
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  איך מותר לאכול קדשים בקודש הקדשים
  ?הרי אסור לאכול בקודש הקדשים

  .בקודש הקדשים תאכלו' ח י''יבפרשתן 
  

לימד על קדשי קדשים שאינן נאכלין אלא בעזרה י ''וברש
  .ולזכרי כהונה

  

כי קדש הקדשים , ל ולא הבינותי זה'' וז:ן תמה על זה''וברמב
במקום ט ''י' ויקרא וכי הכתוב אומר , ותאינו מקום אכילת הקרבנ

וקדש הקדשים הוא במקום , קדוש תאכל בחצר אהל מועד
 והבדילה ג''ו ל''שמות ככמו שכתוב , הארון לפנים מן הפרוכת

ד ''שם פסוק לוכתיב , הפרוכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים

ואין שם , ונתת את הכפורת על ארון העדות בקדש הקדשים
  . יה שאין נכנס שם אלא כהן גדול ביום הכפוריםאכילה ושת

  

זבחים ' וכן מבואר להדיא בגמפ מה דאיתא בספרי בפרשתן '' ע:ומתרץ

 רבי יהודה בן בתירא אומר הרי גוים שהקיפו את העזרה מנין ג''ס
תלמוד לומר בקדש , לקדשי קדשים שנאכלין אפילו בהיכל

רר בזה והעמיד יהודה בן בתירא נתעו' והנה ר, הקדשים תאכלנו
" נאכלין בהיכל"והזכירו באימה שאמר , הכתוב במקום האונס

והראוי שיאמר שנאכלין אפילו לפני ולפנים אם הקיפו את 
  .ההיכל

  

שתאכלנו , "בקדש הקדשים תאכלנו "ועל דרך הפשט נפרש
 קדש קדשים לך 'פסוק טכי אמר תחלה , בקדושת קדש הקדשים

 קדשים קלים אבל יהיו שלא תנהגו בהם מנהג, הוא ולבניך
" בקדש הקדשים תאכלנו"וחזר ופירש , בידכם קדש קדשים

ולפי שכבר פירש במנחה , שתהיה אכילתך בהם בקדושה חמורה
ובחטאת את החומר שיש באכילתן יותר מקדשים קלים 

לא הוצרך להאריך כאן אלא לומר שיהו כלן , במקומן ובזמנן
בקדושה חמורה שתהיה אכילתן בהם , קדש קדשים באכילתן

  . לא כקדשים קלים
  

,  דהאיך רשאים ליכנס לקודש הקדשים:ובטל תורה הקשה עליו
דהא אפילו כהן גדול שיכנס ביאה יתירה ביום הכפורים חייב 

כגון שהקיפו נכרים את העזרה : ן''ונראה דכוונת הרמב, מיתה
וההיכל ומחמת סכנת נפשות ברחו לקודש הקדשים ושוב 

מיירי ג ''זבחים ס' ל  וגמ''ואולי גם הספרי הנ, רשאים לאכול שם
ל דכיון דהם שם ''וקמ, בכהאי גוונא שהוכרחו לברוח להיכל

  .רשאים לאכול שם
  

כתב דאפשר דאפילו בלי שעת ' ד אות ב''מצוה קפ ובמנחת חינוך
כיון דלאו , הדחק אם אכל בבית קודש הקדשים אינו חייב מיתה

  .ביאה ריקנית דהא אכל שם
  

דהא , ל ודבריו תמוהים להפליא'' וז:תורה הקשה עליוובטל 
דאם הכניס הכף בפני ' ירושלמי יומא פרק הוציאו לו הלכה א' מבואר בגמ

והא , עצמו והמחתה בפני עצמו חייב מיתה משום ביאה ריקנית
ואפילו הכי , שם על כל פנים ביאתו לא לריק היתה שהכניס הכף

מכל שכן , חד חייב מיתהכיון שהיה אפשר לו להכניס שניהם בי
אפילו אם לא היה אפשר לו , בנכנס לאכול בבית קודש הקדשים

ואם יכנס חייב , לאכול בעזרה והיכל אין לו ליכנס לאכול שם
ן מיירי שברח שם מחמת סכנת נפשות ושוב ''והרמב, מיתה

  .וזה ברור, מותר לאכול
  

ל "ש זל הנה דבר גדול דיבר רבינו הקדו" וזוכן העיר הכלי חמדה
דאפילו בקדש הקדשים מותר לכנוס לאכול קדשים אם אין לו 

  .כפשטות הכתוב בקודש הקדשים תאכלנו, מקום אחר
  

 קושיא 'ז' סיל מיישב בספר פניני רבינו יחזקאל ''הנ' ולפי גמ
היה עומד בבית קדשי ' מ א"ע' ברכות ל' על הא דאיתא בגמ: נפלאה

דקשה איך יש מציאות הקדשים יכוין את לבו כנגד בית הכפורת 
ל אתי '' ולפי הנץ שם שהקשה כן''עיין ביעב, שעומד בבית קדשי הקדשים

, שפיר דמשכחת לה אופן של אכילת קדשים בקדשי הקדשים
ג נידון של תפלת שמונה עשרה "ל בכה"נ משכח"כ יתכן דה"א

ששוהים שם בהיתר של סכנת נפשות של , בבית קדשי הקדשים
  . החיצים

  
   קטורת להקריב לאהרן רמות היה איך
  ?איסור זה הרי ההיכל בתוך קורח כשהיה

  .'את אשר לו וגו' בקר וידע ה' ז ה''טבפרשתן 
  

 בפרשתן דהקטורת שהקריב אהרן היתה קטורת ן''וכתב הרמב
  .הבוקר שהקטיר בהעלותו את הנרות כמשפטו

  

כיון שגם קרח ,  האיך היה רשאי אהרן להקטיר:יש להקשות
 וכל אדם לא יהיה ז''ז י''ויקרא טוהא כתיב , ך ההיכלועדתו היו בתו
יומא ' דקאי נמי אהקטרה בכל יום כמבואר בגמ, באהל מועד

ת אמרי ''כך מקשה בטל תורה על התורה להגאון רבי מאיר אריק נדפס בסוף שו, ד''מ

  .על פרשת קרח' יושר חלק ג
  

 דאיסור זה אינו על הכהן המקטיר רק על האדם הבא :ומתרץ
  .טרהק בשעת ההשם
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  מדוע ממונו של קרח גם נבלע באדמה 

  ? הרי אדם שחייב מיתה אינו נענש בממונו

 ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת ב''ז ל''טבפרשתן 

  . בתיהם
  

דאין מיתה וממון בדבר ' מ א''ז ע''כתובות לל " הרי קימ:יש להקשות

דוע כאן כ מ''א, משום דאי אתה מחייב משום שתי רשעיות, אחד

  .כך מקשה בפנים יפות בפרשתן, אבד נמי ממונם

  

  :איכא כמה תרוצים

, הטעם טביעת הממון משום שהוא גרם להם להתגאות.א

 ואת הבהמה תהרוגו משום 'מ א''ד ע''סנהדרין נ' ואמרינן בגמ

י רכושם לא היה ראוי "וכיון שנתגאו ע, שהביאו תקלה על ידה

חיוב של בעלים הרכוש להטבע מחמת עצמן אלא מחמת 

והיינו דכתיב ואת היקום אשר ברגליהם , שבאה תקלה על ידן

שהעמידן על רגליו שהם העמידו אותן י ''סנהדרין ק' דאמרינן בגמ

  .כך תירץ בפנים יפות בפרשתן, ה"על שיקומו למרוד במרע

שכתבתי למעלה שקרח עצמו לא י ''סנהדרין קיוחנן '  לפי דעת ר.ב

מובן הא דכתיב הכא ואת , ן השרופיןהיה מן הבלועים ולא מ

כל הרכוש אשר לקרח ולא כתיב בלשון את כל היקום אשר 

, משום דכיון דקרח לא מת משום דלא היה לו התראה, ברגליו

אף , צ התראה ולא הוי שתי רשעיות"ש דממונא א"ממילא א

והיינו מדכתיב , י שם"כ במגפה כמו שפירש"שמת קרח אח

היינו , לע אותם ואת קרח במות העדה ותב'ו י''פנחס כבפרשת 

כ מיתה כמו כל העם שאמרו אתם "משום שנתחייב אח

  .כך תירץ בפנים יפות בפרשתן', המיתם את עם ה

פ מה שביאר בספורנו הטעם שקרח נענש שהאדמה בלעה '' ע.ג

כענין , כדי שלא יזכו שיהנו צדיקים בעמלם, גם את הרכוש

דקיים בזה מצות ,  בהנפלה סלע מחיקו ומצאה עני ונתפרנס

  .מעדני אשר, ל אתי שפיר''צדקה לפי הנ

כך כתב במשך חכמה ,  היה להם דין כמו בעיר הנידחת דממונם אבד.ד

  .בפרשתן

  

  ?מדוע נענש קרח בשתי עונשים הרי קם ליה בדרבה מיניה

  . דקרח מן השרופים ומן הבלועיםי''סנהדרין ק' איתא בגמ
  

והלא דין הוא מי שנתחיב ,  מקשהפרשת קרח הנה בשם משמואל

ולמה נתחייב קרח בשתי , שתי מיתות קם ליה בדרבה מיניה

  .המיתות
  

 'ז' במדבר טי על הפסוק קחו לכם מחתות " על פי דברי רש:ומתרץ

שבו נשרפו נדב ' הא לכם תשמיש חביב מכל היא הקטורת וכו

ואביהוא משמע שהשרופים מעדת קרח היתה כעין שרפת נדב 

וכפי שנמצא בספרים הרי , פת נשמה וגוף קייםשרי, ואביהו

להיות דבוקה , מיתה כזו היא החזרת הנשמה למקורה ושרשה

, וכמו שהאריך בזה בעל אור החיים במקומו, ה"בחיי החיים ב

ואדרבה לטובתו , נמצא כי השרפה עבורו לא היה בזה עונש כלל

  .ואין כאן שתי מיתות, היה
  

, ר יח"ר במד"בב מביא טעם בשם המדרש 'מ א''י ע''סנהדרין ק ובבאר שבע

שאלו נשרף ולא נבלע , דינין'  למה נעשה בו ב'יט ותנחומא קרח אות ב

היו הבלועים מתרעמין ואומרים שלא הביא עלינו כל הפורענות 

ואלו נבלע ולא נשרף , הזו אלא קרח והרי הן נבלעים וקרח ניצול

  .היו השרופין מתרעמין

  ?דתו האם חייב מיתהכהן שסייע לכהן אחר בעבו

  . ולא ימותו גם הם גם אתם'ח ג''יבפרשתן 

  

 ילפינן מכאן דכהנים שנכנסו ועשו בעבודת 'מ א''א ע''ערכין י' בגמ

ולוי משורר ששינה עבודתו , הלוים חייבים מיתה בידי שמים

ועמד בשערים או לוי שתפקידו לעמוד בשערים ושינה ושר הוא 

 איך היה מותר למשה רבינו להיות משורר ושוער עיין בענין קושיית הפוסקים, באזהרה

  .ז''בספר מעדני אשר פרשת קרח תשס

  

ל ומן ''כתב חידוש גדול וזבסופו   ט"מצוה שפ הנה החינוך בפרשתן

  .הדומה כי הכהן שסייע במלאכת חבירו הכהן גם כן במיתה

  

 :תמה עליוג ''ת קפ"הרב פערלא לאוין ל ג"לרס ובביאור על ספר המצוות

דבשלמא הלוים נתחלקו , ל והוא תמוה מאוד לכאורה''וז

, למשוררים ולשוערים וכל אחד אין לו להתעסק אלא בשלו

אבל כהנים שכולם ראוים לכל , וכדכתיב בהו איש על עבודתו

אלא , וכולם זכותם שוה בכל עבודות אלו, עבודות שבכהונה

 שנתחלקו לבתי אבות ולמשמרות שיהיו עובדים כל אחד בזמן

היכי יתכן , כדי שיהיה לכולם חלק בעבודות המקדש, קבוע לו

, לומר שיתחייבו מיתה על הסיוע שסייע אחד בעבודת חבירו

וקצתם רצו להגיה ולשבש , ל בזה"וכבר עמדו קצת אחרונים ז

כ לכאורה אפשר לומר "אבל לפמש, דבריו ולא עלתה בידם

, כ"ודות יוהדכוונת החנוך כגון שסייע כהן הדיוט לכהן גדול בעב

פ סוגיא "כמו שנתבאר ע, ובזה שפיר מתחייב מיתה כזר ששימש

ל "מיהו מלשון החנוך שם לעיל מינה שכתב וז, דיבמות שם

וראשי האבות מחלקים להם אנשים ידועים איש איש על 

וכן הלוים לא היו . עבודתו ולא היו רשאים לסייע זה את זה

משמע דכוונת , ן שםל עיי"עכ' רשאים לסייע המשורר לשוער וכו

, דאפילו כהן הדיוט שסייע את חבירו חייב מיתה, דבריו כפשוטן

כ העונש "דהרי ודאי על מה שביאר תחילה לאיסורא כתב אח

  . ל"כדרכו ז

  

מ עשין "בסהל " זן"והנראה דמקור דבריו אלו הוא מדברי הרמב

ל אבל הסדר הוא במשמרות בשני "שכתב בתוך דבריו וזו "ל

דו כולם למשמרות חלוקות בין לוים בין כהנים ענינים שיעב

תהיה כל משמרה ממנה על מקום מיוחד ועל עבודה מיוחדת 

והוזהרו . בכל הענין שצוה בהם במשכן איש איש על עבודתו

' במיתה לשעה ולדורות שלא יקרב אחד למלאכת חבירו וכו

והן , ל דדין זה נוהג בכהנים כמו בלוים"הרי דס, ל עיין שם"עכ

ל שתמהו על החנוך לא "והאחרונים ז, ברי החנוך בלא ספקהן ד

  . ל אלו שהם מקור דבריו"ן ז"ראו דברי הרמב

  

ה ''ח סימן ל''אור ת בית יצחק''פ חידושו של החינוך כתב בשו''וע

,  דקשה מדוע קרבנות דוחים שבת: ליישב קושיא נפלאה'ק י''ס

שנים כהנים ו' י ב''הרי אפשר לקיים שניהם שיעשו את זה ע

ולפי דברי החינוך אתי שפיר דכהן אסור , שעשאהו פטורים

  .י שנים''כ אין עצה לעשות ע''א, לסייע לחבירו



  ?האם צריך להוסיף חומש מי שאחר לעשות פדיון הבן בזמנו

 ופדויו מבן חודש תפדה בערכך חמשת שקלים ז''ח ט''יבפרשתן 

  .'וגו
  

ור ראוי לפדיון עד שיעברו  אין הבכא''ק י''ה ס''ד סימן ש''וריל ''קימ

ואחר שלשים יום יפדנו מיד שלא ישהה את , עליו שלשים יום

  .המצוה
  

 מי שאיחר ולא פדה את בנו בזמנו האם צריך להוסיף יש לחקור

  .חומש על הפדיון או דילמא אינו צריך
  

 כתב בתשובה לרב האי גאון ז"ת סימן מ"שע הנה בתשובות הגאונים

יום ' ל שאם עברו עליו ל"ל ואמרו רז"שצריך להוסיף חומש וז

  .חייב להוסיף חומש, ולא פדאו
  

יום ולא פדאו ' ל שאם עברו ל" ואמרו רזד"סימן צ וכן כתב הכלבו

  .חייב להוסיף חומש
  

ל מצוה לפדותו משנכנס '' וז'מ ב''א ע''פסחים קכ וכן כתב המאירי

ל שהשלים שלשים יום ועכשיו נהגו לאחר ולהוסיף "לכלל חדש ר

  .חומש
  

בשם ארחות ט "ו הגה"ה אות ט"ש' ד סי"יור וכן כתב בכנסת הגדולה

  .חיים דשמי שאחר פדיון בנו אחר שלשים יום מוסיף חומש
  

 שלא מצינו תוספת :ג''תמה על הבה ח"הלכות בכורות פ ן"והרמב

  .חומש בפדיון הבן כמו בפודה הקדש
  

ה כל כתב שלא ידע למק עט השני "ס' פרק ח ט אלגאזי"ובמהרי

ג שכתב ''והעיר על הבה, ג"הפוסקים לא ציינו כלל לדברי הבה

וכעת לא , ל"ל שצריך לחפש היכן אמרו זאת חז''דכן איתא בחז

  .מצא זאת בשום מקום
  

כתב שלא ,  נשאל האם צריך להוסיף חומשג''שורש קל ק"ובמהרי

וביקש לשלוח לו אותה נוסחא עתיקא , שמע על זה בלתי היום

  .שכתב כן
  

כתב שהרב וואלף שיף חתנו א "שה סי' סי ברי שאול יוסף דעתובד

חמשה ב "דף נה עא הקשה לו מהנאמר בבבא מציעא "של רע

  .ולא חשיב ששה חומשין ואחד מהם פדיון הבן, חומשין הן
  

 תירץ שלא תנן בבבא מציעא רק א"ה סק''סימן ש ובספר אות ברית

שפודה בזמנו כ בפדיון הבן כ"משא, מה שצריך להוסיף בכל אופן

ועוד נראה שמה שצריך להוסיף חומש לאו , אין צריך להוסיף

ולא עשאה , כי אם מצד קנס משום שהחמיץ המצוה, מדינא הוא

  .והתם לא תני רק אותן שצריכים מדינא להוסיף חומש, בזמנה
  

ל ''דכתב וז: חולק על זהה ומוסיפין ''ד' מ ב''ב ע''בכורות י י"אבל ברש

 בנו ומפדיון פטר חמורו כמה שנים עדיין ואם המתין מפדיון

  .יכול לפדותו ואינו נותן יותר
  

ה נמי צריך לקיים מצות פדיון הבן '' דהנה הקב:ושמעתי פעם

ע מובא ''כך אמר פעם הדברי יציב מצאנז זי, לגאול את בניו

ה בעת ''כ אם יש איחור לפדיון הקב''ה וא''מ שנ''בשפע קודש ע

  . חומשה''הפדיון יוסיף לנו הקב

  

  
  

  מדור משיב כהלכה
  ברוקליןא "י ידידינו הרב מרדכי זיסקינד הגר שליט"מדור זה נודב ונערך ע

ל ָהָאָדם ְיֻמתון ֵאֶלה ) כט(במדבר פרק טז  .'ברא האם בריאה י. א מֹות ּכָ ִּאם ּכְ ּ
ָלָחִני ֵקד ֲעֵליֶהם לֹא ְיקָֹוק ׁשְ ל ָהָאָדם ִיּפָ ּוְפֻקַדת ּכָ ִריָאה ִיְבָרא ְיקָֹוק ) ל( :ּ ְוִאם ּבְ

ר ָלֶהם ְוָיְרדו ַחִיי ל ֲאׁשֶ יָה וָבְלָעה ֹאָתם ְוֶאת ּכָ ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת ּפִ ּ ּ ֹאָלה ּ ם ׁשְ
ים ָהֵאֶלה ֶאת ְיקָֹוק י ִנֲאצו ָהֲאָנׁשִ ם ּכִ ִּויַדְעּתֶ שלח את משה ' ע אם לא ה" צ:ּ

, כל השאלה היא, פ ימותו"ומבואר בפסוק שמשה אמר שעכ, מדוע שימותו
שלחני ' ג דאם לא ה"וזה צע, האם ימותו בבריאה חדשה או במיתת כל אדם

  .ת שימותו"מהכ
האם מצות , אני הנה נתתי לך את משמרת תרומותי ו.מ"חיוב הפרשת תרו. ב

או שיש , הפרשת תרומות ומעשרות זהו רק אם דעתו לאכול את הפירות
  .מצוה בכל מקרה להפריש אפילו כשאינו חפץ לאכול את הפירות

 פרשה זו -ויקח קרח , י בתחילת הפרשה" כתב רש.פרשה זו יפה נדרשת. ג
י שפרשה זו יפה "יך כתב רשע א" וצ:יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא
מבואר שכל האומר א "עירובין דף סד ע' נדרשת במדרש תנחומא הרי בגמ

  וביחוד בפרשת. שמועה זו נאה מאבד הונה של תורה ואסור לומר כן
מכאן אמרו )  סימן יב( בפרשתינומדרש תנחומא  ב.אוי לרשע ואוי לשכנו. ד

 שהיו שכנים )שמעון וגדראובן  (אוי לרשע ואוי לשכנו אלו שלשת השבטים
ותפתח ) במדבר טז(לקרח ועדתו בדרום אבדו עמו במחלקותו שנאמר 

הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל אשר להם ואת כל האדם 
י "ע הרי הסדר של השבטים במדבר היה עפ" וצ,אשר לקרח ואת כל הרכוש

באופן ובשלמא סתם , כ מה הטענה היה להם שהיו בשכנות לרשע"וא' ה
, כללי מובנת הטענה כי מי שרואה שגר סמוך לרשע צריך לברוח ממנו

אוי לרשע ואוי לשכנו אבל כאן במדבר , כ מובן שאם לא בורח ממנו"וא
  .ג"כ מה טענה עליהם וצע"א' י ה"הרי לא יכלו לשנות את מקומם דהיה עפ

יכול ואדם אחר , שחובה היא על האדם) שייך לפרשתינו( איזו מצוה .חידה. ה
  .כ לגנוב ממנו את המצוה שלו"בע

ד אין קניין לגוי להפקיע מידי "ע למ" צ:א"א נבנצל שליט"קושיית הגר. ו
מ כדי "כ מדוע שלא נחייב את הגוי שנפריש בשבילו תרו"א, י"מעשר בא

י שהיינו חולין ותרומה מעורבין "דהרי כל טבל מבואר ברש, להצילו מגזל
אז גם לגוי יהיה אסור לאכול ,  מידי מעשרואם אין קניין להפקיע, זה בזה

  .מ מעורבין והוא אסור בגזל"דהרי יש לו תרו, הטבל הזה
------------------------------------------------------------------------------  

 כללי השתתפות
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  .כ נא לציין בתחילת המכתב על כמה שאלות השיבו"מוכ

להקפיד על כתב ברור וקריא שיהיה ברור לאחר משלוח , בפקס, השולחים בכתב יד, אנו חוזרים ומבקשים
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  .נ"לספר שיצא לאור בעתיד בל

  לחודש תמוז' תשובות ניתן לשלוח עד יום שני בערב ב

 
  מדור לפרסום ספרים חדשים 

  של ידידי ותומכי המכון
  שנתקבלו למערכת

  
  חלקים' ב "אהלי יעקב"

  בירורי הלכות בדברים הנוגעים למעשה
  הגאון  מאת ידידינו

  א''שליט רפערויעקב אליהו אונסדרבי 
  כמה מונטריאלרב דקהל ראשית ח

  

  "מאוצר השבת שבפרשה"
  חלקים' על עניני הפרשה ד
   מאת הגאון

  ירושליםא ''שליט אבישי רחמים בצלאלרבי 
  

  "חינוך הבנים כהלכתו"
  ע''דיני הקטנים וחינוכם לפי סדר השו

  מאת ידידינו הגאון 
  א''שליט אליעזר הכהן רבינוביץרבי 

  בית שמש 
  

  "סיכומי הלכות"
  ' ד חלק ב''ע יור''ו שלשינון וחזרה על

  מסודר לפי פסקי הלכות
   הגאון מאת ידידינו

  א ''שליט זאב נחום הכהן רבינוביץ רבי
  בית שמש

  

  
טיב 
  הספר



íàä ãâáäùë òéâî ãò äôöøì åðéà áééç çéðäì úéöéö  
åù íùá íúàáäù äî''áãøä ú''òà äðåäë éãâá ìù ìéòîá úéöéö äéä àì ïëìã æ''' ô

úåôðë òáøà ìù ãâá äéäù , éãë úéöéöá áééçì åöø àì äôöøä ãò  òéâî äéäã ïåéëã
ïåéæáá äôöøä ìò øøâé àìù.  

  

èéìù ñàøâ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö 
 íàã äåöî øá äùòðù ãåàî êåîð ãìéá íéîòô äîë éúìàùðù äîì èåùôì éì ùé äæî

ùá øàåáîä ïéãë åìù ïè÷ úéìèä ìù øåòéù ìò ãéô÷é''øåàá ò''è ïîéñ ç''ñ å''à ÷ '
êìéù åà äæë ïè÷ úéìèá êìé íàä äôöøä ìò úéöéöäî úö÷ øøâé ïè÷ úéìè øåòéùá 

úéöéöä øøâé àì æàå øúåé ïè÷ä ,ðä éôì'' ïéàù  äæë øåòéùá ïè÷ úéìèá êìé äáøãà ì
äôöøä ìò úåøøâð úéöéöä.  

  

äøä''èéìù õéáø÷ óñåé éáø â'' àúéìéò ïéòéãåî  
îâá øàåáîã àäî íäøáà ïâîä íùá íúù÷äù äî 'ð ïéèéâ''à å ' úñëä úéöéö ïá ìò

ìò úøøâð åúéöéö äúéäùúåúñë éáâ  , íäéúåéöéö íéøøåâ åéä íéøçà íéùðàã òîùîå
õøàä ìò ,äôöøä ìò øåøâì øúåîù òîùîå ,åùáã ïééöì äàøð''à ïîéñ äðç úéø÷ ú '

îâä ïîæá à÷åãã áùééî 'à äéåä ïéðîë íéøùå÷ åéä àìù'' øøâð úéöéöä àäéù øúåî ë
äôöøä ìò ,äéåä ïéðîë íéøùå÷ åðàù äæä ïîæá ìáà ,à''ì ùé ë úéöéöä òéâé àìù øäæé

äôöøì.  
  

äøä''èéìù õèéååøåä ìàøùé åäéúúî â'' à øôñ øáçî ãåå÷ééì"íéä úåøöåà "úåëøá úëñî ìò  
îâá øàåáîã àäî íäøáà ïâîä íùá íúù÷äù äî 'ð ïéèéâ''à å ' úñëä úéöéö ïá ìò

úåúñë éáâ ìò úøøâð åúéöéö äúéäù , íäéúåéöéö íéøøåâ åéä íéøçà íéùðàã òîùîå
òõøàä ì ,äôöøä ìò øåøâì øúåîù òîùîå , ÷øã áúë äáø äéìàäã ïééöì äàøð

íéùðà øàù ìù àìå ïéøøâð åéä úñëä úéöéö ïá ìù úéöéöä , íéøë ìò ïéøøâð åéäã ïåéëã
ë éåæéá ïéà úåúñëå"ë.  

 
 íìåòá íéøùë úéöéö äéäéù úåàéöî ùé êéà 
úéöéöá áéåçî åðéàùë úéöéöä íéøùå÷ éøä 

á íúù÷äù äîøùë àäé úéöéöù úåàéöî ùé êéà íéðåøçà íù , úéöéö çéðäì áåçä éøä
äùéáìä éøçà ÷ø äæ ,à''éåùòä ïî àìå äùòú àéåä ùåáì åðéàùë åçéðîùë ë , íúöøúå

íéðôåà äîëá.  
  

äøä''èéìù íåàáððè ïøäà éáø â'' à÷øá éðá  
øä éøáã éôì õøúì äàøð" ïáìä éøùà úåäâäá àáåî"é äëåñ é'' á äù÷ ïéà éåä àìù ïåéëã ììë

 øùëäá éããö áëòî àìà úéöéöä íöòá ìåñô , ïî àìå äùòú ìù ïåøñéç ïàë ïéà
éåùòä.  

  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
ã ìù ãâá ùåáìì øåñà éøäù øçà ïôåàá øùôà éàù ïåéëã õøúì äàøð ' éìá úåôðë

úéöéö ,à"åùáåìù íãå÷ àåä úéöéö ìéèäì áåéçäù éàãå ë.  
   

äåöîä ïî øåèô äåöîá ÷ñåòä ïðéøîà àì äøåú ãåîìú úååöîá íàä 
íéðåøçà íùá íúù÷äù äî , äåöîá ÷ñåòä ïðéøîà àì äøåúá ÷ñåòäù úåèéù ìò

äåöîä ïî øåèô ,ùø áúëù äîî äù÷ã" éë äëåñ''ò ä''à î ' éçåìù äðùîá àúéàã àä ìò
æå äëåñä ïî ïéøåèô äåöî''äåöî êøãá éëìåä ì ,åîìì ïåâë úåöîá óàã ïðéæç äøåú ã

äåöîäî øåèô äåöîá ÷ñåò ïðéøîà äøåúä ãåîéì.  
  

äáä''éð ïîãéøô ïéîéðá ìàåîù ç'' å÷øá éðá éëãøî éøáã úáéùé  
õøúì äàøð ,ò'' ÷ñåòä ïðéøîà àì äøåúáã øáãä íòèá ìà÷æçé ïåæçä áúëù äî ô

äåöîäî øåèô äåöîá ,äîöò éðôá äåöî éåä äáéú ìëã íåùî ,à'' ùé ë êìåäã øîåì
äåöî ãç àéåä äøåú ãåîìì ,úá à÷ååãå''äîöò éðôá äåöî éåä äìéî ìë ú.  

  

èéìù ìàðúð åäéìà áøä'' àäôéç  
 øåèô äåöîá ÷ñåò ïðéøîà éîð äøåúáã äéì àøéáñã íéðåùàø ãåò åðàöîã ïééöì ùé

äåöîäî ,øä éùåãéçáã" ïé äðùä ùàø''ò æ''à î 'èô äøåúá ÷ñåòä àúìéëîá àéðú àéáî øå
ïéìéôúä ïî ,äåöîä ïî øåèô äåöîá ÷ñåòä ìëã íåùî àîòèã øùôàå , àøéáñã ïðéæç

äåöîäî øåèô äåöîá ÷ñåò ïðéøîà äøåúá óàã äéì. 
 

 íéä ìò äøéù åøîàù éðéîùä íåé ãâðë úéöéöá íéèåç äðåîù êéøö òåãî 
éòéáùä íåéá åøîà éøä 

ùø áúëù äî ìò íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî''ù úùøôá é äùî éáø ìù åãåñéî çì
 ãò íéøöîî åàöéùî ìàøùé åäùù íéîé äðåîù ãâðë úéöéöáù íéèåç äðåîù ïùøãä

íéä ìò äøéù åøîàù ,ùøô çìùá úùøôá éøä úåù÷äì ùé" íéì åãøé éòéáù ìéì é
äøéù åøîà úéøçùá ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

ïåàâä éáø ïúð ïéîéðá ïééèù÷ò èéìù''à îåã''ö éãéñçã àæìòá ïåãðåì  
ïåàâä éáø äîìù éìàøùé èéìù''à ø''î úéø÷á æðàö äéðúð  
ïåàâä ìàéìîâ ïäëä õéáåðéáø èéìù''à çî''ñ àìôðä íâ éðà êãåà  

åîãà ïøîã äéîùî õåøú ïééöì äàøð"éøäåî ø"éæ àæìòáî ã"ôò õøúì ò" éøáã é
äò åøúé øôá ïúðåäé íåâøúä" åàöé ìàøùé ììëù íéøùð éôðë ìò íëúà àùàå ô

îéá íéøöî"ò ïñéðá ã"çàå çñôä èåçùì íéìùåøéì íàéáäù ãåáëä éððò é" íøéæçä ë
ò"æä ïåáùç àìéîîå ù 'çä ïåáùçå ìòåôá äàéöéäî àåä 'ò äàéöéäî àåä"íéððòä é.  
  

áøä äîìù éåì èéìù''à íéìùåøé  
éôá 'èä"äò æ"ë ú 'ø úèéùá"ïùøãä î , ìù éòéáùá äøéùä íéøîåà åúèéùì íâ éàãåã

çñô ,àéöéá íéîéä ïéðîù àì"äìéìä íò íéîìù íéîéá äéä î , úåùø ïúð äòøôùëå
íîò úåìéì íéììåë íéîé äùìùì , ãò åøæç àì ìàøùé íîò çìùù ïéøåè÷éàä êëìå

â åøáòù 'íéîìù íéîé ,àå"íåé áùçð åðéà äàéöéä íåé ë ,á åôãøå ãçà íåé åøæç æàå '
íéîé , åøîà ø÷åáìå íéì åñðëð éðéîù ìéìá ÷øåäøéù . øëæ éòéáùá äøéù íéøîåà åðàå

éðéîù íåé úîàá äéäù íäìù éòéáùì  ,ùøá øôåñ úåòè àåäã áúë  äîëç êùîáå"é ,
öå"æ ì 'æ ãâðë ïéèåç 'íéîé ,áîøä úèéùë àåäå" íìä 'à úéöéö 'å ' ïáì ìù ïéèåç äòáùã

úéöéöä úà ïéøèåô úìëú ìù ãçàå .ùøô êëìå"ëî ãâðë àåäã úìëú ìéúô íãå÷ é ú
úåøåëá ,éô ïë øçàå 'æã 'æ ãâðë íä ïáì éèåçä 'éöé ïéá íéîé"íéä ìò äøéùä úøéîàì î.  

  
åàîèð óñåé úåîöò åàùðù íúåà ÷øå åàîèð àì íéèáùä úåîöò åàùðù åìà òåãî  

îâá áåúëã àä ìò íúù÷äù äî 'ë äëåñ'' ä ïáø÷ úà úåùòì íéìåëé åéä àìù íéàîèäã
ïåùàø çñô ,ðåøà åàùðù åìà åéäóñåé ìù å , åàùðù íúåà à÷ååã òåãî úåù÷äì ùéã

ïåùàø çñô úåùòì åìëé àìå åàîèð óñåé ìù åðåøà ,îâá øàåáî éøä ' ÷øô óåñ äèåñ éîìùåøé

à 'åîò åèáù ùàø úåîöò äìòä èáù ìëù ,àå'' óñåé ìù åðåøà éàùåð ÷ø åìàù òåãî ë
çñô ïáø÷ åáéø÷é êéà äùî úà ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

 ïåàâäèéìù ãéøô àãåäé äùî éáø'' àñ ãåîìúä øåàî ììåë ùàø .ìéæøá àìåàô 
 ò áùééì äàøð"äâä áúëù àìôð øáã ô"öæ øâåì÷ äîìù éáø ÷" ìùâäá"øöåé éãé äùòî ô ,

 åôåñá ìåãâä úáùì ùåøã ùøãîä øàáìåîù"ë ø 'é" èá÷ä øîà" éëðà úøîà äúà óñåéì ä
è÷ çñô íéùåò íä êìéáùáã êééç íëúà ìëìëàï .íéàîèî ïéà íé÷éãö úîàáã , êà

ò ä÷éùðá íéúîä à÷åã åðééä"á÷ä é"ä . äìåãâä åìúù íéëàìîäã ùøãîá àúéàå
á÷ä úöéçîî åçãð åðçðà íéúéçùî éë åøîàù íîöòá"÷ ä"äðù ì .àå" éîð óñåé ë

á÷ä ìù åúöéçîî äçãð åîöòá äìåãâä äìúå íëúà ìëìëà éëðà øîàù" àìù ä
é ìò ä÷éùðá åúúéî äúéäúé åã ,'åðåøà éàùåð åàîèð êë íåùîå .òã ïáåîå" øîàù é

ïè÷ çñô åùò íëúà ìëìëà éëðà ,úëò"ã ,ôìå" ä÷éùðá åúî íéèáùä øàùã áùåéî æ
íéàîèî åéä àìå ,íëúà ìëìëà éëðà øîàù íåùî ä÷éùðá úî àì óñåé à÷åãå.  
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