההילולא

 ב"ה, ראש חדש שבט, ה'תשי"א.
ברוקלין, נ. י.

המקושרים אל  התמימים,  תלמידי  אנ"ש,   אל 
 או השייכים אל כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה

נבג"מ זי"ע הכ"מ ד' עליהם יחיו.

שלום וברכה!

במענה על שאלת רבים אודות סדר מפורט ביום העשירי בשבט הבע"ל, הוא 
יום היארצייט של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, הנני בזה להציע:

בשבת קדש שלפני היארצייט ישתדלו לעלות לתורה.

לא  אבל  שונים,  בחדרים  בתורה  יקראו   — מספיק  העליות  מספר  אין  אם 
להוסיף על מספר הקרואים.

ישתדלו שמפטיר יהי' הגדול שבחבורה — כריצוי רוב המנין — או על פי 
הגורל.

יבחרו וירימו מי שיתפלל לפני התיבה ביום היארצייט, ונכון לחלק שיתפלל 
אחד ערבית, שני — שחרית, שלישי — מנחה כדי לזכות בזה מספר יותר גדול של 

אנ"ש.

להדליק נר שידלק כל המעת לעת. אם אפשר בקל — נר של שעווה.

בשעת התפלות ידלקו חמשה נרות.

לפני  )יסיים( המתפלל  ילמוד  )בבקר — אחר אמירת תהלים(  אחר התפלה 
התיבה פכ"ד דכלים ופ"ז דמקואות. אח"כ יאמר המשנה ר' חנניא בן עקשיא כו' 

ויאדיר. בלחש — איזה שורות בתניא, קדיש דרבנן.

הנני בזה: ראה ג"כ מכ' כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ע"ד יארצייט הראשון של אביו. כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( 
נ"ע )חכמי ישראל בעש"ט, ע' לג(.

יקראו. . . אבל לא להוסיף: הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בשם אביו. ועיין שו"ת צ"צ חאו"ח סל"ה.

של שעוה: ר"ת ה'קיצו ו'רננו ש'וכני ע'פר.

מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א
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אחר תפלת ערבית — יחזרו חלק מהמאמר דיום ההסתלקות )ד"ה באתי לגני, 
אחר  וכן  בפנים.  ילמדוהו  בע"פ  שיחזור  מי  אין  ואם  בע"פ.  עד(  בקונטרס  נדפס 

תפלת הבוקר. ולסיימו אחר תפלת מנחה. 

בבוקר קודם התפלה — פרק תניא. וכן לאחר תפלת מנחה.

בבוקר קודם התפלה ירים כל אחד תרומה להענינים השייכים לנשיאנו, הוא 
כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ. בעד עצמו ובעד כל אחד מבני ביתו שיחיו, וכן קודם 

תפלת מנחה.

בחגירת  )כמובן  פ"נ  אחד  כל  יקרא  הדא"ח —  וחזרת  הבוקר  תפלת  לאחר 
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  פני  את  לראות  עכ"פ  או  ליחידות,  להכנס  שזכו  אלו  אבנט(. 
הכ"מ — יצייר עצמו, בעת קריאת הפ"נ, כאלו עומד לפניו. להניח הפ"נ אח"כ בין 
דפי מאמר, קונטרס וכו' של תורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ. ולשלחו )אם באפשרי 

— בו ביום( על מנת לקראותו על ציון שלו.

במשך המעת לעת — ללמוד פרקי המשניות של אותיות השם, במשך המעת 
לעת — לעשות התועדות.

לקבוע שעה במשך המעת לעת — לבאר לבני ביתו שי' אודות כ"ק מו"ח 
אדמו"ר הכ"מ ועבודתו אשר עבד בה כל ימי חייו.

ובבהמ"ד  הכנסיות  בבתי  לזה(  הראוים  )אלו  לבקר   — לעת  המעת  במשך 
אשר בעיר לחזור שם מימרא או פתגם מתורתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, לבאר 
אודות אהבת כל ישראל שלו, להודיע ולהסביר תקנתו ע"ד אמירת תהלים, ללמוד 
חומש עם פירש"י — ובמקומות המתאימים — גם ע"ד לימוד התניא כפי שחלקו 

לימות השנה. — אם באפשרי לעשות כל הנ"ל מתוך התועדות.

במשך המעת לעת — לבקר )המוכשרים לזה( במקום כנוסי הנוער החרדי — 
ולהשתדל, ככל האפשרי בדרכי שלום, גם במקום כינוסי הנוער שלעת עתה עדיין 
מו"ח  כ"ק  מאת  תמיד  להם  נודעת  יתירה  שחבה  איך  להם  ולבאר   — חרדי  אינו 
אדמו"ר הכ"מ, לבאר להם את אשר תבע מהם והתקוה והבטחון אשר בטח בהם, 
אשר סוף סוף ימלאו את תפקידם בהחזקת היהדות והפצת התורה בכל המרץ החום 

והחיות שהם מסגולת הנוער.

* * *

בימים אשר  הנ"ל  בכל  ימשיכו  המקום,  לתנאי  זהו מתאים  אם  מובן אשר, 
אחרי היארצייט ובפרט ביום הש"ק שלאחריו.

* * *

מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א

חמשה נרות . . . )יסיים( : ראה קונטרס ב' ניסן ה'תש"ח, וה'תש"ט.

בלחש . . . בתניא : כך נהג כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.
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והוי' יחיש ביאת גואלנו והקיצו ורננו שוכני עפר ונשיאנו, הוא כ"ק מו"ח 
אדמו"ר הכ"מ, בעל ההילולא, בתוכם ישמיענו נפלאות וינהלנו בדרך העולה בית 

א-ל.

מנחם מענדל שניאורסאהן

סאה:  לארבעים  משלימין   - מעלין  יש  א 
וכולהו  שאובין.  לוגין  בשלשה   - פוסלין  ולא 
מפרש כיצד: הכפור - גשמים שיורדין נקפים: 
על  או  הארץ  פני  על  שקפאו  מים   - גליד 

טיט  המים:  פני 
רך  טיט   - הנרוק 
ורקיק שנעשה כמו 
הברד  אבן  רוק: 
כמים   - כמים 
דאמרינן  שאובים 
ולא  פוסלים  לקמן 
הלכה  ואין  מעלים. 
כרבי יוחנן בן נורי. 
של  כעדותן  והלכה 
אנשי מידבא שעושין 
השלג  מן  מקוה 
לכתחלה:  אפילו 
 - מעלין  נמצאו 
ולא  שהשלימוהו. 
בשלשה   - פוסלין 
לוגין שאובין. שהרי 
הרבה  היא  סאה 
יותר משלשה לוגין, 
המקוה  נפסל  ולא 
 - המים  ב  בכך: 
טמאין  בין  שאובין. 
מי  טהורים:  בין 
מים   - כבשים 
זיתים  בהן  שכבשו 
או מיני ירקות: ומי 

ששלקו בהן שלקות: והתמד  - מים  שלקות 
- חרצנים וזגים או שמרים שנתן עליהן מים: 
עד שלא החמיץ - דאם החמיץ נידון כמי 
פירות: קורטוב - אחד מששים וארבע בלוג: 
מעלין  פעמים 
כשיש  כדמפרש,   -
ארבעים  במקוה 
כשרים  מים  סאה 
מי  סאה  בו  ונתן 
ואח״כ  פירות, 
ממנו  סאה  נטל 
פירות  ומי  מים 
מעורבים יחד, הרי 
מי  של  הסאה  כל 
שנשארה  פירות 
משלימים  במקוה 
המקוה:  את 
פעמים אין מעלין 
במקוה  כדקתני   -
ארבעים  בו  שיש 
סאה חסר אחת: ג 
ושינו את מראיו 
דהדחת   - כשר 
חשיבא  לא  כלים 
ואין  מראה:  שינוי 
אותו  פוסלים 
 - מראה  בשינוי 
לית  דצבעא  משום 
מוחל  מששא:  ביה 
מן  היוצאים  מים   -

מסכת מקואות פרק ז
א ֵיׁש ַמֲעִלין ֶאת ַהִּמְקֶוה ְוא פֹוְסִלין, ּפֹוְסִלין 
ֵאּלּו  פֹוְסִלין.  ְוא  ַמֲעִלין  א  ַמֲעִלין,  ְוא 
ַמֲעִלין ְוא פֹוְסִלין, ַהֶּׁשֶלג, ְוַהָּבָרד, ְוַהְּכפֹור, 
ַרִּבי  ָאַמר  ַהָּנרֹוק.  ְוַהִּטיט  ְוַהֶּמַלח,  ְוַהְּגִליד, 
ֲעִקיָבא, ָהָיה ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ָּדן ְּכֶנְגִּדי לֹוַמר, 
ַהֶּׁשֶלג ֵאינֹו ַמֲעֶלה ֶאת ַהִּמְקֶוה. ְוֵהִעידּו ַאְנֵׁשי 
ְוָהִביאּו  ְצאּו  ָלֶהם,  ֶׁשָאַמר  ִמְּׁשמֹו  ֵמיְדָבא 
ֶּבן  יֹוָחָנן  ַרִּבי  ַּבְּתִחָּלה.  ִמְקֶוה  ַוֲעׂשּו  ֶׁשֶלג 
נּוִרי אֹוֵמר, ֶאֶבן ַהָּבָרד, ַּכַּמִים. ֵּכיַצד ַמֲעִלין 
ְסָאה  ַאְרָּבִעים  ּבֹו  ֶׁשֶּיׁש  ִמְקֶוה  פֹוְסִלין,  ְוא 
ָחֵסר ַאַחת, ָנַפל ֵמֶהם ְסָאה ְלתֹוכֹו ְוֶהֱעָלהּו, 
פֹוְסִלין  ֵאּלּו  ב  פֹוְסִלין:  ְוא  ַמֲעִלין  ִנְמְצאּו 
ְוא ַמֲעִלין, ַהַּמִים ֵּבין ְטֵמִאים ֵּבין ְטהֹוִרים, 

י

ּוֵמי ְכָבִׁשים ּוֵמי ְׁשָלקֹות, ְוַהֶּתֶמד ַעד ֶׁשֹּלא ֶהְחִמיץ, ֵּכיַצד ּפֹוְסִלין ְוא ַמֲעִלין, ִמְקֶוה 
ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ַאְרָּבִעים ְסָאה ָחֵסר קְֹרטֹוב ְוָנַפל ֵמֶהן קְֹרטֹוב ְלתֹוכֹו, א ֶהֱעָלהּו, ּפֹוְסלֹו 
ִּבְׁשלָׁשה ֻלִּגין. ֲאָבל ְׁשָאר ַהַּמְׁשִקין, ּוֵמי ֵפרֹות, ְוַהִּציר, ְוַהֻּמְרָיס, ְוַהֶּתֶמד ִמֶּׁשֶהְחִמיץ, 
ָחֵסר  ְסָאה  ַאְרָּבִעים  ּבֹו  ֶׁשֶּיׁש  ִמְקֶוה  ֵּכיַצד,  ַמֲעִלין.  ֶׁשֵאיָנן  ּוְפָעִמים  ַמֲעִלין  ְּפָעִמים 
ַאַחת, ָנַפל ְלתֹוכֹו ְסָאה ֵמֶהם, א ֶהֱעָלהּו. ָהיּו בֹו ַאְרָּבִעים ְסָאה, ָנַתן ְסָאה ְוָנַטל 
ְסָאה, ֲהֵרי ֶזה ָּכֵׁשר: ג ֵהִדיַח ּבֹו ַסֵּלי ֵזיִתים ְוַסֵּלי ֲעָנִבים, ְוִׁשּנּו ֶאת ַמְרָאיו, ָּכֵׁשר. ַרִּבי 
יֹוֵסי אֹוֵמר, ֵמי ַהֶּצַבע ּפֹוְסִלין אֹותֹו ִּבְׁשלָׁשה ֻלִּגין, ְוֵאיָנן ּפֹוְסִלין אֹותֹו ְּבִׁשּנּוי ַמְרֶאה. 
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סאה:  לארבעים  משלימין   - מעלין  יש  א 
וכולהו  שאובין.  לוגין  בשלשה   - פוסלין  ולא 
מפרש כיצד: הכפור - גשמים שיורדין נקפים: 
על  או  הארץ  פני  על  שקפאו  מים   - גליד 

טיט  המים:  פני 
רך  טיט   - הנרוק 
ורקיק שנעשה כמו 
הברד  אבן  רוק: 
כמים   - כמים 
דאמרינן  שאובים 
ולא  פוסלים  לקמן 
הלכה  ואין  מעלים. 
כרבי יוחנן בן נורי. 
של  כעדותן  והלכה 
אנשי מידבא שעושין 
השלג  מן  מקוה 
לכתחלה:  אפילו 
 - מעלין  נמצאו 
ולא  שהשלימוהו. 
בשלשה   - פוסלין 
לוגין שאובין. שהרי 
הרבה  היא  סאה 
יותר משלשה לוגין, 
המקוה  נפסל  ולא 
 - המים  ב  בכך: 
טמאין  בין  שאובין. 
מי  טהורים:  בין 
מים   - כבשים 
זיתים  בהן  שכבשו 
או מיני ירקות: ומי 

ששלקו בהן שלקות: והתמד  - מים  שלקות 
- חרצנים וזגים או שמרים שנתן עליהן מים: 
עד שלא החמיץ - דאם החמיץ נידון כמי 
פירות: קורטוב - אחד מששים וארבע בלוג: 
מעלין  פעמים 
כשיש  כדמפרש,   -
ארבעים  במקוה 
כשרים  מים  סאה 
מי  סאה  בו  ונתן 
ואח״כ  פירות, 
ממנו  סאה  נטל 
פירות  ומי  מים 
מעורבים יחד, הרי 
מי  של  הסאה  כל 
שנשארה  פירות 
משלימים  במקוה 
המקוה:  את 
פעמים אין מעלין 
במקוה  כדקתני   -
ארבעים  בו  שיש 
סאה חסר אחת: ג 
ושינו את מראיו 
דהדחת   - כשר 
חשיבא  לא  כלים 
ואין  מראה:  שינוי 
אותו  פוסלים 
 - מראה  בשינוי 
לית  דצבעא  משום 
מוחל  מששא:  ביה 
מן  היוצאים  מים   -

מסכת מקואות פרק ז
א ֵיׁש ַמֲעִלין ֶאת ַהִּמְקֶוה ְוא פֹוְסִלין, ּפֹוְסִלין 
ֵאּלּו  פֹוְסִלין.  ְוא  ַמֲעִלין  א  ַמֲעִלין,  ְוא 
ַמֲעִלין ְוא פֹוְסִלין, ַהֶּׁשֶלג, ְוַהָּבָרד, ְוַהְּכפֹור, 
ַרִּבי  ָאַמר  ַהָּנרֹוק.  ְוַהִּטיט  ְוַהֶּמַלח,  ְוַהְּגִליד, 
ֲעִקיָבא, ָהָיה ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ָּדן ְּכֶנְגִּדי לֹוַמר, 
ַהֶּׁשֶלג ֵאינֹו ַמֲעֶלה ֶאת ַהִּמְקֶוה. ְוֵהִעידּו ַאְנֵׁשי 
ְוָהִביאּו  ְצאּו  ָלֶהם,  ֶׁשָאַמר  ִמְּׁשמֹו  ֵמיְדָבא 
ֶּבן  יֹוָחָנן  ַרִּבי  ַּבְּתִחָּלה.  ִמְקֶוה  ַוֲעׂשּו  ֶׁשֶלג 
נּוִרי אֹוֵמר, ֶאֶבן ַהָּבָרד, ַּכַּמִים. ֵּכיַצד ַמֲעִלין 
ְסָאה  ַאְרָּבִעים  ּבֹו  ֶׁשֶּיׁש  ִמְקֶוה  פֹוְסִלין,  ְוא 
ָחֵסר ַאַחת, ָנַפל ֵמֶהם ְסָאה ְלתֹוכֹו ְוֶהֱעָלהּו, 
פֹוְסִלין  ֵאּלּו  ב  פֹוְסִלין:  ְוא  ַמֲעִלין  ִנְמְצאּו 
ְוא ַמֲעִלין, ַהַּמִים ֵּבין ְטֵמִאים ֵּבין ְטהֹוִרים, 

י

ּוֵמי ְכָבִׁשים ּוֵמי ְׁשָלקֹות, ְוַהֶּתֶמד ַעד ֶׁשֹּלא ֶהְחִמיץ, ֵּכיַצד ּפֹוְסִלין ְוא ַמֲעִלין, ִמְקֶוה 
ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ַאְרָּבִעים ְסָאה ָחֵסר קְֹרטֹוב ְוָנַפל ֵמֶהן קְֹרטֹוב ְלתֹוכֹו, א ֶהֱעָלהּו, ּפֹוְסלֹו 
ִּבְׁשלָׁשה ֻלִּגין. ֲאָבל ְׁשָאר ַהַּמְׁשִקין, ּוֵמי ֵפרֹות, ְוַהִּציר, ְוַהֻּמְרָיס, ְוַהֶּתֶמד ִמֶּׁשֶהְחִמיץ, 
ָחֵסר  ְסָאה  ַאְרָּבִעים  ּבֹו  ֶׁשֶּיׁש  ִמְקֶוה  ֵּכיַצד,  ַמֲעִלין.  ֶׁשֵאיָנן  ּוְפָעִמים  ַמֲעִלין  ְּפָעִמים 
ַאַחת, ָנַפל ְלתֹוכֹו ְסָאה ֵמֶהם, א ֶהֱעָלהּו. ָהיּו בֹו ַאְרָּבִעים ְסָאה, ָנַתן ְסָאה ְוָנַטל 
ְסָאה, ֲהֵרי ֶזה ָּכֵׁשר: ג ֵהִדיַח ּבֹו ַסֵּלי ֵזיִתים ְוַסֵּלי ֲעָנִבים, ְוִׁשּנּו ֶאת ַמְרָאיו, ָּכֵׁשר. ַרִּבי 
יֹוֵסי אֹוֵמר, ֵמי ַהֶּצַבע ּפֹוְסִלין אֹותֹו ִּבְׁשלָׁשה ֻלִּגין, ְוֵאיָנן ּפֹוְסִלין אֹותֹו ְּבִׁשּנּוי ַמְרֶאה. 
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הזיתים: ימתין עד שירדו גשמים - דלמלאות 
בכתף אי אפשר, דבחסר עסקינן, שהוא נפסל 
שלם  דמקוה   - בכתף  ממלא  לוגין:  בשלשה 
אין  ד  לעולם:  אותו  פוסלים  השאובים  אין 

מים  מראה  בו 
סאה  ארבעים 
במקוה  אין  אם   -
ארבעים סאה שיש 
מים,  מראה  בהן 
באותו  יטבול  לא 
מקוה אפילו באותו 
מראה  בו  שיש  צד 
לא  טבל  ואם  מים, 
טבילה:  לו  עלתה 
למקוה  ונפלו  ה 
 - פסלוהו  לא 
נראין  והן  הואיל 
כיין, ומי פירות אין 
פוסלין בשלשה לוגין: 
אחר  הולך  כל 
אף   - המראה 
החלב  שאין  פי  על 
ואין  המקוה  פוסל 
במים שיעור שלשה 
מכל  לפסול,  לוגין 
מקום כיון שיש כאן 
שלשה לוגין שנראין 
להו  חשבינן  כמים, 
מים  כולן  כאילו 
ופוסלין. ואין הלכה 
כרבי יוחנן בן נורי:

 - טמא  והשני  ו 
שיעור  חסר  דודאי 
בטבילתו  המקוה 
אף  ראשון:  של 
 - טהור  השני 
דאמרינן גוד אחית, 
המים  כאילו  והוי 

שהעלה הראשון בגופו הן מחוברין למי מקוה 
בגמרא  ופירשו  כלום.  משיעורו  נחסר  ולא 

יהודה  רבי  טיהר  דלא  י״ט]  [דף  דחגיגה 
אלא במעלות דרבנן, כגון שהיה טהור לחולין 
טהור  שהיה  או  למעשר,  טהור  להיות  וטבל 
למעשר וטבל להיות טהור לתרומה. אבל לעלות 
גמורה  מטומאה 
לטהרה, דברי הכל 
הלכה  ואין  טמא. 
סגוס  יהודה:  כר׳ 
עב,  צמר  בגד   -
בערבי  לו  וקורין 
ובולע  אלבורנו״ס, 
מים הרבה: מקצתו 
נוגע במים טהור 
בו  שיש  ובמקוה   -
מ׳ סאה מצומצמות 
איירי וטבל בו אדם 
בו  שהטביל  לאחר 
טהור  הסגוס,  את 
האיש הטובל אע״פ 
שנחסר שיעור מקוה 
הסגוס,  בטבילת 
שמקצת  מאחר 
הסגוס נוגע במים. 
היא  יהודה  ור׳ 
דסבירא ליה אמרינן 
המים  אחית:  גוד 
שאובים  שבתוכן 
ופוסלים  וחוזרים   -
את המקוה בשלשה 
לוגים. שהרי לא היו 
ארבעים  אלא  בו 
מכוונות  סאה 
כשהגביה  ונתחסר 
מן  שפתותיהן 
ומעלה  המים: 
דרך  אותם 
שוליהם - כדי שלא 
יפלו המים שבתוכן 
למקוה ויפסלו כל מימיו: ז הטביל בו את 
המטה - שרגליה גבוהות, ואי אפשר להטבילה 

ָנַפל ְלתֹוכֹו ַיִין ּומַֹחל, ְוִׁשּנּו ֶאת ַמְרָאיו, ָּפסּול. 

ְגָׁשִמים  ֶׁשֵּיְרדּו  ַעד  לֹו  ַיְמִּתין  ַיֲעֶׂשה,  ֵּכיַצד 

בֹו  ָהיּו  ַהָּמִים.  ְלַמְרֵאה  ַמְרֵאיֶהן  ְוַיְחְזרּו 

ְלתֹוכֹו  ְונֹוֵתן  ַּבָּכֵתף  ְמַמֵּלא  ְסָאה,  ַאְרָּבִעים 

ַעד ֶׁשַּיְחְזרּו ַמְרֵאיֶהן ְלַמְרֵאה ַהָּמִים: ד ָנַפל 

ְלתֹוכֹו ַיִין אֹו מַֹחל ְוִׁשּנּו ִמְקָצת ַמְרָאיו, ִאם 

ֵאין ּבֹוַמְרֵאה ַמִים ַאְרָּבִעים ְסָאה, ֲהֵרי ֶזה א 

ִיְטּבֹול ּבֹו: ה ְׁשלָׁשה ֻלִּגין ַמִים, ְוָנַפל ְלתֹוָכן 

קְֹרטֹוב ַיִין, ַוֲהֵרי ַמְרֵאיֶהן ְּכַמְרֵאה ַהַּיִין, ְוָנְפלּו 

ַלִּמְקֶוה, א ְפָסלּוהּו. ְׁשלָׁשה ֻלִּגין ַמִים ָחֵסר 

ַוֲהֵרי  ָחָלב,  קְֹרטֹוב  ְלתֹוָכן  ְוָנַפל  קְֹרטֹוב, 

א  ַלִּמְקֶוה,  ְוָנְפלּו  ַהַּמִים,  ְּכַמְרֵאה  ַמְרֵאיֶהן 

 ְפָסלּוהּו. ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי אֹוֵמר, ַהּכֹל הֹוֵל

ַאְרָּבִעים  ּבֹו  ֶׁשֶּיׁש  ִמְקֶוה  ו  ַהַּמְרֶאה:  ַאַחר 

ַאַחר  ֶזה  ְוָטְבלּו  ְׁשַנִים  ָיְרדּו  ְמֻכָּונֹות,  ְסָאה 

ֶזה, ָהִראׁשֹון ָטהֹור ְוַהֵּׁשִני ָטֵמא. ַרִּבי ְיהּוָדה 

נֹוְגעֹות  ִראׁשֹון  ֶׁשל  ַרְגָליו  ָהיּו  ִאם  אֹוֵמר, 

ַּבַּמִים, ַאף ַהֵּׁשִני ָטהֹור. ִהְטִּביל ּבֹו ֶאת ַהָּסגֹוס 

ַהַּכר  ָטהֹור.  ַּבַּמִים,  נֹוֵגַע  ִמְקָצתֹו  ְוֶהֱעָלהּו, 

ְוַהֶּכֶסת ֶׁשל עֹור, ֵּכיָון ֶׁשִהְגִּביַּה ִׂשְפתֹוֵתיֶהם 

ֵּכיַצד  ְׁשאּוִבין.  ֶׁשְּבתֹוָכן  ַהַּמִים  ַהַּמִים,  ִמן 

ַיֲעֶׂשה, ַמְטִּביָלן ּוַמֲעֶלה אֹוָתם ֶּדֶר ׁשּוֵליֶהם: 

ז ִהְטִּביל ּבֹו ֶאת ַהִּמָּטה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַרְגֶליָה 
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כולה כאחת במקוה קטן כזה ששיערו מצומצם 
אא״כ רגליה שוקעות בטיט: העבה - שאינו 
 - מקדמין  שהמים  בו:  מטבילין  ואין  נרוק 
להטביל הרגלים קודם שישקעו בטיט, ובמים 

שמימיו  הוטבלו: 
שאין   - מרודדים 
עמוקים,  המים 
שהמקוה  מחמת 
והמים  רחב 
בכולו.  מתפשטים 
בו  שיש  ואע״פ 
אין  סאה  ארבעים 
מתכסה  גופו  כל 
אחת:  בבת  במים 
אחד  לצד   - כובש 
אפילו  מקוה:  של 
עצים  חבילי 
ואע״ג   - וקנים 
כמקוה  דנראה 
אפילו  שחלקו, 
והמים  הואיל  הכי 
לא  ביניהן  נכנסין 
וכובש  חלוק.  הוי 
מפני  דנקט, 
והקנים  שהעצים 
צפים על פני המים, 
וצריך לכבוש עליהם 
אבנים כדי שיכנסו 
היה  המים:  תחת 
ומביא  מוליך 
מנענע   - במים 

המים בידיו: כיון שעבר הגל - של מים על 
המעלה של מקוה שהמחט מונח בה וצפו מי 
דקה  שהמחט  ולפי  טהורה.  המחט,  על  הגל 
להטבילה  דרך  במים,  תפול  פן  וירא  וקטנה 

כן:

פאה פרק ב'

ויהיו  לשדה  שדה  בין   - מפסיקין  אלו  א 
נחשבים כשתי שדות, לענין שאם הניח פאה 
באחת מהן על חברתה לא עלתה לו לפאה, 

דכתיב (ויקרא יט) פאת שדך שלא יניח פאה 
והשלולית  נהר:   - הנחל  לחברתה:  משדה 
- אמת המים שמחלקת שלל לאגפיה שאמות 
אחרות של מים שותות ממנה: ודרך היחיד 
ודרך  אמות:  ד׳   -
שש   - הרבים 
אמה,  עשרה 
נקט  סיפא  ומשום 
למתני  דבעי  לה 
סיפא שכל אלו אין 
באילן,  מפסיקין 
וקמ״ל דאפילו דרך 
הרבים שהיא רחבה 
אינה  אמה  ט״ז 
באילן:  מפסקת 
הרבים  שביל 
 - היחיד  ושביל 
טובא  זוטר  שביל 
דשקיל כרעא ומנח 
ואשמעינן  כרעא. 
שביל  דאפילו 
הוא  אם  דרבים 
קבוע לימות החמה 
הגשמים,  ולימות 
שמהלכין  כלומר 
בזמן  אפילו  בו 
זרועות  שהשדות 
הגשמים  בימות 
מפסיק בין השדות 
לא  ואי  הזרועות 
הבור  מפסיק:  לא 
תשם  לא  והאדמה  זרועה.  שאינה  שדה   -
תבור:  לא  וארעא  מתרגמינן  מז)  (בראשית 
והניר - חרישה. כמו נירו לכם ניר (ירמיה ד): 
וזרע אחר - כגון ששתי השדות זרועים חטים 
וביניהם קרקע זרוע מין אחר. ושיעור רוחב 
הבור והניר וזרע אחר כדי שלשה תלמים של 
מענית המחרישה: והקוצר לשחת מפסיק 
דלא  היא,  קצירה  לאו  לשחת  כל  דקסבר   -
תבואה  שחת  דקצירה.  אתחלתא  לה  חשבינן 

ׁשֹוְקעֹות ַּבִּטיט ֶהָעֶבה, ְטהֹוָרה, ִמְּפֵני ֶׁשַהַּמִים 
ְמַקְּדִמין. ִמְקֶוה ֶׁשֵּמיָמיו ְמֻרָּדִדין, ּכֹוֵבׁש ֲאִפּלּו 
ֲחִבֵלי ֵעִצים, ֲאִפּלּו ֲחִביֵלי ָקִנים, ְּכֵדי ֶׁשִּיְתְּפחּו 
ַהַּמִים, ְויֹוֵרד ְוטֹוֵבל. ַמַחט ֶׁשִהיא ְנתּוָנה ַעל 
ַּבַּמִים,  ּוֵמִביא   מֹוִלי ָהָיה  ַהְּמָעָרה,  ַמֲעלֹות 

ֵּכיָון ֶׁשָעַבר ָעֶליָה ַהַּגל, ְטהֹוָרה:

מסכת פאה פרק ב
א ְוֵאּלּו ַמְפִסיִקין ַלֵּפָאה. ַהַּנַחל, ְוַהְּׁשלּוִלית, 
ָהַרִּבים,  ּוְׁשִביל  ָהַרִּבים,   ְוֶדֶר ַהָּיִחיד,   ְוֶדֶר
ּוְׁשִביל ַהָּיִחיד ַהָּקבּוַע ִּבימֹות ַהַחָּמה ּוִבימֹות 
ַהְּגָׁשִמים, ְוַהּבּור, ְוַהִּניר, ְוֶזַרע ַאֵחר. ְוַהּקֹוֵצר 
ַוֲחָכִמים  ֵמִאיר.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ַמְפִסיק,  ְלַׁשַחת 

ו
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הזיתים: ימתין עד שירדו גשמים - דלמלאות 
בכתף אי אפשר, דבחסר עסקינן, שהוא נפסל 
שלם  דמקוה   - בכתף  ממלא  לוגין:  בשלשה 
אין  ד  לעולם:  אותו  פוסלים  השאובים  אין 

מים  מראה  בו 
סאה  ארבעים 
במקוה  אין  אם   -
ארבעים סאה שיש 
מים,  מראה  בהן 
באותו  יטבול  לא 
מקוה אפילו באותו 
מראה  בו  שיש  צד 
לא  טבל  ואם  מים, 
טבילה:  לו  עלתה 
למקוה  ונפלו  ה 
 - פסלוהו  לא 
נראין  והן  הואיל 
כיין, ומי פירות אין 
פוסלין בשלשה לוגין: 
אחר  הולך  כל 
אף   - המראה 
החלב  שאין  פי  על 
ואין  המקוה  פוסל 
במים שיעור שלשה 
מכל  לפסול,  לוגין 
מקום כיון שיש כאן 
שלשה לוגין שנראין 
להו  חשבינן  כמים, 
מים  כולן  כאילו 
ופוסלין. ואין הלכה 
כרבי יוחנן בן נורי:

 - טמא  והשני  ו 
שיעור  חסר  דודאי 
בטבילתו  המקוה 
אף  ראשון:  של 
 - טהור  השני 
דאמרינן גוד אחית, 
המים  כאילו  והוי 

שהעלה הראשון בגופו הן מחוברין למי מקוה 
בגמרא  ופירשו  כלום.  משיעורו  נחסר  ולא 

יהודה  רבי  טיהר  דלא  י״ט]  [דף  דחגיגה 
אלא במעלות דרבנן, כגון שהיה טהור לחולין 
טהור  שהיה  או  למעשר,  טהור  להיות  וטבל 
למעשר וטבל להיות טהור לתרומה. אבל לעלות 
גמורה  מטומאה 
לטהרה, דברי הכל 
הלכה  ואין  טמא. 
סגוס  יהודה:  כר׳ 
עב,  צמר  בגד   -
בערבי  לו  וקורין 
ובולע  אלבורנו״ס, 
מים הרבה: מקצתו 
נוגע במים טהור 
בו  שיש  ובמקוה   -
מ׳ סאה מצומצמות 
איירי וטבל בו אדם 
בו  שהטביל  לאחר 
טהור  הסגוס,  את 
האיש הטובל אע״פ 
שנחסר שיעור מקוה 
הסגוס,  בטבילת 
שמקצת  מאחר 
הסגוס נוגע במים. 
היא  יהודה  ור׳ 
דסבירא ליה אמרינן 
המים  אחית:  גוד 
שאובים  שבתוכן 
ופוסלים  וחוזרים   -
את המקוה בשלשה 
לוגים. שהרי לא היו 
ארבעים  אלא  בו 
מכוונות  סאה 
כשהגביה  ונתחסר 
מן  שפתותיהן 
ומעלה  המים: 
דרך  אותם 
שוליהם - כדי שלא 
יפלו המים שבתוכן 
למקוה ויפסלו כל מימיו: ז הטביל בו את 
המטה - שרגליה גבוהות, ואי אפשר להטבילה 

ָנַפל ְלתֹוכֹו ַיִין ּומַֹחל, ְוִׁשּנּו ֶאת ַמְרָאיו, ָּפסּול. 

ְגָׁשִמים  ֶׁשֵּיְרדּו  ַעד  לֹו  ַיְמִּתין  ַיֲעֶׂשה,  ֵּכיַצד 

בֹו  ָהיּו  ַהָּמִים.  ְלַמְרֵאה  ַמְרֵאיֶהן  ְוַיְחְזרּו 

ְלתֹוכֹו  ְונֹוֵתן  ַּבָּכֵתף  ְמַמֵּלא  ְסָאה,  ַאְרָּבִעים 

ַעד ֶׁשַּיְחְזרּו ַמְרֵאיֶהן ְלַמְרֵאה ַהָּמִים: ד ָנַפל 

ְלתֹוכֹו ַיִין אֹו מַֹחל ְוִׁשּנּו ִמְקָצת ַמְרָאיו, ִאם 

ֵאין ּבֹוַמְרֵאה ַמִים ַאְרָּבִעים ְסָאה, ֲהֵרי ֶזה א 

ִיְטּבֹול ּבֹו: ה ְׁשלָׁשה ֻלִּגין ַמִים, ְוָנַפל ְלתֹוָכן 

קְֹרטֹוב ַיִין, ַוֲהֵרי ַמְרֵאיֶהן ְּכַמְרֵאה ַהַּיִין, ְוָנְפלּו 

ַלִּמְקֶוה, א ְפָסלּוהּו. ְׁשלָׁשה ֻלִּגין ַמִים ָחֵסר 

ַוֲהֵרי  ָחָלב,  קְֹרטֹוב  ְלתֹוָכן  ְוָנַפל  קְֹרטֹוב, 

א  ַלִּמְקֶוה,  ְוָנְפלּו  ַהַּמִים,  ְּכַמְרֵאה  ַמְרֵאיֶהן 

 ְפָסלּוהּו. ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי אֹוֵמר, ַהּכֹל הֹוֵל

ַאְרָּבִעים  ּבֹו  ֶׁשֶּיׁש  ִמְקֶוה  ו  ַהַּמְרֶאה:  ַאַחר 

ַאַחר  ֶזה  ְוָטְבלּו  ְׁשַנִים  ָיְרדּו  ְמֻכָּונֹות,  ְסָאה 

ֶזה, ָהִראׁשֹון ָטהֹור ְוַהֵּׁשִני ָטֵמא. ַרִּבי ְיהּוָדה 

נֹוְגעֹות  ִראׁשֹון  ֶׁשל  ַרְגָליו  ָהיּו  ִאם  אֹוֵמר, 

ַּבַּמִים, ַאף ַהֵּׁשִני ָטהֹור. ִהְטִּביל ּבֹו ֶאת ַהָּסגֹוס 

ַהַּכר  ָטהֹור.  ַּבַּמִים,  נֹוֵגַע  ִמְקָצתֹו  ְוֶהֱעָלהּו, 

ְוַהֶּכֶסת ֶׁשל עֹור, ֵּכיָון ֶׁשִהְגִּביַּה ִׂשְפתֹוֵתיֶהם 

ֵּכיַצד  ְׁשאּוִבין.  ֶׁשְּבתֹוָכן  ַהַּמִים  ַהַּמִים,  ִמן 

ַיֲעֶׂשה, ַמְטִּביָלן ּוַמֲעֶלה אֹוָתם ֶּדֶר ׁשּוֵליֶהם: 

ז ִהְטִּביל ּבֹו ֶאת ַהִּמָּטה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַרְגֶליָה 
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כולה כאחת במקוה קטן כזה ששיערו מצומצם 
אא״כ רגליה שוקעות בטיט: העבה - שאינו 
 - מקדמין  שהמים  בו:  מטבילין  ואין  נרוק 
להטביל הרגלים קודם שישקעו בטיט, ובמים 

שמימיו  הוטבלו: 
שאין   - מרודדים 
עמוקים,  המים 
שהמקוה  מחמת 
והמים  רחב 
בכולו.  מתפשטים 
בו  שיש  ואע״פ 
אין  סאה  ארבעים 
מתכסה  גופו  כל 
אחת:  בבת  במים 
אחד  לצד   - כובש 
אפילו  מקוה:  של 
עצים  חבילי 
ואע״ג   - וקנים 
כמקוה  דנראה 
אפילו  שחלקו, 
והמים  הואיל  הכי 
לא  ביניהן  נכנסין 
וכובש  חלוק.  הוי 
מפני  דנקט, 
והקנים  שהעצים 
צפים על פני המים, 
וצריך לכבוש עליהם 
אבנים כדי שיכנסו 
היה  המים:  תחת 
ומביא  מוליך 
מנענע   - במים 

המים בידיו: כיון שעבר הגל - של מים על 
המעלה של מקוה שהמחט מונח בה וצפו מי 
דקה  שהמחט  ולפי  טהורה.  המחט,  על  הגל 
להטבילה  דרך  במים,  תפול  פן  וירא  וקטנה 

כן:

פאה פרק ב'

ויהיו  לשדה  שדה  בין   - מפסיקין  אלו  א 
נחשבים כשתי שדות, לענין שאם הניח פאה 
באחת מהן על חברתה לא עלתה לו לפאה, 

דכתיב (ויקרא יט) פאת שדך שלא יניח פאה 
והשלולית  נהר:   - הנחל  לחברתה:  משדה 
- אמת המים שמחלקת שלל לאגפיה שאמות 
אחרות של מים שותות ממנה: ודרך היחיד 
ודרך  אמות:  ד׳   -
שש   - הרבים 
אמה,  עשרה 
נקט  סיפא  ומשום 
למתני  דבעי  לה 
סיפא שכל אלו אין 
באילן,  מפסיקין 
וקמ״ל דאפילו דרך 
הרבים שהיא רחבה 
אינה  אמה  ט״ז 
באילן:  מפסקת 
הרבים  שביל 
 - היחיד  ושביל 
טובא  זוטר  שביל 
דשקיל כרעא ומנח 
ואשמעינן  כרעא. 
שביל  דאפילו 
הוא  אם  דרבים 
קבוע לימות החמה 
הגשמים,  ולימות 
שמהלכין  כלומר 
בזמן  אפילו  בו 
זרועות  שהשדות 
הגשמים  בימות 
מפסיק בין השדות 
לא  ואי  הזרועות 
הבור  מפסיק:  לא 
תשם  לא  והאדמה  זרועה.  שאינה  שדה   -
תבור:  לא  וארעא  מתרגמינן  מז)  (בראשית 
והניר - חרישה. כמו נירו לכם ניר (ירמיה ד): 
וזרע אחר - כגון ששתי השדות זרועים חטים 
וביניהם קרקע זרוע מין אחר. ושיעור רוחב 
הבור והניר וזרע אחר כדי שלשה תלמים של 
מענית המחרישה: והקוצר לשחת מפסיק 
דלא  היא,  קצירה  לאו  לשחת  כל  דקסבר   -
תבואה  שחת  דקצירה.  אתחלתא  לה  חשבינן 

ׁשֹוְקעֹות ַּבִּטיט ֶהָעֶבה, ְטהֹוָרה, ִמְּפֵני ֶׁשַהַּמִים 
ְמַקְּדִמין. ִמְקֶוה ֶׁשֵּמיָמיו ְמֻרָּדִדין, ּכֹוֵבׁש ֲאִפּלּו 
ֲחִבֵלי ֵעִצים, ֲאִפּלּו ֲחִביֵלי ָקִנים, ְּכֵדי ֶׁשִּיְתְּפחּו 
ַהַּמִים, ְויֹוֵרד ְוטֹוֵבל. ַמַחט ֶׁשִהיא ְנתּוָנה ַעל 
ַּבַּמִים,  ּוֵמִביא   מֹוִלי ָהָיה  ַהְּמָעָרה,  ַמֲעלֹות 

ֵּכיָון ֶׁשָעַבר ָעֶליָה ַהַּגל, ְטהֹוָרה:

מסכת פאה פרק ב
א ְוֵאּלּו ַמְפִסיִקין ַלֵּפָאה. ַהַּנַחל, ְוַהְּׁשלּוִלית, 
ָהַרִּבים,  ּוְׁשִביל  ָהַרִּבים,   ְוֶדֶר ַהָּיִחיד,   ְוֶדֶר
ּוְׁשִביל ַהָּיִחיד ַהָּקבּוַע ִּבימֹות ַהַחָּמה ּוִבימֹות 
ַהְּגָׁשִמים, ְוַהּבּור, ְוַהִּניר, ְוֶזַרע ַאֵחר. ְוַהּקֹוֵצר 
ַוֲחָכִמים  ֵמִאיר.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ַמְפִסיק,  ְלַׁשַחת 

ו
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להאכיל  אותה  וקוצרים  שליש,  הביאה  שלא 
אמת  ב  מאיר:  כרבי  הלכה  ואין  לבהמות. 
 - כאחת  להקצר  יכולה  שאינה  המים 
שהיא רחבה כל כך עד שהעומד באמצע אינו 

מכאן  לקצור  יכול 
ומכאן: ר׳ יהודה 
מפסקת  אומר 
את״ק  ופליג   -
על  לעיל  דאמר 
שלולית דהיינו אמת 
ענין  דבכל  המים 
מפסיק, ור׳ יהודה 
יכולה  דאם  סבר 
להקצר כאחת אינה 
והלכה  מפסקת. 
וכל  יהודה:  כר׳ 
אשר  ההרים 
יעדרון  במעדר 
זקוף  שחודו  הר   -
בכליו  בקר  ואין 
שם,  לעבור  יכולין 
שתי  בין  ומפסיק 
השדות: הוא נותן 
פאה לכל - כלומר 
אחת  פאה  נותן 
השדות  שתי  לכל 
הפסק.  חשיב  ולא 
הואיל והם נעדרים 
במעדר, כלומר שבני 
אדם חופרים אותו 
שחופרים  בכלי  הר 
הקרקע,  את  בו 
הפסק.  זה  אין 
שהרואה אומר אין 
זה קרקע בור אלא 
למחר חופרים אותו 

במעדר וזורעים אותו ושתי השדות הם אחת: 
בגמרא  מפרש   - לזרעים  מפסיק  הכל  ג 
עובר  שהיה  סלע  לאתויי  דהכל  בירושלמי 
על פני כל השדה. אם צריך הוא לעקור את 

המחרישה מצד זה כדי לתת אותה לצד זה, 
טפחים:  עשרה  גבוה   - גדר  אלא  מפסיק: 
שער כותש - ענפי האילן קרויין שער. ופירוש 
שער כותש, שהנופות של אילנות מתערבין זה 
מן  למעלה  זה  עם 
זה  כעלי  הגדר 
במכתש:  התקוע 
הרואים  כל  ד 
כל   - זה  את  זה 
אצל  שהעומד  זמן 
מהאילנות  אחד 
האילן  לראות  יכול 
שיש  אע״פ  האחר, 
אינו  גדר,  ביניהן 
ולוקח  מפסיק, 
אחד  מאילן  פאה 
לזיתים  חבירו:  על 
בכל  להם  שהיו 
אחת  פאה   - רוח 
כל  על  נותנים  היו 
להם  שהיו  הזיתים 
של  מזרחה  לצד 
אחרת  ופאה  עיר, 
על כל הזיתים שהיו 
מערבה,  לצד  להם 
רוחות:  לארבע  וכן 
בכל  להם  שהיו 
העיר - אין נותנים 
אחת  פאה  אם  כי 
שאין  אע״פ  לכולן, 
זה,  את  זה  רואין 
כרבי  הלכה  ואין 
צדוק  בר׳  אליעזר 
משמו,  שאמר 
כר״ג:  הלכה  אבל 
מיני  שני  ה 
הלבלר  ו  ולבנה:  שחמתית  כגון   - חטין 
שנים  אותן  כל  הם   - הזוגות  הסופר:   -
שקבלו  אבות,  דמסכת  בפ״ק  הנזכרים  שנים 
הצדיק: שמעון  מפי  [עד]  שנים  מפי  שנים 

ָחָרׁש:  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ַמְפִסיק,  ֵאינֹו  אֹוְמִרים, 
ב ַאַּמת ַהַּמִים ֶׁשֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלִהָּקֵצר ְּכַאַחת, 
ֶהָהִרים  ְוכֹל  ַמְפֶסֶקת.  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ֲאֶׁשר ַּבַּמְעֵּדר ֵיָעֵדרּון, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ַהָּבָקר 
ַלּכֹל:  ֵּפָאה  נֹוֵתן  הּוא  ְּבֵכָליו,  ַלֲעבֹר  ָיכֹול 
ג ַהּכֹל ַמְפִסיק ִלְזָרִעים, ְוֵאינֹו ַמְפִסיק ְלִאיָלן 
ֵאינֹו  ּכֹוֵתׁש,  ֵׂשָער  ָהָיה  ְוִאם  ָגֵדר.  ֶאָּלא 
ְוֶלָחרּוִבין  ד  ַלּכֹל:  ֵּפָאה  נֹוֵתן  ֶאָּלא  ַמְפִסיק, 
ַּגְמִליֵאל,  ַרָּבן  ָאַמר  ֶזה.  ֶאת  ֶזה  ָהרֹוִאין  ָּכל 
ַאַחת  ֵּפָאה  נֹוְתִנין  ַאָּבא,  ֵבית  ָהיּו  נֹוֲהִגין 
ָּכל  ְוֶלָחרּוִבין  רּוַח,  ְּבָכל  ָלֶהם  ֶׁשָהיּו  ַלֵּזיִתים 
ָהרֹוִאין ֶזה ֶאת ֶזה. ַרִּבי ֶאִליֶעֶזר ְּבַרִּבי ָצדֹוק 
אֹוֵמר ִמְּׁשמֹו, ַאף ֶלָחרּוִבין ֶׁשָהיּו ָלֶהם ְּבָכל 
ַאף  ֶאָחד,  ִמין  ָׂשֵדהּו  ֶאת  ַהּזֹוֵרַע  ה  ָהִעיר: 
ַעל ִּפי ֶׁשהּוא עֹוֵׂשהּו ְׁשֵּתי ְגָרנֹות, נֹוֵתן ֵּפָאה 
ֶׁשֲעָׂשָאן  ִּפי  ַעל  ַאף  ִמיִנין,  ְׁשֵני  ְזָרָעּה  ֶאָחת. 
ֶאת  ַהּזֹוֵרַע  ֵפאֹות.  ְׁשֵּתי  נֹוֵתן  ַאַחת,  ּגֶֹרן 
ָׂשֵדהּו ְׁשֵני ִמיֵני ִחִּטין, ֲעָׂשָאן ּגֶֹרן ַאַחת, נֹוֵתן 
ֵפאֹות:  ְׁשֵּתי  נֹוֵתן  ְגָרנֹות,  ְׁשֵּתי  ַאַחת  ֵּפָאה 
ַהִּמְצָּפה  ִאיׁש  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֶׁשָּזַרע  ַמֲעֶׂשה  ו 
ַהָּגִזית  ְלִלְׁשַּכת  ְוָעלּו  ַּגְמִליֵאל,  ַרָּבן  ִלְפֵני 
ְוָׁשָאלּו. ָאַמר ַנחּום ַהַּלְבָלר, ְמֻקָּבל ֲאִני ֵמַרִּבי 

קובץ הכנה - יו"ד-י"א שבט 138
ולא  לעצמן.   - כותים  שקצרוה  שדה  ז 
שקצרוה פועלי כותים לישראל, דאז הוי כאילו 
דרך   - נמלים  קרסמוה  ישראל:  קצרוה 

הנמלה לחתוך קנה 
מלמטה.  השבולת 
ולזה קורים קרסום, 
לשון יכרסמנה חזיר 
פ):  (תהלים  מיער 
דכתיב   - פטורה 
גבי פאה ובקצרכם, 
אתם  שתהיו  עד 
שחובת  הקוצרים: 
 - בקמה  הקציר 
כלומר חובת הפאה 
הניחה  זה  של 
דאם  ונהי  בקמה. 
חזרה  שדה,  כלה 
לעומרים  פאה 
וחייב להפריש פאה 
ה״מ  העומרים,  מן 
הוא  דכלה  היכא 
אבל הכא הוא לא 
כלה:   ח הלוקח 
לכל  פאה  נותן 
הפאה  שחובת   -
נשאר  שקצר  ממה 
שקנה  החצי  בזה 
הלוקח, והוי כאילו 
אלא  לו  מכר  לא 
בשדה  שנשאר  מה 
אחר שיוציא ממנה 
שראוי  הפאה 
מאותה  להוציא 
הפודה  וכן  שדה. 
מיד הגזבר מוציא מן 
החצי שפדה הפאה 
הראויה לשדה כולה:

כריתות פרק ד'

 - אכל  לא  ספק  חלב  אכל  ספק  א 
את  ואכל  לפניו  ושומן  חלב  כגון  דמי,  והיכי 
כדתני  מהן,  אחד 
ופרושי  בסיפא. 
קמפרש, ספק אכל 
חלב ספק לא אכל 
שהיה  כגון  כיצד, 
לפניו  ושומן  חלב 
איסור  כאן  ויש 
אם  אבל  קבוע. 
היתה לפניו חתיכה 
שהיא  ספק  אחת, 
שהיא  ספק  חלב 
ואכלה,  שומן 
פטור, דלא איקבע 
ואפילו  איסורא: 
חלב,  ודאי   - אכל 
כזית.  בו  יש  ספק 
שבשעה  וכגון 
שומן  סבור  שאכלו 
נודע  ואח״כ  הוא 
חלב,  שהוא  לו 
כזית  בו  יש  וספק 
ספק אין בו: אכל 
מהן  אחד  את 
שומן  וכסבור   -
כך  ואחר  הוא, 
היה  שהאחד  נודע 
חלב, וזה אינו יודע 
מביא  אכל,  איזו 
אשם תלוי. אבל אם 
בשעת אכילה היתה 
והזיד  ספק  לו 
מספק,  ואכלה 
ופטור:  מזיד  הוי 
מהן  באחת  שגג 

ַהּזּוגֹות,  ִמן  ֶׁשִּקֵּבל  ֵמַאָּבא,  ֶׁשִּקֵּבל  ְמָיאָׁשא, 
ִמִּסיַני,  ְלמֶׁשה  ֲהָלָכה  ַהְּנִביִאים,  ִמן  ֶׁשִּקְּבלּו 
ְּבזֹוֵרַע ֶאת ָׂשֵדהּו ְׁשֵני ִמיֵני ִחִּטין, ִאם ֲעָׂשָאן 
ּגֶֹרן ַאַחת, נֹוֵתן ֵּפָאה ַאַחת ְׁשֵּתי ְגָרנֹות, נֹוֵתן 
ְקָצרּוָה  גֹוִים,  ֶׁשְּקָצרּוָה  ָׂשֶדה  ז  ֵפאֹות:  ְׁשֵּתי 
ִלְסִטים, ִקְרְסמּוָה ְנָמִלים, ְׁשָבַרָּתּה ָהרּוַח אֹו 
ִלְסִטים  ְוָקְצרּו  ֶחְצָיּה  ָקַצר  ְּפטּוָרה.  ְבֵהָמה, 
ַּבָּקָמה:  ַהֵּפָאה  ֶׁשחֹוַבת  ְּפטּוָרה,  ֶחְצָיּה, 
ֶחְצָיּה,  הּוא  ְוָקַצר  ֶחְצָיּה  ִלְסִטים  ְקָצרּוָה  ח 
ּוָמַכר  ֶחְצָיּה  ָקַצר  ֶּׁשָּקַצר.  ִמַּמה  ֵּפָאה  נֹוֵתן 
ֶחְצָיּה  ָקַצר  ַלּכֹל.  ֵּפָאה  נֹוֵתן  ַהּלֹוֵקַח  ֶחְצָיּה, 
הּוא  ַהִּגְזָּבר,  ִמַּיד  ַהּפֹוֶדה  ֶחְצָיּה,  ְוִהְקִּדיׁש 

נֹוֵתן ֵּפָאה ַלּכֹל:

מסכת כרתות פרק ד
ַוֲאִפּלּו  ָאַכל,  א  ָסֵפק  ֵחֶלב  ָאַכל  ָסֵפק  א 
ּבֹו,  ֶׁשֵאין  ָסֵפק  ַכִּׁשיעּור,  ּבֹו  ֵיׁש  ָסֵפק  ָאַכל, 
ֵחֶלב ְוׁשּוָמן ְלָפָניו, ָאַכל ֶאת ֶאָחד ֵמֶהן ְוֵאין 
ִעּמֹו  ַוֲאחֹותֹו  ִאְׁשּתֹו  ָאַכל,  ֵמֶהן  ֵאיזֹו  ָידּוַע 

ס

ַבַּבִית, ָׁשַגג ְּבַאַחת ֵמֶהן ְוֵאין ָידּוַע ְּבֵאיזֹו ֵמֶהן ָׁשַגג, ַׁשָּבת ְויֹום חֹל ְוָעָׂשה ְמָלאָכה 
ָאַכל  ֶׁשִאם  ְּכֵׁשם  ב  ָּתלּוי:  ָאָׁשם  ֵמִביא  ָעָׂשה,  ֵמֶהן  ְּבֵאיזֹו  ָידּוַע  ְוֵאין  ֵמֶהן  ְּבַאַחת 
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להאכיל  אותה  וקוצרים  שליש,  הביאה  שלא 
אמת  ב  מאיר:  כרבי  הלכה  ואין  לבהמות. 
 - כאחת  להקצר  יכולה  שאינה  המים 
שהיא רחבה כל כך עד שהעומד באמצע אינו 

מכאן  לקצור  יכול 
ומכאן: ר׳ יהודה 
מפסקת  אומר 
את״ק  ופליג   -
על  לעיל  דאמר 
שלולית דהיינו אמת 
ענין  דבכל  המים 
מפסיק, ור׳ יהודה 
יכולה  דאם  סבר 
להקצר כאחת אינה 
והלכה  מפסקת. 
וכל  יהודה:  כר׳ 
אשר  ההרים 
יעדרון  במעדר 
זקוף  שחודו  הר   -
בכליו  בקר  ואין 
שם,  לעבור  יכולין 
שתי  בין  ומפסיק 
השדות: הוא נותן 
פאה לכל - כלומר 
אחת  פאה  נותן 
השדות  שתי  לכל 
הפסק.  חשיב  ולא 
הואיל והם נעדרים 
במעדר, כלומר שבני 
אדם חופרים אותו 
שחופרים  בכלי  הר 
הקרקע,  את  בו 
הפסק.  זה  אין 
שהרואה אומר אין 
זה קרקע בור אלא 
למחר חופרים אותו 

במעדר וזורעים אותו ושתי השדות הם אחת: 
בגמרא  מפרש   - לזרעים  מפסיק  הכל  ג 
עובר  שהיה  סלע  לאתויי  דהכל  בירושלמי 
על פני כל השדה. אם צריך הוא לעקור את 

המחרישה מצד זה כדי לתת אותה לצד זה, 
טפחים:  עשרה  גבוה   - גדר  אלא  מפסיק: 
שער כותש - ענפי האילן קרויין שער. ופירוש 
שער כותש, שהנופות של אילנות מתערבין זה 
מן  למעלה  זה  עם 
זה  כעלי  הגדר 
במכתש:  התקוע 
הרואים  כל  ד 
כל   - זה  את  זה 
אצל  שהעומד  זמן 
מהאילנות  אחד 
האילן  לראות  יכול 
שיש  אע״פ  האחר, 
אינו  גדר,  ביניהן 
ולוקח  מפסיק, 
אחד  מאילן  פאה 
לזיתים  חבירו:  על 
בכל  להם  שהיו 
אחת  פאה   - רוח 
כל  על  נותנים  היו 
להם  שהיו  הזיתים 
של  מזרחה  לצד 
אחרת  ופאה  עיר, 
על כל הזיתים שהיו 
מערבה,  לצד  להם 
רוחות:  לארבע  וכן 
בכל  להם  שהיו 
העיר - אין נותנים 
אחת  פאה  אם  כי 
שאין  אע״פ  לכולן, 
זה,  את  זה  רואין 
כרבי  הלכה  ואין 
צדוק  בר׳  אליעזר 
משמו,  שאמר 
כר״ג:  הלכה  אבל 
מיני  שני  ה 
הלבלר  ו  ולבנה:  שחמתית  כגון   - חטין 
שנים  אותן  כל  הם   - הזוגות  הסופר:   -
שקבלו  אבות,  דמסכת  בפ״ק  הנזכרים  שנים 
הצדיק: שמעון  מפי  [עד]  שנים  מפי  שנים 

ָחָרׁש:  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ַמְפִסיק,  ֵאינֹו  אֹוְמִרים, 
ב ַאַּמת ַהַּמִים ֶׁשֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלִהָּקֵצר ְּכַאַחת, 
ֶהָהִרים  ְוכֹל  ַמְפֶסֶקת.  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ֲאֶׁשר ַּבַּמְעֵּדר ֵיָעֵדרּון, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ַהָּבָקר 
ַלּכֹל:  ֵּפָאה  נֹוֵתן  הּוא  ְּבֵכָליו,  ַלֲעבֹר  ָיכֹול 
ג ַהּכֹל ַמְפִסיק ִלְזָרִעים, ְוֵאינֹו ַמְפִסיק ְלִאיָלן 
ֵאינֹו  ּכֹוֵתׁש,  ֵׂשָער  ָהָיה  ְוִאם  ָגֵדר.  ֶאָּלא 
ְוֶלָחרּוִבין  ד  ַלּכֹל:  ֵּפָאה  נֹוֵתן  ֶאָּלא  ַמְפִסיק, 
ַּגְמִליֵאל,  ַרָּבן  ָאַמר  ֶזה.  ֶאת  ֶזה  ָהרֹוִאין  ָּכל 
ַאַחת  ֵּפָאה  נֹוְתִנין  ַאָּבא,  ֵבית  ָהיּו  נֹוֲהִגין 
ָּכל  ְוֶלָחרּוִבין  רּוַח,  ְּבָכל  ָלֶהם  ֶׁשָהיּו  ַלֵּזיִתים 
ָהרֹוִאין ֶזה ֶאת ֶזה. ַרִּבי ֶאִליֶעֶזר ְּבַרִּבי ָצדֹוק 
אֹוֵמר ִמְּׁשמֹו, ַאף ֶלָחרּוִבין ֶׁשָהיּו ָלֶהם ְּבָכל 
ַאף  ֶאָחד,  ִמין  ָׂשֵדהּו  ֶאת  ַהּזֹוֵרַע  ה  ָהִעיר: 
ַעל ִּפי ֶׁשהּוא עֹוֵׂשהּו ְׁשֵּתי ְגָרנֹות, נֹוֵתן ֵּפָאה 
ֶׁשֲעָׂשָאן  ִּפי  ַעל  ַאף  ִמיִנין,  ְׁשֵני  ְזָרָעּה  ֶאָחת. 
ֶאת  ַהּזֹוֵרַע  ֵפאֹות.  ְׁשֵּתי  נֹוֵתן  ַאַחת,  ּגֶֹרן 
ָׂשֵדהּו ְׁשֵני ִמיֵני ִחִּטין, ֲעָׂשָאן ּגֶֹרן ַאַחת, נֹוֵתן 
ֵפאֹות:  ְׁשֵּתי  נֹוֵתן  ְגָרנֹות,  ְׁשֵּתי  ַאַחת  ֵּפָאה 
ַהִּמְצָּפה  ִאיׁש  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֶׁשָּזַרע  ַמֲעֶׂשה  ו 
ַהָּגִזית  ְלִלְׁשַּכת  ְוָעלּו  ַּגְמִליֵאל,  ַרָּבן  ִלְפֵני 
ְוָׁשָאלּו. ָאַמר ַנחּום ַהַּלְבָלר, ְמֻקָּבל ֲאִני ֵמַרִּבי 
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ולא  לעצמן.   - כותים  שקצרוה  שדה  ז 
שקצרוה פועלי כותים לישראל, דאז הוי כאילו 
דרך   - נמלים  קרסמוה  ישראל:  קצרוה 

הנמלה לחתוך קנה 
מלמטה.  השבולת 
ולזה קורים קרסום, 
לשון יכרסמנה חזיר 
פ):  (תהלים  מיער 
דכתיב   - פטורה 
גבי פאה ובקצרכם, 
אתם  שתהיו  עד 
שחובת  הקוצרים: 
 - בקמה  הקציר 
כלומר חובת הפאה 
הניחה  זה  של 
דאם  ונהי  בקמה. 
חזרה  שדה,  כלה 
לעומרים  פאה 
וחייב להפריש פאה 
ה״מ  העומרים,  מן 
הוא  דכלה  היכא 
אבל הכא הוא לא 
כלה:   ח הלוקח 
לכל  פאה  נותן 
הפאה  שחובת   -
נשאר  שקצר  ממה 
שקנה  החצי  בזה 
הלוקח, והוי כאילו 
אלא  לו  מכר  לא 
בשדה  שנשאר  מה 
אחר שיוציא ממנה 
שראוי  הפאה 
מאותה  להוציא 
הפודה  וכן  שדה. 
מיד הגזבר מוציא מן 
החצי שפדה הפאה 
הראויה לשדה כולה:

כריתות פרק ד'

 - אכל  לא  ספק  חלב  אכל  ספק  א 
את  ואכל  לפניו  ושומן  חלב  כגון  דמי,  והיכי 
כדתני  מהן,  אחד 
ופרושי  בסיפא. 
קמפרש, ספק אכל 
חלב ספק לא אכל 
שהיה  כגון  כיצד, 
לפניו  ושומן  חלב 
איסור  כאן  ויש 
אם  אבל  קבוע. 
היתה לפניו חתיכה 
שהיא  ספק  אחת, 
שהיא  ספק  חלב 
ואכלה,  שומן 
פטור, דלא איקבע 
ואפילו  איסורא: 
חלב,  ודאי   - אכל 
כזית.  בו  יש  ספק 
שבשעה  וכגון 
שומן  סבור  שאכלו 
נודע  ואח״כ  הוא 
חלב,  שהוא  לו 
כזית  בו  יש  וספק 
ספק אין בו: אכל 
מהן  אחד  את 
שומן  וכסבור   -
כך  ואחר  הוא, 
היה  שהאחד  נודע 
חלב, וזה אינו יודע 
מביא  אכל,  איזו 
אשם תלוי. אבל אם 
בשעת אכילה היתה 
והזיד  ספק  לו 
מספק,  ואכלה 
ופטור:  מזיד  הוי 
מהן  באחת  שגג 

ַהּזּוגֹות,  ִמן  ֶׁשִּקֵּבל  ֵמַאָּבא,  ֶׁשִּקֵּבל  ְמָיאָׁשא, 
ִמִּסיַני,  ְלמֶׁשה  ֲהָלָכה  ַהְּנִביִאים,  ִמן  ֶׁשִּקְּבלּו 
ְּבזֹוֵרַע ֶאת ָׂשֵדהּו ְׁשֵני ִמיֵני ִחִּטין, ִאם ֲעָׂשָאן 
ּגֶֹרן ַאַחת, נֹוֵתן ֵּפָאה ַאַחת ְׁשֵּתי ְגָרנֹות, נֹוֵתן 
ְקָצרּוָה  גֹוִים,  ֶׁשְּקָצרּוָה  ָׂשֶדה  ז  ֵפאֹות:  ְׁשֵּתי 
ִלְסִטים, ִקְרְסמּוָה ְנָמִלים, ְׁשָבַרָּתּה ָהרּוַח אֹו 
ִלְסִטים  ְוָקְצרּו  ֶחְצָיּה  ָקַצר  ְּפטּוָרה.  ְבֵהָמה, 
ַּבָּקָמה:  ַהֵּפָאה  ֶׁשחֹוַבת  ְּפטּוָרה,  ֶחְצָיּה, 
ֶחְצָיּה,  הּוא  ְוָקַצר  ֶחְצָיּה  ִלְסִטים  ְקָצרּוָה  ח 
ּוָמַכר  ֶחְצָיּה  ָקַצר  ֶּׁשָּקַצר.  ִמַּמה  ֵּפָאה  נֹוֵתן 
ֶחְצָיּה  ָקַצר  ַלּכֹל.  ֵּפָאה  נֹוֵתן  ַהּלֹוֵקַח  ֶחְצָיּה, 
הּוא  ַהִּגְזָּבר,  ִמַּיד  ַהּפֹוֶדה  ֶחְצָיּה,  ְוִהְקִּדיׁש 

נֹוֵתן ֵּפָאה ַלּכֹל:

מסכת כרתות פרק ד
ַוֲאִפּלּו  ָאַכל,  א  ָסֵפק  ֵחֶלב  ָאַכל  ָסֵפק  א 
ּבֹו,  ֶׁשֵאין  ָסֵפק  ַכִּׁשיעּור,  ּבֹו  ֵיׁש  ָסֵפק  ָאַכל, 
ֵחֶלב ְוׁשּוָמן ְלָפָניו, ָאַכל ֶאת ֶאָחד ֵמֶהן ְוֵאין 
ִעּמֹו  ַוֲאחֹותֹו  ִאְׁשּתֹו  ָאַכל,  ֵמֶהן  ֵאיזֹו  ָידּוַע 

ס

ַבַּבִית, ָׁשַגג ְּבַאַחת ֵמֶהן ְוֵאין ָידּוַע ְּבֵאיזֹו ֵמֶהן ָׁשַגג, ַׁשָּבת ְויֹום חֹל ְוָעָׂשה ְמָלאָכה 
ָאַכל  ֶׁשִאם  ְּכֵׁשם  ב  ָּתלּוי:  ָאָׁשם  ֵמִביא  ָעָׂשה,  ֵמֶהן  ְּבֵאיזֹו  ָידּוַע  ְוֵאין  ֵמֶהן  ְּבַאַחת 
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איזו  נתספק  כך  ואחר  אשתו,  זו  כסבור   -
מהן היתה, מביא אשם תלוי: ב כך על לא 
הודע שלהן - כגון אכל שתי חתיכות כסבור 
ששתיהן שומן הן ואחר כך נודע שכל אחת מהן 

מביא  אינו  ספק, 
תלוי  אשם  אלא 
ולא  הואיל  אחד, 
נודע לו בין אכילה 
לאכילה שספק חלב 
היתה  ואם  אכל: 
בינתים  ידיעה 
ספק:  ידיעת   -
שהוא  כשם 
מביא חטאת על 
ואחת  אחת  כל 
- אם היתה ידיעת 
כך  בינתיים,  ודאי 
בידיעת ספק מביא 
שני אשמות תלויין: 
חלב ונותר לפניו 
- וסבר דשניהן שומן 
אשתו  היתר:  של 
נדה ואחותו עמו 
על  בא   - בבית 
כסבור  מהן  אחת 
אשתו  על  לבוא 
ונמצא  טהורה, 
היתה  שאשתו 
ספק  ועוד  נדה, 
בא:  מהן  איזו  על 
מלאכה  ועשה 
 - השמשות  בין 
הוא:  חול  כסבור 
ר׳ אליעזר מחייב 
ממה   - חטאת 
חלב  אם  נפשך, 

אכל חייב, אם נותר אכל חייב, וכן כולם: רבי 
יהושע פוטר - דגבי חטאת כתיב (ויקרא ד) 
אשר חטא בה, עד שיוודע לו במה חטא. ור׳ 
אליעזר, האי אשר חטא בה מיבעי ליה פרט 

לחתוך  נתכוין  כגון  שבת,  במלאכת  למתעסק 
את התלוש וחתך את המחובר, שהוא פטור, 
ודוקא  דאיסורא.  לחתיכה  נתכוין  דלא  כיון 
מתעסק במלאכת שבת הוא דפטור, דמלאכת 
אסרה  מחשבת 
תורה. אבל מתעסק 
ובעריות,  בחלבים 
חלב  שאכל  כגון 
הערוה  על  בא  או 
שלא במתכוין, חייב 
לכולי עלמא, שהרי 
נחלקו  לא  נהנה: 
- ר׳ אליעזר דאמר 
לא בעינן שידע במה 
על  נחלק  לא  חטא 
רבי יהושע, ומודה 
מלאכה  בעושה  לו 
שבין  השמשות  בין 
שבת ויום הכפורים 
שהוא פטור: שאני 
אומר - חצי שיעור 
נעשית  המלאכה 
שיעור  וחצי  בשבת 
הכפורים,  ביום 
חיוב  כאן  ואין 
מעין  חטאת: 
מלאכה  איזו 
חרש  אם   - עשה 
פוטרו  זרע:  או 
היה רבי יהושע 
תלוי  מאשם  אף 
תלוי  אשם  דגבי   -
ה)  (ויקרא  כתיב 
ולא  תחטא  כי 
לזה  פרט  ידע, 
אלא  שחטא  שידע 
שאין החטא מסויים. וחטאת נמי לא מיחייב, 
שאע״פ שידע שחטא ממה נפשך, מכל מקום 
ההלכה,  ופסק  חטא.  במה  לו  הוברר  לא 
שהוא חייב באשם תלוי בין בחלב ונותר לפניו 

ֶאָּלא  ַחָּיב  ֵאינֹו  ֶאָחד  ְּבֶהְעֵלם  ְוֵחֶלב  ֵחֶלב 
ַחָּטאת ַאַחת, ָּכ ַעל א הֹוַדע ֶׁשָּלֶהן ֵאינֹו 
ְיִדיָעה  ָהְיָתה  ִאם  ֶאָחד.  ָאָׁשם  ֶאָּלא  ֵמִביא 
ָּכל  ַעל  ַחָּטאת  ֵמִביא  ֶׁשהּוא  ְּכֵׁשם  ֵּביְנַתִים, 
ַאַחת ְוַאַחת, ָּכ הּוא ֵמִביא ָאָׁשם ָּתלּוי ַעל 
ָּכל ַאַחת ְוֶאָחת. ְּכֵׁשם ֶׁשִאם ָאַכל ֵחֶלב ְוָדם 
נֹוָתר ּוִפּגּול ְּבֶהְעֵלם ֶאָחד ַחָּיב ַעל ָּכל ַאַחת 
ְוַאַחת, ָּכ ַעל א הֹוַדע ֶׁשָּלֶהן ֵמִביא ָאָׁשם 
ָּתלּוי ַעל ָּכל ַאַחת ְוֶאָחת. ֵחֶלב ְונֹוָתר ְלָפָניו, 
ָאַכל ֶאָחד ֵמֶהם ְוֵאין ָידּוַע ֵאיֶזה ֵמֶהם ָאַכל, 
ִאְׁשּתֹו ִנָּדה ַוֲאחֹותֹו ִעּמֹו ַבַּבִית, ָׁשַגג ְּבַאַחת 
ְויֹום  ַׁשָּבת  ָׁשַגג,  ֵמֶהן  ְּבֵאיזֹו  ָידּוַע  ְוֵאין  ֵמֶהן 
ַהְּׁשָמׁשֹות  ֵּבין  ְמָלאָכה  ְוָעָׂשה  ַהִּכּפּוִרים 
ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ָעָׂשה,  ֵמֶהן  ְּבֵאיֶזה  ָידּוַע  ְוֵאין 
ָאַמר  ּפֹוֵטר.  ְיהֹוֻׁשַע  ְוַרִּבי  ַחָּטאת,  ְמַחֵּיב 
ְמָלאָכה  ָהעֹוֶׂשה  ַעל  ֶנְחְלקּו  א  יֹוֵסי,  ַרִּבי 
אֹוֵמר,  ֶׁשֲאִני  ָפטּור,  ֶׁשהּוא  ַהְּׁשָמׁשֹות  ֵּבין 
ּוִמְקָצָתּה  ֵמַהּיֹום  ָעָׂשה  ְמָלאָכה  ִמְקָצת 
 ְּבתֹו ָהעֹוֶׂשה  ַעל  ֶּנְחָלקּו,  ַמה  ְוַעל  ְלָמָחר, 
ַהּיֹום ְוֵאין ָידּוַע ִאם ַּבַּׁשָּבת ָעָׂשה ְוִאם ְּביֹום 
ָידּוַע  ְוֵאין  ָהעֹוֶׂשה  ַעל  אֹו  ָעָׂשה,  ַהִּכּפּוִרים 
ֵמֵעין ֵאיזֹו ְמָלאָכה ָעָׂשה, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְמַחֵּיב 
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מלאכה  בעושה  בין  הדבר,  שיוברר  שאפשר 
אפשר  שאי  ויוה״כ  שבת  שבין  השמשות  בין 
שיוברר הדבר, וכן באשתו נדה ואחותו עמו 
בבית ושגג באחת מהן, בכל אלו מביא אשם 

תלוי: ג משום שם 
שתי  כגון   - אחד 
עמו  נדות  נשים 
באחת  ושגג  בבית 
מהן: שהוא חייב 
במה  ידע  שהרי   -
דבר  על  חטא: 
שהוא משום שני 
שמות - כגון ספק 
טחן:  ספק  קצר 
נתכוין  אפילו 
תאנים  ללקט 
ענבים  וליקט 
מפרש  בגמרא   -
יהודה  דר׳  מלתיה 
ללקט  במתכוין 
תחילה  תאנים 
ענבים,  ואח״כ 
על  ידו  והלכה 
וליקט  האחרונים 
תחילה  ענבים 
וכן  תאנים.  ואח״כ 
מתכוין  היה  אם 
שחורות  ללקוט 
לבנות  ואח״כ 
ונהפך הדבר וליקט 
תחילה  לבנות 
ואח״כ שחורות: ר׳ 
מחייב  אליעזר 
דהואיל   - חטאת 
נתכוין  ולשניהם 
לן  אכפת  לא 
ומאוחר:  במוקדם 
ור׳ יהושע פוטר 

לא  ואחד  אחד  כל  לקיטת  ובשעת  הואיל   -
לזה נתכוין, הוי ליה כמתעסק ופטור: הכי 

גרסינן, אמר ר׳ שמעון תמיהני אם פטר 
בזה ר׳ יהושע. אם כן למה נאמר אשר 
על  מתמה  קא  מתניתין  סתם   - בה  חטא 
תמיהתו של ר׳ שמעון, אם כן דלא פטר בזה 
למה  יהושע,  ר׳ 
חטא  אשר  נאמר 
פרט  ומשני,  בה. 
לאפוקי  למתעסק, 
היה  שלא  מי 
ללקוט  מתכוין 
שהיה  או  כלל, 
ללקוט  מתכוין 
וליקט  לבד  תאנים 
שלא  לבד,  ענבים 
מחשבתו  נעשית 
והלכה  עיקר.  כל 
וכמו  יהושע,  כרבי 
למלתיה  שפירשה 

רבי יהודה:

פרה פרק ד'

חטאת.  פרת  א 
לשמה  שלא 
דאמר   - פסולה 
היא,  חטאת  קרא 
רחמנא  ומדקרייה 
למדנו  חטאת 
טעונה  שהיא 
לשמה  שחיטה 
ורבי  כחטאת: 
מכשיר  אליעזר 
והיא  הואיל   -
ואין  בחוץ.  נשחטת 
הלכה כר׳ אליעזר: 
ושלא רחוץ ידים 
פסולה  ורגלים 
קרייה  דחטאת   -
רחמנא. ולהכי נקט 
רחוץ ידים ורגלים ולא תנא קידש, דלא שנא 
קידש בפנים או בחוץ, בין בכלי שרת בין בכלי 

ַחָּטאת, ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ּפֹוֵטר. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, 
ָּתלּוי:  ֵמָאָׁשם  ַאף  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ָהָיה  ּפֹוְטרֹו 
אֹוְמִרים,  ִׁשְמעֹון  ְוַרִּבי  ְׁשזּוִרי  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ג 
א ֶנְחְלקּו ַעל ָּדָבר ֶׁשהּוא ִמּׁשּום ֵׁשם ֶאָחד 
ֶׁשהּוא ַחָּיב, ְוַעל ַמה ֶּנְחָלקּו, ַעל ָּדָבר ֶׁשהּוא 
ְמַחֵּיב  ֱאִליֶעֶזר  ֶׁשַרִּבי  ֵׁשמֹות,  ְׁשֵני  ִמּׁשּום 
ַחָּטאת, ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ּפֹוֵטר. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה 
ֲעָנִבים,  ְוִלֵּקט  ְּתֵאִנים  ְלַלֵּקט  ִנְתַּכֵּון  ֲאִפּלּו 
ֲעָנִבים ְוִלֵּקט ְּתֵאִנים, ְׁשחֹורֹות ְוִלֵּקט ְלָבנֹות, 
ְמַחֵּיב  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ְׁשחֹורֹות,  ְוִלֵּקט  ְלָבנֹות 
ַחָּטאת, ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ּפֹוֵטר. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, 
ָּתֵמַּה ֲאִני ִאם ִיְפַטר ָּבּה ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע. ִאם ֵּכן, 
ָלָּמה ֶנֱאַמר (ויקרא ד), ֲאֶׁשר ָחָטא ָּבּה, ְּפָרט 

ַלִּמְתַעֵּסק:

מסכת פרה פרק ד
ִלְׁשָמּה,  ֶׁשֹּלא  ֶׁשְּׁשָחָטּה  ַחָּטאת  ָּפַרת  א 
ְוֶׁשֹּלא  ִלְׁשָמּה  אֹו  ִלְׁשָמּה,  ֶׁשֹּלא  ְוִהָּזה  ִקֵּבל 
ְּפסּוָלה.  ְוִלְׁשָמּה,  ִלְׁשָמּה  ֶׁשֹּלא  אֹו  ִלְׁשָמּה, 

פ
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איזו  נתספק  כך  ואחר  אשתו,  זו  כסבור   -
מהן היתה, מביא אשם תלוי: ב כך על לא 
הודע שלהן - כגון אכל שתי חתיכות כסבור 
ששתיהן שומן הן ואחר כך נודע שכל אחת מהן 

מביא  אינו  ספק, 
תלוי  אשם  אלא 
ולא  הואיל  אחד, 
נודע לו בין אכילה 
לאכילה שספק חלב 
היתה  ואם  אכל: 
בינתים  ידיעה 
ספק:  ידיעת   -
שהוא  כשם 
מביא חטאת על 
ואחת  אחת  כל 
- אם היתה ידיעת 
כך  בינתיים,  ודאי 
בידיעת ספק מביא 
שני אשמות תלויין: 
חלב ונותר לפניו 
- וסבר דשניהן שומן 
אשתו  היתר:  של 
נדה ואחותו עמו 
על  בא   - בבית 
כסבור  מהן  אחת 
אשתו  על  לבוא 
ונמצא  טהורה, 
היתה  שאשתו 
ספק  ועוד  נדה, 
בא:  מהן  איזו  על 
מלאכה  ועשה 
 - השמשות  בין 
הוא:  חול  כסבור 
ר׳ אליעזר מחייב 
ממה   - חטאת 
חלב  אם  נפשך, 

אכל חייב, אם נותר אכל חייב, וכן כולם: רבי 
יהושע פוטר - דגבי חטאת כתיב (ויקרא ד) 
אשר חטא בה, עד שיוודע לו במה חטא. ור׳ 
אליעזר, האי אשר חטא בה מיבעי ליה פרט 

לחתוך  נתכוין  כגון  שבת,  במלאכת  למתעסק 
את התלוש וחתך את המחובר, שהוא פטור, 
ודוקא  דאיסורא.  לחתיכה  נתכוין  דלא  כיון 
מתעסק במלאכת שבת הוא דפטור, דמלאכת 
אסרה  מחשבת 
תורה. אבל מתעסק 
ובעריות,  בחלבים 
חלב  שאכל  כגון 
הערוה  על  בא  או 
שלא במתכוין, חייב 
לכולי עלמא, שהרי 
נחלקו  לא  נהנה: 
- ר׳ אליעזר דאמר 
לא בעינן שידע במה 
על  נחלק  לא  חטא 
רבי יהושע, ומודה 
מלאכה  בעושה  לו 
שבין  השמשות  בין 
שבת ויום הכפורים 
שהוא פטור: שאני 
אומר - חצי שיעור 
נעשית  המלאכה 
שיעור  וחצי  בשבת 
הכפורים,  ביום 
חיוב  כאן  ואין 
מעין  חטאת: 
מלאכה  איזו 
חרש  אם   - עשה 
פוטרו  זרע:  או 
היה רבי יהושע 
תלוי  מאשם  אף 
תלוי  אשם  דגבי   -
ה)  (ויקרא  כתיב 
ולא  תחטא  כי 
לזה  פרט  ידע, 
אלא  שחטא  שידע 
שאין החטא מסויים. וחטאת נמי לא מיחייב, 
שאע״פ שידע שחטא ממה נפשך, מכל מקום 
ההלכה,  ופסק  חטא.  במה  לו  הוברר  לא 
שהוא חייב באשם תלוי בין בחלב ונותר לפניו 

ֶאָּלא  ַחָּיב  ֵאינֹו  ֶאָחד  ְּבֶהְעֵלם  ְוֵחֶלב  ֵחֶלב 
ַחָּטאת ַאַחת, ָּכ ַעל א הֹוַדע ֶׁשָּלֶהן ֵאינֹו 
ְיִדיָעה  ָהְיָתה  ִאם  ֶאָחד.  ָאָׁשם  ֶאָּלא  ֵמִביא 
ָּכל  ַעל  ַחָּטאת  ֵמִביא  ֶׁשהּוא  ְּכֵׁשם  ֵּביְנַתִים, 
ַאַחת ְוַאַחת, ָּכ הּוא ֵמִביא ָאָׁשם ָּתלּוי ַעל 
ָּכל ַאַחת ְוֶאָחת. ְּכֵׁשם ֶׁשִאם ָאַכל ֵחֶלב ְוָדם 
נֹוָתר ּוִפּגּול ְּבֶהְעֵלם ֶאָחד ַחָּיב ַעל ָּכל ַאַחת 
ְוַאַחת, ָּכ ַעל א הֹוַדע ֶׁשָּלֶהן ֵמִביא ָאָׁשם 
ָּתלּוי ַעל ָּכל ַאַחת ְוֶאָחת. ֵחֶלב ְונֹוָתר ְלָפָניו, 
ָאַכל ֶאָחד ֵמֶהם ְוֵאין ָידּוַע ֵאיֶזה ֵמֶהם ָאַכל, 
ִאְׁשּתֹו ִנָּדה ַוֲאחֹותֹו ִעּמֹו ַבַּבִית, ָׁשַגג ְּבַאַחת 
ְויֹום  ַׁשָּבת  ָׁשַגג,  ֵמֶהן  ְּבֵאיזֹו  ָידּוַע  ְוֵאין  ֵמֶהן 
ַהְּׁשָמׁשֹות  ֵּבין  ְמָלאָכה  ְוָעָׂשה  ַהִּכּפּוִרים 
ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ָעָׂשה,  ֵמֶהן  ְּבֵאיֶזה  ָידּוַע  ְוֵאין 
ָאַמר  ּפֹוֵטר.  ְיהֹוֻׁשַע  ְוַרִּבי  ַחָּטאת,  ְמַחֵּיב 
ְמָלאָכה  ָהעֹוֶׂשה  ַעל  ֶנְחְלקּו  א  יֹוֵסי,  ַרִּבי 
אֹוֵמר,  ֶׁשֲאִני  ָפטּור,  ֶׁשהּוא  ַהְּׁשָמׁשֹות  ֵּבין 
ּוִמְקָצָתּה  ֵמַהּיֹום  ָעָׂשה  ְמָלאָכה  ִמְקָצת 
 ְּבתֹו ָהעֹוֶׂשה  ַעל  ֶּנְחָלקּו,  ַמה  ְוַעל  ְלָמָחר, 
ַהּיֹום ְוֵאין ָידּוַע ִאם ַּבַּׁשָּבת ָעָׂשה ְוִאם ְּביֹום 
ָידּוַע  ְוֵאין  ָהעֹוֶׂשה  ַעל  אֹו  ָעָׂשה,  ַהִּכּפּוִרים 
ֵמֵעין ֵאיזֹו ְמָלאָכה ָעָׂשה, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְמַחֵּיב 
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מלאכה  בעושה  בין  הדבר,  שיוברר  שאפשר 
אפשר  שאי  ויוה״כ  שבת  שבין  השמשות  בין 
שיוברר הדבר, וכן באשתו נדה ואחותו עמו 
בבית ושגג באחת מהן, בכל אלו מביא אשם 

תלוי: ג משום שם 
שתי  כגון   - אחד 
עמו  נדות  נשים 
באחת  ושגג  בבית 
מהן: שהוא חייב 
במה  ידע  שהרי   -
דבר  על  חטא: 
שהוא משום שני 
שמות - כגון ספק 
טחן:  ספק  קצר 
נתכוין  אפילו 
תאנים  ללקט 
ענבים  וליקט 
מפרש  בגמרא   -
יהודה  דר׳  מלתיה 
ללקט  במתכוין 
תחילה  תאנים 
ענבים,  ואח״כ 
על  ידו  והלכה 
וליקט  האחרונים 
תחילה  ענבים 
וכן  תאנים.  ואח״כ 
מתכוין  היה  אם 
שחורות  ללקוט 
לבנות  ואח״כ 
ונהפך הדבר וליקט 
תחילה  לבנות 
ואח״כ שחורות: ר׳ 
מחייב  אליעזר 
דהואיל   - חטאת 
נתכוין  ולשניהם 
לן  אכפת  לא 
ומאוחר:  במוקדם 
ור׳ יהושע פוטר 

לא  ואחד  אחד  כל  לקיטת  ובשעת  הואיל   -
לזה נתכוין, הוי ליה כמתעסק ופטור: הכי 

גרסינן, אמר ר׳ שמעון תמיהני אם פטר 
בזה ר׳ יהושע. אם כן למה נאמר אשר 
על  מתמה  קא  מתניתין  סתם   - בה  חטא 
תמיהתו של ר׳ שמעון, אם כן דלא פטר בזה 
למה  יהושע,  ר׳ 
חטא  אשר  נאמר 
פרט  ומשני,  בה. 
לאפוקי  למתעסק, 
היה  שלא  מי 
ללקוט  מתכוין 
שהיה  או  כלל, 
ללקוט  מתכוין 
וליקט  לבד  תאנים 
שלא  לבד,  ענבים 
מחשבתו  נעשית 
והלכה  עיקר.  כל 
וכמו  יהושע,  כרבי 
למלתיה  שפירשה 

רבי יהודה:

פרה פרק ד'

חטאת.  פרת  א 
לשמה  שלא 
דאמר   - פסולה 
היא,  חטאת  קרא 
רחמנא  ומדקרייה 
למדנו  חטאת 
טעונה  שהיא 
לשמה  שחיטה 
ורבי  כחטאת: 
מכשיר  אליעזר 
והיא  הואיל   -
ואין  בחוץ.  נשחטת 
הלכה כר׳ אליעזר: 
ושלא רחוץ ידים 
פסולה  ורגלים 
קרייה  דחטאת   -
רחמנא. ולהכי נקט 
רחוץ ידים ורגלים ולא תנא קידש, דלא שנא 
קידש בפנים או בחוץ, בין בכלי שרת בין בכלי 

ַחָּטאת, ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ּפֹוֵטר. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, 
ָּתלּוי:  ֵמָאָׁשם  ַאף  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ָהָיה  ּפֹוְטרֹו 
אֹוְמִרים,  ִׁשְמעֹון  ְוַרִּבי  ְׁשזּוִרי  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ג 
א ֶנְחְלקּו ַעל ָּדָבר ֶׁשהּוא ִמּׁשּום ֵׁשם ֶאָחד 
ֶׁשהּוא ַחָּיב, ְוַעל ַמה ֶּנְחָלקּו, ַעל ָּדָבר ֶׁשהּוא 
ְמַחֵּיב  ֱאִליֶעֶזר  ֶׁשַרִּבי  ֵׁשמֹות,  ְׁשֵני  ִמּׁשּום 
ַחָּטאת, ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ּפֹוֵטר. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה 
ֲעָנִבים,  ְוִלֵּקט  ְּתֵאִנים  ְלַלֵּקט  ִנְתַּכֵּון  ֲאִפּלּו 
ֲעָנִבים ְוִלֵּקט ְּתֵאִנים, ְׁשחֹורֹות ְוִלֵּקט ְלָבנֹות, 
ְמַחֵּיב  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ְׁשחֹורֹות,  ְוִלֵּקט  ְלָבנֹות 
ַחָּטאת, ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ּפֹוֵטר. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, 
ָּתֵמַּה ֲאִני ִאם ִיְפַטר ָּבּה ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע. ִאם ֵּכן, 
ָלָּמה ֶנֱאַמר (ויקרא ד), ֲאֶׁשר ָחָטא ָּבּה, ְּפָרט 

ַלִּמְתַעֵּסק:

מסכת פרה פרק ד
ִלְׁשָמּה,  ֶׁשֹּלא  ֶׁשְּׁשָחָטּה  ַחָּטאת  ָּפַרת  א 
ְוֶׁשֹּלא  ִלְׁשָמּה  אֹו  ִלְׁשָמּה,  ֶׁשֹּלא  ְוִהָּזה  ִקֵּבל 
ְּפסּוָלה.  ְוִלְׁשָמּה,  ִלְׁשָמּה  ֶׁשֹּלא  אֹו  ִלְׁשָמּה, 

פ
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חול יוצא: ור׳ אליעזר מכשיר - דבבואם אל 
אהל מועד וגו׳ או בגשתם אל המזבח ירחצו 
גדול  בכהן  שלא  כר״א:  הלכה  ואין  כתיב. 
אלעזר,  אל  אותה  ונתתם  דכתיב   - פסולה 

אלעזר,  אל  אותה 
הפרות  שאר  ואין 
בכהן  אלא  נעשות. 
אליעזר  ור׳  גדול: 
דדריש,   - מכשיר 
ושאר  בסגן,  אותה 
כל הפרות בין בכהן 
בכהן  בין  גדול 
כר׳  והלכה  הדיוט. 
ובבגדי  יהודה: 
נעשית  היא  לבן 
פרה  גבי  דכתיב   -
והיתה לבני ישראל 
בתוכם  הגר  ולגר 
עולם,  לחוקת 
הכיפורים  וביום 
(ויקרא  כתיב 
זאת  והיתה  ט״ז) 
עולם,  לחוקת  לכם 
יום  עבודת  מה 
בבגדי  הכיפורים 
מעשה  אף  לבן, 

מקום   - מגיתה  חוץ  ב  לבן:  בבגדי  פרה 
היו עושים לשריפתה כמין גת כנגד פתחו של 
היכל, ואם שחטה שלא כנגד פתחו של היכל 
שחילקה  כגון   - גיתות  בשתי  או  פסולה: 
לשנים ושרף חציה בגת זה וחציה בגת זה: או 
ששרף שתים בגת אחת - אע״פ שהוציא 
כל אחת בפני עצמה מיפסלן מחמת מלאכה, 
שזו פוסלת את זו. אבל בזו אחר זו, כשרה: 
ולא כיון כנגד הפתח פסולה - דאל נוכח 
שביעית  מששית  כתיב:  מועד  אהל  פני 
מנה  והוא  כסדרן,  כתיב  פעמים  דשבעה   -
שביעית,  והזה  וחזר  ששית,  קודם  שביעית 
פסולה, דבעינן שיקרא לששית ששית ולשביעית 
שביעית. אבל משביעית שמינית, כשרה, דאין 

בדבור  טעה  וזה  פרה  של  בהזאות  שמינית 
בעלמא: וחזר והזה שמינית - לאו דוקא, 
דבכל ענין כשרה, בין חזר והזה בין לא חזר 
והזה. ואגב רישא נקטיה. אי נמי הא קמשמע 
דהוסיף  דאע״ג  לן 
פסל,  לא  בהזאות 
גמרינהו  דמכי 
הזאות  לשבע 
מצותה,  נגמרה 
חיישינן  לא  ותו 
למה שהוא מוסיף: 
שלא  שרפה  ג 
שהצית   - בעצים 
של  בגופה  האור 
פרה: כשרה - שלא 
נכתב בתורה עצים, 
סתם:  ושרף  אלא 
העצים  בכל  או 
שרפה  שלא   -
ארונים  בארזים 
וברושים ועצי תאנה 
בפרקין  השנויים 
הפשיטה  דלעיל: 
כשרה  ונתחה 
ואת  עורה  דאת   -
בין  כתיב,  בשרה 
בהפשט וניתוח בין במחובר: על מנת לאכול 
מבשרה או לשתות מדמה כשרה - דוקא 
לאכול ולשתות הוא דמכשיר תנא קמא, דבכל 
הקרבנות נמי כי האי גוונא כשר, כדתנן בפרק 
כל הפסולים [דף ל״ה] חשב לאכול דבר שאין 
דרכו לאכול, כשר, כגון מאכילת מזבח לאדם. 
אבל חשב על מנת להזות מדמה למחר, פסל 
תנא קמא, דחטאת קרייה רחמנא. ור׳ אליעזר 
סבר דאין מחשבה פוסלת בפרה כלל, אפילו 
בהזאות. ואזדא לטעמיה דבשלא לשמה מכשיר 
קדשים,  מדיני  דין  לה  שאין  פירקין,  בריש 
כרבי  הלכה  ואין  בחוץ.  נעשית  והיא  הואיל 
אליעזר: ד כל העסוקין בפרה - אדומה, 
באחת מכל עבודותיה, בין בתחילה בין באמצע 

ָיַדִים  ְרחּוץ  ְוֶׁשֹּלא  ַמְכִׁשיר.  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי 
ְוַרְגַלִים, ְּפסּוָלה. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַמְכִׁשיר. ְוֶׁשֹּלא 
ַמְכִׁשיר.  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ְּפסּוָלה.  ָּגדֹול,  ְבכֵֹהן 
ָהְיָתה  ָלָבן  ּוִבְכֵלי  ְּפסּוָלה.  ְּבָגִדים,  וִבְמֻחַּסר 
ִבְׁשֵּתי  אֹו  ִמִּגָּתּה,  חּוץ  ְׂשָרָפּה  ב  ַנֲעֵׂשית: 
ִגּתֹות, אֹו ֶׁשָּׂשַרף ְׁשַּתִים ְּבַגת ַאַחת, ְּפסּוָלה. 
ִהָּזה  ְּפסּוָלה.  ַהֶּפַתח,  ְּכֶנֶגד  ִכֵּון  ְוא  ִהָּזה 
ְׁשִביִעית,  ְוִהָּזה  ָחַזר  ְׁשִביִעית,  ִמִּׁשִּׁשית 
ְוִהָּזה  ְוָחַזר  ְׁשִמיִנית  ִמְּׁשִביִעית  ְּפסּוָלה. 
ְׁשִמיִנית, ְכֵׁשָרה: ג ְׂשָרָפּה ֶׁשֹּלא ָבֵעִצים, אֹו 
ְבָכל ֵעִצים, ֲאִפּלּו ְבַקׁש אֹו ִבְגָבָבה, ְּכֵׁשָרה. 
ְמָנת  ַעל  ְׁשָחָטּה  ְּכֵׁשָרה.  ּוְנָתָחּה,  ִהְפִׁשיָטּה 
ֶלֱאכֹול ִמְּבָׂשָרּה ְוִלְׁשּתֹות ִמָּדָמּה, ְּכֵׁשָרה. ַרִּבי 
ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֵאין ַמֲחָׁשָבה ּפֹוֶסֶלת ַבָּפָרה: 
סֹוף,  ְוַעד  ִמְּתִחָּלה  ַּבָּפָרה  ָהֲעסּוִקין  ָּכל  ד 
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בין בסוף: מטמאין בגדים - דכתיב והשליך 
אל תוך שריפת הפרה וסמוך ליה וכיבס בגדיו 
הכהן, ובשריפתה כתיב והשורף אותה יכבס 
בגדיו, ואם המשליך את האזוב מטמא בגדים, 
השורף לא כל שכן, אלא בא הכתוב ולימדך 
סוף  ועד  מתחילה  בפרה  העוסקים  כל  על 

שיהיו טעונים כבוס 
ופוסלים  בגדים: 
במלאכה  אותה 
ושחט  דכתיב   -
אותה, ולא שיעשה 
מלאכה אחרת עמה 
שחיטתה.  בשעת 
בשריפתה  וכן 
את  [ושרף  כתיב 
הפרה] ולא שיעשה 
עם  אחרת  מלאכה 
למדנו  שריפתה, 
פוסלת  שמלאכה 
בה משעת שחיטתה 
עד שתיעשה אפר: 
פסול  בה  אירע 
לא   - בשחיטתה 
שנתנבלה בשחיטה, 
מטמאה  דא״כ 
בגדים משום נבילה. 
מחמת  פסול  אלא 
דומיא  מלאכה, 
פסול  בה  דאירע 
אינה  בהזאתה: 
מטמאה בגדים - 

דכיון דשחיטתה בפסול, אם כן לא נעשה בה 
עדיין לשם פרה כלום בכשרות. אבל אירע בה 
פסול בהזאה, כבר נעשית השחיטה בהכשר: 
לעולם מועלין בה - הנהנה ממנה בין לפני 
שריפתה בין לאחר שריפתה, חייב קרבן מעילה, 
עד שתיעשה אפר. אבל לאחר שנעשית אפר, 
אין באפר משום מעילה, דכתיב חטאת היא. 
חטאת, מלמד שמועלין בה. היא, בה מועלין, 
באפרה אין מועלין: ומרבין לה עצים - נמי 

דוקא עד שתיעשה אפר: ומעשיה ביום - 
בתוספתא מפרש, חוץ מאסיפת אפרה והמילוי 
והקידוש. שיכולים לאסוף אפר הפרה בלילה, 
ולשאוב המים מן הבאר והוא הנקרא מילוי, 
קידוש,  הנקרא  והוא  האפר  בתוכה  ולשים 
כל זה מותר לעשות בלילה. וכל מעשה פרה, 
בכהן, חוץ מאסיפת 
והמילוי  אפרה 
וההזאה,  והקידוש 
בזר.  כשרים  שהם 
אפרה,  אסיפת 
ואסף  דכתיב 
מלמד  טהור,  איש 
האפר  שאסיפת 
אדם.  בכל  כשרה 
ובהזאה הוא אומר 
על  הטהור  והזה 
שהוא  בין  הטמא, 
שאינו  בין  כהן 
והמלאכה  כהן: 
במים  פוסלת 
והיתה  דכתיב   -
ישראל  בני  לעדת 
נדה  למי  למשמרת 
היא],  [חטאת 
נפסלת  חטאת  מה 
כדכתבינן  במלאכה 
מים  כך  לעיל, 
במלאכה  נפסלים 
המילוי:  משעת 
את  שיטילו  עד 
האפר - שמטילים במים מאפר הפרה כשיעור 
שתיראה האפר במים ומהם מזין על הטמא, 
ואם לאחר שהטילו האפר במים עשה מלאכה 

אחרת עמה בשעת הזאתה, לא פסל:

יומא פרק ח'

א יום הכפורים אסור באכילה ובשתיה 
משום  כרת  ענוש  ושתיה  דבאכילה  אע״ג   -
כרת  בהו  דלית  ענויין  שאר  למתני  דבעי 

ִּבְמָלאָכה.  אֹוָתּה  ּופֹוְסִלים  ְּבָגִדים,  ְמַטְּמִאין 
ְמַטְּמָאה  ֵאיָנּה  ִּבְׁשִחיָטָתּה,  ְּפסּול  ָּבּה  ֵאַרע 
ָּבּה  ָהעֹוֵסק  ָּכל  ְּבַהָּזָיָתּה,  ָּבּה  ֵאַרע  ְבָגִדים. 
ִלְפֵני ְפסּוָלּה, ְמַטְּמָאה ְבָגִדים. ְלַאַחר ְּפסּוָלּה, 
ֵאיָנּה ְמַטְּמָאה ְבָגִדים. ִנְמְצָאה ֻחְמָרּה ֻקָּלּה. 
ֵעִצים,  ָלּה  ּוַמְרִּבין  ָּבּה,  מֹוֲעִלין  ְלעֹוָלם 
ּפֹוֶסֶלת  ַהְּמָלאָכה  ּוַבּכֵֹהן,  ַּבּיֹום,  ּוַמֲעֶׂשיָה 
ּפֹוֶסֶלת  ְוַהְּמָלאָכה  ֵאֶפר.  ֶׁשֵּתָעֶׂשה  ַעד  ָּבּה, 

ַּבַּמִים, ַעד ֶׁשַּיִּטילּו ֶאת ָהֵאֶפר:

מסכת יומא פרק ח
ּוִבְׁשִתָּיה  ַּבֲאִכיָלה  ָאסּור  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  א 
ַהַּסְנָּדל  ּוִבְנִעיַלת  ּוְבִסיָכה  ּוִבְרִחיָצה 

י
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חול יוצא: ור׳ אליעזר מכשיר - דבבואם אל 
אהל מועד וגו׳ או בגשתם אל המזבח ירחצו 
גדול  בכהן  שלא  כר״א:  הלכה  ואין  כתיב. 
אלעזר,  אל  אותה  ונתתם  דכתיב   - פסולה 

אלעזר,  אל  אותה 
הפרות  שאר  ואין 
בכהן  אלא  נעשות. 
אליעזר  ור׳  גדול: 
דדריש,   - מכשיר 
ושאר  בסגן,  אותה 
כל הפרות בין בכהן 
בכהן  בין  גדול 
כר׳  והלכה  הדיוט. 
ובבגדי  יהודה: 
נעשית  היא  לבן 
פרה  גבי  דכתיב   -
והיתה לבני ישראל 
בתוכם  הגר  ולגר 
עולם,  לחוקת 
הכיפורים  וביום 
(ויקרא  כתיב 
זאת  והיתה  ט״ז) 
עולם,  לחוקת  לכם 
יום  עבודת  מה 
בבגדי  הכיפורים 
מעשה  אף  לבן, 

מקום   - מגיתה  חוץ  ב  לבן:  בבגדי  פרה 
היו עושים לשריפתה כמין גת כנגד פתחו של 
היכל, ואם שחטה שלא כנגד פתחו של היכל 
שחילקה  כגון   - גיתות  בשתי  או  פסולה: 
לשנים ושרף חציה בגת זה וחציה בגת זה: או 
ששרף שתים בגת אחת - אע״פ שהוציא 
כל אחת בפני עצמה מיפסלן מחמת מלאכה, 
שזו פוסלת את זו. אבל בזו אחר זו, כשרה: 
ולא כיון כנגד הפתח פסולה - דאל נוכח 
שביעית  מששית  כתיב:  מועד  אהל  פני 
מנה  והוא  כסדרן,  כתיב  פעמים  דשבעה   -
שביעית,  והזה  וחזר  ששית,  קודם  שביעית 
פסולה, דבעינן שיקרא לששית ששית ולשביעית 
שביעית. אבל משביעית שמינית, כשרה, דאין 

בדבור  טעה  וזה  פרה  של  בהזאות  שמינית 
בעלמא: וחזר והזה שמינית - לאו דוקא, 
דבכל ענין כשרה, בין חזר והזה בין לא חזר 
והזה. ואגב רישא נקטיה. אי נמי הא קמשמע 
דהוסיף  דאע״ג  לן 
פסל,  לא  בהזאות 
גמרינהו  דמכי 
הזאות  לשבע 
מצותה,  נגמרה 
חיישינן  לא  ותו 
למה שהוא מוסיף: 
שלא  שרפה  ג 
שהצית   - בעצים 
של  בגופה  האור 
פרה: כשרה - שלא 
נכתב בתורה עצים, 
סתם:  ושרף  אלא 
העצים  בכל  או 
שרפה  שלא   -
ארונים  בארזים 
וברושים ועצי תאנה 
בפרקין  השנויים 
הפשיטה  דלעיל: 
כשרה  ונתחה 
ואת  עורה  דאת   -
בין  כתיב,  בשרה 
בהפשט וניתוח בין במחובר: על מנת לאכול 
מבשרה או לשתות מדמה כשרה - דוקא 
לאכול ולשתות הוא דמכשיר תנא קמא, דבכל 
הקרבנות נמי כי האי גוונא כשר, כדתנן בפרק 
כל הפסולים [דף ל״ה] חשב לאכול דבר שאין 
דרכו לאכול, כשר, כגון מאכילת מזבח לאדם. 
אבל חשב על מנת להזות מדמה למחר, פסל 
תנא קמא, דחטאת קרייה רחמנא. ור׳ אליעזר 
סבר דאין מחשבה פוסלת בפרה כלל, אפילו 
בהזאות. ואזדא לטעמיה דבשלא לשמה מכשיר 
קדשים,  מדיני  דין  לה  שאין  פירקין,  בריש 
כרבי  הלכה  ואין  בחוץ.  נעשית  והיא  הואיל 
אליעזר: ד כל העסוקין בפרה - אדומה, 
באחת מכל עבודותיה, בין בתחילה בין באמצע 

ָיַדִים  ְרחּוץ  ְוֶׁשֹּלא  ַמְכִׁשיר.  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי 
ְוַרְגַלִים, ְּפסּוָלה. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַמְכִׁשיר. ְוֶׁשֹּלא 
ַמְכִׁשיר.  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ְּפסּוָלה.  ָּגדֹול,  ְבכֵֹהן 
ָהְיָתה  ָלָבן  ּוִבְכֵלי  ְּפסּוָלה.  ְּבָגִדים,  וִבְמֻחַּסר 
ִבְׁשֵּתי  אֹו  ִמִּגָּתּה,  חּוץ  ְׂשָרָפּה  ב  ַנֲעֵׂשית: 
ִגּתֹות, אֹו ֶׁשָּׂשַרף ְׁשַּתִים ְּבַגת ַאַחת, ְּפסּוָלה. 
ִהָּזה  ְּפסּוָלה.  ַהֶּפַתח,  ְּכֶנֶגד  ִכֵּון  ְוא  ִהָּזה 
ְׁשִביִעית,  ְוִהָּזה  ָחַזר  ְׁשִביִעית,  ִמִּׁשִּׁשית 
ְוִהָּזה  ְוָחַזר  ְׁשִמיִנית  ִמְּׁשִביִעית  ְּפסּוָלה. 
ְׁשִמיִנית, ְכֵׁשָרה: ג ְׂשָרָפּה ֶׁשֹּלא ָבֵעִצים, אֹו 
ְבָכל ֵעִצים, ֲאִפּלּו ְבַקׁש אֹו ִבְגָבָבה, ְּכֵׁשָרה. 
ְמָנת  ַעל  ְׁשָחָטּה  ְּכֵׁשָרה.  ּוְנָתָחּה,  ִהְפִׁשיָטּה 
ֶלֱאכֹול ִמְּבָׂשָרּה ְוִלְׁשּתֹות ִמָּדָמּה, ְּכֵׁשָרה. ַרִּבי 
ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֵאין ַמֲחָׁשָבה ּפֹוֶסֶלת ַבָּפָרה: 
סֹוף,  ְוַעד  ִמְּתִחָּלה  ַּבָּפָרה  ָהֲעסּוִקין  ָּכל  ד 
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בין בסוף: מטמאין בגדים - דכתיב והשליך 
אל תוך שריפת הפרה וסמוך ליה וכיבס בגדיו 
הכהן, ובשריפתה כתיב והשורף אותה יכבס 
בגדיו, ואם המשליך את האזוב מטמא בגדים, 
השורף לא כל שכן, אלא בא הכתוב ולימדך 
סוף  ועד  מתחילה  בפרה  העוסקים  כל  על 

שיהיו טעונים כבוס 
ופוסלים  בגדים: 
במלאכה  אותה 
ושחט  דכתיב   -
אותה, ולא שיעשה 
מלאכה אחרת עמה 
שחיטתה.  בשעת 
בשריפתה  וכן 
את  [ושרף  כתיב 
הפרה] ולא שיעשה 
עם  אחרת  מלאכה 
למדנו  שריפתה, 
פוסלת  שמלאכה 
בה משעת שחיטתה 
עד שתיעשה אפר: 
פסול  בה  אירע 
לא   - בשחיטתה 
שנתנבלה בשחיטה, 
מטמאה  דא״כ 
בגדים משום נבילה. 
מחמת  פסול  אלא 
דומיא  מלאכה, 
פסול  בה  דאירע 
אינה  בהזאתה: 
מטמאה בגדים - 

דכיון דשחיטתה בפסול, אם כן לא נעשה בה 
עדיין לשם פרה כלום בכשרות. אבל אירע בה 
פסול בהזאה, כבר נעשית השחיטה בהכשר: 
לעולם מועלין בה - הנהנה ממנה בין לפני 
שריפתה בין לאחר שריפתה, חייב קרבן מעילה, 
עד שתיעשה אפר. אבל לאחר שנעשית אפר, 
אין באפר משום מעילה, דכתיב חטאת היא. 
חטאת, מלמד שמועלין בה. היא, בה מועלין, 
באפרה אין מועלין: ומרבין לה עצים - נמי 

דוקא עד שתיעשה אפר: ומעשיה ביום - 
בתוספתא מפרש, חוץ מאסיפת אפרה והמילוי 
והקידוש. שיכולים לאסוף אפר הפרה בלילה, 
ולשאוב המים מן הבאר והוא הנקרא מילוי, 
קידוש,  הנקרא  והוא  האפר  בתוכה  ולשים 
כל זה מותר לעשות בלילה. וכל מעשה פרה, 
בכהן, חוץ מאסיפת 
והמילוי  אפרה 
וההזאה,  והקידוש 
בזר.  כשרים  שהם 
אפרה,  אסיפת 
ואסף  דכתיב 
מלמד  טהור,  איש 
האפר  שאסיפת 
אדם.  בכל  כשרה 
ובהזאה הוא אומר 
על  הטהור  והזה 
שהוא  בין  הטמא, 
שאינו  בין  כהן 
והמלאכה  כהן: 
במים  פוסלת 
והיתה  דכתיב   -
ישראל  בני  לעדת 
נדה  למי  למשמרת 
היא],  [חטאת 
נפסלת  חטאת  מה 
כדכתבינן  במלאכה 
מים  כך  לעיל, 
במלאכה  נפסלים 
המילוי:  משעת 
את  שיטילו  עד 
האפר - שמטילים במים מאפר הפרה כשיעור 
שתיראה האפר במים ומהם מזין על הטמא, 
ואם לאחר שהטילו האפר במים עשה מלאכה 

אחרת עמה בשעת הזאתה, לא פסל:

יומא פרק ח'

א יום הכפורים אסור באכילה ובשתיה 
משום  כרת  ענוש  ושתיה  דבאכילה  אע״ג   -
כרת  בהו  דלית  ענויין  שאר  למתני  דבעי 

ִּבְמָלאָכה.  אֹוָתּה  ּופֹוְסִלים  ְּבָגִדים,  ְמַטְּמִאין 
ְמַטְּמָאה  ֵאיָנּה  ִּבְׁשִחיָטָתּה,  ְּפסּול  ָּבּה  ֵאַרע 
ָּבּה  ָהעֹוֵסק  ָּכל  ְּבַהָּזָיָתּה,  ָּבּה  ֵאַרע  ְבָגִדים. 
ִלְפֵני ְפסּוָלּה, ְמַטְּמָאה ְבָגִדים. ְלַאַחר ְּפסּוָלּה, 
ֵאיָנּה ְמַטְּמָאה ְבָגִדים. ִנְמְצָאה ֻחְמָרּה ֻקָּלּה. 
ֵעִצים,  ָלּה  ּוַמְרִּבין  ָּבּה,  מֹוֲעִלין  ְלעֹוָלם 
ּפֹוֶסֶלת  ַהְּמָלאָכה  ּוַבּכֵֹהן,  ַּבּיֹום,  ּוַמֲעֶׂשיָה 
ּפֹוֶסֶלת  ְוַהְּמָלאָכה  ֵאֶפר.  ֶׁשֵּתָעֶׂשה  ַעד  ָּבּה, 

ַּבַּמִים, ַעד ֶׁשַּיִּטילּו ֶאת ָהֵאֶפר:

מסכת יומא פרק ח
ּוִבְׁשִתָּיה  ַּבֲאִכיָלה  ָאסּור  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  א 
ַהַּסְנָּדל  ּוִבְנִעיַלת  ּוְבִסיָכה  ּוִבְרִחיָצה 

י
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ענויין  ה׳  כנגד  ענויין  ה׳  והני  אסור.  תנא 
אל  דאמור  שבתון  דשבת  בתורה,  הכתובים 
ובעשור  מות  דאחרי  שבתון  ושבת  הכהנים 
לחודש  בעשור  ואך  הפקודים  דחומש  לחודש 

דאמור אל הכהנים 
לכם  זאת  והיתה 
לחקת עולם דאחרי 
כתיב  בכולהו  מות 
והני  ועניתם.  תענו 
נמי  דמתניתין 
חמשה ענויין נינהו, 
ואכילה  דשתיה 
המלך  הן:  אחת 
שיתראה  צריך   -
דכתיב  נאה 
מלך  ל״ג)  (ישעיה 
ביפיו תחזנה עיניך: 
צריכה   - והכלה 
נוי כדי לחבבה על 
שלשים  וכל  בעלה. 
כלה:  קרויה  יום 
יולדת:   - והחיה 
מפני   - תנעול 
ר״א  דברי  הצנה: 
קאי,  אכלהו   -
וחיה.  וכלה  אמלך 
ב  כר״א:  והלכה 
תמרה   - ככותבת 
פחות  והיא  גסה. 
ע״ג  ואף  מכביצה. 
אכילה  שעורי  דכל 
משום  היינו  בכזית 

דכתיב בהו אכילה אבל הכא דלא כתיב אלא 
אשר לא תעונה גמירי דבבציר מככותבת לא 
מיתבא דעתיה והוי מעונה. ומיהו קיי״ל דחצי 
שעור אסור מן התורה אלא שאין חייבין כרת 
לוגמיו  כמלא  כשיעור:  על  אלא  לוקין  ולא 
- כל שאילו יסלקנו לצד אחד יהיה אותו הצד 
זה  ושעור  לוגמיו.  מלא  נקרא  ונראה  בולט 
אינו  ג  מרביעית:  פחות  הוא  בינוני  באדם 

חייב אלא חטאת אחד - דמחד קרא נפקי 
אכילה ושתיה וחד שמא הוא: אכל ועשה 
מלאכה - מתרי קראי נפקי ותרי שמות נינהו: 
ד אין מענין אותם - אין חייבין למנוע מהן 
מחנכין  מאכל: 
לשעות.   - אותן 
לאכול  רגיל  היה 
שעות  בארבע 
אותו  מאכילין 
כפי  בו׳  או  בחמש 
קודם  הבן:  כח 
לשנה - שנה אחת 
אם  לפרקו,  קודם 
ותש  חולה  התינוק 
יכול  ואינו  כחו 
וקודם  לסבול: 
שתי  או   - לשתים 
פרקו  קודם  שנים 
בריא.  התינוק  אם 
ופרקן הוי התינוקת 
ויום  שנה  י״ב  בת 
דרכה  שאין  אחד 
עד  סימנים  להביא 
היא  ואז  זה  זמן 
ופרקו  עונשין.  בת 
בן  הוי  תנוק  של 
י״ג שנה ויום אחד 
וקודם זה אינו בר 
עונשין: ה עוברה 
שהריחה - העובר 
התבשיל  ריח  מריח 
מתאוה  והיא 
על  מסוכנים:  שניהם  אוכלת  אינה  ואם  לו, 
באומנותן:  מומחין  רופאים   - בקיאים  פי 
פי  על  אותו  מאכילין  בקיאין  שם  אין 
עצמו - הכי מפרשה מתניתין בגמרא, בד״א 
שהחולה  בזמן  בקיאין,  דברי  על  דסומכין 
צריך,  אמר  אבל  שותק  או  צריך  איני  אומר 
בקיאותן  אין  כלומר  כלל  בקיאין  שם  אין 
חשובה לכלום אבל מאכילין אותו ע״פ עצמו.

ִיְרֲחצּו  ְוַהַּכָּלה   ְוַהֶּמֶל ַהִּמָּטה.  ּוְבַתְׁשִמיׁש 

ַהַּסְנָּדל,  ֶאת  ִתְנעֹול  ְוֶהָחָיה  ְּפֵניֶהם.  ֶאת 

אֹוְסִרין:  ַוֲחָכִמים  ֱאִליֶעֶזר,  ַרִּבי  ִּדְבֵרי 

ב ָהאֹוֵכל ְּככֹוֶתֶבת ַהַּגָּסה ָּכמֹוָה ּוְכַגְרִעיָנָתּה, 
ָהֳאָכִלין  ְוָכל  ַחָּיב.  ֻלְגָמיו,  ְמא  ְוַהּׁשֹוֶתה 

ִמְצָטְרִפין  ַהַּמְׁשִקין  ָּכל  ְלַכּכֹוֶתֶבת.  ִמְצָטְרִפין 

ִלְמא ֻלְגָמיו. ָהאֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ֵאין ִמְצָטְרִפים: 

ג ָאַכל ְוָׁשָתה ְּבֶהְעֵלם ֶאָחד, ֵאינֹו ַחָּיב ֶאָּלא 
ַחָּטאת ֶאָחת. ָאַכל ְוָעָׂשה ְמָלאָכה, ַחָּיב ְׁשֵּתי 

ַחָּטאֹות. ָאַכל ֳאָכִלין ֶׁשֵאיָנן ְראּוִיין ַלֲאִכיָלה, 

ְוָׁשָתה ַמְׁשִקין ֶׁשֵאיָנן ְראּוִיין ִלְׁשִתָּיה, ְוָׁשָתה 

ִציר אֹו ֻמְרָיס, ָּפטּור: ד ַהִּתינֹוקֹות, ֵאין ְמַעִּנין 

אֹוָתם  ְמַחְּנִכין  ֲאָבל  ַהִּכּפּוִרים,  ְּביֹום  אֹוָתן 

ֶׁשִּיְהיּו  ִּבְׁשִביל  ְׁשָנַתִים,  ְוִלְפֵני  ָׁשָנה  ִלְפֵני 

ְרִגיִלין ַּבִּמְצֹות: ה ֻעְּבָרה ֶׁשֵהִריָחה, ַמֲאִכיִלין 

ַמֲאִכיִלין  חֹוֶלה  ַנְפָׁשּה.  ֶׁשָּתִׁשיב  ַעד  אֹוָתּה 

ְּבִקיִאין,  ָׁשם  ֵאין  ְוִאם  ְּבִקיִאין.  ִּפי  ַעל  אֹותֹו 

ַמֲאִכיִלין אֹותֹו ַעל ִּפי ַעְצמֹו, ַעד ֶׁשּיֹאַמר ַּדי: 
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צריך:  אינו  אומרים  שהבקיאין  פי  על  אף 
ו בולמוס - חולי האוחז מחמת רעבון ומסוכן 
שנתרפא:  בידוע  חוזרת  וכשמראיתו  למות, 
כלב שוטה - רוח רעה שורה עליו. וסימנים 

שלו, פיו פתוח רירו 
נוטף אזניו סרוחות 
וזנבו מונחת לו בין 
על  ומהלך  ירכותיו 
הרבים,  רשות  צדי 
אומרים  ויש 
ואין  נובח  אף 
אין  נשמע:  קולו 
אותו  מאכילין 
שלו  כבד  מחצר 
שנהגו  ואע״פ   -
ברפואה  הרופאים 
רפואה  אינה  זו 
להתיר  גמורה 
בהמה  איסור  לו 
טמאה על כך: ור׳ 
חרש  בן  מתיא 
קסבר   - מתיר 
גמורה  רפואה 
הלכה  ואין  היא. 
כר׳ מתיא בן חרש: 
בשניו  החושש 
בשר  שמתחיל   -

ולגרון:  לחיך  הולך  ומשם  להתאכל  החניכים 
מטילין לו סם - שורש עשב לרפואה: וכל 
כל,   - השבת  את  דוחה  נפשות  ספק 
לאתויי כגון דפשיטא לן דבשבת זו לא ימות, 
אלא ספק שאם לא יעשו לו היום, שמא ימות 
לשבת הבאה. וכגון דאמדוהו לשתות סם זה 
לתמניא יומי, ויומא קמא שבתא, מהו דתימא 
ניחול  דלא  היכי  כי  לאורתא  עד  לעכבינהו 
עליו  מפקחין  ז  קמ״ל:  שבתא,  תרי  עליה 
- חופרין את הגל ומחפשין אחריו. ואם בדקו 
מלמטה  בין  למטה,  מלמעלה  בין  חוטמו,  עד 
למעלה, ולא מצאו בו נשמה, בידוע שהוא מת 
(בראשית ז׳)  ושוב אין מפקחין עליו, דכתיב 

כל אשר נשמת רוח חיים באפיו: מצאוהו חי 
בו  שראו  אלא  נצרכה  לא   - עליו  מפקחין 
שא״א שיחיה אלא חיי שעה ומיד הוא מת, 
שעה:  חיי  אותו  בשביל  עליו  דמפקחין  קמ״ל 
מת אין מפקחין 
קמ״ל,  הא   - עליו 
לדברי  דאפילו 
מצילין  האומר 
מפני  המת  את 
בהא  הדליקה, 
מודה דאין מפקחין. 
דגבי דליקה התירו 
המת  לטלטל 
דאי  ולהוציאו, 
ליה  שרית  לא 
מתוך  לכבויי  אתי 
על  בהול  שאדם 
הכא  אבל  מתו. 
ליה  שרית  לא  אי 
לפקח את הגל מאי 
למעבד  ליה  אית 
אסורא  דתהוי 
דנשרי  דאורייתא 
הא:  מקמי  הא 
ואשם  חטאת  ח 
מכפרים   - ודאי 
ולא  התשובה.  עם 
חש התנא להזכירה, דמסתמא כשהוא מביא 
לא  שאם  תשובה,  עשה  כבר  ואשמו  חטאתו 
אשם  קרבן:  מביא  היה  לא  מתחרט  היה 
מעילות:  ואשם  גזילות  אשם  כגון   - ודאי 
על עשה ועל לא תעשה - הניתק לעשה, 
בה  שיש  תעשה  לא  אבל  מכפרת.  תשובה 
מכפר.  הכפורים  ויום  תולה  תשובה  מלקות, 
בעשה  הזיד  שאם  בגמרא,  דמלתא  ומסקנא 
ובלאו הניתק לעשה, או שגג בלא תעשה שיש 
עד  משם  זז  אינו  תשובה,  ועשה  מלקות  בו 
שמוחלין לו. ואם הזיד בלאו שיש בו מלקות, 
תשובה תולה ויוה״כ מכפר. ואם שגג בחייבי 
כריתות ומיתות בית דין, החטאת מכפרת עם 

ֲאִפּלּו  אֹותֹו  ַמֲאִכיִלין  ֻבְלמֹוס,  ֶׁשֲאָחזֹו  ִמי  ו 
ְדָבִרים ְטֵמִאים ַעד ֶׁשֵּיאֹורּו ֵעיָניו. ִמי ֶׁשְנָׁשכֹו 
ֶכֶלב ׁשֹוֶטה, ֵאין ַמֲאִכיִלין אֹותֹו ֵמֲחַצר ָּכֵבד 
ֶׁשלֹו, ְוַרִּבי ַמְתָיא ֶבן ָחָרׁש ַמִּתיר. ְועֹוד ָאַמר 
ַרִּבי ַמְתָיא ֶבן ָחָרׁש, ַהחֹוֵׁשׁש ִּבְגרֹונֹו, ִמִּטיִלין 
לֹו ַסם ְּבתֹו ִּפיו ַּבַּׁשָּבת, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְסֵפק 
ְנָפׁשֹות, ְוָכל ְסֵפק ְנָפׁשֹות ּדֹוֶחה ֶאת ַהַּׁשָּבת: 
ז ִמי ֶׁשָּנְפָלה ָעָליו ַמּפֶֹלת, ָסֵפק הּוא ָׁשם ָסֵפק 
ֵאינֹו ָׁשם, ָסֵפק ַחי ָסֵפק ֵמת, ָסֵפק ָנְכִרי ָסֵפק 
ִיְׂשָרֵאל, ְמַפְקִחין ָעָליו ֶאת ַהָּגל. ְמָצאּוהּו ַחי, 
ְמַפְּקִחין ָעָליו. ְוִאם ֵמת, ַיִּניחּוהּו: ח ַחָּטאת 
ַהִּכּפּוִרים  ְויֹום  ִמיָתה  ְמַכְּפִרין.  ַוַּדאי  ְוָאָׁשם 
ְמַכֶּפֶרת  ַהְּתׁשּוָבה  ַהְּתׁשּוָבה.  ִעם  ְמַכְּפִרין 
ַעל ֲעֵברֹות ַקּלֹות ַעל ֲעֵׂשה ְוַעל א ַתֲעֶׂשה. 
יֹום  ֶׁשָּיבֹוא  ַעד  תֹוָלה  ִהיא  ַהֲחמּורֹות  ְוַעל 
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ענויין  ה׳  כנגד  ענויין  ה׳  והני  אסור.  תנא 
אל  דאמור  שבתון  דשבת  בתורה,  הכתובים 
ובעשור  מות  דאחרי  שבתון  ושבת  הכהנים 
לחודש  בעשור  ואך  הפקודים  דחומש  לחודש 

דאמור אל הכהנים 
לכם  זאת  והיתה 
לחקת עולם דאחרי 
כתיב  בכולהו  מות 
והני  ועניתם.  תענו 
נמי  דמתניתין 
חמשה ענויין נינהו, 
ואכילה  דשתיה 
המלך  הן:  אחת 
שיתראה  צריך   -
דכתיב  נאה 
מלך  ל״ג)  (ישעיה 
ביפיו תחזנה עיניך: 
צריכה   - והכלה 
נוי כדי לחבבה על 
שלשים  וכל  בעלה. 
כלה:  קרויה  יום 
יולדת:   - והחיה 
מפני   - תנעול 
ר״א  דברי  הצנה: 
קאי,  אכלהו   -
וחיה.  וכלה  אמלך 
ב  כר״א:  והלכה 
תמרה   - ככותבת 
פחות  והיא  גסה. 
ע״ג  ואף  מכביצה. 
אכילה  שעורי  דכל 
משום  היינו  בכזית 

דכתיב בהו אכילה אבל הכא דלא כתיב אלא 
אשר לא תעונה גמירי דבבציר מככותבת לא 
מיתבא דעתיה והוי מעונה. ומיהו קיי״ל דחצי 
שעור אסור מן התורה אלא שאין חייבין כרת 
לוגמיו  כמלא  כשיעור:  על  אלא  לוקין  ולא 
- כל שאילו יסלקנו לצד אחד יהיה אותו הצד 
זה  ושעור  לוגמיו.  מלא  נקרא  ונראה  בולט 
אינו  ג  מרביעית:  פחות  הוא  בינוני  באדם 

חייב אלא חטאת אחד - דמחד קרא נפקי 
אכילה ושתיה וחד שמא הוא: אכל ועשה 
מלאכה - מתרי קראי נפקי ותרי שמות נינהו: 
ד אין מענין אותם - אין חייבין למנוע מהן 
מחנכין  מאכל: 
לשעות.   - אותן 
לאכול  רגיל  היה 
שעות  בארבע 
אותו  מאכילין 
כפי  בו׳  או  בחמש 
קודם  הבן:  כח 
לשנה - שנה אחת 
אם  לפרקו,  קודם 
ותש  חולה  התינוק 
יכול  ואינו  כחו 
וקודם  לסבול: 
שתי  או   - לשתים 
פרקו  קודם  שנים 
בריא.  התינוק  אם 
ופרקן הוי התינוקת 
ויום  שנה  י״ב  בת 
דרכה  שאין  אחד 
עד  סימנים  להביא 
היא  ואז  זה  זמן 
ופרקו  עונשין.  בת 
בן  הוי  תנוק  של 
י״ג שנה ויום אחד 
וקודם זה אינו בר 
עונשין: ה עוברה 
שהריחה - העובר 
התבשיל  ריח  מריח 
מתאוה  והיא 
על  מסוכנים:  שניהם  אוכלת  אינה  ואם  לו, 
באומנותן:  מומחין  רופאים   - בקיאים  פי 
פי  על  אותו  מאכילין  בקיאין  שם  אין 
עצמו - הכי מפרשה מתניתין בגמרא, בד״א 
שהחולה  בזמן  בקיאין,  דברי  על  דסומכין 
צריך,  אמר  אבל  שותק  או  צריך  איני  אומר 
בקיאותן  אין  כלומר  כלל  בקיאין  שם  אין 
חשובה לכלום אבל מאכילין אותו ע״פ עצמו.

ִיְרֲחצּו  ְוַהַּכָּלה   ְוַהֶּמֶל ַהִּמָּטה.  ּוְבַתְׁשִמיׁש 

ַהַּסְנָּדל,  ֶאת  ִתְנעֹול  ְוֶהָחָיה  ְּפֵניֶהם.  ֶאת 

אֹוְסִרין:  ַוֲחָכִמים  ֱאִליֶעֶזר,  ַרִּבי  ִּדְבֵרי 

ב ָהאֹוֵכל ְּככֹוֶתֶבת ַהַּגָּסה ָּכמֹוָה ּוְכַגְרִעיָנָתּה, 
ָהֳאָכִלין  ְוָכל  ַחָּיב.  ֻלְגָמיו,  ְמא  ְוַהּׁשֹוֶתה 

ִמְצָטְרִפין  ַהַּמְׁשִקין  ָּכל  ְלַכּכֹוֶתֶבת.  ִמְצָטְרִפין 

ִלְמא ֻלְגָמיו. ָהאֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ֵאין ִמְצָטְרִפים: 

ג ָאַכל ְוָׁשָתה ְּבֶהְעֵלם ֶאָחד, ֵאינֹו ַחָּיב ֶאָּלא 
ַחָּטאת ֶאָחת. ָאַכל ְוָעָׂשה ְמָלאָכה, ַחָּיב ְׁשֵּתי 

ַחָּטאֹות. ָאַכל ֳאָכִלין ֶׁשֵאיָנן ְראּוִיין ַלֲאִכיָלה, 

ְוָׁשָתה ַמְׁשִקין ֶׁשֵאיָנן ְראּוִיין ִלְׁשִתָּיה, ְוָׁשָתה 

ִציר אֹו ֻמְרָיס, ָּפטּור: ד ַהִּתינֹוקֹות, ֵאין ְמַעִּנין 

אֹוָתם  ְמַחְּנִכין  ֲאָבל  ַהִּכּפּוִרים,  ְּביֹום  אֹוָתן 

ֶׁשִּיְהיּו  ִּבְׁשִביל  ְׁשָנַתִים,  ְוִלְפֵני  ָׁשָנה  ִלְפֵני 

ְרִגיִלין ַּבִּמְצֹות: ה ֻעְּבָרה ֶׁשֵהִריָחה, ַמֲאִכיִלין 

ַמֲאִכיִלין  חֹוֶלה  ַנְפָׁשּה.  ֶׁשָּתִׁשיב  ַעד  אֹוָתּה 

ְּבִקיִאין,  ָׁשם  ֵאין  ְוִאם  ְּבִקיִאין.  ִּפי  ַעל  אֹותֹו 

ַמֲאִכיִלין אֹותֹו ַעל ִּפי ַעְצמֹו, ַעד ֶׁשּיֹאַמר ַּדי: 
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צריך:  אינו  אומרים  שהבקיאין  פי  על  אף 
ו בולמוס - חולי האוחז מחמת רעבון ומסוכן 
שנתרפא:  בידוע  חוזרת  וכשמראיתו  למות, 
כלב שוטה - רוח רעה שורה עליו. וסימנים 

שלו, פיו פתוח רירו 
נוטף אזניו סרוחות 
וזנבו מונחת לו בין 
על  ומהלך  ירכותיו 
הרבים,  רשות  צדי 
אומרים  ויש 
ואין  נובח  אף 
אין  נשמע:  קולו 
אותו  מאכילין 
שלו  כבד  מחצר 
שנהגו  ואע״פ   -
ברפואה  הרופאים 
רפואה  אינה  זו 
להתיר  גמורה 
בהמה  איסור  לו 
טמאה על כך: ור׳ 
חרש  בן  מתיא 
קסבר   - מתיר 
גמורה  רפואה 
הלכה  ואין  היא. 
כר׳ מתיא בן חרש: 
בשניו  החושש 
בשר  שמתחיל   -

ולגרון:  לחיך  הולך  ומשם  להתאכל  החניכים 
מטילין לו סם - שורש עשב לרפואה: וכל 
כל,   - השבת  את  דוחה  נפשות  ספק 
לאתויי כגון דפשיטא לן דבשבת זו לא ימות, 
אלא ספק שאם לא יעשו לו היום, שמא ימות 
לשבת הבאה. וכגון דאמדוהו לשתות סם זה 
לתמניא יומי, ויומא קמא שבתא, מהו דתימא 
ניחול  דלא  היכי  כי  לאורתא  עד  לעכבינהו 
עליו  מפקחין  ז  קמ״ל:  שבתא,  תרי  עליה 
- חופרין את הגל ומחפשין אחריו. ואם בדקו 
מלמטה  בין  למטה,  מלמעלה  בין  חוטמו,  עד 
למעלה, ולא מצאו בו נשמה, בידוע שהוא מת 
(בראשית ז׳)  ושוב אין מפקחין עליו, דכתיב 

כל אשר נשמת רוח חיים באפיו: מצאוהו חי 
בו  שראו  אלא  נצרכה  לא   - עליו  מפקחין 
שא״א שיחיה אלא חיי שעה ומיד הוא מת, 
שעה:  חיי  אותו  בשביל  עליו  דמפקחין  קמ״ל 
מת אין מפקחין 
קמ״ל,  הא   - עליו 
לדברי  דאפילו 
מצילין  האומר 
מפני  המת  את 
בהא  הדליקה, 
מודה דאין מפקחין. 
דגבי דליקה התירו 
המת  לטלטל 
דאי  ולהוציאו, 
ליה  שרית  לא 
מתוך  לכבויי  אתי 
על  בהול  שאדם 
הכא  אבל  מתו. 
ליה  שרית  לא  אי 
לפקח את הגל מאי 
למעבד  ליה  אית 
אסורא  דתהוי 
דנשרי  דאורייתא 
הא:  מקמי  הא 
ואשם  חטאת  ח 
מכפרים   - ודאי 
ולא  התשובה.  עם 
חש התנא להזכירה, דמסתמא כשהוא מביא 
לא  שאם  תשובה,  עשה  כבר  ואשמו  חטאתו 
אשם  קרבן:  מביא  היה  לא  מתחרט  היה 
מעילות:  ואשם  גזילות  אשם  כגון   - ודאי 
על עשה ועל לא תעשה - הניתק לעשה, 
בה  שיש  תעשה  לא  אבל  מכפרת.  תשובה 
מכפר.  הכפורים  ויום  תולה  תשובה  מלקות, 
בעשה  הזיד  שאם  בגמרא,  דמלתא  ומסקנא 
ובלאו הניתק לעשה, או שגג בלא תעשה שיש 
עד  משם  זז  אינו  תשובה,  ועשה  מלקות  בו 
שמוחלין לו. ואם הזיד בלאו שיש בו מלקות, 
תשובה תולה ויוה״כ מכפר. ואם שגג בחייבי 
כריתות ומיתות בית דין, החטאת מכפרת עם 

ֲאִפּלּו  אֹותֹו  ַמֲאִכיִלין  ֻבְלמֹוס,  ֶׁשֲאָחזֹו  ִמי  ו 
ְדָבִרים ְטֵמִאים ַעד ֶׁשֵּיאֹורּו ֵעיָניו. ִמי ֶׁשְנָׁשכֹו 
ֶכֶלב ׁשֹוֶטה, ֵאין ַמֲאִכיִלין אֹותֹו ֵמֲחַצר ָּכֵבד 
ֶׁשלֹו, ְוַרִּבי ַמְתָיא ֶבן ָחָרׁש ַמִּתיר. ְועֹוד ָאַמר 
ַרִּבי ַמְתָיא ֶבן ָחָרׁש, ַהחֹוֵׁשׁש ִּבְגרֹונֹו, ִמִּטיִלין 
לֹו ַסם ְּבתֹו ִּפיו ַּבַּׁשָּבת, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְסֵפק 
ְנָפׁשֹות, ְוָכל ְסֵפק ְנָפׁשֹות ּדֹוֶחה ֶאת ַהַּׁשָּבת: 
ז ִמי ֶׁשָּנְפָלה ָעָליו ַמּפֶֹלת, ָסֵפק הּוא ָׁשם ָסֵפק 
ֵאינֹו ָׁשם, ָסֵפק ַחי ָסֵפק ֵמת, ָסֵפק ָנְכִרי ָסֵפק 
ִיְׂשָרֵאל, ְמַפְקִחין ָעָליו ֶאת ַהָּגל. ְמָצאּוהּו ַחי, 
ְמַפְּקִחין ָעָליו. ְוִאם ֵמת, ַיִּניחּוהּו: ח ַחָּטאת 
ַהִּכּפּוִרים  ְויֹום  ִמיָתה  ְמַכְּפִרין.  ַוַּדאי  ְוָאָׁשם 
ְמַכֶּפֶרת  ַהְּתׁשּוָבה  ַהְּתׁשּוָבה.  ִעם  ְמַכְּפִרין 
ַעל ֲעֵברֹות ַקּלֹות ַעל ֲעֵׂשה ְוַעל א ַתֲעֶׂשה. 
יֹום  ֶׁשָּיבֹוא  ַעד  תֹוָלה  ִהיא  ַהֲחמּורֹות  ְוַעל 
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התשובה. ואם הזיד בהם, תשובה ויום כפורים 
חלל  כשלא  מילי  והני  ממרקין.  ויסורין  תולין, 
את השם, כלומר שלא חטא והחטיא אחרים, 
אבל אם חלל את השם אין כפרתו נגמרת עד 

שימות. וכל זה בזמן 
שעיר  שם  שאין 
המשתלח, אבל בזמן 
שיש שעיר המשתלח 
כל  על  מכפר  הוא 
קלות  העבירות 
חוץ  וחמורות, 
מעבירות שבין אדם 
לחברו שאין מתכפר 
את  שירצה  עד  לו 
אחטא  ט  חברו: 
אחטא  ואשוב 
ואשוב - תרי זימני 
מספיקין  אין 
שכיון   - וכו׳  בידו 
שעבר עבירה ושנה 
בה שוב אינו פורש 
ממנה, לפי שדומה 
כתב  כהיתר:  עליו 
הקדים  הרמב״ם, 
קודם  סוכה  מצות 
המצות  לרוב  ביצה, 
רוצה  בסוכה,  שיש 
לומה סוכה ונטילת 
מינים  הארבעה 

וניסוך המים:

פרה פרק ט'

כלי   - צלוחית  א 
המים  בו  שנותנים 
לאחר  המקודשים 
האפר  שהשליך 
לתוכן קרוי צלוחית, 
שנותנים  והכלי 
כדי  המים  בו 

לקדשן קודם שיתנו בה האפר, קרוי שוקת: 
מים כל שהן - שאינן כשרים להזאה: יזה 
שתים - שאם מזה אחת, שמא אין כאן מן 
הכשרים, אבל כי מזה שתים, אי אפשר דליכא 
מן  מנייהו  בחדא 
והזאה  הכשרים. 
אינה צריכה שיעור: 
פוסלים  וחכמים 
הזאה  קסברי   -
ואין  שיעור  צריכה 
ההזאות.  מצטרפין 
כחכמים.  והלכה 
יזה  פירש,  ורמב״ם 
שתי הזאות וישליכם 
וישאר  לכלי  חוץ 
חטאת  מי  השאר 
ופליאה  כשרים. 
היא בעיני, דבפרק 
כל הזבחים בגמרא 
[דף פ׳] משמע כמו 
יניחנה  שפירשתי: 
והטל  בחמה 
שדרך   - עולה 
כנגד  לעלות  הטל 
הוא  וכן  החמה. 
ט״ז)  (שמות  אומר 
ותעל  בבוקר  ויהי 
ואין  הטל.  שכבת 
הלכה כר׳ אליעזר: 
יערה וכו׳ - מריק 
הכלי,  שבתוך  מה 
להניח  כשר  ואינו 
עד  חטאת  מי  בו 
המשקים  מן  שינגב 
יערה  פירות:  ומי 
לנגב  צריך  ואינו 
איתא  דאם   -
בכלי  ממנו  דנשאר 
ניכר:    רישומו  היה 

ַהִּכּפּוִרים ִויַכֵּפר: ט ָהאֹוֵמר, ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב, 
ַלֲעׂשֹות  ְּבָידֹו  ַמְסִּפיִקין  ֵאין  ְוָאׁשּוב,  ֶאֱחָטא 
ֵאין  ְמַכֵּפר,  ַהִּכּפּוִרים  ְויֹום  ֶאֱחָטא  ְּתׁשּוָבה. 
ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ֲעֵברֹות  ְמַכֵּפר.  ַהִּכּפּוִרים  יֹום 
ֶׁשֵּבין  ֲעֵברֹות  ְמַכֵּפר.  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ַלָּמקֹום, 
ַעד  ְמַכֵּפר,  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ֵאין  ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם 
ַרִּביֶאְלָעָזר  ָּדַרׁש  זֹו  ֶאת  ֲחֵברֹו.  ֶאת  ֶׁשְּיַרֶּצה 
ֶּבן ֲעַזְרָיה, (ויקרא טז) ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני 
יֹום  ַלָּמקֹום,  ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ֲעֵברֹות  ִּתְטָהרּו,  ְיָי 
ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר. ֲעֵברֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, 
ֶאת  ֶׁשְּיַרֶּצה  ַעד  ְמַכֵּפר,  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ֵאין 
ִיְׂשָרֵאל,  ַאְׁשֵריֶכם  ֲעִקיָבא,  ַרִּבי  ָאַמר  ֲחֵברֹו. 
ֶאְתֶכם,  ְמַטֵהר  ּוִמי  ִמַּטֲהִרין,  ַאֶּתם  ִמי  ִלְפֵני 
לו)  (יחזקאל  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ֶׁשַּבָּׁשַמִים,  ֲאִביֶכם 
ּוְטַהְרֶּתם.  ְטהֹוִרים  ַמִים  ֲעֵליֶכם  ְוָזַרְקִּתי 
ַמה  ְיָי,  ִיְׂשָרֵאל  ִמְקֵוה  יז)  (ירמיה  ְואֹוֵמר, 
ַהָּקדֹוׁש  ַאף  ַהְּטֵמִאים,  ֶאת  ְמַטֵהר  ִּמְקֶוה 

ָּברּו הּוא ְמַטֵהר ֶאת ִיְׂשָרֵאל:

מסכת פרה פרק ט
ֶׁשֵהן,  ָּכל  ַמִים  ְלתֹוָכּה  ֶׁשָּנַפל  ְצלֹוִחית  א 

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַיֶּזה ְׁשֵּתי ַהָּזיֹות. ַוֲחָכִמים ּפֹוְסִלין. ָיַרד ְלתֹוָכּה ַטל, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר 

צ
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ב נתבקעו - שנשתהו בתוך המים זמן מרובה 
אלא  נתבקעו  לא  אפילו  או  שנתבקעו,  עד 
שנשתנו מראה המים, פסולין: חפושית - תולעת 
שחורה: בין כך ובין כך - בין נתבקעה בין 

לא נתבקעה: מפני 
שהיא כשפופרת 
חלולה  קנה  של   -
והמים נכנסים מצד 
זה ויוצאים מצד זה 
עמהם  ומתערב 
שבקרבה:  הלחות 
תולעת   - דירה 
שבחטין: כנה - מין 
הגדל  נמי  תולעת 
כשרים  בתבואה: 
נתבקעו.  אפילו   -
הלכה:  כן  ואין 
מהן  שתתה  ג 
חיה  או  בהמה 
משום   - פסולים 
שבפיהן  משקה 
והמים  החוזר, 
שבפיהן  והרוק 
מוצצת  מתערבין: 
המשקה  ואין   -
שבפיה חוזר למים: 
לוקקת   - מלקת 
ומתערב  בלשונה 
הרוק שבלשונה עם 
המים: אף הנחש 
שהיא  מפני 
וכן   - מקיאה 
הלכה  ואין  הלכה 
ד  אליעזר:    כר׳ 
מי  על  החושב 
לשתות  חטאת 
פוסל  אליעזר  ר׳ 
להו  דאפסלו   -
במחשבה: כשיטה 

- החבית לשתות או ליקח ממנה מים לשתות. 

אבל במחשבה גרידא לא פסיל: במים שאינן 
מקודשין - שמילאן כדי ליתן בהן את האפר 
ועדיין לא נתן: רבי אליעזר אומר כשיטה 
- והכא לא פסיל להו במחשבה, דכיון דמים 
קדושין הן, אמלוכי 
בו  וחוזר  ממליך 
הילכך  ממחשבתו. 
לא פסיל ר׳ אליעזר 
רבי  שיטה:  עד 
אומר  יהושע 
מפני   - כשישתה 
שבפיו  משקה 
ומתערב  שחוזר 
ופסיל  המים  עם 
גרגר  ואם  להו: 
גרגרת.  לשון   -
שתה  שלא  כלומר 
כדרך השותים אלא 
שפך המים בגרונו: 
דליכא   - כשר 
בחבית.  פיו  משקה 
והלכה כרבי יהושע 
בתרוייהו: ה שלא 
תקלה  יעשם 
שיגעו   - לאחרים 
במי  ויטמאו  בטיט 
ר׳  שבו:  חטאת 
אומר  יהודה 
בטלו - בטיט, ותו 
מאחר  מטמא  לא 
מעת  שגבלן: 
שחטה  אם   - לעת 
לעת  מעת  בתוך 
אבל  שתייה.  של 
שהתה טפי מהכי, 
במעיה: נתעכלו 

רבי יהודה אומר 
 - במעיה  בטלו 
ואפילו שחטה בתוך 
מעת לעת בשרה טהור. ואין הלכה כר׳ יהודה 

אֹוֵמר, ַיִּניֶחָּנה ַּבַחָּמה ְוַהַּטל עֹוֶלה. ַוֲחָכִמים 
ּפֹוְסִלין. ָנַפל ְלתֹוָכּה ַמְׁשִקין ּוֵמי ֵפרֹות, ְיָעֶרה 
ְוָכל  ְוַקְנַקְנּתֹום,  קֹומֹוס,  ְּדיֹו,  ְלַנֵּגב.   ְוָצִרי
ָּדָבר ֶׁשהּוא רֹוֵׁשם, ְיָעֶרה ְוֵאינֹו ָצִרי ְלַנֵּגב: 
ְוִנְתַּבְּקעּו,  ּוְרָמִׂשים  ְׁשָקִצים  ְלתֹוָכּה  ָנַפל  ב 
אֹו ֶׁשִּנְׁשַּתּנּו ַמְרֵאיֶהם, ְּפסּוִלין. ִחּפּוִׁשית, ֵּבין 
ָּכ ּוֵבין ָּכ ּפֹוֶסֶלת, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ִכְׁשפֹוֶפֶרת. 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעקֹב אֹוְמִרים, 
ִמְּפֵני  ְּכֵׁשִרים,  ֶׁשַּבְּתבּוָאה,  ְוַהִּכָּנה  ַהִּדיָרה 
אֹו  ְּבֵהָמה  ֵמֶהן  ָׁשָתת  ג  ֵלָחה:  ָּבֶהם  ֶׁשֵאין 
ִמן  חּוץ  ּפֹוְסִלין,  ָהעֹופֹות  ָּכל  ְּפסּוִלין.  ַחָּיה, 
ַהְּׁשָרִצים  ָּכל  מֹוֶצֶצת.  ֶׁשִהיא  ִמְּפֵני  ַהּיֹוָנה, 
ֵאיָנם ּפֹוְסִלין, חּוץ ִמן ַהֻחְלָּדה, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא 
ַהָּנָחׁש,  ַאף  אֹוֵמר,  ַּגְמִליֵאל  ַרָּבן  ַמֶּלֶקת. 
ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ְמִקיָאה. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַאף 
ָהַעְכָּבר: ד ַהחֹוֵׁשב ַעל ֵמי ַחָּטאת ִלְׁשּתֹות, 
ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ָּפסּול.  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי 
אֹוֵמר, ְּכֶׁשַּיֶּטה. ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, ַּבֶּמה ְדָבִרים 
ֲאמּוִרים, ְּבַמִים ֶׁשֵאיָנם ְמֻקָּדִׁשים. ֲאָבל ְּבַמִים 
ַהְמֻקָּדִׁשין, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ְּכֶׁשַּיֶּטה. ַרִּבי 
ָּכֵׁשר:  ִּגְרֵּגר,  ְוִאם  ְּכֶׁשִּיְׁשֶּתה.  אֹוֵמר,  ְיהֹוֻׁשַע 
ְּבִטיט,  ְיַגְּבֵלם  א  ֶׁשִּנְפְסלּו,  ַחָּטאת  ֵמי  ה 
ְיהּוָדה  ַרִּבי  ַלֲאֵחִרים.  ַּתָּקָלה  ַיֲעֵׂשם  ֶׁשֹּלא 
ַחָּטאת,  ֵמי  ֶׁשָּׁשָתת  ָּפָרה  ָּבְטלּו.  אֹוֵמר, 
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התשובה. ואם הזיד בהם, תשובה ויום כפורים 
חלל  כשלא  מילי  והני  ממרקין.  ויסורין  תולין, 
את השם, כלומר שלא חטא והחטיא אחרים, 
אבל אם חלל את השם אין כפרתו נגמרת עד 

שימות. וכל זה בזמן 
שעיר  שם  שאין 
המשתלח, אבל בזמן 
שיש שעיר המשתלח 
כל  על  מכפר  הוא 
קלות  העבירות 
חוץ  וחמורות, 
מעבירות שבין אדם 
לחברו שאין מתכפר 
את  שירצה  עד  לו 
אחטא  ט  חברו: 
אחטא  ואשוב 
ואשוב - תרי זימני 
מספיקין  אין 
שכיון   - וכו׳  בידו 
שעבר עבירה ושנה 
בה שוב אינו פורש 
ממנה, לפי שדומה 
כתב  כהיתר:  עליו 
הקדים  הרמב״ם, 
קודם  סוכה  מצות 
המצות  לרוב  ביצה, 
רוצה  בסוכה,  שיש 
לומה סוכה ונטילת 
מינים  הארבעה 

וניסוך המים:

פרה פרק ט'

כלי   - צלוחית  א 
המים  בו  שנותנים 
לאחר  המקודשים 
האפר  שהשליך 
לתוכן קרוי צלוחית, 
שנותנים  והכלי 
כדי  המים  בו 

לקדשן קודם שיתנו בה האפר, קרוי שוקת: 
מים כל שהן - שאינן כשרים להזאה: יזה 
שתים - שאם מזה אחת, שמא אין כאן מן 
הכשרים, אבל כי מזה שתים, אי אפשר דליכא 
מן  מנייהו  בחדא 
והזאה  הכשרים. 
אינה צריכה שיעור: 
פוסלים  וחכמים 
הזאה  קסברי   -
ואין  שיעור  צריכה 
ההזאות.  מצטרפין 
כחכמים.  והלכה 
יזה  פירש,  ורמב״ם 
שתי הזאות וישליכם 
וישאר  לכלי  חוץ 
חטאת  מי  השאר 
ופליאה  כשרים. 
היא בעיני, דבפרק 
כל הזבחים בגמרא 
[דף פ׳] משמע כמו 
יניחנה  שפירשתי: 
והטל  בחמה 
שדרך   - עולה 
כנגד  לעלות  הטל 
הוא  וכן  החמה. 
ט״ז)  (שמות  אומר 
ותעל  בבוקר  ויהי 
ואין  הטל.  שכבת 
הלכה כר׳ אליעזר: 
יערה וכו׳ - מריק 
הכלי,  שבתוך  מה 
להניח  כשר  ואינו 
עד  חטאת  מי  בו 
המשקים  מן  שינגב 
יערה  פירות:  ומי 
לנגב  צריך  ואינו 
איתא  דאם   -
בכלי  ממנו  דנשאר 
ניכר:    רישומו  היה 

ַהִּכּפּוִרים ִויַכֵּפר: ט ָהאֹוֵמר, ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב, 
ַלֲעׂשֹות  ְּבָידֹו  ַמְסִּפיִקין  ֵאין  ְוָאׁשּוב,  ֶאֱחָטא 
ֵאין  ְמַכֵּפר,  ַהִּכּפּוִרים  ְויֹום  ֶאֱחָטא  ְּתׁשּוָבה. 
ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ֲעֵברֹות  ְמַכֵּפר.  ַהִּכּפּוִרים  יֹום 
ֶׁשֵּבין  ֲעֵברֹות  ְמַכֵּפר.  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ַלָּמקֹום, 
ַעד  ְמַכֵּפר,  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ֵאין  ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם 
ַרִּביֶאְלָעָזר  ָּדַרׁש  זֹו  ֶאת  ֲחֵברֹו.  ֶאת  ֶׁשְּיַרֶּצה 
ֶּבן ֲעַזְרָיה, (ויקרא טז) ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני 
יֹום  ַלָּמקֹום,  ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ֲעֵברֹות  ִּתְטָהרּו,  ְיָי 
ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר. ֲעֵברֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, 
ֶאת  ֶׁשְּיַרֶּצה  ַעד  ְמַכֵּפר,  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ֵאין 
ִיְׂשָרֵאל,  ַאְׁשֵריֶכם  ֲעִקיָבא,  ַרִּבי  ָאַמר  ֲחֵברֹו. 
ֶאְתֶכם,  ְמַטֵהר  ּוִמי  ִמַּטֲהִרין,  ַאֶּתם  ִמי  ִלְפֵני 
לו)  (יחזקאל  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ֶׁשַּבָּׁשַמִים,  ֲאִביֶכם 
ּוְטַהְרֶּתם.  ְטהֹוִרים  ַמִים  ֲעֵליֶכם  ְוָזַרְקִּתי 
ַמה  ְיָי,  ִיְׂשָרֵאל  ִמְקֵוה  יז)  (ירמיה  ְואֹוֵמר, 
ַהָּקדֹוׁש  ַאף  ַהְּטֵמִאים,  ֶאת  ְמַטֵהר  ִּמְקֶוה 

ָּברּו הּוא ְמַטֵהר ֶאת ִיְׂשָרֵאל:

מסכת פרה פרק ט
ֶׁשֵהן,  ָּכל  ַמִים  ְלתֹוָכּה  ֶׁשָּנַפל  ְצלֹוִחית  א 

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַיֶּזה ְׁשֵּתי ַהָּזיֹות. ַוֲחָכִמים ּפֹוְסִלין. ָיַרד ְלתֹוָכּה ַטל, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר 

צ
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ב נתבקעו - שנשתהו בתוך המים זמן מרובה 
אלא  נתבקעו  לא  אפילו  או  שנתבקעו,  עד 
שנשתנו מראה המים, פסולין: חפושית - תולעת 
שחורה: בין כך ובין כך - בין נתבקעה בין 

לא נתבקעה: מפני 
שהיא כשפופרת 
חלולה  קנה  של   -
והמים נכנסים מצד 
זה ויוצאים מצד זה 
עמהם  ומתערב 
שבקרבה:  הלחות 
תולעת   - דירה 
שבחטין: כנה - מין 
הגדל  נמי  תולעת 
כשרים  בתבואה: 
נתבקעו.  אפילו   -
הלכה:  כן  ואין 
מהן  שתתה  ג 
חיה  או  בהמה 
משום   - פסולים 
שבפיהן  משקה 
והמים  החוזר, 
שבפיהן  והרוק 
מוצצת  מתערבין: 
המשקה  ואין   -
שבפיה חוזר למים: 
לוקקת   - מלקת 
ומתערב  בלשונה 
הרוק שבלשונה עם 
המים: אף הנחש 
שהיא  מפני 
וכן   - מקיאה 
הלכה  ואין  הלכה 
ד  אליעזר:    כר׳ 
מי  על  החושב 
לשתות  חטאת 
פוסל  אליעזר  ר׳ 
להו  דאפסלו   -
במחשבה: כשיטה 

- החבית לשתות או ליקח ממנה מים לשתות. 

אבל במחשבה גרידא לא פסיל: במים שאינן 
מקודשין - שמילאן כדי ליתן בהן את האפר 
ועדיין לא נתן: רבי אליעזר אומר כשיטה 
- והכא לא פסיל להו במחשבה, דכיון דמים 
קדושין הן, אמלוכי 
בו  וחוזר  ממליך 
הילכך  ממחשבתו. 
לא פסיל ר׳ אליעזר 
רבי  שיטה:  עד 
אומר  יהושע 
מפני   - כשישתה 
שבפיו  משקה 
ומתערב  שחוזר 
ופסיל  המים  עם 
גרגר  ואם  להו: 
גרגרת.  לשון   -
שתה  שלא  כלומר 
כדרך השותים אלא 
שפך המים בגרונו: 
דליכא   - כשר 
בחבית.  פיו  משקה 
והלכה כרבי יהושע 
בתרוייהו: ה שלא 
תקלה  יעשם 
שיגעו   - לאחרים 
במי  ויטמאו  בטיט 
ר׳  שבו:  חטאת 
אומר  יהודה 
בטלו - בטיט, ותו 
מאחר  מטמא  לא 
מעת  שגבלן: 
שחטה  אם   - לעת 
לעת  מעת  בתוך 
אבל  שתייה.  של 
שהתה טפי מהכי, 
במעיה: נתעכלו 

רבי יהודה אומר 
 - במעיה  בטלו 
ואפילו שחטה בתוך 
מעת לעת בשרה טהור. ואין הלכה כר׳ יהודה 

אֹוֵמר, ַיִּניֶחָּנה ַּבַחָּמה ְוַהַּטל עֹוֶלה. ַוֲחָכִמים 
ּפֹוְסִלין. ָנַפל ְלתֹוָכּה ַמְׁשִקין ּוֵמי ֵפרֹות, ְיָעֶרה 
ְוָכל  ְוַקְנַקְנּתֹום,  קֹומֹוס,  ְּדיֹו,  ְלַנֵּגב.   ְוָצִרי
ָּדָבר ֶׁשהּוא רֹוֵׁשם, ְיָעֶרה ְוֵאינֹו ָצִרי ְלַנֵּגב: 
ְוִנְתַּבְּקעּו,  ּוְרָמִׂשים  ְׁשָקִצים  ְלתֹוָכּה  ָנַפל  ב 
אֹו ֶׁשִּנְׁשַּתּנּו ַמְרֵאיֶהם, ְּפסּוִלין. ִחּפּוִׁשית, ֵּבין 
ָּכ ּוֵבין ָּכ ּפֹוֶסֶלת, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ִכְׁשפֹוֶפֶרת. 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעקֹב אֹוְמִרים, 
ִמְּפֵני  ְּכֵׁשִרים,  ֶׁשַּבְּתבּוָאה,  ְוַהִּכָּנה  ַהִּדיָרה 
אֹו  ְּבֵהָמה  ֵמֶהן  ָׁשָתת  ג  ֵלָחה:  ָּבֶהם  ֶׁשֵאין 
ִמן  חּוץ  ּפֹוְסִלין,  ָהעֹופֹות  ָּכל  ְּפסּוִלין.  ַחָּיה, 
ַהְּׁשָרִצים  ָּכל  מֹוֶצֶצת.  ֶׁשִהיא  ִמְּפֵני  ַהּיֹוָנה, 
ֵאיָנם ּפֹוְסִלין, חּוץ ִמן ַהֻחְלָּדה, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא 
ַהָּנָחׁש,  ַאף  אֹוֵמר,  ַּגְמִליֵאל  ַרָּבן  ַמֶּלֶקת. 
ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ְמִקיָאה. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַאף 
ָהַעְכָּבר: ד ַהחֹוֵׁשב ַעל ֵמי ַחָּטאת ִלְׁשּתֹות, 
ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ָּפסּול.  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי 
אֹוֵמר, ְּכֶׁשַּיֶּטה. ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, ַּבֶּמה ְדָבִרים 
ֲאמּוִרים, ְּבַמִים ֶׁשֵאיָנם ְמֻקָּדִׁשים. ֲאָבל ְּבַמִים 
ַהְמֻקָּדִׁשין, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ְּכֶׁשַּיֶּטה. ַרִּבי 
ָּכֵׁשר:  ִּגְרֵּגר,  ְוִאם  ְּכֶׁשִּיְׁשֶּתה.  אֹוֵמר,  ְיהֹוֻׁשַע 
ְּבִטיט,  ְיַגְּבֵלם  א  ֶׁשִּנְפְסלּו,  ַחָּטאת  ֵמי  ה 
ְיהּוָדה  ַרִּבי  ַלֲאֵחִרים.  ַּתָּקָלה  ַיֲעֵׂשם  ֶׁשֹּלא 
ַחָּטאת,  ֵמי  ֶׁשָּׁשָתת  ָּפָרה  ָּבְטלּו.  אֹוֵמר, 
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איירי.  במקודשין   - חטאת  מי  ו  בתרוייהו: 
אבל מים שאינן מקודשין שרי, כדקתני סיפא: 
ואפר חטאת - אפילו אפר עצמו בלא מים: 
לא יעבירם בנהר ובספינה - דגזור משום 

מעשה באדם אחד 
מי  מעביר  שהיה 
חטאת ואפר חטאת 
בירדן  בספינה 
מת  כזית  ונמצא 
בקרקעיתה  תחוב 
ולא  ספינה:  של 
פני  על  ישיטם 
דדמי   - המים 
לא  וכן  לספינה. 
זה  בצד  יעמוד 
ויזרקם  נהר  של 
זה  דגם  שני,  לצד 
לספינה:  קצת  דמי 
הוא  עובר  אבל 
במים  ברגליו:   -
חטאת  מי  עם   -
שבידו: עובר הוא 
לחטאת  הטהור 
בין  בספינה  בין   -
המים,  על פני  שט 
וכן  חושש.  ואינו 
נושא בידו או משיט 
כלי  המים  פני  על 

שהוא טהור לתת בו מי חטאת כשהוא ריקם, 
באפר  נתקדשו  לא  שעדיין  מים  בו  שיש  או 
פרה. שלא גזרו אלא על המים המקודשים ועל 
האפר בלבד, לא על האדם והכלים הטהורים 
(ומים שאינן מקודשין): ז אפר כשר - אפר 
פרה הכשר להזאה: שנתערב באפר מקלה 
- באפר כירה: הולכים אחר הרוב לטמא 
- אם רוב אפר פרה, מטמא. אם רוב אפר 
 - בו  מקדשין  ואין  מטמא:  אינו  מקלה, 
ואפילו רוב אפר חטאת, אין מקדשין בו, הואיל 
ונתערב בו אפר כירה ואפילו כל שהוא: ר׳ 
אליעזר אומר מקדשין בכולן - דסבר ר׳ 

אליעזר לא בעינן שיעורא בהזאה, ואי אפשר 
דליכא פורתא מאפר חטאת. ואין הלכה כר׳ 
כגון   - שנפסלו  חטאת  מי  ח  אליעזר:   
וכיוצא  עצמן,  מחמת  שלא  מראיהן  שנשתנו 
הדברים  מן  בזה 
מי  שפוסלים 
מטמאין  חטאת: 
האדם  את 
לתרומה  הטהור 
בהן  שנגע  בין   -
בידיו בין שנגע בהן 
בגופו, דכמי חטאת 
חשיבי.  כשרים 
דרבנן  זו  וטומאה 
דמדאורייתא  היא, 
כיון שנפסלו פרחה 
טומאתן  מהן 
ומשום  החמורה. 
מטמאין  תני  הכי 
הטהור  האדם  את 
דמשמע  לתרומה, 
דוקא לתרומה אבל 
ואת  לחולין:  לא 
לחטאת  הטהור 
לא בידיו - כלומר 
אין מטמאין הטהור 
נגע  בין  לחטאת 
נגע  בין  בידיו  בהן 
בהן בגופו, דכמי חטאת כשרים חשיבי, והני 
או  הזייה  כדי  בהן  שיש  חטאת  מי  דהנושא 
נוגע בהן, טמא לכל מילי, לחטאת מיהא טהור: 
נטמאו מטמאים את הטהור לתרומה - 
כמי חטאת כשרים. אבל את הטהור לחטאת 
מטמאים אותו אם נגע בידיו, דכיון דנטמאו 
טמאים  ומשקים  אוכלים  משאר  גריעי  לא 
דבטהרת  לן  וקיימא  הידים,  את  דמטמאים 
ט  גופו:  נטמא  ידיו  שנטמאו  מי  חטאת  מי 
אפר כשר שנתנו על גבי המים שאינם 
חטאת  מי  כדין  דינם  הוי   - לקדש  ראוים 
לתרומה  הטהור  את  מטמאין  שנפסלו: 

ְּבָׂשָרּה ָטֵמא ֵמֵעת ְלֵעת. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, 

ָּבְטלּו ְבֵמֶעיָה: ו ֵמי ַחָּטאת ְוֵאֶפר ַחָּטאת, א 
ַיֲעִביֵרם ְּבָנָהר ּוִבְסִפיָנה, ְוא ְיִׁשיֵטם ַעל ְּפֵני 

ַהַּמִים, ְוא ַיֲעמֹוד ְּבַצד ֶזה ְוִיְזְרֵקם ְלַצד ֶזה. 

ֲאָבל עֹוֵבר הּוא ַּבַּמִים ַעד ַצָּוארֹו. עֹוֵבר הּוא 

ַהָּטהֹור  ֵריָקם  ְּכִלי  ּוְבָיָדיו  ְלַחָּטאת  ַהָּטהֹור 

ֵאֶפר  ז  ְמֻקָּדִׁשין:  ֶׁשֵאיָנם  ּוְבַמִים  ְלַחָּטאת, 

ַאַחר  הֹוְלִכין  ִמְקֶלה,  ְּבֵאֶפר  ֶׁשִּנְתָעֵרב  ָּכֵׁשר 

ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ּבֹו.  ְמַקְּדִׁשין  ְוֵאין  ִלַּטֵּמא,  ָהרֹב 

אֹוֵמר, ְמַקְּדִׁשין ְּבֻכָּלן: ח ֵמי ַחָּטאת ֶׁשִּנְפְסלּו, 

ְמַטְּמִאין ֶאת ַהָּטהֹור ִלְתרּוָמה, ְּבָיָדיו ּוְבגּופֹו. 

ְוֶאת ַהָּטהֹור ְלַחָּטאת, א ְבָיָדיו ְוא ְבגּופֹו. 

ִנְטְמאּו, ְמַטְּמִאים ֶאת ַהָּטהֹור ִלְתרּוָמה ְּבָיָדיו 

ֲאָבל  ְּבָיָדיו,  ְלַחָּטאת,  ַהָּטהֹור  ְוֶאת  ּוְבגּופֹו. 

א ְבגּופֹו: ט ֵאֶפר ָּכֵׁשר ֶׁשְּנָתנֹו ַעל ַּגֵּבי ַהַּמִים 

ַהָּטהֹור  ֶאת  ְמַטְּמִאין  ְלַקֵּדׁש,  ְראּוִיין  ֶׁשֵאיָנן 
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חטאת  מי  שאר  כל  כדין   - ובגופו  בידיו 
הכשרים. ואין מטמאים הטהור לחטאת, שאין 
מי חטאת מטמאין הנושאן והנוגע בהן אלא 

לשאר טומאות, לא לטהרת מי חטאת:

שבת פרק כב

א מצילין מזון ג׳ 
ואפילו   - סעודות 
הרבה,  בכלים 
אחד  בכלי  דאילו 
כל  בפרק  אמרו 
דכמה  כתבי 
לכם  מציל:  דבעי 
ג׳  מזון  אחד  כל   -
ובלבד  סעודות: 
 - יספוג  שלא 
ספוג  ישים  שלא 
ולחזור  היין  לשאוב 
על  ואף  ולהטיף, 
פי שיש לספוג בית 
אחיזה דליכא חשש 
סחיטה, שלא יעשה 
עושה  שהוא  כדרך 
ליקח  ואפילו  בחול. 
ודבש  שמן  בידו 
שהן עבים ונדבקים 
בשפת  ידו  ולקנח 
שלא  אסור,  הכלי 
יעשה כמעשה חול: 
את  סוחטין  אין 
דה״ל   - הפירות 
תולדה  מפרק 
אסורין  דדש: 
שמא  גזירה   -
לכתחלה:  יסחוט 
אם  אומר  ר״י 
לאוכלין - היו אותן 
מכונסים,  פירות 

היוצא מהן מותר, דלא ניחא ליה במה שזבו 
וליכא למגזר בהו שמא יסחוט: ואם למשקין 

- היו מכונסין דניחא ליה במאי דנפק מנייהו, 
יסחוט.  שמא  גזירה  אסור,  מהן  היוצא 
דאע״ג  לחכמים  ר״י  מודה  וענבים  ובזיתים 
דכנסן לאוכלים היוצא מהן אסור, כיון דדרכן 
כי  קיימי  לסחיטה 
משקה  לידי  אתו 
יהיב דעתיה בהכי. 
ובשאר מיני פירות 
חכמים  מודים 
דלאו  כיון  לר״י, 
לסחיטה.  דרכן 
אלא  נחלקו  לא 
ורמונים,  בתותים 
יהודה  דרבי 
לשאר  להו  מדמה 
וחכמים  פירות 
לזיתים  להו  מדמו 
והלכה  וענבים. 
דבש  חלות  כר״י: 
מרוסקים  כשהן   -
מעצמו  הדבש  זב 
השעוה  מתוך 
לסחטו,  דרך  ואין 
מתיר,  ר״א  הילכך 
אוסרים  וחכמים 
שאין  אטו  גזרו 
והלכה  מרוסקין. 
כר״א: ב כל שבא 
שנתבשל:   - בחמין 
מדיחין - דהדחתו 
אבל  בשולו  אינה 
חוץ  שורין:  לא 
הישן  המליח  מן 
- דג מליח שעברה 
עליו שנה משנמלח: 
וקוליס האספנין 
- דג שקליפתו דקה 
והדחתו בחמין הוא 
 - החבית  את  אדם  שובר  ג  בשולו:  גמר 
יתכוין  שלא  ובלבד  מקלקל:  שהוא  מפני 

ִלְתרּוָמה,ְּבָיָדיו ּוְבגּופֹו. ֶאת ַהָּטהֹור ְלַחָּטאת, 
א ְבָיָדיו ְוא ְבגּופֹו:

מסכת שבת פרק כב
ְמזֹון  ֵהיֶמָּנה  ַמִּציִלין  ֶׁשִּנְׁשְּבָרה,  ָחִבית  א 
ָׁשלׁש ְסֻעּדֹות, ְואֹוֵמר ַלֲאֵחִרים, ּבֹואּו ְוַהִּצילּו 
ֶאת  סֹוֲחִטין  ֵאין  ִיְסּפֹג.  ֶׁשֹּלא  ּוִבְלַבד  ָלֶכם, 
ָיְצאּו  ְוִאם  ַמְׁשִקין,  ֵמֶהן  ְלהֹוִציא  ַהֵּפרֹות 
ִאם  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ֲאסּוִרין.  ֵמַעְצָמן, 
ְלַמְׁשִקין,  ְוִאם  ֻמָּתר,  ֵמֶהן  ַהּיֹוֵצא  ָלֳאָכִלין, 
ֶׁשִרְּסָקן  ְּדַבׁש  ַחּלֹות  ָאסּור.  ֵמֶהן  ַהּיֹוֵצא 
ְוַרִּבי  ֲאסּוִרים.  ֵמַעְצָמן,  ְוָיְצאּו  ַׁשָּבת  ֵמֶעֶרב 
ֵמֶעֶרב  ְבַחִּמין  ֶׁשָּבא  ָּכל  ב  ַמִּתיר:  ֶאִליֶעֶזר 
ְוָכל  ַּבַּׁשָּבת,  ְבַחִּמין  אֹותֹו  ׁשֹוִרין  ַׁשָּבת, 
ֶׁשֹּלא ָבא ְבַחִּמין ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת, ְמִדיִחין אֹותֹו 
ְבַחִּמין ַּבַּׁשָּבת, חּוץ ִמן ַהָּמִליַח ַהָּיָׁשן (ְוָדִגים 
ְמלּוִחים ְקַטִּנים) ְוקֹוְלַיס ָהִאְסָּפִנין, ֶׁשֲהָדָחָתן 
ֶאת  ָאָדם  ׁשֹוֵבר  ג  ְמַלאְכָּתן:  ְגַמר  ִהיא  זֹו 
ֶהָחִבית ֶלֱאכֹל ֵהיֶמָּנה ְגרֹוָגרֹות, ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא 

ח
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איירי.  במקודשין   - חטאת  מי  ו  בתרוייהו: 
אבל מים שאינן מקודשין שרי, כדקתני סיפא: 
ואפר חטאת - אפילו אפר עצמו בלא מים: 
לא יעבירם בנהר ובספינה - דגזור משום 

מעשה באדם אחד 
מי  מעביר  שהיה 
חטאת ואפר חטאת 
בירדן  בספינה 
מת  כזית  ונמצא 
בקרקעיתה  תחוב 
ולא  ספינה:  של 
פני  על  ישיטם 
דדמי   - המים 
לא  וכן  לספינה. 
זה  בצד  יעמוד 
ויזרקם  נהר  של 
זה  דגם  שני,  לצד 
לספינה:  קצת  דמי 
הוא  עובר  אבל 
במים  ברגליו:   -
חטאת  מי  עם   -
שבידו: עובר הוא 
לחטאת  הטהור 
בין  בספינה  בין   -
המים,  על פני  שט 
וכן  חושש.  ואינו 
נושא בידו או משיט 
כלי  המים  פני  על 

שהוא טהור לתת בו מי חטאת כשהוא ריקם, 
באפר  נתקדשו  לא  שעדיין  מים  בו  שיש  או 
פרה. שלא גזרו אלא על המים המקודשים ועל 
האפר בלבד, לא על האדם והכלים הטהורים 
(ומים שאינן מקודשין): ז אפר כשר - אפר 
פרה הכשר להזאה: שנתערב באפר מקלה 
- באפר כירה: הולכים אחר הרוב לטמא 
- אם רוב אפר פרה, מטמא. אם רוב אפר 
 - בו  מקדשין  ואין  מטמא:  אינו  מקלה, 
ואפילו רוב אפר חטאת, אין מקדשין בו, הואיל 
ונתערב בו אפר כירה ואפילו כל שהוא: ר׳ 
אליעזר אומר מקדשין בכולן - דסבר ר׳ 

אליעזר לא בעינן שיעורא בהזאה, ואי אפשר 
דליכא פורתא מאפר חטאת. ואין הלכה כר׳ 
כגון   - שנפסלו  חטאת  מי  ח  אליעזר:   
וכיוצא  עצמן,  מחמת  שלא  מראיהן  שנשתנו 
הדברים  מן  בזה 
מי  שפוסלים 
מטמאין  חטאת: 
האדם  את 
לתרומה  הטהור 
בהן  שנגע  בין   -
בידיו בין שנגע בהן 
בגופו, דכמי חטאת 
חשיבי.  כשרים 
דרבנן  זו  וטומאה 
דמדאורייתא  היא, 
כיון שנפסלו פרחה 
טומאתן  מהן 
ומשום  החמורה. 
מטמאין  תני  הכי 
הטהור  האדם  את 
דמשמע  לתרומה, 
דוקא לתרומה אבל 
ואת  לחולין:  לא 
לחטאת  הטהור 
לא בידיו - כלומר 
אין מטמאין הטהור 
נגע  בין  לחטאת 
נגע  בין  בידיו  בהן 
בהן בגופו, דכמי חטאת כשרים חשיבי, והני 
או  הזייה  כדי  בהן  שיש  חטאת  מי  דהנושא 
נוגע בהן, טמא לכל מילי, לחטאת מיהא טהור: 
נטמאו מטמאים את הטהור לתרומה - 
כמי חטאת כשרים. אבל את הטהור לחטאת 
מטמאים אותו אם נגע בידיו, דכיון דנטמאו 
טמאים  ומשקים  אוכלים  משאר  גריעי  לא 
דבטהרת  לן  וקיימא  הידים,  את  דמטמאים 
ט  גופו:  נטמא  ידיו  שנטמאו  מי  חטאת  מי 
אפר כשר שנתנו על גבי המים שאינם 
חטאת  מי  כדין  דינם  הוי   - לקדש  ראוים 
לתרומה  הטהור  את  מטמאין  שנפסלו: 

ְּבָׂשָרּה ָטֵמא ֵמֵעת ְלֵעת. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, 

ָּבְטלּו ְבֵמֶעיָה: ו ֵמי ַחָּטאת ְוֵאֶפר ַחָּטאת, א 
ַיֲעִביֵרם ְּבָנָהר ּוִבְסִפיָנה, ְוא ְיִׁשיֵטם ַעל ְּפֵני 

ַהַּמִים, ְוא ַיֲעמֹוד ְּבַצד ֶזה ְוִיְזְרֵקם ְלַצד ֶזה. 

ֲאָבל עֹוֵבר הּוא ַּבַּמִים ַעד ַצָּוארֹו. עֹוֵבר הּוא 

ַהָּטהֹור  ֵריָקם  ְּכִלי  ּוְבָיָדיו  ְלַחָּטאת  ַהָּטהֹור 

ֵאֶפר  ז  ְמֻקָּדִׁשין:  ֶׁשֵאיָנם  ּוְבַמִים  ְלַחָּטאת, 

ַאַחר  הֹוְלִכין  ִמְקֶלה,  ְּבֵאֶפר  ֶׁשִּנְתָעֵרב  ָּכֵׁשר 

ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ּבֹו.  ְמַקְּדִׁשין  ְוֵאין  ִלַּטֵּמא,  ָהרֹב 

אֹוֵמר, ְמַקְּדִׁשין ְּבֻכָּלן: ח ֵמי ַחָּטאת ֶׁשִּנְפְסלּו, 

ְמַטְּמִאין ֶאת ַהָּטהֹור ִלְתרּוָמה, ְּבָיָדיו ּוְבגּופֹו. 

ְוֶאת ַהָּטהֹור ְלַחָּטאת, א ְבָיָדיו ְוא ְבגּופֹו. 

ִנְטְמאּו, ְמַטְּמִאים ֶאת ַהָּטהֹור ִלְתרּוָמה ְּבָיָדיו 

ֲאָבל  ְּבָיָדיו,  ְלַחָּטאת,  ַהָּטהֹור  ְוֶאת  ּוְבגּופֹו. 

א ְבגּופֹו: ט ֵאֶפר ָּכֵׁשר ֶׁשְּנָתנֹו ַעל ַּגֵּבי ַהַּמִים 

ַהָּטהֹור  ֶאת  ְמַטְּמִאין  ְלַקֵּדׁש,  ְראּוִיין  ֶׁשֵאיָנן 
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חטאת  מי  שאר  כל  כדין   - ובגופו  בידיו 
הכשרים. ואין מטמאים הטהור לחטאת, שאין 
מי חטאת מטמאין הנושאן והנוגע בהן אלא 

לשאר טומאות, לא לטהרת מי חטאת:

שבת פרק כב

א מצילין מזון ג׳ 
ואפילו   - סעודות 
הרבה,  בכלים 
אחד  בכלי  דאילו 
כל  בפרק  אמרו 
דכמה  כתבי 
לכם  מציל:  דבעי 
ג׳  מזון  אחד  כל   -
ובלבד  סעודות: 
 - יספוג  שלא 
ספוג  ישים  שלא 
ולחזור  היין  לשאוב 
על  ואף  ולהטיף, 
פי שיש לספוג בית 
אחיזה דליכא חשש 
סחיטה, שלא יעשה 
עושה  שהוא  כדרך 
ליקח  ואפילו  בחול. 
ודבש  שמן  בידו 
שהן עבים ונדבקים 
בשפת  ידו  ולקנח 
שלא  אסור,  הכלי 
יעשה כמעשה חול: 
את  סוחטין  אין 
דה״ל   - הפירות 
תולדה  מפרק 
אסורין  דדש: 
שמא  גזירה   -
לכתחלה:  יסחוט 
אם  אומר  ר״י 
לאוכלין - היו אותן 
מכונסים,  פירות 

היוצא מהן מותר, דלא ניחא ליה במה שזבו 
וליכא למגזר בהו שמא יסחוט: ואם למשקין 

- היו מכונסין דניחא ליה במאי דנפק מנייהו, 
יסחוט.  שמא  גזירה  אסור,  מהן  היוצא 
דאע״ג  לחכמים  ר״י  מודה  וענבים  ובזיתים 
דכנסן לאוכלים היוצא מהן אסור, כיון דדרכן 
כי  קיימי  לסחיטה 
משקה  לידי  אתו 
יהיב דעתיה בהכי. 
ובשאר מיני פירות 
חכמים  מודים 
דלאו  כיון  לר״י, 
לסחיטה.  דרכן 
אלא  נחלקו  לא 
ורמונים,  בתותים 
יהודה  דרבי 
לשאר  להו  מדמה 
וחכמים  פירות 
לזיתים  להו  מדמו 
והלכה  וענבים. 
דבש  חלות  כר״י: 
מרוסקים  כשהן   -
מעצמו  הדבש  זב 
השעוה  מתוך 
לסחטו,  דרך  ואין 
מתיר,  ר״א  הילכך 
אוסרים  וחכמים 
שאין  אטו  גזרו 
והלכה  מרוסקין. 
כר״א: ב כל שבא 
שנתבשל:   - בחמין 
מדיחין - דהדחתו 
אבל  בשולו  אינה 
חוץ  שורין:  לא 
הישן  המליח  מן 
- דג מליח שעברה 
עליו שנה משנמלח: 
וקוליס האספנין 
- דג שקליפתו דקה 
והדחתו בחמין הוא 
 - החבית  את  אדם  שובר  ג  בשולו:  גמר 
יתכוין  שלא  ובלבד  מקלקל:  שהוא  מפני 

ִלְתרּוָמה,ְּבָיָדיו ּוְבגּופֹו. ֶאת ַהָּטהֹור ְלַחָּטאת, 
א ְבָיָדיו ְוא ְבגּופֹו:

מסכת שבת פרק כב
ְמזֹון  ֵהיֶמָּנה  ַמִּציִלין  ֶׁשִּנְׁשְּבָרה,  ָחִבית  א 
ָׁשלׁש ְסֻעּדֹות, ְואֹוֵמר ַלֲאֵחִרים, ּבֹואּו ְוַהִּצילּו 
ֶאת  סֹוֲחִטין  ֵאין  ִיְסּפֹג.  ֶׁשֹּלא  ּוִבְלַבד  ָלֶכם, 
ָיְצאּו  ְוִאם  ַמְׁשִקין,  ֵמֶהן  ְלהֹוִציא  ַהֵּפרֹות 
ִאם  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ֲאסּוִרין.  ֵמַעְצָמן, 
ְלַמְׁשִקין,  ְוִאם  ֻמָּתר,  ֵמֶהן  ַהּיֹוֵצא  ָלֳאָכִלין, 
ֶׁשִרְּסָקן  ְּדַבׁש  ַחּלֹות  ָאסּור.  ֵמֶהן  ַהּיֹוֵצא 
ְוַרִּבי  ֲאסּוִרים.  ֵמַעְצָמן,  ְוָיְצאּו  ַׁשָּבת  ֵמֶעֶרב 
ֵמֶעֶרב  ְבַחִּמין  ֶׁשָּבא  ָּכל  ב  ַמִּתיר:  ֶאִליֶעֶזר 
ְוָכל  ַּבַּׁשָּבת,  ְבַחִּמין  אֹותֹו  ׁשֹוִרין  ַׁשָּבת, 
ֶׁשֹּלא ָבא ְבַחִּמין ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת, ְמִדיִחין אֹותֹו 
ְבַחִּמין ַּבַּׁשָּבת, חּוץ ִמן ַהָּמִליַח ַהָּיָׁשן (ְוָדִגים 
ְמלּוִחים ְקַטִּנים) ְוקֹוְלַיס ָהִאְסָּפִנין, ֶׁשֲהָדָחָתן 
ֶאת  ָאָדם  ׁשֹוֵבר  ג  ְמַלאְכָּתן:  ְגַמר  ִהיא  זֹו 
ֶהָחִבית ֶלֱאכֹל ֵהיֶמָּנה ְגרֹוָגרֹות, ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא 

ח
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אין  נאה:  פה  לה  לעשות   - כלי  לעשותה 
נוקבים מגופה - הדבוקה בפי חבית אלא 
נוטל את כולה דכי נקיב לה מתקן פתחא הוא: 
ר׳ יוסי מתיר - דאין דרך פתח חבית בכך. 

יוסי:  כר׳  והלכה 
יקבנה  ולא 
כלומר   - מצדה 
יוסי  ר׳  דשרי  הא 
את  נוקב  להיות 
שרי  לא  המגופה, 
אלא למעלה בראש 
דלאו  המגופה 
למעבד  אורחא 
אלא  התם  פתחא 
המגופה.  כל  נוטל 
זימנין  מצדה,  אבל 
לנקב  ליה  דעביד 
בצד המגופה משום 
רוצה  ואינו  פתחא 
לפתחה למעלה שלא 
או  צרורות  יפלו 
ממרח  ביין:  עפר 
משום  כאן  ויש   -
 - בערב  ממחק: 
שם מקום: חוששני 
לו מחטאת - אם 
השעוה  מירח 
בדופני  לדבקה 
הנקב:  סביב  הכלי 

ד לתוך הבור - שאין בו מים: שיהא שמור 
- שלא יסריח מחמת החום. והא קמ״ל דלא 
חיישינן דלמא אתי לאשוויי גומות שבקרקעית 
הקדרה:  שם  להושיב  שוה  שיהא  כדי  הבור 
לשתיה:  הראויים   - היפים  המים  ואת 
ברעים - בתוך מקוה מים רעים שאינן ראויין 
סיפא  ומשום  היא  דפשיטא  ומילתא  לשתיה. 
בשביל  [בחמה]  הצוננים  ואת  דתנן  לה,  נקט 
שיחמו, מהו דתימא נגזור דלמא אתי לאטמוני 
ברמץ, קמ״ל: מי שנשרו כליו - שנפלו במים 
בשבת: מהלך עמהן ואינו חושש - שמא 

יחשדו אותו שכבסן: הגיע לחצר החיצונה - 
הסמוכה למבוא העיר שהוא מקום המשתמר: 
שוטחן בחמה - ליבשן: אבל לא כנגד העם 
היא,  דחויה  זו  ומשנה  שכבסן.  שיחשדוהו   -
כל  בידינו  שהלכה 
דבר שאסרו חכמים 
העין  מראית  מפני 
בחדרי  אפילו 
אסור,  חדרים 
הילכך אסור לשטחן 
כנגד  שלא  אפילו 
ונסתפג  ה  העם: 
אפילו  וקנח:   -
אלונטיות  בעשר 
- סדינים שמקנחים 
בהן  ונסתפג  בהן, 
אע״ג  זה  אחר  זה 
דלא נפישי מיא בכל 
לא  אפ״ה  וחד  חד 
לתוך  בידו  יביאם 
ע״י  אפילו  ביתו, 
כאן  שאין  עירוב, 
איסור הוצאה, אלא 
ישכח  שמא  גזרה 
בבואו:  ויסחטם 
בני  עשרה  אבל 
הואיל   - אדם 
ומרובין הם מדכרי 
אהדדי. ואפילו חדא 
אלונטית לעשרה בני אדם דהשתא נפישי בה 
מיא אפילו הכי מביאין אותה בידם ולא גזרינן 
פניהם  הן:  ומרובים  הואיל  יסחטוה,  שמא 
ידיהם ורגליהם - אורחא דמלתא נקט וה״ה 
אפילו  אלא  זו  כמשנה  הלכה  ואין  גופן.  לכל 
ולא  בה  שנסתפג  אלונטית  בידו  מביא  אחד 
- שמן בשבת:  חיישינן שמא יסחוט: ו סכין 
וממשמשין - ביד על כל הגוף להנאה: אבל 
לא מתעמלין - לשפשף בכח: ולא מתגרדין 
- במגרדת, ודומה לו (איוב ב) ויקח לו חרש 
להתגרד בו, משום דהוי כעובדא דחול: אין 

ִיְתַּכֵּון ַלֲעׂשֹות ֶּכִלי. ְוֵאין נֹוְקִבים ְמגּוָפה ֶׁשל 
ַמִּתיִרין.  ַוֲחָכִמים  ְיהּוָדה.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ָחִבית, 
א  ְנקּוָבה,  ָהְיָתה  ְוִאם  ִמִּצָּדּה.  ִיְּקֶבָּנה  ְוא 
ִיֵּתן ָעֶליָה ַׁשֲעָוה, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְמָמֵרַח. ָאַמר 
ֶּבן  יֹוָחָנן  ַרָּבן  ִלְפֵני  ָבא  ַמֲעֶׂשה  ְיהּוָדה,  ַרִּבי 
ֵמַחָּטאת:  לֹו  חֹוְׁשַׁשִני  ְוָאַמר,  ַּבֲעָרב,  ַזַּכאי 
ד נֹוְתִנין ַּתְבִׁשיל ְלתֹו ַהּבֹור ִּבְׁשִביל ֶׁשְּיֵהא 
ִּבְׁשִביל  ָּבָרִעים  ַהָּיִפים  ַהַּמִים  ְוֶאת  ָׁשמּור, 
ֶׁשֵּיַחּמּו.  ִּבְׁשִביל  ַּבַחָמה  ַהּצֹוֵנן  ְוֶאת  ֶׁשִּיַּצּנּו, 
ָּבֶהן   ְמַהֵּל ַּבַּמִים,   ַּבֶּדֶר ֵכָליו  ֶׁשָּנְׁשרּו  ִמי 
ְוֵאינֹו חֹוֵׁשׁש. ִהִּגיַע ֶלָחֵצר ַהִחיצֹוָנה, ׁשֹוְטָחן 
ַּבַחָּמה, ֲאָבל א ְכֶנֶגד ָהָעם: ה ָהרֹוֵחץ ְּבֵמי 
ְבֶעֶׂשר  ֲאִפּלּו  ְוִנְסַּתֵּפג,  ְטֶבְרָיא  ּוְבֵמי  ְמָעָרה 
ֲעָׂשָרה  ֲאָבל  ְּבָידֹו,  ְיִביֵאם  א  ֲאֻלְנִטיאֹות, 
ְּפֵניֶהם  ַאַחת  ַּבֲאֻלְנִטית  ִמְסַּתְּפִגין  ָאָדם  ְבֵני 
ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם, ּוְמִביִאין אֹוָתּה ְּבָיָדן: ו ָסִכין 
ּוְמַמְׁשְמִׁשין (ִּבְבֵני ֵמַעִים), ֲאָבל א ִמְתַעְּמִלין 
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יורדין לפולימא - בקעה מלאה מים ותחתיה 
טיט כמו דבק, ויש בה מקומות שיטבע הרוחץ 
לעלות  יכול  ואינו  בו  וידבק  טיט  באותו  שם 
גדול  בקושי  ויעלוהו  אדם  בני  שיתקבצו  עד 

פ״א  ובדוחק. 
שלה  שטיט  בקעה 
והרוחץ  מחליק 
ובגדיו  נופל  שם 
במים  נשורים 
ואתי לידי סחיטה: 
 - אפיקטויזין 
ופירושו  להקיא. 
זיין,  טוי  אפיק 
להוציא  כלומר 
המזון ממקום בשולו 
האצטומכה.  שהיא 
אפיק, מוציא. טוי, 
אש  צלי  מתבשל. 
נור.  טוי  מתרגמינן 
ודוקא  מזון.  זיין, 
משקה  לשתות 
להקיא  שמביאו 
הוא שאסור בשבת 
אבל להכניס אצבעו 
לתוך פיו כדי להקיא 
מותר. והיכא דאית 
ואם  צערא  ליה 
יקיא יתרפא מותר 
משקה:  ע״י  אפילו 
ואין מעצבין את 
לתקנו   - הקטן 

ולישב עצמותיו וחוליות שדרתו משום דמיחזי 
כבונה. ולא אמרן אלא לאחר זמן אבל ביום 
לידה שרי. מעצבין, לשון ידיך עצבוני ויעשוני 
(שם י׳): ואין מחזירין את השבר - עצם 
הלכה  אלא  זו,  כמשנה  הלכה  ואין  שנשבר. 
מחזירין את השבר בשבת: שנפרקה ידו - 
שיצא העצם מן הפרק שלו: לא יטרפם - לשון 
ביצים טרופות בקערה, שמשתטף [בצונן] על 

מקום השבר, דמיחזי דלרפואה קעביד:

מעילה פרק א'

א קדשי קדשים ששחטן בדרום - אע״פ 
שדינן להשחט בצפון, לא תימא כמאן דחנקינהו 
כקדשים  והוו  דמו 
ידי  שיצאו  שמתו 
מעילה דבר תורה, 
קמשמע לן דקדשים 
שמתו לא חזו כלל, 
נהי  דרום  אבל 
לקדשי  ראוי  דאינו 
ראוי  אבל  קדשים 
הוא לקדשים קלים 
בהן,  מועלין  הלכך 
מהם  שנהנה  ומי 
מביא  פרוטה  שוה 
ולא  מעילה.  קרבן 
נשחטו  כי  בלבד 
דמן  וקבל  בדרום 
בצפון הוא דמועלין 
דעיקר  משום  בהן 
הוי  בצפון  עבודה 
דמקבלה  [כדין], 
ואילך מצות כהונה, 
שחטן  אפילו  אלא 
דמן  וקבל  בצפון 
על  אף  בדרום, 
עבודה  דעיקר  גב 
שלא  בדרום  הויא 
הכי  אפילו  כדין, 
וזרק  בהן:  מועלין 
דמן בלילה - אע״ג דלילה לאו זמן הקרבה, 
מועלין בהן: בלילה וזרק דמן ביום - האי 
כל שכן הוא דמועלין, דהא זרק ביום דעיקר 
עבודה הוא. אלא זו ואין צריך לומר זו קתני: 
או ששחטן - בצפון, וחשב עליהן לאכלן חוץ 
לזמנן שהוא פגול שיש בו כרת, או חוץ למקומן 
שהוא פסול שאין בו כרת, מועלים בהן: כלל 
אמר ר׳ יהושע כל שהיה לה שעת היתר 
רשאים  ואין  נפסלה  דשוב  אע״ג   - לכהנים 
שלנה  בהן:  מועלין  אין  הכי  אפילו  לאכלן, 

ְוֵאין  ְלקֹוְרִּדיָמא,  יֹוְרִדין  ֵאין  ִמְתָּגְרִדין.  ְוא 
ַהָּקָטן,  ֶאת  ְמַעְּצִבין  ְוֵאין  ַאִּפְקְטִויִזין,  עֹוִׂשין 
ָידֹו  ֶׁשִּנְפְרָקה  ִמי  ַהֶּׁשֶבר.  ֶאת  ַמֲחִזיִרין  ְוֵאין 
הּוא  רֹוֵחץ  ֲאָבל  ְּבצֹוֵנן,  ִיְטְרֵפם  א  ְוַרְגלֹו, 

ְכַדְרּכֹו, ְוִאם ִנְתַרָּפא ִנְתַרָּפא:

מסכת מעילה פרק א'
מֹוֲעִלין  ַּבָּדרֹום,  ֶׁשְּׁשָחָטן  ָקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  א 
ָּבֶהן. ְׁשָחָטן ַּבָּדרֹום ְוִקֵּבל ָּדָמן ַּבָּצפֹון, ַּבָּצפֹון 
ְוִקֵּבל ָּדָמן ַּבָּדרֹום, ְׁשָחָטן ַּבּיֹום ְוָזַרק ַּבַּלְיָלה, 
ִלְזַמָּנן  חּוץ  ֶׁשְּׁשָחָטן  אֹו  ַּבּיֹום,  ְוָזַרק  ַּבַּלְיָלה 
ַרִּבי  ָאַמר  ְּכָלל  ָּבֶהן.  מֹוֲעִלין  ִלְמקֹוָמן,  ְוחּוץ 
ְיהֹוֻׁשַע, ּכֹל ֶׁשָהָיה ָלּה ְׁשַעת ֶהֵּתר ַלּכֲֹהִנים, 
ֵאין מֹוֲעִלין ָּבּה. ְוֶׁשֹּלא ָהָיה ָלּה ְׁשַעת ֶהֵּתר 

ק
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אין  נאה:  פה  לה  לעשות   - כלי  לעשותה 
נוקבים מגופה - הדבוקה בפי חבית אלא 
נוטל את כולה דכי נקיב לה מתקן פתחא הוא: 
ר׳ יוסי מתיר - דאין דרך פתח חבית בכך. 

יוסי:  כר׳  והלכה 
יקבנה  ולא 
כלומר   - מצדה 
יוסי  ר׳  דשרי  הא 
את  נוקב  להיות 
שרי  לא  המגופה, 
אלא למעלה בראש 
דלאו  המגופה 
למעבד  אורחא 
אלא  התם  פתחא 
המגופה.  כל  נוטל 
זימנין  מצדה,  אבל 
לנקב  ליה  דעביד 
בצד המגופה משום 
רוצה  ואינו  פתחא 
לפתחה למעלה שלא 
או  צרורות  יפלו 
ממרח  ביין:  עפר 
משום  כאן  ויש   -
 - בערב  ממחק: 
שם מקום: חוששני 
לו מחטאת - אם 
השעוה  מירח 
בדופני  לדבקה 
הנקב:  סביב  הכלי 

ד לתוך הבור - שאין בו מים: שיהא שמור 
- שלא יסריח מחמת החום. והא קמ״ל דלא 
חיישינן דלמא אתי לאשוויי גומות שבקרקעית 
הקדרה:  שם  להושיב  שוה  שיהא  כדי  הבור 
לשתיה:  הראויים   - היפים  המים  ואת 
ברעים - בתוך מקוה מים רעים שאינן ראויין 
סיפא  ומשום  היא  דפשיטא  ומילתא  לשתיה. 
בשביל  [בחמה]  הצוננים  ואת  דתנן  לה,  נקט 
שיחמו, מהו דתימא נגזור דלמא אתי לאטמוני 
ברמץ, קמ״ל: מי שנשרו כליו - שנפלו במים 
בשבת: מהלך עמהן ואינו חושש - שמא 

יחשדו אותו שכבסן: הגיע לחצר החיצונה - 
הסמוכה למבוא העיר שהוא מקום המשתמר: 
שוטחן בחמה - ליבשן: אבל לא כנגד העם 
היא,  דחויה  זו  ומשנה  שכבסן.  שיחשדוהו   -
כל  בידינו  שהלכה 
דבר שאסרו חכמים 
העין  מראית  מפני 
בחדרי  אפילו 
אסור,  חדרים 
הילכך אסור לשטחן 
כנגד  שלא  אפילו 
ונסתפג  ה  העם: 
אפילו  וקנח:   -
אלונטיות  בעשר 
- סדינים שמקנחים 
בהן  ונסתפג  בהן, 
אע״ג  זה  אחר  זה 
דלא נפישי מיא בכל 
לא  אפ״ה  וחד  חד 
לתוך  בידו  יביאם 
ע״י  אפילו  ביתו, 
כאן  שאין  עירוב, 
איסור הוצאה, אלא 
ישכח  שמא  גזרה 
בבואו:  ויסחטם 
בני  עשרה  אבל 
הואיל   - אדם 
ומרובין הם מדכרי 
אהדדי. ואפילו חדא 
אלונטית לעשרה בני אדם דהשתא נפישי בה 
מיא אפילו הכי מביאין אותה בידם ולא גזרינן 
פניהם  הן:  ומרובים  הואיל  יסחטוה,  שמא 
ידיהם ורגליהם - אורחא דמלתא נקט וה״ה 
אפילו  אלא  זו  כמשנה  הלכה  ואין  גופן.  לכל 
ולא  בה  שנסתפג  אלונטית  בידו  מביא  אחד 
- שמן בשבת:  חיישינן שמא יסחוט: ו סכין 
וממשמשין - ביד על כל הגוף להנאה: אבל 
לא מתעמלין - לשפשף בכח: ולא מתגרדין 
- במגרדת, ודומה לו (איוב ב) ויקח לו חרש 
להתגרד בו, משום דהוי כעובדא דחול: אין 

ִיְתַּכֵּון ַלֲעׂשֹות ֶּכִלי. ְוֵאין נֹוְקִבים ְמגּוָפה ֶׁשל 
ַמִּתיִרין.  ַוֲחָכִמים  ְיהּוָדה.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ָחִבית, 
א  ְנקּוָבה,  ָהְיָתה  ְוִאם  ִמִּצָּדּה.  ִיְּקֶבָּנה  ְוא 
ִיֵּתן ָעֶליָה ַׁשֲעָוה, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְמָמֵרַח. ָאַמר 
ֶּבן  יֹוָחָנן  ַרָּבן  ִלְפֵני  ָבא  ַמֲעֶׂשה  ְיהּוָדה,  ַרִּבי 
ֵמַחָּטאת:  לֹו  חֹוְׁשַׁשִני  ְוָאַמר,  ַּבֲעָרב,  ַזַּכאי 
ד נֹוְתִנין ַּתְבִׁשיל ְלתֹו ַהּבֹור ִּבְׁשִביל ֶׁשְּיֵהא 
ִּבְׁשִביל  ָּבָרִעים  ַהָּיִפים  ַהַּמִים  ְוֶאת  ָׁשמּור, 
ֶׁשֵּיַחּמּו.  ִּבְׁשִביל  ַּבַחָמה  ַהּצֹוֵנן  ְוֶאת  ֶׁשִּיַּצּנּו, 
ָּבֶהן   ְמַהֵּל ַּבַּמִים,   ַּבֶּדֶר ֵכָליו  ֶׁשָּנְׁשרּו  ִמי 
ְוֵאינֹו חֹוֵׁשׁש. ִהִּגיַע ֶלָחֵצר ַהִחיצֹוָנה, ׁשֹוְטָחן 
ַּבַחָּמה, ֲאָבל א ְכֶנֶגד ָהָעם: ה ָהרֹוֵחץ ְּבֵמי 
ְבֶעֶׂשר  ֲאִפּלּו  ְוִנְסַּתֵּפג,  ְטֶבְרָיא  ּוְבֵמי  ְמָעָרה 
ֲעָׂשָרה  ֲאָבל  ְּבָידֹו,  ְיִביֵאם  א  ֲאֻלְנִטיאֹות, 
ְּפֵניֶהם  ַאַחת  ַּבֲאֻלְנִטית  ִמְסַּתְּפִגין  ָאָדם  ְבֵני 
ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם, ּוְמִביִאין אֹוָתּה ְּבָיָדן: ו ָסִכין 
ּוְמַמְׁשְמִׁשין (ִּבְבֵני ֵמַעִים), ֲאָבל א ִמְתַעְּמִלין 
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יורדין לפולימא - בקעה מלאה מים ותחתיה 
טיט כמו דבק, ויש בה מקומות שיטבע הרוחץ 
לעלות  יכול  ואינו  בו  וידבק  טיט  באותו  שם 
גדול  בקושי  ויעלוהו  אדם  בני  שיתקבצו  עד 

פ״א  ובדוחק. 
שלה  שטיט  בקעה 
והרוחץ  מחליק 
ובגדיו  נופל  שם 
במים  נשורים 
ואתי לידי סחיטה: 
 - אפיקטויזין 
ופירושו  להקיא. 
זיין,  טוי  אפיק 
להוציא  כלומר 
המזון ממקום בשולו 
האצטומכה.  שהיא 
אפיק, מוציא. טוי, 
אש  צלי  מתבשל. 
נור.  טוי  מתרגמינן 
ודוקא  מזון.  זיין, 
משקה  לשתות 
להקיא  שמביאו 
הוא שאסור בשבת 
אבל להכניס אצבעו 
לתוך פיו כדי להקיא 
מותר. והיכא דאית 
ואם  צערא  ליה 
יקיא יתרפא מותר 
משקה:  ע״י  אפילו 
ואין מעצבין את 
לתקנו   - הקטן 

ולישב עצמותיו וחוליות שדרתו משום דמיחזי 
כבונה. ולא אמרן אלא לאחר זמן אבל ביום 
לידה שרי. מעצבין, לשון ידיך עצבוני ויעשוני 
(שם י׳): ואין מחזירין את השבר - עצם 
הלכה  אלא  זו,  כמשנה  הלכה  ואין  שנשבר. 
מחזירין את השבר בשבת: שנפרקה ידו - 
שיצא העצם מן הפרק שלו: לא יטרפם - לשון 
ביצים טרופות בקערה, שמשתטף [בצונן] על 

מקום השבר, דמיחזי דלרפואה קעביד:

מעילה פרק א'

א קדשי קדשים ששחטן בדרום - אע״פ 
שדינן להשחט בצפון, לא תימא כמאן דחנקינהו 
כקדשים  והוו  דמו 
ידי  שיצאו  שמתו 
מעילה דבר תורה, 
קמשמע לן דקדשים 
שמתו לא חזו כלל, 
נהי  דרום  אבל 
לקדשי  ראוי  דאינו 
ראוי  אבל  קדשים 
הוא לקדשים קלים 
בהן,  מועלין  הלכך 
מהם  שנהנה  ומי 
מביא  פרוטה  שוה 
ולא  מעילה.  קרבן 
נשחטו  כי  בלבד 
דמן  וקבל  בדרום 
בצפון הוא דמועלין 
דעיקר  משום  בהן 
הוי  בצפון  עבודה 
דמקבלה  [כדין], 
ואילך מצות כהונה, 
שחטן  אפילו  אלא 
דמן  וקבל  בצפון 
על  אף  בדרום, 
עבודה  דעיקר  גב 
שלא  בדרום  הויא 
הכי  אפילו  כדין, 
וזרק  בהן:  מועלין 
דמן בלילה - אע״ג דלילה לאו זמן הקרבה, 
מועלין בהן: בלילה וזרק דמן ביום - האי 
כל שכן הוא דמועלין, דהא זרק ביום דעיקר 
עבודה הוא. אלא זו ואין צריך לומר זו קתני: 
או ששחטן - בצפון, וחשב עליהן לאכלן חוץ 
לזמנן שהוא פגול שיש בו כרת, או חוץ למקומן 
שהוא פסול שאין בו כרת, מועלים בהן: כלל 
אמר ר׳ יהושע כל שהיה לה שעת היתר 
רשאים  ואין  נפסלה  דשוב  אע״ג   - לכהנים 
שלנה  בהן:  מועלין  אין  הכי  אפילו  לאכלן, 

ְוֵאין  ְלקֹוְרִּדיָמא,  יֹוְרִדין  ֵאין  ִמְתָּגְרִדין.  ְוא 
ַהָּקָטן,  ֶאת  ְמַעְּצִבין  ְוֵאין  ַאִּפְקְטִויִזין,  עֹוִׂשין 
ָידֹו  ֶׁשִּנְפְרָקה  ִמי  ַהֶּׁשֶבר.  ֶאת  ַמֲחִזיִרין  ְוֵאין 
הּוא  רֹוֵחץ  ֲאָבל  ְּבצֹוֵנן,  ִיְטְרֵפם  א  ְוַרְגלֹו, 

ְכַדְרּכֹו, ְוִאם ִנְתַרָּפא ִנְתַרָּפא:

מסכת מעילה פרק א'
מֹוֲעִלין  ַּבָּדרֹום,  ֶׁשְּׁשָחָטן  ָקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  א 
ָּבֶהן. ְׁשָחָטן ַּבָּדרֹום ְוִקֵּבל ָּדָמן ַּבָּצפֹון, ַּבָּצפֹון 
ְוִקֵּבל ָּדָמן ַּבָּדרֹום, ְׁשָחָטן ַּבּיֹום ְוָזַרק ַּבַּלְיָלה, 
ִלְזַמָּנן  חּוץ  ֶׁשְּׁשָחָטן  אֹו  ַּבּיֹום,  ְוָזַרק  ַּבַּלְיָלה 
ַרִּבי  ָאַמר  ְּכָלל  ָּבֶהן.  מֹוֲעִלין  ִלְמקֹוָמן,  ְוחּוץ 
ְיהֹוֻׁשַע, ּכֹל ֶׁשָהָיה ָלּה ְׁשַעת ֶהֵּתר ַלּכֲֹהִנים, 
ֵאין מֹוֲעִלין ָּבּה. ְוֶׁשֹּלא ָהָיה ָלּה ְׁשַעת ֶהֵּתר 

ק
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- לאחר זריקה, או שנטמאה או שיצאה חוץ 
ראויה  דאינה  אע״ג  זריקה.  לאחר  לעזרה 
היתר  אחת  שעה  לה  דהיה  כיון  לכהנים, 
קודם שלנה, אין מועלים בה, דלאו קדשי ה׳ 

קרינן בה, דהא חזו 
ושקבלו  לכהנים: 
וזרקו  פסולים 
קבלו   - דמה  את 
דמה  את  פסולים 
שזרקוהו  אע״פ 
או  כשרים, 
פסולים  שזרקוהו 
שקבלוהו  אע״פ 
לאחר  ואם  כשרים. 
שקבלו פסולים את 
הדם וזרקוהו, חזרו 
כשרים וקבלו שאר 
דם הנפש וזרקוהו, 
הרי זריקת הכשרים 
ומתרת  מועלת 
הבשר לכהנים ואין 
מעילה.  משום  בו 
שאר  מילי  והני 
מן  חוץ  פסולים 
טמא  אבל  הטמא, 
הדם  את  שקבל 
וזרקו, אע״פ שחזרו 
כשרים וקבלו שאר 
דם הנפש וזרקוהו, 

שהטמא  בו,  ומועלים  היתר  שעת  לבשר  אין 
הואיל וראוי לעבודת צבור, שקרבן צבור דוחה 
את הטומאה, כשזרק הדם נעשה שאר הדם 
שיריים ושוב אין זריקת הכשרים מועלת להתיר 
הדם  שעושה  מי  בפסולים  לך  ואין  הבשר, 
קדשי  בשר  ב  בלבד:  הטמא  אלא  שיריים 
קרשים שיצא לפני זריקת דמים - ואחר 
כך נכנס ואחר כך זרק את הדם: ר׳ אליעזר 
אומר מועלים בו - אע״פ שזרק את הדם. 
דסבירא ליה לרבי אליעזר דזריקה לא מהני 
ליוצא לאפוקי מידי מעילה: ואין חייבין עליו 

ויצא.  הואיל   - וטמא  נותר  פגול  משום 
דזריקה כשרה קא קבעה לפגול, ולא פסולה: 
רבי עקיבא - סבר אין מועלים בו. דקסבר 
ממעילה:  לאפוקי  ליוצא  מהניא  דזריקה 
כו׳  חייבין  אבל 
ברם,  לשון  אבל,   -
וכי  באמת.  כמו 
עקיבא  רבי  אמר 
מהני  דזריקה 
שיצא  כגון  ליוצא, 
ולא  הבשר  מקצת 
כולו, דמגו דמהניא 
מקצת  לההוא 
מהניא  שבפנים, 
מקצת  לההוא  נמי 
והלכה  חוץ.  שיצא 
אמר  עקיבא:  כר׳ 
והרי  עקינא  ר׳ 
המפריש חטאתו 
השתא   - ואבדה 
למאי  ראיה  מייתי 
דזריקה  דקאמר 
ליוצא:  מועלת 
שתיהן  והרי 
עומדות - שחוטות 
בשתי  דמן  ונתקבל 
דמה  וזרק  כוסות 
לא  מהן:  אחת  של 
כשם שדמה - של 
אותה: פוטר את בשרה - מן המעילה: כך 
הוא פוטר את בשר חברתה - שלא נזרק 
לזרוק  יכול  והיה  הואיל  המעילה,  מן  דמה, 
דמה של איזו שירצה: ואם פוטר דמה את 
בשר חברתה מן המעילה - אע״ג דפסולה 
שיפטר  דין  אינו  היא.  חטאת  דמותר  היא, 
בשרה של עצמה, אע״פ שנפסלה ביוצא. ולא 
אמר ר׳ עקיבא כשם שדמה פוטר את בשרה 
כך הוא פוטר את בשר חברתה, אלא כששחט 
שתי החטאות כאחת, לפי שאם רצה מזה זורק 
רצה מזה זורק, אבל בזה אחר זה לא אמר 

ָלּה  ֶׁשָהָיה  ִהיא  ֵאיזֹו  ָּבּה.  מֹוֲעִלין  ַלּכֲֹהִנים, 

ְוֶׁשִּנְטְמָאה,  ֶׁשָּלָנה,  ַלּכֲֹהִנים,  ֶהֵּתר  ְׁשַעת 

ְׁשַעת  ָלּה  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ִהיא  ֵאיזֹו  ְוֶׁשָּיְצָאה. 

חּוץ  ִלְזַמָּנּה,  חּוץ  ֶׁשִּנְׁשֲחָטה  ַלּכֲֹהִנים,  ֶהֵּתר 

ָּדָמּה: ֶאת  ְוָזְרקּו  ְפסּוִלין  ְוֶׁשִּקְּבלּו  ִלְמקֹוָמּה, 

ְזִריַקת  ִלְפֵני  ֶׁשָּיָצא  ָקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  ְּבַׂשר  ב 
ְוֵאין  ּבֹו,  מֹוֲעִלין  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ָּדִמים, 

ַרִּבי  ְוָטֵמא.  נֹוָתר  ִּפּגּול  ִמּׁשּום  ָעָליו  ַחָּיִבין 

ַחָּיִבין  ֲאָבל  ּבֹו,  מֹוֲעִלין  ֵאין  אֹוֵמר,  ֲעִקיָבא 

ַרִּבי  ָאַמר  ְוָטֵמא.  נֹוָתר  ִּפּגּול  ִמּׁשּום  ָעָליו 

ְוָאְבָדה  ַחָּטאתֹו  ַהַּמְפִריׁש  ַוֲהֵרי  ֲעִקיָבא, 

ִנְמֵצאת   ָּכ ְוַאַחר  ַּתְחֶּתיָה,  ַאֶחֶרת  ְוִהְפִריׁש 

ְכֵׁשם  א  עֹוְמדֹות,  ְׁשֵּתיֶהן  ַוֲהֵרי  ָהִראׁשֹוָנה 

פֹוֵטר  הּוא   ָּכ ְּבָׂשָרּה,  ֶאת  ּפֹוֵטר  ֶׁשָּדָמּה 

ֶאת ְּבַׂשר ֲחֶבְרָּתּה. ְוִאם ָּפַטר ָּדָמּה ֶאת ְּבַׂשר 

ֲחֶבְרָּתּה ִמן ַהְּמִעיָלה, ִּדין הּוא ֶׁשִּיְפטֹור ֶאת 
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חברתה:  בשר  פוטר  דמה  שיהיה  עקיבא  ר׳ 
מועלים  אין   - קלים  קדשים  אימורי  ג 
זריקת  לאחר  אלא  קלים  קדשים  באימורי 
דמים, כדאמרינן בשלהי פרקין. ואם יצאו לפני 
זריקת דמים: ר׳ אליעזר אומר אין מועלין 
בהן - דכי היכי דאית ליה לר׳ אליעזר דאין 

זריקה מועלת ליוצא 
לאפוקי בשר קדשי 
ממעילה,  קדשים 
הכי נמי אין מועלת 
להביא  ליוצא 
קדשים  אימורי 
מעילה.  לידי  קלים 
דאית  היכי  וכי 
עקיבא  לר׳  ליה 
מועלת  דזריקה 
ליוצא לאפוקי בשר 
קדשי קדשים מידי 
מועלת  מעילה, 
להביא  ליוצא  נמי 
קדשים  אימורי 
מעילה:  לידי  קלים 
דמים  מעשה  ד 
הדם:  זריקת  זו   -

דמים  זריקת  לאחר   - בבשר  מועלין  ואין 
היתר  שעת  בו  יש  דכבר  בבשר,  מועלין  אין 
דמים  זריקת  דמשום  להקל,  והיינו  לכהנים. 
אתיא ליה קולא דאין מועלין בו: ועל זה ועל 
- בין על האימורין בין על הבשר לאחר  זה 
זריקה: חייבין משום פגול - אם פיגל באחת 
עבודות.  מארבע 
קובעת  דזריקה 
וקבעה  בפגול 
וטמא.  לנותר  נמי 
להחמיר:  והיינו 
ובקדשים קלים - 
לאחר זריקה: כולו 
להחמיר - דמועלין 
דכבר  באימורים, 
וקדשים  לגבוה  חזו 
ממון  ולא  נינהו 
זה  ועל  בעלים: 
על  בין   - זה  ועל 
על  בין  האימורים 
עליו  חייבין  הבשר 
נותר  פגול  משום 
כולו  והיינו  וטמא. 

להחמיר:

ְּבָׂשָרּה: ג ֵאמּוֵרי ָקָדִׁשים ַקִּלים ֶׁשָּיְצאּו ִלְפֵני 
ְזִריַקת ָּדִמים, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֵאין מֹוֲעִלין 
נֹוָתר  ִּפּגּול  ִמּׁשּום  ֲעֵליֶהן  ַחָּיִבין  ְוֵאין  ָּבֶהן, 
ְוָטֵמא. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, מֹוֲעִלין ָּבֶהן, ְוַחָּיִבין 
(ֲעֵליֶהן) ִמּׁשּום ִּפּגּול נֹוָתר ְוָטֵמא: ד ַמֲעֵׂשה 
ּוְלַהְחִמיר.  ְלָהֵקל  ָקָדִׁשים,  ְּבָקְדֵׁשי  ָדִמים 
ּוְבָקָדִׁשים ַקִּלים, ֻּכָּלן ְלַהְחִמיר. ֵּכיַצד, ָקְדֵׁשי 
ָקָדִׁשים ִלְפֵני ְזִריַקת ָּדִמים, מֹוֲעִלין ָּבֵאמּוִרין 
מֹוֲעִלים  ָּדִמים,  ְזִריַקת  ְלַאַחר  ּוַבָּבָׂשר. 
ָּבֵאמּוִרים ְוֵאין מֹוֲעִלין ַּבָּבָׂשר. ַעל ֶזה ְוַעל ֶזה, 
ּוְבָקָדִׁשים  ְוָטֵמא.  נֹוָתר  ִּפּגּול  ִמּׁשּום  ַחָּיִבין 
(ַקִּלים)  ָקָדִׁשים  ֵּכיַצד,  ְלַהְחִמיר  ֻּכָּלן  ַקִּלים 
ִלְפֵני ְזִריַקת ָּדִמים, ֵאין מֹוֲעִלין א ָבֵאמּוִרין 

ְוא ַבָּבָׂשר. ְלַאַחר ְזִריַקת ָּדִמים, מֹוֲעִלין ָּבֵאמּוִרין ְוֵאין מֹוֲעִלין ַּבָּבָׂשר. ַעל ֶזה ְוַעל 
ְלָהֵקל  ָקָדִׁשים,  ְּבָקְדֵׁשי  ָדִמים  ַמֲעֵׂשה  ִנְמָצא,  ְוָטֵמא.  נֹוָתר  ִּפּגּול  ִמּׁשּום  ַחָּיִבין  ֶזה, 

ּוְלַהְחִמיר. ּוְבָקָדִׁשים ַקִּלים, ֻּכּלֹו ְלַהְחִמיר:

153 משניות - יוסף יצחק



משניתו אתויתו יתסב יצקח | 141

- לאחר זריקה, או שנטמאה או שיצאה חוץ 
ראויה  דאינה  אע״ג  זריקה.  לאחר  לעזרה 
היתר  אחת  שעה  לה  דהיה  כיון  לכהנים, 
קודם שלנה, אין מועלים בה, דלאו קדשי ה׳ 

קרינן בה, דהא חזו 
ושקבלו  לכהנים: 
וזרקו  פסולים 
קבלו   - דמה  את 
דמה  את  פסולים 
שזרקוהו  אע״פ 
או  כשרים, 
פסולים  שזרקוהו 
שקבלוהו  אע״פ 
לאחר  ואם  כשרים. 
שקבלו פסולים את 
הדם וזרקוהו, חזרו 
כשרים וקבלו שאר 
דם הנפש וזרקוהו, 
הרי זריקת הכשרים 
ומתרת  מועלת 
הבשר לכהנים ואין 
מעילה.  משום  בו 
שאר  מילי  והני 
מן  חוץ  פסולים 
טמא  אבל  הטמא, 
הדם  את  שקבל 
וזרקו, אע״פ שחזרו 
כשרים וקבלו שאר 
דם הנפש וזרקוהו, 

שהטמא  בו,  ומועלים  היתר  שעת  לבשר  אין 
הואיל וראוי לעבודת צבור, שקרבן צבור דוחה 
את הטומאה, כשזרק הדם נעשה שאר הדם 
שיריים ושוב אין זריקת הכשרים מועלת להתיר 
הדם  שעושה  מי  בפסולים  לך  ואין  הבשר, 
קדשי  בשר  ב  בלבד:  הטמא  אלא  שיריים 
קרשים שיצא לפני זריקת דמים - ואחר 
כך נכנס ואחר כך זרק את הדם: ר׳ אליעזר 
אומר מועלים בו - אע״פ שזרק את הדם. 
דסבירא ליה לרבי אליעזר דזריקה לא מהני 
ליוצא לאפוקי מידי מעילה: ואין חייבין עליו 

ויצא.  הואיל   - וטמא  נותר  פגול  משום 
דזריקה כשרה קא קבעה לפגול, ולא פסולה: 
רבי עקיבא - סבר אין מועלים בו. דקסבר 
ממעילה:  לאפוקי  ליוצא  מהניא  דזריקה 
כו׳  חייבין  אבל 
ברם,  לשון  אבל,   -
וכי  באמת.  כמו 
עקיבא  רבי  אמר 
מהני  דזריקה 
שיצא  כגון  ליוצא, 
ולא  הבשר  מקצת 
כולו, דמגו דמהניא 
מקצת  לההוא 
מהניא  שבפנים, 
מקצת  לההוא  נמי 
והלכה  חוץ.  שיצא 
אמר  עקיבא:  כר׳ 
והרי  עקינא  ר׳ 
המפריש חטאתו 
השתא   - ואבדה 
למאי  ראיה  מייתי 
דזריקה  דקאמר 
ליוצא:  מועלת 
שתיהן  והרי 
עומדות - שחוטות 
בשתי  דמן  ונתקבל 
דמה  וזרק  כוסות 
לא  מהן:  אחת  של 
כשם שדמה - של 
אותה: פוטר את בשרה - מן המעילה: כך 
הוא פוטר את בשר חברתה - שלא נזרק 
לזרוק  יכול  והיה  הואיל  המעילה,  מן  דמה, 
דמה של איזו שירצה: ואם פוטר דמה את 
בשר חברתה מן המעילה - אע״ג דפסולה 
שיפטר  דין  אינו  היא.  חטאת  דמותר  היא, 
בשרה של עצמה, אע״פ שנפסלה ביוצא. ולא 
אמר ר׳ עקיבא כשם שדמה פוטר את בשרה 
כך הוא פוטר את בשר חברתה, אלא כששחט 
שתי החטאות כאחת, לפי שאם רצה מזה זורק 
רצה מזה זורק, אבל בזה אחר זה לא אמר 

ָלּה  ֶׁשָהָיה  ִהיא  ֵאיזֹו  ָּבּה.  מֹוֲעִלין  ַלּכֲֹהִנים, 

ְוֶׁשִּנְטְמָאה,  ֶׁשָּלָנה,  ַלּכֲֹהִנים,  ֶהֵּתר  ְׁשַעת 

ְׁשַעת  ָלּה  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ִהיא  ֵאיזֹו  ְוֶׁשָּיְצָאה. 

חּוץ  ִלְזַמָּנּה,  חּוץ  ֶׁשִּנְׁשֲחָטה  ַלּכֲֹהִנים,  ֶהֵּתר 

ָּדָמּה: ֶאת  ְוָזְרקּו  ְפסּוִלין  ְוֶׁשִּקְּבלּו  ִלְמקֹוָמּה, 

ְזִריַקת  ִלְפֵני  ֶׁשָּיָצא  ָקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  ְּבַׂשר  ב 
ְוֵאין  ּבֹו,  מֹוֲעִלין  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ָּדִמים, 

ַרִּבי  ְוָטֵמא.  נֹוָתר  ִּפּגּול  ִמּׁשּום  ָעָליו  ַחָּיִבין 

ַחָּיִבין  ֲאָבל  ּבֹו,  מֹוֲעִלין  ֵאין  אֹוֵמר,  ֲעִקיָבא 

ַרִּבי  ָאַמר  ְוָטֵמא.  נֹוָתר  ִּפּגּול  ִמּׁשּום  ָעָליו 

ְוָאְבָדה  ַחָּטאתֹו  ַהַּמְפִריׁש  ַוֲהֵרי  ֲעִקיָבא, 

ִנְמֵצאת   ָּכ ְוַאַחר  ַּתְחֶּתיָה,  ַאֶחֶרת  ְוִהְפִריׁש 

ְכֵׁשם  א  עֹוְמדֹות,  ְׁשֵּתיֶהן  ַוֲהֵרי  ָהִראׁשֹוָנה 

פֹוֵטר  הּוא   ָּכ ְּבָׂשָרּה,  ֶאת  ּפֹוֵטר  ֶׁשָּדָמּה 

ֶאת ְּבַׂשר ֲחֶבְרָּתּה. ְוִאם ָּפַטר ָּדָמּה ֶאת ְּבַׂשר 

ֲחֶבְרָּתּה ִמן ַהְּמִעיָלה, ִּדין הּוא ֶׁשִּיְפטֹור ֶאת 
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חברתה:  בשר  פוטר  דמה  שיהיה  עקיבא  ר׳ 
מועלים  אין   - קלים  קדשים  אימורי  ג 
זריקת  לאחר  אלא  קלים  קדשים  באימורי 
דמים, כדאמרינן בשלהי פרקין. ואם יצאו לפני 
זריקת דמים: ר׳ אליעזר אומר אין מועלין 
בהן - דכי היכי דאית ליה לר׳ אליעזר דאין 

זריקה מועלת ליוצא 
לאפוקי בשר קדשי 
ממעילה,  קדשים 
הכי נמי אין מועלת 
להביא  ליוצא 
קדשים  אימורי 
מעילה.  לידי  קלים 
דאית  היכי  וכי 
עקיבא  לר׳  ליה 
מועלת  דזריקה 
ליוצא לאפוקי בשר 
קדשי קדשים מידי 
מועלת  מעילה, 
להביא  ליוצא  נמי 
קדשים  אימורי 
מעילה:  לידי  קלים 
דמים  מעשה  ד 
הדם:  זריקת  זו   -

דמים  זריקת  לאחר   - בבשר  מועלין  ואין 
היתר  שעת  בו  יש  דכבר  בבשר,  מועלין  אין 
דמים  זריקת  דמשום  להקל,  והיינו  לכהנים. 
אתיא ליה קולא דאין מועלין בו: ועל זה ועל 
- בין על האימורין בין על הבשר לאחר  זה 
זריקה: חייבין משום פגול - אם פיגל באחת 
עבודות.  מארבע 
קובעת  דזריקה 
וקבעה  בפגול 
וטמא.  לנותר  נמי 
להחמיר:  והיינו 
ובקדשים קלים - 
לאחר זריקה: כולו 
להחמיר - דמועלין 
דכבר  באימורים, 
וקדשים  לגבוה  חזו 
ממון  ולא  נינהו 
זה  ועל  בעלים: 
על  בין   - זה  ועל 
על  בין  האימורים 
עליו  חייבין  הבשר 
נותר  פגול  משום 
כולו  והיינו  וטמא. 

להחמיר:

ְּבָׂשָרּה: ג ֵאמּוֵרי ָקָדִׁשים ַקִּלים ֶׁשָּיְצאּו ִלְפֵני 
ְזִריַקת ָּדִמים, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֵאין מֹוֲעִלין 
נֹוָתר  ִּפּגּול  ִמּׁשּום  ֲעֵליֶהן  ַחָּיִבין  ְוֵאין  ָּבֶהן, 
ְוָטֵמא. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, מֹוֲעִלין ָּבֶהן, ְוַחָּיִבין 
(ֲעֵליֶהן) ִמּׁשּום ִּפּגּול נֹוָתר ְוָטֵמא: ד ַמֲעֵׂשה 
ּוְלַהְחִמיר.  ְלָהֵקל  ָקָדִׁשים,  ְּבָקְדֵׁשי  ָדִמים 
ּוְבָקָדִׁשים ַקִּלים, ֻּכָּלן ְלַהְחִמיר. ֵּכיַצד, ָקְדֵׁשי 
ָקָדִׁשים ִלְפֵני ְזִריַקת ָּדִמים, מֹוֲעִלין ָּבֵאמּוִרין 
מֹוֲעִלים  ָּדִמים,  ְזִריַקת  ְלַאַחר  ּוַבָּבָׂשר. 
ָּבֵאמּוִרים ְוֵאין מֹוֲעִלין ַּבָּבָׂשר. ַעל ֶזה ְוַעל ֶזה, 
ּוְבָקָדִׁשים  ְוָטֵמא.  נֹוָתר  ִּפּגּול  ִמּׁשּום  ַחָּיִבין 
(ַקִּלים)  ָקָדִׁשים  ֵּכיַצד,  ְלַהְחִמיר  ֻּכָּלן  ַקִּלים 
ִלְפֵני ְזִריַקת ָּדִמים, ֵאין מֹוֲעִלין א ָבֵאמּוִרין 

ְוא ַבָּבָׂשר. ְלַאַחר ְזִריַקת ָּדִמים, מֹוֲעִלין ָּבֵאמּוִרין ְוֵאין מֹוֲעִלין ַּבָּבָׂשר. ַעל ֶזה ְוַעל 
ְלָהֵקל  ָקָדִׁשים,  ְּבָקְדֵׁשי  ָדִמים  ַמֲעֵׂשה  ִנְמָצא,  ְוָטֵמא.  נֹוָתר  ִּפּגּול  ִמּׁשּום  ַחָּיִבין  ֶזה, 

ּוְלַהְחִמיר. ּוְבָקָדִׁשים ַקִּלים, ֻּכּלֹו ְלַהְחִמיר:
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מתחדש
לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

לריל שישית תשש שנ  לנשיאתות 
תשנו  מא  תשלתש-עשר  ל תלדות

י "ר שירא   רפ  נקו מפנית –  ומימית פברט,
תמשלתקית, קסידית, תכלל ישראל – פכלל

תייאלנת תיתליכנת חתממיתו לארצנת
תישמיענת ותר  קדש  מבית
פיאתל   אמיויו ת שלימ 

ויכב תמי"ד ממ"ש
◆

יקי אדתננת מתרנת תרפינת מלך  משיק לעתלת תעד

לעילתי נשמו 
 ר "ק  ר "ו  יאתי  רפ מאיר צבי

פי  רפ מרדכי ע"  גרוזמן 
מראשי ישיפו ותמכי ומימית  מרכזיו פכבר קפ"ד

נלפ"ע פיתת א' י"ז טפו  'ושע"ז 
"ת חיצת תרננת שתכני עבר" ת תא פותכת,
פ וילתו כ"ח אדמת"ר מ "מ שליט"א

ו.נ.צ.פ. 


