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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ב"ה,  ט' אדר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק, והידיעות ע"י הטעלעפאן.

הנה בדעתי אני עומד אשר אחת התרופות הכי טובות בעניני בריאות בכלל ובמצב בריאות 

שלו בפרט הוא היסח הדעת, וכיון שמחשבת האדם משוטטת תמיד, הדרך להיסח הדעת הוא על ידי 

התבוננות במחשבה אחרת ועל פי הציווי עבדו את ה' בשמחה, ועבודת השם הרי צריכה להיות תמיד 

)וכמו שנאמר שויתי ה' לנגדי תמיד, וענין זה הוא התחלת ד' חלקי טורים ושולחן ערוך(, הרי צריך 

להתבונן בענין המביא לידי שמחה שזהו גם כן כפשוטו, התחלת התבוננות האדם בכל יום ויום, וכלשון 

רבנו הזקן בסידורו שמיד שניעור אומר מודה אני וכו', וכי אפשר לאדם שמחה גדולה משמחת ההכרה 

שהוא נמצא לפני מלך מלכי המלכים שרבה אמונתו וכו'.

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  וכפתגם  טובות,  ושנים  ימים  ולאריכות  בריאותו  יחזק  בטח  והשי"ת 

ויפיץ  בחסידות,  ושיעוריו  בנגלה  שיעוריו  ילמוד  הפירושים,  כל  עם  טובות  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה 

בסביבתו הדרכות ומנהגי המאור שבתורה היא תורת החסידות.

בברכה לבריאות ולהרחבת הדעת.
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È‰ÈÂ אסּתר היא הדּסה את ואיתא 1אֹומן , «¿ƒְְֲִִֵֵֶֶַָָ

אסּתר,2ּבּגמרא  לּה וקרי הדּסה לּה קרי ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ

ׁשם  על הדּסה ׁשמּה נקרא לּמה ּבּגמרא, ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָּוממׁשי

אֹומר  הּוא וכן הדּסים, ׁשּנקראּו והּוא 3הּצּדיקים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַ

אסּתר, ׁשמּה נקראת ולמה ההדּסים, ּבין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָעֹומד

ׁשּנאמר  דבריה, מסּתרת ׁשהיתה ׁשם אין 4על ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

לּמה  ׁשם, ּבּגמרא ּדעה ועֹוד מּגדת. ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָאסּתר

אֹותּה קֹורין העֹולם אּמֹות ׁשהיּו אסּתר ְְִִֵֵֶֶָָָָֻנקראת

ב' ענין מהּו להבין וצרי אסּתהר. ׁשּום ְְְְִִִֶֶַַָָָָעל

היּו אי ּנֹוגע מה וגם, ואסּתר. ּדהדּסה ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּׁשמֹות

ּבזה  והענין אֹותּה. קֹורין העֹולם ּכּידּוע 5אּמֹות ,6 ְְִִֶַַָָָָָָָֻ

ב' ּבּה ויׁש הּמלכּות, ספירת היא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָׁשאסּתר

הדּסה, ׁשּנקראת עליֹונה מדריגה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָמדריגֹות,

הּוא  זה ועל אסּתר, ׁשּנקראת ּתחּתֹונה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָּומדריגה

הּמדריגה  ׁשּגם אסּתר, היא הדּסה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָאֹומר

הדּסה  היא אסּתר, ׁשּנקראת וצרי7הּתחּתֹונה . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּבעבֹודה, מּזה והּפעלֿיֹוצא הענין, ּבאּור ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹלהבין

חמי  מֹורי קדּׁשת ּכבֹוד ּׁשּכתב מה ְְִִֶַַַַַָָָֻּכּידּוע

ענין 8אדמֹו"ר  ּדכל פעמים, ּכּמה זה על וחזר ְְְְְִִֶַַַַָָָָָ

ענין  וכל לעבֹודה, הקדמה רק הּוא ְְְְֲִַַַַָָָָָָָָההׂשּכלה

(אראּפטראגן) להביא אפׁשר ּבהׂשּכלה, ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָׁשּיׁשנֹו

ּבעבֹודה. 'ּבכן' מּמּנּו להביא מכרחים ּובמילא ּבעבֹודה, 'ּבכן' ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֻמּמּנּו

ּבּגמרא ÔÈÚ‰Âב) איתא ּדהּנה ּדכתיב 9הּוא, מּנין הּתֹורה מן ואנכי 10אסּתר ¿»ƒ¿»ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

הם  (ּפני) ּדלמעלה ׁשהּפנים והינּו ההּוא, ּביֹום ּפני אסּתיר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָהסּתר

הּגּוף  ּדמּות לֹו ואין ּגּוף לֹו ׁשאין אף ּדהּנה, הסּתר. מּכלֿמקֹום 11ּבבחינת , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
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¯zÒ‡ ‡È‰ ‰q„‰ ˙‡ ÔÓB‡ È‰ÈÂ1‡˙È‡Â Óba2¯‡[=מובא], «¿ƒ≈∆¬«»ƒ∆¿≈¿ƒ»«¿»»
¯zÒ‡ dÏ È¯˜Â ‰q„‰ dÏ È¯˜ בשם וגם 'הדסה' בשם [=נקראת »ƒ»¬«»¿»ƒ»∆¿≈

ÌL'אסתר'], ÏÚ ‰q„‰ dÓL ‡¯˜ ‰nÏ ,‡¯Óba CÈLÓÓe«¿ƒ«¿»»»»ƒ¿»¿»¬«»«≈
¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ ,ÌÈq„‰ e‡¯˜pL ÌÈ˜Ècv‰3:זכריה בנבואת ««ƒƒ∆ƒ¿¿¬«ƒ¿≈≈

ÌÈq„‰‰ ÔÈa „ÓBÚ ‡e‰Â בין=] ¿≈≈«¬«ƒ
ריח  לו שיש להדס נמשלו הצדיקים.

שנמשלו  מצוות יש לצדיקים כך טוב,

טוב], dÓLלריח ˙‡¯˜ ‰ÓÏÂ¿»»ƒ¿≈¿»
‰˙È‰L ÌL ÏÚ ,¯zÒ‡∆¿≈«≈∆»¿»

¯Ó‡pL ,‰È¯·„ ˙¯zÒÓ4ÔÈ‡ «¿∆∆¿»∆»∆∆¡«≈
˙„bÓ ¯zÒ‡ היתה אסתר - ∆¿≈«∆∆

ואת  מולדתה "את מספרת ולא מסתירה

ÌL,עמה". ‡¯Óba ‰Úc „BÚÂ¿≈»«¿»»»
eÈ‰L ¯zÒ‡ ˙‡¯˜ ‰nÏ»»ƒ¿≈∆¿≈∆»
ÏÚ d˙B‡ ÔÈ¯B˜ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡À»»ƒ»«

¯‰zÒ‡ ÌeL.[כלבנה יפה [=ירח. ∆¿»∆
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ.א'· ÔÈÚ e‰Ó ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»

?¯zÒ‡Â ‰q„‰c ˙BÓM‰.ב «≈«¬«»¿∆¿≈
˙Bn‡ eÈ‰ CÈ‡ Ú‚Bp ‰Ó ,Ì‚Â¿««≈«≈»À

?d˙B‡ ÔÈ¯B˜ ÌÏBÚ‰ לבאר »»ƒ»
שהוא  כפי אסתר ענין מקדים זאת,

כיון  העליונים, בעולמות ברוחניות

אופן  כפי היתה אסתר של שהנהגתה

ברוחניות. Êa‰שרשה ÔÈÚ‰Â5, ¿»ƒ¿»»∆
Úe„ik6˙¯ÈÙÒ ‡È‰ ¯zÒ‡L «»«∆∆¿≈ƒ¿ƒ«

˙eÎÏn‰ האחרונה (דרגה) הספירה ««¿
לקבל  שעניינה האצילות, עולם של

מהספירות  ההשפעות כל בתוכה

ממ  זאת שלמעלה להשפיע ולירד נה,

התחתונים, daלעולמות LÈÂ- ¿≈»
- È¯„Ó‚‰במלכות ,˙B‚È¯„Ó '·«¿≈«¿≈»

‰q„‰ ˙‡¯˜pL ‰BÈÏÚ כאשר ∆¿»∆ƒ¿≈¬«»
באצילות, במקומה ה'מלכות'

˙‡¯˜pL ‰BzÁz ‰‚È¯„Óe«¿≈»«¿»∆ƒ¿≈
¯zÒ‡,למטה יורדת ה'מלכות' כאשר ∆¿≈

¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ê ÏÚÂ:בפסוק ¿«∆≈
ÌbL ,¯zÒ‡ ‡È‰ ‰q„‰¬«»ƒ∆¿≈∆«
˙‡¯˜pL ‰BzÁz‰ ‰‚È¯„n‰««¿≈»««¿»∆ƒ¿≈

‰q„‰ ‡È‰ ,¯zÒ‡7 ויתבאר) ∆¿≈ƒ¬«»
הבא). בסעיף ÔÈ·‰Ïכלֿזה CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ

‰„B·Úa ‰fÓ ‡ˆBÈŒÏÚt‰Â ,ÔÈÚ‰ ¯e‡a בעבודת מזה [=ההוראה ≈»ƒ¿»¿«…«≈ƒ∆»¬»
‡„BÓ"¯ה'], ÈÓÁ È¯BÓ ˙M„˜ „B·k ·˙kM ‰Ó Úe„ik8 «»««∆»«¿¿À«ƒ»ƒ«¿

ÔÈÚ ÏÎc ,ÌÈÓÚÙ ‰nk ‰Ê ÏÚ ¯ÊÁÂ Ú" ˆ"ÈÈ¯‰ÂÓ¿»««∆«»¿»ƒ¿»ƒ¿»
‰ÏkN‰‰(בחסידות המבוארים העמוקים ‰˜„Ó‰(בעניינים ˜¯ ‡e‰ ««¿»»««¿»»

‰„B·ÚÏ,בפועלÔÈÚ ÏÎÂ »¬»¿»ƒ¿»
¯LÙ‡ ,‰ÏkN‰a BLiL∆∆¿¿«¿»»∆¿»
Ô‚‡¯Ët‡¯‡) ‡È·‰Ï¿»ƒ«»»

'ÔÎa'[=להוריד] epnÓ (ƒ∆¿≈
ÏÈÓ·e‡[=מסקנה] ,‰„B·Úa»¬»¿≈»

'ÔÎa' epnÓ ‡È·‰Ï ÌÈÁ¯ÎÓÀ¿»ƒ¿»ƒƒ∆¿≈
.‰„B·Úa»¬»

'˙ÂÎÏÓ' שבעולם האחרונה המידה .

האורות  את מקבלת האצילות

האצילות, עולם של והגילויים

שאוצרת  אלו אורות להעביר ותפקידה

כאשר  למטה. ולגלותם בתוכה

קבלת  של במצב נמצאת ה'מלכות'

אך  נעלה, במצב היא נמצאת האורות

למטה  אלו אורות לגלות יורדת כאשר

ירידה  זו הרי יותר, נמוך לעולם

יבאר  הבא בסעיף המלכות. לבחינת

העליון  במקומה נמצאת שכאשר

זה  הרי יורדת וכאשר 'פנים' נקראת

פנים'. 'הסתר

‡˙È‡ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (·¿»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ»
‡¯Óba9‰¯Bz‰ ÔÓ ¯zÒ‡ «¿»»∆¿≈ƒ«»

ÔÈpÓ?בתורה אסתר נרמזת היכן ƒ«ƒ
·È˙Îc10¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰ ÈÎ‡Â ƒ¿ƒ¿»…ƒ«¿≈«¿ƒ

‡e‰‰ ÌBÈa Èt הגלות [=בזמן »«««
צרות  "ומצאוהו פנים הסתר יהיה

ורעות"], ÌÈt‰Lרבות eÈ‰Â¿«¿∆«»ƒ
˙ÈÁ·a Ì‰ (Èt) ‰ÏÚÓÏcƒ¿«¿»»«≈ƒ¿ƒ«
BÏ ÔÈ‡L Û‡ ,‰p‰c .¯zÒ‰∆¿≈¿ƒ≈«∆≈
Ûeb‰ ˙eÓc BÏ ÔÈ‡Â Ûeb11 ¿≈¿«
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 מפתח  כללי

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

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

   יהי אומן את הדסהוה "מאמר ד  )ג

ה   ...................................  ג"ישת'ה )מאמר א(פורים 

   , פרשת זכור ,תצוהפ "ששיחת   )ד

טו  ............................................  א"תנש'ה ,אדר' ט

  תצוהפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

גכ  ................................................  וכרך ) ק"בלה(

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

כט  .................  ל "ק שניאורסאהן זצלוי יצח' המקובל ר

ל  ................  תצוהפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

אל  ..........  תצוהפרשת לשבוע שיעור יומי חומש   )ח

וע  ................  תצוה פרשתלשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

זע  .....................................  תצוהפרשת לשבוע  

פח  .............  תצוהפרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יא

בצ  .........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

הצ   ...........  תצוהפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –  )יג

כזק   .........  תצוהפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )יד

סגק  .............  תצוהפרשת לשבוע ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

דסק  ........................................  ופרק  משלי, גפרק  ישעיה

  כליםמסכת  –משניות   )יז

וסק  .................................................  ביאור קהתי

עגק  ..........................................  מסכת יומא יעקבעין   )יח

  

  עם ביאורים  כתובותמסכת   )יט

עדק  ...............................................  כוד דף ע כמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כ

רג  ....................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

רד  ...................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי   )כב

רד  ...................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

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

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

רז  ..........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

רז  ................................................  ש"רר מוה"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

רח  ..............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ד"צרת'ה –ספר המאמרים   )כז

רט  ..............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

רי  ...............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

ריב  .......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

ריג  .................................  חומש לקריאה בציבור   )ל

רכב  ..................... תצוהפרשת לשבוע לוח זמנים   )לא

רכג  .......  קודשת בשערב לת הדלקת נרות צוסדר מ  )לב



ה

,(` xn`n) mixet .c"qa
b"iyz'd

‰Á‰)(‰‚ÂÓ È˙Ï·
È‰ÈÂ אסּתר היא הדּסה את ואיתא 1אֹומן , «¿ƒְְֲִִֵֵֶֶַָָ

אסּתר,2ּבּגמרא  לּה וקרי הדּסה לּה קרי ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ

ׁשם  על הדּסה ׁשמּה נקרא לּמה ּבּגמרא, ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָּוממׁשי

אֹומר  הּוא וכן הדּסים, ׁשּנקראּו והּוא 3הּצּדיקים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַ

אסּתר, ׁשמּה נקראת ולמה ההדּסים, ּבין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָעֹומד

ׁשּנאמר  דבריה, מסּתרת ׁשהיתה ׁשם אין 4על ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

לּמה  ׁשם, ּבּגמרא ּדעה ועֹוד מּגדת. ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָאסּתר

אֹותּה קֹורין העֹולם אּמֹות ׁשהיּו אסּתר ְְִִֵֵֶֶָָָָֻנקראת

ב' ענין מהּו להבין וצרי אסּתהר. ׁשּום ְְְְִִִֶֶַַָָָָעל

היּו אי ּנֹוגע מה וגם, ואסּתר. ּדהדּסה ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּׁשמֹות

ּבזה  והענין אֹותּה. קֹורין העֹולם ּכּידּוע 5אּמֹות ,6 ְְִִֶַַָָָָָָָֻ

ב' ּבּה ויׁש הּמלכּות, ספירת היא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָׁשאסּתר

הדּסה, ׁשּנקראת עליֹונה מדריגה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָמדריגֹות,

הּוא  זה ועל אסּתר, ׁשּנקראת ּתחּתֹונה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָּומדריגה

הּמדריגה  ׁשּגם אסּתר, היא הדּסה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָאֹומר

הדּסה  היא אסּתר, ׁשּנקראת וצרי7הּתחּתֹונה . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּבעבֹודה, מּזה והּפעלֿיֹוצא הענין, ּבאּור ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹלהבין

חמי  מֹורי קדּׁשת ּכבֹוד ּׁשּכתב מה ְְִִֶַַַַַָָָֻּכּידּוע

ענין 8אדמֹו"ר  ּדכל פעמים, ּכּמה זה על וחזר ְְְְְִִֶַַַַָָָָָ

ענין  וכל לעבֹודה, הקדמה רק הּוא ְְְְֲִַַַַָָָָָָָָההׂשּכלה

(אראּפטראגן) להביא אפׁשר ּבהׂשּכלה, ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָׁשּיׁשנֹו

ּבעבֹודה. 'ּבכן' מּמּנּו להביא מכרחים ּובמילא ּבעבֹודה, 'ּבכן' ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֻמּמּנּו

ּבּגמרא ÔÈÚ‰Âב) איתא ּדהּנה ּדכתיב 9הּוא, מּנין הּתֹורה מן ואנכי 10אסּתר ¿»ƒ¿»ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

הם  (ּפני) ּדלמעלה ׁשהּפנים והינּו ההּוא, ּביֹום ּפני אסּתיר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָהסּתר

הּגּוף  ּדמּות לֹו ואין ּגּוף לֹו ׁשאין אף ּדהּנה, הסּתר. מּכלֿמקֹום 11ּבבחינת , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
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ז.1) ב, א.2)אסתר יג, ח.3)מגילה א, כ.4)זכרי' ב, עטר"ת 5)אסתר (סה"מ עטר"ת אומן ויהי ד"ה ראה – לקמן בהבא

תשכ"ד. שליט"א). אדמו"ר מכ"ק הערות עם ואילך שח ובכ"מ.6)ע' פ"ו. הכבוד) כסא (שער מו שער חיים ראה 7)עץ

טז. ע' תש"נ) (הוצאת אסתר מגילת ובכ"מ.8)אוה"ת ואילך. 44 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש ואילך. קסד ס"ע תרח"ץ סה"מ ראה

ב.9) קלט, יח.10)חולין לא, "יגדל".11)וילך פיוט

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯zÒ‡ ‡È‰ ‰q„‰ ˙‡ ÔÓB‡ È‰ÈÂ1‡˙È‡Â Óba2¯‡[=מובא], «¿ƒ≈∆¬«»ƒ∆¿≈¿ƒ»«¿»»
¯zÒ‡ dÏ È¯˜Â ‰q„‰ dÏ È¯˜ בשם וגם 'הדסה' בשם [=נקראת »ƒ»¬«»¿»ƒ»∆¿≈

ÌL'אסתר'], ÏÚ ‰q„‰ dÓL ‡¯˜ ‰nÏ ,‡¯Óba CÈLÓÓe«¿ƒ«¿»»»»ƒ¿»¿»¬«»«≈
¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ ,ÌÈq„‰ e‡¯˜pL ÌÈ˜Ècv‰3:זכריה בנבואת ««ƒƒ∆ƒ¿¿¬«ƒ¿≈≈

ÌÈq„‰‰ ÔÈa „ÓBÚ ‡e‰Â בין=] ¿≈≈«¬«ƒ
ריח  לו שיש להדס נמשלו הצדיקים.

שנמשלו  מצוות יש לצדיקים כך טוב,

טוב], dÓLלריח ˙‡¯˜ ‰ÓÏÂ¿»»ƒ¿≈¿»
‰˙È‰L ÌL ÏÚ ,¯zÒ‡∆¿≈«≈∆»¿»

¯Ó‡pL ,‰È¯·„ ˙¯zÒÓ4ÔÈ‡ «¿∆∆¿»∆»∆∆¡«≈
˙„bÓ ¯zÒ‡ היתה אסתר - ∆¿≈«∆∆

ואת  מולדתה "את מספרת ולא מסתירה

ÌL,עמה". ‡¯Óba ‰Úc „BÚÂ¿≈»«¿»»»
eÈ‰L ¯zÒ‡ ˙‡¯˜ ‰nÏ»»ƒ¿≈∆¿≈∆»
ÏÚ d˙B‡ ÔÈ¯B˜ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡À»»ƒ»«

¯‰zÒ‡ ÌeL.[כלבנה יפה [=ירח. ∆¿»∆
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ.א'· ÔÈÚ e‰Ó ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»

?¯zÒ‡Â ‰q„‰c ˙BÓM‰.ב «≈«¬«»¿∆¿≈
˙Bn‡ eÈ‰ CÈ‡ Ú‚Bp ‰Ó ,Ì‚Â¿««≈«≈»À

?d˙B‡ ÔÈ¯B˜ ÌÏBÚ‰ לבאר »»ƒ»
שהוא  כפי אסתר ענין מקדים זאת,

כיון  העליונים, בעולמות ברוחניות

אופן  כפי היתה אסתר של שהנהגתה

ברוחניות. Êa‰שרשה ÔÈÚ‰Â5, ¿»ƒ¿»»∆
Úe„ik6˙¯ÈÙÒ ‡È‰ ¯zÒ‡L «»«∆∆¿≈ƒ¿ƒ«

˙eÎÏn‰ האחרונה (דרגה) הספירה ««¿
לקבל  שעניינה האצילות, עולם של

מהספירות  ההשפעות כל בתוכה

ממ  זאת שלמעלה להשפיע ולירד נה,

התחתונים, daלעולמות LÈÂ- ¿≈»
- È¯„Ó‚‰במלכות ,˙B‚È¯„Ó '·«¿≈«¿≈»

‰q„‰ ˙‡¯˜pL ‰BÈÏÚ כאשר ∆¿»∆ƒ¿≈¬«»
באצילות, במקומה ה'מלכות'

˙‡¯˜pL ‰BzÁz ‰‚È¯„Óe«¿≈»«¿»∆ƒ¿≈
¯zÒ‡,למטה יורדת ה'מלכות' כאשר ∆¿≈

¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ê ÏÚÂ:בפסוק ¿«∆≈
ÌbL ,¯zÒ‡ ‡È‰ ‰q„‰¬«»ƒ∆¿≈∆«
˙‡¯˜pL ‰BzÁz‰ ‰‚È¯„n‰««¿≈»««¿»∆ƒ¿≈

‰q„‰ ‡È‰ ,¯zÒ‡7 ויתבאר) ∆¿≈ƒ¬«»
הבא). בסעיף ÔÈ·‰Ïכלֿזה CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ

‰„B·Úa ‰fÓ ‡ˆBÈŒÏÚt‰Â ,ÔÈÚ‰ ¯e‡a בעבודת מזה [=ההוראה ≈»ƒ¿»¿«…«≈ƒ∆»¬»
‡„BÓ"¯ה'], ÈÓÁ È¯BÓ ˙M„˜ „B·k ·˙kM ‰Ó Úe„ik8 «»««∆»«¿¿À«ƒ»ƒ«¿

ÔÈÚ ÏÎc ,ÌÈÓÚÙ ‰nk ‰Ê ÏÚ ¯ÊÁÂ Ú" ˆ"ÈÈ¯‰ÂÓ¿»««∆«»¿»ƒ¿»ƒ¿»
‰ÏkN‰‰(בחסידות המבוארים העמוקים ‰˜„Ó‰(בעניינים ˜¯ ‡e‰ ««¿»»««¿»»

‰„B·ÚÏ,בפועלÔÈÚ ÏÎÂ »¬»¿»ƒ¿»
¯LÙ‡ ,‰ÏkN‰a BLiL∆∆¿¿«¿»»∆¿»
Ô‚‡¯Ët‡¯‡) ‡È·‰Ï¿»ƒ«»»

'ÔÎa'[=להוריד] epnÓ (ƒ∆¿≈
ÏÈÓ·e‡[=מסקנה] ,‰„B·Úa»¬»¿≈»

'ÔÎa' epnÓ ‡È·‰Ï ÌÈÁ¯ÎÓÀ¿»ƒ¿»ƒƒ∆¿≈
.‰„B·Úa»¬»

'˙ÂÎÏÓ' שבעולם האחרונה המידה .

האורות  את מקבלת האצילות

האצילות, עולם של והגילויים

שאוצרת  אלו אורות להעביר ותפקידה

כאשר  למטה. ולגלותם בתוכה

קבלת  של במצב נמצאת ה'מלכות'

אך  נעלה, במצב היא נמצאת האורות

למטה  אלו אורות לגלות יורדת כאשר

ירידה  זו הרי יותר, נמוך לעולם

יבאר  הבא בסעיף המלכות. לבחינת

העליון  במקומה נמצאת שכאשר

זה  הרי יורדת וכאשר 'פנים' נקראת

פנים'. 'הסתר

‡˙È‡ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (·¿»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ»
‡¯Óba9‰¯Bz‰ ÔÓ ¯zÒ‡ «¿»»∆¿≈ƒ«»

ÔÈpÓ?בתורה אסתר נרמזת היכן ƒ«ƒ
·È˙Îc10¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰ ÈÎ‡Â ƒ¿ƒ¿»…ƒ«¿≈«¿ƒ

‡e‰‰ ÌBÈa Èt הגלות [=בזמן »«««
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b"iyz'dו ,(` xn`n) mixet

ׂשמאל  ימין ּפנים ּבחינת למעלה ׁשּיׁש ידּוע ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹהרי

הינּו ּפני, אסּתיר ּׁשּכתּוב מה וזהּו ְְְְִֶֶַַַַָָָואחֹור.

ּבגּלּוי  ׁשהּוא ּכמֹו יׁש למעלה, הּפנים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָׁשּבבחינת

הּוא  דפנים ּבזה, והענין ּבהסּתר. ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָויׁש

ב' ּבּה ויׁש (ּכדּלקּמן), ּדאצילּות מלכּות ְְְְְֲִִִֵַַַַָָּבחינת

נקראת  ׁשאז ּבאצילּות, שהיא ּכמֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָמדריגֹות,

ׁשּבאצילּות  ּדלהיֹות הּצּדיקים, ׁשם על ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָהדּסה

ּבאצילּות 12ּכתיב  שהיא ּכמֹו לכן רע, יגּור לא ְְְְֲִִִֵֶָָָֹ

ּכמֹו ויׁש הּצּדיקים, ׁשם על הדּסה ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָנקראת

היא  ׁשאז לבריאה עּתיק נעׂשית ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָׁשהּמלכּות

ׁשמסּתרת  ׁשם על אסּתר נקראת ואז ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּבהסּתר,

הינּו אסּתר, היא הדּסה אֹומר זה ועל ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָדבריה.

לבריאה  עּתיק ׁשּנעׂשית ּכמֹו מלכּות ּבחינת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָׁשּגם

הּבחינֹות  ּכל ּבּה יׁש מּטה, למּטה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּומׁשּתלׁשלת

ּבאצילּות. שהיא ּכמֹו ּבמלכּות ׁשּיׁשנם ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָוהענינים

¯e‡·e,ּפנים נקראת ּדאצילּות ׁשמלכּות הענין ≈ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

ּבחינת  היא ּבכללּות ּפנים ּבחינת ְְְִִִִִִֵַַָָהנה

מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה איןֿסֹוף אֹור ְְְְְְִֵֵֶַַַָעצמּות

חּצֹוניּות  ּבחינת הּוא ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְִִִִַַַָּוכללּות

ּבהׁשּתלׁשלּות  הּמדריגֹות ּובפרטּיּות ְְְְְְְִִִֵַַַָָואחֹור.

 ֿ ּובריאה ּפנים, ּבחינת הּוא אצילּות הנה ְְֲִִִִִֵַָָָּגּופא,

ואחֹור  חּצֹוניּות הּוא ׁשּכתב 13יצירהֿעׂשּיה ּכמֹו , ְְְֲִִִִֶַָָָָ

המדר 14הרמ"ז  ׂשמאל ׁשד' ימין ּפנים יגֹות ְְִִֵֶַַָָָֹ

יצירה  ּבריאה אצילּות עֹולמֹות ד' הם ְְְֲִִִֵָָָָואחֹור

ּבזה, והענין ּפנים. ּבחינת היא ואצילּות ְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָעׂשּיה,

ּפנים  נקראת ּבאצילּות 15ׁשחכמה מקּננא עּלאה ׁשאּבא ולהיֹות ּכללּות 16, לכן , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

מלכּות  ׁשּבאצילּות, אחרֹונה הּיֹותר ּבחינה וגם ּפנים, ּבחינת הּוא ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָהאצילּות

ּכמֹו אבל ּפנים. ּבבחינת ּכן ּגם היא הרי ּבאצילּות ּבהיֹותּה הּנה ְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָּדאצילּות,

הּמלכּות  הארת רק ׁשּזהּו לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, עּתיק ונעׂשית יֹורדת ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָשהיא

נאמר 17ּבלבד  זה ועל הסּתר, ּבחינת זהּו הנה ׁשּבּה, החיצֹונּיּות רק ּגּופא ּובזה , ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
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וש"נ. .199 ע' תרצ"ו סה"מ א. עה, הארה 17)משפטים שהיא החכמה) בחינת בה שאין (היינו מלכות רק נאמר: אולי

בלבד.
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הוא? הקדושֿברוך אצל פני" "אסתיר לומר יתכן כיצד ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒוא"כ

וכו' 'פנים' בשם הנקראת למעלה דרגה שישנה כיון 'פנים' לומר שייך
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‡e‰L BÓk LÈ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¿∆
‡e‰L BÓk LÈÂ Èel‚a¿ƒ¿≈¿∆
ÌÈÙ„ ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .¯zÒ‰a¿∆¿≈¿»ƒ¿»»∆¿»ƒ
˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ««¿«¬ƒ
'· da LÈÂ ,(Ôn˜l„k)¿ƒ¿«»¿≈»

,˙B‚È¯„Ó'א‡È‰˘ BÓk «¿≈¿∆ƒ
˙‡¯˜ Ê‡L ,˙eÏÈˆ‡a»¬ƒ∆»ƒ¿≈
,ÌÈ˜Ècv‰ ÌL ÏÚ ‰q„‰¬«»«≈««ƒƒ
·È˙k ˙eÏÈˆ‡aL ˙BÈ‰Ïc12 ¿ƒ¿∆»¬ƒ¿ƒ

Ú¯ E¯e‚È ‡Ï עמך ידור [=לא …¿¿»
שכולו  עולם הוא האצילות עולם רע.

(בשונה  רע מציאות כלל שם ואין טוב

התחתונים)], המלכות ÔÎÏמעולמות »≈
˙‡¯˜ ˙eÏÈˆ‡a ‡È‰˘ BÓk¿∆ƒ»¬ƒƒ¿≈

,ÌÈ˜Ècv‰ ÌL ÏÚ ‰q„‰'וב ¬«»«≈««ƒƒ
˙eÎÏn‰L BÓk LÈÂ יורדת ¿≈¿∆««¿

˜ÈzÚ ˙ÈNÚÂ[מקור=]Ï עולם ¿«¬≈«ƒƒ
מאצילות·¯È‡‰ה  Ê‡Lשלמטה ¿ƒ»∆»

˙‡¯˜ Ê‡Â ,¯zÒ‰a ‡È‰ƒ¿∆¿≈¿»ƒ¿≈
˙¯zÒÓL ÌL ÏÚ ¯zÒ‡∆¿≈«≈∆«¿∆∆
‰q„‰ ¯ÓB‡ ‰Ê ÏÚÂ .‰È¯·„¿»∆»¿«∆≈¬«»
˙ÈÁa ÌbL eÈ‰ ,¯zÒ‡ ‡È‰ƒ∆¿≈«¿∆«¿ƒ«
˜ÈzÚ ˙ÈNÚpL BÓk ˙eÎÏÓ«¿¿∆«¬≈«ƒ

˙ÏLÏzLÓe ‰‡È¯·Ï ויורדת ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿∆∆
ÓÏÏk da LÈ ,‰hÓ ‰h ¿«»«»≈»»

ÌLiL ÌÈÈÚ‰Â ˙BÈÁa‰«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆∆¿»
‡È‰˘ BÓk ˙eÎÏÓa¿«¿¿∆ƒ

.˙eÏÈˆ‡a»¬ƒ
¯ÂÁ‡Â ÌÈÙ האדם שאצל כשם .

מתגלים  ושם פנימיותו בפניו משתקפת

'פנים' בחינת למעלה כך רגשותיו,

לעומת  יתברך. אורו גילוי על מורה

כאדם  העלם, על מורה 'אחור' זאת

פנימיותו  תתגלה שלא פניו המסתיר

פנים  שהכינוי יבאר, הבא בקטע לזולת.

מסויימת, דרגה על דווקא אינו ואחור

דרגה  לעומת 'פנים', נקראת אור יותר מאיר בה דרגה יחסי, באופן אלא

'אחור'. שנקראת ממנה, הנמוכה
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˙eÏLÏzL‰Ó,העולמות˙eÏÏÎe ≈ƒ¿«¿¿¿»
˙ÈÁa ‡e‰ ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿¿ƒ«

¯BÁ‡Â ˙eÈBvÁ.לעומתו ƒƒ¿»
˙B‚È¯„n‰ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ««¿≈

‡Ùeb ˙eÏLÏzL‰a,[עצמה=] ¿ƒ¿«¿¿»
˙ÈÁa ‡e‰ ˙eÏÈˆ‡ ‰‰ƒ≈¬ƒ¿ƒ«
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·e ,ÌÈt»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

¯BÁ‡Â ˙eÈBvÁ ‡e‰13BÓk , ƒƒ¿»¿
Ê"Ó¯‰ ·˙kL14'„L ∆»«»∆

Ï‡ÓN ÔÈÓÈ ÌÈt ˙B‚È¯„Ó‰««¿≈»ƒ»ƒ¿…
˙eÏÈˆ‡ ˙BÓÏBÚ '„ Ì‰ ¯BÁ‡Â¿»≈»¬ƒ
˙eÏÈˆ‡Â ,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»«¬ƒ
,‰Êa ÔÈÚ‰Â .ÌÈt ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»»∆

ÌÈt ˙‡¯˜ ‰ÓÎÁL15 כמו ∆»¿»ƒ¿≈»ƒ
פניו", תאיר אדם "חכמת שכתוב

‡p˜Ó ‰‡lÚ ‡a‡L ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿∆«»ƒ»»¿«¿»
˙eÏÈˆ‡a16 שורה עליונה [=חכמה «¬ƒ

באצילות], eÏÏk˙ומאירה ÔÎÏ»≈¿»
,ÌÈt ˙ÈÁa ‡e‰ ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¿ƒ«»ƒ
‰B¯Á‡ ¯˙Bi‰ ‰ÈÁa Ì‚Â¿«¿ƒ»«≈«¬»
,˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ,˙eÏÈˆ‡aL∆«¬ƒ«¿«¬ƒ
È¯‰ ˙eÏÈˆ‡a d˙BÈ‰a ‰p‰ƒ≈ƒ¿»»¬ƒ¬≈
Ï·‡ .ÌÈt ˙ÈÁ·a Ôk Ìb ‡È‰ƒ«≈ƒ¿ƒ«»ƒ¬»

BÈ¯„˙ה'מלכות' ‡È‰˘ BÓk¿∆ƒ∆∆
Œ‰‡È¯·Ï ˜ÈzÚ ˙ÈNÚÂ¿«¬≈«ƒƒ¿ƒ»
˙¯‡‰ ˜¯ e‰fL ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»∆∆«∆»«
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xzq` `id dqcd z` one` idie

ׁשהּמלכּות  ההּוא, ּביֹום ּפני אסּתיר הסּתר ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹואנכי

(הסּתר  מסּתּתרת (ּפני) ּפנים ּבחינת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָשהיא

ההּוא). (ּביֹום ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְְֲִִִִִַַַָָָאסּתיר)

לפי BÚÂ„ג) ּפנים נקראת ׁשהּמלכּות טעם ¿ְְְִִִֵֶַַַַָ

יׂשראל, ּדנׁשמֹות הּפנימּיּות ְְְְִִִִִֵֶַָשהיא

ׁשּכתּוב  היא 18ּכמֹו זאת ּביׂשראל, לפנים וזאת ְְְְְִִִֵֶָָָֹֹ

מלכּות  הינּו19ּבחינת ּביׂשראל, לפנים והיא , ְְְְְְְִִִִֵַַַָָ

הּוא  והענין יׂשראל. ּדנׁשמֹות ,20הּפנימּיּות ְְְְְְִִִִִֵַָָָ

חיים' ּב'עץ ׁשהּוא 21ּדאיתא מאד קטן נּצֹוץ ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשּבּבֹורא) הּתחּתֹונה (מדריגה כּו' אלקּות ְְְֱִֵֵֶַַַַַָָֹּבחינת

כּו' נברא אחד נּצֹוץ ּבכח מתלּבׁש הּנּצֹוץ ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹוזה

ּׁשּכתּוב  מּמה ּגם וכּמּובן יחידה. ְְְִִִֶַַַַָָָָהּנקרא

נפׁש22ּבמדרׁש לּה, נקראּו ׁשמֹות רּוח חמּׁשה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

רק  היא יחידה ׁשּגם הינּו, יחידה, חּיה ְְְְִִִֶַַַַָָָָָנׁשמה

ּבלבד  ּגם 23ׁשם למעלה היא הּנׁשמה ועצם , ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

ענין  היא הּיחידה ּבחינת ּכי הּיחידה, ְְְְְִִִִִִִִַַַַָָָמּבחינת

ה'ּנּצֹוץ  היא הּנׁשמה ועצם נברא', אחד ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ'נּצֹוץ

ּבחינת  וזהּו הּנׁשמה . ׁשל הּפנימּיּות  והיא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּבֹורא',

ּדנׁשמֹות  הּפנימּיּות ּפנים, ׁשּנקראת ְְְְְִִִִִֵֶַַָמלכּות

עׂשּיה, ּבחינת היא ׁשּנפׁש ידּוע ּדהּנה, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל.

ּבריאה, ּבחינת נׁשמה יצירה, ּבחינת הּוא ְְְְְִִִִַַַָָָָרּוח

ּכתר, ּבחינת היא ויחידה אצילּות, ּבחינת ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָחּיה

ׁשּמתלּבׁש ּבֹורא' וה'ּנּצֹוץ ,ארי ּבחינת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַהינּו

ּגם  ּכן ּוכמֹו עּתיק. ּבחינת הּוא נברא ְְְִִִִֵַַַַָּבּנּצֹוץ

ׁשם  ׁשּיׁש ההׁשּתלׁשלּות, ּכללּות על הּקדּומה מחׁשבה ׁשהּוא קדמֹון ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבאדם

ּובחינת  הּנׁשמֹות, מחצב היא לבּוׁשים ּבחינת ספירֹות, ּובחינת לבּוׁשים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַַַָּבחינת

הּספירֹות  מחצב היא היא 24ספירֹות נברא הּנּצֹוץ שהיא יחידה ּבחינת הּנה , ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָ

ממחצב  הּוא נברא') ּב'נּצֹוץ (ׁשּמתלּבׁש ּבֹורא' ה'ּנּצֹוץ אבל הּנׁשמֹות, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָממחצב

ואמּתת  ׁשעצם ואף ׁשּבּבֹורא. ּתחּתֹונה מדריגה לֹומר ׁשּי ׁשּבזה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּספירֹות,

ונאצלּו ּׁשּנמצאּו ּבּכלים אֹורֹות ׁשהם מהּספירֹות, למעלה הּוא 'ּבֹורא' ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָענין
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ז b"iyz'd ,(` xn`n) mixet

ׂשמאל  ימין ּפנים ּבחינת למעלה ׁשּיׁש ידּוע ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹהרי

הינּו ּפני, אסּתיר ּׁשּכתּוב מה וזהּו ְְְְִֶֶַַַַָָָואחֹור.

ּבגּלּוי  ׁשהּוא ּכמֹו יׁש למעלה, הּפנים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָׁשּבבחינת

הּוא  דפנים ּבזה, והענין ּבהסּתר. ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָויׁש

ב' ּבּה ויׁש (ּכדּלקּמן), ּדאצילּות מלכּות ְְְְְֲִִִֵַַַַָָּבחינת

נקראת  ׁשאז ּבאצילּות, שהיא ּכמֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָמדריגֹות,

ׁשּבאצילּות  ּדלהיֹות הּצּדיקים, ׁשם על ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָהדּסה

ּבאצילּות 12ּכתיב  שהיא ּכמֹו לכן רע, יגּור לא ְְְְֲִִִֵֶָָָֹ

ּכמֹו ויׁש הּצּדיקים, ׁשם על הדּסה ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָנקראת

היא  ׁשאז לבריאה עּתיק נעׂשית ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָׁשהּמלכּות

ׁשמסּתרת  ׁשם על אסּתר נקראת ואז ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּבהסּתר,

הינּו אסּתר, היא הדּסה אֹומר זה ועל ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָדבריה.

לבריאה  עּתיק ׁשּנעׂשית ּכמֹו מלכּות ּבחינת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָׁשּגם

הּבחינֹות  ּכל ּבּה יׁש מּטה, למּטה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּומׁשּתלׁשלת

ּבאצילּות. שהיא ּכמֹו ּבמלכּות ׁשּיׁשנם ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָוהענינים

¯e‡·e,ּפנים נקראת ּדאצילּות ׁשמלכּות הענין ≈ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

ּבחינת  היא ּבכללּות ּפנים ּבחינת ְְְִִִִִִֵַַָָהנה

מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה איןֿסֹוף אֹור ְְְְְְִֵֵֶַַַָעצמּות

חּצֹוניּות  ּבחינת הּוא ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְִִִִַַַָּוכללּות

ּבהׁשּתלׁשלּות  הּמדריגֹות ּובפרטּיּות ְְְְְְְִִִֵַַַָָואחֹור.

 ֿ ּובריאה ּפנים, ּבחינת הּוא אצילּות הנה ְְֲִִִִִֵַָָָּגּופא,

ואחֹור  חּצֹוניּות הּוא ׁשּכתב 13יצירהֿעׂשּיה ּכמֹו , ְְְֲִִִִֶַָָָָ

המדר 14הרמ"ז  ׂשמאל ׁשד' ימין ּפנים יגֹות ְְִִֵֶַַָָָֹ

יצירה  ּבריאה אצילּות עֹולמֹות ד' הם ְְְֲִִִֵָָָָואחֹור

ּבזה, והענין ּפנים. ּבחינת היא ואצילּות ְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָעׂשּיה,

ּפנים  נקראת ּבאצילּות 15ׁשחכמה מקּננא עּלאה ׁשאּבא ולהיֹות ּכללּות 16, לכן , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

מלכּות  ׁשּבאצילּות, אחרֹונה הּיֹותר ּבחינה וגם ּפנים, ּבחינת הּוא ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָהאצילּות

ּכמֹו אבל ּפנים. ּבבחינת ּכן ּגם היא הרי ּבאצילּות ּבהיֹותּה הּנה ְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָּדאצילּות,

הּמלכּות  הארת רק ׁשּזהּו לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, עּתיק ונעׂשית יֹורדת ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָשהיא

נאמר 17ּבלבד  זה ועל הסּתר, ּבחינת זהּו הנה ׁשּבּה, החיצֹונּיּות רק ּגּופא ּובזה , ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
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ׁשהּמלכּות  ההּוא, ּביֹום ּפני אסּתיר הסּתר ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹואנכי

(הסּתר  מסּתּתרת (ּפני) ּפנים ּבחינת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָשהיא

ההּוא). (ּביֹום ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְְֲִִִִִַַַָָָאסּתיר)

לפי BÚÂ„ג) ּפנים נקראת ׁשהּמלכּות טעם ¿ְְְִִִֵֶַַַַָ

יׂשראל, ּדנׁשמֹות הּפנימּיּות ְְְְִִִִִֵֶַָשהיא

ׁשּכתּוב  היא 18ּכמֹו זאת ּביׂשראל, לפנים וזאת ְְְְְִִִֵֶָָָֹֹ

מלכּות  הינּו19ּבחינת ּביׂשראל, לפנים והיא , ְְְְְְְִִִִֵַַַָָ

הּוא  והענין יׂשראל. ּדנׁשמֹות ,20הּפנימּיּות ְְְְְְִִִִִֵַָָָ

חיים' ּב'עץ ׁשהּוא 21ּדאיתא מאד קטן נּצֹוץ ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשּבּבֹורא) הּתחּתֹונה (מדריגה כּו' אלקּות ְְְֱִֵֵֶַַַַַָָֹּבחינת

כּו' נברא אחד נּצֹוץ ּבכח מתלּבׁש הּנּצֹוץ ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹוזה

ּׁשּכתּוב  מּמה ּגם וכּמּובן יחידה. ְְְִִִֶַַַַָָָָהּנקרא

נפׁש22ּבמדרׁש לּה, נקראּו ׁשמֹות רּוח חמּׁשה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

רק  היא יחידה ׁשּגם הינּו, יחידה, חּיה ְְְְִִִֶַַַַָָָָָנׁשמה

ּבלבד  ּגם 23ׁשם למעלה היא הּנׁשמה ועצם , ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

ענין  היא הּיחידה ּבחינת ּכי הּיחידה, ְְְְְִִִִִִִִַַַַָָָמּבחינת

ה'ּנּצֹוץ  היא הּנׁשמה ועצם נברא', אחד ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ'נּצֹוץ

ּבחינת  וזהּו הּנׁשמה . ׁשל הּפנימּיּות  והיא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּבֹורא',

ּדנׁשמֹות  הּפנימּיּות ּפנים, ׁשּנקראת ְְְְְִִִִִֵֶַַָמלכּות

עׂשּיה, ּבחינת היא ׁשּנפׁש ידּוע ּדהּנה, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל.

ּבריאה, ּבחינת נׁשמה יצירה, ּבחינת הּוא ְְְְְִִִִַַַָָָָרּוח

ּכתר, ּבחינת היא ויחידה אצילּות, ּבחינת ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָחּיה

ׁשּמתלּבׁש ּבֹורא' וה'ּנּצֹוץ ,ארי ּבחינת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַהינּו

ּגם  ּכן ּוכמֹו עּתיק. ּבחינת הּוא נברא ְְְִִִִֵַַַַָּבּנּצֹוץ

ׁשם  ׁשּיׁש ההׁשּתלׁשלּות, ּכללּות על הּקדּומה מחׁשבה ׁשהּוא קדמֹון ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבאדם

ּובחינת  הּנׁשמֹות, מחצב היא לבּוׁשים ּבחינת ספירֹות, ּובחינת לבּוׁשים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַַַָּבחינת

הּספירֹות  מחצב היא היא 24ספירֹות נברא הּנּצֹוץ שהיא יחידה ּבחינת הּנה , ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָ

ממחצב  הּוא נברא') ּב'נּצֹוץ (ׁשּמתלּבׁש ּבֹורא' ה'ּנּצֹוץ אבל הּנׁשמֹות, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָממחצב

ואמּתת  ׁשעצם ואף ׁשּבּבֹורא. ּתחּתֹונה מדריגה לֹומר ׁשּי ׁשּבזה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּספירֹות,

ונאצלּו ּׁשּנמצאּו ּבּכלים אֹורֹות ׁשהם מהּספירֹות, למעלה הּוא 'ּבֹורא' ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָענין
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b"iyz'dח ,(` xn`n) mixet

אלקּות  הם הּספירֹות מקֹום, מּכל איןֿסֹוף, ְֱִִֵֵֵַָָֹמאֹור

חד  וגרמֹוהי וחּיֹוהי איהּו ׁשהרי הינּו25מּמׁש, , ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָ

והם  נפרדים אינם ּדאצילּות הּלבּוׁשים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָׁשּגם

קדמֹון  ּדאדם ׁשהּלבּוׁשים ּומּכלֿׁשּכן ְְְֱִִֵֶֶַַָָָֹאלקּות,

ׁשהם  לּלבּוׁשים ּבנֹוגע הּוא זה וכל אלקּות, ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָֹהם

ּדאצילּות, הּספירֹות ּומּכלֿׁשּכן ּבלבד, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָהתּפּׁשטּות

אלקּות  הם הרי קדמֹון, ּדאדם הּספירֹות ְְְְֱֲִִֵֵַַָָָֹּובפרט

ּגם  למעלה הּוא ּבֹורא' ה'ּנּצֹוץ הנה ּובאמת ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָמּמׁש.

ּבחינת  הּוא ּבֹורא' ּדה'ּנּצֹוץ הּספירֹות, ְְְֲִִִִֵַַַַַממחצב

קדמֹון, ּבאדם ּגם הּוא ּכן ּוכמֹו ּכנ"ל, ְְְִֵַַַַַָָעּתיק

קדמֹון, ּדאדם עּתיק ּבחינת הּוא ּבֹורא' ְְְִִִֵֶַַַַָָׁשה'ּנּצֹוץ

מּגּולגל 26ּכּידּוע  לעילא עּתיק ּבחינת ּתא ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּדאיןֿסֹוף. מלכּות ּבחינת ׁשהיא קדמֹון, ְְְְְִִֵֶַַַָָּדאדם

לבריאה, עּתיק נעׂשית ּדאצילּות ׁשמלכּות ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָּדכמֹו

שהיא  ּדכללּות, ּדאצילּות מלכּות ּכן ְְְֲִִִֵֶַַָּכמֹו

לבריאה  עּתיק נעׂשית ּדאיןֿסֹוף, מלכּות ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָּבחינת

ׁשהּוא  ּבֹורא והּנּצֹוץ קדמֹון. אדם ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַָָָּדכללּות

מלכּות  ּבחינת הּוא יׂשראל ּדנׁשמֹות ְְְְְְִִִִִֵַַַָהּפנימּיּות

הנה  זה, ּומּׁשּום קדמֹון. ּדאדם עּתיק ְְְִִִֵֵֶַַָָּדאיןֿסֹוף,

עד  הׁשּתלׁשלּות ּבסדר ּבאה ׁשהּמלכּות ּכמֹו ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָּגם

ּפנים. הּמלכּות נקראת ּדאצילּות, ְְְֲִִִֵַַַַָמלכּות

הּמלכּות ‰Â‰ד) ּבבחינת הּנ"ל מדריגֹות ב' ¿ƒ≈ְְְִִֵַַַַַַ

ּבגּלּוי  ׁשהיא ּכמֹו ּפנים, ְְְִִִִֵֶֶָׁשּנקראת

עּתיק  להיֹות ּבהסּתר ׁשּבאה ּוכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָּבאצילּות,

ּביׂשראל) לפנים (וזאת יׂשראל נׁשמֹות ּבכללּות ּגם יׁשנן ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹלבריאה,

ּבחינֹות  ב' ּבּה ׁשּיׁש ּבפרט, ּונׁשמה נׁשמה יׂשראל,27ּובכל ּבחינת , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

רא"ׁש עק"ב 28ל"י יּו"ד יעקב, ּובחינת והארת 29, הּנׁשמה עצם ׁשהם , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּדהּנה  ׁשהּכחֹות 30הּנׁשמה. והינּו, ּבגּוף, מתלּבׁשת הּנׁשמה ּכל ׁשלא ידּוע , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

אינּה הּנׁשמה עצם ּכי הּנׁשמה, עצם אינם ּבכלים ׁשּמתלּבׁשים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּפנימּיים

עֹומד  עֹולם ּבּׁשליׁש מלא אפּלּו ׁשהרי ּבּגּוף, להתלּבׁש ֿ 31יכֹולה ואם , ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
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ד. נא, לויקרא הוספות לקו"ת ואילך.27)א. 57 ע' תש"ה ואילך. ריד ע' תרע"ח סה"מ להאריז"ל 28)ראה הפסוקים שער

בשם  – ב טו, להצ"צ סהמ"צ פ"א. הלולב שער פע"ח ב. מח, שם כח. מז, ויחי להאריז"ל הליקוטים ספר כט. לב, וישלח

ועוד. א.29)הזוהר. כא, ויצא תו"א פ"ב. האצילות) סדר (שער ג שער ע"ח בערכו. הכינויים) ערכי (שער כג שער פרדס

ובכ"מ. ב. ע, בלק ובכ"מ.30)לקו"ת ד. טז, שה"ש תש"ח 31)לקו"ת סה"מ שם. לקו"ת יב. פס"ח, ב"ר ב. צא, חולין ראה

שם. ובהערה 280 ע'
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מהבורא, שנאצלו ורק הבורא, אינם עצמם ‰B¯ÈÙq˙הם ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿ƒ

‰„Á È‰BÓ¯‚Â È‰BiÁÂ e‰È‡ È¯‰L ,LnÓ ˙e˜Ï‡ Ì≈¡…«»∆¬≈ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ«
הם] מאוחדים דאצילות והכלים והאורות 25ÌbL[=אורֿאיןֿסוף eÈ‰ ,«¿∆«

ÔkLŒÏkÓe ,˙e˜Ï‡ Ì‰Â ÌÈ„¯Ù ÌÈ‡ ˙eÏÈˆ‡c ÌÈLe·l‰«¿ƒ«¬ƒ≈»ƒ¿»ƒ¿≈¡…ƒ»∆≈
Lמאצילות ‰ÌÈLe·lלמעלה ∆«¿ƒ

ÏÎÂ ,˙e˜Ï‡ Ì‰ ÔBÓ„˜ Ì„‡c¿»»«¿≈¡…¿»
ÌÈLe·lÏ Ú‚Ba ‡e‰ ‰Ê∆¿≈««¿ƒ

Ì‰Lחיצוניות˙eËMt˙‰Â ∆≈¿ƒ¿«¿
,„·Ïa מאוחדים הם זאת ולמרות ƒ¿«

'אלקות', גם ונקראים «ŒÏkÓeƒעמו
˙B¯ÈÙq‰ ÔkL- וכלים אורות - ∆≈«¿ƒ

˙B¯ÈÙq‰ Ë¯Ù·e ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒƒ¿»«¿ƒ
˙e˜Ï‡ Ì‰ È¯‰ ,ÔBÓ„˜ Ì„‡c¿»»«¿¬≈≈¡…

LnÓ ד'אדם ספירות נקראות ולכן «»
בורא'. 'ניצוץ בשם ∆¡∆Ó‡·e˙קדמון'

‡e‰ '‡¯Ba ıBvp'‰ ‰‰ƒ≈«ƒ≈
˙B¯ÈÙq‰ ·ˆÁÓÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«ƒ«¬««¿ƒ

אדםֿקדמון, ıBvp'‰c¿«ƒשבדרגת
˜ÈzÚ ˙ÈÁa ‡e‰ '‡¯Ba≈¿ƒ««ƒ
Ì„‡a Ìb ‡e‰ Ôk BÓÎe ,Ï"k««¿≈«¿»»
‡e‰ '‡¯Ba ıBvp'‰L ,ÔBÓ„«̃¿∆«ƒ≈
,ÔBÓ„˜ Ì„‡c ˜ÈzÚ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ¿»»«¿

Úe„ik26˜ÈzÚ ˙ÈÁa LiL «»«∆≈¿ƒ««ƒ
Ì„‡c ‡zÏ‚ÏebÓ ‡ÏÈÚÏ¿≈»ƒ¿»¿»¿»»
˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ‡È‰L ,ÔBÓ„«̃¿∆ƒ¿ƒ««¿
˙eÎÏÓL BÓÎc .ÛBÒŒÔÈ‡c¿≈ƒ¿∆«¿
˜ÈzÚ ˙ÈNÚ ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ«¬≈«ƒ
˙eÎÏÓ Ôk BÓk ,‰‡È¯·Ïƒ¿ƒ»¿≈«¿
‡È‰˘ ,˙eÏÏÎc ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒƒ¿»∆ƒ
,ÛBÒŒÔÈ‡c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁa¿ƒ««¿¿≈
‰‡È¯·Ï ˜ÈzÚ ˙ÈNÚ«¬≈«ƒƒ¿ƒ»
.ÔBÓ„˜ Ì„‡ ‡e‰L ˙eÏÏÎcƒ¿»∆»»«¿
‡e‰L '‡¯Ba ıBvp'‰Â¿«ƒ≈∆
Ï‡¯NÈ ˙BÓLc ˙eiÓÈt‰«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈
ŒÔÈ‡c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ««¿¿≈
.ÔBÓ„˜ Ì„‡c ˜ÈzÚ ,ÛBÒ«ƒ¿»»«¿
BÓk Ìb ‰‰ ,‰Ê ÌeMÓeƒ∆ƒ≈«¿
¯„Òa ‰‡a ˙eÎÏn‰L∆««¿»»¿≈∆
˙eÎÏÓ „Ú ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿««¿
˙eÎÏn‰ ˙‡¯˜ ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒƒ¿≈««¿

.ÌÈt בספירת הנ"ל המדרגות שתי שישנן שכשם יתבאר הבא בסעיף »ƒ
השמות  שתי הן והן מדרגות שתי ישנן ונשמה, נשמה כל אצל כך ה'מלכות'

המעלה, שם - ישראל ויעקב. ישראל זרעו: וכן ע"ה אבינו יעקב בהם שנקרא

עצם  על מורה ותוכל" אנשים ועם אלקים עם שרית "כי הכתוב: כדברי

מורה  - 'עקב' מלשון - ויעקב הנשמה,

בגוף. המתלבשת הנשמה הארת על

Ï"p‰ ˙B‚È¯„Ó '· ‰‰Â („¿ƒ≈«¿≈««
˙‡¯˜pL ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«««¿∆ƒ¿≈

,ÌÈt(אÈel‚a ‡È‰L BÓk »ƒ¿∆ƒ¿ƒ
,˙eÏÈˆ‡a(ב‰‡aL BÓÎe «¬ƒ¿∆»»

,‰‡È¯·Ï ˜ÈzÚ ˙BÈ‰Ï ¯zÒ‰a¿∆¿≈ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»
˙BÓL ˙eÏÏÎa Ìb ÔLÈ∆¿»«ƒ¿»ƒ¿

) Ï‡¯NÈ הקודם בסעיף כמבואר ƒ¿»≈
בפסוק: ÌÈÙÏשנרמז ˙‡ÊÂ¿…¿»ƒ

Ï‡¯NÈa שנקראת המלכות [=ספירת ¿ƒ¿»≈
נשמות  של בפנימיותם נמצאת "זאת"

ÓLe‰ישראל]) ‰ÓL ÏÎ·e¿»¿»»¿»»
˙BÈÁa '· da LiL ,Ë¯Ùa27, ƒ¿»∆≈»¿ƒ

,Ï‡¯NÈ ˙ÈÁa אותיות 'ישראל' ¿ƒ«ƒ¿»≈
L"‡¯ È"Ï28,·˜ÚÈ ˙ÈÁ·e , ƒ…¿ƒ««¬…

·"˜Ú „"eÈ29ÌˆÚ Ì‰L , »≈∆≈∆∆
.‰ÓLp‰ ˙¯‡‰Â ‰ÓLp‰«¿»»¿∆»««¿»»

‰p‰c30Ïk ‡ÏL Úe„È , ¿ƒ≈»«∆…»
,Ûe‚a ˙LaÏ˙Ó ‰ÓLp‰«¿»»ƒ¿«∆∆«
ÌÈiÓÈt ˙BÁk‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆«…¿ƒƒƒ

L מפני לקבלם ומסוגל באדם ∆מאירים
ו  כליו לפי ÌÈLaÏ˙nƒ¿«¿ƒשמדודים

,‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÌÈ‡ - ÌÈÏÎa¿≈ƒ≈»∆∆«¿»»
‰ÏBÎÈ dÈ‡ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èkƒ∆∆«¿»»≈»¿»
elÙ‡ È¯‰L ,Ûeba LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈«∆¬≈¬ƒ

שגדלוC‡ÏÓעל LÈÏMaנאמר «¿»ƒ¿ƒ
„ÓBÚ ÌÏBÚ31ÔkŒÌ‡Â , »≈¿ƒ≈
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ּבוּדאי  הרי ,מּמלא למעלה ׁשהיא הּנׁשמה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָּכן

ּׁשּמתלּבׁש ּומה ּבּגּוף, להתלּבׁש יכֹולה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשאינּה

יעקב, ּבחינת לבד, הּנׁשמה הארת רק הּוא ְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹּבּגּוף

ב' ּומּצד יׂשראל. ּבחינת היא הּנׁשמה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָועצם

ּגם  חּלּוקים יׁש ׁשּבּנׁשמה, הּנ"ל ְְִִֵֵֶַַַַַַָָהּמדריגֹות

העבֹודה. ְֲֶָָּבאֹופן

ÔÈÚ‰Â ּדלית ּבזה ּדאהבה, ּבעבֹודה ּדהּנה, , ¿»ƒ¿»ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָ

דרחימּותא  ּכפלחנא ּכתיב 32ּפלחנא ,33 ְְְְְִִִָָָָָֻֻ

.מאד ּובכל נפׁש ּובכל לבב ּבכל ּגֹו' ְְְְְְְְְְֶַַָָָָָָֹואהבּת

ׁשּכתּוב  ּכמֹו היא לבב ּדבכל לאהבה 34האהבה ְְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָ

ׁשּכאׁשר  והינּו ,חּיי הּוא ּכי גֹו' אלקי הוי' ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹאת

העֹולם  את ּומהּוה מחּיה אלקי ׁשהחּיּות ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹיתּבֹונן

הּמתּבֹונן) (האדם והּוא ׁשעה, ּובכל עת ְְְְִֵֵַָָָָָָָּבכל

וחּיי  העֹולם חּיי הּוא ׁשאלקּות הינּו, ְְְֱֵֵֶַַַָָֹּבתֹוכֹו,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו וטֹוב, חּיים והּוא ראה 35נפשֹו, ְְְְְִֵֶַַָ

הּמות  ואת הּטֹוב ואת החּיים את לפני ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָנתּתי

וגׁשמּיּות  וטֹוב, חּיים הּוא ּדרּוחנּיּות הרע, ְְְְְִִִֶַַָָָואת

עצמּה מּצד קּיּום לּה ׁשאין לפי ורע מות ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּוא

ּובחרּת להיֹות מביאה זֹו התּבֹוננּות הּנה ְְְְְְִִִִֵַָָָָּכלל,

ׁשּזהּו36ּבחּיים  ּבאלקּות, ּורצֹונֹו חפצֹו ׁשּיהיה , ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַֹ

ׁש)הּוא  (לפי ּכי אלקי הוי' את לאהבה ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָֹענין

זֹו ואהבה .לבב ּדבכל האהבה ׁשּזֹוהי ,ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָחּיי

ּבפרט, והאדם ּבכלל העֹולמֹות ּבחּיּות מההתּבֹוננּות ׁשּבאה ּדכיון מגּבלת, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻהיא

היא  מּזה ּולמעלה ּבהגּבלה. היא האהבה ּגם לכן ּגבּול, ּבבחינת היא ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשהחּיּות

נאמר  ּזה ׁשעל ,נפׁש ּדבכל ּבאה 37האהבה זֹו ואהבה ,נפׁש את נֹוטל אפּלּו ְְְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ׁשּמרּגיׁש והינּו ּבלבד, הארה רק היא העֹולמֹות חיּות ׁשּכל ההתּבֹוננּות ידי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָעל

ּבמחׁשבה  ׁשהרי ּבלבד, הארה רק היא זֹו ׁשחּיּות ּומתּבֹונן העֹולמֹות חּיּות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאת

העֹולמֹות  נבראּו לגּבי 38אחת אחת למחׁשבה מקֹום ּתפיסת אין ּבאדם ואפּלּו , ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּומּכלֿׁשּכן  נפשֹו, עצם ּולגּבי נפשֹו לגּבי ּומּכלֿׁשּכן הּמחׁשבה, ּכח ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּכללּות

ׁשּמחׁשב  להאהבה למעלה, ּבא זֹו ּומהתּבֹוננּות ּבלבד, הארה רק היא אחת ה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשּבאה  ּדכיון ּבהגּבלה, קׁשּורה זֹו אהבה ּגם הנה ּבאמת אמנם .נפׁש ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּדבכל
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ד"32) ואילך. פ"ג ספ"א. העבודה קונטרס א. רסז ח"ג ב. נה, ח"ב זוהר –ראה מנחם (תורת תשי"ב משכלה תהי' לא ה

ואילך). 328 ע' ח"ד ה.33)התוועדויות ו, כ.34)ואתחנן ל, טו.35)נצבים יט.36)שם, א.37)שם, נד, ברכות משנה

ב.38) ט, שה"ש לקו"ת (בהוספות). ב רעו, א. כ, זח"ב ראה
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‡È‰L ‰ÓLp‰במעלתהdÈ‡L È‡cÂa È¯‰ ,C‡ÏnÓ ‰ÏÚÓÏ «¿»»∆ƒ¿«¿»ƒ«¿»¬≈¿««∆≈»

˙¯‡‰ ˜¯ ‡e‰ Ûeba LaÏ˙nM ‰Óe ,Ûeba LaÏ˙‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿ƒ¿«≈««∆ƒ¿«≈««∆»«
Â ,·˜ÚÈ ˙ÈÁa ,„·Ï ‰ÓLp‰אולם˙ÈÁa ‡È‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ «¿»»¿«¿ƒ««¬…¿∆∆«¿»»ƒ¿ƒ«

Ï‡¯NÈ.למעלה ÓLpaL‰,נשארת Ï"p‰ ˙B‚È¯„n‰ '· „vÓe ƒ¿»≈ƒ«««¿≈««∆«¿»»
ÔÙB‡a Ìb ÌÈ˜elÁ LÈ≈ƒƒ«¿∆

‰„B·Ú‰ באהבת היהודי עבודת - »¬»
שיבאר. וכמו ה',

‰Â‰„B·Úa ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«¬»
‡ÁÏt ˙ÈÏc ,‰·‰‡c¿«¬»¿≈À¿»»

‡˙eÓÈÁ¯„ ‡ÁÏÙk אין=] ¿À¿»»ƒ¿ƒ»
האהבה] כעבודת מעולה ,32עבודה

·È˙k33E··Ï ÏÎa 'Bb z·‰‡Â ¿ƒ¿»«¿»¿»¿»¿
.E„‡Ó ÏÎ·e ELÙ ÏÎ·e והם ¿»«¿¿¿»¿…∆

ה': באהבת ושלבים מדרגות שלשה

BÓk ‡È‰ E··Ï ÏÎ·c ‰·‰‡‰»«¬»ƒ¿»¿»¿ƒ¿
·e˙kL34'ÈÂ‰ ˙‡ ‰·‰‡Ï ∆»¿«¬»∆¬«»

,EÈiÁ ‡e‰ Èk 'B‚ EÈ˜Ï‡¡…∆ƒ«∆
ÔBa˙È ¯L‡kL eÈ‰Â¿«¿∆«¬∆ƒ¿≈
‰e‰Óe ‰iÁÓ È˜Ï‡ ˙eiÁ‰L∆««¡…ƒ¿«»¿«»
ÏÎ·e ˙Ú ÏÎa ÌÏBÚ‰ ˙‡∆»»¿»≈¿»
Ì„‡‰) ‡e‰Â ,‰ÚL»»¿»»»

(ÔBa˙n‰נכללBÎB˙a גם שמחי' «ƒ¿≈¿
בעצמו, e˜Ï‡L˙אותו ,eÈ‰«¿∆¡…

ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ‡e‰בכללÈiÁÂ «≈»»¿«≈
B˘Ù,בפרטÂאלקותÌÈiÁ ‡e‰ «¿¿«ƒ

·e˙kL BÓk ,·BËÂ35‰‡¯ ¿¿∆»¿≈
˙‡Â ÌÈiÁ‰ ˙‡ EÈÙÏ Èz˙»«ƒ¿»∆∆««ƒ¿∆
,Ú¯‰ ˙‡Â ˙Ân‰ ˙‡Â ·Bh‰«¿∆«»∆¿∆»»
,·BËÂ ÌÈiÁ ‡e‰ ˙eiÁe¯c¿»ƒ«ƒ¿
ÈÙÏ Ú¯Â ˙ÂÓ ‡e‰ ˙eiÓL‚Â¿«¿ƒ»∆¿«¿ƒ
dÓˆÚ „vÓ Ìei˜ dÏ ÔÈ‡L∆≈»ƒƒ««¿»
BÊ ˙eBa˙‰ ‰p‰ ,ÏÏk¿»ƒ≈ƒ¿¿
z¯Á·e ˙BÈ‰Ï ‰‡È·Ó¿ƒ»ƒ¿»«¿»

ÌÈiÁa36BˆÙÁ ‰È‰iL , ««ƒ∆ƒ¿∆∆¿
ÔÈÚ e‰fL ,˙e˜Ï‡a BBˆ¯e¿∆¡…∆∆ƒ¿»

שכתוב ‰ÈÂ'מה ˙‡ ‰·‰‡Ï¿«¬»∆¬«»
,EÈiÁ ‡e‰(L ÈÙÏ) Èk EÈ˜Ï‡¡…∆ƒ¿ƒ∆«∆

‰·‰‡‰ È‰BfL- הראשון בשלב ∆ƒ»«¬»
‡È‰ BÊ ‰·‰‡Â .E··Ï ÏÎ·cƒ¿»¿»¿¿«¬»ƒ
‰‡aL ÔÂÈÎc ,˙Ïa‚ÓÀ¿∆∆¿≈»∆»»
˙BÓÏBÚ‰ ˙eiÁa ˙eBa˙‰‰Ó≈«ƒ¿¿¿«»»
˙eiÁ‰L ,Ë¯Ùa Ì„‡‰Â ÏÏÎaƒ¿»¿»»»ƒ¿»∆««

‰Ïa‚‰a ‡È‰ ‰·‰‡‰ Ìb ÔÎÏ ,Ïe·b ˙ÈÁ·a ‡È‰ שכל כיון ƒƒ¿ƒ«¿»≈«»«¬»ƒ¿«¿»»
יבטל  לא אך בחיים, חפץ והוא חייו הוא שאלקות בזה תלוי' לאלקות אהבתו

כתו  העצמית מציאותו זו.את מאהבה ‰‡‰·‰צאה ‡È‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ∆ƒ»«¬»
¯Ó‡ ‰f ÏÚL ,ELÙ ÏÎ·c37,ELÙ ˙‡ ÏËB elÙ‡ ƒ¿»«¿¿∆«∆∆¡«¬ƒ≈∆«¿¿

È„È ÏÚ ‰‡a BÊ ‰·‰‡Â¿«¬»»»«¿≈
˙eÈÁ ÏkL ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿∆»«
‰¯‡‰ ˜¯ ‡È‰ ˙BÓÏBÚ‰»»ƒ«∆»»

„·Ïa כלל לו שאין חיצוני דבר - ƒ¿»
הקדושֿברוךֿהוא, לגבי חשיבות

L eÈ‰Âהמתבונן LÈb¯nהאדם ¿«¿∆«¿ƒ
ÔBa˙Óe ˙BÓÏBÚ‰ ˙eiÁ ˙‡∆«»»ƒ¿≈
‰¯‡‰ ˜¯ ‡È‰ BÊ ˙eiÁL∆«ƒ«∆»»

,„·Ïa הם העולמות כל כן, ואם ƒ¿»
בלבד: הזוהר:È¯‰Lהארה כדברי ∆¬≈

e‡¯· ˙Á‡ ‰·LÁÓa¿«¬»»««ƒ¿¿
˙BÓÏBÚ‰38Â אין , אחת למחשבה »»«

שהרי מקום, תפיסת elÙ‡¬ƒכלל
ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz ÔÈ‡ Ì„‡a»»»≈¿ƒ«»
˙eÏÏk Èa‚Ï ˙Á‡ ‰·LÁÓÏ¿«¬»»««¿«≈¿»

,‰·LÁn‰ Ák לחשוב שבכוחו …«««¬»»
הגבלה  לזה ואין קץ לאין מחשבות

למחשבה ÔkLŒÏkÓeכלל שאין ƒ»∆≈
ערך זו Èa‚Ïeיחידה B˘Ù Èa‚Ï¿«≈«¿¿«≈

e ,B˘Ù ÌˆÚכך באדם ŒÏkÓאם ∆∆«¿ƒ»
˙Á‡ ‰·LÁnL ‰ÏÚÓÏ ÔkL∆≈¿«¿»∆«¬»»««
,„·Ïa ‰¯‡‰ ˜¯ ‡È‰ƒ«∆»»ƒ¿»
‰·‰‡‰Ï ‡a BÊ ˙eBa˙‰Óe≈ƒ¿¿»¿»«¬»

.ELÙ ÏÎ·c זו אהבה גם אמנם, ƒ¿»«¿¿
ש  מפני עדיין, מושלמת «¿«‡ÌÓאינה

BÊ ‰·‰‡ Ìb ‰‰ ˙Ó‡a∆¡∆ƒ≈««¬»
ÔÂÈÎc ,‰Ïa‚‰a ‰¯eL¿̃»¿«¿»»¿≈»
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ט b"iyz'd ,(` xn`n) mixet

אלקּות  הם הּספירֹות מקֹום, מּכל איןֿסֹוף, ְֱִִֵֵֵַָָֹמאֹור

חד  וגרמֹוהי וחּיֹוהי איהּו ׁשהרי הינּו25מּמׁש, , ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָ

והם  נפרדים אינם ּדאצילּות הּלבּוׁשים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָׁשּגם

קדמֹון  ּדאדם ׁשהּלבּוׁשים ּומּכלֿׁשּכן ְְְֱִִֵֶֶַַָָָֹאלקּות,

ׁשהם  לּלבּוׁשים ּבנֹוגע הּוא זה וכל אלקּות, ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָֹהם

ּדאצילּות, הּספירֹות ּומּכלֿׁשּכן ּבלבד, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָהתּפּׁשטּות

אלקּות  הם הרי קדמֹון, ּדאדם הּספירֹות ְְְְֱֲִִֵֵַַָָָֹּובפרט

ּגם  למעלה הּוא ּבֹורא' ה'ּנּצֹוץ הנה ּובאמת ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָמּמׁש.

ּבחינת  הּוא ּבֹורא' ּדה'ּנּצֹוץ הּספירֹות, ְְְֲִִִִֵַַַַַממחצב

קדמֹון, ּבאדם ּגם הּוא ּכן ּוכמֹו ּכנ"ל, ְְְִֵַַַַַָָעּתיק

קדמֹון, ּדאדם עּתיק ּבחינת הּוא ּבֹורא' ְְְִִִֵֶַַַַָָׁשה'ּנּצֹוץ

מּגּולגל 26ּכּידּוע  לעילא עּתיק ּבחינת ּתא ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּדאיןֿסֹוף. מלכּות ּבחינת ׁשהיא קדמֹון, ְְְְְִִֵֶַַַָָּדאדם

לבריאה, עּתיק נעׂשית ּדאצילּות ׁשמלכּות ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָּדכמֹו

שהיא  ּדכללּות, ּדאצילּות מלכּות ּכן ְְְֲִִִֵֶַַָּכמֹו

לבריאה  עּתיק נעׂשית ּדאיןֿסֹוף, מלכּות ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָּבחינת

ׁשהּוא  ּבֹורא והּנּצֹוץ קדמֹון. אדם ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַָָָּדכללּות

מלכּות  ּבחינת הּוא יׂשראל ּדנׁשמֹות ְְְְְְִִִִִֵַַַָהּפנימּיּות

הנה  זה, ּומּׁשּום קדמֹון. ּדאדם עּתיק ְְְִִִֵֵֶַַָָּדאיןֿסֹוף,

עד  הׁשּתלׁשלּות ּבסדר ּבאה ׁשהּמלכּות ּכמֹו ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָּגם

ּפנים. הּמלכּות נקראת ּדאצילּות, ְְְֲִִִֵַַַַָמלכּות

הּמלכּות ‰Â‰ד) ּבבחינת הּנ"ל מדריגֹות ב' ¿ƒ≈ְְְִִֵַַַַַַ

ּבגּלּוי  ׁשהיא ּכמֹו ּפנים, ְְְִִִִֵֶֶָׁשּנקראת

עּתיק  להיֹות ּבהסּתר ׁשּבאה ּוכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָּבאצילּות,

ּביׂשראל) לפנים (וזאת יׂשראל נׁשמֹות ּבכללּות ּגם יׁשנן ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹלבריאה,

ּבחינֹות  ב' ּבּה ׁשּיׁש ּבפרט, ּונׁשמה נׁשמה יׂשראל,27ּובכל ּבחינת , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

רא"ׁש עק"ב 28ל"י יּו"ד יעקב, ּובחינת והארת 29, הּנׁשמה עצם ׁשהם , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּדהּנה  ׁשהּכחֹות 30הּנׁשמה. והינּו, ּבגּוף, מתלּבׁשת הּנׁשמה ּכל ׁשלא ידּוע , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

אינּה הּנׁשמה עצם ּכי הּנׁשמה, עצם אינם ּבכלים ׁשּמתלּבׁשים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּפנימּיים

עֹומד  עֹולם ּבּׁשליׁש מלא אפּלּו ׁשהרי ּבּגּוף, להתלּבׁש ֿ 31יכֹולה ואם , ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ואילך. ערב ע' ב).25)ח"א (ג, בהקדמה זוהר טו,26)תקוני לזח"א הרקיע זהר פ"ו. הכלים) שבירת (שער ט שער ע"ח

ד. נא, לויקרא הוספות לקו"ת ואילך.27)א. 57 ע' תש"ה ואילך. ריד ע' תרע"ח סה"מ להאריז"ל 28)ראה הפסוקים שער

בשם  – ב טו, להצ"צ סהמ"צ פ"א. הלולב שער פע"ח ב. מח, שם כח. מז, ויחי להאריז"ל הליקוטים ספר כט. לב, וישלח

ועוד. א.29)הזוהר. כא, ויצא תו"א פ"ב. האצילות) סדר (שער ג שער ע"ח בערכו. הכינויים) ערכי (שער כג שער פרדס

ובכ"מ. ב. ע, בלק ובכ"מ.30)לקו"ת ד. טז, שה"ש תש"ח 31)לקו"ת סה"מ שם. לקו"ת יב. פס"ח, ב"ר ב. צא, חולין ראה

שם. ובהערה 280 ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מהבורא, שנאצלו ורק הבורא, אינם עצמם ‰B¯ÈÙq˙הם ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿ƒ

‰„Á È‰BÓ¯‚Â È‰BiÁÂ e‰È‡ È¯‰L ,LnÓ ˙e˜Ï‡ Ì≈¡…«»∆¬≈ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ«
הם] מאוחדים דאצילות והכלים והאורות 25ÌbL[=אורֿאיןֿסוף eÈ‰ ,«¿∆«

ÔkLŒÏkÓe ,˙e˜Ï‡ Ì‰Â ÌÈ„¯Ù ÌÈ‡ ˙eÏÈˆ‡c ÌÈLe·l‰«¿ƒ«¬ƒ≈»ƒ¿»ƒ¿≈¡…ƒ»∆≈
Lמאצילות ‰ÌÈLe·lלמעלה ∆«¿ƒ

ÏÎÂ ,˙e˜Ï‡ Ì‰ ÔBÓ„˜ Ì„‡c¿»»«¿≈¡…¿»
ÌÈLe·lÏ Ú‚Ba ‡e‰ ‰Ê∆¿≈««¿ƒ

Ì‰Lחיצוניות˙eËMt˙‰Â ∆≈¿ƒ¿«¿
,„·Ïa מאוחדים הם זאת ולמרות ƒ¿«

'אלקות', גם ונקראים «ŒÏkÓeƒעמו
˙B¯ÈÙq‰ ÔkL- וכלים אורות - ∆≈«¿ƒ

˙B¯ÈÙq‰ Ë¯Ù·e ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒƒ¿»«¿ƒ
˙e˜Ï‡ Ì‰ È¯‰ ,ÔBÓ„˜ Ì„‡c¿»»«¿¬≈≈¡…

LnÓ ד'אדם ספירות נקראות ולכן «»
בורא'. 'ניצוץ בשם ∆¡∆Ó‡·e˙קדמון'

‡e‰ '‡¯Ba ıBvp'‰ ‰‰ƒ≈«ƒ≈
˙B¯ÈÙq‰ ·ˆÁÓÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«ƒ«¬««¿ƒ

אדםֿקדמון, ıBvp'‰c¿«ƒשבדרגת
˜ÈzÚ ˙ÈÁa ‡e‰ '‡¯Ba≈¿ƒ««ƒ
Ì„‡a Ìb ‡e‰ Ôk BÓÎe ,Ï"k««¿≈«¿»»
‡e‰ '‡¯Ba ıBvp'‰L ,ÔBÓ„«̃¿∆«ƒ≈
,ÔBÓ„˜ Ì„‡c ˜ÈzÚ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ¿»»«¿

Úe„ik26˜ÈzÚ ˙ÈÁa LiL «»«∆≈¿ƒ««ƒ
Ì„‡c ‡zÏ‚ÏebÓ ‡ÏÈÚÏ¿≈»ƒ¿»¿»¿»»
˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ‡È‰L ,ÔBÓ„«̃¿∆ƒ¿ƒ««¿
˙eÎÏÓL BÓÎc .ÛBÒŒÔÈ‡c¿≈ƒ¿∆«¿
˜ÈzÚ ˙ÈNÚ ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ«¬≈«ƒ
˙eÎÏÓ Ôk BÓk ,‰‡È¯·Ïƒ¿ƒ»¿≈«¿
‡È‰˘ ,˙eÏÏÎc ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒƒ¿»∆ƒ
,ÛBÒŒÔÈ‡c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁa¿ƒ««¿¿≈
‰‡È¯·Ï ˜ÈzÚ ˙ÈNÚ«¬≈«ƒƒ¿ƒ»
.ÔBÓ„˜ Ì„‡ ‡e‰L ˙eÏÏÎcƒ¿»∆»»«¿
‡e‰L '‡¯Ba ıBvp'‰Â¿«ƒ≈∆
Ï‡¯NÈ ˙BÓLc ˙eiÓÈt‰«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈
ŒÔÈ‡c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ««¿¿≈
.ÔBÓ„˜ Ì„‡c ˜ÈzÚ ,ÛBÒ«ƒ¿»»«¿
BÓk Ìb ‰‰ ,‰Ê ÌeMÓeƒ∆ƒ≈«¿
¯„Òa ‰‡a ˙eÎÏn‰L∆««¿»»¿≈∆
˙eÎÏÓ „Ú ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿««¿
˙eÎÏn‰ ˙‡¯˜ ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒƒ¿≈««¿

.ÌÈt בספירת הנ"ל המדרגות שתי שישנן שכשם יתבאר הבא בסעיף »ƒ
השמות  שתי הן והן מדרגות שתי ישנן ונשמה, נשמה כל אצל כך ה'מלכות'

המעלה, שם - ישראל ויעקב. ישראל זרעו: וכן ע"ה אבינו יעקב בהם שנקרא

עצם  על מורה ותוכל" אנשים ועם אלקים עם שרית "כי הכתוב: כדברי

מורה  - 'עקב' מלשון - ויעקב הנשמה,

בגוף. המתלבשת הנשמה הארת על

Ï"p‰ ˙B‚È¯„Ó '· ‰‰Â („¿ƒ≈«¿≈««
˙‡¯˜pL ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«««¿∆ƒ¿≈

,ÌÈt(אÈel‚a ‡È‰L BÓk »ƒ¿∆ƒ¿ƒ
,˙eÏÈˆ‡a(ב‰‡aL BÓÎe «¬ƒ¿∆»»

,‰‡È¯·Ï ˜ÈzÚ ˙BÈ‰Ï ¯zÒ‰a¿∆¿≈ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»
˙BÓL ˙eÏÏÎa Ìb ÔLÈ∆¿»«ƒ¿»ƒ¿

) Ï‡¯NÈ הקודם בסעיף כמבואר ƒ¿»≈
בפסוק: ÌÈÙÏשנרמז ˙‡ÊÂ¿…¿»ƒ

Ï‡¯NÈa שנקראת המלכות [=ספירת ¿ƒ¿»≈
נשמות  של בפנימיותם נמצאת "זאת"

ÓLe‰ישראל]) ‰ÓL ÏÎ·e¿»¿»»¿»»
˙BÈÁa '· da LiL ,Ë¯Ùa27, ƒ¿»∆≈»¿ƒ

,Ï‡¯NÈ ˙ÈÁa אותיות 'ישראל' ¿ƒ«ƒ¿»≈
L"‡¯ È"Ï28,·˜ÚÈ ˙ÈÁ·e , ƒ…¿ƒ««¬…

·"˜Ú „"eÈ29ÌˆÚ Ì‰L , »≈∆≈∆∆
.‰ÓLp‰ ˙¯‡‰Â ‰ÓLp‰«¿»»¿∆»««¿»»

‰p‰c30Ïk ‡ÏL Úe„È , ¿ƒ≈»«∆…»
,Ûe‚a ˙LaÏ˙Ó ‰ÓLp‰«¿»»ƒ¿«∆∆«
ÌÈiÓÈt ˙BÁk‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆«…¿ƒƒƒ

L מפני לקבלם ומסוגל באדם ∆מאירים
ו  כליו לפי ÌÈLaÏ˙nƒ¿«¿ƒשמדודים

,‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÌÈ‡ - ÌÈÏÎa¿≈ƒ≈»∆∆«¿»»
‰ÏBÎÈ dÈ‡ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èkƒ∆∆«¿»»≈»¿»
elÙ‡ È¯‰L ,Ûeba LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈«∆¬≈¬ƒ

שגדלוC‡ÏÓעל LÈÏMaנאמר «¿»ƒ¿ƒ
„ÓBÚ ÌÏBÚ31ÔkŒÌ‡Â , »≈¿ƒ≈
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ּבוּדאי  הרי ,מּמלא למעלה ׁשהיא הּנׁשמה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָּכן

ּׁשּמתלּבׁש ּומה ּבּגּוף, להתלּבׁש יכֹולה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשאינּה

יעקב, ּבחינת לבד, הּנׁשמה הארת רק הּוא ְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹּבּגּוף

ב' ּומּצד יׂשראל. ּבחינת היא הּנׁשמה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָועצם

ּגם  חּלּוקים יׁש ׁשּבּנׁשמה, הּנ"ל ְְִִֵֵֶַַַַַַָָהּמדריגֹות

העבֹודה. ְֲֶָָּבאֹופן

ÔÈÚ‰Â ּדלית ּבזה ּדאהבה, ּבעבֹודה ּדהּנה, , ¿»ƒ¿»ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָ

דרחימּותא  ּכפלחנא ּכתיב 32ּפלחנא ,33 ְְְְְִִִָָָָָֻֻ

.מאד ּובכל נפׁש ּובכל לבב ּבכל ּגֹו' ְְְְְְְְְְֶַַָָָָָָֹואהבּת

ׁשּכתּוב  ּכמֹו היא לבב ּדבכל לאהבה 34האהבה ְְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָ

ׁשּכאׁשר  והינּו ,חּיי הּוא ּכי גֹו' אלקי הוי' ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹאת

העֹולם  את ּומהּוה מחּיה אלקי ׁשהחּיּות ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹיתּבֹונן

הּמתּבֹונן) (האדם והּוא ׁשעה, ּובכל עת ְְְְִֵֵַָָָָָָָּבכל

וחּיי  העֹולם חּיי הּוא ׁשאלקּות הינּו, ְְְֱֵֵֶַַַָָֹּבתֹוכֹו,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו וטֹוב, חּיים והּוא ראה 35נפשֹו, ְְְְְִֵֶַַָ

הּמות  ואת הּטֹוב ואת החּיים את לפני ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָנתּתי

וגׁשמּיּות  וטֹוב, חּיים הּוא ּדרּוחנּיּות הרע, ְְְְְִִִֶַַָָָואת

עצמּה מּצד קּיּום לּה ׁשאין לפי ורע מות ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּוא

ּובחרּת להיֹות מביאה זֹו התּבֹוננּות הּנה ְְְְְְִִִִֵַָָָָּכלל,

ׁשּזהּו36ּבחּיים  ּבאלקּות, ּורצֹונֹו חפצֹו ׁשּיהיה , ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַֹ

ׁש)הּוא  (לפי ּכי אלקי הוי' את לאהבה ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָֹענין

זֹו ואהבה .לבב ּדבכל האהבה ׁשּזֹוהי ,ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָחּיי

ּבפרט, והאדם ּבכלל העֹולמֹות ּבחּיּות מההתּבֹוננּות ׁשּבאה ּדכיון מגּבלת, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻהיא

היא  מּזה ּולמעלה ּבהגּבלה. היא האהבה ּגם לכן ּגבּול, ּבבחינת היא ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשהחּיּות

נאמר  ּזה ׁשעל ,נפׁש ּדבכל ּבאה 37האהבה זֹו ואהבה ,נפׁש את נֹוטל אפּלּו ְְְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ׁשּמרּגיׁש והינּו ּבלבד, הארה רק היא העֹולמֹות חיּות ׁשּכל ההתּבֹוננּות ידי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָעל

ּבמחׁשבה  ׁשהרי ּבלבד, הארה רק היא זֹו ׁשחּיּות ּומתּבֹונן העֹולמֹות חּיּות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאת

העֹולמֹות  נבראּו לגּבי 38אחת אחת למחׁשבה מקֹום ּתפיסת אין ּבאדם ואפּלּו , ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּומּכלֿׁשּכן  נפשֹו, עצם ּולגּבי נפשֹו לגּבי ּומּכלֿׁשּכן הּמחׁשבה, ּכח ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּכללּות

ׁשּמחׁשב  להאהבה למעלה, ּבא זֹו ּומהתּבֹוננּות ּבלבד, הארה רק היא אחת ה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשּבאה  ּדכיון ּבהגּבלה, קׁשּורה זֹו אהבה ּגם הנה ּבאמת אמנם .נפׁש ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּדבכל

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ד"32) ואילך. פ"ג ספ"א. העבודה קונטרס א. רסז ח"ג ב. נה, ח"ב זוהר –ראה מנחם (תורת תשי"ב משכלה תהי' לא ה

ואילך). 328 ע' ח"ד ה.33)התוועדויות ו, כ.34)ואתחנן ל, טו.35)נצבים יט.36)שם, א.37)שם, נד, ברכות משנה

ב.38) ט, שה"ש לקו"ת (בהוספות). ב רעו, א. כ, זח"ב ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡È‰L ‰ÓLp‰במעלתהdÈ‡L È‡cÂa È¯‰ ,C‡ÏnÓ ‰ÏÚÓÏ «¿»»∆ƒ¿«¿»ƒ«¿»¬≈¿««∆≈»

˙¯‡‰ ˜¯ ‡e‰ Ûeba LaÏ˙nM ‰Óe ,Ûeba LaÏ˙‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿ƒ¿«≈««∆ƒ¿«≈««∆»«
Â ,·˜ÚÈ ˙ÈÁa ,„·Ï ‰ÓLp‰אולם˙ÈÁa ‡È‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ «¿»»¿«¿ƒ««¬…¿∆∆«¿»»ƒ¿ƒ«

Ï‡¯NÈ.למעלה ÓLpaL‰,נשארת Ï"p‰ ˙B‚È¯„n‰ '· „vÓe ƒ¿»≈ƒ«««¿≈««∆«¿»»
ÔÙB‡a Ìb ÌÈ˜elÁ LÈ≈ƒƒ«¿∆

‰„B·Ú‰ באהבת היהודי עבודת - »¬»
שיבאר. וכמו ה',

‰Â‰„B·Úa ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«¬»
‡ÁÏt ˙ÈÏc ,‰·‰‡c¿«¬»¿≈À¿»»

‡˙eÓÈÁ¯„ ‡ÁÏÙk אין=] ¿À¿»»ƒ¿ƒ»
האהבה] כעבודת מעולה ,32עבודה

·È˙k33E··Ï ÏÎa 'Bb z·‰‡Â ¿ƒ¿»«¿»¿»¿»¿
.E„‡Ó ÏÎ·e ELÙ ÏÎ·e והם ¿»«¿¿¿»¿…∆

ה': באהבת ושלבים מדרגות שלשה

BÓk ‡È‰ E··Ï ÏÎ·c ‰·‰‡‰»«¬»ƒ¿»¿»¿ƒ¿
·e˙kL34'ÈÂ‰ ˙‡ ‰·‰‡Ï ∆»¿«¬»∆¬«»

,EÈiÁ ‡e‰ Èk 'B‚ EÈ˜Ï‡¡…∆ƒ«∆
ÔBa˙È ¯L‡kL eÈ‰Â¿«¿∆«¬∆ƒ¿≈
‰e‰Óe ‰iÁÓ È˜Ï‡ ˙eiÁ‰L∆««¡…ƒ¿«»¿«»
ÏÎ·e ˙Ú ÏÎa ÌÏBÚ‰ ˙‡∆»»¿»≈¿»
Ì„‡‰) ‡e‰Â ,‰ÚL»»¿»»»

(ÔBa˙n‰נכללBÎB˙a גם שמחי' «ƒ¿≈¿
בעצמו, e˜Ï‡L˙אותו ,eÈ‰«¿∆¡…

ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ‡e‰בכללÈiÁÂ «≈»»¿«≈
B˘Ù,בפרטÂאלקותÌÈiÁ ‡e‰ «¿¿«ƒ

·e˙kL BÓk ,·BËÂ35‰‡¯ ¿¿∆»¿≈
˙‡Â ÌÈiÁ‰ ˙‡ EÈÙÏ Èz˙»«ƒ¿»∆∆««ƒ¿∆
,Ú¯‰ ˙‡Â ˙Ân‰ ˙‡Â ·Bh‰«¿∆«»∆¿∆»»
,·BËÂ ÌÈiÁ ‡e‰ ˙eiÁe¯c¿»ƒ«ƒ¿
ÈÙÏ Ú¯Â ˙ÂÓ ‡e‰ ˙eiÓL‚Â¿«¿ƒ»∆¿«¿ƒ
dÓˆÚ „vÓ Ìei˜ dÏ ÔÈ‡L∆≈»ƒƒ««¿»
BÊ ˙eBa˙‰ ‰p‰ ,ÏÏk¿»ƒ≈ƒ¿¿
z¯Á·e ˙BÈ‰Ï ‰‡È·Ó¿ƒ»ƒ¿»«¿»

ÌÈiÁa36BˆÙÁ ‰È‰iL , ««ƒ∆ƒ¿∆∆¿
ÔÈÚ e‰fL ,˙e˜Ï‡a BBˆ¯e¿∆¡…∆∆ƒ¿»

שכתוב ‰ÈÂ'מה ˙‡ ‰·‰‡Ï¿«¬»∆¬«»
,EÈiÁ ‡e‰(L ÈÙÏ) Èk EÈ˜Ï‡¡…∆ƒ¿ƒ∆«∆

‰·‰‡‰ È‰BfL- הראשון בשלב ∆ƒ»«¬»
‡È‰ BÊ ‰·‰‡Â .E··Ï ÏÎ·cƒ¿»¿»¿¿«¬»ƒ
‰‡aL ÔÂÈÎc ,˙Ïa‚ÓÀ¿∆∆¿≈»∆»»
˙BÓÏBÚ‰ ˙eiÁa ˙eBa˙‰‰Ó≈«ƒ¿¿¿«»»
˙eiÁ‰L ,Ë¯Ùa Ì„‡‰Â ÏÏÎaƒ¿»¿»»»ƒ¿»∆««

‰Ïa‚‰a ‡È‰ ‰·‰‡‰ Ìb ÔÎÏ ,Ïe·b ˙ÈÁ·a ‡È‰ שכל כיון ƒƒ¿ƒ«¿»≈«»«¬»ƒ¿«¿»»
יבטל  לא אך בחיים, חפץ והוא חייו הוא שאלקות בזה תלוי' לאלקות אהבתו

כתו  העצמית מציאותו זו.את מאהבה ‰‡‰·‰צאה ‡È‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ∆ƒ»«¬»
¯Ó‡ ‰f ÏÚL ,ELÙ ÏÎ·c37,ELÙ ˙‡ ÏËB elÙ‡ ƒ¿»«¿¿∆«∆∆¡«¬ƒ≈∆«¿¿

È„È ÏÚ ‰‡a BÊ ‰·‰‡Â¿«¬»»»«¿≈
˙eÈÁ ÏkL ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿∆»«
‰¯‡‰ ˜¯ ‡È‰ ˙BÓÏBÚ‰»»ƒ«∆»»

„·Ïa כלל לו שאין חיצוני דבר - ƒ¿»
הקדושֿברוךֿהוא, לגבי חשיבות

L eÈ‰Âהמתבונן LÈb¯nהאדם ¿«¿∆«¿ƒ
ÔBa˙Óe ˙BÓÏBÚ‰ ˙eiÁ ˙‡∆«»»ƒ¿≈
‰¯‡‰ ˜¯ ‡È‰ BÊ ˙eiÁL∆«ƒ«∆»»

,„·Ïa הם העולמות כל כן, ואם ƒ¿»
בלבד: הזוהר:È¯‰Lהארה כדברי ∆¬≈

e‡¯· ˙Á‡ ‰·LÁÓa¿«¬»»««ƒ¿¿
˙BÓÏBÚ‰38Â אין , אחת למחשבה »»«

שהרי מקום, תפיסת elÙ‡¬ƒכלל
ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz ÔÈ‡ Ì„‡a»»»≈¿ƒ«»
˙eÏÏk Èa‚Ï ˙Á‡ ‰·LÁÓÏ¿«¬»»««¿«≈¿»

,‰·LÁn‰ Ák לחשוב שבכוחו …«««¬»»
הגבלה  לזה ואין קץ לאין מחשבות

למחשבה ÔkLŒÏkÓeכלל שאין ƒ»∆≈
ערך זו Èa‚Ïeיחידה B˘Ù Èa‚Ï¿«≈«¿¿«≈

e ,B˘Ù ÌˆÚכך באדם ŒÏkÓאם ∆∆«¿ƒ»
˙Á‡ ‰·LÁnL ‰ÏÚÓÏ ÔkL∆≈¿«¿»∆«¬»»««
,„·Ïa ‰¯‡‰ ˜¯ ‡È‰ƒ«∆»»ƒ¿»
‰·‰‡‰Ï ‡a BÊ ˙eBa˙‰Óe≈ƒ¿¿»¿»«¬»

.ELÙ ÏÎ·c זו אהבה גם אמנם, ƒ¿»«¿¿
ש  מפני עדיין, מושלמת «¿«‡ÌÓאינה

BÊ ‰·‰‡ Ìb ‰‰ ˙Ó‡a∆¡∆ƒ≈««¬»
ÔÂÈÎc ,‰Ïa‚‰a ‰¯eL¿̃»¿«¿»»¿≈»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73



b"iyz'dי ,(` xn`n) mixet

הארה  רק היא העֹולמֹות ׁשחּיּות ְְִִֵֶֶַַַָָָָמההתּבֹוננּות

העֹולמֹות  חיּות את מרגיׁש ׁשהּוא והינּו ְְְְִִֶֶַַַָָָּבלבד,

קׁשּורה  היא ּגם לכן הארה, רק ׁשהיא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָוׁשֹולל

האהבה  ּבאהבה, אלּו מדריגֹות ּוב' ְְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָּבהגּבלה.

נפׁש ּדבכל והאהבה ,לבב ּדבכל ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָהמּוגּבלת

הם  הגּבלה, עם עלּֿכלּֿפנים קׁשּורה ְְִִִֵֶַַָָָָָׁשהיא

הּנׁשמה  הארת רק ׁשהיא יעקב, ּבחינת ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹמּצד

לבחינת  לבֹוא היא העבֹודה ּתכלית א ְְְֲִִִִִַַַָָָָּבלבד.

לגמרי, ּגבּול ּבלי ׁשהיא ,מאד ּדבכל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹאהבה

למעלה  היא מּכלֿמקֹום ,ׁשּל מאד ׁשהיא ְְְְְִִִֶֶַַָָָֹּדאף

לגמרי  מּצד 39מהגּבלה ּבאה זֹו ואהבה . ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָ

ׁשהּוא   אי אֹורֿאיןֿס ֹוף, ּבהפלאת ְְְְִֵֵֶַַַָההתּבֹוננּות

ׁשהּוא  יֹותר ועֹוד הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ְְְְְִִֵֵֶֶַָֻמפלא

להאהבה  ּבא ׁשעלֿידיֿזה עצמֹו, מּצד ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֻמפלא

ההתּבֹוננּות  מּצד ׁשּבאה ּדלהיֹות ,מאד ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹּדבכל

מּצד  ּומרֹומם מפלא ׁשהּוא אי ְְְִֵֵֶַָָֻּבאֹורֿאיןֿס ֹוף

מרֹוממת  היא האהבה ּגם הנה לזאת ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹעצמֹו,

עניניו  מּכל מרֹומם ׁשהּוא הינּו עצמּה, ְְְְִִִֶַַַָָָָָמּצד

היא  זֹו ואהבה ׁשלילה. ּבדר ּגם ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָוהגּבלֹותיו

ּדהּנׁשמה, הּמּקיפים ּבחינת יׂשראל, ּבחינת ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָמּצד

הּנׁשמה. ׁשל והעצמיּות ְְְְִִִֶַַַָָָהּפנימּיּות

אסּתיר ‡Cה) הסּתר ואנכי ּכתיב הּגלּות ּבזמן «ְְְְְִִִִֵַַַַָָֹ

ׁשּמּצד  מאד ּדבכל ׁשהאהבה גֹו', ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹּפני

היא  ּפני) הּנׁשמה, (ּפנימיּות יׂשראל ְְְְִִִִִֵַַַָָָָּבחינת

לבֹוא  ׁשּבכדי  הּוא העבֹודה סדר ּדהּנה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָּבהסּתר.

הקּדמת  להיֹות צריכה ,מאד ּדבכל ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹלהאהבה

ודוקא  ,נפׁש ּובכל לבב ּדבכל האהבה ׁשהיא טעםֿודעת ׁשעלּֿפי ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָהעבֹודה

האה  ּגם מּתנה ּבדר מּלמעלה לֹו נֹותנים ולכן,אחרּֿכ .מאד ּדבכל בה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

.מאד ּדבכל האהבה ּגם לֹו אין אזי טעםֿודעת ׁשעלּֿפי העבֹודה חסרה ְְֲֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹּכאׁשר

מסּתּתרת  היא האהבה ׁשאז וחמּדה, תאוה ּבעניני מׁשּקע הּוא ּכאׁשר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּובפרט

מּקיף, ּבדר מּלמעלה ּבאה זֹו ׁשאהבה היֹות ּדעם ּתאוֹותיו, ּבעניני ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּומׁשּקעת

ּבהעלם  היא ּׁשהאהבה מה הּוא מּקיף ּבדר היא ׁשהאהבה זה הרי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּכלֿמקֹום

ׁשהאהבה  רק זה אין תאוה, ּבעניני מׁשּקע ׁשהּוא ידי על אבל עצמּה, ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻמּצד
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰¯‡‰ ˜¯ ‡È‰ ˙BÓÏBÚ‰ ˙eiÁL ˙eBa˙‰‰Ó ‰‡aL∆»»≈«ƒ¿¿∆«»»ƒ«∆»»
ÏÏBLÂ ˙BÓÏBÚ‰ ˙eÈÁ ˙‡ LÈ‚¯Ó ‡e‰L eÈ‰Â ,„·Ïaƒ¿»¿«¿∆«¿ƒ∆«»»¿≈

Lאלא מקום, תפיסת לזה אין הקדושֿברוךֿהוא ‰‡¯‰,לגבי ˜¯ ‡È‰ ∆ƒ«∆»»
,‰·‰‡a eÏ‡ ˙B‚È¯„Ó '·e .‰Ïa‚‰a ‰¯eL˜ ‡È‰ Ìb ÔÎÏ»≈«ƒ¿»¿«¿»»«¿≈≈¿«¬»

ÏÎ·c ˙Ïa‚eÓ‰ ‰·‰‡‰»«¬»«¿∆∆ƒ¿»
ELÙ ÏÎ·c ‰·‰‡‰Â ,E··Ï¿»¿¿»«¬»ƒ¿»«¿¿
ÌÈtŒÏkŒÏÚ ‰¯eL˜ ‡È‰L∆ƒ¿»«»»ƒ
˙ÈÁa „vÓ Ì‰ ,‰Ïa‚‰ ÌÚƒ«¿»»≈ƒ«¿ƒ«
˙¯‡‰ ˜¯ ‡È‰L ,·˜ÚÈ«¬…∆ƒ«∆»«

‰˙ÈÏÎz C‡ .„·Ïa ‰ÓLp«¿»»ƒ¿»««¿ƒ
˙ÈÁ·Ï ‡B·Ï ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ»ƒ¿ƒ«
‡È‰L ,E„‡Ó ÏÎ·c ‰·‰‡«¬»ƒ¿»¿…∆∆ƒ

Û‡cאהבה ,È¯Ó‚Ï Ïe·b ÈÏa¿ƒ¿¿«¿≈¿«
L'מאדך' הפסוק Ó‡„כלשון ‡È‰ ∆ƒ¿…

ElL בלי היא האהבה זה אדם שלגבי ∆¿
להכיל  ושכלו לבו בכוח שאין גבול,

רחבים  ולב מוח בעל אדם אך אותה,

יצא  לא כזו באהבה יתעורר כאשר יותר

ÏÚÓÏ‰מגדרו, ‡È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿«¿»
È¯Ó‚Ï ‰Ïa‚‰Ó שבפועל כיון ≈«¿»»¿«¿≈

מהגבלתו  יוצא 39BÊהוא ‰·‰‡Â .¿«¬»
˙eBa˙‰‰ „vÓ ‰‡a»»ƒ««ƒ¿¿
CÈ‡ ,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙‡ÏÙ‰a¿«¿»«≈≈

‡ÏÙÓ ‡e‰L[נבדל=]¯„qÓ ∆À¿»ƒ≈∆
˙eÏLÏzL‰ העולמות לכל ואין ƒ¿«¿¿

אצלו, חשיבות BÈ˙¯כלל „BÚÂ לא ¿≈
אלא  לעולמות, ביחס מופלא שהוא רק

BÓˆÚ „vÓ ‡ÏÙÓ ‡e‰L גם) ∆À¿»ƒ««¿
לדבר  כאשר זהו דבר, שוללים כאשר

שלכן  לגביו, שייכות שהיא איזו ישנה

אין  יתברך ממנו אך זאת, לשלול צריך

משייכות  מופלא שהוא לומר כלל צורך

a‡לעולמות), ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆»
,E„‡Ó ÏÎ·c ‰·‰‡‰Ï¿»«¬»ƒ¿»¿…∆
„vÓ ‰‡aL ˙BÈ‰Ïc¿ƒ¿∆»»ƒ«
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿¿≈
ÌÓB¯Óe ‡ÏÙÓ ‡e‰L CÈ‡≈∆À¿»¿»
Ìb ‰‰ ˙‡ÊÏ ,BÓˆÚ „vÓƒ««¿»…ƒ≈«
„vÓ ˙ÓÓB¯Ó ‡È‰ ‰·‰‡‰»«¬»ƒ¿∆∆ƒ«
ÌÓB¯Ó ‡e‰L eÈ‰ ,dÓˆÚ«¿»«¿∆¿»
Ìb ÂÈ˙BÏa‚‰Â ÂÈÈÚ ÏkÓƒ»ƒ¿»»¿«¿»»«

‰ÏÈÏL C¯„a אפילו מקום ואין ¿∆∆¿ƒ»
להגבלות. שייכות אצלו לשלול

˙ÈÁa „vÓ ‡È‰ BÊ ‰·‰‡Â¿«¬»ƒƒ«¿ƒ«

‰ÓLp‰c ÌÈÙÈwn‰ ˙ÈÁa ,Ï‡¯NÈ,הגוף בתוך מתלבשים שאינם - ƒ¿»≈¿ƒ«««ƒƒ¿«¿»»
‰ÓLp‰.והם ÏL ˙eÈÓˆÚ‰Â ˙eiÓÈt‰ בכלֿלבבך אהבת לסיכום, «¿ƒƒ¿»«¿ƒ∆«¿»»

יעקב. - בגוף המלובשת הנשמה מצד באדם מאירים - גבול - ובכלֿנפשך

הנשמה  ופנימיות שורש מצד באדם מאירה - גבול בלי - מאדך בכל אהבת

ישראל. - ("פני")

b‰ ÔÓÊa C‡ (‰·È˙k ˙eÏ «ƒ¿««»¿ƒ
,'B‚ Èt ¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰ ÈÎ‡Â¿»…ƒ«¿≈«¿ƒ»«
„vnL E„‡Ó ÏÎ·c ‰·‰‡‰L∆»«¬»ƒ¿»¿…∆∆ƒ«
˙eÈÓÈt) Ï‡¯NÈ ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿»≈¿ƒƒ
.¯zÒ‰a ‡È‰ (Èt ,‰ÓLp‰«¿»»»«ƒ¿∆¿≈
‡e‰ ‰„B·Ú‰ ¯„Ò ,‰p‰c¿ƒ≈≈∆»¬»
ÏÎ·c ‰·‰‡‰Ï ‡B·Ï È„ÎaL∆ƒ¿≈»¿»«¬»ƒ¿»
˙Óc˜‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,E„‡Ó¿…∆¿ƒ»ƒ¿«¿»«
˙Ú„ÂŒÌÚË ÈtŒÏÚL ‰„B·Ú‰»¬»∆«ƒ««»««
E··Ï ÏÎ·c ‰·‰‡‰ ‡È‰L∆ƒ»«¬»ƒ¿»¿»¿
CkŒ¯Á‡ ‡˜Â„Â ,ELÙ ÏÎ·e¿»«¿¿¿«¿»««»
C¯„a ‰ÏÚÓlÓ BÏ ÌÈ˙B¿ƒƒ¿«¿»¿∆∆
ÏÎ·c ‰·‰‡‰ Ìb ‰zÓ«»»«»«¬»ƒ¿»
‰¯ÒÁ ¯L‡k ,ÔÎÏÂ .E„‡Ó¿…∆¿»≈«¬∆¬≈»
˙Ú„ÂŒÌÚË ÈtŒÏÚL ‰„B·Ú‰»¬»∆«ƒ««»««

- הראשון השלב -Ìb BÏ ÔÈ‡ ÈÊ‡¬«≈«
Ë¯Ù·e .E„‡Ó ÏÎ·c ‰·‰‡‰»«¬»ƒ¿»¿…∆ƒ¿»
ÈÈÚa ÚwLÓ ‡e‰ ¯L‡k«¬∆¿À»¿ƒ¿¿≈

‰cÓÁÂ ‰Â‡˙,החומרי העולם של «¬»¿∆¿»
Ê‡Lבכוח הוא  ‰‡‰·‰משתמש ∆»»«¬»

ÚwLÓe˙ו  ˙¯zzÒÓ ‡È‰ƒƒ¿«∆∆¿À««
˙BÈ‰ ÌÚc ,ÂÈ˙BÂ‡z ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈«¬»¿ƒ¡

BÊ ‰·‰‡L,'מסותרת' תמיד היא ∆«¬»
C¯„aשהרי ‰ÏÚÓlÓ ‰‡a»»ƒ¿«¿»¿∆∆

ÛÈwÓ עד בגילוי, מאירה ואינה «ƒ
יעוררה, ‰¯Èשהאדם ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈

C¯„a ‡È‰ ‰·‰‡‰L ‰Ê∆∆»«¬»ƒ¿∆∆
‡È‰ ‰·‰‡‰M ‰Ó ‡e‰ ÛÈwÓ«ƒ«∆»«¬»ƒ
ÏÚ Ï·‡ ,dÓˆÚ „vÓ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈ƒ««¿»¬»«
ÈÈÚa ÚwLÓ ‡e‰L È„È¿≈∆¿À»¿ƒ¿¿≈
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ׁשמתעלמת  אלא עצמּה, מּצד ּבהעלם ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהיא

הּגלּות, ּדזמן הענין ּכללּות וזהּו תאֹותיו. ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּבעניני

פּון  אוועק (מ'איז יׂשראל מארץ הּיציאה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהּוא

ראׁש לי ּבחינת יׂשראל), חּוץ 28ארץ ענין וזהּו , ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹ

איתא  זה ועל ראׁש. לי מּבחינת חּוץ הינּו ְְְִִִִֶֶַַַָָָֹלארץ,

יׁשנה 40ּבּזהר  הּוא 41אני הּגלּות ׁשּזמן ּבגלּותא, ְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹ

וההּׂשגה  ההתּבֹוננּות ׁשחסרה ׁשינה, ׁשל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָענין

ּבחינת  ׁשּמּצד מאד ּדבכל האהבה ּגם ולכן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹכּו',

ּבהעלם. היא ְְְִִֵֵֶָיׂשראל

ÌÓ‡ ֿ מּכל ּבגלּותא, יׁשנה' ׁש'אני היֹות עם »¿»ְְֱֲִִִֵֶָָָָ

ער  ולּבי ּפנימיּות 41מקֹום ׁשהּוא ּד'לּבי' , ְְְִִִִִִֵֶָ

ׁשּנתּבאר  ואף הּגלּות. ּבזמן ּגם ער הּוא ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָהחּיּות

ּדפני  ּפני, אסּתיר הסּתר הּוא הּגלּות ְְְְְִִֵַַַַַַָָָּדבזמן

אין  מּכלֿמק ֹום ּבהעלם, הּוא הּפנימּיּות ְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשהּוא

ּבזה, והענין ער. ולּבי ּׁשּכתּוב למה סֹותר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָזה

הּנׁשמה  (אֹור העצם וכח העצם אֹור יׁשנֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּדהּנה,

ּדגם  אֹור, הּוא האהבה וענין הּנׁשמה). ְְְְְֲִַַַַָָָָָֹוכח

אהבה, להיֹותּה מאד ּדבכל האהבה ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֹּבחינת

ההּכרה  מּצד ׁשּבאה ּובפרט אֹור, ׁשל ענין ְְִִִִֶֶַַַָָָָָָהיא

ּבעצמּות  מּכרת הּנׁשמה ׁשעצם מה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָעצמית

ּדאיתא  מה עלּֿדר ּברּוֿהּוא, ּבן 42איןֿסֹוף ְִֵֶֶֶַַָָ

ּבֹוראֹו את אברהם הּכיר ׁשנים וכיון 43ג' , ְְְִִִֵֶַָָָָ

ּבחינת  היא הרי ההּכרה, מּצד ּבאה ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשהאהבה

האֹור, ּבחינת ׁשאין הּגלּות ּבזמן ולכן, ְְְִִֵֵֶַַַָָָאֹור.

 ֿ מּכל אבל ּבגלּותא. יׁשנה' 'אני נאמר זה ועל ּבהעלם, היא ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהאהבה

ענין  והּוא הּגלּות, ּבזמן ּגם יׁשנֹו העצם ׁשּכח לפי ער, ולּבי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמקֹום

ּבקל  ּגם ׁשהרי לזה, ּוראיה הּכח, ענין הּוא דּמסירתֿנפׁש ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּמסירתֿנפׁש,

לפי  הּמסירתֿנפׁש, ּכח ּכן ּגם ּבֹו יׁש אֹור, ּבחינת ּבֹו ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹׁשּבּקּלים

ּגם  ּבגּלּוי יׁשנֹו הּמסירתֿנפׁש וכח הּכח, ענין הּוא הּמסירתֿנפׁש ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹׁשענין

הּבית, ּבזמן מּכמֹו יֹותר ּבגּלּוי הּוא הּגלּות ּבזמן ואּדרּבה, הּגלּות, ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָּבזמן

הּזקן  רּבינּו ׁשאמר הּפסּוק 44ּכמֹו על הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּבּקדׁש45ּבׁשם ּכן ְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

צּיה  ּבארץ ׁשהיה ּבׁשעה יׂשראל, ּכנסת ּבׁשם הּמל ּדוד ׁשאמר ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָחזיתי
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Ï‡ ,dÓˆÚ „vÓ ÌÏÚ‰a ‡È‰ ‰·‰‡‰L ˜¯ ‰Ê ÔÈ‡ ,‰Â‡«̇¬»≈∆«∆»«¬»ƒ¿∆¿≈ƒ««¿»∆»

ÂÈ˙B‡˙ ÈÈÚa ˙ÓÏÚ˙ÓL היא (שאין 'גלות' של במצב היא ונמצאת ∆ƒ¿«∆∆¿ƒ¿¿≈«¬»
העולם. בתאוות אלא) הטבעי, ÔÓÊcבמקומה ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»»ƒ¿»ƒ¿«

ÔeÙ ˜ÚÂÂ‡ ÊÈ‡'Ó) Ï‡¯NÈ ı¯‡Ó ‰‡Èˆi‰ ‡e‰L ,˙eÏb‰«»∆«¿ƒ»≈∆∆ƒ¿»≈¿ƒ«∆
מ] Ï‡¯NÈ),[=ׁשּולחנּו ı¯‡ ְַ∆∆ƒ¿»≈

˙ÈÁaאותיות ¯‡L'ישראל' ÈÏ ¿ƒ«ƒ…
של  ה"ראש" בחינת נעלה, [ֿמצב

ı¯‡Ï,הנשמה], ıeÁ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿»»»∆
.L‡¯ ÈÏ ˙ÈÁaÓ ıeÁ eÈ‰«¿ƒ¿ƒ«ƒ…

¯‰fa ‡˙È‡ ‰Ê ÏÚÂ40 על ¿«∆ƒ»«…«
ער": ולבי ישנה "אני -‡Èהפסוק: ¬ƒ

[=בזמן LÈ41‡˙eÏ‚a‰הנשמה ¿≈»¿»»
ÔÈÚהגלות], ‡e‰ ˙eÏb‰ ÔÓfL∆¿««»ƒ¿»

‰¯ÒÁL ,‰ÈL ÏL∆≈»∆¬≈»
'eÎ ‰‚O‰‰Â ˙eBa˙‰‰ כאדם «ƒ¿¿¿««»»
השכל, כח ממנו שמסתלק ≈«¿ÔÎÏÂהישן

E„‡Ó ÏÎ·c ‰·‰‡‰ Ìb«»«¬»ƒ¿»¿…∆
‡È‰ Ï‡¯NÈ ˙ÈÁa „vnL∆ƒ«¿ƒ«ƒ¿»≈ƒ

.ÌÏÚ‰a בזמן המצב הוא זה וכל ¿∆¿≈
 ֿ 'בכל אהבת מאירה שאין הגלות

נמצאת  ולכן היהודי, אצל מאדך'

להלן  ושינה. גלות של במצב נשמתו

בגלות  ישינה שנשמתו שלמרות יתבאר

גם  בתקפו נשמתו כוח מאירה, ואיננה

בכוח  ביטוי לידי בא וזה הגלות בזמן

זה  וכוח היהודי. של המסירותֿנפש

מבזמן  יותר אף הגלות בזמן מתגלה

הבית.

'‰LÈ È‡'L ˙BÈ‰ ÌÚ ÌÓ‡»¿»ƒ¡∆¬ƒ¿≈»
,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‡˙eÏ‚a כהמשך ¿»»ƒ»»

Ú¯הפסוק: ÈaÏÂ41'ÈaÏ'c , ¿ƒƒ≈¿ƒƒ
˙eiÁ‰ ˙eÈÓÈt ‡e‰L שורש - ∆¿ƒƒ««

- הנשמה ÔÓÊaומקור Ìb ¯Ú ‡e‰≈«ƒ¿«
ÔÓÊ·c ¯‡a˙pL Û‡Â .˙eÏb‰«»¿«∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«
¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰ ‡e‰ ˙eÏb‰«»«¿≈«¿ƒ
˙eiÓÈt‰ ‡e‰L ÈÙc ,Èt»«¿»«∆«¿ƒƒ
ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÌÏÚ‰a ‡e‰¿∆¿≈ƒ»»≈
ÈaÏÂ ·e˙kM ‰ÓÏ ¯˙BÒ ‰Ê∆≈¿«∆»¿ƒƒ
BLÈ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .¯Ú≈¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈∆¿
¯B‡) ÌˆÚ‰ ÁÎÂ ÌˆÚ‰ ¯B‡»∆∆¿…«»∆∆
ÔÈÚÂ .(‰ÓLp‰ ÁÎÂ ‰ÓLp‰«¿»»¿…««¿»»¿ƒ¿»

¯B‡ ‡e‰ של ‰‡‰·‰ - התגלות - »«¬»
‰‡‰·‰הנשמה, ˙ÈÁa Ì‚c¿«¿ƒ«»«¬»

Ë¯Ù·e ,¯B‡ ÏL ÔÈÚ ‡È‰ ,‰·‰‡ d˙BÈ‰Ï E„‡Ó ÏÎ·cƒ¿»¿…∆ƒ¿»«¬»ƒƒ¿»∆ƒ¿»
˙¯kÓ ‰ÓLp‰ ÌˆÚL ‰Ó ˙ÈÓˆÚ ‰¯k‰‰ „vÓ ‰‡aL∆»»ƒ«««»»«¿ƒ«∆∆∆«¿»»«∆∆

‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚa,יהודי כל של בנשמתו נמצא שזה ¿«¿≈»
עליוֿהשלום, אבינו לאברהם È‡c˙‡בדומה ‰Ó C¯cŒÏÚ42'‚ Ôa «∆∆«¿ƒ»∆

˙‡ Ì‰¯·‡ ¯Èk‰ ÌÈL»ƒƒƒ«¿»»∆
B‡¯Ba43‰·‰‡‰L ÔÂÈÎÂ , ¿¿≈»∆»«¬»

k‰‰ „vÓ ‰‡a‡È‰ È¯‰ ,‰¯ »»ƒ«««»»¬≈ƒ
¯B‡ ˙ÈÁa.וגילויÔÓÊa ,ÔÎÏÂ ¿ƒ«¿»≈ƒ¿«

,¯B‡‰ ˙ÈÁa ÔÈ‡L ˙eÏb‰«»∆≈¿ƒ«»
‰Ê ÏÚÂ ,ÌÏÚ‰a ‡È‰ ‰·‰‡‰»«¬»ƒ¿∆¿≈¿«∆
.‡˙eÏ‚a '‰LÈ È‡' ¯Ó‡∆¡«¬ƒ¿≈»¿»»
,¯Ú ÈaÏÂ ÌB˜ÓŒÏkÓ Ï·‡¬»ƒ»»¿ƒƒ≈
Ìb BLÈ ÌˆÚ‰ ÁkL ÈÙÏ¿ƒ∆…«»∆∆∆¿«
ÔÈÚ ‡e‰Â ,˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»¿ƒ¿»
˙¯ÈÒn'„ ,'LÙ ˙¯ÈÒn'‰«¿ƒ«∆∆ƒ¿ƒ«
‰È‡¯e ,Ák‰ ÔÈÚ ‡e‰ 'LÙ∆∆ƒ¿»«…«¿»»
ÌÈlwaL Ï˜a Ìb È¯‰L ,‰ÊÏ»∆∆¬≈«¿«∆««ƒ

¯B‡ ˙ÈÁa Ba ÔÈ‡L ונשמתו ∆≈¿ƒ«
בו, מאירה Ákאינה Ôk Ìb Ba LÈ≈«≈…«

ÔÈÚL ÈÙÏ ,'LÙ ˙¯ÈÒn'‰«¿ƒ«∆∆¿ƒ∆ƒ¿«
ÔÈÚ ‡e‰ 'LÙ ˙¯ÈÒn'‰«¿ƒ«∆∆ƒ¿»
'LÙ ˙¯ÈÒn'‰ ÁÎÂ ,Ák‰«…«¿…««¿ƒ«∆∆
,˙eÏb‰ ÔÓÊa Ìb Èel‚a BLÈ∆¿¿ƒ«ƒ¿««»
‡e‰ ˙eÏb‰ ÔÓÊa ,‰a¯c‡Â¿«¿«»ƒ¿««»
,˙Èa‰ ÔÓÊa BÓkÓ ¯˙BÈ Èel‚a¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿«««ƒ
Ô˜f‰ eÈa¯ ¯Ó‡L BÓk44 ¿∆»««≈«»≈

ÏÚ ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ÌLa¿≈«««≈«
˜eÒt‰45 לך כמה נפשי לך צמאה : «»

יבשה  [=ארץ ועיף ציה בארץ בשרי

מים בלי למים] L„waומתאווה Ôk≈«…∆
CÏn‰ „Âc ¯Ó‡L ,EÈ˙ÈÊÁ¬ƒƒ∆»«»ƒ«∆∆
‰ÚLa ,Ï‡¯NÈ ˙Òk ÌLa¿≈¿∆∆ƒ¿»≈¿»»

ÛÈÚÂ ‰iˆ ı¯‡a ‰È‰L במצב) ∆»»¿∆∆ƒ»¿»≈
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יי b"iyz'd ,(` xn`n) mixet

הארה  רק היא העֹולמֹות ׁשחּיּות ְְִִֵֶֶַַַָָָָמההתּבֹוננּות

העֹולמֹות  חיּות את מרגיׁש ׁשהּוא והינּו ְְְְִִֶֶַַַָָָּבלבד,

קׁשּורה  היא ּגם לכן הארה, רק ׁשהיא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָוׁשֹולל

האהבה  ּבאהבה, אלּו מדריגֹות ּוב' ְְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָּבהגּבלה.

נפׁש ּדבכל והאהבה ,לבב ּדבכל ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָהמּוגּבלת

הם  הגּבלה, עם עלּֿכלּֿפנים קׁשּורה ְְִִִֵֶַַָָָָָׁשהיא

הּנׁשמה  הארת רק ׁשהיא יעקב, ּבחינת ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹמּצד

לבחינת  לבֹוא היא העבֹודה ּתכלית א ְְְֲִִִִִַַַָָָָּבלבד.

לגמרי, ּגבּול ּבלי ׁשהיא ,מאד ּדבכל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹאהבה

למעלה  היא מּכלֿמקֹום ,ׁשּל מאד ׁשהיא ְְְְְִִִֶֶַַָָָֹּדאף

לגמרי  מּצד 39מהגּבלה ּבאה זֹו ואהבה . ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָ

ׁשהּוא   אי אֹורֿאיןֿס ֹוף, ּבהפלאת ְְְְִֵֵֶַַַָההתּבֹוננּות

ׁשהּוא  יֹותר ועֹוד הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ְְְְְִִֵֵֶֶַָֻמפלא

להאהבה  ּבא ׁשעלֿידיֿזה עצמֹו, מּצד ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֻמפלא

ההתּבֹוננּות  מּצד ׁשּבאה ּדלהיֹות ,מאד ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹּדבכל

מּצד  ּומרֹומם מפלא ׁשהּוא אי ְְְִֵֵֶַָָֻּבאֹורֿאיןֿס ֹוף

מרֹוממת  היא האהבה ּגם הנה לזאת ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹעצמֹו,

עניניו  מּכל מרֹומם ׁשהּוא הינּו עצמּה, ְְְְִִִֶַַַָָָָָמּצד

היא  זֹו ואהבה ׁשלילה. ּבדר ּגם ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָוהגּבלֹותיו

ּדהּנׁשמה, הּמּקיפים ּבחינת יׂשראל, ּבחינת ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָמּצד

הּנׁשמה. ׁשל והעצמיּות ְְְְִִִֶַַַָָָהּפנימּיּות

אסּתיר ‡Cה) הסּתר ואנכי ּכתיב הּגלּות ּבזמן «ְְְְְִִִִֵַַַַָָֹ

ׁשּמּצד  מאד ּדבכל ׁשהאהבה גֹו', ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹּפני

היא  ּפני) הּנׁשמה, (ּפנימיּות יׂשראל ְְְְִִִִִֵַַַָָָָּבחינת

לבֹוא  ׁשּבכדי  הּוא העבֹודה סדר ּדהּנה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָּבהסּתר.

הקּדמת  להיֹות צריכה ,מאד ּדבכל ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹלהאהבה

ודוקא  ,נפׁש ּובכל לבב ּדבכל האהבה ׁשהיא טעםֿודעת ׁשעלּֿפי ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָהעבֹודה

האה  ּגם מּתנה ּבדר מּלמעלה לֹו נֹותנים ולכן,אחרּֿכ .מאד ּדבכל בה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

.מאד ּדבכל האהבה ּגם לֹו אין אזי טעםֿודעת ׁשעלּֿפי העבֹודה חסרה ְְֲֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹּכאׁשר

מסּתּתרת  היא האהבה ׁשאז וחמּדה, תאוה ּבעניני מׁשּקע הּוא ּכאׁשר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּובפרט

מּקיף, ּבדר מּלמעלה ּבאה זֹו ׁשאהבה היֹות ּדעם ּתאוֹותיו, ּבעניני ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּומׁשּקעת

ּבהעלם  היא ּׁשהאהבה מה הּוא מּקיף ּבדר היא ׁשהאהבה זה הרי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּכלֿמקֹום

ׁשהאהבה  רק זה אין תאוה, ּבעניני מׁשּקע ׁשהּוא ידי על אבל עצמּה, ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻמּצד
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ובכ"מ.39) ואילך. סע"ג לט, מקץ תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰¯‡‰ ˜¯ ‡È‰ ˙BÓÏBÚ‰ ˙eiÁL ˙eBa˙‰‰Ó ‰‡aL∆»»≈«ƒ¿¿∆«»»ƒ«∆»»
ÏÏBLÂ ˙BÓÏBÚ‰ ˙eÈÁ ˙‡ LÈ‚¯Ó ‡e‰L eÈ‰Â ,„·Ïaƒ¿»¿«¿∆«¿ƒ∆«»»¿≈

Lאלא מקום, תפיסת לזה אין הקדושֿברוךֿהוא ‰‡¯‰,לגבי ˜¯ ‡È‰ ∆ƒ«∆»»
,‰·‰‡a eÏ‡ ˙B‚È¯„Ó '·e .‰Ïa‚‰a ‰¯eL˜ ‡È‰ Ìb ÔÎÏ»≈«ƒ¿»¿«¿»»«¿≈≈¿«¬»

ÏÎ·c ˙Ïa‚eÓ‰ ‰·‰‡‰»«¬»«¿∆∆ƒ¿»
ELÙ ÏÎ·c ‰·‰‡‰Â ,E··Ï¿»¿¿»«¬»ƒ¿»«¿¿
ÌÈtŒÏkŒÏÚ ‰¯eL˜ ‡È‰L∆ƒ¿»«»»ƒ
˙ÈÁa „vÓ Ì‰ ,‰Ïa‚‰ ÌÚƒ«¿»»≈ƒ«¿ƒ«
˙¯‡‰ ˜¯ ‡È‰L ,·˜ÚÈ«¬…∆ƒ«∆»«

‰˙ÈÏÎz C‡ .„·Ïa ‰ÓLp«¿»»ƒ¿»««¿ƒ
˙ÈÁ·Ï ‡B·Ï ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ»ƒ¿ƒ«
‡È‰L ,E„‡Ó ÏÎ·c ‰·‰‡«¬»ƒ¿»¿…∆∆ƒ

Û‡cאהבה ,È¯Ó‚Ï Ïe·b ÈÏa¿ƒ¿¿«¿≈¿«
L'מאדך' הפסוק Ó‡„כלשון ‡È‰ ∆ƒ¿…

ElL בלי היא האהבה זה אדם שלגבי ∆¿
להכיל  ושכלו לבו בכוח שאין גבול,

רחבים  ולב מוח בעל אדם אך אותה,

יצא  לא כזו באהבה יתעורר כאשר יותר

ÏÚÓÏ‰מגדרו, ‡È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿«¿»
È¯Ó‚Ï ‰Ïa‚‰Ó שבפועל כיון ≈«¿»»¿«¿≈

מהגבלתו  יוצא 39BÊהוא ‰·‰‡Â .¿«¬»
˙eBa˙‰‰ „vÓ ‰‡a»»ƒ««ƒ¿¿
CÈ‡ ,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙‡ÏÙ‰a¿«¿»«≈≈

‡ÏÙÓ ‡e‰L[נבדל=]¯„qÓ ∆À¿»ƒ≈∆
˙eÏLÏzL‰ העולמות לכל ואין ƒ¿«¿¿

אצלו, חשיבות BÈ˙¯כלל „BÚÂ לא ¿≈
אלא  לעולמות, ביחס מופלא שהוא רק

BÓˆÚ „vÓ ‡ÏÙÓ ‡e‰L גם) ∆À¿»ƒ««¿
לדבר  כאשר זהו דבר, שוללים כאשר

שלכן  לגביו, שייכות שהיא איזו ישנה

אין  יתברך ממנו אך זאת, לשלול צריך

משייכות  מופלא שהוא לומר כלל צורך

a‡לעולמות), ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆»
,E„‡Ó ÏÎ·c ‰·‰‡‰Ï¿»«¬»ƒ¿»¿…∆
„vÓ ‰‡aL ˙BÈ‰Ïc¿ƒ¿∆»»ƒ«
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿¿≈
ÌÓB¯Óe ‡ÏÙÓ ‡e‰L CÈ‡≈∆À¿»¿»
Ìb ‰‰ ˙‡ÊÏ ,BÓˆÚ „vÓƒ««¿»…ƒ≈«
„vÓ ˙ÓÓB¯Ó ‡È‰ ‰·‰‡‰»«¬»ƒ¿∆∆ƒ«
ÌÓB¯Ó ‡e‰L eÈ‰ ,dÓˆÚ«¿»«¿∆¿»
Ìb ÂÈ˙BÏa‚‰Â ÂÈÈÚ ÏkÓƒ»ƒ¿»»¿«¿»»«

‰ÏÈÏL C¯„a אפילו מקום ואין ¿∆∆¿ƒ»
להגבלות. שייכות אצלו לשלול

˙ÈÁa „vÓ ‡È‰ BÊ ‰·‰‡Â¿«¬»ƒƒ«¿ƒ«

‰ÓLp‰c ÌÈÙÈwn‰ ˙ÈÁa ,Ï‡¯NÈ,הגוף בתוך מתלבשים שאינם - ƒ¿»≈¿ƒ«««ƒƒ¿«¿»»
‰ÓLp‰.והם ÏL ˙eÈÓˆÚ‰Â ˙eiÓÈt‰ בכלֿלבבך אהבת לסיכום, «¿ƒƒ¿»«¿ƒ∆«¿»»

יעקב. - בגוף המלובשת הנשמה מצד באדם מאירים - גבול - ובכלֿנפשך

הנשמה  ופנימיות שורש מצד באדם מאירה - גבול בלי - מאדך בכל אהבת

ישראל. - ("פני")

b‰ ÔÓÊa C‡ (‰·È˙k ˙eÏ «ƒ¿««»¿ƒ
,'B‚ Èt ¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰ ÈÎ‡Â¿»…ƒ«¿≈«¿ƒ»«
„vnL E„‡Ó ÏÎ·c ‰·‰‡‰L∆»«¬»ƒ¿»¿…∆∆ƒ«
˙eÈÓÈt) Ï‡¯NÈ ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿»≈¿ƒƒ
.¯zÒ‰a ‡È‰ (Èt ,‰ÓLp‰«¿»»»«ƒ¿∆¿≈
‡e‰ ‰„B·Ú‰ ¯„Ò ,‰p‰c¿ƒ≈≈∆»¬»
ÏÎ·c ‰·‰‡‰Ï ‡B·Ï È„ÎaL∆ƒ¿≈»¿»«¬»ƒ¿»
˙Óc˜‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,E„‡Ó¿…∆¿ƒ»ƒ¿«¿»«
˙Ú„ÂŒÌÚË ÈtŒÏÚL ‰„B·Ú‰»¬»∆«ƒ««»««
E··Ï ÏÎ·c ‰·‰‡‰ ‡È‰L∆ƒ»«¬»ƒ¿»¿»¿
CkŒ¯Á‡ ‡˜Â„Â ,ELÙ ÏÎ·e¿»«¿¿¿«¿»««»
C¯„a ‰ÏÚÓlÓ BÏ ÌÈ˙B¿ƒƒ¿«¿»¿∆∆
ÏÎ·c ‰·‰‡‰ Ìb ‰zÓ«»»«»«¬»ƒ¿»
‰¯ÒÁ ¯L‡k ,ÔÎÏÂ .E„‡Ó¿…∆¿»≈«¬∆¬≈»
˙Ú„ÂŒÌÚË ÈtŒÏÚL ‰„B·Ú‰»¬»∆«ƒ««»««

- הראשון השלב -Ìb BÏ ÔÈ‡ ÈÊ‡¬«≈«
Ë¯Ù·e .E„‡Ó ÏÎ·c ‰·‰‡‰»«¬»ƒ¿»¿…∆ƒ¿»
ÈÈÚa ÚwLÓ ‡e‰ ¯L‡k«¬∆¿À»¿ƒ¿¿≈

‰cÓÁÂ ‰Â‡˙,החומרי העולם של «¬»¿∆¿»
Ê‡Lבכוח הוא  ‰‡‰·‰משתמש ∆»»«¬»

ÚwLÓe˙ו  ˙¯zzÒÓ ‡È‰ƒƒ¿«∆∆¿À««
˙BÈ‰ ÌÚc ,ÂÈ˙BÂ‡z ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈«¬»¿ƒ¡

BÊ ‰·‰‡L,'מסותרת' תמיד היא ∆«¬»
C¯„aשהרי ‰ÏÚÓlÓ ‰‡a»»ƒ¿«¿»¿∆∆

ÛÈwÓ עד בגילוי, מאירה ואינה «ƒ
יעוררה, ‰¯Èשהאדם ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈

C¯„a ‡È‰ ‰·‰‡‰L ‰Ê∆∆»«¬»ƒ¿∆∆
‡È‰ ‰·‰‡‰M ‰Ó ‡e‰ ÛÈwÓ«ƒ«∆»«¬»ƒ
ÏÚ Ï·‡ ,dÓˆÚ „vÓ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈ƒ««¿»¬»«
ÈÈÚa ÚwLÓ ‡e‰L È„È¿≈∆¿À»¿ƒ¿¿≈
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xzq` `id dqcd z` one` idie

ׁשמתעלמת  אלא עצמּה, מּצד ּבהעלם ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהיא

הּגלּות, ּדזמן הענין ּכללּות וזהּו תאֹותיו. ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּבעניני

פּון  אוועק (מ'איז יׂשראל מארץ הּיציאה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהּוא

ראׁש לי ּבחינת יׂשראל), חּוץ 28ארץ ענין וזהּו , ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹ

איתא  זה ועל ראׁש. לי מּבחינת חּוץ הינּו ְְְִִִִֶֶַַַָָָֹלארץ,

יׁשנה 40ּבּזהר  הּוא 41אני הּגלּות ׁשּזמן ּבגלּותא, ְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹ

וההּׂשגה  ההתּבֹוננּות ׁשחסרה ׁשינה, ׁשל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָענין

ּבחינת  ׁשּמּצד מאד ּדבכל האהבה ּגם ולכן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹכּו',

ּבהעלם. היא ְְְִִֵֵֶָיׂשראל

ÌÓ‡ ֿ מּכל ּבגלּותא, יׁשנה' ׁש'אני היֹות עם »¿»ְְֱֲִִִֵֶָָָָ

ער  ולּבי ּפנימיּות 41מקֹום ׁשהּוא ּד'לּבי' , ְְְִִִִִִֵֶָ

ׁשּנתּבאר  ואף הּגלּות. ּבזמן ּגם ער הּוא ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָהחּיּות

ּדפני  ּפני, אסּתיר הסּתר הּוא הּגלּות ְְְְְִִֵַַַַַַָָָּדבזמן

אין  מּכלֿמק ֹום ּבהעלם, הּוא הּפנימּיּות ְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשהּוא

ּבזה, והענין ער. ולּבי ּׁשּכתּוב למה סֹותר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָזה

הּנׁשמה  (אֹור העצם וכח העצם אֹור יׁשנֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּדהּנה,

ּדגם  אֹור, הּוא האהבה וענין הּנׁשמה). ְְְְְֲִַַַַָָָָָֹוכח

אהבה, להיֹותּה מאד ּדבכל האהבה ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֹּבחינת

ההּכרה  מּצד ׁשּבאה ּובפרט אֹור, ׁשל ענין ְְִִִִֶֶַַַָָָָָָהיא

ּבעצמּות  מּכרת הּנׁשמה ׁשעצם מה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָעצמית

ּדאיתא  מה עלּֿדר ּברּוֿהּוא, ּבן 42איןֿסֹוף ְִֵֶֶֶַַָָ

ּבֹוראֹו את אברהם הּכיר ׁשנים וכיון 43ג' , ְְְִִִֵֶַָָָָ

ּבחינת  היא הרי ההּכרה, מּצד ּבאה ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשהאהבה

האֹור, ּבחינת ׁשאין הּגלּות ּבזמן ולכן, ְְְִִֵֵֶַַַָָָאֹור.

 ֿ מּכל אבל ּבגלּותא. יׁשנה' 'אני נאמר זה ועל ּבהעלם, היא ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהאהבה

ענין  והּוא הּגלּות, ּבזמן ּגם יׁשנֹו העצם ׁשּכח לפי ער, ולּבי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמקֹום

ּבקל  ּגם ׁשהרי לזה, ּוראיה הּכח, ענין הּוא דּמסירתֿנפׁש ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּמסירתֿנפׁש,

לפי  הּמסירתֿנפׁש, ּכח ּכן ּגם ּבֹו יׁש אֹור, ּבחינת ּבֹו ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹׁשּבּקּלים

ּגם  ּבגּלּוי יׁשנֹו הּמסירתֿנפׁש וכח הּכח, ענין הּוא הּמסירתֿנפׁש ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹׁשענין

הּבית, ּבזמן מּכמֹו יֹותר ּבגּלּוי הּוא הּגלּות ּבזמן ואּדרּבה, הּגלּות, ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָּבזמן

הּזקן  רּבינּו ׁשאמר הּפסּוק 44ּכמֹו על הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּבּקדׁש45ּבׁשם ּכן ְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

צּיה  ּבארץ ׁשהיה ּבׁשעה יׂשראל, ּכנסת ּבׁשם הּמל ּדוד ׁשאמר ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָחזיתי
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Ï‡ ,dÓˆÚ „vÓ ÌÏÚ‰a ‡È‰ ‰·‰‡‰L ˜¯ ‰Ê ÔÈ‡ ,‰Â‡«̇¬»≈∆«∆»«¬»ƒ¿∆¿≈ƒ««¿»∆»

ÂÈ˙B‡˙ ÈÈÚa ˙ÓÏÚ˙ÓL היא (שאין 'גלות' של במצב היא ונמצאת ∆ƒ¿«∆∆¿ƒ¿¿≈«¬»
העולם. בתאוות אלא) הטבעי, ÔÓÊcבמקומה ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»»ƒ¿»ƒ¿«

ÔeÙ ˜ÚÂÂ‡ ÊÈ‡'Ó) Ï‡¯NÈ ı¯‡Ó ‰‡Èˆi‰ ‡e‰L ,˙eÏb‰«»∆«¿ƒ»≈∆∆ƒ¿»≈¿ƒ«∆
מ] Ï‡¯NÈ),[=ׁשּולחנּו ı¯‡ ְַ∆∆ƒ¿»≈

˙ÈÁaאותיות ¯‡L'ישראל' ÈÏ ¿ƒ«ƒ…
של  ה"ראש" בחינת נעלה, [ֿמצב

ı¯‡Ï,הנשמה], ıeÁ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿»»»∆
.L‡¯ ÈÏ ˙ÈÁaÓ ıeÁ eÈ‰«¿ƒ¿ƒ«ƒ…

¯‰fa ‡˙È‡ ‰Ê ÏÚÂ40 על ¿«∆ƒ»«…«
ער": ולבי ישנה "אני -‡Èהפסוק: ¬ƒ

[=בזמן LÈ41‡˙eÏ‚a‰הנשמה ¿≈»¿»»
ÔÈÚהגלות], ‡e‰ ˙eÏb‰ ÔÓfL∆¿««»ƒ¿»

‰¯ÒÁL ,‰ÈL ÏL∆≈»∆¬≈»
'eÎ ‰‚O‰‰Â ˙eBa˙‰‰ כאדם «ƒ¿¿¿««»»
השכל, כח ממנו שמסתלק ≈«¿ÔÎÏÂהישן

E„‡Ó ÏÎ·c ‰·‰‡‰ Ìb«»«¬»ƒ¿»¿…∆
‡È‰ Ï‡¯NÈ ˙ÈÁa „vnL∆ƒ«¿ƒ«ƒ¿»≈ƒ

.ÌÏÚ‰a בזמן המצב הוא זה וכל ¿∆¿≈
 ֿ 'בכל אהבת מאירה שאין הגלות

נמצאת  ולכן היהודי, אצל מאדך'

להלן  ושינה. גלות של במצב נשמתו

בגלות  ישינה שנשמתו שלמרות יתבאר

גם  בתקפו נשמתו כוח מאירה, ואיננה

בכוח  ביטוי לידי בא וזה הגלות בזמן

זה  וכוח היהודי. של המסירותֿנפש

מבזמן  יותר אף הגלות בזמן מתגלה

הבית.

'‰LÈ È‡'L ˙BÈ‰ ÌÚ ÌÓ‡»¿»ƒ¡∆¬ƒ¿≈»
,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‡˙eÏ‚a כהמשך ¿»»ƒ»»

Ú¯הפסוק: ÈaÏÂ41'ÈaÏ'c , ¿ƒƒ≈¿ƒƒ
˙eiÁ‰ ˙eÈÓÈt ‡e‰L שורש - ∆¿ƒƒ««

- הנשמה ÔÓÊaומקור Ìb ¯Ú ‡e‰≈«ƒ¿«
ÔÓÊ·c ¯‡a˙pL Û‡Â .˙eÏb‰«»¿«∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«
¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰ ‡e‰ ˙eÏb‰«»«¿≈«¿ƒ
˙eiÓÈt‰ ‡e‰L ÈÙc ,Èt»«¿»«∆«¿ƒƒ
ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÌÏÚ‰a ‡e‰¿∆¿≈ƒ»»≈
ÈaÏÂ ·e˙kM ‰ÓÏ ¯˙BÒ ‰Ê∆≈¿«∆»¿ƒƒ
BLÈ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .¯Ú≈¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈∆¿
¯B‡) ÌˆÚ‰ ÁÎÂ ÌˆÚ‰ ¯B‡»∆∆¿…«»∆∆
ÔÈÚÂ .(‰ÓLp‰ ÁÎÂ ‰ÓLp‰«¿»»¿…««¿»»¿ƒ¿»

¯B‡ ‡e‰ של ‰‡‰·‰ - התגלות - »«¬»
‰‡‰·‰הנשמה, ˙ÈÁa Ì‚c¿«¿ƒ«»«¬»

Ë¯Ù·e ,¯B‡ ÏL ÔÈÚ ‡È‰ ,‰·‰‡ d˙BÈ‰Ï E„‡Ó ÏÎ·cƒ¿»¿…∆ƒ¿»«¬»ƒƒ¿»∆ƒ¿»
˙¯kÓ ‰ÓLp‰ ÌˆÚL ‰Ó ˙ÈÓˆÚ ‰¯k‰‰ „vÓ ‰‡aL∆»»ƒ«««»»«¿ƒ«∆∆∆«¿»»«∆∆

‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚa,יהודי כל של בנשמתו נמצא שזה ¿«¿≈»
עליוֿהשלום, אבינו לאברהם È‡c˙‡בדומה ‰Ó C¯cŒÏÚ42'‚ Ôa «∆∆«¿ƒ»∆

˙‡ Ì‰¯·‡ ¯Èk‰ ÌÈL»ƒƒƒ«¿»»∆
B‡¯Ba43‰·‰‡‰L ÔÂÈÎÂ , ¿¿≈»∆»«¬»

k‰‰ „vÓ ‰‡a‡È‰ È¯‰ ,‰¯ »»ƒ«««»»¬≈ƒ
¯B‡ ˙ÈÁa.וגילויÔÓÊa ,ÔÎÏÂ ¿ƒ«¿»≈ƒ¿«

,¯B‡‰ ˙ÈÁa ÔÈ‡L ˙eÏb‰«»∆≈¿ƒ«»
‰Ê ÏÚÂ ,ÌÏÚ‰a ‡È‰ ‰·‰‡‰»«¬»ƒ¿∆¿≈¿«∆
.‡˙eÏ‚a '‰LÈ È‡' ¯Ó‡∆¡«¬ƒ¿≈»¿»»
,¯Ú ÈaÏÂ ÌB˜ÓŒÏkÓ Ï·‡¬»ƒ»»¿ƒƒ≈
Ìb BLÈ ÌˆÚ‰ ÁkL ÈÙÏ¿ƒ∆…«»∆∆∆¿«
ÔÈÚ ‡e‰Â ,˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»¿ƒ¿»
˙¯ÈÒn'„ ,'LÙ ˙¯ÈÒn'‰«¿ƒ«∆∆ƒ¿ƒ«
‰È‡¯e ,Ák‰ ÔÈÚ ‡e‰ 'LÙ∆∆ƒ¿»«…«¿»»
ÌÈlwaL Ï˜a Ìb È¯‰L ,‰ÊÏ»∆∆¬≈«¿«∆««ƒ

¯B‡ ˙ÈÁa Ba ÔÈ‡L ונשמתו ∆≈¿ƒ«
בו, מאירה Ákאינה Ôk Ìb Ba LÈ≈«≈…«

ÔÈÚL ÈÙÏ ,'LÙ ˙¯ÈÒn'‰«¿ƒ«∆∆¿ƒ∆ƒ¿«
ÔÈÚ ‡e‰ 'LÙ ˙¯ÈÒn'‰«¿ƒ«∆∆ƒ¿»
'LÙ ˙¯ÈÒn'‰ ÁÎÂ ,Ák‰«…«¿…««¿ƒ«∆∆
,˙eÏb‰ ÔÓÊa Ìb Èel‚a BLÈ∆¿¿ƒ«ƒ¿««»
‡e‰ ˙eÏb‰ ÔÓÊa ,‰a¯c‡Â¿«¿«»ƒ¿««»
,˙Èa‰ ÔÓÊa BÓkÓ ¯˙BÈ Èel‚a¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿«««ƒ
Ô˜f‰ eÈa¯ ¯Ó‡L BÓk44 ¿∆»««≈«»≈

ÏÚ ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ÌLa¿≈«««≈«
˜eÒt‰45 לך כמה נפשי לך צמאה : «»

יבשה  [=ארץ ועיף ציה בארץ בשרי

מים בלי למים] L„waומתאווה Ôk≈«…∆
CÏn‰ „Âc ¯Ó‡L ,EÈ˙ÈÊÁ¬ƒƒ∆»«»ƒ«∆∆
‰ÚLa ,Ï‡¯NÈ ˙Òk ÌLa¿≈¿∆∆ƒ¿»≈¿»»
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ּכן  אמר: אזי גֹו', נפׁשי ל צמאה ׁשאז ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָועיף

ענין  ולכן ,חזיתי ּבּקדׁש הלואי ,חזיתי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹּבּקדׁש

הּגלּות  ּבזמן יֹותר ּבגּלּוי הּוא נפׁש' ְְְִִִֵֶֶַַַַָה'ּמסירת

הּגלּות  ּבזמן ׁשהּנסיֹונֹות וזהּו הּבית. ּבזמן ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָמּכמֹו

הקּב"ה  ׁשאין וכיון הּבית, ּבזמן מּכמֹו יֹותר ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהם

ּבריֹותיו  עם ּבטרּוניא צרי46ּבא עלּֿכרח , ְְְְִִִִַָָָָָָ

יֹותר, ּגדֹולים ּכחֹות נּתנּו הּגלּות ׁשּבזמן ְְְִִִֵֶַַַָֹלֹומר

הּוא  הּגלּות ׁשּבזמן נפׁש', ה'ּמסירת ּכח ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּזהּו

ּביֹותר  ׁשאין 47ּבגּלּוי ּפׁשּוטים ּבאנׁשים ּוכמֹו , ְְְְֲִִִֵֵֶַָ

ה'ּמסירת  ּכח אצלם ׁשּדוקא אֹור, ּבחינת ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹּבהם

ּביֹותר. הּוא ְֵֶֶנפׁש'

ÏÚÂ ּכח ׁשּמּצד נפׁש' ה'ּמסירת ּכח ֿידי ¿«ְְִִֵֶֶֶַַַַַֹֹ

ּבגּלּוי  ׁשּיׁשנֹו הּגלּות,הּנׁשמה ּבזמן ְְְְִִֶֶַַַָָָ

ההּכרה  ּבחינת ׁשהיא הּנׁשמה, אֹור ּגם ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָמתּגּלה

הּנ"ל. מאד ּדבכל ְְְֲִֶַַַָָָֹוהאהבה

ÔÈÚ‰Âּבּמדרׁש ּדאיתא ׁשעה 48ּבזה, ל אין ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֶַָָָָָ

ואנכי  ּבּה ׁשּכתב ׁשעה ּכאֹותּה ְְִֶַָָָָָָָָֹקׁשה

מאֹותּה הנה זה, עם ּוביחד ּפני, אסּתיר ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהסּתר

ׁשּנאמר  לֹו, מחּכה אני (ּדוקא) וחּכיתי 49ׁשעה ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָ

חּכיתי  ּׁשּכתּוב מה והּנה, ּפניו. הּמסּתיר ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָלהוי'

ּכמאמר  הּוא סתם), ּתקוה לׁשֹון למאן 50(ולא ְְְְְְֲִַַָָָֹ

לֹו למחּכה יעׂשה דחכמתא, ּבמּלי ,51ּדדחקין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָ

ּולמעלה  ּדגןֿעדן מהּגּלּוי למעלה הּוא זה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשגּלּוי

עלֿידי  ּדוקא נעׂשה זה וגּלּוי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָמהׁשּתלׁשלּות,

הּגלּות, ׁשּבזמן הּנסיֹונֹות ועבֹודת נפׁש' ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָה'ּמסירת

לנסיֹונֹות,52וכּידּוע  ּברּורים ּבין ההפרׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַַָ

האלקי  הּנּצֹוץ את לברר היא הּברּורים ְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשעבֹודת

ּבנסיֹונֹות  מהּֿׁשאיןּֿכן קרּוב, ידי על היא והעבֹודה הּגׁשמי, ּבּדבר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻהּמלּבׁש

קּיּום, לֹו יׁש ׁשּלכן אלקי נּצֹוץ יׁש ּבנסיֹונֹות ׁשּגם ּדאף ּבהעלם, הּוא ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשהּנּצֹוץ

האסּור, ּבּדבר נּצֹוץ ּוכמֹו ּבֹו, (אֹויסגעלאשן) נכּבה הּוא הּנּצֹוץ ְְְִִִִֶַַָָָָָָָָמּכלֿמקֹום

עבֹודת  ידי ועל ּבּנּסיֹון. ׁשיעמֹוד ּבאדם, אם ּכי ּבּדבר, אינה העבֹודה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָולכן
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מאלקות) ריחוק  Ôkשל :¯Ó‡ ÈÊ‡ ,'B‚ ÈLÙ EÏ ‰‡Óˆ Ê‡L∆»»¿»¿«¿ƒ¬«»«≈
,EÈ˙ÈÊÁ L„waמלשון EÈ˙ÈÊÁ'כן' L„wa È‡ÂÏ‰ שגם הלואי - «…∆¬ƒƒ«¿««…∆¬ƒƒ

בזמן  הצמאון בגלות. בהיותי כמו כזו בצורה אתאווה בקדש אהיה כאשר

יותר, גדול BÈ˙¯הריחוק Èel‚a ‡e‰ 'LÙ ˙¯ÈÒn'‰ ÔÈÚ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»«¿ƒ«∆∆¿ƒ≈
ÔÓÊa BÓkÓ ˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»ƒ¿ƒ¿«
ÔÓÊa ˙BBÈÒp‰L e‰ÊÂ .˙Èa‰««ƒ¿∆∆«ƒ¿ƒ¿«
ÔÓÊa BÓkÓ ¯˙BÈ Ì‰ ˙eÏb‰«»≈≈ƒ¿ƒ¿«
‡a ‰"a˜‰ ÔÈ‡L ÔÂÈÎÂ ,˙Èa‰««ƒ¿≈»∆≈«»»»

ÂÈ˙BÈ¯a ÌÚ ‡Èe¯Ëa46 ומבקש ƒ¿¿»ƒƒ¿»
כוחם, לפי רק «¿«»CÁ¯kŒÏÚמהם

˙eÏb‰ ÔÓÊaL ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆ƒ¿««»
,¯˙BÈ ÌÈÏB„b ˙BÁk ezƒ¿…¿ƒ≈
,'LÙ ˙¯ÈÒn'‰ Ák e‰fL∆∆…««¿ƒ«∆∆
Èel‚a ‡e‰ ˙eÏb‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿««»¿ƒ

¯˙BÈa47ÌÈL‡a BÓÎe , ¿≈¿«¬»ƒ
˙ÈÁa Ì‰a ÔÈ‡L ÌÈËeLt¿ƒ∆≈»∆¿ƒ«
Ák ÌÏˆ‡ ‡˜ÂcL ,¯B‡∆«¿»∆¿»…«
.¯˙BÈa ‡e‰ 'LÙ ˙¯ÈÒn'‰«¿ƒ«∆∆¿≈
אצל  אין הגלות שבזמן למרות לסיכום,

אור  - מאדך בכל אהבת היהודי

כוח  אצלו מאיר הנה הנשמה,

מאשר  יותר ובתוקף המסירותֿנפש

הנשמה. כוח - הבית בזמן

LÙ ˙¯ÈÒn‰ Ák È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈…««¿ƒ«∆∆
BLiL ‰ÓLp‰ Ák „vnL∆ƒ«…««¿»»∆∆¿
‰lb˙Ó ,˙eÏb‰ ÔÓÊa Èel‚a¿ƒƒ¿««»ƒ¿«∆

זה לגילוי בהמשך ‡B¯אחרֿכך Ìb«
˙ÈÁa ‡È‰L ,‰ÓLp‰«¿»»∆ƒ¿ƒ«
ÏÎ·c ‰·‰‡‰Â ‰¯k‰‰««»»¿»«¬»ƒ¿»

.Ï"p‰ E„‡Ó¿…∆««
‡˙È‡c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ»

L¯„na48(הנביא) ישעיה  אמר : «ƒ¿»
יעקב, מבית פניו המסתיר לה' וחכיתי

d˙B‡k ‰L˜ ‰ÚL EÏ ÔÈ‡≈¿»»»»¿»
¯zÒ‰ ÈÎ‡Â da ·˙kL ‰ÚL»»∆»«»¿»…ƒ«¿≈
,‰Ê ÌÚ „ÁÈ·e ,Èt ¯ÈzÒ‡«¿ƒ»«¿««ƒ∆
‡˜Âc) ‰ÚL d˙B‡Ó ‰‰ƒ≈≈»»»«¿»
אסתיר  הסתר "ואנכי הפסוק שנתקיים

הפסוק  בהמשך הרי ההוא" ביום פני

לכן  זרעו", מפי תשכח לא "כי נאמר

דוקא-) שעה kÁÓ‰מאותה È‡¬ƒ¿«∆
¯Ó‡pL ,BÏ49'ÈÂ‰Ï È˙ÈkÁÂ ∆∆¡«¿ƒƒƒ«¬«»

‰Â˜z ÔBLÏ ‡ÏÂ) È˙ÈkÁ ·e˙kM ‰Ó ,‰p‰Â .ÂÈt ¯ÈzÒn‰««¿ƒ»»¿ƒ≈«∆»ƒƒƒ¿…¿ƒ¿»
¯Ó‡Ók ‡e‰ ,(Ì˙Ò 50הזוהר‡˙ÓÎÁ„ ÈlÓa ÔÈ˜Á„c Ô‡ÓÏ ¿»¿«¬»¿«¿»¬ƒ¿ƒ≈¿»¿»»

בגילוי  לחזות יזכה (התורה)] החכמה דברי [להבין עצמו ומייגע שדוחק מי -

זולתך אלוקים ראתה לא עין נאמר: זה אור שעל לבוא, לעתיד ∆¬»NÚÈ‰האור
BÏ ‰kÁÓÏ51‡e‰ ‰Ê Èel‚L , ƒ¿«≈∆ƒ∆

Ô„ÚŒÔ‚c Èelb‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«ƒ¿«≈∆
Èel‚Â ,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈ƒ¿«¿¿¿ƒ
È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰NÚ ‰Ê∆«¬»«¿»«¿≈
˙„B·ÚÂ 'LÙ ˙¯ÈÒn'‰«¿ƒ«∆∆«¬«
,˙eÏb‰ ÔÓÊaL ˙BBÈÒp‰«ƒ¿∆ƒ¿««»

Úe„iÎÂ52ÔÈa L¯Ù‰‰ עבודת ¿«»««∆¿≈≈
B·ÚL„˙ה  ,˙BBÈÒÏ ÌÈ¯e¯a≈ƒ¿ƒ¿∆¬«

˙‡ ¯¯·Ï ‡È‰ ÌÈ¯e¯a‰«≈ƒƒ¿»≈∆
¯·ca LaÏn‰ È˜Ï‡‰ ıBvp‰«ƒ»¡…ƒ«¿À»«»»

ÈÓLb‰ מלובש גשמי דבר שבכל ««¿ƒ
אלוקי  ניצוץ 'גלות') של (באופן

משתמש  האדם וכאשר אותו, המחיה

ניצוץ  מוציא שמים לשם הגשמי בדבר

למקומו, ומחזירו והגלות מההסתר זה

·e¯˜ È„È ÏÚ ‡È‰ ‰„B·Ú‰Â- ¿»¬»ƒ«¿≈≈
הגשמי, בדבר משתמש »Ó‰כאשר

ıBvp‰L ˙BBÈÒa ÔkŒÔÈ‡MŒ∆≈≈¿ƒ¿∆«ƒ
ÌÏÚ‰a ‡e‰ דבר בכל מאשר יותר ¿∆¿≈

ניצוץ  מתלבש זו שבשעה כיון גשמי,

לקדושה  וסותר המנגד בדבר זה

שעה  באותה חיותו מקבל זאת (ולמרות

הקדוש), ÌbLמהניצוץ Û‡c¿«∆«
È˜Ï‡ ıBv LÈ ˙BBÈÒa¿ƒ¿≈ƒ¡…ƒ
ŒÏkÓ ,Ìei˜ BÏ LÈ ÔÎlL∆»≈≈ƒƒ»
‰aÎ ‡e‰ ıBvp‰ ÌB˜Ó»«ƒƒ¿»
BÓÎe ,Ba (Ô˘‡ÏÚ‚ÒÈB‡)¿∆»¿

ıBvהמלובש,¯eÒ‡‰ ¯·ca ƒ«»»»»
Èk ,¯·ca ‰È‡ ‰„B·Ú‰ ÔÎÏÂ¿»≈»¬»≈»«»»ƒ

ÔBÈqpa „BÓÚÈL ,Ì„‡a Ì‡ וזו ƒ»»»∆«¬«ƒ»
יתפעל  ולא 'ריחוק' של באופן עבודה

B·Ú„˙מהניסיון. È„È ÏÚÂ¿«¿≈¬«
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ׁשהּוא  הּגלּות ׁשּבזמן נפׁש' וה'ּמסירת ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָהּנסיֹונֹות

ׁשהּוא  העצם, אֹור ּגם מתּגּלה העצם, ּכח ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמּצד

עצמית  ההּכרה מּצד ׁשּבאה מאד ּדבכל ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהאהבה

ּברּוֿהּוא. איןֿסֹוף ּבעצמּות הּנׁשמה ְְְְֵֶֶַַָָָּדעצם

ּדגם e‰ÊÂו) אסּתר, היא הדּסה את אֹומן ויהי ¿∆ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָ

הסּתר  ּבבחינת ׁשהיא אסּתר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַּבחינת

ּכ אסּתר, היא הדּסה מּכלֿמקֹום ּפני, יון אסּתיר ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

להוי' חּכיתי נעׂשה ּדוקא ההסּתר ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּמּצד

ׁשהיא  יעקב, ּבבחינת ׁשּגם והינּו, ּפניו. ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָֹהּמסּתיר

הּבחינֹות  ּכל יׁש ּבּגּוף, הּמלּבׁשת ְְְִֵֶֶַַַַָָָֻהּנׁשמה

ׁשהּוא  ּדכמֹו הּנׁשמה. עצם ׁשּזהּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָּדיׂשראל,

ׁשּנעׂשית  ּכמֹו הּמלכּות ׁשּבבחינת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַּבהׁשּתלׁשלּות,

ׁשהיא  ּכמֹו הּבחינֹות ּכל ּבּה יׁש לּבריאה ְְְִִִִִֵֶַַָָָעּתיק

יׁש ּבּגּוף הּמלּבׁשת ּבהּנׁשמה ּכן ּכמֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֻּבאצילּות,

ענין  ׁשּזהּו הּנׁשמה, ּבעצם ׁשּיׁש הּבחינֹות ּכל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבּה

ידי  על מתּגּלה זה וענין אסּתר. היא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָהדּסה

(היא  הדּסה  ענין ׁשּזהּו (ּכּנ"ל), נפׁש' ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָה'ּמסירת

סנהדרין  ּבמּסכת ּכדאיתא הּפסּוק 53אסּתר), על ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

חנניה  על ּדקאי ההדּסים, ּבין עֹומד ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָוהּוא

ה'ּמסירת  ענין היה ׁשאצלם ועזריה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמיׁשאל

נפׁש' ה'ּמסירת ּכמֹו לא והינּו, ּבפֹועל, ְְְְְִֶֶֶֶַַַַֹנפׁש'

ּדּבּור  ּכל ׁשעל ּתֹורה, מּתן ּבׁשעת ׁשהיתה ְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹּבכח

נׁשמתם  ּפרחה היתה 54ודּבּור זֹו נפׁש' ׁש'ּמסירת , ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָ

ׁשּבזמן  ּבפֹועל נפׁש' 'מסירת ּכיֿאם ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָמּלמעלה,

(ּבזמן  הּפּורים ּבימי ּדוקא ׁשּלכן, ּדוקא, ויגיעה עבֹודה ידי על ׁשהיא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּגלּות,

קּימּו החּלּו55הּגלּות) אׁשר ּתֹורה 56את מּתן ּבׁשעת ידי 57לעׂשֹות שעל והינּו, , ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

היא  לּנׁשמה הּכח המׁשכת אמנם, הּנׁשמה. עצם התּגּלּות הּוא נפׁש' ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹה'ּמסירת

הּתֹורה, על קאי ּדאֹומן הדּסה, את אֹומן ויהי ּׁשּכתּוב מה וזהּו הּתֹורה. ידי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָעל

ׁשּכתּוב  ׁשל 58ּכמֹו אמנּותֹו ּכלי הייתי אני אֹומרת והּתֹורה אמֹון, אצלֹו ואהיה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ּבמדרׁש59הּקּב"ה  ּכדאיתא יֹותר, ּובפרטּיּות אמֹון,59. אצלֹו ואהיה הּפסּוק על ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ׁשהם  הּמצֹות על קאי מכּסה ּדאמֹון מכּסה, אמֹון מצנע אמֹון ּפּדגֹוג ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻֻֻאמֹון
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יג b"iyz'd ,(` xn`n) mixet

ּכן  אמר: אזי גֹו', נפׁשי ל צמאה ׁשאז ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָועיף

ענין  ולכן ,חזיתי ּבּקדׁש הלואי ,חזיתי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹּבּקדׁש

הּגלּות  ּבזמן יֹותר ּבגּלּוי הּוא נפׁש' ְְְִִִֵֶֶַַַַָה'ּמסירת

הּגלּות  ּבזמן ׁשהּנסיֹונֹות וזהּו הּבית. ּבזמן ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָמּכמֹו

הקּב"ה  ׁשאין וכיון הּבית, ּבזמן מּכמֹו יֹותר ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהם

ּבריֹותיו  עם ּבטרּוניא צרי46ּבא עלּֿכרח , ְְְְִִִִַָָָָָָ

יֹותר, ּגדֹולים ּכחֹות נּתנּו הּגלּות ׁשּבזמן ְְְִִִֵֶַַַָֹלֹומר

הּוא  הּגלּות ׁשּבזמן נפׁש', ה'ּמסירת ּכח ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּזהּו

ּביֹותר  ׁשאין 47ּבגּלּוי ּפׁשּוטים ּבאנׁשים ּוכמֹו , ְְְְֲִִִֵֵֶַָ

ה'ּמסירת  ּכח אצלם ׁשּדוקא אֹור, ּבחינת ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹּבהם

ּביֹותר. הּוא ְֵֶֶנפׁש'

ÏÚÂ ּכח ׁשּמּצד נפׁש' ה'ּמסירת ּכח ֿידי ¿«ְְִִֵֶֶֶַַַַַֹֹ

ּבגּלּוי  ׁשּיׁשנֹו הּגלּות,הּנׁשמה ּבזמן ְְְְִִֶֶַַַָָָ

ההּכרה  ּבחינת ׁשהיא הּנׁשמה, אֹור ּגם ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָמתּגּלה

הּנ"ל. מאד ּדבכל ְְְֲִֶַַַָָָֹוהאהבה

ÔÈÚ‰Âּבּמדרׁש ּדאיתא ׁשעה 48ּבזה, ל אין ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֶַָָָָָ

ואנכי  ּבּה ׁשּכתב ׁשעה ּכאֹותּה ְְִֶַָָָָָָָָֹקׁשה

מאֹותּה הנה זה, עם ּוביחד ּפני, אסּתיר ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהסּתר

ׁשּנאמר  לֹו, מחּכה אני (ּדוקא) וחּכיתי 49ׁשעה ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָ

חּכיתי  ּׁשּכתּוב מה והּנה, ּפניו. הּמסּתיר ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָלהוי'

ּכמאמר  הּוא סתם), ּתקוה לׁשֹון למאן 50(ולא ְְְְְְֲִַַָָָֹ

לֹו למחּכה יעׂשה דחכמתא, ּבמּלי ,51ּדדחקין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָ

ּולמעלה  ּדגןֿעדן מהּגּלּוי למעלה הּוא זה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשגּלּוי

עלֿידי  ּדוקא נעׂשה זה וגּלּוי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָמהׁשּתלׁשלּות,

הּגלּות, ׁשּבזמן הּנסיֹונֹות ועבֹודת נפׁש' ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָה'ּמסירת

לנסיֹונֹות,52וכּידּוע  ּברּורים ּבין ההפרׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַַָ

האלקי  הּנּצֹוץ את לברר היא הּברּורים ְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשעבֹודת

ּבנסיֹונֹות  מהּֿׁשאיןּֿכן קרּוב, ידי על היא והעבֹודה הּגׁשמי, ּבּדבר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻהּמלּבׁש

קּיּום, לֹו יׁש ׁשּלכן אלקי נּצֹוץ יׁש ּבנסיֹונֹות ׁשּגם ּדאף ּבהעלם, הּוא ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשהּנּצֹוץ

האסּור, ּבּדבר נּצֹוץ ּוכמֹו ּבֹו, (אֹויסגעלאשן) נכּבה הּוא הּנּצֹוץ ְְְִִִִֶַַָָָָָָָָמּכלֿמקֹום

עבֹודת  ידי ועל ּבּנּסיֹון. ׁשיעמֹוד ּבאדם, אם ּכי ּבּדבר, אינה העבֹודה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָולכן
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ׁשהּוא  הּגלּות ׁשּבזמן נפׁש' וה'ּמסירת ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָהּנסיֹונֹות

ׁשהּוא  העצם, אֹור ּגם מתּגּלה העצם, ּכח ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמּצד

עצמית  ההּכרה מּצד ׁשּבאה מאד ּדבכל ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהאהבה

ּברּוֿהּוא. איןֿסֹוף ּבעצמּות הּנׁשמה ְְְְֵֶֶַַָָָּדעצם

ּדגם e‰ÊÂו) אסּתר, היא הדּסה את אֹומן ויהי ¿∆ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָ

הסּתר  ּבבחינת ׁשהיא אסּתר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַּבחינת

ּכ אסּתר, היא הדּסה מּכלֿמקֹום ּפני, יון אסּתיר ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

להוי' חּכיתי נעׂשה ּדוקא ההסּתר ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּמּצד

ׁשהיא  יעקב, ּבבחינת ׁשּגם והינּו, ּפניו. ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָֹהּמסּתיר

הּבחינֹות  ּכל יׁש ּבּגּוף, הּמלּבׁשת ְְְִֵֶֶַַַַָָָֻהּנׁשמה

ׁשהּוא  ּדכמֹו הּנׁשמה. עצם ׁשּזהּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָּדיׂשראל,

ׁשּנעׂשית  ּכמֹו הּמלכּות ׁשּבבחינת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַּבהׁשּתלׁשלּות,

ׁשהיא  ּכמֹו הּבחינֹות ּכל ּבּה יׁש לּבריאה ְְְִִִִִֵֶַַָָָעּתיק

יׁש ּבּגּוף הּמלּבׁשת ּבהּנׁשמה ּכן ּכמֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֻּבאצילּות,

ענין  ׁשּזהּו הּנׁשמה, ּבעצם ׁשּיׁש הּבחינֹות ּכל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבּה

ידי  על מתּגּלה זה וענין אסּתר. היא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָהדּסה

(היא  הדּסה  ענין ׁשּזהּו (ּכּנ"ל), נפׁש' ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָה'ּמסירת

סנהדרין  ּבמּסכת ּכדאיתא הּפסּוק 53אסּתר), על ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

חנניה  על ּדקאי ההדּסים, ּבין עֹומד ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָוהּוא

ה'ּמסירת  ענין היה ׁשאצלם ועזריה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמיׁשאל

נפׁש' ה'ּמסירת ּכמֹו לא והינּו, ּבפֹועל, ְְְְְִֶֶֶֶַַַַֹנפׁש'

ּדּבּור  ּכל ׁשעל ּתֹורה, מּתן ּבׁשעת ׁשהיתה ְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹּבכח

נׁשמתם  ּפרחה היתה 54ודּבּור זֹו נפׁש' ׁש'ּמסירת , ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָ

ׁשּבזמן  ּבפֹועל נפׁש' 'מסירת ּכיֿאם ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָמּלמעלה,

(ּבזמן  הּפּורים ּבימי ּדוקא ׁשּלכן, ּדוקא, ויגיעה עבֹודה ידי על ׁשהיא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּגלּות,

קּימּו החּלּו55הּגלּות) אׁשר ּתֹורה 56את מּתן ּבׁשעת ידי 57לעׂשֹות שעל והינּו, , ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

היא  לּנׁשמה הּכח המׁשכת אמנם, הּנׁשמה. עצם התּגּלּות הּוא נפׁש' ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹה'ּמסירת

הּתֹורה, על קאי ּדאֹומן הדּסה, את אֹומן ויהי ּׁשּכתּוב מה וזהּו הּתֹורה. ידי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָעל

ׁשּכתּוב  ׁשל 58ּכמֹו אמנּותֹו ּכלי הייתי אני אֹומרת והּתֹורה אמֹון, אצלֹו ואהיה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ּבמדרׁש59הּקּב"ה  ּכדאיתא יֹותר, ּובפרטּיּות אמֹון,59. אצלֹו ואהיה הּפסּוק על ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ׁשהם  הּמצֹות על קאי מכּסה ּדאמֹון מכּסה, אמֹון מצנע אמֹון ּפּדגֹוג ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻֻֻאמֹון
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א.53) ב.54)צג, פח, א.55)שבת שם, שבת כז. ט, כג.56)אסתר ועוד.57)שם, א. צח, מג"א תו"א ח,58)ראה משלי

בתחילתו.59)ל. ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ák „vÓ ‡e‰L ˙eÏb‰ ÔÓÊaL 'LÙ ˙¯ÈÒn'‰Â ˙BBÈÒp‰«ƒ¿¿«¿ƒ«∆∆∆ƒ¿««»∆ƒ«…«

,ÌˆÚ‰מזה אלאlb˙Ó‰כתוצאה הנשמה עצם כוח רק ‡B¯לא Ìb »∆∆ƒ¿«∆«
‰¯k‰‰ „vÓ ‰‡aL E„‡Ó ÏÎ·c ‰·‰‡‰ ‡e‰L ,ÌˆÚ‰»∆∆∆»«¬»ƒ¿»¿…∆∆»»ƒ«««»»

.‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚa ‰ÓLp‰ ÌˆÚc ˙ÈÓˆÚ עתה «¿ƒ¿∆∆«¿»»¿«¿≈»
כה  עד המבואר כל פי שעל יבאר,

(הדסה) הנשמה עצם אור הגלות [בזמן

ומתגלה  (אסתר), והסתר בהעלם הוא

יתגלה  מזה כתוצאה הנשמה; כוח רק

יובן  הנשמה], עצם אור גם אחרֿכך

היא  "הדסה הפסוק ביאור היטב

אסתר".

‰q„‰ ˙‡ ÔÓB‡ È‰ÈÂ e‰ÊÂ (Â¿∆«¿ƒ≈∆¬«»
˙ÈÁa Ì‚c ,¯zÒ‡ ‡È‰ƒ∆¿≈¿«¿ƒ«
¯zÒ‰ ˙ÈÁ·a ‡È‰L ¯zÒ‡∆¿≈∆ƒƒ¿ƒ««¿≈

Èt ¯ÈzÒ‡,הנשמה פנימיות אור - «¿ƒ»«
‰È‡כנ"ל, ‰q„‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬«»ƒ

¯zÒ‡,'ב'אסתר גם ומתגלה ומאירה ∆¿≈
‡˜Âc ¯zÒ‰‰ „vnL ÔÂÈk≈»∆ƒ««∆¿≈«¿»
¯ÈzÒn‰ 'ÈÂ‰Ï È˙ÈkÁ ‰NÚ«¬»ƒƒƒ«¬«»««¿ƒ
˙ÈÁ·a ÌbL ,eÈ‰Â .ÂÈt»»¿«¿∆«ƒ¿ƒ«
‰ÓLp‰ ‡È‰L ,·˜ÚÈ«¬…∆ƒ«¿»»
Ïk LÈ ,Ûeba ˙LaÏn‰«¿À∆∆«≈»
e‰fL ,Ï‡¯NÈc ˙BÈÁa‰«¿ƒ¿ƒ¿»≈∆∆

c .‰ÓLp‰ ÌˆÚגם‡e‰L BÓÎ ∆∆«¿»»ƒ¿∆
˙ÈÁ·aL ,˙eÏLÏzL‰a¿ƒ¿«¿¿∆ƒ¿ƒ«

L BÓk ˙eÎÏn‰ ו ÈNÚp˙יורדת ««¿¿∆«¬≈
˜ÈzÚ[מקור=]da LÈ ‰‡È¯aÏ «ƒƒ¿ƒ»≈»

‡È‰L BÓk ˙BÈÁa‰ Ïk»«¿ƒ¿∆ƒ
Ôkבמקומה BÓk ,˙eÏÈˆ‡a«¬ƒ¿≈

LÈ Ûeba ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰a¿«¿»»«¿À∆∆«≈
ÌˆÚa LiL ˙BÈÁa‰ Ïk da»»«¿ƒ∆≈¿∆∆
‰q„‰ ÔÈÚ e‰fL ,‰ÓLp‰«¿»»∆∆ƒ¿»¬«»
‰lb˙Ó ‰Ê ÔÈÚÂ .¯zÒ‡ ‡È‰ƒ∆¿≈¿ƒ¿»∆ƒ¿«∆
'LÙ ˙¯ÈÒn'‰ È„È ÏÚ«¿≈«¿ƒ«∆∆
‰q„‰ ÔÈÚ e‰fL ,(Ï"pk)««∆∆ƒ¿»¬«»
‡˙È‡„k ,(¯zÒ‡ ‡È‰)ƒ∆¿≈ƒ¿ƒ»

ÔÈ¯„‰Ò ˙ÎqÓa53ÏÚ ¿«∆∆«¿∆¿ƒ«
ÔÈa „ÓBÚ ‡e‰Â ˜eÒt‰«»¿≈≈

c ,ÌÈq„‰‰'הדסים'ÏÚ È‡˜ «¬«ƒ¿»ƒ«
,‰È¯ÊÚÂ Ï‡LÈÓ ‰ÈÁ¬«¿»ƒ»≈«¬«¿»
˙¯ÈÒn'‰ ÔÈÚ ‰È‰ ÌÏˆ‡L∆∆¿»»»ƒ¿»«¿ƒ«
BÓk ‡Ï ,eÈ‰Â ,ÏÚBÙa 'LÙ∆∆¿«¿«¿…¿

L ,‰¯Bz ÔzÓ ˙ÚLa ‰˙È‰L ÁÎa 'LÙ ˙¯ÈÒn'‰ בשמעם «¿ƒ«∆∆¿…«∆»¿»ƒ¿«««»∆
הדברות Ì˙ÓLעשרת ‰Á¯t ¯ea„Â ¯eac Ïk ÏÚ54˙¯ÈÒn'L , «»ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»»∆¿ƒ«

‰˙È‰ BÊ 'LÙהאלוקי הגילוי 'ÈÒÓ¯˙מפני Ì‡ŒÈk ,‰ÏÚÓlÓ ∆∆»¿»ƒ¿«¿»ƒƒ¿ƒ«
˙eÏb‰ ÔÓÊaL ÏÚBÙa 'LÙ, אלוקי אור גילוי אין ÏÚכאשר ‡È‰L ∆∆¿«∆ƒ¿««»∆ƒ«

,‡˜Âc ‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„B·Ú È„È¿≈¬»ƒƒ»«¿»
ÌÈ¯et‰ ÈÓÈa ‡˜Âc ,ÔÎlL∆»≈«¿»ƒ≈«ƒ

(˙eÏb‰ ÔÓÊa):בפסוק נאמר ƒ¿««»
ומבארת  היהודים", וקבלו "קיימו

‡eÓi˜55¯Lהגמרא: ˙‡ ƒ¿≈¬∆
elÁ‰56ÔzÓ ˙ÚLa ˙BNÚÏ ≈≈«¬ƒ¿«««
‰¯Bz57 זמן כ) מתןֿתורה שבזמן יון »

 ֿ קבלת התחלת רק היתה הגילוי)

שהאירו  מפני היתה הקבלה כי התורה,

ודווקא  ביותר, הנעלים הגילויים להם

קיימו  כאשר ההסתר) (זמן הגלות בזמן

כל  כשאין נפש, במסירות התורה את

את  עצמם על קבלו בזה גילויים,

מוחלט, באופן ¿»¿eÈ‰Â,התורה
‡e‰ 'LÙ ˙¯ÈÒn'‰ È„ÈŒÏÚ∆̆«¿≈«¿ƒ«∆∆
,ÌÓ‡ .‰ÓLp‰ ÌˆÚ ˙elb˙‰ƒ¿«∆∆«¿»»»¿»
‡È‰ ‰ÓLpÏ Ák‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««…««¿»»ƒ
‰Ó e‰ÊÂ .‰¯Bz‰ È„È ÏÚ«¿≈«»¿∆«
,‰q„‰ ˙‡ ÔÓB‡ È‰ÈÂ ·e˙kM∆»«¿ƒ≈∆¬«»
BÓk ,‰¯Bz‰ ÏÚ È‡˜ ÔÓB‡c¿≈»ƒ««»¿

·e˙kL58(התורה È‰‡Â‰(על ∆»»∆¿∆
˙¯ÓB‡ ‰¯Bz‰Â ,ÔBÓ‡ BÏˆ‡∆¿»¿«»∆∆
ÏL B˙eÓ‡ ÈÏk È˙ÈÈ‰ È‡¬ƒ»ƒƒ¿ƒÀ»∆

‰"aw‰59,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e . «»»ƒ¿»ƒ≈
L¯„Óa ‡˙È‡„k59ÏÚ ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»«

,ÔBÓ‡ BÏˆ‡ ‰È‰‡Â ˜eÒt‰«»»∆¿∆∆¿»
‚B‚ct ÔBÓ‡[תינוקות [=מגדל »∆»

,‰qÎÓ ÔBÓ‡ ÚˆÓ ÔBÓ‡»À¿»»¿À∆
˙Bˆn‰ ÏÚ È‡˜ ‰qÎÓ ÔBÓ‡c¿»¿À∆»ƒ««ƒ¿
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b"iyz'dיד ,(` xn`n) mixet

קאי  מצנע אמֹון ּפּדגֹוג ואמֹון לבּוׁשים, ְְְְִִִֶַָָָָָֻּבחינת

נתינת  ענין והּוא ּדתֹורה. ונסּתר ּדתֹורה ּגליא ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָעל

ותּׁשּיה  עֹוז ׁשהיא הּתֹורה ידי על יׂשראל לנׁשמֹות ועז לּנפׁש60ּכח עֹוז , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ

הּבהמית  לּנפׁש ותּׁשּיה על 61האלקית ׁשּמעלים הּבהמית נפׁש ּכח ׁשּמּתׁשת , ְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹֻ

לכח  ועד עֹוז, ּבתֹוקף לעמֹוד האלקית הּנפׁש ּבעבֹודת ועז ּכח ונֹותנת ְְְְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹֹֻהּקדּׁשה,

ּדבכל  האהבה ׁשהּוא העצם, אֹור ּגם מתּגּלה זה ידי ׁשעל נפׁש', ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָה'ּמסירת

ּכמאמר  ֿ הּוא, ּברּו איןֿס ֹוף ּבעצמּות ה ּנׁשמה עצם הּכרת ׁשּמּצד 62מאד ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

.לּיחד יחידה ּב ּודבּוקה ְְְֲֲִַָָָָָחבּוקה
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ב.60) כו, סנהדרין ה. פל"א, ויק"ר ב. טו, בשלח ב.61)מכילתא סז, יתרו תו"א ג).62)ראה (יום הושענות נוסח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈLe·Ï ˙ÈÁa Ì‰L ֿ הקדושֿברוך של רצונו מלובש שבהם גשמיים ∆≈¿ƒ«¿ƒ

zÒÂ¯הוא, ‰¯B˙c ‡ÈÏb ÏÚ È‡˜ ÚˆÓ ÔBÓ‡ ‚B‚ct ÔBÓ‡Â¿»∆»»À¿»»ƒ««¿»¿»¿ƒ¿»
Ák ˙È˙ ÔÈÚ ‡e‰Â .‰¯B˙c¿»¿ƒ¿»¿ƒ«…«
È„È ÏÚ Ï‡¯NÈ ˙BÓLÏ ÊÚÂ¿…¿ƒ¿ƒ¿»≈«¿≈

‡È‰L ‰¯Bz‰נקראתÊBÚ «»∆ƒ
‰iM˙Â60˙È˜Ï‡‰ LÙpÏ ÊBÚ , ¿Àƒ»«∆∆»¡…ƒ

˙ÈÓ‰a‰ LÙpÏ ‰iM˙Â61, ¿Àƒ»«∆∆««¬ƒ
˙ÈÓ‰a‰ LÙ Ák ˙LznL∆«∆∆…«∆∆««¬ƒ
˙˙BÂ ,‰M„w‰ ÏÚ ÌÈÏÚnL∆«¿ƒ««¿À»¿∆∆
LÙp‰ ˙„B·Úa ÊÚÂ Ák…«¿…«¬««∆∆
,ÊBÚ Û˜B˙a „BÓÚÏ ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ«¬¿∆
,ŒLÙ ˙¯ÈÒnŒ‰ ÁÎÏ „ÚÂ¿«¿…««¿ƒ«∆∆

ÏÎ·c ‰·‰‡‰ ‡e‰L ,ÌˆÚ‰ ¯B‡ Ìb ‰lb˙Ó ‰Ê È„È ÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿«∆«»∆∆∆»«¬»ƒ¿»
ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚa ‰ÓLp‰ ÌˆÚ ˙¯k‰ „vnL E„‡Ó¿…∆∆ƒ««»«∆∆«¿»»¿«¿≈

¯Ó‡Ók ,‡e‰ŒCe¯a62 עצם (על »¿«¬»
e·ÁCa˜הנשמה) ‰˜e·„e ‰ ¬»¿»»

.C„ÁiÏ ‰„ÈÁÈ¿ƒ»¿«¬»
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.`"ypz'd xc` 'h ,xekf zyxt ,devz zyxt zay zgiyn .c"qa
מאידית  תרגום

בתחילת ‡. המנורה הדלקת על לציווי בנוגע
ויקחו 1פרשתנו  ישראל בני את תצוה "ואתה -

תמיד", נר להעלות למאור כתית זך זית שמן אליך
בוקר" עד מערב גו' אותו יערוך גו' מועד "באוהל
הענין  לביאור בנוגע ובפרט דיוקים, כמה ישנם -

האדם: בעבודת

" רגיל) (בלתי הלשון (ולא dz`eא) תצוה"
כמו  בזה, וכיוצא ישראל" בני את "צו או "תצוה",

בתורה) הציוויים בשאר מזה 2שכתוב שמשמע עד ,
יצוה" עצמו אל 3ש"משה - אליך" "ויקחו ב) .

היתה  המנורה שהדלקת אףֿעלֿפי דוקא, משה
אהרן  מיותרת 4עלֿידי לכאורה "אליך" תיבת ג) .

כתית גו' "שמן ד) "להאיר".xe`nlבכלל. ולא - "
" ואחרֿכך "למאור" נאמר בתחילה תמיד",xpה)

הנר  אור מקור ממאור, למטה השינוי 5שהוא ו) .
תמיד", נר "להעלות נאמר הראשון שבפסוק

בוקר" עד "מערב השני "להעלות"6ובפסוק ז) .
"להדליק" .7ולא

על  הציווי נאמר שבה - הפרשה בסיום גם
הקטורת  השאלה 8מזבח ידועה היה 9- לכאורה :

עם  ביחד תרומה בפרשת קודם לבוא צריך זה ציווי
(כולל המשכן כלי כל על )?10החיצון fngaהציווי

נאמר  הפנימי המזבח על שהציווי כיון גם:

ו  תצוה, ואתה מסתבר meiqaבפרשת הרי הפרשה,
הפרשה, תחילת עם מיוחדת שייכות לזה שיש

הכלל  ותחלתן 11כידוע בתחלתן סופן שנעוץ
בסופן.

חכמינו ·. דברי בהקדים יובן זה בכל הביאור 
הפרשה 12ז"ל  שזוהי חידוש, ישנו תצוה שבפרשת ,

משה  משנולד בתורה מוזכר 13היחידה לא שבה
רבינו  משה של כיון 14שמו הוא, זה על והטעם ,

כתבת" אשר מספרך נא "מחני אמר 15שמשה

באה" היא תנאי על אפילו חכם נתקיים 16ו"קללת -
זו. בפרשה הדבר

הם  ותורה שמשה כיון לומר, יש בדבר החידוש
ז"ל  חכמינו כמאמר אחד, "נקראת 17דבר שתורה

שכתוב  כמו עליה", נפשו ש"נתן כיון שמו" 18על

ותורתו  אמת ו"משה עבדי", משה תורת "זכרו
(עלֿדרך 19אמת" בתורה הקב"ה זאת מפרסם ולכן ;

מצוה  עושי לפרסם של 20מצוה ששמו עלֿידיֿזה (
("וידבר  וציווי ענין ובכל פרשה בכל מוזכר משה
חידוש  זה הרי לכן בזה). וכיוצא גו'" משה אל ה'
שמו, יוזכר לא (תצוה) שלמה שבפרשה גדול

נא". ה"מחני את לקיים כדי - כנ"ל והטעם

של  שמו מוזכר שלא שזה נראה, שטחי במבט
- לומר יש אבל למעליותא. ענין אינו רבינו, משה
עצם  (שהוא הקב"ה שעושה מה שכל ובפרט
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כֿכא.1) כז,
היהודים 2) וקבל ד"ה פרשתנו. ריש הק' ואוה"ח יקר כלי ראה

(סה"מ  ספ"א תרפ"ט הבית תורת זאת קיג). (ע' פ"ג תרפ"ז
תער"ב  (המשך העת"ר תצוה ואתה רד"ה .(78 ע' ח"א קונטרסים
תצוה  ואתה "מהו שם: יקר בכלי .(156 (ע' תש"ד תתפה). ע' ח"ב
ובאוה"ח: כו'". מיותרת כולה ואתה מלת גם כו', נוכחיות שני

מדבר". הי' שעמו אחר ואתה לומר הוצרך "למה
שם.3) הבית תורת זאת ד"ה
קיא,4) פרשתנו לתו"א הוספות א). (פא, פרשתנו ריש תו"א

העת"ר. תצוה ואתה רד"ה א'תקמא). (ע' פרשתנו ריש אוה"ת ד.
ועוד.
תש"ד.5) תצוה ואתה רד"ה
א'תקמא.6) ע' – שם באוה"ת (הובא פרשתנו ריש אלשיך

א'תקמד). ס"ע
שם.7) הבית תורת זאת ד"ה ראה
ואילך.8) א ל,
פרשתנו.9) סוף ועוד ספורנו רמב"ן,

ואילך.10) א כז, תרומה

מ"ז.11) פ"א יצירה ספר
בזהר 12) וכ"ה פרשתנו. ריש הטורים בעל עה"ת. הרא"ש פי'

לב. לב, תשא ובחיי בעה"ת רבותינו ג). (ס, בתחלתו שה"ש חדש
א. רמו, זח"ג וראה

בחצע"ג 13) הוסיפו (ועד"ז הרא"ש פי' – תורה" משנה "עד
.675 ע' ח"ב לקו"ש וראה שם). בבעה"ט

פרשתנ 14) ריש עינים (מאור בספרים מהמבואר ו),ולהעיר
רבינו) משה של שמו בה נתפרש (שלא תצוה בפ' הרמז שזהו
ל)פ' ב(סמיכות חל השנים (שברוב אדר בז' משה להסתלקות
ואילך. 264 ע' חכ"ו ואילך. 342 ע' חט"ז לקו"ש וראה תצוה).

לב.15) לב, תשא
סע"א.16) יא, מכות
וש"נ.17) ד. פ"ל, שמו"ר א. טו, בשלח מכילתא
שם.18) ושמו"ר במכילתא הובא – כב ג, מלאכי
משה 19) א) (עד, ובב"ב יא. קרח בתנחומא הגירסא כ"ה

ועוד. כ. פי"ח, בבמדב"ר וכ"ה אמת. ותורתו
סתקפ"א.20) ח"א הרשב"א משו"ת סי"ג, סרמ"ט יו"ד רמ"א

.276 ע' חכ"ב בלקו"ש הנסמן וראה סקכ"ג. סקנ"ד או"ח מג"א
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום רביעי עמ' א



טו b"iyz'd ,(` xn`n) mixet

קאי  מצנע אמֹון ּפּדגֹוג ואמֹון לבּוׁשים, ְְְְִִִֶַָָָָָֻּבחינת

נתינת  ענין והּוא ּדתֹורה. ונסּתר ּדתֹורה ּגליא ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָעל

ותּׁשּיה  עֹוז ׁשהיא הּתֹורה ידי על יׂשראל לנׁשמֹות ועז לּנפׁש60ּכח עֹוז , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ

הּבהמית  לּנפׁש ותּׁשּיה על 61האלקית ׁשּמעלים הּבהמית נפׁש ּכח ׁשּמּתׁשת , ְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹֻ

לכח  ועד עֹוז, ּבתֹוקף לעמֹוד האלקית הּנפׁש ּבעבֹודת ועז ּכח ונֹותנת ְְְְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹֹֻהּקדּׁשה,

ּדבכל  האהבה ׁשהּוא העצם, אֹור ּגם מתּגּלה זה ידי ׁשעל נפׁש', ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָה'ּמסירת

ּכמאמר  ֿ הּוא, ּברּו איןֿס ֹוף ּבעצמּות ה ּנׁשמה עצם הּכרת ׁשּמּצד 62מאד ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

.לּיחד יחידה ּב ּודבּוקה ְְְֲֲִַָָָָָחבּוקה
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ב.60) כו, סנהדרין ה. פל"א, ויק"ר ב. טו, בשלח ב.61)מכילתא סז, יתרו תו"א ג).62)ראה (יום הושענות נוסח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈLe·Ï ˙ÈÁa Ì‰L ֿ הקדושֿברוך של רצונו מלובש שבהם גשמיים ∆≈¿ƒ«¿ƒ

zÒÂ¯הוא, ‰¯B˙c ‡ÈÏb ÏÚ È‡˜ ÚˆÓ ÔBÓ‡ ‚B‚ct ÔBÓ‡Â¿»∆»»À¿»»ƒ««¿»¿»¿ƒ¿»
Ák ˙È˙ ÔÈÚ ‡e‰Â .‰¯B˙c¿»¿ƒ¿»¿ƒ«…«
È„È ÏÚ Ï‡¯NÈ ˙BÓLÏ ÊÚÂ¿…¿ƒ¿ƒ¿»≈«¿≈

‡È‰L ‰¯Bz‰נקראתÊBÚ «»∆ƒ
‰iM˙Â60˙È˜Ï‡‰ LÙpÏ ÊBÚ , ¿Àƒ»«∆∆»¡…ƒ

˙ÈÓ‰a‰ LÙpÏ ‰iM˙Â61, ¿Àƒ»«∆∆««¬ƒ
˙ÈÓ‰a‰ LÙ Ák ˙LznL∆«∆∆…«∆∆««¬ƒ
˙˙BÂ ,‰M„w‰ ÏÚ ÌÈÏÚnL∆«¿ƒ««¿À»¿∆∆
LÙp‰ ˙„B·Úa ÊÚÂ Ák…«¿…«¬««∆∆
,ÊBÚ Û˜B˙a „BÓÚÏ ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ«¬¿∆
,ŒLÙ ˙¯ÈÒnŒ‰ ÁÎÏ „ÚÂ¿«¿…««¿ƒ«∆∆

ÏÎ·c ‰·‰‡‰ ‡e‰L ,ÌˆÚ‰ ¯B‡ Ìb ‰lb˙Ó ‰Ê È„È ÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿«∆«»∆∆∆»«¬»ƒ¿»
ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚa ‰ÓLp‰ ÌˆÚ ˙¯k‰ „vnL E„‡Ó¿…∆∆ƒ««»«∆∆«¿»»¿«¿≈

¯Ó‡Ók ,‡e‰ŒCe¯a62 עצם (על »¿«¬»
e·ÁCa˜הנשמה) ‰˜e·„e ‰ ¬»¿»»

.C„ÁiÏ ‰„ÈÁÈ¿ƒ»¿«¬»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

.`"ypz'd xc` 'h ,xekf zyxt ,devz zyxt zay zgiyn .c"qa
מאידית  תרגום

בתחילת ‡. המנורה הדלקת על לציווי בנוגע
ויקחו 1פרשתנו  ישראל בני את תצוה "ואתה -

תמיד", נר להעלות למאור כתית זך זית שמן אליך
בוקר" עד מערב גו' אותו יערוך גו' מועד "באוהל
הענין  לביאור בנוגע ובפרט דיוקים, כמה ישנם -

האדם: בעבודת

" רגיל) (בלתי הלשון (ולא dz`eא) תצוה"
כמו  בזה, וכיוצא ישראל" בני את "צו או "תצוה",

בתורה) הציוויים בשאר מזה 2שכתוב שמשמע עד ,
יצוה" עצמו אל 3ש"משה - אליך" "ויקחו ב) .

היתה  המנורה שהדלקת אףֿעלֿפי דוקא, משה
אהרן  מיותרת 4עלֿידי לכאורה "אליך" תיבת ג) .

כתית גו' "שמן ד) "להאיר".xe`nlבכלל. ולא - "
" ואחרֿכך "למאור" נאמר בתחילה תמיד",xpה)

הנר  אור מקור ממאור, למטה השינוי 5שהוא ו) .
תמיד", נר "להעלות נאמר הראשון שבפסוק

בוקר" עד "מערב השני "להעלות"6ובפסוק ז) .
"להדליק" .7ולא

על  הציווי נאמר שבה - הפרשה בסיום גם
הקטורת  השאלה 8מזבח ידועה היה 9- לכאורה :

עם  ביחד תרומה בפרשת קודם לבוא צריך זה ציווי
(כולל המשכן כלי כל על )?10החיצון fngaהציווי

נאמר  הפנימי המזבח על שהציווי כיון גם:

ו  תצוה, ואתה מסתבר meiqaבפרשת הרי הפרשה,
הפרשה, תחילת עם מיוחדת שייכות לזה שיש

הכלל  ותחלתן 11כידוע בתחלתן סופן שנעוץ
בסופן.

חכמינו ·. דברי בהקדים יובן זה בכל הביאור 
הפרשה 12ז"ל  שזוהי חידוש, ישנו תצוה שבפרשת ,

משה  משנולד בתורה מוזכר 13היחידה לא שבה
רבינו  משה של כיון 14שמו הוא, זה על והטעם ,

כתבת" אשר מספרך נא "מחני אמר 15שמשה

באה" היא תנאי על אפילו חכם נתקיים 16ו"קללת -
זו. בפרשה הדבר

הם  ותורה שמשה כיון לומר, יש בדבר החידוש
ז"ל  חכמינו כמאמר אחד, "נקראת 17דבר שתורה

שכתוב  כמו עליה", נפשו ש"נתן כיון שמו" 18על

ותורתו  אמת ו"משה עבדי", משה תורת "זכרו
(עלֿדרך 19אמת" בתורה הקב"ה זאת מפרסם ולכן ;

מצוה  עושי לפרסם של 20מצוה ששמו עלֿידיֿזה (
("וידבר  וציווי ענין ובכל פרשה בכל מוזכר משה
חידוש  זה הרי לכן בזה). וכיוצא גו'" משה אל ה'
שמו, יוזכר לא (תצוה) שלמה שבפרשה גדול

נא". ה"מחני את לקיים כדי - כנ"ל והטעם

של  שמו מוזכר שלא שזה נראה, שטחי במבט
- לומר יש אבל למעליותא. ענין אינו רבינו, משה
עצם  (שהוא הקב"ה שעושה מה שכל ובפרט
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כֿכא.1) כז,
היהודים 2) וקבל ד"ה פרשתנו. ריש הק' ואוה"ח יקר כלי ראה

(סה"מ  ספ"א תרפ"ט הבית תורת זאת קיג). (ע' פ"ג תרפ"ז
תער"ב  (המשך העת"ר תצוה ואתה רד"ה .(78 ע' ח"א קונטרסים
תצוה  ואתה "מהו שם: יקר בכלי .(156 (ע' תש"ד תתפה). ע' ח"ב
ובאוה"ח: כו'". מיותרת כולה ואתה מלת גם כו', נוכחיות שני

מדבר". הי' שעמו אחר ואתה לומר הוצרך "למה
שם.3) הבית תורת זאת ד"ה
קיא,4) פרשתנו לתו"א הוספות א). (פא, פרשתנו ריש תו"א

העת"ר. תצוה ואתה רד"ה א'תקמא). (ע' פרשתנו ריש אוה"ת ד.
ועוד.
תש"ד.5) תצוה ואתה רד"ה
א'תקמא.6) ע' – שם באוה"ת (הובא פרשתנו ריש אלשיך

א'תקמד). ס"ע
שם.7) הבית תורת זאת ד"ה ראה
ואילך.8) א ל,
פרשתנו.9) סוף ועוד ספורנו רמב"ן,

ואילך.10) א כז, תרומה

מ"ז.11) פ"א יצירה ספר
בזהר 12) וכ"ה פרשתנו. ריש הטורים בעל עה"ת. הרא"ש פי'

לב. לב, תשא ובחיי בעה"ת רבותינו ג). (ס, בתחלתו שה"ש חדש
א. רמו, זח"ג וראה

בחצע"ג 13) הוסיפו (ועד"ז הרא"ש פי' – תורה" משנה "עד
.675 ע' ח"ב לקו"ש וראה שם). בבעה"ט

פרשתנ 14) ריש עינים (מאור בספרים מהמבואר ו),ולהעיר
רבינו) משה של שמו בה נתפרש (שלא תצוה בפ' הרמז שזהו
ל)פ' ב(סמיכות חל השנים (שברוב אדר בז' משה להסתלקות
ואילך. 264 ע' חכ"ו ואילך. 342 ע' חט"ז לקו"ש וראה תצוה).

לב.15) לב, תשא
סע"א.16) יא, מכות
וש"נ.17) ד. פ"ל, שמו"ר א. טו, בשלח מכילתא
שם.18) ושמו"ר במכילתא הובא – כב ג, מלאכי
משה 19) א) (עד, ובב"ב יא. קרח בתנחומא הגירסא כ"ה

ועוד. כ. פי"ח, בבמדב"ר וכ"ה אמת. ותורתו
סתקפ"א.20) ח"א הרשב"א משו"ת סי"ג, סרמ"ט יו"ד רמ"א

.276 ע' חכ"ב בלקו"ש הנסמן וראה סקכ"ג. סקנ"ד או"ח מג"א
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ypz'd"`טז xc` 'h ,xekf zyxt ,devz zyxt zay zegiyn

להטיב  הטוב ומטבע שלימות 21הטוב, בוודאי הוא (
בתורה  שמסופר דבר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הטוב,

ל  epiax(ובנוגע dyn(22 משה בקשת (קיום זה שגם -
תצוה) בפרשת שמו איֿהזכרת עלֿידי נא" "מחני
מעלה  - ואדרבה במשה, ושלימות מעלה מבטא

נעלית  .23ושלימות

של  ששמו אףֿעלֿפי גופא: מהפרשה כמובן
ריבוי  בפרשה ישנם בפירוש, מוזכר אינו משה

אליו  ומתייחסים משה אודות המדברים .24פסוקים
הפרשה  ושם הפרשה כל התחלת מזו: יתירה

" - הפרשה) כל תוכן את devz(המבטא dz`e"25

ואדרבה: למשה. דוקא מתייחס - "תצוה") (או
בכך  בתורה הפרשיות שאר מכל מתחלקת זו פרשה

והמלה הפרשה, הפרשה dpey`xdששם של
למשה 26("ואתה") !27מתייחסת

בזה ‚. :23והביאור
על קאי - אדם.mvr"אתה" של מציאותו

מהדרגה  יותר ועמוק נעלה שהוא כפי האדם,
עצם  אינו אדם של שמו שמו: עלֿידי המתבטאת
האדם, מציאות עצם על נוסף תואר זהו מציאותו,
לו, לקרוא יוכל אחר שאדם (בכדי להזולת שנוגע
האדם  מהֿשאיןֿכן שמו), עלֿידי זה הרי

לשם. צריך אינו כשלעצמו

וקריאת  נתינת קודם שגם בפשטות, וכנראה
לאויר  שיצא (כפי מציאותו עצם ישנה הרי - השם

ומהות 28העולם) בתוכן גם מובן ועלֿדרךֿזה .
נוסף  כדבר זה הרי השם, נתינת לאחרי שגם השם,

עצמו. האדם על

הנשמה, שרש עם קשור שהשם ואףֿעלֿפי
משרש  החיות נמשכת השם אותיות שעלֿידי

רק 29הנשמה  זה הרי - בגוף המלובשת בנשמה
"הנשמה  אבל בגוף", הנשמה "מקשר שהשם

כלל" בשם נקראת אינה בגוף בואה קודם ,30עצמה
בגוף  נמצאת שהנשמה כפי גם מזו: ויתירה
נעלית  הנשמה עצם הרי - השם) קריאת (ולאחרי
גם  (למעלה כו' שלה ותוארים השמות מכל

(ש)נקראו שמות להנשמה dl"31מה"חמשה ,32-
למעלה  - לומר ויש נפשֿרוחֿנשמהֿחיהֿיחידה),
אלוקה  "חלק היא יהודי) (של שהנשמה מזה גם

ממש" (- מזו (ויתירה דאףֿעלֿפי 33ממעל ,
תופס  אתה בחלקו תופס כשאתה ש"העצם

יתברך 34בכולו" ומהותו דעצמותו העצם בכל עד ,
נקרא  זה הרי אףֿעלֿפיֿכן האמיתי), (ה"אתה"

וצריכים xe`iae"חלק", yexit שבעלֿפה בתורה
בכולו". "תופס שזהו התורה), (בפנימיות

- נשמתו) (של יהודי של ה"אתה" מהֿשאיןֿכן
יתברך  דעצמותו ה"אתה" עם אחד דבר שהוא כפי

חד" כולא וקודשאֿבריךֿהוא הוא 35("ישראל - (
ממעל  (אלוקה מ"חלק גם ותוארים, משמות נעלה

ממש)".

בריש  ל"ואתה" בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה
רבינו: משה על שקאי פרשתנו

"מן  שם (על משה דשם העילוי על הבט מבלי
משיתיהו" תורה 36המים עם קשור שהוא כפי ,(

משה" "משה 18("תורת - מהתורה גם ולמעלה ,(
אמת"37אמת  ותורתו אחרֿכך) ועלֿדרךֿזה 19(ורק ,

למשה" (ש)נקראו שמות ד"עשרה מהם 38גם (כמה
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57 פ"ד.21) שעהיוה"א רפ"א. המלך שעשועי שער המלך עמק
ועוד. סי"ד. ב' ויכוח אמונים שומר

(ב"ב 22) הכתוב דיבר לא (להבדיל) בהמה בגנות אפילו והרי
א). ג, פסחים וראה א. קכג,

(23174 ע' חכ"א .351 ע' חט"ז לקו"ש ראה – לקמן בהבא
257 ע' ח"א תשמ"ט השיחות ס' ואילך. 204 ע' חכ"ו ואילך.
ס"ג  תש"נ תרומה ש"פ משיחת קונטרס ואילך. 271 ע' ואילך.

ועוד. ואילך.
דמשה24) שמי' למיכתב הו"ל שם: חדש זהר dlnראה lka

`cewite `cewit lkae dlne."תמן
הנסמן 25) ראה ובכ"מ. שם וז"ח בזח"ג זו פרשה נקראת כן

.9 הערה 342 ע' חט"ז בלקו"ש
אינה 26) "משה" תיבת – משה וילך ופ' משה ויקהל בפ' וגם

בפרשתנו.dpey`xdתיבה "ואתה" כמו הפרשה, של
חט"ז 27) לקו"ש ראה – ועוד "נשא" תשא", "כי פ' משא"כ

.11 הערה 343 ע'
שהי'28) באלו וגם בפועל, קריאתו לפני שמו ידוע באם גם

לידתם. לפני שמם ידוע

נבואה 29) ע"ד – השם קריאת בעת ההורים מכוונים שאליו
ש"א  עמה"מ בסופו. מרז"ל ש' כג. הקדמה הגלגולים ש' (ראה

ספ"ד).
ג.30) מא, בהר לקו"ת
ט.31) פי"ד, ב"ר
וש"נ.32) .56 ס"ע תרצ"ו סה"מ ראה
רפ"ב.33) תניא
וש"נ.34) סקט"ז. בהוספות קה"ת) (הוצאת טוב שם כתר
א.35) עג, זח"ג ראה
י.36) ב, שמות
הוא 37) ש"משה" מובן שמזה "אמת", לפני משה שמקדים

אמת. מדרגת גם למעלה
ובכ"מ.38) א. יג, מגילה וראה ג. פ"א, ויק"ר

`"ypz'd xc` 'h ,xekf zyxt ,devz zyxt zay zegiyn

משה  שם קריאת קודם השלימות 39עוד עם ,(
קודש" יהיה ("העשירי דעשרה הרי 40והמעלה - (

רק מציאותו myזה עצם על נוסף דבר שהוא ,
לו [וכ  ניתן משה ששם בזה יותר עוד מודגש

פרעה  בת עלֿידי (א) עלֿידי 36בפשטות (ולא
ירחים"41הוריו  "שלשה לאחרי רק ו(ב) ,(42.[

" עצמותך"dz`eדוקא "מהות על מורה "43

ומכל  (משה) משמו למעלה שהוא כפי דמשה,
ברוךֿהוא  איןֿסוף "עצמות עם שמתקשר השמות,

אתה" שייך 44שנקרא יתברך עצמותו על (שדווקא
לאמיתו  באמת "אתה" למעלה 45לומר שהוא כפי ,(

וגילויים). הארות עם (שקשורים שלו השמות מכל

אינו  משה של ששמו שזה מובן, ועלֿפיֿזה
- נא") "מחני דבריו (בקיום תצוה בפרשת מוזכר

" - במשה  יותר עמוק ענין גילוי dz`eמבטא ,"
דמשה. העצם

שמשה „. יוצא עלֿפיֿזה להבין: צריך אמנם
ok` נעלה באופן - ואדרבה תצוה, בפרשת מוזכר

העצם  גילוי משה), שם עלֿידי שהוא (מכפי יותר
שה"מחני  לומר ניתן כיצד כן, אם ("ואתה"). שלו
(משה), דשמו ה"מחני" רק נתקיים התקיים: נא"
 ֿ (חס משה של דענינו לא אבל שלו, החיצוניות

ענינו  ועצם דעיקר לא - ואדרבה .46ושלום),
ד"אתה", התוכן ביאור העמקת עלֿידי זה ויובן

ה  על (דמשה):mvrשמורה

(האדם) עליו מורה ש"אתה" ,envrאףֿעלֿפי
גילוי  - אחר בסגנון "תואר", בכלֿזאת זה הרי
שאפשר  באופן נוכח, לשון "אתה" מציאותו:

אתה). ואומר באצבעו (מראה ביד עליו להצביע

-א  לאמיתתו העצם אודות מדברים כאשר בל
לפומא  "לבא רק לא גילוי, מגדר למעלה זה הרי

גליא" לעצמו 47לא מגילוי אפילו למעלה אלא ,
ובלתי  מתגלה בלתי הרי שעצם כיון (בלבו),

בגילוי  לבוא) יכול (ואינו בא זה אין ,48מורגש,
בשכל  והסברה ביאור או בלב, וכיוצא 49ברגש

מסויים, ציור לו יש שיהיה גילוי שאיזה כיון בזה,
מכל  למעלה הוא - העצם - "אתה" מהֿשאיןֿכן
וכלים  אותיות בכח אין במילא (גילוי), ציור גדר

זאת. לבטא מסויים) ציור להם (שיש ואורות

וא"ו  באות מרומז (ב"אתה") שהענין לומר, ויש
שמורה eד" הגם נוכח, בלשון לבד "אתה" אתה":

מציאות, עם בכלֿזאת קשור דמשה, העצם על
תיבת  לפני המוסיפה וא"ו אות (נוכח); גילוי
גילוי  מ(גדר גם למעלה שזה מוסיפה "אתה",

" למעלה eד)"אתה": גם שיש מרמז - אתה"
ה"אתה". בא וממנו נוכח), (לשון מה"אתה"

וא"ו  האות הרי אחד מצד אחר: בסגנון
"אתה" לומר אפשר ("אתה"), מהתיבה מובדלת
זה  הרי "ואתה" נאמר כאשר לאידך: וא"ו; ללא

נעשית וא"ו שהאות עד המלה, כל את y`xמשנה
זו. דמלה הראש התיבה,

איך  מגלה ד"ואתה" וא"ו שהאות אומרת, זאת
גילוי  מגדר למעלה באמת הוא .50ש"אתה"

נוכח  לשון "ואתה", המלה כל הרי לאידך, אבל
נשאר  אינו גילוי) מגדר (שלמעלה שהעצם כיון -

באצבעו 51בהעלם  דמראה באופן בגילוי, בא אלא ,
גדר  עם קשור שזה מפני לא אבל (ו)אתה; ואומר
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ובכ"מ.39) א. יב, סוטה וראה פמ"ח. פדר"א ראה
לב.40) כז, בחוקותי
קכא.41) רמז שמות יל"ש ראה
ב.42) ב, שמות
הנ"ל 43) הבית תורת זאת ד"ה וראה .2 שבהערה יקר הכלי ל'

פי"א. (7 (הערה
שם.44) הנ"ל תורת זאת ד"ה
וש"נ.45) לה. ע' ח"ד מלוקט סה"מ ראה
"אם 46) אין", ש"ואם מפני הוא נא" "מחני משה דברי והרי

וכן  ט), פמ"ז, (שמו"ר בתורתך" עושה אני מה (ח"ו) כלים הם
עלי  יאמרו שלא כולה, התורה מכל – מספרך נא "מחני לפירש"י
רק  לא הוא זה שכל רחמים", עליהם לבקש כדאי הייתי שלא

ענינו.enylבנוגע לכל בנוגע אלא משה, של (החיצוניות)

וראה 47) ב. ט, תהלים מדרש א. ח, בראשית ז"ח – חז"ל ל'
א. צט, סנהדרין

ה"ה 48) ממש "העצמי ושם, פשנ"ה. ח"ב תער"ב המשך ראה
כו'". והגילוי מהעלם למעלה

אלוקה 49) מ"חלק גם למעלה הוא ש"אתה" נוסף טעם וזהו
צריכים שלזה  ממש", dxaqddeממעל xe`iad כשאתה שהעצם

למעלה  הוא ממש העצם משא"כ בכולו, תופס אתה בחלקו תופס
כו'. בשכל גילוי מגדר

(תולדות 50) ויתן" ויחזור "יתן שפירושו לך", "ויתן ע"ד וי"ל
נתינה, – פירושו המוסיף) ו' (בלי "יתן" ובפירש"י): כח כז,
דאף  דרגות), (התחלקות ומקבל נותן של מציאות על שמורה
– ינצרוהו" מן ואמת "חסד זה (דבלי הבריאה בכל יסוד שהוא
בפועל  ה"ז ט), משפטים תנחומא ה. פל"א, שמו"ר ח. סא, תהלים
"יחזור  של באופן נתינה על מורה "ויתן" ואילו דרגות; חילוקי
שלפני  ענין שיש היינו הראשונה), הנתינה (לאחרי ויתן"
שהוא  ממקום בא (יתן) שהנתינה מרמז שזה ה"יתן", (ולמעלה)

(וקבלה). נתינה מגדר למעלה
וראה 51) .48 הערה כנ"ל העלם, מגדר גם למעלה הוא שהרי

.245 ע' ח"ה לקו"ש



יז `"ypz'd xc` 'h ,xekf zyxt ,devz zyxt zay zegiyn

להטיב  הטוב ומטבע שלימות 21הטוב, בוודאי הוא (
בתורה  שמסופר דבר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הטוב,

ל  epiax(ובנוגע dyn(22 משה בקשת (קיום זה שגם -
תצוה) בפרשת שמו איֿהזכרת עלֿידי נא" "מחני
מעלה  - ואדרבה במשה, ושלימות מעלה מבטא

נעלית  .23ושלימות

של  ששמו אףֿעלֿפי גופא: מהפרשה כמובן
ריבוי  בפרשה ישנם בפירוש, מוזכר אינו משה

אליו  ומתייחסים משה אודות המדברים .24פסוקים
הפרשה  ושם הפרשה כל התחלת מזו: יתירה

" - הפרשה) כל תוכן את devz(המבטא dz`e"25

ואדרבה: למשה. דוקא מתייחס - "תצוה") (או
בכך  בתורה הפרשיות שאר מכל מתחלקת זו פרשה

והמלה הפרשה, הפרשה dpey`xdששם של
למשה 26("ואתה") !27מתייחסת

בזה ‚. :23והביאור
על קאי - אדם.mvr"אתה" של מציאותו

מהדרגה  יותר ועמוק נעלה שהוא כפי האדם,
עצם  אינו אדם של שמו שמו: עלֿידי המתבטאת
האדם, מציאות עצם על נוסף תואר זהו מציאותו,
לו, לקרוא יוכל אחר שאדם (בכדי להזולת שנוגע
האדם  מהֿשאיןֿכן שמו), עלֿידי זה הרי

לשם. צריך אינו כשלעצמו

וקריאת  נתינת קודם שגם בפשטות, וכנראה
לאויר  שיצא (כפי מציאותו עצם ישנה הרי - השם

ומהות 28העולם) בתוכן גם מובן ועלֿדרךֿזה .
נוסף  כדבר זה הרי השם, נתינת לאחרי שגם השם,

עצמו. האדם על

הנשמה, שרש עם קשור שהשם ואףֿעלֿפי
משרש  החיות נמשכת השם אותיות שעלֿידי

רק 29הנשמה  זה הרי - בגוף המלובשת בנשמה
"הנשמה  אבל בגוף", הנשמה "מקשר שהשם

כלל" בשם נקראת אינה בגוף בואה קודם ,30עצמה
בגוף  נמצאת שהנשמה כפי גם מזו: ויתירה
נעלית  הנשמה עצם הרי - השם) קריאת (ולאחרי
גם  (למעלה כו' שלה ותוארים השמות מכל

(ש)נקראו שמות להנשמה dl"31מה"חמשה ,32-
למעלה  - לומר ויש נפשֿרוחֿנשמהֿחיהֿיחידה),
אלוקה  "חלק היא יהודי) (של שהנשמה מזה גם

ממש" (- מזו (ויתירה דאףֿעלֿפי 33ממעל ,
תופס  אתה בחלקו תופס כשאתה ש"העצם

יתברך 34בכולו" ומהותו דעצמותו העצם בכל עד ,
נקרא  זה הרי אףֿעלֿפיֿכן האמיתי), (ה"אתה"

וצריכים xe`iae"חלק", yexit שבעלֿפה בתורה
בכולו". "תופס שזהו התורה), (בפנימיות

- נשמתו) (של יהודי של ה"אתה" מהֿשאיןֿכן
יתברך  דעצמותו ה"אתה" עם אחד דבר שהוא כפי

חד" כולא וקודשאֿבריךֿהוא הוא 35("ישראל - (
ממעל  (אלוקה מ"חלק גם ותוארים, משמות נעלה

ממש)".

בריש  ל"ואתה" בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה
רבינו: משה על שקאי פרשתנו

"מן  שם (על משה דשם העילוי על הבט מבלי
משיתיהו" תורה 36המים עם קשור שהוא כפי ,(

משה" "משה 18("תורת - מהתורה גם ולמעלה ,(
אמת"37אמת  ותורתו אחרֿכך) ועלֿדרךֿזה 19(ורק ,

למשה" (ש)נקראו שמות ד"עשרה מהם 38גם (כמה
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57 פ"ד.21) שעהיוה"א רפ"א. המלך שעשועי שער המלך עמק
ועוד. סי"ד. ב' ויכוח אמונים שומר

(ב"ב 22) הכתוב דיבר לא (להבדיל) בהמה בגנות אפילו והרי
א). ג, פסחים וראה א. קכג,

(23174 ע' חכ"א .351 ע' חט"ז לקו"ש ראה – לקמן בהבא
257 ע' ח"א תשמ"ט השיחות ס' ואילך. 204 ע' חכ"ו ואילך.
ס"ג  תש"נ תרומה ש"פ משיחת קונטרס ואילך. 271 ע' ואילך.

ועוד. ואילך.
דמשה24) שמי' למיכתב הו"ל שם: חדש זהר dlnראה lka

`cewite `cewit lkae dlne."תמן
הנסמן 25) ראה ובכ"מ. שם וז"ח בזח"ג זו פרשה נקראת כן

.9 הערה 342 ע' חט"ז בלקו"ש
אינה 26) "משה" תיבת – משה וילך ופ' משה ויקהל בפ' וגם

בפרשתנו.dpey`xdתיבה "ואתה" כמו הפרשה, של
חט"ז 27) לקו"ש ראה – ועוד "נשא" תשא", "כי פ' משא"כ

.11 הערה 343 ע'
שהי'28) באלו וגם בפועל, קריאתו לפני שמו ידוע באם גם

לידתם. לפני שמם ידוע

נבואה 29) ע"ד – השם קריאת בעת ההורים מכוונים שאליו
ש"א  עמה"מ בסופו. מרז"ל ש' כג. הקדמה הגלגולים ש' (ראה

ספ"ד).
ג.30) מא, בהר לקו"ת
ט.31) פי"ד, ב"ר
וש"נ.32) .56 ס"ע תרצ"ו סה"מ ראה
רפ"ב.33) תניא
וש"נ.34) סקט"ז. בהוספות קה"ת) (הוצאת טוב שם כתר
א.35) עג, זח"ג ראה
י.36) ב, שמות
הוא 37) ש"משה" מובן שמזה "אמת", לפני משה שמקדים

אמת. מדרגת גם למעלה
ובכ"מ.38) א. יג, מגילה וראה ג. פ"א, ויק"ר

`"ypz'd xc` 'h ,xekf zyxt ,devz zyxt zay zegiyn

משה  שם קריאת קודם השלימות 39עוד עם ,(
קודש" יהיה ("העשירי דעשרה הרי 40והמעלה - (

רק מציאותו myזה עצם על נוסף דבר שהוא ,
לו [וכ  ניתן משה ששם בזה יותר עוד מודגש

פרעה  בת עלֿידי (א) עלֿידי 36בפשטות (ולא
ירחים"41הוריו  "שלשה לאחרי רק ו(ב) ,(42.[

" עצמותך"dz`eדוקא "מהות על מורה "43

ומכל  (משה) משמו למעלה שהוא כפי דמשה,
ברוךֿהוא  איןֿסוף "עצמות עם שמתקשר השמות,

אתה" שייך 44שנקרא יתברך עצמותו על (שדווקא
לאמיתו  באמת "אתה" למעלה 45לומר שהוא כפי ,(

וגילויים). הארות עם (שקשורים שלו השמות מכל

אינו  משה של ששמו שזה מובן, ועלֿפיֿזה
- נא") "מחני דבריו (בקיום תצוה בפרשת מוזכר

" - במשה  יותר עמוק ענין גילוי dz`eמבטא ,"
דמשה. העצם

שמשה „. יוצא עלֿפיֿזה להבין: צריך אמנם
ok` נעלה באופן - ואדרבה תצוה, בפרשת מוזכר

העצם  גילוי משה), שם עלֿידי שהוא (מכפי יותר
שה"מחני  לומר ניתן כיצד כן, אם ("ואתה"). שלו
(משה), דשמו ה"מחני" רק נתקיים התקיים: נא"
 ֿ (חס משה של דענינו לא אבל שלו, החיצוניות

ענינו  ועצם דעיקר לא - ואדרבה .46ושלום),
ד"אתה", התוכן ביאור העמקת עלֿידי זה ויובן

ה  על (דמשה):mvrשמורה

(האדם) עליו מורה ש"אתה" ,envrאףֿעלֿפי
גילוי  - אחר בסגנון "תואר", בכלֿזאת זה הרי
שאפשר  באופן נוכח, לשון "אתה" מציאותו:

אתה). ואומר באצבעו (מראה ביד עליו להצביע

-א  לאמיתתו העצם אודות מדברים כאשר בל
לפומא  "לבא רק לא גילוי, מגדר למעלה זה הרי

גליא" לעצמו 47לא מגילוי אפילו למעלה אלא ,
ובלתי  מתגלה בלתי הרי שעצם כיון (בלבו),

בגילוי  לבוא) יכול (ואינו בא זה אין ,48מורגש,
בשכל  והסברה ביאור או בלב, וכיוצא 49ברגש

מסויים, ציור לו יש שיהיה גילוי שאיזה כיון בזה,
מכל  למעלה הוא - העצם - "אתה" מהֿשאיןֿכן
וכלים  אותיות בכח אין במילא (גילוי), ציור גדר

זאת. לבטא מסויים) ציור להם (שיש ואורות

וא"ו  באות מרומז (ב"אתה") שהענין לומר, ויש
שמורה eד" הגם נוכח, בלשון לבד "אתה" אתה":

מציאות, עם בכלֿזאת קשור דמשה, העצם על
תיבת  לפני המוסיפה וא"ו אות (נוכח); גילוי
גילוי  מ(גדר גם למעלה שזה מוסיפה "אתה",

" למעלה eד)"אתה": גם שיש מרמז - אתה"
ה"אתה". בא וממנו נוכח), (לשון מה"אתה"

וא"ו  האות הרי אחד מצד אחר: בסגנון
"אתה" לומר אפשר ("אתה"), מהתיבה מובדלת
זה  הרי "ואתה" נאמר כאשר לאידך: וא"ו; ללא

נעשית וא"ו שהאות עד המלה, כל את y`xמשנה
זו. דמלה הראש התיבה,

איך  מגלה ד"ואתה" וא"ו שהאות אומרת, זאת
גילוי  מגדר למעלה באמת הוא .50ש"אתה"

נוכח  לשון "ואתה", המלה כל הרי לאידך, אבל
נשאר  אינו גילוי) מגדר (שלמעלה שהעצם כיון -

באצבעו 51בהעלם  דמראה באופן בגילוי, בא אלא ,
גדר  עם קשור שזה מפני לא אבל (ו)אתה; ואומר
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ובכ"מ.39) א. יב, סוטה וראה פמ"ח. פדר"א ראה
לב.40) כז, בחוקותי
קכא.41) רמז שמות יל"ש ראה
ב.42) ב, שמות
הנ"ל 43) הבית תורת זאת ד"ה וראה .2 שבהערה יקר הכלי ל'

פי"א. (7 (הערה
שם.44) הנ"ל תורת זאת ד"ה
וש"נ.45) לה. ע' ח"ד מלוקט סה"מ ראה
"אם 46) אין", ש"ואם מפני הוא נא" "מחני משה דברי והרי

וכן  ט), פמ"ז, (שמו"ר בתורתך" עושה אני מה (ח"ו) כלים הם
עלי  יאמרו שלא כולה, התורה מכל – מספרך נא "מחני לפירש"י
רק  לא הוא זה שכל רחמים", עליהם לבקש כדאי הייתי שלא

ענינו.enylבנוגע לכל בנוגע אלא משה, של (החיצוניות)

וראה 47) ב. ט, תהלים מדרש א. ח, בראשית ז"ח – חז"ל ל'
א. צט, סנהדרין

ה"ה 48) ממש "העצמי ושם, פשנ"ה. ח"ב תער"ב המשך ראה
כו'". והגילוי מהעלם למעלה

אלוקה 49) מ"חלק גם למעלה הוא ש"אתה" נוסף טעם וזהו
צריכים שלזה  ממש", dxaqddeממעל xe`iad כשאתה שהעצם

למעלה  הוא ממש העצם משא"כ בכולו, תופס אתה בחלקו תופס
כו'. בשכל גילוי מגדר

(תולדות 50) ויתן" ויחזור "יתן שפירושו לך", "ויתן ע"ד וי"ל
נתינה, – פירושו המוסיף) ו' (בלי "יתן" ובפירש"י): כח כז,
דאף  דרגות), (התחלקות ומקבל נותן של מציאות על שמורה
– ינצרוהו" מן ואמת "חסד זה (דבלי הבריאה בכל יסוד שהוא
בפועל  ה"ז ט), משפטים תנחומא ה. פל"א, שמו"ר ח. סא, תהלים
"יחזור  של באופן נתינה על מורה "ויתן" ואילו דרגות; חילוקי
שלפני  ענין שיש היינו הראשונה), הנתינה (לאחרי ויתן"
שהוא  ממקום בא (יתן) שהנתינה מרמז שזה ה"יתן", (ולמעלה)

(וקבלה). נתינה מגדר למעלה
וראה 51) .48 הערה כנ"ל העלם, מגדר גם למעלה הוא שהרי

.245 ע' ח"ה לקו"ש
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עצם  בהיותו אלא (וציור), ד)גילוי (והגבלה
(מצד  מתבטא זה - והעלם מגילוי שלמעלה

בגילוי  גם .52שלימותו)

וא"ו  באות מרומז זה שענין לומר ויש
")e"וא"ו אות דא אמת "אות של 53אתה"): (מדתו

שנמשך 54יעקב  קו בצורת (שהיא וא"ו שאות כיון ,(
התיכון  בריח בחינת היא למטה) עד מלמעלה
שזה  כפי בדיוק הקצה, אל הקצה מן המבריח

שינויים  בלי למטה, גם נמשך זה כך .55למעלה

ה"מחני"‰. נתקיים איך מובן עלֿפיֿזה
אודות  מדובר ששם אףֿעלֿפי תצוה, בפרשת
כיון  - ("ואתה") משה של המהות ועצם משה,
גילוי  זה הרי משה, על שקאי אףֿעלֿפי ש"ואתה",

" בחינת גילוי, מגדר שלמעלה דמשה ipgnהעצם
בהיותו  וגילוי, שם דכל המחיה למעליותא, ְִַָנא"

dlrnl- העצם מגילוי (גם גילוי מגדר לגמרי
כך  למעלה, שהוא וכפי בעצמו. העצם רק "אתה"),

למטה  ומתגלה נמשך וכפי 56הוא "ואתה", -

אודות  וגו'" ישראל בני את "תצוה שה"ואתה"
הציוויים  ושאר ו) סעיף (כדלקמן המנורה הדלקת

בפרשה.
עלֿידי  דוקא בא (ד"ואתה") זה שענין ולהוסיף,
אין  ("ואם העגל דחטא הירידה בגלל משה בקשת

גו'" נא המדובר 15מחני עלֿדרך שזהו לומר ויש .(
נפשותיכם"57לעיל  על ב"לכפר למעליותא 58הענין

כך  על שבא - השקל) מחצית נתינת (עלֿידי
הפקודים" על כפרה 59ש"עובר - העגל) (חטא

זהו  - ואדרבה החטא, על מכפרה לגמרי שלמעלה
ענין  מכל למעלה למעליותא, הפקודים" על "עובר
(גילוי  למעליותא נא" "מחני עלֿדרך ציווי, של

משם). שלמעלה העצם

.Â בהמשך בציווי הדיוקים יובנו הנ"ל עלֿפי
הכתוב.

כללות  את מבטאת המנורה שהדלקת ובהקדים,
ושכנתי  מקדש לי ה"ועשו (בעשיית האדם עבודת

אדם"60בתוכם" נשמת ה' ה"נר את להדליק עם 61),
אור" ותורה מצוה הנשמה 62"נר תאיר ועלֿידיֿזה ,

את  עצמה, אותה - המאיר האמיתי, אורה באורה,
וחלקו  הנפש), כחות וכל ונפשו (גופו מציאותו כל
הארת  - עד שסביבו, האנשים את גם ותאיר בעולם,

כולו  העולם לכל יוצאה אורה ממנה העולם, ,63כל
עם  הגשמי העולם את המקשרת כזו והארה

הידוע  בלשון - נעשה העולם שכל כך -64הקב"ה,
ה"אתה" את ומגלה בתחתונים, יתברך לו דירה
"אמיתת  - מעצמותו) (שמציאותו שלמעלה

הנמצאים  כל נמצאו שממנו שדווקא 65המצאו" ,
ואפס  מאין יש לברוא ויכלתו בכחו לבדו "הוא

ממש" .66המוחלט

" רבינו, ממשה בא זו לעבודה dz`eוהכח
"ויקחו דמשה `jilתצוה", העצם גילוי עלֿידי :"

צוותא  מלשון ד"תצוה" ובאופן ("ואתה"),
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בשם52) גם נמשך זה שענין בריח dynוי"ל להיותו כי ,
האדם. בשם גם בגילוי נמשך הוא הרי בפנים), (כדלקמן התיכון
ובפרסום  ממש בפועל שם בנתינת והעילוי הטעם מובן ועפ"ז

ה  בעת – אף (לבן ברבים*), התורה קריאת בעת – ולבת ברית,
דלידה  העילוי ועד"ז זה. לפני וכיו"ב) (לההורים השם  שידוע
סה"ש  בארוכה (ראה הולדת יום של השמחה הוא שאז בכלל,
בשלימותו  הוא שהתינוק אף וש"נ), ואילך. 398 ע' ח"ב תשמ"ח
כולה  התורה כל אותו מלמדין – (ואדרבה אמו במעי בעיבור גם

כו'. הגילוי בענין המעלה מפני ב), ל, נדה – כו'
ויקרא.53) ר"פ זוהר
לקו"ת 54) ספי"ג. תניא ועוד. א. קסא, סע"א. קלט, זח"א

ביאוה"ז  וראה ע"ב. ריש ה, ואתחנן ואילך. סע"ג פג, מטות
ובכ"מ. ואילך. ד כט, לאדהאמ"צ

בחמשה** שנכתב (כפי מלא דיעקוב שהמילוי מה י"ל  ועפ"ז
שיבוא  ערבון אליהו של משמו אות נטל שיעקב "לפי מקומות),
תהי' בגאולה כי – מב) כו, בחוקותי (פירש"י בניו" גאולת ויבשר

למטה. העצם גילוי שלימות
ראשה 55) הרי ישר), קו גם שהוא (אף פשוטה נו"ן משא"כ

כא, נשא לקו"ת (ראה השורה מן למטה נמשך והוא יותר גדול
שהוא  מכפי דרגא שינוי על מורה שזה ובכ"מ), ב. כ, ראה א.
מן  למעלה הוא כולו הרי ו' באות ואילו השורה. מן למעלה

השורה.
(בגילוי)56) הפרסום יש בתורה זו בפרשה שגם מובן ולכן

זה  שגילוי אלא ס"ב. כנ"ל עלי'), נפשו (שנתן משה תורת של
גילוי. מגדר למעלה שהוא כפי דמשה, להעצם בנוגע הוא

ipya mb ,dcildl dkenqd z"dixwa `id myd zpizp ± epbdpn itle (*
.a"eike iyinge

,(ck ,fn ybie ± aezkd 'l) drxtl ziyingde 'iga cbpk l"ie (**
.r"ia` zenler 'cn dlrnly

ס"ה.57) משפטים ש"פ משיחת קונטרס
טו.58) ל, תשא
יג.59) שם,
ח.60) כה, תרומה
כז.61) כ, משלי
כג.62) ו, שם
ב.63) פו, מנחות כת"י רש"י ה"ה. פ"ד ברכות ירושלמי
ו.64) פי"ג, במדב"ר ג. בחוקותי שם טז. נשא תנחומא ראה

רפל"ו. תניא
יסוה"ת.65) הל' ריש רמב"ם
ע"ב).66) ריש (קל, ס"כ אגה"ק תניא

`"ypz'd xc` 'h ,xekf zyxt ,devz zyxt zay zegiyn

להביא 67וחיבור  בכח יש - ישראל" בני "את עם
ד"כתית  באופן העולם, מגשמיות זך" זית "שמן

xe`nl מאור למעלה שהוא האור, מקור דוקא, "
יתברך) (בעצמותו האמיתי המאור כפי עד וגילוי,

ואור  מאור גדר מכל זה 68שלמעלה עם וביחד ,
עד  וגילוי, אור שבו) מאור (בחינת ממנו נמשך

מטה; למטה

כעפר  "ונפשי ביטול, "כתית", - הוא לזה והכלי
תהיה" בתורתך"69לכל לבי ל"פתח מביא וזה ,69,

העצם, עד שבתורה), מאור - (כולל "למאור"
ה"מאור", עם אחד דבר נעשה הוא הרי ועלֿידיֿזה

יתברך. עצמותו עד

נר  שגם תמיד", נר "להעלות נפעל ועלֿידיֿזה
באופן  מאיר - (מהמאור) שלמטה אור בחינת -
ש"ויקחו  השמן עם קשור (בהיותו ד"תמיד"

עם הקשור דמשה העצם עם יתברך אליך", עצמותו
גם  נמשך שזה עד והעלם), גילוי מגדר שלמעלה
עד  "מערב - העולם) (גדר והמקום הזמן בשינויי
"תמיד" לחבר והכח במקומם, שהם כפי בוקר",

מ"ואתה". בא בוקר" עד "ערב עם

.Ê:יהודי לכל לימוד גם ישנו מזה
כידוע  רבינו, משה בחינת בו יש יהודי כל

הזקן  אדמו"ר ז"ל 70ביאור חכמינו על 71במאמר
ליראה 72הפסוק  אם כי מעמך שואל אלקיך ה' "מה

היא, זוטרתי מילתא יראה "אטו אלקיך", הוי' את
כיון  וכו'", היא זוטרתי מילתא משה לגבי אין
"יראה  - ולגביה שבו, משה בחינת יש יהודי שלכל

בעבודתו עליו ופועלת היא", זוטרתי .lretaמילתא

(שנאמר  וגו'" תצוה שה"ואתה מובן מזה
יהודי: שבכל משה בחינת על גם קאי למשה)

שלמעלה  יהודי, דכל העצם על קאי "ואתה"
עצמותו  עם שמתקשר והעלם, גילוי גדר מכל
גם  שבא - שבו וה"ואתה" ג). סעיף (כנ"ל יתברך
עבודתו  לעשות כח לו נותן - נוכח) (בלשון בגלוי
לומר: יש - ובפרטיות הפרטים. ובכל הענינים בכל

" יהודי לכל מצוה העבודה dz`eהקב"ה :"
צריך נוכח) (לשון לך jnvraשניתנה dz` לעשות

בעצמך  אתה "ואתה", אלא שליח, עלֿידי לא -73.
ה"אתה" כל עם זאת לעשות צריך הנך מזו: ויתירה
 ֿ (זאת עצמו באדם ה"שליח" עלֿידי לא שלך,
שלך, הפנימיות כל עם אלא חיצוניותו), אומרת
ש'פנימי' הפתגם, כידוע דבר, עושה ש'פנימי' כפי

לגמרי  הוא מונח - מונח שהוא במה -74.

לא devz"(ואתה) וחיבור67: צוותא מלשון "
שלא  כלשהו במקום נמצא (ה"אתה") שהוא
ודרגא), מעלה מלשון גם (מקום העבודה במקום

טובי  בענינים לא ברוחניות אפילו או אחרים, ם
ה"אתה" אלא בזה, וכיוצא השביעי ברקיע בכלל,

להיות (והמקום xeywצריך עבודתו עם - תצוה -
המתברר).

ד"ואתה" הוא"ו ישנו - הכל שבתחילת וכיון
מגדר  גם לגמרי למעלה שהוא כך על (שמורה
כח, לו נותן זה הרי - כנ"ל) ד"אתה", הגילוי
במקום  פנימיות) שלו, ה"אתה" (עם שבבואו
ישאר  ד"תצוה", באופן בעולם בחלקו עבודתו
שינוי, שום בלי למעלה, שהוא כפי בדיוק בתוקף
למעלה  שהוא כפי בדיוק למטה שנמשך וא"ו כמו

שינוי. בלי

"l`xyi ipa z` בעצמו עבודתו על נוסף :"
ולהשפיע  ("תצוה") להתקשר צריך בעולם, ובחלקו
עלֿידי  ישראל", "בני אחרים, יהודים על גם

כמוך" לרעך "ואהבת שמרגיש 75ובאופן ובאופן ,
שהם  ישראל" ל"בני ובטל, טפל "את", שהוא איך

העיקר.

" - הוא העבודה `jilותוכן egwie את לקחת :"
להשפיע  (וגם בעולם בחלקו הענינים וכל עניניו כל
לדרגא  רק (לא ולהביאם ישראל"), בני "את על
לבחינת  דוקא, "אליך" אלא) בקדושה, מסויימת
העצם  ל"ואתה", עד ה"אתה", אל - שבו משה

בעצמו.

"jf zif ony ועבודה היגיעה עלֿידי שבא :"
הזית  בכלל),76דכתישת הפירות גידול על (נוסף
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א'תקנא.67) ע' פרשתנו אוה"ת א. פב, פרשתנו תו"א
ספר 68) ועוד. ואילך). קפח (ע' תרס"ח נגש ומשה ד"ה ראה

ואילך). פה ע' ג (כרך ס"ה (א) אוא"ס ערך חב"ד הערכים
א.69) יז, ברכות – נצור" "אלקי תפלת
רפמ"ב.70) תניא
ב.71) לג, ברכות
יב.72) י, עקב

פרשתנו.73) ריש יקר וכלי רמב"ן ראה
(74.39 ע' שלום תורת השיחות ס' גם ראה
יח.75) יט, קדושים
מנחות 76) ראה – כתיתה" ע"י אלא שמנו מוציא אינו "זית

רפל"ו. שמו"ר וראה סע"ב. נג,
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עצם  בהיותו אלא (וציור), ד)גילוי (והגבלה
(מצד  מתבטא זה - והעלם מגילוי שלמעלה

בגילוי  גם .52שלימותו)

וא"ו  באות מרומז זה שענין לומר ויש
")e"וא"ו אות דא אמת "אות של 53אתה"): (מדתו

שנמשך 54יעקב  קו בצורת (שהיא וא"ו שאות כיון ,(
התיכון  בריח בחינת היא למטה) עד מלמעלה
שזה  כפי בדיוק הקצה, אל הקצה מן המבריח

שינויים  בלי למטה, גם נמשך זה כך .55למעלה

ה"מחני"‰. נתקיים איך מובן עלֿפיֿזה
אודות  מדובר ששם אףֿעלֿפי תצוה, בפרשת
כיון  - ("ואתה") משה של המהות ועצם משה,
גילוי  זה הרי משה, על שקאי אףֿעלֿפי ש"ואתה",

" בחינת גילוי, מגדר שלמעלה דמשה ipgnהעצם
בהיותו  וגילוי, שם דכל המחיה למעליותא, ְִַָנא"

dlrnl- העצם מגילוי (גם גילוי מגדר לגמרי
כך  למעלה, שהוא וכפי בעצמו. העצם רק "אתה"),

למטה  ומתגלה נמשך וכפי 56הוא "ואתה", -

אודות  וגו'" ישראל בני את "תצוה שה"ואתה"
הציוויים  ושאר ו) סעיף (כדלקמן המנורה הדלקת

בפרשה.
עלֿידי  דוקא בא (ד"ואתה") זה שענין ולהוסיף,
אין  ("ואם העגל דחטא הירידה בגלל משה בקשת

גו'" נא המדובר 15מחני עלֿדרך שזהו לומר ויש .(
נפשותיכם"57לעיל  על ב"לכפר למעליותא 58הענין

כך  על שבא - השקל) מחצית נתינת (עלֿידי
הפקודים" על כפרה 59ש"עובר - העגל) (חטא

זהו  - ואדרבה החטא, על מכפרה לגמרי שלמעלה
ענין  מכל למעלה למעליותא, הפקודים" על "עובר
(גילוי  למעליותא נא" "מחני עלֿדרך ציווי, של

משם). שלמעלה העצם

.Â בהמשך בציווי הדיוקים יובנו הנ"ל עלֿפי
הכתוב.

כללות  את מבטאת המנורה שהדלקת ובהקדים,
ושכנתי  מקדש לי ה"ועשו (בעשיית האדם עבודת

אדם"60בתוכם" נשמת ה' ה"נר את להדליק עם 61),
אור" ותורה מצוה הנשמה 62"נר תאיר ועלֿידיֿזה ,

את  עצמה, אותה - המאיר האמיתי, אורה באורה,
וחלקו  הנפש), כחות וכל ונפשו (גופו מציאותו כל
הארת  - עד שסביבו, האנשים את גם ותאיר בעולם,

כולו  העולם לכל יוצאה אורה ממנה העולם, ,63כל
עם  הגשמי העולם את המקשרת כזו והארה

הידוע  בלשון - נעשה העולם שכל כך -64הקב"ה,
ה"אתה" את ומגלה בתחתונים, יתברך לו דירה
"אמיתת  - מעצמותו) (שמציאותו שלמעלה

הנמצאים  כל נמצאו שממנו שדווקא 65המצאו" ,
ואפס  מאין יש לברוא ויכלתו בכחו לבדו "הוא

ממש" .66המוחלט

" רבינו, ממשה בא זו לעבודה dz`eוהכח
"ויקחו דמשה `jilתצוה", העצם גילוי עלֿידי :"

צוותא  מלשון ד"תצוה" ובאופן ("ואתה"),
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בשם52) גם נמשך זה שענין בריח dynוי"ל להיותו כי ,
האדם. בשם גם בגילוי נמשך הוא הרי בפנים), (כדלקמן התיכון
ובפרסום  ממש בפועל שם בנתינת והעילוי הטעם מובן ועפ"ז

ה  בעת – אף (לבן ברבים*), התורה קריאת בעת – ולבת ברית,
דלידה  העילוי ועד"ז זה. לפני וכיו"ב) (לההורים השם  שידוע
סה"ש  בארוכה (ראה הולדת יום של השמחה הוא שאז בכלל,
בשלימותו  הוא שהתינוק אף וש"נ), ואילך. 398 ע' ח"ב תשמ"ח
כולה  התורה כל אותו מלמדין – (ואדרבה אמו במעי בעיבור גם

כו'. הגילוי בענין המעלה מפני ב), ל, נדה – כו'
ויקרא.53) ר"פ זוהר
לקו"ת 54) ספי"ג. תניא ועוד. א. קסא, סע"א. קלט, זח"א

ביאוה"ז  וראה ע"ב. ריש ה, ואתחנן ואילך. סע"ג פג, מטות
ובכ"מ. ואילך. ד כט, לאדהאמ"צ

בחמשה** שנכתב (כפי מלא דיעקוב שהמילוי מה י"ל  ועפ"ז
שיבוא  ערבון אליהו של משמו אות נטל שיעקב "לפי מקומות),
תהי' בגאולה כי – מב) כו, בחוקותי (פירש"י בניו" גאולת ויבשר

למטה. העצם גילוי שלימות
ראשה 55) הרי ישר), קו גם שהוא (אף פשוטה נו"ן משא"כ

כא, נשא לקו"ת (ראה השורה מן למטה נמשך והוא יותר גדול
שהוא  מכפי דרגא שינוי על מורה שזה ובכ"מ), ב. כ, ראה א.
מן  למעלה הוא כולו הרי ו' באות ואילו השורה. מן למעלה

השורה.
(בגילוי)56) הפרסום יש בתורה זו בפרשה שגם מובן ולכן

זה  שגילוי אלא ס"ב. כנ"ל עלי'), נפשו (שנתן משה תורת של
גילוי. מגדר למעלה שהוא כפי דמשה, להעצם בנוגע הוא

ipya mb ,dcildl dkenqd z"dixwa `id myd zpizp ± epbdpn itle (*
.a"eike iyinge

,(ck ,fn ybie ± aezkd 'l) drxtl ziyingde 'iga cbpk l"ie (**
.r"ia` zenler 'cn dlrnly

ס"ה.57) משפטים ש"פ משיחת קונטרס
טו.58) ל, תשא
יג.59) שם,
ח.60) כה, תרומה
כז.61) כ, משלי
כג.62) ו, שם
ב.63) פו, מנחות כת"י רש"י ה"ה. פ"ד ברכות ירושלמי
ו.64) פי"ג, במדב"ר ג. בחוקותי שם טז. נשא תנחומא ראה

רפל"ו. תניא
יסוה"ת.65) הל' ריש רמב"ם
ע"ב).66) ריש (קל, ס"כ אגה"ק תניא

`"ypz'd xc` 'h ,xekf zyxt ,devz zyxt zay zegiyn

להביא 67וחיבור  בכח יש - ישראל" בני "את עם
ד"כתית  באופן העולם, מגשמיות זך" זית "שמן

xe`nl מאור למעלה שהוא האור, מקור דוקא, "
יתברך) (בעצמותו האמיתי המאור כפי עד וגילוי,

ואור  מאור גדר מכל זה 68שלמעלה עם וביחד ,
עד  וגילוי, אור שבו) מאור (בחינת ממנו נמשך

מטה; למטה

כעפר  "ונפשי ביטול, "כתית", - הוא לזה והכלי
תהיה" בתורתך"69לכל לבי ל"פתח מביא וזה ,69,

העצם, עד שבתורה), מאור - (כולל "למאור"
ה"מאור", עם אחד דבר נעשה הוא הרי ועלֿידיֿזה

יתברך. עצמותו עד

נר  שגם תמיד", נר "להעלות נפעל ועלֿידיֿזה
באופן  מאיר - (מהמאור) שלמטה אור בחינת -
ש"ויקחו  השמן עם קשור (בהיותו ד"תמיד"

עם הקשור דמשה העצם עם יתברך אליך", עצמותו
גם  נמשך שזה עד והעלם), גילוי מגדר שלמעלה
עד  "מערב - העולם) (גדר והמקום הזמן בשינויי
"תמיד" לחבר והכח במקומם, שהם כפי בוקר",

מ"ואתה". בא בוקר" עד "ערב עם

.Ê:יהודי לכל לימוד גם ישנו מזה
כידוע  רבינו, משה בחינת בו יש יהודי כל

הזקן  אדמו"ר ז"ל 70ביאור חכמינו על 71במאמר
ליראה 72הפסוק  אם כי מעמך שואל אלקיך ה' "מה

היא, זוטרתי מילתא יראה "אטו אלקיך", הוי' את
כיון  וכו'", היא זוטרתי מילתא משה לגבי אין
"יראה  - ולגביה שבו, משה בחינת יש יהודי שלכל

בעבודתו עליו ופועלת היא", זוטרתי .lretaמילתא

(שנאמר  וגו'" תצוה שה"ואתה מובן מזה
יהודי: שבכל משה בחינת על גם קאי למשה)

שלמעלה  יהודי, דכל העצם על קאי "ואתה"
עצמותו  עם שמתקשר והעלם, גילוי גדר מכל
גם  שבא - שבו וה"ואתה" ג). סעיף (כנ"ל יתברך
עבודתו  לעשות כח לו נותן - נוכח) (בלשון בגלוי
לומר: יש - ובפרטיות הפרטים. ובכל הענינים בכל

" יהודי לכל מצוה העבודה dz`eהקב"ה :"
צריך נוכח) (לשון לך jnvraשניתנה dz` לעשות

בעצמך  אתה "ואתה", אלא שליח, עלֿידי לא -73.
ה"אתה" כל עם זאת לעשות צריך הנך מזו: ויתירה
 ֿ (זאת עצמו באדם ה"שליח" עלֿידי לא שלך,
שלך, הפנימיות כל עם אלא חיצוניותו), אומרת
ש'פנימי' הפתגם, כידוע דבר, עושה ש'פנימי' כפי

לגמרי  הוא מונח - מונח שהוא במה -74.

לא devz"(ואתה) וחיבור67: צוותא מלשון "
שלא  כלשהו במקום נמצא (ה"אתה") שהוא
ודרגא), מעלה מלשון גם (מקום העבודה במקום

טובי  בענינים לא ברוחניות אפילו או אחרים, ם
ה"אתה" אלא בזה, וכיוצא השביעי ברקיע בכלל,

להיות (והמקום xeywצריך עבודתו עם - תצוה -
המתברר).

ד"ואתה" הוא"ו ישנו - הכל שבתחילת וכיון
מגדר  גם לגמרי למעלה שהוא כך על (שמורה
כח, לו נותן זה הרי - כנ"ל) ד"אתה", הגילוי
במקום  פנימיות) שלו, ה"אתה" (עם שבבואו
ישאר  ד"תצוה", באופן בעולם בחלקו עבודתו
שינוי, שום בלי למעלה, שהוא כפי בדיוק בתוקף
למעלה  שהוא כפי בדיוק למטה שנמשך וא"ו כמו

שינוי. בלי

"l`xyi ipa z` בעצמו עבודתו על נוסף :"
ולהשפיע  ("תצוה") להתקשר צריך בעולם, ובחלקו
עלֿידי  ישראל", "בני אחרים, יהודים על גם

כמוך" לרעך "ואהבת שמרגיש 75ובאופן ובאופן ,
שהם  ישראל" ל"בני ובטל, טפל "את", שהוא איך

העיקר.

" - הוא העבודה `jilותוכן egwie את לקחת :"
להשפיע  (וגם בעולם בחלקו הענינים וכל עניניו כל
לדרגא  רק (לא ולהביאם ישראל"), בני "את על
לבחינת  דוקא, "אליך" אלא) בקדושה, מסויימת
העצם  ל"ואתה", עד ה"אתה", אל - שבו משה

בעצמו.

"jf zif ony ועבודה היגיעה עלֿידי שבא :"
הזית  בכלל),76דכתישת הפירות גידול על (נוסף
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א'תקנא.67) ע' פרשתנו אוה"ת א. פב, פרשתנו תו"א
ספר 68) ועוד. ואילך). קפח (ע' תרס"ח נגש ומשה ד"ה ראה

ואילך). פה ע' ג (כרך ס"ה (א) אוא"ס ערך חב"ד הערכים
א.69) יז, ברכות – נצור" "אלקי תפלת
רפמ"ב.70) תניא
ב.71) לג, ברכות
יב.72) י, עקב

פרשתנו.73) ריש יקר וכלי רמב"ן ראה
(74.39 ע' שלום תורת השיחות ס' גם ראה
יח.75) יט, קדושים
מנחות 76) ראה – כתיתה" ע"י אלא שמנו מוציא אינו "זית

רפל"ו. שמו"ר וראה סע"ב. נג,
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"zif מר דבר הוא שזית - דוקא זאתֿאומרת 77" ,
אלא  ומתוקה, נעימה בעבודה רק מסתפקים שלא

דאתהפכא עבודה -78למתיקא exixnגם כולל ,
בגשמיות  ומגלים שסוחטים הזית, כתישת עלֿידי
זית  "שמן עד זית", ה"שמן את - העולם וחומריות

jf ה - "zekkcfd ובאופן העולם, וחומריות דגשמיות
לאחר  מוכן, שמן כבר אליך") ("ויקחו שמביאים

זה). (לפני ובירור הכתישה את פעלו שכבר

"zizk,השמנים תשעה מבין המובחר - "
הכתישה  עלֿידי (שבאה ראשונה" ה"טיפה

למנורה  ומובחר כשר שהוא ובאופן 79הראשונה), ,
תהיה", לכל כעפר "ונפשי ביטול, של

"xe`nl כנ"ל) וגילוי מאור שלמעלה דוקא, "
ו). סעיף

"zelrdl בחלקו) הענינים כל את להרים :"
ממעמדם  למעלה, מלמטה העולם) ובכל בעולם
מהדרגות  שלמטה השתלשלות), (בסדר ומצבם
 ֿ ועלֿאחת עליונים, ועולמות בקדושה, הנעלות

(העצם), מ"ואתה" למטה כמהֿוכמה

ד" ידים xpבאופן וב' אברים רמ"ח - "
יהודי  ועלֿידן שבהם הידים "נר"), (בגימטריא
יד  הן - ידים ובב' שבעולם, הענינים כל את מרים

שמים  עניני עם הקשורה יד 80ימין והן (רוחניות),
ארץ  עניני עם הקשורה (גשמיות),80שמאל

"cinz באופן מאירות דנר, הדרגות כל שגם - "
"למאור"), עם קשורות (בהיותן תמידי

" - זה עם xweaוביחד cr axrn הזמן בשינויי - "
כ"ברייתו  דוקא שזה וכפי עולם,81ומקום, של

"(מאימתי 82דכתיב  קודם בוקר", ויהי ערב ויהי
ולאחריֿזה  בערבין", שמע) את קורין

למעלה:83"בשחרית" מלמטה בסדר עם ; מתחילים
בוקר". "עד - באים ואחרֿכך "מערב", העבודה,

היהודי, של העצם - ה"ואתה" עם קשור זה וכל
כנ"ל. הענינים, מכל שלמעלה

.Á מזבח עם השייכות גם תובן הנ"ל עלֿפי
הפרשה: בסיום הקטורת

מזבח  על שהציווי כך על הטעמים אחד
שאר  עם (ולא תצוה פרשת בסיום נאמר הקטורת
עבודה  שזוהי כיון הוא - תרומה) בפרשת - הכלים
העבודה  מענין שאינה נעלית עבודה מיוחדת,

המקדש  כלי ולכן 84דשאר החיצון; מזבח כולל ,
אחרת  בפרשה המקדש, כלי משאר בנפרד נאמרה
לאחרי  תצוה, פרשת בסיום בסיומה, גופא ושם
להעלאת  (בנוגע תצוה בפרשת הציוויים ובסיום
הוא  גם בתורה שסדר כיון וכו'), המנורה נרות

מתבטא הקטורת במזבח zenilyeתורה: meiq
(עלֿדרך  התקשרות מלשון קטורת - העבודה

אתקטרנא" קטירא "בחד ההתקשרות 85"תצוה"), -
עלֿדרך  הקב"ה, עם ("ואתה") הנשמה דעצם
נר  להעלות גו' תצוה ד"ואתה העבודה ובדוגמת

גו'" :86תמיד

- היא ומקדש במשכן העבודה ועיקר כללות
הקרבנות  קרבן 87הקרבת מכם יקריב כי "אדם ,

מקריב 88לה'" בריא) בגוף בריאה (כנשמה שיהודי ,
להקב"ה  (מכם) עצמו .89את

עצמו  את ו"מקריב" עבודתו עושה יהודי כאשר
קוני  את לשמש נבראתי אני - שום 90להקב"ה אין -

וחלקו  גופו גם - מציאותו שכל לכאורה, הכרח
דבר יהיה - קרבן `cgבעולם הקב"ה; עם כביכול

לשון ביותר aexiw91הוא קרוב מתקרב, הוא ,
מלשון  קטורת כמו זה אין אבל להקב"ה,

ודבר מקושר שנעשה הגם `cgהתקשרות, כי אתו;
ממש", ממעל אלוקה "חלק שהיא נשמה לו שיש
שאינו  בעולם, שנמצא בגוף, בהתלבשות זו הרי
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מזונותי 77) יהיו יונה "אמרה ב) יח, (עירובין כמאחז"ל
ובכ"מ. ד. קי, סע"ג. פא, פרשתנו תו"א גם וראה כזית". מרירין

.131 ע' חי"א לקו"ש
ובכ"מ.78) א. ד, זח"א ראה
ואילך.79) ה"ח פ"ז מזבח איסורי הל' רמב"ם א. פו, מנחות
ס"ו.80) 57 שבהערה שיחה וראה ועוד. פי"ח. פדר"א ראה
ברכות.81) ריש גמ'
ה.82) א, בראשית
הבית 83) תורת זאת עטר"ת. תצוה ואתה ד"ה גם ראה
תרפ"ט.

ואילך.84) 675 ס"ע ח"ב לקו"ש ראה
(85.67 שבהערה ואוה"ת תו"א גם וראה א. רפח, זח"ג
את 86) אהרן "ובהעלות ביניהם: השייכות בכתוב וכמודגש

ח). ל, (פרשתנו תמיד" קטורת יקטירנה הערבים בין הנרות
ביהב"ח.87) הל' ריש רמב"ם
ב.88) א, ויקרא
יום"89) "היום ואילך. סע"א תנ, ח"ב קונטרסים סה"מ ראה

ובכ"מ. ג. ב, ויקרא לקו"ת גם וראה שני. אדר יב
קדושין.90) סוף וברייתא משנה
(קט).91) מו סי הבהיר ס' מלוקט cereראה בסה"מ נסמן –

קכב. ע' ח"ב

`"ypz'd xc` 'h ,xekf zyxt ,devz zyxt zay zegiyn

שהוא  ציווי שום ואין ממש", ממעל אלוקה "חלק
כ" קדוש להיות ה'".j`lnצריך

מלשון  קטורת היא, הקטורת דמזבח המעלה
עם  ההתקשרות - מקירוב) (יותר התקשרות

הקב"ה.

העבודה  עלֿידי מ"ואתה": בא זה על והכח
מצד  ואפילו שמות), (חמשה בנשמה הדרגות מצד
את  אין עדיין - ממש" ממעל אלוקה ד"חלק הדרגא
יתקשר  וכו' הגשמי גופו גם מציאותו, ׁשּכל ֶָהכח
אבל  לה'", "קרבן להקריב בכחו יש הקב"ה. עם
(הקרבת  הבהמית דנפש הבירור גם נדרש בזה

ד  הגילוי עלֿידי מהֿשאיןֿכן mvrהבהמה);
גילוי  גדר מכל שלמעלה ("ואתה"), הנשמה
מטה, למטה גם ונמשך נתגלה זה הרי והעלם,
הקטורת", "הקטרת עלֿידי בעולם, וחלקו בגופו
"ריח  עם רק אלא הבהמה בירור עם קשורה שאינה

לה'". ניחוח

"אחת  הקטורת הקטרת - שבזה השלימות עד
הוא 92בשנה" קדשים "קדש הכיפורים, ביום ,

(כנשמות92לה'" ישראל בני שאז -miteba הם (
בגדי  אז לובשים ולכן השרת", מלאכי ב"דוגמת

הגוףmiinyb(בגדים93לבן  שזה inybdעל עד ,(
ולא  רוחניים שהם (כיון המלאכים מדרגת למעלה
ואף  הקדשים", ד"קדש הקדושה - עד גשמיים),

אני" קדוש כי תהיו "קדושים - מזה ,94למעלה
כמוני" הכיפורים 96בניחותא 95"יכול שביום כיון -

הגשמי  בגוף ("ואתה") הנפש דעצם הגילוי ישנו
הנש  מגילוי עלֿדרך (למעלה השנה), ימי בכל מה

זה  ומעין בגוף, כנשמה הנפש דכלות העבודה
 ֿ הבעלֿשם כתורת - יום בכל התפילה בעבודת

חי 97טוב  שהאדם מהשםֿיתברך גדול חסד ש"זהו ,
התפילה". אחר

.Ë בחודש היום עם שבזה הקשר להוסיף ויש
- זו) שנה תצוה, פרשת `xc(דשבת 'h בשנה היום ,

אדמו"ר מו"ח כ"ק באופן iyp`שבו - הגיע דורנו
התחתון, כדור בחצי לארצותֿהברית, - קביעות של

דיפוצו rawו  כמקור עבודתו, ומקום מקומו את שם
כולו. העולם בכל חוצה מעיינותיך

ד"ואתה  הנ"ל העבודה עלֿדרך הוא בזה התוכן
דה  וההפצה הגילוי גו'": שבתורה xe`nתצוה

התורה דפנימיות כדור mnvr(המעיינות בחצי (
oezgzd כפי ממנו, למטה תחתון שאין תחתון ,

עיקר  התחילה ואילך שמאז בפשטות, שרואים
והפצת  והיהדות התורה דהפצת והשפעה הפעולה

ממנו. חוצה שאין בחוצה - חוצה המעיינות

- הדור נשיא עלֿידי הוא לזה והכח
דמשה  בני 98אתפשטותא את תצוה ש"ואתה ,

למאור  כתית זך זית שמן אליך ויקחו ישראל
עלֿידיֿזה  בוקר", עד מערב גו' תמיד נר להעלות
כל  עם (תצוה) מתקשר עצמו דהנשיא שה"ואתה"
שלהם, ה"אתה" את בהם ומגלה ישראל, בני
שזה  יתברך. עצמותו האמיתי, ה"אתה" עם הקשור
למאור": "כתית הוא שהנשיא עלֿידיֿזה נפעל
שהוא  פועל להקב"ה, - משה - הנשיא ביטול
ישראל  בני בין המחבר והממוצע "למאור", נעשה

הקב"ה. עם

נ"א  הוא זו שנה אדר שט' מאז 99ולהוסיף, שנה
 ֿ ה'ש"ת אדר (ט' לכאן הגיע אדמו"ר מו"ח שכ"ק
לאחרי  כבר שאוחזים זאתֿאומרת ה'תנש"א).

שינוי  מלשון שנה - הראשונה כל 100השנה שכולל ,
מהיובל - הזמן צריך ipydשינויי זה הרי במילא ,

דהפצת  הפעולות בכל בערך שלא הוספה לעורר
כפי  חוצה, המעיינות והפצת והיהדות התורה

אדר. בט' שנפעל

.È בכך הסברה (קצת) גם  ישנה הנ"ל ֿ פי על
במשך  ובפרט ועבודתינו, מעשינו ריבוי שלאחרי
כדור  לחצי שהגיעו מאז השנים עשיריות

מופלג,101התחתון  הכי ריבוי פעלו כבר ובוודאי -
 ֿ אףֿעל - וכו' וכו' וב"למאור" ב"כתית" ובוודאי
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פרשתנו.92) סוף
שו"ע 93) סתרי"ט. שם פמ"ו). (מפדר"א סתר"ו או"ח טור

סו"ס  שם אדה"ז ושו"ע רמ"א לו). פ"ב, (מדב"ר ס"ט שם אדה"ז
תרי.

ב.94) יט, קדושים
ט.95) פכ"ד, ויק"ר
וראה 96) קדושים. ר"פ אוה"ת וראה עה"פ. עינים מאור

.321 ע' ח"ז לקו"ש
סמ"ב.97) שם וראה סל"ה. הריב"ש צוואת

א).98) (סג, פמ"ד תניא וראה תס"ט. תקו"ז א. רעג, זח"ג
ועוד.

דשנה 99) לר"ת בנוגע  כמ"פ (כמדובר אראנו" "נפלאות ר"ת
ה'תנש"א). זו,

פי"ט.100) ח"ד הקודש עבודת
אבל 101) ה'ש"ת, אדר בט' לכאן הגיע אדמו"ר מו"ח כ"ק

(איש  לכאן הגעתי – יותר. מאוחר בזמן הגיעו מחסידיו כו"כ
ה'תש"א. סיון בכ"ח וביתו)



כי `"ypz'd xc` 'h ,xekf zyxt ,devz zyxt zay zegiyn

"zif מר דבר הוא שזית - דוקא זאתֿאומרת 77" ,
אלא  ומתוקה, נעימה בעבודה רק מסתפקים שלא

דאתהפכא עבודה -78למתיקא exixnגם כולל ,
בגשמיות  ומגלים שסוחטים הזית, כתישת עלֿידי
זית  "שמן עד זית", ה"שמן את - העולם וחומריות

jf ה - "zekkcfd ובאופן העולם, וחומריות דגשמיות
לאחר  מוכן, שמן כבר אליך") ("ויקחו שמביאים

זה). (לפני ובירור הכתישה את פעלו שכבר

"zizk,השמנים תשעה מבין המובחר - "
הכתישה  עלֿידי (שבאה ראשונה" ה"טיפה

למנורה  ומובחר כשר שהוא ובאופן 79הראשונה), ,
תהיה", לכל כעפר "ונפשי ביטול, של

"xe`nl כנ"ל) וגילוי מאור שלמעלה דוקא, "
ו). סעיף

"zelrdl בחלקו) הענינים כל את להרים :"
ממעמדם  למעלה, מלמטה העולם) ובכל בעולם
מהדרגות  שלמטה השתלשלות), (בסדר ומצבם
 ֿ ועלֿאחת עליונים, ועולמות בקדושה, הנעלות

(העצם), מ"ואתה" למטה כמהֿוכמה

ד" ידים xpבאופן וב' אברים רמ"ח - "
יהודי  ועלֿידן שבהם הידים "נר"), (בגימטריא
יד  הן - ידים ובב' שבעולם, הענינים כל את מרים

שמים  עניני עם הקשורה יד 80ימין והן (רוחניות),
ארץ  עניני עם הקשורה (גשמיות),80שמאל

"cinz באופן מאירות דנר, הדרגות כל שגם - "
"למאור"), עם קשורות (בהיותן תמידי

" - זה עם xweaוביחד cr axrn הזמן בשינויי - "
כ"ברייתו  דוקא שזה וכפי עולם,81ומקום, של

"(מאימתי 82דכתיב  קודם בוקר", ויהי ערב ויהי
ולאחריֿזה  בערבין", שמע) את קורין

למעלה:83"בשחרית" מלמטה בסדר עם ; מתחילים
בוקר". "עד - באים ואחרֿכך "מערב", העבודה,

היהודי, של העצם - ה"ואתה" עם קשור זה וכל
כנ"ל. הענינים, מכל שלמעלה

.Á מזבח עם השייכות גם תובן הנ"ל עלֿפי
הפרשה: בסיום הקטורת

מזבח  על שהציווי כך על הטעמים אחד
שאר  עם (ולא תצוה פרשת בסיום נאמר הקטורת
עבודה  שזוהי כיון הוא - תרומה) בפרשת - הכלים
העבודה  מענין שאינה נעלית עבודה מיוחדת,

המקדש  כלי ולכן 84דשאר החיצון; מזבח כולל ,
אחרת  בפרשה המקדש, כלי משאר בנפרד נאמרה
לאחרי  תצוה, פרשת בסיום בסיומה, גופא ושם
להעלאת  (בנוגע תצוה בפרשת הציוויים ובסיום
הוא  גם בתורה שסדר כיון וכו'), המנורה נרות

מתבטא הקטורת במזבח zenilyeתורה: meiq
(עלֿדרך  התקשרות מלשון קטורת - העבודה

אתקטרנא" קטירא "בחד ההתקשרות 85"תצוה"), -
עלֿדרך  הקב"ה, עם ("ואתה") הנשמה דעצם
נר  להעלות גו' תצוה ד"ואתה העבודה ובדוגמת

גו'" :86תמיד

- היא ומקדש במשכן העבודה ועיקר כללות
הקרבנות  קרבן 87הקרבת מכם יקריב כי "אדם ,

מקריב 88לה'" בריא) בגוף בריאה (כנשמה שיהודי ,
להקב"ה  (מכם) עצמו .89את

עצמו  את ו"מקריב" עבודתו עושה יהודי כאשר
קוני  את לשמש נבראתי אני - שום 90להקב"ה אין -

וחלקו  גופו גם - מציאותו שכל לכאורה, הכרח
דבר יהיה - קרבן `cgבעולם הקב"ה; עם כביכול

לשון ביותר aexiw91הוא קרוב מתקרב, הוא ,
מלשון  קטורת כמו זה אין אבל להקב"ה,

ודבר מקושר שנעשה הגם `cgהתקשרות, כי אתו;
ממש", ממעל אלוקה "חלק שהיא נשמה לו שיש
שאינו  בעולם, שנמצא בגוף, בהתלבשות זו הרי
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מזונותי 77) יהיו יונה "אמרה ב) יח, (עירובין כמאחז"ל
ובכ"מ. ד. קי, סע"ג. פא, פרשתנו תו"א גם וראה כזית". מרירין

.131 ע' חי"א לקו"ש
ובכ"מ.78) א. ד, זח"א ראה
ואילך.79) ה"ח פ"ז מזבח איסורי הל' רמב"ם א. פו, מנחות
ס"ו.80) 57 שבהערה שיחה וראה ועוד. פי"ח. פדר"א ראה
ברכות.81) ריש גמ'
ה.82) א, בראשית
הבית 83) תורת זאת עטר"ת. תצוה ואתה ד"ה גם ראה
תרפ"ט.

ואילך.84) 675 ס"ע ח"ב לקו"ש ראה
(85.67 שבהערה ואוה"ת תו"א גם וראה א. רפח, זח"ג
את 86) אהרן "ובהעלות ביניהם: השייכות בכתוב וכמודגש

ח). ל, (פרשתנו תמיד" קטורת יקטירנה הערבים בין הנרות
ביהב"ח.87) הל' ריש רמב"ם
ב.88) א, ויקרא
יום"89) "היום ואילך. סע"א תנ, ח"ב קונטרסים סה"מ ראה

ובכ"מ. ג. ב, ויקרא לקו"ת גם וראה שני. אדר יב
קדושין.90) סוף וברייתא משנה
(קט).91) מו סי הבהיר ס' מלוקט cereראה בסה"מ נסמן –

קכב. ע' ח"ב

`"ypz'd xc` 'h ,xekf zyxt ,devz zyxt zay zegiyn

שהוא  ציווי שום ואין ממש", ממעל אלוקה "חלק
כ" קדוש להיות ה'".j`lnצריך

מלשון  קטורת היא, הקטורת דמזבח המעלה
עם  ההתקשרות - מקירוב) (יותר התקשרות

הקב"ה.

העבודה  עלֿידי מ"ואתה": בא זה על והכח
מצד  ואפילו שמות), (חמשה בנשמה הדרגות מצד
את  אין עדיין - ממש" ממעל אלוקה ד"חלק הדרגא
יתקשר  וכו' הגשמי גופו גם מציאותו, ׁשּכל ֶָהכח
אבל  לה'", "קרבן להקריב בכחו יש הקב"ה. עם
(הקרבת  הבהמית דנפש הבירור גם נדרש בזה

ד  הגילוי עלֿידי מהֿשאיןֿכן mvrהבהמה);
גילוי  גדר מכל שלמעלה ("ואתה"), הנשמה
מטה, למטה גם ונמשך נתגלה זה הרי והעלם,
הקטורת", "הקטרת עלֿידי בעולם, וחלקו בגופו
"ריח  עם רק אלא הבהמה בירור עם קשורה שאינה

לה'". ניחוח

"אחת  הקטורת הקטרת - שבזה השלימות עד
הוא 92בשנה" קדשים "קדש הכיפורים, ביום ,

(כנשמות92לה'" ישראל בני שאז -miteba הם (
בגדי  אז לובשים ולכן השרת", מלאכי ב"דוגמת

הגוףmiinyb(בגדים93לבן  שזה inybdעל עד ,(
ולא  רוחניים שהם (כיון המלאכים מדרגת למעלה
ואף  הקדשים", ד"קדש הקדושה - עד גשמיים),

אני" קדוש כי תהיו "קדושים - מזה ,94למעלה
כמוני" הכיפורים 96בניחותא 95"יכול שביום כיון -

הגשמי  בגוף ("ואתה") הנפש דעצם הגילוי ישנו
הנש  מגילוי עלֿדרך (למעלה השנה), ימי בכל מה

זה  ומעין בגוף, כנשמה הנפש דכלות העבודה
 ֿ הבעלֿשם כתורת - יום בכל התפילה בעבודת

חי 97טוב  שהאדם מהשםֿיתברך גדול חסד ש"זהו ,
התפילה". אחר

.Ë בחודש היום עם שבזה הקשר להוסיף ויש
- זו) שנה תצוה, פרשת `xc(דשבת 'h בשנה היום ,

אדמו"ר מו"ח כ"ק באופן iyp`שבו - הגיע דורנו
התחתון, כדור בחצי לארצותֿהברית, - קביעות של

דיפוצו rawו  כמקור עבודתו, ומקום מקומו את שם
כולו. העולם בכל חוצה מעיינותיך

ד"ואתה  הנ"ל העבודה עלֿדרך הוא בזה התוכן
דה  וההפצה הגילוי גו'": שבתורה xe`nתצוה

התורה דפנימיות כדור mnvr(המעיינות בחצי (
oezgzd כפי ממנו, למטה תחתון שאין תחתון ,

עיקר  התחילה ואילך שמאז בפשטות, שרואים
והפצת  והיהדות התורה דהפצת והשפעה הפעולה

ממנו. חוצה שאין בחוצה - חוצה המעיינות

- הדור נשיא עלֿידי הוא לזה והכח
דמשה  בני 98אתפשטותא את תצוה ש"ואתה ,

למאור  כתית זך זית שמן אליך ויקחו ישראל
עלֿידיֿזה  בוקר", עד מערב גו' תמיד נר להעלות
כל  עם (תצוה) מתקשר עצמו דהנשיא שה"ואתה"
שלהם, ה"אתה" את בהם ומגלה ישראל, בני
שזה  יתברך. עצמותו האמיתי, ה"אתה" עם הקשור
למאור": "כתית הוא שהנשיא עלֿידיֿזה נפעל
שהוא  פועל להקב"ה, - משה - הנשיא ביטול
ישראל  בני בין המחבר והממוצע "למאור", נעשה

הקב"ה. עם

נ"א  הוא זו שנה אדר שט' מאז 99ולהוסיף, שנה
 ֿ ה'ש"ת אדר (ט' לכאן הגיע אדמו"ר מו"ח שכ"ק
לאחרי  כבר שאוחזים זאתֿאומרת ה'תנש"א).

שינוי  מלשון שנה - הראשונה כל 100השנה שכולל ,
מהיובל - הזמן צריך ipydשינויי זה הרי במילא ,

דהפצת  הפעולות בכל בערך שלא הוספה לעורר
כפי  חוצה, המעיינות והפצת והיהדות התורה

אדר. בט' שנפעל

.È בכך הסברה (קצת) גם  ישנה הנ"ל ֿ פי על
במשך  ובפרט ועבודתינו, מעשינו ריבוי שלאחרי
כדור  לחצי שהגיעו מאז השנים עשיריות

מופלג,101התחתון  הכי ריבוי פעלו כבר ובוודאי -
 ֿ אףֿעל - וכו' וכו' וב"למאור" ב"כתית" ובוודאי
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פרשתנו.92) סוף
שו"ע 93) סתרי"ט. שם פמ"ו). (מפדר"א סתר"ו או"ח טור

סו"ס  שם אדה"ז ושו"ע רמ"א לו). פ"ב, (מדב"ר ס"ט שם אדה"ז
תרי.

ב.94) יט, קדושים
ט.95) פכ"ד, ויק"ר
וראה 96) קדושים. ר"פ אוה"ת וראה עה"פ. עינים מאור

.321 ע' ח"ז לקו"ש
סמ"ב.97) שם וראה סל"ה. הריב"ש צוואת

א).98) (סג, פמ"ד תניא וראה תס"ט. תקו"ז א. רעג, זח"ג
ועוד.

דשנה 99) לר"ת בנוגע  כמ"פ (כמדובר אראנו" "נפלאות ר"ת
ה'תנש"א). זו,

פי"ט.100) ח"ד הקודש עבודת
אבל 101) ה'ש"ת, אדר בט' לכאן הגיע אדמו"ר מו"ח כ"ק

(איש  לכאן הגעתי – יותר. מאוחר בזמן הגיעו מחסידיו כו"כ
ה'תש"א. סיון בכ"ח וביתו)



כב

devz zyxt zegiy ihewl'e jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
"‡Â‰ ÌÈ˘„˜ ˘„Â˜"

הפנימי, המזבח על מדובר כאשר הפרשה, בסוף

מצטט  – לה'" הוא קדשים "קודש אומרת והתורה
הוא" קדשים "קודש המלים את ומפרש:1רש"י ,

לעבודה  ולא בלבד, הללו לדברים מקודש "המזבח
אחרת".

מזבח  הרי להבהיר: היא רש"י כוונת בפשטות
בהיכל  עמד קדושתו 2הזהב ואף הקדשים, בקדשי ולא ,

על  כאן נאמר וכיצד הקדשים, קדשי קדושת היתה לא

קדשים" "קודש ?3המזבח

הללו", לדברים מקודש "המזבח רש"י מסביר לכן

קדשים, קודש של קדושה יש שלמזבח הכוונה שאין
עבור  – היא המזבח שקדושת "קודש", אלא:

בפרשה. כן לפני המוזכרים ה"קדשים",

החידוש  מהו השאלה: כך על שמתעוררת כיון אך
להקריב  כדי מקודש שהמזבח מאליו מובן הרי בכך?

ולא  "בלבד, רש"י מוסיף לכן הקרבנות? את עליו
קדשים" "קודש שבמלים אחרת", התורה `oiלעבודה

את לציין השלילה,iaeigdמתכוונת את אלא שבכך,

מקודש הקדשים,wxשהוא עבודה le`בשביל בשביל
zxg`.

גם כבר jkaאמנם, זה גם שהרי חידוש, אין
כן  לפני קטורת 4yxetnaמופיע עליו תעלו "לא :

כדי  שוב, התורה זאת מציינת זאת בכל אך זרה...".

הפנימי לה  המזבח על למקריב מצותֿעשה עוד וסיף
"לא  הלאו על רק יעבור שלא אחרים, קרבנות

– קדשים" "קודש זה, ציווי על גם אלא תעלו...",
עשה  מכלל הבא עשה.5לאו ,

.·
È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

מובן: לא זה פירוש לפי אך

הוא קדשים "קודש הפסוק מלשון מובן,dl'א) "
עצמו, למזבח מתייחסת "קדשים" המלה שגם

קדשים קודש הוא לפי edÎjexaÎyecwl`שהמזבח אך ,
מקודש  שהמזבח קדשים", – "קודש רש"י פירוש

" הפסוק סיום כלֿכך מובן אין "?dl'ל"קדשים",

רש"י  מבאר מקודש..." "המזבח שבפירושו כיון ב)
"קודש המלים רק miycwאת מקודש שהמזבח ,"

רש"י  היה צריך – כן לפני המוזכרים הקדשים בשביל
מקודש "המזבח הוא miycwlלומר ומדוע הללו...",

" ואומר בניסוחו הללו"?mixaclמשנה

של  המשמעות לגבי רק הוא רש"י של חידושו ג)
מתייחסות  אלו שמלים העובדה אך קדשים", "קודש

עוסקת שבו – לכאורה,lkלמזבח היא, – הפרשה
לכאורה, לבאר, צריך היה הוא ולכן, וברורה. פשוטה
("מקודש  קדשים" "קודש של המשמעות את רק

" אומר רש"י אך – הללו...") gafndלדברים
"המזבח"? במלה מוסיף הוא מה מקודש...".

.‚
?Ô¯‰‡ Y "ÌÈ˘„˜ ˘„Â˜"

להשיב: לכאורה, היה, ניתן השלישית השאלה על
המפרשים  לה'"6יש הוא קדשים "קודש שהמלים ,

הפסוק  בתחילת לאהרן: אלא למזבח, מתייחסות אינן
"וכפר נאמר `oxdנאמר אהרן) (על אליו ובקשר ,"...

קדש  "קודש הפסוק בדברי בסיום כנאמר לה'". הוא ים
קדשים".7הימים  קדש להקדישו אהרן "ויבדל

בביאורו  רש"י שכוונת לומר, אפשר אי אך
זה  פירוש לשלול היא כי 8"המזבח" ,9:
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ברא"ם.1) גם הובא וכן ראשון. בדפוס כ"ה
ו.2) ל, פרשתנו
שב"קדש 3) הקדושה בין ההפרש מכריחה הל' פשטות והרי

ונאמר הקדשים dlicadeהקדשים". קדש ובין הקודש בין לכם הפרוכת
כ"א  בו להכנס אסור גדול כהן שאפילו כך כדי ועד לג). כו, (תרומה

פרש"י גם וראה ובפרש"י. אחרי (ר"פ מיוחדים ובתנאים lirlביוהכ"פ
ל). כט,
ט.4) ל, פרשתנו
ג.5) יא, שמיני פירש"י ראה
עה"פ.6) מלבי"ם
יג.7) כג, א

ש"קדש 8) עה"פ) בתו"ש הובא – שאול (דברי הפירוש לשלול או:
בשנה". "אחת – יוהכ"פ על קאי הוא" קדשים

מוכרח 9) אהרן, על קאי קדשים" ש"קדש הפירוש לפי לזה: ונוסף
קדושת על קאי קדשים" ש"קדש יוהכ"פ b"dkלומר עבודת "אין שהרי ,

ל), כט, לעיל (רש"י בו" אלא גו'zehytaeכשרה אהרן "ויבדל ,eipae `ed
mler crשנבדלו אהרן בני כל על קאי "dpedkl דה"י) הפסוקים וכהמשך ,

קרח  רש"י גם וראה הלוי". שבט על ש"יקראו משה כבני ולא יד) שם,
וה'. ג' טז,

שנקרא  בכתובים נמצא לא שלפנ"ז), הערה (ראה ליוה"כ בנוגע וכן
קדשים". "קדש

`"ypz'd xc` 'h ,xekf zyxt ,devz zyxt zay zegiyn

שהעבודה  מאחר יותר; עוד שיעשו דורשים פיֿכן
ד"מערב  הענין והן ה"תמיד" ענין הן שיהיה היא
להגיע  עד תמידיות, ועליות שינויים בוקר", ועד
מכל  שלמעלה ומהותו, בעצמותו ב"ואתה",
לכן  - בוקר") ועד ו"ערב "תמיד" (והמחבר הגדרים
"יראה  עד חיל", אל מחיל "ילכו להיות תמיד צריך

בציון" אלקים אלקים 102אל אל ("יראה וזוהי ,
ושלימות. לתכלית הגיעו אם הבחינה בציון")

אין  שעדיין זמן שכל - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
האמיתית  בגאולה למטה, ה"עצמות" גילוי

זו. בעבודה יתירה הוספה נדרשת והשלימה,

האחרונה  המצוה את כבר שיסיימו ויהיֿרצון,
אדמו"ר  תורת כידוע הגאולה, את כבר שתביא

מהזוהר 103הזקן  בתיקונים 104שמביא "איתא :
שלימה  בתשובה חוזר אחד צדיק היה אם שאפילו

משיח". בא היה בדורו

הרמב"ם  פסקֿדין עם זה לקשר ֿ 105ויש שעל ,
[ועמך יהודי של בכחו יש אחת" "מצוה mlekידי

ולכל 106צדיקים  לו והצלה" "תשועה להביא [
כולו, העולם

גאולה  האמיתית, וההצלה התשובה עד
דכל  העצם גילוי יהיה שאז והשלימה, האמיתית
כמו  יתברך, ומהותו דעצמותו והגילוי יהודי,

ze`ex"והיו107שכתוב  jipir,"מוריך את

ממש. ומיד תיכף - ועיקר ועוד
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ח.102) פד, תהלים – הכתוב ל'
ספ"ד.103) ירושלים בונה
יחזרון 104) דאי נח: ס"פ ז"ח וראה מקומו. ידוע לא ולע"ע

גלותא. כל יתכנש כנישתא חדא או כנישתא רישי בתשובה

ה"ד.105) פ"ג תשובה הל'
כא.106) ס, ישעי'
פל"ו.107) תניא וראה כ. ל, שם

`"ypz'd xc` 'h ,xekf zyxt ,devz zyxt zay zegiyn

שהעבודה  מאחר יותר; עוד שיעשו דורשים פיֿכן
ד"מערב  הענין והן ה"תמיד" ענין הן שיהיה היא
להגיע  עד תמידיות, ועליות שינויים בוקר", ועד
מכל  שלמעלה ומהותו, בעצמותו ב"ואתה",
לכן  - בוקר") ועד ו"ערב "תמיד" (והמחבר הגדרים
"יראה  עד חיל", אל מחיל "ילכו להיות תמיד צריך

בציון" אלקים אלקים 102אל אל ("יראה וזוהי ,
ושלימות. לתכלית הגיעו אם הבחינה בציון")

אין  שעדיין זמן שכל - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
האמיתית  בגאולה למטה, ה"עצמות" גילוי

זו. בעבודה יתירה הוספה נדרשת והשלימה,

האחרונה  המצוה את כבר שיסיימו ויהיֿרצון,
אדמו"ר  תורת כידוע הגאולה, את כבר שתביא

מהזוהר 103הזקן  בתיקונים 104שמביא "איתא :
שלימה  בתשובה חוזר אחד צדיק היה אם שאפילו

משיח". בא היה בדורו

הרמב"ם  פסקֿדין עם זה לקשר ֿ 105ויש שעל ,
[ועמך יהודי של בכחו יש אחת" "מצוה mlekידי

ולכל 106צדיקים  לו והצלה" "תשועה להביא [
כולו, העולם

גאולה  האמיתית, וההצלה התשובה עד
דכל  העצם גילוי יהיה שאז והשלימה, האמיתית
כמו  יתברך, ומהותו דעצמותו והגילוי יהודי,
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ח.102) פד, תהלים – הכתוב ל'
ספ"ד.103) ירושלים בונה
יחזרון 104) דאי נח: ס"פ ז"ח וראה מקומו. ידוע לא ולע"ע
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ה"ד.105) פ"ג תשובה הל'
כא.106) ס, ישעי'
פל"ו.107) תניא וראה כ. ל, שם

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc zeaezk(iying meil)

c ,xnel ozipàðîéäî ékdzxagy xnel zpn`p dy`dy dn - ¦§¥§¨
wx edf dxedhdLôð äìñôc íB÷îadnvr lr zxne` `idyk - ¦§§¨§¨©§¨

mey dl oi` i`ceay ,`ziixaay oey`xd ote`k ,d`nh `idy
,dzecra geexdLôð àøLëîc íB÷îa ìáàdvex `idy ote`a - £¨¦§§©§§¨©§¨

,zexedh odizyy zxne`e dnvr z` xiykdlàðîéäî àì àîéà¥¨Ÿ§¥§¨
z` wfgl dvex `idy yeygl yiy oeik ,zpn`p dpi` `ny -
,dxedh dzxag mby zxne`y ici lr dxedh dnvr `idy dixac

ïì òîLî à÷zpn`p ,dnvr z` xiykdl dvex `idyk s`y ¨©§©¨
.dzxag z` xiykdl

äðùî
,zncewd dpynl dnecd ote`a oecl dkiynn epiptly dpynd

:df lr df micirne ,mqegia wtq yiy miyp` ipya zwqereïëå§¥
íéLðà éðL,reci mqegi oi`yå ,éðà ïäk øîBà äæokïäk øîBà äæ §¥£¨¦¤¥Ÿ¥£¦§¤¥Ÿ¥

,ïéðîàð ïðéà ,éðà.dnexza milke` mpi`eúà äæ ïéãéòî ïäL ïîæáe £¦¥¨¤¡¨¦¦§©¤¥§¦¦¤¤
äæ,odk `edy exiag lr cirn cg` lky -,ïéðîàð elà éøäoi`e ¤£¥¥¤¡¨¦

ciri exiagy ick ,xwya exiag lr cirn cg` lk `ny miyyeg
.eilräãeäé éaøe wleg,ãçà ãò ét ìò äpeäëì ïéìòî ïéà ,øîBà ©¦§¨¥¥©£¦¦§¨©¦¥¤¨

.mipn`p mpi` ,exiag lr cirn cg` lkyk mb okle
:df oipra ztqep drcéúîéà ,øæòìà éaø øîàdpedkl milrn oi` ¨©©¦¤§¨¨¥¨©

,cg` cr it lrïéøøBò LiL íB÷îalew `viy oebke ,mzpedk lr ¦§¤¥§¦
,mileqt mipdk mdy e` ,mipdk mpi`y,ïéøøBò ïéàL íB÷îa ìáà£¨¦§¤¥§¦

.ãçà ãò ét ìò äpeäëì ïéìòî©£¦¦§¨©¦¥¤¨
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,ãçà ãò ét ìò äpeäëìlr wleg `ed dnae m`d x`eai `xnbae ¦§¨©¦¥¤¨
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* * *

àøîâ
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.exq` envr `edy
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום רביעי עמ' ב



כג

devz zyxt zegiy ihewl'e jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
"‡Â‰ ÌÈ˘„˜ ˘„Â˜"

הפנימי, המזבח על מדובר כאשר הפרשה, בסוף

מצטט  – לה'" הוא קדשים "קודש אומרת והתורה
הוא" קדשים "קודש המלים את ומפרש:1רש"י ,

לעבודה  ולא בלבד, הללו לדברים מקודש "המזבח
אחרת".

מזבח  הרי להבהיר: היא רש"י כוונת בפשטות
בהיכל  עמד קדושתו 2הזהב ואף הקדשים, בקדשי ולא ,

על  כאן נאמר וכיצד הקדשים, קדשי קדושת היתה לא

קדשים" "קודש ?3המזבח

הללו", לדברים מקודש "המזבח רש"י מסביר לכן

קדשים, קודש של קדושה יש שלמזבח הכוונה שאין
עבור  – היא המזבח שקדושת "קודש", אלא:

בפרשה. כן לפני המוזכרים ה"קדשים",

החידוש  מהו השאלה: כך על שמתעוררת כיון אך
להקריב  כדי מקודש שהמזבח מאליו מובן הרי בכך?

ולא  "בלבד, רש"י מוסיף לכן הקרבנות? את עליו
קדשים" "קודש שבמלים אחרת", התורה `oiלעבודה

את לציין השלילה,iaeigdמתכוונת את אלא שבכך,

מקודש הקדשים,wxשהוא עבודה le`בשביל בשביל
zxg`.

גם כבר jkaאמנם, זה גם שהרי חידוש, אין
כן  לפני קטורת 4yxetnaמופיע עליו תעלו "לא :

כדי  שוב, התורה זאת מציינת זאת בכל אך זרה...".

הפנימי לה  המזבח על למקריב מצותֿעשה עוד וסיף
"לא  הלאו על רק יעבור שלא אחרים, קרבנות

– קדשים" "קודש זה, ציווי על גם אלא תעלו...",
עשה  מכלל הבא עשה.5לאו ,

.·
È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

מובן: לא זה פירוש לפי אך

הוא קדשים "קודש הפסוק מלשון מובן,dl'א) "
עצמו, למזבח מתייחסת "קדשים" המלה שגם

קדשים קודש הוא לפי edÎjexaÎyecwl`שהמזבח אך ,
מקודש  שהמזבח קדשים", – "קודש רש"י פירוש

" הפסוק סיום כלֿכך מובן אין "?dl'ל"קדשים",

רש"י  מבאר מקודש..." "המזבח שבפירושו כיון ב)
"קודש המלים רק miycwאת מקודש שהמזבח ,"

רש"י  היה צריך – כן לפני המוזכרים הקדשים בשביל
מקודש "המזבח הוא miycwlלומר ומדוע הללו...",

" ואומר בניסוחו הללו"?mixaclמשנה

של  המשמעות לגבי רק הוא רש"י של חידושו ג)
מתייחסות  אלו שמלים העובדה אך קדשים", "קודש

עוסקת שבו – לכאורה,lkלמזבח היא, – הפרשה
לכאורה, לבאר, צריך היה הוא ולכן, וברורה. פשוטה
("מקודש  קדשים" "קודש של המשמעות את רק

" אומר רש"י אך – הללו...") gafndלדברים
"המזבח"? במלה מוסיף הוא מה מקודש...".

.‚
?Ô¯‰‡ Y "ÌÈ˘„˜ ˘„Â˜"

להשיב: לכאורה, היה, ניתן השלישית השאלה על
המפרשים  לה'"6יש הוא קדשים "קודש שהמלים ,

הפסוק  בתחילת לאהרן: אלא למזבח, מתייחסות אינן
"וכפר נאמר `oxdנאמר אהרן) (על אליו ובקשר ,"...

קדש  "קודש הפסוק בדברי בסיום כנאמר לה'". הוא ים
קדשים".7הימים  קדש להקדישו אהרן "ויבדל

בביאורו  רש"י שכוונת לומר, אפשר אי אך
זה  פירוש לשלול היא כי 8"המזבח" ,9:
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ברא"ם.1) גם הובא וכן ראשון. בדפוס כ"ה
ו.2) ל, פרשתנו
שב"קדש 3) הקדושה בין ההפרש מכריחה הל' פשטות והרי

ונאמר הקדשים dlicadeהקדשים". קדש ובין הקודש בין לכם הפרוכת
כ"א  בו להכנס אסור גדול כהן שאפילו כך כדי ועד לג). כו, (תרומה

פרש"י גם וראה ובפרש"י. אחרי (ר"פ מיוחדים ובתנאים lirlביוהכ"פ
ל). כט,
ט.4) ל, פרשתנו
ג.5) יא, שמיני פירש"י ראה
עה"פ.6) מלבי"ם
יג.7) כג, א

ש"קדש 8) עה"פ) בתו"ש הובא – שאול (דברי הפירוש לשלול או:
בשנה". "אחת – יוהכ"פ על קאי הוא" קדשים

מוכרח 9) אהרן, על קאי קדשים" ש"קדש הפירוש לפי לזה: ונוסף
קדושת על קאי קדשים" ש"קדש יוהכ"פ b"dkלומר עבודת "אין שהרי ,

ל), כט, לעיל (רש"י בו" אלא גו'zehytaeכשרה אהרן "ויבדל ,eipae `ed
mler crשנבדלו אהרן בני כל על קאי "dpedkl דה"י) הפסוקים וכהמשך ,

קרח  רש"י גם וראה הלוי". שבט על ש"יקראו משה כבני ולא יד) שם,
וה'. ג' טז,

שנקרא  בכתובים נמצא לא שלפנ"ז), הערה (ראה ליוה"כ בנוגע וכן
קדשים". "קדש

`"ypz'd xc` 'h ,xekf zyxt ,devz zyxt zay zegiyn

שהעבודה  מאחר יותר; עוד שיעשו דורשים פיֿכן
ד"מערב  הענין והן ה"תמיד" ענין הן שיהיה היא
להגיע  עד תמידיות, ועליות שינויים בוקר", ועד
מכל  שלמעלה ומהותו, בעצמותו ב"ואתה",
לכן  - בוקר") ועד ו"ערב "תמיד" (והמחבר הגדרים
"יראה  עד חיל", אל מחיל "ילכו להיות תמיד צריך

בציון" אלקים אלקים 102אל אל ("יראה וזוהי ,
ושלימות. לתכלית הגיעו אם הבחינה בציון")

אין  שעדיין זמן שכל - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
האמיתית  בגאולה למטה, ה"עצמות" גילוי

זו. בעבודה יתירה הוספה נדרשת והשלימה,

האחרונה  המצוה את כבר שיסיימו ויהיֿרצון,
אדמו"ר  תורת כידוע הגאולה, את כבר שתביא

מהזוהר 103הזקן  בתיקונים 104שמביא "איתא :
שלימה  בתשובה חוזר אחד צדיק היה אם שאפילו

משיח". בא היה בדורו

הרמב"ם  פסקֿדין עם זה לקשר ֿ 105ויש שעל ,
[ועמך יהודי של בכחו יש אחת" "מצוה mlekידי

ולכל 106צדיקים  לו והצלה" "תשועה להביא [
כולו, העולם

גאולה  האמיתית, וההצלה התשובה עד
דכל  העצם גילוי יהיה שאז והשלימה, האמיתית
כמו  יתברך, ומהותו דעצמותו והגילוי יהודי,

ze`ex"והיו107שכתוב  jipir,"מוריך את

ממש. ומיד תיכף - ועיקר ועוד
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כא.106) ס, ישעי'
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc zeaezk(iying meil)

c ,xnel ozipàðîéäî ékdzxagy xnel zpn`p dy`dy dn - ¦§¥§¨
wx edf dxedhdLôð äìñôc íB÷îadnvr lr zxne` `idyk - ¦§§¨§¨©§¨

mey dl oi` i`ceay ,`ziixaay oey`xd ote`k ,d`nh `idy
,dzecra geexdLôð àøLëîc íB÷îa ìáàdvex `idy ote`a - £¨¦§§©§§¨©§¨

,zexedh odizyy zxne`e dnvr z` xiykdlàðîéäî àì àîéà¥¨Ÿ§¥§¨
z` wfgl dvex `idy yeygl yiy oeik ,zpn`p dpi` `ny -
,dxedh dzxag mby zxne`y ici lr dxedh dnvr `idy dixac

ïì òîLî à÷zpn`p ,dnvr z` xiykdl dvex `idyk s`y ¨©§©¨
.dzxag z` xiykdl

äðùî
,zncewd dpynl dnecd ote`a oecl dkiynn epiptly dpynd

:df lr df micirne ,mqegia wtq yiy miyp` ipya zwqereïëå§¥
íéLðà éðL,reci mqegi oi`yå ,éðà ïäk øîBà äæokïäk øîBà äæ §¥£¨¦¤¥Ÿ¥£¦§¤¥Ÿ¥

,ïéðîàð ïðéà ,éðà.dnexza milke` mpi`eúà äæ ïéãéòî ïäL ïîæáe £¦¥¨¤¡¨¦¦§©¤¥§¦¦¤¤
äæ,odk `edy exiag lr cirn cg` lky -,ïéðîàð elà éøäoi`e ¤£¥¥¤¡¨¦

ciri exiagy ick ,xwya exiag lr cirn cg` lk `ny miyyeg
.eilräãeäé éaøe wleg,ãçà ãò ét ìò äpeäëì ïéìòî ïéà ,øîBà ©¦§¨¥¥©£¦¦§¨©¦¥¤¨

.mipn`p mpi` ,exiag lr cirn cg` lkyk mb okle
:df oipra ztqep drcéúîéà ,øæòìà éaø øîàdpedkl milrn oi` ¨©©¦¤§¨¨¥¨©

,cg` cr it lrïéøøBò LiL íB÷îalew `viy oebke ,mzpedk lr ¦§¤¥§¦
,mileqt mipdk mdy e` ,mipdk mpi`y,ïéøøBò ïéàL íB÷îa ìáà£¨¦§¤¥§¦

.ãçà ãò ét ìò äpeäëì ïéìòî©£¦¦§¨©¦¥¤¨
ïéìòî ,ïâqä ïa ïBòîL éaø íeMî øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥¦©¦¦§¤©§¨©£¦

,ãçà ãò ét ìò äpeäëìlr wleg `ed dnae m`d x`eai `xnbae ¦§¨©¦¥¤¨
.eiptly mi`pzd

* * *

àøîâ
wxtd zligzay zeipyna(.ak-:eh)ly mipey mipte` e`aed

`pzd jxved recn zx`an `xnbd ,'xq`y dtd' ici lr zepn`p
zl`ey .elld mipte`d lk z` `iadl:`xnbdéì änì éðä ìk- ¨¨¥¨¨¦

did `le ,elld zeipynay mipte`d lk z` `iadl ekxved dnl
xacd z` xizdl on`p mc`y epcnll ick cg` ote` `iadl ic

.exq` envr `edy
:`xnbd daiynéëéøö,olek z` zepyl `pzd jxved -àðz éàc §¦¦§¦¨¨

y ,dpey`xd dpynd z` wxòLBäé éaø äãBîdcy exiagl xne`a ¤©¦§ª©
edfy mixaeq epiid ,on`py ,epnid dizgwle dzid jia` ly ef

àðBîîc àøøc àkéàc íeMîeixac zligzny xacl milbx yi - ¦§¦¨§¨¨§¨¨
dizgwle' xnele miiql oiekzd 'dzid jia` ly ef dcy' xn`y
,on`p `ed okle ,dcyd z` ez`ceda ciqti ok `l m`y ,'epnn

ìáàiablíéãò,epiid miqep` la` df `ed epici azk exn`y £¨¥¦
àðBîîc àøøc àkéìcwx exn`i m` cqtd lk micrl oi`y - §¥¨§¨¨§¨¨

,ok xnel dligzn epeekzdy di`x oi`e ,df `ed mci azkyàîéà¥¨
àìdzid dligzny oeik ,'xq`y dt'k aygp df oi` `ny - Ÿ

mzrca eklnp jk xg`e ,`ed mci azky dxenb zecrl mzpeek
dkxved okle .jk lr mipn`p eidi `le ,miqep` eidy etiqede

.miqep` eidy micrd mipn`p df ote`a mby siqedl dpynd
z` `le micrd oic z` wx epipy `l recn x`al `xnbd dkiynn

:dcy gweld oicàðz éàåd oic z` wx,íéãòwxy mixne` epiid §¦¨¨¥¦
,xq`y dta mipn`p md dfaàîìòìc íeMî`id mzecry oeik - ¦¦§¨§¨

xnel dligzn epeekzdy `l m`e ,mnvrl `le ,mixg` mc` ipal
eidy xnel mdixac rvn`a mda mixfeg eid `l miqep` eidy

,mixg` zlrezl ,miqep`eäéà ìáàexiagl xne`y envr mc`d - £¨¦
,epnn dgwle eia` ly rwxwd dzidydéLôðìcenvrl liredy - ¦§©§¥

,eia`n d`pwy xn`y dna
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לפי פירוש eheytא) ללא גם מובן, מקרא של
למזבח, מתייחסות קדשים" "קודש שהמלים רש"י,

כולה  הפרשה כי לאהרן, במזבח 10ולא ולא 11עוסקת
"וכפר והמלים בדיני `oxdבאהרן. פרט רק מהוות "...

gafnמקום אין כך, ואם .eheyta שהתורה מקרא, של
בפרשת כאן, שלgafndתבאר מעלתו את ,oxd`12.

לדברים "מקודש אומר רש"י היה אילו ...",elldב)
מאליו, מובן היה כבר "המזבח", המלה ללא אף
ולא  למזבח מתייחסות קדשים" "קודש שהמלים
כוונת  מהי למקומה: הקושיה שבה כך, ואם לאהרן,

"המזבח"? המלה בהוספת רש"י

.„
ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÓÂ˜Ó· Y "ÌÈ˘„˜ ˘„Â˜"

כאן, רש"י שבפירוש אלו לדיוקים בנוסף
אחרים: ממקומות גם קשיים מתעוררים

כן  לפני מופיע כבר קדשים" "קודש הביטוי
פחותה,13בפרשה  קדושתו אשר החיצון, למזבח בקשר

רש"י  אין זאת ובכל הפנימי, המזבח מקדושת כמובן,
זה. ביטוי שם מסביר

בא  נסביר אם בפירושו אף מתכוון שרש"י דחוק ופן
יקדש...", במזבח הנוגע כל – קדושתו היא "ומה שם
שה"קודש" – קדשים" "קודש הביטוי את גם לפרש
כלומר  "קדשים", בשביל הוא המזבח של (הקדושה)

הנוגע..." "כל את לקדש 14כדי

במדבר  בפרשת בהמשך, הרי רש"י 15– אומר ,
zehyta כולל קהת, בני שבמשא המשכן, כלי שכל ,

נקראים  החיצון) והמזבח הפנימי (המזבח "המזבחות"
מובנת: לכך והסיבה ביותר. המקודש הקדשים" "קודש
וכדומה  ומהקרשים מהיריעות יותר קדושים שהם מפני

מררי. ובני גרשון בני משא –

"קודש  בביטוי לרש"י קשה מה מובן: ואינו
ביטוי  כאשר הפנימי, המזבח לגבי שבפסוקנו, קדשים"
לגבי  וכן: החיצון? המזבח לגבי אף מופיע כבר זה
מהיריעות  יותר קדושים שהם לבאר, ניתן שניהם

?16וכו'

.‰
"...ÂÏÚ˙ ‡Ï" ¯ÂÒÈ‡Ï ÌÚË Y "ÌÈ˘„˜ ˘„Â˜"

הוא: לכך ההסבר

כאן שבפסוק קדשים" "קודש קשה `oiבביטוי
קדשים", "קודש המזבח על לומר ייתכן כיצד לרש"י
שהוא  לציין התורה צריכה מה לשם להיפך: אלא,
שניתן  כפי מאליו, מובן הדבר והרי קדשים", "קודש

החיצון? מהמזבח בקלֿוחומר להסיק

קדשים" "קודש שבמלים רש"י, משיב כך על
כיון  תעלו...": "לא לאיסור הסיבה את התורה מציינת
הוא  עצמם ה"קדשים" שבין קדשים", "קודש שהוא
לכן  החיצון, מהמזבח ואף מהם יותר קדוש "קודש",
דמים  ומתן קטורת – הללו" "לדברים רק מקודש הוא
עבודה  שום בו לעבוד ואסור – הכיפורים חטאת של

מקדושתו. להורידו לא כדי אחרת,

" רש"י אומר "mixaclולכן ולא miycwlהללו",
מתייחסת  אינה שבפסוק "קדשים" המלה כי הללו",
אלא  ראשון, במבט כנראה הדמים, ולמתן לקטורת

gafnl,`edy."קדשים "קודש

" רש"י אומר כדי gafndלפיכך מקודש...",
"קודש  הטעם בציון הפסוק של החידוש את להדגיש
טעם  זה אין תעלו...": "לא האיסור לגבי קדשים"

גם זוהי אלא שאין zednסתם, תעלו", "לא האיסור
להעלאת קשור dxfהוא zxhw,dler אלא וכדומה,

מקדושתו.gafnd17לקדושת המזבח את להוריד אסור :
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וכן 10) המזבח קרנות הוא "קרנותיו" פי' עצמו, זה בפסוק וגם
המזבח."עלי  על קאי ו"

י)11) כה, (תרומה ארון" "ועשו ע"ד – מזבח" "ועשית וכהתחלה
וכליו". מועד "אהל ובכל

אגב 12) בדרך רק כאן נזכר יו"כ ענין כל כי דיוה"כ, המעלה או
מפרש  ואינו בשנה" "אחת רק נאמר שבכתוב ובפרט המזבח. לדיני בנוגע

זמנו.
על 13) וקאי קדשים" קדש "והיו כט: ל, תשא פ' גם וראה לז. כט,

שהיו וכיור העולה מזבח (גם המשכן כלי המשכן).xvgaכל
מעתיק 14) שם שבפרשתנו זה על נוסף כי כן, לפרש גדול ודוחק

המזבח  "והי' רק ראשון) בדפוס כן שאין מה הדפוסים, רוב (לפי רש"י
(לפי  פירושו את הוא מפרש שם תשא (ובפ' "קדשים" מעתיק ואינו קדש"
ש"(קדש) היתה רש"י כוונת באם – אותם") "וקדשת על הדפוסים) כל
הנוגע  כל את לקדש קדוש שהוא (ורק עצמו המזבח על לא קאי  קדשים"

זה לכתוב לרש"י הו"ל תשא yexitaבו), (בפ' לשונו שמפשטות ובפרט .
מקדשתם זו "משיחה קדשים"miycwקדשzeidlשם) ש"קדש משמע "

הכלים על כו'",mnvrקאי הנוגע כל קדושתם היא "ומה שמפרש (ומה
קדושתם במה לפרש שבכתוב z`haznהוא החידוש מהו דאל"כ, –

ה')). סעיף לקמן המבואר (וע"ד
טז.15) פסוק שם רש"י גם וראה ד. ד,
"קדש 16) לבין קדשים" "קדש בין בזה לחלק שאין דפשיטא

הקדשים".
לפי 17) הוא בכולם שהאיסור מכיון א) להקשות: אפשר לכאורה

"עבודה –`zxgשהם "mixf,דוקא קטורת גבי "זרה" נאמר למה למזבח,
הכתוב  הוצרך למה ב) "קטרת"? קודם או "נסך" לאחרי "זרה" והול"ל
עליו  תעשו "לא לקצר דהו"ל – ונסך ומנחה עולה (זרה), קטרת – לפרט

(א  זרים" תעשה קרבנות אשר וזה החיצון: במזבח למ"ש ויתאים כיו"ב) ו
גו'? ונסך גו' ועשרון גו' כבשים גו'

devz zyxt zegiyÎihewl
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מופלאים" "ענינים גם יש רש"י ,18בפירוש
ידי  שעל כאן, רואים ואנו שבתורה. האחרים מהחלקים
שאלה  מתורצת מקודש..." "המזבח רש"י של פירושו

שבתורה. ההלכה בחלק

ולבאר: להקדים יש כך לשם

דגנך  מעשר בשעריך לאכול תוכל "לא הלאו
ויצהרך" לשלושה 19תירושך המצוות במנין נחשב

שונים  מעשר 20לאוין – לירושלים מחוץ לאכול אסור :
של שלobcשני שני מעשר ;yexiz של שני ומעשר ;

xdvi שני מעשר לירושלים מחוץ אוכל אדם וכאשר ,"
בשלוש  חייב הוא יצהר, ושל תירוש של דגן, של

מלקות  .21פעמים

בנשך, לו תתן לא כספך "את הלאו מכך שונה
אכלך" תתן לא הנחשב 22ובמרבית המצוות 23, במנין

שניתן  "לאו זה היה לא ואילו בלבד, אחד ללאו
מלקות  חובת עליו והיתה חייב 24להשבון", היה –

פעם רק כך על העובר מלקות `zgאדם .25של

תירושך  דגנך "מעשר באיסור להיפך: ולכאורה,
ואילו  "לא", המלה אחת פעם רק מופיעה ויצהרך"

נאמר ותרבית נשך כספךmiinrtלגבי ("את l`"לא"
ובמרבית בנשך, לו הוא l`תתן ומדוע אכלך") תתן

הוא  כך על ההסבר בלבד? אחד ללאו כיון 26נחשב :

בלא  תרבית ולא תרבית, בלא נשך מוצא אתה ש"אי
אחד  ענין הם ותרבית נשך לכן שתי 27נשך", ולכן ,

אותו  אך אחד, ציווי הן – "לא" פעמיים – האזהרות

הענין  הדגשת לצורך פעמיים מופיע כפי 28ציווי .
הכלל  לגבי 29שקובע (וכן תעשה" "לא מצוות לגבי

מספר  בתורה מופיע איסור אותו שכאשר מצוותֿעשה),
אזהרות  "על עוברים עליו, שכשעוברים למרות פעמים,

במנין נחשב הוא הרי ללאוzeevndרבות", ,cg` כי ,

ענין.`ezeזהו

.Ê
„¯Ù· Ë¯Ù ÏÎ ÏÚ Â‡ ,Â˙ÂÏÏÎ· ¯ÂÒÈ‡‰

"נשך" אמנם, כך: על לשאול אפשר לכאורה,

הם  ולכן זה, בלי זה להיות יכולים אינם ו"תרבית"

את  גם מציינת שהתורה כיון אך מילתא", "חדא
והם ובתרבית, בנשך האסורים –mipeyהפרטים

ואוכל כסף לגבי והרי – ו"אכלך" ייתכן l`"כספך"

היה  צריך לפיכך – זה" בלא זה מוצא אתה ש"אי לומר
ו  נשך להתחלקאיסור אחד ipylתרבית לאו לאוין:

"לא  של כבאיסור אוכל, לגבי אחד ולאו כסף, לגבי
ויצהרך", תירושך דגנך מעשר בשעריך לאכול תוכל

ולגבי  תירוש, לגבי דגן, לגבי לאוין: לשלושה הנחשב

יצהר?

הוא: לכך ההסבר

בשעריך..." לאכול תוכל "לא על `eppiהאיסור
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שלפנ"ז  בפסוק בפירושו אלו קושיות רש"י תירץ כבר – אבל
של  קטורת שום – זרה קטרת זה. מזבח על – עליו תעלו "לא במש"כ
עולה  ומנחה, עולה ולא – ומנחה ועולה מזו. חוץ לו זרות כולן נדבה
בכ"ז? רש"י קמ"ל מאי דלכאורה לחם". של היא ומנחה ועוף בהמה של
מה  פי' לא ולמה "עליו"? רק שמפרש אף תעלו" "ולא גם העתיק ולמה

ועוד. זה? לפני כשהוזכרו – ומנחה עולה זה
מזבח על – עליו תעלו לא בקיצור): (עכ"פ פרש"י קטרת dfוכוונת .

כיון (וקשה קודש dxfcזרה דאדרבה ומתרץ אסורה. בכ"מ בודאי היא
דא"כ קשה ועפ"ז לו. זרות ולכן) דנדבה שהיא אלא המנויים lkהיא

(לא הוא ב"זרה" שהכוונה ומתרץ הם. "זרה" xeqi`dבכתוב mrhl(כ"א ,
קטורתdnvrלהקטורת שישנה דמכיון .zxzeny הוצרך עליו, להעלות

"קטרת לפרש כולל dxfהכתוב אינו שהכתוב מה הטעם גם וזהו ."
הוא  בקטרת האיסור הם: חלוקים כי – ומנחה עולה עם יחד "קטרת"
שמוכרח  וכיון היתר. צד בהם אין ומנחה" "עולה משא"כ ב"זרה", דוקא
עולה** בפ"ע: הסוגים* שאר ג"כ מפרט בפ"ע, (סמים) קטרת לפרט

ונסך. (לחם) ומנחה ועוף) (בהמה
א).18) (קפא, שלו שבועות במס' של"ה
יז.19) יב, ראה

הרמב"ן 20) (ולדעת קמאֿג. ובלאוין ט' שרש להרמב"ם בספהמ"צ
אחד). בלאו – ט') (בשרש

ובהל'21) קמג ל"ת ט', שרש בספהמ"צ רמב"ם סע"ב. ד, כריתות
ה"ה. פ"ב מע"ש

לז.22) כה, בהר
רלה.23) ל"ת להרמב"ם בספהמ"צ
ה"ג.24) פ"ד ולוה מלוה הל' רמב"ם ראה
על 25) אחת חייב שהוא שביארו ומה ט': שרש הנ"ל ספהמ"צ ראה

אחת. מצוה אותו נמנה הכל
ב).26) ס, (מב"מ רלה ל"ת הנ"ל ספהמ"צ
(27znbecae קדושים) שעטנז" תלבש ו"לא עליך" יעלה לא "שעטנז

שא"א  מכיון מ"מ מחולקות, פעולות שהם שאף יא), כב, תצא יט. יט,
עלי' לוקין ואין בפ"ע ללאו נמנית ההעלאה אין – העלאה בלי ללבישה

כו'). לוקין שאין הרב כדברי שהנכון לי נראה ד"ה ט' בשרש (מג"א
(28znbecae,כד (תצא אחריך" תעולל ו"לא אחריך" תפאר "לא

מתחלפות" במלות נכפלת ש"האזהרה ורק אחד לאו שהם כֿכא),
הנ"ל). בשרש (רמב"ם

הנ"ל.29) בשרש בארוכה ראה

.dlern k"ykna ± heyt 'ixeqi`e .r"ta beq epi` ik ± 'eke z`hg hxtn epi`e (*
(gi ,hk lirl) xn`p dler" lr mby oeikn :dfa oipr cere (**"zxhwde"`l" o`k xn`p "zxhw" lr mb ,`qib jci`l oke .elrz`id "dler"y yxtn okl ± "wxly
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לפי פירוש eheytא) ללא גם מובן, מקרא של
למזבח, מתייחסות קדשים" "קודש שהמלים רש"י,

כולה  הפרשה כי לאהרן, במזבח 10ולא ולא 11עוסקת
"וכפר והמלים בדיני `oxdבאהרן. פרט רק מהוות "...

gafnמקום אין כך, ואם .eheyta שהתורה מקרא, של
בפרשת כאן, שלgafndתבאר מעלתו את ,oxd`12.

לדברים "מקודש אומר רש"י היה אילו ...",elldב)
מאליו, מובן היה כבר "המזבח", המלה ללא אף
ולא  למזבח מתייחסות קדשים" "קודש שהמלים
כוונת  מהי למקומה: הקושיה שבה כך, ואם לאהרן,

"המזבח"? המלה בהוספת רש"י

.„
ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÓÂ˜Ó· Y "ÌÈ˘„˜ ˘„Â˜"

כאן, רש"י שבפירוש אלו לדיוקים בנוסף
אחרים: ממקומות גם קשיים מתעוררים

כן  לפני מופיע כבר קדשים" "קודש הביטוי
פחותה,13בפרשה  קדושתו אשר החיצון, למזבח בקשר

רש"י  אין זאת ובכל הפנימי, המזבח מקדושת כמובן,
זה. ביטוי שם מסביר

בא  נסביר אם בפירושו אף מתכוון שרש"י דחוק ופן
יקדש...", במזבח הנוגע כל – קדושתו היא "ומה שם
שה"קודש" – קדשים" "קודש הביטוי את גם לפרש
כלומר  "קדשים", בשביל הוא המזבח של (הקדושה)

הנוגע..." "כל את לקדש 14כדי

במדבר  בפרשת בהמשך, הרי רש"י 15– אומר ,
zehyta כולל קהת, בני שבמשא המשכן, כלי שכל ,

נקראים  החיצון) והמזבח הפנימי (המזבח "המזבחות"
מובנת: לכך והסיבה ביותר. המקודש הקדשים" "קודש
וכדומה  ומהקרשים מהיריעות יותר קדושים שהם מפני

מררי. ובני גרשון בני משא –

"קודש  בביטוי לרש"י קשה מה מובן: ואינו
ביטוי  כאשר הפנימי, המזבח לגבי שבפסוקנו, קדשים"
לגבי  וכן: החיצון? המזבח לגבי אף מופיע כבר זה
מהיריעות  יותר קדושים שהם לבאר, ניתן שניהם

?16וכו'

.‰
"...ÂÏÚ˙ ‡Ï" ¯ÂÒÈ‡Ï ÌÚË Y "ÌÈ˘„˜ ˘„Â˜"

הוא: לכך ההסבר

כאן שבפסוק קדשים" "קודש קשה `oiבביטוי
קדשים", "קודש המזבח על לומר ייתכן כיצד לרש"י
שהוא  לציין התורה צריכה מה לשם להיפך: אלא,
שניתן  כפי מאליו, מובן הדבר והרי קדשים", "קודש

החיצון? מהמזבח בקלֿוחומר להסיק

קדשים" "קודש שבמלים רש"י, משיב כך על
כיון  תעלו...": "לא לאיסור הסיבה את התורה מציינת
הוא  עצמם ה"קדשים" שבין קדשים", "קודש שהוא
לכן  החיצון, מהמזבח ואף מהם יותר קדוש "קודש",
דמים  ומתן קטורת – הללו" "לדברים רק מקודש הוא
עבודה  שום בו לעבוד ואסור – הכיפורים חטאת של

מקדושתו. להורידו לא כדי אחרת,

" רש"י אומר "mixaclולכן ולא miycwlהללו",
מתייחסת  אינה שבפסוק "קדשים" המלה כי הללו",
אלא  ראשון, במבט כנראה הדמים, ולמתן לקטורת

gafnl,`edy."קדשים "קודש

" רש"י אומר כדי gafndלפיכך מקודש...",
"קודש  הטעם בציון הפסוק של החידוש את להדגיש
טעם  זה אין תעלו...": "לא האיסור לגבי קדשים"

גם זוהי אלא שאין zednסתם, תעלו", "לא האיסור
להעלאת קשור dxfהוא zxhw,dler אלא וכדומה,

מקדושתו.gafnd17לקדושת המזבח את להוריד אסור :
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וכן 10) המזבח קרנות הוא "קרנותיו" פי' עצמו, זה בפסוק וגם
המזבח."עלי  על קאי ו"

י)11) כה, (תרומה ארון" "ועשו ע"ד – מזבח" "ועשית וכהתחלה
וכליו". מועד "אהל ובכל

אגב 12) בדרך רק כאן נזכר יו"כ ענין כל כי דיוה"כ, המעלה או
מפרש  ואינו בשנה" "אחת רק נאמר שבכתוב ובפרט המזבח. לדיני בנוגע

זמנו.
על 13) וקאי קדשים" קדש "והיו כט: ל, תשא פ' גם וראה לז. כט,

שהיו וכיור העולה מזבח (גם המשכן כלי המשכן).xvgaכל
מעתיק 14) שם שבפרשתנו זה על נוסף כי כן, לפרש גדול ודוחק

המזבח  "והי' רק ראשון) בדפוס כן שאין מה הדפוסים, רוב (לפי רש"י
(לפי  פירושו את הוא מפרש שם תשא (ובפ' "קדשים" מעתיק ואינו קדש"
ש"(קדש) היתה רש"י כוונת באם – אותם") "וקדשת על הדפוסים) כל
הנוגע  כל את לקדש קדוש שהוא (ורק עצמו המזבח על לא קאי  קדשים"

זה לכתוב לרש"י הו"ל תשא yexitaבו), (בפ' לשונו שמפשטות ובפרט .
מקדשתם זו "משיחה קדשים"miycwקדשzeidlשם) ש"קדש משמע "

הכלים על כו'",mnvrקאי הנוגע כל קדושתם היא "ומה שמפרש (ומה
קדושתם במה לפרש שבכתוב z`haznהוא החידוש מהו דאל"כ, –

ה')). סעיף לקמן המבואר (וע"ד
טז.15) פסוק שם רש"י גם וראה ד. ד,
"קדש 16) לבין קדשים" "קדש בין בזה לחלק שאין דפשיטא

הקדשים".
לפי 17) הוא בכולם שהאיסור מכיון א) להקשות: אפשר לכאורה

"עבודה –`zxgשהם "mixf,דוקא קטורת גבי "זרה" נאמר למה למזבח,
הכתוב  הוצרך למה ב) "קטרת"? קודם או "נסך" לאחרי "זרה" והול"ל
עליו  תעשו "לא לקצר דהו"ל – ונסך ומנחה עולה (זרה), קטרת – לפרט

(א  זרים" תעשה קרבנות אשר וזה החיצון: במזבח למ"ש ויתאים כיו"ב) ו
גו'? ונסך גו' ועשרון גו' כבשים גו'

devz zyxt zegiyÎihewl

.Â
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מופלאים" "ענינים גם יש רש"י ,18בפירוש
ידי  שעל כאן, רואים ואנו שבתורה. האחרים מהחלקים
שאלה  מתורצת מקודש..." "המזבח רש"י של פירושו

שבתורה. ההלכה בחלק

ולבאר: להקדים יש כך לשם

דגנך  מעשר בשעריך לאכול תוכל "לא הלאו
ויצהרך" לשלושה 19תירושך המצוות במנין נחשב

שונים  מעשר 20לאוין – לירושלים מחוץ לאכול אסור :
של שלobcשני שני מעשר ;yexiz של שני ומעשר ;

xdvi שני מעשר לירושלים מחוץ אוכל אדם וכאשר ,"
בשלוש  חייב הוא יצהר, ושל תירוש של דגן, של

מלקות  .21פעמים

בנשך, לו תתן לא כספך "את הלאו מכך שונה
אכלך" תתן לא הנחשב 22ובמרבית המצוות 23, במנין

שניתן  "לאו זה היה לא ואילו בלבד, אחד ללאו
מלקות  חובת עליו והיתה חייב 24להשבון", היה –

פעם רק כך על העובר מלקות `zgאדם .25של

תירושך  דגנך "מעשר באיסור להיפך: ולכאורה,
ואילו  "לא", המלה אחת פעם רק מופיעה ויצהרך"

נאמר ותרבית נשך כספךmiinrtלגבי ("את l`"לא"
ובמרבית בנשך, לו הוא l`תתן ומדוע אכלך") תתן

הוא  כך על ההסבר בלבד? אחד ללאו כיון 26נחשב :

בלא  תרבית ולא תרבית, בלא נשך מוצא אתה ש"אי
אחד  ענין הם ותרבית נשך לכן שתי 27נשך", ולכן ,

אותו  אך אחד, ציווי הן – "לא" פעמיים – האזהרות

הענין  הדגשת לצורך פעמיים מופיע כפי 28ציווי .
הכלל  לגבי 29שקובע (וכן תעשה" "לא מצוות לגבי

מספר  בתורה מופיע איסור אותו שכאשר מצוותֿעשה),
אזהרות  "על עוברים עליו, שכשעוברים למרות פעמים,

במנין נחשב הוא הרי ללאוzeevndרבות", ,cg` כי ,

ענין.`ezeזהו

.Ê
„¯Ù· Ë¯Ù ÏÎ ÏÚ Â‡ ,Â˙ÂÏÏÎ· ¯ÂÒÈ‡‰

"נשך" אמנם, כך: על לשאול אפשר לכאורה,

הם  ולכן זה, בלי זה להיות יכולים אינם ו"תרבית"

את  גם מציינת שהתורה כיון אך מילתא", "חדא
והם ובתרבית, בנשך האסורים –mipeyהפרטים

ואוכל כסף לגבי והרי – ו"אכלך" ייתכן l`"כספך"

היה  צריך לפיכך – זה" בלא זה מוצא אתה ש"אי לומר
ו  נשך להתחלקאיסור אחד ipylתרבית לאו לאוין:

"לא  של כבאיסור אוכל, לגבי אחד ולאו כסף, לגבי
ויצהרך", תירושך דגנך מעשר בשעריך לאכול תוכל

ולגבי  תירוש, לגבי דגן, לגבי לאוין: לשלושה הנחשב

יצהר?

הוא: לכך ההסבר

בשעריך..." לאכול תוכל "לא על `eppiהאיסור
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שלפנ"ז  בפסוק בפירושו אלו קושיות רש"י תירץ כבר – אבל
של  קטורת שום – זרה קטרת זה. מזבח על – עליו תעלו "לא במש"כ
עולה  ומנחה, עולה ולא – ומנחה ועולה מזו. חוץ לו זרות כולן נדבה
בכ"ז? רש"י קמ"ל מאי דלכאורה לחם". של היא ומנחה ועוף בהמה של
מה  פי' לא ולמה "עליו"? רק שמפרש אף תעלו" "ולא גם העתיק ולמה

ועוד. זה? לפני כשהוזכרו – ומנחה עולה זה
מזבח על – עליו תעלו לא בקיצור): (עכ"פ פרש"י קטרת dfוכוונת .

כיון (וקשה קודש dxfcזרה דאדרבה ומתרץ אסורה. בכ"מ בודאי היא
דא"כ קשה ועפ"ז לו. זרות ולכן) דנדבה שהיא אלא המנויים lkהיא

(לא הוא ב"זרה" שהכוונה ומתרץ הם. "זרה" xeqi`dבכתוב mrhl(כ"א ,
קטורתdnvrלהקטורת שישנה דמכיון .zxzeny הוצרך עליו, להעלות

"קטרת לפרש כולל dxfהכתוב אינו שהכתוב מה הטעם גם וזהו ."
הוא  בקטרת האיסור הם: חלוקים כי – ומנחה עולה עם יחד "קטרת"
שמוכרח  וכיון היתר. צד בהם אין ומנחה" "עולה משא"כ ב"זרה", דוקא
עולה** בפ"ע: הסוגים* שאר ג"כ מפרט בפ"ע, (סמים) קטרת לפרט

ונסך. (לחם) ומנחה ועוף) (בהמה
א).18) (קפא, שלו שבועות במס' של"ה
יז.19) יב, ראה

הרמב"ן 20) (ולדעת קמאֿג. ובלאוין ט' שרש להרמב"ם בספהמ"צ
אחד). בלאו – ט') (בשרש

ובהל'21) קמג ל"ת ט', שרש בספהמ"צ רמב"ם סע"ב. ד, כריתות
ה"ה. פ"ב מע"ש

לז.22) כה, בהר
רלה.23) ל"ת להרמב"ם בספהמ"צ
ה"ג.24) פ"ד ולוה מלוה הל' רמב"ם ראה
על 25) אחת חייב שהוא שביארו ומה ט': שרש הנ"ל ספהמ"צ ראה

אחת. מצוה אותו נמנה הכל
ב).26) ס, (מב"מ רלה ל"ת הנ"ל ספהמ"צ
(27znbecae קדושים) שעטנז" תלבש ו"לא עליך" יעלה לא "שעטנז

שא"א  מכיון מ"מ מחולקות, פעולות שהם שאף יא), כב, תצא יט. יט,
עלי' לוקין ואין בפ"ע ללאו נמנית ההעלאה אין – העלאה בלי ללבישה

כו'). לוקין שאין הרב כדברי שהנכון לי נראה ד"ה ט' בשרש (מג"א
(28znbecae,כד (תצא אחריך" תעולל ו"לא אחריך" תפאר "לא

מתחלפות" במלות נכפלת ש"האזהרה ורק אחד לאו שהם כֿכא),
הנ"ל). בשרש (רמב"ם

הנ"ל.29) בשרש בארוכה ראה

.dlern k"ykna ± heyt 'ixeqi`e .r"ta beq epi` ik ± 'eke z`hg hxtn epi`e (*
(gi ,hk lirl) xn`p dler" lr mby oeikn :dfa oipr cere (**"zxhwde"`l" o`k xn`p "zxhw" lr mb ,`qib jci`l oke .elrz`id "dler"y yxtn okl ± "wxly

.sere dnda
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לחומה,zillkdהפעולה מחוץ שני מעשר אכילת של
מעשר אכילת על מעשרobcאלא ,yexizומעשרxdvi.

תירושך  "דגנך מפרטת שהתורה מכך שמוכח כפי
תוכל  "לא בניסוח יחדיו אותם מכלילה ואינה ויצהרך",

לאוין 30לאכלם" שלושה הם אלה כך ומשום ,
.31נפרדים 

בנשך, לו תתן לא כספך "את האיסור זאת, לעומת
אכלך" תתן לא הלוואת`eppiובמרבית ,sqklke`eעל

ב"את רק jtqkשהרי הכוונה אין בנשך" לו תתן לא
תתן לא וב"במרבית רק `jlkלכסף, הכוונה אין "

דבר" ל"כל היא הכוונה בשניהם אלא ,32לאוכל,
בכללותה  בריבית הלוואה על הוא וכיון 33והאיסור .

אם  הבדל אין בריבית הלוואה של האסורה שבפעולה
כל  ידי על או אוכל ידי על כסף, ידי על נעשית היא

ללאו הדבר נחשב .cg`34דבר,

.Á
Â˙˘Â„˜Ó Á·ÊÓ‰ ˙„¯Â‰ Y ¯ÂÒÈ‡‰ ˙Â‰Ó

לנבוע  לכאורה, צריך, היה לעיל האמור כל לפי
ומנחה  ועולה זרה, קטרת עליו תעלו "לא איסור לגבי
את  בו מציינת אינה שהתורה עליו", תסכו לא ונסך
אלא  זר", קרבן עליו תעלו "לא כללי באופן האיסור
שיחלקו  – ונסך מנחה עולה, קטרת, פרטים: מפרטת

לארבעה  דגנך,35זאת למעשר בדומה נפרדים, לאוין
ויצהרך. תירושך

נאמר, הראשונים הפרטים שלושת לגבי אם אף
עליו", תעלו "לא הכללי באיסור כלולים שכולם שכיון

המזבח  על ההעלאה פעולת על הוא האיסור הרי
העלאתle`בכללותה, ,zxhw,dlerdgpneעל

"לא באיסור נכלל שאינו "נסך", לגבי ",elrzאך
"לא בנפרד לגביו נאמר צריך 36עליו"ekqzאלא ,

– אחד לאו  נפרד: כלאו להחשיבו לכאורה, בודאי,

המזבח, על ניסוך – שני ולאו המזבח, על העלאה
חינוך" "מנחת בעל ושתיית 37ובלשון מזבח אכילת :

מזבח,

– המצוות מוני שכל רואים, אנו למעשה ואילו

הסמ"ג 38הרמב"ם  הרמב"ן 39, שדעת נראה וכן ,40–

אחד  כלאו זאת ?41מונים

חינוך" "מנחת זאת 42בעל ומשאיר זו, שאלה שואל

"המזבח  רש"י פירוש לפי אך גדול". עיון ב"צריך
בפשטות: הקושי מתורץ מקודש...",

את  מסביר עצמו שהפסוק סובר רש"י כאמור,
תסכו  לא תעלו... "לא לאיסור מפני הטעם שזאת ,"...

לדברים  "מקודש והוא קדשים", "קודש הוא שהמזבח

כאן  שהאיסור ומובן, אחרת". לעבודה ולא בלבד הללו
epi` לא ואף ונסך, ומנחה עולה קטרת, – הפרטים על

עצם  אלא מזבח, ושתיית מזבח אכילת של הפרטים על

לו. מקודש המזבח שאין דבר של המזבח על העשיה
אחרת" "עבודה עשיית של האסורה שבפעולה וכיון

נסך, ידי על או קטרת ידי על נעשית היא אם הבדל אין
כלאו זאת הלוואה cg`43מחשיבים לאיסור בדומה ,

בריבית.
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ט'30) שרש בספהמ"צ רמב"ם ואילך. שם כריתות רע"א. יח, מכות
שם. מע"ש ובהל' קמג ומל"ת

כל 31) על חייב שהוא שביארו הלאוין "ואותן הנ"ל: שרש ברמב"ם
שכוונתו  וכנראה עצמה". בפני מצוה מהם דבר כל שנמנו הם ואחד, אחד
על  הוא שהאיסור יודעים אנו כאו"א על שחייב שביארו שממה היא,

הרבה". שמות שהם "ידענו שם ברמב"ם וכמ"ש הפרטים, הדברים
רפ"ד.32) ולוה מלוה הל' רמב"ם ואילך. שם ב"מ
תירושך 33) דגנך מעשר בשעריך לאכול תוכל ב"לא משא"כ

מצוה  סוף מנ"ח וראה אלו. מינים בג' רק הוא שהלאו י"ל, ויצהריך",
בזה. שנסתפק תמד,

למד 34) "איך שם) ולוה מלוה (בהל' הלח"מ קושיית תתורץ ועפי"ז
ותרבית  דנשך בכסף) ורבית באוכל נשך איסור (שיש אלו מדברים רבינו
באוכל, רק הרבית ואיסור בכסף רק הי' הנשך איסור באם כי – אחד"

שהם לומר בהכרח כבפנים.mipeyלאויןa'הי' המצות), במנין (גם
. כספך את "שנאמר הרמב"ם שכתב שלאחרי מה ג"כ שזהו וי"ל,
נושך  שהוא מפני נשך שמו נקרא "ולמה מוסיף: ישך", אשר דבר כל .
חלקן  "ולמה הוא") אחד ומרבית ד"נשך (הענין מסיים לאח"ז ורק כו'"
אכתי  דבר", ב"כל הם ומרבית דנשך האיסורים שב' אף כי – כו'" הכתוב

שמה  מוסיף: ולכן וה"מרבית"? ה"נשך מצד שונים לאוין ב' שהם י"ל
בשרו", את ואוכל חבירו את שמצער נושך שהוא "מפני הוא נשך שנקרא

נשך. בלא ולתרבית תרבית בלא לנשך שא"א מובן שמזה
עכ"פ35) מיןba'או הוא ומנחה" ש"עולה דמכיון cgeinלאוין,

"ולא  כפל כאילו ה"ז (17 הערה לעיל ראה – כבקטורת היתר בו (שאין
עוה"פ כתוב שכאילו היינו – ומנחה" *.le`עולה

"לא".36) פעם עוד בו שנאמר ובפרט
קד.37) מצוה
הי"א.38) פ"ב המקדש כלי בהל' גם וראה פב. מל"ת
רצה.39) סי' לאוין
ספהמ"צ 40) (שבסוף הרמב"ן לדעת ובמל"ת בהשגותיו שהרי

הרמב"ם. על בזה חולק אינו להרמב"ם)
ומביא 41) לאוין לשני אותם מונה עה"פ עה"ת בפירושו הרלב"ג

מדעתנו. רחבה ודעתו ומסיים: הרמב"ם, דעת
שם.42) לסמ"ג משה בברית נסמנו בזה, הדנים ספרים עוד – שם.
הזהב..43) "מזבח שם: המקדש כלי בהל' הרמב"ם מל' ולהעיר

עליו מקריבין ואין הקטרת.. `xgמקטירין xac) כו'" הקטיר o`keואם
פרטים). מפרט

eilr elrz `le" xnel i"yxl l"ed k"` (a ?l"nw i`n (` :n"` f"itl la` ."dgpne dler lr mb ynyn `xwc 'iyixc `l zlny" i"yx zpeeky ,o`k g"ye m"`xa (*
?"dgpne dler
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את  במפורש מציינת התורה אין מדוע מובן זה לפי
במלים  זאת אומרת אלא אחרת", לעבודה "ולא האיסור
את  רש"י, פירוש לפי לומדים, שמכך קדשים", "קודש

"מכלל  של באופן אחרת", לעבודה "ולא הן 44האיסור
לאו": שומע אתה

על  לבצע שאסור קובעת האיסור מהות היתה אילו
עבודה  שכל לומר, מקום היה אחרות, עבודות המזבח
שלא  היא האיסור שמהות כיון אך נפרד, איסור היא
"מקודש  שהוא ממה מיעודו, המזבח את לשנות
איזו  ידי על הבדל אין הרי בלבד", הללו לדברים

מקדושתו  המזבח את מורידים .45עבודה

.Ë
˙ÂÁ·ÊÓ‰ ÔÈ· Ï„·‰‰ Ï˘ ˙ÈÁÂ¯‰ ˙ÂÚÓ˘Ó‰

תורה" של "יינה של רש"י 46מהענינים שבפירוש
זה:

החיצון  למזבח הפנימי המזבח בין ההבדל לגבי
החסידות  בתורת הוא 47מוסבר החיצון שהמזבח ,

לעולמות  יורדת שהיא כפי דאצילות מלכות בבחינת
בהיכל, עמד לא הוא כך ומשום עשיה, יצירה בריאה
הפנימי  והמזבח בעזרה). – המקדש (ובבית בחצר אלא
מירידה  הנעלית דאצילות, תפארת בבחינת הוא

מזבח היה ולכן עשיה, יצירה בריאה dfלעולמות
בהיכל.

הקריבו  החיצון המזבח שעל לכך הסיבה זוהי
ואסור  קטורת, רק הקטירו הפנימי המזבח ועל קרבנות,
היא  הקרבנות מהות כי קרבנות, עליו להקריב היה
יצירה  בריאה לעולמות רק הקשורה הבירורים, עבודת

לברר  צריך אשר רע, של מציאות קיימת בהם כי עשיה,
בירורים, אין האצילות בעולם ואילו הטוב, את ממנו

רע" יגורך "לא שם היא 48כי הפנימי המזבח עבודת .

בירורים, ולא התקשרות, היא שמהותה הקטורת,
אתקטרנא" קטירא "בחד אני 49מלשון אחד (=בקשר

 ֿ הקדושֿברוך עם ההתקשרות את לחזק – מתקשר)
הוא.

ו"מזבח  החיצון" "מזבח של הדרגות בשתי גם וכך

והמקדש  המשכן פרטי כל והרי שבאדם, הפנימי"
האדם  בנפש גם המזבח50נמצאים :oevigd הוא

בעבודת 51הלב zeipevigבבחינת צורך יש ושם ,
המזבח ואילו בבחינתiniptdהבירורים. zeiniptהוא

והעבודה 51הלב  הבירורים, לענין מקום אין ששם ,

 ֿ הקדוש אל יותר להתקשר היא הלב פנימיות שמצד
ברוךֿהוא.

.È
˙Â˘¯‰ ÈÈÚÏ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ·Ï‰ ˙ÂÈÓÈÙ·

צריך  אינו בגוף, נשמה יהודי, פשוטות: במלים

גם  אלא המצוות, ובקיום התורה בלימוד רק לעסוק
צריכים  אלה אך ושתיה, כאכילה הרשות, בעניני

במשנה  כנאמר לשם 52להיעשות, יהיו מעשיך "וכל

מכך  יותר או "בכל 53שמים", דעהו".54– דרכיך

הרשות  דברי את שגם שכיון לחשוב, עלול יהודי

היא, האמיתית שהמשמעות שמים", "לשם עושה הוא
בלבד, שמים לשם היא אלו דברים בעשיית שכוונתו

אחרו  כוונות שום בכך מעורבות ֿ ואין ועלֿאחת ת,

כאשר עצמם jezaכמהֿוכמה הרשות הוא 55דברי
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יב.44) כ, יתרו לעיל רש"י
ע"ד45) – בהלכה י"ל dfוע"פhytdעוד i"yxt:

הקריבם  כאילו דינם – מזה"פ על שהקריבם וכו' ועולה זרה קטורת
ycewnבמקום epi`y– מדגיש שרש"י ).cala(ובפרט

גם  הוא דכן וי"ל סע"ב). (כז, בזבחים הקס"ד סברת זוהי ולכאורה
כו'. אלא דירדו שם בשטמ"ק עפמש"כ שם להמסקנא

קדשים  מקדושת גם קדשים בקדשי יש האם לחקירה בירור מכאן א)
ובכל  וכיו"ב). בנ"א) לשון אחר דהלך הבחינה בזה שאין (את"ל קלים

שכהונה (כיון לוי מקדושת בכהן יש האם בספק עדיין – dlcapאופן llka
'ieln.מעשר מקדושת מעשר בתרומת היש – ועאכו"כ (

ואכ"מ. בכ"ז להאריך ויש
כד.46) ע' יום היום
בארוכה).47) – ואילך א (תמג, מקדש לי ועשו ד"ה שמות תו"ח

ב. פו, דרמ"צ
ג.48) ג, במדבר לקו"ת (ראה האצילות עולם על וקאי – ה. ה, תהלים
וש"נ).

א).49) רפח, (בזח"ג אד"ז
בתוכו 50) (160 ע' ח"ג [המתורגם] בלקו"ש (נסמן ממרז"ל כמובן

שם  תו"ח וראה מישראל. ואחד אחד כל בתוך בתוכם אלא נאמר לא
בכאו"א  שבלב הבחי' ב' על קאי רבים לשון בתוכם שמ"ש א) (תמג,

הלב. וחיצוניות הלב פנימיות – מישראל
ד.51) עח, סוכות לקו"ת גם וראה שם. דרמ"צ ואילך. שם תו"ח

ועוד. ד. פו, שמע"צ
מי"ב.52) פ"ב אבות
(53.188 .161 ע' שם לקו"ש בארוכה ראה
ו.54) ג, משלי
דיעות 55) הל' רמב"ם וראה דרכיך. בכל שם) (משלי הכתוב וכלשון

"כשם (ה"חכם")mkgdyרפ"ה: ניכר שיהי' צריך כן כו' בחכמתו ניכר
aשבהמעשים כו'", יהי'mnvrמעשיו שם] שמונה סוגים* העשר [בכל

– אלקות ידיעת הוא החכמה ענין שאמיתית שבו, ה"חכם" ניכר
"דעהו"**.

.zexitq xyrdn (b"tx `ipz) elylzypy ,mc`ay zegk xyr cbpk (*
`ed 'ek eiyrna 'ek xkip mkgd" yexity ,l"i ± "cer oi`"y zecg`d oipr zizin` `hazn "edrc jikxc lka"c dcearday 188 'r my y"ewla x`eand i"tr (**

.(d"dbda d"lt `ipz d`x) ezlef oi`e `ed ecal `ed"y ybxdd
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לחומה,zillkdהפעולה מחוץ שני מעשר אכילת של
מעשר אכילת על מעשרobcאלא ,yexizומעשרxdvi.

תירושך  "דגנך מפרטת שהתורה מכך שמוכח כפי
תוכל  "לא בניסוח יחדיו אותם מכלילה ואינה ויצהרך",

לאוין 30לאכלם" שלושה הם אלה כך ומשום ,
.31נפרדים 

בנשך, לו תתן לא כספך "את האיסור זאת, לעומת
אכלך" תתן לא הלוואת`eppiובמרבית ,sqklke`eעל

ב"את רק jtqkשהרי הכוונה אין בנשך" לו תתן לא
תתן לא וב"במרבית רק `jlkלכסף, הכוונה אין "

דבר" ל"כל היא הכוונה בשניהם אלא ,32לאוכל,
בכללותה  בריבית הלוואה על הוא וכיון 33והאיסור .

אם  הבדל אין בריבית הלוואה של האסורה שבפעולה
כל  ידי על או אוכל ידי על כסף, ידי על נעשית היא

ללאו הדבר נחשב .cg`34דבר,

.Á
Â˙˘Â„˜Ó Á·ÊÓ‰ ˙„¯Â‰ Y ¯ÂÒÈ‡‰ ˙Â‰Ó

לנבוע  לכאורה, צריך, היה לעיל האמור כל לפי
ומנחה  ועולה זרה, קטרת עליו תעלו "לא איסור לגבי
את  בו מציינת אינה שהתורה עליו", תסכו לא ונסך
אלא  זר", קרבן עליו תעלו "לא כללי באופן האיסור
שיחלקו  – ונסך מנחה עולה, קטרת, פרטים: מפרטת

לארבעה  דגנך,35זאת למעשר בדומה נפרדים, לאוין
ויצהרך. תירושך

נאמר, הראשונים הפרטים שלושת לגבי אם אף
עליו", תעלו "לא הכללי באיסור כלולים שכולם שכיון

המזבח  על ההעלאה פעולת על הוא האיסור הרי
העלאתle`בכללותה, ,zxhw,dlerdgpneעל

"לא באיסור נכלל שאינו "נסך", לגבי ",elrzאך
"לא בנפרד לגביו נאמר צריך 36עליו"ekqzאלא ,

– אחד לאו  נפרד: כלאו להחשיבו לכאורה, בודאי,

המזבח, על ניסוך – שני ולאו המזבח, על העלאה
חינוך" "מנחת בעל ושתיית 37ובלשון מזבח אכילת :

מזבח,

– המצוות מוני שכל רואים, אנו למעשה ואילו

הסמ"ג 38הרמב"ם  הרמב"ן 39, שדעת נראה וכן ,40–

אחד  כלאו זאת ?41מונים

חינוך" "מנחת זאת 42בעל ומשאיר זו, שאלה שואל

"המזבח  רש"י פירוש לפי אך גדול". עיון ב"צריך
בפשטות: הקושי מתורץ מקודש...",

את  מסביר עצמו שהפסוק סובר רש"י כאמור,
תסכו  לא תעלו... "לא לאיסור מפני הטעם שזאת ,"...

לדברים  "מקודש והוא קדשים", "קודש הוא שהמזבח

כאן  שהאיסור ומובן, אחרת". לעבודה ולא בלבד הללו
epi` לא ואף ונסך, ומנחה עולה קטרת, – הפרטים על

עצם  אלא מזבח, ושתיית מזבח אכילת של הפרטים על

לו. מקודש המזבח שאין דבר של המזבח על העשיה
אחרת" "עבודה עשיית של האסורה שבפעולה וכיון

נסך, ידי על או קטרת ידי על נעשית היא אם הבדל אין
כלאו זאת הלוואה cg`43מחשיבים לאיסור בדומה ,

בריבית.
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ט'30) שרש בספהמ"צ רמב"ם ואילך. שם כריתות רע"א. יח, מכות
שם. מע"ש ובהל' קמג ומל"ת

כל 31) על חייב שהוא שביארו הלאוין "ואותן הנ"ל: שרש ברמב"ם
שכוונתו  וכנראה עצמה". בפני מצוה מהם דבר כל שנמנו הם ואחד, אחד
על  הוא שהאיסור יודעים אנו כאו"א על שחייב שביארו שממה היא,

הרבה". שמות שהם "ידענו שם ברמב"ם וכמ"ש הפרטים, הדברים
רפ"ד.32) ולוה מלוה הל' רמב"ם ואילך. שם ב"מ
תירושך 33) דגנך מעשר בשעריך לאכול תוכל ב"לא משא"כ

מצוה  סוף מנ"ח וראה אלו. מינים בג' רק הוא שהלאו י"ל, ויצהריך",
בזה. שנסתפק תמד,

למד 34) "איך שם) ולוה מלוה (בהל' הלח"מ קושיית תתורץ ועפי"ז
ותרבית  דנשך בכסף) ורבית באוכל נשך איסור (שיש אלו מדברים רבינו
באוכל, רק הרבית ואיסור בכסף רק הי' הנשך איסור באם כי – אחד"

שהם לומר בהכרח כבפנים.mipeyלאויןa'הי' המצות), במנין (גם
. כספך את "שנאמר הרמב"ם שכתב שלאחרי מה ג"כ שזהו וי"ל,
נושך  שהוא מפני נשך שמו נקרא "ולמה מוסיף: ישך", אשר דבר כל .
חלקן  "ולמה הוא") אחד ומרבית ד"נשך (הענין מסיים לאח"ז ורק כו'"
אכתי  דבר", ב"כל הם ומרבית דנשך האיסורים שב' אף כי – כו'" הכתוב

שמה  מוסיף: ולכן וה"מרבית"? ה"נשך מצד שונים לאוין ב' שהם י"ל
בשרו", את ואוכל חבירו את שמצער נושך שהוא "מפני הוא נשך שנקרא

נשך. בלא ולתרבית תרבית בלא לנשך שא"א מובן שמזה
עכ"פ35) מיןba'או הוא ומנחה" ש"עולה דמכיון cgeinלאוין,

"ולא  כפל כאילו ה"ז (17 הערה לעיל ראה – כבקטורת היתר בו (שאין
עוה"פ כתוב שכאילו היינו – ומנחה" *.le`עולה

"לא".36) פעם עוד בו שנאמר ובפרט
קד.37) מצוה
הי"א.38) פ"ב המקדש כלי בהל' גם וראה פב. מל"ת
רצה.39) סי' לאוין
ספהמ"צ 40) (שבסוף הרמב"ן לדעת ובמל"ת בהשגותיו שהרי

הרמב"ם. על בזה חולק אינו להרמב"ם)
ומביא 41) לאוין לשני אותם מונה עה"פ עה"ת בפירושו הרלב"ג

מדעתנו. רחבה ודעתו ומסיים: הרמב"ם, דעת
שם.42) לסמ"ג משה בברית נסמנו בזה, הדנים ספרים עוד – שם.
הזהב..43) "מזבח שם: המקדש כלי בהל' הרמב"ם מל' ולהעיר

עליו מקריבין ואין הקטרת.. `xgמקטירין xac) כו'" הקטיר o`keואם
פרטים). מפרט

eilr elrz `le" xnel i"yxl l"ed k"` (a ?l"nw i`n (` :n"` f"itl la` ."dgpne dler lr mb ynyn `xwc 'iyixc `l zlny" i"yx zpeeky ,o`k g"ye m"`xa (*
?"dgpne dler
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את  במפורש מציינת התורה אין מדוע מובן זה לפי
במלים  זאת אומרת אלא אחרת", לעבודה "ולא האיסור
את  רש"י, פירוש לפי לומדים, שמכך קדשים", "קודש

"מכלל  של באופן אחרת", לעבודה "ולא הן 44האיסור
לאו": שומע אתה

על  לבצע שאסור קובעת האיסור מהות היתה אילו
עבודה  שכל לומר, מקום היה אחרות, עבודות המזבח
שלא  היא האיסור שמהות כיון אך נפרד, איסור היא
"מקודש  שהוא ממה מיעודו, המזבח את לשנות
איזו  ידי על הבדל אין הרי בלבד", הללו לדברים

מקדושתו  המזבח את מורידים .45עבודה

.Ë
˙ÂÁ·ÊÓ‰ ÔÈ· Ï„·‰‰ Ï˘ ˙ÈÁÂ¯‰ ˙ÂÚÓ˘Ó‰

תורה" של "יינה של רש"י 46מהענינים שבפירוש
זה:

החיצון  למזבח הפנימי המזבח בין ההבדל לגבי
החסידות  בתורת הוא 47מוסבר החיצון שהמזבח ,

לעולמות  יורדת שהיא כפי דאצילות מלכות בבחינת
בהיכל, עמד לא הוא כך ומשום עשיה, יצירה בריאה
הפנימי  והמזבח בעזרה). – המקדש (ובבית בחצר אלא
מירידה  הנעלית דאצילות, תפארת בבחינת הוא

מזבח היה ולכן עשיה, יצירה בריאה dfלעולמות
בהיכל.

הקריבו  החיצון המזבח שעל לכך הסיבה זוהי
ואסור  קטורת, רק הקטירו הפנימי המזבח ועל קרבנות,
היא  הקרבנות מהות כי קרבנות, עליו להקריב היה
יצירה  בריאה לעולמות רק הקשורה הבירורים, עבודת

לברר  צריך אשר רע, של מציאות קיימת בהם כי עשיה,
בירורים, אין האצילות בעולם ואילו הטוב, את ממנו

רע" יגורך "לא שם היא 48כי הפנימי המזבח עבודת .

בירורים, ולא התקשרות, היא שמהותה הקטורת,
אתקטרנא" קטירא "בחד אני 49מלשון אחד (=בקשר

 ֿ הקדושֿברוך עם ההתקשרות את לחזק – מתקשר)
הוא.

ו"מזבח  החיצון" "מזבח של הדרגות בשתי גם וכך

והמקדש  המשכן פרטי כל והרי שבאדם, הפנימי"
האדם  בנפש גם המזבח50נמצאים :oevigd הוא

בעבודת 51הלב zeipevigבבחינת צורך יש ושם ,
המזבח ואילו בבחינתiniptdהבירורים. zeiniptהוא

והעבודה 51הלב  הבירורים, לענין מקום אין ששם ,

 ֿ הקדוש אל יותר להתקשר היא הלב פנימיות שמצד
ברוךֿהוא.

.È
˙Â˘¯‰ ÈÈÚÏ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ·Ï‰ ˙ÂÈÓÈÙ·

צריך  אינו בגוף, נשמה יהודי, פשוטות: במלים

גם  אלא המצוות, ובקיום התורה בלימוד רק לעסוק
צריכים  אלה אך ושתיה, כאכילה הרשות, בעניני

במשנה  כנאמר לשם 52להיעשות, יהיו מעשיך "וכל

מכך  יותר או "בכל 53שמים", דעהו".54– דרכיך

הרשות  דברי את שגם שכיון לחשוב, עלול יהודי

היא, האמיתית שהמשמעות שמים", "לשם עושה הוא
בלבד, שמים לשם היא אלו דברים בעשיית שכוונתו

אחרו  כוונות שום בכך מעורבות ֿ ואין ועלֿאחת ת,

כאשר עצמם jezaכמהֿוכמה הרשות הוא 55דברי
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יב.44) כ, יתרו לעיל רש"י
ע"ד45) – בהלכה י"ל dfוע"פhytdעוד i"yxt:

הקריבם  כאילו דינם – מזה"פ על שהקריבם וכו' ועולה זרה קטורת
ycewnבמקום epi`y– מדגיש שרש"י ).cala(ובפרט

גם  הוא דכן וי"ל סע"ב). (כז, בזבחים הקס"ד סברת זוהי ולכאורה
כו'. אלא דירדו שם בשטמ"ק עפמש"כ שם להמסקנא

קדשים  מקדושת גם קדשים בקדשי יש האם לחקירה בירור מכאן א)
ובכל  וכיו"ב). בנ"א) לשון אחר דהלך הבחינה בזה שאין (את"ל קלים

שכהונה (כיון לוי מקדושת בכהן יש האם בספק עדיין – dlcapאופן llka
'ieln.מעשר מקדושת מעשר בתרומת היש – ועאכו"כ (

ואכ"מ. בכ"ז להאריך ויש
כד.46) ע' יום היום
בארוכה).47) – ואילך א (תמג, מקדש לי ועשו ד"ה שמות תו"ח

ב. פו, דרמ"צ
ג.48) ג, במדבר לקו"ת (ראה האצילות עולם על וקאי – ה. ה, תהלים
וש"נ).

א).49) רפח, (בזח"ג אד"ז
בתוכו 50) (160 ע' ח"ג [המתורגם] בלקו"ש (נסמן ממרז"ל כמובן

שם  תו"ח וראה מישראל. ואחד אחד כל בתוך בתוכם אלא נאמר לא
בכאו"א  שבלב הבחי' ב' על קאי רבים לשון בתוכם שמ"ש א) (תמג,

הלב. וחיצוניות הלב פנימיות – מישראל
ד.51) עח, סוכות לקו"ת גם וראה שם. דרמ"צ ואילך. שם תו"ח

ועוד. ד. פו, שמע"צ
מי"ב.52) פ"ב אבות
(53.188 .161 ע' שם לקו"ש בארוכה ראה
ו.54) ג, משלי
דיעות 55) הל' רמב"ם וראה דרכיך. בכל שם) (משלי הכתוב וכלשון

"כשם (ה"חכם")mkgdyרפ"ה: ניכר שיהי' צריך כן כו' בחכמתו ניכר
aשבהמעשים כו'", יהי'mnvrמעשיו שם] שמונה סוגים* העשר [בכל

– אלקות ידיעת הוא החכמה ענין שאמיתית שבו, ה"חכם" ניכר
"דעהו"**.

.zexitq xyrdn (b"tx `ipz) elylzypy ,mc`ay zegk xyr cbpk (*
`ed 'ek eiyrna 'ek xkip mkgd" yexity ,l"i ± "cer oi`"y zecg`d oipr zizin` `hazn "edrc jikxc lka"c dcearday 188 'r my y"ewla x`eand i"tr (**

.(d"dbda d"lt `ipz d`x) ezlef oi`e `ed ecal `ed"y ybxdd
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לו  מותר הרי אלקות), (ידיעת "דעהו" את מקיים
על  הלב. פנימיות מתוך הגשמיים בענינים גם לעסוק
הם  אלה זאת שבכל כיון הכל, שלמרות לו, אומרים כך

ודרכי (מעשי ו"דרכיך" צריכים mc`d"מעשיך" הם ,(
ולב" לב "בלא שבלב 56להיעשות הדרגות בשתי לא ,

הלב  בחיצוניות אלא – הלב ופנימיות הלב חיצוניות –
קדושה  בעניני לעסוק יש הלב בפנימיות בלבד.

.57בלבד 

תעלו  "לא של האיסור שמהות רש"י מוסיף וכאן
שבנפש  הרוחנית שבעבודה ומנחה...", עולה עליו
הלב  בפנימיות להשתמש לאיסור היא הכוונה האדם
הללו  לדברים מקודש "המזבח – היא העולם, לעניני
העולם, שעניני אחרת". לעבודה ולא (וממילא) בלבד
"דעהו", של באופן ואף שמים", "לשם הם כאשר אף
עד  הלב, מפנימיות "רחוקים" כך כל להיות צריכים
צורך  שאין כפי אותם, לשלול צורך כלל יהא שלא

בידים  חכמה מישוש של האפשרות את ,58לשלול
שהוא, כל קשר על מצביעה דבר שלילת עצם שהרי

לשוללו  יש ממילא 59אשר רחוקים יהיו שהם אלא .
"מקודש  שלו הלב שפנימיות ידי על הלב. מפנימיות
והמצוות  התורה עם מאוחד בלבד", הללו לדברים
בו  אין הרי – "בלבד" של באופן מוחלט, באיחוד
הנקראת  לפעולה לא ואפילו אחר, דבר לשום אפשרות

אחרת". "עבודה זוהי כי – "עבודה"

.‡È
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מדוע  הענינים, בפנימיות מובן, לעיל האמור לפי
תעלו  "לא האזהרות שתי נימנות המצוות במנין

כלאו עליו" תסכו ו"לא שמפני `cgעליו..." למרות, ,
האיסור  "60חומרת ,owligעליו לעבור ipyaהכתוב

לאוין":

המצוות  בדרגת היא תרי"ג למנין המצוות חלוקת

" הן שאז גילוי, בבחינת נמשכות שהן `zegxכפי
המצוה,61הוי'" מצד ארחין". "תרי"ג – רבים בלשון ,ֶַ

" הן המצוות הרצון, יחיד 62צדיקים"`gxeבעל בלשון
ארחא" "חד –63.

גילוי  בבחינת נמשכות כשהן שגם מצוות, יש אך
המצוה. של כוחו בגלוי יותר בהן מורגש ֶַהרצון,

תעלו" "לא האזהרות אין כך שמשום לומר, יש
גם  כי – נפרדות מצוות לשתי נחלקות תסכו" ו"לא
ששם  הלב, לפנימיות קשורות הן בגלוי, נמשכות כשהן
עם  המאוחדת יחידה, דרגת הנשמה, עצם שורה

ית'. עצמותו

zeipgexaלגבי ypere xky אכן לגילויים, הקשורים ,
המצביע  דבר לאוין", בשני עליו לעבור הכתוב "חילקן

xzi lrועונש שכר יתר על ולכן ואיסור, .ipgexחומרה
במנין לגבי zeevndאך וכן עצמו, לציווי הקשור ,

הלקאת – ית'sebdמלקות לעצמותו הקשור 64היהודי,

מהתחלקות. למעלה – בלבד אחד לאו זה הרי –

.·È
"˙¯Á‡ ‰„Â·Ú" ÏÏÂ˘ "‰„ÈÁÈ" ÈÂÏÈ‚

ההלכות  רק לא – הנגלה בתורת הענינים שכל כיון
מפנימיות  משתלשלים – הלימוד דרכי גם אלא עצמן,
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תש"ט 56) הסליחה עמך כי ד"ה וראה לג. יב, דה"א הכתוב לשון
פ"ז.

(פ"ל),57) תש"ה ברא בראשית וד"ה תרס"ב וירד ד"ה בארוכה ראה
ע"י  ודוקא מלכות", "לבוש בבחי' רק מגיע הרשות שמדברי שהבירור
שערי  סע"ב. צא, תו"א גם (ראה מלכות" "כתר בחי' ממשיכים המצות
מלכות) כתר (בחי' בהעצמות הוא הנשמות ששרש ומכיון א). סד, אורה

עבודתם הרשות xwiraלכן דדברי בבירור לא צ"ל הלב) פנימיות (מצד
בתומ"צ. כ"א

שממנו  החיצון, מזבח [בחי' הבירורים לעבודת גם צריך שמ"מ אלא
(רמב"ם  הפנימי מזבח ע"ג נותנים והיו לוחשות גחלים מביאים היו דוקא
אח"כ  מתעלה שעי"ז הקדמה זהו כי ה"ד)], פ"ב ומוספין תמידין בהל'

א'תתו). ע' שמע"צ אוה"ת (ראה ממש האמיתי לשרשה הנשמה

ב).58) (פו, פ"ט והאמונה היחוד שער
שידיעת 59) פ"ב) תרפ"ט חכמה תכלית ד"ה (ראה הידוע ובדוגמת

וראה  אוא"ס. בעצמות ולא הסובב, בבחי' דוקא שייכת השלילה
עיי"ש. להשיגו". אפשר שאי בו לומר כלל שייך "לא שם: שעהיוה"א

הענין 60) שזה ג"כ שיודע "וכדי ט': שרש להרמב"ם ספהמ"צ ראה
c`n lecb oer."אזהרה אחר אזהרה בו שבאה אחר

יו"ד.61) כה, תהלים
יח.62) ד, משלי
פ"ו.63) תרצ"א תקעו בד"ה ונתבאר הובא א). קכט, (בזח"ג אד"ר

פ"ד. תש"ו מריביו יחתו הוי'
(64.120 .11 ע' שלום תורת
א.65) לו, תצא לקו"ת בארוכה ראה
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לו  מותר הרי אלקות), (ידיעת "דעהו" את מקיים
על  הלב. פנימיות מתוך הגשמיים בענינים גם לעסוק
הם  אלה זאת שבכל כיון הכל, שלמרות לו, אומרים כך

ודרכי (מעשי ו"דרכיך" צריכים mc`d"מעשיך" הם ,(
ולב" לב "בלא שבלב 56להיעשות הדרגות בשתי לא ,

הלב  בחיצוניות אלא – הלב ופנימיות הלב חיצוניות –
קדושה  בעניני לעסוק יש הלב בפנימיות בלבד.

.57בלבד 

תעלו  "לא של האיסור שמהות רש"י מוסיף וכאן
שבנפש  הרוחנית שבעבודה ומנחה...", עולה עליו
הלב  בפנימיות להשתמש לאיסור היא הכוונה האדם
הללו  לדברים מקודש "המזבח – היא העולם, לעניני
העולם, שעניני אחרת". לעבודה ולא (וממילא) בלבד
"דעהו", של באופן ואף שמים", "לשם הם כאשר אף
עד  הלב, מפנימיות "רחוקים" כך כל להיות צריכים
צורך  שאין כפי אותם, לשלול צורך כלל יהא שלא

בידים  חכמה מישוש של האפשרות את ,58לשלול
שהוא, כל קשר על מצביעה דבר שלילת עצם שהרי

לשוללו  יש ממילא 59אשר רחוקים יהיו שהם אלא .
"מקודש  שלו הלב שפנימיות ידי על הלב. מפנימיות
והמצוות  התורה עם מאוחד בלבד", הללו לדברים
בו  אין הרי – "בלבד" של באופן מוחלט, באיחוד
הנקראת  לפעולה לא ואפילו אחר, דבר לשום אפשרות

אחרת". "עבודה זוהי כי – "עבודה"

.‡È
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מדוע  הענינים, בפנימיות מובן, לעיל האמור לפי
תעלו  "לא האזהרות שתי נימנות המצוות במנין

כלאו עליו" תסכו ו"לא שמפני `cgעליו..." למרות, ,
האיסור  "60חומרת ,owligעליו לעבור ipyaהכתוב

לאוין":

המצוות  בדרגת היא תרי"ג למנין המצוות חלוקת

" הן שאז גילוי, בבחינת נמשכות שהן `zegxכפי
המצוה,61הוי'" מצד ארחין". "תרי"ג – רבים בלשון ,ֶַ

" הן המצוות הרצון, יחיד 62צדיקים"`gxeבעל בלשון
ארחא" "חד –63.

גילוי  בבחינת נמשכות כשהן שגם מצוות, יש אך
המצוה. של כוחו בגלוי יותר בהן מורגש ֶַהרצון,

תעלו" "לא האזהרות אין כך שמשום לומר, יש
גם  כי – נפרדות מצוות לשתי נחלקות תסכו" ו"לא
ששם  הלב, לפנימיות קשורות הן בגלוי, נמשכות כשהן
עם  המאוחדת יחידה, דרגת הנשמה, עצם שורה

ית'. עצמותו

zeipgexaלגבי ypere xky אכן לגילויים, הקשורים ,
המצביע  דבר לאוין", בשני עליו לעבור הכתוב "חילקן

xzi lrועונש שכר יתר על ולכן ואיסור, .ipgexחומרה
במנין לגבי zeevndאך וכן עצמו, לציווי הקשור ,

הלקאת – ית'sebdמלקות לעצמותו הקשור 64היהודי,

מהתחלקות. למעלה – בלבד אחד לאו זה הרי –
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ההלכות  רק לא – הנגלה בתורת הענינים שכל כיון
מפנימיות  משתלשלים – הלימוד דרכי גם אלא עצמן,
שלמעלה  – העצמי הרצון שגילוי מובן, התורה,
העולם  עניני שלילת כאשר דוקא נמשך – מהתחלקות
של  באופן היא האדם בעבודת הלב פנימיות מצד

"ממילא"

שבנג  כשם תסכו"– ו"לא תעלו" "לא האזהרות לה,
תוצאה  היא האיסור שמהות מפני אחד, ללאו נחשבות
ח'. בסעיף כדלעיל בלבד", הללו לדברים "מקודש של
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תש"ט 56) הסליחה עמך כי ד"ה וראה לג. יב, דה"א הכתוב לשון
פ"ז.

(פ"ל),57) תש"ה ברא בראשית וד"ה תרס"ב וירד ד"ה בארוכה ראה
ע"י  ודוקא מלכות", "לבוש בבחי' רק מגיע הרשות שמדברי שהבירור
שערי  סע"ב. צא, תו"א גם (ראה מלכות" "כתר בחי' ממשיכים המצות
מלכות) כתר (בחי' בהעצמות הוא הנשמות ששרש ומכיון א). סד, אורה

עבודתם הרשות xwiraלכן דדברי בבירור לא צ"ל הלב) פנימיות (מצד
בתומ"צ. כ"א

שממנו  החיצון, מזבח [בחי' הבירורים לעבודת גם צריך שמ"מ אלא
(רמב"ם  הפנימי מזבח ע"ג נותנים והיו לוחשות גחלים מביאים היו דוקא
אח"כ  מתעלה שעי"ז הקדמה זהו כי ה"ד)], פ"ב ומוספין תמידין בהל'

א'תתו). ע' שמע"צ אוה"ת (ראה ממש האמיתי לשרשה הנשמה

ב).58) (פו, פ"ט והאמונה היחוד שער
שידיעת 59) פ"ב) תרפ"ט חכמה תכלית ד"ה (ראה הידוע ובדוגמת

וראה  אוא"ס. בעצמות ולא הסובב, בבחי' דוקא שייכת השלילה
עיי"ש. להשיגו". אפשר שאי בו לומר כלל שייך "לא שם: שעהיוה"א

הענין 60) שזה ג"כ שיודע "וכדי ט': שרש להרמב"ם ספהמ"צ ראה
c`n lecb oer."אזהרה אחר אזהרה בו שבאה אחר

יו"ד.61) כה, תהלים
יח.62) ד, משלי
פ"ו.63) תרצ"א תקעו בד"ה ונתבאר הובא א). קכט, (בזח"ג אד"ר

פ"ד. תש"ו מריביו יחתו הוי'
(64.120 .11 ע' שלום תורת
א.65) לו, תצא לקו"ת בארוכה ראה

בראשית כג, טו – אדני שמעני ארץ ארבע מאות 
שקל כסף ביני ובינך מה הוא ואת מתך קבור

קנה

טעם דמערת שדה המכפלה הי' מחירה "ארבע מאות 
שקל כסף"

בחי'  כי  כסף,  שקל  מאות  ד'  מחירה  הי'  עפרון  שדה 
מערת המכפלה יש בה ח' נוקבין1 וכו'.

גם האבות הי' להם בסך הכל ח'2 נשים.
באברהם ג', שרה הגר קטורה.

וביצחק א', רבקה.

1( "ד' דבינה וד' דמלכות, ועיין בשער הפסוקים מהש"ש להרח"ו ז"ל 
זיע"א פ' חיי שרה, ובעץ חיים שער עי"מ ]שער כז[ סוף פ"ד כמדומה 
כאן(.  יצחק  לוי  )תורת  כמדומה"  פ"ח  סוף  יד[  ]שער  או"א  ובשער 

וראה לקוטי לוי יצחק הערות לספר התניא סוף עמוד יג. לח.
]והענין בקיצור: )ראה אור התורה חיי שרה עמוד 232, 236(, דמבואר 
בחסידות דמערת המכפלה מרמז על ב' פעמים אותיות ה' בשם הוי', 

וכנ"ל שהם בינה )מחשבה(, ומלכות )דיבור(.
ובפרטיות – הן במחשבה והן בדיבור יש העשר כחות הנפש המתחלק 
 – נה"י  ג(  עיקר המדות,   – חג"ת  ב(  א( חב"ד,  והן,  בחי',  לארבעה 

המדות כפי שבא לפעול, ד( מלכות-דיבור.
בחינות,  ד'  בו  יש  הנה  דבר  איזה  על  חושב  דבשעה שאדם  פירוש: 
השכל שבמחשבה, וכן יש המדות שבמחשבה הנחלק לשנים, עיקר 
המדות – חג"ת, והמדות כפי שבא לפעול – נה"י, וכן המחשבה כפי 

שבא לבחי' דיבור.
– שבדיבור,  או"א   – השכל  בחי',  הד'  ג"כ  יש  במלכות-דיבור,  וכן 
המדות שבדיבור הנחלק לשנים, עיקר המדות – חג"ת, והמדות כפי 

שבא לפעול – נה"י, והדיבור עצמה וכו'.
נוקבין,  ח'  שיש  נמצא  במלכות,  בחי'  והד'  בבינה,  בחי'  הד'  וזהו 

ו"נוקבין" נק' מה שמקבל מהבחי' העליונה ממנה.
"מיטרא  ו:(  )תענית  רז"ל  וכמאמר  לשדה,  נמשלה  )נקבה(  ונוקבין 
בעלא דארעא הוא" דהשדה מקבל הגשם ועי"ז מצמיח, וכן האשה 
קנב  סימן  לעיל  )ראה  וד"ל.  מוליד  ועי"ז  מהאיש  מקבל  נוקבא,   –

בהקדמה(.
ועל זה מרמז מחיר מערת המכפלה כדין מקדיש שדה אחוזה.

)ועיין שם בתורת לוי יצחק, דיוק הלשון "מקדיש" שדה אחוזה ע"ד 
קידושי אשה(.

מערת  בשדה  עד"ז  כן  נשים,  ח'  הכל  הי'  בהאבות  דכמו  מבאר:   )2
המכפלה שנמשל לנקבה הי' מספר ח'.

וביעקב – הכולל3 אברהם ויצחק יחד – ד', כמו שהי' 
לאברהם ויצחק יחד.

זהו שמחיר השדה – שנוקבין נמשלו לשדה4, וכן אשה 
בגי' שדי5,  ג' אותיות  )ואיש עם  גי' שדה,  ג' אותיות  עם 
יסוד דדכורא( – היו ד' מאות שקל כסף, כמספר ח' חמר 

שערים6, שכל אחד הוא נ' שקלים.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד רסא

בראשית כג, טז – וישמע אברהם אל עפרון וישקל 
אברהם לעפרון את הכסף אשר דבר באזני בני חת 

ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר

קנו

"עפרן" בגי' "400", "ארבע מאות שקל כסף"

עפרן7 עולה ת'.
כסף,  שקל  ת'  המכפלה  מערת  בעד  עפרון  לקח  ולכן 

ת' דוקא.
לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל עמוד יז

3( ראה גם לקמן סימן רמב.
4( וזהו שקדושי אשה בכסף, נלמד מן קיחת שדה עפרון )תורת לוי 

יצחק כאן(. ראה לעיל סימן קנב. קנג. קנד.
]ועיין לעיל סימן קנב, מהערות לזוהר שמות-דברים עמוד רלג, תסא. 
ביאור המחלוקת )עירובין נג.( מערת המכפלה חד אמר שני בתים – 
ועלי' – כנגד החדר  כנגד החדר והפרוזדור שבאשה, וחד אמר בית 

והעלי'[.
וגו'.  וירבך"  ויפרך  שדי יברך אתך  ג( "ואל  5( כמ"ש )בראשית כח, 
ועיין לעיל סימן ק )הערה 4(. קא. קב. קג. קד. קה. קשר ושייכות שם 

שד"י לבחי' יסוד.
וראה לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים וז"ל: "שדה הוא 
על ֵׁשם ׁשדי שביסוד, אך שד"י הוא בש' ימנית, ושדה בש' שמאלית, 
ימין חסדים היינו ש'  י' ובשדה ה', כי דכורא הוא בחי'  ובשדי הוא 
ימנית, ומל' נוקבא היא בחי' גבורה היינו ש' שמאלית, ובדכורא הוא 

י' כמו איש, ובנוקבא הוא ה' כמו ה' דאשה".
6( ויקרא כז, טז "ואם משדה אחזתו יקדיש איש לה' והי' ערכו לפי 

זרעו זרע חומר שערים בחמשים שקל כסף".
הפרשה  דבכל  ועוד(,  רש"י  )ראה  המפרשים  שאלת  בזה  מתורץ   )7
כתוב עפרון בתוספות אות ו', ואח"כ בנתינת הכסף כתוב עפרן חסר 
ו', דכתיב "וישקל אברהם לעפרן", דהוא בגי' ת', רמז להארבע מאות 

שקל כסף. )ראה גם לקמן סימן קנז(.

ילקוט לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc zeaezk(iyily meil)
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שלישי עמ' א



ל

כז, כ – ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו 
נר  להעלות  למאור  כתית  זך  זית  שמן  אליך 

תמיד

בית  בתים,  שני  עמידת  לו  רמז  כאן  למאור.  כתית  א. 
ראשון ובית שני, וכן קיום בית שלישי לעולם. בית ראשון 
בית שני דכתיב כתית למאור, וכתי"ת בגמטריא תת"ל, וכן 
כתית  ואחר  ת"כ.  שני  ובית  ת"י  ראשון  בית  השנים  עמדו 
למאור, להעלות נר תמיד, בית שלישי שאין לו הפסק. ורמז 
מלכות  נמשלה  שכן  המנורה,  הדלקת  במצות  עמידתן  לו 
נר למשיחי,  יז( ערכתי  )תהלים קלב,  לנר שנאמר  ישראל 

וכתיב )זכריה ד, ב( ראיתי והנה מנורת זהב כולה.
תורת המנחה )תלמיד הרשב"א(

בית  שנתקיימו  השנים  למספר  רומז   – "כתית"  ב. 
דבית  ו")כת(ית"  שני  דבית  "כת)ית("  שני,  ובית  ראשון 
 – במכתשת"2(  )"כותש  כתישה  מלשון  ו"כתית"  ראשון1; 
רומז על החורבן דבתי-המקדש )"שני חורבנין"3( שקיומם 

הי' למשך זמן )ת"כ ות"י שנים( בלבד4.
וע"ז נאמר "כתית למאור" – שכוונת החורבן )"כתית" 
– כתישה( היא בשביל החידוש והעילוי ד"מאור" שלמעלה 

מ"אור" )מקור האור(:
)"אור"(,  הגילויים  מבחי'  היו  שני  ובית  ראשון  בית 
במעמד  ישראל  של  עבודתם  גם  היתה  לכך  ובהתאם 
ומצב של אור וגילוי )בלבד(. וע"י החורבן )"כתית"(, שלא 
היתה  ישראל  של  ועבודתם  דביהמ"ק,  והגילוי  האור  הי' 
במעמד ומצב של העלם והסתר, עד לחושך כפול ומכופל 
דסוף זמן הגלות – מתגלה החידוש בעבודתם של ישראל 
בכח עצמם, ועי"ז מגיעים לבחי' "מאור" )"כתית למאור"(, 
בבחי'  כלל  מוגדר  ואינו  )שלמעלה  ית'  ועצמותו  מהותו 
הגילויים(, ומתגלה המקדש דלעתיד, בנינא דקוב"ה5, בית 

נצחי.
מלמעלה  ההמשכה  הו"ע  ראשון  שבית  הידוע6  וע"פ 
ההעלאה  הו"ע  שני  ובית  חסד(,  אברהם,  )כנגד  למטה 

שע"י  לומר,  יש   – גבורה(  יצחק,  )כנגד  למעלה  מלמטה 
ישראל  של  בעבודתם  החידוש  נתגלה  ראשון  בית  חורבן 
מתגלה  שני  בית  חורבן  וע"י  למטה,  מלמעלה  בהמשכה 
החידוש בעבודתם של ישראל בהעלאה מלמטה למעלה 
של  ומצב  במעמד  המטה  דבירור  העבודה  עיקר  )שהרי 
שני  בית  חורבן  לאחרי  היא  הגלות  וחושך  והסתר  העלם 

דוקא7(.
המקדש  דבית  להחידוש  זוכים  יחדיו  שניהם  ובצירוף 
השלישי, שבו יהי' החיבור וההתאחדות דהמשכה מלמעלה 
למטה והעלאה מלמטה למעלה, "בשתי ידים" )יד ימין ויד 
בו  שיהי'  כיון   – והעלאה(  המשכה  וגבורה,  חסד  שמאל, 
הכתר(  עד  שעולה  תפארת,  יעקב,  )כנגד  ה'עצמות'  גילוי 
יחד,  ומחברם  ומטה,  דמעלה  וגדר  ציור  מכל  שלמעלה 
היינו, שגם בהקוין דהמשכה והעלאה )בחי' הגילויים, אור( 
נמשך וחודר בחי' ה'עצמות' )"מאור"8(, ודוגמתו בביהמ"ק 
השלישי – שכולל גם בית ראשון ובית שני9, אלא שמוסיף 
כוננו  אדנ-י  "מקדש10  הנצחיות,  מעלת  בהם(  )וגם  ופועל 

ידיך"11, "בנינא דקוב"ה", בית נצחי לעולם ועד.
תורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד עמוד 96-95

ורבי  מורי  תמיד.  נר  להעלות  למאור  כתית  זך  זית  ג. 
ב'  ותי'  זיתים,  יחיד ה"ל למימר  זית לשון  בהפלאה דקדק 
תירוצים. לתירוץ א' קאי אפירי יחיד. ולתי' ב' קאי אאילן 

זית ע"ש.
של  בברכתו  )קיא:(  כתובות  שלהי  האמור  דלפי  וי"ל 
נרות  כל  להדליק  יספיק  זית  של  א'  מפירי  א"כ  ע"ש  א"י 
המנורה לילה א' א"כ יוצדק שפיר זית לשון יחיד אפירי א', 
ולפי מאחז"ל בפ' במה מדליקין )ל:( עתידה א"י שתוציא 
פירות בכל יום, א"כ אם הוציא שמן זית מזאת הפרי לצורך 
היום, שוב למחר כבר הוציא האילן פרי אחר במקומה של 
זית א' סגי  יום, נמצא מאילן  וכן לעולם בכל  בו  כיוצא  זה 

להעלות נר תמיד. ]תקפ"ט[
חתם סופר

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח על התורה - פרשת תצוה

devz zyxt zegiyÎihewl

– "חיה" בחינת ובכללות, – הלב" נקודת "הארת א)
בדרגה הגלויים. לכוחות קשר עדיין לה למרות efשיש ,

עניני  תופסים עדיין הבירורים, מעבודת נעלית שהיא
אותם. לשלול צורך ויש מקום, לבררם) יש (אשר העולם

בחינת  ובכללות, – הלב" נקודת "עצמיות ב)
הגלויים. הכוחות אל קשר שום לה שאין – "יחידה"

מושללים העולם עניני linn`לגביה jxca.

מתגלה  להתחלקות שמעל העצמי הרצון ולכן,
ממילא: בדרך מושללים העולם עניני כאשר דוקא

וצריך  כלשהו, מקום תופסים העולם עניני עוד כל

רק  אצלו שהתגלתה הוכחה, זוהי הרי אותם, לשלול
עם  מוחלט באיחוד מאוחדת אינה שעדיין "חיה", בחינת

ית'. עצמותו

בבחינת  – הענינים כל אלקות, מלבד כאשר רק

עקב  ממילא, בדרך אצלו מושללים – אחרת" "עבודה

וכו' נטיות שום אין בה אשר "יחידה", בחינת ,66גילוי
מאוחדת  היחידה כי העצמי, הרצון לגילוי מגיעים אז

יחידה  בך... ודבוקה "חבוקה – ה"יחיד" עם

.67לייחדך"
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המשך מעמוד ככ

devz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'b oey`x meil inei xeriy

ß xc` 'b oey`x mei ß

æë(ë)äzàåäeöz|éìà eç÷éå ìàøNé éða-úàE §©º̈§©¤´¤§¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹
æ úéæ ïîL:ãéîz øð úìòäì øBànì úéúk C ¤´¤©¬¦²̈¨¦−©¨®§©«£¬Ÿ¥−¨¦«

i"yx£‰eˆz ‰z‡Â∑CÊ∑,ׁשמרים ּב'מנחֹות':ּבלי ׁשּׁשנינּו פו)ּכמֹו וכּו'''מגרּגרֹו(דף הּזית ∑È˙k˙.ּבראׁש ¿«»¿«∆»ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ»ƒ
יהיה  ׁשּלא ּכדי ּבריחים, טֹוחנן ואינֹו ּבמכּתׁשת ּכֹותׁש היה ראׁשֹונה,הּזיתים טּפה ׁשהֹוציא ואחר ׁשמרים, ּבֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּכתית  ולא לּמאֹור" "ּכתית ׁשּנאמר: למנחֹות, וכׁשר למנֹורה ּפסּול הּׁשני והּׁשמן וטֹוחנן, לריחים ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹמכניסן
ÈÓz„.למנחֹות  ¯ ˙ÏÚ‰Ï∑ ׁשלהבת ׁשּתהא עד מאליהמדליק כא)עֹולה ולילה ∑ÈÓz„.(שבת לילה ּכל ְִָ¿«¬…≈»ƒְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ»ƒְְְַַָָָ

ּתמיד, אֹומר קרּוי ׁשאּתה כח)ּכמֹו ּבמנח (במדבר וכן ליֹום, מּיֹום אּלא ואינּה ּתמיד" נאמר "עֹולת חביתין ת ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ו) הּפנים (ויקרא ּבלחם האמּור "ּתמיד" אבל ּבערב, ּומחציתּה ּבּבקר מחציתּה אּלא ואינּה מּׁשּבת "ּתמיד" ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

הּוא  .לׁשּבת ְַָ
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אותם. לשלול צורך ויש מקום, לבררם) יש (אשר העולם

בחינת  ובכללות, – הלב" נקודת "עצמיות ב)
הגלויים. הכוחות אל קשר שום לה שאין – "יחידה"
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עם  מוחלט באיחוד מאוחדת אינה שעדיין "חיה", בחינת

ית'. עצמותו

בבחינת  – הענינים כל אלקות, מלבד כאשר רק

עקב  ממילא, בדרך אצלו מושללים – אחרת" "עבודה

וכו' נטיות שום אין בה אשר "יחידה", בחינת ,66גילוי
מאוחדת  היחידה כי העצמי, הרצון לגילוי מגיעים אז
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i"yx£‰eˆz ‰z‡Â∑CÊ∑,ׁשמרים ּב'מנחֹות':ּבלי ׁשּׁשנינּו פו)ּכמֹו וכּו'''מגרּגרֹו(דף הּזית ∑È˙k˙.ּבראׁש ¿«»¿«∆»ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ»ƒ
יהיה  ׁשּלא ּכדי ּבריחים, טֹוחנן ואינֹו ּבמכּתׁשת ּכֹותׁש היה ראׁשֹונה,הּזיתים טּפה ׁשהֹוציא ואחר ׁשמרים, ּבֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
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ÈÓz„.למנחֹות  ¯ ˙ÏÚ‰Ï∑ ׁשלהבת ׁשּתהא עד מאליהמדליק כא)עֹולה ולילה ∑ÈÓz„.(שבת לילה ּכל ְִָ¿«¬…≈»ƒְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ»ƒְְְַַָָָ
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,"dpFW`x dRh" Fl `xFw dWizMd©§¦¨¥¦¨¦¨
.xF`nl dxWkE "Kf" z`xwPd `ide§¦©¦§¥¨§¥¨§¨
Kixv oi`e" :c ,a `xwIe i"Wx mB d`xE§¥©©¦©¦§¨§¥¨¦
FA xn`PW ,dxFpOl `N` oFW`x onW¤¤¦¤¨©§¨¤¤¡©
mipnW dWlW" :a ,ck mW oke ."Kf̈§¥¨§¨§¨¦

."Kf iExw oFW`xd ,ziGd on mi`vFi§¦¦©©¦¨¦¨¨
ïñéðëî¯.oqipkdl lFki ,xnFlM ©§¦¨§©¨§©§¦¨

éðMä ïîMäå ,ïðçBèå íéçøì¯`vFIW ¨¥©¦§£¨§©¤¤©¥¦¤¥
ici lr F` ,xzFi dwfg dWizM ici lr©§¥§¦¨£¨¨¥©§¥
dWizMd xg` cIn mpgh m` ,dpigHd©§¦¨¦§¨¨¦©©©©§¦¨

.` ,et zFgpn d`xE .zipFW`xd̈¦¦§¥§¨
øîàpL ,úBçðîì øLëå äøBðnì ìeñẗ©§¨§¨¥¦§¨¤¤¡©

úBçðnì úéúk àìå ,"øBànì úéúk"¯ ¨¦©¨§Ÿ¨¦©§¨

oOwlckE ,zFgpOl "zizM" Kixv `NW¤Ÿ¨¦¨¦©§¨§¦§©¨
zizM xn`p `l" :n ,hk oOwl i"WxA§©¦§©¨Ÿ¤¡©¨¦
Kixv oi`W zFgpn hrnl `N` xF`Ol©¨¤¨§©¥§¨¤¥¨¦
."odA xWM migixA oEgHd s`W ,zizM̈¦¤©©¨§¥©¦¨¥¨¤

ãéîz øð úìòäìàäzL ãò ÷éìãî Y §©£Ÿ¥¨¦©§¦©¤§¥
äéìàî äìBò úáäìL¯i"Wx mB d`x ©§¤¤¨¥¥¤¨§¥©©¦

adNdW lr" :siqFd mWe .a ,g xAcOA©¦§¨§¨¦©¤©©©
."dIlr oFWl ozwlcdA aEzM ,dlFr¤¨§©§¨¨¨§£¦¨
dlri adNdW cr dPwilci ,xnFlM§©©§¦¤¨©¤©©©©£¤
didY adNd zIlr wxW Epid ,dil`n¥¥¤¨©§¤©£¦©©©©¦§¤
dlizRA W`d zfig` la` ,dil`n¥¥¤¨£¨£¦©¨¥©§¦¨
wilcOd ici lr zFidl dkixv DNEM¨§¦¨¦§©§¥©©§¦
W`de ,Klie dPwilcIW `le ,Fnvr©§§Ÿ¤©§¦¤¨§¥¥§¨¥

Dnvrn fg`Y)`"eb zernyn(mB d`xE . ¥¨¥¥©§¨§¥©
`peB i`d ikA `nl`" :` ,k ,zAW i"Wx©¦©¨©§¨§¦©©§¨

."dwlcd `ied̈§¨©§¨¨
ãéîzìk Y"ãéîz" éeø÷ äìéìå äìéì ¨¦¨©§¨§©§¨¨¨¦

¯`N` ,xn`w dlile mnFi cinY `lŸ¨¦¨¨©§¨¨¨©¤¨
did `l mFIA la` ,dlill dliNn cinŸ¦¦©§¨§©§¨£¨©Ÿ¨¨

"aizM xwFA cr axrn"C ,wlFC)i"yx ¥§¥¤¤©¤§¦
a ,ek dbibg(.a ,ck `xwIe i"Wx mB d`xE .§¥©©¦©¦§¨

øîBà äzàL Bîk¯oOwl.an ,hk §¤©¨¥§©¨
.e ,gk xAcOA©¦§¨

íBéì íBiî àlà dðéàå ,"ãéîz úìò"Ÿ©¨¦§¥¨¤¨¦§
¯mizpiA mFi wiqti `NW)my onwl i"yx(. ¤Ÿ©§¦¥§©¦

øîàð ïézáç úçðîa ïëå¯,e `xwIe §¥§¦§©£¦¦¤¡©©¦§¨
.bi

dúéöçî" àlà dðéàå ,"ãéîz"¨¦§¥¨¤¨©£¦¨
ìáà ."áøòa dúéöçîe ø÷aa©Ÿ¤©£¦¨¨¨¤£¨

íéðtä íçìa øeîàä "ãéîz"¯lirl ¨¦¨¨§¤¤©¨¦§¥
.l ,dk

ì úaMîàeä úaL¯i"Wx mB d`x ¦©¨§©¨§¥©©¦
.mW dbibg`k dxez £¦¨¨



devzלב zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'b oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(1276 cenr ,c wlg 'zegiy ihewl')

ׁשּבּתֹורה  'מאֹור' לבחינת מּגיעים עצמית, ּוכתיׁשה התּבּטלּות - 'ּכתית' ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָעל־ידי
;יתּבר ּורצֹונֹו חכמתֹו את לֹומד ׁשהּוא והּכרה ידיעה מּתֹו הּלֹומד, ׁשל עצמּותֹו והּנחת ּבבּטּול להיֹות צרי הּתֹורה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָלּמּוד
ה' ּבתֹורת ורק א יהיה חפצֹו ׁשּכל אמיּתי ּבסּלּוק עצמֹו את ׁשּמסּלק אּלא ּוׁשקידה, ּבהתמדה ׁשּלֹומד ּבלבד זֹו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹולא

וכל. מּכל לגמרי ׂשכלֹו ויׁשעּבד ,יתּבר ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹוחכמתֹו
."ּבתֹורת לּבי ּפתח (ועל־ידי־זה) ּתהיה, לּכל ּכעפר "ונפׁשי - ּבּתפּלה אֹומרים ׁשאנּו זהּו להֹוסיף: ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹויׁש

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,ohw mixet oyey ,`yz zyxt zay)

יׂשראל  נׁשמֹות ּומחּבר מקּׁשר ׁשּמׁשה הּוא ּתצּוה ואּתה ּופירּוׁש ההתקּׁשרּות, ענין ׁשהּוא וחיּבּור צותא הּוא (ּתצּוה) ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹצּוּוי
ּבאמּונתנּו אֹותנּו ׁשּמחּזק האמּונה, ּבענין יׂשראל את ּומפרנס רֹועה ׁשהּוא על-ידי-זה והינּו ּתמיד, נר להעלֹות ּכח להם ְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹונֹותן

כּו'. ֲַָָּבהּוי'

ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr `i zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשמריםמריםמריםמרים כ)ּבּבּבּבלילילילי כז, ׁשּבא (רש"י לֹומר, ויׁש זר. ּדבר מּתערבת נקי ּפרּוׁשּה 'ׁש'ּז ידּוע והרי ּבזה, מחּדׁש מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
לבני  נאמר  זה צּוּוי עּמֹו: ונּמּוקֹו ויפה). נקי (זית הּזית על לא ׁשמרים), ּבלי צלּול, (ׁשמן הּׁשמן על קאי 'ׁש'ּז ְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹללּמדנּו

זית. עצי אין ּבּמדּבר ׁשהרי זיתים, ולא מּמצרים), (ׁשהביאּו ׁשמן ּברׁשּותם היה ׁשם ּבּמדּבר, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹיׂשראל

(àë)úãòä-ìò øLà úëøtì õeçî ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥Á¦¸©¨¹Ÿ¤£¤´©¨«¥ªÀ
ýåýé éðôì ø÷a-ãò áøòî åéðáe ïøäà Búà Cøòé©«£ŸÁŸ¸©«£¯Ÿ¨¨²¥¤¬¤©−Ÿ¤¦§¥´§Ÿ̈®

:ìàøNé éða úàî íúøãì íìBò úwçª©³¨Æ§´ŸŸ½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£¯˜aŒ„Ú ·¯ÚÓ∑,מּדתּה לּה טבת ּתן ללילי לֹוג חצי חכמים וׁשערּו ּבקר, עד מערב ּדֹולקת ׁשּתהא ≈∆∆«…∆ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ּכלּום  ּבכ אין יּותר ואם הּלילֹות, לכל וכן .הארּכין, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֻ

çë(à)éìà áø÷ä äzàåéçà ïøäà-úà E-úàå E §©¿̈©§¥´¥¤ÁÁ¤©«£¸Ÿ¨¦¹§¤
áãð ïøäà éì-Bðäëì ìàøNé éða CBzî Bzà åéðä¨´¦À¦²§¥¬¦§¨¥−§©«£¦®©«£¾Ÿ¨¨¯

:ïøäà éða øîúéàå øæòìà àeäéáàå©«£¦²¤§¨¨¬§¦«¨−̈§¥¬©«£«Ÿ
i"yx£EÈÏ‡ ·¯˜‰ ‰z‡Â∑ הּמׁשּכן מלאכת ׁשּתגמר .לאחר ¿«»«¿≈≈∆ְְְְִִֶֶֶַַַָֹ

(á)éçà ïøäàì Lã÷-éãâá úéNòåãBáëì E §¨¦¬¨¦§¥−Ÿ¤§©«£´Ÿ¨¦®§¨−
:úøàôúìe§¦§¨«¤

ÏÚcכא  ‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ»»¿»À¿»ƒ«
‡LÓ¯Ó È‰B·e Ô¯‰‡ d˙È ¯cÒÈ ‡˙e„‰Ò«¬»¿««»≈«¬…¿ƒ≈«¿»
Èa ÔÓ ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ÈÈ Ì„˜ ‡¯Ùˆ „Ú««¿»√»¿»¿»»»¿»≈ƒ¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

È‰Baא  ˙ÈÂ CeÁ‡ Ô¯‰‡ ˙È C˙ÂÏ ·¯˜ z‡Â¿«¿»≈¿»»»«¬…»¿»¿ƒ
Ô¯‰‡ ÈÓ„˜ ‡LnLÏ Ï‡¯NÈ Èa BbÓ dnÚƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»»√»»«¬…
:Ô¯‰‡ Èa ¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ ‡e‰È·‡Â ·„»»«¬ƒ∆¿»»¿ƒ»»¿≈«¬…

ÈÏ˜¯ב  CeÁ‡ Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï „aÚ˙Â¿«¿≈¿≈¿»¿«¬…»ƒ»
:ÔÁaL˙Ïe¿À¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`k)ø÷a ãò áøòîdúcî dì ïz Y ¥¤¤©Ÿ¤¥¨¦¨¨
¯`Ed oke ."FzF` KFxri" WExiRd Edf¤©¥©£§¥

± FzF` KFxri" :b ,ck `xwIe i"WxA§©¦©¦§¨©£
."dliNd lM zCnl diE`xd dkixr£¦¨¨§¨§¦©¨©©§¨

."ø÷a ãò áøòî" ú÷ìBc àäzL¤§¥¤¤¥¤¤©Ÿ¤
íéîëç eøòLå¯.` ,ht zFgpn §¦££¨¦§¨

âì éöç¯xpe xp lkl)b ,ck `xwie i"yx(. £¦Ÿ§¨¥¨¥
úáè éìéìì¯miqEtcE ciÎiazM dOkA §¥¥¥¥§©¨¦§¥¨§¦

`Ed oke .zah ztEwY ilill :mipFW`x¦¦§¥¥§©¥¥§¥
.a ,ak zAW i"WxaE mW `xwIe i"WxA§©¦©¦§¨¨§©¦©¨

ïékøàä¯.mW i"Wx mB d`x ¨£ª¦§¥©©¦¨
øúeé íàå ,úBìélä ìëì ïëå¯x`WA §¥§¨©¥§¦¦¨¥¦§¨

.zFliNd©¥
íeìk Cëa ïéà¯`nFi i"WxA azM oke ¥§¨§§¥¨©§©¦¨

."xizFi ± dxvTA xizFi m`e" :` ,eh§¦¦©§¨¨¦
mFIA wlci m`e" :a ,ak zAW i"WxaE§©¦©¨§¦¦§©©

± zFgR la` ,wlci ± mixvTd zFliNA©¥©§¨¦¦§©£¨¨
."dliNA zahA dAki `NW ,`l` dxez Ÿ¤Ÿ¦§¤§¥¥©©§¨

(`)éìà áø÷ä äzàåEøçàì Y §©¨©§¥¥¤§©©
øBîâzL¯.xnBYW :miqEtC dOkA ¤¦§§©¨§¦¤¦¨¥

ïkLnä úëàìî¯ixdW ,eiWkr `le §¤¤©¦§¨§Ÿ©§¨¤£¥
iciÎlr `N` dzid `l mzaxwd©§¨¨¨Ÿ¨§¨¤¨©§¥

oMWOde micbAd)m"`x(.a dxez ©§¨¦§©¦§¨

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'b oey`x meil inei xeriy

(â)åéúàlî øLà áì-éîëç-ìk-ìà øaãz äzàå§©À̈§©¥Æ¤¨©§¥¥½£¤¬¦¥¦−
-Bðäëì BLc÷ì ïøäà éãâa-úà eNòå äîëç çeǿ©¨§¨®§¨º¤¦§¥¯©«£²Ÿ§©§−§©«£

:éì¦«
i"yx£ÈÏŒB‰ÎÏ BLc˜Ï∑,הּוא ׁשרּות ּכהּנה, ּולׁשֹון לי. ּכהן ׁשּיהא הּבגדים, ידי על ּבכהּנה להכניסֹו לקּדׁשֹו, ¿«¿¿«¬ƒְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֻֻ

ּבלע"ז  .שנטריא"ה ְַַ

(ã)ìéòîe ãBôàå ïLç eNòé øLà íéãâaä älàå§¥̧¤©§¨¦¹£¤´©«£À³¤§¥Æ§¦½
Lã÷-éãâá eNòå èðáàå úôðöî õaLz úðúëe§¬Ÿ¤©§¥−¦§¤´¤§©§¥®§¨¸¦§¥¹Ÿ¤

éçà ïøäàì:éì-Bðäëì åéðáìe E §©«£¬Ÿ¨¦²§¨−̈§©«£¦«
i"yx£ÔLÁ∑ הּלב ּכנגד ׁשמעּתי∑BÙ‡Â„.ּתכׁשיט לבוש)לא ולּבי (שהוא ּתבניתֹו. ּפרּוׁש ּבּבריתא מצאתי ולא , …∆ְְִֵֶֶַַ¿≈ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹ

הּׂשרֹות  ׁשחֹוגרֹות פרצינ"ט, ׁשּקֹורין סינר ּכמין איׁש, ּגב ּכרחב רחּבֹו מאחֹוריו, לֹו חגּור ׁשהּוא לי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאֹומר
מעׂשהּו ּכ הּסּוסים. על ׁשּנאמר:ּכׁשרֹוכבֹות ו)מּלמּטה, ב ׁשהאפֹוד (שמואל למדנּו, ּבד". אפֹוד חגּור "ודוד ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

נאמר: ׁשהרי לבּדּה, חגֹורה אּלא ּבֹו ׁשאין לֹומר ואיֿאפׁשר היא. ח)חגֹורה האפֹוד",(ויקרא את עליו "וּיּתן ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
החגֹור, הּוא ׁשהחׁשב למדנּו, אפֹודא'. 'ּבהמין אּונקלֹוס: ותרּגם האפֹוד", ּבחׁשב אֹותֹו "וּיחּגר ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹואחרּֿכ
נאמר  ׁשהרי אפֹוד, קרּוי הּוא ׁשּבֹו הּכתפֹות ׁשּתי ׁשם ׁשעל לֹומר ואיֿאפׁשר לבּדֹו. ּתכׁשיט ׁשם ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָוהאפֹוד
ׁשעל  אֹומר אני לכ לבד. ׁשם והחׁשב לבד, ׁשם והּכתפֹות לבד, ׁשם ׁשהאפֹוד למדנּו האפֹוד, ּכתפֹות ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּתי

ׁשם  על אפֹוד, קרּוי מּטה ׁשל הּסינר ׁשּנאמר:ׁשם ּכמֹו ּבֹו, ּומקּׁשטֹו והחׁשב (שם)ׁשאֹופדֹו ּבֹו". לֹו "וּיאּפד ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ÈÓÏL‡c˙ג  ‡aÏ ÈÓÈkÁ Ïk ÌÚ ÏlÓz z‡Â¿«¿¿«≈ƒ»«ƒ≈ƒ»ƒ«¿≈ƒ
Ô¯‰‡ ÈLe·Ï ˙È Ôe„aÚÈÂ ‡˙ÓÎÁ Áe¯ dnÚƒ≈«»¿¿»¿«¿¿»¿≈«¬…

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ d˙eLc˜Ï¿«»≈¿«»»√»»

BÙ‡Â„‡ד  ‡LeÁ Ôe„aÚÈ Èc ‡iLe·Ï ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«»ƒ«¿¿¿»¿≈»
‡ÈÓ‰Â ‡zÙˆÓ ‡ˆn¯Ó ‡ezÎÂ ‡ÏÈÚÓe¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»ƒ¿∆¿»¿∆¿»»
CeÁ‡ Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿≈¿»¿«¬…»

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒ¿«»»√»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(b)éì Bðäëì BLc÷ì,"BLc÷ì" Y §©§§©£¦§©§
äpäëa Bñéðëäì¯WExiR Edf §©§¦¦§ª¨¤¥

idFf dPEdkl FzqpkdW ,"FWCwl"§©§¤©§¨¨¦§¨¦
FzXEcw)`"eb(. §¨

íéãâaä éãé ìò¯ziUre" xn`PW FnM ©§¥©§¨¦§¤¤¡©§¨¦¨
."FWCwl Lig` oxd`l Wcw icba¦§¥Ÿ¤§©£Ÿ¨¦§©§

"éì" ïäk àäiL¯Fpdkl" WExiR Edf ¤§¥Ÿ¥¦¤¥§©£
xg`nW ,il zxWnE odM didIW ,"il¦¤¦§¤Ÿ¥§¨¥¦¤¥©©
`Ed ixd ,dPEdkl FYqpkde FYWCTW¤¦©§§¦§©§¦§¨£¥
zxWnE odM KMÎxg` didIW iE`ẍ¤¦§¤©©¨Ÿ¥§¨¥

lrFtA)`"eb(. §©
ìeàeä úeøL äpäk ïBL¯mB d`x §§ª¨¥§¥©

odM oFWl lM" :ak ,fn ziW`xA i"Wx©¦§¥¦¨§Ÿ¥
oi`W ,xnFlM ."`Ed zEdl`l zxWn§¨¥¥Ÿ§©¤¥
`N` ,calA x`FYd mW dPEdMd©§¨¥©©¦§¨¤¨

.lrFtA zExiXd©¥§©
.æòìa ä"àéøèðééøéù¯serjentrie, §©©

zExiW.c dxez ¥
(c)ïLçèéLëz Y¯i"Wx mB d`x Ÿ¤©§¦§¥©©¦

.fk ,dk lirl§¥
álä ãâðk¯.hk wEqR oOwlcM §¤¤©¥§¦§©¨¨

ãBôàåézòîL àì Y¯.izFAxn §¥Ÿ¨©§¦¥©©
àúéøaa éúàöî àìå¯FzpEM d`xPM §Ÿ¨¨¦©¨©§¨©¦§¤©¨¨
zFCn h"nC `zixAllW `zixAle ©¨©§¨§¦§©¨©§¨¤

.FWExitA mxiMfOW oMWOd zk`ln§¤¤©¦§¨¤©§¦¨§¥

éì øîBà éaìå .Búéðáz Leøt¯dn ¥©§¦§¦¦¥¦©
libx Fpi`W) `weC df oFWlA o`M hwPX¤¨©¨§¨¤©§¨¤¥¨¦

KM lM(,dfA `vFIke "il d`xpe" `le , ¨¨§Ÿ§¦§¤¦§©¥¨¤
KWndAW mEXn ,xnFl Wi)e weqt(azFM ¥©¦¤©¤§¥¥

odMd lr oEzp did cFt`dW i"Wx©¦¤¨¥¨¨¨©©Ÿ¥
cbpM" eixg`nFAlWOYWd okl ," ¥©£¨§¤¤¦¨¥¦§©¥

.cFt`l mi`zOd iEHiaA§¦©©§¦¨¥
åéøBçàî Bì øeâç àeäL¯d`xE ¤¨¥£¨§¥

` minId ixaC i"Wxl qgEind WExiRA©¥©§¨§©¦¦§¥©¨¦
FzF`M ± cA cFt` cieC lre" :fk ,eh§©¨¦¥©§
oical ipW oinM didW ,oxd` lW cFt ¥̀¤©£Ÿ¤¨¨§¦§¥§¨¦
cr riBnE xFg`l cg`e miptl cg ¤̀¨¦§¦§¤¨§¨©¦©©
Fxbge EPOn bEx` xFf`d dide ,eipzn̈§¨§¨¨¨¥¨¦¤§¨§

."FA
Léà áb áçøk Baçø¯e wEqR oOwl ¨§§Ÿ©©¦§©¨¨

."xzFie" siqFd¦§¥
è"ðééöøåô ïéøBwL ,øpñ ïéîk¯ §¦¦¨¤¦

porceintdxFbg ,. £¨
úBáëBøLk úBøOä úBøâBçL ,æòìa§©©¤§©¨§¤§

íéñeqä ìò¯o`M xiMfdW mrHA ©©¦©©©¤¦§¦¨
lr zFakFxWM zFxVd WEal z` i"Wx©¦¤§©¨§¤§©
d`x mrRW ,rEci xERiq FpWi ,miqEq¦¤§¦¨©¤©©¨¨
`Ede ,qEq lr zakFx dxU i"Wx©¦¨¨¤¤©§
minXn Fl E`xd rECn ,KM lr xrhvd¦§©¥©¨©©¤§¦¨©¦
x`al `A xW`M KM xg` K` ,dfM xaC̈¨¨¤©©©¨©£¤¨§¨¥

iM ,FYrC daXizp ,cFt`d dUrn z ¤̀©£¥¨¥¦§©§¨©§¦
KMn cFnll icM oM Fl E`xdW oiad¥¦¤¤§¥§¥¦§¦¨
hwp okle .cFt`d dUrnA xE`iA¥§©£¥¨¥§¨¥¨©

"il xnF` iAle" oFWlA)iaxd(. ¦§§¦¦¥¦
ähîlî eäNòî Ck¯oFYgYd wlgd ¨©£¥¦§©¨©¥¤©©§

.cFt`d lW¤¨¥
øîàpL¯.ci ,e a l`EnW ¤¤¡©§¥

eðãîì ,"ãa ãBôà øeâç ãåãå"§¨¦¨¥¨¨©§
øLôà-éàå .àéä äøBâç ãBôàäL¤¨¥£¨¦§¦¤§¨
,dcáì äøBâç àlà Ba ïéàL øîBì©¤¥¤¨£¨§©¨

øîàð éøäL¯.f ,g `xwIe ¤£¥¤¡©©¦§¨
Ck-øçàå ,"ãBôàä úà åéìò ïziå"©¦¥¨¨¤¨¥§©©¨
íbøúå ,"ãôàä áLça Búà øbçiå"©©§ŸŸ§¥¤¨¥Ÿ§¦§¥

"àãBôà ïéîäa" ñBì÷ðeà¯zxFbgA §§§¦§©¥¨©£©
.cFt`d̈¥

,øBâçä àeä "áLç"äL eðãîì̈©§¤©¥¤©£
Bcáì èéLëz íL "ãBôàä"å¯d`x §¨¥¥©§¦§©§¥

.fk ,dk lirl i"Wx mB©©¦§¥
ézL íL ìòL øîBì øLôà-éàå§¦¤§¨©¤©¥§¥
,"ãBôà" éeø÷ àeä BaL úBôúkä©§¥¤¨¥

øîàð éøäL¯.fk wEqR ¤£¥¤¡©¨
eðãîì ,"ãBôàä úBôúë ézL"§¥¦§¨¥¨©§
íL "úBôúk"äå ,ãáì íL "ãBôàä"L¤¨¥¥§¨§©§¥¥
éðà Cëì .ãáì íL "áLç"äå ,ãáì§¨§©¥¤¥§¨§¨£¦
éeø÷ ähî ìL øpqä íL ìòL ,øîBà¥¤©¥©¦¨¤©¨¨



לג devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'b oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(1276 cenr ,c wlg 'zegiy ihewl')

ׁשּבּתֹורה  'מאֹור' לבחינת מּגיעים עצמית, ּוכתיׁשה התּבּטלּות - 'ּכתית' ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָעל־ידי
;יתּבר ּורצֹונֹו חכמתֹו את לֹומד ׁשהּוא והּכרה ידיעה מּתֹו הּלֹומד, ׁשל עצמּותֹו והּנחת ּבבּטּול להיֹות צרי הּתֹורה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָלּמּוד
ה' ּבתֹורת ורק א יהיה חפצֹו ׁשּכל אמיּתי ּבסּלּוק עצמֹו את ׁשּמסּלק אּלא ּוׁשקידה, ּבהתמדה ׁשּלֹומד ּבלבד זֹו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹולא

וכל. מּכל לגמרי ׂשכלֹו ויׁשעּבד ,יתּבר ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹוחכמתֹו
."ּבתֹורת לּבי ּפתח (ועל־ידי־זה) ּתהיה, לּכל ּכעפר "ונפׁשי - ּבּתפּלה אֹומרים ׁשאנּו זהּו להֹוסיף: ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹויׁש

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,ohw mixet oyey ,`yz zyxt zay)

יׂשראל  נׁשמֹות ּומחּבר מקּׁשר ׁשּמׁשה הּוא ּתצּוה ואּתה ּופירּוׁש ההתקּׁשרּות, ענין ׁשהּוא וחיּבּור צותא הּוא (ּתצּוה) ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹצּוּוי
ּבאמּונתנּו אֹותנּו ׁשּמחּזק האמּונה, ּבענין יׂשראל את ּומפרנס רֹועה ׁשהּוא על-ידי-זה והינּו ּתמיד, נר להעלֹות ּכח להם ְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹונֹותן

כּו'. ֲַָָּבהּוי'

ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr `i zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשמריםמריםמריםמרים כ)ּבּבּבּבלילילילי כז, ׁשּבא (רש"י לֹומר, ויׁש זר. ּדבר מּתערבת נקי ּפרּוׁשּה 'ׁש'ּז ידּוע והרי ּבזה, מחּדׁש מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
לבני  נאמר  זה צּוּוי עּמֹו: ונּמּוקֹו ויפה). נקי (זית הּזית על לא ׁשמרים), ּבלי צלּול, (ׁשמן הּׁשמן על קאי 'ׁש'ּז ְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹללּמדנּו

זית. עצי אין ּבּמדּבר ׁשהרי זיתים, ולא מּמצרים), (ׁשהביאּו ׁשמן ּברׁשּותם היה ׁשם ּבּמדּבר, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹיׂשראל

(àë)úãòä-ìò øLà úëøtì õeçî ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥Á¦¸©¨¹Ÿ¤£¤´©¨«¥ªÀ
ýåýé éðôì ø÷a-ãò áøòî åéðáe ïøäà Búà Cøòé©«£ŸÁŸ¸©«£¯Ÿ¨¨²¥¤¬¤©−Ÿ¤¦§¥´§Ÿ̈®

:ìàøNé éða úàî íúøãì íìBò úwçª©³¨Æ§´ŸŸ½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£¯˜aŒ„Ú ·¯ÚÓ∑,מּדתּה לּה טבת ּתן ללילי לֹוג חצי חכמים וׁשערּו ּבקר, עד מערב ּדֹולקת ׁשּתהא ≈∆∆«…∆ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ּכלּום  ּבכ אין יּותר ואם הּלילֹות, לכל וכן .הארּכין, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֻ

çë(à)éìà áø÷ä äzàåéçà ïøäà-úà E-úàå E §©¿̈©§¥´¥¤ÁÁ¤©«£¸Ÿ¨¦¹§¤
áãð ïøäà éì-Bðäëì ìàøNé éða CBzî Bzà åéðä¨´¦À¦²§¥¬¦§¨¥−§©«£¦®©«£¾Ÿ¨¨¯

:ïøäà éða øîúéàå øæòìà àeäéáàå©«£¦²¤§¨¨¬§¦«¨−̈§¥¬©«£«Ÿ
i"yx£EÈÏ‡ ·¯˜‰ ‰z‡Â∑ הּמׁשּכן מלאכת ׁשּתגמר .לאחר ¿«»«¿≈≈∆ְְְְִִֶֶֶַַַָֹ

(á)éçà ïøäàì Lã÷-éãâá úéNòåãBáëì E §¨¦¬¨¦§¥−Ÿ¤§©«£´Ÿ¨¦®§¨−
:úøàôúìe§¦§¨«¤

ÏÚcכא  ‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ»»¿»À¿»ƒ«
‡LÓ¯Ó È‰B·e Ô¯‰‡ d˙È ¯cÒÈ ‡˙e„‰Ò«¬»¿««»≈«¬…¿ƒ≈«¿»
Èa ÔÓ ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ÈÈ Ì„˜ ‡¯Ùˆ „Ú««¿»√»¿»¿»»»¿»≈ƒ¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

È‰Baא  ˙ÈÂ CeÁ‡ Ô¯‰‡ ˙È C˙ÂÏ ·¯˜ z‡Â¿«¿»≈¿»»»«¬…»¿»¿ƒ
Ô¯‰‡ ÈÓ„˜ ‡LnLÏ Ï‡¯NÈ Èa BbÓ dnÚƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»»√»»«¬…
:Ô¯‰‡ Èa ¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ ‡e‰È·‡Â ·„»»«¬ƒ∆¿»»¿ƒ»»¿≈«¬…

ÈÏ˜¯ב  CeÁ‡ Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï „aÚ˙Â¿«¿≈¿≈¿»¿«¬…»ƒ»
:ÔÁaL˙Ïe¿À¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`k)ø÷a ãò áøòîdúcî dì ïz Y ¥¤¤©Ÿ¤¥¨¦¨¨
¯`Ed oke ."FzF` KFxri" WExiRd Edf¤©¥©£§¥

± FzF` KFxri" :b ,ck `xwIe i"WxA§©¦©¦§¨©£
."dliNd lM zCnl diE`xd dkixr£¦¨¨§¨§¦©¨©©§¨

."ø÷a ãò áøòî" ú÷ìBc àäzL¤§¥¤¤¥¤¤©Ÿ¤
íéîëç eøòLå¯.` ,ht zFgpn §¦££¨¦§¨

âì éöç¯xpe xp lkl)b ,ck `xwie i"yx(. £¦Ÿ§¨¥¨¥
úáè éìéìì¯miqEtcE ciÎiazM dOkA §¥¥¥¥§©¨¦§¥¨§¦

`Ed oke .zah ztEwY ilill :mipFW`x¦¦§¥¥§©¥¥§¥
.a ,ak zAW i"WxaE mW `xwIe i"WxA§©¦©¦§¨¨§©¦©¨

ïékøàä¯.mW i"Wx mB d`x ¨£ª¦§¥©©¦¨
øúeé íàå ,úBìélä ìëì ïëå¯x`WA §¥§¨©¥§¦¦¨¥¦§¨

.zFliNd©¥
íeìk Cëa ïéà¯`nFi i"WxA azM oke ¥§¨§§¥¨©§©¦¨

."xizFi ± dxvTA xizFi m`e" :` ,eh§¦¦©§¨¨¦
mFIA wlci m`e" :a ,ak zAW i"WxaE§©¦©¨§¦¦§©©

± zFgR la` ,wlci ± mixvTd zFliNA©¥©§¨¦¦§©£¨¨
."dliNA zahA dAki `NW ,`l` dxez Ÿ¤Ÿ¦§¤§¥¥©©§¨

(`)éìà áø÷ä äzàåEøçàì Y §©¨©§¥¥¤§©©
øBîâzL¯.xnBYW :miqEtC dOkA ¤¦§§©¨§¦¤¦¨¥

ïkLnä úëàìî¯ixdW ,eiWkr `le §¤¤©¦§¨§Ÿ©§¨¤£¥
iciÎlr `N` dzid `l mzaxwd©§¨¨¨Ÿ¨§¨¤¨©§¥

oMWOde micbAd)m"`x(.a dxez ©§¨¦§©¦§¨

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'b oey`x meil inei xeriy

(â)åéúàlî øLà áì-éîëç-ìk-ìà øaãz äzàå§©À̈§©¥Æ¤¨©§¥¥½£¤¬¦¥¦−
-Bðäëì BLc÷ì ïøäà éãâa-úà eNòå äîëç çeǿ©¨§¨®§¨º¤¦§¥¯©«£²Ÿ§©§−§©«£

:éì¦«
i"yx£ÈÏŒB‰ÎÏ BLc˜Ï∑,הּוא ׁשרּות ּכהּנה, ּולׁשֹון לי. ּכהן ׁשּיהא הּבגדים, ידי על ּבכהּנה להכניסֹו לקּדׁשֹו, ¿«¿¿«¬ƒְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֻֻ

ּבלע"ז  .שנטריא"ה ְַַ

(ã)ìéòîe ãBôàå ïLç eNòé øLà íéãâaä älàå§¥̧¤©§¨¦¹£¤´©«£À³¤§¥Æ§¦½
Lã÷-éãâá eNòå èðáàå úôðöî õaLz úðúëe§¬Ÿ¤©§¥−¦§¤´¤§©§¥®§¨¸¦§¥¹Ÿ¤

éçà ïøäàì:éì-Bðäëì åéðáìe E §©«£¬Ÿ¨¦²§¨−̈§©«£¦«
i"yx£ÔLÁ∑ הּלב ּכנגד ׁשמעּתי∑BÙ‡Â„.ּתכׁשיט לבוש)לא ולּבי (שהוא ּתבניתֹו. ּפרּוׁש ּבּבריתא מצאתי ולא , …∆ְְִֵֶֶַַ¿≈ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹ

הּׂשרֹות  ׁשחֹוגרֹות פרצינ"ט, ׁשּקֹורין סינר ּכמין איׁש, ּגב ּכרחב רחּבֹו מאחֹוריו, לֹו חגּור ׁשהּוא לי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאֹומר
מעׂשהּו ּכ הּסּוסים. על ׁשּנאמר:ּכׁשרֹוכבֹות ו)מּלמּטה, ב ׁשהאפֹוד (שמואל למדנּו, ּבד". אפֹוד חגּור "ודוד ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

נאמר: ׁשהרי לבּדּה, חגֹורה אּלא ּבֹו ׁשאין לֹומר ואיֿאפׁשר היא. ח)חגֹורה האפֹוד",(ויקרא את עליו "וּיּתן ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
החגֹור, הּוא ׁשהחׁשב למדנּו, אפֹודא'. 'ּבהמין אּונקלֹוס: ותרּגם האפֹוד", ּבחׁשב אֹותֹו "וּיחּגר ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹואחרּֿכ
נאמר  ׁשהרי אפֹוד, קרּוי הּוא ׁשּבֹו הּכתפֹות ׁשּתי ׁשם ׁשעל לֹומר ואיֿאפׁשר לבּדֹו. ּתכׁשיט ׁשם ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָוהאפֹוד
ׁשעל  אֹומר אני לכ לבד. ׁשם והחׁשב לבד, ׁשם והּכתפֹות לבד, ׁשם ׁשהאפֹוד למדנּו האפֹוד, ּכתפֹות ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּתי

ׁשם  על אפֹוד, קרּוי מּטה ׁשל הּסינר ׁשּנאמר:ׁשם ּכמֹו ּבֹו, ּומקּׁשטֹו והחׁשב (שם)ׁשאֹופדֹו ּבֹו". לֹו "וּיאּפד ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ÈÓÏL‡c˙ג  ‡aÏ ÈÓÈkÁ Ïk ÌÚ ÏlÓz z‡Â¿«¿¿«≈ƒ»«ƒ≈ƒ»ƒ«¿≈ƒ
Ô¯‰‡ ÈLe·Ï ˙È Ôe„aÚÈÂ ‡˙ÓÎÁ Áe¯ dnÚƒ≈«»¿¿»¿«¿¿»¿≈«¬…
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devzלד zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'b oey`x meil inei xeriy
ׁשּתרּגם  לבּוׁש, מין ׁשהּוא ראיה ׁשּיׁש לּבי, לי אֹומר ועֹוד ּבֹו. קבּועֹות והּכתפֹות הימּנּו, ׁשּלמעלה חגֹור ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּוא

"מעילים", כן: ּכמֹו ותרּגם דבּוץ'. 'ּכרדֹוט ּבד", אפֹוד חגּור "ודוד אחֹות יֹונתן ּתמר ּבמעׂשה ּכרּדֹוטין, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָ
יג)אבׁשלֹום: ב מעילים"(שמואל הּבתּולֹות הּמל ּבנֹות ּתלּבׁשן כן הּכּתנת,∑ÏÈÚÓe."ּכי וכן חלּוק, ּכמין הּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ¿ƒְְִֵֶַָֹֻ

העליֹון  חלּוק קרּוי ּומעיל לבׂשרֹו, סמּו ׁשהּכּתנת הם ∑ıaLz.אּלא והּמׁשּבצֹות לנֹוי, מׁשּבצֹות עׂשּויין ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ«¿≈ְְְְְְֲִִִֵַ
האפֹוד: ּבאבני ׁשּנאמר ּכמֹו ּומרּגלּיֹות, טֹובֹות אבנים קביעת למֹוׁשב זהב, ּבתכׁשיטי העׂשּויֹות ּגּמֹות ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻּכמין

קׁשטונ"ש  אֹותֹו קֹוראין ּובלע"ז זהב", מׁשּבצֹות ּכּפת∑ÙˆÓ˙."מּוסּבֹות קופי"א,ּכמין ׁשּקֹורין ּכֹובע ְְְְִִַַַָָƒ¿∆∆ְִִִֶַַ
ּומתרגמינן  'מגּבעֹות' להם קֹורא אחר ּבמקֹום כה)ּכֹובעיןׁשהרי יומא הּכּתנת,∑Ë·‡Â.(עיין על חגֹורה היא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ¿«¿≈ֲִֶַַָֹֻ

ּבאבנט  אֹותֹו וּיחּגר הּכּתנת את עליו "וּיּתן לביׁשתן: ּבסדר ׁשּמצינּו ּכמֹו הּמעיל, על חגֹורה היא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻוהאפֹוד
האפֹוד" את עליו וּיּתן הּמעיל את אֹותֹו לׁשמי,∑L„˜ŒÈ„‚a.וּילּבׁש המקּדׁשת אֹותם מּתרּומה .יעׂשּו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָƒ¿≈…∆ְְְֲִִִֶֶַַָָֻ
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(ä)-úàå úìëzä-úàå áäfä-úà eç÷é íäå§¥Æ¦§´¤©¨½̈§¤©§¥−¤§¤
-úàå ïîbøàä:LMä-úàå éðMä úòìBz ¨«©§¨¨®§¤©¬©©¨¦−§¤©¥«

i"yx£eÁ˜È Ì‰Â∑ לב חכמי לעׂשֹות אֹותם הּתכלת, ואת הּזהב את הּמתנּדבים מן יקּבלּו הּבגדים, ׁשּיעׂשּו ¿≈ƒ¿ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
הּבגדים  את .מהן ְִֵֶֶַָ

(å)éðL úòìBz ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà eNòå§¨−¤¨«¥®ŸÂ̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈©¯©¨¦²
:áLç äNòî øæLî LLå§¥¬¨§−̈©«£¥¬¥«

i"yx£„Ù‡‰Œ˙‡ eNÚÂ∑,ּפרקים ּפרּוׁשן הרי הּמקראֹות, סדר על והחׁשן האפֹוד מעׂשה לפרׁש ּבאתי אם ¿»∆»≈…ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
על  אפרׁש ואחרּֿכ ּבֹו, הּקֹורא ירּוץ למען ׁשהּוא, ּכמֹות מעׂשיהם ּכֹותב אני לכ ּבצרּופן. הּקֹורא ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָויׁשּגה
למּטה  לּבֹו ּכנגד מאחֹוריו, אֹותֹו וחֹוגר סּוסים, רֹוכבֹות נׁשים ׁשל סינר ּכמין עׂשּוי האפֹוד הּמקראֹות. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָסדר

ּכמּדת רחּבֹו רחּבֹומאּציליו. ּפני על ּבראׁשֹו מחּבר והחׁשב עקביו, עד ּומּגיע ויֹותר אדם ׁשל ּגּבֹו רחב ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
ואחת  לימין אחת ּבחׁשב, מחּברֹות והּכתפֹות ּבֹו, ולחּגר להּקיף ּכדי ּולכאן, לכאן ּומארי אֹורג ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹֻמעׂשה
ּוכׁשּזֹוקפן, סינר. ׁשל רחּבֹו קצֹות לׁשני הּכהן, מאחֹורי ּכתפים, הבּדלת ׁשעּור מּזֹו זֹו מרחקֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻלׂשמאל
אצל  לזקפן  ׁשעּור ּכדי ארּכֹות האפֹוד, מּמין עׂשּויֹות רצּועֹות ׁשּתי ּכמין והן ּכתפיו ׁשני על לֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֻעֹומדֹות
ימין  ּכתף על אחת ּבהם, קב ּועֹות הּׁשהם ואבני מעט, מּכתפיו למּטה לפניו ונקּפלֹות ּומּכאן, מּכאן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹצּוארֹו

לפני  ּבראׁשיהם נתּונֹות והּמׁשּבצֹות ׂשמאל, ּכתף על ּבׁשּתי ואחת ּתחּובֹות הּזהב עבֹותֹות ּוׁשּתי ּכתפיו, ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּתקּועים  הּׁשרׁשרֹות ראׁשי ּוׁשני לׂשמאל, ואחת לימין אחת העליֹון, רחּבֹו קצֹות ּבׁשני ׁשּבחׁשן ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹטּבעֹות
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ׁשּתרּגם  לבּוׁש, מין ׁשהּוא ראיה ׁשּיׁש לּבי, לי אֹומר ועֹוד ּבֹו. קבּועֹות והּכתפֹות הימּנּו, ׁשּלמעלה חגֹור ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּוא

"מעילים", כן: ּכמֹו ותרּגם דבּוץ'. 'ּכרדֹוט ּבד", אפֹוד חגּור "ודוד אחֹות יֹונתן ּתמר ּבמעׂשה ּכרּדֹוטין, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָ
יג)אבׁשלֹום: ב מעילים"(שמואל הּבתּולֹות הּמל ּבנֹות ּתלּבׁשן כן הּכּתנת,∑ÏÈÚÓe."ּכי וכן חלּוק, ּכמין הּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ¿ƒְְִֵֶַָֹֻ

העליֹון  חלּוק קרּוי ּומעיל לבׂשרֹו, סמּו ׁשהּכּתנת הם ∑ıaLz.אּלא והּמׁשּבצֹות לנֹוי, מׁשּבצֹות עׂשּויין ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ«¿≈ְְְְְְֲִִִֵַ
האפֹוד: ּבאבני ׁשּנאמר ּכמֹו ּומרּגלּיֹות, טֹובֹות אבנים קביעת למֹוׁשב זהב, ּבתכׁשיטי העׂשּויֹות ּגּמֹות ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻּכמין

קׁשטונ"ש  אֹותֹו קֹוראין ּובלע"ז זהב", מׁשּבצֹות ּכּפת∑ÙˆÓ˙."מּוסּבֹות קופי"א,ּכמין ׁשּקֹורין ּכֹובע ְְְְִִַַַָָƒ¿∆∆ְִִִֶַַ
ּומתרגמינן  'מגּבעֹות' להם קֹורא אחר ּבמקֹום כה)ּכֹובעיןׁשהרי יומא הּכּתנת,∑Ë·‡Â.(עיין על חגֹורה היא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ¿«¿≈ֲִֶַַָֹֻ

ּבאבנט  אֹותֹו וּיחּגר הּכּתנת את עליו "וּיּתן לביׁשתן: ּבסדר ׁשּמצינּו ּכמֹו הּמעיל, על חגֹורה היא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻוהאפֹוד
האפֹוד" את עליו וּיּתן הּמעיל את אֹותֹו לׁשמי,∑L„˜ŒÈ„‚a.וּילּבׁש המקּדׁשת אֹותם מּתרּומה .יעׂשּו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָƒ¿≈…∆ְְְֲִִִֶֶַַָָֻ
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."ãôàä úà åéìòLã÷ éãâáY ¨¨¤¨¥Ÿ¦§¥Ÿ¤
ì úLc÷nä äîeøzîéîL¯lirlcM ¦§¨©§ª¤¤¦§¦§¦§¥

.a ,dk i"WxA§©¦
íúBà eNòé¯"Wcw icba EUre" iM ©£¨¦§¨¦§¥Ÿ¤

dfe ,Wcw md mzIUr zrXOW rnWn©§©¤¦§©£¦¨¨¥Ÿ¤§¤
dnExY"n mzF` EUri m` wx okYi¦¨¥©¦©£¨¦§¨

"inWl zWCEwnd)`"eb(`NX dnE . ©§¤¤¦§¦©¤Ÿ
icba ziUre" lr a wEqR lirl oM WxiR¥©¥§¥¨©§¨¦¨¦§¥
Wxtl oYip mW iM xnFl Wi ,"WcwŸ¤¥©¦¨¦¨§¨¥
ÎlrW mEXn "Wcw icbA" mi`xwPW¤¦§¨¦¦§¥Ÿ¤¦¤©
xnF`W FnkE ,oxd` WCwzn mcï¨¦§©¥©£Ÿ§¤¥
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i"yx£eÁ˜È Ì‰Â∑ לב חכמי לעׂשֹות אֹותם הּתכלת, ואת הּזהב את הּמתנּדבים מן יקּבלּו הּבגדים, ׁשּיעׂשּו ¿≈ƒ¿ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
הּבגדים  את .מהן ְִֵֶֶַָ
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i"yx£„Ù‡‰Œ˙‡ eNÚÂ∑,ּפרקים ּפרּוׁשן הרי הּמקראֹות, סדר על והחׁשן האפֹוד מעׂשה לפרׁש ּבאתי אם ¿»∆»≈…ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
על  אפרׁש ואחרּֿכ ּבֹו, הּקֹורא ירּוץ למען ׁשהּוא, ּכמֹות מעׂשיהם ּכֹותב אני לכ ּבצרּופן. הּקֹורא ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָויׁשּגה
למּטה  לּבֹו ּכנגד מאחֹוריו, אֹותֹו וחֹוגר סּוסים, רֹוכבֹות נׁשים ׁשל סינר ּכמין עׂשּוי האפֹוד הּמקראֹות. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָסדר

ּכמּדת רחּבֹו רחּבֹומאּציליו. ּפני על ּבראׁשֹו מחּבר והחׁשב עקביו, עד ּומּגיע ויֹותר אדם ׁשל ּגּבֹו רחב ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
ואחת  לימין אחת ּבחׁשב, מחּברֹות והּכתפֹות ּבֹו, ולחּגר להּקיף ּכדי ּולכאן, לכאן ּומארי אֹורג ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹֻמעׂשה
ּוכׁשּזֹוקפן, סינר. ׁשל רחּבֹו קצֹות לׁשני הּכהן, מאחֹורי ּכתפים, הבּדלת ׁשעּור מּזֹו זֹו מרחקֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻלׂשמאל
אצל  לזקפן  ׁשעּור ּכדי ארּכֹות האפֹוד, מּמין עׂשּויֹות רצּועֹות ׁשּתי ּכמין והן ּכתפיו ׁשני על לֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֻעֹומדֹות
ימין  ּכתף על אחת ּבהם, קב ּועֹות הּׁשהם ואבני מעט, מּכתפיו למּטה לפניו ונקּפלֹות ּומּכאן, מּכאן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹצּוארֹו

לפני  ּבראׁשיהם נתּונֹות והּמׁשּבצֹות ׂשמאל, ּכתף על ּבׁשּתי ואחת ּתחּובֹות הּזהב עבֹותֹות ּוׁשּתי ּכתפיו, ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּתקּועים  הּׁשרׁשרֹות ראׁשי ּוׁשני לׂשמאל, ואחת לימין אחת העליֹון, רחּבֹו קצֹות ּבׁשני ׁשּבחׁשן ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹטּבעֹות
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ראׁשי  ׁשני וכן לימין, החׁשן ּבמׁשּבצֹות נמצא, ׂשמאל. ׁשּבכתף ּבמׁשּבצֹות ּתקּועין הּׂשמאלּיֹות הּׁשרׁשרֹות ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

ׁשּתי  ּוכנגּדם ּבתחּתיתֹו, החׁשן קצֹות ּבׁשני טּבעֹות ׁשּתי ועֹוד מּלפניו, לּבֹו על האפֹוד ּבמׁשּבצֹות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּתלּוי
טּבעֹות  מּול אל החׁשן וטּבעֹות ּבחׁשב, המחּבר הּתחּתֹון ּבראׁשֹו מּלמּטה האפֹוד ּכתפֹות ּבׁשּתי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻטּבעֹות

זה  על זה ׁשֹוכבים ּדבּוק האפֹוד, החׁשן ּתחּתית ׁשּיהא והחׁשן, האפֹוד ּבטּבעֹות ּתחּוב ּתכלת ּבפתיל ּומרּכסן ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
וחֹוזר  הֹול ונבּדל, נד יהא ולא האפֹוד ÊLÓ¯.לחׁשב LLÂ ÈL ˙ÚÏBz ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎz ·‰Ê∑ חמׁשת ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָֹ»»¿≈∆¿«¿»»««»ƒ¿≈»¿»ֲֵֶ

וטֹווין  מהם, ּפתילים וקֹוצצין ּדּקים טּסים ּכמין הּזהב את מרּדדין היּו וחּוט. חּוט ּבכל ׁשזּורין הּללּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמינים
ׁשני, ּבתֹולעת וכן ארּגמן ׁשל חּוטין ׁשׁש עם זהב ׁשל וחּוט ּתכלת, ׁשל חּוטין ׁשׁש עם זהב ׁשל חּוט ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאֹותן:

את ׁשֹוזר ואחרּֿכ ואחד, אחד ּכל עם זהב ׁשל וחּוט ׁשּׁשה ּכפּול חּוטן הּמינין ׁשּכל ּבּׁשׁש. ּכאחד,וכן ּכּלם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
ּפחי  את "וירּקעּו הּזה: הּמקרא מן ולמד יֹומא, ּבמּסכת מפרׁש וכן ּוׁשמֹונה, עׂשרים ּכפּול חּוטן ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹנמצא
ׁשל  ׁשחּוט למדנּו, וגֹו'". הארּגמן ּובתֹו הּתכלת ּבתֹו הּזהב) ּפתילי (את לעׂשֹות ּפתילים וקּצץ ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּזהב,

ּומין  מין ּכל עם ׁשזּור LÁ·.זהב ‰NÚÓ∑ עבריה ׁשני צּורת ׁשאין קירֹות, ׁשּתי אריגת ׁשהיא ּפרׁשּתי ּכבר ִִִָָָָ«¬≈…≈ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
לזֹו זֹו .ּדֹומֹות ָ

(æ)åéúBö÷ éðL-ìà Bl-äéäé úøáç úôúë ézL§¥¯§¥´Ÿ«Ÿ§ÀŸ¦«§¤²¤§¥¬§−̈
:øaçå§ª¨«

i"yx£'B‚Â ˙Ù˙Î ÈzL∑ סינר ּדגמת מלמעלה, לֹו ּוצמּודה החגֹורה היא האפֹוד וחׁשב מּלמּטה, הּסינר ¿≈¿≈…¿ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
ּכתף  ּכל ּכנגד אחת רחב ֹות, רצּועֹות ׁשּתי ּכמין חתיכֹות ׁשּתי ּבחׁשב מחּברֹות היּו ּכהן ׁשל ּומּגּבֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻהּנׁשים,

ÔÈ¯zז  ÏÚ dÏ ÔB‰È ÔÙtÏÓ ÔÈt˙k ÔÈz¯z«¿≈«¿ƒ¿«¿»¿≈«¿≈
:ÛÙÏ˙ÈÂ È‰B¯ËÒƒ¿ƒ¿ƒ¿»«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

miqEtCA la` .miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦£¨©§¦
.zFvAWOA :EpiptNW¤§¨¥©¦§§

ïéîéì¯zxWxXd z` ligWn didW §¨¦¤¨¨©§¦¤©©§¤¤
ipW z`e ,oWFgAW zrAHd KxC¤¤©©©©¤©¤§¤§¥
zFvAWOA xAgn did miW`xd̈¨¦¨¨§©¥©¦§§

.cFt`d zFtzkAW¤§¦§¨¥
[úøLøMä] éLàø éðL ïëå¯`Ed oM §¥§¥¨¥©©§¤¤¥

:EpiptNW miqEtCA la` .oFW`x qEtcA¦§¦£¨©§¦¤§¨¥
.zFxWxXd©©§§

[úöaLna] ïéòe÷z úéìàîOä¯oM ©§¨¦§¦©¦§¤¤¥
miqEtCA la` .oFW`x qEtcA `Ed¦§¦£¨©§¦

.zFvAWOA :EpiptNW¤§¨¥©¦§§
ìàîN óúëaL¯i"WxA oOwlcM ¤§¤¤§Ÿ§¦§©¨§©¦

.dk wEqR̈
ãBôàä úBöaLîa éeìz ïLçä àöîð¦§¨©Ÿ¤¨§¦§§¨¥

¯.mW oOwl i"Wx oFWl d`xE§¥§©¦§©¨¨
úBòaè ézL ãBòå .åéðôlî Baì ìò©¦¦§¨¨§§¥©¨
,Búézçúa ïLçä úBö÷ éðLa¦§¥§©Ÿ¤§©§¦
úBôúk ézLa úBòaè ézL íãâðëe§¤§¨§¥©¨¦§¥¦§
ïBzçzä BLàøa ähîlî ãBôàä̈¥¦§©¨§Ÿ©©§
ìà ïLçä úBòaè ,áLça øaçnä©§ª¨©¥¤©§©Ÿ¤¤
ìò äæ íéáëBL ãBôàä úBòaè ìeî©§¨¥§¦¤©

äæ¯mirbFPW FzpEM oi`W xnFl Kixv ¤¨¦©¤¥©¨¨¤§¦
d`xE .FcbpM df lrn df `N` ,dfA df¤¨¤¤¨¤¥©¤§¤§§¥

.fk wEqR oOwl i"Wx mB©©¦§©¨¨
"úìëz ìéúôa" ïñkøîe¯oFWlM §©§¨¦§¦§¥¤¦§

i"Wx d`xE .gk wEqR oOwl aEzMd©¨§©¨¨§¥©¦

.`l ,hl oOwl§©¨
,ïLçäå ãBôàä úBòaèa áeçz̈§©§¨¥§©Ÿ¤
áLçì ÷eác ïLçä úézçz àäiL¤§¥©§¦©Ÿ¤¨§¥¤
CìBä ìcáðå ãð àäé àìå ,ãBôàä̈¥§Ÿ§¥¨§¦§¨¥

øæBçå¯.fk wEqR oOwl i"Wx d`x §¥§¥©¦§©¨¨
LLå éðL úòìBz ïîbøàå úìëz áäæ̈¨§¥¤§©§¨¨©©¨¦§¥

øæLîïéøeæL eìlä íéðéî úLîç Y ¨§¨£¥¤¦¦©¨§¦
èeçå èeç ìëa¯"xfWn" ,xnFlM §¨§§©¨§¨

.adGd llFM ,lMd lr aqEn¨©©Ÿ¥©¨¨
ïéqè ïéîk áäfä úà ïéãcøî eéä̈§©§¦¤©¨¨§¦©¦
ïéåBèå ,íäî íéìéút ïéööB÷å ,ïéwc©¦§§¦§¦¦¥¤§¦
íéèeç äML íò áäæ ìL èeç ïúBà¨¤¨¨¦¦¨¦
äML íò áäæ ìL èeçå ,úìëz ìL¤§¥¤§¤¨¨¦¦¨
,éðL úòìBúa ïëå ,ïîbøà ìL ïéèeç¦¤©§¨¨§¥§©©¨¦
ìeôk ïèeç ïéðénä ìkL ,LMa ïëå§¥©¥¤¨©¦¦¨¨

äML¯WW" aEzMW mFwn lkA oMW ¦¨¤¥§¨¨¤¨¥
.dXW lEtM ohEg "xfWn̈§¨¨¨¦¨

,ãçàå ãçà ìk íò áäæ ìL èeçå§¤¨¨¦¨¤¨§¤¨
,ãçàk ílk úà øæBL Ck-øçàå§©©¨¥¤ª¨§¤¨
.äðBîLe íéøNò ìeôk ïèeç àöîð¦§¨¨¨¤§¦§¨

àîBé úëqîa Løôî ïëå¯.` ,ar §¥§Ÿ̈§©¤¤¨
äfä àø÷nä ïî ãîìå¯.b ,hl oOwl §¨¥¦©¦§¨©¤§©¨

.mW i"Wx mB d`xE§¥©©¦¨
íìéút õv÷å áäfä éçt úà eòwøéå"©§©§¤©¥©¨¨§¦¥§¦¦
CBúa" áäfä éìéút úà "úBNòì©£¤§¦¥©¨¨§
eðãîì ,"'Bâå ïîbøàä CBúáe úìëzä©§¥¤§¨©§¨¨§¨©§
ïéîe ïéî ìk íò øeæL áäæ ìL èeçL¤¤¨¨¨¦¨¦¦

¯:mW `nFi i"WxA dfÎKxCÎlre§©¤¤¤§©¦¨¨
."oine oin lM mr EPOn axrIW rnWn"©§©¤§¨¥¦¤¦¨¦¨¦

áLç äNòîézLøt øák Y¯lirl ©£¥Ÿ¥§¨¥©§¦§¥
.`l ,` ,ek

ïéàL úBøé÷ ézL úâéøà àeäL¤£¦©§¥¦¤¥
[úBøeö]¯`Ed oMla` .ipW qEtcA ¥¦§¥¦£¨

.zxEv :miqEtC x`WA¦§¨§¦©
Bæì Bæ úBîBc äéøáò éðL¯WxiRW s` §¥£¨¤¨§©¤¥©

mEXn ,o`M Wxtl siqFd lirl xaM§¨§¥¦§¨¥¨¦
ExMfp lirl zFnFwOd ipWAW¤¦§¥©§§¥¦§§
`Ed "aWFg dUrn"W oaEnE ,"miaExM"§¦¨¤©£¥¥
xTirA z`HAzOW zcgEin dbix £̀¦¨§¤¤¤¦§©¥§¦¨
xMfp `NW o`M la` ,miaExMd xEIvA§¦©§¦£¨¨¤Ÿ¦§¨
xnFl oYip did `liOnE ,miaExM llM§¨§¦¦¥¨¨¨¦¨©
Fpi` o`M xEn`d "aWFg dUrn"W¤©£¥¥¨¨¨¥
Wxtn okl ,lirlC "aWFg dUrn"M§©£¥¥¦§¥¨¥§¨¥
FWExiR "aWFg dUrn" o`M mBW¤©¨©£¥¥¥
ipXn mixEIv lW zcgEin dbix £̀¦¨§¤¤¤¦¦¦§¥
dUrn" WExiR `Ed oM iM ,mdixar¤§¥¤¦¥¥©£¥

.mFwn lkA "aWFgf dxez ¥§¨¨
(f)'Bâå úôúë ézL,ähîlî øpqä Y §¥§¥Ÿ§©¦¨¦§©¨

äãeîöe äøBâçä àéä "ãBôàä áLç"å§¥¤¨¥¦©£¨§¨
Babîe ,íéLpä øpñ úîâc äìòîìî Bì¦§©§¨ª§©¦©©¨¦¦©

úBøaçî eéä ïäk ìL¯WExiRd Edf ¤Ÿ¥¨§ª¨¤©¥
."zFxaFg"§

ézL ïéîk úBëéúç ézL áLça©¥¤§¥£¦§¦§¥
óúk ìk ãâðk úçà ,úBáçø úBòeöø§§¨©©§¤¤¨¨¥

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'b oey`x meil inei xeriy
נאחזין  החׁשן לטּבעֹות חּבּורן ועלֿידי החזה, ּכנגד לפניו ׁשּנקּפלֹות עד ּכתפֹותיו ׁשּתי על וזֹוקפן ְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹוכתף,
ׁשהם  אבני ּוׁשּתי ּכתפיו, ּכנגד והֹולכֹות זקּופֹות והיּו ּבענין, ׁשּמפרׁש ּכמֹו נֹופלֹות, ׁשאין לּבֹו, ּכנגד ְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹמּלפניו 

אחת  ּבכל אחת ּבהן, ˜ˆÂÈ˙B.קבּועֹות ÈLŒÏ‡∑ּגּבֹו ּכנגד אּלא רחּבֹו היה ׁשּלא אפֹוד, ׁשל רחּבֹו אל ְְֶַַַַָָ∆¿≈¿»ְְְֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשּנאמר קודי"ׁש, ׁשּקֹורין האּצילים ּכנגד עד וגבהֹו ּכהן, מד)ׁשל ּבמקֹום (יחזקאל חֹוגרין אין ּבּיזע", יחּגרּו "לא : ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

אּציליהם  ּכנגד אּלא מּמתניהם, למּטה ולא מאּציליהם למעלה לא ׁשּתי ∑aÁÂ¯.זיעה, אֹותן עם האפֹוד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ¿À»ְִֵֵָָ
אֹורּג אּלא עּמֹו, יארּגם ולא ּבח ׁשב, למּטה ּבמחט אֹותם יחּבר האפֹוד מחּברם ּכתפֹות ואחרּֿכ לבד .ם ְְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(ç)äéäé epnî eäNòîk åéìò øLà Búcôà áLçå§¥³¤£ª¨Æ£¤´¨½̈§©«£¥−¦¤´¦«§¤®
:øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ̈À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

i"yx£B˙cÙ‡ ·LÁÂ∑ּומקּׁשטֹו לּכהן ּומתּקנהּו מאּפדֹו הּוא ׁשעלֿידֹו ÂÈÏÚ.וחגֹור ¯L‡∑ ּבׂשפת למעלה ¿≈∆¬À»ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַַָֹ¬∆»»ְְְִַַָ
החגֹורה  היא מעׂשה ∑e‰NÚÓk.הּסינר, החׁשב, אריגת ּכ מינים, ּומחמׁשת חֹוׁשב מעׂשה הּסינר, ּכאריגת ֲִִַַָָ¿«¬≈ֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

הּמינים  ּומחמׁשת È‰È‰.חֹוׁשב epnÓ∑ויחּברּנּו לבד יארּגּנּו ולא ארּוג יהיה  .עּמֹו ֲִִֵֵֵֶַƒ∆ƒ¿∆ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָֹ

(è)íäéìò zçzôe íäL-éðáà ézL-úà zç÷ìå§¨´©§½̈¤§¥−©§¥®Ÿ©¦©§¨´£¥¤½
ìàøNé éða úBîL: §−§¥¬¦§¨¥«

È‰Èח  dpÓ È‰B„·BÚk È‰BÏÚ Èc dewz ÔÈÓ‰Â¿∆¿«ƒ≈ƒ¬ƒ¿»ƒƒ≈¿≈
ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ

:¯ÈÊL¿ƒ

ÛBÏ‚˙Âט  ‡Ï¯e· È·‡ ÔÈz¯z ˙È ·q˙Â¿ƒ«»«¿≈«¿≈¿»¿ƒ¿
:Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿»«¿≈ƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

óúëå¯."zFtzM" E`xwp okle §¨¥§¨¥¦§§§¥
ãò åéúBôúk ézL ìò ïô÷Bæå§§¨©§¥¦§¨©
éãé ìòå ,äæçä ãâðk åéðôì úBìt÷pL¤¦§¨§¨¨§¤¤¤¨¤§©§¥

ïéæçàð ïLçä úBòaèì ïøeaç¯ ¦¨§©§©Ÿ¤¤¡¨¦
.cFt`d zFtzM¦§¨¥

,úBìôBð ïéàL Baì ãâðk åéðôlî¦§¨¨§¤¤¦¤¥§
ïéðòa LøônL Bîk¯oOwl d`x §¤§Ÿ̈¨¦§¨§¥§©¨

zFrAHd zIUr mpn` .dkÎck miwEqR§¦¨§¨£¦©©©¨
dcrFp zFvAWOde zFxWxXde§©©§§§©¦§§£¨
,oWFgd zwfgd KxFvl DxTirA§¦¨¨§¤©§¨©©¤
E`vnp" :dk wEqR oOwl i"Wx oFWlM¦§©¦§©¨¨¦§§
oWgd z` oiwifgn cFt`d zFtzM¦§¨¥©£¦¦¤©¤
la` ,"iElY `Ed odaE ,lFRi `NW¤Ÿ¦¨¤¨£¨
zFtzM z` mB Ewifgd md lrFtA§©¥¤§¦©¤¦§

.cFt`d̈¥
,åéôúk ãâðk úBëìBäå úBôe÷æ eéäå§¨§§§§¤¤§¥¨
úçà ,ïäa úBòeá÷ íäM éðáà ézLe§¥©§¥Ÿ©§¨¤©©

.úçà ìëaåéúBö÷ éðL ìàìà Y §¨©©¤§¥§¨¤
ãBôà ìL Baçø¯ipWA ,xnFlM ¨§¤¥§©¦§¥

.cFt`d agFx lW zFevTd©§¨¤©¨¥
ìL Bab ãâðk àlà Baçø äéä àlL¤Ÿ¨¨¨§¤¨§¤¤©¤
,íéìévàä ãâðk ãò Bäáâå ,ïäkŸ¥§¨§©§¤¤¨©¦¦

ù"éãå÷ ïéøBwL¯codes,.miwRxn ¤¦©§§¦
øîàpL ,æòìa¯d`xE .gi ,cn l`wfgi §©©¤¤¡©§¤§¥§¥
.mW i"Wx mB©©¦¨

ïéøâBç ïéà ,"òæia eøbçé àì"¯zrWA Ÿ©§§©¨©¥§¦¦§©
dcFar)a ,gi migaf i"yx(. £¨

äòæ íB÷îa¯lRkp xUAdW mFwnA ¦§¥¨§¨¤©¨¨¦§¨
rifnE mOgznE xUAd lr)my i"yx(. ©©¨¨¦§©¥¥¦©
íäéìévàî äìòîì àì¯dlrnl Ÿ§©§¨¥©¦¥¤§©§¨

akFW cId mXW itl ,owRxn cbPn¦¤¤©§§¨§¦¤¨©¨¥
rifnE zFrlSd lr cinY)my i"yx(. ¨¦©©§¨¥¦©

íäéðúnî ähîì àìå¯lRkPW mFwn §Ÿ§©¨¦¨§¥¤¨¤¦§¨
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לז devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'b oey`x meil inei xeriy
ראׁשי  ׁשני וכן לימין, החׁשן ּבמׁשּבצֹות נמצא, ׂשמאל. ׁשּבכתף ּבמׁשּבצֹות ּתקּועין הּׂשמאלּיֹות הּׁשרׁשרֹות ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

ׁשּתי  ּוכנגּדם ּבתחּתיתֹו, החׁשן קצֹות ּבׁשני טּבעֹות ׁשּתי ועֹוד מּלפניו, לּבֹו על האפֹוד ּבמׁשּבצֹות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּתלּוי
טּבעֹות  מּול אל החׁשן וטּבעֹות ּבחׁשב, המחּבר הּתחּתֹון ּבראׁשֹו מּלמּטה האפֹוד ּכתפֹות ּבׁשּתי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻטּבעֹות

זה  על זה ׁשֹוכבים ּדבּוק האפֹוד, החׁשן ּתחּתית ׁשּיהא והחׁשן, האפֹוד ּבטּבעֹות ּתחּוב ּתכלת ּבפתיל ּומרּכסן ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
וחֹוזר  הֹול ונבּדל, נד יהא ולא האפֹוד ÊLÓ¯.לחׁשב LLÂ ÈL ˙ÚÏBz ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎz ·‰Ê∑ חמׁשת ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָֹ»»¿≈∆¿«¿»»««»ƒ¿≈»¿»ֲֵֶ

וטֹווין  מהם, ּפתילים וקֹוצצין ּדּקים טּסים ּכמין הּזהב את מרּדדין היּו וחּוט. חּוט ּבכל ׁשזּורין הּללּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמינים
ׁשני, ּבתֹולעת וכן ארּגמן ׁשל חּוטין ׁשׁש עם זהב ׁשל וחּוט ּתכלת, ׁשל חּוטין ׁשׁש עם זהב ׁשל חּוט ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאֹותן:

את ׁשֹוזר ואחרּֿכ ואחד, אחד ּכל עם זהב ׁשל וחּוט ׁשּׁשה ּכפּול חּוטן הּמינין ׁשּכל ּבּׁשׁש. ּכאחד,וכן ּכּלם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
ּפחי  את "וירּקעּו הּזה: הּמקרא מן ולמד יֹומא, ּבמּסכת מפרׁש וכן ּוׁשמֹונה, עׂשרים ּכפּול חּוטן ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹנמצא
ׁשל  ׁשחּוט למדנּו, וגֹו'". הארּגמן ּובתֹו הּתכלת ּבתֹו הּזהב) ּפתילי (את לעׂשֹות ּפתילים וקּצץ ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּזהב,

ּומין  מין ּכל עם ׁשזּור LÁ·.זהב ‰NÚÓ∑ עבריה ׁשני צּורת ׁשאין קירֹות, ׁשּתי אריגת ׁשהיא ּפרׁשּתי ּכבר ִִִָָָָ«¬≈…≈ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
לזֹו זֹו .ּדֹומֹות ָ

(æ)åéúBö÷ éðL-ìà Bl-äéäé úøáç úôúë ézL§¥¯§¥´Ÿ«Ÿ§ÀŸ¦«§¤²¤§¥¬§−̈
:øaçå§ª¨«

i"yx£'B‚Â ˙Ù˙Î ÈzL∑ סינר ּדגמת מלמעלה, לֹו ּוצמּודה החגֹורה היא האפֹוד וחׁשב מּלמּטה, הּסינר ¿≈¿≈…¿ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
ּכתף  ּכל ּכנגד אחת רחב ֹות, רצּועֹות ׁשּתי ּכמין חתיכֹות ׁשּתי ּבחׁשב מחּברֹות היּו ּכהן ׁשל ּומּגּבֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻהּנׁשים,

ÔÈ¯zז  ÏÚ dÏ ÔB‰È ÔÙtÏÓ ÔÈt˙k ÔÈz¯z«¿≈«¿ƒ¿«¿»¿≈«¿≈
:ÛÙÏ˙ÈÂ È‰B¯ËÒƒ¿ƒ¿ƒ¿»«

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'b oey`x meil inei xeriy
נאחזין  החׁשן לטּבעֹות חּבּורן ועלֿידי החזה, ּכנגד לפניו ׁשּנקּפלֹות עד ּכתפֹותיו ׁשּתי על וזֹוקפן ְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹוכתף,
ׁשהם  אבני ּוׁשּתי ּכתפיו, ּכנגד והֹולכֹות זקּופֹות והיּו ּבענין, ׁשּמפרׁש ּכמֹו נֹופלֹות, ׁשאין לּבֹו, ּכנגד ְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹמּלפניו 

אחת  ּבכל אחת ּבהן, ˜ˆÂÈ˙B.קבּועֹות ÈLŒÏ‡∑ּגּבֹו ּכנגד אּלא רחּבֹו היה ׁשּלא אפֹוד, ׁשל רחּבֹו אל ְְֶַַַַָָ∆¿≈¿»ְְְֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשּנאמר קודי"ׁש, ׁשּקֹורין האּצילים ּכנגד עד וגבהֹו ּכהן, מד)ׁשל ּבמקֹום (יחזקאל חֹוגרין אין ּבּיזע", יחּגרּו "לא : ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

אּציליהם  ּכנגד אּלא מּמתניהם, למּטה ולא מאּציליהם למעלה לא ׁשּתי ∑aÁÂ¯.זיעה, אֹותן עם האפֹוד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ¿À»ְִֵֵָָ
אֹורּג אּלא עּמֹו, יארּגם ולא ּבח ׁשב, למּטה ּבמחט אֹותם יחּבר האפֹוד מחּברם ּכתפֹות ואחרּֿכ לבד .ם ְְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(ç)äéäé epnî eäNòîk åéìò øLà Búcôà áLçå§¥³¤£ª¨Æ£¤´¨½̈§©«£¥−¦¤´¦«§¤®
:øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ̈À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

i"yx£B˙cÙ‡ ·LÁÂ∑ּומקּׁשטֹו לּכהן ּומתּקנהּו מאּפדֹו הּוא ׁשעלֿידֹו ÂÈÏÚ.וחגֹור ¯L‡∑ ּבׂשפת למעלה ¿≈∆¬À»ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַַָֹ¬∆»»ְְְִַַָ
החגֹורה  היא מעׂשה ∑e‰NÚÓk.הּסינר, החׁשב, אריגת ּכ מינים, ּומחמׁשת חֹוׁשב מעׂשה הּסינר, ּכאריגת ֲִִַַָָ¿«¬≈ֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

הּמינים  ּומחמׁשת È‰È‰.חֹוׁשב epnÓ∑ויחּברּנּו לבד יארּגּנּו ולא ארּוג יהיה  .עּמֹו ֲִִֵֵֵֶַƒ∆ƒ¿∆ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָֹ

(è)íäéìò zçzôe íäL-éðáà ézL-úà zç÷ìå§¨´©§½̈¤§¥−©§¥®Ÿ©¦©§¨´£¥¤½
ìàøNé éða úBîL: §−§¥¬¦§¨¥«

È‰Èח  dpÓ È‰B„·BÚk È‰BÏÚ Èc dewz ÔÈÓ‰Â¿∆¿«ƒ≈ƒ¬ƒ¿»ƒƒ≈¿≈
ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ

:¯ÈÊL¿ƒ

ÛBÏ‚˙Âט  ‡Ï¯e· È·‡ ÔÈz¯z ˙È ·q˙Â¿ƒ«»«¿≈«¿≈¿»¿ƒ¿
:Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿»«¿≈ƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

óúëå¯."zFtzM" E`xwp okle §¨¥§¨¥¦§§§¥
ãò åéúBôúk ézL ìò ïô÷Bæå§§¨©§¥¦§¨©
éãé ìòå ,äæçä ãâðk åéðôì úBìt÷pL¤¦§¨§¨¨§¤¤¤¨¤§©§¥

ïéæçàð ïLçä úBòaèì ïøeaç¯ ¦¨§©§©Ÿ¤¤¡¨¦
.cFt`d zFtzM¦§¨¥

,úBìôBð ïéàL Baì ãâðk åéðôlî¦§¨¨§¤¤¦¤¥§
ïéðòa LøônL Bîk¯oOwl d`x §¤§Ÿ̈¨¦§¨§¥§©¨

zFrAHd zIUr mpn` .dkÎck miwEqR§¦¨§¨£¦©©©¨
dcrFp zFvAWOde zFxWxXde§©©§§§©¦§§£¨
,oWFgd zwfgd KxFvl DxTirA§¦¨¨§¤©§¨©©¤
E`vnp" :dk wEqR oOwl i"Wx oFWlM¦§©¦§©¨¨¦§§
oWgd z` oiwifgn cFt`d zFtzM¦§¨¥©£¦¦¤©¤
la` ,"iElY `Ed odaE ,lFRi `NW¤Ÿ¦¨¤¨£¨
zFtzM z` mB Ewifgd md lrFtA§©¥¤§¦©¤¦§

.cFt`d̈¥
,åéôúk ãâðk úBëìBäå úBôe÷æ eéäå§¨§§§§¤¤§¥¨
úçà ,ïäa úBòeá÷ íäM éðáà ézLe§¥©§¥Ÿ©§¨¤©©

.úçà ìëaåéúBö÷ éðL ìàìà Y §¨©©¤§¥§¨¤
ãBôà ìL Baçø¯ipWA ,xnFlM ¨§¤¥§©¦§¥

.cFt`d agFx lW zFevTd©§¨¤©¨¥
ìL Bab ãâðk àlà Baçø äéä àlL¤Ÿ¨¨¨§¤¨§¤¤©¤
,íéìévàä ãâðk ãò Bäáâå ,ïäkŸ¥§¨§©§¤¤¨©¦¦

ù"éãå÷ ïéøBwL¯codes,.miwRxn ¤¦©§§¦
øîàpL ,æòìa¯d`xE .gi ,cn l`wfgi §©©¤¤¡©§¤§¥§¥
.mW i"Wx mB©©¦¨

ïéøâBç ïéà ,"òæia eøbçé àì"¯zrWA Ÿ©§§©¨©¥§¦¦§©
dcFar)a ,gi migaf i"yx(. £¨

äòæ íB÷îa¯lRkp xUAdW mFwnA ¦§¥¨§¨¤©¨¨¦§¨
rifnE mOgznE xUAd lr)my i"yx(. ©©¨¨¦§©¥¥¦©
íäéìévàî äìòîì àì¯dlrnl Ÿ§©§¨¥©¦¥¤§©§¨

akFW cId mXW itl ,owRxn cbPn¦¤¤©§§¨§¦¤¨©¨¥
rifnE zFrlSd lr cinY)my i"yx(. ¨¦©©§¨¥¦©

íäéðúnî ähîì àìå¯lRkPW mFwn §Ÿ§©¨¦¨§¥¤¨¤¦§¨
zqFAlTd lr ohAd oOEW ltFpe)i"yx §¥©©¤¤©©¦§¤

my(drif mFwn `EdW ,)my l`wfgi i"yx(. ¤§¥¨
íäéìévà ãâðk àlà¯mdizFrlv lr ¤¨§¤¤©¦¥¤©©§¥¤

wRxOd cbpM)` ,hi migaf i"yx(i"WxaE . §¤¤©©§¥§©¦
."aNd cbpM EpidC" :a ,gt migaf§¨¦§©§§¤¤©¥

øaçåãBôàä Y¯"xAge" xn`p okle §ª¨¨¥§¨¥¤¡©§ª¨
.cigi oFWlA¦§¨¦

,"ãBôàä úBôúk ézL" ïúBà íò¦¨§¥¦§¨¥
,áLça ähîì èçîa íúBà øaçé§©¥¨§©©§©¨©¥¤
ícáì íâøBà àlà ,Bnò íâøàé àìå§Ÿ¤¤§¥¦¤¨§¨§©¨

íøaçî Ck-øçàå¯xEYIn oM cnFl §©©¨§©§¨¥¥¦¦
xn`p xaM ixdW ,"xAge" zaiY¥©§ª¨¤£¥§¨¤¡©

."zFxaFg"g dxez §
(g)Búcôà áLçåBãé-ìòL øBâçå Y §¥¤£ª¨©£¤©¨

[Bðwúîe] Bãtàî àeä¯`Ed oM §©§§©§¥
K` ,oFW`x qEtcE ciÎiazM dOkA§©¨¦§¥¨§¦©

.EdpTznE :EpiptNW miqEtCA©§¦¤§¨¥§©§¥

ïäkì¯dxFbgdW ,Wxtl xWt` ©Ÿ¥¤§¨§¨¥¤©£¨
xWt` F` ,odMl cFt`d z` zpTzn§©¤¤¤¨¥©Ÿ¥¤§¨
z` mipTzn eilrW dxFbgde cFt`dW¤¨¥§©£¨¤¨¨§©§¦¤
:d ,hk oOwl i"Wx oFWl d`xE .odMd©Ÿ¥§¥§©¦§©¨

oTze hXw"xpiQde dxFbgd ¦¥§¦¥©£¨§©¦¨
."eizFaiaq§¦¨

BèM÷îe¯,odMd z` hXwn cFt`d §©§¨¥§©¥¤©Ÿ¥
i"Wx mB d`xE .c wEqR i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨§¥©©¦

."iFp ± zCt`" :ak ,l dirWi§©§¨£ª©
åéìò øLàøpqä úôNa äìòîì Y¯ £¤¨¨§©§¨¦§©©¦¨

xW`" WxtOW d`xpeilrcFt`d lr ," ¦§¤¤§¨¥£¤¨¨©¨¥
.odMd lr `le§Ÿ©©Ÿ¥
äøBâçä àéä¯"eilr xW`" xnFlM ¦©£¨§©£¤¨¨

,cFt`d lr `vnPd "aWg"d lr aqEn¨©©¥¤©¦§¨©¨¥
.odMd lr `vnPd cFt`d lr `le§Ÿ©¨¥©¦§¨©©Ÿ¥

eäNòîkäNòî" øpqä úâéøàk Y §©£¥©£¦©©¦¨©£¥
íéðéî úLîçîe "áLBç¯lirlcM ¥¥£¥¤¦¦§¦§¥

.e wEqR̈
"áLBç äNòî" áLçä úâéøà Ck¯ ¨£¦©©¥¤©£¥¥

.wEqRA xMfp `NW s ©̀¤Ÿ¦§¨©¨
.ïéðéî úLîçîeäéäé epnîBnò Y ¥£¥¤¦¦¦¤¦§¤¦

ãáì epâøàé àìå ,âeøà äéäé¦§¤¨§Ÿ¤¤§¤§©
.epøaçéå¯d`xE .wEqRA WxFtOW itM ¦©§¤§¦¤§¨©¨§¥

.eh wEqR oOwl i"Wx mBh dxez ©©¦§©¨¨



devzלח zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'b oey`x meil inei xeriy

(é)úBîL-úàå úçàä ïáàä ìò íúîMî äML¦¨Æ¦§Ÿ½̈©−¨¤´¤¨«¤¨®§¤§º
:íúãìBúk úéðMä ïáàä-ìò íéøúBpä äMMä©¦¨¯©«¨¦²©¨¤¬¤©¥¦−§«§Ÿ¨«

i"yx£˙kÌ˙B„ÏB∑:ׁשּנֹולדּו ּגד ּכּסדר הּׁשנּיה: ועל האחת. על ונפּתלי ּדן יהּודה, לוי, ׁשמעֹון, ראּובן, ¿¿»ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ואחת  אחת ּבכל אֹותּיֹות כ"ה ּתֹולדּתֹו, ּבמקֹום ּכתּוב הּוא ׁשּכן מלא, ּובנימין יֹוסף, זבּולן, יׂששכר, .ואׁשר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻ

(àé)íúç éçezt ïáà Løç äNòîézL-úà çzôz ©«£¥´¨©»¤¼¤¼¦¥´ŸÀ̈§©©Æ¤§¥´
úBöaLî úañî ìàøNé éða úîL-ìò íéðáàä̈«£¨¦½©§−Ÿ§¥´¦§¨¥®ª«©²Ÿ¦§§¬

:íúà äNòz áäæ̈−̈©«£¤¬Ÿ¨«
i"yx£Ô·‡ L¯Á ‰NÚÓ∑ הּוא ּולפיכ ׁשּלאחריו, לּתיבה הּוא ּדבּוק זה, 'חרׁש' אבנים. ׁשל אמן מעׂשה «¬≈»«∆∆ְְֲֲֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

וכן: ּבסֹופֹו, ּפּתח מד)נקּוד וכן:(ישעיה עצים. ׁשל חרׁש קו", נטה עצים יב)"חרׁש מעצד",(שם ּברזל "חרׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
ּופתּוחים  ּדבּוקים אּלה Ì˙Á.ּכל ÈÁezt∑ ּכגלף מפרׁש ּכתב ּבתֹוכן ּכתרּגּומֹו: האֹותּיֹות חרּוצֹות דעזקא, ְְִִֵֶָƒ≈…»ְְְְְְְְֲִִִַַַָָָָֹ

ּומפרׁש נּכר ּכתב אּגרֹות לחּתם ׁשהם טּבעֹות, חֹותמי ׁשחֹורצין aÒÓ˙.ּבׁשמֹות ּכמֹו∑ÓLŒÏÚ˙.ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ«¿…ְְִÀ«…
˙BˆaLÓ∑,זהב ּבמׁשּבצֹות האבנים ּומׁשּקעּהמּקפֹות האבן למּדת ּגּמא ּכמין ּבזהב, האבן מֹוׁשב ׁשעֹוׂשה ƒ¿¿ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻֻ

האפֹוד  ּבכתפֹות הּמׁשּבצֹות ּומחּבר סביב, האבן את סֹובבת הּמׁשּבצת נמצאת .ּבּמׁשּבצֹות. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ÈÂ˙י  ‡„Á ‡·‡ ÏÚ ÔB‰˙‰ÓMÓ ‡zLƒ»ƒ¿»»¿««¿»¬»¿»
‡˙È˙ ‡·‡ ÏÚ e¯‡zL‡„ ‡zL ˙‰ÓL¿»«ƒ»¿ƒ¿»»««¿»ƒ¿≈»

:ÔB‰˙„Ïe˙k¿¿»¿

ÛÏ‚kיא  L¯ÙÓ ·˙k ‡·Ë Ô·‡ ÔÓ‡ „·BÚ«√«∆∆»»¿«¿»«ƒ¿…
˙‰ÓL ÏÚ ‡i·‡ ÔÈz¯z ˙È ÛBÏ‚z Ô˜ÊÚc¿ƒ¿»ƒ¿»«¿≈«¿«»«¿»«
„aÚz ·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÚwLÓ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿««¿≈

:ÔB‰˙È»¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(i)íúãìBúkeãìBpL øãñk Y¯`le §§Ÿ¨§¥¤¤§§Ÿ
lkA "zFclFY"WExitM ,EcilFdWxcqM§¥¤¤¦§¥¨§¨

mFwn)`"eb(. ¨
ïc ,äãeäé ,éåì ,ïBòîL ,ïáeàø§¥¦§¥¦§¨¨

úçàä ìò Y éìzôðå¯lr oaE`x `le §©§¨¦©¨©©§Ÿ§¥©
zrcM ,'eke dIpXd lr oFrnWe zg`d̈©©§¦§©©§¦¨§©©

.m"Anxd̈©§©
,øëùOé ,øLà ,ãb :äiðMä ìòå§©©§¦¨¨¨¥¦¨¨
àeä ïkL ,àìî ïéîéðáe ,óñBé ,ïìeáæ§ª¥¦§¨¦¨¥¤¥
Lîçå íéøNò BzãìBz íB÷îa áeúk̈¦§©§¤§¦§¨¥

.úçàå úçà ìëa úBiúBà¯ziW`xA ¦§¨©©§©©§¥¦
"mzFclFzM" aYkp KM mEXnE .gi ,dl¦¨¦§©§§¨
zNigzA `le zipXd oa`d sFqA§¨¤¤©¥¦§Ÿ¦§¦©
sFqA aYkPW oinipAW fOxl ,aEzMd©¨§©¥¤¦§¨¦¤¦§©§
FzaizM zFidl dkixv ,zipXd oa`d̈¤¤©¥¦§¦¨¦§§¦¨

FYclFYA aEzMW FnM)iaxd(.`i dxez §¤¨§©§
(`i)ïáà Løç äNòîïnà äNòî Y ©£¥¨©¤¤©£¥ª¨

íéðáà ìL¯,"oa` Wxg" ,xnFlM ¤£¨¦§©¨©¤¤
lW" azke ,oa` lW oOE` :FWExiR¥¨¤¤¤§¨©¤
oiOd mW `id "oa`"W zFxFdl ,"mipa £̀¨¦§¤¤¤¦¥©¦

zg` oa` `le)m"`x(. §Ÿ¤¤©©
äázì àeä ÷eác ,äæ "Løç"¨©¤¨©¥¨
ç"zt ãe÷ð àeä Cëéôìe ,åéøçàlL¤§©£¨§¦¨¨©¨

BôBña¯.u"nw `le §§Ÿ¨©
"å÷ äèð íéöò Løç" ïëå¯dirWi §¥¨©¥¦¨¨¨§©§¨

.bi ,cn
íéöò ìL Løç¯:mW i"Wx mB d`x ¨¨¤¥¦§¥©©¦¨

."`Ed mivr Wxg"¨©¥¦
"ãöòî ìæøa Løç" ïëå¯,cn dirWi §¥¨©©§¤©£¨§©§¨

lfxA lW Wxg .ai)my i"yx(. ¨¨¤©§¤
íé÷eác älà ìk¯daiYl ¨¥¤§¦©¥¨

.mdixg`NW¤§©£¥¤
íéçeúôe¯.mtFqA g"YR micEwp §¦§¦©¨§¨

íúç éçeztáúk" :Bîebøúk Y ¦¥Ÿ¨§©§§¨
"à÷æòc óìâk Løôî¯WxFtn azM §¨©¦§¨§¦§¨§¨§¨
.zrAh lW dwiwgM©£¦¨¤©©©

úBöeøç¯.zFwEwg ££
ïéöøBçL Bîk ,ïëBúa úBiúBàä̈¦§¨§¤§¦

íäL úBòaè éîúBç¯cg`A §¥©¨¤¥§¤¨
.mdNW :miqEtCdn¥©§¦¤¨¤

.Løôîe økð áúk ,úBøbà ízçììò ©§Ÿ¦§§¨¦¨§Ÿ̈©
úîLúBîLa Bîk Y¯zFnXd ixdW §Ÿ§¦§¤£¥©¥

mipa`d `le mipa`d lr miwEwg Eid̈£¦©¨£¨¦§Ÿ¨£¨¦
zFnXd lr)m"`x(. ©©¥

[áäæ] úBöaLî úañî¯`Ed oM ª©Ÿ¦§§¨¨¥
.oFW`x qEtcA¦§¦

"áäæ úBöaLî"a íéðáàä úBôwî¯ ª¨¨£¨¦§¦§§¨¨
zFvAWnA zFAqn" :aEzM ENi`kE§¦¨ª©§¦§§
"zFvAWn" od mipa`dW `le ."adf̈¨§Ÿ¤¨£¨¦¥¦§§

)m"`x(.

ànb ïéîk áäfa ïáàä áLBî äNBòL¤¤©¨¤¤©¨¨§¦ª¨
¯i"Wx mB d`xE ."zvAWn" `xwp dfe§¤¦§¨¦§¤¤§¥©©¦

.f ,dk .c wEqR lirl§¥¨
dòwLîe ,ïáàä úcîì¯.oa`d z` §¦©¨¤¤§©§¨¤¨¤¤

úááBñ úöaLnä úàöîð ,úöaLna©¦§¤¤¦§¥©¦§¤¤¤¤
áéáñ ïáàä úà¯,x`an dfAW d`xp ¤¨¤¤¨¦¦§¤¤¨¤§¨¥

mipa`d lr) "zFAqn" xn`PW s`W( ¤©¤¤¡©ª©©¨£¨¦
zFvAWOd lr) "zFaaFq" `le(iEEiSd , §Ÿ§©©¦§§©¦

zFvAWOd zIUr otF`A `Ed "zFAqn"ª©§¤£¦©©¦§§
mipa`d zgPd otF`A `le)(FnM , §Ÿ§¤©¨©¨£¨¦§

EpidC ,"mzF` dUrY" aEzMW¤¨©£¤¨§©§
`idW otF`A diEUr didY zvAWOdW¤©¦§¤¤¦§¤£¨§¤¤¦
oa`dz`DA EgiPIWM) oa`dz`siTY(. ©¦¤¨¤¤§¤©¦¨¤¨¤¤
ãBôàä úBôúëa úBöaLnä øaçîe¯ §©¥©¦§§§¦§¨¥

z` odA EgiPIW xg`NW rnWn©§©¤§©©¤©¦¨¤¤
oM cnFNW d`xpe .mxAgi mipa`d̈£¨¦§©§¥§¦§¤¤¥¥

aEzMX dOn)ai weqta(iYW z` YnUe" ¦©¤¨§©§¨¤§¥
lr mipa`dzFtzMdf iEEiSW ,"cFt`d ¨£¨¦©¦§¨¥¤¦¤

mr zFvAWOd xEAig lr xAcn§©¥©¦©¦§§¦
kA okFzAW mipa`dzFtz.cFt`d ¨£¨¦¤§¨§¦§¨¥

mBW dk wEqR oOwl i"Wx d`xE§¥©¦§©¨¨¤©
zriaw xEar EUrPW zFvAWOd©¦§§¤©££§¦©

kl oxEAig dUrp ,zFxWxXdzFtz ©©§§©£¨¦¨§¦§
zFxWxXd zriaw xg`l wx cFt`d̈¥©§©©§¦©©©§§

.zFvAWOd KFzAai dxez §©¦§§

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'c ipy meil inei xeriy

(áé)ãôàä úôúk ìò íéðáàä ézL-úà zîNå§©§º̈¤§¥´¨«£¨¦À©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ
íúBîL-úà ïøäà àNðå ìàøNé éðáì ïøkæ éðáà©§¥¬¦¨−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¨¨Á©«£¸Ÿ¤§¹̈

:ïøkæì åéôúë ézL-ìò ýåýé éðôì¦§¥¯§Ÿ̈²©§¥¬§¥−̈§¦¨«Ÿ
i"yx£Ô¯kÊÏ∑,לפניו ּכתּובים הּׁשבטים הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רֹואה צדקתם ׁשּיהא .ויזּכר ¿ƒ»…ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ß xc` 'c ipy mei ß

(âé):áäæ úöaLî úéNòå§¨¦¬¨¦§§−Ÿ¨¨«
i"yx£˙ˆaLÓ ˙ÈNÚÂ∑ ּובפרׁשת צרּכן, מקצת אּלא זֹו, ּבפרׁשה עּתה ל ּפרׁש ולא ׁשּתים. מׁשּבצֹות, מעּוט ¿»ƒ»ƒ¿¿…ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּפרּוׁשן  ל ּגֹומר .החׁשן ְֵֵֶַָֹ

(ãé)íúà äNòz úìaâî øBäè áäæ úøLøL ézLe§¥³©§§ŸÆ¨¨´¨½¦§¨²Ÿ©«£¤¬Ÿ−̈
-ìò úúáòä úøLøL-úà äzúðå úáò äNòî©«£¥´£®Ÿ§¨«©¨²¤©§§¬Ÿ¨«£Ÿ−Ÿ©

:úöaLnä©¦§§«Ÿ
i"yx£·‰Ê ˙¯L¯L∑ ׁשלׁשלאֹות.˙Ïa‚Ó∑ אֹותם ּתעׂשה החׁשן ּגבּול Ú·˙.לסֹוף ‰NÚÓ∑ קליעת מעׂשה «¿¿…»»ְְַָƒ¿»…ְְֲֶֶַַָֹ«¬≈¬…ְֲִֵַַ

ׁשע ֹוׂשין ּכא ֹותן ּוכפלים, נקבים מעׂשה ולא לערּדסקאֹות,חּוטין ׁשעֹוׂשין ּכאֹותן אּלא ׁשּקֹורין לבֹורֹות, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
כב)אינשינשייר"ׁש L¯L¯˙.(ביצה ˙‡ ‰z˙Â∑ ולא הּללּו, מׁשּבצֹות על עבת, מעׂשה העׂשּויֹות עבֹותֹות, ׁשל ¿»«»∆«¿¿…ְְְֲֲֲֲִֵֶַַַָָֹֹ

וא  קביע ּותן. צּואת ולא ׁשרׁשרֹות ׁשל עׂשּיתן צּואת מקֹום הּוא ואין זה צּוּוי, לׁשֹון ּכאן האמּור  "ּתעׂשה" ין ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
קביעּותן, ועל עׂשּיתן על ּומצּוהּו חֹוזר החׁשן ּבפרׁשת ּכי עתיד, לׁשֹון אּלא צּוּוי, לׁשֹון ּכאן האמּור ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ"ונתּתה"

ל,ולא לֹומר זאת ל וכתב האפֹוד. עם לעׂשֹות ׁשּצּוה הּמׁשּבצֹות צר מקצת להֹודיע אּלא ּכאן נכּתב ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
הּללּו הּמׁשּבצֹות על ּתּתנם החׁשן, על מגּבלת ׁשרׁשרֹות לכׁשּתעׂשה ל יזקקּו הּללּו .הּמׁשּבצֹות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֻ

‡BÙ„‡יב  Èt˙k ÏÚ ‡È·‡ ÔÈz¯z ˙È ÈeL˙e¿«ƒ»«¿≈«¿«»«ƒ¿≈≈»
˙È Ô¯‰‡ ÏBhÈÂ Ï‡¯NÈ È·Ï ‡¯Î„ È·‡«¿≈»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«¬…»
È‰Bt˙k ÔÈ¯z ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙‰ÓL¿»»¿√»¿»«¿≈ƒ¿ƒ

:‡¯Î„Ï¿»¿»»

c„‰·:יג  Ôˆn¯Ó „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿»ƒ¿»

aÚz„יד  ÔÓÁ˙Ó ÈÎc ·‰c ÔÈkz ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿«¿»«¿≈
‡˙ÏÈ„‚ ‡ikz ˙È Ôz˙Â eÏÈ„b „·BÚ ÔB‰˙È»¿«¿ƒ¿ƒ≈»ƒ«»¿ƒ»»

:‡˙ˆn¯Ó ÏÚ«¿«¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ai)ïøkæì-Ceøa-LBãwä äàøiL Y §¦¨Ÿ¤¦§¤©¨¨
åéðôì íéáeúk íéèáMä àeä¯Edfe ©§¨¦§¦§¨¨§¤

."'d iptl" WExiRd©¥¦§¥
íú÷ãö økæéå¯E`xwp mB KM mEXnE §¦§Ÿ¦§¨¨¦¨©¦§§

,"l`xUi ipal oFxMf ipa`" mipa`d̈£¨¦©§¥¦¨¦§¥¦§¨¥
WFcTd iptl mixMfp md mciÎlrW¤©¨¨¥¦§¨¦¦§¥©¨

`Ed KExA)dcya x`a(.bi dxez ¨
(bi)úöaLî úéNòåèeòî Y §¨¦¨¦§§Ÿ¦

íézL "úöaLî"¯miAx hErin iM ¦§§Ÿ§©¦¦¦©¦
adf zFvAWn EN` oi`W oeiMW .mipW§©¦¤¥¨¤¥¥¦§§¨¨
xEar `N` ,mdXd ipa` xEar EUrPW¤©££©§¥©Ÿ©¤¨£
KxvEd ,zFxWxXd zriaw xEAig¦§¦©©©§§§©
iYWA wx xAEcOW df cEOill§¦¤¤§¨©¦§¥

.zFvAWn¦§§
àlà Bæ äLøôa äzò Eì Løt àìå§Ÿ¥¥§©¨§¨¨¨¤¨

ïkøö úö÷î¯ci wEqR oOwlcM ¦§¨¨§¨§¦§©¨¨
.mW i"WxaE§©¦¨

.ïLeøt Eì øîBb ïLçä úLøôáe¯ §¨¨©©Ÿ¤¥§¥¨
.dk wEqRci dxez ¨

(ci)áäæ úøLøLìL YúBàìL¯ ©§§Ÿ¨¨©§§¨

.ak wEqR i"WxA oOwlcM§¦§©¨§©¦¨
úìaâîïLçä ìeáb óBñì Y¯ ¦§¨Ÿ§§©Ÿ¤

lEabE ,lEaB oFWNn `Ed "zFlAbn"W¤¦§¨¦§§§
dvw oFWl `Ed)ak weqt onwl i"yx(. §¨¤

."íúà äNòz"úáò äNòîY ©£¤Ÿ¨©£¥£Ÿ
äNòî àìå ,ïéèeç úòéì÷ äNòî©£¥§¦©¦§Ÿ©£¥

íéìôëe íéá÷ð¯zlWlW miqipkOW §¨¦§¨¦¤©§¦¦©§¤¤
.dIpXA zg ©̀©©§¦¨

úBøBáì ïéNBòL ïúBàk¯miilcl §¨¤¦§¦§¨¦
.zFxFal miqipkOW¤©§¦¦§

úBà÷ñcøòì ïéNBòL ïúBàk àlà¯ ¤¨§¨¤¦§©§©§¨
mde ,zxFhwl mdA miWOYWOW milM¥¦¤¦§©§¦¨¤¦§¤§¥

miaTEpnE miaEap)a ,ak dvia i"yx d`x(Eide , §¦§¨¦§¨
.zFrElw zF`lWlW mdl miUFr¦¨¤©§§¨§

ù"øééùðéöðéà ïéøBwL¯encensiers, ¤¦
zxFhw ilM) zFYgn(. ©§§¥§¤

.æòìaúøLøL úà äzúðåìL Y §©©§¨©¨¤©§§Ÿ¤
"úBúBáò"¯,"zFzFard" WExiR Edf £¤¥¨£

W `lezFxWxXdf` iM ,zFzFar od §Ÿ¤©©§§¥£¦¨
" aFYkl Fl didzFxWxXd,"zFzFard ¨¨¦§©©§§¨£

zFzFar ozF` EUrW WExiRd `N`)xtq ¤¨©¥¤¨¨£
oexkf(.

ìò" ,"úáò äNòî" úBéeNòä̈£©£¥£Ÿ©
íB÷î àeä äæ àìå .eìlä "úöaLnä©¦§§Ÿ©¨§Ÿ¤§
àìå ,úBøLøL ìL ïúiNò úàeö©¨©£¦¨¨¤©§§§Ÿ
øeîàä "äNòz" ïéàå ,ïúòéá÷ úàeö©¨©§¦¨¨§¥©£¤¨¨

ì ïàk"äzúðå" ïéàå ,éeeö ïBL ¨§¦§¥§¨©¨
ì ïàk øeîàäì àlà ,éeeö ïBLïBL ¨¨¨§¦¤¨§

ïLçä úLøôa ék ,ãéúò¯ak wEqR ¨¦¦§¨¨©©Ÿ¤¨
.Kli`e§¥¨

ïúòéá÷ ìòå ïúiNò ìò äeöîe øæBç¥§©¤©£¦¨¨§©§¦¨¨
¯.ck wEqR oOwl i"Wx d`xE§¥©¦§©¨¨

úö÷î òéãBäì àlà ïàk ázëð àìå§Ÿ¦§©¨¤¨§¦©¦§¨
íò úBNòì äevL úBöaLnä CøöŸ¤©¦§§¤¦¨©£¦
:Eì øîBì úàæ Eì áúëå ,ãBôàä̈¥§¨©§Ÿ©§
,Eì e÷÷æé eìlä úBöaLnä©¦§§©¨ª§§§
"úBìaâî .. úBøLøL" äNòzLëì¦§¤©£¤©§§¦§¨

ïLçä ìò¯.ak wEqR oOwlcM ©©Ÿ¤§¦§©¨¨
eìlä úBöaLnä ìò íðzz¯oOwlcM ¦§¥©©¦§§©¨§¦§©¨

.dk wEqReh dxez ¨
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(é)úBîL-úàå úçàä ïáàä ìò íúîMî äML¦¨Æ¦§Ÿ½̈©−¨¤´¤¨«¤¨®§¤§º
:íúãìBúk úéðMä ïáàä-ìò íéøúBpä äMMä©¦¨¯©«¨¦²©¨¤¬¤©¥¦−§«§Ÿ¨«

i"yx£˙kÌ˙B„ÏB∑:ׁשּנֹולדּו ּגד ּכּסדר הּׁשנּיה: ועל האחת. על ונפּתלי ּדן יהּודה, לוי, ׁשמעֹון, ראּובן, ¿¿»ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ואחת  אחת ּבכל אֹותּיֹות כ"ה ּתֹולדּתֹו, ּבמקֹום ּכתּוב הּוא ׁשּכן מלא, ּובנימין יֹוסף, זבּולן, יׂששכר, .ואׁשר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻ

(àé)íúç éçezt ïáà Løç äNòîézL-úà çzôz ©«£¥´¨©»¤¼¤¼¦¥´ŸÀ̈§©©Æ¤§¥´
úBöaLî úañî ìàøNé éða úîL-ìò íéðáàä̈«£¨¦½©§−Ÿ§¥´¦§¨¥®ª«©²Ÿ¦§§¬

:íúà äNòz áäæ̈−̈©«£¤¬Ÿ¨«
i"yx£Ô·‡ L¯Á ‰NÚÓ∑ הּוא ּולפיכ ׁשּלאחריו, לּתיבה הּוא ּדבּוק זה, 'חרׁש' אבנים. ׁשל אמן מעׂשה «¬≈»«∆∆ְְֲֲֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

וכן: ּבסֹופֹו, ּפּתח מד)נקּוד וכן:(ישעיה עצים. ׁשל חרׁש קו", נטה עצים יב)"חרׁש מעצד",(שם ּברזל "חרׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
ּופתּוחים  ּדבּוקים אּלה Ì˙Á.ּכל ÈÁezt∑ ּכגלף מפרׁש ּכתב ּבתֹוכן ּכתרּגּומֹו: האֹותּיֹות חרּוצֹות דעזקא, ְְִִֵֶָƒ≈…»ְְְְְְְְֲִִִַַַָָָָֹ

ּומפרׁש נּכר ּכתב אּגרֹות לחּתם ׁשהם טּבעֹות, חֹותמי ׁשחֹורצין aÒÓ˙.ּבׁשמֹות ּכמֹו∑ÓLŒÏÚ˙.ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ«¿…ְְִÀ«…
˙BˆaLÓ∑,זהב ּבמׁשּבצֹות האבנים ּומׁשּקעּהמּקפֹות האבן למּדת ּגּמא ּכמין ּבזהב, האבן מֹוׁשב ׁשעֹוׂשה ƒ¿¿ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻֻ

האפֹוד  ּבכתפֹות הּמׁשּבצֹות ּומחּבר סביב, האבן את סֹובבת הּמׁשּבצת נמצאת .ּבּמׁשּבצֹות. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ÈÂ˙י  ‡„Á ‡·‡ ÏÚ ÔB‰˙‰ÓMÓ ‡zLƒ»ƒ¿»»¿««¿»¬»¿»
‡˙È˙ ‡·‡ ÏÚ e¯‡zL‡„ ‡zL ˙‰ÓL¿»«ƒ»¿ƒ¿»»««¿»ƒ¿≈»

:ÔB‰˙„Ïe˙k¿¿»¿

ÛÏ‚kיא  L¯ÙÓ ·˙k ‡·Ë Ô·‡ ÔÓ‡ „·BÚ«√«∆∆»»¿«¿»«ƒ¿…
˙‰ÓL ÏÚ ‡i·‡ ÔÈz¯z ˙È ÛBÏ‚z Ô˜ÊÚc¿ƒ¿»ƒ¿»«¿≈«¿«»«¿»«
„aÚz ·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÚwLÓ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿««¿≈

:ÔB‰˙È»¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(i)íúãìBúkeãìBpL øãñk Y¯`le §§Ÿ¨§¥¤¤§§Ÿ
lkA "zFclFY"WExitM ,EcilFdWxcqM§¥¤¤¦§¥¨§¨

mFwn)`"eb(. ¨
ïc ,äãeäé ,éåì ,ïBòîL ,ïáeàø§¥¦§¥¦§¨¨

úçàä ìò Y éìzôðå¯lr oaE`x `le §©§¨¦©¨©©§Ÿ§¥©
zrcM ,'eke dIpXd lr oFrnWe zg`d̈©©§¦§©©§¦¨§©©

.m"Anxd̈©§©
,øëùOé ,øLà ,ãb :äiðMä ìòå§©©§¦¨¨¨¥¦¨¨
àeä ïkL ,àìî ïéîéðáe ,óñBé ,ïìeáæ§ª¥¦§¨¦¨¥¤¥
Lîçå íéøNò BzãìBz íB÷îa áeúk̈¦§©§¤§¦§¨¥

.úçàå úçà ìëa úBiúBà¯ziW`xA ¦§¨©©§©©§¥¦
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FYclFYA aEzMW FnM)iaxd(.`i dxez §¤¨§©§
(`i)ïáà Løç äNòîïnà äNòî Y ©£¥¨©¤¤©£¥ª¨

íéðáà ìL¯,"oa` Wxg" ,xnFlM ¤£¨¦§©¨©¤¤
lW" azke ,oa` lW oOE` :FWExiR¥¨¤¤¤§¨©¤
oiOd mW `id "oa`"W zFxFdl ,"mipa £̀¨¦§¤¤¤¦¥©¦

zg` oa` `le)m"`x(. §Ÿ¤¤©©
äázì àeä ÷eác ,äæ "Løç"¨©¤¨©¥¨
ç"zt ãe÷ð àeä Cëéôìe ,åéøçàlL¤§©£¨§¦¨¨©¨

BôBña¯.u"nw `le §§Ÿ¨©
"å÷ äèð íéöò Løç" ïëå¯dirWi §¥¨©¥¦¨¨¨§©§¨

.bi ,cn
íéöò ìL Løç¯:mW i"Wx mB d`x ¨¨¤¥¦§¥©©¦¨

."`Ed mivr Wxg"¨©¥¦
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íé÷eác älà ìk¯daiYl ¨¥¤§¦©¥¨

.mdixg`NW¤§©£¥¤
íéçeúôe¯.mtFqA g"YR micEwp §¦§¦©¨§¨

íúç éçeztáúk" :Bîebøúk Y ¦¥Ÿ¨§©§§¨
"à÷æòc óìâk Løôî¯WxFtn azM §¨©¦§¨§¦§¨§¨§¨
.zrAh lW dwiwgM©£¦¨¤©©©

úBöeøç¯.zFwEwg ££
ïéöøBçL Bîk ,ïëBúa úBiúBàä̈¦§¨§¤§¦
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.Løôîe økð áúk ,úBøbà ízçììò ©§Ÿ¦§§¨¦¨§Ÿ̈©
úîLúBîLa Bîk Y¯zFnXd ixdW §Ÿ§¦§¤£¥©¥

mipa`d `le mipa`d lr miwEwg Eid̈£¦©¨£¨¦§Ÿ¨£¨¦
zFnXd lr)m"`x(. ©©¥

[áäæ] úBöaLî úañî¯`Ed oM ª©Ÿ¦§§¨¨¥
.oFW`x qEtcA¦§¦

"áäæ úBöaLî"a íéðáàä úBôwî¯ ª¨¨£¨¦§¦§§¨¨
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"zFvAWn" od mipa`dW `le ."adf̈¨§Ÿ¤¨£¨¦¥¦§§

)m"`x(.

ànb ïéîk áäfa ïáàä áLBî äNBòL¤¤©¨¤¤©¨¨§¦ª¨
¯i"Wx mB d`xE ."zvAWn" `xwp dfe§¤¦§¨¦§¤¤§¥©©¦

.f ,dk .c wEqR lirl§¥¨
dòwLîe ,ïáàä úcîì¯.oa`d z` §¦©¨¤¤§©§¨¤¨¤¤

úááBñ úöaLnä úàöîð ,úöaLna©¦§¤¤¦§¥©¦§¤¤¤¤
áéáñ ïáàä úà¯,x`an dfAW d`xp ¤¨¤¤¨¦¦§¤¤¨¤§¨¥

mipa`d lr) "zFAqn" xn`PW s`W( ¤©¤¤¡©ª©©¨£¨¦
zFvAWOd lr) "zFaaFq" `le(iEEiSd , §Ÿ§©©¦§§©¦

zFvAWOd zIUr otF`A `Ed "zFAqn"ª©§¤£¦©©¦§§
mipa`d zgPd otF`A `le)(FnM , §Ÿ§¤©¨©¨£¨¦§

EpidC ,"mzF` dUrY" aEzMW¤¨©£¤¨§©§
`idW otF`A diEUr didY zvAWOdW¤©¦§¤¤¦§¤£¨§¤¤¦
oa`dz`DA EgiPIWM) oa`dz`siTY(. ©¦¤¨¤¤§¤©¦¨¤¨¤¤
ãBôàä úBôúëa úBöaLnä øaçîe¯ §©¥©¦§§§¦§¨¥

z` odA EgiPIW xg`NW rnWn©§©¤§©©¤©¦¨¤¤
oM cnFNW d`xpe .mxAgi mipa`d̈£¨¦§©§¥§¦§¤¤¥¥

aEzMX dOn)ai weqta(iYW z` YnUe" ¦©¤¨§©§¨¤§¥
lr mipa`dzFtzMdf iEEiSW ,"cFt`d ¨£¨¦©¦§¨¥¤¦¤

mr zFvAWOd xEAig lr xAcn§©¥©¦©¦§§¦
kA okFzAW mipa`dzFtz.cFt`d ¨£¨¦¤§¨§¦§¨¥

mBW dk wEqR oOwl i"Wx d`xE§¥©¦§©¨¨¤©
zriaw xEar EUrPW zFvAWOd©¦§§¤©££§¦©

kl oxEAig dUrp ,zFxWxXdzFtz ©©§§©£¨¦¨§¦§
zFxWxXd zriaw xg`l wx cFt`d̈¥©§©©§¦©©©§§

.zFvAWOd KFzAai dxez §©¦§§

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'c ipy meil inei xeriy

(áé)ãôàä úôúk ìò íéðáàä ézL-úà zîNå§©§º̈¤§¥´¨«£¨¦À©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ
íúBîL-úà ïøäà àNðå ìàøNé éðáì ïøkæ éðáà©§¥¬¦¨−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¨¨Á©«£¸Ÿ¤§¹̈

:ïøkæì åéôúë ézL-ìò ýåýé éðôì¦§¥¯§Ÿ̈²©§¥¬§¥−̈§¦¨«Ÿ
i"yx£Ô¯kÊÏ∑,לפניו ּכתּובים הּׁשבטים הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רֹואה צדקתם ׁשּיהא .ויזּכר ¿ƒ»…ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ß xc` 'c ipy mei ß

(âé):áäæ úöaLî úéNòå§¨¦¬¨¦§§−Ÿ¨¨«
i"yx£˙ˆaLÓ ˙ÈNÚÂ∑ ּובפרׁשת צרּכן, מקצת אּלא זֹו, ּבפרׁשה עּתה ל ּפרׁש ולא ׁשּתים. מׁשּבצֹות, מעּוט ¿»ƒ»ƒ¿¿…ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּפרּוׁשן  ל ּגֹומר .החׁשן ְֵֵֶַָֹ

(ãé)íúà äNòz úìaâî øBäè áäæ úøLøL ézLe§¥³©§§ŸÆ¨¨´¨½¦§¨²Ÿ©«£¤¬Ÿ−̈
-ìò úúáòä úøLøL-úà äzúðå úáò äNòî©«£¥´£®Ÿ§¨«©¨²¤©§§¬Ÿ¨«£Ÿ−Ÿ©

:úöaLnä©¦§§«Ÿ
i"yx£·‰Ê ˙¯L¯L∑ ׁשלׁשלאֹות.˙Ïa‚Ó∑ אֹותם ּתעׂשה החׁשן ּגבּול Ú·˙.לסֹוף ‰NÚÓ∑ קליעת מעׂשה «¿¿…»»ְְַָƒ¿»…ְְֲֶֶַַָֹ«¬≈¬…ְֲִֵַַ

ׁשע ֹוׂשין ּכא ֹותן ּוכפלים, נקבים מעׂשה ולא לערּדסקאֹות,חּוטין ׁשעֹוׂשין ּכאֹותן אּלא ׁשּקֹורין לבֹורֹות, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
כב)אינשינשייר"ׁש L¯L¯˙.(ביצה ˙‡ ‰z˙Â∑ ולא הּללּו, מׁשּבצֹות על עבת, מעׂשה העׂשּויֹות עבֹותֹות, ׁשל ¿»«»∆«¿¿…ְְְֲֲֲֲִֵֶַַַָָֹֹ

וא  קביע ּותן. צּואת ולא ׁשרׁשרֹות ׁשל עׂשּיתן צּואת מקֹום הּוא ואין זה צּוּוי, לׁשֹון ּכאן האמּור  "ּתעׂשה" ין ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
קביעּותן, ועל עׂשּיתן על ּומצּוהּו חֹוזר החׁשן ּבפרׁשת ּכי עתיד, לׁשֹון אּלא צּוּוי, לׁשֹון ּכאן האמּור ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ"ונתּתה"

ל,ולא לֹומר זאת ל וכתב האפֹוד. עם לעׂשֹות ׁשּצּוה הּמׁשּבצֹות צר מקצת להֹודיע אּלא ּכאן נכּתב ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
הּללּו הּמׁשּבצֹות על ּתּתנם החׁשן, על מגּבלת ׁשרׁשרֹות לכׁשּתעׂשה ל יזקקּו הּללּו .הּמׁשּבצֹות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֻ

‡BÙ„‡יב  Èt˙k ÏÚ ‡È·‡ ÔÈz¯z ˙È ÈeL˙e¿«ƒ»«¿≈«¿«»«ƒ¿≈≈»
˙È Ô¯‰‡ ÏBhÈÂ Ï‡¯NÈ È·Ï ‡¯Î„ È·‡«¿≈»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«¬…»
È‰Bt˙k ÔÈ¯z ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙‰ÓL¿»»¿√»¿»«¿≈ƒ¿ƒ

:‡¯Î„Ï¿»¿»»

c„‰·:יג  Ôˆn¯Ó „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿»ƒ¿»

aÚz„יד  ÔÓÁ˙Ó ÈÎc ·‰c ÔÈkz ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿«¿»«¿≈
‡˙ÏÈ„‚ ‡ikz ˙È Ôz˙Â eÏÈ„b „·BÚ ÔB‰˙È»¿«¿ƒ¿ƒ≈»ƒ«»¿ƒ»»

:‡˙ˆn¯Ó ÏÚ«¿«¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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lEabE ,lEaB oFWNn `Ed "zFlAbn"W¤¦§¨¦§§§
dvw oFWl `Ed)ak weqt onwl i"yx(. §¨¤
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devzמ zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'c ipy meil inei xeriy

(åè)äNòîk áLç äNòî ètLî ïLç úéNòå§¨¦¹¨³¤¦§¨Æ©«£¥´¥½§©«£¥¬
éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ epNòz ãôà¥−Ÿ©«£¤®Â̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈§©¯©¨¦²

:Búà äNòz øæLî LLå§¥¬¨§−̈©«£¤¬Ÿ«
i"yx£ËtLÓ ÔLÁ∑,אמת והבטחתֹו - ּדבריו ׁשּמברר מׁשּפט, אחר: ּדבר הּדין. קלקּול על ׁשּמכּפר …∆ƒ¿»ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אם  הּדין, וענׁש הּדין ּוגמר הּדין, ּבעלי טענֹות ּדברי לׁשֹונֹות: ג' מׁשּמׁש ׁשהּמׁשּפט ּבלע"ז, ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָֹדרישנמ"ט
ּדברים, ּברּור לׁשֹון מׁשּמׁש וזה, ממֹון. ענׁש אם מּכֹות, ענׁש אם מיתה, ּדבריו ענׁש ּומברר .ׁשּמפרׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ

„Ù‡ ‰NÚÓk∑ מינין ּומחמׁשת חֹוׁשב .מעׂשה ¿«¬≈≈…ֲֲִִֵֵֵֵֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã

מנּגדים: רמזים ׁשני 'חׁשן' ְְְִִִֵֶַָָָֹֻּבּמּלה
'נחׁש'. אֹותּיֹות ׁשחׁשן מּובא האריז"ל ּבכתבי ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹא)

'מׁשיח'. ּבגימטרּיא ׁשחׁשן הּתֹוספֹות, מּבעלי אפרים רּבי ׁשל מּׁשמֹו נאמר ּבספרים ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹב)
הּוא  הּנחׁש ענין הּגלּות ּבזמן למׁשיח. רֹומזת והּנפׁש נחׁש), ׁשל (=עֹורֹו ּדחויא' 'מׁשכא נקרא הּוא ּכי לנחׁש, רֹומז ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהּגּוף
הּוא  - קּים ׁשהּוא אף הּמׁשיח, ענין ּגיסא, ּולאיד הּנפׁש. על הּגּוף התּגּברּות ּדהינּו החטאים, היא הּגלּות סּבת ּכי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָּבגלּוי,

ְְֵֶּבהעלם.
'מׁשיח'. ׁשּבגימטרּיא ה'חׁשן' את מהעלמֹו ּולגּלֹות להֹוציא ּכלֹומר, הּגּוף. על הּנפׁש הגּברת - היא אפֹוא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹעבֹודתנּו

(æè):Baçø úøæå Bkøà úøæ ìeôk äéäé òeáø̈¬©¦«§¤−¨®¤¬¤¨§−§¤¬¤¨§«
i"yx£BaÁ¯ ˙¯ÊÂ Bk¯‡ ˙¯Ê∑ ּכנגד לפניו לֹו ּומּטל ּתלּוי ּכפּול, אהרן", לב על "והיּו ׁשּנאמר: לּבֹו, ∆∆»¿¿∆∆»¿ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

ּבׁשרׁשרֹות  ּבהן ּתלּוי והחׁשן מעט, לפניו ויֹורדֹות ונקּפלֹות ּכתפיו, על מאחֹוריו הּבאֹות האפֹוד ְְְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּבכתפֹות
ּבענין  ׁשּמפרׁש ּכמֹו .וטּבעֹות, ְְְְִֶַָָָָֹ

BÚk·„טו  ÔÓ‡ „·BÚ ‡Èc ÔLÁ „aÚ˙Â¿«¿≈∆ƒ»«√»¿«
Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c dp„aÚz ‡„BÙ‡≈»«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«

:d˙È „aÚz ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«¿≈»≈

dÈ˙Ù:טז  ‡z¯ÊÂ dk¯‡ ‡z¯Ê ÛÈÚ È‰È Úa¯Ó¿««¿≈ƒ∆¿»À¿≈¿∆¿»¿»≈
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l"yx mB(oEIr Kixv oM m`e ,dfi`l ©§¦¥¨¦¦§¥¤
Wie ."cFt` dUrnM" aEzMd xn` oipr¦§¨¨©©¨§©£¥¥§¥
oWFgd zIUr iEEvl mrh EdGW xnFl©¤¤©©§¦£¦©©¤
,`weC "oipin zWngnE aWFg dUrn"©£¥¥¥£¥¤¦¦©§¨

"cFt` dUrnM" didIW icM)ld` §¥¤¦§¤§©£¥¥
awri(.fh dxez

(fh)Baçø úøæå Bkøà úøæ"ìeôk" Y ¤¤¨§§¤¤¨§¨

¯lr zxf did FzF` EltMWM ,xnFlM§©§¤¨§¨¨¤¤©
,"lEtM didi rEax" xn`p ixdW ,zxf¤¤¤£¥¤¡©¨©¦§¤¨

t` i`elEtM `EdWM rEax didIW xW §¦¤§¨¤¦§¤¨©§¤¨
mcFw oMÎm`Î`N`lRkPWzxf did ¤¨¦¥¤¤¦§©¨¨¤¤

FMx` zxf ipWE FAgx)dcya x`a(d`xE . ¨§§¥¤¤¨§§¥
.lEtM didW mrHA l wEqR oOwl i"Wx©¦§©¨¨©©©¤¨¨¨

dO` ivg `Ed "zxf" xEriWe)i"yx d`x §¦¤¤£¦©¨
a ,fv zegpn .` ,`k my .` ,c oiaexir .bi ,bn l`wfgi(.
oke) a ,d zFAEzM i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦§§¥

` ,`i zFgpnA(dPhTd [rAv`d] on"W ¦§¨¤¦¨¤§©©§©¨
ixhie xFfgnaE ."oWFg lW zxf oiccFn§¦¤¤¤¤§©£¦§¦
ci zhiWtM ied zxGd" :iwz oniq¦¨©¤¤¨¥¦§¦©¨
dPhw rAv`A `idW zxGn oFqkl`A©£©§¦¤¤¤¦§¤§©§©¨
Eraw o`MOW d`xpe ."lcEBd cr©©¨§¦§¤¤¦¨¨§

.dO` ivg `Ed zxGd xEriXW¤¦©¤¤£¦©¨
øîàpL ,Baì ãâðk åéðôì Bì ìhîeª¨§¨¨§¤¤¦¤¤¡©
úBôúëa éeìz ,"ïøäà áì ìò eéäå"§¨©¥©£Ÿ¨§¦§
åéôúk ìò åéøBçàî úBàaä ãBôàä̈¥©¨¥£¨©§¥¨
,èòî åéðôì úBãøBéå úBìt÷ðå§¦§¨§§§¨¨§©
úBøLøLa ïäa éeìz ïLçäå§©Ÿ¤¨¨¤§©§§

.ïéðòa LøônL Bîk ,úBòaèå¯wEqR §©¨§¤§Ÿ̈¨¦§¨¨
.lfi dxez

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'c ipy meil inei xeriy

(æé)ïáà íéøeè äòaøà ïáà úàlî Bá úàlîe¦¥¨¬Æ¦ª´©¤½¤©§¨−̈¦´¨®¤
:ãçàä øehä ú÷øáe äãèt íãà øeèÀ³Ÿ¤¦§¨Æ¨¤½¤©−¨«¤¨«

i"yx£B· ˙‡lÓe∑ ּבלׁשֹון אֹותן קֹורא להן, המתּקנֹות הּמׁשּבצֹות ּגּמֹות ממּלאֹות ׁשהאבנים ׁשם על ƒ≈»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ
.מּלּואים  ִִ

(çé):íìäéå øétñ Côð éðMä øehäå§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ

(èé)ì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íL §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨

(ë)íéöaLî äôLéå íäLå LéLøz éòéáøä øehäå§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬§−Ÿ©§¨«§¥®§ª¨¦¬
:íúàelîa eéäé áäæ̈¨²¦«§−§¦«Ÿ¨«

i"yx£·‰Ê ÌÈˆaLÓ∑,האבן ּבעבי ׁשּיתמּלא ׁשעּור ּבעמק זהב מׁשּבצֹות מּקפים ּבמּלּואתם, הּטּורים יהיּו ¿À»ƒ»»ְְְְְְֳִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻ
יֹותר  ולא ּפחֹות לא המׁשּבצֹות, עמק יהיה אבנים ׁשל עבין מּלּוי ּכׁשעּור ּבמּלּואֹותם, לׁשֹון .זהּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

(àë)íézL ìàøNé-éða úîL-ìò ïééäz íéðáàäå§Â¨«£¨¦Â¦«§¤¹¨©§¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¥¬
BîL-ìò Léà íúBç éçezt íúîL-ìò äøNò¤§¥−©§Ÿ¨®¦¥³¨Æ¦´©§½

ì ïééäz:èáL øNò éðL ¦«§¤¾¨¦§¥¬¨−̈¨«¤
i"yx£BÓLŒÏÚ LÈ‡∑,ּתֹולדֹותם ּכּלם ּכסדר וכן לׁשמעֹון, ּפטדה לראּובן, אדם האבנים: .סדר ƒ«¿ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻ

(áë)úáò äNòî úìáb úLøL ïLçä-ìò úéNòå§¨¦¯¨©©²¤©§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ
:øBäè áäæ̈−̈¨«

ÔÈ¯„Òיז  ‡Úa¯‡ ‡·‡ ˙eÓÏL‡ da ÌÏL˙Â¿«¿≈≈«¿»«¿»«¿¿»ƒ¿ƒ
Ô˜¯·e Ô˜¯È Ô˜ÓÒ ‰‡Ó„˜ ‡¯„Ò ‡·Ë Ô·‡∆∆»»ƒ¿»«¿»»«¿»«¿»«¿»

:„Á ‡¯„Òƒ¿»«

ÊÈÊ·LÂיח  ÔÈc‚¯ÓÊ‡ ‡Èz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ¿«¿ƒ
:ÌBÏ‰·ÒÂ¿ƒ¿¬

ÔÈÚÂיט  ‡È˜¯Ë È¯Èk˜ ‰‡˙ÈÏz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿≈≈«¿¿»¿≈
:‡Ï‚Ú∆¿»

È¯ËÙeכ  ‡Ï¯e·e ‡nÈ Ìe¯k ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«»¿»«¿≈≈
:ÔB‰˙eÓÏL‡a ÔB‰È ·‰„c Ôˆn¯Ó¿«¿«ƒ¿«¿¿«¿»¿

Ï‡¯NÈכא  Èa ˙‰ÓL ÏÚ ÔÈÂ‰È ‡i·‡Â¿«¿«»¿∆¿»«¿»«¿≈ƒ¿»≈
L¯ÙÓ ·˙k ÔB‰˙‰ÓL ÏÚ È¯ÒÚ Èz¯z«¿≈∆¿≈«¿»»¿¿«¿»«
ÔÈ¯˙Ï ÔÈÂ‰z dÓL ÏÚ ¯·b ‡˜ÊÚc ÛBÏ‚kƒ¿¿ƒ¿»¿««¿≈¿∆¿»ƒ¿≈

:ÔÈË·L ¯ÒÚ¬«ƒ¿ƒ

BÚ·„כב  ÔÓÁ˙Ó ÔÈkz ‡LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»ƒƒ¿«¿»«
:ÈÎc ·‰c eÏÈ„b¿ƒ¿«¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fi)Bá úàlîeíéðáàäL íL ìò Y ¦¥¨©¥¤¨£¨¦
úBðwúnä úBöaLnä úBnb úBàlîî§©§ª©¦§§©§ª¨

ìa ïúBà àøB÷ ,ïäìíéàelî ïBL¯ ¨¤¥¨¦§¦¦
xiW .f ,dk lirl i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥¦

.ai ,d mixiXdgi dxez ©¦¦
(k)eéäé áäæ íéöaLîíéøehä¯ §ª¨¦¨¨¦§©¦

,oWFgd `le ,mipa`d ixEh ,xnFlM§©¥¨£¨¦§Ÿ©¤
hwpe .miAx oFWl "Eidi" xn`p ixdW¤£¥¤¡©¦§§©¦§¨©
wEqRdW mEXn ,"mipa`" `le "mixEh"¦§Ÿ£¨¦¦¤©¨

did m`e ,mixEh lr xAcnxnF` §©¥©¦§¦¨¨¥
mipa`d wx rnWnA did mipa £̀¨¦¨¨§©§©©¨£¨¦
oMÎoi`XÎdn ,df wEqtA ExMfPW¤¦§§§¨¤©¤¥¥
mipa`d lM z` llFM "mixEh"¦¥¤¨¨£¨¦

.mixEHd zrAx`AW¤§©§©©©¦
íúàelîaáäæ úBöaLî íéôwî Y §¦Ÿ¨ª¨¦¦§§¨¨

¯."adf mivAEWn" WExiRd Edf¤©¥§¨¦¨¨
.ïáàä éáòa àlîúiL øeòL ÷îòa§Ÿ¤¦¤¦§©¥¨¢¦¨¤¤

ì eäæéelî øeòLk ,"íúàelîa" ïBL ¤§§¦Ÿ¨§¦¦
÷îò äéäé íéðáà ìL ïéáò̈§¨¤£¨¦¦§¤Ÿ¤

øúBé àìå úBçt àì ,úBöaLnä¯ ©¦§§Ÿ¨§Ÿ¥
Fxn`A aEzMd o`M siqFOX dn Edfe§¤©¤¦¨©¨§¨§

mdNW iENiOA) "mz`ENnA"(dn lr §¦Ÿ¨©¦¤¨¤©©
xn`p xaMX)fi weqta(,"Fa z`NnE" ¤§¨¤¡©¦¥¨

dpiidY zFvAWOdW WiBcn dfAW¤¨¤©§¦¤©¦§§¦§¤¨
mipa`d lW iENiOd xEriWAwEIcA. §¦©¦¤¨£¨¦§¦

z` zF`Nnl icMW x`Fan dfaE¨¤§¨¤§¥§©¤
zFUrl Wi ,D`FlnA oa`A zvAWOd©¦§¤¤§¤¤¦§¨¥©£
zCn xEriWM zvAWOd z` dNigY§¦¨¤©¦§¤¤§¦¦©
z` mi`zdl WIW EpidC ,oa`d̈¤¤§©§¤¥§©§¦¤
mipa`d z` `le ,mipa`l zFvAWOd©¦§§¨£¨¦§Ÿ¤¨£¨¦
,`l oOwl i"Wx mB d`xE .zFvAWOl©¦§§§¥©©¦§©¨
zvAWOA DaiWFdl ± z`Nnl" :d§©Ÿ§¦¨©¦§¤¤
zvAWOd zFUrl ,D`ENnA DNW¤¨§¦¨©£©¦§¤¤
ixd ."Diare oa`d aWFn zCnl§¦©©¨¤¤§¨§¨£¥

.mipiprd ipW z` dfA llFMW`k dxez ¤¥¨¤¤§¥¨¦§¨¦
(`k)BîL ìò LéàíúãìBz øãñk Y ¦©§§¥¤§Ÿ¨

¯xcQM :FWExiR "FnW lr Wi`" iM¦¦©§¥©¥¤
mzcil xcqM `Ede ,mdl iE`xd)`"eb(. ¨¨¨¤§§¥¤¥¨¨

äãèt ,ïáeàøì íãà ,íéðáàä øãñ¥¤¨£¨¦Ÿ¤¦§¥¦§¨
ìílk ïëå ,ïBòîL¯i"WxA hxFtnke §¦§§¥ª¨§©§¨§©¦

ozpFi mEBxzA `Ed oke .i wEqR lirl§¥¨§¥§©§¨¨
azFM fk ,gi mihtFWA i"Wx K` .o`M̈©©¦§§¦¥
,oC lW FnW aEzM did mWl lrW¤©¤¤¨¨¨§¤¨
itlE ,ziriaXd oa`d `id ixd mWlE¤¤£¥¦¨¤¤©§¦¦§¦
oa`de ,iWingd did oC Fzcil xcq¥¤¥¨¨¨¨©£¦¦§¨¤¤
xnFl Kixve .xiRq `id ziWingd©£¦¦¦©¦§¨¦©
xcq itl "FnW lr Wi`" Wxtn mXW¤¨§¨¥¦©§§¦¥¤
ipA dNigY xnFlM ,zFdO`d zcil¥©¨¦¨§©§¦¨§¥
KM xg`e ,ddla ipA KM xg`e ,d`l¥¨§©©¨§¥¦§¨§©©¨
lgx ipA KM xg`e ,dRlf ipA§¥¦§¨§©©¨§¥¨¥

)m"`x(.ak dxez



מי devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'c ipy meil inei xeriy

(åè)äNòîk áLç äNòî ètLî ïLç úéNòå§¨¦¹¨³¤¦§¨Æ©«£¥´¥½§©«£¥¬
éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ epNòz ãôà¥−Ÿ©«£¤®Â̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈§©¯©¨¦²

:Búà äNòz øæLî LLå§¥¬¨§−̈©«£¤¬Ÿ«
i"yx£ËtLÓ ÔLÁ∑,אמת והבטחתֹו - ּדבריו ׁשּמברר מׁשּפט, אחר: ּדבר הּדין. קלקּול על ׁשּמכּפר …∆ƒ¿»ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אם  הּדין, וענׁש הּדין ּוגמר הּדין, ּבעלי טענֹות ּדברי לׁשֹונֹות: ג' מׁשּמׁש ׁשהּמׁשּפט ּבלע"ז, ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָֹדרישנמ"ט
ּדברים, ּברּור לׁשֹון מׁשּמׁש וזה, ממֹון. ענׁש אם מּכֹות, ענׁש אם מיתה, ּדבריו ענׁש ּומברר .ׁשּמפרׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ

„Ù‡ ‰NÚÓk∑ מינין ּומחמׁשת חֹוׁשב .מעׂשה ¿«¬≈≈…ֲֲִִֵֵֵֵֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã

מנּגדים: רמזים ׁשני 'חׁשן' ְְְִִִֵֶַָָָֹֻּבּמּלה
'נחׁש'. אֹותּיֹות ׁשחׁשן מּובא האריז"ל ּבכתבי ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹא)

'מׁשיח'. ּבגימטרּיא ׁשחׁשן הּתֹוספֹות, מּבעלי אפרים רּבי ׁשל מּׁשמֹו נאמר ּבספרים ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹב)
הּוא  הּנחׁש ענין הּגלּות ּבזמן למׁשיח. רֹומזת והּנפׁש נחׁש), ׁשל (=עֹורֹו ּדחויא' 'מׁשכא נקרא הּוא ּכי לנחׁש, רֹומז ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהּגּוף
הּוא  - קּים ׁשהּוא אף הּמׁשיח, ענין ּגיסא, ּולאיד הּנפׁש. על הּגּוף התּגּברּות ּדהינּו החטאים, היא הּגלּות סּבת ּכי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָּבגלּוי,

ְְֵֶּבהעלם.
'מׁשיח'. ׁשּבגימטרּיא ה'חׁשן' את מהעלמֹו ּולגּלֹות להֹוציא ּכלֹומר, הּגּוף. על הּנפׁש הגּברת - היא אפֹוא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹעבֹודתנּו

(æè):Baçø úøæå Bkøà úøæ ìeôk äéäé òeáø̈¬©¦«§¤−¨®¤¬¤¨§−§¤¬¤¨§«
i"yx£BaÁ¯ ˙¯ÊÂ Bk¯‡ ˙¯Ê∑ ּכנגד לפניו לֹו ּומּטל ּתלּוי ּכפּול, אהרן", לב על "והיּו ׁשּנאמר: לּבֹו, ∆∆»¿¿∆∆»¿ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

ּבׁשרׁשרֹות  ּבהן ּתלּוי והחׁשן מעט, לפניו ויֹורדֹות ונקּפלֹות ּכתפיו, על מאחֹוריו הּבאֹות האפֹוד ְְְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּבכתפֹות
ּבענין  ׁשּמפרׁש ּכמֹו .וטּבעֹות, ְְְְִֶַָָָָֹ

BÚk·„טו  ÔÓ‡ „·BÚ ‡Èc ÔLÁ „aÚ˙Â¿«¿≈∆ƒ»«√»¿«
Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c dp„aÚz ‡„BÙ‡≈»«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«

:d˙È „aÚz ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«¿≈»≈

dÈ˙Ù:טז  ‡z¯ÊÂ dk¯‡ ‡z¯Ê ÛÈÚ È‰È Úa¯Ó¿««¿≈ƒ∆¿»À¿≈¿∆¿»¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(eh)ètLî ïLçìò øtënL Y Ÿ¤¦§¨¤§©¥©
ïécä ìe÷ì÷¯oIrl mipEzn Eid `NW ¦§©¦¤Ÿ¨§¦§©¥

eil`n lwlwzpe ,oMxv lM FA)zay i"yx ¨¨§¨§¦§©§¥¥¥¨
` ,bl(zgilq mW lr "hRWn" `xwpe .§¦§¨¦§¨©¥§¦©

hRWOd)l weqt onwl i"yx(. ©¦§¨
øçà øác¯i"Wx `ian l wEqR oOwlE ¨¨©¥§©¨¨¥¦©¦

WExiRd z`e ,oFW`x WExitM df WExiR¥¤§¥¦§¤©¥
Wxcn mWA ipW WExitM oFW`xd̈¦§¥¥¦§¥¦§©

.dcB ©̀¨¨
åéøác øøánL ,"ètLî"¯EidWM ¦§¨¤§¨¥§¨¨§¤¨

milAwn Eid "miOEze mixE`"A mil`FW£¦§¦§¦¨§©§¦
.dxExA daEWY§¨§¨

úîà Búçèáäå¯EidW daEWY lM §©§¨¨¡¤¨§¨¤¨
KM mEXnE .znIwzn dzid milAwn§©§¦¨§¨¦§©¤¤¦¨
xi`OW ,"miOEze mixE`" mB `xwp¦§¨©¦§¦¤¥¦

eixaC mOznE eixaC)l weqt onwl i"yx(. §¨¨§©¥§¨¨
è"ðéîéðùééøéã¯dereisnement,

.dgkFd¨¨
ìL LnLî ètLnäL ,æòìaL §©©¤©¦§¨§©¥¨Ÿ

ì,ïécä éìòa úBðòè éøác :úBðBL §¦§¥©£©£¥©¦
ïécä Lðòå ,ïécä øîâe¯mB d`x §©©¦§Ÿ¤©¦§¥©

WOWn hRWn" :f ,al dirWi i"Wx©¦§©§¨¦§¨§©¥
xnbE .. dprh zNgY ,zFpFWl dWlW§¨§§¦©©£¨§©

FzF` oixhFXW xhWnE .. oiCd©¦¦§¨¤§¦
."oixEQiA§¦¦

íà ,úBkî Lðò íà ,äúéî Lðò íà¦Ÿ¤¦¨¦Ÿ¤©¦
ì LnLî äæå ,ïBîî Lðòøeøa ïBL Ÿ¤¨§¤§©¥§¥

nL ,íéøácåéøác øøáîe Løô¯m` §¨¦¤§¨¥§¨¥§¨¨¦
zFUrl `l F` xaC zFUrl)onwl i"yx ©£¨¨Ÿ©£

l weqt(oFW`xd oFWNd FnM EdGW Epide ,§©§¤¤§©¨¨¦
oiCd ilrA xExiaE dprh oipr `EdW¤¦§©©£¨¥©£¥©¦
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i"yx£ÔLÁ‰ ÏÚ∑ ּבענין למּטה ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבטּבעֹותיו, לקבעם החׁשן, ׁשרׁשי ∑L¯L˙.ּבׁשביל לׁשֹון ««…∆ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹ«¿…ְְֵָ
ּבאפֹוד, ּתלּוי יהיה ׁשּבהם לחׁשן, מאחיזין יהיּו אּלּו אף ּבארץ. ּולהּתקע להאחז לאילן הּמאחיזין ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹאילן
ׁשרׁשים, לׁשֹון סרּוק ּבן מנחם ּפתר ׁשרׁשרֹות, ואף הּמׁשּבצֹות. ּבענין למעלה, האמּורֹות ׁשרׁשרֹות ׁשּתי ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָוהן
ּבלׁשֹון  ׁשרׁשרת אּלא ּדבריו, את רֹואה ואיני ׁשּבריקם. ּומ"ם ׁשּבׁשלׁשם מ"ם ּכמֹו יתרה ׁשהרי"ׁש ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹואמר

ּכׁשלׁשלת  מׁשנה עברית ּבגבּול ∑Ï·b˙.ּבלׁשֹון ׁשּיהיּו ּבּטּבעֹות ׁשּתתקעם למעלה, האמּור מגּבלֹות הּוא ְְְְְִִִִֶֶַָ«¿Àְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבלע"ז  אשומי"ל קצה, לׁשֹון ּגבּול וכל Ú·˙.החׁשן, ‰NÚÓ∑ קליעה .מעׂשה ְְְְֶֶַַַָָֹ«¬≈¬…ְֲִֵַָ

(âë)zúðå áäæ úBòaè ézL ïLçä-ìò úéNòå§¨¦̧¨Æ©©½¤§¥−©§´¨¨®§¨«©À̈
:ïLçä úBö÷ éðL-ìò úBòahä ézL-úà¤§¥Æ©©¨½©§¥−§¬©«¤

i"yx£ÔLÁ‰ ÏÚ∑ ׁשאםּֿכן עליו, עׂשּיתן ּתחּלת ׁשּתהא לֹומר יּתכן ולא ּבֹו, לקבעם ּכדי החׁשן, לצר ««…∆ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ
הּמקרא: ּבתחּלת לכּתב לֹו היה ּבֹו? נתּונים ּכבר והלא הּטּבעֹות", ׁשּתי את "ונתּת ואֹומר: ׁשחֹוזר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹמהּו

החׁשן  קצֹות על אּתה'ועׂשית צרי ּבׁשרׁשרֹות ואף זהב'?! טּבעֹות ּכן ׁשּתי ˜ˆB˙.לפּתר ÈLŒÏÚ ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ«¿≈¿
ÔLÁ‰∑ האפֹוד ּכתפֹות מּול הּבאים ולּׂשמאלית לּימנית הּצּואר, ׁשּכנגד ּפאֹות .לׁשּתי «…∆ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

(ãë)ézL-ìò áäfä úúáò ézL-úà äzúðå§¨«©À̈¤§¥Æ£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−
:ïLçä úBö÷-ìà úòahä©©¨®Ÿ¤§−©«¤

c„‰·כג  Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z ‡LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»«¿≈ƒ¿»ƒ¿»
È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙˜ÊÚ ÔÈz¯z ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈ƒ¿»»«¿≈ƒ¿≈

:‡LeÁ¿»

ÔÈ¯zכד  ÏÚ ·‰„c ÔÏÈ„b ÔÈz¯z ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈¿ƒ»ƒ¿««¿≈
:‡LeÁ È¯ËÒÏ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»¿ƒ¿≈¿»
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xnFlMi"WxA lirlckE ,oWFgd dvwA , §©¦§¥©¤§¦§¥§©¦

.hi ,i ziW`xA i"Wx mB d`xE .mẄ§¥©©¦§¥¦
.bi ,`k xAcOA©¦§¨

ì"ééîåùà¯asomeil.lEaB ,dvw ,¨¤§
.æòìaúáò äNòîäòéì÷ äNòî Y §©©©£¥£Ÿ©£¥§¦¨

¯.ci wEqR i"WxA lirlcMbk dxez §¦§¥§©¦¨
(bk)ïLçä ìòïLçä Cøöì Y¯ ©©Ÿ¤§Ÿ¤©Ÿ¤

aFYkl i"Wx wIC o`MW xirdl§¨¦¤¨¦¥©¦¦§
lirl ENi`e ,"oWFgd KxFvl")ak weqt( §¤©¤§¦§¥

,"oWFgd liaWA" azM "zFWxW" iAB©¥©§¨©¦§¦©¤
KxFv Eid zFrAHdW mEXn xnFl Wie§¥©¦¤©©¨¨¤
zFxiWi ozF` Eraw ixdW ,oWFgl xiWï¦©¤¤£¥¨§¨§¦
oWFgdn wlgM EUrPW cr) oWFgA(, ©¤©¤©£§¥¤¥©¤

ozF` Eraw "zFWxW"d oMÎoi`XÎdn©¤¥¥©©§¨§¨
oWFgd xEAig KxFvl) oWFgd zFrAhA§©§©¤§¤¦©¤

cFt`d l`(liaWA" wx od okle , ¤¨¥§¨¥¥©¦§¦
."oWFgd©¤

øîBì ïëzé àìå .Ba íòá÷ì éãk§¥§¨§¨§Ÿ¦¨¥©

ïk-íàL ,åéìò ïúiNò úlçz àäzL¤§¥§¦©£¦¨¨¨¨¤¦¥
úà zúðå" :øîBàå øæBçL àeä äî©¤¥§¥§¨©¨¤
íéðeúð øák àìäå ,"úBòahä ézL§¥©©¨©£Ÿ§¨§¦
:àø÷nä úlçúa ázëì Bì äéä ,Ba¨¨¦§Ÿ¦§¦©©¦§¨
ézL ïLçä úBö÷ ìò úéNòå"§¨¦¨©§©Ÿ¤§¥

"áäæ úBòaè¯FWExiR i`Ce `N` ©§¨¨¤¨©©¥
oWFgd KxFvl)g"ty(. §¤©¤

úBøLøMa óàå¯.ak wEqtA zFxEn`d §©©©§§¨£§¨
éøöïk øzôì äzà C¯oWFgd liaWA ¨¦©¨¦§Ÿ¥¦§¦©¤

ak wEqR i"WxA lirlckE)(okYi `NW , §¦§¥§©¦¨¤Ÿ¦¨¥
,eilr ozIUr zNigY `dYW Wxtl§¨¥¤§¥§¦©£¦¨¨¨¨
:ck wEqtA xnF`e xfFgW Edn oMÎm`W¤¦¥©¤¥§¥§¨
iYW lr adGd zFzFar iYW z` Yzpe"§¨©¨¤§¥£©¨¨©§¥

?FA zFpEzp xaM od ixde ,"zFrAHd©©¨©£¥¥§¨§
ïLçä úBö÷ éðL ìòì YúBàt ézL ©§¥§©Ÿ¤¦§¥¥

¯wEqR oOwl i"Wx mB d`xE .zFPiR¦§¥©©¦§©¨¨
.gi ,ek lirl i"Wx d`xE .dk§¥©¦§¥

úéìàîOìå úéðîéì ,øàevä ãâðkL¯ ¤§¤¤©©¨©§¨¦§©§¨¦
iYWA" :e wEqR lirl i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥¨¦§¥
FAgx zFvw ipWA oWgAW zFrAh©¨¤©¤¦§¥§¨§
."l`nUl zg`e oinil zg` ,oFilrd̈¤§©©§¨¦§©©¦§Ÿ

ãBôàä úBôúk ìeî íéàaä¯ ©¨¦¦§¨¥
z` xAgl EcrFp EN`d zFrAHdW¤©©¨¨¥£§©¥¤
oOwlcM ,cFt`d zFtzM mr oWFgd©¤¦¦§¨¥§¦§©¨

.dk wEqRck dxez ¨

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'c ipy meil inei xeriy

i"yx£·‰f‰ ˙˙·Ú ÈzLŒ˙‡ ‰z˙Â∑ קּבּוען מקֹום ּפרׁש ולא למעלה, הּכתּובֹות ּגבלת" "ׁשרׁשת הן הן ¿»«»∆¿≈¬……«»»ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָֹֹֻ
"אּלה  ּבפרׁשת ׁשהרי הראׁשֹונֹות, הן ׁשהן ל ותדע ּבּטּבעֹות, אֹותן ּתֹוחב ׁשּיהא ל מפרׁש עכׁשו, ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּבחׁשן.

הכּפלּו לא .פקּודי" ְְְֵֹֻ

(äë)ézL-ìò ïzz úúáòä ézL úBö÷ ézL úàå§¥̧§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¦¥−©§¥´
ìeî-ìà ãôàä úBôúk-ìò äzúðå úBöaLnä©¦§§®§¨«©¨²©¦§¬¨«¥−Ÿ¤¬

:åéðẗ¨«
i"yx£˙Bˆ˜ ÈzL ˙‡Â∑ ואחת אחת ּכל ׁשל ראׁשיהם ב' העבֹותֹות, ׁשּתי ‰BˆaLn˙.ׁשל ÈzLŒÏÚ Ôzz∑ ¿≈¿≈¿ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָƒ≈«¿≈«ƒ¿¿

מפרׁש עכׁשו, מקֹומן. ואת צרּכן את ּפרׁש ולא האפֹוד, ּופרׁשת החׁשן ּפרׁשת ּבין למעלה, הּכתּובֹות הן ְְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהן
ׁשרׁשרֹות: ראׁשי ׁשני הּצּואר, אצל ולׂשמאל לימין החׁשן, ּבטּבעֹות הּתחּובֹות העבֹותֹות ראׁשי ּבהן ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּיתקע

הּׂשמאלית  ׁשרׁשרֹות ראׁשי ׁשני ׂשמאל, ּבׁשל וכן ימין, ׁשל ּבּמׁשּבצֹות ּתֹוקע .הּמׁשּבצֹות ∑z˙Â‰.הימנית ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ¿»«»ְְִַ
„BÙ‡‰ ˙BÙ˙k ÏÚ∑ ּובהן יּפל, ׁשּלא החׁשן את מחזיקין האפֹוד ּכתפֹות נמצאּו ּבזֹו. ואחת ּבזֹו אחת «ƒ¿»≈ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ

הצר לכ יפה, לֹו ּדבּוקה ואינּה ּכרסֹו, על ונֹוקׁשת ּובאה הֹולכת הּתחּתֹונה החׁשן ׂשפת ועדין ּתלּוי. ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהּוא
והֹול ׁשּמפרׁש ּכמֹו לתחּתיתֹו טּבעֹות ב' ÂÈt.עֹוד ÏeÓ Ï‡∑ ּבעבר הּמׁשּבצֹות יּתן ׁשּלא אפֹוד, ׁשל ְְְְְִֵֵֶַַָָ∆»»ְְְִִֵֵֵֶֶֶַֹ

Ôzzכה  È‰B¯ËÒ ÔÈz¯z ÏÚc ÔÏÈ„b ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿ƒ»¿««¿≈ƒ¿ƒƒ≈
‡„BÙ‡ Èt˙k ÏÚ Ôz˙Â ‡˙ˆn¯Ó ÔÈz¯z ÏÚ««¿≈¿«¿»»¿ƒ≈«ƒ¿≈≈»

:È‰Bt‡ Ï·˜Ï»√≈«ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ck)áäfä úúáò ézL úà äzúðåY §¨©¨¤§¥£ŸŸ©¨¨
úBáeúkä "úìáb úLøL" ïä ïä¥¥©§Ÿ©§ª©§

äìòîì¯.ak wEqR §©§¨¨
åLëò ,ïLça ïòea÷ íB÷î Løt àìå§Ÿ¥©§¦¨©Ÿ¤©§¨
ïúBà áçBz àäiL Eì Løôî§¨¥§¤§¥¥¨
ïä ïäL Eì òãúå .úBòaha©©¨§¥©§¤¥¥
älà" úLøôa éøäL ,úBðBLàøä̈¦¤£¥§¨¨©¥¤

"éãe÷ô¯oWFgd zIUrA .fiÎeh ,hl §¥©£¦©©¤
.lrFtA§©

eìtëä àì¯,ozIUr mW dlRkEd `l Ÿª§§Ÿ§§¨¨£¦¨¨
mB EUrWe zElaB zFWxW iYW EUrW¤¨§¥©§©§§¤¨©
zIUr dxMfp `N` ,adf zFzFar iYW§¥£¨¨¤¨¦§§¨£¦©
zFzFar iYW zpizpE zElaB zFWxXd©©§©§§¦©§¥£
.md cgW gkEn dGnE ,zFrAHA adGd©¨¨©©¨¦¤¨¤©¥
iYW zIUr daYkp o`M ENi`e§¦¨¦§§¨£¦©§¥

adf zFxWxW)ci weqt lirl(zIUr mbe , ©§§¨¨§©£¦©
zElaB zFWxW)ak weqta(KM mEXnE , ©§©§¦¨

ci wEqR lirl Wxtl i"Wx KxvEd§©©¦§¨¥§¥¨
oIr ,ozIUr lr iEEiv df oi`W¤¥¤¦©£¦¨¨©¥

.mWdk dxez ¨
(dk)úBö÷ ézL úàå¯ìLézL §¤§¥§¤§¥

úúáòä¯iYW" zFaiYd xnFlM ¨£ŸŸ§©©¥§¥
,"zFzard iYW"l zFknqp "zFvw§¦§¨¦§¥¨£Ÿ

.lW :aEzM ENi`kE§¦¨¤
íäéLàø éðL¯oFWNn dvw Wxtn §¥¨¥¤§¨¥¨¤¦§

.gi ,dk lirl i"Wx mB d`xE .W`xŸ§¥©©¦§¥
úçàå úçà ìk ìL¯xEYIn oM cnFl ¤¨©©§©©¥¥¦¦

zFzFard) iYW" zaiY(dpEMd m`W ," ¥©§¥¨£¤¦©©¨¨
did ,zxWxW lM lW cg` W`xl wx©§Ÿ¤¨¤¨©§¤¤¨¨

zFvw iYW z`e" xnF` aEzMd©¨¥§¤§¥§
."zFzFard̈£

úBöaLnä ézL ìò ïzzïä ïä Y ¦¥©§¥©¦§§¥¥
äìòîì úBáeúkä¯.bi wEqR ©§§©§¨¨

,ãBôàä úLøôe ïLçä úLøt ïéa¥¨¨©©Ÿ¤¨¨©¨¥
,ïîB÷î úàå ïkøö úà Løt àìå§Ÿ¥¥¤¨§¨§¤§¨
éLàø ïäa ò÷úiL Løôî åLëò©§¨§¨¥¤¦§©¨¤¨¥

úBáeçzä úBúBáòä¯.zFlgWEn ¨£©§§¨
ìöà ìàîNìå ïéîéì ïLçä úBòaèa§©§©Ÿ¤§¨¦§¦§Ÿ¥¤

[úøLøM] éLàø éðL ,øàevä¯oM ©©¨§¥¨¥©§¤¤¥
.oFW`x qEtcA `EdmiqEtCaE ¦§¦©§¦

.zFxWxXd :EpiptNW¤§¨¥©©§§
ïéîé ìL úBöaLna ò÷Bz úéðîéä¯ ©§¨¦¥©©¦§§¤¨¦

KxC zxWxXd xiardW xg`l§©©¤¤¡¦©©§¤¤¤¤
ipW z` xAgn did oWFgd lW zrAHd©©©©¤©¤¨¨§©¥¤§¥

.cFt`d zvAWnA diW`ẍ¤¨§¦§¤¤¨¥
[úøLøL] éLàø éðL ìàîN ìLa ïëå§¥§¤§Ÿ§¥¨¥©§¤¤

¯.oFW`x qEtcA `Ed oMmiqEtCaE ¥¦§¦©§¦
.zFxWxW :EpiptNW¤§¨¥©§§

úéìàîOä¯lirl i"Wx mB d`x ©§¨¦§¥©©¦§¥
.e wEqR̈
äzúðå"úBöaLnä"¯lr ixdW §¨©¨©¦§§¤£¥©

oYIW xn` xaM zFzFard zFvw§¨£§¨¨©¤¦¥
xEAigW EprinWn aEzMde .zFvAWOA©¦§§§©¨©§¦¥¤¦
wx didi cFt`d zFtzkl zFvAWOd©¦§§§¦§¨¥¦§¤©
.zFvAWOl zFxWxXd xEAig xg`l§©©¦©©§§©¦§§
xEAig mBW ,`i wEqR lirl i"Wx d`xE§¥©¦§¥¨¤©¦
ipa` zriaw xEar dUrPW zFvAWOd©¦§§¤©£¨£§¦©©§¥
zriaw xg`l wx dUrp ,mdXd©Ÿ©©£¨©§©©§¦©

.zFvAWOd KFzA mipa`d̈£¨¦§©¦§§
ãôàä úBôúk ìòúçàå Bæa úçà Y ©¦§¨¥Ÿ©©§§©©

ïé÷éæçî ãBôàä úBôúk eàöîð .Bæa§¦§§¦§¨¥©£¦¦
éeìz àeä ïäáe ìBté àlL ïLçä úà¤©Ÿ¤¤Ÿ¦¨¤¨

¯lW xEAigdW oeiM ,xnFlM§©¥¨¤©¦¤
dUrp cFt`d zFtzM l` zFvAWOd©¦§§¤¦§¨¥©£¨
zFxWxXd xEAig xg`l wx©§©©¦©©§§
zFvAWOd `NW `vnp ,zFvAWOl©¦§§¦§¨¤Ÿ©¦§§
zFtzM `N` ,oWFgd z` Ewifgd¤§¦¤©¤¤¨¦§

la` .cFt`di"Wx oFWNn xirdl ¨¥£¨§¨¦¦§©¦
iElY oWFgd `vnp" :e wEqR lirl§¥¨¦§¨©¤¨
azM xaM la` ,"cFt`d zFvAWnA§¦§§¨¥£¨§¨¨©
z` wx mW x`an `EdW mW i"Wx©¦¨¤§¨¥¨©¤
od zFvAWOd ,zEllkaE .oiprd zEllM§¨¨¦§¨¦§¨©¦§§¥
xTirW s` dPde .oWFgd z` EwifgdW¤¤§¦¤©¤§¦¥©¤¦©
zFvAWOde zFrAHd zIUr oipr¦§©£¦©©©¨§©¦§§
,oWFgd zwfgd xEar `Ed zFxWxXde§©©§§£©£¨©©¤
zFtzM z` mB Ewifgd od dUrnl ixd£¥§©£¤¥¤§¦©¤¦§
,f wEqR lirl i"Wx oFWlke ,cFt`d̈¥§¦§©¦§¥¨
,oWgd zFrAhl oxEAg ici lr"W¤©§¥¦¨§©§©¤
oi`W FAl cbpM eiptNn oifg`p¤¡¨¦¦§¨¨§¤¤¦¤¥

."zFltFp§
úëìBä äðBzçzä ïLçä úôN ïéãòå©£©¦§©©Ÿ¤©©§¨¤¤
dðéàå ,Bñøk ìò úL÷Bðå äàáe¨¨§¤¤©§¥§¥¨
ézL ãBò Cøöä Cëì ,äôé Bì ä÷eác§¨¨¤§¨ª§©§¥
LøônL Bîk ,Búézçúì úBòaè©¨§©§¦§¤§¨¥

CìBäå¯.gkÎek miwEqR §¥§¦
åéðt ìeî ìàãBôà ìL Y¯lW `le ¤¨¨¤¥§Ÿ¤

od cFt`d zFtzMW `Ed hEWR iM ,odMŸ¥¦¨¤¦§¨¥¥



מג devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'c ipy meil inei xeriy

i"yx£ÔLÁ‰ ÏÚ∑ ּבענין למּטה ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבטּבעֹותיו, לקבעם החׁשן, ׁשרׁשי ∑L¯L˙.ּבׁשביל לׁשֹון ««…∆ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹ«¿…ְְֵָ
ּבאפֹוד, ּתלּוי יהיה ׁשּבהם לחׁשן, מאחיזין יהיּו אּלּו אף ּבארץ. ּולהּתקע להאחז לאילן הּמאחיזין ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹאילן
ׁשרׁשים, לׁשֹון סרּוק ּבן מנחם ּפתר ׁשרׁשרֹות, ואף הּמׁשּבצֹות. ּבענין למעלה, האמּורֹות ׁשרׁשרֹות ׁשּתי ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָוהן
ּבלׁשֹון  ׁשרׁשרת אּלא ּדבריו, את רֹואה ואיני ׁשּבריקם. ּומ"ם ׁשּבׁשלׁשם מ"ם ּכמֹו יתרה ׁשהרי"ׁש ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹואמר

ּכׁשלׁשלת  מׁשנה עברית ּבגבּול ∑Ï·b˙.ּבלׁשֹון ׁשּיהיּו ּבּטּבעֹות ׁשּתתקעם למעלה, האמּור מגּבלֹות הּוא ְְְְְִִִִֶֶַָ«¿Àְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבלע"ז  אשומי"ל קצה, לׁשֹון ּגבּול וכל Ú·˙.החׁשן, ‰NÚÓ∑ קליעה .מעׂשה ְְְְֶֶַַַָָֹ«¬≈¬…ְֲִֵַָ

(âë)zúðå áäæ úBòaè ézL ïLçä-ìò úéNòå§¨¦̧¨Æ©©½¤§¥−©§´¨¨®§¨«©À̈
:ïLçä úBö÷ éðL-ìò úBòahä ézL-úà¤§¥Æ©©¨½©§¥−§¬©«¤

i"yx£ÔLÁ‰ ÏÚ∑ ׁשאםּֿכן עליו, עׂשּיתן ּתחּלת ׁשּתהא לֹומר יּתכן ולא ּבֹו, לקבעם ּכדי החׁשן, לצר ««…∆ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ
הּמקרא: ּבתחּלת לכּתב לֹו היה ּבֹו? נתּונים ּכבר והלא הּטּבעֹות", ׁשּתי את "ונתּת ואֹומר: ׁשחֹוזר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹמהּו

החׁשן  קצֹות על אּתה'ועׂשית צרי ּבׁשרׁשרֹות ואף זהב'?! טּבעֹות ּכן ׁשּתי ˜ˆB˙.לפּתר ÈLŒÏÚ ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ«¿≈¿
ÔLÁ‰∑ האפֹוד ּכתפֹות מּול הּבאים ולּׂשמאלית לּימנית הּצּואר, ׁשּכנגד ּפאֹות .לׁשּתי «…∆ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

(ãë)ézL-ìò áäfä úúáò ézL-úà äzúðå§¨«©À̈¤§¥Æ£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−
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i"yx£·‰f‰ ˙˙·Ú ÈzLŒ˙‡ ‰z˙Â∑ קּבּוען מקֹום ּפרׁש ולא למעלה, הּכתּובֹות ּגבלת" "ׁשרׁשת הן הן ¿»«»∆¿≈¬……«»»ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָֹֹֻ
"אּלה  ּבפרׁשת ׁשהרי הראׁשֹונֹות, הן ׁשהן ל ותדע ּבּטּבעֹות, אֹותן ּתֹוחב ׁשּיהא ל מפרׁש עכׁשו, ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּבחׁשן.

הכּפלּו לא .פקּודי" ְְְֵֹֻ

(äë)ézL-ìò ïzz úúáòä ézL úBö÷ ézL úàå§¥̧§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¦¥−©§¥´
ìeî-ìà ãôàä úBôúk-ìò äzúðå úBöaLnä©¦§§®§¨«©¨²©¦§¬¨«¥−Ÿ¤¬

:åéðẗ¨«
i"yx£˙Bˆ˜ ÈzL ˙‡Â∑ ואחת אחת ּכל ׁשל ראׁשיהם ב' העבֹותֹות, ׁשּתי ‰BˆaLn˙.ׁשל ÈzLŒÏÚ Ôzz∑ ¿≈¿≈¿ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָƒ≈«¿≈«ƒ¿¿

מפרׁש עכׁשו, מקֹומן. ואת צרּכן את ּפרׁש ולא האפֹוד, ּופרׁשת החׁשן ּפרׁשת ּבין למעלה, הּכתּובֹות הן ְְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהן
ׁשרׁשרֹות: ראׁשי ׁשני הּצּואר, אצל ולׂשמאל לימין החׁשן, ּבטּבעֹות הּתחּובֹות העבֹותֹות ראׁשי ּבהן ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּיתקע

הּׂשמאלית  ׁשרׁשרֹות ראׁשי ׁשני ׂשמאל, ּבׁשל וכן ימין, ׁשל ּבּמׁשּבצֹות ּתֹוקע .הּמׁשּבצֹות ∑z˙Â‰.הימנית ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ¿»«»ְְִַ
„BÙ‡‰ ˙BÙ˙k ÏÚ∑ ּובהן יּפל, ׁשּלא החׁשן את מחזיקין האפֹוד ּכתפֹות נמצאּו ּבזֹו. ואחת ּבזֹו אחת «ƒ¿»≈ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ

הצר לכ יפה, לֹו ּדבּוקה ואינּה ּכרסֹו, על ונֹוקׁשת ּובאה הֹולכת הּתחּתֹונה החׁשן ׂשפת ועדין ּתלּוי. ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהּוא
והֹול ׁשּמפרׁש ּכמֹו לתחּתיתֹו טּבעֹות ב' ÂÈt.עֹוד ÏeÓ Ï‡∑ ּבעבר הּמׁשּבצֹות יּתן ׁשּלא אפֹוד, ׁשל ְְְְְִֵֵֶַַָָ∆»»ְְְִִֵֵֵֶֶֶַֹ

Ôzzכה  È‰B¯ËÒ ÔÈz¯z ÏÚc ÔÏÈ„b ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿ƒ»¿««¿≈ƒ¿ƒƒ≈
‡„BÙ‡ Èt˙k ÏÚ Ôz˙Â ‡˙ˆn¯Ó ÔÈz¯z ÏÚ««¿≈¿«¿»»¿ƒ≈«ƒ¿≈≈»

:È‰Bt‡ Ï·˜Ï»√≈«ƒ
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[úøLøL] éLàø éðL ìàîN ìLa ïëå§¥§¤§Ÿ§¥¨¥©§¤¤

¯.oFW`x qEtcA `Ed oMmiqEtCaE ¥¦§¦©§¦
.zFxWxW :EpiptNW¤§¨¥©§§

úéìàîOä¯lirl i"Wx mB d`x ©§¨¦§¥©©¦§¥
.e wEqR̈
äzúðå"úBöaLnä"¯lr ixdW §¨©¨©¦§§¤£¥©

oYIW xn` xaM zFzFard zFvw§¨£§¨¨©¤¦¥
xEAigW EprinWn aEzMde .zFvAWOA©¦§§§©¨©§¦¥¤¦
wx didi cFt`d zFtzkl zFvAWOd©¦§§§¦§¨¥¦§¤©
.zFvAWOl zFxWxXd xEAig xg`l§©©¦©©§§©¦§§
xEAig mBW ,`i wEqR lirl i"Wx d`xE§¥©¦§¥¨¤©¦
ipa` zriaw xEar dUrPW zFvAWOd©¦§§¤©£¨£§¦©©§¥
zriaw xg`l wx dUrp ,mdXd©Ÿ©©£¨©§©©§¦©

.zFvAWOd KFzA mipa`d̈£¨¦§©¦§§
ãôàä úBôúk ìòúçàå Bæa úçà Y ©¦§¨¥Ÿ©©§§©©

ïé÷éæçî ãBôàä úBôúk eàöîð .Bæa§¦§§¦§¨¥©£¦¦
éeìz àeä ïäáe ìBté àlL ïLçä úà¤©Ÿ¤¤Ÿ¦¨¤¨

¯lW xEAigdW oeiM ,xnFlM§©¥¨¤©¦¤
dUrp cFt`d zFtzM l` zFvAWOd©¦§§¤¦§¨¥©£¨
zFxWxXd xEAig xg`l wx©§©©¦©©§§
zFvAWOd `NW `vnp ,zFvAWOl©¦§§¦§¨¤Ÿ©¦§§
zFtzM `N` ,oWFgd z` Ewifgd¤§¦¤©¤¤¨¦§

la` .cFt`di"Wx oFWNn xirdl ¨¥£¨§¨¦¦§©¦
iElY oWFgd `vnp" :e wEqR lirl§¥¨¦§¨©¤¨
azM xaM la` ,"cFt`d zFvAWnA§¦§§¨¥£¨§¨¨©
z` wx mW x`an `EdW mW i"Wx©¦¨¤§¨¥¨©¤
od zFvAWOd ,zEllkaE .oiprd zEllM§¨¨¦§¨¦§¨©¦§§¥
xTirW s` dPde .oWFgd z` EwifgdW¤¤§¦¤©¤§¦¥©¤¦©
zFvAWOde zFrAHd zIUr oipr¦§©£¦©©©¨§©¦§§
,oWFgd zwfgd xEar `Ed zFxWxXde§©©§§£©£¨©©¤
zFtzM z` mB Ewifgd od dUrnl ixd£¥§©£¤¥¤§¦©¤¦§
,f wEqR lirl i"Wx oFWlke ,cFt`d̈¥§¦§©¦§¥¨
,oWgd zFrAhl oxEAg ici lr"W¤©§¥¦¨§©§©¤
oi`W FAl cbpM eiptNn oifg`p¤¡¨¦¦§¨¨§¤¤¦¤¥

."zFltFp§
úëìBä äðBzçzä ïLçä úôN ïéãòå©£©¦§©©Ÿ¤©©§¨¤¤
dðéàå ,Bñøk ìò úL÷Bðå äàáe¨¨§¤¤©§¥§¥¨
ézL ãBò Cøöä Cëì ,äôé Bì ä÷eác§¨¨¤§¨ª§©§¥
LøônL Bîk ,Búézçúì úBòaè©¨§©§¦§¤§¨¥

CìBäå¯.gkÎek miwEqR §¥§¦
åéðt ìeî ìàãBôà ìL Y¯lW `le ¤¨¨¤¥§Ÿ¤

od cFt`d zFtzMW `Ed hEWR iM ,odMŸ¥¦¨¤¦§¨¥¥
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עבר  אֹותֹו ּכי אפֹוד, ׁשל ּפניו מּול קרּוי והּוא החּוץ, ׁשּכלּפי העליֹון ּבעבר אּלא הּמעיל, ׁשּכלּפי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּכתפֹות

ּפנים  קרּוי אינֹו נראה, .ׁשאינֹו ְִִֵֵֶֶָָ

(åë)éðL-ìò íúà zîNå áäæ úBòaè ézL úéNòå§¨¦À¨§¥Æ©§´¨½̈§©§¨´Ÿ½̈©§¥−
ãBôàä øáò-ìà øLà BúôN-ìò ïLçä úBö÷§´©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−

:äúéä«§¨
i"yx£ÔLÁ‰ ˙Bˆ˜ ÈL ÏÚ∑ ולׂשמאל לימין הּתחּתֹונֹות, ּפאֹותיו ׁשּתי Ú·¯.הן Ï‡ ¯L‡ B˙ÙN ÏÚ «¿≈¿«…∆ְְְְְִִֵֵֵַַָָֹ«¿»¬∆∆≈∆

‰˙Èa „BÙ‡‰∑ האחד סימנין: ׁשני ל ׁשעליֹונֹוהרי האפֹוד, ּכנגד ׁשהּוא ּתחּתיתֹו, ׁשל קצוֹות ּבׁשני ׁשּיּתנם »≈»¿»ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּבעבר  יקּבעם ׁשּלא סימן נתן ועֹוד מתניו. על נתּון והאפֹוד הּוא, לּצּואר סמּו ׁשהרי האפֹוד, ּכנגד ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹאינֹו
ׁשחׁשב  האפֹוד, לצד הּוא העבר ואֹותֹו "ּביתה", ׁשּנאמר: ּפנים, ׁשּכלּפי ּבעבר אּלא החּוץ, ׁשּכלּפי ְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהחׁשן
החׁשן, קצֹות ּכנגד עד ּומּכאן, מּכאן ּכרסֹו ּוקצת מתניו, על הּכהן לפני הּסינר ונקּפל לּכהן חֹוגרֹו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהאפֹוד

עליו  ׁשֹוכבין .ּוקצֹותיו ְְִָָָ

(æë)íúà äzúðå áäæ úBòaè ézL úéNòå§¨¦»¨»§¥´©§´¨¨¼§¨«©¨´Ÿ¿̈
åéðt ìenî ähîlî ãBôàä úBôúë ézL-ìò©§¥Á¦§¸¨«¥³¦§©̧¨Æ¦´¨½̈

:ãBôàä áLçì ìònî Bzøaçî únòì§ª©−©§©§®¦©¾©§¥−¤¨«¥«
i"yx£‰hÓlÓ „BÙ‡‰ ˙BÙ˙Î ÈzL ÏÚ∑ על הּבאים העליֹונים האפֹוד ּכתפֹות ּבראׁשי נתּונֹות ׁשהּמׁשּבצֹות «¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«»ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

מחּבר  ׁשהּוא הּׁשני ּבראׁשן ליּתן צּוה והּטּבעֹות לפניו, ויֹורדֹות ונקּפלֹות ּגרֹונֹו, ּכנגד והּוא ּכתפיו לאפֹוד, ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ
ׁשהּמחּברת מעט, החגֹורה מן למעלה ּבאפ ֹוד, חּבּורן למקֹום סמ ּו מחּברּתֹו", "לעּמת לעּמת ׁשּנאמר: ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֻֻ

סֹוף  ּכנגד והן האפֹוד", לחׁשב  "מּמעל ׁשּנאמר: הּוא הּכתפֹות, זקיפת ּבגבּה מעט נתּונים ואּלּו ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹהחגֹורה,

ÔB‰˙Èכו  ÈeL˙e ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ»¿
‡¯·ÚÏ Èc d˙ÙÒ ÏÚ ‡LeÁ È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ«¿≈ƒ¿≈¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»

:ÂÈ‚lÓ ‡„BÙ‡„¿≈»ƒ¿»

ÏÚכז  ÔB‰˙È Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ≈»¿«
È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ú¯lÓ ‡„BÙ‡ Èt˙k ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ»√≈«ƒ
:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰Ï ÈÂlÚÓ ÈÙBÏ ˙Èa Ï·˜Ï»√≈≈≈≈ƒ»≈¿∆¿«≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Fazkl Kixv `le ,odMd ipR lEn)m"`x(. §¥©Ÿ¥§Ÿ¨¦§¨§
úBôúkä øáòa úBöaLnä ïzé àlL¤Ÿ¦¥©¦§§§¥¤©§¥

ìéònä étìkL¯.miptAn ¤§©¥©§¦¦¦§¦
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ék ,ãBôà ìL "åéðt ìeî" éeø÷ àeäå§¨¨¨¤¥¦
éeø÷ Bðéà äàøð BðéàL øáò BúBà¥¤¤¥¦§¤¥¨

íéðt¯did dxF`kNW ,dfA siqFn ¨¦¦¨¤¤¦§¨¨¨
lW inipRd wlgdW ,Ktidl xnFl oYip¦¨©§¥¤¤©¥¤©§¦¦¤

lEOn" `xwPd `Ed cFt`deipRlW " ¨¥©¦§¨¦¨¨¤
Fpi`W cv FzF`W x`an okle ,cFt ¥̀§¨¥§¨¥¤©¤¥

.mipR `xwp `l d`xpek dxez ¦§¤Ÿ¦§¨¨¦
(ek)ïLçä úBö÷ éðL ìòézL ïä Y ©§¥§©Ÿ¤¥§¥

åéúBàt¯i"Wx mB d`xE .eizFPiR ¥¨¦¨§¥©©¦
.bk wEqR lirl§¥¨

.ìàîNìå ïéîéì úBðBzçzäBúôN ìò ©©§§¨¦§¦§Ÿ©§¨
äúéa ãôàä øáò ìà øLàEì éøä Y £¤¤¥¤¨¥Ÿ¨§¨£¥§

éðLa íðziL ,ãçàä :ïéðîéñ éðL§¥¦¨¦¨¤¨¤¦§¥¦§¥
ãâðk àeäL Búézçz ìL úBö÷§¨¤©§¦¤§¤¤

ãBôàä¯xar l`" WExiR Edf ¨¥¤¥¤¥¤
."cFt`d̈¥
BðBéìòL¯.oWFgd lW ¤¤§¤©¤

Ceîñ éøäL ,ãBôàä ãâðk Bðéà¥§¤¤¨¥¤£¥¨
åéðúî ìò ïeúð ãBôàäå ,àeä øàevì©©¨§¨¥¨©¨§¨

¯.dHn iRlM§©¥©¨
øáòa íòa÷é àlL ,ïîéñ ïúð ãBòå§¨©¦¨¤Ÿ¦§¨¥§¥¤
øáòa àlà ,õeçä étìkL ïLçä©Ÿ¤¤§©¥©¤¨¨¥¤

"äúéa" øîàpL ,íéðt étìkL¯ ¤§©¥§¦¤¤¡©¨§¨
lr aqEn [ziAl=] "dziA" ,xnFlM§©¨§¨©©¦¨©

.oWFgd©¤
"ãBôàä" ãöì àeä "øáò"ä BúBàå¯ §¨¥¤§©¨¥

."cFt`d xar l`"A sqFp WExiR Edf¤¥¨§¤¥¤¨¥
"cFt`d xar l`" zFaiYdW `vnpe§¦§¨¤©¥¤¥¤¨¥
zFvw ipW") dlrnl od zFkWnp¦§¨¥§©§¨§¥§

"oWFgd("dziA") dHnl ode ,(. ©¤§¥§©¨¨§¨
ìt÷ðå ïäkì BøâBç ãBôàä áLçL¤¥¤¨¥§©Ÿ¥§¦§¨
úö÷e åéðúî ìò ïäkä éðôì øpqä©¦¨¦§¥©Ÿ¥©¨§¨§¨

ïàkîe ïàkî Bñøk¯lirl i"Wx d`x §¥¦¨¦¨§¥©¦§¥
xpiq oinM did cFt`dW ,e wEqR̈¤¨¥¨¨§¦¦¨
,"xzFie Wi` aB agFxM" agxe eixFg`n¥£¨§¨¨§©©¦§¥
z` siTn did cFt`dW oaEn df itlE§¦¤¨¤¨¥¨¨©¦¤
.zvw eipR iRlM mbe miccSd on odMd©Ÿ¥¦©§¨¦§©§©¥¨¨§¨

ïLçä úBö÷ ãâðk ãò¯did cFt`d ©§¤¤§©Ÿ¤¨¥¨¨

.oWgd zFvw cbpM cr odMd z` siTn©¦¤©Ÿ¥©§¤¤§©¤
åéìò ïéáëBL åéúBö÷e¯oWFgd zFvw §¨§¦¨¨§©¤

.cFt`d lr miakFW Eidfk dxez ¨§¦©¨¥
(fk)ähîlî ãBôàä úBôúë ézL ìò©§¥¦§¨¥¦§©¨

éLàøa úBðeúð úBöaLnäL Y¤©¦§§§§¨¥
ìò íéàaä íéðBéìòä ãBôàä úBôúk¦§¨¥¨¤§¦©¨¦©
úBãøBéå úBìt÷ðå ,BðBøb ãâðk åéôúk§¥¨§¤¤§§¦§¨§§

åéðôì¯dfgd cbpM)f weqt lirl i"yx(. §¨¨§¤¤¤¨¤
éðMä ïLàøa ïzì äeö úBòahäå§©©¨¦¨¦¥§Ÿ¨©¥¦

ãBôàì øaçî àeäL¯xn`PW Edfe ¤§ª¨¨¥§¤¤¤¡©
."dHnNn"¦§©¨

,"Bzøaçî únòì" øîàpL àeäå§¤¤¡©§ª©©§©§
äìòîì ,ãBôàa ïøeaç íB÷îì Ceîñ̈¦§¦¨¨¥§©§¨

î äøBâçä ïîúnòì úøaçnäL ,èò ¦©£¨§©¤©©§¤¤§ª©
äøBâçä¯Eid cFt`d zFtzM ixdW ©£¨¤£¥¦§¨¥¨

.dxFbgl mixAEgn§¨¦©£¨
elàå¯.zFrAHd §¥©©¨

,úBôúkä úôé÷æ dáâa èòî íéðeúð§¦§©§Ÿ©§¦©©§¥
,"ãBôàä áLçì ìònî" øîàpL àeä¤¤¡©¦©©§¥¤¨¥

ïLçä óBñ ãâðk ïäå¯oFWl d`xE §¥§¤¤©Ÿ¤§¥§
zFrAh iYW cFre" :e wEqR lirl i"Wx©¦§¥¨§§¥©¨

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'c ipy meil inei xeriy
יהא  ׁשּלא ולׂשמאל, לימין ּפתיל ּבאֹותֹו ורֹוכסן החׁשן, ּובטּבעֹות הּטּבעֹות ּבאֹותן ּתכלת ּפתיל ונֹותן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹהחׁשן,

יפה  הּמעיל על מיּׁשב ונמצא ּכרסֹו, על ונֹוקׁש לאחֹור וחֹוזר לפנים הֹול החׁשן ÂÈt.ּתחּתית ÏenÓ∑ ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻƒ»»
החיצֹון  .ּבעבר ִֵֶַָ

(çë)ïLçä-úà eñkøéåáéúëåúòáèîéø÷åéúòahî §¦§§´¤©ÂÂ¤¦©§Ÿº̈
áLç-ìò úBéäì úìëz ìéúôa ãBôàä úòaè-ìà¤©§³Ÿ¨«¥Æ¦§¦´§¥½¤¦«§−©¥´¤

:ãBôàä ìòî ïLçä çfé-àìå ãBôàä̈«¥®§«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥«
i"yx£eÒk¯ÈÂ∑וכן חּבּור, לא)לׁשֹון וכן(תהלים רׁשעים, חבלי חּבּורי איׁש", מד)"מרכסי "והרכסים (ישעיה ¿ƒ¿¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָֻ

סמיכתן  ׁשּמּתֹו ּגדֹול, ּבקׁשי אּלא ׁשּביניהם לּגיא לירד ׁשאיֿאפׁשר לזה, זה הּסמּוכים הרים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלבקעה",
ליל ונֹוחה מיׁשֹור לבקעת יהיּו ועמּקה, זקּופה ‰‡BÙ„.הּגיא ·LÁŒÏÚ ˙BÈ‰Ï∑ ּדבּוק החׁשן להיֹות ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֻƒ¿«≈∆»≈ְִֶַָֹ

האפֹוד  חׁשב ÁfÈ.אל ‡ÏÂ∑ לברט ּבן ּדּונׁש ּכדברי הּוא, ערבי ולׁשֹון נּתּוק, .לׁשֹון ֵֵֶֶָ¿…ƒ«ְְְְְְִִִֵֶַַַָָ

(èë)ïLça ìàøNé-éða úBîL-úà ïøäà àNðå§¨¨´©«Â£ÂŸ¤§¸§¥«¦§¨¥¹§¯¤
-éðôì ïøkæì Lãwä-ìà Bàáa Baì-ìò ètLnä©¦§¨²©¦−§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¦§¥«

ãéîz ýåýé: §Ÿ̈−¨¦«

(ì)-úàå íéøeàä-úà ètLnä ïLç-ìà zúðå§¨«©º̈¤´¤©¦§À̈¤¨«¦Æ§¤
àNðå ýåýé éðôì Bàáa ïøäà áì-ìò eéäå íénzä©ª¦½§¨Æ©¥´©«£½Ÿ§Ÿ−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨´

ýé éðôì Baì-ìò ìàøNé-éða ètLî-úà ïøäàýå ©«Â£ÂŸ¤¦§©̧§¥«¦§¨¥¯©¦²¦§¥¬§Ÿ̈−
:ãéîz̈¦«

ÊÚÏ˜˙‡כח  d˙˜ÊÚÓ ‡LeÁ ˙È ÔecÁÈÂ¿∆¿»¿»≈ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»
ÔÈÓ‰ ÏÚ ÈÂ‰ÓÏ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁa ‡„BÙ‡„¿≈»¿»ƒ¿∆¿»¿≈¡≈«∆¿«
:‡„BÙ‡ ÈÂlÚÓ ‡LeÁ ˜¯t˙È ‡ÏÂ ‡„BÙ‡≈»¿»ƒ¿»≈¿»≈ƒ»≈≈»

ÔLÁaכט  Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ˙È Ô¯‰‡ ÏBhÈÂ¿ƒ«¬…»¿»«¿≈ƒ¿»≈¿∆
‡¯Îe„Ï ‡L„e˜Ï dÏÚÓa daÏ ÏÚ ‡Ècƒ»«ƒ≈¿≈¬≈¿¿»¿¿»»

:‡¯È„z ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ»

inz‡ל  ˙ÈÂ ‡i¯e‡ ˙È ‡Èc ÔLÁa Ôz˙Â¿ƒ≈¿∆ƒ»»«»¿»À«»
ÏBhÈÂ ÈÈ Ì„˜ dÏÚÓa Ô¯‰‡„ ‡aÏ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ«ƒ»¿«¬…¿≈¬≈√»¿»¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ daÏ ÏÚ Ï‡¯NÈ È·„ ‡Èc ˙È Ô¯‰‡«¬…»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈«ƒ≈√»¿»

:‡¯È„z¿ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

mcbpkE ,FziYgzA oWgd zFvw ipWA¦§¥§©¤§©§¦§¤§¨
cFt`d zFtzM iYWA zFrAh iYW§¥©¨¦§¥¦§¨¥
xAEgnd oFYgYd FW`xA dHnNn¦§©¨§Ÿ©©§©§¨
zFrAh lEn l` oWgd zFrAh ,aWgA§¥¤©§©¤¤©§
Kixve ."df lr df miakFW ,cFt`d̈¥§¦¤©¤§¨¦
`weC e`l "miakFW" azMX dn xnFl©©¤¨©§¦¨©§¨

.Ff lrn Ff `N` ,zFrbFPW¤§¤¨¥©
"úìëz ìéút" ïúBðå¯aEzMd oFWl §¥§¦§¥¤§©¨

,hl oOwl i"Wx d`xE .gk wEqR oOwl§©¨¨§¥©¦§©¨
oFWlA "zlkY lizR" xn`PW s`W ,`l¤©¤¤¡©§¦§¥¤¦§
,Eid `l mipXn zFgR KgxM lr" ,cigï¦©¨§¨¨¦§©¦Ÿ¨
iYW Eid oWgd zFvw iYWA ixdW¤£¥¦§¥§©¤¨§¥
cFt`d zFtzM iYWaE ,oWgd zFrAh©§©¤¦§¥¦§¨¥
itlE ,oCbpMW cFt`d zFrAh iYW Eid̈§¥©§¨¥¤§¤§¨§¦
ÎlMnE ,Eid oihEg drAx` dxiWw KxC¤¤§¦¨©§¨¨¦¨¦¨

."xWt`Îi` mipXn zFgR mFwn̈¨¦§©¦¦¤§¨
,ïLçä úBòaèáe úBòahä ïúBàa§¨©©¨§©§©Ÿ¤

ïñëBøå¯.oxAgnE §§¨§©§¨
t" BúBàa"ìéú¯ozF`A :ipW qEtcA §§¦¦§¥¦§¨
.milizR§¦¦

úézçz àäé àlL ,ìàîNìå ïéîéì§¨¦§¦§Ÿ¤Ÿ§¥©§¦

øBçàì øæBçå íéðôì CìBä ïLçä©Ÿ¤¥§¨¦§¥§¨
Bñøk ìò L÷Bðå¯i"Wx mB d`xE §¥©§¥§¥©©¦

zlkY liztA oqkxnE" :e wEqR lirl§¥¨§¨§¨¦§¦§¥¤
`dIW ,oWgde cFt`d zFrAhA aEgŸ§©§¨¥§©¤¤§¥
,cFt`d aWgl wEaC oWgd ziYgY©§¦©¤¨§¥¤¨¥

."xfFge KlFd ,lCape cp `di `le§Ÿ§¥¨§¦§¨¥§¥
.äôé ìéònä ìò áMéî àöîðåìenî §¦§¨§ª¨©©§¦¨¤¦

åéðtïBöéçä øáòa Y¯lirlcM ¨¨¨¥¤©¦§¦§¥
.dk wEqR i"WxAgk dxez §©¦¨

(gk)eñkøéåì Yïëå .øeaç ïBL §¦§§§¦§¥
"Léà éñëøî"¯.`k ,`l miNdY ¥ª§¥¦§¦¦

íéòLø éìáç éøeaç¯i"WxA `Ed oke ¦¥¤§¥§¨¦§¥§©¦
cgi mixXwzOd mirWx ixEAgn" :mẄ¥¦¥§¨¦©¦§©§¦©©

."mdl rxdl§¨©¨¤
"äò÷áì íéñëøäå" ïëå¯,n dirWi §¥§¨§¨¦§¦§¨§©§¨

EqMxie FnM ± miqkxd" :mW i"WxaE .c§©¦¨¨§¨¦§§¦§§
."oWFgd z ¤̀©¤

äæì äæ íéëeîqä íéøä¯WExiR Edf ¨¦©§¦¤¨¤¤¥
mixAEgnE mikEnq mdW ,"miqkxde"§¨§¨¦¤¥§¦§¨¦

.dfl df¤¨¤
íäéðéaL àébì ãøéì øLôà-éàL¤¦¤§¨¥¥©©§¤¥¥¤

ïúëéîñ CBznL ,ìBãb éL÷a àlà¤¨§Ÿ¦¨¤¦§¦¨¨
äwîòå äôe÷æ àébä¯azM oke ©©§§¨©£ª¨§¥¨©

.mW i"WxA§©¦¨
øBLéî úò÷áì eéäé¯WExiR Edf ¦§§¦§©¦¤¥

ux`" :mW i"Wx oFWlaE ."drwal"§¦§¨¦§©¦¨¤¤
dwlg."deWe £¨¨§¨¨

.Cìéì äçBðåãBôàä áLç ìò úBéäì §¨¥¥¦§©¥¤¨¥
ìà ÷eác ïLçä "úBéäì" Y¯Wxtn ¦§©Ÿ¤¨¤§¨¥

did `l oWgd iM ,"l`" oFWNn "lr"©¦§¤¦©¤Ÿ¨¨
.eil` xAEgn `N` cFt`d aWg lr©¥¤¨¥¤¨§¨¥¨

."ãBôàä áLç"çfé àìåì YïBL ¥¤¨¥§Ÿ¦©§
÷ezð¯la` ,wzPi `NW icM FWExitE ¦¥§¥¤Ÿ¦¨¥£¨

oOwlcM ,e`l zxdf` mB dfA Wi¥¨¤©©§¨©¨§¦§©¨
.al wEqR i"WxA§©¦¨

ìåïa Lðec éøáãk àeä éáøò ïBL §¨£¨¦§¦§¥©¤
.èøaì¯dazM dxFYdW WExiRd oi` ©§©¥©¥¤©¨¨§¨

aAxYWd dGW `N` ,iaxr oFWlA¦§£¨¦¤¨¤¤¦§©§¥
ixdW ,WcTd oFWNn iaxr oFWlA¦§£¨¦¦§©Ÿ¤¤£¥
dcigid dtVd dzid WcTd oFWl§©Ÿ¤¨§¨©¨¨©§¦¨

dbNRd xFcl cr DA ExACW).`xwpd zpad ¤¦§¨©§©©¨¨
cere(.hk dxez



מה devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'c ipy meil inei xeriy
עבר  אֹותֹו ּכי אפֹוד, ׁשל ּפניו מּול קרּוי והּוא החּוץ, ׁשּכלּפי העליֹון ּבעבר אּלא הּמעיל, ׁשּכלּפי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּכתפֹות

ּפנים  קרּוי אינֹו נראה, .ׁשאינֹו ְִִֵֵֶֶָָ

(åë)éðL-ìò íúà zîNå áäæ úBòaè ézL úéNòå§¨¦À¨§¥Æ©§´¨½̈§©§¨´Ÿ½̈©§¥−
ãBôàä øáò-ìà øLà BúôN-ìò ïLçä úBö÷§´©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−

:äúéä«§¨
i"yx£ÔLÁ‰ ˙Bˆ˜ ÈL ÏÚ∑ ולׂשמאל לימין הּתחּתֹונֹות, ּפאֹותיו ׁשּתי Ú·¯.הן Ï‡ ¯L‡ B˙ÙN ÏÚ «¿≈¿«…∆ְְְְְִִֵֵֵַַָָֹ«¿»¬∆∆≈∆

‰˙Èa „BÙ‡‰∑ האחד סימנין: ׁשני ל ׁשעליֹונֹוהרי האפֹוד, ּכנגד ׁשהּוא ּתחּתיתֹו, ׁשל קצוֹות ּבׁשני ׁשּיּתנם »≈»¿»ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּבעבר  יקּבעם ׁשּלא סימן נתן ועֹוד מתניו. על נתּון והאפֹוד הּוא, לּצּואר סמּו ׁשהרי האפֹוד, ּכנגד ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹאינֹו
ׁשחׁשב  האפֹוד, לצד הּוא העבר ואֹותֹו "ּביתה", ׁשּנאמר: ּפנים, ׁשּכלּפי ּבעבר אּלא החּוץ, ׁשּכלּפי ְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהחׁשן
החׁשן, קצֹות ּכנגד עד ּומּכאן, מּכאן ּכרסֹו ּוקצת מתניו, על הּכהן לפני הּסינר ונקּפל לּכהן חֹוגרֹו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהאפֹוד

עליו  ׁשֹוכבין .ּוקצֹותיו ְְִָָָ

(æë)íúà äzúðå áäæ úBòaè ézL úéNòå§¨¦»¨»§¥´©§´¨¨¼§¨«©¨´Ÿ¿̈
åéðt ìenî ähîlî ãBôàä úBôúë ézL-ìò©§¥Á¦§¸¨«¥³¦§©̧¨Æ¦´¨½̈

:ãBôàä áLçì ìònî Bzøaçî únòì§ª©−©§©§®¦©¾©§¥−¤¨«¥«
i"yx£‰hÓlÓ „BÙ‡‰ ˙BÙ˙Î ÈzL ÏÚ∑ על הּבאים העליֹונים האפֹוד ּכתפֹות ּבראׁשי נתּונֹות ׁשהּמׁשּבצֹות «¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«»ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

מחּבר  ׁשהּוא הּׁשני ּבראׁשן ליּתן צּוה והּטּבעֹות לפניו, ויֹורדֹות ונקּפלֹות ּגרֹונֹו, ּכנגד והּוא ּכתפיו לאפֹוד, ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ
ׁשהּמחּברת מעט, החגֹורה מן למעלה ּבאפ ֹוד, חּבּורן למקֹום סמ ּו מחּברּתֹו", "לעּמת לעּמת ׁשּנאמר: ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֻֻ

סֹוף  ּכנגד והן האפֹוד", לחׁשב  "מּמעל ׁשּנאמר: הּוא הּכתפֹות, זקיפת ּבגבּה מעט נתּונים ואּלּו ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹהחגֹורה,

ÔB‰˙Èכו  ÈeL˙e ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ»¿
‡¯·ÚÏ Èc d˙ÙÒ ÏÚ ‡LeÁ È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ«¿≈ƒ¿≈¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»

:ÂÈ‚lÓ ‡„BÙ‡„¿≈»ƒ¿»

ÏÚכז  ÔB‰˙È Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ≈»¿«
È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ú¯lÓ ‡„BÙ‡ Èt˙k ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ»√≈«ƒ
:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰Ï ÈÂlÚÓ ÈÙBÏ ˙Èa Ï·˜Ï»√≈≈≈≈ƒ»≈¿∆¿«≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Fazkl Kixv `le ,odMd ipR lEn)m"`x(. §¥©Ÿ¥§Ÿ¨¦§¨§
úBôúkä øáòa úBöaLnä ïzé àlL¤Ÿ¦¥©¦§§§¥¤©§¥

ìéònä étìkL¯.miptAn ¤§©¥©§¦¦¦§¦
,õeçä étìkL ïBéìòä øáòa àlà¤¨¨¥¤¨¤§¤§©¥©
ék ,ãBôà ìL "åéðt ìeî" éeø÷ àeäå§¨¨¨¤¥¦
éeø÷ Bðéà äàøð BðéàL øáò BúBà¥¤¤¥¦§¤¥¨

íéðt¯did dxF`kNW ,dfA siqFn ¨¦¦¨¤¤¦§¨¨¨
lW inipRd wlgdW ,Ktidl xnFl oYip¦¨©§¥¤¤©¥¤©§¦¦¤

lEOn" `xwPd `Ed cFt`deipRlW " ¨¥©¦§¨¦¨¨¤
Fpi`W cv FzF`W x`an okle ,cFt ¥̀§¨¥§¨¥¤©¤¥

.mipR `xwp `l d`xpek dxez ¦§¤Ÿ¦§¨¨¦
(ek)ïLçä úBö÷ éðL ìòézL ïä Y ©§¥§©Ÿ¤¥§¥

åéúBàt¯i"Wx mB d`xE .eizFPiR ¥¨¦¨§¥©©¦
.bk wEqR lirl§¥¨

.ìàîNìå ïéîéì úBðBzçzäBúôN ìò ©©§§¨¦§¦§Ÿ©§¨
äúéa ãôàä øáò ìà øLàEì éøä Y £¤¤¥¤¨¥Ÿ¨§¨£¥§

éðLa íðziL ,ãçàä :ïéðîéñ éðL§¥¦¨¦¨¤¨¤¦§¥¦§¥
ãâðk àeäL Búézçz ìL úBö÷§¨¤©§¦¤§¤¤

ãBôàä¯xar l`" WExiR Edf ¨¥¤¥¤¥¤
."cFt`d̈¥
BðBéìòL¯.oWFgd lW ¤¤§¤©¤

Ceîñ éøäL ,ãBôàä ãâðk Bðéà¥§¤¤¨¥¤£¥¨
åéðúî ìò ïeúð ãBôàäå ,àeä øàevì©©¨§¨¥¨©¨§¨

¯.dHn iRlM§©¥©¨
øáòa íòa÷é àlL ,ïîéñ ïúð ãBòå§¨©¦¨¤Ÿ¦§¨¥§¥¤
øáòa àlà ,õeçä étìkL ïLçä©Ÿ¤¤§©¥©¤¨¨¥¤

"äúéa" øîàpL ,íéðt étìkL¯ ¤§©¥§¦¤¤¡©¨§¨
lr aqEn [ziAl=] "dziA" ,xnFlM§©¨§¨©©¦¨©

.oWFgd©¤
"ãBôàä" ãöì àeä "øáò"ä BúBàå¯ §¨¥¤§©¨¥

."cFt`d xar l`"A sqFp WExiR Edf¤¥¨§¤¥¤¨¥
"cFt`d xar l`" zFaiYdW `vnpe§¦§¨¤©¥¤¥¤¨¥
zFvw ipW") dlrnl od zFkWnp¦§¨¥§©§¨§¥§

"oWFgd("dziA") dHnl ode ,(. ©¤§¥§©¨¨§¨
ìt÷ðå ïäkì BøâBç ãBôàä áLçL¤¥¤¨¥§©Ÿ¥§¦§¨
úö÷e åéðúî ìò ïäkä éðôì øpqä©¦¨¦§¥©Ÿ¥©¨§¨§¨

ïàkîe ïàkî Bñøk¯lirl i"Wx d`x §¥¦¨¦¨§¥©¦§¥
xpiq oinM did cFt`dW ,e wEqR̈¤¨¥¨¨§¦¦¨
,"xzFie Wi` aB agFxM" agxe eixFg`n¥£¨§¨¨§©©¦§¥
z` siTn did cFt`dW oaEn df itlE§¦¤¨¤¨¥¨¨©¦¤
.zvw eipR iRlM mbe miccSd on odMd©Ÿ¥¦©§¨¦§©§©¥¨¨§¨

ïLçä úBö÷ ãâðk ãò¯did cFt`d ©§¤¤§©Ÿ¤¨¥¨¨

.oWgd zFvw cbpM cr odMd z` siTn©¦¤©Ÿ¥©§¤¤§©¤
åéìò ïéáëBL åéúBö÷e¯oWFgd zFvw §¨§¦¨¨§©¤

.cFt`d lr miakFW Eidfk dxez ¨§¦©¨¥
(fk)ähîlî ãBôàä úBôúë ézL ìò©§¥¦§¨¥¦§©¨

éLàøa úBðeúð úBöaLnäL Y¤©¦§§§§¨¥
ìò íéàaä íéðBéìòä ãBôàä úBôúk¦§¨¥¨¤§¦©¨¦©
úBãøBéå úBìt÷ðå ,BðBøb ãâðk åéôúk§¥¨§¤¤§§¦§¨§§

åéðôì¯dfgd cbpM)f weqt lirl i"yx(. §¨¨§¤¤¤¨¤
éðMä ïLàøa ïzì äeö úBòahäå§©©¨¦¨¦¥§Ÿ¨©¥¦

ãBôàì øaçî àeäL¯xn`PW Edfe ¤§ª¨¨¥§¤¤¤¡©
."dHnNn"¦§©¨

,"Bzøaçî únòì" øîàpL àeäå§¤¤¡©§ª©©§©§
äìòîì ,ãBôàa ïøeaç íB÷îì Ceîñ̈¦§¦¨¨¥§©§¨

î äøBâçä ïîúnòì úøaçnäL ,èò ¦©£¨§©¤©©§¤¤§ª©
äøBâçä¯Eid cFt`d zFtzM ixdW ©£¨¤£¥¦§¨¥¨

.dxFbgl mixAEgn§¨¦©£¨
elàå¯.zFrAHd §¥©©¨

,úBôúkä úôé÷æ dáâa èòî íéðeúð§¦§©§Ÿ©§¦©©§¥
,"ãBôàä áLçì ìònî" øîàpL àeä¤¤¡©¦©©§¥¤¨¥

ïLçä óBñ ãâðk ïäå¯oFWl d`xE §¥§¤¤©Ÿ¤§¥§
zFrAh iYW cFre" :e wEqR lirl i"Wx©¦§¥¨§§¥©¨

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'c ipy meil inei xeriy
יהא  ׁשּלא ולׂשמאל, לימין ּפתיל ּבאֹותֹו ורֹוכסן החׁשן, ּובטּבעֹות הּטּבעֹות ּבאֹותן ּתכלת ּפתיל ונֹותן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹהחׁשן,

יפה  הּמעיל על מיּׁשב ונמצא ּכרסֹו, על ונֹוקׁש לאחֹור וחֹוזר לפנים הֹול החׁשן ÂÈt.ּתחּתית ÏenÓ∑ ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻƒ»»
החיצֹון  .ּבעבר ִֵֶַָ

(çë)ïLçä-úà eñkøéåáéúëåúòáèîéø÷åéúòahî §¦§§´¤©ÂÂ¤¦©§Ÿº̈
áLç-ìò úBéäì úìëz ìéúôa ãBôàä úòaè-ìà¤©§³Ÿ¨«¥Æ¦§¦´§¥½¤¦«§−©¥´¤

:ãBôàä ìòî ïLçä çfé-àìå ãBôàä̈«¥®§«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥«
i"yx£eÒk¯ÈÂ∑וכן חּבּור, לא)לׁשֹון וכן(תהלים רׁשעים, חבלי חּבּורי איׁש", מד)"מרכסי "והרכסים (ישעיה ¿ƒ¿¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָֻ

סמיכתן  ׁשּמּתֹו ּגדֹול, ּבקׁשי אּלא ׁשּביניהם לּגיא לירד ׁשאיֿאפׁשר לזה, זה הּסמּוכים הרים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלבקעה",
ליל ונֹוחה מיׁשֹור לבקעת יהיּו ועמּקה, זקּופה ‰‡BÙ„.הּגיא ·LÁŒÏÚ ˙BÈ‰Ï∑ ּדבּוק החׁשן להיֹות ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֻƒ¿«≈∆»≈ְִֶַָֹ

האפֹוד  חׁשב ÁfÈ.אל ‡ÏÂ∑ לברט ּבן ּדּונׁש ּכדברי הּוא, ערבי ולׁשֹון נּתּוק, .לׁשֹון ֵֵֶֶָ¿…ƒ«ְְְְְְִִִֵֶַַַָָ

(èë)ïLça ìàøNé-éða úBîL-úà ïøäà àNðå§¨¨´©«Â£ÂŸ¤§¸§¥«¦§¨¥¹§¯¤
-éðôì ïøkæì Lãwä-ìà Bàáa Baì-ìò ètLnä©¦§¨²©¦−§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¦§¥«

ãéîz ýåýé: §Ÿ̈−¨¦«

(ì)-úàå íéøeàä-úà ètLnä ïLç-ìà zúðå§¨«©º̈¤´¤©¦§À̈¤¨«¦Æ§¤
àNðå ýåýé éðôì Bàáa ïøäà áì-ìò eéäå íénzä©ª¦½§¨Æ©¥´©«£½Ÿ§Ÿ−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨´

ýé éðôì Baì-ìò ìàøNé-éða ètLî-úà ïøäàýå ©«Â£ÂŸ¤¦§©̧§¥«¦§¨¥¯©¦²¦§¥¬§Ÿ̈−
:ãéîz̈¦«

ÊÚÏ˜˙‡כח  d˙˜ÊÚÓ ‡LeÁ ˙È ÔecÁÈÂ¿∆¿»¿»≈ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»
ÔÈÓ‰ ÏÚ ÈÂ‰ÓÏ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁa ‡„BÙ‡„¿≈»¿»ƒ¿∆¿»¿≈¡≈«∆¿«
:‡„BÙ‡ ÈÂlÚÓ ‡LeÁ ˜¯t˙È ‡ÏÂ ‡„BÙ‡≈»¿»ƒ¿»≈¿»≈ƒ»≈≈»

ÔLÁaכט  Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ˙È Ô¯‰‡ ÏBhÈÂ¿ƒ«¬…»¿»«¿≈ƒ¿»≈¿∆
‡¯Îe„Ï ‡L„e˜Ï dÏÚÓa daÏ ÏÚ ‡Ècƒ»«ƒ≈¿≈¬≈¿¿»¿¿»»

:‡¯È„z ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ»

inz‡ל  ˙ÈÂ ‡i¯e‡ ˙È ‡Èc ÔLÁa Ôz˙Â¿ƒ≈¿∆ƒ»»«»¿»À«»
ÏBhÈÂ ÈÈ Ì„˜ dÏÚÓa Ô¯‰‡„ ‡aÏ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ«ƒ»¿«¬…¿≈¬≈√»¿»¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ daÏ ÏÚ Ï‡¯NÈ È·„ ‡Èc ˙È Ô¯‰‡«¬…»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈«ƒ≈√»¿»

:‡¯È„z¿ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

mcbpkE ,FziYgzA oWgd zFvw ipWA¦§¥§©¤§©§¦§¤§¨
cFt`d zFtzM iYWA zFrAh iYW§¥©¨¦§¥¦§¨¥
xAEgnd oFYgYd FW`xA dHnNn¦§©¨§Ÿ©©§©§¨
zFrAh lEn l` oWgd zFrAh ,aWgA§¥¤©§©¤¤©§
Kixve ."df lr df miakFW ,cFt`d̈¥§¦¤©¤§¨¦
`weC e`l "miakFW" azMX dn xnFl©©¤¨©§¦¨©§¨

.Ff lrn Ff `N` ,zFrbFPW¤§¤¨¥©
"úìëz ìéút" ïúBðå¯aEzMd oFWl §¥§¦§¥¤§©¨

,hl oOwl i"Wx d`xE .gk wEqR oOwl§©¨¨§¥©¦§©¨
oFWlA "zlkY lizR" xn`PW s`W ,`l¤©¤¤¡©§¦§¥¤¦§
,Eid `l mipXn zFgR KgxM lr" ,cigï¦©¨§¨¨¦§©¦Ÿ¨
iYW Eid oWgd zFvw iYWA ixdW¤£¥¦§¥§©¤¨§¥
cFt`d zFtzM iYWaE ,oWgd zFrAh©§©¤¦§¥¦§¨¥
itlE ,oCbpMW cFt`d zFrAh iYW Eid̈§¥©§¨¥¤§¤§¨§¦
ÎlMnE ,Eid oihEg drAx` dxiWw KxC¤¤§¦¨©§¨¨¦¨¦¨

."xWt`Îi` mipXn zFgR mFwn̈¨¦§©¦¦¤§¨
,ïLçä úBòaèáe úBòahä ïúBàa§¨©©¨§©§©Ÿ¤

ïñëBøå¯.oxAgnE §§¨§©§¨
t" BúBàa"ìéú¯ozF`A :ipW qEtcA §§¦¦§¥¦§¨
.milizR§¦¦

úézçz àäé àlL ,ìàîNìå ïéîéì§¨¦§¦§Ÿ¤Ÿ§¥©§¦

øBçàì øæBçå íéðôì CìBä ïLçä©Ÿ¤¥§¨¦§¥§¨
Bñøk ìò L÷Bðå¯i"Wx mB d`xE §¥©§¥§¥©©¦

zlkY liztA oqkxnE" :e wEqR lirl§¥¨§¨§¨¦§¦§¥¤
`dIW ,oWgde cFt`d zFrAhA aEgŸ§©§¨¥§©¤¤§¥
,cFt`d aWgl wEaC oWgd ziYgY©§¦©¤¨§¥¤¨¥

."xfFge KlFd ,lCape cp `di `le§Ÿ§¥¨§¦§¨¥§¥
.äôé ìéònä ìò áMéî àöîðåìenî §¦§¨§ª¨©©§¦¨¤¦

åéðtïBöéçä øáòa Y¯lirlcM ¨¨¨¥¤©¦§¦§¥
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devzמו zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'd iyily meil inei xeriy

i"yx£ÌÈnz‰Œ˙‡Â ÌÈ¯e‡‰Œ˙‡∑ הּוא ׁשעלֿידֹו החׁשן, ּכפלי ּבתֹו נֹותנֹו ׁשהיה הּמפרׁש ׁשם ּכתב הּוא ∆»ƒ¿∆«Àƒְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּדבריו את ּומתּמם ּדבריו, עג)מאיר מחּסר (יומא להיֹות ּגדֹול לכהן ׁשאיֿאפׁשר החׁשן, היה ׁשני ּובמקּדׁש . ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּנאמר מׁשּפט, קרּוי הּוא הּכתב אֹותֹו ׁשם ועל ּבתֹוכֹו, היה לא הּׁשם אֹותֹו אבל כז)ּבגדים, "וׁשאל (במדבר : ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
האּורים" ּבמׁשּפט Ï‡¯NÈŒÈa.לֹו ËtLÓŒ˙‡∑ ּדבר לעׂשֹות אם עלֿידֹו, ונֹוכחים נׁשּפטים ׁשהם ּדבר ְְִִַָ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ

הּמׁשּפט  סליחת ׁשם על מׁשּפט נקרא הּדין, מעּותי על מכּפר ׁשהחׁשן אּגדה' ה'מדרׁש ּולפי לעׂשֹות. לא .אֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(133 'nr `i zegiy ihewl)

ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹוככככֹוֹוֹוֹו היההיההיההיה לאלאלאלא ההההּׁשּׁשּׁשּׁשםםםם אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו אבלאבלאבלאבל .... .... החהחהחהחׁשׁשׁשׁשןןןן היההיההיההיה ׁשׁשׁשׁשניניניני ל)ּוּוּוּובמקבמקבמקבמקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש כח, לבאר,(רׁש"י ויׁש זה. ּדבר מזּכיר מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּובין  החׁשן מעׂשה ּבין מפריד ׁשהּכתּוב מּזה אמנם, ּתפקידֹו. את החׁשן מּלא על־ידֹו ׁשּכן מהחׁשן, חלק היה הּׁשם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹּדהּנה

ּבתֹור עצמֹו, ׁשהחׁשן ,ּכרח ועל מהחׁשן. חלק ׁשאינם מׁשמע  ותּומים האּורים ּכּכּכּכההההּנּנּנּנההההנתינת ועל ּבּבּבּבגדגדגדגד ּבּׁשם, ּתלּוי אינֹו – ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ
ּכחׁשן ּתפקידֹו ואּלּו ׁשני; מּבית רׁש"י מסּתּיע ּבּׁשם.ממממׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטטטטּכ ּתלּוי ּכן – ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

ß xc` 'd iyily mei ß

(àì):úìëz ìéìk ãBôàä ìéòî-úà úéNòå§¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤
i"yx£„BÙ‡‰ ÏÈÚÓŒ˙‡∑עליו נּתן ÏÎz˙.לחגֹורה ׁשהאפֹוד ÏÈÏk∑ מערב אחר מין ׁשאין ּתכלת, ּכּלֹו ∆¿ƒ»≈ֲִֵֶַָָָָָ¿ƒ¿≈∆ְְִֵֵֵֶֶַָֹֻ
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i"yx£BL‡¯ŒÈÙ ‰È‰Â∑ הּצּואר ּבית ּפתיחת הּוא ּבגבהֹו, הּמעיל לגּוּה",∑BÎB˙a.ּפי "ּכפיל ּכתרּגּומֹו: ¿»»ƒ…ְְְְִִִֵַַַַָָ¿ְְְִֵַַָ
ּבמחט  ולא אֹורג מעׂשה והיה ּכפילתֹו, לׂשפה לֹו להיֹות לתֹוכֹו, ˙Á¯‡.ּכפּול ÈÙk∑ ׁשהּׁשריֹונים למדנּו, ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹ¿ƒ«¿»ְְִִֶַַָ

לתֹוכן  ּכפּול ּפיהם Ú¯wÈ.ׁשּלהם ‡Ï∑.יּקרע ׁשּלא ׁשּבּתֹורה,ּכדי לאוין מּמנין ׁשּזה ּבלאו, עֹובר והּקֹורעֹו ְִֶֶֶָָָ…ƒ»≈«ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
הארֹון  ּבבּדי הּנאמר מּמּנּו", יסּורּו "לא וכן החׁשן", יּזח "ולא .וכן: ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

(âì)úòìBúå ïîbøàå úìëz éðnø åéìeL-ìò úéNòå§¨¦´¨©À̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©
:áéáñ íëBúa áäæ éðîòôe áéáñ åéìeL-ìò éðL̈¦½©−̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈¨¦«

i"yx£Èn¯∑ ּתרנגלת ּכביצת העׂשּויים רּמֹונים ּכמין היּו וחלּולים Ê‰·.עגּלים ÈÓÚÙe∑ ענּבלים עם זגין ƒ…≈ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹֻ«¬…≈»»ְִִִִָָ
È·Ò·.ׁשּבתֹוכם  ÌÎB˙a∑ הּמעיל ּבׁשּולי ותלּוי ּדבּוק אחד ּפעמֹון רּמֹונים ׁשני ּבין סביב, .ּביניהם ְֶָ¿»»ƒְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 336 'nr f"hg y"ewl t"r)

adf igERzM F` mipFOxM LAW oipwix¥¨¦¤§§¦¦§©¥¨¨

סביבסביבסביבסביב:::: ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹוכםכםכםכם זהבזהבזהבזהב ּוּוּוּופעמניפעמניפעמניפעמני סביבסביבסביבסביב עלעלעלעל־־־־ׁשׁשׁשׁשּוּוּוּוליוליוליוליו .... .... ּתּתּתּתכלתכלתכלתכלת ררררּמּמּמּמניניניני עלעלעלעל־־־־ׁשׁשׁשׁשּוּוּוּוליוליוליוליו לג)ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית (כח, ְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּדבּוק". אחד ּפעמֹון רּמֹונים ׁשני ּבין סביב, ּביניהם – סביב "ּבתֹוכם רׁש"י: ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּופירׁש

ּכמין  יעׂשם חלּולים, ּכרּמֹונים עׂשּויים היּו לּמה לנֹוי, ואם ּכלּום. מׁשּמׁשין הרּמֹונים היּו לא "אם־ּכן הרמּב"ן על־זה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹוהקׁשה
(ּברּמֹונים)". ּבהם טמּונין "והּפעמֹונים מפרׁש ולכן זהב", ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּתּפּוחי

היּו אם הרמּב"ן ולפי היּו, חלּולים הרּמֹונים רׁש"י לפי צּורתם. להיֹות צרי היה מה לנֹוי, היּו הרּמֹונים אם ּדנחלקּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָונמצא,
זהב". ּכ"ּתּפּוחי לעׂשֹותם צריכים היּו לנֹוי, ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָנעׂשים
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i"yx£ÌÈnz‰Œ˙‡Â ÌÈ¯e‡‰Œ˙‡∑ הּוא ׁשעלֿידֹו החׁשן, ּכפלי ּבתֹו נֹותנֹו ׁשהיה הּמפרׁש ׁשם ּכתב הּוא ∆»ƒ¿∆«Àƒְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּדבריו את ּומתּמם ּדבריו, עג)מאיר מחּסר (יומא להיֹות ּגדֹול לכהן ׁשאיֿאפׁשר החׁשן, היה ׁשני ּובמקּדׁש . ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּנאמר מׁשּפט, קרּוי הּוא הּכתב אֹותֹו ׁשם ועל ּבתֹוכֹו, היה לא הּׁשם אֹותֹו אבל כז)ּבגדים, "וׁשאל (במדבר : ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
האּורים" ּבמׁשּפט Ï‡¯NÈŒÈa.לֹו ËtLÓŒ˙‡∑ ּדבר לעׂשֹות אם עלֿידֹו, ונֹוכחים נׁשּפטים ׁשהם ּדבר ְְִִַָ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ

הּמׁשּפט  סליחת ׁשם על מׁשּפט נקרא הּדין, מעּותי על מכּפר ׁשהחׁשן אּגדה' ה'מדרׁש ּולפי לעׂשֹות. לא .אֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(133 'nr `i zegiy ihewl)

ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹוככככֹוֹוֹוֹו היההיההיההיה לאלאלאלא ההההּׁשּׁשּׁשּׁשםםםם אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו אבלאבלאבלאבל .... .... החהחהחהחׁשׁשׁשׁשןןןן היההיההיההיה ׁשׁשׁשׁשניניניני ל)ּוּוּוּובמקבמקבמקבמקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש כח, לבאר,(רׁש"י ויׁש זה. ּדבר מזּכיר מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּובין  החׁשן מעׂשה ּבין מפריד ׁשהּכתּוב מּזה אמנם, ּתפקידֹו. את החׁשן מּלא על־ידֹו ׁשּכן מהחׁשן, חלק היה הּׁשם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹּדהּנה

ּבתֹור עצמֹו, ׁשהחׁשן ,ּכרח ועל מהחׁשן. חלק ׁשאינם מׁשמע  ותּומים האּורים ּכּכּכּכההההּנּנּנּנההההנתינת ועל ּבּבּבּבגדגדגדגד ּבּׁשם, ּתלּוי אינֹו – ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ
ּכחׁשן ּתפקידֹו ואּלּו ׁשני; מּבית רׁש"י מסּתּיע ּבּׁשם.ממממׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטטטטּכ ּתלּוי ּכן – ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

ß xc` 'd iyily mei ß
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i"yx£BL‡¯ŒÈÙ ‰È‰Â∑ הּצּואר ּבית ּפתיחת הּוא ּבגבהֹו, הּמעיל לגּוּה",∑BÎB˙a.ּפי "ּכפיל ּכתרּגּומֹו: ¿»»ƒ…ְְְְִִִֵַַַַָָ¿ְְְִֵַַָ
ּבמחט  ולא אֹורג מעׂשה והיה ּכפילתֹו, לׂשפה לֹו להיֹות לתֹוכֹו, ˙Á¯‡.ּכפּול ÈÙk∑ ׁשהּׁשריֹונים למדנּו, ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹ¿ƒ«¿»ְְִִֶַַָ

לתֹוכן  ּכפּול ּפיהם Ú¯wÈ.ׁשּלהם ‡Ï∑.יּקרע ׁשּלא ׁשּבּתֹורה,ּכדי לאוין מּמנין ׁשּזה ּבלאו, עֹובר והּקֹורעֹו ְִֶֶֶָָָ…ƒ»≈«ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
הארֹון  ּבבּדי הּנאמר מּמּנּו", יסּורּו "לא וכן החׁשן", יּזח "ולא .וכן: ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

(âì)úòìBúå ïîbøàå úìëz éðnø åéìeL-ìò úéNòå§¨¦´¨©À̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©
:áéáñ íëBúa áäæ éðîòôe áéáñ åéìeL-ìò éðL̈¦½©−̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈¨¦«

i"yx£Èn¯∑ ּתרנגלת ּכביצת העׂשּויים רּמֹונים ּכמין היּו וחלּולים Ê‰·.עגּלים ÈÓÚÙe∑ ענּבלים עם זגין ƒ…≈ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹֻ«¬…≈»»ְִִִִָָ
È·Ò·.ׁשּבתֹוכם  ÌÎB˙a∑ הּמעיל ּבׁשּולי ותלּוי ּדבּוק אחד ּפעמֹון רּמֹונים ׁשני ּבין סביב, .ּביניהם ְֶָ¿»»ƒְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
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סביבסביבסביבסביב:::: ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹוכםכםכםכם זהבזהבזהבזהב ּוּוּוּופעמניפעמניפעמניפעמני סביבסביבסביבסביב עלעלעלעל־־־־ׁשׁשׁשׁשּוּוּוּוליוליוליוליו .... .... ּתּתּתּתכלתכלתכלתכלת ררררּמּמּמּמניניניני עלעלעלעל־־־־ׁשׁשׁשׁשּוּוּוּוליוליוליוליו לג)ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית (כח, ְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּדבּוק". אחד ּפעמֹון רּמֹונים ׁשני ּבין סביב, ּביניהם – סביב "ּבתֹוכם רׁש"י: ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּופירׁש

ּכמין  יעׂשם חלּולים, ּכרּמֹונים עׂשּויים היּו לּמה לנֹוי, ואם ּכלּום. מׁשּמׁשין הרּמֹונים היּו לא "אם־ּכן הרמּב"ן על־זה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹוהקׁשה
(ּברּמֹונים)". ּבהם טמּונין "והּפעמֹונים מפרׁש ולכן זהב", ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּתּפּוחי

היּו אם הרמּב"ן ולפי היּו, חלּולים הרּמֹונים רׁש"י לפי צּורתם. להיֹות צרי היה מה לנֹוי, היּו הרּמֹונים אם ּדנחלקּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָונמצא,
זהב". ּכ"ּתּפּוחי לעׂשֹותם צריכים היּו לנֹוי, ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָנעׂשים

ÏÎz‡לג  ÈBn¯ È‰BÏBÙÈL ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«ƒƒƒ≈ƒ¿»
¯BÁÒ È‰BÏBÙÈL ÏÚ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ«ƒƒ¿
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יׂשראל, ּבבני הּבחינֹות ּכל נרמזּו ּובבגדיו יׂשראל, ּכלל ׁשל ׁשלּוחם היה הּכהן־גדֹול ּדהּנה לקֹונֹו, האדם ּבעבֹודת לבאר ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹונראה

."ׁשּב "ריקנין יׂשראל ּבבני ּתחּתֹונה הכי הּדרּגה ׁשל מעלתם נרמזה המעיל' ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּוב'ׁשּולי
ּכרּמֹון" מצֹות מלאים ׁשּב ריקנין ׁש"אפילּו ׁשּלהם ה"נֹוי" מעלת מרּמזים המעיל' ּב'ׁשּולי - מקרא" ׁשל "ּפׁשּוטֹו - ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלרׁש"י

רּמֹונים. ּבצּורת ה"ריקנין" נרמזּו ְְְְִִִִֵֵַָָָולכן
חן" ליֹודעי . . נעימים "ּדברים ּגם יׁשנם ׁשּבפרּוׁשֹו לרמּב"ן, הּתֹורה)א על לפירּוׁשֹו ּב"פתיחה" הרמּב"ן הרּמֹונים (לׁשֹון ּתכלית אם ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

(ורק  "ריקן" אינֹו ּבפנימּיּותֹו יהּודי ׁשּכל להראֹות זהב, ּתּפּוחי  ּבצּורת לעׂשֹותם צריכים היּו ׁשּב"ריקנין", וה"נֹוי" הּיפי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹלגּלֹות
ה'. עֹובד זהב", "ּתּפּוח הּוא מציאּותֹו ּכל אלא מצֹות") ְְִִֵֵֶַַָָָָָ"מלא

(ãì)éìeL-ìò ïBnøå áäæ ïîòt ïBnøå áäæ ïîòt©«£³Ÿ¨¨Æ§¦½©«£¬Ÿ¨−̈§¦®©¥¬
:áéáñ ìéònä©§¦−¨¦«

i"yx£'B‚Â ÔBn¯Â ·‰Ê ÔÓÚt∑אצלֹו ורּמֹון זהב, .ּפעמֹון «¬…»»¿ƒ¿ְְֲִֶַָָ

(äì)ì ïøäà-ìò äéäåBàáa BìB÷ òîLðå úøL §¨¨¬©©«£−Ÿ§¨¥®§¦§©´ÂÂ§Ÿ¸
:úeîé àìå Búàöáe ýåýé éðôì Lãwä-ìà¤©¹Ÿ¤¦§¥¯§Ÿ̈²§¥−§¬Ÿ¨«

i"yx£˙eÓÈ ‡ÏÂ∑ אחד מחּסר יּכנס אם הא מיתה. יתחּיב לא לֹו, יהיּו אם הן: ׁשֹומע אּתה לאו מּכלל ¿…»ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ׁשמים  ּבידי מיתה חּיב הּללּו, הּבגדים .מן ְִִִִִֵַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 338 cenr ,fh wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)
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ּבבאֹו קֹולֹו "ונׁשמע ׁשּיהיה ּכדי ּפעמֹונים, היּו ׁשּבׁשּוליו ּבמעיל לבּוׁש היה לקדׁש, הּכהן־ּגדֹול ּכׁשּנכנס ּכּלּה, הּׁשנה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻּבכל
הּקדׁש" לה)אל כח, ּבהם (תרומה היּו ׁשּלא לבן, ּבבגדי לקדׁש־הּקדׁשים הּכהן־ּגדֹול נכנס הּכּפּורים, ּביֹום מה־ּׁשאין־ּכן . ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

ֲִַּפעמֹונים.
הּקדׁש אל ּבבאֹו קֹולֹו ("ונׁשמע לּקדׁש ּבכניסתֹו ּומעּכב עיּקרי ּתנאי הּוא קֹולֹו" "ונׁשמע הּׁשנה ׁשּבכל ּדכיון - ּבזה לעּין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹויׁש

לזה? צרי אין הּכּפּורים ּביֹום טעמא מאי - ימּות") ולא . .ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ
הּדרּוׁש: ּבדר - לבאר ְְְְֵֵֶֶַָויׁש

החסידּות ּבתֹורת ובכ"מ)מבאר ואילך, 2 עמ' תרצ"ט המאמרים ה'"(ספר ּברעׁש ּד"לא ּבאפן היא ה' עבֹודת ּכלל, ׁשּבדר ּדאף , ְְְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ
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devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'd iyily meil inei xeriy
יא) יט, לכן (מלכים־א והּטמאה, הּמות מקֹום - הרע מן הּוא ׁשּבֹורח ּכיון ּכי ּברעׁש. היא ּבעלי־ּתׁשּובה עבֹודת מּכל־מקֹום ,ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

ּגדֹול. ּובקֹול ּבזעקה הּוא ׁשּבֹורח מּסּכנה, הּבֹורח ּוכדגמת ּברעׁש, היא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻעבֹודתֹו
ׁשהּוא  מּפני זה הרי קֹולֹו", ּד"ונׁשמע ּבאפן היא הּׁשנה) (ּבכל הּקדׁש אל הּכהן־ּגדֹול ׁשּכניסת ּדמה לבאר, יׁש זה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹועל־ּפי
להראֹות  הּקדׁש" אל ּבבאֹו קֹולֹו "ונׁשמע ׁשּיהיה צרי ולכן - נמּוכֹות ּבדרגֹות ׁשהם אּלּו ּגם יׂשראל, ּכל ׁשל ּכׁשלּוחם ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹנכנס

עּמֹו. נכנסים ּבעלי־ּתׁשּובה, - ּגדֹול ּברעׁש ׁשעבֹודתם אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּגם
מן  ּבבריחה ּברעׁש, היא ׁשעבֹודתם ּכאּלּו יׁש ּדאזי רחמנא־ליצלן, ועֹונֹות, לחטאים מקֹום ּכׁשּיׁש ּכּולּה, הּׁשנה ּבכל זהּו ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָא
- ּוכלל ּכלל ועֹונֹות ּדחטאים ּפגם אין ׁשּבּה נׁשמתֹו, עצם מּיׂשראל אחד ּבכל מתּגּלית ׁשּבֹו הּכּפּורים, ּביֹום אּולם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָהרע.
ּדּקה". ּדממה "ּבקֹול - להּקּב"ה הּבּטּול ּבתכלית יׂשראל ּבני ּכל עֹומדים אז ּכי רעׁש, ּבלא הּקדׁש אל הּכהן־ּגדֹול נכנס ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹאזי

(åì)éçezt åéìò zçzôe øBäè áäæ õév úéNòå§¨¦¬¨¦−¨¨´¨®¦©§¨³¨¨Æ¦¥´
:ýåýéì Lã÷ íúçŸ½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«

i"yx£ıÈˆ∑(ה לאזן (סוכה מאזן הּמצח על מּקיף אצּבעֹות, ׁשני רחב היה, זהב ׁשל טס .ּכמין ƒְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

(æì)-ìò äéäå úìëz ìéút-ìò Búà zîNå§©§¨³ŸÆ©§¦´§¥½¤§¨−̈©
nä:äéäé úôðönä-éðt ìeî-ìà úôðö ©¦§¨®¤¤¬§¥«©¦§¤−¤¦«§¤«

i"yx£˙ÏÎz ÏÈ˙t ÏÚ∑אֹומר הּוא אחר לט)ּובמקֹום ּכאן:(שמות ּכתיב ועֹוד ּתכלת", ּפתיל עליו "וּיּתנּו : «¿ƒ¿≈∆ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ
קדׁשים' ּוב'ׁשחיטת אהרן", מצח על "והיה אֹומר: הּוא ּולמּטה הּמצנפת", על יט)"והיה 'ׂשערֹו(זבחים ׁשנינּו: , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

עמּקה  ואינּה הראׁש, ּבגבּה למעלה ׁשהּמצנפת למדנּו, ּתפּלין'. מּניח ׁשּׁשם – לּמצנפת ציץ ּבין נראה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻהיה
ּובאמצעֹו. ראׁשים ּבׁשני ּבֹו ּותלּויין ּבּנקבים היּו והּפתילים מּלמּטה והּציץ הּמצח, עד הראׁש ּכל ּבּה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹלהּכנס

הּפתילים ׁשּׁשה, ראׁשי וקֹוׁשר ּכנגּדֹו, מּבפנים ואחד מּבחּוץ אחד מלמעלה, ּפתיל הּללּו. מקֹומֹות ּבג' ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּבראׁשֹו האמצעי ּופתיל הּקדקד, את מּקיפין ראׁשיו, ּופתילי הּטס אר ּבין ונמצאּו ׁשלׁשּתן, הערף ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹמאחֹורי
האמצעי  ּפתיל ועל ּכֹובע, ּכמין עׂשּוי נמצא מלמעלה. הראׁש רחב ּפני על והֹול הּׁשנים ראׁשי עם ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹקׁשּור 
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מט devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'd iyily meil inei xeriy
יׂשראל, ּבבני הּבחינֹות ּכל נרמזּו ּובבגדיו יׂשראל, ּכלל ׁשל ׁשלּוחם היה הּכהן־גדֹול ּדהּנה לקֹונֹו, האדם ּבעבֹודת לבאר ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹונראה

."ׁשּב "ריקנין יׂשראל ּבבני ּתחּתֹונה הכי הּדרּגה ׁשל מעלתם נרמזה המעיל' ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּוב'ׁשּולי
ּכרּמֹון" מצֹות מלאים ׁשּב ריקנין ׁש"אפילּו ׁשּלהם ה"נֹוי" מעלת מרּמזים המעיל' ּב'ׁשּולי - מקרא" ׁשל "ּפׁשּוטֹו - ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלרׁש"י

רּמֹונים. ּבצּורת ה"ריקנין" נרמזּו ְְְְִִִִֵֵַָָָולכן
חן" ליֹודעי . . נעימים "ּדברים ּגם יׁשנם ׁשּבפרּוׁשֹו לרמּב"ן, הּתֹורה)א על לפירּוׁשֹו ּב"פתיחה" הרמּב"ן הרּמֹונים (לׁשֹון ּתכלית אם ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

(ורק  "ריקן" אינֹו ּבפנימּיּותֹו יהּודי ׁשּכל להראֹות זהב, ּתּפּוחי  ּבצּורת לעׂשֹותם צריכים היּו ׁשּב"ריקנין", וה"נֹוי" הּיפי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹלגּלֹות
ה'. עֹובד זהב", "ּתּפּוח הּוא מציאּותֹו ּכל אלא מצֹות") ְְִִֵֵֶַַָָָָָ"מלא

(ãì)éìeL-ìò ïBnøå áäæ ïîòt ïBnøå áäæ ïîòt©«£³Ÿ¨¨Æ§¦½©«£¬Ÿ¨−̈§¦®©¥¬
:áéáñ ìéònä©§¦−¨¦«

i"yx£'B‚Â ÔBn¯Â ·‰Ê ÔÓÚt∑אצלֹו ורּמֹון זהב, .ּפעמֹון «¬…»»¿ƒ¿ְְֲִֶַָָ

(äì)ì ïøäà-ìò äéäåBàáa BìB÷ òîLðå úøL §¨¨¬©©«£−Ÿ§¨¥®§¦§©´ÂÂ§Ÿ¸
:úeîé àìå Búàöáe ýåýé éðôì Lãwä-ìà¤©¹Ÿ¤¦§¥¯§Ÿ̈²§¥−§¬Ÿ¨«

i"yx£˙eÓÈ ‡ÏÂ∑ אחד מחּסר יּכנס אם הא מיתה. יתחּיב לא לֹו, יהיּו אם הן: ׁשֹומע אּתה לאו מּכלל ¿…»ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ׁשמים  ּבידי מיתה חּיב הּללּו, הּבגדים .מן ְִִִִִֵַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 338 cenr ,fh wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

'Wrx' oi` mixERMd mFiA§©¦¦¥©©

ּבבאֹו קֹולֹו "ונׁשמע ׁשּיהיה ּכדי ּפעמֹונים, היּו ׁשּבׁשּוליו ּבמעיל לבּוׁש היה לקדׁש, הּכהן־ּגדֹול ּכׁשּנכנס ּכּלּה, הּׁשנה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻּבכל
הּקדׁש" לה)אל כח, ּבהם (תרומה היּו ׁשּלא לבן, ּבבגדי לקדׁש־הּקדׁשים הּכהן־ּגדֹול נכנס הּכּפּורים, ּביֹום מה־ּׁשאין־ּכן . ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

ֲִַּפעמֹונים.
הּקדׁש אל ּבבאֹו קֹולֹו ("ונׁשמע לּקדׁש ּבכניסתֹו ּומעּכב עיּקרי ּתנאי הּוא קֹולֹו" "ונׁשמע הּׁשנה ׁשּבכל ּדכיון - ּבזה לעּין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹויׁש

לזה? צרי אין הּכּפּורים ּביֹום טעמא מאי - ימּות") ולא . .ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ
הּדרּוׁש: ּבדר - לבאר ְְְְֵֵֶֶַָויׁש

החסידּות ּבתֹורת ובכ"מ)מבאר ואילך, 2 עמ' תרצ"ט המאמרים ה'"(ספר ּברעׁש ּד"לא ּבאפן היא ה' עבֹודת ּכלל, ׁשּבדר ּדאף , ְְְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ

BÓ¯Â‡לד  ‡·‰„„ ‡‚Ê ‡Bn¯Â ‡·‰„„ ‡bÊ«»¿«¬»¿ƒ»«»¿«¬»¿ƒ»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBÙÈL ÏÚ«ƒ≈¿ƒ»¿¿

˜dÏלה  ÚÓzLÈÂ ‡LnLÏ Ô¯‰‡ ÏÚ È‰ÈÂƒ≈««¬…¿«»»¿ƒ¿¿«»≈
‡ÏÂ d˜tÓ·e ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜Ï dÏÚÓa¿≈¬≈¿¿»√»¿»¿ƒ¿≈¿»

:˙eÓÈ¿
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.calA "WcTd l` F`aA"el dxez §Ÿ¤©Ÿ¤¦§¨

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'd iyily meil inei xeriy
יא) יט, לכן (מלכים־א והּטמאה, הּמות מקֹום - הרע מן הּוא ׁשּבֹורח ּכיון ּכי ּברעׁש. היא ּבעלי־ּתׁשּובה עבֹודת מּכל־מקֹום ,ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

ּגדֹול. ּובקֹול ּבזעקה הּוא ׁשּבֹורח מּסּכנה, הּבֹורח ּוכדגמת ּברעׁש, היא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻעבֹודתֹו
ׁשהּוא  מּפני זה הרי קֹולֹו", ּד"ונׁשמע ּבאפן היא הּׁשנה) (ּבכל הּקדׁש אל הּכהן־ּגדֹול ׁשּכניסת ּדמה לבאר, יׁש זה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹועל־ּפי
להראֹות  הּקדׁש" אל ּבבאֹו קֹולֹו "ונׁשמע ׁשּיהיה צרי ולכן - נמּוכֹות ּבדרגֹות ׁשהם אּלּו ּגם יׂשראל, ּכל ׁשל ּכׁשלּוחם ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹנכנס

עּמֹו. נכנסים ּבעלי־ּתׁשּובה, - ּגדֹול ּברעׁש ׁשעבֹודתם אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּגם
מן  ּבבריחה ּברעׁש, היא ׁשעבֹודתם ּכאּלּו יׁש ּדאזי רחמנא־ליצלן, ועֹונֹות, לחטאים מקֹום ּכׁשּיׁש ּכּולּה, הּׁשנה ּבכל זהּו ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָא
- ּוכלל ּכלל ועֹונֹות ּדחטאים ּפגם אין ׁשּבּה נׁשמתֹו, עצם מּיׂשראל אחד ּבכל מתּגּלית ׁשּבֹו הּכּפּורים, ּביֹום אּולם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָהרע.
ּדּקה". ּדממה "ּבקֹול - להּקּב"ה הּבּטּול ּבתכלית יׂשראל ּבני ּכל עֹומדים אז ּכי רעׁש, ּבלא הּקדׁש אל הּכהן־ּגדֹול נכנס ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹאזי

(åì)éçezt åéìò zçzôe øBäè áäæ õév úéNòå§¨¦¬¨¦−¨¨´¨®¦©§¨³¨¨Æ¦¥´
:ýåýéì Lã÷ íúçŸ½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«

i"yx£ıÈˆ∑(ה לאזן (סוכה מאזן הּמצח על מּקיף אצּבעֹות, ׁשני רחב היה, זהב ׁשל טס .ּכמין ƒְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

(æì)-ìò äéäå úìëz ìéút-ìò Búà zîNå§©§¨³ŸÆ©§¦´§¥½¤§¨−̈©
nä:äéäé úôðönä-éðt ìeî-ìà úôðö ©¦§¨®¤¤¬§¥«©¦§¤−¤¦«§¤«

i"yx£˙ÏÎz ÏÈ˙t ÏÚ∑אֹומר הּוא אחר לט)ּובמקֹום ּכאן:(שמות ּכתיב ועֹוד ּתכלת", ּפתיל עליו "וּיּתנּו : «¿ƒ¿≈∆ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ
קדׁשים' ּוב'ׁשחיטת אהרן", מצח על "והיה אֹומר: הּוא ּולמּטה הּמצנפת", על יט)"והיה 'ׂשערֹו(זבחים ׁשנינּו: , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

עמּקה  ואינּה הראׁש, ּבגבּה למעלה ׁשהּמצנפת למדנּו, ּתפּלין'. מּניח ׁשּׁשם – לּמצנפת ציץ ּבין נראה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻהיה
ּובאמצעֹו. ראׁשים ּבׁשני ּבֹו ּותלּויין ּבּנקבים היּו והּפתילים מּלמּטה והּציץ הּמצח, עד הראׁש ּכל ּבּה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹלהּכנס

הּפתילים ׁשּׁשה, ראׁשי וקֹוׁשר ּכנגּדֹו, מּבפנים ואחד מּבחּוץ אחד מלמעלה, ּפתיל הּללּו. מקֹומֹות ּבג' ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּבראׁשֹו האמצעי ּופתיל הּקדקד, את מּקיפין ראׁשיו, ּופתילי הּטס אר ּבין ונמצאּו ׁשלׁשּתן, הערף ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹמאחֹורי
האמצעי  ּפתיל ועל ּכֹובע, ּכמין עׂשּוי נמצא מלמעלה. הראׁש רחב ּפני על והֹול הּׁשנים ראׁשי עם ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹקׁשּור 

È‰BÏÚלו  ÛBÏ‚˙Â ÈÎc ·‰„c ‡ˆÈˆ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿¬ƒ
:ÈÈÏ L„˜ L¯ÙÓ ·˙k¿«¿»«…∆«»

ÏÚלז  È‰ÈÂ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁ ÏÚ d˙È ÈeL˙e¿«ƒ»≈«»ƒ¿∆¿»ƒ≈«
:È‰È ‡zÙˆÓ Èt‡ Ï·˜Ï ‡zÙˆÓƒ¿∆¿»»√≈«≈ƒ¿∆¿»¿≈
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øîBà àeä ähîìe¯.gl wEqR §©¨¥¨

úèéçL"áe ,"ïøäà çöî ìò äéäå"§¨¨©¥©©£Ÿ¦§¦©
eðéðL "íéLã÷¯sFq ,hi migaf ¨¨¦¨¦§¨¦

z`xwp migaf zkQn .` cEOr©©¤¤§¨¦¦§¥
zkQOd oMW ,"miWcw zhigW"§¦©¢¨¦¤¥©©¤¤
lW daxwde dhigW ipicA zxAcn§©¤¤§¦¥§¦¨§©§¨¨¤
z`xwp oiNEg zkQn ENi`e ,miWcw¢¨¦§¦©¤¤¦¦§¥

zxAcn zkQOd oMW ,"oiNEg zhigW"§¦©¦¤¥©©¤¤§©¤¤
.oiNEg lW dhigW ipicA§¦¥§¦¨¤¦
äàøð äéä BøòN"õéö ïéa §¨¨¨¦§¤¥¦

,"ïélôz çépî íML úôðönì©¦§¤¤¤¨©¦©§¦¦
dáâa äìòîì úôðönäL eðãîì̈©§¤©¦§¤¤§©§¨§Ÿ©
ìk da ñðkì äwîò dðéàå ,Làøä̈Ÿ§¥¨£ª¨¦¨¥¨¨
ähîlî õéväå ,çönä ãò Làøä̈Ÿ©©¥©§©¦¦§©¨

¯dgkFd `iadl KxvEde .gvOd lr©©¥©§§©§¨¦¨¨
wEqRA wRYqd `le migafA dpWOdn¥©¦§¨¦§¨¦§Ÿ¦§©¥©¨
z`W mEXn ,"oxd` gvn lr dide"§¨¨©¥©©£Ÿ¦¤¤
gPEn didW Wxtl oYip did wEqRd©¨¨¨¦¨§¨¥¤¨¨¨
mB dHnl KWnpe ztpvOd lr FwlgA§¤§©©¦§¤¤§¦§©§©¨©
x`Fan dpWOdn la` ,gvOd lr©©¥©£¨¥©¦§¨§¨

did KM `NW)cecl likyn(xirdlE . ¤Ÿ¨¨¨§¨¦
oOwlC)`l ,hl(z` wx i"Wx `iad ¦§©¨¥¦©¦©¤

lr" wEqRd z` `le migafA dpWOd©¦§¨¦§¨¦§Ÿ¤©¨©
."oxd` gvn¥©©£Ÿ

Ba ïééeìúe íéá÷ða eéä íéìéútäå§©§¦¦¨¦§¨¦§¦
íéLàø éðLa¯.uiSd zFevw ipWA ¦§¥¨¦¦§¥¦§©¦

äLBìLa äML ,Búéòöîàáe§¤§¨¦¦¨¦§¨

eìlä úBîB÷î¯,mFwn lkA iM §©¨¦§¨¨
itkE ,milizR ipWl lRkp lizRd©§¦¦§¨¦§¥§¦¦§¦
,hl oOwl i"Wx d`xE .cIn x`aOW¤§¨¥¦¨§¥©¦§©¨
gFp `Ed KMW" mrHd x`aOW `l¤§¨¥©©©¤¨©
zFgtA dxiWw KxC oi`e ,xFWwl¦§§¥¤¤§¦¨§¨

."oihEg ipXn¦§¥¦
õeçaî ãçà äìòîìî ìéút¯ §¦¦§©§¨¤¨¦©

cvl uiSd lrn cg` lizR ,xnFlM§©§¦¤¨¥©©¦§©
.uEgd©

íéðôaî ãçàå¯cvl ,uiSl zgYn §¤¨¦¦§¦¦©©©¦§©
.gvOd©¥©
Bcâðk¯.eilrOW lizRd cbpM §¤§§¤¤©§¦¤¥¨¨

éøBçàî íéìéútä éLàø øLB÷å§¥¨¥©§¦¦¥£¥
ìL óøòäCøà ïéa eàöîðå ,ïzL ¨Ÿ¤§¨§¨§¦§§¥Ÿ¤

úà ïéôéwî åéLàø éìéúôe ñhä©©§¦¥¨¨©¦¦¤
BLàøaL éòöîàä ìéúôe ,ã÷ãwä©¨§Ÿ§¦¨¤§¨¦¤§Ÿ
ìò CìBä íéðMä éLàø íò øeL÷̈¦¨¥©§©¦¥©
àöîðå ,äìòîìî Làøä áçø éðt§¥Ÿ©¨Ÿ¦§©§¨§¦§¨
ìéút ìòå ,òáBk ïéîk éeNò̈§¦©§©§¦
ìò äéäå" øîBà àeä éòöîàä̈¤§¨¦¥§¨¨©



devzנ zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'd iyily meil inei xeriy
האמצעי  והּפתיל הּמצנפת, על ּכֹובע ּכמין ראׁשֹו על הּציץ נֹותן והיה הּמצנפת", על "והיה אֹומר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹהּוא
הּפתיל  על וציץ הּציץ, על ּפתיל הּמקראֹות: ּכל ונתקּימּו מצחֹו, ּכנגד ּתלּוי והּטס נֹופל, ׁשאינֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָמחזיקֹו

מלמעלה  הּמצנפת על .ּופתיל ְְְְִִִֶֶַַַָ

(çì)ïåò-úà ïøäà àNðå ïøäà çöî-ìò äéäå§¨¨»©¥´©©«£Ÿ¼§¨¨̧©«£¹Ÿ¤£´Ÿ
úðzî-ìëì ìàøNé éða eLéc÷é øLà íéLãwä©¢¨¦À£¤³©§¦¸Æ§¥´¦§¨¥½§¨©§−Ÿ
éðôì íäì ïBöøì ãéîz Bçöî-ìò äéäå íäéLã÷̈§¥¤®§¨¨³©¦§Æ¨¦½§¨¬¨¤−¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£Ô¯‰‡ ‡NÂ∑.עון ׁשל הּמּׂשא את נֹוׂשא אהרן מּמׁשמעֹו: זז אינֹו ואףֿעלּֿפיֿכן סליחה, לׁשֹון ¿»»«¬…ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

הּקדׁשים  מן העון מסּלק ‰ÌÈL„w.נמצא ÔÂÚŒ˙‡∑ּכמֹו ּבטמאה, ׁשּקרבּו החלב ועל הּדם על לרּצֹות ְְִִִֶַָָָָָֹֻ∆¬…«√»ƒְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָֻ
הרי כה)(מנחות ׁשּׁשנינּו נֹותר, עון ואם ירצה". "לא נאמר: ּכבר הרי ּפּגּול, עון אם נֹוׂשא? הּוא עון זה אי : ְְֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹ

ולא  נאמר, הּקדׁשים" "עון ׁשהרי טמא, ׁשהקריב הּכהן עון על ׁשּיכּפר לֹומר ואין יחׁשב". "לא ְְְְֱֱֲֲֲֳִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹנאמר:
הּקרּבן  להכׁשיר אּלא מרּצה, אינֹו הא הּמקריבים. ÈÓz„.עון BÁˆÓŒÏÚ ‰È‰Â∑ ׁשּיהא לֹומר איֿאפׁשר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ¿»»«ƒ¿»ƒְְִֵֶֶַָ

מצחֹו, על אינֹו אפּלּו להם לרּצֹות 'ּתמיד', אּלא העבֹודה , ּבׁשעת אּלא עליו אינֹו ׁשהרי ּתמיד, מצחֹו ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָעל
אינֹו לאו, ואם ּומרּצה, מכּפר מצחֹו, על עֹודהּו האֹומר: ּולדברי ׁשעה. ּבאֹותּה עֹובד ּגדֹול ּכהן היה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹׁשּלא

מּמּנּו ּדעּתֹו יסיח ׁשּלא מצחֹו, על ּבעֹודֹו ּבֹו ׁשּממׁשמׁש מלּמד ּתמיד", מצחֹו "על נדרׁש: .מרּצה, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

‡‰¯Ôלח  ÏBhÈÂ Ô¯‰‡„ È‰BÈÚ ˙Èa ÏÚ È‰ÈÂƒ≈«≈≈ƒ¿«¬…¿ƒ«¬…
Ï‡¯NÈ Èa ÔeLc˜È Èc ‡iL„e˜ ˙ÈÂÚ ˙È»¬»«¿«»ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈
È‰BÈÚ ˙Èa ÏÚ È‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜ ˙zÓ ÏÎÏ¿»«¿«¿≈ƒ≈«≈≈ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ÔB‰Ï ‡ÂÚ¯Ï ‡¯È„z¿ƒ»¿«¬»¿√»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"úôðönä¯dn oaEn dfÎiRÎlre ©¦§¨¤§©¦¤¨©
lizR lr FzF` YnUe" xn`PX¤¤¡©§©§¨©§¦

cigi oFWlA) "zlkY(EidW s` , §¥¤¦§¨¦©¤¨
o`M iM ,uiSd zFvwA mitqFp milizR§¦¦¨¦¦§©¦¦¨
d`x la` .irvn`d lizRl dpEMd©©¨¨©§¦¨¤§¨¦£¨§¥
zlkz ilizR" :mW `xwIe i"Wx oFWl§©¦©¦§¨¨§¦¥§¥¤
,ztpvOd lr ozp uiSA mirEaTd©§¦©¦¨©©©¦§¤¤
mB d`xE ."ztpvOA iElY uiSd `vnp¦§¨©¦¨©¦§¤¤§¥©
DnzY l`e" :`l ,hl oOwl i"Wx©¦§©¨§©¦§©
li`Fd zlkz ilizR xn`p `NW¤Ÿ¤¡©§¦¥§¥¤¦

."'eke od oiAExnE§¦¥
ïéîk BLàø ìò õévä ïúBð äéäå§¨¨¥©¦©Ÿ§¦
ìéútäå ,úôðönä ìò òáBk©©©¦§¤¤§©§¦
,ìôBð BðéàL B÷éæçî éòöîàä̈¤§¨¦©£¦¤¥¥
eîi÷úðå ,Bçöî ãâðk éeìz ñhäå§©©¨§¤¤¦§§¦§©§
,õévä ìò ìéút :úBàø÷nä ìk̈©¦§¨§¦©©¦
ìò ìéúôe ,ìéútä ìò õéöå§¦©©§¦§¦©

.äìòîìî úôðönä¯i"Wx azM oke ©¦§¤¤¦§©§¨§¥¨©©¦
oinM ztpvOd lr FpzFp" :e ,hk oOwl§©¨§©©¦§¤¤§¦
did" :`l ,hl oOwl i"WxaE ."raFM©§©¦§©¨¨¨
oinM ztpvOd lr oaiWFn¦¨©©¦§¤¤§¦

."xzMgl dxez ¤¤
(gl)ïøäà àNðåì Y.äçéìñ ïBL §¨¨©£Ÿ§§¦¨

BòîLnî ææ Bðéà ïë-ét-ìò-óàå¯ §©©¦¥¥¨¦©§¨
,c ziW`xA i"Wx mB d`x .`Vn oFWl§©¨§¥©©¦§¥¦

lFcB" WxiRW bioFWNn ,"`FUPn ipFr ¤¥©¨£¦¦§¦§

.`Vn©¨
,"ïBò" ìL àOnä úà àNBð ïøäà©£Ÿ¥¤©©¨¤¨
."íéLãwä" ïî "ïBò"ä ÷lñî àöîð¦§¨§ª¨¤¨¦©¢¨¦

íéLãwä ïBò úàúBvøì Y¯ ¤£©¢¨¦§©
milrAl)` ,f `nei i"yx(. ©§¨¦

äàîèa eáøwM áìçä ìòå ícä ìò©©¨§©©¥¤¤¨§§ª§¨
¯F` mCd lr" :a ,h zFrEaW i"WxA§©¦§©©¨

dlFr lW xUAd lr F` algd lr©©¥¤©©¨¨¤¨
."d`nEhA axTW¤¨¥§§¨

eðéðML Bîk¯.` ,fh migqR §¤¨¦§¨¦
ìebt ïBò íà ?àNBð àeä ïBò äæéà¥¤¨¥¦£¦

¯FnFwnl uEg zaWgn)my migqt i"yx(. ©£¤¤¦§
øîàð øák éøä¯i"WxaE f ,hi `xwIe £¥§¨¤¡©©¦§¨§©¦

.mẄ
øúBð ïBò íàå ,"äöøé àì"¯ Ÿ¥¨¤§¦£¨

zpnÎlr FhgXW ,xzFp zaWgn©£¤¤¨¤§¨©§¨
FPnfl uEg Flk`lE xizFdl)migqt i"yx §¦§¨§¦§©

my(.
øîàð éøä¯.mW i"WxaE gi ,f `xwIe £¥¤¡©©¦§¨§©¦¨

"áLçé àì"¯daxwd Fl dzlr `l. Ÿ¥¨¥Ÿ¨§¨©§¨¨
ïäkä ïBò ìò øtëiL øîBì ïéàå§¥©¤§©¥©£©Ÿ¥
ïBò" éøäL ,àîè áéø÷äL¤¦§¦¨¥¤£¥£
ïBò" àìå øîàð "íéLãwä©¢¨¦¤¡©§Ÿ£

"íéáéø÷nä¯:mW migqR i"Wx d`xE ©©§¦¦§¥©¦§¨¦¨
Fpi`e ,dvxie xiWki oAxTd lEqR"§©¨§¨©§¦§¥¨¤§¥
oFrC ,`nh FzF` oilkF`d lr xRkn§©¥©¨§¦¨¥©£

."mipdMd oFr `le ,aizM miWcTd©¢¨¦§¦§Ÿ£©Ÿ£¦
øéLëäì àlà ävøî Bðéà àä̈¥§©¤¤¨§©§¦

ïaøwä¯oikixv milrAd oi`W ©¨§¨¤¥©§¨¦§¦¦
xg` oAxw `iadl)my zereay i"yx(. §¨¦¨§¨©¥

ãéîz Bçöî ìò äéäåøLôà-éà Y §¨¨©¦§¨¦¦¤§¨
,"ãéîz Bçöî ìò" àäiL øîBì©¤§¥©¦§¨¦
úòLa àlà åéìò Bðéà éøäL¤£¥¥¨¨¤¨¦§©

äãBáòä¯eilr daFg oi` ,xnFlM ¨£¨§©¥¨¨¨
dvFx m` la` ,dcFar zrWA `N ¤̀¨¦§©£¨£¨¦¤
zrWA `NW s` eilr didIW lFkï¤¦§¤¨¨©¤Ÿ¦§©

a ,f `nFiA rnWncM ,dcFar)cec ixac(. £¨¦§©§©§¨
[ïBöøì] ãéîz" àlà¯dOkA `Ed oM ¤¨¨¦§¨¥§©¨

zaiY xnFlM .oFW`x qEtcaE ciÎiazM¦§¥¨¦§¦§©¥©
."mdl oFvxl" lr zaqEn "cinY"¨¦¤¤©§¨¨¤

àlL ,Bçöî ìò Bðéà eìéôà ,"íäì̈¤£¦¥©¦§¤Ÿ
.äòL dúBàa ãáBò ìBãb ïäk äéä̈¨Ÿ¥¨¥§¨¨¨

øîBàä éøáãìe¯Ax,f `nFi dcEdi i §¦§¥¨¥©¦§¨¨
.a

,ävøîe øtëî Y Bçöî ìò eäãBò¥©¦§§©¥§©¤
ìò" :Løãð ,ävøî Bðéà Y åàì íàå§¦¨¥§©¤¦§¨©

"ãéîz Bçöî¯"cinY" zaiY ,xnFlM ¦§¨¦§©¥©¨¦
."Fgvn lr" zFaiYd lr zaqEn¤¤©©¥©¦§

ìò BãBòa Ba LîLînL ãnìî§©¥¤§©§¥§©
.epnî Bzòc çéqé àlL ,Bçöî¯ ¦§¤Ÿ©¦©©§¦¤

:mipFW`x miqEtcE ciÎiazM dOkA§©¨¦§¥¨§¦¦¦
iEEiv oFWlA) "FA WnWnIW"(.hl dxez ¤§©§¥¦§¦

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'd iyily meil inei xeriy

(èì)LL úôðöî úéNòå LL úðúkä zöaLå§¦©§¨Æ©§´Ÿ¤¥½§¨¦−¨¦§¤´¤¥®
:í÷ø äNòî äNòz èðáàå§©§¥¬©«£¤−©«£¥¬Ÿ¥«

i"yx£zˆaLÂ∑ׁשׁש ׁשל וכּלם מׁשּבצֹות, מׁשּבצֹות אֹותם .עׂשה ¿ƒ«¿»ְְְְְֲִִֵֵֶָָֻ

(î)íäì úéNòå úðzë äNòz ïøäà éðáìå§¦§¥³©«£ŸÆ©«£¤´ª¢½Ÿ§¨¦¬¨¨¤−
ãBáëì íäì äNòz úBòaâîe íéèðáà©§¥¦®¦§¨Æ©«£¤´¨¤½§¨−

:úøàôúìe§¦§¨«¤
i"yx£˙zÎ ‰NÚz Ô¯‰‡ È·ÏÂ∑ יֹותר:ארּבעה ולא הּללּו מצנפת,ּבגדים היא – ּומגּבעֹות ואבנט ּכּתנת ¿ƒ¿≈«¬…«¬∆À√…ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ

ּבּפרׁשה  למּטה הּכתּובים .ּומכנסים ְְְִִִַַַַָָָָָ

(àî)éçà ïøäà-úà íúà zLaìäååéða-úàå E §¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤©«£´Ÿ¨¦½§¤¨−̈
íúà zLc÷å íãé-úà úàlîe íúà zçLîe Bzà¦®¨«©§¨̧Ÿ¹̈¦¥¨¯¤¨¨²§¦©§¨¬Ÿ−̈

:éì-eðäëå§¦«£¦«
i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Ì˙‡ zLaÏ‰Â∑" מצנפת ּוכתנתּֿתׁשּבץ, ּומעיל ואפֹוד חׁשן ּבאהרן: האמּורים אֹותם" ¿ƒ¿«¿»…»∆«¬…ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

ּבכּלם  למּטה הּכתּובים ּומכנסים וציץ, ‡Bz.ואבנט ÂÈaŒ˙‡Â∑ ּבהם אֹותם ‡˙Ì.הּכתּובים zÁLÓe∑ ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֻ¿∆»»ƒְִֶַָָ»«¿»…»
ּבניו, ואת אהרן הּמׁשחה את ‡˙Ì„ÈŒ.ּבׁשמן ˙‡lÓe∑ נכנס ּכׁשהּוא הּוא, חּנּו לׁשֹון ידים, מּלּוי ּכל ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹƒ≈»∆»»ְְְִִִִֶַָָָ

zÙˆÓ‡לט  „aÚ˙Â ‡ˆe· ‡ezk ın¯˙e¿«≈ƒ»»¿«¿≈ƒ¿∆¿»
:¯iˆ „·BÚ „aÚz ‡ÈÓ‰Â ‡ˆe·„¿»¿∆¿»»«¿≈««»

ÔB‰Ïמ  „aÚ˙Â ÔÈezk „aÚz Ô¯‰‡ È·ÏÂ¿ƒ¿≈«¬…«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿
¯˜ÈÏ ÔB‰Ï „aÚz ÔÈÚ·BÎÂ ÔÈÈÓ‰∆¿»ƒ¿»ƒ«¿≈¿ƒ»

:ÔÁaL˙Ïe¿À¿¿»

È‰Baמא  ˙ÈÂ CeÁ‡ Ô¯‰‡ ˙È ÔB‰˙È LaÏ˙Â¿«¿≈»¿»«¬…»¿»¿ƒ
ÔB‰a¯˜ ˙È ·¯˜˙e ÔB‰˙È Èa¯˙e dnÚƒ≈¿«≈»¿¿»≈»À¿«¿

:ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ«¿√»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(hl)zöaLå[dúBà] äNò Y¯oM §¦©§¨£¥¨¥
miqEtcE ciÎiazM dOkA `Ed§©¨¦§¥¨§¦

la` .mipFW`xmiqEtCAmivFtPd: ¦¦£¨©§¦©§¦
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האמצעי  והּפתיל הּמצנפת, על ּכֹובע ּכמין ראׁשֹו על הּציץ נֹותן והיה הּמצנפת", על "והיה אֹומר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹהּוא
הּפתיל  על וציץ הּציץ, על ּפתיל הּמקראֹות: ּכל ונתקּימּו מצחֹו, ּכנגד ּתלּוי והּטס נֹופל, ׁשאינֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָמחזיקֹו

מלמעלה  הּמצנפת על .ּופתיל ְְְְִִִֶֶַַַָ

(çì)ïåò-úà ïøäà àNðå ïøäà çöî-ìò äéäå§¨¨»©¥´©©«£Ÿ¼§¨¨̧©«£¹Ÿ¤£´Ÿ
úðzî-ìëì ìàøNé éða eLéc÷é øLà íéLãwä©¢¨¦À£¤³©§¦¸Æ§¥´¦§¨¥½§¨©§−Ÿ
éðôì íäì ïBöøì ãéîz Bçöî-ìò äéäå íäéLã÷̈§¥¤®§¨¨³©¦§Æ¨¦½§¨¬¨¤−¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£Ô¯‰‡ ‡NÂ∑.עון ׁשל הּמּׂשא את נֹוׂשא אהרן מּמׁשמעֹו: זז אינֹו ואףֿעלּֿפיֿכן סליחה, לׁשֹון ¿»»«¬…ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

הּקדׁשים  מן העון מסּלק ‰ÌÈL„w.נמצא ÔÂÚŒ˙‡∑ּכמֹו ּבטמאה, ׁשּקרבּו החלב ועל הּדם על לרּצֹות ְְִִִֶַָָָָָֹֻ∆¬…«√»ƒְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָֻ
הרי כה)(מנחות ׁשּׁשנינּו נֹותר, עון ואם ירצה". "לא נאמר: ּכבר הרי ּפּגּול, עון אם נֹוׂשא? הּוא עון זה אי : ְְֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹ

ולא  נאמר, הּקדׁשים" "עון ׁשהרי טמא, ׁשהקריב הּכהן עון על ׁשּיכּפר לֹומר ואין יחׁשב". "לא ְְְְֱֱֲֲֲֳִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹנאמר:
הּקרּבן  להכׁשיר אּלא מרּצה, אינֹו הא הּמקריבים. ÈÓz„.עון BÁˆÓŒÏÚ ‰È‰Â∑ ׁשּיהא לֹומר איֿאפׁשר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ¿»»«ƒ¿»ƒְְִֵֶֶַָ

מצחֹו, על אינֹו אפּלּו להם לרּצֹות 'ּתמיד', אּלא העבֹודה , ּבׁשעת אּלא עליו אינֹו ׁשהרי ּתמיד, מצחֹו ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָעל
אינֹו לאו, ואם ּומרּצה, מכּפר מצחֹו, על עֹודהּו האֹומר: ּולדברי ׁשעה. ּבאֹותּה עֹובד ּגדֹול ּכהן היה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹׁשּלא

מּמּנּו ּדעּתֹו יסיח ׁשּלא מצחֹו, על ּבעֹודֹו ּבֹו ׁשּממׁשמׁש מלּמד ּתמיד", מצחֹו "על נדרׁש: .מרּצה, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

‡‰¯Ôלח  ÏBhÈÂ Ô¯‰‡„ È‰BÈÚ ˙Èa ÏÚ È‰ÈÂƒ≈«≈≈ƒ¿«¬…¿ƒ«¬…
Ï‡¯NÈ Èa ÔeLc˜È Èc ‡iL„e˜ ˙ÈÂÚ ˙È»¬»«¿«»ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈
È‰BÈÚ ˙Èa ÏÚ È‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜ ˙zÓ ÏÎÏ¿»«¿«¿≈ƒ≈«≈≈ƒ
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(èì)LL úôðöî úéNòå LL úðúkä zöaLå§¦©§¨Æ©§´Ÿ¤¥½§¨¦−¨¦§¤´¤¥®
:í÷ø äNòî äNòz èðáàå§©§¥¬©«£¤−©«£¥¬Ÿ¥«

i"yx£zˆaLÂ∑ׁשׁש ׁשל וכּלם מׁשּבצֹות, מׁשּבצֹות אֹותם .עׂשה ¿ƒ«¿»ְְְְְֲִִֵֵֶָָֻ

(î)íäì úéNòå úðzë äNòz ïøäà éðáìå§¦§¥³©«£ŸÆ©«£¤´ª¢½Ÿ§¨¦¬¨¨¤−
ãBáëì íäì äNòz úBòaâîe íéèðáà©§¥¦®¦§¨Æ©«£¤´¨¤½§¨−

:úøàôúìe§¦§¨«¤
i"yx£˙zÎ ‰NÚz Ô¯‰‡ È·ÏÂ∑ יֹותר:ארּבעה ולא הּללּו מצנפת,ּבגדים היא – ּומגּבעֹות ואבנט ּכּתנת ¿ƒ¿≈«¬…«¬∆À√…ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ

ּבּפרׁשה  למּטה הּכתּובים .ּומכנסים ְְְִִִַַַַָָָָָ

(àî)éçà ïøäà-úà íúà zLaìäååéða-úàå E §¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤©«£´Ÿ¨¦½§¤¨−̈
íúà zLc÷å íãé-úà úàlîe íúà zçLîe Bzà¦®¨«©§¨̧Ÿ¹̈¦¥¨¯¤¨¨²§¦©§¨¬Ÿ−̈

:éì-eðäëå§¦«£¦«
i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Ì˙‡ zLaÏ‰Â∑" מצנפת ּוכתנתּֿתׁשּבץ, ּומעיל ואפֹוד חׁשן ּבאהרן: האמּורים אֹותם" ¿ƒ¿«¿»…»∆«¬…ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

ּבכּלם  למּטה הּכתּובים ּומכנסים וציץ, ‡Bz.ואבנט ÂÈaŒ˙‡Â∑ ּבהם אֹותם ‡˙Ì.הּכתּובים zÁLÓe∑ ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֻ¿∆»»ƒְִֶַָָ»«¿»…»
ּבניו, ואת אהרן הּמׁשחה את ‡˙Ì„ÈŒ.ּבׁשמן ˙‡lÓe∑ נכנס ּכׁשהּוא הּוא, חּנּו לׁשֹון ידים, מּלּוי ּכל ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹƒ≈»∆»»ְְְִִִִֶַָָָ

zÙˆÓ‡לט  „aÚ˙Â ‡ˆe· ‡ezk ın¯˙e¿«≈ƒ»»¿«¿≈ƒ¿∆¿»
:¯iˆ „·BÚ „aÚz ‡ÈÓ‰Â ‡ˆe·„¿»¿∆¿»»«¿≈««»

ÔB‰Ïמ  „aÚ˙Â ÔÈezk „aÚz Ô¯‰‡ È·ÏÂ¿ƒ¿≈«¬…«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿
¯˜ÈÏ ÔB‰Ï „aÚz ÔÈÚ·BÎÂ ÔÈÈÓ‰∆¿»ƒ¿»ƒ«¿≈¿ƒ»

:ÔÁaL˙Ïe¿À¿¿»

È‰Baמא  ˙ÈÂ CeÁ‡ Ô¯‰‡ ˙È ÔB‰˙È LaÏ˙Â¿«¿≈»¿»«¬…»¿»¿ƒ
ÔB‰a¯˜ ˙È ·¯˜˙e ÔB‰˙È Èa¯˙e dnÚƒ≈¿«≈»¿¿»≈»À¿«¿

:ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ«¿√»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(hl)zöaLå[dúBà] äNò Y¯oM §¦©§¨£¥¨¥
miqEtcE ciÎiazM dOkA `Ed§©¨¦§¥¨§¦

la` .mipFW`xmiqEtCAmivFtPd: ¦¦£¨©§¦©§¦
,"lNd sqFi"A azke ,"mzF`"¨§¨©§¥¦¥
lW zpFYMl mB dpEMd Ff `qxibNW¤§¦§¨©©¨¨©©ª¤¤
`qxiBl oMÎoi`XÎdn ,hFicd odMŸ¥¤§©¤¥¥©¦§¨
dzid lFcB odMd zpFYM wx miptAW¤¦§¦©ª¤©Ÿ¥¨¨§¨

uAWYc wEqR lirl i"Wx d`xE . ©§¥§¥©¦§¥¨
ligzOdÎxEACuAWYrnWn oke . ¦©©§¦©§¥§¥©§©

În miwEqR oOwl i"Wx oFWl wEICn¦¦§©¦§©¨§¦
,`niAbNW,"zpFYM" azM hFicd odM ¤§©¥Ÿ¥¤§¨©ª¤

zpFzM" azM lFcB odM iAblEuAWY." §©¥Ÿ¥¨¨©§¤©§¥
úBöaLî úBöaLî¯,iFpl ¦§§¦§§§

zFOEB oinM od zFvAWOde)lirl i"yx §©¦§§¥§¦
c weqt(.
ílëå¯"WW" xnFlM .zFvAWOd lM §ª¨¨©¦§§§©¥

lr `le) "YvAWe" lr aqEn¨©§¦©§¨§Ÿ©
"zpFYMd"(lW oNEM Eidi zFvAWOdW , ©ª¤¤©¦§§¦§¨¤

WWK` .miqEtCd aFxA `Ed oM . ¥¥§©§¦©
mipFW`x miqEtcE ciÎiazM dOkA§©¨¦§¥¨§¦¦¦
aqEn "WW"W Epide ,"DNEke" miqxFB§¦§¨§©§¤¥¨
zIUrAW xirdlE .zpFYMd lr©©ª¤§¨¦¤©£¦©

lrFtA zFpYMd)fk ,hl onwl(:wx xn`p ©ª¢§©¤¡©©
xMfp `le ,"WW zFpYMd z` EUrIe"©©£¤©¨§¥§Ÿ¦§©

.zFvAWOd zIUr zFcF` llM§¨£¦©©¦§§
"LL" ìL¯.oYWRn dxez ¤¥¦§¨

(n)äNòz ïøäà éðáìå¯miqEtCA §¦§¥©£Ÿ©£¤©§¦
mB ligzOdÎxEACA zwYrn EpiptNW¤§¨¥ª§¤¤©¦©©§¦©
oke ciÎiazM dOkA K` ,"zpYM" zaiY¥©ªŸŸ©§©¨¦§¥¨§¥
rnWn oke ,Dpi` mipFW`x miqEtcA¦§¦¦¦¥¨§¥©§©

.i"Wx oFWl KWndn¥¤§¥§©¦
øúBé àìå eìlä íéãâa äòaøà¯ ©§¨¨§¨¦©¨§Ÿ¥

zFpYM mdl dUrYW FWExiR oi`W¤¥¥¤©£¤¨¤ª¢
ixdW ,oxd`l `le zFrAbnE mihpa`e§©§¥¦¦§¨§Ÿ§©£Ÿ¤£¥
od zFrAbn iM ,EN`M dUr oxd`l mB©§©£Ÿ¨¨¨¥¦¦§¨¥
mzF` lMnW FWExiR `N` ,zFtpvn¦§¨¤¨¥¤¦¨¨
dUrY `l ,oxd` lW micbA dpFnXd©§¨§¨¦¤©£ŸŸ©£¤

EN` `N` eipal)m"`x(. §¨¨¤¨¥
àéä "úBòaâîe" ,èðáàå ,úðzkªŸ¤§©§¥¦§¨¦

"úôðöî"¯,c miwEqR lirl zxMfPd ¦§¤¤©¦§¤¤§¥§¦
zRiM oinM" `idW ,lFcB odM iAB hl©¥Ÿ¥¨¤¦§¦¦©

"raFM)c weqt lirl i"yx(. ©
äLøta ähîì íéáeúkä íéñðëîe¯ ¦§¨©¦©§¦§©¨©¨¨¨

.an wEqR`n dxez ¨
(`n)ïøäà úà íúà zLaìäåY §¦§©§¨Ÿ¨¤©£Ÿ

ïøäàa íéøeîàä "íúà"¯lirl Ÿ¨¨£¦§©£Ÿ§¥
zErnWn `id Ff ,xnFlM .c wEqR̈§©¦©§¨

mzF` YWAlde" aEzMddpEMd oi`W ," ©¨§¦§©§¨¨¤¥©©¨¨

iC did f`W ,o`M ExMfPW micbAl©§¨¦¤¦§§¨¤¨¨¨©
`N` ,"oxd` z` YWAlde" aFYkIW¤¦§§¦§©§¨¤©£Ÿ¤¨
.oxd` lv` ExMfPW micbA "mzF`"l§¨§¨¦¤¦§§¥¤©£Ÿ

,õaLz úðúëe ,ìéòîe ,ãBôàå ,ïLç"Ÿ¤§¥§¦§Ÿ¤©§¥
õéöå ,"èðáàå ,úôðöî¯wEqR lirl ¦§¤¤§©§¥§¦§¥¨

.el
ílëa ähîì íéáeúkä íéñðëîe¯ ¦§¨©¦©§¦§©¨§ª¨
.mW i"Wx azMW FnkE ,oxd` llFM¥©£Ÿ§¤¨©©¦¨

Bzà åéða úàåíéáeúkä "íúà" Y §¤¨¨¦Ÿ¨©§¦
íäa¯,zFrAbn ,mihpa` ,zFpYM ¨¤ª¢©§¥¦¦§¨

,xnFlM .dHnl miaEzMd miqpknE¦§¨©¦©§¦§©¨§©
micbAd lr dpEMdW) "mzF`" zaiY( ¥©¨¤©©¨¨©©§¨¦
lr ode "oxd`" lr od zWxRzn¦§¨¤¤¥©©£Ÿ§¥©
micbA mzF` z` WAli oxd` ,"eipA"¨¨©£Ÿ¦§©¤¨§¨¦

eipaE ,FA mixEn`dmzF` z` EWAli ¨£¦¨¨¦§§¤¨
mB d`xE .mdA miaEzMd micbA§¨¦©§¦¨¤§¥©

.r"a`x
zçLîeíúàúàå .. ïøäà úà" Y ¨©§¨Ÿ¨¤©£Ÿ§¤

"åéða¯oxd`l dpEMd "mzF`" ,xnFlM ¨¨§©¨©©¨¨§©£Ÿ
micbAl `le ,wEqRA mixMfPd eipaE¨¨©¦§¨¦©¨§Ÿ©§¨¦

oFW`xd "mzF`" FnM)m"`x(. §¨¨¦
äçLnä ïîLa¯.f ,hk oOwlcM §¤¤©¦§¨§¦§©¨

íãé úà úàlîeíéãé éelî ìk Y ¦¥¨¤¨¨¨¦¨©¦
ìCepç ïBL¯mihtFW i"Wx mB d`x §¦§¥©©¦§¦



devzנב zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'd iyily meil inei xeriy
הּׁשּליט  נֹותן ּדבר, ּפקידת על אדם ּכׁשּממּנין לע"ז, ּובלׁשֹון והלאה. יֹום מאֹותֹו ּבֹו מחזק להיֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻלדבר

גוואנט"ו ׁשּקֹורין עֹור, ׁשל יד ּבית מסירה (האנדשו"ה)ּבידֹו לאֹותּה וקֹורין ּבּדבר, מחזיקֹו הּוא ועלֿידֹו , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ידים ווירסטי"ר  מּלּוי .והּוא ְִִַָ

(áî)äåøò øNa úBqëì ãá-éñðëî íäì äNòå©«£¥³¨¤Æ¦§§¥½̈§©−§©´¤§¨®
:eéäé íéëøé-ãòå íéðúnî¦¨§©¬¦§©§¥©−¦¦«§«

i"yx£Ì‰Ï ‰NÚÂ∑ ּולבניו הדיֹוט ∑ŒÈÒÎÓ·„.לאהרן לכהן וארּבעה ּגדֹול, לכהן ּבגדים ח' .הרי «¬≈»∆ְְֲַָָֹƒ¿¿≈»ְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹ

(âî)ða-ìòå ïøäà-ìò eéäåíàáa åé|ìäà-ìà §¨Á©©«£¸Ÿ§©¨¹̈§Ÿ¨´¤´Ÿ¤
ì çaænä-ìà ízLâá Bà ãòBîLãwa úøL ¥À´§¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´©½Ÿ¤

Bòøæìe Bì íìBò úwç eúîå ïåò eàNé-àìå§«Ÿ¦§¬¨−Ÿ¨¥®ª©¬¨²−§©§¬
:åéøçà©«£¨«

i"yx£Ô¯‰‡ŒÏÚ eÈ‰Â∑לֹו הראּויין אהרן על האּלה, הּבגדים ּבהם ∑ÂÈaŒÏÚÂ.ּכל Ì‡·a.האמּורים ¿»««¬…ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ¿«»»ֲִֶָָ¿…»
„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑ לּמׁשּכן וכן ּבמיתה ∑e˙ÓÂ.להיכל, ּבגדים מחּסר ׁשהמׁשּמׁש למדּת, ÌÏBÚŒ˙wÁ.הא ∆…∆≈ְְִֵֵַַָָ»≈ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻÀ«»

BÏ∑ּבֹו לעּכב ּולדֹורֹות, מּיד ּגזרה הּוא עֹולם", "חּקת ׁשּנאמר: מקֹום .ּכל ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

ıe·cמב  ÔÈÒÎÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ¯Na ‰‡qÎÏ ¿ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿«»»¿«
:ÔB‰È Ôk¯È „ÚÂ Ôˆ¯ÁÓ ‡˙È¯Ú∆¿¿»≈«¿»¿««¿»¿

ÔB‰ÏÚÓaמג  È‰Ba ÏÚÂ Ô¯‰‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ««¬…¿«¿ƒ¿≈«¿
‡Áa„ÓÏ ÔB‰·¯˜Ó· B‡ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿¿«¿¿»
‡·BÁ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ‡L„e˜· ‡LnLÏ¿«»»¿¿»¿»¿«¿»
:È‰B¯˙· È‰B·ÏÂ dÏ ÌÏÚ ÌÈ˜ Ôe˙eÓÈÂƒ¿»»»≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

FA qpkp mc`W xaC KEPig lM" :d ,fi¨¦¨¨¤¨¨¦§¨
."mici iENin iExw ,dNEcB mWl§¥§¨¨¦¨©¦

Ba ÷æçî úBéäì øáãì ñðëð àeäLk§¤¦§¨§¨¨¦§ª§¨
.[éelî] àeä äàìäå íBé BúBàî¯oM ¥¨¨§¨¦¥

oipr EdGW Epide .oFW`x qEtcA `Ed¦§¦§©§¤¤¦§©
`EdW xaC FzF`W ,ciwtzl dqipMd©§¦¨§©§¦¤¨¨¤
FciA wfgEn Kli`e dYrn eil` qpkp¦§¨¥¨¥©¨§¥¨§¨§¨
.ci ,ci ziW`xA i"Wx d`xE .FzEWxaE¦§§¥©¦§¥¦

.hk ,al oOwl§©¨
ìáeìò íãà ïéðînLk ,æòì ïBL ¦§©©§¤§©¦¨¨©

úéa Bãéa èélMä ïúBð ,øác úãe÷t§©¨¨¥©©¦§¨¥
è"ðâ ïéøBwL ,øBò ìL ãé¯gant, ¨¤¤¦

.dttM§¨¨
øáca B÷éæçî àeä Bãé-ìòå¯ici lr §©¨©£¦©¨¨©§¥

wifgn `Ed FciA wifgOW dttM DzF`¨§¨¨¤©£¦§¨©£¦
.eilr lHEdW ciwtY FzF`A§©§¦¤©¨¨

ø"éèùéåéø äøéñî BúBàì ïéøB÷å¯ §¦§§¦¨
rewestir.Kinqdl ,§©§¦

íéãé éelî àeäå¯z`Nnn cId lMW §¦¨©¦¤¨©¨§ª¥
EPOn)`"eb(`Ed oMW xnFl FzpEM oi` . ¦¤¥©¨¨©¤¥

xaM ixdW ,dxFYAW mici iENin mB©¦¨©¦¤©¨¤£¥§¨
`ian `N` ,iENin Edn lirl WxiR¥©§¥©¦¤¨¥¦
Ffi` miUFrW ,mlFrd bdpOn `nbEC§¨¦¦§©¨¨¤¦¥
dqipM iptl mici iENin lW dNErR§¨¤¦¨©¦¦§¥§¦¨

mIEqn ciwtzl)m"`x(.an dxez §©§¦§¨

(an)íäì äNòååéðáìe ïøäàì Y¯ ©£¥¨¤§©£Ÿ§¨¨
.df iptNW wEqRA mixMfPd©¦§¨¦©¨¤¦§¥¤

ãá éñðëîíéãâa äðBîL éøä Y ¦§§¥¨£¥§¨§¨¦
èBéãä ïäëì äòaøàå ,ìBãb ïäëì¯ §Ÿ¥¨§©§¨¨§Ÿ¥¤§

lre oxd` lr Eide" xn`p eixg` iM¦©£¨¤¡©§¨©©£Ÿ§©
mixMfPd micbAd lM FWExitE ,"eipÄ¨¥¨©§¨¦©¦§¨¦
lFcB odkl dpFnW mdW ,lirl§¥¤¥§¨§Ÿ¥¨

hFicd odkl drAx`e)m"`x(.bn dxez §©§¨¨§Ÿ¥¤§
(bn)eéäå¯ciÎiazM dOkA `Ed oM §¨¥§©¨¦§¥¨

:miqEtCd aFxA K` .miqEtC dOkaE§©¨§¦©§©§¦
.mi`zn Fpi`e ,"oxd` lr Eide"§¨©©£Ÿ§¥©§¦

.älàä íéãâaä ìkïøäà ìòY ¨©§¨¦¨¥¤©©£Ÿ
Bì ïééeàøä¯mdW micbA dpFnW ¨§¦§¨§¨¦¤¥

.lFcB odM `EdW ipRn ,Fl oiE`x§¦¦§¥¤Ÿ¥¨
åéða ìòåíäa íéøeîàä Y¯drAx` §©¨¨¨£¦¨¤©§¨¨
.micbA§¨¦

ãòBî ìäà ìà íàáaìëéäì Y¯ §Ÿ¨¤Ÿ¤¥©¥¨
i"Wx mB d`x .WCwOd ziA lW lkidl©¥¨¤¥©¦§¨§¥©©¦
`Ed ± crFn ld`" :` ,a oiaExir¥¦Ÿ¤¥

oEzp did mXW ,lkiddadGd gAfn ©¥¨¤¨¨¨¨¦§©©¨¨
ld` aizM EdNEkaE ,dxFpOde oglXde§©ª§¨§©§¨§§§¦Ÿ¤

."crFn¥
ïkLnì ïëå¯.lkidM FpiC oMWOdW §¥©¦§¨¤©¦§¨¦§¥¨

crFn ld`l dqipMd xEQi` ,xnFlM§©¦©§¦¨§Ÿ¤¥
lkidd oiC cSn `Ed dPEdk icbA `lA§Ÿ¦§¥§¨¦©¦©¥¨

`le ,WcFTd ilM migPEn mXW ,FAW¤¤¨¨¦§¥©¤§Ÿ
z`xWd mFwnM) oMWn FzFid cSn¦©¡¦§¨¦§©§¨©

dpikXd(lkid o`M miCwd okle , ©§¦¨§¨¥¦§¦¨¥¨
FnM ,xcQd itl azM `le ,oMWOl©¦§¨§Ÿ¨©§¦©¥¤§
ld` l`" :d ,c `xwIeA oOwl azMW¤¨©§©¨§©¦§¨¤Ÿ¤
minlFr ziaaE ,oMWOl ± crFn¥©¦§¨§¥¨¦

.h ,i mW i"Wx d`xE ."lkidl©¥¨§¥©¦¨
eúîåLnLîäL ,zãîì àä Y¯FnM ¨¥¨¨©§¨¤©§©¥§

EpidC ,"WcTA zxWl .. m`FaA" aEzMW¤¨§¨§¨¥©Ÿ¤§©§
`N` ,calA dqipMd lr miaIg oi`W¤¥©¨¦©©§¦¨¦§¨¤¨

."WcTA zxWl" lr©§¨¥©Ÿ¤
äúéîa Y íéãâa øqçî¯xEn`de §ª©§¨¦§¦¨§¨¨

` :xAEcn ,mW i"WxaE dl wEqR lirl( §¥¨§©¦¨§¨
a ,calA lFcB odkA(micbA dWlWA §Ÿ¥¨¦§¨¦§¨§¨¦

b ,cFt`e oWFg lirn mdW ,calA(s` ¦§¨¤¥§¦¤§¥©
o`M oMÎoi`XÎdn .calA dqipkA¦§¦¨¦§¨©¤¥¥¨

` :xAcn(a ,mipdMd lkA(lkA §©¥§¨©Ÿ£¦§¨
b ,micbAd(xQEgn WOWOW inA ©§¨¦§¦¤§©¥§©

micbA)iaxd(. §¨¦
Bì íìBò úwçøîàpL íB÷î ìk Y ª©¨¨¨¤¤¡©

ãiî äøæb àeä ,"íìBò úwç"ª©¨§¥¨¦¨
Ba ákòì úBøBãìe¯zTg" ,xnFlM §§©¥§©ª©

lr mbe "Fl" lr mB aqEn ,"mlFr¨¨©©§©©
`NW mdilr aMrl oiprl ,"FrxflE"§©§§¦§©§©¥£¥¤¤Ÿ

.micbA ilA cFarl ElkEi` dxez §©£§¦§¨¦

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'e iriax meil inei xeriy

ß xc` 'e iriax mei ß

èë(à)íúà Lc÷ì íäì äNòz øLà øácä äæå§¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²§©¥¬Ÿ−̈
íéðL íìéàå ø÷a-ïa ãçà øt ç÷ì éì ïäëì§©¥´¦®§Â©Â©´¤¨¯¤¨¨²§¥¦¬§©−¦

:íîéîz§¦¦«
i"yx£Á˜Ï∑ אחד ּפתרֹון ולהן לקיחה, ׁשל ואחת קיחה ׁשל אחת הן: ּגזרֹות ּוׁשּתי קח, ‡Á„.ּכמֹו ¯t∑ ¿«ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ«∆»

ה  מעׂשה על ּפר עגל,לכּפר .ׁשהּוא ְֲֵֵֵֶֶַַַַָ

(á)é÷é÷øe ïîMa úìeìa úvî úlçå úBvî íçìå§¤´¤©À§©³Ÿ©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬
:íúà äNòz íéhç úìñ ïîMa íéçLî úBvî©−§ª¦´©¨®¤¬Ÿ¤¦¦−©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£˙BvÓ È˜È˜¯e ˙vÓ ˙lÁÂ ˙BvÓ ÌÁÏÂ∑'מּצֹות 'לחם ּורקיקין, וחּלֹות רבּוכה, מינין: ג' אּלּו הרי ¿∆∆«¿«…«…¿ƒ≈«ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ
לחם  'חּלת ּבענין למּטה הּקרּויה וכל היא והרקיקין, החּלֹות ּכנגד ּברבּוכה ׁשמן ׁשּנֹותן ׁשם על ׁשמן', ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

חּלֹות עׂשר עׂשר ּבאים עו)הּמינין ÔÓMa.(מנחות ˙ÏeÏa∑,קמח ּובֹוללןּכׁשהן ׁשמן ּבהן עה)יֹוצק .(שם ִִִֶֶֶֶַַָ¿…«∆∆ְְֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ÔÓMa ÌÈÁLÓ∑ׁשּלנּו ּכנּו"ן עׂשּויה ׁשהיא יונית, ּכ"ף ּכמין מֹוׁשחן אפּיתן .(שם)אחר ¿Àƒ«»∆ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָ

Lc˜Ï‡א  ÔB‰Ï „aÚ˙ Èc ‡Ób˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿»»ƒ«¿≈¿¿«»»
È¯Bz ¯a „Á ¯Bz ·Ò ÈÓ„˜ ‡LnLÏ ÔB‰˙È»¿¿«»»√»»«»«≈

:ÔÈÓÏL ÔÈ¯z ÔÈ¯Î„Â¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ

ÁLÓaב  ÔÏÈÙc ÔÈ¯Èht ÔÈˆÈ¯‚e ¯Èht ÌÁÏe¿≈«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«
‡zÏÒ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿∆¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»À¿»

:ÔB‰˙È „aÚz ÔÈhÁƒƒ«¿≈»¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`)ç÷ì:ïä úBøæb ézLe .ç÷ Bîk Y §©§©§¥§¨¥
äçé÷ì ìL úçàå ,äçé÷ ìL úçà¯ ©©¤¦¨§©©¤§¦¨

DWxW ,"gw" :od miWxW ipW ,xnFlM§©§¥¨¨¦¥¨§¨
,"gwl" ENi`e ,calA zFIzF` iYW§¥¦¦§¨§¦
i"Wx zrC Ff ,zFIzF` WlW DWxẄ§¨¨¦©©©¦
cxtq inkg la` ,ztxv inkg x`WE§¨©§¥¨§©£¨©§¥§¨©

oi`W mixaFqlW WxW zlrA dNin §¦¤¥¦¨©£©Ÿ¤¤
DA Wi daiY lM `N` ,zFIzF` iYW§¥¦¤¨¨¥¨¥¨
`Ed "gw"e ,zFIzF` WlW lW WxWŸ¤¤¨¦§
xqg DNW lrRdW `N` ,"gwl" WxXn¦Ÿ¤¤¨¤©Ÿ©¤¨¨¥

)m"`x(.
ãçà ïBøút ïäìå¯.zg` ozErnWn §¨¤¦§¤¨©§¨¨©©

ãçà øtìâòä äNòî ìò øtëì Y¯ ©¤¨§©¥©©£¥¨¥¤
`le ,"cg` xR" azMW dGn oM cnFl¥¥¦¤¤¨©©¤¨§Ÿ
WIW EpidC ,"cg` xwA oA xR" libxM̈¨¦©¤¨¨¤¨§©§¤¥
dfÎKxCÎlr d`xE ,Fnvr xRA zEIcEgi¦¦©¨©§§¥©¤¤¤
,hk mW .`k ,f mW .eh ,f xAcOA i"WxA§©¦©¦§¨¨¨

el)cecl likyn(el wEqR oOwl d`x K` .©§¥§©¨¨
,gAfOd iEHigl `A xRdW ,mW i"WxaE§©¦¨¤©¨¨§¦©¦§¥©
xRkl icM axwEd xRd ok`W xnFl Wie§¥©¤¨¥©¨§©§¥§©¥
`le ,`weC xR xgaPX dnE ,gAfOd lr©©¦§¥©©¤¦§©©©§¨§Ÿ
dUrn lr xRkl liaWA `Ed ,xg` oin¦©¥¦§¦§©¥©©£¥
lbr FA EUrW oin FzF`OW ,lbrd̈¥¤¤¥¦¤¨¥¤

.gAfOd lr EPOn miaixwn©§¦¦¦¤©©¦§¥©
øt àeäL¯wx ,oin FzF`n md ,xnFlM ¤¨§©¥¥¦©

WlW oA xtE dpW oA `Ed lbrW)d"x d`x ¤¥¤¤¨¨©¤¨

` ,`i(:h ,eh ziW`xA i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§¥¦
fnx milbr dWlW ± zWNEWn dlbr"¤§¨§¤¤§¨£¨¦¤¤
,hi xAcOA i"Wx d`xE ."mixR dWlWl¦§¨¨¦§¥©¦©¦§¨

dOEc` dxR iAB) ak(FO` `aY" : ©¥¨¨£¨¨Ÿ¦
lr xRkzE dxR `aY KM ,d`FSd gPwzE§©¥©©¨¨¨Ÿ¨¨§©¥©
ipinXAW a ,h `xwIe d`xE ."lbrd̈¥¤§¥©¦§¨¤©§¦¦
lbr" aixwdl oxd` dEhvp mi`ENiOl©¦¦¦§©¨©£Ÿ§©§¦¥¤
ricFdl" :mW i"WxaE ,"z`Hgl xwA oA¤¨¨§©¨§©¦¨§¦©
ici lr `EdÎKExAÎWFcTd Fl xRkOW¤§©¥©¨¨©§¥
Wie ."dUrW lbrd dUrn lr df lbr¥¤¤©©£¥¨¥¤¤¨¨§¥
`hg mvr lr dxRM Ff o`MW ,xnFl©¤¨©¨¨©¤¤¥§

mWe ,llkA lbrdlW zihxR dxRM Ff ¨¥¤¦§¨§¨©¨¨§¨¦¤
.lbrd zIUrA Fwlg lr oxd`a dxez ©£Ÿ©¤§©£¦©¨¥¤

(a)é÷é÷øe úvî úlçå úBvî íçìå§¤¤©§©Ÿ©Ÿ§¦¥
úBvîìL elà éøä Y:ïéðéî äL ©£¥¥§Ÿ¨¦¦

äëeáø¯lM oigzFx [min]A hElg mgl §¨¤¤¨§©¦§¦¨
FMxv)ai ,f `xwie i"yx(."zFSn mgl" Edfe , ¨§§¤¤¤©

micnFl okidn ` ,gr zFgpn d`xE§¥§¨¥¥¨§¦
."dkEax" dzid `idW¤¦¨§¨§¨

àéä ,"úBvî íçì" .íé÷é÷øe ,úBlçå§©§¦¦¤¤©¦
ïéðòa ähîì äéeøwä¯.bk wEqR ©§¨§©¨¨¦§¨¨
"ïîL íçì úlç"¯xnFl oi`e ©©¤¤¤¤§¥©

`id oMW) "zFSn zFNg"l dpEMdW¤©©¨¨§©©¤¥¦
zFSn zFNg FnM dIpW mW zxMfp¦§¤¤¨§¦¨§©©

o`M(xn`p dcFY oAxw iABW oeiM , ¨¥¨¤©¥¨§©¨¤¡©
ixd ,"zkAxn zlFqe .. zFSn zFNg"©©§¤ª§¤¤£¥

zkAxn Dpi` "zFSn zFNg"W)minx ipxw(. ¤©©¥¨ª§¤¤
ãâðk äëeáøa ïîL ïúBpL íL ìò©¥¤¥¤¤¨§¨§¤¤

ïé÷é÷øäå úBlçä¯i"Wx mB d`x ©©§¨§¦¦§¥©©¦
zFNge miwiwxNW Epide .ek ,g `xwIe©¦§¨§©§¤¦§¦¦§©
,onW bFl ziriax ozFp did cgi©©¨¨¥§¦¦¤¤
bFl ziriax ozFp did cal dkEaxle§¦§¨§¨¨¨¥§¦¦

onW)`"eb(. ¤¤
úBlç øNò øNò íéàa ïéðénä ìëå¯ §¨©¦¦¨¦¤¤¤¤©

.oin lMn zFNg xUr¤¤©¦¨¦
ïîMa úìeìa÷öBé çî÷ ïäLk Y §Ÿ©¤¤§¤¥¤©¥

ïììBáe ïîL ïäa¯dlilA KIW `l iM ¨¤¤¤§¨¦Ÿ©¨§¦¨
gnw `EdWM `N`)` ,dr zegpn d`x(dnE . ¤¨§¤¤©©

ixdW ,`weC e`l `Ed "gnw" xn`X¤¨©¤©¨©§¨¤£¥
mcFw dpEMd `N` ,"miHg zlFq" aEzM̈¤¦¦¤¨©©¨¨¤

ozWil)oexkfd xtq(. ¦¨¨
ïîMa íéçLîïçLBî ïúiôà øçà Y §ª¦©¨¤©©£¦¨¨§¨

úéðåé ó"k ïéîk¯oixFw EppFWlaE §¦¨§¨¦¦§¥¦
"iM" odNW s"Ml)mb d`xe .a ,cr zegpn i"yx ©¨¤¨¤¦

ek ,l oke .el ,f miweqt onwl i"yx(i"Wx d`xE .§¥©¦
Ewlgp" :oiwiwx zgpn iAB c ,a `xwIe©¦§¨©¥¦§©§¦¦¤§§

EpizFAxogWFn :mixnF` Wi ,ozgiWnA ©¥¦§¦¨¨¥§¦§¨
onXd lM dlkIW cr ogWFnE xfFge§¥§¨©¤¦§¤¨©¤¤
iM oinM ogWFn :mixnF` Wie .. bFNAW¤©§¥§¦§¨§¦¦
Fnvr iptA lk`p onXd x`WE ,zipei§¨¦§¨©¤¤¤¡¨¦§¥©§
WExiRM i"Wx mzq o`M K` ."mipdMl©Ÿ£¦©¨¨©©¦©¥
lW zFgiWOdW ipRn xnFl Wie .ipXd©¥¦§¥©¦§¥¤©§¦¤



נג devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'd iyily meil inei xeriy
הּׁשּליט  נֹותן ּדבר, ּפקידת על אדם ּכׁשּממּנין לע"ז, ּובלׁשֹון והלאה. יֹום מאֹותֹו ּבֹו מחזק להיֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻלדבר

גוואנט"ו ׁשּקֹורין עֹור, ׁשל יד ּבית מסירה (האנדשו"ה)ּבידֹו לאֹותּה וקֹורין ּבּדבר, מחזיקֹו הּוא ועלֿידֹו , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ידים ווירסטי"ר  מּלּוי .והּוא ְִִַָ

(áî)äåøò øNa úBqëì ãá-éñðëî íäì äNòå©«£¥³¨¤Æ¦§§¥½̈§©−§©´¤§¨®
:eéäé íéëøé-ãòå íéðúnî¦¨§©¬¦§©§¥©−¦¦«§«

i"yx£Ì‰Ï ‰NÚÂ∑ ּולבניו הדיֹוט ∑ŒÈÒÎÓ·„.לאהרן לכהן וארּבעה ּגדֹול, לכהן ּבגדים ח' .הרי «¬≈»∆ְְֲַָָֹƒ¿¿≈»ְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹ

(âî)ða-ìòå ïøäà-ìò eéäåíàáa åé|ìäà-ìà §¨Á©©«£¸Ÿ§©¨¹̈§Ÿ¨´¤´Ÿ¤
ì çaænä-ìà ízLâá Bà ãòBîLãwa úøL ¥À´§¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´©½Ÿ¤

Bòøæìe Bì íìBò úwç eúîå ïåò eàNé-àìå§«Ÿ¦§¬¨−Ÿ¨¥®ª©¬¨²−§©§¬
:åéøçà©«£¨«

i"yx£Ô¯‰‡ŒÏÚ eÈ‰Â∑לֹו הראּויין אהרן על האּלה, הּבגדים ּבהם ∑ÂÈaŒÏÚÂ.ּכל Ì‡·a.האמּורים ¿»««¬…ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ¿«»»ֲִֶָָ¿…»
„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑ לּמׁשּכן וכן ּבמיתה ∑e˙ÓÂ.להיכל, ּבגדים מחּסר ׁשהמׁשּמׁש למדּת, ÌÏBÚŒ˙wÁ.הא ∆…∆≈ְְִֵֵַַָָ»≈ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻÀ«»

BÏ∑ּבֹו לעּכב ּולדֹורֹות, מּיד ּגזרה הּוא עֹולם", "חּקת ׁשּנאמר: מקֹום .ּכל ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

ıe·cמב  ÔÈÒÎÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ¯Na ‰‡qÎÏ ¿ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿«»»¿«
:ÔB‰È Ôk¯È „ÚÂ Ôˆ¯ÁÓ ‡˙È¯Ú∆¿¿»≈«¿»¿««¿»¿

ÔB‰ÏÚÓaמג  È‰Ba ÏÚÂ Ô¯‰‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ««¬…¿«¿ƒ¿≈«¿
‡Áa„ÓÏ ÔB‰·¯˜Ó· B‡ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿¿«¿¿»
‡·BÁ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ‡L„e˜· ‡LnLÏ¿«»»¿¿»¿»¿«¿»
:È‰B¯˙· È‰B·ÏÂ dÏ ÌÏÚ ÌÈ˜ Ôe˙eÓÈÂƒ¿»»»≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

FA qpkp mc`W xaC KEPig lM" :d ,fi¨¦¨¨¤¨¨¦§¨
."mici iENin iExw ,dNEcB mWl§¥§¨¨¦¨©¦

Ba ÷æçî úBéäì øáãì ñðëð àeäLk§¤¦§¨§¨¨¦§ª§¨
.[éelî] àeä äàìäå íBé BúBàî¯oM ¥¨¨§¨¦¥

oipr EdGW Epide .oFW`x qEtcA `Ed¦§¦§©§¤¤¦§©
`EdW xaC FzF`W ,ciwtzl dqipMd©§¦¨§©§¦¤¨¨¤
FciA wfgEn Kli`e dYrn eil` qpkp¦§¨¥¨¥©¨§¥¨§¨§¨
.ci ,ci ziW`xA i"Wx d`xE .FzEWxaE¦§§¥©¦§¥¦

.hk ,al oOwl§©¨
ìáeìò íãà ïéðînLk ,æòì ïBL ¦§©©§¤§©¦¨¨©

úéa Bãéa èélMä ïúBð ,øác úãe÷t§©¨¨¥©©¦§¨¥
è"ðâ ïéøBwL ,øBò ìL ãé¯gant, ¨¤¤¦

.dttM§¨¨
øáca B÷éæçî àeä Bãé-ìòå¯ici lr §©¨©£¦©¨¨©§¥

wifgn `Ed FciA wifgOW dttM DzF`¨§¨¨¤©£¦§¨©£¦
.eilr lHEdW ciwtY FzF`A§©§¦¤©¨¨

ø"éèùéåéø äøéñî BúBàì ïéøB÷å¯ §¦§§¦¨
rewestir.Kinqdl ,§©§¦

íéãé éelî àeäå¯z`Nnn cId lMW §¦¨©¦¤¨©¨§ª¥
EPOn)`"eb(`Ed oMW xnFl FzpEM oi` . ¦¤¥©¨¨©¤¥

xaM ixdW ,dxFYAW mici iENin mB©¦¨©¦¤©¨¤£¥§¨
`ian `N` ,iENin Edn lirl WxiR¥©§¥©¦¤¨¥¦
Ffi` miUFrW ,mlFrd bdpOn `nbEC§¨¦¦§©¨¨¤¦¥
dqipM iptl mici iENin lW dNErR§¨¤¦¨©¦¦§¥§¦¨

mIEqn ciwtzl)m"`x(.an dxez §©§¦§¨

(an)íäì äNòååéðáìe ïøäàì Y¯ ©£¥¨¤§©£Ÿ§¨¨
.df iptNW wEqRA mixMfPd©¦§¨¦©¨¤¦§¥¤

ãá éñðëîíéãâa äðBîL éøä Y ¦§§¥¨£¥§¨§¨¦
èBéãä ïäëì äòaøàå ,ìBãb ïäëì¯ §Ÿ¥¨§©§¨¨§Ÿ¥¤§

lre oxd` lr Eide" xn`p eixg` iM¦©£¨¤¡©§¨©©£Ÿ§©
mixMfPd micbAd lM FWExitE ,"eipÄ¨¥¨©§¨¦©¦§¨¦
lFcB odkl dpFnW mdW ,lirl§¥¤¥§¨§Ÿ¥¨

hFicd odkl drAx`e)m"`x(.bn dxez §©§¨¨§Ÿ¥¤§
(bn)eéäå¯ciÎiazM dOkA `Ed oM §¨¥§©¨¦§¥¨

:miqEtCd aFxA K` .miqEtC dOkaE§©¨§¦©§©§¦
.mi`zn Fpi`e ,"oxd` lr Eide"§¨©©£Ÿ§¥©§¦

.älàä íéãâaä ìkïøäà ìòY ¨©§¨¦¨¥¤©©£Ÿ
Bì ïééeàøä¯mdW micbA dpFnW ¨§¦§¨§¨¦¤¥

.lFcB odM `EdW ipRn ,Fl oiE`x§¦¦§¥¤Ÿ¥¨
åéða ìòåíäa íéøeîàä Y¯drAx` §©¨¨¨£¦¨¤©§¨¨
.micbA§¨¦

ãòBî ìäà ìà íàáaìëéäì Y¯ §Ÿ¨¤Ÿ¤¥©¥¨
i"Wx mB d`x .WCwOd ziA lW lkidl©¥¨¤¥©¦§¨§¥©©¦
`Ed ± crFn ld`" :` ,a oiaExir¥¦Ÿ¤¥

oEzp did mXW ,lkiddadGd gAfn ©¥¨¤¨¨¨¨¦§©©¨¨
ld` aizM EdNEkaE ,dxFpOde oglXde§©ª§¨§©§¨§§§¦Ÿ¤

."crFn¥
ïkLnì ïëå¯.lkidM FpiC oMWOdW §¥©¦§¨¤©¦§¨¦§¥¨

crFn ld`l dqipMd xEQi` ,xnFlM§©¦©§¦¨§Ÿ¤¥
lkidd oiC cSn `Ed dPEdk icbA `lA§Ÿ¦§¥§¨¦©¦©¥¨

`le ,WcFTd ilM migPEn mXW ,FAW¤¤¨¨¦§¥©¤§Ÿ
z`xWd mFwnM) oMWn FzFid cSn¦©¡¦§¨¦§©§¨©

dpikXd(lkid o`M miCwd okle , ©§¦¨§¨¥¦§¦¨¥¨
FnM ,xcQd itl azM `le ,oMWOl©¦§¨§Ÿ¨©§¦©¥¤§
ld` l`" :d ,c `xwIeA oOwl azMW¤¨©§©¨§©¦§¨¤Ÿ¤
minlFr ziaaE ,oMWOl ± crFn¥©¦§¨§¥¨¦

.h ,i mW i"Wx d`xE ."lkidl©¥¨§¥©¦¨
eúîåLnLîäL ,zãîì àä Y¯FnM ¨¥¨¨©§¨¤©§©¥§

EpidC ,"WcTA zxWl .. m`FaA" aEzMW¤¨§¨§¨¥©Ÿ¤§©§
`N` ,calA dqipMd lr miaIg oi`W¤¥©¨¦©©§¦¨¦§¨¤¨

."WcTA zxWl" lr©§¨¥©Ÿ¤
äúéîa Y íéãâa øqçî¯xEn`de §ª©§¨¦§¦¨§¨¨

` :xAEcn ,mW i"WxaE dl wEqR lirl( §¥¨§©¦¨§¨
a ,calA lFcB odkA(micbA dWlWA §Ÿ¥¨¦§¨¦§¨§¨¦

b ,cFt`e oWFg lirn mdW ,calA(s` ¦§¨¤¥§¦¤§¥©
o`M oMÎoi`XÎdn .calA dqipkA¦§¦¨¦§¨©¤¥¥¨

` :xAcn(a ,mipdMd lkA(lkA §©¥§¨©Ÿ£¦§¨
b ,micbAd(xQEgn WOWOW inA ©§¨¦§¦¤§©¥§©

micbA)iaxd(. §¨¦
Bì íìBò úwçøîàpL íB÷î ìk Y ª©¨¨¨¤¤¡©

ãiî äøæb àeä ,"íìBò úwç"ª©¨§¥¨¦¨
Ba ákòì úBøBãìe¯zTg" ,xnFlM §§©¥§©ª©

lr mbe "Fl" lr mB aqEn ,"mlFr¨¨©©§©©
`NW mdilr aMrl oiprl ,"FrxflE"§©§§¦§©§©¥£¥¤¤Ÿ

.micbA ilA cFarl ElkEi` dxez §©£§¦§¨¦

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'e iriax meil inei xeriy

ß xc` 'e iriax mei ß

èë(à)íúà Lc÷ì íäì äNòz øLà øácä äæå§¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²§©¥¬Ÿ−̈
íéðL íìéàå ø÷a-ïa ãçà øt ç÷ì éì ïäëì§©¥´¦®§Â©Â©´¤¨¯¤¨¨²§¥¦¬§©−¦

:íîéîz§¦¦«
i"yx£Á˜Ï∑ אחד ּפתרֹון ולהן לקיחה, ׁשל ואחת קיחה ׁשל אחת הן: ּגזרֹות ּוׁשּתי קח, ‡Á„.ּכמֹו ¯t∑ ¿«ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ«∆»

ה  מעׂשה על ּפר עגל,לכּפר .ׁשהּוא ְֲֵֵֵֶֶַַַַָ

(á)é÷é÷øe ïîMa úìeìa úvî úlçå úBvî íçìå§¤´¤©À§©³Ÿ©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬
:íúà äNòz íéhç úìñ ïîMa íéçLî úBvî©−§ª¦´©¨®¤¬Ÿ¤¦¦−©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£˙BvÓ È˜È˜¯e ˙vÓ ˙lÁÂ ˙BvÓ ÌÁÏÂ∑'מּצֹות 'לחם ּורקיקין, וחּלֹות רבּוכה, מינין: ג' אּלּו הרי ¿∆∆«¿«…«…¿ƒ≈«ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ
לחם  'חּלת ּבענין למּטה הּקרּויה וכל היא והרקיקין, החּלֹות ּכנגד ּברבּוכה ׁשמן ׁשּנֹותן ׁשם על ׁשמן', ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

חּלֹות עׂשר עׂשר ּבאים עו)הּמינין ÔÓMa.(מנחות ˙ÏeÏa∑,קמח ּובֹוללןּכׁשהן ׁשמן ּבהן עה)יֹוצק .(שם ִִִֶֶֶֶַַָ¿…«∆∆ְְֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ÔÓMa ÌÈÁLÓ∑ׁשּלנּו ּכנּו"ן עׂשּויה ׁשהיא יונית, ּכ"ף ּכמין מֹוׁשחן אפּיתן .(שם)אחר ¿Àƒ«»∆ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָ

Lc˜Ï‡א  ÔB‰Ï „aÚ˙ Èc ‡Ób˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿»»ƒ«¿≈¿¿«»»
È¯Bz ¯a „Á ¯Bz ·Ò ÈÓ„˜ ‡LnLÏ ÔB‰˙È»¿¿«»»√»»«»«≈

:ÔÈÓÏL ÔÈ¯z ÔÈ¯Î„Â¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ

ÁLÓaב  ÔÏÈÙc ÔÈ¯Èht ÔÈˆÈ¯‚e ¯Èht ÌÁÏe¿≈«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«
‡zÏÒ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿∆¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»À¿»

:ÔB‰˙È „aÚz ÔÈhÁƒƒ«¿≈»¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`)ç÷ì:ïä úBøæb ézLe .ç÷ Bîk Y §©§©§¥§¨¥
äçé÷ì ìL úçàå ,äçé÷ ìL úçà¯ ©©¤¦¨§©©¤§¦¨

DWxW ,"gw" :od miWxW ipW ,xnFlM§©§¥¨¨¦¥¨§¨
,"gwl" ENi`e ,calA zFIzF` iYW§¥¦¦§¨§¦
i"Wx zrC Ff ,zFIzF` WlW DWxẄ§¨¨¦©©©¦
cxtq inkg la` ,ztxv inkg x`WE§¨©§¥¨§©£¨©§¥§¨©

oi`W mixaFqlW WxW zlrA dNin §¦¤¥¦¨©£©Ÿ¤¤
DA Wi daiY lM `N` ,zFIzF` iYW§¥¦¤¨¨¥¨¥¨
`Ed "gw"e ,zFIzF` WlW lW WxWŸ¤¤¨¦§
xqg DNW lrRdW `N` ,"gwl" WxXn¦Ÿ¤¤¨¤©Ÿ©¤¨¨¥

)m"`x(.
ãçà ïBøút ïäìå¯.zg` ozErnWn §¨¤¦§¤¨©§¨¨©©

ãçà øtìâòä äNòî ìò øtëì Y¯ ©¤¨§©¥©©£¥¨¥¤
`le ,"cg` xR" azMW dGn oM cnFl¥¥¦¤¤¨©©¤¨§Ÿ
WIW EpidC ,"cg` xwA oA xR" libxM̈¨¦©¤¨¨¤¨§©§¤¥
dfÎKxCÎlr d`xE ,Fnvr xRA zEIcEgi¦¦©¨©§§¥©¤¤¤
,hk mW .`k ,f mW .eh ,f xAcOA i"WxA§©¦©¦§¨¨¨

el)cecl likyn(el wEqR oOwl d`x K` .©§¥§©¨¨
,gAfOd iEHigl `A xRdW ,mW i"WxaE§©¦¨¤©¨¨§¦©¦§¥©
xRkl icM axwEd xRd ok`W xnFl Wie§¥©¤¨¥©¨§©§¥§©¥
`le ,`weC xR xgaPX dnE ,gAfOd lr©©¦§¥©©¤¦§©©©§¨§Ÿ
dUrn lr xRkl liaWA `Ed ,xg` oin¦©¥¦§¦§©¥©©£¥
lbr FA EUrW oin FzF`OW ,lbrd̈¥¤¤¥¦¤¨¥¤

.gAfOd lr EPOn miaixwn©§¦¦¦¤©©¦§¥©
øt àeäL¯wx ,oin FzF`n md ,xnFlM ¤¨§©¥¥¦©

WlW oA xtE dpW oA `Ed lbrW)d"x d`x ¤¥¤¤¨¨©¤¨

` ,`i(:h ,eh ziW`xA i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§¥¦
fnx milbr dWlW ± zWNEWn dlbr"¤§¨§¤¤§¨£¨¦¤¤
,hi xAcOA i"Wx d`xE ."mixR dWlWl¦§¨¨¦§¥©¦©¦§¨

dOEc` dxR iAB) ak(FO` `aY" : ©¥¨¨£¨¨Ÿ¦
lr xRkzE dxR `aY KM ,d`FSd gPwzE§©¥©©¨¨¨Ÿ¨¨§©¥©
ipinXAW a ,h `xwIe d`xE ."lbrd̈¥¤§¥©¦§¨¤©§¦¦
lbr" aixwdl oxd` dEhvp mi`ENiOl©¦¦¦§©¨©£Ÿ§©§¦¥¤
ricFdl" :mW i"WxaE ,"z`Hgl xwA oA¤¨¨§©¨§©¦¨§¦©
ici lr `EdÎKExAÎWFcTd Fl xRkOW¤§©¥©¨¨©§¥
Wie ."dUrW lbrd dUrn lr df lbr¥¤¤©©£¥¨¥¤¤¨¨§¥
`hg mvr lr dxRM Ff o`MW ,xnFl©¤¨©¨¨©¤¤¥§

mWe ,llkA lbrdlW zihxR dxRM Ff ¨¥¤¦§¨§¨©¨¨§¨¦¤
.lbrd zIUrA Fwlg lr oxd`a dxez ©£Ÿ©¤§©£¦©¨¥¤

(a)é÷é÷øe úvî úlçå úBvî íçìå§¤¤©§©Ÿ©Ÿ§¦¥
úBvîìL elà éøä Y:ïéðéî äL ©£¥¥§Ÿ¨¦¦

äëeáø¯lM oigzFx [min]A hElg mgl §¨¤¤¨§©¦§¦¨
FMxv)ai ,f `xwie i"yx(."zFSn mgl" Edfe , ¨§§¤¤¤©

micnFl okidn ` ,gr zFgpn d`xE§¥§¨¥¥¨§¦
."dkEax" dzid `idW¤¦¨§¨§¨

àéä ,"úBvî íçì" .íé÷é÷øe ,úBlçå§©§¦¦¤¤©¦
ïéðòa ähîì äéeøwä¯.bk wEqR ©§¨§©¨¨¦§¨¨
"ïîL íçì úlç"¯xnFl oi`e ©©¤¤¤¤§¥©

`id oMW) "zFSn zFNg"l dpEMdW¤©©¨¨§©©¤¥¦
zFSn zFNg FnM dIpW mW zxMfp¦§¤¤¨§¦¨§©©

o`M(xn`p dcFY oAxw iABW oeiM , ¨¥¨¤©¥¨§©¨¤¡©
ixd ,"zkAxn zlFqe .. zFSn zFNg"©©§¤ª§¤¤£¥

zkAxn Dpi` "zFSn zFNg"W)minx ipxw(. ¤©©¥¨ª§¤¤
ãâðk äëeáøa ïîL ïúBpL íL ìò©¥¤¥¤¤¨§¨§¤¤

ïé÷é÷øäå úBlçä¯i"Wx mB d`x ©©§¨§¦¦§¥©©¦
zFNge miwiwxNW Epide .ek ,g `xwIe©¦§¨§©§¤¦§¦¦§©
,onW bFl ziriax ozFp did cgi©©¨¨¥§¦¦¤¤
bFl ziriax ozFp did cal dkEaxle§¦§¨§¨¨¨¥§¦¦

onW)`"eb(. ¤¤
úBlç øNò øNò íéàa ïéðénä ìëå¯ §¨©¦¦¨¦¤¤¤¤©

.oin lMn zFNg xUr¤¤©¦¨¦
ïîMa úìeìa÷öBé çî÷ ïäLk Y §Ÿ©¤¤§¤¥¤©¥

ïììBáe ïîL ïäa¯dlilA KIW `l iM ¨¤¤¤§¨¦Ÿ©¨§¦¨
gnw `EdWM `N`)` ,dr zegpn d`x(dnE . ¤¨§¤¤©©

ixdW ,`weC e`l `Ed "gnw" xn`X¤¨©¤©¨©§¨¤£¥
mcFw dpEMd `N` ,"miHg zlFq" aEzM̈¤¦¦¤¨©©¨¨¤

ozWil)oexkfd xtq(. ¦¨¨
ïîMa íéçLîïçLBî ïúiôà øçà Y §ª¦©¨¤©©£¦¨¨§¨

úéðåé ó"k ïéîk¯oixFw EppFWlaE §¦¨§¨¦¦§¥¦
"iM" odNW s"Ml)mb d`xe .a ,cr zegpn i"yx ©¨¤¨¤¦

ek ,l oke .el ,f miweqt onwl i"yx(i"Wx d`xE .§¥©¦
Ewlgp" :oiwiwx zgpn iAB c ,a `xwIe©¦§¨©¥¦§©§¦¦¤§§

EpizFAxogWFn :mixnF` Wi ,ozgiWnA ©¥¦§¦¨¨¥§¦§¨
onXd lM dlkIW cr ogWFnE xfFge§¥§¨©¤¦§¤¨©¤¤
iM oinM ogWFn :mixnF` Wie .. bFNAW¤©§¥§¦§¨§¦¦
Fnvr iptA lk`p onXd x`WE ,zipei§¨¦§¨©¤¤¤¡¨¦§¥©§
WExiRM i"Wx mzq o`M K` ."mipdMl©Ÿ£¦©¨¨©©¦©¥
lW zFgiWOdW ipRn xnFl Wie .ipXd©¥¦§¥©¦§¥¤©§¦¤



devzנד zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'e iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(239 'nr ek zegiy ihewl)

יוניתיוניתיוניתיונית ּכּכּכּכ""""ףףףף ּכּכּכּכמיןמיןמיןמין ב)ממממֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשחןחןחןחן כט, מארי(רש"י מה ּולׁשם נּו"ן, אֹות ּכצּורת היא ׁשהּמׁשיחה ּבקּצּור ל ֹומר לֹו היה לכאֹורה ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּכמין היא ׁשהּמׁשיחה לֹומר, ויׁש יונית". ּכ"ף "ּכמין ּו'כהּנה'ּכּכּכּכ""""ף ף ף ף ּומפרׁש 'ּכהן' הּמּלים ׁשּכן הּכהּנה, על לרמז ּכדי יונית ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻֻ

"ּכמין היא ׁשהּמׁשיחה מדּגיׁש ולכן ּכ"ף; ּבאֹות ּדוקאּכּכּכּכ""""ף ף ף ף מתחילֹות ז)יונית" פסוק אברבנאל .(וראה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָ

(â)ìqa íúà záø÷äå ãçà ìñ-ìò íúBà zúðå§¨«©¨³¨Æ©©´¤½̈§¦§©§¨¬Ÿ−̈©¨®
:íìéàä éðL úàå øtä-úàå§¤̧©½̈§¥−§¥¬¨«¥¦«

i"yx£Ì˙‡ z·¯˜‰Â∑,הּמׁשּכן חצר הקמתֹואל .ּביֹום ¿ƒ¿«¿»…»ְְֲֲִֶַַָָָ

(ã)ìäà çút-ìà áéø÷z åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©´Ÿ¤
:íéna íúà zöçøå ãòBî¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦

i"yx£zˆÁ¯Â∑ טבילת הּגּוף זֹו .ּכל ¿»«¿»ְִַַָ

(ä)-úà ïøäà-úà zLaìäå íéãâaä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤©§¨¦À§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ¤
ïLçä-úàå ãôàä-úàå ãôàä ìéòî úàå úðzkä©ª½Ÿ¤§¥Æ§¦´¨«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ§¤©®¤

:ãôàä áLça Bì zãôàå§¨«©§¨´½§¥−¤¨«¥«Ÿ
i"yx£z„Ù‡Â∑ סביבֹותיו והּסינר החגֹורה ותּקן .קּׁשט ¿»«¿»ְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

(å)øæð-úà zúðå BLàø-ìò úôðönä zîNå§©§¨¬©¦§¤−¤©Ÿ®§¨«©¨²¤¥¬¤
:úôðönä-ìò Lãwä©−Ÿ¤©©¦§¨«¤

ÔB‰˙Èג  ·¯˜˙e „Á ‡lÒ ÏÚ ÔB‰˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»¿««»«¿»≈»¿
:ÔÈ¯Îc ÔÈ¯z ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙ÈÂ ‡lÒa¿«»¿»»¿»¿≈ƒ¿ƒ

ÔkLÓד  Ú¯˙Ï ·¯˜z È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿««¿«
:‡iÓa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡Ófƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

È˙ה  Ô¯‰‡ ˙È LaÏ˙Â ‡iLe·Ï ˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿«»¿«¿≈»«¬…»
˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ÏÈÚÓ ˙ÈÂ ‡ezkƒ»¿»¿ƒ≈»¿»≈»¿»

:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰a dÏ Ô˜˙˙Â ‡LeÁ¿»¿«¿≈≈¿∆¿«≈»

ÏÈÏk‡ו  ˙È Ôz˙Â dLÈ¯ ÏÚ ‡zÙˆÓ ÈeL˙e¿«ƒƒ¿∆¿»«≈≈¿ƒ≈»¿ƒ»
:‡zÙˆÓ ÏÚ ‡L„e˜c¿¿»«ƒ¿∆¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

z` `Nnl EUrPW oeiM mi`ENiOd ini§¥©¦¦¥¨¤©£§©¥¤
dzUrp dgiWOd ,dPEdkl mipdMd ici§¥©Ÿ£¦¦§¨©§¦¨¤¤§¨
ipRn ,`weC zipei s"M zxEvA mdÄ¤§©¨§¨¦©§¨¦§¥
`id s"M oMW ,"dPEdM"l fnx dfA WIW¤¥¨¤¤¤¦§¨¤¥¨¦

dPEdkE odM zFaiY W`x)iaxd(Wie . Ÿ¥Ÿ¥§¨§¥
o"Ep zF`l dnFC `idW oeiMW siqFdl§¦¤¥¨¤¦¨§

EpNW)onwl i"yx oeylk(mB fnFx df ixd , ¤¨£¥¤¥©
.odM zaiY sFql§¥©Ÿ¥

eðlL ï"eðk äéeNò àéäL¯o"Ep ¤¦£¨§¤¨
zF`l dpEMd d`xPke .dtEtMC`N` . §¨§©¦§¤©©¨¨§¤¨

`id Ff zF` zxEv iM oEIr KixSW¤¨¦¦¦©¦
zipeIn `le zipihNd dtVdn¥©¨¨©¨¦¦§Ÿ¦§¨¦
` ,ai zFixFd i"Wx d`xE .dwiYrd̈©¦¨§¥©¦¨
i"WxaE .g zF`d lW xEIv mW `aEOW¤¨¨¦¤¨§©¦

lW xEIv a ,d zFzixMxi"WxaE . ¨¥¦¤§©¦
a ,cr zFgpn)i"zk(oinM diEUr" : §¨£¨§¦

."rAv`dn lcEB zWxtdM ,z"ih¥§©§¨©¨¥¨¤§©
dnlW dxFzA zEkix`A df lkA d`xE§¥§¨¤©£¦§¨§¥¨

oniq icEwR zWxR sFqAW mi`ENiOA©¦¦¤§¨¨©§¥¦¨
.kb dxez

(b)íúà záø÷äåïkLnä øöç ìà Y §¦§©§¨Ÿ¨¤£©©¦§¨
¯ld` xvgAW gAfOd lr axwi mwlg¤§¨¦§©©©¦§¥©¤©£©Ÿ¤

lk`i mwlge ,bk wEqR oOwlcM crFn¥§¦§©¨¨§¤§¨Ÿ©
.al wEqR oOwlcM crFn ld` xvgA©£©Ÿ¤¥§¦§©¨¨

Búî÷ä íBéa¯oFW`x mFiA Epid §£¨¨©§§¦
mi`ENiOl)a ,g `xwie i"yx d`x(d`xE . ©¦¦§¥

,` ,f xAcOaE bk ,h `xwIe i"Wx©¦©¦§¨©¦§¨
did mi`ENiOd ini zraXn mFi lkAW¤§¨¦¦§©§¥©¦¦¨¨
WOWnE oMWOd z` miwn dWn¤¥¦¤©¦§¨§©¥
ipinXd mFIaE ,Fwxtn KMÎxg`e§©©¨§¨§©©§¦¦
o`M ,oM m`e .FwxR `le Fniwd¡¦§Ÿ¥§§¦¥¨
,mi`ENiOd ini zraWA xAEcOW¤§¨§¦§©§¥©¦¦
oMWOd znwdl dpEMdW xnFl Kixv̈¦©¤©©¨¨©£¨©©¦§¨
ini zraXn mFie mFi lkAW¤§¨¨¦¦§©§¥
mFie mFi lkA ixdW ,mi`ENiOd©¦¦¤£¥§¨¨
Eaixwd mi`ENiOd ini zraXn¦¦§©§¥©¦¦¦§¦

wEqR i"WxA oOwlcM ,zFpAxẅ§¨§¦§©¨§©¦¨
.dlc dxez

(c)zöçøåóebä ìk úìéáè Bæ Y¯ §¨©§¨§¦©¨©
lrW ,xFIMd iniOn mici zvigx `le§Ÿ§¦©¨©¦¦¥¥©¦¤©
,mi`ENiOl ipinXA wx EEhvp df¤¦§©©©§¦¦©¦¦
oeiM mbe .mW i"WxaE `l ,n oOwlcM§¦§©¨§©¦¨§©¥¨
`l oicre ,"Yvgxe" mzq xn`W¤¨©§¨§¨©§¨©£©¦Ÿ
iOn milbxe mici zvigx lr Epcnl̈©§©§¦©¨©¦§©§©¦¦¥
dliah `id FGW gxkdA ixd ,xFIMd©¦£¥§¤§¥©¤¦§¦¨
Yvgxe" mzq xn`W dGn mbe .dewnA§¦§¤§©¦¤¤¨©§¨§¨©§¨
lkl dpEMdW rnWn ,"mzF`¨©§©¤©©¨¨§¨

.mtEBd dxez ¨
(d)zãôàåïwúå èM÷ Y¯Edf §¨©§¨©¥§©¥¤

.g ,c ,gk lirl i"Wx d`xE ."Yct`e"§¨©§¨§¥©¦§¥
øpqäå äøBâçä¯aWgA" Edf ©£¨§©¦¨¤§¥¤

xpiQd mr cgiA dxFbgd ,"cFt`d̈¥©£¨§©©¦©¦¨
.cFt`d `EdW¤¨¥

åéúBáéáñ¯."Fl" WExiR Edfe dxez §¦¨¤¥

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'e iriax meil inei xeriy

i"yx£L„w‰ ¯Ê∑ הּציץ ּפתילין ∑Ùˆn‰ŒÏÚ˙.זה ּוׁשני האמצעי הּפתיל עלֿידי למעלה, ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ≈∆«…∆ִֶַ««ƒ¿»∆ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכֹובע  ּכמין הּמצנפת על נֹותנֹו הּוא הערף, מאחֹורי ׁשלׁשּתן הּקׁשּורין .ׁשּבראׁשֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

(æ)BLàø-ìò z÷öéå äçLnä ïîL-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§−̈©Ÿ®
:Búà zçLîe¨«©§−̈Ÿ«

i"yx£B˙‡ zÁLÓe∑(כהנים יונית (תורת ּכ"ף ּכמין זֹו מׁשיחה ׁשמןאף נֹותן עיניו . ריסי ּובין ראׁשֹו על »«¿»…ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבאצּבעֹו .ּומחּברן ְְְְֶַָָ

(ç)úðzk ízLaìäå áéø÷z åéða-úàå: §¤¨−̈©§¦®§¦§©§−̈ª¢«Ÿ

(è)íäì zLáçå åéðáe ïøäà èðáà íúà zøâçå§¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ¨À̈§¨«©§¨³¨¤Æ
úàlîe íìBò úwçì äpäk íäì äúéäå úòaâî¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²§ª−̈§ª©´¨®¦¥¨¬

:åéða-ãéå ïøäà-ãé©©«£−Ÿ§©¨¨«
i"yx£Ì‰Ï ‰˙È‰Â∑ עֹולם לכהּנת זה, ידים האּלה עלֿידי ∑lÓe‡˙.מּלּוי ÂÈaŒ„ÈÂ.הּדברים Ô¯‰‡Œ„È∑ ¿»¿»»∆ְִִִֶַַָָֻƒ≈»ְְִֵֵֶַַָָ««¬…¿«»»

הּכהּנה ּבמּלּוי  .ּופקּדת ְְְִַַָֻֻ

¯dLÈז  ÏÚ ˜È¯˙e ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«≈≈
:d˙È Èa¯˙e¿«ƒ»≈

ÔÈezk:ח  ÔepLaÏ˙Â ·¯˜z È‰Ba ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿≈ƒƒƒ

Ô˜˙˙Âט  È‰B·e Ô¯‰‡ ÔÈÈÓ‰ ÔB‰˙È Ê¯Ê˙e¿»≈»¿∆¿»ƒ«¬…¿ƒ¿«¿«
ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ‡z‰k ÔB‰Ï È‰˙e ÔÈÚ·Bk ÔB‰Ï¿»ƒ¿≈¿¿À¿»ƒ¿»»»
:È‰B·„ ‡a¯˜Â Ô¯‰‡„ ‡a¯˜ ·¯˜˙e¿»≈À¿»»¿«¬…¿À¿»»ƒ¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(e)Lãwä øæðõévä äæ Y¯FnM ¥¤©Ÿ¤¤©¦§
aEzMW)l ,hl onwl(."WcTd xfp uiv" ¤¨¦¥¤©Ÿ¤

dWxtd oFWNn ,"WcTd xfp" `xwpe§¦§¨¥¤©Ÿ¤¦§©§¨¨
eilr aEzM didW oeiMW ,dlCade§©§¨¨¤¥¨¤¨¨¨¨¨
WxtEn lFcBÎodMd did ,"'dl Wcw"Ÿ¤©¨¨©Ÿ¥¨§¨
mipdMd lM x`Xn FzXEcwA lCaEnE§¨¦§¨¦§¨¨©Ÿ£¦

)dlawde azkd(`Ed "xfp"W xnFl Wi F` .¥©¤¥¤
uiSdW ipRn oM `xwpe ,xzM oFWNn¦§¤¤§¦§¨¥¦§¥¤©¦
oinM" lFcBÎodMd lr WAlEn did̈¨§¨©©Ÿ¥¨§¦
.`l ,hl oOwl i"Wx oFWlM ,"xzM¤¤¦§©¦§©¨
xEACAX dn ,df itl oEIr KixSW `N ¤̀¨¤¨¦¦§¦¤©¤©¦
`le "raFM oinM" i"Wx azM `Ad©¨¨©©¦§¦©§Ÿ
did uiSdW ipRn ilE`e ."xzM oinM"§¦¤¤§©¦§¥¤©¦¨¨
lizRdX dn xWw `ll "xzM oinM"§¦¤¤§Ÿ¤¤©¤©§¦
wx `N` ,ztpvOd lr gPEn did̈¨¨©©¦§¤¤¤¨©
z` siTd uiSdW dCaErd mvrn¥¤¤¨§¨¤©¦¦¦¤

.eilrW milizRd mr cgiA FW`xŸ§©©¦©§¦¦¤¨¨
úôðönä ìòézLøtL Bîk Y ©©¦§¨¤§¤¥©§¦

éòöîàä ìéútä éãé-ìò äìòîì§©§¨©§¥©§¦¨¤§¨¦
ïéøeLwä BLàøaL ïéìéút éðLe§¥§¦¦¤§Ÿ©§¦

ìLBðúBð àeä ,óøòä éøBçàî ïzL §¨§¨¥£¥¨Ÿ¤§
.òáBk ïéîk "úôðönä ìò"¯,gk ©©¦§¨¤§¦©

.flf dxez

(f)Búà zçLîeBæ äçéLî óà Y¯ ¨©§¨Ÿ©§¦¨
dnE .a wEqtAW dgiWOd FnM§©§¦¨¤§¨©

XWiBcO,"Ff dgiWn s`" o`M i"Wx ¤©§¦©¦¨©§¦¨
dgiWn zxEv FGW ipRn xnFl Wi¥©¦§¥¤©§¦¨
i"Wx d`xE .x`aOW itkE ,zxg ©̀¤¤§¦¤§¨¥§¥©¦

lke" :el wEqR oOwlzFgiWOdoinM §©¨¨§¨©§¦§¦
."zipei s"M̈§¨¦
é"k ïéîk¯s"kl oixFw zipei oFWlA §¦¦¦§§¨¦¦§¨

iM)ipy qetc(iW`x `EdW xWt`e . ¦§¤§¨¤¨¥
"zipei sM" zFaiz)iaxd(. ¥©§¨¦

åéðéò éñéø ïéáe BLàø ìò ïîL ïúBð¥¤¤©Ÿ¥¦¥¥¨
Bòaöàa ïøaçîe¯xEAigd ici lre §©§¨§¤§¨§©§¥©¦

mB d`xE .zipei iM oinM dUrp did̈¨©£¤§¦¦§¨¦§¥©
lr wvFi dNigYA" :ai ,g `xwIe i"Wx©¦©¦§¨©§¦¨¥©
,eipir iqix oiA ozFp KM xg`e ,FW`xŸ§©©¨¥¥¦¥¥¨
i"WxaE ."dfl dGn FrAv`A KWFnE¥§¤§¨¦¤§¤§©¦
gFWnl ligzn" :` ,ai zFixFd¨©§¦¦§©
KWFnE ,eipir iqix oiA FrAv`A§¤§¨¥¦¥¥¨¥
riBOW cr KlFde W`xd lr FrAv ¤̀§¨©¨Ÿ§¥©¤©¦©
zFzixM i"WxA K` ."ipei skM sxFrl̈¤§¨§¨¦©§©¦¨¥
KM xg`e FW`x lr onW wivn" :a ,d¥¦¤¤©Ÿ§©©¨
KxC FrAv`A otxvnE ,eipir iqix oiA¥¦¥¥¨§¨§¨§¤§¨¤¤

."zgCRdg dxez ©©©©
(h)íäì äúéäåäæ íéãé éelî Y¯ §¨§¨¨¤¦¨©¦¤

mixMfPd mixaCd lM zIUrA ,xnFlM§©©£¦©¨©§¨¦©¦§¨¦
mici iENinE KEPig mpiprW ,o`M cr©¨¤¦§¨¨¦¦¨©¦
dPEdk icbA zWialA wx `le ,dPEdkl¦§¨§Ÿ©¦§¦©¦§¥§¨

lirl xn`PW FnkE ,o`M dxEn`d),gk ¨£¨¨§¤¤¡©§¥
`n(mzF` YWCwe mci z` z`NnE"¦¥¨¤¨¨§¦©§¨¨

."il Epdke§¦£¦
íìBò úpäëì¯dn WExiR Edf ¦§ª©¨¤¥©

iENOW ,"mlFr zTgl dPEdM" xn`PX¤¤¡©§¨§ª©¨¤¦
"mlFr zPEdkl" mqipkn df mici)`"eb(. ¨©¦¤©§¦¨¦§©¨

úàlîeälàä íéøácä éãé-ìò Y¯ ¦¥¨©§¥©§¨¦¨¥¤
"YhgWe .. Yaxwde" :eixg` miaEzMd©§¦©£¨§¦§©§¨§¨©§¨
miaEzMde ,cEgl mici iENOW `l ,'ekeŸ¤¦¨©¦§§©§¦

cEgl eixg`)m"`x(. ©£¨§
åéða ãéå ïøäà ãéúc÷ôe éelîa Y ©©£Ÿ§©¨¨§¦§ª©

äpäkä¯KEPig `Ed iENin lMW oeiM ©§ª¨¥¨¤¨¦¦
,gk i"WxA lirlcM) mIEqn ciwtzl§©§¦§¨§¦§¥§©¦

`n(`Ed iENiOdW o`M siqFd ,¦¨¤©¦
"dPEdMd zCEwt"l)m"`x(xiMfdW s`e . ¦§©©§¨§©¤¦§¦

xnFl Wi ,"mlFr zPEdkl" lirl xaM§¨§¥¦§©¨¥©
` :mici iENin ipin ipW o`M WIW( ¤¥¨§¥¦¥¦¨©¦
mdW ,"mlFr zPEdkl" mici iENin¦¨©¦¦§©¨¤¥
dfe ,mlFrl dPEdkl miwfgEn miUrp©£¦§¨¦¦§¨§¨§¤
zWialE onWA dgiWOd ici lr dUrp©£¨©§¥©§¦¨§¤¤§¦©

a ,micbAd(iENinciwtzl mici ©§¨¦¦¨©¦§©§¦
ici lr dUrp dfe ,zrM lrFtA dPEdMd©§¨§©¨¥§¤©£¨©§¥
okle .oOwl dxEn`d zFpAxTd zaxwd©§¨©©¨§¨¨£¨§©¨§¨¥
Epid ,"mdl dzide" xn` dNigY§¦¨¨©§¨§¨¨¤©§
KMÎxg`e ,mlFrl mipdMd zEllkl¦§¨©Ÿ£¦§¨§©©¨



נה devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'e iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(239 'nr ek zegiy ihewl)

יוניתיוניתיוניתיונית ּכּכּכּכ""""ףףףף ּכּכּכּכמיןמיןמיןמין ב)ממממֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשחןחןחןחן כט, מארי(רש"י מה ּולׁשם נּו"ן, אֹות ּכצּורת היא ׁשהּמׁשיחה ּבקּצּור ל ֹומר לֹו היה לכאֹורה ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּכמין היא ׁשהּמׁשיחה לֹומר, ויׁש יונית". ּכ"ף "ּכמין ּו'כהּנה'ּכּכּכּכ""""ף ף ף ף ּומפרׁש 'ּכהן' הּמּלים ׁשּכן הּכהּנה, על לרמז ּכדי יונית ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻֻ

"ּכמין היא ׁשהּמׁשיחה מדּגיׁש ולכן ּכ"ף; ּבאֹות ּדוקאּכּכּכּכ""""ף ף ף ף מתחילֹות ז)יונית" פסוק אברבנאל .(וראה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָ

(â)ìqa íúà záø÷äå ãçà ìñ-ìò íúBà zúðå§¨«©¨³¨Æ©©´¤½̈§¦§©§¨¬Ÿ−̈©¨®
:íìéàä éðL úàå øtä-úàå§¤̧©½̈§¥−§¥¬¨«¥¦«

i"yx£Ì˙‡ z·¯˜‰Â∑,הּמׁשּכן חצר הקמתֹואל .ּביֹום ¿ƒ¿«¿»…»ְְֲֲִֶַַָָָ

(ã)ìäà çút-ìà áéø÷z åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©´Ÿ¤
:íéna íúà zöçøå ãòBî¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦

i"yx£zˆÁ¯Â∑ טבילת הּגּוף זֹו .ּכל ¿»«¿»ְִַַָ

(ä)-úà ïøäà-úà zLaìäå íéãâaä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤©§¨¦À§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ¤
ïLçä-úàå ãôàä-úàå ãôàä ìéòî úàå úðzkä©ª½Ÿ¤§¥Æ§¦´¨«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ§¤©®¤

:ãôàä áLça Bì zãôàå§¨«©§¨´½§¥−¤¨«¥«Ÿ
i"yx£z„Ù‡Â∑ סביבֹותיו והּסינר החגֹורה ותּקן .קּׁשט ¿»«¿»ְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

(å)øæð-úà zúðå BLàø-ìò úôðönä zîNå§©§¨¬©¦§¤−¤©Ÿ®§¨«©¨²¤¥¬¤
:úôðönä-ìò Lãwä©−Ÿ¤©©¦§¨«¤

ÔB‰˙Èג  ·¯˜˙e „Á ‡lÒ ÏÚ ÔB‰˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»¿««»«¿»≈»¿
:ÔÈ¯Îc ÔÈ¯z ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙ÈÂ ‡lÒa¿«»¿»»¿»¿≈ƒ¿ƒ

ÔkLÓד  Ú¯˙Ï ·¯˜z È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿««¿«
:‡iÓa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡Ófƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

È˙ה  Ô¯‰‡ ˙È LaÏ˙Â ‡iLe·Ï ˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿«»¿«¿≈»«¬…»
˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ÏÈÚÓ ˙ÈÂ ‡ezkƒ»¿»¿ƒ≈»¿»≈»¿»

:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰a dÏ Ô˜˙˙Â ‡LeÁ¿»¿«¿≈≈¿∆¿«≈»

ÏÈÏk‡ו  ˙È Ôz˙Â dLÈ¯ ÏÚ ‡zÙˆÓ ÈeL˙e¿«ƒƒ¿∆¿»«≈≈¿ƒ≈»¿ƒ»
:‡zÙˆÓ ÏÚ ‡L„e˜c¿¿»«ƒ¿∆¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

z` `Nnl EUrPW oeiM mi`ENiOd ini§¥©¦¦¥¨¤©£§©¥¤
dzUrp dgiWOd ,dPEdkl mipdMd ici§¥©Ÿ£¦¦§¨©§¦¨¤¤§¨
ipRn ,`weC zipei s"M zxEvA mdÄ¤§©¨§¨¦©§¨¦§¥
`id s"M oMW ,"dPEdM"l fnx dfA WIW¤¥¨¤¤¤¦§¨¤¥¨¦

dPEdkE odM zFaiY W`x)iaxd(Wie . Ÿ¥Ÿ¥§¨§¥
o"Ep zF`l dnFC `idW oeiMW siqFdl§¦¤¥¨¤¦¨§

EpNW)onwl i"yx oeylk(mB fnFx df ixd , ¤¨£¥¤¥©
.odM zaiY sFql§¥©Ÿ¥

eðlL ï"eðk äéeNò àéäL¯o"Ep ¤¦£¨§¤¨
zF`l dpEMd d`xPke .dtEtMC`N` . §¨§©¦§¤©©¨¨§¤¨

`id Ff zF` zxEv iM oEIr KixSW¤¨¦¦¦©¦
zipeIn `le zipihNd dtVdn¥©¨¨©¨¦¦§Ÿ¦§¨¦
` ,ai zFixFd i"Wx d`xE .dwiYrd̈©¦¨§¥©¦¨
i"WxaE .g zF`d lW xEIv mW `aEOW¤¨¨¦¤¨§©¦

lW xEIv a ,d zFzixMxi"WxaE . ¨¥¦¤§©¦
a ,cr zFgpn)i"zk(oinM diEUr" : §¨£¨§¦

."rAv`dn lcEB zWxtdM ,z"ih¥§©§¨©¨¥¨¤§©
dnlW dxFzA zEkix`A df lkA d`xE§¥§¨¤©£¦§¨§¥¨

oniq icEwR zWxR sFqAW mi`ENiOA©¦¦¤§¨¨©§¥¦¨
.kb dxez

(b)íúà záø÷äåïkLnä øöç ìà Y §¦§©§¨Ÿ¨¤£©©¦§¨
¯ld` xvgAW gAfOd lr axwi mwlg¤§¨¦§©©©¦§¥©¤©£©Ÿ¤

lk`i mwlge ,bk wEqR oOwlcM crFn¥§¦§©¨¨§¤§¨Ÿ©
.al wEqR oOwlcM crFn ld` xvgA©£©Ÿ¤¥§¦§©¨¨

Búî÷ä íBéa¯oFW`x mFiA Epid §£¨¨©§§¦
mi`ENiOl)a ,g `xwie i"yx d`x(d`xE . ©¦¦§¥

,` ,f xAcOaE bk ,h `xwIe i"Wx©¦©¦§¨©¦§¨
did mi`ENiOd ini zraXn mFi lkAW¤§¨¦¦§©§¥©¦¦¨¨
WOWnE oMWOd z` miwn dWn¤¥¦¤©¦§¨§©¥
ipinXd mFIaE ,Fwxtn KMÎxg`e§©©¨§¨§©©§¦¦
o`M ,oM m`e .FwxR `le Fniwd¡¦§Ÿ¥§§¦¥¨
,mi`ENiOd ini zraWA xAEcOW¤§¨§¦§©§¥©¦¦
oMWOd znwdl dpEMdW xnFl Kixv̈¦©¤©©¨¨©£¨©©¦§¨
ini zraXn mFie mFi lkAW¤§¨¨¦¦§©§¥
mFie mFi lkA ixdW ,mi`ENiOd©¦¦¤£¥§¨¨
Eaixwd mi`ENiOd ini zraXn¦¦§©§¥©¦¦¦§¦

wEqR i"WxA oOwlcM ,zFpAxẅ§¨§¦§©¨§©¦¨
.dlc dxez

(c)zöçøåóebä ìk úìéáè Bæ Y¯ §¨©§¨§¦©¨©
lrW ,xFIMd iniOn mici zvigx `le§Ÿ§¦©¨©¦¦¥¥©¦¤©
,mi`ENiOl ipinXA wx EEhvp df¤¦§©©©§¦¦©¦¦
oeiM mbe .mW i"WxaE `l ,n oOwlcM§¦§©¨§©¦¨§©¥¨
`l oicre ,"Yvgxe" mzq xn`W¤¨©§¨§¨©§¨©£©¦Ÿ
iOn milbxe mici zvigx lr Epcnl̈©§©§¦©¨©¦§©§©¦¦¥
dliah `id FGW gxkdA ixd ,xFIMd©¦£¥§¤§¥©¤¦§¦¨
Yvgxe" mzq xn`W dGn mbe .dewnA§¦§¤§©¦¤¤¨©§¨§¨©§¨
lkl dpEMdW rnWn ,"mzF`¨©§©¤©©¨¨§¨

.mtEBd dxez ¨
(d)zãôàåïwúå èM÷ Y¯Edf §¨©§¨©¥§©¥¤

.g ,c ,gk lirl i"Wx d`xE ."Yct`e"§¨©§¨§¥©¦§¥
øpqäå äøBâçä¯aWgA" Edf ©£¨§©¦¨¤§¥¤

xpiQd mr cgiA dxFbgd ,"cFt`d̈¥©£¨§©©¦©¦¨
.cFt`d `EdW¤¨¥

åéúBáéáñ¯."Fl" WExiR Edfe dxez §¦¨¤¥

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'e iriax meil inei xeriy

i"yx£L„w‰ ¯Ê∑ הּציץ ּפתילין ∑Ùˆn‰ŒÏÚ˙.זה ּוׁשני האמצעי הּפתיל עלֿידי למעלה, ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ≈∆«…∆ִֶַ««ƒ¿»∆ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכֹובע  ּכמין הּמצנפת על נֹותנֹו הּוא הערף, מאחֹורי ׁשלׁשּתן הּקׁשּורין .ׁשּבראׁשֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

(æ)BLàø-ìò z÷öéå äçLnä ïîL-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§−̈©Ÿ®
:Búà zçLîe¨«©§−̈Ÿ«

i"yx£B˙‡ zÁLÓe∑(כהנים יונית (תורת ּכ"ף ּכמין זֹו מׁשיחה ׁשמןאף נֹותן עיניו . ריסי ּובין ראׁשֹו על »«¿»…ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבאצּבעֹו .ּומחּברן ְְְְֶַָָ

(ç)úðzk ízLaìäå áéø÷z åéða-úàå: §¤¨−̈©§¦®§¦§©§−̈ª¢«Ÿ

(è)íäì zLáçå åéðáe ïøäà èðáà íúà zøâçå§¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ¨À̈§¨«©§¨³¨¤Æ
úàlîe íìBò úwçì äpäk íäì äúéäå úòaâî¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²§ª−̈§ª©´¨®¦¥¨¬

:åéða-ãéå ïøäà-ãé©©«£−Ÿ§©¨¨«
i"yx£Ì‰Ï ‰˙È‰Â∑ עֹולם לכהּנת זה, ידים האּלה עלֿידי ∑lÓe‡˙.מּלּוי ÂÈaŒ„ÈÂ.הּדברים Ô¯‰‡Œ„È∑ ¿»¿»»∆ְִִִֶַַָָֻƒ≈»ְְִֵֵֶַַָָ««¬…¿«»»

הּכהּנה ּבמּלּוי  .ּופקּדת ְְְִַַָֻֻ

¯dLÈז  ÏÚ ˜È¯˙e ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«≈≈
:d˙È Èa¯˙e¿«ƒ»≈

ÔÈezk:ח  ÔepLaÏ˙Â ·¯˜z È‰Ba ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿≈ƒƒƒ

Ô˜˙˙Âט  È‰B·e Ô¯‰‡ ÔÈÈÓ‰ ÔB‰˙È Ê¯Ê˙e¿»≈»¿∆¿»ƒ«¬…¿ƒ¿«¿«
ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ‡z‰k ÔB‰Ï È‰˙e ÔÈÚ·Bk ÔB‰Ï¿»ƒ¿≈¿¿À¿»ƒ¿»»»
:È‰B·„ ‡a¯˜Â Ô¯‰‡„ ‡a¯˜ ·¯˜˙e¿»≈À¿»»¿«¬…¿À¿»»ƒ¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(e)Lãwä øæðõévä äæ Y¯FnM ¥¤©Ÿ¤¤©¦§
aEzMW)l ,hl onwl(."WcTd xfp uiv" ¤¨¦¥¤©Ÿ¤

dWxtd oFWNn ,"WcTd xfp" `xwpe§¦§¨¥¤©Ÿ¤¦§©§¨¨
eilr aEzM didW oeiMW ,dlCade§©§¨¨¤¥¨¤¨¨¨¨¨
WxtEn lFcBÎodMd did ,"'dl Wcw"Ÿ¤©¨¨©Ÿ¥¨§¨
mipdMd lM x`Xn FzXEcwA lCaEnE§¨¦§¨¦§¨¨©Ÿ£¦

)dlawde azkd(`Ed "xfp"W xnFl Wi F` .¥©¤¥¤
uiSdW ipRn oM `xwpe ,xzM oFWNn¦§¤¤§¦§¨¥¦§¥¤©¦
oinM" lFcBÎodMd lr WAlEn did̈¨§¨©©Ÿ¥¨§¦
.`l ,hl oOwl i"Wx oFWlM ,"xzM¤¤¦§©¦§©¨
xEACAX dn ,df itl oEIr KixSW `N ¤̀¨¤¨¦¦§¦¤©¤©¦
`le "raFM oinM" i"Wx azM `Ad©¨¨©©¦§¦©§Ÿ
did uiSdW ipRn ilE`e ."xzM oinM"§¦¤¤§©¦§¥¤©¦¨¨
lizRdX dn xWw `ll "xzM oinM"§¦¤¤§Ÿ¤¤©¤©§¦
wx `N` ,ztpvOd lr gPEn did̈¨¨©©¦§¤¤¤¨©
z` siTd uiSdW dCaErd mvrn¥¤¤¨§¨¤©¦¦¦¤

.eilrW milizRd mr cgiA FW`xŸ§©©¦©§¦¦¤¨¨
úôðönä ìòézLøtL Bîk Y ©©¦§¨¤§¤¥©§¦

éòöîàä ìéútä éãé-ìò äìòîì§©§¨©§¥©§¦¨¤§¨¦
ïéøeLwä BLàøaL ïéìéút éðLe§¥§¦¦¤§Ÿ©§¦

ìLBðúBð àeä ,óøòä éøBçàî ïzL §¨§¨¥£¥¨Ÿ¤§
.òáBk ïéîk "úôðönä ìò"¯,gk ©©¦§¨¤§¦©

.flf dxez

(f)Búà zçLîeBæ äçéLî óà Y¯ ¨©§¨Ÿ©§¦¨
dnE .a wEqtAW dgiWOd FnM§©§¦¨¤§¨©

XWiBcO,"Ff dgiWn s`" o`M i"Wx ¤©§¦©¦¨©§¦¨
dgiWn zxEv FGW ipRn xnFl Wi¥©¦§¥¤©§¦¨
i"Wx d`xE .x`aOW itkE ,zxg ©̀¤¤§¦¤§¨¥§¥©¦

lke" :el wEqR oOwlzFgiWOdoinM §©¨¨§¨©§¦§¦
."zipei s"M̈§¨¦
é"k ïéîk¯s"kl oixFw zipei oFWlA §¦¦¦§§¨¦¦§¨

iM)ipy qetc(iW`x `EdW xWt`e . ¦§¤§¨¤¨¥
"zipei sM" zFaiz)iaxd(. ¥©§¨¦

åéðéò éñéø ïéáe BLàø ìò ïîL ïúBð¥¤¤©Ÿ¥¦¥¥¨
Bòaöàa ïøaçîe¯xEAigd ici lre §©§¨§¤§¨§©§¥©¦

mB d`xE .zipei iM oinM dUrp did̈¨©£¤§¦¦§¨¦§¥©
lr wvFi dNigYA" :ai ,g `xwIe i"Wx©¦©¦§¨©§¦¨¥©
,eipir iqix oiA ozFp KM xg`e ,FW`xŸ§©©¨¥¥¦¥¥¨
i"WxaE ."dfl dGn FrAv`A KWFnE¥§¤§¨¦¤§¤§©¦
gFWnl ligzn" :` ,ai zFixFd¨©§¦¦§©
KWFnE ,eipir iqix oiA FrAv`A§¤§¨¥¦¥¥¨¥
riBOW cr KlFde W`xd lr FrAv ¤̀§¨©¨Ÿ§¥©¤©¦©
zFzixM i"WxA K` ."ipei skM sxFrl̈¤§¨§¨¦©§©¦¨¥
KM xg`e FW`x lr onW wivn" :a ,d¥¦¤¤©Ÿ§©©¨
KxC FrAv`A otxvnE ,eipir iqix oiA¥¦¥¥¨§¨§¨§¤§¨¤¤

."zgCRdg dxez ©©©©
(h)íäì äúéäåäæ íéãé éelî Y¯ §¨§¨¨¤¦¨©¦¤

mixMfPd mixaCd lM zIUrA ,xnFlM§©©£¦©¨©§¨¦©¦§¨¦
mici iENinE KEPig mpiprW ,o`M cr©¨¤¦§¨¨¦¦¨©¦
dPEdk icbA zWialA wx `le ,dPEdkl¦§¨§Ÿ©¦§¦©¦§¥§¨

lirl xn`PW FnkE ,o`M dxEn`d),gk ¨£¨¨§¤¤¡©§¥
`n(mzF` YWCwe mci z` z`NnE"¦¥¨¤¨¨§¦©§¨¨

."il Epdke§¦£¦
íìBò úpäëì¯dn WExiR Edf ¦§ª©¨¤¥©

iENOW ,"mlFr zTgl dPEdM" xn`PX¤¤¡©§¨§ª©¨¤¦
"mlFr zPEdkl" mqipkn df mici)`"eb(. ¨©¦¤©§¦¨¦§©¨

úàlîeälàä íéøácä éãé-ìò Y¯ ¦¥¨©§¥©§¨¦¨¥¤
"YhgWe .. Yaxwde" :eixg` miaEzMd©§¦©£¨§¦§©§¨§¨©§¨
miaEzMde ,cEgl mici iENOW `l ,'ekeŸ¤¦¨©¦§§©§¦

cEgl eixg`)m"`x(. ©£¨§
åéða ãéå ïøäà ãéúc÷ôe éelîa Y ©©£Ÿ§©¨¨§¦§ª©

äpäkä¯KEPig `Ed iENin lMW oeiM ©§ª¨¥¨¤¨¦¦
,gk i"WxA lirlcM) mIEqn ciwtzl§©§¦§¨§¦§¥§©¦

`n(`Ed iENiOdW o`M siqFd ,¦¨¤©¦
"dPEdMd zCEwt"l)m"`x(xiMfdW s`e . ¦§©©§¨§©¤¦§¦

xnFl Wi ,"mlFr zPEdkl" lirl xaM§¨§¥¦§©¨¥©
` :mici iENin ipin ipW o`M WIW( ¤¥¨§¥¦¥¦¨©¦
mdW ,"mlFr zPEdkl" mici iENin¦¨©¦¦§©¨¤¥
dfe ,mlFrl dPEdkl miwfgEn miUrp©£¦§¨¦¦§¨§¨§¤
zWialE onWA dgiWOd ici lr dUrp©£¨©§¥©§¦¨§¤¤§¦©

a ,micbAd(iENinciwtzl mici ©§¨¦¦¨©¦§©§¦
ici lr dUrp dfe ,zrM lrFtA dPEdMd©§¨§©¨¥§¤©£¨©§¥
okle .oOwl dxEn`d zFpAxTd zaxwd©§¨©©¨§¨¨£¨§©¨§¨¥
Epid ,"mdl dzide" xn` dNigY§¦¨¨©§¨§¨¨¤©§
KMÎxg`e ,mlFrl mipdMd zEllkl¦§¨©Ÿ£¦§¨§©©¨



devzנו zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'e iriax meil inei xeriy

(é)Cîñå ãòBî ìäà éðôì øtä-úà záø÷äå§¦§©§¨Æ¤©½̈¦§¥−´Ÿ¤¥®§¨©̧
øtä Làø-ìò íäéãé-úà åéðáe ïøäà: ©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ©¨«

(àé)ìäà çút ýåýé éðôì øtä-úà zèçLå§¨«©§¨¬¤©−̈¦§¥´§Ÿ̈®¤−©¬Ÿ¤
:ãòBî¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∑ הּפתח ּבחצר ׁשּלפני .הּמׁשּכן ∆«…∆≈ְְֲִִֵֶֶַַַַַָ

(áé)çaænä úðø÷-ìò äzúðå øtä ícî zç÷ìå§¨«©§¨Æ¦©´©½̈§¨«©¨²©©§¬Ÿ©¦§¥−©
:çaænä ãBñé-ìà CtLz ícä-ìk-úàå Eòaöàa§¤§¨¤®§¤¨©¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

i"yx£˙¯˜ŒÏÚ∑(נג מּמׁש(זבחים ּבּקרנֹות הּדם ∑Ìc‰ŒÏkŒ˙‡Â.למעלה ‰ÁaÊn.ׁשירי „BÒÈŒÏ‡∑'ג (פרק ««¿…ְְְַַַָָָ¿∆»«»ְֵַָָ∆¿«ƒ¿≈«
הארץ דמדות) מן אּמה ׁשעלה לאחר סביב, סביב לֹו עׂשּוי קּבּול ּבית ּבליטת .ּכמין ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

(âé)úàå áøwä-úà äqëîä áìçä-ìk-úà zç÷ìå§¨«©§À̈¤¨©¥»¤»©«§©¤´¤©¤¼¤¼§¥À
áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ãákä-ìò úøúiä©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥−¤

:äçaænä zøè÷äå ïäéìò øLà£¤´£¥¤®§¦§©§−̈©¦§¥«¨
i"yx£·¯w‰Œ˙‡ ‰qÎÓ‰ ·ÏÁ‰∑ טיל"א ׁשּקֹורין הּכרס, ׁשעל הּקרּום ‰i˙¯˙.הּוא ˙‡Â∑ טרּפׁשא הּוא «≈∆«¿«∆∆«∆∆ְִֵֶֶַַַָ¿≈«…∆∆ְְַָ

אובר"ׁש ׁשּקֹורין הּכבד ∑k‰ŒÏÚ·„.דכבדא, מן עּמּהאף כהנים)יּטל .(תורת ְְִֶַָ««»≈ִִִֵַַָָֹ

ÓÊ‡י  ÔkLÓ Ì„˜Ï ‡¯Bz ˙È ·¯˜˙e¿»≈»»ƒ√»«¿«ƒ¿»
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ CBÓÒÈÂ¿ƒ¿«¬…¿ƒ»¿≈«≈

:‡¯Bz»

ÔkLÓיא  Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»»√»¿»ƒ¿««¿«
:‡ÓÊƒ¿»

˜¯˙יב  ÏÚ Ôz˙Â ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿»¿»¿ƒ≈««¿«
„BLÈ˙ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ CÚaˆ‡a ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ¿»»¿»»¿»≈

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»

ÈÂ˙יג  ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z Ïk ˙È ·q˙Â¿ƒ«»»«¿»¿»≈»«»¿»
˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁƒ¿»ƒ««¿»¿»«¿≈»¿»¿»

:‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z«¿»ƒ¬≈∆¿«≈¿«¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

xAEcn iM ,"eipA cie oxd` ci" xn`̈©©©£Ÿ§©¨¨¦§¨
mdNW dPEdMd ciwtY oiprl§¦§©©§¦©§¨¤¨¤

.zrMi dxez ¨¥
(`i)ãòBî ìäà çútøöça Y ¤©Ÿ¤¥©£©

çútä éðôlL ïkLnä¯gzRA `le ©¦§¨¤¦§¥©¤©§Ÿ©¤©
FpFtvA `N` dhigW oi` ixdW ,WOn©¨¤£¥¥§¦¨¤¨¦§
`xwIe d`x ,xvgA `vnPd gAfn lW¤¦§¥©©¦§¨¤¨¥§¥©¦§¨

`i ,`)`"ebe m"`x(oFWNOW ,xirdl Wi .¥§¨¦¤¦§
hFgWl KixSW rnWn o`M i"Wx©¦¨©§©¤¨¦¦§
oiprl ENi`e ,gzRl KEnq xvgA¤¨¥¨©¤©§¦§¦§©
wEqR oOwl i"Wx azM miWcw zlik £̀¦©¨¨¦¨©©¦§©¨¨
ld` gzR z`xwp xvgd lMW al¤¨¤¨¥¦§¥¤©Ÿ¤

crFn)awri zlgp(.ai dxez ¥
(ai)úðø÷ ìòúBðøwa äìòîì Y ©©§Ÿ§©§¨©§¨

Lnî¯gAfOd lr WakA dlFrW Epid ©¨©§¤¤§¤¤©©¦§¥©
,zFpxTd lr FrAv`A mCd on ozFpe§¥¦©¨§¤§¨©©§¨
ilkA wFxfie dHnl cFnrIW `le§Ÿ¤©£§©¨§¦§¦§¦
FnM zFpxTd cbpM gAfOd lzFkA§¤©¦§¥©§¤¤©§¨§
migaf x`WaE dlFr oAxwA dUFrW¤¤§¨§©¨¦§¨§¨¦

[mW i"WxaE fh wEqR oOwlckE])m"`x(. §¦§©¨¨§©¦¨
oi`W ,xnFl i"Wx zpEMW mB xWt`e§¤§¨©¤©¨©©¦©¤¥

xnFlM ,zFpxTd lr oYIW WExiRd©¥¤¦¥©©§¨§©
"lr"e ,zFpxTA `N` ,zFpxTd lrn¥©©§¨¤¨©§¨§©

."WOn zFpxTA dlrnl" dpEMd©©¨¨§©§¨©§¨©¨
ícä ìk úàåícä éøéL Y¯`NW §¤¨©¨§¨¥©¨¤Ÿ

mCd on ozp ixdW ,WOn mCd lM okYi¦¨¥¨©¨©¨¤£¥¨©¦©¨
lM z` dpEMd `N` ,gAfOd zFpxw lr©©§©¦§¥©¤¨©©¨¨¤¨
mCd lM z`e :aEzM ENi`kE ,mCd ixiW§¨¥©¨§¦¨§¤¨©¨

x`WPd)m"`x(. ©¦§¨
çaænä ãBñé ìàúéa úèéìa ïéîk Y ¤§©¦§¥©§¦§¦©¥
Bì éeNò ìea÷¯zWFgPd gAfnl ¦¨§¦§©©§¤

)cecl likyn(.
ïî änà äìòL øçàì áéáñ áéáñ̈¦¨¦§©©¤¨¨©¨¦

.õøàä¯,gAfOd zFaiaq lMn ,xnFlM ¨¨¤§©¦¨§¦©¦§¥©
Fl did `NW WCwOAW gAfn FnM `le§Ÿ§¦§¥©¤©¦§¨¤Ÿ¨¨

zigxfn zinFxC oxwA cFqi)likyn §§¤¤§¦¦§¨¦
cecl(.bi dxez

(bi)áøwä úà äqëîä áìçäàeä Y ©¥¤©§©¤¤©¤¤
à"ìééè ïéøBwL ,ñøkä ìòL íeøwä©§¤©©¨¥¤¦

¯teile.mExw ,§
úøúiä úàåàcáëc àLtøè àeä Y §¤©Ÿ¤¤©§§¨§©§¨

¯caMd xvg)a ,gl oileg i"yx(KqOd otFC , £©©¨¥¤©¨¨

)c ,b `xwie i"yx(oaNd mExw `Ed KqOd .©¨¨§©¨¨
ixa`l dniWPd ixa` oiA liCaOd©©§¦¥¥§¥©§¦¨§¥§¥
Fl siTOd df Kqn lW otFce ,lk`Od©©£¨§¤¤¨¨¤©©¦
,aiaq zFrlSA waCd xUAd `Ed aiaq̈¦©¨¨©¨¥©§¨¨¦
minkg oFWlA `xwp `Edd xUAde§©¨¨©¦§¨¦§£¨¦
,"`CakC `WRxh"e "caMd xvg"£©©¨¥§©§§¨§©§¨

"caMd zxzFi" dxFYd oFWlaE)m"`x ¦§©¨¤¤©¨¥
my(.

ù"éãáéà ïéøBwL¯ebdes.ztrxq , ¤¦©§¤¤
ãákä ìòdnò ìhé ãákä ïî óà Y ©©¨¥©¦©¨¥¦Ÿ¦¨

¯z`e" :xnFl Fl did ,oM `l m`W¤¦Ÿ¥¨¨©§¤
"caMd lr xW` zxzFId)cecl likyn(. ©¤¤£¤©©¨¥

zErnWnA "lr" WxtOW rnWnE©§©¤§¨¥©§©§¨
`xwIe i"WxaE .fi wEqR oOwlckE ,"mr"¦§¦§©¨¨§©¦©¦§¨

f ,g,caMd cal ,caMd lr" :Wxtn§¨¥©©¨¥§©©¨¥
dfe ."DOr caMd on hrn lhFp didW¤¨¨¥§©¦©¨¥¦¨§¤
dOn cnFl ,caMd on hrn wx gwFNW¤¥©©§©¦©¨¥¥¦©

xg` mFwnA aEzMX)i ,h `xwie(z`e" ¤¨§¨©¥§¤
zxzFIdon"caMd),b `xwie i"yx zernyn ©¤¤¦©¨¥

c(.ci dxez

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'e iriax meil inei xeriy

(ãé)óøNz BLøt-úàå Bøò-úàå øtä øNa-úàå§¤§©³©¨Æ§¤Ÿ́§¤¦§½¦§´Ÿ
:àeä úàhç äðçnì õeçî Làä¥½¦−©©«£¤®©−̈«

i"yx£L‡a Û¯Nz∑זֹו אּלא נׂשרפת, חיצֹונה חּטאת מצינּו .לא ƒ¿…»≈ְִִִֶֶֶַָָָָֹ

(åè)åéðáe ïøäà eëîñå çwz ãçàä ìéàä-úàå§¤¨©¬¦¨«¤−̈¦®̈§¨̧§¹©«£¯Ÿ¨¨²
ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà: ¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

(æè)z÷øæå Bîc-úà zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§−̈¤¨¨®¦§¨«©§¨Æ¤¨½§¨«©§¨¬
:áéáñ çaænä-ìò©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£z˜¯ÊÂ∑(נב טעּון ּבכלי,(זבחים קרּבן ואין ּולכאן, לכאן ׁשּיראה ּכדי הּקרן ּכנגד וזֹורק ּבּמזרק אֹוחז ¿»«¿»ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
מחצי  ּדמם ׁשּמּתן אצּבע, ולא קרן טעּונין אינן זבחים ׁשאר אבל ּבלבד, חּטאת אּלא ּבאצּבע ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹמּתנה

וזֹורק  ּבארץ עֹומד אּלא ּבּכבׁש, עֹולה ואינֹו ּולמּטה, ׁשאין ∑È·Ò·.הּמזּבח קדׁשים', ּב'ׁשחיטת מפרׁש ּכ ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ»ƒְְִִִֵֶַָָָָֹ
מּתנה  וכל ּבאלכסֹון, ׁשּכנגּדּה ּבּקרן והאחת, זֹו, זוית ּבקרן האחת, ארּבע: ׁשהן מּתנֹות ב' אּלא ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ'סביב'

ואי  איל הּקרן צּדי ּבׁשני 'סביב'נראית קרּוי לכ סביב, רּוחֹות ּבד' נתּון הּדם נמצא, .ל. ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

(æé)åéòøëe Baø÷ zöçøå åéçúðì çzðz ìéàä-úàå§¤̧¨©½¦§©¥−©¦§¨¨®§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈
:BLàø-ìòå åéçúð-ìò zúðå§¨«©¨¬©§¨−̈§©Ÿ«

i"yx£ÂÈÁ˙ŒÏÚ∑,נתחיו הּנתחים עם ׁשאר על .מּוסף «¿»»ְְְִִַַָָָָָ

‡dÏÎeיד  ˙ÈÂ dkLÓ ˙ÈÂ ‡¯B˙„ ‡¯Òa ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿»¿»«¿≈¿»¿≈
‡˙‡hÁ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯ea „È˜Bzƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»«»»

:‡e‰

‡‰¯Ôטו  ÔeÎÓÒÈÂ ·qz „Á ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«ƒ»¿ƒ¿¿«¬…
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e:‡¯Îc ¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

B¯Ê˙Â˜טז  dÓc ˙È ·q˙Â ‡¯Îc ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«»¿≈¿ƒ¿
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿¿

debיז  ÏÈlÁ˙e È‰B¯·‡Ï ‚lÙz ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿«≈¿≈»ƒ¿«ƒ«≈
:dLÈ¯ ÏÚÂ È‰B¯·‡ ÏÚ Ôz˙Â È‰BÚ¯Îe¿»ƒ¿ƒ≈«≈»ƒ¿«≈≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ci)Làa óøNzúàhç eðéöî àì Y ¦§Ÿ¨¥Ÿ¨¦©¨
äðBöéç¯zwixGW z`Hg oAxw ,WExiR ¦¨¥¨§©©¨¤§¦©

.oFvigd gAfn lr FnC̈©¦§¥©©¦
Bæ àlà úôøNð¯zF`Hg x`WlMla` ¦§¤¤¤¨£¨¨§¨©¨

zaxwd xg` mipdMd ici lr zFlk`p¤¡¨©§¥©Ÿ£¦©©©§¨©
drW z`xFd dzid o`ke .odixEni ¥̀¥¤§¨¨§¨¨©¨¨
z`Hg iAB `i ,h i"Wx d`xE .DtxUl§¨§¨§¥©¦©¥©¨
dpFvig z`Hg Epivn `l" :oxd` lW¤©£ŸŸ¨¦©¨¦¨
mNEke ,mi`ENin lWe Ff `N` ztxUp¦§¤¤¤¨§¤¦¦§¨
lW wx xiMfd o`MXdnE ."xEACd iR lr©¦©¦©¤¨¦§¦©¤
`l zF`xFdd iYXW mEXn ,mi`ENin¦¦¦¤§¥©¨Ÿ
z`xFd dzidW onfaE ,onf FzF`A Eid̈§§©¦§©¤¨§¨¨©
`l oicr mi`ENiOd z`Hg sFxUl drẄ¨¦§©©©¦¦£©¦Ÿ
,oxd` z`Hg z` sFxUl d`xFd dzid̈§¨¨¨¦§¤©©©£Ÿ
onfA ENi`e ,o`M DxiMfn Fpi` okle§¨¥¥©§¦¨¨§¦¦§©
dzid oxd` z`Hgz` sFxUl d`xFdd©¨¨¦§¤©©©£Ÿ¨§¨
z`Hg z` sFxUl d`xFd xaM§¨¨¨¦§¤©©
odiYW z` mW xiMfn okle ,mi`ENiOd©¦¦§¨¥©§¦¨¤§¥¤

)cec ixac(.eh dxez

(fh)z÷øæåéìëa Y¯i"Wx mB d`x §¨©§¨¦§¦§¥©©¦
lW WTidn oM micnFle .g ,b `xwIe©¦§¨§§¦¥¥¤¥¤
`Ed "Ygwle"W FnM ,dgiwll dwixf§¦¨¦§¦¨§¤§¨©§¨
zlFrn zFcnlp zFlFrd lMW ,ilkA¦§¦¤¨¨¦§¨¥©

DA xn`PW ,ipiq)e ,ck lirl(mUIe" ¦©¤¤¡©¨©¨¤
"zFpB`A)e ,gk xacna i"yx(dwixf s` , ¨©¨©§¦¨

ilkA)`"ebe m"`x(. ¦§¦
ïøwä ãâðk ÷øBæå ÷øæna æçBà¯`le ¥©¦§¨§¥§¤¤©¤¤§Ÿ

.x`aOW itkE ,WOn zFpxTA©§¨©¨§¦¤§¨¥
ïàëìe ïàëì äàøiL éãk¯oOwlcM §¥¤¥¨¤§¨§¨§¦§©¨

.`Ad xEACA©¦©¨
àlà òaöàa äðzî ïeòè ïaø÷ ïéàå§¥¨§¨¨©¨¨§¤§©¤¨

ãáìa úàhç¯xn`p eilrW)h ,h `xwie(: ©¨¦§¨¤¨¨¤¡©
"mCA FrAv` lahe")m"`x(FnkE . §¨©¤§¨©¨§

."LrAv`A" ai wEqR lirl xn`PW¤¤¡©§¥¨§¤§¨¤
.g ,b `xwIe i"Wx mB d`xE§¥©©¦©¦§¨

ïø÷ ïéðeòè ïðéà íéçáæ øàL ìáà£¨§¨§¨¦¥¨§¦¤¤
çaænä éöçî íîc ïznL ,òaöà àìå§Ÿ¤§©¤©©¨¨¥£¦©¦§¥©
àlà Láka äìBò Bðéàå ,ähîìe§©¨§¥¤©¤¤¤¨

÷øBæå õøàa ãîBò¯cbpM.zFpxTd ¥¨¨¤§¥§¤¤©§¨
cnFr" :d ,` `xwIe i"Wx mB d`x§¥©©¦©¦§¨¥
gAfOd lzFkl ilMd on wxFfe dHnl§©¨§¥¦©§¦§¤©¦§¥©
."zFIeGd cbpM `xwiQd hEgn dHnl§©¨¦©¦§¨§¤¤©¨¦

áéáñLøôî Ck YúèéçL"a ¨¦¨§Ÿ̈¦§¦©
"íéLã÷¯i"WxA `aEd .a ,bp migaf ¨¨¦§¨¦¨§©¦

cEnlY ?hEgM EPtiTi lFki" :mW `xwIe©¦§¨¨¨©¦¤§©§
siTdl xWt`Îi`e ,Ewxfe :xnFl©§¨§§¦¤§¨§©¦

?zg` dwixfA lFki ,Ewxfe i` .dwixfA¦§¦¨¦§¨§¨¦§¦¨©©
ozFp ?cviM `d ,aiaq :xnFl cEnlY©§©¨¦¨¥©¥

."rAx` odW zFpYn iYW§¥©¨¤¥©§©
ïäL úBðzî ézL àlà "áéáñ" ïéàL¤¥¨¦¤¨§¥©¨¤¥

Bæ úéåæ ïø÷a úçàä ,òaøà¯oxw ©§©¨©©§¤¤¨¦¤¤
zipFtv zigxfn)my migaf i"yx(. ¦§¨¦§¦

ïBñëìàa dcâðkL ïøwa úçàäå¯ §¨©©©¤¤¤§¤§¨¨£©§
zinFxC ziaxrn)my i"yx(. ©£¨¦§¦

ïøwä écö éðLa úéàøð äðzî ìëå§¨©¨¨¦§¥¦§¥¦¥©¤¤
ïeúð ícä àöîð ,Cìéàå Cìéà¥¨§¥¨¦§¨©¨¨

áéáñ úBçeø òaøàa¯df ixde §©§©¨¦©£¥¤
zFpYn rAx`M)a ,ci `nei i"yx(. §©§©©¨

"áéáñ" éeø÷ Cëì¯Fpi`W s` §¨¨¨¦©¤¥
.WOn "aiaq"fi dxez ¨¦©¨

(fi)åéçúð ìò"åéçúð" íò Y¯`le ©§¨¨¦§¨¨§Ÿ
oke ,"mr" FWExiR "lr" `N` ,mdilr£¥¤¤¨©¥¦§¥
mre :FWExiR "FW`x lre" KWndA©¤§¥§©Ÿ¥§¦

FW`x)m"`x(. Ÿ
íéçúpä øàL ìò óñeî¯dNigY ¨©§¨©§¨¦§¦¨

z` Wxtn zrke ,daiYd z` WxiR¥©¤©¥¨§¨¥§¨¥¤
lr" aFYkl i"Wx wIce .oiprdx`W ¨¦§¨§¦¥©¦¦§©§¨

migzPdmd mirxMde axTd mB iM ," ©§¨¦¦©©¤¤§©§¨©¦¥
migzp)m"`x(.gi dxez §¨¦



נז devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'e iriax meil inei xeriy

(é)Cîñå ãòBî ìäà éðôì øtä-úà záø÷äå§¦§©§¨Æ¤©½̈¦§¥−´Ÿ¤¥®§¨©̧
øtä Làø-ìò íäéãé-úà åéðáe ïøäà: ©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ©¨«

(àé)ìäà çút ýåýé éðôì øtä-úà zèçLå§¨«©§¨¬¤©−̈¦§¥´§Ÿ̈®¤−©¬Ÿ¤
:ãòBî¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∑ הּפתח ּבחצר ׁשּלפני .הּמׁשּכן ∆«…∆≈ְְֲִִֵֶֶַַַַַָ

(áé)çaænä úðø÷-ìò äzúðå øtä ícî zç÷ìå§¨«©§¨Æ¦©´©½̈§¨«©¨²©©§¬Ÿ©¦§¥−©
:çaænä ãBñé-ìà CtLz ícä-ìk-úàå Eòaöàa§¤§¨¤®§¤¨©¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

i"yx£˙¯˜ŒÏÚ∑(נג מּמׁש(זבחים ּבּקרנֹות הּדם ∑Ìc‰ŒÏkŒ˙‡Â.למעלה ‰ÁaÊn.ׁשירי „BÒÈŒÏ‡∑'ג (פרק ««¿…ְְְַַַָָָ¿∆»«»ְֵַָָ∆¿«ƒ¿≈«
הארץ דמדות) מן אּמה ׁשעלה לאחר סביב, סביב לֹו עׂשּוי קּבּול ּבית ּבליטת .ּכמין ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

(âé)úàå áøwä-úà äqëîä áìçä-ìk-úà zç÷ìå§¨«©§À̈¤¨©¥»¤»©«§©¤´¤©¤¼¤¼§¥À
áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ãákä-ìò úøúiä©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥−¤

:äçaænä zøè÷äå ïäéìò øLà£¤´£¥¤®§¦§©§−̈©¦§¥«¨
i"yx£·¯w‰Œ˙‡ ‰qÎÓ‰ ·ÏÁ‰∑ טיל"א ׁשּקֹורין הּכרס, ׁשעל הּקרּום ‰i˙¯˙.הּוא ˙‡Â∑ טרּפׁשא הּוא «≈∆«¿«∆∆«∆∆ְִֵֶֶַַַָ¿≈«…∆∆ְְַָ

אובר"ׁש ׁשּקֹורין הּכבד ∑k‰ŒÏÚ·„.דכבדא, מן עּמּהאף כהנים)יּטל .(תורת ְְִֶַָ««»≈ִִִֵַַָָֹ

ÓÊ‡י  ÔkLÓ Ì„˜Ï ‡¯Bz ˙È ·¯˜˙e¿»≈»»ƒ√»«¿«ƒ¿»
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ CBÓÒÈÂ¿ƒ¿«¬…¿ƒ»¿≈«≈

:‡¯Bz»

ÔkLÓיא  Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»»√»¿»ƒ¿««¿«
:‡ÓÊƒ¿»

˜¯˙יב  ÏÚ Ôz˙Â ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿»¿»¿ƒ≈««¿«
„BLÈ˙ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ CÚaˆ‡a ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ¿»»¿»»¿»≈

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»

ÈÂ˙יג  ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z Ïk ˙È ·q˙Â¿ƒ«»»«¿»¿»≈»«»¿»
˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁƒ¿»ƒ««¿»¿»«¿≈»¿»¿»

:‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z«¿»ƒ¬≈∆¿«≈¿«¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

xAEcn iM ,"eipA cie oxd` ci" xn`̈©©©£Ÿ§©¨¨¦§¨
mdNW dPEdMd ciwtY oiprl§¦§©©§¦©§¨¤¨¤

.zrMi dxez ¨¥
(`i)ãòBî ìäà çútøöça Y ¤©Ÿ¤¥©£©

çútä éðôlL ïkLnä¯gzRA `le ©¦§¨¤¦§¥©¤©§Ÿ©¤©
FpFtvA `N` dhigW oi` ixdW ,WOn©¨¤£¥¥§¦¨¤¨¦§
`xwIe d`x ,xvgA `vnPd gAfn lW¤¦§¥©©¦§¨¤¨¥§¥©¦§¨

`i ,`)`"ebe m"`x(oFWNOW ,xirdl Wi .¥§¨¦¤¦§
hFgWl KixSW rnWn o`M i"Wx©¦¨©§©¤¨¦¦§
oiprl ENi`e ,gzRl KEnq xvgA¤¨¥¨©¤©§¦§¦§©
wEqR oOwl i"Wx azM miWcw zlik £̀¦©¨¨¦¨©©¦§©¨¨
ld` gzR z`xwp xvgd lMW al¤¨¤¨¥¦§¥¤©Ÿ¤

crFn)awri zlgp(.ai dxez ¥
(ai)úðø÷ ìòúBðøwa äìòîì Y ©©§Ÿ§©§¨©§¨

Lnî¯gAfOd lr WakA dlFrW Epid ©¨©§¤¤§¤¤©©¦§¥©
,zFpxTd lr FrAv`A mCd on ozFpe§¥¦©¨§¤§¨©©§¨
ilkA wFxfie dHnl cFnrIW `le§Ÿ¤©£§©¨§¦§¦§¦
FnM zFpxTd cbpM gAfOd lzFkA§¤©¦§¥©§¤¤©§¨§
migaf x`WaE dlFr oAxwA dUFrW¤¤§¨§©¨¦§¨§¨¦

[mW i"WxaE fh wEqR oOwlckE])m"`x(. §¦§©¨¨§©¦¨
oi`W ,xnFl i"Wx zpEMW mB xWt`e§¤§¨©¤©¨©©¦©¤¥

xnFlM ,zFpxTd lr oYIW WExiRd©¥¤¦¥©©§¨§©
"lr"e ,zFpxTA `N` ,zFpxTd lrn¥©©§¨¤¨©§¨§©

."WOn zFpxTA dlrnl" dpEMd©©¨¨§©§¨©§¨©¨
ícä ìk úàåícä éøéL Y¯`NW §¤¨©¨§¨¥©¨¤Ÿ

mCd on ozp ixdW ,WOn mCd lM okYi¦¨¥¨©¨©¨¤£¥¨©¦©¨
lM z` dpEMd `N` ,gAfOd zFpxw lr©©§©¦§¥©¤¨©©¨¨¤¨
mCd lM z`e :aEzM ENi`kE ,mCd ixiW§¨¥©¨§¦¨§¤¨©¨

x`WPd)m"`x(. ©¦§¨
çaænä ãBñé ìàúéa úèéìa ïéîk Y ¤§©¦§¥©§¦§¦©¥
Bì éeNò ìea÷¯zWFgPd gAfnl ¦¨§¦§©©§¤

)cecl likyn(.
ïî änà äìòL øçàì áéáñ áéáñ̈¦¨¦§©©¤¨¨©¨¦

.õøàä¯,gAfOd zFaiaq lMn ,xnFlM ¨¨¤§©¦¨§¦©¦§¥©
Fl did `NW WCwOAW gAfn FnM `le§Ÿ§¦§¥©¤©¦§¨¤Ÿ¨¨

zigxfn zinFxC oxwA cFqi)likyn §§¤¤§¦¦§¨¦
cecl(.bi dxez

(bi)áøwä úà äqëîä áìçäàeä Y ©¥¤©§©¤¤©¤¤
à"ìééè ïéøBwL ,ñøkä ìòL íeøwä©§¤©©¨¥¤¦

¯teile.mExw ,§
úøúiä úàåàcáëc àLtøè àeä Y §¤©Ÿ¤¤©§§¨§©§¨

¯caMd xvg)a ,gl oileg i"yx(KqOd otFC , £©©¨¥¤©¨¨

)c ,b `xwie i"yx(oaNd mExw `Ed KqOd .©¨¨§©¨¨
ixa`l dniWPd ixa` oiA liCaOd©©§¦¥¥§¥©§¦¨§¥§¥
Fl siTOd df Kqn lW otFce ,lk`Od©©£¨§¤¤¨¨¤©©¦
,aiaq zFrlSA waCd xUAd `Ed aiaq̈¦©¨¨©¨¥©§¨¨¦
minkg oFWlA `xwp `Edd xUAde§©¨¨©¦§¨¦§£¨¦
,"`CakC `WRxh"e "caMd xvg"£©©¨¥§©§§¨§©§¨

"caMd zxzFi" dxFYd oFWlaE)m"`x ¦§©¨¤¤©¨¥
my(.

ù"éãáéà ïéøBwL¯ebdes.ztrxq , ¤¦©§¤¤
ãákä ìòdnò ìhé ãákä ïî óà Y ©©¨¥©¦©¨¥¦Ÿ¦¨

¯z`e" :xnFl Fl did ,oM `l m`W¤¦Ÿ¥¨¨©§¤
"caMd lr xW` zxzFId)cecl likyn(. ©¤¤£¤©©¨¥

zErnWnA "lr" WxtOW rnWnE©§©¤§¨¥©§©§¨
`xwIe i"WxaE .fi wEqR oOwlckE ,"mr"¦§¦§©¨¨§©¦©¦§¨

f ,g,caMd cal ,caMd lr" :Wxtn§¨¥©©¨¥§©©¨¥
dfe ."DOr caMd on hrn lhFp didW¤¨¨¥§©¦©¨¥¦¨§¤
dOn cnFl ,caMd on hrn wx gwFNW¤¥©©§©¦©¨¥¥¦©

xg` mFwnA aEzMX)i ,h `xwie(z`e" ¤¨§¨©¥§¤
zxzFIdon"caMd),b `xwie i"yx zernyn ©¤¤¦©¨¥

c(.ci dxez

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'e iriax meil inei xeriy

(ãé)óøNz BLøt-úàå Bøò-úàå øtä øNa-úàå§¤§©³©¨Æ§¤Ÿ́§¤¦§½¦§´Ÿ
:àeä úàhç äðçnì õeçî Làä¥½¦−©©«£¤®©−̈«

i"yx£L‡a Û¯Nz∑זֹו אּלא נׂשרפת, חיצֹונה חּטאת מצינּו .לא ƒ¿…»≈ְִִִֶֶֶַָָָָֹ

(åè)åéðáe ïøäà eëîñå çwz ãçàä ìéàä-úàå§¤¨©¬¦¨«¤−̈¦®̈§¨̧§¹©«£¯Ÿ¨¨²
ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà: ¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

(æè)z÷øæå Bîc-úà zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§−̈¤¨¨®¦§¨«©§¨Æ¤¨½§¨«©§¨¬
:áéáñ çaænä-ìò©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£z˜¯ÊÂ∑(נב טעּון ּבכלי,(זבחים קרּבן ואין ּולכאן, לכאן ׁשּיראה ּכדי הּקרן ּכנגד וזֹורק ּבּמזרק אֹוחז ¿»«¿»ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
מחצי  ּדמם ׁשּמּתן אצּבע, ולא קרן טעּונין אינן זבחים ׁשאר אבל ּבלבד, חּטאת אּלא ּבאצּבע ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹמּתנה

וזֹורק  ּבארץ עֹומד אּלא ּבּכבׁש, עֹולה ואינֹו ּולמּטה, ׁשאין ∑È·Ò·.הּמזּבח קדׁשים', ּב'ׁשחיטת מפרׁש ּכ ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ»ƒְְִִִֵֶַָָָָֹ
מּתנה  וכל ּבאלכסֹון, ׁשּכנגּדּה ּבּקרן והאחת, זֹו, זוית ּבקרן האחת, ארּבע: ׁשהן מּתנֹות ב' אּלא ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ'סביב'

ואי  איל הּקרן צּדי ּבׁשני 'סביב'נראית קרּוי לכ סביב, רּוחֹות ּבד' נתּון הּדם נמצא, .ל. ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

(æé)åéòøëe Baø÷ zöçøå åéçúðì çzðz ìéàä-úàå§¤̧¨©½¦§©¥−©¦§¨¨®§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈
:BLàø-ìòå åéçúð-ìò zúðå§¨«©¨¬©§¨−̈§©Ÿ«

i"yx£ÂÈÁ˙ŒÏÚ∑,נתחיו הּנתחים עם ׁשאר על .מּוסף «¿»»ְְְִִַַָָָָָ

‡dÏÎeיד  ˙ÈÂ dkLÓ ˙ÈÂ ‡¯B˙„ ‡¯Òa ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿»¿»«¿≈¿»¿≈
‡˙‡hÁ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯ea „È˜Bzƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»«»»

:‡e‰

‡‰¯Ôטו  ÔeÎÓÒÈÂ ·qz „Á ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«ƒ»¿ƒ¿¿«¬…
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e:‡¯Îc ¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

B¯Ê˙Â˜טז  dÓc ˙È ·q˙Â ‡¯Îc ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«»¿≈¿ƒ¿
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿¿

debיז  ÏÈlÁ˙e È‰B¯·‡Ï ‚lÙz ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿«≈¿≈»ƒ¿«ƒ«≈
:dLÈ¯ ÏÚÂ È‰B¯·‡ ÏÚ Ôz˙Â È‰BÚ¯Îe¿»ƒ¿ƒ≈«≈»ƒ¿«≈≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ci)Làa óøNzúàhç eðéöî àì Y ¦§Ÿ¨¥Ÿ¨¦©¨
äðBöéç¯zwixGW z`Hg oAxw ,WExiR ¦¨¥¨§©©¨¤§¦©

.oFvigd gAfn lr FnC̈©¦§¥©©¦
Bæ àlà úôøNð¯zF`Hg x`WlMla` ¦§¤¤¤¨£¨¨§¨©¨

zaxwd xg` mipdMd ici lr zFlk`p¤¡¨©§¥©Ÿ£¦©©©§¨©
drW z`xFd dzid o`ke .odixEni ¥̀¥¤§¨¨§¨¨©¨¨
z`Hg iAB `i ,h i"Wx d`xE .DtxUl§¨§¨§¥©¦©¥©¨
dpFvig z`Hg Epivn `l" :oxd` lW¤©£ŸŸ¨¦©¨¦¨
mNEke ,mi`ENin lWe Ff `N` ztxUp¦§¤¤¤¨§¤¦¦§¨
lW wx xiMfd o`MXdnE ."xEACd iR lr©¦©¦©¤¨¦§¦©¤
`l zF`xFdd iYXW mEXn ,mi`ENin¦¦¦¤§¥©¨Ÿ
z`xFd dzidW onfaE ,onf FzF`A Eid̈§§©¦§©¤¨§¨¨©
`l oicr mi`ENiOd z`Hg sFxUl drẄ¨¦§©©©¦¦£©¦Ÿ
,oxd` z`Hg z` sFxUl d`xFd dzid̈§¨¨¨¦§¤©©©£Ÿ
onfA ENi`e ,o`M DxiMfn Fpi` okle§¨¥¥©§¦¨¨§¦¦§©
dzid oxd` z`Hgz` sFxUl d`xFdd©¨¨¦§¤©©©£Ÿ¨§¨
z`Hg z` sFxUl d`xFd xaM§¨¨¨¦§¤©©
odiYW z` mW xiMfn okle ,mi`ENiOd©¦¦§¨¥©§¦¨¤§¥¤

)cec ixac(.eh dxez

(fh)z÷øæåéìëa Y¯i"Wx mB d`x §¨©§¨¦§¦§¥©©¦
lW WTidn oM micnFle .g ,b `xwIe©¦§¨§§¦¥¥¤¥¤
`Ed "Ygwle"W FnM ,dgiwll dwixf§¦¨¦§¦¨§¤§¨©§¨
zlFrn zFcnlp zFlFrd lMW ,ilkA¦§¦¤¨¨¦§¨¥©

DA xn`PW ,ipiq)e ,ck lirl(mUIe" ¦©¤¤¡©¨©¨¤
"zFpB`A)e ,gk xacna i"yx(dwixf s` , ¨©¨©§¦¨

ilkA)`"ebe m"`x(. ¦§¦
ïøwä ãâðk ÷øBæå ÷øæna æçBà¯`le ¥©¦§¨§¥§¤¤©¤¤§Ÿ

.x`aOW itkE ,WOn zFpxTA©§¨©¨§¦¤§¨¥
ïàëìe ïàëì äàøiL éãk¯oOwlcM §¥¤¥¨¤§¨§¨§¦§©¨

.`Ad xEACA©¦©¨
àlà òaöàa äðzî ïeòè ïaø÷ ïéàå§¥¨§¨¨©¨¨§¤§©¤¨

ãáìa úàhç¯xn`p eilrW)h ,h `xwie(: ©¨¦§¨¤¨¨¤¡©
"mCA FrAv` lahe")m"`x(FnkE . §¨©¤§¨©¨§

."LrAv`A" ai wEqR lirl xn`PW¤¤¡©§¥¨§¤§¨¤
.g ,b `xwIe i"Wx mB d`xE§¥©©¦©¦§¨

ïø÷ ïéðeòè ïðéà íéçáæ øàL ìáà£¨§¨§¨¦¥¨§¦¤¤
çaænä éöçî íîc ïznL ,òaöà àìå§Ÿ¤§©¤©©¨¨¥£¦©¦§¥©
àlà Láka äìBò Bðéàå ,ähîìe§©¨§¥¤©¤¤¤¨

÷øBæå õøàa ãîBò¯cbpM.zFpxTd ¥¨¨¤§¥§¤¤©§¨
cnFr" :d ,` `xwIe i"Wx mB d`x§¥©©¦©¦§¨¥
gAfOd lzFkl ilMd on wxFfe dHnl§©¨§¥¦©§¦§¤©¦§¥©
."zFIeGd cbpM `xwiQd hEgn dHnl§©¨¦©¦§¨§¤¤©¨¦

áéáñLøôî Ck YúèéçL"a ¨¦¨§Ÿ̈¦§¦©
"íéLã÷¯i"WxA `aEd .a ,bp migaf ¨¨¦§¨¦¨§©¦

cEnlY ?hEgM EPtiTi lFki" :mW `xwIe©¦§¨¨¨©¦¤§©§
siTdl xWt`Îi`e ,Ewxfe :xnFl©§¨§§¦¤§¨§©¦

?zg` dwixfA lFki ,Ewxfe i` .dwixfA¦§¦¨¦§¨§¨¦§¦¨©©
ozFp ?cviM `d ,aiaq :xnFl cEnlY©§©¨¦¨¥©¥

."rAx` odW zFpYn iYW§¥©¨¤¥©§©
ïäL úBðzî ézL àlà "áéáñ" ïéàL¤¥¨¦¤¨§¥©¨¤¥

Bæ úéåæ ïø÷a úçàä ,òaøà¯oxw ©§©¨©©§¤¤¨¦¤¤
zipFtv zigxfn)my migaf i"yx(. ¦§¨¦§¦

ïBñëìàa dcâðkL ïøwa úçàäå¯ §¨©©©¤¤¤§¤§¨¨£©§
zinFxC ziaxrn)my i"yx(. ©£¨¦§¦

ïøwä écö éðLa úéàøð äðzî ìëå§¨©¨¨¦§¥¦§¥¦¥©¤¤
ïeúð ícä àöîð ,Cìéàå Cìéà¥¨§¥¨¦§¨©¨¨

áéáñ úBçeø òaøàa¯df ixde §©§©¨¦©£¥¤
zFpYn rAx`M)a ,ci `nei i"yx(. §©§©©¨

"áéáñ" éeø÷ Cëì¯Fpi`W s` §¨¨¨¦©¤¥
.WOn "aiaq"fi dxez ¨¦©¨

(fi)åéçúð ìò"åéçúð" íò Y¯`le ©§¨¨¦§¨¨§Ÿ
oke ,"mr" FWExiR "lr" `N` ,mdilr£¥¤¤¨©¥¦§¥
mre :FWExiR "FW`x lre" KWndA©¤§¥§©Ÿ¥§¦

FW`x)m"`x(. Ÿ
íéçúpä øàL ìò óñeî¯dNigY ¨©§¨©§¨¦§¦¨

z` Wxtn zrke ,daiYd z` WxiR¥©¤©¥¨§¨¥§¨¥¤
lr" aFYkl i"Wx wIce .oiprdx`W ¨¦§¨§¦¥©¦¦§©§¨

migzPdmd mirxMde axTd mB iM ," ©§¨¦¦©©¤¤§©§¨©¦¥
migzp)m"`x(.gi dxez §¨¦



devzנח zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'f iying meil inei xeriy

(çé)àeä äìò äçaænä ìéàä-ìk-úà zøè÷äå§¦§©§¨³¤¨¨©̧¦Æ©¦§¥½¨Ÿ¨¬−
:àeä ýåýéì äMà çBçéð çéø ýåýéì©«Ÿ̈®¥´©¦½©¦¤¬©«Ÿ̈−«

i"yx£ÁBÁÈ ÁÈ¯∑,לפני רּוח רצֹוני נחת ונעׂשה אׁש,∑‡M‰.ׁשאמרּתי אברים לׁשֹון הקטרת והיא ≈«ƒ«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָƒ∆ְְְִִֵֵַַָָ
האׁש .ׁשעל ֵֶַָ

ß xc` 'f iying mei ß

(èé)åéðáe ïøäà Cîñå éðMä ìéàä úà zç÷ìå§¨´©§½̈¥−¨©´¦©¥¦®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

(ë)-ìò äzúðå Bîcî zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§¨´¤¨©À¦§¨«©§¨³¦¨Æ§¨«©¿̈©
úéðîéä åéða ïæà Ceðz-ìòå ïøäà ïæà Ceðz§Á¸Ÿ¤©«£¹Ÿ§©§¸³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½
úéðîéä íìâø ïäa-ìòå úéðîéä íãé ïäa-ìòå§©³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®

:áéáñ çaænä-ìò ícä-úà z÷øæå§¨«©§¨¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«
i"yx£Cez∑(צו פרשת כהנים, טנדרו"ס (תורת ׁשּקֹורין האזן, ׁשּבתֹו האמצעי ּגדר הּסחּוס, הּוא :.Ì„È Ô‰a∑ ¿ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ…∆»»

ּובּפרק  .האמצעי הּגּודל, ְִֶֶֶַַָָָ

(àë)ïîMîe çaænä-ìò øLà ícä-ïî zç÷ìå§¨«©§º̈¦©¨¸£¤¬©©¦§¥»©»¦¤´¤
åéða-ìòå åéãâa-ìòå ïøäà-ìò úéfäå äçLnä©¦§¨¼§¦¥¨³©©«£ŸÆ§©§¨½̈§©¨¨²
éãâáe åéðáe åéãâáe àeä Lã÷å Bzà åéðá éãâa-ìòå§©¦§¥¬¨−̈¦®§¨©¬Æ§¨½̈¨¨²¦§¥¬

Bzà åéðá: ¨−̈¦«

(áë)áìçä-úàå äéìàäå áìçä ìéàä-ïî zç÷ìå| §¨«©§¨´¦Â̈©Â¦©¥̧¤§¨«©§¹̈§¤©¥´¤
úàå ãákä úøúé úàå áøwä-úà äqëîä|ézL ©§©¤´¤©¤À¤§¥̧Ÿ¤³¤©¨¥Æ§¥´§¥´

ïéîiä ÷BL úàå ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä©§¨ÀŸ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½§¥−´©¨¦®
:àeä íéàlî ìéà ék¦²¥¬¦ª¦−«

‰e‡יח  ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡¯Îc Ïk ˙È ˜Èq˙Â¿«≈»»ƒ¿»¿«¿¿»¬»»
ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»

:‡e‰

‡‰¯Ôיט  CBÓÒÈÂ ‡È˙ ‡¯Îc ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ¿«¬…
:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

ÏÚכ  Ôz˙Â dÓ„Ó ·q˙Â ‡¯Îc ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿≈¿ƒ≈«
È‰B·„ ‡„e‡ Ìe¯ ÏÚÂ Ô¯‰‡„ ‡„e‡ Ìe¯¿»¿«¬…¿«¿»ƒ¿ƒ
ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»¿«
ÏÚ ‡Óc ˙È ˜B¯Ê˙Â ‡ÈnÈc ÔB‰ÈÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»¿»«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

ÁLnÓe‡כא  ‡Áa„Ó ÏÚ Èc ‡Óc ÔÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿»ƒ««¿¿»ƒƒ¿»
ÏÚÂ È‰BLe·Ï ÏÚÂ Ô¯‰‡ ÏÚ Èc˙Â ‡˙e·¯„ƒ¿»¿«≈««¬…¿«¿ƒ¿«
‡e‰ Lc˜˙ÈÂ dnÚ È‰B· ÈLe·Ï ÏÚÂ È‰Ba¿ƒ¿«¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ¿««

:dnÚ È‰B· ÈLe·Ïe È‰B·e È‰BLe·Ïe¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈

a¯z‡כב  ˙ÈÂ ‡˙Èl‡Â ‡a¯z ‡¯Îc ÔÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒƒ¿»«¿»¿«ƒ»¿»«¿»
ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁ„¿»≈»«»¿»¬««¿»¿»«¿≈»¿»
È¯‡ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¬≈∆¿»»¿«ƒ»¬≈

:‡e‰ ‡a¯˜ ¯Îc¿«À¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(gi)çBçéð çéøéðôì çeø úçð Y¯ ¥©¦©©©©§¨©
."'dl gFgip gix" WExiRd Edf¤©¥¥©¦©

éðBöø äNòðå ézøîàL¯WIW `le ¤¨©§¦§©£¨§¦§Ÿ¤¥
Fnvr gixdn zgp Fl)m"`x(mB d`xE . ©©¥¨¥©©§§¥©

h ,` `xwIe .dk wEqR oOwl i"Wx©¦§©¨¨©¦§¨
.mW xE`iAaE©¥¨

äMàì YLà ïBL¯i"Wx mB d`x ¦¤§¥§¥©©¦
.mW `xwIe©¦§¨¨

Làä ìòL íéøáà úøè÷ä àéäå¯ §¦©§¨©¥¨¦¤©¨¥
,dlFrd lW x`FYd mW `Ed "dX`"e§¦¤¥©©¤¨¨

W`A milFr dlFrd ixa` lMW ipRn¦§¥¤¨¥§¥¨¨¦¨¥
)m"`x(.hi dxez

(k)Ceðzøãb ,ñeçqä àeä Y §©§¨¥
ïæàä CBúaL éòöîàä¯wICX dOn ¨¤§¨¦¤§¨Ÿ¤¦©¤¦¥

" aFYklKFzAW"of`AW" `le) "of`d(, ¦§¤§¨Ÿ¤§Ÿ¤¨Ÿ¤
`Ed "KEpY"W xnFl dvFxW d`xp¦§¤¤¤©¤§
`xwIe i"Wx d`x K` ."KFY" oFWNn¦§©§¥©¦©¦§¨
."il rcFp `l KEpY oFWlE" :ci ,ci§§Ÿ©¦
eixaCn i"Wx FA xfg mXW xWt`e§¤§¨¤¨¨©©¦¦§¨¨
xcB" :mW aFYkl wIC KM mEXnE ,o`M̈¦¨¦¥¦§¨¨¥

zaiY zhnWdA ,"of`AW irvn ¤̀§¨¦¤¨Ÿ¤¨©§¨©¥©
oFWNn Fpi` "KEpY"W xnFl ,"KFY"©¤§¥¦§
ztqFd ipRn `Ed d`xPke ,"KFY"§©¦§¤¦§¥¨©

."KEpY" oFWlAW o"Ep zF`d̈¤¦§§
í"åøðéè ïéøBwL¯tenrum.qEgq , ¤¦§

mixFw mixzFRde" :mW `xwIe i"WxA§©¦©¦§¨¨§©§¦¦
."m"excph Fl

íãé ïäaéòöîàä ÷øtáe ,ìãebä Y Ÿ¤¨¨©¨©¤¤¨¤§¨¦
¯of`A irvn` `EdW KEpYd FnM§©§¤¤§¨¦¨Ÿ¤
)g"ty(.`k dxez

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'f iying meil inei xeriy

i"yx£·ÏÁ‰∑הּקיבה אֹו הּדּקים, חלב מט)זה ּב'וּיקרא'∑ÈÏ‡‰Â‰.(חולין ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּולמּטה, הּכליֹות מן «≈∆ִֵֵֶֶַַַָ¿»«¿»ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹ
ט) ׁשאין (ג 'אליה', נאמר לא הּפר ּובאמּורי יֹועצֹות. ׁשהּכליֹות מקֹום יסירּנה", העצה "לעּמת ְְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻׁשּנאמר:

אליה  טעּונים אין ועז ׁשֹור אבל ואיל, וכבׂשה ּבכבׂש אּלא קרבה ‰ÔÈÓi.אליה ˜BL ˙‡Â∑מצינּו לא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ¿≈«»ƒִָֹ
הּימין  ּבׁשֹוק ּבלבד עם הקטרה זֹו אּלא ‰e‡.האמּורים, ÌÈ‡lÓ ÏÈ‡ Èk∑ ׁשהׁשלם ׁשלמּות, לׁשֹון ׁשלמים ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָƒ≈ƒÀƒְְְְִֵֶַָֻ

אני ּבּכל. לכ ולּבעלים. העבֹודה ּולעֹובד לּמזּבח, ׁשלֹום ׁשּמׂשימים ׁשלמים, ׁשהּמּלּואים הּכתּוב מּגיד ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
ּובניו, אהרן אכלּו והּׁשאר ּבּמּלּואים, ׁשּׁשּמׁש מׁשה וזהּו למנה, העבֹודה לעֹובד לֹו להיֹות החזה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹמצריכֹו

ּבענין  ּכּמפרׁש ּבעלים .ׁשהם ְְְִִֵֶַָָָָֹ

(âë)÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà íçì økëå§¦©̧¤¹¤©©À§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´
:ýåýé éðôì øLà úBvnä ìqî ãçà¤¨®¦©Æ©©½£¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌÁÏ ¯kÎÂ∑ החּלֹות ÔÓL.מן ÌÁÏ ˙lÁÂ∑כהנים)הרבּוכהמּמין עה)∑È˜¯Â˜.(תורת מן (מנחות ¿ƒ«∆∆ִַַ¿««∆∆∆∆ְִִָָ¿»ƒִ

ÁLÓכג  ÌÁÏ„ ‡zˆ¯‚e „Á ÌÁÏ„ ‡zÙeƒ»ƒ¿≈«¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«
Ì„˜ Èc ‡i¯ÈhÙ„ ‡lqÓ „Á ‚BtÒ‡Â ‡„Á¬»¿∆¿«ƒ«»¿«ƒ«»ƒ√»

:ÈÈ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ak)áìçäíéwcä áìç äæ Y¯ ©¥¤¤¥¤©©¦
on KWOdl miligzn mirOdWM§¤©¥©¦©§¦¦§¦¨¥¦

oiTCd lrW alg ied ,daiTd)oileg i"yx ©¥¨¨¥¥¤¤©©©¦
a ,hn(.

äáwä Bà¯z`aEOd zwFlgOA iElze ©¥¨§¨©©§¤©¥
lM z`e" :wEqRd lr b ,b `xwIe i"WxA§©¦©¦§¨©©¨§¤¨
daTd lrW alg `iadl" ,"algd©¥¤§¨¦¥¤¤©©¥¨
xnF` `aiwr iAx ,l`rnWi iAx ixaC¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥
qEtcA K` ."oiTCd lrW alg `iadl§¨¦¥¤¤©©©¦©¦§

.daTde :o`M qxFB oFW`x¦¥¨§©¥¨
äéìàäåähîìe úBéìkä ïî Y¯d`x §¨©§¨¦©§¨§©¨§¥

.` ,h migaf i"Wx mB©©¦§¨¦
"àø÷iå"a LøônL Bîk¯.h ,b §¤§Ÿ̈§©¦§¨

,"äpøéñé äöòä únòì" øîàpL¤¤¡©§ª©¤¨¤§¦¤¨
úBöòBé úBéìkäL íB÷î¯mB d`x ¨¤©§¨£§¥©

`xwIe i"WxA K` .a ,ev migqR i"Wx©¦§¨¦©§©¦©¦§¨
."zFvrFId zFilMd on dlrnl" :mẄ§©§¨¦©§¨©£

øtä éøeîàáe¯.bi wEqR lirl §¥¥©¨§¥¨
äáø÷ äéìà ïéàL ,"äéìà" øîàð àìŸ¤¡©©§¨¤¥©§¨§¥¨
øBL ìáà ,ìéàå äNáëå Náëa àlà¤¨§¤¤§¦§¨§©¦£¨

æòå¯mWe ,mW migqR i"Wx mB d`x §¥§¥©©¦§¨¦¨§¨
,dil` Fl oi` fr oiWxtn Wi" :siqFd¦¥§¨§¦¥¥©§¨
mFwOn ixdW ,mciA `Ed zErhe§¨§¨¨¤£¥¦¨
d`xE ."zlHip `id zFvrFi zFilMdW¤©§¨£¦¦¤¤§¥

.f ,b `xwIe i"Wx mB©©¦©¦§¨
äéìà íéðeòè ïéà¯dil` aixwdl ¥§¦©§¨§©§¦©§¨

.gAfOl mdNW¤¨¤©¦§¥©
ïéîiä ÷BL úàåäøè÷ä eðéöî àì Y §¥©¨¦Ÿ¨¦©§¨¨

íéøeîàä íò ïéîiä ÷BLa¯ §©¨¦¦¨¥¦
.gAfOd lr mixhwPd©¦§¨¦©©¦§¥©

ãáìa Bæ àlà¯`xwIe i"Wx mB d`x ¤¨¦§©§¥©©¦©¦§¨
z`xFde .gk ,gla` ,dzid drW §¨©¨¨¨§¨£¨

,mipdMd ici lr lk`p did zFxFcl§¨¨¤¡¨©§¥©Ÿ£¦
.mW i"WxaE gkÎfk miwEqR oOwlcM§¦§©¨§¦§©¦¨

àeä íéàlî ìéà ékíéîìL Y¯ ¦¥¦ª¦§¨¦
miWcw did `NW `N` .minlW oAxẅ§©§¨¦¤¨¤Ÿ¨¨¨¨¦
iWcw `N` minlW x`WM miNw©¦¦§¨§¨¦¤¨¨§¥

.`l wEqR i"WxA oOwlcM ,miWcẅ¨¦§¦§©¨§©¦¨
ìúeîìL ïBL¯oFWl `Ed mi`ENin §§¥¦¦§

oke ,mlW `Ed `ln lMW ,zEnilW§¥¤¨¨¥¨¥§¥
zEnilW oFWl `Ed minlW)`"eb(d`xE . §¨¦§§¥§¥

mi`ENOd li`" :ak ,g `xwIe i"Wx mB©©¦©¦§¨¥©¦¦
oFWl mi`ENOW ,minlXd li` ±¥©§¨¦¤¦¦§

."minlW§¨¦
íìL[n]L¯ciÎiazM dOkA `Ed oM ¤ª§¨¥§©¨¦§¥¨

.mipFW`x miqEtcaEmiqEtCaE ¦§¦¦¦©§¦
.mlWEdW :EpiptNW¤§¨¥¤§©

ìka¯.cIn x`aOW itM ©Ÿ§¦¤§¨¥¦¨
áeúkä ãébî¯li` iM" xn`X dnA ©¦©¨§©¤¨©¦¥

zpizP dn dxF`kNW ,"`Ed mi`ENin¦¦¤¦§¨©§¦©
algd li`d on Ygwle"l df `Ed mrh©©¤¦§¨©§¨¦¨©¦©¥¤

?"'ebe dil`de)`"eb(. §¨©§¨
íBìL íéîéNnL ,íéîìL íéàelnäL¤©¦¦§¨¦¤§¦¦¨

¯mFlW oFWNn minlW)m"`x(d`xpe . §¨¦¦§¨§¦§¤
FnM ,"mFlW" lW iEAix `EdW¤¦¤¨§
xEB"d azke .x`aOW itkE ,"minFlW"§¦§¦¤§¨¥§¨©©
azMX dnl xzFq df oi`W "dix ©̀§¥¤¥¤¥§©¤¨©
mFlW oMW ,zEnilW oFWl `EdW lirl§¥¤§§¥¤¥¨
mFlW lMW ,zEnilW oFWNn mB `Ed©¦§§¥¤¨¨
wENig mW oi`W ,zEnilW FA Wi¥§¥¤¥¨¦

.zwFlgnE©£¤
çaænì¯.oixEni`d eilr mixihwOW ©¦§¥©¤©§¦¦¨¨¨¥¦

íéìòaìå äãBáòä ãáòìe¯mB d`x §Ÿ¥¨£¨§©§¨¦§¥©
ipXd WExiRA) ` ,b `xwIe i"Wx(: ©¦©¦§¨©¥©¥¦
gAfOl mFlW mdA WIW minlW"§¨¦¤¥¨¤¨©¦§¥©
,g mW i"WxA K` ."milrAle mipdMle§©Ÿ£¦§©§¨¦©§©¦¨
mi`NnOW .. mi`ENiOd li`" :ak¥©¦¦¤§©§¦

."mzPEdkA mipdMd z` minilWnE©§¦¦¤©Ÿ£¦¦§¨¨

äæçä åëéøöî éðà Cëì¯wFXd la` §¨£¦©§¦Ÿ¤¨¤£¨©
.lirl WxiRW FnM ,gAfOd lr Exihwd¦§¦©©¦§¥©§¤¥©§¥
:a ,`w migaf i"Wx oFWlA oEIr Kixve§¨¦¦¦§©¦§¨¦

dfg lk`W"wFWeli` lW ¤¨©¨¤§¤¥
e`l wFXW xnFl Kixve ."mi`ENiOd©¦¦§¨¦©¤¨

.wFW azM dfg aB`e ,`weC©§¨§©©¨¤¨©
"äðîì" äãBáòä ãáBòì Bì úBéäì¯ ¦§§¥¨£¨§¨¨

mi`ENin li` iM" xnFlM .ek wEqR̈§©¦¥¦¦
dfgd oYip dOl mrh zpizp `Ed ,"`Ed§¦©©©¨¨¦©¤¨¤
okle .eipaE oxd` Elk` x`Xde ,dWnl§¤§©§¨¨§©£Ÿ¨¨§¨¥
oFWl `Ed mi`ENiOW i"Wx Wxtn§¨¥©¦¤¦¦§

.mFlWe zEnilW oiprn ,minlW§¨¦¥¦§©§¥§¨
íéàelna LnML äLî eäæå¯d`x §¤Ÿ¤¤¦¥©¦¦§¥

.ck ,g `xwIe .ck wEqR oOwl i"Wx mB©©¦§©¨¨©¦§¨
.ak ,`k mW i"WxaE§©¦¨

íäL åéðáe ïøäà eìëà øàMäå§©§¨¨§©£Ÿ¨¨¤¥
ïéðòa Løônk ,íéìòa¯wEqR oOwl §¨¦©§Ÿ̈¨¦§¨§©¨¨

.albk dxez

(bk)íçì økëåúBlçä ïî Y¯ §¦©¤¤¦©©
zFNg" mWA a wEqR lirl zFxMfPd©¦§¨§¥¨§¥©

."zFSn©
ïîL íçì úlçåäëeáøä ïénî Y¯ §©©¤¤¤¤¦¦¨§¨

zNg" z`xwpe .oigzFxA dhElgW Epid©§¤£¨§§¦§¦§¥©©
onW ozFPW mW lr" ,"onW mgl¤¤¤¤©¥¤¥¤¤
,"oiwiwxde zFNgd cbpM dkEaxÄ§¨§¤¤©©§¨§¦¦
mB d`xE .a wEqR lirl i"WxA x`FanM©§¨§©¦§¥¨§¥©
`id lirlC s` okle .ek ,g `xwIe i"Wx©¦©¦§¨§¨¥©¦§¥¦
,"zFSn mgl" mWA) dpFW`x zxMfp¦§¤¤¦¨§¥¤¤©

WExitM dkEaxd `idWmW i"Wx(o`ke ¤¦¨§¨§¥©¦¨§¨
did dxF`kl oM m`e ,dIpW zxMfp `id¦¦§¤¤§¦¨§¦¥¦§¨¨¨
mgl"d `id "mgl xMM"W xnFl oYip¦¨©¤¦©¤¤¦©¤¤
o`M z`xwp `idW dGn ixd ,"zFSn©£¥¦¤¤¦¦§¥¨
`idW gxkdA ,"onW mgl zNg"©©¤¤¤¤§¤§¥©¤¦

dkEaxd)m"`x(. ¨§¨



נט devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'f iying meil inei xeriy

(çé)àeä äìò äçaænä ìéàä-ìk-úà zøè÷äå§¦§©§¨³¤¨¨©̧¦Æ©¦§¥½¨Ÿ¨¬−
:àeä ýåýéì äMà çBçéð çéø ýåýéì©«Ÿ̈®¥´©¦½©¦¤¬©«Ÿ̈−«

i"yx£ÁBÁÈ ÁÈ¯∑,לפני רּוח רצֹוני נחת ונעׂשה אׁש,∑‡M‰.ׁשאמרּתי אברים לׁשֹון הקטרת והיא ≈«ƒ«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָƒ∆ְְְִִֵֵַַָָ
האׁש .ׁשעל ֵֶַָ

ß xc` 'f iying mei ß

(èé)åéðáe ïøäà Cîñå éðMä ìéàä úà zç÷ìå§¨´©§½̈¥−¨©´¦©¥¦®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

(ë)-ìò äzúðå Bîcî zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§¨´¤¨©À¦§¨«©§¨³¦¨Æ§¨«©¿̈©
úéðîéä åéða ïæà Ceðz-ìòå ïøäà ïæà Ceðz§Á¸Ÿ¤©«£¹Ÿ§©§¸³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½
úéðîéä íìâø ïäa-ìòå úéðîéä íãé ïäa-ìòå§©³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®

:áéáñ çaænä-ìò ícä-úà z÷øæå§¨«©§¨¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«
i"yx£Cez∑(צו פרשת כהנים, טנדרו"ס (תורת ׁשּקֹורין האזן, ׁשּבתֹו האמצעי ּגדר הּסחּוס, הּוא :.Ì„È Ô‰a∑ ¿ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ…∆»»

ּובּפרק  .האמצעי הּגּודל, ְִֶֶֶַַָָָ

(àë)ïîMîe çaænä-ìò øLà ícä-ïî zç÷ìå§¨«©§º̈¦©¨¸£¤¬©©¦§¥»©»¦¤´¤
åéða-ìòå åéãâa-ìòå ïøäà-ìò úéfäå äçLnä©¦§¨¼§¦¥¨³©©«£ŸÆ§©§¨½̈§©¨¨²
éãâáe åéðáe åéãâáe àeä Lã÷å Bzà åéðá éãâa-ìòå§©¦§¥¬¨−̈¦®§¨©¬Æ§¨½̈¨¨²¦§¥¬

Bzà åéðá: ¨−̈¦«

(áë)áìçä-úàå äéìàäå áìçä ìéàä-ïî zç÷ìå| §¨«©§¨´¦Â̈©Â¦©¥̧¤§¨«©§¹̈§¤©¥´¤
úàå ãákä úøúé úàå áøwä-úà äqëîä|ézL ©§©¤´¤©¤À¤§¥̧Ÿ¤³¤©¨¥Æ§¥´§¥´

ïéîiä ÷BL úàå ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä©§¨ÀŸ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½§¥−´©¨¦®
:àeä íéàlî ìéà ék¦²¥¬¦ª¦−«

‰e‡יח  ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡¯Îc Ïk ˙È ˜Èq˙Â¿«≈»»ƒ¿»¿«¿¿»¬»»
ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»

:‡e‰

‡‰¯Ôיט  CBÓÒÈÂ ‡È˙ ‡¯Îc ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ¿«¬…
:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

ÏÚכ  Ôz˙Â dÓ„Ó ·q˙Â ‡¯Îc ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿≈¿ƒ≈«
È‰B·„ ‡„e‡ Ìe¯ ÏÚÂ Ô¯‰‡„ ‡„e‡ Ìe¯¿»¿«¬…¿«¿»ƒ¿ƒ
ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»¿«
ÏÚ ‡Óc ˙È ˜B¯Ê˙Â ‡ÈnÈc ÔB‰ÈÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»¿»«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

ÁLnÓe‡כא  ‡Áa„Ó ÏÚ Èc ‡Óc ÔÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿»ƒ««¿¿»ƒƒ¿»
ÏÚÂ È‰BLe·Ï ÏÚÂ Ô¯‰‡ ÏÚ Èc˙Â ‡˙e·¯„ƒ¿»¿«≈««¬…¿«¿ƒ¿«
‡e‰ Lc˜˙ÈÂ dnÚ È‰B· ÈLe·Ï ÏÚÂ È‰Ba¿ƒ¿«¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ¿««

:dnÚ È‰B· ÈLe·Ïe È‰B·e È‰BLe·Ïe¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈

a¯z‡כב  ˙ÈÂ ‡˙Èl‡Â ‡a¯z ‡¯Îc ÔÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒƒ¿»«¿»¿«ƒ»¿»«¿»
ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁ„¿»≈»«»¿»¬««¿»¿»«¿≈»¿»
È¯‡ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¬≈∆¿»»¿«ƒ»¬≈

:‡e‰ ‡a¯˜ ¯Îc¿«À¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(gi)çBçéð çéøéðôì çeø úçð Y¯ ¥©¦©©©©§¨©
."'dl gFgip gix" WExiRd Edf¤©¥¥©¦©

éðBöø äNòðå ézøîàL¯WIW `le ¤¨©§¦§©£¨§¦§Ÿ¤¥
Fnvr gixdn zgp Fl)m"`x(mB d`xE . ©©¥¨¥©©§§¥©

h ,` `xwIe .dk wEqR oOwl i"Wx©¦§©¨¨©¦§¨
.mW xE`iAaE©¥¨

äMàì YLà ïBL¯i"Wx mB d`x ¦¤§¥§¥©©¦
.mW `xwIe©¦§¨¨

Làä ìòL íéøáà úøè÷ä àéäå¯ §¦©§¨©¥¨¦¤©¨¥
,dlFrd lW x`FYd mW `Ed "dX`"e§¦¤¥©©¤¨¨

W`A milFr dlFrd ixa` lMW ipRn¦§¥¤¨¥§¥¨¨¦¨¥
)m"`x(.hi dxez

(k)Ceðzøãb ,ñeçqä àeä Y §©§¨¥
ïæàä CBúaL éòöîàä¯wICX dOn ¨¤§¨¦¤§¨Ÿ¤¦©¤¦¥

" aFYklKFzAW"of`AW" `le) "of`d(, ¦§¤§¨Ÿ¤§Ÿ¤¨Ÿ¤
`Ed "KEpY"W xnFl dvFxW d`xp¦§¤¤¤©¤§
`xwIe i"Wx d`x K` ."KFY" oFWNn¦§©§¥©¦©¦§¨
."il rcFp `l KEpY oFWlE" :ci ,ci§§Ÿ©¦
eixaCn i"Wx FA xfg mXW xWt`e§¤§¨¤¨¨©©¦¦§¨¨
xcB" :mW aFYkl wIC KM mEXnE ,o`M̈¦¨¦¥¦§¨¨¥

zaiY zhnWdA ,"of`AW irvn ¤̀§¨¦¤¨Ÿ¤¨©§¨©¥©
oFWNn Fpi` "KEpY"W xnFl ,"KFY"©¤§¥¦§
ztqFd ipRn `Ed d`xPke ,"KFY"§©¦§¤¦§¥¨©

."KEpY" oFWlAW o"Ep zF`d̈¤¦§§
í"åøðéè ïéøBwL¯tenrum.qEgq , ¤¦§

mixFw mixzFRde" :mW `xwIe i"WxA§©¦©¦§¨¨§©§¦¦
."m"excph Fl

íãé ïäaéòöîàä ÷øtáe ,ìãebä Y Ÿ¤¨¨©¨©¤¤¨¤§¨¦
¯of`A irvn` `EdW KEpYd FnM§©§¤¤§¨¦¨Ÿ¤
)g"ty(.`k dxez

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'f iying meil inei xeriy

i"yx£·ÏÁ‰∑הּקיבה אֹו הּדּקים, חלב מט)זה ּב'וּיקרא'∑ÈÏ‡‰Â‰.(חולין ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּולמּטה, הּכליֹות מן «≈∆ִֵֵֶֶַַַָ¿»«¿»ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹ
ט) ׁשאין (ג 'אליה', נאמר לא הּפר ּובאמּורי יֹועצֹות. ׁשהּכליֹות מקֹום יסירּנה", העצה "לעּמת ְְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻׁשּנאמר:

אליה  טעּונים אין ועז ׁשֹור אבל ואיל, וכבׂשה ּבכבׂש אּלא קרבה ‰ÔÈÓi.אליה ˜BL ˙‡Â∑מצינּו לא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ¿≈«»ƒִָֹ
הּימין  ּבׁשֹוק ּבלבד עם הקטרה זֹו אּלא ‰e‡.האמּורים, ÌÈ‡lÓ ÏÈ‡ Èk∑ ׁשהׁשלם ׁשלמּות, לׁשֹון ׁשלמים ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָƒ≈ƒÀƒְְְְִֵֶַָֻ

אני ּבּכל. לכ ולּבעלים. העבֹודה ּולעֹובד לּמזּבח, ׁשלֹום ׁשּמׂשימים ׁשלמים, ׁשהּמּלּואים הּכתּוב מּגיד ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
ּובניו, אהרן אכלּו והּׁשאר ּבּמּלּואים, ׁשּׁשּמׁש מׁשה וזהּו למנה, העבֹודה לעֹובד לֹו להיֹות החזה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹמצריכֹו

ּבענין  ּכּמפרׁש ּבעלים .ׁשהם ְְְִִֵֶַָָָָֹ

(âë)÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà íçì økëå§¦©̧¤¹¤©©À§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´
:ýåýé éðôì øLà úBvnä ìqî ãçà¤¨®¦©Æ©©½£¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌÁÏ ¯kÎÂ∑ החּלֹות ÔÓL.מן ÌÁÏ ˙lÁÂ∑כהנים)הרבּוכהמּמין עה)∑È˜¯Â˜.(תורת מן (מנחות ¿ƒ«∆∆ִַַ¿««∆∆∆∆ְִִָָ¿»ƒִ

ÁLÓכג  ÌÁÏ„ ‡zˆ¯‚e „Á ÌÁÏ„ ‡zÙeƒ»ƒ¿≈«¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«
Ì„˜ Èc ‡i¯ÈhÙ„ ‡lqÓ „Á ‚BtÒ‡Â ‡„Á¬»¿∆¿«ƒ«»¿«ƒ«»ƒ√»

:ÈÈ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ak)áìçäíéwcä áìç äæ Y¯ ©¥¤¤¥¤©©¦
on KWOdl miligzn mirOdWM§¤©¥©¦©§¦¦§¦¨¥¦

oiTCd lrW alg ied ,daiTd)oileg i"yx ©¥¨¨¥¥¤¤©©©¦
a ,hn(.

äáwä Bà¯z`aEOd zwFlgOA iElze ©¥¨§¨©©§¤©¥
lM z`e" :wEqRd lr b ,b `xwIe i"WxA§©¦©¦§¨©©¨§¤¨
daTd lrW alg `iadl" ,"algd©¥¤§¨¦¥¤¤©©¥¨
xnF` `aiwr iAx ,l`rnWi iAx ixaC¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥
qEtcA K` ."oiTCd lrW alg `iadl§¨¦¥¤¤©©©¦©¦§

.daTde :o`M qxFB oFW`x¦¥¨§©¥¨
äéìàäåähîìe úBéìkä ïî Y¯d`x §¨©§¨¦©§¨§©¨§¥

.` ,h migaf i"Wx mB©©¦§¨¦
"àø÷iå"a LøônL Bîk¯.h ,b §¤§Ÿ̈§©¦§¨

,"äpøéñé äöòä únòì" øîàpL¤¤¡©§ª©¤¨¤§¦¤¨
úBöòBé úBéìkäL íB÷î¯mB d`x ¨¤©§¨£§¥©

`xwIe i"WxA K` .a ,ev migqR i"Wx©¦§¨¦©§©¦©¦§¨
."zFvrFId zFilMd on dlrnl" :mẄ§©§¨¦©§¨©£

øtä éøeîàáe¯.bi wEqR lirl §¥¥©¨§¥¨
äáø÷ äéìà ïéàL ,"äéìà" øîàð àìŸ¤¡©©§¨¤¥©§¨§¥¨
øBL ìáà ,ìéàå äNáëå Náëa àlà¤¨§¤¤§¦§¨§©¦£¨

æòå¯mWe ,mW migqR i"Wx mB d`x §¥§¥©©¦§¨¦¨§¨
,dil` Fl oi` fr oiWxtn Wi" :siqFd¦¥§¨§¦¥¥©§¨
mFwOn ixdW ,mciA `Ed zErhe§¨§¨¨¤£¥¦¨
d`xE ."zlHip `id zFvrFi zFilMdW¤©§¨£¦¦¤¤§¥

.f ,b `xwIe i"Wx mB©©¦©¦§¨
äéìà íéðeòè ïéà¯dil` aixwdl ¥§¦©§¨§©§¦©§¨

.gAfOl mdNW¤¨¤©¦§¥©
ïéîiä ÷BL úàåäøè÷ä eðéöî àì Y §¥©¨¦Ÿ¨¦©§¨¨

íéøeîàä íò ïéîiä ÷BLa¯ §©¨¦¦¨¥¦
.gAfOd lr mixhwPd©¦§¨¦©©¦§¥©

ãáìa Bæ àlà¯`xwIe i"Wx mB d`x ¤¨¦§©§¥©©¦©¦§¨
z`xFde .gk ,gla` ,dzid drW §¨©¨¨¨§¨£¨

,mipdMd ici lr lk`p did zFxFcl§¨¨¤¡¨©§¥©Ÿ£¦
.mW i"WxaE gkÎfk miwEqR oOwlcM§¦§©¨§¦§©¦¨

àeä íéàlî ìéà ékíéîìL Y¯ ¦¥¦ª¦§¨¦
miWcw did `NW `N` .minlW oAxẅ§©§¨¦¤¨¤Ÿ¨¨¨¨¦
iWcw `N` minlW x`WM miNw©¦¦§¨§¨¦¤¨¨§¥

.`l wEqR i"WxA oOwlcM ,miWcẅ¨¦§¦§©¨§©¦¨
ìúeîìL ïBL¯oFWl `Ed mi`ENin §§¥¦¦§

oke ,mlW `Ed `ln lMW ,zEnilW§¥¤¨¨¥¨¥§¥
zEnilW oFWl `Ed minlW)`"eb(d`xE . §¨¦§§¥§¥

mi`ENOd li`" :ak ,g `xwIe i"Wx mB©©¦©¦§¨¥©¦¦
oFWl mi`ENOW ,minlXd li` ±¥©§¨¦¤¦¦§

."minlW§¨¦
íìL[n]L¯ciÎiazM dOkA `Ed oM ¤ª§¨¥§©¨¦§¥¨

.mipFW`x miqEtcaEmiqEtCaE ¦§¦¦¦©§¦
.mlWEdW :EpiptNW¤§¨¥¤§©

ìka¯.cIn x`aOW itM ©Ÿ§¦¤§¨¥¦¨
áeúkä ãébî¯li` iM" xn`X dnA ©¦©¨§©¤¨©¦¥

zpizP dn dxF`kNW ,"`Ed mi`ENin¦¦¤¦§¨©§¦©
algd li`d on Ygwle"l df `Ed mrh©©¤¦§¨©§¨¦¨©¦©¥¤

?"'ebe dil`de)`"eb(. §¨©§¨
íBìL íéîéNnL ,íéîìL íéàelnäL¤©¦¦§¨¦¤§¦¦¨

¯mFlW oFWNn minlW)m"`x(d`xpe . §¨¦¦§¨§¦§¤
FnM ,"mFlW" lW iEAix `EdW¤¦¤¨§
xEB"d azke .x`aOW itkE ,"minFlW"§¦§¦¤§¨¥§¨©©
azMX dnl xzFq df oi`W "dix ©̀§¥¤¥¤¥§©¤¨©
mFlW oMW ,zEnilW oFWl `EdW lirl§¥¤§§¥¤¥¨
mFlW lMW ,zEnilW oFWNn mB `Ed©¦§§¥¤¨¨
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`idW gxkdA ,"onW mgl zNg"©©¤¤¤¤§¤§¥©¤¦
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devzס zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'f iying meil inei xeriy
ּבלבד, זֹו אּלא נקטרת זבח עם הּבא לחם ּתרּומת מצינּו ולא ומין. מין ׁשּבכל מעׂשר אחד ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהרקיקין,
חזה  אּלא למנה, למׁשה היה לא ּומּזה וׁשֹוק, חזה עם לּכהנים נתּונה נזיר ואיל ּתֹודה לחמי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹׁשּתרּומת

.ּבלבד  ְִַ

(ãë)åéðá étk ìòå ïøäà étk ìò ìkä zîNå§©§¨´©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®
:ýåýé éðôì äôeðz íúà zôðäå§¥«©§¨¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£zÙ‰Â 'B‚Â Ô¯‰‡ Ètk ÏÚ∑ עסּוקין ידֹוׁשניהם מּניח ּכהן ּכיצד? הא והּכהן, הּבעלים ּבתנּופה, ««≈«¬…¿¿≈«¿»ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ
ּכהן  ּומׁשה ּבעלים, ּובניו אהרן היּו ּובזה ּומניף, הּבעלים יד סב)∑Ùez‰.ּתחת ּומביא (מנחות למי מֹולי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ¿»ְִִִֵ

למי  ּומֹוריד מעלה ּתרּומה, רעֹות. ורּוחֹות ּפרענּיֹות ּומבּטלת מעּכבת ּותנּופה ׁשּלֹו, העֹולם רּוחֹות ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻׁשארּבע
רעים  טללים ּומעּכבת ׁשּלֹו, והארץ .ׁשהּׁשמים ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(175 'nr e zegiy ihewl)

ּכּכּכּכהןהןהןהן ּוּוּוּוממממׁשׁשׁשׁשהההה ּבּבּבּבעליםעליםעליםעלים,,,, ּוּוּוּובניובניובניובניו כד)אהרןאהרןאהרןאהרן כט, ׁשמֹות(רש"י ּבפרׁשת יד)ואּלּו "(ד, ּכהן יהיה ׁשאהרן ּבכ נענׁש ׁשּמׁשה ואואואואּתּתּתּתה ה ה ה ּכתב ֲֲֲֲַַַַֹֹ ְְְְִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹ
לֹומר:ההההּלּלּלּלוי וי וי וי  ויׁש הּמּלּואים.אאאא....". ימי לאחר מּמּנּו ּפסקה לֹומר בבבב....הּכהּנה מסּתּבר אין אבל מּזרעֹו. אּלא הּכהּנה ּפסקה לא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ

למׁש ּכהּנה לֹו נּתנה מּכן לאחר ּכהּנה; לֹו נּתנה ולא נענׁש ׁשּבתחּלה נמצא זה לפי ׁשּכן הּמּלּואים, לימי רק ּכהן ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻׁשּנעׂשה
מּמּנּו. נלקחה ׁשּוב מּכן ּולאחר הּמּלּואים; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָימי

(äë)-ìò äçaænä zøè÷äå íãiî íúà zç÷ìå§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈§¦§©§¨¬©¦§¥−¨©
:ýåýéì àeä äMà ýåýé éðôì çBçéð çéøì äìòä̈«Ÿ¨®§¥³©¦¸©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦¤¬−©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚ‰ ÏÚ∑ׁשהעלית הראׁשֹון האיל ÁBÁÈ.עֹולה על ÁÈ¯Ï∑ ונעׂשה ׁשאמר למי רּוח, לנחת «»…»ֱִִֵֶֶַַָָָָ¿≈«ƒ«ְְְֲִֶַַַַַָָ
נּתן ∑‡M‰.רצֹונֹו מקֹום ∑Ï‰'.לאׁש ׁשל .לׁשמֹו ְƒ∆ְִֵַ«ְִֶָ

È„‡כד  ÏÚÂ Ô¯‰‡„ ‡„È ÏÚ ‡lÎ ÈeL˙e¿«ƒ…»«¿»¿«¬…¿«¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡ ÔB‰˙È ÌÈ¯˙e È‰B·„ƒ¿ƒ¿ƒ»¿¬»»√»¿»

ÏÚכה  ‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â ÔB‰È„ÈÓ ÔB‰˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿ƒ≈¿«≈¿«¿¿»«
‡e‰ ‡a¯˜ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»À¿»»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

÷é÷øåäøNòî ãçà .ïé÷é÷øä ïî Y §¨¦¦¨§¦¦¤¨¥£¨¨
úîeøz eðéöî àìå .ïéîå ïéî ìëaL¤§¨¦¨¦§Ÿ¨¦§©
Bæ àlà úøè÷ð çáæ íò àaä íçì¤¤©¨¦¤©¦§¤¤¤¨

äãBz éîçì úîeøzL ,ãáìa¯d`x ¦§¨¤§©©§¥¨§¥
.ci ,f `xwIe©¦§¨
øéæð ìéàå¯.hi ,e xAcOA d`x §¥¨¦§¥©¦§¨

äfîe ,÷BLå äæç íò íéðäkì äðeúð§¨©Ÿ£¦¦¨¤§¦¤
äæç àlà äðîì äLîì äéä àìŸ¨¨§Ÿ¤§¨¨¤¨¨¤

ãáìa¯mgl znExzE wFXd z` iM ¦§¨¦¤©§©¤¤
.gAfOd lr Eaixwdck dxez ¦§¦©©¦§¥©

(ck)zôðäå 'Bâå ïøäà étk ìòY ©©¥©£Ÿ§§¥©§¨
íéìòaä ,äôeðúa íé÷eñò íäéðL§¥¤£¦¦§¨©§¨¦
Bãé çépî ïäk ?ãöék àä ,ïäkäå§©Ÿ¥¨¥©Ÿ¥©¦©¨

éðîe íéìòaä ãé úçzeéä äæáe ,ó ©©©©§¨¦¥¦¨¤¨
ïäk äLîe ,íéìòa åéðáe ïøäà¯ ©£Ÿ¨¨§¨¦Ÿ¤Ÿ¥

mi`ENiOd ini zraWA)a ,hi migaf i"yx(. §¦§©§¥©¦¦
icbaA `le oal wElgA WOiXW `N ¤̀¨¤¦¥§¨¨¨§Ÿ§¦§¥
drWl `N` xWkEd `NW oeiM ,dPEdk§¨¥¨¤Ÿ§©¤¨§¨¨

)a ,b `nei i"yx(,g `xwIe i"Wx mB d`xE .§¥©©¦©¦§¨
.gk

äôeðzéìBî Yàéáîe C¯dtEpY iM §¨¦¥¦¦§¨
d`ade dklFd oFWl)fk weqt onwl i"yx(. §¨¨©£¨¨

mFxclE oFtvl ,zFgEx rAx`l Epide§©§§©§©§¨§¨
axrnE gxfn)` ,aq zegpn i"yx(. ¦§¨©£¨

BlL íìBòä úBçeø òaøàL éîì¯ §¦¤©§©¨¨¤
d`xn KM ,FnWl miUFr Ep` Ff devn¦§¨¨¦¦§¨©§¤

FztpdA)a ,fl dkeq i"yx(. ©£¨¨
úBiðòøt úìháîe úákòî äôeðúe§¨§©¤¤§©¤¤ª§¨ª

úBòø úBçeøå¯zFgEx rAx`n d`Ad §¨©¨¨¥©§©
)` ,aq zegpn i"yx(`xnBd oFWl .)a ,fl dkeq §©§¨¨

`i ,bk `xwie i"yxa d"ke my zegpne(:`Ed
siqFd i"Wxe ,"zFrx zFgEx xFvrl"©£¨§©¦¦
oFW`x qEtcaE ."zFIEprxER" o`M̈§¨¦§¦
,"zFrx zFgEx zEprxER" :`qxiBd©¦§¨§¨¨
.zFrx zFgExn d`Ad zEprxER xnFlM§©§¨©¨¨¥¨

"äîeøz")(-miqEtCA `Ed oM §¨¥©§¦
.eh ,i `xwIe i"WxA `Ed oke .EpiptNW¤§¨¥§¥§©¦©¦§¨
,mipFW`x miqEtcE ciÎiazM dOkA K ©̀§©¨¦§¥¨§¦¦¦
oke .Ff daiY miqxFB `l ,m"`xd oke§¥¨§¥Ÿ§¦¥¨§¥
xn`p `l o`M ixdW ,xAYqn¦§©¥¤£¥¨Ÿ¤¡©

."dnExY"§¨
ãéøBîe äìòî¯wEqR i"WxA oOwlcM ©£¤¦§¦§©¨§©¦¨

,"dnExY" xn`p `l o`MW s`e .fk§©¤¨Ÿ¤¡©§¨
dtpd zxMfPW mFwn lkAW `Ed llMd©§¨¤§¨¨¤¦§¨¤£¨¨

azM oke .dnxd mB zllFM `id mzq§¨¦¤¤©£¨¨§¥¨©
KilFn dtEpY lM" :`i ,bk mW i"Wx©¦¨¨§¨¦
i"Wx mB d`xE ."cixFnE dlrn `ianE¥¦©£¤¦§¥©©¦
`ianE KilFn ± sipde" :dk ,d xAcOA©¦§¨§¥¦¦¥¦
,`q zFgpn i"Wx d`xE ."cixFnE dlrn©£¤¦§¥©¦§¨
okidn ,mgNd iYW ligzOdÎxEAC `¦©©§¦§¥©¤¤¥¥¨

.oM micnl§¥¦¥
úákòîe ,BlL õøàäå íéîMäL éîì§¦¤©¨©¦§¨¨¤¤§©¤¤

íéòø íéììè¯dlrnln mi`Ad §¨¦¨¦©¨¦¦§©§¨
dHnNnE)my zegpn i"yx(i"Wx mB d`xE . ¦§©¨§¥©©¦

millh xFvrl" :`i ,bk `xwIe©¦§¨©§§¨¦
."mirxdk dxez ¨¦
(dk)äìòä ìòïBLàøä ìéàä ìò Y ©¨Ÿ¨©¨©¦¨¦

äìBò úéìòäL¯`l .gi wEqR lirlcM ¤¤¡¥¨¨§¦§¥¨Ÿ
ixdW ,xAEcn dlFr Ffi`A Wxtl `Ä§¨¥§¥¨§¨¤£¥
,Ff `N` zxg` dlFr o`M dxMfEd `lŸ§§¨¨¨©¤¤¤¨

`N`miUIW "dlFrd lr" WExiR oi`W ¤¨¤¥¥©¨¨¤¨¦
`N` ,cgi mxihwie dlFrd lr lMd©Ÿ©¨¨§©§¦¥©©¤¨
i"Wx WxiR oke .dlFrd xg` mxihwIW¤©§¦¥©©¨¨§¥¥©©¦
xg` ± dlFrd lr" :gk ,g `xwIeA§©¦§¨©¨¨©©

dlFrd")m"`x(dfA x`aOW d`xpe . ¨¨§¦§¤¤§¨¥¨¤
,dricid `"dA "dlFrd" xnF`W Edn©¤¥¨¨§¥©§¦¨

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'f iying meil inei xeriy

(åë)øLà íéàlnä ìéàî äæçä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤¤«¨¤À¥¥³©¦ª¦Æ£¤´
Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz Búà zôðäå ïøäàì§©«£½Ÿ§¥«©§¨¬Ÿ²§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬§−

:äðîì§¨¨«
i"yx£‰Ùez∑ ּבלע"ז וינטלי"ר והבאה, הֹולכה .לׁשֹון ¿»ְְֲַַַָָָָ

(æë)úà zLc÷å|äîeøzä ÷BL úàå äôeðzä äæç §¦©§º̈¥´£¥´©§À̈§¥Æ´©§½̈
ðeä øLàå óøLàî íéàlnä ìéàî íøeä øLà £¤¬©−©«£¤´¨®¥¥Æ©¦ª¦½¥«£¤¬

:åéðáì øLàîe ïøäàì§©«£−Ÿ¥«£¤¬§¨¨«
i"yx£'B‚Â ‰Óe¯z‰ ˜BL ˙‡Â ‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡ zLc˜Â∑ ּתרּומתם נֹוהגת להיֹות לדֹורֹות, קּדׁשם ¿ƒ«¿»≈¬≈«¿»¿≈«¿»¿ְְְְִֵֶֶַָָ

לאכל  ּולבניו" לאהרן "והיה אּלא: להקטרה, לא אבל ׁשלמים, ׁשל וׁשֹוק ּבחזה) (נ"א ּכחזה .והנפתם ְְְְְְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
Ì¯e‰∑ ּומֹוריד מעלה .לׁשֹון »ְֲִֶַ

(çë)éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïøäàì äéäå§¨¨Á§©«£¸Ÿ§¨¹̈§¨À̈¥¥Æ§¥´
úàî äéäé äîeøúe àeä äîeøú ék ìàøNé¦§¨¥½¦¬§−̈®§º̈¦«§¤̧¥¥³
:ýåýéì íúîeøz íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥Æ¦¦§¥´©§¥¤½§«¨−̈©«Ÿ̈«

Ô¯‰‡Ïכו  Èc ‡ia¯˜ ¯ÎcÓ ‡È„Á ˙È ·q˙Â¿ƒ«»∆¿»ƒ¿«À¿»«»ƒ¿«¬…
:˜ÏÁÏ CÏ È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡ d˙È ÌÈ¯˙e¿ƒ»≈¬»»√»¿»ƒ≈»»√»

BL˜‡כז  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙È Lc˜˙e¿«≈»∆¿»«¬»»¿»»
¯ÎcÓ L¯Ùz‡ È„Â Ì¯z‡ Èc ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»ƒ¿«

:È‰B·Ï ÈcÓe Ô¯‰‡Ï ÈcÓ ‡ia¯À̃¿»«»ƒƒ¿«¬…ƒƒƒ¿ƒ

Èaכח  ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿«¬…¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈
È‰È ‡˙eL¯Ù‡Â ‡e‰ ‡˙eL¯Ù‡ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈«¿»»¿«¿»»¿≈
ÔB‰ÈL„e˜ ˙ÒÎpÓ Ï‡¯NÈ Èa ÔÓƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿≈

:ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙eL¯Ù‡«¿»¿√»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

cinYd zlFr `id dlFr mzq ixde)d`x ©£¥§¨¨¦©©¨¦
my i"yxae d ,b `xwie(`l oicr dilre ,§¨¤¨£©¦Ÿ

an wEqR oOwl `N`) dEhvp(KIW `le , ¦§©¨¤¨§©¨¨§Ÿ©¨
Wxtn oM lr ,"dlFrd" dilr xnFl©¨¤¨¨¨©¥§¨¥
zaiY lr zaqEn Dpi` dricid `"dW¤¥©§¦¨¥¨¤¤©¥©
oFW`xd "li`"d lr `N` ,"dlFr"d̈¨¤¨©¨©¦¨¦
`xwp `Ed oke .dlFrl xaM axwEdW¤§©§¨§¨§¥¦§¨

`xwIe xtqA)gi ,g(Wie ."dlFrd li`" : §¥¤©¦§¨¥¨¨§¥
oM Wxtl KxvEd `l df mrHOW xnFl©¤¦©©¤Ÿ§©§¨¥¥

mW)gk weqt(`"dA "dlFrd" Edn ¨©¨¨§¥
."dlFrd li`" WxFtn mW iM ,dricid©§¦¨¦¨§¨¥¨¨

çBçéð çéøìøîàL éîì çeø úçðì Y §¥©¦©§©©©§¦¤¨©
BðBöø äNòðå¯FzF` aixwY xnFlM §©£¨§§©©§¦

siqFOX dn dfe .'dl gEx zgp mWl§¥©©©©§¤©¤¦
mW iM ,gi wEqR lirl xEn`d lr o`M̈©¨¨§¥¨¦¨
zgp Wi daxwdd iciÎlrW wx Wxtn§¨¥©¤©§¥©©§¨¨¥©©

.'dl gEx©©
äMàïzð Làì Y¯dfA x`an ¦¤¨¥¦¨§¨¥¨¤

dlFrA o`M xAEcnd oi`W zFxnNW¤©§¤¥©§¨¨§¨
,gi wEqR lirlcM ,lilM ztxUPW¤¦§¤¤¨¦§¦§¥¨
,"dX`" `xwp z`f lkA ,minlWA `N ¤̀¨¦§¨¦§¨Ÿ¦§¨¦¤

.W`l oYip `Ed mB iM¦©¦¨¨¥
'äìì YíB÷î ìL BîL¯iAB lirlE ©¦§¤¨§¥©¥

ipRn ,"'dl" lr mElM WxiR `l dlFr¨Ÿ¥©§©©¦§¥
`id xnFlM ,"`Ed 'dl" mW WxFtOW¤§¨¨©§©¦

oMÎoi`XÎdn ,'dl DNEM dlFr¨¨©©¤¥¥
nlWAmipdMl lk`p FwlgW ,mi ¦§¨¦¤¤§¤¡¨©Ÿ£¦

lW FnWl" :Wxtl KxvEd ,milrAle§©§¨¦§©§¨¥¦§¤
."mFwnek dxez ¨

(ek)äôeðz¯azM 'oFxMGd xtq'A §¨§¥¤©¦¨¨©
,fk wEqtA `N` o`M Fpi` FnFwOW¤§¥¨¤¨§¨
qFxbl Kixve ,xtFq zErh `EdWe§¤¨¥§¨¦¦§
lCadd x`al i"Wx `A dfAW ,"spEd"©¤¨¤¨©¦§¨¥©¤§¥

oiAoFWld`xE ."mxEd"e "spEd" ¥§©§¨§¥
.d`Ad dxrdA©¤¨¨©¨¨

ìäàáäå äëìBä ïBL¯zpEMW d`xp §¨¨©£¨¨¦§¤¤©¨©
xnFl i"WxoFWNWxEn`d "dtEpY" ©¦©¤§§¨¨¨

"n `Ed ,"dfg"d iAB o`MoFWldklFd ¨©¥¤¨¤¦§¨¨
s` ,"d`adelrFtAWmB FA EUr ©£¨¨©¤§©¨©

lr aFYkl wIC aEzMdW ipRn ,dnxd£¨¨¦§¥¤©¨¦¥¦§©
FnM ,"dnExY" wFW lre "dtEpY" dfg̈¤§¨§©§¨§
dOle" :eh ,i `xwIe xtqA i"Wx azMW¤¨©©¦§¥¤©¦§¨§¨¨
dtEpzE wFXA dnExY aEzMd owNig¦§¨©¨§¨©§¨
dnxdA mdipXW ,Eprci `l ?dfgA¤¨¤Ÿ¨©§¤§¥¤©£¨¨

."dtpde©£¨¨
.æòìa ø"éìéèðéå¯wenteler, §©©

.sipdlfk dxez §¨¦
(fk)úàå äôeðzä äæç úà zLc÷å§¦©§¨¥£¥©§¨§¥

'Bâå äîeøzä ÷BLúBøBãì íLc÷ Y ©§¨§©§¥§
¯mixEn`d wFWe dfgd WCwIW `lŸ¤§©¥¤¨¤§¨£¦

oYipe EnxEde EtpEd xaM dN`W ,o`M̈¤¥¤§¨§§§§¦©
dXEcw mdl oi`e dpnl dWnl dfgd¤¨¤§¤§¨¨§¥¨¤§¨
,zFxFcl mznbEC WCwIW `N` ,zxg ©̀¤¤¤¨¤§©¥§¨¨§

minlW lW wFWe dfg lM Epid)m"`x(. ©§¨¨¤§¤§¨¦
íúîeøz úâäBð úBéäì¯,mzWxtd ¦§¤¤§¨¨©§¨¨¨

df oi` la` .gk wEqR i"WxA oOwlckE§¦§©¨§©¦¨£¨¥¤
oMW ,o`M dxEn`d "dnExYd" WExiR¥©§¨¨£¨¨¤¥
,cixFnE dlrn oFWNn DWExiR o`M̈¥¨¦§©£¤¦
.mxEd ligzOdÎxEAC i"WxA oOwlcM§¦§©¨§©¦¦©©§¦¨

íúôðäå¯dlrnE zFgEx rAx`l ©£¨¨¨§©§©©§¨
.dHnë©¨

àì ìáà ,íéîìL ìL ÷BLå äæça§¨¤§¤§¨¦£¨Ÿ
äøè÷äì¯zFxFcl mWCwi `NW §©§¨¨¤Ÿ§©§¥§

mi`ENiOA didW FnM dxhwdl§©§¨¨§¤¨¨©¦¦
.wFXd z` EaixwdW¤¦§¦¤©

"åéðáìe ïøäàì äéäå" àlà¯wEqR ¤¨§¨¨§©£Ÿ§¨¨¨
.gk

.ìëàìíøeäì YãéøBîe äìòî ïBL ¤¡Ÿ¨§©£¤¦
¯zFgpn i"WxaE .dWxtd oFWNn `le§Ÿ¦§©§¨¨§©¦§¨

dIlr oi`e ,dlrn ± mxEd" :xzFi WxiR¥©¥¨©§¨§¥£¦¨
,i `xwIe i"Wx mB d`xE ."dcxFd `lA§Ÿ¨¨§¥©©¦©¦§¨
± dtEpYd dfge dnExYd wFW" :eh©§¨©£¥©§¨
dtEpY ,mxEd xW`e spEd xW` oFWl§£¤©©£¤¨§¨
dlrn dnExY ,`ianE KilFn¦¥¦§¨©£¤

."cixFnEgk dxez ¦



סי devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'f iying meil inei xeriy
ּבלבד, זֹו אּלא נקטרת זבח עם הּבא לחם ּתרּומת מצינּו ולא ומין. מין ׁשּבכל מעׂשר אחד ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהרקיקין,
חזה  אּלא למנה, למׁשה היה לא ּומּזה וׁשֹוק, חזה עם לּכהנים נתּונה נזיר ואיל ּתֹודה לחמי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹׁשּתרּומת

.ּבלבד  ְִַ

(ãë)åéðá étk ìòå ïøäà étk ìò ìkä zîNå§©§¨´©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®
:ýåýé éðôì äôeðz íúà zôðäå§¥«©§¨¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£zÙ‰Â 'B‚Â Ô¯‰‡ Ètk ÏÚ∑ עסּוקין ידֹוׁשניהם מּניח ּכהן ּכיצד? הא והּכהן, הּבעלים ּבתנּופה, ««≈«¬…¿¿≈«¿»ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ
ּכהן  ּומׁשה ּבעלים, ּובניו אהרן היּו ּובזה ּומניף, הּבעלים יד סב)∑Ùez‰.ּתחת ּומביא (מנחות למי מֹולי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ¿»ְִִִֵ

למי  ּומֹוריד מעלה ּתרּומה, רעֹות. ורּוחֹות ּפרענּיֹות ּומבּטלת מעּכבת ּותנּופה ׁשּלֹו, העֹולם רּוחֹות ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻׁשארּבע
רעים  טללים ּומעּכבת ׁשּלֹו, והארץ .ׁשהּׁשמים ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(175 'nr e zegiy ihewl)

ּכּכּכּכהןהןהןהן ּוּוּוּוממממׁשׁשׁשׁשהההה ּבּבּבּבעליםעליםעליםעלים,,,, ּוּוּוּובניובניובניובניו כד)אהרןאהרןאהרןאהרן כט, ׁשמֹות(רש"י ּבפרׁשת יד)ואּלּו "(ד, ּכהן יהיה ׁשאהרן ּבכ נענׁש ׁשּמׁשה ואואואואּתּתּתּתה ה ה ה ּכתב ֲֲֲֲַַַַֹֹ ְְְְִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹ
לֹומר:ההההּלּלּלּלוי וי וי וי  ויׁש הּמּלּואים.אאאא....". ימי לאחר מּמּנּו ּפסקה לֹומר בבבב....הּכהּנה מסּתּבר אין אבל מּזרעֹו. אּלא הּכהּנה ּפסקה לא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ

למׁש ּכהּנה לֹו נּתנה מּכן לאחר ּכהּנה; לֹו נּתנה ולא נענׁש ׁשּבתחּלה נמצא זה לפי ׁשּכן הּמּלּואים, לימי רק ּכהן ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻׁשּנעׂשה
מּמּנּו. נלקחה ׁשּוב מּכן ּולאחר הּמּלּואים; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָימי

(äë)-ìò äçaænä zøè÷äå íãiî íúà zç÷ìå§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈§¦§©§¨¬©¦§¥−¨©
:ýåýéì àeä äMà ýåýé éðôì çBçéð çéøì äìòä̈«Ÿ¨®§¥³©¦¸©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦¤¬−©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚ‰ ÏÚ∑ׁשהעלית הראׁשֹון האיל ÁBÁÈ.עֹולה על ÁÈ¯Ï∑ ונעׂשה ׁשאמר למי רּוח, לנחת «»…»ֱִִֵֶֶַַָָָָ¿≈«ƒ«ְְְֲִֶַַַַַָָ
נּתן ∑‡M‰.רצֹונֹו מקֹום ∑Ï‰'.לאׁש ׁשל .לׁשמֹו ְƒ∆ְִֵַ«ְִֶָ

È„‡כד  ÏÚÂ Ô¯‰‡„ ‡„È ÏÚ ‡lÎ ÈeL˙e¿«ƒ…»«¿»¿«¬…¿«¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡ ÔB‰˙È ÌÈ¯˙e È‰B·„ƒ¿ƒ¿ƒ»¿¬»»√»¿»

ÏÚכה  ‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â ÔB‰È„ÈÓ ÔB‰˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿ƒ≈¿«≈¿«¿¿»«
‡e‰ ‡a¯˜ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»À¿»»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»
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÷é÷øåäøNòî ãçà .ïé÷é÷øä ïî Y §¨¦¦¨§¦¦¤¨¥£¨¨
úîeøz eðéöî àìå .ïéîå ïéî ìëaL¤§¨¦¨¦§Ÿ¨¦§©
Bæ àlà úøè÷ð çáæ íò àaä íçì¤¤©¨¦¤©¦§¤¤¤¨

äãBz éîçì úîeøzL ,ãáìa¯d`x ¦§¨¤§©©§¥¨§¥
.ci ,f `xwIe©¦§¨
øéæð ìéàå¯.hi ,e xAcOA d`x §¥¨¦§¥©¦§¨

äfîe ,÷BLå äæç íò íéðäkì äðeúð§¨©Ÿ£¦¦¨¤§¦¤
äæç àlà äðîì äLîì äéä àìŸ¨¨§Ÿ¤§¨¨¤¨¨¤

ãáìa¯mgl znExzE wFXd z` iM ¦§¨¦¤©§©¤¤
.gAfOd lr Eaixwdck dxez ¦§¦©©¦§¥©

(ck)zôðäå 'Bâå ïøäà étk ìòY ©©¥©£Ÿ§§¥©§¨
íéìòaä ,äôeðúa íé÷eñò íäéðL§¥¤£¦¦§¨©§¨¦
Bãé çépî ïäk ?ãöék àä ,ïäkäå§©Ÿ¥¨¥©Ÿ¥©¦©¨

éðîe íéìòaä ãé úçzeéä äæáe ,ó ©©©©§¨¦¥¦¨¤¨
ïäk äLîe ,íéìòa åéðáe ïøäà¯ ©£Ÿ¨¨§¨¦Ÿ¤Ÿ¥

mi`ENiOd ini zraWA)a ,hi migaf i"yx(. §¦§©§¥©¦¦
icbaA `le oal wElgA WOiXW `N ¤̀¨¤¦¥§¨¨¨§Ÿ§¦§¥
drWl `N` xWkEd `NW oeiM ,dPEdk§¨¥¨¤Ÿ§©¤¨§¨¨

)a ,b `nei i"yx(,g `xwIe i"Wx mB d`xE .§¥©©¦©¦§¨
.gk

äôeðzéìBî Yàéáîe C¯dtEpY iM §¨¦¥¦¦§¨
d`ade dklFd oFWl)fk weqt onwl i"yx(. §¨¨©£¨¨

mFxclE oFtvl ,zFgEx rAx`l Epide§©§§©§©§¨§¨
axrnE gxfn)` ,aq zegpn i"yx(. ¦§¨©£¨

BlL íìBòä úBçeø òaøàL éîì¯ §¦¤©§©¨¨¤
d`xn KM ,FnWl miUFr Ep` Ff devn¦§¨¨¦¦§¨©§¤

FztpdA)a ,fl dkeq i"yx(. ©£¨¨
úBiðòøt úìháîe úákòî äôeðúe§¨§©¤¤§©¤¤ª§¨ª

úBòø úBçeøå¯zFgEx rAx`n d`Ad §¨©¨¨¥©§©
)` ,aq zegpn i"yx(`xnBd oFWl .)a ,fl dkeq §©§¨¨

`i ,bk `xwie i"yxa d"ke my zegpne(:`Ed
siqFd i"Wxe ,"zFrx zFgEx xFvrl"©£¨§©¦¦
oFW`x qEtcaE ."zFIEprxER" o`M̈§¨¦§¦
,"zFrx zFgEx zEprxER" :`qxiBd©¦§¨§¨¨
.zFrx zFgExn d`Ad zEprxER xnFlM§©§¨©¨¨¥¨

"äîeøz")(-miqEtCA `Ed oM §¨¥©§¦
.eh ,i `xwIe i"WxA `Ed oke .EpiptNW¤§¨¥§¥§©¦©¦§¨
,mipFW`x miqEtcE ciÎiazM dOkA K ©̀§©¨¦§¥¨§¦¦¦
oke .Ff daiY miqxFB `l ,m"`xd oke§¥¨§¥Ÿ§¦¥¨§¥
xn`p `l o`M ixdW ,xAYqn¦§©¥¤£¥¨Ÿ¤¡©

."dnExY"§¨
ãéøBîe äìòî¯wEqR i"WxA oOwlcM ©£¤¦§¦§©¨§©¦¨

,"dnExY" xn`p `l o`MW s`e .fk§©¤¨Ÿ¤¡©§¨
dtpd zxMfPW mFwn lkAW `Ed llMd©§¨¤§¨¨¤¦§¨¤£¨¨

azM oke .dnxd mB zllFM `id mzq§¨¦¤¤©£¨¨§¥¨©
KilFn dtEpY lM" :`i ,bk mW i"Wx©¦¨¨§¨¦
i"Wx mB d`xE ."cixFnE dlrn `ianE¥¦©£¤¦§¥©©¦
`ianE KilFn ± sipde" :dk ,d xAcOA©¦§¨§¥¦¦¥¦
,`q zFgpn i"Wx d`xE ."cixFnE dlrn©£¤¦§¥©¦§¨
okidn ,mgNd iYW ligzOdÎxEAC `¦©©§¦§¥©¤¤¥¥¨

.oM micnl§¥¦¥
úákòîe ,BlL õøàäå íéîMäL éîì§¦¤©¨©¦§¨¨¤¤§©¤¤

íéòø íéììè¯dlrnln mi`Ad §¨¦¨¦©¨¦¦§©§¨
dHnNnE)my zegpn i"yx(i"Wx mB d`xE . ¦§©¨§¥©©¦

millh xFvrl" :`i ,bk `xwIe©¦§¨©§§¨¦
."mirxdk dxez ¨¦
(dk)äìòä ìòïBLàøä ìéàä ìò Y ©¨Ÿ¨©¨©¦¨¦

äìBò úéìòäL¯`l .gi wEqR lirlcM ¤¤¡¥¨¨§¦§¥¨Ÿ
ixdW ,xAEcn dlFr Ffi`A Wxtl `Ä§¨¥§¥¨§¨¤£¥
,Ff `N` zxg` dlFr o`M dxMfEd `lŸ§§¨¨¨©¤¤¤¨

`N`miUIW "dlFrd lr" WExiR oi`W ¤¨¤¥¥©¨¨¤¨¦
`N` ,cgi mxihwie dlFrd lr lMd©Ÿ©¨¨§©§¦¥©©¤¨
i"Wx WxiR oke .dlFrd xg` mxihwIW¤©§¦¥©©¨¨§¥¥©©¦
xg` ± dlFrd lr" :gk ,g `xwIeA§©¦§¨©¨¨©©

dlFrd")m"`x(dfA x`aOW d`xpe . ¨¨§¦§¤¤§¨¥¨¤
,dricid `"dA "dlFrd" xnF`W Edn©¤¥¨¨§¥©§¦¨
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(åë)øLà íéàlnä ìéàî äæçä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤¤«¨¤À¥¥³©¦ª¦Æ£¤´
Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz Búà zôðäå ïøäàì§©«£½Ÿ§¥«©§¨¬Ÿ²§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬§−

:äðîì§¨¨«
i"yx£‰Ùez∑ ּבלע"ז וינטלי"ר והבאה, הֹולכה .לׁשֹון ¿»ְְֲַַַָָָָ

(æë)úà zLc÷å|äîeøzä ÷BL úàå äôeðzä äæç §¦©§º̈¥´£¥´©§À̈§¥Æ´©§½̈
ðeä øLàå óøLàî íéàlnä ìéàî íøeä øLà £¤¬©−©«£¤´¨®¥¥Æ©¦ª¦½¥«£¤¬

:åéðáì øLàîe ïøäàì§©«£−Ÿ¥«£¤¬§¨¨«
i"yx£'B‚Â ‰Óe¯z‰ ˜BL ˙‡Â ‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡ zLc˜Â∑ ּתרּומתם נֹוהגת להיֹות לדֹורֹות, קּדׁשם ¿ƒ«¿»≈¬≈«¿»¿≈«¿»¿ְְְְִֵֶֶַָָ

לאכל  ּולבניו" לאהרן "והיה אּלא: להקטרה, לא אבל ׁשלמים, ׁשל וׁשֹוק ּבחזה) (נ"א ּכחזה .והנפתם ְְְְְְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
Ì¯e‰∑ ּומֹוריד מעלה .לׁשֹון »ְֲִֶַ

(çë)éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïøäàì äéäå§¨¨Á§©«£¸Ÿ§¨¹̈§¨À̈¥¥Æ§¥´
úàî äéäé äîeøúe àeä äîeøú ék ìàøNé¦§¨¥½¦¬§−̈®§º̈¦«§¤̧¥¥³
:ýåýéì íúîeøz íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥Æ¦¦§¥´©§¥¤½§«¨−̈©«Ÿ̈«

Ô¯‰‡Ïכו  Èc ‡ia¯˜ ¯ÎcÓ ‡È„Á ˙È ·q˙Â¿ƒ«»∆¿»ƒ¿«À¿»«»ƒ¿«¬…
:˜ÏÁÏ CÏ È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡ d˙È ÌÈ¯˙e¿ƒ»≈¬»»√»¿»ƒ≈»»√»

BL˜‡כז  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙È Lc˜˙e¿«≈»∆¿»«¬»»¿»»
¯ÎcÓ L¯Ùz‡ È„Â Ì¯z‡ Èc ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»ƒ¿«

:È‰B·Ï ÈcÓe Ô¯‰‡Ï ÈcÓ ‡ia¯À̃¿»«»ƒƒ¿«¬…ƒƒƒ¿ƒ

Èaכח  ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿«¬…¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈
È‰È ‡˙eL¯Ù‡Â ‡e‰ ‡˙eL¯Ù‡ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈«¿»»¿«¿»»¿≈
ÔB‰ÈL„e˜ ˙ÒÎpÓ Ï‡¯NÈ Èa ÔÓƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿≈

:ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙eL¯Ù‡«¿»¿√»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

cinYd zlFr `id dlFr mzq ixde)d`x ©£¥§¨¨¦©©¨¦
my i"yxae d ,b `xwie(`l oicr dilre ,§¨¤¨£©¦Ÿ

an wEqR oOwl `N`) dEhvp(KIW `le , ¦§©¨¤¨§©¨¨§Ÿ©¨
Wxtn oM lr ,"dlFrd" dilr xnFl©¨¤¨¨¨©¥§¨¥
zaiY lr zaqEn Dpi` dricid `"dW¤¥©§¦¨¥¨¤¤©¥©
oFW`xd "li`"d lr `N` ,"dlFr"d̈¨¤¨©¨©¦¨¦
`xwp `Ed oke .dlFrl xaM axwEdW¤§©§¨§¨§¥¦§¨

`xwIe xtqA)gi ,g(Wie ."dlFrd li`" : §¥¤©¦§¨¥¨¨§¥
oM Wxtl KxvEd `l df mrHOW xnFl©¤¦©©¤Ÿ§©§¨¥¥

mW)gk weqt(`"dA "dlFrd" Edn ¨©¨¨§¥
."dlFrd li`" WxFtn mW iM ,dricid©§¦¨¦¨§¨¥¨¨

çBçéð çéøìøîàL éîì çeø úçðì Y §¥©¦©§©©©§¦¤¨©
BðBöø äNòðå¯FzF` aixwY xnFlM §©£¨§§©©§¦

siqFOX dn dfe .'dl gEx zgp mWl§¥©©©©§¤©¤¦
mW iM ,gi wEqR lirl xEn`d lr o`M̈©¨¨§¥¨¦¨
zgp Wi daxwdd iciÎlrW wx Wxtn§¨¥©¤©§¥©©§¨¨¥©©

.'dl gEx©©
äMàïzð Làì Y¯dfA x`an ¦¤¨¥¦¨§¨¥¨¤

dlFrA o`M xAEcnd oi`W zFxnNW¤©§¤¥©§¨¨§¨
,gi wEqR lirlcM ,lilM ztxUPW¤¦§¤¤¨¦§¦§¥¨
,"dX`" `xwp z`f lkA ,minlWA `N ¤̀¨¦§¨¦§¨Ÿ¦§¨¦¤

.W`l oYip `Ed mB iM¦©¦¨¨¥
'äìì YíB÷î ìL BîL¯iAB lirlE ©¦§¤¨§¥©¥

ipRn ,"'dl" lr mElM WxiR `l dlFr¨Ÿ¥©§©©¦§¥
`id xnFlM ,"`Ed 'dl" mW WxFtOW¤§¨¨©§©¦

oMÎoi`XÎdn ,'dl DNEM dlFr¨¨©©¤¥¥
nlWAmipdMl lk`p FwlgW ,mi ¦§¨¦¤¤§¤¡¨©Ÿ£¦

lW FnWl" :Wxtl KxvEd ,milrAle§©§¨¦§©§¨¥¦§¤
."mFwnek dxez ¨

(ek)äôeðz¯azM 'oFxMGd xtq'A §¨§¥¤©¦¨¨©
,fk wEqtA `N` o`M Fpi` FnFwOW¤§¥¨¤¨§¨
qFxbl Kixve ,xtFq zErh `EdWe§¤¨¥§¨¦¦§
lCadd x`al i"Wx `A dfAW ,"spEd"©¤¨¤¨©¦§¨¥©¤§¥

oiAoFWld`xE ."mxEd"e "spEd" ¥§©§¨§¥
.d`Ad dxrdA©¤¨¨©¨¨

ìäàáäå äëìBä ïBL¯zpEMW d`xp §¨¨©£¨¨¦§¤¤©¨©
xnFl i"WxoFWNWxEn`d "dtEpY" ©¦©¤§§¨¨¨

"n `Ed ,"dfg"d iAB o`MoFWldklFd ¨©¥¤¨¤¦§¨¨
s` ,"d`adelrFtAWmB FA EUr ©£¨¨©¤§©¨©

lr aFYkl wIC aEzMdW ipRn ,dnxd£¨¨¦§¥¤©¨¦¥¦§©
FnM ,"dnExY" wFW lre "dtEpY" dfg̈¤§¨§©§¨§
dOle" :eh ,i `xwIe xtqA i"Wx azMW¤¨©©¦§¥¤©¦§¨§¨¨
dtEpzE wFXA dnExY aEzMd owNig¦§¨©¨§¨©§¨
dnxdA mdipXW ,Eprci `l ?dfgA¤¨¤Ÿ¨©§¤§¥¤©£¨¨

."dtpde©£¨¨
.æòìa ø"éìéèðéå¯wenteler, §©©

.sipdlfk dxez §¨¦
(fk)úàå äôeðzä äæç úà zLc÷å§¦©§¨¥£¥©§¨§¥

'Bâå äîeøzä ÷BLúBøBãì íLc÷ Y ©§¨§©§¥§
¯mixEn`d wFWe dfgd WCwIW `lŸ¤§©¥¤¨¤§¨£¦

oYipe EnxEde EtpEd xaM dN`W ,o`M̈¤¥¤§¨§§§§¦©
dXEcw mdl oi`e dpnl dWnl dfgd¤¨¤§¤§¨¨§¥¨¤§¨
,zFxFcl mznbEC WCwIW `N` ,zxg ©̀¤¤¤¨¤§©¥§¨¨§

minlW lW wFWe dfg lM Epid)m"`x(. ©§¨¨¤§¤§¨¦
íúîeøz úâäBð úBéäì¯,mzWxtd ¦§¤¤§¨¨©§¨¨¨

df oi` la` .gk wEqR i"WxA oOwlckE§¦§©¨§©¦¨£¨¥¤
oMW ,o`M dxEn`d "dnExYd" WExiR¥©§¨¨£¨¨¤¥
,cixFnE dlrn oFWNn DWExiR o`M̈¥¨¦§©£¤¦
.mxEd ligzOdÎxEAC i"WxA oOwlcM§¦§©¨§©¦¦©©§¦¨

íúôðäå¯dlrnE zFgEx rAx`l ©£¨¨¨§©§©©§¨
.dHnë©¨

àì ìáà ,íéîìL ìL ÷BLå äæça§¨¤§¤§¨¦£¨Ÿ
äøè÷äì¯zFxFcl mWCwi `NW §©§¨¨¤Ÿ§©§¥§

mi`ENiOA didW FnM dxhwdl§©§¨¨§¤¨¨©¦¦
.wFXd z` EaixwdW¤¦§¦¤©

"åéðáìe ïøäàì äéäå" àlà¯wEqR ¤¨§¨¨§©£Ÿ§¨¨¨
.gk

.ìëàìíøeäì YãéøBîe äìòî ïBL ¤¡Ÿ¨§©£¤¦
¯zFgpn i"WxaE .dWxtd oFWNn `le§Ÿ¦§©§¨¨§©¦§¨

dIlr oi`e ,dlrn ± mxEd" :xzFi WxiR¥©¥¨©§¨§¥£¦¨
,i `xwIe i"Wx mB d`xE ."dcxFd `lA§Ÿ¨¨§¥©©¦©¦§¨
± dtEpYd dfge dnExYd wFW" :eh©§¨©£¥©§¨
dtEpY ,mxEd xW`e spEd xW` oFWl§£¤©©£¤¨§¨
dlrn dnExY ,`ianE KilFn¦¥¦§¨©£¤

."cixFnEgk dxez ¦



devzסב zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'f iying meil inei xeriy

i"yx£˙‡Ó ÌÏBÚŒ˜ÁÏÏ‡¯NÈ Èa∑ לּכהן יּתנּו הּׁשֹוק ואת החזה ואת לּבעלים, ˙¯Óe‰.ׁשהּׁשלמים Èk ¿»»≈≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹƒ¿»
‡e‰∑ הּזה וׁשֹוק .החזה ֶֶֶַָָ

(èë)åéøçà åéðáì eéäé ïøäàì øLà Lãwä éãâáe¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ¦«§¬§¨−̈©«£¨®
:íãé-úà íá-àlîìe íäá äçLîì§¨§¨´¨¤½§©¥−̈¤¨¨«

i"yx£ÂÈ¯Á‡ ÂÈ·Ï∑ ּבגדּלה ׁשּבא לׁשֹון ∑ÁLÓÏ‰.אחריו למי ׁשהיא מׁשיחה ׁשּיׁש ּבהם, להתּגּדל ¿»»«¬»ְְֲִִֶַָָָֻ¿»¿»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּכמֹו יח)ׂשררה, למׁשחה",(במדבר נתּתים ל" קה): ּבמׁשיחי"(תהלים ּתּגעּו "אל :.Ì„ÈŒ˙‡ Ì·Œ‡lÓÏe∑ ֿ על ְְְְְְְְִִִִַַָָָָָ¿«≈»∆»»ַ

מתלּבׁש הּוא הּבגדים ּגדֹולה ידי .ּבכהּנה ְְְְְִִִֵֵַַָָָֻ

(ì)øLà åéðaî åézçz ïäkä íLaìé íéîé úòáL¦§©´¨¦À¦§¨¨¯©Ÿ¥²©§−̈¦¨¨®£¤¬
ì ãòBî ìäà-ìà àáé:Lãwa úøL ¨²Ÿ¤¬Ÿ¤¥−§¨¥¬©«Ÿ¤

i"yx£ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ רצּופין.Ô‰k‰ ÌLaÏÈ∑ ּתחּתיו מּבניו יקּום להיֹות אׁשר ּכׁשּימּנּוהּו ּגדֹולה, לכהּנה ƒ¿«»ƒְִƒ¿»»«…≈ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֻ
ּגדֹול  ÚBÓ„.ּכהן Ï‰‡ŒÏ‡ ‡·È ¯L‡∑(עג ולפנים (יומא לפני ליּכנס הּמּוכן ּכהן וזהּואֹותֹו הּכּפּורים, ּביֹום ֵָֹ¬∆»…∆…∆≈ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

È‰B·Ïכט  ÔB‰È Ô¯‰‡Ï Èc ‡L„e˜ ÈLe·Ïe¿≈¿»ƒ¿«¬…¿ƒ¿ƒ
˙È ÔB‰· ‡·¯˜Ïe ÔB‰· ‰‡k„Ï È‰B¯˙a«¿ƒ¿«»»¿¿»»»¿»

:ÔB‰a¯À̃¿»¿

È‰B˙BÁzל  ‡‰k ÔepLaÏÈ ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ«¿≈ƒ«¬»¿ƒ
‡LnLÏ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÏBÚÈ Èc È‰BaÓƒ¿ƒƒ≈¿«¿«ƒ¿»¿«»»

:‡L„e˜·¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(gk)ìàøNé éða úàî íìBò ÷çìY §¨¨¥¥§¥¦§¨¥
úàå äæçä úàå ,íéìòaì íéîìMäL¤©§¨¦©§¨¦§¤¤¨¤§¤

.ïäkì eðzé ÷BMäàeä äîeøú ékY ©¦§©Ÿ¥¦§¨
äfä ÷BLå äæçä¯li` `le ¤¨¤§©¤§Ÿ¥

df iptl xMfPd mi`ENiOd)`"eb(K` . ©¦¦©¦§¨¦§¥¤©
ltM z` Wxtl i"Wx zpEMW d`xp¦§¤¤©¨©©¦§¨¥¤¤¤
dnExzE `Ed dnExY iM" :oFWNd©¨¦§¨§¨
"`Ed dnExY iM"W azFM okle ,"didi¦§¤§¨¥¥¤¦§¨
dfe ,mi`ENiOd lW wFWe dfgl dpEMd©©¨¨§¨¤§¤©¦¦§¤
KMÎxg` aEzMX dnE ,"dGd" WExiRd©¥©¤©¤¨©©¨
lW wFWe dfgl dpEMd ,"didi dnExzE"§¨¦§¤©©¨¨§¨¤§¤

zFxFcl minlW)dngd xe` t"r(hxitE . §¨¦§¥©
xnFl oYip did oM `lEl iM ,wFWe dfg̈¤§¦¥¥¨¨¦¨©
dpnl dWnl oYiPW dfgl wx dpEMdW¤©©¨¨©©¨¤¤¦©§¤§¨¨

)m"`x(zaiY ztqFdAW ,siqFdl Wie .§¥§¦¤§¨©¥©
"`Ed dnExY" oFWl mB uxFzn "dGd"©¤§¨©§§¨
iptA dfgd lr dpEMdW ,cigi oFWlA¦§¨¦¤©©¨¨©¤¨¤¦§¥
WxtnE ,Fnvr iptA wFXd lre Fnvr©§§©©¦§¥©§§¨¥
lM xnFlM ,"dGd" zErnWnA ,"`Ed"§©§¨©¤§©¨

.Fnvr iptA mdn cg`hk dxez ¤¨¥¤¦§¥©§
(hk)åéøçà åéðáìàaL éîì Y §¨¨©£¨§¦¤¨

éøçà" älãâa"å¯,lFcB odM zFidl ¦§ª¨©£¨¦§Ÿ¥¨
Fpi` hFicd odM ixdW ,eipA lkl `le§Ÿ§¨¨¨¤£¥Ÿ¥¤§¥

lFcB odM icbA WaFl)m"`x(df itlE . ¥¦§¥Ÿ¥¨§¦¤
"eixg`"e ,eipAn inl :FWExiR "eipal"§¨¨¥§¦¦¨¨§©£¨
DzF`l "eixg`" `AW inl :FWExiR¥§¦¤¨©£¨§¨
azM "cecl liMUn"aE .dNEcB§¨§©§¦§¨¦¨©
.'eke FpA oalE Fpal :FWExiR "eipal"W¤§¨¨¥¦§§¤§

äçLîì"íäa" ìcbúäì Y¯iciÎlr §¨§¨§¦§©¥¨¤©§¥

.micbAd©§¨¦
ì àéäL äçéLî LiLäøøN ïBL¯ ¤¥§¦¨¤¦§§¨¨

i"Wx mB d`x .DrnWnM dgiWn `le§Ÿ§¦¨§©§¨¨§¥©©¦
ltFp dNEcB oFWl lM" :g ,dn miNdY§¦¦¨§§¨¥
."miklOd zcM onW zgiWn dilr̈¤¨§¦©¤¤§©©§¨¦

.hk ,l i"Wx oOwl d`xE§¥§©¨©¦
"äçLîì íézúð Eì" :Bîk¯xAcOA §§§©¦§¨§¨©¦§¨

dNEcbl .g ,gi)my i"yx(i"Wx mB d`xE . ¦§¨§¥©©¦
.` ,dn dirWi§©§¨

"éçéLîá eòbz ìà"¯.eh ,dw miNdY ©¦§¦§¦¨§¦¦
dxxU oFWl dgiWn lM ,[i]ilFcbA¦§©¨§¦¨§§¨¨

dNEcbE)my i"yx(. §¨
íãé úà íá àlîìeéãé-ìò Y §©¥¨¤¨¨©§¥

íéãâaä¯:` ,d `nFi i"Wx mB d`x ©§¨¦§¥©©¦¨
micbA zWial mW xEn`d mici iENin"¦¨©¦¨¨¨§¦©§¨¦
:i ,`k `xwIeA WxFtn oke ."`Ed§¥§¨§©¦§¨
."micbAd z` WFAll Fci z` `NnE"¦¥¤¨¦§¤©§¨¦

Laìúî àeä¯.odMzn ¦§©¥¦§©¥
äìBãb äpäëa¯zFpAxwl Kxhvi `le ¦§ª¨§¨§Ÿ¦§¨¥§¨§§

o`M miaEzMd mi`ENiOd)epxetq(.l dxez ©¦¦©§¦¨
(l)íéîé úòáLïéôeöø Y¯iM ¦§©¨¦§¦¦

zraW,md mitEvx mi`ENOd ini ¦§©§¥©¦¦§¦¥
aizkcM)dl ,g `xwie(crFn ld` gztE" : §¦§¦¤©Ÿ¤¥

"mini zraW dlile mnFi EaWY)m"`x(. ¥§¨¨©§¨¦§©¨¦
ixdW ,mini draW wx WAlIW `le§Ÿ¤¦§©©¦§¨¨¦¤£¥
FzFid onf lM eicbA WaFl lFcB odMŸ¥¨¥§¨¨¨§©¡

lFcB odM)i"gp(. Ÿ¥¨
ïäkä íLaìéåéðaî íe÷é øLà Y ¦§¨¨©Ÿ¥£¤¨¦¨¨

åézçz¯miptA `aEOd oFWNd Ktd ©§¨¨©©¨©¨¦§¦

icM ,"eiYgY eipAn"l "eipAn eiYgY"©§¨¦¨¨§¦¨¨©§¨§¥
,"odMd" l` xAEgn "eipAn" didIW¤¦§¤¦¨¨§¨¤©Ÿ¥
,eipAn odM didIW FzF` :FWExiRW¤¥¤¦§¤Ÿ¥¦¨¨
oi`W xnFl ,"mEwi xW`" siqFde§¦£¤¨©¤¥
dbxcnA eiYgY "eiYgY" WExiR¥©§¨©§¨§©§¥¨
eixg` mEwIW `N` ,eiIgA ENit`e©£¦§©¨¤¨¤¨©£¨

eiYgY zFidl)m"`x(i"Wx mB d`xE . ¦§©§¨§¥©©¦
± eipAn eiYgY giWOd" :eh ,e `xwIe©¦§¨©¨¦©©§¨¦¨¨
xEACA d`xE ."eiYgY eipAn giWOd©¨¦©¦¨¨©§¨§¥©¦
aEzMA xn`p dOl dfÎixg`NW¤§©£¥¤¨¨¤¡©©¨

."eipAn eiYgY"©§¨¦¨¨
äìBãb äpäëì¯xEn`d odM ,xnFlM ¦§ª¨§¨§©Ÿ¥¨¨

.lFcB odM `Ed o`M̈Ÿ¥¨
ìBãb ïäk úBéäì eäepîiLk¯wxW §¤§©¦§Ÿ¥¨¤©

draW WFAll Kxhvi iEPiOd zNigzA¦§¦©©¦¦§¨¥¦§¦§¨
ElNd micbAd z` mitEvx mini)m"`x(. ¨¦§¦¤©§¨¦©¨

ãòBî ìäà ìà àáé øLàBúBà Y £¤¨Ÿ¤Ÿ¤¥
ïäk¯xW`" odMd `Ed in ,xnFlM Ÿ¥§©¦©Ÿ¥£¤

odM FzF` Edf ,"eiYgY eipAn mEwï¦¨¨©§¨¤Ÿ¥
odM `le ,"crFn ld` l` `ai xW`"£¤¨Ÿ¤Ÿ¤¥§ŸŸ¥

hFicd)m"`x(. ¤§
ñðkì ïëenä¯"`ai xW`" ,xnFlM ©¨¦¨¥§©£¤¨Ÿ

,qpMIW onfA) qpMi xW`M FWExiR oi ¥̀¥©£¤¦¨¥¦§©¤¦¨¥
micbAd z` WFAll Kixv f` wxW¤©¨¨¦¦§¤©§¨¦

ElNd(qpMil cizrde iE`xd `N` , ©¨¤¨¨¨§¤¨¦¦¨¥
)m"`x(.

íéðôìå éðôì¯"crFn ld`" ,xnFlM ¦§©§¦§¦§©Ÿ¤¥
,oMWOd lkl dpEMd oi` o`M xEn`d̈¨¨¥©©¨¨§¨©¦§¨
zxWl" Edfe ,miWcTd Wcwl `N ¤̀¨§Ÿ¤©¢¨¦§¤§¨¥

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'f iying meil inei xeriy
ּבֹו אּלא ּכׁשרה הּכּפּורים יֹום עבֹודת ׁשאין ּגדֹול, ÂÈaÓ.ּכהן ÂÈzÁz∑ לכהןּֿגדֹול לֹו יׁש ׁשאם מלּמד, ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ«¿»ƒ»»ְְִֵֵֵֶַָֹ

מקֹומֹו, את ממּלא ּתחּתיוּבן ּכהןּֿגדֹול כהנים)ימּנּוהּו ÂÈaÓ.(תורת ÂÈzÁz Ô‰k‰∑ לׁשֹון ּכל ראיה: מּכאן ְְְְֵֵֵֶַַַָָֹ«…≈«¿»ƒ»»ְְִָָָָ
לפניו  נמׁש ּתביר נּגּון ,לפיכ מּמׁש. עֹובד ּפֹועל, לׁשֹון .ּכהן ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹ

(àì)BøNa-úà zìMáe çwz íéàlnä ìéà úàå§¥²¥¬©¦ª¦−¦®̈¦©§¨¬¤§¨−
:Lã÷ í÷îa§¨¬Ÿ¨«

i"yx£L„˜ Ì˜Óa∑,מֹועד אהל הּללּוּבחצר היּוׁשהּׁשלמים קדׁשים .קדׁשי ¿»…»…ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(áì)íçlä-úàå ìéàä øNa-úà åéðáe ïøäà ìëàå§¨©̧©«£³Ÿ¨¨Æ¤§©´¨©½¦§¤©¤−¤
:ãòBî ìäà çút ìqa øLà£¤´©¨®¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∑ ּכן קרּוי החצר .ּכל ∆«…∆≈ֵֵֶָָָ

(âì)íãé-úà àlîì íäa øtk øLà íúà eìëàå§¨«§³Ÿ¨Æ£¤´ª©´¨¤½§©¥¬¤¨−̈
:íä Lã÷-ék ìëàé-àì øæå íúà Lc÷ì§©¥´Ÿ¨®§¨¬«ŸŸ©−¦¬Ÿ¤¥«

i"yx£Ì˙‡ eÏÎ‡Â∑ ּבעליהם ׁשהם לפי ּובניו, Ì‰a‡.אהרן ¯tk ¯L∑ זרּות ּכל lÓÏ‡.ותעּוב להם, ¿»¿…»ְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹ¬∆À«»∆ְִֶָָָ¿«≈
Ì„ÈŒ˙‡∑ ולחם ‡˙Ì.הּללּוּבאיל Lc˜Ï∑ לכהּנה ונתקּדׁשּו ידיהם נתמּלאּו הּללּו הּמּלּואים .ׁשעלֿידי ∆»»ְְִֶֶַַָ¿«≈…»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ

Ì‰ L„˜ Èk∑,קדׁשים קדׁשי האֹוכל לזר אזהרה למדנּו ּומּכאן קדׁשים, לּדבר קדׁשי טעם הּמקרא ׁשּנתן ƒ…∆≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
הם  דקדׁש .מּׁשּום ְִֵֶֹ

d¯Òaלא  ˙È ÏM·˙e ·qz ‡ia¯˜ ¯Îc ˙ÈÂ¿»¿«À¿»«»ƒ»¿«≈»ƒ¿≈
:LÈc˜ ¯˙‡a«¬««ƒ

ÈÂ˙לב  ‡¯Îc ¯Òa ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ ÏeÎÈÂ¿≈«¬…¿ƒ»¿«ƒ¿»¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡lÒ· Èc ‡ÓÁÏ«¿»ƒ¿«»ƒ¿««¿«ƒ¿»

È˙לג  ‡·¯˜Ï ÔB‰a ¯tk˙È Èc ÔB‰˙È ÔeÏÎÈÈÂ¿≈¿»¿ƒƒ¿««¿¿»»»»
ÏeÎÈÈ ‡Ï ÈBlÁÂ ÔB‰˙È ‡Lc˜Ï ÔB‰a¯À̃¿»¿¿«»»»¿¿ƒ«»≈

:Ôep‡ ‡L„e˜ È¯‡¬≈¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"WcTA)m"`x(. ©Ÿ¤
ìBãb ïäk eäæå ,íéøetkä íBéa¯ §©¦¦§¤Ÿ¥¨

,"eiYgY eipAn mEwi xW`" odMd `Ede§©Ÿ¥£¤¨¦¨¨©§¨
.hFicd odM `le§ŸŸ¥¤§

äøLk íéøetkä íBé úãBáò ïéàL¤¥£©©¦¦§¥¨
.Ba àlàåéðaî åézçzãnìî Y¯ ¤¨©§¨¦¨¨§©¥

`le ,"eipAn eiYgY" aEzMW dGn¦¤¤¨©§¨¦¨¨§Ÿ
."eiYgY eipAn"¦¨¨©§¨

úà àlîî ïa ìBãb ïäëì Bì Lé íàL¤¦¥§Ÿ¥¨¥§©¥¤
BîB÷î¯z` `Nnl iE`x ,xnFlM §§©¨§©¥¤

iE`x ,"eipAn eiYgY" Edfe ,FnFwn§§¤©§¨¦¨¨¨
.eipAn eiYgY zFidl¦§©§¨¦¨¨

åézçz ìBãb ïäk eäepîé¯mcFw `Ede §©Ÿ¥¨©§¨§¥
mWe .al ,fh `xwIe i"Wx) mc` lkl§¨¨¨©¦©¦§¨§¨
"eia` zgY odkl" wEqRdn oM cnFl(. ¥¥¥©¨§©¥©©¨¦

åéðaî åézçz ïäkä)äéàø ïàkî Y ©Ÿ¥©§¨¦¨¨¦¨§¨¨
ì ìkì ïäk ïBLLnî ãáBò ìòBt ïBL ¨§Ÿ¥§¥¥©¨

¯i"Wx oFWl d`xE .x`FYd mW `le§Ÿ¥©©§¥§©¦
zxWn odM oFWl lM" :ak ,fn ziW`xA§¥¦¨§Ÿ¥§¨¥
oFWl" :b ,gk lirl oke ."`Ed zEdl`l¥Ÿ§¥§¥§

."`Ed zExiW dPEdM§¨¥
øéáz ïebð Cëéôì¯mFwn lkA Epid §¦¨¦§¦©§§¨¨

`gRh iptl xiaY `AW)zeaegx x`a(la` , ¤¨§¦¦§¥¦§¨£¨
.wiqtn mrh `Ed cal xiaY§¦§¨©©©§¦

åéðôì CLîð(.-aqEn "odMd" ,xnFlM ¦§¨§¨¨§©©Ÿ¥¨
.eiYgY odknd FWExitE ,"eiYgY" lr©©§¨¥©§©¥©§¨
ixaC z` xzFq df WExiR dxF`kl K ©̀¦§¨¥¤¥¤¦§¥
,"eiYgY eipAn" WxiRW mincFTd i"Wx©¦©§¦¤¥©¦¨¨©§¨
"eiptl"W miWxtn Wie .lirl x`FanM©§¨§¥§¥§¨§¦¤§¨¨

FWExiR`le ,eiptNW "mWAli" zaizl ¥§¥©¦§¨¨¤§¨¨§Ÿ
mEXn Epide ,eixg`W "eiYgY"l§©§¨¤©£¨§©§¦
dGn la` .wiqtn mrh `Ed xiaYW¤§¦©©©§¦£¨¦¤
odMd" ligzOdÎxEAcA wiYrd i"WxW¤©¦¤§¦§¦©©§¦©Ÿ¥
xnFl dvFxW rnWn ,"eipAn eiYgY©§¨¦¨¨©§©¤¤©
dOkA ok` ."eiYgY"l KWnp "odMd"W¤©Ÿ¥¦§¨§©§¨¨¥§©¨
`l mipFW`x miqEtcaE ciÎiazM¦§¥¨¦§¦¦¦Ÿ
mbe ,i"WxA df xEAC llM miqxFB§¦§¨¦¤§©¦§©
FGW okYie .FWExitA F`iad `l m"`xd̈§¥Ÿ¡¦§¥§¦¨¥¤
mUEd okle ,wiYrn dfi` ztqFd¨©¥¤©§¦§¨¥©

.milEBr i`vgA`l dxez ©£¨¥¦¦
(`l)Lã÷ í÷îaìäà øöça" Y §¨Ÿ¨Ÿ©£©Ÿ¤

"ãòBî¯.h ,e `xwIeA aEzMd oFWlM ¥¦§©¨§©¦§¨
eéä íéLã÷ éLã÷ eìlä íéîìMäL¯ ¤©§¨¦©¨¨§¥¨¨¦¨

miWcw mdW minlW x`WM mpi`e§¥¨¦§¨§¨¦¤¥¨¨¦
xird lkA oilk`pe miNw),dp migaf d`x ©¦§¤¡¨¦§¨¨¦

`(.al dxez

(al)ãòBî ìäà çútøöçä ìk Y ¤©Ÿ¤¥¨¤¨¥
ïk éeø÷¯lirl i"Wx oFWl d`xE ¨¥§¥§©¦§¥

iptNW oMWOd xvgA" :`i wEqR̈©£©©¦§¨¤¦§¥
oiprl xAcn mXW `N` ,"gzRd©¤©¤¨¤¨§©¥§¦§©
,gzRl KEnq zFidl dkixSW dhigW§¦¨¤§¦¨¦§¨©¤©
diE`x xvgd lM dlik` oiprl o`ke§¨§¦§©£¦¨¨¤¨¥§¨

Kkl)awri zlgp(.bl dxez §¨
(bl)íúà eìëàåéôì ,åéðáe ïøäà Y §¨§Ÿ¨©£Ÿ¨¨§¦

íäéìòa íäL¯i"WxA lirlcM ¤¥©£¥¤§¦§¥§©¦
.ck ,ak miwEqR§¦

íäa øtk øLàíäì Y¯qEtcA £¤ª©¨¤¨¤¦§
K` .mdA mdl xRM xW` :oFW`x¦£¤ª©¨¤¨¤©
WxtnE ,miptaM `qxiBd m"`xÄ§¥©¦§¨§¦§¦§¨¥
xW` :wEqRA xn`p ENi`M i"Wx zpEMW¤©¨©©¦§¦¤¡©©¨£¤
did oM `l m` iM ,mdl xREM mdÄ¤©¨¤¦¦Ÿ¥¨¨

aEzM zFidl Kixv."ExRM" ¨¦¦§¨ª§
áeòúå úeøæ ìk¯li` iciÎlr ¨¨§¦©§¥¥

xRM lQA xW` mgNde mi`ENiOd©¦¦§©¤¤£¤©©ª©
.EUrW qE`nE xf xaC lM eipaE oxd`l§©£Ÿ¨¨¨¨¨¨¨¤¨

íãé úà àlîìeìlä íçìå ìéàa Y §©¥¤¨¨¨©¦¨¤¤©¨
¯dpEMdW EazM "dix` xEb"e m"`xÄ§¥§©§¥¨§¤©©¨¨

dGn la` .mzlik`A `le mzaxwdA§©§¨¨¨§Ÿ©£¦¨¨£¨¦¤
xQig m`W i"Wx azFM `Ad wEqRAW¤©¨©¨¥©¦¤¦¦¥
dGW oaEn ,mci `Nnzp `l cg` xaC̈¨¤¨Ÿ¦§©¥¨¨¨¤¤
i"Wx zpEMW d`xpe .mzlik` mB llFM¥©£¦¨¨§¦§¤¤©¨©©¦
li`d ici lr dUrp mici iENiOW ,xnFl©¤¦¨©¦©£¨©§¥¨©¦



סג devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'f iying meil inei xeriy

i"yx£˙‡Ó ÌÏBÚŒ˜ÁÏÏ‡¯NÈ Èa∑ לּכהן יּתנּו הּׁשֹוק ואת החזה ואת לּבעלים, ˙¯Óe‰.ׁשהּׁשלמים Èk ¿»»≈≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹƒ¿»
‡e‰∑ הּזה וׁשֹוק .החזה ֶֶֶַָָ

(èë)åéøçà åéðáì eéäé ïøäàì øLà Lãwä éãâáe¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ¦«§¬§¨−̈©«£¨®
:íãé-úà íá-àlîìe íäá äçLîì§¨§¨´¨¤½§©¥−̈¤¨¨«

i"yx£ÂÈ¯Á‡ ÂÈ·Ï∑ ּבגדּלה ׁשּבא לׁשֹון ∑ÁLÓÏ‰.אחריו למי ׁשהיא מׁשיחה ׁשּיׁש ּבהם, להתּגּדל ¿»»«¬»ְְֲִִֶַָָָֻ¿»¿»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּכמֹו יח)ׂשררה, למׁשחה",(במדבר נתּתים ל" קה): ּבמׁשיחי"(תהלים ּתּגעּו "אל :.Ì„ÈŒ˙‡ Ì·Œ‡lÓÏe∑ ֿ על ְְְְְְְְִִִִַַָָָָָ¿«≈»∆»»ַ

מתלּבׁש הּוא הּבגדים ּגדֹולה ידי .ּבכהּנה ְְְְְִִִֵֵַַָָָֻ

(ì)øLà åéðaî åézçz ïäkä íLaìé íéîé úòáL¦§©´¨¦À¦§¨¨¯©Ÿ¥²©§−̈¦¨¨®£¤¬
ì ãòBî ìäà-ìà àáé:Lãwa úøL ¨²Ÿ¤¬Ÿ¤¥−§¨¥¬©«Ÿ¤

i"yx£ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ רצּופין.Ô‰k‰ ÌLaÏÈ∑ ּתחּתיו מּבניו יקּום להיֹות אׁשר ּכׁשּימּנּוהּו ּגדֹולה, לכהּנה ƒ¿«»ƒְִƒ¿»»«…≈ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֻ
ּגדֹול  ÚBÓ„.ּכהן Ï‰‡ŒÏ‡ ‡·È ¯L‡∑(עג ולפנים (יומא לפני ליּכנס הּמּוכן ּכהן וזהּואֹותֹו הּכּפּורים, ּביֹום ֵָֹ¬∆»…∆…∆≈ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

È‰B·Ïכט  ÔB‰È Ô¯‰‡Ï Èc ‡L„e˜ ÈLe·Ïe¿≈¿»ƒ¿«¬…¿ƒ¿ƒ
˙È ÔB‰· ‡·¯˜Ïe ÔB‰· ‰‡k„Ï È‰B¯˙a«¿ƒ¿«»»¿¿»»»¿»

:ÔB‰a¯À̃¿»¿

È‰B˙BÁzל  ‡‰k ÔepLaÏÈ ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ«¿≈ƒ«¬»¿ƒ
‡LnLÏ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÏBÚÈ Èc È‰BaÓƒ¿ƒƒ≈¿«¿«ƒ¿»¿«»»

:‡L„e˜·¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(gk)ìàøNé éða úàî íìBò ÷çìY §¨¨¥¥§¥¦§¨¥
úàå äæçä úàå ,íéìòaì íéîìMäL¤©§¨¦©§¨¦§¤¤¨¤§¤

.ïäkì eðzé ÷BMäàeä äîeøú ékY ©¦§©Ÿ¥¦§¨
äfä ÷BLå äæçä¯li` `le ¤¨¤§©¤§Ÿ¥

df iptl xMfPd mi`ENiOd)`"eb(K` . ©¦¦©¦§¨¦§¥¤©
ltM z` Wxtl i"Wx zpEMW d`xp¦§¤¤©¨©©¦§¨¥¤¤¤
dnExzE `Ed dnExY iM" :oFWNd©¨¦§¨§¨
"`Ed dnExY iM"W azFM okle ,"didi¦§¤§¨¥¥¤¦§¨
dfe ,mi`ENiOd lW wFWe dfgl dpEMd©©¨¨§¨¤§¤©¦¦§¤
KMÎxg` aEzMX dnE ,"dGd" WExiRd©¥©¤©¤¨©©¨
lW wFWe dfgl dpEMd ,"didi dnExzE"§¨¦§¤©©¨¨§¨¤§¤

zFxFcl minlW)dngd xe` t"r(hxitE . §¨¦§¥©
xnFl oYip did oM `lEl iM ,wFWe dfg̈¤§¦¥¥¨¨¦¨©
dpnl dWnl oYiPW dfgl wx dpEMdW¤©©¨¨©©¨¤¤¦©§¤§¨¨

)m"`x(zaiY ztqFdAW ,siqFdl Wie .§¥§¦¤§¨©¥©
"`Ed dnExY" oFWl mB uxFzn "dGd"©¤§¨©§§¨
iptA dfgd lr dpEMdW ,cigi oFWlA¦§¨¦¤©©¨¨©¤¨¤¦§¥
WxtnE ,Fnvr iptA wFXd lre Fnvr©§§©©¦§¥©§§¨¥
lM xnFlM ,"dGd" zErnWnA ,"`Ed"§©§¨©¤§©¨

.Fnvr iptA mdn cg`hk dxez ¤¨¥¤¦§¥©§
(hk)åéøçà åéðáìàaL éîì Y §¨¨©£¨§¦¤¨

éøçà" älãâa"å¯,lFcB odM zFidl ¦§ª¨©£¨¦§Ÿ¥¨
Fpi` hFicd odM ixdW ,eipA lkl `le§Ÿ§¨¨¨¤£¥Ÿ¥¤§¥

lFcB odM icbA WaFl)m"`x(df itlE . ¥¦§¥Ÿ¥¨§¦¤
"eixg`"e ,eipAn inl :FWExiR "eipal"§¨¨¥§¦¦¨¨§©£¨
DzF`l "eixg`" `AW inl :FWExiR¥§¦¤¨©£¨§¨
azM "cecl liMUn"aE .dNEcB§¨§©§¦§¨¦¨©
.'eke FpA oalE Fpal :FWExiR "eipal"W¤§¨¨¥¦§§¤§

äçLîì"íäa" ìcbúäì Y¯iciÎlr §¨§¨§¦§©¥¨¤©§¥

.micbAd©§¨¦
ì àéäL äçéLî LiLäøøN ïBL¯ ¤¥§¦¨¤¦§§¨¨

i"Wx mB d`x .DrnWnM dgiWn `le§Ÿ§¦¨§©§¨¨§¥©©¦
ltFp dNEcB oFWl lM" :g ,dn miNdY§¦¦¨§§¨¥
."miklOd zcM onW zgiWn dilr̈¤¨§¦©¤¤§©©§¨¦

.hk ,l i"Wx oOwl d`xE§¥§©¨©¦
"äçLîì íézúð Eì" :Bîk¯xAcOA §§§©¦§¨§¨©¦§¨

dNEcbl .g ,gi)my i"yx(i"Wx mB d`xE . ¦§¨§¥©©¦
.` ,dn dirWi§©§¨

"éçéLîá eòbz ìà"¯.eh ,dw miNdY ©¦§¦§¦¨§¦¦
dxxU oFWl dgiWn lM ,[i]ilFcbA¦§©¨§¦¨§§¨¨

dNEcbE)my i"yx(. §¨
íãé úà íá àlîìeéãé-ìò Y §©¥¨¤¨¨©§¥

íéãâaä¯:` ,d `nFi i"Wx mB d`x ©§¨¦§¥©©¦¨
micbA zWial mW xEn`d mici iENin"¦¨©¦¨¨¨§¦©§¨¦
:i ,`k `xwIeA WxFtn oke ."`Ed§¥§¨§©¦§¨
."micbAd z` WFAll Fci z` `NnE"¦¥¤¨¦§¤©§¨¦

Laìúî àeä¯.odMzn ¦§©¥¦§©¥
äìBãb äpäëa¯zFpAxwl Kxhvi `le ¦§ª¨§¨§Ÿ¦§¨¥§¨§§

o`M miaEzMd mi`ENiOd)epxetq(.l dxez ©¦¦©§¦¨
(l)íéîé úòáLïéôeöø Y¯iM ¦§©¨¦§¦¦

zraW,md mitEvx mi`ENOd ini ¦§©§¥©¦¦§¦¥
aizkcM)dl ,g `xwie(crFn ld` gztE" : §¦§¦¤©Ÿ¤¥

"mini zraW dlile mnFi EaWY)m"`x(. ¥§¨¨©§¨¦§©¨¦
ixdW ,mini draW wx WAlIW `le§Ÿ¤¦§©©¦§¨¨¦¤£¥
FzFid onf lM eicbA WaFl lFcB odMŸ¥¨¥§¨¨¨§©¡

lFcB odM)i"gp(. Ÿ¥¨
ïäkä íLaìéåéðaî íe÷é øLà Y ¦§¨¨©Ÿ¥£¤¨¦¨¨

åézçz¯miptA `aEOd oFWNd Ktd ©§¨¨©©¨©¨¦§¦

icM ,"eiYgY eipAn"l "eipAn eiYgY"©§¨¦¨¨§¦¨¨©§¨§¥
,"odMd" l` xAEgn "eipAn" didIW¤¦§¤¦¨¨§¨¤©Ÿ¥
,eipAn odM didIW FzF` :FWExiRW¤¥¤¦§¤Ÿ¥¦¨¨
oi`W xnFl ,"mEwi xW`" siqFde§¦£¤¨©¤¥
dbxcnA eiYgY "eiYgY" WExiR¥©§¨©§¨§©§¥¨
eixg` mEwIW `N` ,eiIgA ENit`e©£¦§©¨¤¨¤¨©£¨

eiYgY zFidl)m"`x(i"Wx mB d`xE . ¦§©§¨§¥©©¦
± eipAn eiYgY giWOd" :eh ,e `xwIe©¦§¨©¨¦©©§¨¦¨¨
xEACA d`xE ."eiYgY eipAn giWOd©¨¦©¦¨¨©§¨§¥©¦
aEzMA xn`p dOl dfÎixg`NW¤§©£¥¤¨¨¤¡©©¨

."eipAn eiYgY"©§¨¦¨¨
äìBãb äpäëì¯xEn`d odM ,xnFlM ¦§ª¨§¨§©Ÿ¥¨¨

.lFcB odM `Ed o`M̈Ÿ¥¨
ìBãb ïäk úBéäì eäepîiLk¯wxW §¤§©¦§Ÿ¥¨¤©

draW WFAll Kxhvi iEPiOd zNigzA¦§¦©©¦¦§¨¥¦§¦§¨
ElNd micbAd z` mitEvx mini)m"`x(. ¨¦§¦¤©§¨¦©¨

ãòBî ìäà ìà àáé øLàBúBà Y £¤¨Ÿ¤Ÿ¤¥
ïäk¯xW`" odMd `Ed in ,xnFlM Ÿ¥§©¦©Ÿ¥£¤

odM FzF` Edf ,"eiYgY eipAn mEwï¦¨¨©§¨¤Ÿ¥
odM `le ,"crFn ld` l` `ai xW`"£¤¨Ÿ¤Ÿ¤¥§ŸŸ¥

hFicd)m"`x(. ¤§
ñðkì ïëenä¯"`ai xW`" ,xnFlM ©¨¦¨¥§©£¤¨Ÿ

,qpMIW onfA) qpMi xW`M FWExiR oi ¥̀¥©£¤¦¨¥¦§©¤¦¨¥
micbAd z` WFAll Kixv f` wxW¤©¨¨¦¦§¤©§¨¦

ElNd(qpMil cizrde iE`xd `N` , ©¨¤¨¨¨§¤¨¦¦¨¥
)m"`x(.

íéðôìå éðôì¯"crFn ld`" ,xnFlM ¦§©§¦§¦§©Ÿ¤¥
,oMWOd lkl dpEMd oi` o`M xEn`d̈¨¨¥©©¨¨§¨©¦§¨
zxWl" Edfe ,miWcTd Wcwl `N ¤̀¨§Ÿ¤©¢¨¦§¤§¨¥

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'f iying meil inei xeriy
ּבֹו אּלא ּכׁשרה הּכּפּורים יֹום עבֹודת ׁשאין ּגדֹול, ÂÈaÓ.ּכהן ÂÈzÁz∑ לכהןּֿגדֹול לֹו יׁש ׁשאם מלּמד, ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ«¿»ƒ»»ְְִֵֵֵֶַָֹ

מקֹומֹו, את ממּלא ּתחּתיוּבן ּכהןּֿגדֹול כהנים)ימּנּוהּו ÂÈaÓ.(תורת ÂÈzÁz Ô‰k‰∑ לׁשֹון ּכל ראיה: מּכאן ְְְְֵֵֵֶַַַָָֹ«…≈«¿»ƒ»»ְְִָָָָ
לפניו  נמׁש ּתביר נּגּון ,לפיכ מּמׁש. עֹובד ּפֹועל, לׁשֹון .ּכהן ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹ

(àì)BøNa-úà zìMáe çwz íéàlnä ìéà úàå§¥²¥¬©¦ª¦−¦®̈¦©§¨¬¤§¨−
:Lã÷ í÷îa§¨¬Ÿ¨«

i"yx£L„˜ Ì˜Óa∑,מֹועד אהל הּללּוּבחצר היּוׁשהּׁשלמים קדׁשים .קדׁשי ¿»…»…ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(áì)íçlä-úàå ìéàä øNa-úà åéðáe ïøäà ìëàå§¨©̧©«£³Ÿ¨¨Æ¤§©´¨©½¦§¤©¤−¤
:ãòBî ìäà çút ìqa øLà£¤´©¨®¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∑ ּכן קרּוי החצר .ּכל ∆«…∆≈ֵֵֶָָָ

(âì)íãé-úà àlîì íäa øtk øLà íúà eìëàå§¨«§³Ÿ¨Æ£¤´ª©´¨¤½§©¥¬¤¨−̈
:íä Lã÷-ék ìëàé-àì øæå íúà Lc÷ì§©¥´Ÿ¨®§¨¬«ŸŸ©−¦¬Ÿ¤¥«

i"yx£Ì˙‡ eÏÎ‡Â∑ ּבעליהם ׁשהם לפי ּובניו, Ì‰a‡.אהרן ¯tk ¯L∑ זרּות ּכל lÓÏ‡.ותעּוב להם, ¿»¿…»ְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹ¬∆À«»∆ְִֶָָָ¿«≈
Ì„ÈŒ˙‡∑ ולחם ‡˙Ì.הּללּוּבאיל Lc˜Ï∑ לכהּנה ונתקּדׁשּו ידיהם נתמּלאּו הּללּו הּמּלּואים .ׁשעלֿידי ∆»»ְְִֶֶַַָ¿«≈…»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ

Ì‰ L„˜ Èk∑,קדׁשים קדׁשי האֹוכל לזר אזהרה למדנּו ּומּכאן קדׁשים, לּדבר קדׁשי טעם הּמקרא ׁשּנתן ƒ…∆≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
הם  דקדׁש .מּׁשּום ְִֵֶֹ

d¯Òaלא  ˙È ÏM·˙e ·qz ‡ia¯˜ ¯Îc ˙ÈÂ¿»¿«À¿»«»ƒ»¿«≈»ƒ¿≈
:LÈc˜ ¯˙‡a«¬««ƒ

ÈÂ˙לב  ‡¯Îc ¯Òa ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ ÏeÎÈÂ¿≈«¬…¿ƒ»¿«ƒ¿»¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡lÒ· Èc ‡ÓÁÏ«¿»ƒ¿«»ƒ¿««¿«ƒ¿»

È˙לג  ‡·¯˜Ï ÔB‰a ¯tk˙È Èc ÔB‰˙È ÔeÏÎÈÈÂ¿≈¿»¿ƒƒ¿««¿¿»»»»
ÏeÎÈÈ ‡Ï ÈBlÁÂ ÔB‰˙È ‡Lc˜Ï ÔB‰a¯À̃¿»¿¿«»»»¿¿ƒ«»≈

:Ôep‡ ‡L„e˜ È¯‡¬≈¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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dGn la` .wiqtn mrh `Ed xiaYW¤§¦©©©§¦£¨¦¤
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xnFl dvFxW rnWn ,"eipAn eiYgY©§¨¦¨¨©§©¤¤©
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`l mipFW`x miqEtcaE ciÎiazM¦§¥¨¦§¦¦¦Ÿ
mbe ,i"WxA df xEAC llM miqxFB§¦§¨¦¤§©¦§©
FGW okYie .FWExitA F`iad `l m"`xd̈§¥Ÿ¡¦§¥§¦¨¥¤
mUEd okle ,wiYrn dfi` ztqFd¨©¥¤©§¦§¨¥©

.milEBr i`vgA`l dxez ©£¨¥¦¦
(`l)Lã÷ í÷îaìäà øöça" Y §¨Ÿ¨Ÿ©£©Ÿ¤

"ãòBî¯.h ,e `xwIeA aEzMd oFWlM ¥¦§©¨§©¦§¨
eéä íéLã÷ éLã÷ eìlä íéîìMäL¯ ¤©§¨¦©¨¨§¥¨¨¦¨

miWcw mdW minlW x`WM mpi`e§¥¨¦§¨§¨¦¤¥¨¨¦
xird lkA oilk`pe miNw),dp migaf d`x ©¦§¤¡¨¦§¨¨¦

`(.al dxez

(al)ãòBî ìäà çútøöçä ìk Y ¤©Ÿ¤¥¨¤¨¥
ïk éeø÷¯lirl i"Wx oFWl d`xE ¨¥§¥§©¦§¥

iptNW oMWOd xvgA" :`i wEqR̈©£©©¦§¨¤¦§¥
oiprl xAcn mXW `N` ,"gzRd©¤©¤¨¤¨§©¥§¦§©
,gzRl KEnq zFidl dkixSW dhigW§¦¨¤§¦¨¦§¨©¤©
diE`x xvgd lM dlik` oiprl o`ke§¨§¦§©£¦¨¨¤¨¥§¨

Kkl)awri zlgp(.bl dxez §¨
(bl)íúà eìëàåéôì ,åéðáe ïøäà Y §¨§Ÿ¨©£Ÿ¨¨§¦

íäéìòa íäL¯i"WxA lirlcM ¤¥©£¥¤§¦§¥§©¦
.ck ,ak miwEqR§¦

íäa øtk øLàíäì Y¯qEtcA £¤ª©¨¤¨¤¦§
K` .mdA mdl xRM xW` :oFW`x¦£¤ª©¨¤¨¤©
WxtnE ,miptaM `qxiBd m"`xÄ§¥©¦§¨§¦§¦§¨¥
xW` :wEqRA xn`p ENi`M i"Wx zpEMW¤©¨©©¦§¦¤¡©©¨£¤
did oM `l m` iM ,mdl xREM mdÄ¤©¨¤¦¦Ÿ¥¨¨

aEzM zFidl Kixv."ExRM" ¨¦¦§¨ª§
áeòúå úeøæ ìk¯li` iciÎlr ¨¨§¦©§¥¥

xRM lQA xW` mgNde mi`ENiOd©¦¦§©¤¤£¤©©ª©
.EUrW qE`nE xf xaC lM eipaE oxd`l§©£Ÿ¨¨¨¨¨¨¨¤¨

íãé úà àlîìeìlä íçìå ìéàa Y §©¥¤¨¨¨©¦¨¤¤©¨
¯dpEMdW EazM "dix` xEb"e m"`xÄ§¥§©§¥¨§¤©©¨¨

dGn la` .mzlik`A `le mzaxwdA§©§¨¨¨§Ÿ©£¦¨¨£¨¦¤
xQig m`W i"Wx azFM `Ad wEqRAW¤©¨©¨¥©¦¤¦¦¥
dGW oaEn ,mci `Nnzp `l cg` xaC̈¨¤¨Ÿ¦§©¥¨¨¨¤¤
i"Wx zpEMW d`xpe .mzlik` mB llFM¥©£¦¨¨§¦§¤¤©¨©©¦
li`d ici lr dUrp mici iENiOW ,xnFl©¤¦¨©¦©£¨©§¥¨©¦



devzסד zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'f iying meil inei xeriy

(ãì)-ãò íçlä-ïîe íéàlnä øNaî øúeé-íàå§¦¦¨¥º¦§©¯©¦ª¦²¦©¤−¤©
Lã÷-ék ìëàé àì Làa øúBpä-úà zôøNå ø÷aä©®Ÿ¤§¨«©§¨³¤©¨Æ¨¥½¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤

:àeä«

(äì)éúéeö-øLà ìëk äëk åéðáìe ïøäàì úéNòå§¨¦¹¨§©«£³Ÿ§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦
:íãé àlîz íéîé úòáL äëúàŸ¨®¨¦§©¬¨¦−§©¥¬¨¨«

i"yx£‰Îk ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï ˙ÈNÚÂ∑,ּבענין האמּור מּכל אחד ּדבר חּסר ׁשאם לעּכב, וכפל, הּכתּוב ׁשנה ¿»ƒ»¿«¬…¿»»»»ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ
ּפסּולה  ועבֹודתם ּכהנים, להיֹות ידיהם נתמּלאּו אֹותÎ˙‡∑‰.לא lÓz‡.ּכמֹו ÌÈÓÈ ˙Ú·L'B‚Â∑ ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹ…»»ְְƒ¿«»ƒ¿«≈¿

הּללּו, ּובּקרּבנֹות הּזה יֹום ּבענין .ּבכל ְְְִֶַַַָָָָָָ

(åì)úàhçå íéøtkä-ìò íBiì äNòz úàhç øôe©̧©¹̈©«£¤³©Æ©©¦ª¦½§¦¥¨Æ
:BLc÷ì Búà zçLîe åéìò Eøtëa çaænä-ìò©©¦§¥½©§©¤§−¨¨®¨«©§¨¬Ÿ−§©§«

i"yx£ÌÈ¯tk‰ ÏÚ∑ ימים "ׁשבעת ׁשּנאמר: ּולפי ותעּוב, זרּות מּכל הּמזּבח על לכּפר הּכּפּורים, ּבׁשביל ««ƒÀƒְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ּפר  ּכגֹון הּמזּבח, ּבׁשביל הּבא אבל והּלחם, האילים ּכגֹון ּבׁשבילם, הּבא ּדבר אּלא לי אין ידם", ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּתמּלא

הצר לכ ׁשמענּו, לא הּמזּבח לחּטּוי הצר,ׁשהּוא הּמזּבח ּכּפרת אֹומר: ּכהנים' 'ּתֹורת ּומדרׁש זה. מקרא ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻֻ
והּמזּבח  הּמׁשּכן ּבמלאכת ּגזּול ּדבר איׁש התנּדב הּנתּונים ∑hÁÂ‡˙.ׁשּמא ּדמים מּתנת לׁשֹון ּותדּכי, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ¿ƒ≈»ְְְְִִֵַַַַָ

חּטּוי  קרּוי ‡˙B.ּבאצּבע, zÁLÓe∑ ּכ"ף ּכמין הּמׁשיחֹות וכל הּמׁשחה, .יונית ּבׁשמן ְְִֶַָ»«¿»…ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

Ú„לד  ‡ÓÁÏ ÔÓe ‡ia¯˜ ¯ÒaÓ ¯‡zLÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿»«ƒ¿«À¿»«»ƒ«¿»«
‡Ï ‡¯ea ¯‡zL‡c ˙È „È˜B˙Â ‡¯Ù«̂¿»¿ƒ»¿ƒ¿»«¿»»

:‡e‰ ‡L„e˜ È¯‡ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¬≈¿»

Ècלה  ÏÎk ÔÈ„k È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈¿…ƒ
:ÔB‰a¯˜ ·¯˜z ÔÈÓBÈ ˙Ú·L C˙È ˙È„wÙ«≈ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»≈À¿»¿

i¯etk‡לו  ÏÚ ‡ÓBÈÏ „aÚz ‡˙‡hÁ„ ‡¯B˙Â¿»¿«»»«¿≈¿»«ƒ«»
Èa¯˙e È‰BÏÚ C˙e¯tÎa ‡Áa„Ó ÏÚ Èk„˙e¿«≈««¿¿»¿«»»¬ƒ¿«≈

:d˙eLc˜Ï d˙È»≈¿«»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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.z`Hg oFWNn mbe ,qFlwpE` mEBxzM§©§§§§©¦§©¨
zFpxw lr minC oYIW aEzMd zpEke§©¨©©¨¤¦¥¨¦©©§
lirlcM ,z`Hgd hRWnM gAfOd©¦§¥©§¦§©©©¨§¦§¥
gAfOd z` xdhOX dn dfe ,ai wEqR̈§¤©¤§©¥¤©¦§¥©
,e `xwIe i"Wx d`xE .aErze zExf lMn¦¨¨§¦§¥©¦©¦§¨
zErnWn itl xg` otF`A FWxiRW hi¤¥§§¤©¥§¦©§¨

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'g iyiy meil inei xeriy

(æì)Búà zLc÷å çaænä-ìò øtëz íéîé úòáL¦§©´¨¦À§©¥Æ©©¦§¥½©§¦©§−̈Ÿ®
çaæna òâpä-ìk íéLã÷ Lã÷ çaænä äéäå§¨¨³©¦§¥̧©Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¨©Ÿ¥¬©©¦§¥−©

:Lc÷é¦§¨«
i"yx£L„˜ ÁaÊn‰ ‰È‰Â∑,עליו ׁשעלה ּפסּול קרּבן אפּלּו יקּדׁש", ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל קדּׁשתֹו? היא ּומה ¿»»«ƒ¿≈«…∆ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ

ּבין  ראּוי ּבין אני ׁשֹומע יקּדׁש", ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל ׁשּנאמר: מּתֹו ירד. ׁשּלא להכׁשירֹו הּמזּבח ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹקּדׁשֹו
ונעבד  ּומקצה והּנרּבע, הרֹובע ּכגֹון: ּבּקדׁש, ּפסּולֹו היה ׁשּלא ּדבר ּכגֹון ראּוי, וכּיֹוצא ׁשאינֹו והּטרפה ְְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

אחריו הּסמּו ּתעׂשה" אׁשר "וזה לֹומר: ּתלמּוד צו)ּבהן? פרשת כהנים ראּויה,(תורת ּכל אף ראּויה, עֹולה מה , ְְְְֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
לזמּנֹו חּוץ ּבמחׁשבת וׁשּנׁשחט והּטמא והּיֹוצא הּלן ּכגֹון: לעזרה, מּׁשּבא ונפסל ּכבר לֹו וחּוץ ׁשּנראה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ּבהן וכּיֹוצא נז)למקֹומֹו .(זבחים ְְִֵֶַָ

ß xc` 'g iyiy mei ß

(çì)äðL-éða íéNák çaænä-ìò äNòz øLà äæå§¤¾£¤¬©«£¤−©©¦§¥®©§¨¦¯§¥«¨¨²
:ãéîz íBiì íéðL§©¬¦©−¨¦«

(èì)Nákä úàå ø÷aá äNòz ãçàä Nákä-úà¤©¤¬¤¨«¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤
:íéaøòä ïéa äNòz éðMä©¥¦½©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦

Lc˜˙eלז  ‡Áa„Ó ÏÚ ¯tÎz ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¿««««¿¿»¿«≈
·¯˜Èc Ïk ‡iL„e˜ L„˜ ‡Áa„Ó È‰ÈÂ d˙È»≈ƒ≈«¿¿»…∆¿«»»¿ƒ¿«

:Lc˜˙È ‡Áa„Óa¿«¿¿»ƒ¿«»

Èaלח  ÔÈ¯n‡ ‡Áa„Ó ÏÚ „aÚ˙ Èc ÔÈ„Â¿≈ƒ«¿≈««¿¿»ƒ¿ƒ¿≈
:‡¯È„z ‡ÓBÈÏ ÔÈ¯z ‡L¿»¿≈¿»¿ƒ»

‡Ó¯‡לט  ˙ÈÂ ‡¯Ùˆa „aÚz „Á ‡¯n‡ ˙È»ƒ¿»««¿≈¿«¿»¿»ƒ¿»
:‡iLÓL ÔÈa „aÚz ‡Èƒ̇¿»»«¿≈≈ƒ¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.mW aEzMd©¨¨
Búà zçLîeäçLnä ïîLa Y¯ ¨©§¨Ÿ§¤¤©¦§¨

.iÎh ,n oOwlcM§¦§©¨
úéðåé ó"k ïéîk úBçéLnä ìëå¯ §¨©§¦§¦¨§¨¦

d`xE .f ,a miwEqR lirlcMi"Wx mB §¦§¥§¦§¥©©¦
ipWe oFW`x qEtcA .ek ,l oOwl§©¨¦§¦§¥¦

.iM oinM :`qxiBdfl dxez ©¦§¨§¦¦
(fl)Lã÷ çaænä äéäåàéä äîe Y §¨¨©¦§¥©Ÿ¤©¦

BúMã÷¯dOAn`HAzz.FzXEcw §ª¨©¤¦§©¥§¨
eìéôà ,"Lc÷é çaæna òâpä ìk"¨©Ÿ¥©©¦§¥©¦§¨£¦
BLc÷ ,åéìò äìòL ìeñt ïaø÷̈§¨¨¤¨¨¨¨¦§

ãøé àlL BøéLëäì çaænä¯i"WxA ©¦§¥©§©§¦¤Ÿ¥¥§©¦
z`f" wEqRdn df xaC cnFl a ,e `xwIe©¦§¨¥¨¨¤¥©¨Ÿ
lkl zg` dxFY" ± "dlFrd zxFY©¨¨¨©©§¨
`l Elr m`W ,oilEqR ENit`e ,milFrd̈¦©£¦§¦¤¦¨Ÿ

.xE`iAA mW d`xE ."Ecxi¥§§¥¨©¥
çaæna òâpä ìk" øîàpL CBzî¦¤¤¡©¨©Ÿ¥©©¦§¥©
ïéa éeàø ïéa éðà òîBL ,"Lc÷é¦§¨¥©£¦¥¨¥
äéä àlL øác ïBâk ,éeàø BðéàL¤¥¨§¨¨¤Ÿ¨¨

Lãwa Bìeqt¯E`AW mcFw ElqtPW ¦©Ÿ¤¤¦§§¤¤¨
dxfrl)a ,e `xwie i"yx(. ¨£¨¨

òáBøä ïBâk¯dndAd z` `iadW §¨¥©¤¥¦¤©§¥¨
.eilr̈¨

òaøpäå¯.dndAd lr `AW §©¦§¨¤¨©©§¥¨
äö÷îe¯dndAd z` dvwdW ª§¤¤¦§¨¤©§¥¨

dxfÎdcFar zaFxwzl)a ,ak f"r i"yx(. §¦§¤£¨¨¨
ãáòðå¯dxfÎdcFar D`UrW §¤¡¨¤£¨¨£¨¨¨

Dl degYWde)my i"yx(. §¦§©£¨¨
ïäa àöBiëå äôøhäå¯i"Wx mB d`x §©§¥¨§©¥¨¤§¥©©¦
.a ,e mW .a ,` `xwIe©¦§¨¨

"äNòz øLà äæå" øîBì ãeîìz©§©§¤£¤©£¤
åéøçà Ceîqä¯dlFraE .gl wEqR ©¨©£¨¨§¨

wEqR oOwl WxFtnke ,xAcn aEzMd©¨§©¥§©§¨§©¨¨
.an

éeàø ìk óà ,äéeàø äìBò äî¯ ¨¨§¨©¨¨
.a ,bt migafA `aiwr iAx zrcM§©©©¦£¦¨¦§¨¦
zlFr s` FYrcNW mW `xnBA x`FanE§¨©§¨¨¨¤§©§©©
.cxY `l dzlr m`W ,rnWnA sFr§©§©¤¦¨§¨Ÿ¥¥
cEnlY" :azM hk ,l oOwl i"WxA la £̀¨§©¦§©¨¨©©§
s` ,miE`x miUaM dn ,miUaM xnFl©§¨¦©§¨¦§¦©
,ililBd iqFi iAxM `Ede ,"iE`x lM̈¨§§©¦¥©§¦¦
`le Ecxi `l Elr m` miUaM `weCW¤©§¨§¨¦¦¨Ÿ¥§§Ÿ
WxiR mFwn lkAW d`xpe .sFr zlFr©§¦§¤¤§¨¨¥©
aEzMd zErnWnl m`zdA i"Wx©¦§¤§¥§©§¨©¨
FhEWtAW xnF`X dn ,mFwn FzF`A§¨©¤¥¤¦§

.zFrCd iYWl mFwn Wi `xwn lW¤¦§¨¥¨¦§¥©¥
øák Bì äàøpL¯cr iE`x didW ¤¦§¨§¨¤¨¨¨©

.dxfrl riBdW¤¦¦©¨£¨¨
äøæòì àaMî ìñôðå¯hrnl §¦§©¦¤¨¨£¨¨§©¥

`AW mcFw ElqtPW lirlC milEqRd©§¦¦§¥¤¦§§¤¤¨

hrnOW a ,e `xwIe i"Wx d`xE .dxfrl̈£¨¨§¥©¦©¦§¨¤§©¥
xEn`d "dlFrd `id" wEqRdn mzF`¨¥©¨¦¨¨¨¨

.mẄ
ïlä ïBâk¯oNd mC)a ,n dcp i"yx(EpidC , §©¨¨©¨§©§

mFi FzF`A gAfOd lr wxfp `NW¤Ÿ¦§©©©¦§¥©§
.hgWPW¤¦§©
àöBiäå¯Dqipkde `vIW dlFrd xUA §©¥§©¨¨¤¨¨§¦§¦¨

)my i"yx(.mirlwl uEgn `vIW EpidC ,§©§¤¨¨¦¦§¨¦
õeç úáLçîa èçLpLå àîhäå§©¨¥§¤¦§©§©§¤¤

Bpîæì¯onf xg`l Flk`l aWgW ¦§©¤¨©§¨§§©©§©
.Fzlik £̀¦¨

BîB÷îì õeçå¯uEg Flk`l aWgW §¦§¤¨©§¨§
.Fzlik` mFwnl¦§£¦¨

ïäa àöBiëå¯lr Elr m` EN` lke §©¥¨¤§¨¥¦¨©
.mzF` Eaixwi `N` ,Ecxi `l gAfOd©¦§¥©Ÿ¥§¤¨©§¦¨
df lM cnFl ev zWxR Wix i"WxaE§©¦¥¨¨©©¥¨¤

wEqRdn)a ,e my(dlFrd zxFY z`f" ¥©¨Ÿ©¨¨
"dlrd zxFY z`f" zFaiYdn ,"'ebe¥©¥Ÿ©¨Ÿ¨
,milFrd lkl zg` dxFY" :cnFl¥¨©©§¨¨¦
."Ecxi `l Elr m`W ,oilEqR ENit`e©£¦§¦¤¦¨Ÿ¥§
:cnFl "dlrd `ed" zFaiYdnE¥©¥¦¨Ÿ¨¥
rAxPd z`e raFxd z` hrnl"§©¥¤¨¥©§¤©¦§¨
,WcTA olEqR did `NW odA `vFIke§©¥¨¤¤Ÿ¨¨§¨©Ÿ¤
E`AW mcFw ElqtPW¤¦§§¤¤¨

."dxfrlgl dxez ¨£¨¨



סה devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'f iying meil inei xeriy

(ãì)-ãò íçlä-ïîe íéàlnä øNaî øúeé-íàå§¦¦¨¥º¦§©¯©¦ª¦²¦©¤−¤©
Lã÷-ék ìëàé àì Làa øúBpä-úà zôøNå ø÷aä©®Ÿ¤§¨«©§¨³¤©¨Æ¨¥½¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤

:àeä«

(äì)éúéeö-øLà ìëk äëk åéðáìe ïøäàì úéNòå§¨¦¹¨§©«£³Ÿ§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦
:íãé àlîz íéîé úòáL äëúàŸ¨®¨¦§©¬¨¦−§©¥¬¨¨«

i"yx£‰Îk ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï ˙ÈNÚÂ∑,ּבענין האמּור מּכל אחד ּדבר חּסר ׁשאם לעּכב, וכפל, הּכתּוב ׁשנה ¿»ƒ»¿«¬…¿»»»»ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ
ּפסּולה  ועבֹודתם ּכהנים, להיֹות ידיהם נתמּלאּו אֹותÎ˙‡∑‰.לא lÓz‡.ּכמֹו ÌÈÓÈ ˙Ú·L'B‚Â∑ ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹ…»»ְְƒ¿«»ƒ¿«≈¿

הּללּו, ּובּקרּבנֹות הּזה יֹום ּבענין .ּבכל ְְְִֶַַַָָָָָָ

(åì)úàhçå íéøtkä-ìò íBiì äNòz úàhç øôe©̧©¹̈©«£¤³©Æ©©¦ª¦½§¦¥¨Æ
:BLc÷ì Búà zçLîe åéìò Eøtëa çaænä-ìò©©¦§¥½©§©¤§−¨¨®¨«©§¨¬Ÿ−§©§«

i"yx£ÌÈ¯tk‰ ÏÚ∑ ימים "ׁשבעת ׁשּנאמר: ּולפי ותעּוב, זרּות מּכל הּמזּבח על לכּפר הּכּפּורים, ּבׁשביל ««ƒÀƒְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ּפר  ּכגֹון הּמזּבח, ּבׁשביל הּבא אבל והּלחם, האילים ּכגֹון ּבׁשבילם, הּבא ּדבר אּלא לי אין ידם", ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּתמּלא

הצר לכ ׁשמענּו, לא הּמזּבח לחּטּוי הצר,ׁשהּוא הּמזּבח ּכּפרת אֹומר: ּכהנים' 'ּתֹורת ּומדרׁש זה. מקרא ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻֻ
והּמזּבח  הּמׁשּכן ּבמלאכת ּגזּול ּדבר איׁש התנּדב הּנתּונים ∑hÁÂ‡˙.ׁשּמא ּדמים מּתנת לׁשֹון ּותדּכי, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ¿ƒ≈»ְְְְִִֵַַַַָ

חּטּוי  קרּוי ‡˙B.ּבאצּבע, zÁLÓe∑ ּכ"ף ּכמין הּמׁשיחֹות וכל הּמׁשחה, .יונית ּבׁשמן ְְִֶַָ»«¿»…ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

Ú„לד  ‡ÓÁÏ ÔÓe ‡ia¯˜ ¯ÒaÓ ¯‡zLÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿»«ƒ¿«À¿»«»ƒ«¿»«
‡Ï ‡¯ea ¯‡zL‡c ˙È „È˜B˙Â ‡¯Ù«̂¿»¿ƒ»¿ƒ¿»«¿»»

:‡e‰ ‡L„e˜ È¯‡ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¬≈¿»

Ècלה  ÏÎk ÔÈ„k È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈¿…ƒ
:ÔB‰a¯˜ ·¯˜z ÔÈÓBÈ ˙Ú·L C˙È ˙È„wÙ«≈ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»≈À¿»¿

i¯etk‡לו  ÏÚ ‡ÓBÈÏ „aÚz ‡˙‡hÁ„ ‡¯B˙Â¿»¿«»»«¿≈¿»«ƒ«»
Èa¯˙e È‰BÏÚ C˙e¯tÎa ‡Áa„Ó ÏÚ Èk„˙e¿«≈««¿¿»¿«»»¬ƒ¿«≈

:d˙eLc˜Ï d˙È»≈¿«»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

."mdA xRM"X dnA `le mgNde§©¤¤§Ÿ§©¤ª©¨¤
íúà Lc÷ìíéàelnä éãé-ìòL Y §©¥Ÿ¨¤©§¥©¦¦

eLc÷úðå íäéãé eàlîúð eìlä©¨¦§©§§¥¤§¦§©§
äpäkì¯E`Nn mi`ENiOdW ,xnFlM ©§ª¨§©¤©¦¦¦§

,dPEdMl mEWCiw mbe lrFtA mdici z ¤̀§¥¤§©§©¦§©§¨
okle ,dPEdMl mWCiw mici iENiOW `le§Ÿ¤¦¨©¦¦§¨©§¨§¨¥
ENi`M EdGW ,e"`eA "EWCwzpe" azM̈©§¦§©§§¨¤¤§¦

mci z` `Nnl" wEqRA aEzMEWCwl ¨©¨§©¥¤¨¨§©¥
"mzF`)m"`x(. ¨

íä Lã÷ ékíéLã÷ éLã÷ Y¯ ¦Ÿ¤¥¨§¥¨¨¦
.`l wEqR i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨

ìëBàä øæì äøäæà eðãîì ïàkîe¦¨¨©§©§¨¨§¨¨¥
íéLã÷ Lã÷¯lFk`l xfl xEq`W Ÿ¤¨¨¦¤¨§¨¤¡

milk`Pd) miWcw iWcw lMn¦¨¨§¥¨¨¦©¤¡¨¦
mipdMl(ElNd miWcw iWcTn wx `le , ©Ÿ£¦§Ÿ©¦¨§¥¨¨¦©¨

)m"`x(.
íeMî øácì íòè àø÷nä ïúpL¤¨©©¦§¨©©©¨¨¦

"íä Lã÷"c¯xEQi`dW oaEn dGOW §Ÿ¤¥¤¦¤¨¤¨¦
Wcw `EdW xaC lkA `Ed§¨¨¨¤Ÿ¤

.miWcwcl dxez ¨¨¦
(dl)äëk åéðáìe ïøäàì úéNòåY §¨¦¨§©£Ÿ§¨¨¨¨

ìôëå áeúkä äðL¯xaMW xg`l ¨¨©¨§¨©§©©¤§¨
.zFUrl KixSX dn lM z` lirl hxR¥©§¥¤¨©¤¨¦©£
ìkî ãçà øác øqç íàL ,ákòì§©¥¤¦¦¥¨¨¤¨¦¨
íäéãé eàlîúð àì Y ïéðòa øeîàä̈¨¨¦§¨Ÿ¦§©§§¥¤

.äìeñt íúãBáòå ,íéðäk úBéäì¦§Ÿ£¦©£¨¨§¨
äëúàEúBà Bîk Y¯d`xEi"Wx Ÿ¨¨§§§¥©¦

oiNn on zxFqOA" :g ,i miNdY§¦¦©¨¤¦¦¦
."L mFwnA dk oiWOWnd©§©§¦¨¦§
'Bâå àlîz íéîé úòáLäfä ïéðòa Y ¦§©¨¦§©¥§¨¦§¨©¤

íBé ìëa eìlä úBðaøwáe¯`le ©¨§¨©¨§¨§Ÿ
`Ed "mci z` `NnY minId zraW"W¤¦§©©¨¦§©¥¤¨¨
,aEzMd zErnWnM Fnvr iptA oipr¦§¨¦§¥©§§©§¨©¨

lirl xEn`d lM lr aqEn `N`)`"eb(. ¤¨¨©¨¨¨§¥
z` dUri mFi lMW ,"mFi lkA" xn`e§¨©§¨¤¨©£¤¤
wNgIW `le ,Wcgn ElNd zFNErRd lM̈©§©¨¥¨¨§Ÿ¤§©¥
draW KWnl ElNd zFNErRd lM z ¤̀¨©§©¨§¤¤¦§¨

mini)m"`x(. ¨¦
]Y äNòz úàhç øôe.[íBé ìëì¯ ©©¨©£¤§¨

.oFW`x qEtcA `Ed oMel dxez ¥¦§¦
(el)íéøtkä ìòìéáLa Y ©©¦ª¦¦§¦

"íéøtkä"¯`xwOA Epivn oMW ©¦ª¦¤¥¨¦©¦§¨
± liaWA minrtl FrnWn "lr"Wd`x ¤©©§¨¦§¨¦¦§¦§¥
.al ,e mihtFW .a ,gk lirl i"WxcFre ©¦§¥§¦§

.miAx©¦
áeòúå úeøæ ìkî çaænä ìò øtëì§©¥©©¦§¥©¦¨¨§¦

¯.FA EUrPW¤©£
øîàpL éôìe¯.dl wEqR §¦¤¤¡©¨

éì ïéà ,"íãé àlîz íéîé úòáL"¦§©¨¦§©¥¨¨¥¦
ïBâk ,íìéáLa àaä øác àlà¤¨¨¨©¨¦§¦¨§

ìéáLa àaä ìáà ,íçläå íéìéàä̈¥¦§©¤¤£¨©¨¦§¦
éehçì àeäL øt ïBâk ,çaænä©¦§¥©§¨¤§¦
Cøöä Cëì ,eðòîL àì ,çaænä©¦§¥©Ÿ¨©§§¨ª§©

"íéðäk úøBz" Løãîe .äæ àø÷î¯ ¦§¨¤¦§©©Ÿ£¦
.eh mi`ENinC `ziixÄ©§¨§¦¦

ànL ,äëøöä çaænä úøtk :øîBà¥©¨©©¦§¥©ª§§¨¤¨
úëàìîa ìæb øác Léà ácðúä¦§©¥¦§©¨¥¦§¤¤

çaænäå ïkLnä¯WExitM `le ©¦§¨§©¦§¥©§Ÿ§¥
KIW `NW ,aErze zExf lMn mcFTd©¥¦¨¨§¦¤Ÿ©¨

gAfOd lr oM xnFl)m"`x(. ©¥©©¦§¥©
úàhçå"ékãúe" Y¯mEBxY §¦¥¨§©¥©§

.xdhzE FWExitE ,qFlwpE`§§¥§©¥
ìòaöàa íéðeúpä íéîc úðzî ïBL §©§©¨¦©§¦§¤§©

éehç éeø÷¯lW minC oYn ,xnFlM ¨¦§©©©¨¦¤
dcigid `id oMW) z`Hg oAxẅ§©©¨¤¥¦©§¦¨

rAv`A zpYiPW(mB d`xE .iEHig iExw ¤¦¤¤§¤§©¨¦§¥©
iExw z`Hg zwixf" :` ,bp migaf i"Wx©¦§¨¦§¦©©¨¨
ipW o`M xAgn i"Wx df itlE ."iEHig¦§¦¤©¦§©¥¨§¥
dxdh oFWNn ,"z`Hge" :cgi miWExiR¥¦©©§¦¥¨¦§¨¢¨
.z`Hg oFWNn mbe ,qFlwpE` mEBxzM§©§§§§©¦§©¨
zFpxw lr minC oYIW aEzMd zpEke§©¨©©¨¤¦¥¨¦©©§
lirlcM ,z`Hgd hRWnM gAfOd©¦§¥©§¦§©©©¨§¦§¥
gAfOd z` xdhOX dn dfe ,ai wEqR̈§¤©¤§©¥¤©¦§¥©
,e `xwIe i"Wx d`xE .aErze zExf lMn¦¨¨§¦§¥©¦©¦§¨
zErnWn itl xg` otF`A FWxiRW hi¤¥§§¤©¥§¦©§¨

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'g iyiy meil inei xeriy

(æì)Búà zLc÷å çaænä-ìò øtëz íéîé úòáL¦§©´¨¦À§©¥Æ©©¦§¥½©§¦©§−̈Ÿ®
çaæna òâpä-ìk íéLã÷ Lã÷ çaænä äéäå§¨¨³©¦§¥̧©Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¨©Ÿ¥¬©©¦§¥−©

:Lc÷é¦§¨«
i"yx£L„˜ ÁaÊn‰ ‰È‰Â∑,עליו ׁשעלה ּפסּול קרּבן אפּלּו יקּדׁש", ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל קדּׁשתֹו? היא ּומה ¿»»«ƒ¿≈«…∆ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ

ּבין  ראּוי ּבין אני ׁשֹומע יקּדׁש", ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל ׁשּנאמר: מּתֹו ירד. ׁשּלא להכׁשירֹו הּמזּבח ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹקּדׁשֹו
ונעבד  ּומקצה והּנרּבע, הרֹובע ּכגֹון: ּבּקדׁש, ּפסּולֹו היה ׁשּלא ּדבר ּכגֹון ראּוי, וכּיֹוצא ׁשאינֹו והּטרפה ְְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

אחריו הּסמּו ּתעׂשה" אׁשר "וזה לֹומר: ּתלמּוד צו)ּבהן? פרשת כהנים ראּויה,(תורת ּכל אף ראּויה, עֹולה מה , ְְְְֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
לזמּנֹו חּוץ ּבמחׁשבת וׁשּנׁשחט והּטמא והּיֹוצא הּלן ּכגֹון: לעזרה, מּׁשּבא ונפסל ּכבר לֹו וחּוץ ׁשּנראה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ּבהן וכּיֹוצא נז)למקֹומֹו .(זבחים ְְִֵֶַָ

ß xc` 'g iyiy mei ß

(çì)äðL-éða íéNák çaænä-ìò äNòz øLà äæå§¤¾£¤¬©«£¤−©©¦§¥®©§¨¦¯§¥«¨¨²
:ãéîz íBiì íéðL§©¬¦©−¨¦«

(èì)Nákä úàå ø÷aá äNòz ãçàä Nákä-úà¤©¤¬¤¨«¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤
:íéaøòä ïéa äNòz éðMä©¥¦½©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦

Lc˜˙eלז  ‡Áa„Ó ÏÚ ¯tÎz ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¿««««¿¿»¿«≈
·¯˜Èc Ïk ‡iL„e˜ L„˜ ‡Áa„Ó È‰ÈÂ d˙È»≈ƒ≈«¿¿»…∆¿«»»¿ƒ¿«

:Lc˜˙È ‡Áa„Óa¿«¿¿»ƒ¿«»

Èaלח  ÔÈ¯n‡ ‡Áa„Ó ÏÚ „aÚ˙ Èc ÔÈ„Â¿≈ƒ«¿≈««¿¿»ƒ¿ƒ¿≈
:‡¯È„z ‡ÓBÈÏ ÔÈ¯z ‡L¿»¿≈¿»¿ƒ»

‡Ó¯‡לט  ˙ÈÂ ‡¯Ùˆa „aÚz „Á ‡¯n‡ ˙È»ƒ¿»««¿≈¿«¿»¿»ƒ¿»
:‡iLÓL ÔÈa „aÚz ‡Èƒ̇¿»»«¿≈≈ƒ¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.mW aEzMd©¨¨
Búà zçLîeäçLnä ïîLa Y¯ ¨©§¨Ÿ§¤¤©¦§¨

.iÎh ,n oOwlcM§¦§©¨
úéðåé ó"k ïéîk úBçéLnä ìëå¯ §¨©§¦§¦¨§¨¦

d`xE .f ,a miwEqR lirlcMi"Wx mB §¦§¥§¦§¥©©¦
ipWe oFW`x qEtcA .ek ,l oOwl§©¨¦§¦§¥¦

.iM oinM :`qxiBdfl dxez ©¦§¨§¦¦
(fl)Lã÷ çaænä äéäåàéä äîe Y §¨¨©¦§¥©Ÿ¤©¦

BúMã÷¯dOAn`HAzz.FzXEcw §ª¨©¤¦§©¥§¨
eìéôà ,"Lc÷é çaæna òâpä ìk"¨©Ÿ¥©©¦§¥©¦§¨£¦
BLc÷ ,åéìò äìòL ìeñt ïaø÷̈§¨¨¤¨¨¨¨¦§

ãøé àlL BøéLëäì çaænä¯i"WxA ©¦§¥©§©§¦¤Ÿ¥¥§©¦
z`f" wEqRdn df xaC cnFl a ,e `xwIe©¦§¨¥¨¨¤¥©¨Ÿ
lkl zg` dxFY" ± "dlFrd zxFY©¨¨¨©©§¨
`l Elr m`W ,oilEqR ENit`e ,milFrd̈¦©£¦§¦¤¦¨Ÿ

.xE`iAA mW d`xE ."Ecxi¥§§¥¨©¥
çaæna òâpä ìk" øîàpL CBzî¦¤¤¡©¨©Ÿ¥©©¦§¥©
ïéa éeàø ïéa éðà òîBL ,"Lc÷é¦§¨¥©£¦¥¨¥
äéä àlL øác ïBâk ,éeàø BðéàL¤¥¨§¨¨¤Ÿ¨¨

Lãwa Bìeqt¯E`AW mcFw ElqtPW ¦©Ÿ¤¤¦§§¤¤¨
dxfrl)a ,e `xwie i"yx(. ¨£¨¨

òáBøä ïBâk¯dndAd z` `iadW §¨¥©¤¥¦¤©§¥¨
.eilr̈¨

òaøpäå¯.dndAd lr `AW §©¦§¨¤¨©©§¥¨
äö÷îe¯dndAd z` dvwdW ª§¤¤¦§¨¤©§¥¨

dxfÎdcFar zaFxwzl)a ,ak f"r i"yx(. §¦§¤£¨¨¨
ãáòðå¯dxfÎdcFar D`UrW §¤¡¨¤£¨¨£¨¨¨

Dl degYWde)my i"yx(. §¦§©£¨¨
ïäa àöBiëå äôøhäå¯i"Wx mB d`x §©§¥¨§©¥¨¤§¥©©¦
.a ,e mW .a ,` `xwIe©¦§¨¨

"äNòz øLà äæå" øîBì ãeîìz©§©§¤£¤©£¤
åéøçà Ceîqä¯dlFraE .gl wEqR ©¨©£¨¨§¨

wEqR oOwl WxFtnke ,xAcn aEzMd©¨§©¥§©§¨§©¨¨
.an

éeàø ìk óà ,äéeàø äìBò äî¯ ¨¨§¨©¨¨
.a ,bt migafA `aiwr iAx zrcM§©©©¦£¦¨¦§¨¦
zlFr s` FYrcNW mW `xnBA x`FanE§¨©§¨¨¨¤§©§©©
.cxY `l dzlr m`W ,rnWnA sFr§©§©¤¦¨§¨Ÿ¥¥
cEnlY" :azM hk ,l oOwl i"WxA la £̀¨§©¦§©¨¨©©§
s` ,miE`x miUaM dn ,miUaM xnFl©§¨¦©§¨¦§¦©
,ililBd iqFi iAxM `Ede ,"iE`x lM̈¨§§©¦¥©§¦¦
`le Ecxi `l Elr m` miUaM `weCW¤©§¨§¨¦¦¨Ÿ¥§§Ÿ
WxiR mFwn lkAW d`xpe .sFr zlFr©§¦§¤¤§¨¨¥©
aEzMd zErnWnl m`zdA i"Wx©¦§¤§¥§©§¨©¨
FhEWtAW xnF`X dn ,mFwn FzF`A§¨©¤¥¤¦§

.zFrCd iYWl mFwn Wi `xwn lW¤¦§¨¥¨¦§¥©¥
øák Bì äàøpL¯cr iE`x didW ¤¦§¨§¨¤¨¨¨©

.dxfrl riBdW¤¦¦©¨£¨¨
äøæòì àaMî ìñôðå¯hrnl §¦§©¦¤¨¨£¨¨§©¥

`AW mcFw ElqtPW lirlC milEqRd©§¦¦§¥¤¦§§¤¤¨

hrnOW a ,e `xwIe i"Wx d`xE .dxfrl̈£¨¨§¥©¦©¦§¨¤§©¥
xEn`d "dlFrd `id" wEqRdn mzF`¨¥©¨¦¨¨¨¨

.mẄ
ïlä ïBâk¯oNd mC)a ,n dcp i"yx(EpidC , §©¨¨©¨§©§

mFi FzF`A gAfOd lr wxfp `NW¤Ÿ¦§©©©¦§¥©§
.hgWPW¤¦§©
àöBiäå¯Dqipkde `vIW dlFrd xUA §©¥§©¨¨¤¨¨§¦§¦¨

)my i"yx(.mirlwl uEgn `vIW EpidC ,§©§¤¨¨¦¦§¨¦
õeç úáLçîa èçLpLå àîhäå§©¨¥§¤¦§©§©§¤¤

Bpîæì¯onf xg`l Flk`l aWgW ¦§©¤¨©§¨§§©©§©
.Fzlik £̀¦¨

BîB÷îì õeçå¯uEg Flk`l aWgW §¦§¤¨©§¨§
.Fzlik` mFwnl¦§£¦¨

ïäa àöBiëå¯lr Elr m` EN` lke §©¥¨¤§¨¥¦¨©
.mzF` Eaixwi `N` ,Ecxi `l gAfOd©¦§¥©Ÿ¥§¤¨©§¦¨
df lM cnFl ev zWxR Wix i"WxaE§©¦¥¨¨©©¥¨¤

wEqRdn)a ,e my(dlFrd zxFY z`f" ¥©¨Ÿ©¨¨
"dlrd zxFY z`f" zFaiYdn ,"'ebe¥©¥Ÿ©¨Ÿ¨
,milFrd lkl zg` dxFY" :cnFl¥¨©©§¨¨¦
."Ecxi `l Elr m`W ,oilEqR ENit`e©£¦§¦¤¦¨Ÿ¥§
:cnFl "dlrd `ed" zFaiYdnE¥©¥¦¨Ÿ¨¥
rAxPd z`e raFxd z` hrnl"§©¥¤¨¥©§¤©¦§¨
,WcTA olEqR did `NW odA `vFIke§©¥¨¤¤Ÿ¨¨§¨©Ÿ¤
E`AW mcFw ElqtPW¤¦§§¤¤¨

."dxfrlgl dxez ¨£¨¨



devzסו zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'g iyiy meil inei xeriy

(î)ïéää òáø úéúk ïîLa ìeìa úìñ ïøOòå§¦¨¸Ÿ¹Ÿ¤¨¸§¤³¤¨¦Æ¤´©©¦½
:ãçàä Nákì ïéé ïéää úòéáø Cñðå§¥¾¤§¦¦¬©¦−¨®¦©¤−¤¨«¤¨«

i"yx£˙ÏÒ Ô¯OÚÂ∑וחמׁש ּביצים מ"ג האיפה, È˙k˙.ּביצה עׂשירית ÔÓLa∑,'ּכתית' נאמר לחֹובה לא ¿ƒ»……∆ְֲִִִֵֵֵֶָָָֹ¿∆∆»ƒְֱִֶַָָֹ
ּתלמּוד  למנחֹות? לפסלֹו יכֹול למנחֹות, ולא למאֹור ּומׁשמע לּמאֹור", "ּכתית ׁשּנאמר לפי להכׁשיר, ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹאּלא
ּבריחים  הּטחּון ׁשאף ּכתית, צרי ׁשאין מנחֹות למעט אּלא לּמאֹור" "ּכתית נאמר ולא "ּכתית", ּכאן ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלֹומר

ּבהן פו)ּכׁשר ‰‰ÔÈ.(מנחות Ú·¯∑ לֹוגין ספלים לספלים,∑CÒÂ.ׁשלׁשה ׁשני סּכה: ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ֵֶָָ∆««ƒְִָֹ¿≈∆ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
ּדר ויֹוצא מקּלח והּוא לתֹוכֹו, הּיין נֹותן ּדּקים. חטמין ׁשני ּכמין ּומנּקבים הּמזּבח ּבראׁש היּו ּכסף ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻׁשל

לּׁשיתין  יֹורד ּומּׁשם הּמזּבח ּגג על ונֹופל הּמזּבח החטם מן יֹורד הּנחׁשת ּובמזּבח עֹולמים, ּבית ּבמזּבח ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹ
.לארץ  ֶָָ

(àî)íéaøòä ïéa äNòz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦
ççéð çéøì dl-äNòz dkñðëe ø÷aä úçðîk§¦§©̧©³Ÿ¤§¦§¨Æ©«£¤½̈§¥´©¦½Ÿ©

:ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£ÁÁÈ ÁÈ¯Ï∑ ֿ ואחר ּבתחּלה, האברים הקרבתם: וסדר ּכליל, ּכּלּה נסכים ׁשּמנחת נאמר, הּמנחה על ¿≈«ƒ…«ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר הּמנחה, כג)ּכ ּומנחה"(ויקרא "עֹולה :. ְְֱִִֶֶַַָָָָ

LÈ˙k‡מ  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ‡B¯ÒÚÂ¿ƒ¿»À¿»¿ƒ»ƒ¿«»ƒ»
‡¯ÓÁ ‡È‰ ˙eÚ·¯ ‡kÒÂ ‡È‰ ˙eÚ·«̄¿ƒ»¿ƒ¿»«¿ƒ»«¿»

:„Á ‡¯Ó‡Ï¿ƒ¿»»

iLÓL‡מא  ÔÈa „aÚz ‡È˙ ‡¯Ó‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»»«¿≈≈ƒ¿«»
‡Ïa˜˙‡Ï dÏ „aÚz dkÒÎe ‡¯Ùˆ ˙ÁÓk¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿««¿∆«¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(n)úìñ ïøOòå,äôàä úéøéNò Y §¦¨ŸŸ¤£¦¦¨¥¨
äöéa Lîçå íéöéa â"î¯x`FanM ¥¦§Ÿ¤¥¨©§¨

.el ,fh lirl i"WxA§©¦§¥
úéúk ïîLaøîàð äáBçì àì Y §¤¤¨¦Ÿ§¨¤¡©

"úéúk"¯miWEzM Eidi miziGdW ¨¦¤©¥¦¦§§¦
.a ,fk i"WxA lirlcM ,zWYknA§©§¤¤§¦§¥§©¦
zif onW EprHi zFgpOdW oiCA didW¤¨¨©¦¤©§¨¦¨£¤¤©¦
dpErh dlik`l Dpi`W dxFpO dn ,Kf̈©§¨¤¥¨©£¦¨§¨
dlik`l odW zFgpn ,Kf zif onW¤¤©¦¨§¨¤¥©£¦¨

Kf zif onW EprHIW oiC Fpi`),et `nei ¥¦¤¦¨£¤¤©¦¨
`(.

øîàpL éôì ,øéLëäì àlà¯lirl ¤¨§©§¦§¦¤¤¡©§¥
.mẄ

"øBànì" :òîLîe ,"øBànì úéúk"¨¦©¨©§¨©¨
úBçðnì àìå¯.mW i"WxA `aEOM §Ÿ©§¨©¨§©¦¨

úBçðnì Bìñôì ìBëé¯oYip didW ¨§¨§©§¨¤¨¨¦¨
onXdW `id aEzMd zxifBW xnFl©¤§¥©©¨¦¤©¤¤
x`Xn xzFi gAEWn didi xF`Ol©¨¦§¤§¨¥¦§¨
onW" mixiWkn Eid m`e ,mipnXd©§¨¦§¦¨©§¦¦¤¤
dzid `l aEW ,zFgpOl mB "zizM̈¦©©§¨Ÿ¨§¨

onXl zEIcEgixF`Ol)cecl likyn(. ¦¦©¤¤©¨
àìå ,"úéúk" ïàk øîBì ãeîìz©§©¨¨¦§Ÿ
èòîì àlà "øBànì úéúk" øîàð¤¡©¨¦©¨¤¨§©¥

éøö ïéàL úBçðîóàL ,"úéúk" C §¨¤¥¨¦¨¦¤©
ïäa øLk íéçéøa ïeçhä¯d`xE ©¨§¥©¦¨¥¨¤§¥

dxFYdW" ipRn EdGW a ,et zFgpnA¦§¨¤¤¦§¥¤©¨
i"WxaE ,"l`xUi lW mpFnn lr dqg̈¨©¨¨¤¦§¨¥§©¦

zFAExn od zFgpOdW itl" :mẄ§¦¤©§¨¥§
Kixv did ENi`e ,dAxd onW zFkixvE§¦¤¤©§¥§¦¨¨¨¦
zizke Kf xg` inp zFgpnA xFfgl©£¦§¨©¦©©¨§¨¦
EidW ,miciqtn Eid dxFpOl FnM§©§¨¨©§¦¦¤¨
i"Wx d`xE ."xwFiA FzF` oigwFl§¦§¤§¥©¦
onXA ,xnFl cEnlY dn" :c ,a `xwIe©¦§¨©©§©©¤¤
onW xiWkdl ,minrt iYW onXA©¤¤§¥§¨¦§©§¦¤¤
miziGd on `vFId iWilWE ipW¥¦§¦¦©¥¦©¥¦
oFW`x onW Kixv oi`e ,[zFgpnl]¦§¨§¥¨¦¤¤¦
Wie ."Kf FA xn`PW ,dxFpOl `N ¤̀¨©§¨¤¤¡©¨§¥
Fpi` FCal mW cEOiNdW xnFl©¤©¦¨§©¥
`AW xnFl oYip didW ,wiRqn©§¦¤¨¨¦¨©¤¨
wx iWilWE ipW onW xiYdl§©¦¤¤¥¦§¦¦©
la` ,oEghA `le ,WEzM ,"zizM"A§¨¦¨§Ÿ§¨£¨
xWM oEgHd s`W EprinWn o`M̈©§¦¥¤©©¨¨¥

.zFgpnl¦§¨
ïéää òáøìL Yïébì äL¯lM iM ¤©©¦§Ÿ¨ª¦¦¨

.oiBEl xUr mipW `Ed oid¦§¥¨¨¦
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gixl `id cinYd zlFr mBW xnFle§©¤©©©¨¦¦§¥©
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(áî)éðôì ãòBî-ìäà çút íëéúøãì ãéîz úìòŸ©³¨¦Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥´
éìà øaãì änL íëì ãòeà øLà ýåýé:íL E §Ÿ̈®£¤̧¦¨¥³¨¤Æ½̈¨§©¥¬¥¤−¨«

i"yx£„ÈÓz∑,יֹום אל ּבנּתים מּיֹום יֹום יפסיק ÌÎÏ.ולא „Úe‡ ¯L‡∑ ׁשם ,אלי לדּבר מֹועד ּכׁשאקּבע »ƒְְְִִִֵֶַַֹ¬∆ƒ»≈»∆ְְְֵֵֵֶֶֶַַָ
מׁשה אקּבעּנּו עם מדּבר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא היה הּנחׁשת מזּבח ׁשּמעל מּכאן, למדים מרּבֹותינּו ויׁש לבא. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ׁשּנאמר ּכמֹו הּכּפרת", "מעל אֹומרים: ויׁש הּמׁשּכן. כה)מּׁשהּוקם ו"אׁשר (שמות הּכּפרת", מעל אּת "ודּברּתי : ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָֹֹ
ּבּמקרא  הּנזּכר אהלֿמֹועד על אּלא הּמזּבח, על אמּור אינֹו ּכאן האמּור לכם" .אּועד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(âî):éãáëa Lc÷ðå ìàøNé éðáì änL ézãòðå§«Ÿ©§¦¬−̈¨¦§¥´¦§¨¥®§¦§©−¦§Ÿ¦«
i"yx£‰nL Èz„ÚBÂ∑,ּבדּבּור עּמם ׁשם אתועד עבדיו עם לדּבר מּועד מקֹום הּקֹובע ּכמל.Lc˜Â∑ ¿«¿ƒ»»ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ¿ƒ¿«

ׁשּלי.∑È„·Îa.הּמׁשּכן  ּבמכּבדים ּבמכּבדי, אּלא ּבכבדי, ּתקרי אל אּגדה: ּומדרׁש ּבֹו, ׁשכינתי ׁשּתׁשרה ְִַָƒ¿…ƒְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻ
מׁשה ׁשאמר וזהּו הקמתֹו, ּביֹום אהרן ּבני מיתת לֹו רמז י)ּכאן ּבקרֹובי (ויקרא לאמר ה' ּדּבר אׁשר "הּוא : ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

ּבכבדי" "ונקּדׁש ּדּבר? והיכן .אּקדׁש", ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹ

ÓÊ‡מב  ÔkLÓ Ú¯˙a ÔBÎÈ¯„Ï ‡¯È„˙ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»¿»≈ƒ¿««¿«ƒ¿»
‡ÏlÓÏ Ônz ÔBÎÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡c ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¡«≈≈¿ƒ¿«»¿«»»

:Ônz CnÚƒ»«»

Lc˜˙ÈÂמג  Ï‡¯NÈ È·Ï Ôn˙ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡Â∆¡«≈≈¿ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««
:È¯˜Èaƒ»ƒ
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,älçza íéøáàä :íúáø÷ä øãñå§¥¤©§¨¨¨¨¥¨¦©§¦¨

øîàpL ,äçðnä Ck-øçàå¯`xwIe §©©¨©¦§¨¤¤¡©©¦§¨
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"éãaëîa" àlà "éãáëa" éø÷z ìà¯ ©¦§¥¦§Ÿ¦¤¨¦§ª¨©
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(î)ïéää òáø úéúk ïîLa ìeìa úìñ ïøOòå§¦¨¸Ÿ¹Ÿ¤¨¸§¤³¤¨¦Æ¤´©©¦½
:ãçàä Nákì ïéé ïéää úòéáø Cñðå§¥¾¤§¦¦¬©¦−¨®¦©¤−¤¨«¤¨«

i"yx£˙ÏÒ Ô¯OÚÂ∑וחמׁש ּביצים מ"ג האיפה, È˙k˙.ּביצה עׂשירית ÔÓLa∑,'ּכתית' נאמר לחֹובה לא ¿ƒ»……∆ְֲִִִֵֵֵֶָָָֹ¿∆∆»ƒְֱִֶַָָֹ
ּתלמּוד  למנחֹות? לפסלֹו יכֹול למנחֹות, ולא למאֹור ּומׁשמע לּמאֹור", "ּכתית ׁשּנאמר לפי להכׁשיר, ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹאּלא
ּבריחים  הּטחּון ׁשאף ּכתית, צרי ׁשאין מנחֹות למעט אּלא לּמאֹור" "ּכתית נאמר ולא "ּכתית", ּכאן ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלֹומר

ּבהן פו)ּכׁשר ‰‰ÔÈ.(מנחות Ú·¯∑ לֹוגין ספלים לספלים,∑CÒÂ.ׁשלׁשה ׁשני סּכה: ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ֵֶָָ∆««ƒְִָֹ¿≈∆ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
ּדר ויֹוצא מקּלח והּוא לתֹוכֹו, הּיין נֹותן ּדּקים. חטמין ׁשני ּכמין ּומנּקבים הּמזּבח ּבראׁש היּו ּכסף ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻׁשל

לּׁשיתין  יֹורד ּומּׁשם הּמזּבח ּגג על ונֹופל הּמזּבח החטם מן יֹורד הּנחׁשת ּובמזּבח עֹולמים, ּבית ּבמזּבח ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹ
.לארץ  ֶָָ

(àî)íéaøòä ïéa äNòz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦
ççéð çéøì dl-äNòz dkñðëe ø÷aä úçðîk§¦§©̧©³Ÿ¤§¦§¨Æ©«£¤½̈§¥´©¦½Ÿ©

:ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£ÁÁÈ ÁÈ¯Ï∑ ֿ ואחר ּבתחּלה, האברים הקרבתם: וסדר ּכליל, ּכּלּה נסכים ׁשּמנחת נאמר, הּמנחה על ¿≈«ƒ…«ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר הּמנחה, כג)ּכ ּומנחה"(ויקרא "עֹולה :. ְְֱִִֶֶַַָָָָ

LÈ˙k‡מ  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ‡B¯ÒÚÂ¿ƒ¿»À¿»¿ƒ»ƒ¿«»ƒ»
‡¯ÓÁ ‡È‰ ˙eÚ·¯ ‡kÒÂ ‡È‰ ˙eÚ·«̄¿ƒ»¿ƒ¿»«¿ƒ»«¿»

:„Á ‡¯Ó‡Ï¿ƒ¿»»

iLÓL‡מא  ÔÈa „aÚz ‡È˙ ‡¯Ó‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»»«¿≈≈ƒ¿«»
‡Ïa˜˙‡Ï dÏ „aÚz dkÒÎe ‡¯Ùˆ ˙ÁÓk¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿««¿∆«¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(n)úìñ ïøOòå,äôàä úéøéNò Y §¦¨ŸŸ¤£¦¦¨¥¨
äöéa Lîçå íéöéa â"î¯x`FanM ¥¦§Ÿ¤¥¨©§¨

.el ,fh lirl i"WxA§©¦§¥
úéúk ïîLaøîàð äáBçì àì Y §¤¤¨¦Ÿ§¨¤¡©

"úéúk"¯miWEzM Eidi miziGdW ¨¦¤©¥¦¦§§¦
.a ,fk i"WxA lirlcM ,zWYknA§©§¤¤§¦§¥§©¦
zif onW EprHi zFgpOdW oiCA didW¤¨¨©¦¤©§¨¦¨£¤¤©¦
dpErh dlik`l Dpi`W dxFpO dn ,Kf̈©§¨¤¥¨©£¦¨§¨
dlik`l odW zFgpn ,Kf zif onW¤¤©¦¨§¨¤¥©£¦¨

Kf zif onW EprHIW oiC Fpi`),et `nei ¥¦¤¦¨£¤¤©¦¨
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dzid `l aEW ,zFgpOl mB "zizM̈¦©©§¨Ÿ¨§¨
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éøö ïéàL úBçðîóàL ,"úéúk" C §¨¤¥¨¦¨¦¤©
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dxFYdW" ipRn EdGW a ,et zFgpnA¦§¨¤¤¦§¥¤©¨
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zFAExn od zFgpOdW itl" :mẄ§¦¤©§¨¥§
Kixv did ENi`e ,dAxd onW zFkixvE§¦¤¤©§¥§¦¨¨¨¦
zizke Kf xg` inp zFgpnA xFfgl©£¦§¨©¦©©¨§¨¦
EidW ,miciqtn Eid dxFpOl FnM§©§¨¨©§¦¦¤¨
i"Wx d`xE ."xwFiA FzF` oigwFl§¦§¤§¥©¦
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miziGd on `vFId iWilWE ipW¥¦§¦¦©¥¦©¥¦
oFW`x onW Kixv oi`e ,[zFgpnl]¦§¨§¥¨¦¤¤¦
Wie ."Kf FA xn`PW ,dxFpOl `N ¤̀¨©§¨¤¤¡©¨§¥
Fpi` FCal mW cEOiNdW xnFl©¤©¦¨§©¥
`AW xnFl oYip didW ,wiRqn©§¦¤¨¨¦¨©¤¨
wx iWilWE ipW onW xiYdl§©¦¤¤¥¦§¦¦©
la` ,oEghA `le ,WEzM ,"zizM"A§¨¦¨§Ÿ§¨£¨
xWM oEgHd s`W EprinWn o`M̈©§¦¥¤©©¨¨¥

.zFgpnl¦§¨
ïéää òáøìL Yïébì äL¯lM iM ¤©©¦§Ÿ¨ª¦¦¨

.oiBEl xUr mipW `Ed oid¦§¥¨¨¦
Cñðåíéìôqì Y¯i"Wx mB d`x §¥¤©§¨¦§¥©©¦

."miltQl oiIde" :c ,eh xAcOA©¦§¨§©©¦©§¨¦
äkñ úëqîa eðéðML Bîk¯,gn §¤¨¦§©¤¤ª¨

.aÎ`
íéìôñ éðL¯miOd KEQipl cg` §¥§¨¦¤¨§¦©©¦

oiId KEQipl cg`e)my dpyn(. §¤¨§¦©©¦
çaænä Làøa eéä óñk ìL¯oxwA ¤¤¤¨§Ÿ©¦§¥©§¤¤

mipEzp miltQd ,zinFxC ziaxrn©£¨¦§¦©§¨¦§¦
df oikEnq ,df iptl df oxTd lv ¥̀¤©¤¤¤¦§¥¤§¦¤

miptl cg`e ,axrn cvl cg` ,dfl̈¤¤¨§©©£¨§¤¨¦§¦
gxfnl EpidC ,EPnid)my i"yx(. ¥¤§©§§¦§¨

íéwc ïéîèç éðL ïéîk íéáwðîe¯ §ª¨¦§¦§¥¢¨¦©¦
lkA cg` awpe ,ltq lkA cg` mhFg¤¤¨§¨¥¤§¤¤¤¨§¨

mhFg)my i"yx t"r(. ¤
BëBúì ïéiä ïúBð¯ltQd KFzl ¥©©¦§§©¥¤

.oiId KEQipl crEind©§¨§¦©©¦
ìôBðå íèçä Cøc àöBéå çl÷î àeäå§§©¥©§¥¤¤©Ÿ¤§¥

çaænä âb ìò¯awp did gAfOaE ©©©¦§¥©©¦§¥©¨¨¤¤
oicxFi oiIde miOd FAW)my i"yx(. ¤©©¦§©©¦§¦

úéa çaæîa ïéúéMì ãøBé íMîe¦¨¥©¦¦§¦§©¥
ïî ãøBé úLçpä çaæîáe ,íéîìBò¨¦§¦§©©§Ÿ¤¥¦

.õøàì çaænä¯gAfOd zgYW llg ©¦§¥©¨¨¤¨¨¤©©©¦§¥©
mikqPd mFwn cbpM)` ,hn my i"yx(, §¤¤§©§¨¦

c`n milElge miTEnr Eide)my i"yx §¨£¦©£¦§Ÿ
` ,gn(.`n dxez

(`n)ççéð çéøìøîàð äçðnä ìò Y §¥©¦Ÿ©©©¦§¨¤¡©
¯o`M xEn`d "gFgip gixl" ,xnFlM§©§¥©¦©¨¨¨

lr oMW ,"xwAd zgpnM" lr aqEn¨©§¦§©©Ÿ¤¤¥©
lirl xn`p xaM dlFrd)gi ,hk(`idW ¨¨§¨¤¡©§¥¤¦

xFfgl KxFv oi`e ,"'dl gFgip gix"¥©¦©©§¥¤©£
gixl `id cinYd zlFr mBW xnFle§©¤©©©¨¦¦§¥©
`id dgpOd s`W o`M WECigde ,gFgip¦©§©¦¨¤©©¦§¨¦

gFgip gixl)dcya x`a t"r(lr la` . §¥©¦©£¨©
,"gFgip gixl" xnFl KIW `l mikqPd©§¨¦Ÿ©¨©§¥©¦©

."'dl dX`" `l mdW oeiM¥¨¤¥Ÿ¦¤©
ìéìk dlk íéëñð úçðnL¯DNEM ¤¦§©§¨¦ª¨¨¦¨

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'g iyiy meil inei xeriy

(áî)éðôì ãòBî-ìäà çút íëéúøãì ãéîz úìòŸ©³¨¦Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥´
éìà øaãì änL íëì ãòeà øLà ýåýé:íL E §Ÿ̈®£¤̧¦¨¥³¨¤Æ½̈¨§©¥¬¥¤−¨«

i"yx£„ÈÓz∑,יֹום אל ּבנּתים מּיֹום יֹום יפסיק ÌÎÏ.ולא „Úe‡ ¯L‡∑ ׁשם ,אלי לדּבר מֹועד ּכׁשאקּבע »ƒְְְִִִֵֶַַֹ¬∆ƒ»≈»∆ְְְֵֵֵֶֶֶַַָ
מׁשה אקּבעּנּו עם מדּבר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא היה הּנחׁשת מזּבח ׁשּמעל מּכאן, למדים מרּבֹותינּו ויׁש לבא. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ׁשּנאמר ּכמֹו הּכּפרת", "מעל אֹומרים: ויׁש הּמׁשּכן. כה)מּׁשהּוקם ו"אׁשר (שמות הּכּפרת", מעל אּת "ודּברּתי : ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָֹֹ
ּבּמקרא  הּנזּכר אהלֿמֹועד על אּלא הּמזּבח, על אמּור אינֹו ּכאן האמּור לכם" .אּועד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(âî):éãáëa Lc÷ðå ìàøNé éðáì änL ézãòðå§«Ÿ©§¦¬−̈¨¦§¥´¦§¨¥®§¦§©−¦§Ÿ¦«
i"yx£‰nL Èz„ÚBÂ∑,ּבדּבּור עּמם ׁשם אתועד עבדיו עם לדּבר מּועד מקֹום הּקֹובע ּכמל.Lc˜Â∑ ¿«¿ƒ»»ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ¿ƒ¿«

ׁשּלי.∑È„·Îa.הּמׁשּכן  ּבמכּבדים ּבמכּבדי, אּלא ּבכבדי, ּתקרי אל אּגדה: ּומדרׁש ּבֹו, ׁשכינתי ׁשּתׁשרה ְִַָƒ¿…ƒְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻ
מׁשה ׁשאמר וזהּו הקמתֹו, ּביֹום אהרן ּבני מיתת לֹו רמז י)ּכאן ּבקרֹובי (ויקרא לאמר ה' ּדּבר אׁשר "הּוא : ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

ּבכבדי" "ונקּדׁש ּדּבר? והיכן .אּקדׁש", ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹ

ÓÊ‡מב  ÔkLÓ Ú¯˙a ÔBÎÈ¯„Ï ‡¯È„˙ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»¿»≈ƒ¿««¿«ƒ¿»
‡ÏlÓÏ Ônz ÔBÎÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡c ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¡«≈≈¿ƒ¿«»¿«»»

:Ônz CnÚƒ»«»

Lc˜˙ÈÂמג  Ï‡¯NÈ È·Ï Ôn˙ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡Â∆¡«≈≈¿ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««
:È¯˜Èaƒ»ƒ
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.gAfOl dlFr¨©¦§¥©
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.zxYEin "dOW" zaiY dxF`kl oM¥¦§¨¥©¨¨§¤¤

.m"`x mB d`xE§¥©§¥
àáì eðòa÷à "íL"¯i"Wx mB d`x ¨¤§¨¤¨Ÿ§¥©©¦

.ak ,dk lirl§¥

eðéúBaøî Léå¯zk`lnC `ziixA §¥¥©¥¨©§¨¦§¤¤
.ci wxR oMWOd©¦§¨¤¤

ïàkî íéãîì¯lr xAcn wEqRd oMW §¥¦¦¨¤¥©¨§©¥©
FAW ,crFn ld` gztAW gAfOd mFwn§©¦§¥©¤§¤©Ÿ¤¥¤

.dlFrd z` Eaixwd¦§¦¤¨¨
-LBãwä äéä úLçpä çaæî ìònL¤¥©¦§©©§Ÿ¤¨¨©¨
í÷eäMî äLî íò øaãî àeä-Ceøä§©¥¦Ÿ¤¦¤©

ïkLnä¯xn`PX dnE)a ,dk lirl( ©¦§¨©¤¤¡©
dpEMd ,"zxFRMd lrn LY` iYxAce"§¦©§¦¦§¥©©©¤©©¨¨
mXnE ,zxFRMd oiA l` cxFi lFTdW¤©¥¤¥©©¤¦¨

dlFrd gAfn l` dvEgd `vFi)likyn ¥©¨¤¦§©¨¨
cecl(.

íéøîBà Léå¯.a ,ehw migaf §¥§¦§¨¦
øîàpL Bîk ,úøtkä ìòî¯lirl ¥©©©Ÿ¤§¤¤¡©§¥

.ak ,dk
øLà"å ,"úøtkä ìòî Ezà ézøaãå"§¦©§¦¦§¥©©©Ÿ¤©£¤
øeîà Bðéà ïàk øeîàä "íëì ãòeà¦¨¥¨¤¨¨¨¥¨
"ãòBî ìäà" ìò àlà ,çaænä ìò©©¦§¥©¤¨©Ÿ¤¥

àø÷na økæpä¯"crE` xW`" ,xnFlM ©¦§¨©¦§¨§©£¤¦¨¥
" lr aqEn Fpi`gzR`N` ,"crFn ld` ¥¨©¤©Ÿ¤¥¤¨

mrHd Edf zEhWtaE ."crFn ld`" lr©Ÿ¤¥§©§¤©©©
EdGW mEXn ,"crFn ld`" `xwPW¤¦§¨Ÿ¤¥¦¤¤
dWn mr crFp 'd FAW mFwn̈¤¨¦¤

)iaxd(.bn dxez

(bn)änL ézãòðåínò ãòåúà Y §Ÿ©§¦¨¨¤§©¥¦¨
øeaãa¯Fpi`W s` "xEAcA" siqFd §¦¦§¦©¤¥

dcire mzQW ipRn ,aEzMA WxFtn§¨©¨¦§¥¤§¨§¦¨
xEAcA `id)m"`x d`x(i"Wx d`x la` . ¦§¦£¨§¥©¦

l`xUi lke rnW dWn" :` ,` `xwIe©¦§¨¤¨©§¨¦§¨¥
mFwn mEWA Epivn `l mbe ."ErnW `lŸ¨§§©Ÿ¨¦§¨

xAC 'dW `xwOAzFxiWiipA mr ©¦§¨¤©¦¥§¦¦§¥

dpEMdW ,xnFl Kixv Kkitl ,l`xUi¦§¨¥§¦¨¨¦©¤©©¨¨
z` xFqni `Ede dWn mr xAci 'dW¤©§©¥¦¤§¦§¤
i"Wx wIC okl ,l`xUi ipal mixaCd©§¨¦¦§¥¦§¨¥¨¥¦¥©¦
`le ,"xEAcA mOr crez`" aFYkl¦§¤§©¥¦¨§¦§Ÿ

WOn mdil` xAcIW)iaxd t"r(. ¤§©¥£¥¤©¨
íò øaãì ãòBî íB÷î òáBwä Cìîk§¤¤©¥©§¥§©¥¦

íL åéãáò¯df lWn `ian i"Wx £¨¨¨©¦¥¦¨¨¤
xAci KlOdW KxFv oi`W gikFdl§¦©¤¥¤¤©¤¤§©¥

zFxiWi`Ed xTird `N` ,eicar l` §¦¤£¨¨¤¨¨¦¨
KlOd ixaC FAW mFwOd zEriaw§¦©¨¤¦§¥©¤¤
df wEqR ,df itlE .eicar l` mixqnp¦§¨¦¤£¨¨§¦¤¨¤
ld`NW eiptNW wEqRd lr siqFdl `Ä§¦©©¨¤§¨¨¤§Ÿ¤
df caNOW ,sqFp ciwtY did crFn¥¨¨©§¦¨¤¦§©¤

rFp 'd FAW mFwn `EdWmr xAcnE c ¤¨¤¨§©¥¦
l`xUi ipA ztiq` mFwn mB `Ed ,dWn¤©§£¦©§¥¦§¨¥
Îlre ,mdil` mixqnp 'd ixaC FAW¤¦§¥¦§¨¦£¥¤§©
ld` Fl `xwe" :f ,bl oOwl `aEOd KxC¤¤©¨§©¨§¨¨Ÿ¤
ld` l` `vi 'd WTan lM dide ,crFn¥§¨¨¨§©¥¥¥¤Ÿ¤
cre ziA `Ed" :mW i"WxaE ,"crFn¥§©¦¨¥©©

"dxFz iWwanl)iaxd t"r(. ¦§©§¥¨
Lc÷ðåïkLnä¯aqEn WCwpe ,xnFlM §¦§©©¦§¨§©§¦§©¨

wIce ,"crFn ld`" `Ede ,"dOW" lr©¨¨§Ÿ¤¥§¦¥
,"crFn ld`" `le "oMWOd" aFYkl¦§©¦§¨§ŸŸ¤¥
mEXOW ,FAW dpikXd z`xWd mEXn¦©§¨©©§¦¨¤¤¦

.oMWn `xwp KM̈¦§¨¦§¨
éãáëaéúðéëL äøLzL Y¯Edf ¦§Ÿ¦¤¦§¤§¦¨¦¤

."icFakA"¦§¦
äãbà Løãîe .Ba¯.a ,ehw migaf ¦§©©¨¨§¨¦

,hv miNdY .b ,i `xwIe i"WxA mB `aEd¨©§©¦©¦§¨§¦¦
.h

"éãaëîa" àlà "éãáëa" éø÷z ìà¯ ©¦§¥¦§Ÿ¦¤¨¦§ª¨©



devzסח zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'h ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 166 'nr `"lg y"ewl t"r)

dWn KxC ± "iYcrFpe"§©§¦¤¤Ÿ¤

ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל  לבנילבנילבנילבני ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמהההה ְְְְֹֹֽֽֽֽונעדונעדונעדונעדּתּתּתּתיייי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשם" עבדיו עם לדּבר מּועד מקֹום הּקֹובע ּכמל ּבדּבּור עּמם רׁש"י)"אתּועד ּוּבפירּוׁש מג. (כט, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

"אתּועד  רׁש"י נקט ולּמה יׂשראל, ּבני אל הּקּב"ה ּדּבר ׁשּׁשם הּמקֹום היה מֹועד אהל ּדלכאֹורה רׁש"י ּבלׁשֹון לדּיק ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹויׁש
הּקּב"ה? אל יׂשראל ּבני ּגם ּדּברּו ׁשּׁשם ּדמׁשמע עבדיו" עם לדּבר . . ּבדּבּור ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָעּמם

הּקבּוע  הּמקֹום ׁשהיה ּתפּלה" ּבית "ּביתי ּגם ּבּכתּוב נקרא עֹולמים" ׁש"ּבית ּדכמֹו רׁש"י, מׁשמיענּו ּגּופא ּדהא לֹומר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש
לתפּלה  ּגם אלא יׂשראל ּבני אל הּקּב"ה לדּבּור רק לא הּקבּוע הּמקֹום היה מֹועד האהל כן ּכמֹו הּקּב"ה, אל יׂשראל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹלתפּלת

להקּב"ה יׂשראל ּבני ׁשל הפסוק)ּולדּבּור על לאבן־עזרא הקצר פירוש .(וראה ְְְִִֵֵֶַָָָ

(ãî)-úàå çaænä-úàå ãòBî ìäà-úà ézLc÷å§¦©§¦²¤¬Ÿ¤¥−§¤©¦§¥®©§¤
éì ïäëì Lc÷à åéða-úàå ïøäà: ©«£¯Ÿ§¤¨¨²£©¥−§©¥¬¦«

(äî)íäì éúééäå ìàøNé éða CBúa ézðëLå§¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¨¦¬¦¨¤−
íéäìûì: ¥«Ÿ¦«

(åî)ìà ýåýé éðà ék eòãéåýéúàöBä øLà íäé §¨«§À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤̧¥¯¦
ì íéøöî õøàî íúàýåýé éðà íëBúá éðëL Ÿ¨²¥¤¬¤¦§©−¦§¨§¦´§¨®£¦−§Ÿ̈¬
ìàý:íäé ¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎB˙· ÈÎLÏ∑ ּבתֹוכם אני לׁשּכן .עלֿמנת ¿»¿ƒ¿»ְְְֲִִַַָֹ

ß xc` 'h ycew zay ß

ì(à)íéhL éöò úøè÷ øè÷î çaæî úéNòå§¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬¦¦−
:Búà äNòz©«£¤¬Ÿ«

i"yx£˙¯Ë˜ ¯Ë˜Ó∑ סּמים עׁשן קיטֹור עליו .להעלֹות ƒ¿«¿…∆ְֲֲִִַַַָָ

ÈÂ˙מד  ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È Lc˜‡Â∆¡«≈»«¿«ƒ¿»¿»«¿¿»¿»
:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ Lc˜‡ È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡«¬…¿»¿ƒ¡«≈¿«»»√»»

ÈÂ‰‡Âמה  Ï‡¯NÈ Èa B‚a ÈzÎL È¯L‡Â¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿∆¡≈
:dÏ‡Ï ÔB‰Ï¿∆¡»

‡È˜t˙מו  Èc ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ
ÈzÎL ‰‡¯L‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰ÈÈa≈≈¬»¿»¡»¬

˜Ë¯˙א  È‰BÏÚ ‡¯Ë˜‡Ï ‡Áa„Ó „aÚ˙Â¿«¿≈«¿¿»¿«¿»»¬ƒ¿…∆
:d˙È „aÚz ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÓÒea¿«»¿»≈ƒƒ«¿≈»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

" FhEWt itl iMWCwpexYEin "icFakA ¦§¦§§¦§©¦§¦§¨
z` iYWCwe" cIn xnF` ixdW ,`Ed¤£¥¥¦¨§¦©§¦¤
"l`xUi ipA KFzA iYpkWe .. crFn ldŸ̀¤¥§¨©§¦§§¥¦§¨¥

)cecl likyn(miqEtcE ciÎiazM dOkA .§©¨¦§¥¨§¦
oFWl zErnWn oke ."iicEakA" :`qxiBd©¦§¨¦§©§¥©§¨§

WCwzi" :a ,ehw migaf i"WxeicEakA." ©¦§¨¦¦§©¥¦§¨
élL íéãaëna¯:mW migaf i"WxA ©§ª¨¦¤¦§©¦§¨¦¨

."WcT` il miaFxwE micAkPd mzF`A"§¨©¦§¨¦§¦¦¤¨¥
íBéa ïøäà éða úúéî Bì æîø ïàk̈¨©¦©§¥©£Ÿ§

Búî÷ä¯.oMWOd znwd mFiA £¨¨§£¨©©¦§¨
äLî øîàL eäæå¯d`xE .b ,i `xwIe §¤¤¨©Ÿ¤©¦§¨§¥

.mW i"Wx mB©©¦¨
éáø÷a øîàì 'ä øac øLà àeä"£¤¦¤¥Ÿ¦§Ÿ©
Lc÷ðå" ?øac ïëéäå ,"Lãwà¤¨¥§¥¨¦¥§¦§©

"éãBáëa¯eircEinA ziAd WCwzIW ¦§¦¤¦§©¥©©¦¦§¨¨

mFwn lW)my i"yx(df WExitl mbe , ¤¨§©§¥¤
"WCwpei"Wx d`xE .oMWOd lr aqEn " §¦§©¨©©¦§¨§¥©¦

" :mW migafWCwpeFl dxn`p ± icFakA §¨¦¨§¦§©¦§¦¤¤§¨
zk`ln lr dEhvPW mFiA dWnl§¤§¤¦§©¨©§¤¤
dxWIW mFiAW Fl fnxe ,oMWOd©¦§¨§¨©¤§¤©§¤
`le ,eicEakA WCwzi ziAd lr FzpikW§¦¨©©©¦¦§©¥¦§¨§Ÿ
."EzOW cr `Ed dn oiadl fnxp¦§©§¨¦©©¤¥

" oFWNnEWCwzirnWn "eicEakA ¦§¦§©¥¦§¨©§©
Kixve .`EdÎKExAÎWFcTd lr dpEMdW¤©©¨¨©©¨¨§¨¦
mB ,mW Eid mipiprd ipXW xnFl©¤§¥¨¦§¨¦¨¨©
ÎKExAÎWFcTd mbe KkAWCwzp oMWOd©¦§¨¦§©¥§¨§©©¨¨
xAcOA .mW `xwIe i"Wx mB d`xE .`Ed§¥©©¦©¦§¨¨©¦§¨
,hv mW .el ,gq miNdY .bi ,k§¦¦¨

.hcn dxez

(en)ìíëBúá éðëLì úðî-ìò YïkL §¨§¦§¨©§¨¦§Ÿ

éðà¯.ip` oFMWl ,"ipkWl" WExiR Edf £¦¤¥§¨§¦¦§£¦
"íëBúa"¯lr mixvOn mzF` iz`vFd §¨¥¦¨¦¦§©¦©

Îlr"W d`xpe .mkFzA oFMW`W zpn§¨¤¤§§¨§¦§¤¤©
`N` ,"ipkWl" lW WExiR Fpi` "zpn§¨¥¥¤§¨§¦¤¨
o`M xiMfn aEzMdW dCaErd mvrn¥¤¤¨§¨¤©¨©§¦¨
FrnWnA Wi ixd ,mixvn z`vFd oipr¦§©¨©¦§©¦£¥¥§©§¨
zpnÎlr dzid d`vFddW xnFl `AW¤¨©¤©¨¨¨§¨©§¨
oipr aEzMA xMfPW mFwn lkA oke .oM¥§¥§¨¨¤¦§¨©¨¦§©

mixvOn d`vFddxWwdAoiprl ©¨¨¦¦§©¦§¤§¥¨¦§¨
d`vFddW FWxtn i"Wx ,mW xAEcnd©§¨¨©¦§¨§¤©¨¨
,d ,`i `xwIe :d`x ± "oM zpn lr" dzid̈§¨©§¨¥§¥©¦§¨
.gl ,dk mW .bl ,ak mW .el ,hi mW .dn¨¨¨
,fh mW .ci ,d mixaC .`n ,eh xAcOA©¦§¨§¨¦¨

.ci` dxez

(`)úøè÷ øè÷îúBìòäì Y¯Edf ¦§©§Ÿ¤§©£¤

devz zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'h ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 171 cenr ,` wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

zkl rpvdA 'd zcFar£©§©§¥©¤¤

קטרת" מקטר מזּבח "ועׂשית ּכתּוב ּפרׁשתנּו א)ּבסֹוף עׂשּיתֹו.(ל, סדר ּומפרט , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
המפרׁשים ועוד)והקׁשּו כאן. החיים' 'אור ש"ך, ספורנו, ּבפרׁשת (רמב"ן, ולא ּתצּוה, ּפרׁשת ּבסֹוף רק הּקטרת מזּבח הזּכר מּדּוע ְְְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

הּכלים? ׁשאר עם ּביחד ְְְִִֵַַַָָּתרּומה
ה  מזּבח לעבֹודת הּכלים ׁשאר עבֹודֹות ּבין חּלּוק מצינּו ּדהּנה הּדרּוׁש, ּבדר לֹומר הּכהן ויׁש ּכׁשעבד הּכלים ּדבׁשאר ּזהב. ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ׁשּיּכנס  לאדם אסּור הּקטרת, הקטרת ׁשהיא הּזהב, מזּבח ּבעבֹודת מה־ּׁשאין־ּכן מֹועד. ּבאהל לבד היה לא ּבהם, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹעבֹודתֹו
וגֹו'" מֹועד ּבאהל יהיה לא אדם "וכל הּזה ׁשּבּזמן מֹועד, ּבאהל הּקטרת להקטרת ּבנֹוגע ׁשּכתּוב ּוכמֹו העֹובד, הּכהן ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹעם

יז) טז, .(אחרי
ב)ּוב'ירּוׁשלמי' הלכה סוף ה פרק ּבאהל (יומא יהיּו לא אדם, ּפני ּפניהם ּודמּות ּבהן ׁשּכתּוב אֹותן ׁש"אפילּו מּזֹו יתירה איתא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

הּקטרת. הקטרת ּבׁשעת מֹועד ּבאהל היּו לא הּמלאכים ׁשאפילּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹמֹועד",
ּדהעבֹודה  מֹועד. ּבאהל ׁשהיּו העבֹודֹות ועיּקר ּתכלית היתה הּזהב מזּבח עבֹודת ּכי הּכלים, מּׁשאר הּזהב מזּבח הבּדל ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻולכן

והּקּב"ה. העֹובד הּכהן רק אּלא אחרים אנׁשים נמצאים אין הּקּב"ה, את עֹובדים ּבֹו ׁשּבּמקֹום ּבׁשעה היא נעלית ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהכי
רק  היא ׁשהעבֹודה חׁשׁש יׁש אז ּכי אחרים, אנׁשים לפני ּכׁשּנעׂשית אינּה ה' ּבעבֹודת ׁשהּׁשלמּות הּכתּוב, מׁשמיענּו ְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָוזה

ּבעצמֹו. ה' לׁשם ורק ּובּסתר ּבצנעה ּכׁשּנעׂשית אּלא ּבזה, וכּיֹוצא ּפרסּום אֹו ּכבֹוד ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבׁשביל

(á)íéúnàå äéäé òeáø Baçø änàå Bkøà änà©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ¨´©¦«§¤½§©¨©−¦
åéúðø÷ epnî Búî÷: «Ÿ¨®¦¤−©§Ÿ¨«

(â)åéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²
:áéáñ áäæ øæ Bl úéNòå åéúðø÷-úàå áéáñ̈¦−§¤©§Ÿ¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£Bbb חנּיתם ∑‡˙ ּבכל אדמה חללֹו ממּלאים אּלא ּגג, לֹו היה לא העֹולה מזּבח אבל ּגג, לֹו היה .זה ∆«ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
·‰Ê ¯Ê∑ ּכהּנה לכתר הּוא .סימן ≈»»ְְִֶֶָָֻ

ã)(Bl-äNòz áäæ úòaè ézLe|ìò Bøæì úçzî §¥Á©§¸Ÿ¨¹̈©«£¤´¦©´©§¥À©µ
íézáì äéäå åécö éðL-ìò äNòz åéúòìö ézL§¥´©§Ÿ½̈©«£¤−©§¥´¦¨®§¨¨Æ§¨¦´

:änäa Búà úàNì íécáì§©¦½¨¥¬Ÿ−¨¥«¨

È‰Èב  Úa¯Ó dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡˙n‡«¿»À¿≈¿«¿»¿»≈¿««¿≈
:È‰B¯˜ dpÓ dÓe¯ ÔÈn‡ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈«ƒ≈ƒ≈«¿ƒ

È‰BÏ˙kג  ˙ÈÂ d¯b‡ ˙È ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿«¬≈»≈¿«¿≈»ƒ»≈¿»»¿ƒ
¯Èc dÏ „aÚ˙Â È‰B¯˜ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿»«¿ƒ¿«¿∆≈≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„cƒ¿«¿¿

Ú¯lÓד  dÏ „aÚz ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿««¿∆≈ƒ¿«
ÔÈ¯z ÏÚ „aÚz d˙ÈÂÊ ÔÈz¯z ÏÚ d¯È„Ï¿≈≈««¿≈ƒ¿»≈«¿≈«¿≈
d˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡Ï È‰ÈÂ È‰B¯ËÒƒ¿ƒƒ≈¿«¿»«¬ƒ«»¿ƒ«»≈

:ÔB‰a¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.qFlwpE` mB d`x ."xhwn" WExiRd©¥¦§©§¥©§§
åéìò¯"eilr" siqFd)gAfOd lr(oeiM , ¨¨¦¨¨©©¦§¥©¥¨

,"zxFhw xhwn"l KEnq Fpi` "gAfn"W¤¦§¥©¥¨§¦§©§¤
did f`W] gAfn xn`p `l ixdW¤£¥Ÿ¤¡©¦§©¤¨¨¨
`N` ,[zxFhw xhwn lW gAfn :FWExiR¥¦§¥©¤¦§©§¤¤¨
ziUre :aEzM ENi`M df ixde ,gAfn¦§¥©©£¥¤§¦¨§¨¦¨

zxFhw eilr zFlrdl icM ,gAfn)m"`x ¦§¥©§¥§©£¨¨§¤
`"ebe(.

ïLò øBèé÷¯,dk lirl i"Wx mB d`x ¦£©§¥©©¦§¥
xFHiw z`lrd `Ed zxFhw oFWl"W e¤§§¤©£¨©¦

."oWr zFxnze§¦§¨¨
íénñ¯.miOq lW oWra dxez ©¦¨¨¤©¦

(b)Bbb úàâb Bì äéä äæ Y¯okle ¤©¤¨¨©§¨¥
BB" xn`p o`MF.bB Fl did df wxW ." ¨¤¡©©¤©¤¨¨©

âb Bì äéä àì äìBòä çaæî ìáà£¨¦§©¨¨Ÿ¨¨©
¯ziRve" o`M xn`W xg`l okle§¨¥§©©¤¨©¨§¦¦¨

hxiRW aB`e ,"FBB z`" hxiR ,"FzF`¥©¤©§©©¤¥©
z`e aiaq eizFxiw" mB hxiR bB©¥©©¦¨¨¦§¤

lirl ENi`e ,"eizFpxw)a ,fk(gAfn iAB ©§¨§¦§¥©¥¦§©
,"FzF` ziRve" wx xn`p zWFgPd©§¤¤¡©©§¦¦¨

bB xiMfd `le)dcya x`a(xnFl Kixve . §Ÿ¦§¦©§¨¦©
iM ,dkxrOd mFwn dpEMd - bBW¤©©©¨¨§©©£¨¨¦
EUrW d ,fk lirl i"Wx WExiRn¦¥©¦§¥¤¨
KENidl gAfOd lr cgEin mFwn̈§¨©©¦§¥©§¦

W didW rnWn ,mipdMdbB oin m ©Ÿ£¦©§©¤¨¨¨¦©
oicr K` .dkxrOd mFwn cr zFgtl§¨©§©©£¨¨©£©¦
wEqR lirl i"Wx ixaC z` oiadl Wi¥§¨¦¤¦§¥©¦§¥¨
:gAfOd lr mikqPd KEQip zFcF` n¦©§¨¦©©¦§¥©
mB d`xE ."gAfOd bB lr ltFpe"§¥©©©¦§¥©§¥©
zFrQOd zrWAW bi ,c xAcOA i"Wx©¦©¦§¨¤¦§©©©¨
,zWFgp lW xYkqR eilr oitFM Eid̈¦¨¨§©§¥¤§¤
`l minXd on dcxIW W`d Kke§¨¨¥¤¨§¨¦©¨©¦Ÿ

.urn bB Fl didW rnWn .EYtxU§¨©©§©¤¨¨©¥¥
hwp o`ke ,zFwElg zFrC odW d`xpe§¦§¤¤¥¥£§¨¨©
oicre .bB Fl did `NW drCM i"Wx©¦©¥¨¤Ÿ¨¨©©£©¦

.oEIr Kixv̈¦¦
ìëa äîãà Bììç íéàlîî àlà¤¨§©§¦£¨£¨¨§¨

íúéðç¯oke .d ,fk i"WxA lirlcM £¨¨¨§¦§¥§©¦§¥
.ipXd WExiRA `k ,k lirl§¥©¥©¥¦

áäæ øæäpäk øúëì àeä ïîéñ Y¯ ¥¨¨¦¨§¤¤§ª¨
xgape .a ,ar `nFi i"Wx mB d`x§¥©©¦¨§¦§©
iM ,dPEdM oniql zxFhTd gAfn `weC©§¨¦§©©§¤§¦©§¨¦
lMn zxgap xzFId dcFard `id¦¨£¨©¥¦§¤¤¦¨

dPEdMd zFcFar)cecl likyn(Epivn oke . £©§¨§¥¨¦
dpgaPW Fzcre gxw zwFlgnA§©§¤Ÿ©©£¨¤¦§£¨
zxFhTd zxhwd iRÎlr mzpEdM§¨¨©¦©§¨©©§¤

.`weCc dxez ©§¨



סט devz zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'h ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 166 'nr `"lg y"ewl t"r)

dWn KxC ± "iYcrFpe"§©§¦¤¤Ÿ¤

ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל  לבנילבנילבנילבני ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמהההה ְְְְֹֹֽֽֽֽונעדונעדונעדונעדּתּתּתּתיייי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשם" עבדיו עם לדּבר מּועד מקֹום הּקֹובע ּכמל ּבדּבּור עּמם רׁש"י)"אתּועד ּוּבפירּוׁש מג. (כט, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

"אתּועד  רׁש"י נקט ולּמה יׂשראל, ּבני אל הּקּב"ה ּדּבר ׁשּׁשם הּמקֹום היה מֹועד אהל ּדלכאֹורה רׁש"י ּבלׁשֹון לדּיק ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹויׁש
הּקּב"ה? אל יׂשראל ּבני ּגם ּדּברּו ׁשּׁשם ּדמׁשמע עבדיו" עם לדּבר . . ּבדּבּור ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָעּמם

הּקבּוע  הּמקֹום ׁשהיה ּתפּלה" ּבית "ּביתי ּגם ּבּכתּוב נקרא עֹולמים" ׁש"ּבית ּדכמֹו רׁש"י, מׁשמיענּו ּגּופא ּדהא לֹומר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש
לתפּלה  ּגם אלא יׂשראל ּבני אל הּקּב"ה לדּבּור רק לא הּקבּוע הּמקֹום היה מֹועד האהל כן ּכמֹו הּקּב"ה, אל יׂשראל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹלתפּלת

להקּב"ה יׂשראל ּבני ׁשל הפסוק)ּולדּבּור על לאבן־עזרא הקצר פירוש .(וראה ְְְִִֵֵֶַָָָ

(ãî)-úàå çaænä-úàå ãòBî ìäà-úà ézLc÷å§¦©§¦²¤¬Ÿ¤¥−§¤©¦§¥®©§¤
éì ïäëì Lc÷à åéða-úàå ïøäà: ©«£¯Ÿ§¤¨¨²£©¥−§©¥¬¦«

(äî)íäì éúééäå ìàøNé éða CBúa ézðëLå§¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¨¦¬¦¨¤−
íéäìûì: ¥«Ÿ¦«

(åî)ìà ýåýé éðà ék eòãéåýéúàöBä øLà íäé §¨«§À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤̧¥¯¦
ì íéøöî õøàî íúàýåýé éðà íëBúá éðëL Ÿ¨²¥¤¬¤¦§©−¦§¨§¦´§¨®£¦−§Ÿ̈¬
ìàý:íäé ¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎB˙· ÈÎLÏ∑ ּבתֹוכם אני לׁשּכן .עלֿמנת ¿»¿ƒ¿»ְְְֲִִַַָֹ

ß xc` 'h ycew zay ß

ì(à)íéhL éöò úøè÷ øè÷î çaæî úéNòå§¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬¦¦−
:Búà äNòz©«£¤¬Ÿ«

i"yx£˙¯Ë˜ ¯Ë˜Ó∑ סּמים עׁשן קיטֹור עליו .להעלֹות ƒ¿«¿…∆ְֲֲִִַַַָָ

ÈÂ˙מד  ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È Lc˜‡Â∆¡«≈»«¿«ƒ¿»¿»«¿¿»¿»
:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ Lc˜‡ È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡«¬…¿»¿ƒ¡«≈¿«»»√»»

ÈÂ‰‡Âמה  Ï‡¯NÈ Èa B‚a ÈzÎL È¯L‡Â¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿∆¡≈
:dÏ‡Ï ÔB‰Ï¿∆¡»

‡È˜t˙מו  Èc ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ
ÈzÎL ‰‡¯L‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰ÈÈa≈≈¬»¿»¡»¬

˜Ë¯˙א  È‰BÏÚ ‡¯Ë˜‡Ï ‡Áa„Ó „aÚ˙Â¿«¿≈«¿¿»¿«¿»»¬ƒ¿…∆
:d˙È „aÚz ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÓÒea¿«»¿»≈ƒƒ«¿≈»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

" FhEWt itl iMWCwpexYEin "icFakA ¦§¦§§¦§©¦§¦§¨
z` iYWCwe" cIn xnF` ixdW ,`Ed¤£¥¥¦¨§¦©§¦¤
"l`xUi ipA KFzA iYpkWe .. crFn ldŸ̀¤¥§¨©§¦§§¥¦§¨¥

)cecl likyn(miqEtcE ciÎiazM dOkA .§©¨¦§¥¨§¦
oFWl zErnWn oke ."iicEakA" :`qxiBd©¦§¨¦§©§¥©§¨§

WCwzi" :a ,ehw migaf i"WxeicEakA." ©¦§¨¦¦§©¥¦§¨
élL íéãaëna¯:mW migaf i"WxA ©§ª¨¦¤¦§©¦§¨¦¨

."WcT` il miaFxwE micAkPd mzF`A"§¨©¦§¨¦§¦¦¤¨¥
íBéa ïøäà éða úúéî Bì æîø ïàk̈¨©¦©§¥©£Ÿ§

Búî÷ä¯.oMWOd znwd mFiA £¨¨§£¨©©¦§¨
äLî øîàL eäæå¯d`xE .b ,i `xwIe §¤¤¨©Ÿ¤©¦§¨§¥

.mW i"Wx mB©©¦¨
éáø÷a øîàì 'ä øac øLà àeä"£¤¦¤¥Ÿ¦§Ÿ©
Lc÷ðå" ?øac ïëéäå ,"Lãwà¤¨¥§¥¨¦¥§¦§©

"éãBáëa¯eircEinA ziAd WCwzIW ¦§¦¤¦§©¥©©¦¦§¨¨

mFwn lW)my i"yx(df WExitl mbe , ¤¨§©§¥¤
"WCwpei"Wx d`xE .oMWOd lr aqEn " §¦§©¨©©¦§¨§¥©¦

" :mW migafWCwpeFl dxn`p ± icFakA §¨¦¨§¦§©¦§¦¤¤§¨
zk`ln lr dEhvPW mFiA dWnl§¤§¤¦§©¨©§¤¤
dxWIW mFiAW Fl fnxe ,oMWOd©¦§¨§¨©¤§¤©§¤
`le ,eicEakA WCwzi ziAd lr FzpikW§¦¨©©©¦¦§©¥¦§¨§Ÿ
."EzOW cr `Ed dn oiadl fnxp¦§©§¨¦©©¤¥

" oFWNnEWCwzirnWn "eicEakA ¦§¦§©¥¦§¨©§©
Kixve .`EdÎKExAÎWFcTd lr dpEMdW¤©©¨¨©©¨¨§¨¦
mB ,mW Eid mipiprd ipXW xnFl©¤§¥¨¦§¨¦¨¨©
ÎKExAÎWFcTd mbe KkAWCwzp oMWOd©¦§¨¦§©¥§¨§©©¨¨
xAcOA .mW `xwIe i"Wx mB d`xE .`Ed§¥©©¦©¦§¨¨©¦§¨
,hv mW .el ,gq miNdY .bi ,k§¦¦¨

.hcn dxez

(en)ìíëBúá éðëLì úðî-ìò YïkL §¨§¦§¨©§¨¦§Ÿ

éðà¯.ip` oFMWl ,"ipkWl" WExiR Edf £¦¤¥§¨§¦¦§£¦
"íëBúa"¯lr mixvOn mzF` iz`vFd §¨¥¦¨¦¦§©¦©

Îlr"W d`xpe .mkFzA oFMW`W zpn§¨¤¤§§¨§¦§¤¤©
`N` ,"ipkWl" lW WExiR Fpi` "zpn§¨¥¥¤§¨§¦¤¨
o`M xiMfn aEzMdW dCaErd mvrn¥¤¤¨§¨¤©¨©§¦¨
FrnWnA Wi ixd ,mixvn z`vFd oipr¦§©¨©¦§©¦£¥¥§©§¨
zpnÎlr dzid d`vFddW xnFl `AW¤¨©¤©¨¨¨§¨©§¨
oipr aEzMA xMfPW mFwn lkA oke .oM¥§¥§¨¨¤¦§¨©¨¦§©

mixvOn d`vFddxWwdAoiprl ©¨¨¦¦§©¦§¤§¥¨¦§¨
d`vFddW FWxtn i"Wx ,mW xAEcnd©§¨¨©¦§¨§¤©¨¨
,d ,`i `xwIe :d`x ± "oM zpn lr" dzid̈§¨©§¨¥§¥©¦§¨
.gl ,dk mW .bl ,ak mW .el ,hi mW .dn¨¨¨
,fh mW .ci ,d mixaC .`n ,eh xAcOA©¦§¨§¨¦¨

.ci` dxez

(`)úøè÷ øè÷îúBìòäì Y¯Edf ¦§©§Ÿ¤§©£¤

devz zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'h ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 171 cenr ,` wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

zkl rpvdA 'd zcFar£©§©§¥©¤¤

קטרת" מקטר מזּבח "ועׂשית ּכתּוב ּפרׁשתנּו א)ּבסֹוף עׂשּיתֹו.(ל, סדר ּומפרט , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
המפרׁשים ועוד)והקׁשּו כאן. החיים' 'אור ש"ך, ספורנו, ּבפרׁשת (רמב"ן, ולא ּתצּוה, ּפרׁשת ּבסֹוף רק הּקטרת מזּבח הזּכר מּדּוע ְְְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

הּכלים? ׁשאר עם ּביחד ְְְִִֵַַַָָּתרּומה
ה  מזּבח לעבֹודת הּכלים ׁשאר עבֹודֹות ּבין חּלּוק מצינּו ּדהּנה הּדרּוׁש, ּבדר לֹומר הּכהן ויׁש ּכׁשעבד הּכלים ּדבׁשאר ּזהב. ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ׁשּיּכנס  לאדם אסּור הּקטרת, הקטרת ׁשהיא הּזהב, מזּבח ּבעבֹודת מה־ּׁשאין־ּכן מֹועד. ּבאהל לבד היה לא ּבהם, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹעבֹודתֹו
וגֹו'" מֹועד ּבאהל יהיה לא אדם "וכל הּזה ׁשּבּזמן מֹועד, ּבאהל הּקטרת להקטרת ּבנֹוגע ׁשּכתּוב ּוכמֹו העֹובד, הּכהן ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹעם

יז) טז, .(אחרי
ב)ּוב'ירּוׁשלמי' הלכה סוף ה פרק ּבאהל (יומא יהיּו לא אדם, ּפני ּפניהם ּודמּות ּבהן ׁשּכתּוב אֹותן ׁש"אפילּו מּזֹו יתירה איתא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

הּקטרת. הקטרת ּבׁשעת מֹועד ּבאהל היּו לא הּמלאכים ׁשאפילּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹמֹועד",
ּדהעבֹודה  מֹועד. ּבאהל ׁשהיּו העבֹודֹות ועיּקר ּתכלית היתה הּזהב מזּבח עבֹודת ּכי הּכלים, מּׁשאר הּזהב מזּבח הבּדל ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻולכן

והּקּב"ה. העֹובד הּכהן רק אּלא אחרים אנׁשים נמצאים אין הּקּב"ה, את עֹובדים ּבֹו ׁשּבּמקֹום ּבׁשעה היא נעלית ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהכי
רק  היא ׁשהעבֹודה חׁשׁש יׁש אז ּכי אחרים, אנׁשים לפני ּכׁשּנעׂשית אינּה ה' ּבעבֹודת ׁשהּׁשלמּות הּכתּוב, מׁשמיענּו ְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָוזה

ּבעצמֹו. ה' לׁשם ורק ּובּסתר ּבצנעה ּכׁשּנעׂשית אּלא ּבזה, וכּיֹוצא ּפרסּום אֹו ּכבֹוד ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבׁשביל

(á)íéúnàå äéäé òeáø Baçø änàå Bkøà änà©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ¨´©¦«§¤½§©¨©−¦
åéúðø÷ epnî Búî÷: «Ÿ¨®¦¤−©§Ÿ¨«

(â)åéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²
:áéáñ áäæ øæ Bl úéNòå åéúðø÷-úàå áéáñ̈¦−§¤©§Ÿ¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£Bbb חנּיתם ∑‡˙ ּבכל אדמה חללֹו ממּלאים אּלא ּגג, לֹו היה לא העֹולה מזּבח אבל ּגג, לֹו היה .זה ∆«ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
·‰Ê ¯Ê∑ ּכהּנה לכתר הּוא .סימן ≈»»ְְִֶֶָָֻ

ã)(Bl-äNòz áäæ úòaè ézLe|ìò Bøæì úçzî §¥Á©§¸Ÿ¨¹̈©«£¤´¦©´©§¥À©µ
íézáì äéäå åécö éðL-ìò äNòz åéúòìö ézL§¥´©§Ÿ½̈©«£¤−©§¥´¦¨®§¨¨Æ§¨¦´

:änäa Búà úàNì íécáì§©¦½¨¥¬Ÿ−¨¥«¨

È‰Èב  Úa¯Ó dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡˙n‡«¿»À¿≈¿«¿»¿»≈¿««¿≈
:È‰B¯˜ dpÓ dÓe¯ ÔÈn‡ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈«ƒ≈ƒ≈«¿ƒ

È‰BÏ˙kג  ˙ÈÂ d¯b‡ ˙È ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿«¬≈»≈¿«¿≈»ƒ»≈¿»»¿ƒ
¯Èc dÏ „aÚ˙Â È‰B¯˜ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿»«¿ƒ¿«¿∆≈≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„cƒ¿«¿¿

Ú¯lÓד  dÏ „aÚz ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿««¿∆≈ƒ¿«
ÔÈ¯z ÏÚ „aÚz d˙ÈÂÊ ÔÈz¯z ÏÚ d¯È„Ï¿≈≈««¿≈ƒ¿»≈«¿≈«¿≈
d˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡Ï È‰ÈÂ È‰B¯ËÒƒ¿ƒƒ≈¿«¿»«¬ƒ«»¿ƒ«»≈

:ÔB‰a¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.qFlwpE` mB d`x ."xhwn" WExiRd©¥¦§©§¥©§§
åéìò¯"eilr" siqFd)gAfOd lr(oeiM , ¨¨¦¨¨©©¦§¥©¥¨

,"zxFhw xhwn"l KEnq Fpi` "gAfn"W¤¦§¥©¥¨§¦§©§¤
did f`W] gAfn xn`p `l ixdW¤£¥Ÿ¤¡©¦§©¤¨¨¨
`N` ,[zxFhw xhwn lW gAfn :FWExiR¥¦§¥©¤¦§©§¤¤¨
ziUre :aEzM ENi`M df ixde ,gAfn¦§¥©©£¥¤§¦¨§¨¦¨

zxFhw eilr zFlrdl icM ,gAfn)m"`x ¦§¥©§¥§©£¨¨§¤
`"ebe(.

ïLò øBèé÷¯,dk lirl i"Wx mB d`x ¦£©§¥©©¦§¥
xFHiw z`lrd `Ed zxFhw oFWl"W e¤§§¤©£¨©¦

."oWr zFxnze§¦§¨¨
íénñ¯.miOq lW oWra dxez ©¦¨¨¤©¦

(b)Bbb úàâb Bì äéä äæ Y¯okle ¤©¤¨¨©§¨¥
BB" xn`p o`MF.bB Fl did df wxW ." ¨¤¡©©¤©¤¨¨©

âb Bì äéä àì äìBòä çaæî ìáà£¨¦§©¨¨Ÿ¨¨©
¯ziRve" o`M xn`W xg`l okle§¨¥§©©¤¨©¨§¦¦¨

hxiRW aB`e ,"FBB z`" hxiR ,"FzF`¥©¤©§©©¤¥©
z`e aiaq eizFxiw" mB hxiR bB©¥©©¦¨¨¦§¤

lirl ENi`e ,"eizFpxw)a ,fk(gAfn iAB ©§¨§¦§¥©¥¦§©
,"FzF` ziRve" wx xn`p zWFgPd©§¤¤¡©©§¦¦¨

bB xiMfd `le)dcya x`a(xnFl Kixve . §Ÿ¦§¦©§¨¦©
iM ,dkxrOd mFwn dpEMd - bBW¤©©©¨¨§©©£¨¨¦
EUrW d ,fk lirl i"Wx WExiRn¦¥©¦§¥¤¨
KENidl gAfOd lr cgEin mFwn̈§¨©©¦§¥©§¦

W didW rnWn ,mipdMdbB oin m ©Ÿ£¦©§©¤¨¨¨¦©
oicr K` .dkxrOd mFwn cr zFgtl§¨©§©©£¨¨©£©¦
wEqR lirl i"Wx ixaC z` oiadl Wi¥§¨¦¤¦§¥©¦§¥¨
:gAfOd lr mikqPd KEQip zFcF` n¦©§¨¦©©¦§¥©
mB d`xE ."gAfOd bB lr ltFpe"§¥©©©¦§¥©§¥©
zFrQOd zrWAW bi ,c xAcOA i"Wx©¦©¦§¨¤¦§©©©¨
,zWFgp lW xYkqR eilr oitFM Eid̈¦¨¨§©§¥¤§¤
`l minXd on dcxIW W`d Kke§¨¨¥¤¨§¨¦©¨©¦Ÿ

.urn bB Fl didW rnWn .EYtxU§¨©©§©¤¨¨©¥¥
hwp o`ke ,zFwElg zFrC odW d`xpe§¦§¤¤¥¥£§¨¨©
oicre .bB Fl did `NW drCM i"Wx©¦©¥¨¤Ÿ¨¨©©£©¦

.oEIr Kixv̈¦¦
ìëa äîãà Bììç íéàlîî àlà¤¨§©§¦£¨£¨¨§¨

íúéðç¯oke .d ,fk i"WxA lirlcM £¨¨¨§¦§¥§©¦§¥
.ipXd WExiRA `k ,k lirl§¥©¥©¥¦

áäæ øæäpäk øúëì àeä ïîéñ Y¯ ¥¨¨¦¨§¤¤§ª¨
xgape .a ,ar `nFi i"Wx mB d`x§¥©©¦¨§¦§©
iM ,dPEdM oniql zxFhTd gAfn `weC©§¨¦§©©§¤§¦©§¨¦
lMn zxgap xzFId dcFard `id¦¨£¨©¥¦§¤¤¦¨

dPEdMd zFcFar)cecl likyn(Epivn oke . £©§¨§¥¨¦
dpgaPW Fzcre gxw zwFlgnA§©§¤Ÿ©©£¨¤¦§£¨
zxFhTd zxhwd iRÎlr mzpEdM§¨¨©¦©§¨©©§¤

.`weCc dxez ©§¨



devzע zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'h ycew zayl inei xeriy

i"yx£ÂÈ˙ÚÏˆ∑,זוּיֹות לׁשֹון היא ׁשּבׁשני ּכאן זוּיֹותיו ׁשּתי על צּדיו", ׁשני "על ׁשּנאמר: לפי ּכתרּגּומֹו, «¿…»ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּטּבעֹות ∑È‰Â‰.צּדיו  ÌÈc·Ï.האּלה מעׂשה ÌÈz·Ï∑ הּטּבעת ּתהיה ּבית .לבד לכל ִָ¿»»ֲֵֵֶַַַָָ¿»ƒ¿«ƒְְְִִֶַַַַַָָ

(ä)íúà úétöå íéhL éöò íécaä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©©¦−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈
áäæ: ¨¨«

(å)úãòä ïøà-ìò øLà úëøtä éðôì Búà äzúðå§¨«©¨³ŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤£¤−©£´Ÿ¨«¥ª®
Eì ãòeà øLà úãòä-ìò øLà úøtkä éðôì¦§¥´©©ÀŸ¤£¤Æ©¨´¥ª½£¤²¦¨¥¬§−

:änL̈«¨
i"yx£˙Î¯t‰ ÈÙÏ∑,"הּכּפרת "לפני לֹומר: ּתלמּוד לדרֹום? אֹו לצפֹון הארֹון מּכנגד מׁשּו ּתאמר: ׁשּמא ƒ¿≈«»…∆ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

מּבחּוץ  הארֹון ּכנגד .מכּון ְְִֶֶַָָָֻ

(æ)ø÷aa ø÷aa íénñ úøè÷ ïøäà åéìò øéè÷äå§¦§¦¬¨¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤
:äpøéè÷é úøpä-úà Báéèéäa§¥«¦²¤©¥−Ÿ©§¦¤«¨

i"yx£B·ÈËÈ‰a∑ ּבקר ּבכל מטיבן והיה ּבּלילה, ׁשּנׂשרפּו הּפתילֹות מּדׁשן הּמנֹורה ׁשל הּבזיכין נּקּוי לׁשֹון ¿≈ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשהּוא ∑‰p¯˙.ּובקר  העלאה, ׁשם ׁשּנאמר מּמקֹום חּוץ ּבּמנֹורה, האמּורֹות נרֹות ּכל וכן ּבלע"ז, לוצי"ׁש ֶֹ«≈…ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

הדלקה  .לׁשֹון ְְַָָ

ÈÙÁ˙Âה  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈
:‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»

‡¯B‡ו  ÏÚ Èc ‡zÎ¯t Ì„˜ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈√»»À¿»ƒ«¬»
Èc ‡˙e„‰Ò ÏÚ Èc ‡z¯tk Ì„˜Ï ‡˙e„‰Ò„¿«¬»ƒ√»«À¿»ƒ««¬»ƒ

:Ônz CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡¬«≈≈¿ƒ»«»

Ùˆa¯ז  ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ Ô¯‰‡ È‰BÏÚ ¯Ë˜ÈÂ¿«¿«¬ƒ«¬…¿…∆¿ƒƒ¿«
:dp˜qÈ ‡iÈˆBa ˙È d˙e˜˙‡a ¯Ùˆaƒ¿«¿«¿»≈»ƒ«»«≈ƒ«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(c)åéúòìöì àeä ïàk YúBiåæ ïBL ©§Ÿ¨¨§¨¦
¯,cv oFWNn `Ed llM KxcA la £̀¨§¤¤§¨¦§©

,a ziW`xA .ai ,dk lirl i"Wx d`x§¥©¦§¥§¥¦
.k

Bîebøúk¯."Dizief" §©§¦§¨¥
"åécö éðL ìò" øîàpL éôì¯m`e §¦¤¤¡©©§¥¦¨§¦

.eiCv mpi` "eizFrlv" ,oM¥©§¨¥¨¦¨
åécö éðLaL åéúBiåæ ézL ìò¯ ©§¥¨¦¨¤¦§¥¦¨

iYW lr zFrAh iYW dUrIW ,xnFlM§©¤©£¤§¥©¨©§¥
EpidC ,gAfOd iCv ipW lW zFIef̈¦¤§¥¦¥©¦§¥©§©§
zg` ziefA zrAh miUi cv lkAW¤§¨©¨¦©©©§¨¦©©
cbpMW cSA dUri oke ,cv FzF` lW¤©§¥©£¤©©¤§¤¤
zxg` ziefA ztqFp zrAh miUï¦©©©¤¤§¨¦©¤¤
EpidC ,dpFW`xd zieGd cbpMW¤§¤¤©¨¦¨¦¨§©§
Eid lMdÎKqAW `vnpe ,oFqkl`A©£©§§¦§¨¤§©©Ÿ¨

adGd gAfnl zFrAh iYWrnWn oke . §¥©¨§¦§©©¨¨§¥©§©
ligzOdÎxEAC oOwl i"Wx oFWNn¦§©¦§©¨¦©©§¦

."dix` xEB"d azM oke .miYal§¨¦§¥¨©©©§¥
äéäåälàä úBòahä äNòî Y¯ §¨¨©£¥©©¨¨¥¤

lr zaqEn "dide" zaiY ,xnFlM§©¥©§¨¨¤¤©
aEzMA dxqgd) "dUrn"(lr `le , ©£¥©£¥¨©¨§Ÿ©

cigi oFWlA xn`p okle ,zFrAHd)m"`x(. ©©¨§¨¥¤¡©¦§¨¦

íécáì íézáìúòahä äéäz úéa Y §¨¦§©¦©¦¦§¤©©©©
ãaì¯ziA Dnvr `id zrAHdW ©¨¤©©©©¦©§¨©¦

liaWA ziA DkFzA EniUIW `le ,cAl©¨§Ÿ¤¨¦§¨©¦¦§¦
.fk ,dk lirl i"Wx mB d`xE .cAd©¨§¥©©¦§¥
,"cAl zrAHd" aFYkl wICW dGnE¦¤¤¦¥¦§©©©©©¨
dzidW rnWn ,"miCAl zFrAh" `le§Ÿ©¨©©¦©§©¤¨§¨
EidW `vnpe ,cA lkl zg` zrAh wx©©©©©©§¨©§¦§¨¤¨
.cA lkl zrAh ,zFrAh iYW wx©§¥©¨©©©§¨©

.lirl x`Fanked dxez §©§¨§¥
(e)úëøtä éðôì,øîàz ànL Y ¦§¥©¨Ÿ¤¤¨Ÿ©

Bà ïBôvì ïBøàä ãâðkî CeLî̈¦§¤¤¨¨©¨
íBøcì¯."zkFxRd iptl" `Ed oicre ©¨©£©¦¦§¥©¨¤

ïeëî ,"úøtkä éðôì" øîBì ãeîìz©§©¦§¥©©Ÿ¤§ª¨
õeçaî ïBøàä ãâðk¯agFx rvn`A §¤¤¨¨¦©§¤§©©

`qxiB Wi oFW`x qEtcA .oMWOd©¦§¨¦§¦¥¦§¨
dAxd KEWn xn`Y `OW" :zxg ©̀¤¤¤¨Ÿ©¨©§¥
,zxFRMd iptl xnFl cEnlY ?uEgAn¦©©§©¦§¥©©¤
ziAd WilXn zxFRMl KEnq̈©©¤¦§¦©©¦

."miptlef dxez §¦§¦
(f)Báéèéäaì Yïéëéæaä éewð ïBL¯ §¥¦§¦©¨¦¦

oikifA oinM EidW dxFpOd zFxp md¥¥©§¨¤¨§¦¨¦¦
d`x ,zFlizRde onXd okFzA mipzFPW¤§¦§¨©¤¤§©§¦§¥

mzF` miTpn Eide .fl ,dk lirl i"Wx©¦§¥§¨§©¦¨
i"WxA x`FanM ,miPhw mikifA ici lr©§¥¨¦¦§©¦©§¨§©¦

.gl ,dk lirl§¥
úBìéútä ïLcî äøBðnä ìL¤©§¨¦¤¤©§¦
ìëa ïáéèéî äéäå ,äìéla eôøNpL¤¦§§©©§¨§¨¨¥¦¨§¨

ø÷áå ø÷a¯xwAA xwAA" xn`PW Ÿ¤¨Ÿ¤¤¤¡©©Ÿ¤©Ÿ¤
"zFxPd z` FaihidA)` ,ci `nei i"yx(, §¥¦¤©¥

lr od aqEn ,"xwAA xwAA"W xnFlM§©¤©Ÿ¤©Ÿ¤¨¥©
.zFxPd zahd lr ode zxFhTd©§¤§¥©£¨©©¥

úøpäù"éöåì Y¯loces.zFxFpn , ©¥Ÿ§
onXd mkFzA oipzFPW milMd©¥¦¤§¦§¨©¤¤
onvr zFadNd on liCadl ,zFlizRde§©§¦§©§¦¦©¤¨©§¨

)i"yx ifrl xve`(,dl oOwl i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§©¨
,dk lirl i"WxA oke .h ,c xAcOA .ci©¦§¨§¥§©¦§¥

.frl oFWlA `iad `l mW K` .fk©¨Ÿ¥¦¦§©©
úBøeîàä "úBøð" ìk ïëå .æòìa§©©§¥¨¥¨£

äøBðna¯.lirl EpISW itM ©§¨§¦¤ª§§¥
äàìòä íL øîàpL íB÷nî õeç¯ ¦¨¤¤¡©¨©£¨¨

,g xAcOA .k ,fk lirl .g wEqR oOwl§©¨¨§¥©¦§¨
.mW i"Wx d`xE .a§¥©¦¨

ì àeäLä÷ìãä ïBL¯dpEMde ¤§©§¨¨§©©¨¨
.onWlE zFliztlg dxez ¦§¦§¤¤

devz zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'h ycew zayl inei xeriy

(ç)íéaøòä ïéa úøpä-úà ïøäà úìòäáe§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ¤©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦
:íëéúøãì ýåýé éðôì ãéîz úøè÷ äpøéè÷é©§¦¤®¨§¯Ÿ¤¨¦²¦§¥¬§Ÿ̈−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£˙ÏÚ‰·e∑ להבּתן להעלֹות ּבין ∑p¯ÈË˜È‰.ּכׁשּידליקם מקטיר ּופרס ׁשחרית מקטיר ּפרס יֹום, ּבכל ¿«¬…ְְְְֲִֵֶַַַַָ«¿ƒ∆»ְְְְְֲִִִֵַַַָָָ
.הערּבים  ְִַַָ

(è)Cñðå äçðîe äìòå äøæ úøè÷ åéìò eìòú-àìŸ©«£¬¨¨²§¬Ÿ¤¨−̈§Ÿ¨´¦§¨®§¥¾¤
:åéìò eëqú àì¬Ÿ¦§−¨¨«

i"yx£ÂÈÏÚ eÏÚ˙Œ‡Ï∑ מזּבח Ê¯‰.זה על ˙¯Ë˜∑מּזֹו חּוץ לֹו זרֹות ּכּלן נדבה, ׁשל קטרת ÏÚÂ‰.ׁשּום …«¬»»ְִֵֶַַ¿…∆»»ְְִֶֶָָָָֹֻ¿…»
‰ÁÓe∑ עֹולה לחם ולא ׁשל היא ּומנחה ועֹוף, ּבהמה ׁשל עֹולה .ּומנחה. ƒ¿»ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 458 'nr f"hg y"ewl t"r)

aNd zEIpFvig mr wx dfdÎmlFr ipiprA wqrd̈¥¤§¦§§¥¨©¤©¦¦¦©¥

ּוּוּוּומנחהמנחהמנחהמנחה ועלהועלהועלהועלה .... .... עליועליועליועליו ט)לאלאלאלא־־־־תעלתעלתעלתעלּוּוּוּו (ל, ֹֹֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִָָָָָָָָֹֹ
הקדֹוׁשים ּבספרים ׁשּכתּוב מה ועוד)ידּוע  ל. אות האותיות ש' של"ה פ"ו. האהבה שער חכמה ראשית צרי(ראה מּיׂשראל אחד ּדכל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ה'. ּבעבֹודת ּכן ּגם יׁשנן ּבּמׁשּכן ׁשהיּו העבֹודֹות ּדכל ונמצא .יתּבר לׁשבּתֹו ּומכֹון מׁשּכן ּבלּבֹו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָלעׂשֹות
החסידּות ּבתֹורת ועוד)ּומבאר ואילך. א תמג, שמות האמצעי, לאדמו"ר חיים תורת היא (ראה ואחד אחד ּבכל הּקרּבנֹות ּדעבֹודת ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּבהמה  ׁשּלֹוקחים הּקרּבנֹות על־דר ׁשהּוא ,יתּבר לקדּׁשתֹו להעלֹותם ׁשמים, לׁשם עֹולם־הזה עניני עם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻההתעּסקּות
לה'". ניחֹוח "ריח להיֹות אֹותּה ּומעלים ְְֲִִִִֵַַַַַָּגׁשמית,

הקדֹוׁש הּזהר ּכלׁשֹון היא הּקטרת א)ועבֹודת רפח, ג העבֹודה (חלק הינּו הקב"ה, עם ההתקּׁשרּות אתקטרנא", קטירא "ּבחד ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
הּתֹורה). לּמּוד (ּכגֹון עֹולם־הזה עניני עם ׁשּיכּות לֹו ואין לבּדֹו, הּקּב"ה עם קׁשּור האדם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָּבּה

והּוא  ּומנחה" עֹולה גֹו' עליו תעלּו "לא הּפנימי מזּבח מה־ׁשאין־ּכן ּבלבד, החיצֹון מזּבח על היא הּקרּבנֹות עבֹודת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹוהּנה
הּקטרת. ּבׁשביל ְְִִֶַַֹרק

iLÓL‡ח  ÔÈa ‡iÈˆBa ˙È Ô¯‰‡ ˙e˜Ï„‡·e¿«¿»«¬…»ƒ«»≈ƒ¿«»
ÈÈ Ì„˜ ‡¯È„˙ ‡iÓÒea ˙¯Ë˜ dp˜qÈ«≈ƒ«¿…∆¿«»¿ƒ»√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈

ÔÈ‡¯Îeט  ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ È‰BÏÚ Ôe˜q˙ ‡Ï»«¿¬ƒ¿…∆¿ƒ¿»ƒ
:È‰BÏÚ ÔeÎq˙ ‡Ï ‡kÒÂ ‡˙ÁÓe ‡˙ÏÚÂ«¬»»ƒ¿»»¿ƒ¿»»¿«¿¬ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(g)úìòäáeúBìòäì í÷éìãiLk Y §©£Ÿ§¤©§¦¥§©£
ïzáäì¯:mW xAcOA i"Wx mB d`x ©©§¨§¥©©¦©¦§¨¨

aEzM ,dlFr adNdW mW lr"©¥¤©©©¤¨
."dIlr oFWl ozwlcdA§©§¨¨¨§£¦¨

äpøéè÷éíBé ìëa Y¯dfA x`an ©§¦¤¨§¨§¨¥¨¤
zFlrdaE" lr aqEn "miAxrd oiA"W¤¥¨©§©¦¨©§©£
,"dPxihwi" lr `le "zFxPd z` oxd ©̀£Ÿ¤©¥§Ÿ©©§¦¤¨
,Dnvr iptA daiY `id "dPxihwi"e§©§¦¤¨¦¥¨¦§¥©§¨
cFre ."mFi lkA dPxihwi" aEzM ENi`kE§¦¨©§¦¤¨§¨§
zxFhTd zxhwdW s`W ,dfA x`an§¨¥¨¤¤©¤©§¨©©§¤
`id oi` ,axrlE xwal zwNEgn§¤¤§Ÿ¤§¤¤¥¦
devnl `N` ,zFevn iYWl zaWgp¤§¤¤¦§¥¦§¤¨§¦§¨
,mFi lkA zxFhw zxhwd zevn ,zg ©̀©¦§©©§¨©§¤§¨
xwAA ,miwlg ipWl zwNgzn `ide§¦¦§©¤¤¦§¥£¨¦©Ÿ¤
xwAA dpn ivg xihwn okle ,axraE¨¤¤§¨¥©§¦£¦¨¤©Ÿ¤

.miAxrd oiA dpn ivge©£¦¨¤¥¨©§©¦
øéè÷î ñøôe ,úéøçL øéè÷î ñøt§¨©§¦©£¦§¨©§¦

.íéaøòä ïéa¯`EdW ,dpn ivg ¥¨©§©¦£¦¨¤¤
.mixpiC miXing lwWnh dxez ¦§©£¦¦¦¨¦

(h)åéìò eìòú àìäæ çaæî ìò Y¯ Ÿ©£¨¨©¦§¥©¤
wEICde ,xYEn oFvigd gAfn lr la £̀¨©¦§¥©©¦¨§©¦

"eilr" zaiY xEYIn `Ed)m"`x(mpn` . ¦¦¥©¨¨¨§¨
xEn`d wEqRdn micnFl a ,p zFgpnA¦§¨§¦¥©¨¨¨

oOwl)`i ,`l(,"EUri LziEv xW` lkM" §©¨§Ÿ£¤¦¦¦©£
zevn cSn) xEq` dlFrd gAfnA mBW¤©§¦§©¨¨¨¦©¦§©

dUr(`xwn lW FhEWtA i"Wx la` , £¥£¨©¦¦§¤¦§¨
x`A"aE .oM wEqRd z` Wxtn Fpi ¥̀§¨¥¤©¨¥¦§¥
zxFhwl m"`xd zpEMW azM "dcVA©¨¤¨©¤©¨©¨§¥¦§¤
,zxFhTd ipnnq `"in diEUr Dpi`W¤¥¨£¨¦©§¨¥©§¤
i"Wx azMW FnkE ,dpFal zxFhw `N ¤̀¨§¤§¨§¤¨©©¦
`ian dpFal aCpzOd" :a ,dp `nFiA§¨©¦§©¥§¨¥¦
,dpFal xtFW KFzl ozFpe zFrn̈§¥§©§¨
ozF` oixihwnE dpFal odn migwFle§§¦¥¤§¨©§¦¦¨

."oFvigd gAfOd lr dacp§¨¨©©¦§¥©©¦
äøæ úøè÷,äáãð ìL úøè÷ íeL Y §Ÿ¤¨¨§Ÿ¤¤§¨¨

Bì úBøæ ïlk¯,"dxf" WxtOW rnWn ª¨¨©§©¤§¨¥¨¨
oi`W zxFhw lM okle ,gAfOl dxf̈¨©¦§¥©§¨¥¨§¤¤¥
`id ,gAfOd lr xihwdl miaiIg©¨¦§©§¦©©¦§¥©¦

."dxf" z`xwp¦§¥¨¨
Bfî õeç¯`NW" :a ,fk migaf i"WxA ¦§©¦§¨¦¤Ÿ

xEAv lW zxFhw `N` aEzMd xiYd¦¦©¨¤¨§¤¤¦
."ziaxre zixgW©£¦§©§¦

äçðîe äìòåäçðîe äìBò àìå Y §Ÿ¨¦§¨§Ÿ¨¦§¨
"äçðîe" ,óBòå äîäa ìL "äìBò"¨¤§¥¨§¦§¨

.íçì ïéî ìL àéä¯"`l" zaiY ¦¤¦¤¤¥©Ÿ
mB zaqEn wEqRd zNigzA dxEn`d̈£¨¦§¦©©¨¤¤©
`le" aEzM ENi`kE ,"dgpnE dlFr" lr©¨¦§¨§¦¨§Ÿ

"dgpnE dlFr)m"`x(dlFrW ,xnFlM . ¨¦§¨§©¤¨
lW xEQi`A zFllkp opi` dgpnE¦§¨¥¨¦§¨§¦¤
iptA xEQi`A od `N` ,dxf zxFhw§¤¨¨¤¨¥§¦¦§¥
"`l" odilr aYkp ENi`kE ,Fnvr©§§¦¦§©£¥¤Ÿ

cxtpA`Ed xEQi`d zxFhwAW mEXn , §¦§¨¦¤¦§¤¨¦
Îoi`XÎdn ,"dxf zxFhw" wx xihwdl§©§¦©§¤¨¨©¤¥
ENi`e ,mFi lkA DzaFgW zxFhw oM¥§¤¤¨¨§¨§¦
llM ozF` xihwdl xEq` dgpnE dlFr¨¦§¨¨§©§¦¨§¨

inipRd gAfOd lr)iaxd(.i dxez ©©¦§¥©©§¦¦



עי devz zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'h ycew zayl inei xeriy

i"yx£ÂÈ˙ÚÏˆ∑,זוּיֹות לׁשֹון היא ׁשּבׁשני ּכאן זוּיֹותיו ׁשּתי על צּדיו", ׁשני "על ׁשּנאמר: לפי ּכתרּגּומֹו, «¿…»ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּטּבעֹות ∑È‰Â‰.צּדיו  ÌÈc·Ï.האּלה מעׂשה ÌÈz·Ï∑ הּטּבעת ּתהיה ּבית .לבד לכל ִָ¿»»ֲֵֵֶַַַָָ¿»ƒ¿«ƒְְְִִֶַַַַַָָ

(ä)íúà úétöå íéhL éöò íécaä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©©¦−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈
áäæ: ¨¨«

(å)úãòä ïøà-ìò øLà úëøtä éðôì Búà äzúðå§¨«©¨³ŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤£¤−©£´Ÿ¨«¥ª®
Eì ãòeà øLà úãòä-ìò øLà úøtkä éðôì¦§¥´©©ÀŸ¤£¤Æ©¨´¥ª½£¤²¦¨¥¬§−

:änL̈«¨
i"yx£˙Î¯t‰ ÈÙÏ∑,"הּכּפרת "לפני לֹומר: ּתלמּוד לדרֹום? אֹו לצפֹון הארֹון מּכנגד מׁשּו ּתאמר: ׁשּמא ƒ¿≈«»…∆ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

מּבחּוץ  הארֹון ּכנגד .מכּון ְְִֶֶַָָָֻ

(æ)ø÷aa ø÷aa íénñ úøè÷ ïøäà åéìò øéè÷äå§¦§¦¬¨¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤
:äpøéè÷é úøpä-úà Báéèéäa§¥«¦²¤©¥−Ÿ©§¦¤«¨

i"yx£B·ÈËÈ‰a∑ ּבקר ּבכל מטיבן והיה ּבּלילה, ׁשּנׂשרפּו הּפתילֹות מּדׁשן הּמנֹורה ׁשל הּבזיכין נּקּוי לׁשֹון ¿≈ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשהּוא ∑‰p¯˙.ּובקר  העלאה, ׁשם ׁשּנאמר מּמקֹום חּוץ ּבּמנֹורה, האמּורֹות נרֹות ּכל וכן ּבלע"ז, לוצי"ׁש ֶֹ«≈…ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

הדלקה  .לׁשֹון ְְַָָ

ÈÙÁ˙Âה  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈
:‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»

‡¯B‡ו  ÏÚ Èc ‡zÎ¯t Ì„˜ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈√»»À¿»ƒ«¬»
Èc ‡˙e„‰Ò ÏÚ Èc ‡z¯tk Ì„˜Ï ‡˙e„‰Ò„¿«¬»ƒ√»«À¿»ƒ««¬»ƒ

:Ônz CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡¬«≈≈¿ƒ»«»

Ùˆa¯ז  ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ Ô¯‰‡ È‰BÏÚ ¯Ë˜ÈÂ¿«¿«¬ƒ«¬…¿…∆¿ƒƒ¿«
:dp˜qÈ ‡iÈˆBa ˙È d˙e˜˙‡a ¯Ùˆaƒ¿«¿«¿»≈»ƒ«»«≈ƒ«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(c)åéúòìöì àeä ïàk YúBiåæ ïBL ©§Ÿ¨¨§¨¦
¯,cv oFWNn `Ed llM KxcA la £̀¨§¤¤§¨¦§©

,a ziW`xA .ai ,dk lirl i"Wx d`x§¥©¦§¥§¥¦
.k

Bîebøúk¯."Dizief" §©§¦§¨¥
"åécö éðL ìò" øîàpL éôì¯m`e §¦¤¤¡©©§¥¦¨§¦

.eiCv mpi` "eizFrlv" ,oM¥©§¨¥¨¦¨
åécö éðLaL åéúBiåæ ézL ìò¯ ©§¥¨¦¨¤¦§¥¦¨

iYW lr zFrAh iYW dUrIW ,xnFlM§©¤©£¤§¥©¨©§¥
EpidC ,gAfOd iCv ipW lW zFIef̈¦¤§¥¦¥©¦§¥©§©§
zg` ziefA zrAh miUi cv lkAW¤§¨©¨¦©©©§¨¦©©
cbpMW cSA dUri oke ,cv FzF` lW¤©§¥©£¤©©¤§¤¤
zxg` ziefA ztqFp zrAh miUï¦©©©¤¤§¨¦©¤¤
EpidC ,dpFW`xd zieGd cbpMW¤§¤¤©¨¦¨¦¨§©§
Eid lMdÎKqAW `vnpe ,oFqkl`A©£©§§¦§¨¤§©©Ÿ¨

adGd gAfnl zFrAh iYWrnWn oke . §¥©¨§¦§©©¨¨§¥©§©
ligzOdÎxEAC oOwl i"Wx oFWNn¦§©¦§©¨¦©©§¦

."dix` xEB"d azM oke .miYal§¨¦§¥¨©©©§¥
äéäåälàä úBòahä äNòî Y¯ §¨¨©£¥©©¨¨¥¤

lr zaqEn "dide" zaiY ,xnFlM§©¥©§¨¨¤¤©
aEzMA dxqgd) "dUrn"(lr `le , ©£¥©£¥¨©¨§Ÿ©

cigi oFWlA xn`p okle ,zFrAHd)m"`x(. ©©¨§¨¥¤¡©¦§¨¦

íécáì íézáìúòahä äéäz úéa Y §¨¦§©¦©¦¦§¤©©©©
ãaì¯ziA Dnvr `id zrAHdW ©¨¤©©©©¦©§¨©¦

liaWA ziA DkFzA EniUIW `le ,cAl©¨§Ÿ¤¨¦§¨©¦¦§¦
.fk ,dk lirl i"Wx mB d`xE .cAd©¨§¥©©¦§¥
,"cAl zrAHd" aFYkl wICW dGnE¦¤¤¦¥¦§©©©©©¨
dzidW rnWn ,"miCAl zFrAh" `le§Ÿ©¨©©¦©§©¤¨§¨
EidW `vnpe ,cA lkl zg` zrAh wx©©©©©©§¨©§¦§¨¤¨
.cA lkl zrAh ,zFrAh iYW wx©§¥©¨©©©§¨©

.lirl x`Fanked dxez §©§¨§¥
(e)úëøtä éðôì,øîàz ànL Y ¦§¥©¨Ÿ¤¤¨Ÿ©

Bà ïBôvì ïBøàä ãâðkî CeLî̈¦§¤¤¨¨©¨
íBøcì¯."zkFxRd iptl" `Ed oicre ©¨©£©¦¦§¥©¨¤

ïeëî ,"úøtkä éðôì" øîBì ãeîìz©§©¦§¥©©Ÿ¤§ª¨
õeçaî ïBøàä ãâðk¯agFx rvn`A §¤¤¨¨¦©§¤§©©

`qxiB Wi oFW`x qEtcA .oMWOd©¦§¨¦§¦¥¦§¨
dAxd KEWn xn`Y `OW" :zxg ©̀¤¤¤¨Ÿ©¨©§¥
,zxFRMd iptl xnFl cEnlY ?uEgAn¦©©§©¦§¥©©¤
ziAd WilXn zxFRMl KEnq̈©©¤¦§¦©©¦

."miptlef dxez §¦§¦
(f)Báéèéäaì Yïéëéæaä éewð ïBL¯ §¥¦§¦©¨¦¦

oikifA oinM EidW dxFpOd zFxp md¥¥©§¨¤¨§¦¨¦¦
d`x ,zFlizRde onXd okFzA mipzFPW¤§¦§¨©¤¤§©§¦§¥

mzF` miTpn Eide .fl ,dk lirl i"Wx©¦§¥§¨§©¦¨
i"WxA x`FanM ,miPhw mikifA ici lr©§¥¨¦¦§©¦©§¨§©¦

.gl ,dk lirl§¥
úBìéútä ïLcî äøBðnä ìL¤©§¨¦¤¤©§¦
ìëa ïáéèéî äéäå ,äìéla eôøNpL¤¦§§©©§¨§¨¨¥¦¨§¨

ø÷áå ø÷a¯xwAA xwAA" xn`PW Ÿ¤¨Ÿ¤¤¤¡©©Ÿ¤©Ÿ¤
"zFxPd z` FaihidA)` ,ci `nei i"yx(, §¥¦¤©¥

lr od aqEn ,"xwAA xwAA"W xnFlM§©¤©Ÿ¤©Ÿ¤¨¥©
.zFxPd zahd lr ode zxFhTd©§¤§¥©£¨©©¥

úøpäù"éöåì Y¯loces.zFxFpn , ©¥Ÿ§
onXd mkFzA oipzFPW milMd©¥¦¤§¦§¨©¤¤
onvr zFadNd on liCadl ,zFlizRde§©§¦§©§¦¦©¤¨©§¨

)i"yx ifrl xve`(,dl oOwl i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§©¨
,dk lirl i"WxA oke .h ,c xAcOA .ci©¦§¨§¥§©¦§¥

.frl oFWlA `iad `l mW K` .fk©¨Ÿ¥¦¦§©©
úBøeîàä "úBøð" ìk ïëå .æòìa§©©§¥¨¥¨£

äøBðna¯.lirl EpISW itM ©§¨§¦¤ª§§¥
äàìòä íL øîàpL íB÷nî õeç¯ ¦¨¤¤¡©¨©£¨¨

,g xAcOA .k ,fk lirl .g wEqR oOwl§©¨¨§¥©¦§¨
.mW i"Wx d`xE .a§¥©¦¨

ì àeäLä÷ìãä ïBL¯dpEMde ¤§©§¨¨§©©¨¨
.onWlE zFliztlg dxez ¦§¦§¤¤

devz zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'h ycew zayl inei xeriy

(ç)íéaøòä ïéa úøpä-úà ïøäà úìòäáe§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ¤©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦
:íëéúøãì ýåýé éðôì ãéîz úøè÷ äpøéè÷é©§¦¤®¨§¯Ÿ¤¨¦²¦§¥¬§Ÿ̈−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£˙ÏÚ‰·e∑ להבּתן להעלֹות ּבין ∑p¯ÈË˜È‰.ּכׁשּידליקם מקטיר ּופרס ׁשחרית מקטיר ּפרס יֹום, ּבכל ¿«¬…ְְְְֲִֵֶַַַַָ«¿ƒ∆»ְְְְְֲִִִֵַַַָָָ
.הערּבים  ְִַַָ

(è)Cñðå äçðîe äìòå äøæ úøè÷ åéìò eìòú-àìŸ©«£¬¨¨²§¬Ÿ¤¨−̈§Ÿ¨´¦§¨®§¥¾¤
:åéìò eëqú àì¬Ÿ¦§−¨¨«

i"yx£ÂÈÏÚ eÏÚ˙Œ‡Ï∑ מזּבח Ê¯‰.זה על ˙¯Ë˜∑מּזֹו חּוץ לֹו זרֹות ּכּלן נדבה, ׁשל קטרת ÏÚÂ‰.ׁשּום …«¬»»ְִֵֶַַ¿…∆»»ְְִֶֶָָָָֹֻ¿…»
‰ÁÓe∑ עֹולה לחם ולא ׁשל היא ּומנחה ועֹוף, ּבהמה ׁשל עֹולה .ּומנחה. ƒ¿»ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 458 'nr f"hg y"ewl t"r)

aNd zEIpFvig mr wx dfdÎmlFr ipiprA wqrd̈¥¤§¦§§¥¨©¤©¦¦¦©¥

ּוּוּוּומנחהמנחהמנחהמנחה ועלהועלהועלהועלה .... .... עליועליועליועליו ט)לאלאלאלא־־־־תעלתעלתעלתעלּוּוּוּו (ל, ֹֹֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִָָָָָָָָֹֹ
הקדֹוׁשים ּבספרים ׁשּכתּוב מה ועוד)ידּוע  ל. אות האותיות ש' של"ה פ"ו. האהבה שער חכמה ראשית צרי(ראה מּיׂשראל אחד ּדכל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ה'. ּבעבֹודת ּכן ּגם יׁשנן ּבּמׁשּכן ׁשהיּו העבֹודֹות ּדכל ונמצא .יתּבר לׁשבּתֹו ּומכֹון מׁשּכן ּבלּבֹו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָלעׂשֹות
החסידּות ּבתֹורת ועוד)ּומבאר ואילך. א תמג, שמות האמצעי, לאדמו"ר חיים תורת היא (ראה ואחד אחד ּבכל הּקרּבנֹות ּדעבֹודת ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּבהמה  ׁשּלֹוקחים הּקרּבנֹות על־דר ׁשהּוא ,יתּבר לקדּׁשתֹו להעלֹותם ׁשמים, לׁשם עֹולם־הזה עניני עם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻההתעּסקּות
לה'". ניחֹוח "ריח להיֹות אֹותּה ּומעלים ְְֲִִִִֵַַַַַָּגׁשמית,

הקדֹוׁש הּזהר ּכלׁשֹון היא הּקטרת א)ועבֹודת רפח, ג העבֹודה (חלק הינּו הקב"ה, עם ההתקּׁשרּות אתקטרנא", קטירא "ּבחד ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
הּתֹורה). לּמּוד (ּכגֹון עֹולם־הזה עניני עם ׁשּיכּות לֹו ואין לבּדֹו, הּקּב"ה עם קׁשּור האדם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָּבּה

והּוא  ּומנחה" עֹולה גֹו' עליו תעלּו "לא הּפנימי מזּבח מה־ׁשאין־ּכן ּבלבד, החיצֹון מזּבח על היא הּקרּבנֹות עבֹודת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹוהּנה
הּקטרת. ּבׁשביל ְְִִֶַַֹרק

iLÓL‡ח  ÔÈa ‡iÈˆBa ˙È Ô¯‰‡ ˙e˜Ï„‡·e¿«¿»«¬…»ƒ«»≈ƒ¿«»
ÈÈ Ì„˜ ‡¯È„˙ ‡iÓÒea ˙¯Ë˜ dp˜qÈ«≈ƒ«¿…∆¿«»¿ƒ»√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈

ÔÈ‡¯Îeט  ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ È‰BÏÚ Ôe˜q˙ ‡Ï»«¿¬ƒ¿…∆¿ƒ¿»ƒ
:È‰BÏÚ ÔeÎq˙ ‡Ï ‡kÒÂ ‡˙ÁÓe ‡˙ÏÚÂ«¬»»ƒ¿»»¿ƒ¿»»¿«¿¬ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(g)úìòäáeúBìòäì í÷éìãiLk Y §©£Ÿ§¤©§¦¥§©£
ïzáäì¯:mW xAcOA i"Wx mB d`x ©©§¨§¥©©¦©¦§¨¨

aEzM ,dlFr adNdW mW lr"©¥¤©©©¤¨
."dIlr oFWl ozwlcdA§©§¨¨¨§£¦¨

äpøéè÷éíBé ìëa Y¯dfA x`an ©§¦¤¨§¨§¨¥¨¤
zFlrdaE" lr aqEn "miAxrd oiA"W¤¥¨©§©¦¨©§©£
,"dPxihwi" lr `le "zFxPd z` oxd ©̀£Ÿ¤©¥§Ÿ©©§¦¤¨
,Dnvr iptA daiY `id "dPxihwi"e§©§¦¤¨¦¥¨¦§¥©§¨
cFre ."mFi lkA dPxihwi" aEzM ENi`kE§¦¨©§¦¤¨§¨§
zxFhTd zxhwdW s`W ,dfA x`an§¨¥¨¤¤©¤©§¨©©§¤
`id oi` ,axrlE xwal zwNEgn§¤¤§Ÿ¤§¤¤¥¦
devnl `N` ,zFevn iYWl zaWgp¤§¤¤¦§¥¦§¤¨§¦§¨
,mFi lkA zxFhw zxhwd zevn ,zg ©̀©¦§©©§¨©§¤§¨
xwAA ,miwlg ipWl zwNgzn `ide§¦¦§©¤¤¦§¥£¨¦©Ÿ¤
xwAA dpn ivg xihwn okle ,axraE¨¤¤§¨¥©§¦£¦¨¤©Ÿ¤

.miAxrd oiA dpn ivge©£¦¨¤¥¨©§©¦
øéè÷î ñøôe ,úéøçL øéè÷î ñøt§¨©§¦©£¦§¨©§¦

.íéaøòä ïéa¯`EdW ,dpn ivg ¥¨©§©¦£¦¨¤¤
.mixpiC miXing lwWnh dxez ¦§©£¦¦¦¨¦

(h)åéìò eìòú àìäæ çaæî ìò Y¯ Ÿ©£¨¨©¦§¥©¤
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devzעב zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'h ycew zayl inei xeriy
ּופנימּיּות  האדם רגׁש ׁשהּוא מּיׂשראל, אחד ׁשּבכל הּפנימי ּדהּמזּבח לקֹונֹו, האדם ּבעבֹודת נפלאה הֹוראה ללמד יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּומּזה
להיֹות  צריכה הּגׁשמּיים, הּדברים ּדהעלאת והעבֹודה עֹולם־הזה, עניני התערבּות ּבלי לבּדֹו, להקב"ה רק להיֹות צרי ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָלּבֹו,

ּבלבד. להקב"ה ורק א הם ורגׁשֹותיו לּבֹו ּפנימּיּות ּכי לּבֹו, חיצֹונּיּות ׁשהּוא החיצֹון", "מזּבח עם ְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָרק

(é)ícî äðMa úçà åéúðø÷-ìò ïøäà øtëå§¦¤³©«£ŸÆ©©§Ÿ½̈©©−©¨¨®¦©º
íëéúøãì åéìò øtëé äðMa úçà íéøtkä úàhç©©´©¦ª¦À©©³©¨¨Æ§©¥³¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½

:ýåýéì àeä íéLã÷-Lã÷«Ÿ¤¨«¨¦¬−©«Ÿ̈«
i"yx£Ô¯‰‡ ¯tÎÂ∑ ּדמים Ma‰.מּתן ˙Á‡∑"מֹות ּב"אחרי ׁשּנאמר הּוא הּכּפּורים, יז)ּביֹום "ויצא (ויקרא : ¿ƒ∆«¬…ִַַָ«««»»ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָ

עליו" וכּפר ה' לפני אׁשר הּמזּבח ‰ÌÈ¯tk.אל ˙‡hÁ∑ על המכּפרים הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ּפר הם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ«««ƒÀƒְְְִִִִֵֶַַַַַָ
וקדׁשיו  מקּדׁש ˜„ÌÈL.טמאת L„˜∑:אחרת לעבֹודה ולא ּבלבד הּללּו לּדברים מקּדׁש הּמזּבח ְְְִַָָָָֻ…∆»»ƒְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(179 'nr e zegiy ihewl)

אחרתאחרתאחרתאחרת לעבלעבלעבלעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה ולאולאולאולא ּבּבּבּבלבדלבדלבדלבד,,,, ההההּלּלּלּלללללּוּוּוּו ללללּדּדּדּדבריםבריםבריםברים מקמקמקמקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש י)ההההּמּמּמּמזזזזּבּבּבּבחחחח ל, ּגׁשמי,(רש"י ּבדבר הּׁשּמּוׁש את מסּמלת קרּבן הקרבת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ְְְְְֲֲֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
מזּבח על להעׂשֹות צריכה זֹו ועבֹודה ה'. עבֹודת לצר ׁשמים, לׁשם ּוׁשתּיה, אכילה הּלב',החיצהחיצהחיצהחיצֹוֹוֹוֹון ן ן ן ּכגֹון ּב'חּצֹונּיּות היינּו , ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

'ּפנימּיּות' עם הּפנימי, הּמזּבח על לעׂשֹות יׁש הּמצֹות, וקּיּום לּמּוד ּתפּלה ּכגֹון רּוחנית, עבֹודה ואּלּו יתרה. התלהבּות ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָּבלי
ּובהתלהבּות. ּבלהט היינּו ְְְְֲִֵַַַַַהּלב,

סימן. מיכא"ל פסוקים, תצוה ק"א פרשת חסלת
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עג devz zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'h ycew zayl inei xeriy
ּופנימּיּות  האדם רגׁש ׁשהּוא מּיׂשראל, אחד ׁשּבכל הּפנימי ּדהּמזּבח לקֹונֹו, האדם ּבעבֹודת נפלאה הֹוראה ללמד יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּומּזה
להיֹות  צריכה הּגׁשמּיים, הּדברים ּדהעלאת והעבֹודה עֹולם־הזה, עניני התערבּות ּבלי לבּדֹו, להקב"ה רק להיֹות צרי ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָלּבֹו,

ּבלבד. להקב"ה ורק א הם ורגׁשֹותיו לּבֹו ּפנימּיּות ּכי לּבֹו, חיצֹונּיּות ׁשהּוא החיצֹון", "מזּבח עם ְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָרק

(é)ícî äðMa úçà åéúðø÷-ìò ïøäà øtëå§¦¤³©«£ŸÆ©©§Ÿ½̈©©−©¨¨®¦©º
íëéúøãì åéìò øtëé äðMa úçà íéøtkä úàhç©©´©¦ª¦À©©³©¨¨Æ§©¥³¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½

:ýåýéì àeä íéLã÷-Lã÷«Ÿ¤¨«¨¦¬−©«Ÿ̈«
i"yx£Ô¯‰‡ ¯tÎÂ∑ ּדמים Ma‰.מּתן ˙Á‡∑"מֹות ּב"אחרי ׁשּנאמר הּוא הּכּפּורים, יז)ּביֹום "ויצא (ויקרא : ¿ƒ∆«¬…ִַַָ«««»»ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָ

עליו" וכּפר ה' לפני אׁשר הּמזּבח ‰ÌÈ¯tk.אל ˙‡hÁ∑ על המכּפרים הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ּפר הם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ«««ƒÀƒְְְִִִִֵֶַַַַַָ
וקדׁשיו  מקּדׁש ˜„ÌÈL.טמאת L„˜∑:אחרת לעבֹודה ולא ּבלבד הּללּו לּדברים מקּדׁש הּמזּבח ְְְִַָָָָֻ…∆»»ƒְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(179 'nr e zegiy ihewl)

אחרתאחרתאחרתאחרת לעבלעבלעבלעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה ולאולאולאולא ּבּבּבּבלבדלבדלבדלבד,,,, ההההּלּלּלּלללללּוּוּוּו ללללּדּדּדּדבריםבריםבריםברים מקמקמקמקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש י)ההההּמּמּמּמזזזזּבּבּבּבחחחח ל, ּגׁשמי,(רש"י ּבדבר הּׁשּמּוׁש את מסּמלת קרּבן הקרבת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ְְְְְֲֲֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
מזּבח על להעׂשֹות צריכה זֹו ועבֹודה ה'. עבֹודת לצר ׁשמים, לׁשם ּוׁשתּיה, אכילה הּלב',החיצהחיצהחיצהחיצֹוֹוֹוֹון ן ן ן ּכגֹון ּב'חּצֹונּיּות היינּו , ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

'ּפנימּיּות' עם הּפנימי, הּמזּבח על לעׂשֹות יׁש הּמצֹות, וקּיּום לּמּוד ּתפּלה ּכגֹון רּוחנית, עבֹודה ואּלּו יתרה. התלהבּות ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָּבלי
ּובהתלהבּות. ּבלהט היינּו ְְְְֲִֵַַַַַהּלב,

סימן. מיכא"ל פסוקים, תצוה ק"א פרשת חסלת

ÓcÓ‡י  ‡zLa ‡„Á È‰B¯˜ ÏÚ Ô¯‰‡ ¯tÎÈÂƒ«≈«¬…««¿ƒ¬»¿«»ƒ¿»
È‰BÏÚ ¯tÎÈ ‡zL· ‡„Á ‡i¯etk ˙‡hÁ««ƒ«»¬»¿«»¿«≈¬ƒ
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אדר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מו' שבט. ת"ח על מה שמסר הפ"ש לחבריו שי' ובודאי איננו מסתפק בד"ש 

בלבד אלא מעוררם על הקירוב יותר והוא על ידי ענינים של תורה ומצות שהם הן המקשרים את בני 

ישראל אחד לחבירו וכמו שביאר רבנו הזקן בתניא קדישא פרק ל"ב, שהגופים מחולקים והעושים 

גופם עיקר ונפשם טפלה אי אפשר להיות אהבה ואחוה אמיתית ביניהם אלא התלוי' בדבר לבדה וכו' 

איך שהדברים  בזה מסביר  והדגשתו  עצמו  ערך  ידי הכרת  ועל  היצה"ר  ובפרט כשמתערב  עיין שם, 

היפך האהבה מכריעים את הדבר שצריך להביא לאהבה, משא"כ כשמתבונן איך שנפש הישראלי היא 

חלק אלקה ממעל ממש ואב אחד לכולנו מצד שרש נפשם בה' אחד, אלא שצריך לחזק התקשרות בה' 

אלקינו ע"י התורה והמצוה שזוהי דרך ישרה וקלה לבוא לידי קיום מצות ואהבת לכל נפש מישראל 

למגדול ועד קטן, ויה"ר שיהיו דבריו יוצאין מן הלב ובמילא יכנסו ללב השומעים.

בשאלתו שלפני זמן התעסק בלימודים והפסיק, ונתעורר בו עתה הרצון ללמדם שוב, ושואל 

אם ימלא רצונו ובאיזה מהלימודים יבחר. אבל איננו מסביר, א( כיון שעבודה רבה לפניו להשפיע על 

חבריו ועל סביבתו בכלל לקרבם לתורה ומצותי', שלזה בטח דרושה יגיעת נפש התבוננות והתעמקות, 

האומנם ישאר זמן פנוי לענינים אחרים מלבד הדרושים להצלחת פעולות אלו שהן ההוספה והעלי' 

בלימוד הנגלה וחסידות וקיום המצות. ב( אפילו אם בדוחק ימצא זמן פנוי מהאמור לעיל מבלי שיגרע 

על ידי זה בהצלחת הפעולה, הנה בכדי לענות על שאלתו צריך לבאר מהו התכלית, אם קבלת תעודה 

דיפלומה ובענין שיכול לשמש להרחבת הפרנסה לאחר זמן או להוספת ידיעות בעלמא, שבכ"ז תלוי 

היחס והמענה על שאלתו.

בברכת הצלחה ולבשו"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

 ב"ה,  י"ג אדר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

לחינוך  בהנוגע  והכוזרי  הלבבות  חובת  הספרים  הזכרתי  לא  מה  מפני  אותי  ששואל  מה   ...

הבנות, הוא מפני כי האמור בספרים הנ"ל, אם מציעים הדברים ככתבם לפני בנות דורנו זה, קשה 

עליהם להבינם, ותלוי באופן ההסברה, עד שלפעמים קרובות אופן ההסברה הוא העיקר, וזה תלוי 

בהמורה יותר מאשר בהספרים ממנו לוקח את האמור, כמובן...

בברכה.
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יום ראשון - ג' אדר
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מפרק מד 

עד סוף פרק מח

שבת קודש - ט' אדר
פרק כ

מפרק מט עד סוף פרק נד

לשבוע פרשת תצוה תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

   ... בשר  ועד 

xc` 'b oey`x mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  ג' ראשון יום
פרק ל  ,gl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãåò ì ÷øô,76 'nr cr.úåëéøàá

.ì ÷øtlaeq "ipepia"dy dryay ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
oi` ,d"awd ly ezlecba xdxdn `ed egenay s`e ,ald mehnhn

jkl dvrd ixd - ezeqbe ezeixnega leynl ,eal lr rityn df

xeayi jk ici lry ,"xayp al"l mi`iand mixaca wnrzdl :`id

ly dtilwd zeixneg z`

dze` cixeie ,zindad eytp

dvex `idy dzedabn

cbpk dnvr z` diabdl

eytp ly dyecwd xe`

mb owfd epax .ziwl`d

el`a - xen`d wxta xiaqd

ick ,wnrzdl eilr mipipr

."xayp al"l ribdl

,Baì ìà íéNé úàæ ãBòŸ¨¦¤¦
ì"æø øîàî íi÷ì1: §©¥©£©©©

ìk éðôa çeø ìôL éåäå"¤¡¥§©©¦§¥¨
"éåäå" ,"íãàäoeyl - ¨¨¨¤¡¥

dxen "iede" dpynd
didiy `id dpeekdy

,Bzîàì úîàa:xaqd miperh mixacd dxe`kl ,oky - ¤¡¤©£¦
zeltye - "gex lty" zeidl eilry ,o`k mixne` l"f epinkg
,envr zbixcne zlrn rcei `edy :drnyn deepr .deepr dppi`
el epzp dlrnlny ,dpzna oze` law `edy ,xaeq `edy `l`
;dbixcn dze`l ribdl lkeiy ,zecgein zeiepncfde zegek
mze` lvpn fld did - xg` edyinl dl` zegek epzip eli`e

i`n .epnn aeh xzeienvr z` wifgny :drnyn zelty ,jc
`edy ,envr jeza `vene ,ipydn ynn zegprexb- epnn

,zeevn miiwne dxez cnely inl xnel xyt` ,`eti` ,cvik
,"milway lw"n mb ,mc` lkn dzegp dbxca envr z` wifgiy
oi`y ,miyxtn yi ,okl !?zeevn miiwn epi`e dxez cnel epi`y

`l` ,ipydn zegp envr z` d`xi ok`y dpeekdbdpziy
l"f epinkg oeyl ,mxa .mc` lk ipta ,zelty ly dbdpda

xnelk ,"iede"didzyz` wifgi ok`y ,dxen - "bdpzd" `le ,
- ?in iptae ,dbixcna dhnl zn`a envr¯ "íãàä ìk éðôa"¦§¥¨¨¨¨

.íélwaL ì÷ éðôa elôà ,Lnîel xyt` ,zn`a ,cvik - ©¨£¦¦§¥©¤©©¦
zegt envr z` wifgdl ,zeevn miiwne dxez cnely inl
lk miiwny in mby owfd epax giken - ?"milway lw"dn
mixac ea eidiy xyt` ,dxiar mey lr xaer epi`e ,zeevnd
mixac mpyi :dbixcna zegp envr z` wifgdl eilr mllbay
dnglndy s`e .rxd xvid cbpk megll epnn yxcp mably
lw"dn zyxcpd dnglndn dzxnega dzegt ,epnn zyxcpy

rxd xvid cbpk megll "milwayelyleki `ed oi` z`f lka -
oi`yke ;rxd exvi cbp cenrl`edeznglna cenrl leki`ed,

lw"dy dnn daxda rexb - oldl xiaqiy itk - df ixd
dnglna cenrl leki epi` "milwayelydf oeayg iciÎlr .

."milway lw"dn mb dhnl envr z` wifgdl ,zn`a ecia didi
ì"æø øîàî ét-ìò eðéäå2òébzL ãò Eøáç úà ïéãz ìà" : §©§©¦©£©©©©¨¦¤£¥§©¤©¦©

,"BîB÷îìhetyz l` - ¦§
`ly cr weqtz l`e
mewna jnvr z` cinrz
`vnp jxiagy avnae
ipy ea yi "mewn" .mda
daiaqde mewnd :miyexit
ipgexd mewnde ,zinybd
mc`d ly ipgexd eavn -
:ea `vnp rxd xvi dfi`e
wfg rxd xvi yi cg`l
xvi - ipyle ,mnegne
epi`y wfg jk lk `l rxd
.zee`z ixg` jk lk xrea
:oldl owfd epax xne` jke

BîB÷î ékinybd - ¦§
,ezaiaqeèçì Bì íøBbìk ÷eMa Cìéì Búñðøt úBéäì ,à ¥©£Ÿ¦§©§¨¨¥¥©¨

úBéäìå ,íBiä,weya aaezqn epi`y dry dze`a -éáLBiî ©§¦§¦§¥
áläå äàBø ïéòäå ,úBåàzä ìk úBàBø åéðéòå ,úBðø÷§¨§¥¨¨©©£§¨©¦¨§©¥

,ãîBçmbe .`ehgl daiq meyn ea yi inybd enewn ,xnelk - ¥
- `ed ,rxd exvi avn ,ipgexd enewnøepúk øòBa Bøöéå§¦§¥§©

,äôBàî äøòBadte` ly xrea xepzk -3xepzd xrea elv` , ¥¨¥¤
ziadÎlra lv` xy`n xzei zeaexw mizrle xzei dwfg dxeva

,mzqòLBäa áeúkL Bîk3,"'Bâå äáäì Làk øòBa àeä" : §¤¨§¥©¥§¥¤¨¨§
mxeby dfk `ed ,rxd exvi ly eavn ,ipgexd enewn mby ixd -

.`hgl `ianeáøå ,èòî ÷eMa CìBäL éî ïk-ïéàM-äî©¤¥¥¦¤¥©§©§Ÿ
.Búéáa áLBé íBiäd`ex epi` `linne ,zepxw iayein epi`y - ©¥§¥

inl yiy zepeiqp mze` el oi`e ,eipir cbpl zee`zd z`
;weya meid lk jldzny÷eMa íBiä ìk CìBä íà íâå- §©¦¥¨©©

enewn zpigane ,aegxa meid lk zeidl el oncfny wqr lra
,"milway lw"l dnec `ed inybdúBéäì ìBëéenewnay - ¨¦§

,el dnec epi` ,rxd exvi avna ,ipgexdCk-ìk ínçî BðéàL¤¥§ª¨¨¨
,Bòáèamze` el oi` ,aegxa meid lk zeidl eilryk mbe - §¦§

.maxwa xrea rxd mxviy dl`l yiy zepeiqpøöiä ïéà ék¦¥©¥¤
,'eë BøöiL Lé ,Lôð ìëa äåLyie ,xrea rxd exviy yi - ¨¤§¨¤¤¥¤¦§

,jk epi`yøçà íB÷îa øàaúpL Bîk4.eyexit ,recid itke - §¤¦§¨¥§¨©¥
dpynd lr aehÎmyÎlrad ly5z` yaekd - ?xeab edfi`"

i lr xaeb `edy ."exvimgel `edy mixac mze`a rxd exv
el oi`y okzi ,mixg` mixacl qgia ,ik .xzeia dwfgd dcna
envrl ezepridÎi`a dxeab meyn oi`e ,llk rxd xvi mdiabl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

íéøîà éèå÷éì
ãåò ì ÷øôì"æø øîàî íéé÷ì åáì ìà íéùé úàæ

éåäå .íãàä ìë éðôá çåø ìôù éåäå
ì÷ éðôá 'éôà ùîî íãàä ìë éðôá åúéîàì úîàá
ãò êøéáç úà ïéãú ìà ì"æøàî ô"ò åðééäå .íéì÷áù
úåéäì àåèçì åì íøåâ åîå÷î éë .åîå÷îì òéâúù
úåðø÷ éáùåéî úåéäìå íåéä ìë ÷åùá êìéì åúñðøô
åøöéå ãîåç áìäå äàåø ïéòäå úååàúä ìë úåàåø åéðéòå
øòåá àåä òùåäá ù"îë äôåàî äøòåá øåðúë øòåá
áåøå èòî ÷åùá êìåäù éî ë"àùî .'åâå äáäì ùàë
ìåëé ÷åùá íåéä ìë êìåä íà íâå åúéáá áùåé íåéä
äåù øöéä ïéà éë åòáèá ë"ë íîåçî åðéàù úåéäì
úîàá äðäå .à"îá ù"îë 'åë åøöéù ùé ùôð ìëá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

י.אבות1. משנה ד ד.2.פרק משנה ב פרק ו.3.אבות ז, ד. ז, הושע ד.4.ראה ב, ויקרא תורה לקוטי משנה 5.ראה ד פרק אבות

א.



עז xc` 'b oey`x mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  ג' ראשון יום
פרק ל  ,gl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãåò ì ÷øô,76 'nr cr.úåëéøàá

.ì ÷øtlaeq "ipepia"dy dryay ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
oi` ,d"awd ly ezlecba xdxdn `ed egenay s`e ,ald mehnhn

jkl dvrd ixd - ezeqbe ezeixnega leynl ,eal lr rityn df

xeayi jk ici lry ,"xayp al"l mi`iand mixaca wnrzdl :`id

ly dtilwd zeixneg z`

dze` cixeie ,zindad eytp

dvex `idy dzedabn

cbpk dnvr z` diabdl

eytp ly dyecwd xe`

mb owfd epax .ziwl`d

el`a - xen`d wxta xiaqd

ick ,wnrzdl eilr mipipr

."xayp al"l ribdl

,Baì ìà íéNé úàæ ãBòŸ¨¦¤¦
ì"æø øîàî íi÷ì1: §©¥©£©©©

ìk éðôa çeø ìôL éåäå"¤¡¥§©©¦§¥¨
"éåäå" ,"íãàäoeyl - ¨¨¨¤¡¥

dxen "iede" dpynd
didiy `id dpeekdy

,Bzîàì úîàa:xaqd miperh mixacd dxe`kl ,oky - ¤¡¤©£¦
zeltye - "gex lty" zeidl eilry ,o`k mixne` l"f epinkg
,envr zbixcne zlrn rcei `edy :drnyn deepr .deepr dppi`
el epzp dlrnlny ,dpzna oze` law `edy ,xaeq `edy `l`
;dbixcn dze`l ribdl lkeiy ,zecgein zeiepncfde zegek
mze` lvpn fld did - xg` edyinl dl` zegek epzip eli`e

i`n .epnn aeh xzeienvr z` wifgny :drnyn zelty ,jc
`edy ,envr jeza `vene ,ipydn ynn zegprexb- epnn

,zeevn miiwne dxez cnely inl xnel xyt` ,`eti` ,cvik
,"milway lw"n mb ,mc` lkn dzegp dbxca envr z` wifgiy
oi`y ,miyxtn yi ,okl !?zeevn miiwn epi`e dxez cnel epi`y

`l` ,ipydn zegp envr z` d`xi ok`y dpeekdbdpziy
l"f epinkg oeyl ,mxa .mc` lk ipta ,zelty ly dbdpda

xnelk ,"iede"didzyz` wifgi ok`y ,dxen - "bdpzd" `le ,
- ?in iptae ,dbixcna dhnl zn`a envr¯ "íãàä ìk éðôa"¦§¥¨¨¨¨

.íélwaL ì÷ éðôa elôà ,Lnîel xyt` ,zn`a ,cvik - ©¨£¦¦§¥©¤©©¦
zegt envr z` wifgdl ,zeevn miiwne dxez cnely inl
lk miiwny in mby owfd epax giken - ?"milway lw"dn
mixac ea eidiy xyt` ,dxiar mey lr xaer epi`e ,zeevnd
mixac mpyi :dbixcna zegp envr z` wifgdl eilr mllbay
dnglndy s`e .rxd xvid cbpk megll epnn yxcp mably
lw"dn zyxcpd dnglndn dzxnega dzegt ,epnn zyxcpy

rxd xvid cbpk megll "milwayelyleki `ed oi` z`f lka -
oi`yke ;rxd exvi cbp cenrl`edeznglna cenrl leki`ed,

lw"dy dnn daxda rexb - oldl xiaqiy itk - df ixd
dnglna cenrl leki epi` "milwayelydf oeayg iciÎlr .

."milway lw"dn mb dhnl envr z` wifgdl ,zn`a ecia didi
ì"æø øîàî ét-ìò eðéäå2òébzL ãò Eøáç úà ïéãz ìà" : §©§©¦©£©©©©¨¦¤£¥§©¤©¦©

,"BîB÷îìhetyz l` - ¦§
`ly cr weqtz l`e
mewna jnvr z` cinrz
`vnp jxiagy avnae
ipy ea yi "mewn" .mda
daiaqde mewnd :miyexit
ipgexd mewnde ,zinybd
mc`d ly ipgexd eavn -
:ea `vnp rxd xvi dfi`e
wfg rxd xvi yi cg`l
xvi - ipyle ,mnegne
epi`y wfg jk lk `l rxd
.zee`z ixg` jk lk xrea
:oldl owfd epax xne` jke

BîB÷î ékinybd - ¦§
,ezaiaqeèçì Bì íøBbìk ÷eMa Cìéì Búñðøt úBéäì ,à ¥©£Ÿ¦§©§¨¨¥¥©¨

úBéäìå ,íBiä,weya aaezqn epi`y dry dze`a -éáLBiî ©§¦§¦§¥
áläå äàBø ïéòäå ,úBåàzä ìk úBàBø åéðéòå ,úBðø÷§¨§¥¨¨©©£§¨©¦¨§©¥

,ãîBçmbe .`ehgl daiq meyn ea yi inybd enewn ,xnelk - ¥
- `ed ,rxd exvi avn ,ipgexd enewnøepúk øòBa Bøöéå§¦§¥§©

,äôBàî äøòBadte` ly xrea xepzk -3xepzd xrea elv` , ¥¨¥¤
ziadÎlra lv` xy`n xzei zeaexw mizrle xzei dwfg dxeva

,mzqòLBäa áeúkL Bîk3,"'Bâå äáäì Làk øòBa àeä" : §¤¨§¥©¥§¥¤¨¨§
mxeby dfk `ed ,rxd exvi ly eavn ,ipgexd enewn mby ixd -

.`hgl `ianeáøå ,èòî ÷eMa CìBäL éî ïk-ïéàM-äî©¤¥¥¦¤¥©§©§Ÿ
.Búéáa áLBé íBiäd`ex epi` `linne ,zepxw iayein epi`y - ©¥§¥

inl yiy zepeiqp mze` el oi`e ,eipir cbpl zee`zd z`
;weya meid lk jldzny÷eMa íBiä ìk CìBä íà íâå- §©¦¥¨©©

enewn zpigane ,aegxa meid lk zeidl el oncfny wqr lra
,"milway lw"l dnec `ed inybdúBéäì ìBëéenewnay - ¨¦§

,el dnec epi` ,rxd exvi avna ,ipgexdCk-ìk ínçî BðéàL¤¥§ª¨¨¨
,Bòáèamze` el oi` ,aegxa meid lk zeidl eilryk mbe - §¦§

.maxwa xrea rxd mxviy dl`l yiy zepeiqpøöiä ïéà ék¦¥©¥¤
,'eë BøöiL Lé ,Lôð ìëa äåLyie ,xrea rxd exviy yi - ¨¤§¨¤¤¥¤¦§

,jk epi`yøçà íB÷îa øàaúpL Bîk4.eyexit ,recid itke - §¤¦§¨¥§¨©¥
dpynd lr aehÎmyÎlrad ly5z` yaekd - ?xeab edfi`"

i lr xaeb `edy ."exvimgel `edy mixac mze`a rxd exv
el oi`y okzi ,mixg` mixacl qgia ,ik .xzeia dwfgd dcna
envrl ezepridÎi`a dxeab meyn oi`e ,llk rxd xvi mdiabl
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íéøîà éèå÷éì
ãåò ì ÷øôì"æø øîàî íéé÷ì åáì ìà íéùé úàæ

éåäå .íãàä ìë éðôá çåø ìôù éåäå
ì÷ éðôá 'éôà ùîî íãàä ìë éðôá åúéîàì úîàá
ãò êøéáç úà ïéãú ìà ì"æøàî ô"ò åðééäå .íéì÷áù
úåéäì àåèçì åì íøåâ åîå÷î éë .åîå÷îì òéâúù
úåðø÷ éáùåéî úåéäìå íåéä ìë ÷åùá êìéì åúñðøô
åøöéå ãîåç áìäå äàåø ïéòäå úååàúä ìë úåàåø åéðéòå
øòåá àåä òùåäá ù"îë äôåàî äøòåá øåðúë øòåá
áåøå èòî ÷åùá êìåäù éî ë"àùî .'åâå äáäì ùàë
ìåëé ÷åùá íåéä ìë êìåä íà íâå åúéáá áùåé íåéä
äåù øöéä ïéà éë åòáèá ë"ë íîåçî åðéàù úåéäì
úîàá äðäå .à"îá ù"îë 'åë åøöéù ùé ùôð ìëá
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י.אבות1. משנה ד ד.2.פרק משנה ב פרק ו.3.אבות ז, ד. ז, הושע ד.4.ראה ב, ויקרא תורה לקוטי משנה 5.ראה ד פרק אבות
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`xcעח 'c ipy mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אד  ד' שני ר יום
,76 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...òéâä àìù ìëå,hl 'nr cr.úåââùë

.mixac mze`a:iaxd xirn o`kepax `a ,oldl xn`iy dnay
lw 'wp dnl - oekp l"pd m` dxe`kle" :`iyew uxzl owfd
llba lykp mc`dy ,mixacd mipekp ok` m` - "?milway
,zeipgexae zeinyba zeaiqpde ea `vnp `edy mewnd

zepeiqp eipta zecinrnd
,`eti` ,recn - miyw
?"milway lw" el mi`xew
z` yxtn owfd epaxe
s`y ,oldl mixacd
xzei dcak dnglndy
enewn zpigan mby inl
lelr `ed ipgexde inybd
el oi` ,z`f lka - `ehgl
epi`y lr zelvpzd mey
,oky .rxd exvi lr xaeb
jixv did d"awdn cgtd
,`ehgl epnn repnl
eilry zepeiqpd zexnl
xne` jke .mda cenrl

:owfd epaxúîàa ,äpäå§¦¥¤¡¤
ãàî ínçî àeäL éî íb©¦¤§ª¨§Ÿ
àéä Búñðøôe ,Bòáèa§¦§©§¨¨¦
ìk úBðø÷ éáLBiî úBéäì¦§¦§¥§¨¨

íBiä,`ed mb -Bì ïéà ©¥
ìò úeìvðúä íeL¦§©§©

éø÷îe ,åéàèç,`xwpe -ãçt ïéà øLà ìò "øeîb òLø" £¨¨¦§¥¨¨¨©£¤¥©©
,åéðéò ãâðì íéäìàlre ezaiaqe enewn lr had ilan ,oky - ¡Ÿ¦§¤¤¥¨

lk ipta cenrl el xfer d"awdn cgtd did - xread rxd exvi
;miiywd,BaìaL Búåàz çeø ìò ìLîìå ÷tàúäì Bì äéä ék¦¨¨§¦§©¥§¦§Ÿ©©©£¨¤§¦

ìéòì øàaúpL Bîk ,åéNòî ìk äàBøä 'ä ãçt éðtî6ék ¦§¥©©¨¤¨©£¨§¤¦§¨¥§¥¦
.BzãìBúa álä ìò èélL çnäyiy ,raha clep mc`d - ©Ÿ©©¦©©¥§©§

cgtd mc`l did eli` .ald zee`za leynle helyl gend geka
leki did - `hgl zenxebd zeaiqpd zexnl ixd - 'd iptn ie`xd

.zexiar ziiyrn rpnidläìBãb äîçìî àéäL úîàa ,äpäå§¦¥¤¡¤¤¦¦§¨¨§¨
ì ,äîeöòå,'ä ãçt éðtî äáäì Làk øòBaä øöiä øaL- ©£¨¦§Ÿ©¥¤©¥§¥¤¨¨¦§¥©©

,mixeng miiyw jka yie,Cëìäå .Lnî ïBéqð Bîëe,okle - §¦¨©¨§¦§¨
éøö,'ä úãBáòa Búâøãîe BîB÷î àeäM äî éôì ,íãà ìk C ¨¦¨¨¨§¦©¤§©§¥¨©£©

ìäîçìî úðéçáe Cøòa 'ä ãáBò àeä íà Bîöòa ïçáìå ì÷L ¦§Ÿ§¦§Ÿ§©§¦¥§¤¤§¦©¦§¨¨
,äæk ïBéqðå Bæk äîeöòeilre ,efk dngln epnn zyxcpyk - £¨¨§¦¨¨¤

,dfk oeiqp ipta cenrl
dleki efk dnglny
cg` lkn zyxcp zeidl
xvi lrae lde` ayein mb)
mizrle ("opev" rxd

,zeaexwäNòå" úðéçáa¦§¦©©£¥
"áBè7.zeevna -

mixeywd mipiprae
,aeh ziiyra,ïBâk§

,äðeëa älôzä úãBáòa©£©©§¦¨§©¨¨
zxevy ,zinei mei `idy -

,didz ezlitzìCtL ¦§Ÿ
Bçk ìëa 'ä éðôì BLôð©§¦§¥§¨Ÿ

Lnî,ezpeek gek lka - ©¨
Lôpä éevî ãò8,lky - ©¦©¤¤

mipezp eidi eytp zegek
dlitzd zceara9lre ,

yxcp ,dfk dlitz beq
,rxd xvid mr dyw wa`n
Lôðå Bôeb íò íçläìe§¦¨¥¦§¤¤
íéòðBnä BaL úéîäaä©§¥¦¤©§¦

,mirixtne -äðekäwa`idl eilre -,äîeöò äîçìîa ©©¨¨§¦§¨¨£¨
écî úéáøòå úéøçL älôzä íã÷ øôòk íúzëìe íLháìe§©§¨§©§¨§¨¨Ÿ¤©§¦¨©£¦§©§¦¦¥

,íBéa íBédnglnd idefy -iptlysebd z` oikdl - dlitzd §
.dpeeka dlitzl erixti `ly zindad ytpd z`eúòLa íâå§©¦§©

Lôð úòéâéa Bîöò òbéì ,älôzäun`l el dyw didi `ly - ©§¦¨§©¥©©§¦¦©¤¤
,yexcd onfd lk ,'d zlecba xdxdle wnrzdl ezaygn z`

,øNa úòéâéåaepd zeripnd z` xiqdl -,sebd on zerBîk ¦¦©¨¨§
ïn÷ì øàaúiL10.úeëéøàaytpd zribi zeidl zekixv cvik - ¤¦§¨¥§©¨©£¦

dngln ldpn `ed ok` m` ,`eti` ,`p opeazi .xyad zribieefk
,dlitzd zceara

éãéì òébä àlL ìëå§¨¤Ÿ¦¦©¦¥
íò íçläì ,Bæ äcî¦¨§¦¨¥¦
Bæk äîeöò äîçìî Bôeb¦§¨¨£¨¨
úðéçáì òébä àì ïéãò ¯£©¦Ÿ¦¦©¦§¦©

øöiä úîçìî Cøòå- §¤¤¦§¤¤©¥¤
,rxd xvid mr dnglnd

,äáäì Làk øòBaä- ©¥§¥¤¨¨

iayein "milway lw"a
mglidl eilry ,zepxwd

,rxd xviaòðëð úBéäì¦§¦§¨
.'ä ãçt éðtî øaLðå- §¦§¨¦§¥©©

ok` `ed m`d ,`p opeazi
exvia dfk sweza mgel
dlitzl rbepa ,rxd
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåéäì àéä åúñðøôå åòáèá ãàî íîåçî àåäù éî íâ
ìò úåìöðúä íåù åì ïéà íåéä ìë úåðø÷ éáùåéî
ãâðì 'éäìà ãçô ïéà øùà ìò øåîâ òùø éø÷éîå åéàèç
åúååàú çåø ìò ìåùîìå ÷ôàúäì åì äéä éë .åéðéò
éë ì"ùîë åéùòî ìë äàåøä 'ä ãçô éðôî åáìáù

.åúãìåúá áìä ìò èéìù çåîäàéäù úîàá äðäå
äáäì ùàë øòåáä øöéä øåáùì 'îåöòå äìåãâ äîçìî
íãà ìë êéøö êëìäå .ùîî ïåéñð åîëå 'ä ãçô éðôî
ìå÷ùì 'ä úãåáòá åúâøãîå åîå÷î àåäù äî éôì
äîçìî 'éçáå êøòá 'ä ãáåò àåä íà åîöòá ïåçáìå
úãåáòá ïåâë áåè äùòå 'éçáá äæë ïåéñðå åæë äîåöò
ùîî åçë ìëá 'ä éðôì åùôð êåôùì äðååëá äìôúä
åáù úéîäáä ùôðå åôåâ íò íçìäìå ùôðä éåöéî ãò
íúúëìå íùèáìå äîåöò äîçìîá äðååëä íéòðåîä
íâå íåéá íåé éãî úéáøòå úéøçù äìôúä íãå÷ øôòë
øùá úòéâéå ùôð úòéâéá åîöò òâééì äìôúä úòùá

.úåëéøàá ïî÷ì ù"îë

åæ äãî éãéì òéâä àìù ìëå
òéâä àì ïééãò åæë äîåöò äîçìî åôåâ íò íçìäì
úåéäì äáäì ùàë øòåáä øöéä úîçìî êøòå 'éçáì
ìëå ïåæîä úëøá ïéðòá ïëå .'ä ãçô éðôî øáùðå òðëð
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יב.6. טו.7.פרק לד, ה.8.תהלים ו, דברים על ˘ËÈÏ"‡:9.ספרי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ כמשנ"ת ידרשון יום ויום בכאו"א צ"ל "שזה
ס"א". מ"ב.10.אגה"ק בפרק

xc` 'c ipy mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

jke ;ely rxd xvia megll "milway lw"d lry itk ,dpeeka
.oldl xaecn mdilr mixg` mipiprl rbepa mbïéðòa ïëå§¥§¦§©

úBönäå ïéðäpä úBëøa ìëå ïBænä úkøa,olek dpiidzy - ¦§©©¨§¨¦§©¤¡¦§©¦§
,äðeëaxvid cbp dnglne zevn`zd zeyxcp jk myly - §©¨¨

,rxdéøö ïéàåøîBì C §¥¨¦©
ì úBönä úðek.ïîL- ©¨©©¦§¦§¨

enyle devn myl oniiwl
jk myly ,d"awd ly
zevn`zd i`cea zyxcp
xvid mr dnglne dlecb
`edy xacd xexae ,rxd
,envra `evnl leki
dpeeka ea xqg oiicry
miiwn `edyk dnyl

.zeevnïëåyxcpyk - §¥
,mglidl epnnïéðòa§¦§©

,äøBzä ãenì ÷ñò¥¤¦©¨
øúBé äaøä ãîìì¦§Ÿ©§¥¥
éôì BðBöøe Böôçî¥¤§§§¦

Búeìéâøe Bòáèick ,ik - ¦§§¦
el ievxy dnk cr cenll
e` ,ezcnzd rah cvn
cenll ezelibx cvn
eilr oi` - dcnzda
lirl xkfpk ,llk mglidl
cenll ick ,j` .e"h wxta
erah xy`n xzei

,wx zeidl leki df - ezelibxeéãé-ìòíò äîeöò äîçìî ©§¥¦§¨¨£¨¦
Bòáhî øúBé èòî ãîBlä ék ,Bôebxak eilr jk lry - ¦©¥§©¥¦¦§

,la` - mglidlïBéîãå Cøò dì ïéàå ,äpè÷ äîçìî eæ éøä£¥¦§¨¨§©¨§¥¨¤¤§¦§
,Làk øòBaä øöiä úîçìî íòitk ,"milway lw"a - ¦¦§¤¤©¥¤©¥§¥

,lirl epcnlyéø÷îc,`xwpy -çvðî Bðéà íà "øeîb òLø" §¦§¥¨¨¨¦¥§©¥©
.'ä éðtî øaLðå òðëð úBéäì ,Bøöécenll eznglny ixd - ¦§¦§¦§¨§¦§¨¦§¥

ezelibxe erah itkn xzei zvweznglnl llk dnec dpi` -
xy`n xzei daxd cnel `ed ok m` `l` ,fld ly dlecbd
`p wecai - dlecb dnglna wa`idl eilr jk myly ,epevxa
lw"d lv`y s`e .efk dngln el yi ok` m` ,envr z`
elv` eli`e - "rxn xeq" ly mipipra `id dnglnd "milway

:owfd epax jk lr xne` - "aeh dyre"a xqgúðéça él äîe©¦§¦©
àéä ìkä ¯ "áBè äNòå" úðéça él äîe ,"òøî øeñ"¥©©¦§¦©©£¥©Ÿ¦

.àeä-Ceøa ãçéîe ãéçé LBãwä Cìnä úåöîlcadd - ¦§©©¤¤©¨¨¦§ª¨¨
ly mipiprl rbepa wx `ed "aeh dyre"l "rxn xeq" oiay
cvn oi` - zeevnd meiw mvra j` ,jkn raepy dne zepeek
mey ,cgeine cigi `edy ,zeevnd lr deeivy df ,deevnd©

dyre" ly mipipra ie`xk eznigl i` ,`linn .mdipia lcad
."rxn xeq" ly mipipra fld ly ezelykidl dnec "aehïëå§¥

,úBöî øàLamb - mglidl epnn yxcp ,oniiwl icky - ¦§¨¦§
xvia witqn mgel `ed oi`y envra `evnl leki `ed jka
,epnn yxcpy itk rxd
,ïBîîaL øáãa èøôáe¦§¨§¨¨¤§¨
ipiprl zexeywd zeevn -

,mitqkúãBáò Bîk§£©
ä÷ãvädwcv zzl - ©§¨¨

ly ote`adcearzzl ,
yi xy`n xzei dwcv

,ezelibxae epevxaéàäëe§©
.àðåbmda ,dnecke - ©§¨

,envra `evnl leki `ed
witqn mgel `ed oi`y

.epnn yxcpy itkelôàå©£¦
,"òøî øeñ" úðéçáa¦§¦©¥©
ìékNî Léà ìk ìBëé̈¨¦©§¦
øñ BðéàL BLôða àöîì¦§Ÿ§©§¤¥¨
ìkî ìka òøäî éøîâì§©§¥¥¨©©Ÿ¦Ÿ

ìk11éøvL íB÷îa ,C Ÿ§¨¤¨¦
Cøòk äîeöò äîçìîì§¦§¨¨£¨¨¤¤

,ìéòì økæpädnglnd - ©¦§¨§¥
,"milway lw"n zyxcpd
Cøòî úBçt elôàå©£¦¨¥¤¤

,ìéòì økæpä- ©¦§¨§¥
dnigl epnn zyxcpyk
dnglna cenrl leki `ed oi` - fldn yxcp xy`n xzei dlw

,efBà ,äàð äçéN òöîàa ÷éñôäì ïBâk,rvn`a -øetñ §§©§¦§¤§©¦¨¨¨¦
,úîà àeäL óà ,ãàî ì÷å ïè÷ éàðb elôàå ,Bøáç úeðâa¦§£¥©£¦§©¨¨§©§Ÿ©¤¡¤

elôàåz`f xtqn `edyk -,Bîöò úBwðì éãk`ly - ©£¦§¥§©©§
eniy`ieze`,df i`pbaòãBpk12àäî,dnn -éaø øîàc ©©¥¨§¨©©¦

:LBãwä eðaø åéáàì ïBòîLazkp `ly jaeqn hbl xywa - ¦§§¨¦©¥©¨
:jixvy enk,"déáúk àèiç àãeäé àlà ,déáúk àðà åàì"¨£¨©§¥¤¨§¨©¨¨©§¥

mewn eze`a - "`hiig dcedi m` ik ,hbd z` izazk ip` `l" -
ick ea ynzyd `ede ,lecb jk lk `l i`pb meyn jka did

z`f lkae ,envr z` zewpl:Bì øîàåiax epal yecwd epax - §¨©
:oernylî Clk""òøä ïBL,"rxd oeyln jl jl" -íL ïiò] ©¥¦¨¨©©¥¨

,[àøúa àáác é ÷øt Léø àøîbamc`l el xyt`y ixd - ©§¨¨¥¤¤§¨¨©§¨
ldpn `ed oi` ,"rxn xeq" ly mipipra mby ,envra `evnl

,rxd exvie eteb mr dnglnd z` ie`xkàðåb éàäëednece - §©©§¨
,jkl.àáeè éçéëLc élî änk,miax migiky mixac - ©¨¦¥¦§¦¥¨

`ed oi`y ,envra `evnl leki cg` lky ,ixd .zeaexw mizra
.rxd xvid z` gvpl witqn mgelBîöò Lc÷ì ïéðòa èøôáe¦§¨§¦§©§©¥©§
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íéøîà éèå÷éì
úåöîä úðåë ì"öàå äðåëá úåöîäå ïéðäðä úëøá
äáøä ãåîìì äøåúä ãåîéì ÷ñò ïéðòá ïëå .ïîùì
äîçìî é"ò åúåìéâøå åòáè éôì åðåöøå åöôçî øúåé
æ"ä åòáèî øúåé èòî ãîåìä éë .åôåâ íò äîåöò
øöéä úîçìî íò ïåéîãå êøò äì ïéàå äðè÷ äîçìî
åøöé çöðî åðéà íà øåîâ òùø éø÷îã ùàë øòåáä
òøî øåñ 'éçá éì äîå .'ä éðôî øáùðå òðëð úåéäì
ùåã÷ä êìîä úåöî àéä ìëä áåè äùòå 'éçá éì äîå
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äîçìîì êéøöù íå÷îá ìë ìëî ìëá òøäî éøîâì
÷éñôäì ïåâë ì"ðä êøòî úåçô 'éôàå ì"ðä êøòë äîåöò
éàðâ 'éôàå åøéáç úåðâá øåôéñ åà äàð äçéù òöîàá
åîöò úå÷ðì éãë 'éôàå úîà àåäù óà ãàî ì÷å ïè÷
àðà åàì ùåã÷ä åðéáø åéáàì ù"øàã àäî òãåðë
ù"ò] ø"äìî êìë ì"àå äéáúë àèééç àãåäé àìà 'éáúë
àáåè éçéëùã éìéî äîë â"äëå .[á"áã é"ôø 'îâá
'úééøåàãî àåäù åì øúåîá åîöò ùã÷ì ïéðòá èøôáå
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כל"11. מכל "בכל הלשון ˘ËÈÏ"‡:על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚ‰י"ל"Ù"‡„·צ"ל כי :˙ÂÓÈÏ˘'ל)ÏÎ(האבות) הקווין הג' בכל העבודה (
וארא) ר"פ (תו"א בכאו"א צ"ל שבחי' מפני כן ושנק' א) יז, (ב"ב באבות וכמרז"ל אמת] גנות, נאה, תומ"י: בזה שמביא [וכהדוגמא

עבודתם נדע כו' בכל שמשכרם -ÏÎ·."מהנ"ל בא' עכ"פ זה חסר ואצלו - ועוד) בחדא"ג (עיי"ש שלמות קסד,12.כו' בתרא בבא
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.mixac mze`a:iaxd xirn o`kepax `a ,oldl xn`iy dnay
lw 'wp dnl - oekp l"pd m` dxe`kle" :`iyew uxzl owfd
llba lykp mc`dy ,mixacd mipekp ok` m` - "?milway
,zeipgexae zeinyba zeaiqpde ea `vnp `edy mewnd

zepeiqp eipta zecinrnd
,`eti` ,recn - miyw
?"milway lw" el mi`xew
z` yxtn owfd epaxe
s`y ,oldl mixacd
xzei dcak dnglndy
enewn zpigan mby inl
lelr `ed ipgexde inybd
el oi` ,z`f lka - `ehgl
epi`y lr zelvpzd mey
,oky .rxd exvi lr xaeb
jixv did d"awdn cgtd
,`ehgl epnn repnl
eilry zepeiqpd zexnl
xne` jke .mda cenrl

:owfd epaxúîàa ,äpäå§¦¥¤¡¤
ãàî ínçî àeäL éî íb©¦¤§ª¨§Ÿ
àéä Búñðøôe ,Bòáèa§¦§©§¨¨¦
ìk úBðø÷ éáLBiî úBéäì¦§¦§¥§¨¨

íBiä,`ed mb -Bì ïéà ©¥
ìò úeìvðúä íeL¦§©§©

éø÷îe ,åéàèç,`xwpe -ãçt ïéà øLà ìò "øeîb òLø" £¨¨¦§¥¨¨¨©£¤¥©©
,åéðéò ãâðì íéäìàlre ezaiaqe enewn lr had ilan ,oky - ¡Ÿ¦§¤¤¥¨

lk ipta cenrl el xfer d"awdn cgtd did - xread rxd exvi
;miiywd,BaìaL Búåàz çeø ìò ìLîìå ÷tàúäì Bì äéä ék¦¨¨§¦§©¥§¦§Ÿ©©©£¨¤§¦

ìéòì øàaúpL Bîk ,åéNòî ìk äàBøä 'ä ãçt éðtî6ék ¦§¥©©¨¤¨©£¨§¤¦§¨¥§¥¦
.BzãìBúa álä ìò èélL çnäyiy ,raha clep mc`d - ©Ÿ©©¦©©¥§©§

cgtd mc`l did eli` .ald zee`za leynle helyl gend geka
leki did - `hgl zenxebd zeaiqpd zexnl ixd - 'd iptn ie`xd
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ì ,äîeöòå,'ä ãçt éðtî äáäì Làk øòBaä øöiä øaL- ©£¨¦§Ÿ©¥¤©¥§¥¤¨¨¦§¥©©

,mixeng miiyw jka yie,Cëìäå .Lnî ïBéqð Bîëe,okle - §¦¨©¨§¦§¨
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,äæk ïBéqðå Bæk äîeöòeilre ,efk dngln epnn zyxcpyk - £¨¨§¦¨¨¤

,dfk oeiqp ipta cenrl
dleki efk dnglny
cg` lkn zyxcp zeidl
xvi lrae lde` ayein mb)
mizrle ("opev" rxd

,zeaexwäNòå" úðéçáa¦§¦©©£¥
"áBè7.zeevna -

mixeywd mipiprae
,aeh ziiyra,ïBâk§

,äðeëa älôzä úãBáòa©£©©§¦¨§©¨¨
zxevy ,zinei mei `idy -

,didz ezlitzìCtL ¦§Ÿ
Bçk ìëa 'ä éðôì BLôð©§¦§¥§¨Ÿ

Lnî,ezpeek gek lka - ©¨
Lôpä éevî ãò8,lky - ©¦©¤¤

mipezp eidi eytp zegek
dlitzd zceara9lre ,

yxcp ,dfk dlitz beq
,rxd xvid mr dyw wa`n
Lôðå Bôeb íò íçläìe§¦¨¥¦§¤¤
íéòðBnä BaL úéîäaä©§¥¦¤©§¦

,mirixtne -äðekäwa`idl eilre -,äîeöò äîçìîa ©©¨¨§¦§¨¨£¨
écî úéáøòå úéøçL älôzä íã÷ øôòk íúzëìe íLháìe§©§¨§©§¨§¨¨Ÿ¤©§¦¨©£¦§©§¦¦¥

,íBéa íBédnglnd idefy -iptlysebd z` oikdl - dlitzd §
.dpeeka dlitzl erixti `ly zindad ytpd z`eúòLa íâå§©¦§©

Lôð úòéâéa Bîöò òbéì ,älôzäun`l el dyw didi `ly - ©§¦¨§©¥©©§¦¦©¤¤
,yexcd onfd lk ,'d zlecba xdxdle wnrzdl ezaygn z`

,øNa úòéâéåaepd zeripnd z` xiqdl -,sebd on zerBîk ¦¦©¨¨§
ïn÷ì øàaúiL10.úeëéøàaytpd zribi zeidl zekixv cvik - ¤¦§¨¥§©¨©£¦

dngln ldpn `ed ok` m` ,`eti` ,`p opeazi .xyad zribieefk
,dlitzd zceara

éãéì òébä àlL ìëå§¨¤Ÿ¦¦©¦¥
íò íçläì ,Bæ äcî¦¨§¦¨¥¦
Bæk äîeöò äîçìî Bôeb¦§¨¨£¨¨
úðéçáì òébä àì ïéãò ¯£©¦Ÿ¦¦©¦§¦©

øöiä úîçìî Cøòå- §¤¤¦§¤¤©¥¤
,rxd xvid mr dnglnd

,äáäì Làk øòBaä- ©¥§¥¤¨¨

iayein "milway lw"a
mglidl eilry ,zepxwd

,rxd xviaòðëð úBéäì¦§¦§¨
.'ä ãçt éðtî øaLðå- §¦§¨¦§¥©©

ok` `ed m`d ,`p opeazi
exvia dfk sweza mgel
dlitzl rbepa ,rxd
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåéäì àéä åúñðøôå åòáèá ãàî íîåçî àåäù éî íâ
ìò úåìöðúä íåù åì ïéà íåéä ìë úåðø÷ éáùåéî
ãâðì 'éäìà ãçô ïéà øùà ìò øåîâ òùø éø÷éîå åéàèç
åúååàú çåø ìò ìåùîìå ÷ôàúäì åì äéä éë .åéðéò
éë ì"ùîë åéùòî ìë äàåøä 'ä ãçô éðôî åáìáù

.åúãìåúá áìä ìò èéìù çåîäàéäù úîàá äðäå
äáäì ùàë øòåáä øöéä øåáùì 'îåöòå äìåãâ äîçìî
íãà ìë êéøö êëìäå .ùîî ïåéñð åîëå 'ä ãçô éðôî
ìå÷ùì 'ä úãåáòá åúâøãîå åîå÷î àåäù äî éôì
äîçìî 'éçáå êøòá 'ä ãáåò àåä íà åîöòá ïåçáìå
úãåáòá ïåâë áåè äùòå 'éçáá äæë ïåéñðå åæë äîåöò
ùîî åçë ìëá 'ä éðôì åùôð êåôùì äðååëá äìôúä
åáù úéîäáä ùôðå åôåâ íò íçìäìå ùôðä éåöéî ãò
íúúëìå íùèáìå äîåöò äîçìîá äðååëä íéòðåîä
íâå íåéá íåé éãî úéáøòå úéøçù äìôúä íãå÷ øôòë
øùá úòéâéå ùôð úòéâéá åîöò òâééì äìôúä úòùá

.úåëéøàá ïî÷ì ù"îë

åæ äãî éãéì òéâä àìù ìëå
òéâä àì ïééãò åæë äîåöò äîçìî åôåâ íò íçìäì
úåéäì äáäì ùàë øòåáä øöéä úîçìî êøòå 'éçáì
ìëå ïåæîä úëøá ïéðòá ïëå .'ä ãçô éðôî øáùðå òðëð
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יב.6. טו.7.פרק לד, ה.8.תהלים ו, דברים על ˘ËÈÏ"‡:9.ספרי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ כמשנ"ת ידרשון יום ויום בכאו"א צ"ל "שזה
ס"א". מ"ב.10.אגה"ק בפרק

xc` 'c ipy mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

jke ;ely rxd xvia megll "milway lw"d lry itk ,dpeeka
.oldl xaecn mdilr mixg` mipiprl rbepa mbïéðòa ïëå§¥§¦§©

úBönäå ïéðäpä úBëøa ìëå ïBænä úkøa,olek dpiidzy - ¦§©©¨§¨¦§©¤¡¦§©¦§
,äðeëaxvid cbp dnglne zevn`zd zeyxcp jk myly - §©¨¨

,rxdéøö ïéàåøîBì C §¥¨¦©
ì úBönä úðek.ïîL- ©¨©©¦§¦§¨

enyle devn myl oniiwl
jk myly ,d"awd ly
zevn`zd i`cea zyxcp
xvid mr dnglne dlecb
`edy xacd xexae ,rxd
,envra `evnl leki
dpeeka ea xqg oiicry
miiwn `edyk dnyl

.zeevnïëåyxcpyk - §¥
,mglidl epnnïéðòa§¦§©

,äøBzä ãenì ÷ñò¥¤¦©¨
øúBé äaøä ãîìì¦§Ÿ©§¥¥
éôì BðBöøe Böôçî¥¤§§§¦

Búeìéâøe Bòáèick ,ik - ¦§§¦
el ievxy dnk cr cenll
e` ,ezcnzd rah cvn
cenll ezelibx cvn
eilr oi` - dcnzda
lirl xkfpk ,llk mglidl
cenll ick ,j` .e"h wxta
erah xy`n xzei

,wx zeidl leki df - ezelibxeéãé-ìòíò äîeöò äîçìî ©§¥¦§¨¨£¨¦
Bòáhî øúBé èòî ãîBlä ék ,Bôebxak eilr jk lry - ¦©¥§©¥¦¦§

,la` - mglidlïBéîãå Cøò dì ïéàå ,äpè÷ äîçìî eæ éøä£¥¦§¨¨§©¨§¥¨¤¤§¦§
,Làk øòBaä øöiä úîçìî íòitk ,"milway lw"a - ¦¦§¤¤©¥¤©¥§¥

,lirl epcnlyéø÷îc,`xwpy -çvðî Bðéà íà "øeîb òLø" §¦§¥¨¨¨¦¥§©¥©
.'ä éðtî øaLðå òðëð úBéäì ,Bøöécenll eznglny ixd - ¦§¦§¦§¨§¦§¨¦§¥

ezelibxe erah itkn xzei zvweznglnl llk dnec dpi` -
xy`n xzei daxd cnel `ed ok m` `l` ,fld ly dlecbd
`p wecai - dlecb dnglna wa`idl eilr jk myly ,epevxa
lw"d lv`y s`e .efk dngln el yi ok` m` ,envr z`
elv` eli`e - "rxn xeq" ly mipipra `id dnglnd "milway

:owfd epax jk lr xne` - "aeh dyre"a xqgúðéça él äîe©¦§¦©
àéä ìkä ¯ "áBè äNòå" úðéça él äîe ,"òøî øeñ"¥©©¦§¦©©£¥©Ÿ¦

.àeä-Ceøa ãçéîe ãéçé LBãwä Cìnä úåöîlcadd - ¦§©©¤¤©¨¨¦§ª¨¨
ly mipiprl rbepa wx `ed "aeh dyre"l "rxn xeq" oiay
cvn oi` - zeevnd meiw mvra j` ,jkn raepy dne zepeek
mey ,cgeine cigi `edy ,zeevnd lr deeivy df ,deevnd©

dyre" ly mipipra ie`xk eznigl i` ,`linn .mdipia lcad
."rxn xeq" ly mipipra fld ly ezelykidl dnec "aehïëå§¥

,úBöî øàLamb - mglidl epnn yxcp ,oniiwl icky - ¦§¨¦§
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,epnn yxcpy itk rxd
,ïBîîaL øáãa èøôáe¦§¨§¨¨¤§¨
ipiprl zexeywd zeevn -

,mitqkúãBáò Bîk§£©
ä÷ãvädwcv zzl - ©§¨¨

ly ote`adcearzzl ,
yi xy`n xzei dwcv

,ezelibxae epevxaéàäëe§©
.àðåbmda ,dnecke - ©§¨

,envra `evnl leki `ed
witqn mgel `ed oi`y

.epnn yxcpy itkelôàå©£¦
,"òøî øeñ" úðéçáa¦§¦©¥©
ìékNî Léà ìk ìBëé̈¨¦©§¦
øñ BðéàL BLôða àöîì¦§Ÿ§©§¤¥¨
ìkî ìka òøäî éøîâì§©§¥¥¨©©Ÿ¦Ÿ

ìk11éøvL íB÷îa ,C Ÿ§¨¤¨¦
Cøòk äîeöò äîçìîì§¦§¨¨£¨¨¤¤

,ìéòì økæpädnglnd - ©¦§¨§¥
,"milway lw"n zyxcpd
Cøòî úBçt elôàå©£¦¨¥¤¤

,ìéòì økæpä- ©¦§¨§¥
dnigl epnn zyxcpyk
dnglna cenrl leki `ed oi` - fldn yxcp xy`n xzei dlw

,efBà ,äàð äçéN òöîàa ÷éñôäì ïBâk,rvn`a -øetñ §§©§¦§¤§©¦¨¨¨¦
,úîà àeäL óà ,ãàî ì÷å ïè÷ éàðb elôàå ,Bøáç úeðâa¦§£¥©£¦§©¨¨§©§Ÿ©¤¡¤

elôàåz`f xtqn `edyk -,Bîöò úBwðì éãk`ly - ©£¦§¥§©©§
eniy`ieze`,df i`pbaòãBpk12àäî,dnn -éaø øîàc ©©¥¨§¨©©¦

:LBãwä eðaø åéáàì ïBòîLazkp `ly jaeqn hbl xywa - ¦§§¨¦©¥©¨
:jixvy enk,"déáúk àèiç àãeäé àlà ,déáúk àðà åàì"¨£¨©§¥¤¨§¨©¨¨©§¥

mewn eze`a - "`hiig dcedi m` ik ,hbd z` izazk ip` `l" -
ick ea ynzyd `ede ,lecb jk lk `l i`pb meyn jka did

z`f lkae ,envr z` zewpl:Bì øîàåiax epal yecwd epax - §¨©
:oernylî Clk""òøä ïBL,"rxd oeyln jl jl" -íL ïiò] ©¥¦¨¨©©¥¨

,[àøúa àáác é ÷øt Léø àøîbamc`l el xyt`y ixd - ©§¨¨¥¤¤§¨¨©§¨
ldpn `ed oi` ,"rxn xeq" ly mipipra mby ,envra `evnl

,rxd exvie eteb mr dnglnd z` ie`xkàðåb éàäëednece - §©©§¨
,jkl.àáeè éçéëLc élî änk,miax migiky mixac - ©¨¦¥¦§¦¥¨

`ed oi`y ,envra `evnl leki cg` lky ,ixd .zeaexw mizra
.rxd xvid z` gvpl witqn mgelBîöò Lc÷ì ïéðòa èøôáe¦§¨§¦§©§©¥©§
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íéøîà éèå÷éì
úåöîä úðåë ì"öàå äðåëá úåöîäå ïéðäðä úëøá
äáøä ãåîìì äøåúä ãåîéì ÷ñò ïéðòá ïëå .ïîùì
äîçìî é"ò åúåìéâøå åòáè éôì åðåöøå åöôçî øúåé
æ"ä åòáèî øúåé èòî ãîåìä éë .åôåâ íò äîåöò
øöéä úîçìî íò ïåéîãå êøò äì ïéàå äðè÷ äîçìî
åøöé çöðî åðéà íà øåîâ òùø éø÷îã ùàë øòåáä
òøî øåñ 'éçá éì äîå .'ä éðôî øáùðå òðëð úåéäì
ùåã÷ä êìîä úåöî àéä ìëä áåè äùòå 'éçá éì äîå
øáãá èøôáå úåöî øàùá ïëå .ä"á ãçåéîå ãéçé
øåñ 'éçáá 'éôàå .â"äëå ä÷ãöä úãåáò åîë ïåîîáù
øñ åðéàù åùôðá àåöîì ìéëùî ùéà ìë ìåëé òøî
äîçìîì êéøöù íå÷îá ìë ìëî ìëá òøäî éøîâì
÷éñôäì ïåâë ì"ðä êøòî úåçô 'éôàå ì"ðä êøòë äîåöò
éàðâ 'éôàå åøéáç úåðâá øåôéñ åà äàð äçéù òöîàá
åîöò úå÷ðì éãë 'éôàå úîà àåäù óà ãàî ì÷å ïè÷
àðà åàì ùåã÷ä åðéáø åéáàì ù"øàã àäî òãåðë
ù"ò] ø"äìî êìë ì"àå äéáúë àèééç àãåäé àìà 'éáúë
àáåè éçéëùã éìéî äîë â"äëå .[á"áã é"ôø 'îâá
'úééøåàãî àåäù åì øúåîá åîöò ùã÷ì ïéðòá èøôáå
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כל"11. מכל "בכל הלשון ˘ËÈÏ"‡:על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚ‰י"ל"Ù"‡„·צ"ל כי :˙ÂÓÈÏ˘'ל)ÏÎ(האבות) הקווין הג' בכל העבודה (
וארא) ר"פ (תו"א בכאו"א צ"ל שבחי' מפני כן ושנק' א) יז, (ב"ב באבות וכמרז"ל אמת] גנות, נאה, תומ"י: בזה שמביא [וכהדוגמא

עבודתם נדע כו' בכל שמשכרם -ÏÎ·."מהנ"ל בא' עכ"פ זה חסר ואצלו - ועוד) בחדא"ג (עיי"ש שלמות קסד,12.כו' בתרא בבא
ב.



`xcפ 'd iyily mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  ה' שלישי יום
פרק לא  ,78 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå àì ÷øô,n 'nr cr.àîìòã

àúéøBàcî àeäL ,Bì øzna13,z` ycwl aiiegn mc`y - ©ª¨¤¦§©§¨
: ,mixzend mixac mb zeyrln rpnidle envráeúkL Bîk14: §¤¨

"'Bâå ízLc÷úäå" ,"'Bâå eéäz íéLã÷"15;`ed ,z`f lkae - §Ÿ¦¦§§§¦§©¦§¤§
zyxcpyk ,dzenilya ef devn miiwn `ed oi`y ,envra `ven

,dnevr dngln epnn
íéøôBñ éøác ,íâå- §©¦§¥§¦

eraw minkgy mixac
,mze`éøácî íéøeîç£¦¦¦§¥
äøBz16.'eëåitl mby - ¨§

jnvr ycw"y dricd
- opaxcn `ed "jl xzena
,opax erawy mipic ixd
.dxezd ipicn mixeng
àöBiëå elà ìkL àlà¤¨¤¨¥§©¥
íãàäL úBðBòî ïä ,ïää¤¥¥£¤¨¨¨

åéá÷òa Lc17,oi` ik - ¨©£¥¨
epi`e mzxnega yg `ed
meyn jka yiy al my

,dxiar,øzäk eNòð íâå§©©£§¤¥
äðLå øáòL úîçî¥£©¤¨©§¨¨

.'eëå`xnbdy itk - §
zxne`18el ziyrp ...da dpye dxiar mc` xary oeik" :

m`zda .edyna `heg `edy ,yg epi`y meyn - "xzidk
xzei aeh `ed oi`y ixd ,xen`l,oky ,"milway lw"d xy`n

mykfldyeznglna gvpl wa`zn epi``edmb jk ,`edepi`
zepeiqpa cenrl ick ,dngln ldpnelyixd l"f epinkg ,mxa .

lw"d ipta elit` ,"mc` lk ipta gex lty iede" mixne`
`ed ,`eti` ,dna - "milwayrexbxne` - ?"milway lw"dn

:owfd epax jk lràeä íà ,úîàa ìáàdyery mc` eze` - £¨¤¡¤¦
,oeaygd z`,øôñ òãBé,dxez cenll rcei -úøBúa ÷éæçîe ¥©¥¤©£¦§©

BúîLàå ,àNpî BðBò ìBãb ¯ õtçé íé÷ìà úáø÷å ,'ääìãb §¦§©¡Ÿ¦¤§¨¨£¦§Ÿ§©§¨¨§¨

íéìôk éìôëa?dnl jk lke -ìò øabúîe íçìð BðéàM äîa §¦§¥¦§©¦§©¤¥¦§¨¦§©¥©
ìéòì úøkæpä äîeöò äîçìî úðéçáe Cøòa Bøöézyxcpd - ¦§§¤¤§¦©¦§¨¨£¨©¦§¤¤§¥

dlecb `eti` `id xtq rceid ly ezny` ."milway lw"dn
,daxda'äî íé÷Bçøä ,úBðø÷ éáLBiî íélwaL ì÷ úîLàî¥©§©©¤©©¦¦§¥§¨¨§¦¥

íúîLà ïéàå .BúøBúå§¨§¥©§¨¨
äîa Ck-ìk äìBãb§¨¨¨§©
íøöé íéLáBk íðéàM¤¥¨§¦¦§¨

,äáäì Làk øòBaä- ©¥§¥¤¨¨
rxd xvia mihley mpi`e

,mdly'ä ãçt éðtî¦§¥©©
ìk ìà èéaîe ïéánä©¥¦©¦¤¨

,íäéNòîmzny` oi` - ©£¥¤
,jk lk dlecbúîLàk§©§©

ìà áøwä áøwä ìk19'ä ¨©¨¥©¨¥¤
,BúãBáòå BúøBz ìàå§¤¨©£¨
éab ì"æø eøîàL Bîëe§¤¨§©©©¥

:øçàoa ryil` iabl - ©¥
'iea`20,"xg`" dpeknd ,

."'eëå éãBáëa òãiL"- ¤¨©¦§¦§
`hg z`f lkae ,'d ceaka
dlecb ezny`y ixd -

,xzeiõøàä énò ìò ì"æø eøîà ïëìå21íäì eNòð úBðBãfL" : §¨¥¨§©©©©¥¨¨¤¤§©£¨¤
:"úBââLkmircei md oi`y ori ,dbby jezn e`hg eli`k - ¦§¨

zbby"y ,jetd xacd ,mkg cinlza eli`e .mi`hg ly mzxneg
"oecf dler cenlz22cnl `ly iptn `hga lykp `ed m` mby ,

jka ,ixd .cifna `hg eli`k dxnega xacd el aygp - witqn
lw"dn rexb `ed - rxd xvia leynl wfgzn `ed oi`y
lty iede" l"f epinkg xn`n miiwl el xefri df oeayg ."milway
`iaiy ,"xayp al"l mb ribi jk ici lre ,"mc`d lk ipta gex
itk ,dnypd xe` el xi`ie - "`xg` `xhq"d gex zxiayl

.h"k wxta xaqedy

.àì ÷øt;eteba hlwp eznyp xe` oi`y mc`a owfd epax oc h"k wxta ¤¤
helyl egeka oi` ,d"awd ly ezlecba wnrzne oian `ed elkyay s`e

zepeayg zeyrl - wxt eze`a z`aen - jkl dvrd .sebd zeixnega

`xhq"d gex z` xaey `ed jk ici lry ,"xayp al"l eze` e`iaiy

dnvr ddiabnd ,"`xg`

xe` lr xizqdl zlrete

.ziwl`d eytp ly dyecwd

,owfd epax xikfdy xg`l

,mipey zepeayg ,wxt eze`a

,"xayp al"l e`iadl mciay

wa`p `ed oi` mipey mipipray ,dcaera opeazi mby ,'l wxta ,uri

"milway lw"dn rexb `ed - jkae :epnn yxcpy itk ,zindad eytpa

miiwl ecia didi jk ici lr ;zexiara lykpe rxd exvi cbpk mgel epi`y

,`"l wxta ."mc`d lk ipta gex lty iede" l"f epinkg xn`n zn`a

wnrzi xy`ky zeidl ieyr m` s`y xiaqi ,cenll miligzn ep` eze`

dry jyna xen`d lka

dlecb zeavra leti ,dkex`

.jkn cgti l` ,z`f lka -

éøàiLk íà óà ,äpäåC §¦¥©¦§¤©£¦
íéðéðòa ÷éîòäì äaøä©§¥§©£¦¨¦§¨¦
äòLk ìéòì íéøkæpä©¦§¨¦§¥§¨¨
úeáöò éãéì àáé ,øaLð áìå çeø úëéîða úBéäì ,íézLe§©¦¦§¦§¦©©§¥¦§¨¨Ÿ¦¥©§
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ñ"ã íâå .'åâå íúùã÷úäå 'åâå åéäú íéùåã÷ ù"îë
ïä ïäá àöåéëå åìà ìëù àìà .'åëå ú"ãî íéøåîç
úîçî øúéäë åùòð íâå åéá÷òá ùã íãàäù úåðååòî
øôñ òãåé àåä íà úîàá ìáà .'åëå äðùå øáòù
àåùðî åðåò ìåãâ õôçé 'é÷ìà úáø÷å 'ä úøåúá ÷éæçîå
íçìð åðéàù äîá íééìôë éìôëá äìãâ åúîùàå
ì"ðä äîåöò äîçìî 'éçáå êøòá åøöé ìò øáâúîå
'äî íé÷åçøä úåðø÷ éáùåéî íéì÷áù ì÷ úîùàî
íéùáåë íðéàù äîá ë"ë äìåãâ íúîùà ïéàå åúøåúå
ìà èéáîå ïéáîä 'ä ãçô éðôî äáäì ùàë øòåáä íøöé
åúøåú ìàå 'ä ìà áø÷ä áø÷ä ìë úîùàë íäéùòî ìë
ïëìå 'åëå éãåáëá òãéù øçà éáâ ì"æøàùîëå åúãåáòå

:úåââùë íäì åùòð úåðåãæù ä"ò ìò ì"æøà

äðäå àì ÷øô÷éîòäì äáøä êéøàéùë íà óà
úåéäì 'éúùå äòùë ì"ðä 'éðééðòá
àì äìåãâ úåáöò éãéì àáé øáùð áìå çåø úëéîðá
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כז.13. פרק סוף לעיל ב.14.ראה יט, ז.15.ויקרא כ, מ"ג.16.ויקרא פי"א א.17.סנהדרין יח, זרה ב.18.עבודה פו, יומא

כח.19. יז, במדבר הפסוק שם.20.לשון הב"ח הגהות ראה א. טו, ב.21.חגיגה לג, מציעא יג.22.בבא משנה ד פרק אבות

xc` 'd iyily mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

äìBãb,zeavra `le ,dgnya zeidl jixv ixd icedie -àì §¨Ÿ
.Leçé.zeavra oezp `edy ,jkl -ãvî àéä úeáöòL óàå ¨§©¤©§¦¦©

áéúk äMãwä ãöa ék ,äMãwä ãvî àìå ,dâð útì÷1: §¦©Ÿ©§Ÿ¦©©§ª¨¦§©©§ª¨§¦
CBzî àlà äøBL äðéëMä ïéà"å ,"BîB÷îa äåãçå æò"Ÿ§¤§¨¦§§¥©§¦¨¨¤¨¦

"äçîN2icediyk - , ¦§¨
;dgny ly avna `vnp
,"'eëå äëìä øáãì ïëå"§¥¦§©£¨¨§
ipic cenll eilry -
;dgny jezn dxezd
àéä úeáöòä íàL àlà¤¨¤¦¨©§¦

,àiîLc élnîzngn - ¦¦¥¦§©¨
itk epi`y ipgexd eavn

- zeidl jixvyàéä- ¦
,f` zraep zeavrd

ðéçaîdâðaL áBè ú- ¦§¦©¤§Ÿ©
wxta epcnly itk
"dbep" ztilway ,oey`xd
okl ,rx mbe aeh mb yi
miinyb mipiprn zeavrd
ztilway "rx"dn zraep
zeavrd eli`e ,dbep
zraep miipgex mipiprn
.dbep ztilway "aeh"dn
"dbep"ay "aeh"d mb ,mxa
`le dtilw `ed s`

dyecwáúk ïëìå] .§¨¥¨©
elôàL ,ì"æ é"øàä̈£¦©¤£¦
dðéà úBðBòä úâàc§¨©¨£¥¨
úòLa íà-ék äéeàø§¨¦¦¦§©

éøvL ,äøBz ãeîìúå älôzä úòLa àìå ,éeceäúBéäì C ©¦§Ÿ¦§©©§¦¨§©§¨¤¨¦¦§
äçîNa[à÷åc äMãwä ãvnL-:epiax w"k oeylly `le" §¦§¨¤¦©©§ª¨©§¨

zraep ,miipgex mipiprn zeavrd mby ,ixd ."a"eike zelled
zeavrl ribdl lczydl eilr ,`eti` ,recn .dbep ztilwn

?dtilwdn zraepd,äcnä àéä Ck éøä ïë-ét-ìò-óàjk - ©©¦¥£¥¨¦©¦¨
,bdepd `ed,dúîâeãå dðéîa àøçà-àøèñì àéôkàì- §¦©§¨§¦§¨¨¢¨§¦¨§§¨¨

zxiay ,dil` dneca mdy mixaca "`xg` `xhq"d z` zetkl
ly dyecwd xe` lr xizqdl zlczynd ,"`xg` `xhq"d
`xhq"dn `a `ed mby xaca zeidl dkixv ,ziwl`d eytp
mipipra eavnn zeavrd idefe ,day "aeh"dn `l` ,"`xg`

.miipgexdì"æø øîàîk3ì àaà déáe dépî" :déa décL §©£©©©¦¥¥©¨§©¥¥
,"àbøðz` ea zexkl ofxbl "ci"d z` migwel envr xridn - ©§¨

l"f epizeax iehiak e` .xrid4:."Ba àöBik Ba òâô"elwzp - ¨©©¥

.el dnecy inaäæ ìòåzepeaygn zraepd zeavrd lr - §©¤
,ipgexd eavne ecnrnøîàð5,"øúBî äéäé áöò ìëa" : ¤¡©§¨¤¤¦§¤¨

.ïn÷ìãk ,áöòä øçà äàaä äçîOä àéä ïBøúiäåcvik - §©¦§¦©¦§¨©¨¨©©¨¥¤§¦§©¨
.avrd ixg` dgnyl ribiøaLð áì ïéà ,úîàa Càúeøéøîe ©¤¡¤¥¥¦§¨§¦

d÷eçø ìò ¯ Lôpä©¤¤©¦¨
'ä éðt øBàî¥§¥
-àøèña dúeLaìúäå§¦§©§¨§¦§¨
íLa íéàø÷ð ¯ àøçà̈¢¨¦§¨¦§¥

ìa ììk "úeáöò"ïBL ©§§¨¦§
,Lãwäzernyn - ©Ÿ¤

oeyla "zeavr" dlnd
enk ,"ueeik" `id ycewd
`edy ,"zaver dcn"
oi`e ,egexa letpe ueekn

.llk zeig eaúeáöò ék¦©§
íèîèî BalL àéä¦¤¦§ª§¨
,Baìa úeiç ïéàå ïáàk§¤¤§¥©§¦
,øaLð áìå úeøéøî ìáà£¨§¦§¥¦§¨
úeiç Lé éøä ,äaøcà©§©¨£¥¥©
ìòtúäì Baìa§¦§¦§¨¥
àéäL ÷ø ,øîøîúäìe§¦§©§¥©¤¦

úeiç,zraepd -úðéçaî ©¦§¦©
,úBLBã÷ úBøeábokle - §§

,zexixn ly ote`a `id
eli`eúðéçaî äçîOäå§©¦§¨¦§¦©

,íéãñç.dyecw ly -ék £¨¦¦
.ïäézMî ìeìk álä- ©¥¨¦§¥¤

zexeab ,zecnd izyn
ixd ,mipt lk lr .micqge
m` ik ,dtilwn miraep mpi` ,(zeig mr) ezexixne eal oexay

,dyecwnzexeabn.dyecw lyéøö íézòì ,äpäåøøBòì C §¦¥§¦¦¨¦§¥
íäL ,íéðécä ÷ézîäì éãk úBLBãwä úBøeáb úðéça- §¦©§©§§¥§©§¦©¦¦¤¥

,mipicdèìBMLk òøä øöéå úéîäaä Lôð úðéçaxvid - §¦©¤¤©§¥¦§¥¤¨©§¤¥
,rxd,íãàä ìò íBìLå-ñç,mipic ly oipr df ixdy -ék ©§¨©¨¨¨¦

ïé÷zîð íéðécä ïéà,"cqg"le "aeh"l miktdp -.ïLøLa àlà ¥©¦¦¦§¨¦¤¨§¨§¨
zexeabn ,myxeyn - mipicd jez l` "mikiynn"yk -
ytpd ly zexeabde mipicd mb ,myxeya ,oky ;dyecwc
ly zexeab `l` ,rx ly oipr mpi` ,rxd xvide zindad
mdn miraep minevnve zelylzyd ieaix ici lry ,dyecw
,md miktdp okle - aehde dyecwd jtid ly mipice zexeab

aehle dyecwl - "rx"n ,myxey ly egeka6.eøîà ïëìå§¨¥¨§
ì"æø7,"áBhä øöé íãà æébøé íìBòì" :,rxd xvid lr - ©©§¨©§¦¨¨¥¤©
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íéøîà éèå÷éì
ãöî àìå äâåð úôéì÷ ãöî àéä úåáöòù óàå ùåçé
åîå÷îá äåãçå æåò áéúë äùåã÷ä ãöá éë äùåã÷ä
äëìä øáãì ïëå äçîù êåúî àìà äøåù äðéëùä ïéàå
'éçáî àéä àéîùã éìéîî àéä úåáöòä íàù àìà 'åëå
úåðåòä úâàã 'éôàù ì"æ é"øàä áúë ïëìå] äâåðáù áåè
äìôúä úòùá àìå éåãéåä úòùá à"ë äéåàø äðéà
ë"ôòà [à÷ååã äùåã÷ä ãöîù äçîùá ì"öù ú"úå
.äúîâåãå äðéîá à"ñì àéôëàì äãîä àéä êë éøä
åá òâôå àâøð äéá 'éãùì àáà äéáå äéðéî ì"æøàîë
ïåøúéäå øúåî äéäé áöò ìëá øîàð æ"òå .åá àöåéë
úîàá êà .ïî÷ìãë áöòä øçà äàáä äçîùä àéä
'ä éðô øåàî ä÷åçéø ìò ùôðä úåøéøîå øáùð áì ïéà
ïåùìá ììë úåáöò íùá íéàø÷ð à"ñá äúåùáìúäå
úåéç ïéàå ïáàë íèîåèî åáìù àéä úåáöò éë ùãå÷ä
úåéç ùé éøä äáøãà øáùð áìå úåøéøî ìáà åáìá
'éçáî úåéç àéäù ÷ø øîøîúäìå ìòôúäì åáìá
ìåìë áìä éë íéãñç 'éçáî äçîùäå úåùåã÷ úåøåáâ
úåøåáâ 'éçá øøåòì êéøö íéúòì äðäå .ïäéúùî
'éîäáä ùôð 'éçá íäù íéðéãä ÷éúîäì éãë úåùåã÷ä
ïé÷úîð íéðéãä ïéà éë íãàä ìò å"ç èìåùùë ø"äöéå
åðééäå èä"öé íãà æéâøé íìåòì ì"æøà ïëìå ïùøùá àìà
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כז.1. טז, א הימים ב.2.דברי ל, ב.3.שבת לט, ב.4.סנהדרין קכא, כג.5.שבת יד, ˘ËÈÏ"‡:6.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לכאורה"
כיון מובן, בדא"פ:˘·‡Ó˙אינו וי"ל - האמת? דהיפך דיעה מסביר האם וכו', המדה היא כך כתבו: מהו א"כ כו', עצבות Ò„¯אי"ז

) והחיות המציאות העדר בתכלית, עצמו בעיני ונבזה ובטול שפלות - וכו') מקשב"ק (דגרוע הנ"ל מהתבוננות אלא Â·ˆÚ˙התוצאות ,(
אותה ועל - וכו' כ"כ נפל זה איך מתמרמר תומ"י כי כדבעי), התבוננותו (באם נמשך זה היא ‰¯‚Úשאין דכך מסביר, החיות דהעדר

) כתבו ג"כ יומתק עפ"ז - יחוש". "לא הרגע על דאפילו כו' עצבותÊ"Á‡Ïהמדה זה שאין דעי"ז Â‡„¯·‰שביאר, ממשיך) בכ"ז ,
כו'".‰Úˆ·מהפך נפשו במר כו' האמתי העצב כו' מעלה בו אין מצ"ע העצב רפכ"ו: לעיל ועייג"כ וק"ל. דעלמא ברכות 7.דמילי
א. ה,



פי xc` 'd iyily mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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íéøîà éèå÷éì

ñ"ã íâå .'åâå íúùã÷úäå 'åâå åéäú íéùåã÷ ù"îë
ïä ïäá àöåéëå åìà ìëù àìà .'åëå ú"ãî íéøåîç
úîçî øúéäë åùòð íâå åéá÷òá ùã íãàäù úåðååòî
øôñ òãåé àåä íà úîàá ìáà .'åëå äðùå øáòù
àåùðî åðåò ìåãâ õôçé 'é÷ìà úáø÷å 'ä úøåúá ÷éæçîå
íçìð åðéàù äîá íééìôë éìôëá äìãâ åúîùàå
ì"ðä äîåöò äîçìî 'éçáå êøòá åøöé ìò øáâúîå
'äî íé÷åçøä úåðø÷ éáùåéî íéì÷áù ì÷ úîùàî
íéùáåë íðéàù äîá ë"ë äìåãâ íúîùà ïéàå åúøåúå
ìà èéáîå ïéáîä 'ä ãçô éðôî äáäì ùàë øòåáä íøöé
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כז.13. פרק סוף לעיל ב.14.ראה יט, ז.15.ויקרא כ, מ"ג.16.ויקרא פי"א א.17.סנהדרין יח, זרה ב.18.עבודה פו, יומא

כח.19. יז, במדבר הפסוק שם.20.לשון הב"ח הגהות ראה א. טו, ב.21.חגיגה לג, מציעא יג.22.בבא משנה ד פרק אבות
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כז.1. טז, א הימים ב.2.דברי ל, ב.3.שבת לט, ב.4.סנהדרין קכא, כג.5.שבת יד, ˘ËÈÏ"‡:6.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לכאורה"
כיון מובן, בדא"פ:˘·‡Ó˙אינו וי"ל - האמת? דהיפך דיעה מסביר האם וכו', המדה היא כך כתבו: מהו א"כ כו', עצבות Ò„¯אי"ז

) והחיות המציאות העדר בתכלית, עצמו בעיני ונבזה ובטול שפלות - וכו') מקשב"ק (דגרוע הנ"ל מהתבוננות אלא Â·ˆÚ˙התוצאות ,(
אותה ועל - וכו' כ"כ נפל זה איך מתמרמר תומ"י כי כדבעי), התבוננותו (באם נמשך זה היא ‰¯‚Úשאין דכך מסביר, החיות דהעדר

) כתבו ג"כ יומתק עפ"ז - יחוש". "לא הרגע על דאפילו כו' עצבותÊ"Á‡Ïהמדה זה שאין דעי"ז Â‡„¯·‰שביאר, ממשיך) בכ"ז ,
כו'".‰Úˆ·מהפך נפשו במר כו' האמתי העצב כו' מעלה בו אין מצ"ע העצב רפכ"ו: לעיל ועייג"כ וק"ל. דעלמא ברכות 7.דמילי
א. ה,



`xcפב 'e iriax mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  ו' רביעי יום
,n 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äçîù éãéì àáé ë"çàå,n 'nr cr.ïéîìò ìëã
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,eppiprl xywda "mlerl" iehiad ,`l` .rxd xvide zindad

oaena epi`cinzyllka ik .dcear ly ef dxeva weqrl eilr
zeidl ezcear lr ixd
dpeekd `l` ,dgnya
onf lk ,mrt lk :`id
- jkl wwcfdl eilry

:oldl xaqeiy itke,eðéäå§©§
BLôða äàBøL úò ìëa§¨¥¤¤§©§

éøvL.Cëì C,oebk - ¤¨¦§¨
zindad ytpdy drya
dnvr z` ddiabn

mc`d jk awre ziwl`d ytpd ly dyecwd xe` lr xizqdl
jezn f` zeidl ezcear lr - "ald mehnh" ly avna `ed

.dxeabe "dfbxd"úãçéîä äòL àéäL ,øLkä úòL Cà©§©©Ÿ¤¤¦¨¨©§ª¤¤
áöò àeäL äòLa àéä ,íãà éða áøì Cëì äéeàøe§¨§¨§Ÿ§¥¨¨¦§¨¨¤¨¥

,àîìòc élnî éëä-åàìaipiprn avr jk oia `edyk - §¨¨¥¦¦¥§¨§¨
,mlerd,äañ íeL éìa Ck Bà,miinybd eipipr llba `ly - ¨§¦¦¨

,jkl daiqd z` rcei envr `edy ilan avr `ed `l`éæà£©
"àðaLçc éøn"î úBéäì áöòä Ctäì øLkä úòL àéä¦§©©Ÿ¤§©¥¨¤¤¦§¦¨¥§ª§¨¨

,ìéòì økæpäzeidl - ©¦§¨§¥
,zepeaygd ilran
eytp oeayg zeyrl
,ipgexd eavne ecnrnn
ì"æø øîàî íi÷ìe§©¥©£©©©
,"'eëå æébøé íìBòì"§¨©§¦§

,ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥
zexixnd ewa ynzydl

fbexde8,øèté äæáe¨¤¦¨¥
,àîìòc élnnL úeáöòäîzraepd zeavrdn xhti ,jka - ¥¨©§¤¦¦¥§¨§¨

llba zexixnl ribie eytp oeayg dyriyk ,miinybd mipiprdn
dligza da oezp didy zeavrdn xhtii - miipgexd eipipr

.miinybd eipipr zngn

Ck-øçàåoeayg iciÎlr xayp ale zexixnl `eaiy ixg` - §©©¨
,eytpBaì ìà áéLé úàfL ,eðéäc .úézîà äçîN éãéì àáé̈Ÿ¦¥¦§¨£¦¦§©§¤Ÿ¨¦¤¦

,eall dpri jky -úîàäå íéøácä øçà ,íéìôëa Bîçðì§©£§¦§©¦©©©§¨¦§¨¡¤
,ìéòì íéøkæpä älàä- ¨¥¤©¦§¨¦§¥

.zegpd eavna rpkzydy
leki `ed ,`eti` ,cvik
z` mgpl ,dfk avna

- ?envr:Baìì øîàì- ¥Ÿ§¦
:opeaziyïk àeä úîà¡¤¥

÷Bçø éðàL ,÷ôñ éìa§¦¨¥¤£¦¨
,úéìëúa 'äî ãàî§Ÿ¥§©§¦
Cà ,'eë áòúîe õwLîe§ª¨§Ÿ¨©
,écáì éðà àeä äæ ìk̈¤£¦§©¦
Lôð íò óebä àeä©¦¤¤

,BaL úéðeiçäytpd - ©¦¦¤
.sebd z` dignd zindad
Lé íB÷î-ìkî ìáà£¨¦¨¨¥

,íélwaL ì÷a elôà BðLiL ,Lnî "'ä ÷ìç" éaø÷a,oky - §¦§¦¥¤©¨¤¤§£¦§©¤©©¦
,lrnn dwl` wlg eaxwa yi "milway lw" mbLôð àéäL¤¦¤¤

,dúBéçäì da Laìîä Lnî úe÷ìà õBöéð íò úéäìàä̈¡Ÿ¦¦¦¡Ÿ©¨©§ª¨¨§©£¨
àéäL ÷øytpd - ©¤¦

,ziwl`d,úeìb úðéçáa¦§¦©¨
ly zindad ytpa -
ip`y drya ,dtilwd
cexi ipgex avna `vnp

.dfkïk-íàå,ixd - §¦¥
,äaøcà:jtidl -ìk ©§©¨¨

úéìëúa éðàM äî©¤£¦§©§¦
áeòzäå 'äî ÷eçøä̈¦¥§©¦
Lôð éøä ¯ õewLå§¦£¥¤¤
úeìâa éaL úéäìàä̈¡Ÿ¦¤¦§¨
úeðîçøäå ,øúBé ìBãb̈¥§¨©£¨
äæìå ,ãàî äìBãb äéìò̈¤¨§¨§Ÿ§¨¤
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éìá êë åà àîìòã éìéîî ä"àìá áöò àåäù äòùá
úåéäì áöòä êôäì øùåëä úòù àéä éæà äáñ íåù
'åëå æéâøé íìåòì ì"æøàî íéé÷ìå ì"ðä àðáùåçã éøîî

àîìòã éìéîîù úåáöòäî øèôé äæáå ì"ðë

àáé ë"çàå
åîçðì åáì ìà áéùé úàæù åðééäã úéúéîà äçîù éãéì
åáìì øîàì ì"ðä äìàä úîàäå 'éøáãä øçà íééìôëá
úéìëúá 'äî ãàî ÷åçø éðàù ÷ôñ éìá ïë àåä úîà
óåâä àåä éãáì éðà àåä äæ ìë êà 'åë áòåúîå õ÷åùîå
'ä ÷ìç éáø÷á ùé î"î ìáà åáù úéðåéçä ùôð íò
úéäìàä ùôð àéäù íéì÷áù ì÷á 'éôà åðùéù ùîî
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ìë íéùà äæìå ãàî äìåãâ äéìò úåðîçøäå øúåé ìåãâ
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בפשטות,8. הכוונה - הרוחני ממצבו למרירות הכושר שעת הוא - הגשמיים מעניניו בעצבות כה בין הוא כשהאדם אומר, שהוא מה
שזו  אומר שהוא ממה ברם, זו; לעבודה הכושר שעת היא לכן  בשמחה, עבודתו את במרירותו, ימעט, לא בעצבות, כה בין שבהיותו
האמת  אלא, הגשמיים?! עניניו בגלל בעצבות נתון שהוא מה מעלה משום בכך יש עצמה המרירות שלעבודת משמע הכושר" "שעת
הבהמית  כשהנפש ואילו, מרירות; של הפכית תנועה בתוכה לעורר ביותר קשה שמחה של בתנועה נמצאת כשהנפש שכן, כך: אכן היא
א): קט, (פסחים חז"ל מאמר הפוך) (במקרה שמוסבר כמו למרירות. להגיע האלקית לנפש יותר קל עצבות, של במצב כה בין נתונה
החג  שמחת על שלכאורה ביין", אלא שמחה אין קיים המקדש בית שאין ועכשיו בבשר... אלא שמחה אין קיים המקדש שבית בזמן
כדי  הוא: ההסבר אלא, - גשמיים?! ויין מבשר זו שמחה-קדושה באה איפוא, כיצד, ישראל", בך "וישמחו מצוה, של שמחה להיות
עצבות  של בתנועה תהיה הבהמית הנפש אם כי בשמחה, להיות הבהמית הנפש גם צריכה - שמחה של בתנועה תהיה האלקית שהנפש
יותר  קל ויין, בשר על-ידי בשמחה הבהמית כשהנפש ולכן, הבהמית); בנפש לבושה שהיא (יען האלקית בנפש שמחה לעורר קשה -
להגיע  יותר קל הגשמיים, מעניניו עצבות של במצב כה בין נתון שהוא בשעה זה: בענין גם כך האלקית. בנפש גם שמחה להמשיך

הרוחניים. מעניניו למרירות

xc` 'f iying mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  ז' חמישי יום
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enk ote` eze`a xeaice

,'eke 'd z`xie 'd zad` zecn oda zeyealyìéòì økæpk9, ©¦§¨§¥
älôz úåöîa èøôáe`ivedl dnbnd cgeina zbyen da - ¦§¨§¦§©§¦¨

lr - zewl`a dyxeyl dxywle dzelbn ziwl`d ytpd z`
:ici÷òöì,dlitzd zrya wrvz ytpdy -dì øva 'ä ìà ¦§Ÿ¤©©¨

Ba d÷áãìe ,øbñnî dàéöBäì ,õwLîä éôeâa dúeìbî¦¨¨§¦©§ª¨§¦¨¦©§¥§¨§¨
Bæå .Cøaúéseba dzelbn dnypd z` `ivedl ,ef dcear - ¦§¨¥§

llka zeevne dxez iciÎlr d"awd mr dcegiil dxifgdle
,hxta dlitz iciÎlreíéNòîe äáeLz" úðéça àéä¦§¦©§¨©£¦

"íéáBè10ipy md "miaeh miyrn"e "daeyz" dxe`kl ,oky - , ¦
xard z` aihidle owzl ick d`a "daeyz" :mipey mipipr
miyrn" eli`e ,aehÎ`ld
zeevnd meiw md ,"miaeh
miyrpd miaeh mipipre

dzrmey mdl oi`e ,
,cvik - "xar"l zekiiy
z` mixywn ,`eti`
xac md eli`k mdipy
miyrne daeyz :cg`
epinkg oeylk) ?miaeh
zg` dry dti" :l"f
.("miaeh miyrne daeyza
,o`k xaqeny itk ,`l`
- dxen`d dpeekd jezn zeyridl mikixv miaehd miyrndy

:xacd oaeiáéLäì éãk äNBòL íéáBè íéNòî ïäLz` - ¤¥©£¦¦¤¤§¥§¨¦
`idy ,ytpd"'ä ÷ìç",d"awdl -ìëc àLøLå àøB÷îì ¥¤¦§¨§¨§¨§¨

.ïéîìòmiyrny ,ixd .zenlerd lk yxeye xewn `edy - ¨§¦
miaehdl`oipr dfy ,dyxeye dxewnl ytpd zxfgda mixeyw

"daeyz"d.

úçîN àéä ,äaø äçîNa åéîé ìk BúãBáò äéäz úàæå§Ÿ¦§¤£¨¨¨¨§¦§¨©¨¦¦§©
äéáà úéa ìà äáLå ,áòúîä óebäî dúàöa Lôpä©¤¤§¥¨¥©©§Ÿ¨§¨¨¤¥¨¦¨

,äéøeòðkef dayd ,dligza dzidy enk ,dyxeyl - ¦§¤¨
zrvazn,äãBáòäå äøBzä úòLadxez cnel `edyk - ¦§©©¨§¨£¨

zxfeg ,'d zceara wqere
dyxeya dcegiil ytpd
iptl dziidy enk
.seba dyalzdy

ì"æø øîàîëe11úBéäì : §©£©©©¦§
.äáeLúa åéîé ìk- ¨¨¨¦§¨

epiax w"k oeyl:
- oaen epi` dxe`klc"
- daeyz dyry xg`l
dyri aey dn lr
dpeekd `l` - "?daeyz
weqri cinzy ,`id

dfy ,dyxeye dxewnl ytpd zaydl mexbl ,dcearae dxeza
.daeyzd oiprúeìbäî úàök äìBãb äçîN Eì ïéàå§¥§¦§¨§¨§¥¥©¨

úéáa ïçBèå äéáLa äéäL Cìî ïa ìLîk ,äéáMäå§©¦§¨¦§©¤¤¤¤¨¨§¦§¨§¥§¥
íéøeñàä12zeyw zeceara weqrl yxcp `ed ea dyw xq`n - ¨£¦

,zekxtne,ätLàa ìeðîeavn eze`ne -ìà éLôçì àöéå §ª¨§©§¨§¨¨§¨§¦¤
.Cìnä åéáà úéaeia` zial xefgl zexyt`d el dpzipe - ¥¨¦©¤¤

ly ezgny `dz ok ;xzeia dlecbd dgnyd ef ixd - izeklnd
`iven `ed ,jk ici lr ik ,zeevnde dxezd zceara ,l`xyi oa
,jln oa `idy ,ytpd z`
eipiprae seba dzelbn
dze` xifgne ,mizegpd
ly ekln - dyxeyl

.mlerãîBò óebäL óàå§©¤©¥
,oiicr -BöewLa§¦

áeúkL Bîëe ,Báeòúå§¦§¤¨
àëLî" àø÷ðc øäfa©Ÿ©§¦§¨©§¨

,"àéåçc`xwp sebdy - §¦§¨
xer" - "`iegc `kyn"

d "ygp") "ygpddpeek
ze`nhd zetilwd ylyl
`kyn" ,okl `xwp ,"dbep" ztilwny icedi ly etebe ,ixnbl

("ygpd xer" - "`iegc13.Lôpä ìL dúeîöòå dúeäî ék¦¨¨§©§¨¤©¤¤
äMãwa ììkì áBèì Ctäð àì úéîäaäzeevnd ,oky - ©§¥¦Ÿ¤§©§¦¨¥©§ª¨

Îlry zindad ytpd iyeal lr wx mirityn miaehd miyrnde
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äùåòù íéáåè íéùòî ïäù íéáåè íéùòîå äáåùú
.ïéîìò ìëã àùøùå àøå÷îì 'ä ÷ìç áéùäì éãë

éäú úàæåäúçîù àéä äáø äçîùá åéîé ìë åúãåáò
äéáà úéá ìà äáùå áòåúîä óåâäî äúàöá ùôðä
ìë úåéäì ì"æøàîëå äãåáòäå äøåúä úòùá äéøåòðë
úåìâäî úàöë äìåãâ äçîù êì ïéàå äáåùúá åéîé
úéáá ïçåèå äéáùá äéäù êìî ïá ìùîë äéáùäå
åéáà úéá ìà éùôçì àöéå äôùàá ìååðîå íéøåñàä
ù"îëå åáåòéúå åöå÷éùá ãîåò óåâäù óàå êìîä
ìù äúåîöòå äúåäî éë àéåçã àëùî àø÷ðã øäæá
î"î äùåã÷á ììëéì áåèì êôäð àì úéîäáä ùôðä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ד.9. יז.10.פרק ד, א.11.אבות קנג, שבת ˘ËÈÏ"‡:12.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ה יא, שמות ורשב"ם כא. טז, שופטים "ראה
.13:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."136 ע' החקירה ס' - להצ"צ - ותפקחנה בד"ה בארוכה הענין "וכמבואר



פג xc` 'e iriax mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  ו' רביעי יום
,n 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äçîù éãéì àáé ë"çàå,n 'nr cr.ïéîìò ìëã

ly gex jlda mrtl mrtn zeidl ziwl`d ytpd zcear lry
ytpd ly mipicd z` dfÎiciÎlr wizndl ick .dxeabe fbex
,eppiprl xywda "mlerl" iehiad ,`l` .rxd xvide zindad

oaena epi`cinzyllka ik .dcear ly ef dxeva weqrl eilr
zeidl ezcear lr ixd
dpeekd `l` ,dgnya
onf lk ,mrt lk :`id
- jkl wwcfdl eilry

:oldl xaqeiy itke,eðéäå§©§
BLôða äàBøL úò ìëa§¨¥¤¤§©§

éøvL.Cëì C,oebk - ¤¨¦§¨
zindad ytpdy drya
dnvr z` ddiabn

mc`d jk awre ziwl`d ytpd ly dyecwd xe` lr xizqdl
jezn f` zeidl ezcear lr - "ald mehnh" ly avna `ed

.dxeabe "dfbxd"úãçéîä äòL àéäL ,øLkä úòL Cà©§©©Ÿ¤¤¦¨¨©§ª¤¤
áöò àeäL äòLa àéä ,íãà éða áøì Cëì äéeàøe§¨§¨§Ÿ§¥¨¨¦§¨¨¤¨¥

,àîìòc élnî éëä-åàìaipiprn avr jk oia `edyk - §¨¨¥¦¦¥§¨§¨
,mlerd,äañ íeL éìa Ck Bà,miinybd eipipr llba `ly - ¨§¦¦¨

,jkl daiqd z` rcei envr `edy ilan avr `ed `l`éæà£©
"àðaLçc éøn"î úBéäì áöòä Ctäì øLkä úòL àéä¦§©©Ÿ¤§©¥¨¤¤¦§¦¨¥§ª§¨¨

,ìéòì økæpäzeidl - ©¦§¨§¥
,zepeaygd ilran
eytp oeayg zeyrl
,ipgexd eavne ecnrnn
ì"æø øîàî íi÷ìe§©¥©£©©©
,"'eëå æébøé íìBòì"§¨©§¦§

,ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥
zexixnd ewa ynzydl

fbexde8,øèté äæáe¨¤¦¨¥
,àîìòc élnnL úeáöòäîzraepd zeavrdn xhti ,jka - ¥¨©§¤¦¦¥§¨§¨

llba zexixnl ribie eytp oeayg dyriyk ,miinybd mipiprdn
dligza da oezp didy zeavrdn xhtii - miipgexd eipipr

.miinybd eipipr zngn

Ck-øçàåoeayg iciÎlr xayp ale zexixnl `eaiy ixg` - §©©¨
,eytpBaì ìà áéLé úàfL ,eðéäc .úézîà äçîN éãéì àáé̈Ÿ¦¥¦§¨£¦¦§©§¤Ÿ¨¦¤¦

,eall dpri jky -úîàäå íéøácä øçà ,íéìôëa Bîçðì§©£§¦§©¦©©©§¨¦§¨¡¤
,ìéòì íéøkæpä älàä- ¨¥¤©¦§¨¦§¥

.zegpd eavna rpkzydy
leki `ed ,`eti` ,cvik
z` mgpl ,dfk avna

- ?envr:Baìì øîàì- ¥Ÿ§¦
:opeaziyïk àeä úîà¡¤¥

÷Bçø éðàL ,÷ôñ éìa§¦¨¥¤£¦¨
,úéìëúa 'äî ãàî§Ÿ¥§©§¦
Cà ,'eë áòúîe õwLîe§ª¨§Ÿ¨©
,écáì éðà àeä äæ ìk̈¤£¦§©¦
Lôð íò óebä àeä©¦¤¤

,BaL úéðeiçäytpd - ©¦¦¤
.sebd z` dignd zindad
Lé íB÷î-ìkî ìáà£¨¦¨¨¥

,íélwaL ì÷a elôà BðLiL ,Lnî "'ä ÷ìç" éaø÷a,oky - §¦§¦¥¤©¨¤¤§£¦§©¤©©¦
,lrnn dwl` wlg eaxwa yi "milway lw" mbLôð àéäL¤¦¤¤

,dúBéçäì da Laìîä Lnî úe÷ìà õBöéð íò úéäìàä̈¡Ÿ¦¦¦¡Ÿ©¨©§ª¨¨§©£¨
àéäL ÷øytpd - ©¤¦

,ziwl`d,úeìb úðéçáa¦§¦©¨
ly zindad ytpa -
ip`y drya ,dtilwd
cexi ipgex avna `vnp

.dfkïk-íàå,ixd - §¦¥
,äaøcà:jtidl -ìk ©§©¨¨

úéìëúa éðàM äî©¤£¦§©§¦
áeòzäå 'äî ÷eçøä̈¦¥§©¦
Lôð éøä ¯ õewLå§¦£¥¤¤
úeìâa éaL úéäìàä̈¡Ÿ¦¤¦§¨
úeðîçøäå ,øúBé ìBãb̈¥§¨©£¨
äæìå ,ãàî äìBãb äéìò̈¤¨§¨§Ÿ§¨¤

,okle -éúnâî ìk íéNà̈¦¨§©¨¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øùåëä úòù êà êëì êéøöù åùôðá äàåøù úò ìëá
àéä íãà éðá áåøì êëì äéåàøå úãçåéîä äòù àéäù
éìá êë åà àîìòã éìéîî ä"àìá áöò àåäù äòùá
úåéäì áöòä êôäì øùåëä úòù àéä éæà äáñ íåù
'åëå æéâøé íìåòì ì"æøàî íéé÷ìå ì"ðä àðáùåçã éøîî

àîìòã éìéîîù úåáöòäî øèôé äæáå ì"ðë

àáé ë"çàå
åîçðì åáì ìà áéùé úàæù åðééäã úéúéîà äçîù éãéì
åáìì øîàì ì"ðä äìàä úîàäå 'éøáãä øçà íééìôëá
úéìëúá 'äî ãàî ÷åçø éðàù ÷ôñ éìá ïë àåä úîà
óåâä àåä éãáì éðà àåä äæ ìë êà 'åë áòåúîå õ÷åùîå
'ä ÷ìç éáø÷á ùé î"î ìáà åáù úéðåéçä ùôð íò
úéäìàä ùôð àéäù íéì÷áù ì÷á 'éôà åðùéù ùîî
àéäù ÷ø äúåéçäì äá ùáåìîä ùîî úå÷ìà õåöéð íò
÷åçéøä 'éìëúá éðàù äî ìë äáøãà ë"àå úåìâ 'éçáá
úåìâá éáù úéäìàä ùôð éøä õå÷éùå áåòéúäå 'äî
ìë íéùà äæìå ãàî äìåãâ äéìò úåðîçøäå øúåé ìåãâ
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בפשטות,8. הכוונה - הרוחני ממצבו למרירות הכושר שעת הוא - הגשמיים מעניניו בעצבות כה בין הוא כשהאדם אומר, שהוא מה
שזו  אומר שהוא ממה ברם, זו; לעבודה הכושר שעת היא לכן  בשמחה, עבודתו את במרירותו, ימעט, לא בעצבות, כה בין שבהיותו
האמת  אלא, הגשמיים?! עניניו בגלל בעצבות נתון שהוא מה מעלה משום בכך יש עצמה המרירות שלעבודת משמע הכושר" "שעת
הבהמית  כשהנפש ואילו, מרירות; של הפכית תנועה בתוכה לעורר ביותר קשה שמחה של בתנועה נמצאת כשהנפש שכן, כך: אכן היא
א): קט, (פסחים חז"ל מאמר הפוך) (במקרה שמוסבר כמו למרירות. להגיע האלקית לנפש יותר קל עצבות, של במצב כה בין נתונה
החג  שמחת על שלכאורה ביין", אלא שמחה אין קיים המקדש בית שאין ועכשיו בבשר... אלא שמחה אין קיים המקדש שבית בזמן
כדי  הוא: ההסבר אלא, - גשמיים?! ויין מבשר זו שמחה-קדושה באה איפוא, כיצד, ישראל", בך "וישמחו מצוה, של שמחה להיות
עצבות  של בתנועה תהיה הבהמית הנפש אם כי בשמחה, להיות הבהמית הנפש גם צריכה - שמחה של בתנועה תהיה האלקית שהנפש
יותר  קל ויין, בשר על-ידי בשמחה הבהמית כשהנפש ולכן, הבהמית); בנפש לבושה שהיא (יען האלקית בנפש שמחה לעורר קשה -
להגיע  יותר קל הגשמיים, מעניניו עצבות של במצב כה בין נתון שהוא בשעה זה: בענין גם כך האלקית. בנפש גם שמחה להמשיך

הרוחניים. מעניניו למרירות

xc` 'f iying mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  ז' חמישי יום
,n 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åúãåáò 'éäú úàæå,80 'nr cr.'åâå 'ä íëéðôì

úéa ìà dáéLäì ,äæ úeìbî dúBìòäìe dàéöBäì éöôçå§¤§¦§¦¨§©£¨¦¨¤©£¦¨¤¥
,äéøeòðk äéáàdzidy enk ,dyxeyl :xnelk -íã÷ ¨¦¨¦§¤¨Ÿ¤

äúéäL ,éôeâa äLaìúpL,f` -Cøaúé BøBàa úììëð ¤¦§©§¨§¦¤¨§¨¦§¤¤§¦§¨¥
äz ïk äzò íâå ,úéìëúa Bnò úãçéîeúãçéîe äìeìk à §ª¤¤¦§©§¦§©©¨¥§¥§¨§ª¤¤

,Cøaúé Ba,didi dfe - ¦§¨¥
éúnâî ìk íéNàLk§¤¨¦¨§©¨¦
Léaìäì ,úBöîe äøBúa§¨¦§§©§¦

ïäa,zevnae dxeza - ¨¤
äéúBðéça øNò ìk- ¨¤¤§¦¤¨

zepiga zxyr lky
miyeal eidi ytpd zegeke
"lky"dy ,zeevne dxeza
zpada "yeal" didi
- "zecn"de ,dxezd
dyrna zeevnd meiwa
enk ote` eze`a xeaice

,'eke 'd z`xie 'd zad` zecn oda zeyealyìéòì økæpk9, ©¦§¨§¥
älôz úåöîa èøôáe`ivedl dnbnd cgeina zbyen da - ¦§¨§¦§©§¦¨

lr - zewl`a dyxeyl dxywle dzelbn ziwl`d ytpd z`
:ici÷òöì,dlitzd zrya wrvz ytpdy -dì øva 'ä ìà ¦§Ÿ¤©©¨

Ba d÷áãìe ,øbñnî dàéöBäì ,õwLîä éôeâa dúeìbî¦¨¨§¦©§ª¨§¦¨¦©§¥§¨§¨
Bæå .Cøaúéseba dzelbn dnypd z` `ivedl ,ef dcear - ¦§¨¥§

llka zeevne dxez iciÎlr d"awd mr dcegiil dxifgdle
,hxta dlitz iciÎlreíéNòîe äáeLz" úðéça àéä¦§¦©§¨©£¦

"íéáBè10ipy md "miaeh miyrn"e "daeyz" dxe`kl ,oky - , ¦
xard z` aihidle owzl ick d`a "daeyz" :mipey mipipr
miyrn" eli`e ,aehÎ`ld
zeevnd meiw md ,"miaeh
miyrpd miaeh mipipre

dzrmey mdl oi`e ,
,cvik - "xar"l zekiiy
z` mixywn ,`eti`
xac md eli`k mdipy
miyrne daeyz :cg`
epinkg oeylk) ?miaeh
zg` dry dti" :l"f
.("miaeh miyrne daeyza
,o`k xaqeny itk ,`l`
- dxen`d dpeekd jezn zeyridl mikixv miaehd miyrndy

:xacd oaeiáéLäì éãk äNBòL íéáBè íéNòî ïäLz` - ¤¥©£¦¦¤¤§¥§¨¦
`idy ,ytpd"'ä ÷ìç",d"awdl -ìëc àLøLå àøB÷îì ¥¤¦§¨§¨§¨§¨

.ïéîìòmiyrny ,ixd .zenlerd lk yxeye xewn `edy - ¨§¦
miaehdl`oipr dfy ,dyxeye dxewnl ytpd zxfgda mixeyw

"daeyz"d.

úçîN àéä ,äaø äçîNa åéîé ìk BúãBáò äéäz úàæå§Ÿ¦§¤£¨¨¨¨§¦§¨©¨¦¦§©
äéáà úéa ìà äáLå ,áòúîä óebäî dúàöa Lôpä©¤¤§¥¨¥©©§Ÿ¨§¨¨¤¥¨¦¨

,äéøeòðkef dayd ,dligza dzidy enk ,dyxeyl - ¦§¤¨
zrvazn,äãBáòäå äøBzä úòLadxez cnel `edyk - ¦§©©¨§¨£¨

zxfeg ,'d zceara wqere
dyxeya dcegiil ytpd
iptl dziidy enk
.seba dyalzdy

ì"æø øîàîëe11úBéäì : §©£©©©¦§
.äáeLúa åéîé ìk- ¨¨¨¦§¨

epiax w"k oeyl:
- oaen epi` dxe`klc"
- daeyz dyry xg`l
dyri aey dn lr
dpeekd `l` - "?daeyz
weqri cinzy ,`id

dfy ,dyxeye dxewnl ytpd zaydl mexbl ,dcearae dxeza
.daeyzd oiprúeìbäî úàök äìBãb äçîN Eì ïéàå§¥§¦§¨§¨§¥¥©¨

úéáa ïçBèå äéáLa äéäL Cìî ïa ìLîk ,äéáMäå§©¦§¨¦§©¤¤¤¤¨¨§¦§¨§¥§¥
íéøeñàä12zeyw zeceara weqrl yxcp `ed ea dyw xq`n - ¨£¦

,zekxtne,ätLàa ìeðîeavn eze`ne -ìà éLôçì àöéå §ª¨§©§¨§¨¨§¨§¦¤
.Cìnä åéáà úéaeia` zial xefgl zexyt`d el dpzipe - ¥¨¦©¤¤

ly ezgny `dz ok ;xzeia dlecbd dgnyd ef ixd - izeklnd
`iven `ed ,jk ici lr ik ,zeevnde dxezd zceara ,l`xyi oa
,jln oa `idy ,ytpd z`
eipiprae seba dzelbn
dze` xifgne ,mizegpd
ly ekln - dyxeyl

.mlerãîBò óebäL óàå§©¤©¥
,oiicr -BöewLa§¦

áeúkL Bîëe ,Báeòúå§¦§¤¨
àëLî" àø÷ðc øäfa©Ÿ©§¦§¨©§¨

,"àéåçc`xwp sebdy - §¦§¨
xer" - "`iegc `kyn"

d "ygp") "ygpddpeek
ze`nhd zetilwd ylyl
`kyn" ,okl `xwp ,"dbep" ztilwny icedi ly etebe ,ixnbl

("ygpd xer" - "`iegc13.Lôpä ìL dúeîöòå dúeäî ék¦¨¨§©§¨¤©¤¤
äMãwa ììkì áBèì Ctäð àì úéîäaäzeevnd ,oky - ©§¥¦Ÿ¤§©§¦¨¥©§ª¨

Îlry zindad ytpd iyeal lr wx mirityn miaehd miyrnde
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äáéùäì äæ úåìâî äúåìòäìå äàéöåäì éöôçå éúîâî
äúéäù éôåâá äùáìúðù íãå÷ 'éøåòðë äéáà úéá ìà
ïë äúò íâå úéìëúá åîò úãçåéîå 'úé åøåàá úììëð
'øåúá éúîâî ìë íéùàùë 'úé åá úãçåéîå äìåìë àäú
èøôáå ì"ðë äéúåðéçá øùò ìë ïäá ùéáìäì úåöîå
éôåâá äúåìâî äì øöá 'ä ìà ÷åòöì äìôú úåöîá
'éçá àéä åæå 'úé åá ä÷áãìå øâñîî äàéöåäì õ÷åùîä
äùåòù íéáåè íéùòî ïäù íéáåè íéùòîå äáåùú
.ïéîìò ìëã àùøùå àøå÷îì 'ä ÷ìç áéùäì éãë

éäú úàæåäúçîù àéä äáø äçîùá åéîé ìë åúãåáò
äéáà úéá ìà äáùå áòåúîä óåâäî äúàöá ùôðä
ìë úåéäì ì"æøàîëå äãåáòäå äøåúä úòùá äéøåòðë
úåìâäî úàöë äìåãâ äçîù êì ïéàå äáåùúá åéîé
úéáá ïçåèå äéáùá äéäù êìî ïá ìùîë äéáùäå
åéáà úéá ìà éùôçì àöéå äôùàá ìååðîå íéøåñàä
ù"îëå åáåòéúå åöå÷éùá ãîåò óåâäù óàå êìîä
ìù äúåîöòå äúåäî éë àéåçã àëùî àø÷ðã øäæá
î"î äùåã÷á ììëéì áåèì êôäð àì úéîäáä ùôðä
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ד.9. יז.10.פרק ד, א.11.אבות קנג, שבת ˘ËÈÏ"‡:12.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ה יא, שמות ורשב"ם כא. טז, שופטים "ראה
.13:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."136 ע' החקירה ס' - להצ"צ - ותפקחנה בד"ה בארוכה הענין "וכמבואר



`xcפד 'g iyiy mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  ח' שישי יום
,80 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáåùú 'éçá úåéäìå,`n 'nr cr.áì éçîùî

ytpd ly dzenvre dzedn eli`e .zinyb devn ziyrp mci
,"aeh"l jk ici lr miktdp mpi` ,dizegek :xnelk ,zindad
`edy drya ,dlecb dgnya zeidl leki `ed ,`eti` ,cvik
avn eze`a oiicr x`yp `ed zindad eytpe eteb zpigany rcei

- !?zegp,íB÷î-ìkî¦¨¨
,åéðéòa BLôð ø÷éz¦©©§§¥¨

dúçîNa çîNì- ¦§Ÿ©§¦§¨¨
dz`ivia ,ytpd zgny
dzecg`zde ,sebd zelbn
iciÎlr zewl`a ycgn

,dceare dxezøúBé¥
,äæápä óebäîytpdy - ¥©©¦§¤

- eipira dxwi didz
- dzgnya genyl

,dfapd eteb xy`nàlL¤Ÿ
úçîN ìaìáìe áaøòì§©§¥§©§¥¦§©

.óebä ïBáöòa Lôpä- ©¤¤§¦§©
zpigany had ilany
zeidl daiq zniiw sebd
z`f lka didi ,zeavra

.daxda eipira dxwiy ,ytpd zpigan dgnyaBæ äðéça ,äpäå§¦¥§¦¨
zelbn dnvr zwzpn ziwl`d ytpdy ,dcear ly df ote` -
zexnl ,miaeh miyrne zeevn iciÎlr ,zindad ytpde sebd

,ezezigpa x`yp sebdyøîàpL ,íéøöî úàéöé úðéça àéä¦§¦©§¦©¦§©¦¤¤¡©
da14,"íòä çøá ék" :ly dxeva mixvnn `vi l`xyi mry - ¨¦¨©¨¨

.dgixa,úàæk äúéä änì ,deîz àeä äøBàëìc"gexal" - §¦§¨¨©¨¨¨§¨¨Ÿ
,mixvnnì äòøôì eøîà elà éëåàì ,íìBòì éLôç íçlL §¦¦¨§§©§Ÿ§©§¨¨§¦§¨Ÿ

ì çøëî äéä?íçlLdid ,eilr ekzipy zeknd xyr ixg` - ¨¨ª§¨§©§¨
zeidl jixv df did ,`eti` ,recn ,mglyl dk oia ul`p drxt
,cala mini dylyl mi`veiy el xnel ,dnxr ly dxeva

?gexal okn xg`leàlàdyrpd xac lk ik -l`xyi ipa lv` ¤¨
l`xyi ipa .zeipgexa `edy itk xac eze`n exewn - zeinyba
mdizenyp eid zeipgexay zngn ,mixvn zelba zeinyba eid
mixvnn mz`ivie ;mixvn ly d`nehde dtilwd zelba
:zeipgexa mixvn z`nehn mdizenyp z`ivin drap zeinyba

ziwl`d mytpy jk dzid ,mixvnn mz`iviy xg`ne
dwacpy mixvn ztilwe z`neh ly "rx"d on geka dxxgzyd
mda oiicr ex`yp ,zindad mytpe mteb zpigan ,oky) oda
mzle`b dzid zeinyba mb okl - (mixvn z`nehe ztilw
- dgixa ly dxeva

:"`ipz"d oeylaeéðtî¦§¥
ìàøNé úBLôðaL òøäL¤¨©¤§©§¦§¨¥
mytpe mteb zpigan -

,zindadäéä ïéãò£©¦¨¨
,éìàîOä ììça Bt÷úa§¨§¤¨¨©§¨¦
ly dnewn ,alay -
xvid lye zindad ytpd

rxd15,ä÷ñt àì ék¦Ÿ¨§¨
,äøBz ïzî ãò íúîäæª£¨¨©©©¨
íöôçå íúnâî ÷ø©§©¨¨§¤§¨
íLôð úàöì äúéä̈§¨¨¥©§¨
úeìbî úéäìàä̈¡Ÿ¦¦¨
àéä ,àøçà-àøèqä©¦§¨¨¢¨¦
ä÷áãìe ,íéøöî úàîèª§©¦§©¦§¨§¨

áéúëãëe ,Cøaúé Ba16: ¦§¨¥§¦§¦
,"'Bâå äøö íBéa éñeðîe éfòîe éfò 'ä"oeyl - "iqepn" - ª¦¨ª¦§¦§¨¨§

,'d l` dgixa ly dcear zxev dpyi :xnelk ,"dgixa"éabNî"¦§©¦
"'Bâå éñeðîe17"'Bâå éì ñBðî àeäå" ,18.zeipgexay myk ,ixd - §¦§§¨¦§

,zeinyba mb did jk okl ,"rx"dn ziwl`d ytpd dgxa
."mrd gxa ik" ly ote`a d`a dle`bdy,ãéúòì ,ïëìå- §¨¥¤¨¦

,dcizrd dle`ba,õøàä ïî äàîhä çeø 'ä øéáòiLk- §¤©£¦©©ª§¨¦¨¨¤
ik ,"rx"d on dgixa ly ef dxev zeipgexa didz `l `linne
dxeva dle`bd didz `l zeinyba mb okl ,ixnbl lhazi rxd

- okly ,"dgixa" lyáéúk19Cìä ék ,ïeëìú àì äñeðîáe" : §¦¦§¨Ÿ¥¥¦Ÿ¥
."'Bâå 'ä íëéðôì¦§¥¤§

mb jke ,dqepn ly dxeva dzid mixvnn d`ivid ,j` -
oiicr x`yp sebdy s`y ,icedi ly zipgexd dceara
ytpae seba dzelbn ziwl`d ytpd z`f lka z`vei ,ezezigpa
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,éîöòdfk avnl `eal zlbeqn ziwl`d ytpdy dcaerd - ©§¦
mipiprl dze` zekyend ,zindad ytpae seba zelb ly

ip` `l - xzeia milty
avny zeaiqpd z` izxvi
`l` ,zeedzdl lkei dfk
ytpd z` yiald d"awd
ytpae seba ziwl`d
`idy jk ,zindad
,dfk avnl `eal zlbeqn
,úàæk 'ä äNò änìå§¨¨¨¨¨Ÿ
BøBàî ÷ìç ãéøBäì§¦¥¤¥

,Cøaúéytpd - ¦§¨¥
,ziwl`dááBñå àlîîä©§©¥§¥

ïéîìò ìklk - ¨¨§¦
,zenlerddén÷ àlëå§ª¨©¥

,áéLç àìklkde - §¨¨¦
erl,melkl aygp `l ezn

BLéaìäå,xe`d z` - §¦§¦
yiald ,dnypd z`

,d"awdàëLî"a§©§¨
"àéåçc"ygpd xer" ,xen`k ,`xwpd ,seba -"äçeøñ ätè"å §¦§¨§¦¨§¨

?jk d"awd dyr ,ok` ,dnl -Bæ äãéøé íà ék äæ ïéàly - ¥¤¦¦§¦¨
,ziwl`d ytpd,äiìò Cøö àéä:dcixid ixg` `eazy - ¦Ÿ¤£¦¨

dâð útìwnL úéîäaä úéðeiçä Lôð ìk 'äì úBìòäì§©£©¨¤¤©¦¦©§¥¦¤¦§¦©Ÿ©
,dlL äNòîe øeac äáLçî úðéça ïä ,äéLeáì ìëå- §¨§¤¨¥§¦©©£¨¨¦©£¤¤¨

,d"awd l` elrzi mlekyøeac äNòîa ïúeLaìúä éãé-ìò©§¥¦§©§¨§©£¤¦
äøBzä úáLçîeiciÎlre ,dxezd zeevn ziiyr iciÎlr - ©£¤¤©¨

ytpd dlrzn jk ici lry - dxez ipipra xedxdde xeaicd
,diyrne dxeaic ,dzaygne zindadïn÷ì øàaúiL Bîëe]20 §¤¦§¨¥§©¨

Bæ äàìòä ïéðòdiyeale zindad ytpd ly -,úeëéøàa ¦§©©£¨¨©£¦
éààéäL C,ef d`lrd -ïk-íàå ,[íìBòä úàéøa úéìëz ¥¤¦©§¦§¦©¨¨§¦¥

éãìç éîé ìk éúnâî ìk äéäz úàæå ,äNòà úàæ àBôà¥Ÿ¤¡¤§Ÿ¦§¤¨§©¨¦¨§¥¤§¦

,iig ini jyn lk -ïäa ìëìxeaic ,daygna qipkdl - §¨¨¤
,dxez ly dyrneáeúkL Bîëe ,éLôðå éçeø éiç21éìà" :E ©¥¦§©§¦§¤¨¥¤

eðéäc ,"àOà éLôð 'ä13BzáLçîa éøeaãå ézáLçî øM÷ì ©§¦¤¨§©§§©¥©£©§¦§¦¦§©£©§
,eðéðôì úBëeøòä úBëìä éôeb ïä ïäå ,Cøaúé Bøeaãå- §¦¦§¨¥§¥¥¥£¨¨£§¨¥

od od ,dxezd zekld
ly exeaice ezaygn
xeaicd iciÎlre ,d"awd

xedxddezeklda
z` mc`d xywn ,dxezd
exeaica ,ezaygne exeaic

,d"awd ly ezaygneïëå§¥
,úBönä äNòîa äNòî©£¤§©£¥©¦§
ziiyr iciÎlry -
xywzn ,dyrna zeevnd
,mc`ay dyrnd yeal
ly dyrnd zpigal

,d"awdúàø÷ð ïëlL¤¨¥¦§¥
äøBzä22úáéLî" ©¨§¦©

Leøt ,"Lôðdaiyn - ¤¤¥
ytpd z`døB÷îì¦§¨

äæ ìòå ,dLøLå§¨§¨§©¤
øîàð23:dn lr - ¤¡©

eavne ecnrn z`tn eala xeay `edy dryay ,epcnly
jk ici lre ,zeevne dxez iciÎlr envr z` gnyi - ipgexd

:weqta xn`p - dyxeye dxewnl eytp z` xifgi'ä éãewt"¦¥
:"áì éçnNî íéøLédxez iciÎlry ,oeaygd iciÎlry - §¨¦§©§¥¥

didz - ,zewl`l zindad eytp mb dlrzn ,zeevne
didz ytpd zgnye ,xzei dwenre dlecb ,ely "daeyz"d
,ok iptl xen`d oeaygd itl oky ,dgnye xe` xzei daxda
,zindad ytpde sebd zelbn `vz cala ziwl`d eytp ixd
eteb zpigan ixd f`e - etweza oiicr `edy ,"rx"d on gxaze
znerl ;cexie zegp avna x`yp oiicr `ed zindad eytpe
ecenil iciÎlr dlrzz zindad eytp mby opeazi m` ,z`f

.dgny daxd xacd el siqei - zeevn eneiwe dxez

.áì ÷øtmc`dy ixg`y ,owfd epax xiaqd ,`l wxt ,mcewd wxta ¤¤
eavnn eytp oeayg dyery iciÎlr ,"xayp al"le zexixnl ribn

zizin` dgnyl ribdl lczyi - zeidl jixvy enk eppi`y ipgexd

wegx `ed ,zindad ytpde sebd zpigan ,ok`y ,ezeppeazd iciÎlr

dwl` wlg `idy ,ziwl` ytp ixd ea yi la` ,wegix zilkz d"awdn

ytpde sebd zelba z`vnp ziwl`d ytpdy xg`ne ,ynn lrnn

le`bl wqtd ila ,jk meyn ,lczyi - dilr dlecb zepngxe ,zindad

iciÎlr ,zewl`a dyxeyl dxifgdle ef zelbn ziwl`d ytpd z`

:dlecb ytpÎzgnyl d`ian ef dxfge daiy - zeevnde dxezd meiw

le .iaydne zelbdn d`ivid zgnyzegpd eavna x`yp sebdy zexn

,sebdn xzei daxd eipira dxwi zeidl ytpd dkixv - aehÎ`lde

.sebdn zraepd zeavrd iciÎlr xtez ef dgnyy xeq` `linne
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íéøîà éèå÷éì
'åë úîà ïä ì"ðë øîàì åðåâéå åðåáöòî åîçðì äðåáúå
úàæë 'ä äùò äîìå .éîöò úà éúéùò àì éðà êà
àìåëå ïéîìò ìë ááåñå àìîîä 'úé åøåàî ÷ìç ãéøåäì
äçåøñ äôèå àéåçã àëùîá åùéáìäå áéùç àìë 'éî÷
ìë 'äì úåìòäì äéìò êøåö àéä åæ äãéøé íà éë äæ ïéà
äéùåáì ìëå äâåð úôéì÷îù úéîäáä úéðåéçä ùôð
ïúåùáìúä é"ò äìù äùòîå øåáã äáùçî 'éçá ïä
ïéðò ïî÷ì ù"îëå] äøåúä úáùçîå øåáã äùòîá
[íìåòä úàéøá úéìëú àéäù êéà úåëéøàá åæ äàìòä
éîé ìë éúîâî ìë äéäú úàæå äùòà úàæ àåôéà ë"àå
éùôð 'ä êéìà ù"îëå éùôðå éçåø ééç ïäá ìëì éãìç
åúáùçîá éøåáãå éúáùçî øù÷ì åðééäã àùà
äùòî ïëå åðéðôì 'åëåøòä úåëìä éôåâ ïä ïäå 'úé åøåáãå
'éô ùôð úáéùî äøåúä úàø÷ð ïëìù úåöîä äùòîá
:áì éçîùî íéøùé 'ä éãå÷ô 'îàð æ"òå äùøùå äøå÷îì
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ולז.20. לו לה, א.21.בפרקים כה, ח.22.תהלים יט, ט.23.שם יט, שם



`xcפו 'h ycew zay mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

äæáð Bôeb úBéäì ,ìéòì íéøkæpä íéøácä íei÷ éãé-ìò ,äpäå§¦¥©§¥¦©§¨¦©¦§¨¦§¥¦§¦§¤
,åéðéòa ñàîðådnk cr ,ytpd oeayg iciÎlr ,erpkzyda - §¦§¨§¥¨

sebd,cexidcáì Lôpä úçîN äéäz BúçîN ÷ødnn - ©¦§¨¦§¤¦§©©¤¤§©¨
zeevn iciÎlr ,iwl`d eyxeyl xfege zelbdn `vei `edy

,miaeh miyrneBæ éøä£¥
àáì äl÷å äøLé Cøc¤¤§¨¨§©¨¨Ÿ
úåöî íei÷ éãéì¦¥¦¦§©
"EBîk Eòøì záäàå"1 §¨©§¨§¥£¨

ìàøNiî Lôð ìëì§¨¤¤¦¦§¨¥
.ïè÷ ãòå ìBãbîì- §¦¨§©¨¨

zeevna lecbn lgd
dlke ,miaeh miyrnae
miyrnae zeevna ohwa
eilr mlek z` ,miaeh
ade` `edy enk aed`l

.envr z`øçàî ék¦¥©©
áòúîe ñàîð BôebL¤¦§¨§Ÿ¨

,Bìöàmewn oi`y ixd - ¤§
oi` ok ;zlefd z` xy`n xzei envr z` ad`i eteb cvny llk
eayga ,zlefd z` xy`n xzei envr z` ad`iy llk mewn

ytpdy,zlefd ly ytpd xy`n dbixcna dlrnl `id ely
,okyïøB÷îe ïLøLa ïúìòîe ïúlãb òãBé éî çeøäå Lôpäå§©¤¤§¨©¦¥©§ª¨¨©£¨¨§¨§¨§¨

,íéiç íé÷ìàadaeyg eytpy zrcl leki `ed ,`eti` ,cvik - ¥Ÿ¦©¦
?ixnbl jetd avnd `ny ?zlefd ytpn dlrnl `ideíbLaik - §¤©

,mvra,úBîéàúî ïlkL.zg` dbixcna ,zeey zenypd lk - ¤ª¨©§¦
xirn epiax w"kzewlegn la` zeni`zny dfn xzei cere" :

zenypdy ,jk lr sqep :xnelk ."'ek cg` a`e dpd - r"ta `"e`k
dnyp lke dipydn zg` zelcap od jk mr cgi j` ,zeni`zn
zeni`zn ody mixne` ep`y xacd mvr ik) envrl xac `id
itk ixd - (ozecg`zd lr `le ozelcazd lr dxen dipyl zg`

- eppiprl qgia xne`e jiynn owfd epaxy,äðlëì ãçà áàå- §¨¤¨§ª¨¨
l`xyi ipa zeytp lkl cg` yxeye cg` a`2.miiqn epiax w"k

dplek" :dxen`d ezxrdxzei df ixd :xnelk ."micg`zn -
zecg` - "dplekl" `ed "cg` a`"y jka ,mcew xn`p xy`n

.zg`Lnî "íéçà" ìàøNé ìk eàø÷ð ïëìå3LøL ãvî , §¨¥¦§§¨¦§¨¥©¦©¨¦©Ÿ¤
;ãçà 'äa íLôðlkl yi jk ,cg` a` yi mig` daxdly enk - ©§¨©¤¨

,ixyt` cvik xaqen jka .cg` yxeye cg` a` zenypd

envr zad` ,?envr z` enk zlefd z` aed`l xacd ,dxe`kl
dppi` ,zlefl dad`d eli`e ,zizenvre zirah ixd `id
xzei wfg cinz `ed izenvr xace ,zxvepd dad` `l` zizenvr
z` aed`l leki `ed ,`eti` ,cvik .ykxpe xvepd xac xy`n
ade` `edy enk zlefd
itl ,`l` ?envr z`
dnypd zpigany ,xen`d
,mig` md l`xyi ipa lk
,cg` yxeyn mi`a md ik
zpigan ,oky .xacd oaen
dad`d mb ixd dnypd
zirah dad` `id zlefl
dcn dze`a ,zizenvre
`id mig` oia dad`dy
,mxa .zizenvre zirah
zpigan wx `ed xen`d lk

,cala dnypd÷ø,z`f - ©
ïëìå ,íé÷lçî íéôebäL¤©¦§ª¨¦§¨¥
äáäà úBéäì øLôà éà ¯ äìôè íLôðå øwò íôeb íéNBòä̈¦¨¦¨§©§¨§¥¨¦¤§¨¦§©£¨

,íäéðéa úézîà äåçàådad`d mda - ytpd ipipry xg`n - §©§¨£¦¦¥¥¤
ipipr `l` ,xwird eipira mpi` - zizenvre zirah `id zlefl
cg` miwelge micxtp - zlefde `ed ixd ,sebd zpigane ,sebd

,zizin` dad` mdipia xexyzy xyt` i`e ipydnàlà- ¤¨
,dad`.dcáì øáãa äéeìzäm`zda dad`d zlaben ,f`y - ©§¨§¨¨§©¨

dlha - lha ,dad`d z` mxebd "xac"dyke ,"xac"d zeleabl
`linn,lth - sebde eipira xwir `id ytpdy in eli`e .dad`d

,ixd el yidcn dze`a ,zlefl zizenvr dad` ,ytpd zpigan
epax xiaqi ,oldl .mig` oiay zirahde zizenvrd dad`d ly

cer oipr" owfdxzeimeiw icil d`ian dgnydy ,l"pda lecb
) "dlek dxezd lk `idy - efk devnepiax w"k oeyl:xnelk .(

df ,cala ytpd cvn didz ezgnye ,eilr qe`n didi etebyk
dxezd z` z`hand efk devn meiwl eze` `iaidlek,`ide -

ef devn zece` xaec o`k cr `l` - l`xyi zad` zevn ,ok`
itk - l`xyi zad` - ef devn zece` xaeci oldle ,dnvrlyk

l"f epinkg ixac ,oky ."dlek dxezd lk" `idy4zad`y ,
yxeye ceqi xnelk ,dxezd lk yxeye ceqi `id l`xyilkl

mc` oiay zeevn :zeevna mibeq ipy .xaqd miyxec ,zeevnd
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íéøîà éèå÷éì
äðäå áì ÷øôåôåâ úåéäì ì"ðä 'éøáãä íåé÷ é"ò

åúçîù ÷ø åéðéòá ñàîðå äæáð
àáì äì÷å äøùé êøã åæ éøä äãáì ùôðä úçîù äéäú
ìàøùéî ùôð ìëì êåîë êòøì úáäàå úåöî íåé÷ éãéì
åìöà áòåúîå ñàîð åôåâù øçàî éë .ïè÷ ãòå ìåãâîì
ïøå÷îå ïùøùá ïúìòîå ïúìåãâ òãåé éî çåøäå ùôðäå
äðìåëì 'à áàå úåîéàúî ïìåëù íâùá .íééç 'é÷ìàá
íùôð ùøåù ãöî ùîî íéçà ìàøùé ìë åàø÷ð ïëìå
ø÷éò íôåâ 'éùåòä ïëìå .'é÷ìåçî íéôåâäù ÷ø ãçà 'äá
úéúéîà äåçàå äáäà úåéäì øùôà éà äìôè íùôðå

.äãáì øáãá äéåìúä àìà íäéðéáìò ï÷æä ììä ù"æå
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יח.1. יט, ומיד 2.ויקרא הנפשות, מדריגות בין הבדלים שישנם הרי הנפשות, של - ומעלתן" גדולתן יודע "מי אומר הוא כן לפני
חיים", ב"אלקים הוא: הפירוש אלא מאוחדות? ואפילו שוות הנפשות שכל לכולנה", אחד ואב מתאימות "שכולן אומר הוא כך אחר
אחת  מדריגה בין הבדלים ישנם כאן - המדריגות של ההשתלשלות בסדר לרדת הנשמות מתחילות בה דאצילות", "בינה של השם
- אחד" "אב בחינת שהיא ב"חכמה", בשורשן, נמצאות כשהנשמות אך, החילוקים. אופן יודעים אנו שאין מה אלא זה אין לשניה;
הנשמה  לשורש ביחס - שני) (בפרק במשל (כמו לשניה אחת נשמה בין והתחלקות הבדל שום אין שם - "חכמה" בחינת הוא "אב"
וכשטיפת  נפרדים; אברים של ציור עדיין אין שם האב, מוח מטיפת  הוא ששורשו ה"בן" - בהשתלשלות מכן לאחר יורדת שהיא ואיך
אחד  "אב הנשמות שבשורש  הרי והתחלקותם). השונים האברים של תבניתם להתהוות מתחילה שם האם, בבטן מכן לאחר יורדת האב

מאוחדות. הנשמות שכל - ˘ËÈÏ"‡:3.לכולנה" ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ישראל שבני מה - ח)" יג, לך (כהפי' דומין או קרובים "ולא
ל"אחים שהכוונה הזקן, רבנו מציין כאחים, אחים ÓÓ˘מתוארים שהמלה (כמו "דומים" או "קרובים" של במובן כ"אחים" ולא ,"

אנשים "כי המלים על לך, לך בפרשת פנים").‡ÌÈÁמתפרשת בקלסתר "דומין - אחים שני: פירוש "קרובים"; - אחים שבת 4.וגו':
א. לא,

xc` 'h ycew zay mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

cvik ,oiadl ,okl ,xyt` .mewnl mc` oiay zeevne ,exiagl
mc` oiay zeevnd lk meiwl ceqi meyn da yi l`xyi zad`
jkl ,envr z` enk zlefd zad`l yi zekiiy efi` ,mxa ;exiagl
dad` llbay - mewnl mc` oiay zeevna xidf didi dllbay

zevn ,lynl ,miiwi ,ef
zenec zeevn e` ,oilitz
xaqdd itl ,`l` ?zexg`
zevn miiwl icky ,xen`d
"jenk jrxl zad`e"
Îlr `wec df ixd ,ie`xk
dnypd z` miyery ici
oaei - lth sebd z`e xwir
`ed df xac mvry ,xacd
oiay zeevnl mb ceqi ok`
yxeye ceqi :mewnl mc`

epaxy itke ,sebd lrn ytpd z` zelrdl `ed dlek dxezd
.oldl xiaqi owfdøîàL eäæå4:Bæ äåöî íei÷ ìò ï÷fä ìlä §¤¤¨©¦¥©¨¥©¦¦§¨

,dlk äøBzä ìk eäæ"ceqi `id "jenk jrxl zad`e"y - ¤¨©¨ª¨
,dxezd ly zeevnd lk meiwl d`iand `ide ,dlek dxezd

."'eë àeä àLeøt Cãéàådevnl yexit mieedn x`yd lk - §¦¨¥¨
.efLôpä úBìòäìe déaâäì àeä äøBzä ìk LøLå ãBñé ék¦§§Ÿ¤¨©¨§©§¦©§©£©¤¤

;ïéîìò ìëc àLøLå àøwò ãò äìòî äìòî óebä ìòcr - ©©©§¨©§¨©¦¨¨§¨§¨§¨¨§¦
;dlrnl dhnln d`lrd edfy ,zenlerd lk yxeye xwiríâå§©

éLîäìBîk ,ìàøNé úñðëa àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà øBà C §©§¦¥¨¦§¤¤¦§¨¥§

ïn÷ì øàaúiL5eðéäc ,:drnyn "l`xyi zqpk" -øB÷îa ¤¦§¨¥§©¨§©§¦§
,à÷åc ãçàa ãçà éåäîì ,ìàøNé ìk úBîLðdidiy - ¦§¨¦§¨¥§¤¡¥¤¨§¤¨©§¨

`idy itk "l`xyi zqpk" mr (seqÎoi` xe`ny zecg`) "cg`"
l`xyi zenypa zecg` zxxeyyk `wec ,xnelk ,`wec "cg`"

,dhnlãeøt LiLk àìå§Ÿ§¤¥¥
,úBîLpa íBìLå-ñç- ©§¨©§¨

cexit xxeyyk ,f`y
xe` oi` ,zenypa dlilg
zqpka jynp seqÎoi`
,ik - dhnle l`xyi

éøa-àLã÷càì àeä-C §ª§¨§¦¨
,íéât øúàa àéøLoi` - ©§¨©£©¨¦

xnelk ,"dxey" d"awd
mewna ,dlbzn epi` `ed
ea oi`y mewn ,mebt

;d`ln zecg`íéøîBàL Bîëe6ãçàk eðlk eðéáà eðëøa" : §¤§¦¨§¥¨¦ª¨§¤¨
éðt øBàa,"E- ?"jipt xe`a epkxa" zeidl leki izni` - §¨¤

,cg`k micge`n eplek epgp`yk ,"cg`k eplek" epyiykBîëe§
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xc` 'h ycew zay mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

cvik ,oiadl ,okl ,xyt` .mewnl mc` oiay zeevne ,exiagl
mc` oiay zeevnd lk meiwl ceqi meyn da yi l`xyi zad`
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פז xc` 'h ycew zay mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

äæáð Bôeb úBéäì ,ìéòì íéøkæpä íéøácä íei÷ éãé-ìò ,äpäå§¦¥©§¥¦©§¨¦©¦§¨¦§¥¦§¦§¤
,åéðéòa ñàîðådnk cr ,ytpd oeayg iciÎlr ,erpkzyda - §¦§¨§¥¨

sebd,cexidcáì Lôpä úçîN äéäz BúçîN ÷ødnn - ©¦§¨¦§¤¦§©©¤¤§©¨
zeevn iciÎlr ,iwl`d eyxeyl xfege zelbdn `vei `edy

,miaeh miyrneBæ éøä£¥
àáì äl÷å äøLé Cøc¤¤§¨¨§©¨¨Ÿ
úåöî íei÷ éãéì¦¥¦¦§©
"EBîk Eòøì záäàå"1 §¨©§¨§¥£¨
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áòúîe ñàîð BôebL¤¦§¨§Ÿ¨

,Bìöàmewn oi`y ixd - ¤§
oi` ok ;zlefd z` xy`n xzei envr z` ad`i eteb cvny llk
eayga ,zlefd z` xy`n xzei envr z` ad`iy llk mewn

ytpdy,zlefd ly ytpd xy`n dbixcna dlrnl `id ely
,okyïøB÷îe ïLøLa ïúìòîe ïúlãb òãBé éî çeøäå Lôpäå§©¤¤§¨©¦¥©§ª¨¨©£¨¨§¨§¨§¨
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xirn epiax w"kzewlegn la` zeni`zny dfn xzei cere" :
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df ,cala ytpd cvn didz ezgnye ,eilr qe`n didi etebyk
dxezd z` z`hand efk devn meiwl eze` `iaidlek,`ide -

ef devn zece` xaec o`k cr `l` - l`xyi zad` zevn ,ok`
itk - l`xyi zad` - ef devn zece` xaeci oldle ,dnvrlyk

l"f epinkg ixac ,oky ."dlek dxezd lk" `idy4zad`y ,
yxeye ceqi xnelk ,dxezd lk yxeye ceqi `id l`xyilkl
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àáì äì÷å äøùé êøã åæ éøä äãáì ùôðä úçîù äéäú
ìàøùéî ùôð ìëì êåîë êòøì úáäàå úåöî íåé÷ éãéì
åìöà áòåúîå ñàîð åôåâù øçàî éë .ïè÷ ãòå ìåãâîì
ïøå÷îå ïùøùá ïúìòîå ïúìåãâ òãåé éî çåøäå ùôðäå
äðìåëì 'à áàå úåîéàúî ïìåëù íâùá .íééç 'é÷ìàá
íùôð ùøåù ãöî ùîî íéçà ìàøùé ìë åàø÷ð ïëìå
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יח.1. יט, ומיד 2.ויקרא הנפשות, מדריגות בין הבדלים שישנם הרי הנפשות, של - ומעלתן" גדולתן יודע "מי אומר הוא כן לפני
חיים", ב"אלקים הוא: הפירוש אלא מאוחדות? ואפילו שוות הנפשות שכל לכולנה", אחד ואב מתאימות "שכולן אומר הוא כך אחר
אחת  מדריגה בין הבדלים ישנם כאן - המדריגות של ההשתלשלות בסדר לרדת הנשמות מתחילות בה דאצילות", "בינה של השם
- אחד" "אב בחינת שהיא ב"חכמה", בשורשן, נמצאות כשהנשמות אך, החילוקים. אופן יודעים אנו שאין מה אלא זה אין לשניה;
הנשמה  לשורש ביחס - שני) (בפרק במשל (כמו לשניה אחת נשמה בין והתחלקות הבדל שום אין שם - "חכמה" בחינת הוא "אב"
וכשטיפת  נפרדים; אברים של ציור עדיין אין שם האב, מוח מטיפת  הוא ששורשו ה"בן" - בהשתלשלות מכן לאחר יורדת שהיא ואיך
אחד  "אב הנשמות שבשורש  הרי והתחלקותם). השונים האברים של תבניתם להתהוות מתחילה שם האם, בבטן מכן לאחר יורדת האב

מאוחדות. הנשמות שכל - ˘ËÈÏ"‡:3.לכולנה" ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ישראל שבני מה - ח)" יג, לך (כהפי' דומין או קרובים "ולא
ל"אחים שהכוונה הזקן, רבנו מציין כאחים, אחים ÓÓ˘מתוארים שהמלה (כמו "דומים" או "קרובים" של במובן כ"אחים" ולא ,"

אנשים "כי המלים על לך, לך בפרשת פנים").‡ÌÈÁמתפרשת בקלסתר "דומין - אחים שני: פירוש "קרובים"; - אחים שבת 4.וגו':
א. לא,
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מ"א.5. עשרה.6.פרק שמונה בתפילת

אגרות קודש

]י"ב אדר, תשט"ו[

...בשאלתו בענין ליקח תפלין של חבירו להתפלל בהם והשמועה ששמע בשם האבני נזר.

הנה בשו"ת אבני נזר חלק או"ח קפ"ג בסופה: להמניח ת' של ראש של אחר, לא שפיר עביד 

כוון שהבעלים ישנו אח"כ הקשר לפי ראשם ונמצא דלא הוי קשר של קיימא, ולא יצא הראשון ידי 

חובתו ומצוה לפרסם הדבר עכ"ל. אבל כבר נהגו העולם דלא כן.

וראי' חזקה להמנהג הוא מ"ש בפשיטות באו"ח סי' י"ד סעיף ד' - הועתק ג"כ בשו"ע לרבנו 

סעיף י"ב - דמותר להתלבש בתפילין של חבירו וכו'. והועתק בכמה אחרונים ובשום מקום לא נתבאר, 

שבמה דברים אמורים כשמדת הראש מתאמת, שבאמת רק לעתים רחוקות מזדמן כך, וכבר הקשו על 

האבני נזר הועתקה קושיתם שם סי' קפ"ד וקפ"ה. ובכלי חמדה על התורה פרשת וילך לימד זכות על 

מנהג העולם: א( דתפלין של בעי קשר של קיימא וכהרמב"ן, ב( דמה שמקשר לזמן מצותה נחשב קשר 

של קיימא, ועיי"ש שמבאר מה שלכאורה לא משמע כן באיזהו מקומן...



היום יום . . . פח

ה'תש"גג אדר איום שני

חומש: תרומה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: ואדרבה . . . לד ידים כנ"ל.

אֹותֹו,  ָרָאה  לֹא  ֵמעֹוָלם  ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ִליִליד  הּוא  ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ִמְצַות  ָאַמר:  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ת ֲעָדתֹו. ן אֹו ּבַ הּוא ּבֶ ְמקֹום ְמגּורֹו, ׁשֶ ר ּבִ ָרֵאל ֲאׁשֶ ן ְלָחֵבר ֲעַדת ִיׂשְ ּכֵ ל־ׁשֶ ּוִמּכָ

ה'תש"גג אדר שנייום רביעי

חומש: פקודי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: והנה בכל . . . 86 מסטרא דא.

מענה הצ"צ לחסיד בקי בש"ס כו' ומשכיל גדול בחסידות: קבלת עול איז משנה 
דעם מהות. דורך קבלת עול פון א עבד פשוט, ווָאס בשעת ער שלָאפט איז אויך ניכר 
דער עול העבדות זיינער, קען אפילו א למדן און א גאון אויך קומען צו דער מעלה 

און חשיבות פון א ּפרָאסט־תמימות'דיקען מסירת־נפש איד.

ֶאת  ה  ּנָ ְמׁשַ ֹעל  ַלת  ַקּבָ ֲחִסידּות:  ּבַ דֹול  ּגָ יל  ּכִ ּוַמׂשְ כּו'  "ס  ַ ּשׁ ּבַ ִקי  ּבָ ְלָחִסיד  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַמֲעֶנה 
ָדן ְוָגאֹון  ם ַלּמְ ר ָעָליו ֹעל ַעְבדּותֹו, ָיכֹול ּגַ ָנתֹו ִנּכָ ׁשְ ם ּבִ ּגַ ׁשּוט, ׁשֶ ל ֶעֶבד ּפָ ַלת ֹעל ׁשֶ הּות. ַעל ְיֵדי ַקּבָ ַהּמַ

ׁשּוט ְוָתִמים. ל ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ּפָ ל ְיהּוִדי ׁשֶ יבּותֹו ׁשֶ יַע ְלַמֲעָלתֹו ַוֲחׁשִ ְלַהּגִ

ה'תש"גד אדר איום שלישי

חומש: תרומה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: ובכל דחי' . . . לד צדיקים.

ר ְלָהִסיר  ׂשָ ְפָרט, הּוא: א( ְיִגיַעת ּבָ ֶכל ֱאלִֹקי ּבִ ים, ּוְבׂשֵ ָכִלים ִעּיּוִנּיִ ׂשְ קּות ּבִ ית ַהֲהָכָנה ְלִהְתַעּסְ ֵראׁשִ
ֱאלֹקּות  ּוְבִעְנְיֵני  ְכָלל,  ּבִ לֹות  ּכָ ׂשְ ּמֻ ּבַ ַטַעם  ַהּטּוב  ְלעֹוֵרר  ֶנֶפׁש  ְיִגיַעת  ב(  עֹוָלם,  ֵמִעְנְיֵני  ַטַעם  ַהּטּוב 

ְפָרט. ּבִ

ה'תש"גד אדר שנייום חמישי

חומש: פקודי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק לה. והנה . . . מד ועבודתם.

צו חסידות ביים מיטעלען רבי'ן, איז געווען זייער שטיל, דָאך פלעגט ער בשעת 
חסידות זָאגען: שא, שא.

דער טאטע הָאט עס ערקלערט, אז דָאס איז געווען אויף להשקיט נביעת המוחין. 
און הָאט מיט דעם מבאר געווען דעם מאמר הזהר סבא דעתוהי סתים דשקיט ושכיך.

ּתֹוְך  ָנַהג לֹוַמר  ֶקט ֻמְחָלט. ַלְמרֹות ֹזאת  ַרר ׁשֶ ׂשָ ֵעת ֲאִמיַרת ַהֲחִסידּות ֵאֶצל ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי  ּבְ
ֵדי ֲאִמיַרת ֲחִסידּות: ׁשַא! ׁשַא! ּכְ

ַהּמִֹחין,  ְנִביַעת  ֶאת  ן[  ]=ְלַרּסֵ ִקיט  ְלַהׁשְ ֵדי  ּכְ ה  ַנֲעׂשָ ָבר  ַהּדָ ׁשֶ יר,  ִהְסּבִ "ּב[  ָהַרׁשַ ]=ַאְדמֹו"ר  א  ַאּבָ
ִכיְך"  ְוׁשָ ִקיט  ׁשָ ּדְ ְסִתים,  ְעּתֹוִהי  ּדַ "ָסָבא  ַהּזַֹהר  ַמֲאַמר  ֵאר  ּבֵ ּוְבָכְך  נֹוְגדֹות[  ֵדעֹות  ָבה  ַמֲחׁשָ ּבַ ]ַהַמֲעָלה 

ב[. ָ ֹוֵקט ּוְמֻיּשׁ ּשׁ ּום ׁשֶ ְעּתֹו ֻמְפָלָאה ִמּשׁ ]=ָזֵקן ּדַ

יום 
ראשון

יום 
שני
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ה'תש"גה אדר איום רביעי

חומש: תרומה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: ושני . . . 68 דקב"ה לעילא.

ף ַרְגֵלינּו, ַהּכֹל הּוא ְלַזּכֹות ּוְלַטֵהר ֶאת  ָכל ְמקֹום ִמְדַרְך ּכַ ה ּבְ ִלי ׁשּום ֵצל ָסֵפק ּוְסֵפק ְסֵפָקא, ִהּנֵ ּבְ
ְזָרה  ר ּגָ ֲאׁשֶ ַרֲחָמָנא ָאנּו, ִאיׁש ִאיׁש ּכַ לּוֵחי ּדְ ָרֵאל ׁשְ ל ִיׂשְ ה, ַוֲאַנְחנּו ּכָ ִפּלָ אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְוַהּתְ ָהָאֶרץ ּבְ

ְכֵמנּו. ר ָהֳעְמָסה ַעל ׁשִ י ֵמֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש, ֲאׁשֶ ָחה ָהֶעְליֹוָנה, ֵאין ָחְפׁשִ ּגָ ָעָליו ַהׁשְ

ה'תש"גה אדר שנייום ששי

חומש: פקודי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: והוא בהקדם . . . מד בראשו עכ"ל.

ֵאינֹו  ְלַבד ּדְ ה. ְולֹא זֹו ּבִ ֶאָחד ֻמְכָרִחים ֵהּמָ ם ּכְ ּלָ ֹפַעל – ּכֻ ְגֶלה, ִלּמּוד ַהֲחִסידּות ַוֲעבֹוָדה ּבְ ִלּמּוד ַהּנִ
ִעים ֶזה ָלֶזה, ּוְכַמֲאַמר "ְולֹא  ה ֵהם ְמַסּיְ ַרּבָ א ַאּדְ ֵני ֲחֵברֹו, ֶאּלָ ָהֶאָחד ִיְדֶחה אֹו ֻיְדֶחה ִמּפְ ְך לֹוַמר ׁשֶ ּיָ ׁשַ
ִריְך  ּצָ ׁשֶ  – קֹונֹו",  ִעם  ד  ְתַחּסֵ ַהּמִ ָחִסיד  "ֵאיֶזהּו  ְגֶלה,  ַהּנִ ִלּמּוד  ִלְהיֹות  ִריְך  ּצָ ׁשֶ  – ָחִסיד"  ָהָאֶרץ  ַעם 

ֹפַעל. ּמּוד ֲהלֹא הּוא ָהֲעבֹוָדה ּבְ ִלְהיֹות ִלּמּוד ַהֲחִסידּות, ְוַתְכִלית ַהּלִ

ה'תש"גו אדר איום חמישי

חומש: תרומה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ולא עוד . . . 68 לעילא הרבה.

משיחות אאמו"ר: עס איז א מעלה נפלאה, ווָאס דער אויבערשטער ב"ה איז מזכה 
און מען קריגט א חוש מיט א געשמַאק א אידען ַא טובה טָאן, ביז אז יענער ווערט 
בא אים טייערער ווי ער בא זיך, ווארום אויף זיך קען ער געפינען כמה טעמים פאר 
ווָאס עס קומט איהם זָאל, ח"ו, זיין ניט גוט, ָאבער אויף דעם ַאנדערען איז דָאס ניט 

שייך כלל.

יִגים  ה, ּוַמּשִׂ רּוְך הּוא ְמַזּכֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ "ּב[: זֹו ַמֲעָלה ִנְפָלָאה, ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ן ַעל ַעְצמֹו  ּכֵ ֵעיֵני ַעְצמֹו. ׁשֶ הּוא ּבְ ֵעיָניו ָיָקר יֹוֵתר ִמׁשֶ ַהּזּוַלת ּבְ ת טֹוָבה ִליהּוִדי, ַעד ׁשֶ ּיַ ֲעׂשִ חּוׁש ְוֹעֶנג ּבַ
ָלל  לֹום, לֹא טֹוב, ַאְך ַעל ַהּזּוַלת ֶזה ּכְ ְהֶיה לֹו, ַחס ְוׁשָ ּיִ יַע ׁשֶ ה ִנּמּוִקים ַמּדּוַע ַמּגִ ּמָ ָיכֹול הּוא ִלְמֹצא ּכַ

ְך. ּיָ לֹא ׁשַ

ה'תש"גו אדר שנישבת
ָלאָכה.  ל ַהּמְ ַלם ּכָ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַוּתִ

ח.  ּמַ יַע ּוְתׂשַ ה, ּתֹוׁשִ ִמיד: ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאּתָ ִבְרכֹות ַהְפטֹוָרה אֹוְמִרים ּתָ ּבְ
חומש: פקודי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: לה־לח.
תניא: והנה ביאור . . . והמשכיל יבין.

ַעל  ְלַאַנ"ׁש  דֹול  ַהּגָ נּו  ַרּבֵ ָעָנה  ֶ ּשׁ ַמה  ֵעצֹות  ִלּקּוֵטי  הּוא  ְנָיא  ַהּתַ ֵסֶפר  ַאַנ"ׁש:  ִזְקֵני  ֵאֶצל  ל  ְמֻקּבָ
ה  הּוא ַעּתָ מֹו ׁשֶ צּוָרתֹו ּכְ ְנָיא ּבְ ר ֶאת ֵסֶפר ַהּתַ ַקִיץ תקנ"ב ִהְתִחיל ְלַסּדֵ נֹות תק"מ־תק"ן. ּבְ ׁשְ ְיִחידּות ּבִ
פֹו. ּוֵמַהאי  ׁשּו, ְוַגם ִהְתִחילּו ְלַזּיְ ּבְ ּתַ ַמן ִנׁשְ ְך ַהּזְ ּנּו, ּוְבֶמׁשֶ קֹות ַרּבֹות ִמּמֶ ָבר ָהיּו ַהְעּתָ ְלָפֵנינּו. תקנ"ג – ּכְ
ִסְפרֹו  ֶאת  נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ָנה  ׁשָ ִרים  ֶעׂשְ ַאֵחר:  ח  ֻנּסָ ֵיׁש  ִלְדפּוס.  ְלָמְסרֹו  נּו  ַרּבֵ ֵרז  ִנְזּדָ זֹו[  ה  ּבָ ]=ּוִמּסִ ַטֲעָמא 
יקֹו,  ְלַהְעּתִ ְרׁשּות  ָנַתן  ְוָאז  ְוָזקּוק,  ָצרּוף  ָהָיה  ָבר  ּכְ תקנ"ה  ַנת  ׁשְ ּבִ ְוֵתָבה.  ָבה  ּתֵ ָכל  ּבְ ק  ְוִדּיֵ ְנָיא,  ַהּתַ

ׁשּו ְמָסרֹו ִלְדפּוס. ּבְ ּתַ קֹות ְוִנׁשְ ַרּבּו ַהַהְעּתָ ּוְכׁשֶ

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . צ
רּוׁש  דֹול ּדְ נּו ַהּגָ ַנת תק"ן – ָאַמר ַרּבֵ יו – ׁשְ ָנה ָהִראׁשֹוָנה ְלַחּיָ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ר, ּבְ ר ֲאׁשֶ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ

ְנָיא. ל ֵסֶפר ַהּתַ ָרִקים ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ת ּפְ לֹשֶׁ יק כּו'", ְוהּוא הּוא ׁשְ ִהי ַצּדִ יִעין אֹותֹו ּתְ ּבִ "ַמׁשְ

ה'תש"גז אדר איום ששי

חומש: תרומה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ומקדושה זו . . . מעט מעט.

הּוא –  ָכל ָמקֹום ׁשֶ ִליַח ֲאדֹון ּכֹל, ְלַמַען ָהִביא ְלֹפַעל – ּבְ י הּוא ׁשְ ָרֵאל ָעָליו ָלַדַעת, ּכִ ִיׂשְ ל ִאיׁש ּבְ ּכָ
אֹור ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה, ְוהּוא ַעל ְיֵדי  ֵהם ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ ְבִריַאת ָהעֹוָלם, ׁשֶ ָנתֹו ּבִ ֵרְך ְוַכּוָ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ

ת ִמּדֹות טֹובֹות. ָרׁשַ ּיֹות ְוַהׁשְ ִקּיּום ִמְצֹות ַמֲעׂשִ

ה'תש"גז אדר שנייום ראשון

חומש: ויקרא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק לו. והנה . . . 90 ואפסי עוד.

אז מען געהט אין גאס דארף מען טרַאכטען דברי תורה צי אין מחשבה צי אין 
דבור, דָאס ווענדט זיך, צי מען מעג ע"פ דין ריידען דָארטען דברי תורה. ָאבער אז 
ער געהט און איז ניט פארנומען אין דברי תורה, זָאגט איהם דער שטיין אויף וועמען 
ער טרעט: בולאך )גולם( ווָאס טרעסטו אויף מיר? מיט ווָאס ביסטו העכער פאר מיר?

לּוי, ִאם  ָבר ּתָ ִדּבּור. ַהּדָ ָבה אֹו ּבְ ַמֲחׁשָ ִדְבֵרי ּתֹוָרה, אֹו ּבְ ְרחֹוב – ָצִריְך ְלַהְרֵהר ּבְ ר הֹוְלִכים ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ
ִדְבֵרי ּתֹוָרה – ְמִטיָחה ּבֹו  ְבֵרי ּתֹוָרה. ַאְך ִאם הּוא הֹוֵלְך ְוֵאינֹו ָעסּוק ּבְ ם ּדִ ר ׁשָ ין, ְלַדּבֵ י ּדִ ר, ַעל ּפִ ֻמּתָ

ה ִהיא ֶעְליֹונּוְתָך ָעַלי? ּמֶ ה ּדֹוֵרְך ָעַלי? ּבַ ָהֶאֶבן ָעֶליָה הּוא ּדֹוֵרְך: ּגֶֹלם! ַמּדּוַע ַאּתָ

ה'תש"גח אדר אשבת

חומש: תרומה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: פרק כח. ואפילו . . . ממש עמו.

דער אלטער רבי הָאט ַאמָאל אריינגערופען א יונגערמַאן פון דעם מגיד'ס תלמידים, 
און הָאט איהם געזָאגט - מיט א ניגון, כדרכו - : "איך הָאב א מצוה פון ולמדתם 
אותם את בניכם, דו הָאסט א מצוה פון זן ומפרנס בני ביתו, לָאמיר זיך בייטען: איך 
וועל דיר געבען דו זָאלסט קענען מקיים זיין דיין מצוה, און דו לערען מיט מיין זון 
- דָאס איז געווען דער מיטעלער רבי - און הָאט איהם מבאר געווען סדר הלימוד: 
דָאס ערשטע לערענט מען אותיות א. ב . . . ווָאס איז אן אלף - א ּפינטעלע פון 
אויבען, א ּפינטעלע פון אונטען, א קו באמצע - דָאס איז אן אלף. א קינד מוז וויסען, 
אז דער אלף פון תורה איז דער יוד פון אויבען דער יוד פון אונטען מיט דעם קו פון 
אמונה ווָאס באהעפט זיי. נָאך א נוסחא איז דָא: "א יוד למעלה דָאס איז די נשמה, 

א איד למטה דָאס איז דער גוף און א קו של יראת שמים באמצע".

ַדְרּכֹו – "ָעַלי ֵיׁש ִמְצַות  ִנּגּון, ּכְ יד, ְוָאַמר לֹו – ּבְ ּגִ ְלִמיֵדי ַהּמַ ַעם ַאְבֵרְך ִמּתַ ן ֵאָליו ּפַ ֵקן ִזּמֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ֵדי  ן ְלָך ּכְ ף: ֲאִני ֶאּתֵ יתֹו, ָהָבה ִנְתַחּלֵ ֵני ּבֵ ֵניֶכם", ָעֶליָך ֵיׁש ִמְצַות ָלזּון ּוְלַפְרֵנס ּבְ ם ֹאָתם ֶאת ּבְ ְדּתֶ "ְוִלּמַ
ִני – ָהָיה ֶזה ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי, – ּוֵבֵאר לֹו ֵסֶדר  ּבְ ה ְלַמד ִעם  ְוַאּתָ ָך,  ּלְ ׁשֶ ְצָוה  ם ֶאת ַהּמִ ּתּוַכל ְלַקּיֵ ׁשֶ
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חמישי
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צי היום יום . . . 
ֶאְמַצע –  ַחת, ַקו ּבָ ה ִמּתַ ַעל, ְנֻקּדָ ה ִמּמַ ית לֹוְמִדים אֹוִתּיֹות א־ב... ַמִהי "ָאֶלף"? – ְנֻקּדָ ּמּוד: ֵראׁשִ ַהּלִ
ַחת, ִעם ַקו  ּתַ ּמִ ַעל, ַה"ּיּוד" ׁשֶ ּמַ ּמִ ל ּתֹוָרה הּוא ַה"ּיּוד" ׁשֶ ָה"ָאֶלף" ׁשֶ ב ָלַדַעת, ׁשֶ זֹוִהי "ָאֶלף". ֶיֶלד ַחּיָ

ָרם". ַחּבְ ּמְ ָהֱאמּוָנה ׁשֶ

ל ִיְרַאת  ה – ֶזהּו ַהּגּוף, ְוַקו ׁשֶ ָמה, "ְיהּוִדי" ְלַמּטָ ׁשָ ְרָסה נֹוֶסֶפת: ""יּוד" ְלַמְעָלה זֹוִהי ַהּנְ ּגִ ָנּה  ֶיׁשְ
ֶאְמַצע". ַמִים ּבָ ׁשָ

ה'תש"גח אדר שנייום שני

חומש: ויקרא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: והנה תכלית . . . מו במציאות.

ה ַאַחת ֵמֶאֶלף ֲאָנחֹות. ֱאלֵֹקינּו  ֻעּלָ ָביו: טֹוָבה ּפְ ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֹפַעל ְוָיְחְנָך ָהֱאלִֹקים. ֲעבֹוָדה ּבְ ֹקד ּבַ ה, ֲעֹזב ֶאת ָהֲאָנָחה ּוׁשְ ים ֵהּמָ ַחי, ְותֹוָרה ּוִמְצֹות ִנְצִחּיִ

ה'תש"גט אדר איום ראשון

חומש: תצוה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: פרק כט. אך . . . לו וגסותן.

אז מען געהט אין גאס און מען טרַאכט משניות תניא, און מ'זיצט אין קרָאם )סטָאר( 
מיט א חומש, א תהלים, איז איצט איז דָאס טייערער, ווי אין דער צייט, ווען אין 
גאס )סטריט( איז געווען ליכטיג באור תורה. מ'טָאר ניט געהן אין גאס אליבא רקניא, 

מען דארף הָאבען תורה, מיט ווָאס צו געהן אין גאס.

ֶזה  ה  ַעּתָ ֲהֵרי  ים  ִהּלִ ּתְ ׁש,  ֻחּמָ ֲחנּות ִעם  ּבַ ִבים  ְויֹוׁשְ ְנָיא,  ּתַ ָניֹות,  ִמׁשְ ִבים  ְוחֹוׁשְ ְרחֹוב  ּבָ הֹוְלִכים  ׁשֶ ּכְ
ְרחֹוב "ַעל ֵלב ֵריָקן".  ְך ּבָ אֹור ּתֹוָרה. ָאסּור ְלַהּלֵ ָהְרחֹוב ָהָיה מּוָאר ּבְ ְזַמן ׁשֶ ָהָיה ּבִ ִפי ׁשֶ ָיָקר יֹוֵתר ִמּכְ

ְרחֹוב. כּו ּבָ ּה ִיְתַהּלְ תֹוָרה, ִעּמָ ד ּבְ ֵיׁש ְלִהְצַטּיֵ

ה'תש"גט אדר שנייום שלישי

חומש: ויקרא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: ולזה נתן . . . מו מהאר"י ז"ל.

ָקַמץ. חֹוָלם ְוֹלא ּבְ "ף ּבְ ָראָת - ַהּכָ ּבָ ת ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות אֹוְמִרים ַעל ּכֹל ַמה ּשֶׁ ִבְרּכַ ּבְ

ָהַרב  אֹוֵמר  ׁשֶ ַהֲחִסידּות  ַמֲאָמֵרי  ִיְלֹמד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרק  יַע  ּבִ ְלַהׂשְ ָיכֹול  רּות,  ְ ְלִהְתַקּשׁ ׁשּוָקה  ַהּתְ ּגֶֹדל 
י[. י ]=ּדַ ְלַבד לֹא ַסּגִ ִנים ּבִ ת ּפָ ְרִאּיַ י ּבִ ְוכֹוֵתב, ּכִ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc zeaezk(ipy meil)
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ה'תשע"ה  אדר ג' ראשון יום לקידושין? שליח אליעזר היה כיצד

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰ét-ìò-óà ,ãáòä̈¤¤©©¦
ì ìeñt àeä éøä ,ïBîîaL øáãì çéìL äOòð àeäLúeçéìL ¤©£¤¨¦©§¨¨¤§¨£¥¨¦§¦

.ïéLec÷å ïéhb úøBúa BðéàL éôì ,ïéhbäå ïéLecwä©¦¦§©¦¦§¦¤¥§©¦¦§¦¦
בתורה  ד)מסופר כד, שרה את (חיי שלח אבינו שאברהם

מדרשים ובכמה בנו. ליצחק אישה למצוא פרקי אליעזר (ראה

ר"י) לדעת פט"ז, אליעזר להביא רבי שליח היה שאליעזר משמע
לאחר  רק לאישה אותה לקח ויצחק יצחק, אל רבקה את

התוספות לדעת אבל אליו; הובאה ד"ה שכבר ב ז, (כתובות

היה"שנאמר) לקידושין שליח יצחק "אליעזר של שליחו היה (אברהם

כשליחו) אליעזר את המדרשומינה שמפרש כפי ת"ק), לדעת את (שם,
רבקה" את "ויברכו ס)הפסוק שם, שרה, בבית (חיי עוד שנאמר

אירוסין. לברכת שהכוונה - בתואל
הקידושין, את אליעזר עשה כיצד המפרשים: ותמהו

הקידושין"? לשליחות "פסול עבד והרי
שכתבו לא)יש שם, שרה חיי בלולה, את (מנחה שיחרר שאברהם

כשליח  להתמנות יכול היה ולכן חורין, בן ועשהו אליעזר
לקידושין.

תירץ ה'הפלאה' ב)ובעל שם, שרה חיי יפות, לא (פנים שעבד
של  "עבדו אבל אחר, לאיש לקידושין שליח להיות יכול
זה  אין כי עבדו", ידי על לקדש ויכול  שאני עצמו המקדש
"יד  כי האדון, של כגופו נחשב העבד אלא שליחות מתורת

רבו" כיד א)העבד צו, מציעא .(בבא
הרמב"ם דברי פי על תירץ ה"א)והרבי פ"א ש"קודם (לעיל

והיא  הוא רצה אם בשוק אשה פוגע אדם היה מתןֿתורה
תורה  "שניתנה לאחר אך לביתו...", מכניסה אותה לישא
אותה  יקנה אשה לישא האיש ירצה שאם ישראל נצטוו
שקודם  נמצא, לאשה". לו תהיה כך ואחר עדים בפני תחילה
"יש  זה פי ועל כלל. קידושין' 'תורת היתה לא תורה מתן
עבד  גם למנות אפשר היה תורה מתן שלפני בפשטות, לומר

לשליח".
(18 'rd 99 'nr a"pyz zegiyd xtq)

ה'תשע"ה  אדר ד' שני יום מום? נחשב מבוגר גיל האם

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰éì úLc÷î zà éøä£¥©§§ª¤¤¦
ïéîenä ïî ãçà da àöîðå ,ïéîeî Ca ïéàL úðî ìò äæä¤©§¨¤¥¨¦§¦§¨¨¤¨¦©¦
õeç øçà íeî da àöîð .úLc÷î dðéà ¯ íéLða ïéìñBtä©§¦©¨¦¥¨§ª¤¤¦§¨¨©¥
¯ äæ ìò elôà éðà ãét÷î :øîàL ét-ìò-óà ,ïéîenä ïúBàî¥¨©¦©©¦¤¨©©§¦£¦£¦©¤

.úLc÷î Bæ éøä£¥§ª¤¤
ברשימת  נמנה שאינו מום שכל נראה, הרמב"ם מדברי
הקידושין. לביטול עילה מהווה אינו כאן המופיעים המומים

בגמרא קשה: א)ולכאורה קמו, ריח (ב"ב חוש שהעדר מבואר
המומים  בכלל אינו והרי הקידושין, לביטול מום נחשב

כאן! המנויים
שמואל' ה'בית סקכ"ב)ומבאר צ סי' התנה (אה"ע הבעל כאשר :

המומים  שאר גם מום', כל בך שאין מנת 'על שמקדש בפירוש
ללא  שקידש באופן מדובר וכאן הקידושין, את מבטלים
הקידושין. את מבטלים כאן המנויים המומים רק ובזה תנאי,
המומים, דרגות בין לחלק שיש נקטו מהפוסקים ורבים
מום  אך קטנים', ל'מומים מתייחסת כאן המנויה והרשימה

א  מבטל סוג מכל אשה גדול המקדש וכגון הקידושין, ת

בוודאי  כיו"ב, אחר מום בה נמצא או אילמת שהיא והתברר
בכלל  שאינו למרות הקידושין לביטול עילה בכך יש

כאן. המנויים המומים
אע"פ  אחר מום בה נמצא ש'אם הרמב"ם שכתב ומה
רוב  שאין במום הוא מקודשת', זו הרי אני מקפיד שאמר
אין  ולכן מקפיד, הוא ורק עליו מקפידים אדם בני
להקפיד  שרגילים גדולים מומים אך בדעתו, מתחשבים

הקידושין לביטול גורמים בוודאי הפוסקים עליהם אוצר (ראה

ה) כז, אהע"ז שלמה ברכת ואילך. ב אות סל"א לט סי' .אהע"ז
משרים' יג)וב'דובב לגבי (ח"א, אותו שהטעו במי כתב

בכעשר  מבוגרת שהיא והתברר עמה, שהשתדך האשה גיל
אינן  ששנים שאףֿעלֿפי בתחילה, לו שנאמר מכפי שנים
אין  בנשים, פוסל בכהנים הפוסל מום ורק בכהנים, פוסלות
שאינם  מומים ישנם אך שבגוף, במום אלא אמורים הדברים
אדם  בני דרך כי במקח מום נחשבים אבל הדבר בגוף פגם
לביטול  גורם בוודאי זה מסוג ומום כך, על להקפיד

הקידושין.

ה'תשע"ה  אדר ה' שלישי יום לעשותו  יכול אינו שהמשלח בדבר שליחות

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰çéìL äOBò íãà ïéà¥¨¨¤¨¦©
.úeçéìMä úòLa dLc÷ì àeä ìBëiL äMà àlà Bì Lc÷ì§©¥¤¨¦¨¤¨§©§¨¦§©©§¦

הגמרא מסקנת היא ב)כך יב, למנות (נזיר יכול שאדם
יכול  שאינו דבר ואילו עכשיו, לעשותו שיכול בדבר שליח

שליח. למנות בכוחו אין - עכשיו לעשותו
התוספות מ"ט):והקשו ד"ה שאישה (שם יום בכל מעשים

ואיך  בעבורי', חלה והפרישי קמח לי 'לושי לחברתה אומרת
אפשר  אי הלישה לפני והרי לדבר, שליח נעשית היא

מקמח חלה מפרישים אין כי חלה, פ"ח להפריש בכורים (הל'

ולומר ה"א) מגולגלת עיסה להביא שניתן מאחר ותירצו: ?
הדבר  הרי נילוש', לכשיהיה הקמח על חלה תהא זו 'עיסה
מעשה, כמחוסר אינו לעשות האדם שביד דבר כל כי בידה

זה. על שליח למנות יכולה ולכן
אחרונים כתבו סקי"א)והנה, שה סי' יור"ד וש"ך שהאב (ט"ז

ה'דגול  והוסיף שליח. ידי על בכורו בנו את לפדות יכול
אחר (שם)מרבבה' השליח את ממנה כשהאב רק שזהו
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לפדיון, ראוי נעשה שאז הבן, מלידת יום שלושים שעברו
לפדותו  כדי יום שלושים תוך שליח למנות יכול אינו אבל
שאין  בדבר שליח למנות שאיֿאפשר הגמרא כדין כך, אחר

עכשיו. לעשות בידו
מרבבה' שה'דגול שם)אלא והאב (יור"ד היות מסתפק:

ולומר  יום שלושים בתוך לכהן הפדיון מעות את לתת יכול
יום  שלושים לאחר ייפדה שבנו סי"ג)לו שם שכן (שו"ע ייתכן

התוספות כדברי עכשיו, לעשותו שיכול דבר (הנ"ל)נחשב

על  חלה שתהיה ולומר עיסה להביא האישה ביד שאם

שליח למנות יכולה - נילוש כשיהא נזר הקמח האבני כתב (וכן

שצה) סי' .יור"ד
ללכת  הצריך שהאב מרבבה' ה'דגול מסיק ולמעשה
אפילו  יום, לשלושים קודם אף שליח למנות יכול לדרכו
 ֿ עלֿכל כי שמינהו, בזמן חלה לא שהשליחות נאמר אם
בפניו'. שלא לאדם 'זכין מטעם לשליחו כך אחר נעשה פנים

לאב 'חוב' כאן יש שמא לחשוש ממנו ואין מונע כי - הט"ז (לדעת

בגופו) המצוה אלא קיום עצמו מדעת זאת עושה אינו השליח כי ,
בו. ורוצה הדבר לו שנוח וניכר האב, של בציוויו

ה'תשע"ה  אדר ו' רביעי יום בשמחה'? שמחה מערבין 'אין מדוע

ÎÏ‰:„È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂãòBî ìL Blça elôàå©£¦§ª¤¥
äçîO ïéáøòî ïéàL éôì ,eðøàaL Bîk ,íéLð ïéàOBð ïéà¥§¦¨¦§¤¥©§§¦¤¥§¨§¦¦§¨

.úàæ úà íb Eì äðzðå úàæ òáL àlî :øîàpL ,äçîOa§¦§¨¤¤¡©©¥§ª©Ÿ§¦§¨§©¤Ÿ
כך: על להקשות יש ולכאורה

נאמר  זאת" את גם לך וניתנה זאת שבוע "מלא הפסוק
למדין  "אין והרי אבינו, יעקב של לחתונה בקשר בתורה

תורה" מתן ה"ה)מקודם פ"ג קטן, מועד !(ירושלמי
"ניתנה  שבהם הלכה בענייני רק תקף זה כלל לתרץ: ויש

ב)הלכה"dycgzpeתורה קי, בתרא לתכונות (בבא בנוגע אך .
כי  תורה, מתן מקודם גם ללמוד ניתן האדם, נפש של אופי
תורה. מתן לאחר תורה מתן קודם בין הבדל אין זה בענין

לענייננו: בנוגע הוא וכן
שתי  לומר יתכן האדם, שבנפש השמחה לתכונת בנוגע

למרות  בשמחה, נמצא האדם כאשר א. הפוכות: סברות
לאדם  מועיל זה הרי – מסוימת מסיבה באה שהשמחה
שהאדם  בשעה ב. אחר. מענין הבאה נוספת בשמחה לשמוח
שאינה  רק (לא אחרת שמחה הרי אחת, סיבה בגלל שמח
למרות  שכן, זו. משמחה אותו מבלבלת אלא) לכך, תורמת

תנועה היא האירועים שני של שמחה,`zgשהתוצאה של
לשמחה  מפריעה אחת שמחה שונות, הן שהסיבות כיוון

נפרד. בזמן לבוא צריכה שמחה וכל השניה,
למדים  זאת" את גם לך וניתנה זאת שבוע "מלא ומהפסוק
לשמחה  פנוי הוא אין אחת בשמחה שמח האדם שכאשר
עצם  את למדים תורה מתן שלפני הפסוק שמן ונמצא אחרת.
השניה, השמחה את מבלבלת אחת ששמחה הדברים מציאות

בשמחה". שמחה מערבין ש"אין ההלכה נובעת ומזה
(jli`e 65 'nr ,` zegiy ihewl)

ה'תשע"ה  אדר ז' חמישי יום לנישואין? קודם תורה לימוד מתי

:· ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰äøBza ÷ñBò äéä íà¦¨¨¥©¨
úBðBæîa çøèé àlL éãk ,äMà àOlî àøéúî äéäå ,da ãeøèå§¨¨§¨¨¦§¨¥¦¦¨¦¨§¥¤Ÿ¦§©¦§

.øçàúäì øzî äæ éøä ¯ äøBzä ïî ìèaéå BzLà øeáòa©£¦§§¦¨¥¦©¨£¥¤ª¨§¦§©¥
פרוֿורבו  מצוות בקיום להתאחר שמותר עולה זו מהלכה
עליו", מתגבר יצרו יהיה ש"לא [בתנאי תורה ללמוד כדי

ה"ג א)כדלקמן סי' אבה"ע לטור ב"י הרא"ש(וראה וכתב (קדושין ].

מב) סי יתכן פ"א שלא ידענא, לא לימוד לאותו "וקיצבה :
בבן  אלא זה מצינו שלא ימיו. כל ורביה מפריה שיתבטל

בתורה". נפשו שחשקה עזאי
שמואל' ה'בית סק"ה)וכתב א סי' הרמב"ם (אה"ע בדעת

אחד  כל ולכן לדבר", קצבה אין באמת ליה דסבירא "משמע
מתגבר  יצרו שאין זמן כל להתאחר "מותר עזאי) בן רק (ולא
ילמד  שאדם אפילו יתכן זה ולפי קצבה". לדבר ואין עליו
לדבר. קצבה אין שהרי כלל אשה ישא ולא חייו כל תורה

הזקן אדמו"ר סק"א)אך קו"א פ"ג ת"ת דבריו,(הל' על העיר

תורה  תלמוד בהלכות הרמב"ם שכתב מה "אשתמטתיה כי
שם הרמב"ם שכתב למה והכוונה ילמד (בה"ה)פ"א" "לעולם

כך ואחר תורה `dyאדם `yi יש הרמב"ם שלדעת הרי ,"
אשה)! לישא צריך תורה שלמד ולאחר קצבה לדבר

הלימוד: סוגי בין להבדיל יש כי הזקן, אדמו"ר ומבאר
שהן  קצרה, בדרך בטעמיהן ההלכות "כל של לימוד ישנו
ודקדוקי  ודקדוקיהן בתנאיהן מצות התרי"ג כל פירוש

ה"א)סופרים" פ"ג ת"ת וקצבה,(הל' שיעור יש אכן זה וללימוד ,
במשנה ספ"ה)כמפורש שנים (אבות וחמש משנה שנים "חמש

ישנו  אבל אשה. לנשיאת קודם זה לימוד ולכן תלמוד",
בעמקי  ופלפול עיון ידי על דבר מתוך דבר "להבין לימוד
ארוכה  כדכתיב וקץ גבול לו שאין דבר ודאי שזהו ההלכות,
ורבו  דפרו ממצותֿעשה ליבטל לו אין הלכך וגו', מארץ

בהל'בשבילה" עצמו הרמב"ם מדברי זה חילוק שמוכיח שם ועיין שם. (קו"א

הי"אֿב) פ"א .ת"ת

ה'תשע"ה  אדר ח' שישי יום ליתומים  האלמנה ובין לאשתו, איש בין

:Â ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰äðîìàä éãé äOòî©£¥§¥¨©§¨¨
.ïéLøBiì ¯©§¦

עבודתה  שכר את ליטול זכאי הוא בחיים הבעל כאשר
כאשר  אך מציאתה, את וכן ידיה'), ('מעשי אשתו של

ליטול  זכאים הם מהיתומים, מתפרנסת והאלמנה מת הבעל
במציאתה זכות להם אין אך עבודתה, שכר להלן את (כמבואר

לעצמה') . . האלמנה 'מציאת ח: .הלכה
והטעם:
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ה'תשע"ה  אדר ג' ראשון יום לקידושין? שליח אליעזר היה כיצד

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰ét-ìò-óà ,ãáòä̈¤¤©©¦
ì ìeñt àeä éøä ,ïBîîaL øáãì çéìL äOòð àeäLúeçéìL ¤©£¤¨¦©§¨¨¤§¨£¥¨¦§¦

.ïéLec÷å ïéhb úøBúa BðéàL éôì ,ïéhbäå ïéLecwä©¦¦§©¦¦§¦¤¥§©¦¦§¦¦
בתורה  ד)מסופר כד, שרה את (חיי שלח אבינו שאברהם

מדרשים ובכמה בנו. ליצחק אישה למצוא פרקי אליעזר (ראה

ר"י) לדעת פט"ז, אליעזר להביא רבי שליח היה שאליעזר משמע
לאחר  רק לאישה אותה לקח ויצחק יצחק, אל רבקה את

התוספות לדעת אבל אליו; הובאה ד"ה שכבר ב ז, (כתובות

היה"שנאמר) לקידושין שליח יצחק "אליעזר של שליחו היה (אברהם

כשליחו) אליעזר את המדרשומינה שמפרש כפי ת"ק), לדעת את (שם,
רבקה" את "ויברכו ס)הפסוק שם, שרה, בבית (חיי עוד שנאמר

אירוסין. לברכת שהכוונה - בתואל
הקידושין, את אליעזר עשה כיצד המפרשים: ותמהו

הקידושין"? לשליחות "פסול עבד והרי
שכתבו לא)יש שם, שרה חיי בלולה, את (מנחה שיחרר שאברהם

כשליח  להתמנות יכול היה ולכן חורין, בן ועשהו אליעזר
לקידושין.

תירץ ה'הפלאה' ב)ובעל שם, שרה חיי יפות, לא (פנים שעבד
של  "עבדו אבל אחר, לאיש לקידושין שליח להיות יכול
זה  אין כי עבדו", ידי על לקדש ויכול  שאני עצמו המקדש
"יד  כי האדון, של כגופו נחשב העבד אלא שליחות מתורת

רבו" כיד א)העבד צו, מציעא .(בבא
הרמב"ם דברי פי על תירץ ה"א)והרבי פ"א ש"קודם (לעיל

והיא  הוא רצה אם בשוק אשה פוגע אדם היה מתןֿתורה
תורה  "שניתנה לאחר אך לביתו...", מכניסה אותה לישא
אותה  יקנה אשה לישא האיש ירצה שאם ישראל נצטוו
שקודם  נמצא, לאשה". לו תהיה כך ואחר עדים בפני תחילה
"יש  זה פי ועל כלל. קידושין' 'תורת היתה לא תורה מתן
עבד  גם למנות אפשר היה תורה מתן שלפני בפשטות, לומר

לשליח".
(18 'rd 99 'nr a"pyz zegiyd xtq)

ה'תשע"ה  אדר ד' שני יום מום? נחשב מבוגר גיל האם

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰éì úLc÷î zà éøä£¥©§§ª¤¤¦
ïéîenä ïî ãçà da àöîðå ,ïéîeî Ca ïéàL úðî ìò äæä¤©§¨¤¥¨¦§¦§¨¨¤¨¦©¦
õeç øçà íeî da àöîð .úLc÷î dðéà ¯ íéLða ïéìñBtä©§¦©¨¦¥¨§ª¤¤¦§¨¨©¥
¯ äæ ìò elôà éðà ãét÷î :øîàL ét-ìò-óà ,ïéîenä ïúBàî¥¨©¦©©¦¤¨©©§¦£¦£¦©¤

.úLc÷î Bæ éøä£¥§ª¤¤
ברשימת  נמנה שאינו מום שכל נראה, הרמב"ם מדברי
הקידושין. לביטול עילה מהווה אינו כאן המופיעים המומים

בגמרא קשה: א)ולכאורה קמו, ריח (ב"ב חוש שהעדר מבואר
המומים  בכלל אינו והרי הקידושין, לביטול מום נחשב

כאן! המנויים
שמואל' ה'בית סקכ"ב)ומבאר צ סי' התנה (אה"ע הבעל כאשר :

המומים  שאר גם מום', כל בך שאין מנת 'על שמקדש בפירוש
ללא  שקידש באופן מדובר וכאן הקידושין, את מבטלים
הקידושין. את מבטלים כאן המנויים המומים רק ובזה תנאי,
המומים, דרגות בין לחלק שיש נקטו מהפוסקים ורבים
מום  אך קטנים', ל'מומים מתייחסת כאן המנויה והרשימה

א  מבטל סוג מכל אשה גדול המקדש וכגון הקידושין, ת

בוודאי  כיו"ב, אחר מום בה נמצא או אילמת שהיא והתברר
בכלל  שאינו למרות הקידושין לביטול עילה בכך יש

כאן. המנויים המומים
אע"פ  אחר מום בה נמצא ש'אם הרמב"ם שכתב ומה
רוב  שאין במום הוא מקודשת', זו הרי אני מקפיד שאמר
אין  ולכן מקפיד, הוא ורק עליו מקפידים אדם בני
להקפיד  שרגילים גדולים מומים אך בדעתו, מתחשבים

הקידושין לביטול גורמים בוודאי הפוסקים עליהם אוצר (ראה

ה) כז, אהע"ז שלמה ברכת ואילך. ב אות סל"א לט סי' .אהע"ז
משרים' יג)וב'דובב לגבי (ח"א, אותו שהטעו במי כתב

בכעשר  מבוגרת שהיא והתברר עמה, שהשתדך האשה גיל
אינן  ששנים שאףֿעלֿפי בתחילה, לו שנאמר מכפי שנים
אין  בנשים, פוסל בכהנים הפוסל מום ורק בכהנים, פוסלות
שאינם  מומים ישנם אך שבגוף, במום אלא אמורים הדברים
אדם  בני דרך כי במקח מום נחשבים אבל הדבר בגוף פגם
לביטול  גורם בוודאי זה מסוג ומום כך, על להקפיד

הקידושין.

ה'תשע"ה  אדר ה' שלישי יום לעשותו  יכול אינו שהמשלח בדבר שליחות

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰çéìL äOBò íãà ïéà¥¨¨¤¨¦©
.úeçéìMä úòLa dLc÷ì àeä ìBëiL äMà àlà Bì Lc÷ì§©¥¤¨¦¨¤¨§©§¨¦§©©§¦

הגמרא מסקנת היא ב)כך יב, למנות (נזיר יכול שאדם
יכול  שאינו דבר ואילו עכשיו, לעשותו שיכול בדבר שליח

שליח. למנות בכוחו אין - עכשיו לעשותו
התוספות מ"ט):והקשו ד"ה שאישה (שם יום בכל מעשים

ואיך  בעבורי', חלה והפרישי קמח לי 'לושי לחברתה אומרת
אפשר  אי הלישה לפני והרי לדבר, שליח נעשית היא

מקמח חלה מפרישים אין כי חלה, פ"ח להפריש בכורים (הל'

ולומר ה"א) מגולגלת עיסה להביא שניתן מאחר ותירצו: ?
הדבר  הרי נילוש', לכשיהיה הקמח על חלה תהא זו 'עיסה
מעשה, כמחוסר אינו לעשות האדם שביד דבר כל כי בידה

זה. על שליח למנות יכולה ולכן
אחרונים כתבו סקי"א)והנה, שה סי' יור"ד וש"ך שהאב (ט"ז

ה'דגול  והוסיף שליח. ידי על בכורו בנו את לפדות יכול
אחר (שם)מרבבה' השליח את ממנה כשהאב רק שזהו
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לפדיון, ראוי נעשה שאז הבן, מלידת יום שלושים שעברו
לפדותו  כדי יום שלושים תוך שליח למנות יכול אינו אבל
שאין  בדבר שליח למנות שאיֿאפשר הגמרא כדין כך, אחר

עכשיו. לעשות בידו
מרבבה' שה'דגול שם)אלא והאב (יור"ד היות מסתפק:

ולומר  יום שלושים בתוך לכהן הפדיון מעות את לתת יכול
יום  שלושים לאחר ייפדה שבנו סי"ג)לו שם שכן (שו"ע ייתכן

התוספות כדברי עכשיו, לעשותו שיכול דבר (הנ"ל)נחשב

על  חלה שתהיה ולומר עיסה להביא האישה ביד שאם

שליח למנות יכולה - נילוש כשיהא נזר הקמח האבני כתב (וכן

שצה) סי' .יור"ד
ללכת  הצריך שהאב מרבבה' ה'דגול מסיק ולמעשה
אפילו  יום, לשלושים קודם אף שליח למנות יכול לדרכו
 ֿ עלֿכל כי שמינהו, בזמן חלה לא שהשליחות נאמר אם
בפניו'. שלא לאדם 'זכין מטעם לשליחו כך אחר נעשה פנים

לאב 'חוב' כאן יש שמא לחשוש ממנו ואין מונע כי - הט"ז (לדעת

בגופו) המצוה אלא קיום עצמו מדעת זאת עושה אינו השליח כי ,
בו. ורוצה הדבר לו שנוח וניכר האב, של בציוויו

ה'תשע"ה  אדר ו' רביעי יום בשמחה'? שמחה מערבין 'אין מדוע

ÎÏ‰:„È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂãòBî ìL Blça elôàå©£¦§ª¤¥
äçîO ïéáøòî ïéàL éôì ,eðøàaL Bîk ,íéLð ïéàOBð ïéà¥§¦¨¦§¤¥©§§¦¤¥§¨§¦¦§¨

.úàæ úà íb Eì äðzðå úàæ òáL àlî :øîàpL ,äçîOa§¦§¨¤¤¡©©¥§ª©Ÿ§¦§¨§©¤Ÿ
כך: על להקשות יש ולכאורה

נאמר  זאת" את גם לך וניתנה זאת שבוע "מלא הפסוק
למדין  "אין והרי אבינו, יעקב של לחתונה בקשר בתורה

תורה" מתן ה"ה)מקודם פ"ג קטן, מועד !(ירושלמי
"ניתנה  שבהם הלכה בענייני רק תקף זה כלל לתרץ: ויש

ב)הלכה"dycgzpeתורה קי, בתרא לתכונות (בבא בנוגע אך .
כי  תורה, מתן מקודם גם ללמוד ניתן האדם, נפש של אופי
תורה. מתן לאחר תורה מתן קודם בין הבדל אין זה בענין

לענייננו: בנוגע הוא וכן
שתי  לומר יתכן האדם, שבנפש השמחה לתכונת בנוגע

למרות  בשמחה, נמצא האדם כאשר א. הפוכות: סברות
לאדם  מועיל זה הרי – מסוימת מסיבה באה שהשמחה
שהאדם  בשעה ב. אחר. מענין הבאה נוספת בשמחה לשמוח
שאינה  רק (לא אחרת שמחה הרי אחת, סיבה בגלל שמח
למרות  שכן, זו. משמחה אותו מבלבלת אלא) לכך, תורמת

תנועה היא האירועים שני של שמחה,`zgשהתוצאה של
לשמחה  מפריעה אחת שמחה שונות, הן שהסיבות כיוון

נפרד. בזמן לבוא צריכה שמחה וכל השניה,
למדים  זאת" את גם לך וניתנה זאת שבוע "מלא ומהפסוק
לשמחה  פנוי הוא אין אחת בשמחה שמח האדם שכאשר
עצם  את למדים תורה מתן שלפני הפסוק שמן ונמצא אחרת.
השניה, השמחה את מבלבלת אחת ששמחה הדברים מציאות

בשמחה". שמחה מערבין ש"אין ההלכה נובעת ומזה
(jli`e 65 'nr ,` zegiy ihewl)

ה'תשע"ה  אדר ז' חמישי יום לנישואין? קודם תורה לימוד מתי

:· ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰äøBza ÷ñBò äéä íà¦¨¨¥©¨
úBðBæîa çøèé àlL éãk ,äMà àOlî àøéúî äéäå ,da ãeøèå§¨¨§¨¨¦§¨¥¦¦¨¦¨§¥¤Ÿ¦§©¦§

.øçàúäì øzî äæ éøä ¯ äøBzä ïî ìèaéå BzLà øeáòa©£¦§§¦¨¥¦©¨£¥¤ª¨§¦§©¥
פרוֿורבו  מצוות בקיום להתאחר שמותר עולה זו מהלכה
עליו", מתגבר יצרו יהיה ש"לא [בתנאי תורה ללמוד כדי

ה"ג א)כדלקמן סי' אבה"ע לטור ב"י הרא"ש(וראה וכתב (קדושין ].

מב) סי יתכן פ"א שלא ידענא, לא לימוד לאותו "וקיצבה :
בבן  אלא זה מצינו שלא ימיו. כל ורביה מפריה שיתבטל

בתורה". נפשו שחשקה עזאי
שמואל' ה'בית סק"ה)וכתב א סי' הרמב"ם (אה"ע בדעת

אחד  כל ולכן לדבר", קצבה אין באמת ליה דסבירא "משמע
מתגבר  יצרו שאין זמן כל להתאחר "מותר עזאי) בן רק (ולא
ילמד  שאדם אפילו יתכן זה ולפי קצבה". לדבר ואין עליו
לדבר. קצבה אין שהרי כלל אשה ישא ולא חייו כל תורה

הזקן אדמו"ר סק"א)אך קו"א פ"ג ת"ת דבריו,(הל' על העיר

תורה  תלמוד בהלכות הרמב"ם שכתב מה "אשתמטתיה כי
שם הרמב"ם שכתב למה והכוונה ילמד (בה"ה)פ"א" "לעולם

כך ואחר תורה `dyאדם `yi יש הרמב"ם שלדעת הרי ,"
אשה)! לישא צריך תורה שלמד ולאחר קצבה לדבר

הלימוד: סוגי בין להבדיל יש כי הזקן, אדמו"ר ומבאר
שהן  קצרה, בדרך בטעמיהן ההלכות "כל של לימוד ישנו
ודקדוקי  ודקדוקיהן בתנאיהן מצות התרי"ג כל פירוש

ה"א)סופרים" פ"ג ת"ת וקצבה,(הל' שיעור יש אכן זה וללימוד ,
במשנה ספ"ה)כמפורש שנים (אבות וחמש משנה שנים "חמש

ישנו  אבל אשה. לנשיאת קודם זה לימוד ולכן תלמוד",
בעמקי  ופלפול עיון ידי על דבר מתוך דבר "להבין לימוד
ארוכה  כדכתיב וקץ גבול לו שאין דבר ודאי שזהו ההלכות,
ורבו  דפרו ממצותֿעשה ליבטל לו אין הלכך וגו', מארץ

בהל'בשבילה" עצמו הרמב"ם מדברי זה חילוק שמוכיח שם ועיין שם. (קו"א

הי"אֿב) פ"א .ת"ת

ה'תשע"ה  אדר ח' שישי יום ליתומים  האלמנה ובין לאשתו, איש בין

:Â ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰äðîìàä éãé äOòî©£¥§¥¨©§¨¨
.ïéLøBiì ¯©§¦

עבודתה  שכר את ליטול זכאי הוא בחיים הבעל כאשר
כאשר  אך מציאתה, את וכן ידיה'), ('מעשי אשתו של

ליטול  זכאים הם מהיתומים, מתפרנסת והאלמנה מת הבעל
במציאתה זכות להם אין אך עבודתה, שכר להלן את (כמבואר

לעצמה') . . האלמנה 'מציאת ח: .הלכה
והטעם:
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אשתו  של ידיה במעשי יזכה שהבעל תיקנו חז"ל
לפרנס  חייב והבעל מאחר כלומר: איבה'. 'משום ובמציאתה
עלול  הדבר ידיה, במעשי זכות יקבל לא אם אשתו, את
ידיה  במעשי שיזכה תיקנו ולכן כלפיה מצדו לאיבה לגרום

ומציאתה.
כלפי  ולא הבעל כלפי רק שייכת זו תקנה שביסודה ואף
לאשתו  בעל בין איבה למניעת דאגו חז"ל שכן היתומים,
במעשי  היורשים זוכים מכלֿמקום ליתומים, האשה בין ולא
שמעשי  קבוע הסדר חז"ל תיקנו איבה' 'משום כי ידיה,
גם  בתוקפו נשאר זה והסדר שמפרנס, למי יהיו הידיים
שלמעשה  וכיון קיימת, אינה נקבע שבגינה הסיבה כאשר
ידיה. במעשי זוכים הם ממילא האלמנה, את זנים היתומים
של  הקבוע מההסדר חלק אינה האשה של מציאתה אך

לאיבה  חששו לא וחז"ל ומאחר מזונותיה, עבור התמורה
במציאתה  זוכים היתומים אין ליתומים, האלמנה שבין
אישות' 'חיובי וראה איבה, להו תיהוי ד"ה א צו, כתובות רש"י דברי (משמעות

קד) .ע'
אחר: באופן מבארים ויש

יצטרכו  שאם משום ליתומים שייכים ידיה מעשי
פי  על ואף מכך, להתחמק ינסו תמורה קבלת ללא לפרנסה
שהיתומים  מצב למנוע ראוי דין, בבית בכך לחייבם שיוכלו
את  להשיג כדי דין לבית ולפנות לטרוח האשה את יאלצו
כדי  ליתומים, שייכים ידיה שמעשי תיקנו ולכן מזונותיה,
שזוכים  בכך די כך לשם אך מריבות. ללא לפרנסה שיתרצו
ולכן  במציאתה, גם שיזכו לתקן צורך ואין ידיה במעשי

לעצמה איבה)מציאתה משום ד"ה א מז, כתובות .(תוספות

ה'תשע"ה  אדר ט' קודש שבת כנשואה? דינה - לבעלה שנמסרה ארוסה

:· ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰,äñøàúpL äMàä̈¦¨¤¦§¨§¨
ì Bà dìòáì äéáà døñîeíã÷ Cøca äúîe ...dìòa éçeìL §¨¨¨¦¨§©§¨¦§¥©§¨¥¨©¤¤Ÿ¤

.dLøBé dìòa ...ätçì ñðkzL¤¦¨¥§ª¨©§¨§¨
רש"י שמואל)לדעת ד"ה ב מח, בתו (כתובות את האב מסירת

לדינים  אבל ירושה, לענין רק מועילה לשלוחיו או לבעלה
אין  לה) להיטמא או נדריה להפר במציאתה, (לזכות אחרים
הבעל, יורש ומדוע לחופה. שתיכנס עד מועילה האב מסירת

ארוסתו את יורש אינו הארוס א)?הרי נג, שהאב (שם בכך כי
משום  ירושתה על מחל הוא לחופה שתיכנס בתו את מסר
משמעות  גם היא שכך שמואל' ה'בית וכתב נישואין. קירוב
בתו  את האב מסירת ירושה לענין שרק הרמב"ם, דברי

לנשואה. מחשיבתו
מחוקק' ה'חלקת סק"ב)[וכתב סא סי' נדה (שם שחופת כשם :

גם  כך יורשה, הבעל שאין כארוסה עדיין והיא  קונה אינה
הבעל  אין נדה כשהיא הבעל לשלוחי בתו את האב במסירת

שמואל' ה'בית אבל י (שם)יורשה. שלענין מסירת סובר רושה
כיון  קונה אינה נדה חופת כי מחופה, עדיפה בתו את האב

היא  והרי קונה אינו איסור של ויחוד עמה להתייחד שאסור
בתו  את מסר כשהאב אבל יורשה, אינו ולכן עדיין כארוסה

מעכשיו] ירושתה על מחל לשלוחיו, או לבעל
התוספות לשיטת ושמואל)אך ד"ה ב מח, במסירת (כתובות ,

דבר  לכל כנשואה היא הרי לשלוחיו או לבעל בתו את האב
וכו') נדריה ומיפר לה שמסירתה (מטמא בגמרא שאמרו ומה .

ולומר  לחדש כדי הוא ירושה, לענין מועילה לבעלה
אלא  נדריה ולהפר לה לטמא לענין רק לא כאשתו שנחשבת
כאשר  גם היתה התקנה מדרבנן, שהיא ירושה לענין אפילו

לבעל. מסרה האב
המלך' ה'שער ס"ד)וכתב חתנים חופת אישות, שגם (הל'

כן סובר הנ"ל)הרמב"ם שמואל' ה'בית כדברי בהלכות (שלא שהרי ,
הכ"ב)נדרים האב (פי"א אין הבעל... לשלוחי האב "מסר כתב

להפר, יכול הבעל ולא להפר... xtnיכול lrad oi`y
oincewa מסירתה קודם האשה שנדרה נדרים שרק ומכאן ."

נדרים  אבל בקודמין', מפר הבעל 'אין כי מפר אינו לבעל
כנשואה. שנחשבת משום מפר מסירתה אחר שנדרה
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ב  ¤¤ּפרק
לדתּה‡. מּיֹום ׁשנה הּבת, עׂשרה ׁשּתים ּבת ׁשּתהיה עד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ואפּלּו ּתינקת; ונקראת קטּנה, הּנקראת היא - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָֹּגמּורֹות
ּכׁשּומא  אּלא אינן ּזה, זמן ּבתֹו ׂשערֹות ּכּמה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָהביאה

בזה] להתחשב ואין ׂשערֹות [יבלת, ׁשּתי הביאה אם אבל .ְְֲִִֵֵָָָ
מּבת  והיא ׂשער, להבאת הידּועֹות ּבּמקֹומֹות ּבּגּוף ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָלמּטה

נערה. נקראת - ומעלה אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּתים
הּזה ·. ּבּזמן ׂשערֹות ׁשּתי הּתחּתֹון.והבאת סימן נקרא ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָ

ׁשּׁשה  עד נערה ּתּקרא הּתחּתֹון, סימן ׁשּתביא ְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּומאחר
ּתׁשלּום יֹום ּומּתחּלת ּגמּורים. הּׁשּׁשה [סיום]חדׁשים ְְְֳִִִִִַַַָָ

לבגרּות  נערּות ּבין ואין ּבֹוגרת; ּתּקרא ומעלה ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחדׁשים
ּבלבד. חדׁשים ׁשּׁשה ְֳִִִֶַָָָאּלא

אחד ‚. ויֹום ׁשנה עׂשרה לׁשּתים ׁשּתי הּגיעה הביאה ולא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ
ּבּה ׁשּנראּו ּפי על אף - בה"ו,ׂשערֹות המפורטים [הסימנים ְְִִֶַַָָ

אילֹוניתשהם] כאייל]סימני עד [עקרה היא קטּנה עדין - ְְֲִִִִֵַַַַָָ
עׂשרים  ּבׁשנת אפּלּו ׂשערֹות, ׁשּתי ּוכׁשּתביא ׁשנה. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָעׂשרים

ּבֹוגרת. ּתּקרא ּכ ואחר חדׁשים, ׁשּׁשה נערה ּתהיה -ְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשנה „. עׂשרים ּבת הביאה היתה ולא יֹום ׁשלׁשים ּפחֹות ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹ

אילֹונית; היא הרי - אילֹונית סימני ּבּה ונראּו ׂשערֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָׁשּתי
עד  היא, קטּנה עדין אילֹונית, סימני ּכל ּבּה נראּו לא ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹואם
חמׁש ּבת ׁשּתהיה עד אֹו נערה, ותהיה ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּתביא

אחד. ויֹום ׁשנה ְְִֶָָָֹּוׁשלׁשים
ּזה‰. לּזמן ]הּגיעה - אדם שנות רוב שהוא 35 גיל ולא [למעל ְְִִִֶַָֹ

ּפי  על אף אילֹונית, נקראת זֹו הרי - ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָהביאה
למד  נמצאת אילֹונית. מּסימני סימן ּבּה נראה ְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשּלא
ּתצא  מּקטנּותּה אּלא נערּות, ימי לּה אין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהאילֹונית

ְְַלבגרּות.
.Â אילֹונית סימני הן ּומתקּׁשה ואּלּו ּדּדין לּה ׁשאין ּכל : ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּכּנׁשים,[כואבת] מעים ׁשּפּולי לּה ואין ּתׁשמיׁש, ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָּבׁשעת
והּנערה, לאּׁשה. איׁש ּבין נּכרת ואינּה עבה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוקֹולּה
ּגדֹולה. נקראת מּׁשלׁשּתן, אחת ּכל - והאילֹונית ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּבֹוגרת,

.Ê סימנין ּבּבת העליֹון,ויׁש סימן הּנקראין והן מּלמעלה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּבמקֹום  קמט ויעׂשה לאחֹוריה ידּה מּׁשּתחזיר הן: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָואּלּו
עקץ  על ידֹו אדם ּומּׁשּיּתן הּדד; ראׁש ּומּׁשּיׁשחיר ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּדד;
הּדד  חטם ראׁש ּומּׁשּיּפצל לחזר; וׁשֹוהה ׁשֹוקע והּוא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹהּדד
החטם  מּׁשּיּפצל ּפרׁשּו, ורּבֹותי קטן. ּכּדּור ּבראׁשֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹויעׂשה

ּומּׁשּיתקׁשקׁשּוע  הּדּדין; מּׁשּיּטּו וכן הּדּדין;[יתנועעו]צמֹו. ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַ
מן  ׁשּלמעלה הּתפּוח הּבׂשר מקֹום והּוא העטרה, ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָּומּׁשּתּקיף
קׁשה. יהיה ולא זה ּבׂשר ּומּׁשּיתמע הּבטן; לעּמת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהערוה

.Áאּלּו מּכל סימן ּבּבת נראה ׁשמֹונה. הּסימנין, אּלּו ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּכל
אין  - ּפחֹות אֹו ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת והיא ּכּלן, ְְְִֵֵֵֶַָָָָֻאֹו
עׂשרה  ׁשּתים ּבת נעׂשית ּבקטנּותּה. היא והרי ּבֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָמׁשּגיחין
מׁשּגיחין  אין - הּתחּתֹון סימן ּבּה ונראה אחד, ויֹום ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשנה

אּלּו מּכל אחד ּבאחד ּבּה ונראה הּתחּתֹון, נראה לא ואם . ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּבּה ודנים לנערה, קטּנה ּבין ספק היא הרי - אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָמּכל
ׁשאי  וּדאית, ּגדֹולה זֹו הרי - ּכּלן נראּו ואם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֻלהחמיר.
ונׁשר. הּתחּתֹון סימן ּבא ּוכבר אּלא ּכּלן, ׁשּיבֹואּו ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָֻאפׁשר

.Ë ׁשּילדה ׁשּלא הּבת ּפי על אף - ׁשנה עׂשרה ׁשּתים אחר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּבנים, ּגדֹולה. זֹו הרי - ּתחּתֹון ולא עליֹון לא סימן, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹהביאה

ּכסימנין. הן ְֲִִֵֵָהרי
.È מּׁשּיּולד - נקרא הּבן ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּבן ׁשּיהיה עד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

זמן  ּבתֹו ׂשערֹות ּכּמה הביא ואפּלּו ּתינֹוק; ונקרא ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָקטן,
למּטה  ׂשערֹות ׁשּתי הביא ׁשּומא. אּלא סימן אינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָזה,
עׂשרה  ׁשלׁש מּבן והּוא ׂשער, להבאת הידּועים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבּמקֹומֹות

איׁש. ונקרא ּגדֹול, נקרא - ומעלה אחד ויֹום ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָׁשנה
.‡È הּזה לּזמן ּפי הּגיע על אף - ׂשערֹות ׁשּתי הביא ולא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ

סריס סימני ּבֹו ּבן [עקר]ׁשּנראּו ׁשּיהיה עד קטן, הּוא הרי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
הביא  ולא הּזה לּזמן הּגיע יֹום. ׁשלׁשים ּפחֹות ׁשנה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹעׂשרים
אם  - ּבּזקן ׂשערֹות ׁשּתי הביא ולא למּטה, ׂשערֹות ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֹׁשּתי
הּגדֹול  ּדין ודינֹו סריס, זה הרי סריס מּסימני אחד ּבֹו ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָנראה
קטן  עדין סריס, מּסימני סימן ּבֹו נראה לא ואם ּדבר. ְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָָָָָֹלכל
להן, הראּוי ּבּמקֹום למּטה ׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיביא עד ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָהּוא,

ּבן ׁשּיהיה עד אחד.אֹו ויֹום ׁשנה ּוׁשלׁשים חמׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
.·È הּזה לּזמן הביאהּגיע על ולא אף סריס, זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ

לׁשנת  הּגיע | סריס. מּסימני אחד ּבֹו נראה ׁשּלא ְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּפי
למּטה, ׂשערֹות ׁשּתי הביא ולא יֹום, ׁשלׁשים ּפחֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹעׂשרים
אחד  לֹו ׁשּנֹולד ּפי על אף - ּבּזקן ׂשערֹות ׁשּתי ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהביא
עד  ּבקטנּותֹו, הּוא הרי אּלא סריס אינֹו סריס, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָמּסימני
חמׁש ּבן ׁשּיהיה עד אֹו סריס, סימני ּכל לֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיּולדּו

אחד. ויֹום ׁשנה ְְִֶָָָֹּוׁשלׁשים
.‚È הם לקּוי ואּלּו ּוׂשערֹו זקן, לֹו ׁשאין ּכל סריס: סימני ְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָָ
מחליק[רך] ּובׂשרֹו שיער], מעלי [ללא רגליו מימי ואין ם , ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ

ּכּפה[קצף]רתיחה עֹוׂשה אינֹו מים ּוכׁשּמטיל ,[קשת], ְְִִִִֵֵֶֶַָָ
ּדהה זרעֹו כמים]וׁשכבת מחמיצין [צלול רגליו מימי ואין , ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָ

בכלי] בשהייה ּבׂשרֹו[מסריחים ואין הּגׁשמים ּבימֹות ורֹוחץ ,ְְְְִִֵֵַָָ
הבל לקּוי[אדים]מעלה וקֹולֹו איׁש[דק], ּבין נּכר ואינֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ

ְִָלאּׁשה.
.„È זה חּמהוסריס סריס הּנקרא שראה הּוא מהרגע [מלידה, ְְְִִִֶַַָָָ

ׁשחתכּושמש] הּבן אבל מקֹום. נּתקּו[בכלי]ּבכל [ביד]אֹו ְְְֲִֵֶַָָָָ
הּוא  - עֹוׂשין ׁשהּגֹויים ּכמֹו ּביציו, אֹו ּגידֹו מעכּו ְֲִִִִֵֶַָאֹו
ויֹום  ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּבן ּוכׁשּיהיה אדם; סריס ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹהּנקרא

לעֹולם. סימן מביא זה ׁשאין גדֹול, נקרא ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָאחד
.ÂË אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש סימן ּבן הביא ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
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צה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

אשתו  של ידיה במעשי יזכה שהבעל תיקנו חז"ל
לפרנס  חייב והבעל מאחר כלומר: איבה'. 'משום ובמציאתה
עלול  הדבר ידיה, במעשי זכות יקבל לא אם אשתו, את
ידיה  במעשי שיזכה תיקנו ולכן כלפיה מצדו לאיבה לגרום

ומציאתה.
כלפי  ולא הבעל כלפי רק שייכת זו תקנה שביסודה ואף
לאשתו  בעל בין איבה למניעת דאגו חז"ל שכן היתומים,
במעשי  היורשים זוכים מכלֿמקום ליתומים, האשה בין ולא
שמעשי  קבוע הסדר חז"ל תיקנו איבה' 'משום כי ידיה,
גם  בתוקפו נשאר זה והסדר שמפרנס, למי יהיו הידיים
שלמעשה  וכיון קיימת, אינה נקבע שבגינה הסיבה כאשר
ידיה. במעשי זוכים הם ממילא האלמנה, את זנים היתומים
של  הקבוע מההסדר חלק אינה האשה של מציאתה אך

לאיבה  חששו לא וחז"ל ומאחר מזונותיה, עבור התמורה
במציאתה  זוכים היתומים אין ליתומים, האלמנה שבין
אישות' 'חיובי וראה איבה, להו תיהוי ד"ה א צו, כתובות רש"י דברי (משמעות

קד) .ע'
אחר: באופן מבארים ויש

יצטרכו  שאם משום ליתומים שייכים ידיה מעשי
פי  על ואף מכך, להתחמק ינסו תמורה קבלת ללא לפרנסה
שהיתומים  מצב למנוע ראוי דין, בבית בכך לחייבם שיוכלו
את  להשיג כדי דין לבית ולפנות לטרוח האשה את יאלצו
כדי  ליתומים, שייכים ידיה שמעשי תיקנו ולכן מזונותיה,
שזוכים  בכך די כך לשם אך מריבות. ללא לפרנסה שיתרצו
ולכן  במציאתה, גם שיזכו לתקן צורך ואין ידיה במעשי

לעצמה איבה)מציאתה משום ד"ה א מז, כתובות .(תוספות

ה'תשע"ה  אדר ט' קודש שבת כנשואה? דינה - לבעלה שנמסרה ארוסה

:· ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰,äñøàúpL äMàä̈¦¨¤¦§¨§¨
ì Bà dìòáì äéáà døñîeíã÷ Cøca äúîe ...dìòa éçeìL §¨¨¨¦¨§©§¨¦§¥©§¨¥¨©¤¤Ÿ¤

.dLøBé dìòa ...ätçì ñðkzL¤¦¨¥§ª¨©§¨§¨
רש"י שמואל)לדעת ד"ה ב מח, בתו (כתובות את האב מסירת

לדינים  אבל ירושה, לענין רק מועילה לשלוחיו או לבעלה
אין  לה) להיטמא או נדריה להפר במציאתה, (לזכות אחרים
הבעל, יורש ומדוע לחופה. שתיכנס עד מועילה האב מסירת

ארוסתו את יורש אינו הארוס א)?הרי נג, שהאב (שם בכך כי
משום  ירושתה על מחל הוא לחופה שתיכנס בתו את מסר
משמעות  גם היא שכך שמואל' ה'בית וכתב נישואין. קירוב
בתו  את האב מסירת ירושה לענין שרק הרמב"ם, דברי

לנשואה. מחשיבתו
מחוקק' ה'חלקת סק"ב)[וכתב סא סי' נדה (שם שחופת כשם :

גם  כך יורשה, הבעל שאין כארוסה עדיין והיא  קונה אינה
הבעל  אין נדה כשהיא הבעל לשלוחי בתו את האב במסירת

שמואל' ה'בית אבל י (שם)יורשה. שלענין מסירת סובר רושה
כיון  קונה אינה נדה חופת כי מחופה, עדיפה בתו את האב

היא  והרי קונה אינו איסור של ויחוד עמה להתייחד שאסור
בתו  את מסר כשהאב אבל יורשה, אינו ולכן עדיין כארוסה

מעכשיו] ירושתה על מחל לשלוחיו, או לבעל
התוספות לשיטת ושמואל)אך ד"ה ב מח, במסירת (כתובות ,

דבר  לכל כנשואה היא הרי לשלוחיו או לבעל בתו את האב
וכו') נדריה ומיפר לה שמסירתה (מטמא בגמרא שאמרו ומה .

ולומר  לחדש כדי הוא ירושה, לענין מועילה לבעלה
אלא  נדריה ולהפר לה לטמא לענין רק לא כאשתו שנחשבת
כאשר  גם היתה התקנה מדרבנן, שהיא ירושה לענין אפילו

לבעל. מסרה האב
המלך' ה'שער ס"ד)וכתב חתנים חופת אישות, שגם (הל'

כן סובר הנ"ל)הרמב"ם שמואל' ה'בית כדברי בהלכות (שלא שהרי ,
הכ"ב)נדרים האב (פי"א אין הבעל... לשלוחי האב "מסר כתב

להפר, יכול הבעל ולא להפר... xtnיכול lrad oi`y
oincewa מסירתה קודם האשה שנדרה נדרים שרק ומכאן ."

נדרים  אבל בקודמין', מפר הבעל 'אין כי מפר אינו לבעל
כנשואה. שנחשבת משום מפר מסירתה אחר שנדרה

zeyi` zekld - miyp xtq - xc` 'b oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyd"ryz'd xc` 'h - 'b -

ה'תשע"ה  אדר ג' ראשון יום

-miypxtq
zEWi` zFkld¦§¦

ב  ¤¤ּפרק
לדתּה‡. מּיֹום ׁשנה הּבת, עׂשרה ׁשּתים ּבת ׁשּתהיה עד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ואפּלּו ּתינקת; ונקראת קטּנה, הּנקראת היא - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָֹּגמּורֹות
ּכׁשּומא  אּלא אינן ּזה, זמן ּבתֹו ׂשערֹות ּכּמה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָהביאה

בזה] להתחשב ואין ׂשערֹות [יבלת, ׁשּתי הביאה אם אבל .ְְֲִִֵֵָָָ
מּבת  והיא ׂשער, להבאת הידּועֹות ּבּמקֹומֹות ּבּגּוף ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָלמּטה

נערה. נקראת - ומעלה אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּתים
הּזה ·. ּבּזמן ׂשערֹות ׁשּתי הּתחּתֹון.והבאת סימן נקרא ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָ

ׁשּׁשה  עד נערה ּתּקרא הּתחּתֹון, סימן ׁשּתביא ְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּומאחר
ּתׁשלּום יֹום ּומּתחּלת ּגמּורים. הּׁשּׁשה [סיום]חדׁשים ְְְֳִִִִִַַַָָ

לבגרּות  נערּות ּבין ואין ּבֹוגרת; ּתּקרא ומעלה ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחדׁשים
ּבלבד. חדׁשים ׁשּׁשה ְֳִִִֶַָָָאּלא

אחד ‚. ויֹום ׁשנה עׂשרה לׁשּתים ׁשּתי הּגיעה הביאה ולא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ
ּבּה ׁשּנראּו ּפי על אף - בה"ו,ׂשערֹות המפורטים [הסימנים ְְִִֶַַָָ

אילֹוניתשהם] כאייל]סימני עד [עקרה היא קטּנה עדין - ְְֲִִִִֵַַַַָָ
עׂשרים  ּבׁשנת אפּלּו ׂשערֹות, ׁשּתי ּוכׁשּתביא ׁשנה. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָעׂשרים

ּבֹוגרת. ּתּקרא ּכ ואחר חדׁשים, ׁשּׁשה נערה ּתהיה -ְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשנה „. עׂשרים ּבת הביאה היתה ולא יֹום ׁשלׁשים ּפחֹות ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹ

אילֹונית; היא הרי - אילֹונית סימני ּבּה ונראּו ׂשערֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָׁשּתי
עד  היא, קטּנה עדין אילֹונית, סימני ּכל ּבּה נראּו לא ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹואם
חמׁש ּבת ׁשּתהיה עד אֹו נערה, ותהיה ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּתביא

אחד. ויֹום ׁשנה ְְִֶָָָֹּוׁשלׁשים
ּזה‰. לּזמן ]הּגיעה - אדם שנות רוב שהוא 35 גיל ולא [למעל ְְִִִֶַָֹ

ּפי  על אף אילֹונית, נקראת זֹו הרי - ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָהביאה
למד  נמצאת אילֹונית. מּסימני סימן ּבּה נראה ְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשּלא
ּתצא  מּקטנּותּה אּלא נערּות, ימי לּה אין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהאילֹונית

ְְַלבגרּות.
.Â אילֹונית סימני הן ּומתקּׁשה ואּלּו ּדּדין לּה ׁשאין ּכל : ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּכּנׁשים,[כואבת] מעים ׁשּפּולי לּה ואין ּתׁשמיׁש, ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָּבׁשעת
והּנערה, לאּׁשה. איׁש ּבין נּכרת ואינּה עבה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוקֹולּה
ּגדֹולה. נקראת מּׁשלׁשּתן, אחת ּכל - והאילֹונית ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּבֹוגרת,

.Ê סימנין ּבּבת העליֹון,ויׁש סימן הּנקראין והן מּלמעלה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּבמקֹום  קמט ויעׂשה לאחֹוריה ידּה מּׁשּתחזיר הן: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָואּלּו
עקץ  על ידֹו אדם ּומּׁשּיּתן הּדד; ראׁש ּומּׁשּיׁשחיר ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּדד;
הּדד  חטם ראׁש ּומּׁשּיּפצל לחזר; וׁשֹוהה ׁשֹוקע והּוא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹהּדד
החטם  מּׁשּיּפצל ּפרׁשּו, ורּבֹותי קטן. ּכּדּור ּבראׁשֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹויעׂשה

ּומּׁשּיתקׁשקׁשּוע  הּדּדין; מּׁשּיּטּו וכן הּדּדין;[יתנועעו]צמֹו. ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַ
מן  ׁשּלמעלה הּתפּוח הּבׂשר מקֹום והּוא העטרה, ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָּומּׁשּתּקיף
קׁשה. יהיה ולא זה ּבׂשר ּומּׁשּיתמע הּבטן; לעּמת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהערוה

.Áאּלּו מּכל סימן ּבּבת נראה ׁשמֹונה. הּסימנין, אּלּו ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּכל
אין  - ּפחֹות אֹו ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת והיא ּכּלן, ְְְִֵֵֵֶַָָָָֻאֹו
עׂשרה  ׁשּתים ּבת נעׂשית ּבקטנּותּה. היא והרי ּבֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָמׁשּגיחין
מׁשּגיחין  אין - הּתחּתֹון סימן ּבּה ונראה אחד, ויֹום ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשנה

אּלּו מּכל אחד ּבאחד ּבּה ונראה הּתחּתֹון, נראה לא ואם . ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּבּה ודנים לנערה, קטּנה ּבין ספק היא הרי - אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָמּכל
ׁשאי  וּדאית, ּגדֹולה זֹו הרי - ּכּלן נראּו ואם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֻלהחמיר.
ונׁשר. הּתחּתֹון סימן ּבא ּוכבר אּלא ּכּלן, ׁשּיבֹואּו ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָֻאפׁשר

.Ë ׁשּילדה ׁשּלא הּבת ּפי על אף - ׁשנה עׂשרה ׁשּתים אחר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּבנים, ּגדֹולה. זֹו הרי - ּתחּתֹון ולא עליֹון לא סימן, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹהביאה

ּכסימנין. הן ְֲִִֵֵָהרי
.È מּׁשּיּולד - נקרא הּבן ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּבן ׁשּיהיה עד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

זמן  ּבתֹו ׂשערֹות ּכּמה הביא ואפּלּו ּתינֹוק; ונקרא ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָקטן,
למּטה  ׂשערֹות ׁשּתי הביא ׁשּומא. אּלא סימן אינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָזה,
עׂשרה  ׁשלׁש מּבן והּוא ׂשער, להבאת הידּועים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבּמקֹומֹות

איׁש. ונקרא ּגדֹול, נקרא - ומעלה אחד ויֹום ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָׁשנה
.‡È הּזה לּזמן ּפי הּגיע על אף - ׂשערֹות ׁשּתי הביא ולא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ

סריס סימני ּבֹו ּבן [עקר]ׁשּנראּו ׁשּיהיה עד קטן, הּוא הרי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
הביא  ולא הּזה לּזמן הּגיע יֹום. ׁשלׁשים ּפחֹות ׁשנה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹעׂשרים
אם  - ּבּזקן ׂשערֹות ׁשּתי הביא ולא למּטה, ׂשערֹות ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֹׁשּתי
הּגדֹול  ּדין ודינֹו סריס, זה הרי סריס מּסימני אחד ּבֹו ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָנראה
קטן  עדין סריס, מּסימני סימן ּבֹו נראה לא ואם ּדבר. ְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָָָָָֹלכל
להן, הראּוי ּבּמקֹום למּטה ׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיביא עד ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָהּוא,

ּבן ׁשּיהיה עד אחד.אֹו ויֹום ׁשנה ּוׁשלׁשים חמׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
.·È הּזה לּזמן הביאהּגיע על ולא אף סריס, זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ

לׁשנת  הּגיע | סריס. מּסימני אחד ּבֹו נראה ׁשּלא ְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּפי
למּטה, ׂשערֹות ׁשּתי הביא ולא יֹום, ׁשלׁשים ּפחֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹעׂשרים
אחד  לֹו ׁשּנֹולד ּפי על אף - ּבּזקן ׂשערֹות ׁשּתי ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהביא
עד  ּבקטנּותֹו, הּוא הרי אּלא סריס אינֹו סריס, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָמּסימני
חמׁש ּבן ׁשּיהיה עד אֹו סריס, סימני ּכל לֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיּולדּו

אחד. ויֹום ׁשנה ְְִֶָָָֹּוׁשלׁשים
.‚È הם לקּוי ואּלּו ּוׂשערֹו זקן, לֹו ׁשאין ּכל סריס: סימני ְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָָ
מחליק[רך] ּובׂשרֹו שיער], מעלי [ללא רגליו מימי ואין ם , ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ

ּכּפה[קצף]רתיחה עֹוׂשה אינֹו מים ּוכׁשּמטיל ,[קשת], ְְִִִִֵֵֶֶַָָ
ּדהה זרעֹו כמים]וׁשכבת מחמיצין [צלול רגליו מימי ואין , ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָ

בכלי] בשהייה ּבׂשרֹו[מסריחים ואין הּגׁשמים ּבימֹות ורֹוחץ ,ְְְְִִֵֵַָָ
הבל לקּוי[אדים]מעלה וקֹולֹו איׁש[דק], ּבין נּכר ואינֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ

ְִָלאּׁשה.
.„È זה חּמהוסריס סריס הּנקרא שראה הּוא מהרגע [מלידה, ְְְִִִֶַַָָָ

ׁשחתכּושמש] הּבן אבל מקֹום. נּתקּו[בכלי]ּבכל [ביד]אֹו ְְְֲִֵֶַָָָָ
הּוא  - עֹוׂשין ׁשהּגֹויים ּכמֹו ּביציו, אֹו ּגידֹו מעכּו ְֲִִִִֵֶַָאֹו
ויֹום  ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּבן ּוכׁשּיהיה אדם; סריס ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹהּנקרא

לעֹולם. סימן מביא זה ׁשאין גדֹול, נקרא ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָאחד
.ÂË אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש סימן ּבן הביא ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc zeaezk(iying meil)

íéNçéúnä íáúë eLwa älà .íîLdpedkl mqegi azk -àìå §¨¥¤¦§§¨¨©¦§©§¦§Ÿ
eìàâéå ,eàöîðelqtp -àúLøzä øîàiå ,äpäkä ïî[dingp-]íäì ¦§¨©§Ÿ£¦©§ª¨©Ÿ¤©¦§¨¨¨¤

'íéîeúå íéøeàì ïäk ãîò ãò íéLãwä Lãwî eìëàé àì øLàcr - £¤ŸŸ§¦Ÿ¤©¢¨¦©£ŸŸ¥§¦§¦
mipdk m` mineze mixe`a lecbd odkd l`yie giynd `eaiy
lek`l dingp mdilr xq` `ly jkn wiicl yie .md mixyk

jky ,'miycwd ycwn' wx `l` ,dnexzaízà éøä ,íäì øîà̈©¨¤£¥©¤
,íëú÷æçae,äìBba íéìëBà íúééä änawx ixdìeábä éLã÷a- §¤§©§¤©¤¡¦¤§¦©¨§¨§¥©§

,milyexie ycwnd ziaa wx `le ,mileabd lka zlk`pd dnexza
ïàk óàelk`z l`xyi ux`a -,ìeábä éLã÷aycw'a `l la` ©¨§¨§¥©§

.dleba ea milke` mziid `ly ,gafnd iycw epiide ,'miycwd
mzwfga ex`yp mzexyka wtq lhedy xg` mby o`kn gkene
oeyln ixd :`ziixadn ezgked z` `ax miiqn .dnexza lek`l

pl ekiynde mzwfga dingp mxi`ydy gken `ziixadlka bed
,mitk ze`iypa s`e ,dleba mda ebdpy mixacdCzòc à÷ìñ éàå§¦¨§¨©§¨

y,ïéñçeéì íétk úeàéNpî ïéìòîok m`éðä`ly mipdk mze` - ©£¦¦§¦©©¦§£¦¨¥

ixde ,mditk `yil ekiynd ji` ,mqegi azk z` e`vnéñøôc ïåék¥¨§¨§¦
eäðé÷Bqàì éúà ,eäééãémze` elri mditk z` e`yiy jezn - §©§¨¥§©¦§

.dlwz jkn z`vl dlekie ,oiqgeil
e ,oiqgeil mitk ze`iypn oilrny okzi zn`a :`xnbd dgecéðàL©¦

àëä,dlebd iyp` ly df dxwn dpey -eäéé÷æç òéøcdrxedy - ¨¨§¦©¤§©§
s`e ,gafnd iycwn milke` mpi`y mi`ex mlek ixdy ,mzwfg

.leqt cv mda yiy xacd reci mditk e`yi m`
:jkl gxkd `xnbd d`ianéëä àîéz àì éàcxn`z `l m`y - §¦Ÿ¥¨¨¦

mb dyw ok m` ,miyyeg oi` xkid yiy ote`ay ,okøîàc ïàîì§©§¨©
y,ïéñçeéì äîeøzî ïéìòîixdec ïåékeqgiizd `ly mipdk mze` ©£¦¦§¨§£¦¥¨§

eäðé÷Bñàì éúà ,äîeøúa éìëà,oiqgeil mze` elriy yeygp - ¨§¦¦§¨¨¥§©¦§
åàì àlàdlwz jkn `vz `ly xnel yi i`ce -òéøc íeMî ¤¨¨¦§¦©

eäéé÷æçm`e ,miycwa milke` mpi`y jka mzwfg drxedy oeik - ¤§©§
.oiqgeil mitk ze`iypn mzelrdl e`eai `ly oicd `ed ok

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29



`zeyiצו zekld - miyp xtq - xc` 'b oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבין  ספק זה הרי - ׁשּלמעלה הּסימנין ּכל ּבֹו ונראּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלמּטה,
סימני  ּבֹו ׁשּנראּו ּכיון - מּלמּטה נבּדק לא ואם לגדֹול; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹקטן

ּגדֹול. ּבחזקת זה הרי מּלמעלה, ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָּבגרּות
.ÊË ׂשערֹות -ׁשּתי מקֹום ּובכל ּובּבת ּבּבן האמּורֹות ְְְֲֵֵַַַָָָָ

ל [גודלן]ׁשעּורן ראׁשן לכף ּומּׁשּיצמחּו[שרשן]עּקרןּכדי . ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹ
הּזּוג ּבפי להּנטל יכֹולֹות לכף [מספריים]ויהיּו ׁשּיּגיעּו עד , ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

ּבבן  לפיכ מקֹום. ּבכל להחמיר ּבהן ּדנין - לעּקרן ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹראׁשן
ּכדי  וצמחּו הֹואיל להחמיר, ּגדֹולים אֹותם נחׁשב ְְְְְְְְִִִֵַַַָָֹּובבת
הֹואיל  להחמיר, קטּנים אֹותם ונחׁשב הּזּוג; ּבפי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹלהּנטל

לעּקרן. ראׁשן לכף הּגיעּו ְְִִִָָָָֹֹֹולא
.ÊÈ הערוה ּבמקֹום ׁשּיהיּו צריכֹות אּלּו ׂשערֹות ּובית ׁשּתי . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָ

על  ּבין למּטה, ּבין למעלה ּבין סימנין, מקֹום ּכּלֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻהערוה
אחד ּבמקֹום להיֹות ּוצריכֹות עצמן. הּזרע [שניהם איברי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

למטה] או ּבעּקרןלמעלה וׁשּיהיה ואפּלּו[שרשן], ּגּמֹות. ְְְֲִִִֶֶַָָֻ
זֹו ּגּמֹות ׁשּתי נמצאּו סימן. אּלּו הרי אחת, ּבגּמה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֻֻׁשּתיהן
ּגּמה  אין חזקה סימן. אּלּו הרי - ׂשער ּבהן ואין זֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֻּבצד

ונׁשרּו. ּבהן היּו ּוׂשערֹות ׂשער, ְְְְֵֶָָָָָֹּבלא
.ÁÈ ׁשהביאה עׂשרה,הּבת ׁשּתים ׁשנת ּבתֹו ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּומא ׁשהן עׂשרה, ׁשלׁש ּבתֹו ׁשהביא ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹוהּבן
עׂשרה  ׁשלׁש אחר עֹומדֹות ּבמקֹומן ׁשהּׂשערֹות ּפי על אף -ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹ

סימן. אינן - לנקבה עׂשרה ׁשּתים ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלזכר
.ËÈּבׁשּנבּדקּו אמּורים? ּדברים ונֹודע ּבּמה הּזמן ּבתֹו ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָ

ונמצאּו זמן אחר אּלא נבּדקּו לא אם אבל  ׁשּומא. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשהן
אֹומרין  ואין סימנין, ּבחזקת הן הרי - ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשם

ׁשּומא. ׁשּיהיּו ּכדי צמחּו זמן קדם ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹׁשּמא
.Î הּבת ׁשּתים ּכׁשּבֹודקין ׁשנת ּכל ׁשהּוא הּזמן ּבתֹו ּבין , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָ

נׁשים  ּפי על ּבֹודקין - לאחריו ּבין זה, זמן קדם ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעׂשרה,
וׁשֹומעין  ּבֹודקת, אחת אּׁשה ואפּלּו ונאמנֹות. ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָּכׁשרֹות

הביאה. לא אם הביאה אם ִִִִִֵֵֶָָָֹמּמּנה
.‡Î האמּורֹות הּׁשנים ּובערכיןּכל ּובבת פלוני ּבבן ["ערך ְְֲֲִִֵַַַָָָָ

הגיל] לפי משתנה הערך – ׁשני עלי" לא אינן מקֹום, ְְֵֵָָָֹּובכל
העּבּור, סדר ׁשל ׁשנים אּלא - החּמה ׁשני ולא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּלבנה,

ּפׁשּוטֹות חודש]ׁשהן י"ב חודש]ּומעּברֹות[של ּכמֹו[י"ג , ְְְֵֶָֻ
קּדּוׁש ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו אֹותן, קֹובעין ּדין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָׁשּבית

הּדת. ּדברי לכל מֹונין הּׁשנים ּובאֹותן ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹהחדׁש;
.·Î הּנׁשים על סֹומכין הּׁשניםאין הבת]ּבמנין או הבן ,[גיל ְְְִִִִֵַַַַָָ

להעיד. ּכׁשרים עדים ׁשני ּפי על אּלא הּקרֹובים, על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹולא
.‚Î ׁשאמר זֹוהאב ּבּתי אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן זה ּבני ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

לקרּבן נאמן - אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ביאה ּבת [שביאתן ְְְֱִֶֶַָָָָָָֹ
ק  דיני בזה בשוגג]וחלים למּכֹותרבן לא אבל מדרבנן], [מלקות ְֲַָֹ

לענׁשין בי"ד]ולא ומיתת עׂשרה [מלקות ׁשלׁש ּבן זה ּבני . ְְְְֳִִֵֶֶֶָָֹֹ
אחד  ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת זֹו ּבּתי אחד, ויֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשנה

לנדרים נאמן קיימין]- ולחרמים[שנדריהם [אם ולערכין ְְְֱֲֲִִִִֶַַָָָָ
הבית] לבדק נכסיו הבן למּכֹות החרים לא אבל ְְְֲֵֶַָֹּולהקּדׁשֹות,

לענׁשין. ְֳִָָֹולא
.„Î זכרּות אברי לֹו ׁשּיׁש הּנקרא מי הּוא - נקבּות ואברי , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

סימן  לֹו ואין נקבה, אם זכר אם ספק והּוא ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָאנּדרֹוגינֹוס;
לעֹולם. וּדאית נקבה אֹו וּדאי זכר הּוא אם ּבֹו ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּיּודע

.‰Îלֹו ׁשאין אטּוםּומי אּלא נקבּות ולא זכרּות [סתום]לא ְְְִֵֶֶַַָָֹֹ
הּטמטּום  נקרע ואם ספק. הּוא וגם טמטּום, הּנקרא הּוא -ְְְְְְִִִֵַַַַָָֻֻ
הרי  נקבה, נמצא ואם וּדאי; ּכזכר הּוא הרי זכר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָונמצא
עׂשרה  ׁשּתים ּבן ׁשהיּו ואנּדרֹוגינֹוס וטמטּום נקבה. ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָֻהּוא
ּבהן  ׁשּנדּבר והן ּגדֹולים; ּבחזקת הן הרי אחד, ויֹום ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשנה

מקֹום. ְָָּבכל
.ÂÎ מקֹום ּבכל האמּורים וחרׁשת האּלמים חרׁש הן - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ׁשּמדּבר  מי אבל מדּברין, ולא ׁשֹומעין ׁשֹומע,ׁשאין ואינֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
ואּׁשה  ואיׁש אדם. ּככל הּוא הרי - מדּבר ואינֹו ׁשֹומע ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָאֹו
- ׁשֹוטין ולא חרׁשין לא ואינן ּבדעּתן, ׁשלמים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹׁשהם

ּופּקחת. ּפּקח ְִִִִֵַַַָנקראין
.ÊÎהּׁשמֹות ּכל ּבׁשני [מושגים]נמצאּו ענינם ׁשּבארנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

ערוה, קּדּוׁשין, הן: ואּלּו ׁשמֹות, עׂשרים אּלּו, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָּפרקים
ּבֹוגרת, נערה, קטּנה, עׂשה, אּסּורי לאוין, אּסּורי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשנּיה,
סריס  קטן, העליֹון, סימן הּתחּתֹון, סימן ּגדֹולה, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָאילֹונית,
חרׁשין, טמטּום, אנּדרֹוגינֹוס, ּגדֹול, אדם, סריס ְְְְְִִִֵַַָָָָֻחּמה,

ְִִּפקחין.
.ÁÎילּוזּו ואל ּתמיד, לעּמת האּלּו הּׁשמֹות ּכל ְְְִִֵֵַַָָָָָֻׂשים

ּכל  ענין לבאר צריכין נהיה ׁשּלא ּכדי עניניהם, ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹמעיני
אֹותן. ׁשּנזּכר מקֹום ּבכל מהן ְְִֵֵֶֶָָָֹׁשם

ג  ¤¤ּפרק
מתקּדׁשת ‡. האּׁשה אין ּכיצד - מקּדׁש הּוא ּבכסף אם ? ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

אּת 'הרי לּה: אֹומר ּפרּוטה; ׁשוה אֹו ּכסף, מּפרּוטה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָּפחֹות
לי  אּת 'הרי אֹו לי', מארסת אּת 'הרי אֹו לי', ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֻמקּדׁשת
ׁשאֹומר  הּוא והאיׁש עדים. ּבפני לּה ונֹותנֹו 'ּבזה', ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָלאּׁשה',
לּה ׁשּיּתן והּוא לאּׁשה, לֹו אֹותּה ׁשּקנה ׁשּמׁשמען ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּדברים

ֶֶַהּכסף.
היא ·. אני נתנה 'הרי ,'ל מקּדׁשת אני 'הרי לֹו: ואמרה ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֻ

אם  וכן מקּדׁשת; אינּה - הקנאה לׁשֹון ּובכל לאּׁשה', ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻל
ואמרה  הּוא נתן מקּדׁשת. אינּה - הּוא ואמר לֹו היא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻנתנה

ּבספק. מקּדׁשת זֹו הרי - ְְֲִֵֵֶֶָֻהיא
ּבׁשטר ‚. קּדׁש על ואם אֹו החרס על אֹו הּניר על ּכֹותב - ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

'הרי  אֹו לי', מקּדׁשת אּת 'הרי ׁשּירצה: ּדבר ּכל ועל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻהעלה
ּבפני  לּה ונֹותנֹו אּלּו, ּבדברים ּכּיֹוצא וכל לי', מארסת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאּת

ִֵעדים.
ׁשּיכּתב „. ּכגט;וצרי הּמתקּדׁשת, האּׁשה לׁשם אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

לׁשמּה אֹו לׁשמּה, ׁשּלא ּכתבֹו מּדעּתּה. אּלא ּכֹותבֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹואינֹו
עדים, ּבפני מּדעּתּה לּה ׁשּנתנֹו ּפי על אף - מּדעּתּה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

מקּדׁשת. ְֵֶֶָֻאינּה
ּבביאה ‰. קּדׁש לי',ואם מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אֹומר - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֻ

לי  אּת 'הרי אֹו ּבזה, ּכּיֹוצא וכל לי', מארסת אּת 'הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאֹו
ּובֹועלּה. עדים ּבפני עּמּה ּומתיחד זֹו', 'ּבבעילה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָלאּׁשה',
ּביאתֹו ּוכׁשּיגמר ּביאה, ּגמר על ּדעּתֹו ּבביאה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹוהמקּדׁש
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מקּד עליה ּתהיה ׁשּבא ּובין ּכדרּכּה, עליה ׁשּבא ּובין ׁשת. ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻ
מקּדׁשת. זֹו הרי - ּכדרּכּה ְְְֲֵֶֶֶַָֹֻׁשּלא

.Âּכׁשּיקּדׁש האיׁש ׁשּיאמר ענינם הּדברים ׁשּיהיה צרי , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
לּה. עצמֹו ׁשהקנה ענינם ׁשּיהיה לא אּׁשה, קֹונה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהּוא
'הריני  לּה: ׁשּנתנֹו ּבּׁשטר ּכתב אֹו לּה ׁשאמר הרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיצד?
- ּבזה ּכּיֹוצא וכל ,'איׁש 'הריני ,'ארּוס 'הריני ,'ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָּבעל
אּת 'הרי לּה: ּכתב אֹו לּה אמר ּכלל. קּדּוׁשין ׁשם ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָאין
ׁשּלי', אּת 'הרי לי', קנּויה אּת 'הרי 'ארּוסתי', אֹו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָאׁשּתי',
אּת 'הרי אֹו לי', זקּוקה אּת 'הרי אֹו ּברׁשּותי', אּת ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָ'הרי

חרּופתי' אּת 'הרי אֹו לאיש"]לקּוחתי', "נחרפת הכתוב [מלשון ְְֲֲִִֵַָָ
מקּדׁשת. זֹו הרי - ּבזה ּכּיֹוצא ְְֲֵֵֶֶֶַָָֻוכל

.Êלּה ּכתב אֹו לּה אּתאמר 'הרי לי', מיחדת אּת 'הרי : ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
נגּדי' אּת 'הרי עזרתי', אּת 'הרי לי', "עזר מיעדת [מלשון ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֻ

אּתכנגדו"] 'הרי סגּורתי', אּת 'הרי צלעתי', אּת 'הרי ,ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָ
תחתנה"]ּתחּתי' בשר "ויסגור 'הרי [מלשון אסּורתי', אּת 'הרי , ְְֲֲֲִִֵֵַַָ

מדּבר  ׁשּיהיה והּוא ּבספק. מקּדׁשת זֹו הרי - ּתפּוסתי' ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻאּת
ּתחּלה  עּמּה מדּבר אינֹו אם אבל קּדּוׁשין, עסקי על ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָעּמּה

קּדּוׁשין עסקי להינשא]על כוונתם למּלֹות [על חֹוׁשׁשין אין , ְְְִִִִִֵֵַ
ֵאּלּו.

.Á מּכרת ׁשהיא לׁשֹון ּבכל האּׁשה את לקּדׁש לאיׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָויׁש
הּדּבּה מׁשמע ויהיה ּכמֹו, ׁשּקניּה, הּלׁשֹון ּבאֹותּה ברים ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ

ורצת, הּקּדּוׁשין עסקי על האּׁשה עם מדּבר היה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו.
ּבידּה נתן אּלא ּכלּום לּה אמר ולא ּפרׁש ולא וקּדׁש ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹועמד
לפרׁש. צרי ואינֹו ּדּיֹו, ּבענין, עסקין והם הֹואיל - ּבעל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָאֹו
'אּתם  להם לֹומר צרי אינֹו והּגרּוׁשין, הּקּדּוׁשין עדי ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן
מקּדׁשת  זֹו הרי ּגרׁש, אֹו ּבפניהם ׁשּקּדׁש ּכיון אּלא ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻעדי',

מגרׁשת. ְֶֶֹאֹו
.Ë לאּׁשה הא האֹומר מקּדׁשת. זֹו הרי לחציי', 'התקּדׁשי : ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

ואחרת', אּת אׁשּתי 'ּתהי לּה לאֹומר ּדֹומה? ּזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָלמה
חצי' לּה: אמר אם אבל איׁש. חצי אּלא ל ׁשאין ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּנמצא
לׁשנים. ראּויה אחת אּׁשה ׁשאין מקּדׁשת, אינּה לי', ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻמקּדׁש
מקּדׁשת. אינּה ולזה', לי מקּדׁשת אּת 'הרי האֹומר: ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻוכן

.Èחצי 'הרי לּה: מקּדׁשאמר וחצי ּבפרּוטה לי מקּדׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻ
ּבחצי  לי מקּדׁש חצי 'הרי לּה ׁשאמר אֹו ּבפרּוטה', ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻלי

האחר וחצי מקּדׁשת.ּפרּוטה זֹו הרי - ּפרּוטה' אמר ּבחצי | ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
חצי' ּבפרּוטה לּה: וחצי הּיֹום ּבפרּוטה לי מקּדׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻ

ּבני  לׁשני ּבנֹותי 'ׁשּתי ּבפרּוטה', חציי 'ׁשני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָלמחר',
ּבפרּוטה', לי מכּורה ּופרת לי מקּדׁשת ּבּת' ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֻּבפרּוטה',
ּבספק. מקּדׁשת אּלּו ּבכל - ּבפרּוטה' לי וקרקע ּבּת' ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻאֹו

.‡Èמקּדׁש ׁשהיא האב זמן ּכל לדעּתּה ׁשּלא ּבּתֹו את ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבּתי  "את ׁשּנאמר: ּבידֹו, רׁשּותּה נערה ּוכׁשהיא ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָקטּנה,

וקּדּוׁשיה הּזה", לאיׁש הקידושין]נתּתי וכן [כסף לאביה. ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ואם  ּובכתּבתּה. ידיה, ּובמעׂשה ּבמציאתּה, זּכאי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֻהּוא
עד  ּבּכל, זּכאי הּוא הארּוסין, מן נתאלמנה אֹו ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹנתּגרׁשה

לפיכ עד ׁשּתבּגר. ׁשּתּולד מּיֹום ּבּתֹו קּדּוׁשי האב מקּבל ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
הרי  - האב וקּדׁשּה ׁשֹוטה אֹו חרׁשת היתה ואפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּתבּגר.

איׁש אׁשת ויֹום היא ׁשנים ׁשלׁש ּבת היתה ואם ּגמּורה. ְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹ

אם  - מּכאן ּפחֹות אביה; מּדעת ּבביאה מתקּדׁשת ְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָאחד,
מקּדׁשת. אינּה ּבביאה, אביה ְְְִִִֵֶֶָָָָָֻקּדׁשּה

.·È ּכׁשאר היא והרי רׁשּות, ּבּה לאביה אין - הּבת ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָּבגרה
הּׂשיאּה אם וכן לדעּתן. אּלא מתקּדׁשֹות ׁשאין הּנׁשים, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכל
היא  הרי - אביה ּבחּיי נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָאביה
ּכיון  קטּנה. היא ׁשעדין ּפי על ואף עצמּה, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָּברׁשּות

רׁשּות. ּבּה לאביה אין ְְִִֵֵֶָָָׁשּנּׂשאת,
.‚Èאינּה - אביה לדעת ׁשּלא ׁשּתבּגר קדם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹנתקּדׁשה

ואפּלּומקּדׁשת  ׁשּנתקּדׁשה; אחר האב נתרּצה אפּלּו , ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
על  אסּורה אינּה הּקּדּוׁשין, מאֹותם נתּגרׁשה אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָנתאלמנה
ׁשּנתקּדׁשה  ּבין לעּכב. יכֹולין אביה ּובין היא, ּובין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּכהן.

מקּדׁשת. אינּה - ּבפניו ׁשּלא ׁשּנתקּדׁשה ּבין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻּבפניו,
.„È ׁשּלא אביה ׁשּקּדׁשּה ּבין - ּבֹוגרת ספק הּבת ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהיתה

הרי  - אביה לדעת ׁשּלא עצמּה היא ׁשּקּדׁשה ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלדעּתּה,
ּבספק  מקּדׁשת לאיׁשזֹו יׁש מּספק. ּגט צריכה לפיכ ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֻ

אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ּפלֹוניתלעׂשֹות אּׁשה ,[מסויימת]ּבין ְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
הּנׁשים מּׁשאר אּׁשה שהיא]ּבין וכן[איזו הּגדֹולה ; האּׁשה ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ

ּבין [הבוגרת] ּפלֹוני, מאיׁש ּבין קּדּוׁשיה, לקּבל ׁשליח ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָעֹוׂשה
קּדּוׁשי  לקּבל ׁשליח עֹוׂשה האב וכן האנׁשים; מּׁשאר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמאיׁש
'צאי  הּקטּנה, לבּתֹו אדם ואֹומר ּברׁשּותֹו; ּכׁשהיא ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּבּתֹו,

.'קּדּוׁשי ְְִִִַַוקּבלי
.ÂË ׁשליח העֹוׂשה ּבפני ּכל לעׂשֹותֹו צרי הּקּדּוׁשין, לקּבל ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

אינֹו אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ׁשעׂשה האיׁש אבל עדים. ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשני
האיׁש ּבׁשליחּות לעדים מקֹום ׁשאין ּבעדים, לעׂשֹותֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָצרי
הּׁשליח  הֹודּו אם לפיכ הּדבר; אמּתת להֹודיע ְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָאּלא
ׁשליח  ּוכמֹו הּגט, ׁשליח ּכמֹו עדים, צריכין אינן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָוהמׁשּלח,

התבואה]ׁשהרׁשהּו -[בעל ּבהן וכּיֹוצא ּתרּומה לֹו להפריׁש ְְְְְִִֵֶֶַַָָָ
עדים. צרי ואינֹו ּכמֹותֹו, אדם ׁשל ׁשלּוחֹו ְְְִִֵֵֶַָָָֹּבּכל

.ÊË עד נעׂשה ׁשלּוחין הּׁשליח ׁשנים עׂשה אם לפיכ ; ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָ
והן  ׁשלּוחיו, הן הן - אֹותּה וקּדׁשּו והלכּו אּׁשה, לֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָלקּדׁש
ׁשנים  ּבפני לֹו לקּדׁשּה צריכין ואינן הּקּדּוׁשין, עדי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָהן

ֲִֵאחרים.
.ÊÈ לׁשליחּות ּכׁשרין לפי הּכל - וקטן ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ

"ּכן  ונאמר: ּברית, ּבן ׁשאינֹו לפי - והּגֹוי ּדעת, ּבני ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשאינן
אף  ּברית ּבני אּתם ּומה - הּׁשליח לרּבֹות אּתם", ּגם ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּתרימּו

העבד אבל הּגֹוי. את להֹוציא ּברית, ּבן [הכנעני]ׁשלּוחכם ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַָָ
הּוא  הרי - ׁשּבממֹון לדבר ׁשליח נעׂשה ׁשהּוא ּפי על אף -ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּגּטין  ּבתֹורת ׁשאינֹו לפי והּגּטין, הּקּדּוׁשין ּבׁשליחּות ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָּפסּול

עליו]וקּדּוׁשין חלים .[אינן ְִִ
.ÁÈ מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אֹומר - ׁשּקּדׁש האיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻׁשליח

זה' 'ּבׁשטר אֹו זה', ּבכסף הּוא לפלֹוני האּׁשה ׁשליח ואם . ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָ
ל  אֹומר - הּקּדּוׁשין אֹותׁשּמקּבל ׁשּׁשלחה ּפלֹונית 'הרי ֹו: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

'ארסּתיה  אֹו ,'ל 'קּדׁשּתיה לֹו: אֹומר והּוא לי', ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֻמקּדׁשת
המקּדׁש וכן ּבזה. ּכּיֹוצא וכל לאּׁשה', ל 'נתּתיה אֹו ,'ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָל
לי', מקּדׁשת ּפלֹונית ּבּת 'הרי לֹו: אֹומר - האב ידי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֻעל
הּׁשליח  אֹו האב אמר אם .'ל 'קּדׁשּתיה לֹו: אֹומר ְְְִִִִֵַַַַָָָָָוהּוא
ולא  לּׁשליח אֹו לאב ונתן ּבענין עסקין היּו ואם ּדּיֹו. - ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ'הן'
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ּבין  ספק זה הרי - ׁשּלמעלה הּסימנין ּכל ּבֹו ונראּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלמּטה,
סימני  ּבֹו ׁשּנראּו ּכיון - מּלמּטה נבּדק לא ואם לגדֹול; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹקטן

ּגדֹול. ּבחזקת זה הרי מּלמעלה, ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָּבגרּות
.ÊË ׂשערֹות -ׁשּתי מקֹום ּובכל ּובּבת ּבּבן האמּורֹות ְְְֲֵֵַַַָָָָ

ל [גודלן]ׁשעּורן ראׁשן לכף ּומּׁשּיצמחּו[שרשן]עּקרןּכדי . ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹ
הּזּוג ּבפי להּנטל יכֹולֹות לכף [מספריים]ויהיּו ׁשּיּגיעּו עד , ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

ּבבן  לפיכ מקֹום. ּבכל להחמיר ּבהן ּדנין - לעּקרן ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹראׁשן
ּכדי  וצמחּו הֹואיל להחמיר, ּגדֹולים אֹותם נחׁשב ְְְְְְְְִִִֵַַַָָֹּובבת
הֹואיל  להחמיר, קטּנים אֹותם ונחׁשב הּזּוג; ּבפי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹלהּנטל

לעּקרן. ראׁשן לכף הּגיעּו ְְִִִָָָָֹֹֹולא
.ÊÈ הערוה ּבמקֹום ׁשּיהיּו צריכֹות אּלּו ׂשערֹות ּובית ׁשּתי . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָ

על  ּבין למּטה, ּבין למעלה ּבין סימנין, מקֹום ּכּלֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻהערוה
אחד ּבמקֹום להיֹות ּוצריכֹות עצמן. הּזרע [שניהם איברי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

למטה] או ּבעּקרןלמעלה וׁשּיהיה ואפּלּו[שרשן], ּגּמֹות. ְְְֲִִִֶֶַָָֻ
זֹו ּגּמֹות ׁשּתי נמצאּו סימן. אּלּו הרי אחת, ּבגּמה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֻֻׁשּתיהן
ּגּמה  אין חזקה סימן. אּלּו הרי - ׂשער ּבהן ואין זֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֻּבצד

ונׁשרּו. ּבהן היּו ּוׂשערֹות ׂשער, ְְְְֵֶָָָָָֹּבלא
.ÁÈ ׁשהביאה עׂשרה,הּבת ׁשּתים ׁשנת ּבתֹו ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּומא ׁשהן עׂשרה, ׁשלׁש ּבתֹו ׁשהביא ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹוהּבן
עׂשרה  ׁשלׁש אחר עֹומדֹות ּבמקֹומן ׁשהּׂשערֹות ּפי על אף -ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹ

סימן. אינן - לנקבה עׂשרה ׁשּתים ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלזכר
.ËÈּבׁשּנבּדקּו אמּורים? ּדברים ונֹודע ּבּמה הּזמן ּבתֹו ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָ

ונמצאּו זמן אחר אּלא נבּדקּו לא אם אבל  ׁשּומא. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשהן
אֹומרין  ואין סימנין, ּבחזקת הן הרי - ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשם

ׁשּומא. ׁשּיהיּו ּכדי צמחּו זמן קדם ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹׁשּמא
.Î הּבת ׁשּתים ּכׁשּבֹודקין ׁשנת ּכל ׁשהּוא הּזמן ּבתֹו ּבין , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָ

נׁשים  ּפי על ּבֹודקין - לאחריו ּבין זה, זמן קדם ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעׂשרה,
וׁשֹומעין  ּבֹודקת, אחת אּׁשה ואפּלּו ונאמנֹות. ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָּכׁשרֹות

הביאה. לא אם הביאה אם ִִִִִֵֵֶָָָֹמּמּנה
.‡Î האמּורֹות הּׁשנים ּובערכיןּכל ּובבת פלוני ּבבן ["ערך ְְֲֲִִֵַַַָָָָ

הגיל] לפי משתנה הערך – ׁשני עלי" לא אינן מקֹום, ְְֵֵָָָֹּובכל
העּבּור, סדר ׁשל ׁשנים אּלא - החּמה ׁשני ולא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּלבנה,

ּפׁשּוטֹות חודש]ׁשהן י"ב חודש]ּומעּברֹות[של ּכמֹו[י"ג , ְְְֵֶָֻ
קּדּוׁש ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו אֹותן, קֹובעין ּדין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָׁשּבית

הּדת. ּדברי לכל מֹונין הּׁשנים ּובאֹותן ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹהחדׁש;
.·Î הּנׁשים על סֹומכין הּׁשניםאין הבת]ּבמנין או הבן ,[גיל ְְְִִִִֵַַַַָָ

להעיד. ּכׁשרים עדים ׁשני ּפי על אּלא הּקרֹובים, על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹולא
.‚Î ׁשאמר זֹוהאב ּבּתי אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן זה ּבני ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

לקרּבן נאמן - אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ביאה ּבת [שביאתן ְְְֱִֶֶַָָָָָָֹ
ק  דיני בזה בשוגג]וחלים למּכֹותרבן לא אבל מדרבנן], [מלקות ְֲַָֹ

לענׁשין בי"ד]ולא ומיתת עׂשרה [מלקות ׁשלׁש ּבן זה ּבני . ְְְְֳִִֵֶֶֶָָֹֹ
אחד  ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת זֹו ּבּתי אחד, ויֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשנה

לנדרים נאמן קיימין]- ולחרמים[שנדריהם [אם ולערכין ְְְֱֲֲִִִִֶַַָָָָ
הבית] לבדק נכסיו הבן למּכֹות החרים לא אבל ְְְֲֵֶַָֹּולהקּדׁשֹות,

לענׁשין. ְֳִָָֹולא
.„Î זכרּות אברי לֹו ׁשּיׁש הּנקרא מי הּוא - נקבּות ואברי , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

סימן  לֹו ואין נקבה, אם זכר אם ספק והּוא ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָאנּדרֹוגינֹוס;
לעֹולם. וּדאית נקבה אֹו וּדאי זכר הּוא אם ּבֹו ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּיּודע

.‰Îלֹו ׁשאין אטּוםּומי אּלא נקבּות ולא זכרּות [סתום]לא ְְְִֵֶֶַַָָֹֹ
הּטמטּום  נקרע ואם ספק. הּוא וגם טמטּום, הּנקרא הּוא -ְְְְְְִִִֵַַַַָָֻֻ
הרי  נקבה, נמצא ואם וּדאי; ּכזכר הּוא הרי זכר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָונמצא
עׂשרה  ׁשּתים ּבן ׁשהיּו ואנּדרֹוגינֹוס וטמטּום נקבה. ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָֻהּוא
ּבהן  ׁשּנדּבר והן ּגדֹולים; ּבחזקת הן הרי אחד, ויֹום ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשנה

מקֹום. ְָָּבכל
.ÂÎ מקֹום ּבכל האמּורים וחרׁשת האּלמים חרׁש הן - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ׁשּמדּבר  מי אבל מדּברין, ולא ׁשֹומעין ׁשֹומע,ׁשאין ואינֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
ואּׁשה  ואיׁש אדם. ּככל הּוא הרי - מדּבר ואינֹו ׁשֹומע ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָאֹו
- ׁשֹוטין ולא חרׁשין לא ואינן ּבדעּתן, ׁשלמים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹׁשהם

ּופּקחת. ּפּקח ְִִִִֵַַַָנקראין
.ÊÎהּׁשמֹות ּכל ּבׁשני [מושגים]נמצאּו ענינם ׁשּבארנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

ערוה, קּדּוׁשין, הן: ואּלּו ׁשמֹות, עׂשרים אּלּו, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָּפרקים
ּבֹוגרת, נערה, קטּנה, עׂשה, אּסּורי לאוין, אּסּורי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשנּיה,
סריס  קטן, העליֹון, סימן הּתחּתֹון, סימן ּגדֹולה, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָאילֹונית,
חרׁשין, טמטּום, אנּדרֹוגינֹוס, ּגדֹול, אדם, סריס ְְְְְִִִֵַַָָָָֻחּמה,

ְִִּפקחין.
.ÁÎילּוזּו ואל ּתמיד, לעּמת האּלּו הּׁשמֹות ּכל ְְְִִֵֵַַָָָָָֻׂשים

ּכל  ענין לבאר צריכין נהיה ׁשּלא ּכדי עניניהם, ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹמעיני
אֹותן. ׁשּנזּכר מקֹום ּבכל מהן ְְִֵֵֶֶָָָֹׁשם

ג  ¤¤ּפרק
מתקּדׁשת ‡. האּׁשה אין ּכיצד - מקּדׁש הּוא ּבכסף אם ? ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

אּת 'הרי לּה: אֹומר ּפרּוטה; ׁשוה אֹו ּכסף, מּפרּוטה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָּפחֹות
לי  אּת 'הרי אֹו לי', מארסת אּת 'הרי אֹו לי', ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֻמקּדׁשת
ׁשאֹומר  הּוא והאיׁש עדים. ּבפני לּה ונֹותנֹו 'ּבזה', ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָלאּׁשה',
לּה ׁשּיּתן והּוא לאּׁשה, לֹו אֹותּה ׁשּקנה ׁשּמׁשמען ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּדברים

ֶֶַהּכסף.
היא ·. אני נתנה 'הרי ,'ל מקּדׁשת אני 'הרי לֹו: ואמרה ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֻ

אם  וכן מקּדׁשת; אינּה - הקנאה לׁשֹון ּובכל לאּׁשה', ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻל
ואמרה  הּוא נתן מקּדׁשת. אינּה - הּוא ואמר לֹו היא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻנתנה

ּבספק. מקּדׁשת זֹו הרי - ְְֲִֵֵֶֶָֻהיא
ּבׁשטר ‚. קּדׁש על ואם אֹו החרס על אֹו הּניר על ּכֹותב - ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

'הרי  אֹו לי', מקּדׁשת אּת 'הרי ׁשּירצה: ּדבר ּכל ועל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻהעלה
ּבפני  לּה ונֹותנֹו אּלּו, ּבדברים ּכּיֹוצא וכל לי', מארסת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאּת

ִֵעדים.
ׁשּיכּתב „. ּכגט;וצרי הּמתקּדׁשת, האּׁשה לׁשם אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

לׁשמּה אֹו לׁשמּה, ׁשּלא ּכתבֹו מּדעּתּה. אּלא ּכֹותבֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹואינֹו
עדים, ּבפני מּדעּתּה לּה ׁשּנתנֹו ּפי על אף - מּדעּתּה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

מקּדׁשת. ְֵֶֶָֻאינּה
ּבביאה ‰. קּדׁש לי',ואם מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אֹומר - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֻ

לי  אּת 'הרי אֹו ּבזה, ּכּיֹוצא וכל לי', מארסת אּת 'הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאֹו
ּובֹועלּה. עדים ּבפני עּמּה ּומתיחד זֹו', 'ּבבעילה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָלאּׁשה',
ּביאתֹו ּוכׁשּיגמר ּביאה, ּגמר על ּדעּתֹו ּבביאה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹוהמקּדׁש
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מקּד עליה ּתהיה ׁשּבא ּובין ּכדרּכּה, עליה ׁשּבא ּובין ׁשת. ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻ
מקּדׁשת. זֹו הרי - ּכדרּכּה ְְְֲֵֶֶֶַָֹֻׁשּלא

.Âּכׁשּיקּדׁש האיׁש ׁשּיאמר ענינם הּדברים ׁשּיהיה צרי , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
לּה. עצמֹו ׁשהקנה ענינם ׁשּיהיה לא אּׁשה, קֹונה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהּוא
'הריני  לּה: ׁשּנתנֹו ּבּׁשטר ּכתב אֹו לּה ׁשאמר הרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיצד?
- ּבזה ּכּיֹוצא וכל ,'איׁש 'הריני ,'ארּוס 'הריני ,'ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָּבעל
אּת 'הרי לּה: ּכתב אֹו לּה אמר ּכלל. קּדּוׁשין ׁשם ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָאין
ׁשּלי', אּת 'הרי לי', קנּויה אּת 'הרי 'ארּוסתי', אֹו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָאׁשּתי',
אּת 'הרי אֹו לי', זקּוקה אּת 'הרי אֹו ּברׁשּותי', אּת ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָ'הרי

חרּופתי' אּת 'הרי אֹו לאיש"]לקּוחתי', "נחרפת הכתוב [מלשון ְְֲֲִִֵַָָ
מקּדׁשת. זֹו הרי - ּבזה ּכּיֹוצא ְְֲֵֵֶֶֶַָָֻוכל

.Êלּה ּכתב אֹו לּה אּתאמר 'הרי לי', מיחדת אּת 'הרי : ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
נגּדי' אּת 'הרי עזרתי', אּת 'הרי לי', "עזר מיעדת [מלשון ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֻ

אּתכנגדו"] 'הרי סגּורתי', אּת 'הרי צלעתי', אּת 'הרי ,ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָ
תחתנה"]ּתחּתי' בשר "ויסגור 'הרי [מלשון אסּורתי', אּת 'הרי , ְְֲֲֲִִֵֵַַָ

מדּבר  ׁשּיהיה והּוא ּבספק. מקּדׁשת זֹו הרי - ּתפּוסתי' ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻאּת
ּתחּלה  עּמּה מדּבר אינֹו אם אבל קּדּוׁשין, עסקי על ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָעּמּה

קּדּוׁשין עסקי להינשא]על כוונתם למּלֹות [על חֹוׁשׁשין אין , ְְְִִִִִֵֵַ
ֵאּלּו.

.Á מּכרת ׁשהיא לׁשֹון ּבכל האּׁשה את לקּדׁש לאיׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָויׁש
הּדּבּה מׁשמע ויהיה ּכמֹו, ׁשּקניּה, הּלׁשֹון ּבאֹותּה ברים ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ

ורצת, הּקּדּוׁשין עסקי על האּׁשה עם מדּבר היה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו.
ּבידּה נתן אּלא ּכלּום לּה אמר ולא ּפרׁש ולא וקּדׁש ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹועמד
לפרׁש. צרי ואינֹו ּדּיֹו, ּבענין, עסקין והם הֹואיל - ּבעל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָאֹו
'אּתם  להם לֹומר צרי אינֹו והּגרּוׁשין, הּקּדּוׁשין עדי ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן
מקּדׁשת  זֹו הרי ּגרׁש, אֹו ּבפניהם ׁשּקּדׁש ּכיון אּלא ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻעדי',

מגרׁשת. ְֶֶֹאֹו
.Ë לאּׁשה הא האֹומר מקּדׁשת. זֹו הרי לחציי', 'התקּדׁשי : ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

ואחרת', אּת אׁשּתי 'ּתהי לּה לאֹומר ּדֹומה? ּזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָלמה
חצי' לּה: אמר אם אבל איׁש. חצי אּלא ל ׁשאין ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּנמצא
לׁשנים. ראּויה אחת אּׁשה ׁשאין מקּדׁשת, אינּה לי', ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻמקּדׁש
מקּדׁשת. אינּה ולזה', לי מקּדׁשת אּת 'הרי האֹומר: ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻוכן

.Èחצי 'הרי לּה: מקּדׁשאמר וחצי ּבפרּוטה לי מקּדׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻ
ּבחצי  לי מקּדׁש חצי 'הרי לּה ׁשאמר אֹו ּבפרּוטה', ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻלי

האחר וחצי מקּדׁשת.ּפרּוטה זֹו הרי - ּפרּוטה' אמר ּבחצי | ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
חצי' ּבפרּוטה לּה: וחצי הּיֹום ּבפרּוטה לי מקּדׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻ

ּבני  לׁשני ּבנֹותי 'ׁשּתי ּבפרּוטה', חציי 'ׁשני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָלמחר',
ּבפרּוטה', לי מכּורה ּופרת לי מקּדׁשת ּבּת' ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֻּבפרּוטה',
ּבספק. מקּדׁשת אּלּו ּבכל - ּבפרּוטה' לי וקרקע ּבּת' ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻאֹו

.‡Èמקּדׁש ׁשהיא האב זמן ּכל לדעּתּה ׁשּלא ּבּתֹו את ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבּתי  "את ׁשּנאמר: ּבידֹו, רׁשּותּה נערה ּוכׁשהיא ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָקטּנה,

וקּדּוׁשיה הּזה", לאיׁש הקידושין]נתּתי וכן [כסף לאביה. ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ואם  ּובכתּבתּה. ידיה, ּובמעׂשה ּבמציאתּה, זּכאי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֻהּוא
עד  ּבּכל, זּכאי הּוא הארּוסין, מן נתאלמנה אֹו ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹנתּגרׁשה

לפיכ עד ׁשּתבּגר. ׁשּתּולד מּיֹום ּבּתֹו קּדּוׁשי האב מקּבל ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
הרי  - האב וקּדׁשּה ׁשֹוטה אֹו חרׁשת היתה ואפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּתבּגר.

איׁש אׁשת ויֹום היא ׁשנים ׁשלׁש ּבת היתה ואם ּגמּורה. ְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹ

אם  - מּכאן ּפחֹות אביה; מּדעת ּבביאה מתקּדׁשת ְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָאחד,
מקּדׁשת. אינּה ּבביאה, אביה ְְְִִִֵֶֶָָָָָֻקּדׁשּה

.·È ּכׁשאר היא והרי רׁשּות, ּבּה לאביה אין - הּבת ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָּבגרה
הּׂשיאּה אם וכן לדעּתן. אּלא מתקּדׁשֹות ׁשאין הּנׁשים, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכל
היא  הרי - אביה ּבחּיי נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָאביה
ּכיון  קטּנה. היא ׁשעדין ּפי על ואף עצמּה, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָּברׁשּות

רׁשּות. ּבּה לאביה אין ְְִִֵֵֶָָָׁשּנּׂשאת,
.‚Èאינּה - אביה לדעת ׁשּלא ׁשּתבּגר קדם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹנתקּדׁשה

ואפּלּומקּדׁשת  ׁשּנתקּדׁשה; אחר האב נתרּצה אפּלּו , ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
על  אסּורה אינּה הּקּדּוׁשין, מאֹותם נתּגרׁשה אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָנתאלמנה
ׁשּנתקּדׁשה  ּבין לעּכב. יכֹולין אביה ּובין היא, ּובין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּכהן.

מקּדׁשת. אינּה - ּבפניו ׁשּלא ׁשּנתקּדׁשה ּבין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻּבפניו,
.„È ׁשּלא אביה ׁשּקּדׁשּה ּבין - ּבֹוגרת ספק הּבת ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהיתה

הרי  - אביה לדעת ׁשּלא עצמּה היא ׁשּקּדׁשה ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלדעּתּה,
ּבספק  מקּדׁשת לאיׁשזֹו יׁש מּספק. ּגט צריכה לפיכ ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֻ

אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ּפלֹוניתלעׂשֹות אּׁשה ,[מסויימת]ּבין ְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
הּנׁשים מּׁשאר אּׁשה שהיא]ּבין וכן[איזו הּגדֹולה ; האּׁשה ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ

ּבין [הבוגרת] ּפלֹוני, מאיׁש ּבין קּדּוׁשיה, לקּבל ׁשליח ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָעֹוׂשה
קּדּוׁשי  לקּבל ׁשליח עֹוׂשה האב וכן האנׁשים; מּׁשאר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמאיׁש
'צאי  הּקטּנה, לבּתֹו אדם ואֹומר ּברׁשּותֹו; ּכׁשהיא ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּבּתֹו,

.'קּדּוׁשי ְְִִִַַוקּבלי
.ÂË ׁשליח העֹוׂשה ּבפני ּכל לעׂשֹותֹו צרי הּקּדּוׁשין, לקּבל ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

אינֹו אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ׁשעׂשה האיׁש אבל עדים. ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשני
האיׁש ּבׁשליחּות לעדים מקֹום ׁשאין ּבעדים, לעׂשֹותֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָצרי
הּׁשליח  הֹודּו אם לפיכ הּדבר; אמּתת להֹודיע ְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָאּלא
ׁשליח  ּוכמֹו הּגט, ׁשליח ּכמֹו עדים, צריכין אינן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָוהמׁשּלח,

התבואה]ׁשהרׁשהּו -[בעל ּבהן וכּיֹוצא ּתרּומה לֹו להפריׁש ְְְְְִִֵֶֶַַָָָ
עדים. צרי ואינֹו ּכמֹותֹו, אדם ׁשל ׁשלּוחֹו ְְְִִֵֵֶַָָָֹּבּכל

.ÊË עד נעׂשה ׁשלּוחין הּׁשליח ׁשנים עׂשה אם לפיכ ; ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָ
והן  ׁשלּוחיו, הן הן - אֹותּה וקּדׁשּו והלכּו אּׁשה, לֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָלקּדׁש
ׁשנים  ּבפני לֹו לקּדׁשּה צריכין ואינן הּקּדּוׁשין, עדי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָהן

ֲִֵאחרים.
.ÊÈ לׁשליחּות ּכׁשרין לפי הּכל - וקטן ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ

"ּכן  ונאמר: ּברית, ּבן ׁשאינֹו לפי - והּגֹוי ּדעת, ּבני ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשאינן
אף  ּברית ּבני אּתם ּומה - הּׁשליח לרּבֹות אּתם", ּגם ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּתרימּו

העבד אבל הּגֹוי. את להֹוציא ּברית, ּבן [הכנעני]ׁשלּוחכם ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַָָ
הּוא  הרי - ׁשּבממֹון לדבר ׁשליח נעׂשה ׁשהּוא ּפי על אף -ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּגּטין  ּבתֹורת ׁשאינֹו לפי והּגּטין, הּקּדּוׁשין ּבׁשליחּות ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָּפסּול

עליו]וקּדּוׁשין חלים .[אינן ְִִ
.ÁÈ מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אֹומר - ׁשּקּדׁש האיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻׁשליח

זה' 'ּבׁשטר אֹו זה', ּבכסף הּוא לפלֹוני האּׁשה ׁשליח ואם . ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָ
ל  אֹומר - הּקּדּוׁשין אֹותׁשּמקּבל ׁשּׁשלחה ּפלֹונית 'הרי ֹו: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

'ארסּתיה  אֹו ,'ל 'קּדׁשּתיה לֹו: אֹומר והּוא לי', ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֻמקּדׁשת
המקּדׁש וכן ּבזה. ּכּיֹוצא וכל לאּׁשה', ל 'נתּתיה אֹו ,'ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָל
לי', מקּדׁשת ּפלֹונית ּבּת 'הרי לֹו: אֹומר - האב ידי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֻעל
הּׁשליח  אֹו האב אמר אם .'ל 'קּדׁשּתיה לֹו: אֹומר ְְְִִִִֵַַַַָָָָָוהּוא
ולא  לּׁשליח אֹו לאב ונתן ּבענין עסקין היּו ואם ּדּיֹו. - ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ'הן'
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ּכֹותבֹו אינֹו - ּבׁשטר קּדׁש ואם ּדּיֹו. - ּדבר אמר ולא ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹּפרׁש
ּכּלן  הּדברים ּבכל וכן הּׁשליח. מּדעת אֹו האב מּדעת ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻאּלא
עם  ׁשליח ּדין ּכן האּׁשה, עם האיׁש ּכדין קּדּוׁשין, ְִִִִִִִִִֵֶַָָָָׁשל

האב. עם אֹו ִִַָָָׁשליח
.ËÈׁשּיקּדׁש ידי מצוה מעל יֹותר ּבעצמֹו אׁשּתֹו אדם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

יֹותר  ּבידּה עצמּה ׁשּתקּדׁש האּׁשה על מצוה וכן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשלּוחֹו;
ּבּתֹו לקּדׁש לאב רׁשּות ׁשּיׁש ּפי על ואף ׁשליח. ידי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמעל
ראּוי  אין ׁשּירצה, מי לכל נערה ּוכׁשהיא קטּנה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכׁשהיא
ּבּתֹו את אדם יקּדׁש ׁשּלא חכמים מצות אּלא ּכן; ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלעׂשֹות
וכן  רֹוצה. אני ּבפלֹוני ותאמר ׁשּתגּדיל עד קטּנה, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּכׁשהיא
עד  אּׁשה יקּדׁש ולא קטּנה; ׁשּיקּדׁש לֹו ראּוי אין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהאיׁש
ּבעיניו, חן ּתמצא לא ׁשּמא ּבעיניו, ּכׁשרה ותהיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּיראּנה

ׂשֹונאּה. והּוא עּמּה ׁשֹוכב אֹו מגרׁשּה, ְְְְְְִִֵָָָָָונמצא
.Î,ּבׁשטר וכן תֹורה. קּדּוׁשי אּלּו הרי ּבביאה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָהמקּדׁש

ּומגרׁש ׁשּגֹומר ּכׁשם הּתֹורה; מן ּבֹו ׁשּנאמר:מתקּדׁשת , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מן  הּכסף וכן ּומכניס. ּגֹומר ּכ ּכריתּות", ספר לּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ"וכתב

סֹופרים מּדברי ּופרּוׁשֹו מהתורה]הּתֹורה, זאת למדו ,[חכמים ְְִִִֵֵַָ
לּקּוחים  חכמים: ואמרּו אּׁשה", איׁש יּקח "ּכי ְְֱֲִִִִִִִֶֶַַָָָׁשּנאמר:

מּמּני". קח הּׂשדה, ּכסף "נתּתי ׁשּנאמר: ּבכסף, ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָיהיּו
.‡Îנהגּו הּוא, ּכ הּדברים ׁשעּקר ּפי על יׂשראל אף ּכל ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ

ּבׁשטר, לקּדׁש רצה אם וכן ּכסף; ּבׁשוה אֹו ּבכסף ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלקּדׁש
והמקּדׁש לכּתחּלה; ּבביאה מקּדׁשין אין אבל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָמקּדׁש.

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]ּבביאה, ׁשּלא [מלקות ּכדי , ְְְִִֵֶַַַַָֹ
קּדּוׁשין  ׁשּקּדּוׁשיו ּפי על אף זה, ּבדבר ּפרּוצין יׂשראל ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָיהיּו

ְִּגמּורין.
.·Îהמקּדׁש על וכן אף - ּבּׁשּוק המקּדׁש אֹו ,ׁשּדּו ּבלא ְְְְִֵֵֵַַַַַַַֹ

ּכדי  מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין ּגמּורין, קּדּוׁשין ׁשּקּדּוׁשיו ְְְִִִִִִֵֶַַַַָּפי
לקדׁשה וידמה לזנּות, הרּגל זה ּדבר יהא [מופקרת]ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ

ּתֹורה. מּתן קדם ְֶֶַַָָָֹׁשהיתה
.‚Î יד על ּבין עצמֹו, ידי על ּבין - אּׁשה המקּדׁש י ּכל ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָ

ואחר  ׁשלּוחֹו, אֹו הּוא הּקּדּוׁשין, קדם לבר צרי - ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹׁשליח
קּדׁש ואם הּמצוֹות. ּכל קדם ׁשּמברכין ּכדר מקּדׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכ
לבּטלה, ּברכה ׁשּזֹו הּקּדּוׁשין, אחר יבר לא - ּבר ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹולא

נעׂשה. ּכבר ּׁשּנעׂשה ְֲֲֶַַַָָָמה
.„Îמבר העֹולם,ּכיצד מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ? ְֱֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

לנּו ואסר העריֹות, מן והבּדילנּו ּבמצוֹותיו, קּדׁשנּו ְְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָָאׁשר
חּפה  ידי על הּנׂשּואֹות את לנּו והּתיר הארּוסֹות, ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֻאת
ּברּכת  היא זֹו יׂשראל'. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָוקּדּוׁשין,
אֹו יין ׁשל ּכֹוס על זֹו ּברכה להסּדיר העם ונהגּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָארּוסין.
ואחר  ּתחּלה, הּיין על מבר - יין ׁשם יׁש אם ׁשכר. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשל
לא  ׁשם אין ואם מקּדׁש. ּכ ואחר ארּוסין, ּברּכת מבר ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹּכ

עצמּה. ּבפני אֹותּה מבר - ׁשכר ולא ְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹיין

ד  ¤¤ּפרק
מתקּדׁשת ‡. האּׁשה אּׁשה אין והמקּדׁש לרצֹונּה, אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

עד  ׁשאנסּוהּו האיׁש אבל מקּדׁשת; אינּה - ּכרהּה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּבעל
נׁשים  לקּדׁש לאיׁש ויׁש מקּדׁשת. זֹו הרי - ּכרהֹו על ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשּיקּדׁש

- ּבכסף קּדׁש אם - ּבּכסף ׁשּיהיה והּוא ּכאחת, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַרּבֹות
לקּבל  לאחר אֹו מהן לאחת ויׁש ואחת; אחת לכל ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָּפרּוטה

מּדעּתן. כּלן ידי על ְְִִִֵַַַָָֻהּקּדּוׁשין
האּׁשה ·. את חברּתּה,המקּדׁש ּביד מּדעּתּה קּדּוׁשיה ונתן , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

נּמי' 'ואּת ּבידּה: הּקּדּוׁשין ּכׁשּנתן לחברּתּה גם]ואמר ,[ואת ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
אבל  מקּדׁשֹות. ׁשּתיהן הרי - ּבזה וכּיֹוצא אּת', ּגם 'וכן ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻאֹו
הּקּדּוׁשין  ׁשּקּבלה זֹו הרי - 'ואּת' לּה: ואמר ּבידּה נתן ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָאם
ּבלּבּה, מה לראֹות אּלא נתּכּון לא ׁשּמא מקּדׁשת, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻספק
ּולפיכ זה'? ּבדבר ּתאמרי מה 'ואּת לּה: אמר ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹּוכאּלּו
מה  לראֹות ׁשֹואלּה עדין זה ׁשהרי הּקּדּוׁשין, היא ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָקּבלה

מקּדׁשת. ספק היא זה ּומּפני ְְְִִִֵֵֶֶֶָָֻּבלּבּה,
ּבדינר ‚. לי לּים,'התקּדׁשי אֹו לפניו, ּוזרקּתּו ּונטלּתּו זה', ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ

לאּור לֹו:[אש]אֹו אמרה מקּדׁשת. אינּה - האבד לדבר אֹו , ְְְֵֵֶֶָָָָָָָָֻ
אינּה - ונתן ּפלֹוני', 'לאיׁש אֹו ,'לאבי' אֹו לאּבא', ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ'ּתנהּו
הרי  - ונתן לי', ׁשּיקּבלּנּו לֹו 'ּתנהּו אמרה: ואם ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמקּדׁשת;

מקּדׁשת. ְֶֶֻזֹו
'הּניחהּו„. היה אמרה: ואם מקּדׁשת; אינּה - הּסלע' על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

זֹו הרי - ׁשניהם ׁשל הּסלע היה מקּדׁשת. - ׁשּלּה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻסלע
'התקּדׁשי  לּה: אמר ּבספק. אמרה מקּדׁשת זה', ּבכּכר לי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

אינּה - עליה הּסמּו עני היה אפּלּו לעני', 'ּתנהּו ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָלֹו:
ּכלב  היה ואם מקּדׁשת; אינּה - לכלב' 'ּתנהּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָֻֻמקּדׁשת.
לֹו: ואמרה לנׁשכּה, אחריה רץ היה מקּדׁשת; - ְְְְְֲֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻׁשּלּה

מקּדׁשת. ספק זֹו הרי - זה' לכלב ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶָֻ'ּתנהּו
ּפרֹות ‰. מֹוכר אּׁשה היה ּבאת ּבהן, וכּיֹוצא ּכלים אֹו ְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

'אם  לּה: ואמר מאּלּו', מעט לי 'ּתן לֹו: ואמרה ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָועמדה
הרי  - לּה ונתן 'הן', אמרה לי'? מקּדׁשת ּתהי ,לי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻאּתן
הׁשל' אֹו מהן', לי 'ּתן לֹו: אמרה אם אבל מקּדׁשת; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻזֹו
אּלא  אּלּו ּבדברים עּמי ּתׂשחק 'לא ׁשענינם: ּדברים אֹו ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלי',
ּביין, ׁשֹותה היה אם וכן מקּדׁשת. אינּה - ונתן ּבלבד', ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּתן
,ל אּתן 'אם לּה: ואמר אחד', ּכֹוס לי 'ּתן לֹו: ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָואמרה
אֹו הׁשקֹות', 'הׁשקני לֹו: ואמרה ּבֹו', לי מקּדׁשת אּת ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֻהרי
הּדברים  ׁשאין מקּדׁשת, אינּה - 'הׁשל' 'הׁשקה', ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ'ּתן',
אחר'. ּבדבר עּמי ּתׂשחק ולא ּבלבד 'הׁשקני אּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹמראין

.Â אחד ּבעד לקּדּוׁשיוהמקּדׁש חֹוׁשׁשין אין אפילו - כאן [אין ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ
קידושין] למקּדׁשספק וחמר קל מֹודים; ׁשּׁשניהן ּפי על ואף ,ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

אינּה ּתֹורה, ׁשל עדּות ּבפסּולי המקּדׁש עדים. ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּבלא
ׁשהם  ּבעדים אֹו סֹופרים, ּדברי ׁשל עדּות ּבפסּולי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֻמקּדׁשת.
ּבכׁשרים; ּומקּדׁש חֹוזר לכנס, רצה אם - ּתֹורה ּפסּולי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹספק

סֹופרים  מּדברי ּגט מּמּנּו צריכה לכנס, רצה לא ואפּלּוואם . ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַָָָֹֹ
קּדׁשּתני' 'לא ואמרה העדים, את והכחיׁשה האּׁשה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹּכפרה
רצה  אם - ספק קּדּוׁשי ּכל ּדין וכן ּגט. לּקח אֹותּה ּכֹופין -ְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָ
ּגט  מּמּנּו צריכה רצה, לא ואם וּדאי; ּומקּדׁש חֹוזר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹלכנס,

ִֵָמּספק.
.Êׁשּקּדׁש את קטן ׁשּקּדׁש ּגדֹול אבל קּדּוׁשין. קּדּוׁשיו אין , ֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

אב מרׁשּות ׁשּיצאה קטּנה אֹו היתֹומה, [שנישאת הּקטּנה ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָ
נתאלמנה] או על ונתגרשה אף ׁשׁש, מּבת ּפחּותה היתה אם -ְְִִֵַַַָָָ

לחׁש נבֹונת ׁשהיא סוד]ּפי ושומרת ּומּכרת [נבונה ּביֹותר ְְִִֵֶֶֶַַַַ
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ואם  למאן; צריכה ואינּה קּדּוׁשין, ׁשם ּכאן אין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּומבחנת,
ּביֹותר, סכלה ׁשהיא ּפי על אף ומעלה, עׂשר מּבת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה

למאּון מקּדׁשת זֹו הרי לדעּתּה, ונתקּדׁשה לה הֹואיל [די ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֻ
הנישואין] לבטל בבעלה סֹוף במיאון עד ׁשׁש מּבת היתה | .ְִֵַַָָ

עסקי  ּומּכרת מבחנת אם - ּדעּתּה יפי את ּבֹודקין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָעׂשר,
אינּה לאו, ואם למאן; צריכה והּקּדּוׁשין, ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָהּנּׂשּואין

למאן. צריכה ואינּה למאּון ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָמתקּדׁשת
.Á למאּון מתקּדׁשת ליׁשב ּכיצד רצת ולא נתקּדׁשה ׁשאם ? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

רֹוצה  'איני ולֹומר: ׁשנים, ּבפני למאן צריכה ּבעלּה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָעם
ּבהלכֹות  ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּגט, ּבלא ויֹוצאה ּבעלי', ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֹּבפלֹוני
ּגט? ּבלא יֹוצאה ולּמה ממאנת. הּנקראת היא וזֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּגרּוׁשין;
קטּנה  קּדּוׁשי אּלא הּתֹורה, מן קּדּוׁשין קּדּוׁשיה ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּפני
עד  ּבעלּה עם יׁשבה ׁשאם ּתלּויין: והן סֹופרים, מּדברי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָזֹו
ואינֹו ּגמּורה, איׁש אׁשת ונעׂשית קּדּוׁשיה, ּגמרּו - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּגדלה
- ליׁשב רצת לא ואם ׁשּגדלה; אחר ּולקּדׁשּה לחזר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹצרי

ּגט. ּבלא ותצא למאן, ְְְְִֵֵֵֵָָֹצריכה
.Ë ּפּקחת ׁשּנׂשא אין חרׁש - לפּקח ׁשּנּׂשאת חרׁשת וכן , ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

סֹופרים. מּדברי אּלא הּתֹורה, מן ּגמּורין קּדּוׁשין ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָקּדּוׁשיהן
זֹו הרי - הּפּקחת חרׁש אׁשת וקּדׁש ּפּקח ּבא אם ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָלפיכ
מּתרת  והיא ּגט, ונֹותן ּגמּורין, קּדּוׁשין לּׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַֻֻמקּדׁשת
ּפּקח  אֹו ּפּקחת, ׁשּקּדׁש הּׁשֹוטה אבל החרׁש. ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָלבעלּה
ּתֹורה  מּדברי לא ּכלל, קּדּוׁשין ּכאן אין - ׁשֹוטה ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָֹׁשּקּדׁש

סֹופרים. מּדברי ְְְִִִֵֹולא
.Èחּמה[עקר]סריס סריס ּבין סריס [מלידה]ׁשּקּדׁש, ּבין ְְִִִִֵֵֵֶַָָ

אילֹונית[בידי] וכן אּלּו[עקרה]אדם, הרי - ׁשּנתקּדׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
ּגמּורין. ְִִִקּדּוׁשין

.‡È נקבה]ואנּדרֹוגינֹוסטמטּום או זכר אּׁשה,[ספקי ׁשּקּדׁשּו ְְְְְִִִֶַָֻ
ּגט  ּוצריכין ספק, קּדּוׁשי אּלּו הרי - איׁש ׁשּקּדׁשן ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָאֹו

ִֵָמּספק.
.·Èהעריֹות מן אחת כרת]המקּדׁש עליהן עׂשה [שחייב לא - ְֲִֵַַַַָָָָֹ

הּנּדה, מן חּוץ ּבערוה, ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין ְְְִִִִִֵֶֶַָָָּכלּום,
ואין  ּגמּורין. קּדּוׁשין מקּדׁשת זֹו הרי הּנּדה, את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻׁשהמקּדׁש

ּכן. לעׂשֹות ֲֵַָראּוי
.‚È ּבפני מאחר קּדּוׁשין וקּבלה ידּה ׁשּפׁשטה איׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאׁשת

לּׁשני  מקּדׁשת זֹו הרי לבעלּהּבעלּה, ׁשאמרה ׁשהאּׁשה , ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
ּבפני  ּפניה מעּזה ׁשאינּה חזקה נאמנת, 'ּגרׁשּתני', ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבפניו
קּדּוׁשין  אין ּבעלּה, ּבפני ׁשּלא אחר קּדׁשּה אם אבל ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבעלּה.
ׁשּתקּבל  קדם ׁשּנתּגרׁשה ראיה ׁשּתביא עד ּבּה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּתֹופסין

ּכל -]הּקּדּוׁשין ; שהוא במצב מעּזה.[- ּבפניו, ׁשּלא ְְִִִֶַָָָָֹ
.„Èהּׁשנּיֹות מן אחת מדרבנן]המקּדׁש מאּסּורי [עריות אֹו , ְְִִִֵֵֵַַַַַ

יבמה  צרת ׁשּקּדׁש הּיבם וכן עׂשה, מאּסּורי אֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָלאוין,
אחיו] של השניה ּגמּורין;[אשתו קּדּוׁשין מקּדׁשת זֹו הרי -ְְֲִִִֵֶֶֻ

לזר ׁשּנתקּדׁשה מיבמה שנחלצה]חּוץ מקּדׁשת [לפני ׁשהיא , ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֻ
ּביבמה, ּתֹופסין הּקּדּוׁשין אם לחכמים נסּתּפק - ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָּבספק

קּדּו אין אֹו לאוין, חּיבי ּכערוה.ּכׁשאר ּבּה, ּתֹופסין ׁשין ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָ
מגרׁש זה הרי אּלּו, מּכל אחת לכנס ל ֹו ׁשאסּור ּפי על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹואף

ְֵּבגט.

.ÂË הרי אּלא קּדּוׁשין, אינן - ׁשפחה אֹו ּגֹויה ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהמקּדׁש
הּקּדּוׁשין  קדם ּׁשהיתה ּכמה קּדּוׁשין אחר ּגֹוי היא וכן ; ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

יׂשראל  קּדּוׁשין. קּדּוׁשיהן אין יׂשראל, ּבת ׁשּקּדׁשּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָועבד
עבֹודה  עֹובד ׁשהּוא ּפי על אף - יׂשראל ּבת ׁשּקּדׁש ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻמׁשּמד
ּגט. מּמּנּו ּוצריכה ּגמּורין, קּדּוׁשין אּלּו הרי ּברצֹונֹו, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָזרה

.ÊËאינּה - חֹורין ּבת וחציּה ׁשפחה ׁשחציּה אּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהמקּדׁש
ׁשּתׁשּתחרר  עד ּגמּורין קּדּוׁשין וכיון מקּדׁשת ; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֻ

ואינֹו ׁשּגדלה, קטּנה ּכקּדּוׁשי קּדּוׁשיה ּגמרּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנׁשּתחררה,
אחר  וקּדׁשּה אחר ּבא אחרים. קּדּוׁשין לקּדׁשּה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָצרי

לׁשניהם. קּדּוׁשין ספק זֹו הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָׁשּנׁשּתחררה,
.ÊÈחרּופה ׁשפחה היא שפחה]ואיזֹו ּבּתֹורה?[חצי האמּורה ְְֲֲִִֵַָָָָָ

ב] - באשם מתחייב עליה ּבת [שהבא וחציּה ׁשפחה ׁשחציּה ְְְְִִֶֶֶַָָָמי
עברי עבד ׁשּקּדׁשּה הקידושין]חֹורין חלים ׁשחציֹו[שאז ּומי . ְְְִִִִִֶֶֶֶֶָ

ספק  זה הרי - חֹורין ּבת ׁשּקּדׁש חֹורין ּבן וחציֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַעבד
ִִקּדּוׁשין.

.ÁÈ ׁשּנׁשּתּכר ּפי על ואף קּדּוׁשין, קּדּוׁשיו - ׁשּקּדׁש ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשּכֹור
לׁשכרּותֹו הּגיע ואם שכרות]הרּבה. לֹוט[לדרגת [שאינו ׁשל ְְְְִִִִֵֶַַ

[ - עושה מה זה יודע ּבדבר ּומתיּׁשבין קּדּוׁשין; קּדּוׁשיו אין ,ְְְִִִִִֵֶַָָָ
מצבו] את היטב לבדוק .[ויש

.ËÈ מקּדׁשת אינּה מּפרּוטה, ּבפחֹות ּבאכל המקּדׁש קּדׁשּה . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
מקּדׁשת  זֹו הרי - מּפרּוטה ּפחֹות ׁשּׁשוה ּבֹו וכּיֹוצא ּבכלי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻאֹו
ּפרּוטה  ׁשוה זה ּדבר ׁשּמא מּספק; ּגט ּוצריכה ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָּבספק,
אם  - ּכסף ּבׁשוה המקּדׁש ׁשּכל למדּת, הא אחר. ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבמקֹום
וּדאי; קּדּוׁשי אּלּו הרי הּמדינה, ּבאֹותּה ּפרּוטה ׁשוה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהיה
לי, יראה ספק. קּדּוׁשי אּלּו הרי ּפרּוטה, ׁשוה אינֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָואם

מתקּים ׁשאינֹו ּבירק אֹו ּבתבׁשיל קּדׁש רב]ׁשאם [לזמן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
אינּה הּמקֹום, ּבאֹותֹו ּפרּוטה ׁשוה היּו לא אם - ּבהן ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוכּיֹוצא
עד  אחר למקֹום מּגיע אינֹו זה ּדבר ׁשהרי ּכלל; ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמקּדׁשת
הּוא  טעם ׁשל ודבר ּכלּום. ׁשוה יהיה ולא ויאבד, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּיּפסד

עליו. לסמ וראּוי ְְִֶָָָֹזה,
.Î נׁשים ׁשּתי ׁשּקּדׁש אֹו מּפרּוטה, ּבפחֹות אּׁשה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָהמקּדׁש

סבלֹונֹות ׁשּׁשלח ּפי על אף - מּכאן,[מתנות]ּבפרּוטה לאחר ְְְִִִִֶַַַַַָָָ
ׁשּׁשלח  ּפי על אף - ׁשּקּדׁש קטן וכן מקּדׁשת; ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאינּה
קּדּוׁשיו  ׁשּמחמת מקּדׁשת; אינּה ׁשהגּדיל, אחר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻסבלֹונֹות

קּדּוׁש ׁשהיּו ׁשלחם, ּפסּולין.הראׁשֹונים ין ְְִִִִִֶָָָָ
.‡Î ׁשּיּתן צרי אינֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף האּׁשה את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהמקּדׁש

קּדּוׁשיה, לּה לזרק ׁשרצת ּכיון אּלא ידּה, לתֹו ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהּקּדּוׁשין
חצרּה, לתֹו אֹו חיקּה, לתֹו ּבין ידּה, לתֹו ּבין - ְְְְֲֵֵֵֵָָָָָָּוזרקם

ׁשּלּה ׂשדה לתֹו עֹומדת אֹו היתה מקּדׁשת. זֹו הרי - ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻ
חיקּה. לתֹו אֹו ידּה לתֹו ׁשּיּתן צרי - הּבעל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּברׁשּות
קּדּוׁשיה  לּה וזרק ׁשניהם, ׁשל ׁשהיא ּברׁשּות עֹומדת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהיתה
מקּדׁשת  זֹו הרי - לחיקּה אֹו לידּה הּגיעּו ולא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻמּדעּתּה,
זה', מקֹום על קּדּוׁשי 'הּנח לֹו: אמרה ואפּלּו ספק. ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָקּדּוׁשי

ספק. קּדּוׁשי אּלּו הרי - ׁשניהם ׁשל הּמקֹום ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָואֹותֹו
.·Î ׁשל ׁשאינּה ּברׁשּות אֹו הרּבים, ּברׁשּות עֹומדין ְְְִִִִֵֶֶַָָָהיּו

קרֹוב  מקּדׁשת; אינּה לֹו, קרֹוב - קּדּוׁשיה לּה וזרק ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשניהן,
מקּדׁשת  זֹו הרי קרֹוב לּה, ספק ׁשהיּו אֹו למחצה, מחצה . ְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ
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ּכֹותבֹו אינֹו - ּבׁשטר קּדׁש ואם ּדּיֹו. - ּדבר אמר ולא ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹּפרׁש
ּכּלן  הּדברים ּבכל וכן הּׁשליח. מּדעת אֹו האב מּדעת ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻאּלא
עם  ׁשליח ּדין ּכן האּׁשה, עם האיׁש ּכדין קּדּוׁשין, ְִִִִִִִִִֵֶַָָָָׁשל

האב. עם אֹו ִִַָָָׁשליח
.ËÈׁשּיקּדׁש ידי מצוה מעל יֹותר ּבעצמֹו אׁשּתֹו אדם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

יֹותר  ּבידּה עצמּה ׁשּתקּדׁש האּׁשה על מצוה וכן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשלּוחֹו;
ּבּתֹו לקּדׁש לאב רׁשּות ׁשּיׁש ּפי על ואף ׁשליח. ידי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמעל
ראּוי  אין ׁשּירצה, מי לכל נערה ּוכׁשהיא קטּנה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכׁשהיא
ּבּתֹו את אדם יקּדׁש ׁשּלא חכמים מצות אּלא ּכן; ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלעׂשֹות
וכן  רֹוצה. אני ּבפלֹוני ותאמר ׁשּתגּדיל עד קטּנה, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּכׁשהיא
עד  אּׁשה יקּדׁש ולא קטּנה; ׁשּיקּדׁש לֹו ראּוי אין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהאיׁש
ּבעיניו, חן ּתמצא לא ׁשּמא ּבעיניו, ּכׁשרה ותהיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּיראּנה

ׂשֹונאּה. והּוא עּמּה ׁשֹוכב אֹו מגרׁשּה, ְְְְְְִִֵָָָָָונמצא
.Î,ּבׁשטר וכן תֹורה. קּדּוׁשי אּלּו הרי ּבביאה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָהמקּדׁש

ּומגרׁש ׁשּגֹומר ּכׁשם הּתֹורה; מן ּבֹו ׁשּנאמר:מתקּדׁשת , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מן  הּכסף וכן ּומכניס. ּגֹומר ּכ ּכריתּות", ספר לּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ"וכתב

סֹופרים מּדברי ּופרּוׁשֹו מהתורה]הּתֹורה, זאת למדו ,[חכמים ְְִִִֵֵַָ
לּקּוחים  חכמים: ואמרּו אּׁשה", איׁש יּקח "ּכי ְְֱֲִִִִִִִֶֶַַָָָׁשּנאמר:

מּמּני". קח הּׂשדה, ּכסף "נתּתי ׁשּנאמר: ּבכסף, ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָיהיּו
.‡Îנהגּו הּוא, ּכ הּדברים ׁשעּקר ּפי על יׂשראל אף ּכל ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ

ּבׁשטר, לקּדׁש רצה אם וכן ּכסף; ּבׁשוה אֹו ּבכסף ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלקּדׁש
והמקּדׁש לכּתחּלה; ּבביאה מקּדׁשין אין אבל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָמקּדׁש.

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]ּבביאה, ׁשּלא [מלקות ּכדי , ְְְִִֵֶַַַַָֹ
קּדּוׁשין  ׁשּקּדּוׁשיו ּפי על אף זה, ּבדבר ּפרּוצין יׂשראל ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָיהיּו

ְִּגמּורין.
.·Îהמקּדׁש על וכן אף - ּבּׁשּוק המקּדׁש אֹו ,ׁשּדּו ּבלא ְְְְִֵֵֵַַַַַַַֹ

ּכדי  מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין ּגמּורין, קּדּוׁשין ׁשּקּדּוׁשיו ְְְִִִִִִֵֶַַַַָּפי
לקדׁשה וידמה לזנּות, הרּגל זה ּדבר יהא [מופקרת]ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ

ּתֹורה. מּתן קדם ְֶֶַַָָָֹׁשהיתה
.‚Î יד על ּבין עצמֹו, ידי על ּבין - אּׁשה המקּדׁש י ּכל ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָ

ואחר  ׁשלּוחֹו, אֹו הּוא הּקּדּוׁשין, קדם לבר צרי - ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹׁשליח
קּדׁש ואם הּמצוֹות. ּכל קדם ׁשּמברכין ּכדר מקּדׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכ
לבּטלה, ּברכה ׁשּזֹו הּקּדּוׁשין, אחר יבר לא - ּבר ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹולא

נעׂשה. ּכבר ּׁשּנעׂשה ְֲֲֶַַַָָָמה
.„Îמבר העֹולם,ּכיצד מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ? ְֱֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

לנּו ואסר העריֹות, מן והבּדילנּו ּבמצוֹותיו, קּדׁשנּו ְְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָָאׁשר
חּפה  ידי על הּנׂשּואֹות את לנּו והּתיר הארּוסֹות, ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֻאת
ּברּכת  היא זֹו יׂשראל'. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָוקּדּוׁשין,
אֹו יין ׁשל ּכֹוס על זֹו ּברכה להסּדיר העם ונהגּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָארּוסין.
ואחר  ּתחּלה, הּיין על מבר - יין ׁשם יׁש אם ׁשכר. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשל
לא  ׁשם אין ואם מקּדׁש. ּכ ואחר ארּוסין, ּברּכת מבר ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹּכ

עצמּה. ּבפני אֹותּה מבר - ׁשכר ולא ְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹיין

ד  ¤¤ּפרק
מתקּדׁשת ‡. האּׁשה אּׁשה אין והמקּדׁש לרצֹונּה, אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

עד  ׁשאנסּוהּו האיׁש אבל מקּדׁשת; אינּה - ּכרהּה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּבעל
נׁשים  לקּדׁש לאיׁש ויׁש מקּדׁשת. זֹו הרי - ּכרהֹו על ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשּיקּדׁש

- ּבכסף קּדׁש אם - ּבּכסף ׁשּיהיה והּוא ּכאחת, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַרּבֹות
לקּבל  לאחר אֹו מהן לאחת ויׁש ואחת; אחת לכל ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָּפרּוטה

מּדעּתן. כּלן ידי על ְְִִִֵַַַָָֻהּקּדּוׁשין
האּׁשה ·. את חברּתּה,המקּדׁש ּביד מּדעּתּה קּדּוׁשיה ונתן , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

נּמי' 'ואּת ּבידּה: הּקּדּוׁשין ּכׁשּנתן לחברּתּה גם]ואמר ,[ואת ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
אבל  מקּדׁשֹות. ׁשּתיהן הרי - ּבזה וכּיֹוצא אּת', ּגם 'וכן ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻאֹו
הּקּדּוׁשין  ׁשּקּבלה זֹו הרי - 'ואּת' לּה: ואמר ּבידּה נתן ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָאם
ּבלּבּה, מה לראֹות אּלא נתּכּון לא ׁשּמא מקּדׁשת, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻספק
ּולפיכ זה'? ּבדבר ּתאמרי מה 'ואּת לּה: אמר ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹּוכאּלּו
מה  לראֹות ׁשֹואלּה עדין זה ׁשהרי הּקּדּוׁשין, היא ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָקּבלה

מקּדׁשת. ספק היא זה ּומּפני ְְְִִִֵֵֶֶֶָָֻּבלּבּה,
ּבדינר ‚. לי לּים,'התקּדׁשי אֹו לפניו, ּוזרקּתּו ּונטלּתּו זה', ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ

לאּור לֹו:[אש]אֹו אמרה מקּדׁשת. אינּה - האבד לדבר אֹו , ְְְֵֵֶֶָָָָָָָָֻ
אינּה - ונתן ּפלֹוני', 'לאיׁש אֹו ,'לאבי' אֹו לאּבא', ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ'ּתנהּו
הרי  - ונתן לי', ׁשּיקּבלּנּו לֹו 'ּתנהּו אמרה: ואם ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמקּדׁשת;

מקּדׁשת. ְֶֶֻזֹו
'הּניחהּו„. היה אמרה: ואם מקּדׁשת; אינּה - הּסלע' על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

זֹו הרי - ׁשניהם ׁשל הּסלע היה מקּדׁשת. - ׁשּלּה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻסלע
'התקּדׁשי  לּה: אמר ּבספק. אמרה מקּדׁשת זה', ּבכּכר לי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

אינּה - עליה הּסמּו עני היה אפּלּו לעני', 'ּתנהּו ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָלֹו:
ּכלב  היה ואם מקּדׁשת; אינּה - לכלב' 'ּתנהּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָֻֻמקּדׁשת.
לֹו: ואמרה לנׁשכּה, אחריה רץ היה מקּדׁשת; - ְְְְְֲֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻׁשּלּה

מקּדׁשת. ספק זֹו הרי - זה' לכלב ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶָֻ'ּתנהּו
ּפרֹות ‰. מֹוכר אּׁשה היה ּבאת ּבהן, וכּיֹוצא ּכלים אֹו ְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

'אם  לּה: ואמר מאּלּו', מעט לי 'ּתן לֹו: ואמרה ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָועמדה
הרי  - לּה ונתן 'הן', אמרה לי'? מקּדׁשת ּתהי ,לי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻאּתן
הׁשל' אֹו מהן', לי 'ּתן לֹו: אמרה אם אבל מקּדׁשת; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻזֹו
אּלא  אּלּו ּבדברים עּמי ּתׂשחק 'לא ׁשענינם: ּדברים אֹו ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלי',
ּביין, ׁשֹותה היה אם וכן מקּדׁשת. אינּה - ונתן ּבלבד', ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּתן
,ל אּתן 'אם לּה: ואמר אחד', ּכֹוס לי 'ּתן לֹו: ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָואמרה
אֹו הׁשקֹות', 'הׁשקני לֹו: ואמרה ּבֹו', לי מקּדׁשת אּת ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֻהרי
הּדברים  ׁשאין מקּדׁשת, אינּה - 'הׁשל' 'הׁשקה', ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ'ּתן',
אחר'. ּבדבר עּמי ּתׂשחק ולא ּבלבד 'הׁשקני אּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹמראין

.Â אחד ּבעד לקּדּוׁשיוהמקּדׁש חֹוׁשׁשין אין אפילו - כאן [אין ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ
קידושין] למקּדׁשספק וחמר קל מֹודים; ׁשּׁשניהן ּפי על ואף ,ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

אינּה ּתֹורה, ׁשל עדּות ּבפסּולי המקּדׁש עדים. ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּבלא
ׁשהם  ּבעדים אֹו סֹופרים, ּדברי ׁשל עדּות ּבפסּולי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֻמקּדׁשת.
ּבכׁשרים; ּומקּדׁש חֹוזר לכנס, רצה אם - ּתֹורה ּפסּולי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹספק

סֹופרים  מּדברי ּגט מּמּנּו צריכה לכנס, רצה לא ואפּלּוואם . ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַָָָֹֹ
קּדׁשּתני' 'לא ואמרה העדים, את והכחיׁשה האּׁשה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹּכפרה
רצה  אם - ספק קּדּוׁשי ּכל ּדין וכן ּגט. לּקח אֹותּה ּכֹופין -ְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָ
ּגט  מּמּנּו צריכה רצה, לא ואם וּדאי; ּומקּדׁש חֹוזר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹלכנס,

ִֵָמּספק.
.Êׁשּקּדׁש את קטן ׁשּקּדׁש ּגדֹול אבל קּדּוׁשין. קּדּוׁשיו אין , ֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

אב מרׁשּות ׁשּיצאה קטּנה אֹו היתֹומה, [שנישאת הּקטּנה ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָ
נתאלמנה] או על ונתגרשה אף ׁשׁש, מּבת ּפחּותה היתה אם -ְְִִֵַַַָָָ

לחׁש נבֹונת ׁשהיא סוד]ּפי ושומרת ּומּכרת [נבונה ּביֹותר ְְִִֵֶֶֶַַַַ
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ואם  למאן; צריכה ואינּה קּדּוׁשין, ׁשם ּכאן אין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּומבחנת,
ּביֹותר, סכלה ׁשהיא ּפי על אף ומעלה, עׂשר מּבת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה

למאּון מקּדׁשת זֹו הרי לדעּתּה, ונתקּדׁשה לה הֹואיל [די ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֻ
הנישואין] לבטל בבעלה סֹוף במיאון עד ׁשׁש מּבת היתה | .ְִֵַַָָ

עסקי  ּומּכרת מבחנת אם - ּדעּתּה יפי את ּבֹודקין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָעׂשר,
אינּה לאו, ואם למאן; צריכה והּקּדּוׁשין, ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָהּנּׂשּואין

למאן. צריכה ואינּה למאּון ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָמתקּדׁשת
.Á למאּון מתקּדׁשת ליׁשב ּכיצד רצת ולא נתקּדׁשה ׁשאם ? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

רֹוצה  'איני ולֹומר: ׁשנים, ּבפני למאן צריכה ּבעלּה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָעם
ּבהלכֹות  ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּגט, ּבלא ויֹוצאה ּבעלי', ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֹּבפלֹוני
ּגט? ּבלא יֹוצאה ולּמה ממאנת. הּנקראת היא וזֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּגרּוׁשין;
קטּנה  קּדּוׁשי אּלא הּתֹורה, מן קּדּוׁשין קּדּוׁשיה ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּפני
עד  ּבעלּה עם יׁשבה ׁשאם ּתלּויין: והן סֹופרים, מּדברי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָזֹו
ואינֹו ּגמּורה, איׁש אׁשת ונעׂשית קּדּוׁשיה, ּגמרּו - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּגדלה
- ליׁשב רצת לא ואם ׁשּגדלה; אחר ּולקּדׁשּה לחזר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹצרי

ּגט. ּבלא ותצא למאן, ְְְְִֵֵֵֵָָֹצריכה
.Ë ּפּקחת ׁשּנׂשא אין חרׁש - לפּקח ׁשּנּׂשאת חרׁשת וכן , ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

סֹופרים. מּדברי אּלא הּתֹורה, מן ּגמּורין קּדּוׁשין ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָקּדּוׁשיהן
זֹו הרי - הּפּקחת חרׁש אׁשת וקּדׁש ּפּקח ּבא אם ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָלפיכ
מּתרת  והיא ּגט, ונֹותן ּגמּורין, קּדּוׁשין לּׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַֻֻמקּדׁשת
ּפּקח  אֹו ּפּקחת, ׁשּקּדׁש הּׁשֹוטה אבל החרׁש. ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָלבעלּה
ּתֹורה  מּדברי לא ּכלל, קּדּוׁשין ּכאן אין - ׁשֹוטה ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָֹׁשּקּדׁש

סֹופרים. מּדברי ְְְִִִֵֹולא
.Èחּמה[עקר]סריס סריס ּבין סריס [מלידה]ׁשּקּדׁש, ּבין ְְִִִִֵֵֵֶַָָ

אילֹונית[בידי] וכן אּלּו[עקרה]אדם, הרי - ׁשּנתקּדׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
ּגמּורין. ְִִִקּדּוׁשין

.‡È נקבה]ואנּדרֹוגינֹוסטמטּום או זכר אּׁשה,[ספקי ׁשּקּדׁשּו ְְְְְִִִֶַָֻ
ּגט  ּוצריכין ספק, קּדּוׁשי אּלּו הרי - איׁש ׁשּקּדׁשן ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָאֹו

ִֵָמּספק.
.·Èהעריֹות מן אחת כרת]המקּדׁש עליהן עׂשה [שחייב לא - ְֲִֵַַַַָָָָֹ

הּנּדה, מן חּוץ ּבערוה, ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין ְְְִִִִִֵֶֶַָָָּכלּום,
ואין  ּגמּורין. קּדּוׁשין מקּדׁשת זֹו הרי הּנּדה, את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻׁשהמקּדׁש

ּכן. לעׂשֹות ֲֵַָראּוי
.‚È ּבפני מאחר קּדּוׁשין וקּבלה ידּה ׁשּפׁשטה איׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאׁשת

לּׁשני  מקּדׁשת זֹו הרי לבעלּהּבעלּה, ׁשאמרה ׁשהאּׁשה , ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
ּבפני  ּפניה מעּזה ׁשאינּה חזקה נאמנת, 'ּגרׁשּתני', ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבפניו
קּדּוׁשין  אין ּבעלּה, ּבפני ׁשּלא אחר קּדׁשּה אם אבל ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבעלּה.
ׁשּתקּבל  קדם ׁשּנתּגרׁשה ראיה ׁשּתביא עד ּבּה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּתֹופסין

ּכל -]הּקּדּוׁשין ; שהוא במצב מעּזה.[- ּבפניו, ׁשּלא ְְִִִֶַָָָָֹ
.„Èהּׁשנּיֹות מן אחת מדרבנן]המקּדׁש מאּסּורי [עריות אֹו , ְְִִִֵֵֵַַַַַ

יבמה  צרת ׁשּקּדׁש הּיבם וכן עׂשה, מאּסּורי אֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָלאוין,
אחיו] של השניה ּגמּורין;[אשתו קּדּוׁשין מקּדׁשת זֹו הרי -ְְֲִִִֵֶֶֻ

לזר ׁשּנתקּדׁשה מיבמה שנחלצה]חּוץ מקּדׁשת [לפני ׁשהיא , ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֻ
ּביבמה, ּתֹופסין הּקּדּוׁשין אם לחכמים נסּתּפק - ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָּבספק

קּדּו אין אֹו לאוין, חּיבי ּכערוה.ּכׁשאר ּבּה, ּתֹופסין ׁשין ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָ
מגרׁש זה הרי אּלּו, מּכל אחת לכנס ל ֹו ׁשאסּור ּפי על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹואף

ְֵּבגט.

.ÂË הרי אּלא קּדּוׁשין, אינן - ׁשפחה אֹו ּגֹויה ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהמקּדׁש
הּקּדּוׁשין  קדם ּׁשהיתה ּכמה קּדּוׁשין אחר ּגֹוי היא וכן ; ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

יׂשראל  קּדּוׁשין. קּדּוׁשיהן אין יׂשראל, ּבת ׁשּקּדׁשּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָועבד
עבֹודה  עֹובד ׁשהּוא ּפי על אף - יׂשראל ּבת ׁשּקּדׁש ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻמׁשּמד
ּגט. מּמּנּו ּוצריכה ּגמּורין, קּדּוׁשין אּלּו הרי ּברצֹונֹו, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָזרה

.ÊËאינּה - חֹורין ּבת וחציּה ׁשפחה ׁשחציּה אּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהמקּדׁש
ׁשּתׁשּתחרר  עד ּגמּורין קּדּוׁשין וכיון מקּדׁשת ; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֻ

ואינֹו ׁשּגדלה, קטּנה ּכקּדּוׁשי קּדּוׁשיה ּגמרּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנׁשּתחררה,
אחר  וקּדׁשּה אחר ּבא אחרים. קּדּוׁשין לקּדׁשּה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָצרי

לׁשניהם. קּדּוׁשין ספק זֹו הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָׁשּנׁשּתחררה,
.ÊÈחרּופה ׁשפחה היא שפחה]ואיזֹו ּבּתֹורה?[חצי האמּורה ְְֲֲִִֵַָָָָָ

ב] - באשם מתחייב עליה ּבת [שהבא וחציּה ׁשפחה ׁשחציּה ְְְְִִֶֶֶַָָָמי
עברי עבד ׁשּקּדׁשּה הקידושין]חֹורין חלים ׁשחציֹו[שאז ּומי . ְְְִִִִִֶֶֶֶֶָ

ספק  זה הרי - חֹורין ּבת ׁשּקּדׁש חֹורין ּבן וחציֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַעבד
ִִקּדּוׁשין.

.ÁÈ ׁשּנׁשּתּכר ּפי על ואף קּדּוׁשין, קּדּוׁשיו - ׁשּקּדׁש ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשּכֹור
לׁשכרּותֹו הּגיע ואם שכרות]הרּבה. לֹוט[לדרגת [שאינו ׁשל ְְְְִִִִֵֶַַ

[ - עושה מה זה יודע ּבדבר ּומתיּׁשבין קּדּוׁשין; קּדּוׁשיו אין ,ְְְִִִִִֵֶַָָָ
מצבו] את היטב לבדוק .[ויש

.ËÈ מקּדׁשת אינּה מּפרּוטה, ּבפחֹות ּבאכל המקּדׁש קּדׁשּה . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
מקּדׁשת  זֹו הרי - מּפרּוטה ּפחֹות ׁשּׁשוה ּבֹו וכּיֹוצא ּבכלי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻאֹו
ּפרּוטה  ׁשוה זה ּדבר ׁשּמא מּספק; ּגט ּוצריכה ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָּבספק,
אם  - ּכסף ּבׁשוה המקּדׁש ׁשּכל למדּת, הא אחר. ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבמקֹום
וּדאי; קּדּוׁשי אּלּו הרי הּמדינה, ּבאֹותּה ּפרּוטה ׁשוה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהיה
לי, יראה ספק. קּדּוׁשי אּלּו הרי ּפרּוטה, ׁשוה אינֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָואם

מתקּים ׁשאינֹו ּבירק אֹו ּבתבׁשיל קּדׁש רב]ׁשאם [לזמן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
אינּה הּמקֹום, ּבאֹותֹו ּפרּוטה ׁשוה היּו לא אם - ּבהן ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוכּיֹוצא
עד  אחר למקֹום מּגיע אינֹו זה ּדבר ׁשהרי ּכלל; ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמקּדׁשת
הּוא  טעם ׁשל ודבר ּכלּום. ׁשוה יהיה ולא ויאבד, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּיּפסד

עליו. לסמ וראּוי ְְִֶָָָֹזה,
.Î נׁשים ׁשּתי ׁשּקּדׁש אֹו מּפרּוטה, ּבפחֹות אּׁשה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָהמקּדׁש

סבלֹונֹות ׁשּׁשלח ּפי על אף - מּכאן,[מתנות]ּבפרּוטה לאחר ְְְִִִִֶַַַַַָָָ
ׁשּׁשלח  ּפי על אף - ׁשּקּדׁש קטן וכן מקּדׁשת; ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאינּה
קּדּוׁשיו  ׁשּמחמת מקּדׁשת; אינּה ׁשהגּדיל, אחר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻסבלֹונֹות

קּדּוׁש ׁשהיּו ׁשלחם, ּפסּולין.הראׁשֹונים ין ְְִִִִִֶָָָָ
.‡Î ׁשּיּתן צרי אינֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף האּׁשה את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהמקּדׁש

קּדּוׁשיה, לּה לזרק ׁשרצת ּכיון אּלא ידּה, לתֹו ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהּקּדּוׁשין
חצרּה, לתֹו אֹו חיקּה, לתֹו ּבין ידּה, לתֹו ּבין - ְְְְֲֵֵֵֵָָָָָָּוזרקם

ׁשּלּה ׂשדה לתֹו עֹומדת אֹו היתה מקּדׁשת. זֹו הרי - ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻ
חיקּה. לתֹו אֹו ידּה לתֹו ׁשּיּתן צרי - הּבעל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּברׁשּות
קּדּוׁשיה  לּה וזרק ׁשניהם, ׁשל ׁשהיא ּברׁשּות עֹומדת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהיתה
מקּדׁשת  זֹו הרי - לחיקּה אֹו לידּה הּגיעּו ולא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻמּדעּתּה,
זה', מקֹום על קּדּוׁשי 'הּנח לֹו: אמרה ואפּלּו ספק. ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָקּדּוׁשי

ספק. קּדּוׁשי אּלּו הרי - ׁשניהם ׁשל הּמקֹום ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָואֹותֹו
.·Î ׁשל ׁשאינּה ּברׁשּות אֹו הרּבים, ּברׁשּות עֹומדין ְְְִִִִֵֶֶַָָָהיּו

קרֹוב  מקּדׁשת; אינּה לֹו, קרֹוב - קּדּוׁשיה לּה וזרק ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשניהן,
מקּדׁשת  זֹו הרי קרֹוב לּה, ספק ׁשהיּו אֹו למחצה, מחצה . ְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ
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זֹו הרי - לידּה ׁשּיּגיעּו קדם ואבדּו לֹו, קרֹוב ספק ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹלּה
ׁשהּוא  ּכל לֹו? וקרֹוב לּה קרֹוב הּוא ּכיצד ּבספק. ְְְֵֵֶֶֶַָָָָָֻמקּדׁשת
הּוא  זה - אֹותן לׁשמר יכֹולה אינּה והיא אֹותן לׁשמר ְְְְִִִֵֶָָָָָֹֹיכֹול
לׁשמר  יכֹול אינֹו והּוא אֹותן לׁשמר יכֹולה היא לֹו; ְְְְִִִֵָָָָֹֹקרֹוב
ׁשניהם  אֹו אֹותֹו, לׁשמר יכֹולין ׁשניהם לּה. קרֹוב הּוא זה -ְְְְִִֵֵֶֶֶָָֹ

למחצה. מחצה הּוא זה - אֹותֹו לׁשמר יכֹולין ְְְֱֱִִֵֶֶֶָָָֹאינן

ה'תשע"ה  אדר ד' שני יום

ה  ¤¤ּפרק
ּבפסח ‡. חמץ ּכגֹון - ּבהניה אסּור ׁשהּוא ּבדבר ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָהמקּדׁש

אינּה - הניה אּסּורי מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא ּבחלב, ּבׂשר ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָאֹו
מּדבריהםמקּדׁשת  ּבהניה אסּור היה ואפּלּו ּכגֹון [מדרבנן]; , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

עׂשר ארּבעה מּיֹום ׁשּׁשית ּבׁשעה אינּה[בניסן]חמץ - ְְִִִֵֵַָָָָָָָָ
ְֶֶֻמקּדׁשת.

זֹו·. הרי - ּבדמיו וקּדׁש ּבהניה, האסּור ּדבר ּומכר ְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָעבר
אינּה ּבדמיה, קּדׁש ׁשאם - זרה מעבֹודה חּוץ ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻמקּדׁשת;
ּכמֹוה  ּבהניה אסּורין זרה עבֹודה ׁשּדמי מּפני .מקּדׁשת, ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ

ּבפרׁש מקּדׁשת,[צואת]המקּדׁש אינּה זרה, עבֹודה עגל ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
ידּבק  "ולא ׁשּנאמר: ּבהניה, אסּור זרה מעבֹודה ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשהּכל
הּנסקל  ׁשֹור ּבפרׁש המקּדׁש אבל החרם". מן מאּומה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּביד

אדם] שהרג הּנסקל [שור ׁשּׁשֹור ּפי על אף - מקּדׁשת זֹו הרי ,ְְֲִִֵֶֶֶַַַָֻ
ּדבר  ׁשאינֹו ּבהניה, אסּור אינֹו ּפרׁשֹו ּבהניה, ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָאסּור

הּׁשֹור.לגּבי חׁשּוב  ְֵַַָ
ׁשביעית ‚. ּבפרֹות אֹוהמקּדׁש אדּמה, ּפרה ּבאפר אֹו , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֻ

המקּדׁש מקּדׁשת. זֹו הרי - נּדה מי לעׂשֹותן ׁשּמּלאן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּבמים
הּבית  ּבדק ׁשל מקּדׁשת,[ביהמ"ק]ּבהקּדׁש זֹו הרי - ּבׁשֹוגג ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֻ

ּכל  ּכדין אׁשמֹו, ויביא להקּדׁש וחמׁש קרן יׁשּלם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוהּוא
מקּדׁשת. אינּה ּבמזיד, ּבֹו קּדׁש ואם ּבׁשגגה; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֻמֹועל

אינּה„. - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ׁשני, ּבמעׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָקּדׁשּה
ׁשּיתחּלל מקּדׁשת  עד חפציו ׁשאר ּבֹו לעׂשֹות לֹו ׁשאין לפי , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

הּוא".[יפדה] "לה' ּבמעׂשר: ׁשּנאמר ,ְֱֲֵֶֶַַַ
.‰- קּלים מּקדׁשים אֹו קדׁשים, מּקדׁשי ּבחלקֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהמקּדׁש

ּבלבד  לאכילה אּלא הּתרּו ׁשּלא מּפני מקּדׁשת, אבל אינּה . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻ
ּובבּכּורים, מעׂשר, ּובתרּומת ּגדֹולה, ּבתרּומה ׁשּקּדׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּכהן
ּבמעׂשר  ׁשּקּדׁש ויׂשראל ראׁשֹון, ּבמעׂשר ׁשּקּדׁש לוי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָוכן

מקּדׁשת. זֹו הרי - ְֲִֵֶֶָֻעני
.Âומעשרות]מּתנֹות ּכמֹו[תרומות הן הרי הּורמּו, ׁשּלא ְְֲֵֵֶַָֹ

לֹו ׁשּנפלּו יׂשראל לפיכ [תבואה טבלים[בירושה]ׁשהּורמּו. ְְְְְִִִֵֶֶָָָָ
הופרשה] ּתרּומה שלא מהם והפריׁש ּכהן, אּמֹו אבי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָֹמּבית

ּבירּׁשה  לֹו ׁשּנפלּו ּומעׂשרֹות ּכתרּומֹות הן הרי - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֻּומעׂשרֹות
ׁשאף  מקּדׁשת, זֹו הרי אּׁשה, ּבהן קּדׁש ואם אּמֹו, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻמאבי
ׁשהן  למי למכרן לֹו יׁש לאכילה, לֹו ראּויין ׁשאינם ּפי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל
מּגרנֹו ׁשהפריׁש ּבתרּומה ׁשּקּדׁש יׂשראל אבל לֹו. ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָָראּויין

לֹו[תבואתו] אין ׁשהרי מקּדׁשת, אינּה יכול], למכרּה,[אינו ְְְֲֵֵֵֶֶֶָָָֻ
ּכהן  לכל ׁשּנֹותנּה לפי הניה, טֹובת אּלא ּבּה לֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹואין

ממֹון. אינּה הניה וטֹובת ְְֲִֵֶֶַָָָָׁשּירצה;

.Êּבחמס אֹו ּבגנבה, אֹו ּבגזל, האּׁשה את [קנין המקּדׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
כרחו] ונֹודעבעל הּבעלים נתיאׁשּו אם הקידושין]- [לעדי ְְְֲִִִַַָָ

אינּה לאו, ואם מקּדׁשת; זֹו הרי ּביאּוׁש, ּדבר אֹותֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻׁשּקנה
ְֶֶֻמקּדׁשת.

.Á ּבהן וכּיֹוצא אכל אֹו ּכלי לֹו ולקח חברֹו, לבית ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּנכנס
לֹו: ׁשאמר ּפי על אף - הּבית ּבעל ּובא אּׁשה, ּבֹו ְִִִִֵֶַַַַַַַָָָוקּדׁש
לּה'? ּׁשּנתּת מּמה טֹוב ׁשהּוא זה, ּדבר לּה נתּת לא ִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ'לּמה
ׁשּלא  ּכדי אּלא זה ּדבר לֹו אמר ׁשּלא מקּדׁשת; אינּה -ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻ
מּדעת  ׁשּלא חברֹו ּבממֹון וקּדׁש והֹואיל עּמֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹלהתּבּיׁש

מקּדׁשת  ואינּה גזל זה הרי ׁשאין חברֹו, ּבדבר קּדׁשּה ואם . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ
זֹו הרי - אגֹוז אֹו ּתמרה ּכגֹון עליו, מקּפיד הּבית ְְְֱֲִִֵַַַַַָָָָּבעל

מּספק. ְִֵֶֶָֻמקּדׁשת
.Ëחברֹו ּובין ּבינֹו סחֹורה ׁשּלא [בשותפות]היתה וחּלקּה , ְְְְֲִֵֵֵֶָָָָֹ

ּבית  ׁשּומת ּוצריכה הֹואיל - ּבחלקֹו וקּדׁש חברֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָמּדעת
שלושה]ּדין  מה [של לעצמֹו נֹוטל זה ׁשאין מקּדׁשת: אינּה , ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֻ

ויּניח ּׁשּירצה.[לשותפו]ּׁשּירצה, מה ְְְִִִֶֶֶֶַַַ
.Èוקּדׁשּה וחזר חמסּה, אֹו מּמּנה ּגנב אֹו האּׁשה את ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָּגזל

לי  מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ׁשּלּה, וחמס ּובּגנבה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּבּגזל
ׁשּדּוכין ּביניהן קדם אם - להינשא]ּבֹו' ונטלה [הסכמה , ְְִִִֵֵֶַָָָ

- מעֹולם אֹותּה ׁשּד לא ואם מקּדׁשת; זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹֻוׁשתקה
קּדּוׁשין, ּבתֹורת אּלּו ּדברים לּה ּכׁשּנתן ׁשּׁשתקה ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָאף

מקּדׁשת. זֹו הרי 'הן', אמרה ואם מקּדׁשת; ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻֻאינּה
.‡È ּפּקדֹון לּה נתן אם 'ּכנסיוכן לּה: ּפּקדֹון [קבלי]ואמר ְְְִִִִִֵַַָָָָָָ

לּה אמר אם - ּבֹו' לי מקּדׁשת אּת 'הרי ואמר: וחזר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻזה',
ואם  מקּדׁשת; זֹו הרי - וׁשתקה ּונטלּתּו ׁשּתּטלּנּו, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻקדם
ּבֹו' מקּדׁשת אּת 'הרי לּה אמר ּפּקדֹון ּבתֹורת ׁשּנטלּתּו ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻאחר
מעֹות  מּתן ׁשּלאחר ׁשתיקה ׁשּכל ּכלּום, זה אין - ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָוׁשתקה
זֹו הרי ׁשּנטלה, אחר 'הן' אמרה אם אבל מֹועלת; ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאינּה

ְֶֶֻמקּדׁשת.
.·Èאּת 'הרי לּה ואמר אצלֹו, לּה ׁשהיה חֹוב לּה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָהחזיר

היה מ  אם - וׁשתקה ּונטלּתּו ׁשּתּטלּנּו, קדם ּבֹו' קּדׁשת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ
אינּה - ׁשּד לא ואם מקּדׁשת; זֹו הרי ׁשּדּוכין, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֹֻּביניהן

'הן' ׁשּתאמר עד ׁשּנטלה מקּדׁשת, אחר לּה אמר ואם . ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
אינּה 'הן', אמרה אפּלּו ּבֹו', מקּדׁשת אּת 'הרי ׁשּלּה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻהחֹוב
ׁשּלּה אּלא ּכלּום, מּמּנּו לידּה הּגיע לא ׁשהרי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻמקּדׁשת;
לחזר  יכֹולה ואינּה ׁשּנטלה, מּׁשעה חֹובֹו נפרע ּוכבר ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָֹנטלה,

אחרת. ּפעם ּבחֹוב ְְֶֶַַַַָּולתבעֹו
.‚È מקּדׁשת אינּה ּבׁשטר, היתה אפּלּו - ּבמלוה .המקּדׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

'הרי  לּה: ואמר ּדינר, חֹוב אצלּה לֹו ׁשהיה ּכגֹון ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָּכיצד?
מּפני  מקּדׁשת, אינּה - 'ּביד לי ׁשּיׁש ּבּדינר לי מקּדׁשת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻאּת

להֹוצאה קּים [לשימוש]ׁשהּמלוה ּדבר ּכאן ואין נּתנה, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ
הֹוציאה ׁשּכבר מעּתה, ּבֹו הוציאה]להנֹות כאילו אֹותֹו[- ְִֵֵֶַָָָָ

הנאתֹו. ועברה ְְֲִַָָָָָהּדינר
.„Èּבאֹותּה וקּדׁשּה הּמׁשּכֹון, על מלוה אצלּה לֹו ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָהיה

ׁשהרי  מקּדׁשת, זֹו הרי - הּמׁשּכֹון את לּה והחזיר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻהּמלוה
לידּה הניה הּגיעה והרי מעּתה, ּבּמׁשּכֹון נהנית .היא ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

.ÂË מקּדׁשת זֹו הרי מלוה, ּבהנית ּכגֹון המקּדׁש ּכיצד? . ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ
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אּת 'הרי לּה: ואמר זּוז, מאתים עּתה אֹותּה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָׁשהלוה
לי ׁשארויח זמן ּבהנית לי הפרעון]מקּדׁשת ּבמלוה [שאדחה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֻ

זמן  עד מּמ ּתֹובעּה ואיני יֹום, וכ ּכ ּביד ׁשּתהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָזֹו,
לּה יׁש ׁשהרי מקּדׁשת, זֹו הרי - מעּתה ּפלֹוני' הניה ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ

לעׂשֹות  ואסּור ׁשּקבע; זמן סֹוף עד זֹו ּבמלוה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָלהׁשּתּמׁש
ּכרּבית ׁשהיא מּפני לריבית]ּכן, ּבהנית [דומה רּבֹותי ּופרׁשּו . ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ

לׁשמען ראּוי ׁשאין ּדברים כמותם]מלוה .[לסבור ְְְְִִֵֶָָָָָ
.ÊË ּובחֹוב זֹו ּבפרּוטה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֻאמר

לּה: אמר אם וכן מקּדׁשת; זֹו הרי - 'אצל לי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻׁשּיׁש
מקּדׁשת  זֹו הרי - זֹו' ּובפרּוטה אצל לי ׁשּיׁש .'ּבמלוה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֻ

.ÊÈ מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר אחרים, ּביד חֹוב לֹו ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻהיה
ׁשלׁשּתן ּבמעמד זה' ּביד לי ׁשּיׁש ּבחֹוב המקדש לי [הלווה, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

מקּדׁשת.והמתקדשת] זֹו הרי -ְֲֵֶֶֻ
.ÁÈׁשהׁשאילּה ּבׁשאלה אֹו ּבידּה, לֹו ׁשּיׁש ּבפּקדֹון ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָקּדׁשּה

כלים] לה שהשאיל ׁשוה [כגון אֹו והּׁשאלה הּפּקדֹון היה אם -ְְִִֵֶַַָָָָָ
מקּדׁשת. זֹו הרי ּברׁשּותּה, קּים מהן ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֻּפרּוטה

.ËÈעלי ׁשאדּבר ּבׂשכר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאמר
ּתבעּה[למושל]לּׁשלטֹון' ולא הּׁשלטֹון והּניחּה עליה, ודּבר , ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
מּׁשּלֹו;[למשפט] ּפרּוטה לּה נתן אם אּלא מקּדׁשת אינּה -ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

והמקּדׁש ּכמלוה, היא הרי מּדבריו לּה הּבאה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָׁשההניה
מקּדׁשת. אינּה ְְְִֵֶֶָָֻּבמלוה

.Î ועׂשה ,'עּמ ׁשאעׂשה זֹו ּבמלאכה לי מקּדׁשת אּת ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ'הרי
מּׁשּלֹו ּפרּוטה לּה נתן ּכן אם אּלא מקּדׁשת אינּה - ;עּמּה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ּכל  - סֹוף ועד מּתחּלה הּפֹועל ּבּה יזּכה ׁשהּׂשכירּות ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָלפי
הּׂשכר  מן ּבמקצת זֹוכה הּמלאכה, מן מקצת ׁשּיע ׂשה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָזמן
אינּה ּבמלוה והמקּדׁש אצלּה, מלוה ּכּלֹו הּׂשכר ונמצא -ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ

ְֶֶֻמקּדׁשת.
.‡Î אני ואתקּדׁש מּתנה לפלֹוני ּדינר 'ּתן ׁשאמרה: ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה

מּתנה  ּבהנאת לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ונתן ,'ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻל
הּגיע  ׁשּלא ּפי על אף מקּדׁשת; זֹו הרי - 'ּפי על ׁשּנתּתי ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֻזֹו
ּפלֹוני  ונהנה ׁשּנעׂשה, ּברצֹונּה נהנית הרי ּכלּום, ְְְְֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָלּה
ואתקּדׁש מּתנה לפלֹוני ּדינר 'ּתן לֹו: אמרה אם וכן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבגללּה.
אּת 'הרי לּה: ואמר ּפלֹוני אֹותֹו וקּדׁשּה לֹו, ונתן ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָלֹו',
זֹו הרי - 'ּברצֹונ ׁשּקּבלּתי זֹו מּתנה ּבהנאת לי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמקּדׁשת

.מקּדׁשת  ְֶֶֻ
.·Î,'לפלֹוני והתקּדׁשי מּתנה זה ּדינר ל 'הא לּה: ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָאמר

ּבהנאה  לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ּפלֹוני אֹותֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻוקּדׁשּה
ׁשּלא  ּפי על אף מקּדׁשת, זֹו הרי - ּבגללי' ל הּבאה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻזֹו

ּכלּום  המקּדׁש לּה מּתנה נתן זה ּדינר ל 'הא לֹו: אמרה . ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
לי  מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ּולקחֹו ,'ל ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֻואתקּדׁש

זֹוּבהנאה הרי הּוא, חׁשּוב אדם אם - 'מּמ ׁשּקּבלּתי זֹו ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
זֹו ּובהנאה מּמּנה, נהנה ּבהיֹותֹו לּה יׁש ׁשהנאה ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻמקּדׁשת,

לֹו. עצמּה ְְֶַַָּתקנה
.‚Î ּבדינר לי 'התקּדׁשי לאּׁשה: הּמׁשּכֹון האֹומר זה והרי , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

הּגיע  הּדינר לא מקּדׁשת; אינּה - הּדינר' ׁשאּתן  עד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּביד
מׁשּכֹון  ּבידֹו היה ׁשּלּה. להיֹותֹו נתן הּמׁשּכֹון ולא ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָֹלידּה,
ּפי  על אף - אּׁשה ּבֹו וקּדׁש אחרים, אצל לֹו ׁשּיׁש חֹוב ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָעל

מקצת  לֹו יׁש חֹוב ׁשּבעל לפי מקּדׁשת, זֹו הרי ׁשּלֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻׁשאינֹו
מׁשּכֹון. ׁשל ּבגּופֹו ְְְִֶַָקנין

.„Î על זה ּבדינר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהאֹומר
לא  ּבין החזירה ּבין מקּדׁשת, אינּה - לי' ׁשּתחזיריהּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻמנת
ואם  הּתנאי; נתקּים לא החזירּתּו לא ׁשאם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹהחזירה;

ּכלּום  לידּה הּגיע ולא נהנית לא הרי .החזירּתּו, ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
.‰Î הרי' לּה: ואמר ּבּה וכּיֹוצא הדס ׁשל אגּדה לּה ְְֲֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָֻנתן

ּבּה אין 'והלא ואמרּו: אֹותּה, וקּבלה ּבזֹו', לי מקּדׁשת ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֻאּת
הּמחּבאים  זּוזים ּבארּבעה 'ּתתקּדׁש ואמר: ּפרּוטה', ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻׁשוה
ואם  מקּדׁשת. זֹו הרי 'הן', אמרה אם - האגּדה' ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָֻֻּבתֹו
ׁשּלאחר  ׁשהּׁשתיקה אּלּו, ּבמעֹות מקּדׁשת אינּה - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשתקה
מּפני  ּבספק מקּדׁשת ותהיה מֹועלת; אינּה לידּה מעֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמּתן

אחר  ּבמקֹום ּפרּוטה ּתׁשוה ׁשּמא .האגּדה, ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֻ
.ÂÎ ל לי האֹומר התקּדׁשי זֹו, ּבתמרה לי 'התקּדׁשי אּׁשה: ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָ

ּפרּוטה, ׁשוה מהן ּבאחת יׁש אם - ּבזֹו' לי התקּדׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּבזֹו,
מּספק, אּלא מקּדׁשת אינּה - לאו ואם מקּדׁשת; זֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻהרי

אחרת  ּבמדינה ּפרּוטה אחת ּתמרה ּתׁשוה .ׁשּמא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
.ÊÎ ּבכּלם יׁש אם - ּובזֹו' ּובזֹו ּבזֹו לי 'התקּדׁשי  לּה: ְְְְְְִִִִֵַַָָָֻאמר

אּלא  מקּדׁשת אינּה לאו, ואם מקּדׁשת; ּפרּוטה, ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֻֻׁשוה
ראׁשֹונהמּספק  ראׁשֹונה אֹוכלת היתה קודם . הראשונה [אכלה ְִִִֵֶֶָָָָָ

דיבורו] מקּדׁשת;שסיים ּפרּוטה, ׁשוה ּבאחרֹונה יׁש אם -ְְֲִֵֶֶֶַָָָָֻ
ּתמרים  ׁשאֹותן מּספק; אּלא מקּדׁשת אינּה לאו, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻואם
מקּדׁשת, אינּה ּבמלוה והמקּדׁש ּכמלוה, הן הרי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשאכלה,

אחרֹונה. ּבתמרה אּלא הּקּדּוׁשין ׁשאין ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָונמצא
.ÁÎ ּבכּלן יׁש אם - ּבאּלּו' לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻֻאמר

ראׁשֹונה  אֹוכלת ׁשהיא ּפי על אף מקּדׁשת: ּפרּוטה, ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשוה
אֹוכלת  היא ׁשּלּה .ראׁשֹונה, ִִֶֶֶָָ

.ËÎ אם - זה' ּבכֹוס לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֻהאֹומר
ואם  ּׁשּבתֹוכֹו; ּובמה ּבֹו מקּדׁשת זֹו הרי מים, מלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהיה
ּׁשּבתֹוכֹו. ּבמה ולא ּבֹו, מקּדׁשת זֹו הרי - יין מלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻהיה
ולא  ּׁשּבתֹוכֹו, ּבמה מקּדׁשת זֹו הרי - ׁשמן מלא היה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻואם
מקּדׁשת  זֹו הרי ּפרּוטה, ׁשוה ּבּׁשמן היה לא אם לפיכ ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבֹו;
וּדאי, מקּדׁשת זֹו הרי ּפרּוטה, ׁשוה ּבּׁשמן היה ואם ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבספק,

מׁשּגיחין ּכֹוס [בודקים]ואין פרוטה]על שווה .[אם ְְִִֵַַ

ו  ¤¤ּפרק
ואם ‡. מקּדׁשת; הּתנאי, נתקּים אם - ּתנאי על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַֻהמקּדׁש

ּבין  האיׁש, מן הּתנאי ׁשהיה ּבין מקּדׁשת; אינּה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻלאו,
האּׁשה  מן ּבין ׁשהיה ּבקּדּוׁשין, ּבין - ׁשּבעֹולם ּתנאי וכל . ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

צרי - ממֹון ּדיני ּבׁשאר ּבין ּוממּכר, ּבמּקח ּבין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָָּבגרּוׁשין,
ּדברים. ארּבעה ּבּתנאי ְְְְִִַַַָָָלהיֹות

הּתנאי ·. ׁשּיהיה - ּתנאי ּכל ׁשל ּדברים הארּבעה הם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואּלּו
קֹודם ּכפּול  הּתנאי וׁשּיהיה לּלאו, קֹודם ׁשּלֹו הן וׁשּיהיה , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

לקּימֹו ׁשאפׁשר ּדבר הּתנאי וׁשּיהיה .[כדלהלן]לּמעׂשה, ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אין  ּוכאּלּו ּבטל, הּתנאי הרי - מהן אחד הּתנאי חסר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואם
ויתקּים  מגרׁשת אֹו מקּדׁשת זֹו ּתהיה אּלא ּכלל, ּתנאי ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשם
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זֹו הרי - לידּה ׁשּיּגיעּו קדם ואבדּו לֹו, קרֹוב ספק ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹלּה
ׁשהּוא  ּכל לֹו? וקרֹוב לּה קרֹוב הּוא ּכיצד ּבספק. ְְְֵֵֶֶֶַָָָָָֻמקּדׁשת
הּוא  זה - אֹותן לׁשמר יכֹולה אינּה והיא אֹותן לׁשמר ְְְְִִִֵֶָָָָָֹֹיכֹול
לׁשמר  יכֹול אינֹו והּוא אֹותן לׁשמר יכֹולה היא לֹו; ְְְְִִִֵָָָָֹֹקרֹוב
ׁשניהם  אֹו אֹותֹו, לׁשמר יכֹולין ׁשניהם לּה. קרֹוב הּוא זה -ְְְְִִֵֵֶֶֶָָֹ

למחצה. מחצה הּוא זה - אֹותֹו לׁשמר יכֹולין ְְְֱֱִִֵֶֶֶָָָֹאינן

ה'תשע"ה  אדר ד' שני יום

ה  ¤¤ּפרק
ּבפסח ‡. חמץ ּכגֹון - ּבהניה אסּור ׁשהּוא ּבדבר ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָהמקּדׁש

אינּה - הניה אּסּורי מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא ּבחלב, ּבׂשר ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָאֹו
מּדבריהםמקּדׁשת  ּבהניה אסּור היה ואפּלּו ּכגֹון [מדרבנן]; , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

עׂשר ארּבעה מּיֹום ׁשּׁשית ּבׁשעה אינּה[בניסן]חמץ - ְְִִִֵֵַָָָָָָָָ
ְֶֶֻמקּדׁשת.

זֹו·. הרי - ּבדמיו וקּדׁש ּבהניה, האסּור ּדבר ּומכר ְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָעבר
אינּה ּבדמיה, קּדׁש ׁשאם - זרה מעבֹודה חּוץ ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻמקּדׁשת;
ּכמֹוה  ּבהניה אסּורין זרה עבֹודה ׁשּדמי מּפני .מקּדׁשת, ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ

ּבפרׁש מקּדׁשת,[צואת]המקּדׁש אינּה זרה, עבֹודה עגל ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
ידּבק  "ולא ׁשּנאמר: ּבהניה, אסּור זרה מעבֹודה ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשהּכל
הּנסקל  ׁשֹור ּבפרׁש המקּדׁש אבל החרם". מן מאּומה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּביד

אדם] שהרג הּנסקל [שור ׁשּׁשֹור ּפי על אף - מקּדׁשת זֹו הרי ,ְְֲִִֵֶֶֶַַַָֻ
ּדבר  ׁשאינֹו ּבהניה, אסּור אינֹו ּפרׁשֹו ּבהניה, ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָאסּור

הּׁשֹור.לגּבי חׁשּוב  ְֵַַָ
ׁשביעית ‚. ּבפרֹות אֹוהמקּדׁש אדּמה, ּפרה ּבאפר אֹו , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֻ

המקּדׁש מקּדׁשת. זֹו הרי - נּדה מי לעׂשֹותן ׁשּמּלאן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּבמים
הּבית  ּבדק ׁשל מקּדׁשת,[ביהמ"ק]ּבהקּדׁש זֹו הרי - ּבׁשֹוגג ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֻ

ּכל  ּכדין אׁשמֹו, ויביא להקּדׁש וחמׁש קרן יׁשּלם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוהּוא
מקּדׁשת. אינּה ּבמזיד, ּבֹו קּדׁש ואם ּבׁשגגה; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֻמֹועל

אינּה„. - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ׁשני, ּבמעׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָקּדׁשּה
ׁשּיתחּלל מקּדׁשת  עד חפציו ׁשאר ּבֹו לעׂשֹות לֹו ׁשאין לפי , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

הּוא".[יפדה] "לה' ּבמעׂשר: ׁשּנאמר ,ְֱֲֵֶֶַַַ
.‰- קּלים מּקדׁשים אֹו קדׁשים, מּקדׁשי ּבחלקֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהמקּדׁש

ּבלבד  לאכילה אּלא הּתרּו ׁשּלא מּפני מקּדׁשת, אבל אינּה . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻ
ּובבּכּורים, מעׂשר, ּובתרּומת ּגדֹולה, ּבתרּומה ׁשּקּדׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּכהן
ּבמעׂשר  ׁשּקּדׁש ויׂשראל ראׁשֹון, ּבמעׂשר ׁשּקּדׁש לוי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָוכן

מקּדׁשת. זֹו הרי - ְֲִֵֶֶָֻעני
.Âומעשרות]מּתנֹות ּכמֹו[תרומות הן הרי הּורמּו, ׁשּלא ְְֲֵֵֶַָֹ

לֹו ׁשּנפלּו יׂשראל לפיכ [תבואה טבלים[בירושה]ׁשהּורמּו. ְְְְְִִִֵֶֶָָָָ
הופרשה] ּתרּומה שלא מהם והפריׁש ּכהן, אּמֹו אבי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָֹמּבית

ּבירּׁשה  לֹו ׁשּנפלּו ּומעׂשרֹות ּכתרּומֹות הן הרי - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֻּומעׂשרֹות
ׁשאף  מקּדׁשת, זֹו הרי אּׁשה, ּבהן קּדׁש ואם אּמֹו, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻמאבי
ׁשהן  למי למכרן לֹו יׁש לאכילה, לֹו ראּויין ׁשאינם ּפי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל
מּגרנֹו ׁשהפריׁש ּבתרּומה ׁשּקּדׁש יׂשראל אבל לֹו. ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָָראּויין

לֹו[תבואתו] אין ׁשהרי מקּדׁשת, אינּה יכול], למכרּה,[אינו ְְְֲֵֵֵֶֶֶָָָֻ
ּכהן  לכל ׁשּנֹותנּה לפי הניה, טֹובת אּלא ּבּה לֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹואין

ממֹון. אינּה הניה וטֹובת ְְֲִֵֶֶַָָָָׁשּירצה;

.Êּבחמס אֹו ּבגנבה, אֹו ּבגזל, האּׁשה את [קנין המקּדׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
כרחו] ונֹודעבעל הּבעלים נתיאׁשּו אם הקידושין]- [לעדי ְְְֲִִִַַָָ

אינּה לאו, ואם מקּדׁשת; זֹו הרי ּביאּוׁש, ּדבר אֹותֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻׁשּקנה
ְֶֶֻמקּדׁשת.

.Á ּבהן וכּיֹוצא אכל אֹו ּכלי לֹו ולקח חברֹו, לבית ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּנכנס
לֹו: ׁשאמר ּפי על אף - הּבית ּבעל ּובא אּׁשה, ּבֹו ְִִִִֵֶַַַַַַַָָָוקּדׁש
לּה'? ּׁשּנתּת מּמה טֹוב ׁשהּוא זה, ּדבר לּה נתּת לא ִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ'לּמה
ׁשּלא  ּכדי אּלא זה ּדבר לֹו אמר ׁשּלא מקּדׁשת; אינּה -ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻ
מּדעת  ׁשּלא חברֹו ּבממֹון וקּדׁש והֹואיל עּמֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹלהתּבּיׁש

מקּדׁשת  ואינּה גזל זה הרי ׁשאין חברֹו, ּבדבר קּדׁשּה ואם . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ
זֹו הרי - אגֹוז אֹו ּתמרה ּכגֹון עליו, מקּפיד הּבית ְְְֱֲִִֵַַַַַָָָָּבעל

מּספק. ְִֵֶֶָֻמקּדׁשת
.Ëחברֹו ּובין ּבינֹו סחֹורה ׁשּלא [בשותפות]היתה וחּלקּה , ְְְְֲִֵֵֵֶָָָָֹ

ּבית  ׁשּומת ּוצריכה הֹואיל - ּבחלקֹו וקּדׁש חברֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָמּדעת
שלושה]ּדין  מה [של לעצמֹו נֹוטל זה ׁשאין מקּדׁשת: אינּה , ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֻ

ויּניח ּׁשּירצה.[לשותפו]ּׁשּירצה, מה ְְְִִִֶֶֶֶַַַ
.Èוקּדׁשּה וחזר חמסּה, אֹו מּמּנה ּגנב אֹו האּׁשה את ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָּגזל

לי  מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ׁשּלּה, וחמס ּובּגנבה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּבּגזל
ׁשּדּוכין ּביניהן קדם אם - להינשא]ּבֹו' ונטלה [הסכמה , ְְִִִֵֵֶַָָָ

- מעֹולם אֹותּה ׁשּד לא ואם מקּדׁשת; זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹֻוׁשתקה
קּדּוׁשין, ּבתֹורת אּלּו ּדברים לּה ּכׁשּנתן ׁשּׁשתקה ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָאף

מקּדׁשת. זֹו הרי 'הן', אמרה ואם מקּדׁשת; ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻֻאינּה
.‡È ּפּקדֹון לּה נתן אם 'ּכנסיוכן לּה: ּפּקדֹון [קבלי]ואמר ְְְִִִִִֵַַָָָָָָ

לּה אמר אם - ּבֹו' לי מקּדׁשת אּת 'הרי ואמר: וחזר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻזה',
ואם  מקּדׁשת; זֹו הרי - וׁשתקה ּונטלּתּו ׁשּתּטלּנּו, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻקדם
ּבֹו' מקּדׁשת אּת 'הרי לּה אמר ּפּקדֹון ּבתֹורת ׁשּנטלּתּו ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻאחר
מעֹות  מּתן ׁשּלאחר ׁשתיקה ׁשּכל ּכלּום, זה אין - ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָוׁשתקה
זֹו הרי ׁשּנטלה, אחר 'הן' אמרה אם אבל מֹועלת; ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאינּה

ְֶֶֻמקּדׁשת.
.·Èאּת 'הרי לּה ואמר אצלֹו, לּה ׁשהיה חֹוב לּה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָהחזיר

היה מ  אם - וׁשתקה ּונטלּתּו ׁשּתּטלּנּו, קדם ּבֹו' קּדׁשת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ
אינּה - ׁשּד לא ואם מקּדׁשת; זֹו הרי ׁשּדּוכין, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֹֻּביניהן

'הן' ׁשּתאמר עד ׁשּנטלה מקּדׁשת, אחר לּה אמר ואם . ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
אינּה 'הן', אמרה אפּלּו ּבֹו', מקּדׁשת אּת 'הרי ׁשּלּה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻהחֹוב
ׁשּלּה אּלא ּכלּום, מּמּנּו לידּה הּגיע לא ׁשהרי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻמקּדׁשת;
לחזר  יכֹולה ואינּה ׁשּנטלה, מּׁשעה חֹובֹו נפרע ּוכבר ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָֹנטלה,

אחרת. ּפעם ּבחֹוב ְְֶֶַַַַָּולתבעֹו
.‚È מקּדׁשת אינּה ּבׁשטר, היתה אפּלּו - ּבמלוה .המקּדׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

'הרי  לּה: ואמר ּדינר, חֹוב אצלּה לֹו ׁשהיה ּכגֹון ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָּכיצד?
מּפני  מקּדׁשת, אינּה - 'ּביד לי ׁשּיׁש ּבּדינר לי מקּדׁשת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻאּת

להֹוצאה קּים [לשימוש]ׁשהּמלוה ּדבר ּכאן ואין נּתנה, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ
הֹוציאה ׁשּכבר מעּתה, ּבֹו הוציאה]להנֹות כאילו אֹותֹו[- ְִֵֵֶַָָָָ

הנאתֹו. ועברה ְְֲִַָָָָָהּדינר
.„Èּבאֹותּה וקּדׁשּה הּמׁשּכֹון, על מלוה אצלּה לֹו ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָהיה

ׁשהרי  מקּדׁשת, זֹו הרי - הּמׁשּכֹון את לּה והחזיר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻהּמלוה
לידּה הניה הּגיעה והרי מעּתה, ּבּמׁשּכֹון נהנית .היא ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

.ÂË מקּדׁשת זֹו הרי מלוה, ּבהנית ּכגֹון המקּדׁש ּכיצד? . ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ
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אּת 'הרי לּה: ואמר זּוז, מאתים עּתה אֹותּה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָׁשהלוה
לי ׁשארויח זמן ּבהנית לי הפרעון]מקּדׁשת ּבמלוה [שאדחה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֻ

זמן  עד מּמ ּתֹובעּה ואיני יֹום, וכ ּכ ּביד ׁשּתהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָזֹו,
לּה יׁש ׁשהרי מקּדׁשת, זֹו הרי - מעּתה ּפלֹוני' הניה ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ

לעׂשֹות  ואסּור ׁשּקבע; זמן סֹוף עד זֹו ּבמלוה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָלהׁשּתּמׁש
ּכרּבית ׁשהיא מּפני לריבית]ּכן, ּבהנית [דומה רּבֹותי ּופרׁשּו . ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ

לׁשמען ראּוי ׁשאין ּדברים כמותם]מלוה .[לסבור ְְְְִִֵֶָָָָָ
.ÊË ּובחֹוב זֹו ּבפרּוטה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֻאמר

לּה: אמר אם וכן מקּדׁשת; זֹו הרי - 'אצל לי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻׁשּיׁש
מקּדׁשת  זֹו הרי - זֹו' ּובפרּוטה אצל לי ׁשּיׁש .'ּבמלוה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֻ

.ÊÈ מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר אחרים, ּביד חֹוב לֹו ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻהיה
ׁשלׁשּתן ּבמעמד זה' ּביד לי ׁשּיׁש ּבחֹוב המקדש לי [הלווה, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

מקּדׁשת.והמתקדשת] זֹו הרי -ְֲֵֶֶֻ
.ÁÈׁשהׁשאילּה ּבׁשאלה אֹו ּבידּה, לֹו ׁשּיׁש ּבפּקדֹון ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָקּדׁשּה

כלים] לה שהשאיל ׁשוה [כגון אֹו והּׁשאלה הּפּקדֹון היה אם -ְְִִֵֶַַָָָָָ
מקּדׁשת. זֹו הרי ּברׁשּותּה, קּים מהן ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֻּפרּוטה

.ËÈעלי ׁשאדּבר ּבׂשכר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאמר
ּתבעּה[למושל]לּׁשלטֹון' ולא הּׁשלטֹון והּניחּה עליה, ודּבר , ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
מּׁשּלֹו;[למשפט] ּפרּוטה לּה נתן אם אּלא מקּדׁשת אינּה -ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

והמקּדׁש ּכמלוה, היא הרי מּדבריו לּה הּבאה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָׁשההניה
מקּדׁשת. אינּה ְְְִֵֶֶָָֻּבמלוה

.Î ועׂשה ,'עּמ ׁשאעׂשה זֹו ּבמלאכה לי מקּדׁשת אּת ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ'הרי
מּׁשּלֹו ּפרּוטה לּה נתן ּכן אם אּלא מקּדׁשת אינּה - ;עּמּה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ּכל  - סֹוף ועד מּתחּלה הּפֹועל ּבּה יזּכה ׁשהּׂשכירּות ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָלפי
הּׂשכר  מן ּבמקצת זֹוכה הּמלאכה, מן מקצת ׁשּיע ׂשה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָזמן
אינּה ּבמלוה והמקּדׁש אצלּה, מלוה ּכּלֹו הּׂשכר ונמצא -ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ

ְֶֶֻמקּדׁשת.
.‡Î אני ואתקּדׁש מּתנה לפלֹוני ּדינר 'ּתן ׁשאמרה: ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה

מּתנה  ּבהנאת לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ונתן ,'ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻל
הּגיע  ׁשּלא ּפי על אף מקּדׁשת; זֹו הרי - 'ּפי על ׁשּנתּתי ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֻזֹו
ּפלֹוני  ונהנה ׁשּנעׂשה, ּברצֹונּה נהנית הרי ּכלּום, ְְְְֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָלּה
ואתקּדׁש מּתנה לפלֹוני ּדינר 'ּתן לֹו: אמרה אם וכן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבגללּה.
אּת 'הרי לּה: ואמר ּפלֹוני אֹותֹו וקּדׁשּה לֹו, ונתן ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָלֹו',
זֹו הרי - 'ּברצֹונ ׁשּקּבלּתי זֹו מּתנה ּבהנאת לי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמקּדׁשת

.מקּדׁשת  ְֶֶֻ
.·Î,'לפלֹוני והתקּדׁשי מּתנה זה ּדינר ל 'הא לּה: ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָאמר

ּבהנאה  לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ּפלֹוני אֹותֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻוקּדׁשּה
ׁשּלא  ּפי על אף מקּדׁשת, זֹו הרי - ּבגללי' ל הּבאה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻזֹו

ּכלּום  המקּדׁש לּה מּתנה נתן זה ּדינר ל 'הא לֹו: אמרה . ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
לי  מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ּולקחֹו ,'ל ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֻואתקּדׁש

זֹוּבהנאה הרי הּוא, חׁשּוב אדם אם - 'מּמ ׁשּקּבלּתי זֹו ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
זֹו ּובהנאה מּמּנה, נהנה ּבהיֹותֹו לּה יׁש ׁשהנאה ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻמקּדׁשת,

לֹו. עצמּה ְְֶַַָּתקנה
.‚Î ּבדינר לי 'התקּדׁשי לאּׁשה: הּמׁשּכֹון האֹומר זה והרי , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

הּגיע  הּדינר לא מקּדׁשת; אינּה - הּדינר' ׁשאּתן  עד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּביד
מׁשּכֹון  ּבידֹו היה ׁשּלּה. להיֹותֹו נתן הּמׁשּכֹון ולא ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָֹלידּה,
ּפי  על אף - אּׁשה ּבֹו וקּדׁש אחרים, אצל לֹו ׁשּיׁש חֹוב ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָעל

מקצת  לֹו יׁש חֹוב ׁשּבעל לפי מקּדׁשת, זֹו הרי ׁשּלֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻׁשאינֹו
מׁשּכֹון. ׁשל ּבגּופֹו ְְְִֶַָקנין

.„Î על זה ּבדינר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהאֹומר
לא  ּבין החזירה ּבין מקּדׁשת, אינּה - לי' ׁשּתחזיריהּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻמנת
ואם  הּתנאי; נתקּים לא החזירּתּו לא ׁשאם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹהחזירה;

ּכלּום  לידּה הּגיע ולא נהנית לא הרי .החזירּתּו, ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
.‰Î הרי' לּה: ואמר ּבּה וכּיֹוצא הדס ׁשל אגּדה לּה ְְֲֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָֻנתן

ּבּה אין 'והלא ואמרּו: אֹותּה, וקּבלה ּבזֹו', לי מקּדׁשת ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֻאּת
הּמחּבאים  זּוזים ּבארּבעה 'ּתתקּדׁש ואמר: ּפרּוטה', ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻׁשוה
ואם  מקּדׁשת. זֹו הרי 'הן', אמרה אם - האגּדה' ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָֻֻּבתֹו
ׁשּלאחר  ׁשהּׁשתיקה אּלּו, ּבמעֹות מקּדׁשת אינּה - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשתקה
מּפני  ּבספק מקּדׁשת ותהיה מֹועלת; אינּה לידּה מעֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמּתן

אחר  ּבמקֹום ּפרּוטה ּתׁשוה ׁשּמא .האגּדה, ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֻ
.ÂÎ ל לי האֹומר התקּדׁשי זֹו, ּבתמרה לי 'התקּדׁשי אּׁשה: ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָ

ּפרּוטה, ׁשוה מהן ּבאחת יׁש אם - ּבזֹו' לי התקּדׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּבזֹו,
מּספק, אּלא מקּדׁשת אינּה - לאו ואם מקּדׁשת; זֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻהרי

אחרת  ּבמדינה ּפרּוטה אחת ּתמרה ּתׁשוה .ׁשּמא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
.ÊÎ ּבכּלם יׁש אם - ּובזֹו' ּובזֹו ּבזֹו לי 'התקּדׁשי  לּה: ְְְְְְִִִִֵַַָָָֻאמר

אּלא  מקּדׁשת אינּה לאו, ואם מקּדׁשת; ּפרּוטה, ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֻֻׁשוה
ראׁשֹונהמּספק  ראׁשֹונה אֹוכלת היתה קודם . הראשונה [אכלה ְִִִֵֶֶָָָָָ

דיבורו] מקּדׁשת;שסיים ּפרּוטה, ׁשוה ּבאחרֹונה יׁש אם -ְְֲִֵֶֶֶַָָָָֻ
ּתמרים  ׁשאֹותן מּספק; אּלא מקּדׁשת אינּה לאו, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻואם
מקּדׁשת, אינּה ּבמלוה והמקּדׁש ּכמלוה, הן הרי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשאכלה,

אחרֹונה. ּבתמרה אּלא הּקּדּוׁשין ׁשאין ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָונמצא
.ÁÎ ּבכּלן יׁש אם - ּבאּלּו' לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻֻאמר

ראׁשֹונה  אֹוכלת ׁשהיא ּפי על אף מקּדׁשת: ּפרּוטה, ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשוה
אֹוכלת  היא ׁשּלּה .ראׁשֹונה, ִִֶֶֶָָ

.ËÎ אם - זה' ּבכֹוס לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֻהאֹומר
ואם  ּׁשּבתֹוכֹו; ּובמה ּבֹו מקּדׁשת זֹו הרי מים, מלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהיה
ּׁשּבתֹוכֹו. ּבמה ולא ּבֹו, מקּדׁשת זֹו הרי - יין מלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻהיה
ולא  ּׁשּבתֹוכֹו, ּבמה מקּדׁשת זֹו הרי - ׁשמן מלא היה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻואם
מקּדׁשת  זֹו הרי ּפרּוטה, ׁשוה ּבּׁשמן היה לא אם לפיכ ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבֹו;
וּדאי, מקּדׁשת זֹו הרי ּפרּוטה, ׁשוה ּבּׁשמן היה ואם ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבספק,

מׁשּגיחין ּכֹוס [בודקים]ואין פרוטה]על שווה .[אם ְְִִֵַַ

ו  ¤¤ּפרק
ואם ‡. מקּדׁשת; הּתנאי, נתקּים אם - ּתנאי על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַֻהמקּדׁש

ּבין  האיׁש, מן הּתנאי ׁשהיה ּבין מקּדׁשת; אינּה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻלאו,
האּׁשה  מן ּבין ׁשהיה ּבקּדּוׁשין, ּבין - ׁשּבעֹולם ּתנאי וכל . ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

צרי - ממֹון ּדיני ּבׁשאר ּבין ּוממּכר, ּבמּקח ּבין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָָּבגרּוׁשין,
ּדברים. ארּבעה ּבּתנאי ְְְְִִַַַָָָלהיֹות

הּתנאי ·. ׁשּיהיה - ּתנאי ּכל ׁשל ּדברים הארּבעה הם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואּלּו
קֹודם ּכפּול  הּתנאי וׁשּיהיה לּלאו, קֹודם ׁשּלֹו הן וׁשּיהיה , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

לקּימֹו ׁשאפׁשר ּדבר הּתנאי וׁשּיהיה .[כדלהלן]לּמעׂשה, ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אין  ּוכאּלּו ּבטל, הּתנאי הרי - מהן אחד הּתנאי חסר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואם
ויתקּים  מגרׁשת אֹו מקּדׁשת זֹו ּתהיה אּלא ּכלל, ּתנאי ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשם
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וחסר  הֹואיל ּכלל, התנה לא ּוכאּלּו מּיד, הּמּתנה אֹו ְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָֹהּמּקח
הארּבעה. מן אחד ְְִֶַַַָָָָהּתנאי

הרי ‚. זּוז מאתים לי ּתּתני 'אם לאּׁשה: האֹומר ְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָּכיצד?
ּת לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת ּתהי אּת לא לי ּתני ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָֹֹֻ

הרי  - הּדינר לּה נתן זה ּתנאי ׁשהתנה ואחר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻמקּדׁשת',
ּתנאי  על מקּדׁשת זֹו והרי קּים, לֹוהּתנאי נתנה ואם ; ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָֻ

אינּה לֹו, נתנה לא ואם מקּדׁשת, ּתהיה זּוז, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻמאתים
ְֶֶֻמקּדׁשת.

זה',„. ּבדינר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אמר אם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻאבל
לי  ּתּתני 'אם ואמר: הּתנאי והׁשלים ּבידּה, הּדינר ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָָונתן
ּתהי  לא לי ּתּתני לא ואם מקּדׁשת, ּתהי זּוז ְְְְְִִִִִִִֶֶַָֹֹֻמאתים

ּבטל  הּתנאי הרי - ונתן מקּדׁשת' הּמעׂשה ׁשהקּדים מּפני , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻ
ּדּבּור; ּכדי ּבתֹו ׁשהּכל ּפי על ואף התנה, ּכ ואחר ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבידּה

ּכלּום. לֹו לּתן צריכה ואינּה מּיד, מקּדׁשת זֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֻוהרי
אּת‰. הרי זּוז, מאתים לי ּתּתני 'אם לּה: אמר אם ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָוכן

הרי  - לידּה הּדינר נתן ּכ ואחר זה', ּבדינר לי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻמקּדׁשת
ּתנאֹו ּכפל ׁשּלא מּפני ּבטל, לּה:הּתנאי אמר לא ׁשהרי , ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

מּיד, מקּדׁשת זֹו והרי מקּדׁשת'; ּתהי לא ּתּתני, לא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָֹֹֻֻ'ואם
ּכלּום. לֹו לּתן צריכה ְְְִִֵֵָָואינּה

.Â ּתהי לא זּוז מאתים לי ּתּתני לא 'אם לּה: אמר אם ְְְִִִִִִִֵַַָָָֹֹוכן
לי  מקּדׁשת אּת הרי זּוז מאתים לי ּתּתני ואם לי, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָֻֻמקּדׁשת
ּבטל, הּתנאי הרי - לידּה הּדינר נתן ּכ ואחר זה', ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָּבדינר

לאו ׁשהקּדים תתני"]מּפני לא תתני"]להן["אם והרי ["אם ; ְְְֲִִִֵֵֵֶַָ
לּתן. צריכה ואינּה מּיד, מקּדׁשת ְְְִִִֵֵֶֶָָָֻזֹו

.Êלרקיע ּתעלי 'אם לּה: אמר אם לּתהֹום וכן ּתרדי אֹו ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָ
ולא  לרקיע ּתעלי לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת אּת ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻהרי
לידּה הּדינר נתן ּכ ואחר מקּדׁשת', ּתהי לא לּתהֹום ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻּתרדי
ידּוע  ׁשהּדבר מּיד; מקּדׁשת היא והרי ּבטל, הּתנאי הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּכמפליגּה אּלא זה ואין זה, ּתנאי לקּים לּה אפׁשר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשאי

והּתּול.[מגזימה] ׂשחֹוק ּדר ְְְִִִֶֶָּבדברים
.Á ׁשהּתֹורה אּלא לעׂשֹותֹו, ׁשאפׁשר ּבדבר ׁשהתנה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהרי

ודם  חלב ּתאכלי 'אם לאּׁשה: ׁשאמר ּכגֹון - אֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹאסרה
ּתהי  לא ּתאכלי לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת אּת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָֹֹֹֻהרי
לא  ואם ,ּגּט זה הרי חזיר ּבׂשר ּתאכלי 'אם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַֹֹֻמקּדׁשת',
הּגט  אֹו הּדינר נתן ׁשהתנה ואחר ּגט', יהא לא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹּתאכלי

קּים  הּתנאי הרי - ּתהיה ּבידּה ואכלה, עברה ואם ; ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָ
ואינּה מקּדׁשת אינּה אכלה, לא ואם מגרׁשת, אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֻֻמקּדׁשת
ּׁשּכתּוב  מה על התנה 'הרי ּבזה אֹומרים ואין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמגרׁשת.
ולא  ּתתקּדׁש ולא ּתאכל, ׁשּלא ּבידּה ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹּבּתֹורה',

ְִֵָּתתּגרׁש.
.Ë ּבּתֹורה ּׁשּכתּוב מה על הּמתנה 'ּכל אמרּו ּתנאֹוּובּמה ְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָ

נתן  אֹו ּגרׁש אֹו ׁשּקּדׁש ּכגֹון ׁשּבממֹון'? מּדבר חּוץ ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבטל
ּבדבר  עצמֹו ׁשּיזּכה ּבתנאֹו רֹוצה ׁשהּוא ּתנאי על מכר ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹו
ּבתנאֹו עצמֹו יפטר אֹו מּמּנּו, ּומנעה ּתֹורה ל ֹו זּכתה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֹׁשּלא
ּבטל, ּתנא' לֹו: ׁשאֹומרין ּתֹורה, ּבֹו אֹותֹו ׁשחּיבה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָמּדבר
אֹות ׁשחּיבה מּדבר נפטר אּתה אין ,מעׂשי נתקּימּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּוכבר

מּמּנּו'. אֹות ׁשּמנעה ּבדבר ּתזּכה ולא הּתֹורה, ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹּבֹו

.È ׁשאר עליו לּה ׁשאין ּתנאי על אּׁשה ׁשּקּדׁש ּכגֹון ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?
ועֹונה[מזונות] ּוׁשאר [תשמיש]ּכסּות 'ּכסּות לֹו: ׁשאֹומרין - ְְְְְִֵֶָ

ּבעֹונה  אבל ׁשּבממֹון. ּתנאי ׁשהּוא מּפני ּבהן, קּים ּתנא -ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ
זֹו והרי ּבעֹונה. אֹות חּיבה ׁשהּתֹורה ּבטל, ּתנא -ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ
עצמ לפטר ּביד ואין ּבעֹונתּה, חּיב ואּתה ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֻמקּדׁשת,

ּתאר יפת המקּדׁש וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן .'גויה ּבתנא] ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ
מלחמה] ּבּהשבויית ׁשּיתעּמר ּתנאי שפחתו]על הרי [שתהא - ְְֲִֵֵֶַַַָ

מנעה  הּתֹורה ׁשהרי ּבּה, להתעּמר לֹו ואין מקּדׁשת, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻזֹו
יזּכה  ּתנאֹו מּפני ולא ׁשּנבעלה, אחר ּבּה מּלהׁשּתעּבד ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹותֹו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבטל. ּתנאֹו אּלא ּתֹורה, ׁשּמנעה ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹּבדבר

.‡È,ּגרּוׁשין ּבׁשעת אֹו קּדּוׁשין, ּבׁשעת האּׁשה על ְְְִִִִִִִֵַַַָָָהתנה
זה  הרי - ּבזה וכּיֹוצא לבנּה אֹו ּולאחיה לאביה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּתּבעל
לּתהֹום, ׁשּתרד אֹו לרקיע ׁשּתעלה עליה ׁשהתנה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכמי
על  ויבֹואּו אחרים ׁשּיעברּו ּבידּה ׁשאין ּבטל; ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּותנאֹו

ׁשהתנה ונמצא ּכל הערוה, וכן לקּימֹו. ּבידּה ׁשאינֹו ּבדבר ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
ּבזה  .ּכּיֹוצא ֵֶַָ

.·È ׁשּיּׂשיא' אֹו חצרֹו', ּפלֹוני לי 'ׁשּיּתן עליה התנה אם ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאבל
קּים  ּתנאֹו - ּבזה וכּיֹוצא לבני' ּבידּהּבּתֹו אפׁשר ׁשהרי ; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ו  ועד לקּימֹו, חצרֹו לֹו ׁשּיּתן עד הרּבה ממֹון לפלֹוני תּתן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עברה. ּכאן אין ׁשהרי לבנֹו, ּבּתֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיּׂשיא

.‚È וכל ּתמיד, עיני לנגד ּתנאים ׁשל הּדברים אּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׂשים
'הּנֹותן  אֹו ,'וכ ּכ ּתנאי על 'המקּדׁש ׁשֹומע ׁשאּתה ְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָמקֹום
ּתדע  - ּתנאי על הּנֹותן אֹו הּמֹוכר, אֹו ,'וכ ּכ ּתנאי על ְְְֵֵֵֵַַַַַַַָָּגט
נהיה  ׁשּלא ּכדי ׁשּבארנּו, אּלּו ּדברים ארּבעה ּבֹו יׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּתנאי
מהן, אחד חסר ואם ּומקֹום; מקֹום ּבכל אֹותן לפרׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָצריכין

ּתנאי. ּכאן ְֵַָאין
.„Èצרי אדם 'אין ׁשאמרּו: אחרֹונים ּגאֹונים מקצת ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָיׁש

ּבלבד  וקּדּוׁשין ּבגּטין אּלא ּתנאֹו ממֹון לכּפל ּבדיני אבל , ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָֹ
ׁשּכפילת  זה, ּדבר על לסמ ראּוי ואין לכּפל'. צרי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאינֹו
ראּובן  ּובני ּגד ּבני מּתנאי דברים, הארּבעה ׁשאר עם ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהּתנאי
לא  ואם וגֹו', גד בני יעברּו "אם חכמים, אֹותן ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֹלמדּו
הֹורּו וכזה ּבקּדּוׁשין. ולא ּבגּטין היה לא זה ּותנאי ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹיעברּו",

לעׂשֹות. ראּוי וכן הראׁשֹונים, הּגאֹונים ְְְֲִִִֵֵַַָָּגדֹולי
.ÂË מקּדׁשת ּתהיה הּתנאי ּכׁשּיתקּים - ּתנאי על ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֻהמקּדׁש

ׁשּנתקּדׁשה  מּׁשעה לא הּתנאי, ׁשּנתקּים ּכי מּׁשעה צד?. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
אּת הרי זֹו ּבׁשנה זּוז מאתים לי אּתן 'אם לאּׁשה: ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר
מקּדׁשת', ּתהי לא לי אּתן לא ואם זה, ּבדינר לי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָֹֹֻֻמקּדׁשת
עּמּה ׁשהתנה זּוז הּמאתים לּה ונתן ּבניסן, לידּה הּדינר ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָונתן
ׁשני  קּדׁשּה אם לפיכ מּתׁשרי; מקּדׁשת זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָֻּבתׁשרי
לּׁשני. מקּדׁשת זֹו הרי - ראׁשֹון ׁשל הּתנאי ׁשּיתקּים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֻקדם
הּוא  הּתנאי ׁשּיתקּים ּבׁשעה ּובממֹונֹות, ּבגּטין הּדין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוכן

הּמּתנה. אֹו הּמּקח יתקּים אֹו גט, ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיהיה
.ÊË אמר ולא ּתנאי, ׁשם ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹּבּמה

מעכׁשו  לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אמר אם אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמעכׁשו;
לּה נתן זמן ּולאחר זּוז', מאתים לי אּתן אם זה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבדינר
הּקּדּוׁשין, מּׁשעת למפרע מקּדׁשת זֹו הרי - זּוז ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֻהּמאתים
מרּבה  זמן לאחר אּלא הּתנאי נעׂשה ׁשּלא ּפי על ;אף ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻ
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אינּה - הּתנאי ׁשּיעׂשה קדם אחר קּדׁשּה אם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלפיכ
ּובממֹונֹות. ּבגּטין הּדין וכן ְְְְִִִֵֶֶַָֻמקּדׁשת.

.ÊÈּתנאֹו לכּפל צרי אינֹו 'מעכׁשו', האֹומר ולא ּכל ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹֹ
הּמעׂשה  ׁשהקּדים ּפי על אף אּלא לּמעׂשה, הּתנאי ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָלהקּדים
ואם  לקּימֹו, ׁשאפׁשר ּבדבר להתנֹות צרי אבל קּים; ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָּתנאֹו
ּבדברים  ּכמפליג זה הרי - לקּימֹו אפׁשר ׁשאי ּבדבר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהתנה

ברצינות] מתכוון מנת'[ואינו 'על האֹומר וכל ּתנאי. ׁשם ואין ,ְְְְֵֵַַָָָָ
צרי ואינֹו 'מעכׁשו', ּכאֹומר זה הרי ולא - הּתנאי לכּפל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ
לּמעׂשה. ְְֲִֶַַַלהקּדימֹו

.ÁÈ מנת על לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: האֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּכיצד?
לי  ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה 'הרי זּוז', מאתים לי ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּתּתני
ׁשּתּתן  מנת על ּבמּתנה ל נתּונה זֹו חצר 'הרי זּוז', ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמאתים
אֹו האּׁשה, ונתקּדׁשה קּים, ּתנאֹו הרי - זּוז' מאתים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָלי
לא  ואם זּוז, מאתים יּתנּו והם ּבחצר, זה וזכה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹנתּגרׁשה,
זה  יזּכה ולא זֹו, ּתתּגרׁש ולא מקּדׁשת, זֹו ּתהיה לא - ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָֹֹֹֻיּתנּו
ׁשהקּדים  ּפי על ואף ּתנאֹו, ּכפל ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבחצר,
זה  והחזיק לידּה הּגט אֹו הּקּדּוׁשין ונתן לּתנאי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּמעׂשה

ּתנאֹו הׁשלים ּכ ואחר -ּבחצר הּתנאי ּכׁשּיתקּים ׁשהרי ; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ראׁשֹונה  מּׁשעה זֹו, ותתּגרׁש זֹו ותתקּדׁש ּבחצר, זה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָיזּכה

ּכלל. ּתנאי ׁשם היה לא ּכאּלּו הּמעׂשה, נעׂשה ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבּה

ז  ¤¤ּפרק
ׁשּירצה ‡. מנת על לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻהאֹומר

"הן"]אבי' האב[שיאמר רצה "הן"]- לא [אמר מקּדׁשת; , ְִֶֶָָָָָֹֻ
אינּה - הּדבר ׁשּׁשמע קדם ׁשּמת אֹו ׁשּׁשתק, אֹו ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹרצה,
אינּה ּומחה, ׁשמע - אבי' ימחה ׁשּלא מנת 'על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻמקּדׁשת.
הּבן  מת מקּדׁשת. זֹו הרי - ׁשּמת אֹו מחה, לא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֻֻמקּדׁשת;
'איני  ׁשּיאמר האב את מלּמדין - האב ׁשמע ּכ ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹואחר

ׁש יהא ׁשּלא ּכדי יבם.רֹוצה', לפני ּתּפל ולא קּדּוׁשין, ם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹ
ׁשּיׁש·. מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי  לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

עפר' ּכֹור 'ּבית אֹו זּוז', מאתים כור]לי בו לזרוע שניתן [שטח ִִֵַָָָ
לֹו, אין ואם מקּדׁשת; זֹו הרי לֹו, ׁשּיׁש עדים ׁשם יׁש אם -ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֻ
לי' 'אין אֹומר והּוא לֹו, יׁש ׁשּמא מּספק; מקּדׁשת זֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֻהרי

לקלקלּה ּכדי איש]- אשת באיסור .[להכשילה ְְְְֵַָ
זּוז',‚. מאתים לי ׁשּיׁש מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ'הרי

ּבאֹותֹו לֹו יׁש אם - ּפלֹוני' ּבמקֹום עפר ּכֹור 'ּבית ְְְִִֵֵָָָאֹו
מקּדׁשת  זֹו הרי הּמקֹום הּמקֹום, ּבאֹותֹו לֹו אין ואם ; ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֻ

והּוא  ׁשם, לֹו יׁש ׁשּמא - מּספק מקּדׁשת זֹו הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשאמר,
לקלקלּה. ְְְְִֵַַָמתּכּון

זּוז',„. מאתים ׁשארא מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ'הרי
ויראּנה  מקּדׁשת, זֹו הרי - עפר' ּכֹור 'ּבית הראה אֹו ; ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ

ּבׂשדה  עפר ּכֹור ּבית ׁשהראה אֹו אחרים, ּביד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּזּוזים
הּמעֹות  לקח מּׁשּלֹו. ׁשּיראּנה עד מקּדׁשת, אינּה - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻאחרים
ּבאריסּות  לקחּה אֹו הּׂשדה ׁשּׂשכר אֹו ּבׁשּתפּות, אֹו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֻּבמלוה

מהיבול] חלק תמורת בה ׁשּיראּנה [לעבוד עד מקּדׁשת, אינּה -ְְֵֶֶֶֶַַָָֻ
זה  ּדבר לעצמי ׁשעּמי ׁשארא ,'ׁשארא' ׁשּמׁשמע ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָמּׁשּלֹו;

.ל ְִֶַָָׁשאמרּתי

נקעים‰. ּבֹו והיה עפר, ּכֹור ּבית לֹו עמּקים [חפירות]היה ְְֲִִֵָָָָָָָֻ
היּו אם - טפחים עׂשרה ּגבֹוהים סלעים אֹו טפחים, ְְְְֲֲִִִִִָָָָָָָָעׂשרה
עּמֹו, נמּדדין ואין ּכסלעים הן הרי - מים מלאים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָהּנקעים
נמּדדין  - מים מלאין אינן ואם לזריעה; ראּויין ׁשאין ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָמּפני

לזריעה. ראּויין ׁשהן מּפני ְְְִִִִִֵֵֶָעּמֹו,
.Â ׁשאין מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

- אּלּו נדרים מּׁשלׁשה אחד עליה ונמצאּו נדרים', ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹעלי
ּתתקּׁשט  ׁשּלא אֹו יין, ּתׁשּתה ׁשּלא אֹו ּבׂשר, ּתאכל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּלא

נדר [בגדי]ּבמיני עליה נמצא מקּדׁשת; אינּה - צבעֹונין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
אפּלּו אני 'מקּפיד אֹומר: ׁשהּוא ּפי על אף - מאּלּו ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַחּוץ
ׁשאין  מנת 'על לּה: אמר ואם מקּדׁשת. זֹו הרי זה', ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻעל
חרּובין, ּתאכל ׁשּלא ׁשּנדרה נמצאת אפּלּו - נדר' ּכל ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹעלי

מקּדׁשת. ְֵֶֶָֻאינּה
.Ê,'מּומין ּבי ׁשאין מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻ'הרי

אינּה - ּבּנׁשים הּפֹוסלין הּמּומין מן אחד ּבּה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָונמצא
אף מקּדׁשת  - הּמּומין מאֹותם חּוץ אחר מּום ּבּה נמצא ; ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

מקּדׁשת. זֹו הרי זה', על אפּלּו אני 'מקּפיד ׁשאמר: ּפי ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֻעל
הּפֹוסלין  הּמּומין ּכל ּבּנׁשים? הּפֹוסלין הּמּומין הן ְְִִִִִֵַַַַַַָָּומה

במקדש]ּבּכהנים ּביאת [לעבודה ּובהלכֹות ּבּנׁשים; ּפֹוסלין , ְְְֲִִִִִַַַָֹ
- ּבּנׁשים עליהן ויֹותר הּכהנים. מּומי ּכל יתּבארּו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמקדׁש,

רע  ּגּסין [מהגוף]ריח ודּדין עבה, וקֹול הּפה, וריח וזעה, , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ונעׂשה  ּכלב ּונׁשיכת לדד, ּדד ּבין וטפח טפח, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָמחברֹותיה

וׁשּומא צּלקת, הּפּדחת[יבלת]הּמקֹום אפּלּו[מצח]ׁשעל , ְֲִֶֶֶַַַַַַַָָ
ואף ראׁשּה מּׂשער קרֹובה ואפּלּו ּביֹותר, קטּנה על היתה ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָֹ

על  ּבאּׁשה ׁשּיתרה הּׁשּומא היא וזֹו ׂשער, ּבּה ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּפי
ּבׁשאר  ׂשער ּבּה ׁשּיׁש ׁשּומא היתה אם אבל ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹהּכהנים.

ּכאּסר ּגדֹולה ׁשּומה אֹו קטן]הּפנים, איטלקי על [מטבע אף ְְִִַַַָָָָ
ּבנׁשים. ּבין ּבכהנים ּבין מּום זה הרי - ׂשער ּבּה ׁשאין ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹּפי

.Á הּמּומין מן אחד ּבּה ונמצא סתם אּׁשה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהמקּדׁש
נדרים  מּׁשלׁשה אחד עליה נמצא אֹו ּבּנׁשים, -הּפֹוסלין ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹ

נדרים  עליה ׁשאין מנת על קּדׁשּה מּספק. מקּדׁשת זֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהרי
זֹו הרי - לּה והּתיר חכם אצל והלכה נדרים, עליה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָוהיּו

ְֶֶֻמקּדׁשת.
.Ë והלכה מּומין, ּבּה והיּו מּומין ּבּה ׁשאין מנת על ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָקּדׁשּה

מקּדׁשת  אינּה - אֹותּה ורּפא רֹופא התנה אצל אם אבל . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻ
עליו  והיּו מּומין, ּבֹו וׁשאין נדרים, עליו ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָהאיׁש
רֹופא  אצל והּתירֹו, חכם אצל והל מּומין, ּבֹו והיּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָנדרים,
ׁשּכבר  ּבמּומין ּגנאי לאיׁש ׁשאין מקּדׁשת; זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֻורּפאֹו

זאת. על מקּפדת האּׁשה ואין ְְְְִִֵֶֶַַָָֹנרּפאּו,
.È ׁשאּתן מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

ּבתֹו לּה נתן אם - יֹום' ׁשלׁשים ועד מּכאן זּוז מאתים ְְְִִִִִַַַָָָָֹלי
נתן, ולא יֹום ּׁשלׁשים עברּו ואם מקּדׁשת; יֹום, ְְְְְְִִִֶֶַָָֹֹֹֻׁשלׁשים

מקּדׁשת  לאחר אינּה אּלּו ּבזּוזים לי מקּדׁשת אּת 'הרי . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻֻ
הּמעֹות ׁשּנתאּכלּו ּפי על אף - יֹום' בהם]ׁשלׁשים [השתמשה ְְְִִִֶַַַַָֹ

יֹום; הּׁשלׁשים לאחר מקּדׁשת זֹו הרי יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְֲִִֵֶֶַַַֹֹֻּבתֹו
אינּה - היא חזרה אֹו הּׁשלׁשים, ּבתֹו ּבֹו חזר ְְְְִִִֵַַָָָָֹואם

ְֶֶֻמקּדׁשת.
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וחסר  הֹואיל ּכלל, התנה לא ּוכאּלּו מּיד, הּמּתנה אֹו ְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָֹהּמּקח
הארּבעה. מן אחד ְְִֶַַַָָָָהּתנאי

הרי ‚. זּוז מאתים לי ּתּתני 'אם לאּׁשה: האֹומר ְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָּכיצד?
ּת לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת ּתהי אּת לא לי ּתני ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָֹֹֻ

הרי  - הּדינר לּה נתן זה ּתנאי ׁשהתנה ואחר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻמקּדׁשת',
ּתנאי  על מקּדׁשת זֹו והרי קּים, לֹוהּתנאי נתנה ואם ; ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָֻ

אינּה לֹו, נתנה לא ואם מקּדׁשת, ּתהיה זּוז, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻמאתים
ְֶֶֻמקּדׁשת.

זה',„. ּבדינר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אמר אם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻאבל
לי  ּתּתני 'אם ואמר: הּתנאי והׁשלים ּבידּה, הּדינר ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָָונתן
ּתהי  לא לי ּתּתני לא ואם מקּדׁשת, ּתהי זּוז ְְְְְִִִִִִִֶֶַָֹֹֻמאתים

ּבטל  הּתנאי הרי - ונתן מקּדׁשת' הּמעׂשה ׁשהקּדים מּפני , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻ
ּדּבּור; ּכדי ּבתֹו ׁשהּכל ּפי על ואף התנה, ּכ ואחר ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבידּה

ּכלּום. לֹו לּתן צריכה ואינּה מּיד, מקּדׁשת זֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֻוהרי
אּת‰. הרי זּוז, מאתים לי ּתּתני 'אם לּה: אמר אם ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָוכן

הרי  - לידּה הּדינר נתן ּכ ואחר זה', ּבדינר לי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻמקּדׁשת
ּתנאֹו ּכפל ׁשּלא מּפני ּבטל, לּה:הּתנאי אמר לא ׁשהרי , ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

מּיד, מקּדׁשת זֹו והרי מקּדׁשת'; ּתהי לא ּתּתני, לא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָֹֹֻֻ'ואם
ּכלּום. לֹו לּתן צריכה ְְְִִֵֵָָואינּה

.Â ּתהי לא זּוז מאתים לי ּתּתני לא 'אם לּה: אמר אם ְְְִִִִִִִֵַַָָָֹֹוכן
לי  מקּדׁשת אּת הרי זּוז מאתים לי ּתּתני ואם לי, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָֻֻמקּדׁשת
ּבטל, הּתנאי הרי - לידּה הּדינר נתן ּכ ואחר זה', ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָּבדינר

לאו ׁשהקּדים תתני"]מּפני לא תתני"]להן["אם והרי ["אם ; ְְְֲִִִֵֵֵֶַָ
לּתן. צריכה ואינּה מּיד, מקּדׁשת ְְְִִִֵֵֶֶָָָֻזֹו

.Êלרקיע ּתעלי 'אם לּה: אמר אם לּתהֹום וכן ּתרדי אֹו ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָ
ולא  לרקיע ּתעלי לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת אּת ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻהרי
לידּה הּדינר נתן ּכ ואחר מקּדׁשת', ּתהי לא לּתהֹום ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻּתרדי
ידּוע  ׁשהּדבר מּיד; מקּדׁשת היא והרי ּבטל, הּתנאי הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּכמפליגּה אּלא זה ואין זה, ּתנאי לקּים לּה אפׁשר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשאי

והּתּול.[מגזימה] ׂשחֹוק ּדר ְְְִִִֶֶָּבדברים
.Á ׁשהּתֹורה אּלא לעׂשֹותֹו, ׁשאפׁשר ּבדבר ׁשהתנה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהרי

ודם  חלב ּתאכלי 'אם לאּׁשה: ׁשאמר ּכגֹון - אֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹאסרה
ּתהי  לא ּתאכלי לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת אּת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָֹֹֹֻהרי
לא  ואם ,ּגּט זה הרי חזיר ּבׂשר ּתאכלי 'אם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַֹֹֻמקּדׁשת',
הּגט  אֹו הּדינר נתן ׁשהתנה ואחר ּגט', יהא לא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹּתאכלי

קּים  הּתנאי הרי - ּתהיה ּבידּה ואכלה, עברה ואם ; ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָ
ואינּה מקּדׁשת אינּה אכלה, לא ואם מגרׁשת, אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֻֻמקּדׁשת
ּׁשּכתּוב  מה על התנה 'הרי ּבזה אֹומרים ואין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמגרׁשת.
ולא  ּתתקּדׁש ולא ּתאכל, ׁשּלא ּבידּה ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹּבּתֹורה',

ְִֵָּתתּגרׁש.
.Ë ּבּתֹורה ּׁשּכתּוב מה על הּמתנה 'ּכל אמרּו ּתנאֹוּובּמה ְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָ

נתן  אֹו ּגרׁש אֹו ׁשּקּדׁש ּכגֹון ׁשּבממֹון'? מּדבר חּוץ ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבטל
ּבדבר  עצמֹו ׁשּיזּכה ּבתנאֹו רֹוצה ׁשהּוא ּתנאי על מכר ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹו
ּבתנאֹו עצמֹו יפטר אֹו מּמּנּו, ּומנעה ּתֹורה ל ֹו זּכתה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֹׁשּלא
ּבטל, ּתנא' לֹו: ׁשאֹומרין ּתֹורה, ּבֹו אֹותֹו ׁשחּיבה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָמּדבר
אֹות ׁשחּיבה מּדבר נפטר אּתה אין ,מעׂשי נתקּימּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּוכבר

מּמּנּו'. אֹות ׁשּמנעה ּבדבר ּתזּכה ולא הּתֹורה, ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹּבֹו

.È ׁשאר עליו לּה ׁשאין ּתנאי על אּׁשה ׁשּקּדׁש ּכגֹון ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?
ועֹונה[מזונות] ּוׁשאר [תשמיש]ּכסּות 'ּכסּות לֹו: ׁשאֹומרין - ְְְְְִֵֶָ

ּבעֹונה  אבל ׁשּבממֹון. ּתנאי ׁשהּוא מּפני ּבהן, קּים ּתנא -ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ
זֹו והרי ּבעֹונה. אֹות חּיבה ׁשהּתֹורה ּבטל, ּתנא -ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ
עצמ לפטר ּביד ואין ּבעֹונתּה, חּיב ואּתה ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֻמקּדׁשת,

ּתאר יפת המקּדׁש וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן .'גויה ּבתנא] ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ
מלחמה] ּבּהשבויית ׁשּיתעּמר ּתנאי שפחתו]על הרי [שתהא - ְְֲִֵֵֶַַַָ

מנעה  הּתֹורה ׁשהרי ּבּה, להתעּמר לֹו ואין מקּדׁשת, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻזֹו
יזּכה  ּתנאֹו מּפני ולא ׁשּנבעלה, אחר ּבּה מּלהׁשּתעּבד ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹותֹו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבטל. ּתנאֹו אּלא ּתֹורה, ׁשּמנעה ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹּבדבר

.‡È,ּגרּוׁשין ּבׁשעת אֹו קּדּוׁשין, ּבׁשעת האּׁשה על ְְְִִִִִִִֵַַַָָָהתנה
זה  הרי - ּבזה וכּיֹוצא לבנּה אֹו ּולאחיה לאביה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּתּבעל
לּתהֹום, ׁשּתרד אֹו לרקיע ׁשּתעלה עליה ׁשהתנה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכמי
על  ויבֹואּו אחרים ׁשּיעברּו ּבידּה ׁשאין ּבטל; ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּותנאֹו

ׁשהתנה ונמצא ּכל הערוה, וכן לקּימֹו. ּבידּה ׁשאינֹו ּבדבר ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
ּבזה  .ּכּיֹוצא ֵֶַָ

.·È ׁשּיּׂשיא' אֹו חצרֹו', ּפלֹוני לי 'ׁשּיּתן עליה התנה אם ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאבל
קּים  ּתנאֹו - ּבזה וכּיֹוצא לבני' ּבידּהּבּתֹו אפׁשר ׁשהרי ; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ו  ועד לקּימֹו, חצרֹו לֹו ׁשּיּתן עד הרּבה ממֹון לפלֹוני תּתן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עברה. ּכאן אין ׁשהרי לבנֹו, ּבּתֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיּׂשיא

.‚È וכל ּתמיד, עיני לנגד ּתנאים ׁשל הּדברים אּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׂשים
'הּנֹותן  אֹו ,'וכ ּכ ּתנאי על 'המקּדׁש ׁשֹומע ׁשאּתה ְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָמקֹום
ּתדע  - ּתנאי על הּנֹותן אֹו הּמֹוכר, אֹו ,'וכ ּכ ּתנאי על ְְְֵֵֵֵַַַַַַַָָּגט
נהיה  ׁשּלא ּכדי ׁשּבארנּו, אּלּו ּדברים ארּבעה ּבֹו יׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּתנאי
מהן, אחד חסר ואם ּומקֹום; מקֹום ּבכל אֹותן לפרׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָצריכין

ּתנאי. ּכאן ְֵַָאין
.„Èצרי אדם 'אין ׁשאמרּו: אחרֹונים ּגאֹונים מקצת ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָיׁש

ּבלבד  וקּדּוׁשין ּבגּטין אּלא ּתנאֹו ממֹון לכּפל ּבדיני אבל , ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָֹ
ׁשּכפילת  זה, ּדבר על לסמ ראּוי ואין לכּפל'. צרי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאינֹו
ראּובן  ּובני ּגד ּבני מּתנאי דברים, הארּבעה ׁשאר עם ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהּתנאי
לא  ואם וגֹו', גד בני יעברּו "אם חכמים, אֹותן ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֹלמדּו
הֹורּו וכזה ּבקּדּוׁשין. ולא ּבגּטין היה לא זה ּותנאי ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹיעברּו",

לעׂשֹות. ראּוי וכן הראׁשֹונים, הּגאֹונים ְְְֲִִִֵֵַַָָּגדֹולי
.ÂË מקּדׁשת ּתהיה הּתנאי ּכׁשּיתקּים - ּתנאי על ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֻהמקּדׁש

ׁשּנתקּדׁשה  מּׁשעה לא הּתנאי, ׁשּנתקּים ּכי מּׁשעה צד?. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
אּת הרי זֹו ּבׁשנה זּוז מאתים לי אּתן 'אם לאּׁשה: ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר
מקּדׁשת', ּתהי לא לי אּתן לא ואם זה, ּבדינר לי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָֹֹֻֻמקּדׁשת
עּמּה ׁשהתנה זּוז הּמאתים לּה ונתן ּבניסן, לידּה הּדינר ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָונתן
ׁשני  קּדׁשּה אם לפיכ מּתׁשרי; מקּדׁשת זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָֻּבתׁשרי
לּׁשני. מקּדׁשת זֹו הרי - ראׁשֹון ׁשל הּתנאי ׁשּיתקּים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֻקדם
הּוא  הּתנאי ׁשּיתקּים ּבׁשעה ּובממֹונֹות, ּבגּטין הּדין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוכן

הּמּתנה. אֹו הּמּקח יתקּים אֹו גט, ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיהיה
.ÊË אמר ולא ּתנאי, ׁשם ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹּבּמה

מעכׁשו  לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אמר אם אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמעכׁשו;
לּה נתן זמן ּולאחר זּוז', מאתים לי אּתן אם זה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבדינר
הּקּדּוׁשין, מּׁשעת למפרע מקּדׁשת זֹו הרי - זּוז ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֻהּמאתים
מרּבה  זמן לאחר אּלא הּתנאי נעׂשה ׁשּלא ּפי על ;אף ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻ
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אינּה - הּתנאי ׁשּיעׂשה קדם אחר קּדׁשּה אם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלפיכ
ּובממֹונֹות. ּבגּטין הּדין וכן ְְְְִִִֵֶֶַָֻמקּדׁשת.

.ÊÈּתנאֹו לכּפל צרי אינֹו 'מעכׁשו', האֹומר ולא ּכל ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹֹ
הּמעׂשה  ׁשהקּדים ּפי על אף אּלא לּמעׂשה, הּתנאי ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָלהקּדים
ואם  לקּימֹו, ׁשאפׁשר ּבדבר להתנֹות צרי אבל קּים; ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָּתנאֹו
ּבדברים  ּכמפליג זה הרי - לקּימֹו אפׁשר ׁשאי ּבדבר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהתנה

ברצינות] מתכוון מנת'[ואינו 'על האֹומר וכל ּתנאי. ׁשם ואין ,ְְְְֵֵַַָָָָ
צרי ואינֹו 'מעכׁשו', ּכאֹומר זה הרי ולא - הּתנאי לכּפל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ
לּמעׂשה. ְְֲִֶַַַלהקּדימֹו

.ÁÈ מנת על לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: האֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּכיצד?
לי  ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה 'הרי זּוז', מאתים לי ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּתּתני
ׁשּתּתן  מנת על ּבמּתנה ל נתּונה זֹו חצר 'הרי זּוז', ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמאתים
אֹו האּׁשה, ונתקּדׁשה קּים, ּתנאֹו הרי - זּוז' מאתים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָלי
לא  ואם זּוז, מאתים יּתנּו והם ּבחצר, זה וזכה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹנתּגרׁשה,
זה  יזּכה ולא זֹו, ּתתּגרׁש ולא מקּדׁשת, זֹו ּתהיה לא - ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָֹֹֹֻיּתנּו
ׁשהקּדים  ּפי על ואף ּתנאֹו, ּכפל ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבחצר,
זה  והחזיק לידּה הּגט אֹו הּקּדּוׁשין ונתן לּתנאי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּמעׂשה

ּתנאֹו הׁשלים ּכ ואחר -ּבחצר הּתנאי ּכׁשּיתקּים ׁשהרי ; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ראׁשֹונה  מּׁשעה זֹו, ותתּגרׁש זֹו ותתקּדׁש ּבחצר, זה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָיזּכה

ּכלל. ּתנאי ׁשם היה לא ּכאּלּו הּמעׂשה, נעׂשה ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבּה

ז  ¤¤ּפרק
ׁשּירצה ‡. מנת על לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻהאֹומר

"הן"]אבי' האב[שיאמר רצה "הן"]- לא [אמר מקּדׁשת; , ְִֶֶָָָָָֹֻ
אינּה - הּדבר ׁשּׁשמע קדם ׁשּמת אֹו ׁשּׁשתק, אֹו ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹרצה,
אינּה ּומחה, ׁשמע - אבי' ימחה ׁשּלא מנת 'על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻמקּדׁשת.
הּבן  מת מקּדׁשת. זֹו הרי - ׁשּמת אֹו מחה, לא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֻֻמקּדׁשת;
'איני  ׁשּיאמר האב את מלּמדין - האב ׁשמע ּכ ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹואחר

ׁש יהא ׁשּלא ּכדי יבם.רֹוצה', לפני ּתּפל ולא קּדּוׁשין, ם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹ
ׁשּיׁש·. מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי  לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

עפר' ּכֹור 'ּבית אֹו זּוז', מאתים כור]לי בו לזרוע שניתן [שטח ִִֵַָָָ
לֹו, אין ואם מקּדׁשת; זֹו הרי לֹו, ׁשּיׁש עדים ׁשם יׁש אם -ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֻ
לי' 'אין אֹומר והּוא לֹו, יׁש ׁשּמא מּספק; מקּדׁשת זֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֻהרי

לקלקלּה ּכדי איש]- אשת באיסור .[להכשילה ְְְְֵַָ
זּוז',‚. מאתים לי ׁשּיׁש מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ'הרי

ּבאֹותֹו לֹו יׁש אם - ּפלֹוני' ּבמקֹום עפר ּכֹור 'ּבית ְְְִִֵֵָָָאֹו
מקּדׁשת  זֹו הרי הּמקֹום הּמקֹום, ּבאֹותֹו לֹו אין ואם ; ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֻ

והּוא  ׁשם, לֹו יׁש ׁשּמא - מּספק מקּדׁשת זֹו הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשאמר,
לקלקלּה. ְְְְִֵַַָמתּכּון

זּוז',„. מאתים ׁשארא מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ'הרי
ויראּנה  מקּדׁשת, זֹו הרי - עפר' ּכֹור 'ּבית הראה אֹו ; ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ

ּבׂשדה  עפר ּכֹור ּבית ׁשהראה אֹו אחרים, ּביד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּזּוזים
הּמעֹות  לקח מּׁשּלֹו. ׁשּיראּנה עד מקּדׁשת, אינּה - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻאחרים
ּבאריסּות  לקחּה אֹו הּׂשדה ׁשּׂשכר אֹו ּבׁשּתפּות, אֹו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֻּבמלוה

מהיבול] חלק תמורת בה ׁשּיראּנה [לעבוד עד מקּדׁשת, אינּה -ְְֵֶֶֶֶַַָָֻ
זה  ּדבר לעצמי ׁשעּמי ׁשארא ,'ׁשארא' ׁשּמׁשמע ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָמּׁשּלֹו;

.ל ְִֶַָָׁשאמרּתי

נקעים‰. ּבֹו והיה עפר, ּכֹור ּבית לֹו עמּקים [חפירות]היה ְְֲִִֵָָָָָָָֻ
היּו אם - טפחים עׂשרה ּגבֹוהים סלעים אֹו טפחים, ְְְְֲֲִִִִִָָָָָָָָעׂשרה
עּמֹו, נמּדדין ואין ּכסלעים הן הרי - מים מלאים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָהּנקעים
נמּדדין  - מים מלאין אינן ואם לזריעה; ראּויין ׁשאין ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָמּפני

לזריעה. ראּויין ׁשהן מּפני ְְְִִִִִֵֵֶָעּמֹו,
.Â ׁשאין מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

- אּלּו נדרים מּׁשלׁשה אחד עליה ונמצאּו נדרים', ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹעלי
ּתתקּׁשט  ׁשּלא אֹו יין, ּתׁשּתה ׁשּלא אֹו ּבׂשר, ּתאכל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּלא

נדר [בגדי]ּבמיני עליה נמצא מקּדׁשת; אינּה - צבעֹונין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
אפּלּו אני 'מקּפיד אֹומר: ׁשהּוא ּפי על אף - מאּלּו ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַחּוץ
ׁשאין  מנת 'על לּה: אמר ואם מקּדׁשת. זֹו הרי זה', ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻעל
חרּובין, ּתאכל ׁשּלא ׁשּנדרה נמצאת אפּלּו - נדר' ּכל ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹעלי

מקּדׁשת. ְֵֶֶָֻאינּה
.Ê,'מּומין ּבי ׁשאין מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻ'הרי

אינּה - ּבּנׁשים הּפֹוסלין הּמּומין מן אחד ּבּה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָונמצא
אף מקּדׁשת  - הּמּומין מאֹותם חּוץ אחר מּום ּבּה נמצא ; ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

מקּדׁשת. זֹו הרי זה', על אפּלּו אני 'מקּפיד ׁשאמר: ּפי ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֻעל
הּפֹוסלין  הּמּומין ּכל ּבּנׁשים? הּפֹוסלין הּמּומין הן ְְִִִִִֵַַַַַַָָּומה

במקדש]ּבּכהנים ּביאת [לעבודה ּובהלכֹות ּבּנׁשים; ּפֹוסלין , ְְְֲִִִִִַַַָֹ
- ּבּנׁשים עליהן ויֹותר הּכהנים. מּומי ּכל יתּבארּו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמקדׁש,

רע  ּגּסין [מהגוף]ריח ודּדין עבה, וקֹול הּפה, וריח וזעה, , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ונעׂשה  ּכלב ּונׁשיכת לדד, ּדד ּבין וטפח טפח, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָמחברֹותיה

וׁשּומא צּלקת, הּפּדחת[יבלת]הּמקֹום אפּלּו[מצח]ׁשעל , ְֲִֶֶֶַַַַַַַָָ
ואף ראׁשּה מּׂשער קרֹובה ואפּלּו ּביֹותר, קטּנה על היתה ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָֹ

על  ּבאּׁשה ׁשּיתרה הּׁשּומא היא וזֹו ׂשער, ּבּה ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּפי
ּבׁשאר  ׂשער ּבּה ׁשּיׁש ׁשּומא היתה אם אבל ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹהּכהנים.

ּכאּסר ּגדֹולה ׁשּומה אֹו קטן]הּפנים, איטלקי על [מטבע אף ְְִִַַַָָָָ
ּבנׁשים. ּבין ּבכהנים ּבין מּום זה הרי - ׂשער ּבּה ׁשאין ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹּפי

.Á הּמּומין מן אחד ּבּה ונמצא סתם אּׁשה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהמקּדׁש
נדרים  מּׁשלׁשה אחד עליה נמצא אֹו ּבּנׁשים, -הּפֹוסלין ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹ

נדרים  עליה ׁשאין מנת על קּדׁשּה מּספק. מקּדׁשת זֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהרי
זֹו הרי - לּה והּתיר חכם אצל והלכה נדרים, עליה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָוהיּו

ְֶֶֻמקּדׁשת.
.Ë והלכה מּומין, ּבּה והיּו מּומין ּבּה ׁשאין מנת על ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָקּדׁשּה

מקּדׁשת  אינּה - אֹותּה ורּפא רֹופא התנה אצל אם אבל . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻ
עליו  והיּו מּומין, ּבֹו וׁשאין נדרים, עליו ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָהאיׁש
רֹופא  אצל והּתירֹו, חכם אצל והל מּומין, ּבֹו והיּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָנדרים,
ׁשּכבר  ּבמּומין ּגנאי לאיׁש ׁשאין מקּדׁשת; זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֻורּפאֹו

זאת. על מקּפדת האּׁשה ואין ְְְְִִֵֶֶַַָָֹנרּפאּו,
.È ׁשאּתן מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

ּבתֹו לּה נתן אם - יֹום' ׁשלׁשים ועד מּכאן זּוז מאתים ְְְִִִִִַַַָָָָֹלי
נתן, ולא יֹום ּׁשלׁשים עברּו ואם מקּדׁשת; יֹום, ְְְְְְִִִֶֶַָָֹֹֹֻׁשלׁשים

מקּדׁשת  לאחר אינּה אּלּו ּבזּוזים לי מקּדׁשת אּת 'הרי . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻֻ
הּמעֹות ׁשּנתאּכלּו ּפי על אף - יֹום' בהם]ׁשלׁשים [השתמשה ְְְִִִֶַַַַָֹ

יֹום; הּׁשלׁשים לאחר מקּדׁשת זֹו הרי יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְֲִִֵֶֶַַַֹֹֻּבתֹו
אינּה - היא חזרה אֹו הּׁשלׁשים, ּבתֹו ּבֹו חזר ְְְְִִִֵַַָָָָֹואם

ְֶֶֻמקּדׁשת.
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.‡È מקּדׁשת זֹו הרי יֹום, הּׁשלׁשים ּבתֹו וקּדׁשּה ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֻּבא
היתה  לא הּׁשני ׁשּקּדׁשּה ׁשּבׁשעה לפי לעֹולם, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלּׁשני
ּולאחר  איׁש, אׁשת ונעׂשית ׁשני קּדּוׁשי ּבּה ותפסּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמקּדׁשת,
אׁשת  אֹותּה ימצאּו ראׁשֹון, קּדּוׁשי ּכׁשּיבֹואּו יֹום, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹהּׁשלׁשים
ׁשאין  איׁש אׁשת ׁשּקּדׁש ּכמי הראׁשֹון ונמצא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָאיׁש,

ּבּה ּתֹופסין .הּקּדּוׁשין ְִִִַָ
.·È לאחר מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהאֹומר

הּׁשלׁשים  ּבתֹו וקּדׁשּה אחר ּובא זה', ּבדינר יֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹׁשלׁשים
לׁשניהם  מּספק מקּדׁשת זֹו הרי נֹותנין - ׁשניהם לפיכ ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֻ

'הרי  יֹום. הּׁשלׁשים לאחר ּבין יֹום הּׁשלׁשים ּבתֹו ּבין ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַֹֹּגט,
אחר  ּובא יֹום', ׁשלׁשים לאחר מעכׁשו לי מקּדׁשת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻאּת
יֹום', עׂשרים לאחר מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻואמר
לאחר  מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר אחר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻּובא
ּכּלן  קּדּוׁשי - הּזה הּסדר על מאה הן אפּלּו ימים', ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻעׂשרה
ׁשהיא  מּפני ואחד, אחד מּכל ּגט ּוצריכה ּבּה; ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָּתֹופסין

ּבספק. לכּלן ְְְֵֶֶָָֻֻמקּדׁשת
.‚È,'מּפלֹוני חּוץ לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֻהאֹומר

ּכל  על איׁש אׁשת ּתהיה אּלא עליו, ּתאסר ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכלֹומר
מקּדׁשת  ספק זֹו הרי - ּכפנּויה ולפלֹוני אם העֹולם אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֻ

מּתרת  ׁשּתהיי מנת על לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻאמר
ּפלֹוני  אֹותֹו על אסּורה ותהיה מקּדׁשת, זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָֻלפלֹוני'

לקּימֹו. אפׁשר ׁשאי ּבדבר ׁשהתנה מּפני העם, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכׁשאר
.„Èאּת 'הרי לּה: ואמר לאּׁשה ּפרּוטֹות ׁשּתי ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָהּנֹותן

זֹו הרי - 'ׁשאגרׁש לאחר ּובאחת ּבאחת, הּיֹום לי ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻמקּדׁשת
אֹותּה ׁשּיגרׁש עד מקּדׁשת ּתהיה אֹותּה ּוכׁשּיגרׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻמקּדׁשת,

ׁשנּיה  ּפרּוטה קּדּוׁשי מן ׁשנּיה לאּׁשה:ּפעם האֹומר אבל . ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָ
'לאחר  ׁשאתּגּיר', לאחר ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻ'הרי

ׁשאׁשּתחרר' 'לאחר כנעני]ׁשּתתּגּירי', עבד 'לאחר [מהיותו , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַ
כנענית]ׁשּתׁשּתחררי' שפחה ּבעל',[מהיותה ׁשּימּות 'לאחר , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָ

'אחֹות ׁשּתמּות אשתי]'לאחר היא מקּדׁשת,[שכעת אינּה - ְְֲֵֵֶֶֶַַָָֻ
לקּדׁשּה. עּתה יכֹול ׁשאינֹו ְְְִֵֶַַָָָלפי

.ÂË לאחר ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי ליבמה: ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהאֹומר
מקּדׁשת זֹו הרי - 'יבמי לי ואּלּוׁשּיחלץ הֹואיל מּספק, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻ

מּספק  ּבּה ּתֹופסין קּדּוׁשין היּו עּתה, .קּדׁשּה ְְִִִִִֵַָָָָָ
.ÊË היא הרי נקבה אׁשּת ילדה 'אם לחברֹו: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָהאֹומר

חברֹו אׁשת היתה ואם ּכלּום. אמר לא - ּבזה' לי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻמקּדׁשת
מקּדׁשת  זֹו הרי - העּבר והּכר ׁשּצרימעּברת לי, ויראה . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻֻֻ

אֹותּה ׁשּיכניס ּכדי ׁשּתלד, אחר מאביה אֹותּה ּולקּדׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלחזר
ּדפי ּבהן ׁשאין .[פגם]ּבקּדּוׁשין ְִִִֵֶֶָֹ

.ÊÈ ונתן ּדינר', ּבמאה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהאֹומר
אחד  ּדינר אפּלּו הּדינר,לּה מּׁשּלקחה מקּדׁשת זֹו הרי - ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ

'הרי  לּה: ׁשאמר ּכמי ׁשּזה הּׁשאר; את לּה יׁשלים ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוהּוא
מאה  לי ׁשאׁשלים מנת על זה ּבדינר לי מקּדׁשת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻאּת
אמּורים? ּדברים ּבּמה מעכׁשו. לֹו מקּדׁשת ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻּדינר',
לּה: ואמר ּפרׁש אם אבל סתם. ּדינר ּבמאה לּה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּבׁשאמר
למנֹות  והתחיל אּלּו', ּדינר ּבמאה לי מקּדׁשת אּת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָֻ'הרי

ּבּדינר  ואפּלּו ׁשּיׁשלים; עד מקּדׁשת אינּה - ידּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻלתֹו
מנה  נמצא אם וכן ּבזה. זה לחזר יכֹולים ׁשניהן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאחרֹון

נחׁשת ּדינר מהם נמצא אֹו ּדינר, מכסף]חסר אינּה[ולא - ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ
רע ּדינר ּבהם נמצא במשקלו]מקּדׁשת. יכֹולה [חסר אם - ְְְִִִֶֶֶַָָָָֻ

וא  יחליפּנּו; הּדחק, ידי על מקּדׁשת.להֹוציאֹו אינּה לאו, ם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
.ÁÈ ׁשוין ׁשהן אּלּו ּבבגדים לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאמר

מתאּוה  ׁשהאּׁשה ּבהן וכּיֹוצא מׁשי ׁשל והיּו ּדינר', ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָחמּׁשים
מּׁשעת  מקּדׁשת זֹו הרי חמּׁשים, ׁשוין היּו אם - ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֻלהן
ּתהיה  ּכ ואחר ּבּׁשּוק ׁשּומא צריכין ואינן ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָלקיחה;
ׁשוין  והם הֹואיל אּלא ּדעּתּה, ׁשּתסמ ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻמקּדׁשת,

ראׁשֹונה  מּׁשעה מקּדׁשת זֹו הרי לּה, אינם ּכׁשאמר ואם . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
מקּדׁשת. אינּה ְִֵֶֶָָֻׁשוין,

.ËÈ:אֹומר הּוא ארּוסין, ּבדברי עסקין ׁשהיּו ואּׁשה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָאיׁש
מתקּדׁשת  'איני אֹומרת: והיא ,'אֹות אקּדׁש ּדינר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ'ּבמאה

לביתּה וזֹו לביתֹו זה והל זּוז', ּבמאתים אּלא מבלי ל] ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ
זהלהסכים] את זה ּתבעּו ּכ ואחר הקשר], את לחדש [הסכימו ְְֶֶֶַַָָ

סתם סכום]וקּדׁשּו להזכיר האּׁשה,[בלי את ּתבע האיׁש אם - ְְְִִִִֶַָָָָָ
יעׂשּו האיׁש, את ּתבעה האּׁשה ואם האּׁשה; ּדברי ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָיעׂשּו

האיׁש. ְִִֵָּדברי
.Îוקּדׁשּה הּׁשליח והל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהעֹוׂשה

מקּדׁשת  אינּה - ּתנאי על על לקּדׁשּה לֹו אמר אם וכן ; ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
אֹו אחר, ּתנאי על אֹו סתם, וקּדׁשּה והל את ּתנאי, ׁשּׁשּנה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ

מקּדׁשת. אינּה - ְְֵֶֶַַָֻהּתנאי
.‡Îוקּדׁשּה והל ּפלֹוני', ּבמקֹום לי 'קּדׁשּה לֹו: ְְְְְְִִִִַַַָָָָאמר

לי 'קּדׁשּה מקּדׁשת; אינּה - אחר ּבמקֹום ּבמקֹום היא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
מּפני  מקּדׁשת, זֹו הרי - אחר ּבמקֹום וקּדׁשּה והל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּפלֹוני',

לֹו הּוא מקֹום נמצאת]ׁשּמראה היא היכן לו היא [ציין וכן . ְְִֵֶֶַָ
וקּבל  ּפלֹוני', ּבמקֹום קּדּוׁשי לי 'קּבל לׁשלּוחּה: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשאמרה
ּבמקֹום  הּבעל 'הרי מקּדׁשת; אינּה - אחר ּבמקֹום ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻלּה
מּפני  מקּדׁשת, זֹו הרי - אחר ּבמקֹום לּה וקּבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻּפלֹוני',

לֹו. היא מקֹום ְִֶַָָׁשּמראה
.·Î על אף היא, אֹו הּוא מּיד ּבֹו וחזר האּׁשה את ְְִִִֵֶַַַַַָָָָהמקּדׁש

ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשחזרּו משפט]ּפי אמירת זמן של מיידי [בטווח ְְְִִֵֶָ
מקּדׁשת. היא והרי ּכלּום, חזרתם אין -ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֻ

.‚Î,הּתנאי ּובּטל ימים ּכּמה אחר וחזר ּתנאי על ְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָָהמקּדׁש
ּבטל  - עדים ּבפני ׁשּלא לבינּה ּבינֹו ׁשּבּטלֹו ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹאף
מן  הּתנאי היה אם וכן סתם. מקּדׁשת היא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּתנאי,
הּתנאי  ּבטל - לבינֹו ּבינּה ּכן אחר אֹותֹו ּובּטלה .האּׁשה, ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

סתם וכנס ּתנאי על המקּדׁש התנאי]לפיכ הזכרת ללא [נשאה ְְְְְִֵַַַַַָָָ
נתקּים  ׁשּלא ּפי על אף ּגט צריכה זֹו הרי - סתם ּבעל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹאֹו
המקּדׁש וכן ּכׁשּכנס. אֹו ּכׁשּבעל הּתנאי ּבּטל ׁשּמא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּתנאי,

ּבמלוה אֹו מּפרּוטה, לו]ּבפחֹות סתם [שחייבת ּובעל וחזר , ְְְְְְִִַַָָָָָָ
סמ זֹו ּבעילה ׁשעל ּגט, צריכה - עדים בה]ּבפני ,[לקדשה ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ

אדם  ׁשאין היא חזקה הּפסּולין; הּקּדּוׁשין אֹותן על ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹולא
ּבידֹו והרי זנּות, ּבעילת ּבעילתֹו עֹוׂשה הּכׁשרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמּיׂשראל

מצוה. ּבעילת לעׂשֹותּה ְְֲִִַַַָָָעּתה
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ה'תשע"ה  אדר ה' שלישי יום

ח  ¤¤ּפרק
ונמצא ‡. יין' ׁשל זה ּבכֹוס לי 'התקּדׁשי לאּׁשה: ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהאֹומר

ּכסף' ׁשל זה 'ּבדינר יין, ׁשל ונמצא ּדבׁש' 'ׁשל ּדבׁש, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשל
ּכסף  ׁשל ונמצא זהב' 'ׁשל זהב, ׁשל ׁשאני ונמצא מנת 'על , ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
'נתין' ּכהן, ונמצא 'לוי' לוי, ונמצא ונמצא [גבעוני]ּכהן' ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ

ּכר ּבן  ונמצא עיר' 'ּבן נתין, ונמצא 'ממזר' [עיר ממזר, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
עׁשיר'גדולה] ׁשאני מנת 'על עיר, ּבן ונמצא 'ּכר 'ּבן ,ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָ

קרֹוב  ׁשּביתי מנת 'על עׁשיר, ונמצא 'עני' עני, ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָונמצא
ׁשּיׁש מנת 'על קרֹוב, ונמצא 'רחֹוק' רחֹוק, ונמצא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָלּמרחץ'

ּגֹודלת' 'ׁשפחה אֹו ּבת' שיער]לי ואין [קולעת 'אֹופה' אֹו ְְִִֵֶֶַָָ
אּׁשה  לי ׁשּיׁש מנת 'על לֹו, ויׁש לֹו ׁשאין מנת על ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָלֹו,
אּלּו ּבכל - לֹו ויׁש לֹו ׁשאין מנת על לֹו, ואין ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָּובנים'

ׁשהטעּתּו. היא וכן מקּדׁשת; אינּה להן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻוהּדֹומין
לֹו·. להתקּדׁש היה 'ּבלּבי ׁשאמרה: ּפי על אף - ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻּובכּלם

אמר  אם וכן ׁשאמר', ּכמֹו הּדבר ואין ׁשהטעני ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאף
אינּה - ׁשהטעתני' ּפי על אף לקּדׁשּה היה 'ּבלּבי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהּוא:

ּדברים.מקּדׁשת  אינן ׁשּבּלב ּדברים ; ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
ּבּסם'‚. ׁשאני מנת על לי מקּדׁשת אּת בשמים]'הרי [מוכר ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֻ

ּוברסי ּבּסם עורות]ונמצא עיר'[מעבד ּבן ׁשאני מנת 'על , ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֻ
ׁשמֹו ונמצא יֹוסף' ׁשּׁשמי מנת 'על ,ּכר ּובן עיר ּבן ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָונמצא
'על  לּה: אמר אם אבל מקּדׁשת; זֹו הרי - וׁשמעֹון ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻיֹוסף
וׁשמעֹון, יֹוסף ׁשמֹו ונמצא יֹוסף' אּלא ׁשמי ׁשאין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָמנת
עיר' ּבן אּלא 'ׁשאיני ּוברסי, ּבּסם ונמצא ּבּסם' אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ'ׁשאיני

מקּדׁשת. זֹו אין - ּכר ּובן עיר ּבן ְְְְִִֵֶֶֶֶַָֻונמצא
ׁשאני „. מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

לקרֹות' ּתרּגּום יֹודע אֹותּה ויתרּגם הּתֹורה ׁשּיקרא צרי - ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
צרי - קראה' ׁשאני מנת 'על לּה אמר ואם הּגר; ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָאּונקלֹוס
יפה. ּבדקּדּוק ּוכתּובים נביאים ּתֹורה לקרֹות יֹודע ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָלהיֹות
לקרֹות  יֹודע להיֹות צרי - לׁשנֹות' יֹודע ׁשאני מנת ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ'על
לקרֹות  יֹודע להיֹות צרי - ּתּנאה' ׁשאני מנת 'על ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּמׁשנה;

חּיא. רּבי ׁשל ותֹוספּתא וספרי וספרא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָהּמׁשנה
ּוכבן ‰. עּזאי ּכבן אֹומרין אין - ּתלמיד' ׁשאני מנת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ'על

תורה]זֹומא אחד [-כגדולי ּדבר אֹותֹו ׁשּׁשֹואלין ּכל אּלא , ֲִֶֶֶָָָָָָ
אֹותן  ׁשּמלּמדין החג ּבהלכֹות ואפּלּו ואֹומרֹו, ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָּבתלמּודֹו
העם  ּכל ׁשּיהיּו ּכדי לחג סמּו הּקּלים מּדברים ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּברּבים
ּכרּבי  אֹומרין אין - חכם' ׁשאני מנת 'על ּבהן. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּבקיאין

חכמה ּדבר אֹותֹו ׁשּׁשֹואלין ּכל אּלא וחבריו, [סברה]עקיבה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
מקֹום אין [בתורה]ּבכל - ּגּבֹור' ׁשאני מנת 'על ואֹומר. ְְְֲִִֵֵֶַָָָ

מתיראים  ׁשחבריו ּכל אּלא ּוכיֹואב, נר ּבן ּכאבנר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאֹומרין
אֹומרין  אין - עׁשיר' ׁשאני מנת 'על ּגבּורתֹו. מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָמּמּנּו
אֹותֹו מכּבדין עירֹו ׁשּבני ּכל אּלא עזריה, ּבן אלעזר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכרּבי
הרי  ּגמּור, רׁשע אפּלּו - צּדיק' ׁשאני מנת 'על עׁשרֹו. ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמּפני
מנת  על ּבדעּתֹו. ּבתׁשּובה הרהר ׁשּמא מּספק, מקּדׁשת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻזֹו
מּספק, מקּדׁשת זֹו הרי ּגמּור, צּדיק אפּלּו - רׁשע ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשהּוא

ּגדֹול  זרה עבֹודה ׁשעֹון ּבדעּתֹו; זרה ּבעבֹודה הרהר ְְְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּמא
"ּפן  ׁשּנאמר: רׁשע, נעׂשה ּבלּבֹו לעבד ּומּׁשּיהרהר ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּוא,
יׂשראל  ּבית את ּתפׂש "למען וכתּוב: לבבכם", ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹיפּתה

ְִָּבלּבם".
.Â ּכהנת ׁשהיא סבּור 'הייתי ואמר: האּׁשה את ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהמקּדׁש

ּכהנת', היא והרי 'לוּיה לוּיה', היא היא והרי והרי 'ענּיה ְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
מּפני  מקּדׁשת, זֹו הרי - ענּיה' היא והרי 'עׁשירה ְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻעׁשירה',

הטעּתּו ּכהן ׁשּלא ׁשהּוא הייתי 'סבּורה ׁשאמרה: היא וכן ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
עני', הּוא והרי 'עׁשיר ּכהן', הּוא והרי 'לוי לוי', הּוא ֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹוהרי
הטעה  ׁשּלא מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי - עׁשיר' הּוא והרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ'עני

ָאֹותּה.

ט  ¤¤ּפרק
ערוה ‡. מּׁשּום ׁשּתיהן לּׂשא ׁשאסּור נׁשים ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהמקּדׁש

[- אּׁשה [וקידשן ׁשּקּדׁש ּכגֹון ּכיצד? מקּדׁשֹות. אינן - ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻּכאחת
מקּדׁשת. מהן אחת אין - ּכאחת אחיֹות ׁשּתי אֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻּובּתּה,

מקּדׁשֹות ·. ּכּלכן 'הרי ואמר: ּכאחת רּבֹות נׁשים ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻֻקּדׁש
- ּבהן וכּיֹוצא ּובּתּה, אּׁשה אֹו אחיֹות, ׁשּתי ּבהן והיּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָלי',

מקּדׁשת  מּכּלן אחת מּכן אין 'הראּויה להן: אמר אם ; ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻ
אֹו מאחיֹות, חּוץ מקּדׁשֹות, ּכּלן הרי - לי' מקּדׁשת ְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָֻֻֻלביאה
ּכּלכן  'הרי להן: אמר אם וכן ּבהן. וכּיֹוצא ּובּתּה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאּׁשה
אחת  אּׁשה אֹו ּגֹויה, אֹו ׁשפחה, ּבהן והיתה לי', ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֻמקּדׁשֹות
- ּבהן וכּיֹוצא אחֹותֹו אֹו ּבּתֹו אֹו איׁש אׁשת ּכגֹון ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָערוה,
לביאה  מּכם 'הראּויה אמר: ואם מקּדׁשת; מּכּלם אחת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻאין
ׁשאין  מאּׁשה חּוץ לֹו, מקּדׁשֹות ּכּלן הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָֻֻֻמקּדׁשת'

ּבּה. ּתֹופסין ְִִִַָהּקּדּוׁשין
ּבזה',‚. לי מקּדׁשת מּכם אחת 'הרי אחיֹות: לׁשּתי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאמר

ידי על אחת ׁשּקּבלּתּה אֹו ּפרּוטה, להן [בשביל]ונתן ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ
לי', מקּדׁשת מּבנֹותי 'אחת לאב: האֹומר וכן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻחברּתּה,
לֹו ואסּור מּמּנּו, ּגט צריכֹות ּכּלן - קּדּוׁשיה האב ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֻוקּבל
על  ואף ּבהן ּתֹופסין ׁשהּקּדּוׁשין מּפני מהן; אחת על ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלבֹוא

מהן. אחת על לבֹוא אפׁשר ׁשאי ְִִֵֶֶֶַַַָָּפי
לקּדׁשּה„. והל ּפלֹונית, אּׁשה לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהעֹוׂשה

לאּמּה ּבעצמֹו המׁשּלח וקּדׁש אמה]לֹו, אֹו[את לבּתּה אֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ
ׁשּתיהן  - ראׁשֹונה נתקּדׁשה מהן איזֹו ידּוע ואין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלאחֹותּה,
ׁשליח  ׁשעׂשתה אּׁשה וכן עליו. ואסּורֹות ּגט ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָצריכֹות
איזה  ידּוע ואין לאחר, עצמּה היא וקּדׁשה והלכה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלקּדׁשּה,
ּגט  נֹותן אחד רצּו, ואם ּגט; לּה נֹותנין ׁשניהן - קדם ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמהם

ּכֹונס. ְֵֶָואחד
קּדׁשּה‰. אם אבל ּברחֹוקין; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָּבּמה

וכּיֹוצא  לאחיו, אֹו לּבן, עצמּה היא וקּדׁשה לאב ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּׁשליח
לׁשניהן. אסּורה והיא ּגט, נֹותנין ׁשניהן - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָּבהן

.Â,הּׁשליח ּומת אּׁשה', לי וקּדׁש 'צא לׁשלּוחֹו: ְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָהאֹומר
ּבחזקת  זה הרי - קּדׁש לא אֹו אּׁשה לֹו קּדׁש אם יֹודע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹואינֹו
ואין  והֹואיל ׁשליחּותֹו, לעׂשֹות הּׁשליח ׁשחזקת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשּקּדׁש,
ׁשּיׁש אּׁשה ּבכל אסּור זה הרי לֹו, קּדׁש אּׁשה איזֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָידּוע
אֹו ּבת לּה ׁשּיׁש אּׁשה ּכגֹון עליו, ערוה ׁשהן קרֹובֹות ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָלּה
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.‡È מקּדׁשת זֹו הרי יֹום, הּׁשלׁשים ּבתֹו וקּדׁשּה ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֻּבא
היתה  לא הּׁשני ׁשּקּדׁשּה ׁשּבׁשעה לפי לעֹולם, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלּׁשני
ּולאחר  איׁש, אׁשת ונעׂשית ׁשני קּדּוׁשי ּבּה ותפסּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמקּדׁשת,
אׁשת  אֹותּה ימצאּו ראׁשֹון, קּדּוׁשי ּכׁשּיבֹואּו יֹום, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹהּׁשלׁשים
ׁשאין  איׁש אׁשת ׁשּקּדׁש ּכמי הראׁשֹון ונמצא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָאיׁש,

ּבּה ּתֹופסין .הּקּדּוׁשין ְִִִַָ
.·È לאחר מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהאֹומר

הּׁשלׁשים  ּבתֹו וקּדׁשּה אחר ּובא זה', ּבדינר יֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹׁשלׁשים
לׁשניהם  מּספק מקּדׁשת זֹו הרי נֹותנין - ׁשניהם לפיכ ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֻ

'הרי  יֹום. הּׁשלׁשים לאחר ּבין יֹום הּׁשלׁשים ּבתֹו ּבין ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַֹֹּגט,
אחר  ּובא יֹום', ׁשלׁשים לאחר מעכׁשו לי מקּדׁשת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻאּת
יֹום', עׂשרים לאחר מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻואמר
לאחר  מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר אחר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻּובא
ּכּלן  קּדּוׁשי - הּזה הּסדר על מאה הן אפּלּו ימים', ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻעׂשרה
ׁשהיא  מּפני ואחד, אחד מּכל ּגט ּוצריכה ּבּה; ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָּתֹופסין

ּבספק. לכּלן ְְְֵֶֶָָֻֻמקּדׁשת
.‚È,'מּפלֹוני חּוץ לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֻהאֹומר

ּכל  על איׁש אׁשת ּתהיה אּלא עליו, ּתאסר ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכלֹומר
מקּדׁשת  ספק זֹו הרי - ּכפנּויה ולפלֹוני אם העֹולם אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֻ

מּתרת  ׁשּתהיי מנת על לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻאמר
ּפלֹוני  אֹותֹו על אסּורה ותהיה מקּדׁשת, זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָֻלפלֹוני'

לקּימֹו. אפׁשר ׁשאי ּבדבר ׁשהתנה מּפני העם, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכׁשאר
.„Èאּת 'הרי לּה: ואמר לאּׁשה ּפרּוטֹות ׁשּתי ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָהּנֹותן

זֹו הרי - 'ׁשאגרׁש לאחר ּובאחת ּבאחת, הּיֹום לי ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻמקּדׁשת
אֹותּה ׁשּיגרׁש עד מקּדׁשת ּתהיה אֹותּה ּוכׁשּיגרׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻמקּדׁשת,

ׁשנּיה  ּפרּוטה קּדּוׁשי מן ׁשנּיה לאּׁשה:ּפעם האֹומר אבל . ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָ
'לאחר  ׁשאתּגּיר', לאחר ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻ'הרי

ׁשאׁשּתחרר' 'לאחר כנעני]ׁשּתתּגּירי', עבד 'לאחר [מהיותו , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַ
כנענית]ׁשּתׁשּתחררי' שפחה ּבעל',[מהיותה ׁשּימּות 'לאחר , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָ

'אחֹות ׁשּתמּות אשתי]'לאחר היא מקּדׁשת,[שכעת אינּה - ְְֲֵֵֶֶֶַַָָֻ
לקּדׁשּה. עּתה יכֹול ׁשאינֹו ְְְִֵֶַַָָָלפי

.ÂË לאחר ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי ליבמה: ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהאֹומר
מקּדׁשת זֹו הרי - 'יבמי לי ואּלּוׁשּיחלץ הֹואיל מּספק, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻ

מּספק  ּבּה ּתֹופסין קּדּוׁשין היּו עּתה, .קּדׁשּה ְְִִִִִֵַָָָָָ
.ÊË היא הרי נקבה אׁשּת ילדה 'אם לחברֹו: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָהאֹומר

חברֹו אׁשת היתה ואם ּכלּום. אמר לא - ּבזה' לי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻמקּדׁשת
מקּדׁשת  זֹו הרי - העּבר והּכר ׁשּצרימעּברת לי, ויראה . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻֻֻ

אֹותּה ׁשּיכניס ּכדי ׁשּתלד, אחר מאביה אֹותּה ּולקּדׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלחזר
ּדפי ּבהן ׁשאין .[פגם]ּבקּדּוׁשין ְִִִֵֶֶָֹ

.ÊÈ ונתן ּדינר', ּבמאה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהאֹומר
אחד  ּדינר אפּלּו הּדינר,לּה מּׁשּלקחה מקּדׁשת זֹו הרי - ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ

'הרי  לּה: ׁשאמר ּכמי ׁשּזה הּׁשאר; את לּה יׁשלים ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוהּוא
מאה  לי ׁשאׁשלים מנת על זה ּבדינר לי מקּדׁשת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻאּת
אמּורים? ּדברים ּבּמה מעכׁשו. לֹו מקּדׁשת ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻּדינר',
לּה: ואמר ּפרׁש אם אבל סתם. ּדינר ּבמאה לּה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּבׁשאמר
למנֹות  והתחיל אּלּו', ּדינר ּבמאה לי מקּדׁשת אּת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָֻ'הרי

ּבּדינר  ואפּלּו ׁשּיׁשלים; עד מקּדׁשת אינּה - ידּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻלתֹו
מנה  נמצא אם וכן ּבזה. זה לחזר יכֹולים ׁשניהן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאחרֹון

נחׁשת ּדינר מהם נמצא אֹו ּדינר, מכסף]חסר אינּה[ולא - ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ
רע ּדינר ּבהם נמצא במשקלו]מקּדׁשת. יכֹולה [חסר אם - ְְְִִִֶֶֶַָָָָֻ

וא  יחליפּנּו; הּדחק, ידי על מקּדׁשת.להֹוציאֹו אינּה לאו, ם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
.ÁÈ ׁשוין ׁשהן אּלּו ּבבגדים לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאמר

מתאּוה  ׁשהאּׁשה ּבהן וכּיֹוצא מׁשי ׁשל והיּו ּדינר', ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָחמּׁשים
מּׁשעת  מקּדׁשת זֹו הרי חמּׁשים, ׁשוין היּו אם - ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֻלהן
ּתהיה  ּכ ואחר ּבּׁשּוק ׁשּומא צריכין ואינן ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָלקיחה;
ׁשוין  והם הֹואיל אּלא ּדעּתּה, ׁשּתסמ ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻמקּדׁשת,

ראׁשֹונה  מּׁשעה מקּדׁשת זֹו הרי לּה, אינם ּכׁשאמר ואם . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
מקּדׁשת. אינּה ְִֵֶֶָָֻׁשוין,

.ËÈ:אֹומר הּוא ארּוסין, ּבדברי עסקין ׁשהיּו ואּׁשה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָאיׁש
מתקּדׁשת  'איני אֹומרת: והיא ,'אֹות אקּדׁש ּדינר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ'ּבמאה

לביתּה וזֹו לביתֹו זה והל זּוז', ּבמאתים אּלא מבלי ל] ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ
זהלהסכים] את זה ּתבעּו ּכ ואחר הקשר], את לחדש [הסכימו ְְֶֶֶַַָָ

סתם סכום]וקּדׁשּו להזכיר האּׁשה,[בלי את ּתבע האיׁש אם - ְְְִִִִֶַָָָָָ
יעׂשּו האיׁש, את ּתבעה האּׁשה ואם האּׁשה; ּדברי ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָיעׂשּו

האיׁש. ְִִֵָּדברי
.Îוקּדׁשּה הּׁשליח והל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהעֹוׂשה

מקּדׁשת  אינּה - ּתנאי על על לקּדׁשּה לֹו אמר אם וכן ; ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
אֹו אחר, ּתנאי על אֹו סתם, וקּדׁשּה והל את ּתנאי, ׁשּׁשּנה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ

מקּדׁשת. אינּה - ְְֵֶֶַַָֻהּתנאי
.‡Îוקּדׁשּה והל ּפלֹוני', ּבמקֹום לי 'קּדׁשּה לֹו: ְְְְְְִִִִַַַָָָָאמר

לי 'קּדׁשּה מקּדׁשת; אינּה - אחר ּבמקֹום ּבמקֹום היא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
מּפני  מקּדׁשת, זֹו הרי - אחר ּבמקֹום וקּדׁשּה והל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּפלֹוני',

לֹו הּוא מקֹום נמצאת]ׁשּמראה היא היכן לו היא [ציין וכן . ְְִֵֶֶַָ
וקּבל  ּפלֹוני', ּבמקֹום קּדּוׁשי לי 'קּבל לׁשלּוחּה: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשאמרה
ּבמקֹום  הּבעל 'הרי מקּדׁשת; אינּה - אחר ּבמקֹום ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻלּה
מּפני  מקּדׁשת, זֹו הרי - אחר ּבמקֹום לּה וקּבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻּפלֹוני',

לֹו. היא מקֹום ְִֶַָָׁשּמראה
.·Î על אף היא, אֹו הּוא מּיד ּבֹו וחזר האּׁשה את ְְִִִֵֶַַַַַָָָָהמקּדׁש

ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשחזרּו משפט]ּפי אמירת זמן של מיידי [בטווח ְְְִִֵֶָ
מקּדׁשת. היא והרי ּכלּום, חזרתם אין -ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֻ

.‚Î,הּתנאי ּובּטל ימים ּכּמה אחר וחזר ּתנאי על ְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָָהמקּדׁש
ּבטל  - עדים ּבפני ׁשּלא לבינּה ּבינֹו ׁשּבּטלֹו ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹאף
מן  הּתנאי היה אם וכן סתם. מקּדׁשת היא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּתנאי,
הּתנאי  ּבטל - לבינֹו ּבינּה ּכן אחר אֹותֹו ּובּטלה .האּׁשה, ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

סתם וכנס ּתנאי על המקּדׁש התנאי]לפיכ הזכרת ללא [נשאה ְְְְְִֵַַַַַָָָ
נתקּים  ׁשּלא ּפי על אף ּגט צריכה זֹו הרי - סתם ּבעל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹאֹו
המקּדׁש וכן ּכׁשּכנס. אֹו ּכׁשּבעל הּתנאי ּבּטל ׁשּמא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּתנאי,

ּבמלוה אֹו מּפרּוטה, לו]ּבפחֹות סתם [שחייבת ּובעל וחזר , ְְְְְְִִַַָָָָָָ
סמ זֹו ּבעילה ׁשעל ּגט, צריכה - עדים בה]ּבפני ,[לקדשה ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ

אדם  ׁשאין היא חזקה הּפסּולין; הּקּדּוׁשין אֹותן על ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹולא
ּבידֹו והרי זנּות, ּבעילת ּבעילתֹו עֹוׂשה הּכׁשרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמּיׂשראל

מצוה. ּבעילת לעׂשֹותּה ְְֲִִַַַָָָעּתה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

zeyi` zekld - miyp xtq - xc` 'd iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"ה  אדר ה' שלישי יום

ח  ¤¤ּפרק
ונמצא ‡. יין' ׁשל זה ּבכֹוס לי 'התקּדׁשי לאּׁשה: ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהאֹומר

ּכסף' ׁשל זה 'ּבדינר יין, ׁשל ונמצא ּדבׁש' 'ׁשל ּדבׁש, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשל
ּכסף  ׁשל ונמצא זהב' 'ׁשל זהב, ׁשל ׁשאני ונמצא מנת 'על , ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
'נתין' ּכהן, ונמצא 'לוי' לוי, ונמצא ונמצא [גבעוני]ּכהן' ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ

ּכר ּבן  ונמצא עיר' 'ּבן נתין, ונמצא 'ממזר' [עיר ממזר, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
עׁשיר'גדולה] ׁשאני מנת 'על עיר, ּבן ונמצא 'ּכר 'ּבן ,ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָ

קרֹוב  ׁשּביתי מנת 'על עׁשיר, ונמצא 'עני' עני, ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָונמצא
ׁשּיׁש מנת 'על קרֹוב, ונמצא 'רחֹוק' רחֹוק, ונמצא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָלּמרחץ'

ּגֹודלת' 'ׁשפחה אֹו ּבת' שיער]לי ואין [קולעת 'אֹופה' אֹו ְְִִֵֶֶַָָ
אּׁשה  לי ׁשּיׁש מנת 'על לֹו, ויׁש לֹו ׁשאין מנת על ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָלֹו,
אּלּו ּבכל - לֹו ויׁש לֹו ׁשאין מנת על לֹו, ואין ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָּובנים'

ׁשהטעּתּו. היא וכן מקּדׁשת; אינּה להן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻוהּדֹומין
לֹו·. להתקּדׁש היה 'ּבלּבי ׁשאמרה: ּפי על אף - ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻּובכּלם

אמר  אם וכן ׁשאמר', ּכמֹו הּדבר ואין ׁשהטעני ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאף
אינּה - ׁשהטעתני' ּפי על אף לקּדׁשּה היה 'ּבלּבי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהּוא:

ּדברים.מקּדׁשת  אינן ׁשּבּלב ּדברים ; ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
ּבּסם'‚. ׁשאני מנת על לי מקּדׁשת אּת בשמים]'הרי [מוכר ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֻ

ּוברסי ּבּסם עורות]ונמצא עיר'[מעבד ּבן ׁשאני מנת 'על , ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֻ
ׁשמֹו ונמצא יֹוסף' ׁשּׁשמי מנת 'על ,ּכר ּובן עיר ּבן ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָונמצא
'על  לּה: אמר אם אבל מקּדׁשת; זֹו הרי - וׁשמעֹון ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻיֹוסף
וׁשמעֹון, יֹוסף ׁשמֹו ונמצא יֹוסף' אּלא ׁשמי ׁשאין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָמנת
עיר' ּבן אּלא 'ׁשאיני ּוברסי, ּבּסם ונמצא ּבּסם' אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ'ׁשאיני

מקּדׁשת. זֹו אין - ּכר ּובן עיר ּבן ְְְְִִֵֶֶֶֶַָֻונמצא
ׁשאני „. מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

לקרֹות' ּתרּגּום יֹודע אֹותּה ויתרּגם הּתֹורה ׁשּיקרא צרי - ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
צרי - קראה' ׁשאני מנת 'על לּה אמר ואם הּגר; ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָאּונקלֹוס
יפה. ּבדקּדּוק ּוכתּובים נביאים ּתֹורה לקרֹות יֹודע ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָלהיֹות
לקרֹות  יֹודע להיֹות צרי - לׁשנֹות' יֹודע ׁשאני מנת ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ'על
לקרֹות  יֹודע להיֹות צרי - ּתּנאה' ׁשאני מנת 'על ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּמׁשנה;

חּיא. רּבי ׁשל ותֹוספּתא וספרי וספרא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָהּמׁשנה
ּוכבן ‰. עּזאי ּכבן אֹומרין אין - ּתלמיד' ׁשאני מנת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ'על

תורה]זֹומא אחד [-כגדולי ּדבר אֹותֹו ׁשּׁשֹואלין ּכל אּלא , ֲִֶֶֶָָָָָָ
אֹותן  ׁשּמלּמדין החג ּבהלכֹות ואפּלּו ואֹומרֹו, ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָּבתלמּודֹו
העם  ּכל ׁשּיהיּו ּכדי לחג סמּו הּקּלים מּדברים ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּברּבים
ּכרּבי  אֹומרין אין - חכם' ׁשאני מנת 'על ּבהן. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּבקיאין

חכמה ּדבר אֹותֹו ׁשּׁשֹואלין ּכל אּלא וחבריו, [סברה]עקיבה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
מקֹום אין [בתורה]ּבכל - ּגּבֹור' ׁשאני מנת 'על ואֹומר. ְְְֲִִֵֵֶַָָָ

מתיראים  ׁשחבריו ּכל אּלא ּוכיֹואב, נר ּבן ּכאבנר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאֹומרין
אֹומרין  אין - עׁשיר' ׁשאני מנת 'על ּגבּורתֹו. מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָמּמּנּו
אֹותֹו מכּבדין עירֹו ׁשּבני ּכל אּלא עזריה, ּבן אלעזר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכרּבי
הרי  ּגמּור, רׁשע אפּלּו - צּדיק' ׁשאני מנת 'על עׁשרֹו. ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמּפני
מנת  על ּבדעּתֹו. ּבתׁשּובה הרהר ׁשּמא מּספק, מקּדׁשת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻזֹו
מּספק, מקּדׁשת זֹו הרי ּגמּור, צּדיק אפּלּו - רׁשע ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשהּוא

ּגדֹול  זרה עבֹודה ׁשעֹון ּבדעּתֹו; זרה ּבעבֹודה הרהר ְְְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּמא
"ּפן  ׁשּנאמר: רׁשע, נעׂשה ּבלּבֹו לעבד ּומּׁשּיהרהר ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּוא,
יׂשראל  ּבית את ּתפׂש "למען וכתּוב: לבבכם", ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹיפּתה

ְִָּבלּבם".
.Â ּכהנת ׁשהיא סבּור 'הייתי ואמר: האּׁשה את ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהמקּדׁש

ּכהנת', היא והרי 'לוּיה לוּיה', היא היא והרי והרי 'ענּיה ְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
מּפני  מקּדׁשת, זֹו הרי - ענּיה' היא והרי 'עׁשירה ְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻעׁשירה',

הטעּתּו ּכהן ׁשּלא ׁשהּוא הייתי 'סבּורה ׁשאמרה: היא וכן ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
עני', הּוא והרי 'עׁשיר ּכהן', הּוא והרי 'לוי לוי', הּוא ֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹוהרי
הטעה  ׁשּלא מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי - עׁשיר' הּוא והרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ'עני

ָאֹותּה.

ט  ¤¤ּפרק
ערוה ‡. מּׁשּום ׁשּתיהן לּׂשא ׁשאסּור נׁשים ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהמקּדׁש

[- אּׁשה [וקידשן ׁשּקּדׁש ּכגֹון ּכיצד? מקּדׁשֹות. אינן - ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻּכאחת
מקּדׁשת. מהן אחת אין - ּכאחת אחיֹות ׁשּתי אֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻּובּתּה,

מקּדׁשֹות ·. ּכּלכן 'הרי ואמר: ּכאחת רּבֹות נׁשים ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻֻקּדׁש
- ּבהן וכּיֹוצא ּובּתּה, אּׁשה אֹו אחיֹות, ׁשּתי ּבהן והיּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָלי',

מקּדׁשת  מּכּלן אחת מּכן אין 'הראּויה להן: אמר אם ; ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻ
אֹו מאחיֹות, חּוץ מקּדׁשֹות, ּכּלן הרי - לי' מקּדׁשת ְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָֻֻֻלביאה
ּכּלכן  'הרי להן: אמר אם וכן ּבהן. וכּיֹוצא ּובּתּה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאּׁשה
אחת  אּׁשה אֹו ּגֹויה, אֹו ׁשפחה, ּבהן והיתה לי', ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֻמקּדׁשֹות
- ּבהן וכּיֹוצא אחֹותֹו אֹו ּבּתֹו אֹו איׁש אׁשת ּכגֹון ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָערוה,
לביאה  מּכם 'הראּויה אמר: ואם מקּדׁשת; מּכּלם אחת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻאין
ׁשאין  מאּׁשה חּוץ לֹו, מקּדׁשֹות ּכּלן הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָֻֻֻמקּדׁשת'

ּבּה. ּתֹופסין ְִִִַָהּקּדּוׁשין
ּבזה',‚. לי מקּדׁשת מּכם אחת 'הרי אחיֹות: לׁשּתי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאמר

ידי על אחת ׁשּקּבלּתּה אֹו ּפרּוטה, להן [בשביל]ונתן ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ
לי', מקּדׁשת מּבנֹותי 'אחת לאב: האֹומר וכן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻחברּתּה,
לֹו ואסּור מּמּנּו, ּגט צריכֹות ּכּלן - קּדּוׁשיה האב ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֻוקּבל
על  ואף ּבהן ּתֹופסין ׁשהּקּדּוׁשין מּפני מהן; אחת על ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלבֹוא

מהן. אחת על לבֹוא אפׁשר ׁשאי ְִִֵֶֶֶַַַָָּפי
לקּדׁשּה„. והל ּפלֹונית, אּׁשה לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהעֹוׂשה

לאּמּה ּבעצמֹו המׁשּלח וקּדׁש אמה]לֹו, אֹו[את לבּתּה אֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ
ׁשּתיהן  - ראׁשֹונה נתקּדׁשה מהן איזֹו ידּוע ואין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלאחֹותּה,
ׁשליח  ׁשעׂשתה אּׁשה וכן עליו. ואסּורֹות ּגט ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָצריכֹות
איזה  ידּוע ואין לאחר, עצמּה היא וקּדׁשה והלכה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלקּדׁשּה,
ּגט  נֹותן אחד רצּו, ואם ּגט; לּה נֹותנין ׁשניהן - קדם ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמהם

ּכֹונס. ְֵֶָואחד
קּדׁשּה‰. אם אבל ּברחֹוקין; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָּבּמה

וכּיֹוצא  לאחיו, אֹו לּבן, עצמּה היא וקּדׁשה לאב ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּׁשליח
לׁשניהן. אסּורה והיא ּגט, נֹותנין ׁשניהן - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָּבהן

.Â,הּׁשליח ּומת אּׁשה', לי וקּדׁש 'צא לׁשלּוחֹו: ְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָהאֹומר
ּבחזקת  זה הרי - קּדׁש לא אֹו אּׁשה לֹו קּדׁש אם יֹודע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹואינֹו
ואין  והֹואיל ׁשליחּותֹו, לעׂשֹות הּׁשליח ׁשחזקת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשּקּדׁש,
ׁשּיׁש אּׁשה ּבכל אסּור זה הרי לֹו, קּדׁש אּׁשה איזֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָידּוע
אֹו ּבת לּה ׁשּיׁש אּׁשה ּכגֹון עליו, ערוה ׁשהן קרֹובֹות ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָלּה
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אח  אֹו ׁשּמא אם - זֹו יּׂשא ּתאמר ׁשאם ּבהן; וכּיֹוצא ֹות ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּבאּׁשה  ּומּתר ּבּתּה. אֹו אחֹותּה, אֹו ׁשלּוחֹו, לֹו קּדׁש ְְֲִִִִֵָָָָָֻאּמּה

אּלּו ּכגֹון קרֹובֹות לּה אֹוׁשאין אחֹות קרֹובה, לּה היתה . ְְְְֵֵֶָָָָָָ
ּבׁשעה  איׁש אׁשת הּקרֹובה והיתה ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאם
הּׁשליח  ׁשּימּות קדם ׁשּנתּגרׁשה ּפי על אף ׁשליח, ְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשעׂשהּו
את  הּׁשליח קּדׁש ׁשּמא אֹומרין ואין ּבּה; מּתר זה הרי -ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
ּבׁשעה  ראּויה היתה ׁשּלא מּפני ׁשּנתּגרׁשה, אחר ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹקרֹובתּה
אּלא  לֹו לקּדׁש ׁשליח לֹו עֹוׂשה אדם ואין הּׁשליח, ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשעׂשה

הּׁשליחּות. ּבׁשעת לקּדׁשּה הּוא ׁשּיכֹול ְְְְִִִֶַַַָָָאּׁשה
.Ê ׁשליח אביהם את ּכּלן ועׂשּו בנים, חמּׁשה לֹו ׁשהיּו ְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָֻמי

חמׁש לֹו ׁשהיּו לאיׁש הּבנים אבי ואמר נׁשים, להם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלקּדׁש
האב  וקּבל מּבני', לאחד מקּדׁשת מּבנֹותי 'אחת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבנֹות:
האחין, מּכל גּטין חמּׁשה צריכה מהן אחת ּכל - ְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּקּדּוׁשין
מהן, אחד מת להם; לקּדׁש לאב רׁשּות נתנּו וכּלן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהֹואיל
מהם  מאחד וחליצה גּטין, ארּבעה צריכה מהן אחת .ּכל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

.Á,ּברׁשּותֹו ׁשהיא נערה אֹו קטּנה, ּבת לֹו ׁשהיתה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָהאב
ּבּתֹו וקּדׁש לקּדׁשּה, רׁשּות הּבֹוגרת לֹו ונתנה ּבֹוגרת, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּובת
'ּבּתי  ויאמר ׁשּיפרׁש עד ּבכלל הּבֹוגרת אין - לאחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹסתם
מקּדׁשת, הּבֹוגרת אין לפיכ ׁשליח'; אֹותי ׁשעׂשת ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּבֹוגרת

מקּדׁשת  .ואחֹותּה ְֲֶֶַָֻ
.Ëּכּתי ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש וכּלן [קבוצות]מי נׁשים, מׁשּתי ּבנֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָֻ

בגרו]ּברׁשּותֹו הּקּדּוׁשין [שלא ּובׁשעת מהן, אחת  וקּדׁש , ְְְִִִִִֵֵֶַַַַ
ּפי  על אף - הּגדֹולה' ּבּתי את ל 'קּדׁשּתי לּבעל: ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָאמר

ׁשּבּגדֹולֹות ּגדֹולה ׁשּמא לֹומר, הראשונה]ׁשּיׁש קּדׁש[מאשתו ְְִֵֵֶֶֶַַָָ
ׁשּבּקטּנֹות ּגדֹולה אֹו השניה]לֹו, קטּנה [מאשתו אֹו , ְְְֶַַַָָ

ּכּלן  הרי - ׁשּבּקטּנֹות הּגדֹולה מן ּגדֹולה ׁשהיא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּבּגדֹולֹות
לבּדּה והיא ׁשּבּגדֹולֹות, הּגדֹולה מן חּוץ ְְְְִִֶַַַָָָֻמּתרֹות,
ׁשּיׁש ּפי על אף - הּקטּנה ּבּתֹו קּדׁש אם וכן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻהמקּדׁשת.
אֹו ׁשּבּגדֹולֹות, קטּנה אֹו ׁשּבּקטּנֹות, קטּנה ׁשּמא ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָלֹומר,
הרי  - ׁשּבּגדֹולֹות הּקטּנה מן קטּנה ׁשהיא ׁשּבּקטּנֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּגדֹולה
לבּדּה והיא ׁשּבּקטּנֹות, הּקטּנה מן חּוץ מּתרֹות, ְְְְִִֶַַַַַָָָָֻֻּכּלן
ּגדֹולה  ּבבנֹותיו ׁשאין הּגדֹולה', 'ּבּתי ׁשּמׁשמע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻהמקּדׁשת;

מּמּנה. קטּנה ּבהן ׁשאין 'הּקטּנה', ּומׁשמע ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמּמּנה;
.È,מקּדׁשת ׁשהיא ׁשּתבּגר קדם ּבּתֹו על לֹומר האב ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻנאמן

הּכל  על .ואֹוסרּה ְְַַָֹ
.‡È למי יֹודע ואיני ּבּתי את 'קּדׁשּתי ׁשאמר: ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהאב

אדם  ּכל על לעֹולם אסּורה זֹו הרי - עד קּדׁשּתיה' , ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָ
מּמּנּו צריכה ותהיה קּדׁשּתיה'; ׁשּלפלֹוני לי 'נֹודע ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹׁשּיאמר:

ׁשּבגרה. אחר לֹו ׁשּנֹודע ּפי על ואף ּבלבד, ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָּגט
.·È אחד ּובא קּדׁשּתיה', למי יֹודע 'איני האב: ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאמר

צרי ואינֹו לכנס, אף נאמן - ׁשּקּדׁשּתיה' הּוא 'אני ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹואמר:
אחרים  .קּדּוׁשין ֲִִִֵ

.‚È אני' אֹומר וזה קּדׁשּתיה', 'אני אֹומר זה ׁשנים, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּבאּו
ּגט  נֹותן אחד רצּו, ואם ּגט; נֹותנין ׁשניהם - ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָקּדׁשּתיה'
הּוא  'אני ואמר: אחר ּבא ּכ ואחר ּכנסּה, ּכֹונס. ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָואחד

ּבעלּה על אֹוסרּה ואינֹו נאמן, אינֹו - .ׁשּקּדׁשּתיה' ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
.„È למי יֹודעת ואיני 'נתקּדׁשּתי ׁשאמרה: ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהאּׁשה

נאמן  - 'ׁשּקּדׁשּתי הּוא 'אני ואמר: אחד ּובא ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָנתקּדׁשּתי',
אינֹו אבל מּמּנּו; חּוץ אדם לכל מּתרת ותהיה ּגט, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻלּתן

לֹו ּתרּגיל והיא ּתקפֹו יצרֹו ׁשּמא לכנס, עליו]נאמן [תחפה ְְְְְֱִִִִֶֶַָָָֹ
להּתירּה. ְְִֵַָּכדי

.ÂË'קּדׁשּתני 'לא אֹומרת והיא ,'קּדׁשּתי' לאּׁשה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹהאֹומר
היא  ּבקרֹוביו. מּתרת והיא ּבקרֹובֹותיה, אסּור הּוא -ְְְִִִִֶֶֶָָָֻ
מּתר  הּוא - 'קּדׁשּתי 'לא אֹומר והּוא 'קּדׁשּתני', ְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֻאֹומרת
והיא  ,'קּדׁשּתי' ּבקרֹוביו. אסּורה והיא ְְְְְֲִִִִִִֶַָָָּבקרֹובֹותיה,
ּגדֹולה  ּבקרֹובֹות אסּור הּוא - ּבּתי' אּלא קּדׁשּת 'לא ְְְִִִִֶֶֶַָָָָֹאֹומרת

הּבת,[האם] ּבקרֹובֹות ּומּתר ּבקרֹוביו; מּתרת ּוגדֹולה ,ְְְִִֶֶַַָָָֻֻ
'לא  אֹומרת והיא ,'ּבּת את 'קּדׁשּתי ּבקרֹוביו. מּתרת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻוהּבת
והּבת  הּבת, ּבקרֹובֹות אסּור הּוא - אֹותי' אּלא ְְְִִִֶַַַַַָָָקּדׁשּת
אסּורה  והאם האם, ּבקרֹובֹות ּומּתר ּבקרֹוביו; ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֻֻמּתרת

ְִָּבקרֹוביו.
.ÊËׁשּטֹוענין אּלּו היא הּקּדּוׁשין[לתקפות]וכל בין הוא [בין ְֲִִִֵֶַָ

ּבפ -] קּדּוׁשין ׁשם ׁשהיּו הּטֹוען ּבׁשּטען והלכּו, עדים ני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּקּדּוׁשין  ׁשהיּו הֹודּו אם אבל מתּו; אֹו אחרת ְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָלמדינה
מקֹום  וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו קּדּוׁשין, ּכאן אין - עדים ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹּבלא
- קּדׁשּתי' 'לא אֹומר והּוא 'קּדׁשּתני', לאיׁש אּׁשה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָֹֹׁשּתאמר
העם, לׁשאר להּתירּה ּכדי ּגט לּה ׁשּיכּתב מּמּנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמבּקׁשים
אֹותֹו ּכֹופין מעצמֹו, ּגט לּה נתן ואם הפסד; ּבזה לֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאין

ּכתּבה. ְִֵָֻלּתן
.ÊÈוהל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח לֹו [השליח]העֹוׂשה ְְִִֵֶַַַָָָָ

לעׂשֹות  ואסּור לּׁשליח; מקּדׁשת זֹו הרי - לעצמֹו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֻוקּדׁשּה
מּקח  ּדברי ּבׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא זה ּדבר העֹוׂשה וכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּכן.

רׁשע. נקרא ְְִִָָָָּוממּכר,
.ÁÈ הּׁשליח וקּדׁשּה, והל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהעֹוׂשה

ׁשּׁשלחֹו 'לאיׁש אֹומרת והאּׁשה קּדׁשּתיה', 'לעצמי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹומר
עׂשה לא אם - הרי [מינה]נתקּדׁשּתי' ּבעדים, הּׁשליח ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹ

והאּׁשה  ּבקרֹוביו; מּתרת והיא ּבקרֹובֹותיה, אסּור ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻהּׁשליח
ואם  ּבקרֹובֹותיה. מּתר והמׁשּלח המׁשּלח, ּבקרֹובי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻאסּורה

ּבעדים הּׁשליח עדים]החזק בפני אותו מקּדׁשת [מינה זֹו הרי , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֻֻ
ִָלראׁשֹון.

.ËÈאֹו לּׁשֹולח אם נתקּדׁשּתי, למי יֹודעת 'איני ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָאמרה:
מקּדׁשת  זֹו הרי ּבעדים, הּׁשליח החזק לא אם - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻֻלׁשלּוחֹו'
ואם  ּגט. ּכֹותבין ׁשניהם ׁשלּוחֹו, ׁשהּוא החזק ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַֻלּׁשני;

ּכֹונס  ואחד ּגט נֹותן אחד .רצּו, ְֵֵֵֶֶָָָ
.Î ּובעת וקּדׁשּה, והל לקּדׁשּה, ׁשליח ׁשעׂשת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָהאּׁשה

קדם  אם ידּוע ואין ּבּה, וחזרה הּׁשליחּות ּבּטלה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹהליכתֹו
זֹו הרי - הּקּדּוׁשין אחר אֹו חזרה הּקּדּוׁשין לּה ְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּקּבל

מּספק  ּבֹו.מקּדׁשת וחזר ׁשליח ׁשעׂשה האיׁש וכן ; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
.‡Î מהן איזֹו יֹודע ואינֹו נׁשים מחמׁש אחת ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהמקּדׁש

אסּור  - קּדׁש' 'אֹותי אֹומרת ואחת אחת וכל ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָקּדׁש,
ּכּלן  ּכתּבה ּבקרֹובֹות ּומּניח ואחת, אחת לכל ּגט ונֹותן ; ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָֻֻ

אֹותֹו קנסּו ּבביאה, קּדׁש ואם ּומסּתּלק. ּביניהן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָאחת
והּדבר ואחת. אחת לכל ּכתּבה ׁשּיּתן ידּוע חכמים ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

ואחת  אחת וכל אבדה, מהן לאחת ׁשּכתב ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻׁשהּכתּבה
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ואבדה  ּכתּבה לי וכתבּתה ׁשּקּדׁשּתני היא 'אני ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֻאֹומרת
ְִָֻּכתּבתי'.

.·Î לפלֹוני מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ׁשּיצא הרי האּׁשה - ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ
ּברּורה  ראיה ׁשם ׁשאין ּפי על אף מקּדׁשת, ּבחזקת וכל זֹו ; ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

הּו וכיצד לֹו. חֹוׁשׁשין אין ּדין, ּבבית החזק ׁשּלא א קֹול ְְְְִִֵֵֵֶַַֹֻ
ׁשנים  ׁשּבאּו ּכגֹון מקּדׁשת? ׁשהיא ּבֹו זֹו ׁשּתחזק ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָֻֻהּקֹול
אדם  ּובני מּצעֹות, ּומּטֹות ּדֹולקים הּנרֹות ׁשראּו ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֻוהעידּו
'נתקּדׁשה  ואֹומרֹות: לּה ׂשמחֹות ונׁשים ויֹוצאין, ְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָנכנסין
אֹותן  ׁשמעּו הּיֹום'. ּפלֹונית נתקּדׁשה הּיֹום, ְְְְְִִִַַַָָָּפלֹונית
ׁשּמא  לּה, חֹוׁשׁשין אין - הּיֹום' ּתתקּדׁש 'ּפלֹונית ְְְְִִִֵֵֶַַָָאֹומרֹות:
וכן  ׁשּנתקּדׁשה. ׁשּיׁשמעּו עד נתקּדׁשה; ולא לקּדׁש ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנזּדּמנּו
וׁשמענּו ארּוסין ׂשמחת ּכמֹו 'ראינּו ואמרּו: ׁשנים ּבאּו ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָאם

ׁשּנתקּדׁשה [המולה]הברה מּפלֹוני ׁשּׁשמע מּפלֹוני וׁשמענּו , ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָ
למדינה  העדים להם והלכּו ּופלֹוני, ּפלֹוני ּבפני ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָּפלֹונית
מקּדׁשת. אֹותּה ׁשּמחזיק קֹול זה הרי - מתּו' אֹו ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֻאחרת,

.‚Îאמתלה ׁשם היתה ׁשּלא אמּורים? ּדברים [טעם ּבּמה ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָֹ
הקול] את וׁשמעּוהשובר אמתלה, ׁשם היתה אם אבל ;ְְְְֲֲִַָָָָָָ

ּכיצד  מקּדׁשת. החזקה לא - ׁשּנתקּדׁשה וׁשמעּו ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻהאמתלה
ספק  קּדּוׁשי אֹו ּתנאי, על נתקּדׁשה ּפלֹונית האמתלה? ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָהיא
ּדבריה, על וסֹומכין אֹותּה, ׁשֹואלין אּלא החזקה; לא -ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹֻ

חזק. קֹול ולא ּברּורה ראיה ׁשם ואין ְְְְִֵָָָָָָֹהֹואיל
.„Îאמרּו ימים ּולאחר לפלֹוני, ׁשּנתקּדׁשה קֹול עליה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָיצא

סֹומכין  - ּכן ׁשהּוא ּדין לבית הּדברים מראין אם - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָאמתלה
ולא  הֹואיל - לאו ואם מקּדׁשת; ּתחזק ולא האמתלה, ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹֻֻעל
חֹוׁשׁשין  אין הּקּדּוׁשין, ׁשּנׁשמעּו ּבעת האמתלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָנׁשמעה

.לאמתלה  ְֲַָָ
.‰Î ׁשל לבנֹו ׁשּנתקּדׁשה קֹול עליה ׁשּיצא ּבאחת ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמעׂשה

ּכ ּתנאי 'על ואמר: אביו את ׁשאלּו זמן ּולאחר ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָּפלֹוני,
נת  ולא לֹו, על נתקּדׁשה חכמים סמכּו ולא הּתנאי'; קּים ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹ

ׁשם  אין ּוכאּלּו מקּדׁשת, ספק זֹו 'הרי אמרּו: אּלא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻּדבריו,
.אמתלה' ְֲַָ

.ÂÎ ׁשני ּובא לפלֹוני, מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֻיצא
ּבקֹול: ׁשהם ראׁשֹון, קּדּוׁשי על ּבֹודקין - ּבפנינּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָוקּדׁשּה
אין  לראׁשֹון, מקּדׁשת ׁשהיא ּברּורה ּבראיה עדים ּבאּו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻאם
ׁשּקּדּוׁשיו  ראׁשֹון מגרׁש - לאו ואם ּכלּום; ׁשני  ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָקּדּוׁשי

וּדאי  ׁשּקּדּוׁשיו הּׁשני ונֹוׂשא לא ּבקֹול, הּׁשני, ּגרׁש ואם . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ
הארּוסין  מן ּגרּוׁשתֹו החזיר יאמרּו ׁשּמא הראׁשֹון, ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֹֹיכנס

לאחר. ׁשּנתארסה ְְְִֵֶַַַָָאחר
.ÊÎ אחר קֹול ויצא לפלֹוני, מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻיצא

ּכֹונס, ואחד ּגט ּכֹותב אחד - לאחר מקּדׁשת ׁשהיא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻּכמֹותֹו
אחרֹון  ּבין ראׁשֹון .ּבין ֲִֵֵַ

.ÁÎסבלֹונֹות לׁשלח ׁשּנהגּו אחר [מתנות]מקֹום לארּוסה ְְֲֲִִֶַַַַָָָֹ
חֹוׁשׁשין  - לּה הּובלּו סבלֹונֹות ׁשראּו עדים ּובאּו ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשּתתארס,
ׁשרב  ּפי על אף מּספק, ּגט ּוצריכה נתקּדׁשה ׁשּמא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלּה
ׁשּנהגּו ּומקֹום הארּוסין. קדם אּלא מׁשּלחין אין העיר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאנׁשי
וראּו מקּדׁשין, ּכ ואחר ּתחּלה הּסבלֹונֹות לׁשלח ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָֹֻּכּלם

לּה. חֹוׁשׁשין אין - ְְִִֵָסבלֹונֹות

.ËÎּכתּבתּה ׁשטר אותו]החזק שראו ידי  ּדר[על אם - ְְְִֶֶַַָָֻֻ
חֹוׁשׁשין  ּכֹותבין, ּכ ואחר ׁשּמקּדׁשין הּמקֹום אנׁשי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָמקצת
מּפני  ׁשּמא אֹומרין אין סֹופר, ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלּה;
הּמקֹום  אנׁשי ּכל ּדר ואם וכתב. הקּדים ׁשּמצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּסֹופר

לּה. חֹוׁשׁשין אין הּקּדּוׁשין, קדם הּכתּבה ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֻׁשּכֹותבין
.Ï ּוׁשנים ּפלֹוני', ּביֹום ׁשּנתקּדׁשה 'ראינּוה אֹומרים ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָׁשנים

ּבחצר  ׁשֹוכנים ׁשּכּלם ּפי על אף - ראינּוה' 'לא ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֻאֹומרים
מקּדׁשת  זֹו הרי ׁשּדראחת, ראיה, ראינּוה' 'לא ׁשאין ; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ

ּבצנעה. לקּדׁש ְְְִֵַָָָהעם
.‡Ï לא' אֹומרת והיא היא', 'מקּדׁשת אחד עד ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֻאמר

ואחד  'מקּדׁשת', אֹומר אחד מּתרת. זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻנתקּדׁשּתי'
ּתצא, לא נּׂשאת ואם ּתּנׂשא, לא - מקּדׁשת' 'אינּה ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹֻאֹומר

נתקּדׁשּתי' 'לא אֹומרת: היא אני',ׁשהרי 'מקּדׁשת אמרה . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
אמתלה  נתנה אם - עצמּה וקּדׁשה עמדה זמן ְְְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָּולאחר

אני"]לדבריה "מקודשת שאמרה למה ּכ[הסבר 'מּפני ואמרה: ְְְְִִֵֶָָָָָ
מּמׁש ּבדבריה וראינּו מקּדׁשת', ׁשאני ּבתחּלה אמרּתי ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֻוכ
אֹו לדבריה, אמתלה נתנה לא ואם לּׁשני. מּתרת זֹו הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ
קּדּוׁשי  ׁשני וקּדּוׁשי אסּורה, זֹו הרי - מּמׁש ּבּה ואין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָׁשּנתנה
הּכל  ועל עליו אסּורה ותהיה ּגט, לּה נֹותן לפיכ ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹספק,
איׁש 'אׁשת ואמרה ׁשּבאת האּׁשה וכן ארּוסּה. ׁשּיבֹוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָעד
אמתלה  נתנה אם - אני' 'ּפנּויה ואמרה וחזרה ְְְְְְְֲֲֲִִִַָָָָָָָָאני',

נאמנת. זֹו הרי - מּמׁש ּבדבריה ויׁש ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָלדבריה

י  ¤¤ּפרק
ׁשהיא ‡. זמן ּכל סֹופרים מּדברי לבעלּה אסּורה ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָהארּוסה 

אֹותֹו מּכין חמיו, ּבבית ארּוסתֹו על והּבא אביה; ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּבבית
מרּדּות מדרבנן]מּכת אסּור [מלקות ּבביאה, קּדׁשּה ואפּלּו . ְְְֲִִִַַַַָָָ

אֹותּה ׁשּיביא עד אביה, ּבבית ׁשנּיה ּביאה עליה לבֹוא ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָלֹו
הּוא  זה ויחּוד לֹו; ויפריׁשּנה עּמּה ויתיחד ּביתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָלתֹו
מקֹום. ּבכל 'נּׂשּואין' הּנקרא והּוא לחּפה, ּכניסה ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָֻהּנקרא
מּׁשערה  - ׁשּקּדׁשּה אחר נּׂשּואין לׁשם ארּוסתֹו על ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּבא

ּדבר. לכל אׁשּתֹו היא והרי נׂשּואה, ונעׂשית קנאּה, ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָּבּה
לבֹוא ·. מּתר זה הרי - לחּפה הארּוסה ׁשּנכנסה ְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָָָֻֻּכיון

ּדבר  לכל ּגמּורה אׁשּתֹו היא והרי ׁשּירצה, עת ּבכל .עליה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
נבעלה, ׁשּלא ּפי על אף נׂשּואה, נקראת - לחּפה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּומּׁשּתּכנס
על  אף נּדה, היתה אם אבל לבעילה; ראּויה ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָוהּוא
והרי  הּנּׂשּואין, ּגמרּו לא - עּמּה ונתיחד לחּפה ׁשּנכנסה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּפי

ּכארּוסה  עדין.היא ֲֲִִַַָ
הּנּׂשּואין,‚. קדם החתן ּבבית חתנים ּברּכת לבר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוצרי

מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשׁש ְְְֱֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹוהן
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' לכבֹודֹו'. ּברא ׁשהּכל ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעֹולם,
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' האדם'. יֹוצר ֱֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהעֹולם,
והתקין  ּתבניתֹו, ּדמּות ּבצלם ּבצלמֹו, האדם את יצר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָאׁשר
'ׂשֹוׂש האדם'. יֹוצר ה' אּתה ּברּו עד, עדי ּבנין מּמּנּו ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלֹו
ּברּו ּבׂשמחה, לתֹוכּה ּבניה ּבקּבּוץ עקרה, ותגל ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָּתׂשיׂש
אהּובים, רעים ּתׂשּמח 'ׂשּמח ּבבניה'. צּיֹון מׂשּמח ה' ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאּתה
עּמֹו מׂשּמח ה' אּתה ּברּו עדן, ּבגן מּקדם יציר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכׂשּמח
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אח  אֹו ׁשּמא אם - זֹו יּׂשא ּתאמר ׁשאם ּבהן; וכּיֹוצא ֹות ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּבאּׁשה  ּומּתר ּבּתּה. אֹו אחֹותּה, אֹו ׁשלּוחֹו, לֹו קּדׁש ְְֲִִִִֵָָָָָֻאּמּה

אּלּו ּכגֹון קרֹובֹות לּה אֹוׁשאין אחֹות קרֹובה, לּה היתה . ְְְְֵֵֶָָָָָָ
ּבׁשעה  איׁש אׁשת הּקרֹובה והיתה ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאם
הּׁשליח  ׁשּימּות קדם ׁשּנתּגרׁשה ּפי על אף ׁשליח, ְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשעׂשהּו
את  הּׁשליח קּדׁש ׁשּמא אֹומרין ואין ּבּה; מּתר זה הרי -ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
ּבׁשעה  ראּויה היתה ׁשּלא מּפני ׁשּנתּגרׁשה, אחר ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹקרֹובתּה
אּלא  לֹו לקּדׁש ׁשליח לֹו עֹוׂשה אדם ואין הּׁשליח, ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשעׂשה

הּׁשליחּות. ּבׁשעת לקּדׁשּה הּוא ׁשּיכֹול ְְְְִִִֶַַַָָָאּׁשה
.Ê ׁשליח אביהם את ּכּלן ועׂשּו בנים, חמּׁשה לֹו ׁשהיּו ְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָֻמי

חמׁש לֹו ׁשהיּו לאיׁש הּבנים אבי ואמר נׁשים, להם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלקּדׁש
האב  וקּבל מּבני', לאחד מקּדׁשת מּבנֹותי 'אחת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבנֹות:
האחין, מּכל גּטין חמּׁשה צריכה מהן אחת ּכל - ְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּקּדּוׁשין
מהן, אחד מת להם; לקּדׁש לאב רׁשּות נתנּו וכּלן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהֹואיל
מהם  מאחד וחליצה גּטין, ארּבעה צריכה מהן אחת .ּכל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

.Á,ּברׁשּותֹו ׁשהיא נערה אֹו קטּנה, ּבת לֹו ׁשהיתה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָהאב
ּבּתֹו וקּדׁש לקּדׁשּה, רׁשּות הּבֹוגרת לֹו ונתנה ּבֹוגרת, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּובת
'ּבּתי  ויאמר ׁשּיפרׁש עד ּבכלל הּבֹוגרת אין - לאחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹסתם
מקּדׁשת, הּבֹוגרת אין לפיכ ׁשליח'; אֹותי ׁשעׂשת ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּבֹוגרת

מקּדׁשת  .ואחֹותּה ְֲֶֶַָֻ
.Ëּכּתי ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש וכּלן [קבוצות]מי נׁשים, מׁשּתי ּבנֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָֻ

בגרו]ּברׁשּותֹו הּקּדּוׁשין [שלא ּובׁשעת מהן, אחת  וקּדׁש , ְְְִִִִִֵֵֶַַַַ
ּפי  על אף - הּגדֹולה' ּבּתי את ל 'קּדׁשּתי לּבעל: ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָאמר

ׁשּבּגדֹולֹות ּגדֹולה ׁשּמא לֹומר, הראשונה]ׁשּיׁש קּדׁש[מאשתו ְְִֵֵֶֶֶַַָָ
ׁשּבּקטּנֹות ּגדֹולה אֹו השניה]לֹו, קטּנה [מאשתו אֹו , ְְְֶַַַָָ

ּכּלן  הרי - ׁשּבּקטּנֹות הּגדֹולה מן ּגדֹולה ׁשהיא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּבּגדֹולֹות
לבּדּה והיא ׁשּבּגדֹולֹות, הּגדֹולה מן חּוץ ְְְְִִֶַַַָָָֻמּתרֹות,
ׁשּיׁש ּפי על אף - הּקטּנה ּבּתֹו קּדׁש אם וכן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻהמקּדׁשת.
אֹו ׁשּבּגדֹולֹות, קטּנה אֹו ׁשּבּקטּנֹות, קטּנה ׁשּמא ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָלֹומר,
הרי  - ׁשּבּגדֹולֹות הּקטּנה מן קטּנה ׁשהיא ׁשּבּקטּנֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּגדֹולה
לבּדּה והיא ׁשּבּקטּנֹות, הּקטּנה מן חּוץ מּתרֹות, ְְְְִִֶַַַַַָָָָֻֻּכּלן
ּגדֹולה  ּבבנֹותיו ׁשאין הּגדֹולה', 'ּבּתי ׁשּמׁשמע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻהמקּדׁשת;

מּמּנה. קטּנה ּבהן ׁשאין 'הּקטּנה', ּומׁשמע ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמּמּנה;
.È,מקּדׁשת ׁשהיא ׁשּתבּגר קדם ּבּתֹו על לֹומר האב ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻנאמן

הּכל  על .ואֹוסרּה ְְַַָֹ
.‡È למי יֹודע ואיני ּבּתי את 'קּדׁשּתי ׁשאמר: ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהאב

אדם  ּכל על לעֹולם אסּורה זֹו הרי - עד קּדׁשּתיה' , ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָ
מּמּנּו צריכה ותהיה קּדׁשּתיה'; ׁשּלפלֹוני לי 'נֹודע ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹׁשּיאמר:

ׁשּבגרה. אחר לֹו ׁשּנֹודע ּפי על ואף ּבלבד, ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָּגט
.·È אחד ּובא קּדׁשּתיה', למי יֹודע 'איני האב: ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאמר

צרי ואינֹו לכנס, אף נאמן - ׁשּקּדׁשּתיה' הּוא 'אני ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹואמר:
אחרים  .קּדּוׁשין ֲִִִֵ

.‚È אני' אֹומר וזה קּדׁשּתיה', 'אני אֹומר זה ׁשנים, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּבאּו
ּגט  נֹותן אחד רצּו, ואם ּגט; נֹותנין ׁשניהם - ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָקּדׁשּתיה'
הּוא  'אני ואמר: אחר ּבא ּכ ואחר ּכנסּה, ּכֹונס. ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָואחד

ּבעלּה על אֹוסרּה ואינֹו נאמן, אינֹו - .ׁשּקּדׁשּתיה' ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
.„È למי יֹודעת ואיני 'נתקּדׁשּתי ׁשאמרה: ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהאּׁשה

נאמן  - 'ׁשּקּדׁשּתי הּוא 'אני ואמר: אחד ּובא ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָנתקּדׁשּתי',
אינֹו אבל מּמּנּו; חּוץ אדם לכל מּתרת ותהיה ּגט, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻלּתן

לֹו ּתרּגיל והיא ּתקפֹו יצרֹו ׁשּמא לכנס, עליו]נאמן [תחפה ְְְְְֱִִִִֶֶַָָָֹ
להּתירּה. ְְִֵַָּכדי

.ÂË'קּדׁשּתני 'לא אֹומרת והיא ,'קּדׁשּתי' לאּׁשה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹהאֹומר
היא  ּבקרֹוביו. מּתרת והיא ּבקרֹובֹותיה, אסּור הּוא -ְְְִִִִֶֶֶָָָֻ
מּתר  הּוא - 'קּדׁשּתי 'לא אֹומר והּוא 'קּדׁשּתני', ְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֻאֹומרת
והיא  ,'קּדׁשּתי' ּבקרֹוביו. אסּורה והיא ְְְְְֲִִִִִִֶַָָָּבקרֹובֹותיה,
ּגדֹולה  ּבקרֹובֹות אסּור הּוא - ּבּתי' אּלא קּדׁשּת 'לא ְְְִִִִֶֶֶַָָָָֹאֹומרת

הּבת,[האם] ּבקרֹובֹות ּומּתר ּבקרֹוביו; מּתרת ּוגדֹולה ,ְְְִִֶֶַַָָָֻֻ
'לא  אֹומרת והיא ,'ּבּת את 'קּדׁשּתי ּבקרֹוביו. מּתרת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻוהּבת
והּבת  הּבת, ּבקרֹובֹות אסּור הּוא - אֹותי' אּלא ְְְִִִֶַַַַַָָָקּדׁשּת
אסּורה  והאם האם, ּבקרֹובֹות ּומּתר ּבקרֹוביו; ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֻֻמּתרת

ְִָּבקרֹוביו.
.ÊËׁשּטֹוענין אּלּו היא הּקּדּוׁשין[לתקפות]וכל בין הוא [בין ְֲִִִֵֶַָ

ּבפ -] קּדּוׁשין ׁשם ׁשהיּו הּטֹוען ּבׁשּטען והלכּו, עדים ני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּקּדּוׁשין  ׁשהיּו הֹודּו אם אבל מתּו; אֹו אחרת ְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָלמדינה
מקֹום  וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו קּדּוׁשין, ּכאן אין - עדים ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹּבלא
- קּדׁשּתי' 'לא אֹומר והּוא 'קּדׁשּתני', לאיׁש אּׁשה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָֹֹׁשּתאמר
העם, לׁשאר להּתירּה ּכדי ּגט לּה ׁשּיכּתב מּמּנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמבּקׁשים
אֹותֹו ּכֹופין מעצמֹו, ּגט לּה נתן ואם הפסד; ּבזה לֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאין

ּכתּבה. ְִֵָֻלּתן
.ÊÈוהל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח לֹו [השליח]העֹוׂשה ְְִִֵֶַַַָָָָ

לעׂשֹות  ואסּור לּׁשליח; מקּדׁשת זֹו הרי - לעצמֹו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֻוקּדׁשּה
מּקח  ּדברי ּבׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא זה ּדבר העֹוׂשה וכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּכן.

רׁשע. נקרא ְְִִָָָָּוממּכר,
.ÁÈ הּׁשליח וקּדׁשּה, והל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהעֹוׂשה

ׁשּׁשלחֹו 'לאיׁש אֹומרת והאּׁשה קּדׁשּתיה', 'לעצמי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹומר
עׂשה לא אם - הרי [מינה]נתקּדׁשּתי' ּבעדים, הּׁשליח ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹ

והאּׁשה  ּבקרֹוביו; מּתרת והיא ּבקרֹובֹותיה, אסּור ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻהּׁשליח
ואם  ּבקרֹובֹותיה. מּתר והמׁשּלח המׁשּלח, ּבקרֹובי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻאסּורה

ּבעדים הּׁשליח עדים]החזק בפני אותו מקּדׁשת [מינה זֹו הרי , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֻֻ
ִָלראׁשֹון.

.ËÈאֹו לּׁשֹולח אם נתקּדׁשּתי, למי יֹודעת 'איני ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָאמרה:
מקּדׁשת  זֹו הרי ּבעדים, הּׁשליח החזק לא אם - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻֻלׁשלּוחֹו'
ואם  ּגט. ּכֹותבין ׁשניהם ׁשלּוחֹו, ׁשהּוא החזק ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַֻלּׁשני;

ּכֹונס  ואחד ּגט נֹותן אחד .רצּו, ְֵֵֵֶֶָָָ
.Î ּובעת וקּדׁשּה, והל לקּדׁשּה, ׁשליח ׁשעׂשת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָהאּׁשה

קדם  אם ידּוע ואין ּבּה, וחזרה הּׁשליחּות ּבּטלה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹהליכתֹו
זֹו הרי - הּקּדּוׁשין אחר אֹו חזרה הּקּדּוׁשין לּה ְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּקּבל

מּספק  ּבֹו.מקּדׁשת וחזר ׁשליח ׁשעׂשה האיׁש וכן ; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
.‡Î מהן איזֹו יֹודע ואינֹו נׁשים מחמׁש אחת ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהמקּדׁש

אסּור  - קּדׁש' 'אֹותי אֹומרת ואחת אחת וכל ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָקּדׁש,
ּכּלן  ּכתּבה ּבקרֹובֹות ּומּניח ואחת, אחת לכל ּגט ונֹותן ; ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָֻֻ

אֹותֹו קנסּו ּבביאה, קּדׁש ואם ּומסּתּלק. ּביניהן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָאחת
והּדבר ואחת. אחת לכל ּכתּבה ׁשּיּתן ידּוע חכמים ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

ואחת  אחת וכל אבדה, מהן לאחת ׁשּכתב ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻׁשהּכתּבה
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ואבדה  ּכתּבה לי וכתבּתה ׁשּקּדׁשּתני היא 'אני ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֻאֹומרת
ְִָֻּכתּבתי'.

.·Î לפלֹוני מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ׁשּיצא הרי האּׁשה - ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ
ּברּורה  ראיה ׁשם ׁשאין ּפי על אף מקּדׁשת, ּבחזקת וכל זֹו ; ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

הּו וכיצד לֹו. חֹוׁשׁשין אין ּדין, ּבבית החזק ׁשּלא א קֹול ְְְְִִֵֵֵֶַַֹֻ
ׁשנים  ׁשּבאּו ּכגֹון מקּדׁשת? ׁשהיא ּבֹו זֹו ׁשּתחזק ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָֻֻהּקֹול
אדם  ּובני מּצעֹות, ּומּטֹות ּדֹולקים הּנרֹות ׁשראּו ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֻוהעידּו
'נתקּדׁשה  ואֹומרֹות: לּה ׂשמחֹות ונׁשים ויֹוצאין, ְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָנכנסין
אֹותן  ׁשמעּו הּיֹום'. ּפלֹונית נתקּדׁשה הּיֹום, ְְְְְִִִַַַָָָּפלֹונית
ׁשּמא  לּה, חֹוׁשׁשין אין - הּיֹום' ּתתקּדׁש 'ּפלֹונית ְְְְִִִֵֵֶַַָָאֹומרֹות:
וכן  ׁשּנתקּדׁשה. ׁשּיׁשמעּו עד נתקּדׁשה; ולא לקּדׁש ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנזּדּמנּו
וׁשמענּו ארּוסין ׂשמחת ּכמֹו 'ראינּו ואמרּו: ׁשנים ּבאּו ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָאם

ׁשּנתקּדׁשה [המולה]הברה מּפלֹוני ׁשּׁשמע מּפלֹוני וׁשמענּו , ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָ
למדינה  העדים להם והלכּו ּופלֹוני, ּפלֹוני ּבפני ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָּפלֹונית
מקּדׁשת. אֹותּה ׁשּמחזיק קֹול זה הרי - מתּו' אֹו ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֻאחרת,

.‚Îאמתלה ׁשם היתה ׁשּלא אמּורים? ּדברים [טעם ּבּמה ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָֹ
הקול] את וׁשמעּוהשובר אמתלה, ׁשם היתה אם אבל ;ְְְְֲֲִַָָָָָָ

ּכיצד  מקּדׁשת. החזקה לא - ׁשּנתקּדׁשה וׁשמעּו ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻהאמתלה
ספק  קּדּוׁשי אֹו ּתנאי, על נתקּדׁשה ּפלֹונית האמתלה? ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָהיא
ּדבריה, על וסֹומכין אֹותּה, ׁשֹואלין אּלא החזקה; לא -ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹֻ

חזק. קֹול ולא ּברּורה ראיה ׁשם ואין ְְְְִֵָָָָָָֹהֹואיל
.„Îאמרּו ימים ּולאחר לפלֹוני, ׁשּנתקּדׁשה קֹול עליה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָיצא

סֹומכין  - ּכן ׁשהּוא ּדין לבית הּדברים מראין אם - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָאמתלה
ולא  הֹואיל - לאו ואם מקּדׁשת; ּתחזק ולא האמתלה, ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹֻֻעל
חֹוׁשׁשין  אין הּקּדּוׁשין, ׁשּנׁשמעּו ּבעת האמתלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָנׁשמעה

.לאמתלה  ְֲַָָ
.‰Î ׁשל לבנֹו ׁשּנתקּדׁשה קֹול עליה ׁשּיצא ּבאחת ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמעׂשה

ּכ ּתנאי 'על ואמר: אביו את ׁשאלּו זמן ּולאחר ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָּפלֹוני,
נת  ולא לֹו, על נתקּדׁשה חכמים סמכּו ולא הּתנאי'; קּים ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹ

ׁשם  אין ּוכאּלּו מקּדׁשת, ספק זֹו 'הרי אמרּו: אּלא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻּדבריו,
.אמתלה' ְֲַָ

.ÂÎ ׁשני ּובא לפלֹוני, מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֻיצא
ּבקֹול: ׁשהם ראׁשֹון, קּדּוׁשי על ּבֹודקין - ּבפנינּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָוקּדׁשּה
אין  לראׁשֹון, מקּדׁשת ׁשהיא ּברּורה ּבראיה עדים ּבאּו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻאם
ׁשּקּדּוׁשיו  ראׁשֹון מגרׁש - לאו ואם ּכלּום; ׁשני  ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָקּדּוׁשי

וּדאי  ׁשּקּדּוׁשיו הּׁשני ונֹוׂשא לא ּבקֹול, הּׁשני, ּגרׁש ואם . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ
הארּוסין  מן ּגרּוׁשתֹו החזיר יאמרּו ׁשּמא הראׁשֹון, ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֹֹיכנס

לאחר. ׁשּנתארסה ְְְִֵֶַַַָָאחר
.ÊÎ אחר קֹול ויצא לפלֹוני, מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻיצא

ּכֹונס, ואחד ּגט ּכֹותב אחד - לאחר מקּדׁשת ׁשהיא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻּכמֹותֹו
אחרֹון  ּבין ראׁשֹון .ּבין ֲִֵֵַ

.ÁÎסבלֹונֹות לׁשלח ׁשּנהגּו אחר [מתנות]מקֹום לארּוסה ְְֲֲִִֶַַַַָָָֹ
חֹוׁשׁשין  - לּה הּובלּו סבלֹונֹות ׁשראּו עדים ּובאּו ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשּתתארס,
ׁשרב  ּפי על אף מּספק, ּגט ּוצריכה נתקּדׁשה ׁשּמא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלּה
ׁשּנהגּו ּומקֹום הארּוסין. קדם אּלא מׁשּלחין אין העיר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאנׁשי
וראּו מקּדׁשין, ּכ ואחר ּתחּלה הּסבלֹונֹות לׁשלח ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָֹֻּכּלם

לּה. חֹוׁשׁשין אין - ְְִִֵָסבלֹונֹות

.ËÎּכתּבתּה ׁשטר אותו]החזק שראו ידי  ּדר[על אם - ְְְִֶֶַַָָֻֻ
חֹוׁשׁשין  ּכֹותבין, ּכ ואחר ׁשּמקּדׁשין הּמקֹום אנׁשי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָמקצת
מּפני  ׁשּמא אֹומרין אין סֹופר, ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלּה;
הּמקֹום  אנׁשי ּכל ּדר ואם וכתב. הקּדים ׁשּמצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּסֹופר

לּה. חֹוׁשׁשין אין הּקּדּוׁשין, קדם הּכתּבה ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֻׁשּכֹותבין
.Ï ּוׁשנים ּפלֹוני', ּביֹום ׁשּנתקּדׁשה 'ראינּוה אֹומרים ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָׁשנים

ּבחצר  ׁשֹוכנים ׁשּכּלם ּפי על אף - ראינּוה' 'לא ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֻאֹומרים
מקּדׁשת  זֹו הרי ׁשּדראחת, ראיה, ראינּוה' 'לא ׁשאין ; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ

ּבצנעה. לקּדׁש ְְְִֵַָָָהעם
.‡Ï לא' אֹומרת והיא היא', 'מקּדׁשת אחד עד ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֻאמר

ואחד  'מקּדׁשת', אֹומר אחד מּתרת. זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻנתקּדׁשּתי'
ּתצא, לא נּׂשאת ואם ּתּנׂשא, לא - מקּדׁשת' 'אינּה ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹֻאֹומר

נתקּדׁשּתי' 'לא אֹומרת: היא אני',ׁשהרי 'מקּדׁשת אמרה . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
אמתלה  נתנה אם - עצמּה וקּדׁשה עמדה זמן ְְְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָּולאחר

אני"]לדבריה "מקודשת שאמרה למה ּכ[הסבר 'מּפני ואמרה: ְְְְִִֵֶָָָָָ
מּמׁש ּבדבריה וראינּו מקּדׁשת', ׁשאני ּבתחּלה אמרּתי ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֻוכ
אֹו לדבריה, אמתלה נתנה לא ואם לּׁשני. מּתרת זֹו הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ
קּדּוׁשי  ׁשני וקּדּוׁשי אסּורה, זֹו הרי - מּמׁש ּבּה ואין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָׁשּנתנה
הּכל  ועל עליו אסּורה ותהיה ּגט, לּה נֹותן לפיכ ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹספק,
איׁש 'אׁשת ואמרה ׁשּבאת האּׁשה וכן ארּוסּה. ׁשּיבֹוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָעד
אמתלה  נתנה אם - אני' 'ּפנּויה ואמרה וחזרה ְְְְְְְֲֲֲִִִַָָָָָָָָאני',

נאמנת. זֹו הרי - מּמׁש ּבדבריה ויׁש ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָלדבריה

י  ¤¤ּפרק
ׁשהיא ‡. זמן ּכל סֹופרים מּדברי לבעלּה אסּורה ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָהארּוסה 

אֹותֹו מּכין חמיו, ּבבית ארּוסתֹו על והּבא אביה; ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּבבית
מרּדּות מדרבנן]מּכת אסּור [מלקות ּבביאה, קּדׁשּה ואפּלּו . ְְְֲִִִַַַַָָָ

אֹותּה ׁשּיביא עד אביה, ּבבית ׁשנּיה ּביאה עליה לבֹוא ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָלֹו
הּוא  זה ויחּוד לֹו; ויפריׁשּנה עּמּה ויתיחד ּביתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָלתֹו
מקֹום. ּבכל 'נּׂשּואין' הּנקרא והּוא לחּפה, ּכניסה ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָֻהּנקרא
מּׁשערה  - ׁשּקּדׁשּה אחר נּׂשּואין לׁשם ארּוסתֹו על ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּבא

ּדבר. לכל אׁשּתֹו היא והרי נׂשּואה, ונעׂשית קנאּה, ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָּבּה
לבֹוא ·. מּתר זה הרי - לחּפה הארּוסה ׁשּנכנסה ְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָָָֻֻּכיון

ּדבר  לכל ּגמּורה אׁשּתֹו היא והרי ׁשּירצה, עת ּבכל .עליה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
נבעלה, ׁשּלא ּפי על אף נׂשּואה, נקראת - לחּפה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּומּׁשּתּכנס
על  אף נּדה, היתה אם אבל לבעילה; ראּויה ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָוהּוא
והרי  הּנּׂשּואין, ּגמרּו לא - עּמּה ונתיחד לחּפה ׁשּנכנסה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּפי

ּכארּוסה  עדין.היא ֲֲִִַַָ
הּנּׂשּואין,‚. קדם החתן ּבבית חתנים ּברּכת לבר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוצרי

מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשׁש ְְְֱֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹוהן
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' לכבֹודֹו'. ּברא ׁשהּכל ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעֹולם,
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' האדם'. יֹוצר ֱֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהעֹולם,
והתקין  ּתבניתֹו, ּדמּות ּבצלם ּבצלמֹו, האדם את יצר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָאׁשר
'ׂשֹוׂש האדם'. יֹוצר ה' אּתה ּברּו עד, עדי ּבנין מּמּנּו ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלֹו
ּברּו ּבׂשמחה, לתֹוכּה ּבניה ּבקּבּוץ עקרה, ותגל ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָּתׂשיׂש
אהּובים, רעים ּתׂשּמח 'ׂשּמח ּבבניה'. צּיֹון מׂשּמח ה' ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאּתה
עּמֹו מׂשּמח ה' אּתה ּברּו עדן, ּבגן מּקדם יציר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכׂשּמח

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93



`zeyiקח zekld - miyp xtq - xc` 'd iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אׁשר  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ירּוׁשלים'. ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּובֹונה
אחוה  אהבה ורּנה ּגּלה וכּלה, חתן וׂשמחה, ׂשׂשֹון ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָָָּברא
יהּודה  מערי יּׁשמע אלהינּו ה' מהרה ורעּות, ְְְֱִֵֵֵֵֵַָָָָָֹׁשלֹום
וקֹול  חתן קֹול ׂשמחה וקֹול ׂשׂשֹון קֹול ירּוׁשלים ְְְְִִִַָָָָָּומחּוצֹות
ּברּו מּנגינתם, ּונערים מּמׁשּתה חתנים מצהלֹות קֹול ְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָָָּכּלה,

הּכּלה'. עם חתן מׂשּמח ה' ְִֵַַַַַָָָָאּתה
הּיין „. על ּומבר יין, ׁשל ּכֹוס מביא - יין ׁשם יהיה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָואם

ׁשבע  מבר ונמצא הּכֹוס, על ּכּלן את ּומסּדר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּתחּלה,
ּומבר הּיין, עם הדס להביא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָּברכֹות.

ההדס הבשמים]על הּׁשׁש.[ברכת מבר ּכ ואחר הּיין, אחר ְְֲִֵֵַַַַַַַַַַָָ
ּובני ‰. ּגדֹולים ּבעׂשרה אּלא חתנים ּברּכת מברכין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָואין

הּמנין. מן וחתן ְְִִִַָָָחֹורין;
.Â נתיחד ולא חתנים, ּברּכת ּובר האּׁשה, את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהמארס

היא  ארּוסה עדין - ּבביתֹו עֹוׂשה עּמּה חתנים ּברּכת ׁשאין ; ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּבר ולא לחּפה וכנס ארס לחּפה. ּכניסה אּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻֻהּנּׂשּואין,
אפּלּו ּומבר וחֹוזר ּגמּורה, נׂשּואה זֹו הרי - חתנים ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָּברּכת
מברכין  ואין ׁשּתטהר, עד נּדה ּתּנׂשא ולא ימים. ּכּמה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאחר
אינֹו ,ּובר ונׂשא עבר ואם ׁשּתטהר. עד חתנים ּברּכת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלּה

.ּומבר ְֵֵָחֹוזר
.Ê יהיה ּכ ואחר לחּפה, ּכניסה קדם ּכתּבה לכּתב ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֻֻוצרי

ּבאׁשּתֹו ּכֹותב מּתר הּוא וכּמה הּסֹופר. ׂשכר נֹותן והחתן ; ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻ
מּמאתים  ּפחֹות לּה ּכֹותבין אין ּבתּולה, היתה אם ְְְִִִִֵַָָָָָָָלּה?
מּמאה  ּפחֹות לּה ּכֹותבין אין ּבעּולה, היתה ואם ְְְְִִִִֵֵָָָָָָָּדינר;
לּה, להֹוסיף רצה ואם ּכתּבה'. 'עּקר הּנקרא הּוא וזה ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻּדינר.
אחד  העּקר ודין הּתֹוספת ודין מֹוסיף. - זהב ּכּכר ְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָאפּלּו
ּכתּבה  ּבֹו ׁשּנאמר מקֹום ּכל לפיכ הּדברים; לרב ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹֻהּוא
ׁשּתּקנּו הם וחכמים ּכאחד. והּתֹוספת העּקר הּוא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָסתם,

להֹוציאּה. ּבעיניו קּלה ּתהא ׁשּלא ּכדי לאּׁשה, ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻּכתּבה
.Á אּלא הּטהֹור הּכסף מן אֹותם ּתּקנּו לא - אּלּו ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּדינרים

נחׁשת  חלקים ׁשבעה ׁשהיה הּימים, ּבאֹותן ׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמּמטּבע
ּבסלע ׁשּיהיה עד ּכסף, אחד דינרים]וחלק ד' זּוז [שהוא חצי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

ועׂשרים  חמּׁשה ּבתּולה, ׁשל ּדינרים מאתים ונמצאּו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָּכסף;
ּומחצה. ּדינר עׂשר ׁשנים ּבעּולה, ׁשל ּומאה ּכסף, ׁשל ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָּדינר
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׂשעֹורֹות, ותׁשעים ׁשׁש - ּדינר ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָּומׁשקל
מקֹום, ּבכל 'זּוז' הּנקרא הּוא - והּדינר עירּובין. ְְְְִִִִִֵַַַָָָָּבתחּלת
אֹותן  מּמטּבע ׁשּיהיה ּבין הּטהֹור, הּכסף מן ׁשּיהיה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבין

ִַָהּימים.
.Ë וכל מּמאה; ולבעּולה מּמאתים, לבתּולה ּפֹוחתין ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָאין

זנּות  ּבעילת ּבעילתֹו הּכתּבה הּפֹוחת, את הּכֹותב אחד . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
עדים עליו ׁשהעידּו ואחד כתובה]ּבׁשטר, דמי וקנּו[שהתחייב ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָ

סודר]מּידֹו בקנין -[התחייב מאתים אֹו מאה לּה חּיב ׁשהּוא ִִֵֶַַָָָָָ
- ּכתּבתּה ּכנגד מּטלטלין לּה נתן אם וכן מּתר; זה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻהרי

לכּתב. ּפנאי לֹו ׁשּיהיה עד לבעל, מּתר זה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָֹֹֻהרי
.È ואבד ׁשּכתב אֹו ּכתּבה, לּה ּכתב ולא האּׁשה את ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהּכֹונס

לֹו ׁשּמכרה אֹו לבעלּה, ּכתּבתּה ׁשּמחלה אֹו הּכתּבה, ְְְְְֲֲֶֶַַַָָָָָָָָֻֻׁשטר
ּכתּב לּה וכֹותב חֹוזר - לקּימּה;ּכתּבתּה רצה אם עּקר, ה ְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָֻֻ

אחת  ׁשעה אפּלּו אׁשּתֹו עם לׁשהֹות לאדם לֹו ׁשאסּור ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָלפי

ּכתּבה  הניה ּבלא ּבטֹובת לאחרים ּכתּבתּה הּמֹוכרת אבל . ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻ
זול] ּתּקנּו[במחיר ׁשּלא אחרת; ּכתּבה לּה לכּתב צרי אינֹו ,ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ

ואם  להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה ּתהא ׁשּלא ּכדי אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻּכתּבה
לּה מׁשּלם ׁשהיה ּכדר לּלֹוקח, ּכתּבה מׁשּלם זה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהֹוציאּה

מכרה. לא ְִָָֹאם
.‡È לחּפה נכנסה ולא ּכתּבה לּה וכתב האּׁשה את ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹֻֻהמארס

נׂשּואה  ואינּה היא, ארּוסה עדין עֹוׂשה - הּכתּבה ׁשאין ; ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֻ
מּבני  ּכתּבתּה עּקר ּגֹובה ּגרׁשּה, אֹו מת ואם ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֻהּנּׂשּואין.

נמכרו]חֹורין שלא שברשותו, ּתֹוספת [מנכסים ּגֹובה ואינּה ; ְִֵֶֶָָ
ּכתּבה, ּכתב ולא ארס אם אבל נכנסה. ולא הֹואיל ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹֹֻּכלל,
העּקר; ואפּלּו ּכלּום, לּה אין - ארּוסה והיא ּגרׁשּה אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָּומת
ׁשּיכּתב. עד אֹו ׁשּתּנׂשא עד ּכתּבתּה עּקר לּה ּתּקנּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשּלא
ּגרׁשּה אֹו ּומת ּכתּבה, המארס לּה וכתב ּבּתֹו את ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻוהמארס

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאביה, ּכתּבתּה - נערה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻּכׁשהיא
.·È ׂשמח יהיה ּבתּולה, הּנֹוׂשא ׁשּכל חכמים, ּתּקנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן

ימים  ׁשבעת ונֹותן עּמּה נֹוׂשא ולא ּבמלאכּתֹו, עֹוסק אינֹו - ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָֹ
ּבחּור ׁשהיה ּבין וׂשמח, וׁשֹותה אֹוכל אּלא [רווק]ּבּׁשּוק, ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

מּׁשלׁשה  ּפחֹות אין ּבעּולה, היתה ואם אלמֹון; ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹּבין
ׂשמח  ׁשּיהיה יׂשראל, לבנֹות היא חכמים ׁשּתּקנת ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָימים;
ּבין  ימים, ׁשלׁשה הּבעּולה ועם ימים, ׁשבעה הּבתּולה ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹעם

אלמֹון. ּבין ְֵַָּבחּור
.‚Èלֹו ּביֹום [מותר]יׁש ּכאחת רּבֹות נׂשים לּׂשא לאדם ְְְִִֵַַַָָָָ

צרי לׂשמחה, אבל ּכאחד. לּכל חתנים ּברּכת ּומבר ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאחד,
ּבתּולה, אם - לּה הראּויה ׂשמחה אחת ּכל עם ְְְְִִִִַַַָָָָָָֹלׂשמח
ׂשמחה  מערבין ואין ׁשלׁשה; ּבעּולה, ואם ְְְְְְְְִִִִֵָָָָָֹׁשבעה,

ְְִָּבׂשמחה.
.„È ּבאב ּבתׁשעה אפּלּו חֹול, יֹום ּבכל לּׂשא לאדם ,מּתר ְְְְְֲִִִָָָָָָָֻ

ׁשּבת  ּבערב לא נֹוׂשאין אין אבל ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבין
ׁשּבת  חּלּול לידי יבֹוא ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת ּבאחד ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹולא
לֹומר, צרי ואין ּבסעּודתֹו; טרּוד ׁשהחתן הּסעּודה, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּבתּקּון
נֹוׂשאין  אין מֹועד ׁשל ּבחּלֹו ואפּלּו ּבׁשּבת. לּׂשא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשאסּור

ּכמֹו ּבׂשמחה,נׁשים, ׂשמחה מערבין ׁשאין לפי - ׁשּבארנּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּוׁשאר  זאת". את ּגם ל ונּתנה זאת, ׁשבע "מּלא ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻׁשּנאמר:
ׁשּיטרח  והּוא - ׁשּירצה יֹום ּבכל לּׂשא מּתר ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֻהּימים,

הּנּׂשּואין. יֹום קדם ימים ׁשלׁשה נּׂשּואין ְְִִִִִִֶַַָָֹֹּבסעּודת
.ÂË ּובחמיׁשי ּבׁשני אּלא ּבֹו יֹוׁשבין ּדין ּבית ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָמקֹום

טענת  לֹו היתה ׁשאם רביעי, ּביֹום נּׂשאת ּבתּולה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָּבלבד,
בתולה]ּבתּולים מצאה ּומנהג [שלא ּדין; לבית יׁשּכים , ְְְְִִִִֵַַ

ּכדי  ּבחמיׁשי, יׂשאּנה הּבעּולה את ׁשהּנֹוׂשא הּוא, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָחכמים
ויֹוצא  ּובׁשּבת, ׁשּבת וערב חמיׁשי עּמּה ׂשמח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיהיה

הראׁשֹון. ּבּיֹום ְְִִַַָלמלאכּתֹו
.ÊË היא ּבין - לנּׂשּואין הּבעל ּותבעּה קטּנה ּבּתֹו ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהמארס

ּתּנׂשא  ׁשּלא לעּכב יכֹולין אביה ותעׂשה ּבין ׁשּתגּדיל עד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכן. לעׂשֹות ראּוי ואין ּכֹונס; ּוכנסּה, רצּו ואם ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָנערה.

.ÊÈ היא והרי לנּׂשּואין ּותבעּה ׁשנים ּכּמה וׁשהה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָארסּה
לפרנס  הּתביעה מּיֹום חדׁש עׂשר ׁשנים לּה נֹותנין - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנערה

עצמּה ותכשיטים]את לֹו,[בבגדים צריכה ּׁשהיא מה ּולתּקן ְְְִִֵֶֶַַַָָ
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ׁשנים  לּה נֹותנין ׁשּבגרה, אחר ּתבעּה ּתּנׂשא. ּכ ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָואחר
נֹותנין  הּבגר, ּביֹום קּדׁשּה אם וכן הּבגר; מּיֹום חדׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹעׂשר
הּבגר. יֹום ׁשהּוא הּקּדּוׁשין, מּיֹום חדׁש עׂשר ׁשנים ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלּה
חדׁש עׂשר ׁשנים עליה עברּו אם - ׁשּבגרה אחר ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹקּדׁשּה
ׁשלׁשים  אּלא לּה נֹותנין אין נתקּדׁשה, ּכ ואחר ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבבגרּותּה
לּה נֹותנין הּבעּולה, את המארס וכן ׁשּתבעּה; מּיֹום ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָיֹום

הּתביעה. מּיֹום יֹום ְְִִִַָֹׁשלׁשים
.ÁÈ את לפרנס הּבעל מּׁשּתבעּה לאּׁשה זמן ׁשּנֹותנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשם

את  לפרנס לאיׁש זמן נֹותנין ּכ ּתּנׂשא, ּכ ואחר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעצמּה
והחופה]עצמֹו הסעודה צרכי האּׁשה.[להכין אֹותֹו מּׁשּתבעה ְְִִֶַָָָָ

חדׁש, עׂשר ׁשנים אם לּה: ׁשּנֹותנין ּכמֹו לֹו? נֹותנין ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹוכּמה
יֹום. ׁשלׁשים יֹום, ׁשלׁשים ואם חדׁש; עׂשר ְְְְִִִֵֶָָֹֹֹׁשנים

.ËÈלאיׁש ׁשּנתנּו זמן נתחּיב הּגיע - נׂשאּה ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּבאחד  הּזמן הּגיע ואם ּכנס; ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּבמזֹונֹותיה
לאֹותֹו מזֹונֹות לּה מעלה אינֹו - ׁשּבת ּבערב אֹו ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָּבׁשּבת
היא, אֹו הּוא חלה אם וכן לכנס. יכֹול ׁשאינֹו מּפני ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹהּיֹום,
מזֹונֹות, לּה מעלה אינֹו - הּזמן ּכׁשהּגיע נּדה ׁשּפרׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
ׁשּתבריא, עד אֹו ׁשּתטהר עד להּנׂשא ראּויה אינּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהרי

ׁשּיבריא. עד אּׁשה לּׂשא יכֹול אינֹו הּוא ְְִִִֵֵֶַַָָָוכן

ה'תשע"ה  אדר ו' רביעי יום

יא  ¤¤ּפרק
נחלצה‡. אֹו נתּגרׁשה אֹו ׁשּנתאלמנה ּבתּולה [ע"י הּנֹוׂשא ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

שמת] בעלה נתּגרׁשה אחי אֹו נתאלמנה הארּוסין מן אם -ְְְְְִִִִִֵַָָָָ
ּכתּבתּה הּנּׂשּואין, מן ואם מאתים; ּכתּבתּה נחלצה, ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻֻאֹו
ּבתּולה  הּנֹוׂשא וכן ּכבעּולה. היא הרי ׁשּמּׁשּנּׂשאת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמנה,

כנענית]מׁשחררת שפחה ׁשבּויה[מהיותה אֹו ּגּיֹורת [בידי אֹו ְְְִֶֶֶָֻ
ונפּדית גויים] הּגֹויה ונתּגּירה הּׁשפחה נׁשּתחררה אם -ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ

ּכתּבתן  - אחד ויֹום ׁשנים מּׁשלׁש ּפחּותֹות והן ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹֻהּׁשבּויה,
ומעלה, אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבנֹות היּו ואם ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹמאתים;

מאה. ְֵָָָֻּכתּבתן
ּפי ·. על ואף מאה ּכתּבה לאּלּו חכמים ּתּקנּו מה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֻּומּפני

וחזקת  ׁשּתּבעל, הּנׂשּואה וחזקת הֹואיל ּבתּולֹות? ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהן
ּבין  מאה להן ּתּקנּו ׁשּתּבעל, והּׁשבּויה והּנכרית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּׁשפחה

ּדבר  לכל ּכבעּולֹות הן והרי נבעלּו, לא ּבין .נבעלּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָֹ
עץ‚. בתוליה]מּכת ונפלו מכה אפּלּו[קיבלה מאה; ּכתּבתּה ְֲִֵֵַָָָֻֻ

- עץ מּכת ונמצאת ׁשלמה ּבתּולה ׁשהיא מנת על ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻנׂשאּה
ׁשּנבעלה, ּולמּטה ׁשנים ׁשלׁש ּבת קטּנה מאה. ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֻּכתּבתּה
סֹופּה מאתים; ּכתּבתּה - ּגדֹול אדם עליה ּבא ְֲִִֶַָָָָָָָָָָֻאפּלּו
עליה  ׁשּבא ּגדֹולה וכן הּבתּולֹות. ּכׁשאר ּבתּולה ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּתחזר
לא  ּכאּלּו מאתים, ּכתּבתּה - ּולמּטה ׁשנים ּתׁשע מּבן ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻקטן
ּביאה, אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשּביאת ּכלל; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָנבעלה

ּביאה. ּביאתֹו אין מּזה ִִִֵֶָָָּפחֹות
ּבֹוגרת „. ׁשהיא אילֹוניתּבתּולה אֹו סּומא, אֹו לאיל , [דומה ְְִִֶֶֶַָָ

מולידה] ואינה והּׁשֹוטה,זכר החרׁשת אבל מאתים; ּכתּבתן -ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֻ
נּׂשּואין  לּה ּתּקנּו לא הּׁשֹוטה, ּכתּבה. חכמים להן ּתּקנּו ְְְֲִִִִִֶַָָָָָֹֹֻלא

מּדבריהם  נּׂשּואין לּה ׁשּיׁש ּפי על אף והחרׁשת, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּכלל;
יּׂשאּו[מדרבנן] ולא יּמנעּו ׁשּלא ּכדי ּכתּבה, לּה ּתּקנּו לא ,ְְְְְְִִִֵֶָָָֹֹֹֻ

ולא  מזֹונֹות, לּה אין ּכ ּכתּבה, לּה ׁשאין ּוכׁשם ְְְְֵֵֵֶָָָָָֹֻאֹותּה.
ּכנסּה ואם ּכתּבה; מ ּתנאי כשהיא]ּתנאי חרׁשת [נשאה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ

מאה. ּוכתּבתּה ּכתּבה, ּותנאי ּכתּבה לּה יׁש - ְְְְְְְִֵֵֵַָָָָָָָָֻֻֻונתּפּקחה
ּכתּבתן ‰. - מנה מאה לּה וכתב ׁשֹוטה אֹו חרׁשת ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻנׂשא

נכסיו  להּזיק ׁשרצה מּפני .קּימת, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ
.Â ּפי על אף - ּפּקחֹות נׁשים ׁשּנׂשאּו ׁשֹוטה אֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָחרׁש

עליהן  לנׁשיהן אין הּׁשֹוטה, ונׁשּתּפה החרׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנתּפּקח
תביעה]ּכלּום להן [שום יׁש ׁשהבריאּו, אחר לקּימן רצּו ; ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

וכתבּו החרׁש, את ׁשהּׂשיאּו הן ּדין ּבית ואם מאה. ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻּכתּבה
ּבי  לּה ּׁשּכתבּו מה ּכל נֹוטלת - נכסיו על ּכתּבה ּדין;לּה ת ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

ׁשאין  ּבמקֹום - אֹותֹו מּׂשיאין ּדין ּבית אין הּׁשֹוטה, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָאבל
לא  - קטן וכן נּׂשּואין. לֹו ּתּקנּו לא עֹומדת, חכמים ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּתּקנת
נּׂשּואין  לידי לבֹוא וסֹופֹו הֹואיל נּׂשּואין, חכמים לֹו ְְֲִִִִִִִִֵָָּתּקנּו
ׁשהיא  ּפי על ואף לקטּנה נּׂשּואין ּתּקנּו מה ּומּפני ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָּגמּורין.
הפקר  מנהג ּבּה ינהגּו ׁשּלא ּכדי ּגמּורין? נּׂשּואין לידי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּבאה

ויּודע [זנות] אֹותֹו ׁשּבֹודקין עד הּקטן את מּׂשיאין ואין .ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
סימנין. ִִִֵֶָׁשהביא

.Ê- אּׁשה ׁשּנׂשא אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן אפּלּו ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָקטן,
וקּימּה הגּדיל ואם ּכתּבה; לּה בעלה]אין להיות אחר [נשאר ְְְְְִִִִֵַַָָָֻ

הּוא  ׁשּנתּגּיר ּגר וכן מנה. ּכתּבה עּקר לּה יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשהגּדיל,
קּימּה. ּכן מנת ׁשעל מנה, ּכתּבתּה - ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֻואׁשּתֹו

.Á ּבתּולים טענת לּה יׁש מאתים, ׁשּכתּבתּה ּבתּולה ;ּכל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֻ
אין  - ּכתּבה חכמים לּה ּתּקנּו ׁשּלא אֹו מנה, ׁשּכתּבתּה ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻֻוכל
אין  נּׂשּואין, קדם ארּוסתֹו עם והּמתיחד ּבתּולים. טענת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹלּה

ּבתּולים. טענת ְֲִַַלֹו
.Ëׁשחזקתּה ּבתּולה ׁשּנׂשא זה ּבתּולים? טענת היא ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָּומה

ּבתּולה' מצאתיה 'לא ואֹומר וטֹוען ּבתּולה, ּוׁשני ׁשהיא . ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָֹ
ּבסֹוף  מּמּנה ׁשּׁשֹותתין ּדמים האחד, - לבתּולים הן ְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָסימנין
ראׁשֹונה  ּבביאה ּבּה ׁשּימצא הּדחק והּׁשני, ראׁשֹונה; ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּביאה

הּתׁשמיׁש. ְְִִַַַּבׁשעת
.È לא ואמר וטען מאתים, ׁשּכתּבתּה ּבתּולה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹֻהּנֹוׂשא

הּוא, 'אמת אמרה אם אֹותּה: ׁשֹואלין - ּבתּולה ְְְֱֲִִִֶָָָָָָמצאתיה
קרקע  אֹו עץ והּכני ׁשּנפלּתי מּפני ּבתּולה, מצאני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלא

למנה  ּכתּבתּה ותחזר נאמנת, זֹו הרי - ּבתּולי' אף והלכּו . ְְְְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ל ואין עלי ּבא איׁש 'ׁשּמא ואֹומר טֹוען ׁשהּוא ּפי ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל
סתם  להחרים לֹו ויׁש ּבטענתֹו; מׁשּגיחין אין - ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָּכלּום'

סתמי] חרם לֹו[להטיל הּדבר ׁשאין איׁש, עליה ּבא ִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא
ַַוּדאי.

.‡Èואיׁש ּבתּולה, מצאני ׁשּלא אמר 'אמת היא: ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹאמרה
נאמנת, זֹו הרי - לֹו' ׁשּנתארסּתי אחר ּבאנס עלי ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבא

ׁשהיתה  ּכמֹו מאתים עד ּוכתּבתּה 'ׁשּמא ואמר: טען ואם ; ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻ
אחר  אֹו טעּות, מּקח ּומּקחי נאנסּת ארסּתי ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹׁשּלא
מי  על סתם מחרים זה הרי - 'ּברצֹונ נבעלּת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשארסּתי

ּבֹו. חּיב ׁשאיני ממֹון לחּיבני ּכדי ׁשקר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּטֹוען
.·È לא' אֹומרת: והיא ּבתּולה', מצאתיה 'לא ואמר: ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹטען
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אׁשר  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ירּוׁשלים'. ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּובֹונה
אחוה  אהבה ורּנה ּגּלה וכּלה, חתן וׂשמחה, ׂשׂשֹון ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָָָּברא
יהּודה  מערי יּׁשמע אלהינּו ה' מהרה ורעּות, ְְְֱִֵֵֵֵֵַָָָָָֹׁשלֹום
וקֹול  חתן קֹול ׂשמחה וקֹול ׂשׂשֹון קֹול ירּוׁשלים ְְְְִִִַָָָָָּומחּוצֹות
ּברּו מּנגינתם, ּונערים מּמׁשּתה חתנים מצהלֹות קֹול ְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָָָּכּלה,

הּכּלה'. עם חתן מׂשּמח ה' ְִֵַַַַַָָָָאּתה
הּיין „. על ּומבר יין, ׁשל ּכֹוס מביא - יין ׁשם יהיה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָואם

ׁשבע  מבר ונמצא הּכֹוס, על ּכּלן את ּומסּדר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּתחּלה,
ּומבר הּיין, עם הדס להביא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָּברכֹות.

ההדס הבשמים]על הּׁשׁש.[ברכת מבר ּכ ואחר הּיין, אחר ְְֲִֵֵַַַַַַַַַַָָ
ּובני ‰. ּגדֹולים ּבעׂשרה אּלא חתנים ּברּכת מברכין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָואין

הּמנין. מן וחתן ְְִִִַָָָחֹורין;
.Â נתיחד ולא חתנים, ּברּכת ּובר האּׁשה, את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהמארס

היא  ארּוסה עדין - ּבביתֹו עֹוׂשה עּמּה חתנים ּברּכת ׁשאין ; ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּבר ולא לחּפה וכנס ארס לחּפה. ּכניסה אּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻֻהּנּׂשּואין,
אפּלּו ּומבר וחֹוזר ּגמּורה, נׂשּואה זֹו הרי - חתנים ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָּברּכת
מברכין  ואין ׁשּתטהר, עד נּדה ּתּנׂשא ולא ימים. ּכּמה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאחר
אינֹו ,ּובר ונׂשא עבר ואם ׁשּתטהר. עד חתנים ּברּכת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלּה

.ּומבר ְֵֵָחֹוזר
.Ê יהיה ּכ ואחר לחּפה, ּכניסה קדם ּכתּבה לכּתב ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֻֻוצרי

ּבאׁשּתֹו ּכֹותב מּתר הּוא וכּמה הּסֹופר. ׂשכר נֹותן והחתן ; ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻ
מּמאתים  ּפחֹות לּה ּכֹותבין אין ּבתּולה, היתה אם ְְְִִִִֵַָָָָָָָלּה?
מּמאה  ּפחֹות לּה ּכֹותבין אין ּבעּולה, היתה ואם ְְְְִִִִֵֵָָָָָָָּדינר;
לּה, להֹוסיף רצה ואם ּכתּבה'. 'עּקר הּנקרא הּוא וזה ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻּדינר.
אחד  העּקר ודין הּתֹוספת ודין מֹוסיף. - זהב ּכּכר ְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָאפּלּו
ּכתּבה  ּבֹו ׁשּנאמר מקֹום ּכל לפיכ הּדברים; לרב ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹֻהּוא
ׁשּתּקנּו הם וחכמים ּכאחד. והּתֹוספת העּקר הּוא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָסתם,

להֹוציאּה. ּבעיניו קּלה ּתהא ׁשּלא ּכדי לאּׁשה, ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻּכתּבה
.Á אּלא הּטהֹור הּכסף מן אֹותם ּתּקנּו לא - אּלּו ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּדינרים

נחׁשת  חלקים ׁשבעה ׁשהיה הּימים, ּבאֹותן ׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמּמטּבע
ּבסלע ׁשּיהיה עד ּכסף, אחד דינרים]וחלק ד' זּוז [שהוא חצי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

ועׂשרים  חמּׁשה ּבתּולה, ׁשל ּדינרים מאתים ונמצאּו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָּכסף;
ּומחצה. ּדינר עׂשר ׁשנים ּבעּולה, ׁשל ּומאה ּכסף, ׁשל ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָּדינר
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׂשעֹורֹות, ותׁשעים ׁשׁש - ּדינר ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָּומׁשקל
מקֹום, ּבכל 'זּוז' הּנקרא הּוא - והּדינר עירּובין. ְְְְִִִִִֵַַַָָָָּבתחּלת
אֹותן  מּמטּבע ׁשּיהיה ּבין הּטהֹור, הּכסף מן ׁשּיהיה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבין

ִַָהּימים.
.Ë וכל מּמאה; ולבעּולה מּמאתים, לבתּולה ּפֹוחתין ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָאין

זנּות  ּבעילת ּבעילתֹו הּכתּבה הּפֹוחת, את הּכֹותב אחד . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
עדים עליו ׁשהעידּו ואחד כתובה]ּבׁשטר, דמי וקנּו[שהתחייב ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָ

סודר]מּידֹו בקנין -[התחייב מאתים אֹו מאה לּה חּיב ׁשהּוא ִִֵֶַַָָָָָ
- ּכתּבתּה ּכנגד מּטלטלין לּה נתן אם וכן מּתר; זה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻהרי

לכּתב. ּפנאי לֹו ׁשּיהיה עד לבעל, מּתר זה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָֹֹֻהרי
.È ואבד ׁשּכתב אֹו ּכתּבה, לּה ּכתב ולא האּׁשה את ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהּכֹונס

לֹו ׁשּמכרה אֹו לבעלּה, ּכתּבתּה ׁשּמחלה אֹו הּכתּבה, ְְְְְֲֲֶֶַַַָָָָָָָָֻֻׁשטר
ּכתּב לּה וכֹותב חֹוזר - לקּימּה;ּכתּבתּה רצה אם עּקר, ה ְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָֻֻ

אחת  ׁשעה אפּלּו אׁשּתֹו עם לׁשהֹות לאדם לֹו ׁשאסּור ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָלפי

ּכתּבה  הניה ּבלא ּבטֹובת לאחרים ּכתּבתּה הּמֹוכרת אבל . ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻ
זול] ּתּקנּו[במחיר ׁשּלא אחרת; ּכתּבה לּה לכּתב צרי אינֹו ,ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ

ואם  להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה ּתהא ׁשּלא ּכדי אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻּכתּבה
לּה מׁשּלם ׁשהיה ּכדר לּלֹוקח, ּכתּבה מׁשּלם זה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהֹוציאּה

מכרה. לא ְִָָֹאם
.‡È לחּפה נכנסה ולא ּכתּבה לּה וכתב האּׁשה את ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹֻֻהמארס

נׂשּואה  ואינּה היא, ארּוסה עדין עֹוׂשה - הּכתּבה ׁשאין ; ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֻ
מּבני  ּכתּבתּה עּקר ּגֹובה ּגרׁשּה, אֹו מת ואם ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֻהּנּׂשּואין.

נמכרו]חֹורין שלא שברשותו, ּתֹוספת [מנכסים ּגֹובה ואינּה ; ְִֵֶֶָָ
ּכתּבה, ּכתב ולא ארס אם אבל נכנסה. ולא הֹואיל ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹֹֻּכלל,
העּקר; ואפּלּו ּכלּום, לּה אין - ארּוסה והיא ּגרׁשּה אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָּומת
ׁשּיכּתב. עד אֹו ׁשּתּנׂשא עד ּכתּבתּה עּקר לּה ּתּקנּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשּלא
ּגרׁשּה אֹו ּומת ּכתּבה, המארס לּה וכתב ּבּתֹו את ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻוהמארס

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאביה, ּכתּבתּה - נערה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻּכׁשהיא
.·È ׂשמח יהיה ּבתּולה, הּנֹוׂשא ׁשּכל חכמים, ּתּקנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן

ימים  ׁשבעת ונֹותן עּמּה נֹוׂשא ולא ּבמלאכּתֹו, עֹוסק אינֹו - ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָֹ
ּבחּור ׁשהיה ּבין וׂשמח, וׁשֹותה אֹוכל אּלא [רווק]ּבּׁשּוק, ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

מּׁשלׁשה  ּפחֹות אין ּבעּולה, היתה ואם אלמֹון; ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹּבין
ׂשמח  ׁשּיהיה יׂשראל, לבנֹות היא חכמים ׁשּתּקנת ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָימים;
ּבין  ימים, ׁשלׁשה הּבעּולה ועם ימים, ׁשבעה הּבתּולה ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹעם

אלמֹון. ּבין ְֵַָּבחּור
.‚Èלֹו ּביֹום [מותר]יׁש ּכאחת רּבֹות נׂשים לּׂשא לאדם ְְְִִֵַַַָָָָ

צרי לׂשמחה, אבל ּכאחד. לּכל חתנים ּברּכת ּומבר ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאחד,
ּבתּולה, אם - לּה הראּויה ׂשמחה אחת ּכל עם ְְְְִִִִַַַָָָָָָֹלׂשמח
ׂשמחה  מערבין ואין ׁשלׁשה; ּבעּולה, ואם ְְְְְְְְִִִִֵָָָָָֹׁשבעה,

ְְִָּבׂשמחה.
.„È ּבאב ּבתׁשעה אפּלּו חֹול, יֹום ּבכל לּׂשא לאדם ,מּתר ְְְְְֲִִִָָָָָָָֻ

ׁשּבת  ּבערב לא נֹוׂשאין אין אבל ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבין
ׁשּבת  חּלּול לידי יבֹוא ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת ּבאחד ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹולא
לֹומר, צרי ואין ּבסעּודתֹו; טרּוד ׁשהחתן הּסעּודה, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּבתּקּון
נֹוׂשאין  אין מֹועד ׁשל ּבחּלֹו ואפּלּו ּבׁשּבת. לּׂשא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשאסּור

ּכמֹו ּבׂשמחה,נׁשים, ׂשמחה מערבין ׁשאין לפי - ׁשּבארנּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּוׁשאר  זאת". את ּגם ל ונּתנה זאת, ׁשבע "מּלא ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻׁשּנאמר:
ׁשּיטרח  והּוא - ׁשּירצה יֹום ּבכל לּׂשא מּתר ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֻהּימים,

הּנּׂשּואין. יֹום קדם ימים ׁשלׁשה נּׂשּואין ְְִִִִִִֶַַָָֹֹּבסעּודת
.ÂË ּובחמיׁשי ּבׁשני אּלא ּבֹו יֹוׁשבין ּדין ּבית ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָמקֹום

טענת  לֹו היתה ׁשאם רביעי, ּביֹום נּׂשאת ּבתּולה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָּבלבד,
בתולה]ּבתּולים מצאה ּומנהג [שלא ּדין; לבית יׁשּכים , ְְְְִִִִֵַַ

ּכדי  ּבחמיׁשי, יׂשאּנה הּבעּולה את ׁשהּנֹוׂשא הּוא, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָחכמים
ויֹוצא  ּובׁשּבת, ׁשּבת וערב חמיׁשי עּמּה ׂשמח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיהיה

הראׁשֹון. ּבּיֹום ְְִִַַָלמלאכּתֹו
.ÊË היא ּבין - לנּׂשּואין הּבעל ּותבעּה קטּנה ּבּתֹו ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהמארס

ּתּנׂשא  ׁשּלא לעּכב יכֹולין אביה ותעׂשה ּבין ׁשּתגּדיל עד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכן. לעׂשֹות ראּוי ואין ּכֹונס; ּוכנסּה, רצּו ואם ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָנערה.

.ÊÈ היא והרי לנּׂשּואין ּותבעּה ׁשנים ּכּמה וׁשהה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָארסּה
לפרנס  הּתביעה מּיֹום חדׁש עׂשר ׁשנים לּה נֹותנין - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנערה

עצמּה ותכשיטים]את לֹו,[בבגדים צריכה ּׁשהיא מה ּולתּקן ְְְִִֵֶֶַַַָָ
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ׁשנים  לּה נֹותנין ׁשּבגרה, אחר ּתבעּה ּתּנׂשא. ּכ ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָואחר
נֹותנין  הּבגר, ּביֹום קּדׁשּה אם וכן הּבגר; מּיֹום חדׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹעׂשר
הּבגר. יֹום ׁשהּוא הּקּדּוׁשין, מּיֹום חדׁש עׂשר ׁשנים ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלּה
חדׁש עׂשר ׁשנים עליה עברּו אם - ׁשּבגרה אחר ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹקּדׁשּה
ׁשלׁשים  אּלא לּה נֹותנין אין נתקּדׁשה, ּכ ואחר ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבבגרּותּה
לּה נֹותנין הּבעּולה, את המארס וכן ׁשּתבעּה; מּיֹום ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָיֹום

הּתביעה. מּיֹום יֹום ְְִִִַָֹׁשלׁשים
.ÁÈ את לפרנס הּבעל מּׁשּתבעּה לאּׁשה זמן ׁשּנֹותנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשם

את  לפרנס לאיׁש זמן נֹותנין ּכ ּתּנׂשא, ּכ ואחר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעצמּה
והחופה]עצמֹו הסעודה צרכי האּׁשה.[להכין אֹותֹו מּׁשּתבעה ְְִִֶַָָָָ

חדׁש, עׂשר ׁשנים אם לּה: ׁשּנֹותנין ּכמֹו לֹו? נֹותנין ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹוכּמה
יֹום. ׁשלׁשים יֹום, ׁשלׁשים ואם חדׁש; עׂשר ְְְְִִִֵֶָָֹֹֹׁשנים

.ËÈלאיׁש ׁשּנתנּו זמן נתחּיב הּגיע - נׂשאּה ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּבאחד  הּזמן הּגיע ואם ּכנס; ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּבמזֹונֹותיה
לאֹותֹו מזֹונֹות לּה מעלה אינֹו - ׁשּבת ּבערב אֹו ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָּבׁשּבת
היא, אֹו הּוא חלה אם וכן לכנס. יכֹול ׁשאינֹו מּפני ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹהּיֹום,
מזֹונֹות, לּה מעלה אינֹו - הּזמן ּכׁשהּגיע נּדה ׁשּפרׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
ׁשּתבריא, עד אֹו ׁשּתטהר עד להּנׂשא ראּויה אינּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהרי

ׁשּיבריא. עד אּׁשה לּׂשא יכֹול אינֹו הּוא ְְִִִֵֵֶַַָָָוכן

ה'תשע"ה  אדר ו' רביעי יום

יא  ¤¤ּפרק
נחלצה‡. אֹו נתּגרׁשה אֹו ׁשּנתאלמנה ּבתּולה [ע"י הּנֹוׂשא ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

שמת] בעלה נתּגרׁשה אחי אֹו נתאלמנה הארּוסין מן אם -ְְְְְִִִִִֵַָָָָ
ּכתּבתּה הּנּׂשּואין, מן ואם מאתים; ּכתּבתּה נחלצה, ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻֻאֹו
ּבתּולה  הּנֹוׂשא וכן ּכבעּולה. היא הרי ׁשּמּׁשּנּׂשאת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמנה,

כנענית]מׁשחררת שפחה ׁשבּויה[מהיותה אֹו ּגּיֹורת [בידי אֹו ְְְִֶֶֶָֻ
ונפּדית גויים] הּגֹויה ונתּגּירה הּׁשפחה נׁשּתחררה אם -ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ

ּכתּבתן  - אחד ויֹום ׁשנים מּׁשלׁש ּפחּותֹות והן ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹֻהּׁשבּויה,
ומעלה, אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבנֹות היּו ואם ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹמאתים;

מאה. ְֵָָָֻּכתּבתן
ּפי ·. על ואף מאה ּכתּבה לאּלּו חכמים ּתּקנּו מה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֻּומּפני

וחזקת  ׁשּתּבעל, הּנׂשּואה וחזקת הֹואיל ּבתּולֹות? ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהן
ּבין  מאה להן ּתּקנּו ׁשּתּבעל, והּׁשבּויה והּנכרית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּׁשפחה

ּדבר  לכל ּכבעּולֹות הן והרי נבעלּו, לא ּבין .נבעלּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָֹ
עץ‚. בתוליה]מּכת ונפלו מכה אפּלּו[קיבלה מאה; ּכתּבתּה ְֲִֵֵַָָָֻֻ

- עץ מּכת ונמצאת ׁשלמה ּבתּולה ׁשהיא מנת על ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻנׂשאּה
ׁשּנבעלה, ּולמּטה ׁשנים ׁשלׁש ּבת קטּנה מאה. ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֻּכתּבתּה
סֹופּה מאתים; ּכתּבתּה - ּגדֹול אדם עליה ּבא ְֲִִֶַָָָָָָָָָָֻאפּלּו
עליה  ׁשּבא ּגדֹולה וכן הּבתּולֹות. ּכׁשאר ּבתּולה ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּתחזר
לא  ּכאּלּו מאתים, ּכתּבתּה - ּולמּטה ׁשנים ּתׁשע מּבן ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻקטן
ּביאה, אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשּביאת ּכלל; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָנבעלה

ּביאה. ּביאתֹו אין מּזה ִִִֵֶָָָּפחֹות
ּבֹוגרת „. ׁשהיא אילֹוניתּבתּולה אֹו סּומא, אֹו לאיל , [דומה ְְִִֶֶֶַָָ

מולידה] ואינה והּׁשֹוטה,זכר החרׁשת אבל מאתים; ּכתּבתן -ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֻ
נּׂשּואין  לּה ּתּקנּו לא הּׁשֹוטה, ּכתּבה. חכמים להן ּתּקנּו ְְְֲִִִִִֶַָָָָָֹֹֻלא

מּדבריהם  נּׂשּואין לּה ׁשּיׁש ּפי על אף והחרׁשת, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּכלל;
יּׂשאּו[מדרבנן] ולא יּמנעּו ׁשּלא ּכדי ּכתּבה, לּה ּתּקנּו לא ,ְְְְְְִִִֵֶָָָֹֹֹֻ

ולא  מזֹונֹות, לּה אין ּכ ּכתּבה, לּה ׁשאין ּוכׁשם ְְְְֵֵֵֶָָָָָֹֻאֹותּה.
ּכנסּה ואם ּכתּבה; מ ּתנאי כשהיא]ּתנאי חרׁשת [נשאה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ

מאה. ּוכתּבתּה ּכתּבה, ּותנאי ּכתּבה לּה יׁש - ְְְְְְְִֵֵֵַָָָָָָָָֻֻֻונתּפּקחה
ּכתּבתן ‰. - מנה מאה לּה וכתב ׁשֹוטה אֹו חרׁשת ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻנׂשא

נכסיו  להּזיק ׁשרצה מּפני .קּימת, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ
.Â ּפי על אף - ּפּקחֹות נׁשים ׁשּנׂשאּו ׁשֹוטה אֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָחרׁש

עליהן  לנׁשיהן אין הּׁשֹוטה, ונׁשּתּפה החרׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנתּפּקח
תביעה]ּכלּום להן [שום יׁש ׁשהבריאּו, אחר לקּימן רצּו ; ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

וכתבּו החרׁש, את ׁשהּׂשיאּו הן ּדין ּבית ואם מאה. ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻּכתּבה
ּבי  לּה ּׁשּכתבּו מה ּכל נֹוטלת - נכסיו על ּכתּבה ּדין;לּה ת ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

ׁשאין  ּבמקֹום - אֹותֹו מּׂשיאין ּדין ּבית אין הּׁשֹוטה, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָאבל
לא  - קטן וכן נּׂשּואין. לֹו ּתּקנּו לא עֹומדת, חכמים ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּתּקנת
נּׂשּואין  לידי לבֹוא וסֹופֹו הֹואיל נּׂשּואין, חכמים לֹו ְְֲִִִִִִִִֵָָּתּקנּו
ׁשהיא  ּפי על ואף לקטּנה נּׂשּואין ּתּקנּו מה ּומּפני ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָּגמּורין.
הפקר  מנהג ּבּה ינהגּו ׁשּלא ּכדי ּגמּורין? נּׂשּואין לידי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּבאה

ויּודע [זנות] אֹותֹו ׁשּבֹודקין עד הּקטן את מּׂשיאין ואין .ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
סימנין. ִִִֵֶָׁשהביא

.Ê- אּׁשה ׁשּנׂשא אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן אפּלּו ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָקטן,
וקּימּה הגּדיל ואם ּכתּבה; לּה בעלה]אין להיות אחר [נשאר ְְְְְִִִִֵַַָָָֻ

הּוא  ׁשּנתּגּיר ּגר וכן מנה. ּכתּבה עּקר לּה יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשהגּדיל,
קּימּה. ּכן מנת ׁשעל מנה, ּכתּבתּה - ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֻואׁשּתֹו

.Á ּבתּולים טענת לּה יׁש מאתים, ׁשּכתּבתּה ּבתּולה ;ּכל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֻ
אין  - ּכתּבה חכמים לּה ּתּקנּו ׁשּלא אֹו מנה, ׁשּכתּבתּה ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻֻוכל
אין  נּׂשּואין, קדם ארּוסתֹו עם והּמתיחד ּבתּולים. טענת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹלּה

ּבתּולים. טענת ְֲִַַלֹו
.Ëׁשחזקתּה ּבתּולה ׁשּנׂשא זה ּבתּולים? טענת היא ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָּומה

ּבתּולה' מצאתיה 'לא ואֹומר וטֹוען ּבתּולה, ּוׁשני ׁשהיא . ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָֹ
ּבסֹוף  מּמּנה ׁשּׁשֹותתין ּדמים האחד, - לבתּולים הן ְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָסימנין
ראׁשֹונה  ּבביאה ּבּה ׁשּימצא הּדחק והּׁשני, ראׁשֹונה; ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּביאה

הּתׁשמיׁש. ְְִִַַַּבׁשעת
.È לא ואמר וטען מאתים, ׁשּכתּבתּה ּבתּולה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹֻהּנֹוׂשא

הּוא, 'אמת אמרה אם אֹותּה: ׁשֹואלין - ּבתּולה ְְְֱֲִִִֶָָָָָָמצאתיה
קרקע  אֹו עץ והּכני ׁשּנפלּתי מּפני ּבתּולה, מצאני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלא

למנה  ּכתּבתּה ותחזר נאמנת, זֹו הרי - ּבתּולי' אף והלכּו . ְְְְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ל ואין עלי ּבא איׁש 'ׁשּמא ואֹומר טֹוען ׁשהּוא ּפי ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל
סתם  להחרים לֹו ויׁש ּבטענתֹו; מׁשּגיחין אין - ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָּכלּום'

סתמי] חרם לֹו[להטיל הּדבר ׁשאין איׁש, עליה ּבא ִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא
ַַוּדאי.

.‡Èואיׁש ּבתּולה, מצאני ׁשּלא אמר 'אמת היא: ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹאמרה
נאמנת, זֹו הרי - לֹו' ׁשּנתארסּתי אחר ּבאנס עלי ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבא

ׁשהיתה  ּכמֹו מאתים עד ּוכתּבתּה 'ׁשּמא ואמר: טען ואם ; ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻ
אחר  אֹו טעּות, מּקח ּומּקחי נאנסּת ארסּתי ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹׁשּלא
מי  על סתם מחרים זה הרי - 'ּברצֹונ נבעלּת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשארסּתי

ּבֹו. חּיב ׁשאיני ממֹון לחּיבני ּכדי ׁשקר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּטֹוען
.·È לא' אֹומרת: והיא ּבתּולה', מצאתיה 'לא ואמר: ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹטען
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ּובֹועל  חֹוזר אֹו אֹותּה, ּבֹודקין - אני' ּבתּולה ועדין עלי ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָּבא
עדים  ּככל ּבפני מצאני ּובתּולה עלי 'ּבא אמרה: . ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָ

וׁשק  לֹו:הּבתּולֹות, ואֹומרין אֹותֹו ׁשֹואלין - טֹוען' הּוא ר ְְְְֲִִֵֶֶַ
אמר  אם ּבתּולה'? ׁשאינּה ׁשאמרּת עד הּדבר היה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ'מה
להם  אין ׁשּמא ּבמׁשּפחּתּה ּבֹודקין - ּדם מצאתי ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמּפני
ּכן, ּכּלן נמצאּו אם ּבתּולים; ּדם ולא נּדה ּדם לא ּכלל, ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹֻּדם
ּבֹודקין  - ּכן מׁשּפחּתּה ּבנֹות נמצאּו לא ּכחזקתּה. זֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹהרי
האיברים, לחלּוחית ׁשּיּבׁש ּבּה יׁש ּגדֹול חלי ׁשּמא ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאֹותּה,

ּומרטיבין ּברעב. מתעּנה היתה ׁשּמא אֹותּה[רוחצים]אֹו ְְְִִִֶַַָָָָָָָָ
ׁשנּיה, ותּבעל ׁשּתבריא, עד אֹותּה ּומׁשקין אֹותּה ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָּומאכילין
ולא  חֹולי לא ׁשם אין ואם לאו. אֹו ּדם ּתֹוציא אם ְְְְִִִִִֵֶָָָֹֹונראה
ּפי  על ואף ּבתּולים; טענת זֹו הרי - ּבֹו ּכּיֹוצא ולא ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָֹרעב
ּכאן  אין ּדם, יצא ולא הֹואיל הּתׁשמיׁש, ּבעת ּדחק ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹׁשּמצא
נערה  ּבין קטּנה ּבין ּדם, לּה יׁש ּבתּולה ׁשּכל - ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָּבתּולים
אמר  ואם ׁשאמרנּו. ּכמֹו החֹולי מּפני אּלא ּבֹוגרת, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבין

ּפתּוח ּפתח אּלא ּדחק, מצאתי ׁשּלא מצאתי'[בעולה]'מּפני ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
הּבֹוגרֹות  ׁשרב היא, ּבֹוגרת ׁשּמא ׁשנֹותיה: על ׁשֹואלין -ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָֹ
ונתרּפּו ּגדלה ׁשהרי הרּבה, ּבֹו ׁשּמרּגיׁשין ּדחק להן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאין
לֹו: אֹומרים עדין, ּבגרה לא ואם ּבתּוליה. וכלּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹאיבריה
הרּגׁשּתה  לא ּולפיכ ּבנחת, ּבעלּתה אֹו הּטיתה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ'ׁשּמא
הרי  - היה' ּפתּוח ּפתח וּדאי אּלא כי 'לא אמר אם ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּבדחק;
ּבין  קטּנה ּבין ּבגרה, ׁשּלא ּבתּולה לכל ּבתּולים טענת ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹזֹו
ּפתחּה נערה, ּבתּולה ׁשּכל חֹולה; ּבין ּבריאה ּבין ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָנערה,
ּפתח  ּומצא הֹואיל הּדם, ׁשּיצא ּפי על ואף הּוא; ְִִֶֶַַַַָָָָָָסתּום

ּבתּולים. ּכאן אין ְִֵַָָּפתּוח,
.‚È ּגאֹונים ויׁשיׁש ּדמים, טענת לּה אין ׁשהּבֹוגרת ׁשהֹורּו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

זה, ּדבר מראה הּתלמּוד ּדר ואין ּפתּוח. ּפתח טענת ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלּה
ספרים  על ּבדקּתי ּוכבר ׁשּלהן; ּבּנסחאֹות היתה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֻוטעּות
ׁשאין  ׁשאמרנּו, ּכמֹו ׁשהּדבר ּומצאתי וקדמֹונים, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָרּבים

ּבלבד. ּדמים טענת אּלא ְֲִִֶֶֶַַַַָָלּבֹוגרת
.„Èהתקינּו והם לאּׁשה; ּכתּבה עּקר ׁשּתּקנּו הם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֻחכמים

אֹותֹו מכחׁשת והאּׁשה ּבתּולים טענת הּטֹוען ׁשּכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָואמרּו
האיׁש על לא ראיה, להביא ועליה נאמן, היא - ׁשחזקה ; ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹ

ּבסעּודה טֹורח אדם שמשקר ּומפסידּה[בנישואיו]ׁשאין [ע"י ְְִִֵֵֶַַָָָָ
בתולה] לא אבל.שהיא ׂשמחתֹו ְְִֵֵֶָוהֹופ

.ÂË נסּתרה אם ּבתּולים? טענת לטען לֹו יׁש מתי ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹועד
עמו] לאחר [נתייחדה אפּלּו - נסּתרה לא ואם מּיד; -ְְְְֲִִִִַַָָֹ

יֹום. ְִֹׁשלׁשים
.ÊË נאמן ׁשהּוא חכמים ׁשאמרּו ׁשּזה הּגאֹונים, ּכל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָהֹורּו

יׁש הּתֹוספת אבל הּכתּבה, עּקר להפסידּה הכחיׁשּתּו, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻאם
אֹולּה ּבעּולה, ׁשהיתה ּברּורה ּבראיה נֹודע ּכן אם אּלא , ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָ

והטעּתּו.[הודתה]ׁשהֹודת ׁשּתתארס קדם ּבעּולה ׁשהיא לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
חפץ ּבנקיטת להׁשּביעּה לֹו יׁש קדוש]לפיכ חפץ ,[תפיסת ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

ונֹוטלין הּנׁשּבעין ּכל רק ּכדין ממון שנוטלין תובעים [קבוצת ְְְְִִִִַָָ
להׁשּביעֹובשבועה] היא לּה ואין הּתֹוספת. ּתגּבה ּכ ואחר ,ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשחזקה  ּכתּבה, עּקר ּתפסיד ּכ ואחר ּבתּולה מצאּה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשּלא

להחרים  לּה ויׁש ּומפסידּה; ּבסעּודה טֹורח אדם ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהיא
ׁשקר. עליה ׁשּטֹוען מי על ְִֵֶֶֶֶַָָָסתם

.ÊÈ- ּכתּבתּה עּקר ׁשהפסידה אחר לקּימּה ׁשרצה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻהרי
עם  לׁשהֹות לאדם לֹו ׁשאסּור לפי מאה, לּה וכֹותב ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָחֹוזר

ּכתּבה  ּבלא אחת ׁשעה ׁשּבארנּו.אׁשּתֹו ּכמֹו , ְְְְְִֵֶַַַָָָֹֻ

יב  ¤¤ּפרק
ּגדֹולה ‡. ּבין ּבעּולה, ּבין ּבתּולה ּבין אּׁשה, אדם ְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָָּכׁשּנֹוׂשא

המׁשחררת  אֹו הּגּיֹורת ואחת יׂשראל ּבת אחת קטּנה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻּבין
לשעבר] כנענית שפחה ויזּכה [- דברים, ּבעׂשרה לּה יתחּיב -ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

דברים. ְְְִַָָָּבארּבעה
"ׁשארּה·. הן: ואּלּו הּתֹורה, מן מהן ׁשלׁשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹוהעׂשרה,

ועֹונתּה" "ּכסּותּה",ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו "ׁשארּה", . ְְְְְֵֵֶָָָָָָ
הארץ. ּכל ּכדר עליה לבֹוא "עֹונתּה", ְְְֶֶֶֶַָָָָָָָָָָּכמׁשמעּה;

ּתנאי וכּלן סֹופרים, מּדברי הם.[תקנות]והּׁשבעה ּדין ּבית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָֻ
ּכתּבה, ּתנאי הּנקראין הן והּׁשאר ּכתּבה; עּקר מהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻהאחד
נׁשּבית, אם ולפּדֹותּה חלתה, אם לרּפאתּה הן: ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹואּלּו
ּבביתֹו ויֹוׁשבת מּנכסיו נּזֹונית ולהיֹות ּכׁשּתמּות, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָלקברּה
נּזֹונֹות  מּמּנּו ּבנֹותיה ולהיֹות אלמנּותּה, זמן ּכל מֹותֹו ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָאחר
מּמּנּו הּזכרים ּבניה ולהיֹות ׁשּיתארסּו, עד מֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָאחרי
אחיהם  ׁשעם ּבּירּׁשה חלקם על יֹותר ּכתּבתּה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻיֹורׁשין

אחרת. ִֵֶֶַָמאּׁשה
ּכּלם‚. ּבהן, ׁשּזֹוכה הן:והארּבעה ואּלּו סֹופרים, מּדברי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

וׁשּיהא  ׁשּלֹו, מציאתּה ולהיֹות ׁשּלֹו, ידיה מעׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלהיֹות
יירׁשּנה; ּבחּייו מתה ואם ּבחּייה, נכסיה ּכל ּפרֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאֹוכל

ּבירּׁשתּה. אדם לכל קֹודם ְְִֵָָָָָֻוהּוא
ּכנגד „. האּׁשה ידי מעׂשה ׁשּיהיּו חכמים, ּתּקנּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָועֹוד

ּכנגד[תמורת] ּופדיֹונּה ּפרֹות [תמורת]מזֹונֹותיה, אכילת ְְְֲִִֵֶֶֶַָָ
ּכנגד ּוקבּורתּה אם [תמורת]נכסיה, לפיכ לכתּבתּה. ירּׁשתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָֻֻ

נּזֹונת 'איני האּׁשה ממנו]אמרה עֹוׂשה'[מתפרנסת [איני ואיני ְְִִִִֵֵֶָָָָָ
עבודתי] רווחי לו אֹותּה;מביאה ּכֹופין ואין לּה, ׁשֹומעין -ְְִִֵָָ

מּמעׂשה  ּכלּום נֹוטל ואיני זנ 'איני הּבעל אמר אם ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָאבל
ידיה  מעׂשה לּה יסּפיקּו לא ׁשּמא לֹו, ׁשֹומעין אין - 'ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹידי

הּכתּבה. ּכתנאי הּמזֹונֹות יחׁשבּו זה ּומּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּבמזֹונֹותיה.
ּבׁשטר ‰. נכּתבּו ׁשּלא ּפי על אף האּלּו, הּדברים ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹּכל

ּכיון  - סתם נׂשא אּלא עדין, ּכתּבה ּכתבּו לא ואפּלּו ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹֻֻּכתּבה,
האּׁשה  וזכת ׁשּלֹו, ּדברים ּבארּבעה הּבעל זכה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשּנׂשא,

לפרׁש צריכין ואינן ׁשּלּה, ּדברים .ּבעׂשרה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָ
.Â חּיב ׁשהּוא הּדברים מן ּבאחד יתחּיב ׁשּלא הּבעל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהתנה

מן  ּבאחד הּבעל יזּכה ׁשּלא האּׁשה ׁשהתנת אֹו ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבהן,
קּים  הּתנאי - ּבהן זֹוכה ׁשהּוא מּׁשלׁשה הּדברים חּוץ , ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּתנאֹו עליהן הּמתנה וכל ּבהן, מֹועיל הּתנאי ׁשאין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּדברים
וירּׁשתּה. ּכתּבתּה, ועּקר עֹונתּה, הן: ואּלּו ְְְִִֵֵֵַָָָָָָָֻֻּבטל,

.Ê ּתנאֹוּכיצד עֹונה, עליו לּה ׁשאין האּׁשה עם התנה ? ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
ּבּתֹורה, ּׁשּכתּוב מה על התנה ׁשהרי - ּבעֹונתּה וחּיב ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבטל

ממֹון  ּתנאי .ואינֹו ְְֵַָ
.Á מאתים לּה ׁשּכתב אֹו ּכתּבה, מעּקר לפחת עּמּה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻהתנה
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וכ ּכ מהן ׁשּנתקּבלה לֹו וכתבה ּכתּבה עּקר מאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻאֹו
נתקּבלה לא לו]והיא מחלה ׁשּכל [אלא ּבטל; ּתנאֹו - ְְְְִִֵֶַָָָָֹ

ּבעילת  זֹו הרי מּמנה, ּולאלמנה מּמאתים לבתּולה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּפֹוחת
ְזנּות.

.Ë.ּבטל ּתנאּה - יירׁשּנה ׁשּלא ׁשּנׂשאּה אחר עּמֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹהתנת
חּזּוק  עׂשּו סֹופרים, מּדברי הּבעל ׁשּירּׁשת ּפי על ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָֻואף
ּפי  על ואף ּבטל ׁשּבירּׁשה ּתנאי וכל ּתֹורה, ּכׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלדבריהם
לדֹורתיכם". מׁשּפט "לחּקת ּבּה: ׁשּנאמר ממֹון, ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשהּוא
לּה ׁשאין עּמּה ׁשהתנה ּכגֹון קּים, ּתנאֹו הּדברים ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּובׁשאר
ּכּיֹוצא  וכל נכסיה; ּפרֹות יאכל ׁשּלא מנת על ּוכסּות, ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשאר

קּים. ּתנאֹו ְֶַָָָּבזה,
.È ׁשּתי לחם לּה ּפֹוסקין לאּׁשה? ּפֹוסקין מזֹונֹות ְְְְְִִִֵֶֶַָָָּכּמה

ּבאֹותּהסעּודֹות  אדם ּכל ׁשל ּבינֹונית סעּודה יֹום, ּבכל ְְְְִֵֶָָָָָָ
ּגרּגרן ולא חֹולה לא ׁשאינֹו ּומאֹותֹו[רעבתן]העיר מאכל ; ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ׂשעֹורים  ואם חּטים, חּטים אם העיר, אֹותּה אנׁשי ְְְִִִִִִִִֵֶַָָׁשל
ּבהן. ׁשּנהגּו מינין מּׁשאר אֹו ּדחן, אֹו ארז וכן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹׂשעֹורים,

ּפרּפרת לּה ּכגֹון [תיבול]ּופֹוסקין הּפת, את ּבּה לאכל ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָֹ
וׁשמן  לאכילה, וׁשמן ּבהן; וכּיֹוצא ירקֹות אֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָקטנּיֹות
מנהג  היה אם לׁשּתֹות, יין ּומעט ּופרֹות; הּנר, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָלהדלקת
סעּודֹות  ׁשלׁש לּה ּופֹוסקין יין. הּנׁשים ׁשּיׁשּתּו ְְְִִִִֶַַַָָָָֹהּמקֹום
ׁשּבת  ּבכל לּה ונֹותן הּמקֹום. ּכמנהג ּדגים אֹו ּובׂשר ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָּבׁשּבת,

ּכסף מעה בדינר]וׁשּבת מו' אחד ששוויו ּכגֹון [מטבע לצרכיה, ְְְִֶֶֶַָָָָָ
ּבהן. וכּיֹוצא למרחץ אֹו ְְְְִֵֶֶַָָלכּבּוס

.‡È היה אם אבל ׁשּביׂשראל. ּבעני אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָּבּמה
ׁשּיעׂשה  לֹו ראּוי ממֹונֹו היה אפּלּו עׁשרֹו; לפי הּכל ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָֹעׁשיר,
לּה ּופֹוסקין אֹותֹו ּכֹופין יֹום, ּבכל ּבׂשר ּתבׁשילי ּכּמה ְְְִִִֵַַָָָָָָלּה

ממֹונֹו ּכפי לּתן מזֹונֹות יכֹול ואינֹו ּביֹותר עני היה ואם . ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָ
ותהיה  להֹוציא, אֹותֹו ּכֹופין - לֹו צריכה ׁשהיא לחם ְְְְִִִִִֶֶֶֶָָלּה

ויּתן. ידֹו ׁשּתמצא עד עליו חֹוב ְְְִִֵֶַָָָָָָֻּכתּבתּה
.·È,לּה הראּויֹות מזֹונֹותיה לאׁשּתֹו לּתן ׁשרצה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָּבעל

לעצמֹו וׁשֹותה אֹוכל והּוא לעצמּה וׁשֹותה אֹוכלת ְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָותהיה
ללילי  ׁשּבת מּלילי עּמּה ׁשּיאכל ּובלבד ּבידֹו; הרׁשּות -ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

.ׁשּבת  ַָ
.‚Èוהֹותירּו מזֹונֹות לּה ׁשּפסקּו הּמֹותר [נותרו]האּׁשה , ְְְִִֶַָָָָָ

מזֹונֹותיה  ּכל לּה נֹותן אינֹו - ּכהן ּבעלּה היה ְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלּבעל.
המטּמאן  מּדבר לׁשמרן לּה הּוא ּגדֹול ׁשּטרח מּפני ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹּתרּומה,
ּתרּומה. ּומחצה חּלין מחצה לּה נֹותן אּלא ּבטהרה; ְְְְֱֱֳִֵֶֶֶָָָָָָָָָֻלאכלן

.„È חּיב הּוא ּכ אׁשּתֹו, ּבמזֹונֹות חּיב ׁשאדם ְְְִִֵֶַַָָָָָּכׁשם
ׁשנים. ׁשׁש ּבני ׁשּיהיּו עד הּקטּנים ּובנֹותיו ּבניו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּבמזֹונֹות
לא  ואם חכמים; ּבתּקנת ׁשּיגּדלּו עד מאכילן ,ואיל ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמּכאן

ּופֹוצרין אֹותֹו ּומכלימין ּבֹו ּגֹוערין - ּבֹו.[מפצירים]רצה ְְֲִִִִַָָ
'ּפלֹוני  ואֹומרין: ּבּצּבּור עליו מכריזין - רצה לא ְְְְְִִִִִִַַָָָָֹואם
מעֹוף  ּפחּות הּוא והרי ּבניו, לזּון רֹוצה ואינֹו הּוא ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָאכזרי
אחר  לזּונם אֹותֹו ּכֹופין ואין אפרֹוחיו'. את זן ׁשהּוא ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָטמא

ֵׁשׁש.
.ÂËאמּוד ׁשאינֹו ּבאיׁש אמּורים? ּדברים כבעל ּבּמה [מוחזק ְְֲִִִֵֶֶַָָ

אבל ממון] ראּוי; אינֹו אֹו צדקה לּתן ראּוי אם ידּוע ְְֲִִֵֵֵַָָָָָָואין

צדקה  מּמּנּו לּתן הראּוי ממֹון לֹו ׁשּיׁש אמּוד היה ְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָאם
צדקה, מּׁשּום ּכרחֹו ּבעל מּמּנּו מֹוציאין - להן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּמסּפקת

ׁשּיגּדילּו. עד אֹותן ְְִִֶַַָָוזנין
.ÊË ּדין לבית אׁשּתֹו ּובאה אחרת, למדינה ׁשהל ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמי

הליכתֹו מּיֹום הראׁשֹונים חדׁשים ׁשלׁשה - מזֹונֹות ְְְֲֳִִִִִִַָָָָֹֹלתּבע
מּניח  אדם ׁשאין היא חזקה מזֹונֹות, ּבהן לּה ּפֹוסקין ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאין
לֹו היּו ואם מזֹונֹות; לּה ּפֹוסקין ואיל מּכאן ריקן. ְְְִִִֵֵֵָָָָָָּביתֹו

למזֹונֹותיה  ּומֹוכרין לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית - ואין נכסים . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָ
ידיה מעׂשה על עּמּה לה]מחּׁשבין מספיקים הם עד [אם ְְֲִִֵֶַַַַָָָ

לא  אם וכן ׁשּלֹו. זה הרי ׁשעׂשת, מצא אם ּבעלּה; ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּיבֹוא
קּים; מכרּה - למזֹונֹות לעצמּה מכרה אּלא ּבּדין ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָעמדה

הכרזה צריכה המרבה]ואינּה לכל פומבית ׁשבּועה [מכירה ולא ְְְְְִֵַָָָָָֹ
בעלה] משל בידה עד [שאין אֹו ויטען, ּבעלּה ׁשּיבֹוא ְְֲִֶַַַָָֹעד

מגלּגלין מֹותֹו, אחר ּכתּבתּה לגּבֹות עליה [מוסיפין]ׁשּתבֹוא ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֻ
להן.[בשבועתה] צריכה ׁשהיא למזֹונֹות אּלא מכרה ְְְִִִֶֶֶֶָָָָָֹׁשּלא

.ÊÈ,ּבעלּה ׁשהל האּׁשה למזֹון מֹוכרין ּדין ׁשּבית ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּוכׁשם
אֹו ׁשנים ׁשׁש ּבני ׁשהן ּובנֹותיו ּבניו למזֹון מֹוכרין ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָּכ
ׁשּלא  מּנכסיו אֹותן זנין אין ׁשׁש, על יתר אבל ְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹּפחֹות;

אמּוד  ׁשהּוא ּפי על אף ּדין ּבפניו ּבית - ׁשּנׁשּתּטה מי וכן . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבני  ׁשהן ּובנֹותיו ּובניו אׁשּתֹו וזנין ּומֹוכרין, לנכסיו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָיֹורדין

אֹותן. ּומפרנסין ּפחֹות אֹו ְְְִֵַָָׁשׁש
.ÁÈ ׁשהֹורה הּגאֹונים מן לאּׁשה יׁש מזֹונֹות ּפֹוסקין ׁשאין , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

יֹוצא  ּכתּבה ׁשטר ׁשּיהיה עד ּבעלּה, ׁשּמת אֹו ּבעלּה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשהל
מזֹונֹות; לּה אין ּכתּבה, ׁשטר ּתֹוציא לא ואם ידּה; ְְְְִִִֵַַַָָָָֹֻמּתחת
ׁשאין  לֹו, ּכתּבתּה מחלה אֹו מּבעלּה, ּכתּבתּה נטלה ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָָֻֻׁשּמא
לּה ׁשּפֹוסקין ׁשהֹורה מי ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מזֹונֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָלּה
להביא  אֹותּה מצריכין ואין מחלה, ולא נטלה ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבחזקת
לּה ויׁש הֹואיל ּבעלּה, ׁשהל ּבמי נֹוטה ּדעּתי ולזה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּכתּבה.
מזֹונֹות  לּה אין - ּבעלּה מת אם אבל הּתֹורה. מן ְְֲֲִִֵֵַַָָָָמזֹונֹות
חכמים, ּבתּקנת אֹוכלת ׁשהיא מּפני ּכתּבה, ׁשּתביא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻעד
ליֹורׁש. טֹוענין ּולעֹולם יֹורׁשין, מּנכסי ׁשּנּזֹונת מּפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָועֹוד

.ËÈואכלה ולותה ּבעלּה, לׁשּלם.הל חּיב ּכׁשּיבֹוא - ְְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָָ
אינֹו הּבעל יבֹוא אם - מּׁשּלֹו וזנּה עצמֹו מּדעת אחד ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָעמד
ׁשּלא  מּפני מעֹותיו, את אּבד זה הרי אּלא לֹו, לׁשּלם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹחּיב

מּמּנּו. לותה לא והיא לזּונּה, ְְְִִִֶָָָֹצּוּוהּו
.Îידי מעׂשה 'טלי :ׁשהל ּבׁשעה לאׁשּתֹו ׁשאמר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּבעל

ולא  זה ּבדבר רצת לא ׁשאּלּו מזֹונֹות, לּה אין - 'ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹּבמזֹונֹותי
אֹו לתבעֹו לּה היה ּדעּתּה, ידי סמכה מעׂשה 'אין לֹו לֹומר ְְְְֲֵֵַַַַָָָָָָָָ

לי'. ְִִִַמסּפיקין
.‡Î ּדין ּבית ּומכרּו מזֹונֹות לּה ּופסקּו ּבּדין ׁשעמדה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָהרי

ואמר: וטען הּבעל ּובא לעצמּה, ׁשּמכרה אֹו לּה, ְְְְְְְֶַַַַַַָָָָָָָָונתנּו
חפץ ּבנקיטת נׁשּבעת זֹו הרי - מזֹונֹות' ל [באחיזת 'הּנחּתי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָ

קדוש] ׁשהת חפץ אּלא מכרה ולא ּתבעה לא לּה. הּניח ְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֹׁשּלא
הּנחּת, 'לא אֹומרת והיא 'הּנחּתי', אֹומר הּוא ׁשּבא, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹעד

הּסת ׁשבּועת נׁשּבע - ונתּפרנסּתי' מּזה לויתי [שבועה אּלא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
חפץ] נקיטת ללא חכמים, עליו ונפטר;שהסיתו לּה, ְְִִִֶַָָׁשהּניח
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ּובֹועל  חֹוזר אֹו אֹותּה, ּבֹודקין - אני' ּבתּולה ועדין עלי ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָּבא
עדים  ּככל ּבפני מצאני ּובתּולה עלי 'ּבא אמרה: . ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָ

וׁשק  לֹו:הּבתּולֹות, ואֹומרין אֹותֹו ׁשֹואלין - טֹוען' הּוא ר ְְְְֲִִֵֶֶַ
אמר  אם ּבתּולה'? ׁשאינּה ׁשאמרּת עד הּדבר היה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ'מה
להם  אין ׁשּמא ּבמׁשּפחּתּה ּבֹודקין - ּדם מצאתי ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמּפני
ּכן, ּכּלן נמצאּו אם ּבתּולים; ּדם ולא נּדה ּדם לא ּכלל, ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹֻּדם
ּבֹודקין  - ּכן מׁשּפחּתּה ּבנֹות נמצאּו לא ּכחזקתּה. זֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹהרי
האיברים, לחלּוחית ׁשּיּבׁש ּבּה יׁש ּגדֹול חלי ׁשּמא ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאֹותּה,

ּומרטיבין ּברעב. מתעּנה היתה ׁשּמא אֹותּה[רוחצים]אֹו ְְְִִִֶַַָָָָָָָָ
ׁשנּיה, ותּבעל ׁשּתבריא, עד אֹותּה ּומׁשקין אֹותּה ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָּומאכילין
ולא  חֹולי לא ׁשם אין ואם לאו. אֹו ּדם ּתֹוציא אם ְְְְִִִִִֵֶָָָֹֹונראה
ּפי  על ואף ּבתּולים; טענת זֹו הרי - ּבֹו ּכּיֹוצא ולא ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָֹרעב
ּכאן  אין ּדם, יצא ולא הֹואיל הּתׁשמיׁש, ּבעת ּדחק ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹׁשּמצא
נערה  ּבין קטּנה ּבין ּדם, לּה יׁש ּבתּולה ׁשּכל - ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָּבתּולים
אמר  ואם ׁשאמרנּו. ּכמֹו החֹולי מּפני אּלא ּבֹוגרת, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבין

ּפתּוח ּפתח אּלא ּדחק, מצאתי ׁשּלא מצאתי'[בעולה]'מּפני ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
הּבֹוגרֹות  ׁשרב היא, ּבֹוגרת ׁשּמא ׁשנֹותיה: על ׁשֹואלין -ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָֹ
ונתרּפּו ּגדלה ׁשהרי הרּבה, ּבֹו ׁשּמרּגיׁשין ּדחק להן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאין
לֹו: אֹומרים עדין, ּבגרה לא ואם ּבתּוליה. וכלּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹאיבריה
הרּגׁשּתה  לא ּולפיכ ּבנחת, ּבעלּתה אֹו הּטיתה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ'ׁשּמא
הרי  - היה' ּפתּוח ּפתח וּדאי אּלא כי 'לא אמר אם ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּבדחק;
ּבין  קטּנה ּבין ּבגרה, ׁשּלא ּבתּולה לכל ּבתּולים טענת ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹזֹו
ּפתחּה נערה, ּבתּולה ׁשּכל חֹולה; ּבין ּבריאה ּבין ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָנערה,
ּפתח  ּומצא הֹואיל הּדם, ׁשּיצא ּפי על ואף הּוא; ְִִֶֶַַַַָָָָָָסתּום

ּבתּולים. ּכאן אין ְִֵַָָּפתּוח,
.‚È ּגאֹונים ויׁשיׁש ּדמים, טענת לּה אין ׁשהּבֹוגרת ׁשהֹורּו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

זה, ּדבר מראה הּתלמּוד ּדר ואין ּפתּוח. ּפתח טענת ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלּה
ספרים  על ּבדקּתי ּוכבר ׁשּלהן; ּבּנסחאֹות היתה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֻוטעּות
ׁשאין  ׁשאמרנּו, ּכמֹו ׁשהּדבר ּומצאתי וקדמֹונים, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָרּבים

ּבלבד. ּדמים טענת אּלא ְֲִִֶֶֶַַַַָָלּבֹוגרת
.„Èהתקינּו והם לאּׁשה; ּכתּבה עּקר ׁשּתּקנּו הם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֻחכמים

אֹותֹו מכחׁשת והאּׁשה ּבתּולים טענת הּטֹוען ׁשּכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָואמרּו
האיׁש על לא ראיה, להביא ועליה נאמן, היא - ׁשחזקה ; ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹ

ּבסעּודה טֹורח אדם שמשקר ּומפסידּה[בנישואיו]ׁשאין [ע"י ְְִִֵֵֶַַָָָָ
בתולה] לא אבל.שהיא ׂשמחתֹו ְְִֵֵֶָוהֹופ

.ÂË נסּתרה אם ּבתּולים? טענת לטען לֹו יׁש מתי ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹועד
עמו] לאחר [נתייחדה אפּלּו - נסּתרה לא ואם מּיד; -ְְְְֲִִִִַַָָֹ

יֹום. ְִֹׁשלׁשים
.ÊË נאמן ׁשהּוא חכמים ׁשאמרּו ׁשּזה הּגאֹונים, ּכל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָהֹורּו

יׁש הּתֹוספת אבל הּכתּבה, עּקר להפסידּה הכחיׁשּתּו, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻאם
אֹולּה ּבעּולה, ׁשהיתה ּברּורה ּבראיה נֹודע ּכן אם אּלא , ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָ

והטעּתּו.[הודתה]ׁשהֹודת ׁשּתתארס קדם ּבעּולה ׁשהיא לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
חפץ ּבנקיטת להׁשּביעּה לֹו יׁש קדוש]לפיכ חפץ ,[תפיסת ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

ונֹוטלין הּנׁשּבעין ּכל רק ּכדין ממון שנוטלין תובעים [קבוצת ְְְְִִִִַָָ
להׁשּביעֹובשבועה] היא לּה ואין הּתֹוספת. ּתגּבה ּכ ואחר ,ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשחזקה  ּכתּבה, עּקר ּתפסיד ּכ ואחר ּבתּולה מצאּה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשּלא

להחרים  לּה ויׁש ּומפסידּה; ּבסעּודה טֹורח אדם ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהיא
ׁשקר. עליה ׁשּטֹוען מי על ְִֵֶֶֶֶַָָָסתם

.ÊÈ- ּכתּבתּה עּקר ׁשהפסידה אחר לקּימּה ׁשרצה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻהרי
עם  לׁשהֹות לאדם לֹו ׁשאסּור לפי מאה, לּה וכֹותב ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָחֹוזר

ּכתּבה  ּבלא אחת ׁשעה ׁשּבארנּו.אׁשּתֹו ּכמֹו , ְְְְְִֵֶַַַָָָֹֻ

יב  ¤¤ּפרק
ּגדֹולה ‡. ּבין ּבעּולה, ּבין ּבתּולה ּבין אּׁשה, אדם ְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָָּכׁשּנֹוׂשא

המׁשחררת  אֹו הּגּיֹורת ואחת יׂשראל ּבת אחת קטּנה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻּבין
לשעבר] כנענית שפחה ויזּכה [- דברים, ּבעׂשרה לּה יתחּיב -ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

דברים. ְְְִַָָָּבארּבעה
"ׁשארּה·. הן: ואּלּו הּתֹורה, מן מהן ׁשלׁשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹוהעׂשרה,

ועֹונתּה" "ּכסּותּה",ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו "ׁשארּה", . ְְְְְֵֵֶָָָָָָ
הארץ. ּכל ּכדר עליה לבֹוא "עֹונתּה", ְְְֶֶֶֶַָָָָָָָָָָּכמׁשמעּה;

ּתנאי וכּלן סֹופרים, מּדברי הם.[תקנות]והּׁשבעה ּדין ּבית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָֻ
ּכתּבה, ּתנאי הּנקראין הן והּׁשאר ּכתּבה; עּקר מהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻהאחד
נׁשּבית, אם ולפּדֹותּה חלתה, אם לרּפאתּה הן: ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹואּלּו
ּבביתֹו ויֹוׁשבת מּנכסיו נּזֹונית ולהיֹות ּכׁשּתמּות, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָלקברּה
נּזֹונֹות  מּמּנּו ּבנֹותיה ולהיֹות אלמנּותּה, זמן ּכל מֹותֹו ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָאחר
מּמּנּו הּזכרים ּבניה ולהיֹות ׁשּיתארסּו, עד מֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָאחרי
אחיהם  ׁשעם ּבּירּׁשה חלקם על יֹותר ּכתּבתּה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻיֹורׁשין

אחרת. ִֵֶֶַָמאּׁשה
ּכּלם‚. ּבהן, ׁשּזֹוכה הן:והארּבעה ואּלּו סֹופרים, מּדברי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

וׁשּיהא  ׁשּלֹו, מציאתּה ולהיֹות ׁשּלֹו, ידיה מעׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלהיֹות
יירׁשּנה; ּבחּייו מתה ואם ּבחּייה, נכסיה ּכל ּפרֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאֹוכל

ּבירּׁשתּה. אדם לכל קֹודם ְְִֵָָָָָֻוהּוא
ּכנגד „. האּׁשה ידי מעׂשה ׁשּיהיּו חכמים, ּתּקנּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָועֹוד

ּכנגד[תמורת] ּופדיֹונּה ּפרֹות [תמורת]מזֹונֹותיה, אכילת ְְְֲִִֵֶֶֶַָָ
ּכנגד ּוקבּורתּה אם [תמורת]נכסיה, לפיכ לכתּבתּה. ירּׁשתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָֻֻ

נּזֹונת 'איני האּׁשה ממנו]אמרה עֹוׂשה'[מתפרנסת [איני ואיני ְְִִִִֵֵֶָָָָָ
עבודתי] רווחי לו אֹותּה;מביאה ּכֹופין ואין לּה, ׁשֹומעין -ְְִִֵָָ

מּמעׂשה  ּכלּום נֹוטל ואיני זנ 'איני הּבעל אמר אם ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָאבל
ידיה  מעׂשה לּה יסּפיקּו לא ׁשּמא לֹו, ׁשֹומעין אין - 'ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹידי

הּכתּבה. ּכתנאי הּמזֹונֹות יחׁשבּו זה ּומּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּבמזֹונֹותיה.
ּבׁשטר ‰. נכּתבּו ׁשּלא ּפי על אף האּלּו, הּדברים ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹּכל

ּכיון  - סתם נׂשא אּלא עדין, ּכתּבה ּכתבּו לא ואפּלּו ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹֻֻּכתּבה,
האּׁשה  וזכת ׁשּלֹו, ּדברים ּבארּבעה הּבעל זכה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשּנׂשא,

לפרׁש צריכין ואינן ׁשּלּה, ּדברים .ּבעׂשרה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָ
.Â חּיב ׁשהּוא הּדברים מן ּבאחד יתחּיב ׁשּלא הּבעל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהתנה

מן  ּבאחד הּבעל יזּכה ׁשּלא האּׁשה ׁשהתנת אֹו ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבהן,
קּים  הּתנאי - ּבהן זֹוכה ׁשהּוא מּׁשלׁשה הּדברים חּוץ , ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּתנאֹו עליהן הּמתנה וכל ּבהן, מֹועיל הּתנאי ׁשאין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּדברים
וירּׁשתּה. ּכתּבתּה, ועּקר עֹונתּה, הן: ואּלּו ְְְִִֵֵֵַָָָָָָָֻֻּבטל,

.Ê ּתנאֹוּכיצד עֹונה, עליו לּה ׁשאין האּׁשה עם התנה ? ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
ּבּתֹורה, ּׁשּכתּוב מה על התנה ׁשהרי - ּבעֹונתּה וחּיב ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבטל

ממֹון  ּתנאי .ואינֹו ְְֵַָ
.Á מאתים לּה ׁשּכתב אֹו ּכתּבה, מעּקר לפחת עּמּה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻהתנה
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וכ ּכ מהן ׁשּנתקּבלה לֹו וכתבה ּכתּבה עּקר מאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻאֹו
נתקּבלה לא לו]והיא מחלה ׁשּכל [אלא ּבטל; ּתנאֹו - ְְְְִִֵֶַָָָָֹ

ּבעילת  זֹו הרי מּמנה, ּולאלמנה מּמאתים לבתּולה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּפֹוחת
ְזנּות.

.Ë.ּבטל ּתנאּה - יירׁשּנה ׁשּלא ׁשּנׂשאּה אחר עּמֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹהתנת
חּזּוק  עׂשּו סֹופרים, מּדברי הּבעל ׁשּירּׁשת ּפי על ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָֻואף
ּפי  על ואף ּבטל ׁשּבירּׁשה ּתנאי וכל ּתֹורה, ּכׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלדבריהם
לדֹורתיכם". מׁשּפט "לחּקת ּבּה: ׁשּנאמר ממֹון, ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשהּוא
לּה ׁשאין עּמּה ׁשהתנה ּכגֹון קּים, ּתנאֹו הּדברים ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּובׁשאר
ּכּיֹוצא  וכל נכסיה; ּפרֹות יאכל ׁשּלא מנת על ּוכסּות, ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשאר

קּים. ּתנאֹו ְֶַָָָּבזה,
.È ׁשּתי לחם לּה ּפֹוסקין לאּׁשה? ּפֹוסקין מזֹונֹות ְְְְְִִִֵֶֶַָָָּכּמה

ּבאֹותּהסעּודֹות  אדם ּכל ׁשל ּבינֹונית סעּודה יֹום, ּבכל ְְְְִֵֶָָָָָָ
ּגרּגרן ולא חֹולה לא ׁשאינֹו ּומאֹותֹו[רעבתן]העיר מאכל ; ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ׂשעֹורים  ואם חּטים, חּטים אם העיר, אֹותּה אנׁשי ְְְִִִִִִִִֵֶַָָׁשל
ּבהן. ׁשּנהגּו מינין מּׁשאר אֹו ּדחן, אֹו ארז וכן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹׂשעֹורים,

ּפרּפרת לּה ּכגֹון [תיבול]ּופֹוסקין הּפת, את ּבּה לאכל ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָֹ
וׁשמן  לאכילה, וׁשמן ּבהן; וכּיֹוצא ירקֹות אֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָקטנּיֹות
מנהג  היה אם לׁשּתֹות, יין ּומעט ּופרֹות; הּנר, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָלהדלקת
סעּודֹות  ׁשלׁש לּה ּופֹוסקין יין. הּנׁשים ׁשּיׁשּתּו ְְְִִִִֶַַַָָָָֹהּמקֹום
ׁשּבת  ּבכל לּה ונֹותן הּמקֹום. ּכמנהג ּדגים אֹו ּובׂשר ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָּבׁשּבת,

ּכסף מעה בדינר]וׁשּבת מו' אחד ששוויו ּכגֹון [מטבע לצרכיה, ְְְִֶֶֶַָָָָָ
ּבהן. וכּיֹוצא למרחץ אֹו ְְְְִֵֶֶַָָלכּבּוס

.‡È היה אם אבל ׁשּביׂשראל. ּבעני אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָּבּמה
ׁשּיעׂשה  לֹו ראּוי ממֹונֹו היה אפּלּו עׁשרֹו; לפי הּכל ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָֹעׁשיר,
לּה ּופֹוסקין אֹותֹו ּכֹופין יֹום, ּבכל ּבׂשר ּתבׁשילי ּכּמה ְְְִִִֵַַָָָָָָלּה

ממֹונֹו ּכפי לּתן מזֹונֹות יכֹול ואינֹו ּביֹותר עני היה ואם . ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָ
ותהיה  להֹוציא, אֹותֹו ּכֹופין - לֹו צריכה ׁשהיא לחם ְְְְִִִִִֶֶֶֶָָלּה

ויּתן. ידֹו ׁשּתמצא עד עליו חֹוב ְְְִִֵֶַָָָָָָֻּכתּבתּה
.·È,לּה הראּויֹות מזֹונֹותיה לאׁשּתֹו לּתן ׁשרצה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָּבעל

לעצמֹו וׁשֹותה אֹוכל והּוא לעצמּה וׁשֹותה אֹוכלת ְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָותהיה
ללילי  ׁשּבת מּלילי עּמּה ׁשּיאכל ּובלבד ּבידֹו; הרׁשּות -ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

.ׁשּבת  ַָ
.‚Èוהֹותירּו מזֹונֹות לּה ׁשּפסקּו הּמֹותר [נותרו]האּׁשה , ְְְִִֶַָָָָָ

מזֹונֹותיה  ּכל לּה נֹותן אינֹו - ּכהן ּבעלּה היה ְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלּבעל.
המטּמאן  מּדבר לׁשמרן לּה הּוא ּגדֹול ׁשּטרח מּפני ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹּתרּומה,
ּתרּומה. ּומחצה חּלין מחצה לּה נֹותן אּלא ּבטהרה; ְְְְֱֱֳִֵֶֶֶָָָָָָָָָֻלאכלן

.„È חּיב הּוא ּכ אׁשּתֹו, ּבמזֹונֹות חּיב ׁשאדם ְְְִִֵֶַַָָָָָּכׁשם
ׁשנים. ׁשׁש ּבני ׁשּיהיּו עד הּקטּנים ּובנֹותיו ּבניו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּבמזֹונֹות
לא  ואם חכמים; ּבתּקנת ׁשּיגּדלּו עד מאכילן ,ואיל ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמּכאן

ּופֹוצרין אֹותֹו ּומכלימין ּבֹו ּגֹוערין - ּבֹו.[מפצירים]רצה ְְֲִִִִַָָ
'ּפלֹוני  ואֹומרין: ּבּצּבּור עליו מכריזין - רצה לא ְְְְְִִִִִִַַָָָָֹואם
מעֹוף  ּפחּות הּוא והרי ּבניו, לזּון רֹוצה ואינֹו הּוא ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָאכזרי
אחר  לזּונם אֹותֹו ּכֹופין ואין אפרֹוחיו'. את זן ׁשהּוא ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָטמא

ֵׁשׁש.
.ÂËאמּוד ׁשאינֹו ּבאיׁש אמּורים? ּדברים כבעל ּבּמה [מוחזק ְְֲִִִֵֶֶַָָ

אבל ממון] ראּוי; אינֹו אֹו צדקה לּתן ראּוי אם ידּוע ְְֲִִֵֵֵַָָָָָָואין

צדקה  מּמּנּו לּתן הראּוי ממֹון לֹו ׁשּיׁש אמּוד היה ְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָאם
צדקה, מּׁשּום ּכרחֹו ּבעל מּמּנּו מֹוציאין - להן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּמסּפקת

ׁשּיגּדילּו. עד אֹותן ְְִִֶַַָָוזנין
.ÊË ּדין לבית אׁשּתֹו ּובאה אחרת, למדינה ׁשהל ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמי

הליכתֹו מּיֹום הראׁשֹונים חדׁשים ׁשלׁשה - מזֹונֹות ְְְֲֳִִִִִִַָָָָֹֹלתּבע
מּניח  אדם ׁשאין היא חזקה מזֹונֹות, ּבהן לּה ּפֹוסקין ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאין
לֹו היּו ואם מזֹונֹות; לּה ּפֹוסקין ואיל מּכאן ריקן. ְְְִִִֵֵֵָָָָָָּביתֹו

למזֹונֹותיה  ּומֹוכרין לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית - ואין נכסים . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָ
ידיה מעׂשה על עּמּה לה]מחּׁשבין מספיקים הם עד [אם ְְֲִִֵֶַַַַָָָ

לא  אם וכן ׁשּלֹו. זה הרי ׁשעׂשת, מצא אם ּבעלּה; ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּיבֹוא
קּים; מכרּה - למזֹונֹות לעצמּה מכרה אּלא ּבּדין ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָעמדה

הכרזה צריכה המרבה]ואינּה לכל פומבית ׁשבּועה [מכירה ולא ְְְְְִֵַָָָָָֹ
בעלה] משל בידה עד [שאין אֹו ויטען, ּבעלּה ׁשּיבֹוא ְְֲִֶַַַָָֹעד

מגלּגלין מֹותֹו, אחר ּכתּבתּה לגּבֹות עליה [מוסיפין]ׁשּתבֹוא ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֻ
להן.[בשבועתה] צריכה ׁשהיא למזֹונֹות אּלא מכרה ְְְִִִֶֶֶֶָָָָָֹׁשּלא

.ÊÈ,ּבעלּה ׁשהל האּׁשה למזֹון מֹוכרין ּדין ׁשּבית ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּוכׁשם
אֹו ׁשנים ׁשׁש ּבני ׁשהן ּובנֹותיו ּבניו למזֹון מֹוכרין ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָּכ
ׁשּלא  מּנכסיו אֹותן זנין אין ׁשׁש, על יתר אבל ְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹּפחֹות;

אמּוד  ׁשהּוא ּפי על אף ּדין ּבפניו ּבית - ׁשּנׁשּתּטה מי וכן . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבני  ׁשהן ּובנֹותיו ּובניו אׁשּתֹו וזנין ּומֹוכרין, לנכסיו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָיֹורדין

אֹותן. ּומפרנסין ּפחֹות אֹו ְְְִֵַָָׁשׁש
.ÁÈ ׁשהֹורה הּגאֹונים מן לאּׁשה יׁש מזֹונֹות ּפֹוסקין ׁשאין , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

יֹוצא  ּכתּבה ׁשטר ׁשּיהיה עד ּבעלּה, ׁשּמת אֹו ּבעלּה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשהל
מזֹונֹות; לּה אין ּכתּבה, ׁשטר ּתֹוציא לא ואם ידּה; ְְְְִִִֵַַַָָָָֹֻמּתחת
ׁשאין  לֹו, ּכתּבתּה מחלה אֹו מּבעלּה, ּכתּבתּה נטלה ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָָֻֻׁשּמא
לּה ׁשּפֹוסקין ׁשהֹורה מי ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מזֹונֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָלּה
להביא  אֹותּה מצריכין ואין מחלה, ולא נטלה ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבחזקת
לּה ויׁש הֹואיל ּבעלּה, ׁשהל ּבמי נֹוטה ּדעּתי ולזה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּכתּבה.
מזֹונֹות  לּה אין - ּבעלּה מת אם אבל הּתֹורה. מן ְְֲֲִִֵֵַַָָָָמזֹונֹות
חכמים, ּבתּקנת אֹוכלת ׁשהיא מּפני ּכתּבה, ׁשּתביא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻעד
ליֹורׁש. טֹוענין ּולעֹולם יֹורׁשין, מּנכסי ׁשּנּזֹונת מּפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָועֹוד

.ËÈואכלה ולותה ּבעלּה, לׁשּלם.הל חּיב ּכׁשּיבֹוא - ְְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָָ
אינֹו הּבעל יבֹוא אם - מּׁשּלֹו וזנּה עצמֹו מּדעת אחד ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָעמד
ׁשּלא  מּפני מעֹותיו, את אּבד זה הרי אּלא לֹו, לׁשּלם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹחּיב

מּמּנּו. לותה לא והיא לזּונּה, ְְְִִִֶָָָֹצּוּוהּו
.Îידי מעׂשה 'טלי :ׁשהל ּבׁשעה לאׁשּתֹו ׁשאמר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּבעל

ולא  זה ּבדבר רצת לא ׁשאּלּו מזֹונֹות, לּה אין - 'ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹּבמזֹונֹותי
אֹו לתבעֹו לּה היה ּדעּתּה, ידי סמכה מעׂשה 'אין לֹו לֹומר ְְְְֲֵֵַַַַָָָָָָָָ

לי'. ְִִִַמסּפיקין
.‡Î ּדין ּבית ּומכרּו מזֹונֹות לּה ּופסקּו ּבּדין ׁשעמדה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָהרי

ואמר: וטען הּבעל ּובא לעצמּה, ׁשּמכרה אֹו לּה, ְְְְְְְֶַַַַַַָָָָָָָָונתנּו
חפץ ּבנקיטת נׁשּבעת זֹו הרי - מזֹונֹות' ל [באחיזת 'הּנחּתי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָ

קדוש] ׁשהת חפץ אּלא מכרה ולא ּתבעה לא לּה. הּניח ְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֹׁשּלא
הּנחּת, 'לא אֹומרת והיא 'הּנחּתי', אֹומר הּוא ׁשּבא, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹעד

הּסת ׁשבּועת נׁשּבע - ונתּפרנסּתי' מּזה לויתי [שבועה אּלא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
חפץ] נקיטת ללא חכמים, עליו ונפטר;שהסיתו לּה, ְְִִִֶַָָׁשהּניח

עליה. החֹוב ְִֵֶַָָָויּׁשאר
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.·Î טֹוען והּוא מכרּתי', 'ּבמזֹונֹות ואמרה מּטלטלין ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָמכרה
הּניח. ׁשּלא הּסת ׁשבּועת נׁשּבעת - הּנחּתי' 'מזֹונֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹואֹומר
עצמּה ּדחקה אּלא מכרה, ולא לותה ולא ּתבעה ׁשּלא ְְְְְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָָָָֹֹֹהרי

ּכלּום. לּה אין - ואכלה ועׂשת ּובּלילה, ְְְְְֵַַַָָָָָָּבּיֹום
.‚Î זמן עד ׁשּפרׁש ּבין לֹו, מּלהנֹות אׁשּתֹו את ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּמּדיר

יֹום: ׁשלׁשים לֹו ממּתינין - סתם אּלא ּפרׁש ׁשּלא ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּפלֹוני,
מּוטב; הרי - נדרֹו והּתיר ּתּמּו ׁשּלא אֹו נדרֹו, ימי ּתּמּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹאם
ּתהיה  יֹום הּׁשלׁשים ּובאֹותן ּכתּבה. ויּתן יֹוציא - לאו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֻואם
אֹותּה מפרנס מחבריו אחד ויהיה ואֹוכלת, עֹוׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהיא
אין  אם ידיה, מעׂשה על יתר להן צריכה ׁשהיא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּדברים

לּכל  מסּפיקין ידיה .מעׂשה ְֲִִֵֶַַַָָֹ
.„Î- הּפרֹות מּכל אחד ּתטעם ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹהּמּדיר

ּכתּבה; ויּתן יֹוציא ּכן, על יתר יֹום; ׁשלׁשים לֹו ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹֻממּתינין
מּמין  הּדירּה אפּלּו רע, מאכל ּתטעם ׁשּלא הּדירּה ְֲֲֲִִִִִִִִִֶַַָָָֹֹאפּלּו
ויּתן  יֹום ׁשלׁשים אחר יֹוציא - מּימיה אֹותֹו אכלה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא

וקּים ּכתּבה  הּפרֹות, מן מּכל אחד ּתאכל ׁשּלא היא נדרה . ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ
ּבנזיר ׁשּנדרה אֹו נדרּה, את הּוא לּה[נזירות]לּה הפר ולא ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָֹ

נזירה  ּתהא אֹו ּפרֹות ּתאכל ולא ּתחּתיו ׁשּתׁשב רצה אם -ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
ויּתן  יֹוציא - נֹודרת' ּבאּׁשה רֹוצה 'איני אמר: ואם ּתׁשב; -ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

ּברצֹונֹו. לּה קּים והּוא להפר ּבידֹו היה ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָֻּכתּבה,

יג  ¤¤ּפרק
חמּׁשים ‡. ׁשל ּבגדים לּה? לּתן חּיב ׁשהּוא הּכסּות ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּכּמה

הּימים  אֹותן מּמטּבע לׁשנה, מּׁשנה החמּׁשים,זּוז ׁשּנמצאּו , ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ּבימֹות  חדׁשים לּה נֹותנין ּכסף. ּדינר ּורביע ּדינרין ְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָָׁשּׁשה

ּבליֹותיהן ולֹובׁשת שנתיישנו]הּגׁשמים, ּבימֹות [בגדים ְְְִִֵֶֶֶַָָ
הּכסּות מֹותר והם והּׁשחקים, שנשחקו]החּמה. הרי [בגדים - ְְְְֲִֵֵַַַַַָָ

חגֹור  לּה ונֹותנין נּדתּה. ּבימי ּבהן ׁשּתתּכּסה ּכדי ׁשּלּה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהן
למֹועד מּמֹועד ּומנעל לראׁשּה, וכפח לרגל]למתניה .[מרגל ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹ

יׂשראל ·. ּובארץ הּימים ּבאֹותן אמּורים? ּדברים .ּבּמה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
יׁש - עּקר הּדמים אין הּמקֹומֹות, ּוׁשאר זמּנים ּבׁשאר ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָאבל
הרּבה; ּבזֹול אֹו הרּבה, ּביקר הּבגדים ׁשם ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹמקֹומֹות
ּבגדים  לּה לּתן אֹותֹו ׁשּמחּיבין עליו, ׁשּסֹומכין העּקר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאּלא

ּבּפחּות החּמה, ולימֹות הּגׁשמים לימֹות לּה [הזול הראּויין ְְְִִִִַַַַָָָָָ
הּמדינה.ביותר] ּבאֹותּה ּבית ּבעלת אּׁשה ּכל ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּלֹובׁשת

לּה‚. חּיב ׁשהּוא הּכסּות ּומדֹורּובכלל בית ּכלי [דירה]- ְְְִִֵֶַַַַָָָ
ּומּפץ מּצעת, מּטה הּבית? ּכלי הן ּומה ּבֹו. [מצע ׁשּיֹוׁשבת ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻ

ּכגֹון גס] ּוׁשתּיה, אכילה ּוכלי עליה, ליׁשב מחצלת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
ׁשּׂשֹוכר  והּמדֹור ּבהן. וכּיֹוצא ּובקּבּוק וכֹוס ּוקערה ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָקדרה
רחבה  ותהיה אּמֹות; ארּבע על אּמֹות ארּבע ׁשל ּבית - ְְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָלּה

הּכּסא [חצר] ּבית לֹו ויהיה ּבּה, להׁשּתּמׁש ּכדי לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָחּוצה
מּמּנּו. ִֶחּוץ

ּתכׁשיטיה „. לּה לּתן אֹותֹו מחּיבין ּבגדי וכן ּכגֹון , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ
ּופּדחּתּה ראׁשּה על להּקיף ּופּו[מצחה]צבעֹונין [איפור , ְְְִִִַַַַָָֹ

ללחיים]וׂשרקהעין] תתּגּנה [אודם ׁשּלא ּכדי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ָָעליו.

ּבעׁשיר,‰. אבל ׁשּביׂשראל. ּבעני אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָּבּמה

עׁשרֹו לפי מׁשי הּכל ּכלי לּה לקנֹות ראּוי היה אפּלּו - ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹ
לפי  הּמדֹור, וכן ונֹותן. אֹותֹו ּכֹופין זהב, ּוכלי ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָורקמה
קצרה  ואם עׁשרֹו. לפי הּכל הּבית, ּוכלי והּתכׁשיט ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹעׁשרֹו.
להֹוציא; אֹותֹו ּכֹופין ׁשּביׂשראל, ּכעני אפּלּו לּה לּתן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָידֹו

ׁשּיעׁשיר. עד חֹוב עליו הּכתּבה ְְְֲִִֶֶַַַָָָֻותהיה
.Âׁשׁש ּבני הּקטּנים ּובנֹותיו ּבניו אּלא ּבלבד, האּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹולא

ּוכלי  להן, הּמסּפקת ּכסּות להן לּתן חּיב - ּפחֹות ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
עׁשרֹו ּכפי להן נֹותן ואינֹו ּבֹו; לׁשּכן ּומדֹור אּלא ּתׁשמיׁש , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
מזֹונֹות עליו ׁשּיׁש מי ּכל הּכלל: זה ּבלבד. צרּכן [שהוא ּכפי ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

לזונו] ּוכלי חייב כסּות לֹו יׁש - מֹותֹו אחר ּבין ּבחּייו ּבין ,ְְְֵֵֵֵַַַָ
מֹוכרין  ּכ - למזֹונֹותיו מֹוכרין ּדין ׁשּבית וכל ּומדֹור; ְְְְִִִִִֵֶַָָָָבית

ּומדֹורֹו. ביתֹו ּוכלי ְְְִֵֵלכסּותֹו
.Ê ּוכסּות מזֹונֹות ּדין ּבית לּה ּופסקּו ּבעלּה, ׁשהל ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָהאּׁשה

אין  ׁשהרי ּתכׁשיט, לּה ּפֹוסקין אין - מדֹור ּוׂשכר בית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָּוכלי
לֹו ׁשּתתקּׁשט ּבעל אֹולּה ּבעלּה ׁשּנׁשּתּטה מי אבל ; ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּתכׁשיט  לּה ּפֹוסקין - אׁשּתֹונתחרׁש עם הּבעל ודין . ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָ
ּבטענת  ּכדינם הּמדֹור ּוׂשכר והּכלים הּכסּות ְְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַַָָּבטענת
- נתּת' 'לא אֹומרת והיא 'נתּתי' הּוא אמר אם ְְִִִֶֶַַַַָָָָֹהּמזֹונֹות:

לּכל. אחד ִֶַָֹּדין
.Á- הּמינין מּכל ּבאחד ּתתקּׁשט ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּמּדיר

עניה]ּבענּיֹות יקּים[אשה אחת ׁשנה בנדרו], איתה יתר [יחיה ; ְֲִֵֵַַַַָָָ
ּובעׁשירֹות, ּכתּבה. ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר אֹו - ּכן ְְְֲִִִִִֵֵַַַָֻעל
יֹוציא  אֹו נדרֹו, יּתיר אֹו - ּכן על יתר יקּים; יֹום ְְְִִִִֵֵֵַַַָֹׁשלׁשים

ּכתּבה. ְְִֵָֻויּתן
.Ëּבכרּכים - למרחץ תל ׁשּלא גדולות]הּדירּה ,[ערים ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ

אחת ּתנעל [שבוע]ׁשּבת ׁשּלא ׁשּבתֹות. ׁשּתי ּובכפרים, ; ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹ
יתר  לעת. מעת ּובכרּכים, ימים; ׁשלׁשה ּבכפרים, - ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹמנעל

ּכתּבה. ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר אֹו - זה ְְְִִִִֵֶַַָֻעל
.Èׁשּדר הּבית מּכלי תׁשאל וׁשּלא תׁשאיל ׁשּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהּדירּה

ּוכברה  נפה ּכגֹון ּולהׁשאילן, אֹותן לׁשאל הּׁשכנֹות ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָֹּכל
ויּתן  יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר - ּבהן וכּיֹוצא ותּנּור ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָרחים

ׁשּמּׂשיאּה מּפני לה]ּכתּבה, וכן [מוציא ּבׁשכּונֹותיה. רע ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
ורחים  ּוכברה נפה תׁשאיל וׁשּלא תׁשאל ׁשּלא ׁשּנדרה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהיא
ּבמקֹום  לבנּה נאים ּבגדים תארג וׁשּלא ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹותּנּור
מּפני  בכתּבה, ׁשּלא ּתצא - לּבנים אֹותן לארג ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻׁשּדרּכן

ׁשהּוא ּבׁשכּונֹותיו  רע ׁשם .[קמצן]ּכיליׁשּמּׂשיאּתּו ְִִִֵֶֶַַַַָ
.‡È ׁשעל ּבּכפח ּבּׁשּוק אּׁשה תצא ׁשּלא ׁשּדרּכן ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמקֹומֹות

רדיד  לּה ׁשּיהיה עד ּבלבד ּכל [צעיף]ראׁשּה את החֹופה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
הּפחּות  רדיד הּכסּות ּבכלל לּה נֹותן - טּלית ּכמֹו ְְְְִִִֵַַַַָָָּגּופּה

עׁשרֹו,[הזול] לפי נֹותן - עׁשיר היה ואם הרדידין; ְְְְְִִִִִֵָָָָָָּבכל
ׁשּכל  לפי הּמׁשּתה; לבית אֹו האבל לבית ּבֹו ׁשּתצא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכדי
ּולבית  לבּקרֹו, אביה לבית וליל לצאת לּה יׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָאּׁשה
ולקרֹובֹותיה, לרעֹותיה חסד לגמל הּמׁשּתה ּולבית ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹהאבל
תצא  ׁשּלא עד הּסהר ּבבית ׁשאינּה - לּה הם ׁשּיבֹואּו ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכדי
ּתמיד, יֹוצאה ׁשּתהא לאּׁשה הּוא ּגנאי אבל תבֹוא. ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹולא
מּזה, אׁשּתֹו למנע לּבעל ויׁש ּברחֹובֹות; ּפעם ּבחּוץ ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָֹּפעם
ּפעמים  אֹו ּבחדׁש אחת ּפעם ּכמֹו אּלא לצאת יּניחה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹולא
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ּבזוית  ליׁשב אּלא לאּׁשה יפי ׁשאין ;הּצר ּכפי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹּבחדׁש,
ּפנימה". ,מל בת ּכבּוּדה "ּכל ּכתּוב: ׁשּכ ְְִֵֶֶֶַָָָָָָּביתּה,

.·È ׁשהן ּבזמן - אביה לבית תל ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמּדיר
ויּתן  יֹוציא ׁשנים, לֹו; ממּתינין אחד חדׁש ּבעיר, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹעּמּה
לֹו; ממּתינין אחד רגל אחרת, ּבעיר ׁשהן ּובזמן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻּכתּבה.

ּכתּבה  ויּתן יֹוציא .ׁשנים, ְְְִִִֵַָֻ
.‚Èּולבית הּמּד האבל לבית תל ׁשּלא אׁשּתֹו את יר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ּכמי  ׁשּזה ּכתּבה: ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר אֹו - ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָֻהּמׁשּתה
ּבפניה  ונעל הּסהר ּבבית 'מּפני ׁשאסרּה טֹוען היה ואם . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּבבית  אֹו האבל ּבית ּבאֹותֹו ׁשּיׁש ּפרּוצין אדם ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָבני
לֹו. ׁשֹומעין - ּפרּוצין ׁשם והחזקּו ְְְְְְִִִֶַָֻהּמׁשּתה',

.„Èואּמ אבי לביתי ׁשּיבֹואּו רצֹוני 'אין לאׁשּתֹו: ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָהאֹומר
להם  הֹולכת היא ותהיה לֹו, ׁשֹומעין - 'ואחיֹותי ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָאחי
ּובכל  ּבחדׁש, ּפעם אביה לבית ותל ּדבר; להן ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשּיארע
ּגדֹול  ּדבר לּה ארע אם אּלא לּה, הן יּכנסּו ולא ורגל. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹרגל
אחרים  ׁשּיּכנסּו האדם את ּכֹופין ׁשאין - לדה אֹו חלי ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּכגֹון

אּמלרׁשּותֹו אצלי ׁשּתּכנס רצֹוני 'אין ׁשאמרה: היא וכן . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
לי  ׁשּמרעין מּפני אחת, ּבחצר עּמהן ׁשֹוכנת ואיני ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואחֹות
ׁשּיׁשבּו האדם את ּכֹופין ׁשאין לּה; ׁשֹומעין - לי' ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּומצרין

ּברׁשּותֹו. עּמֹו ְֲִִִֵאחרים
.ÂË אדם ׁשּבני מּפני זה, ּבמדֹור ּדר 'איני ׁשאמר: ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאיׁש

ּגֹויים  אֹו ּפרּוצים אֹו -רעים מהם' מתירא ואני ּבׁשכנּותי ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָ
צּוּו ׁשּכ ּבפריצּות; החזקּו ׁשּלא ּפי על אף לֹו, ְְְְִִִִִֶֶַַָֹֻׁשֹומעים

ה  ואפּלּו רע'. מּׁשכן 'הרחק -חכמים: ׁשּלּה הּמדֹור יה ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
היא  וכן ּכׁשרים. אדם ּבני ּבין וׁשֹוכן מּמּנּו, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָמֹוציאּה
מקּפיד  איני 'אני אֹומר: ׁשהּוא ּפי על אף ּכן, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשאמרה
רצֹוני  'אין אֹומרת: ׁשהיא מּפני לּה, ׁשֹומעין - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָעליהן'

אּלּו'. ּבׁשכנֹות רע ׁשם עלי ְִֵֵֵֵֵֶַַָׁשּיצא
.ÊË,ּכנען ארץ ּכגֹון: הּוא, ארצֹות ארצֹות - הּיּׁשּוב ְְֲֲִֶֶַַַָָָּכל

וכּיֹוצא  ׁשנער, וארץ ּכּוׁש, וארץ ּתימן, וארץ מצרים, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָוארץ
לענין  יׂשראל וערי ּוכפרים. מדינֹות - וארץ ארץ וכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבהן;
והּגליל  הּירּדן, ועבר יהּודה, היּו: ארצֹות ׁשלׁש - .נּׂשּואין ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

.ÊÈ ּבארץ אּׁשה ונׂשא הארצֹות, מן ּבארץ ׁשהיה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָאיׁש
ּבלא  ּתצא אֹו לארצֹו, עּמֹו ויֹוצאה אֹותּה ּכֹופין - ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹאחרת

ּפרׁש ׁשּלא ּפי על ואף נׂשאּה, ּכן מנת ׁשעל אבל ּכתּבה, . ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
אֹותּה מאנׁשי והּוא הארצֹות, מן ּבאחת אּׁשה ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָהּנֹוׂשא
מֹוציאּה אבל אחרת; לארץ להֹוציאּה יכֹול אינֹו - ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהארץ

למדינה לעיר]מּמדינה ּבאֹותּה[מעיר לכפר מּכפר אֹו , ְְְְְִִִִִִָָָָָ
מּכפר  ולא לכפר, מּמדינה להֹוציאּה יכֹול ואינֹו ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָֹהארץ.
ויׁש להן, טֹובה הּמדינה ׁשּיׁשיבת ּדברים ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלמדינה,

להן. טֹובה הּכפרים ׁשּיׁשיבת ְְְִִִֶֶַַָָָָּדברים
.ÁÈּבאֹותּה לכפר מּכפר אֹו למדינה, מּמדינה ְְְְְְִִִִִִִֶָָָָָָּוכׁשּמֹוציאּה

ליפה, מרע ולא רע לנוה יפה מּנוה מֹוציאּה אינֹו - ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהארץ
להּטּפל צריכה ׁשהיא ּבּנוה [לטפל]מּפני יפה עצמּה ולבּדק ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ק  ּבֹו תהיה ׁשּלא ּכדי יֹוציאּההּיפה, לא וכן ּוכעּורה. ּלה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
מקֹום, ּובכל ּגֹויים; ׁשרּבֹו למקֹום יׂשראל ׁשרּבֹו ְְְִִִֵֶֶָָָָָֻֻמּמקֹום

יׂשראל. ׁשרּבֹו למקֹום ּגֹויים ׁשרּבֹו מּמקֹום ְְִִִִִֵֶֶָָָֻֻמֹוציאין

.ËÈ,לארץ לחּוצה לארץ מחּוצה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָּבּמה
לארץ  לארץ מחּוצה אבל יׂשראל. לארץ יׂשראל מארץ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָאֹו
ואפּלּו רע; לנוה הּיפה מּנוה אפּלּו לעלֹות, ּכֹופין - ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָיׂשראל

מעלין  - ּגֹויים ׁשרּבֹו למקֹום יׂשראל ׁשרּבֹו ואין מּמקֹום . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻֻ
הרע  מּנוה ואפּלּו לארץ, לחּוצה יׂשראל מארץ ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמֹוציאין

יׂשראל. ׁשרּבֹו יפה לנוה ּגֹויים ְְִִֵֶֶֶֶָָָֻֻׁשרּבֹו
.Î- רֹוצה אינּה והיא יׂשראל לארץ לעלֹות האיׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָאמר

- רֹוצה אינֹו והּוא לעלֹות היא אמרה בכתּבה; ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻּתצא
יׂשראל  מארץ מקֹום לכל הּדין והּוא ּכתּבה; ויּתן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻיֹוציא
הּכל  ואין יׂשראל, לארץ מעלין ׁשהּכל ירּוׁשלים; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹעם
מֹוציאין  הּכל ואין לירּוׁשלים, מעלין והּכל מּׁשם; ְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָֹֹמֹוציאין

ִָמּׁשם.

ה'תשע"ה  אדר ז' חמישי יום

יד  ¤¤ּפרק
ּכפי [תשמיש]עֹונה‡. ואיׁש איׁש לכל - ּבּתֹורה האמּורה ְְֲִִִַָָָָָָ

הרּכים  הּבריאים אדם ּבני ּכיצד? מלאכּתֹו. ּוכפי ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹּכחֹו
אּלא [מפונקים]והענּגים ּכחן ׁשּמכׁשלת מלאכה להם ׁשאין ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ

לילה. ּבכל עֹונתן - ּבבּתיהן ויֹוׁשבין וׁשֹותין ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָאֹוכלין
ּבהן  וכּיֹוצא והּבֹונים, והאֹורגין, החּיטין, ּכגֹון - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָהּפֹועלין
ואם  ׁשּבת; ּבכל ּפעמים עֹונתן ּבעיר, מלאכּתן היתה אם -ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָ
החּמרים  ּבׁשּבת. אחת ּפעם עֹונתן אחרת, ּבעיר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָמלאכּתן
יֹום; לׁשלׁשים אחת - הּגּמלים ּבׁשּבת; אחת ּפעם -ְְִִִַַַַַַַַַָָֹ
עֹונתן  - חכמים ּתלמידי חדׁשים. לׁשּׁשה אחת - ְְֲֳִִִִִֵַַַַַָָָָָָהּמּלחין
ודר ּכחן; מתׁש ּתֹורה ׁשּתלמּוד מּפני ּבׁשּבת, אחת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּפעם
ׁשּבת. ללילי ׁשּבת מּלילי מּטתן לׁשּמׁש חכמים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָּתלמידי

אּלא ·. לסחֹורה יצא ׁשּלא ּבעלּה על לעּכב לאּׁשה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיׁש
אּלא  יצא ולא מעֹונתּה, ימנע ׁשּלא קרֹוב, ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלמקֹום

ׁשעֹונתּהּברׁשּותּה מּמלאכה לצאת למנעֹו לּה יׁש וכן ; ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָ
ׁשּבּקׁש חּמר ּכגֹון רחֹוקה, ׁשעֹונתּה למלאכה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָקרֹובה
חכמים  ותלמידי מּלח. להעׂשֹות ּגּמל אֹו ּגּמל, ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָלהעׂשֹות
ׁשלׁש ׁשּתים נׁשֹותיהן ּברׁשּות ׁשּלא ּתֹורה לתלמּוד ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹיֹוצאין
אׁשּתֹו אין חכמים, ּתלמיד ׁשּנעׂשה וענג ר וכן  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשנים;

לעּכב. ְְֵַָיכֹולה
אחת ‚. ּבבת ּבין מאה, אפּלּו נׁשים, ּכּמה אדם ּבין נֹוׂשא , ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

יכֹול  ׁשּיהיה והּוא לעּכב; יכֹולה אׁשּתֹו ואין זֹו, אחר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָּבזֹו
יכֹול  ואינֹו ואחת. אחת לכל ּכראּוי ועֹונה ּכסּות ׁשאר ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָלּתן
לעצמּה. ואחת אחת ּכל אּלא אחת, ּבחצר לׁשּכן אֹותן ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹלכף

לֹו„. ׁשהיּו ּפֹועל ּכיצד? מנינן. לפי עֹונתן? היא ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָוכּמה
אחת  עֹונה ולזֹו ּבׁשּבת אחת עֹונה לזֹו יׁש - נׁשים ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָׁשּתי
מהן  אחת ּכל עֹונת נמצאת - נׁשים ארּבע לֹו היּו ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבׁשּבת;
ארּבע  לֹו ויׁש מּלח היה אם וכן ׁשּבתֹות. ּבׁשּתי אחת ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָּפעם
ׁשנים  ּבׁשּתי אחת ּפעם מהן אחת ּכל עֹונת ּתהיה .נׁשים, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

נׁשים, ארּבע על יֹותר אדם יּׂשא ׁשּלא חכמים צּוּו ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלפיכ
עֹונה  להן ׁשּתּגיע ּכדי הרּבה, ממֹון לֹו ׁשּיׁש ּפי על ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאף

ּבחדׁש. אחת ְֶַַַַֹּפעם
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.·Î טֹוען והּוא מכרּתי', 'ּבמזֹונֹות ואמרה מּטלטלין ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָמכרה
הּניח. ׁשּלא הּסת ׁשבּועת נׁשּבעת - הּנחּתי' 'מזֹונֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹואֹומר
עצמּה ּדחקה אּלא מכרה, ולא לותה ולא ּתבעה ׁשּלא ְְְְְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָָָָֹֹֹהרי

ּכלּום. לּה אין - ואכלה ועׂשת ּובּלילה, ְְְְְֵַַַָָָָָָּבּיֹום
.‚Î זמן עד ׁשּפרׁש ּבין לֹו, מּלהנֹות אׁשּתֹו את ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּמּדיר

יֹום: ׁשלׁשים לֹו ממּתינין - סתם אּלא ּפרׁש ׁשּלא ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּפלֹוני,
מּוטב; הרי - נדרֹו והּתיר ּתּמּו ׁשּלא אֹו נדרֹו, ימי ּתּמּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹאם
ּתהיה  יֹום הּׁשלׁשים ּובאֹותן ּכתּבה. ויּתן יֹוציא - לאו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֻואם
אֹותּה מפרנס מחבריו אחד ויהיה ואֹוכלת, עֹוׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהיא
אין  אם ידיה, מעׂשה על יתר להן צריכה ׁשהיא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּדברים

לּכל  מסּפיקין ידיה .מעׂשה ְֲִִֵֶַַַָָֹ
.„Î- הּפרֹות מּכל אחד ּתטעם ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹהּמּדיר

ּכתּבה; ויּתן יֹוציא ּכן, על יתר יֹום; ׁשלׁשים לֹו ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹֻממּתינין
מּמין  הּדירּה אפּלּו רע, מאכל ּתטעם ׁשּלא הּדירּה ְֲֲֲִִִִִִִִִֶַַָָָֹֹאפּלּו
ויּתן  יֹום ׁשלׁשים אחר יֹוציא - מּימיה אֹותֹו אכלה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא

וקּים ּכתּבה  הּפרֹות, מן מּכל אחד ּתאכל ׁשּלא היא נדרה . ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ
ּבנזיר ׁשּנדרה אֹו נדרּה, את הּוא לּה[נזירות]לּה הפר ולא ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָֹ

נזירה  ּתהא אֹו ּפרֹות ּתאכל ולא ּתחּתיו ׁשּתׁשב רצה אם -ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
ויּתן  יֹוציא - נֹודרת' ּבאּׁשה רֹוצה 'איני אמר: ואם ּתׁשב; -ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

ּברצֹונֹו. לּה קּים והּוא להפר ּבידֹו היה ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָֻּכתּבה,

יג  ¤¤ּפרק
חמּׁשים ‡. ׁשל ּבגדים לּה? לּתן חּיב ׁשהּוא הּכסּות ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּכּמה

הּימים  אֹותן מּמטּבע לׁשנה, מּׁשנה החמּׁשים,זּוז ׁשּנמצאּו , ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ּבימֹות  חדׁשים לּה נֹותנין ּכסף. ּדינר ּורביע ּדינרין ְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָָׁשּׁשה

ּבליֹותיהן ולֹובׁשת שנתיישנו]הּגׁשמים, ּבימֹות [בגדים ְְְִִֵֶֶֶַָָ
הּכסּות מֹותר והם והּׁשחקים, שנשחקו]החּמה. הרי [בגדים - ְְְְֲִֵֵַַַַַָָ

חגֹור  לּה ונֹותנין נּדתּה. ּבימי ּבהן ׁשּתתּכּסה ּכדי ׁשּלּה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהן
למֹועד מּמֹועד ּומנעל לראׁשּה, וכפח לרגל]למתניה .[מרגל ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹ

יׂשראל ·. ּובארץ הּימים ּבאֹותן אמּורים? ּדברים .ּבּמה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
יׁש - עּקר הּדמים אין הּמקֹומֹות, ּוׁשאר זמּנים ּבׁשאר ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָאבל
הרּבה; ּבזֹול אֹו הרּבה, ּביקר הּבגדים ׁשם ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹמקֹומֹות
ּבגדים  לּה לּתן אֹותֹו ׁשּמחּיבין עליו, ׁשּסֹומכין העּקר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאּלא

ּבּפחּות החּמה, ולימֹות הּגׁשמים לימֹות לּה [הזול הראּויין ְְְִִִִַַַַָָָָָ
הּמדינה.ביותר] ּבאֹותּה ּבית ּבעלת אּׁשה ּכל ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּלֹובׁשת

לּה‚. חּיב ׁשהּוא הּכסּות ּומדֹורּובכלל בית ּכלי [דירה]- ְְְִִֵֶַַַַָָָ
ּומּפץ מּצעת, מּטה הּבית? ּכלי הן ּומה ּבֹו. [מצע ׁשּיֹוׁשבת ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻ

ּכגֹון גס] ּוׁשתּיה, אכילה ּוכלי עליה, ליׁשב מחצלת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
ׁשּׂשֹוכר  והּמדֹור ּבהן. וכּיֹוצא ּובקּבּוק וכֹוס ּוקערה ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָקדרה
רחבה  ותהיה אּמֹות; ארּבע על אּמֹות ארּבע ׁשל ּבית - ְְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָלּה

הּכּסא [חצר] ּבית לֹו ויהיה ּבּה, להׁשּתּמׁש ּכדי לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָחּוצה
מּמּנּו. ִֶחּוץ

ּתכׁשיטיה „. לּה לּתן אֹותֹו מחּיבין ּבגדי וכן ּכגֹון , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ
ּופּדחּתּה ראׁשּה על להּקיף ּופּו[מצחה]צבעֹונין [איפור , ְְְִִִַַַַָָֹ

ללחיים]וׂשרקהעין] תתּגּנה [אודם ׁשּלא ּכדי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ָָעליו.

ּבעׁשיר,‰. אבל ׁשּביׂשראל. ּבעני אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָּבּמה

עׁשרֹו לפי מׁשי הּכל ּכלי לּה לקנֹות ראּוי היה אפּלּו - ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹ
לפי  הּמדֹור, וכן ונֹותן. אֹותֹו ּכֹופין זהב, ּוכלי ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָורקמה
קצרה  ואם עׁשרֹו. לפי הּכל הּבית, ּוכלי והּתכׁשיט ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹעׁשרֹו.
להֹוציא; אֹותֹו ּכֹופין ׁשּביׂשראל, ּכעני אפּלּו לּה לּתן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָידֹו

ׁשּיעׁשיר. עד חֹוב עליו הּכתּבה ְְְֲִִֶֶַַַָָָֻותהיה
.Âׁשׁש ּבני הּקטּנים ּובנֹותיו ּבניו אּלא ּבלבד, האּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹולא

ּוכלי  להן, הּמסּפקת ּכסּות להן לּתן חּיב - ּפחֹות ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
עׁשרֹו ּכפי להן נֹותן ואינֹו ּבֹו; לׁשּכן ּומדֹור אּלא ּתׁשמיׁש , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
מזֹונֹות עליו ׁשּיׁש מי ּכל הּכלל: זה ּבלבד. צרּכן [שהוא ּכפי ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

לזונו] ּוכלי חייב כסּות לֹו יׁש - מֹותֹו אחר ּבין ּבחּייו ּבין ,ְְְֵֵֵֵַַַָ
מֹוכרין  ּכ - למזֹונֹותיו מֹוכרין ּדין ׁשּבית וכל ּומדֹור; ְְְְִִִִִֵֶַָָָָבית

ּומדֹורֹו. ביתֹו ּוכלי ְְְִֵֵלכסּותֹו
.Ê ּוכסּות מזֹונֹות ּדין ּבית לּה ּופסקּו ּבעלּה, ׁשהל ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָהאּׁשה

אין  ׁשהרי ּתכׁשיט, לּה ּפֹוסקין אין - מדֹור ּוׂשכר בית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָּוכלי
לֹו ׁשּתתקּׁשט ּבעל אֹולּה ּבעלּה ׁשּנׁשּתּטה מי אבל ; ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּתכׁשיט  לּה ּפֹוסקין - אׁשּתֹונתחרׁש עם הּבעל ודין . ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָ
ּבטענת  ּכדינם הּמדֹור ּוׂשכר והּכלים הּכסּות ְְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַַָָּבטענת
- נתּת' 'לא אֹומרת והיא 'נתּתי' הּוא אמר אם ְְִִִֶֶַַַַָָָָֹהּמזֹונֹות:

לּכל. אחד ִֶַָֹּדין
.Á- הּמינין מּכל ּבאחד ּתתקּׁשט ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּמּדיר

עניה]ּבענּיֹות יקּים[אשה אחת ׁשנה בנדרו], איתה יתר [יחיה ; ְֲִֵֵַַַַָָָ
ּובעׁשירֹות, ּכתּבה. ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר אֹו - ּכן ְְְֲִִִִִֵֵַַַָֻעל
יֹוציא  אֹו נדרֹו, יּתיר אֹו - ּכן על יתר יקּים; יֹום ְְְִִִִֵֵֵַַַָֹׁשלׁשים

ּכתּבה. ְְִֵָֻויּתן
.Ëּבכרּכים - למרחץ תל ׁשּלא גדולות]הּדירּה ,[ערים ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ

אחת ּתנעל [שבוע]ׁשּבת ׁשּלא ׁשּבתֹות. ׁשּתי ּובכפרים, ; ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹ
יתר  לעת. מעת ּובכרּכים, ימים; ׁשלׁשה ּבכפרים, - ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹמנעל

ּכתּבה. ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר אֹו - זה ְְְִִִִֵֶַַָֻעל
.Èׁשּדר הּבית מּכלי תׁשאל וׁשּלא תׁשאיל ׁשּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהּדירּה

ּוכברה  נפה ּכגֹון ּולהׁשאילן, אֹותן לׁשאל הּׁשכנֹות ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָֹּכל
ויּתן  יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר - ּבהן וכּיֹוצא ותּנּור ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָרחים

ׁשּמּׂשיאּה מּפני לה]ּכתּבה, וכן [מוציא ּבׁשכּונֹותיה. רע ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
ורחים  ּוכברה נפה תׁשאיל וׁשּלא תׁשאל ׁשּלא ׁשּנדרה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהיא
ּבמקֹום  לבנּה נאים ּבגדים תארג וׁשּלא ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹותּנּור
מּפני  בכתּבה, ׁשּלא ּתצא - לּבנים אֹותן לארג ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻׁשּדרּכן

ׁשהּוא ּבׁשכּונֹותיו  רע ׁשם .[קמצן]ּכיליׁשּמּׂשיאּתּו ְִִִֵֶֶַַַַָ
.‡È ׁשעל ּבּכפח ּבּׁשּוק אּׁשה תצא ׁשּלא ׁשּדרּכן ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמקֹומֹות

רדיד  לּה ׁשּיהיה עד ּבלבד ּכל [צעיף]ראׁשּה את החֹופה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
הּפחּות  רדיד הּכסּות ּבכלל לּה נֹותן - טּלית ּכמֹו ְְְְִִִֵַַַַָָָּגּופּה

עׁשרֹו,[הזול] לפי נֹותן - עׁשיר היה ואם הרדידין; ְְְְְִִִִִֵָָָָָָּבכל
ׁשּכל  לפי הּמׁשּתה; לבית אֹו האבל לבית ּבֹו ׁשּתצא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכדי
ּולבית  לבּקרֹו, אביה לבית וליל לצאת לּה יׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָאּׁשה
ולקרֹובֹותיה, לרעֹותיה חסד לגמל הּמׁשּתה ּולבית ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹהאבל
תצא  ׁשּלא עד הּסהר ּבבית ׁשאינּה - לּה הם ׁשּיבֹואּו ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכדי
ּתמיד, יֹוצאה ׁשּתהא לאּׁשה הּוא ּגנאי אבל תבֹוא. ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹולא
מּזה, אׁשּתֹו למנע לּבעל ויׁש ּברחֹובֹות; ּפעם ּבחּוץ ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָֹּפעם
ּפעמים  אֹו ּבחדׁש אחת ּפעם ּכמֹו אּלא לצאת יּניחה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹולא
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ּבזוית  ליׁשב אּלא לאּׁשה יפי ׁשאין ;הּצר ּכפי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹּבחדׁש,
ּפנימה". ,מל בת ּכבּוּדה "ּכל ּכתּוב: ׁשּכ ְְִֵֶֶֶַָָָָָָּביתּה,

.·È ׁשהן ּבזמן - אביה לבית תל ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמּדיר
ויּתן  יֹוציא ׁשנים, לֹו; ממּתינין אחד חדׁש ּבעיר, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹעּמּה
לֹו; ממּתינין אחד רגל אחרת, ּבעיר ׁשהן ּובזמן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻּכתּבה.

ּכתּבה  ויּתן יֹוציא .ׁשנים, ְְְִִִֵַָֻ
.‚Èּולבית הּמּד האבל לבית תל ׁשּלא אׁשּתֹו את יר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ּכמי  ׁשּזה ּכתּבה: ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר אֹו - ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָֻהּמׁשּתה
ּבפניה  ונעל הּסהר ּבבית 'מּפני ׁשאסרּה טֹוען היה ואם . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּבבית  אֹו האבל ּבית ּבאֹותֹו ׁשּיׁש ּפרּוצין אדם ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָבני
לֹו. ׁשֹומעין - ּפרּוצין ׁשם והחזקּו ְְְְְְִִִֶַָֻהּמׁשּתה',

.„Èואּמ אבי לביתי ׁשּיבֹואּו רצֹוני 'אין לאׁשּתֹו: ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָהאֹומר
להם  הֹולכת היא ותהיה לֹו, ׁשֹומעין - 'ואחיֹותי ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָאחי
ּובכל  ּבחדׁש, ּפעם אביה לבית ותל ּדבר; להן ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשּיארע
ּגדֹול  ּדבר לּה ארע אם אּלא לּה, הן יּכנסּו ולא ורגל. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹרגל
אחרים  ׁשּיּכנסּו האדם את ּכֹופין ׁשאין - לדה אֹו חלי ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּכגֹון

אּמלרׁשּותֹו אצלי ׁשּתּכנס רצֹוני 'אין ׁשאמרה: היא וכן . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
לי  ׁשּמרעין מּפני אחת, ּבחצר עּמהן ׁשֹוכנת ואיני ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואחֹות
ׁשּיׁשבּו האדם את ּכֹופין ׁשאין לּה; ׁשֹומעין - לי' ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּומצרין

ּברׁשּותֹו. עּמֹו ְֲִִִֵאחרים
.ÂË אדם ׁשּבני מּפני זה, ּבמדֹור ּדר 'איני ׁשאמר: ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאיׁש

ּגֹויים  אֹו ּפרּוצים אֹו -רעים מהם' מתירא ואני ּבׁשכנּותי ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָ
צּוּו ׁשּכ ּבפריצּות; החזקּו ׁשּלא ּפי על אף לֹו, ְְְְִִִִִֶֶַַָֹֻׁשֹומעים

ה  ואפּלּו רע'. מּׁשכן 'הרחק -חכמים: ׁשּלּה הּמדֹור יה ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
היא  וכן ּכׁשרים. אדם ּבני ּבין וׁשֹוכן מּמּנּו, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָמֹוציאּה
מקּפיד  איני 'אני אֹומר: ׁשהּוא ּפי על אף ּכן, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשאמרה
רצֹוני  'אין אֹומרת: ׁשהיא מּפני לּה, ׁשֹומעין - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָעליהן'

אּלּו'. ּבׁשכנֹות רע ׁשם עלי ְִֵֵֵֵֵֶַַָׁשּיצא
.ÊË,ּכנען ארץ ּכגֹון: הּוא, ארצֹות ארצֹות - הּיּׁשּוב ְְֲֲִֶֶַַַָָָּכל

וכּיֹוצא  ׁשנער, וארץ ּכּוׁש, וארץ ּתימן, וארץ מצרים, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָוארץ
לענין  יׂשראל וערי ּוכפרים. מדינֹות - וארץ ארץ וכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבהן;
והּגליל  הּירּדן, ועבר יהּודה, היּו: ארצֹות ׁשלׁש - .נּׂשּואין ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

.ÊÈ ּבארץ אּׁשה ונׂשא הארצֹות, מן ּבארץ ׁשהיה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָאיׁש
ּבלא  ּתצא אֹו לארצֹו, עּמֹו ויֹוצאה אֹותּה ּכֹופין - ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹאחרת

ּפרׁש ׁשּלא ּפי על ואף נׂשאּה, ּכן מנת ׁשעל אבל ּכתּבה, . ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
אֹותּה מאנׁשי והּוא הארצֹות, מן ּבאחת אּׁשה ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָהּנֹוׂשא
מֹוציאּה אבל אחרת; לארץ להֹוציאּה יכֹול אינֹו - ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהארץ

למדינה לעיר]מּמדינה ּבאֹותּה[מעיר לכפר מּכפר אֹו , ְְְְְִִִִִִָָָָָ
מּכפר  ולא לכפר, מּמדינה להֹוציאּה יכֹול ואינֹו ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָֹהארץ.
ויׁש להן, טֹובה הּמדינה ׁשּיׁשיבת ּדברים ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלמדינה,

להן. טֹובה הּכפרים ׁשּיׁשיבת ְְְִִִֶֶַַָָָָּדברים
.ÁÈּבאֹותּה לכפר מּכפר אֹו למדינה, מּמדינה ְְְְְְִִִִִִִֶָָָָָָּוכׁשּמֹוציאּה

ליפה, מרע ולא רע לנוה יפה מּנוה מֹוציאּה אינֹו - ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהארץ
להּטּפל צריכה ׁשהיא ּבּנוה [לטפל]מּפני יפה עצמּה ולבּדק ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ק  ּבֹו תהיה ׁשּלא ּכדי יֹוציאּההּיפה, לא וכן ּוכעּורה. ּלה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
מקֹום, ּובכל ּגֹויים; ׁשרּבֹו למקֹום יׂשראל ׁשרּבֹו ְְְִִִֵֶֶָָָָָֻֻמּמקֹום

יׂשראל. ׁשרּבֹו למקֹום ּגֹויים ׁשרּבֹו מּמקֹום ְְִִִִִֵֶֶָָָֻֻמֹוציאין

.ËÈ,לארץ לחּוצה לארץ מחּוצה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָּבּמה
לארץ  לארץ מחּוצה אבל יׂשראל. לארץ יׂשראל מארץ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָאֹו
ואפּלּו רע; לנוה הּיפה מּנוה אפּלּו לעלֹות, ּכֹופין - ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָיׂשראל

מעלין  - ּגֹויים ׁשרּבֹו למקֹום יׂשראל ׁשרּבֹו ואין מּמקֹום . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻֻ
הרע  מּנוה ואפּלּו לארץ, לחּוצה יׂשראל מארץ ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמֹוציאין

יׂשראל. ׁשרּבֹו יפה לנוה ּגֹויים ְְִִֵֶֶֶֶָָָֻֻׁשרּבֹו
.Î- רֹוצה אינּה והיא יׂשראל לארץ לעלֹות האיׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָאמר

- רֹוצה אינֹו והּוא לעלֹות היא אמרה בכתּבה; ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻּתצא
יׂשראל  מארץ מקֹום לכל הּדין והּוא ּכתּבה; ויּתן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻיֹוציא
הּכל  ואין יׂשראל, לארץ מעלין ׁשהּכל ירּוׁשלים; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹעם
מֹוציאין  הּכל ואין לירּוׁשלים, מעלין והּכל מּׁשם; ְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָֹֹמֹוציאין

ִָמּׁשם.

ה'תשע"ה  אדר ז' חמישי יום

יד  ¤¤ּפרק
ּכפי [תשמיש]עֹונה‡. ואיׁש איׁש לכל - ּבּתֹורה האמּורה ְְֲִִִַָָָָָָ

הרּכים  הּבריאים אדם ּבני ּכיצד? מלאכּתֹו. ּוכפי ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹּכחֹו
אּלא [מפונקים]והענּגים ּכחן ׁשּמכׁשלת מלאכה להם ׁשאין ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ

לילה. ּבכל עֹונתן - ּבבּתיהן ויֹוׁשבין וׁשֹותין ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָאֹוכלין
ּבהן  וכּיֹוצא והּבֹונים, והאֹורגין, החּיטין, ּכגֹון - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָהּפֹועלין
ואם  ׁשּבת; ּבכל ּפעמים עֹונתן ּבעיר, מלאכּתן היתה אם -ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָ
החּמרים  ּבׁשּבת. אחת ּפעם עֹונתן אחרת, ּבעיר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָמלאכּתן
יֹום; לׁשלׁשים אחת - הּגּמלים ּבׁשּבת; אחת ּפעם -ְְִִִַַַַַַַַַָָֹ
עֹונתן  - חכמים ּתלמידי חדׁשים. לׁשּׁשה אחת - ְְֲֳִִִִִֵַַַַַָָָָָָהּמּלחין
ודר ּכחן; מתׁש ּתֹורה ׁשּתלמּוד מּפני ּבׁשּבת, אחת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּפעם
ׁשּבת. ללילי ׁשּבת מּלילי מּטתן לׁשּמׁש חכמים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָּתלמידי

אּלא ·. לסחֹורה יצא ׁשּלא ּבעלּה על לעּכב לאּׁשה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיׁש
אּלא  יצא ולא מעֹונתּה, ימנע ׁשּלא קרֹוב, ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלמקֹום

ׁשעֹונתּהּברׁשּותּה מּמלאכה לצאת למנעֹו לּה יׁש וכן ; ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָ
ׁשּבּקׁש חּמר ּכגֹון רחֹוקה, ׁשעֹונתּה למלאכה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָקרֹובה
חכמים  ותלמידי מּלח. להעׂשֹות ּגּמל אֹו ּגּמל, ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָלהעׂשֹות
ׁשלׁש ׁשּתים נׁשֹותיהן ּברׁשּות ׁשּלא ּתֹורה לתלמּוד ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹיֹוצאין
אׁשּתֹו אין חכמים, ּתלמיד ׁשּנעׂשה וענג ר וכן  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשנים;

לעּכב. ְְֵַָיכֹולה
אחת ‚. ּבבת ּבין מאה, אפּלּו נׁשים, ּכּמה אדם ּבין נֹוׂשא , ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

יכֹול  ׁשּיהיה והּוא לעּכב; יכֹולה אׁשּתֹו ואין זֹו, אחר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָּבזֹו
יכֹול  ואינֹו ואחת. אחת לכל ּכראּוי ועֹונה ּכסּות ׁשאר ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָלּתן
לעצמּה. ואחת אחת ּכל אּלא אחת, ּבחצר לׁשּכן אֹותן ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹלכף

לֹו„. ׁשהיּו ּפֹועל ּכיצד? מנינן. לפי עֹונתן? היא ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָוכּמה
אחת  עֹונה ולזֹו ּבׁשּבת אחת עֹונה לזֹו יׁש - נׁשים ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָׁשּתי
מהן  אחת ּכל עֹונת נמצאת - נׁשים ארּבע לֹו היּו ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבׁשּבת;
ארּבע  לֹו ויׁש מּלח היה אם וכן ׁשּבתֹות. ּבׁשּתי אחת ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָּפעם
ׁשנים  ּבׁשּתי אחת ּפעם מהן אחת ּכל עֹונת ּתהיה .נׁשים, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

נׁשים, ארּבע על יֹותר אדם יּׂשא ׁשּלא חכמים צּוּו ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלפיכ
עֹונה  להן ׁשּתּגיע ּכדי הרּבה, ממֹון לֹו ׁשּיׁש ּפי על ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאף

ּבחדׁש. אחת ְֶַַַַֹּפעם
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אׁשּתֹו‰. את עד]הּמּדיר מה [מממונו, לאחרים ׁשּתאמר ְֲִִִֵֶֶַַַַַֹ
ראׁש וקּלּות ׂשחֹוק מּדברי לֹו ּׁשאמרה מה אֹו לּה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּׁשאמר
יֹוציא  זה הרי - תׁשמיׁש עסקי על אׁשּתֹו עם אדם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּמדּבר
לאחרים  ולֹומר ּפניה להעז יכֹולה זֹו ׁשאין ּכתּבה; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻויּתן
ּבׁשעת  מתהּפכת ׁשּתהיה הּדירּה אם וכן קלֹון. ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּדברי
מעׂשה  ׁשּתעׂשה הּדירּה אֹו ּתתעּבר, ׁשּלא ּכדי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּתׁשמיׁש
ויּתן  יֹוציא זה הרי - ּכׁשטּות אּלא ׁשאינן ּודברים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשֹוטים

ְָֻּכתּבה.
.Âאחת ׁשּבת - הּמּטה מּתׁשמיׁש אׁשּתֹו את ,[שבוע]הּמּדיר ְְִִִִִֶַַַַַַַָָ

נדרֹו, יפר אֹו ּכתּבה, ויּתן יֹוציא - ּכן על יתר לֹו; ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֻממּתינין
ׁשּנדר, ׁשּכיון חדׁשים; לׁשּׁשה ׁשעֹונתֹו מּלח היה ְֲֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָואפּלּו
לּה: אמר אם מּדירּה? וכיצד ונתיאׁשה. צערּה ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהרי
- מּטתֹו יׁשּמׁש ׁשּלא ׁשּנׁשּבע אֹו ,'עלי אסּור ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ'ּתׁשמיׁשי
ׁשהּוא  מּפני לּׁשוא, נׁשּבע - נׁשּבע ואם ּכלּום, נדר ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹלא
הרי  - עלי' אסּורה ּתׁשמיׁש 'הנאת לּה: אמר לּה. ְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָָָָֻמׁשעּבד
ּדבר  האדם את מאכילין ׁשאין לׁשּמׁש; ואסּור נדר, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָזה

לֹו. ָָהאסּור
.Ê ּכדי מנע ואם עֹונתּה; אׁשּתֹו את למנע לאדם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹאסּור

"ׁשארּה ׁשּנאמר: ּתֹורה, ׁשל תעׂשה ּבלא עֹובר - ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלצערּה
ואינֹו ּכחֹו ּתׁשׁש אֹו חלה ואם יגרע". לא ועֹונתּה ְְְְְִִֵַָָָָָָָֹֹּכסּותּה
ל ׁשאין ׁשּיבריא, עד חדׁשים ׁשּׁשה ימּתין - לבעל ְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָֹיכֹול
אֹו רׁשּות, מּמּנה יּטל אֹו - ּכ ואחר מּזֹו, ּגדֹולה ְְְִִִֶַַָָָָֹעֹונה

ּכתּבה. ויּתן ְְִִֵָֻיֹוציא
.Á הּנקראת היא - הּמּטה מּתׁשמיׁש ּבעלּה ׁשּמנעה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהאּׁשה

אמרה: אם מרדה. מה מּפני אֹותּה וׁשֹואלין ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ'מֹורדת'.
מּדעּתי' לֹו להּבעל יכֹולה ואיני -[מרצוני]'מאסּתיהּו, ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָ

לׁשעתֹו להֹוציא אֹותֹו ּבּׁשביה [מיידית]ּכֹופין ׁשאינּה לפי , ְְְְִִִִִֵֶַָָָ
ו  ּכלל, ּכתּבה ּבלא ותצא לּה; לׂשנּוי ּבליֹותיה ׁשּתּבעל תּטל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֹֻ

בלויים] לבעלּה[בגדים ׁשהכניסה מּנכסים ּבין ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָהּקּימין,
ּבאחריּותן. נתחּיב ׁשּלא מּנכסים ּבין ּבאחריּותן, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹונתחּיב
ׁשּברגליה  מנעל ואפּלּו ּכלּום; ּבעל מּׁשל נֹוטלת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָואינּה
וכן  לֹו. ונֹותנת ּפֹוׁשטת לּה, ׁשּלקחן ׁשּבראׁשּה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּומטּפחת
מנת  על לּה נתן ׁשּלא אֹותן, מחזרת מּתנה, לּה ׁשּנתן ְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּכל

ותצא. ְִֵֵֶֹׁשּתּטל
.Ë הריני' ואמרה: לצערֹו, ּכדי ּבעלּה מּתחת מרדה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָואם

'מּפני  אֹו ,'וכ ּכ לי ׁשעׂשה מּפני ,ּבכ אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמצערת
ּבדברים  וכּיֹוצא מריבה', עּמי ׁשעׂשה 'מּפני אֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּקּללני',
יֹודעת, 'הוי לּה: ואֹומרין ּדין מּבית לּה ׁשֹולחים - ְְְֲִִִִִֵֵַַָָאּלּו
הפסדּת מנה, מאה ּכתּבת אפּלּו ,ּבמרּד עֹומדת אּת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאם
ּובבּתי  כנסּיֹות ּבבּתי עליה מכריזין ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאֹותּה';

ׁשּבתֹות  ארּבע יֹום ּבכל זֹו,[שבועות]מדרׁשֹות אחר זֹו ְְְִַַַַַָָָ
ּבעלּה'. על מרדה 'ּפלֹונית ְְְְֲִִַַָָָואֹומרים:

.È:לּה ואֹומרים ׁשנּיה, ּפעם לּה ׁשֹולחין ההכרזה ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָואחר
עמדה  אם .'ּכתּבתי הפסדּת ,ּבמרּד עֹומדת אּת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֻ'אם
ולא  ּכתּבתּה, ותאבד ּבּה, נמלכין - חזרה ולא ְְְְְְְְִִִַָָָָָָָֹֹֹֻּבמרּדּה

ּכלל  ּכתּבה לּה עׂשר יהיה ׁשנים עד ּגט לּה נֹותנין ואין ; ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֻ

קדם  מתה ואם חדׁש. עׂשר ׁשנים ּכל מזֹונֹות לּה ואין ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹֹחדׁש,
יֹורׁשּה. ּבעלּה ְֲֵַַָָהּגט,

.‡Èואפּלּו - לצערֹו ּכדי מרדה אם עֹוׂשין הּזה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּכּסדר
היה  ואפּלּו לתׁשמיׁש, ראּויה ׁשאינּה חֹולה אֹו נּדה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָהיתה
אּׁשה  לֹו יׁש ואפּלּו חדׁשים, לׁשּׁשה ׁשעֹונתֹו מּלח  ְֲֲֳִִִִֵֶַַַָָָָָָּבעלּה

ֶֶַאחרת.
.·Èלצערֹו ּכדי ּומרדה להּנׂשא, זמּנּה ׁשהּגיע ארּוסה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן

מּתׁשמיׁש. מֹורדת זֹו הרי - נּׂשאת ׁשּלא ולא יבמה וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
להן. עֹוׂשין הּזה ּכּסדר - לצערֹו ּכדי להתיּבם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָרצת

.‚Èחדׁש עׂשר ׁשנים אחר יֹוצאת ּכׁשהיא - הּזאת ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּמֹורדת
ּבעל  ׁשל ׁשהּוא ּדבר ּכל ּתחזיר ּכתּבה, נכסים ּבלא אבל . ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֻ

מֹוציאין  אין ּתפסה, אם - קּימין ּובליֹותיהן לֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהכניסה
מה  ּכל וכן מּידֹו. מֹוציאין אין הּבעל, ּתפסן ואם ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָמּידּה;
מׁשּלם  אינֹו עליו, אחריּותן הּבעל ׁשּקּבל מּנכסיה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּׁשאבד

ּבמֹורדת. הּתלמּוד, ּדין הּוא זה ּכלּום. ְְְִֶֶֶַַָלּה
.„È אחרֹות מנהגֹות ּבבבל להן ׁשּיׁש הּגאֹונים, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָואמרּו

ורּבים  יׂשראל, ּברב הּמנהגֹות אֹותן ּפׁשטּו ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּבמֹורדת;
הּתלמּוד  ּובדין הּמקֹומֹות. ּברב עליהן חֹולקין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַֹּוגדֹולים

ולדּון. לתּפס ְְִָָֹראּוי
.ÂË איני אבל ּומפרנס, זן 'הריני ואמר: אׁשּתֹו על ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָהּמֹורד

ּכתּבתּה על לּה מֹוסיפין - ׂשנאתיה' ׁשאני מּפני עליה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּבא
וׁשּבת; ׁשּבת ּבכל ּכסף ׁשל ׂשעֹורה ּוׁשלׁשים ׁשׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמׁשקל
ּפי  על ואף ליׁשב. היא ׁשּתרצה זמן ּכל יׁשּמׁש ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹויׁשב
תעׂשה, ּבלא עֹובר הּוא הרי - ונֹוספת הֹולכת ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשּכתּבתּה
אסּור. לעּנֹות אבל יׁשּלח, ׂשנא ׁשאם יגרע"; "לא ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

מעׂשה. ּבֹו ׁשאין מּפני זה? לאו על ילקה לא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹולּמה
.ÊË מֹורדת 'זֹו אֹומר: הּוא ּדין, לבית ׁשּבאּו ואׁשּתֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶָאיׁש

הארץ  ּכל ּכדר אּלא כי, 'לא אֹומרת: והיא ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמּתׁשמיׁש',
מּתׁשמיׁש, מֹורד ׁשהּוא ואמרה טענה אם וכן עּמֹו', ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָאני
- עּמּה' אני הארץ ּכל ּכדר אּלא כי, 'לא אֹומר: ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹוהּוא

ּתחּלה סתמי]מחרימין יֹודה [חרם ולא מֹורד ׁשהּוא מי על ְְְִִִִֵֶֶַַָֹ
'התיחדּו להן: אֹומרין - הֹודּו לא אם ,ּכ ואחר ּדין; ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹּבבית
הּנטען  מן מבּקׁשין טֹוענין, הן ועדין נתיחדּו עדים'. ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָּבפני
אי  אדם ּבפני לבעל אבל הּדּין; ּכח ּכפי ּפׁשרה ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹֹועֹוׂשין

ּברּיה. כל ּבפני לבעל ׁשאסּור לפי ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָֹאפׁשר,
.ÊÈ ׁשּתבריא עד אֹותּה לרּפא חּיב - ׁשחלתה ראה האּׁשה . ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

'הרי  לּה: ואמר לרפּואה, הרּבה ממֹון ויפסיד אר ְְְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשהחלי
הריני  אֹו ,מּכתּבתי עצמ רּפאי אֹו מּנחת, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֻֻֻּכתּבתי

'והֹול ּכתּבה ונֹותן ראּוי מגרׁש ואין לֹו; ׁשֹומעין - ְְְְְְְִֵֵֵֵָָָֻ
הארץ. ּדר מּפני ּכן, ְֲִֵֵֶֶֶַָָלעׂשֹות

.ÁÈלפּדֹותּה חּיב - נאסרה נׁשּבית ׁשּכבר ּכהן היה אם . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּבעיר  היּו ואפּלּו אביה; לבית ּומחזירּה ּפֹודה, - ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָעליו
ונֹותן  ּומגרׁשּה, למדינתּה, ׁשּמחזירּה עד ּבּה מּטּפל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאחרת,
לֹו, מּתרת ׁשהּׁשבּויה יׂשראל ּבעלּה היה ּכתּבתּה. ּכל ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻלּה
,ּכ אחר רצה ואם ׁשהיתה; ּכמֹות לאּׁשה לֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָמחזירּה

ּכתּבתּה. לּה ונֹותן ְְְְֵָָָָָֻמגרׁשּה
.ËÈ על ּביתר אׁשּתֹו את לפּדֹות הּבעל את מחּיבין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָאין
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ּדמיה  היּו הּׁשבּויֹות. ּכׁשאר ׁשוה ּׁשהיא ּבמה אּלא ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּדמיה,
וזֹו מגרׁשּה אני 'הרי ואמר: כתּבתּה, ּכדי על ְְְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָֻיֹותר
אּלא  לֹו; ׁשֹומעין אין - עצמּה' את ותפּדה ּתל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻּכתּבתּה,

אֹותּה ּופֹודה אֹותֹו עׂשרה ּכֹופין עד ּדמיה היּו אפּלּו , ֲֲִִֶֶַָָָָָָ
ּדברים  ּבּמה פדיֹונּה. ּכדי אּלא לֹו אין ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּבכתּבתּה,
ּפעם  ונׁשּבית ּפדיּה אם אבל ראׁשֹונה; ּבפעם ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָאמּורים?
והיא  ּכתּבה, ונֹותן מגרׁש זה הרי - לגרׁשּה ורצה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָֻׁשנּיה

ע  את צמּה.ּתפ ּדה ְְִֶֶַָ
.Î יֹורדין ּדין ּבית - הּים ּבמדינת והּוא אׁשּתֹו, ׁשּנׁשּבית ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָמי

ּבהכרזהלנכסיו  פומבי]ּומֹוכרין ּכדר[מכרז אֹותּה ּופֹודין , ְְְְְִִִֶֶַָָָָָ
ּפֹודה. ֶֶַַַׁשהּבעל

.‡Î ולּתן לגרׁשּה ּבגללֹו חּיב ׁשהּוא נדר אׁשּתֹו את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמּדיר
לפּדֹותּה; חּיב אינֹו - ׁשהּדירּה אחר ונׁשּבית ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכתּבתּה,

ּכתּבתּה ולּתן לגרׁשּה נתחּיב ׁשהּדירּה .ׁשּמעת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
.·Î,לאוין מאּסּורי ּבעלּה על אסּורה ׁשהיתה ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה

והיא  ּכתּבתּה לּה נֹותן אּלא לפּדֹותּה, חּיב אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻונׁשּבית
עצמּה הּוא ּתפּדה והרי לכהן, אסּורה הּׁשבּויה והלא . ְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

ואּסּור  מּקדם, אסּורה היתה ׁשּלא מּפני - אֹותּה ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָֹֹּפֹודה
לּה. ׁשּגרם הּוא ְִֶַַָָָהּׁשביה

.‚Îּבקבּורתּה חּיב - אׁשּתֹו הסּפד מתה לּה ולעׂשֹות , ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ
מקוננות]וקינים עני [לשכור ואפּלּו הּמדינה; ּכל ּכדר ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָ

היה  ואם ּומקֹוננת. חלילין מּׁשני לֹו יפחתּו לא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹׁשּביׂשראל,
קֹוברין  מּכבֹודֹו, יֹותר ּכבֹודּה ואם כבֹודֹו; לפי הּכל ְְְְְְִִִִִֵַָָֹעׁשיר,

ּבעלּה עם עֹולה ׁשהאּׁשה כבֹודּה; לפי [לדרגת אֹותּה ְְֲִִִֶַָָָָָָ
מיתה.עשירותו] לאחר אפּלּו יֹורדת, ְְֲִִֵֶֶַַָָואינּה

.„Îעצמֹו מּדעת אחד ועמד אׁשּתֹו, את לקּבר רצה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹלא
ּכדי  לזה, ונֹותנין ּכרהֹו ּבעל מּבעלּה מֹוציאין - ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּוקברּה

לּכלבים  מׁשלכת זֹו תהיה אחרת ׁשּלא ּבמדינה היה . ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
ּבלא  ּומֹוכרין לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית - אׁשּתֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָֹּכׁשּמתה

פומבי]הכרזה ּולפי [מכרז הּבעל, ממֹון לפי אֹותּה וקֹוברין , ְְְְְִִִַַַַָָָָ
כבֹודּה. לפי אֹו ְְְִָכבֹודֹו

טו  ¤¤ּפרק
ׁשּימנע ‡. הּנּׂשּואין אחר ּבעלּה את ׁשהרׁשת ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָהאּׁשה

לֹו ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. זה הרי - ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָֻעֹונתּה
קּים, לא אם אבל ּורבּיה. ּפרּיה מצות קּים ׁשּכבר ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹּבנים,
ׁשהיא  מּפני ּבנים, לֹו ׁשּיהיּו עד עֹונה ּבכל לבעל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹחּיב

ּורבּו". "ּפרּו ׁשּנאמר: ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָמצות
האּׁשה ·. לא אבל ּורבּיה, ּפרּיה על מצּוה .האיׁש ְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֻ

ׁשנה  עׂשרה ׁשׁש מּבן זֹו? ּבמצוה האיׁש יתחּיב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּומאימתי
ע  ׁשעברּו וכיון ׁשנה. עׂשרה ׁשבע מּבן ולא אֹו ׁשנה ׂשרים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

היה  ואם עׂשה; מצות ּומבּטל עֹובר זה הרי - אּׁשה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָנׂשא
ּכדי  אּׁשה מּלּׂשא מתירא והיה ּבּה, וטרּוד ּבּתֹורה ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָָעֹוסק
מּתר  זה הרי - הּתֹורה מן ויּבטל ּבמז ֹונֹות יטרח ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻׁשּלא
ׁשּכן  וכל הּמצוה, מן ּפטּור ּבּמצוה ׁשהעֹוסק ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלהתאחר,

ּתֹורה. ְְַָּבתלמּוד
ּבּה‚. וׁשגה ּתמיד, ּבּתֹורה נפׁשֹו ׁשחׁשקה בה מי [עוסק ְְְִִֶַַָָָָָָָ

אין תמיד] - אּׁשה נׂשא ולא ימיו ּכל ּבּה ונדּבק עּזאי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹּכבן
אם  אבל עליו; מתּגּבר יצרֹו יהיה ׁשּלא והּוא עוֹון; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹּבידֹו
לֹו היּו ואפּלּו אּׁשה, לּׂשא חּיב - עליו מתּגּבר יצרֹו ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָהיה

הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּמא ְִִִֵֶָָָּבנים,
זכר „. ּבידֹו? זֹו מצוה ותתקּים לאיׁש, לֹו יהיּו ּבנים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָּכּמה

סריס ּונקבה  הּבן היה ּבראם". ּונקבה "זכר ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
אילֹונית[עקר] הּבת ׁשהיתה אֹו מצוה [עקרה], קּים לא - ְְְִִִֵֶַַַָָָֹ

זֹו.
ּפרּיה ‰. מצות קּים זה הרי - ּבנים והּניחּו ומתּו, לֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָנֹולדּו

ּכבנים  הן הרי בנים ּבני אמּורים?ּורבּיה; ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָ
ּונקבה; מּזכר ּבאים והיּו ּונקבה, זכר הּבנים ּבני ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָּבׁשהיּו
והם  הֹואיל - ּבנֹו ּבת והּנקבה ּבּתֹו ּבן ׁשהּזכר ּפי על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאף
לֹו היּו אם אבל ּורבּיה; ּפרּיה מצות קּים הרי בניו, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָָמּׁשני
קּים  לא עדין - ּונקבה זכר מהן אחד והּניח ומתּו, ּובת ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבן

ְִָּמצוה.
.Â קּים זה הרי - והם הּוא ונתּגּיר ּבגּיּותֹו, ּבנים לֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָהיּו

עבד והּוא ּבנים לֹו היּו זֹו. הּוא [כנעני]מצוה ונׁשּתחרר , ְְְְְִִִֵֶֶַָָָ
אחר  ׁשּיֹוליד עד ּורבּיה, ּפרּיה מצות קּים לא - ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹוהן

יחּוס לֹו אין ׁשהעבד אליו]ׁשּנׁשּתחרר; מתייחסים בניו .[אין ְְִִֵֵֶֶֶֶַָ
.Êואילֹונית ּוזקנה עקרה אדם יּׂשא ואינה לא זכר לאיל [דומה ְְְֲִִֵַָָָָָָֹ

מצות מולידה] קּים ּכן אם אּלא לולד, ראּויה ׁשאינּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּוקטּנה
ולרּבֹות  לפרֹות אחרת אּׁשה לֹו ׁשהיתה אֹו ּורבּיה, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָּפרּיה
הרי  - ילדה ולא ׁשנים עׂשר עּמֹו וׁשהת אּׁשה נׂשא ְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֹמּמּנה.
ואם  לולד; הראּויה אּׁשה יּׂשא אֹו ּכתּבה, ויּתן יֹוציא ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָֻזה
עד  ּבּׁשֹוט אֹותֹו ּומּכין אֹותֹו ּכֹופין להֹוציא, רצה ְִִִַַַָָֹלא
עּמּה ׁשֹוכן אני והרי ּבֹועלּה, 'איני אמר: ואם ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּיֹוציא.
ּכן, היא ׁשאמרה ּבין עּמּה', אתיחד ׁשּלא ּכדי עדים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבפני

ׁשאמר  יּׂשא ּבין אֹו יֹוציא אּלא להן, ׁשֹומעין אין - הּוא ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
לולד. הראּויה ְְִָָָָָאּׁשה

.Á זרע ׁשכבת יֹורה הּוא והרי ילדה, ולא ׁשנים עׂשר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהת
מּמּנה  החלי חזקת - לּהּכחץ ויׁש ּבכתּבה, ׁשּלא ותצא , ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

רצונו]ּתֹוספת לפי בכתובה עצמו על שלקח לא [התחייבות ; ֶֶֹ
לּה ׁשּיׁש ּבּה, הּכיר ׁשּלא מאילֹונית ּפחּותה זֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹתהיה
החלי  חזקת ּכחץ, יֹורה אינֹו ואם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּתֹוספת

עּקר ּכּלּה, הּכתּבה יּתן - ּוכׁשּיֹוציא ּבלבד; [הסכום מּמּנּו ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֻֻ
בכתובה] חכמים ְֶֶותֹוספת.שקבעו

.Ëמּמּנּו' אֹומרת: והיא הּולד', נמנע 'מּמּנה אֹומר: ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהּוא
נאמנת  היא - ּכחץ' יֹורה ׁשאינֹו מּפני לֹונמנע, ויׁש ; ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָ

ּבוּדאי, אֹותֹו יֹודעת ׁשאינּה ּדבר ׁשּטֹוענת מי על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהחרים
מּמּני  אם יֹודעת 'איני אמרה: ואם ּכתּבתּה. יּתן ּכ ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻואחר
העמד  ׁשאמרנּו; ּכמֹו ּכתּבה, עּקר לּה אין - מּמּנּו' ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻאם
ּכחץ. יֹורה ׁשאינֹו ּבוּדאי ׁשּתטען עד ּבעליו, ּבחזקת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹממֹון
אם  מרּגׁשת ׁשהיא מּפני זֹו? ּבטענה נאמנת היא ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָולּמה

מרּגיׁש. אינֹו והּוא ּכחץ, יֹורה לא אֹו ּכחץ ְְְְִֵֵֵֶֶַֹיֹורה
.È ׁשנים עׂשר אחר לגרׁשּה ּבעלּה לתּבע ׁשּבאה ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהאּׁשה

ׁשֹומעין  - ּכחץ יֹורה ׁשאינֹו אֹומרת והיא ילדה, ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹמּפני
היא  צריכה ּורבּיה, ּפרּיה על מצּוה ׁשאינּה ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻלּה;
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אׁשּתֹו‰. את עד]הּמּדיר מה [מממונו, לאחרים ׁשּתאמר ְֲִִִֵֶֶַַַַַֹ
ראׁש וקּלּות ׂשחֹוק מּדברי לֹו ּׁשאמרה מה אֹו לּה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּׁשאמר
יֹוציא  זה הרי - תׁשמיׁש עסקי על אׁשּתֹו עם אדם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּמדּבר
לאחרים  ולֹומר ּפניה להעז יכֹולה זֹו ׁשאין ּכתּבה; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻויּתן
ּבׁשעת  מתהּפכת ׁשּתהיה הּדירּה אם וכן קלֹון. ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּדברי
מעׂשה  ׁשּתעׂשה הּדירּה אֹו ּתתעּבר, ׁשּלא ּכדי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּתׁשמיׁש
ויּתן  יֹוציא זה הרי - ּכׁשטּות אּלא ׁשאינן ּודברים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשֹוטים

ְָֻּכתּבה.
.Âאחת ׁשּבת - הּמּטה מּתׁשמיׁש אׁשּתֹו את ,[שבוע]הּמּדיר ְְִִִִִֶַַַַַַַָָ

נדרֹו, יפר אֹו ּכתּבה, ויּתן יֹוציא - ּכן על יתר לֹו; ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֻממּתינין
ׁשּנדר, ׁשּכיון חדׁשים; לׁשּׁשה ׁשעֹונתֹו מּלח היה ְֲֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָואפּלּו
לּה: אמר אם מּדירּה? וכיצד ונתיאׁשה. צערּה ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהרי
- מּטתֹו יׁשּמׁש ׁשּלא ׁשּנׁשּבע אֹו ,'עלי אסּור ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ'ּתׁשמיׁשי
ׁשהּוא  מּפני לּׁשוא, נׁשּבע - נׁשּבע ואם ּכלּום, נדר ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹלא
הרי  - עלי' אסּורה ּתׁשמיׁש 'הנאת לּה: אמר לּה. ְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָָָָֻמׁשעּבד
ּדבר  האדם את מאכילין ׁשאין לׁשּמׁש; ואסּור נדר, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָזה

לֹו. ָָהאסּור
.Ê ּכדי מנע ואם עֹונתּה; אׁשּתֹו את למנע לאדם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹאסּור

"ׁשארּה ׁשּנאמר: ּתֹורה, ׁשל תעׂשה ּבלא עֹובר - ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלצערּה
ואינֹו ּכחֹו ּתׁשׁש אֹו חלה ואם יגרע". לא ועֹונתּה ְְְְְִִֵַָָָָָָָֹֹּכסּותּה
ל ׁשאין ׁשּיבריא, עד חדׁשים ׁשּׁשה ימּתין - לבעל ְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָֹיכֹול
אֹו רׁשּות, מּמּנה יּטל אֹו - ּכ ואחר מּזֹו, ּגדֹולה ְְְִִִֶַַָָָָֹעֹונה

ּכתּבה. ויּתן ְְִִֵָֻיֹוציא
.Á הּנקראת היא - הּמּטה מּתׁשמיׁש ּבעלּה ׁשּמנעה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהאּׁשה

אמרה: אם מרדה. מה מּפני אֹותּה וׁשֹואלין ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ'מֹורדת'.
מּדעּתי' לֹו להּבעל יכֹולה ואיני -[מרצוני]'מאסּתיהּו, ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָ

לׁשעתֹו להֹוציא אֹותֹו ּבּׁשביה [מיידית]ּכֹופין ׁשאינּה לפי , ְְְְִִִִִֵֶַָָָ
ו  ּכלל, ּכתּבה ּבלא ותצא לּה; לׂשנּוי ּבליֹותיה ׁשּתּבעל תּטל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֹֻ

בלויים] לבעלּה[בגדים ׁשהכניסה מּנכסים ּבין ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָהּקּימין,
ּבאחריּותן. נתחּיב ׁשּלא מּנכסים ּבין ּבאחריּותן, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹונתחּיב
ׁשּברגליה  מנעל ואפּלּו ּכלּום; ּבעל מּׁשל נֹוטלת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָואינּה
וכן  לֹו. ונֹותנת ּפֹוׁשטת לּה, ׁשּלקחן ׁשּבראׁשּה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּומטּפחת
מנת  על לּה נתן ׁשּלא אֹותן, מחזרת מּתנה, לּה ׁשּנתן ְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּכל

ותצא. ְִֵֵֶֹׁשּתּטל
.Ë הריני' ואמרה: לצערֹו, ּכדי ּבעלּה מּתחת מרדה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָואם

'מּפני  אֹו ,'וכ ּכ לי ׁשעׂשה מּפני ,ּבכ אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמצערת
ּבדברים  וכּיֹוצא מריבה', עּמי ׁשעׂשה 'מּפני אֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּקּללני',
יֹודעת, 'הוי לּה: ואֹומרין ּדין מּבית לּה ׁשֹולחים - ְְְֲִִִִִֵֵַַָָאּלּו
הפסדּת מנה, מאה ּכתּבת אפּלּו ,ּבמרּד עֹומדת אּת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאם
ּובבּתי  כנסּיֹות ּבבּתי עליה מכריזין ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאֹותּה';

ׁשּבתֹות  ארּבע יֹום ּבכל זֹו,[שבועות]מדרׁשֹות אחר זֹו ְְְִַַַַַָָָ
ּבעלּה'. על מרדה 'ּפלֹונית ְְְְֲִִַַָָָואֹומרים:

.È:לּה ואֹומרים ׁשנּיה, ּפעם לּה ׁשֹולחין ההכרזה ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָואחר
עמדה  אם .'ּכתּבתי הפסדּת ,ּבמרּד עֹומדת אּת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֻ'אם
ולא  ּכתּבתּה, ותאבד ּבּה, נמלכין - חזרה ולא ְְְְְְְְִִִַָָָָָָָֹֹֹֻּבמרּדּה

ּכלל  ּכתּבה לּה עׂשר יהיה ׁשנים עד ּגט לּה נֹותנין ואין ; ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֻ

קדם  מתה ואם חדׁש. עׂשר ׁשנים ּכל מזֹונֹות לּה ואין ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹֹחדׁש,
יֹורׁשּה. ּבעלּה ְֲֵַַָָהּגט,

.‡Èואפּלּו - לצערֹו ּכדי מרדה אם עֹוׂשין הּזה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּכּסדר
היה  ואפּלּו לתׁשמיׁש, ראּויה ׁשאינּה חֹולה אֹו נּדה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָהיתה
אּׁשה  לֹו יׁש ואפּלּו חדׁשים, לׁשּׁשה ׁשעֹונתֹו מּלח  ְֲֲֳִִִִֵֶַַַָָָָָָּבעלּה

ֶֶַאחרת.
.·Èלצערֹו ּכדי ּומרדה להּנׂשא, זמּנּה ׁשהּגיע ארּוסה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן

מּתׁשמיׁש. מֹורדת זֹו הרי - נּׂשאת ׁשּלא ולא יבמה וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
להן. עֹוׂשין הּזה ּכּסדר - לצערֹו ּכדי להתיּבם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָרצת

.‚Èחדׁש עׂשר ׁשנים אחר יֹוצאת ּכׁשהיא - הּזאת ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּמֹורדת
ּבעל  ׁשל ׁשהּוא ּדבר ּכל ּתחזיר ּכתּבה, נכסים ּבלא אבל . ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֻ

מֹוציאין  אין ּתפסה, אם - קּימין ּובליֹותיהן לֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהכניסה
מה  ּכל וכן מּידֹו. מֹוציאין אין הּבעל, ּתפסן ואם ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָמּידּה;
מׁשּלם  אינֹו עליו, אחריּותן הּבעל ׁשּקּבל מּנכסיה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּׁשאבד

ּבמֹורדת. הּתלמּוד, ּדין הּוא זה ּכלּום. ְְְִֶֶֶַַָלּה
.„È אחרֹות מנהגֹות ּבבבל להן ׁשּיׁש הּגאֹונים, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָואמרּו

ורּבים  יׂשראל, ּברב הּמנהגֹות אֹותן ּפׁשטּו ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּבמֹורדת;
הּתלמּוד  ּובדין הּמקֹומֹות. ּברב עליהן חֹולקין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַֹּוגדֹולים

ולדּון. לתּפס ְְִָָֹראּוי
.ÂË איני אבל ּומפרנס, זן 'הריני ואמר: אׁשּתֹו על ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָהּמֹורד

ּכתּבתּה על לּה מֹוסיפין - ׂשנאתיה' ׁשאני מּפני עליה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּבא
וׁשּבת; ׁשּבת ּבכל ּכסף ׁשל ׂשעֹורה ּוׁשלׁשים ׁשׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמׁשקל
ּפי  על ואף ליׁשב. היא ׁשּתרצה זמן ּכל יׁשּמׁש ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹויׁשב
תעׂשה, ּבלא עֹובר הּוא הרי - ונֹוספת הֹולכת ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשּכתּבתּה
אסּור. לעּנֹות אבל יׁשּלח, ׂשנא ׁשאם יגרע"; "לא ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

מעׂשה. ּבֹו ׁשאין מּפני זה? לאו על ילקה לא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹולּמה
.ÊË מֹורדת 'זֹו אֹומר: הּוא ּדין, לבית ׁשּבאּו ואׁשּתֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶָאיׁש

הארץ  ּכל ּכדר אּלא כי, 'לא אֹומרת: והיא ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמּתׁשמיׁש',
מּתׁשמיׁש, מֹורד ׁשהּוא ואמרה טענה אם וכן עּמֹו', ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָאני
- עּמּה' אני הארץ ּכל ּכדר אּלא כי, 'לא אֹומר: ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹוהּוא

ּתחּלה סתמי]מחרימין יֹודה [חרם ולא מֹורד ׁשהּוא מי על ְְְִִִִֵֶֶַַָֹ
'התיחדּו להן: אֹומרין - הֹודּו לא אם ,ּכ ואחר ּדין; ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹּבבית
הּנטען  מן מבּקׁשין טֹוענין, הן ועדין נתיחדּו עדים'. ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָּבפני
אי  אדם ּבפני לבעל אבל הּדּין; ּכח ּכפי ּפׁשרה ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹֹועֹוׂשין

ּברּיה. כל ּבפני לבעל ׁשאסּור לפי ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָֹאפׁשר,
.ÊÈ ׁשּתבריא עד אֹותּה לרּפא חּיב - ׁשחלתה ראה האּׁשה . ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

'הרי  לּה: ואמר לרפּואה, הרּבה ממֹון ויפסיד אר ְְְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשהחלי
הריני  אֹו ,מּכתּבתי עצמ רּפאי אֹו מּנחת, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֻֻֻּכתּבתי

'והֹול ּכתּבה ונֹותן ראּוי מגרׁש ואין לֹו; ׁשֹומעין - ְְְְְְְִֵֵֵֵָָָֻ
הארץ. ּדר מּפני ּכן, ְֲִֵֵֶֶֶַָָלעׂשֹות

.ÁÈלפּדֹותּה חּיב - נאסרה נׁשּבית ׁשּכבר ּכהן היה אם . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּבעיר  היּו ואפּלּו אביה; לבית ּומחזירּה ּפֹודה, - ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָעליו
ונֹותן  ּומגרׁשּה, למדינתּה, ׁשּמחזירּה עד ּבּה מּטּפל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאחרת,
לֹו, מּתרת ׁשהּׁשבּויה יׂשראל ּבעלּה היה ּכתּבתּה. ּכל ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻלּה
,ּכ אחר רצה ואם ׁשהיתה; ּכמֹות לאּׁשה לֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָמחזירּה

ּכתּבתּה. לּה ונֹותן ְְְְֵָָָָָֻמגרׁשּה
.ËÈ על ּביתר אׁשּתֹו את לפּדֹות הּבעל את מחּיבין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָאין
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ּדמיה  היּו הּׁשבּויֹות. ּכׁשאר ׁשוה ּׁשהיא ּבמה אּלא ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּדמיה,
וזֹו מגרׁשּה אני 'הרי ואמר: כתּבתּה, ּכדי על ְְְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָֻיֹותר
אּלא  לֹו; ׁשֹומעין אין - עצמּה' את ותפּדה ּתל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻּכתּבתּה,

אֹותּה ּופֹודה אֹותֹו עׂשרה ּכֹופין עד ּדמיה היּו אפּלּו , ֲֲִִֶֶַָָָָָָ
ּדברים  ּבּמה פדיֹונּה. ּכדי אּלא לֹו אין ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּבכתּבתּה,
ּפעם  ונׁשּבית ּפדיּה אם אבל ראׁשֹונה; ּבפעם ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָאמּורים?
והיא  ּכתּבה, ונֹותן מגרׁש זה הרי - לגרׁשּה ורצה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָֻׁשנּיה

ע  את צמּה.ּתפ ּדה ְְִֶֶַָ
.Î יֹורדין ּדין ּבית - הּים ּבמדינת והּוא אׁשּתֹו, ׁשּנׁשּבית ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָמי

ּבהכרזהלנכסיו  פומבי]ּומֹוכרין ּכדר[מכרז אֹותּה ּופֹודין , ְְְְְִִִֶֶַָָָָָ
ּפֹודה. ֶֶַַַׁשהּבעל

.‡Î ולּתן לגרׁשּה ּבגללֹו חּיב ׁשהּוא נדר אׁשּתֹו את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמּדיר
לפּדֹותּה; חּיב אינֹו - ׁשהּדירּה אחר ונׁשּבית ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכתּבתּה,

ּכתּבתּה ולּתן לגרׁשּה נתחּיב ׁשהּדירּה .ׁשּמעת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
.·Î,לאוין מאּסּורי ּבעלּה על אסּורה ׁשהיתה ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה

והיא  ּכתּבתּה לּה נֹותן אּלא לפּדֹותּה, חּיב אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻונׁשּבית
עצמּה הּוא ּתפּדה והרי לכהן, אסּורה הּׁשבּויה והלא . ְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

ואּסּור  מּקדם, אסּורה היתה ׁשּלא מּפני - אֹותּה ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָֹֹּפֹודה
לּה. ׁשּגרם הּוא ְִֶַַָָָהּׁשביה

.‚Îּבקבּורתּה חּיב - אׁשּתֹו הסּפד מתה לּה ולעׂשֹות , ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ
מקוננות]וקינים עני [לשכור ואפּלּו הּמדינה; ּכל ּכדר ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָ

היה  ואם ּומקֹוננת. חלילין מּׁשני לֹו יפחתּו לא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹׁשּביׂשראל,
קֹוברין  מּכבֹודֹו, יֹותר ּכבֹודּה ואם כבֹודֹו; לפי הּכל ְְְְְְִִִִִֵַָָֹעׁשיר,

ּבעלּה עם עֹולה ׁשהאּׁשה כבֹודּה; לפי [לדרגת אֹותּה ְְֲִִִֶַָָָָָָ
מיתה.עשירותו] לאחר אפּלּו יֹורדת, ְְֲִִֵֶֶַַָָואינּה

.„Îעצמֹו מּדעת אחד ועמד אׁשּתֹו, את לקּבר רצה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹלא
ּכדי  לזה, ונֹותנין ּכרהֹו ּבעל מּבעלּה מֹוציאין - ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּוקברּה

לּכלבים  מׁשלכת זֹו תהיה אחרת ׁשּלא ּבמדינה היה . ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
ּבלא  ּומֹוכרין לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית - אׁשּתֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָֹּכׁשּמתה

פומבי]הכרזה ּולפי [מכרז הּבעל, ממֹון לפי אֹותּה וקֹוברין , ְְְְְִִִַַַַָָָָ
כבֹודּה. לפי אֹו ְְְִָכבֹודֹו

טו  ¤¤ּפרק
ׁשּימנע ‡. הּנּׂשּואין אחר ּבעלּה את ׁשהרׁשת ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָהאּׁשה

לֹו ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. זה הרי - ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָֻעֹונתּה
קּים, לא אם אבל ּורבּיה. ּפרּיה מצות קּים ׁשּכבר ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹּבנים,
ׁשהיא  מּפני ּבנים, לֹו ׁשּיהיּו עד עֹונה ּבכל לבעל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹחּיב

ּורבּו". "ּפרּו ׁשּנאמר: ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָמצות
האּׁשה ·. לא אבל ּורבּיה, ּפרּיה על מצּוה .האיׁש ְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֻ

ׁשנה  עׂשרה ׁשׁש מּבן זֹו? ּבמצוה האיׁש יתחּיב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּומאימתי
ע  ׁשעברּו וכיון ׁשנה. עׂשרה ׁשבע מּבן ולא אֹו ׁשנה ׂשרים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

היה  ואם עׂשה; מצות ּומבּטל עֹובר זה הרי - אּׁשה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָנׂשא
ּכדי  אּׁשה מּלּׂשא מתירא והיה ּבּה, וטרּוד ּבּתֹורה ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָָעֹוסק
מּתר  זה הרי - הּתֹורה מן ויּבטל ּבמז ֹונֹות יטרח ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻׁשּלא
ׁשּכן  וכל הּמצוה, מן ּפטּור ּבּמצוה ׁשהעֹוסק ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלהתאחר,

ּתֹורה. ְְַָּבתלמּוד
ּבּה‚. וׁשגה ּתמיד, ּבּתֹורה נפׁשֹו ׁשחׁשקה בה מי [עוסק ְְְִִֶַַָָָָָָָ

אין תמיד] - אּׁשה נׂשא ולא ימיו ּכל ּבּה ונדּבק עּזאי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹּכבן
אם  אבל עליו; מתּגּבר יצרֹו יהיה ׁשּלא והּוא עוֹון; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹּבידֹו
לֹו היּו ואפּלּו אּׁשה, לּׂשא חּיב - עליו מתּגּבר יצרֹו ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָהיה

הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּמא ְִִִֵֶָָָּבנים,
זכר „. ּבידֹו? זֹו מצוה ותתקּים לאיׁש, לֹו יהיּו ּבנים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָּכּמה

סריס ּונקבה  הּבן היה ּבראם". ּונקבה "זכר ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
אילֹונית[עקר] הּבת ׁשהיתה אֹו מצוה [עקרה], קּים לא - ְְְִִִֵֶַַַָָָֹ

זֹו.
ּפרּיה ‰. מצות קּים זה הרי - ּבנים והּניחּו ומתּו, לֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָנֹולדּו

ּכבנים  הן הרי בנים ּבני אמּורים?ּורבּיה; ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָ
ּונקבה; מּזכר ּבאים והיּו ּונקבה, זכר הּבנים ּבני ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָּבׁשהיּו
והם  הֹואיל - ּבנֹו ּבת והּנקבה ּבּתֹו ּבן ׁשהּזכר ּפי על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאף
לֹו היּו אם אבל ּורבּיה; ּפרּיה מצות קּים הרי בניו, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָָמּׁשני
קּים  לא עדין - ּונקבה זכר מהן אחד והּניח ומתּו, ּובת ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבן

ְִָּמצוה.
.Â קּים זה הרי - והם הּוא ונתּגּיר ּבגּיּותֹו, ּבנים לֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָהיּו

עבד והּוא ּבנים לֹו היּו זֹו. הּוא [כנעני]מצוה ונׁשּתחרר , ְְְְְִִִֵֶֶַָָָ
אחר  ׁשּיֹוליד עד ּורבּיה, ּפרּיה מצות קּים לא - ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹוהן

יחּוס לֹו אין ׁשהעבד אליו]ׁשּנׁשּתחרר; מתייחסים בניו .[אין ְְִִֵֵֶֶֶֶַָ
.Êואילֹונית ּוזקנה עקרה אדם יּׂשא ואינה לא זכר לאיל [דומה ְְְֲִִֵַָָָָָָֹ

מצות מולידה] קּים ּכן אם אּלא לולד, ראּויה ׁשאינּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּוקטּנה
ולרּבֹות  לפרֹות אחרת אּׁשה לֹו ׁשהיתה אֹו ּורבּיה, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָּפרּיה
הרי  - ילדה ולא ׁשנים עׂשר עּמֹו וׁשהת אּׁשה נׂשא ְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֹמּמּנה.
ואם  לולד; הראּויה אּׁשה יּׂשא אֹו ּכתּבה, ויּתן יֹוציא ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָֻזה
עד  ּבּׁשֹוט אֹותֹו ּומּכין אֹותֹו ּכֹופין להֹוציא, רצה ְִִִַַַָָֹלא
עּמּה ׁשֹוכן אני והרי ּבֹועלּה, 'איני אמר: ואם ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּיֹוציא.
ּכן, היא ׁשאמרה ּבין עּמּה', אתיחד ׁשּלא ּכדי עדים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבפני

ׁשאמר  יּׂשא ּבין אֹו יֹוציא אּלא להן, ׁשֹומעין אין - הּוא ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
לולד. הראּויה ְְִָָָָָאּׁשה

.Á זרע ׁשכבת יֹורה הּוא והרי ילדה, ולא ׁשנים עׂשר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהת
מּמּנה  החלי חזקת - לּהּכחץ ויׁש ּבכתּבה, ׁשּלא ותצא , ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

רצונו]ּתֹוספת לפי בכתובה עצמו על שלקח לא [התחייבות ; ֶֶֹ
לּה ׁשּיׁש ּבּה, הּכיר ׁשּלא מאילֹונית ּפחּותה זֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹתהיה
החלי  חזקת ּכחץ, יֹורה אינֹו ואם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּתֹוספת

עּקר ּכּלּה, הּכתּבה יּתן - ּוכׁשּיֹוציא ּבלבד; [הסכום מּמּנּו ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֻֻ
בכתובה] חכמים ְֶֶותֹוספת.שקבעו

.Ëמּמּנּו' אֹומרת: והיא הּולד', נמנע 'מּמּנה אֹומר: ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהּוא
נאמנת  היא - ּכחץ' יֹורה ׁשאינֹו מּפני לֹונמנע, ויׁש ; ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָ

ּבוּדאי, אֹותֹו יֹודעת ׁשאינּה ּדבר ׁשּטֹוענת מי על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהחרים
מּמּני  אם יֹודעת 'איני אמרה: ואם ּכתּבתּה. יּתן ּכ ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻואחר
העמד  ׁשאמרנּו; ּכמֹו ּכתּבה, עּקר לּה אין - מּמּנּו' ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻאם
ּכחץ. יֹורה ׁשאינֹו ּבוּדאי ׁשּתטען עד ּבעליו, ּבחזקת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹממֹון
אם  מרּגׁשת ׁשהיא מּפני זֹו? ּבטענה נאמנת היא ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָולּמה

מרּגיׁש. אינֹו והּוא ּכחץ, יֹורה לא אֹו ּכחץ ְְְְִֵֵֵֶֶַֹיֹורה
.È ׁשנים עׂשר אחר לגרׁשּה ּבעלּה לתּבע ׁשּבאה ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהאּׁשה

ׁשֹומעין  - ּכחץ יֹורה ׁשאינֹו אֹומרת והיא ילדה, ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹמּפני
היא  צריכה ּורבּיה, ּפרּיה על מצּוה ׁשאינּה ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻלּה;
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ּכתּבה  עּקר ויּתן להֹוציא, אֹותֹו וכֹופין לזקנּותּה. ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָֻלבנים
לרצֹונּה ׁשּתצא מנת על הּתֹוספת לּה ּכתב ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבלבד;

ְִֹותּטל.
.‡Èאֹו חֹולה, ׁשהיה אֹו ׁשנים, עׂשר ּבתֹו ּבסחֹורה ְְִִֶֶֶֶַָָָָָהל

אין  - האסּורים ּבבית חבּוׁשין ׁשהיּו אֹו חֹולה, היא ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָׁשהיתה
הּמנין  מן זמן אֹותֹו להם .עֹולה ְְִִֶֶַַָָ

.·È ׁשהּפילה מּיֹום מֹונה - וחזרה הּפילה הּפילה אם . ְְִִִִִִִִֶָָָָָָ
זכה  לא וׁשּמא לנפלים, החזקה - ּפעמים ׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִִֶָָָָָָָָֹֹֻוהּפילה

ּכתּבה. ויּתן ויֹוציא מּמּנה; ְְְְִִִִֵֶָָָֻלהּבנֹות
.‚È,עּמּה ׁשּיׁשהה ּכדי עׂשר', ּבתֹו 'הּפילה אֹומר: ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָהּוא

עצמּה מחזקת ׁשאינּה נאמנת, - הּפלּתי' 'לא אֹומרת: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹוהיא
'ׁשלׁשה' אֹומרת והיא ׁשנים', 'הּפילה אֹומר הּוא ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹּבעקרּות;
ויּתן  ויֹוציא ּבמּפלת, עצמּה מחזקת ׁשאינּה נאמנת, -ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

אֹוּכתּבה  הּפילה, ׁשּלא הּסת ׁשבּועת מׁשּביעּה זה ּובכל . ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
ּכתּבה. לּתן יתחּיב זֹו ׁשּבטענה - ׁשלׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשהּפילה

.„È ילדה ולא ׁשנים עׂשר עּמֹו וׁשהת לאחד ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָֹנּׂשאת
עׂשר  הּׁשני עם ׁשהת לׁשני. להּנׂשא מּתרת - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻוהֹוציאּה

לׁשליׁשי; תּנׂשא לא - ילדה ולא לׁשליׁשי ׁשנים נּׂשאת ואם ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵָָָָֹֹ
אֹו אחרת, אּׁשה לֹו יׁש ּכן אם אּלא ּכתּבה, ּבלא ּתצא -ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ

ּורבּיה. ּפרּיה מצות ְְְִִִִֵֶַָָׁשּקּים
.ÂË יכֹול אינֹו 'ּבעלי ואמרה: ּדין לבית ׁשּבאה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהאּׁשה

יֹורה  ׁשאינֹו אֹו ׁשּמֹוליד', ׁשּמּוׁש הארץ ּכל ּכדר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָלׁשּמׁש
לי 'ראּוי לּה: ואֹומרין ּפׁשרה, הּדּינין יעׂשּו - ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָּכחץ

ׁשנים  עׂשר ׁשּתׁשהי עד ּבעלי עם תֹולידי,ׁשּתנהגי ולא ְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹ
אֹותּה ּכֹופין ואין ּבּדבר, עּמּה ּומגלּגלין ּתתּבעי'. ּכ ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָואחר
ּבדבר  מאריכים אּלא הּמֹורדת, ּדין אֹותּה ּדנין ולא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹליׁשב;

ּפׁשרה. ׁשּיעׂשּו עד ְֲֶֶַַָָזה
.ÊË הּוא הרי ּורבּיה, ּפרּיה מצות אדם ׁשּקּים ּפי על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאף

סֹופרים  מּדברי זמן מצּוה ּכל ולרּבֹות מּלפרֹות יּבטל ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֻ
ּבנה  ּכאּלּו ּביׂשראל, אחת נפׁש הּמֹוסיף ׁשּכל - ּכח ּבֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיׁש
אּׁשה  ּבלא אדם יׁשב ׁשּלא היא, חכמים מצות וכן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹעֹולם;
- איׁש ּבלא אּׁשה תׁשב ולא הרהּור, לידי יבֹוא ׁשּלא -ְְְִִִִֵֵֵֶָָֹֹֹ

תחׁשד. ֵֵֶָֹׁשּלא
.ÊÈלאׁשּתֹו לקּנֹות איׁש ּכל על על וחֹובה בה [להתרות ְְְְִִַַָָ

פרוצה] לאׁשּתֹוהתנהגות מקּנא אדם "אין חכמים: אמרּו .ְְְְֲִִֵֵַָָָָ
ּביֹותר  לּה יקּנא ולא טהרה". רּוח ּבֹו נכנסה ּכן אם ְְְְְֳִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאּלא
לדעּתּה, אּלא ּכרחּה, ּבעל ויבעל אֹותּה, יאנס ולא ְְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹמּדי;

וׂשמחה. ׂשיחה ְְִִִָָּומּתֹו
.ÁÈּבתֹו צנּועה ׁשּתהיה האּׁשה על חכמים צּוּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָוכן

ולא ּביתּה ּבעלּה, ּבפני ראׁש וקּלּות ּבׂשחֹוק תרּבה ולא , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹֹ
זה; ּבעסק מדּברת תהיה ולא ּבפיה, הּמּטה ּתׁשמיׁש ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹתתּבע
אּלא  ּבאהבתּה, ׁשּיֹוסיף עד לצערֹו ּכדי מּבעלּה תמנע ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹולא
ביתֹו, ּובני מּקרֹוביו ותּזהר ׁשּירצה. עת ּבכל לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנׁשמעת
ּומן  הּכעּור מן ותתרחק קנאה; רּוח עליו יעבר ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּכדי

לכעּור. ְִֶַהּדֹומה
.ËÈ חכמים צּוּו יֹותר וכן אׁשּתֹו את מכּבד אדם ׁשּיהיה , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

יעׂשה  הרּבה, ממֹון לֹו יׁש ואם ּכגּופֹו; ואֹוהבּה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָמּגּופֹו

יתרה  אימה עליה יטיל ולא הּממֹון. ּכפי ויהיה ּבטֹובתּה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ
רֹוגז. ולא עצב יהיה ולא ּבנחת, עּמּה ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹּדּבּורֹו

.Î ּביֹותר ּבעלּה את מכּבדת ׁשּתהיה האּׁשה על צּוּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוכן
מֹורא  עליה לֹו ויהיה ּפיו,מּדי, על מעׂשיה ּכל ותעׂשה , ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

לּבֹו, ּבתאוֹות מהּלכת :מל אֹו ׂשר ּכמֹו ּבעיניה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָויהיה
ּובני  יׂשראל ּבנֹות ּדר הּוא וזה ּׁשּיׂשנא. מה ּכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּומרחקת
יהיה  אּלּו, ּובדרכים ּבזּוּוגן; הּטהֹורים הּקדֹוׁשים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָיׂשראל

ּומׁשּבח. נאה ְִֶָָָֻיּׁשּובן

טז  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. קרקע ּבין לבעלּה, האּׁשה ׁשּמכנסת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּנכסים

ּבׁשטר  נכּתבין ׁשהן ּפי על אף מּטלטלין, ּבין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָעבדים
ואם  ׁשמם. 'נדּוניא' אּלא 'ּכתּבה', נקראין אינן - ְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֻֻּכתּבה
אם  ּברׁשּותֹו, ונעׂשית עליו הּנדּוניא אחריּות הּבעל ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָקּבל

שוויה]ּפחתה לֹו[נפחת כשמתגרשת]ּפחתה הפחת ואם [משלם ְֲֲִָָָָ
לֹו[התייקרה]הֹותירה הרווח]הֹותירה לה מחזיר הרי [אינו - ֲִִֵָָ

הּנדּוניא  אחריּות קּבל לא ואם ּברזל'. צאן 'נכסי נקראת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹזֹו
לּה ּפחתה ּפחתה אם האּׁשה, ּברׁשּות היא הרי אּלא ְֲֲֲִִִִֵֶָָָָָָָָָָעליו,
מלֹוג'. 'נכסי נקראת זֹו הרי - לּה הֹותירה הֹותירה ְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָואם

לבעלּה·. אֹותן הכניסה ׁשּלא לאּׁשה ׁשּיׁש נכסים ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹוכן
לעצמּה לּה נׁשארּו אּלא ּבּכתּבתּה, אֹותן ּכתבה אֹוולא , ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָָֹֻ

- ּבמּתנה לּה נּתנּו אֹו ׁשנתארסה, אחר ּבירּׁשה לּה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָֻנפלּו
נקרא  ואין הן. ּברׁשּותּה ׁשּכּלן מלֹוג', 'נכסי נקראין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻהּכל
עם  מאתים אֹו מאה ׁשהיא ּכתּבה עּקר אּלא ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻֻ'ּכתּבה'

ּבלבד. ְִֶֶַַהּתֹוספת
הֹודענּו‚. הּתֹוספת ּכבר ודין לאּׁשה, ּכתּבה ּתּקנּו ׁשחכמים ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֻ

אּלא  ׁשּתרצה, זמן ּכל לגּבֹותּה ּתּקנּוה ולא העּקר; ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹּכדין
אּלא  נגּבית, הּכתּבה אין זמן; לֹו ׁשּקבּוע חֹוב היא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהרי
היּו ׁשאם התקינּו וכן ּגרׁשּה. אם אֹו הּבעל מיתת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָלאחר
לגּבֹות  האּׁשה ּובאה ּובינֹונּיֹות, ורעֹות טֹובֹות ׂשדֹות ְְִִִֵַַַָָָָָָלּבעל

הרעה מן אּלא תגּבה ׁשּלא מּמּנּו, והיא ּכתּבתּה ׁשּבנכסיו, ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֻ
'זּבּורית'. ְִִִֵַהּנקראת

תגּבה „. לא מֹותֹו, אחר לגּבֹות ׁשּכׁשּתבֹוא התקינּו, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹוכן
חפץ ּבנקיטת ׁשּתּׁשבע קדוש]עד חפץ הּניח [אחיזת ׁשּלא ְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

לּה וׁשמין אֹותּה. מחלה ולא מכרה וׁשּלא ּכלּום, ְְְְְְֲִֶֶָָָָָָָָֹֹאצלּה
לה]ּכל שקנה אבל [בגד מּכתּבתּה. אֹותֹו ּופֹוחתין ׁשעליה, ְֲֲִִֶֶָָָָָָֻ

ּכסּות  ׁשמין ואין ׁשבּועה. ּבלא ּגֹובה לרצֹונֹו, ּגרׁשּה ְְְְְְִִִֵֵָָָָֹאם
להֹוציא  רֹוצה והּוא ּבהן, וזכת לּה לקחן ׁשהרי ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָׁשעליה,

היא. ִֹלא
מן ‰. אּלא ּכתּבתּה האלמנה תגּבה ׁשּלא התקינּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻוכן

מיתת הּקרקע  לאחר נכסים ׁשּׁשבחּו מּׁשבח ּגֹובה ואינּה , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
מּׁשבח  אביהן מיתת לאחר נּזֹונֹות הּבנֹות ואין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָהּבעל,

טֹורפת ואינּה מיתתֹו, לאחר נכסים [גובה]ׁשּׁשבחּו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ
הּלֹוקח ׁשהׁשּביח מּׁשבח מבעלה ּבכתּבתּה הקרקע [שקנה ְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻ

אותה] הּׁשבח.והשביח את ּגֹובה חֹוב ׁשּבעל ּפי על אף ,ִֶֶֶֶַַַַַַ
ּכתּבה מּקּלי  אּלּו הן.ּודברים ְְִִֵֵֵָָֻֻ

.Â ׁשּבּמטּבעֹות הּפחּות מן האּׁשה ׁשּתּטל ּכתּבה, מּקּלי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻוכן
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ומשקל] ּבמקֹום [בגודל וגרׁשּה ּבמקֹום, אּׁשה נׂשא ּכיצד? .ְְְְִֵֵַָָָָָָ
מקֹום  מּמעֹות טֹובֹות הּנּׂשּואין מקֹום מעֹות היּו אם - ְְְְִִִִֵַַָאחר
מעֹות  היּו ואם הּגרּוׁשין; מקֹום מּמעֹות לּה נֹותן ְְְְִִִִֵֵֵַַָָהּגרּוׁשין,
לּה נֹותן הּנּׂשּואין, מקֹום מּמעֹות טֹובֹות הּגרּוׁשין ְְְִִִִֵֵַַָמקֹום
ּבׁשהיה  אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנּׂשּואין. מקֹום ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָמּמעֹות

ידּוע מטּבע ּבּה ּפרׁש אם אבל סתם; מעֹות [-ּבכתּבתּה ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻ
הּמלוה מסויים] ּכדין היא הרי - ּבּתֹוספת ּבין ּבעּקר ּבין ,ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכמֹו ׁשהלוהּו, ּכּמה לֹו ׁשּנֹותן ידּוע, מטּבע חברֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאת
הלואה. ּבהלכֹות ְְְְִִֵֶַָָָׁשּיתּבאר

.Ê ּגֹובה האּׁשה ׁשּתהיה היׁשיבֹות, ּבכל הּגאֹונים ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָּתּקנּו
ּכדר הּמּטלטלין, מן אף ּבעלּה מיתת אחר ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָֻּכתּבתּה
ּתּקנה  ּופׁשטה הּמּטלטלין; מן לגּבֹות חֹוב לבעל ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָׁשהתקינּו

יׂשראל  ּבכל הן,זֹו ּככתּבה ּכּלם ּכתּבה ּתנאי ׁשאר וכן . ְְְְְְְִִֵֵֵֵָָָָָָָֻֻֻ
ּדכרין ּבנין מּכתּבת חּוץ - ּכקרקע ּבּמּטלטלין [בנים ויׁשנן ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָֻ

אמם] כתובת שירשו - ּפׁשּוט זכרים ירּׁשתּה מנהג מצאנּו ׁשּלא ,ְְִֶַָָָָָֹֻ
אֹותּה[מקובל] מעמידין אֹומר, אני לפיכ היׁשיבֹות. ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָּבכל

הּתלמּוד  ּדין הּקרקע.על מן אּלא אּמן ּכתּבת יֹורׁשין ׁשאין , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֻ
.Á,ׁשמעם וׁשּׁשמענּו ׁשּידענּו מקֹומֹות ּבכל נהגּו ְְְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָּכבר

מטלטלי' ּבין מקרקעי 'ּבין ּבּכתּבה זה ׁשּיכּתבּו ודבר ; ְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּתנאי  זה ׁשהרי ּבֹו, הנהיגּו נבֹונים ואנׁשים הּוא, ּגדֹול ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָּתּקּון

תמיד]ׁשּבממֹון מן [שתקף ּגֹובה האלמנה ונמצאת , ְְְְִִֵֶַָָָָָ
של]הּמּטלטלין אחרֹונים.[בכוחו ּבתּקנת לא זה, ּבתנאי ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָֹ

.Ë אם - סתם נׂשא אּלא ּכתּבה, ּבׁשטר ּכ ּכתב ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻהרי
אֹו לאו, ואם ּגֹובה. ּגאֹונים, ׁשל זֹו ּבתּקנה יֹודע ְְְִִֵֶַַָָָָָָהיה
ּכח  ׁשאין הרּבה; זה ּבדבר מתיּׁשבין - הּדבר לנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹנסּתּפק
ּכדין  נתּפרׁשה ׁשּלא ּפי על אף ּבּה לדּון הּגאֹונים ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹּבתּקנת
ׁשּנֹוציא  עד הּגדֹולה, הּסנהדרין ּתּקנת ׁשהם ּכתּבה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻּתנאי

הּיֹורׁשים. מן ממֹון ְִִַָָּבּה
.È אחראין הּבעל נכסי ּכל ׁשּיהיּו חכמים, ּתּקנּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָועֹוד

לֹו[ערבים]וערבאין ויׁש מנה, ּכתּבתּה אפּלּו לּכתּבה; ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֻֻ
וכל  הּכתּבה. ׁשעּבּוד ּתחת הּכל - זהּובים ּבאלפים  ְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָֹֻקרקע
ויׁש קּים, ׁשּמכרֹו ּפי על אף מּנכסיו, הּנּׂשּואין אחר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשּימּכר

אֹותן [מותר] לטרף לּה יׁש - ירצה אם נכסיו ּכל למּכר ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹלֹו
ּבני  נכסים תמצא לא אם ּכׁשּימּות, אֹו ּכׁשּיגרׁשּנה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻּבכתּבתּה
חפץ  ּבנקיטת ּבׁשבּועה אּלא תטרף לא ּוכׁשּתטרף, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹחֹורין;
ּכתּבה  ּתהיה ׁשּלא ּכדי זֹו, ותּקנה חֹובֹות. ּבעלי ּכל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּכדין

ּבעיניו. ְֵַָָקּלה
.‡È האלמנה את הּיֹורׁשין אֹו ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּכׁשּמׁשּביעין

ּכתּבתּה, לגּבֹות חּוץ ּכׁשּתבֹוא אּלא אֹותּה מׁשּביעין אין ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻ
מּלהׁשּביעּה, נמנעין היּו דינין ׁשּבּתי מּפני ּדין, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָלבית
ואם  ּבּׁשבּועה. עצמּה על תדקּדק לא ׁשּמא לּה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשחֹוׁשׁשין

היתֹומים ובתמורה]רצּו שבועה, חומרת ממנה להּדירּה[להוריד ְְִִַַָָ
[- ידוע שלא מהבעל משהו קיבלה אם - מסויים מדבר ,[בהנאה

ואחר  ּדין, ּבבית אֹותּה ּומּדירין ּׁשּירצּו; מה ּכל להם ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָנֹודרת
ּכתּבתּה. נֹוטלת ְֶֶָָָֻּכ

.·È יֹורׁשין יֹורׁשיה אין - ׁשּתּׁשבע קדם האלמנה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמתה
נּׂשאת  ואם ׁשּתּׁשבע. עד ּכתּבה לּה ׁשאין ּכלּום, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻמּכתּבתּה

ּכל  ונֹוטלת הּנּׂשּואין, אחר נׁשּבעת זֹו הרי - ׁשּתּׁשבע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹקדם
הּבעל. יפר ׁשּמא ונֹוטלת, נֹודרת אינּה אבל ׁשּתרצה; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָזמן

.‚Èקרקע לּה ׁשּיחדּה[מסויימת]יחד ּבין - [סימן]ּבכתּבתּה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻ
הּמצרים את [גבולות]ּבארּבעת ּגֹובה - אחד ּבמצר ּבין , ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

והן  מּטלטלין לּה ּכתב אם וכן ׁשבּועה. ּבלא מּמּנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻּכתּבתּה
נמּכרּוע  אם וכן ׁשבּועה. ּבלא אֹותן נֹוטלת - קּימין צמן ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

מּדמי  הּׁשנּיים ׁשאּלּו ונֹודע אחרים, מּטלטלין ּבהן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָונלקח
ׁשבּועה. ּבלא נֹוטלת - הראׁשֹונים ְְְְִִִִֶֶַַָָֹהּמּטלטלין

.„È?ּכיצד ּבׁשבּועה. אּלא תּפרע לא - ּכתּבתּה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּפֹוגמת
אֹומר: הּבעל זּוז, אלף ּבֹו ׁשּיׁש ּכתּבה ׁשטר ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֻהֹוציאה
'וכ ּכ אּלא נתקּבלּתי 'לא אֹומרת: והיא הּכל', ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ'נתקּבלה
דקּדקה  ואפּלּו ׁשּנטלה, ּבּמקצת עדים עליה יׁש ואפּלּו -ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּׁשאר  תּטל לא ּפרּוטה, חצי ּבחצי ּׁשּנטלה מה ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹּבחׁשּבֹון

ּבׁשבּועה  .אּלא ְִֶָָ
.ÂË לא' אֹומרת: והיא הּכל', 'נתקּבלה הּבעל: ְְְִִֶֶַַַַַַָָֹֹאמר

אֹו הּכל, ׁשּנתקּבלה עליה מעיד אחד ועד ּכלּום', ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנתקּבלּתי
ּבׁשבּועה  אּלא תּפרע לא - .מקצת ְְִִִֶַָָָָֹ

.ÊË ּבׁשבּועה אּלא תּפרע לא ּבפניו, ׁשּלא ּכיצד?הּנפרעת . ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
לנכסיו  יֹורדין ּדין ּבית - לֹו והל אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָהרי
ּבמקֹום  ׁשּיהיה והּוא ּכתּבתּה; אֹותּה ּומגּבין ׁשּתּׁשבע, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻאחר
הּדר קרֹוב היה אם אבל להֹודיעֹו; טרח להן ׁשּיׁש ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹרחֹוק,
- יבֹוא לא ואם אֹותֹו, ּומֹודיעין לֹו ׁשֹולחין ְְְִִִִִָֹלהֹודיעֹו,

ותּטל. ְִִַָֹּתּׁשבע
.ÊÈ?ּכיצד ּבׁשבּועה. ׁשּלא נפרעת - ּכתּבתּה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻהּפֹוחתת

'נתקּבלה  אֹומר: הּוא זּוז, ּבאלף ּכתּבה ׁשטר ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֻהֹוציאה
אּלא  לי ואין ּכלּום, נתקּבלּתי 'לא אֹומרת: והיא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹהּכל',
ּביני  ׁשהיתה אמנה - אלף לי ׁשּכתב וזה זּוז, מאֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָחמׁש

מאות]לבינֹו' מה' יותר אתבע שלא נפרעת [האמין זֹו הרי - ְְֲִֵֵַַ
אּלא  ּכתּבתי ּבׁשטר 'אין אמרה: אם אבל ּבׁשבּועה. ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻׁשּלא
ּכלּום, אלף ּבֹו ׁשּיׁש זה ּבׁשטר נפרעת אינּה - מאֹות' ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָחמׁש
נׁשּבע  לפיכ ׁשקר; ׁשהּוא הֹודת ּוכאּלּו אֹותֹו, ּבּטלה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָׁשהרי

הּסת מדרבנן]ׁשבּועת ונפטר.[שבועה , ְְְִֵֶַָ
.ÁÈ- ּבׁשבּועה' אּלא תּפרע 'לא ׁשאמרנּו: מקֹום ְְִִֶֶַַָָָָָָֹּכל

ׁשאמרנּו: ּומקֹום ּוטלי'. 'הּׁשבעי ּדין: ּבית לּה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָאֹומרין
לּה, ותן 'עמד לּבעל: אֹומרין - ּבׁשבּועה' ׁשּלא ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹ'ּתּפרע

'לדברי ראיה ׁשּתביא עד זֹו ּבטענה נאמן אּתה .ואין ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
.ËÈ'טענתי על לי 'ּתּׁשבע מעצמֹו: הּבעל אֹומרין אמר - ְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָ

עּמּה התנה חפץ. ּבנקיטת ותּׁשבע ּוטלי'; 'הּׁשבעי ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָלּה:
מה  ּבכל נאמנת ׁשהיא אֹו ׁשבּועה, ּבלא ּכתּבתּה ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּתגּבה
ּבאת  אם אבל ּכלל; ׁשבּועה ּבלא מּמּנּו ּגֹובה - ְְְְֲִִִֶֶָָָָָֹֹּׁשּתטען

ותּטל. ּתּׁשבע - מּיֹורׁשיו ְְִִִִַַָָָֹלּפרע
.Îאֹו ׁשבּועה, ּבלא מּיֹורׁשיו נֹוטלת ׁשּתהא עּמּה ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹהתנה

ּבלא  מהן נֹוטלת זֹו הרי - יֹורׁשיו על נאמנת ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּתהא
מׁשעּבדים מּנכסים לטרף ּבאה אם אבל [שנמכרו ׁשבּועה. ְְְְְֲִִִִִָָָָָָֹֻ

בעלה] ּפי ע"י על ואף ּבׁשבּועה, אּלא תטרף לא -ְְְִִִֶַַָָֹֹ
לה]ׁשהאמינּה אּלא [האמין מֹועיל הּבעל ּתנאי ׁשאין הּבעל; ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

מֹועיל. אינֹו אחרים ממֹון להפסיד אבל יֹורׁשיו, ועל ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָעליו
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ּכתּבה  עּקר ויּתן להֹוציא, אֹותֹו וכֹופין לזקנּותּה. ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָֻלבנים
לרצֹונּה ׁשּתצא מנת על הּתֹוספת לּה ּכתב ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבלבד;

ְִֹותּטל.
.‡Èאֹו חֹולה, ׁשהיה אֹו ׁשנים, עׂשר ּבתֹו ּבסחֹורה ְְִִֶֶֶֶַָָָָָהל

אין  - האסּורים ּבבית חבּוׁשין ׁשהיּו אֹו חֹולה, היא ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָׁשהיתה
הּמנין  מן זמן אֹותֹו להם .עֹולה ְְִִֶֶַַָָ

.·È ׁשהּפילה מּיֹום מֹונה - וחזרה הּפילה הּפילה אם . ְְִִִִִִִִֶָָָָָָ
זכה  לא וׁשּמא לנפלים, החזקה - ּפעמים ׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִִֶָָָָָָָָֹֹֻוהּפילה

ּכתּבה. ויּתן ויֹוציא מּמּנה; ְְְְִִִִֵֶָָָֻלהּבנֹות
.‚È,עּמּה ׁשּיׁשהה ּכדי עׂשר', ּבתֹו 'הּפילה אֹומר: ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָהּוא

עצמּה מחזקת ׁשאינּה נאמנת, - הּפלּתי' 'לא אֹומרת: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹוהיא
'ׁשלׁשה' אֹומרת והיא ׁשנים', 'הּפילה אֹומר הּוא ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹּבעקרּות;
ויּתן  ויֹוציא ּבמּפלת, עצמּה מחזקת ׁשאינּה נאמנת, -ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

אֹוּכתּבה  הּפילה, ׁשּלא הּסת ׁשבּועת מׁשּביעּה זה ּובכל . ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
ּכתּבה. לּתן יתחּיב זֹו ׁשּבטענה - ׁשלׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשהּפילה

.„È ילדה ולא ׁשנים עׂשר עּמֹו וׁשהת לאחד ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָֹנּׂשאת
עׂשר  הּׁשני עם ׁשהת לׁשני. להּנׂשא מּתרת - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻוהֹוציאּה

לׁשליׁשי; תּנׂשא לא - ילדה ולא לׁשליׁשי ׁשנים נּׂשאת ואם ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵָָָָֹֹ
אֹו אחרת, אּׁשה לֹו יׁש ּכן אם אּלא ּכתּבה, ּבלא ּתצא -ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ

ּורבּיה. ּפרּיה מצות ְְְִִִִֵֶַָָׁשּקּים
.ÂË יכֹול אינֹו 'ּבעלי ואמרה: ּדין לבית ׁשּבאה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהאּׁשה

יֹורה  ׁשאינֹו אֹו ׁשּמֹוליד', ׁשּמּוׁש הארץ ּכל ּכדר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָלׁשּמׁש
לי 'ראּוי לּה: ואֹומרין ּפׁשרה, הּדּינין יעׂשּו - ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָּכחץ

ׁשנים  עׂשר ׁשּתׁשהי עד ּבעלי עם תֹולידי,ׁשּתנהגי ולא ְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹ
אֹותּה ּכֹופין ואין ּבּדבר, עּמּה ּומגלּגלין ּתתּבעי'. ּכ ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָואחר
ּבדבר  מאריכים אּלא הּמֹורדת, ּדין אֹותּה ּדנין ולא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹליׁשב;

ּפׁשרה. ׁשּיעׂשּו עד ְֲֶֶַַָָזה
.ÊË הּוא הרי ּורבּיה, ּפרּיה מצות אדם ׁשּקּים ּפי על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאף

סֹופרים  מּדברי זמן מצּוה ּכל ולרּבֹות מּלפרֹות יּבטל ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֻ
ּבנה  ּכאּלּו ּביׂשראל, אחת נפׁש הּמֹוסיף ׁשּכל - ּכח ּבֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיׁש
אּׁשה  ּבלא אדם יׁשב ׁשּלא היא, חכמים מצות וכן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹעֹולם;
- איׁש ּבלא אּׁשה תׁשב ולא הרהּור, לידי יבֹוא ׁשּלא -ְְְִִִִֵֵֵֶָָֹֹֹ

תחׁשד. ֵֵֶָֹׁשּלא
.ÊÈלאׁשּתֹו לקּנֹות איׁש ּכל על על וחֹובה בה [להתרות ְְְְִִַַָָ

פרוצה] לאׁשּתֹוהתנהגות מקּנא אדם "אין חכמים: אמרּו .ְְְְֲִִֵֵַָָָָ
ּביֹותר  לּה יקּנא ולא טהרה". רּוח ּבֹו נכנסה ּכן אם ְְְְְֳִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאּלא
לדעּתּה, אּלא ּכרחּה, ּבעל ויבעל אֹותּה, יאנס ולא ְְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹמּדי;

וׂשמחה. ׂשיחה ְְִִִָָּומּתֹו
.ÁÈּבתֹו צנּועה ׁשּתהיה האּׁשה על חכמים צּוּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָוכן

ולא ּביתּה ּבעלּה, ּבפני ראׁש וקּלּות ּבׂשחֹוק תרּבה ולא , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹֹ
זה; ּבעסק מדּברת תהיה ולא ּבפיה, הּמּטה ּתׁשמיׁש ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹתתּבע
אּלא  ּבאהבתּה, ׁשּיֹוסיף עד לצערֹו ּכדי מּבעלּה תמנע ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹולא
ביתֹו, ּובני מּקרֹוביו ותּזהר ׁשּירצה. עת ּבכל לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנׁשמעת
ּומן  הּכעּור מן ותתרחק קנאה; רּוח עליו יעבר ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּכדי

לכעּור. ְִֶַהּדֹומה
.ËÈ חכמים צּוּו יֹותר וכן אׁשּתֹו את מכּבד אדם ׁשּיהיה , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

יעׂשה  הרּבה, ממֹון לֹו יׁש ואם ּכגּופֹו; ואֹוהבּה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָמּגּופֹו

יתרה  אימה עליה יטיל ולא הּממֹון. ּכפי ויהיה ּבטֹובתּה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ
רֹוגז. ולא עצב יהיה ולא ּבנחת, עּמּה ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹּדּבּורֹו

.Î ּביֹותר ּבעלּה את מכּבדת ׁשּתהיה האּׁשה על צּוּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוכן
מֹורא  עליה לֹו ויהיה ּפיו,מּדי, על מעׂשיה ּכל ותעׂשה , ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

לּבֹו, ּבתאוֹות מהּלכת :מל אֹו ׂשר ּכמֹו ּבעיניה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָויהיה
ּובני  יׂשראל ּבנֹות ּדר הּוא וזה ּׁשּיׂשנא. מה ּכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּומרחקת
יהיה  אּלּו, ּובדרכים ּבזּוּוגן; הּטהֹורים הּקדֹוׁשים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָיׂשראל

ּומׁשּבח. נאה ְִֶָָָֻיּׁשּובן

טז  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. קרקע ּבין לבעלּה, האּׁשה ׁשּמכנסת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּנכסים

ּבׁשטר  נכּתבין ׁשהן ּפי על אף מּטלטלין, ּבין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָעבדים
ואם  ׁשמם. 'נדּוניא' אּלא 'ּכתּבה', נקראין אינן - ְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֻֻּכתּבה
אם  ּברׁשּותֹו, ונעׂשית עליו הּנדּוניא אחריּות הּבעל ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָקּבל

שוויה]ּפחתה לֹו[נפחת כשמתגרשת]ּפחתה הפחת ואם [משלם ְֲֲִָָָָ
לֹו[התייקרה]הֹותירה הרווח]הֹותירה לה מחזיר הרי [אינו - ֲִִֵָָ

הּנדּוניא  אחריּות קּבל לא ואם ּברזל'. צאן 'נכסי נקראת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹזֹו
לּה ּפחתה ּפחתה אם האּׁשה, ּברׁשּות היא הרי אּלא ְֲֲֲִִִִֵֶָָָָָָָָָָעליו,
מלֹוג'. 'נכסי נקראת זֹו הרי - לּה הֹותירה הֹותירה ְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָואם

לבעלּה·. אֹותן הכניסה ׁשּלא לאּׁשה ׁשּיׁש נכסים ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹוכן
לעצמּה לּה נׁשארּו אּלא ּבּכתּבתּה, אֹותן ּכתבה אֹוולא , ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָָֹֻ

- ּבמּתנה לּה נּתנּו אֹו ׁשנתארסה, אחר ּבירּׁשה לּה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָֻנפלּו
נקרא  ואין הן. ּברׁשּותּה ׁשּכּלן מלֹוג', 'נכסי נקראין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻהּכל
עם  מאתים אֹו מאה ׁשהיא ּכתּבה עּקר אּלא ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻֻ'ּכתּבה'

ּבלבד. ְִֶֶַַהּתֹוספת
הֹודענּו‚. הּתֹוספת ּכבר ודין לאּׁשה, ּכתּבה ּתּקנּו ׁשחכמים ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֻ

אּלא  ׁשּתרצה, זמן ּכל לגּבֹותּה ּתּקנּוה ולא העּקר; ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹּכדין
אּלא  נגּבית, הּכתּבה אין זמן; לֹו ׁשּקבּוע חֹוב היא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהרי
היּו ׁשאם התקינּו וכן ּגרׁשּה. אם אֹו הּבעל מיתת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָלאחר
לגּבֹות  האּׁשה ּובאה ּובינֹונּיֹות, ורעֹות טֹובֹות ׂשדֹות ְְִִִֵַַַָָָָָָלּבעל

הרעה מן אּלא תגּבה ׁשּלא מּמּנּו, והיא ּכתּבתּה ׁשּבנכסיו, ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֻ
'זּבּורית'. ְִִִֵַהּנקראת

תגּבה „. לא מֹותֹו, אחר לגּבֹות ׁשּכׁשּתבֹוא התקינּו, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹוכן
חפץ ּבנקיטת ׁשּתּׁשבע קדוש]עד חפץ הּניח [אחיזת ׁשּלא ְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

לּה וׁשמין אֹותּה. מחלה ולא מכרה וׁשּלא ּכלּום, ְְְְְְֲִֶֶָָָָָָָָֹֹאצלּה
לה]ּכל שקנה אבל [בגד מּכתּבתּה. אֹותֹו ּופֹוחתין ׁשעליה, ְֲֲִִֶֶָָָָָָֻ

ּכסּות  ׁשמין ואין ׁשבּועה. ּבלא ּגֹובה לרצֹונֹו, ּגרׁשּה ְְְְְְִִִֵֵָָָָֹאם
להֹוציא  רֹוצה והּוא ּבהן, וזכת לּה לקחן ׁשהרי ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָׁשעליה,

היא. ִֹלא
מן ‰. אּלא ּכתּבתּה האלמנה תגּבה ׁשּלא התקינּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻוכן

מיתת הּקרקע  לאחר נכסים ׁשּׁשבחּו מּׁשבח ּגֹובה ואינּה , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
מּׁשבח  אביהן מיתת לאחר נּזֹונֹות הּבנֹות ואין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָהּבעל,

טֹורפת ואינּה מיתתֹו, לאחר נכסים [גובה]ׁשּׁשבחּו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ
הּלֹוקח ׁשהׁשּביח מּׁשבח מבעלה ּבכתּבתּה הקרקע [שקנה ְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻ

אותה] הּׁשבח.והשביח את ּגֹובה חֹוב ׁשּבעל ּפי על אף ,ִֶֶֶֶַַַַַַ
ּכתּבה מּקּלי  אּלּו הן.ּודברים ְְִִֵֵֵָָֻֻ

.Â ׁשּבּמטּבעֹות הּפחּות מן האּׁשה ׁשּתּטל ּכתּבה, מּקּלי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻוכן
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ומשקל] ּבמקֹום [בגודל וגרׁשּה ּבמקֹום, אּׁשה נׂשא ּכיצד? .ְְְְִֵֵַָָָָָָ
מקֹום  מּמעֹות טֹובֹות הּנּׂשּואין מקֹום מעֹות היּו אם - ְְְְִִִִֵַַָאחר
מעֹות  היּו ואם הּגרּוׁשין; מקֹום מּמעֹות לּה נֹותן ְְְְִִִִֵֵֵַַָָהּגרּוׁשין,
לּה נֹותן הּנּׂשּואין, מקֹום מּמעֹות טֹובֹות הּגרּוׁשין ְְְִִִִֵֵַַָמקֹום
ּבׁשהיה  אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנּׂשּואין. מקֹום ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָמּמעֹות

ידּוע מטּבע ּבּה ּפרׁש אם אבל סתם; מעֹות [-ּבכתּבתּה ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻ
הּמלוה מסויים] ּכדין היא הרי - ּבּתֹוספת ּבין ּבעּקר ּבין ,ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכמֹו ׁשהלוהּו, ּכּמה לֹו ׁשּנֹותן ידּוע, מטּבע חברֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאת
הלואה. ּבהלכֹות ְְְְִִֵֶַָָָׁשּיתּבאר

.Ê ּגֹובה האּׁשה ׁשּתהיה היׁשיבֹות, ּבכל הּגאֹונים ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָּתּקנּו
ּכדר הּמּטלטלין, מן אף ּבעלּה מיתת אחר ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָֻּכתּבתּה
ּתּקנה  ּופׁשטה הּמּטלטלין; מן לגּבֹות חֹוב לבעל ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָׁשהתקינּו

יׂשראל  ּבכל הן,זֹו ּככתּבה ּכּלם ּכתּבה ּתנאי ׁשאר וכן . ְְְְְְְִִֵֵֵֵָָָָָָָֻֻֻ
ּדכרין ּבנין מּכתּבת חּוץ - ּכקרקע ּבּמּטלטלין [בנים ויׁשנן ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָֻ

אמם] כתובת שירשו - ּפׁשּוט זכרים ירּׁשתּה מנהג מצאנּו ׁשּלא ,ְְִֶַָָָָָֹֻ
אֹותּה[מקובל] מעמידין אֹומר, אני לפיכ היׁשיבֹות. ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָּבכל

הּתלמּוד  ּדין הּקרקע.על מן אּלא אּמן ּכתּבת יֹורׁשין ׁשאין , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֻ
.Á,ׁשמעם וׁשּׁשמענּו ׁשּידענּו מקֹומֹות ּבכל נהגּו ְְְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָּכבר

מטלטלי' ּבין מקרקעי 'ּבין ּבּכתּבה זה ׁשּיכּתבּו ודבר ; ְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּתנאי  זה ׁשהרי ּבֹו, הנהיגּו נבֹונים ואנׁשים הּוא, ּגדֹול ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָּתּקּון

תמיד]ׁשּבממֹון מן [שתקף ּגֹובה האלמנה ונמצאת , ְְְְִִֵֶַָָָָָ
של]הּמּטלטלין אחרֹונים.[בכוחו ּבתּקנת לא זה, ּבתנאי ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָֹ

.Ë אם - סתם נׂשא אּלא ּכתּבה, ּבׁשטר ּכ ּכתב ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻהרי
אֹו לאו, ואם ּגֹובה. ּגאֹונים, ׁשל זֹו ּבתּקנה יֹודע ְְְִִֵֶַַָָָָָָהיה
ּכח  ׁשאין הרּבה; זה ּבדבר מתיּׁשבין - הּדבר לנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹנסּתּפק
ּכדין  נתּפרׁשה ׁשּלא ּפי על אף ּבּה לדּון הּגאֹונים ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹּבתּקנת
ׁשּנֹוציא  עד הּגדֹולה, הּסנהדרין ּתּקנת ׁשהם ּכתּבה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻּתנאי

הּיֹורׁשים. מן ממֹון ְִִַָָּבּה
.È אחראין הּבעל נכסי ּכל ׁשּיהיּו חכמים, ּתּקנּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָועֹוד

לֹו[ערבים]וערבאין ויׁש מנה, ּכתּבתּה אפּלּו לּכתּבה; ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֻֻ
וכל  הּכתּבה. ׁשעּבּוד ּתחת הּכל - זהּובים ּבאלפים  ְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָֹֻקרקע
ויׁש קּים, ׁשּמכרֹו ּפי על אף מּנכסיו, הּנּׂשּואין אחר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשּימּכר

אֹותן [מותר] לטרף לּה יׁש - ירצה אם נכסיו ּכל למּכר ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹלֹו
ּבני  נכסים תמצא לא אם ּכׁשּימּות, אֹו ּכׁשּיגרׁשּנה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻּבכתּבתּה
חפץ  ּבנקיטת ּבׁשבּועה אּלא תטרף לא ּוכׁשּתטרף, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹחֹורין;
ּכתּבה  ּתהיה ׁשּלא ּכדי זֹו, ותּקנה חֹובֹות. ּבעלי ּכל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּכדין

ּבעיניו. ְֵַָָקּלה
.‡È האלמנה את הּיֹורׁשין אֹו ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּכׁשּמׁשּביעין

ּכתּבתּה, לגּבֹות חּוץ ּכׁשּתבֹוא אּלא אֹותּה מׁשּביעין אין ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻ
מּלהׁשּביעּה, נמנעין היּו דינין ׁשּבּתי מּפני ּדין, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָלבית
ואם  ּבּׁשבּועה. עצמּה על תדקּדק לא ׁשּמא לּה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשחֹוׁשׁשין

היתֹומים ובתמורה]רצּו שבועה, חומרת ממנה להּדירּה[להוריד ְְִִַַָָ
[- ידוע שלא מהבעל משהו קיבלה אם - מסויים מדבר ,[בהנאה

ואחר  ּדין, ּבבית אֹותּה ּומּדירין ּׁשּירצּו; מה ּכל להם ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָנֹודרת
ּכתּבתּה. נֹוטלת ְֶֶָָָֻּכ

.·È יֹורׁשין יֹורׁשיה אין - ׁשּתּׁשבע קדם האלמנה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמתה
נּׂשאת  ואם ׁשּתּׁשבע. עד ּכתּבה לּה ׁשאין ּכלּום, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻמּכתּבתּה

ּכל  ונֹוטלת הּנּׂשּואין, אחר נׁשּבעת זֹו הרי - ׁשּתּׁשבע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹקדם
הּבעל. יפר ׁשּמא ונֹוטלת, נֹודרת אינּה אבל ׁשּתרצה; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָזמן

.‚Èקרקע לּה ׁשּיחדּה[מסויימת]יחד ּבין - [סימן]ּבכתּבתּה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻ
הּמצרים את [גבולות]ּבארּבעת ּגֹובה - אחד ּבמצר ּבין , ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

והן  מּטלטלין לּה ּכתב אם וכן ׁשבּועה. ּבלא מּמּנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻּכתּבתּה
נמּכרּוע  אם וכן ׁשבּועה. ּבלא אֹותן נֹוטלת - קּימין צמן ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

מּדמי  הּׁשנּיים ׁשאּלּו ונֹודע אחרים, מּטלטלין ּבהן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָונלקח
ׁשבּועה. ּבלא נֹוטלת - הראׁשֹונים ְְְְִִִִֶֶַַָָֹהּמּטלטלין

.„È?ּכיצד ּבׁשבּועה. אּלא תּפרע לא - ּכתּבתּה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּפֹוגמת
אֹומר: הּבעל זּוז, אלף ּבֹו ׁשּיׁש ּכתּבה ׁשטר ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֻהֹוציאה
'וכ ּכ אּלא נתקּבלּתי 'לא אֹומרת: והיא הּכל', ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ'נתקּבלה
דקּדקה  ואפּלּו ׁשּנטלה, ּבּמקצת עדים עליה יׁש ואפּלּו -ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּׁשאר  תּטל לא ּפרּוטה, חצי ּבחצי ּׁשּנטלה מה ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹּבחׁשּבֹון

ּבׁשבּועה  .אּלא ְִֶָָ
.ÂË לא' אֹומרת: והיא הּכל', 'נתקּבלה הּבעל: ְְְִִֶֶַַַַַַָָֹֹאמר

אֹו הּכל, ׁשּנתקּבלה עליה מעיד אחד ועד ּכלּום', ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנתקּבלּתי
ּבׁשבּועה  אּלא תּפרע לא - .מקצת ְְִִִֶַָָָָֹ

.ÊË ּבׁשבּועה אּלא תּפרע לא ּבפניו, ׁשּלא ּכיצד?הּנפרעת . ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
לנכסיו  יֹורדין ּדין ּבית - לֹו והל אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָהרי
ּבמקֹום  ׁשּיהיה והּוא ּכתּבתּה; אֹותּה ּומגּבין ׁשּתּׁשבע, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻאחר
הּדר קרֹוב היה אם אבל להֹודיעֹו; טרח להן ׁשּיׁש ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹרחֹוק,
- יבֹוא לא ואם אֹותֹו, ּומֹודיעין לֹו ׁשֹולחין ְְְִִִִִָֹלהֹודיעֹו,

ותּטל. ְִִַָֹּתּׁשבע
.ÊÈ?ּכיצד ּבׁשבּועה. ׁשּלא נפרעת - ּכתּבתּה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻהּפֹוחתת

'נתקּבלה  אֹומר: הּוא זּוז, ּבאלף ּכתּבה ׁשטר ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֻהֹוציאה
אּלא  לי ואין ּכלּום, נתקּבלּתי 'לא אֹומרת: והיא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹהּכל',
ּביני  ׁשהיתה אמנה - אלף לי ׁשּכתב וזה זּוז, מאֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָחמׁש

מאות]לבינֹו' מה' יותר אתבע שלא נפרעת [האמין זֹו הרי - ְְֲִֵֵַַ
אּלא  ּכתּבתי ּבׁשטר 'אין אמרה: אם אבל ּבׁשבּועה. ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻׁשּלא
ּכלּום, אלף ּבֹו ׁשּיׁש זה ּבׁשטר נפרעת אינּה - מאֹות' ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָחמׁש
נׁשּבע  לפיכ ׁשקר; ׁשהּוא הֹודת ּוכאּלּו אֹותֹו, ּבּטלה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָׁשהרי

הּסת מדרבנן]ׁשבּועת ונפטר.[שבועה , ְְְִֵֶַָ
.ÁÈ- ּבׁשבּועה' אּלא תּפרע 'לא ׁשאמרנּו: מקֹום ְְִִֶֶַַָָָָָָֹּכל

ׁשאמרנּו: ּומקֹום ּוטלי'. 'הּׁשבעי ּדין: ּבית לּה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָאֹומרין
לּה, ותן 'עמד לּבעל: אֹומרין - ּבׁשבּועה' ׁשּלא ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹ'ּתּפרע

'לדברי ראיה ׁשּתביא עד זֹו ּבטענה נאמן אּתה .ואין ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
.ËÈ'טענתי על לי 'ּתּׁשבע מעצמֹו: הּבעל אֹומרין אמר - ְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָ

עּמּה התנה חפץ. ּבנקיטת ותּׁשבע ּוטלי'; 'הּׁשבעי ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָלּה:
מה  ּבכל נאמנת ׁשהיא אֹו ׁשבּועה, ּבלא ּכתּבתּה ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּתגּבה
ּבאת  אם אבל ּכלל; ׁשבּועה ּבלא מּמּנּו ּגֹובה - ְְְְֲִִִֶֶָָָָָֹֹּׁשּתטען

ותּטל. ּתּׁשבע - מּיֹורׁשיו ְְִִִִַַָָָֹלּפרע
.Îאֹו ׁשבּועה, ּבלא מּיֹורׁשיו נֹוטלת ׁשּתהא עּמּה ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹהתנה

ּבלא  מהן נֹוטלת זֹו הרי - יֹורׁשיו על נאמנת ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּתהא
מׁשעּבדים מּנכסים לטרף ּבאה אם אבל [שנמכרו ׁשבּועה. ְְְְְֲִִִִִָָָָָָֹֻ

בעלה] ּפי ע"י על ואף ּבׁשבּועה, אּלא תטרף לא -ְְְִִִֶַַָָֹֹ
לה]ׁשהאמינּה אּלא [האמין מֹועיל הּבעל ּתנאי ׁשאין הּבעל; ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

מֹועיל. אינֹו אחרים ממֹון להפסיד אבל יֹורׁשיו, ועל ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָעליו
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.‡Î נׁשּבעת - ידּה מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֻאלמנה
ׁשהיתה  ּבין ׁשנה, מאה לאחר אפּלּו לעֹולם, ּכתּבתּה ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻוגֹובה

אביה  ּבבית ׁשהיתה ּבין ּבעלּה, ּכתּבה ּבבית ׁשטר אין ואם . ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
ואפּלּו ּכתּבה, עּקר ואפּלּו ּכלּום, לּה אין - ידּה מּתחת ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֻיֹוצא
ּכתּבה  עּקר אפּלּו - הּגרּוׁשה וכן ּבעלּה; מיתת ּביֹום ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָֻּתבעה

ּכתּבה. ׁשטר ׁשּתֹוציא עד לּה, ְְִֵֶַַָָֻאין
.·Î;ּכתּבה לכּתב ׁשּדרּכן ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֻּבּמה

אּלא ּכתּבה, לכּתב ּדרּכן ׁשאין ּבמקֹום על אבל סֹומכין ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֻ
ׁשאין  ּפי על אף ּכתּבה עּקר ּגֹובה זֹו הרי - ּדין בית ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻּתנאי

ּכתּבה  ׁשטר ׁשהיתה ּבידּה ּבין נתאלמנה, ּבין נתּגרׁשה ּבין , ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻ
אין  ּתֹוספת אבל ּבעלּה. ּבבית היתה לא ּבין ּבעלּה ְְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבבית

ּברּורה. ּבראיה אּלא מקֹום ּבכל ְְְִֶָָָָָָָלּה
.‚Î ּכֹותבין ׁשאין ּבמקֹום העּקר האלמנה ּתגּבה ּכּמה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָועד

היתה  ואם לעֹולם; ּגֹובה ּבעלּה, ּבבית היתה אם ְְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָֻּכתּבה?
אחר  לתּבע ּבאה ואם ׁשנה. וחמׁש עׂשרים עד אביה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבבית
לא  מחלה, לא ׁשאּלּו ּכלּום, לּה אין ׁשנה, וחמׁש ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹעׂשרים
ׁשּתאמר: ּכדי הּיֹורׁשין, עם אינּה והרי זה; זמן ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשתקה

ּבּבית' עּמי והן מּלתבען, .'נכלמּתי ְְְְְִִִִִִֵַַַָָ
.„Î מזֹונֹותיה לּה מֹולי עצמֹו הּיֹורׁש היה אם ְְְִִִֵֶַַָָָָָלפיכ

ואפּלּו ּכתּבתּה לתּבע לּה יׁש - ּבּה ּומּטּפל אביה, ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹֻלבית
ּתבעה, ולא ׁשּׁשתקה ׁשּזה מּפני ׁשנה; וחמׁש ע ׂשרים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאחר

הּיֹורׁש מן בֹוׁשה ׁשהיא .מּפני ְִִִֵֵֶַָ
.‰Î,'מאתים ּכתּבתי ועּקר נּׂשאתי, 'ּבתּולה אֹומרת: ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֻהיא

אּלא  לּה ואין נּׂשאת, 'ּבעּולה אֹומרין: הּיֹורׁשין אֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָוהּבעל
ׁשּנהגּו הּמנהגֹות לּה ׁשעׂשּו ׁשראּו עדים יׁש אם - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמאה'

ׂשמחה  מיני ּכגֹון לבתּולה, לעׂשֹותן העיר אֹותּה אֹואנׁשי ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ
ּכן  עֹוׂשין ׁשאין ּדברים ׁשאר אֹו כתרים אֹו ידּוע ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמלּבּוׁש
עדים  לּה אין ואם מאתים; נֹוטלת זֹו הרי  - לבתּולה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
לּה יׁש - קּים הּבעל היה ואם מנה. נֹוטלת זֹו הרי ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבזה,

ּבמ [יכולה] הֹודה ׁשהרי הּתֹורה, ׁשבּועת קצת להׁשּביעֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָ
אני  'זכּור ולֹומר: ּבגדלֹו להעיד הּקטן ונאמן ְְְְְֱֲֲִִֶַַַַָָָָָָָהּטענה.
וכל  הּבתּולֹות'. מנהג לפלֹונית ׁשּנעׂשה קטן ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָּכׁשהייתי
ׁשאמרנּו. ּכמֹו ּכתּבה, ּכֹותבין ׁשאין ּבמקֹום האּלּו, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻהּדברים

.ÂÎׁשאינּה נאמנת, - 'ּגרׁשּתני' לבעלּה: ׁשאמרה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהאּׁשה
ּפניה ׁשהֹוציאה [מחציפה]מעּזה האּׁשה לפיכ בעלּה; ּבפני ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ

ואבד  'ּגרׁשּתני לבעלּה: ואמרה ּגט, עּמּה ואין ּכתּבה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻׁשטר
לּתן  חּיב - ּגרׁשּתי' 'לא אֹומר: והּוא ּכתּבתי', לי ּתן ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָֹֻּגּטי,
ראיה  ׁשּתביא עד הּתֹוספת, נֹותן אינֹו אבל ּכתּבה; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻעּקר

ידּה. מּתחת הּכתּבה עם ּגט ׁשּיצא אֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּגרׁשּה,
.ÊÎ הּכתּבה ּכל ונתּתי ּגרׁשּתי היה, 'ּכן הּבעל: לּה ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָֻאמר

ׁשֹובר לי וכתבה ותֹוספת, קבלה]עּקר -[כתב ׁשֹוברי' ואבד ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
הרי  ּבּתֹוספת, יתחּיב ולא גרׁשּתי' 'לא לֹומר ׁשּיכֹול  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹמּתֹו

חפץ ּבנקיטת ּומׁשּביעּה נאמן; קדוש]זה חפץ ונֹותן [תפיסת , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָ
הּתֹוספת. על הּסת ׁשבּועת הּוא ונׁשּבע העּקר, את ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָלּה

.ÁÎ ו ּגט אֹותֹוהֹוציאה ּדר אם - ּכתּבה ׁשטר ּבידּה אין ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ
ּבּגט  ּכתּבתּה עּקר ּגֹובה ּכתּבה, ׁשטר יכּתבּו ׁשּלא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻֻּמקֹום

עד ׁשּבידּה לּה, אין עּקר אפּלּו ּכתּבה, לכּתב ּדרּכן ואם . ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻ

ׁשבּועת  הּבעל ונׁשּבע ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּכתּבה ׁשטר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָֻׁשּתֹוציא
ונפטר. טענתּה, על ְְֲִֵֶַַָָָהּסת

.ËÎ.כתּבֹות ׁשּתי ּגֹובה - כתּבֹות ּוׁשּתי גּטין ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵָָֻֻהֹוציאה
ואיזֹו אחת; ּכתּבה אּלא ּגֹובה אינּה - אחד וגט כתּבֹות ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻׁשּתי

ׁשוֹות ׁשּתיהן אם ּגֹובה? את [בסכום]מהן אחרֹונה ּבּטלה - ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
טֹורפת ואינּה ממשועבדים]הראׁשֹונה, מּזמן [גובה אּלא ְְִִֵֶֶֶַָָָָ

- חברּתּה על ּתֹוספת מּׁשּתיהן ּבאחת היה ואם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחרֹונה;
הּׁשנּיה. ּותּבטל ׁשּתרצה, מהן ּבאיזֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּגֹובה

.Ï ּכתּבה אּלא לּה אין - אחת ּוכתּבה גּטין ׁשני ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻהֹוציאה
ּכתּבתּה ּדעת על והחזירּה, אׁשּתֹו את ׁשהמגרׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻאחת;

החזירּה הּבעל הראׁשֹונה מיתת אחר ּוכתּבה ּגט הֹוציאה . ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
אין  אם ּכתּבה, עּקר זה ּבגט ּגֹובה לּכתּבה, קֹודם ּגט אם -ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻ
זכת  ׁשהרי ּבּכתּבה, ּׁשּיׁש מה ּכל וגֹובה ּכתּבה, לכּתב ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻּדרּכן
אּלא  לּה אין - הּגט את קדמה ּכתּבה ואם ּבמיתתֹו; ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּבּה

החזירּה. הראׁשֹונה ּכתּבה ׁשעל אחת, ְְְִִֶֶַַַָָָָָֻֻּכתּבה
.‡Ï ׁשּתּנׂשא ּכדי ּבעלי' 'מת לֹומר נאמנת ּכמֹוהאּׁשה , ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּתּנׂשא  ׁשאם הּכתּבה, ּומּתנאי ּגרּוׁשין; ּבהלכֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּיתּבאר
מֹותֹו, אחר אם לאחר לפיכ ּבכתּבתּה. לּה ּׁשּכתב מה ּתּטל ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

ולא  להּנׂשא', הּתירּוני ּבעלי, 'מת ואמרה: ּדין לבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹּבאה
ּומׁשּביעין  אֹותּה, מּתירין - ּבעֹולם ּכתּבה ׁשם ְְְִִִִִִֵַַָָָָָֻהזּכירה
לי  ּתנּו ּבעלי, 'מת ואמרה: ּבאה ּכתּבתּה. לּה ונֹותנין ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָָֻאֹותּה
הּכתּבה  עסקי ׁשעל מּתירין; אין להּנׂשא אף - ּכתּבתי' ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻֻאת
אּלא  להּנׂשא, ּדעּתּה ואין מת; ׁשּלא ּבחזקת זה והרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבאה,
ּבעלי, 'מת ואמרה: ּבאה ּבלבד. מחּיים ּכתּבה ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹֻלּטל
אֹותּה מּתירין - ּכתּבתי' את לי ּותנּו להּנׂשא ְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֻהּתירּוני
נּׂשּואין  עסקי על ּדבריה ׁשעּקר מּפני ּכתּבתּה, לּה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻונֹותנין
והּתירּוני  ּכתּבתי את לי 'ּתנּו אמרה: אם אבל ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֻּבאה.
ואם  ּכתּבתּה; לּה נֹותנין ואין אֹותּה מּתירין - ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻלהּנׂשא'

מּידּה. מֹוציאין אין ְִִִֵָָָָּתפסה,

ה'תשע"ה  אדר ח' שישי יום

יז  ¤¤ּפרק
ּבּתחּלה,‡. ׁשּנּׂשאת ּכל - ומת רּבֹות נׁשים נׂשּוי ׁשהיה ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמי

אּלא  נֹוטלת מהן אחת ואין ּכתּבתּה; לּטל ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻקֹודמת
ׁשּלפניה  ּׁשּׁשּירה מה אּלא לאחרֹונה ואין וגם ּבׁשבּועה; , ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

עליו [האחרונה]היא היה אם וכן הּׁשאר. ונֹוטלת נׁשּבעת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּתחּלה; החֹוב ּבעל ּגֹובה קֹודם, החֹוב היה אם - חֹוב ְְִִֵֶַַַַַָָָׁשטר
לבעל  והּׁשאר ּתחּלה, האּׁשה ּגֹובה קדמה, הּכתּבה ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָֻואם

חֹוב.
לגּבֹות ·. ׁשּבאּו הּקרקע ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָּבּמה

הּוא  - ׁשּלוה ּובׁשעה הּנּׂשּואין ּבׁשעת לֹו קנּויה ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָמּמּנה
ּתחּלה  זכה ׁשטרֹו הּקֹודם ׁשּכל נֹותן, נׂשא ׁשהּדין אם אבל ; ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

נּׂשּואין, אחר ּבין נּׂשּואין קדם ּבין ולוה זֹו, אחר זֹו ְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹנׁשים
ּכאחת, חֹולקין ּכּלן - קרקע קנה ולוה ׁשּנׂשא  ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָֻואחר
מׁשעּבד  היה ׁשּקנה ׁשּבׁשעה ּבא, ּכאחת ּכּלן ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻׁשּׁשעּבּוד

קדימה. ּדין ּכאן ואין ְְִִֵַָָֹלּכל,
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אחד ‚. יֹום ּכּלן והּׁשטרֹות הּכתּבֹות זמן היה אם אֹווכן , ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֻֻ
ׁשאין  ּכאחת, חֹולקין - ׁשעֹות ׁשּכֹותבים ּבמקֹום אחת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשעה
חֹובֹו ּכדי ּבמּטלטלין וזכה ׁשּקדם ּכל ּולעֹולם קֹודם; ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָׁשם
קדימה  ּדין ׁשאין מּידֹו, מֹוציאין אין - כתּבה ּכדי ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֻאֹו

ְְְִִַּבמּטלטלין.
חֹוב „. ּבעל ּובא חֹוב, ׁשטר ועליו אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָמי

והּכתּבה  החֹוב ּכדי וקרקע מעֹות לֹו והיּו לגּבֹות, ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻוהאּׁשה
מן  ּכתּבתּה נֹוטלת והאּׁשה ּמעֹות, נֹוטל חֹוב ּבעל -ְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

להגּבֹות הּקרקע  ּכדי ּבֹו ׁשאין קרקע אּלא לֹו אין ואם . ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
לבעל  אֹותֹו נֹותנין - קדימה ּדין ּבּה היה ולא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹלׁשניהן,

ּכלּום לאּׁשה נׁשאר ואם -[משהו]חֹוב; לאו ואם ּתּטל, - ְְְְִִִִִַָָָֹ
מעֹותיו, והֹוציא הפסיד חֹוב ׁשּבעל חֹוב; ּבעל מּפני ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּתּדחה
לּׂשא, רֹוצה ּׁשהאיׁש מה ׁשּיֹותר ּדבר, חסרה לא ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹוהאּׁשה

להּנׂשא. רֹוצה ְִִֵָָָאּׁשה
ּבּה‰. ׁשאין וקרקע חֹוב ּובעל אּׁשה והּניח ׁשּמת מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוכן

קדימה  ּכל ּדין ּגֹובה והּוא חֹוב, ּבעל מּפני נדחית האּׁשה - ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ּתחּלה. ְִָחֹובֹו

.Â מן חֹוב ּובעל האּׁשה ׁשּתגּבה הּגאֹונים ׁשּתּקנּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוכיון
- ּבמּטלטלין קדימה ּדין ׁשאין ידּוע והּדבר ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמּטלטלין,
לבעל  נֹותנין לׁשניהם, לּתן ּכדי מּטלטלין הּניח לא ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַֹאם
ּׁשּתּטל  מה לאּׁשה נׁשאר ואם ּתחּלה; חֹובֹו ּכל ְְְִִִִִֶַַָָָָֹחֹוב

ּתּדחה  אֹו ּתּטל, .ּבכתּבתּה ְִִִֶָָָֹֻ
.Êּברזל צאן נכסי ּבכתּבתּה ּכֹותבין האשה היּו [נכסי ְְְְִִִֵֶַָָָֹֻ

הבעל] הּבעלשבאחריות ׁשּלקחן אֹו ׁשאבדּו [לעצמו]וטענה ְְְֲֶֶַַַָָָָָ
חֹובֹות; ּבעלי ּכׁשאר ׁשּלּה ּברזל צאן ּבנכסי היא הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
וחֹולקת  מחלה, ולא נתנה ולא אֹותן לקחה ׁשּלא ְְְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹונׁשּבעת

חֹובֹות. ּבעלי ֲִֵַעם
.Á ּדין ׁשם ואין רּבֹות, נׁשים לֹו ויׁש ּגרׁש, אֹו ׁשּמת ְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָמי

רֹואין: חֹולקֹות? ּכיצד - הּכתּבֹות ּכל ּכדי לֹו ואין ְְְְְִִֵֵֵַַָָֻקדימה,
לּפחּותה  יּגיע הּנׁשים, מנין על הּממֹון ּכׁשּיחלק ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאם

הזולה] חֹולקֹות [לכתובה - ּפחֹות אֹו כתּבתּה ּכדי ְְְֵֶֶָָָָֻׁשּבהן
ּכדי  מּמּנּו, חֹולקין - זה על יֹותר הּממֹון היה ואם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבׁשוה.
וחֹולקֹות  וחֹוזרֹות ּכתּבתּה, ּכׁשעּור ׁשּבהן לּפחּותה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיּגיע
מי  ּכיצד? הראׁשֹונה. הּדר על הּנֹותרֹות ּבין הּמֹותר ִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאת
ארּבע  ראׁשֹונה ׁשל ּכתּבתּה נׁשים, ארּבע נׂשּוי ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשהיה
וׁשל  מאתים, ׁשליׁשית וׁשל מאֹות, ׁשלׁש ׁשנּיה וׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמאֹות,
אם  - מת אֹו ּכּלן, וגרׁש - אלף הּכל נמצא מאה, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻרביעית
אחת  וכל ּבׁשוה, ּכּלן חֹולקֹות ּפחֹות, אֹו מאֹות ארּבע ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻהּניח
ּתחּלק  אם - מאֹות ׁשמֹונה הּניח ּפחֹות. אֹו מאה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָנֹוטלת
אין  והרי מאתים, נֹוטלת הרביעית נמצאת ּבׁשוה, ּכּלן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּבין
ארּבע  לֹוקחין עֹוׂשין? ּכיצד אּלא מאה. אּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּבכתּבתּה
ונמצאת  מאה; מאה ּבׁשוה ּביניהן אֹותן וחֹולקין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָמאֹות,
ארּבע  ּכאן ונׁשאר לּה. והלכה כתּבתּה, ּכדי נטלה ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָֻהרביעית
אם  מאה. מּׁשלׁשּתן אחת ּכל ׁשּביד נׁשים וׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמאֹות,
הּׁשליׁשית  נמצא ּבׁשוה, ׁשלׁשּתן ּבין מאֹות הארּבע ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּתחלק
אין  והרי ּוׁשליׁש, ּוׁשלׁשה ּוׁשלׁשים מאתים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹנֹוטלת
הּמאֹות  מארּבע לֹוקחין לפיכ מאתים. אּלא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּבכתּבתּה

ׁשּנמצאת  ּבׁשוה; ׁשלׁשּתן ּבין וחֹולקין מאֹות, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹׁשלׁש
ּכאן  ונׁשאר לּה. והלכה ׁשּלּה, מאתים נטלה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָהּׁשליׁשית
ראׁשֹונה  ּבין ּבׁשוה הּמאה את חֹולקין נׁשים. ּוׁשּתי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמאה,
ּביד  וכן וחמּׁשים, מאתים הראׁשֹונה ּביד נמצא ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָּוׁשנּיה;
מאה. הרביעית ּוביד מאתים, ׁשליׁשית ּביד ונמצא ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָהּׁשנּיה,

מאה. הן אפּלּו לעֹולם, חֹולקֹות זֹו ּדר ְְְֲִֵֵֶֶַָָועל
.Ëמּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף ּבכתּבתּה, לאּׁשה [התחייב הערב ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ

סודר] לׁשּלם בקנין חּיב אינֹו חסרה , לא והרי עׂשה, ׁשּמצוה , ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
מכספה]ּכלּום הוציאה הּוא,[לא ּבנֹו ּכתּבת ׁשל ערב ואם ; ְְְְִֵֶַָֻ

עצמֹו מׁשעּבד ּבנֹו ּבגלל ׁשהאב לׁשּלם, חּיב - מּידֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָוקנּו
אף [בליבו]וגֹומר לׁשּלם, חּיב ּכתּבה ׁשל והּקּבלן ּומקנה. ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ

ׁשאמר  זה קּבלן? הּוא ואיזה מּידֹו; קנּו ׁשּלא ּפי ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעל
אמר  אם אבל זֹו'. ּכתּבה נֹותן ואני לזה, 'הּנׂשאי ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֻלאּׁשה:
ּבזה  וכּיֹוצא זֹו', ּכתּבה ּפֹורע 'אני זֹו', ּכת ּבה ערב 'אני ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻֻלּה:
- אׁשּתֹו את המגרׁש אביו. היה ּכן אם אּלא ּפטּור, -ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

הניה ממנו]יּדירּנה תהנה הּקּבלן,[שלא מן ּתּפרע ּכ ואחר , ְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָ
יחזירּנה ׁשּמא אביו; היה אם הערב מן גרושתו]אֹו ,[את ֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

קנּוניה עֹוׂשין זה.[תחבולה]ונמצאּו ׁשל נכסיו על ְְְְְְִִֶֶַָָָ
.Èנכסיו הּמקּדיׁש הבית]וכן -[לבדק אׁשּתֹו את וגרׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָ

ההקּדׁש; מּיד הּפֹודה מן ּתּפרע ּכ ואחר הניה, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָיּדירּנה
אׁשּתֹו את המגרׁש אבל ההקּדׁש. על קנּוניא יעׂשּו ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּמא
להּדירּה, אֹותֹו מחּיבין אין - הּלקֹוחֹות מן לטרף ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹּובאה
ׁשּכבר  לבעלּה, ּתחזר רצת, ואם וטֹורפת; נׁשּבעת ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאּלא
על  הפסידּו והם אּׁשה, ּכתּבת עליו ׁשּיׁש הּלקֹוחֹות ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻידעּו

ׁשעּבּודּה. ׁשּתחת נכסים ׁשּלקחּו ְְְְִִֶֶַַַָָָָעצמן
.‡È:לּלֹוקח אׁשּתֹו ּכתבה ּכ ואחר נכסיו, ׁשּמכר ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָהּבעל

ּודב  ּפי 'ּדין על אף למעׂשיו, והסּכימה ,'עּמ לי אין רים ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָ
ׁשּלא  אּלא לֹו כתבה ׁשּלא טֹורפת, זֹו הרי - מּמּנה ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹׁשּקנּו
רּוח  'נחת לֹומר: לּה ויׁש קטטה, ּבעלּה ּובין ּבינּה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָיהיה
לּה ׁשאין ּתחּלה האּׁשה מּיד קנּו אם אבל לבעלי'; ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָעׂשיתי
אינּה - הּבעל אֹותֹו מכר ּכ ואחר זה, מקֹום על ְְִֵֶַַַַַַַָָָָׁשעּבּוד

אֹותֹו לכּתב טֹורפת לאׁשּתֹו ואמר הּבעל מכר אם וכן . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
הסּכימה  ולא ּכתבה ולא ,'עּמ לי אין ּודברים 'ּדין ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָֹֹלּלֹוקח

הּמכר ונפסד לאיׁש[התבטל]למעׂשיו, ּומכר הּבעל וחזר , ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָ
הּבעל  ׁשּמכר ואחר אחרת, ׂשדה ּבין ּׂשדה אֹותּה ּבין ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחר,
ׂשדה  על ׁשעּבּוד לּה ׁשאין מּידּה וקנּו למעׂשיו, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהסּכימה
רּוח  'נחת לֹומר יכֹולה ׁשאינּה לטרף, יכֹולה אינּה - ְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹזֹו
הלכה  לא רצת ּכׁשּלא ּבראׁשֹונה ׁשהרי לבעלי', ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹעׂשיתי

ּבעלּה. ְֲִַָּברצֹון
.·È מּיד וקנּו ׂשדהּו, את ּומכר נׁשים, ׁשּתי לֹו ׁשהיּו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמי

סודר]הראׁשֹונה בקנין ׂשדה [התחייבה על ׁשעּבּוד לּה ׁשאין ְִִֵֶֶַָָָָ
הּמֹועיל  קנין והיה הּלֹוקח, מן אֹותּה טֹורפת ואינּה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזֹו
ואחר  לבעלי', עׂשיתי רּוח ּב'נחת לֹו לטען יכֹולה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹׁשאינּה
מּיד  מֹוציאה הּׁשנּיה - ׁשּתיהן ּגרׁש אֹו הּבעל, מת ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכ
מֹוציאה  והראׁשֹונה לּלֹוקח, מּידּה קנּו לא ׁשהרי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּלֹוקח,
אּלא  ׁשעּבּודּה הסירה ולא קדמה ׁשהיא מּפני הּׁשנּיה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹמּיד
הּלֹוקח  חֹוזר לראׁשֹונה, הּׂשדה ּוכׁשּתחזר הּלֹוקח; ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמעל
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.‡Î נׁשּבעת - ידּה מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֻאלמנה
ׁשהיתה  ּבין ׁשנה, מאה לאחר אפּלּו לעֹולם, ּכתּבתּה ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻוגֹובה

אביה  ּבבית ׁשהיתה ּבין ּבעלּה, ּכתּבה ּבבית ׁשטר אין ואם . ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
ואפּלּו ּכתּבה, עּקר ואפּלּו ּכלּום, לּה אין - ידּה מּתחת ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֻיֹוצא
ּכתּבה  עּקר אפּלּו - הּגרּוׁשה וכן ּבעלּה; מיתת ּביֹום ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָֻּתבעה

ּכתּבה. ׁשטר ׁשּתֹוציא עד לּה, ְְִֵֶַַָָֻאין
.·Î;ּכתּבה לכּתב ׁשּדרּכן ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֻּבּמה

אּלא ּכתּבה, לכּתב ּדרּכן ׁשאין ּבמקֹום על אבל סֹומכין ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֻ
ׁשאין  ּפי על אף ּכתּבה עּקר ּגֹובה זֹו הרי - ּדין בית ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻּתנאי

ּכתּבה  ׁשטר ׁשהיתה ּבידּה ּבין נתאלמנה, ּבין נתּגרׁשה ּבין , ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻ
אין  ּתֹוספת אבל ּבעלּה. ּבבית היתה לא ּבין ּבעלּה ְְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבבית

ּברּורה. ּבראיה אּלא מקֹום ּבכל ְְְִֶָָָָָָָלּה
.‚Î ּכֹותבין ׁשאין ּבמקֹום העּקר האלמנה ּתגּבה ּכּמה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָועד

היתה  ואם לעֹולם; ּגֹובה ּבעלּה, ּבבית היתה אם ְְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָֻּכתּבה?
אחר  לתּבע ּבאה ואם ׁשנה. וחמׁש עׂשרים עד אביה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבבית
לא  מחלה, לא ׁשאּלּו ּכלּום, לּה אין ׁשנה, וחמׁש ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹעׂשרים
ׁשּתאמר: ּכדי הּיֹורׁשין, עם אינּה והרי זה; זמן ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשתקה

ּבּבית' עּמי והן מּלתבען, .'נכלמּתי ְְְְְִִִִִִֵַַַָָ
.„Î מזֹונֹותיה לּה מֹולי עצמֹו הּיֹורׁש היה אם ְְְִִִֵֶַַָָָָָלפיכ

ואפּלּו ּכתּבתּה לתּבע לּה יׁש - ּבּה ּומּטּפל אביה, ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹֻלבית
ּתבעה, ולא ׁשּׁשתקה ׁשּזה מּפני ׁשנה; וחמׁש ע ׂשרים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאחר

הּיֹורׁש מן בֹוׁשה ׁשהיא .מּפני ְִִִֵֵֶַָ
.‰Î,'מאתים ּכתּבתי ועּקר נּׂשאתי, 'ּבתּולה אֹומרת: ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֻהיא

אּלא  לּה ואין נּׂשאת, 'ּבעּולה אֹומרין: הּיֹורׁשין אֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָוהּבעל
ׁשּנהגּו הּמנהגֹות לּה ׁשעׂשּו ׁשראּו עדים יׁש אם - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמאה'

ׂשמחה  מיני ּכגֹון לבתּולה, לעׂשֹותן העיר אֹותּה אֹואנׁשי ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ
ּכן  עֹוׂשין ׁשאין ּדברים ׁשאר אֹו כתרים אֹו ידּוע ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמלּבּוׁש
עדים  לּה אין ואם מאתים; נֹוטלת זֹו הרי  - לבתּולה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
לּה יׁש - קּים הּבעל היה ואם מנה. נֹוטלת זֹו הרי ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבזה,

ּבמ [יכולה] הֹודה ׁשהרי הּתֹורה, ׁשבּועת קצת להׁשּביעֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָ
אני  'זכּור ולֹומר: ּבגדלֹו להעיד הּקטן ונאמן ְְְְְֱֲֲִִֶַַַַָָָָָָָהּטענה.
וכל  הּבתּולֹות'. מנהג לפלֹונית ׁשּנעׂשה קטן ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָּכׁשהייתי
ׁשאמרנּו. ּכמֹו ּכתּבה, ּכֹותבין ׁשאין ּבמקֹום האּלּו, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻהּדברים

.ÂÎׁשאינּה נאמנת, - 'ּגרׁשּתני' לבעלּה: ׁשאמרה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהאּׁשה
ּפניה ׁשהֹוציאה [מחציפה]מעּזה האּׁשה לפיכ בעלּה; ּבפני ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ

ואבד  'ּגרׁשּתני לבעלּה: ואמרה ּגט, עּמּה ואין ּכתּבה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻׁשטר
לּתן  חּיב - ּגרׁשּתי' 'לא אֹומר: והּוא ּכתּבתי', לי ּתן ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָֹֻּגּטי,
ראיה  ׁשּתביא עד הּתֹוספת, נֹותן אינֹו אבל ּכתּבה; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻעּקר

ידּה. מּתחת הּכתּבה עם ּגט ׁשּיצא אֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּגרׁשּה,
.ÊÎ הּכתּבה ּכל ונתּתי ּגרׁשּתי היה, 'ּכן הּבעל: לּה ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָֻאמר

ׁשֹובר לי וכתבה ותֹוספת, קבלה]עּקר -[כתב ׁשֹוברי' ואבד ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
הרי  ּבּתֹוספת, יתחּיב ולא גרׁשּתי' 'לא לֹומר ׁשּיכֹול  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹמּתֹו

חפץ ּבנקיטת ּומׁשּביעּה נאמן; קדוש]זה חפץ ונֹותן [תפיסת , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָ
הּתֹוספת. על הּסת ׁשבּועת הּוא ונׁשּבע העּקר, את ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָלּה

.ÁÎ ו ּגט אֹותֹוהֹוציאה ּדר אם - ּכתּבה ׁשטר ּבידּה אין ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ
ּבּגט  ּכתּבתּה עּקר ּגֹובה ּכתּבה, ׁשטר יכּתבּו ׁשּלא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻֻּמקֹום

עד ׁשּבידּה לּה, אין עּקר אפּלּו ּכתּבה, לכּתב ּדרּכן ואם . ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻ

ׁשבּועת  הּבעל ונׁשּבע ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּכתּבה ׁשטר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָֻׁשּתֹוציא
ונפטר. טענתּה, על ְְֲִֵֶַַָָָהּסת

.ËÎ.כתּבֹות ׁשּתי ּגֹובה - כתּבֹות ּוׁשּתי גּטין ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵָָֻֻהֹוציאה
ואיזֹו אחת; ּכתּבה אּלא ּגֹובה אינּה - אחד וגט כתּבֹות ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻׁשּתי

ׁשוֹות ׁשּתיהן אם ּגֹובה? את [בסכום]מהן אחרֹונה ּבּטלה - ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
טֹורפת ואינּה ממשועבדים]הראׁשֹונה, מּזמן [גובה אּלא ְְִִֵֶֶֶַָָָָ

- חברּתּה על ּתֹוספת מּׁשּתיהן ּבאחת היה ואם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחרֹונה;
הּׁשנּיה. ּותּבטל ׁשּתרצה, מהן ּבאיזֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּגֹובה

.Ï ּכתּבה אּלא לּה אין - אחת ּוכתּבה גּטין ׁשני ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻהֹוציאה
ּכתּבתּה ּדעת על והחזירּה, אׁשּתֹו את ׁשהמגרׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻאחת;

החזירּה הּבעל הראׁשֹונה מיתת אחר ּוכתּבה ּגט הֹוציאה . ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
אין  אם ּכתּבה, עּקר זה ּבגט ּגֹובה לּכתּבה, קֹודם ּגט אם -ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻ
זכת  ׁשהרי ּבּכתּבה, ּׁשּיׁש מה ּכל וגֹובה ּכתּבה, לכּתב ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻּדרּכן
אּלא  לּה אין - הּגט את קדמה ּכתּבה ואם ּבמיתתֹו; ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּבּה

החזירּה. הראׁשֹונה ּכתּבה ׁשעל אחת, ְְְִִֶֶַַַָָָָָֻֻּכתּבה
.‡Ï ׁשּתּנׂשא ּכדי ּבעלי' 'מת לֹומר נאמנת ּכמֹוהאּׁשה , ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּתּנׂשא  ׁשאם הּכתּבה, ּומּתנאי ּגרּוׁשין; ּבהלכֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּיתּבאר
מֹותֹו, אחר אם לאחר לפיכ ּבכתּבתּה. לּה ּׁשּכתב מה ּתּטל ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

ולא  להּנׂשא', הּתירּוני ּבעלי, 'מת ואמרה: ּדין לבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹּבאה
ּומׁשּביעין  אֹותּה, מּתירין - ּבעֹולם ּכתּבה ׁשם ְְְִִִִִִֵַַָָָָָֻהזּכירה
לי  ּתנּו ּבעלי, 'מת ואמרה: ּבאה ּכתּבתּה. לּה ונֹותנין ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָָֻאֹותּה
הּכתּבה  עסקי ׁשעל מּתירין; אין להּנׂשא אף - ּכתּבתי' ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻֻאת
אּלא  להּנׂשא, ּדעּתּה ואין מת; ׁשּלא ּבחזקת זה והרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבאה,
ּבעלי, 'מת ואמרה: ּבאה ּבלבד. מחּיים ּכתּבה ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹֻלּטל
אֹותּה מּתירין - ּכתּבתי' את לי ּותנּו להּנׂשא ְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֻהּתירּוני
נּׂשּואין  עסקי על ּדבריה ׁשעּקר מּפני ּכתּבתּה, לּה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻונֹותנין
והּתירּוני  ּכתּבתי את לי 'ּתנּו אמרה: אם אבל ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֻּבאה.
ואם  ּכתּבתּה; לּה נֹותנין ואין אֹותּה מּתירין - ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻלהּנׂשא'

מּידּה. מֹוציאין אין ְִִִֵָָָָּתפסה,

ה'תשע"ה  אדר ח' שישי יום

יז  ¤¤ּפרק
ּבּתחּלה,‡. ׁשּנּׂשאת ּכל - ומת רּבֹות נׁשים נׂשּוי ׁשהיה ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמי

אּלא  נֹוטלת מהן אחת ואין ּכתּבתּה; לּטל ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻקֹודמת
ׁשּלפניה  ּׁשּׁשּירה מה אּלא לאחרֹונה ואין וגם ּבׁשבּועה; , ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

עליו [האחרונה]היא היה אם וכן הּׁשאר. ונֹוטלת נׁשּבעת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּתחּלה; החֹוב ּבעל ּגֹובה קֹודם, החֹוב היה אם - חֹוב ְְִִֵֶַַַַַָָָׁשטר
לבעל  והּׁשאר ּתחּלה, האּׁשה ּגֹובה קדמה, הּכתּבה ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָֻואם

חֹוב.
לגּבֹות ·. ׁשּבאּו הּקרקע ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָּבּמה

הּוא  - ׁשּלוה ּובׁשעה הּנּׂשּואין ּבׁשעת לֹו קנּויה ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָמּמּנה
ּתחּלה  זכה ׁשטרֹו הּקֹודם ׁשּכל נֹותן, נׂשא ׁשהּדין אם אבל ; ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

נּׂשּואין, אחר ּבין נּׂשּואין קדם ּבין ולוה זֹו, אחר זֹו ְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹנׁשים
ּכאחת, חֹולקין ּכּלן - קרקע קנה ולוה ׁשּנׂשא  ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָֻואחר
מׁשעּבד  היה ׁשּקנה ׁשּבׁשעה ּבא, ּכאחת ּכּלן ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻׁשּׁשעּבּוד

קדימה. ּדין ּכאן ואין ְְִִֵַָָֹלּכל,
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אחד ‚. יֹום ּכּלן והּׁשטרֹות הּכתּבֹות זמן היה אם אֹווכן , ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֻֻ
ׁשאין  ּכאחת, חֹולקין - ׁשעֹות ׁשּכֹותבים ּבמקֹום אחת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשעה
חֹובֹו ּכדי ּבמּטלטלין וזכה ׁשּקדם ּכל ּולעֹולם קֹודם; ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָׁשם
קדימה  ּדין ׁשאין מּידֹו, מֹוציאין אין - כתּבה ּכדי ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֻאֹו

ְְְִִַּבמּטלטלין.
חֹוב „. ּבעל ּובא חֹוב, ׁשטר ועליו אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָמי

והּכתּבה  החֹוב ּכדי וקרקע מעֹות לֹו והיּו לגּבֹות, ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻוהאּׁשה
מן  ּכתּבתּה נֹוטלת והאּׁשה ּמעֹות, נֹוטל חֹוב ּבעל -ְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

להגּבֹות הּקרקע  ּכדי ּבֹו ׁשאין קרקע אּלא לֹו אין ואם . ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
לבעל  אֹותֹו נֹותנין - קדימה ּדין ּבּה היה ולא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹלׁשניהן,

ּכלּום לאּׁשה נׁשאר ואם -[משהו]חֹוב; לאו ואם ּתּטל, - ְְְְִִִִִַָָָֹ
מעֹותיו, והֹוציא הפסיד חֹוב ׁשּבעל חֹוב; ּבעל מּפני ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּתּדחה
לּׂשא, רֹוצה ּׁשהאיׁש מה ׁשּיֹותר ּדבר, חסרה לא ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹוהאּׁשה

להּנׂשא. רֹוצה ְִִֵָָָאּׁשה
ּבּה‰. ׁשאין וקרקע חֹוב ּובעל אּׁשה והּניח ׁשּמת מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוכן

קדימה  ּכל ּדין ּגֹובה והּוא חֹוב, ּבעל מּפני נדחית האּׁשה - ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ּתחּלה. ְִָחֹובֹו

.Â מן חֹוב ּובעל האּׁשה ׁשּתגּבה הּגאֹונים ׁשּתּקנּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוכיון
- ּבמּטלטלין קדימה ּדין ׁשאין ידּוע והּדבר ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמּטלטלין,
לבעל  נֹותנין לׁשניהם, לּתן ּכדי מּטלטלין הּניח לא ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַֹאם
ּׁשּתּטל  מה לאּׁשה נׁשאר ואם ּתחּלה; חֹובֹו ּכל ְְְִִִִִֶַַָָָָֹחֹוב

ּתּדחה  אֹו ּתּטל, .ּבכתּבתּה ְִִִֶָָָֹֻ
.Êּברזל צאן נכסי ּבכתּבתּה ּכֹותבין האשה היּו [נכסי ְְְְִִִֵֶַָָָֹֻ

הבעל] הּבעלשבאחריות ׁשּלקחן אֹו ׁשאבדּו [לעצמו]וטענה ְְְֲֶֶַַַָָָָָ
חֹובֹות; ּבעלי ּכׁשאר ׁשּלּה ּברזל צאן ּבנכסי היא הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
וחֹולקת  מחלה, ולא נתנה ולא אֹותן לקחה ׁשּלא ְְְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹונׁשּבעת

חֹובֹות. ּבעלי ֲִֵַעם
.Á ּדין ׁשם ואין רּבֹות, נׁשים לֹו ויׁש ּגרׁש, אֹו ׁשּמת ְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָמי

רֹואין: חֹולקֹות? ּכיצד - הּכתּבֹות ּכל ּכדי לֹו ואין ְְְְְִִֵֵֵַַָָֻקדימה,
לּפחּותה  יּגיע הּנׁשים, מנין על הּממֹון ּכׁשּיחלק ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאם

הזולה] חֹולקֹות [לכתובה - ּפחֹות אֹו כתּבתּה ּכדי ְְְֵֶֶָָָָֻׁשּבהן
ּכדי  מּמּנּו, חֹולקין - זה על יֹותר הּממֹון היה ואם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבׁשוה.
וחֹולקֹות  וחֹוזרֹות ּכתּבתּה, ּכׁשעּור ׁשּבהן לּפחּותה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיּגיע
מי  ּכיצד? הראׁשֹונה. הּדר על הּנֹותרֹות ּבין הּמֹותר ִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאת
ארּבע  ראׁשֹונה ׁשל ּכתּבתּה נׁשים, ארּבע נׂשּוי ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשהיה
וׁשל  מאתים, ׁשליׁשית וׁשל מאֹות, ׁשלׁש ׁשנּיה וׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמאֹות,
אם  - מת אֹו ּכּלן, וגרׁש - אלף הּכל נמצא מאה, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻרביעית
אחת  וכל ּבׁשוה, ּכּלן חֹולקֹות ּפחֹות, אֹו מאֹות ארּבע ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻהּניח
ּתחּלק  אם - מאֹות ׁשמֹונה הּניח ּפחֹות. אֹו מאה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָנֹוטלת
אין  והרי מאתים, נֹוטלת הרביעית נמצאת ּבׁשוה, ּכּלן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּבין
ארּבע  לֹוקחין עֹוׂשין? ּכיצד אּלא מאה. אּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּבכתּבתּה
ונמצאת  מאה; מאה ּבׁשוה ּביניהן אֹותן וחֹולקין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָמאֹות,
ארּבע  ּכאן ונׁשאר לּה. והלכה כתּבתּה, ּכדי נטלה ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָֻהרביעית
אם  מאה. מּׁשלׁשּתן אחת ּכל ׁשּביד נׁשים וׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמאֹות,
הּׁשליׁשית  נמצא ּבׁשוה, ׁשלׁשּתן ּבין מאֹות הארּבע ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּתחלק
אין  והרי ּוׁשליׁש, ּוׁשלׁשה ּוׁשלׁשים מאתים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹנֹוטלת
הּמאֹות  מארּבע לֹוקחין לפיכ מאתים. אּלא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּבכתּבתּה

ׁשּנמצאת  ּבׁשוה; ׁשלׁשּתן ּבין וחֹולקין מאֹות, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹׁשלׁש
ּכאן  ונׁשאר לּה. והלכה ׁשּלּה, מאתים נטלה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָהּׁשליׁשית
ראׁשֹונה  ּבין ּבׁשוה הּמאה את חֹולקין נׁשים. ּוׁשּתי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמאה,
ּביד  וכן וחמּׁשים, מאתים הראׁשֹונה ּביד נמצא ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָּוׁשנּיה;
מאה. הרביעית ּוביד מאתים, ׁשליׁשית ּביד ונמצא ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָהּׁשנּיה,

מאה. הן אפּלּו לעֹולם, חֹולקֹות זֹו ּדר ְְְֲִֵֵֶֶַָָועל
.Ëמּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף ּבכתּבתּה, לאּׁשה [התחייב הערב ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ

סודר] לׁשּלם בקנין חּיב אינֹו חסרה , לא והרי עׂשה, ׁשּמצוה , ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
מכספה]ּכלּום הוציאה הּוא,[לא ּבנֹו ּכתּבת ׁשל ערב ואם ; ְְְְִֵֶַָֻ

עצמֹו מׁשעּבד ּבנֹו ּבגלל ׁשהאב לׁשּלם, חּיב - מּידֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָוקנּו
אף [בליבו]וגֹומר לׁשּלם, חּיב ּכתּבה ׁשל והּקּבלן ּומקנה. ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ

ׁשאמר  זה קּבלן? הּוא ואיזה מּידֹו; קנּו ׁשּלא ּפי ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעל
אמר  אם אבל זֹו'. ּכתּבה נֹותן ואני לזה, 'הּנׂשאי ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֻלאּׁשה:
ּבזה  וכּיֹוצא זֹו', ּכתּבה ּפֹורע 'אני זֹו', ּכת ּבה ערב 'אני ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻֻלּה:
- אׁשּתֹו את המגרׁש אביו. היה ּכן אם אּלא ּפטּור, -ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

הניה ממנו]יּדירּנה תהנה הּקּבלן,[שלא מן ּתּפרע ּכ ואחר , ְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָ
יחזירּנה ׁשּמא אביו; היה אם הערב מן גרושתו]אֹו ,[את ֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

קנּוניה עֹוׂשין זה.[תחבולה]ונמצאּו ׁשל נכסיו על ְְְְְְִִֶֶַָָָ
.Èנכסיו הּמקּדיׁש הבית]וכן -[לבדק אׁשּתֹו את וגרׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָ

ההקּדׁש; מּיד הּפֹודה מן ּתּפרע ּכ ואחר הניה, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָיּדירּנה
אׁשּתֹו את המגרׁש אבל ההקּדׁש. על קנּוניא יעׂשּו ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּמא
להּדירּה, אֹותֹו מחּיבין אין - הּלקֹוחֹות מן לטרף ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹּובאה
ׁשּכבר  לבעלּה, ּתחזר רצת, ואם וטֹורפת; נׁשּבעת ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאּלא
על  הפסידּו והם אּׁשה, ּכתּבת עליו ׁשּיׁש הּלקֹוחֹות ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻידעּו

ׁשעּבּודּה. ׁשּתחת נכסים ׁשּלקחּו ְְְְִִֶֶַַַָָָָעצמן
.‡È:לּלֹוקח אׁשּתֹו ּכתבה ּכ ואחר נכסיו, ׁשּמכר ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָהּבעל

ּודב  ּפי 'ּדין על אף למעׂשיו, והסּכימה ,'עּמ לי אין רים ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָ
ׁשּלא  אּלא לֹו כתבה ׁשּלא טֹורפת, זֹו הרי - מּמּנה ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹׁשּקנּו
רּוח  'נחת לֹומר: לּה ויׁש קטטה, ּבעלּה ּובין ּבינּה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָיהיה
לּה ׁשאין ּתחּלה האּׁשה מּיד קנּו אם אבל לבעלי'; ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָעׂשיתי
אינּה - הּבעל אֹותֹו מכר ּכ ואחר זה, מקֹום על ְְִֵֶַַַַַַַָָָָׁשעּבּוד

אֹותֹו לכּתב טֹורפת לאׁשּתֹו ואמר הּבעל מכר אם וכן . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
הסּכימה  ולא ּכתבה ולא ,'עּמ לי אין ּודברים 'ּדין ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָֹֹלּלֹוקח

הּמכר ונפסד לאיׁש[התבטל]למעׂשיו, ּומכר הּבעל וחזר , ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָ
הּבעל  ׁשּמכר ואחר אחרת, ׂשדה ּבין ּׂשדה אֹותּה ּבין ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחר,
ׂשדה  על ׁשעּבּוד לּה ׁשאין מּידּה וקנּו למעׂשיו, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהסּכימה
רּוח  'נחת לֹומר יכֹולה ׁשאינּה לטרף, יכֹולה אינּה - ְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹזֹו
הלכה  לא רצת ּכׁשּלא ּבראׁשֹונה ׁשהרי לבעלי', ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹעׂשיתי

ּבעלּה. ְֲִַָּברצֹון
.·È מּיד וקנּו ׂשדהּו, את ּומכר נׁשים, ׁשּתי לֹו ׁשהיּו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמי

סודר]הראׁשֹונה בקנין ׂשדה [התחייבה על ׁשעּבּוד לּה ׁשאין ְִִֵֶֶַָָָָ
הּמֹועיל  קנין והיה הּלֹוקח, מן אֹותּה טֹורפת ואינּה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזֹו
ואחר  לבעלי', עׂשיתי רּוח ּב'נחת לֹו לטען יכֹולה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹׁשאינּה
מּיד  מֹוציאה הּׁשנּיה - ׁשּתיהן ּגרׁש אֹו הּבעל, מת ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכ
מֹוציאה  והראׁשֹונה לּלֹוקח, מּידּה קנּו לא ׁשהרי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּלֹוקח,
אּלא  ׁשעּבּודּה הסירה ולא קדמה ׁשהיא מּפני הּׁשנּיה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹמּיד
הּלֹוקח  חֹוזר לראׁשֹונה, הּׂשדה ּוכׁשּתחזר הּלֹוקח; ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמעל
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עד  חלילה, וחֹוזרֹות לֹו; מּידּה קנּו ׁשהרי מּידּה, ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָּומֹוציאּה
ּביניהן. ּפׁשרה ְֲֵֵֶֶַָָׁשּיעׂשּו

.‚È הּנּׂשּואין מן ּבין נׁשּבעת אלמנה, - הארּוסין מן ּבין ְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ
מבעלה] כתובתה קיבלה ונפרעת [שלא ּבעלּה מּקרקע ְְְֲִִֶֶַַַַַָּומֹוכרת

ממחין; ּדין ּבבית ׁשּלא ּבין ממחין, ּדין ּבבית ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָֹֻֻֻּכתּבתּה,
ּבׁשּומת  ויֹודעין נאמנין אנׁשים הּׁשלׁשה ׁשּיהיּו ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָֹוהּוא

הּמכר ואחריּות היתה]הּקרקע. שגזולה נמצא נכסי [אם על - ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָ
ממחין. ּדין ּבבית אּלא תמּכר לא הּגרּוׁשה אבל ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹֹֻיתֹומים.

ּבהכרזה אּלא תמּכר לא ּדין, ּבבית הּמֹוכרת [מכרז וכל ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
ּדין פומבי] ּבית מכירת מׁשּפט יתּבאר הלואה ּובהלכֹות ;ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ

צריכה  אינּה - ּדין ּבבית ׁשּלא הּמֹוכרת אבל היא. ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהיא
הּׁשּומא. ויֹודעין נאמנין ׁשלׁשה ׁשהן ּפי על ואף ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהכרזה,

.„Èּבכתּבתּה קרקע ׁשּמכרה עצמּהאלמנה לבין [ללא ּבינּה ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻ
אנשים] ג' קּים;נוכחות מכרּה ּבׁשוה, ׁשוה מכרה אם -ְְְִִֶֶַָָָָָָ

ׁשּמכרה  והּוא ׁשּמכרה; אחר אלמנה ׁשבּועת ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָונׁשּבעת
ואפּלּו ּכלּום, עׂשת לא - לעצמּה ׁשמה אם אבל ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָֹלאחר,

ְִִָהכריזה.
.ÂË,ּבמאתים מאה ׁשוה ּומכרה מאתים, ּכתּבתּה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָֻהיתה

ּכלּום, לּה ואין ּכתּבתּה נתקּבלה - ּבמאה מאתים ׁשוה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֻאֹו
אלמנה  ׁשבּועת ׁשּתּׁשבע מאה,ּובלבד ּכתּבתּה היתה . ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻ

ואפּלּו ּבטל. מכרּה - ּבמאה ודינר מאה ׁשוה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָּומכרה
ּבטל. מכרּה - לּיֹורׁשים' הּדינר את אחזיר 'אני ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָאמרה:

.ÊË ּבמנה לזה ּומכרה זּוז, מאֹות ארּבע ּכתּבתּה ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָָֻהיתה
מאה  ׁשוה ולאחרֹון ּבׁשוה, ׁשוה ּבמנה ולזה ּבמנה ְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָולזה

קּים  ּכּלם וׁשל ּבטל אחרֹון ׁשל - ּבמאה .ודינר ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
.ÊÈ מת אם ּבמּתנה. לּתנּה אֹו ּכתּבתּה למּכר לאּׁשה ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹֻיׁש

הּלז יבֹוא - ּגרׁשּה אֹו היא [הקונה]הּבעל מתה ואם ויּטל; ְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹ
ׁשּנׁשּבעה קדם אֹו בעלּה קיבלה]ּבחּיי ּכלּום.[שלא לֹו אין - ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹ

.ÁÈאֹו מקצתּה, מׁשּכנה אֹו ּכתּבתּה, מקצת ׁשּמכרה ְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֻהרי
ותגּבה  ּבעלּה, מּקרקע מֹוכרת - מקצתּה לאחר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָנתנה
ּומֹוכרת  נאמנין. ּבׁשלׁשה ּבין ממחין ּדין ּבבית ּבין ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻהּׁשאר
ּבׁשלׁשה  ּבין ּדין, ּבבית ּבין רּבֹות, ּבפעמים אפּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָֹֻלכתּבתּה

הּקרקע  ׁשּומת ויֹודעין .נאמנין ְְְֱִִֶַַַַָ
.ËÈ לא - לבעלּה ּבין לאחרים ּבין ּכתּבתּה, ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהּמֹוכרת

ּכתּבה א  ּתנאי ׁשאר ּכנגד ּבדה יֹורׁש זכר, ּבן לּה היה ואם ; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָֻ
ּכדין  חלקֹו על יֹותר אביו מּנכסי ׁשּנמּכרה הּזאת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּכתּבתּה
ּתנאי  ּכל אּבדה לבעלּה, ּכתּבתּה הּמֹוחלת אבל זה. ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּתנאי
ּכתּבתּה ּומֹוחלת עליו. לּה אין מזֹונֹות ואפּלּו ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָֻֻּכתּבתּה,
ׁשאינן  הּמֹוחלין, ּכׁשאר - עדים ולא קנין צריכה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹאינּה
ׁשּיהיּו והּוא ּבלבד; ּבדברים אּלא קנין, ולא עדים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָֹצריכין
והתל  ׂשחֹוק ּדברי יהיּו ולא עליהן, סֹומכת ׁשהּדעת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹדברים

נכֹונה. ּבדעת אּלא תמּה, ְְְְִֵֵֶַַַָָודברי

יח  ¤¤ּפרק
עד ‡. אלמנּותּה, זמן ּכל יֹורׁשין מּנכסי נּזֹונת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָאלמנה

ּכתּבתּה לּהׁשּתּטל אין ּדין ּבבית ּכתּבתּה ּומּׁשּתתּבע ; ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻֻ

ּכתּבתּה, מׁשּכנה אֹו ּכּלּה, ּכתּבתּה מכרה אם וכן ְְְְְְְִִֵָָָָָָָָֻֻֻמזֹונֹות.
לאחר הּפֹותיקי ּכתּבתּה עׂשתה שלה]אֹו חוב לבעל ,[שיעבדה ְְְִֵֵֵַָָָָֻ

ּדברים  ׁשעׂשת ּבין - 'חֹוב ּתקנה 'ּפה לֹו: ׁשּתאמר ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹוהּוא
ּבין  ממחין, ּדין ּבבית ׁשּלא ּבין ממחין ּדין ּבבית ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֹֻֻאּלּו
אין  - ּבעלּה מיתת לאחר ׁשעׂשת ּבין בעלּה ּבחּיי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשעׂשת
לּה יׁש מקצתּה, מכרה אם אבל הּיֹורׁשים; מן מזֹונֹות ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָלּה

מזֹונֹותיה. אּבדה האלמנה, ּומּׁשּתתארס ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָמזֹונֹות.
ּכסּות ·. לּה נֹותנין ּכ מּנכסיו, מֹותֹו אחר ׁשּנּזֹונת ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּכׁשם

ּומדֹור ּתׁשמיׁש ּבֹו[דירה]ּוכלי ׁשהיתה ּבּמדֹור יֹוׁשבת - ְְְִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבהן  ׁשנׁשּתּמׁשה ּוכסתֹות ּבּכרים ּומׁשּתּמׁשת בעלּה, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבחּיי
ּבחּיי  ּבהן ׁשנׁשּתּמׁשה ּוׁשפחֹות ּובעבדים בעלּה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבחּיי
ואם  לבנֹותֹו. חּיבין הּיֹורׁשין אין הּמדֹור, נפל ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָבעלּה.
לּה. ׁשֹומעין אין - מּׁשּלי' אבנּנּו ואני לי, 'הּניחּו ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָאמרה:

ּבדקֹו תחּזק לא אֹותֹו[סדקו]וכן טחה ולא אּלא [בטיט], , ְְְְִֵֵֶַָָָֹֹ
מדֹור  ׁשּמכרּו ויֹורׁשין ּתצא. אֹו ׁשהּוא ּכמֹו ּבֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָּתׁשב

ּכלּום. עׂשּו לא ְְַָָָֹאלמנה,
.‚- ּבׂשכר אּלא ּבית לבעלּה היה ׁשּלא אֹו הּבית, ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹנפל

מזֹונֹותיה [שוכרים]נֹותנין וכן כבֹודּה; לפי מדֹור לּה ְְְְְִִֵֶָָָָ
מּכבֹודּה, ּגדֹול הּבעל ּכבֹוד היה ואם כבֹודּה. ּכפי ְְְְְְִִִַַַָָָָָָּוכסּותּה
יֹורדת  ואינּה עּמֹו, ׁשעֹולה מּפני כבֹודֹו, לפי לּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָנֹותנין

מיתה. לאחר ְֲִִַַָאפּלּו
ּכל „. מזֹונֹות ׁשהיה חמּׁשה ּכיצד? - מרּבה' הּבית ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻ'ּברּכת

אחד  ּבבית חמׁשּתן היּו אם לבּדֹו, ּכׁשּיאכל קב מהן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאחד
ּבערּוב והּוא [יחד]ואֹוכלין קּבין; ארּבעת להן מסּפיק , ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָ

זזה  'איני ׁשאמרה: אלמנה לפיכ הּבית. צרכי לׁשאר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָהּדין
הּיֹורׁשין  יכֹולין - ׁשם' לי ּותנּו מזֹונֹות לי ּפסקּו אבי, ְְְְְִִִִִִִֵַָָמּבית
אנּו אין לאו, ואם מזֹונֹות; ל יׁש אצלנּו, אּת 'אם ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָלֹומר:
מּפני  טֹוענת היתה ואם הּבית'. ּברּכת לפי אּלא ל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָנֹותנין

ילּדה ילדים[צעירה]ׁשהיא רע]והם לשם נֹותנין [וחוששת - ְְְְִִִֵֶַָָ
אביה. ּבבית והיא לבּדּה, לּה הּמסּפיקין מזֹונֹות ּומֹותר לּה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָ
לּיֹורׁשין. - הּכסּות ּומֹותר האלמנה ְְְְִַַַַָָָמזֹונֹות

קצּבה ‰. לּה ׁשאין לרפּואה צריכה אם - ׁשחלתה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָאלמנה
תדיר] ּכמזֹונֹות,[שחולה זֹו הרי היא , ואם ּבּה; חּיבין ויֹורׁשין ְְְְֲִִִִִֵַָָ

נׁשּבית  מּכתּבתּה. מתרּפאה זֹו הרי קצּבה, לּה ׁשּיׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻרפּואה
ואפּלּו יבמה; היתה אפּלּו לפּדֹותּה, חּיבין הּיֹורׁשין אין -ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָ
חּיבין  אין - ּבּׁשביה והיא ּומת בעלּה, ּבחּיי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָנׁשּבית
ּכתּבתּה ּתּטל אֹו עצמּה, מּׁשל נפּדית אּלא מּנכסיו, ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻלפּדֹותּה

עצמּה. ְְְִֶַָותפּדה
.Âּבקבּורתּה חּיבין הּבעל יֹורׁשי האלמנה, ואם מתה ; ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ

יֹורׁשין  יֹורׁשיה - מתה ּכ ואחר אלמנה ׁשבּועת ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָנׁשּבעה
הּבעל. יֹורׁשי לא אבל ּבקבּורתּה, חּיבין והן ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹֻּכתּבתּה,

ויֹורׁש לּיֹורׁשין. האלמנה ידי 'טלי מעׂשה לאלמנה: ׁשאמר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
'ּבמזֹונֹותי ידי המזונות]מעׂשה דמי ׁשֹומעין [במקום אין - ְְֲִִִִֵֵַַַָ

לּה. ׁשֹומעין ּבזה, ׁשרצת היא אבל ְֲִִֶֶָָָָָלֹו;
.Ê עֹוׂשה אלמנה לבעלּה, עֹוׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְְְֲִֶַַָָָָָָָָָוכל

והרחצת  הּמּטה, והּצעת הּכֹוס, מּמזיגת חּוץ - ְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָליתֹומים
ורגליו  ידיו .ּפניו ְְַָָָָָ
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.Á- לּבעל ׁשהכניסה נכסים ּופרֹות האלמנה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמציאת
ּכלּום  ּבהם לּיֹורׁש ואין .לעצמּה, ְְְְֵֵֶַַָָ

.Ë ּבלא אֹותן נֹוטלת נדּוניתּה, ׁשהם עצמם ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּנכסים
ּבעֹולם  ּדין ּבהן לּיֹורׁשים ואין ּכן ׁשב ּועה; אם אּלא , ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשהּמֹותר [התייקרו]הֹותירּו ּברזל צאן נכסי והיּו הּבעל ּבחּיי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
יֹורׁשין  יֹורׁשיה - ׁשבּועה ּבלא האלמנה מתה ואם ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹלּבעל.
ּבהם  היה ואם ּברזל; צאן נכסי ׁשהיא ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹנדּוניתּה,

ה  ליֹורׁשי הּמֹותר ּבעל.מֹותר, ְְֵַַַַָָ
.È ׁשּתפסה ּבין - מהן ׁשּתּזֹון ּכדי מּטלטלין ׁשּתפסה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאלמנה

זהב  ּכּכר ּתפסה אפּלּו מֹותֹו, אחר ׁשּתפסה ּבין -מחּיים ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
מה  ּדין ּבית עליה ּכֹותבין אּלא מּידּה, מֹוציאין ְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָאין
נּזֹונת  והיא עּמּה; ּומחּׁשבין מזֹונֹות לּה ּופֹוסקין ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָּׁשּתפסה,
מזֹונֹות, לּה יהיּו ׁשּלא עד אֹו ׁשּתמּות, עד ּׁשּבידּה ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹמּמה

הּׁשאר. את הּיֹורׁשין ְְְְִִֶַַָויּקחּו
.‡È- ומת בעלּה מחּיי ּבכתּבתּה מּטלטלין ּתפסה אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֻוכן

אינּה לכתּבתּה, מֹותֹו אחרי ּתפסה אם אבל מהן; ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻּגֹובה
מהן  הּכתּבה ּגֹובה ׁשּתגּבה הּגאֹונים ׁשּתּקנּו ּפי על אף . ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻ

מן  האלמנה ּתּזֹון ּולפיכ הּמּטלטלין. מן הּכתּבה ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָֻּותנאי
ּתפסה  ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִֶַַַַָָֹהּמּטלטלין

- (·È)- אֹותן ּתפסה ולא מּטלטלין ּבעלּה הּניח ְְְְֲִִִִִַַַָָָָֹאם
מעלין והן אֹותן, נֹוטלין מזֹונֹות.[משלמים]הּיֹורׁשין לּה ְְְְֲִִִֵַַָָ

מּנחין  הּמּטלטלין 'יהיּו ולֹומר: עליהן לעּכב יכֹולה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻואינּה
לי  יהיּו ולא יאבדּו ׁשּמא מהן, ׁשאּזֹון עד ּדין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹּבבית

עליו התנת ואפּלּו הבעל]מזֹונֹות'; מן [על ׁשּתּזֹון ּבפרּוׁש ְְְֲִִִִֵֶַָָָ
דינין. ּבּתי ּבכל ּתמיד, ּדנין ּובזה מעּכבת. אינּה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמּטלטלין,

.‚È הּניח אם ׁשּלא אבל עליהן לעּכב היא יכֹולה קרקע, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשאין  הּלקֹוחֹות, מּיד מֹוציאה אינּה - מכרּו ואם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָימּכרּו;

חֹורין. ּבני מּנכסים אּלא נּזֹונֹות והּבנֹות ְְְִִִִִֵֶַָָָָָהאּׁשה
.„È נּזֹונֹות זֹו, אחר זֹו ׁשּנׂשאן ּפי על אף רּבֹות, נׁשים ְִִִִִֶַַַַַַָָָהּניח

קדימהּבׁשוה  ּדין ׁשאין (ּבמּטלטלין).}ּבמזֹונֹות {, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָ
.ÂË חדׁשים ּבׁשלׁשה - יבם לפני ׁשּנפלה ְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָָָֹאלמנה

ּבעל  מּׁשל נּזֹונת אם הראׁשֹונים וכן העּבר, הּכר אם ; ְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻֻ
ׁשל  ּבן ילדה ׁשּתלד. עד והֹולכת נּזֹונת - מעּברת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻהּניחּה
לא  הּנׁשים. ּכׁשאר אלמנּותּה ימי ּכל והֹולכת נּזֹונת - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹקּימה
אינּה - ׁשהּפילה אֹו חדׁשים, הּׁשלׁשה אחר מעּברת ְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻנמצאת
יבמּה ּתֹובעת אּלא יבם, מּׁשל ולא ּבעל מּׁשל לא ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹנּזֹונת

לחלץ. אֹו ְְִַֹֹלכנס
.ÊË ּוברח ּבּדין ועמד לחלץ, אֹו לכנס יבמּה אֹוּתבעה ְְְְְִִַַַַָָָָָָֹֹ

מּׁשל  נּזֹונת זֹו הרי - הּים ּבמדינת הּיבם ׁשהיה אֹו ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשחלה,
ּכלל. ׁשבּועה ּבלא ְְְָָָָֹיבם

.ÊÈ ויהיה ׁשּיגּדיל עד מזֹונֹות לּה אין - קטן יבם לפני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנפלה
היבמין  .ּכׁשאר ְְִִַָָ

.ÁÈ למזֹונֹותיה מיתה  ּבׁשעת לאׁשּתֹו קרקע ׁשּיחד ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָמי
מזֹונֹות. לּה רּבה הרי - לּמזֹונֹות' ּפלֹוני מקֹום 'יהיה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָואמר:
ׁשאר  נֹוטלת לּה, הראּויין מּמזֹונֹות ּפחֹות ׂשכרֹו היה ְְְְְִִִֶֶָָָָָָָואם
הּכל. נֹוטלת לּה, הראּוי מן יֹותר ׂשכרֹו היה ואם ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹנכסים;

וׁשתקה  ּבמזֹונֹות', ּפלֹוני מקֹום 'יהיה לּה: אמר אם -אבל ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָ

קצץ ׁשהרי ּבלבד, מקֹום אֹותֹו ּפרֹות אּלא לּה לּה[קצב]אין ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ְמזֹונֹות.

.ËÈ מי יׁש - מזֹונֹות לתּבע ּדין לבית ׁשּבאה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹאלמנה
ואין ׁשהֹורה  אֹותּה; מׁשּביעין ואין מזֹונֹות לּה ׁשּפֹוסקין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

ּבאּׁשה  הּדבר לֹו ׁשּנתחּלף מּפני זֹו, הֹוראה על לסמ ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹראּוי
מזֹונֹות  לּה ׁשאין הֹורּו ורּבֹותי הּים. למדינת ּבעלּה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהל
מּנכסי  להּפרע ּבאה זֹו ׁשהרי ׁשּתּׁשבע, עד ּדין ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמּבית
אּלא  נפרע אינֹו יתֹומים מּנכסי הּנפרע וכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָיתֹומים,

לדּון. ראּוי ּובֹו נֹוטה, ּדעּתי ולזה ְְְִִֶַָָָָָּבׁשבּועה;
.Î מׁשּביעין - מזֹונֹות לתּבע ּדין לבית ׁשּבאה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹאלמנה

הכרזה  ּבלא ּומֹוכרין ּתחּלה, וכן אֹותּה מזֹונֹות; לּה ונֹותנין , ְְְְְְְְִִִֵַָָָָָֹ
ממ  ּדין ּבבית ׁשּלא למזֹונֹות למּכר לּה ּבׁשלׁשה יׁש אּלא חין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֹֻ

לבין  ּבינּה למזֹונֹות מכרה אם וכן הכרזה. ּבלא ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹנאמנין,
הּיֹורׁשין  ּוכׁשּיבֹואּו קּים; מכרּה ּבׁשוה, ׁשוה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָעצמּה

נׁשּבעת. אֹותּה, ְְְִִַַַַָלהׁשּביע
.‡Î חדׁשים ׁשּׁשה מהם לזּון ּכדי - למזֹונֹות מֹוכרין ְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָוכּמה

לּה נֹותן הּלֹוקח ׁשּיהיה מנת על ּומֹוכרין זה. על יתר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
לׁשּׁשה  ׁשנּיה ּפעם ּומֹוכרת וחֹוזרת יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹמזֹון
ּכדי  הּנכסים מן ׁשּיּׁשאר עד לעֹולם, מֹוכרת וכן ְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחדׁשים;

לּה והֹולכת הּׁשאר מן ּכתּבתּה וגֹובה .כתּבתּה, ְְְְְִֶֶַָָָָָָָֻֻ
.·Î מחּׁשבין אין - מזֹונֹות ּדין ּבית לּה ׁשּפסקּו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָאלמנה

ידיה מעׂשה על ידיה]עּמּה במעשה לה די ׁשּיבֹואּו[אם עד , ֲִֵֶֶַַַָָָָ
נֹוטלין  ידיה, מעׂשה לּה מצאּו אם ויתּבעּוה; ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָהּיֹורׁשים
היּו ׁשאם אֹומר ואני לדרּכן. הֹולכין לאו, ואם ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָאֹותֹו,

עּמּה מחּׁשבין ּדין ּבית - קטּנים נותנת הּיֹורׁשים אם [בודקים ְְְְִִִִִֵַַַָ
ליתומים] לּהרווחיה ּופֹוסקין ,[- מ רווח מכסת לה קובעים -] ְִָ

מזֹונֹות. לּה ׁשּפֹוסקין ּכדר ידיה ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָמעׂשה
.‚Îלּה אין ידּה, מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשאין ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻאלמנה

מׁשּכנה  אֹו אֹותּה, מכרה אֹו ּכתּבתּה, מחלה ׁשּמא - ְְְְְֲִֶָָָָָָָָָֻמזֹונֹות
ואֹומרים  לֹו טֹוענין יֹורׁש, טען ׁשּלא ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹאֹותּה;
אם  אּלא - מזֹונֹות' ּוטלי והּׁשבעי, ,ּכתּבתי 'הביאי ְְְְְִִִִִִִֶָָָָָֻלּה:

ּכתּבה  לכּתב ּדרּכם .אין ְְְִֵַָָֹֻ
.„Î הי ׁשהלכה ּובאה האּׁשה הּים, למדינת ּובעלּה א ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָ

רצת, האלמנֹות, ּכל ּכדין נּזֹונת רצת, - ּבעלי' 'מת ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָואמרה:
נאמנת; אינּה - ּבעלי' 'ּגרׁשני אמרה: ּכתּבתּה. ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻנֹוטלת
היא  עדין ׁשאם - ּפנים מּכל כתּבתּה ּכדי עד מּנכסיו ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻונּזֹונת
ּכתּבה, לּה יׁש ּכׁשאמרה, ּגרׁשּה ואם מזֹונֹות, לּה יׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֻאׁשּתֹו,
כתּבתּה ּכדי עד מזֹונֹות נֹוטלת לפיכ ּבידּה; ּכתּבתּה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻׁשהרי

לּה .והֹולכת ְֶֶָ
.‰Îאינּה - ּבעלּה ּומת ּגרּוׁשין ספק לּה ׁשהיה ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָהאּׁשה

ּבחּיי  אבל מּספק; הּיֹורׁש מּיד מֹוציאין ׁשאין מּנכסיו, ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנּזֹונת
ּגמּורין  ּגרּוׁשין ׁשּתתּגרׁש עד מזֹונֹות לּה יׁש .בעלּה, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

.ÂÎאֹו מז ֹונֹות, ּתבעה ולא ׁשנים ׁשּתי ׁשּׁשהת ענּיה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֹאלמנה
מזֹונֹות  לּה אין - ּתבעה ולא ׁשנים ׁשלׁש ׁשּׁשהת ְְְֲִִֵֶָָָָָָָָֹֹעׁשירה

ּפחֹות ּבּׁשנים ׁשהת ואם ׁשּתבעה; מּׁשעה אּלא ׁשעברּו, ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָ
ונֹוטלת  ּתֹובעת אּלא וּתרה, לא - אחד ּביֹום אפּלּו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹמּזה,

ׁשעברּו הּׁשנים אֹותן .מזֹון ְְִֶַָָָ
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עד  חלילה, וחֹוזרֹות לֹו; מּידּה קנּו ׁשהרי מּידּה, ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָּומֹוציאּה
ּביניהן. ּפׁשרה ְֲֵֵֶֶַָָׁשּיעׂשּו

.‚È הּנּׂשּואין מן ּבין נׁשּבעת אלמנה, - הארּוסין מן ּבין ְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ
מבעלה] כתובתה קיבלה ונפרעת [שלא ּבעלּה מּקרקע ְְְֲִִֶֶַַַַַָּומֹוכרת

ממחין; ּדין ּבבית ׁשּלא ּבין ממחין, ּדין ּבבית ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָֹֻֻֻּכתּבתּה,
ּבׁשּומת  ויֹודעין נאמנין אנׁשים הּׁשלׁשה ׁשּיהיּו ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָֹוהּוא

הּמכר ואחריּות היתה]הּקרקע. שגזולה נמצא נכסי [אם על - ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָ
ממחין. ּדין ּבבית אּלא תמּכר לא הּגרּוׁשה אבל ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹֹֻיתֹומים.

ּבהכרזה אּלא תמּכר לא ּדין, ּבבית הּמֹוכרת [מכרז וכל ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
ּדין פומבי] ּבית מכירת מׁשּפט יתּבאר הלואה ּובהלכֹות ;ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ

צריכה  אינּה - ּדין ּבבית ׁשּלא הּמֹוכרת אבל היא. ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהיא
הּׁשּומא. ויֹודעין נאמנין ׁשלׁשה ׁשהן ּפי על ואף ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהכרזה,

.„Èּבכתּבתּה קרקע ׁשּמכרה עצמּהאלמנה לבין [ללא ּבינּה ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻ
אנשים] ג' קּים;נוכחות מכרּה ּבׁשוה, ׁשוה מכרה אם -ְְְִִֶֶַָָָָָָ

ׁשּמכרה  והּוא ׁשּמכרה; אחר אלמנה ׁשבּועת ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָונׁשּבעת
ואפּלּו ּכלּום, עׂשת לא - לעצמּה ׁשמה אם אבל ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָֹלאחר,

ְִִָהכריזה.
.ÂË,ּבמאתים מאה ׁשוה ּומכרה מאתים, ּכתּבתּה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָֻהיתה

ּכלּום, לּה ואין ּכתּבתּה נתקּבלה - ּבמאה מאתים ׁשוה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֻאֹו
אלמנה  ׁשבּועת ׁשּתּׁשבע מאה,ּובלבד ּכתּבתּה היתה . ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻ

ואפּלּו ּבטל. מכרּה - ּבמאה ודינר מאה ׁשוה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָּומכרה
ּבטל. מכרּה - לּיֹורׁשים' הּדינר את אחזיר 'אני ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָאמרה:

.ÊË ּבמנה לזה ּומכרה זּוז, מאֹות ארּבע ּכתּבתּה ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָָֻהיתה
מאה  ׁשוה ולאחרֹון ּבׁשוה, ׁשוה ּבמנה ולזה ּבמנה ְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָולזה

קּים  ּכּלם וׁשל ּבטל אחרֹון ׁשל - ּבמאה .ודינר ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
.ÊÈ מת אם ּבמּתנה. לּתנּה אֹו ּכתּבתּה למּכר לאּׁשה ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹֻיׁש

הּלז יבֹוא - ּגרׁשּה אֹו היא [הקונה]הּבעל מתה ואם ויּטל; ְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹ
ׁשּנׁשּבעה קדם אֹו בעלּה קיבלה]ּבחּיי ּכלּום.[שלא לֹו אין - ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹ

.ÁÈאֹו מקצתּה, מׁשּכנה אֹו ּכתּבתּה, מקצת ׁשּמכרה ְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֻהרי
ותגּבה  ּבעלּה, מּקרקע מֹוכרת - מקצתּה לאחר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָנתנה
ּומֹוכרת  נאמנין. ּבׁשלׁשה ּבין ממחין ּדין ּבבית ּבין ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻהּׁשאר
ּבׁשלׁשה  ּבין ּדין, ּבבית ּבין רּבֹות, ּבפעמים אפּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָֹֻלכתּבתּה

הּקרקע  ׁשּומת ויֹודעין .נאמנין ְְְֱִִֶַַַַָ
.ËÈ לא - לבעלּה ּבין לאחרים ּבין ּכתּבתּה, ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהּמֹוכרת

ּכתּבה א  ּתנאי ׁשאר ּכנגד ּבדה יֹורׁש זכר, ּבן לּה היה ואם ; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָֻ
ּכדין  חלקֹו על יֹותר אביו מּנכסי ׁשּנמּכרה הּזאת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּכתּבתּה
ּתנאי  ּכל אּבדה לבעלּה, ּכתּבתּה הּמֹוחלת אבל זה. ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּתנאי
ּכתּבתּה ּומֹוחלת עליו. לּה אין מזֹונֹות ואפּלּו ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָֻֻּכתּבתּה,
ׁשאינן  הּמֹוחלין, ּכׁשאר - עדים ולא קנין צריכה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹאינּה
ׁשּיהיּו והּוא ּבלבד; ּבדברים אּלא קנין, ולא עדים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָֹצריכין
והתל  ׂשחֹוק ּדברי יהיּו ולא עליהן, סֹומכת ׁשהּדעת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹדברים

נכֹונה. ּבדעת אּלא תמּה, ְְְְִֵֵֶַַַָָודברי

יח  ¤¤ּפרק
עד ‡. אלמנּותּה, זמן ּכל יֹורׁשין מּנכסי נּזֹונת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָאלמנה

ּכתּבתּה לּהׁשּתּטל אין ּדין ּבבית ּכתּבתּה ּומּׁשּתתּבע ; ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻֻ

ּכתּבתּה, מׁשּכנה אֹו ּכּלּה, ּכתּבתּה מכרה אם וכן ְְְְְְְִִֵָָָָָָָָֻֻֻמזֹונֹות.
לאחר הּפֹותיקי ּכתּבתּה עׂשתה שלה]אֹו חוב לבעל ,[שיעבדה ְְְִֵֵֵַָָָָֻ

ּדברים  ׁשעׂשת ּבין - 'חֹוב ּתקנה 'ּפה לֹו: ׁשּתאמר ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹוהּוא
ּבין  ממחין, ּדין ּבבית ׁשּלא ּבין ממחין ּדין ּבבית ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֹֻֻאּלּו
אין  - ּבעלּה מיתת לאחר ׁשעׂשת ּבין בעלּה ּבחּיי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשעׂשת
לּה יׁש מקצתּה, מכרה אם אבל הּיֹורׁשים; מן מזֹונֹות ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָלּה

מזֹונֹותיה. אּבדה האלמנה, ּומּׁשּתתארס ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָמזֹונֹות.
ּכסּות ·. לּה נֹותנין ּכ מּנכסיו, מֹותֹו אחר ׁשּנּזֹונת ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּכׁשם

ּומדֹור ּתׁשמיׁש ּבֹו[דירה]ּוכלי ׁשהיתה ּבּמדֹור יֹוׁשבת - ְְְִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבהן  ׁשנׁשּתּמׁשה ּוכסתֹות ּבּכרים ּומׁשּתּמׁשת בעלּה, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבחּיי
ּבחּיי  ּבהן ׁשנׁשּתּמׁשה ּוׁשפחֹות ּובעבדים בעלּה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבחּיי
ואם  לבנֹותֹו. חּיבין הּיֹורׁשין אין הּמדֹור, נפל ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָבעלּה.
לּה. ׁשֹומעין אין - מּׁשּלי' אבנּנּו ואני לי, 'הּניחּו ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָאמרה:

ּבדקֹו תחּזק לא אֹותֹו[סדקו]וכן טחה ולא אּלא [בטיט], , ְְְְִֵֵֶַָָָֹֹ
מדֹור  ׁשּמכרּו ויֹורׁשין ּתצא. אֹו ׁשהּוא ּכמֹו ּבֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָּתׁשב

ּכלּום. עׂשּו לא ְְַָָָֹאלמנה,
.‚- ּבׂשכר אּלא ּבית לבעלּה היה ׁשּלא אֹו הּבית, ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹנפל

מזֹונֹותיה [שוכרים]נֹותנין וכן כבֹודּה; לפי מדֹור לּה ְְְְְִִֵֶָָָָ
מּכבֹודּה, ּגדֹול הּבעל ּכבֹוד היה ואם כבֹודּה. ּכפי ְְְְְְִִִַַַָָָָָָּוכסּותּה
יֹורדת  ואינּה עּמֹו, ׁשעֹולה מּפני כבֹודֹו, לפי לּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָנֹותנין

מיתה. לאחר ְֲִִַַָאפּלּו
ּכל „. מזֹונֹות ׁשהיה חמּׁשה ּכיצד? - מרּבה' הּבית ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻ'ּברּכת

אחד  ּבבית חמׁשּתן היּו אם לבּדֹו, ּכׁשּיאכל קב מהן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאחד
ּבערּוב והּוא [יחד]ואֹוכלין קּבין; ארּבעת להן מסּפיק , ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָ

זזה  'איני ׁשאמרה: אלמנה לפיכ הּבית. צרכי לׁשאר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָהּדין
הּיֹורׁשין  יכֹולין - ׁשם' לי ּותנּו מזֹונֹות לי ּפסקּו אבי, ְְְְְִִִִִִִֵַָָמּבית
אנּו אין לאו, ואם מזֹונֹות; ל יׁש אצלנּו, אּת 'אם ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָלֹומר:
מּפני  טֹוענת היתה ואם הּבית'. ּברּכת לפי אּלא ל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָנֹותנין

ילּדה ילדים[צעירה]ׁשהיא רע]והם לשם נֹותנין [וחוששת - ְְְְִִִֵֶַָָ
אביה. ּבבית והיא לבּדּה, לּה הּמסּפיקין מזֹונֹות ּומֹותר לּה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָ
לּיֹורׁשין. - הּכסּות ּומֹותר האלמנה ְְְְִַַַַָָָמזֹונֹות

קצּבה ‰. לּה ׁשאין לרפּואה צריכה אם - ׁשחלתה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָאלמנה
תדיר] ּכמזֹונֹות,[שחולה זֹו הרי היא , ואם ּבּה; חּיבין ויֹורׁשין ְְְְֲִִִִִֵַָָ

נׁשּבית  מּכתּבתּה. מתרּפאה זֹו הרי קצּבה, לּה ׁשּיׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻרפּואה
ואפּלּו יבמה; היתה אפּלּו לפּדֹותּה, חּיבין הּיֹורׁשין אין -ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָ
חּיבין  אין - ּבּׁשביה והיא ּומת בעלּה, ּבחּיי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָנׁשּבית
ּכתּבתּה ּתּטל אֹו עצמּה, מּׁשל נפּדית אּלא מּנכסיו, ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻלפּדֹותּה

עצמּה. ְְְִֶַָותפּדה
.Âּבקבּורתּה חּיבין הּבעל יֹורׁשי האלמנה, ואם מתה ; ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ

יֹורׁשין  יֹורׁשיה - מתה ּכ ואחר אלמנה ׁשבּועת ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָנׁשּבעה
הּבעל. יֹורׁשי לא אבל ּבקבּורתּה, חּיבין והן ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹֻּכתּבתּה,

ויֹורׁש לּיֹורׁשין. האלמנה ידי 'טלי מעׂשה לאלמנה: ׁשאמר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
'ּבמזֹונֹותי ידי המזונות]מעׂשה דמי ׁשֹומעין [במקום אין - ְְֲִִִִֵֵַַַָ

לּה. ׁשֹומעין ּבזה, ׁשרצת היא אבל ְֲִִֶֶָָָָָלֹו;
.Ê עֹוׂשה אלמנה לבעלּה, עֹוׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְְְֲִֶַַָָָָָָָָָוכל

והרחצת  הּמּטה, והּצעת הּכֹוס, מּמזיגת חּוץ - ְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָליתֹומים
ורגליו  ידיו .ּפניו ְְַָָָָָ
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.Á- לּבעל ׁשהכניסה נכסים ּופרֹות האלמנה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמציאת
ּכלּום  ּבהם לּיֹורׁש ואין .לעצמּה, ְְְְֵֵֶַַָָ

.Ë ּבלא אֹותן נֹוטלת נדּוניתּה, ׁשהם עצמם ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּנכסים
ּבעֹולם  ּדין ּבהן לּיֹורׁשים ואין ּכן ׁשב ּועה; אם אּלא , ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשהּמֹותר [התייקרו]הֹותירּו ּברזל צאן נכסי והיּו הּבעל ּבחּיי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
יֹורׁשין  יֹורׁשיה - ׁשבּועה ּבלא האלמנה מתה ואם ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹלּבעל.
ּבהם  היה ואם ּברזל; צאן נכסי ׁשהיא ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹנדּוניתּה,

ה  ליֹורׁשי הּמֹותר ּבעל.מֹותר, ְְֵַַַַָָ
.È ׁשּתפסה ּבין - מהן ׁשּתּזֹון ּכדי מּטלטלין ׁשּתפסה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאלמנה

זהב  ּכּכר ּתפסה אפּלּו מֹותֹו, אחר ׁשּתפסה ּבין -מחּיים ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
מה  ּדין ּבית עליה ּכֹותבין אּלא מּידּה, מֹוציאין ְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָאין
נּזֹונת  והיא עּמּה; ּומחּׁשבין מזֹונֹות לּה ּופֹוסקין ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָּׁשּתפסה,
מזֹונֹות, לּה יהיּו ׁשּלא עד אֹו ׁשּתמּות, עד ּׁשּבידּה ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹמּמה

הּׁשאר. את הּיֹורׁשין ְְְְִִֶַַָויּקחּו
.‡È- ומת בעלּה מחּיי ּבכתּבתּה מּטלטלין ּתפסה אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֻוכן

אינּה לכתּבתּה, מֹותֹו אחרי ּתפסה אם אבל מהן; ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻּגֹובה
מהן  הּכתּבה ּגֹובה ׁשּתגּבה הּגאֹונים ׁשּתּקנּו ּפי על אף . ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻ

מן  האלמנה ּתּזֹון ּולפיכ הּמּטלטלין. מן הּכתּבה ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָֻּותנאי
ּתפסה  ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִֶַַַַָָֹהּמּטלטלין

- (·È)- אֹותן ּתפסה ולא מּטלטלין ּבעלּה הּניח ְְְְֲִִִִִַַַָָָָֹאם
מעלין והן אֹותן, נֹוטלין מזֹונֹות.[משלמים]הּיֹורׁשין לּה ְְְְֲִִִֵַַָָ

מּנחין  הּמּטלטלין 'יהיּו ולֹומר: עליהן לעּכב יכֹולה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻואינּה
לי  יהיּו ולא יאבדּו ׁשּמא מהן, ׁשאּזֹון עד ּדין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹּבבית

עליו התנת ואפּלּו הבעל]מזֹונֹות'; מן [על ׁשּתּזֹון ּבפרּוׁש ְְְֲִִִִֵֶַָָָ
דינין. ּבּתי ּבכל ּתמיד, ּדנין ּובזה מעּכבת. אינּה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמּטלטלין,

.‚È הּניח אם ׁשּלא אבל עליהן לעּכב היא יכֹולה קרקע, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשאין  הּלקֹוחֹות, מּיד מֹוציאה אינּה - מכרּו ואם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָימּכרּו;

חֹורין. ּבני מּנכסים אּלא נּזֹונֹות והּבנֹות ְְְִִִִִֵֶַָָָָָהאּׁשה
.„È נּזֹונֹות זֹו, אחר זֹו ׁשּנׂשאן ּפי על אף רּבֹות, נׁשים ְִִִִִֶַַַַַַָָָהּניח

קדימהּבׁשוה  ּדין ׁשאין (ּבמּטלטלין).}ּבמזֹונֹות {, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָ
.ÂË חדׁשים ּבׁשלׁשה - יבם לפני ׁשּנפלה ְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָָָֹאלמנה

ּבעל  מּׁשל נּזֹונת אם הראׁשֹונים וכן העּבר, הּכר אם ; ְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻֻ
ׁשל  ּבן ילדה ׁשּתלד. עד והֹולכת נּזֹונת - מעּברת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻהּניחּה
לא  הּנׁשים. ּכׁשאר אלמנּותּה ימי ּכל והֹולכת נּזֹונת - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹקּימה
אינּה - ׁשהּפילה אֹו חדׁשים, הּׁשלׁשה אחר מעּברת ְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻנמצאת
יבמּה ּתֹובעת אּלא יבם, מּׁשל ולא ּבעל מּׁשל לא ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹנּזֹונת

לחלץ. אֹו ְְִַֹֹלכנס
.ÊË ּוברח ּבּדין ועמד לחלץ, אֹו לכנס יבמּה אֹוּתבעה ְְְְְִִַַַַָָָָָָֹֹ

מּׁשל  נּזֹונת זֹו הרי - הּים ּבמדינת הּיבם ׁשהיה אֹו ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשחלה,
ּכלל. ׁשבּועה ּבלא ְְְָָָָֹיבם

.ÊÈ ויהיה ׁשּיגּדיל עד מזֹונֹות לּה אין - קטן יבם לפני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנפלה
היבמין  .ּכׁשאר ְְִִַָָ

.ÁÈ למזֹונֹותיה מיתה  ּבׁשעת לאׁשּתֹו קרקע ׁשּיחד ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָמי
מזֹונֹות. לּה רּבה הרי - לּמזֹונֹות' ּפלֹוני מקֹום 'יהיה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָואמר:
ׁשאר  נֹוטלת לּה, הראּויין מּמזֹונֹות ּפחֹות ׂשכרֹו היה ְְְְְִִִֶֶָָָָָָָואם
הּכל. נֹוטלת לּה, הראּוי מן יֹותר ׂשכרֹו היה ואם ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹנכסים;

וׁשתקה  ּבמזֹונֹות', ּפלֹוני מקֹום 'יהיה לּה: אמר אם -אבל ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָ

קצץ ׁשהרי ּבלבד, מקֹום אֹותֹו ּפרֹות אּלא לּה לּה[קצב]אין ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ְמזֹונֹות.

.ËÈ מי יׁש - מזֹונֹות לתּבע ּדין לבית ׁשּבאה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹאלמנה
ואין ׁשהֹורה  אֹותּה; מׁשּביעין ואין מזֹונֹות לּה ׁשּפֹוסקין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

ּבאּׁשה  הּדבר לֹו ׁשּנתחּלף מּפני זֹו, הֹוראה על לסמ ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹראּוי
מזֹונֹות  לּה ׁשאין הֹורּו ורּבֹותי הּים. למדינת ּבעלּה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהל
מּנכסי  להּפרע ּבאה זֹו ׁשהרי ׁשּתּׁשבע, עד ּדין ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמּבית
אּלא  נפרע אינֹו יתֹומים מּנכסי הּנפרע וכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָיתֹומים,

לדּון. ראּוי ּובֹו נֹוטה, ּדעּתי ולזה ְְְִִֶַָָָָָּבׁשבּועה;
.Î מׁשּביעין - מזֹונֹות לתּבע ּדין לבית ׁשּבאה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹאלמנה

הכרזה  ּבלא ּומֹוכרין ּתחּלה, וכן אֹותּה מזֹונֹות; לּה ונֹותנין , ְְְְְְְְִִִֵַָָָָָֹ
ממ  ּדין ּבבית ׁשּלא למזֹונֹות למּכר לּה ּבׁשלׁשה יׁש אּלא חין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֹֻ

לבין  ּבינּה למזֹונֹות מכרה אם וכן הכרזה. ּבלא ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹנאמנין,
הּיֹורׁשין  ּוכׁשּיבֹואּו קּים; מכרּה ּבׁשוה, ׁשוה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָעצמּה

נׁשּבעת. אֹותּה, ְְְִִַַַַָלהׁשּביע
.‡Î חדׁשים ׁשּׁשה מהם לזּון ּכדי - למזֹונֹות מֹוכרין ְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָוכּמה

לּה נֹותן הּלֹוקח ׁשּיהיה מנת על ּומֹוכרין זה. על יתר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
לׁשּׁשה  ׁשנּיה ּפעם ּומֹוכרת וחֹוזרת יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹמזֹון
ּכדי  הּנכסים מן ׁשּיּׁשאר עד לעֹולם, מֹוכרת וכן ְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחדׁשים;

לּה והֹולכת הּׁשאר מן ּכתּבתּה וגֹובה .כתּבתּה, ְְְְְִֶֶַָָָָָָָֻֻ
.·Î מחּׁשבין אין - מזֹונֹות ּדין ּבית לּה ׁשּפסקּו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָאלמנה

ידיה מעׂשה על ידיה]עּמּה במעשה לה די ׁשּיבֹואּו[אם עד , ֲִֵֶֶַַַָָָָ
נֹוטלין  ידיה, מעׂשה לּה מצאּו אם ויתּבעּוה; ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָהּיֹורׁשים
היּו ׁשאם אֹומר ואני לדרּכן. הֹולכין לאו, ואם ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָאֹותֹו,

עּמּה מחּׁשבין ּדין ּבית - קטּנים נותנת הּיֹורׁשים אם [בודקים ְְְְִִִִִֵַַַָ
ליתומים] לּהרווחיה ּופֹוסקין ,[- מ רווח מכסת לה קובעים -] ְִָ

מזֹונֹות. לּה ׁשּפֹוסקין ּכדר ידיה ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָמעׂשה
.‚Îלּה אין ידּה, מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשאין ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻאלמנה

מׁשּכנה  אֹו אֹותּה, מכרה אֹו ּכתּבתּה, מחלה ׁשּמא - ְְְְְֲִֶָָָָָָָָָֻמזֹונֹות
ואֹומרים  לֹו טֹוענין יֹורׁש, טען ׁשּלא ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹאֹותּה;
אם  אּלא - מזֹונֹות' ּוטלי והּׁשבעי, ,ּכתּבתי 'הביאי ְְְְְִִִִִִִֶָָָָָֻלּה:

ּכתּבה  לכּתב ּדרּכם .אין ְְְִֵַָָֹֻ
.„Î הי ׁשהלכה ּובאה האּׁשה הּים, למדינת ּובעלּה א ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָ

רצת, האלמנֹות, ּכל ּכדין נּזֹונת רצת, - ּבעלי' 'מת ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָואמרה:
נאמנת; אינּה - ּבעלי' 'ּגרׁשני אמרה: ּכתּבתּה. ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻנֹוטלת
היא  עדין ׁשאם - ּפנים מּכל כתּבתּה ּכדי עד מּנכסיו ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻונּזֹונת
ּכתּבה, לּה יׁש ּכׁשאמרה, ּגרׁשּה ואם מזֹונֹות, לּה יׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֻאׁשּתֹו,
כתּבתּה ּכדי עד מזֹונֹות נֹוטלת לפיכ ּבידּה; ּכתּבתּה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻׁשהרי

לּה .והֹולכת ְֶֶָ
.‰Îאינּה - ּבעלּה ּומת ּגרּוׁשין ספק לּה ׁשהיה ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָהאּׁשה

ּבחּיי  אבל מּספק; הּיֹורׁש מּיד מֹוציאין ׁשאין מּנכסיו, ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנּזֹונת
ּגמּורין  ּגרּוׁשין ׁשּתתּגרׁש עד מזֹונֹות לּה יׁש .בעלּה, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

.ÂÎאֹו מז ֹונֹות, ּתבעה ולא ׁשנים ׁשּתי ׁשּׁשהת ענּיה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֹאלמנה
מזֹונֹות  לּה אין - ּתבעה ולא ׁשנים ׁשלׁש ׁשּׁשהת ְְְֲִִֵֶָָָָָָָָֹֹעׁשירה

ּפחֹות ּבּׁשנים ׁשהת ואם ׁשּתבעה; מּׁשעה אּלא ׁשעברּו, ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָ
ונֹוטלת  ּתֹובעת אּלא וּתרה, לא - אחד ּביֹום אפּלּו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹמּזה,

ׁשעברּו הּׁשנים אֹותן .מזֹון ְְִֶַָָָ
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.ÊÎ:אֹומרים הם - הּיֹורׁשים מן מזֹונֹות ׁשּתבעה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָאלמנה
נּׂשאת, ׁשּלא זמן ּכל - נטלּתי' 'לא אֹומרת: והיא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ'נתּנּו',
הּסת  ׁשבּועת ּתּׁשבע אֹו ראיה, להביא היתֹומים ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָעל

יּׁשבעּו[מדרבנן] אֹו ראיה, להביא עליה ּומּׁשּנּׂשאת, ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָֹותּטל;
לּה ׁשּנתנּו הּסת ׁשבּועת .הּיֹורׁשים ְְְִֵֶֶַַָָ

.ÁÎ אלמנה לפיכ העּקר. ּכדין ּכתּבה ּתֹוספת ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֻּדין
ּכתּבתּה ּתֹוספת מׁשּכנה אֹו מחלה, אֹו מכרה, אֹו ְְְְְֲִֶֶֶָָָָָָָָָֻׁשּתבעה,
והּניחה  מקצת, ּתבעה ואם מזֹונֹות; לּה אין - העּקר ְְְְְִִִִִִֵָָָָָָָעם
והּניחה  העּקר מקצת ׁשּתבעה ּכמי זֹו הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָָמקצת

ּומחלה מקצתּה מכרה סתם, הּמֹוחלת אֹו הּמֹוכרת וכל . ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
מקֹום. ּבכל ׁשמם 'ּכתּבה' ׁשּׁשניהם - העּקר עם ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהּתֹוספת

יט  ¤¤ּפרק
אּמן,‡. ּכתּבת יֹורׁשין הּזכרים ּבניו ׁשּיהיּו הּכתּבה, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻֻמּתנאי

אביה]ּונדּוניתּה מבית צאן [נכסים נכסי ּבתֹורת ׁשהכניסה ְְְְְִִִֵֶַָָָֹ
ולהפסד]ּברזל לרווח הבעל, באחריות חֹולקין [שיהיה ּכ ואחר , ְְְִֶַַַָ

ּבׁשוה. אחיהם עם הּירּׁשה ְְְֲִֵֶֶַָָָֻׁשאר
ּבן ·. וילדה אלף, ּונדּוניתּה ּכתּבתּה אּׁשה נׂשא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻּכיצד?

ּונדּוניתּה ּכתּבתּה אחרת אּׁשה נׂשא ּכ ואחר ּבחּייו, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻּומתה
והּניח  הּוא, מת ּכ ואחר ּבחּייו, ּומתה ּבן וילדה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָמאתים,
ּובנֹו אּמֹו, ׁשּבכתּבת אלף יֹורׁש הראׁשֹונה מן ּבנֹו - ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻאלּפים

והּׁשאר אּמֹו, ׁשּבכתּבת מאתים יֹורׁש הּׁשנּיה מאות מן [ח' ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֻ
אלף זוז] הראׁשֹונה ּבן ּביד נמצא ּבׁשוה. אֹותֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָיֹורׁשים

מאֹות. ׁשׁש הּׁשנּיה ּבן ּוביד מאֹות, ְְְְִֵֵֵֶַַַַָוארּבע
ׁשּתי ‚. ּכדי על יֹותר ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָּבּמה

אחד ּדינר ּבׁשוה;הּכתּבֹות הּׁשאר ׁשּיחלקּו ּכדי יֹותר, אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ׁשאם  ּבׁשוה: הּכל חֹולקים ּדינר, יֹותר הּניח לא אם ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹאבל
ּדינר  יּׁשאר ולא אּמן, ּכתּבת ואּלּו אּמן ּכתּבת אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹֻֻיירׁשּו
מבּטל  זה ּתנאי נמצא - הּיֹורׁשים ּבין אֹותֹו לחלק ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹאחד

הּתֹורה  מן ׁשהּוא ּבׁשוה, הּבנים ּבין ירּׁשה .חּלּוק ְְִִִֵֶֶַַָָָָֻ
זֹו„. אחר ּבזֹו ּבין רּבֹות, נׁשים ׁשּנׂשא למי הּדין ְְְִִִֵֶַַַַָָָוהּוא

אם  זכרים, ּבנים מהן ולֹו ּבחּייו, ּכּלן ּומתּו אחת, ּבבת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבין
ואחד  אחד ּכל - ּדינר הּכתּבֹות ּכל ּכדי על יֹותר ׁשם ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻהיה

ּבׁשוה. חֹולקין והּׁשאר אּמֹו, ּכתּבת ְְְְְִִֵֶַַָָֻיֹורׁש
מעלין‰. אנּו 'הרי היתֹומים: הערך]אמרּו לגובה [מוסיפים ְְֲֲִִֵַַָָ

אין  - אּמן' ּכתּבת ׁשּיּטלּו ּכדי יֹותר, אבינּו נכסי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻעל
היּו ּכּמה ּדין ּבבית הּנכסים את ׁשמין אּלא להן, ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשֹומעין
נתמעטּו אֹו ׁשּנתרּבּו ּפי על ואף אביהן; מיתת ּבׁשעת ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָׁשוין
אֹותם  ׁשמין אין - לחלק ׁשּיבֹואּו קדם אביהן, מיתת ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאחרי

אביהן. מיתת ּכׁשעת ְֲִִִֶֶַַָאּלא
.Âׁשּיׁש ּפי על אף הּכתּבֹות, ּכל ּכדי על יֹותר ׁשם ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהיה

האב]עליו אּלא [על ממעט, אינֹו - הּיֹותר ּכנגד חֹוב ׁשטר ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
אּמֹו. ּכתּבת יֹורׁש מהן אחד ְִֵֵֶֶַָָֻּכל

.Ê ואחת ּבחּייו מהן אחת ּומתה נׁשים, ׁשּתי נׂשּוי ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמי
יתר  הּניח ׁשּלא ּפי על אף מּׁשּתיהן, ּבנים ולֹו מֹותֹו, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאחר

הּכתּבֹות  ׁשּתי אלמנה על ׁשבּועת הּׁשנּיה נׁשּבעה אם - ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָֻ
ׁשאינם  מּפני ּכתּבתּה, לירׁש קֹודמים ּבניה ׁשּתמּות, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻקדם

ואחר  ּתֹורה. ׁשל ירּׁשה אּלא זה, ּבתנאי אּמן ּכתּבת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻֻיֹורׁשים
זה ּבתנאי אּמן ּכתּבת הראׁשֹונה ּבני יֹורׁשין בנים ּכ ["תקנת ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֻ

ואם זכרים"] ּבׁשוה. אֹותֹו חֹולקין ּכלּום, ׁשם נׁשאר ואם ;ְְְְְְִִִִֶַָָ
אּמן  ּכתּבת יֹורׁשים הראׁשֹונה ּבני ׁשּתּׁשבע, קדם ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמתה

ּבׁשוה. חֹולקין והּׁשאר ְְְְְִִֶַַָָּבלבד,
.Áּכ ואחר ומת, ּבנים, מהן ולֹו נׁשים, ׁשּתי נׂשּוי ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהיה

מתּו ּכ ואחר הּנׁשים נׁשּבעּו אם - הּנׁשים אחד מתּו ּכל - ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
זה; ּבתנאי לא ּתֹורה, ׁשל ּבירּׁשה אּמֹו ּכתּבת יֹורׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻואחד
ׁשם, אין אֹו ּדינר מֹותר ׁשם יׁש אם מׁשּגיחין אין ְְִִִִִֵֵֵַָָָָָלפיכ
נׁשּבעּו לא ואם הּׁשנּיה. ליֹורׁשי קֹודמין הראׁשֹונה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹויֹורׁשי
לפי  ּכתּבה, ירּׁשת ׁשם ואין ּבׁשוה, הּכל הּבנים חֹולקין -ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻ

ׁשּתּׁשבע. עד ּכתּבה לאלמנה ְְְִֵֶֶַַַָָָָֻׁשאין
.Ë ּבניה ׁשּנׁשּבעה, זֹו - נׁשּבעה לא ואחת נׁשּבעה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹאחת

ּבׁשוה  אֹותֹו חֹולקין והּׁשאר, ּתחּלה; ּכתּבתּה וכל יֹורׁשין . ְְְְְְְְִִִֶַָָָָָָֻ
מּנכסים  טֹורף אינֹו אביו, ּבחּיי ׁשּמתה אּמֹו ּכתּבת ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻהּיֹורׁש

שנמכרו]מׁשעּבדים חֹורין[נכסים מּבני שלא אּלא [נכסים ְְְִִִֵֶָָֻ
הּיֹורׁשין נמכרו] .ּככל ְְִַָ

.È,ּכתּבה אביהן ּומּתנאי מּנכסי נּזֹונֹות הּבנֹות ׁשּתהיינה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
אף  הּבת ּבגרה ׁשּיבּגרּו; עד אֹו ׁשּיתארסּו עד מֹותֹו, ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָאחר
ּבגרה  ׁשּלא ּפי על אף נתארסה אֹו נתארסה, ׁשּלא ּפי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹעל
- מֹותֹו לאחר אביה מּנכסי הּנּזֹונת ּובת מזֹונֹות. לּה אין -ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ

לאחים. לא לעצמּה, ּומציאתּה ידיה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹמעׂשה
.‡È ּוכסּות מזֹונֹות לּבת אביה,[דירה]ּומדֹורּפֹוסקין מּנכסי ְְְְִִִִֵַַָָָ

ּוכסּותן  הּבנֹות למזֹון ּומֹוכרין לאלמנה; ׁשּפֹוסקין ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָּכדר
הכרזה המרבה]ּבלא לכל פומבית ׁשּמֹוכרין [מכירה ּכדר , ְְְְִֶֶֶַָָֹ

לפי  לּה ּפֹוסקין ׁשהאּׁשה, אּלא ּוכסּותּה: האלמנה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָלמזֹון
להן  המסּפק ּדבר להן ּפֹוסקין ולּבנֹות ּבעלּה, ּוכבֹוד ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָכבֹודּה

נׁשּבעֹות. הּבנֹות ואין ְְְִִֵַַָָּבלבד;
.·È נּזֹונֹות הּבנֹות ולא אּמן, ּכתּבת יֹורׁשין הּבנים ְְְִִִִֵַַַָָָֹֻאין

אּלּו ידם;ּבתנאים מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשּיהיה עד , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
ׁשּמא  ּכלּום, להם אין - ּכתּבה ׁשטר ׁשם אין אם ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֻאבל
להם  יׁש ּכתּבה, לכּתב ּדרּכם אין ואם ּכתּבתּה. אּמן ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֻֻמחלה

הּתנאים. ְְִִַָּכפי
.‚È,ּכתּבה מּתנאי אחד לעקר מיתתֹו ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻמי

אלמנתֹו', ּתּזֹון ואל מּנכסיו ּבנֹותיו יּזֹונּו 'אל ׁשאמר: ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָּכגֹון
לֹו ׁשֹומעין אין - אּמן' ּכתּבת ּבניו יירׁשּו 'אל ּכל אֹו נתן . ְְְִִִֵַַַָָָָָֻ

מרע ׁשכיב ּומּתנת הֹואיל - לאחרים ּבמּתנה [אדם נכסיו ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָ
הרי חולה] - ׁשּיתּבאר ּכמֹו מיתה, לאחר אּלא קֹונה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאינּה

ּולפיכ ּכאחד; ּבאין אּלּו ּבתנאים הּנכסים וחּיּוב ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּמּתנה
יֹורׁשים ּובניו מּנכסיו, נּזֹונֹות ּובנֹותיו אּמם אלמנתֹו ּכתּבת ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָֻ

בעלּה. ּבחּיי ְֲֵֵֶַַָָׁשּמתה
.„È ומיאנה הממאנת [של]ּבת שהישיאוה יתומה [קטנה ְֶֶַַָ

אבל בנישואין] מזֹונֹות. לּה ויׁש הּבנֹות, ּכׁשאר היא הרי -ְְְֲֲִִֵֵַָָָָ
הּׁשנּיה ּובת היבמה, מדרבנן]ּבת אסורה ּובת [שאמא , ְְִַַַַַָָָ

מיתת  אחר מזֹונֹות להן אין - האנּוסה ּובת ְֲֲִֵֶַַַַָָָָָהארּוסה,
ּבמזֹונֹותן, חּיב הּוא אביהן, ּבחּיי אבל זה; ּבתנאי ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָאביהן

אביהן. ּבחּיי והּבנֹות הּבנים ׁשאר ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָּכדין
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.ÂËּבמזֹונֹותיה חּיב האחין, מן הּנּזֹונת ּבת מּׁשעת המארס ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
מּׁשנתארסה, מאחיה מזֹונֹות לּה אין ׁשהרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהארּוסין
ואין  נערה, אֹו קטּנה אּלא עצמּה ׁשּתזּון ּכדי ּבֹוגרת ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואינּה
הּפתחים. על ותׁשאל ותל ארּוסתֹו ׁשּתתּבּזה רֹוצה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאדם

.ÊËאפּלּו נתאלמנה, אֹו נתּגרׁשה אֹו ּומאנה הּבת, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָנּׂשאת
יבם ׁשֹומרת לייבום]היא אביה [ממתינה לבית וחזרה הֹואיל , ְְְִִִֵֶֶָָָָָָ

ׁשּתבּגר  עד אביה מּנכסי נּזֹונת זֹו הרי - בגרה לא ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹועדין
ׁשּתתארס. עד ְִֵֶַָאֹו

.ÊÈ ּכל הּבנים יירׁשּו - ּובנֹות ּבנים והּניח ׁשּמת ְְִִִִִִֵֶַַָָָָמי
עד הּנכסים, אֹו ׁשּיבּגרּו עד אחיֹותיהן את זנין והן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשאפׁשר  נכסים ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיתארסּו.
הּבנֹות; ׁשּיבּגרּו עד ּכאחד, והּבנֹות הּבנים מהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיּזֹונּו
ּבּנכסים  אין אם אבל מרּבין'. 'נכסים הּנקראין הן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָֻואּלּו
עד  לּבנֹות מזֹונֹות מהן מֹוציאין - מּזה ּפחֹות אּלא ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהּניח
מזֹון  ּכדי אּלא ׁשם אין ואם לּבנים; הּׁשאר ונֹותנין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּיבּגרּו,
עד  אֹו ׁשּיבּגרּו עד מהן נּזֹונֹות הּבנֹות - ּבלבד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָהּבנֹות

הּפתחים. על יׁשאלּו והּבנים ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָׁשּיתארסּו,
.ÁÈ קרקע ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים הּניח ּבּמה אם אבל . ְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָ

מן  הּבנֹות ׁשּיּזֹונּו הּוא הּגאֹונים ּובתּקנת הֹואיל - ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָמּטלטלין
הּנכסים  מן ּכאחת נּזֹונֹות והּבנֹות הּבנים הרי ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָהּמּטלטלין,
ׁשּיהיּו אּלא ּבמּטלטלין להן ּתּקנּו ׁשּלא הּמּועטין; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאּלּו

הּגאֹונים. הֹורּו וכזה ְְִִֶַַָָּכּבנים.
.ËÈ ּכן אחר ונתמעטּו מרּבין, הּנכסים והיּו קרקע, ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָֻהּניח

ונתרּבּו מיתה, ּבׁשעת מּועטין היּו יֹורׁשים; ּבהן זכּו ּכבר -ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָ
אֹותן  יֹורׁשין הּבנים - ּכן קדמּואחר אם נתרּבּו, לא ואפּלּו . ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹ

קּים. מכרן מּועטין, נכסים ּומכרּו ְְְִִִִַַָָָָָָהּבנים
.Îעליו ויׁש מרּבין, הּנכסים המת]היּו ׁשהתנה [על אֹו חֹוב, ְְְְִִִֵֶַָָָָָֻ

ּבת  מזֹונֹות ולא החֹוב אין - ּבּתּה את ׁשּיזּון אׁשּתֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָֹעם
ויּתנּו הּכל, הּבנים יירׁשּו אּלא ּבּנכסים; ממעטין ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹאׁשּתֹו
ׁשּפסק, זמן עד אביהם אׁשת ּבת ויזּונּו חֹובֹו, חֹוב ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָלבעל
מּתחת  ׁשּיתארסּו עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד אחיֹותיהן ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָויזּונּו

ְֵֶידיהם.
.‡Î ואין אחרת, מאּׁשה אֹו מּמּנה ּובת אלמנה, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּניח

ּתׁשאל  והּבת נּזֹונת, האלמנה - ׁשּתיהן ׁשּיּזֹונּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּנכסים
הּפתחים  לירּׁשת על קֹודמין הּבת ׁשּמזֹונֹות אֹומר, אני וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֻ

ׁשּׁשניהם  ּפי על ואף אביו, ּבחּיי ׁשּמתה אּמֹו ּכתּבת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻהּבן
ירּׁשה  נדחית אם ּומה הּדברים: וחמר קל ּכתּבה; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻֻמּתנאי
הּכתּבה  ירּׁשת תּדחה לא הּבת, מזֹונֹות מּפני ּתֹורה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֻֻׁשל

הּבת?! מזֹונֹות מּפני ּדין בית ּתנאי ְְְִִִֵֵֶַַַׁשהיא
.·Îּבן מי הּניח ולא ּוקטּנֹות, ּגדֹולֹות ּבנֹות והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹ

ויחלקּו ׁשּיבּגרּו עד הּקטּנֹות הּבנֹות 'יּזֹונּו אֹומרין: אין -ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָ
ּבׁשוה. חֹולקֹות ּכּלן אּלא ּבׁשוה', הּנכסים ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָֻׁשאר

ה'תשע"ה  אדר ט' קודש שבת יום

כ  ¤¤ּפרק
ּכדי ‡. לבּתֹו, מעט מּנכסיו אדם ׁשּיּתן חכמים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָצּוּו

ּבּתֹוׁשּתּנׂשא את הּמּׂשיא 'ּפרנסה'. הּנקרא הּוא וזה ּבֹו; ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּביׂשראל, עני לאׁשת ׁשּפֹוסקין מּכסּות יפחֹות לא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹסתם,
עני; האב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבארנּו. ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכמֹו

עׁשרֹו. ּכפי לּה לּתן ראּוי זה הרי עׁשיר, היה אם ְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָאבל
.·- ערּמה וׁשּיכניסּנה ּכלּום, לּה ׁשאין הּבעל על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּפרׁש

אכסּנה', לביתי 'ּכׁשּתבֹוא הּבעל: יאמר ולא ּכלּום; לּה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹאין
אביה  ּבבית והיא מכּסה, .אּלא ְְְִִֵֶַָָָָ

ּבלּבֹו‚. היה ּכּמה ּדעּתֹו אֹומדין - ּבת והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהאב
ּדעּתֹו? אמּדן יֹודעין ּומּנין לּה; ונֹותנין לפרנסתּה, לּה ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֻלּתן
ּבת  הּׂשיא אם וכן ּוכבֹודֹו. ּומּתנֹו ּומּמּׂשאֹו ּומיּדעיו, ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻמרעיו

ּבּה אֹומדין לה]ּבחּייו, שנתן מה לפי יּודע [משערים לא ואם . ְְְִִִַַָָָֹ
ּדעּתֹו אמּדן ּדין נותן]לבית היה מּנכסיו [כמה לּה נֹותנין , ְְְְְִִִֵַַָָָֻ
לפרנסתּה.[מעשר]עּׂשּור ְְִַָָָ

לּה„. נֹותנין להּנׂשא, ׁשּתבֹוא ּכל - רּבֹות ּבנֹות ְְִִִִֵֶַַָָָָָהּניח
ראׁשֹונה; ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור וׁשּלאחריה, הּנכסים; ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָעּׂשּור
להּנׂשא  ּכּלן ּבאּו ואם ׁשנּיה. ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻוׁשּלאחריה,
ּׁשּׁשּירה  מה עּׂשּור והּׁשנּיה עּׂשּור, נֹוטלת ראׁשֹונה - ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָּכאחת
אפּלּו וכן ׁשנּיה, ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור והּׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָראׁשֹונה,
ּוׁשאר  ּבׁשוה, העּׂשּורים ּכל וחֹולקֹות וחֹוזרֹות עׂשר; ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָהן

לאחים  .הּנכסים ְִִַַָָ
.‰לפיכ ּכתּבה; מּתנאי אינֹו לפרנסה, ׁשהּוא זה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻעּׂשּור

לּה ויׁש הּקרקע. מן אּלא נּטל אינֹו אחרֹונים, לתּקנת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָאפּלּו
מּׂשכירּות זה עּׂשּור שכירות]לגּבֹות רצּו[דמי ואם הּקרקע; ְְְְִִִִִֶַַַָ

נֹותנין. הּקרקע, עּׂשּור ּכנגד מעֹות לּה לּתן ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהאחין
.Â נֹוטלת לפיכ אחין; ׁשל חֹוב ּכבעל זה ּבעּׂשּור ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָהּבת

נֹוטלת  האחין, מתּו ואם ׁשבּועה. ּבלא הּבינֹונית מן ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹאֹותֹו
ּובׁש הּזּבּורית מן מּבניהם נפרעת אֹותֹו היא ׁשהרי - בּועה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָ

יתֹומים  אּלא מּנכסי יּפרע לא יתֹומים מּנכסי לּפרע והּבא , ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
הלואה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּובׁשבּועה, הּזּבּורית ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָמן

.Ê טֹורפת הּבת - אביהם קרקע מׁשּכנּו אֹו ׁשּמכרּו ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָוהאחים
ּבעלי [גובה] ּכל ׁשּטֹורפין ּכדר ּפרנסתּה, הּלקֹוחֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָמן

הלואה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּלקֹוחֹות, מן ְְְְְִִִֵֶַַָָָָחֹובֹות
.Á ּבלא ּומת קטּנֹות, ונׁשארּו ּגדֹולֹות, ּבנֹות ׁשהּׂשיא ְְְְְֲִִִִֵֶַָֹמי

את  חֹולקֹות ּכ ואחר לּקטּנֹות ּפרנסה נֹוטלין אין - ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָּבן
ּבׁשוה  הּנכסים את חֹולקֹות אּלא .הּנכסים, ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ

.Ë ונטלה ראׁשֹונה וקדמה ּובן, בנֹות ׁשּתי והּניח ׁשּמת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָמי
הּבן, ׁשּמת עד לגּבֹות הּׁשנּיה הסּפיקה ולא נכסים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹעּׂשּור
עּׂשּור, נֹוטלת הּׁשנּיה אין - לׁשּתיהן הּנכסים ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָונפלּו

ׁשּלּה ּבעּׂשּור ראׁשֹונה, וזכת ּבׁשוה; חֹולקֹות .אּלא ְְְִִֶֶֶָָָָָָָ
.È- מּנכסי' ּבנֹותי ּתפרנסּו 'אל מיתה: ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמי

ּכתּבה  מּתנאי זה ׁשאין לֹו, .ׁשֹומעין ְְְִִֵֵֶֶָָֻ
.‡Èּבארנּו ּכבר ּובת, אלמנה והּניח ׁשּמת ׁשּמזֹונֹות מי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

אינּה - הּבת נּׂשאת אם וכן הּבת. למזֹונֹות קֹודמין ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהאלמנה
מתה  ואפּלּו האלמנה; מזֹונֹות מּפני נכסים, עּׂשּור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָנֹוטלת
להּנתן  הראּויה ּפרנסה יֹורׁש הּבעל אין ׁשּנּׂשאת, אחר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהּבת
מהן. נּזֹונת ׁשּתהא האלמנה ּבחזקת ּכּלן הּנכסים ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻלּה,

.·È ונתנּוקטּנה לדעּתּה, אחיה אֹו אּמּה ׁשהּׂשיאּתּה יתֹומה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ
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.ÊÎ:אֹומרים הם - הּיֹורׁשים מן מזֹונֹות ׁשּתבעה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָאלמנה
נּׂשאת, ׁשּלא זמן ּכל - נטלּתי' 'לא אֹומרת: והיא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ'נתּנּו',
הּסת  ׁשבּועת ּתּׁשבע אֹו ראיה, להביא היתֹומים ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָעל

יּׁשבעּו[מדרבנן] אֹו ראיה, להביא עליה ּומּׁשּנּׂשאת, ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָֹותּטל;
לּה ׁשּנתנּו הּסת ׁשבּועת .הּיֹורׁשים ְְְִֵֶֶַַָָ

.ÁÎ אלמנה לפיכ העּקר. ּכדין ּכתּבה ּתֹוספת ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֻּדין
ּכתּבתּה ּתֹוספת מׁשּכנה אֹו מחלה, אֹו מכרה, אֹו ְְְְְֲִֶֶֶָָָָָָָָָֻׁשּתבעה,
והּניחה  מקצת, ּתבעה ואם מזֹונֹות; לּה אין - העּקר ְְְְְִִִִִִֵָָָָָָָעם
והּניחה  העּקר מקצת ׁשּתבעה ּכמי זֹו הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָָמקצת

ּומחלה מקצתּה מכרה סתם, הּמֹוחלת אֹו הּמֹוכרת וכל . ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
מקֹום. ּבכל ׁשמם 'ּכתּבה' ׁשּׁשניהם - העּקר עם ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהּתֹוספת

יט  ¤¤ּפרק
אּמן,‡. ּכתּבת יֹורׁשין הּזכרים ּבניו ׁשּיהיּו הּכתּבה, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻֻמּתנאי

אביה]ּונדּוניתּה מבית צאן [נכסים נכסי ּבתֹורת ׁשהכניסה ְְְְְִִִֵֶַָָָֹ
ולהפסד]ּברזל לרווח הבעל, באחריות חֹולקין [שיהיה ּכ ואחר , ְְְִֶַַַָ

ּבׁשוה. אחיהם עם הּירּׁשה ְְְֲִֵֶֶַָָָֻׁשאר
ּבן ·. וילדה אלף, ּונדּוניתּה ּכתּבתּה אּׁשה נׂשא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻּכיצד?

ּונדּוניתּה ּכתּבתּה אחרת אּׁשה נׂשא ּכ ואחר ּבחּייו, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻּומתה
והּניח  הּוא, מת ּכ ואחר ּבחּייו, ּומתה ּבן וילדה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָמאתים,
ּובנֹו אּמֹו, ׁשּבכתּבת אלף יֹורׁש הראׁשֹונה מן ּבנֹו - ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻאלּפים

והּׁשאר אּמֹו, ׁשּבכתּבת מאתים יֹורׁש הּׁשנּיה מאות מן [ח' ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֻ
אלף זוז] הראׁשֹונה ּבן ּביד נמצא ּבׁשוה. אֹותֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָיֹורׁשים

מאֹות. ׁשׁש הּׁשנּיה ּבן ּוביד מאֹות, ְְְְִֵֵֵֶַַַַָוארּבע
ׁשּתי ‚. ּכדי על יֹותר ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָּבּמה

אחד ּדינר ּבׁשוה;הּכתּבֹות הּׁשאר ׁשּיחלקּו ּכדי יֹותר, אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ׁשאם  ּבׁשוה: הּכל חֹולקים ּדינר, יֹותר הּניח לא אם ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹאבל
ּדינר  יּׁשאר ולא אּמן, ּכתּבת ואּלּו אּמן ּכתּבת אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹֻֻיירׁשּו
מבּטל  זה ּתנאי נמצא - הּיֹורׁשים ּבין אֹותֹו לחלק ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹאחד

הּתֹורה  מן ׁשהּוא ּבׁשוה, הּבנים ּבין ירּׁשה .חּלּוק ְְִִִֵֶֶַַָָָָֻ
זֹו„. אחר ּבזֹו ּבין רּבֹות, נׁשים ׁשּנׂשא למי הּדין ְְְִִִֵֶַַַַָָָוהּוא

אם  זכרים, ּבנים מהן ולֹו ּבחּייו, ּכּלן ּומתּו אחת, ּבבת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבין
ואחד  אחד ּכל - ּדינר הּכתּבֹות ּכל ּכדי על יֹותר ׁשם ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻהיה

ּבׁשוה. חֹולקין והּׁשאר אּמֹו, ּכתּבת ְְְְְִִֵֶַַָָֻיֹורׁש
מעלין‰. אנּו 'הרי היתֹומים: הערך]אמרּו לגובה [מוסיפים ְְֲֲִִֵַַָָ

אין  - אּמן' ּכתּבת ׁשּיּטלּו ּכדי יֹותר, אבינּו נכסי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻעל
היּו ּכּמה ּדין ּבבית הּנכסים את ׁשמין אּלא להן, ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשֹומעין
נתמעטּו אֹו ׁשּנתרּבּו ּפי על ואף אביהן; מיתת ּבׁשעת ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָׁשוין
אֹותם  ׁשמין אין - לחלק ׁשּיבֹואּו קדם אביהן, מיתת ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאחרי

אביהן. מיתת ּכׁשעת ְֲִִִֶֶַַָאּלא
.Âׁשּיׁש ּפי על אף הּכתּבֹות, ּכל ּכדי על יֹותר ׁשם ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהיה

האב]עליו אּלא [על ממעט, אינֹו - הּיֹותר ּכנגד חֹוב ׁשטר ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
אּמֹו. ּכתּבת יֹורׁש מהן אחד ְִֵֵֶֶַָָֻּכל

.Ê ואחת ּבחּייו מהן אחת ּומתה נׁשים, ׁשּתי נׂשּוי ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמי
יתר  הּניח ׁשּלא ּפי על אף מּׁשּתיהן, ּבנים ולֹו מֹותֹו, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאחר

הּכתּבֹות  ׁשּתי אלמנה על ׁשבּועת הּׁשנּיה נׁשּבעה אם - ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָֻ
ׁשאינם  מּפני ּכתּבתּה, לירׁש קֹודמים ּבניה ׁשּתמּות, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻקדם

ואחר  ּתֹורה. ׁשל ירּׁשה אּלא זה, ּבתנאי אּמן ּכתּבת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻֻיֹורׁשים
זה ּבתנאי אּמן ּכתּבת הראׁשֹונה ּבני יֹורׁשין בנים ּכ ["תקנת ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֻ

ואם זכרים"] ּבׁשוה. אֹותֹו חֹולקין ּכלּום, ׁשם נׁשאר ואם ;ְְְְְְִִִִֶַָָ
אּמן  ּכתּבת יֹורׁשים הראׁשֹונה ּבני ׁשּתּׁשבע, קדם ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמתה

ּבׁשוה. חֹולקין והּׁשאר ְְְְְִִֶַַָָּבלבד,
.Áּכ ואחר ומת, ּבנים, מהן ולֹו נׁשים, ׁשּתי נׂשּוי ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהיה

מתּו ּכ ואחר הּנׁשים נׁשּבעּו אם - הּנׁשים אחד מתּו ּכל - ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
זה; ּבתנאי לא ּתֹורה, ׁשל ּבירּׁשה אּמֹו ּכתּבת יֹורׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻואחד
ׁשם, אין אֹו ּדינר מֹותר ׁשם יׁש אם מׁשּגיחין אין ְְִִִִִֵֵֵַָָָָָלפיכ
נׁשּבעּו לא ואם הּׁשנּיה. ליֹורׁשי קֹודמין הראׁשֹונה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹויֹורׁשי
לפי  ּכתּבה, ירּׁשת ׁשם ואין ּבׁשוה, הּכל הּבנים חֹולקין -ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻ

ׁשּתּׁשבע. עד ּכתּבה לאלמנה ְְְִֵֶֶַַַָָָָֻׁשאין
.Ë ּבניה ׁשּנׁשּבעה, זֹו - נׁשּבעה לא ואחת נׁשּבעה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹאחת

ּבׁשוה  אֹותֹו חֹולקין והּׁשאר, ּתחּלה; ּכתּבתּה וכל יֹורׁשין . ְְְְְְְְִִִֶַָָָָָָֻ
מּנכסים  טֹורף אינֹו אביו, ּבחּיי ׁשּמתה אּמֹו ּכתּבת ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻהּיֹורׁש

שנמכרו]מׁשעּבדים חֹורין[נכסים מּבני שלא אּלא [נכסים ְְְִִִֵֶָָֻ
הּיֹורׁשין נמכרו] .ּככל ְְִַָ

.È,ּכתּבה אביהן ּומּתנאי מּנכסי נּזֹונֹות הּבנֹות ׁשּתהיינה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
אף  הּבת ּבגרה ׁשּיבּגרּו; עד אֹו ׁשּיתארסּו עד מֹותֹו, ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָאחר
ּבגרה  ׁשּלא ּפי על אף נתארסה אֹו נתארסה, ׁשּלא ּפי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹעל
- מֹותֹו לאחר אביה מּנכסי הּנּזֹונת ּובת מזֹונֹות. לּה אין -ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ

לאחים. לא לעצמּה, ּומציאתּה ידיה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹמעׂשה
.‡È ּוכסּות מזֹונֹות לּבת אביה,[דירה]ּומדֹורּפֹוסקין מּנכסי ְְְְִִִִֵַַָָָ

ּוכסּותן  הּבנֹות למזֹון ּומֹוכרין לאלמנה; ׁשּפֹוסקין ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָּכדר
הכרזה המרבה]ּבלא לכל פומבית ׁשּמֹוכרין [מכירה ּכדר , ְְְְִֶֶֶַָָֹ

לפי  לּה ּפֹוסקין ׁשהאּׁשה, אּלא ּוכסּותּה: האלמנה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָלמזֹון
להן  המסּפק ּדבר להן ּפֹוסקין ולּבנֹות ּבעלּה, ּוכבֹוד ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָכבֹודּה

נׁשּבעֹות. הּבנֹות ואין ְְְִִֵַַָָּבלבד;
.·È נּזֹונֹות הּבנֹות ולא אּמן, ּכתּבת יֹורׁשין הּבנים ְְְִִִִֵַַַָָָֹֻאין

אּלּו ידם;ּבתנאים מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשּיהיה עד , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
ׁשּמא  ּכלּום, להם אין - ּכתּבה ׁשטר ׁשם אין אם ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֻאבל
להם  יׁש ּכתּבה, לכּתב ּדרּכם אין ואם ּכתּבתּה. אּמן ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֻֻמחלה

הּתנאים. ְְִִַָּכפי
.‚È,ּכתּבה מּתנאי אחד לעקר מיתתֹו ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻמי

אלמנתֹו', ּתּזֹון ואל מּנכסיו ּבנֹותיו יּזֹונּו 'אל ׁשאמר: ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָּכגֹון
לֹו ׁשֹומעין אין - אּמן' ּכתּבת ּבניו יירׁשּו 'אל ּכל אֹו נתן . ְְְִִִֵַַַָָָָָֻ

מרע ׁשכיב ּומּתנת הֹואיל - לאחרים ּבמּתנה [אדם נכסיו ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָ
הרי חולה] - ׁשּיתּבאר ּכמֹו מיתה, לאחר אּלא קֹונה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאינּה

ּולפיכ ּכאחד; ּבאין אּלּו ּבתנאים הּנכסים וחּיּוב ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּמּתנה
יֹורׁשים ּובניו מּנכסיו, נּזֹונֹות ּובנֹותיו אּמם אלמנתֹו ּכתּבת ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָֻ

בעלּה. ּבחּיי ְֲֵֵֶַַָָׁשּמתה
.„È ומיאנה הממאנת [של]ּבת שהישיאוה יתומה [קטנה ְֶֶַַָ

אבל בנישואין] מזֹונֹות. לּה ויׁש הּבנֹות, ּכׁשאר היא הרי -ְְְֲֲִִֵֵַָָָָ
הּׁשנּיה ּובת היבמה, מדרבנן]ּבת אסורה ּובת [שאמא , ְְִַַַַַָָָ

מיתת  אחר מזֹונֹות להן אין - האנּוסה ּובת ְֲֲִֵֶַַַַָָָָָהארּוסה,
ּבמזֹונֹותן, חּיב הּוא אביהן, ּבחּיי אבל זה; ּבתנאי ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָאביהן

אביהן. ּבחּיי והּבנֹות הּבנים ׁשאר ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָּכדין

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

zeyi` zekld - miyp xtq - xc` 'h ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.ÂËּבמזֹונֹותיה חּיב האחין, מן הּנּזֹונת ּבת מּׁשעת המארס ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
מּׁשנתארסה, מאחיה מזֹונֹות לּה אין ׁשהרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהארּוסין
ואין  נערה, אֹו קטּנה אּלא עצמּה ׁשּתזּון ּכדי ּבֹוגרת ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואינּה
הּפתחים. על ותׁשאל ותל ארּוסתֹו ׁשּתתּבּזה רֹוצה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאדם

.ÊËאפּלּו נתאלמנה, אֹו נתּגרׁשה אֹו ּומאנה הּבת, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָנּׂשאת
יבם ׁשֹומרת לייבום]היא אביה [ממתינה לבית וחזרה הֹואיל , ְְְִִִֵֶֶָָָָָָ

ׁשּתבּגר  עד אביה מּנכסי נּזֹונת זֹו הרי - בגרה לא ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹועדין
ׁשּתתארס. עד ְִֵֶַָאֹו

.ÊÈ ּכל הּבנים יירׁשּו - ּובנֹות ּבנים והּניח ׁשּמת ְְִִִִִִֵֶַַָָָָמי
עד הּנכסים, אֹו ׁשּיבּגרּו עד אחיֹותיהן את זנין והן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשאפׁשר  נכסים ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיתארסּו.
הּבנֹות; ׁשּיבּגרּו עד ּכאחד, והּבנֹות הּבנים מהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיּזֹונּו
ּבּנכסים  אין אם אבל מרּבין'. 'נכסים הּנקראין הן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָֻואּלּו
עד  לּבנֹות מזֹונֹות מהן מֹוציאין - מּזה ּפחֹות אּלא ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהּניח
מזֹון  ּכדי אּלא ׁשם אין ואם לּבנים; הּׁשאר ונֹותנין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּיבּגרּו,
עד  אֹו ׁשּיבּגרּו עד מהן נּזֹונֹות הּבנֹות - ּבלבד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָהּבנֹות

הּפתחים. על יׁשאלּו והּבנים ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָׁשּיתארסּו,
.ÁÈ קרקע ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים הּניח ּבּמה אם אבל . ְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָ

מן  הּבנֹות ׁשּיּזֹונּו הּוא הּגאֹונים ּובתּקנת הֹואיל - ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָמּטלטלין
הּנכסים  מן ּכאחת נּזֹונֹות והּבנֹות הּבנים הרי ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָהּמּטלטלין,
ׁשּיהיּו אּלא ּבמּטלטלין להן ּתּקנּו ׁשּלא הּמּועטין; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאּלּו

הּגאֹונים. הֹורּו וכזה ְְִִֶַַָָּכּבנים.
.ËÈ ּכן אחר ונתמעטּו מרּבין, הּנכסים והיּו קרקע, ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָֻהּניח

ונתרּבּו מיתה, ּבׁשעת מּועטין היּו יֹורׁשים; ּבהן זכּו ּכבר -ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָ
אֹותן  יֹורׁשין הּבנים - ּכן קדמּואחר אם נתרּבּו, לא ואפּלּו . ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹ

קּים. מכרן מּועטין, נכסים ּומכרּו ְְְִִִִַַָָָָָָהּבנים
.Îעליו ויׁש מרּבין, הּנכסים המת]היּו ׁשהתנה [על אֹו חֹוב, ְְְְִִִֵֶַָָָָָֻ

ּבת  מזֹונֹות ולא החֹוב אין - ּבּתּה את ׁשּיזּון אׁשּתֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָֹעם
ויּתנּו הּכל, הּבנים יירׁשּו אּלא ּבּנכסים; ממעטין ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹאׁשּתֹו
ׁשּפסק, זמן עד אביהם אׁשת ּבת ויזּונּו חֹובֹו, חֹוב ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָלבעל
מּתחת  ׁשּיתארסּו עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד אחיֹותיהן ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָויזּונּו

ְֵֶידיהם.
.‡Î ואין אחרת, מאּׁשה אֹו מּמּנה ּובת אלמנה, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּניח

ּתׁשאל  והּבת נּזֹונת, האלמנה - ׁשּתיהן ׁשּיּזֹונּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּנכסים
הּפתחים  לירּׁשת על קֹודמין הּבת ׁשּמזֹונֹות אֹומר, אני וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֻ

ׁשּׁשניהם  ּפי על ואף אביו, ּבחּיי ׁשּמתה אּמֹו ּכתּבת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻהּבן
ירּׁשה  נדחית אם ּומה הּדברים: וחמר קל ּכתּבה; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻֻמּתנאי
הּכתּבה  ירּׁשת תּדחה לא הּבת, מזֹונֹות מּפני ּתֹורה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֻֻׁשל

הּבת?! מזֹונֹות מּפני ּדין בית ּתנאי ְְְִִִֵֵֶַַַׁשהיא
.·Îּבן מי הּניח ולא ּוקטּנֹות, ּגדֹולֹות ּבנֹות והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹ

ויחלקּו ׁשּיבּגרּו עד הּקטּנֹות הּבנֹות 'יּזֹונּו אֹומרין: אין -ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָ
ּבׁשוה. חֹולקֹות ּכּלן אּלא ּבׁשוה', הּנכסים ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָֻׁשאר

ה'תשע"ה  אדר ט' קודש שבת יום

כ  ¤¤ּפרק
ּכדי ‡. לבּתֹו, מעט מּנכסיו אדם ׁשּיּתן חכמים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָצּוּו

ּבּתֹוׁשּתּנׂשא את הּמּׂשיא 'ּפרנסה'. הּנקרא הּוא וזה ּבֹו; ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּביׂשראל, עני לאׁשת ׁשּפֹוסקין מּכסּות יפחֹות לא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹסתם,
עני; האב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבארנּו. ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכמֹו

עׁשרֹו. ּכפי לּה לּתן ראּוי זה הרי עׁשיר, היה אם ְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָאבל
.·- ערּמה וׁשּיכניסּנה ּכלּום, לּה ׁשאין הּבעל על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּפרׁש

אכסּנה', לביתי 'ּכׁשּתבֹוא הּבעל: יאמר ולא ּכלּום; לּה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹאין
אביה  ּבבית והיא מכּסה, .אּלא ְְְִִֵֶַָָָָ

ּבלּבֹו‚. היה ּכּמה ּדעּתֹו אֹומדין - ּבת והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהאב
ּדעּתֹו? אמּדן יֹודעין ּומּנין לּה; ונֹותנין לפרנסתּה, לּה ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֻלּתן
ּבת  הּׂשיא אם וכן ּוכבֹודֹו. ּומּתנֹו ּומּמּׂשאֹו ּומיּדעיו, ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻמרעיו

ּבּה אֹומדין לה]ּבחּייו, שנתן מה לפי יּודע [משערים לא ואם . ְְְִִִַַָָָֹ
ּדעּתֹו אמּדן ּדין נותן]לבית היה מּנכסיו [כמה לּה נֹותנין , ְְְְְִִִֵַַָָָֻ
לפרנסתּה.[מעשר]עּׂשּור ְְִַָָָ

לּה„. נֹותנין להּנׂשא, ׁשּתבֹוא ּכל - רּבֹות ּבנֹות ְְִִִִֵֶַַָָָָָהּניח
ראׁשֹונה; ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור וׁשּלאחריה, הּנכסים; ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָעּׂשּור
להּנׂשא  ּכּלן ּבאּו ואם ׁשנּיה. ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻוׁשּלאחריה,
ּׁשּׁשּירה  מה עּׂשּור והּׁשנּיה עּׂשּור, נֹוטלת ראׁשֹונה - ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָּכאחת
אפּלּו וכן ׁשנּיה, ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור והּׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָראׁשֹונה,
ּוׁשאר  ּבׁשוה, העּׂשּורים ּכל וחֹולקֹות וחֹוזרֹות עׂשר; ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָהן

לאחים  .הּנכסים ְִִַַָָ
.‰לפיכ ּכתּבה; מּתנאי אינֹו לפרנסה, ׁשהּוא זה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻעּׂשּור

לּה ויׁש הּקרקע. מן אּלא נּטל אינֹו אחרֹונים, לתּקנת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָאפּלּו
מּׂשכירּות זה עּׂשּור שכירות]לגּבֹות רצּו[דמי ואם הּקרקע; ְְְְִִִִִֶַַַָ

נֹותנין. הּקרקע, עּׂשּור ּכנגד מעֹות לּה לּתן ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהאחין
.Â נֹוטלת לפיכ אחין; ׁשל חֹוב ּכבעל זה ּבעּׂשּור ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָהּבת

נֹוטלת  האחין, מתּו ואם ׁשבּועה. ּבלא הּבינֹונית מן ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹאֹותֹו
ּובׁש הּזּבּורית מן מּבניהם נפרעת אֹותֹו היא ׁשהרי - בּועה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָ

יתֹומים  אּלא מּנכסי יּפרע לא יתֹומים מּנכסי לּפרע והּבא , ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
הלואה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּובׁשבּועה, הּזּבּורית ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָמן

.Ê טֹורפת הּבת - אביהם קרקע מׁשּכנּו אֹו ׁשּמכרּו ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָוהאחים
ּבעלי [גובה] ּכל ׁשּטֹורפין ּכדר ּפרנסתּה, הּלקֹוחֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָמן

הלואה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּלקֹוחֹות, מן ְְְְְִִִֵֶַַָָָָחֹובֹות
.Á ּבלא ּומת קטּנֹות, ונׁשארּו ּגדֹולֹות, ּבנֹות ׁשהּׂשיא ְְְְְֲִִִִֵֶַָֹמי

את  חֹולקֹות ּכ ואחר לּקטּנֹות ּפרנסה נֹוטלין אין - ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָּבן
ּבׁשוה  הּנכסים את חֹולקֹות אּלא .הּנכסים, ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ

.Ë ונטלה ראׁשֹונה וקדמה ּובן, בנֹות ׁשּתי והּניח ׁשּמת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָמי
הּבן, ׁשּמת עד לגּבֹות הּׁשנּיה הסּפיקה ולא נכסים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹעּׂשּור
עּׂשּור, נֹוטלת הּׁשנּיה אין - לׁשּתיהן הּנכסים ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָונפלּו

ׁשּלּה ּבעּׂשּור ראׁשֹונה, וזכת ּבׁשוה; חֹולקֹות .אּלא ְְְִִֶֶֶָָָָָָָ
.È- מּנכסי' ּבנֹותי ּתפרנסּו 'אל מיתה: ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמי

ּכתּבה  מּתנאי זה ׁשאין לֹו, .ׁשֹומעין ְְְִִֵֵֶֶָָֻ
.‡Èּבארנּו ּכבר ּובת, אלמנה והּניח ׁשּמת ׁשּמזֹונֹות מי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

אינּה - הּבת נּׂשאת אם וכן הּבת. למזֹונֹות קֹודמין ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהאלמנה
מתה  ואפּלּו האלמנה; מזֹונֹות מּפני נכסים, עּׂשּור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָנֹוטלת
להּנתן  הראּויה ּפרנסה יֹורׁש הּבעל אין ׁשּנּׂשאת, אחר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהּבת
מהן. נּזֹונת ׁשּתהא האלמנה ּבחזקת ּכּלן הּנכסים ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻלּה,

.·È ונתנּוקטּנה לדעּתּה, אחיה אֹו אּמּה ׁשהּׂשיאּתּה יתֹומה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ
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להֹוציא  מּׁשּתגּדיל היא יכֹולה - זּוז חמּׁשים אֹו מאה ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָלּה
עּׂשּור  אֹו האב ּדעת ּבאמּדן אֹו לּה, הראּויה ּפרנסה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֻמהן
ּפי  על ואף אֹותּה, זנין האחין היּו לא ואפּלּו ְְֲִִִִַַַַַַָָָָָֹהּקרקעֹות,
מחאה. ּבת אינּה ׁשהּקטּנה מּפני נּׂשּואין, ּבׁשעת מחת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא

.‚È ולא ּבֹוגרת, ּבין נערה ּבין ׁשּגדלה, אחר הּבת ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹנּׂשאת
נּׂשּואיה, ּבעת מחת ואם ּפרנסתּה; אּבדה - ּפרנסתּה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָָּתבעה

ׁשּתרצה  זמן ּכל לּה הראּוי את מֹוציאה זֹו ּבגרה הרי . ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשהּניחּה ּבין מֹותֹו אחר ׁשּבגרה ּבין אביה, ּבבית ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָועֹודּה
מזֹונֹות  לּה אין ׁשהרי מזֹונֹותיה, האחין ּפסקּו אם - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבֹוגרת
אּבדה  - ּפרנסתּה ּתבעה ולא וׁשתקה ׁשּבארנּו, ְְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֹּכמֹו
האחים  ּפסקּו לא ּפרנסתּה. אּבדה לא מחת, ואם ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָָָֹֹּפרנסתּה;

ּבּבגר אֹותּה וזנּו ׁשּלא [בבגרותה]מזֹונֹותיה, ּפי על אף , ְְִֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשּיׁש אֹותּה; זנין ׁשהן זמן ּכל ּפרנסתּה אּבדה לא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹמחת,
חּיבין, ׁשאינן ּפי על אף אֹותּה, זנין ׁשהן מּפני לטען, ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלּה

ּפרנסתּה. תבעה לא זה מּפני נּׂשאת, לא עדין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹוהיא
.„È ּבהן לּקח לפרנסתּה מעֹות וכ ּכ לבּתֹו לּתן ׁשּצּוה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמי

מרע ׁשכיב  ׁשהיה ּבין ומת,[חולה]קרקע, ּבריא, ׁשהיה ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּׁשליׁש ּביד הּמעֹות שניהם]והרי על הנאמן שלישי ,[אדם ְֲִֵַַַַָָ

יעׂשה  ּׁשּירצה מה ּכל לבעלי, אֹותן 'ּתנּו הּבת: ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָואמרה
עדין  ואם ּבידּה; הרׁשּות ונּׂשאת, ּגדֹולה היתה אם - ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָּבהן'
עדין  ואם ּבידֹו; ּׁשהׁשלׁש מה הּׁשליׁש יעׂשה היא, ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֻמארסת
יעׂשה  אּלא לּה, ׁשֹומעין אין - נּׂשאת אפּלּו היא, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָקטּנה

האב. ׁשּצּוהּו ּכמֹו ְִִֶַָָָָהּׁשליׁש

כא  ¤¤ּפרק
עֹוׂשה ‡. היא ּומה לבעלּה. ידיה, ּומעׂשה האּׁשה ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָמציאת

אֹורגת, לארג ׁשּדרּכן מקֹום הּמדינה: ּכמנהג הּכל ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלֹו?
אריג]לרקם על יפות ּפׁשּתן [צורות אֹו צמר לטוֹות רֹוקמת, ְְְִִִֶֶֶֶָֹ

האּלּו, הּמלאכֹות ּכל לעׂשֹות העיר נׁשי ּדר היה ואם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָטֹווה.
ּכֹופּה אותה]אינֹו ׁשהּפׁשּתן [כופה ּבלבד; ּבּצמר לטוֹות אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

הּמלאכה  היא והּטּוּוי הּׂשפתים, ואת הּפה את ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָמּזיק
ּבידיה  לב חכמת אּׁשה "וכל ׁשּנאמר: לנׁשים, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהמיחדת

ָטוּו".
עצמּה·. -[התאמצה]ּדחקה לּה הראּוי מן יֹותר ועׂשתה ְְְֲִֵַָָָָָָָָ

להם  היה אפּלּו הרּבה, ממֹון ולֹו לּה היה לּבעל. ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָהּמֹותר
ּכלל, מלאכה ּבלא להבטלה יֹוׁשבת אינּה - ׁשפחֹות ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָֹּכּמה
לעׂשֹות  אֹותּה ּכֹופין אין אבל זּמה; לידי מביאה ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשהּבּטלה
ממעטת  הּממֹון רב לפי אּלא ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֻמלאכה

ְִָָּבמלאכה.
יֹוציא ‚. - ּכלל מלאכה תעׂשה ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹוהּמּדיר

זּמה  לידי מביאה ׁשהּבּטלה ּכתּבה, אּׁשה ויּתן ּכל וכן . ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ
הּכֹוס, את לֹו ּומֹוזגת ורגליו, ידיו ּפניו לבעלּה ְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָָרֹוחצת
ּכגֹון  בעלּה, ּבפני ּומׁשּמׁשת ועֹומדת הּמּטה, את לֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּומּצעת
ּבדברים  וכּיֹוצא מּלפניו, ּתּטל אֹו ּכלי  אֹו מים לֹו ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּתּתן
בנֹו. ּבפני אֹו אביו ּבפני ּומׁשּמׁשת עֹומדת אינּה אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאּלּו;

אּלּו„. אֹוּומלאכֹות עֹוׂשה היּו, ואפּלּו ּבעצמּה; היא תן ְְְֲִִֵַַָָָָָ

אּלא  לּבעל אּלּו מלאכֹות עֹוׂשה אין ׁשפחֹות, ּכּמה ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָלהן
ְִאׁשּתֹו.

ּבזמן ‰. לבעלּה אֹותן עֹוׂשה ׁשהאּׁשה אחרֹות מלאכֹות ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָיׁש
ּבּתּנּור  הּפת את אֹופה הן: ואּלּו ענּיים, ּתּקן ׁשהן ועזרא ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

מצּויה  הּפת ׁשּתהיה ּכדי ואֹופה מׁשּכמת אּׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּתהיה
ּומניקה  ּבגדים, ּומכּבסת הּתבׁשילין, את ּומבּׁשלת ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָלענּיים;

בהמּתֹו לפני ּתבן ונֹותנת ּבנּה, לרכיבה]את לא [שהיא אבל ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶָָֹ
בקרֹו לחרישה]לפני -[העומדת מטחנת? ּכיצד ּומטחנת. , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּומׁשּמרת ּברחים ואצה[מנפה]יֹוׁשבת הּקמח, [מזרזת]את ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
מחמרת אֹו הּבהמה[מנהיגה]ּבּטֹוחנת, ּכדי [המסובבת]אחר , ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

יד, ׁשל ּברחים לטחן ּדרּכן היה ואם הרחים; יבטלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
ֶֶטֹוחנת.

.Âלֹו הכניסה אם אבל ּבענּיים; אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִִִִִִֶַַָָָּבּמה
אחת, ׁשפחה מהן לקנֹות ׁשראּויין נכסים אֹו אחת, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשפחה
לקנֹות  ּכדי ממֹון לֹו ׁשהיה אֹו אחת, ׁשפחה לֹו ׁשהיתה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָאֹו
ולא  מכּבסת, ולא אֹופה, ולא מטחנת, אינּה - אחת ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשפחה

בהמּתֹו לפני ּתבן נכסים נֹותנת אֹו ׁשפחֹות, ׁשּתי לֹו הכניסה . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָ
אֹו ׁשפחֹות, ׁשּתי מהן לקנֹות ׁשפחֹות,הראּויין ׁשּתי לֹו ׁשהיּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָ

ואינּה מבּׁשלת, אינּה - ׁשפחֹות ׁשּתי לקנֹות ראּוי ׁשהיה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאֹו
להניק. לּׁשפחה אֹותֹו נֹותנת אּלא ּבנּה, את ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָמניקה

.Ê,לבעלּה אֹותן עֹוׂשה אּׁשה ׁשּכל הּמלאכֹות ּכל ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָנמצאּו
טֹווה  מלאכֹות: לֹוחמׁש ּומֹוזגת ורגליו, ידיו ּפניו ורֹוחצת , ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

ּבפניו; לׁשּמׁש ועֹומדת הּמּטה, את ּומּצעת הּכֹוס, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאת
אינן  ּומקצתן אֹותן עֹוׂשֹות הּנׁשים ׁשּמקצת ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָוהּמלאכֹות
ּומכּבסת, ּומבּׁשלת, ואֹופה, מטחנת, מלאכֹות: ׁשׁש ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעֹוׂשֹות,

בהמּתֹו. לפני ּתבן ונֹותנת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָּומניקה,
.Á עֹוׂשה נּדה לבעלּה, עֹוׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְֲִִֶַָָָָָָָָּכל

והרחצת  ּבפניו הּמּטה והּצעת הּכֹוס מּמזיגת חּוץ ְְְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָלבעלּה,
לבעל. יבֹוא ׁשּמא הרהּור, מּׁשּום ּגזרה ורגליו; ידיו ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָֹּפניו
הּכֹוס  ּומֹוזגת ּבפניו, ׁשּלא נּדה ּכׁשהיא מּטתֹו מּצעת ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלפיכ
על  אֹותֹו מּנחת אּלא ּתמיד, ּכדרּכּה ּבידֹו אֹותֹו נֹותנת ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָואינּה

נֹוטלֹו. והּוא הארץ, על אֹו ְְְִֶַַָָהּכלי
.Ëּבתֹו מלאכֹותיה ׁשעׂשתה ּבעת ּכלים ׁשּׁשברה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָהאּׁשה

ׁשאם  ּתּקנה, אּלא הּדין, מן זה ואין ּפטּורה; - ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּביתּה
אּלא  לעֹולם, הּבית ּבתֹו ׁשלֹום אין ּכן, אֹומר אּתה ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָאין
קטטה  ונמצאת הּמלאכֹות, מרב ונמנעת נזהרת ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹנמצאת

.ּביניהן  ֵֵֶ
.È ׁשהיא הּמלאכֹות מן מלאכה מּלעׂשֹות ׁשּתּמנע אּׁשה ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָּכל

ועֹוׂשה  אֹותּה ּכֹופין - לעׂשֹותן טען חּיבת ּבׁשֹוט. ואפּלּו , ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָ
- מּלעׂשֹות נמנעת ׁשאינּה אֹומרת והיא עֹוׂשה, ׁשאינּה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּוא
ׁשּיראה  ּכמֹו זה, ודבר ׁשכנים; אֹו ּביניהן אּׁשה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָמֹוׁשיבין

ּבּדבר. ׁשאפׁשר ְֶֶַַַָָָָהּדּין
.‡È מּמעׂשה לּה ּפֹוחתין - מניקה ׁשהיא זמן ּכל ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָהאּׁשה,

לחלב  ׁשּיפין ּודברים יין ּבמזֹונֹותיה לּה ּומֹוסיפין .ידיה, ְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ
לאכל  מתאּוה היא והרי לּה, הראּויֹות מזֹונֹות לּה ְְְְֱֲִִֵֶַַָָָָָֹּפסקּו
לּה ׁשּיׁש ּתאוה חלי מּפני אחרֹות, מאכלֹות לאכל אֹו ְֱֲֲֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹיֹותר,

מּׁשּלּה אֹוכלת זֹו הרי - חשבונה]ּבבטנּה ּׁשּתרצה;[על מה ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
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אֹו מּדי, יֹותר ּתאכל ׁשאם ולֹומר, לעּכב יכֹול הּבעל ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹואין
קֹודם. ּגּופּה ׁשּצער מּפני - הּולד ימּות רע, מאכל ְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּתאכל

.·È אּלא ׁשניהן, להניק אֹותּה ּכֹופין אין ּתאֹומים, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָילדה
לּׁשני  מניקה הּבעל וׂשֹוכר אחד, האּׁשה מניקה ׁשרצת הרי ; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

אּלא  מּניחּה ואינֹו מעּכב הּבעל ּבנּה, עם חברּתּה ּבן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלהניק
ּבלבד. ּבנֹו ְְְִִַָלהניק

.‚Èּומניקּתּו ּכֹופּה - ּבנּה את להניק ׁשּלא ׁשּיהיה נדרה עד ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
היא  הּנקבה. ואחד הּזכר אחד חדׁש, וארּבעה עׂשרים ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבן
אׁשּתֹו, ׁשּתניק רֹוצה אינֹו והּוא ּבני', את אניק 'אני ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָאֹומרת:
ׁשפחֹות, ּכּמה להם ׁשּיׁש ּפי על אף - ּתתנּול ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכדי

מּבנּה. לפרׁש לּה הּוא ׁשּצער לּה; ְְְִִִֶַַָָָֹׁשֹומעין
.„È ׁשראּוי עׁשיר הּוא והיה להניק, חּיבת ׁשהיא ענּיה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָהיתה

רצת  לא אם ׁשפחֹות, לֹו ׁשאין ּפי על אף - אׁשּתֹו ּתניק ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
עֹולה  ׁשהאּׁשה מּפני ׁשפחה; קֹונה אֹו מניקה ׂשֹוכר ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָלהניק,

ּבעלּה עשירותו]עם ברמת יֹורדת.[לחיות ואינּה , ְֲִֵֶֶַָָ
.ÂË והּוא ׁשפחה', לקנֹות אֹו לׂשּכר הּוא 'ראּוי אֹומרת: ְְְְִִִִֶֶָָֹהיא

מקֹום  ּכאן ואין ראיה, להביא עליה - ראּוי' 'איני ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָאֹומר:
.לׁשבּועה  ְִָ

.ÊË אם אּלא - להניק אֹותּה ּכֹופין אין ׁשּנתּגרׁשה, ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָהאּׁשה
את  לֹו נֹותנת רצת, לא ואם ּומניקּתּו, ׂשכרּה לּה נֹותן ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹרצת,

ּבֹו מּטּפל והּוא הניקה ּבנֹו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשהּכירּה עד אליה]אֹותֹו הּכירּה[התרגל אם אבל [התינוק . ֲִִִִִֶַָָָ

מאחרת] לינוק רוצה ואינו אליה אין התרגל - סּומה היה ואפּלּו ,ֲִֵַָָָ
מא  אֹותֹו אֹותּה,מפריׁשין ּכֹופין אּלא הּולד, סּכנת מּפני ּמֹו, ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

חדׁש. וארּבעה עׂשרים עד ּבׂשכר אֹותֹו ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹּומניקה
.ÊÈ את מניקה ׁשהיא ּפי על אף מזֹונֹות, לּה אין - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּגרּוׁשה

צרי ׁשהּקטן ּדברים ׂשכרּה, על יֹותר לּה נֹותן אבל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָּבנֹו;
אבל  ּבּה. וכּיֹוצא וסיכה ּומׁשקה ּומאכל מּכסּות ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָלהן

חדׁשיו ׁשלמּו ּכלּום. לּה אין הנקה]המעּברת, חדשי [כ"ד ְְְֳֵֶֶַָָָָֻ
אין [מהנקה]ּוגמלּתּו - אצלּה ּבנּה ׁשּיהיה המגרׁשת רצת אם , ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

אּלא  ּגמּורֹות, ׁשנים ׁשׁש ּבן ׁשּיהיה עד מּמּנה אֹותֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמפריׁשין
ׁשׁש ואחר אּמֹו. אצל והּוא מזֹונֹות לֹו ונֹותן אביו את ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָּכֹופין
ואם  מזֹונֹות, לֹו אּתן אצלי הּוא 'אם לֹומר: לאב יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָׁשנים
לעֹולם, אּמּה אצל והּבת ּכלּום'. לֹו נֹותן איני אּמֹו אצל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהּוא

ׁשׁש. לאחר ְֲִֵַַַואפּלּו
.ÁÈ הראּוי מ ּמּנּו מֹוציאין - לצדקה ראּוי האב היה ְִִִִֵֶַָָָָָָָָָּכיצד?

נּׂשאת  ואפּלּו אּמּה. אצל והיא אֹותּה וזנין ּכרחֹו, ּבעל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָלֹו
עד  צדקה מּׁשּום אֹותּה זן ואביה אצלּה, ּבּתּה - לאחר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָהאם
והיא  ּכתּבה, ּבתנאי מֹותֹו אחר מּנכסיו ותּזֹון האב; ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻׁשּימּות

אחר אצל  אצלּה ּבניה ׁשּיהיּו האם רצת לא ואם אּמּה. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ונֹותנת  ּבידּה, הרׁשּות - נקבֹות ואחד זכרים אחד ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּגמלתן,
והם  אב, להן אין אם לּקהל אֹותן מׁשלכת אֹו לאביהן, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאֹותן

ּבהן. ְִִֶַָמּטּפלין

כב  ¤¤ּפרק
אׁשּתֹו‡. ּבירּׁשת אדם לכל קֹודם יזּכה הּבעל ּומאימתי . ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ

לא  ׁשעדין ּפי על ואף האב; מרׁשּות מּׁשּתצא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבירּׁשתּה?
יירׁשּנה. ּבעלּה, ּברׁשּות ונעׂשית הֹואיל לחּפה, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֻנכנסה

ׁשּנתארסה ·. האּׁשה אֹוּכיצד? לבעלּה אביה ּומסרּה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָ
לׁשלּוחי  אֹו לבעלּה האב ׁשלּוחי מסרּוה אֹו בעלּה, ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָלׁשלּוחי
ּפי  על אף - לחּפה ׁשּתּכנס קדם ּבּדר ּומתה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻבעלּה,

וכן [נדוניתה]ׁשּכתּבתּה יֹורׁשּה; ּבעלּה אביה, ּבבית עדין ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻ
ּבעלּה עּמּה ונכנס הּבעל, עם האב ׁשלּוחי אֹו האב הל ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָאם
הרי  - ּומתה נּׂשּואין, לׁשם ׁשם עּמּה ונתיחד לחצר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבּדר
להֹוליכּה הּבעל עם האב עדין אם אבל ּבעלּה. יירׁשּנה ְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָזֹו
אֹו הּבעל ׁשלּוחי עם האב ׁשלּוחי ׁשהלכּו אֹו ּבעלּה, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָלבית
ּכדר ללּון לחצר עּמּה הּבעל נכנס ואפּלּו הּבעל, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָעם
אֹו והאב הֹואיל - אחד ּבפּונּדק ּדרכים עֹוברי ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָׁשּלנין
מתה  אם נּׂשּואין, לׁשם עּמּה נתיחד לא ועדין עּמּה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹׁשלּוחיו

ּבעלּה. ּבבית ׁשּכתּבתּה ּפי על ואף אביה, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻיירׁשּנה
היא ‚. והלכה אלמנה, אֹו יתֹומה אֹו ּבֹוגרת היתה אם ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָוכן

ולא  ּבעל לא עּמּה ואין ּבעלּה, לבית אביה מּבית ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹּבעצמּה
אֹותּה יֹורׁש הּבעל אין - ּבּדר ּומתה .ׁשלּוחיו, ְֵֵֵֶֶַַַַָָָ

לֹו„. ויׁש הֹואיל - לֹו אסּורה ׁשהיא אּׁשה [חלים]הּנֹוׂשא ְֲִִִֵֵֶַָָ
את  הּנֹוׂשא וכן יירׁשּנה; ּתחּתיו, מתה אם - קּדּוׁשין ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבּה
אם  - ּגמּורין קּדּוׁשין קּדּוׁשיה ׁשאין ּפי על אף ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָהּקטּנה,
מתה  אם - חרׁשת ׁשּנׂשא הּפּקח אבל יירׁשּנה. ּתחּתיו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמתה
ׁשהרי  יירׁשּנה; - ּומתה ּפּקחת ׁשּנׂשא והחרׁש יירׁשּנה. ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹלא

ממֹונּה. לֹו וזּכתה נּׂשאת, ּולדעּתּה ּדעת, ּבת ְְְְִִִֵַַַַָָָָהיא
לדעת ‰. ׁשּלא ונּׂשאת אביה, לדעת ׁשּנתקּדׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹקטּנה

למחֹות  האב יכֹול - ּבפניו ׁשּלא ּבין ּבפניו ּבין ּכמֹואביה, , ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָֹ
יֹורׁשּה, הּבעל אין מתה אם - האב ׁשתק ואפּלּו ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשּבארנּו;

ּבנּׂשּואיה. האב רצה ּכן אם ְִִֵֶֶָָָָָָאּלא
.Â הּגאֹונים מּבעלּההֹורּו ּובּקׁשה ׁשחלתה, ׁשהאּׁשה , ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָ

אין  - יירׁשּנה ׁשּלא ּכדי כתּבה ּבלא ותצא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֻׁשּיגרׁשּנה
רֹוצה  ואיני אֹותֹו ׂשֹונאה 'אני אמרה: ואפּלּו לּה; ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָׁשֹומעין

ּדני  ואין לּה, ׁשֹומעין אין - עּמֹו' מֹורדת.לעמד ּדין לּה ן ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
זה. הּוא יפה ְִֶֶָודין

.Êּברזל צאן נכסי ּבין לאּׁשה, ׁשּיׁש נכסים [נכסים ּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
הבעל] מלֹוגשבאחריות נכסי באחריותו]ּבין הּבעל [שאינן - ְְִֵֵַַַ

יירׁש בעלּה, ּבחּיי מתה ואם ּבחּייה; ּפרֹותיהן ּכל  ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאֹוכל
אחר  מלֹוג נכסי האּׁשה מכרה אם לפיכ הּכל. ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹּבעלּה
קדם  לּה נפלּו הּנכסים ׁשאֹותן ּפי על אף ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנּׂשאת,
ימי  ּכל הּלקֹוחֹות מּיד הּפרֹות מֹוציא הּבעל - ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשּתתארס
נכסי  ּבגּוף ּכלּום לֹו ׁשאין הּקרקע, ּגּוף לא אבל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹחּייה,
הּלקֹוחֹות  מּיד הּגּוף מֹוציא ּבחּייו, מתה ׁשּתמּות. עד ְְִִֵֶַַַַַָָָָמלֹוג
קּימין  הּלקֹוחֹות מן ׁשּלקחה הּדמים ואם ּדמים. ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹּבלא
מציאה  'ׁשּמא לֹומר יכֹול ואינֹו לּלקֹוחֹות, מחזירן ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבעצמן,

ֵהן'.
.Á אם אבל לּבעל; הידּועין ּבנכסים אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָּבּמה

הּבעל, ּבהן ידע ולא אחרת, ּבמדינה נכסים לּה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹנפלּו
קּים  מכרּה - אֹותן קדם ּומכרה ׁשּמכרה ארּוסה וכן . ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָֹ
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להֹוציא  מּׁשּתגּדיל היא יכֹולה - זּוז חמּׁשים אֹו מאה ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָלּה
עּׂשּור  אֹו האב ּדעת ּבאמּדן אֹו לּה, הראּויה ּפרנסה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֻמהן
ּפי  על ואף אֹותּה, זנין האחין היּו לא ואפּלּו ְְֲִִִִַַַַַַָָָָָֹהּקרקעֹות,
מחאה. ּבת אינּה ׁשהּקטּנה מּפני נּׂשּואין, ּבׁשעת מחת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא

.‚È ולא ּבֹוגרת, ּבין נערה ּבין ׁשּגדלה, אחר הּבת ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹנּׂשאת
נּׂשּואיה, ּבעת מחת ואם ּפרנסתּה; אּבדה - ּפרנסתּה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָָּתבעה

ׁשּתרצה  זמן ּכל לּה הראּוי את מֹוציאה זֹו ּבגרה הרי . ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשהּניחּה ּבין מֹותֹו אחר ׁשּבגרה ּבין אביה, ּבבית ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָועֹודּה
מזֹונֹות  לּה אין ׁשהרי מזֹונֹותיה, האחין ּפסקּו אם - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבֹוגרת
אּבדה  - ּפרנסתּה ּתבעה ולא וׁשתקה ׁשּבארנּו, ְְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֹּכמֹו
האחים  ּפסקּו לא ּפרנסתּה. אּבדה לא מחת, ואם ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָָָֹֹּפרנסתּה;

ּבּבגר אֹותּה וזנּו ׁשּלא [בבגרותה]מזֹונֹותיה, ּפי על אף , ְְִֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשּיׁש אֹותּה; זנין ׁשהן זמן ּכל ּפרנסתּה אּבדה לא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹמחת,
חּיבין, ׁשאינן ּפי על אף אֹותּה, זנין ׁשהן מּפני לטען, ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלּה

ּפרנסתּה. תבעה לא זה מּפני נּׂשאת, לא עדין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹוהיא
.„È ּבהן לּקח לפרנסתּה מעֹות וכ ּכ לבּתֹו לּתן ׁשּצּוה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמי

מרע ׁשכיב  ׁשהיה ּבין ומת,[חולה]קרקע, ּבריא, ׁשהיה ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּׁשליׁש ּביד הּמעֹות שניהם]והרי על הנאמן שלישי ,[אדם ְֲִֵַַַַָָ

יעׂשה  ּׁשּירצה מה ּכל לבעלי, אֹותן 'ּתנּו הּבת: ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָואמרה
עדין  ואם ּבידּה; הרׁשּות ונּׂשאת, ּגדֹולה היתה אם - ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָּבהן'
עדין  ואם ּבידֹו; ּׁשהׁשלׁש מה הּׁשליׁש יעׂשה היא, ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֻמארסת
יעׂשה  אּלא לּה, ׁשֹומעין אין - נּׂשאת אפּלּו היא, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָקטּנה

האב. ׁשּצּוהּו ּכמֹו ְִִֶַָָָָהּׁשליׁש

כא  ¤¤ּפרק
עֹוׂשה ‡. היא ּומה לבעלּה. ידיה, ּומעׂשה האּׁשה ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָמציאת

אֹורגת, לארג ׁשּדרּכן מקֹום הּמדינה: ּכמנהג הּכל ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלֹו?
אריג]לרקם על יפות ּפׁשּתן [צורות אֹו צמר לטוֹות רֹוקמת, ְְְִִִֶֶֶֶָֹ

האּלּו, הּמלאכֹות ּכל לעׂשֹות העיר נׁשי ּדר היה ואם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָטֹווה.
ּכֹופּה אותה]אינֹו ׁשהּפׁשּתן [כופה ּבלבד; ּבּצמר לטוֹות אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

הּמלאכה  היא והּטּוּוי הּׂשפתים, ואת הּפה את ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָמּזיק
ּבידיה  לב חכמת אּׁשה "וכל ׁשּנאמר: לנׁשים, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהמיחדת

ָטוּו".
עצמּה·. -[התאמצה]ּדחקה לּה הראּוי מן יֹותר ועׂשתה ְְְֲִֵַָָָָָָָָ

להם  היה אפּלּו הרּבה, ממֹון ולֹו לּה היה לּבעל. ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָהּמֹותר
ּכלל, מלאכה ּבלא להבטלה יֹוׁשבת אינּה - ׁשפחֹות ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָֹּכּמה
לעׂשֹות  אֹותּה ּכֹופין אין אבל זּמה; לידי מביאה ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשהּבּטלה
ממעטת  הּממֹון רב לפי אּלא ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֻמלאכה

ְִָָּבמלאכה.
יֹוציא ‚. - ּכלל מלאכה תעׂשה ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹוהּמּדיר

זּמה  לידי מביאה ׁשהּבּטלה ּכתּבה, אּׁשה ויּתן ּכל וכן . ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ
הּכֹוס, את לֹו ּומֹוזגת ורגליו, ידיו ּפניו לבעלּה ְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָָרֹוחצת
ּכגֹון  בעלּה, ּבפני ּומׁשּמׁשת ועֹומדת הּמּטה, את לֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּומּצעת
ּבדברים  וכּיֹוצא מּלפניו, ּתּטל אֹו ּכלי  אֹו מים לֹו ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּתּתן
בנֹו. ּבפני אֹו אביו ּבפני ּומׁשּמׁשת עֹומדת אינּה אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאּלּו;

אּלּו„. אֹוּומלאכֹות עֹוׂשה היּו, ואפּלּו ּבעצמּה; היא תן ְְְֲִִֵַַָָָָָ

אּלא  לּבעל אּלּו מלאכֹות עֹוׂשה אין ׁשפחֹות, ּכּמה ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָלהן
ְִאׁשּתֹו.

ּבזמן ‰. לבעלּה אֹותן עֹוׂשה ׁשהאּׁשה אחרֹות מלאכֹות ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָיׁש
ּבּתּנּור  הּפת את אֹופה הן: ואּלּו ענּיים, ּתּקן ׁשהן ועזרא ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

מצּויה  הּפת ׁשּתהיה ּכדי ואֹופה מׁשּכמת אּׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּתהיה
ּומניקה  ּבגדים, ּומכּבסת הּתבׁשילין, את ּומבּׁשלת ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָלענּיים;

בהמּתֹו לפני ּתבן ונֹותנת ּבנּה, לרכיבה]את לא [שהיא אבל ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶָָֹ
בקרֹו לחרישה]לפני -[העומדת מטחנת? ּכיצד ּומטחנת. , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּומׁשּמרת ּברחים ואצה[מנפה]יֹוׁשבת הּקמח, [מזרזת]את ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
מחמרת אֹו הּבהמה[מנהיגה]ּבּטֹוחנת, ּכדי [המסובבת]אחר , ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

יד, ׁשל ּברחים לטחן ּדרּכן היה ואם הרחים; יבטלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
ֶֶטֹוחנת.

.Âלֹו הכניסה אם אבל ּבענּיים; אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִִִִִִֶַַָָָּבּמה
אחת, ׁשפחה מהן לקנֹות ׁשראּויין נכסים אֹו אחת, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשפחה
לקנֹות  ּכדי ממֹון לֹו ׁשהיה אֹו אחת, ׁשפחה לֹו ׁשהיתה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָאֹו
ולא  מכּבסת, ולא אֹופה, ולא מטחנת, אינּה - אחת ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשפחה

בהמּתֹו לפני ּתבן נכסים נֹותנת אֹו ׁשפחֹות, ׁשּתי לֹו הכניסה . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָ
אֹו ׁשפחֹות, ׁשּתי מהן לקנֹות ׁשפחֹות,הראּויין ׁשּתי לֹו ׁשהיּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָ

ואינּה מבּׁשלת, אינּה - ׁשפחֹות ׁשּתי לקנֹות ראּוי ׁשהיה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאֹו
להניק. לּׁשפחה אֹותֹו נֹותנת אּלא ּבנּה, את ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָמניקה

.Ê,לבעלּה אֹותן עֹוׂשה אּׁשה ׁשּכל הּמלאכֹות ּכל ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָנמצאּו
טֹווה  מלאכֹות: לֹוחמׁש ּומֹוזגת ורגליו, ידיו ּפניו ורֹוחצת , ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

ּבפניו; לׁשּמׁש ועֹומדת הּמּטה, את ּומּצעת הּכֹוס, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאת
אינן  ּומקצתן אֹותן עֹוׂשֹות הּנׁשים ׁשּמקצת ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָוהּמלאכֹות
ּומכּבסת, ּומבּׁשלת, ואֹופה, מטחנת, מלאכֹות: ׁשׁש ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעֹוׂשֹות,

בהמּתֹו. לפני ּתבן ונֹותנת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָּומניקה,
.Á עֹוׂשה נּדה לבעלּה, עֹוׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְֲִִֶַָָָָָָָָּכל

והרחצת  ּבפניו הּמּטה והּצעת הּכֹוס מּמזיגת חּוץ ְְְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָלבעלּה,
לבעל. יבֹוא ׁשּמא הרהּור, מּׁשּום ּגזרה ורגליו; ידיו ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָֹּפניו
הּכֹוס  ּומֹוזגת ּבפניו, ׁשּלא נּדה ּכׁשהיא מּטתֹו מּצעת ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלפיכ
על  אֹותֹו מּנחת אּלא ּתמיד, ּכדרּכּה ּבידֹו אֹותֹו נֹותנת ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָואינּה

נֹוטלֹו. והּוא הארץ, על אֹו ְְְִֶַַָָהּכלי
.Ëּבתֹו מלאכֹותיה ׁשעׂשתה ּבעת ּכלים ׁשּׁשברה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָהאּׁשה

ׁשאם  ּתּקנה, אּלא הּדין, מן זה ואין ּפטּורה; - ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּביתּה
אּלא  לעֹולם, הּבית ּבתֹו ׁשלֹום אין ּכן, אֹומר אּתה ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָאין
קטטה  ונמצאת הּמלאכֹות, מרב ונמנעת נזהרת ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹנמצאת

.ּביניהן  ֵֵֶ
.È ׁשהיא הּמלאכֹות מן מלאכה מּלעׂשֹות ׁשּתּמנע אּׁשה ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָּכל

ועֹוׂשה  אֹותּה ּכֹופין - לעׂשֹותן טען חּיבת ּבׁשֹוט. ואפּלּו , ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָ
- מּלעׂשֹות נמנעת ׁשאינּה אֹומרת והיא עֹוׂשה, ׁשאינּה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּוא
ׁשּיראה  ּכמֹו זה, ודבר ׁשכנים; אֹו ּביניהן אּׁשה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָמֹוׁשיבין

ּבּדבר. ׁשאפׁשר ְֶֶַַַָָָָהּדּין
.‡È מּמעׂשה לּה ּפֹוחתין - מניקה ׁשהיא זמן ּכל ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָהאּׁשה,

לחלב  ׁשּיפין ּודברים יין ּבמזֹונֹותיה לּה ּומֹוסיפין .ידיה, ְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ
לאכל  מתאּוה היא והרי לּה, הראּויֹות מזֹונֹות לּה ְְְְֱֲִִֵֶַַָָָָָֹּפסקּו
לּה ׁשּיׁש ּתאוה חלי מּפני אחרֹות, מאכלֹות לאכל אֹו ְֱֲֲֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹיֹותר,

מּׁשּלּה אֹוכלת זֹו הרי - חשבונה]ּבבטנּה ּׁשּתרצה;[על מה ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
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אֹו מּדי, יֹותר ּתאכל ׁשאם ולֹומר, לעּכב יכֹול הּבעל ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹואין
קֹודם. ּגּופּה ׁשּצער מּפני - הּולד ימּות רע, מאכל ְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּתאכל

.·È אּלא ׁשניהן, להניק אֹותּה ּכֹופין אין ּתאֹומים, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָילדה
לּׁשני  מניקה הּבעל וׂשֹוכר אחד, האּׁשה מניקה ׁשרצת הרי ; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

אּלא  מּניחּה ואינֹו מעּכב הּבעל ּבנּה, עם חברּתּה ּבן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלהניק
ּבלבד. ּבנֹו ְְְִִַָלהניק

.‚Èּומניקּתּו ּכֹופּה - ּבנּה את להניק ׁשּלא ׁשּיהיה נדרה עד ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
היא  הּנקבה. ואחד הּזכר אחד חדׁש, וארּבעה עׂשרים ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבן
אׁשּתֹו, ׁשּתניק רֹוצה אינֹו והּוא ּבני', את אניק 'אני ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָאֹומרת:
ׁשפחֹות, ּכּמה להם ׁשּיׁש ּפי על אף - ּתתנּול ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכדי

מּבנּה. לפרׁש לּה הּוא ׁשּצער לּה; ְְְִִִֶַַָָָֹׁשֹומעין
.„È ׁשראּוי עׁשיר הּוא והיה להניק, חּיבת ׁשהיא ענּיה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָהיתה

רצת  לא אם ׁשפחֹות, לֹו ׁשאין ּפי על אף - אׁשּתֹו ּתניק ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
עֹולה  ׁשהאּׁשה מּפני ׁשפחה; קֹונה אֹו מניקה ׂשֹוכר ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָלהניק,

ּבעלּה עשירותו]עם ברמת יֹורדת.[לחיות ואינּה , ְֲִֵֶֶַָָ
.ÂË והּוא ׁשפחה', לקנֹות אֹו לׂשּכר הּוא 'ראּוי אֹומרת: ְְְְִִִִֶֶָָֹהיא

מקֹום  ּכאן ואין ראיה, להביא עליה - ראּוי' 'איני ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָאֹומר:
.לׁשבּועה  ְִָ

.ÊË אם אּלא - להניק אֹותּה ּכֹופין אין ׁשּנתּגרׁשה, ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָהאּׁשה
את  לֹו נֹותנת רצת, לא ואם ּומניקּתּו, ׂשכרּה לּה נֹותן ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹרצת,

ּבֹו מּטּפל והּוא הניקה ּבנֹו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשהּכירּה עד אליה]אֹותֹו הּכירּה[התרגל אם אבל [התינוק . ֲִִִִִֶַָָָ

מאחרת] לינוק רוצה ואינו אליה אין התרגל - סּומה היה ואפּלּו ,ֲִֵַָָָ
מא  אֹותֹו אֹותּה,מפריׁשין ּכֹופין אּלא הּולד, סּכנת מּפני ּמֹו, ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

חדׁש. וארּבעה עׂשרים עד ּבׂשכר אֹותֹו ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹּומניקה
.ÊÈ את מניקה ׁשהיא ּפי על אף מזֹונֹות, לּה אין - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּגרּוׁשה

צרי ׁשהּקטן ּדברים ׂשכרּה, על יֹותר לּה נֹותן אבל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָּבנֹו;
אבל  ּבּה. וכּיֹוצא וסיכה ּומׁשקה ּומאכל מּכסּות ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָלהן

חדׁשיו ׁשלמּו ּכלּום. לּה אין הנקה]המעּברת, חדשי [כ"ד ְְְֳֵֶֶַָָָָֻ
אין [מהנקה]ּוגמלּתּו - אצלּה ּבנּה ׁשּיהיה המגרׁשת רצת אם , ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

אּלא  ּגמּורֹות, ׁשנים ׁשׁש ּבן ׁשּיהיה עד מּמּנה אֹותֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמפריׁשין
ׁשׁש ואחר אּמֹו. אצל והּוא מזֹונֹות לֹו ונֹותן אביו את ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָּכֹופין
ואם  מזֹונֹות, לֹו אּתן אצלי הּוא 'אם לֹומר: לאב יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָׁשנים
לעֹולם, אּמּה אצל והּבת ּכלּום'. לֹו נֹותן איני אּמֹו אצל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהּוא

ׁשׁש. לאחר ְֲִֵַַַואפּלּו
.ÁÈ הראּוי מ ּמּנּו מֹוציאין - לצדקה ראּוי האב היה ְִִִִֵֶַָָָָָָָָָּכיצד?

נּׂשאת  ואפּלּו אּמּה. אצל והיא אֹותּה וזנין ּכרחֹו, ּבעל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָלֹו
עד  צדקה מּׁשּום אֹותּה זן ואביה אצלּה, ּבּתּה - לאחר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָהאם
והיא  ּכתּבה, ּבתנאי מֹותֹו אחר מּנכסיו ותּזֹון האב; ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻׁשּימּות

אחר אצל  אצלּה ּבניה ׁשּיהיּו האם רצת לא ואם אּמּה. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ונֹותנת  ּבידּה, הרׁשּות - נקבֹות ואחד זכרים אחד ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּגמלתן,
והם  אב, להן אין אם לּקהל אֹותן מׁשלכת אֹו לאביהן, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאֹותן

ּבהן. ְִִֶַָמּטּפלין

כב  ¤¤ּפרק
אׁשּתֹו‡. ּבירּׁשת אדם לכל קֹודם יזּכה הּבעל ּומאימתי . ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ

לא  ׁשעדין ּפי על ואף האב; מרׁשּות מּׁשּתצא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבירּׁשתּה?
יירׁשּנה. ּבעלּה, ּברׁשּות ונעׂשית הֹואיל לחּפה, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֻנכנסה

ׁשּנתארסה ·. האּׁשה אֹוּכיצד? לבעלּה אביה ּומסרּה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָ
לׁשלּוחי  אֹו לבעלּה האב ׁשלּוחי מסרּוה אֹו בעלּה, ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָלׁשלּוחי
ּפי  על אף - לחּפה ׁשּתּכנס קדם ּבּדר ּומתה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻבעלּה,

וכן [נדוניתה]ׁשּכתּבתּה יֹורׁשּה; ּבעלּה אביה, ּבבית עדין ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻ
ּבעלּה עּמּה ונכנס הּבעל, עם האב ׁשלּוחי אֹו האב הל ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָאם
הרי  - ּומתה נּׂשּואין, לׁשם ׁשם עּמּה ונתיחד לחצר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבּדר
להֹוליכּה הּבעל עם האב עדין אם אבל ּבעלּה. יירׁשּנה ְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָזֹו
אֹו הּבעל ׁשלּוחי עם האב ׁשלּוחי ׁשהלכּו אֹו ּבעלּה, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָלבית
ּכדר ללּון לחצר עּמּה הּבעל נכנס ואפּלּו הּבעל, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָעם
אֹו והאב הֹואיל - אחד ּבפּונּדק ּדרכים עֹוברי ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָׁשּלנין
מתה  אם נּׂשּואין, לׁשם עּמּה נתיחד לא ועדין עּמּה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹׁשלּוחיו

ּבעלּה. ּבבית ׁשּכתּבתּה ּפי על ואף אביה, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻיירׁשּנה
היא ‚. והלכה אלמנה, אֹו יתֹומה אֹו ּבֹוגרת היתה אם ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָוכן

ולא  ּבעל לא עּמּה ואין ּבעלּה, לבית אביה מּבית ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹּבעצמּה
אֹותּה יֹורׁש הּבעל אין - ּבּדר ּומתה .ׁשלּוחיו, ְֵֵֵֶֶַַַַָָָ

לֹו„. ויׁש הֹואיל - לֹו אסּורה ׁשהיא אּׁשה [חלים]הּנֹוׂשא ְֲִִִֵֵֶַָָ
את  הּנֹוׂשא וכן יירׁשּנה; ּתחּתיו, מתה אם - קּדּוׁשין ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבּה
אם  - ּגמּורין קּדּוׁשין קּדּוׁשיה ׁשאין ּפי על אף ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָהּקטּנה,
מתה  אם - חרׁשת ׁשּנׂשא הּפּקח אבל יירׁשּנה. ּתחּתיו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמתה
ׁשהרי  יירׁשּנה; - ּומתה ּפּקחת ׁשּנׂשא והחרׁש יירׁשּנה. ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹלא

ממֹונּה. לֹו וזּכתה נּׂשאת, ּולדעּתּה ּדעת, ּבת ְְְְִִִֵַַַַָָָָהיא
לדעת ‰. ׁשּלא ונּׂשאת אביה, לדעת ׁשּנתקּדׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹקטּנה

למחֹות  האב יכֹול - ּבפניו ׁשּלא ּבין ּבפניו ּבין ּכמֹואביה, , ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָֹ
יֹורׁשּה, הּבעל אין מתה אם - האב ׁשתק ואפּלּו ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשּבארנּו;

ּבנּׂשּואיה. האב רצה ּכן אם ְִִֵֶֶָָָָָָאּלא
.Â הּגאֹונים מּבעלּההֹורּו ּובּקׁשה ׁשחלתה, ׁשהאּׁשה , ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָ

אין  - יירׁשּנה ׁשּלא ּכדי כתּבה ּבלא ותצא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֻׁשּיגרׁשּנה
רֹוצה  ואיני אֹותֹו ׂשֹונאה 'אני אמרה: ואפּלּו לּה; ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָׁשֹומעין

ּדני  ואין לּה, ׁשֹומעין אין - עּמֹו' מֹורדת.לעמד ּדין לּה ן ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
זה. הּוא יפה ְִֶֶָודין

.Êּברזל צאן נכסי ּבין לאּׁשה, ׁשּיׁש נכסים [נכסים ּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
הבעל] מלֹוגשבאחריות נכסי באחריותו]ּבין הּבעל [שאינן - ְְִֵֵַַַ

יירׁש בעלּה, ּבחּיי מתה ואם ּבחּייה; ּפרֹותיהן ּכל  ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאֹוכל
אחר  מלֹוג נכסי האּׁשה מכרה אם לפיכ הּכל. ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹּבעלּה
קדם  לּה נפלּו הּנכסים ׁשאֹותן ּפי על אף ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנּׂשאת,
ימי  ּכל הּלקֹוחֹות מּיד הּפרֹות מֹוציא הּבעל - ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשּתתארס
נכסי  ּבגּוף ּכלּום לֹו ׁשאין הּקרקע, ּגּוף לא אבל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹחּייה,
הּלקֹוחֹות  מּיד הּגּוף מֹוציא ּבחּייו, מתה ׁשּתמּות. עד ְְִִֵֶַַַַַָָָָמלֹוג
קּימין  הּלקֹוחֹות מן ׁשּלקחה הּדמים ואם ּדמים. ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹּבלא
מציאה  'ׁשּמא לֹומר יכֹול ואינֹו לּלקֹוחֹות, מחזירן ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבעצמן,

ֵהן'.
.Á אם אבל לּבעל; הידּועין ּבנכסים אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָּבּמה

הּבעל, ּבהן ידע ולא אחרת, ּבמדינה נכסים לּה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹנפלּו
קּים  מכרּה - אֹותן קדם ּומכרה ׁשּמכרה ארּוסה וכן . ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָֹ
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עד  ּכלּום ארּוסתֹו ּבנכסי לּבעל ׁשאין קּים, מכרּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּנּׂשּואין,
ְִֶֹׁשּיכנס.

.Ë קרֹוב ּבין רחֹוק ּבין לאחר, נכסיה ּכל ׁשּכתבה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָהאּׁשה
אֹו[משפחתית] נתּגרׁשה ׁשאם ּפי על אף - ׁשּתּנׂשא קדם ,ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

אין  מּתנה, ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּמּתנה, ּתּבטל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָנתאלמנה
ּפ אֹוכל נתנה הּבעל ׁשהרי - יֹורׁשן אינֹו מתה, ואם רֹותיהן; ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מקּבל  יקנה בעלּה, ּבחּיי ּוכׁשּתמּות ׁשּתּנׂשא. קדם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאֹותן
מקצת  נתנה אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ּגמּור. קנין מּתנתֹו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָָֹמּתנה
מהּיֹום  'קנה למקּבל: וכתבה נּׂשּואיה, קדם ּכּלן אֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻנכסיה

ארצה]ולכׁשארצה' עד [אם ּגמּור קנין קנה לא ׁשהרי , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
מתה  ואם מּתנה, אֹותּה ּפרֹות אֹוכל הּבעל אין - ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּתרצה

יֹורׁשּה. ְֵָאינֹו
.Èיבם לייבום]ׁשֹומרת בעלה מות בין לייבום; לּה[ממתינה יׁש , ֵֶֶָָָ

ואין  יבם; ׁשֹומרת ּכׁשהיא לּה ׁשּנפלּו ּבּנכסים ולּתן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹלמּכר
עד  לאחיו, ׁשהכניסה ּברזל צאן ּבנכסי ואפּלּו ּפרֹות, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלּיבם
יֹורׁשין  מאביה יֹורׁשיה - יבם ׁשֹומרת ּכׁשהיא מתה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּיכנס.
יֹורׁשין  הּבעל ויֹורׁשי ּברזל, צאן נכסי וחצי ׁשּלּה מלֹוג ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹנכסי
חּיבין  הּבעל ויֹורׁשי ּברזל; צאן נכסי וחצי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻּכתּבתּה

ְִָָּבקבּורתּה.
.‡È אין לפיכ בעלּה; נכסי ּכל על ּכתּבתּה יבם, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשֹומרת

אחר  ּבין יּבּום קדם ּבין אחיו, ּבנכסי למּכר יכֹול ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹהּיבם
ּבנכסי  אחיו עם חלק אֹו מּתנה, נתן אֹו מכר, ואם ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָיּבּום.
ׁשּכבר  ּכלּום, עׂשה לא - יּבּום אחר ּבין יּבּום קדם ּבין ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹהּמת,

ּכתּבתּה מהן לגּבֹות לאלמנה אּלּו נכסים .נתחּיבּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֻ
.·È- לּקרקע מחּברין ּפרֹות אחיו והּניח יבמּתֹו, את ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻּכנס

ּפרֹותיהן  אֹוכל והּיבם קרקע, ּבהן ויּלקח .יּמכרּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
.‚È מעֹות הּניח אם וכן הּקרקע, מן ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָהּניח

ׁשּירצה, ּכמֹו ּבהן ּומׁשּתּמׁש יבם; ׁשל הּכל - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומּטלטלין
לעּכב  יכֹולה נגּבית ואינּה הּכתּבה אין - ׁשהּמּטלטלין ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻ

למנעֹו זֹו ּבתּקנה ּכח ואין הּגאֹונים, ּבתּקנת אּלא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמהם
ויּתן  יּׂשא ׁשּלא זֹו ּבאחריּות עליו ּולאסרן אחיו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹמּנכסי

ֶָּבהם.
.„È- ּכתּבתּה ׁשּמחלה אֹו ּכתּבה, לּה היתה ׁשּלא ְְְְֲֶֶָָָָָָָָָָֹֻֻיבמה

את  ּוכׁשּיכנס ּכחפצֹו; ונֹותן ּומֹוכר אחיו, ּבנכסי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹזכה
אחראין  נכסיו ּכל ויהיּו מאה, ּכתּבה לּה יכּתב ְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָֹֻיבמּתֹו,

ּכתּבה  להן ׁשּיׁש הּנׁשים ּכל ּכׁשאר .לכתּבתּה, ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֻֻ
.ÂË צאן ּבנכסי ׁשּנּׂשאת אחר נתנה אֹו ׁשּמכרה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהאּׁשה

הּבעל  וכן ּכלּום; עׂשת לא - לאחרים ּבין לבעלּה ּבין ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּברזל,
ּבנכסי  ּבין ּברזל צאן ּבנכסי ּבין אׁשּתֹו, ּבנכסי קרקע ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּמכר

ּכלּום  עׂשה לא - .מלֹוג ְְָָֹ
.ÊËׁשאינֹו ּפי על אף - ּברזל צאן נכסי ׁשל מּטלטלין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמכר

ּבין  מלֹוג, ּבנכסי ׁשניהם מכרּו קּים. ממּכרֹו מכר אם ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָרּׁשאי,
ׁשּלקח  ּבין האּׁשה, מן ולקח וחזר ּתחּלה האיׁש מן ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּלקח

קּים. מכרם - האיׁש מן ולקח וחזר האּׁשה ְְְִִִִִַַַָָָָָָָמן
.ÊÈמכרּה - לבעלּה מלֹוג נכסי נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָוכן

רּוח  'נחת מלֹוג ּבנכסי לֹומר יכֹולה ואינּה קּימין, ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָּומּתנתּה
לֹומר. לּה יׁש נכסים ּבׁשאר אבל לבעלי'; ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָעׂשיתי

.ÁÈ צאן מּנכסי לבעלּה נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּכיצד?
שבאחריותו]ּברזל שלה אֹו[נכסים מּטלטלין, ּבין קרקע ּבין , ְְְְִִֵֵֶַַַַ

אֹו ּבכתּבתּה, לּה ׁשּכתב ׂשדה אֹו ּבכתּבתּה, לּה ׁשּיחד ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻֻׂשדה
מּׁשּלֹו ׁשּום לּה ׁשהכניס נדונייתה]ׂשדה קנה [תמורת לא - ְִִִֶֶֶָָָָֹ

ּכל  חֹוזרת ּברצֹונּה, האּׁשה מּיד ׁשּקנּו ּפי על ואף ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבעל;
ׁשלֹום  מּפני אּלא מכרה ולא לֹו נתנה ׁשּלא ׁשּתרצה; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹעת

אׁשּתֹו ּבנכסי ּכלל ראיה לבעל אין ּולפיכ [אפילו ּביתּה. ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ
מועילים] אינן שטר או מלֹוגעדים מּנכסי חּוץ שאינן , [נכסיה ְְִִֵ
ׁשּבארנּו.באחריותו] ּכמֹו ,ְְֵֶַ

.ËÈ האּׁשה אֹותם ּומחלה נגנבּו, אֹו ׁשאבדּו ּברזל צאן ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹנכסי
לֹומר  יכֹולה ׁשאינּה לי יראה - ּבעדים מּמּנה וקנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלבעלּה,
ׁשּקנּו למי דֹומה? ּזה למה הא לבעלי'. עׂשיתי רּוח ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָ'נחת
מלֹוג  נכסי אּלּו נכסים וׁשהחזירה אחריּות, לּה ׁשאין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמּידּה
להחזיק  ולא ּכלּום לּטל זֹו ראיה מביא הּבעל אין ׁשהרי -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

לׁשּלם. מּתביעתּה להּפטר אּלא ּבכלּום, אם ּבנכסיה אבל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
מּפני  קנה, לא הּקּימין, ּברזל צאן מּטלטלי מּתנה לֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹנתנה

לבעלי'. עׂשיתי רּוח 'נחת לֹומר לּה ְֲִִִֵֶַַַַַָָׁשּיׁש
.Îלפרֹות קרקע ׁשּמכר לקונה]ּבעל יהיו הפירות שרק [בתנאי ְְֵֶַַַַַָ

ּכדי  אּלא לאיׁש ּפרֹות התקינּו ׁשּלא מּפני ּכלּום, עׂשה לא -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ
הּבית ּבהֹוצאת בית]להרויח וכלי אוכל אם [להרבות לפיכ ; ְְְְִִִִַַַַַָָ

סחֹורה ּבהן לעׂשֹות הּמעֹות אֹותן ולקח לפרֹות, -מכר ְְְֲֵֶַַַַָָָָָָ
לֹו. ְִׁשֹומעין

.‡Î זה הרי הן, ּברזל צאן נכסי אם - ּכספים לאּׁשה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹהיּו
אֹותן  ׁשהכניסה ּבין - הן מלֹוג נכסי ואם ּבהן; ונֹותן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָנֹוׂשא
נפלּו אֹו ּבמּתנה, לּה נּתנּו אֹו ּבירּׁשה, לּה ׁשּנפלּו ּבין ְְְְִִֵֶַָָָָָָָֻלֹו,

אּלּו הרי - לּה נּתנּו אֹו מּטלטלין, ּבּכל לּה ויּלקח יּמכרּו, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ּפרֹותיהן. אֹוכל והּוא ְְֵֵֵֶַַקרקע,

.·Î הראּויֹות הּמעֹות ּכל - אחרים ּבּה ׁשחבלּו האּׁשה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָוכן
ּפרֹותיהן  אֹוכל והּבעל קרקע, ּבהן יּלקח לּה, ּכמֹולתת , ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

חֹובל. ּבהלכֹות ְְְִִֵֵֶָׁשּיתּבאר
.‚Î לא אּלּו הרי זקנים ׁשהן ּפי על אף - עבדים לּה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹנפלּו

אביה  ּבית ׁשבח מּפני עליהם]יּמכרּו, אביה לּה[ששם נפלּו . ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
ּבּה ׁשהאילנֹות הּקרקע ּבגּוף לּה היה ולא ּוגפנים, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹזיתים

טּפּולן ּכדי עֹוׂשין אם - הוצאתם]ּכלּום דמי לא [מכניסים ְְִִִֵָֹ
יּמכרּו אּלּו הרי - לאו ואם אביה; ּבית ׁשבח מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָיּמכרּו,

ּפרֹות. אֹוכל והּוא קרקע, ּבהן ויּלקח ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָלעצים,
.„Î;ּבעל ׁשל אּלּו הרי - לּקרקע מחּברין ּפרֹות לּה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֻנפלּו

קרקע, ּבהן ויּלקח ויּמכרּו ׁשּלּה, - הּקרקע מן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָּתלּוׁשין
ּפרֹות  לּה והיּו אׁשּתֹו, את המגרׁש אבל ּפרֹות. אֹוכל ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָוהּוא
היּו ואם ׁשּלּה; אּלּו הרי - ּגרּוׁשין ּבׁשעת לּקרקע ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻמחּברין

ׁשּלֹו אּלּו הרי - .ּתלּוׁשין ְֲִֵֵֶ
.‰Î חּיב הּבעל - מלֹוג נכסי ּובהמת מלֹוג, נכסי ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָעבדי

צרכיהן  ּובכל אֹוכל ּבמזֹונֹותיהן והּוא לֹו, עֹוׂשין והם ; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָ
מלֹוג, ּבהמת ּוולד מלֹוג ׁשפחת ולד לפיכ ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָּפרֹותיהם.
ולד  ולּטל ּדמים לּתן האּׁשה ורצת ּגרׁש, ואם ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹלּבעל;

לּה. ׁשֹומעין - אביה ּבית ׁשבח מּפני ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּׁשפחה
.ÂÎ ׁשפחֹות ׁשּתי אֹו כלים ׁשני לֹו נכסי הכניסה ּבתֹורת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָ
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ועמדּו והּוקרּו זּוז, ּבאלף עליו אֹותן ּוׁשמּו ּברזל, ְְְְְְֶֶֶַָָָָָֹצאן
אם  - והּׁשני ׁשּלּה; ּבאלף אחד נֹוטלת - וגרׁשּה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבאלּפים,
ׁשֹומעין  - אביה ּבית ׁשבח מּׁשּום ותּטל ּדמיו ׁשּתּתן ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹרצת

ָלּה.
.ÊÎ ׁשּנתן ּבין קרקע, לּה ׁשּנתן ּבין - לאׁשּתֹו מּתנה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנֹותן

זֹו ּבמּתנה ּפרֹות לּבעל אין - קרקע ּבהן ולקחה מעֹות ;לּה ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
אֹוכל  הּבעל יהיה ׁשּלא מנת על לאּׁשה מּתנה הּנֹותן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוכן
אין  - ּׁשּתרצה למה לאּׁשה ּפרֹותיה יהיּו אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּפרֹותיה,
ּבטֹובת  ּכתּבתּה הּמֹוכרת וכן זֹו. מּתנה ּפרֹות אֹוכל ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּבעל

זול]הניה אֹוכל [במחיר הּבעל ואין לאּׁשה, הּדמים אֹותן - ְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ
ֵֵֶּפרֹותיהן.

.ÁÎ- ׁשנים וׁשּלם הּגּנב ונמצא ׁשּנגנב, מלֹוג ּבהמת ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָולד
חכמים  לֹו ׁשּתּקנּו ּפרי זה ׁשאין לאּׁשה, החֹובל הּכפל . ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

אֹוכל  הּבעל ואין ׁשּלּה, והּבׁשת, והּצער הּנזק ּכל - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹּבאׁשּתֹו
חֹובל. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָּפרֹותיהן,

.ËÎ ּבהן ׁשּלקחה הּמעֹות היּו אם - לאׁשּתֹו קרקע ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמֹוכר
אֹוכל  והּבעל קנת, - לּבעל וידּועין ּגלּויין מּבעלּה ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַַָָָהּקרקע
קנת, לא - טמּונין מעֹות היּו ואם קרקע. אֹותּה ְְְִִֵַַָָָָָֹּפרֹות
הּמעֹות  להראֹות ּכדי אּלא מכרּתי 'לא אֹומר: ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשהּבעל
והּבעל  קרקע, ּבהן יּלקח - ׁשּנראּו הּמעֹות ואֹותן ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּטמנה';

ּפרֹות  .אֹוכל ֵֵ
.Ï היא - האּׁשה ּביד מּטלטלין אֹו מעֹות ׁשּנמצאּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָהרי

הן, ידי 'מּמעׂשה אֹומר: והּוא לי', נּתנּו 'ּבמּתנה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאֹומרת:
נאמנת  זֹו הרי - ׁשּלי' להחריםׁשהן לֹו ויׁש חרם ; [להטיל ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַ

קרקע,סתמי] ּבהם ויּלקח ּכן, ׁשאינֹו ּדבר ׁשּטֹוענת מי ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָעל
על  לי, נּתנּו ּכן מנת 'על אמרה: ואם ּפרֹות. אֹוכל ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָוהּוא
מה  ּבהן אעׂשה אּלא ּבהן רׁשּות לבעלי יהיה ׁשּלא ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹמנת
ּביד  הּנמצא ממֹון ׁשּכל ראיה; להביא עליה - ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּׁשארצה'
ׁשּתביא  עד ּפרֹותיו, ׁשּיאכל הּוא הּבעל ּבחזקת - ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהאּׁשה

ְָָראיה.
.‡Ï הּסת ׁשבּועת נׁשּבעת - מּתנה' לי 'נתּתם לֹו: ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָאמרה

ּפרֹותיהן.[מדרבנן] אֹוכל ואינֹו הּבעל, לּה ְֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּנתן
.·Ï מן ולא הּנׁשים, מן לא ּפקדֹונֹות מקּבלין ְְְְִִִִִֵַַָֹֹאין

האּׁשה, מן וקּבל עבר ואם הּקטּנים. מן ולא ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָֹהעבדים,

יחזיר  העבד, מן קּבל לבעלּה. יחזיר מתה, לאּׁשה; ְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיחזיר
לרּבֹו יחזיר מת, ספר לעבד; ּבֹו לֹו יקנה הּקטן, מן קּבל . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

מיתתן: ּבׁשעת ׁשאמרּו וכּלן ּפרֹותיו. ׁשאֹוכל ּדבר אֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻּתֹורה
אצל  נאמנין ּבחזקת היּו אם - הּוא' ּפלֹוני ׁשל זה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ'ּפּקדֹון
יּתן  לאו, ואם ׁשּצּוּו; ּכמֹו יעׂשה אצלֹו, ׁשהּפּקדֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָזה

ְְֵֶליֹורׁשיהן.
.‚Ï ּפרֹותיהן לאכל לּבעל הראּויֹות ּכספים לּה ׁשהיּו ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאּׁשה

'איני  אֹומרת: והיא ּבהן', יּלקח וכ ּכ' אֹומר: הּוא -ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
מרּבין  ׁשּפרֹותיו ּדבר לֹוקחין - 'וכ ּכ אּלא ּבהן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻלֹוקחת
ׁשהיה  ּבין ּכרצֹונֹו, הּדבר ׁשהיה ּבין מעּוטה, ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָויציאתֹו

מחליף ׁשּגזעֹו ּדבר אּלא לֹוקחין ואין שוב ּכרצֹונּה; [גדל ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ
הבאה] אבד.לשנה הּקרן ונמצא הּכל, יאכל ׁשּמא -ְְִֶֶֶַַַַָָָֹֹ

.„Ïלחלבּה עז לבעלּה ׁשהכניסה שייך האּׁשה החלב [רק ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָ
לגּזתּהלה] ורחל לה], שייך הגז לפרֹותיו[רק ודקל [רק , ְְְְִֵֵֶֶָָָָ

לה] שייכים אּלּוהפירות פרֹות אּלא לּה ׁשאין ּפי על אף -ִֵֵֵֶֶַַָָ
אם  וכן הּקרן. ׁשּתכלה עד והֹול אֹוכל זה הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַּבלבד,
זה  הרי - מלֹוג נכסי ּבתֹורת תׁשמיׁש ּכלי לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָהכניסה
הּקרן; ׁשּיכלה עד ּומכּסה ּומּציע ולֹובׁש ּבהן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָמׁשּתּמׁש

מלֹוג. נכסי ׁשל הּבליֹות לׁשּלם חּיב אינֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּוכׁשּיגרׁש,
.‰Ïּפי הֹורּו על אף ּברזל, צאן ׁשּנכסי ְְְִִִֵֶֶַַַַֹהּגאֹונים,

על והיּו[חשבון]ׁשּפחיתתן קּימין הּבליֹות היּו אם הּבעל, ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָ
היּו לא ואם ׁשהן; ּכמה ּכליה נֹוטלת מלאכּתן, מעין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעֹוׂשין
ׁשהּוא  אבדּו, אֹו ׁשּנגנבּו ּכמי הן הרי מלאכּתן, מעין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָעֹוׂשין
נּׂשּואין. ּבׁשעת עליו אֹותן ׁשּׁשמּו ּבדמיהן לׁשּלם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחּיב
עליו  קּבל זה מנהג על - הּנֹוׂשא וכל זה. הּוא ּפׁשּוט ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּומנהג
אינֹו ּכ - הּפחת מׁשּלם ׁשאינֹו ּוכׁשם הּנדּוניא; ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָאחריּות
לּבעל  יׁש זה. מנהג לפי דמיהן, הֹותירּו אם הּׁשבח ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָנֹוטל
לֹו מׁשּמׁשין ׁשּיהיּו ואמהֹותיה, אׁשּתֹו עבדי מקצת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹלכף
ׁשהיּו ּבין מלֹוג, עבדי ׁשהיּו ּבין ׁשּנׂשא, אחרת אּׁשה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבבית
אחרת  לעיר להֹוליכן יכֹול אינֹו אבל ּברזל; צאן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹעבדי

אׁשּתֹו. מּדעת ְִִֶַַֹׁשּלא



meil cg` wxt m"anx ixeriyd"ryz'd xc` 'h - 'b -

ה'תשע"ה  אדר ג' ראשון יום

-dad̀xtq
mipdM zMxaE dNtY zFkld¦§§¦¨¦§©Ÿ£¦

ח  ¤¤ּפרק
הּצּבּור‡. micediּתפּלת dxyr da mitzzyny dlitz - ְִִַַ

ּתמיד cinz,נׁשמעת 'd iciÎlr zlawzn ּבהן - היּו ואפּלּו ְֲִִִֶַַַָָָ
mi`hgחטאים miyery miyp` הּוא - ּברּו הּקדֹוׁש אין ֲִֵַָָָ

רּבים ׁשל ּבתפּלתן zigcpeמֹואס zq`np miaxd zlitz oi` - ְִִִֵֶַָָ
,eiptlnהּצּבּור עם עצמֹו לׁשּתף אדם צרי לפיכ- ְְְִִִִֵַַַָָָָ
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א  בציבור.:הלכה להתפלל שיכול זמן כל יחידי יתפלל ולא
לבית  לבוא יכול ואינו אנוס הוא שאם ס"י) צ (סי' בשו"ע וכתב

להת  שיכוון הציבור], עם [ולהתפלל שהציבור הכנסת בשעה פלל

שתש  כגון זהו ש'אנוס' הוסיף ס"י) (שם הרב ובשו"ע מתפללים.



קכז zeyi` zekld - miyp xtq - xc` 'h ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

עד  ּכלּום ארּוסתֹו ּבנכסי לּבעל ׁשאין קּים, מכרּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּנּׂשּואין,
ְִֶֹׁשּיכנס.

.Ë קרֹוב ּבין רחֹוק ּבין לאחר, נכסיה ּכל ׁשּכתבה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָהאּׁשה
אֹו[משפחתית] נתּגרׁשה ׁשאם ּפי על אף - ׁשּתּנׂשא קדם ,ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

אין  מּתנה, ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּמּתנה, ּתּבטל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָנתאלמנה
ּפ אֹוכל נתנה הּבעל ׁשהרי - יֹורׁשן אינֹו מתה, ואם רֹותיהן; ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מקּבל  יקנה בעלּה, ּבחּיי ּוכׁשּתמּות ׁשּתּנׂשא. קדם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאֹותן
מקצת  נתנה אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ּגמּור. קנין מּתנתֹו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָָֹמּתנה
מהּיֹום  'קנה למקּבל: וכתבה נּׂשּואיה, קדם ּכּלן אֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻנכסיה

ארצה]ולכׁשארצה' עד [אם ּגמּור קנין קנה לא ׁשהרי , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
מתה  ואם מּתנה, אֹותּה ּפרֹות אֹוכל הּבעל אין - ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּתרצה

יֹורׁשּה. ְֵָאינֹו
.Èיבם לייבום]ׁשֹומרת בעלה מות בין לייבום; לּה[ממתינה יׁש , ֵֶֶָָָ

ואין  יבם; ׁשֹומרת ּכׁשהיא לּה ׁשּנפלּו ּבּנכסים ולּתן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹלמּכר
עד  לאחיו, ׁשהכניסה ּברזל צאן ּבנכסי ואפּלּו ּפרֹות, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלּיבם
יֹורׁשין  מאביה יֹורׁשיה - יבם ׁשֹומרת ּכׁשהיא מתה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּיכנס.
יֹורׁשין  הּבעל ויֹורׁשי ּברזל, צאן נכסי וחצי ׁשּלּה מלֹוג ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹנכסי
חּיבין  הּבעל ויֹורׁשי ּברזל; צאן נכסי וחצי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻּכתּבתּה

ְִָָּבקבּורתּה.
.‡È אין לפיכ בעלּה; נכסי ּכל על ּכתּבתּה יבם, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשֹומרת

אחר  ּבין יּבּום קדם ּבין אחיו, ּבנכסי למּכר יכֹול ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹהּיבם
ּבנכסי  אחיו עם חלק אֹו מּתנה, נתן אֹו מכר, ואם ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָיּבּום.
ׁשּכבר  ּכלּום, עׂשה לא - יּבּום אחר ּבין יּבּום קדם ּבין ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹהּמת,

ּכתּבתּה מהן לגּבֹות לאלמנה אּלּו נכסים .נתחּיבּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֻ
.·È- לּקרקע מחּברין ּפרֹות אחיו והּניח יבמּתֹו, את ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻּכנס

ּפרֹותיהן  אֹוכל והּיבם קרקע, ּבהן ויּלקח .יּמכרּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
.‚È מעֹות הּניח אם וכן הּקרקע, מן ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָהּניח

ׁשּירצה, ּכמֹו ּבהן ּומׁשּתּמׁש יבם; ׁשל הּכל - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומּטלטלין
לעּכב  יכֹולה נגּבית ואינּה הּכתּבה אין - ׁשהּמּטלטלין ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻ

למנעֹו זֹו ּבתּקנה ּכח ואין הּגאֹונים, ּבתּקנת אּלא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמהם
ויּתן  יּׂשא ׁשּלא זֹו ּבאחריּות עליו ּולאסרן אחיו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹמּנכסי

ֶָּבהם.
.„È- ּכתּבתּה ׁשּמחלה אֹו ּכתּבה, לּה היתה ׁשּלא ְְְְֲֶֶָָָָָָָָָָֹֻֻיבמה

את  ּוכׁשּיכנס ּכחפצֹו; ונֹותן ּומֹוכר אחיו, ּבנכסי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹזכה
אחראין  נכסיו ּכל ויהיּו מאה, ּכתּבה לּה יכּתב ְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָֹֻיבמּתֹו,

ּכתּבה  להן ׁשּיׁש הּנׁשים ּכל ּכׁשאר .לכתּבתּה, ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֻֻ
.ÂË צאן ּבנכסי ׁשּנּׂשאת אחר נתנה אֹו ׁשּמכרה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהאּׁשה

הּבעל  וכן ּכלּום; עׂשת לא - לאחרים ּבין לבעלּה ּבין ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּברזל,
ּבנכסי  ּבין ּברזל צאן ּבנכסי ּבין אׁשּתֹו, ּבנכסי קרקע ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּמכר

ּכלּום  עׂשה לא - .מלֹוג ְְָָֹ
.ÊËׁשאינֹו ּפי על אף - ּברזל צאן נכסי ׁשל מּטלטלין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמכר

ּבין  מלֹוג, ּבנכסי ׁשניהם מכרּו קּים. ממּכרֹו מכר אם ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָרּׁשאי,
ׁשּלקח  ּבין האּׁשה, מן ולקח וחזר ּתחּלה האיׁש מן ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּלקח

קּים. מכרם - האיׁש מן ולקח וחזר האּׁשה ְְְִִִִִַַַָָָָָָָמן
.ÊÈמכרּה - לבעלּה מלֹוג נכסי נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָוכן

רּוח  'נחת מלֹוג ּבנכסי לֹומר יכֹולה ואינּה קּימין, ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָּומּתנתּה
לֹומר. לּה יׁש נכסים ּבׁשאר אבל לבעלי'; ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָעׂשיתי

.ÁÈ צאן מּנכסי לבעלּה נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּכיצד?
שבאחריותו]ּברזל שלה אֹו[נכסים מּטלטלין, ּבין קרקע ּבין , ְְְְִִֵֵֶַַַַ

אֹו ּבכתּבתּה, לּה ׁשּכתב ׂשדה אֹו ּבכתּבתּה, לּה ׁשּיחד ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻֻׂשדה
מּׁשּלֹו ׁשּום לּה ׁשהכניס נדונייתה]ׂשדה קנה [תמורת לא - ְִִִֶֶֶָָָָֹ

ּכל  חֹוזרת ּברצֹונּה, האּׁשה מּיד ׁשּקנּו ּפי על ואף ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבעל;
ׁשלֹום  מּפני אּלא מכרה ולא לֹו נתנה ׁשּלא ׁשּתרצה; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹעת

אׁשּתֹו ּבנכסי ּכלל ראיה לבעל אין ּולפיכ [אפילו ּביתּה. ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ
מועילים] אינן שטר או מלֹוגעדים מּנכסי חּוץ שאינן , [נכסיה ְְִִֵ
ׁשּבארנּו.באחריותו] ּכמֹו ,ְְֵֶַ

.ËÈ האּׁשה אֹותם ּומחלה נגנבּו, אֹו ׁשאבדּו ּברזל צאן ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹנכסי
לֹומר  יכֹולה ׁשאינּה לי יראה - ּבעדים מּמּנה וקנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלבעלּה,
ׁשּקנּו למי דֹומה? ּזה למה הא לבעלי'. עׂשיתי רּוח ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָ'נחת
מלֹוג  נכסי אּלּו נכסים וׁשהחזירה אחריּות, לּה ׁשאין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמּידּה
להחזיק  ולא ּכלּום לּטל זֹו ראיה מביא הּבעל אין ׁשהרי -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

לׁשּלם. מּתביעתּה להּפטר אּלא ּבכלּום, אם ּבנכסיה אבל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
מּפני  קנה, לא הּקּימין, ּברזל צאן מּטלטלי מּתנה לֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹנתנה

לבעלי'. עׂשיתי רּוח 'נחת לֹומר לּה ְֲִִִֵֶַַַַַָָׁשּיׁש
.Îלפרֹות קרקע ׁשּמכר לקונה]ּבעל יהיו הפירות שרק [בתנאי ְְֵֶַַַַַָ

ּכדי  אּלא לאיׁש ּפרֹות התקינּו ׁשּלא מּפני ּכלּום, עׂשה לא -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ
הּבית ּבהֹוצאת בית]להרויח וכלי אוכל אם [להרבות לפיכ ; ְְְְִִִִַַַַַָָ

סחֹורה ּבהן לעׂשֹות הּמעֹות אֹותן ולקח לפרֹות, -מכר ְְְֲֵֶַַַַָָָָָָ
לֹו. ְִׁשֹומעין

.‡Î זה הרי הן, ּברזל צאן נכסי אם - ּכספים לאּׁשה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹהיּו
אֹותן  ׁשהכניסה ּבין - הן מלֹוג נכסי ואם ּבהן; ונֹותן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָנֹוׂשא
נפלּו אֹו ּבמּתנה, לּה נּתנּו אֹו ּבירּׁשה, לּה ׁשּנפלּו ּבין ְְְְִִֵֶַָָָָָָָֻלֹו,

אּלּו הרי - לּה נּתנּו אֹו מּטלטלין, ּבּכל לּה ויּלקח יּמכרּו, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ּפרֹותיהן. אֹוכל והּוא ְְֵֵֵֶַַקרקע,

.·Î הראּויֹות הּמעֹות ּכל - אחרים ּבּה ׁשחבלּו האּׁשה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָוכן
ּפרֹותיהן  אֹוכל והּבעל קרקע, ּבהן יּלקח לּה, ּכמֹולתת , ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

חֹובל. ּבהלכֹות ְְְִִֵֵֶָׁשּיתּבאר
.‚Î לא אּלּו הרי זקנים ׁשהן ּפי על אף - עבדים לּה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹנפלּו

אביה  ּבית ׁשבח מּפני עליהם]יּמכרּו, אביה לּה[ששם נפלּו . ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
ּבּה ׁשהאילנֹות הּקרקע ּבגּוף לּה היה ולא ּוגפנים, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹזיתים

טּפּולן ּכדי עֹוׂשין אם - הוצאתם]ּכלּום דמי לא [מכניסים ְְִִִֵָֹ
יּמכרּו אּלּו הרי - לאו ואם אביה; ּבית ׁשבח מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָיּמכרּו,

ּפרֹות. אֹוכל והּוא קרקע, ּבהן ויּלקח ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָלעצים,
.„Î;ּבעל ׁשל אּלּו הרי - לּקרקע מחּברין ּפרֹות לּה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֻנפלּו

קרקע, ּבהן ויּלקח ויּמכרּו ׁשּלּה, - הּקרקע מן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָּתלּוׁשין
ּפרֹות  לּה והיּו אׁשּתֹו, את המגרׁש אבל ּפרֹות. אֹוכל ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָוהּוא
היּו ואם ׁשּלּה; אּלּו הרי - ּגרּוׁשין ּבׁשעת לּקרקע ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻמחּברין

ׁשּלֹו אּלּו הרי - .ּתלּוׁשין ְֲִֵֵֶ
.‰Î חּיב הּבעל - מלֹוג נכסי ּובהמת מלֹוג, נכסי ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָעבדי

צרכיהן  ּובכל אֹוכל ּבמזֹונֹותיהן והּוא לֹו, עֹוׂשין והם ; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָ
מלֹוג, ּבהמת ּוולד מלֹוג ׁשפחת ולד לפיכ ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָּפרֹותיהם.
ולד  ולּטל ּדמים לּתן האּׁשה ורצת ּגרׁש, ואם ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹלּבעל;

לּה. ׁשֹומעין - אביה ּבית ׁשבח מּפני ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּׁשפחה
.ÂÎ ׁשפחֹות ׁשּתי אֹו כלים ׁשני לֹו נכסי הכניסה ּבתֹורת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָ
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ועמדּו והּוקרּו זּוז, ּבאלף עליו אֹותן ּוׁשמּו ּברזל, ְְְְְְֶֶֶַָָָָָֹצאן
אם  - והּׁשני ׁשּלּה; ּבאלף אחד נֹוטלת - וגרׁשּה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבאלּפים,
ׁשֹומעין  - אביה ּבית ׁשבח מּׁשּום ותּטל ּדמיו ׁשּתּתן ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹרצת

ָלּה.
.ÊÎ ׁשּנתן ּבין קרקע, לּה ׁשּנתן ּבין - לאׁשּתֹו מּתנה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנֹותן

זֹו ּבמּתנה ּפרֹות לּבעל אין - קרקע ּבהן ולקחה מעֹות ;לּה ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
אֹוכל  הּבעל יהיה ׁשּלא מנת על לאּׁשה מּתנה הּנֹותן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוכן
אין  - ּׁשּתרצה למה לאּׁשה ּפרֹותיה יהיּו אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּפרֹותיה,
ּבטֹובת  ּכתּבתּה הּמֹוכרת וכן זֹו. מּתנה ּפרֹות אֹוכל ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּבעל

זול]הניה אֹוכל [במחיר הּבעל ואין לאּׁשה, הּדמים אֹותן - ְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ
ֵֵֶּפרֹותיהן.

.ÁÎ- ׁשנים וׁשּלם הּגּנב ונמצא ׁשּנגנב, מלֹוג ּבהמת ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָולד
חכמים  לֹו ׁשּתּקנּו ּפרי זה ׁשאין לאּׁשה, החֹובל הּכפל . ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

אֹוכל  הּבעל ואין ׁשּלּה, והּבׁשת, והּצער הּנזק ּכל - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹּבאׁשּתֹו
חֹובל. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָּפרֹותיהן,

.ËÎ ּבהן ׁשּלקחה הּמעֹות היּו אם - לאׁשּתֹו קרקע ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמֹוכר
אֹוכל  והּבעל קנת, - לּבעל וידּועין ּגלּויין מּבעלּה ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַַָָָהּקרקע
קנת, לא - טמּונין מעֹות היּו ואם קרקע. אֹותּה ְְְִִֵַַָָָָָֹּפרֹות
הּמעֹות  להראֹות ּכדי אּלא מכרּתי 'לא אֹומר: ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשהּבעל
והּבעל  קרקע, ּבהן יּלקח - ׁשּנראּו הּמעֹות ואֹותן ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּטמנה';

ּפרֹות  .אֹוכל ֵֵ
.Ï היא - האּׁשה ּביד מּטלטלין אֹו מעֹות ׁשּנמצאּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָהרי

הן, ידי 'מּמעׂשה אֹומר: והּוא לי', נּתנּו 'ּבמּתנה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאֹומרת:
נאמנת  זֹו הרי - ׁשּלי' להחריםׁשהן לֹו ויׁש חרם ; [להטיל ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַ

קרקע,סתמי] ּבהם ויּלקח ּכן, ׁשאינֹו ּדבר ׁשּטֹוענת מי ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָעל
על  לי, נּתנּו ּכן מנת 'על אמרה: ואם ּפרֹות. אֹוכל ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָוהּוא
מה  ּבהן אעׂשה אּלא ּבהן רׁשּות לבעלי יהיה ׁשּלא ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹמנת
ּביד  הּנמצא ממֹון ׁשּכל ראיה; להביא עליה - ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּׁשארצה'
ׁשּתביא  עד ּפרֹותיו, ׁשּיאכל הּוא הּבעל ּבחזקת - ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהאּׁשה

ְָָראיה.
.‡Ï הּסת ׁשבּועת נׁשּבעת - מּתנה' לי 'נתּתם לֹו: ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָאמרה

ּפרֹותיהן.[מדרבנן] אֹוכל ואינֹו הּבעל, לּה ְֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּנתן
.·Ï מן ולא הּנׁשים, מן לא ּפקדֹונֹות מקּבלין ְְְְִִִִִֵַַָֹֹאין

האּׁשה, מן וקּבל עבר ואם הּקטּנים. מן ולא ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָֹהעבדים,

יחזיר  העבד, מן קּבל לבעלּה. יחזיר מתה, לאּׁשה; ְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיחזיר
לרּבֹו יחזיר מת, ספר לעבד; ּבֹו לֹו יקנה הּקטן, מן קּבל . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

מיתתן: ּבׁשעת ׁשאמרּו וכּלן ּפרֹותיו. ׁשאֹוכל ּדבר אֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻּתֹורה
אצל  נאמנין ּבחזקת היּו אם - הּוא' ּפלֹוני ׁשל זה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ'ּפּקדֹון
יּתן  לאו, ואם ׁשּצּוּו; ּכמֹו יעׂשה אצלֹו, ׁשהּפּקדֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָזה

ְְֵֶליֹורׁשיהן.
.‚Ï ּפרֹותיהן לאכל לּבעל הראּויֹות ּכספים לּה ׁשהיּו ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאּׁשה

'איני  אֹומרת: והיא ּבהן', יּלקח וכ ּכ' אֹומר: הּוא -ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
מרּבין  ׁשּפרֹותיו ּדבר לֹוקחין - 'וכ ּכ אּלא ּבהן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻלֹוקחת
ׁשהיה  ּבין ּכרצֹונֹו, הּדבר ׁשהיה ּבין מעּוטה, ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָויציאתֹו

מחליף ׁשּגזעֹו ּדבר אּלא לֹוקחין ואין שוב ּכרצֹונּה; [גדל ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ
הבאה] אבד.לשנה הּקרן ונמצא הּכל, יאכל ׁשּמא -ְְִֶֶֶַַַַָָָֹֹ

.„Ïלחלבּה עז לבעלּה ׁשהכניסה שייך האּׁשה החלב [רק ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָ
לגּזתּהלה] ורחל לה], שייך הגז לפרֹותיו[רק ודקל [רק , ְְְְִֵֵֶֶָָָָ

לה] שייכים אּלּוהפירות פרֹות אּלא לּה ׁשאין ּפי על אף -ִֵֵֵֶֶַַָָ
אם  וכן הּקרן. ׁשּתכלה עד והֹול אֹוכל זה הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַּבלבד,
זה  הרי - מלֹוג נכסי ּבתֹורת תׁשמיׁש ּכלי לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָהכניסה
הּקרן; ׁשּיכלה עד ּומכּסה ּומּציע ולֹובׁש ּבהן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָמׁשּתּמׁש

מלֹוג. נכסי ׁשל הּבליֹות לׁשּלם חּיב אינֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּוכׁשּיגרׁש,
.‰Ïּפי הֹורּו על אף ּברזל, צאן ׁשּנכסי ְְְִִִֵֶֶַַַַֹהּגאֹונים,

על והיּו[חשבון]ׁשּפחיתתן קּימין הּבליֹות היּו אם הּבעל, ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָ
היּו לא ואם ׁשהן; ּכמה ּכליה נֹוטלת מלאכּתן, מעין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעֹוׂשין
ׁשהּוא  אבדּו, אֹו ׁשּנגנבּו ּכמי הן הרי מלאכּתן, מעין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָעֹוׂשין
נּׂשּואין. ּבׁשעת עליו אֹותן ׁשּׁשמּו ּבדמיהן לׁשּלם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחּיב
עליו  קּבל זה מנהג על - הּנֹוׂשא וכל זה. הּוא ּפׁשּוט ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּומנהג
אינֹו ּכ - הּפחת מׁשּלם ׁשאינֹו ּוכׁשם הּנדּוניא; ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָאחריּות
לּבעל  יׁש זה. מנהג לפי דמיהן, הֹותירּו אם הּׁשבח ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָנֹוטל
לֹו מׁשּמׁשין ׁשּיהיּו ואמהֹותיה, אׁשּתֹו עבדי מקצת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹלכף
ׁשהיּו ּבין מלֹוג, עבדי ׁשהיּו ּבין ׁשּנׂשא, אחרת אּׁשה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבבית
אחרת  לעיר להֹוליכן יכֹול אינֹו אבל ּברזל; צאן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹעבדי

אׁשּתֹו. מּדעת ְִִֶַַֹׁשּלא
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ּתמיד cinz,נׁשמעת 'd iciÎlr zlawzn ּבהן - היּו ואפּלּו ְֲִִִֶַַַָָָ
mi`hgחטאים miyery miyp` הּוא - ּברּו הּקדֹוׁש אין ֲִֵַָָָ

רּבים ׁשל ּבתפּלתן zigcpeמֹואס zq`np miaxd zlitz oi` - ְִִִֵֶַָָ
,eiptlnהּצּבּור עם עצמֹו לׁשּתף אדם צרי לפיכ- ְְְִִִִֵַַַָָָָ

epi`y `vnpy ,miax oeyla lltzdle xeaivd mr cgi lltzdl

,mkeza `ede xeaivd lk lr `l` envr lr wx lltzn ְֹולא
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א  בציבור.:הלכה להתפלל שיכול זמן כל יחידי יתפלל ולא
לבית  לבוא יכול ואינו אנוס הוא שאם ס"י) צ (סי' בשו"ע וכתב

להת  שיכוון הציבור], עם [ולהתפלל שהציבור הכנסת בשעה פלל

שתש  כגון זהו ש'אנוס' הוסיף ס"י) (שם הרב ובשו"ע מתפללים.



mipdkקכח zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'b oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ּבצּבּור להתּפּלל ׁשּיכֹול זמן ּכל יחידי mbeיתּפּלל - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
onf eze`a `l` lltzi `l dxyra `ly eziaa lltznyk

,milltzn xeaivdyאדם יׁשּכים zryaּולעֹולם xweaa jli - ְְִַָָָ
dnkyddויעריבaxra jli הּכנסת- lltzdlmb,לבית ְְְֲִֵֶֶַַ

,zecigia lltznykiptn ּבכל נׁשמעת אדם ׁשל ּתפּלתֹו ְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשאין
d'עת iciÎlr cinz zlawzn `id oi` ּבבית lltznykאּלא- ְֵֵֶָ

ּבעירֹו הּכנסת ּבית לֹו ׁשּיׁש מי וכל jixvהּכנסת. epi`y - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ
,zqpk ziaa lltzdl ick zxg` xirl zkllלתֹוכּה נכנס ְְְִֵָָואינֹו

zqpk,להתּפּלל ziaa `ly lltzn `l`'רע 'ׁשכן נקרא ְְְִִֵֵַַָָ
`xnba](א ח, weqtd(ברכות z` eyxc(יד יב, ipky(ירמיהו lk'

mxira zqpk zia yiy el` lr 'd xne` jky ,ezpeeky 'mirxd

.[ea lltzdl mi`a mpi`e

הּכנסת·. לבית לרּוץ ג)ׁשּנאמרlltzdl,ּומצוה ו, (הושע ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָ
ה' את לדעת נרּדפה ecarl].ונדעה uexp f`e 'd z` rcp -] ְְְְִֵֶַַָָָ

הּכנסת מּבית dlitzd,ּוכׁשּיצא ixg` ּגּסה ּפסיעה יפסיע אל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
[dlecb -],eilr dyw zqpkd zia aekiry envra d`xny itl

מעט מעט יל didyאּלא aeh xac gipny xrhvny mc`k ְְֵֵֶַַָ
,eciaיּכנס הּכנסת, לבית zqpkdּוכׁשּיּכנס zia jezl ׁשעּור ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּפתחים migthׁשני dpeny `edy migzt ipy ly agex xeriy - ְְִֵָ
ziaa akrzny dn eilr dywy d`xp gztl jenq lltzn m`y]

[zexidna z`vl onefn didiy df mewn el xga okle zqpkd ְַַואחר
לקּים יתּפּלל, ּכdnweqta xn`py(לד ח, מזּוזת (משלי 'לׁשמר ְְְְִִֵֵַַָֹֹ

yiּפתחי' ,miipy miax herine ,miax oeyla 'igzt' xn`py dnne , ְָָ
.migzt ipy ly xeriy jixvy cenll

הּכנסת‚. מּבית ּגדֹול הּמדרׁש cenillּבית cgeind mewn - ְְִִֵֵֶֶַַָָ
,zqpkd zian aeyg dxezd ׁשהיה ּפי על אף ּגדֹולים, ְֲִִִֶַַַָָָוחכמים

אּלא  ׁשם מתּפּללין היּו לא הרּבה, ּכנסּיֹות ּבּתי ּבעירם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלהם
ּבּתֹורה, ּבֹו עֹוסקין ׁשהיּו lecbּבמקֹום yxcnd ziay meyn ְְִֶַָָָ

,zqpkd zianוהּואcalae צּבּור- ּתפּלת ׁשם -ׁשּיתּפּלל ְְְִִִֵֶַַָ
.milltzn dxyra

מתּפּלל„. אחד יהיה הּצּבּור? ּתפּלת היא dpenyוכיצד ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָ
dxyrרם ly`ּבקֹול in lk z` daeg ici `ivene ,xeaiv gilyk ְָ

,lltzdl rcei eppi`e lltzd ׁשֹומעין mixne`eוהּכל ezlitz z` ְְִַֹ
.on`מעׂשרה ּבפחֹות ּכן עֹוׂשין didiּגדֹוליםmixkfואין `le] ְְְֲִִֵֵֵָָָ

[ohw mdn cg`חֹורין car,ּובני mdn cg` didi `le ּוׁשליח - ְְִִֵַ
zeidlצּבּור lekiמהן dxyrd.אחד oipnn היּו- ואפּלּו ֲִִֵֶֶַָָ

oipndמקצתן lyy miyp`,חֹובתן ידי ויצאּו התּפּללּו ּכבר ְְְְְְְִִֵַָָָָָָ
ּבהן xeaiv,עׂשרהoipnמׁשלימין gilyd zlitzl והּוא- ְְֲִִֶַָָָ

calaeהעׂשרה רב dyiyׁשּיהיּו -y miyp`,התּפּללּו le`לא ְְְֲִִֶַָָָֹֹ
gily zlitz erny `ly `l` elltzdy e` ,mzaeg ici e`vi
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מנין  לאסוף לו אפשר שאי באופן ומדובר חולה, שאינו אף כוחו

שם  שהוא למקום לבית .עשרה ויעריב אדם ישכים ולעולם
בשעה הכנסת. התפלל ולא נאנס שאם ס"ט) צ (סי' בשו"ע וכתב

יתפלל  כן פי על אף ביחידות, מתפלל והוא הציבור שהתפללו

תלמיד  הוא שאם לג) ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב הכנסת. בבית

אחר  להתפלל הכנסת לבית כשיבוא ה' חילול חשש ויש חכם

בביתו  שיתפלל פשוט הציבור, בית .תפילת לו שיש מי וכל
רע  שכן נקרא להתפלל לתוכה נכנס ואינו בעירו .הכנסת

שאפילו  האחרונים בשם הוסיף לח) ס"ק צ (סי' ברורה ובמשנה

בא  לא אם רע שכן נקרא הריהו עשרה, מנין הכנסת בבית אין אם

בזה. הסתפק מגדים שבפרי הביא אמנם שם. להתפלל

ב  הכנסת :הלכה לבית לרוץ צ ומצוה  (סי' השו"ע וכתב .

גסה  פסיעה לפסוע בה שאסור בשבת אפילו כן שיעשה סי"ב)

ובשו"ע  בשבת]. ההילוך אופן אודות ס "א) שא (סי' בשו"ע [עיין

וכתב  מצוה. דבר לכל לרוץ מצוה שיש הוסיף, סי"ג) צ (סי' הרב

אבל  הכנסת, בית פתח עד אלא לרוץ לו אין מקום שמכל עוד,

וביראה. באימה ילך עצמו הכנסת (שם בבית ברורה ובמשנה

הכנסת, לבית סמוך כשבא תהיה הריצה שעיקר הביא, סק"מ)

הכנסת, לבית מהר להגיע שרוצה משום שרץ הדבר ניכר ששם

כשעודו  גם הדבר ניכר בידו ותפילין טלית עם שהולך ובשחרית

ירוץ  לא גויים ברחוב מקום ומכל הכנסת, מבית וכשיצא .רחוק
גסה  פסיעה יפסיע אל הכנסת צ מבית (סי' הרב בשו"ע וכתב .

מצוה  לחזור, עלֿמנת יוצא אם אך לעסקיו, כשהולך זה כל סי"ג),

המדרש  לבית הכנסת מבית יוצא אם וכן מהר. לחזור כדי לרוץ

לרוץ  מצוה תורה, שיעור .ללמוד ייכנס הכנסת לבית וכשייכנס
יתפלל. כך ואחר פתחים ס"כ)שני צ סי' (או"ח השו"ע וכתב

ייכנס  טפחים שמונה דהיינו פתחים שני שיעור מפרשים שיש

היא לפנים, הכנסת בית שישיבת שנראה הפתח אצל יתפלל שלא

יכול  הפתח ליד מיוחד מקום לו יש אם זה ולפי עליו, טורח

יכול  ואינו לחוץ שמביט מפני שהטעם מפרשים ויש שם. להתפלל

שם] שהוא [המקום הרבים לרשות פתוח אינו אם זה ולפי לכוון,

מיד  להתפלל ימהר שלא מפרשים ויש שם. להתפלל מותר

שיעור  הילוך כדי [ֿישהה פתחים שני שיעור ישהה אלא כשנכנס

לכל  לחוש ונכון סי"ט)]. צ (סי' הרב שו"ע טפחים. שמונה

הוא הפירושים. שהפירוש אומרים שיש הוסיף (שם) הרב ובשו"ע

ולכן  להתפלל, ושם דלתות משתי לפנים להכנס צריך שהמתפלל

ס"ק  (שם ברורה ובמשנה הכנסת. בית לפני אכסדרה לעשות נהגו

בעזרה  להתפלל שלא לכתחילה להדר טוב שלכן הוסיף סא)

הכנסת. בבית אלא הכנסת, בית שלפני

ג  שיתפלל :הלכה והוא וכו', הכנסת מבית גדול המדרש בית
ציבור. תפילת שמדובר שם הוסיף סי"ח) צ סי' (או"ח והשו"ע

בלא  שאפילו אומרים שיש כתב והרמ"א קבוע. מדרש  בבית

שתורתו  מי ודווקא לו, הקבוע המדרש בבית להתפלל עדיף עשרה

שאפילו  הרמ"א והוסיף דבר. לשום מתורתו מתבטל ואינו אומנתו

ממנו  הארץ עמי ילמדו שלא כן לעשות עצמו ירגיל לא בזה

הכנסת. מבית ובמשנה ויתבטלו סי"ז) (שם הרב בשו"ע וראה

נוספים. דינים פרטי שכתבו נו) ס"ק (שם ברורה

ד  גדולים.:הלכה מעשרה בפחות כן עושין (סי'ואין בשו"ע

אנשים  בתשעה שבקדושה דבר לומר מתירים שיש כתב ס"ד) נה

ולא  מתפללים, למי ויודע שש מבן יותר שהוא קטן של וצירוף

לצרפו  להקל נוהגים שיש כתב, (שם) והרמ"א דבריהם. נראים

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'b oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

dlitzd z` xfeg xeaiv gilyd oi`y ,dlitzd z` xfegy xeaiv

.miyp` dyiy zegtl xear `l` קדּׁשה אֹומרין אין ְְְִֵֵָֻוכן
,dlitzd z` xfeg xeaiv gilyyk ו ּבּתֹורה קֹוראין l`ולא ְְְִַָֹ

ּב אּלא ּבּנביא, מפטירין ולא ּולאחריה, לפניה מברoipn ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ֲָָעׂשרה.

ׁשמע‰. ּברכֹות מבר אחד יהיה לא 'xveiוכן zekxa - ְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹ
'mler zad`'e 'xe`ׁשֹומעין 'אמן'`ezeוהּכל אחריו ועֹונין ְְְֲִִֵַַָָֹ

ziipra mi`vei ,rny z`ixw zekxa jxal mircei mpi`y el`e]

,[zekxad zaeg ici on`dּב ziiprעׂשרהoipnאּלא oi`y meyn] ְֲֶָָָ
`l` rny z`ixw zekxaa mirneyd z` xehtl dliren on`

,[dxyra dkxad xne`yk.'ׁשמע על 'ּפֹורס הּנקרא הּוא ְְְִֵֶַַַָוזה
ּב אּלא קּדיׁש אֹומרין נֹוׂשאין oipnואין הּכהנים ואין עׂשרה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

ּכּפיהן mikxane'mipdkאת zkxa'ּב עׂשרה,oipnאּלא ְֲֵֶֶֶַָָָ
הּמנין. מן ed`,והּכהנים 'dxyr' oipnl mrhde עׂשרה ׁשּכל ְְֲֲִִִֶַַָָָָֹ

ׁשּנאמר 'עדה', הּנקראין הן i`ivenמּיׂשראל milbxnd zece` ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ux`d zaic(כז יד, וכּו'',(במדבר הּזאת הרעה לעדה מתי ְֵַַַָָָָָָֹ'עד

miyp`dוהיּו mze`יצאּו ׁשהרי xyrÎmipyעׂשרה, llkn ְְֲֲֵֶָָָָ
dxeza mixen`d milbxndיהֹוׁשעoep oaוכלב,dpeti oaextiqy ְְֵַָֻ

i`iven milbxndy `vnpe ,daic dilr e`ived `le ux`d gaya

.dxyr md 'dcr' mipeknd daicd

.Âׁשּבקדּׁשה ּדבר 'dyecw'וכל zxin`e xeaiv gily zlitz-] ְְִֶָָָָֻ
[yicweעדה ּבתֹו אּלא יהא xzei]לא e`] miyp` dxyr - ְְֵֵֶָָֹ

ׁשּנאמר לב)מּיׂשראל, כב, ּבני (ויקרא ּבתֹו 'ונקּדׁשּתי ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָ
minkgיׂשראל', eyxce(ב כג, xac(מגילה zxin` oipra xn`p , ְִֵָ

zwelgn oipra xn`pe ,'l`xyi ipa 'jez'a izycwpe' dyecway

gxew(כא טז, dxifba(במדבר micnle ,'z`fd dcrd 'jez'n elcad'

xen`d 'jez' s` ,'dcr' jez `ed my xen`d 'jez'y myky ,deey

miyp` dxyre ,'dcr' jez `ed dyecway xac zxin` oipra

lirl x`azpy enk ,'dcr' mi`xwpd md l`xyin(הקודמת .(בהלכה

הּדברים אּלּו epnpyוכל dxyr oipna wx zeyrpd zeevnd - ְְִֵַָָ
lirl(דֿה מקצתן,,(הלכה והלכּו ּבעׂשרה, ּבהן התחילּו ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָאם

רּׁשאין ׁשאינן ּפי על הּׁשאר zkll,אף dxyrיגמרּו aex mdy ְְְִִִֵֶַַַַָָָ
.dxyr oipn mewnd eze`a oi` xaky s` zeevnd oze` z`

.Êלהיֹות וצריoipn ּוׁשליח אחד, ּבמקֹום ּכּלן העׂשרה ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָֻ
zeidlצּבּור jixvעּמהןxeaivd mr אחד.- חצר ּבמקֹום ְִִֵֶֶָָָָ

ּגדֹולה לחצר ּבמלאּה ׁשּנפרצה dphwקטּנה xvg ,xnelk - ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֹ
licany xiwd lk ltpe ,efl ef zekenqe zexiw zetwend dlecb xvge

dlecbl dphwd xvgd lk dvxtp jkae dlecbl dphwd xvgd oia

dil` dxagzde(1 מס' ציור להלן ּתׁשעה,(ראה xvgּב`miypוהיּו ְְִַָָ
d,ּבּקטּנה ויחיד mdּגדֹולה ixd מצטרפיןelit` dxyr oipnl ְְְְְִִִַַָָָָ

xvgd xg` zkynp dphwd xvgdy iptn ,zenewn ipya mdy

aexy xg`ne ,dlecbd xvgd mr cg` ziak zaygp `ide ,dlecbd

`edy 'cigi' lr xnel xyt`e ,dphwa cigide dlecba `vnp xeaivd

.mitxhvn md ixd ,aexd xg` xxbpm` la`ּתׁשעהmiyp` ְִָ
mi`vnpּבxvgdמצטרפין אין ּבּגדֹולה, ויחיד oipnlקטּנה ְְְְְִִִֵַַַָָָָ
,dxyri` j` ,dlecbd xg` zkynp dphwd llkÎjxcay mbde

okle ,cigid xg` mixxbp mdy aex mdy miyp`d lr xnel xyt`

m` oicd oke .mitxhvn mpi`eidּב ּוׁשליח xvgdצּבּור ּגדֹולה ְְִִַַָ
ּבּקטּנה, xeaivdצּבּור ixd ידי dlitzdחֹובתןיֹוצאין zrinya ְְְִִֵַַָָָ

,xeaiv gilyd onzaygpe dlecbd xg` zkynp dphwd xvgd ik
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בנוהגים  למחות שאין כתב ס"ה) (שם הרב ובשו"ע הדחק. בשעת

ס"ק  (שם ברורה ובמשנה זה]. בענין פרטים בדבריו [וראה להקל

אפילו  קטן שום לצרף שאין אחרונים, הרבה בשם הביא כד)

שנים. י"ג לו שיושלם עד הדחק ס"ה),בשעת נה (סי' הרמ"א כתב

שהגיע  כל אלא לא, או שערות שתי הביא האם לדקדק צריך שאין

(שם  הרב שו"ע אחד. ויום שנה י"ג בן [דהיינו שנותיו לכלל

הוא  הסתם שמן ואומרים זה לענין כגדול אותו מחזיקים ס"ו)],

על  שסומכים שהטעם הוסיף הרב ובשו"ע שערות. שתי הביא

מפנ  הסוברים החזקה, לדעת [ואפילו סופרים מדברי שהתפילה י

התורה. מן אינו עשרה צירוף פנים כל על התורה, מן שהיא

לא)] ס"ק (שם כה),.משנ"ב ס"ק נג (סי' ברורה במשנה וכתב

בתפילתו, חובה ידי אחרים להוציא ובא ציבור שליח הוא שאם

ידי  אחרים להוציא לו אסור התורה, מן שתפילה הרמב"ם לדעת

שערות  שתי שהביא בוודאי שיידעו עד (סי'.חובה השו"ע כתב

ואינו  ישן, שהוא או להתפלל, מהעשרה אחד התחיל שאם ס"ו), נה

וכתב  עמהם. מצטרף הריהו שבקדושה, לדברים לענות יכול

יכולים  שאינם ד' או ג' או ב' שאפילו ס"ז) (שם הרב בשו"ע

מעכבת. המיעוט עניית אין אמן, שעונים הרוב נשאר אם לענות,

תלוי  בי' שבקדושה דבר אמירת 'שאין - לכך הטעם את וביאר

כל  על ישראל', בני בתוך 'ונקדשתי שנאמר שם, שיהיו רק בענייתן

דבר  לומר ויכולים עליהם, שורה שכינה קדושה בני שהם עשרה

תשעה  צריך הש"ץ חזרת שלגבי בדבריו עוד [וראה שבקדושה'.

אחריו] אמן שעונים הביא .אנשים לב) ס"ק (שם ברורה ובמשנה

ודאי  ישן, שהוא אדם שלגבי והכריע מאחד, ביותר מחמירים שיש

הרבה  שיש משום הדחק, במקום ואפילו מאחד יותר לצרף אין

למנין. לצרפו שאין בישן המחמירים פוסקים

ה  אלא :הלכה וכו' שמע ברכות מברך אחד יהא לא וכן
מוציא בעשרה. הציבור ששליח הוסיף, ס"ד) נט (סי' והרמ"א

בנוסח  בקי שהוא מי את אפילו שמע קריאת בברכות חובה ידי

וברכות הברכות. הואיל מקום שמכל כתב, (שם) הרב ובשו"ע

הציבור, משליח שמיעתן על לסמוך אין ארוכות, הן שמע קריאת

הציבור. שליח את ישמע ולא אחרים לדברים לבבו יפנה שמא

ו  יגמרו :הלכה  וכו' מקצתן ויצאו בעשרה בהן התחיל .אם

שהם  רובם נשארו שאם סק"ה) קמג (סי' ברורה במשנה וכתב

עוד  וכתב הניכר. רוב צריך ואין בכך, די אנשים, שאפילו שישה ,

עשרה. מנין שם נשארו לא אם לצאת אסור העליות בין

ז  במקום :הלכה עשרה יש שאם ס"כ), נה (סי' השו"ע כתב

אומרים  ויש לענות. יכול עמהם נמצא שאינו מי אפילו אחד,

עבודה  ֿ] עכו"ם או טינוף דבר ביניהם מפסיק יהיה שלא שצריך

סה)]. ס"ק (משנ"ב גוי. או זרה



קכט mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'b oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ּבצּבּור להתּפּלל ׁשּיכֹול זמן ּכל יחידי mbeיתּפּלל - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
onf eze`a `l` lltzi `l dxyra `ly eziaa lltznyk

,milltzn xeaivdyאדם יׁשּכים zryaּולעֹולם xweaa jli - ְְִַָָָ
dnkyddויעריבaxra jli הּכנסת- lltzdlmb,לבית ְְְֲִֵֶֶַַ

,zecigia lltznykiptn ּבכל נׁשמעת אדם ׁשל ּתפּלתֹו ְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשאין
d'עת iciÎlr cinz zlawzn `id oi` ּבבית lltznykאּלא- ְֵֵֶָ

ּבעירֹו הּכנסת ּבית לֹו ׁשּיׁש מי וכל jixvהּכנסת. epi`y - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ
,zqpk ziaa lltzdl ick zxg` xirl zkllלתֹוכּה נכנס ְְְִֵָָואינֹו

zqpk,להתּפּלל ziaa `ly lltzn `l`'רע 'ׁשכן נקרא ְְְִִֵֵַַָָ
`xnba](א ח, weqtd(ברכות z` eyxc(יד יב, ipky(ירמיהו lk'

mxira zqpk zia yiy el` lr 'd xne` jky ,ezpeeky 'mirxd

.[ea lltzdl mi`a mpi`e

הּכנסת·. לבית לרּוץ ג)ׁשּנאמרlltzdl,ּומצוה ו, (הושע ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָ
ה' את לדעת נרּדפה ecarl].ונדעה uexp f`e 'd z` rcp -] ְְְְִֵֶַַָָָ

הּכנסת מּבית dlitzd,ּוכׁשּיצא ixg` ּגּסה ּפסיעה יפסיע אל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
[dlecb -],eilr dyw zqpkd zia aekiry envra d`xny itl

מעט מעט יל didyאּלא aeh xac gipny xrhvny mc`k ְְֵֵֶַַָ
,eciaיּכנס הּכנסת, לבית zqpkdּוכׁשּיּכנס zia jezl ׁשעּור ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּפתחים migthׁשני dpeny `edy migzt ipy ly agex xeriy - ְְִֵָ
ziaa akrzny dn eilr dywy d`xp gztl jenq lltzn m`y]

[zexidna z`vl onefn didiy df mewn el xga okle zqpkd ְַַואחר
לקּים יתּפּלל, ּכdnweqta xn`py(לד ח, מזּוזת (משלי 'לׁשמר ְְְְִִֵֵַַָֹֹ

yiּפתחי' ,miipy miax herine ,miax oeyla 'igzt' xn`py dnne , ְָָ
.migzt ipy ly xeriy jixvy cenll

הּכנסת‚. מּבית ּגדֹול הּמדרׁש cenillּבית cgeind mewn - ְְִִֵֵֶֶַַָָ
,zqpkd zian aeyg dxezd ׁשהיה ּפי על אף ּגדֹולים, ְֲִִִֶַַַָָָוחכמים

אּלא  ׁשם מתּפּללין היּו לא הרּבה, ּכנסּיֹות ּבּתי ּבעירם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלהם
ּבּתֹורה, ּבֹו עֹוסקין ׁשהיּו lecbּבמקֹום yxcnd ziay meyn ְְִֶַָָָ

,zqpkd zianוהּואcalae צּבּור- ּתפּלת ׁשם -ׁשּיתּפּלל ְְְִִִֵֶַַָ
.milltzn dxyra

מתּפּלל„. אחד יהיה הּצּבּור? ּתפּלת היא dpenyוכיצד ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָ
dxyrרם ly`ּבקֹול in lk z` daeg ici `ivene ,xeaiv gilyk ְָ

,lltzdl rcei eppi`e lltzd ׁשֹומעין mixne`eוהּכל ezlitz z` ְְִַֹ
.on`מעׂשרה ּבפחֹות ּכן עֹוׂשין didiּגדֹוליםmixkfואין `le] ְְְֲִִֵֵֵָָָ

[ohw mdn cg`חֹורין car,ּובני mdn cg` didi `le ּוׁשליח - ְְִִֵַ
zeidlצּבּור lekiמהן dxyrd.אחד oipnn היּו- ואפּלּו ֲִִֵֶֶַָָ

oipndמקצתן lyy miyp`,חֹובתן ידי ויצאּו התּפּללּו ּכבר ְְְְְְְִִֵַָָָָָָ
ּבהן xeaiv,עׂשרהoipnמׁשלימין gilyd zlitzl והּוא- ְְֲִִֶַָָָ

calaeהעׂשרה רב dyiyׁשּיהיּו -y miyp`,התּפּללּו le`לא ְְְֲִִֶַָָָֹֹ
gily zlitz erny `ly `l` elltzdy e` ,mzaeg ici e`vi
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מנין  לאסוף לו אפשר שאי באופן ומדובר חולה, שאינו אף כוחו

שם  שהוא למקום לבית .עשרה ויעריב אדם ישכים ולעולם
בשעה הכנסת. התפלל ולא נאנס שאם ס"ט) צ (סי' בשו"ע וכתב

יתפלל  כן פי על אף ביחידות, מתפלל והוא הציבור שהתפללו

תלמיד  הוא שאם לג) ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב הכנסת. בבית

אחר  להתפלל הכנסת לבית כשיבוא ה' חילול חשש ויש חכם

בביתו  שיתפלל פשוט הציבור, בית .תפילת לו שיש מי וכל
רע  שכן נקרא להתפלל לתוכה נכנס ואינו בעירו .הכנסת

שאפילו  האחרונים בשם הוסיף לח) ס"ק צ (סי' ברורה ובמשנה

בא  לא אם רע שכן נקרא הריהו עשרה, מנין הכנסת בבית אין אם

בזה. הסתפק מגדים שבפרי הביא אמנם שם. להתפלל

ב  הכנסת :הלכה לבית לרוץ צ ומצוה  (סי' השו"ע וכתב .

גסה  פסיעה לפסוע בה שאסור בשבת אפילו כן שיעשה סי"ב)

ובשו"ע  בשבת]. ההילוך אופן אודות ס "א) שא (סי' בשו"ע [עיין

וכתב  מצוה. דבר לכל לרוץ מצוה שיש הוסיף, סי"ג) צ (סי' הרב

אבל  הכנסת, בית פתח עד אלא לרוץ לו אין מקום שמכל עוד,

וביראה. באימה ילך עצמו הכנסת (שם בבית ברורה ובמשנה

הכנסת, לבית סמוך כשבא תהיה הריצה שעיקר הביא, סק"מ)

הכנסת, לבית מהר להגיע שרוצה משום שרץ הדבר ניכר ששם

כשעודו  גם הדבר ניכר בידו ותפילין טלית עם שהולך ובשחרית

ירוץ  לא גויים ברחוב מקום ומכל הכנסת, מבית וכשיצא .רחוק
גסה  פסיעה יפסיע אל הכנסת צ מבית (סי' הרב בשו"ע וכתב .

מצוה  לחזור, עלֿמנת יוצא אם אך לעסקיו, כשהולך זה כל סי"ג),

המדרש  לבית הכנסת מבית יוצא אם וכן מהר. לחזור כדי לרוץ

לרוץ  מצוה תורה, שיעור .ללמוד ייכנס הכנסת לבית וכשייכנס
יתפלל. כך ואחר פתחים ס"כ)שני צ סי' (או"ח השו"ע וכתב

ייכנס  טפחים שמונה דהיינו פתחים שני שיעור מפרשים שיש

היא לפנים, הכנסת בית שישיבת שנראה הפתח אצל יתפלל שלא

יכול  הפתח ליד מיוחד מקום לו יש אם זה ולפי עליו, טורח

יכול  ואינו לחוץ שמביט מפני שהטעם מפרשים ויש שם. להתפלל

שם] שהוא [המקום הרבים לרשות פתוח אינו אם זה ולפי לכוון,

מיד  להתפלל ימהר שלא מפרשים ויש שם. להתפלל מותר

שיעור  הילוך כדי [ֿישהה פתחים שני שיעור ישהה אלא כשנכנס

לכל  לחוש ונכון סי"ט)]. צ (סי' הרב שו"ע טפחים. שמונה

הוא הפירושים. שהפירוש אומרים שיש הוסיף (שם) הרב ובשו"ע

ולכן  להתפלל, ושם דלתות משתי לפנים להכנס צריך שהמתפלל

ס"ק  (שם ברורה ובמשנה הכנסת. בית לפני אכסדרה לעשות נהגו

בעזרה  להתפלל שלא לכתחילה להדר טוב שלכן הוסיף סא)

הכנסת. בבית אלא הכנסת, בית שלפני

ג  שיתפלל :הלכה והוא וכו', הכנסת מבית גדול המדרש בית
ציבור. תפילת שמדובר שם הוסיף סי"ח) צ סי' (או"ח והשו"ע

בלא  שאפילו אומרים שיש כתב והרמ"א קבוע. מדרש  בבית

שתורתו  מי ודווקא לו, הקבוע המדרש בבית להתפלל עדיף עשרה

שאפילו  הרמ"א והוסיף דבר. לשום מתורתו מתבטל ואינו אומנתו

ממנו  הארץ עמי ילמדו שלא כן לעשות עצמו ירגיל לא בזה

הכנסת. מבית ובמשנה ויתבטלו סי"ז) (שם הרב בשו"ע וראה

נוספים. דינים פרטי שכתבו נו) ס"ק (שם ברורה

ד  גדולים.:הלכה מעשרה בפחות כן עושין (סי'ואין בשו"ע

אנשים  בתשעה שבקדושה דבר לומר מתירים שיש כתב ס"ד) נה

ולא  מתפללים, למי ויודע שש מבן יותר שהוא קטן של וצירוף

לצרפו  להקל נוהגים שיש כתב, (שם) והרמ"א דבריהם. נראים

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'b oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

dlitzd z` xfeg xeaiv gilyd oi`y ,dlitzd z` xfegy xeaiv

.miyp` dyiy zegtl xear `l` קדּׁשה אֹומרין אין ְְְִֵֵָֻוכן
,dlitzd z` xfeg xeaiv gilyyk ו ּבּתֹורה קֹוראין l`ולא ְְְִַָֹ

ּב אּלא ּבּנביא, מפטירין ולא ּולאחריה, לפניה מברoipn ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ֲָָעׂשרה.

ׁשמע‰. ּברכֹות מבר אחד יהיה לא 'xveiוכן zekxa - ְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹ
'mler zad`'e 'xe`ׁשֹומעין 'אמן'`ezeוהּכל אחריו ועֹונין ְְְֲִִֵַַָָֹ

ziipra mi`vei ,rny z`ixw zekxa jxal mircei mpi`y el`e]

,[zekxad zaeg ici on`dּב ziiprעׂשרהoipnאּלא oi`y meyn] ְֲֶָָָ
`l` rny z`ixw zekxaa mirneyd z` xehtl dliren on`

,[dxyra dkxad xne`yk.'ׁשמע על 'ּפֹורס הּנקרא הּוא ְְְִֵֶַַַָוזה
ּב אּלא קּדיׁש אֹומרין נֹוׂשאין oipnואין הּכהנים ואין עׂשרה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

ּכּפיהן mikxane'mipdkאת zkxa'ּב עׂשרה,oipnאּלא ְֲֵֶֶֶַָָָ
הּמנין. מן ed`,והּכהנים 'dxyr' oipnl mrhde עׂשרה ׁשּכל ְְֲֲִִִֶַַָָָָֹ

ׁשּנאמר 'עדה', הּנקראין הן i`ivenמּיׂשראל milbxnd zece` ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ux`d zaic(כז יד, וכּו'',(במדבר הּזאת הרעה לעדה מתי ְֵַַַָָָָָָֹ'עד

miyp`dוהיּו mze`יצאּו ׁשהרי xyrÎmipyעׂשרה, llkn ְְֲֲֵֶָָָָ
dxeza mixen`d milbxndיהֹוׁשעoep oaוכלב,dpeti oaextiqy ְְֵַָֻ

i`iven milbxndy `vnpe ,daic dilr e`ived `le ux`d gaya

.dxyr md 'dcr' mipeknd daicd

.Âׁשּבקדּׁשה ּדבר 'dyecw'וכל zxin`e xeaiv gily zlitz-] ְְִֶָָָָֻ
[yicweעדה ּבתֹו אּלא יהא xzei]לא e`] miyp` dxyr - ְְֵֵֶָָֹ

ׁשּנאמר לב)מּיׂשראל, כב, ּבני (ויקרא ּבתֹו 'ונקּדׁשּתי ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָ
minkgיׂשראל', eyxce(ב כג, xac(מגילה zxin` oipra xn`p , ְִֵָ

zwelgn oipra xn`pe ,'l`xyi ipa 'jez'a izycwpe' dyecway

gxew(כא טז, dxifba(במדבר micnle ,'z`fd dcrd 'jez'n elcad'

xen`d 'jez' s` ,'dcr' jez `ed my xen`d 'jez'y myky ,deey

miyp` dxyre ,'dcr' jez `ed dyecway xac zxin` oipra

lirl x`azpy enk ,'dcr' mi`xwpd md l`xyin(הקודמת .(בהלכה

הּדברים אּלּו epnpyוכל dxyr oipna wx zeyrpd zeevnd - ְְִֵַָָ
lirl(דֿה מקצתן,,(הלכה והלכּו ּבעׂשרה, ּבהן התחילּו ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָאם

רּׁשאין ׁשאינן ּפי על הּׁשאר zkll,אף dxyrיגמרּו aex mdy ְְְִִִֵֶַַַַָָָ
.dxyr oipn mewnd eze`a oi` xaky s` zeevnd oze` z`

.Êלהיֹות וצריoipn ּוׁשליח אחד, ּבמקֹום ּכּלן העׂשרה ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָֻ
zeidlצּבּור jixvעּמהןxeaivd mr אחד.- חצר ּבמקֹום ְִִֵֶֶָָָָ

ּגדֹולה לחצר ּבמלאּה ׁשּנפרצה dphwקטּנה xvg ,xnelk - ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֹ
licany xiwd lk ltpe ,efl ef zekenqe zexiw zetwend dlecb xvge

dlecbl dphwd xvgd lk dvxtp jkae dlecbl dphwd xvgd oia

dil` dxagzde(1 מס' ציור להלן ּתׁשעה,(ראה xvgּב`miypוהיּו ְְִַָָ
d,ּבּקטּנה ויחיד mdּגדֹולה ixd מצטרפיןelit` dxyr oipnl ְְְְְִִִַַָָָָ

xvgd xg` zkynp dphwd xvgdy iptn ,zenewn ipya mdy

aexy xg`ne ,dlecbd xvgd mr cg` ziak zaygp `ide ,dlecbd

`edy 'cigi' lr xnel xyt`e ,dphwa cigide dlecba `vnp xeaivd

.mitxhvn md ixd ,aexd xg` xxbpm` la`ּתׁשעהmiyp` ְִָ
mi`vnpּבxvgdמצטרפין אין ּבּגדֹולה, ויחיד oipnlקטּנה ְְְְְִִִֵַַַָָָָ
,dxyri` j` ,dlecbd xg` zkynp dphwd llkÎjxcay mbde

okle ,cigid xg` mixxbp mdy aex mdy miyp`d lr xnel xyt`

m` oicd oke .mitxhvn mpi`eidּב ּוׁשליח xvgdצּבּור ּגדֹולה ְְִִַַָ
ּבּקטּנה, xeaivdצּבּור ixd ידי dlitzdחֹובתןיֹוצאין zrinya ְְְִִֵַַָָָ

,xeaiv gilyd onzaygpe dlecbd xg` zkynp dphwd xvgd ik
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dkld ipipt

בנוהגים  למחות שאין כתב ס"ה) (שם הרב ובשו"ע הדחק. בשעת

ס"ק  (שם ברורה ובמשנה זה]. בענין פרטים בדבריו [וראה להקל

אפילו  קטן שום לצרף שאין אחרונים, הרבה בשם הביא כד)

שנים. י"ג לו שיושלם עד הדחק ס"ה),בשעת נה (סי' הרמ"א כתב

שהגיע  כל אלא לא, או שערות שתי הביא האם לדקדק צריך שאין

(שם  הרב שו"ע אחד. ויום שנה י"ג בן [דהיינו שנותיו לכלל

הוא  הסתם שמן ואומרים זה לענין כגדול אותו מחזיקים ס"ו)],

על  שסומכים שהטעם הוסיף הרב ובשו"ע שערות. שתי הביא

מפנ  הסוברים החזקה, לדעת [ואפילו סופרים מדברי שהתפילה י

התורה. מן אינו עשרה צירוף פנים כל על התורה, מן שהיא

לא)] ס"ק (שם כה),.משנ"ב ס"ק נג (סי' ברורה במשנה וכתב

בתפילתו, חובה ידי אחרים להוציא ובא ציבור שליח הוא שאם

ידי  אחרים להוציא לו אסור התורה, מן שתפילה הרמב"ם לדעת

שערות  שתי שהביא בוודאי שיידעו עד (סי'.חובה השו"ע כתב

ואינו  ישן, שהוא או להתפלל, מהעשרה אחד התחיל שאם ס"ו), נה

וכתב  עמהם. מצטרף הריהו שבקדושה, לדברים לענות יכול

יכולים  שאינם ד' או ג' או ב' שאפילו ס"ז) (שם הרב בשו"ע

מעכבת. המיעוט עניית אין אמן, שעונים הרוב נשאר אם לענות,

תלוי  בי' שבקדושה דבר אמירת 'שאין - לכך הטעם את וביאר

כל  על ישראל', בני בתוך 'ונקדשתי שנאמר שם, שיהיו רק בענייתן

דבר  לומר ויכולים עליהם, שורה שכינה קדושה בני שהם עשרה

תשעה  צריך הש"ץ חזרת שלגבי בדבריו עוד [וראה שבקדושה'.

אחריו] אמן שעונים הביא .אנשים לב) ס"ק (שם ברורה ובמשנה

ודאי  ישן, שהוא אדם שלגבי והכריע מאחד, ביותר מחמירים שיש

הרבה  שיש משום הדחק, במקום ואפילו מאחד יותר לצרף אין

למנין. לצרפו שאין בישן המחמירים פוסקים

ה  אלא :הלכה וכו' שמע ברכות מברך אחד יהא לא וכן
מוציא בעשרה. הציבור ששליח הוסיף, ס"ד) נט (סי' והרמ"א

בנוסח  בקי שהוא מי את אפילו שמע קריאת בברכות חובה ידי

וברכות הברכות. הואיל מקום שמכל כתב, (שם) הרב ובשו"ע

הציבור, משליח שמיעתן על לסמוך אין ארוכות, הן שמע קריאת

הציבור. שליח את ישמע ולא אחרים לדברים לבבו יפנה שמא

ו  יגמרו :הלכה  וכו' מקצתן ויצאו בעשרה בהן התחיל .אם

שהם  רובם נשארו שאם סק"ה) קמג (סי' ברורה במשנה וכתב

עוד  וכתב הניכר. רוב צריך ואין בכך, די אנשים, שאפילו שישה ,

עשרה. מנין שם נשארו לא אם לצאת אסור העליות בין

ז  במקום :הלכה עשרה יש שאם ס"כ), נה (סי' השו"ע כתב

אומרים  ויש לענות. יכול עמהם נמצא שאינו מי אפילו אחד,

עבודה  ֿ] עכו"ם או טינוף דבר ביניהם מפסיק יהיה שלא שצריך

סה)]. ס"ק (משנ"ב גוי. או זרה



mipdkקל zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'b oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

dphwa `vnp xeaivd gilyy xg`ne ,dlecbd xvgd mr cg` ziak

xg` xxbp `edy 'cigi' lr xnel xyt`e ,dlecba xeaivd aexe

.daeg ici m`ivene mitxhvn md ixd ,aexdm` la`ּב xvgצּבּור ִַ
dּב צּבּור ּוׁשליח yּגדֹולה,xvgdקטּנה `ed oicd יֹוצאין אין ְְְְִִִֵַַַָָ

zkynp dphwd llkÎjxcay mbde ,xeaivd gilyn dlitz zaeg ici

xg` exxbii mdy 'xeaiv' lr xnel xyt` i` j` ,dlecbd xg`

xeaivd gilyy mixne` oi`y mrhde .cigi `edy xeaivd gily

ici m`iveie dphwd xvgay xeaivd xg` xxbii dlecbd xvgay

,daegהּוא xeaivdׁשהרי gily מהן- lcaeneמפלג wgexn - ְֲֵֵֶֶָֻ
dphwd xvga micnerdnׁשּיׁש מּפני אחד, ּבמקֹום עּמהן ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָואינֹו

dל  xvgּומּכאן מּכאן ּפּסין l`nyneּגדֹולה oinin zexiw - ְִִִֶַָָָ
dphwd xvgl(1 מס' ציור dnlyp(ראה `l dlecbd xvgd iable ,

,dphwd xvgl xiwd zvixtokleּכמפלגת היא zwgexnהרי - ְְֲִֵֶֶֻ
zlcaene,הּקטּנה `xgמן xxbp epi` dlecba cnerd jk meyne ְִַַָ

,dphwa micnerdהּגדֹולה מן מפלגת הּקטּנה `laואין - ְְְְִֵֶֶַַַָָֻ
,dlecbd xvgd on zlcaene zwgexnk zaygp dpi` dphwd ֶָאּלא

ׁשּלּה זוית ּכקרן היא xvgdהרי ly zepitd on zg`k - ְֲִִֵֶֶֶָָ
xvgl xiwd zvixt dnlyed dphwd xvgd iabl ik ,dlecbd

mr cg` ziak dnvr dil` qgia zaygp `id ok lre ,dlecbd

edixd ,dlecba `vnp xeaivd aexe dphwa cigid m` okle ,dlecbd

.mdixg` xxbp

.Áּב צֹואה היתה אם dוכן xvg להתּפּלל אסּור ּגדֹולה, ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָ
ּב ׁשמע קרּית `mּקטּנה xvgdולקרֹות ,[dlecbl dvxtpy] ְְְְְִִֶַַַָ

wigxd `le eixg`l `id m` e` ,eipt cbpk z`vnp dlecbay d`evd

xvgd ly xiwd lk uxtpy oeiky ,mrhde .zen` rax` dpnn

[dnvr iabl] zaygp dphwd xvgd ,dlecbl dpia licand dphwd

xvgay d`evd z` mipc okle ,cg` zia od dlecbde `id eli`k

wigxiy cr `exwle lltzdl el xeq`e ,dphwa `id eli`k dlecbd

m` la` .zg` zeyxa d`ev mr `vnpy mc` oick ,xeriyk ְָָהיתה
ּב dצֹואה xvg ׁשמע קרּית ולקרֹות להתּפּלל מּתר קטּנה, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻ

ׁשxvgdּב היה לא אם רע,ּגדֹולה ריח d`evdyם elit`e ְִֵֶַַָָָָֹ
wigxd `ly `l` eixg`l `idy e`] eipt cbpk z`vnp dphway

,[zen` rax`מּמּנה מפלגת ׁשהיא xvgdמּפני iably xnelk - ְְִִִֵֶֶֶֶָֻ
xiwd ixdy ,dpnn zlcaene zwgexn dphwd xvgd ,dlecbd

oinin zexiw ex`ype e`elna uxtp `l dphwd oial dpia licany

zeyxa `id dphway d`evdy `vnpe ,dphwd xvgl l`nyne

.dcbpk zexwl dlecbd xvga cnerl xzene ,zxg`

.Ë,צּבּור ּכיצד edixdׁשליח חֹובתן. ידי הרּבים את מֹוציא ְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
?df oic `edׁשֹומעין והן מתּפּלל ׁשהּוא ezlitzּבׁשעה z` ְְְְִִֵֵֶַָָ

seq cr dligzn הן הרי ּוברכה, ּברכה ּכל אחר אמן ְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָועֹונין
יֹודע  ׁשאינֹו ּבמי אמּורים, ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָּכמתּפּללין.

dlitzd,להתּפּלל gqepa iwa epi`y הּיֹודע- iwayאבל mc` - ְְֲִֵֵַַַָ
,dlitzd gqepa,עצמֹו ּבתפּלת אּלא חֹובתֹו ידי יֹוצא ְְְִִֵֵֵֶַַָָאינֹו

.xeaiv gilyd zlitza `le

.È אמּורים ּדברים xn`pּבּמה ote` dfi`a -oicdrceidy ְֲִִֶַָ
?xeaiv gilyd zlitza daeg ici `vei epi` lltzdl ְִָּבׁשאר

dpydהּימים lyהּׁשנה מראׁש mipyd]חּוץ lk ly-] ויֹום ְִֵַַָָָֹ
יֹובל ׁשל miyingd,הּכּפּורים zpy אּלּו- ימים ּבׁשני -אבל ְֲִִִִֵֵֵֶַָָ

zpy ly mixetikd mei ly e` ,dpyd y`x ly sqen zlitza

y `ed oicd ,laeidהּיֹודע את מֹוציא צּבּור lltzdlׁשליח ְִִִֵֶַַַ
ארּכֹות  ּברכֹות ׁשהן מּפני יֹודע, ׁשאינֹו את ׁשּמֹוציא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֻּכׁשם
od el` zekxae ,zekxa ryz opyi el` mini ly sqen zlitzay -

xg`l 'zextey'e 'zepexkf' 'zeiekln' ztqed zngn] zekex`

,[zepey`xd zekxad zyely יכֹולין אֹותן הּיֹודעין רב ְְְִִֵַָֹואין
צּבּור ּכׁשליח ּבהן ּדעּתן lyלכּון olceb zngne ,xnelk - ְְְִִִֵֶַַַָָ

zexecq zekxad oi` dlitza mi`iwad el` aex elit` ,zekxad

.xeaivd gilyk ,oda erhii `ly mditaלפיכzelitzay oeikn - ְִָ
z` mb ezlitza daeg ici `iven xeaivd gily el` mini ly sqen

,lltzdl rceidאּלּו ימים ּבׁשני הּיֹודע רצה lyאם sqena - ְִִִֵֵֵַַָָָ
laeid ly mixetikd mei ly e` dpyd y`x ּתפּלת על ְְִִַַֹלסמ

חֹובתֹו, ידי להֹוציאֹו צּבּור envr,ׁשליח zlitz lltzdl `le ְְְִִִֵַָ
ּבידֹו. ְְָָהרׁשּות

.‡Èצּבּור ׁשליח ממּנין xeaivd,אין lr ׁשּבּצּבּור ּגדֹול אּלא ְְִִִִֵֶֶַַַָָ
ּביֹותר, מׁשּבח זה הרי זקן, היה ואם ּובמעׂשיו. ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָֻּבחכמתֹו
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ט  ויבא :הלכה יעלה ששכח שמי ס"י), קכד (סי' השו"ע כתב
בשבילו, לחזור שצריך דבר בכל או המועד, בחול או חודש בראש
שמתפלל  כאדם התפילה כל את הציבור משליח וישמע דעתו יכוון
לאחר  לאחוריו פסיעות ג' ופוסע ישיח, ולא יפסיק ולא לעצמו,
הציבור  שליח הזכיר, ולא שכח ורק התפלל שכבר שכיון מכן,

בקי  שהוא פי על אף חובה ידי (שם .מוציאו הרב בשו"ע אמנם
ציבור  משליח לשמוע דעתו לכוון יכול אדם כל שאין כתב, סי"ד)

לעצמו. שיתפלל ומוטב סוף, ועד מתחילה התפילה כל את

י  את :הלכה שמוציא כשם היודע את מוציא ציבור שליח
יודע. את שאינו גם שמוציא כתב, ס"ב) תקצא (סי' הרב ובשו"ע

שבשדות  עם כגון הכנסת, לבית לבוא יכול ואינו אנוס שהוא מי
וחולה. וזקן א)] (לה, השנה ראש וכו'[ֿעיין היודע רצה אם

הרשות  חובתו, ידי להוציאו צבור שליח תפילת על לסמוך
שנהגו בידו. שעכשיו כתב, ס"גֿד) תקצא (סי' הרב ובשו"ע

ידי  יוצאים אין התפילה, באמצע בפיוטים מפסיק הציבור ששליח
שם]. עיין מסוימים, [באופנים ממנו התפילה בשמיעת חובה
יתפלל  אחד שכל מוטב פיוטים, אומרים שאין במקום ואפילו
משליח  שמע שלא אחת תיבה החסיר שאם משום לעצמו,
תפילת  להתפלל ישראל כל נהגו ולכן חובה, ידי יצא לא הציבור,

הש"ץ. חזרת לפני בלחש מוסף

יא  שבציבור :הלכה גדול אלא ציבור שליח ממנין אין
וכו'. זקן היה ואם ובמעשיו, ס"ד)בחכמתו נג (סי' ובשו"ע

ושלא  מעבירות ריקן אדם וזהו הגון, יהיה הציבור ששליח פסק,
ומרוצה  עניו שיהיה והוסיף בילדותו, אפילו רע שם עליו יצא

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'c ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.eilr exary zepey ze`lz zngn xayp eaal owf mc`y meyn

xgaend]ּומׁשּתּדלין on devnl צּבּור[- ׁשליח `mcלהיֹות ְְְְִִִִִַַ
yלקרֹות ורגיל ערב, ickקֹולֹו ,miaezkae mi`iapae dxeza ְְִִֵָָ

.eita mixeby dlitzd jeza miaxernd miweqtd eidiy ׁשּלא ִֶֹּומי
זקנֹו epwf,נתמּלא zginv dnlyed `ly ׁשהּוא - ּפי על אף ְְִִֵֶַַַָ

אבל  הּצּבּור. ּכבֹוד מּפני צּבּור ׁשליח יהיה לא ּגדֹול, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹחכם
ׁשמע על הּוא zepey`xdּפֹורס zekxad izy z` jxal leki - ְֵַַ

[zeriawa `ly daizd iptl xearl oke] xeaiva rny z`ixw ly

ׁשנה  עׂשרה ׁשלׁש אחר ׂשערֹות ׁשּתי .מּׁשּיביא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
.·Èאלף לעין ׁשּקֹורא מי ּכגֹון העּלג, `zוכן `hany - ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ

,'` ze`d z` mi`hany enk 'r ze`dאֹו`xewy in עין ְִֶַָלאלף
-,'r ze`d z` mi`hany enk '` ze`d z` `hany מי ְִָוכל

ּכתקנן האֹותּיֹות את להֹוציא יכֹול `oze,ׁשאינֹו mbnbn `l` ְְְִִִֵֶֶָָָ
צּבּור. ׁשליח אֹותֹו ממּנין מּתלמידיו אין אחד ממּנה והרב ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּבצּבּור לפניו zeidlלהתּפּלל ecinlzl zeyx ozp axd m` - ְְְְִִֵַָָ
zeidl jixv xeaivd gilyy s` lltzdl el xzen ,xeaiv gily

lirl x`eank dnkga xeaivay lecbd(יא meyn(הלכה ,mrhde ,

|.'legn eceak eceak lr lgny ax'yהּסּומא,xeeir על - ּפֹורס ֵַַָ
xnelkeinin,-ׁשמע zexe`n d`x `ly ezciln xeeir elit`y ְַ

,'zexe`nd xvei' miiqle 'xe` xvei' zkxa jxal leki ו`ed ok ְ

צּבּור ׁשליח mzaeg.נעׂשה ici mixg` `ivedl dlitzl מי אבל ְֲֲִִִֶַַָ
מגּלֹות zelebn,ׁשּכתפיו eizerexfe eitzke mirexw eicbay אף - ְְֵֶַָֻ

ׁשהּוא ּפי zeidlעל i`yx ׁשליח נעׂשה אינֹו ׁשמע, על ּפֹורס ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַ
עטּוף ׁשּיהיה עד לּתפּלה, zilha.צּבּור ְְִִִֶֶַַָָ

ה'תשע"ה  אדר ד' שני יום

ט  ¤¤ּפרק
הּצּבּור‡. ּתפּלת lltzdl-סדר miaiegny dlitzd xcq ְִִֵֶַַ

,xeaivaּב הּוא. ּכzlitzהעם ּכל xeaivd]ׁשחר יֹוׁשבין [- ְִִַַָָָָ
,lltzdl mnvr oikdl ickיֹורד צּבּור ux`dּוׁשליח lr dhnl ְִִֵַ

הּתבה dlitza,לפני ezcinr mewn `ed myyועֹומדgilyd ְְִֵֵֵַָ
xeaiv העם `oexּבאמצע l` eiptyk zqpkd zia fkxna xnelk - ְְֶַָָ

,eaiaqn micner xeaivd lke ycewd'קּדיׁש' ואֹומר -ּומתחיל ְְִִֵַַ
,'eke ycwzie lcbzi העם xeaivd]וכל 'אמן `eixgעֹונים [- ְִֵָָָָ

'מבר רּבה ׁשמיּה jxean]יהא lecbd eny idi ּכחן[- -ּבכל ְְְְֵֵַָָָָֹֹ
,dnlye dlecb dpeeka xnelk ,mc`d ly ytpd zegek lka וcer ְ

ּבסֹוף`eixgעֹונין dאמן zxin`קּדיׁשmiiqy ixg` - KM xg`e . ְִִֵַָ§©©¨

,yicwd zxin` z` אֹומרxeaiv gilyd'המבר ה' את ,'ּברכּו ְְֵֶַָָֹ
xeaivd,והם  ועד'`eixgעֹונים- לעֹולם המבר ה' ּברּו'. ְְְִֵֶַָָָָֹ
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וכתב  וכו']. תורה לקרות ורגיל ערב, וקולו נעימה לו [ויש לעם
מוצאים אין שאם ס"ה), (שם האלו,עוד המידות כל בו שיהיה מי

טובים. ובמעשים בחכמה שבציבור הטוב שהוא במי וכתב יבחרו
שיהיה  לכתחילה צריך שבתעניות ס"ט), נג (סי' הרב בשו"ע
שבציבור  [ֿהגדול שבציבור המופלג או ממש, זקן הציבור שליח
טוב  הכיפורים, וביום השנה בראש הדין והוא ובמעשים], בחכמה

אפשר  אם ציבור, שליח מופלג אדם נתמלא .שיהיה שלא ומי
הציבור. כבוד מפני ציבור שליח יהא לא וכו' הרב זקנו ובשו"ע

אסור'. כבודם, על מוחלין הציבור 'ואפילו הוסיף ס"ט) נג (סי'
ציבור  שליח להיות יכול הוא שבאקראי פסק, ס"ו) (שם ובשו"ע
בזמנים  שיתפלל ימנוהו שלא ובלבד שערות, שתי משהביא
(שם  הרב שו"ע זמנים. לאותם קביעות בכך שיש [מפני מסוימים

בן ס"ט)]. והוא זקן בעל שאינו שמי ס"ח), שם (שו''ע עוד וכתב
(שם) והרמ"א ציבור. שליח להיות אותו ממנים שנה, עשרים
שנים  י"ח בן והוא זקן, מעט רק לו שיש במי הדין שהוא הוסיף,

ומעלה.

יב  אין :הלכה וכו' אלף  לעין שקורא מי כגון העילג וכן
ציבור. שליח אותו טז),ממנין סעיף נג (סי' הרב בשו"ע וכתב

להיות  המתפללים לאחד מותר כך, מדברים המקום אנשי כל שאם
ממקום  ציבור שליח להם להביא צריך ואין ציבור, שליח שם

ציבור..אחר  שליח נעשה וכו' נג הסומא (סי' ברורה במשנה
שליח  להיות יתמנה לא שסומא סוברים, שיש הביא מא) ס"ק
והגון  ראוי שהוא אחר ציבור שליח יש אם נוראים בימים ציבור

חולקים  ויש (סי'.כמוהו, השו"ע כתב בתורה קריאה ולענין
שבכתב  'דברים משום בתורה, יקרא לא שסומא סי"ד) נג

פה' על לאומרם רשאי אתה ס"ד).אי יח (סי' הרב בשו"ע

ותחנונים, סליחות לומר אפילו התיבה, לפני העובר שכל כתב,
בהליכות  וראה הציבור. כבוד מפני גדול בטלית להתעטף צריך
ופשטיה', נהרא 'נהרא זה דין אודות שכתב כג) ס"ק (פ"ב שלמה

הקהילות  במנהג תלוי שהוא להתפלל .כלומר שנוהג אדם ולענין
העמוד לפני  לפני מתפללים שבו למקום והגיע טלית, בלא העמוד

קודש  באגרות ראה כן, שיעשה דורשים המקום ואנשי טלית, עם
לפני  טלית וילבש המקום כמנהג שינהג שכתב יב) עמ' (חט"ז
כיון  לכך, והטעם ראשו. יכסה ולא כתפיו על יניחה אך העמוד,
עוד  [וראה דרישתם למלא יש ולכן להוסיף, באים הם שבמנהגם
נוהגים  אינם המקום שאנשי מפחית, שהוא מנהג לענין שם
כמותם  לנהוג לו שאין לובש, והוא בתפילה חגורה ללבוש

ולהפחית].

א  קדיש.:הלכה ואומר ומתחיל וכו' יושבין העם כל בשחר
קדיש. על כשעונין לעמוד שיש פסק ס"א) נו (סי' והרמ"א
לעמוד  צריך שאין אומרים שיש כתב ס"ה) (שם הרב ובשו"ע
כגון  עומד, כבר שהוא בשעה נאמר הקדיש אם אמנם בקדיש.
אמן  אמירת לאחר עד יתיישב שלא טוב יותר וכדומה, הלל לאחר
אומרים  שיש הוסיף, (סק"ז) ברורה ובמשנה רבה. שמיה יהא
בעלמא  דאמירן שלאחר האמן עניית עד לעמוד יישאר זה שבאופן

אמן  (סי'.ואמרו הרב ובשו"ע קדיש. ואומר ומתחיל וכו' ועומד
ולא  בישתבח התיבה לפני יירד ציבור שהשליח כתב ס"א) נ"ג
שהוא, הפסק כל לקדיש ישתבח בין לעשות שאסור מפני בקדיש,
לעמוד  עליו בעמידה, הקדיש את לומר צריך ציבור שהשליח וכיון
בין  ולעמוד להפסיק יצטרך שלא כדי בישתבח, כבר התיבה לפני

שלאחריו  לקדיש שיש .ישתבח כתב ס"א) נ"ו (סי' הרמ"א
ויש  למברך, רבה שמיה יהא בין הפסק לעשות שאין שסוברים



קלי mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'b oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

dphwa `vnp xeaivd gilyy xg`ne ,dlecbd xvgd mr cg` ziak

xg` xxbp `edy 'cigi' lr xnel xyt`e ,dlecba xeaivd aexe

.daeg ici m`ivene mitxhvn md ixd ,aexdm` la`ּב xvgצּבּור ִַ
dּב צּבּור ּוׁשליח yּגדֹולה,xvgdקטּנה `ed oicd יֹוצאין אין ְְְְִִִֵַַַָָ

zkynp dphwd llkÎjxcay mbde ,xeaivd gilyn dlitz zaeg ici

xg` exxbii mdy 'xeaiv' lr xnel xyt` i` j` ,dlecbd xg`

xeaivd gilyy mixne` oi`y mrhde .cigi `edy xeaivd gily

ici m`iveie dphwd xvgay xeaivd xg` xxbii dlecbd xvgay

,daegהּוא xeaivdׁשהרי gily מהן- lcaeneמפלג wgexn - ְֲֵֵֶֶָֻ
dphwd xvga micnerdnׁשּיׁש מּפני אחד, ּבמקֹום עּמהן ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָואינֹו

dל  xvgּומּכאן מּכאן ּפּסין l`nyneּגדֹולה oinin zexiw - ְִִִֶַָָָ
dphwd xvgl(1 מס' ציור dnlyp(ראה `l dlecbd xvgd iable ,

,dphwd xvgl xiwd zvixtokleּכמפלגת היא zwgexnהרי - ְְֲִֵֶֶֻ
zlcaene,הּקטּנה `xgמן xxbp epi` dlecba cnerd jk meyne ְִַַָ

,dphwa micnerdהּגדֹולה מן מפלגת הּקטּנה `laואין - ְְְְִֵֶֶַַַָָֻ
,dlecbd xvgd on zlcaene zwgexnk zaygp dpi` dphwd ֶָאּלא

ׁשּלּה זוית ּכקרן היא xvgdהרי ly zepitd on zg`k - ְֲִִֵֶֶֶָָ
xvgl xiwd zvixt dnlyed dphwd xvgd iabl ik ,dlecbd

mr cg` ziak dnvr dil` qgia zaygp `id ok lre ,dlecbd

edixd ,dlecba `vnp xeaivd aexe dphwa cigid m` okle ,dlecbd

.mdixg` xxbp

.Áּב צֹואה היתה אם dוכן xvg להתּפּלל אסּור ּגדֹולה, ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָ
ּב ׁשמע קרּית `mּקטּנה xvgdולקרֹות ,[dlecbl dvxtpy] ְְְְְִִֶַַַָ

wigxd `le eixg`l `id m` e` ,eipt cbpk z`vnp dlecbay d`evd

xvgd ly xiwd lk uxtpy oeiky ,mrhde .zen` rax` dpnn

[dnvr iabl] zaygp dphwd xvgd ,dlecbl dpia licand dphwd

xvgay d`evd z` mipc okle ,cg` zia od dlecbde `id eli`k

wigxiy cr `exwle lltzdl el xeq`e ,dphwa `id eli`k dlecbd

m` la` .zg` zeyxa d`ev mr `vnpy mc` oick ,xeriyk ְָָהיתה
ּב dצֹואה xvg ׁשמע קרּית ולקרֹות להתּפּלל מּתר קטּנה, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻ

ׁשxvgdּב היה לא אם רע,ּגדֹולה ריח d`evdyם elit`e ְִֵֶַַָָָָֹ
wigxd `ly `l` eixg`l `idy e`] eipt cbpk z`vnp dphway

,[zen` rax`מּמּנה מפלגת ׁשהיא xvgdמּפני iably xnelk - ְְִִִֵֶֶֶֶָֻ
xiwd ixdy ,dpnn zlcaene zwgexn dphwd xvgd ,dlecbd

oinin zexiw ex`ype e`elna uxtp `l dphwd oial dpia licany

zeyxa `id dphway d`evdy `vnpe ,dphwd xvgl l`nyne

.dcbpk zexwl dlecbd xvga cnerl xzene ,zxg`

.Ë,צּבּור ּכיצד edixdׁשליח חֹובתן. ידי הרּבים את מֹוציא ְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
?df oic `edׁשֹומעין והן מתּפּלל ׁשהּוא ezlitzּבׁשעה z` ְְְְִִֵֵֶַָָ

seq cr dligzn הן הרי ּוברכה, ּברכה ּכל אחר אמן ְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָועֹונין
יֹודע  ׁשאינֹו ּבמי אמּורים, ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָּכמתּפּללין.

dlitzd,להתּפּלל gqepa iwa epi`y הּיֹודע- iwayאבל mc` - ְְֲִֵֵַַַָ
,dlitzd gqepa,עצמֹו ּבתפּלת אּלא חֹובתֹו ידי יֹוצא ְְְִִֵֵֵֶַַָָאינֹו

.xeaiv gilyd zlitza `le

.È אמּורים ּדברים xn`pּבּמה ote` dfi`a -oicdrceidy ְֲִִֶַָ
?xeaiv gilyd zlitza daeg ici `vei epi` lltzdl ְִָּבׁשאר

dpydהּימים lyהּׁשנה מראׁש mipyd]חּוץ lk ly-] ויֹום ְִֵַַָָָֹ
יֹובל ׁשל miyingd,הּכּפּורים zpy אּלּו- ימים ּבׁשני -אבל ְֲִִִִֵֵֵֶַָָ

zpy ly mixetikd mei ly e` ,dpyd y`x ly sqen zlitza

y `ed oicd ,laeidהּיֹודע את מֹוציא צּבּור lltzdlׁשליח ְִִִֵֶַַַ
ארּכֹות  ּברכֹות ׁשהן מּפני יֹודע, ׁשאינֹו את ׁשּמֹוציא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֻּכׁשם
od el` zekxae ,zekxa ryz opyi el` mini ly sqen zlitzay -

xg`l 'zextey'e 'zepexkf' 'zeiekln' ztqed zngn] zekex`

,[zepey`xd zekxad zyely יכֹולין אֹותן הּיֹודעין רב ְְְִִֵַָֹואין
צּבּור ּכׁשליח ּבהן ּדעּתן lyלכּון olceb zngne ,xnelk - ְְְִִִֵֶַַַָָ

zexecq zekxad oi` dlitza mi`iwad el` aex elit` ,zekxad

.xeaivd gilyk ,oda erhii `ly mditaלפיכzelitzay oeikn - ְִָ
z` mb ezlitza daeg ici `iven xeaivd gily el` mini ly sqen

,lltzdl rceidאּלּו ימים ּבׁשני הּיֹודע רצה lyאם sqena - ְִִִֵֵֵַַָָָ
laeid ly mixetikd mei ly e` dpyd y`x ּתפּלת על ְְִִַַֹלסמ

חֹובתֹו, ידי להֹוציאֹו צּבּור envr,ׁשליח zlitz lltzdl `le ְְְִִִֵַָ
ּבידֹו. ְְָָהרׁשּות

.‡Èצּבּור ׁשליח ממּנין xeaivd,אין lr ׁשּבּצּבּור ּגדֹול אּלא ְְִִִִֵֶֶַַַָָ
ּביֹותר, מׁשּבח זה הרי זקן, היה ואם ּובמעׂשיו. ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָֻּבחכמתֹו
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ט  ויבא :הלכה יעלה ששכח שמי ס"י), קכד (סי' השו"ע כתב
בשבילו, לחזור שצריך דבר בכל או המועד, בחול או חודש בראש
שמתפלל  כאדם התפילה כל את הציבור משליח וישמע דעתו יכוון
לאחר  לאחוריו פסיעות ג' ופוסע ישיח, ולא יפסיק ולא לעצמו,
הציבור  שליח הזכיר, ולא שכח ורק התפלל שכבר שכיון מכן,

בקי  שהוא פי על אף חובה ידי (שם .מוציאו הרב בשו"ע אמנם
ציבור  משליח לשמוע דעתו לכוון יכול אדם כל שאין כתב, סי"ד)

לעצמו. שיתפלל ומוטב סוף, ועד מתחילה התפילה כל את

י  את :הלכה שמוציא כשם היודע את מוציא ציבור שליח
יודע. את שאינו גם שמוציא כתב, ס"ב) תקצא (סי' הרב ובשו"ע

שבשדות  עם כגון הכנסת, לבית לבוא יכול ואינו אנוס שהוא מי
וחולה. וזקן א)] (לה, השנה ראש וכו'[ֿעיין היודע רצה אם

הרשות  חובתו, ידי להוציאו צבור שליח תפילת על לסמוך
שנהגו בידו. שעכשיו כתב, ס"גֿד) תקצא (סי' הרב ובשו"ע

ידי  יוצאים אין התפילה, באמצע בפיוטים מפסיק הציבור ששליח
שם]. עיין מסוימים, [באופנים ממנו התפילה בשמיעת חובה
יתפלל  אחד שכל מוטב פיוטים, אומרים שאין במקום ואפילו
משליח  שמע שלא אחת תיבה החסיר שאם משום לעצמו,
תפילת  להתפלל ישראל כל נהגו ולכן חובה, ידי יצא לא הציבור,

הש"ץ. חזרת לפני בלחש מוסף

יא  שבציבור :הלכה גדול אלא ציבור שליח ממנין אין
וכו'. זקן היה ואם ובמעשיו, ס"ד)בחכמתו נג (סי' ובשו"ע

ושלא  מעבירות ריקן אדם וזהו הגון, יהיה הציבור ששליח פסק,
ומרוצה  עניו שיהיה והוסיף בילדותו, אפילו רע שם עליו יצא

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'c ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.eilr exary zepey ze`lz zngn xayp eaal owf mc`y meyn

xgaend]ּומׁשּתּדלין on devnl צּבּור[- ׁשליח `mcלהיֹות ְְְְִִִִִַַ
yלקרֹות ורגיל ערב, ickקֹולֹו ,miaezkae mi`iapae dxeza ְְִִֵָָ

.eita mixeby dlitzd jeza miaxernd miweqtd eidiy ׁשּלא ִֶֹּומי
זקנֹו epwf,נתמּלא zginv dnlyed `ly ׁשהּוא - ּפי על אף ְְִִֵֶַַַָ

אבל  הּצּבּור. ּכבֹוד מּפני צּבּור ׁשליח יהיה לא ּגדֹול, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹחכם
ׁשמע על הּוא zepey`xdּפֹורס zekxad izy z` jxal leki - ְֵַַ

[zeriawa `ly daizd iptl xearl oke] xeaiva rny z`ixw ly

ׁשנה  עׂשרה ׁשלׁש אחר ׂשערֹות ׁשּתי .מּׁשּיביא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
.·Èאלף לעין ׁשּקֹורא מי ּכגֹון העּלג, `zוכן `hany - ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ

,'` ze`d z` mi`hany enk 'r ze`dאֹו`xewy in עין ְִֶַָלאלף
-,'r ze`d z` mi`hany enk '` ze`d z` `hany מי ְִָוכל

ּכתקנן האֹותּיֹות את להֹוציא יכֹול `oze,ׁשאינֹו mbnbn `l` ְְְִִִֵֶֶָָָ
צּבּור. ׁשליח אֹותֹו ממּנין מּתלמידיו אין אחד ממּנה והרב ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּבצּבּור לפניו zeidlלהתּפּלל ecinlzl zeyx ozp axd m` - ְְְְִִֵַָָ
zeidl jixv xeaivd gilyy s` lltzdl el xzen ,xeaiv gily

lirl x`eank dnkga xeaivay lecbd(יא meyn(הלכה ,mrhde ,

|.'legn eceak eceak lr lgny ax'yהּסּומא,xeeir על - ּפֹורס ֵַַָ
xnelkeinin,-ׁשמע zexe`n d`x `ly ezciln xeeir elit`y ְַ

,'zexe`nd xvei' miiqle 'xe` xvei' zkxa jxal leki ו`ed ok ְ

צּבּור ׁשליח mzaeg.נעׂשה ici mixg` `ivedl dlitzl מי אבל ְֲֲִִִֶַַָ
מגּלֹות zelebn,ׁשּכתפיו eizerexfe eitzke mirexw eicbay אף - ְְֵֶַָֻ

ׁשהּוא ּפי zeidlעל i`yx ׁשליח נעׂשה אינֹו ׁשמע, על ּפֹורס ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַ
עטּוף ׁשּיהיה עד לּתפּלה, zilha.צּבּור ְְִִִֶֶַַָָ

ה'תשע"ה  אדר ד' שני יום

ט  ¤¤ּפרק
הּצּבּור‡. ּתפּלת lltzdl-סדר miaiegny dlitzd xcq ְִִֵֶַַ

,xeaivaּב הּוא. ּכzlitzהעם ּכל xeaivd]ׁשחר יֹוׁשבין [- ְִִַַָָָָ
,lltzdl mnvr oikdl ickיֹורד צּבּור ux`dּוׁשליח lr dhnl ְִִֵַ

הּתבה dlitza,לפני ezcinr mewn `ed myyועֹומדgilyd ְְִֵֵֵַָ
xeaiv העם `oexּבאמצע l` eiptyk zqpkd zia fkxna xnelk - ְְֶַָָ

,eaiaqn micner xeaivd lke ycewd'קּדיׁש' ואֹומר -ּומתחיל ְְִִֵַַ
,'eke ycwzie lcbzi העם xeaivd]וכל 'אמן `eixgעֹונים [- ְִֵָָָָ

'מבר רּבה ׁשמיּה jxean]יהא lecbd eny idi ּכחן[- -ּבכל ְְְְֵֵַָָָָֹֹ
,dnlye dlecb dpeeka xnelk ,mc`d ly ytpd zegek lka וcer ְ

ּבסֹוף`eixgעֹונין dאמן zxin`קּדיׁשmiiqy ixg` - KM xg`e . ְִִֵַָ§©©¨

,yicwd zxin` z` אֹומרxeaiv gilyd'המבר ה' את ,'ּברכּו ְְֵֶַָָֹ
xeaivd,והם  ועד'`eixgעֹונים- לעֹולם המבר ה' ּברּו'. ְְְִֵֶַָָָָֹ
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וכתב  וכו']. תורה לקרות ורגיל ערב, וקולו נעימה לו [ויש לעם
מוצאים אין שאם ס"ה), (שם האלו,עוד המידות כל בו שיהיה מי

טובים. ובמעשים בחכמה שבציבור הטוב שהוא במי וכתב יבחרו
שיהיה  לכתחילה צריך שבתעניות ס"ט), נג (סי' הרב בשו"ע
שבציבור  [ֿהגדול שבציבור המופלג או ממש, זקן הציבור שליח
טוב  הכיפורים, וביום השנה בראש הדין והוא ובמעשים], בחכמה

אפשר  אם ציבור, שליח מופלג אדם נתמלא .שיהיה שלא ומי
הציבור. כבוד מפני ציבור שליח יהא לא וכו' הרב זקנו ובשו"ע

אסור'. כבודם, על מוחלין הציבור 'ואפילו הוסיף ס"ט) נג (סי'
ציבור  שליח להיות יכול הוא שבאקראי פסק, ס"ו) (שם ובשו"ע
בזמנים  שיתפלל ימנוהו שלא ובלבד שערות, שתי משהביא
(שם  הרב שו"ע זמנים. לאותם קביעות בכך שיש [מפני מסוימים

בן ס"ט)]. והוא זקן בעל שאינו שמי ס"ח), שם (שו''ע עוד וכתב
(שם) והרמ"א ציבור. שליח להיות אותו ממנים שנה, עשרים
שנים  י"ח בן והוא זקן, מעט רק לו שיש במי הדין שהוא הוסיף,

ומעלה.

יב  אין :הלכה וכו' אלף  לעין שקורא מי כגון העילג וכן
ציבור. שליח אותו טז),ממנין סעיף נג (סי' הרב בשו"ע וכתב

להיות  המתפללים לאחד מותר כך, מדברים המקום אנשי כל שאם
ממקום  ציבור שליח להם להביא צריך ואין ציבור, שליח שם

ציבור..אחר  שליח נעשה וכו' נג הסומא (סי' ברורה במשנה
שליח  להיות יתמנה לא שסומא סוברים, שיש הביא מא) ס"ק
והגון  ראוי שהוא אחר ציבור שליח יש אם נוראים בימים ציבור

חולקים  ויש (סי'.כמוהו, השו"ע כתב בתורה קריאה ולענין
שבכתב  'דברים משום בתורה, יקרא לא שסומא סי"ד) נג

פה' על לאומרם רשאי אתה ס"ד).אי יח (סי' הרב בשו"ע

ותחנונים, סליחות לומר אפילו התיבה, לפני העובר שכל כתב,
בהליכות  וראה הציבור. כבוד מפני גדול בטלית להתעטף צריך
ופשטיה', נהרא 'נהרא זה דין אודות שכתב כג) ס"ק (פ"ב שלמה

הקהילות  במנהג תלוי שהוא להתפלל .כלומר שנוהג אדם ולענין
העמוד לפני  לפני מתפללים שבו למקום והגיע טלית, בלא העמוד

קודש  באגרות ראה כן, שיעשה דורשים המקום ואנשי טלית, עם
לפני  טלית וילבש המקום כמנהג שינהג שכתב יב) עמ' (חט"ז
כיון  לכך, והטעם ראשו. יכסה ולא כתפיו על יניחה אך העמוד,
עוד  [וראה דרישתם למלא יש ולכן להוסיף, באים הם שבמנהגם
נוהגים  אינם המקום שאנשי מפחית, שהוא מנהג לענין שם
כמותם  לנהוג לו שאין לובש, והוא בתפילה חגורה ללבוש

ולהפחית].

א  קדיש.:הלכה ואומר ומתחיל וכו' יושבין העם כל בשחר
קדיש. על כשעונין לעמוד שיש פסק ס"א) נו (סי' והרמ"א
לעמוד  צריך שאין אומרים שיש כתב ס"ה) (שם הרב ובשו"ע
כגון  עומד, כבר שהוא בשעה נאמר הקדיש אם אמנם בקדיש.
אמן  אמירת לאחר עד יתיישב שלא טוב יותר וכדומה, הלל לאחר
אומרים  שיש הוסיף, (סק"ז) ברורה ובמשנה רבה. שמיה יהא
בעלמא  דאמירן שלאחר האמן עניית עד לעמוד יישאר זה שבאופן

אמן  (סי'.ואמרו הרב ובשו"ע קדיש. ואומר ומתחיל וכו' ועומד
ולא  בישתבח התיבה לפני יירד ציבור שהשליח כתב ס"א) נ"ג
שהוא, הפסק כל לקדיש ישתבח בין לעשות שאסור מפני בקדיש,
לעמוד  עליו בעמידה, הקדיש את לומר צריך ציבור שהשליח וכיון
בין  ולעמוד להפסיק יצטרך שלא כדי בישתבח, כבר התיבה לפני

שלאחריו  לקדיש שיש .ישתבח כתב ס"א) נ"ו (סי' הרמ"א
ויש  למברך, רבה שמיה יהא בין הפסק לעשות שאין שסוברים



mipdkקלב zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'c ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

xeaiv gilyd ligznE ּופֹורס[jxane zekxadׁשמע על [- z` ©§¦ְֵַַ
rny z`ixw iptlyרם epeekieּבקֹול xeaivd ernyiy ick - ְָ

.daeg ici e`viie והן,lltzdl mircei mpi`y xeaivd lrעֹונין- ְִֵ
xeaiv gilyd zekxa ּוברכה ּברכה ּכל אחר jkaאמן mi`veie - ְְֵַַָָָָָָ

.mzaeg ici וmc`ldwdnלבר iptlyהּיֹודע zekxad z` ְְֵֵַַָ
rny z`ixwולקרֹות,envra rny z`ixwעּמֹו mrקֹורא - ְְִִֵ

xeaiv gilydעדl ribny יׂשראל ezaegּגאל ici `vei epi`e , ְִֵַַָָ
.xeaiv gilyd zekxa ixg` on` dper epi` s`e ,xeaiv gilydn

xeaivde,והּכל·. xeaiv gilyd מּיד - exn`yעֹומדין ixg` ְְִִַָֹ
,l`xyi l`b ּומתּפּלליםzlitzdxyr dpenyּבלחׁשdiabi `le ְְְִִַַַ

.dxyr dpeny zlitza elew z`ׁשאינֹו להתּפּלל ּומי יֹודע ְְִִֵֵֵֶַַ
,ecal dxyr dpeny zlitz עֹומדe xeaivd lk mr cgi עד ׁשֹותק, ֵֵַ

xg`lׁשּיתּפּללdצּבּור dxyrׁשליח dpeny zlitzּבלחׁשcgi ְְְִִִֵֶַַַַ
ּתפּלתֹו ׁשּיגמר וכל העם. ׁשאר הּצּבּור עם `cgמן lk - ְְְְִִִִִֶַָָָָָֹ

,ygld zlitz z` miiqy xeaivdn ּפסיעֹות ׁשלׁש ְְִִַָֹיפסע
eaxn,לאחֹוריו  xhtpd cinlz jxckויעמד[oiznie ּבמקֹום [- ְְֲֲַַָָֹ

ׁשּפסע ּבעת אליו mewnnׁשהּגיע jli `le zeriqtd zyely z` ְִִֵֵֶֶַַָָ

,'oey`xd enewnl' cin xefgi `l oke ,'xg` mewnl' myl rqty

.e`iw lr ayy alkk didi `ly

ׁשּיפסע‚. צּבּורdואחר yglׁשליח ly dxyr dpeny miiqyk ְְְִִִֶַַַַ
לאחֹוריו  ּפסיעֹות xeaivמתחיל,ׁשלׁש gilyd ּבקֹול ּומתּפּלל ְְְְֲִִִֵַַַָָֹ

ezlitz,רם  z` ernyi xeaivdy ick הּברכֹות lyמּתחּלת ְְִִַַָָ
,dxyr dpeny zlitzickלהֹוציאdaeg ici ׁשּלא מי את ְִִֶֶֹ

עֹומדין .התּפּלל  xeaiv,וׁשֹומעין,והּכל gilyd ly zekxad z` ְְְְְִִִֵַַֹ
ּוברכה  ּברכה ּכל אחר אמן xeaiv,ועֹונין gilyd miiqny ּבין ְְְִֵֵַַָָָָָָ

חֹובתןxeaivdnאּלּו ידי יצאּו daegׁשּלא ici mi`vei mde ְְֵֵֶָָָֹ
,milltzn dzr mdy xacd aygpy ,xeaiv gilyd zlitzae ֵּבין

חֹובתןxeaivdnאּלּו ידי יצאּו mpi`eׁשּכבר ,ygla elltzdyk ְְְֵֵֶָָָָ
.xeaiv gilyd zlitza daeg ici mi`vei

xeaivואֹומר„. gily'קדּׁשה'[jyicwp ׁשליׁשית [- -ּבברכה ְְְְִִִֵָָָֻ
gzny iptl ,'xeaib dz`' zkxa meiq ixg`dz`' zkxa xnel li

.'yecwׁשהּגיע ל dוכיון צּבּור יׁש`zxinׁשליח 'קדּׁשה', ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻ
ואחד  אחד לכל ׁשmilltzndnרׁשּות לּמקֹום עמד ed`לחזר ְְְֲֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבּתפּלה  xfegּבֹו dvx m` `l` ,myl xefgl aiig epi` j` ,ygl ly ְִַָ
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dkld ipipt

כדעה  להלכה ופסק לרבה. שמיה יהא בין להפסיק שלא שסוברים
בין  גם להפסיק שלא כתב סק"ד) (שם ברורה ובמשנה הראשונה.
הכוונה  שאין מבאר סק"ג) (שם ברורה ובמשנה לרבה. שמיה יהא
בשתיקה  ביניהם יפסיק שלא אלא אחת, בנשימה לאמרם .שצריך

אמן  בין מעט להפסיק שיש סק"ב) (שם ברורה במשנה וכתב
רבה  שמיה נו .ליהא (סי' הרב ובשו"ע כוחן. בכל וכו' יהא אמן

אדם  בני עליו שיתלוצצו באופן קולו יגביה שלא הוסיף ס"א)
חטא  להם וכו'..ויגרום ברוך עונים פסק והם (שם) ובשו"ע

ועד. לעולם המבורך ה' ברוך ולומר לחזור צריך ציבור שהשליח
עמו. קורא ולקרות לברך ס"ד)והיודע נט (סי' הרמ"א וכתב

ולקרוא  לברך שיודע מי את גם להוציא יכול ציבור שהשליח
יוצא .בעצמו  ואינו בעצמו שמתפלל מי שגם (שם) הרמ"א כתב

אמן יענה ציבור, מהשליח חובתו של ידי אור יוצר ברכת אחר
השליח  שיסיים לפני עצמו ברכת לסיים וימהר ציבור, השליח

עצמו  ברכת על אמן יענה שלא כדי שמסיים .ציבור, לאחר אמנם
(שם) השו"ע כתב באהבה', ישראל בעמו 'הבוחר ציבור השליח
שמע. לקריאת הברכה בין הפסק שזה משום אמן יענה שלא
ברורה  ובמשנה אמן. עונה שם שאף כתב ס"ג) סא (סי' והרמ"א
הברכה  את שיסיים טוב יותר שלכתחילה כתב כה) ס"ק נט (סי
השליח  אחר אמן לענות יצטרך ולא ציבור, השליח עם בשוה

ציבור.

ב  לאחוריו.:הלכה פסיעות שלש (סי'יפסע הרב ובשו"ע
לא  שכאילו נחשב זה הרי כן עשה לא שאם הוסיף ס"א) קכג

התפלל.

ג  ומתפלל.:הלכה מתחיל וכו' שיפסע הרמ"א ואחר וכתב
הילוך  של שיעור לעמוד צריך ציבור שהשליח ס"ב) קכג (סי'
ובשו"ע  רם. בקול להתפלל למקומו שיחזור לפני אמות ארבע
למקומו  לחזור יכול ציבור השליח הדין שמן כתב ס"ג) (שם הרב
וראה  אמות. ארבע הילוך של שיעור לעמוד שנהגו אלא מיד

בזה  שכתב מה והשליח) (ד"ה הלכה מי .בביאור את להוציא

התפלל. בתפילת שלא שיוצא שמי ס"א) קכד (סי' השו"ע וכתב

מתחילה  ציבור השליח שאומר מה לכל לכוון צריך ציבור השליח

(שם  הרב ובשו"ע כלל. לדבר או להפסיק לו ואסור סוף, ועד

לשון  להבין צריך ציבור השליח מתפילת שהיוצא הוסיף ס"ב)

עומדין..הקודש  אומרים והכל שיש כתב ס"ד) (שם וברמ"א

התפילה  את חוזר ציבור שהשליח בשעה יעמדו העם והכל .שכל
ושומעין. לגעור עומדין שיש הוסיף ס"ו) קכד (סי' הרב ובשו"ע

ציבור  שהשליח בעת תחנונים שאומרים או שלומדים באנשים

הברכה  בסוף אמן לענות מכוונים אם ואפילו התפילה, .חוזר

וברכה. ברכה כל אחר אמן הוסיף ועונין ס"ו) קכד (סי' והשו"ע

הברכה  היא 'אמת הברכות: על אמן כשעונה בליבו לכוון שצריך

בזה' מאמין ואני המברך, כה).שבירך (ס"ק ברורה במשנה וכתב

ההודאה  לברכות אלא עשרה, שמונה לברכות השו"ע כוונת שאין

עשרה  שמונה ברכות של באמן אבל וישתבח, שאמר ברוך כגון

שיהי  מתפלל אני וגם היא, 'אמת לכוון צריך ובקשה תפילה שהן

שהוא  'אמת יכוון חונן אתה בברכת וכגון זה', דבר שיקוים רצון

בכל  הוא וכן דעה', כן גם לנו שיחונן רצון ויהי דעה, חונן

ש .הברכות  כד) (ס"ק ברורה במשנה כתב בעניית ועוד לכוון צריך

שאמר  מה שעל ה', אתה ברוך המברך שאמר מה על גם אמן

שיהיה  'אמן העונה יכוון אברהם, מגן ה' אתה ברוך ציבור השליח

הברכות  בכל וכן אברהם', מגן שהיה ה' שם בשו"ע .מבורך אמנם

השו"ע, שכתב כמו עשרה בשמונה שיכוון כתב ס"ט) (שם הרב

ושים  רצה ברכת וכן עשרה שמונה של אמצעיות שבברכות אלא

לה', והודאה שבח היא וחתימתן ובקשה תפילה בהן שיש שלום,

זה  דבר ושיקוים אמת הוא זה שדבר הכוונות, שתי את יכוון

במהרה.

ד  שלישית.:הלכה בברכה קדושה (סי'ואומר הרב ובשו"ע

לשמוע  הציבור צריכים שלכתחילה שאפילו הוסיף, ס"א) קכה

'קדוש  לענות כך אחר ורק עמו, לומר ולא וכו'' 'נקדישך מהחזן

בידם. למחות ואין 'נקדישך' לומר רשאי הציבור מקום מכל וכו'',

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'c ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.xfeg epi` dvx m`e ו למֹודים צּבּור ׁשליח ּכֹורע ed`ּוכׁשּיּגיע ְְְְִִִִֵֶַַַַ
,'jl epgp` micen' zxin`a מעט ׁשֹוחין העם xeaivdּכל lk - ְִַָָָ

hrn stekzdl mikixv,d`xii llk ettekzi `l md m`y iptn

,xeaiv gilyd ixaca mixtek mdy xacdיׁשחּו xeaivdולא oia - ְְִֹ
xeaiv gilyd oiae מּדאי dfיֹותר ixd icn xzei dgey m`y - ִֵַ

,dee`be zexidik d`xpואֹומריןmigey oiicr mdyk xeaivd ְְִ
ּבׂשר ' כל ואלהי אלהינּו ה' ל אנחנּו יֹוצר ,מֹודים יֹוצרנּו ְְֱֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ

והּקדֹוׁש,ּבראׁשית  הּגדֹול לׁשמ והֹודיֹות `epּברכֹות - ְְְְְְִִֵַַָָָָ
yecwe lecb `edy 'd myl micene mikxan ׁשהחייתנּועל ֱִֶֶַָ

dzr,וקּימּתנּו crenkּותחננּו ּתחּיינּו miigּכן epl ozizy - ְְְְִֵֵֵַַָָ
,cizrl dpipgeקדׁש לחצרֹות ּגלּיֹותינּו `zותאסף uawzy - ְְְְֱֵֶֶַָָֹֻ

ick ,ycwnd zial zelba mi`vnpd micedidחּקי ְִֶֹֻלׁשמר
ׁשלם  ּבלבב רצֹונ milekiולעׂשֹות ycwnd ziaay oeik - ְְְֲֵֵֶַָָ

.mly ala 'd z` cearljl micen epgp` cere מֹודים ׁשאנּו ִֶַָעל
'לmicen' z`xwp ef dlitze ,jl zecedl mileki ep`y zekfd lr - ָ

.'opaxcהאֹומר opaxcוכל micena מֹודים - minrt,מֹודים izy ְִִֵָָ
אֹותֹו dligzaמׁשּתקין dcen `ed eli`k xacd d`xpy iptn ְְִַ

.xg` del`l jk xg`e cg` del`l

ׁשּיׁשלים ‰. xenbiy]ואחר הּתפּלה[- dxyrּכל dpeny ly ְְְִִֶַַַַָָ
,mx lewayיׁשבux`d lrּפניו על envrויּטה ux`l,ויּפל ְְִֵֵֶַַָָֹ

d`xiiמעט  `ly oke ,eiptly inl deegzyny d`xii `ly ְַ
,rwxwd lry oa`l deegzyny הּואxeaiv gilyd ּכל okו - ְָ

ויתחּנן  mipepgzהּצּבּור, iweqt xeaiv gilyd xn`ie והּוא - ְְְִִֵַַ
[`edyk-] ו jkנֹופל. xg`ראׁשֹו ויגּביּה -הּואux`dn,יׁשב ְְְִֵֵֵַַֹ

xeaiv gilyd ּומתחּנן העם, iweqtמעט ּוׁשאר hrn cer xne`e ְְְִֵַַָָָ
mipepgzרם ּכמיּׁשב.|edyk`ּבקֹול miiqyואחר ixg` - ְְְַַָָָֻ

,ayein `edyk mipepgz xnel xeaiv gilyd צּבּור ׁשליח ְֲִִַַֹיעמד
cenrl,לבּדֹו jixv epi` xeaivde ׁשנּיה ּפעם קּדיׁש calnואֹומר ְְְִִֵַַַַָ

,'ekxa' mcew xn`y yicwd והןxeaivd `onעֹונין - yicwd lr ְִֵ
yicw seqa on`e 'eke dax diny `diּתחּלה ׁשענּו ּכדרlr ְְִֶֶֶָָ

.oey`xd yicwdואֹומרxeaiv gilyd''וכּו רחּום 'והּוא ְְְֵַ
לח) עח, jk,(תהילים xg`e''וכּו לדוד קמה)'ּתהּלה הּוא (שם ,- ְְְִִָָ
,xeaiv gilyd עֹומד,miaxd ceak iptnוהןxeaivd יֹוׁשבין,- ְְִֵֵ

עּמֹו קֹוראין eke''.והם cecl dldz' ''eke megx `ede'ּכ ואחר ְְְִִֵַַָ
ecalאֹומר  xeaiv gilyd''וכּו ּגֹואל לצּיֹון כ)'ּובא נט, ,(ישעיה ְְִֵֵָ

וכּו'' אֹותם ּבריתי זאת כא)'ואני וכּו'',(שם קדֹוׁש 'ואּתה ְְְְֲִִִַַָָָֹ
ד) כב, וכּו'',(תהילים זה אל זה ג)'וקרא ו, gilyוגֹומר,(ישעיה ְְְֵֶֶֶָָ

xcq z` xeaivוהן xeaivdהּקדּׁשה, xne`yעֹונין- dn lr ְְִֵַָֻ
' ,''eke df l` df `xwe' xeaiv gilyd ׁשלׁשה קדֹוׁש' קדֹוׁש ְָָָָֹקדֹוׁש

ו  jkּפעמים. xg`חֹוזרxeaiv gilydוקֹוראxcq z` הּקדּׁשה ְְְְִֵֵַָָֻ
mx.ּתרּגּום  lewaligzne''וכּו רּוח 'ו ּתּׂשאני ג,ואֹומר (יחזקאל ְְְִִֵֵַַַָ

ּתרּגּום ,יב) mx.וקֹוראהּו lewa וjk xg`''וכּו ימל 'ה' אֹומר ְְְְְְִֵֵַֹ
יח) טו, לעם ,(שמות להבין ּכדי ּתרּגּום, mrdוקֹוראהּו oendy - ְְְְְִֵֵַָָָ

;mixacd z` oiai mebxzd oeyla `l` ycewd oeyla iwa epi`y

.Âהּפסּוקים -הּקדּׁשהxcqלפני`mixneׁשmixkfpdואּלּו ְְְְִִֵֵֶַַָֻ
'eke yecw yecw 'eke df l` df `xwe וׁשּלאחריהmiweqtde - ְְֲֶֶַָ

dyecwd xcq xg`l mixne`y סדר' הּנקראים הן ּתרּגּומן, ְְִִִֵֵֶַַָָעם
le`הּיֹום' zezaya `l milha mpi`e cinz mixn`p mdy xnelk - ַ

.miaeh miniaּכ xeaivואחר gilyd ּתחנּונים ּבדברי מתחּנן ְְְְֲִִִֵֵַַַַָ
mipepgz ly miweqt xne`y רחמים - קּדיׁשּופסּוקי ואֹומר ,- ְְֲִִֵֵַַ

yicw' `xwp df yicwe yicw xnel jixv mipepgz xne`y xg`y

,'`xzaעֹונין העם yicwdוכל lrּכדרּכן,yicw lka ונפטרין ְְְְְִִִַָָָָָ
.mdiyrnle mkxcl miklede mi`vei mleky -

.Ê האֹומר cigiaּכל oia xeaiva oiaּבּתחנּוניםmipepgza oia] ֲִֵַַָָ
[envr oial epiay mipepgza oiae dlitzayׁשרחם d'מי xnelk - ִִֵֶ

mgixyצּפֹור קן יּקחdeiveעל הּבנים'`zׁשּלא על 'האם ִִִֵֶַַַַַָָֹ
ו) כב, cgi(דברים z`vnp m`dyk mipad z` owdn zgwl xeq`y -

,mipad z` zgwl jk xg`e m`d z` glyl mcew jixv `l` ,mz`

deiveאֹו mgixy in xne`y'ּבנֹו ואת 'אתֹו יׁשחט (ויקרא ׁשּלא ְְְִֶֶַֹֹ
כח) dzaכב, e` dpa z`e m`d z` ירחם jk,(שם)אחד''ּביֹום- ְְֵֶַָ
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'נקדישך' אומר שהקהל המנהג שכך (סק"ב) ברורה במשנה וכתב
החזן  שיאמר הציבור .קודם כל שאם (שם) הרב בשו"ע והוסיף

עליו  אך בלחש, 'נקדישך' לומר היחיד יכול 'נקדישך', אומר אינו
לבדו  יאמר ולא החזן, עם יחד במילה מילה שהגיע .לומר וכיון

וכו'. לקדושה ציבור שיעמוד שליח הוסיף ס"ב) קכג (סי' והשו"ע
וראה  רם, בקול להתפלל ציבור השליח שיתחיל עד לפחות במקומו
כתב  ס"ג) (שם הרב ובשו"ע בזה. שכתב מה (סק"י) ברורה במשנה
אבל  להמתין, יש קדושה עד בקלות להמתין שאפשר שבמקום
או  מחלוקת, לידי לבוא ועלולים הכנסת בבית דוחק שיש במקום
פרשיות  ארבע של ביוצרות כמו קדושה, לפני פיוטים כשאומרים
להתפלל  ציבור השליח כשהתחיל מיד למקומו לחזור יכול וכדומה,

רם  לך..בקול מודים שאנו ס"א)על קכז (סי' השו"ע וכתב
שיטה  לפי כתב (שם) הרב ובשו"ע מודים. בסוף גם לשוח שטוב
הוא  שהמנהג והוסיף לך', מודים שאנו 'על כשאומר שישחה זו

בשחייה  דרבנן מודים כל את פסק .לומר ס"א) קכז (סי' בשו"ע
ה'. הזכרת בלא ההודאות אל ברוך שחותמים

ה  פניו.:הלכה על כתב וייפול ס"א) קלא (סי' הרב ובשו"ע
ידו  על ראשו את מטה אלא לארץ, פניו על ליפול נוהגים שאין
מספיק  ולא בבגד, פניו את לכסות שיש והוסיף פניו. את ומכסה
אחד  גוף הן והפנים שהיד כיון עליה, שנופל ביד פניו שמכסה

עצמו  את לכסות יכול הגוף מעט..ואין (שם)ויטה והשו"ע
אומרים  שיש כתב והרמ"א שמאל. צד על להטות שנהגו הוסיף
תפילין  לו שיש שבשחרית למעשה והכריע ימין, צד על שיטה
ובמנחה  התפילין. כבוד משום ימינו על יטה השמאלית, בזרועו

שמאלו.או  על יטה השמאלית, בזרועו תפילין לו כשאין

ז  שם.:הלכה של בכינויין ירבה לא קיג וכן (סי' בשו"ע וכתב
שקבעו  מהנוסח לשנות שאין בתפילה, דווקא הוא שהאיסור ס"ט)
מעצמו  אומר שאדם ושבחים בקשות או בתחנונים אבל חכמים,
ה' של בשבחיו להאריך שרוצה למי נכון מקום ומכל מותר.

פסוקים. בקריאת אותם שיאמר



קלג mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'c ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

xeaiv gilyd ligznE ּופֹורס[jxane zekxadׁשמע על [- z` ©§¦ְֵַַ
rny z`ixw iptlyרם epeekieּבקֹול xeaivd ernyiy ick - ְָ

.daeg ici e`viie והן,lltzdl mircei mpi`y xeaivd lrעֹונין- ְִֵ
xeaiv gilyd zekxa ּוברכה ּברכה ּכל אחר jkaאמן mi`veie - ְְֵַַָָָָָָ

.mzaeg ici וmc`ldwdnלבר iptlyהּיֹודע zekxad z` ְְֵֵַַָ
rny z`ixwולקרֹות,envra rny z`ixwעּמֹו mrקֹורא - ְְִִֵ

xeaiv gilydעדl ribny יׂשראל ezaegּגאל ici `vei epi`e , ְִֵַַָָ
.xeaiv gilyd zekxa ixg` on` dper epi` s`e ,xeaiv gilydn

xeaivde,והּכל·. xeaiv gilyd מּיד - exn`yעֹומדין ixg` ְְִִַָֹ
,l`xyi l`b ּומתּפּלליםzlitzdxyr dpenyּבלחׁשdiabi `le ְְְִִַַַ

.dxyr dpeny zlitza elew z`ׁשאינֹו להתּפּלל ּומי יֹודע ְְִִֵֵֵֶַַ
,ecal dxyr dpeny zlitz עֹומדe xeaivd lk mr cgi עד ׁשֹותק, ֵֵַ

xg`lׁשּיתּפּללdצּבּור dxyrׁשליח dpeny zlitzּבלחׁשcgi ְְְִִִֵֶַַַַ
ּתפּלתֹו ׁשּיגמר וכל העם. ׁשאר הּצּבּור עם `cgמן lk - ְְְְִִִִִֶַָָָָָֹ

,ygld zlitz z` miiqy xeaivdn ּפסיעֹות ׁשלׁש ְְִִַָֹיפסע
eaxn,לאחֹוריו  xhtpd cinlz jxckויעמד[oiznie ּבמקֹום [- ְְֲֲַַָָֹ

ׁשּפסע ּבעת אליו mewnnׁשהּגיע jli `le zeriqtd zyely z` ְִִֵֵֶֶַַָָ

,'oey`xd enewnl' cin xefgi `l oke ,'xg` mewnl' myl rqty

.e`iw lr ayy alkk didi `ly

ׁשּיפסע‚. צּבּורdואחר yglׁשליח ly dxyr dpeny miiqyk ְְְִִִֶַַַַ
לאחֹוריו  ּפסיעֹות xeaivמתחיל,ׁשלׁש gilyd ּבקֹול ּומתּפּלל ְְְְֲִִִֵַַַָָֹ

ezlitz,רם  z` ernyi xeaivdy ick הּברכֹות lyמּתחּלת ְְִִַַָָ
,dxyr dpeny zlitzickלהֹוציאdaeg ici ׁשּלא מי את ְִִֶֶֹ

עֹומדין .התּפּלל  xeaiv,וׁשֹומעין,והּכל gilyd ly zekxad z` ְְְְְִִִֵַַֹ
ּוברכה  ּברכה ּכל אחר אמן xeaiv,ועֹונין gilyd miiqny ּבין ְְְִֵֵַַָָָָָָ

חֹובתןxeaivdnאּלּו ידי יצאּו daegׁשּלא ici mi`vei mde ְְֵֵֶָָָֹ
,milltzn dzr mdy xacd aygpy ,xeaiv gilyd zlitzae ֵּבין

חֹובתןxeaivdnאּלּו ידי יצאּו mpi`eׁשּכבר ,ygla elltzdyk ְְְֵֵֶָָָָ
.xeaiv gilyd zlitza daeg ici mi`vei

xeaivואֹומר„. gily'קדּׁשה'[jyicwp ׁשליׁשית [- -ּבברכה ְְְְִִִֵָָָֻ
gzny iptl ,'xeaib dz`' zkxa meiq ixg`dz`' zkxa xnel li

.'yecwׁשהּגיע ל dוכיון צּבּור יׁש`zxinׁשליח 'קדּׁשה', ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻ
ואחד  אחד לכל ׁשmilltzndnרׁשּות לּמקֹום עמד ed`לחזר ְְְֲֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבּתפּלה  xfegּבֹו dvx m` `l` ,myl xefgl aiig epi` j` ,ygl ly ְִַָ
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כדעה  להלכה ופסק לרבה. שמיה יהא בין להפסיק שלא שסוברים
בין  גם להפסיק שלא כתב סק"ד) (שם ברורה ובמשנה הראשונה.
הכוונה  שאין מבאר סק"ג) (שם ברורה ובמשנה לרבה. שמיה יהא
בשתיקה  ביניהם יפסיק שלא אלא אחת, בנשימה לאמרם .שצריך

אמן  בין מעט להפסיק שיש סק"ב) (שם ברורה במשנה וכתב
רבה  שמיה נו .ליהא (סי' הרב ובשו"ע כוחן. בכל וכו' יהא אמן

אדם  בני עליו שיתלוצצו באופן קולו יגביה שלא הוסיף ס"א)
חטא  להם וכו'..ויגרום ברוך עונים פסק והם (שם) ובשו"ע

ועד. לעולם המבורך ה' ברוך ולומר לחזור צריך ציבור שהשליח
עמו. קורא ולקרות לברך ס"ד)והיודע נט (סי' הרמ"א וכתב

ולקרוא  לברך שיודע מי את גם להוציא יכול ציבור שהשליח
יוצא .בעצמו  ואינו בעצמו שמתפלל מי שגם (שם) הרמ"א כתב

אמן יענה ציבור, מהשליח חובתו של ידי אור יוצר ברכת אחר
השליח  שיסיים לפני עצמו ברכת לסיים וימהר ציבור, השליח

עצמו  ברכת על אמן יענה שלא כדי שמסיים .ציבור, לאחר אמנם
(שם) השו"ע כתב באהבה', ישראל בעמו 'הבוחר ציבור השליח
שמע. לקריאת הברכה בין הפסק שזה משום אמן יענה שלא
ברורה  ובמשנה אמן. עונה שם שאף כתב ס"ג) סא (סי' והרמ"א
הברכה  את שיסיים טוב יותר שלכתחילה כתב כה) ס"ק נט (סי
השליח  אחר אמן לענות יצטרך ולא ציבור, השליח עם בשוה

ציבור.

ב  לאחוריו.:הלכה פסיעות שלש (סי'יפסע הרב ובשו"ע
לא  שכאילו נחשב זה הרי כן עשה לא שאם הוסיף ס"א) קכג

התפלל.

ג  ומתפלל.:הלכה מתחיל וכו' שיפסע הרמ"א ואחר וכתב
הילוך  של שיעור לעמוד צריך ציבור שהשליח ס"ב) קכג (סי'
ובשו"ע  רם. בקול להתפלל למקומו שיחזור לפני אמות ארבע
למקומו  לחזור יכול ציבור השליח הדין שמן כתב ס"ג) (שם הרב
וראה  אמות. ארבע הילוך של שיעור לעמוד שנהגו אלא מיד

בזה  שכתב מה והשליח) (ד"ה הלכה מי .בביאור את להוציא

התפלל. בתפילת שלא שיוצא שמי ס"א) קכד (סי' השו"ע וכתב

מתחילה  ציבור השליח שאומר מה לכל לכוון צריך ציבור השליח

(שם  הרב ובשו"ע כלל. לדבר או להפסיק לו ואסור סוף, ועד

לשון  להבין צריך ציבור השליח מתפילת שהיוצא הוסיף ס"ב)

עומדין..הקודש  אומרים והכל שיש כתב ס"ד) (שם וברמ"א

התפילה  את חוזר ציבור שהשליח בשעה יעמדו העם והכל .שכל
ושומעין. לגעור עומדין שיש הוסיף ס"ו) קכד (סי' הרב ובשו"ע

ציבור  שהשליח בעת תחנונים שאומרים או שלומדים באנשים

הברכה  בסוף אמן לענות מכוונים אם ואפילו התפילה, .חוזר

וברכה. ברכה כל אחר אמן הוסיף ועונין ס"ו) קכד (סי' והשו"ע

הברכה  היא 'אמת הברכות: על אמן כשעונה בליבו לכוון שצריך

בזה' מאמין ואני המברך, כה).שבירך (ס"ק ברורה במשנה וכתב

ההודאה  לברכות אלא עשרה, שמונה לברכות השו"ע כוונת שאין

עשרה  שמונה ברכות של באמן אבל וישתבח, שאמר ברוך כגון

שיהי  מתפלל אני וגם היא, 'אמת לכוון צריך ובקשה תפילה שהן

שהוא  'אמת יכוון חונן אתה בברכת וכגון זה', דבר שיקוים רצון

בכל  הוא וכן דעה', כן גם לנו שיחונן רצון ויהי דעה, חונן

ש .הברכות  כד) (ס"ק ברורה במשנה כתב בעניית ועוד לכוון צריך

שאמר  מה שעל ה', אתה ברוך המברך שאמר מה על גם אמן

שיהיה  'אמן העונה יכוון אברהם, מגן ה' אתה ברוך ציבור השליח

הברכות  בכל וכן אברהם', מגן שהיה ה' שם בשו"ע .מבורך אמנם

השו"ע, שכתב כמו עשרה בשמונה שיכוון כתב ס"ט) (שם הרב

ושים  רצה ברכת וכן עשרה שמונה של אמצעיות שבברכות אלא

לה', והודאה שבח היא וחתימתן ובקשה תפילה בהן שיש שלום,

זה  דבר ושיקוים אמת הוא זה שדבר הכוונות, שתי את יכוון

במהרה.

ד  שלישית.:הלכה בברכה קדושה (סי'ואומר הרב ובשו"ע

לשמוע  הציבור צריכים שלכתחילה שאפילו הוסיף, ס"א) קכה

'קדוש  לענות כך אחר ורק עמו, לומר ולא וכו'' 'נקדישך מהחזן

בידם. למחות ואין 'נקדישך' לומר רשאי הציבור מקום מכל וכו'',

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'c ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.xfeg epi` dvx m`e ו למֹודים צּבּור ׁשליח ּכֹורע ed`ּוכׁשּיּגיע ְְְְִִִִֵֶַַַַ
,'jl epgp` micen' zxin`a מעט ׁשֹוחין העם xeaivdּכל lk - ְִַָָָ

hrn stekzdl mikixv,d`xii llk ettekzi `l md m`y iptn

,xeaiv gilyd ixaca mixtek mdy xacdיׁשחּו xeaivdולא oia - ְְִֹ
xeaiv gilyd oiae מּדאי dfיֹותר ixd icn xzei dgey m`y - ִֵַ

,dee`be zexidik d`xpואֹומריןmigey oiicr mdyk xeaivd ְְִ
ּבׂשר ' כל ואלהי אלהינּו ה' ל אנחנּו יֹוצר ,מֹודים יֹוצרנּו ְְֱֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ

והּקדֹוׁש,ּבראׁשית  הּגדֹול לׁשמ והֹודיֹות `epּברכֹות - ְְְְְְִִֵַַָָָָ
yecwe lecb `edy 'd myl micene mikxan ׁשהחייתנּועל ֱִֶֶַָ

dzr,וקּימּתנּו crenkּותחננּו ּתחּיינּו miigּכן epl ozizy - ְְְְִֵֵֵַַָָ
,cizrl dpipgeקדׁש לחצרֹות ּגלּיֹותינּו `zותאסף uawzy - ְְְְֱֵֶֶַָָֹֻ

ick ,ycwnd zial zelba mi`vnpd micedidחּקי ְִֶֹֻלׁשמר
ׁשלם  ּבלבב רצֹונ milekiולעׂשֹות ycwnd ziaay oeik - ְְְֲֵֵֶַָָ

.mly ala 'd z` cearljl micen epgp` cere מֹודים ׁשאנּו ִֶַָעל
'לmicen' z`xwp ef dlitze ,jl zecedl mileki ep`y zekfd lr - ָ

.'opaxcהאֹומר opaxcוכל micena מֹודים - minrt,מֹודים izy ְִִֵָָ
אֹותֹו dligzaמׁשּתקין dcen `ed eli`k xacd d`xpy iptn ְְִַ

.xg` del`l jk xg`e cg` del`l

ׁשּיׁשלים ‰. xenbiy]ואחר הּתפּלה[- dxyrּכל dpeny ly ְְְִִֶַַַַָָ
,mx lewayיׁשבux`d lrּפניו על envrויּטה ux`l,ויּפל ְְִֵֵֶַַָָֹ

d`xiiמעט  `ly oke ,eiptly inl deegzyny d`xii `ly ְַ
,rwxwd lry oa`l deegzyny הּואxeaiv gilyd ּכל okו - ְָ

ויתחּנן  mipepgzהּצּבּור, iweqt xeaiv gilyd xn`ie והּוא - ְְְִִֵַַ
[`edyk-] ו jkנֹופל. xg`ראׁשֹו ויגּביּה -הּואux`dn,יׁשב ְְְִֵֵֵַַֹ

xeaiv gilyd ּומתחּנן העם, iweqtמעט ּוׁשאר hrn cer xne`e ְְְִֵַַָָָ
mipepgzרם ּכמיּׁשב.|edyk`ּבקֹול miiqyואחר ixg` - ְְְַַָָָֻ

,ayein `edyk mipepgz xnel xeaiv gilyd צּבּור ׁשליח ְֲִִַַֹיעמד
cenrl,לבּדֹו jixv epi` xeaivde ׁשנּיה ּפעם קּדיׁש calnואֹומר ְְְִִֵַַַַָ

,'ekxa' mcew xn`y yicwd והןxeaivd `onעֹונין - yicwd lr ְִֵ
yicw seqa on`e 'eke dax diny `diּתחּלה ׁשענּו ּכדרlr ְְִֶֶֶָָ

.oey`xd yicwdואֹומרxeaiv gilyd''וכּו רחּום 'והּוא ְְְֵַ
לח) עח, jk,(תהילים xg`e''וכּו לדוד קמה)'ּתהּלה הּוא (שם ,- ְְְִִָָ
,xeaiv gilyd עֹומד,miaxd ceak iptnוהןxeaivd יֹוׁשבין,- ְְִֵֵ

עּמֹו קֹוראין eke''.והם cecl dldz' ''eke megx `ede'ּכ ואחר ְְְִִֵַַָ
ecalאֹומר  xeaiv gilyd''וכּו ּגֹואל לצּיֹון כ)'ּובא נט, ,(ישעיה ְְִֵֵָ

וכּו'' אֹותם ּבריתי זאת כא)'ואני וכּו'',(שם קדֹוׁש 'ואּתה ְְְְֲִִִַַָָָֹ
ד) כב, וכּו'',(תהילים זה אל זה ג)'וקרא ו, gilyוגֹומר,(ישעיה ְְְֵֶֶֶָָ

xcq z` xeaivוהן xeaivdהּקדּׁשה, xne`yעֹונין- dn lr ְְִֵַָֻ
' ,''eke df l` df `xwe' xeaiv gilyd ׁשלׁשה קדֹוׁש' קדֹוׁש ְָָָָֹקדֹוׁש

ו  jkּפעמים. xg`חֹוזרxeaiv gilydוקֹוראxcq z` הּקדּׁשה ְְְְִֵֵַָָֻ
mx.ּתרּגּום  lewaligzne''וכּו רּוח 'ו ּתּׂשאני ג,ואֹומר (יחזקאל ְְְִִֵֵַַַָ

ּתרּגּום ,יב) mx.וקֹוראהּו lewa וjk xg`''וכּו ימל 'ה' אֹומר ְְְְְְִֵֵַֹ
יח) טו, לעם ,(שמות להבין ּכדי ּתרּגּום, mrdוקֹוראהּו oendy - ְְְְְִֵֵַָָָ

;mixacd z` oiai mebxzd oeyla `l` ycewd oeyla iwa epi`y

.Âהּפסּוקים -הּקדּׁשהxcqלפני`mixneׁשmixkfpdואּלּו ְְְְִִֵֵֶַַָֻ
'eke yecw yecw 'eke df l` df `xwe וׁשּלאחריהmiweqtde - ְְֲֶֶַָ

dyecwd xcq xg`l mixne`y סדר' הּנקראים הן ּתרּגּומן, ְְִִִֵֵֶַַָָעם
le`הּיֹום' zezaya `l milha mpi`e cinz mixn`p mdy xnelk - ַ

.miaeh miniaּכ xeaivואחר gilyd ּתחנּונים ּבדברי מתחּנן ְְְְֲִִִֵֵַַַַָ
mipepgz ly miweqt xne`y רחמים - קּדיׁשּופסּוקי ואֹומר ,- ְְֲִִֵֵַַ

yicw' `xwp df yicwe yicw xnel jixv mipepgz xne`y xg`y

,'`xzaעֹונין העם yicwdוכל lrּכדרּכן,yicw lka ונפטרין ְְְְְִִִַָָָָָ
.mdiyrnle mkxcl miklede mi`vei mleky -

.Ê האֹומר cigiaּכל oia xeaiva oiaּבּתחנּוניםmipepgza oia] ֲִֵַַָָ
[envr oial epiay mipepgza oiae dlitzayׁשרחם d'מי xnelk - ִִֵֶ

mgixyצּפֹור קן יּקחdeiveעל הּבנים'`zׁשּלא על 'האם ִִִֵֶַַַַַָָֹ
ו) כב, cgi(דברים z`vnp m`dyk mipad z` owdn zgwl xeq`y -

,mipad z` zgwl jk xg`e m`d z` glyl mcew jixv `l` ,mz`

deiveאֹו mgixy in xne`y'ּבנֹו ואת 'אתֹו יׁשחט (ויקרא ׁשּלא ְְְִֶֶַֹֹ
כח) dzaכב, e` dpa z`e m`d z` ירחם jk,(שם)אחד''ּביֹום- ְְֵֶַָ
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'נקדישך' אומר שהקהל המנהג שכך (סק"ב) ברורה במשנה וכתב
החזן  שיאמר הציבור .קודם כל שאם (שם) הרב בשו"ע והוסיף

עליו  אך בלחש, 'נקדישך' לומר היחיד יכול 'נקדישך', אומר אינו
לבדו  יאמר ולא החזן, עם יחד במילה מילה שהגיע .לומר וכיון

וכו'. לקדושה ציבור שיעמוד שליח הוסיף ס"ב) קכג (סי' והשו"ע
וראה  רם, בקול להתפלל ציבור השליח שיתחיל עד לפחות במקומו
כתב  ס"ג) (שם הרב ובשו"ע בזה. שכתב מה (סק"י) ברורה במשנה
אבל  להמתין, יש קדושה עד בקלות להמתין שאפשר שבמקום
או  מחלוקת, לידי לבוא ועלולים הכנסת בבית דוחק שיש במקום
פרשיות  ארבע של ביוצרות כמו קדושה, לפני פיוטים כשאומרים
להתפלל  ציבור השליח כשהתחיל מיד למקומו לחזור יכול וכדומה,

רם  לך..בקול מודים שאנו ס"א)על קכז (סי' השו"ע וכתב
שיטה  לפי כתב (שם) הרב ובשו"ע מודים. בסוף גם לשוח שטוב
הוא  שהמנהג והוסיף לך', מודים שאנו 'על כשאומר שישחה זו

בשחייה  דרבנן מודים כל את פסק .לומר ס"א) קכז (סי' בשו"ע
ה'. הזכרת בלא ההודאות אל ברוך שחותמים

ה  פניו.:הלכה על כתב וייפול ס"א) קלא (סי' הרב ובשו"ע
ידו  על ראשו את מטה אלא לארץ, פניו על ליפול נוהגים שאין
מספיק  ולא בבגד, פניו את לכסות שיש והוסיף פניו. את ומכסה
אחד  גוף הן והפנים שהיד כיון עליה, שנופל ביד פניו שמכסה

עצמו  את לכסות יכול הגוף מעט..ואין (שם)ויטה והשו"ע
אומרים  שיש כתב והרמ"א שמאל. צד על להטות שנהגו הוסיף
תפילין  לו שיש שבשחרית למעשה והכריע ימין, צד על שיטה
ובמנחה  התפילין. כבוד משום ימינו על יטה השמאלית, בזרועו

שמאלו.או  על יטה השמאלית, בזרועו תפילין לו כשאין

ז  שם.:הלכה של בכינויין ירבה לא קיג וכן (סי' בשו"ע וכתב
שקבעו  מהנוסח לשנות שאין בתפילה, דווקא הוא שהאיסור ס"ט)
מעצמו  אומר שאדם ושבחים בקשות או בתחנונים אבל חכמים,
ה' של בשבחיו להאריך שרוצה למי נכון מקום ומכל מותר.

פסוקים. בקריאת אותם שיאמר



mipdkקלד zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'c ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

זה  ּבענין וכּיֹוצא dy'עלינּו, myky xne`e ezlitza dlezy - ְְְִֵֵֶַָָ
lr xne`y oebk ,epilr mgxi ok ,mingx meyn devn efi` dyr

'eyica xey meqgz `l' zeevn(ד כה, erpni(דברים `ly mrhdy ,

lr xne`y e` ,mingx meyn `ed ezyixg zra dlik`n xeyd z`

'j`pey xeng d`xz `l' zeevn(ה כג, riiql(שמות jixvy mrhdy ,

,mingx meyn `ed xengd znwdaאֹותֹו mikixvמׁשּתקין - ְְִַ
.eixac rvn`a ewiqtdlאּלּו ׁשּמצוֹות owdמּפני geliy ly ְְִִֵֵֶ

cg` meia dpae m`d hegyl `lyeהן הּכתּוב `epּגזרת oi` - ְֵֵַַָ
,jln zxifb miiwny ink oniiwl yi `l` mrha ozelzl mileki

`elּו zeevnאינםmeyn היּו,רחמים `elׁשאּלּו zeevn מּפני ְֲִִִֵֵֶַָָ
עּקר ּכל ׁשחיטה לנּו הּתיר לא xiznהרחמים, did `l 'd - ְֲִִִִִַָָָָָֹ

.llk miig ilra hegyl epl ירּבה לא oiaeוכן ezlitza oia mc`d ְְֵֶַֹ
envr oial epiaׁשם ׁשל ו d'ּבכּנּויין ,`l הּגדֹול 'האל יאמר ְְִִֵֵֶַַָָֹ

והּנֹורא' יז)הּגּבֹור י, והעּזּוז'(דברים והאּמיץ xnelk'החזק - ְְְִִִֶַַַָָָָָ
,minkg epwizy miiepikd lr siqenyּב ּכח להּגיע ciׁשאין אדם ְְִֵֶַַַָָֹ

z` xnele ׁשבחיו d',סֹוף ly אֹומר `eiiepikazאּלא wx מה ְֵֶַָָָ
רּבנּו מׁשה xepde`'ּׁשאמר xeabd lecbd' miiepikd xnelk ֵֶֶַַָֹ

.minkg erawy gqepdn zepyl oi`e dxeza miaezky

.Áּבzlitzמנחהxeaivd milltzny צּבּור ׁשליח אֹומר ְְִִִִֵַָ
וכּו'' רחּום לח)'והּוא עח, וכּו'',(תהילים יֹוׁשבי פד,'אׁשרי (שם ְְְְְֵֵַַ

וכּו'',ה) העם טו)'אׁשרי קמד, וכּו'',(שם לדוד קמה)'ּתהּלה ,(שם ְְְְְִִֵַָָָָ
הּוא xeaivקֹורא gilyd מיּׁשב- mnvrוהעם z` oikdl ick ְְֵָָָֻ

dxyr dpeny lltzdl. וjk xg` ואֹומר צּבּור ׁשליח עֹומד ְְְִִֵֵַ
והן  xeaivdקּדיׁש, אחריו- cenrlעֹומדין mikixvy meyn ְְֲִִֵַַָ

,'eke dax diny `di on` mipery zraועֹוניןyicwd lr xeaivd ְִ
yicw,ּכדרּכן  lkaּכּלן xeaivdeּומתּפּללין xeaiv gilyd - ְְְְִִַַָָֻ

dxyr dpenyּכ ואחר dxyrּבלחׁש. dpeny eniiqiy ixg` - ְְַַַַָ
,ygl lyּומתּפּלל צּבּור ׁשליח dxyrחֹוזר dpeny רם ּבקֹול ְְְִִִֵֵַַָ

,xeaivd eze` ernyiyּב ׁשעׂשה ּכדרzlitz עד ׁשחרית, ְֲִִֶֶֶַַָָ
הּתפּלה xenbieׁשּיׁשלים ּכל dxyr.את dpeny ly הּוא ויֹוׁשב ְְְִִֵֶֶַַָָ

xeaiv gilyd xeaivd,והן - ּפניהם - על ux`lונֹופלין ְְְְִֵֵֶַ
mipepgz,ּומתחּנן  iweqt mixne`e ראׁשֹו- ux`dּומגּביּה on הּוא ְְִִֵַַַֹ

xeaiv gilyd xeaivd,והן - מעט- hrnּומתחּנן cer xne`e - ְְְִֵֵַַ
`edyk mipepgz iweqtּכדר zlitzaמיּׁשב, eyry.ׁשחרית ְְֲִֶֶַָֻ

xeaivועֹומד gilydקּדיׁש xnbואֹומר `edy itl ,'lawzz' mr ְְִֵֵַ
,'`xza yicw' `xwp df yicwe ,dlitzd ּכדרּכן עֹונין העם ְְְִַָָָָוכל

,yicw lka ונפטריןmlek למעׂשיהןmiklede mi`veiy - ְְְֲִִֵֶַָ
.mkxcl

.Ë ּבערבziaxr zlitza יֹוׁשבין - העם `zּכל oikdl ick ְִֶֶָָָָ

.lltzdl mnvr והּואxeaiv gilyd 'והּוא - ואֹומר עֹומד ְְְֵֵ
וכּו'' לח)רחּום עח, `xne(תהילים ok xg`e ה', את 'ּברכּו ְְֶַָ

והן ,'המברxeaivd לעֹולם `eixgעֹונין- המבר ה' ּברּו' ְְְְִֵַַָָָָֹֹ
xeaivועד' gilyd ligznE jxalלפרס. `zעל][- 'rny' ֶָ©§¦ְִַֹ

z`ixw iptly zekxad ו jkׁשמע. xg` אֹומרxeaiv gilyd ְְֵַ
dxyr.קּדיׁש dpeny zlitz iptl הּכל ּכ xeaivואחר gilyd - ְִַַַַָֹ

xeaivdeּומתּפּללין dxyrעֹומדין dpeny zlitz.ּבלחׁש ְְְְִִִַַַ
dxyrּוכׁשּמׁשלימין dpeny zlitz mixnebeאֹומרxeaiv gilyd ְְִִֵֶַ

'yicwקּדיׁש `xwp df yicwe ,dlitzd xnb `edy itl ,'lawzz' mr ִַ
,'`xza והןxeaivd mkxclנפטרין - miklede mi`veiy - ְְִִֵָ

.mdiyrnleחֹוזר xeaivואינֹו gilyd להתּפּללdxyr dpeny ְְְִֵֵֵַ
ערבית רם ickּבקֹול dgpne zixgya lltzne xfegy enk ְְִַָ

,lltzdl rcei epi`y in z` daeg ici `ivedl ּתפּלת ׁשאין ְְִִֵֶַלפי
חֹובה  dgpne,ערבית zixgy zlitz enklltzdl rcei epi`y ine ְִַָ

,ef dlitzn xehtזה יבר לא לפיכxeaiv gilyd ּברכֹות - ְְְִֵֶָָָֹ
dxyr dpeny ly,לבּטלהoeik ּבהן ׁשּנתחּיב אדם ּכאן ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

dlitzd xefgl jixv xeaiv gilydy.להֹוציאֹו ְְִֵּכדי
.Èׁשּבתֹות aixrnּבלילי zlitzaחֹוזרd צּבּור אחר ,ׁשליח ְְִִֵֵֵַַַַָ

ּומתּפּלל  הּצּבּור, עם ּבלחׁש רם ׁשּמתּפּלל ernyiyּבקֹול ick ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ
,xeaivd eze` ׁשבע מתּפּלל אינֹו zlitzaאבל enk zekxa ְֲִֵֵֶַַָ

ygldאחת ּברכה אּלא ,`idy'הּׁשבע xne`e'מעין lleky - ְֵֵֶֶַַַַָָָ
.ygla elltzdy zekxad ray oirn ef dkxaa.אֹומרּה הּוא ְְָָוכ

אברהם  אלהי אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְֱֱֲֵֵֵֵֵַַָָָָֹֹֹ
אל  והּנֹורא הּגּבֹור הּגדֹול האל יעקב, ואלהי יצחק ְְֱֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹאלהי

וארץ  ׁשמים קנה הּכל,,עליֹון וקֹונה טֹובים חסדים ּגֹומל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
ּבדברֹו אבֹות epevxa],מגן ּבמאמרֹו[- מתים evtgaמחּיה - ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָ

rahd zlert gek seziy mey ila ,cal, אין הּקדֹוׁש ֵֶֶַַָהּמל
edenk,ּכמֹוהּו yecw oi`y קדׁשֹו- ּבׁשּבת לעּמֹו -הּמניח ְְְִֵַַַַַָָ

,egepiy mdl deivy להם להניח רצה בם l`xyiaּכי xgay - ְִִֶַָָָָָ
,zayd zeevn z` mdl zzl minrd lkn ּביראה נעבד ְְְֲִַָָָֹלפניו

sebd,ופחד  lr ytpd hilydl lkep cgtde d`xid ici lry - ַַָ
ּתמיד. יֹום ּבכל לׁשמֹו ed`ונֹודה 'd מעֹון[okyn הּברכֹות,[- ְְְְְִִֶַָָָ

הּׁשלֹום  ׁשביעי אדֹון מבר הּׁשּבת,, ּבקדּׁשה ּומקּדׁש ּומניח ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ
ענג  מדּׁשני z`xwpyלעם zayd z` mipycn l`xyi mry - ְְְֵֶַֹֻ

,mipyc milk`na bper'ּבראׁשית למעׂשה zpeekזכר zilkzy - ְְֲִֵֵֵֶַ
dyrn oipr z` xekfiy mc`d z` xxerl `id zayd zeevn

zay `ed iriayd meiae ux`de minyd z` `xa 'dy ,ziy`xa

.ezk`lnn,'וכּו במנּוחתנּו נא רצה אבֹותינּו ואלהי ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵָָֹֹ'אלהינּו
הּׁשּבת'. מקּדׁש ה' אּתה ואֹומרּברּוxeaiv gilyקּדיׁשmly ְְִֵֵַַַַַָָָ
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י  השבע.:הלכה מעין וכו' שבתות רסח בלילי (סי' ובשו"ע
הרב  ובשו"ע שבע. מעין ברכת אומר אינו שהיחיד הוסיף ס"ח)
ומי  ציבור, לשליח אלא זו ברכה תיקנו שלא עוד כתב סי"ג) (שם
ביחידות  מתפלל אם בין זו, ברכה אומר אינו ציבור שליח שאינו

בציבור  מתפלל אם רוצה .ובין היחיד שאם (שם) הרמ"א וכתב

ובלי  פתיחה בלי לאומרה יכול ולאומרה, עצמו על להחמיר
בלא  ציבור השליח עם לאומרה הציבור נוהגים וכן חתימה,
שהכוונה  כא) (ס"ק ברורה במשנה וביאר חתימה. ובלא פתיחה

בלבד. בראשית' למעשה 'זכר עד אבות' מ'מגן שאומר

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'd iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

yicw' `xwp df yicwe ,dlitzd xnb `edy itl ,'lawzz' mr

,'`xza נפטרין העם mkxclוכל miklede mi`veiy - ְְִִָָָָ
.mdiyrnle

.‡Èחכמים ּתּקנּו ray,זהxnelולּמה oirn zkxa מּפני - ְְְֲִִִֵֶָָָ
העם  להתּפּללׁשרב ׁשּבת zlitzּבאין ּבלילי ziaaערבית ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

,mlek mitq`p eide mzk`lnn miiept eidy iptn ,zqpkd ו`ny ְ
ׁשם לבֹוא xeaivdnמי `iיהיה ולא lltzdl,ׁשּנתאחר ְְְִִִֵֶֶַָָֹ

xnb]הׁשלים xeaivd,ּתפּלתֹו[- lk mr ּבבית לבּדֹו ויּׁשאר ְְְְְִִִִֵֵַָָ
סּכנה הּכנסת  לידי miievnויבֹוא eid mdly zqpkd izay iptn ְְִֵֶֶַַָָָ

zpkqn yeygl yi mcal eklie exfgiyke ,xirl uegn zecya

,miwifndּומתּפּלל צּבּור ׁשליח חֹוזר לפיכray oirn zkxa ְְְִִִִֵֵַַָ
ׁשּיתעּכבּו jkּכדי ici lr העם mzlitza,ּכל ekix`ie עד ְְְִֵֶַַָָָ

הּמתאחר ezlitz,ׁשּיׁשלים z` zqpkd zial `ealויצאxefgl ְְְִִֵֵֵֶַַַ
cgi xirl עּמהן. ִֶָ

.·Èלפיכ`ed 'ray oirn' zkxa xnel epwizy mrhdy oeik - ְִָ
,dpkqd iptn הּכּפּורים יֹום אֹו ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טֹוב ְְִִִֶַַָָיֹום

חדׁש ראׁש milgאֹו mpi`yk el` miniae ,zaya zeidl elgy ֶֹֹ
,ray oirn zkxa xnel epwiz `l zaya הּיֹורד צּבּור ׁשליח ְִִֵֵַַאין

zlitza מזּכיר הּתבה לפני הּיֹום`zערבית aehענין mei ly ְְְְִִִִֵֵַַַַַָ
yceg y`x ly e` xetik mei ly e`זֹו ray,ּבברכה oirn ly ְִָָ

`l`]אבל  -]' ּבּה ּבלבד חֹותם הּׁשּבת' zay,מקּדׁש lka enk ְְֲִֵֵַַַַָָָ
הּיֹום  נתחּיב ׁשּלא זֹולפי rayּבתפּלה oirn zkxay iptn - ְְְִִִִֵֶַַָֹ

zaya etiqedy minkg zpwz `l` ,meid zlitz zaegn wlg dpi`

z` xikfdl jxev oi` zaya lg aeh meiyke ,dpkqd iptn ef dlitz

`idy dlitza `le ,meid zaegn wlg ody zelitza `l` meid

.zaya lltzdl minkg epwizy ztqez

.‚Èּבly zelitzּכׁשּגֹומר טֹובים, וימים ׁשליח dׁשּבתֹות ְְְְִִִֵֶַַָָ
`zצּבּור xefglקּדיׁש אֹומר רם, ּבקֹול ׁשחרית mrּתפּלת ְְֲִִִִֵַַַָ

.zixgy zlitz xnb xg`ly yicwd dfy ,lawzz קֹורא ּכ ְֵַַָואחר

xeaiv gilyd''וכּו לדוד קמה)'ּתהּלה jkו ,(תהילים xg` אֹומר ְְְְִִֵָָ
ּומתּפּללין קּדיׁש ,zlitz mlek ו ּבלחׁש, jkמּוסף xg` חֹוזר ְְְְִִִֵַַַַָ

xeaiv gilydּומתּפּללzlitz רם ּבקֹול ernyiyמּוסף ick ְְִֵַָָ
,xeaivd eze`ּב ׁשעֹוׂשה ּכדרzlitzואֹומר gilyׁשחרית, ְְְֲִֵֶֶֶֶַ

xeaivאחר מּוסף xenbiyקּדיׁש edy`ּתפּלת itl ,'lawzz' mr ְִִַַַַָ
'`xza yicw' `xwp df yicwe ,dlitzd xnb נפטרים והעם ,- ְְִִָָָ

.mdiyrnle mkxcl miklede mi`veiyאֹומרין קדּׁשה xcqואין ְְְִֵָֻ
ׁשחרית iweqtולא ּתפּלת אחר zayּתחנּונים lyּכen ׁשאר ְְְְֲֲִִִַַַַַָֹ

xeaivd,הּימים  z` gixhdl `l ick ,leg lyאֹותּה אֹומר אּלא ִֵֶַָָָ
xeaiv gily מנחה ּתפּלת zay.קדם ly קֹורא gilyּכיצד, ְְִִֵֵֶַַָֹ

xeaiv'לדוד שם)'ּתהּלה jkו ,(תהילים xg`'הּיֹום 'סדר אֹומר ְְְִִֵֵֶַָָ
,dyecw xcq xnelk `xneו - jk xg` ּתחנּונים iweqtּדברי - ְְֲִִֵַ

,mipepgz וjk xg`ּומתּפּללין קּדיׁש zlitzאֹומר mlek מנחה ְְְְִִִִֵַַָ
,ygl ly וחֹוזרxeaiv gilyd ּבקֹול מנחה ּתפּלת ּומׁשמיע ְְְְְִִִֵַַַָ

xeaivd,רם  eze` ernyiy ick וjk xg`קּדיׁש mrאֹומר ְִֵַָ
.'`xza yicw' `xwp df yicwe ,dlitzd xnb `edy itl ,'lawzz'

.„È אֹומר מֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים xeaivּבראׁשי gilyd ְְֳִֵֵֵֶָָֻ
הּיֹום' dyecw,'סדר xcq xnelk מּוסף - ּתפּלת i`vFnaEאחר . ְִֵֶַַַַָ§¨¥

xeaiv gilyd xnF` zAW הערב ּתפּלת אחר ּגם הּיֹום', 'סדר ©¨¥ְִֵֶֶֶַַַַַָ
,aixrn zlitz xg`ly yicw zxin` xg`l jkו - xg` אֹומר ְֵ

xeaiv gilyקּדיׁשyicwe ,dlitzd xnb `edy itl ,'lawzz' mr ִַ
.'`xza yicw' `xwp df מבּדיל ּכ ziaaואחר xeaiv gilyd ְְִַַַָ

oii el oi`y in z` `ivedl e` ,iwa epi`y in z` `ivedl ,zqpkd

.eilr licadl eziaa

ה'תשע"ה  אדר ה' שלישי יום

י  ¤¤ּפרק
ׁשהתּפּלל‡. dxyrמי dpeny zlitzלּבֹו את ּכּון ולא ְְִִִִֵֵֶֶַֹ
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יא  שבת :הלכה כשחל שגם הוסיף, סי"א) רסח (סי' בשו"ע

(שם  הרב ובשו"ע שבע. מעין ברכת לומר צריך טוב, יום אחר

שיהיו  כך כל מצוי שאינו שאפילו שהכוונה הוסיף, סט"ז)

ימי  שהם שבתות ערבי בשאר כמו הכנסת, לבית לבוא מאחרים

הערב  עד במלאכתם ומתעסקים כתב,.חול סי"ג) רסח (סי' בשו"ע

שלא  או שבת, של הזכיר ולא חול של תפילה והתפלל טעה שאם

ועד  מתחילתה שבע מעין ברכת ציבור משליח ושמע כלל, התפלל

שכתב  מה כח) (ס"ק ברורה במשנה וראה חובתו. ידי יצא סופה,

ערבית  שתפילת שכיון מבאר סי"ח) (שם הרב ובשו"ע בזה.

להתפלל  ויודע שבקי מי שאפילו ואמרו חכמים בה הקילו רשות,

ציבור  מהשליח חובה ידי לצאת יכול הרב .לבדו בשו"ע כתב עוד

שבע, מעין בברכת ציבור מהשליח חובה ידי שכשיוצא (שם),

ברוך  סוף ועד הברכה מתחילת במילה מילה עמו יאמר לכתחילה

ציבור  השליח אמר כבר שאם עוד והוסיף השבת. מקדש ה' אתה

לחזור  צריך התפלל, שלא או שטעה עכשיו ונזכר שבע, מעין  ברכת

מעין  ברכת ביחידות יאמר ולא כדינה, לחש של תפילה ולהתפלל

שבע.

יד  וכו :הלכה חדשים אחר בראשי וכו' היום סדר אומר '
מוסף. היום'תפילת 'סדר שאומר כתב ס"ג) תכג (סי' ובשו"ע

מוסף  תפילת היום..קודם סדר אומר שבת וברמ"א ובמוצאי

השבוע, מימות באחד טוב יום חל שאם הוסיף, ס"א) רצה (סי'

הדין  שהוא הוסיף, ס"ג) (שם הרב ובשו"ע היום. סדר אומרים אין

(סק"ג) ברורה ובמשנה השבוע. באמצע הכיפורים יום חל אם

שאסור  גמור טוב יום השבוע באמצע שחל שהכוונה הוסיף,

אומר  השבוע באמצע פסח ערב או פורים חל אם אבל במלאכה,

בשבת  טוב היום חל שאם (שם) הרב בשו"ע וכתב היום. סדר

היום. סדר אומרים הבאה

א  וכו'.:הלכה כיוון ולא שהתפלל קא מי (סי' השו"ע וכתב

יכוון  עשרה, שמונה ברכות בכל לכוון יכול שאינו שמי ס"א),

שכתב  מה ואם) (ד"ה הלכה בביאור וראה בלבד. אבות בברכת

ראשונה..בזה  בברכה לבו כיון פסק,ואם ס"א) קא (סי' והרמ"א

אבות. בברכת כיוון שלא מי אפילו חוזרים אין הזה שבזמן

אבות  בברכת כיוון שלא נזכר שאם כתב, (סק"ד) ברורה ובמשנה



קלה mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'c ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

זה  ּבענין וכּיֹוצא dy'עלינּו, myky xne`e ezlitza dlezy - ְְְִֵֵֶַָָ
lr xne`y oebk ,epilr mgxi ok ,mingx meyn devn efi` dyr

'eyica xey meqgz `l' zeevn(ד כה, erpni(דברים `ly mrhdy ,

lr xne`y e` ,mingx meyn `ed ezyixg zra dlik`n xeyd z`

'j`pey xeng d`xz `l' zeevn(ה כג, riiql(שמות jixvy mrhdy ,

,mingx meyn `ed xengd znwdaאֹותֹו mikixvמׁשּתקין - ְְִַ
.eixac rvn`a ewiqtdlאּלּו ׁשּמצוֹות owdמּפני geliy ly ְְִִֵֵֶ

cg` meia dpae m`d hegyl `lyeהן הּכתּוב `epּגזרת oi` - ְֵֵַַָ
,jln zxifb miiwny ink oniiwl yi `l` mrha ozelzl mileki

`elּו zeevnאינםmeyn היּו,רחמים `elׁשאּלּו zeevn מּפני ְֲִִִֵֵֶַָָ
עּקר ּכל ׁשחיטה לנּו הּתיר לא xiznהרחמים, did `l 'd - ְֲִִִִִַָָָָָֹ

.llk miig ilra hegyl epl ירּבה לא oiaeוכן ezlitza oia mc`d ְְֵֶַֹ
envr oial epiaׁשם ׁשל ו d'ּבכּנּויין ,`l הּגדֹול 'האל יאמר ְְִִֵֵֶַַָָֹ

והּנֹורא' יז)הּגּבֹור י, והעּזּוז'(דברים והאּמיץ xnelk'החזק - ְְְִִִֶַַַָָָָָ
,minkg epwizy miiepikd lr siqenyּב ּכח להּגיע ciׁשאין אדם ְְִֵֶַַַָָֹ

z` xnele ׁשבחיו d',סֹוף ly אֹומר `eiiepikazאּלא wx מה ְֵֶַָָָ
רּבנּו מׁשה xepde`'ּׁשאמר xeabd lecbd' miiepikd xnelk ֵֶֶַַָֹ

.minkg erawy gqepdn zepyl oi`e dxeza miaezky

.Áּבzlitzמנחהxeaivd milltzny צּבּור ׁשליח אֹומר ְְִִִִֵַָ
וכּו'' רחּום לח)'והּוא עח, וכּו'',(תהילים יֹוׁשבי פד,'אׁשרי (שם ְְְְְֵֵַַ

וכּו'',ה) העם טו)'אׁשרי קמד, וכּו'',(שם לדוד קמה)'ּתהּלה ,(שם ְְְְְִִֵַָָָָ
הּוא xeaivקֹורא gilyd מיּׁשב- mnvrוהעם z` oikdl ick ְְֵָָָֻ

dxyr dpeny lltzdl. וjk xg` ואֹומר צּבּור ׁשליח עֹומד ְְְִִֵֵַ
והן  xeaivdקּדיׁש, אחריו- cenrlעֹומדין mikixvy meyn ְְֲִִֵַַָ

,'eke dax diny `di on` mipery zraועֹוניןyicwd lr xeaivd ְִ
yicw,ּכדרּכן  lkaּכּלן xeaivdeּומתּפּללין xeaiv gilyd - ְְְְִִַַָָֻ

dxyr dpenyּכ ואחר dxyrּבלחׁש. dpeny eniiqiy ixg` - ְְַַַַָ
,ygl lyּומתּפּלל צּבּור ׁשליח dxyrחֹוזר dpeny רם ּבקֹול ְְְִִִֵֵַַָ

,xeaivd eze` ernyiyּב ׁשעׂשה ּכדרzlitz עד ׁשחרית, ְֲִִֶֶֶַַָָ
הּתפּלה xenbieׁשּיׁשלים ּכל dxyr.את dpeny ly הּוא ויֹוׁשב ְְְִִֵֶֶַַָָ

xeaiv gilyd xeaivd,והן - ּפניהם - על ux`lונֹופלין ְְְְִֵֵֶַ
mipepgz,ּומתחּנן  iweqt mixne`e ראׁשֹו- ux`dּומגּביּה on הּוא ְְִִֵַַַֹ

xeaiv gilyd xeaivd,והן - מעט- hrnּומתחּנן cer xne`e - ְְְִֵֵַַ
`edyk mipepgz iweqtּכדר zlitzaמיּׁשב, eyry.ׁשחרית ְְֲִֶֶַָֻ

xeaivועֹומד gilydקּדיׁש xnbואֹומר `edy itl ,'lawzz' mr ְְִֵֵַ
,'`xza yicw' `xwp df yicwe ,dlitzd ּכדרּכן עֹונין העם ְְְִַָָָָוכל

,yicw lka ונפטריןmlek למעׂשיהןmiklede mi`veiy - ְְְֲִִֵֶַָ
.mkxcl

.Ë ּבערבziaxr zlitza יֹוׁשבין - העם `zּכל oikdl ick ְִֶֶָָָָ

.lltzdl mnvr והּואxeaiv gilyd 'והּוא - ואֹומר עֹומד ְְְֵֵ
וכּו'' לח)רחּום עח, `xne(תהילים ok xg`e ה', את 'ּברכּו ְְֶַָ

והן ,'המברxeaivd לעֹולם `eixgעֹונין- המבר ה' ּברּו' ְְְְִֵַַָָָָֹֹ
xeaivועד' gilyd ligznE jxalלפרס. `zעל][- 'rny' ֶָ©§¦ְִַֹ

z`ixw iptly zekxad ו jkׁשמע. xg` אֹומרxeaiv gilyd ְְֵַ
dxyr.קּדיׁש dpeny zlitz iptl הּכל ּכ xeaivואחר gilyd - ְִַַַַָֹ

xeaivdeּומתּפּללין dxyrעֹומדין dpeny zlitz.ּבלחׁש ְְְְִִִַַַ
dxyrּוכׁשּמׁשלימין dpeny zlitz mixnebeאֹומרxeaiv gilyd ְְִִֵֶַ

'yicwקּדיׁש `xwp df yicwe ,dlitzd xnb `edy itl ,'lawzz' mr ִַ
,'`xza והןxeaivd mkxclנפטרין - miklede mi`veiy - ְְִִֵָ

.mdiyrnleחֹוזר xeaivואינֹו gilyd להתּפּללdxyr dpeny ְְְִֵֵֵַ
ערבית רם ickּבקֹול dgpne zixgya lltzne xfegy enk ְְִַָ

,lltzdl rcei epi`y in z` daeg ici `ivedl ּתפּלת ׁשאין ְְִִֵֶַלפי
חֹובה  dgpne,ערבית zixgy zlitz enklltzdl rcei epi`y ine ְִַָ

,ef dlitzn xehtזה יבר לא לפיכxeaiv gilyd ּברכֹות - ְְְִֵֶָָָֹ
dxyr dpeny ly,לבּטלהoeik ּבהן ׁשּנתחּיב אדם ּכאן ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

dlitzd xefgl jixv xeaiv gilydy.להֹוציאֹו ְְִֵּכדי
.Èׁשּבתֹות aixrnּבלילי zlitzaחֹוזרd צּבּור אחר ,ׁשליח ְְִִֵֵֵַַַַָ

ּומתּפּלל  הּצּבּור, עם ּבלחׁש רם ׁשּמתּפּלל ernyiyּבקֹול ick ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ
,xeaivd eze` ׁשבע מתּפּלל אינֹו zlitzaאבל enk zekxa ְֲִֵֵֶַַָ

ygldאחת ּברכה אּלא ,`idy'הּׁשבע xne`e'מעין lleky - ְֵֵֶֶַַַַָָָ
.ygla elltzdy zekxad ray oirn ef dkxaa.אֹומרּה הּוא ְְָָוכ

אברהם  אלהי אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְֱֱֲֵֵֵֵֵַַָָָָֹֹֹ
אל  והּנֹורא הּגּבֹור הּגדֹול האל יעקב, ואלהי יצחק ְְֱֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹאלהי

וארץ  ׁשמים קנה הּכל,,עליֹון וקֹונה טֹובים חסדים ּגֹומל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
ּבדברֹו אבֹות epevxa],מגן ּבמאמרֹו[- מתים evtgaמחּיה - ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָ

rahd zlert gek seziy mey ila ,cal, אין הּקדֹוׁש ֵֶֶַַָהּמל
edenk,ּכמֹוהּו yecw oi`y קדׁשֹו- ּבׁשּבת לעּמֹו -הּמניח ְְְִֵַַַַַָָ

,egepiy mdl deivy להם להניח רצה בם l`xyiaּכי xgay - ְִִֶַָָָָָ
,zayd zeevn z` mdl zzl minrd lkn ּביראה נעבד ְְְֲִַָָָֹלפניו

sebd,ופחד  lr ytpd hilydl lkep cgtde d`xid ici lry - ַַָ
ּתמיד. יֹום ּבכל לׁשמֹו ed`ונֹודה 'd מעֹון[okyn הּברכֹות,[- ְְְְְִִֶַָָָ

הּׁשלֹום  ׁשביעי אדֹון מבר הּׁשּבת,, ּבקדּׁשה ּומקּדׁש ּומניח ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ
ענג  מדּׁשני z`xwpyלעם zayd z` mipycn l`xyi mry - ְְְֵֶַֹֻ

,mipyc milk`na bper'ּבראׁשית למעׂשה zpeekזכר zilkzy - ְְֲִֵֵֵֶַ
dyrn oipr z` xekfiy mc`d z` xxerl `id zayd zeevn

zay `ed iriayd meiae ux`de minyd z` `xa 'dy ,ziy`xa

.ezk`lnn,'וכּו במנּוחתנּו נא רצה אבֹותינּו ואלהי ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵָָֹֹ'אלהינּו
הּׁשּבת'. מקּדׁש ה' אּתה ואֹומרּברּוxeaiv gilyקּדיׁשmly ְְִֵֵַַַַַָָָ
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י  השבע.:הלכה מעין וכו' שבתות רסח בלילי (סי' ובשו"ע
הרב  ובשו"ע שבע. מעין ברכת אומר אינו שהיחיד הוסיף ס"ח)
ומי  ציבור, לשליח אלא זו ברכה תיקנו שלא עוד כתב סי"ג) (שם
ביחידות  מתפלל אם בין זו, ברכה אומר אינו ציבור שליח שאינו

בציבור  מתפלל אם רוצה .ובין היחיד שאם (שם) הרמ"א וכתב

ובלי  פתיחה בלי לאומרה יכול ולאומרה, עצמו על להחמיר
בלא  ציבור השליח עם לאומרה הציבור נוהגים וכן חתימה,
שהכוונה  כא) (ס"ק ברורה במשנה וביאר חתימה. ובלא פתיחה

בלבד. בראשית' למעשה 'זכר עד אבות' מ'מגן שאומר

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'd iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

yicw' `xwp df yicwe ,dlitzd xnb `edy itl ,'lawzz' mr

,'`xza נפטרין העם mkxclוכל miklede mi`veiy - ְְִִָָָָ
.mdiyrnle

.‡Èחכמים ּתּקנּו ray,זהxnelולּמה oirn zkxa מּפני - ְְְֲִִִֵֶָָָ
העם  להתּפּללׁשרב ׁשּבת zlitzּבאין ּבלילי ziaaערבית ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

,mlek mitq`p eide mzk`lnn miiept eidy iptn ,zqpkd ו`ny ְ
ׁשם לבֹוא xeaivdnמי `iיהיה ולא lltzdl,ׁשּנתאחר ְְְִִִֵֶֶַָָֹ

xnb]הׁשלים xeaivd,ּתפּלתֹו[- lk mr ּבבית לבּדֹו ויּׁשאר ְְְְְִִִִֵֵַָָ
סּכנה הּכנסת  לידי miievnויבֹוא eid mdly zqpkd izay iptn ְְִֵֶֶַַָָָ

zpkqn yeygl yi mcal eklie exfgiyke ,xirl uegn zecya

,miwifndּומתּפּלל צּבּור ׁשליח חֹוזר לפיכray oirn zkxa ְְְִִִִֵֵַַָ
ׁשּיתעּכבּו jkּכדי ici lr העם mzlitza,ּכל ekix`ie עד ְְְִֵֶַַָָָ

הּמתאחר ezlitz,ׁשּיׁשלים z` zqpkd zial `ealויצאxefgl ְְְִִֵֵֵֶַַַ
cgi xirl עּמהן. ִֶָ

.·Èלפיכ`ed 'ray oirn' zkxa xnel epwizy mrhdy oeik - ְִָ
,dpkqd iptn הּכּפּורים יֹום אֹו ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טֹוב ְְִִִֶַַָָיֹום

חדׁש ראׁש milgאֹו mpi`yk el` miniae ,zaya zeidl elgy ֶֹֹ
,ray oirn zkxa xnel epwiz `l zaya הּיֹורד צּבּור ׁשליח ְִִֵֵַַאין

zlitza מזּכיר הּתבה לפני הּיֹום`zערבית aehענין mei ly ְְְְִִִִֵֵַַַַַָ
yceg y`x ly e` xetik mei ly e`זֹו ray,ּבברכה oirn ly ְִָָ

`l`]אבל  -]' ּבּה ּבלבד חֹותם הּׁשּבת' zay,מקּדׁש lka enk ְְֲִֵֵַַַַָָָ
הּיֹום  נתחּיב ׁשּלא זֹולפי rayּבתפּלה oirn zkxay iptn - ְְְִִִִֵֶַַָֹ

zaya etiqedy minkg zpwz `l` ,meid zlitz zaegn wlg dpi`

z` xikfdl jxev oi` zaya lg aeh meiyke ,dpkqd iptn ef dlitz

`idy dlitza `le ,meid zaegn wlg ody zelitza `l` meid

.zaya lltzdl minkg epwizy ztqez

.‚Èּבly zelitzּכׁשּגֹומר טֹובים, וימים ׁשליח dׁשּבתֹות ְְְְִִִֵֶַַָָ
`zצּבּור xefglקּדיׁש אֹומר רם, ּבקֹול ׁשחרית mrּתפּלת ְְֲִִִִֵַַַָ

.zixgy zlitz xnb xg`ly yicwd dfy ,lawzz קֹורא ּכ ְֵַַָואחר

xeaiv gilyd''וכּו לדוד קמה)'ּתהּלה jkו ,(תהילים xg` אֹומר ְְְְִִֵָָ
ּומתּפּללין קּדיׁש ,zlitz mlek ו ּבלחׁש, jkמּוסף xg` חֹוזר ְְְְִִִֵַַַַָ

xeaiv gilydּומתּפּללzlitz רם ּבקֹול ernyiyמּוסף ick ְְִֵַָָ
,xeaivd eze`ּב ׁשעֹוׂשה ּכדרzlitzואֹומר gilyׁשחרית, ְְְֲִֵֶֶֶֶַ

xeaivאחר מּוסף xenbiyקּדיׁש edy`ּתפּלת itl ,'lawzz' mr ְִִַַַַָ
'`xza yicw' `xwp df yicwe ,dlitzd xnb נפטרים והעם ,- ְְִִָָָ

.mdiyrnle mkxcl miklede mi`veiyאֹומרין קדּׁשה xcqואין ְְְִֵָֻ
ׁשחרית iweqtולא ּתפּלת אחר zayּתחנּונים lyּכen ׁשאר ְְְְֲֲִִִַַַַַָֹ

xeaivd,הּימים  z` gixhdl `l ick ,leg lyאֹותּה אֹומר אּלא ִֵֶַָָָ
xeaiv gily מנחה ּתפּלת zay.קדם ly קֹורא gilyּכיצד, ְְִִֵֵֶַַָֹ

xeaiv'לדוד שם)'ּתהּלה jkו ,(תהילים xg`'הּיֹום 'סדר אֹומר ְְְִִֵֵֶַָָ
,dyecw xcq xnelk `xneו - jk xg` ּתחנּונים iweqtּדברי - ְְֲִִֵַ

,mipepgz וjk xg`ּומתּפּללין קּדיׁש zlitzאֹומר mlek מנחה ְְְְִִִִֵַַָ
,ygl ly וחֹוזרxeaiv gilyd ּבקֹול מנחה ּתפּלת ּומׁשמיע ְְְְְִִִֵַַַָ

xeaivd,רם  eze` ernyiy ick וjk xg`קּדיׁש mrאֹומר ְִֵַָ
.'`xza yicw' `xwp df yicwe ,dlitzd xnb `edy itl ,'lawzz'

.„È אֹומר מֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים xeaivּבראׁשי gilyd ְְֳִֵֵֵֶָָֻ
הּיֹום' dyecw,'סדר xcq xnelk מּוסף - ּתפּלת i`vFnaEאחר . ְִֵֶַַַַָ§¨¥

xeaiv gilyd xnF` zAW הערב ּתפּלת אחר ּגם הּיֹום', 'סדר ©¨¥ְִֵֶֶֶַַַַַָ
,aixrn zlitz xg`ly yicw zxin` xg`l jkו - xg` אֹומר ְֵ

xeaiv gilyקּדיׁשyicwe ,dlitzd xnb `edy itl ,'lawzz' mr ִַ
.'`xza yicw' `xwp df מבּדיל ּכ ziaaואחר xeaiv gilyd ְְִַַַָ

oii el oi`y in z` `ivedl e` ,iwa epi`y in z` `ivedl ,zqpkd

.eilr licadl eziaa

ה'תשע"ה  אדר ה' שלישי יום

י  ¤¤ּפרק
ׁשהתּפּלל‡. dxyrמי dpeny zlitzלּבֹו את ּכּון ולא ְְִִִִֵֵֶֶַֹ
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יא  שבת :הלכה כשחל שגם הוסיף, סי"א) רסח (סי' בשו"ע

(שם  הרב ובשו"ע שבע. מעין ברכת לומר צריך טוב, יום אחר

שיהיו  כך כל מצוי שאינו שאפילו שהכוונה הוסיף, סט"ז)

ימי  שהם שבתות ערבי בשאר כמו הכנסת, לבית לבוא מאחרים

הערב  עד במלאכתם ומתעסקים כתב,.חול סי"ג) רסח (סי' בשו"ע

שלא  או שבת, של הזכיר ולא חול של תפילה והתפלל טעה שאם

ועד  מתחילתה שבע מעין ברכת ציבור משליח ושמע כלל, התפלל

שכתב  מה כח) (ס"ק ברורה במשנה וראה חובתו. ידי יצא סופה,

ערבית  שתפילת שכיון מבאר סי"ח) (שם הרב ובשו"ע בזה.

להתפלל  ויודע שבקי מי שאפילו ואמרו חכמים בה הקילו רשות,

ציבור  מהשליח חובה ידי לצאת יכול הרב .לבדו בשו"ע כתב עוד

שבע, מעין בברכת ציבור מהשליח חובה ידי שכשיוצא (שם),

ברוך  סוף ועד הברכה מתחילת במילה מילה עמו יאמר לכתחילה

ציבור  השליח אמר כבר שאם עוד והוסיף השבת. מקדש ה' אתה

לחזור  צריך התפלל, שלא או שטעה עכשיו ונזכר שבע, מעין  ברכת

מעין  ברכת ביחידות יאמר ולא כדינה, לחש של תפילה ולהתפלל

שבע.

יד  וכו :הלכה חדשים אחר בראשי וכו' היום סדר אומר '
מוסף. היום'תפילת 'סדר שאומר כתב ס"ג) תכג (סי' ובשו"ע

מוסף  תפילת היום..קודם סדר אומר שבת וברמ"א ובמוצאי

השבוע, מימות באחד טוב יום חל שאם הוסיף, ס"א) רצה (סי'

הדין  שהוא הוסיף, ס"ג) (שם הרב ובשו"ע היום. סדר אומרים אין

(סק"ג) ברורה ובמשנה השבוע. באמצע הכיפורים יום חל אם

שאסור  גמור טוב יום השבוע באמצע שחל שהכוונה הוסיף,

אומר  השבוע באמצע פסח ערב או פורים חל אם אבל במלאכה,

בשבת  טוב היום חל שאם (שם) הרב בשו"ע וכתב היום. סדר

היום. סדר אומרים הבאה

א  וכו'.:הלכה כיוון ולא שהתפלל קא מי (סי' השו"ע וכתב

יכוון  עשרה, שמונה ברכות בכל לכוון יכול שאינו שמי ס"א),

שכתב  מה ואם) (ד"ה הלכה בביאור וראה בלבד. אבות בברכת

ראשונה..בזה  בברכה לבו כיון פסק,ואם ס"א) קא (סי' והרמ"א

אבות. בברכת כיוון שלא מי אפילו חוזרים אין הזה שבזמן

אבות  בברכת כיוון שלא נזכר שאם כתב, (סק"ד) ברורה ובמשנה



mipdkקלו zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'd iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

,eita xne`y mixaclויתּפּלל dxyrיחזר dpeny aey ּבכּונה, ְְְֲִֵַַַָָֹ
.ezrc ayiizzy ixg`ואם`edּכּוןz`לּבֹוwx ראׁשֹונה ּבברכה ְְִִִִִֵָָָ

,zea` zkxaa -צרי אינֹו `elitׁשּוב ,lltzdle xefgl carica ִֵָ
.dlitzd x`ya eail z` oeeik `lyׁשּטעה dpenyמי zlitza ִֶָָ

dxyrהראׁשֹונֹות ּברכֹות מּׁשלׁש '`zea'ּבאחת zkxaa drhy - ְְִִַַָָָֹ
ixg` 'xeaib dz`' xn`y oebke ,'yecw dz`'a e` 'xeaib dz`'a e`

'yecw dz`',לראׁש טעהdlitzd,חֹוזר dpenyואם zlitza ְִֵָָָֹ
dxyr אחרֹונֹות מּׁשלׁש `eּבאחת 'dvx' zkxaa drhy - ְֲִַַַָֹ

jiynde 'dvx' zkxa xn` `ly oebke ,'mely miy'a e` 'd`ced'a

,'mely miy' xnel ligzdy xg`l xkfpe 'd`ced' xn`e ֵחֹוזר
miy'eל'עבֹודה' 'micen' zkxa dixg` xne`e ,'dvx' zkxal - ֲָָ

.'melyטעה dxyrואם dpeny zlitza האמצעּיֹות מן ּבאחת ְְְִִִֶַַָָָָ
yelye zepey`x zekxa yelyn ueg ,dxyr dpeny zekxa x`ya -

`l` ,'epl glq' ixg` 'l`xyi l`eb' xn` `ly oebk ,zepexg` zekxa

jk xg`e ,'zeielb ueaiw'e 'mipyd zkxa'a jiynde '`tex' zkxa xn`

,'l`xyi l`eb' xn` `ly xkfpּבּה ׁשּטעה הּברכה לתחּלת ,חֹוזר ְְִִֵֶַַָָָָָ
xfeg `ed ixd ,'l`xyi l`eb' xn` `ly lirl xkfpd ote`a oebke

,'l`xyi l`eb'lּומׁשלים[miiqne הּסדר [- על xne`yּתפּלתֹו - ְְִִֵֶַַַָ
itk ,dipy mrt dxyr dpeny zlitza dixg` zexecqd zekxad lk

.minkg oze` exciqy xcqdׁשּטעה צּבּור ׁשליח zlitzaוכן ְְִִֵֶַָָ
dxyr dpenyרם ּבקֹול מתּפּלל dlitzdּכׁשהּוא zxfga drhy - ְְְִֵֶַָ

,mx lewa `idyזֹו ּדר yglaעל lltzdyk cigid xfegy הּוא ֶֶַ
dxfg.חֹוזר  oiiprl cigid oick epicy - ֵ

צּבּור·. ׁשליח טעה אם dxyrאבל dpeny zlitza ּכׁשהּוא ְְֲִִִֶַָָָ
ּבלחׁש xeaivd,מתּפּלל lk mr חֹוזר ׁשאינֹו אֹומר אני ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַ

ׁשנּיה ּפעם ּבלחׁש cigid,ּומתּפּלל oick dxyr dpeny zlitz ְְְִִֵַַַַַָ

הּצּבּור, טרח zepey`xd,מּפני zekxa yelya drhy elit`e ְִִֵַַֹ
,dlitzd miiq `l oiicry elit`eעל סֹומ הּתפּלה zxfgאּלא ְִֵֶַַָָ

jkׁשּמתּפּלל xg` רם veiy`ּבקֹול drhy cigin rexb epi`y - ְְִֵֶַָ
`veiy drhy envra xeaiv gilyd ok enk ,xeaiv gilyd zxfga

,ezlitz zxfgaוהיאmx lewa ofgd lltzny dlitzde -dpic ְִ
,`edּבּה טעה ezlitzׁשאם zxfga -,mx lewa lltzny ִֶָָָ

חֹוזר xefgl,לעֹולם jixvy mewnl חֹוזר ׁשהּיחיד zlitzaּכמֹו ְְִֵֵֶַָָ
lirl x`eank ygl ly dxyr dpeny א)(הלכה.

ׁשּטעה‚. צּבּור zxfgayׁשליח dxyr dpeny zekxan zg`a ְִִֶַָָ
mx leway dlitzd ונבהל[lalazd מהיכן [- ידע יתחיל ולא ְְְְִִֵֵַַַָָֹ

,jiyndl jixv `ed okidn oiznd]וׁשהה- l`ׁשעה [- oiicre ְָָָָ
xkfp,jiyndl jixv okidnיעמדxeaiv gily lltzdl ybii - ֲַֹ

ּתחּתיו  enewna.אחר טעה- xeaivואם gilyd ּב'ברּכת ְְְְִִֵַַַָָָ
'mipiylnle',הּמינים' zkxa לֹו- ממּתינין xkfiiyאין ick llk ְִִִִֵַַ

,drh okidיעבר מּיד xeaivאּלא gily,ּתחּתיו miyyegyאחר ְֲִֵֶַַַָָָֹ
ּבֹו נזרקה מינּות llwlׁשּמא utg epi`e ,xteke oin `ed `ny - ְְִִֶָָ

.dze` blcl dvex `ed okle envr z`ּבּה התחיל ׁשּלא -והּוא ְְִִֶָֹ
zkxa ligzd `ly i`pza wx `ed el mipiznn oi`y df oice

,'mipind'אם ּבּהxakאבל zkxaהתחיל xnel ligzdy - ְֲִִִָָ
okle ,zepin ea dwxfpy miyyeg oi` xak ,'mipind'לֹו ְִִַממּתינין

ecinriׁשעה  df onf ixg` xkfii `l m`e ,drhy okid xkfiiy ick ָָ
.eizgz xg` xeaiv gily| ׁשעה ּבאֹותּה סרבן הּׁשני יהא ְְְְִֵֵַַָָָָֹולא

ly enewna lltzdl cxeiy ipyd xeaiv gilyd didi `le -

e`vnp oey`xd drhy oeiky ,onf daxd axqne o`nn oey`xd

dlitzn milhazn xeaivd;
מתחיל„. הּוא xeaivּומהיכן gilyd lltzdl ligzn okidn - ְִֵֵַָ
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וכו''. אברהם מ'אלוקי לומר יחזור ה'', אתה 'ברוך שאמר לפני

בזה. שכתב מה והאידנא) (ד"ה הלכה בביאור כיון וראה ואם
צריך. אינו שוב ראשונה בברכה קא לבו (סי' ברורה במשנה

לכתחילה  חשוב 'מודים' ברכת שגם אומרים שיש הוסיף, סק"ג)

המעכבת. כוונה לעניין אבות כברכת

ב  חוזר.:הלכה שאינו וכו' בלחש מתפלל כשהוא וכו' טעה
בשלוש  ציבור שליח טעה שאם פסק, ס"ד) קכו (סי' ובשו"ע

הרב  ובשו"ע הלחש. בתפילת גם חוזר הוא הרי ראשונות, ברכות

ברכות  בשלוש גם מקילים שיש וכתב זו, דעה הביא ס"ד) (שם

מפני  לחזור צריך אין תפילתו סיים שאם בזה והכריע ראשונות.

לחזור  צריך תפילתו סיים לא עדיין אם אבל הציבור, .טורח

הסוברים  דעות על שהסומך כתב, יז) (ס"ק ברורה ובמשנה

לא  [אפילו אופן בכל לחזור צריך אין ראשונות בשלוש שאפילו

הפסיד. לא תפילתו], סיים

ג  וכו'.:הלכה שטעה ציבור ס"א)שליח קכו (סי' ובשו"ע

וכשמזכירים  הברכות מכל אחת ודילג שטעה ציבור ששליח פסק,

יודע  אין אם אבל אותו, מסלקים אין למקומו לחזור יודע אותו

אין  (ד"ה הלכה בביאור וראה אותו. מסלקים למקומו לחזור

אותו  מלסלק עליו שממתינים הזמן שיעור לגבי עוד .מסלקין)
באחת  שטעה שכתב במה שהכוונה (סק"ב) ברורה במשנה כתב
ו'בונה  המתים' 'תחיית בברכות אפילו הוא הברכות, מכל

הב  בשתי טעה או דילג ואם אותו. מסלקים שאין רכות ירושלים'
אותו, מסלקים הברכה כבר התחיל שאפילו שסוברים יש האלו,

בזה  הכריע ולא אותו, מסלקים שאין שסוברים אחר .ויש יעמוד
יהיה תחתיו. שלכתחילה הוסיף, סק"ח) קכו (סי' ברורה ובמשנה

השליח  עם התפילה כל את שכיוון אדם השני, הציבור שליח
ובדיעבד  תפילתו. חזר ציבור שהשליח בזמן דיבר ולא ציבור,
אלא  יתחיל לא זה באופן וגם כיוון. שלא מי גם לקחת יכולים

הציבור  טורח מפני לכן] קודם [ולא הברכה טעה .מתחילת ואם
וכו'. המינים שדווקא בברכת כתב, ס"א) קכו (סי' הרב ובשו"ע

מסלקים  אותה, שדילג אלא כלל המינים ברכת התחיל לא אם
מסלקים  אין החתימה, ואמר הברכה ראש דילג אם אבל אותו,

בזה  שכתב מה ברכת) (ד"ה הלכה בביאור וראה טעה .אותו. ואם
תחתיו. אחר יעבור מיד וכו' המינים הרב בברכת בשו"ע וכתב

ציבור  שליח מלהיות מסלקים אין מקום שמכל ס"א), קכו (סי'
שטעה  לומר שיש משום אחת, פעם רק טעה אם ולא .[בעתיד]

שעה. באותה סרבן שלא יהיה כתב ס"כ) נג (סי' הרב בשו"ע
כך. כל מופסקת התפילה שתהא הוא שגנאי מפני כלל, יסרב

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'd iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

drhy oey`xd mewna cxiy] ipydokidn rci `le ezlitza

?[jiyndlּבּה ׁשּטעה הּברכה xeaivמּתחּלת gily,הראׁשֹון ְְִִִֶַַָָָָָָ
,oey`xd wiqtdy mewnn dkxad rvn`n `le`ed df oice ִאם

מןoey`xdטעה  dxyrהאמצעּיֹות zekxadּבאחת dpeny ly ְְִִֶַַָָָָ
ekxa yelye zepey`x zekxa yelyn ueg].[zepexg` z אם ֲִָאבל

oey`xdטעה xeaivd gilyמּׁשלׁש -ראׁשֹונֹות zekxaּבאחת  ְִִַַָָָֹ
,'yecw dz`' e` 'xeaib dz`' e` 'zea`' zkxaa drhy ְִַמתחיל

xeaiv gilyהראׁש מן dlitzd.הּׁשני zligzn טעה - ואם ְִִִֵַָָָֹ
oey`xd xeaiv gilyמן drhyהאחרֹונֹות zekxadּבאחת - ְֲִַַַָ

,'mely miy'a e` 'd`ced'a e` 'dvx' zkxaa יתחילxeaiv gily ְִַ
העבֹודה  מן miy'eהּׁשני 'd`ced' zkxa dixg` xne`e ,'dvx'n - ֲִִֵַָָ

.'mely

יֹורד‰. איני הּתבה lltzdlהאֹומר gilyלפני zeidl ick - ְִִֵֵֵֵֵַָָ
xeaiv צבּועין ׁשּבגדי mipal,מּפני micba mpi` ּב- micbaאף ְְְִִִֵֶַַָ

יעבר לא xeaivלבנים gily zeidl daizd iptlּבאֹותּה ְְֲִַָָֹֹ
`zxgהּתפּלה  dlitza la` ,zepin zvw ea yi `ny miyyegy - ְִַָ

.daizd iptl xearl lekim` oke עֹובר איני daizdאמר iptl ִֵֵַָ
xeaiv gily zeidl אף סנּדל, ּברגלי ׁשּיׁש יחף edyk`מּפני ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָ

יעבר  zepin.לא ea yiy yygd meyn ,daizd iptl ֲַֹֹ
.Âהתּפּלל אם לֹו ׁשּנסּתּפק xak-מי m`d wtzqdy cigi ְְִִִִֵֵֶַַ

dxyr dpeny ly ef dlitz lltzd חֹוזר אינֹו התּפּלל, לא ְִֵֵֵַֹאֹו
daeg,ּומתּפּלל  zxezaהתּפּלל ּכן אם זֹוdzrאּלא ּתפּלה ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ

dxyr dpeny lyׁשהיא ּדעת zxezaעל `l` eilr daeg dpi` ִֶַַַ
ּתפּלֹות oeikנדבה, הּיֹום ּכל להתּפּלל הּיחיד רצה ׁשאם ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ
zxezaיתּפּלל xנדבה, -.lltzdl `ed i`y עֹומד ׁשהיה מי ְְִִֵֵֶַָָָָ

daegּבתפּלה ef dlitzy zrc lr lltzne dxyr dpeny ly ְִִָ

,el `id,התּפּלל ׁשּכבר lltzd,ונזּכר m` wteqn `edy e` ְְְְִִֵֶַַָ

הּברכה ezlitznּפֹוסק ּבאמצע myואפּלּו `ivei `ly ick - ְְְֲִֵֶַַַָָ

'siqez `l' lr xeari `ly icke ,dlhal miny(א יג, ְִואם ,(דברים

daהיתה cner `edy dlitzd,ערבית xakyּתפּלת xkfpy s` ְְְִִַַָָ

lltzd ּפֹוסק xnebyאינֹו e` dkxad xneb `l` ,carica ֵֵ

,dlitzdoeikאֹותּה התּפּלל ziaxrׁשּלא zlitz z` - ְִֵֶַָֹ

ׁש ּדעת על אּלא x`eankחֹובה,zlitzאינּהid`מּתחּלה ְִִֵֶֶַַַָָָָ

lirl(ה"ו meiq(פ"א mr ztxhvne ,dacp zlitzl dnec `ide ,

.dacpl lltziy dlitzd

.Êוהתּפּלל ׁשּטעה ּבׁשּבת,dlitzמי חל xikfdׁשל `le ְְְִִֵֶֶַַָָָֹ

,llk zay ly ezlitza יצא dlitz.לא zaeg ici נזּכר ואם ְְִִַָָֹ

oiicrוהּוא `vnp הּתפּלה ּבתֹוezlitz miiq `l oiicry - ְְְִַָ

,eilbx zxiwra ּברכה legּגֹומר ly,ּבּה oicdׁשהתחיל ony oeik ְְִִֵֶָָָ

`l zay ceak meyn wxe ,dxyr dpeny zlitza aiig `ed

z` xneb drh m` jkitl ,dxyr dpeny zlitz lltzdl edegixhd

,dkxad ּומתּפּלל ׁשּבת.dlitzוחֹוזר ּדברים ׁשל ּבּמה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

da,אמּורים  ligzdy dkxad miiqnydrh `edykּבzlitz ֲִִ

ּבמעריב  ּוב zlitzאֹו אבלzlitzׁשחרית ed`מנחה, m` ְֲֲֲִִִִִַַָָ

drhּבzlitz,מּוסף`ed ixd ּבאמ ואפּלּו הּברכה,ּפֹוסק צע ְְְֲִִֵֶַַַָָָ

zlitza zekxa dxyr dpeny lltzdl aiig `edy xnel jiiy `ly

sqen zlitz oi` ixdy ,edegixhd `l zay ceak meyne sqen

,llk legd zeniaהׁשלים אם miiq]וכן על [- חל ׁשל ּתפּלה ְְְִִִִֵֶַָֹ

ׁשהיא dpenydמּוסף,zlitzּדעת rvn`a llk sqen xikfd `le ִֶַַָ

,zekxa dxyrּומתּפּלל zlitzחֹוזר aey ׁשּבת אחד מּוסף, ְִֵֵֶַַָָָ

חדׁש ראׁש אֹו טֹוב יֹום oiaואחד ,zaya oia xen` df oice - ְֶֶָֹֹ
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ד  וכו'.:הלכה באחת טעה אם (סי'אבל ברורה במשנה וכתב
טעה  הראשון ציבור השליח אם בין הבדל שאין  יא) ס"ק קכו
טעה  אם ובין האחרונות, או הראשונות ברכות משלוש אחת ודילג
לברכה  ברכה בין או אלו ברכות משלוש באחת הברכה באמצע
ברכות  בשלוש טעה אם האופנים שבכל והשתתק, אלו מברכות
ברכות  בשלוש טעה ואם התפילה, לראש לחזור צריך הראשונות

ל'רצה'. לחזור צריך אחרונות

ה  התפלה.:הלכה באותה יעבור לא וכו' יורד איני האומר
שאמר  לדבריו טעם ייתן אם שאפילו סי"ח) נג (סי' הרמ"א וכתב
אין  שברגליו, בסנדל יורד שאינו או צבועים בבגדים יורד שאינו
שכתב  מה מח) וס"ק מו (ס"ק ברורה במשנה וראה מועיל. זה

בזה.

ו  על :הלכה זו תפלה התפלל כן אם אלא וכו' שנסתפק מי
נדבה. שהיא לחזור דעת שיכול ס"א) קז (סי' השו"ע וכתב

וביאר  חידוש. דבר שום בתפילתו לחדש צריך ואין ולהתפלל
נדבה  בתורת ומתפלל שחוזר שכוונתו (שם) הרב וכתב .בשו"ע

ולהתפלל  לחזור יכול התפלל שכבר לו ברור שאם (שם) השו"ע
ברורה  במשנה וכתב חידוש. ידי על נדבה בתורת התפילות כל

חובה  בתורת ולהתפלל שלחזור בה (סק"ד) שיחדש אפילו אסור

התפלל .דבר  אם מסופק היה שאם (סק"ז), ברורה במשנה וכתב

נדבה, בתורת היא עתה שתפילתו דעת על תפילתו והתחיל כבר,

צריך  ואין כך תפילתו לגמור יכול התפלל, שכבר באמצע ונזכר

תפילתו  שיסיים זה באופן טוב יותר מקום ומכל דבר. בה שיחדש

חידוש. ידי על

ז  וכו'.:הלכה והתפלל שטעה רסח מי (סי' הרב בשו"ע וכתב

יש  שבת, של או חול של התפלל אם מסופק הוא שאם ס"ט),

(שם  ברורה ובמשנה ולהתפלל. לחזור צריך הוא אם להסתפק

לחזור  שצריך כתב שגם .סק"ט) ס"ד) רסח (סי' הרמ"א וכתב

'ונעשה  שיאמר ומספיק יצא, בתפילתו שבת של הזכיר אם במוסף

במשנה  וראה מוסף'. ובקרבן יום בתמידי חובותינו את לפניך

בזה  שכתב מה יא) (ס"ק ס"ה).ברורה רסח (סי' בשו"ע וכתב

אם  כלל, שבת של הזכיר ולא בשבת חול של והתפלל טעה שאם

עקר  לא ואם שבת, של ומתפלל תפילתו לראש  חוזר רגליו עקר

לשל  אלא התפילה לראש חוזר אינו תפילתו שסיים אפילו רגליו

(שם  הלכה ובביאור יג) (ס"ק ברורה במשנה כך על וראה שבת.

אם) ד"ה וכו'..ס"א נזכר ס"ג)ואם רסח (סי' בשו"ע וכתב

יום  הוא שהיום סבור והיה שבת שהיום לגמרי שכח שאם

שהיום  נזכר 'חונן' שאמר ולפני 'אתה' לומר והתחיל חול, של



קלז mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'd iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

,eita xne`y mixaclויתּפּלל dxyrיחזר dpeny aey ּבכּונה, ְְְֲִֵַַַָָֹ
.ezrc ayiizzy ixg`ואם`edּכּוןz`לּבֹוwx ראׁשֹונה ּבברכה ְְִִִִִֵָָָ

,zea` zkxaa -צרי אינֹו `elitׁשּוב ,lltzdle xefgl carica ִֵָ
.dlitzd x`ya eail z` oeeik `lyׁשּטעה dpenyמי zlitza ִֶָָ

dxyrהראׁשֹונֹות ּברכֹות מּׁשלׁש '`zea'ּבאחת zkxaa drhy - ְְִִַַָָָֹ
ixg` 'xeaib dz`' xn`y oebke ,'yecw dz`'a e` 'xeaib dz`'a e`

'yecw dz`',לראׁש טעהdlitzd,חֹוזר dpenyואם zlitza ְִֵָָָֹ
dxyr אחרֹונֹות מּׁשלׁש `eּבאחת 'dvx' zkxaa drhy - ְֲִַַַָֹ

jiynde 'dvx' zkxa xn` `ly oebke ,'mely miy'a e` 'd`ced'a

,'mely miy' xnel ligzdy xg`l xkfpe 'd`ced' xn`e ֵחֹוזר
miy'eל'עבֹודה' 'micen' zkxa dixg` xne`e ,'dvx' zkxal - ֲָָ

.'melyטעה dxyrואם dpeny zlitza האמצעּיֹות מן ּבאחת ְְְִִִֶַַָָָָ
yelye zepey`x zekxa yelyn ueg ,dxyr dpeny zekxa x`ya -

`l` ,'epl glq' ixg` 'l`xyi l`eb' xn` `ly oebk ,zepexg` zekxa

jk xg`e ,'zeielb ueaiw'e 'mipyd zkxa'a jiynde '`tex' zkxa xn`

,'l`xyi l`eb' xn` `ly xkfpּבּה ׁשּטעה הּברכה לתחּלת ,חֹוזר ְְִִֵֶַַָָָָָ
xfeg `ed ixd ,'l`xyi l`eb' xn` `ly lirl xkfpd ote`a oebke

,'l`xyi l`eb'lּומׁשלים[miiqne הּסדר [- על xne`yּתפּלתֹו - ְְִִֵֶַַַָ
itk ,dipy mrt dxyr dpeny zlitza dixg` zexecqd zekxad lk

.minkg oze` exciqy xcqdׁשּטעה צּבּור ׁשליח zlitzaוכן ְְִִֵֶַָָ
dxyr dpenyרם ּבקֹול מתּפּלל dlitzdּכׁשהּוא zxfga drhy - ְְְִֵֶַָ

,mx lewa `idyזֹו ּדר yglaעל lltzdyk cigid xfegy הּוא ֶֶַ
dxfg.חֹוזר  oiiprl cigid oick epicy - ֵ

צּבּור·. ׁשליח טעה אם dxyrאבל dpeny zlitza ּכׁשהּוא ְְֲִִִֶַָָָ
ּבלחׁש xeaivd,מתּפּלל lk mr חֹוזר ׁשאינֹו אֹומר אני ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַ

ׁשנּיה ּפעם ּבלחׁש cigid,ּומתּפּלל oick dxyr dpeny zlitz ְְְִִֵַַַַַָ

הּצּבּור, טרח zepey`xd,מּפני zekxa yelya drhy elit`e ְִִֵַַֹ
,dlitzd miiq `l oiicry elit`eעל סֹומ הּתפּלה zxfgאּלא ְִֵֶַַָָ

jkׁשּמתּפּלל xg` רם veiy`ּבקֹול drhy cigin rexb epi`y - ְְִֵֶַָ
`veiy drhy envra xeaiv gilyd ok enk ,xeaiv gilyd zxfga

,ezlitz zxfgaוהיאmx lewa ofgd lltzny dlitzde -dpic ְִ
,`edּבּה טעה ezlitzׁשאם zxfga -,mx lewa lltzny ִֶָָָ

חֹוזר xefgl,לעֹולם jixvy mewnl חֹוזר ׁשהּיחיד zlitzaּכמֹו ְְִֵֵֶַָָ
lirl x`eank ygl ly dxyr dpeny א)(הלכה.

ׁשּטעה‚. צּבּור zxfgayׁשליח dxyr dpeny zekxan zg`a ְִִֶַָָ
mx leway dlitzd ונבהל[lalazd מהיכן [- ידע יתחיל ולא ְְְְִִֵֵַַַָָֹ

,jiyndl jixv `ed okidn oiznd]וׁשהה- l`ׁשעה [- oiicre ְָָָָ
xkfp,jiyndl jixv okidnיעמדxeaiv gily lltzdl ybii - ֲַֹ

ּתחּתיו  enewna.אחר טעה- xeaivואם gilyd ּב'ברּכת ְְְְִִֵַַַָָָ
'mipiylnle',הּמינים' zkxa לֹו- ממּתינין xkfiiyאין ick llk ְִִִִֵַַ

,drh okidיעבר מּיד xeaivאּלא gily,ּתחּתיו miyyegyאחר ְֲִֵֶַַַָָָֹ
ּבֹו נזרקה מינּות llwlׁשּמא utg epi`e ,xteke oin `ed `ny - ְְִִֶָָ

.dze` blcl dvex `ed okle envr z`ּבּה התחיל ׁשּלא -והּוא ְְִִֶָֹ
zkxa ligzd `ly i`pza wx `ed el mipiznn oi`y df oice

,'mipind'אם ּבּהxakאבל zkxaהתחיל xnel ligzdy - ְֲִִִָָ
okle ,zepin ea dwxfpy miyyeg oi` xak ,'mipind'לֹו ְִִַממּתינין

ecinriׁשעה  df onf ixg` xkfii `l m`e ,drhy okid xkfiiy ick ָָ
.eizgz xg` xeaiv gily| ׁשעה ּבאֹותּה סרבן הּׁשני יהא ְְְְִֵֵַַָָָָֹולא

ly enewna lltzdl cxeiy ipyd xeaiv gilyd didi `le -

e`vnp oey`xd drhy oeiky ,onf daxd axqne o`nn oey`xd

dlitzn milhazn xeaivd;
מתחיל„. הּוא xeaivּומהיכן gilyd lltzdl ligzn okidn - ְִֵֵַָ
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וכו''. אברהם מ'אלוקי לומר יחזור ה'', אתה 'ברוך שאמר לפני

בזה. שכתב מה והאידנא) (ד"ה הלכה בביאור כיון וראה ואם
צריך. אינו שוב ראשונה בברכה קא לבו (סי' ברורה במשנה

לכתחילה  חשוב 'מודים' ברכת שגם אומרים שיש הוסיף, סק"ג)

המעכבת. כוונה לעניין אבות כברכת

ב  חוזר.:הלכה שאינו וכו' בלחש מתפלל כשהוא וכו' טעה
בשלוש  ציבור שליח טעה שאם פסק, ס"ד) קכו (סי' ובשו"ע

הרב  ובשו"ע הלחש. בתפילת גם חוזר הוא הרי ראשונות, ברכות

ברכות  בשלוש גם מקילים שיש וכתב זו, דעה הביא ס"ד) (שם

מפני  לחזור צריך אין תפילתו סיים שאם בזה והכריע ראשונות.

לחזור  צריך תפילתו סיים לא עדיין אם אבל הציבור, .טורח

הסוברים  דעות על שהסומך כתב, יז) (ס"ק ברורה ובמשנה

לא  [אפילו אופן בכל לחזור צריך אין ראשונות בשלוש שאפילו

הפסיד. לא תפילתו], סיים

ג  וכו'.:הלכה שטעה ציבור ס"א)שליח קכו (סי' ובשו"ע

וכשמזכירים  הברכות מכל אחת ודילג שטעה ציבור ששליח פסק,

יודע  אין אם אבל אותו, מסלקים אין למקומו לחזור יודע אותו

אין  (ד"ה הלכה בביאור וראה אותו. מסלקים למקומו לחזור

אותו  מלסלק עליו שממתינים הזמן שיעור לגבי עוד .מסלקין)
באחת  שטעה שכתב במה שהכוונה (סק"ב) ברורה במשנה כתב
ו'בונה  המתים' 'תחיית בברכות אפילו הוא הברכות, מכל

הב  בשתי טעה או דילג ואם אותו. מסלקים שאין רכות ירושלים'
אותו, מסלקים הברכה כבר התחיל שאפילו שסוברים יש האלו,

בזה  הכריע ולא אותו, מסלקים שאין שסוברים אחר .ויש יעמוד
יהיה תחתיו. שלכתחילה הוסיף, סק"ח) קכו (סי' ברורה ובמשנה

השליח  עם התפילה כל את שכיוון אדם השני, הציבור שליח
ובדיעבד  תפילתו. חזר ציבור שהשליח בזמן דיבר ולא ציבור,
אלא  יתחיל לא זה באופן וגם כיוון. שלא מי גם לקחת יכולים

הציבור  טורח מפני לכן] קודם [ולא הברכה טעה .מתחילת ואם
וכו'. המינים שדווקא בברכת כתב, ס"א) קכו (סי' הרב ובשו"ע

מסלקים  אותה, שדילג אלא כלל המינים ברכת התחיל לא אם
מסלקים  אין החתימה, ואמר הברכה ראש דילג אם אבל אותו,

בזה  שכתב מה ברכת) (ד"ה הלכה בביאור וראה טעה .אותו. ואם
תחתיו. אחר יעבור מיד וכו' המינים הרב בברכת בשו"ע וכתב

ציבור  שליח מלהיות מסלקים אין מקום שמכל ס"א), קכו (סי'
שטעה  לומר שיש משום אחת, פעם רק טעה אם ולא .[בעתיד]

שעה. באותה סרבן שלא יהיה כתב ס"כ) נג (סי' הרב בשו"ע
כך. כל מופסקת התפילה שתהא הוא שגנאי מפני כלל, יסרב

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'd iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

drhy oey`xd mewna cxiy] ipydokidn rci `le ezlitza

?[jiyndlּבּה ׁשּטעה הּברכה xeaivמּתחּלת gily,הראׁשֹון ְְִִִֶַַָָָָָָ
,oey`xd wiqtdy mewnn dkxad rvn`n `le`ed df oice ִאם

מןoey`xdטעה  dxyrהאמצעּיֹות zekxadּבאחת dpeny ly ְְִִֶַַָָָָ
ekxa yelye zepey`x zekxa yelyn ueg].[zepexg` z אם ֲִָאבל

oey`xdטעה xeaivd gilyמּׁשלׁש -ראׁשֹונֹות zekxaּבאחת  ְִִַַָָָֹ
,'yecw dz`' e` 'xeaib dz`' e` 'zea`' zkxaa drhy ְִַמתחיל

xeaiv gilyהראׁש מן dlitzd.הּׁשני zligzn טעה - ואם ְִִִֵַָָָֹ
oey`xd xeaiv gilyמן drhyהאחרֹונֹות zekxadּבאחת - ְֲִַַַָ

,'mely miy'a e` 'd`ced'a e` 'dvx' zkxaa יתחילxeaiv gily ְִַ
העבֹודה  מן miy'eהּׁשני 'd`ced' zkxa dixg` xne`e ,'dvx'n - ֲִִֵַָָ

.'mely

יֹורד‰. איני הּתבה lltzdlהאֹומר gilyלפני zeidl ick - ְִִֵֵֵֵֵַָָ
xeaiv צבּועין ׁשּבגדי mipal,מּפני micba mpi` ּב- micbaאף ְְְִִִֵֶַַָ

יעבר לא xeaivלבנים gily zeidl daizd iptlּבאֹותּה ְְֲִַָָֹֹ
`zxgהּתפּלה  dlitza la` ,zepin zvw ea yi `ny miyyegy - ְִַָ

.daizd iptl xearl lekim` oke עֹובר איני daizdאמר iptl ִֵֵַָ
xeaiv gily zeidl אף סנּדל, ּברגלי ׁשּיׁש יחף edyk`מּפני ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָ

יעבר  zepin.לא ea yiy yygd meyn ,daizd iptl ֲַֹֹ
.Âהתּפּלל אם לֹו ׁשּנסּתּפק xak-מי m`d wtzqdy cigi ְְִִִִֵֵֶַַ

dxyr dpeny ly ef dlitz lltzd חֹוזר אינֹו התּפּלל, לא ְִֵֵֵַֹאֹו
daeg,ּומתּפּלל  zxezaהתּפּלל ּכן אם זֹוdzrאּלא ּתפּלה ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ

dxyr dpeny lyׁשהיא ּדעת zxezaעל `l` eilr daeg dpi` ִֶַַַ
ּתפּלֹות oeikנדבה, הּיֹום ּכל להתּפּלל הּיחיד רצה ׁשאם ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ
zxezaיתּפּלל xנדבה, -.lltzdl `ed i`y עֹומד ׁשהיה מי ְְִִֵֵֶַָָָָ

daegּבתפּלה ef dlitzy zrc lr lltzne dxyr dpeny ly ְִִָ

,el `id,התּפּלל ׁשּכבר lltzd,ונזּכר m` wteqn `edy e` ְְְְִִֵֶַַָ

הּברכה ezlitznּפֹוסק ּבאמצע myואפּלּו `ivei `ly ick - ְְְֲִֵֶַַַָָ

'siqez `l' lr xeari `ly icke ,dlhal miny(א יג, ְִואם ,(דברים

daהיתה cner `edy dlitzd,ערבית xakyּתפּלת xkfpy s` ְְְִִַַָָ

lltzd ּפֹוסק xnebyאינֹו e` dkxad xneb `l` ,carica ֵֵ

,dlitzdoeikאֹותּה התּפּלל ziaxrׁשּלא zlitz z` - ְִֵֶַָֹ

ׁש ּדעת על אּלא x`eankחֹובה,zlitzאינּהid`מּתחּלה ְִִֵֶֶַַַָָָָ

lirl(ה"ו meiq(פ"א mr ztxhvne ,dacp zlitzl dnec `ide ,

.dacpl lltziy dlitzd

.Êוהתּפּלל ׁשּטעה ּבׁשּבת,dlitzמי חל xikfdׁשל `le ְְְִִֵֶֶַַָָָֹ

,llk zay ly ezlitza יצא dlitz.לא zaeg ici נזּכר ואם ְְִִַָָֹ

oiicrוהּוא `vnp הּתפּלה ּבתֹוezlitz miiq `l oiicry - ְְְִַָ

,eilbx zxiwra ּברכה legּגֹומר ly,ּבּה oicdׁשהתחיל ony oeik ְְִִֵֶָָָ

`l zay ceak meyn wxe ,dxyr dpeny zlitza aiig `ed

z` xneb drh m` jkitl ,dxyr dpeny zlitz lltzdl edegixhd

,dkxad ּומתּפּלל ׁשּבת.dlitzוחֹוזר ּדברים ׁשל ּבּמה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

da,אמּורים  ligzdy dkxad miiqnydrh `edykּבzlitz ֲִִ

ּבמעריב  ּוב zlitzאֹו אבלzlitzׁשחרית ed`מנחה, m` ְֲֲֲִִִִִַַָָ

drhּבzlitz,מּוסף`ed ixd ּבאמ ואפּלּו הּברכה,ּפֹוסק צע ְְְֲִִֵֶַַַָָָ

zlitza zekxa dxyr dpeny lltzdl aiig `edy xnel jiiy `ly

sqen zlitz oi` ixdy ,edegixhd `l zay ceak meyne sqen

,llk legd zeniaהׁשלים אם miiq]וכן על [- חל ׁשל ּתפּלה ְְְִִִִֵֶַָֹ

ׁשהיא dpenydמּוסף,zlitzּדעת rvn`a llk sqen xikfd `le ִֶַַָ

,zekxa dxyrּומתּפּלל zlitzחֹוזר aey ׁשּבת אחד מּוסף, ְִֵֵֶַַָָָ

חדׁש ראׁש אֹו טֹוב יֹום oiaואחד ,zaya oia xen` df oice - ְֶֶָֹֹ
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ד  וכו'.:הלכה באחת טעה אם (סי'אבל ברורה במשנה וכתב
טעה  הראשון ציבור השליח אם בין הבדל שאין  יא) ס"ק קכו
טעה  אם ובין האחרונות, או הראשונות ברכות משלוש אחת ודילג
לברכה  ברכה בין או אלו ברכות משלוש באחת הברכה באמצע
ברכות  בשלוש טעה אם האופנים שבכל והשתתק, אלו מברכות
ברכות  בשלוש טעה ואם התפילה, לראש לחזור צריך הראשונות

ל'רצה'. לחזור צריך אחרונות

ה  התפלה.:הלכה באותה יעבור לא וכו' יורד איני האומר
שאמר  לדבריו טעם ייתן אם שאפילו סי"ח) נג (סי' הרמ"א וכתב
אין  שברגליו, בסנדל יורד שאינו או צבועים בבגדים יורד שאינו
שכתב  מה מח) וס"ק מו (ס"ק ברורה במשנה וראה מועיל. זה

בזה.

ו  על :הלכה זו תפלה התפלל כן אם אלא וכו' שנסתפק מי
נדבה. שהיא לחזור דעת שיכול ס"א) קז (סי' השו"ע וכתב

וביאר  חידוש. דבר שום בתפילתו לחדש צריך ואין ולהתפלל
נדבה  בתורת ומתפלל שחוזר שכוונתו (שם) הרב וכתב .בשו"ע

ולהתפלל  לחזור יכול התפלל שכבר לו ברור שאם (שם) השו"ע
ברורה  במשנה וכתב חידוש. ידי על נדבה בתורת התפילות כל

חובה  בתורת ולהתפלל שלחזור בה (סק"ד) שיחדש אפילו אסור

התפלל .דבר  אם מסופק היה שאם (סק"ז), ברורה במשנה וכתב

נדבה, בתורת היא עתה שתפילתו דעת על תפילתו והתחיל כבר,

צריך  ואין כך תפילתו לגמור יכול התפלל, שכבר באמצע ונזכר

תפילתו  שיסיים זה באופן טוב יותר מקום ומכל דבר. בה שיחדש

חידוש. ידי על

ז  וכו'.:הלכה והתפלל שטעה רסח מי (סי' הרב בשו"ע וכתב

יש  שבת, של או חול של התפלל אם מסופק הוא שאם ס"ט),

(שם  ברורה ובמשנה ולהתפלל. לחזור צריך הוא אם להסתפק

לחזור  שצריך כתב שגם .סק"ט) ס"ד) רסח (סי' הרמ"א וכתב

'ונעשה  שיאמר ומספיק יצא, בתפילתו שבת של הזכיר אם במוסף

במשנה  וראה מוסף'. ובקרבן יום בתמידי חובותינו את לפניך

בזה  שכתב מה יא) (ס"ק ס"ה).ברורה רסח (סי' בשו"ע וכתב

אם  כלל, שבת של הזכיר ולא בשבת חול של והתפלל טעה שאם

עקר  לא ואם שבת, של ומתפלל תפילתו לראש  חוזר רגליו עקר

לשל  אלא התפילה לראש חוזר אינו תפילתו שסיים אפילו רגליו

(שם  הלכה ובביאור יג) (ס"ק ברורה במשנה כך על וראה שבת.

אם) ד"ה וכו'..ס"א נזכר ס"ג)ואם רסח (סי' בשו"ע וכתב

יום  הוא שהיום סבור והיה שבת שהיום לגמרי שכח שאם

שהיום  נזכר 'חונן' שאמר ולפני 'אתה' לומר והתחיל חול, של



mipdkקלח zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'd iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

`idy ayge leg ly dlitz miiq m`y ,yceg y`xa oiae aeh meia

sqen lltzne xfeg ,sqen.
.Áׁשּטעה אמרezlitzaמי ולא הּגׁשמים מֹוריד 'ּבימֹות ְְִִִִֶַַָָָָֹ

הּטל' 'מֹוריד ולא `zהּגׁשם' miiq m` oia ,'xeaib dz`' zkxaa ְִֶֶַַָֹ
,miiq `l m` oiae dkxady `ed oicdלראׁש zligzlחֹוזר - ֵָֹ

leki epi`e ,'d ly eizexeab llk xikfd `ly oeik ,mrhde .dlitzd

.'dlitz rney' zkxaa exikfdlהזּכיר cixenואם ezlitza הּטל ְְִִִַָ
חֹוזר, zeniaאינֹו mb dkxa oniq `ed ux`d lr cxeid lhdy oeik ֵֵ

.minybdטעה ואמר ezlitzaואם החּמה '`dzּבימֹות zkxaa ְְִִַַַָָָָ
'xeaib,'הּגׁשם lhd,'מֹוריד cixen ok mb xn`y elit`e חֹוזר ִֵֶֶַ

oniqלראׁש, dpi` dngd zenia minyb zcixi llk jxcay oeik ָֹ
.dlitzd y`xl xefgl jixve ,dkxaהזּכיר לא ezlitzaואם ְְִִִֹ

' llk'טל'lhd cixen' xn` `ly אֹותֹו- מחזירין y`xlאין ֲִִֵַַ
,dlitzdoeik נעצר הּטל צריjkitlּוmlerlׁשאין אינֹו ֱִֵֵֶֶַַָָ

epi`yּבּקׁשה  df lhe ,dkxa ly lh epi` cxeiy lhd aexy oeik - ַָָ
.dywa jixv epi` ,mlerl lha epi` dkxa ly

.Ëׁשּׁשכח ezlitzaמי xnelהּׁשאלה[xhne lh oze -] ְִֵֶַַָָ
נזּכר אם הּׁשנים', zkxaקדםgkyyמ'ּברּכת xn`y ׁשֹומע' ְְִִִִִֵֶַַַַָֹ

הּגׁשמים  את ׁשֹואל dkxal'ּתפּלה', xhne lh oze' xne` - ְְִִֵֶַָָ
ּתפּלה' dkxadּב'ׁשמע seqadkxay iptn ,'rney dz` ik' iptl ְְִֵַָֹ

,mc`d ikxv lk z` da ywal zpwezn efנזּכר אחר gkyyואם ְְִִַַַ
הּׁשנים'xn`eּברxakׁש ל'ּברּכת חֹוזר ּתפּלה', ואם ,'ׁשֹומע ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ׁשהׁשלים עד נזּכר miiqy]לא ּתפּלתֹו[- ygl,ּכל ly חֹוזר ְְְִִִִֵֶַַָָֹ
mrtּומתּפּלל dxyr dpeny ׁשנּיה. ְְִִֵַָ

.Èהזּכיר ולא ezlitzaטעה crend lega e` yceg y`xa ְְִִָָֹ
נזּכר אם ויבֹוא', ׁשּיׁשלים gkyy'יעלה miiqiy]קדם -] ְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹ
ל'עבֹודה' חֹוזר dvx'l']ּתפּלתֹו, zg`aּומזּכיר [- drhy oeik , ְְֲִִֵַָָָ

.'dvx'l xfegy oda oicdy zepexg` zekxa yelyn נזּכר ְְִִַואם
`eaie dlri xikfdl gkyy,ּתפּלתֹו ׁשהׁשלים libxאחר epi`e ְְִִִֶַַָ

,okn xg`l mipepgz ixac xnelלראׁש היה dlitzd.חֹוזר ואם ְִֵָָָֹ
ּתחנּונים  ּדברי לֹומר eke''רגיל xevp idl`' oebkאחרmeiq ְֲִִִֵַַַַָ

ונזּכר ׁשהׁשליםgkyyּתפּלתֹו, ׁשּיעקר lkאחר קדם ּתפּלתֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹ
ל'עבֹודה',,רגליו  xfegחֹוזר ,eilbx xwry xg`l xkfp m` la` ְֲֵַָָָ

xg`l xkfpay meyn] mipepgz xnel libx m` elit` dlitzd y`xl

xwery iptl xkfiiy ,mi`pz ipy eniiwziy jixv ezlitz milydy

[y`xl xfeg mdn cg` xqg m`e ,mipepgz xnel libxy mbe eilbx.
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ברורה  במשנה והביא ברכה. אותה לסיים צריך שבת, הוא
שחרית  בתפילת דווקא הוא זה דין אם דעות שתי (סק"ו)
ולא  ומנחה, בערבית אפילו או 'אתה', בתיבת פותחת שאינה
בתפילת  שדווקא סובר ס"ד) (שם הרב ובשו"ע בזה. הכריע

שבת  בשל ימשיך ובמנחה בערבית אבל אבל .שחרית,
פוסק. מוסף אותה בתפילת שגומר כתב ס"ג) רסח (סי' ובשו"ע

ויש  מוסף, בתפילת אפילו זה ודין שטעה, בה שנזכר ברכה
בשו"ע  וכתב ברכה. באמצע אפילו פוסק מוסף שבתפילת אומרים
הוא  הדין שפוסק, הסוברים שיש שכיון ס"ג), רסח (סי' הרב

ופוסק. להקל, ברכות שספק

ח  לראש.:הלכה חוזר וכו' שטעה קיד מי (סי' בשו"ע וכתב
כל  כשסיים הוא התפילה, לראש אותו שמחזירים שהדין ס"ו)
שסיים  קודם נזכר אם אבל שלאחריה, ברכה והתחיל הברכה
מה  כט) (ס"ק ברורה במשנה וראה שנזכר. במקום יאמר הברכה,

בזה  ונזכר .שכתב הברכה סיים אם שאפילו (שם) בשו"ע והוסיף
לראש  לחזור צריך אין קדוש', 'אתה ברכת שהתחיל קודם
חתימה. בלי הגשם' ומוריד הרוח 'משיב אומר אלא התפילה,
ה' שם שאמר אחרי נזכר שאם לב), (ס"ק ברורה במשנה וכתב
'למדני  יסיים אלא המתים', 'מחיה יגמור לא גבורות', 'ברכת של

הרוח חוקי  למשיב וחוזר לראש..ך', קכד חוזר (סי' בשו"ע וכתב
דעתו  שיכוון ידי על ציבור מהשליח חובה ידי לצאת שיכול ס"י)
יפסיק  ולא סוף, ועד מתחילה עשרה השמונה כל את ממנו וישמע
אמנם  בזה. שכתב מה ברורה במשנה וראה באמצע. ידבר ולא
בעצמו  ויתפלל שיחזור טוב שיותר כתב, סי"ד) (שם הרב .בשו"ע

וכו'. החמה בימות טעה שאם ואם ס"ד), קיד (סי' בשו"ע וכתב
חוזר  הברכה סיים לא אם החמה, בימות הגשם' 'מוריד ואמר טעה
הלכה  ובביאור יט) (ס"ק ברורה במשנה וראה הברכה. לראש

בזה  שכתב מה וחוזר) סיים .(ד"ה שאם (שם) השו"ע וכתב
כא) (ס"ק ברורה במשנה וראה התפילה. לראש חוזר הברכה

בזה. שכתב מה ואם) (ד"ה הלכה ובביאור

ט  וכו'.:הלכה השאלה ששכח (סי'מי ברורה במשנה וכתב

אותה, שיסיים קודם השנים בברכת נזכר שאם טו) ס"ק ס"ד קיז
הטובות', 'כשנים שאמר אחרי נזכר אם אבל שנזכר, במקום יאמר

שיתחיל  יותר וטוב הטובות' כשנים שנתנו 'וברך ויאמר יחזור
הברכה  כסדר ויסיים ומטר', טל 'ותן קודם .ויאמר נזכר אם

תפלה. קודם שומע נזכר שאם ס"ה), קיז (סי' הרב בשו"ע וכתב
טו) (ס"ק ברורה ובמשנה שם. אומרו בשופר', 'תקע שהתחיל

תפילה. בשומע שיאמרו יותר שטוב שברך כתב, אחר נזכר ואם
וכו'. תפילה לא שומע עדיין שאם פסק, ס"ה) קיז (סי' והשו"ע

'רצה'. מתחיל כך ואחר ומטר' טל 'ותן אומר 'רצה', לומר התחיל
בזה  שכתב מה יט) (ס"ק ברורה במשנה וכו'.וראה נזכר לא ואם

ומתפלל. עד חוזר נזכר לא שאם פסק, ס"ה) קיז (סי' והשו"ע
לברכת  חוזר רגליו עקר לא אם תפילה, שומע שאמר אחרי

תפילתו  סיים ואם התפילה. לראש חוזר רגליו עקר ואם השנים,
רגליו  עקר שלא אפילו תפילתו, אחרי תחנונים לומר רגיל ואינו

והוסיף  התפילה. לראש וחוזר רגליו, שעקר כמו חשוב זה הרי
אחר  תחנונים לומר רגיל אם הדין שהוא ס"ה) (שם הרב בשו"ע

על  נחשב זה הרי וכו', לרצון' 'יהיו ואמר תחנוניו וסיים התפילה,
אף  התפילה לראש וחוזר תפילתו, שנשלמה זה פסוק אמירת ידי

רגליו. עקר שלא

י  וכו'.:הלכה שהשלים אחר וכו' הזכיר ולא וכתב טעה
אינו  לא, או הזכיר אם מסופק הוא שאם ס"א), תכב (סי' הרמ"א

עליו, חולקים שיש כתב (סק"ט) ברורה ובמשנה לחזור. צריך
אחר והכר  מיד ספק לו נפל אם דווקא זה וכל לחזור. שצריך יע

שהיה  לו וברור זמן, הרבה לאחר הספק לו נפל אם אבל התפילה,
לחזור  צריך אינו בתפילתו ויבוא' 'יעלה לומר נזכר .בדעתו אם

וכו'. שישלים נזכר קודם שאם פסק ס"א) תכב (סי' ובשו"ע

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'd iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.‡Èאמּורים ּדברים eaie`ּבּמה dlri xikfd `le drh m`y - ְֲִִֶַָ

,dlitzd y`xl xfegy ,ezlitz milydy ixg` xkfpe ׁשל ְֶֻּבחּלֹו

ּב אֹו אבל zlitzמֹועד, חדׁשים, ראׁשי ׁשל ּומנחה ׁשחרית ְֲֲֳִִִִֵֵֶַָָָָ

zlitzaהזּכיר לא אם חדׁש, ראׁש ׁשל eaie`ערבית dlri da ְְִִִִֶֶַֹֹֹ

חֹוזר  dlila.אינֹו ycegd z` miycwn oi`y iptn , ֵֵ

.·È הּיחיד ׁשחֹוזר מקֹום ezlitzaּכל drhyk ּומתּפּללmrt ְִִֵֵֶַַָָָ

s` ,ztqep צּבּור yׁשליח `ed epicאם ּומתּפּלל טעה ed`חֹוזר ְְִִִִֵֵַַָָ

cigid]ּכמֹותֹו enk ׁש[- dxyrּמתּפּללed`ּבעת dpeny ּבקֹול ְְְְִֵֵֶַ

חדׁשzlitzמ חּוץ ,רם  ראׁש ׁשל ׁשליח ּׁשחרית ׁשכח ׁשאם , ְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

mxצּבּור leway ezlitza עד ויבֹוא יעלה הזּכיר ולא ְְְֲִִִֶַַָֹ

miiqy]ׁשהׁשלים אֹותֹו[- מחזירין אין y`xlּתפּלתֹו, ְְֲִִִִִֵֶַָ

,dlitzd הּצּבּור טרח oeikeמּפני ,mzk`lnn elhazi `ly ְִִֵַַֹ

הּמּוספין ּתפּלת ּבּהoiicrׁשהרי מזּכיר ׁשהּוא lyלפניו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

חדׁש. ֶֹֹראׁש

.‚È הּכּפּורים עׂשרת יֹום ועד הּׁשנה ׁשּמראׁש הּימים ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

,[daeyz ini zxyr-]m` ׁשליׁשית ּבברכה ּבהם וחתם ְְְִִִֶַָָָָָָטעה

dxyr dpeny zlitzay'הּקדֹוׁש lkay'האל dkxad gqepa enk ֵַָָ

,dpydלראׁש `dlitzdm.חֹוזר okeּב וחתם אחת dkxaטעה ְִֵַַַָָָָֹ

dxyrעׂשרה  dpeny zlitzay'ּומׁשּפט צדקה enk'אֹוהב ְְְִֵֵֶָָָ

,dpyd lkay dkxad gqepa הּברכה לתחּלת [iptnחֹוזר ְְִִֵַַָָ

ade`y `l` htyn dzr dyer epi`y rnyn 'ade`' oeyldy

[htyn ly oeyl xnel jixv el` miniae ,eze`הּמל' ּבה ְֵֶֶַָוחֹותם

htyn,הּמׁשּפט' ly oeyl `ed dfy jkו , xg`והֹול מתּפּלל ְְְְִִֵֵַַָ

הּסדר  dlitzd.על jynd xcq itl נזּכר- לא עד drhyואם ְְִִֵֶַַַַֹ

miiqy]ׁשהׁשלים  eilbx,ּתפּלתֹו[- xwry לראׁש- חֹוזר ְְִִִֵֶָָֹ

,dlitzdאחד[oia ואחד [- oiae]יחיד -]gily.צּבּור ְִִֶֶָָָ

.„Èטעהzay i`ven ly ziaxr zlitza הבּדלה הזּכיר ולא ְְְִִַָָָָֹ

ּתפּלתֹוzkxaּב מׁשלים הּדעת', לחזר 'חֹונן צרי ואינֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹ

.qekd lr lican `edyk z`f xnel leki `edy iptn ,lltzdle

הזּכיר ׁשּלא מי 'וכן ezlitza'הּנּסים ּבחנּכה mitiqenyעל ְְֲִִִִִֵֶַַַָֹֻ
ו  ּתענית,zlitzּופּורים, ּבתפּלת miiqy'עננּו' ixg` xkfpe ְֲֲִִִִֵַַַ

,ezlitz אחד ּומתּפּלל, חֹוזר oia]אינֹו ואחד[- oiae]יחיד -] ְְִִֵֵֵֶֶַָָָ
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dkld ipipt

ברורה  במשנה וכתב שנזכר. במקום אומר 'מודים', שהתחיל קודם
אבל  ותחזינה, ברכת וסיים אמר כבר אם אפילו שהיינו (סק"ה),
'למדני  שיסיים יותר נכון ה', אתה ברוך שאמר אלא סיימה לא אם

ותחזינה  שוב יאמר כך ואחר ויבוא', 'יעלה ויאמר ואם .חוקיך'
לראש. חוזר וכו' לצאת נזכר שיכול ס"י) קכד (סי' בשו"ע וכתב

את  ממנו וישמע דעתו שיכוון ידי על ציבור מהשליח חובה ידי
ידבר  ולא יפסיק ולא סוף, ועד מתחילה עשרה השמונה כל
אמנם  בזה. שכתב מה מא) (ס"ק ברורה במשנה וראה באמצע.
בעצמו  ויתפלל שיחזור טוב שיותר כתב, סי"ד) (שם הרב .בשו"ע

תחנונים. דברי לומר רגיל היה הקודמת.ואם בהלכה ראה

יא  וכו'.:הלכה בשחרית ס"א או תכב (סי' ברורה במשנה
בתפילת  ויבוא' 'יעלה הזכיר לא אם דעות שתי הביא סק"ד)
עוד  ולהתפלל בדיעבד לחזור צריך האם מוסף, והתפלל שחרית
היום  קדושת שהזכיר כיון צריך שאינו או שחרית, לתשלומי פעם
הרי  חייב אינו שאם ויתנה ויתפלל, שיחזור וכתב מוסף. בתפילת
בתוך  ונזכר מוסף להתפלל התחיל ואם נדבה. בתורת מתפלל הוא
בתפילת  ויבוא' 'יעלה הזכיר שלא ראשונות הברכות שלוש

מוסף  יתפלל כך ואחר שחרית, בשל התפילה יסיים אבל .שחרית,
חוזר. אינו וכו' סק"ב)ערבית ס"א תכב (סי' ברורה במשנה וכתב

אמר  לא אפילו 'רצה' ברכת בחתימת ה' שם כבר הזכיר שאם
חוזר. אינו כן גם וכו'', 'המחזיר

יב  שחרית :הלכה בתפילות שגם ס"ד) קכו (סי' הרמ"א כתב
של  בהן הזכיר ולא ציבור שליח שכח אם טוב, ויום שבת של
על  שסומך חודש ראש של בשחרית כמו דינו טוב ויום שבת

מוסף. תפילת

יג  וכו'.:הלכה וחתם שגם טעה ס"א) תקפב (סי' השו"ע וכתב
כן  הדין מסופק הוא וכו'..אם צדקה אוהב וכו' וחתם וכתב טעה

אינו  ומשפט', צדקה אוהב 'מלך אמר שאם ס"א) קיח (סי' הרמ"א
כדי  תוך נזכר שאם (סק"ג), ברורה במשנה וכתב לחזור. צריך

והוסיף  המשפט'. 'המלך יאמר 'ומשפט', שאמר משעה דיבור
הזכיר  אם גם השו"ע שלדעת סק"ט), תקפב (סי' ברורה במשנה

לחזור  צריך כתב.'מלך' ס"ב) תקפב (סי' הרב להלכה ובשו"ע
'השיבה  לברכת לחזור צריך אינו תפילתו, שסיים לפני נזכר שאם

יותר  טוב רגליו, ועקר שסיים ואחר תפילתו. יסיים אלא שופטינו'

כדין, המשפט' 'המלך בה ויאמר נדבה בתורת פעם עוד שיתפלל
מתפלל  כי נדבה], תפילת [כדין דבר שום בה לחדש צריך ואין

הספק  מחמת וכו'..אותה תפלתו שהשלים עד נזכר לא ואם
לומר  רגיל ואינו תפילתו סיים שאם ס"ה), קיז (סי' השו"ע וכתב

לראש  חוזר רגליו עקר שלא אפילו תפילתו, אחרי תחנונים
לראש..התפילה  חוזר וכו', לתחלת (סי'חוזר השו"ע וכתב

ואמר  נזכר דיבור כדי ותוך הקדוש' 'האל אמר שאם ס"ב), תקפב

המשפט'. ב'המלך הדין וכן לחזור, צריך אינו הקדוש', 'המלך
בזה. שכתב מה (סק"ז) ברורה במשנה וראה

יד  האחרונים :הלכה בשם סק"ב) רצד (סי' ברורה במשנה כתב

ואחר  בינה', 'לאנוש עד וכו'' חונן 'אתה לומר הוא פשוט שמנהג
התחיל  שאם עוד וכתב וכו''. מאתך 'וחננו וכו'', חוננתנו 'אתה כך

חובתו  ידי יצא חונן'], 'אתה אמר [ולא ואילך חוננתנו' .מ'אתה
וכו'. הבדלה הזכיר ולא שאם טעה ס"א), רצד (סי' השו"ע וכתב

שיבדיל, לפני וטעם טעה וגם הדעת, בחונן הבדלה אמר ולא טעה

שהוא  ס"ג) (שם הרב בשו"ע וכתב בתפילה. ויבדיל ומתפלל חוזר
לחזור  שצריך שיבדיל, לפני באיסור מלאכה עשה אם הדין

בזה  שכתב מה צריך) ד"ה (שם הלכה בביאור וראה .ולהתפלל.
ואין  בתפילה, הבדיל ולא טעה שאם ס"ב) (שם השו"ע וכתב

לחזור  צריך לו, יהיה לא מחר וגם עליו, להבדיל כדי כוס לו
תפילתו  סיים לא שאם ס"ה) (שם הרב בשו"ע וכתב ולהתפלל.

'שומע  ברכת לפני נזכר אם אמנם חונן'. 'אתה לברכת חוזר

'שומע  בברכת חוננתנו' 'אתה יאמר אלא יחזור, לא תפילה'
לא  מחר אליו שתגיע מצפה או כוס לו יש ואם תפילה',

תפילה  בשומע וכו'..יבדיל הנסים' 'על הזכיר שלא מי וכן



קלט mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'd iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

`idy ayge leg ly dlitz miiq m`y ,yceg y`xa oiae aeh meia

sqen lltzne xfeg ,sqen.
.Áׁשּטעה אמרezlitzaמי ולא הּגׁשמים מֹוריד 'ּבימֹות ְְִִִִֶַַָָָָֹ

הּטל' 'מֹוריד ולא `zהּגׁשם' miiq m` oia ,'xeaib dz`' zkxaa ְִֶֶַַָֹ
,miiq `l m` oiae dkxady `ed oicdלראׁש zligzlחֹוזר - ֵָֹ

leki epi`e ,'d ly eizexeab llk xikfd `ly oeik ,mrhde .dlitzd

.'dlitz rney' zkxaa exikfdlהזּכיר cixenואם ezlitza הּטל ְְִִִַָ
חֹוזר, zeniaאינֹו mb dkxa oniq `ed ux`d lr cxeid lhdy oeik ֵֵ

.minybdטעה ואמר ezlitzaואם החּמה '`dzּבימֹות zkxaa ְְִִַַַָָָָ
'xeaib,'הּגׁשם lhd,'מֹוריד cixen ok mb xn`y elit`e חֹוזר ִֵֶֶַ

oniqלראׁש, dpi` dngd zenia minyb zcixi llk jxcay oeik ָֹ
.dlitzd y`xl xefgl jixve ,dkxaהזּכיר לא ezlitzaואם ְְִִִֹ

' llk'טל'lhd cixen' xn` `ly אֹותֹו- מחזירין y`xlאין ֲִִֵַַ
,dlitzdoeik נעצר הּטל צריjkitlּוmlerlׁשאין אינֹו ֱִֵֵֶֶַַָָ

epi`yּבּקׁשה  df lhe ,dkxa ly lh epi` cxeiy lhd aexy oeik - ַָָ
.dywa jixv epi` ,mlerl lha epi` dkxa ly

.Ëׁשּׁשכח ezlitzaמי xnelהּׁשאלה[xhne lh oze -] ְִֵֶַַָָ
נזּכר אם הּׁשנים', zkxaקדםgkyyמ'ּברּכת xn`y ׁשֹומע' ְְִִִִִֵֶַַַַָֹ

הּגׁשמים  את ׁשֹואל dkxal'ּתפּלה', xhne lh oze' xne` - ְְִִֵֶַָָ
ּתפּלה' dkxadּב'ׁשמע seqadkxay iptn ,'rney dz` ik' iptl ְְִֵַָֹ

,mc`d ikxv lk z` da ywal zpwezn efנזּכר אחר gkyyואם ְְִִַַַ
הּׁשנים'xn`eּברxakׁש ל'ּברּכת חֹוזר ּתפּלה', ואם ,'ׁשֹומע ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ׁשהׁשלים עד נזּכר miiqy]לא ּתפּלתֹו[- ygl,ּכל ly חֹוזר ְְְִִִִֵֶַַָָֹ
mrtּומתּפּלל dxyr dpeny ׁשנּיה. ְְִִֵַָ

.Èהזּכיר ולא ezlitzaטעה crend lega e` yceg y`xa ְְִִָָֹ
נזּכר אם ויבֹוא', ׁשּיׁשלים gkyy'יעלה miiqiy]קדם -] ְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹ
ל'עבֹודה' חֹוזר dvx'l']ּתפּלתֹו, zg`aּומזּכיר [- drhy oeik , ְְֲִִֵַָָָ

.'dvx'l xfegy oda oicdy zepexg` zekxa yelyn נזּכר ְְִִַואם
`eaie dlri xikfdl gkyy,ּתפּלתֹו ׁשהׁשלים libxאחר epi`e ְְִִִֶַַָ

,okn xg`l mipepgz ixac xnelלראׁש היה dlitzd.חֹוזר ואם ְִֵָָָֹ
ּתחנּונים  ּדברי לֹומר eke''רגיל xevp idl`' oebkאחרmeiq ְֲִִִֵַַַַָ

ונזּכר ׁשהׁשליםgkyyּתפּלתֹו, ׁשּיעקר lkאחר קדם ּתפּלתֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹ
ל'עבֹודה',,רגליו  xfegחֹוזר ,eilbx xwry xg`l xkfp m` la` ְֲֵַָָָ

xg`l xkfpay meyn] mipepgz xnel libx m` elit` dlitzd y`xl

xwery iptl xkfiiy ,mi`pz ipy eniiwziy jixv ezlitz milydy

[y`xl xfeg mdn cg` xqg m`e ,mipepgz xnel libxy mbe eilbx.
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ברורה  במשנה והביא ברכה. אותה לסיים צריך שבת, הוא
שחרית  בתפילת דווקא הוא זה דין אם דעות שתי (סק"ו)
ולא  ומנחה, בערבית אפילו או 'אתה', בתיבת פותחת שאינה
בתפילת  שדווקא סובר ס"ד) (שם הרב ובשו"ע בזה. הכריע

שבת  בשל ימשיך ובמנחה בערבית אבל אבל .שחרית,
פוסק. מוסף אותה בתפילת שגומר כתב ס"ג) רסח (סי' ובשו"ע

ויש  מוסף, בתפילת אפילו זה ודין שטעה, בה שנזכר ברכה
בשו"ע  וכתב ברכה. באמצע אפילו פוסק מוסף שבתפילת אומרים
הוא  הדין שפוסק, הסוברים שיש שכיון ס"ג), רסח (סי' הרב

ופוסק. להקל, ברכות שספק

ח  לראש.:הלכה חוזר וכו' שטעה קיד מי (סי' בשו"ע וכתב
כל  כשסיים הוא התפילה, לראש אותו שמחזירים שהדין ס"ו)
שסיים  קודם נזכר אם אבל שלאחריה, ברכה והתחיל הברכה
מה  כט) (ס"ק ברורה במשנה וראה שנזכר. במקום יאמר הברכה,

בזה  ונזכר .שכתב הברכה סיים אם שאפילו (שם) בשו"ע והוסיף
לראש  לחזור צריך אין קדוש', 'אתה ברכת שהתחיל קודם
חתימה. בלי הגשם' ומוריד הרוח 'משיב אומר אלא התפילה,
ה' שם שאמר אחרי נזכר שאם לב), (ס"ק ברורה במשנה וכתב
'למדני  יסיים אלא המתים', 'מחיה יגמור לא גבורות', 'ברכת של

הרוח חוקי  למשיב וחוזר לראש..ך', קכד חוזר (סי' בשו"ע וכתב
דעתו  שיכוון ידי על ציבור מהשליח חובה ידי לצאת שיכול ס"י)
יפסיק  ולא סוף, ועד מתחילה עשרה השמונה כל את ממנו וישמע
אמנם  בזה. שכתב מה ברורה במשנה וראה באמצע. ידבר ולא
בעצמו  ויתפלל שיחזור טוב שיותר כתב, סי"ד) (שם הרב .בשו"ע

וכו'. החמה בימות טעה שאם ואם ס"ד), קיד (סי' בשו"ע וכתב
חוזר  הברכה סיים לא אם החמה, בימות הגשם' 'מוריד ואמר טעה
הלכה  ובביאור יט) (ס"ק ברורה במשנה וראה הברכה. לראש

בזה  שכתב מה וחוזר) סיים .(ד"ה שאם (שם) השו"ע וכתב
כא) (ס"ק ברורה במשנה וראה התפילה. לראש חוזר הברכה

בזה. שכתב מה ואם) (ד"ה הלכה ובביאור

ט  וכו'.:הלכה השאלה ששכח (סי'מי ברורה במשנה וכתב

אותה, שיסיים קודם השנים בברכת נזכר שאם טו) ס"ק ס"ד קיז
הטובות', 'כשנים שאמר אחרי נזכר אם אבל שנזכר, במקום יאמר

שיתחיל  יותר וטוב הטובות' כשנים שנתנו 'וברך ויאמר יחזור
הברכה  כסדר ויסיים ומטר', טל 'ותן קודם .ויאמר נזכר אם

תפלה. קודם שומע נזכר שאם ס"ה), קיז (סי' הרב בשו"ע וכתב
טו) (ס"ק ברורה ובמשנה שם. אומרו בשופר', 'תקע שהתחיל

תפילה. בשומע שיאמרו יותר שטוב שברך כתב, אחר נזכר ואם
וכו'. תפילה לא שומע עדיין שאם פסק, ס"ה) קיז (סי' והשו"ע

'רצה'. מתחיל כך ואחר ומטר' טל 'ותן אומר 'רצה', לומר התחיל
בזה  שכתב מה יט) (ס"ק ברורה במשנה וכו'.וראה נזכר לא ואם

ומתפלל. עד חוזר נזכר לא שאם פסק, ס"ה) קיז (סי' והשו"ע
לברכת  חוזר רגליו עקר לא אם תפילה, שומע שאמר אחרי

תפילתו  סיים ואם התפילה. לראש חוזר רגליו עקר ואם השנים,
רגליו  עקר שלא אפילו תפילתו, אחרי תחנונים לומר רגיל ואינו

והוסיף  התפילה. לראש וחוזר רגליו, שעקר כמו חשוב זה הרי
אחר  תחנונים לומר רגיל אם הדין שהוא ס"ה) (שם הרב בשו"ע

על  נחשב זה הרי וכו', לרצון' 'יהיו ואמר תחנוניו וסיים התפילה,
אף  התפילה לראש וחוזר תפילתו, שנשלמה זה פסוק אמירת ידי

רגליו. עקר שלא

י  וכו'.:הלכה שהשלים אחר וכו' הזכיר ולא וכתב טעה
אינו  לא, או הזכיר אם מסופק הוא שאם ס"א), תכב (סי' הרמ"א

עליו, חולקים שיש כתב (סק"ט) ברורה ובמשנה לחזור. צריך
אחר והכר  מיד ספק לו נפל אם דווקא זה וכל לחזור. שצריך יע

שהיה  לו וברור זמן, הרבה לאחר הספק לו נפל אם אבל התפילה,
לחזור  צריך אינו בתפילתו ויבוא' 'יעלה לומר נזכר .בדעתו אם

וכו'. שישלים נזכר קודם שאם פסק ס"א) תכב (סי' ובשו"ע

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'd iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.‡Èאמּורים ּדברים eaie`ּבּמה dlri xikfd `le drh m`y - ְֲִִֶַָ

,dlitzd y`xl xfegy ,ezlitz milydy ixg` xkfpe ׁשל ְֶֻּבחּלֹו

ּב אֹו אבל zlitzמֹועד, חדׁשים, ראׁשי ׁשל ּומנחה ׁשחרית ְֲֲֳִִִִֵֵֶַָָָָ

zlitzaהזּכיר לא אם חדׁש, ראׁש ׁשל eaie`ערבית dlri da ְְִִִִֶֶַֹֹֹ

חֹוזר  dlila.אינֹו ycegd z` miycwn oi`y iptn , ֵֵ

.·È הּיחיד ׁשחֹוזר מקֹום ezlitzaּכל drhyk ּומתּפּללmrt ְִִֵֵֶַַָָָ

s` ,ztqep צּבּור yׁשליח `ed epicאם ּומתּפּלל טעה ed`חֹוזר ְְִִִִֵֵַַָָ

cigid]ּכמֹותֹו enk ׁש[- dxyrּמתּפּללed`ּבעת dpeny ּבקֹול ְְְְִֵֵֶַ

חדׁשzlitzמ חּוץ ,רם  ראׁש ׁשל ׁשליח ּׁשחרית ׁשכח ׁשאם , ְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

mxצּבּור leway ezlitza עד ויבֹוא יעלה הזּכיר ולא ְְְֲִִִֶַַָֹ

miiqy]ׁשהׁשלים אֹותֹו[- מחזירין אין y`xlּתפּלתֹו, ְְֲִִִִִֵֶַָ

,dlitzd הּצּבּור טרח oeikeמּפני ,mzk`lnn elhazi `ly ְִִֵַַֹ

הּמּוספין ּתפּלת ּבּהoiicrׁשהרי מזּכיר ׁשהּוא lyלפניו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

חדׁש. ֶֹֹראׁש

.‚È הּכּפּורים עׂשרת יֹום ועד הּׁשנה ׁשּמראׁש הּימים ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

,[daeyz ini zxyr-]m` ׁשליׁשית ּבברכה ּבהם וחתם ְְְִִִֶַָָָָָָטעה

dxyr dpeny zlitzay'הּקדֹוׁש lkay'האל dkxad gqepa enk ֵַָָ

,dpydלראׁש `dlitzdm.חֹוזר okeּב וחתם אחת dkxaטעה ְִֵַַַָָָָֹ

dxyrעׂשרה  dpeny zlitzay'ּומׁשּפט צדקה enk'אֹוהב ְְְִֵֵֶָָָ

,dpyd lkay dkxad gqepa הּברכה לתחּלת [iptnחֹוזר ְְִִֵַַָָ

ade`y `l` htyn dzr dyer epi`y rnyn 'ade`' oeyldy

[htyn ly oeyl xnel jixv el` miniae ,eze`הּמל' ּבה ְֵֶֶַָוחֹותם

htyn,הּמׁשּפט' ly oeyl `ed dfy jkו , xg`והֹול מתּפּלל ְְְְִִֵֵַַָ

הּסדר  dlitzd.על jynd xcq itl נזּכר- לא עד drhyואם ְְִִֵֶַַַַֹ

miiqy]ׁשהׁשלים  eilbx,ּתפּלתֹו[- xwry לראׁש- חֹוזר ְְִִִֵֶָָֹ

,dlitzdאחד[oia ואחד [- oiae]יחיד -]gily.צּבּור ְִִֶֶָָָ

.„Èטעהzay i`ven ly ziaxr zlitza הבּדלה הזּכיר ולא ְְְִִַָָָָֹ

ּתפּלתֹוzkxaּב מׁשלים הּדעת', לחזר 'חֹונן צרי ואינֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹ

.qekd lr lican `edyk z`f xnel leki `edy iptn ,lltzdle

הזּכיר ׁשּלא מי 'וכן ezlitza'הּנּסים ּבחנּכה mitiqenyעל ְְֲִִִִִֵֶַַַָֹֻ
ו  ּתענית,zlitzּופּורים, ּבתפּלת miiqy'עננּו' ixg` xkfpe ְֲֲִִִִֵַַַ

,ezlitz אחד ּומתּפּלל, חֹוזר oia]אינֹו ואחד[- oiae]יחיד -] ְְִִֵֵֵֶֶַָָָ
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ברורה  במשנה וכתב שנזכר. במקום אומר 'מודים', שהתחיל קודם
אבל  ותחזינה, ברכת וסיים אמר כבר אם אפילו שהיינו (סק"ה),
'למדני  שיסיים יותר נכון ה', אתה ברוך שאמר אלא סיימה לא אם

ותחזינה  שוב יאמר כך ואחר ויבוא', 'יעלה ויאמר ואם .חוקיך'
לראש. חוזר וכו' לצאת נזכר שיכול ס"י) קכד (סי' בשו"ע וכתב

את  ממנו וישמע דעתו שיכוון ידי על ציבור מהשליח חובה ידי
ידבר  ולא יפסיק ולא סוף, ועד מתחילה עשרה השמונה כל
אמנם  בזה. שכתב מה מא) (ס"ק ברורה במשנה וראה באמצע.
בעצמו  ויתפלל שיחזור טוב שיותר כתב, סי"ד) (שם הרב .בשו"ע

תחנונים. דברי לומר רגיל היה הקודמת.ואם בהלכה ראה

יא  וכו'.:הלכה בשחרית ס"א או תכב (סי' ברורה במשנה
בתפילת  ויבוא' 'יעלה הזכיר לא אם דעות שתי הביא סק"ד)
עוד  ולהתפלל בדיעבד לחזור צריך האם מוסף, והתפלל שחרית
היום  קדושת שהזכיר כיון צריך שאינו או שחרית, לתשלומי פעם
הרי  חייב אינו שאם ויתנה ויתפלל, שיחזור וכתב מוסף. בתפילת
בתוך  ונזכר מוסף להתפלל התחיל ואם נדבה. בתורת מתפלל הוא
בתפילת  ויבוא' 'יעלה הזכיר שלא ראשונות הברכות שלוש

מוסף  יתפלל כך ואחר שחרית, בשל התפילה יסיים אבל .שחרית,
חוזר. אינו וכו' סק"ב)ערבית ס"א תכב (סי' ברורה במשנה וכתב

אמר  לא אפילו 'רצה' ברכת בחתימת ה' שם כבר הזכיר שאם
חוזר. אינו כן גם וכו'', 'המחזיר

יב  שחרית :הלכה בתפילות שגם ס"ד) קכו (סי' הרמ"א כתב
של  בהן הזכיר ולא ציבור שליח שכח אם טוב, ויום שבת של
על  שסומך חודש ראש של בשחרית כמו דינו טוב ויום שבת

מוסף. תפילת

יג  וכו'.:הלכה וחתם שגם טעה ס"א) תקפב (סי' השו"ע וכתב
כן  הדין מסופק הוא וכו'..אם צדקה אוהב וכו' וחתם וכתב טעה

אינו  ומשפט', צדקה אוהב 'מלך אמר שאם ס"א) קיח (סי' הרמ"א
כדי  תוך נזכר שאם (סק"ג), ברורה במשנה וכתב לחזור. צריך

והוסיף  המשפט'. 'המלך יאמר 'ומשפט', שאמר משעה דיבור
הזכיר  אם גם השו"ע שלדעת סק"ט), תקפב (סי' ברורה במשנה

לחזור  צריך כתב.'מלך' ס"ב) תקפב (סי' הרב להלכה ובשו"ע
'השיבה  לברכת לחזור צריך אינו תפילתו, שסיים לפני נזכר שאם

יותר  טוב רגליו, ועקר שסיים ואחר תפילתו. יסיים אלא שופטינו'

כדין, המשפט' 'המלך בה ויאמר נדבה בתורת פעם עוד שיתפלל
מתפלל  כי נדבה], תפילת [כדין דבר שום בה לחדש צריך ואין

הספק  מחמת וכו'..אותה תפלתו שהשלים עד נזכר לא ואם
לומר  רגיל ואינו תפילתו סיים שאם ס"ה), קיז (סי' השו"ע וכתב

לראש  חוזר רגליו עקר שלא אפילו תפילתו, אחרי תחנונים
לראש..התפילה  חוזר וכו', לתחלת (סי'חוזר השו"ע וכתב

ואמר  נזכר דיבור כדי ותוך הקדוש' 'האל אמר שאם ס"ב), תקפב

המשפט'. ב'המלך הדין וכן לחזור, צריך אינו הקדוש', 'המלך
בזה. שכתב מה (סק"ז) ברורה במשנה וראה

יד  האחרונים :הלכה בשם סק"ב) רצד (סי' ברורה במשנה כתב

ואחר  בינה', 'לאנוש עד וכו'' חונן 'אתה לומר הוא פשוט שמנהג
התחיל  שאם עוד וכתב וכו''. מאתך 'וחננו וכו'', חוננתנו 'אתה כך

חובתו  ידי יצא חונן'], 'אתה אמר [ולא ואילך חוננתנו' .מ'אתה
וכו'. הבדלה הזכיר ולא שאם טעה ס"א), רצד (סי' השו"ע וכתב

שיבדיל, לפני וטעם טעה וגם הדעת, בחונן הבדלה אמר ולא טעה

שהוא  ס"ג) (שם הרב בשו"ע וכתב בתפילה. ויבדיל ומתפלל חוזר
לחזור  שצריך שיבדיל, לפני באיסור מלאכה עשה אם הדין

בזה  שכתב מה צריך) ד"ה (שם הלכה בביאור וראה .ולהתפלל.
ואין  בתפילה, הבדיל ולא טעה שאם ס"ב) (שם השו"ע וכתב

לחזור  צריך לו, יהיה לא מחר וגם עליו, להבדיל כדי כוס לו
תפילתו  סיים לא שאם ס"ה) (שם הרב בשו"ע וכתב ולהתפלל.

'שומע  ברכת לפני נזכר אם אמנם חונן'. 'אתה לברכת חוזר

'שומע  בברכת חוננתנו' 'אתה יאמר אלא יחזור, לא תפילה'
לא  מחר אליו שתגיע מצפה או כוס לו יש ואם תפילה',

תפילה  בשומע וכו'..יבדיל הנסים' 'על הזכיר שלא מי וכן



mipdkקמ zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'd iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

gily צּבּורezlitz miiqy ixg` drhy xMfp m`e ׁשּיעקר . קדם ִ§¦¦§©ֲֶֶַֹֹ
z` ׁשֹומע אּתה 'ּכי וכּו', עננּו אבינּו 'עננּו אֹומר ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָרגליו,

צרה' עת ּבכל ּומּציל ּפֹודה dkxad,ּתפּלה mzeg epi`eיהיּו' ְְְִִִֵֶַָָָָ
וכּו''. פי אמרי ְְְִִֵָלרצֹון

.ÂËהתּפּלל ולא יתּפּלל zlitzׁשכח ׁשּבת, ּבערב מנחה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
zay lilazlitz ׁשּבת ׁשל ׁשּתים ziaxrערבית zelitz izy - ְְִִֶַַַָ

,'zycw dz`' odizya xne`e ,zay lyוכןoicd,טֹוב m`yּביֹום ְְֵ
aeh mei lila lltzi ,aeh mei axra dgpn zlitz lltzd `le gky

.aeh mei ly ziaxr zelitz izyהתּפּלל ולא zlitzׁשכח ְְִֵַַָֹ
ּבמֹוצאיהן מתּפּלל טֹוב, ּביֹום אֹו ּבׁשּבת zlitzמנחה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָ

חל ׁשל ׁשּתים leg,ערבית ly ziaxr zelitz izy -`ed ixde ְְִִֶַַֹ
ּב mylראׁשֹונה,dlitzdמבּדיל `id dpey`xd dlitzdy iptn ְִִַַָ

,ziaxrּב מבּדיל id`ּׁשנּיה,dlitzdואינֹו ef dlitzy iptn ְְְִִֵַַָ
zayae ,gkyy aeh mei e` zay ly dgpn inelyz liaya ztqez

.dlcad oi` aeh meieּבׁשּתיהם הבּדיל zelitzdואם izya - ְְְִִִִֵֶ
מהם ּבאחת הבּדיל לא odn,-אֹו zg`a elit` xnelk יצא ְְִִֵֶַַָָֹ

gkyy inn rexb df oi` ,odizya licad m` oky] ezaeg ici

ziaxr zelitz izy zay lila lltzne zay axra dgpn lltzdl

df oi` ,llk licad `l m`e ,leg inelyz `id zg`dy zay ly

lr lican `edy oeik xfeg epi`y licad `le drhy in lkn rexb

.[qekdּב הבּדיל לא אם והבּדיל dlitzאבל ראׁשֹונה ְְְֲִִִִִִִָָֹ
id`ׁשנּיה dlitzּב dpey`xd dlitza ezpeeky dfn rnyny] ְִִָ

lltzn dipyd dlitzd z`e ,da licad `l okle minelyz myl

[da licad okl zay i`ven ly ziaxr myl ּומתּפּלל ְִֵֵַחֹוזר
ׁשליׁשית  minelyz,ּתפּלה myl ׁש- הראׁשֹונה dlitzdמּפני ְְְִִִִִֵֶָָָ
לֹו, עלתה llk,לא dze` lltzd `l eli`ky aeyge מּפני ְְִֵָָֹ

לּתפּלה zrkׁשהקּדימּה dpnfy ערבית ּתפּלת jkaׁשהיא ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָ
zlitz z` micwnde ,oinelyz zlitzk daiygde da licad `ly

`l eli`ke ezaeg ici da `vei oi` ,zrk dpnfy dlitzl oinelyzd

liaya dzid da licady diipyd dlitzde ,llk dze` lltzd

.ziaxr zlitz ּתפּלֹות ׁשּתי הּמתּפּלל ly`וכל e` drhy oebk , ְְְְִִֵֵַַָ
,lltzdle xefgl jixvy ,dpey`xd dlitza eal oeeikeאפּלּוm` ֲִ

ly od lltzny zelitzd izy ּומּוסף dlitzd,ׁשחרית xcq itk ֲִַָ
,oeeik `ly e` drhy zngn dipyd ezlitz oi`eיתּפּלל izyלא ְִֵַֹ

zelitzdזֹו אחר יׁשהה cin,זֹו oizni]אּלא ּתפּלה [- ּבין ְְִִֵֶֶַַָָ
עליו crלתפּלה  ּדעּתֹו ׁשּתתחֹונן ezrcּכדי ayiil lkeiy - ְְְְִִִֵֵֶַָָָ

xg`n `ny miyyegy ,dpeeka xnelk ,dpigz oeyla lltzdl

`la diipyd lltzi ef xg` ef minrt izy lltzdl jixv `edy

.dpeek

.ÊËּתפּלתֹו ׁשּיקּדים ּבצּבּור לּמתּפּלל לֹו dpenyאסּור ly ְְְְִִִִֵֶַַַָָ
dxyr,הּצּבּור lltziyלתפּלת ick elltziy cr oizni `l` ְִִִַַ

.xzei dievx xeaivd zlitzy oeik ,mdnr הּכנסת לבית ְְְִֵֶֶַַָהּנכנס
dxyrמתּפּלליןmdykצּבּורּומצא  dpeny,ּבלחׁש`l oiicre ְְְִִִַַַָָ

,dyecw exn` להתחיל יכֹול dxyrאם dpeny ולגמרdze` ְְְְִִִַָֹ
צּבּור ׁשליח יּגיע ׁשּלא mxעד leway ezlitzaלקדֹוׁש ְְִִִֶַַַַָֹ

,[u''yd zxfga mixne`y 'dyecw'l-] יתּפּלל,dxyr dpeny ואם ְְִִֵַ
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את  סיים [וכבר אמר לא שאם פסק, ס"א) תרפב (סי' ובשו"ע

שלא  זמן כל ברכה באותה נזכר אם אבל חוזר, אינו הברכה],
חוזר. ה', לשם 'אתה' בין נזכר אם ואפילו ה', שם את הזכיר

טו  וכו'.:הלכה שבת בערב מנחה התפלל ולא וכתב שכח

השנייה  תפילה והתפלל טעה שאם סי"ד ), קח (סי' הרב בשו"ע

ס  (שם ברורה במשנה אמנם תשלומים. ידי יצא לא חול, "ק של
מלהתפלל  פטור הוא זה שבאופן כתב במשנה .כה) כתב עוד

ידי  יצא לא שבת לשל חול של תפילה הקדים שאם (שם), ברורה

החמה, שקיעת עת הגיעה ולא גדול, היום עדיין אם אמנם חובתו.

או  וכו'', שיר 'מזמור באמירת שבת עצמו על קיבל שהוא אלא
שתיים  להתפלל צריך מנחה, עדיין התפלל ולא 'ברכו', באמירת

תשלומי  לשם והשניה ערבית לשם תהיה והראשונה שבת, של

אם  ואפילו מנחה, לשם הראשונה התפלל אם ובדיעבד מנחה,
יום  שעדיין כיון שיצא ייתכן חול של אותה מבדיל .התפלל

וכו'. כיוון בראשונה שאם סט"ז), קח (סי' הרב בשו"ע וכתב

לתשלומים, והשנייה ערבית בשביל תהיה שהראשונה במחשבתו

אינו  בשנייה, הבדלה ואמר בראשונה הבדלה לומר שכח ובטעות
לשם  הראשונה את שמתפלל דעתו גילה לא כי לחזור צריך

בה  הבדיל לא שכחה מחמת כי הבדיל, שלא במה ואם .תשלומים
וכו'. בשתיהם שאם הבדיל סק"ל), קח (סי' ברורה במשנה וכתב

שלא  נראה תשלומים, לשם תהיה שהראשונה בפירוש בדעתו היתה

וכו'..יצא  המתפלל שהמתפלל וכל ס"א), קה (סי' השו"ע וכתב

ארבע  הילוך כדי לזו זו בין להמתין צריך זו אחר זו תפילות שתי

בדבריו  שיבואר מה שלפי (סק"א), ברורה במשנה וכתב אמות.

מפסיק  שחרית או ערבית תפילת שבשוכח יד), ס"ק קח (סי' להלן
אלא  זה דין יצוייר לא אשרי, באמירת לתפילה תפילה בין

אמות  ארבע הילוך כדי שמפסיק ערבית, ישהה .בתפילת אלא
ההמתנה וכו'. ששיעור סק"ב), ס"א קה (סי' ברורה במשנה וכתב

וכו''. שלום 'עושה ואמר רגליו שעקר אחרי להיות צריך

טז  וכו'.:הלכה למתפלל לו צ אסור (סי' ברורה במשנה וכתב

לדרך, שיוצא כגון תפילתו, למהר הוא צריך שאם לד), ס"ק ס"י

לימוד  לגבי הדין שהוא וייתכן בביתו. ויתפלל הכנסת מבית יצא

לימוד  לצורך הציבור לפני ולהתפלל למהר רוצה שאם התורה,
עצמו  הכנסת בבית אבל שם. ויתפלל לביתו לילך לו מותר תורה

התורה  לימוד לצורך אפילו וכו'..אסור תפלתו וכתב שיקדים

רוצה  הוא אם אפילו הוא זה שאיסור סי"א) צ (סי' הרב בשו"ע
לה) ס"ק ס"י (שם ברורה ובמשנה הכנסת. לבית מחוץ לצאת

הכריע  ולא בזה, דעות שתי שאם .הביא ס"י) צ (סי' השו"ע כתב

תפילה, זמן יעבור עמהם יתפלל שאם ורואה הציבור עם עומד הוא

(ס"ק  ברורה במשנה וכתב הציבור. לתפילת תפילתו להקדים יכול
י  שאז משמע השו"ע שמלשון בבית לו), אפילו להתפלל כול

לביתו  לילך כדי זמן לו יש שאם אחרת דעה הביא אמנם הכנסת.

כנסת  בבית ולא בביתו יתפלל תפילה, זמן יעבור וכו'.ולא הנכנס
וכו'. לקדוש צבור שליח יגיע שלא ס"א)עד קט (סי' ובשו"ע

שליח  שיגיע קודם עשרה שמונה ולגמור להתחיל יכול שאם פסק,

(סק"ד) ברורה במשנה וראה יתפלל. לקדיש, או לקדושה ציבור

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'e iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

dyecwl,לאו  xeaiv gily ribiy iptl miiql leki epi`y ימּתין - ְִַָ
dpeny zlitza wiqtdl xeq` oky ,xeaiv gilyd iptl ligzi `le]

[dyecw zeprl ick dxyr להתּפּלל צּבּור ׁשליח ׁשּיתחיל ְְְְִִִִֵֶַַַַעד
dxyr dpeny zlitzעּמֹו ויתּפּלל רם, gilydּבקֹול mr - ְְְִִֵַָ

xeaiv ּבמּלה מּלה dxyr,ּבלחׁש dpenyd zekxa z` ׁשּיּגיע עד ְְִִִֶַַַַַָָ
צּבּור  עם ede`ל'קדּׁשה',ezxfgaׁשליח הּקדּׁשה עֹונה ְְְִִִִֶַַָָֻֻ

ו  jkהּצּבּור, xg`.לעצמֹו הּתפּלה ׁשאר ed`ואםמתּפּלל ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָ
להתּפּלל dxyrהתחיל dpenyקדםligziy צּבּור ׁשליח ְְְְִִִִִֵֶַַֹ
,mx leway ezlitzּוxakצּבּור ׁשליח ל'קדּׁשה',ezxfgaהּגיע ְְִִִִִַַָֻ

יפסיק dxyrלא dpeny zlitza,עּמהן 'קדּׁשה' יענה ולא ְְְֲִִֶֶַַָָֹֹֻ
יענה  לא xeaivוכן gilyd xne`y yicw lrׁשמיּה יהא 'אמן ְְְֲֵֵֵֵֶַָֹ

הּתפּלה  ּבאמצע והּוא 'מבר ּבׁשאר רּבה לֹומר צרי ואין , ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ
dxyrהּברכֹות  dpeny ly zeirvn` zekxaa elit`y xnelk - ְַָ

ly zepexg`e zepey`x zekxaa wqet epi`y oky lke ,wqet epi`

.dxyr dpeny

ה'תשע"ה  אדר ו' רביעי יום

יא  ¤¤ּפרק
עׂשרה‡. ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום xirמּיׂשראל `miypּכל `edy oia ְֲִִֵֵֶָָָָָ

,xtk e`צריmikixv mewnd iyp` ׁשּיּכנסּו- ּבית ּבֹו להכין ְְִִִִֶַָָָ
mewndּבֹו ipa הּוא זה ּומקֹום ּתפּלה, עת ּבכל ְְְִִִֵֶָָָָלתפּלה

זה, את זה העיר ּבני וכֹופין הּכנסת'. 'ּבית `elitהּנקרא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
,miaxd z` mihrndהּכנסת ּבית להן ea,לבנֹות lltzdl ְְִֵֶֶֶַָ

ּתֹורה, ספר להן ּוכתּובים.ולקנֹות נביאים ְְְְִִִִֵֶֶָָ
ּבגבהּה`zּכׁשּבֹונין·. אּלא אֹותֹו ּבֹונין אין הּכנסת, ּבית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

עיר xiray,ׁשל deabd mewna כא)ׁשּנאמר- א, 'ּבראׁש(משלי ְֱִֶֶֶַֹ
ּתקרא' o`kneהמּיֹות [mc` ipa ziind my rnypy mewn y`xa -] ְִִָֹ

.xira deabd mewna zeidl jixv milltzn eay zqpkd ziay

מּכל  ּגבֹוּה ׁשּיהיה עד אֹותֹו lyּומגּביהין zebbd חצרֹות ְְְִִִִֶֶַַַַָָ
ׁשּנאמר ט)העיר, ט, ואין (עזרא אלהינּו'. ּבית את 'ּולרֹומם ְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ

ל `zּפֹותחין אּלא הּכנסת ּבית epivnyמזרחcvּפתחי enk ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
,gxfn cvl egzt didy okynaלח)ׁשּנאמר ג, 'והחנים (במדבר ְֱִֶֶַַֹ

וכּו'', קדמה הּמׁשּכן eidyלפני okynd iptl mipegdy ,xnelk ְְְְִִֵֵַָָ
.okynd ly igxfnd ecva mlen gztd did ,gxfn cvaּבֹו ִּובֹונין

zqpkd ziaa ycewהיכל - oex` ּתֹורה.- ספר ּבֹו ׁשּמּניחין ִִֵֵֶֶַָָ
ּברּוח זה היכל ּבאֹותּה[cva]ּובֹונין ּכנגּדּה ׁשּמתּפּללין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

`zהעיר, mipea ,axrn cvl xird dze`a milltzn m` oebk ִָ
mrhde .axrna lkiddּפניהן ׁשּיהיּו milltzndּכדי ly אל ְְְִֵֵֶֶֶ

ּבתפּלה; ּכׁשּיעמדּו ההיכל ְְְִִֵֶַַַָָמּול
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בזה. שכתב הקדוש'מה 'האל של ש'אמן' (שם) הרמ"א והוסיף

וקדושה  כקדיש דינו תפילה' 'שומע בלחש .ושל עמו ויתפלל
במלה. יתחיל מלה לא שלכתחילה פסק ס"ב) קט (סי' וברמ"א

והאל  קדושה שיאמר אחרי עד ימתין אלא ציבור, השליח עם

אפילו  מקילים שיש הביא יד) (ס"ק ברורה ובמשנה הקדוש.

שבזה] הדינים פרטי את בדבריו [וראה שאר .לכתחילה ומתפלל
לעצמו. להתפלל התפלה שצריך פסק, ס"ב) קט (סי' ובשו"ע

תפילה', 'שומע וברכת הקדוש' 'האל ברכת גם ציבור השליח עם

ל'מודים' הוא גם שיגיע ל'מודים' ציבור שליח כשיגיע יכוון וכן

השליח  עם לשחות שיוכל כדי להודות', נאה ולך שמך ל'הטוב או

כל  לסיים יוכל שאם ס"ג), (שם הרב בשו"ע והוסיף ציבור.

יכול  תפילה', 'שומע ברכת לסיום ציבור שליח שיגיע עד תפילתו

הקדוש'. 'האל ברכת סיום אחרי לעצמו להתפלל

א  ביד :הלכה אין שאם כתב, סק"ב) קנ (סי' ברורה במשנה

מקום  לשכור מחויבים פנים כל על כנסת, בית לבנות המקום אנשי

כנסת  בבית שגם ס"א), (שם השולחן בערוך וכתב לתפילה. מיוחד

לצורך  הנחוצים שונים ותיקונים שיפוצים בו לערוך שצריך קיים

זה  את זה כופים בו, כתב,.התפילה סק"ג) (שם ברורה במשנה

יותר  [ולא וכתובים ונביאים תורה ספר לקנות שכופים שהדין

וכתובים, נביאים תורה רק לכתוב שהותר בזמן דווקא הוא מכך],

לקנות  מחויבים להיכתב, ניתנה פה שבעל תורה שגם בימינו אבל

וראה  ופירושיהם. תלמוד ספרי ס"א)גם (שם השולחן בערוך

שולחן  חלקי ארבעה גמרא, משניות, היא, לקנות שהחובה שפירט

בהם. מוכרח שהציבור ספרים ושאר ערוך

ב  וכו'.:הלכה אותו פסק,ומגביהין ס"ב) קנ (סי' ובשו"ע

בהם, שמשתמשים העיר מבתי הכנסת בית גג את להגביה שצריך

אם  קפידא אין בהם, משתמשים ואין לנוי שעשויים מבנים אבל

שבשעת  (שם), ברמ"א וראה הכנסת. מבית יותר גבוהים הם

שעל  בעלייה שימוש שיש פי על אף בבית להתפלל מותר הדחק

בנקיות. בעלייה שיתנהגו ובלבד כתב,גביו, ס"ג) קנ (סי' בשו"ע

הכנסת, בית מגובה יותר ביתו את העיר מאנשי אחד הגביה שאם

ביתו  את להשפיל אותו שכופים אומרים ברורה .יש המשנה כתב

הכנסת  בית שיהיה נזהרים אין שבזמננו שהטעם סק"ה) קנ (סי'

שגבוהים  נכרים של בתים בעיר שיש מכיון העיר, בתי מכל  גבוה

כתב  אך בכך. ניכר גובהו יהיה לא הכי ובלאו הכנסת, מבית יותר

להיזהר  לכתחילה ראוי להגביהו, אפשרות יש אם מקום שמכל

זה  על מאוד החמירו בגמרא כי משה .בזה, ישועת בשו"ת ועיין

דברי  ע"פ בזה, נזהרים אין שבזמננו שהטעם כו) סי' (ח"א

צריך  הכנסת שבית שהדין לעולם) ד"ה א יא, (שבת המאירי

היא  שהגבהתם מבתים רק נאמר העיר, מבתי יותר גבוה להיות

אין  בדיורים להרבות כדי עליות מוסיפים אם אבל שררה, דרך

נבנה  מבפנים הבית כאשר אלא האיסור שאין [כלומר איסור

ומרומם  מפאר הוא שבזה התקרה, עד מהארץ גבוה שהוא באופן

שכל  הקומות רבי הבניינים אבל הכנסת, מבית יותר דירתו את

ורק  הכנסת, בית מגובה נמוך מבפנים גובהה עצמה בפני קומה

עד  קומה על קומה בונים בשטחים והמחסור העוני שמחמת

שררה  דרך זה אין הקומות, ריבוי מחמת גבוה הבנין שמבחוץ

שם] משה ישועת איסור. בזה ואין לדין .וכבוד נוספות הגבלות

ומהן: באחרונים, נאמרו הכנסת בית אמת :הגבהת השפת א.

הכנסת  בתי כל שיהיו חיוב שאין כתב, כל) ד"ה א יא, (שבת

בעיר  אחד כנסת בית שיהיה ודי הבתים, משאר גבוהים שבעיר

הבתים  מכל גבוה ד"ה .שהוא קנ סי' (או"ח וקציעה במור ב.

בתים  ויש נמוך במקום בנוי הכנסת בית שאם כתב, ומגביהין)



קמי mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'd iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

gily צּבּורezlitz miiqy ixg` drhy xMfp m`e ׁשּיעקר . קדם ִ§¦¦§©ֲֶֶַֹֹ
z` ׁשֹומע אּתה 'ּכי וכּו', עננּו אבינּו 'עננּו אֹומר ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָרגליו,

צרה' עת ּבכל ּומּציל ּפֹודה dkxad,ּתפּלה mzeg epi`eיהיּו' ְְְִִִֵֶַָָָָ
וכּו''. פי אמרי ְְְִִֵָלרצֹון

.ÂËהתּפּלל ולא יתּפּלל zlitzׁשכח ׁשּבת, ּבערב מנחה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
zay lilazlitz ׁשּבת ׁשל ׁשּתים ziaxrערבית zelitz izy - ְְִִֶַַַָ

,'zycw dz`' odizya xne`e ,zay lyוכןoicd,טֹוב m`yּביֹום ְְֵ
aeh mei lila lltzi ,aeh mei axra dgpn zlitz lltzd `le gky

.aeh mei ly ziaxr zelitz izyהתּפּלל ולא zlitzׁשכח ְְִֵַַָֹ
ּבמֹוצאיהן מתּפּלל טֹוב, ּביֹום אֹו ּבׁשּבת zlitzמנחה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָ

חל ׁשל ׁשּתים leg,ערבית ly ziaxr zelitz izy -`ed ixde ְְִִֶַַֹ
ּב mylראׁשֹונה,dlitzdמבּדיל `id dpey`xd dlitzdy iptn ְִִַַָ

,ziaxrּב מבּדיל id`ּׁשנּיה,dlitzdואינֹו ef dlitzy iptn ְְְִִֵַַָ
zayae ,gkyy aeh mei e` zay ly dgpn inelyz liaya ztqez

.dlcad oi` aeh meieּבׁשּתיהם הבּדיל zelitzdואם izya - ְְְִִִִֵֶ
מהם ּבאחת הבּדיל לא odn,-אֹו zg`a elit` xnelk יצא ְְִִֵֶַַָָֹ

gkyy inn rexb df oi` ,odizya licad m` oky] ezaeg ici

ziaxr zelitz izy zay lila lltzne zay axra dgpn lltzdl

df oi` ,llk licad `l m`e ,leg inelyz `id zg`dy zay ly

lr lican `edy oeik xfeg epi`y licad `le drhy in lkn rexb

.[qekdּב הבּדיל לא אם והבּדיל dlitzאבל ראׁשֹונה ְְְֲִִִִִִִָָֹ
id`ׁשנּיה dlitzּב dpey`xd dlitza ezpeeky dfn rnyny] ְִִָ

lltzn dipyd dlitzd z`e ,da licad `l okle minelyz myl

[da licad okl zay i`ven ly ziaxr myl ּומתּפּלל ְִֵֵַחֹוזר
ׁשליׁשית  minelyz,ּתפּלה myl ׁש- הראׁשֹונה dlitzdמּפני ְְְִִִִִֵֶָָָ
לֹו, עלתה llk,לא dze` lltzd `l eli`ky aeyge מּפני ְְִֵָָֹ

לּתפּלה zrkׁשהקּדימּה dpnfy ערבית ּתפּלת jkaׁשהיא ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָ
zlitz z` micwnde ,oinelyz zlitzk daiygde da licad `ly

`l eli`ke ezaeg ici da `vei oi` ,zrk dpnfy dlitzl oinelyzd

liaya dzid da licady diipyd dlitzde ,llk dze` lltzd

.ziaxr zlitz ּתפּלֹות ׁשּתי הּמתּפּלל ly`וכל e` drhy oebk , ְְְְִִֵֵַַָ
,lltzdle xefgl jixvy ,dpey`xd dlitza eal oeeikeאפּלּוm` ֲִ

ly od lltzny zelitzd izy ּומּוסף dlitzd,ׁשחרית xcq itk ֲִַָ
,oeeik `ly e` drhy zngn dipyd ezlitz oi`eיתּפּלל izyלא ְִֵַֹ

zelitzdזֹו אחר יׁשהה cin,זֹו oizni]אּלא ּתפּלה [- ּבין ְְִִֵֶֶַַָָ
עליו crלתפּלה  ּדעּתֹו ׁשּתתחֹונן ezrcּכדי ayiil lkeiy - ְְְְִִִֵֵֶַָָָ

xg`n `ny miyyegy ,dpeeka xnelk ,dpigz oeyla lltzdl

`la diipyd lltzi ef xg` ef minrt izy lltzdl jixv `edy

.dpeek

.ÊËּתפּלתֹו ׁשּיקּדים ּבצּבּור לּמתּפּלל לֹו dpenyאסּור ly ְְְְִִִִֵֶַַַָָ
dxyr,הּצּבּור lltziyלתפּלת ick elltziy cr oizni `l` ְִִִַַ

.xzei dievx xeaivd zlitzy oeik ,mdnr הּכנסת לבית ְְְִֵֶֶַַָהּנכנס
dxyrמתּפּלליןmdykצּבּורּומצא  dpeny,ּבלחׁש`l oiicre ְְְִִִַַַָָ

,dyecw exn` להתחיל יכֹול dxyrאם dpeny ולגמרdze` ְְְְִִִַָֹ
צּבּור ׁשליח יּגיע ׁשּלא mxעד leway ezlitzaלקדֹוׁש ְְִִִֶַַַַָֹ

,[u''yd zxfga mixne`y 'dyecw'l-] יתּפּלל,dxyr dpeny ואם ְְִִֵַ
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את  סיים [וכבר אמר לא שאם פסק, ס"א) תרפב (סי' ובשו"ע

שלא  זמן כל ברכה באותה נזכר אם אבל חוזר, אינו הברכה],
חוזר. ה', לשם 'אתה' בין נזכר אם ואפילו ה', שם את הזכיר

טו  וכו'.:הלכה שבת בערב מנחה התפלל ולא וכתב שכח

השנייה  תפילה והתפלל טעה שאם סי"ד ), קח (סי' הרב בשו"ע

ס  (שם ברורה במשנה אמנם תשלומים. ידי יצא לא חול, "ק של
מלהתפלל  פטור הוא זה שבאופן כתב במשנה .כה) כתב עוד

ידי  יצא לא שבת לשל חול של תפילה הקדים שאם (שם), ברורה

החמה, שקיעת עת הגיעה ולא גדול, היום עדיין אם אמנם חובתו.

או  וכו'', שיר 'מזמור באמירת שבת עצמו על קיבל שהוא אלא
שתיים  להתפלל צריך מנחה, עדיין התפלל ולא 'ברכו', באמירת

תשלומי  לשם והשניה ערבית לשם תהיה והראשונה שבת, של

אם  ואפילו מנחה, לשם הראשונה התפלל אם ובדיעבד מנחה,
יום  שעדיין כיון שיצא ייתכן חול של אותה מבדיל .התפלל

וכו'. כיוון בראשונה שאם סט"ז), קח (סי' הרב בשו"ע וכתב

לתשלומים, והשנייה ערבית בשביל תהיה שהראשונה במחשבתו

אינו  בשנייה, הבדלה ואמר בראשונה הבדלה לומר שכח ובטעות
לשם  הראשונה את שמתפלל דעתו גילה לא כי לחזור צריך

בה  הבדיל לא שכחה מחמת כי הבדיל, שלא במה ואם .תשלומים
וכו'. בשתיהם שאם הבדיל סק"ל), קח (סי' ברורה במשנה וכתב

שלא  נראה תשלומים, לשם תהיה שהראשונה בפירוש בדעתו היתה

וכו'..יצא  המתפלל שהמתפלל וכל ס"א), קה (סי' השו"ע וכתב

ארבע  הילוך כדי לזו זו בין להמתין צריך זו אחר זו תפילות שתי

בדבריו  שיבואר מה שלפי (סק"א), ברורה במשנה וכתב אמות.

מפסיק  שחרית או ערבית תפילת שבשוכח יד), ס"ק קח (סי' להלן
אלא  זה דין יצוייר לא אשרי, באמירת לתפילה תפילה בין

אמות  ארבע הילוך כדי שמפסיק ערבית, ישהה .בתפילת אלא
ההמתנה וכו'. ששיעור סק"ב), ס"א קה (סי' ברורה במשנה וכתב

וכו''. שלום 'עושה ואמר רגליו שעקר אחרי להיות צריך

טז  וכו'.:הלכה למתפלל לו צ אסור (סי' ברורה במשנה וכתב

לדרך, שיוצא כגון תפילתו, למהר הוא צריך שאם לד), ס"ק ס"י

לימוד  לגבי הדין שהוא וייתכן בביתו. ויתפלל הכנסת מבית יצא

לימוד  לצורך הציבור לפני ולהתפלל למהר רוצה שאם התורה,
עצמו  הכנסת בבית אבל שם. ויתפלל לביתו לילך לו מותר תורה

התורה  לימוד לצורך אפילו וכו'..אסור תפלתו וכתב שיקדים

רוצה  הוא אם אפילו הוא זה שאיסור סי"א) צ (סי' הרב בשו"ע
לה) ס"ק ס"י (שם ברורה ובמשנה הכנסת. לבית מחוץ לצאת

הכריע  ולא בזה, דעות שתי שאם .הביא ס"י) צ (סי' השו"ע כתב

תפילה, זמן יעבור עמהם יתפלל שאם ורואה הציבור עם עומד הוא

(ס"ק  ברורה במשנה וכתב הציבור. לתפילת תפילתו להקדים יכול
י  שאז משמע השו"ע שמלשון בבית לו), אפילו להתפלל כול

לביתו  לילך כדי זמן לו יש שאם אחרת דעה הביא אמנם הכנסת.

כנסת  בבית ולא בביתו יתפלל תפילה, זמן יעבור וכו'.ולא הנכנס
וכו'. לקדוש צבור שליח יגיע שלא ס"א)עד קט (סי' ובשו"ע

שליח  שיגיע קודם עשרה שמונה ולגמור להתחיל יכול שאם פסק,

(סק"ד) ברורה במשנה וראה יתפלל. לקדיש, או לקדושה ציבור

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'e iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

dyecwl,לאו  xeaiv gily ribiy iptl miiql leki epi`y ימּתין - ְִַָ
dpeny zlitza wiqtdl xeq` oky ,xeaiv gilyd iptl ligzi `le]

[dyecw zeprl ick dxyr להתּפּלל צּבּור ׁשליח ׁשּיתחיל ְְְְִִִִֵֶַַַַעד
dxyr dpeny zlitzעּמֹו ויתּפּלל רם, gilydּבקֹול mr - ְְְִִֵַָ

xeaiv ּבמּלה מּלה dxyr,ּבלחׁש dpenyd zekxa z` ׁשּיּגיע עד ְְִִִֶַַַַַָָ
צּבּור  עם ede`ל'קדּׁשה',ezxfgaׁשליח הּקדּׁשה עֹונה ְְְִִִִֶַַָָֻֻ

ו  jkהּצּבּור, xg`.לעצמֹו הּתפּלה ׁשאר ed`ואםמתּפּלל ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָ
להתּפּלל dxyrהתחיל dpenyקדםligziy צּבּור ׁשליח ְְְְִִִִִֵֶַַֹ
,mx leway ezlitzּוxakצּבּור ׁשליח ל'קדּׁשה',ezxfgaהּגיע ְְִִִִִַַָֻ

יפסיק dxyrלא dpeny zlitza,עּמהן 'קדּׁשה' יענה ולא ְְְֲִִֶֶַַָָֹֹֻ
יענה  לא xeaivוכן gilyd xne`y yicw lrׁשמיּה יהא 'אמן ְְְֲֵֵֵֵֶַָֹ

הּתפּלה  ּבאמצע והּוא 'מבר ּבׁשאר רּבה לֹומר צרי ואין , ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ
dxyrהּברכֹות  dpeny ly zeirvn` zekxaa elit`y xnelk - ְַָ

ly zepexg`e zepey`x zekxaa wqet epi`y oky lke ,wqet epi`

.dxyr dpeny

ה'תשע"ה  אדר ו' רביעי יום

יא  ¤¤ּפרק
עׂשרה‡. ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום xirמּיׂשראל `miypּכל `edy oia ְֲִִֵֵֶָָָָָ

,xtk e`צריmikixv mewnd iyp` ׁשּיּכנסּו- ּבית ּבֹו להכין ְְִִִִֶַָָָ
mewndּבֹו ipa הּוא זה ּומקֹום ּתפּלה, עת ּבכל ְְְִִִֵֶָָָָלתפּלה

זה, את זה העיר ּבני וכֹופין הּכנסת'. 'ּבית `elitהּנקרא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
,miaxd z` mihrndהּכנסת ּבית להן ea,לבנֹות lltzdl ְְִֵֶֶֶַָ

ּתֹורה, ספר להן ּוכתּובים.ולקנֹות נביאים ְְְְִִִִֵֶֶָָ
ּבגבהּה`zּכׁשּבֹונין·. אּלא אֹותֹו ּבֹונין אין הּכנסת, ּבית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

עיר xiray,ׁשל deabd mewna כא)ׁשּנאמר- א, 'ּבראׁש(משלי ְֱִֶֶֶַֹ
ּתקרא' o`kneהמּיֹות [mc` ipa ziind my rnypy mewn y`xa -] ְִִָֹ

.xira deabd mewna zeidl jixv milltzn eay zqpkd ziay

מּכל  ּגבֹוּה ׁשּיהיה עד אֹותֹו lyּומגּביהין zebbd חצרֹות ְְְִִִִֶֶַַַַָָ
ׁשּנאמר ט)העיר, ט, ואין (עזרא אלהינּו'. ּבית את 'ּולרֹומם ְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ

ל `zּפֹותחין אּלא הּכנסת ּבית epivnyמזרחcvּפתחי enk ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
,gxfn cvl egzt didy okynaלח)ׁשּנאמר ג, 'והחנים (במדבר ְֱִֶֶַַֹ

וכּו'', קדמה הּמׁשּכן eidyלפני okynd iptl mipegdy ,xnelk ְְְְִִֵֵַָָ
.okynd ly igxfnd ecva mlen gztd did ,gxfn cvaּבֹו ִּובֹונין

zqpkd ziaa ycewהיכל - oex` ּתֹורה.- ספר ּבֹו ׁשּמּניחין ִִֵֵֶֶַָָ
ּברּוח זה היכל ּבאֹותּה[cva]ּובֹונין ּכנגּדּה ׁשּמתּפּללין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

`zהעיר, mipea ,axrn cvl xird dze`a milltzn m` oebk ִָ
mrhde .axrna lkiddּפניהן ׁשּיהיּו milltzndּכדי ly אל ְְְִֵֵֶֶֶ

ּבתפּלה; ּכׁשּיעמדּו ההיכל ְְְִִֵֶַַַָָמּול
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בזה. שכתב הקדוש'מה 'האל של ש'אמן' (שם) הרמ"א והוסיף

וקדושה  כקדיש דינו תפילה' 'שומע בלחש .ושל עמו ויתפלל
במלה. יתחיל מלה לא שלכתחילה פסק ס"ב) קט (סי' וברמ"א

והאל  קדושה שיאמר אחרי עד ימתין אלא ציבור, השליח עם

אפילו  מקילים שיש הביא יד) (ס"ק ברורה ובמשנה הקדוש.

שבזה] הדינים פרטי את בדבריו [וראה שאר .לכתחילה ומתפלל
לעצמו. להתפלל התפלה שצריך פסק, ס"ב) קט (סי' ובשו"ע

תפילה', 'שומע וברכת הקדוש' 'האל ברכת גם ציבור השליח עם

ל'מודים' הוא גם שיגיע ל'מודים' ציבור שליח כשיגיע יכוון וכן

השליח  עם לשחות שיוכל כדי להודות', נאה ולך שמך ל'הטוב או

כל  לסיים יוכל שאם ס"ג), (שם הרב בשו"ע והוסיף ציבור.

יכול  תפילה', 'שומע ברכת לסיום ציבור שליח שיגיע עד תפילתו

הקדוש'. 'האל ברכת סיום אחרי לעצמו להתפלל

א  ביד :הלכה אין שאם כתב, סק"ב) קנ (סי' ברורה במשנה

מקום  לשכור מחויבים פנים כל על כנסת, בית לבנות המקום אנשי

כנסת  בבית שגם ס"א), (שם השולחן בערוך וכתב לתפילה. מיוחד

לצורך  הנחוצים שונים ותיקונים שיפוצים בו לערוך שצריך קיים

זה  את זה כופים בו, כתב,.התפילה סק"ג) (שם ברורה במשנה

יותר  [ולא וכתובים ונביאים תורה ספר לקנות שכופים שהדין

וכתובים, נביאים תורה רק לכתוב שהותר בזמן דווקא הוא מכך],

לקנות  מחויבים להיכתב, ניתנה פה שבעל תורה שגם בימינו אבל

וראה  ופירושיהם. תלמוד ספרי ס"א)גם (שם השולחן בערוך

שולחן  חלקי ארבעה גמרא, משניות, היא, לקנות שהחובה שפירט

בהם. מוכרח שהציבור ספרים ושאר ערוך

ב  וכו'.:הלכה אותו פסק,ומגביהין ס"ב) קנ (סי' ובשו"ע

בהם, שמשתמשים העיר מבתי הכנסת בית גג את להגביה שצריך

אם  קפידא אין בהם, משתמשים ואין לנוי שעשויים מבנים אבל

שבשעת  (שם), ברמ"א וראה הכנסת. מבית יותר גבוהים הם

שעל  בעלייה שימוש שיש פי על אף בבית להתפלל מותר הדחק

בנקיות. בעלייה שיתנהגו ובלבד כתב,גביו, ס"ג) קנ (סי' בשו"ע

הכנסת, בית מגובה יותר ביתו את העיר מאנשי אחד הגביה שאם

ביתו  את להשפיל אותו שכופים אומרים ברורה .יש המשנה כתב

הכנסת  בית שיהיה נזהרים אין שבזמננו שהטעם סק"ה) קנ (סי'

שגבוהים  נכרים של בתים בעיר שיש מכיון העיר, בתי מכל  גבוה

כתב  אך בכך. ניכר גובהו יהיה לא הכי ובלאו הכנסת, מבית יותר

להיזהר  לכתחילה ראוי להגביהו, אפשרות יש אם מקום שמכל

זה  על מאוד החמירו בגמרא כי משה .בזה, ישועת בשו"ת ועיין

דברי  ע"פ בזה, נזהרים אין שבזמננו שהטעם כו) סי' (ח"א

צריך  הכנסת שבית שהדין לעולם) ד"ה א יא, (שבת המאירי

היא  שהגבהתם מבתים רק נאמר העיר, מבתי יותר גבוה להיות

אין  בדיורים להרבות כדי עליות מוסיפים אם אבל שררה, דרך

נבנה  מבפנים הבית כאשר אלא האיסור שאין [כלומר איסור

ומרומם  מפאר הוא שבזה התקרה, עד מהארץ גבוה שהוא באופן

שכל  הקומות רבי הבניינים אבל הכנסת, מבית יותר דירתו את

ורק  הכנסת, בית מגובה נמוך מבפנים גובהה עצמה בפני קומה

עד  קומה על קומה בונים בשטחים והמחסור העוני שמחמת

שררה  דרך זה אין הקומות, ריבוי מחמת גבוה הבנין שמבחוץ

שם] משה ישועת איסור. בזה ואין לדין .וכבוד נוספות הגבלות

ומהן: באחרונים, נאמרו הכנסת בית אמת :הגבהת השפת א.

הכנסת  בתי כל שיהיו חיוב שאין כתב, כל) ד"ה א יא, (שבת

בעיר  אחד כנסת בית שיהיה ודי הבתים, משאר גבוהים שבעיר

הבתים  מכל גבוה ד"ה .שהוא קנ סי' (או"ח וקציעה במור ב.

בתים  ויש נמוך במקום בנוי הכנסת בית שאם כתב, ומגביהין)



mipdkקמב zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'e iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ּבימה‚. ux`dּומעמידין iab lr ddabd oink ּבבית - ְֲִִִֵַָ
הּקֹורא עליה ׁשּיעלה ּכדי d`ixwdהּכנסת, zrya,ּבּתֹורה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּכּבּוׁשין ּדברי לעם אֹומר ׁשהּוא מי dgkeze],אֹו xqen ixac -] ְִִִִֵֵֶָָ
ּכּלם  ׁשּיׁשמעּו iabּכדי lrn xacnd gikende `xewd ixac z` - ְְְִֵֶָֻ

.daben mewnּוכׁשּמעמידיןz` ּתֹורה ספר ּבּה ׁשּיׁש הּתבה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
,el jenqa ycewd oex` iptl zqpkd ziaa cinrdl mbdpn didy]

oken dxezd xtq didiy ick ,dxez xtq gpen ekezay cgein oex`

e`ivedl gexhl ekxhvi `le ,dxeza d`ixwl dnial ezelrdl

,[ycewd oex`nּבאמצע אֹותּה daizdמעמידין z` micinrn - ְֲִִֶַַָָ
,enexcl zqpkd zia oetv oia ו`id dzcnrd zxev הּתבה אחֹורי ְֲֵֵַָ

didi ,daizd ly ixeg`d dcv `oexההיכלּכלפני - cbpk - ְְִֵֵַָ
,ycewdּופניה,[daizd ly incwd dcv -]eidi העם -ּכלפני ְְִֵֶָָָָ

xeaivd cbpk.
יֹוׁשבין„. העם xeaivdּכיצד miayei ote` dfi`a ּבבּתי - ְְִֵֵַָָָ

הּזקנים  minkgd,ּכנסּיֹות? ּכלפני ykיֹוׁשבין- -העםּפניהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ
lzek] ycewd oex` lzeka `ed mipwfd zaiyi mewn ,xnelk

,xeaivd cbpk mdipte ['gxfn'd,xeaivd ly mceak meyn

mipwfdואחֹוריהם ly ההיכל ּכלפניcbpk -oex` ly lzekd ְְֲִֵֵֵֶַַָ
.ycewdיֹוׁשבין העם `miypׁשּורהjk:וכל ly ׁשּורה לפני ְְְִִֵָָָָָ

,miyp` lyּכל dּופני iyp` לאחֹורי `iypׁשּורה, ly md ְֲֵֵַָָ
ׁשּיהיּו עד ׁשּלפניה, eidiהּׁשּורה df ici lre העם,- ּכל ּפני ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָ

`oexּכלפני cbpk הּזקנים - ּוכלפני mipwfdהּקדׁש, cbpke - ְְְְְִִִֵֵֵֶַַֹ

,mcbpk miayeid הּתבה ּפני lyּוכלפני incwd dcv cbpke - ְְְִֵֵֵַָ
.[b dkld lirl x`eank] ycewd oex` iptly urd zaiz ְֵּובעת

הּתבה  לפני ּבארץ עֹומד לתפּלה, עֹומד צּבּור ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּׁשליח
,ezlitz mewn myy ,dniade ycewd oex` oia zcnerd לפני ְִֵָָּופניו

ycewd,הּקדׁש oex` cbpk xeaiv gilyd ipte העם,enּכ- ׁשאר ְְֶַָָָֹ
ycewd oex` cbpk mdipty.

ּכבֹוד‰. ּבהן נֹוהגין מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות mikixvּבּתי - ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָ
,mceak edne .ceaka mda bedplאֹותן mi`h`hnמכּבדים - ְְִַָ
,miayr mda elri `ly ick mze`אֹותן mdaּומרּבצין miktey - ְְִַָ

.ux`l wa`d z` aikydl ick `eh`hd xg`l min hrn ּכל ְֲָָונהגּו
ּובמערבmixbdיׂשראל ux`l-ּבספרד axrnny zevx`d ְְְֲִִֵַַָָָ
,l`xyiּבׁשנער[laa] הּצבי l`xyiוארץ ux` להדליק - ְְְְְְִִִֶֶַַָ

ּכנסּיֹות ּבבּתי zaעׁשׁשּיֹות migipny zikekf ilk -xpd z` eke ְְֲִִֵֵָָ
ick zqpkd ziaa xpd z` ea miwilcn eide ,gexa daki `ly ick

.mewnd z` xi`dl וebdp cerמחצלֹות ּבקרקען -להּציע ְְְְְִַַַַָָָ
migihy,עליהן ליׁשב אדֹום ּכדי yּובערי `ed bdpnd יֹוׁשבין ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶָ

zeiqpk]ׁשם izaa].הּכסאֹות על ְִַַָ
.Â מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ראׁשּבּתי קּלּות ּבהן נֹוהגין אין ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ

hrn ycwn mdy iptn,והּתּול ׂשחֹוק zepvilּכגֹון wegv ixac - ְְְִ
,brleּבטלה zlrez.וׂשיחה mey ea oi`y xeaice oileg zgiy - ְְִֵָָ

ּבהן נאֹותין ואין ּבהן, ׁשֹותין ואין ּבהן, אֹוכלין `oiואין - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ
,minyaa mda hywzdlּבהן מטּילין aldואין z` aigxdl ick ְְְִֵֶַָ
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ודי  מעכב הדבר אין ממנו, גבוהים הם ולכן הר במעלה שבנויים
שסביביו  מהבתים גבוה הכנסת שבית ברוח .בכך זה היכל ובונין

בצד וכו '. הקודש ארון את להעמיד אפשר שאי הדחק ובשעת
שיש  סק"ט) צד (סי' ברורה המשנה כתב כנגדו, שמתפללים
יהיו  שלא כדי במערב, לא אך צפון], [או דרום בצד להעמידו
ארון  את שהעמידו ובאופן הקודש. ארון כנגד הציבור אחורי

המקדש] כנגד [והיינו מזרח לצד להתפלל יש אחר, בצד הקודש
הקודש. ארון לצד ולא

ג  בית :הלכה באמצע בימה 'ועושין כתב, ס"ה) קנ (סי' הרמ"א
החתם  וכתב כולם'. וישמעו בתורה הקורא עליה שיעמוד הכנסת
שיעמוד  מקום שבכל קטן במקום שגם כח) סי' או"ח (שו"ת סופר
את  להעמיד להקפיד יש כולם, ישמעוהו הכנסת בבית הקורא בו

המזבח  כמו הבימה את מחזיקים שאנו משום באמצע, הבימה
באמצע  היה הפנימי המזבח של ומקומו המקדש, וראה .בבית

לארון  הבימה בין שיהיה שצריך קצז) (עמ' ומנהג הלכה שערי
אחת. יושבים שורת של הפסק לפחות הקודש

ד  וכו'.:הלכה העם כלפי פניהם יושבין וכתב הזקנים
לסדר  נוהגים אין שבזמננו יד) ס"ק קנ (סי' ברורה במשנה
נעשה  המקומות שסידור משום זה, באופן הכנסת בית ישיבת

להיכל  הבימה בין יישבו שלא להיזהר שיש כתב אך במכירה.
שהוא  מפני להיכל, ואחוריו הבימה לכיוון היושב שפני באופן
לברך  הבימה על שהעומד איסור גם בזה יש ועוד להיכל, גנאי
מקומות  לעשות מותר אך לו, כמשתחווה נראה ומשתחווה,

הבימה  לפני לשבת מותר וכן ההיכל. של בצדדים זה באופן

בפני  רשות היא שהבימה משום תורה, לספר שאחוריו ואף
עצמה.

ה  כנסיות.:הלכה בבתי עששיות במשנה להדליק וכתב
להתפלל, שייכנס קודם להדליק שנהגו כז) ס"ק קנא (סי' ברורה

שבמקום  א) ו, (ברכות בגמרא שאמרו משום בזה והטעם
צריך  כן [על לבוא מקדימה השכינה בעשרה בו שמתפללין
עושין  היו שכן ועוד יז)]. (סי' בו כל ע"פ ולהקדים. הנר להדליק

ס"ב :במקדש. כט (סי' השולחן בקצות יד)וכתב הערה ושם ,

שמים, כבוד משום תמיד' 'נר להדליק כנסיות בתי ברוב שנהגו
תמיד. דולק היה שבמנורה המערבי נר שגם למקדש, זכר בזה ויש

ו  בטלה.:הלכה הביא שיחה סק"ב) קנא (סי' ברורה במשנה

חולין  שיחת אפילו הוא הכנסת בבית בטלה שיחה של שהאיסור
הערה  כט (סי' השולחן בקצות [ועיין וכדומה פרנסה לצורך שהיא
ממנה  להימנע ראוי לגמרי, בטלה שיחה אבל בזה], שמסתפק ב)
בגנות  שהאריך בדבריו וראה הכנסת. לבית מחוץ אפילו תמיד

הכנסת  בבית  בטלה בהן..שיחה אוכלין (סי'ואין ברורה במשנה
מלאכה  שום בהם עושים שאין הדין שהוא הוסיף סק"ג) .קנא

שינת  אפילו הכנסת בבית ישנים שאין פסק ס"ג) קנא (סי' בשו"ע
(שם  ברורה משנה עראי. [שינת מותר המדרש בבית אבל עראי,

כדי  הכנסת בבית הישן כגון הכנסת, בית ולצורך טו)]. ס"ק
שיש  כיפור יום בליל ולכן שמותר. ד) (סעיף השו"ע כתב לשמרו,
הנרות  על לשמור כדי שם לישן מותר הכנסת בבית רבים .נרות

ולשתות. לאכול מותרים ותלמידיהם ברורה וחכמים והמשנה

בשאר  אבל לישן, שמותרים הדין שהוא הוסיף סק"ו) קנא (סי'

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'e iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

,gex xvew ly dryaּב לא להן נכנסין dואין zeniחּמהick ְְִִִֵֶַָָָֹ

mnvr lr obdlּב ולא החּמה, dמּפני zeniּגׁשמיםlr obdl ick ְְְִִִֵַַָָֹ
mnvr הּגׁשמים ותלמידיהם.מּפני yxcndוחכמים ziay ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ

mziak `ed,ּבהן ולׁשּתֹות לאכל wxמּתרין la`,מּדחק ְְֱִִִֶֶַָָֹֹֻ

xg` mewn mdl oi`e xira migxe` mdy ,wgcd zrya ,xnelk

.ea zezyle lek`l

.Êחׁשּבֹונֹות ּבהן מחּׁשבין zepeaygואין oebk] zeyxd ixac ly ְְְְִֵֶֶַָ
,[dnecke xgqn lyהיּו ּכן אם מצוה,dאּלא ׁשל חׁשּבֹונֹות ְְִִֵֶֶֶָָָ

itqkּכגֹון zepeayg ו צדקה, ׁשל itqkקּפה zepeayg ּפדיֹון ְְְְִֶָָָֻ
ּבהן, וכּיֹוצא minyׁשבּויים, ivtg mdy iptn mixzen el` ixd ְְִֵֶַָ

.mc`d ikxv `le,רּבים ׁשל הסּפד אּלא ּבהן מסּפידין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָואין

miax ly ctqd edneׁשּיהיה mi`vnpּכגֹון eidiy ּבהסּפד,- ׁשם ְְְִֵֶֶֶַָ
אֹות  חכמי ּבגללן ּגדֹולי ּובאין מתקּבצין העם ׁשּכל העיר ּה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

mpi` xy`k elit` e` ,micitqn mze` renyl mi`a mrdy -

`l` ,micitqnmrd mi`ae mzia ipan `ed zndy.ocakl ick

.Á,ּפתחים ׁשני הּמדרׁש לבית אֹו הּכנסת לבית היה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָאם
יעׂשּנּו yxcndלא zia z` e` zqpkd zia z` -ּדרmda xearl ֲֶֶֶַֹ

זה ּבפתח ׁשּיּכנס zqpkdּכדי zia lyׁשּכנגּדֹו ּבּפתח ויצא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
zpn lrלקרבz` envrl xvwle,הּדרiptn להּכנס ׁשאסּור ְְִֵֵֶֶֶַָָָ

מצוה  לדבר אּלא dnecke.להן dlitze dxez cenlz oebk - ְְִִֶֶַָָָ

.Ëׁשּצר jxvedyמי mc` הּכנסת- לבית ickלהּכנס ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ

lלקרֹות `exwl אֹו- my.חברֹוlּתינֹוק mi`vnpdxeq`y oeik ְֲִִֵ

okl ,dlitze dxezl wx zqpkd zial qpkdl מעט ויקרא -יּכנס ְְְִִֵַָָ
,dxezdn weqt xn`iׁשמּועה יאמר `e-אֹו dkld xac oebk ְַָֹ

,dpynיקרא ּכ חפצֹוlואחר ּבׁשביל יּכנס ׁשּלא ּכדי חברֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

envr jxevl יֹודע- אינֹו ואם `eּבלבד. dkld xac xnel ְְִִֵֵַַ
,weqt `exwlהּתינֹוקֹות מן לאחד myיאמר miayeid קרא' ְְִִֶַַָָֹ

dלי z`ּפסּוקdxezaיׁשהה אֹו ּבֹו', קֹורא akrziׁשאּתה - ְִִֵֶֶַָָ
יצא, ּכ ואחר הּכנסת ּבבית elמעט xzen df ote`a mbe ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָ

iptn exagl `exwlׁשם ziaaׁשהיׁשיבה diidyd ,xnelk - ְִֶַָָ
zqpkdהיא מצוה devnמעסקי el zaygp (תהילים ׁשּנאמר- ְְֱִִִֵֵֶֶַָ

ה) בית'.פד, יֹוׁשבי ְְֵֵֵֶַ'אׁשרי

.Èׁשּנכנס liayaמי zqpkd zialלקרֹותdxez cenll אֹו- ְְִִִֶָ
liaya,להתּפּללqpkpeזה zqpkd,ּבפתח zia lyלֹו מּתר ְְְִֵֶֶַַָֻ

ׁשּכנגּדֹו ּבּפתח `elitלצאת ,zqpkd zia ly ipyd egzt - ְְֵֶֶֶַַָ
`id eiykr ezxhnyלקרב envrlּכדי xvwl -.הּדר את ְְֵֵֶֶֶַָ

ּבמּקלֹו הּכנסת לבית להּכנס לאדם eciay,ּומּתר lwnd mr - ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
mvlgl,ּובמנעלֹו jixv epi`e eilbx lr eilrpyk -ּובאפנּדתֹו- ְְְֲִַָָֻ

z`vl mibdep oi`e ,drifd ea btqizy ick sebl cenv miyaely cba

.oeilr cba `la ea צרךואם[jxved רֹוקק[- elלרֹוק, xzen - ְִֵַָָ

wexl.הּכנסת ְְֵֶֶַּבבית

.‡È הן ּבקדּׁשתן ׁשחרבּו מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֻּבּתי
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בטלה, ושיחה שחוק שכן וכל היתר, להם אין שנאסרו הדברים

המקדש  מורא על מוזהרים חכמים תלמידי גם מותרים .שהרי
מדוחק. ולשתות שיש לאכול כתב ס"א) קנא (סי' והרמ"א

וכתב  מותר. הדחק בשעת שלא אפילו המדרש שבבית אומרים

אנשים  שאותם סק"ט) וע"ש סק"ז, קנא (סי' ברורה במשנה

הדחק, כשעת להם נחשב לעולם בקביעות, הכנסת בבית הלומדים

בו, ולשתות לאכול מותרים להם דחוק המקום אין כאשר וגם

כך  ידי על יתבטלו לאכול כדי לביתם לשוב יצטרכו שאם משום

מלימודם.

ח  זה :הלכה בפתח ייכנס לא פתחים שני הכנסת לבית היו
השני. בפתח לצאת דרך פסק,לעשותו ס"ה) קנא (סי' בשו"ע

לא  אם וכן מותר, הכנסת בית שנבנה קודם דרך שם היה שאם

עוד  ועיין לקצר. מכן לאחר לו מותר לקצר כדי תחילה נכנס

דרך  לקצר ולא להחמיר שראוי שכתב סק"ח) (שם רבה באליה

בית שנבנה קודם דרך שם שהיה באופן גם הכנסת, .הכנסת בית

לקצר  שמותר כתב לעשותו) ד"ה ס"ה קנא (סי' הלכה בביאור

מעט. משתהה או פסוק איזה שם קורא אם הכנסת בית דרך

שאין  באופן אלא זה היתר מועיל שאין כתב (סק"ב) הציון ובשער

אחרת  בשם .עצה הביא לקצר) ד"ה ס"ה קנא (סי' הלכה בביאור

דרך  דרכו לקצר לו מותר מצוה לדבר הולך שאם מגדים הפרי

הכנסת  לבית להיכנס לו שאסור שמסתבר הכריע אך הכנסת. בית

אם  גם המצוה דבר את לעשות יכול שהרי דרכו, את לקצר כדי

דרכו. יקצר לא

ט  הישיבה :הלכה ששיעור ס"א) קנא (סי' הרמ"א כתב

פתחים, שני של הליכה שיעור כדי הוא הכנסת בבית [ֿהשהייה]

שמונה  הילוך כדי הוא ששיעורו יג) (ס"ק ברורה במשנה וכתב

טפחים.

י  לבית :הלכה להיכנס אוסרים שיש כתב ס"ו) קנא (סי בשו"ע

כב) (ס"ק ברורה ובמשנה מגולה. בראש או ארוך בסכין הכנסת

לתפילה  מיוחד מקום הוא הכנסת שבית בזה הטעם מבאר

שדווקא  עוד, והביא ימים. מקצר והסכין אדם, של ימיו שמאריכה

להחמיר  אין מכוסה הוא אם אבל אסור מגולה הוא וכתב .אם

להכניס  אין כן שכמו נט) אות מה סי' (ח"ב, לציון אור בשו"ת

אפשרות  אין כן אם אלא זה, מטעם הכנסת לבית נשק כלי

וכן  ניכר. שאינו באופן שיכסהו או שמירה, בלא בחוץ להשאירו

שיש  חירום בשעת להתיר יח) סי' (ח"י אליעזר ציץ בשו"ת כתב

מכוסה  שיהיה ישתדל אך הזמן, כל אליו צמוד שיהיה צורך

בטליתו  או אודות .בבגדיו דן טו) ס"ק קנא (סי' הציון בשער

בבית  שגם מרקיקה, ונזהרים בביתם המקפידים העשירים אותם

יז) אות (שם תשובות בפסקי וכתב לרוק. להם אסור יהיה הכנסת

לרוק שלא מקפידים וכולם מרוצפת שהקרקע בביתם,שבזמננו

התיר  סי"ד) (פי"ב ומשפט צדקה ובספר הכנסת. בבית לרוק אסור

ברגלו  הרוק משפשף קודם .אם בתפילה לרוק שנוהגים מה ולענין

עכו"ם  של הגילולים לביזיון שהוא יודעים הכל כורעים', 'ואנחנו

קעט  סי' (יו"ד ט"ז [עיין כך אחר שמזכיר שמים כבוד והוא

הכנסת. בית ביזיון משום בכך ואין סק"ה)],

יא  דברי :הלכה את הביא כד) סי' (ח"ב יהושע דבר בשו"ת

הוא  שחרבו כנסיות לבתי הקדושה שדין ס"ה) (ח"ג התשב"ץ



קמג mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'e iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ּבימה‚. ux`dּומעמידין iab lr ddabd oink ּבבית - ְֲִִִֵַָ
הּקֹורא עליה ׁשּיעלה ּכדי d`ixwdהּכנסת, zrya,ּבּתֹורה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּכּבּוׁשין ּדברי לעם אֹומר ׁשהּוא מי dgkeze],אֹו xqen ixac -] ְִִִִֵֵֶָָ
ּכּלם  ׁשּיׁשמעּו iabּכדי lrn xacnd gikende `xewd ixac z` - ְְְִֵֶָֻ

.daben mewnּוכׁשּמעמידיןz` ּתֹורה ספר ּבּה ׁשּיׁש הּתבה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
,el jenqa ycewd oex` iptl zqpkd ziaa cinrdl mbdpn didy]

oken dxezd xtq didiy ick ,dxez xtq gpen ekezay cgein oex`

e`ivedl gexhl ekxhvi `le ,dxeza d`ixwl dnial ezelrdl

,[ycewd oex`nּבאמצע אֹותּה daizdמעמידין z` micinrn - ְֲִִֶַַָָ
,enexcl zqpkd zia oetv oia ו`id dzcnrd zxev הּתבה אחֹורי ְֲֵֵַָ

didi ,daizd ly ixeg`d dcv `oexההיכלּכלפני - cbpk - ְְִֵֵַָ
,ycewdּופניה,[daizd ly incwd dcv -]eidi העם -ּכלפני ְְִֵֶָָָָ

xeaivd cbpk.
יֹוׁשבין„. העם xeaivdּכיצד miayei ote` dfi`a ּבבּתי - ְְִֵֵַָָָ

הּזקנים  minkgd,ּכנסּיֹות? ּכלפני ykיֹוׁשבין- -העםּפניהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ
lzek] ycewd oex` lzeka `ed mipwfd zaiyi mewn ,xnelk

,xeaivd cbpk mdipte ['gxfn'd,xeaivd ly mceak meyn

mipwfdואחֹוריהם ly ההיכל ּכלפניcbpk -oex` ly lzekd ְְֲִֵֵֵֶַַָ
.ycewdיֹוׁשבין העם `miypׁשּורהjk:וכל ly ׁשּורה לפני ְְְִִֵָָָָָ

,miyp` lyּכל dּופני iyp` לאחֹורי `iypׁשּורה, ly md ְֲֵֵַָָ
ׁשּיהיּו עד ׁשּלפניה, eidiהּׁשּורה df ici lre העם,- ּכל ּפני ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָ

`oexּכלפני cbpk הּזקנים - ּוכלפני mipwfdהּקדׁש, cbpke - ְְְְְִִִֵֵֵֶַַֹ

,mcbpk miayeid הּתבה ּפני lyּוכלפני incwd dcv cbpke - ְְְִֵֵֵַָ
.[b dkld lirl x`eank] ycewd oex` iptly urd zaiz ְֵּובעת

הּתבה  לפני ּבארץ עֹומד לתפּלה, עֹומד צּבּור ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּׁשליח
,ezlitz mewn myy ,dniade ycewd oex` oia zcnerd לפני ְִֵָָּופניו

ycewd,הּקדׁש oex` cbpk xeaiv gilyd ipte העם,enּכ- ׁשאר ְְֶַָָָֹ
ycewd oex` cbpk mdipty.

ּכבֹוד‰. ּבהן נֹוהגין מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות mikixvּבּתי - ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָ
,mceak edne .ceaka mda bedplאֹותן mi`h`hnמכּבדים - ְְִַָ
,miayr mda elri `ly ick mze`אֹותן mdaּומרּבצין miktey - ְְִַָ

.ux`l wa`d z` aikydl ick `eh`hd xg`l min hrn ּכל ְֲָָונהגּו
ּובמערבmixbdיׂשראל ux`l-ּבספרד axrnny zevx`d ְְְֲִִֵַַָָָ
,l`xyiּבׁשנער[laa] הּצבי l`xyiוארץ ux` להדליק - ְְְְְְִִִֶֶַַָ

ּכנסּיֹות ּבבּתי zaעׁשׁשּיֹות migipny zikekf ilk -xpd z` eke ְְֲִִֵֵָָ
ick zqpkd ziaa xpd z` ea miwilcn eide ,gexa daki `ly ick

.mewnd z` xi`dl וebdp cerמחצלֹות ּבקרקען -להּציע ְְְְְִַַַַָָָ
migihy,עליהן ליׁשב אדֹום ּכדי yּובערי `ed bdpnd יֹוׁשבין ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶָ

zeiqpk]ׁשם izaa].הּכסאֹות על ְִַַָ
.Â מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ראׁשּבּתי קּלּות ּבהן נֹוהגין אין ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ

hrn ycwn mdy iptn,והּתּול ׂשחֹוק zepvilּכגֹון wegv ixac - ְְְִ
,brleּבטלה zlrez.וׂשיחה mey ea oi`y xeaice oileg zgiy - ְְִֵָָ

ּבהן נאֹותין ואין ּבהן, ׁשֹותין ואין ּבהן, אֹוכלין `oiואין - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ
,minyaa mda hywzdlּבהן מטּילין aldואין z` aigxdl ick ְְְִֵֶַָ
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ודי  מעכב הדבר אין ממנו, גבוהים הם ולכן הר במעלה שבנויים
שסביביו  מהבתים גבוה הכנסת שבית ברוח .בכך זה היכל ובונין

בצד וכו '. הקודש ארון את להעמיד אפשר שאי הדחק ובשעת
שיש  סק"ט) צד (סי' ברורה המשנה כתב כנגדו, שמתפללים
יהיו  שלא כדי במערב, לא אך צפון], [או דרום בצד להעמידו
ארון  את שהעמידו ובאופן הקודש. ארון כנגד הציבור אחורי

המקדש] כנגד [והיינו מזרח לצד להתפלל יש אחר, בצד הקודש
הקודש. ארון לצד ולא

ג  בית :הלכה באמצע בימה 'ועושין כתב, ס"ה) קנ (סי' הרמ"א
החתם  וכתב כולם'. וישמעו בתורה הקורא עליה שיעמוד הכנסת
שיעמוד  מקום שבכל קטן במקום שגם כח) סי' או"ח (שו"ת סופר
את  להעמיד להקפיד יש כולם, ישמעוהו הכנסת בבית הקורא בו

המזבח  כמו הבימה את מחזיקים שאנו משום באמצע, הבימה
באמצע  היה הפנימי המזבח של ומקומו המקדש, וראה .בבית

לארון  הבימה בין שיהיה שצריך קצז) (עמ' ומנהג הלכה שערי
אחת. יושבים שורת של הפסק לפחות הקודש

ד  וכו'.:הלכה העם כלפי פניהם יושבין וכתב הזקנים
לסדר  נוהגים אין שבזמננו יד) ס"ק קנ (סי' ברורה במשנה
נעשה  המקומות שסידור משום זה, באופן הכנסת בית ישיבת

להיכל  הבימה בין יישבו שלא להיזהר שיש כתב אך במכירה.
שהוא  מפני להיכל, ואחוריו הבימה לכיוון היושב שפני באופן
לברך  הבימה על שהעומד איסור גם בזה יש ועוד להיכל, גנאי
מקומות  לעשות מותר אך לו, כמשתחווה נראה ומשתחווה,

הבימה  לפני לשבת מותר וכן ההיכל. של בצדדים זה באופן

בפני  רשות היא שהבימה משום תורה, לספר שאחוריו ואף
עצמה.

ה  כנסיות.:הלכה בבתי עששיות במשנה להדליק וכתב
להתפלל, שייכנס קודם להדליק שנהגו כז) ס"ק קנא (סי' ברורה

שבמקום  א) ו, (ברכות בגמרא שאמרו משום בזה והטעם
צריך  כן [על לבוא מקדימה השכינה בעשרה בו שמתפללין
עושין  היו שכן ועוד יז)]. (סי' בו כל ע"פ ולהקדים. הנר להדליק

ס"ב :במקדש. כט (סי' השולחן בקצות יד)וכתב הערה ושם ,

שמים, כבוד משום תמיד' 'נר להדליק כנסיות בתי ברוב שנהגו
תמיד. דולק היה שבמנורה המערבי נר שגם למקדש, זכר בזה ויש

ו  בטלה.:הלכה הביא שיחה סק"ב) קנא (סי' ברורה במשנה

חולין  שיחת אפילו הוא הכנסת בבית בטלה שיחה של שהאיסור
הערה  כט (סי' השולחן בקצות [ועיין וכדומה פרנסה לצורך שהיא
ממנה  להימנע ראוי לגמרי, בטלה שיחה אבל בזה], שמסתפק ב)
בגנות  שהאריך בדבריו וראה הכנסת. לבית מחוץ אפילו תמיד

הכנסת  בבית  בטלה בהן..שיחה אוכלין (סי'ואין ברורה במשנה
מלאכה  שום בהם עושים שאין הדין שהוא הוסיף סק"ג) .קנא

שינת  אפילו הכנסת בבית ישנים שאין פסק ס"ג) קנא (סי' בשו"ע
(שם  ברורה משנה עראי. [שינת מותר המדרש בבית אבל עראי,

כדי  הכנסת בבית הישן כגון הכנסת, בית ולצורך טו)]. ס"ק
שיש  כיפור יום בליל ולכן שמותר. ד) (סעיף השו"ע כתב לשמרו,
הנרות  על לשמור כדי שם לישן מותר הכנסת בבית רבים .נרות

ולשתות. לאכול מותרים ותלמידיהם ברורה וחכמים והמשנה

בשאר  אבל לישן, שמותרים הדין שהוא הוסיף סק"ו) קנא (סי'

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'e iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

,gex xvew ly dryaּב לא להן נכנסין dואין zeniחּמהick ְְִִִֵֶַָָָֹ

mnvr lr obdlּב ולא החּמה, dמּפני zeniּגׁשמיםlr obdl ick ְְְִִִֵַַָָֹ
mnvr הּגׁשמים ותלמידיהם.מּפני yxcndוחכמים ziay ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ

mziak `ed,ּבהן ולׁשּתֹות לאכל wxמּתרין la`,מּדחק ְְֱִִִֶֶַָָֹֹֻ

xg` mewn mdl oi`e xira migxe` mdy ,wgcd zrya ,xnelk

.ea zezyle lek`l

.Êחׁשּבֹונֹות ּבהן מחּׁשבין zepeaygואין oebk] zeyxd ixac ly ְְְְִֵֶֶַָ
,[dnecke xgqn lyהיּו ּכן אם מצוה,dאּלא ׁשל חׁשּבֹונֹות ְְִִֵֶֶֶָָָ

itqkּכגֹון zepeayg ו צדקה, ׁשל itqkקּפה zepeayg ּפדיֹון ְְְְִֶָָָֻ
ּבהן, וכּיֹוצא minyׁשבּויים, ivtg mdy iptn mixzen el` ixd ְְִֵֶַָ

.mc`d ikxv `le,רּבים ׁשל הסּפד אּלא ּבהן מסּפידין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָואין

miax ly ctqd edneׁשּיהיה mi`vnpּכגֹון eidiy ּבהסּפד,- ׁשם ְְְִֵֶֶֶַָ
אֹות  חכמי ּבגללן ּגדֹולי ּובאין מתקּבצין העם ׁשּכל העיר ּה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

mpi` xy`k elit` e` ,micitqn mze` renyl mi`a mrdy -

`l` ,micitqnmrd mi`ae mzia ipan `ed zndy.ocakl ick

.Á,ּפתחים ׁשני הּמדרׁש לבית אֹו הּכנסת לבית היה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָאם
יעׂשּנּו yxcndלא zia z` e` zqpkd zia z` -ּדרmda xearl ֲֶֶֶַֹ

זה ּבפתח ׁשּיּכנס zqpkdּכדי zia lyׁשּכנגּדֹו ּבּפתח ויצא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
zpn lrלקרבz` envrl xvwle,הּדרiptn להּכנס ׁשאסּור ְְִֵֵֶֶֶַָָָ

מצוה  לדבר אּלא dnecke.להן dlitze dxez cenlz oebk - ְְִִֶֶַָָָ

.Ëׁשּצר jxvedyמי mc` הּכנסת- לבית ickלהּכנס ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ

lלקרֹות `exwl אֹו- my.חברֹוlּתינֹוק mi`vnpdxeq`y oeik ְֲִִֵ

okl ,dlitze dxezl wx zqpkd zial qpkdl מעט ויקרא -יּכנס ְְְִִֵַָָ
,dxezdn weqt xn`iׁשמּועה יאמר `e-אֹו dkld xac oebk ְַָֹ

,dpynיקרא ּכ חפצֹוlואחר ּבׁשביל יּכנס ׁשּלא ּכדי חברֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

envr jxevl יֹודע- אינֹו ואם `eּבלבד. dkld xac xnel ְְִִֵֵַַ
,weqt `exwlהּתינֹוקֹות מן לאחד myיאמר miayeid קרא' ְְִִֶַַָָֹ

dלי z`ּפסּוקdxezaיׁשהה אֹו ּבֹו', קֹורא akrziׁשאּתה - ְִִֵֶֶַָָ
יצא, ּכ ואחר הּכנסת ּבבית elמעט xzen df ote`a mbe ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָ

iptn exagl `exwlׁשם ziaaׁשהיׁשיבה diidyd ,xnelk - ְִֶַָָ
zqpkdהיא מצוה devnמעסקי el zaygp (תהילים ׁשּנאמר- ְְֱִִִֵֵֶֶַָ

ה) בית'.פד, יֹוׁשבי ְְֵֵֵֶַ'אׁשרי

.Èׁשּנכנס liayaמי zqpkd zialלקרֹותdxez cenll אֹו- ְְִִִֶָ
liaya,להתּפּללqpkpeזה zqpkd,ּבפתח zia lyלֹו מּתר ְְְִֵֶֶַַָֻ

ׁשּכנגּדֹו ּבּפתח `elitלצאת ,zqpkd zia ly ipyd egzt - ְְֵֶֶֶַַָ
`id eiykr ezxhnyלקרב envrlּכדי xvwl -.הּדר את ְְֵֵֶֶֶַָ

ּבמּקלֹו הּכנסת לבית להּכנס לאדם eciay,ּומּתר lwnd mr - ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
mvlgl,ּובמנעלֹו jixv epi`e eilbx lr eilrpyk -ּובאפנּדתֹו- ְְְֲִַָָֻ

z`vl mibdep oi`e ,drifd ea btqizy ick sebl cenv miyaely cba

.oeilr cba `la ea צרךואם[jxved רֹוקק[- elלרֹוק, xzen - ְִֵַָָ

wexl.הּכנסת ְְֵֶֶַּבבית

.‡È הן ּבקדּׁשתן ׁשחרבּו מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֻּבּתי
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בטלה, ושיחה שחוק שכן וכל היתר, להם אין שנאסרו הדברים

המקדש  מורא על מוזהרים חכמים תלמידי גם מותרים .שהרי
מדוחק. ולשתות שיש לאכול כתב ס"א) קנא (סי' והרמ"א

וכתב  מותר. הדחק בשעת שלא אפילו המדרש שבבית אומרים

אנשים  שאותם סק"ט) וע"ש סק"ז, קנא (סי' ברורה במשנה

הדחק, כשעת להם נחשב לעולם בקביעות, הכנסת בבית הלומדים

בו, ולשתות לאכול מותרים להם דחוק המקום אין כאשר וגם

כך  ידי על יתבטלו לאכול כדי לביתם לשוב יצטרכו שאם משום

מלימודם.

ח  זה :הלכה בפתח ייכנס לא פתחים שני הכנסת לבית היו
השני. בפתח לצאת דרך פסק,לעשותו ס"ה) קנא (סי' בשו"ע

לא  אם וכן מותר, הכנסת בית שנבנה קודם דרך שם היה שאם

עוד  ועיין לקצר. מכן לאחר לו מותר לקצר כדי תחילה נכנס

דרך  לקצר ולא להחמיר שראוי שכתב סק"ח) (שם רבה באליה

בית שנבנה קודם דרך שם שהיה באופן גם הכנסת, .הכנסת בית

לקצר  שמותר כתב לעשותו) ד"ה ס"ה קנא (סי' הלכה בביאור

מעט. משתהה או פסוק איזה שם קורא אם הכנסת בית דרך

שאין  באופן אלא זה היתר מועיל שאין כתב (סק"ב) הציון ובשער

אחרת  בשם .עצה הביא לקצר) ד"ה ס"ה קנא (סי' הלכה בביאור

דרך  דרכו לקצר לו מותר מצוה לדבר הולך שאם מגדים הפרי

הכנסת  לבית להיכנס לו שאסור שמסתבר הכריע אך הכנסת. בית

אם  גם המצוה דבר את לעשות יכול שהרי דרכו, את לקצר כדי

דרכו. יקצר לא

ט  הישיבה :הלכה ששיעור ס"א) קנא (סי' הרמ"א כתב

פתחים, שני של הליכה שיעור כדי הוא הכנסת בבית [ֿהשהייה]

שמונה  הילוך כדי הוא ששיעורו יג) (ס"ק ברורה במשנה וכתב

טפחים.

י  לבית :הלכה להיכנס אוסרים שיש כתב ס"ו) קנא (סי בשו"ע

כב) (ס"ק ברורה ובמשנה מגולה. בראש או ארוך בסכין הכנסת

לתפילה  מיוחד מקום הוא הכנסת שבית בזה הטעם מבאר

שדווקא  עוד, והביא ימים. מקצר והסכין אדם, של ימיו שמאריכה

להחמיר  אין מכוסה הוא אם אבל אסור מגולה הוא וכתב .אם

להכניס  אין כן שכמו נט) אות מה סי' (ח"ב, לציון אור בשו"ת

אפשרות  אין כן אם אלא זה, מטעם הכנסת לבית נשק כלי

וכן  ניכר. שאינו באופן שיכסהו או שמירה, בלא בחוץ להשאירו

שיש  חירום בשעת להתיר יח) סי' (ח"י אליעזר ציץ בשו"ת כתב

מכוסה  שיהיה ישתדל אך הזמן, כל אליו צמוד שיהיה צורך

בטליתו  או אודות .בבגדיו דן טו) ס"ק קנא (סי' הציון בשער

בבית  שגם מרקיקה, ונזהרים בביתם המקפידים העשירים אותם

יז) אות (שם תשובות בפסקי וכתב לרוק. להם אסור יהיה הכנסת

לרוק שלא מקפידים וכולם מרוצפת שהקרקע בביתם,שבזמננו

התיר  סי"ד) (פי"ב ומשפט צדקה ובספר הכנסת. בבית לרוק אסור

ברגלו  הרוק משפשף קודם .אם בתפילה לרוק שנוהגים מה ולענין

עכו"ם  של הגילולים לביזיון שהוא יודעים הכל כורעים', 'ואנחנו

קעט  סי' (יו"ד ט"ז [עיין כך אחר שמזכיר שמים כבוד והוא

הכנסת. בית ביזיון משום בכך ואין סק"ה)],

יא  דברי :הלכה את הביא כד) סי' (ח"ב יהושע דבר בשו"ת

הוא  שחרבו כנסיות לבתי הקדושה שדין ס"ה) (ח"ג התשב"ץ



mipdkקמד zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'e iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

mdn,עֹומדין zrwet dpi` mzyecw לא)ׁשּנאמר- כו, (ויקרא ְֱִֶֶַ
מקּדׁשיכם', את zeiqpk'והׁשּמֹותי izay o`kn yexcl yie אף ְְֲִִִֵֶֶַַ

ׁש ּפי eעל eaxgׁשֹוממין oiicrהן ,'izeniyde' aezkd xn`y enk ִִֵֵֶַ
עֹומדין הן 'mkiycwn'.ּבקדּׁשתן aezkd m`xwy enk וokl ְְְִִֵָָֻ

ּבהן ׁשּנֹוהגין ּבהןceakּכׁשם נֹוהגין ּכ ceakּביּׁשּובן, ְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָ
lirlּבחרּבנן, mixen`d mipicd lk z` mda bedpl yi jkitle ְְָָֻ

,[gÎe zekld] מּכּבּוד rwxwd,חּוץ `eh`h minורּבּוץ - zkity - ְִִִ
,ux`l wa`d z` aikydl icka ואין אֹותם מכּבדין ְְְִֵֵֶַָׁשאין

mpaxeg.מרּבצין  zrya mda oeiwpd lr xenyl aeig oi` עלּו- ְְִַָ
אֹותם ּתֹולׁשין עׂשבים, `mze,ּבהן yelzl xzen ּומּניחין - ְֲִִִִֶַָָָ

ּבמקֹומן myn,אֹותן mze` migwel oi`e אֹותם ׁשּיראּו ּכדי ְְְִִֵֶָָָ
zqpkd,העם zia ly epaxeg lr jka exrhvieרּוחם -ותעֹור ְֵָָָ

exxerzi לבנֹותן ycgn.ויׁשּתּדלּו ְְְְִִַָ
.·Èסֹותרין לבנֹות`zאין ּכדי הּכנסת zqpkdּבית zia אחר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַ

mewn,ּבמקֹומֹו eze` lr zexewאֹו- e` mipa` epnn lehil ick ְִ
ezepal zpn lr ּבֹונין אבל אחר. ziaּבמקֹום zepal mileki - ְֲִֵַָָ
mewna zqpkd סֹותרין ּכ ואחר epayזה`zאחר, xg`l - ְְִֵֶַַַָ

,`ed dfa mrhde .oey`xd z` xezql xzen ,xg` zqpkd zia xak

yeygl yi ,xg` epaiy mcew zqpkd zia z` exzqi m`y ֶָׁשּמא
אנס להן dxizqdיארע xg`lיבנּו ex`yiieולא ,ycgn eze` ְְֱִֶֶֶַָֹֹ

xezql oi` ok enke .zqpkd zia `laמּמּנּו אחד ּכתל -אפּלּו ֲִִֶֶֶָֹ
`l` ,zqpkd zia ilzeknּבֹונהlzek dligz,הּיׁשן ּבצד חדׁש ְֶַַָָָָ

סֹותרwxו  ּכ lzekdאחר z`.הּיׁשן ְֵַַַָָָ

.‚È אמּורים ּדברים mcewּבּמה zqpkd zia xezql xeq`y ְֲִִֶַָ
xg` mipeayonfa `weec חרבּו, אם אבל יסֹודֹותיו, חרבּו ְְְֲִֶָָָָֹׁשּלא

letil,יסֹודֹותיו cner `edy yyg yie zqpkd zia lyׁשּנטּו אֹו ְֶָָ
mixyiּכתליו mpi` -md micnereמּיד אֹותֹו סֹותרין -לנּפל, ְְְִִִָָָֹ

,dpkq yygn cin exzql miaiigלבנֹותֹו ycgnּומתחילין ְְִִִַ
mbּבמהרה, ezepal fxcfdl yie ו ׁשּמאmbּבּיֹום `mּבּלילה, ְְְִֵֶַַַָָָ

eiykr ea efxcfi `lּתדחקd mdlׁשעהonfd xeari ויּׁשאר - ְְִִֵַָָָ
ֵָחרב.

.„È הּכנסת ּבית לעׂשֹות הּמדרׁשמּתר zgwlּבית xzen - ְְֲִֵֵֶֶַַַָָֻ
yxcn zial ektdle ,dlitzl cgein mewn `edy zqpk zia`edy

.dxez cenill wx cgeind mewn עֹוׂשין אין הּמדרׁש ּבית ְֲִִֵֵַָָאבל
הּכנסת ּבית wxאֹותֹו cgein didiy ektdle ezepyl xeq` - ְֵֶֶַ

iptn ,dlitzl ּבית קדּׁשת על יתרה הּמדרׁש ּבית ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֻֻׁשּקדּׁשת
מֹור  ולא ּבּקדׁש ּומעלין xzenידיןהּכנסת, yecw xac lky - ְְֲִִִֶֶֶַַַֹֹ

dzegt dyecwl ecixedl xeq`e ,epnn dxizi dyecwl ezelrdl

.epnn,הּכנסת ּבית ׁשּמכרּו העיר ּבני cixedlוכן mdl xeq` ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָ
okle ,ezyecw zbxcn dxiknd zxenz elaiwy sqkd z` להן ֵֶָיׁש

ּתבה ּבדמיו migipnלּקח dab lry daiz sqka zepwl mdilr - ְִֵַָָָ
zia zyecwn dlecb dzyecwe ,d`ixwd zrya dxezd xtq z`

m` oke .zqpkd מטּפחֹות ּבדמיה לּקח להן יׁש ּתבה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָמכרּו
,dxezd xtq z` oda mithery ל ּתיק `zאֹו ekeza gipd ספר ְִֵֶ

d,ּתֹורהm` oke .xzei dlecb mzyecw zbxcyאֹו מטּפחת מכרּו ְְִַַָָ
dxezּתיק xtq lyחּמׁשין ּבדמיו ynegלֹוקחין lk miazkpy - ְְִִִָָָֻ
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פוקעת  והחריבום הגויים חללום אם אבל מאליהן, כשחרבו דווקא
ובשאר  באירופה כנסיות בתי לגבי כתב זה ומטעם קדושתם,
מי  עבור אין וגם לבנותם, אפשר ואי הגויים שהחריבום מקומות
חיוב  שאין המקומות, באותם יהודים נשארו שלא משום לבנות
את  החזירו השלטונות ואם המקום, קדושת על לשמור להשתדל
המקום  את להשכיר או למכור להם מותר הקהילה לרשות המקום

קדושה  בהם שאין שאם .כיון יא), סעי' קנא (סי' בשו"ע כתב
מועיל  בו, להשתמש שיוכלו הכנסת בית את שבנו בשעת התנו
תשמיש  חורבנו לאחר בו להשתמש להם ומותר זה תנאי להם
וכן  תנאי. מועיל אין שחרב קודם יישובו בזמן אבל מגונה, שאינו
בתי  אבל לארץ, שבחוץ כנסיות לבתי אלא זה תנאי מועיל אין

כלל  תנאי להם מועיל אין ישראל שבארץ החילוק .כנסיות ובטעם
מועיל  לארץ שבחוץ כנסיות שבתי לז) (ס"ק ברורה במשנה כתב
הגואל  בביאת שהרי עולמית קדושתם שאין משום תנאי להם
שעדיין  אף כשנחרבו התנאי להם שמועיל והטעם קדושתם. תפקע
התנאי  שגדר לג) סי' (ח"ט הלוי שבט בשו"ת כתב הגואל בא לא
ישראל  יישוב בו שיהיה לזמן אלא קדוש הכנסת בית שאין הוא
בו  שאין כיון חרב כשהוא או הגואל בבוא ולכן בו, ויתפללו

קדושתו  פוקעת על .יישוב כתב בישובו) אבל (ד"ה הלכה בביאור
בהם  כשעשו כנסיות בבתי להשתמש להתיר הראשונים, דברי פי
(ד"ה  כתב וכן הדחק. בשעת דווקא אך יישובם, בזמן גם תנאי
ישראל  שבארץ כנסיות בבתי גם שימוש להתיר בבתי) אבל
הלוי  ובשבט מה) סי' (ח"א משה באגרות וכתבו תנאי. על כשנבנו
בבתי  ולשתות לאכול בזמננו נוהגים זה סמך שעל כט) סי' (ח"ט

כתב  אך וקידושים. שמחות בהם ולערוך מצוה, בסעודות כנסיות

זה היתר מועיל שאין הלוי וכשאין בשבט מצוה בסעודות אלא

אסור. רשות של סעודות אבל דחוק, אלא אחר מקום כדי להם
לבנותם. וישתדלו רוחם ותיעור העם אותם וכתב שיראו

הכנסת  בית את סתרו אם זה שלפי סק"ל) קנא (סי' ברורה במשנה

במקום  לבנות עוד בדעתם ואין אחר, במקום אותו ובנו זה במקום

כיון  שם, ולהניחם העשבים את לתלוש צריכים אין הראשון,

יבואו  שלא המקום סביב גדר יעשו אלא אחר, במקום בנו שכבר

ימכרוהו. למכרו שאפשר במקום הוא ואם בו, לזלזל

יב  בבית :הלכה כן שכמו סק"ג) קנב (סי' ברורה המשנה כתב

אין  במקומו, אחר לשכור ורוצים לזמן, להם מושכר שהיה הכנסת

תחתיו  אחר שישכרו עד הראשון מהמקום עצמם את לסלק .להם

שרוצים  שבאופן מצדד דינא) ד"ה קנב (סי' הלכה בביאור

לסתור  להם מותר אחר בענין אפשר ואי הכנסת, בית את להרחיב

מותר  כן שכמו עה) סי' (או"ח צבי הר בשו"ת וכתב הכותל, את

בית  לצורך כשהוא פתחים, או חלונות בניית לשם בכותל לסתור

לסתור .הכנסת  שאסור כשם יא) ס"ק קנב (סי' ברורה במשנה כתב

הכנסת, שבבית הקודש כלי את גם לסתור אין כך הכנסת , בית את

השולחנות  החזן, עמוד הבימה, הקודש, ארון את לסתור אין ולכן

וכדו'. והספסלים

יד  תורה :הלכה אסרה שלא ט) סעי' לד (סי' הרב בשו"ע כתב

ובדק  מזבח בקודשי רק קלה לקדושה חמורה מקדושה הורדה

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'e iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

,xzei dlecb mzyecw zbxcy ,ecal לֹוקחין חּמׁשין ְְִִָָֻמכרּו

mdincaּתֹורה mlekn.ספר dlecb ezyecwyמכרּו אם אבל ְֲִֵֶָָָ

אחר, ּתֹורה ספר אּלא ּבדמיו לֹוקחין אין ּתֹורה s`eספר ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

oeik mewn lkn ,deey mdipy zbxcy it lrׁשם xacׁשאין ֵֶָ

dyקדּׁשהely,ּתֹורה ספר מּקדּׁשת xtqלמעלה epwiy jka ic ְְְְִֵֶַַָָָֻֻ

.deey ezbxcy s` dxezּבמֹותריהן ex`ypyוכן mincd xzena - ְְְֵֵֶ

dlecb ezyecwy xac `l` epwi `l ,xg` xac epwy xg`l mcia

.xzei

.ÂËמעֹות העם מן ּגבּו אם הּמדרׁשickוכן ּבית לבנֹות ְְְִִִִֵֵַָָָָָ

אֹו הּכנסת, ּבית ickאֹו zern eaby מטּפחת אֹו ּתבה לקנֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַָ

dxez,ותיק xtqlאֹוzepwl ickּו ּתֹורה, diabdספר xg`lרצּו ְִֵֶָָ

ׁשּגבּו ּכל `zxg,לׁשּנֹות dxhnl eaby zernd lka ynzydl - ְֶַָָ

אֹותֹו מׁשּנין `xg,אין xac mda zepwl zerna ynzydl oi` - ְִֵַ

dbxcaאּלא dilr zernl didzy ote`a לקדּׁשה קּלה מּקדּׁשה ְְִִֶַָָָָֻֻ

מּמּנה, xacdnחמּורה dxizi ezyecwy xac mda zepwl milekie ֲִֶָָ

.zernd z` eab exearyאם לעׂשֹותֹוxakאבל ּׁשּגבּו מה עׂשּו ֲֲִֶַַָָָ

,zernd z` eab exeary xacd z` zerna epwy -והֹותירּו- ְִ

,dipwd xg`l minc mdl exzepyמׁשּניןz` מה לכל הּמֹותר ְְִַַַָָ

dlw.ּׁשּירצּו dyecwl dxeng dyecwn mcixedl xzene ּכלי וכל ְְְִֵֶָ

הּכנסת dxezd,ּבית z`ixw zrya dilr micnery dniad oebk ְֵֶֶַ

zyecwk mzyecw zbxc.הּכנסת הארֹון dּכבית ׁשעל ּפרכת ְְֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הּספרים, ּבֹו ekezayׁשּמּניחין ycewd oex` iptly zkextd - ְִִִֶַַָ

dzyecw zbxc ,dxezd ixtq migpenּכd zyecw מטּפחֹות ְְִִ

z` oda mitheryהּספרים.dxezd ixtq עליהן - התנּו -ואם ְְְֲִִִֵֶַָ

,leg ly yinyz mb mda ynzydl elkeiy הּתנאי ּכפי הן ְְֲִֵֵַַהרי
.ixnbl oilegl m`ivedl `l la` ,epzdy itk mda ynzydl xzene

.ÊË,הּכנסת ּבית למּכר ׁשּמּתר אמּורים ּדברים [ote`aּבּמה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻ
,[oldle lirl x`azpy enke ,ezyecwn eze` oicixen oi`y ְֵּבבית

ּכפרים ׁשל xtkd,הּכנסת iyp` `l` ea milltzn oi`y ׁשּלא ְְִֶֶֶֶַָֹ
לבּדם  הּכפר ּבני ּדעת על אּלא אֹותּה `ezeעׂשּו epa `ly - ְְְֵֶַַַַַָָָָָ

ick ,mcal xtkd ipa z` ynyiy zpn lr `l` להם ְִֶֶֶָׁשּתהיה
היא, ּבּה xn`pלהתּפּלל dfk zqpkd ziaae ּכּלם רצּו ׁשאם ְְִִִֵֶַָָָֻ

מֹוכרין xtkdלמכרּה ipal wx jiiy zqpkd ziay oeik - ְְְִָָ
.exknl mileki mlek mivexyke ּכרּכין ׁשל הּכנסת ּבית ְְֲִֵֶֶֶַַָאבל

miyp` x`y mb minrt daxd ea milltzn xird ipa calny

,mdilr mb eayg dpapyk i`ce okle ,mewna miaye mixaerd

e נעׂשה העֹולם אנׁשי ּכל ּדעת ועל epiipa,הֹואיל zrya ְְֲִֵַַַַַָָָָ
zpn lr dzid eziipa zaygneּכל ּבֹו ויתּפּלל `mcׁשּיבֹוא ְְִֵֶַָָ

l`xyin,הּמדינה אל ok,הּבא m`נעׂשהdf zqpk zia ׁשל ְֲִֶֶַַַָָָ
יׂשראל, lkyּכל `vnpe ,dipad zrya mzaygn dzid jk ixdy ְִֵָָ

,ezelraa mitzey l`xyi וoklלעֹולם אֹותֹו מֹוכרין ipaאין - ְְְִֵָ
.cala mzelraa epi` ixdy exknl mileki mpi` jxkd

.ÊÈ הּכפר למּכרּבני ׁשּלהן`zׁשרצּו הּכנסת [milekieּבית ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
kn zxhne ,[lirl x`eank xeknl md`id mzxiאֹוick ְִלבנֹות

dxikndּבּדמים zxenz elawiyאֹו אחר, הּכנסת ickּבית ְִֵֵֶֶַַַָ
ּבּדמים אֹו`elלקנֹות mincdּתֹורה,xtqּתבה, elri jkae - ְִִֵַָָָ

,mzyecw zbxcn הּלֹוקח על להתנֹות enrצריכין zeyrl - ְְְִִֵַַַַ
i`pzלא אֹותֹו יעׂשה ea,מרחץziaׁשּלא rifdle uegxl ולא ְְֲֶֶֶַָֹֹֹ

ּבֹו ׁשּמעּבדין הּמקֹום והּוא ו `zּברסקי, l`העֹורֹות. ok ְְְְְְִִֶַַָָֻ
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משום  בהן שאין הקדושות בשאר אבל בהם, שמועלים הבית

סופרים  מדברי אלא האיסור אין (סי'.מעילה הלכה בביאור כתב

בית  למכור ההיתר שאין שמסתבר ימכרו) לא ד"ה סי''ג קנג
להם  יש כאשר אלא בקדושה, דמיו את להעלות מנת על הכנסת

אחר, הכנסת אסור,בית בעיר אחר הכנסת בית להם אין אבל 

מקדש  מקם להם שיהיה כדי הכנסת בית בניית על כופים שהרי
לקנות  בשביל הכנסת בית את לבטל ואין בו , להתפלל מעט

וכדו'תיבה. הכנסת בית מכירת אודות כתב ס"ד) קנג (סי' בשו"ע

[ולשיטתם  אוסרים שיש בקדושתו, לו השווה דבר לקנות כדי

לקנות  הותר תורה בספר ורק בדרגה, הדמים לעלות דווקא צריך
(סק''ט)], ברורה משנה ממנו. למעלה קדושה שאין כיון אחר ספר

קדושתם. מדרגת הדמים את מוריד שאינו כיון מתירים ויש

אם  בדיעבד אלא מחלוקתם שאין כתב יא) (ס"ק ברורה ובמשנה
השווה  דבר לקנות בכדי למכור אין ודאי לכתחילה אבל מכר,

בקדושתו.

טו  משנין :הלכה והותירו לעשותו שגבו מה עשו אם אבל
שירצו. מה לכל יד)המותר ס"ק קנג (סי' ברורה במשנה וכתב

כלל, קדושה בו שאין לדבר אפילו הוא במותר להשתמש שההיתר
במעות  כבר שעשו מכיון כי בזה והטעם ציבור, צרכי שהוא אלא

לצרכי  אפילו במותר להשתמש מותר העיר, אנשי שרצו מה את

כא). סעי' (פ"ט ומשפט צדקה בספר בזה עוד וראה הרשות.

טז  שהסכימו :הלכה כה) ס"ק קנג (סי' ברורה המשנה כתב

לבית  נכנסים והם בו, ושבים עוברים שרבים במקום האחרונים

כפרים, של הכנסת בית נקרא קבע, בדרך ולא עראי בדרך הכנסת
קבע, דרך בו ומשתהים העולם מבני רבים אליו שבאים מקום ורק

[כגון  העולם אנשי דעת על שנבנה כרכים של הכנסת בית נקרא

הזמן  ובאותו לסחורה בתדירות בו מתקבצים שהסוחרים מקום
בו  שמתקבצים הכנסת בית או הזה, הכנסת בבית עצמם קובעים

בית  לענין (שם) בדבריו עוד וראה בו]. שנמצא החכם בשביל רבים

לעצמם. האומנויות בעלי שעושים שבכרך, כנסת

יז  שארבעה :הלכה נה), ס"ק קנג (סי' ברורה המשנה כתב

כיון  הכסא, ובית טבילה בית בורסקי, מרחץ, אלו, תשמישים
הכנסת, בית בו שהיה במקום לעשותם אסור מאוד מגונים שהם

לזרוע  אסור כן וכמו תל. רק במקום ונשאר הבנין נפל אם אפילו

למקו  גנאי הוא זה שגם משום אגרות במקום בשו"ת כתב עוד ם.

תיפלה  בית לצורך למכרו אין כן שכמו מה) סי' ח"ב (או"ח משה
גנאי  זה והרי ביזיון, של תשמיש הדבר חשוב שכן נכרים, של

אלו  דברים מארבעה גדול העיר .יותר טובי שבעה התנו ואם
העיר. אנשי נח)במעמד ס"ק קנג (סי' ברורה המשנה וכתב

אמרי  ובשו"ת אלו. לדברים למכור שלא להיזהר צריך שלכתחילה

לנכרי  למכור שלא להחמיר יש שביותר כתב לב) סי' (ח"ב יושר

תיפלה, בית שיעשהו לחשוש ויש ה', חילול בזה שיש מפני



קמה mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'e iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

mdn,עֹומדין zrwet dpi` mzyecw לא)ׁשּנאמר- כו, (ויקרא ְֱִֶֶַ
מקּדׁשיכם', את zeiqpk'והׁשּמֹותי izay o`kn yexcl yie אף ְְֲִִִֵֶֶַַ

ׁש ּפי eעל eaxgׁשֹוממין oiicrהן ,'izeniyde' aezkd xn`y enk ִִֵֵֶַ
עֹומדין הן 'mkiycwn'.ּבקדּׁשתן aezkd m`xwy enk וokl ְְְִִֵָָֻ

ּבהן ׁשּנֹוהגין ּבהןceakּכׁשם נֹוהגין ּכ ceakּביּׁשּובן, ְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָ
lirlּבחרּבנן, mixen`d mipicd lk z` mda bedpl yi jkitle ְְָָֻ

,[gÎe zekld] מּכּבּוד rwxwd,חּוץ `eh`h minורּבּוץ - zkity - ְִִִ
,ux`l wa`d z` aikydl icka ואין אֹותם מכּבדין ְְְִֵֵֶַָׁשאין

mpaxeg.מרּבצין  zrya mda oeiwpd lr xenyl aeig oi` עלּו- ְְִַָ
אֹותם ּתֹולׁשין עׂשבים, `mze,ּבהן yelzl xzen ּומּניחין - ְֲִִִִֶַָָָ

ּבמקֹומן myn,אֹותן mze` migwel oi`e אֹותם ׁשּיראּו ּכדי ְְְִִֵֶָָָ
zqpkd,העם zia ly epaxeg lr jka exrhvieרּוחם -ותעֹור ְֵָָָ

exxerzi לבנֹותן ycgn.ויׁשּתּדלּו ְְְְִִַָ
.·Èסֹותרין לבנֹות`zאין ּכדי הּכנסת zqpkdּבית zia אחר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַ

mewn,ּבמקֹומֹו eze` lr zexewאֹו- e` mipa` epnn lehil ick ְִ
ezepal zpn lr ּבֹונין אבל אחר. ziaּבמקֹום zepal mileki - ְֲִֵַָָ
mewna zqpkd סֹותרין ּכ ואחר epayזה`zאחר, xg`l - ְְִֵֶַַַָ

,`ed dfa mrhde .oey`xd z` xezql xzen ,xg` zqpkd zia xak

yeygl yi ,xg` epaiy mcew zqpkd zia z` exzqi m`y ֶָׁשּמא
אנס להן dxizqdיארע xg`lיבנּו ex`yiieולא ,ycgn eze` ְְֱִֶֶֶַָֹֹ

xezql oi` ok enke .zqpkd zia `laמּמּנּו אחד ּכתל -אפּלּו ֲִִֶֶֶָֹ
`l` ,zqpkd zia ilzeknּבֹונהlzek dligz,הּיׁשן ּבצד חדׁש ְֶַַָָָָ

סֹותרwxו  ּכ lzekdאחר z`.הּיׁשן ְֵַַַָָָ

.‚È אמּורים ּדברים mcewּבּמה zqpkd zia xezql xeq`y ְֲִִֶַָ
xg` mipeayonfa `weec חרבּו, אם אבל יסֹודֹותיו, חרבּו ְְְֲִֶָָָָֹׁשּלא

letil,יסֹודֹותיו cner `edy yyg yie zqpkd zia lyׁשּנטּו אֹו ְֶָָ
mixyiּכתליו mpi` -md micnereמּיד אֹותֹו סֹותרין -לנּפל, ְְְִִִָָָֹ

,dpkq yygn cin exzql miaiigלבנֹותֹו ycgnּומתחילין ְְִִִַ
mbּבמהרה, ezepal fxcfdl yie ו ׁשּמאmbּבּיֹום `mּבּלילה, ְְְִֵֶַַַָָָ

eiykr ea efxcfi `lּתדחקd mdlׁשעהonfd xeari ויּׁשאר - ְְִִֵַָָָ
ֵָחרב.

.„È הּכנסת ּבית לעׂשֹות הּמדרׁשמּתר zgwlּבית xzen - ְְֲִֵֵֶֶַַַָָֻ
yxcn zial ektdle ,dlitzl cgein mewn `edy zqpk zia`edy

.dxez cenill wx cgeind mewn עֹוׂשין אין הּמדרׁש ּבית ְֲִִֵֵַָָאבל
הּכנסת ּבית wxאֹותֹו cgein didiy ektdle ezepyl xeq` - ְֵֶֶַ

iptn ,dlitzl ּבית קדּׁשת על יתרה הּמדרׁש ּבית ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֻֻׁשּקדּׁשת
מֹור  ולא ּבּקדׁש ּומעלין xzenידיןהּכנסת, yecw xac lky - ְְֲִִִֶֶֶַַַֹֹ

dzegt dyecwl ecixedl xeq`e ,epnn dxizi dyecwl ezelrdl

.epnn,הּכנסת ּבית ׁשּמכרּו העיר ּבני cixedlוכן mdl xeq` ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָ
okle ,ezyecw zbxcn dxiknd zxenz elaiwy sqkd z` להן ֵֶָיׁש

ּתבה ּבדמיו migipnלּקח dab lry daiz sqka zepwl mdilr - ְִֵַָָָ
zia zyecwn dlecb dzyecwe ,d`ixwd zrya dxezd xtq z`

m` oke .zqpkd מטּפחֹות ּבדמיה לּקח להן יׁש ּתבה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָמכרּו
,dxezd xtq z` oda mithery ל ּתיק `zאֹו ekeza gipd ספר ְִֵֶ

d,ּתֹורהm` oke .xzei dlecb mzyecw zbxcyאֹו מטּפחת מכרּו ְְִַַָָ
dxezּתיק xtq lyחּמׁשין ּבדמיו ynegלֹוקחין lk miazkpy - ְְִִִָָָֻ
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פוקעת  והחריבום הגויים חללום אם אבל מאליהן, כשחרבו דווקא
ובשאר  באירופה כנסיות בתי לגבי כתב זה ומטעם קדושתם,
מי  עבור אין וגם לבנותם, אפשר ואי הגויים שהחריבום מקומות
חיוב  שאין המקומות, באותם יהודים נשארו שלא משום לבנות
את  החזירו השלטונות ואם המקום, קדושת על לשמור להשתדל
המקום  את להשכיר או למכור להם מותר הקהילה לרשות המקום

קדושה  בהם שאין שאם .כיון יא), סעי' קנא (סי' בשו"ע כתב
מועיל  בו, להשתמש שיוכלו הכנסת בית את שבנו בשעת התנו
תשמיש  חורבנו לאחר בו להשתמש להם ומותר זה תנאי להם
וכן  תנאי. מועיל אין שחרב קודם יישובו בזמן אבל מגונה, שאינו
בתי  אבל לארץ, שבחוץ כנסיות לבתי אלא זה תנאי מועיל אין

כלל  תנאי להם מועיל אין ישראל שבארץ החילוק .כנסיות ובטעם
מועיל  לארץ שבחוץ כנסיות שבתי לז) (ס"ק ברורה במשנה כתב
הגואל  בביאת שהרי עולמית קדושתם שאין משום תנאי להם
שעדיין  אף כשנחרבו התנאי להם שמועיל והטעם קדושתם. תפקע
התנאי  שגדר לג) סי' (ח"ט הלוי שבט בשו"ת כתב הגואל בא לא
ישראל  יישוב בו שיהיה לזמן אלא קדוש הכנסת בית שאין הוא
בו  שאין כיון חרב כשהוא או הגואל בבוא ולכן בו, ויתפללו

קדושתו  פוקעת על .יישוב כתב בישובו) אבל (ד"ה הלכה בביאור
בהם  כשעשו כנסיות בבתי להשתמש להתיר הראשונים, דברי פי
(ד"ה  כתב וכן הדחק. בשעת דווקא אך יישובם, בזמן גם תנאי
ישראל  שבארץ כנסיות בבתי גם שימוש להתיר בבתי) אבל
הלוי  ובשבט מה) סי' (ח"א משה באגרות וכתבו תנאי. על כשנבנו
בבתי  ולשתות לאכול בזמננו נוהגים זה סמך שעל כט) סי' (ח"ט

כתב  אך וקידושים. שמחות בהם ולערוך מצוה, בסעודות כנסיות

זה היתר מועיל שאין הלוי וכשאין בשבט מצוה בסעודות אלא

אסור. רשות של סעודות אבל דחוק, אלא אחר מקום כדי להם
לבנותם. וישתדלו רוחם ותיעור העם אותם וכתב שיראו

הכנסת  בית את סתרו אם זה שלפי סק"ל) קנא (סי' ברורה במשנה

במקום  לבנות עוד בדעתם ואין אחר, במקום אותו ובנו זה במקום

כיון  שם, ולהניחם העשבים את לתלוש צריכים אין הראשון,

יבואו  שלא המקום סביב גדר יעשו אלא אחר, במקום בנו שכבר

ימכרוהו. למכרו שאפשר במקום הוא ואם בו, לזלזל

יב  בבית :הלכה כן שכמו סק"ג) קנב (סי' ברורה המשנה כתב

אין  במקומו, אחר לשכור ורוצים לזמן, להם מושכר שהיה הכנסת

תחתיו  אחר שישכרו עד הראשון מהמקום עצמם את לסלק .להם

שרוצים  שבאופן מצדד דינא) ד"ה קנב (סי' הלכה בביאור

לסתור  להם מותר אחר בענין אפשר ואי הכנסת, בית את להרחיב

מותר  כן שכמו עה) סי' (או"ח צבי הר בשו"ת וכתב הכותל, את

בית  לצורך כשהוא פתחים, או חלונות בניית לשם בכותל לסתור

לסתור .הכנסת  שאסור כשם יא) ס"ק קנב (סי' ברורה במשנה כתב

הכנסת, שבבית הקודש כלי את גם לסתור אין כך הכנסת , בית את

השולחנות  החזן, עמוד הבימה, הקודש, ארון את לסתור אין ולכן

וכדו'. והספסלים

יד  תורה :הלכה אסרה שלא ט) סעי' לד (סי' הרב בשו"ע כתב

ובדק  מזבח בקודשי רק קלה לקדושה חמורה מקדושה הורדה

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'e iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

,xzei dlecb mzyecw zbxcy ,ecal לֹוקחין חּמׁשין ְְִִָָֻמכרּו

mdincaּתֹורה mlekn.ספר dlecb ezyecwyמכרּו אם אבל ְֲִֵֶָָָ

אחר, ּתֹורה ספר אּלא ּבדמיו לֹוקחין אין ּתֹורה s`eספר ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

oeik mewn lkn ,deey mdipy zbxcy it lrׁשם xacׁשאין ֵֶָ

dyקדּׁשהely,ּתֹורה ספר מּקדּׁשת xtqלמעלה epwiy jka ic ְְְְִֵֶַַָָָֻֻ

.deey ezbxcy s` dxezּבמֹותריהן ex`ypyוכן mincd xzena - ְְְֵֵֶ

dlecb ezyecwy xac `l` epwi `l ,xg` xac epwy xg`l mcia

.xzei

.ÂËמעֹות העם מן ּגבּו אם הּמדרׁשickוכן ּבית לבנֹות ְְְִִִִֵֵַָָָָָ

אֹו הּכנסת, ּבית ickאֹו zern eaby מטּפחת אֹו ּתבה לקנֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַָ

dxez,ותיק xtqlאֹוzepwl ickּו ּתֹורה, diabdספר xg`lרצּו ְִֵֶָָ

ׁשּגבּו ּכל `zxg,לׁשּנֹות dxhnl eaby zernd lka ynzydl - ְֶַָָ

אֹותֹו מׁשּנין `xg,אין xac mda zepwl zerna ynzydl oi` - ְִֵַ

dbxcaאּלא dilr zernl didzy ote`a לקדּׁשה קּלה מּקדּׁשה ְְִִֶַָָָָֻֻ

מּמּנה, xacdnחמּורה dxizi ezyecwy xac mda zepwl milekie ֲִֶָָ

.zernd z` eab exearyאם לעׂשֹותֹוxakאבל ּׁשּגבּו מה עׂשּו ֲֲִֶַַָָָ

,zernd z` eab exeary xacd z` zerna epwy -והֹותירּו- ְִ

,dipwd xg`l minc mdl exzepyמׁשּניןz` מה לכל הּמֹותר ְְִַַַָָ

dlw.ּׁשּירצּו dyecwl dxeng dyecwn mcixedl xzene ּכלי וכל ְְְִֵֶָ

הּכנסת dxezd,ּבית z`ixw zrya dilr micnery dniad oebk ְֵֶֶַ

zyecwk mzyecw zbxc.הּכנסת הארֹון dּכבית ׁשעל ּפרכת ְְֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הּספרים, ּבֹו ekezayׁשּמּניחין ycewd oex` iptly zkextd - ְִִִֶַַָ

dzyecw zbxc ,dxezd ixtq migpenּכd zyecw מטּפחֹות ְְִִ

z` oda mitheryהּספרים.dxezd ixtq עליהן - התנּו -ואם ְְְֲִִִֵֶַָ

,leg ly yinyz mb mda ynzydl elkeiy הּתנאי ּכפי הן ְְֲִֵֵַַהרי
.ixnbl oilegl m`ivedl `l la` ,epzdy itk mda ynzydl xzene

.ÊË,הּכנסת ּבית למּכר ׁשּמּתר אמּורים ּדברים [ote`aּבּמה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻ
,[oldle lirl x`azpy enke ,ezyecwn eze` oicixen oi`y ְֵּבבית

ּכפרים ׁשל xtkd,הּכנסת iyp` `l` ea milltzn oi`y ׁשּלא ְְִֶֶֶֶַָֹ
לבּדם  הּכפר ּבני ּדעת על אּלא אֹותּה `ezeעׂשּו epa `ly - ְְְֵֶַַַַַָָָָָ

ick ,mcal xtkd ipa z` ynyiy zpn lr `l` להם ְִֶֶֶָׁשּתהיה
היא, ּבּה xn`pלהתּפּלל dfk zqpkd ziaae ּכּלם רצּו ׁשאם ְְִִִֵֶַָָָֻ

מֹוכרין xtkdלמכרּה ipal wx jiiy zqpkd ziay oeik - ְְְִָָ
.exknl mileki mlek mivexyke ּכרּכין ׁשל הּכנסת ּבית ְְֲִֵֶֶֶַַָאבל

miyp` x`y mb minrt daxd ea milltzn xird ipa calny

,mdilr mb eayg dpapyk i`ce okle ,mewna miaye mixaerd

e נעׂשה העֹולם אנׁשי ּכל ּדעת ועל epiipa,הֹואיל zrya ְְֲִֵַַַַַָָָָ
zpn lr dzid eziipa zaygneּכל ּבֹו ויתּפּלל `mcׁשּיבֹוא ְְִֵֶַָָ

l`xyin,הּמדינה אל ok,הּבא m`נעׂשהdf zqpk zia ׁשל ְֲִֶֶַַַָָָ
יׂשראל, lkyּכל `vnpe ,dipad zrya mzaygn dzid jk ixdy ְִֵָָ

,ezelraa mitzey l`xyi וoklלעֹולם אֹותֹו מֹוכרין ipaאין - ְְְִֵָ
.cala mzelraa epi` ixdy exknl mileki mpi` jxkd

.ÊÈ הּכפר למּכרּבני ׁשּלהן`zׁשרצּו הּכנסת [milekieּבית ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
kn zxhne ,[lirl x`eank xeknl md`id mzxiאֹוick ְִלבנֹות

dxikndּבּדמים zxenz elawiyאֹו אחר, הּכנסת ickּבית ְִֵֵֶֶַַַָ
ּבּדמים אֹו`elלקנֹות mincdּתֹורה,xtqּתבה, elri jkae - ְִִֵַָָָ

,mzyecw zbxcn הּלֹוקח על להתנֹות enrצריכין zeyrl - ְְְִִֵַַַַ
i`pzלא אֹותֹו יעׂשה ea,מרחץziaׁשּלא rifdle uegxl ולא ְְֲֶֶֶַָֹֹֹ

ּבֹו ׁשּמעּבדין הּמקֹום והּוא ו `zּברסקי, l`העֹורֹות. ok ְְְְְְִִֶַַָָֻ
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משום  בהן שאין הקדושות בשאר אבל בהם, שמועלים הבית

סופרים  מדברי אלא האיסור אין (סי'.מעילה הלכה בביאור כתב

בית  למכור ההיתר שאין שמסתבר ימכרו) לא ד"ה סי''ג קנג
להם  יש כאשר אלא בקדושה, דמיו את להעלות מנת על הכנסת

אחר, הכנסת אסור,בית בעיר אחר הכנסת בית להם אין אבל 

מקדש  מקם להם שיהיה כדי הכנסת בית בניית על כופים שהרי
לקנות  בשביל הכנסת בית את לבטל ואין בו , להתפלל מעט

וכדו'תיבה. הכנסת בית מכירת אודות כתב ס"ד) קנג (סי' בשו"ע

[ולשיטתם  אוסרים שיש בקדושתו, לו השווה דבר לקנות כדי

לקנות  הותר תורה בספר ורק בדרגה, הדמים לעלות דווקא צריך
(סק''ט)], ברורה משנה ממנו. למעלה קדושה שאין כיון אחר ספר

קדושתם. מדרגת הדמים את מוריד שאינו כיון מתירים ויש

אם  בדיעבד אלא מחלוקתם שאין כתב יא) (ס"ק ברורה ובמשנה
השווה  דבר לקנות בכדי למכור אין ודאי לכתחילה אבל מכר,

בקדושתו.

טו  משנין :הלכה והותירו לעשותו שגבו מה עשו אם אבל
שירצו. מה לכל יד)המותר ס"ק קנג (סי' ברורה במשנה וכתב

כלל, קדושה בו שאין לדבר אפילו הוא במותר להשתמש שההיתר
במעות  כבר שעשו מכיון כי בזה והטעם ציבור, צרכי שהוא אלא

לצרכי  אפילו במותר להשתמש מותר העיר, אנשי שרצו מה את

כא). סעי' (פ"ט ומשפט צדקה בספר בזה עוד וראה הרשות.

טז  שהסכימו :הלכה כה) ס"ק קנג (סי' ברורה המשנה כתב

לבית  נכנסים והם בו, ושבים עוברים שרבים במקום האחרונים

כפרים, של הכנסת בית נקרא קבע, בדרך ולא עראי בדרך הכנסת
קבע, דרך בו ומשתהים העולם מבני רבים אליו שבאים מקום ורק

[כגון  העולם אנשי דעת על שנבנה כרכים של הכנסת בית נקרא

הזמן  ובאותו לסחורה בתדירות בו מתקבצים שהסוחרים מקום
בו  שמתקבצים הכנסת בית או הזה, הכנסת בבית עצמם קובעים

בית  לענין (שם) בדבריו עוד וראה בו]. שנמצא החכם בשביל רבים

לעצמם. האומנויות בעלי שעושים שבכרך, כנסת

יז  שארבעה :הלכה נה), ס"ק קנג (סי' ברורה המשנה כתב

כיון  הכסא, ובית טבילה בית בורסקי, מרחץ, אלו, תשמישים
הכנסת, בית בו שהיה במקום לעשותם אסור מאוד מגונים שהם

לזרוע  אסור כן וכמו תל. רק במקום ונשאר הבנין נפל אם אפילו

למקו  גנאי הוא זה שגם משום אגרות במקום בשו"ת כתב עוד ם.

תיפלה  בית לצורך למכרו אין כן שכמו מה) סי' ח"ב (או"ח משה
גנאי  זה והרי ביזיון, של תשמיש הדבר חשוב שכן נכרים, של

אלו  דברים מארבעה גדול העיר .יותר טובי שבעה התנו ואם
העיר. אנשי נח)במעמד ס"ק קנג (סי' ברורה המשנה וכתב

אמרי  ובשו"ת אלו. לדברים למכור שלא להיזהר צריך שלכתחילה

לנכרי  למכור שלא להחמיר יש שביותר כתב לב) סי' (ח"ב יושר

תיפלה, בית שיעשהו לחשוש ויש ה', חילול בזה שיש מפני



mipdkקמו zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'e iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

eze` dyriהּטבילה ּבית dewn,לא הּמים- ּבית qaklולא ְְִִֵֵַַַָֹֹ
.i`pbe leflf mda yi el` miyeniyy iptn ,micba eaהתנּו ְְִִואם

העיר  טֹובי miyrnׁשבעה iyp`e dxez iyp` ,minkg icinlz -] ְִִֵָָ
[miaehמכירה ּבׁשעת העיר אנׁשי dxikndyּבמעמד xnelk - ְְְְֲִִִֵַַַַָָ

xird iaeh dray epzde ,mzrc lre xird iyp` ipta dzyrp

אּלּו ּכל ּבֹו לעׂשֹות מּתר הּלֹוקח ynzydlׁשּיהא lkeiy - ְֲֵֵֵֶַַַָָֻ
,i`pb ly el` miyinyz mb מּתרzqpkd ziaa zeyrl gwell ָֻ

.epevxk

.ÁÈ העיר אנׁשי ּבמעמד העיר טֹובי ׁשבעה התנּו אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָוכן
mdilr,על ezyecw dllgzpe ,zqpkd zia zxenz elaiwy mincd ַ

`l` ,mincd lka dyecwd legz `ly epzde הּדמים ִַַָמֹותר
dnecke daiz mda epwiy xg`l ex`yiiyאּלּו הרי חּלין, ְֲִִֵֵֶֻׁשּיהיּו

[dipwd xg`l exzepy mincd],חּליןzia zyecw mda dqtzp `le ִֻ
.zqpkdהּדמים zqpkd,ּוכׁשּלֹוקחין zia zxenz elaiwy ּובֹונין ְְִִִֶַָ

מטּפחת  אֹו ּתבה מהן ׁשּקנּו אֹו אחר, הּכנסת  ּבית ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמהם
ּתֹורה, ספר אֹו חּמׁשין ספרי אֹו lirlותיק x`eanke הלכה) ְְִִִֵֵֶָָֻ

dipwdהּׁשאר,יד) xg`l x`yiiy mincd xzen ּכמֹו- חּלין יהיה ְְְִִֶַָֻ
xird,ׁשהתנּו iaeh dray.ּׁשּירצּו מה ּבֹו ויעׂשּו ְְְֲִִֶֶַַ

.ËÈ אדם רּבם, אֹו העיר אנׁשי ּכל עליהן קּבלּו אם ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻוכן
mdikxv,אחד lka weqrie xeaivd iwqr lr i`xg` didiy מה ּכל ֶַָָ

עׂשּוי zqpkd,ּׁשעׂשה zia z` xeknl `ed lekie ונֹותן ּומֹוכר ְֵֵֶָָָ
ed`לבּדֹו dyer `l` ,xird iaeh dray z` jixv epi`e מה ּכפי ְְִַַ

ּׁשּיראהeipira,ּׁשּיראה מה ּכפי zepzdl.ויתנה  eipira ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַ
.Îלהן ׁשּמּתר xirdּכׁשם iaeh drayl הּכנסת - ּבית למּכר ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻ

,oilegl jka `ed `veieּבמּתנה אֹותֹו נֹותנים ּכmdl xzen - ְְִַָָָ

minc milawn oi`y it lr s`e ,oilegl `vie dpzna ezzl mb

meyn ,ezxenzהניה לּצּבּור להן היה לא d`pd]ׁשאּלּו -] ֲִִֶֶַָָָָָֹ
נתנּוה, לא זֹו d`pdּבמּתנה efi` mdl yi i`ceea mipzepy oeike ְְַָָָָֹ

.zqpkd zia xear milawn mdy oennk zaygp ef d`pde ,jkn ֲָאבל
אֹותּה ׂשֹוכרין zpnלא lr zqpkd zia z` oixikyn oi` - ְִָֹ

,leg ly miyeniy ea eynzyiyאֹותּה ממׁשּכנין `oiולא - ְְְְִַָֹ
`l zqpkd zia seby oeikn ,d`eeld liaya oekynk eze` mipzep

.leg iyeniy ea ynzydl oi`e ,ezyecwa `ed cner oiicre xknp

ּכנסּיֹות  ּבּתי ּכׁשּסֹותרין zpnוכן lr letil micnery,לבנֹותן ְְְְְִִִֵֵֵֶָָ
למּכר zqpkd,מּתרין zia ly xtrde ,mivrd ,mipa`d z` וok ְְִִָֹֻ

xzenלהחליףmze`,mixg` mivr e` mipa`a וxzen ok לּתן ְְֲִִֵַ
ׁשּלהן,`zּבמּתנה והעפר והעצים jkaהּלבנים mi`veie ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

mzyecwy oeik ,leg ly miyeniy mda ynzydl xzene oilegl

.mzxenza zqtzpe mdn zrwet,אסּור להלוֹותן ly`אבל iptn ְְֲַָָָ
,mzyecwa ex`ype mdn dyecwd drwt עֹולה הּקדּׁשה ְֵֶַָָֻׁשאין

ּב אּלא yiyמהן ote`ּדמים,[sqk -]mdn dyecwd zrwet f`e ְִֵֶֶָָ
,minca zqtzpeּב elaiwyאֹו ote`הניה[d`pd ּכדמים [- ׁשהיא ְְֲִִֶָָָ

.lirlcke

.‡Îּב ּבֹו מתּפּללין ׁשהעם ּפי על אף עיר, ׁשל rayרחֹובּה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָ
dּתענּיֹות,minyb zxivr onfa miprzny zepexg`d xeaiv ֲִַ

,xir ly daegxa lltzdl mda mi`veiyּובמעמדֹותiyp` eidy ְֲַָ
minrtl my milltzn ,lltzdl mitq`zn cnrnd ְִֵמּפני

lecb,רבdidׁשהּקּבּוץ xeaiv mitq`zn eidy ּבית - ואין ְִֵֵֶַַ
אֹותם, מכיל milltzneהּכנסת uega mix`yp mzvwn eide ְִֵֶֶַָ

,aegxaּבֹו xird]אין ly daegxa עראי [- ׁשהּוא מּפני קדּׁשה ְְֲִֵֵֶַָֻ
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אפשר  אלו דברים לארבעה רק קונה מוצאים שאין הדחק ובשעת

נקרא .להקל  בפרסום מוכרים שאם ס"ז) קנג (סי' הרמ"א כתב

בני  כל של המפורשת הסכמתם את צריך ואין העיר, אנשי מעמד

אנשי  בהם מיחו ולא בפרהסיה המכירה שהיתה כל אלא העיר,

העיר. אנשי במעמד שנמכר נקרא העיר

יט  אנשי :הלכה תלו שאם ס"ז) קנג (סי' ערוך בשולחן כתב

דעת  על הוא נבנה בניינו שבשעת כלומר היחיד, בדעת העיר

בית  אפילו הציבור בהסכמת שירצה כפי למכור הוא יכול היחיד,

שאין  כתב לה) ס"ק (שם ברורה ובמשנה כרכים. של הכנסת

אחרים  נדבו אם אבל משלהם, רק כשבנוהו אלא אמורים הדברים

היחיד, בדעת הם שתלו מה מועיל אין הכנסת בית לבניית מעות

בזה  נוחה אחרים של דעתם אין קנג .שמא (סי' הלכה בביאור

שבמקום  בנימין משאת בשם כתב כרכים) של אבל ד"ה ס''ז

להם  ויש הקהל, ענייני את שינהלו ומנהיגים פרנסים שממנים

היחיד, בדעת כתלו זה הרי הקהילה, עסקי בכל ורצועה' 'מקל

תרמו  ולא משלהם רק כשבנוהו כרכים בשל אפילו למכור ויכולים

שבזמננו  הלכה הביאור וכתב מהקהל. שאינם אנשים גם לבניינו

הע' (פי"ד ומשפט צדקה בספר עוד ועיין כזה. כח לפרנסים אין

בזה  שכתב במה כתב .לג) הצדיקים של כנסיות בתי בשו"ת ולגבי

על  שנבנו הם נחשבים שבזמננו א) אות כג סי' (ח"ז הלוי שבט

אחרים  ידי על אפילו לבניינם שניתנים הדמים וכן היחיד, דעת

דעתם  על ניתנו המקום מבני כ .שאינם אותו :הלכה נותנים כך
עדיין במתנה. אם שגם סח) ס"ק קנג (סי' ברורה המשנה וכתב

גם  ממנו הנאה להם שתהיה מקווים הם אלא הנאה להם היה לא

מהם  נהנו לא שבוודאי רחוקה עיר לאנשי לתת ואסור מותר. כן

על  במתנה להם לתת מותר אבל לעולם. מהם ייהנו ולא בעבר

בקדושתו  הכנסת בית ויישאר בתוכה שיתפללו ולא .מנת
אותה. למשכנן)ממשכנין ד"ה סי''א קנג (סי' הלכה ובביאור

קודש  של כסף חפצי למשכן שמתיר דוד, בית תשובת בשם הביא

בהם. ישתמש שלא ובלבד להלוואתו, לבטחון למלוה שיהיה כדי

כא  בלבד.:הלכה לתפילה אותם קבעו שלא זה מפני ומטעם

אין  בו, להתפלל בית השוכר שציבור ס"ב) קנד (סי' בשו "ע כתב

מבאר  סק"ד) (שם ברורה ובמשנה הכנסת. בית דין זה לבית

להם  להשכיר שלא הבית בעל יכול השכירות זמן שבתום שמכיון

(שם  בדבריו וראה קדושה. בו ואין עראי אלא זה אין כן אם עוד,

בו  להתפלל מנת על רק שכרוהו אם דווקא שזה שכתב, סק"ה)

ללמוד  מדרש בית לעשותו מנת על גם שכרוהו אם אבל בלבד,

מדרש  בית כדרך קבע שזהו משום קדושה, לו יש תורה, בו

שמביא  (שם) הלכה בביאור עוד ועיין בו. ומתפללים שלומדים

בזה. דינים חילוקי

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'f iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

,i`xw` ote`a `l` xicz xac dpi` ea dlitzdy נקּבע- -ולא ְְִַֹ
enewn z` ecgii `l לmy ׁשהעם וחצרֹות ּבּתים וכן ּתפּלה. ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ

לתפּלה  להם mdaמתּכּנסין sq`zn xeaivdy zexvge miza - ְְְִִִִֶַָָ
,lltzdlקבעּו ׁשּלא מּפני קדּׁשה, ּבהן ecgiiאין `l אֹותם - ְְְִֵֵֶֶָָָָֹֻ

אּלאmyל  ּבלבד, miyeniy,ּתפּלה x`ye mixebnl md micgein ְְְִִֶַָָ
e,ּבהן מתּפּללין id`עראי my dlitzde ׁשּמתּפּלל ּכאדם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ּביתֹו, ּבתֹו.jka ezia ycwzp `l i`ceeay ְֵ

ה'תשע"ה  אדר ז' חמישי יום

יב  ¤¤ּפרק
ּתּקן‡. רּבנּו ּברּבים l`xyilמׁשה ּבּתֹורה קֹוראין ׁשּיהיּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

,milecb miyp` dxyr ly xeaiva ּובׁשני zixgya,ּבׁשּבת- ְְִֵַָ
ּבלא  ימים ׁשלׁשה יׁשהּו ׁשּלא ּכדי ּבׁשחרית, ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָֹֹֹּובחמיׁשי

ּכן קֹוראים ׁשּיהיּו ּתּקן הּסֹופר ועזרא ּתֹורה, mbׁשמיעת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשּבת ּבכל zixgya,ּבמנחה dxeza xak e`xwy elit` מּׁשּום ְְְִִַָָָ

קרנֹות zeniaיֹוׁשבי mzk`lna miwqery zeiepgd ilra liaya - ְְֵָ
owiz mzngne ,iyingae ipya d`ixwd z` mirney mpi`e legd

.ztqep d`ixwהּוא xteqd]וגם `xfr הּקֹוראים [- ׁשּיהיּו ּתּקן ְְְִִִֵֶַַ
אדם, ּבני ׁשלׁשה ּובחמיׁשי mi`xewּבׁשני eid `l dligzay ְְְֲִִִֵֵַָָָֹ

,miweqt dyly mc` ipa 'b e` ,cg` mc`l miweqt 'b `l` ו`ed ְ
y owizּפסּוקים מעׂשרה ּפחֹות יקראּו mzyely.לא oia ְְְֲִִֵָָָֹ

ּבׁשּבתֹות ·. ּבצּבּור, ּבּתֹורה ּבהן ׁשּקֹוראין הּימים הן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָואּלּו
ּובתענּיֹות  חדׁשים ּובראׁשי ּובחנּכה xeaiv,ּובמֹועדים, ְְְֲֲֲֳִִִֵַַָָָֻ

ּוב  ּוב ׁשmeiּופּורים, ואין meiני וׁשבּוע, ׁשבּוע ׁשּבכל חמיׁשי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
ּבּנביא  dxezd,מפטירין z`ixw xg`l ּובימים ּבׁשּבתֹות אּלא ְְְִִִִֶַַַָָָָ

i`pt,טֹובים, mdl yie dk`lnn lha xeaivd el` miniay ִ
ּבאב cren.ּובתׁשעה `xwp `edy meyn cala ְְְִָָ

ּבצּבּור‚. ּבּתֹורה קֹוראין dxeza,אין `exwl jixvy minia ְְִִֵַָ
ּגדֹולים אנׁשים מעׂשרה חֹורין,eּבפחֹות micarּבני `le ְְְֲֲִִִֵֵָָָָ

xaca jixvy dxyr oipnl mitxhvn mpi`y iptn miphwe

,dyecwayקֹוראין cgiואין mlekl,ּפסּוקין מעׂשרה ּפחֹות ְְְֲִִֵֵָָָ
הּמניןweqtּו מן עֹולה miweqt,וידּבר dxyr oeaygl sxhvn - ְְִִֵֶַַַָ

.xeqi` e` devn xac ea oi`y ohw weqt `edy it lr s`יהיּו ְְִֹולא
אנׁשים  מּׁשלׁשה ּפחֹות zegtlהּקֹוראין zelrdl mikixv - ְְֲִִִַָָָֹ

.dxeza `exwl miyp` dyly מתחילין ּפחֹות ואין ּבּפרׁשה ְְִִֵַַָָָָ
ּפסּוקין `mמּׁשלׁשה dyxtd zligz xg`l ez`ixw miiqi `ly - ְְִִָֹ

,miweqt dyely dpnn `xw `lמּניחין `zואין miwiqtn oi` - ְִִֵַ
ex`yiiy mewna d`ixwd ּפסּוקין מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְִִַָָָָָֹּבּפרׁשה

.dyxtd seq cr ea wqty mewnn ּפחֹות הּקֹורא יקרא ְְִֵַָָֹולא
ּפסּוקין zegtiמּׁשלׁשה `l `exwl milerd on cg` lk - ְְִִָֹ

.miweqt dyelyn

ׁשּקראּו„. ּפסּוקין dxezaׁשלׁשה oiaעׂשרה miwlgzny ְְְֲִֶָָָָֹ
,mzyelyׁשניםmdn ׁשלׁשה ׁשלׁשה dylyקֹוראין cg` lk - ְְְְִִַָָֹֹ

,miweqtואחד`xew mdnארּבעה.miweqt הּקֹורא ׁשהיה ּובין ְְֵֵֶֶַַָָָָָ
z`ארּבעהmiweqtd זה הרי אמצעי, אֹו אחרֹון, אֹו ראׁשֹון, ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָ

`oiמׁשּבח ,gaye xky xzei yi miweqt drax` z`ixway s`e - ְָֻ
.miweqt drax` `xwi mdn in citwdl

הּקֹוראין‰. מן ואחד אחד exwl`ּכל ligzny iptl ּפֹותח ְְִִֵֶֶַַָָָ
z`ספרdּבֹו קֹורא ׁשהּוא ּבּמקֹום ּומּביט mewnaּתֹורה, - ִֵֵֶֶַַָָ

,ea `exwl ligzdl cner `edy'ה את ּברכּו אֹומר ּכ ְְֵֶַַָָואחר
עֹונין העם וכל ,המברeixg` לעֹולם המבר ה' ּברּו ְְְְִַַָָָָָָָֹֹ
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א  שבת.:הלכה בכל ס"א),במנחה רצ"ב (סי' בשו"ע וכתב
טוב  יום חל אם ואפילו הבאה, מהפרשה פסוקים עשרה שקוראים

יום  של מהקריאה ולא הבאה מהפרשה קוראים השבוע באמצע

טוב.

ג  גדולים.:הלכה אנשים מעשרה (סי'בפחות בשו "ע וכתב

יצאו  מכן ולאחר עשרה היו שהתחילו בשעה שאם ס"א), קמ"ג
ובמשנה  עשרה. בלא אפילו הקריאה את לגמור יכולים מקצתם,

יכולים  שישה רק שם נשארו אם שאפילו כתב (סק"ה) ברורה

עשרה  של ניכר רוב צריך ואין בקריאה, קוראין .להמשיך ואין
פסוקים. מעשרה שאם וכתב פחות ס"א), קל"ז (סי' בשו"ע

וכגון  עוד, להוסיף צריך אין פסוקים מעשרה בפחות הענין נגמר

מוסיפים  אין בפורים שקוראים חֿטז) יז, (שמות עמלק בפרשת

(שם  ברורה ובמשנה פסוקים. תשעה אלא בה שאין אף עליה
להוסיף  חכמים רצו שלא חיים הארחות דברי את הביא סק"ג)

שמפני  לרמז כדי חסרה, אותה והשאירו זו לפרשה פסוקים עוד

(שם, שנאמר כמו שלם, כסאו ואין שלם השם שאין גרם שעמלק

אינו  השם וגם 'כסא' ולא 'כס' [שכתוב יה' כס על יד 'כי טז)
עד  שלם השם ואין שלם הכסא שאין ומכאן במלואו, כתוב

יהיו  פרשיותיו כך (שם)], רש''י ע''פ עמלק. של שמו שיימחה

סק"א) (שם ט"ז וראה פחות .חסרות. הקורא יקרא ולא

פסוקין. מחלוקת משלשה הביא ס"ד) רפ"ב (סי' הרב בשו"ע
שיש  עולים, לכמה הפסוקים אותם את ולקרוא לחזור מותר האם

וחנוכה, סוכות המועד חול של בקריאה שנהוג וכמו מתירים,

עולה  השני אין [אבל העולים לכל הפסוקים אותם את שכופלים

הוסיף  כן אם אלא שבת, של בקריאה הקרואים שבעת למנין
לכתחילה  שאוסרים ויש לפניו]. הראשון קרא שלא פסוקים שלשה

שלשה  להוסיף וצריך הראשון, קרא שכבר פסוקים על לברך לשני

לקרוא  אפשר שאי וחנוכה מסוכות ללמוד ואין לראשון, קרא שלא
את  שכופלים תורה בשמחת מלבד נוהגין, שכך וכתב אחר. באופן

המתירים. דעת על וסומכים טוב הקריאה בדבר ולסיים :להתחיל
באופן  הקריאה את לכוון שצריך ס"א), קל"ח (סי' הרמ"א כתב

טוב. בדבר שיסיים באופן וכן טוב בדבר לקרוא תמיד שיתחיל
טוב  דבר הכוונה טוב שדבר כתב סק"ה) (שם ברורה ובמשנה

רע  דבר וכן טוב. דבר נחשבת אינה גוי של טובה אבל לישראל,

שאין  חסידים, מספר והביא ישראל. רעת שהוא דבר רק נחשב
כב). כב, (ויקרא שבור' או 'עּורת בפרשת לפיסח או לעיוור ֶֶַלקרוא

העריות. על חשוד שהוא למי עריות פרשת יקרא לא וכן

ה  וכו'.:הלכה תורה ספר ס"ד)פותח קל"ט (סי' הרמ"א וכתב

לצד  פניו את לסובב צריך הראשונה הברכה את שמברך שבשעה

שהו  ייראה שלא לצד כדי פניו את ויסובב הספר. מתוך מברך א



קמז mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'e iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

eze` dyriהּטבילה ּבית dewn,לא הּמים- ּבית qaklולא ְְִִֵֵַַַָֹֹ
.i`pbe leflf mda yi el` miyeniyy iptn ,micba eaהתנּו ְְִִואם

העיר  טֹובי miyrnׁשבעה iyp`e dxez iyp` ,minkg icinlz -] ְִִֵָָ
[miaehמכירה ּבׁשעת העיר אנׁשי dxikndyּבמעמד xnelk - ְְְְֲִִִֵַַַַָָ

xird iaeh dray epzde ,mzrc lre xird iyp` ipta dzyrp

אּלּו ּכל ּבֹו לעׂשֹות מּתר הּלֹוקח ynzydlׁשּיהא lkeiy - ְֲֵֵֵֶַַַָָֻ
,i`pb ly el` miyinyz mb מּתרzqpkd ziaa zeyrl gwell ָֻ

.epevxk

.ÁÈ העיר אנׁשי ּבמעמד העיר טֹובי ׁשבעה התנּו אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָוכן
mdilr,על ezyecw dllgzpe ,zqpkd zia zxenz elaiwy mincd ַ

`l` ,mincd lka dyecwd legz `ly epzde הּדמים ִַַָמֹותר
dnecke daiz mda epwiy xg`l ex`yiiyאּלּו הרי חּלין, ְֲִִֵֵֶֻׁשּיהיּו

[dipwd xg`l exzepy mincd],חּליןzia zyecw mda dqtzp `le ִֻ
.zqpkdהּדמים zqpkd,ּוכׁשּלֹוקחין zia zxenz elaiwy ּובֹונין ְְִִִֶַָ

מטּפחת  אֹו ּתבה מהן ׁשּקנּו אֹו אחר, הּכנסת  ּבית ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמהם
ּתֹורה, ספר אֹו חּמׁשין ספרי אֹו lirlותיק x`eanke הלכה) ְְִִִֵֵֶָָֻ

dipwdהּׁשאר,יד) xg`l x`yiiy mincd xzen ּכמֹו- חּלין יהיה ְְְִִֶַָֻ
xird,ׁשהתנּו iaeh dray.ּׁשּירצּו מה ּבֹו ויעׂשּו ְְְֲִִֶֶַַ

.ËÈ אדם רּבם, אֹו העיר אנׁשי ּכל עליהן קּבלּו אם ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻוכן
mdikxv,אחד lka weqrie xeaivd iwqr lr i`xg` didiy מה ּכל ֶַָָ

עׂשּוי zqpkd,ּׁשעׂשה zia z` xeknl `ed lekie ונֹותן ּומֹוכר ְֵֵֶָָָ
ed`לבּדֹו dyer `l` ,xird iaeh dray z` jixv epi`e מה ּכפי ְְִַַ

ּׁשּיראהeipira,ּׁשּיראה מה ּכפי zepzdl.ויתנה  eipira ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַ
.Îלהן ׁשּמּתר xirdּכׁשם iaeh drayl הּכנסת - ּבית למּכר ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻ

,oilegl jka `ed `veieּבמּתנה אֹותֹו נֹותנים ּכmdl xzen - ְְִַָָָ

minc milawn oi`y it lr s`e ,oilegl `vie dpzna ezzl mb

meyn ,ezxenzהניה לּצּבּור להן היה לא d`pd]ׁשאּלּו -] ֲִִֶֶַָָָָָֹ
נתנּוה, לא זֹו d`pdּבמּתנה efi` mdl yi i`ceea mipzepy oeike ְְַָָָָֹ

.zqpkd zia xear milawn mdy oennk zaygp ef d`pde ,jkn ֲָאבל
אֹותּה ׂשֹוכרין zpnלא lr zqpkd zia z` oixikyn oi` - ְִָֹ

,leg ly miyeniy ea eynzyiyאֹותּה ממׁשּכנין `oiולא - ְְְְִַָֹ
`l zqpkd zia seby oeikn ,d`eeld liaya oekynk eze` mipzep

.leg iyeniy ea ynzydl oi`e ,ezyecwa `ed cner oiicre xknp

ּכנסּיֹות  ּבּתי ּכׁשּסֹותרין zpnוכן lr letil micnery,לבנֹותן ְְְְְִִִֵֵֵֶָָ
למּכר zqpkd,מּתרין zia ly xtrde ,mivrd ,mipa`d z` וok ְְִִָֹֻ

xzenלהחליףmze`,mixg` mivr e` mipa`a וxzen ok לּתן ְְֲִִֵַ
ׁשּלהן,`zּבמּתנה והעפר והעצים jkaהּלבנים mi`veie ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

mzyecwy oeik ,leg ly miyeniy mda ynzydl xzene oilegl

.mzxenza zqtzpe mdn zrwet,אסּור להלוֹותן ly`אבל iptn ְְֲַָָָ
,mzyecwa ex`ype mdn dyecwd drwt עֹולה הּקדּׁשה ְֵֶַָָֻׁשאין

ּב אּלא yiyמהן ote`ּדמים,[sqk -]mdn dyecwd zrwet f`e ְִֵֶֶָָ
,minca zqtzpeּב elaiwyאֹו ote`הניה[d`pd ּכדמים [- ׁשהיא ְְֲִִֶָָָ

.lirlcke

.‡Îּב ּבֹו מתּפּללין ׁשהעם ּפי על אף עיר, ׁשל rayרחֹובּה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָ
dּתענּיֹות,minyb zxivr onfa miprzny zepexg`d xeaiv ֲִַ

,xir ly daegxa lltzdl mda mi`veiyּובמעמדֹותiyp` eidy ְֲַָ
minrtl my milltzn ,lltzdl mitq`zn cnrnd ְִֵמּפני

lecb,רבdidׁשהּקּבּוץ xeaiv mitq`zn eidy ּבית - ואין ְִֵֵֶַַ
אֹותם, מכיל milltzneהּכנסת uega mix`yp mzvwn eide ְִֵֶֶַָ

,aegxaּבֹו xird]אין ly daegxa עראי [- ׁשהּוא מּפני קדּׁשה ְְֲִֵֵֶַָֻ
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אפשר  אלו דברים לארבעה רק קונה מוצאים שאין הדחק ובשעת

נקרא .להקל  בפרסום מוכרים שאם ס"ז) קנג (סי' הרמ"א כתב

בני  כל של המפורשת הסכמתם את צריך ואין העיר, אנשי מעמד

אנשי  בהם מיחו ולא בפרהסיה המכירה שהיתה כל אלא העיר,

העיר. אנשי במעמד שנמכר נקרא העיר

יט  אנשי :הלכה תלו שאם ס"ז) קנג (סי' ערוך בשולחן כתב

דעת  על הוא נבנה בניינו שבשעת כלומר היחיד, בדעת העיר

בית  אפילו הציבור בהסכמת שירצה כפי למכור הוא יכול היחיד,

שאין  כתב לה) ס"ק (שם ברורה ובמשנה כרכים. של הכנסת

אחרים  נדבו אם אבל משלהם, רק כשבנוהו אלא אמורים הדברים

היחיד, בדעת הם שתלו מה מועיל אין הכנסת בית לבניית מעות

בזה  נוחה אחרים של דעתם אין קנג .שמא (סי' הלכה בביאור

שבמקום  בנימין משאת בשם כתב כרכים) של אבל ד"ה ס''ז

להם  ויש הקהל, ענייני את שינהלו ומנהיגים פרנסים שממנים

היחיד, בדעת כתלו זה הרי הקהילה, עסקי בכל ורצועה' 'מקל

תרמו  ולא משלהם רק כשבנוהו כרכים בשל אפילו למכור ויכולים

שבזמננו  הלכה הביאור וכתב מהקהל. שאינם אנשים גם לבניינו

הע' (פי"ד ומשפט צדקה בספר עוד ועיין כזה. כח לפרנסים אין

בזה  שכתב במה כתב .לג) הצדיקים של כנסיות בתי בשו"ת ולגבי

על  שנבנו הם נחשבים שבזמננו א) אות כג סי' (ח"ז הלוי שבט

אחרים  ידי על אפילו לבניינם שניתנים הדמים וכן היחיד, דעת

דעתם  על ניתנו המקום מבני כ .שאינם אותו :הלכה נותנים כך
עדיין במתנה. אם שגם סח) ס"ק קנג (סי' ברורה המשנה וכתב

גם  ממנו הנאה להם שתהיה מקווים הם אלא הנאה להם היה לא

מהם  נהנו לא שבוודאי רחוקה עיר לאנשי לתת ואסור מותר. כן

על  במתנה להם לתת מותר אבל לעולם. מהם ייהנו ולא בעבר

בקדושתו  הכנסת בית ויישאר בתוכה שיתפללו ולא .מנת
אותה. למשכנן)ממשכנין ד"ה סי''א קנג (סי' הלכה ובביאור

קודש  של כסף חפצי למשכן שמתיר דוד, בית תשובת בשם הביא

בהם. ישתמש שלא ובלבד להלוואתו, לבטחון למלוה שיהיה כדי

כא  בלבד.:הלכה לתפילה אותם קבעו שלא זה מפני ומטעם

אין  בו, להתפלל בית השוכר שציבור ס"ב) קנד (סי' בשו "ע כתב

מבאר  סק"ד) (שם ברורה ובמשנה הכנסת. בית דין זה לבית

להם  להשכיר שלא הבית בעל יכול השכירות זמן שבתום שמכיון

(שם  בדבריו וראה קדושה. בו ואין עראי אלא זה אין כן אם עוד,

בו  להתפלל מנת על רק שכרוהו אם דווקא שזה שכתב, סק"ה)

ללמוד  מדרש בית לעשותו מנת על גם שכרוהו אם אבל בלבד,

מדרש  בית כדרך קבע שזהו משום קדושה, לו יש תורה, בו

שמביא  (שם) הלכה בביאור עוד ועיין בו. ומתפללים שלומדים

בזה. דינים חילוקי

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'f iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

,i`xw` ote`a `l` xicz xac dpi` ea dlitzdy נקּבע- -ולא ְְִַֹ
enewn z` ecgii `l לmy ׁשהעם וחצרֹות ּבּתים וכן ּתפּלה. ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ

לתפּלה  להם mdaמתּכּנסין sq`zn xeaivdy zexvge miza - ְְְִִִִֶַָָ
,lltzdlקבעּו ׁשּלא מּפני קדּׁשה, ּבהן ecgiiאין `l אֹותם - ְְְִֵֵֶֶָָָָֹֻ

אּלאmyל  ּבלבד, miyeniy,ּתפּלה x`ye mixebnl md micgein ְְְִִֶַָָ
e,ּבהן מתּפּללין id`עראי my dlitzde ׁשּמתּפּלל ּכאדם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ּביתֹו, ּבתֹו.jka ezia ycwzp `l i`ceeay ְֵ

ה'תשע"ה  אדר ז' חמישי יום

יב  ¤¤ּפרק
ּתּקן‡. רּבנּו ּברּבים l`xyilמׁשה ּבּתֹורה קֹוראין ׁשּיהיּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

,milecb miyp` dxyr ly xeaiva ּובׁשני zixgya,ּבׁשּבת- ְְִֵַָ
ּבלא  ימים ׁשלׁשה יׁשהּו ׁשּלא ּכדי ּבׁשחרית, ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָֹֹֹּובחמיׁשי

ּכן קֹוראים ׁשּיהיּו ּתּקן הּסֹופר ועזרא ּתֹורה, mbׁשמיעת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשּבת ּבכל zixgya,ּבמנחה dxeza xak e`xwy elit` מּׁשּום ְְְִִַָָָ

קרנֹות zeniaיֹוׁשבי mzk`lna miwqery zeiepgd ilra liaya - ְְֵָ
owiz mzngne ,iyingae ipya d`ixwd z` mirney mpi`e legd

.ztqep d`ixwהּוא xteqd]וגם `xfr הּקֹוראים [- ׁשּיהיּו ּתּקן ְְְִִִֵֶַַ
אדם, ּבני ׁשלׁשה ּובחמיׁשי mi`xewּבׁשני eid `l dligzay ְְְֲִִִֵֵַָָָֹ

,miweqt dyly mc` ipa 'b e` ,cg` mc`l miweqt 'b `l` ו`ed ְ
y owizּפסּוקים מעׂשרה ּפחֹות יקראּו mzyely.לא oia ְְְֲִִֵָָָֹ

ּבׁשּבתֹות ·. ּבצּבּור, ּבּתֹורה ּבהן ׁשּקֹוראין הּימים הן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָואּלּו
ּובתענּיֹות  חדׁשים ּובראׁשי ּובחנּכה xeaiv,ּובמֹועדים, ְְְֲֲֲֳִִִֵַַָָָֻ

ּוב  ּוב ׁשmeiּופּורים, ואין meiני וׁשבּוע, ׁשבּוע ׁשּבכל חמיׁשי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
ּבּנביא  dxezd,מפטירין z`ixw xg`l ּובימים ּבׁשּבתֹות אּלא ְְְִִִִֶַַַָָָָ

i`pt,טֹובים, mdl yie dk`lnn lha xeaivd el` miniay ִ
ּבאב cren.ּובתׁשעה `xwp `edy meyn cala ְְְִָָ

ּבצּבּור‚. ּבּתֹורה קֹוראין dxeza,אין `exwl jixvy minia ְְִִֵַָ
ּגדֹולים אנׁשים מעׂשרה חֹורין,eּבפחֹות micarּבני `le ְְְֲֲִִִֵֵָָָָ

xaca jixvy dxyr oipnl mitxhvn mpi`y iptn miphwe

,dyecwayקֹוראין cgiואין mlekl,ּפסּוקין מעׂשרה ּפחֹות ְְְֲִִֵֵָָָ
הּמניןweqtּו מן עֹולה miweqt,וידּבר dxyr oeaygl sxhvn - ְְִִֵֶַַַָ

.xeqi` e` devn xac ea oi`y ohw weqt `edy it lr s`יהיּו ְְִֹולא
אנׁשים  מּׁשלׁשה ּפחֹות zegtlהּקֹוראין zelrdl mikixv - ְְֲִִִַָָָֹ

.dxeza `exwl miyp` dyly מתחילין ּפחֹות ואין ּבּפרׁשה ְְִִֵַַָָָָ
ּפסּוקין `mמּׁשלׁשה dyxtd zligz xg`l ez`ixw miiqi `ly - ְְִִָֹ

,miweqt dyely dpnn `xw `lמּניחין `zואין miwiqtn oi` - ְִִֵַ
ex`yiiy mewna d`ixwd ּפסּוקין מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְִִַָָָָָֹּבּפרׁשה

.dyxtd seq cr ea wqty mewnn ּפחֹות הּקֹורא יקרא ְְִֵַָָֹולא
ּפסּוקין zegtiמּׁשלׁשה `l `exwl milerd on cg` lk - ְְִִָֹ

.miweqt dyelyn

ׁשּקראּו„. ּפסּוקין dxezaׁשלׁשה oiaעׂשרה miwlgzny ְְְֲִֶָָָָֹ
,mzyelyׁשניםmdn ׁשלׁשה ׁשלׁשה dylyקֹוראין cg` lk - ְְְְִִַָָֹֹ

,miweqtואחד`xew mdnארּבעה.miweqt הּקֹורא ׁשהיה ּובין ְְֵֵֶֶַַָָָָָ
z`ארּבעהmiweqtd זה הרי אמצעי, אֹו אחרֹון, אֹו ראׁשֹון, ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָ

`oiמׁשּבח ,gaye xky xzei yi miweqt drax` z`ixway s`e - ְָֻ
.miweqt drax` `xwi mdn in citwdl

הּקֹוראין‰. מן ואחד אחד exwl`ּכל ligzny iptl ּפֹותח ְְִִֵֶֶַַָָָ
z`ספרdּבֹו קֹורא ׁשהּוא ּבּמקֹום ּומּביט mewnaּתֹורה, - ִֵֵֶֶַַָָ

,ea `exwl ligzdl cner `edy'ה את ּברכּו אֹומר ּכ ְְֵֶַַָָואחר
עֹונין העם וכל ,המברeixg` לעֹולם המבר ה' ּברּו ְְְְִַַָָָָָָָֹֹ
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א  שבת.:הלכה בכל ס"א),במנחה רצ"ב (סי' בשו"ע וכתב
טוב  יום חל אם ואפילו הבאה, מהפרשה פסוקים עשרה שקוראים

יום  של מהקריאה ולא הבאה מהפרשה קוראים השבוע באמצע

טוב.

ג  גדולים.:הלכה אנשים מעשרה (סי'בפחות בשו "ע וכתב

יצאו  מכן ולאחר עשרה היו שהתחילו בשעה שאם ס"א), קמ"ג
ובמשנה  עשרה. בלא אפילו הקריאה את לגמור יכולים מקצתם,

יכולים  שישה רק שם נשארו אם שאפילו כתב (סק"ה) ברורה

עשרה  של ניכר רוב צריך ואין בקריאה, קוראין .להמשיך ואין
פסוקים. מעשרה שאם וכתב פחות ס"א), קל"ז (סי' בשו"ע

וכגון  עוד, להוסיף צריך אין פסוקים מעשרה בפחות הענין נגמר

מוסיפים  אין בפורים שקוראים חֿטז) יז, (שמות עמלק בפרשת

(שם  ברורה ובמשנה פסוקים. תשעה אלא בה שאין אף עליה
להוסיף  חכמים רצו שלא חיים הארחות דברי את הביא סק"ג)

שמפני  לרמז כדי חסרה, אותה והשאירו זו לפרשה פסוקים עוד

(שם, שנאמר כמו שלם, כסאו ואין שלם השם שאין גרם שעמלק

אינו  השם וגם 'כסא' ולא 'כס' [שכתוב יה' כס על יד 'כי טז)
עד  שלם השם ואין שלם הכסא שאין ומכאן במלואו, כתוב

יהיו  פרשיותיו כך (שם)], רש''י ע''פ עמלק. של שמו שיימחה

סק"א) (שם ט"ז וראה פחות .חסרות. הקורא יקרא ולא

פסוקין. מחלוקת משלשה הביא ס"ד) רפ"ב (סי' הרב בשו"ע
שיש  עולים, לכמה הפסוקים אותם את ולקרוא לחזור מותר האם

וחנוכה, סוכות המועד חול של בקריאה שנהוג וכמו מתירים,

עולה  השני אין [אבל העולים לכל הפסוקים אותם את שכופלים

הוסיף  כן אם אלא שבת, של בקריאה הקרואים שבעת למנין
לכתחילה  שאוסרים ויש לפניו]. הראשון קרא שלא פסוקים שלשה

שלשה  להוסיף וצריך הראשון, קרא שכבר פסוקים על לברך לשני

לקרוא  אפשר שאי וחנוכה מסוכות ללמוד ואין לראשון, קרא שלא
את  שכופלים תורה בשמחת מלבד נוהגין, שכך וכתב אחר. באופן

המתירים. דעת על וסומכים טוב הקריאה בדבר ולסיים :להתחיל
באופן  הקריאה את לכוון שצריך ס"א), קל"ח (סי' הרמ"א כתב

טוב. בדבר שיסיים באופן וכן טוב בדבר לקרוא תמיד שיתחיל
טוב  דבר הכוונה טוב שדבר כתב סק"ה) (שם ברורה ובמשנה

רע  דבר וכן טוב. דבר נחשבת אינה גוי של טובה אבל לישראל,

שאין  חסידים, מספר והביא ישראל. רעת שהוא דבר רק נחשב
כב). כב, (ויקרא שבור' או 'עּורת בפרשת לפיסח או לעיוור ֶֶַלקרוא

העריות. על חשוד שהוא למי עריות פרשת יקרא לא וכן

ה  וכו'.:הלכה תורה ספר ס"ד)פותח קל"ט (סי' הרמ"א וכתב

לצד  פניו את לסובב צריך הראשונה הברכה את שמברך שבשעה

שהו  ייראה שלא לצד כדי פניו את ויסובב הספר. מתוך מברך א



mipdkקמח zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'f iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

וחֹוזר מלxewd`ועד, אלהינּו ה' אּתה ּברּו ּומבר ְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּתֹורתֹו את לנּו ונתן העּמים מּכל ּבנּו ּבחר אׁשר ְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָהעֹולם

עֹונין העם וכל הּתֹורה, נֹותן ה' אּתה ּברּוeixg`.אמן ְִֵֵַַָָָָָָָ

לקרֹות ׁשּיׁשלים עד קֹורא ּכ ez`ixw,ואחר z`e גֹולל ְְְִִֵֵֶַַַַָ

edy`הּספר  mrd oend erhi `ly ick exbeqe xtqd z` lblbn - ֵֶַ

,xtqd on zekxad z` `xew וjk xg`'ה אּתה ּברּו מבר ְְֵַָָָ
עֹולם  חּיי אמת ּתֹורת לנּו נתן אׁשר העֹולם מל ֱֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאלהינּו

הּתֹורה. נֹותן ה' אּתה ּברּו ּבתֹוכנּו, ְְֵֵַַָָָָָנטעה

.Âרּׁשאי הּקֹורא ּבּתֹורה ligzdlאין xnbyלקרֹות xg`l ְִֵֵַַַַָ

,jxalהּצּבּור מּפי אמן ׁשּיכלה zeprlעד miiqi xeaivdy cr - ְִִִִֵֶֶַַָ

.ezkxa lr on`ּבדקּדּוק אפּלּו וטעה אחת,lyקרא אֹות ְְְֲִִַַָָָָ

אֹותֹו zipyמחזירין `xwiy ּבדקּדּוק ׁשּיקראּנה lle`עד ְְְֲִִִִֶֶַַָָ

.zerhׁשנים יקראּו האחדcgiaולא אּלא xwi`ּבּתֹורה, ְְְְִִֶֶַַָָָָֹ

mlekl.לבּדֹו rnyp elew didiy ick ונׁשּתּתק rvn`aקרא ְְְִֵַַָָ

d`ixwa jiyndl leki epi`y ote`a ,d`ixwd ּתחּתיו אחר ְֲֵַַַָֹיעמד

xefgie ,d`ixwa etilgdlויתחיל`exwl ׁשהתחיל מּמקֹום ְְְִִִִֶַָ

`exwl,ׁשּנׁשּתּתק mdipyהראׁשֹון z`ixw z` sxvn `ed dfae ְִִֵֶַָ

oey`xd jxiay dxezd zkxa dl lirezy ,zg` d`ixwk daiygdl

,ez`ixw iptlּומברipydּבּסֹוף.dixg`ly dkxa ez`ixw ְֵַָ

.Êרּׁשאי הּקֹורא לֹוdxeza,לקרֹותligzdlאין ׁשּיאמר עד ְִֵֵֶַַַַַֹ

dׁשּבּצּבּור הּכנסתligziyּגדֹול חּזן ואפּלּו -לקרֹות. ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָ

,dxeza `xwi in xeaivl ricedl dpenndהּכנסת ראׁש -אֹו ְֶֶַֹ

,zqpkd ziaa xeaivd bidpnמעצמֹו קֹורא oizniאינֹו `l` עד ְֵֵֵַַ

אֹו הּצּבּור לֹו ׁשּבהןdׁשּיאמרּו ly`לקרֹות,ligziyּגדֹול ְְִִֶֶֶַָָֹ

.edecakiy `la envrl lhep `ed ezlecb zngny d`xiiְִָוצרי

עּמֹו לעמד sqepאחר mc` jixv ,`exwl dler zqpkd ofgyk - ֲִֵַַֹ

dxez xtqd cil ez` cenriyּכדר קֹורא, ׁשהּוא ְְֵֶֶֶָָּבׁשעה

עם עֹומד dxezl,הּקֹוראיםx`yׁשהחּזן milerympi`e ְִִֵֶַַַָ

.mcal micner

.Áלֹו יׁש el]הּקֹורא xzen d`ixwdלדּלג[- rvn`a מּמקֹום ְִֵֵֵַַָ
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רואה  המתפלל שהרי כנגדו, העומד הקב"ה ימין [שהוא שמאל
ימינו  צד הוא האדם ושמאל פניו, מול שכינה כאילו עצמו את
(שם  ברורה במשנה אמנם יט)]. ס''ק (שם משנ ''ב הקב"ה. של
נראה  פניו את שהמסובב שכתבו האחרונים דעת מביא י"ט) ס"ק
אחר, דבר על אלא לקרוא עומד שהוא מה על מברך אינו כאילו
עיניו  את יעצום רק אלא פניו את יסובב שלא יותר טוב כן ועל

הברכה  בשעת התורה ספר בתוך יסתכל אומר .ולא כך ואחר
את ברכו. לאחוז שצריך כתב סי"א) קל"ט (סי' בשו"ע וכתב

שכמו  לה) ס''ק (שם ברורה ובמשנה הברכה, בשעת תורה הספר
בעמודי  ויאחז תורה. הספר את לאחוז צריך הקריאה בשעת כן

מפה  ידי על עצמן הספר ביריעות נוהגים ויש תורה. וכל .הספר
ועד. לעולם המבורך ה' ברוך עונין (סי'העם הרמ"א וכתב

'ברכו', כשאמר הציבור שמעו ולא בלחש מברך שאם ס"ו) קל"ט
שמע  קורא הבעל אם אפילו המבורך', ה' 'ברוך אחריו יענו לא
לומר  יגמור קורא שהבעל אחר אמן יענו אלא אחריו, עונה והוא
שכתב  ס"ז) (שם בשו"ע וראה ועד. לעולם המבורך ה' ברוך
לחזור  המברך צריך המבורך' ה' 'ברוך הקהל שענו שאחרי
ברכת  עם עצמו את לכלול כדי המבורך' ה' 'ברוך ולומר אחריהם

בתוכנו הציבור. נטעה עולם כתב חיי ס"י) קל"ט (סי' ובשו"ע .
ש'תורת  שם וכתב בתוכנו'. נטע העולם 'וחיי הוא הברכה שנוסח
תורה  הוא בתוכנו' נטע העולם ו'חיי שבכתב, תורה זה אמת'
לומר  שמנהגנו לג) ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב פה. שבעל
שם  על הוא בתוכנו' ש'נטע לד) ס"ק (שם כתב ועוד עולם'. 'וחיי
נטועים'. וכמשמרות כדרבנות חכמים 'דברי יא) יב, (קהלת הכתוב

ו  הציבור.:הלכה מפי אמן שיכלה ברורה עד במשנה וכתב
הציבור  מן מעטים יש אם שאפילו י"ז) ס"ק קמ"א (סי'
מכן  לאחר ורק שיסיימו עד להמתין צריך באמן, שמאריכים
עם  אמן עונה שהקורא נהגו זה שמטעם וכתב לקרוא, יתחיל
שיבינו  כדי מהציבור יותר קצת באמן ומאריך רם, בקול הציבור

לשמוע  אוזן ויטו לקרוא בדקדוק .שמתחיל אפילו וטעה קרא
אותו. מחזירין אחת שדווקא אות ס"א) קמ"ב (סי' הרמ"א וכתב

משתנה, הענין בקריאה הטעות מחמת בנגינת אם טעה אם אבל

אותו  מחזירים אין משתנה הענין שאין באופן בניקוד או הטעם
אם  כן שכמו סק"ד) (שם ברורה במשנה וכתב בו. גוערים אבל
שקרא  וכגון משתנה, הענין שאין באופן אות חיסר או הוסיף
אם  אבל אותו. מחזירים אין 'מצריים', ל'מצרים' או 'הרן' ְַֹל'אהרן'

'זכר' ו'חלב', 'חלב' שהחליף כגון הענין את שמשנה בניקוד ֵֶָָָָטעה
באופן  הטעם בנגינת טעה אם וכן אותו. מחזירים וכדומה, ֵֶו'זכר'
'מפסיק' טעם בין שטעה וכגון לחזור, צריך הענין את שמשנה

'משרת' אותו..לטעם ס"ג)מחזירין קל"ז (סי' בשו"ע וכתב
את  החזיר כבר אם אפילו בשחרית, שבת של התורה שבקריאת
שבו  הפסוק את לקרוא וצריך אותו, מחזירים למקומו התורה ספר
בקריאה  אבל לו. הסמוכים פסוקים שני עוד עם יחד הטעות היתה

עשרה  קרא אם לחזור צריך אין וחמישי בשני או מנחה של
משום  סק"ו) (שם ברורה במשנה מבואר בזה והטעם פסוקים,
היום, מחובת שדילג הפסוק ואין חכמים כתקנת פסוקים י' שקרא

הבאה  שבת של בקריאה אותו יקרא וכו'.שהרי ונשתתק קרא
בסוף. גם ומברך לברך צריך שהשני ס"א), ק"מ (סי' כתב ובשו"ע

בתחילה. יברך לא שלהרמב"ם כתב כך ואחר קריאתו בתחילת
מכל  בתחילה, גם שמברך שלדעה (סק"ג) ברורה המשנה וכתב
שהיא  בלבד הברכה יאמר רק אלא 'ברכו' לומר חוזר אינו מקום

כל  שלא בזמננו כן שכמו (שם) הרמ"א וכתב התורה. ברכת עיקר
כן. הדין גם לכולם קורא קורא הבעל אלא קורא, מהעולים אחד
השני  יברך במקומו, לעמוד אחר וצריך ונחלש העולה נשתתק ואם
לקרוא  שהתחיל ממקום לקרוא קורא הבעל ויחזור תחילה ברכה

לראשון.

ז  קורא.:הלכה שהוא בשעה עמו לעמוד אחר וצריך
הקדמונים  מנהג הביא טז), ס"ק קמ"א (סי' ברורה ובמשנה
לתורה  לעולים שקורא הגבאי הקריאה, בשעת שלשה שיעמדו
הוא  והעולה משה, כנגד הוא והקורא ה', במקום כביכול הוא

ובשליחותם. ישראל כל כנגד התורה את המקבל

ח  אפ :הלכה הכתב מן שלא לקרות אחת.שאסור תיבה ילו
בתורה  לקרוא עיוור להעלות שאין ס"ג) קל"ט (סי' בשו"ע וכתב

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'f iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

zewqerלמקֹום, ze`ixwd izyyk wx, אחד ּכגֹון eּבענין  ְְְְִֶָָָ
zyxta d`ixwdמֹות טז)אחרי ּבעׂשֹור 'z`ixwּו,(ויקרא א' ֲֵֶַַָ

הּכהנים אל אמר לב)ׁשּבפרׁשת - כז כג, zewqer(ויקרא odizyy , ְֱֲִֶֶַַָָֹֹ
.mixetikd mei ipipraוהּוא[calae יקרא[- ּפה aׁשּלא על ְְִֶֶַָֹ

iptn ,blcn `edy dryaלקרֹות dtׁשאסּור lra מן ׁשּלא ְִִֶֶָֹ
ּתבה  אפּלּו dlin]הּכתב ו [- yאחת, xdfiּב יׁשהה zryלא ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

dאּלא `eil,ּדּלּוג blcn `edy mewnl lelbl fxcfi ׁשּיׁשלים ּכדי ְְִִֵֶֶַָ
הּפסּוק ּתרּגּום mebxzהּתרגמן z` mbxznd miiqi xy`ky - ְְְַַַָָֻ

oi`y ,belicd mewna `exwl jiyndl xak lkei ,epnn blicy weqtd

.blciy cr dwizya oizndl ekxhviy xeaivd ceakn df

.Ëּבּתֹורה לקרֹות הּקֹורא ׁשהתחיל zligzּכיון mr cin - ְְִִִֵֵֶַַָָ
,d`ixwdאסּורxeaivlלסּפרe ,[xacl הלכה,[- ּבדבר אפּלּו ְְֲֲִִֵַַָָָ

ּׁשהּוא  למה לּבם ּומׂשימין וׁשֹומעין ׁשֹותקין הּכל ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹאּלא
ׁשּנאמר ג)קֹורא, ח הּתֹורה'(נחמיה ספר אל העם כל 'ואזני ְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

.d`ixwd z` renyl mdipfe` z` mihn eidy מן - לצאת ְִֵָָואסּור
קֹורא  ׁשהּקֹורא ּבׁשעה zqpkdהּצּבּור zian z`vl xeq` - ְִֵֵֶַַָָ

,d`ixwd rvn`aלאיׁש איׁש ּבין לצאת milerdּומּתר - ְִִֵֵָָֻ
dxezl dlerde ez`ixw z` miiq mcewd dxezl dlerdyk ,d`ixwl

.`exwl ligzd `l oiicr `ad ּתמיד ּבּתֹורה עֹוסק ׁשהּוא ִִֵֶַָָּומי
`mixg,אּמנּותֹוid`ותֹורתֹו mixaca wqer epi`e raw ezxez - ְָָֻ

קֹורא  ׁשהּקֹורא ּבׁשעה ּתֹורה ּבתלמּוד לעסק לֹו ְְְֲֵֵֶַַַָָָָֹֻמּתר
ַָּבּתֹורה.

.Èׁשם ׁשּיהא נהגּו עזרא d`ixwdמימֹות zrya ּתרּגמן,- ְְְְֲִֵֶֶָָָָֻ
e cneryלעם `zמתרּגם zinx` oeyll [mirneyd xeaivl מה [- ְְֵַַָָ

ׁשּיבינּו ּכדי ּבּתֹורה, קֹורא הּדברים,`zּׁשהּקֹורא ikענין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
.zinx` dzid mpeyl,וׁשֹותק ּבלבד אחד ּפסּוק קֹורא ְְְִֵֵֵֶַַָָוהּקֹורא

ּו הּתרּגמן אֹותֹו ׁשּיתרּגם mbxzl,עד miiqn onbxezdy xg`l ְְְְֵֶַַַָֻ
`xewdוקֹורא dחֹוזר z` רּׁשאי הּקֹורא ואין ׁשני. ּפסּוק ְְִֵֵֵֵֵַַַָ

לּתרּגמן אחד,svxaלקרֹות מּפסּוק wiqtdlיתר jixv `l` ְְְִִֵֶַָָָָֻ
lra mbxzn `edy oeikn ,mbxzl onbxezd lkeiy weqt lk xg`l

.zerhl lelr `ed svxa miweqt ipy mbxzl jxhvi m`e dt

.‡Èלהגּביּה רּׁשאי הּקֹורא d`ixwdקֹולֹו`zאין zrya יתר ְְִֵֵֵַַַַַָ
ו  המתרּגם, המתרּגםokמן יגּביּה edyk`קֹולֹו`zלא ְְְְְְִִֵֵַַַַַַֹ

mbxznרּׁשאי המתרּגם ואין הּקֹורא. מן לתרּגם ligzdlיתר ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָ
ׁשּיכלה miizqi]עד ו [- הּקֹורא. מּפי הּקֹורא okהּפסּוק אין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

הּתרּגּום cerלקרֹותjiyndlרּׁשאי ׁשּיכלה עד אחר, ּפסּוק ְְְִִֵֶֶַַַַַַָ
המתרּגם. נׁשעןמּפי המתרּגם oryidlואין mbxznl xeq` - ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָ

,mbxzn `edy drya לעּמּוד cenrd]לא lr לקֹורה [- ולא ְְְַָֹֹ
,[dxewd lr-],ואימה ּביראה עֹומד dxezdאּלא zpizpy enk ְְְִֵֵֶָָָ

xn`py d`xie dni`a dzid(טז יט jk(שמות ,'mrd lk cxgie'

zrya oryp `edyke ,d`xie dni`a zeidl dkixv d`ixwd

.gexd zeqbk d`xp df d`ixwdיתרּגם מּתֹוonbxezdולא ְְְִֵַֹ
ּפה על אּלא `xeqהּכתב dt lra exn`py dxez ixacy meyn ְֶֶַַָָ
,azkd jezn mxn`l וok לּתרּגמן לסּיע רּׁשאי הּקֹורא אין ְְְְֵֵֵַַַַַַָֻ

ick ,mbxzlיאמרּו ּבּתֹורה.dyׁשּלא ּכתּוב והּקטן ּתרּגּום ְְְֶַַַָָָָֹֹ
הּגדֹול ידי על lyמתרּגם ez`ixw z` mbxzl leki ohwd - ְְְֵֵַַַָ

,lecbdהּקטן ידי על ׁשּיתרּגם לּגדֹול ּכבֹוד ohwdykואינֹו - ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָ
.ez`ixw z` mbxzi lecbdy lecbl ceakd on df oi` `xew ְֹולא

ּכאחד ׁשנים המתרּגמין minbxznיהיּו miipye `xew cg`y - ְְְְְְִִִֶַַַָ
,ez`ixw z` cgia ו קֹורא אחד מתרּגם,wxאּלא ixdyאחד ְְְֵֵֶֶֶַָָָ

xeaivd miipy enbxzi xy`ke ,epiai xeaivdy liaya `ed mebxzd

.oiadl lkei `l
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דברי  את מביא שם והרמ"א הכתב. מן לקרוא יכול שאינו מפני

הבעל  אלא קורא, מהעולים אחד כל שאין שבזמננו המהרי"ל

הארץ, עם שמעלים כשם עיוור להעלות אפשר לכולם, קורא קורא

קורא  שהבעל שמכיון הטעם מבאר יב) (ס''ק ברורה ובמשנה

הכתב, מתוך קורא העולה שאין מה מעכב אין הכתב, מתוך קורא

כעונה. ושומע הקריאה את ממנו שומע הוא שכן

ט  לקרות.:הלכה הקורא שהתחיל (סי'כיון ברורה ובמשנה

משעה  שכבר לומר שמצדד המג"א דברי את מביא סק"ד) קמ"ו

לדבר  אסור לקרוא, התחיל לא עדיין אפילו הספר אסור .שנפתח
בשעת לספר. רק אינו זה שאיסור ס"ב), (שם שו"ע וראה

סק"ז) (שם ברורה במשנה וכתב העליות, בין אפילו אלא הקריאה

אלא  התורה, קריאת עדיין שמע שלא למי רק אמור האיסור שאין

לדבר  לו אסור הקריאה את כבר שמע אם בדבר .גם אפילו
עובר הלכה. אדם רואה שאם סק"ה) (שם ברורה המשנה וכתב

אי  ואם אסור, שהדבר לו לרמז צריך להפרישו, וצריך איסור

קצרה  בדרך לו לומר גם מותר ברמיזה אומנותו..אפשר ותורתו
שום  מבטל שאינו סק"ט) (שם ברורה במשנה כתב בזה הגדר

אומנותו' 'תורתו שנקרא מי לנו אין שבזמננו וכתב מלימודו. שעה

זה  תורה..לענין בתלמוד כמה לעסוק שמביא (שם) שו"ע וראה

לקרוא  שמותר וכתב מסוימים. באופנים בזה שהקילו שיטות

מה  מעין שהוא [כיון הקריאה בשעת תרגום ואחד מקרא שניים

ברורה  במשנה אמנם יא)]. ס''ק (שם משנ''ב ציבור. שליח שקורא

דבר  בשום לעסוק ולא בזה להחמיר שראוי כתב ט"ו) ס"ק (שם

הקריאה  את ששומעים עשרה שם יש אם אפילו הקריאה, בשעת

תרגום  ואחד מקרא שניים לקרוא מותר העליות בין אבל בלעדיו.

רש"י. פירוש עם או

י  הדברים.:הלכה עניין שיבינו קמ"ה כדי (סי' שו"ע וראה

את  מבין אינו שהציבור כיון לתרגם נוהגים אין שבזמננו ס"ג)

אחרת  בלשון לציבור מתרגמים שאין והטעם התרגום. לשון

המש  כתב התרגום שיבינו, שדווקא מפני סק"ד) (שם ברורה נה

לא. אחרת בלשון אבל לציבור לתרגמו יש הקודש ברוח שנאמר

אפשר  שאי שכתב והא), ד"ה פו סי' (ח"ו סופר חתם שו"ת וראה

בתרגום  התורה, כוונת בפשטות האמת אל לכוון אופן בשום

אדם  ודווקא ה', מפי לו שנאמר רבינו משה מפי מקובל שאינו

שכר  כך על ויקבל שירצה, נאה פירוש בכל לפרש יכול לעצמו

בכלל  הוא האמת אל מכוון אינו אם בציבור אבל נאה, שיחה

שקרים'. 'דובר

יא  ואימה.:הלכה ביראה עומד קמ"א אלא (סי שו"ע וראה

הכותל  על להישען לו ואסור לעמוד צריך שהקורא שכתב, ס"א)



קמט mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'f iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

וחֹוזר מלxewd`ועד, אלהינּו ה' אּתה ּברּו ּומבר ְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּתֹורתֹו את לנּו ונתן העּמים מּכל ּבנּו ּבחר אׁשר ְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָהעֹולם

עֹונין העם וכל הּתֹורה, נֹותן ה' אּתה ּברּוeixg`.אמן ְִֵֵַַָָָָָָָ

לקרֹות ׁשּיׁשלים עד קֹורא ּכ ez`ixw,ואחר z`e גֹולל ְְְִִֵֵֶַַַַָ

edy`הּספר  mrd oend erhi `ly ick exbeqe xtqd z` lblbn - ֵֶַ

,xtqd on zekxad z` `xew וjk xg`'ה אּתה ּברּו מבר ְְֵַָָָ
עֹולם  חּיי אמת ּתֹורת לנּו נתן אׁשר העֹולם מל ֱֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאלהינּו

הּתֹורה. נֹותן ה' אּתה ּברּו ּבתֹוכנּו, ְְֵֵַַָָָָָנטעה

.Âרּׁשאי הּקֹורא ּבּתֹורה ligzdlאין xnbyלקרֹות xg`l ְִֵֵַַַַָ

,jxalהּצּבּור מּפי אמן ׁשּיכלה zeprlעד miiqi xeaivdy cr - ְִִִִֵֶֶַַָ

.ezkxa lr on`ּבדקּדּוק אפּלּו וטעה אחת,lyקרא אֹות ְְְֲִִַַָָָָ

אֹותֹו zipyמחזירין `xwiy ּבדקּדּוק ׁשּיקראּנה lle`עד ְְְֲִִִִֶֶַַָָ

.zerhׁשנים יקראּו האחדcgiaולא אּלא xwi`ּבּתֹורה, ְְְְִִֶֶַַָָָָֹ

mlekl.לבּדֹו rnyp elew didiy ick ונׁשּתּתק rvn`aקרא ְְְִֵַַָָ

d`ixwa jiyndl leki epi`y ote`a ,d`ixwd ּתחּתיו אחר ְֲֵַַַָֹיעמד

xefgie ,d`ixwa etilgdlויתחיל`exwl ׁשהתחיל מּמקֹום ְְְִִִִֶַָ

`exwl,ׁשּנׁשּתּתק mdipyהראׁשֹון z`ixw z` sxvn `ed dfae ְִִֵֶַָ

oey`xd jxiay dxezd zkxa dl lirezy ,zg` d`ixwk daiygdl

,ez`ixw iptlּומברipydּבּסֹוף.dixg`ly dkxa ez`ixw ְֵַָ

.Êרּׁשאי הּקֹורא לֹוdxeza,לקרֹותligzdlאין ׁשּיאמר עד ְִֵֵֶַַַַַֹ

dׁשּבּצּבּור הּכנסתligziyּגדֹול חּזן ואפּלּו -לקרֹות. ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָ

,dxeza `xwi in xeaivl ricedl dpenndהּכנסת ראׁש -אֹו ְֶֶַֹ

,zqpkd ziaa xeaivd bidpnמעצמֹו קֹורא oizniאינֹו `l` עד ְֵֵֵַַ

אֹו הּצּבּור לֹו ׁשּבהןdׁשּיאמרּו ly`לקרֹות,ligziyּגדֹול ְְִִֶֶֶַָָֹ

.edecakiy `la envrl lhep `ed ezlecb zngny d`xiiְִָוצרי

עּמֹו לעמד sqepאחר mc` jixv ,`exwl dler zqpkd ofgyk - ֲִֵַַֹ

dxez xtqd cil ez` cenriyּכדר קֹורא, ׁשהּוא ְְֵֶֶֶָָּבׁשעה

עם עֹומד dxezl,הּקֹוראיםx`yׁשהחּזן milerympi`e ְִִֵֶַַַָ

.mcal micner

.Áלֹו יׁש el]הּקֹורא xzen d`ixwdלדּלג[- rvn`a מּמקֹום ְִֵֵֵַַָ
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רואה  המתפלל שהרי כנגדו, העומד הקב"ה ימין [שהוא שמאל
ימינו  צד הוא האדם ושמאל פניו, מול שכינה כאילו עצמו את
(שם  ברורה במשנה אמנם יט)]. ס''ק (שם משנ ''ב הקב"ה. של
נראה  פניו את שהמסובב שכתבו האחרונים דעת מביא י"ט) ס"ק
אחר, דבר על אלא לקרוא עומד שהוא מה על מברך אינו כאילו
עיניו  את יעצום רק אלא פניו את יסובב שלא יותר טוב כן ועל

הברכה  בשעת התורה ספר בתוך יסתכל אומר .ולא כך ואחר
את ברכו. לאחוז שצריך כתב סי"א) קל"ט (סי' בשו"ע וכתב

שכמו  לה) ס''ק (שם ברורה ובמשנה הברכה, בשעת תורה הספר
בעמודי  ויאחז תורה. הספר את לאחוז צריך הקריאה בשעת כן

מפה  ידי על עצמן הספר ביריעות נוהגים ויש תורה. וכל .הספר
ועד. לעולם המבורך ה' ברוך עונין (סי'העם הרמ"א וכתב

'ברכו', כשאמר הציבור שמעו ולא בלחש מברך שאם ס"ו) קל"ט
שמע  קורא הבעל אם אפילו המבורך', ה' 'ברוך אחריו יענו לא
לומר  יגמור קורא שהבעל אחר אמן יענו אלא אחריו, עונה והוא
שכתב  ס"ז) (שם בשו"ע וראה ועד. לעולם המבורך ה' ברוך
לחזור  המברך צריך המבורך' ה' 'ברוך הקהל שענו שאחרי
ברכת  עם עצמו את לכלול כדי המבורך' ה' 'ברוך ולומר אחריהם

בתוכנו הציבור. נטעה עולם כתב חיי ס"י) קל"ט (סי' ובשו"ע .
ש'תורת  שם וכתב בתוכנו'. נטע העולם 'וחיי הוא הברכה שנוסח
תורה  הוא בתוכנו' נטע העולם ו'חיי שבכתב, תורה זה אמת'
לומר  שמנהגנו לג) ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב פה. שבעל
שם  על הוא בתוכנו' ש'נטע לד) ס"ק (שם כתב ועוד עולם'. 'וחיי
נטועים'. וכמשמרות כדרבנות חכמים 'דברי יא) יב, (קהלת הכתוב

ו  הציבור.:הלכה מפי אמן שיכלה ברורה עד במשנה וכתב
הציבור  מן מעטים יש אם שאפילו י"ז) ס"ק קמ"א (סי'
מכן  לאחר ורק שיסיימו עד להמתין צריך באמן, שמאריכים
עם  אמן עונה שהקורא נהגו זה שמטעם וכתב לקרוא, יתחיל
שיבינו  כדי מהציבור יותר קצת באמן ומאריך רם, בקול הציבור

לשמוע  אוזן ויטו לקרוא בדקדוק .שמתחיל אפילו וטעה קרא
אותו. מחזירין אחת שדווקא אות ס"א) קמ"ב (סי' הרמ"א וכתב

משתנה, הענין בקריאה הטעות מחמת בנגינת אם טעה אם אבל

אותו  מחזירים אין משתנה הענין שאין באופן בניקוד או הטעם
אם  כן שכמו סק"ד) (שם ברורה במשנה וכתב בו. גוערים אבל
שקרא  וכגון משתנה, הענין שאין באופן אות חיסר או הוסיף
אם  אבל אותו. מחזירים אין 'מצריים', ל'מצרים' או 'הרן' ְַֹל'אהרן'

'זכר' ו'חלב', 'חלב' שהחליף כגון הענין את שמשנה בניקוד ֵֶָָָָטעה
באופן  הטעם בנגינת טעה אם וכן אותו. מחזירים וכדומה, ֵֶו'זכר'
'מפסיק' טעם בין שטעה וכגון לחזור, צריך הענין את שמשנה

'משרת' אותו..לטעם ס"ג)מחזירין קל"ז (סי' בשו"ע וכתב
את  החזיר כבר אם אפילו בשחרית, שבת של התורה שבקריאת
שבו  הפסוק את לקרוא וצריך אותו, מחזירים למקומו התורה ספר
בקריאה  אבל לו. הסמוכים פסוקים שני עוד עם יחד הטעות היתה

עשרה  קרא אם לחזור צריך אין וחמישי בשני או מנחה של
משום  סק"ו) (שם ברורה במשנה מבואר בזה והטעם פסוקים,
היום, מחובת שדילג הפסוק ואין חכמים כתקנת פסוקים י' שקרא

הבאה  שבת של בקריאה אותו יקרא וכו'.שהרי ונשתתק קרא
בסוף. גם ומברך לברך צריך שהשני ס"א), ק"מ (סי' כתב ובשו"ע

בתחילה. יברך לא שלהרמב"ם כתב כך ואחר קריאתו בתחילת
מכל  בתחילה, גם שמברך שלדעה (סק"ג) ברורה המשנה וכתב
שהיא  בלבד הברכה יאמר רק אלא 'ברכו' לומר חוזר אינו מקום

כל  שלא בזמננו כן שכמו (שם) הרמ"א וכתב התורה. ברכת עיקר
כן. הדין גם לכולם קורא קורא הבעל אלא קורא, מהעולים אחד
השני  יברך במקומו, לעמוד אחר וצריך ונחלש העולה נשתתק ואם
לקרוא  שהתחיל ממקום לקרוא קורא הבעל ויחזור תחילה ברכה

לראשון.

ז  קורא.:הלכה שהוא בשעה עמו לעמוד אחר וצריך
הקדמונים  מנהג הביא טז), ס"ק קמ"א (סי' ברורה ובמשנה
לתורה  לעולים שקורא הגבאי הקריאה, בשעת שלשה שיעמדו
הוא  והעולה משה, כנגד הוא והקורא ה', במקום כביכול הוא

ובשליחותם. ישראל כל כנגד התורה את המקבל

ח  אפ :הלכה הכתב מן שלא לקרות אחת.שאסור תיבה ילו
בתורה  לקרוא עיוור להעלות שאין ס"ג) קל"ט (סי' בשו"ע וכתב

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'f iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

zewqerלמקֹום, ze`ixwd izyyk wx, אחד ּכגֹון eּבענין  ְְְְִֶָָָ
zyxta d`ixwdמֹות טז)אחרי ּבעׂשֹור 'z`ixwּו,(ויקרא א' ֲֵֶַַָ

הּכהנים אל אמר לב)ׁשּבפרׁשת - כז כג, zewqer(ויקרא odizyy , ְֱֲִֶֶַַָָֹֹ
.mixetikd mei ipipraוהּוא[calae יקרא[- ּפה aׁשּלא על ְְִֶֶַָֹ

iptn ,blcn `edy dryaלקרֹות dtׁשאסּור lra מן ׁשּלא ְִִֶֶָֹ
ּתבה  אפּלּו dlin]הּכתב ו [- yאחת, xdfiּב יׁשהה zryלא ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

dאּלא `eil,ּדּלּוג blcn `edy mewnl lelbl fxcfi ׁשּיׁשלים ּכדי ְְִִֵֶֶַָ
הּפסּוק ּתרּגּום mebxzהּתרגמן z` mbxznd miiqi xy`ky - ְְְַַַָָֻ

oi`y ,belicd mewna `exwl jiyndl xak lkei ,epnn blicy weqtd

.blciy cr dwizya oizndl ekxhviy xeaivd ceakn df

.Ëּבּתֹורה לקרֹות הּקֹורא ׁשהתחיל zligzּכיון mr cin - ְְִִִֵֵֶַַָָ
,d`ixwdאסּורxeaivlלסּפרe ,[xacl הלכה,[- ּבדבר אפּלּו ְְֲֲִִֵַַָָָ

ּׁשהּוא  למה לּבם ּומׂשימין וׁשֹומעין ׁשֹותקין הּכל ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹאּלא
ׁשּנאמר ג)קֹורא, ח הּתֹורה'(נחמיה ספר אל העם כל 'ואזני ְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

.d`ixwd z` renyl mdipfe` z` mihn eidy מן - לצאת ְִֵָָואסּור
קֹורא  ׁשהּקֹורא ּבׁשעה zqpkdהּצּבּור zian z`vl xeq` - ְִֵֵֶַַָָ

,d`ixwd rvn`aלאיׁש איׁש ּבין לצאת milerdּומּתר - ְִִֵֵָָֻ
dxezl dlerde ez`ixw z` miiq mcewd dxezl dlerdyk ,d`ixwl

.`exwl ligzd `l oiicr `ad ּתמיד ּבּתֹורה עֹוסק ׁשהּוא ִִֵֶַָָּומי
`mixg,אּמנּותֹוid`ותֹורתֹו mixaca wqer epi`e raw ezxez - ְָָֻ

קֹורא  ׁשהּקֹורא ּבׁשעה ּתֹורה ּבתלמּוד לעסק לֹו ְְְֲֵֵֶַַַָָָָֹֻמּתר
ַָּבּתֹורה.

.Èׁשם ׁשּיהא נהגּו עזרא d`ixwdמימֹות zrya ּתרּגמן,- ְְְְֲִֵֶֶָָָָֻ
e cneryלעם `zמתרּגם zinx` oeyll [mirneyd xeaivl מה [- ְְֵַַָָ

ׁשּיבינּו ּכדי ּבּתֹורה, קֹורא הּדברים,`zּׁשהּקֹורא ikענין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
.zinx` dzid mpeyl,וׁשֹותק ּבלבד אחד ּפסּוק קֹורא ְְְִֵֵֵֶַַָָוהּקֹורא

ּו הּתרּגמן אֹותֹו ׁשּיתרּגם mbxzl,עד miiqn onbxezdy xg`l ְְְְֵֶַַַָֻ
`xewdוקֹורא dחֹוזר z` רּׁשאי הּקֹורא ואין ׁשני. ּפסּוק ְְִֵֵֵֵֵַַַָ

לּתרּגמן אחד,svxaלקרֹות מּפסּוק wiqtdlיתר jixv `l` ְְְִִֵֶַָָָָֻ
lra mbxzn `edy oeikn ,mbxzl onbxezd lkeiy weqt lk xg`l

.zerhl lelr `ed svxa miweqt ipy mbxzl jxhvi m`e dt

.‡Èלהגּביּה רּׁשאי הּקֹורא d`ixwdקֹולֹו`zאין zrya יתר ְְִֵֵֵַַַַַָ
ו  המתרּגם, המתרּגםokמן יגּביּה edyk`קֹולֹו`zלא ְְְְְְִִֵֵַַַַַַֹ

mbxznרּׁשאי המתרּגם ואין הּקֹורא. מן לתרּגם ligzdlיתר ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָ
ׁשּיכלה miizqi]עד ו [- הּקֹורא. מּפי הּקֹורא okהּפסּוק אין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

הּתרּגּום cerלקרֹותjiyndlרּׁשאי ׁשּיכלה עד אחר, ּפסּוק ְְְִִֵֶֶַַַַַַָ
המתרּגם. נׁשעןמּפי המתרּגם oryidlואין mbxznl xeq` - ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָ

,mbxzn `edy drya לעּמּוד cenrd]לא lr לקֹורה [- ולא ְְְַָֹֹ
,[dxewd lr-],ואימה ּביראה עֹומד dxezdאּלא zpizpy enk ְְְִֵֵֶָָָ

xn`py d`xie dni`a dzid(טז יט jk(שמות ,'mrd lk cxgie'

zrya oryp `edyke ,d`xie dni`a zeidl dkixv d`ixwd

.gexd zeqbk d`xp df d`ixwdיתרּגם מּתֹוonbxezdולא ְְְִֵַֹ
ּפה על אּלא `xeqהּכתב dt lra exn`py dxez ixacy meyn ְֶֶַַָָ
,azkd jezn mxn`l וok לּתרּגמן לסּיע רּׁשאי הּקֹורא אין ְְְְֵֵֵַַַַַַָֻ

ick ,mbxzlיאמרּו ּבּתֹורה.dyׁשּלא ּכתּוב והּקטן ּתרּגּום ְְְֶַַַָָָָֹֹ
הּגדֹול ידי על lyמתרּגם ez`ixw z` mbxzl leki ohwd - ְְְֵֵַַַָ

,lecbdהּקטן ידי על ׁשּיתרּגם לּגדֹול ּכבֹוד ohwdykואינֹו - ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָ
.ez`ixw z` mbxzi lecbdy lecbl ceakd on df oi` `xew ְֹולא

ּכאחד ׁשנים המתרּגמין minbxznיהיּו miipye `xew cg`y - ְְְְְְִִִֶַַַָ
,ez`ixw z` cgia ו קֹורא אחד מתרּגם,wxאּלא ixdyאחד ְְְֵֵֶֶֶַָָָ

xeaivd miipy enbxzi xy`ke ,epiai xeaivdy liaya `ed mebxzd
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דברי  את מביא שם והרמ"א הכתב. מן לקרוא יכול שאינו מפני

הבעל  אלא קורא, מהעולים אחד כל שאין שבזמננו המהרי"ל

הארץ, עם שמעלים כשם עיוור להעלות אפשר לכולם, קורא קורא

קורא  שהבעל שמכיון הטעם מבאר יב) (ס''ק ברורה ובמשנה

הכתב, מתוך קורא העולה שאין מה מעכב אין הכתב, מתוך קורא

כעונה. ושומע הקריאה את ממנו שומע הוא שכן

ט  לקרות.:הלכה הקורא שהתחיל (סי'כיון ברורה ובמשנה

משעה  שכבר לומר שמצדד המג"א דברי את מביא סק"ד) קמ"ו

לדבר  אסור לקרוא, התחיל לא עדיין אפילו הספר אסור .שנפתח
בשעת לספר. רק אינו זה שאיסור ס"ב), (שם שו"ע וראה

סק"ז) (שם ברורה במשנה וכתב העליות, בין אפילו אלא הקריאה

אלא  התורה, קריאת עדיין שמע שלא למי רק אמור האיסור שאין

לדבר  לו אסור הקריאה את כבר שמע אם בדבר .גם אפילו
עובר הלכה. אדם רואה שאם סק"ה) (שם ברורה המשנה וכתב

אי  ואם אסור, שהדבר לו לרמז צריך להפרישו, וצריך איסור

קצרה  בדרך לו לומר גם מותר ברמיזה אומנותו..אפשר ותורתו
שום  מבטל שאינו סק"ט) (שם ברורה במשנה כתב בזה הגדר

אומנותו' 'תורתו שנקרא מי לנו אין שבזמננו וכתב מלימודו. שעה

זה  תורה..לענין בתלמוד כמה לעסוק שמביא (שם) שו"ע וראה

לקרוא  שמותר וכתב מסוימים. באופנים בזה שהקילו שיטות

מה  מעין שהוא [כיון הקריאה בשעת תרגום ואחד מקרא שניים

ברורה  במשנה אמנם יא)]. ס''ק (שם משנ''ב ציבור. שליח שקורא

דבר  בשום לעסוק ולא בזה להחמיר שראוי כתב ט"ו) ס"ק (שם

הקריאה  את ששומעים עשרה שם יש אם אפילו הקריאה, בשעת

תרגום  ואחד מקרא שניים לקרוא מותר העליות בין אבל בלעדיו.

רש"י. פירוש עם או

י  הדברים.:הלכה עניין שיבינו קמ"ה כדי (סי' שו"ע וראה

את  מבין אינו שהציבור כיון לתרגם נוהגים אין שבזמננו ס"ג)

אחרת  בלשון לציבור מתרגמים שאין והטעם התרגום. לשון

המש  כתב התרגום שיבינו, שדווקא מפני סק"ד) (שם ברורה נה

לא. אחרת בלשון אבל לציבור לתרגמו יש הקודש ברוח שנאמר

אפשר  שאי שכתב והא), ד"ה פו סי' (ח"ו סופר חתם שו"ת וראה

בתרגום  התורה, כוונת בפשטות האמת אל לכוון אופן בשום

אדם  ודווקא ה', מפי לו שנאמר רבינו משה מפי מקובל שאינו

שכר  כך על ויקבל שירצה, נאה פירוש בכל לפרש יכול לעצמו

בכלל  הוא האמת אל מכוון אינו אם בציבור אבל נאה, שיחה

שקרים'. 'דובר

יא  ואימה.:הלכה ביראה עומד קמ"א אלא (סי שו"ע וראה

הכותל  על להישען לו ואסור לעמוד צריך שהקורא שכתב, ס"א)



mipdkקנ zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'f iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.·Èולאz`הּמקראֹות ּבצּבּור,dxezayּכל מתרּגמין ְְְְְְִִִַַָָֹ
ראּובן `eiaמעׂשה irevi lligy(כב לה, enbxzl,(בראשית oi` ְֲֵֵַ

.oae`x ly eceak iptn וly miweqtd z` okּכהנים (במדבר ּברּכת ְְֲִִַֹ
כז) - כב aezkdyו, aeygl erhi mrd oendy iptn ,minbxzn oi`

weqta xn`pd z` xzeq ,'jil` eipt 'd `yi' ea xn`pd(יז י, (דברים

,'mipt `yi `l xy`' וly miweqtd okמן העגל weqtdמעׂשה ְֲִֵֵֶַָ
כא) לב, אהרן '(שמות אל מׁשה כה)weqtdעד'וּיאמר וּירא '(שם, ְֲֶֶֶַַַַַֹֹֹ

העם  את `oxd,מׁשה ly eceak iptn minbxzn oi` ּפסּוק ' ועֹוד ְֶֶָָָֹ
lbrdאחר zyxtn(לה וכּו''(שם, העם את ה' mbxzlוּיּגף oi` ְִֵֶַַָָֹ

.oxd` ly eceak iptnel` lk ו מּתרּגמין, ולא iapa`נקראין ok ְְְְְִִִִַָֹ
oixihtnykאמנֹון יג)ּבמעׂשה ב' ׁשּנאמר ,(שמואל הּמקֹום ְְֱֲֵֶֶַַַַָ

ּדוד ּבן cecאמנֹון ea xkfeny weqtd א)- ולא ,(שם, נקרא לא ְְְִִֶַָָֹֹ

cec.מּתרּגם ly eceak iptn ea mixihtn oi`y - ְִֵַ
.‚È,ּתחּלה ּבּתֹורה לקרֹות צרי ּבּנביא ceakהּמפטיר iptn ְְְִִִִִַַַַָָָָ

el ice ,`iapa `xewy iptl da mb `xwiy dxezdאפּלּוa ׁשלׁשה ְֲִָֹ
ּׁשּקראdxezaוקֹוראxihtndחֹוזרeּפסּוקים. dlerdמה ְְִֵֵֶַָָ

ּבּנביאdlrׁש יפטיר ולא `xgלפניו. cin xihtdl ligzi `l - ְְְִִֶַַָָָֹ
oizni `l` ,dxeza ez`ixwספר ׁשּיּגלל ly`ּתֹורהdעד ick ִֵֵֶֶַָָ

,dxhtdd z` ernyie micexh millebd eidiיפחת z`ixwaולא ְְִֹֹ
dxhtddׁשלם ואם ּפסּוק. ואחד xnbp]מעׂשרים הענין [- ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ

מ  miweqtּבפחֹות oipnצרי אינֹו lekiאּלּו, `l` `exwl siqedl ְִִֵֵָָ
.my wiqtdlּדּיֹו המתרּגם ותרּגמן ּפסּוקים עׂשרה קרא ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָואם

,cer `exwl jixv epi` הענין - ׁשלם ׁשּלא ּפי על lekiואף ְְִִֵֶַַָָָֹ
.miweqtd oipnl dler mb mebxzdy iptn ,wiqtdl

מתרּגמיןoixihtnykּו ׁשנים ואפּלּו קֹורא אחד `mּבּנביא - ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ

.mirnyp mpi` zelew ipyy miyyeg oi`e miipy mbxzl mileki evx

ez`ixwaּומדּלג blcl `xewd leki dvex m` לענין `cgמענין- ְְְְִִֵֵַָָ
מ  מדּלג ואינֹו ly`לנביא`cgנביאxtqאחר, ick xg` ְְְִִִֵֵֵַַָָ

,mirneyd elalazi ּבלבד עׂשר ׁשנים ׁשל  ּבּנביאים ְְְִִִֵֶֶַַָָָאּלא
['xyr ixz'-]oiprn belicl dnec mda belicde ,miphw mixtq mdy

l.mirneyd z` jk lk lalan epi`y iptn xzeny oipr ְִַּובלבד
לתחּלתֹו הּספר מּסֹוף ידּלג xyrׁשּלא ixza blcl xzidd - ְְִִִֵֵֶֶַַָֹ

`l la` ,eixg`ly `iapl mcwend `iapn `weec `ed ,`iapl `iapn

.eiptly `iapl xge`nd `iapn xeg`l blci לא המדּלג ְְֵַַָֹוכל
ּב dיׁשהה onfהמתרּגם ׁשּיׁשלים ּכדי אּלא edy`ּדּלּוג onfa ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ
z` ,blcnּתרּגּומֹוz` miiqi mbxzndyk cin `exwl aeyl lkeie ְַ

ceak meyn ,df onfn xzei ebelica `xewd akrzi `le ,mebxzd

.oizndl ekxhvi `ly xeaivd

.„È ּפסּוקין ׁשלׁשה לּתרּגמן לקרֹות לֹו יׁש ּבּנביא ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֻהּקֹורא

,svxa miweqt dyly `exwl leki dvxi m` jkו - xg` המתרּגם ְְְֵַַ

זה,aׁשלׁשּתן`zמתרּגם אחר onbxezndyזה miyyeg oi`e ְְְְֵֶֶַַַָָ

,zerh icil `eai dt lra mbxzny ּפסּוקים הּׁשלׁשה היּו ְְְִִַָָֹואם

aּפרׁשּיֹות zcxtp,ׁשלׁש dyxta weqt lk לתרּגמן - יקרא לא ְְְְִִָָָָָֹֹֻ

אחד אחד mipiprאּלא dyly mdy oeikn ,mbxzi weqt lk ixg`e ֶֶֶָָָ

.maxrl i`yx epi` miwelg

.ÂËלפניו מבר ּבּנביא d`ixwdהּמפטיר iptl ּברכה - ְְְְִִֵַַַָָָָָָ
ּבחר  אׁשר העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו ֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאחת,

,'eke mi`iapaלאחריו ּומברd`ixwd xg`l ּברכֹות,- ארּבע ְְְְֲֵַַַָָָ

ראׁשֹונה dxezde,ּברכה 'd zezin`e zepn`pa zwqerd חֹותם ְִֵָָָ

ּדבריו. ּבכל הּנאמן האל lrׁשנּיהdkxaּבּה dlitz `idy ְְְֱִֵֶַָָָָָָָ
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dkld ipipt

חולה  שהיה [או בשר בעל הוא ואם בו. שקורא השולחן על או
במשנה  וכתב להישען. לו מותר סק''ד)] (שם משנ''ב זקן. או
ייטלו  שאם באופן מעט רק להישען שייזהר סק"ד) (שם ברורה
זה  באופן גם ואם ייפול. לא הוא עליו, נשען שהוא הדבר את
שלא  להיזהר צריך אך ממש, להישען לו מותר לעמוד יכול אינו
תשמיש  שהיא מכיון הקריאה, שלחן שעל המפה על להישען
שכתב  (סק"א) וראה עצמו. השולחן על יישען אלא קדושה,

לחזור. צריך ואין יצא מיושב קראה אם שבדיעבד

יג  לפניו.:הלכה שקרא מה וקורא (סי'חוזר הרמ"א וכתב
מנין  על להוסיף שמותר טוב ויום בשבת שדווקא ס"ד) רפ"ב
שאסור  בחול אבל האחרון. קריאת על חוזר המפטיר הקרואים,
וכדו'], במנחה בתענית בקריאה [כגון הקרואים מנין על להוסיף

המפטיר  הוא תורה..השלישי ספר שיגלל ברורה עד ובמשנה
להמתין  צריך שאין מגדים הפרי דעת הביא כג) ס''ק קמ"ז (סי'
מיד  בהפטרה להתחיל יכול אלא המפה, את הספר על שיכרוך עד
כן. משמע לא רש"י שמדברי וכתב הספר. את וסגר שגלל לאחר
ולא  להמתין המפטיר שצריך כב), ס''ק (שם ברורה במשנה וראה
וחמישי  בשני אבל שיגלול. עד ההפטרה ברכות את לברך יתחיל
לגולל  להמתין צריך אין רצון' 'יהי הקריאה לאחר שאומרים

מנהג  אלא זה שאין מפני זאת, קורא..שישמע אחד וכתב ובנביא

שלא ס"ה) רפ"ד (סי' ששני הרמ"א משום ביחד שניים יאמרו

כן  שכמו סק"י) (שם ברורה במשנה וכתב נשמעים. אינם קולות

אלא  אחר, פסוק השני ולאחריו אחד פסוק מהם אחד יקרא לא

ההפטרה. כל את לבד לקרוא צריך הוא בתורה שקרא המפטיר

לסמוך  שלא הנוהגים שגם כתב סי"א) רפ"ד (סי' הרב ובשו"ע

ההפטרה  את קוראים אלא בלבד, המפטיר מן ההפטרה שמיעת על

בלחש  יאמרו אלא רם בקול יקראו שלא להיזהר צריכים בעצמם,

ס"ק  (שם ברורה במשנה עוד וראה המפטיר. עם במילה מילה

המפטיר, עם ביחד ההפטרה את רם בקול קורא הציבור שאם יא),

ההפטרה  על שבירך ברכותיו ממנו, ההפטרה את שומעים ואינם

לבטלה  ישראל .יהיו קהילות בהרבה שנוהגים המנהג וביישוב

סח), סי' (או"ח סופר חתם שו"ת ראה לעצמו, קורא אחד שכל

יב). סי' (ח"ג יצחק מנחת ובשו"ת

טו  חדש.:הלכה ראש מביא מזכיר ס"ב) רפ"ד (סי ובשו"ע

מזכירים  שאין והכריע לא. או חודש ראש מזכירים אם מחלוקת

(סי' הרב בשו"ע כתב וכן הברכה. בתוך ולא בחתימה לא כלל

חול  שבת לגבי ס"ט) ת"צ (סי' הרמ"א כתב וכן ס"ו). רפ"ד

אין  שהרי החג, את ההפטרה בברכת מזכירים שאין פסח, המועד

השבת. בגלל אלא באה ההפטרה

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'f iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

,milyexi oipa lre dle`bd.ירּוׁשלים ּבֹונה ּבּה dkxaחֹותם ְִֵֵָָָ

zeklnׁשליׁשית z` cinrdl cizry giynd jln lr dlitz `id ְִִ

e cec zia.ּדוד מגן ּבּה ּבענין dkxaeחֹותם ּבּה חֹותם רביעית ְְְִִִִֵֵֵַָָָָ

ּבּתפּלה ׁשחֹותם ּכמֹו הּיֹום ycwnקדּׁשת xne` zaya oebk - ְְְִֵֶַַַָֻ

.zayd הּמפטיר ּבׁשּבת, להיֹות חדׁש ראׁש חל אם ְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹוכן

מזּכיר `zּבּנביא mb ׁשּמזּכיר ּכדר זֹו ּבברכה חדׁש ראׁש ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

yceg y`x.ְִַָּבּתפּלה

.ÊËהּקֹוראין הם קֹוראין dxeza,ּכּמה ּבׁשחרית ּבׁשּבת ְְְְֲִִִֵַַַַָָ

הּכּפּורים ּוביֹום zaydׁשבעה, zyecwn dzegt ezyecwy ְְִִִַָ

mi`xewטֹובים ּובימים zayׁשּׁשה, zyecwn dzegt mzyecwy ְִִִָָ
mi`xew ,mixetikd meie אבל זה מּמנין ּפֹוחתין אין ְֲֲֲִִִִֵֶָָָחמּׁשה,

evx m`מֹוסיפיןxeavd zgxhl miyyeg oi`e ,mi`xew cer ִִ

.dk`lnn el` minia milha xeaivdy meyn dlitzd zkx`da

מֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים zyecwnּבראׁשי dzegt mzyecwy ְְֳִֵֵֶָָֻ

aeh meiהּכּפּורים ּוביֹום ּבׁשּבת ארּבעה, d`ixwaקֹוראין ְְְְִִִַַַָָָ

mi`xewy ּוב ּוב meiּבמנחה, ׁשבּוע,meiׁשני ׁשּבכל חמיׁשי ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָ

ּב ּובפּורים הּתענּיֹות zlitzּובחנּכה ּובימי ׁשחרית, ְֲֲֲִִִִִֵַַַַָֻ

ּובמנחה, el`dּבׁשחרית mipnfd lka אין ׁשלׁשה, קֹוראין ְְְְְֲִִִֵַָָֹ

עליו, מֹוסיפין ואין זה מּמנין lrּפֹוחתין zeywdl `ly icka ְְֲִִִִִֵֶָָָ

dk`lna el` minia miwqery xeaivd.

.ÊÈּתקרא לא קטן dxezaאּׁשה הּצּבּור, ּכבֹוד מּפני ּבצּבּור ְְְְִִִִִֵַָָָָֹ
ויֹודע לקרֹות מברכיןmbהּיֹודע `eלמי ray libn `ede - ְְְְְִִִֵֵַַַָ

,dpeny מּמנין dxezlהּקֹוראיםעֹולה ezelrdl xyt` - ְְִִִֶַַ

mi`xewd oipnl eaiygdleminid x`ya e` zaya הּמפטיר וכן .ְְִֵַַ

,`iapa `exwl dleryהּמנין מן mi`xewdעֹולה oipnl sxhvn - ְִִֶַָ

ּבּתֹורה קרא iapa`,ׁשהרי xihtn `edy iptl הפסיק ואם ְְֲִִִֵֶַָָָ

ּב צּבּור ּבין`zxinׁשליח dקּדיׁש dlerdמׁשליםz` miiqnd - ְְִִִִֵַַַַ

d`ixwd,הּמפטיר gilydּובין xn`e dyiy zaya e`xwy oebk ְִֵַַ

,yicw xeaivעֹולה oipnlאינֹו ztxhvn dpi` xihtnd z`ixw - ֵֶ

.mi`xewd ּבהם היה ׁשּלא yצּבּור inאּלא לקרֹות `yiיֹודע ְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

וקֹורא עֹולה dpey`xdאחד, d`ixwd z`ּוdixg`lיֹורדon ְֵֵֶֶָ

enewnl dniad,ויֹוׁשבzg` d`ixw df oi`y xkip didiy ick ְֵ

,miler dray o`k yi eli`k d`xiieוחֹוזרdnialוקֹוראz` ְְֵֵ
d d`ixwdׁשנּיהayeie enewnl cxei aey dixg`le ו ,d`ixwa ok ְְִָ

dׁשליׁשיתze`ixwd x`yae ׁשל הּקֹוראים מנין ׁשּיגמר עד ְְְְִִִִִֶֶַַַֹ

הּיֹום. ַאֹותֹו

.ÁÈמאּלּו קריאה dxeza,ּבכל mi`xewy ze`ixwd קֹורא ּכהן ְְִֵֵֵֵָָֹ

dואחריו exwl`ראׁשֹון dlerואחריו יׂשראל.xew`לוי ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָ

ׁשאפּלּו הּיֹום, הּוא ּפׁשּוט dּומנהג m`ּכהן`ed הארץ עם ְֲִִֵֶֶַַָָָָֹ

dlereלקרֹותed`קֹודם ,dxeza מּיׂשראל ּגדֹול חכם .לפני ְְְִִִִֵֵֵָָָָ

ieldeו  odkd e`xwy ixg`,ּבחכמה מחברֹו ּגדֹול ׁשהּוא מי ּכל ְְְֲִֵֵֶָָָָ

elriלקרֹותed`קֹודם ok lre ,mi`exwd xcqa enicwdl yi - ְִֵ

.dnkga mdn mizegtd iptl minkgd icinlz והdler אחרֹון ְֲַָ

,dxeza `exwlׁשmb `edּגֹוללz`ספרdּתֹורה,d`ixwd meiqa ֵֵֶֶָ
הּכל ּכנגד ׂשכר mlekn,נֹוטל xzei devna wqer `edy meyn - ְֵֶֶַָָֹ

לפיכ,mlek lyn lecb exkyy oeikn אפּלּו- מׁשלים עֹולה ְְֲִִִֶַָ
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טז  מוסיפין.:הלכה שיש אבל ס"א) רפ"ב (סי' הרמ"א וכתב
להוסיף. נהגו תורה בשמחת ורק להוסיף, אין טוב שביום אומרים
ביום  מוסיפים שאין ס''א), (שם הרב בשו"ע כתב בזה והטעם

הקרואים  למנין בו הקרואים מנין את להשוות שלא כדי טוב
שהכל  תורה בשמחת ורק נהגו, וכן הכיפורים, ביום או בשבת

המתירים  דעת על וסומכים מוסיפים לתורה, לעלות וראה .רוצים
אין  בשבת שאפילו אומרים שיש שכתב ס"ג) (שם הרב שו"ע
להוסיף, מותר היה המשנה חכמי בזמן שדווקא משום להוסיף,

היה  הראשון אלא מברכים, לתורה העולים כל היו שלא מפני
עכשיו  אבל הקריאה. לאחר מברך והאחרון קריאתו לפני מברך
להוסיף  אסור עצמו, בפני מברך העולים מן אחד שכל שנוהגים

חובתם  ידי יצאו שכבר שאחרי משום בברכות, להרבות שלא כדי
שאף  וכתב צריכה. שאינה ברכה מברכים השאר קרואים בשבעה
שלא  בכדי וגם לדבריהם לחוש טוב טענה, זו אין הדין שמן

קרואים. משבעה יותר לקרוא שלא לתקן טוב הציבור את להטריח
עליו. מוסיפין ואין זה ממנין פוחתין (סי'אין הרמ"א וכתב

שני  או ישראלים חתנים שני הכנסת בבית היו שאם ס"א) קל"ה
אלו  שימים משום ארבעה, ולקרוא להוסיף מותר ברית, בעלי
ובמשנה  בקריאה. להוסיף מותר ובמועד כמועד נחשבים אצלם

בט"ז  מבואר והטעם כן. נוהגין שאין כתב, סק"ג) (שם ברורה
כדי  הוא הקריאות מנין על מוסיפים שאין הסיבה כי סק"ב), (שם
אף  כן, ואם אלו, בימים במלאכה שעוסקים הציבור את לעכב לא

מלאכה. ימי הם הציבור לגבי הרי מועד ימי הם שלגבם

יז  הקוראים.:הלכה ממנין עולה וכו' לקרות היודע קטן
אפשר  בשבת שדווקא כתב, יא) ס"ק רפ"ב (סי' ברורה ובמשנה

רק  שקוראים בימים להעלותו אין אבל שבעה, למנין לצרפו

בראש  להעלותו אין כן שכמו שבת העולת דעת ומביא שלושה.

הכיפורים  וביום טוב ביום וקורא..חודש וחוזר ויושב ויורד
לשבת  פעם בכל לחזור שצריך כתב לא ס"ה) קמ"ג (סי' ובשו"ע

נהוג  שהיה בזמן שדווקא (שם) בטור מבואר והטעם במקומו.

צריך  היה לבסוף, מברך והאחרון תחילה מברך הראשון שרק

שנהוג  בזמננו אבל קרואים, שבעה שיש שיראו היכר לעשות

למנין  בזה היכר לנו יש ולאחריה, לפניה קריאה בכל שמברכים

הקרואים.

יח  לקרות.:הלכה קודם הארץ עם (סי'כהן השו"ע וכתב

אפשר  הכתב מתוך לקרוא שיודע הארץ עם שדווקא ס"ד) קלה

לקרוא, לו אסור הכתב מתוך לקרוא יודע אינו אם אבל להעלותו,

ט"ו) ס"ק (שם ברורה ובמשנה פה. בעל לקרוא שאסור משום

ציבור  השליח אלא קורא מהעולים אחד כל שאין שבזמננו כתב

לקרוא  יודע שאינו הארץ עם גם להעלות מותר לכולם, קורא

(סי' ברורה במשנה וכמבואר כעונה. שומע שהרי הכתב, מתוך

תורה  שומר שאינו למי עליה נתינת ובענין סקי"בֿיג). קלט

יבֿכב) סי' ח"ג (או"ח משה אגרות שו"ת ראה מי .ומצוות, כל
לקרות. קודם בחכמה מחברו גדול העליה שהוא זה, ולפי

ורא  והלוי], הכהן שקראו [לאחר מכולם החשובה היא ה השלישית



קני mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'f iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.·Èולאz`הּמקראֹות ּבצּבּור,dxezayּכל מתרּגמין ְְְְְְִִִַַָָֹ
ראּובן `eiaמעׂשה irevi lligy(כב לה, enbxzl,(בראשית oi` ְֲֵֵַ

.oae`x ly eceak iptn וly miweqtd z` okּכהנים (במדבר ּברּכת ְְֲִִַֹ
כז) - כב aezkdyו, aeygl erhi mrd oendy iptn ,minbxzn oi`

weqta xn`pd z` xzeq ,'jil` eipt 'd `yi' ea xn`pd(יז י, (דברים

,'mipt `yi `l xy`' וly miweqtd okמן העגל weqtdמעׂשה ְֲִֵֵֶַָ
כא) לב, אהרן '(שמות אל מׁשה כה)weqtdעד'וּיאמר וּירא '(שם, ְֲֶֶֶַַַַַֹֹֹ

העם  את `oxd,מׁשה ly eceak iptn minbxzn oi` ּפסּוק ' ועֹוד ְֶֶָָָֹ
lbrdאחר zyxtn(לה וכּו''(שם, העם את ה' mbxzlוּיּגף oi` ְִֵֶַַָָֹ

.oxd` ly eceak iptnel` lk ו מּתרּגמין, ולא iapa`נקראין ok ְְְְְִִִִַָֹ
oixihtnykאמנֹון יג)ּבמעׂשה ב' ׁשּנאמר ,(שמואל הּמקֹום ְְֱֲֵֶֶַַַַָ

ּדוד ּבן cecאמנֹון ea xkfeny weqtd א)- ולא ,(שם, נקרא לא ְְְִִֶַָָֹֹ

cec.מּתרּגם ly eceak iptn ea mixihtn oi`y - ְִֵַ
.‚È,ּתחּלה ּבּתֹורה לקרֹות צרי ּבּנביא ceakהּמפטיר iptn ְְְִִִִִַַַַָָָָ

el ice ,`iapa `xewy iptl da mb `xwiy dxezdאפּלּוa ׁשלׁשה ְֲִָֹ
ּׁשּקראdxezaוקֹוראxihtndחֹוזרeּפסּוקים. dlerdמה ְְִֵֵֶַָָ

ּבּנביאdlrׁש יפטיר ולא `xgלפניו. cin xihtdl ligzi `l - ְְְִִֶַַָָָֹ
oizni `l` ,dxeza ez`ixwספר ׁשּיּגלל ly`ּתֹורהdעד ick ִֵֵֶֶַָָ

,dxhtdd z` ernyie micexh millebd eidiיפחת z`ixwaולא ְְִֹֹ
dxhtddׁשלם ואם ּפסּוק. ואחד xnbp]מעׂשרים הענין [- ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ

מ  miweqtּבפחֹות oipnצרי אינֹו lekiאּלּו, `l` `exwl siqedl ְִִֵֵָָ
.my wiqtdlּדּיֹו המתרּגם ותרּגמן ּפסּוקים עׂשרה קרא ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָואם

,cer `exwl jixv epi` הענין - ׁשלם ׁשּלא ּפי על lekiואף ְְִִֵֶַַָָָֹ
.miweqtd oipnl dler mb mebxzdy iptn ,wiqtdl

מתרּגמיןoixihtnykּו ׁשנים ואפּלּו קֹורא אחד `mּבּנביא - ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ

.mirnyp mpi` zelew ipyy miyyeg oi`e miipy mbxzl mileki evx

ez`ixwaּומדּלג blcl `xewd leki dvex m` לענין `cgמענין- ְְְְִִֵֵַָָ
מ  מדּלג ואינֹו ly`לנביא`cgנביאxtqאחר, ick xg` ְְְִִִֵֵֵַַָָ

,mirneyd elalazi ּבלבד עׂשר ׁשנים ׁשל  ּבּנביאים ְְְִִִֵֶֶַַָָָאּלא
['xyr ixz'-]oiprn belicl dnec mda belicde ,miphw mixtq mdy

l.mirneyd z` jk lk lalan epi`y iptn xzeny oipr ְִַּובלבד
לתחּלתֹו הּספר מּסֹוף ידּלג xyrׁשּלא ixza blcl xzidd - ְְִִִֵֵֶֶַַָֹ

`l la` ,eixg`ly `iapl mcwend `iapn `weec `ed ,`iapl `iapn

.eiptly `iapl xge`nd `iapn xeg`l blci לא המדּלג ְְֵַַָֹוכל
ּב dיׁשהה onfהמתרּגם ׁשּיׁשלים ּכדי אּלא edy`ּדּלּוג onfa ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ
z` ,blcnּתרּגּומֹוz` miiqi mbxzndyk cin `exwl aeyl lkeie ְַ

ceak meyn ,df onfn xzei ebelica `xewd akrzi `le ,mebxzd

.oizndl ekxhvi `ly xeaivd

.„È ּפסּוקין ׁשלׁשה לּתרּגמן לקרֹות לֹו יׁש ּבּנביא ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֻהּקֹורא

,svxa miweqt dyly `exwl leki dvxi m` jkו - xg` המתרּגם ְְְֵַַ

זה,aׁשלׁשּתן`zמתרּגם אחר onbxezndyזה miyyeg oi`e ְְְְֵֶֶַַַָָ

,zerh icil `eai dt lra mbxzny ּפסּוקים הּׁשלׁשה היּו ְְְִִַָָֹואם

aּפרׁשּיֹות zcxtp,ׁשלׁש dyxta weqt lk לתרּגמן - יקרא לא ְְְְִִָָָָָֹֹֻ

אחד אחד mipiprאּלא dyly mdy oeikn ,mbxzi weqt lk ixg`e ֶֶֶָָָ

.maxrl i`yx epi` miwelg

.ÂËלפניו מבר ּבּנביא d`ixwdהּמפטיר iptl ּברכה - ְְְְִִֵַַַָָָָָָ
ּבחר  אׁשר העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו ֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאחת,

,'eke mi`iapaלאחריו ּומברd`ixwd xg`l ּברכֹות,- ארּבע ְְְְֲֵַַַָָָ

ראׁשֹונה dxezde,ּברכה 'd zezin`e zepn`pa zwqerd חֹותם ְִֵָָָ

ּדבריו. ּבכל הּנאמן האל lrׁשנּיהdkxaּבּה dlitz `idy ְְְֱִֵֶַָָָָָָָ
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חולה  שהיה [או בשר בעל הוא ואם בו. שקורא השולחן על או
במשנה  וכתב להישען. לו מותר סק''ד)] (שם משנ''ב זקן. או
ייטלו  שאם באופן מעט רק להישען שייזהר סק"ד) (שם ברורה
זה  באופן גם ואם ייפול. לא הוא עליו, נשען שהוא הדבר את
שלא  להיזהר צריך אך ממש, להישען לו מותר לעמוד יכול אינו
תשמיש  שהיא מכיון הקריאה, שלחן שעל המפה על להישען
שכתב  (סק"א) וראה עצמו. השולחן על יישען אלא קדושה,

לחזור. צריך ואין יצא מיושב קראה אם שבדיעבד

יג  לפניו.:הלכה שקרא מה וקורא (סי'חוזר הרמ"א וכתב
מנין  על להוסיף שמותר טוב ויום בשבת שדווקא ס"ד) רפ"ב
שאסור  בחול אבל האחרון. קריאת על חוזר המפטיר הקרואים,
וכדו'], במנחה בתענית בקריאה [כגון הקרואים מנין על להוסיף

המפטיר  הוא תורה..השלישי ספר שיגלל ברורה עד ובמשנה
להמתין  צריך שאין מגדים הפרי דעת הביא כג) ס''ק קמ"ז (סי'
מיד  בהפטרה להתחיל יכול אלא המפה, את הספר על שיכרוך עד
כן. משמע לא רש"י שמדברי וכתב הספר. את וסגר שגלל לאחר
ולא  להמתין המפטיר שצריך כב), ס''ק (שם ברורה במשנה וראה
וחמישי  בשני אבל שיגלול. עד ההפטרה ברכות את לברך יתחיל
לגולל  להמתין צריך אין רצון' 'יהי הקריאה לאחר שאומרים

מנהג  אלא זה שאין מפני זאת, קורא..שישמע אחד וכתב ובנביא

שלא ס"ה) רפ"ד (סי' ששני הרמ"א משום ביחד שניים יאמרו

כן  שכמו סק"י) (שם ברורה במשנה וכתב נשמעים. אינם קולות

אלא  אחר, פסוק השני ולאחריו אחד פסוק מהם אחד יקרא לא

ההפטרה. כל את לבד לקרוא צריך הוא בתורה שקרא המפטיר

לסמוך  שלא הנוהגים שגם כתב סי"א) רפ"ד (סי' הרב ובשו"ע

ההפטרה  את קוראים אלא בלבד, המפטיר מן ההפטרה שמיעת על

בלחש  יאמרו אלא רם בקול יקראו שלא להיזהר צריכים בעצמם,

ס"ק  (שם ברורה במשנה עוד וראה המפטיר. עם במילה מילה

המפטיר, עם ביחד ההפטרה את רם בקול קורא הציבור שאם יא),

ההפטרה  על שבירך ברכותיו ממנו, ההפטרה את שומעים ואינם

לבטלה  ישראל .יהיו קהילות בהרבה שנוהגים המנהג וביישוב

סח), סי' (או"ח סופר חתם שו"ת ראה לעצמו, קורא אחד שכל

יב). סי' (ח"ג יצחק מנחת ובשו"ת

טו  חדש.:הלכה ראש מביא מזכיר ס"ב) רפ"ד (סי ובשו"ע

מזכירים  שאין והכריע לא. או חודש ראש מזכירים אם מחלוקת

(סי' הרב בשו"ע כתב וכן הברכה. בתוך ולא בחתימה לא כלל

חול  שבת לגבי ס"ט) ת"צ (סי' הרמ"א כתב וכן ס"ו). רפ"ד

אין  שהרי החג, את ההפטרה בברכת מזכירים שאין פסח, המועד

השבת. בגלל אלא באה ההפטרה

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'f iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

,milyexi oipa lre dle`bd.ירּוׁשלים ּבֹונה ּבּה dkxaחֹותם ְִֵֵָָָ

zeklnׁשליׁשית z` cinrdl cizry giynd jln lr dlitz `id ְִִ

e cec zia.ּדוד מגן ּבּה ּבענין dkxaeחֹותם ּבּה חֹותם רביעית ְְְִִִִֵֵֵַָָָָ

ּבּתפּלה ׁשחֹותם ּכמֹו הּיֹום ycwnקדּׁשת xne` zaya oebk - ְְְִֵֶַַַָֻ

.zayd הּמפטיר ּבׁשּבת, להיֹות חדׁש ראׁש חל אם ְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹוכן

מזּכיר `zּבּנביא mb ׁשּמזּכיר ּכדר זֹו ּבברכה חדׁש ראׁש ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

yceg y`x.ְִַָּבּתפּלה

.ÊËהּקֹוראין הם קֹוראין dxeza,ּכּמה ּבׁשחרית ּבׁשּבת ְְְְֲִִִֵַַַַָָ

הּכּפּורים ּוביֹום zaydׁשבעה, zyecwn dzegt ezyecwy ְְִִִַָ

mi`xewטֹובים ּובימים zayׁשּׁשה, zyecwn dzegt mzyecwy ְִִִָָ
mi`xew ,mixetikd meie אבל זה מּמנין ּפֹוחתין אין ְֲֲֲִִִִֵֶָָָחמּׁשה,

evx m`מֹוסיפיןxeavd zgxhl miyyeg oi`e ,mi`xew cer ִִ

.dk`lnn el` minia milha xeaivdy meyn dlitzd zkx`da

מֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים zyecwnּבראׁשי dzegt mzyecwy ְְֳִֵֵֶָָֻ

aeh meiהּכּפּורים ּוביֹום ּבׁשּבת ארּבעה, d`ixwaקֹוראין ְְְְִִִַַַָָָ

mi`xewy ּוב ּוב meiּבמנחה, ׁשבּוע,meiׁשני ׁשּבכל חמיׁשי ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָ

ּב ּובפּורים הּתענּיֹות zlitzּובחנּכה ּובימי ׁשחרית, ְֲֲֲִִִִִֵַַַַָֻ

ּובמנחה, el`dּבׁשחרית mipnfd lka אין ׁשלׁשה, קֹוראין ְְְְְֲִִִֵַָָֹ

עליו, מֹוסיפין ואין זה מּמנין lrּפֹוחתין zeywdl `ly icka ְְֲִִִִִֵֶָָָ

dk`lna el` minia miwqery xeaivd.

.ÊÈּתקרא לא קטן dxezaאּׁשה הּצּבּור, ּכבֹוד מּפני ּבצּבּור ְְְְִִִִִֵַָָָָֹ
ויֹודע לקרֹות מברכיןmbהּיֹודע `eלמי ray libn `ede - ְְְְְִִִֵֵַַַָ

,dpeny מּמנין dxezlהּקֹוראיםעֹולה ezelrdl xyt` - ְְִִִֶַַ

mi`xewd oipnl eaiygdleminid x`ya e` zaya הּמפטיר וכן .ְְִֵַַ

,`iapa `exwl dleryהּמנין מן mi`xewdעֹולה oipnl sxhvn - ְִִֶַָ

ּבּתֹורה קרא iapa`,ׁשהרי xihtn `edy iptl הפסיק ואם ְְֲִִִֵֶַָָָ

ּב צּבּור ּבין`zxinׁשליח dקּדיׁש dlerdמׁשליםz` miiqnd - ְְִִִִֵַַַַ

d`ixwd,הּמפטיר gilydּובין xn`e dyiy zaya e`xwy oebk ְִֵַַ

,yicw xeaivעֹולה oipnlאינֹו ztxhvn dpi` xihtnd z`ixw - ֵֶ

.mi`xewd ּבהם היה ׁשּלא yצּבּור inאּלא לקרֹות `yiיֹודע ְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

וקֹורא עֹולה dpey`xdאחד, d`ixwd z`ּוdixg`lיֹורדon ְֵֵֶֶָ

enewnl dniad,ויֹוׁשבzg` d`ixw df oi`y xkip didiy ick ְֵ

,miler dray o`k yi eli`k d`xiieוחֹוזרdnialוקֹוראz` ְְֵֵ
d d`ixwdׁשנּיהayeie enewnl cxei aey dixg`le ו ,d`ixwa ok ְְִָ

dׁשליׁשיתze`ixwd x`yae ׁשל הּקֹוראים מנין ׁשּיגמר עד ְְְְִִִִִֶֶַַַֹ

הּיֹום. ַאֹותֹו

.ÁÈמאּלּו קריאה dxeza,ּבכל mi`xewy ze`ixwd קֹורא ּכהן ְְִֵֵֵֵָָֹ

dואחריו exwl`ראׁשֹון dlerואחריו יׂשראל.xew`לוי ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָ

ׁשאפּלּו הּיֹום, הּוא ּפׁשּוט dּומנהג m`ּכהן`ed הארץ עם ְֲִִֵֶֶַַָָָָֹ

dlereלקרֹותed`קֹודם ,dxeza מּיׂשראל ּגדֹול חכם .לפני ְְְִִִִֵֵֵָָָָ

ieldeו  odkd e`xwy ixg`,ּבחכמה מחברֹו ּגדֹול ׁשהּוא מי ּכל ְְְֲִֵֵֶָָָָ

elriלקרֹותed`קֹודם ok lre ,mi`exwd xcqa enicwdl yi - ְִֵ

.dnkga mdn mizegtd iptl minkgd icinlz והdler אחרֹון ְֲַָ

,dxeza `exwlׁשmb `edּגֹוללz`ספרdּתֹורה,d`ixwd meiqa ֵֵֶֶָ
הּכל ּכנגד ׂשכר mlekn,נֹוטל xzei devna wqer `edy meyn - ְֵֶֶַָָֹ

לפיכ,mlek lyn lecb exkyy oeikn אפּלּו- מׁשלים עֹולה ְְֲִִִֶַָ
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dkld ipipt

טז  מוסיפין.:הלכה שיש אבל ס"א) רפ"ב (סי' הרמ"א וכתב
להוסיף. נהגו תורה בשמחת ורק להוסיף, אין טוב שביום אומרים
ביום  מוסיפים שאין ס''א), (שם הרב בשו"ע כתב בזה והטעם

הקרואים  למנין בו הקרואים מנין את להשוות שלא כדי טוב
שהכל  תורה בשמחת ורק נהגו, וכן הכיפורים, ביום או בשבת

המתירים  דעת על וסומכים מוסיפים לתורה, לעלות וראה .רוצים
אין  בשבת שאפילו אומרים שיש שכתב ס"ג) (שם הרב שו"ע
להוסיף, מותר היה המשנה חכמי בזמן שדווקא משום להוסיף,

היה  הראשון אלא מברכים, לתורה העולים כל היו שלא מפני
עכשיו  אבל הקריאה. לאחר מברך והאחרון קריאתו לפני מברך
להוסיף  אסור עצמו, בפני מברך העולים מן אחד שכל שנוהגים

חובתם  ידי יצאו שכבר שאחרי משום בברכות, להרבות שלא כדי
שאף  וכתב צריכה. שאינה ברכה מברכים השאר קרואים בשבעה
שלא  בכדי וגם לדבריהם לחוש טוב טענה, זו אין הדין שמן

קרואים. משבעה יותר לקרוא שלא לתקן טוב הציבור את להטריח
עליו. מוסיפין ואין זה ממנין פוחתין (סי'אין הרמ"א וכתב

שני  או ישראלים חתנים שני הכנסת בבית היו שאם ס"א) קל"ה
אלו  שימים משום ארבעה, ולקרוא להוסיף מותר ברית, בעלי
ובמשנה  בקריאה. להוסיף מותר ובמועד כמועד נחשבים אצלם

בט"ז  מבואר והטעם כן. נוהגין שאין כתב, סק"ג) (שם ברורה
כדי  הוא הקריאות מנין על מוסיפים שאין הסיבה כי סק"ב), (שם
אף  כן, ואם אלו, בימים במלאכה שעוסקים הציבור את לעכב לא

מלאכה. ימי הם הציבור לגבי הרי מועד ימי הם שלגבם

יז  הקוראים.:הלכה ממנין עולה וכו' לקרות היודע קטן
אפשר  בשבת שדווקא כתב, יא) ס"ק רפ"ב (סי' ברורה ובמשנה

רק  שקוראים בימים להעלותו אין אבל שבעה, למנין לצרפו

בראש  להעלותו אין כן שכמו שבת העולת דעת ומביא שלושה.

הכיפורים  וביום טוב ביום וקורא..חודש וחוזר ויושב ויורד
לשבת  פעם בכל לחזור שצריך כתב לא ס"ה) קמ"ג (סי' ובשו"ע

נהוג  שהיה בזמן שדווקא (שם) בטור מבואר והטעם במקומו.

צריך  היה לבסוף, מברך והאחרון תחילה מברך הראשון שרק

שנהוג  בזמננו אבל קרואים, שבעה שיש שיראו היכר לעשות

למנין  בזה היכר לנו יש ולאחריה, לפניה קריאה בכל שמברכים

הקרואים.

יח  לקרות.:הלכה קודם הארץ עם (סי'כהן השו"ע וכתב

אפשר  הכתב מתוך לקרוא שיודע הארץ עם שדווקא ס"ד) קלה

לקרוא, לו אסור הכתב מתוך לקרוא יודע אינו אם אבל להעלותו,

ט"ו) ס"ק (שם ברורה ובמשנה פה. בעל לקרוא שאסור משום

ציבור  השליח אלא קורא מהעולים אחד כל שאין שבזמננו כתב

לקרוא  יודע שאינו הארץ עם גם להעלות מותר לכולם, קורא

(סי' ברורה במשנה וכמבואר כעונה. שומע שהרי הכתב, מתוך

תורה  שומר שאינו למי עליה נתינת ובענין סקי"בֿיג). קלט

יבֿכב) סי' ח"ג (או"ח משה אגרות שו"ת ראה מי .ומצוות, כל
לקרות. קודם בחכמה מחברו גדול העליה שהוא זה, ולפי

ורא  והלוי], הכהן שקראו [לאחר מכולם החשובה היא ה השלישית



mipdkקנב zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'f iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ׁשּבּצּבּור `elitּגדֹול ,dnkga lecb `edy in oexg` dlriy aeh - ִֶַָ
xky lehiiy ick ,epnn mizegtl enicwdl yi mi`exwd xcq cvny

.mlekn xzei

.ËÈּכהן ׁשם dxezaאין `exwl oey`x dlriy יׂשראל עֹולה ְִֵֵֵֶָָֹ
,oey`xּכלל לוי אחריו יעלה l`xyidולא lr exn`i `ly ְְֲֲִֵֶַַָָֹ

.odk `edy eiptl dlryלוי ׁשם z`ixwאין ixg` ipy dlriy ִֵֵָ
d ,odkd ּפעם וקֹורא עצמֹו הּוא חֹוזר ראׁשֹון, ׁשּקרא ְְִֵֵֵֶַַַָָֹּכהן

ּבמקֹום zipy,לוי,dׁשנּיה `xew envra odk eze` `weece אבל ְְֲִִִֵָָ
יאמרּו ׁשּמא אחר, ּכהן אחריו יקרא הראׁשֹון odkdyלא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹ

didעלה ּולפיכ וכן`eixgּפסּול אחר. dfּכהן mrhn לא - ְְִֵֵֵַָָָָֹֹ
ּפסּול מּׁשניהם אחד יאמרּו ׁשּמא לוי, אחר לוי okleיקרא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

.exag dlr

.Îהּתפּלה עם ּבּתֹורה הּקריאה סדר xcqּכיצד edn - ְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
.dxeza mi`xewy meia d`ixwde dlitzd ּתפּלת ּבֹו ׁשּיׁש יֹום ְִֵֶַָּכל
צּבּור ׁשליח ׁשּיגמר אחר lyמּוסף, u"yd zxfg ּתפּלת ְְְִִִִֶַַַַָֹ

קּדיׁש אֹומר dlitzd,ׁשחרית, xg` ly ּתֹורה ספר ּומֹוציא ֲִִִֵֵֶַַָ
הּצּבּור מן אחד לאחד mei,וקֹורא eze`ay mi`exwd oipnk ְְִִֵֶֶַָָ

ּוכׁשּגֹומרין ּבּתֹורה, וקֹוראין d`ixwdועֹולין z`מחזירz` ְְְְְֲִִִִֶַַָ
למק dספר '`ixy'ֹומֹו,ּתֹורה mixne`eּוokn xg`lאֹומרivg ְִֵֵֶָ

ּבהן ׁשּיׁש וימים מּוסף. ּתפּלת ּומתּפּללין calnקּדיׁש ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ
mb dxeza d`ixwdמפטיר`iapaּוzlitz לאמר נהגּו מּוסף, ְֲִֵַָָֹ

d`ixwdקּדיׁש xg`ly מקֹומֹות ויׁש הּמפטיר, ׁשּיעלה קדם ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַֹ
לֹומר yicwdׁשּנהגּו z`.הּמפטיר אחר ְֲִֶַַַַַָ

.‡Îּו ׁשּבת, ׁשל lyּבמנחה dgpna אחר הּכּפּורים יֹום ְְִִִֶַַַַָָ

לדוד ּתהּלה צּבּור ׁשליח '`ixy']ׁשּיגמר הּיֹום[- -וסדר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹ
,'oeivl `ae' zyecwאֹומרivg ּתֹורה ספר ּומֹוציא קּדיׁש, ִִֵֵֶַָ

ּומחזירֹו ּבֹו קּדיׁשenewnlוקֹוראין xne`yואֹומר df yicwe - ְְְֲִִִֵַַ
.mcew e`xwy d`ixwd xear mb dler dlitzd iptl ְְִִַּומתּפּללין

ּבתענּיֹות וכן ּכdxezaקֹוראין xeaivמנחה. ואחר ּבמנחה ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָ
לא אֹומר טֹוב ּביֹום אבל מנחה. ּתפּלת ּומתּפּללין קּדיׁש ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹ

לקרֹות ּבמנחה.dxezaנהגּו ְְְֲִִָָ
.·Îּבֹו ׁשאין ּכׁשּגֹומרzltzויֹום xeaivמּוסף, gilyd ְְֵֵֶֶָ

אֹומר ׁשחרית וקֹוראין ivgּתפּלת ּתֹורה ספר ּומֹוציא קּדיׁש, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָ
ואֹומר ּומחזירֹו d`ixwd,קּדיׁשivgּבֹו xg`l cinּכ ואחר ְְֲִִֵַַַַָ

הּיֹום וסדר לדוד ּתהּלה oeivlאֹומר `ae' zyecw -ּכדר ' ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ
קּדיׁש ואֹומר יֹום, ּבכל נפטריןmlyׁשאֹומר .mzialוהעם ְְְְִִִֵֵֶַָָָָ

.‚Î ּכנסּיֹות ּבבּתי ּבחּמׁשין קֹוראין aezkאין cg` yneg - ְְְְִִִֵֵֵָָֻ
zqpk ziaa ea `exwl oi` ,dxez xtq ipic lkk ieyr elit` slw lr

הּצּבּור ּכבֹוד dxez,מּׁשּום xtq eazk `ly mdl i`pb `edy - ְִִַ
ּתֹורה ספר ּגֹוללין eaואין `exwl mikixvy mewnl,ּבצּבּורick ְְְִִֵֵֶָ

אם  לפיכ ׁשּיּגלל. עד עֹומדין להיֹותן עליהן יטריח ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
mikixv]צרכּו aלקרֹות[- dxezaענינין ycegׁשני y`x oebk - ְְְְִִִֵָָ

ly d`ixwd z` mb `exwl mikixv dyxtd calny ,zaya lgy

,yceg y`xּתֹורֹות ׁשּתי dxez]מֹוציאין ixtq ipy -]`l ick ְִִֵ
dyxtdn xtqd z` ellbiy cr dpznda xeaivd z` gixhdl

.yceg y`x z`ixwl ּבׁשּתי אחד ענין אחד איׁש יקרא ְְְְִִִִֵֶֶָָָָֹולא
dxez],ּתֹורֹות ixtq היה [- ּפגּום ראׁשֹון ספר יאמרּו ְִֵֶֶָָָָֹׁשּמא

ּולפיכe egipd.ּבּׁשני קרא ְִִֵַָָָ
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קל"ו  (סי' וראה זה. מנהג שמביא יז) ס"ק תכ"ח (סי' משנ"ב

אחרון. עולה שבציבור שהגדול המנהג שעכשיו שכתב סק"ה)
הכוונות  ספר שהביא סקי"ג) רפ"ב (סי' היטב באר ראה אמנם
הזוהר  ע"פ והוא שבקרואים, המעולה הוא השישי שהעולה

יח) ס"ק (שם ברורה במשנה (סי'.שהביא ברורה משנה וראה
העליות  את מוכרים שאין במקומות שדווקא שכתב סק"ד) קל"ו

העליות  את שמוכרים במקומות אבל לגדול, קודם לקרוא  צריך
ובשו"ע  שירצה. מי את לכבד הקונה יכול לצדקה, ניתנים והמעות
שהוא  הארץ עם להקדים איסור שאין כתב ס"ט) רפ"ב (סי' הרב

רק  חכם, לתלמיד בזיון זה אין כי חכם, תלמיד לפני ועשיר נכבד
גדולים  באנשים שמתכבדת לתורה משלים .כבוד עולה לפיכך

שבציבור. גדול שהגדול אפילו כתב ס"א) קמ"ז (סי' ובשו"ע
במשנה  וכתב גולל. בתורה שקראו שמאותם הכנסת שבבית
שלא  פי על אף גולל שהגדול פוסקים שיש סק"ו) (שם ברורה

שלא  למי גם הגלילה שנותנים היום נהוג שכן וכתב בתורה. קרא
לגדול  לתת שהדין סק"ז) (שם בדבריו עוד וראה בתורה. קרא

בזה  מדקדקים אין ובזמננו לכתחילה, רק הוא לגלול שבהם
פשוטים  לאנשים גם הגלילה (שם .ונותנים ברורה משנה וראה

לסגירת  שקודם הגבהה, קוראים שאנו מה הוא שגלילה סק"ה)
בדבריו  וראה וסוגרים. גוללים מכן ולאחר אותו מגביהים הספר
אוחז  שהוא מפני הגלילה עיקר הוא שהמגביה י"חֿיט) ס"ק (שם

מבגלילה. מצוה יותר בהגבהה יש כן ועל בידיו, הספר את

יט  ישראל.:הלכה עולה כהן שם קל"ה אין (סי' הרמ"א וכתב
יטעו  שלא כדי כהן' 'במקום לומר צריך לו קוראים שכאשר ס"ו)
את  להקדים שטוב ס"ג) ר"א (סי' הרב שו"ע וראה כהן. שהוא בו

בחכמתם. שווים שניהם אם לישראל הלוי

כ  ויש :הלכה המפטיר שיעלה קודם קדיש לומר נהגו
המפטיר  אחר וכו' כתב,מקומות ס"ד) רפ"ב (סי' ובשו"ע .

הפרשה, את עמהם וגומרים עולים לשבעה לקרוא שנוהגים
שקרא  מה את המפטיר עם וקורא וחוזר קדיש אומר מכן ולאחר
לכתחילה  שנכון כתב י"ט) (ס"ק ברורה ובמשנה השביעי.
כדי  העולים לשאר המפטיר קריאת בין הקדיש עם להפסיק

ממנין  אינו שהמפטיר הדין להודיע שמצד ואף הקרואים. שבעת
למנין  המפטיר את להחשיב שאפשר הסוברים כדעת נפסק

מצטרף. אינו שהמפטיר החולקים לדעת לחוש נכון שבעה,

כג  כנסיות.:הלכה בבתי בחומשין קוראין הרמ"א אין וכתב
ציבור  שליח אין אבל תורה ספר שיש שבמקום ס"ב) קמ"ג (סי'
ציבור  שהשליח נוהגים פה, בעל הטעמים נגינת את ויודע שבקי
הכשר. תורה הספר מתוך אחריו קורא והעולה החומש, מתוך קורא
משום  כן, נוהגים אין שבזמננו סק"י) (שם ברורה במשנה וכתב
אפילו  ובטעמים בניגון לקרוא יודעים שאינם אנשים שיש
בלחש  החומש מתוך קורא שאחד נוהגים אלא להם. כשמקריאים

תורה  הספר מתוך בקול אחריו קורא ציבור גוללין .והשליח ואין

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'g iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.„Îמּבחּוץ ּגֹוללֹו ּתֹורה ספר הּגֹולל `zּכל wifgn llebd - ְִֵֵֶַַָָ
day] zgthnd zgpd z` ligzne ,eipt cbpk azkdyk dxezd xtq

itlk xtqd ly ipevigd ecvn xtqd aiaq [dxezd xtq z` mixyew

,miptמהּדקֹו zgthndּוכׁשהּוא zxiyw z` miiqn `edyk - ְְְֶַ
,xywd z` wcdne xtqd aiaqמּבפנים xywdyמהּדקֹו ote`a - ְְְִִִַ

,azkd itlk xtqd ly iniptd ecva x`yii על וצ להעמידֹו רי ְְֲִִַַָ
enewna,הּתפר  dxfg egipdl zpn lr d`ixwd xg`l ewcdnyk - ֶֶַ

.micenrd ipy oia rvn`a zerixid z` xagnd xtzd didiy jixv

ׁשּמֹוציאין  dמקֹום z`ּתֹורה ּבֹו,lספר ׁשּקֹוראין אחר ְִִִֵֶֶֶַַָָ
להצניעֹו אחר לבית אֹותֹו רּׁשאין my,ּומֹוליכין הּצּבּור אין ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָ

zqpkdלצאת zianספר ׁשּיצא אֹותֹוdעד וילּוּו ּתֹורה, ִֵֵֵֵֶֶַַָָ
eidiּו mzkildaאחריו ecakl,הן ick ׁשּמצניעין הּמקֹום עד ְֲִִֵֶַַַַָָ

ּבֹו. אֹותֹו

ה'תשע"ה  אדר ח' שישי יום

יג  ¤¤ּפרק
יׂשראל ‡. ּבכל הּפׁשּוט lkaהּמנהג hytzdy bdpnd - ְְְִִֵַַָָָָ

,l`xyi zelidwאת lkׁשּמׁשלימין z`ixwּב ׁשנה jynהּתֹורה ְְִִֶֶַַָָָ
minilyn?אחת. cvikeמתחיליןdxezd z`ixw z` ּבׁשּבת ְְִִַַַַָ

וקֹוראין הּסּכֹות, חג efׁשאחר zayaּבסדר[zyxta -] ְְְִֵֶֶַַַַֻ
א)אׁשית''ּבר  א, zyxtׁשנּיהzaydּב.(בראשית z` mi`xew אּלה' ְְִִֵֵֶַָ

נח' ט)ּתֹולדת ו, `zׁשליׁשיתzaydב e,(שם mi`xew'ה 'וּיאמר ְְִִֶַַַֹֹֹ
אברם' jl'אל jl' zyxt א)- יב, והֹולכין,(שם -וקֹורין ְְְְִִֶַָ

zaye zay lka mi`xewe mikiynneהּסדר zayעל lkay ,dfd ֵֶַַ
zg` dyxt mi`xewׁשּגֹומרין lkעד z`ixw z` ּבחג הּתֹורה ְְִֶַַַָ

dxez].הּסּכֹות zgny] bgd ly oexg` aeh meia מי- bdepy,ויׁש ְִֵַֻ
הּתֹורה את `zgׁשּמׁשלים mrt wxּבjynׁשנים lrׁשלׁש - ְְִִֶֶַַָָָֹ

.dyxtdn yily wx zaye zay lka `xewy ici מנהג ְְִֵָואינֹו
`zּפׁשּוט minilyn `l` ,l`xyi zelidwa hytzd `l df bdpn - ָ

.dpy lk dxezd

קֹוראיןxteqdעזרא·. ׁשּיהיּו ליׂשראל להם dxezaּתּקן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָ
d z` ׁשּבספ וּיקראקללֹות izewegaר zyxta(ג כו, zaya(ויקרא ְְְִֵֶֶַָָ

yעצרת zereayd,קדם bg zellwdו - z` e`xwiy ׁשּבמׁשנה ְְְֲִֵֶֶֶֶֹ

eaz`ּתֹורה ik zyxta(א כו, y(דברים zaya,הּׁשנה ראׁש קדם ֶַָָָֹֹ
.dizellwe dpy dlkzy ick

הּפׁשּוט קֹוראיןed`,והּמנהג zyxtׁשּיהיּו z`'סיני 'ּבמדּבר ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָ
א) א, y(במדבר zayaעצרת zyxtקדם z` `exwl mewna] ֲֶֶֶֹ

z` mi`xewy mibdep cere ,[`xwie xtqay zellwd day 'izewega'

zyxt'כג)'ואתחּנן ג, y(דברים zayaאחרmev,ּבאב ּתׁשעה ְְְִֶַַַַָָָ
zyxtו  z`'נּצבים ט)'אּתם כט, y(שם zaya mi`xewראׁש קדם ְִִֶֶַָֹֹ

dpynayהּׁשנה zellwd day '`eaz ik' zyxt z` `exwl mewna] ַָָ
zyxt z`e ,[dxezאהרן את א)צו ו, y(ויקרא zaya mi`xew קדם ֲֶֶַַֹֹ

bgּפׁשּוטה ּבׁשנה zxaern.הּפסח dpi`y - ְְֶַַָָָ
לפיכilydl yiy itl -`exwle dxezd lk z` zg` dpya m ְִָ

okl ,cgeind opnfa zenieqn zeiyxtׁשּקֹוראין ׁשּבתֹות odaיׁש ְִֵֶַָ
סדריםzlitzּב ׁשני cgia.ׁשחרית [zeiyxt mi`xewyּכגֹון[- ְְְֲִִִֵַָ

zyxt z`'תזריע ּכי א)'אּׁשה יב, zyxt(שם mr ּתהיה 'וזאת ְְְִִִִֶַַָֹ
הּמצרע' א)ּתֹורת יד, zayd.(שם dze`a וzyxt z` ok אם' ְְִַַָֹ

ג)ּבחּקתי' כו, zyxtו (שם z`'סיני א)'ּבהר כה, mi`xew(שם mb ְְְִַַַֹֻ
,zay dze`aּבהן 'ldwie'וכּיֹוצא zyxt oebk א)- לה, mr(שמות ְֵֶַָ
'icewt' zyxt(כא לח, zeiyxtd(שם z`ixw z` mitxvny mrhde ,

ׁשּיׁשלימּו dxezdּכדי lk z`ixw z`ּבׁשנהxtqn ik ,zg` ְְְִֵֶַָָ
,dpyay zezayd xtqnn xzei lecb dxezay zeiyxtdְְְִויקראּו

ּבעֹונתן הּסדרים iciאֹותן lry ote`a zeiyxtd z` mitxvne - ְְִַָָָָ
zeiyxtd z` e`xwi oxeaig.opnfa cgein onf odl yiy

.‚aׁשּמפסיקין dxezaמקֹום `exwlּב ׁשחרית,zlitzּבׁשּבת ְְֲִִִִֶַַַָָ
קֹוראין mi`ad:ׁשם mipnfaּבzlitzמנחה,zay ly ּובmei ׁשני ְְְִִִִֵָָ

reaya,oknחמיׁשיmeiּוב  xg`lyהּבאה zlitzaולּׁשּבת ְְֲִִַַַָָָ
.zixgyּכיצד,el` mipnfa mi`xewaׁשּבתdראׁשֹונהzligz ly ִֵַַָָ

bg xg`ly zayd `idy] dpy lkay dxezd z`ixw ly xefgnd

,[zekeqּב ּבסדרzlitzקֹוראין zyxta]ׁשחרית ּבראׁשית [- ְְְֲִִִִֵֵֶַ
ח) ו, - א א, zayמנחהzlitzּב.(בראשית dze` ly מ zyxtקֹורין ְִִִִָ

נח' ּתֹולדת ט)'אּלה ו, ּפּסּוקים(בראשית miweqt]עׂשרה אֹו[- ְֲִִֵֶַָָֹֹ
ּב וכן ּבmeiיֹותר. וכן mi`xewחמיׁשיmeiׁשני ,eixg`ly reaya ְְְְֲִִִֵֵֵֵ

.gp zyxt וכןmiyerהּבאה ׁשחרית zlitzּב`dixg,לּׁשּבת ְֲִִֵַַַַָָָ
מ  הּסדר zyxtמתחילין סֹוף עד וקֹורא נח', ּתֹולדת 'אּלה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹ

.'eke zixgya miiqy okidn dgpna jiynne ,[dyxtd -]ּדר ְֶֶַועל
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עליהם. יטריח שלא בציבור תורה קמ"ד ספר (סי' שו"ע וראה

בשני  לקרוא וצריכים אחד ספר אלא להם אין שאם שכתב ס"ג)

אלא  פה, בעל או החומש מתוך המפטיר את קוראים אין ענינים,

טז) ס''ק (שם במשנ''ב וכתב השני. למקום הספר את גוללים

שיוכלו  כדי כבודו, על מוחל שהציבור מסתבר כי הוא שהטעם

כדין. המפטיר קריאת את לקיים

כד  תורה.:הלכה ספר שיצא עד לצאת רשאין הציבור אין
את  מצניעים כאשר שגם שכתב ס"א) קמט (סי' שו"ע וראה

אסור  אחר, לבית אותו מוציאים ולא הכנסת בבית תורה הספר

התורה. כבוד מפני תורה הספר את שיצניעו עד לצאת לציבור

אם  אבל לציבור אלא נאמר זה איסור שאין הרמ"א וכתב

פרטי  וראה לצאת. ליחיד מותר הכנסת בבית נשאר הציבור

סק''ב). (שם ברורה ובמשנה בשו"ע נוספים דינים

ב  קודם :הלכה סיני במדבר קוראין שיהיו הפשוט והמנהג
שיש עצרת. במדבר), ד"ה ס"ד תכח (סי' הלכה בביאור וכתב

בשנה  כגון עצרת, קודם 'נשא' פרשת את שקוראים פעמים

קודם  קוראים מות', 'אחרי בפרשת פסח קודם כשקוראים מעוברת

'נשא'. בפרשת שבועות

ג  אחת :הלכה בשבת ביטלו שאם כתב, ס"ב) קלה (סי' הרמ"א

אחרת. בשבת ישלימו השבת, אותה של התורה קריאת את

ד  את הביא (סק"ו) ברורה כשביטלו ובמשנה האם האחרונים עות



קנג mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'f iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ׁשּבּצּבּור `elitּגדֹול ,dnkga lecb `edy in oexg` dlriy aeh - ִֶַָ
xky lehiiy ick ,epnn mizegtl enicwdl yi mi`exwd xcq cvny

.mlekn xzei

.ËÈּכהן ׁשם dxezaאין `exwl oey`x dlriy יׂשראל עֹולה ְִֵֵֵֶָָֹ
,oey`xּכלל לוי אחריו יעלה l`xyidולא lr exn`i `ly ְְֲֲִֵֶַַָָֹ

.odk `edy eiptl dlryלוי ׁשם z`ixwאין ixg` ipy dlriy ִֵֵָ
d ,odkd ּפעם וקֹורא עצמֹו הּוא חֹוזר ראׁשֹון, ׁשּקרא ְְִֵֵֵֶַַַָָֹּכהן

ּבמקֹום zipy,לוי,dׁשנּיה `xew envra odk eze` `weece אבל ְְֲִִִֵָָ
יאמרּו ׁשּמא אחר, ּכהן אחריו יקרא הראׁשֹון odkdyלא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹ

didעלה ּולפיכ וכן`eixgּפסּול אחר. dfּכהן mrhn לא - ְְִֵֵֵַָָָָֹֹ
ּפסּול מּׁשניהם אחד יאמרּו ׁשּמא לוי, אחר לוי okleיקרא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

.exag dlr

.Îהּתפּלה עם ּבּתֹורה הּקריאה סדר xcqּכיצד edn - ְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
.dxeza mi`xewy meia d`ixwde dlitzd ּתפּלת ּבֹו ׁשּיׁש יֹום ְִֵֶַָּכל
צּבּור ׁשליח ׁשּיגמר אחר lyמּוסף, u"yd zxfg ּתפּלת ְְְִִִִֶַַַַָֹ

קּדיׁש אֹומר dlitzd,ׁשחרית, xg` ly ּתֹורה ספר ּומֹוציא ֲִִִֵֵֶַַָ
הּצּבּור מן אחד לאחד mei,וקֹורא eze`ay mi`exwd oipnk ְְִִֵֶֶַָָ

ּוכׁשּגֹומרין ּבּתֹורה, וקֹוראין d`ixwdועֹולין z`מחזירz` ְְְְְֲִִִִֶַַָ
למק dספר '`ixy'ֹומֹו,ּתֹורה mixne`eּוokn xg`lאֹומרivg ְִֵֵֶָ

ּבהן ׁשּיׁש וימים מּוסף. ּתפּלת ּומתּפּללין calnקּדיׁש ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ
mb dxeza d`ixwdמפטיר`iapaּוzlitz לאמר נהגּו מּוסף, ְֲִֵַָָֹ

d`ixwdקּדיׁש xg`ly מקֹומֹות ויׁש הּמפטיר, ׁשּיעלה קדם ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַֹ
לֹומר yicwdׁשּנהגּו z`.הּמפטיר אחר ְֲִֶַַַַַָ

.‡Îּו ׁשּבת, ׁשל lyּבמנחה dgpna אחר הּכּפּורים יֹום ְְִִִֶַַַַָָ

לדוד ּתהּלה צּבּור ׁשליח '`ixy']ׁשּיגמר הּיֹום[- -וסדר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹ
,'oeivl `ae' zyecwאֹומרivg ּתֹורה ספר ּומֹוציא קּדיׁש, ִִֵֵֶַָ

ּומחזירֹו ּבֹו קּדיׁשenewnlוקֹוראין xne`yואֹומר df yicwe - ְְְֲִִִֵַַ
.mcew e`xwy d`ixwd xear mb dler dlitzd iptl ְְִִַּומתּפּללין

ּבתענּיֹות וכן ּכdxezaקֹוראין xeaivמנחה. ואחר ּבמנחה ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָ
לא אֹומר טֹוב ּביֹום אבל מנחה. ּתפּלת ּומתּפּללין קּדיׁש ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹ

לקרֹות ּבמנחה.dxezaנהגּו ְְְֲִִָָ
.·Îּבֹו ׁשאין ּכׁשּגֹומרzltzויֹום xeaivמּוסף, gilyd ְְֵֵֶֶָ

אֹומר ׁשחרית וקֹוראין ivgּתפּלת ּתֹורה ספר ּומֹוציא קּדיׁש, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָ
ואֹומר ּומחזירֹו d`ixwd,קּדיׁשivgּבֹו xg`l cinּכ ואחר ְְֲִִֵַַַַָ

הּיֹום וסדר לדוד ּתהּלה oeivlאֹומר `ae' zyecw -ּכדר ' ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ
קּדיׁש ואֹומר יֹום, ּבכל נפטריןmlyׁשאֹומר .mzialוהעם ְְְְִִִֵֵֶַָָָָ

.‚Î ּכנסּיֹות ּבבּתי ּבחּמׁשין קֹוראין aezkאין cg` yneg - ְְְְִִִֵֵֵָָֻ
zqpk ziaa ea `exwl oi` ,dxez xtq ipic lkk ieyr elit` slw lr

הּצּבּור ּכבֹוד dxez,מּׁשּום xtq eazk `ly mdl i`pb `edy - ְִִַ
ּתֹורה ספר ּגֹוללין eaואין `exwl mikixvy mewnl,ּבצּבּורick ְְְִִֵֵֶָ

אם  לפיכ ׁשּיּגלל. עד עֹומדין להיֹותן עליהן יטריח ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
mikixv]צרכּו aלקרֹות[- dxezaענינין ycegׁשני y`x oebk - ְְְְִִִֵָָ

ly d`ixwd z` mb `exwl mikixv dyxtd calny ,zaya lgy

,yceg y`xּתֹורֹות ׁשּתי dxez]מֹוציאין ixtq ipy -]`l ick ְִִֵ
dyxtdn xtqd z` ellbiy cr dpznda xeaivd z` gixhdl

.yceg y`x z`ixwl ּבׁשּתי אחד ענין אחד איׁש יקרא ְְְְִִִִֵֶֶָָָָֹולא
dxez],ּתֹורֹות ixtq היה [- ּפגּום ראׁשֹון ספר יאמרּו ְִֵֶֶָָָָֹׁשּמא

ּולפיכe egipd.ּבּׁשני קרא ְִִֵַָָָ
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dkld ipipt

קל"ו  (סי' וראה זה. מנהג שמביא יז) ס"ק תכ"ח (סי' משנ"ב

אחרון. עולה שבציבור שהגדול המנהג שעכשיו שכתב סק"ה)
הכוונות  ספר שהביא סקי"ג) רפ"ב (סי' היטב באר ראה אמנם
הזוהר  ע"פ והוא שבקרואים, המעולה הוא השישי שהעולה

יח) ס"ק (שם ברורה במשנה (סי'.שהביא ברורה משנה וראה
העליות  את מוכרים שאין במקומות שדווקא שכתב סק"ד) קל"ו

העליות  את שמוכרים במקומות אבל לגדול, קודם לקרוא  צריך
ובשו"ע  שירצה. מי את לכבד הקונה יכול לצדקה, ניתנים והמעות
שהוא  הארץ עם להקדים איסור שאין כתב ס"ט) רפ"ב (סי' הרב

רק  חכם, לתלמיד בזיון זה אין כי חכם, תלמיד לפני ועשיר נכבד
גדולים  באנשים שמתכבדת לתורה משלים .כבוד עולה לפיכך

שבציבור. גדול שהגדול אפילו כתב ס"א) קמ"ז (סי' ובשו"ע
במשנה  וכתב גולל. בתורה שקראו שמאותם הכנסת שבבית
שלא  פי על אף גולל שהגדול פוסקים שיש סק"ו) (שם ברורה

שלא  למי גם הגלילה שנותנים היום נהוג שכן וכתב בתורה. קרא
לגדול  לתת שהדין סק"ז) (שם בדבריו עוד וראה בתורה. קרא

בזה  מדקדקים אין ובזמננו לכתחילה, רק הוא לגלול שבהם
פשוטים  לאנשים גם הגלילה (שם .ונותנים ברורה משנה וראה

לסגירת  שקודם הגבהה, קוראים שאנו מה הוא שגלילה סק"ה)
בדבריו  וראה וסוגרים. גוללים מכן ולאחר אותו מגביהים הספר
אוחז  שהוא מפני הגלילה עיקר הוא שהמגביה י"חֿיט) ס"ק (שם

מבגלילה. מצוה יותר בהגבהה יש כן ועל בידיו, הספר את

יט  ישראל.:הלכה עולה כהן שם קל"ה אין (סי' הרמ"א וכתב
יטעו  שלא כדי כהן' 'במקום לומר צריך לו קוראים שכאשר ס"ו)
את  להקדים שטוב ס"ג) ר"א (סי' הרב שו"ע וראה כהן. שהוא בו

בחכמתם. שווים שניהם אם לישראל הלוי

כ  ויש :הלכה המפטיר שיעלה קודם קדיש לומר נהגו
המפטיר  אחר וכו' כתב,מקומות ס"ד) רפ"ב (סי' ובשו"ע .

הפרשה, את עמהם וגומרים עולים לשבעה לקרוא שנוהגים
שקרא  מה את המפטיר עם וקורא וחוזר קדיש אומר מכן ולאחר
לכתחילה  שנכון כתב י"ט) (ס"ק ברורה ובמשנה השביעי.
כדי  העולים לשאר המפטיר קריאת בין הקדיש עם להפסיק

ממנין  אינו שהמפטיר הדין להודיע שמצד ואף הקרואים. שבעת
למנין  המפטיר את להחשיב שאפשר הסוברים כדעת נפסק

מצטרף. אינו שהמפטיר החולקים לדעת לחוש נכון שבעה,

כג  כנסיות.:הלכה בבתי בחומשין קוראין הרמ"א אין וכתב
ציבור  שליח אין אבל תורה ספר שיש שבמקום ס"ב) קמ"ג (סי'
ציבור  שהשליח נוהגים פה, בעל הטעמים נגינת את ויודע שבקי
הכשר. תורה הספר מתוך אחריו קורא והעולה החומש, מתוך קורא
משום  כן, נוהגים אין שבזמננו סק"י) (שם ברורה במשנה וכתב
אפילו  ובטעמים בניגון לקרוא יודעים שאינם אנשים שיש
בלחש  החומש מתוך קורא שאחד נוהגים אלא להם. כשמקריאים

תורה  הספר מתוך בקול אחריו קורא ציבור גוללין .והשליח ואין

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'g iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.„Îמּבחּוץ ּגֹוללֹו ּתֹורה ספר הּגֹולל `zּכל wifgn llebd - ְִֵֵֶַַָָ
day] zgthnd zgpd z` ligzne ,eipt cbpk azkdyk dxezd xtq

itlk xtqd ly ipevigd ecvn xtqd aiaq [dxezd xtq z` mixyew

,miptמהּדקֹו zgthndּוכׁשהּוא zxiyw z` miiqn `edyk - ְְְֶַ
,xywd z` wcdne xtqd aiaqמּבפנים xywdyמהּדקֹו ote`a - ְְְִִִַ

,azkd itlk xtqd ly iniptd ecva x`yii על וצ להעמידֹו רי ְְֲִִַַָ
enewna,הּתפר  dxfg egipdl zpn lr d`ixwd xg`l ewcdnyk - ֶֶַ

.micenrd ipy oia rvn`a zerixid z` xagnd xtzd didiy jixv

ׁשּמֹוציאין  dמקֹום z`ּתֹורה ּבֹו,lספר ׁשּקֹוראין אחר ְִִִֵֶֶֶַַָָ
להצניעֹו אחר לבית אֹותֹו רּׁשאין my,ּומֹוליכין הּצּבּור אין ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָ

zqpkdלצאת zianספר ׁשּיצא אֹותֹוdעד וילּוּו ּתֹורה, ִֵֵֵֵֶֶַַָָ
eidiּו mzkildaאחריו ecakl,הן ick ׁשּמצניעין הּמקֹום עד ְֲִִֵֶַַַַָָ

ּבֹו. אֹותֹו

ה'תשע"ה  אדר ח' שישי יום

יג  ¤¤ּפרק
יׂשראל ‡. ּבכל הּפׁשּוט lkaהּמנהג hytzdy bdpnd - ְְְִִֵַַָָָָ

,l`xyi zelidwאת lkׁשּמׁשלימין z`ixwּב ׁשנה jynהּתֹורה ְְִִֶֶַַָָָ
minilyn?אחת. cvikeמתחיליןdxezd z`ixw z` ּבׁשּבת ְְִִַַַַָ

וקֹוראין הּסּכֹות, חג efׁשאחר zayaּבסדר[zyxta -] ְְְִֵֶֶַַַַֻ
א)אׁשית''ּבר  א, zyxtׁשנּיהzaydּב.(בראשית z` mi`xew אּלה' ְְִִֵֵֶַָ

נח' ט)ּתֹולדת ו, `zׁשליׁשיתzaydב e,(שם mi`xew'ה 'וּיאמר ְְִִֶַַַֹֹֹ
אברם' jl'אל jl' zyxt א)- יב, והֹולכין,(שם -וקֹורין ְְְְִִֶַָ

zaye zay lka mi`xewe mikiynneהּסדר zayעל lkay ,dfd ֵֶַַ
zg` dyxt mi`xewׁשּגֹומרין lkעד z`ixw z` ּבחג הּתֹורה ְְִֶַַַָ

dxez].הּסּכֹות zgny] bgd ly oexg` aeh meia מי- bdepy,ויׁש ְִֵַֻ
הּתֹורה את `zgׁשּמׁשלים mrt wxּבjynׁשנים lrׁשלׁש - ְְִִֶֶַַָָָֹ

.dyxtdn yily wx zaye zay lka `xewy ici מנהג ְְִֵָואינֹו
`zּפׁשּוט minilyn `l` ,l`xyi zelidwa hytzd `l df bdpn - ָ

.dpy lk dxezd

קֹוראיןxteqdעזרא·. ׁשּיהיּו ליׂשראל להם dxezaּתּקן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָ
d z` ׁשּבספ וּיקראקללֹות izewegaר zyxta(ג כו, zaya(ויקרא ְְְִֵֶֶַָָ

yעצרת zereayd,קדם bg zellwdו - z` e`xwiy ׁשּבמׁשנה ְְְֲִֵֶֶֶֶֹ

eaz`ּתֹורה ik zyxta(א כו, y(דברים zaya,הּׁשנה ראׁש קדם ֶַָָָֹֹ
.dizellwe dpy dlkzy ick

הּפׁשּוט קֹוראיןed`,והּמנהג zyxtׁשּיהיּו z`'סיני 'ּבמדּבר ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָ
א) א, y(במדבר zayaעצרת zyxtקדם z` `exwl mewna] ֲֶֶֶֹ

z` mi`xewy mibdep cere ,[`xwie xtqay zellwd day 'izewega'

zyxt'כג)'ואתחּנן ג, y(דברים zayaאחרmev,ּבאב ּתׁשעה ְְְִֶַַַַָָָ
zyxtו  z`'נּצבים ט)'אּתם כט, y(שם zaya mi`xewראׁש קדם ְִִֶֶַָֹֹ

dpynayהּׁשנה zellwd day '`eaz ik' zyxt z` `exwl mewna] ַָָ
zyxt z`e ,[dxezאהרן את א)צו ו, y(ויקרא zaya mi`xew קדם ֲֶֶַַֹֹ

bgּפׁשּוטה ּבׁשנה zxaern.הּפסח dpi`y - ְְֶַַָָָ
לפיכilydl yiy itl -`exwle dxezd lk z` zg` dpya m ְִָ

okl ,cgeind opnfa zenieqn zeiyxtׁשּקֹוראין ׁשּבתֹות odaיׁש ְִֵֶַָ
סדריםzlitzּב ׁשני cgia.ׁשחרית [zeiyxt mi`xewyּכגֹון[- ְְְֲִִִֵַָ

zyxt z`'תזריע ּכי א)'אּׁשה יב, zyxt(שם mr ּתהיה 'וזאת ְְְִִִִֶַַָֹ
הּמצרע' א)ּתֹורת יד, zayd.(שם dze`a וzyxt z` ok אם' ְְִַַָֹ

ג)ּבחּקתי' כו, zyxtו (שם z`'סיני א)'ּבהר כה, mi`xew(שם mb ְְְִַַַֹֻ
,zay dze`aּבהן 'ldwie'וכּיֹוצא zyxt oebk א)- לה, mr(שמות ְֵֶַָ
'icewt' zyxt(כא לח, zeiyxtd(שם z`ixw z` mitxvny mrhde ,

ׁשּיׁשלימּו dxezdּכדי lk z`ixw z`ּבׁשנהxtqn ik ,zg` ְְְִֵֶַָָ
,dpyay zezayd xtqnn xzei lecb dxezay zeiyxtdְְְִויקראּו

ּבעֹונתן הּסדרים iciאֹותן lry ote`a zeiyxtd z` mitxvne - ְְִַָָָָ
zeiyxtd z` e`xwi oxeaig.opnfa cgein onf odl yiy

.‚aׁשּמפסיקין dxezaמקֹום `exwlּב ׁשחרית,zlitzּבׁשּבת ְְֲִִִִֶַַַָָ
קֹוראין mi`ad:ׁשם mipnfaּבzlitzמנחה,zay ly ּובmei ׁשני ְְְִִִִֵָָ

reaya,oknחמיׁשיmeiּוב  xg`lyהּבאה zlitzaולּׁשּבת ְְֲִִַַַָָָ
.zixgyּכיצד,el` mipnfa mi`xewaׁשּבתdראׁשֹונהzligz ly ִֵַַָָ

bg xg`ly zayd `idy] dpy lkay dxezd z`ixw ly xefgnd

,[zekeqּב ּבסדרzlitzקֹוראין zyxta]ׁשחרית ּבראׁשית [- ְְְֲִִִִֵֵֶַ
ח) ו, - א א, zayמנחהzlitzּב.(בראשית dze` ly מ zyxtקֹורין ְִִִִָ

נח' ּתֹולדת ט)'אּלה ו, ּפּסּוקים(בראשית miweqt]עׂשרה אֹו[- ְֲִִֵֶַָָֹֹ
ּב וכן ּבmeiיֹותר. וכן mi`xewחמיׁשיmeiׁשני ,eixg`ly reaya ְְְְֲִִִֵֵֵֵ

.gp zyxt וכןmiyerהּבאה ׁשחרית zlitzּב`dixg,לּׁשּבת ְֲִִֵַַַַָָָ
מ  הּסדר zyxtמתחילין סֹוף עד וקֹורא נח', ּתֹולדת 'אּלה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹ

.'eke zixgya miiqy okidn dgpna jiynne ,[dyxtd -]ּדר ְֶֶַועל
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עליהם. יטריח שלא בציבור תורה קמ"ד ספר (סי' שו"ע וראה

בשני  לקרוא וצריכים אחד ספר אלא להם אין שאם שכתב ס"ג)

אלא  פה, בעל או החומש מתוך המפטיר את קוראים אין ענינים,

טז) ס''ק (שם במשנ''ב וכתב השני. למקום הספר את גוללים

שיוכלו  כדי כבודו, על מוחל שהציבור מסתבר כי הוא שהטעם

כדין. המפטיר קריאת את לקיים

כד  תורה.:הלכה ספר שיצא עד לצאת רשאין הציבור אין
את  מצניעים כאשר שגם שכתב ס"א) קמט (סי' שו"ע וראה

אסור  אחר, לבית אותו מוציאים ולא הכנסת בבית תורה הספר

התורה. כבוד מפני תורה הספר את שיצניעו עד לצאת לציבור

אם  אבל לציבור אלא נאמר זה איסור שאין הרמ"א וכתב

פרטי  וראה לצאת. ליחיד מותר הכנסת בבית נשאר הציבור

סק''ב). (שם ברורה ובמשנה בשו"ע נוספים דינים

ב  קודם :הלכה סיני במדבר קוראין שיהיו הפשוט והמנהג
שיש עצרת. במדבר), ד"ה ס"ד תכח (סי' הלכה בביאור וכתב

בשנה  כגון עצרת, קודם 'נשא' פרשת את שקוראים פעמים

קודם  קוראים מות', 'אחרי בפרשת פסח קודם כשקוראים מעוברת

'נשא'. בפרשת שבועות

ג  אחת :הלכה בשבת ביטלו שאם כתב, ס"ב) קלה (סי' הרמ"א

אחרת. בשבת ישלימו השבת, אותה של התורה קריאת את

ד  את הביא (סק"ו) ברורה כשביטלו ובמשנה האם האחרונים עות



mipdkקנד zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'g iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הּׁשנה ּכל קֹוראין zlitzזֹו lka ,dpyd lk mi`xew df ote`ae - ְִַָָָ
miweqt dxyr jiynn dgpnae ,zg` dyxt `xew zay ly zixgy

.`ad reayd ly iyinge ipy inia oke ,dixg`ly dyxtdn xzei e`

ּבּנביאּומפטירין  וׁשּבת ׁשּבת z`ixwּבכל z` mi`xew - ְְְִִִַַַַָָָָ
,dxezd z`ixw xg`l zay lka `iapa dxhtddמעיןoiprd ֵֵ

ּבּתֹורה.eaׁשּקראּו ְֶַָָ
חדׁשים„. xewdy`ּבראׁשי ,`ed d`ixwd xcq קֹורא הראׁשֹון ְֳִִֵֵָָָ

'צו מּפרׁשת ּפּסּוקים eke''ׁשלׁשה l`xyi ipa z`(אֿג כח, .(במדבר ְִִִַַָָָֹ
חֹוזרxewd`ו  dוקֹוראaeyהּׁשני z`ּפסּוקd ׁשּקרא ׁשליׁשי ְְְִִִֵֵֵֶַָָָ

ztqep,הראׁשֹון  mrtּו`exwl jiynnאחריו ּפסּוקים `ixgׁשני - ְְֲִִֵַָָ
.df weqtweqtd lr aey xefgl jixv ipyd `xewdy jkl mrhde

wy oexg`d,oey`xd `xewd `x ׁשלׁשה ּבּפרׁשה ׁשּיׁשּיר ְְְֵֵֶַַָָָָֹּכדי
ipydּפסּוקים `xewd `xwi m`e ,miweqt dpeny yi ef dyxtay - ְִ

exiizypy `vnp ,oey`xd `xwy miweqtd caln miweqt dyly

lirl x`azd xake ,miweqt ipy ef dyxta(ה"ג migipn(פי"ב oi`'y

.'miweqt dylyn zegt dyxta ו`xewdקֹורא `zהּׁשליׁשי ְְִִֵַ
הּׁשניdׁשלׁשה ׁשּׁשּיר efּפסּוקים dyxta(ח - ו zyxtעם,(שם ְְִִִִֵֵֶַָֹ

וכּו'' הּׁשּבת טֿי)'ּוביֹום `z(שם ev' zyxt xg`l jenqa daezkd ְְַַָ
.'l`xyi ipa ו`xewdקֹורא 'הרביעי zyxt z` ּובראׁשי ְְְִִֵֵָָ

יאֿטו)חדׁשיכם' zayd'.(שם meiae' zyxt xg`l jenqa daezkd ְֵֶָ
ּבׁשּבת להיֹות חדׁש ראׁש חל ed`ואם ef zaya zexhtdd xcq ְְְִִֶַָָֹֹ

:jkּב ספרים ׁשני ּבֹוxtqaׁשחרית,zlitzמֹוציאין קֹורין אחד ְְֲִִִִִִֵֶַָָ
z`סדר[zyxt ׁשּבת[- lirlאֹותּה x`eand zeiyxtd xcq itl ֵֶַָָ

הּמׁשליםxtqו ,(ה"א) ּבֹו קֹורא miiqndeהּׁשני oexg`d `xewd - ְְִִֵֵַַַ
dyxtd lyzyxt z`ראׁש ענין קרא ואם חדׁשיכם'. ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ'ּובראׁשי

קֹורא  הּמפטיר ycegחדׁש y`x oiipr `exwl dvx xihtnd m`e - ְִֵֶַַֹ
.`exwl i`yx ,[milynd `le]ּומפטיריןda yiy dxhtda `iapa ְִִַ

weqtd z`'ּבחדׁשֹו חדׁש מּדי כג)'והיה סו, oiiprn(ישעיה `edy , ְְְִֵֶָָָֹ
.yceg y`x מפטירין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל אב חדׁש ְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹוראׁש

' weqtd z` da yiy dxhtda'נפׁשי ׂשנאה ּומֹועדיכם ְְְֲִֵֵֶֶַָָָחדׁשיכם
יד) א, mdizepeer.,(ישעיה lr l`xyi mrl `iapd zgkeza zwqerd

ּבׁשּבתlkו  ּבאחד להיֹות ׁשחל חדׁש oey`x,ראׁש meia - ְְְְִֶֶֶַָָָֹֹ
ׁשּלפניו ּבׁשּבת dxhtdaמפטירין ,yceg y`x iptly - ְְְִִֶַַָָָ

' weqta dligznd'חדׁש מחר יהֹונתן לֹו כ,וּיאמר א' (שמואל ְֶֶַָָָָֹֹ
.יחֿמב)

העֹולה‰. ּפֹותחickּכל ּבּתֹורה, exwl`לקרֹות ligzn - ְִֵֶַַָָָ
טֹוב  וחֹותםּבדבר ,d`ixwd z` miiqn אבל ּבד - טֹוב. בר ְְְֲֵָָָָָ

dxeza mi`xewykהאזינּו אֿמג)ּבפרׁשת לב, micitwn(דברים `l ְֲִַַָָ
dlerd `l` ,jk lrקֹורא dyxtdהראׁשֹון zligznעדweqtd ִֵַָ

עֹולם'' ימֹות ז)זכר לב, מתחילdlerdו ,(שם exwl`הּׁשני ְְְְִִֵַַָֹ
עדweqtdמ  עֹולם' ימֹות `ux''ירּכבהּוweqtd'זכר izna lr ְְְִֵֵַַָֹ

יג) לב, izna'ירּכבהּוweqtdמ xew`הּׁשליׁשיdlerdו ,(שם lr ְְְִִִֵֵַַ
'ux`עדweqtd'וּינאץ ה' יט)'וּירא לב, הרביעי dlerdו ,(שם ְְְְִִִַַַַָָ
`xewמןweqtdעד וּינאץ' ה' חכמּוweqtd'וּירא elikyi'לּו ְְְִִַַַַָָ
'z`f(כט לב, חכמּוweqtdמ xew`החמיׁשיdlerdו ,(שם 'לּו ְְֲִִֵַָ

'z`f elikyiעדweqtd'ידי ׁשמים אל אּׂשא מ)'ּכי לב, ,(שם ִִִֶֶַַָָָ
אּׂשאxew`הּׁשּׁשיdlerdו  'ּכי ici'מן miny l` סֹוף עד ְִִִִֶַַָ

ּבּההּׁשירה.| ּפֹוסקין epif`dולּמה zyxta אּלּו- `sּבענינֹות ְְְְִִִֵַָָָָָ
,aeh xaca miiql yiy lirl x`azpyׁשהיא zyxtמּפני -] ְִִֵֶ

[epif`dּתֹוכחהmdiyrn lr l`xyi mrl העם ׁשּיחזרּו ּכדי ְְְֵֵֶַָָָ
ְִָּבתׁשּובה.

.Âׁשמֹונהdׁש הּתֹורהmiaezkּפסּוקין הֿיב)ּבסֹוף לד, ,(דברים ְְְִֶַָָ
הּכנסת  ּבבית אֹותן לקרֹות מעׂשרהmbמּתר oi`ykּבפחֹות - ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֻ

.zqpkd ziaa miyp` dxyr מׁשה ּומּפי ּתֹורה ׁשהּכל ּפי על ִִִֶֶַַַָֹֹאף
הן הּגבּורה mdמּפי mby ,dxezd llka md el` miweqty - ְִִֵַָ

miweqt epzyp recne ,dxeabd itn rnyy ,epax dyn itn exn`p

dxyrn zegta mi`xew `l dxezd lkay ,dxezd lkn el`

lirl x`eank(ה"ג zegta(פי"ב mb `exwl xyt` el` miweqt z`e ,

y `l` ,dxyrnמׁשה מיתת אחר ׁשהן ּומׁשמען -הֹואיל ְִִֵֶֶַַַַָָֹ
yn zxiht xg`y onfa miwqerd miweqtd zernynnyrnyn d

zn`ay s`e ,ezxiht xg`l eazkp md ixdy ,mazk `l dyny

mazk dynנׁשּתּנּו mpica,הרי mb mzernyn zngnּולפיכ ְְֲִִֵַָ
אֹותן  לקרֹות ליחיד .מּתר ְְִִָָָֻ

.Êׁש ּכהניםzeaezkקללֹות zyxtaּבתֹורת [`xwie xtq -] ְְֲִֶַָֹ
'izewega'(מג - יד כו, ּבהן,(ויקרא מפסיקין mz`ixwאין rvn`a - ְִִֵֶַָ

,xg` dlerl `exwl ickאּלאdlerאֹותן קֹורא mzligznאחד ֵֶֶָָָ
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את  הבאה בשבת משלימים שבתות, בכמה התורה קריאת את

האחרונה. הקריאה את רק או כולן,

ד  המשלים.:הלכה בו קורא ס"א)והשני, תכה (סי' והשו"ע

קורא  השני ובספר עולים, שבעה קוראים הראשון שבספר כתב

חדשיכם..המפטיר  ובראשי המשלים בו קורא וכתב והשני

לראש  קוראים בשבת להיות שחל חודש שבראש (שם), השו"ע

חודש  כבראש ולא ט), כח, (במדבר השבת' 'וביום מהפסוק חודש

א) (שם, משה' אל ה' מ'וידבר לקרוא שמתחילים בחול .החל

חדשיכם  מפטירין בשבת להיות שחל אב חודש וראש
נפשי. שנאה והרמ"א ומועדיכם ס"א). תכה (סי' השו"ע פסק וכן

ויש  כח), - ד ב, (ירמיה ה' דבר 'שמעו בהפטרת שמפטירים כתב

כסאי' 'השמים חודש ראש שבת של בהפטרה שמפטירים אומרים

אֿכד). סו, (ישעיה

ה  והחמישי :הלכה חכמו, לו עד וינאץ ה' וירא מן והרביעי
ידי. שמים אל אשא כי עד חכמו תכח מלו (סי' ברורה ובמשנה

כעס  'לולי הפסוק עד קורא שהרביעי הסוברים שיש כתב, יג) ס"ק

ידין  'כי הפסוק עד קורא והחמישי כז), לב, (דברים אגור' אויב

ינהגו  מקום שכל (סק"ז) הציון בשער וכתב לו). (שם, עמו' ה'

כמקומם.

ו  אותן :הלכה לקרות מותר התורה שבסוף פסוקין שמונה
מעשרה. בפחות הכנסת פסק בבית ס"ז) תכח (סי' והשו"ע

שאסור  אלו, פסוקים על אחרת הלכה שהביא הראב"ד כדעת

כולם. את קורא אחד עולה אלא הקריאה, באמצע בהם להפסיק

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'g iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

,mteq creמתחיל`exwl dlerdׁשּלפניהם iptlּבּפסּוק -] ְְִִֵֶֶַַָ
,[zellwdּומסּים`exwl ׁשּלאחריהם ּוקללֹות .ּבּפסּוק ְְְֲֵֵֶֶַַַָָ

ּתֹורהzeaezkׁש mixac]ּבמׁשנה xtq -]'`az ik' zyxta דברים) ְְִֵֶָ
סח) - טו רצה,כח, ּבהןdlerdאם oz`ixwלפסק rvn`a ּפֹוסק - ְִִֵֶָָָֹ

.weqtl leki ּבהן- לפסק ׁשּלא העם נהגּו z`ixwaּוכבר - ְְֲִֶֶָָָָָֹֹ
,dxez dpynay zellwdאֹותן קֹורא אחד crאּלא ozligzn ֵֶֶָָָ

.oteq

.Áמפסיקין,[iyinge ipyae] zezayay dxezd z`ixw xcq z` ְִִַ
mibgdלמֹועדֹות lkl הּכּפּורים - crenaוקֹוראין,ּוליֹום ְְְְֲִִִַ

`idy d`ixw,הּמֹועד d`ixwdלאeּבענין z`ּבסדרly ְְְִֵֵֶַַֹ
ליׂשראל  להן ּתּקן רּבנּו ּומׁשה קֹוראיןהּׁשּבת. dxezaׁשּיהיּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

מֹועד crend,ענינֹו`zּבכל ly וy owiz cer ודֹורׁשין ׁשֹואלין ְְְְְֲִִִֵָָ
ּומֹועד מֹועד ּבכל יֹום ׁשל mipzepeּבעניניו mi`yep eidiy - ְְְִֵֵֶָָָ

.bge bg lka ,bgd zeklde ipicaקֹוראין הן d`ixwּומה efi` - ְִֵַ
,bg lka dxeza mi`xewּבbgdּפסחmi`xew ,oey`x aeh meia ְֶַ

dxezaּכהנים ׁשּבתֹורת הּמֹועדֹות `xenּבפרׁשת zyxta ויקרא) ְְֲֲִֶַַַָָֹ
כו  bgכב, lka miaxwd zepaxwd mix`ean ef dyxtay ,(cn ,bk -

.bgeלקרֹות העם נהגּו ראׁשֹוןdxezaּוכבר gqtdּביֹום bg ly ְְְֲִִָָָָ
' zyxta'כאֿנא)מׁשכּו יב, ּפסח oiprּבiapa`ּומפטירין.(שמות ְְְִִִֶַַ

lblbaּגלּגל l`xyi eaixwdy gqt oaxw בֿטו - ה, ּוביֹום ).(יהושע ְְִָ
ׁשני zyxtaטֹוב dxeza mi`xew gqta zeielb lyאֹו 'ׁשֹור ִֵ

`xen,כׂשב' zyxtay zecrend zyxt `idy iapa`ּומפטירין, ְִִֶֶַ
יאׁשּיהּוoiprּב onfaּפסח l`xyi ipa eaixwdy gqt oaxw - ְִֶַָֹ

ediy`i אֿכה כג, ב' mi`xewׁשליׁשיmeidב e).(מלכים ,gqt ly ְְִִ
' zyxta dxeza'לי אֿטז)קּדׁש יג, dב e.(שמות meiרביעיmi`xew ְִִִֶַַ
' zyxta dxeza'עּמי את ּתלוה ּכסף יט אם כג, - כד כב, ).(שם ְִִֶֶֶֶַַ

e בmeidחמיׁשיzyxta dxeza mi`xew'ל אֿכו 'ּפסל לד, ).(שם ְְֲִִַָ
e בmeidׁשּׁשי' zyxta dxeza mi`xew את יׂשראל בני ויעׂשּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָ

ּבמֹועדֹו' אֿיד)הּפסח ט, אחרֹוןe.(במדבר טֹוב gqtּביֹום ly ְְֲֲַַַָ
dxeza mi`xew ,gqt ly iriay `edyּבzyxt'ּבׁשּלח 'ויהי ְְְִַַַ

יז) יג, הּׁשירה (שמות סֹוף ּומפטירין עד ,a `iapa ּדוד 'וידּבר ְְִִִִֵַַַַַָָ
א)לה'' כב, ב' lyׁשמיניmeidּוב .(שמואל ipy aeh mei `edy ְִִַַ

zyxta dxeza mi`xew ,zeielbהּבכֹור יז)ּכל טז, - יט טו, ,(דברים ְַָ
aּומפטירין `iapa'לעמד ּבנב הּיֹום לב)'עֹוד י, .(ישעיה ְְֲִִַַַֹֹ

.Ëּבעצרתzereayd bga 'ׁשבעה zyxtּבdxezaקֹוראין- ְְְֲִִֶֶַָ
miaeh,ּפׁשּוטdמנהגdו .ׁשבּועֹות' mini ipy yiy epinia ְְִָָָ
הראׁשֹוןdxezaׁשּקֹוראים טֹוב zereayּבי ֹום lyzyxt z` ְְִִֶָ

הּׁשליׁשי'' כג)ּבחדׁש כ, - א יט, oiprּבiapa`ּומפטירין,(שמות ְְְִִִִֶַַַֹ
d א מרּכבה א, aehּוב ).(יחזקאל meiׁשניzereay lyקֹוריןdxeza ְְִִֵֶָָ

d`xמֹועדֹותdּבפרׁשת zyxtay(יז טז, - יט טו, ,(דברים ְֲַָָ
אֿיט ּבחבּקּוק iapa`ּומפטירין .)(ג, ְֲִִַַַ

.Èקֹוראין הּׁשנה dpyd]ּבראׁש y`x ly minid ipya] dxeza ְְִַָָֹ
zyxta'לחדׁש ּבאחד הּׁשביעי ּפׁשּוט .'ּבחדׁש ּומנהג ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֹ
zyxtראׁשֹוןdּביֹוםdxezaׁשּקֹורין z` dpyd y`x ly'וה' ְִִֶַ

ׂשרה' את אֿלד ּפקד כא, aּומפטירין),(בראשית `iapaאיׁש 'ויהי ְְִִִִֶַַַָָָ
הרמתים' מן ב,י אחד - א,א א' y`xׁשניmeidּוב ).(שמואל ly ְִִִֵֶַָָָָ

dpydקֹוראיןzyxta dxeza'אברהם את נּסה (כב,'והאלהים ְְְֱִִִֶַָָָָֹ
weqtaּומפטירין)אֿכד  zniizqnd dxhtda `iapa לי יּקיר 'הבן ְֲִִִִֵַַ

אֿיט אפרים' לא, ).(ירמיה ְִֶַ
.‡Èּב הּכּפּורים קֹוריןzlitzּביֹום zyxtaׁשחרית dxeza ְֲִִִִִַַ

מֹות' אֿלד 'אחרי טז, aטיריןּומפ ),(ויקרא `iapa רם אמר 'כה ְֲִִֵַַַָָֹ
יד ונּׂשא' נח, - יד נז, קֹוריןzlitzּב).(ישעיה zyxtּבdxezaמנחה ְְְִִִִָָ

dׁשּב מֹות'zyxtעריֹות אֿל)'אחרי יח, ׁשּיזּכר (ויקרא ּכדי ְְְֲֲִֵֵֶֶַָֹ
מהן ּבאחת ׁשּנכׁשל מי ּכל zexkfendויּכלם zeixrdn - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

xxerzi df oipra dxeza mi`xewy rnyiy ici lry ,my dyxta

ו  ּבתׁשּובה, ּבּתֹורהdlerdויחזר ׁשּקֹורא jeznהּׁשליׁשי ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ
,ef d`ixwa yiy mi`exwd zyelyמפטיר`iapa'ּב'יֹונהoipra - ְְִַָ

izin` oa dpei(יא ד, - א א, .(יונה

.·Èּבbgימים ּבׁשני קֹוריןmiaehסּכֹות dxezaהראׁשֹונים ְְִִִִִֵָָֻ
הּמֹועדֹות `xenּבפרׁשת zyxtay(מד כג, - כו כב, .(ויקרא ְֲַַָָ

dּביֹוםiapa`ּומפטירין aehראׁשֹוןzxhtd z` ּבא יֹום 'הּנה ְְִִִִֵַָ
אֿכא)לה'' יד , dּוביֹום.(זכריה aehׁשניz` `iapa mixihtn ְִֵַ

zxhtd'ׁשלמה הּמל אל בֿכא 'וּיּקהלּו ח, א ' ּוביֹום ).(מלכים ְְֲִֶֶֶַַָֹֹ
zxvr]אחרֹוןdטֹוב ipiny] zekeqd bg lyקֹוריןzyxta dxeza ֲִַ
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ח  משכו :הלכה ראשון טוב ביום לקרות העם נהגו וכבר
גלגל. בפסח שמתחילים ומפטירין ס"ג), תפח (סי' השו"ע וכתב

(שם  הרב ובשו"ע ב). ה, (יהושע ההיא' 'בעת מהפסוק לקרוא

העם  אל יהושע 'ויאמר מהפסוק שמתחילים שיש כתב, ס"ה)

ה) ג, (שם סוף .התקדשו' עד בשלח בויהי אחרון טוב ביום
לקרוא השירה. שנוהגים כתב, ס"ח) תצ סי' (שם הרב ובשו"ע

כ) טו, (שמות רופאך' ה' אני ב'כי המסתיים הפסוק כתב .עד

חמישי, ביום חל פסח של ראשון טוב שכשיום ס"ה), (שם השו"ע

'ראה  פרשת את קוראים בשבת, להיות חל פסח של שלישי ויום

כמובא  לי' 'קדש פרשת במקום יב) לג, (שמות אלי' אומר אתה

לך' 'פסל פרשת גם זו בפרשה ונכלל (הט"ז), להלן רבינו בדברי

פסח  של רביעי וביום פסח. של חמישי ביום כלל בדרך הנקראת

א  קוראים החמישי וביום לי', 'קדש פרשת את פרשת קוראים ת

בני  'ויעשו פרשת את קוראים השישי וביום תלוה', כסף 'אם

במועדו'. הפסח את ישראל

י  לחדש.:הלכה באחד השביעי בחדש קוראין השנה בראש
תורה  ספרי שני שמוציאים ס"ב) תקפד (סי' השו"ע וכתב

השביעי'. 'ובחדש פנחס בפרשת השני תורה בספר קורא והמפטיר

יא  ביונה.:הלכה מפטיר בתורה שקורא ובשו"ע והשלישי

אל  'מי הפסוקים את אומר מכן שלאחר הוסיף ס"ב) תרכב (סי'

יחֿכ). ז, (מיכה וכו'' כמוך

יב  הבכור.:הלכה כל קורין האחרון טוב השו"ע וביום וכתב

תעשר' 'עשר מהפסוק בתורה לקרוא שמתחילים ס"ב), תרסח (סי'

יב), ס"ק (שם ברורה המשנה כתב הדבר ובטעם כב). יד, (דברים



קנה mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'g iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הּׁשנה ּכל קֹוראין zlitzזֹו lka ,dpyd lk mi`xew df ote`ae - ְִַָָָ
miweqt dxyr jiynn dgpnae ,zg` dyxt `xew zay ly zixgy

.`ad reayd ly iyinge ipy inia oke ,dixg`ly dyxtdn xzei e`

ּבּנביאּומפטירין  וׁשּבת ׁשּבת z`ixwּבכל z` mi`xew - ְְְִִִַַַַָָָָ
,dxezd z`ixw xg`l zay lka `iapa dxhtddמעיןoiprd ֵֵ

ּבּתֹורה.eaׁשּקראּו ְֶַָָ
חדׁשים„. xewdy`ּבראׁשי ,`ed d`ixwd xcq קֹורא הראׁשֹון ְֳִִֵֵָָָ

'צו מּפרׁשת ּפּסּוקים eke''ׁשלׁשה l`xyi ipa z`(אֿג כח, .(במדבר ְִִִַַָָָֹ
חֹוזרxewd`ו  dוקֹוראaeyהּׁשני z`ּפסּוקd ׁשּקרא ׁשליׁשי ְְְִִִֵֵֵֶַָָָ

ztqep,הראׁשֹון  mrtּו`exwl jiynnאחריו ּפסּוקים `ixgׁשני - ְְֲִִֵַָָ
.df weqtweqtd lr aey xefgl jixv ipyd `xewdy jkl mrhde

wy oexg`d,oey`xd `xewd `x ׁשלׁשה ּבּפרׁשה ׁשּיׁשּיר ְְְֵֵֶַַָָָָֹּכדי
ipydּפסּוקים `xewd `xwi m`e ,miweqt dpeny yi ef dyxtay - ְִ

exiizypy `vnp ,oey`xd `xwy miweqtd caln miweqt dyly

lirl x`azd xake ,miweqt ipy ef dyxta(ה"ג migipn(פי"ב oi`'y

.'miweqt dylyn zegt dyxta ו`xewdקֹורא `zהּׁשליׁשי ְְִִֵַ
הּׁשניdׁשלׁשה ׁשּׁשּיר efּפסּוקים dyxta(ח - ו zyxtעם,(שם ְְִִִִֵֵֶַָֹ

וכּו'' הּׁשּבת טֿי)'ּוביֹום `z(שם ev' zyxt xg`l jenqa daezkd ְְַַָ
.'l`xyi ipa ו`xewdקֹורא 'הרביעי zyxt z` ּובראׁשי ְְְִִֵֵָָ

יאֿטו)חדׁשיכם' zayd'.(שם meiae' zyxt xg`l jenqa daezkd ְֵֶָ
ּבׁשּבת להיֹות חדׁש ראׁש חל ed`ואם ef zaya zexhtdd xcq ְְְִִֶַָָֹֹ

:jkּב ספרים ׁשני ּבֹוxtqaׁשחרית,zlitzמֹוציאין קֹורין אחד ְְֲִִִִִִֵֶַָָ
z`סדר[zyxt ׁשּבת[- lirlאֹותּה x`eand zeiyxtd xcq itl ֵֶַָָ

הּמׁשליםxtqו ,(ה"א) ּבֹו קֹורא miiqndeהּׁשני oexg`d `xewd - ְְִִֵֵַַַ
dyxtd lyzyxt z`ראׁש ענין קרא ואם חדׁשיכם'. ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ'ּובראׁשי

קֹורא  הּמפטיר ycegחדׁש y`x oiipr `exwl dvx xihtnd m`e - ְִֵֶַַֹ
.`exwl i`yx ,[milynd `le]ּומפטיריןda yiy dxhtda `iapa ְִִַ

weqtd z`'ּבחדׁשֹו חדׁש מּדי כג)'והיה סו, oiiprn(ישעיה `edy , ְְְִֵֶָָָֹ
.yceg y`x מפטירין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל אב חדׁש ְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹוראׁש

' weqtd z` da yiy dxhtda'נפׁשי ׂשנאה ּומֹועדיכם ְְְֲִֵֵֶֶַָָָחדׁשיכם
יד) א, mdizepeer.,(ישעיה lr l`xyi mrl `iapd zgkeza zwqerd

ּבׁשּבתlkו  ּבאחד להיֹות ׁשחל חדׁש oey`x,ראׁש meia - ְְְְִֶֶֶַָָָֹֹ
ׁשּלפניו ּבׁשּבת dxhtdaמפטירין ,yceg y`x iptly - ְְְִִֶַַָָָ

' weqta dligznd'חדׁש מחר יהֹונתן לֹו כ,וּיאמר א' (שמואל ְֶֶַָָָָֹֹ
.יחֿמב)

העֹולה‰. ּפֹותחickּכל ּבּתֹורה, exwl`לקרֹות ligzn - ְִֵֶַַָָָ
טֹוב  וחֹותםּבדבר ,d`ixwd z` miiqn אבל ּבד - טֹוב. בר ְְְֲֵָָָָָ

dxeza mi`xewykהאזינּו אֿמג)ּבפרׁשת לב, micitwn(דברים `l ְֲִַַָָ
dlerd `l` ,jk lrקֹורא dyxtdהראׁשֹון zligznעדweqtd ִֵַָ

עֹולם'' ימֹות ז)זכר לב, מתחילdlerdו ,(שם exwl`הּׁשני ְְְְִִֵַַָֹ
עדweqtdמ  עֹולם' ימֹות `ux''ירּכבהּוweqtd'זכר izna lr ְְְִֵֵַַָֹ

יג) לב, izna'ירּכבהּוweqtdמ xew`הּׁשליׁשיdlerdו ,(שם lr ְְְִִִֵֵַַ
'ux`עדweqtd'וּינאץ ה' יט)'וּירא לב, הרביעי dlerdו ,(שם ְְְְִִִַַַַָָ
`xewמןweqtdעד וּינאץ' ה' חכמּוweqtd'וּירא elikyi'לּו ְְְִִַַַַָָ
'z`f(כט לב, חכמּוweqtdמ xew`החמיׁשיdlerdו ,(שם 'לּו ְְֲִִֵַָ

'z`f elikyiעדweqtd'ידי ׁשמים אל אּׂשא מ)'ּכי לב, ,(שם ִִִֶֶַַָָָ
אּׂשאxew`הּׁשּׁשיdlerdו  'ּכי ici'מן miny l` סֹוף עד ְִִִִֶַַָ

ּבּההּׁשירה.| ּפֹוסקין epif`dולּמה zyxta אּלּו- `sּבענינֹות ְְְְִִִֵַָָָָָ
,aeh xaca miiql yiy lirl x`azpyׁשהיא zyxtמּפני -] ְִִֵֶ

[epif`dּתֹוכחהmdiyrn lr l`xyi mrl העם ׁשּיחזרּו ּכדי ְְְֵֵֶַָָָ
ְִָּבתׁשּובה.

.Âׁשמֹונהdׁש הּתֹורהmiaezkּפסּוקין הֿיב)ּבסֹוף לד, ,(דברים ְְְִֶַָָ
הּכנסת  ּבבית אֹותן לקרֹות מעׂשרהmbמּתר oi`ykּבפחֹות - ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֻ

.zqpkd ziaa miyp` dxyr מׁשה ּומּפי ּתֹורה ׁשהּכל ּפי על ִִִֶֶַַַָֹֹאף
הן הּגבּורה mdמּפי mby ,dxezd llka md el` miweqty - ְִִֵַָ

miweqt epzyp recne ,dxeabd itn rnyy ,epax dyn itn exn`p

dxyrn zegta mi`xew `l dxezd lkay ,dxezd lkn el`

lirl x`eank(ה"ג zegta(פי"ב mb `exwl xyt` el` miweqt z`e ,

y `l` ,dxyrnמׁשה מיתת אחר ׁשהן ּומׁשמען -הֹואיל ְִִֵֶֶַַַַָָֹ
yn zxiht xg`y onfa miwqerd miweqtd zernynnyrnyn d

zn`ay s`e ,ezxiht xg`l eazkp md ixdy ,mazk `l dyny

mazk dynנׁשּתּנּו mpica,הרי mb mzernyn zngnּולפיכ ְְֲִִֵַָ
אֹותן  לקרֹות ליחיד .מּתר ְְִִָָָֻ

.Êׁש ּכהניםzeaezkקללֹות zyxtaּבתֹורת [`xwie xtq -] ְְֲִֶַָֹ
'izewega'(מג - יד כו, ּבהן,(ויקרא מפסיקין mz`ixwאין rvn`a - ְִִֵֶַָ

,xg` dlerl `exwl ickאּלאdlerאֹותן קֹורא mzligznאחד ֵֶֶָָָ
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את  הבאה בשבת משלימים שבתות, בכמה התורה קריאת את

האחרונה. הקריאה את רק או כולן,

ד  המשלים.:הלכה בו קורא ס"א)והשני, תכה (סי' והשו"ע

קורא  השני ובספר עולים, שבעה קוראים הראשון שבספר כתב

חדשיכם..המפטיר  ובראשי המשלים בו קורא וכתב והשני

לראש  קוראים בשבת להיות שחל חודש שבראש (שם), השו"ע

חודש  כבראש ולא ט), כח, (במדבר השבת' 'וביום מהפסוק חודש

א) (שם, משה' אל ה' מ'וידבר לקרוא שמתחילים בחול .החל

חדשיכם  מפטירין בשבת להיות שחל אב חודש וראש
נפשי. שנאה והרמ"א ומועדיכם ס"א). תכה (סי' השו"ע פסק וכן

ויש  כח), - ד ב, (ירמיה ה' דבר 'שמעו בהפטרת שמפטירים כתב

כסאי' 'השמים חודש ראש שבת של בהפטרה שמפטירים אומרים

אֿכד). סו, (ישעיה

ה  והחמישי :הלכה חכמו, לו עד וינאץ ה' וירא מן והרביעי
ידי. שמים אל אשא כי עד חכמו תכח מלו (סי' ברורה ובמשנה

כעס  'לולי הפסוק עד קורא שהרביעי הסוברים שיש כתב, יג) ס"ק

ידין  'כי הפסוק עד קורא והחמישי כז), לב, (דברים אגור' אויב

ינהגו  מקום שכל (סק"ז) הציון בשער וכתב לו). (שם, עמו' ה'

כמקומם.

ו  אותן :הלכה לקרות מותר התורה שבסוף פסוקין שמונה
מעשרה. בפחות הכנסת פסק בבית ס"ז) תכח (סי' והשו"ע

שאסור  אלו, פסוקים על אחרת הלכה שהביא הראב"ד כדעת

כולם. את קורא אחד עולה אלא הקריאה, באמצע בהם להפסיק

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'g iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

,mteq creמתחיל`exwl dlerdׁשּלפניהם iptlּבּפסּוק -] ְְִִֵֶֶַַָ
,[zellwdּומסּים`exwl ׁשּלאחריהם ּוקללֹות .ּבּפסּוק ְְְֲֵֵֶֶַַַָָ

ּתֹורהzeaezkׁש mixac]ּבמׁשנה xtq -]'`az ik' zyxta דברים) ְְִֵֶָ
סח) - טו רצה,כח, ּבהןdlerdאם oz`ixwלפסק rvn`a ּפֹוסק - ְִִֵֶָָָֹ

.weqtl leki ּבהן- לפסק ׁשּלא העם נהגּו z`ixwaּוכבר - ְְֲִֶֶָָָָָֹֹ
,dxez dpynay zellwdאֹותן קֹורא אחד crאּלא ozligzn ֵֶֶָָָ

.oteq

.Áמפסיקין,[iyinge ipyae] zezayay dxezd z`ixw xcq z` ְִִַ
mibgdלמֹועדֹות lkl הּכּפּורים - crenaוקֹוראין,ּוליֹום ְְְְֲִִִַ

`idy d`ixw,הּמֹועד d`ixwdלאeּבענין z`ּבסדרly ְְְִֵֵֶַַֹ
ליׂשראל  להן ּתּקן רּבנּו ּומׁשה קֹוראיןהּׁשּבת. dxezaׁשּיהיּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

מֹועד crend,ענינֹו`zּבכל ly וy owiz cer ודֹורׁשין ׁשֹואלין ְְְְְֲִִִֵָָ
ּומֹועד מֹועד ּבכל יֹום ׁשל mipzepeּבעניניו mi`yep eidiy - ְְְִֵֵֶָָָ

.bge bg lka ,bgd zeklde ipicaקֹוראין הן d`ixwּומה efi` - ְִֵַ
,bg lka dxeza mi`xewּבbgdּפסחmi`xew ,oey`x aeh meia ְֶַ

dxezaּכהנים ׁשּבתֹורת הּמֹועדֹות `xenּבפרׁשת zyxta ויקרא) ְְֲֲִֶַַַָָֹ
כו  bgכב, lka miaxwd zepaxwd mix`ean ef dyxtay ,(cn ,bk -

.bgeלקרֹות העם נהגּו ראׁשֹוןdxezaּוכבר gqtdּביֹום bg ly ְְְֲִִָָָָ
' zyxta'כאֿנא)מׁשכּו יב, ּפסח oiprּבiapa`ּומפטירין.(שמות ְְְִִִֶַַ

lblbaּגלּגל l`xyi eaixwdy gqt oaxw בֿטו - ה, ּוביֹום ).(יהושע ְְִָ
ׁשני zyxtaטֹוב dxeza mi`xew gqta zeielb lyאֹו 'ׁשֹור ִֵ

`xen,כׂשב' zyxtay zecrend zyxt `idy iapa`ּומפטירין, ְִִֶֶַ
יאׁשּיהּוoiprּב onfaּפסח l`xyi ipa eaixwdy gqt oaxw - ְִֶַָֹ

ediy`i אֿכה כג, ב' mi`xewׁשליׁשיmeidב e).(מלכים ,gqt ly ְְִִ
' zyxta dxeza'לי אֿטז)קּדׁש יג, dב e.(שמות meiרביעיmi`xew ְִִִֶַַ
' zyxta dxeza'עּמי את ּתלוה ּכסף יט אם כג, - כד כב, ).(שם ְִִֶֶֶֶַַ

e בmeidחמיׁשיzyxta dxeza mi`xew'ל אֿכו 'ּפסל לד, ).(שם ְְֲִִַָ
e בmeidׁשּׁשי' zyxta dxeza mi`xew את יׂשראל בני ויעׂשּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָ

ּבמֹועדֹו' אֿיד)הּפסח ט, אחרֹוןe.(במדבר טֹוב gqtּביֹום ly ְְֲֲַַַָ
dxeza mi`xew ,gqt ly iriay `edyּבzyxt'ּבׁשּלח 'ויהי ְְְִַַַ

יז) יג, הּׁשירה (שמות סֹוף ּומפטירין עד ,a `iapa ּדוד 'וידּבר ְְִִִִֵַַַַַָָ
א)לה'' כב, ב' lyׁשמיניmeidּוב .(שמואל ipy aeh mei `edy ְִִַַ

zyxta dxeza mi`xew ,zeielbהּבכֹור יז)ּכל טז, - יט טו, ,(דברים ְַָ
aּומפטירין `iapa'לעמד ּבנב הּיֹום לב)'עֹוד י, .(ישעיה ְְֲִִַַַֹֹ

.Ëּבעצרתzereayd bga 'ׁשבעה zyxtּבdxezaקֹוראין- ְְְֲִִֶֶַָ
miaeh,ּפׁשּוטdמנהגdו .ׁשבּועֹות' mini ipy yiy epinia ְְִָָָ
הראׁשֹוןdxezaׁשּקֹוראים טֹוב zereayּבי ֹום lyzyxt z` ְְִִֶָ

הּׁשליׁשי'' כג)ּבחדׁש כ, - א יט, oiprּבiapa`ּומפטירין,(שמות ְְְִִִִֶַַַֹ
d א מרּכבה א, aehּוב ).(יחזקאל meiׁשניzereay lyקֹוריןdxeza ְְִִֵֶָָ

d`xמֹועדֹותdּבפרׁשת zyxtay(יז טז, - יט טו, ,(דברים ְֲַָָ
אֿיט ּבחבּקּוק iapa`ּומפטירין .)(ג, ְֲִִַַַ

.Èקֹוראין הּׁשנה dpyd]ּבראׁש y`x ly minid ipya] dxeza ְְִַָָֹ
zyxta'לחדׁש ּבאחד הּׁשביעי ּפׁשּוט .'ּבחדׁש ּומנהג ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֹ
zyxtראׁשֹוןdּביֹוםdxezaׁשּקֹורין z` dpyd y`x ly'וה' ְִִֶַ

ׂשרה' את אֿלד ּפקד כא, aּומפטירין),(בראשית `iapaאיׁש 'ויהי ְְִִִִֶַַַָָָ
הרמתים' מן ב,י אחד - א,א א' y`xׁשניmeidּוב ).(שמואל ly ְִִִֵֶַָָָָ

dpydקֹוראיןzyxta dxeza'אברהם את נּסה (כב,'והאלהים ְְְֱִִִֶַָָָָֹ
weqtaּומפטירין)אֿכד  zniizqnd dxhtda `iapa לי יּקיר 'הבן ְֲִִִִֵַַ

אֿיט אפרים' לא, ).(ירמיה ְִֶַ
.‡Èּב הּכּפּורים קֹוריןzlitzּביֹום zyxtaׁשחרית dxeza ְֲִִִִִַַ

מֹות' אֿלד 'אחרי טז, aטיריןּומפ ),(ויקרא `iapa רם אמר 'כה ְֲִִֵַַַָָֹ
יד ונּׂשא' נח, - יד נז, קֹוריןzlitzּב).(ישעיה zyxtּבdxezaמנחה ְְְִִִִָָ

dׁשּב מֹות'zyxtעריֹות אֿל)'אחרי יח, ׁשּיזּכר (ויקרא ּכדי ְְְֲֲִֵֵֶֶַָֹ
מהן ּבאחת ׁשּנכׁשל מי ּכל zexkfendויּכלם zeixrdn - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

xxerzi df oipra dxeza mi`xewy rnyiy ici lry ,my dyxta

ו  ּבתׁשּובה, ּבּתֹורהdlerdויחזר ׁשּקֹורא jeznהּׁשליׁשי ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ
,ef d`ixwa yiy mi`exwd zyelyמפטיר`iapa'ּב'יֹונהoipra - ְְִַָ

izin` oa dpei(יא ד, - א א, .(יונה

.·Èּבbgימים ּבׁשני קֹוריןmiaehסּכֹות dxezaהראׁשֹונים ְְִִִִִֵָָֻ
הּמֹועדֹות `xenּבפרׁשת zyxtay(מד כג, - כו כב, .(ויקרא ְֲַַָָ

dּביֹוםiapa`ּומפטירין aehראׁשֹוןzxhtd z` ּבא יֹום 'הּנה ְְִִִִֵַָ
אֿכא)לה'' יד , dּוביֹום.(זכריה aehׁשניz` `iapa mixihtn ְִֵַ

zxhtd'ׁשלמה הּמל אל בֿכא 'וּיּקהלּו ח, א ' ּוביֹום ).(מלכים ְְֲִֶֶֶַַָֹֹ
zxvr]אחרֹוןdטֹוב ipiny] zekeqd bg lyקֹוריןzyxta dxeza ֲִַ
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ח  משכו :הלכה ראשון טוב ביום לקרות העם נהגו וכבר
גלגל. בפסח שמתחילים ומפטירין ס"ג), תפח (סי' השו"ע וכתב

(שם  הרב ובשו"ע ב). ה, (יהושע ההיא' 'בעת מהפסוק לקרוא

העם  אל יהושע 'ויאמר מהפסוק שמתחילים שיש כתב, ס"ה)

ה) ג, (שם סוף .התקדשו' עד בשלח בויהי אחרון טוב ביום
לקרוא השירה. שנוהגים כתב, ס"ח) תצ סי' (שם הרב ובשו"ע

כ) טו, (שמות רופאך' ה' אני ב'כי המסתיים הפסוק כתב .עד

חמישי, ביום חל פסח של ראשון טוב שכשיום ס"ה), (שם השו"ע

'ראה  פרשת את קוראים בשבת, להיות חל פסח של שלישי ויום

כמובא  לי' 'קדש פרשת במקום יב) לג, (שמות אלי' אומר אתה

לך' 'פסל פרשת גם זו בפרשה ונכלל (הט"ז), להלן רבינו בדברי

פסח  של רביעי וביום פסח. של חמישי ביום כלל בדרך הנקראת

א  קוראים החמישי וביום לי', 'קדש פרשת את פרשת קוראים ת

בני  'ויעשו פרשת את קוראים השישי וביום תלוה', כסף 'אם

במועדו'. הפסח את ישראל

י  לחדש.:הלכה באחד השביעי בחדש קוראין השנה בראש
תורה  ספרי שני שמוציאים ס"ב) תקפד (סי' השו"ע וכתב

השביעי'. 'ובחדש פנחס בפרשת השני תורה בספר קורא והמפטיר

יא  ביונה.:הלכה מפטיר בתורה שקורא ובשו"ע והשלישי

אל  'מי הפסוקים את אומר מכן שלאחר הוסיף ס"ב) תרכב (סי'

יחֿכ). ז, (מיכה וכו'' כמוך

יב  הבכור.:הלכה כל קורין האחרון טוב השו"ע וביום וכתב

תעשר' 'עשר מהפסוק בתורה לקרוא שמתחילים ס"ב), תרסח (סי'

יב), ס"ק (שם ברורה המשנה כתב הדבר ובטעם כב). יד, (דברים



mipdkקנו zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'g iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הּבכֹור' יז)'ּכל טז, - יט טו, aּומפטירין,(דברים `iapa ויהי' ְְְִִִַַַָ
ׁשלמה' נדֿסו)ּככּלֹות ח, א' [zgnyּולמחר.(מלכים ipy aeh meia ְְְַָָֹֹ

[dxezקֹוריןzyxta dxeza'הּברכה א)'וזאת לג, ,(דברים ְְִַָָֹ
aּומפטירין `iapa'ׁשלמה כבֿנג)'וּיעמד ח, א' מי .(מלכים ויׁש ְְְֲִִִֵַַַֹֹֹ
`exgׁשּמפטיר aeh mei ly ipyd meiaa o'מׁשה מֹות אחרי 'ויהי ְְֲִִֵֶֶַַַֹ

א) א, החג.(יהושע ימֹות crendּובׁשאר leg ini קֹוראין - ְְְִִֶָָ
dxezaהחג יזֿלד)ּבקרּבנֹות כט, .(במדבר ְְְֶָָ

.‚Èּכיצד,bgd ini x`ya bgd zepaxw z` mi`xew יֹום ּבכל ְֵַָ
מ  מֹועד iniויֹום ׁשל ּפרׁשּיֹות.dxezaקֹוראחּלֹו oebk,ׁשּתי ְְִִֵֵֵֶָָֻ

הּׁשליׁשי zekeqּבּיֹום lyּתחּלת ly]ׁשהּוא oey`xd meid -] ְְִִִֶַַַ
הּכהן קֹורא מֹועד ׁשל zyxtחּלֹו z` dxeza'הּׁשני 'ּובּיֹום ִֵֵֵֵֶַַַֹֻ

יזֿיט) כט, zekeq,(במדבר ly ipy mei ly zepaxwd zaxwda zwqerd

קֹורא zyxtולוי z` dxeza'הּׁשליׁשי כֿכב)'ּובּיֹום (שם ְְִִִֵֵַַ
.zekeq ly iyilyd meid ly zepaxwa zwqerdויׂשראלxfeg ְְִֵָ

eקֹוראzyxt z` dxeza חֹוזר והרביעי הּׁשליׁשי'. 'ּובּיֹום ְְְִִִִֵֵַַָ
`zוקֹורא mb ,zeiyxtd izy z` dxeza'הּׁשני `z'ּובּיֹום mbe ְִֵֵַַ

הּׁשליׁשי'. ְִִַַ'ּובּיֹום
הרביעי ּבּיֹום zekeqוכן lyׁשהּואd meid ׁשל חּלֹו ׁשל ׁשני ְְִִִֵֵֶֶֶַָֻ

קֹורין zyxtמֹועד, z` zeiyxt izy dxeza'הּׁשליׁשי 'ּובּיֹום ְִִִֵַַ
zyxt z`e'הרביעי כגֿכה)'ּובּיֹום זה(שם ּדר meiaעל enk - ְִִֶֶֶַַָ

',iyilyd meia' zyxt z` dxeza `xew odkdy ,zekeq ly iyilyd

z`xew iriaxde ,'iriaxd meia' zyxt z` mi`xew iyilyde ielde

.zeiyxtd izy z`

.„È ו הּכּפּורים ּביֹום וכן טֹובים מּימים ויֹום יֹום okּבכל ְְְְְִִִִִֵַָָ
ספרים ׁשני מֹוציאין הּפסח, ימי dxez]ּבׁשבעת ixtq -] ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָ

dxezd z`ixwl,ּבׁשחריתxtqaּתחּלה ּבֹו קֹורין [-iptlהאחד ְְֲִִִֶַָָָ
z` [ipyd xtqdׁשאמרנּו אּלּו ehxetyענינֹות zeiyxtd z` - ְְִֵֶַָָ

lirl(ה"חֿיב),ּוxtqaּבֹו קֹורין הּיֹום `zהּׁשני אֹותֹו קרּבן ְִִֵַַַָ
,ycwnd ziaa miaixwn eidyהּפקּודים ּבחּמׁש itkהאמּור - ְְִַַָָֻ

xacna xtqa aezk `edy.והּקֹוראz` dxeza הּוא הּקרּבן ענין ְְְִֵַַַָָ
dּבּנביא `zמפטיר xne`e ,dxhtdd z` `iapa `xew `ed - ְִִַַָ

.dizekxa

.ÂËיֹום ספרים mdaׁשּמֹוציאיןminidnּבכל אֹוׁשני ְְְִִִֵֶָָ

הֹוציאּו,ׁשלׁשה  dxezdאם ixtq z`זה אחר zaaזה `ly ְִִֶֶַַָֹ
eze` exifgd oey`x xtqa d`ixwd z` exnby xg` `l` ,zg`

,ipyd xtqd z` e`ivedey `ed oicdאת xtqdּכׁשּמחזיר ְֲִֶֶַ
אֹומר dהראׁשֹון z`קּדיׁשdxezd z`ixw xg` mixne`y ִִֵַָ

lirl x`eank(ה"כ jkו ,(פי"ב xg`מֹוציאxtqd z`הּׁשני`xewe ְִִֵַ
,eaּוכׁשּמחזירdxez xtqd z`האחרֹוןoex`lאֹומרaey ְֲֲִֵֶַַָ

.קּדיׁש ִַ
אמרנּו ה"כ)ּוכבר פי"ב הּפׁשּוט,(לעיל zenewnd,ׁשהּמנהג lka ְְְִֶַַַָָָָ

dלֹומר z`לעֹולם הּמׁשלים ׁשּקֹורא אחר onfקּדיׁש cinzy - ְְִִֵֶַַַַַַָ
`le] dxeza `exwl oexg`d `xewd miiqy xg` `ed yicwd zxin`

,[oex`l dxezd ixtq z` mixifgny ixg`ּכ `zxinואחר xg` - ְַַָ
yicwdּבּנביא dxeza,מפטירין `exwl `iapa xihtnd dler - ְִִִַַָ

dfa mze` e`ived m` oia ,dxez ixtq dnk mi`venyk mb ok m`e

yicw xnel jixv cinz ,zg` zaa mze` e`ived m` oiae df xg`

.xihtnd `xewy mcew ,d`ixwd xnb xg`

.ÊËּב ּבין מ ֹועד ׁשל ּבחּלֹו להיֹות ׁשחלה crendׁשּבת leg ְְְִֵֵֶֶַָָָֻ
gqt,ּפסח ly iriayl oey`x aeh mei oiay minia -eּב legּבין ְֵֶַ

crendסּכֹות,zxvr ipinyl oey`x aeh mei oiay minia קֹורין - ִֻ
dxezaׁשּבת 'ּבאֹותּה zyxt z`'אלי אמר אּתה (שמות ראה ְְֵֵֵַַַָָָֹ

כו) לד, - יב ּב,לג, crendּומפטירין leg zayּפסחzxhtd z` ְְִִֶַַ
היבׁשֹות' אֿיד)'העצמֹות לז, היתה,(יחזקאל legואם zay ְְְֲִֵַָָָָ

crendהחג ּבתֹוzxhtd z` mixihtn ,zekeqa ּבֹוא - 'ּביֹום ְְֶָ
יח)גֹוג' לח, .(שם

.ÊÈ ּבחנּכה,dfd xcqa `id dxezd z`ixwהראׁשֹון lyּבּיֹום ֲִַַָָֻ
dkepgקֹוריןdxezaּכהנים xn`N'מּברּכת dWn l` 'd xAcie' - ְֲִִִִַֹ©§©¥¤Ÿ¤¥Ÿ

כב) ו, קרּבן(במדבר סֹוף הראׁשֹון iypd`עד ּבּיֹום -הּמקריב ְְִִַַַַַָָ
'acpiOr oA oFWgp oAxw df 'eke minlXd gaflE' cr(יז ז, [mipya(שם §¤©©§¨¦¤¨§©©§¤©¦¨¨

xyr mipy ekpg ,oqip '`a ,okynd znwd xg`ly minid xyr

,mei lka zepaxw eilr eaixwde gafnd z` mihayd ly mi`iypd

ly oey`xd meiae .epaxw z` xg` hay ly `iyp aixwd mei lkyk

.[oey`xd meia aixwnd `iypd oaxw z` mi`xew dkepg ַּובּיֹום
dkepgהּׁשני lyקֹוריןz` dxezaקרּבןdּב ׁשהקריב meiנׂשיא ְְִִִִִֵֶַַַָָ

dכג)ׁשני - יח `zוכן.(שם dxeza mi`xew ,dkepgd inin mei lka ְִֵֵ
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זמן  היא זו תקופה שכן עניים, ומתנות למעשר זמן הוא שסוכות
האסיף.

יג  שאין :הלכה ישראל שבארץ ס"א), תרסג (סי' השו"ע כתב
החג  של הראשון היום הוא מה בבירור וידוע דיומא' 'ספיקא בה
את  קורא והכהן שלו. היום את יום בכל קוראים הימים, ושאר
אותה  את וקוראים חוזרים אחריו הקרואים וכל היום, קרבנות

השלישי..פרשה  וביום קורא ולוי השני וביום הכהן קורא
הפרשיות, שתי את קוראים והלוי שהכהן כתב, (שם) והרמ"א

את  וקורא חוזר והרביעי השניה, הפרשה את רק קורא והשלישי
קורא  הכהן סוכות, המועד חול של השביעי וביום הפרשיות. שתי
'ביום  קורא הישראל השישי', 'ביום קורא הלוי החמישי', 'ביום

השביעי'. ו'ביום השישי' 'ביום וקורא חוזר והרביעי השביעי',

טו  תורה :הלכה ספרי שני שכשיש ס"ח), קמז (סי' הרמ"א כתב
עד  השני הספר את ומחזיקים כאחת, הספרים שני את מוציאים

בראשון  הקריאה קדיש .גמר לומר הפשוט שהמנהג אמרנו וכבר
כז), ס"ק (שם ברורה המשנה וכתב לעולם. המשלים שקורא אחר
גמר  אחר רק קדיש אומרים תורה ספרי שלושה מוציאים שכאשר
ספר  את מניחים הקדיש אמירת ובשעת השני, בספר הקריאה

השני. הספר ליד בו] קראו לא [שעדיין השלישי התורה

יז  כהנים.:הלכה מברכת קורין הראשון השו"ע ביום כתב וכן

לקרוא  שמתחילים כתב, (שם) הרמ"א אמנם ס"א). תרפד (סי'
א) ז, (במדבר משה' כלות ס"א),.מ'ביום תרפד (סי' השו"ע כתב

'לחנוכת  עד והלוי הכהן קוראים חנוכה של הראשון שביום
(שם  הראשון' מ'ביום קורא והישראל יא), פסוק (שם המזבח'

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'g iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

meid eze` ly `iypd oaxwׁשמיני יֹום dfעד meiay ,dkepg ly ְִִַ
הּׁשמיניdxezaקֹורין ipinydמּיֹום meia `iypd oaxwn (שם - ְִִִִַ

הּקרּבנֹות,נד) ּכל סֹוף xyrעד mipy lk z`ixw xg` cr - ְַַָָָ
`exwl mikiynne ,mi`iypd ly zepaxwdהּסדר סֹוף [-עד ֵֶַַ

.[dyxtdּומפטירין`iapaּב חנּכה ׁשל 'נרֹות oiprּבׁשּבת ְְְֲִִֵֶַַָָֻ
ז זכריה' ד, - יד ב, היּו).(זכריה ׁשּבתֹותdkepgaואם oebkׁשּתי ְְְְִֵַַָָָ

lg dkepg ly ipinyd mei f`y ,zaya lg dkepg ly oey`x meiyk

,zaya `ed s`מפטירין`iapaּבׁשּבתdּב 'נרֹות oiprראׁשֹונה ְְְִִִֵַַָָ
ּוב  ׁשלמה'oiprּבmixihtnׁשנּיהzaydזכריה', (מלכים 'נרֹות ְְְְְִֵַַָָֹֹ

מֿנ) ז, חנּכהdxezaוהּקֹורא.א' mi`iypd,ּבענין zepaxw z` - ְְְֲִֵַַָֻ
ּבּנביא ׁשּמפטיר `zהּוא xne`e ,dxhtdd z` `xew `ed - ְִִֶַַָ

|.dizekxa

קֹורין zyxtּבׁשחריתdxezaּבפּורים z`'עמלק (שמות 'וּיבא ְְֲֲִִִֵַַָָֹ
טו) - ח ;יז,

.ÁÈּבmevקֹורין ּבׁשחרית ּבאב zyxtaּתׁשעה dxeza ּכי' ְְְְֲִִִִַָָ
ּבנים' מ)תֹוליד - כה ד, a'ּומפטירין,(דברים `iapa'אסיפם אסף ְֲִִִִִֵַָָֹ

כג) ט, - יג ח, קֹורין.(ירמיה zyxtaּובמנחה dxeza'מׁשה 'ויחל ְְְִִֶַַָֹ
יא) לב, הּתענּיֹות(שמות ימי oldl.ּכׁשאר x`eank ְְֲִִֵַַָ

מתעּניםiniּובׁשאר ׁשאנּו ּׁשארעmdaהּתענּיֹות מה mdaעל ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
zexv קֹורין הראׁשֹון dxezaלאבֹותינּו, ּומנחה, ּבׁשחרית ְְֲֲִִִִֵַַָָ

dxezl dleryקֹוראzyxta'מׁשה ּפסּוקין (שם)'ויחל ארּבע ְְְִֵֶַַַַֹ
מ mbו הּׁשני dlerdוקֹורא,(יאֿיד) לweqtd'הּׁשליׁשי 'ּפסל ְְְְְִִִֵֵֵַַָ

א) לד, עּמ'(שם עׂשה אני 'אׁשר י)עד פסוק [xnelk,(שם ֲֲִִֶֶַָֹ
.[iyilyde ipyd dlerd oia zwlgzn elld miweqtd z`ixwy

הּצרֹות מּפני הּצּבּור אֹותן ׁשּגֹוזרין mdl,ּובתענּיֹות erxi`y ְְְֲִִִִֵֶַַַָָ
minyb]ּבּצרתyiykּכגֹון zxivr zngn mxbpd arx yiykּו[- ְֶַֹ
dzinn]ּדבר dtibn ּבהן[- oetciyוכּיֹוצא e` ileg yiyk oebk - ְֵֶֶֶַָ

y `ed oicd ,ze`eazaקֹוריןd z` dxeza ּוקללֹות ּברכֹות ְְִָָ
izewega zyxtay(מו - ג כו, העם,(ויקרא ׁשּיׁשּובּו lrּכדי ְֵֶָָָ

mdi`hgלבבם xead`ויּכנע iptl אֹות `zםּכׁשּיׁשמעּו - ְְְְְִִֶַָָָָ
.zeprxetd d`a mdi`hg llbay erciie ,zellwd

.ËÈ ּבאב לתׁשעה קדם מפטירין להיֹות יׂשראל ּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹנהגּו

ׁשּבתֹות  ּתֹוכחהּבׁשלׁש zyelyaּבדברי xihtdl ebdp - ְְְִֵֵַָָָֹ
z` `iapd giken mda ,`iapd iwxta ,a`a dryz mcewy zezayd

.mdiyrn lr l`xyi ipaaׁשּבתdראׁשֹונהzereay zyely oian ִַָָ
el`מפטיריןa `iapa''וכּו ירמיהּו א)'ּדברי א, zaya(ירמיהו . ְְְְְִִִִֵַָ

dׁשנּיהzxhtda `iapa mixihtn'יׁשעיהּו א)'חזֹון א, .(ישעיה ְְְֲִַָָ
d zayaeׁשליׁשיתzxhtda `iapa mixihtn'לזֹונה היתה 'איכה ְְְִִֵָָָָ

כא) א, מפטיריןaוכן.(ישעיה ּבאב, ּתׁשעה ׁשאחר iapa`ׁשּבת ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
zxhtda'עּמי נחמּו א)'נחמּו מ, ּבערינּו.(ישעיה ּפׁשּוט ּומנהג ְְֲֲִִֵַַַָָָ

יׁשעיהלהיֹו ּבנחמֹות מפטירין zengpaת mixihtny - ְְְְְִִִֶַַָָ
zezaya diryi `iapa ze`aendyראׁש עד ּבאב ּתׁשעה ְְִֵַַַָָֹמאחר

aEהּׁשנה  מפטירין . הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין ׁשּבת ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
A `iapa'יׂשראל ב)'ׁשּובה יד, .(הושע §ְִֵָָ

.Îקֹורין ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל אדר חדׁש dxezaראׁש ְְֲִִֶֶַָָָֹֹ
'ׁשקלים' טז)ּבפרׁשת - יא ל, ּב'יהֹוידע iapa`ּומפטירין,(שמות ְְְְִִִִַַָָָָָ

יז)הּכהן' יא, ב' להיֹות .(מלכים אדר חדׁש ראׁש חל אם וכן ְְֲִִֵֵֶַָָֹֹֹ
הּׁשּבת ּבתֹו,reayd rvn`a `xcואפּלּו- yceg y`x lg m` ְֲִַַַָ
ׁשּבת, ed`ּבערב oicdyוקֹוראין ּבּׁשּבת dxezaמקּדימין ְְְְִִִֶֶַַַַָָ

yceg]ׁשּלפניו  y`x iptly 'ׁשקלים'[- [zayaeּבפרׁשת ְְְִֶַָָָָָ
miwiqtn dixg`ly.[zcgein d`ixw da mitiqen oi`e ְַָּבׁשּבת

dׁשנ ּיה-zayaxg`l e` 'milwy' da e`xwy zayd xg`ly ְִָ
,d`ixw da etiqed `ly zaydקֹוריןdxeza'זכֹור' ּבפרׁשת ְִַָָָ

יט) - יז כה, aּומפטירין,(דברים `iapa צבאֹות ה' אמר 'ּכה ְְִִַַָָֹ
ב)ּפקדּתי' טו, א' ּכל .(שמואל ׁשנּיה? ׁשּבת היא זֹו ׁשחל ואי ְְְִִִֵֶַַָָָָָ

ּבתֹוכּה להיֹות zeninּפּורים cg`a zeidl lg mixety zaya - ְְִִָ
,dixg`ly reaydואפּלּוlg mixet m`ׁשּבת dixg`ly.ּבערב ְֲִֶֶַַָ

zyxtקֹוריןׁשליׁשית,zaydּב z` dxeza'אדּמה (במדבר 'ּפרה ְֲִִִַָָָֻ
אֿכב) daּומפטירין,יט, aezky dxhtda `iapa עליכם 'וזרקּתי ְְְֲִִִֵֶַַָ

טהֹורים' כה)מים לו, היא.(יחזקאל זֹו ׁשליׁשית?dׁשּבתdואי ְְְִִִִִֵַַָ
לרביעית ziriaxd.הּסמּוכה zayl zncewd zayd - ְְִִַָָ

zyxtקֹוריןרביעית,zaydּב z` dxeza'הּזה (שמות 'החדׁש ְִִִֶֶַַַֹ
אֿכ) aּומפטירין,יב, `iapa'לחדׁש ּבאחד מה,'ּבראׁשֹון (יחזקאל ְְִִִֶֶַַָָֹ

היא.יח) זֹו dואי zayd ניסן חדׁש ראׁש ׁשחל ּכל רביעית? ְְִִִִֵֶֶָָָֹֹ
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עד  קורא שהכהן כתב, (שם) הרמ"א אמנם הסוף. עד יב) פסוק
הלוי  קוראים הראשון היום של הקרבן ואת המזבח', 'לחנוכת

(שם),.והישראל  השו"ע כתב חנוכה של השני היום ואודות
בקר' בן אחד 'פר עד יח) פסוק (שם השני' מ'ביום קורא שהכהן
כד), פסוק (שם השלישי' 'ביום עד קורא והלוי כא), פסוק (שם
בכל  וכן השלישי', 'ביום עד השני' מ'ביום וקורא חוזר וישראל
קורא  שהישראל כתב (שם) הרמ"א אמנם הזה. בסדר קוראים יום

שלאחריו  היום את יום כל .בכל סוף עד השמיני מיום קורין
הסדר. סוף עד את הקרבנות גם שקוראים כתב, (שם) והשו"ע

הרמ"א  וכתב א). ח, (שם בהעלותך פרשת של הראשונה הפרשה
ד). פסוק (שם המנורה' את עשה ב'כן לקרוא שמסיימים (שם)

יח  שאירע :הלכה מה על מתענים שאנו תעניות ובשאר
ובמנחה. בשחרית קורין בהפטרת לאבותינו במנחה ומפטירין

ס"א) תקסו (סי' רמ"א ו). נה, (ישעיה בהמצאו' ה' .'דרשו
ברכות  קורין וכו' הצרות מפני הציבור אותן שגוזרין ובתעניות

במנחה וקללות. קוראים אלו בתעניות שגם כתב, (שם) והשו"ע
אלו  תעניות קבעו שאם הוסיף, והרמ"א משה'. 'ויחל פרשת את

הפרשה. סדר לפי קוראים בשחרית וחמישי, שני בימי

יט  מפטירין :הלכה הכיפורים ליום השנה ראש שבין ושבת
ישראל. שמכיון שובה כג), ס"ק תכח (סי' ברורה במשנה וכתב

מסיימים  ולא בם' יכשלו 'ופושעים במילים מסתיימת זו שהפטרה
את  שמוסיפים שיש וכתב פסוקים. עוד מוסיפים אלו, בפסוקים
את  המוסיפים ויש יח), (ז, במיכה כמוך' אל 'מי של הפסוקים
גם  המוסיפים ויש וכו''. שופר 'תקעו טוֿכז) (ב, מיואל הפסוקים

מיואל. הפסוקים את וגם ממיכה הפסוקים את



קנז mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'g iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הּבכֹור' יז)'ּכל טז, - יט טו, aּומפטירין,(דברים `iapa ויהי' ְְְִִִַַַָ
ׁשלמה' נדֿסו)ּככּלֹות ח, א' [zgnyּולמחר.(מלכים ipy aeh meia ְְְַָָֹֹ

[dxezקֹוריןzyxta dxeza'הּברכה א)'וזאת לג, ,(דברים ְְִַָָֹ
aּומפטירין `iapa'ׁשלמה כבֿנג)'וּיעמד ח, א' מי .(מלכים ויׁש ְְְֲִִִֵַַַֹֹֹ
`exgׁשּמפטיר aeh mei ly ipyd meiaa o'מׁשה מֹות אחרי 'ויהי ְְֲִִֵֶֶַַַֹ

א) א, החג.(יהושע ימֹות crendּובׁשאר leg ini קֹוראין - ְְְִִֶָָ
dxezaהחג יזֿלד)ּבקרּבנֹות כט, .(במדבר ְְְֶָָ

.‚Èּכיצד,bgd ini x`ya bgd zepaxw z` mi`xew יֹום ּבכל ְֵַָ
מ  מֹועד iniויֹום ׁשל ּפרׁשּיֹות.dxezaקֹוראחּלֹו oebk,ׁשּתי ְְִִֵֵֵֶָָֻ

הּׁשליׁשי zekeqּבּיֹום lyּתחּלת ly]ׁשהּוא oey`xd meid -] ְְִִִֶַַַ
הּכהן קֹורא מֹועד ׁשל zyxtחּלֹו z` dxeza'הּׁשני 'ּובּיֹום ִֵֵֵֵֶַַַֹֻ

יזֿיט) כט, zekeq,(במדבר ly ipy mei ly zepaxwd zaxwda zwqerd

קֹורא zyxtולוי z` dxeza'הּׁשליׁשי כֿכב)'ּובּיֹום (שם ְְִִִֵֵַַ
.zekeq ly iyilyd meid ly zepaxwa zwqerdויׂשראלxfeg ְְִֵָ

eקֹוראzyxt z` dxeza חֹוזר והרביעי הּׁשליׁשי'. 'ּובּיֹום ְְְִִִִֵֵַַָ
`zוקֹורא mb ,zeiyxtd izy z` dxeza'הּׁשני `z'ּובּיֹום mbe ְִֵֵַַ

הּׁשליׁשי'. ְִִַַ'ּובּיֹום
הרביעי ּבּיֹום zekeqוכן lyׁשהּואd meid ׁשל חּלֹו ׁשל ׁשני ְְִִִֵֵֶֶֶַָֻ

קֹורין zyxtמֹועד, z` zeiyxt izy dxeza'הּׁשליׁשי 'ּובּיֹום ְִִִֵַַ
zyxt z`e'הרביעי כגֿכה)'ּובּיֹום זה(שם ּדר meiaעל enk - ְִִֶֶֶַַָ

',iyilyd meia' zyxt z` dxeza `xew odkdy ,zekeq ly iyilyd

z`xew iriaxde ,'iriaxd meia' zyxt z` mi`xew iyilyde ielde

.zeiyxtd izy z`

.„È ו הּכּפּורים ּביֹום וכן טֹובים מּימים ויֹום יֹום okּבכל ְְְְְִִִִִֵַָָ
ספרים ׁשני מֹוציאין הּפסח, ימי dxez]ּבׁשבעת ixtq -] ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָ

dxezd z`ixwl,ּבׁשחריתxtqaּתחּלה ּבֹו קֹורין [-iptlהאחד ְְֲִִִֶַָָָ
z` [ipyd xtqdׁשאמרנּו אּלּו ehxetyענינֹות zeiyxtd z` - ְְִֵֶַָָ

lirl(ה"חֿיב),ּוxtqaּבֹו קֹורין הּיֹום `zהּׁשני אֹותֹו קרּבן ְִִֵַַַָ
,ycwnd ziaa miaixwn eidyהּפקּודים ּבחּמׁש itkהאמּור - ְְִַַָָֻ

xacna xtqa aezk `edy.והּקֹוראz` dxeza הּוא הּקרּבן ענין ְְְִֵַַַָָ
dּבּנביא `zמפטיר xne`e ,dxhtdd z` `iapa `xew `ed - ְִִַַָ

.dizekxa

.ÂËיֹום ספרים mdaׁשּמֹוציאיןminidnּבכל אֹוׁשני ְְְִִִֵֶָָ

הֹוציאּו,ׁשלׁשה  dxezdאם ixtq z`זה אחר zaaזה `ly ְִִֶֶַַָֹ
eze` exifgd oey`x xtqa d`ixwd z` exnby xg` `l` ,zg`

,ipyd xtqd z` e`ivedey `ed oicdאת xtqdּכׁשּמחזיר ְֲִֶֶַ
אֹומר dהראׁשֹון z`קּדיׁשdxezd z`ixw xg` mixne`y ִִֵַָ

lirl x`eank(ה"כ jkו ,(פי"ב xg`מֹוציאxtqd z`הּׁשני`xewe ְִִֵַ
,eaּוכׁשּמחזירdxez xtqd z`האחרֹוןoex`lאֹומרaey ְֲֲִֵֶַַָ

.קּדיׁש ִַ
אמרנּו ה"כ)ּוכבר פי"ב הּפׁשּוט,(לעיל zenewnd,ׁשהּמנהג lka ְְְִֶַַַָָָָ

dלֹומר z`לעֹולם הּמׁשלים ׁשּקֹורא אחר onfקּדיׁש cinzy - ְְִִֵֶַַַַַַָ
`le] dxeza `exwl oexg`d `xewd miiqy xg` `ed yicwd zxin`

,[oex`l dxezd ixtq z` mixifgny ixg`ּכ `zxinואחר xg` - ְַַָ
yicwdּבּנביא dxeza,מפטירין `exwl `iapa xihtnd dler - ְִִִַַָ

dfa mze` e`ived m` oia ,dxez ixtq dnk mi`venyk mb ok m`e

yicw xnel jixv cinz ,zg` zaa mze` e`ived m` oiae df xg`

.xihtnd `xewy mcew ,d`ixwd xnb xg`

.ÊËּב ּבין מ ֹועד ׁשל ּבחּלֹו להיֹות ׁשחלה crendׁשּבת leg ְְְִֵֵֶֶַָָָֻ
gqt,ּפסח ly iriayl oey`x aeh mei oiay minia -eּב legּבין ְֵֶַ

crendסּכֹות,zxvr ipinyl oey`x aeh mei oiay minia קֹורין - ִֻ
dxezaׁשּבת 'ּבאֹותּה zyxt z`'אלי אמר אּתה (שמות ראה ְְֵֵֵַַַָָָֹ

כו) לד, - יב ּב,לג, crendּומפטירין leg zayּפסחzxhtd z` ְְִִֶַַ
היבׁשֹות' אֿיד)'העצמֹות לז, היתה,(יחזקאל legואם zay ְְְֲִֵַָָָָ

crendהחג ּבתֹוzxhtd z` mixihtn ,zekeqa ּבֹוא - 'ּביֹום ְְֶָ
יח)גֹוג' לח, .(שם

.ÊÈ ּבחנּכה,dfd xcqa `id dxezd z`ixwהראׁשֹון lyּבּיֹום ֲִַַָָֻ
dkepgקֹוריןdxezaּכהנים xn`N'מּברּכת dWn l` 'd xAcie' - ְֲִִִִַֹ©§©¥¤Ÿ¤¥Ÿ

כב) ו, קרּבן(במדבר סֹוף הראׁשֹון iypd`עד ּבּיֹום -הּמקריב ְְִִַַַַַָָ
'acpiOr oA oFWgp oAxw df 'eke minlXd gaflE' cr(יז ז, [mipya(שם §¤©©§¨¦¤¨§©©§¤©¦¨¨

xyr mipy ekpg ,oqip '`a ,okynd znwd xg`ly minid xyr

,mei lka zepaxw eilr eaixwde gafnd z` mihayd ly mi`iypd

ly oey`xd meiae .epaxw z` xg` hay ly `iyp aixwd mei lkyk

.[oey`xd meia aixwnd `iypd oaxw z` mi`xew dkepg ַּובּיֹום
dkepgהּׁשני lyקֹוריןz` dxezaקרּבןdּב ׁשהקריב meiנׂשיא ְְִִִִִֵֶַַַָָ

dכג)ׁשני - יח `zוכן.(שם dxeza mi`xew ,dkepgd inin mei lka ְִֵֵ
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זמן  היא זו תקופה שכן עניים, ומתנות למעשר זמן הוא שסוכות
האסיף.

יג  שאין :הלכה ישראל שבארץ ס"א), תרסג (סי' השו"ע כתב
החג  של הראשון היום הוא מה בבירור וידוע דיומא' 'ספיקא בה
את  קורא והכהן שלו. היום את יום בכל קוראים הימים, ושאר
אותה  את וקוראים חוזרים אחריו הקרואים וכל היום, קרבנות

השלישי..פרשה  וביום קורא ולוי השני וביום הכהן קורא
הפרשיות, שתי את קוראים והלוי שהכהן כתב, (שם) והרמ"א

את  וקורא חוזר והרביעי השניה, הפרשה את רק קורא והשלישי
קורא  הכהן סוכות, המועד חול של השביעי וביום הפרשיות. שתי
'ביום  קורא הישראל השישי', 'ביום קורא הלוי החמישי', 'ביום

השביעי'. ו'ביום השישי' 'ביום וקורא חוזר והרביעי השביעי',

טו  תורה :הלכה ספרי שני שכשיש ס"ח), קמז (סי' הרמ"א כתב
עד  השני הספר את ומחזיקים כאחת, הספרים שני את מוציאים

בראשון  הקריאה קדיש .גמר לומר הפשוט שהמנהג אמרנו וכבר
כז), ס"ק (שם ברורה המשנה וכתב לעולם. המשלים שקורא אחר
גמר  אחר רק קדיש אומרים תורה ספרי שלושה מוציאים שכאשר
ספר  את מניחים הקדיש אמירת ובשעת השני, בספר הקריאה

השני. הספר ליד בו] קראו לא [שעדיין השלישי התורה

יז  כהנים.:הלכה מברכת קורין הראשון השו"ע ביום כתב וכן

לקרוא  שמתחילים כתב, (שם) הרמ"א אמנם ס"א). תרפד (סי'
א) ז, (במדבר משה' כלות ס"א),.מ'ביום תרפד (סי' השו"ע כתב

'לחנוכת  עד והלוי הכהן קוראים חנוכה של הראשון שביום
(שם  הראשון' מ'ביום קורא והישראל יא), פסוק (שם המזבח'

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'g iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

meid eze` ly `iypd oaxwׁשמיני יֹום dfעד meiay ,dkepg ly ְִִַ
הּׁשמיניdxezaקֹורין ipinydמּיֹום meia `iypd oaxwn (שם - ְִִִִַ

הּקרּבנֹות,נד) ּכל סֹוף xyrעד mipy lk z`ixw xg` cr - ְַַָָָ
`exwl mikiynne ,mi`iypd ly zepaxwdהּסדר סֹוף [-עד ֵֶַַ

.[dyxtdּומפטירין`iapaּב חנּכה ׁשל 'נרֹות oiprּבׁשּבת ְְְֲִִֵֶַַָָֻ
ז זכריה' ד, - יד ב, היּו).(זכריה ׁשּבתֹותdkepgaואם oebkׁשּתי ְְְְִֵַַָָָ

lg dkepg ly ipinyd mei f`y ,zaya lg dkepg ly oey`x meiyk

,zaya `ed s`מפטירין`iapaּבׁשּבתdּב 'נרֹות oiprראׁשֹונה ְְְִִִֵַַָָ
ּוב  ׁשלמה'oiprּבmixihtnׁשנּיהzaydזכריה', (מלכים 'נרֹות ְְְְְִֵַַָָֹֹ

מֿנ) ז, חנּכהdxezaוהּקֹורא.א' mi`iypd,ּבענין zepaxw z` - ְְְֲִֵַַָֻ
ּבּנביא ׁשּמפטיר `zהּוא xne`e ,dxhtdd z` `xew `ed - ְִִֶַַָ

|.dizekxa

קֹורין zyxtּבׁשחריתdxezaּבפּורים z`'עמלק (שמות 'וּיבא ְְֲֲִִִֵַַָָֹ
טו) - ח ;יז,

.ÁÈּבmevקֹורין ּבׁשחרית ּבאב zyxtaּתׁשעה dxeza ּכי' ְְְְֲִִִִַָָ
ּבנים' מ)תֹוליד - כה ד, a'ּומפטירין,(דברים `iapa'אסיפם אסף ְֲִִִִִֵַָָֹ

כג) ט, - יג ח, קֹורין.(ירמיה zyxtaּובמנחה dxeza'מׁשה 'ויחל ְְְִִֶַַָֹ
יא) לב, הּתענּיֹות(שמות ימי oldl.ּכׁשאר x`eank ְְֲִִֵַַָ

מתעּניםiniּובׁשאר ׁשאנּו ּׁשארעmdaהּתענּיֹות מה mdaעל ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
zexv קֹורין הראׁשֹון dxezaלאבֹותינּו, ּומנחה, ּבׁשחרית ְְֲֲִִִִֵַַָָ

dxezl dleryקֹוראzyxta'מׁשה ּפסּוקין (שם)'ויחל ארּבע ְְְִֵֶַַַַֹ
מ mbו הּׁשני dlerdוקֹורא,(יאֿיד) לweqtd'הּׁשליׁשי 'ּפסל ְְְְְִִִֵֵֵַַָ

א) לד, עּמ'(שם עׂשה אני 'אׁשר י)עד פסוק [xnelk,(שם ֲֲִִֶֶַָֹ
.[iyilyde ipyd dlerd oia zwlgzn elld miweqtd z`ixwy

הּצרֹות מּפני הּצּבּור אֹותן ׁשּגֹוזרין mdl,ּובתענּיֹות erxi`y ְְְֲִִִִֵֶַַַָָ
minyb]ּבּצרתyiykּכגֹון zxivr zngn mxbpd arx yiykּו[- ְֶַֹ
dzinn]ּדבר dtibn ּבהן[- oetciyוכּיֹוצא e` ileg yiyk oebk - ְֵֶֶֶַָ

y `ed oicd ,ze`eazaקֹוריןd z` dxeza ּוקללֹות ּברכֹות ְְִָָ
izewega zyxtay(מו - ג כו, העם,(ויקרא ׁשּיׁשּובּו lrּכדי ְֵֶָָָ

mdi`hgלבבם xead`ויּכנע iptl אֹות `zםּכׁשּיׁשמעּו - ְְְְְִִֶַָָָָ
.zeprxetd d`a mdi`hg llbay erciie ,zellwd

.ËÈ ּבאב לתׁשעה קדם מפטירין להיֹות יׂשראל ּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹנהגּו

ׁשּבתֹות  ּתֹוכחהּבׁשלׁש zyelyaּבדברי xihtdl ebdp - ְְְִֵֵַָָָֹ
z` `iapd giken mda ,`iapd iwxta ,a`a dryz mcewy zezayd

.mdiyrn lr l`xyi ipaaׁשּבתdראׁשֹונהzereay zyely oian ִַָָ
el`מפטיריןa `iapa''וכּו ירמיהּו א)'ּדברי א, zaya(ירמיהו . ְְְְְִִִִֵַָ

dׁשנּיהzxhtda `iapa mixihtn'יׁשעיהּו א)'חזֹון א, .(ישעיה ְְְֲִַָָ
d zayaeׁשליׁשיתzxhtda `iapa mixihtn'לזֹונה היתה 'איכה ְְְִִֵָָָָ

כא) א, מפטיריןaוכן.(ישעיה ּבאב, ּתׁשעה ׁשאחר iapa`ׁשּבת ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
zxhtda'עּמי נחמּו א)'נחמּו מ, ּבערינּו.(ישעיה ּפׁשּוט ּומנהג ְְֲֲִִֵַַַָָָ

יׁשעיהלהיֹו ּבנחמֹות מפטירין zengpaת mixihtny - ְְְְְִִִֶַַָָ
zezaya diryi `iapa ze`aendyראׁש עד ּבאב ּתׁשעה ְְִֵַַַָָֹמאחר

aEהּׁשנה  מפטירין . הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין ׁשּבת ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
A `iapa'יׂשראל ב)'ׁשּובה יד, .(הושע §ְִֵָָ

.Îקֹורין ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל אדר חדׁש dxezaראׁש ְְֲִִֶֶַָָָֹֹ
'ׁשקלים' טז)ּבפרׁשת - יא ל, ּב'יהֹוידע iapa`ּומפטירין,(שמות ְְְְִִִִַַָָָָָ

יז)הּכהן' יא, ב' להיֹות .(מלכים אדר חדׁש ראׁש חל אם וכן ְְֲִִֵֵֶַָָֹֹֹ
הּׁשּבת ּבתֹו,reayd rvn`a `xcואפּלּו- yceg y`x lg m` ְֲִַַַָ
ׁשּבת, ed`ּבערב oicdyוקֹוראין ּבּׁשּבת dxezaמקּדימין ְְְְִִִֶֶַַַַָָ

yceg]ׁשּלפניו  y`x iptly 'ׁשקלים'[- [zayaeּבפרׁשת ְְְִֶַָָָָָ
miwiqtn dixg`ly.[zcgein d`ixw da mitiqen oi`e ְַָּבׁשּבת

dׁשנ ּיה-zayaxg`l e` 'milwy' da e`xwy zayd xg`ly ְִָ
,d`ixw da etiqed `ly zaydקֹוריןdxeza'זכֹור' ּבפרׁשת ְִַָָָ

יט) - יז כה, aּומפטירין,(דברים `iapa צבאֹות ה' אמר 'ּכה ְְִִַַָָֹ
ב)ּפקדּתי' טו, א' ּכל .(שמואל ׁשנּיה? ׁשּבת היא זֹו ׁשחל ואי ְְְִִִֵֶַַָָָָָ

ּבתֹוכּה להיֹות zeninּפּורים cg`a zeidl lg mixety zaya - ְְִִָ
,dixg`ly reaydואפּלּוlg mixet m`ׁשּבת dixg`ly.ּבערב ְֲִֶֶַַָ

zyxtקֹוריןׁשליׁשית,zaydּב z` dxeza'אדּמה (במדבר 'ּפרה ְֲִִִַָָָֻ
אֿכב) daּומפטירין,יט, aezky dxhtda `iapa עליכם 'וזרקּתי ְְְֲִִִֵֶַַָ

טהֹורים' כה)מים לו, היא.(יחזקאל זֹו ׁשליׁשית?dׁשּבתdואי ְְְִִִִִֵַַָ
לרביעית ziriaxd.הּסמּוכה zayl zncewd zayd - ְְִִַָָ

zyxtקֹוריןרביעית,zaydּב z` dxeza'הּזה (שמות 'החדׁש ְִִִֶֶַַַֹ
אֿכ) aּומפטירין,יב, `iapa'לחדׁש ּבאחד מה,'ּבראׁשֹון (יחזקאל ְְִִִֶֶַַָָֹ

היא.יח) זֹו dואי zayd ניסן חדׁש ראׁש ׁשחל ּכל רביעית? ְְִִִִֵֶֶָָָֹֹ
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עד  קורא שהכהן כתב, (שם) הרמ"א אמנם הסוף. עד יב) פסוק
הלוי  קוראים הראשון היום של הקרבן ואת המזבח', 'לחנוכת

(שם),.והישראל  השו"ע כתב חנוכה של השני היום ואודות
בקר' בן אחד 'פר עד יח) פסוק (שם השני' מ'ביום קורא שהכהן
כד), פסוק (שם השלישי' 'ביום עד קורא והלוי כא), פסוק (שם
בכל  וכן השלישי', 'ביום עד השני' מ'ביום וקורא חוזר וישראל
קורא  שהישראל כתב (שם) הרמ"א אמנם הזה. בסדר קוראים יום

שלאחריו  היום את יום כל .בכל סוף עד השמיני מיום קורין
הסדר. סוף עד את הקרבנות גם שקוראים כתב, (שם) והשו"ע

הרמ"א  וכתב א). ח, (שם בהעלותך פרשת של הראשונה הפרשה
ד). פסוק (שם המנורה' את עשה ב'כן לקרוא שמסיימים (שם)

יח  שאירע :הלכה מה על מתענים שאנו תעניות ובשאר
ובמנחה. בשחרית קורין בהפטרת לאבותינו במנחה ומפטירין

ס"א) תקסו (סי' רמ"א ו). נה, (ישעיה בהמצאו' ה' .'דרשו
ברכות  קורין וכו' הצרות מפני הציבור אותן שגוזרין ובתעניות

במנחה וקללות. קוראים אלו בתעניות שגם כתב, (שם) והשו"ע
אלו  תעניות קבעו שאם הוסיף, והרמ"א משה'. 'ויחל פרשת את

הפרשה. סדר לפי קוראים בשחרית וחמישי, שני בימי

יט  מפטירין :הלכה הכיפורים ליום השנה ראש שבין ושבת
ישראל. שמכיון שובה כג), ס"ק תכח (סי' ברורה במשנה וכתב

מסיימים  ולא בם' יכשלו 'ופושעים במילים מסתיימת זו שהפטרה
את  שמוסיפים שיש וכתב פסוקים. עוד מוסיפים אלו, בפסוקים
את  המוסיפים ויש יח), (ז, במיכה כמוך' אל 'מי של הפסוקים
גם  המוסיפים ויש וכו''. שופר 'תקעו טוֿכז) (ב, מיואל הפסוקים

מיואל. הפסוקים את וגם ממיכה הפסוקים את



mipdkקנח zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'h ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ּבתֹוכּה zeninלהיֹות cg`a zeidl lg oqip yceg y`xy zaya - ְְִָ
,dixg`ly reayואפּלּוzeidl lg yceg y`x m` ׁשּבת ּבערב ְֲִֶֶַַָ

dixg`ly.
.‡Îאֹומר lirlנמצאת xen`d itl ׁשּפעמים vnp`,(ה"כ)- ְְִִֵֵֶָָ

y okziiהפסקה ו dׁשּבתdּביןwxּתהיה -ׁשנּיהdראׁשֹונה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
iriax meia e` ipy meia zeidl lg xc` ycg y`xyk.אֹוdidzy

wx dwqtddּביןd zayd ו ycegׁשליׁשיתdׁשנּיה y`xyk - ְְְִִִֵָ
.zaya zeidl lg xc`ּופעמיםy okzii,הפסקֹות ׁשּתי ּתהיה ְְְְִִֵֶַָָ

zg` dwqtdּביןd zayd ו ו dראׁשֹונה ztqepׁשנ ּיה, dwqtd ּבין ְְְִִֵֵָָ
d zayd ו meiaׁשליׁשיתdׁשנּיה zeidl lg xc` yceg y`xyk - ְְְִִִָ

.iyiyּבין dאבל zayd ל אין zaydׁשליׁשית רביעית ְְֲִִִִֵֵַָ
lirlמפסיקין x`azdy itky(ה"כ)cinz `id ziyilyd zayd , ְִִַ

.ziriaxl dkenq

.·Îמארּבע ּפרׁשה האּלּוdּכל lirlּפרׁשּיֹות zexen`d - ְִֵֵַַָָָָָָָ
כֿכא) סדר ,(הלכה ׁשּקֹורין אחר ׁשני ּבספר אֹותּה קֹורא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאחד

ראׁשֹון ׁשהֹוציאּו ּבּספר ׁשּבת ipyאֹותּה mi`iven ,xnelk - ִִֵֶֶַַָָ
,zay dze` zyxt z` dxeza mi`xew oey`xd xtqae ,dxez ixtq

.zeiyxt rax`n dyxtd z` cg` mc` `xew ipyd xtqae ָחל
סדר  והיה ּבׁשּבת, להיֹות אדר חדׁש zyxt]ראׁש אֹותּה[- ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹ

dpydׁשּבת zeiyxt xcq itl'ּתצּוה י)'ואּתה ל, - כ כז, ,(שמות ְְֶַַַָָ
zyxt driten dzligzay '`yz ik' zyxtl dkenq `idy

'milwy'(טז - יא ל, y(שם `ed oicd dxezaׁשּׁשהlקֹורין, e`xwiy ִִָ
ּתצּוה' `zמ'אּתה e`xwie '`yz ik' zyxta ekiynie dteq cr ְֵֶַַָ

milwy zyxtעדzyxt'נחׁשת ּכּיֹור יז)'ועׂשית ל, xewd`ו ,(שם ְְְִִֶַָָֹ
חֹוזר 'milwy',וקֹוראaeyהּׁשביעי zyxt z` dxeza מzligz ְְִִִֵֵַ

zyxtעד תּׂשא' ''ּכי zyxt.'נחׁשת ּכּיֹור היה ועׂשית ואם ְְְִִִִִֶָָָָָֹ
ׁשּבת אֹותּה zyxtסדר [xc` yceg y`x ly]'תּׂשא 'ּכי ִִֵֶַָָָ

ed`עצמּה, oicd ,'milwy' zyxt driten dnvr ef dyxtay ְַָ
yקֹוריןlׁשּׁשהdxeza e`xwiy'תּׂשא 'וּיקהל'zyxtעדמ'ּכי ְִִִִִֵַַַָָ

א) לה, yz`',(שם ik' zyxt zniizqn myy ו`xewd הּׁשביעי ְְִִַ
'milwy',ׁשניdּבספרdxezaוקֹוראaeyחֹוזר zyxt z` מּכי ְְִִִֵֵֵֵֶ

נחׁשת. ּכּיֹור ועׂשית עד ְְִִִֶַָָָֹתּׂשא
.‚Î,ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל אדר חדׁש ed`ראׁש oicd ְְֲִֶֶַָָָֹֹ

yספרים ׁשלׁשה dxez]מֹוציאין ixtq ּבֹו[- קֹורין אחד , ְְִִִִֶָָָֹ
הּיֹום zay,ּבסדר dze` ly dyxtd z` mi`xew oey`xd xtqa - ְֵֶַ

ּבֹוxtqו  קֹורא חדׁש`zהּׁשני ראׁש d`ixwdענין z` - ְְִִֵֵֶַַֹֹ
,yceg y`x oiprn yceg y`x lka mi`xewy וxtq הּׁשליׁשי ְְִִַ

ּבֹו תּׂשא'zyxtaקֹורין milwy.'ּכי zyxt z`חדׁש ראׁש וכן ְִִִֵֶָֹֹ
ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל ixtqניסן dyely mi`iveny `ed oicd ְְִִֶַָָָ

,dxezeּבאחד הּיֹום סדר lyקֹורין dyxtd z` mi`xew -dze` ְִֵֶֶַָ
,oey`xd xtqa zay וz`חדׁש ראׁש ּׁשני.xtqdּבmi`xewענין ְְִִֵֶַַֹֹ

zyxtו  z`'הּזה ׁשליׁשי.xtqdּבmi`xew'החדׁש ְְִִֶֶַַַֹ
.„Îּבׁשּבת לחיֹות ׁשחל טבת חדׁש ed`ראׁש oicd ְְִֵֵֶֶַָָֹֹ

yספרים ׁשלׁשה dxez],מֹוציאין ixtq ּבֹו[- קֹורין הראׁשֹון ְְִִִִִָָָֹ
הּיֹום `dzeסדר ly dyxtd z` mi`xew oey`xd dxez xtqa - ֵֶַ

zay ו .xtqּבֹו קֹורין חדׁש`zהּׁשני ראׁש d`ixwdענין z` - ְְִִִֵֶַַֹֹ
.ycg y`x oiprn yceg y`x lka mi`xewy וxtq קֹורין הּׁשליׁשי ְְִִִַ

חנּכה`zּבֹו dkepgd.ענין inia mi`xewy d`ixwd z` - ְֲִַָֻ
zah yceg y`x m`eהּׁשּבת ּבאמצע להיֹות rvn`aחל - ְְְִֶַַַָָ

`ed oicd ,reaydyׁשלׁשהmiyp`ריןקֹוdxezaראׁש ּבענין ְְְִִַָֹֹ
והרביעי dxezlחדׁש, dleryקֹוראa.חנּכה ענין ְְְֲִִִֵֶַָָֹֻ

.‰Îׁשֹומע ׁשאדם ּפי על z`ixwאף z`ּכּלּה הּתֹורה ּכל ִֵֶַַַַָָָָָֻ
ׁשנתֹו dpye]ּבכל dpy lk jyna mewnּבצּבּור,[- lkn חּיב ְְְִַָָָ

mb mc`dוׁשבּוע ׁשבּוע ּבכל לעצמֹו dלקרֹות z` סדר ְְְְְִֵֶַַַָָָ
[dyxtd-]ׁשּבת אֹותּה lirlׁשל x`eand xcqd itk(ה"א), ׁשנים ְִֶַַָָ

ּתרּגּום ואחד `zgמקרא mrte ,`xwnd iweqt z` minrt izy - ְְְִֶַָָ
,miweqtd mebxz z`ּבֹו ׁשאין eilr]ּופסּוק oi`y -ּתרּגּום[- ְֵֶַָ

`ed oicd ,ex`alyקֹוראהּו[weqtd z`]ּפעמים izyׁשל ׁשה - ְְְִֵָָֹ
lka dyri dfd xcqke .mebxz mewna zg` mrte ,`xwn minrt

reaye reayהּצּבּור עם ּפרׁשּיֹותיו ׁשּיׁשלים miiqiyעד cr - ְִִִִֶַַַָָָ
xeaivd mr cgi dxezd zeiyxt lk z`.

ה'תשע"ה  אדר ט' קודש שבת יום

יד  ¤¤ּפרק
mei,ׁשחריתzlitzּב‡. lka milltznye בzlitz מּוסף ֲִִִַָ

,miycg iy`xae crend lega ,miaeh minia ,zezaya milltzny
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כג  או :הלכה אדר חודש שראש ס"א), תרפד (סי' הרמ"א כתב

ארבע  של ההפטרה את מפטירים בשבת, להיות שחלו ניסן

פרשיות.

כד  חודש :הלכה ראש שבשבת ס"ג), תרפד (סי' השו"ע כתב

חנוכה]. [מענין ושמחי' 'רני מפטירים טבת

כה  ואילך :הלכה ראשון שמיום ס"ג) רפה (סי' בשו"ע כתב

נתבאר  והטעם הציבור. עם הפרשה את שמשלים נקרא זה הרי

ז  פרשה הציבור התחילו שכבר מפני ס"ה), (שם הרב ו בשו"ע

במנחה  לקרוא .בשבת נוהגים שיש ס"ו) (שם הרב בשו"ע וכתב

(שם  ברורה במשנה וראה שבת. בערב תרגום ואחד מקרא שניים

דעות  כמה בזה שהביא שמצוה .סק"ח) ס"ד), (שם בשו"ע וכתב

בשחרית, שיאכל קודם הפרשה קריאת את להשלים המובחר מן
זמן  עד שיאכל אחרי להשלים חייב שאכל, לפני השלים לא ואם
יום  עד להשלים יכול שבדיעבד אומרים שיש והוסיף מנחה.
תורה  שמחת עד להשלים שיכול אומרים ויש הבא, בשבוע .רביעי

פרשה, כל לקרוא נוהגים שיש ס"ג), (שם הרב בשו"ע כתב
מקרא, פעמים שתי סתומה, פרשה ובין פתוחה פרשה בין
שתי  ופסוק פסוק כל לקרוא נוהגים ויש תרגום. מכן ולאחר
הוא  האחרון שהמנהג וכתב תרגום. זה ואחרי מקרא פעמים
אפשר  הדין מן אבל לכך], הטעם את בדבריו [וראה יותר נכון

שירצה. אופן בכל לקרוא

א  כפיהן.:הלכה נושאין הכהנים ובנעילה במוסף בשחרית
נושאים  שאין במדינתם שנהגו כתב, סמ"ד) קכח (סי' וברמ"א

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'h ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ּכּפיהןzlitzּוב  את נֹוׂשאין הּכהנים `zנעילה, jxal ick ְְֲִִִִֵֶֶַַָֹ

,mipdk zkxa mrdּב meiמנחהzlitzאבל lkay נׂשיאת אין ְְֲִִִֵַָָ

ׁשּבmrhdeּכּפים, העםonfמּפני ּכל סעדּו ּכבר `zמנחה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ

mzcerq וmiyyegהּכהנים ׁשתּו dxkyl,ייןmzcerqaׁשּמא ְֲִִֶַַָָֹ

ed`ו  oicdy ּביֹום ואפּלּו ּכּפים. ּבנׂשיאת אסּור ׁשּכֹור ְְְֲִִִִִַַַַָ

aהּתענית miprzn xeaivdy mei -meia mizeye milke` oi`e -] e ֲִַַ

[dfנֹוׂשאין `zאין mipdkd,ּבמנחה oi`yּכּפיהם it lr s` ְְְִִֵֵֶַָ

minkg exfb mewn lkn ,dxkyl oii ezy `ny yygּגזרהlr ְֵָ

zlitz ׁשל mdiciּתעניתמנחה z` mipdkd e`yi `ly מּפני ְְֲִִִֵֶַָ

יֹום ּכל ׁשל mditkמנחה z` `yil mipdkd e`eai `ly - ְִֶָָ

dievn zexkyd f`y ,mda miprzn `ly minia dgpn zlitza

mixekiy mdyk mdici z` mipdkd e`yi `ny miyyege.

אמּורים·. ּדברים mditkּבּמה z` mi`yep mipdkd oi`y ְֲִִֶַָ

wx ,ziprz ly dgpn zlitzaּבֹו ׁשּמתּפּללין zlitzּבתענית mb ְְְֲִִִֶַַ

ו  zlitzמנחה mb,נעילהeצֹום ו meiּכגֹון ּבתענית okּכּפּור ְְְְְְֲִִִִַָָ

אבל ׁשאיןaצּבּור, ּכגֹון zlitzּבֹוmilltznּתענית נעילה, ְְֲֲִִִֵֶַָָ

mev ו ּבאב ּוּתפּלת mevּתׁשעה הֹואיל ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה ְְְְְְִִִִַַָָָָָ

ׁשּלהן `dzeמנחה milltzn הרי החּמה, לׁשקיעת סמּו ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

dgpn zlitzּכ נראית מתחּלפת zlitzזֹו ואינּה נעילה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

יֹום ּכל ׁשל l`ּבמנחה mditk z` mipdkd da e`yi m`y - ְְִֶָָ

,minid lkay dgpn zlitza mditk z` `yil e`eaiיׁש ְִֵָּולפיכ

`elּבּה zeiprz ly dgpn zlitza ׁשעבר וכהן ּכּפים. נׂשיאת ְְִִֵֶַַַַָָֹ

minkg exfby dn lrלּדּוכן onfaועלה mipdkd zcinr mewn -] ְַָָָ

[dkxadּבzlitzהּכּפּורים יֹום ׁשל zlitzמנחה da yiy ְִִִִֶַָ

,mdici z` da mi`yep mipdkd oi`e dlirp ידּוע והּדבר ְִַַָָָהֹואיל

mleklׁשם yygׁשאין df meia,זהׁשכרּות dlryהרי odkd ְֲִֵֵֶֶָ

okeclאֹותֹו מֹורידין ואין ּכּפיו, את mipdkdנֹוׂשא oi` ixdy ְִִֵֵֶַָ

x`ya silgdl e`eaiy yygn wx df meia mditk z` mi`yep

okle ,minideze` micixen oi` dlr xaky df odk,החׁשד ְֲִֵַָמּפני

יאמרּו okecdn:ׁשּלא cxei odkd z` e`xiy miyp`d היה ּפסּול ְֶָָָֹֹ
,odkdהֹורידּוהּו ּולפיכ.okecdn ְִִָ

היא‚. ּבּגבּולין zkixrּכיצד ּכּפים zialנׂשיאת uegn -] ְְִִִִֵַַַַַ
,[ycwndצּבּור ׁשליח ׁשּיּגיע עבֹודה,zkxadל ezlitzaּבעת ְְְֲִִִֵֶַַַָ
xeaivּכׁשּיאמר gilydרצה,dceard zkxa zligza `idy ּכל - ְְֵֶַָֹ

נעקרין הּכנסת ּבבית העֹומדין mdilbxהּכהנים z` mixwer - ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ
ועֹולין והֹולכין mi`yepלּדּוכןcrמּמקֹומן, ea mewnd - ְְְְִִִַָָ

mditk z` mipdkdׁשם ykועֹומדין mipdkdּפניהםmipet למּול ְְְְִֵֶָ
ycewd]ההיכל oex` mab]ואחֹוריהם[- -]mipet,העם ּכלּפי ְֲֵֵֵֶַַַָָָ

ּכּפיהן לתֹו ּכפּופֹות dvenwואצּבעֹותיהם mci ,xnelk - ְְְְְֵֵֶֶֶַ
,sexb`lׁשּיׁשלים dעד miiqiy צּבּור- zkxaׁשליח z` ְְִִִֶַַַ

jkההֹודיה, xg`e- `miaaeqnzמחזירין mipdkd ּפניהם ְֲִִֵֶַַָָ
ּופֹוׁשטין העם, `zּכלפני mixyiin ּומגּביהין - אצּבעֹותיהן, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

z`ּכנגד lenידיהם l` ּומתחילין- xnelּכתפיהן, mipdkd ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַ
mnvrnאֹותם מקרא צּבּור ּוׁשליח ,יברכ[mipdkd z`]z` ְְְְִִֵֶַַָָ

dkxad jyndעֹונין והם מּלה 'd''מּלה mze` `xwn `edy - ְִִִֵָָ
mde 'jxnyie' mze` `xwn `ed ok ixg`e ,''d' eixg` miper mde

,'jxnyie' eixg` miperכג)ׁשּנאמר ו, עד (במדבר להם', 'אמֹור ֱֶֶֶַַָָ
dׁשּמׁשלימין z` mipdkdּפסּוקdראׁשֹוןzaiza miizqny ְִִִֶַָ

,'jxnyie'אמן עֹונין העם mzkxa,וכל lrוחֹוזרd ׁשליח ְְְִִֵֵַָָָָ
אֹותם ּומקרא dצּבּור z` mipdkl `ixwn מּלה dּפסּוק- ׁשני ְִִִֵֵַָָָ

'x`i'מּלה, xne` xeaiv gilydyעֹונים okeוהם 'x`i' eixg` ְִִֵָ
,d`ldׁשּמׁשלימין dעד z` mipdkdּפסּוקdׁשניmiizqny ְִִִֵֶַַָ

,'jpgie' zaizaאמן עֹונין העם mzkxa,וכל lr ּבפסּוק וכן ְְְִֵֵָָָָָ
miperׁשליׁשי mipdkde '`yi' zaiz mdl `ixwn xeaiv gilyd ְִִ

lke ,'mely' zaiza iyilyd weqtd z` minilyny cr '`yi' eixg`

.mzkxa lr on` miper mrd

eniiqiyk]ּכׁשּיׁשלימּו„. הּפסּוקים `zהּכהנים[- ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֶַַַָֹֹ
,mipdkd zkxa lyמתחילd צּבּור אחרֹונה dּבברכהׁשליח ְְְֲִִִִַַַָָָ

ׁשהיאdׁשל ׁשלֹום,zkxaּתפּלה, okו ׂשים ixg` הּכהנים ְְֲִִִִֶֶַָָֹ
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וטוב  טוב, יום בשמחת שרויים שאז מפני טוב ביום אלא כפים
סנ"ז) (שם הרב בשו"ע וכתב מוסף. בתפילת ורק יברך, הוא לב
בכל  כפיהם את הכהנים שנושאים הוא ישראל ארץ בני שמנהג

יום.

ג  ציבור :הלכה שליח 'וכשמתחיל ס"ח): (שם השו"ע כתב
אם  ואף לדוכן, לעלות ממקומו נעקר שבביהכ"נ כהן כל 'רצה',
אם  אבל דמי, שפיר רצה, ציבור שליח שיסיים עד שם יגיע לא
קכח  (סי' הרב בשו"ע וראה יעלה'. לא שוב ברצה רגליו עקר לא
השליח  כשמתחיל ממקומו כהן כל יעקור שלכתחילה סי"ב),
העבודה, ברכת סיום קודם רגליו שעקר כל אבל 'רצה', ציבור
'מודים' הציבור שליח שיסיים עד לדוכן להגיע ועליו כפיו. .ישא

היד  את מגביהים שהכהנים סי"ב), קכח (סי' השו"ע  כתב

בין  ומחלקים השמאלית, מהיד יותר גבוה קצת הימנית
האצבעות, בין חללים חמישה שיהיה באופן אצבעותיהם
הקמיצה  בין אוויר ומניח הקמיצה, עם הזרת את שמחבר

אצבע  בין אוויר ומניח לאצבע האמה בין מחבר ושוב לאמה,

ישכיבן  לא אבל לאגודל האגודל בין הכהן ומחבר לאגודל.

חלל  שיישאר כדי בזה זה שייגעו רק אלא השניה, על אחת

וכן  האגודלים. שתי זה בין ידי ועל השניה, ביד הכהן עושה

כדי  כפיהם ופורשים חללים. חמישה הידיים שתי בין נוצר

השמים  כנגד ידיהם ואחורי הארץ כנגד כפיהם תוך .שיהיה

הפסוק  על המדרש דברי את הביא מד) ס"ק (שם ברורה ובמשנה

החרכים', מן מציץ החלונות מן 'משגיח ט) ב, השירים (שיר

מן  מציץ הכהנים, של אצבעותיהם מבין החלונות מן משגיח

כפיהם. שפושטים בשעה יברכך.החרכים (סי'ומתחילין הרמ"א

לכהנים, מקריא ציבור השליח 'יברכך' תיבת שגם כתב סי"ג) קכח

סכ"א) (שם הרב בשו"ע כתב אותם .וכן מקרא ציבור ושליח
מילה. ומכל מילה ייטעו, שלא כדי שזה כתב (שם) הרב ובשו"ע

כתב  מט) ס"ק (שם ברורה ובמשנה כלל. מעכב זה אין מקום

פה. בעל ולא הסידור מתוך להם להקרות צריך ציבור שהשליח



קנט mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'h ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ּבתֹוכּה zeninלהיֹות cg`a zeidl lg oqip yceg y`xy zaya - ְְִָ
,dixg`ly reayואפּלּוzeidl lg yceg y`x m` ׁשּבת ּבערב ְֲִֶֶַַָ

dixg`ly.
.‡Îאֹומר lirlנמצאת xen`d itl ׁשּפעמים vnp`,(ה"כ)- ְְִִֵֵֶָָ

y okziiהפסקה ו dׁשּבתdּביןwxּתהיה -ׁשנּיהdראׁשֹונה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
iriax meia e` ipy meia zeidl lg xc` ycg y`xyk.אֹוdidzy

wx dwqtddּביןd zayd ו ycegׁשליׁשיתdׁשנּיה y`xyk - ְְְִִִֵָ
.zaya zeidl lg xc`ּופעמיםy okzii,הפסקֹות ׁשּתי ּתהיה ְְְְִִֵֶַָָ

zg` dwqtdּביןd zayd ו ו dראׁשֹונה ztqepׁשנ ּיה, dwqtd ּבין ְְְִִֵֵָָ
d zayd ו meiaׁשליׁשיתdׁשנּיה zeidl lg xc` yceg y`xyk - ְְְִִִָ

.iyiyּבין dאבל zayd ל אין zaydׁשליׁשית רביעית ְְֲִִִִֵֵַָ
lirlמפסיקין x`azdy itky(ה"כ)cinz `id ziyilyd zayd , ְִִַ

.ziriaxl dkenq

.·Îמארּבע ּפרׁשה האּלּוdּכל lirlּפרׁשּיֹות zexen`d - ְִֵֵַַָָָָָָָ
כֿכא) סדר ,(הלכה ׁשּקֹורין אחר ׁשני ּבספר אֹותּה קֹורא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאחד

ראׁשֹון ׁשהֹוציאּו ּבּספר ׁשּבת ipyאֹותּה mi`iven ,xnelk - ִִֵֶֶַַָָ
,zay dze` zyxt z` dxeza mi`xew oey`xd xtqae ,dxez ixtq

.zeiyxt rax`n dyxtd z` cg` mc` `xew ipyd xtqae ָחל
סדר  והיה ּבׁשּבת, להיֹות אדר חדׁש zyxt]ראׁש אֹותּה[- ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹ

dpydׁשּבת zeiyxt xcq itl'ּתצּוה י)'ואּתה ל, - כ כז, ,(שמות ְְֶַַַָָ
zyxt driten dzligzay '`yz ik' zyxtl dkenq `idy

'milwy'(טז - יא ל, y(שם `ed oicd dxezaׁשּׁשהlקֹורין, e`xwiy ִִָ
ּתצּוה' `zמ'אּתה e`xwie '`yz ik' zyxta ekiynie dteq cr ְֵֶַַָ

milwy zyxtעדzyxt'נחׁשת ּכּיֹור יז)'ועׂשית ל, xewd`ו ,(שם ְְְִִֶַָָֹ
חֹוזר 'milwy',וקֹוראaeyהּׁשביעי zyxt z` dxeza מzligz ְְִִִֵֵַ

zyxtעד תּׂשא' ''ּכי zyxt.'נחׁשת ּכּיֹור היה ועׂשית ואם ְְְִִִִִֶָָָָָֹ
ׁשּבת אֹותּה zyxtסדר [xc` yceg y`x ly]'תּׂשא 'ּכי ִִֵֶַָָָ

ed`עצמּה, oicd ,'milwy' zyxt driten dnvr ef dyxtay ְַָ
yקֹוריןlׁשּׁשהdxeza e`xwiy'תּׂשא 'וּיקהל'zyxtעדמ'ּכי ְִִִִִֵַַַָָ

א) לה, yz`',(שם ik' zyxt zniizqn myy ו`xewd הּׁשביעי ְְִִַ
'milwy',ׁשניdּבספרdxezaוקֹוראaeyחֹוזר zyxt z` מּכי ְְִִִֵֵֵֵֶ

נחׁשת. ּכּיֹור ועׂשית עד ְְִִִֶַָָָֹתּׂשא
.‚Î,ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל אדר חדׁש ed`ראׁש oicd ְְֲִֶֶַָָָֹֹ

yספרים ׁשלׁשה dxez]מֹוציאין ixtq ּבֹו[- קֹורין אחד , ְְִִִִֶָָָֹ
הּיֹום zay,ּבסדר dze` ly dyxtd z` mi`xew oey`xd xtqa - ְֵֶַ

ּבֹוxtqו  קֹורא חדׁש`zהּׁשני ראׁש d`ixwdענין z` - ְְִִֵֵֶַַֹֹ
,yceg y`x oiprn yceg y`x lka mi`xewy וxtq הּׁשליׁשי ְְִִַ

ּבֹו תּׂשא'zyxtaקֹורין milwy.'ּכי zyxt z`חדׁש ראׁש וכן ְִִִֵֶָֹֹ
ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל ixtqניסן dyely mi`iveny `ed oicd ְְִִֶַָָָ

,dxezeּבאחד הּיֹום סדר lyקֹורין dyxtd z` mi`xew -dze` ְִֵֶֶַָ
,oey`xd xtqa zay וz`חדׁש ראׁש ּׁשני.xtqdּבmi`xewענין ְְִִֵֶַַֹֹ

zyxtו  z`'הּזה ׁשליׁשי.xtqdּבmi`xew'החדׁש ְְִִֶֶַַַֹ
.„Îּבׁשּבת לחיֹות ׁשחל טבת חדׁש ed`ראׁש oicd ְְִֵֵֶֶַָָֹֹ

yספרים ׁשלׁשה dxez],מֹוציאין ixtq ּבֹו[- קֹורין הראׁשֹון ְְִִִִִָָָֹ
הּיֹום `dzeסדר ly dyxtd z` mi`xew oey`xd dxez xtqa - ֵֶַ

zay ו .xtqּבֹו קֹורין חדׁש`zהּׁשני ראׁש d`ixwdענין z` - ְְִִִֵֶַַֹֹ
.ycg y`x oiprn yceg y`x lka mi`xewy וxtq קֹורין הּׁשליׁשי ְְִִִַ

חנּכה`zּבֹו dkepgd.ענין inia mi`xewy d`ixwd z` - ְֲִַָֻ
zah yceg y`x m`eהּׁשּבת ּבאמצע להיֹות rvn`aחל - ְְְִֶַַַָָ

`ed oicd ,reaydyׁשלׁשהmiyp`ריןקֹוdxezaראׁש ּבענין ְְְִִַָֹֹ
והרביעי dxezlחדׁש, dleryקֹוראa.חנּכה ענין ְְְֲִִִֵֶַָָֹֻ

.‰Îׁשֹומע ׁשאדם ּפי על z`ixwאף z`ּכּלּה הּתֹורה ּכל ִֵֶַַַַָָָָָֻ
ׁשנתֹו dpye]ּבכל dpy lk jyna mewnּבצּבּור,[- lkn חּיב ְְְִַָָָ

mb mc`dוׁשבּוע ׁשבּוע ּבכל לעצמֹו dלקרֹות z` סדר ְְְְְִֵֶַַַָָָ
[dyxtd-]ׁשּבת אֹותּה lirlׁשל x`eand xcqd itk(ה"א), ׁשנים ְִֶַַָָ

ּתרּגּום ואחד `zgמקרא mrte ,`xwnd iweqt z` minrt izy - ְְְִֶַָָ
,miweqtd mebxz z`ּבֹו ׁשאין eilr]ּופסּוק oi`y -ּתרּגּום[- ְֵֶַָ

`ed oicd ,ex`alyקֹוראהּו[weqtd z`]ּפעמים izyׁשל ׁשה - ְְְִֵָָֹ
lka dyri dfd xcqke .mebxz mewna zg` mrte ,`xwn minrt

reaye reayהּצּבּור עם ּפרׁשּיֹותיו ׁשּיׁשלים miiqiyעד cr - ְִִִִֶַַַָָָ
xeaivd mr cgi dxezd zeiyxt lk z`.

ה'תשע"ה  אדר ט' קודש שבת יום

יד  ¤¤ּפרק
mei,ׁשחריתzlitzּב‡. lka milltznye בzlitz מּוסף ֲִִִַָ

,miycg iy`xae crend lega ,miaeh minia ,zezaya milltzny
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כג  או :הלכה אדר חודש שראש ס"א), תרפד (סי' הרמ"א כתב

ארבע  של ההפטרה את מפטירים בשבת, להיות שחלו ניסן

פרשיות.

כד  חודש :הלכה ראש שבשבת ס"ג), תרפד (סי' השו"ע כתב

חנוכה]. [מענין ושמחי' 'רני מפטירים טבת

כה  ואילך :הלכה ראשון שמיום ס"ג) רפה (סי' בשו"ע כתב

נתבאר  והטעם הציבור. עם הפרשה את שמשלים נקרא זה הרי

ז  פרשה הציבור התחילו שכבר מפני ס"ה), (שם הרב ו בשו"ע

במנחה  לקרוא .בשבת נוהגים שיש ס"ו) (שם הרב בשו"ע וכתב

(שם  ברורה במשנה וראה שבת. בערב תרגום ואחד מקרא שניים

דעות  כמה בזה שהביא שמצוה .סק"ח) ס"ד), (שם בשו"ע וכתב

בשחרית, שיאכל קודם הפרשה קריאת את להשלים המובחר מן
זמן  עד שיאכל אחרי להשלים חייב שאכל, לפני השלים לא ואם
יום  עד להשלים יכול שבדיעבד אומרים שיש והוסיף מנחה.
תורה  שמחת עד להשלים שיכול אומרים ויש הבא, בשבוע .רביעי

פרשה, כל לקרוא נוהגים שיש ס"ג), (שם הרב בשו"ע כתב
מקרא, פעמים שתי סתומה, פרשה ובין פתוחה פרשה בין
שתי  ופסוק פסוק כל לקרוא נוהגים ויש תרגום. מכן ולאחר
הוא  האחרון שהמנהג וכתב תרגום. זה ואחרי מקרא פעמים
אפשר  הדין מן אבל לכך], הטעם את בדבריו [וראה יותר נכון

שירצה. אופן בכל לקרוא

א  כפיהן.:הלכה נושאין הכהנים ובנעילה במוסף בשחרית
נושאים  שאין במדינתם שנהגו כתב, סמ"ד) קכח (סי' וברמ"א

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'h ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ּכּפיהןzlitzּוב  את נֹוׂשאין הּכהנים `zנעילה, jxal ick ְְֲִִִִֵֶֶַַָֹ

,mipdk zkxa mrdּב meiמנחהzlitzאבל lkay נׂשיאת אין ְְֲִִִֵַָָ

ׁשּבmrhdeּכּפים, העםonfמּפני ּכל סעדּו ּכבר `zמנחה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ

mzcerq וmiyyegהּכהנים ׁשתּו dxkyl,ייןmzcerqaׁשּמא ְֲִִֶַַָָֹ

ed`ו  oicdy ּביֹום ואפּלּו ּכּפים. ּבנׂשיאת אסּור ׁשּכֹור ְְְֲִִִִִַַַַָ

aהּתענית miprzn xeaivdy mei -meia mizeye milke` oi`e -] e ֲִַַ

[dfנֹוׂשאין `zאין mipdkd,ּבמנחה oi`yּכּפיהם it lr s` ְְְִִֵֵֶַָ

minkg exfb mewn lkn ,dxkyl oii ezy `ny yygּגזרהlr ְֵָ

zlitz ׁשל mdiciּתעניתמנחה z` mipdkd e`yi `ly מּפני ְְֲִִִֵֶַָ

יֹום ּכל ׁשל mditkמנחה z` `yil mipdkd e`eai `ly - ְִֶָָ

dievn zexkyd f`y ,mda miprzn `ly minia dgpn zlitza

mixekiy mdyk mdici z` mipdkd e`yi `ny miyyege.

אמּורים·. ּדברים mditkּבּמה z` mi`yep mipdkd oi`y ְֲִִֶַָ

wx ,ziprz ly dgpn zlitzaּבֹו ׁשּמתּפּללין zlitzּבתענית mb ְְְֲִִִֶַַ

ו  zlitzמנחה mb,נעילהeצֹום ו meiּכגֹון ּבתענית okּכּפּור ְְְְְְֲִִִִַָָ

אבל ׁשאיןaצּבּור, ּכגֹון zlitzּבֹוmilltznּתענית נעילה, ְְֲֲִִִֵֶַָָ

mev ו ּבאב ּוּתפּלת mevּתׁשעה הֹואיל ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה ְְְְְְִִִִַַָָָָָ

ׁשּלהן `dzeמנחה milltzn הרי החּמה, לׁשקיעת סמּו ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

dgpn zlitzּכ נראית מתחּלפת zlitzזֹו ואינּה נעילה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

יֹום ּכל ׁשל l`ּבמנחה mditk z` mipdkd da e`yi m`y - ְְִֶָָ

,minid lkay dgpn zlitza mditk z` `yil e`eaiיׁש ְִֵָּולפיכ

`elּבּה zeiprz ly dgpn zlitza ׁשעבר וכהן ּכּפים. נׂשיאת ְְִִֵֶַַַַָָֹ

minkg exfby dn lrלּדּוכן onfaועלה mipdkd zcinr mewn -] ְַָָָ

[dkxadּבzlitzהּכּפּורים יֹום ׁשל zlitzמנחה da yiy ְִִִִֶַָ

,mdici z` da mi`yep mipdkd oi`e dlirp ידּוע והּדבר ְִַַָָָהֹואיל

mleklׁשם yygׁשאין df meia,זהׁשכרּות dlryהרי odkd ְֲִֵֵֶֶָ

okeclאֹותֹו מֹורידין ואין ּכּפיו, את mipdkdנֹוׂשא oi` ixdy ְִִֵֵֶַָ

x`ya silgdl e`eaiy yygn wx df meia mditk z` mi`yep

okle ,minideze` micixen oi` dlr xaky df odk,החׁשד ְֲִֵַָמּפני

יאמרּו okecdn:ׁשּלא cxei odkd z` e`xiy miyp`d היה ּפסּול ְֶָָָֹֹ
,odkdהֹורידּוהּו ּולפיכ.okecdn ְִִָ

היא‚. ּבּגבּולין zkixrּכיצד ּכּפים zialנׂשיאת uegn -] ְְִִִִֵַַַַַ
,[ycwndצּבּור ׁשליח ׁשּיּגיע עבֹודה,zkxadל ezlitzaּבעת ְְְֲִִִֵֶַַַָ
xeaivּכׁשּיאמר gilydרצה,dceard zkxa zligza `idy ּכל - ְְֵֶַָֹ

נעקרין הּכנסת ּבבית העֹומדין mdilbxהּכהנים z` mixwer - ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ
ועֹולין והֹולכין mi`yepלּדּוכןcrמּמקֹומן, ea mewnd - ְְְְִִִַָָ

mditk z` mipdkdׁשם ykועֹומדין mipdkdּפניהםmipet למּול ְְְְִֵֶָ
ycewd]ההיכל oex` mab]ואחֹוריהם[- -]mipet,העם ּכלּפי ְֲֵֵֵֶַַַָָָ

ּכּפיהן לתֹו ּכפּופֹות dvenwואצּבעֹותיהם mci ,xnelk - ְְְְְֵֵֶֶֶַ
,sexb`lׁשּיׁשלים dעד miiqiy צּבּור- zkxaׁשליח z` ְְִִִֶַַַ

jkההֹודיה, xg`e- `miaaeqnzמחזירין mipdkd ּפניהם ְֲִִֵֶַַָָ
ּופֹוׁשטין העם, `zּכלפני mixyiin ּומגּביהין - אצּבעֹותיהן, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

z`ּכנגד lenידיהם l` ּומתחילין- xnelּכתפיהן, mipdkd ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַ
mnvrnאֹותם מקרא צּבּור ּוׁשליח ,יברכ[mipdkd z`]z` ְְְְִִֵֶַַָָ

dkxad jyndעֹונין והם מּלה 'd''מּלה mze` `xwn `edy - ְִִִֵָָ
mde 'jxnyie' mze` `xwn `ed ok ixg`e ,''d' eixg` miper mde

,'jxnyie' eixg` miperכג)ׁשּנאמר ו, עד (במדבר להם', 'אמֹור ֱֶֶֶַַָָ
dׁשּמׁשלימין z` mipdkdּפסּוקdראׁשֹוןzaiza miizqny ְִִִֶַָ

,'jxnyie'אמן עֹונין העם mzkxa,וכל lrוחֹוזרd ׁשליח ְְְִִֵֵַָָָָ
אֹותם ּומקרא dצּבּור z` mipdkl `ixwn מּלה dּפסּוק- ׁשני ְִִִֵֵַָָָ

'x`i'מּלה, xne` xeaiv gilydyעֹונים okeוהם 'x`i' eixg` ְִִֵָ
,d`ldׁשּמׁשלימין dעד z` mipdkdּפסּוקdׁשניmiizqny ְִִִֵֶַַָ

,'jpgie' zaizaאמן עֹונין העם mzkxa,וכל lr ּבפסּוק וכן ְְְִֵֵָָָָָ
miperׁשליׁשי mipdkde '`yi' zaiz mdl `ixwn xeaiv gilyd ְִִ

lke ,'mely' zaiza iyilyd weqtd z` minilyny cr '`yi' eixg`

.mzkxa lr on` miper mrd

eniiqiyk]ּכׁשּיׁשלימּו„. הּפסּוקים `zהּכהנים[- ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֶַַַָֹֹ
,mipdkd zkxa lyמתחילd צּבּור אחרֹונה dּבברכהׁשליח ְְְֲִִִִַַַָָָ

ׁשהיאdׁשל ׁשלֹום,zkxaּתפּלה, okו ׂשים ixg` הּכהנים ְְֲִִִִֶֶַָָֹ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

dkld ipipt

וטוב  טוב, יום בשמחת שרויים שאז מפני טוב ביום אלא כפים
סנ"ז) (שם הרב בשו"ע וכתב מוסף. בתפילת ורק יברך, הוא לב
בכל  כפיהם את הכהנים שנושאים הוא ישראל ארץ בני שמנהג

יום.

ג  ציבור :הלכה שליח 'וכשמתחיל ס"ח): (שם השו"ע כתב
אם  ואף לדוכן, לעלות ממקומו נעקר שבביהכ"נ כהן כל 'רצה',
אם  אבל דמי, שפיר רצה, ציבור שליח שיסיים עד שם יגיע לא
קכח  (סי' הרב בשו"ע וראה יעלה'. לא שוב ברצה רגליו עקר לא
השליח  כשמתחיל ממקומו כהן כל יעקור שלכתחילה סי"ב),
העבודה, ברכת סיום קודם רגליו שעקר כל אבל 'רצה', ציבור
'מודים' הציבור שליח שיסיים עד לדוכן להגיע ועליו כפיו. .ישא

היד  את מגביהים שהכהנים סי"ב), קכח (סי' השו"ע  כתב

בין  ומחלקים השמאלית, מהיד יותר גבוה קצת הימנית
האצבעות, בין חללים חמישה שיהיה באופן אצבעותיהם
הקמיצה  בין אוויר ומניח הקמיצה, עם הזרת את שמחבר

אצבע  בין אוויר ומניח לאצבע האמה בין מחבר ושוב לאמה,

ישכיבן  לא אבל לאגודל האגודל בין הכהן ומחבר לאגודל.

חלל  שיישאר כדי בזה זה שייגעו רק אלא השניה, על אחת

וכן  האגודלים. שתי זה בין ידי ועל השניה, ביד הכהן עושה

כדי  כפיהם ופורשים חללים. חמישה הידיים שתי בין נוצר

השמים  כנגד ידיהם ואחורי הארץ כנגד כפיהם תוך .שיהיה

הפסוק  על המדרש דברי את הביא מד) ס"ק (שם ברורה ובמשנה

החרכים', מן מציץ החלונות מן 'משגיח ט) ב, השירים (שיר

מן  מציץ הכהנים, של אצבעותיהם מבין החלונות מן משגיח

כפיהם. שפושטים בשעה יברכך.החרכים (סי'ומתחילין הרמ"א

לכהנים, מקריא ציבור השליח 'יברכך' תיבת שגם כתב סי"ג) קכח

סכ"א) (שם הרב בשו"ע כתב אותם .וכן מקרא ציבור ושליח
מילה. ומכל מילה ייטעו, שלא כדי שזה כתב (שם) הרב ובשו"ע

כתב  מט) ס"ק (שם ברורה ובמשנה כלל. מעכב זה אין מקום

פה. בעל ולא הסידור מתוך להם להקרות צריך ציבור שהשליח



mipdkקס zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'h ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הּקדׁש`zמחזירין ּכלּפי ycewd],ּפניהם oex`]ּכ -ואחר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
,mdipt z` exifgdy xg`קֹופציןz` mipdkd [mixbeq -] ְִ

evxi,אצּבעֹותיהם m`ּבּדּוכן ׁשם `zועֹומדין e`yp eilry ְְְְִֵֶֶַָָ
,mditkׁשּיגמר `zעד xeaiv gilydהּברכהzkxaa zniizqny ְְִֶַַָָֹ

melya l`xyi enr z` jxandוחֹוזרין ,mipdkd.למקֹומן ְְְִִָ
ּכהנים‰. הּקֹורא [iptlyאין 'mipdk' `xewd xeaiv gily - ֲִֵֵַֹ

epi` [jk mdl `xew ,jxal mipdkd miligzny לקרֹות ְִַַרּׁשאי
הּצּבּור מּפי אמן ׁשּיכלה עד zeprlלּכהנים xeaivd eniiqiy - ְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹ

,d`cedd zkxa lr on` וok להתחיל רּׁשאין הּכהנים אין ְְְֲִִִֵַַַָֹ
`zּבּברכה jxal ... oxd` ly ezyecwa epycw xy`' zkxaa - ְַָָ

,'dad`a l`xyi enrהּמקרא מּפי הּדּבּור ׁשּיכלה crעד - ְְִִִִֵֶֶַַַַ
,'mipdk' `exwl `xewd miiqiy וokאמן עֹונים הּצּבּור lrאין ְִִֵֵַָ

,mipdk zkxa ly oey`xd weqtay dkxad הּברכה ׁשּתכלה ְְִֶֶַַָָעד
הּכהנים 'jxnyie',מּפי zaiz mipdkd eniiqiy הּכהנים - ואין ְֲֲִִִִֵַַֹֹ

אחרת ּבברכה idy`מתחילין ,'jpgie ...'d x`i' zkxaa - ְְִִִֶֶַַָָ
,mipdk zkxaay ipyd weqtay dkxad מּפי אמן ׁשּיכלה ְִִִֵֶֶַָעד

dpey`xdהּצּבּור dkxad lr on` zeprl xeaivd eniiqiy -. ִַ
צּבּורdואין dlinaׁשליח dlin dkxad z` mipdkl `ixwny ְְִִֵַ

אחר אמן לענֹות העם zkxaרּׁשאי ּכׁשאר mipery,הּכהנים ְֲֲִִֵַַַַַַָָָָֹ
yygnּדעּתֹו ּתּטרף lalaziyׁשּמא ּברכה - זֹו אי ידע ולא ְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹ

`edאֹותם mipdkl,-מקרא `ixwndאםay dkxad z` ּפסּוק ְִֵַָָ
dאֹו weqtayׁשני , dkxad z`d.ׁשליׁשי ְִִִֵ

.Âלהחזיר רּׁשאין הּכהנים `zאין [aaeql מן [- ּפניהם ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָֹ
ycewdהּצּבּור oex` xarlׁשּיתחיל צּבּורdעד `zׁשליח ְְִִִִֶַַַַ

zkxa,ׁשלֹום dpenyׂשים zlitza dpexg`d dkxad `idy ִָ
.dxyr וokרּׁשאין mipdkd]אינן מּמקֹומן `zלעקר[- רגליהם ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ

,mditk z` e`yp ea mewndn ׁשּיגמר- צּבּורdעד `zׁשליח ְְִִִֶַַֹ
zkxa.ׁשלֹום לכףokו ׂשים רּׁשאין `zאינן stekl קׁשרי - ְְִִִֵֵַָָָָֹ

eidiאצּבעֹותיהן mdici `l` ,dkxad onf lk zeheyt eidy ְְֵֶֶ
zeyextׁשּיחזירּו הּצּבּור`zעד מן ycewd.ּפניהם oex` xarl ְֲִִִֵֶֶַַַ

יֹוחנן רּבן i`kf,ּומּתּקנֹות oa לּדּוכן הּכהנים יעלּו ׁשּלא ֲֲִִֶַַַַַָָָָָֹֹ
mitk z`iyplּבסנּדליהן,[mdilrp]יחפים עֹומדים ll`אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶַָ

,dwqtp elcpq zrevxy odkd `vni `ny yygy ,enrhe .miilrp

`edy xeaivd eilr exn`ie ,eitk `yi `le dpwzl ick okecdn cxie

.eitk `yep epi` okl ,dpedkl leqt

.Êהעם את מברכין הּכהנים mipdk,ּכׁשּיהיּו zkxaיּביטּו לא ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹֹ
xeaivd,ּבעם lr elkzqi `l ּדעּתןokו - יּסיחּו dkxadn,לא ְְִַַָָָֹ

הארץ ּכנגד עיניהם יהיּו ux`dאּלא itlk dּכ- mc` עֹומד ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָ
ואין הּכהנים meyּבתפּלה. ּבפני להסּתּכל רּׁשאי אדם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ

onfa]ּבׁשעה יּסיח [- ׁשּלא ּכדי העם, את מברכין ׁשהם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
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ה  ס"ק :הלכה (שם ברורה ובמשנה סכ"ח) (שם הרב בשו"ע
כל  שיסיימו עד להמתין צריך אין 'כהנים' שהקורא כתבו סד)
רוב  ענו כבר ואם שמך', 'הטוב ברכת אחר 'אמן' לענות הציבור
סכ"ח) (שם הרב בשו"ע וכתב 'כהנים'. לקרוא יכול 'אמן' הציבור
צריכים  וכו'' אהרן של בקדושתו קדשנו 'אשר ברכת שלאחר
'יברכך', שמתחילים לפני 'אמן' יענו הקהל שכל לחכות הכהנים
לרוב  אלא לחכות צריך אינו הברכה פסוקי את המקריא אבל
המקריא  או 'כהנים' הקורא שגם אומרים שיש כתב אך הקהל.
שלא  מחשש הקהל, כל מפי 'אמן' שיכלה עד  להמתין צריכים
וכתב  נשמעים. אינם קולות שני שכן הקריאה, את הכהנים ישמעו

לדבריהם  לחוש .שטוב
מפי  אמן שיכלה עד אחרת בברכה מתחילין הכהנים ואין

להתחיל הציבור. רשאים אינם 'וכן כתב סי"ח) קכח (סי' והשו"ע
(ס"ק  ברורה ובמשנה המקרא'. מפי התיבה שתכלה עד בתיבה
תיבה  להקריא יתחיל לא לכהנים שהמקריא שנראה כתב, סח)

הקודמת  התיבה את לומר הכהנים שיסיימו עד בשו"ע .אחרת
יזכור  אמן יענה אם שגם מובטח הוא שאם כתב, סל"א) (שם הרב
בשו"ע  וכתב הכהנים. ברכת על אמן לענות יכול סיים, ברכה איזו
נחשבים  כולם הסידור מתוך שמתפללים שהיום סל"ג) (שם הרב

לתפילתם  לחזור שיוכלו (סל"א),.למובטחים הרב בשו"ע כתב
השליח  יכול אהרן...' של בקדושתו קדשנו 'אשר ברכת שעל
לא  שעדיין מכיון שיתבלבל חשש שאין משום אמן, לענות ציבור

הברכות  בהקראת עא).התחיל ס"ק (שם כתב ברורה במשנה אבל
ברכת שגם על מקום מכל יתבלבל, שלא בטוח ציבור השליח אם

זה  שאמן משום לענות, לו אין אהרן' של בקדושתו קדשנו 'אשר
הכהנים  ברכת על שעונה האמן כמו ואינו בתפילה, הפסק חשוב

הברכה. קבלת על מורה שהוא עצמה

ו  שלום.:הלכה שים ציבור שליח שיגמור השו"ע עד וכתב

על  אמן לענות הציבור שיסיימו עד להמתין שהמנהג סט"ז) (שם

לפי  הוא שהטעם סכ"ה) (שם הרב בשו"ע וביאר שלום. שים ברכת

(שם), הרב בשו"ע וכתב מהברכה. לחלק חשובה האמן שעניית

הציבור  רוב על שימתינו הוסיף,.שדי סק"ס) (שם ברורה ובמשנה

להם  ואומרים הברכה, על לכהנים שמודים שהמנהג שמכיון

שאחר  לקדיש רבא שמיה יהא אמן עונים אינם זה ידי ועל 'יישר',

שלא  ראוי לכן אמנים, משאר מתבטלים וכן ציבור, השליח חזרת

הקדיש  אמירת את ציבור השליח שיסיים עד מהדוכן, הכהנים .ירדו

כפופים, לעמוד צריכים שהכהנים סכ"ה), (שם הרב בשו"ע כתב

שכשיורדים  סכ"ז) (שם עוד וכתב הדוכן. מן שירדו עד ידברו ולא

הנפטר  כתלמיד הקדש, ארון לעבר קצת פניהם יחזירו מההיכל

בבתי .מרבו  כפיו לישא לכהן שמותר כתב, ס"ה) קכח (סי' בשו"ע

שלא  משום הוא שהטעם כתב, ס"ו) (שם הרב ובשו"ע שוקיים.

כי  לכהונה, פסול שהוא עליו שיאמרו אשי רב של טעמו בזה שייך

לרדת  יבוא ולא כך, כל גנאי זה אין הנעל, רצועת תפסק אם אפילו

לקושרה  כדי בבתי .מהדוכן מחמירין שיש כתב (שם) והרמ"א

וכתב  עור. של כשהם אף מקומות בקצת להקל ונהגו מעור שוקיים

וסנדל, מנעל בכלל שהם לפי האוסרים, שטעם (שם) הרב בשו"ע

חילקו  שלא משום אסור, רצועות כלל בהם אין אם אף כן ואם

בגזירתם  יחפים..חכמים עומדים ס"ק אלא (שם ברורה ובמשנה

שהוא  מפני יחפים, לעמוד לכהנים שאין האחרונים בשם הביא יח)

[גרביים]. בגד של בפוזמקאות יעמדו אלא גנאי, דרך

ז  (שם :הלכה ברורה ובמשנה סל"ו ) (שם הרב בשו"ע כתבו

יבואו  שלא כדי הכהנים בפני להסתכל אלא אסרו שלא פט), ס"ק

להיסח  מביאה שאינה מותרת מהירה הבטה אבל דעתם, להסיח

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'h ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

z` mc`dּדעּתֹו,dkxad zriny zpeeknהעם ּכל rneydאּלא ְֶַָָָָ
mipdkd zkxa z`לׁשמע ּומכּונין`zמתּכּונין mrdהּברכה, ְְְְְְִִִִַַַַָָֹ

z`ּכנגד len]ּפניהם l` מּביטין [- ואינן הּכהנים, ּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ux`d.ּבפניהם itlk mihian `l` ְִֵֶ

.Áהמבר הּכהן היה mipdkאם zkxa,אחדלבר מתחיל ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
elמעצמֹו, `xew `l xeaiv gilydemiipyl `xewy myk 'mipdk' ְֵַ
xzei e`אֹותֹו מקרא צּבּור ּוׁשליח ,dkxad jynd z` מּלה ְְִִִֵַַָ

ׁשאמרנּו ּכמֹו ג)lirlמּלה jxalהיּו.(הלכה micnerd mipdkd ְְִֶַָָָ
mipdk zkxaאֹו לברmipyn,יתרeidyׁשנים מתחילין אינן ְְְִִִֵֵֵַַָָָ
mipdk zkxaלהם ׁשּיקרא ואֹומר dעד ּתחּלה צּבּור ׁשליח ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

עֹונים  והם 'ּכהנים', והּוא ez`ixwlלהם ,'יברכ' ואֹומרין ְְְְְְֲִִִֵֶֶָָֹ
אֹותן mbdkxadמקרא jynd z` הּסדר על מּלה מּלה ְִִֵֵֶַַַָָָ

.(שם)lirlמרנּוׁשא  ְֶַָ
.Ëּכיצדxcq `edּב ּכהנים הּכהנים ziadּברּכת מקּדׁש? ְְְֲֲִִִִֵַַַָֹֹ

לּדּוכן dkxad,עֹולין onfa micner mipdkd dilry dbxcn אחר - ִַַַָ
ׁשחר  ׁשל ּתמיד עבֹודת zaxwdׁשּיׁשלימּו z` eniiqiy ixg` - ְֲִִֶֶַַַַָ

.zixgy ly cinz oaxw וokecl elry ixg`מגּביהיןz` mipdkd ְְִִַ
ראׁשיהם ּגּבי על למעלה mdiy`x,ידיהם lrn - ְְְֵֵֵֶֶַַַָָ

ּפׁשּוטֹות zexyi,ואצּבעֹותיהם מ - epi`yּגדֹולdּכהןdחּוץ ְְְְֵֵֵֶֶָֹ
itl ey`xn dlrnl eici z` mixn למעלה ידיו מגּביּה ְְְִֵֶַַַָָָׁשאינֹו

הּציץ  ede`מן ,''dl ycw' milind eilr zegzetny adf ly qh - ִִַ
odkd oi` ,myd z` eilr aezky oeikne ,lecbd odkd gvn lr xeyw

,epnn dlrnl eici z` diabn lecbdואחדmirneyd mil`xyidn ְֶָ
dkxad z`אֹותם mipdkd]מקרא z` מּלה[- edy`-מּלה ְִִֵַָָָ

,'x`i' eixg` miper mipdkde ,'x`i' oebk zg` daiz xne`ְֶֶּכדר
ּבּגבּולין lirlׁשעֹוׂשין x`eank ,ycwnd zial uegn עד ,(ה"ג)- ְִִֶַַ

lkׁשּיׁשלימּו z` xnel mipdkdהּפסּוקים zkxaׁשלׁשת ly ְְְִִֶֶַַֹ
mipdk.העם dkxadואין z` mirneyd ּפסּוק ּכל אחר עֹונין ְִֵַַָָָָ

,ycwnd mewna `ly mipdk zkxa ixg` miyery jxck ,'on`'

אֹותּה עֹוׂשין mipdkd]אּלא zkxa z` אחת kּבּמקּדׁש[- ּברכה ְְִִֶַַַָָָָָ
.ycwnd ziaa on` miper `ly itl ,dkex`ּוכׁשּיׁשלימּוmipdkd ְְִֶַ

,dkxad lk z`העם dkxadּכל z` renyl my ecnry עֹונין ִָָָ
העֹולם, ועד העֹולם מן יׂשראל אלהי ה' ּברּוmiper mpi`e ְְֱִִֵֵַָָָָָָֹ
[ycwnd ziaa on` miper oi`y itl] on`.

.È ואֹומריןmipdkdהּׁשם mipdkאת zkxaa xkfend 'd ly ְְִֵֶַ
minrt yelyּככתבֹו,dxeza aezk `edy itk ּדבר - והּוא ְְִָָָ

הא  ואו הא מּיּוד `raxהּנהגה ici lr myd z` mibedy - ֱִֵֵֶֶַָ
,el` zeize`מקֹום ּבכל האמּור המפרׁש הּׁשם הּוא -וזה ְְְֵֶַַָָָָָֹ

,df myl `id dpeekd 'yxetnd my' minkg mixne`yky ְִַָּובּמדינה
,ycwnd ziaa caln l`xyi ux`a mewn lkae ,milyexia -

אֹותֹו ote`dּבכּנּויֹואֹומרין itk 'd my z` mixne` mipdkd - ְְִִ
,eze` mi`xewyדאל אלף mipdkdyוהּוא mrhde ,zepc` my - ְֶָָ

itl ,eazkk dpicna eze` mibed `lמזּכירין את llkׁשאין ְִִֵֶֶַ
ּככתבֹו mewnהּׁשם lkaּב ּבלבד ziadאּלא zOXnEמקּדׁש . ְְְְִִִֵֶַַָָָ¦¤¥

mpi`y mipdk eaxzde ciqge lecb odk didy - wiCSd oFrnW¦§©©¦

,mipebdמּלבר הּכהנים mipdkּפסקּו zkxaּבzxkfd ׁשם ְְְֲִִֵֵַָָֹ
ּב אפּלּו אֹותֹוziadהמפרׁש ילמד ׁשּלא ּכדי [`zמקּדׁש, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָֹֹ

[yxetnd mydׁשאינֹו היּוהגּון.מי הראׁשֹונים dולא חכמים ְֲִִִִֵֶָָָָֹ
dמלּמדין z`ׁשםd yxetnd ההגּונים ּובניהם לתלמידיהן זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַ

ל mrtאּלא זהjynאחת ּכל ׁשנים. jkׁשבע lk mihirnny ְִֶֶֶַַַָָָ
zzl ick ,ecnll s` yxetnd my xikfdlnלׁשמֹו lyּגדּלה ְְִָֻ

`ed jexa yecwd.והּנֹורא ְְִַַָָהּנכּבד
.‡Èמקֹום ּבכל נאמרת ּכהנים ּברּכת ycwndאין ziaa oia - ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָֹ

dpicna oiaeׁשּנאמר הּקדׁש, ּבלׁשֹון כג)אּלא ו, ּכה '(במדבר ְֱִֶֶֶֶַַָֹֹ
מּמׁשה  ׁשמּועה ׁשֹומעי למדּו ּכ יׂשראל'. ּבני את ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹתברכּו

mipicרּבנּו ,[mdicinlzl mde eicinlzl cnil epiax dyny -] ֵַ
mde ,'ekxaz dk' weqtdn micnlpd mipdk zkxa zeklda mipey

[`] :dyiyweqta dpeekdy'תברכּו mipdkd'ּכה ekxaiy ,`id ְְָֹ
'ּבעמידה. [a]'תברכּו ekxaiyּכה ,`id dpeekd ּכּפים ּבנׂשיאּות ְְְֲִִִִַַַָָֹ

lirl x`eank miicid zdabda ט)- [b](ה"ג, תברכּו'. dpeekd'ּכה ְְָֹ
dkxad z` exn`iy ,`id.הּקדׁש תברכּו',[c]ּבלׁשֹון ote`a'ּכה ְְְִֶַָֹֹ

dyּפניםdkxad z` rneyd mrd lyּכנגדd ּפנים.mipdkd ly ְִִֶֶָָ
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dkld ipipt

זכר  כלל בהם להביט שלא להיזהר נכון מקום, ומכל הדעת.

בכהני  כלל מביטים היו שלא שרתה למקדש שהשכינה מכיון ם,

ידיהם  בידי .על הכהנים יביטו שלא כתב, סכ"ג) (שם הרמ"א

יסיחו  שלא כדי הוא שהטעם כתב (סל"ו) הרב ובשו"ע עצמם,

הברכה  מכוונת דעתם שלא .הכהנים שכדי (שם), הרמ"א כתב

פניהם, על טליתם את הכהנים משלשלים בידיהם הכהנים יביטו

שהכהנים  נוספת דעה והביא לטלית, מחוץ ידיהם את ומשאירים

בטלית  וידיהם פניהם את אודות .מכסים כתב (שם) הרב ובשו"ע

הכהן  טלית תהיה שלא כדי נכון מנהג שהוא הראשונה הדעה

העם  יביטו שלא וכדי הברכה, את השומע לעם ידיו בין חוצצת

הלכה  בשערי [וראה בטליתם פניהם את העם מכסים הכהנים בידי

ללכת  שיש אחר, דין ואודות כך אודות שכתב עו) (אות ומנהג

הכהנים]. אצל במסורת המקובל הקבוע המנהג אחר

ח  מהכהנים :הלכה אחד שאם כתב סט"ו) (שם הרב בשו"ע

'כהנים'. להם מקריא לא ציבור השליח קטן

יא  וכו'.:הלכה בעמידה תברכו סכ"ג)כה (שם הרב בשו"ע

את  מעכבים אלו שדינים כתבו, סק"נ) (שם ברורה ובמשנה

ידי  יצא לא אלו מהדברים אחד שחיסר שכהן כלומר, הברכה.

'רצה' החזן שיתחיל לפני הכנסת מבית לצאת וצריך .חובתו,

אל  הקהל פני שיהיו שצריך שהדין (שם), הרב בשו"ע כתב אמנם

שכל  כנסת בבית גם שהרי מעכב, אינו הכהנים פני מול

נושאים  פניהם מול אל שיעמוד מי ואין כהנים, המתפללים

כפיהם  צריכים .הכהנים הכהנים שרק כתב (שם) הרב השו"ע

לישב. יכולים הברכה את השומעים העם אבל בעמידה, לברך

העם  שגם הוא שהמנהג כתב נא) ס"ק (שם ברורה המשנה אמנם

הברכה  זמן כל עומדים הברכה את ברורה .השומעים במשנה

לעמוד  יכול ואינו חלוש שהוא שכהן מהאחרונים הביא (שם)

כפיו  ישא לא תמיכה, ידי על ס"ק .אלא (שם ברורה במשנה כתב



קסי mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'h ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הּקדׁש`zמחזירין ּכלּפי ycewd],ּפניהם oex`]ּכ -ואחר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
,mdipt z` exifgdy xg`קֹופציןz` mipdkd [mixbeq -] ְִ

evxi,אצּבעֹותיהם m`ּבּדּוכן ׁשם `zועֹומדין e`yp eilry ְְְְִֵֶֶַָָ
,mditkׁשּיגמר `zעד xeaiv gilydהּברכהzkxaa zniizqny ְְִֶַַָָֹ

melya l`xyi enr z` jxandוחֹוזרין ,mipdkd.למקֹומן ְְְִִָ
ּכהנים‰. הּקֹורא [iptlyאין 'mipdk' `xewd xeaiv gily - ֲִֵֵַֹ

epi` [jk mdl `xew ,jxal mipdkd miligzny לקרֹות ְִַַרּׁשאי
הּצּבּור מּפי אמן ׁשּיכלה עד zeprlלּכהנים xeaivd eniiqiy - ְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹ

,d`cedd zkxa lr on` וok להתחיל רּׁשאין הּכהנים אין ְְְֲִִִֵַַַָֹ
`zּבּברכה jxal ... oxd` ly ezyecwa epycw xy`' zkxaa - ְַָָ

,'dad`a l`xyi enrהּמקרא מּפי הּדּבּור ׁשּיכלה crעד - ְְִִִִֵֶֶַַַַ
,'mipdk' `exwl `xewd miiqiy וokאמן עֹונים הּצּבּור lrאין ְִִֵֵַָ

,mipdk zkxa ly oey`xd weqtay dkxad הּברכה ׁשּתכלה ְְִֶֶַַָָעד
הּכהנים 'jxnyie',מּפי zaiz mipdkd eniiqiy הּכהנים - ואין ְֲֲִִִִֵַַֹֹ

אחרת ּבברכה idy`מתחילין ,'jpgie ...'d x`i' zkxaa - ְְִִִֶֶַַָָ
,mipdk zkxaay ipyd weqtay dkxad מּפי אמן ׁשּיכלה ְִִִֵֶֶַָעד

dpey`xdהּצּבּור dkxad lr on` zeprl xeaivd eniiqiy -. ִַ
צּבּורdואין dlinaׁשליח dlin dkxad z` mipdkl `ixwny ְְִִֵַ

אחר אמן לענֹות העם zkxaרּׁשאי ּכׁשאר mipery,הּכהנים ְֲֲִִֵַַַַַַָָָָֹ
yygnּדעּתֹו ּתּטרף lalaziyׁשּמא ּברכה - זֹו אי ידע ולא ְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹ

`edאֹותם mipdkl,-מקרא `ixwndאםay dkxad z` ּפסּוק ְִֵַָָ
dאֹו weqtayׁשני , dkxad z`d.ׁשליׁשי ְִִִֵ

.Âלהחזיר רּׁשאין הּכהנים `zאין [aaeql מן [- ּפניהם ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָֹ
ycewdהּצּבּור oex` xarlׁשּיתחיל צּבּורdעד `zׁשליח ְְִִִִֶַַַַ

zkxa,ׁשלֹום dpenyׂשים zlitza dpexg`d dkxad `idy ִָ
.dxyr וokרּׁשאין mipdkd]אינן מּמקֹומן `zלעקר[- רגליהם ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ

,mditk z` e`yp ea mewndn ׁשּיגמר- צּבּורdעד `zׁשליח ְְִִִֶַַֹ
zkxa.ׁשלֹום לכףokו ׂשים רּׁשאין `zאינן stekl קׁשרי - ְְִִִֵֵַָָָָֹ

eidiאצּבעֹותיהן mdici `l` ,dkxad onf lk zeheyt eidy ְְֵֶֶ
zeyextׁשּיחזירּו הּצּבּור`zעד מן ycewd.ּפניהם oex` xarl ְֲִִִֵֶֶַַַ

יֹוחנן רּבן i`kf,ּומּתּקנֹות oa לּדּוכן הּכהנים יעלּו ׁשּלא ֲֲִִֶַַַַַָָָָָֹֹ
mitk z`iyplּבסנּדליהן,[mdilrp]יחפים עֹומדים ll`אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶַָ

,dwqtp elcpq zrevxy odkd `vni `ny yygy ,enrhe .miilrp

`edy xeaivd eilr exn`ie ,eitk `yi `le dpwzl ick okecdn cxie

.eitk `yep epi` okl ,dpedkl leqt

.Êהעם את מברכין הּכהנים mipdk,ּכׁשּיהיּו zkxaיּביטּו לא ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹֹ
xeaivd,ּבעם lr elkzqi `l ּדעּתןokו - יּסיחּו dkxadn,לא ְְִַַָָָֹ

הארץ ּכנגד עיניהם יהיּו ux`dאּלא itlk dּכ- mc` עֹומד ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָ
ואין הּכהנים meyּבתפּלה. ּבפני להסּתּכל רּׁשאי אדם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ

onfa]ּבׁשעה יּסיח [- ׁשּלא ּכדי העם, את מברכין ׁשהם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
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ה  ס"ק :הלכה (שם ברורה ובמשנה סכ"ח) (שם הרב בשו"ע
כל  שיסיימו עד להמתין צריך אין 'כהנים' שהקורא כתבו סד)
רוב  ענו כבר ואם שמך', 'הטוב ברכת אחר 'אמן' לענות הציבור
סכ"ח) (שם הרב בשו"ע וכתב 'כהנים'. לקרוא יכול 'אמן' הציבור
צריכים  וכו'' אהרן של בקדושתו קדשנו 'אשר ברכת שלאחר
'יברכך', שמתחילים לפני 'אמן' יענו הקהל שכל לחכות הכהנים
לרוב  אלא לחכות צריך אינו הברכה פסוקי את המקריא אבל
המקריא  או 'כהנים' הקורא שגם אומרים שיש כתב אך הקהל.
שלא  מחשש הקהל, כל מפי 'אמן' שיכלה עד  להמתין צריכים
וכתב  נשמעים. אינם קולות שני שכן הקריאה, את הכהנים ישמעו

לדבריהם  לחוש .שטוב
מפי  אמן שיכלה עד אחרת בברכה מתחילין הכהנים ואין

להתחיל הציבור. רשאים אינם 'וכן כתב סי"ח) קכח (סי' והשו"ע
(ס"ק  ברורה ובמשנה המקרא'. מפי התיבה שתכלה עד בתיבה
תיבה  להקריא יתחיל לא לכהנים שהמקריא שנראה כתב, סח)

הקודמת  התיבה את לומר הכהנים שיסיימו עד בשו"ע .אחרת
יזכור  אמן יענה אם שגם מובטח הוא שאם כתב, סל"א) (שם הרב
בשו"ע  וכתב הכהנים. ברכת על אמן לענות יכול סיים, ברכה איזו
נחשבים  כולם הסידור מתוך שמתפללים שהיום סל"ג) (שם הרב

לתפילתם  לחזור שיוכלו (סל"א),.למובטחים הרב בשו"ע כתב
השליח  יכול אהרן...' של בקדושתו קדשנו 'אשר ברכת שעל
לא  שעדיין מכיון שיתבלבל חשש שאין משום אמן, לענות ציבור

הברכות  בהקראת עא).התחיל ס"ק (שם כתב ברורה במשנה אבל
ברכת שגם על מקום מכל יתבלבל, שלא בטוח ציבור השליח אם

זה  שאמן משום לענות, לו אין אהרן' של בקדושתו קדשנו 'אשר
הכהנים  ברכת על שעונה האמן כמו ואינו בתפילה, הפסק חשוב

הברכה. קבלת על מורה שהוא עצמה

ו  שלום.:הלכה שים ציבור שליח שיגמור השו"ע עד וכתב

על  אמן לענות הציבור שיסיימו עד להמתין שהמנהג סט"ז) (שם

לפי  הוא שהטעם סכ"ה) (שם הרב בשו"ע וביאר שלום. שים ברכת

(שם), הרב בשו"ע וכתב מהברכה. לחלק חשובה האמן שעניית

הציבור  רוב על שימתינו הוסיף,.שדי סק"ס) (שם ברורה ובמשנה

להם  ואומרים הברכה, על לכהנים שמודים שהמנהג שמכיון

שאחר  לקדיש רבא שמיה יהא אמן עונים אינם זה ידי ועל 'יישר',

שלא  ראוי לכן אמנים, משאר מתבטלים וכן ציבור, השליח חזרת

הקדיש  אמירת את ציבור השליח שיסיים עד מהדוכן, הכהנים .ירדו

כפופים, לעמוד צריכים שהכהנים סכ"ה), (שם הרב בשו"ע כתב

שכשיורדים  סכ"ז) (שם עוד וכתב הדוכן. מן שירדו עד ידברו ולא

הנפטר  כתלמיד הקדש, ארון לעבר קצת פניהם יחזירו מההיכל

בבתי .מרבו  כפיו לישא לכהן שמותר כתב, ס"ה) קכח (סי' בשו"ע

שלא  משום הוא שהטעם כתב, ס"ו) (שם הרב ובשו"ע שוקיים.

כי  לכהונה, פסול שהוא עליו שיאמרו אשי רב של טעמו בזה שייך

לרדת  יבוא ולא כך, כל גנאי זה אין הנעל, רצועת תפסק אם אפילו

לקושרה  כדי בבתי .מהדוכן מחמירין שיש כתב (שם) והרמ"א

וכתב  עור. של כשהם אף מקומות בקצת להקל ונהגו מעור שוקיים

וסנדל, מנעל בכלל שהם לפי האוסרים, שטעם (שם) הרב בשו"ע

חילקו  שלא משום אסור, רצועות כלל בהם אין אם אף כן ואם

בגזירתם  יחפים..חכמים עומדים ס"ק אלא (שם ברורה ובמשנה

שהוא  מפני יחפים, לעמוד לכהנים שאין האחרונים בשם הביא יח)

[גרביים]. בגד של בפוזמקאות יעמדו אלא גנאי, דרך

ז  (שם :הלכה ברורה ובמשנה סל"ו ) (שם הרב בשו"ע כתבו

יבואו  שלא כדי הכהנים בפני להסתכל אלא אסרו שלא פט), ס"ק

להיסח  מביאה שאינה מותרת מהירה הבטה אבל דעתם, להסיח

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'h ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

z` mc`dּדעּתֹו,dkxad zriny zpeeknהעם ּכל rneydאּלא ְֶַָָָָ
mipdkd zkxa z`לׁשמע ּומכּונין`zמתּכּונין mrdהּברכה, ְְְְְְִִִִַַַַָָֹ

z`ּכנגד len]ּפניהם l` מּביטין [- ואינן הּכהנים, ּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ux`d.ּבפניהם itlk mihian `l` ְִֵֶ

.Áהמבר הּכהן היה mipdkאם zkxa,אחדלבר מתחיל ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
elמעצמֹו, `xew `l xeaiv gilydemiipyl `xewy myk 'mipdk' ְֵַ
xzei e`אֹותֹו מקרא צּבּור ּוׁשליח ,dkxad jynd z` מּלה ְְִִִֵַַָ

ׁשאמרנּו ּכמֹו ג)lirlמּלה jxalהיּו.(הלכה micnerd mipdkd ְְִֶַָָָ
mipdk zkxaאֹו לברmipyn,יתרeidyׁשנים מתחילין אינן ְְְִִִֵֵֵַַָָָ
mipdk zkxaלהם ׁשּיקרא ואֹומר dעד ּתחּלה צּבּור ׁשליח ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

עֹונים  והם 'ּכהנים', והּוא ez`ixwlלהם ,'יברכ' ואֹומרין ְְְְְְֲִִִֵֶֶָָֹ
אֹותן mbdkxadמקרא jynd z` הּסדר על מּלה מּלה ְִִֵֵֶַַַָָָ

.(שם)lirlמרנּוׁשא  ְֶַָ
.Ëּכיצדxcq `edּב ּכהנים הּכהנים ziadּברּכת מקּדׁש? ְְְֲֲִִִִֵַַַָֹֹ

לּדּוכן dkxad,עֹולין onfa micner mipdkd dilry dbxcn אחר - ִַַַָ
ׁשחר  ׁשל ּתמיד עבֹודת zaxwdׁשּיׁשלימּו z` eniiqiy ixg` - ְֲִִֶֶַַַַָ

.zixgy ly cinz oaxw וokecl elry ixg`מגּביהיןz` mipdkd ְְִִַ
ראׁשיהם ּגּבי על למעלה mdiy`x,ידיהם lrn - ְְְֵֵֵֶֶַַַָָ

ּפׁשּוטֹות zexyi,ואצּבעֹותיהם מ - epi`yּגדֹולdּכהןdחּוץ ְְְְֵֵֵֶֶָֹ
itl ey`xn dlrnl eici z` mixn למעלה ידיו מגּביּה ְְְִֵֶַַַָָָׁשאינֹו

הּציץ  ede`מן ,''dl ycw' milind eilr zegzetny adf ly qh - ִִַ
odkd oi` ,myd z` eilr aezky oeikne ,lecbd odkd gvn lr xeyw

,epnn dlrnl eici z` diabn lecbdואחדmirneyd mil`xyidn ְֶָ
dkxad z`אֹותם mipdkd]מקרא z` מּלה[- edy`-מּלה ְִִֵַָָָ

,'x`i' eixg` miper mipdkde ,'x`i' oebk zg` daiz xne`ְֶֶּכדר
ּבּגבּולין lirlׁשעֹוׂשין x`eank ,ycwnd zial uegn עד ,(ה"ג)- ְִִֶַַ

lkׁשּיׁשלימּו z` xnel mipdkdהּפסּוקים zkxaׁשלׁשת ly ְְְִִֶֶַַֹ
mipdk.העם dkxadואין z` mirneyd ּפסּוק ּכל אחר עֹונין ְִֵַַָָָָ

,ycwnd mewna `ly mipdk zkxa ixg` miyery jxck ,'on`'

אֹותּה עֹוׂשין mipdkd]אּלא zkxa z` אחת kּבּמקּדׁש[- ּברכה ְְִִֶַַַָָָָָ
.ycwnd ziaa on` miper `ly itl ,dkex`ּוכׁשּיׁשלימּוmipdkd ְְִֶַ

,dkxad lk z`העם dkxadּכל z` renyl my ecnry עֹונין ִָָָ
העֹולם, ועד העֹולם מן יׂשראל אלהי ה' ּברּוmiper mpi`e ְְֱִִֵֵַָָָָָָֹ
[ycwnd ziaa on` miper oi`y itl] on`.

.È ואֹומריןmipdkdהּׁשם mipdkאת zkxaa xkfend 'd ly ְְִֵֶַ
minrt yelyּככתבֹו,dxeza aezk `edy itk ּדבר - והּוא ְְִָָָ

הא  ואו הא מּיּוד `raxהּנהגה ici lr myd z` mibedy - ֱִֵֵֶֶַָ
,el` zeize`מקֹום ּבכל האמּור המפרׁש הּׁשם הּוא -וזה ְְְֵֶַַָָָָָֹ

,df myl `id dpeekd 'yxetnd my' minkg mixne`yky ְִַָּובּמדינה
,ycwnd ziaa caln l`xyi ux`a mewn lkae ,milyexia -

אֹותֹו ote`dּבכּנּויֹואֹומרין itk 'd my z` mixne` mipdkd - ְְִִ
,eze` mi`xewyדאל אלף mipdkdyוהּוא mrhde ,zepc` my - ְֶָָ

itl ,eazkk dpicna eze` mibed `lמזּכירין את llkׁשאין ְִִֵֶֶַ
ּככתבֹו mewnהּׁשם lkaּב ּבלבד ziadאּלא zOXnEמקּדׁש . ְְְְִִִֵֶַַָָָ¦¤¥

mpi`y mipdk eaxzde ciqge lecb odk didy - wiCSd oFrnW¦§©©¦

,mipebdמּלבר הּכהנים mipdkּפסקּו zkxaּבzxkfd ׁשם ְְְֲִִֵֵַָָֹ
ּב אפּלּו אֹותֹוziadהמפרׁש ילמד ׁשּלא ּכדי [`zמקּדׁש, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָֹֹ

[yxetnd mydׁשאינֹו היּוהגּון.מי הראׁשֹונים dולא חכמים ְֲִִִִֵֶָָָָֹ
dמלּמדין z`ׁשםd yxetnd ההגּונים ּובניהם לתלמידיהן זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַ

ל mrtאּלא זהjynאחת ּכל ׁשנים. jkׁשבע lk mihirnny ְִֶֶֶַַַָָָ
zzl ick ,ecnll s` yxetnd my xikfdlnלׁשמֹו lyּגדּלה ְְִָֻ

`ed jexa yecwd.והּנֹורא ְְִַַָָהּנכּבד
.‡Èמקֹום ּבכל נאמרת ּכהנים ּברּכת ycwndאין ziaa oia - ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָֹ

dpicna oiaeׁשּנאמר הּקדׁש, ּבלׁשֹון כג)אּלא ו, ּכה '(במדבר ְֱִֶֶֶֶַַָֹֹ
מּמׁשה  ׁשמּועה ׁשֹומעי למדּו ּכ יׂשראל'. ּבני את ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹתברכּו

mipicרּבנּו ,[mdicinlzl mde eicinlzl cnil epiax dyny -] ֵַ
mde ,'ekxaz dk' weqtdn micnlpd mipdk zkxa zeklda mipey

[`] :dyiyweqta dpeekdy'תברכּו mipdkd'ּכה ekxaiy ,`id ְְָֹ
'ּבעמידה. [a]'תברכּו ekxaiyּכה ,`id dpeekd ּכּפים ּבנׂשיאּות ְְְֲִִִִַַַָָֹ

lirl x`eank miicid zdabda ט)- [b](ה"ג, תברכּו'. dpeekd'ּכה ְְָֹ
dkxad z` exn`iy ,`id.הּקדׁש תברכּו',[c]ּבלׁשֹון ote`a'ּכה ְְְִֶַָֹֹ

dyּפניםdkxad z` rneyd mrd lyּכנגדd ּפנים.mipdkd ly ְִִֶֶָָ
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זכר  כלל בהם להביט שלא להיזהר נכון מקום, ומכל הדעת.

בכהני  כלל מביטים היו שלא שרתה למקדש שהשכינה מכיון ם,

ידיהם  בידי .על הכהנים יביטו שלא כתב, סכ"ג) (שם הרמ"א

יסיחו  שלא כדי הוא שהטעם כתב (סל"ו) הרב ובשו"ע עצמם,

הברכה  מכוונת דעתם שלא .הכהנים שכדי (שם), הרמ"א כתב

פניהם, על טליתם את הכהנים משלשלים בידיהם הכהנים יביטו

שהכהנים  נוספת דעה והביא לטלית, מחוץ ידיהם את ומשאירים

בטלית  וידיהם פניהם את אודות .מכסים כתב (שם) הרב ובשו"ע

הכהן  טלית תהיה שלא כדי נכון מנהג שהוא הראשונה הדעה

העם  יביטו שלא וכדי הברכה, את השומע לעם ידיו בין חוצצת

הלכה  בשערי [וראה בטליתם פניהם את העם מכסים הכהנים בידי

ללכת  שיש אחר, דין ואודות כך אודות שכתב עו) (אות ומנהג

הכהנים]. אצל במסורת המקובל הקבוע המנהג אחר

ח  מהכהנים :הלכה אחד שאם כתב סט"ו) (שם הרב בשו"ע

'כהנים'. להם מקריא לא ציבור השליח קטן

יא  וכו'.:הלכה בעמידה תברכו סכ"ג)כה (שם הרב בשו"ע

את  מעכבים אלו שדינים כתבו, סק"נ) (שם ברורה ובמשנה

ידי  יצא לא אלו מהדברים אחד שחיסר שכהן כלומר, הברכה.

'רצה' החזן שיתחיל לפני הכנסת מבית לצאת וצריך .חובתו,

אל  הקהל פני שיהיו שצריך שהדין (שם), הרב בשו"ע כתב אמנם

שכל  כנסת בבית גם שהרי מעכב, אינו הכהנים פני מול

נושאים  פניהם מול אל שיעמוד מי ואין כהנים, המתפללים

כפיהם  צריכים .הכהנים הכהנים שרק כתב (שם) הרב השו"ע

לישב. יכולים הברכה את השומעים העם אבל בעמידה, לברך

העם  שגם הוא שהמנהג כתב נא) ס"ק (שם ברורה המשנה אמנם

הברכה  זמן כל עומדים הברכה את ברורה .השומעים במשנה

לעמוד  יכול ואינו חלוש שהוא שכהן מהאחרונים הביא (שם)

כפיו  ישא לא תמיכה, ידי על ס"ק .אלא (שם ברורה במשנה כתב



mipdkקסב zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'h ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

[d],'תברכּו dkxad'ּכה z` exn`iyרם xacnyּבקֹול mc`k ְְְָָֹ
[e] .mlek ernyiy ick mx lewa xacl jixvy miaxa,'תברכּו ְְָֹ'ּכה

edexn`i 'd my z` mzkxaa mixne`yky והּוא המפרׁש, ְְֵַַָֹּבּׁשם
k wx `ed yxetnd mya jxal jixvy df oice zkxaׁשּיהיה- - ְִֶֶ

mipdkdּבziadׁשאמרנּו ּכמֹו .(ה"י)lirlמקּדׁש ְְְְִֶַָָ
.·Èמקֹום ּבכל רּׁשאין הּכהנים oiaeאין ycwnd ziaa oia - ְֲִִֵַַָָָֹ

,ycwnd ziaa `lyלהֹוסיףerc הּפסּוקין ׁשלׁשת על ּברכה ְְְְִִֶַַָָֹ
.mitk z`iyp ly dyxta dxeza miaezkdּכגֹוןetiqei `ly ְ

weqta jxal mipdkd(יא א, יסף (דברים אבֹותכם אלהי ֱֲֵֵֵֶֹֹ'ה'
וכּו' ּככם mkl'עליכם xAC xW`M mkz` Kxaie minrR sl` ְֲֵֶֶָ¤¤§¨¦¦¨¥¤§¤©£¤¦¤¨¤

ּבֹו mpi`eוכּיֹוצא ,df weqtl minecd zekxae miweqt cer oke - ְֵַ
zekxad lr siqedl mi`yxרם ּבקֹול ztqezלא z` exn`iy - ְָֹ

,mx lewa zekxadולאexn`iyk,ּבלחׁשitl xacd mrhe ְְַַֹ
ב)dxezaׁשּנאמר ד, וכּו'(דברים הּדבר על תספּו `ikp'לא xW` ְֱִֶֶַַַָָֹֹ£¤¨Ÿ¦

.'d zeevna siqedl xeq`y cnlp df weqtne ,'mkz` dEvn§©¤¤§¤

לּדּוכן,[onfa]ּבׁשעה עֹולה ּכהן רגליו `ifׁשּכל עֹוקר ּכׁשהּוא ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּתהיה okeclלעלֹות אלהינּו ה' מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ּברכה  יׂשראל עּמ את לבר ׁשּצּויתנּו הּזאת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּברכה
עֹולם', ועד מעּתה ועֹון מכׁשֹול ּבּה יהי ואל xg`leׁשלמה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ

,ycew oex`d itlk eiptyk okecl dler okn ּפניו ׁשּיחזיר ְֲִֶֶַָָֹוקדם
ick eipt z` aaeqiy העם- את לבר,mipdk zkxaמבר ְְֵֵֶָָָָ

,jxan `ed jke ,devnd lr dkxaמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ֱֵֶֶַָָֹ
את  לבר וצּונּו אהרן ׁשל ּבקדּׁשתֹו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻהעֹולם

ּכ ואחר ּבאהבה'. יׂשראל dkxad,עּמֹו z` xneb `edyk - ְְְֲִֵַַַַָָָ
`edמחזירz`לברכם ּומתחיל לּצּבּור mipdkּפניו zkxaa. ְְְֲִִִַַַָָָָ

הּצּבּור`zּוכׁשּמחזיר מן ycewdּפניו oex` xarl אחר ְֲִִִֶַַַַָָ

dkxad,ׁשהׁשלים z`אֹומר' odkdעלינּו ּׁשּגזרּתה מה עׂשינּו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
,mrd z` jxalּׁשהבטחּתנּו מה עּמנּו mrעׂשה mikqzy ְְֲִִֵֶַַָָ

,epizekxa את ּובר הּׁשמים מן קדׁש מּמעֹון ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ'הׁשקיפה
יׂשראל' את טו)עּמ כו, .(דברים ְְִֵֶַָ

.‚Èּכׁשּמחזירין[miaaeqnyk]הּכהניםz` ל xarּפניהם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַֹ
dצּבּורickלברכםmipdk zkxaa ו ,okּכׁשּמחזיריןz` mipdkd ְְְְֲִִִֶַָָ

ׁשּמברכי  אחר הּצּבּור מן ּדרּפניהם אּלא יחזירּו לא ן, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
mdly,ימין oini cvn `l` aaezqdl eligzi `l מקֹום- -ּבכל ְִָָָ

ycewd oex` m`y ,xnelk] zenewnd x`ya oiae ycwnd ziaa oia

mrd itlk miaaezqn mdyk ,ycewd oex` itlk mdipte gxfna

.axrn cvl ok ixg`e ,mpinin `edy mexc cvl dligz eaaezqi

ok ixg`e ,mpinin `edy oetv cvl dligz eaaezqi ,dkxad xg`le

.[gxfn cvlוכןa ּפֹונֹות zeipt]ּכל לא [- ּפֹונה אדם ׁשּיהיה ְְִֵֶֶֶָָָֹ
ימין. ּדר אּלא ְִִֶֶֶָָיהיּו

.„Èּבziadּכהנים ּברּכת מברכין אחת wxמקּדׁש ּפעם ְְְְְֲִִִִַַַַַָָֹ
אחר oaxwּבּיֹום, zaxwdּבאים ׁשחר ׁשל mipdkdּתמיד ִִֶַַַַַָָ

מעלֹות  על zebxcn]ועֹומדים -]iptly ּומברכין האּולם, ְְְְֲִִַַָָָ
ׁשאמרנּו ּכדרlirl(ה"ט)ּבּמדינה אבל .-lkae ,milyexia ְְְֲִֶֶֶַַָָָ

,ycwnd ziaa caln mewnאֹותּה mipdkd]מברכין zkxa z` -] ְְִָָ
ּתפּלה ּכל מ meiay,אחר zlitzחּוץ xg`ּכמֹו מנחה ְְְִִֵַַָָָ

מקֹום.(ה"א)lirlׁשאמרנּו x`yaּובכל oiae ycwnd ziaa oia - ְְֶַָָָ
,zenewndאֹותן הּמקרא ׁשּיהיה mdlמׁשּתּדלין `xewd - ְְְְִִִֵֶֶַַַָ

dlina dlin mipdk zkxa iweqt lk z` mdl `ixwne 'mipdk'

`weecיׂשראלitl ,odk `leכג)ׁשּנאמר ו, להם','(במדבר אמֹור ְֱִֵֶֶֶַָָָ
מהן  הּמקרא ׁשאין mdl,מּכלל xen` aezky dnn ,xnelk - ְְִֵֵֵֶֶַַָ

.l`xyi `l` mdn epi` xne`dy rnyn
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dkld ipipt

בכובע  יקשרם כן אם אלא ידיו את להגביה יכול שאינו שכהן נב)

להגביה  שיכול שכהן והוסיף, כפיו. ישא לא וכדומה, שבראשו

את  ויניח 'יברכך' לאמירת להגביה יכול מועטת, לשעה ידו את

התיבה  באמירת יגביה ושוב לתיבה, תיבה בין שמנגנים בזמן ידיו

לקול הבאה. היא הכוונה רם שקול כתב, (שם) הרב בשו"ע

א  מדי נמוך ולא מדי, גבוה לא שבקולות, בינוני.המעולה קול לא

הם  שרבים שבאופן כתב נג) ס"ק (שם ברורה  במשנה אמנם

יוכל  הציבור שכל כדי מאוד גבוה קול שיהיה צריך המתפללים

הברכה. את לשמוע

יב  כפיו :הלכה שנשא שכהן סכ"ח), קכח (סי' השו"ע וכתב

לברכת  הגיעו שלא ציבור ומצא אחר הכנסת לבית הלך כך ואחר

נוספת  פעם כפיו לישא יכול ס"ק .כהנים, (שם ברורה במשנה כתב

תגרע' 'בל משום עובר מהברכות הגורע שכהן כשהוא .ק"ה),
רצון. יהי אומר לעלות רגליו ס"ט)עוקר (שם השו"ע כתב וכן

'יהי  תפילת את אומרים לדוכן לעלות עוקרים שהכהנים שבזמן

וכי) ד"ה א לט, (סוטה דעת את הביא (שם) הרמ"א אמנם רצון'.

וכתב  הקודש, ארון לפני שיעמדו עד זו תפילה יאמרו לא שהכהנים

המנהג  הוא שכן סק"ל) (שם ברורה (שם .המשנה הרב בשו"ע

עם  דרבנן' 'מודים שיאמרו אחרי רק זו תפילה שיאמרו כתב, סי"ד)

ציבור  ברוך .השליח מברך העם את לברך פניו שיחזיר וקודם
וכו'. זו אתה ברכה מברכים שהכהנים כתב סי"א) (שם והשו"ע

הרב  בשו"ע כתב וכן הציבור, פני למול פניהם את שסובבו אחרי

לברך  שמתחילים שיש (שם) הרב בשו"ע וכתב סי"ז). (שם

פניהם  את מסובבים הברכה ובאמצע הקודש, ארון כלפי כשפניהם

הסברות. ב' חובת ידי יוצאים ובכך הציבור, פני למול

יד  שהשליח :הלכה טוב שיותר סכ"ב) (שם הרב בשו"ע כתב

(סל"ד) בהמשך כתב זה ולפי הברכות, את לכהנים יקריא ציבור

בביאור  אמנם ישראל. ציבור השליח שיהיה צריך שלכתחילה

צורך  שאין שייתכן כתב, משתדלין) ד"ה סכ"ב קכח (סי' הלכה

הכהנים  את המקריא לגבי ורק כהן, הש"ץ יהיה שלא להשתדל

שאינו  אחר אדם יהיה שהוא ואפשר ישראל, שיהיה משתדלים

ציבור  בשו"ע .שליח וכתב ישראל. אותן המקרא שיהיה משתדלין

ויקרא  כהנים ויקרא אצלו ישראל יעמוד כהן וכשהחזן סכ"ב) (שם

סל"ד) (שם הרב בשו"ע וכתב ושותק. עומד והחזן אותם

יש  להקרות, שיכול ישראל שם ואין כהן ציבור שכשהשליח

שהשליח  אומרים ויש כלל, הקראה בלא הכהנים שיברכו אומרים

לכתחילה  אלא מלהקרות הכהן את מנעו שלא להם, יקרא ציבור

האחרונה. כדעה והכריע שאפשר, במקום

xc` 'hÎ'b ycewÎzayÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyd"ryz'd xc` 'h - 'b -
יום ראשון ֿ שבת ֿ קודש ג 'ֿ ט 'אדר 

ה'תשע"ה  אדר ג' ראשון יום

.‚È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרי"ג ּבקּדּוׁשיןהּמצוה לבעֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָ

וזֹוהי ― ּבביאה אֹו ּבׁשטר, אֹו האּׁשה, ּביד ּדבר ְְְְְִִִִַַַַָָָָָּובמּתן
אּׁשּה איׁש ֿ יּקח "ּכי אמרֹו: ּכ על והרמז קּדּוׁשין. ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָמצות

`)ּובעלּה" ,ck mixac)ואמר ּבביאה. ׁשּקֹונה מׁשמע ― , ְְְְִֶֶַַַָָָָ
והיתה" a)"ויצאה ,my)ּבׁשטר ׁשּיציאתּה ּכׁשם ―(hb) ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָ

ההויה ּכ(oi`eypd)נקנית ׁשהיא למדנּו וכן ּבׁשטר. ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּכסף" "אין עבריּה: ּבאמה ֿ ּׁשּנאמר מּמה (zenyּבכסף ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

(`i ,`kלאדֹון ּכסף יׁש אבל זה לאדֹון ּכסף אין אמרּו: ,ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ּומּנּו? sqka)אב.(edin?)אחר, eza eyciw xy`k edfe)אבל ֲֵַַָָ

ּבכּמה ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבביאה, הם ּדאֹוריתא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָקּדּוׁשין
ּבכתּבֹות `)וקּדּוׁשין(b.)מקֹומֹות dpyn ` wxt)ונּדהwxt) ְְְְִִִִָֻ

(c dpyn dּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָ
ּובפרּוׁש קּדּוׁשין. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻּבּמּסכּתא
נתּבאר הּנה ּדאֹוריתא ׁשהם ּבביאה קּדּוׁשין על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאמרּו

ּדאֹוריתא. קּדּוׁשין ְְְִִִֶַַָׁשּמצות

ה'תשע"ה  אדר ד' שני יום

ה'תשע"ה  אדר ה' שלישי יום

ה'תשע"ה  אדר ו' רביעי יום

.‰˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השנ"ה ּבלאהּמצוה מּלבעֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֻ

קדׁשה ֿ תהיה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא וקּדּוׁשין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֻּכתּבה
יׂשראל" gi)מּבנֹות ,bk mixac)ּבענין האזהרה ּכפל ּוכבר , ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ

אתרֿ ֿ ּתחּלל "אל יתעּלה: אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָזה
להזנֹותּה" ּבּת(hk ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְְְִִַָָ

(miyecwּפנּויה ּבּתֹו הּמֹוסר זה ― "ּבּת ֿ את ֿ ּתחּלל "אל :ְְְִִֵֵֶֶַַַָ
לׁשם ׁשּלא עצמּה הּמֹוסרת וכן איׁשּות, לׁשם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
ואיזה זה ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל לּמה מּמּני ּוׁשמע ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָאיׁשּות.
יתעּלה, ּבמׁשּפטיו קדם ׁשּכבר והּוא: ּבֹו, יׁש נֹוסף ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָענין
חּיב אינֹו ― אֹונס אֹו מפּתה ׁשהיה ּבין ּבתּולה ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּבֹועל
וׁשּיּׂשא ּבלבד ממֹון ּתׁשלּום אּלא ֿ הענׁשים מן ענׁש ְְְֳִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּום
עֹולה והיה ּבּכתּוב. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּפגע, אּׁשה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאֹותּה
הּוא הרי ממֹון קנס אּלא זה ּבדבר ׁשאין ּכיון ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבדעּתנּו,
למסֹור אדם ׁשרּׁשאי ּוכׁשם ׁשּבממֹון, ֿ ּדבר ּככל ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָנֹוהג
ֿ ּׁשהּוא ּבמה לֹו למחֹול אֹו ֿ ּׁשּירצה ֿ מה ּכל מּממֹונֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָלחברֹו
ּולמסרּה הּנערה ּבּתֹו לקחת רּׁשאי יהיה ּגם ּכ לֹו, ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָָחּיב
זכּות ׁשּזה ּכיון ּבכ לֹו וימחֹול עליה לבֹוא אדם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלאיזה

ּכסף החמּׁשים ּכלֹומר: `eמּזכּיֹותיו, qpe`d qpwpy) ְְֲִִִֶֶַַָֻ
(dztndמנת על לֹו ׁשּימסרּנה אֹו הּנערה; לאבי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהם

לֹו: ונאמר זה על הזהר לפיכ ּדינרים. וכ ּכ לֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיּתן
להזנֹותּה" ּבּת ֿ את ֿ ּתחּלל my)"אל `xwie)ׁש לפי ּזה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָ

קרה אם אּלא אינֹו ּבלבד ממֹון ּבתׁשלּומי ּבֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּדנּתי
ּובהּתר ׁשניהם ּברצֹון הּדבר ׁשּיעׂשה אבל אנס; אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּפּתה
"ולאֿ ואמר: לכ ֿ הּטעם את וגּלה .לכ ּדר אין ―ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

זּמה" הארץ ּומלאה הארץ ׁשהאֹונס(my)תזנה לפי . ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
― ּובהּתר ּברצֹון הּדבר יהיה ואם מעט, קֹורה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָוהּפּתּוי
זה, לפסּוק ונאה יפה טעם וזה ּבארץ. ויתּפּׁשט ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָיתרּבה
ּׁשּיחּיבּו ּולמה חכמים ֿ ּׁשהזּכירּו ֿ מה לכל מתאים ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָוהּוא
לֹוקין ― ּדפנּויה לאו ּכלֹומר: זה, ולאו הּתֹורה. ְְְְְִִִֵֶַַָָָָמׁשּפטי

וקּדּוׁשין. ּבכתּבֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָֻעליו.

ה'תשע"ה  אדר ז' חמישי יום

ה'תשע"ה  אדר ח' שישי יום

― הרס"ב עברּיההּמצוה אמה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻ
ׁשּלא לּה. להציק ּבאמרי ּכּונתי נׂשאּה. אם לּה ְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָָָָֹמּלהציק
עֹונתּה מּמּנה ימנע אֹו ּכסּותּה אֹו מזֹונֹותיה לּה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָיצמצם
"ׁשארּה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּולצערּה, לּה להציק ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָּבכדי

יגרע" לא וענתּה i)ּכסּותּה ,`k zeny),ּבעצמֹו זה ולאו . ְְְְְְִֶַָָָָָֹֹ
מּׁשלׁשת ּבאחד לּה יציק ׁשּלא יׂשראל ּבת ֿ הּנֹוׂשא ּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכֹולל
יתעּלה אמרֹו והּוא ּולעּנֹותּה, לצערּה ּכדי האּלה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּדברים
ּכסּותּה ׁשארּה מּמּנה מּלמנֹוע ׁשהזהיר עברּיה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָּבאמה

ֿ לּה יעׂשה הּבנֹות ּכמׁשּפט h)וענתּה, ,my)למדנּו מּכאן , ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹ
והּוא ועֹונה, ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא הּוא: הּבנֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹׁשּמׁשּפט

ּבּמכלּתא mihtyn)אמרם zyxt)למׁשּפט ֿ ּלמדנּו מה "וכי : ְְְְְְְִִִַַַַָָָָ
אמרּו: וׁשם למד. ונמצא ללּמד ּבא זה הרי מעּתה? ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּבנֹות
עֹונתּה ּכמׁשמעֹו; ― ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו ― ְְְְְֵֵֶַָָָָָָ"ׁשארּה

ארץ" ּדר זֹו ―(zeyi`). ֶֶֶֶ

ה'תשע"ה  אדר ט' קודש שבת יום

.·È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרי"ב ולרּבֹותהּמצוה לפרֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָ

והּוא ורביה, ּפריה מצות וזֹוהי הּמין, לקּיּום ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָּולהתּכּון
ּורבּו" ּפרּו "[ואּתם] יתעּלה: f)אמרֹו ,h ziy`xa)ּוכבר . ְְְְְְִֶֶַַָָ

fh.)ּבארּו zekxa)נׂשא אם ׁשמע מּקריאת ּפטּור ׁשהחתן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּוכבר ּבמצוה. עֹוסק ׁשהּוא מּפני ,לכ טעם ונתנּו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבתּולה,

מיבמֹות ו' ּבפרק וחּיּוביה זֹו מצוה ּדיני ואין(q`:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
ׁשם אמרּו ּובפרּוׁש זֹו; ּבמצוה חּיבֹות :(dq:)הּנׁשים ְְְְִִֵַַָָָָָ

האּׁשה". לא אבל ורביה, ּפריה על מצּוה ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֻ"האיׁש
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קסג mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'h ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

[d],'תברכּו dkxad'ּכה z` exn`iyרם xacnyּבקֹול mc`k ְְְָָֹ
[e] .mlek ernyiy ick mx lewa xacl jixvy miaxa,'תברכּו ְְָֹ'ּכה

edexn`i 'd my z` mzkxaa mixne`yky והּוא המפרׁש, ְְֵַַָֹּבּׁשם
k wx `ed yxetnd mya jxal jixvy df oice zkxaׁשּיהיה- - ְִֶֶ

mipdkdּבziadׁשאמרנּו ּכמֹו .(ה"י)lirlמקּדׁש ְְְְִֶַָָ
.·Èמקֹום ּבכל רּׁשאין הּכהנים oiaeאין ycwnd ziaa oia - ְֲִִֵַַָָָֹ

,ycwnd ziaa `lyלהֹוסיףerc הּפסּוקין ׁשלׁשת על ּברכה ְְְְִִֶַַָָֹ
.mitk z`iyp ly dyxta dxeza miaezkdּכגֹוןetiqei `ly ְ

weqta jxal mipdkd(יא א, יסף (דברים אבֹותכם אלהי ֱֲֵֵֵֶֹֹ'ה'
וכּו' ּככם mkl'עליכם xAC xW`M mkz` Kxaie minrR sl` ְֲֵֶֶָ¤¤§¨¦¦¨¥¤§¤©£¤¦¤¨¤

ּבֹו mpi`eוכּיֹוצא ,df weqtl minecd zekxae miweqt cer oke - ְֵַ
zekxad lr siqedl mi`yxרם ּבקֹול ztqezלא z` exn`iy - ְָֹ

,mx lewa zekxadולאexn`iyk,ּבלחׁשitl xacd mrhe ְְַַֹ
ב)dxezaׁשּנאמר ד, וכּו'(דברים הּדבר על תספּו `ikp'לא xW` ְֱִֶֶַַַָָֹֹ£¤¨Ÿ¦

.'d zeevna siqedl xeq`y cnlp df weqtne ,'mkz` dEvn§©¤¤§¤

לּדּוכן,[onfa]ּבׁשעה עֹולה ּכהן רגליו `ifׁשּכל עֹוקר ּכׁשהּוא ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּתהיה okeclלעלֹות אלהינּו ה' מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ּברכה  יׂשראל עּמ את לבר ׁשּצּויתנּו הּזאת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּברכה
עֹולם', ועד מעּתה ועֹון מכׁשֹול ּבּה יהי ואל xg`leׁשלמה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ

,ycew oex`d itlk eiptyk okecl dler okn ּפניו ׁשּיחזיר ְֲִֶֶַָָֹוקדם
ick eipt z` aaeqiy העם- את לבר,mipdk zkxaמבר ְְֵֵֶָָָָ

,jxan `ed jke ,devnd lr dkxaמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ֱֵֶֶַָָֹ
את  לבר וצּונּו אהרן ׁשל ּבקדּׁשתֹו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻהעֹולם

ּכ ואחר ּבאהבה'. יׂשראל dkxad,עּמֹו z` xneb `edyk - ְְְֲִֵַַַַָָָ
`edמחזירz`לברכם ּומתחיל לּצּבּור mipdkּפניו zkxaa. ְְְֲִִִַַַָָָָ

הּצּבּור`zּוכׁשּמחזיר מן ycewdּפניו oex` xarl אחר ְֲִִִֶַַַַָָ

dkxad,ׁשהׁשלים z`אֹומר' odkdעלינּו ּׁשּגזרּתה מה עׂשינּו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
,mrd z` jxalּׁשהבטחּתנּו מה עּמנּו mrעׂשה mikqzy ְְֲִִֵֶַַָָ

,epizekxa את ּובר הּׁשמים מן קדׁש מּמעֹון ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ'הׁשקיפה
יׂשראל' את טו)עּמ כו, .(דברים ְְִֵֶַָ

.‚Èּכׁשּמחזירין[miaaeqnyk]הּכהניםz` ל xarּפניהם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַֹ
dצּבּורickלברכםmipdk zkxaa ו ,okּכׁשּמחזיריןz` mipdkd ְְְְֲִִִֶַָָ

ׁשּמברכי  אחר הּצּבּור מן ּדרּפניהם אּלא יחזירּו לא ן, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
mdly,ימין oini cvn `l` aaezqdl eligzi `l מקֹום- -ּבכל ְִָָָ

ycewd oex` m`y ,xnelk] zenewnd x`ya oiae ycwnd ziaa oia

mrd itlk miaaezqn mdyk ,ycewd oex` itlk mdipte gxfna

.axrn cvl ok ixg`e ,mpinin `edy mexc cvl dligz eaaezqi

ok ixg`e ,mpinin `edy oetv cvl dligz eaaezqi ,dkxad xg`le

.[gxfn cvlוכןa ּפֹונֹות zeipt]ּכל לא [- ּפֹונה אדם ׁשּיהיה ְְִֵֶֶֶָָָֹ
ימין. ּדר אּלא ְִִֶֶֶָָיהיּו

.„Èּבziadּכהנים ּברּכת מברכין אחת wxמקּדׁש ּפעם ְְְְְֲִִִִַַַַַָָֹ
אחר oaxwּבּיֹום, zaxwdּבאים ׁשחר ׁשל mipdkdּתמיד ִִֶַַַַַָָ

מעלֹות  על zebxcn]ועֹומדים -]iptly ּומברכין האּולם, ְְְְֲִִַַָָָ
ׁשאמרנּו ּכדרlirl(ה"ט)ּבּמדינה אבל .-lkae ,milyexia ְְְֲִֶֶֶַַָָָ

,ycwnd ziaa caln mewnאֹותּה mipdkd]מברכין zkxa z` -] ְְִָָ
ּתפּלה ּכל מ meiay,אחר zlitzחּוץ xg`ּכמֹו מנחה ְְְִִֵַַָָָ

מקֹום.(ה"א)lirlׁשאמרנּו x`yaּובכל oiae ycwnd ziaa oia - ְְֶַָָָ
,zenewndאֹותן הּמקרא ׁשּיהיה mdlמׁשּתּדלין `xewd - ְְְְִִִֵֶֶַַַָ

dlina dlin mipdk zkxa iweqt lk z` mdl `ixwne 'mipdk'

`weecיׂשראלitl ,odk `leכג)ׁשּנאמר ו, להם','(במדבר אמֹור ְֱִֵֶֶֶַָָָ
מהן  הּמקרא ׁשאין mdl,מּכלל xen` aezky dnn ,xnelk - ְְִֵֵֵֶֶַַָ
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בכובע  יקשרם כן אם אלא ידיו את להגביה יכול שאינו שכהן נב)

להגביה  שיכול שכהן והוסיף, כפיו. ישא לא וכדומה, שבראשו

את  ויניח 'יברכך' לאמירת להגביה יכול מועטת, לשעה ידו את

התיבה  באמירת יגביה ושוב לתיבה, תיבה בין שמנגנים בזמן ידיו

לקול הבאה. היא הכוונה רם שקול כתב, (שם) הרב בשו"ע

א  מדי נמוך ולא מדי, גבוה לא שבקולות, בינוני.המעולה קול לא

הם  שרבים שבאופן כתב נג) ס"ק (שם ברורה  במשנה אמנם

יוכל  הציבור שכל כדי מאוד גבוה קול שיהיה צריך המתפללים

הברכה. את לשמוע

יב  כפיו :הלכה שנשא שכהן סכ"ח), קכח (סי' השו"ע וכתב

לברכת  הגיעו שלא ציבור ומצא אחר הכנסת לבית הלך כך ואחר

נוספת  פעם כפיו לישא יכול ס"ק .כהנים, (שם ברורה במשנה כתב

תגרע' 'בל משום עובר מהברכות הגורע שכהן כשהוא .ק"ה),
רצון. יהי אומר לעלות רגליו ס"ט)עוקר (שם השו"ע כתב וכן

'יהי  תפילת את אומרים לדוכן לעלות עוקרים שהכהנים שבזמן

וכי) ד"ה א לט, (סוטה דעת את הביא (שם) הרמ"א אמנם רצון'.

וכתב  הקודש, ארון לפני שיעמדו עד זו תפילה יאמרו לא שהכהנים

המנהג  הוא שכן סק"ל) (שם ברורה (שם .המשנה הרב בשו"ע

עם  דרבנן' 'מודים שיאמרו אחרי רק זו תפילה שיאמרו כתב, סי"ד)

ציבור  ברוך .השליח מברך העם את לברך פניו שיחזיר וקודם
וכו'. זו אתה ברכה מברכים שהכהנים כתב סי"א) (שם והשו"ע

הרב  בשו"ע כתב וכן הציבור, פני למול פניהם את שסובבו אחרי

לברך  שמתחילים שיש (שם) הרב בשו"ע וכתב סי"ז). (שם

פניהם  את מסובבים הברכה ובאמצע הקודש, ארון כלפי כשפניהם

הסברות. ב' חובת ידי יוצאים ובכך הציבור, פני למול

יד  שהשליח :הלכה טוב שיותר סכ"ב) (שם הרב בשו"ע כתב

(סל"ד) בהמשך כתב זה ולפי הברכות, את לכהנים יקריא ציבור

בביאור  אמנם ישראל. ציבור השליח שיהיה צריך שלכתחילה

צורך  שאין שייתכן כתב, משתדלין) ד"ה סכ"ב קכח (סי' הלכה

הכהנים  את המקריא לגבי ורק כהן, הש"ץ יהיה שלא להשתדל

שאינו  אחר אדם יהיה שהוא ואפשר ישראל, שיהיה משתדלים

ציבור  בשו"ע .שליח וכתב ישראל. אותן המקרא שיהיה משתדלין

ויקרא  כהנים ויקרא אצלו ישראל יעמוד כהן וכשהחזן סכ"ב) (שם

סל"ד) (שם הרב בשו"ע וכתב ושותק. עומד והחזן אותם

יש  להקרות, שיכול ישראל שם ואין כהן ציבור שכשהשליח

שהשליח  אומרים ויש כלל, הקראה בלא הכהנים שיברכו אומרים

לכתחילה  אלא מלהקרות הכהן את מנעו שלא להם, יקרא ציבור

האחרונה. כדעה והכריע שאפשר, במקום

xc` 'hÎ'b ycewÎzayÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyd"ryz'd xc` 'h - 'b -
יום ראשון ֿ שבת ֿ קודש ג 'ֿ ט 'אדר 

ה'תשע"ה  אדר ג' ראשון יום

.‚È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרי"ג ּבקּדּוׁשיןהּמצוה לבעֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָ

וזֹוהי ― ּבביאה אֹו ּבׁשטר, אֹו האּׁשה, ּביד ּדבר ְְְְְִִִִַַַַָָָָָּובמּתן
אּׁשּה איׁש ֿ יּקח "ּכי אמרֹו: ּכ על והרמז קּדּוׁשין. ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָמצות

`)ּובעלּה" ,ck mixac)ואמר ּבביאה. ׁשּקֹונה מׁשמע ― , ְְְְִֶֶַַַָָָָ
והיתה" a)"ויצאה ,my)ּבׁשטר ׁשּיציאתּה ּכׁשם ―(hb) ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָ

ההויה ּכ(oi`eypd)נקנית ׁשהיא למדנּו וכן ּבׁשטר. ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּכסף" "אין עבריּה: ּבאמה ֿ ּׁשּנאמר מּמה (zenyּבכסף ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

(`i ,`kלאדֹון ּכסף יׁש אבל זה לאדֹון ּכסף אין אמרּו: ,ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ּומּנּו? sqka)אב.(edin?)אחר, eza eyciw xy`k edfe)אבל ֲֵַַָָ

ּבכּמה ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבביאה, הם ּדאֹוריתא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָקּדּוׁשין
ּבכתּבֹות `)וקּדּוׁשין(b.)מקֹומֹות dpyn ` wxt)ונּדהwxt) ְְְְִִִִָֻ

(c dpyn dּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָ
ּובפרּוׁש קּדּוׁשין. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻּבּמּסכּתא
נתּבאר הּנה ּדאֹוריתא ׁשהם ּבביאה קּדּוׁשין על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאמרּו

ּדאֹוריתא. קּדּוׁשין ְְְִִִֶַַָׁשּמצות

ה'תשע"ה  אדר ד' שני יום

ה'תשע"ה  אדר ה' שלישי יום

ה'תשע"ה  אדר ו' רביעי יום

.‰˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השנ"ה ּבלאהּמצוה מּלבעֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֻ

קדׁשה ֿ תהיה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא וקּדּוׁשין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֻּכתּבה
יׂשראל" gi)מּבנֹות ,bk mixac)ּבענין האזהרה ּכפל ּוכבר , ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ

אתרֿ ֿ ּתחּלל "אל יתעּלה: אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָזה
להזנֹותּה" ּבּת(hk ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְְְִִַָָ

(miyecwּפנּויה ּבּתֹו הּמֹוסר זה ― "ּבּת ֿ את ֿ ּתחּלל "אל :ְְְִִֵֵֶֶַַַָ
לׁשם ׁשּלא עצמּה הּמֹוסרת וכן איׁשּות, לׁשם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
ואיזה זה ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל לּמה מּמּני ּוׁשמע ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָאיׁשּות.
יתעּלה, ּבמׁשּפטיו קדם ׁשּכבר והּוא: ּבֹו, יׁש נֹוסף ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָענין
חּיב אינֹו ― אֹונס אֹו מפּתה ׁשהיה ּבין ּבתּולה ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּבֹועל
וׁשּיּׂשא ּבלבד ממֹון ּתׁשלּום אּלא ֿ הענׁשים מן ענׁש ְְְֳִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּום
עֹולה והיה ּבּכתּוב. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּפגע, אּׁשה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאֹותּה
הּוא הרי ממֹון קנס אּלא זה ּבדבר ׁשאין ּכיון ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבדעּתנּו,
למסֹור אדם ׁשרּׁשאי ּוכׁשם ׁשּבממֹון, ֿ ּדבר ּככל ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָנֹוהג
ֿ ּׁשהּוא ּבמה לֹו למחֹול אֹו ֿ ּׁשּירצה ֿ מה ּכל מּממֹונֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָלחברֹו
ּולמסרּה הּנערה ּבּתֹו לקחת רּׁשאי יהיה ּגם ּכ לֹו, ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָָחּיב
זכּות ׁשּזה ּכיון ּבכ לֹו וימחֹול עליה לבֹוא אדם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלאיזה

ּכסף החמּׁשים ּכלֹומר: `eמּזכּיֹותיו, qpe`d qpwpy) ְְֲִִִֶֶַַָֻ
(dztndמנת על לֹו ׁשּימסרּנה אֹו הּנערה; לאבי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהם

לֹו: ונאמר זה על הזהר לפיכ ּדינרים. וכ ּכ לֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיּתן
להזנֹותּה" ּבּת ֿ את ֿ ּתחּלל my)"אל `xwie)ׁש לפי ּזה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָ

קרה אם אּלא אינֹו ּבלבד ממֹון ּבתׁשלּומי ּבֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּדנּתי
ּובהּתר ׁשניהם ּברצֹון הּדבר ׁשּיעׂשה אבל אנס; אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּפּתה
"ולאֿ ואמר: לכ ֿ הּטעם את וגּלה .לכ ּדר אין ―ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

זּמה" הארץ ּומלאה הארץ ׁשהאֹונס(my)תזנה לפי . ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
― ּובהּתר ּברצֹון הּדבר יהיה ואם מעט, קֹורה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָוהּפּתּוי
זה, לפסּוק ונאה יפה טעם וזה ּבארץ. ויתּפּׁשט ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָיתרּבה
ּׁשּיחּיבּו ּולמה חכמים ֿ ּׁשהזּכירּו ֿ מה לכל מתאים ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָוהּוא
לֹוקין ― ּדפנּויה לאו ּכלֹומר: זה, ולאו הּתֹורה. ְְְְְִִִֵֶַַָָָָמׁשּפטי

וקּדּוׁשין. ּבכתּבֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָֻעליו.

ה'תשע"ה  אדר ז' חמישי יום

ה'תשע"ה  אדר ח' שישי יום

― הרס"ב עברּיההּמצוה אמה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻ
ׁשּלא לּה. להציק ּבאמרי ּכּונתי נׂשאּה. אם לּה ְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָָָָֹמּלהציק
עֹונתּה מּמּנה ימנע אֹו ּכסּותּה אֹו מזֹונֹותיה לּה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָיצמצם
"ׁשארּה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּולצערּה, לּה להציק ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָּבכדי

יגרע" לא וענתּה i)ּכסּותּה ,`k zeny),ּבעצמֹו זה ולאו . ְְְְְְִֶַָָָָָֹֹ
מּׁשלׁשת ּבאחד לּה יציק ׁשּלא יׂשראל ּבת ֿ הּנֹוׂשא ּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכֹולל
יתעּלה אמרֹו והּוא ּולעּנֹותּה, לצערּה ּכדי האּלה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּדברים
ּכסּותּה ׁשארּה מּמּנה מּלמנֹוע ׁשהזהיר עברּיה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָּבאמה

ֿ לּה יעׂשה הּבנֹות ּכמׁשּפט h)וענתּה, ,my)למדנּו מּכאן , ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹ
והּוא ועֹונה, ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא הּוא: הּבנֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹׁשּמׁשּפט

ּבּמכלּתא mihtyn)אמרם zyxt)למׁשּפט ֿ ּלמדנּו מה "וכי : ְְְְְְְִִִַַַַָָָָ
אמרּו: וׁשם למד. ונמצא ללּמד ּבא זה הרי מעּתה? ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּבנֹות
עֹונתּה ּכמׁשמעֹו; ― ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו ― ְְְְְֵֵֶַָָָָָָ"ׁשארּה

ארץ" ּדר זֹו ―(zeyi`). ֶֶֶֶ

ה'תשע"ה  אדר ט' קודש שבת יום

.·È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרי"ב ולרּבֹותהּמצוה לפרֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָ

והּוא ורביה, ּפריה מצות וזֹוהי הּמין, לקּיּום ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָּולהתּכּון
ּורבּו" ּפרּו "[ואּתם] יתעּלה: f)אמרֹו ,h ziy`xa)ּוכבר . ְְְְְְִֶֶַַָָ

fh.)ּבארּו zekxa)נׂשא אם ׁשמע מּקריאת ּפטּור ׁשהחתן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּוכבר ּבמצוה. עֹוסק ׁשהּוא מּפני ,לכ טעם ונתנּו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבתּולה,

מיבמֹות ו' ּבפרק וחּיּוביה זֹו מצוה ּדיני ואין(q`:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
ׁשם אמרּו ּובפרּוׁש זֹו; ּבמצוה חּיבֹות :(dq:)הּנׁשים ְְְְִִֵַַָָָָָ

האּׁשה". לא אבל ורביה, ּפריה על מצּוה ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֻ"האיׁש
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i"yx
.ıÚÂÈ חדשים:(‚) ולקבוע שנים לעבר ÌÎÁÂיודע
.ÌÈ˘¯Á:כחרשים הכל נעשו תורה בדברי שכשפותח

.˘ÁÏ ÔÂ·Â בלחש שנתנו תורה סתרי לו למסור ראוי
מרכ  ומעשה בראשית מעשה È˙˙Âבה:כגון („)

.Ì‰È¯˘ ÌÈ¯Ú:המצות מן המנוערים אדם בני אלו
.Ì· ÂÏ˘ÓÈ ÌÈÏÂÏÚ˙Â ואני חלשים אדם בני שועלים

המתעוללים  אדם בני ליצני תעלולים פשוטו לפי אומר
כמו אותם ומבזין טו)בהן את (איוב קרני בעפר ועוללתי

התעללתי י)אשר ‰ÌÚ.:(שמות ˘‚Â דחוקין (‰) יהיו
וחירום: בתיגור זה על זה ·Ô˜Ê.ונגושין ¯Ú‰ Â·‰¯È

הזקן: על הנער ·Î·„.יתגדל ‰Ï˜‰Â כפשוטו
וירהב  כקלות עליו דומות שחמורות מי יבוא ומדרשו

ככבדות: עליו דומות שהקלות ‡È˘(Â)במי ˘Ù˙È ÈÎ
.ÂÈÁ‡· לאמר אביו בבית באחיו איש יתפוש כאשר

כשמלה: בידך היא ומחוורת בתורה אתה ˜ˆÔÈעשיר
.ÂÏ ‰È‰˙:ותלמדנו.˙‡Ê‰ ‰Ï˘ÎÓ‰Â נכשלים שאנו

ידיך  תחת בטהרה או בטומאה בהיתר או באיסור בה

לך  שמלה אחר דבר לנו, להורות יודע שאתה הוא
מחסרוני  בלע''ז) (פיילנצ''א והמכשלה ערום להלביש
קצין  ולכך להספיקני ידיך תחת לחם מחוסר שאני
ומה  שמלה ואין לחם אין בביתי משיב והוא לנו תהיה

לקצין: ‰‰Â‡.טיבי ÌÂÈ· ‡˘È (Ê) לשון אלא ישא אין
אהיה  לא חובש אהיה לא להם ישבע הוא שבועה
בידי  אין ושמלה לחם אין ובביתי המדרש בית מחובשי
פשוטו  לפי אחר דבר אגדה, טעם ולא משנה טעם לא
את  חובש שהוא שופט אהיה לא חובש אהיה לא

הסוהר: בבית ÌÈÏ˘Â¯È.הנדונים ‰Ï˘Î ÈÎ (Á) כולם
מאנו  כי ולמה לזה זה עוזר ואין ונפולים חסירים

מכעיסי': כולם ועתה Ì‰ÈÏÏÚÓÂלשמוע ÌÂ˘Ï ÈÎ
.'‰ Ï‡:להכעיסו Â„Â·Î.לנגדו ÈÈÚ ˙Â¯ÓÏ להקניט

כבודו: עניני ד''א כבודו Ì‰ÈÙ.לפני ˙¯Î‰ (Ë) עון
ל''א  לפני, בם ענתה היא בדין פנים מכירים שהם

פניהם: בעזות הם ניכרים פניהם ‰‚Â„È.הכרת ÌÂ„ÒÎ
עשו: בפרהסיא כחדו לא

cec zcevn
(‚).ÌÈ˘ÓÁ מכל ˘¯ השררה יבוטל כי  חמשים  שר מסיר

ÌÈÙ.וכל : ‡Â˘Â:פנים לו נושאים שהכל  נכבד  ÌÎÁÂאיש 
.ÌÈ˘¯Áתלמידים לו שיש  כלומר אחרים  חכמים  על  חכם
ÁÏ˘.חכמים: ÔÂ·Âוהם בלחש  הנאמרים תורה  סתרי  המבין

מרכבה : ומעשה בראשית  ˘¯Ì‰È.(„)מעשה ÌÈ¯Úהנער כי 
בהם: ישתחרר נערותו עזות ימשלוÌÈÏÂÏÚ˙Â.לפי הליצנים 
שחוק : בדברי ליצנותם ע ''י ‰ÌÚ.(‰)בם ˘‚Âיהיה כ ''א

מושל : בהם יהיה לא כי  על בחבירו יתגאהÂ·‰¯È.נוגש  הנער 
נכבד : איש על  נקלה ואדם הזקן  ÂÙ˙È˘.(Â)על ÈÎכאשר

מבית אליו הקרוב אלא  ממש אחיו  ולא באחיו איש יתפוש 
מלובש אתה הלא  ר ''ל  שמלה  לך יש  הלא  לו ויאמר אביו
לזאת מקובלים  דבריך ויהיו  מצלחת  ושעתך  פאר  מלבושי

ולראש: קצין לנו  ‰Ê‡˙.תהא ‰Ï˘ÎÓ‰Âנכשלים שאנו  מה
תסיר אתה ר ''ל  ממשלתך  יד  תחת  תהיה  רעהו  ברעת איש

הזרוע: בכח  למשול :È˘‡.(Ê)המכשול ראוי אינני  כי במאסר המחויב את  החובש  מושל אהיה  לא בשבועה לומר  ישיב והוא
.È˙È··Â: למשול מצלחת  שעתי ואין  כל  אין בביתי אבל  פאר  מלבושי לבוש  בחוץ  מתראה שאני אף Ï˘Î‰.(Á)ר''ל  ÈÎ

העוני: ‰'.במרבית Ï‡:אותו להקניט  Â„Â·Î.ר''ל ÈÈÚ ˙Â¯ÓÏכי האדם  מעיני  מחולפים  המה המקום שעיני שאומרים ר ''ל 
הבריות: במעשה ישגיח  ולא  יביט רשעותם:‰Î¯˙.(Ë)לא  על  העידה פניהם  עזות כאנשיÌ˙‡ËÁÂ.היכר חטאם  מפרסמים

במ ''ש: הדבר  וכפל  מלהגיד מנעו ולא  אותם  ומספרים מגידים  המה כי ‚ÂÏÓ.סדום ÈÎ:לעצמם רעה גמלו במעשיהם

oeiv zcevn
(‚).ÌÈ˘¯Áרעה רעך  על  תחרוש אל כמו  מחשבה ענין  הוא

במחשבה: היא החכמה כי  חכמים ר''ל ג ) עניןÁÏ˘.(משלי 
האוזן : בלחישת הנאמר  נמוך  שחוקÌÈÏÂÏÚ˙Â.(„)קול  ענין

כב): (במדבר בי  התעללת כי  כמו  לחץÂ‚˘.(‰)ולעג ענין
ג ): (שמות נוגשיו מפני כמוÂ·‰¯È.כמו וגאוה התחזקות ענין 

ל ): (לקמן שבת הם כמו·Ô˜Ê.רהב  על במקום היא הבי''ת 
ידבר: ממון עונש  על  כי עליו ומשפטו כד) (ויקרא בו ינתן  כן 

(Â).˘ÂÙ˙È:אחיזה מלבוש:˘ÏÓ‰.ענין כמוÎÏ‰.ענין 
(שמותÈ˘‡.(Ê)שר:˜ˆÔÈ.לך : תשא לא כמו  שבועה  ענין
מ ):‰Â·˘.כ ): (איוב בטמון חבוש  כמו  כלא מאסר (Á)ענין

.Ì‰ÈÏÏÚÓÂ:ומעשיהם.˙Â¯ÓÏתמורה מל ' והוא להמרות  כמו 
כ ):Ú˙‰.(Ë)וחלוף : (שמות תענה לא כמו  Ï‡העידה

.Â„ÁÎ:מנעו לא
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i"yx

(‰).„ÈÓ È·ˆÎ Ïˆ‰ הנמלט כצבי משם והשמט מהר
האדם: Â‚Â'.(Â)מיד ÏˆÚ ‰ÏÓ Ï‡ ÍÏ.ÌÎÁÂ

˜ˆÔÈ(Ê)והתחכם: ‰Ï ÔÈ‡ אותה .‡˘¯ שיוכיח
על  ואף מחברתה דבר תגזול אם מידה ויוציא ויזרזנה

כן: ÏÎ‡Ó‰.(Á)פי ¯Èˆ˜· ‰¯‚‡ ‰ÓÁÏ ıÈ˜· ÔÈÎ˙
מחבירתה: גוזלת אינה ואחת אחת כל מזונה,

(È).ÌÈ„È ˜Â·Á:בלע''ז אבראצ''ר ידיו חובק הישן
(‡È).Í˘‡¯ ÍÏ‰ÓÎ ‡·Â חסרונך יבא כן תעשה אם

מהר  המהלך כאדם מיד לך יבא ממנו רש שאתה ודבר
ויתמלא: יבא Ô‚Ó.ומחסורך ˘È‡Î להגין מהר הבא

המתעצלין  על משל עיקרן אלו המקראות אדוניו, על
בתורה: Ù‰.(È·)לעסוק ˙Â˘˜Ú ÍÏÂ‰ ההולך

שפתים: ·ÂÈÈÚ.(È‚)בעקימת ı¯Â˜ של רמיזות
·¯‚ÂÈÏ.מרמה: ÏÏÂÓ:זה על זה משפשף כלומר

.ÂÈ˙Ú·ˆ‡· ‰¯ÂÓÂ על נופל זה הם רמזים ל' מן כולם
והעיקר  האצבע על נופל וזה הרגל על נופל וזה העין
לע''ג: הבריות את המסיתין הרשעים על מדבר הוא

(„È).ÁÏ˘È ÌÈÈ„Ó:לבוראו אדם ÌÂ‡˙Ù.(ÂË)בין
.Ú˙ÙÂ הקרובה המפלה את ידע ולא היא תכיפה ל'

עליו: Ú·˘Â(ÊË)ליפול '‰ ‡˘ ‰‰ ˘˘˙·ÚÂ˙
.Â˘Ù:עמהם השביעית גם לשון ÁÈÙÈ.(ËÈ)כלומר

הוא: הפה ברוח דבור כל כי הוא ·È(Î)דבור ¯Âˆ
:ÍÈ·‡ ˙ÂˆÓ(‡Î).Ì„Ú אענדנו כמו הוא קשר ל'

לי לא)עטרות :(איוב

cec zcevn
(„).‰˘ Ô˙˙ Ï‡:בדבר תתעצל  אל  È·ˆÎ.(‰)ר ''ל  Ïˆ‰

הלוכדו מיד  לברוח  הממהר כצבי במהירות  להנצל  ראה
מנוס: Â˜È˘.כשימצא  „ÈÓ: הפח מוקש  אתהÏˆÚ.(Â)מיד 

חכמה: ממנה ולמד  מנהגה  וראה  הנמלה אל לך העצל
(Ê).ÔÈˆ˜ ‰Ï ÔÈ‡ מאכלה‡˘¯ להכין מעשיה על  להכריחה

מחברתה : תגזול תכין˙ÔÈÎ.(Á)לבל בחכמתה  מעצמה עכ ''ז
הכל  להכין למוד  וממנה  השדה  ע''פ  תמצא עת בקיץ לחמה 

ידך : לאל ˘Â˙.(È)בעוד ËÚÓואח ''ז מעט  אישן תחשוב  פן
השוכב דרך כן כי  לנום  ידים בחבוק אשכב ואח''ז מעט אנום

בזה: זה  ידיו ÍÏ‰ÓÎ.(È‡)לחבק ‡·Â לך יבוא זה בעבור 
מלונו לבית פתאום הבא  בדרך המהלך  כאורח פתאום עניות

בואו: טרם נודע מהרהÍ¯ÂÒÁÓÂ.ולא עושרך המחסר  דבר
דרכו שאין המלחמה אל  לרדת במגן המלובש  כאיש  יבא

מהלכו: בדרך  ·ÏÚÈÏ.(È·)להתעכב Ì„‡מעליו שפורק מי
הרע : לשון לרמז  פיו מעקם  ר''ל פה עקשות והולך  און איש  הוא מקום  Â‚Â'.(È‚)עול  ÂÈÈÚ· ı¯Â˜רמיזות הם כולם ענין

·Â·Ï.(È„)לה''ר: ˙ÂÎÂÙ‰˙: שהוא מכמות הדבר  להפוך  לבו ¯Ú.מחשבות  ˘¯ÂÁבין מחלוקת ומגרה  עת  בכל רע חושב
יעשה : אלה  כל את בודאי המקום עול שפרק כיון ר ''ל  Ù¯Ó‡.(ÂË)אנשים  ÔÈ‡Â: לשברו רפואה יהיה השביעיתÚ·˘Â.(ÊË)לא

מכולן: שנואה ר''ל  נפשו  תועבת ¯ÂÓ˙.(ÊÈ)היא ÌÈÈÚאשר הרוח  שפלי כדרך לא מעלה  כלפי עיניו המרים המתגאה  זה
מטה: כלפי להסתכל  עיניהם ÂÁ¯˘.(ÁÈ)ישפילו ·Ïלא עד  במהירות לעשות לרעה לרוץ און מחשבות לחשוב  לבבו המפנה 

Â‚Â'.(ËÈ)יתנחם : ÁÈÙÈ: היא ואחת כזבים מדבר  שקר  עד  ‡ÌÈÁ.ר''ל ÔÈ·והיא לה''ר  בסיפור  מחלוקת יגרה אוהבים  בין
עליו: והנאמר והמקבלו עצמו את  שלשה, הורג בזה  כי מכולן הקשה ‡·ÍÈ.(Î)השביעית ˙ÂˆÓ: בתקנתך חפץ  בודאי הלא כי

.ÍÓ‡ ˙¯Â˙: מלמדתך שהיא מה

oeiv zcevn
(Â).‰ÏÓ:קטנה בריה ומושל :˜ˆÔÈ.(Ê)שם  ‡‚¯‰.(Á)שר 

בקיץ אוגר כמו אסיפה  י):ענין  שינה˙ÂÓÂ˙.(È)(לקמן היא 
ר¯‡˘Í.(È‡)קלה : כמו  ודלות עוני רמיהענין כף  עשה אש 
שמים:·ÏÚÈÏ.(È·)(שם): עול  הפורק  ר ''ל  עול בלי
(‚È).ı¯Â˜מצפון קרץ מלשון והוא  הלעג לרמז הנידנוד  ענין 

מו) העינים :(ירמיה ומשבר  כורת כאלו הנידנוד ברוב ÏÏÂÓ.כי 
הלעג: דבר ברגליו מדבר  כאלו ר''ל  ודבור  מלה  מלשון הוא

.‰¯ÂÓ:באצבעותיו הלעג דבר מלמד  ÌÈÈ„Ó.(È„)כאלו
ומריבה : מדון בהמותÁÏ˘È.מלשון ושן כמו ושסוי גרוי  ענין

בם ל''ב):אשלח רע :‡Â„È.(ÂË)(דברים ומקרה צער Ú˙Ù.ענין 
פתאום: כמו בהפחתÁÈÙÈ.(ËÈ)הוא  שבא ע''ש  דבור ענין 

עזיבה:˙ÂË˘.(Î)הפה: כמוÌ„Ú.(Î‡)ענין קשירה  ענין
לי עטרות לא):אענדנו וצואר:‚¯‚¯ÍÈ˙Â.(איוב גרון  מלשון 
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â:Lçì ïBáðe íéLøç íëçå õòBéå íéðô àeNðe íéMîç-øNãíéìeìòúå íäéøN íéøòð ézúðå ©£¦¦−§´¨¦®§¥²©£©¬£¨¦−§¬¨«©§¨©¦¬§¨¦−¨¥¤®§©£¦−
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:äòø íäì eìîâ-ék íLôðì éBà eãçë àì́Ÿ¦¥®´§©§½̈¦«¨§¬¨¤−¨¨«

i"yx
.ıÚÂÈ חדשים:(‚) ולקבוע שנים לעבר ÌÎÁÂיודע
.ÌÈ˘¯Á:כחרשים הכל נעשו תורה בדברי שכשפותח

.˘ÁÏ ÔÂ·Â בלחש שנתנו תורה סתרי לו למסור ראוי
מרכ  ומעשה בראשית מעשה È˙˙Âבה:כגון („)

.Ì‰È¯˘ ÌÈ¯Ú:המצות מן המנוערים אדם בני אלו
.Ì· ÂÏ˘ÓÈ ÌÈÏÂÏÚ˙Â ואני חלשים אדם בני שועלים

המתעוללים  אדם בני ליצני תעלולים פשוטו לפי אומר
כמו אותם ומבזין טו)בהן את (איוב קרני בעפר ועוללתי

התעללתי י)אשר ‰ÌÚ.:(שמות ˘‚Â דחוקין (‰) יהיו
וחירום: בתיגור זה על זה ·Ô˜Ê.ונגושין ¯Ú‰ Â·‰¯È

הזקן: על הנער ·Î·„.יתגדל ‰Ï˜‰Â כפשוטו
וירהב  כקלות עליו דומות שחמורות מי יבוא ומדרשו

ככבדות: עליו דומות שהקלות ‡È˘(Â)במי ˘Ù˙È ÈÎ
.ÂÈÁ‡· לאמר אביו בבית באחיו איש יתפוש כאשר

כשמלה: בידך היא ומחוורת בתורה אתה ˜ˆÔÈעשיר
.ÂÏ ‰È‰˙:ותלמדנו.˙‡Ê‰ ‰Ï˘ÎÓ‰Â נכשלים שאנו

ידיך  תחת בטהרה או בטומאה בהיתר או באיסור בה

לך  שמלה אחר דבר לנו, להורות יודע שאתה הוא
מחסרוני  בלע''ז) (פיילנצ''א והמכשלה ערום להלביש
קצין  ולכך להספיקני ידיך תחת לחם מחוסר שאני
ומה  שמלה ואין לחם אין בביתי משיב והוא לנו תהיה

לקצין: ‰‰Â‡.טיבי ÌÂÈ· ‡˘È (Ê) לשון אלא ישא אין
אהיה  לא חובש אהיה לא להם ישבע הוא שבועה
בידי  אין ושמלה לחם אין ובביתי המדרש בית מחובשי
פשוטו  לפי אחר דבר אגדה, טעם ולא משנה טעם לא
את  חובש שהוא שופט אהיה לא חובש אהיה לא

הסוהר: בבית ÌÈÏ˘Â¯È.הנדונים ‰Ï˘Î ÈÎ (Á) כולם
מאנו  כי ולמה לזה זה עוזר ואין ונפולים חסירים

מכעיסי': כולם ועתה Ì‰ÈÏÏÚÓÂלשמוע ÌÂ˘Ï ÈÎ
.'‰ Ï‡:להכעיסו Â„Â·Î.לנגדו ÈÈÚ ˙Â¯ÓÏ להקניט

כבודו: עניני ד''א כבודו Ì‰ÈÙ.לפני ˙¯Î‰ (Ë) עון
ל''א  לפני, בם ענתה היא בדין פנים מכירים שהם

פניהם: בעזות הם ניכרים פניהם ‰‚Â„È.הכרת ÌÂ„ÒÎ
עשו: בפרהסיא כחדו לא

cec zcevn
(‚).ÌÈ˘ÓÁ מכל ˘¯ השררה יבוטל כי  חמשים  שר מסיר

ÌÈÙ.וכל : ‡Â˘Â:פנים לו נושאים שהכל  נכבד  ÌÎÁÂאיש 
.ÌÈ˘¯Áתלמידים לו שיש  כלומר אחרים  חכמים  על  חכם
ÁÏ˘.חכמים: ÔÂ·Âוהם בלחש  הנאמרים תורה  סתרי  המבין

מרכבה : ומעשה בראשית  ˘¯Ì‰È.(„)מעשה ÌÈ¯Úהנער כי 
בהם: ישתחרר נערותו עזות ימשלוÌÈÏÂÏÚ˙Â.לפי הליצנים 
שחוק : בדברי ליצנותם ע ''י ‰ÌÚ.(‰)בם ˘‚Âיהיה כ ''א

מושל : בהם יהיה לא כי  על בחבירו יתגאהÂ·‰¯È.נוגש  הנער 
נכבד : איש על  נקלה ואדם הזקן  ÂÙ˙È˘.(Â)על ÈÎכאשר

מבית אליו הקרוב אלא  ממש אחיו  ולא באחיו איש יתפוש 
מלובש אתה הלא  ר ''ל  שמלה  לך יש  הלא  לו ויאמר אביו
לזאת מקובלים  דבריך ויהיו  מצלחת  ושעתך  פאר  מלבושי

ולראש: קצין לנו  ‰Ê‡˙.תהא ‰Ï˘ÎÓ‰Âנכשלים שאנו  מה
תסיר אתה ר ''ל  ממשלתך  יד  תחת  תהיה  רעהו  ברעת איש

הזרוע: בכח  למשול :È˘‡.(Ê)המכשול ראוי אינני  כי במאסר המחויב את  החובש  מושל אהיה  לא בשבועה לומר  ישיב והוא
.È˙È··Â: למשול מצלחת  שעתי ואין  כל  אין בביתי אבל  פאר  מלבושי לבוש  בחוץ  מתראה שאני אף Ï˘Î‰.(Á)ר''ל  ÈÎ

העוני: ‰'.במרבית Ï‡:אותו להקניט  Â„Â·Î.ר''ל ÈÈÚ ˙Â¯ÓÏכי האדם  מעיני  מחולפים  המה המקום שעיני שאומרים ר ''ל 
הבריות: במעשה ישגיח  ולא  יביט רשעותם:‰Î¯˙.(Ë)לא  על  העידה פניהם  עזות כאנשיÌ˙‡ËÁÂ.היכר חטאם  מפרסמים

במ ''ש: הדבר  וכפל  מלהגיד מנעו ולא  אותם  ומספרים מגידים  המה כי ‚ÂÏÓ.סדום ÈÎ:לעצמם רעה גמלו במעשיהם

oeiv zcevn
(‚).ÌÈ˘¯Áרעה רעך  על  תחרוש אל כמו  מחשבה ענין  הוא

במחשבה: היא החכמה כי  חכמים ר''ל ג ) עניןÁÏ˘.(משלי 
האוזן : בלחישת הנאמר  נמוך  שחוקÌÈÏÂÏÚ˙Â.(„)קול  ענין

כב): (במדבר בי  התעללת כי  כמו  לחץÂ‚˘.(‰)ולעג ענין
ג ): (שמות נוגשיו מפני כמוÂ·‰¯È.כמו וגאוה התחזקות ענין 

ל ): (לקמן שבת הם כמו·Ô˜Ê.רהב  על במקום היא הבי''ת 
ידבר: ממון עונש  על  כי עליו ומשפטו כד) (ויקרא בו ינתן  כן 

(Â).˘ÂÙ˙È:אחיזה מלבוש:˘ÏÓ‰.ענין כמוÎÏ‰.ענין 
(שמותÈ˘‡.(Ê)שר:˜ˆÔÈ.לך : תשא לא כמו  שבועה  ענין
מ ):‰Â·˘.כ ): (איוב בטמון חבוש  כמו  כלא מאסר (Á)ענין

.Ì‰ÈÏÏÚÓÂ:ומעשיהם.˙Â¯ÓÏתמורה מל ' והוא להמרות  כמו 
כ ):Ú˙‰.(Ë)וחלוף : (שמות תענה לא כמו  Ï‡העידה

.Â„ÁÎ:מנעו לא
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i"yx

(‰).„ÈÓ È·ˆÎ Ïˆ‰ הנמלט כצבי משם והשמט מהר
האדם: Â‚Â'.(Â)מיד ÏˆÚ ‰ÏÓ Ï‡ ÍÏ.ÌÎÁÂ

˜ˆÔÈ(Ê)והתחכם: ‰Ï ÔÈ‡ אותה .‡˘¯ שיוכיח
על  ואף מחברתה דבר תגזול אם מידה ויוציא ויזרזנה

כן: ÏÎ‡Ó‰.(Á)פי ¯Èˆ˜· ‰¯‚‡ ‰ÓÁÏ ıÈ˜· ÔÈÎ˙
מחבירתה: גוזלת אינה ואחת אחת כל מזונה,

(È).ÌÈ„È ˜Â·Á:בלע''ז אבראצ''ר ידיו חובק הישן
(‡È).Í˘‡¯ ÍÏ‰ÓÎ ‡·Â חסרונך יבא כן תעשה אם

מהר  המהלך כאדם מיד לך יבא ממנו רש שאתה ודבר
ויתמלא: יבא Ô‚Ó.ומחסורך ˘È‡Î להגין מהר הבא

המתעצלין  על משל עיקרן אלו המקראות אדוניו, על
בתורה: Ù‰.(È·)לעסוק ˙Â˘˜Ú ÍÏÂ‰ ההולך

שפתים: ·ÂÈÈÚ.(È‚)בעקימת ı¯Â˜ של רמיזות
·¯‚ÂÈÏ.מרמה: ÏÏÂÓ:זה על זה משפשף כלומר

.ÂÈ˙Ú·ˆ‡· ‰¯ÂÓÂ על נופל זה הם רמזים ל' מן כולם
והעיקר  האצבע על נופל וזה הרגל על נופל וזה העין
לע''ג: הבריות את המסיתין הרשעים על מדבר הוא

(„È).ÁÏ˘È ÌÈÈ„Ó:לבוראו אדם ÌÂ‡˙Ù.(ÂË)בין
.Ú˙ÙÂ הקרובה המפלה את ידע ולא היא תכיפה ל'

עליו: Ú·˘Â(ÊË)ליפול '‰ ‡˘ ‰‰ ˘˘˙·ÚÂ˙
.Â˘Ù:עמהם השביעית גם לשון ÁÈÙÈ.(ËÈ)כלומר

הוא: הפה ברוח דבור כל כי הוא ·È(Î)דבור ¯Âˆ
:ÍÈ·‡ ˙ÂˆÓ(‡Î).Ì„Ú אענדנו כמו הוא קשר ל'

לי לא)עטרות :(איוב

cec zcevn
(„).‰˘ Ô˙˙ Ï‡:בדבר תתעצל  אל  È·ˆÎ.(‰)ר ''ל  Ïˆ‰

הלוכדו מיד  לברוח  הממהר כצבי במהירות  להנצל  ראה
מנוס: Â˜È˘.כשימצא  „ÈÓ: הפח מוקש  אתהÏˆÚ.(Â)מיד 

חכמה: ממנה ולמד  מנהגה  וראה  הנמלה אל לך העצל
(Ê).ÔÈˆ˜ ‰Ï ÔÈ‡ מאכלה‡˘¯ להכין מעשיה על  להכריחה

מחברתה : תגזול תכין˙ÔÈÎ.(Á)לבל בחכמתה  מעצמה עכ ''ז
הכל  להכין למוד  וממנה  השדה  ע''פ  תמצא עת בקיץ לחמה 

ידך : לאל ˘Â˙.(È)בעוד ËÚÓואח ''ז מעט  אישן תחשוב  פן
השוכב דרך כן כי  לנום  ידים בחבוק אשכב ואח''ז מעט אנום

בזה: זה  ידיו ÍÏ‰ÓÎ.(È‡)לחבק ‡·Â לך יבוא זה בעבור 
מלונו לבית פתאום הבא  בדרך המהלך  כאורח פתאום עניות

בואו: טרם נודע מהרהÍ¯ÂÒÁÓÂ.ולא עושרך המחסר  דבר
דרכו שאין המלחמה אל  לרדת במגן המלובש  כאיש  יבא

מהלכו: בדרך  ·ÏÚÈÏ.(È·)להתעכב Ì„‡מעליו שפורק מי
הרע : לשון לרמז  פיו מעקם  ר''ל פה עקשות והולך  און איש  הוא מקום  Â‚Â'.(È‚)עול  ÂÈÈÚ· ı¯Â˜רמיזות הם כולם ענין

·Â·Ï.(È„)לה''ר: ˙ÂÎÂÙ‰˙: שהוא מכמות הדבר  להפוך  לבו ¯Ú.מחשבות  ˘¯ÂÁבין מחלוקת ומגרה  עת  בכל רע חושב
יעשה : אלה  כל את בודאי המקום עול שפרק כיון ר ''ל  Ù¯Ó‡.(ÂË)אנשים  ÔÈ‡Â: לשברו רפואה יהיה השביעיתÚ·˘Â.(ÊË)לא

מכולן: שנואה ר''ל  נפשו  תועבת ¯ÂÓ˙.(ÊÈ)היא ÌÈÈÚאשר הרוח  שפלי כדרך לא מעלה  כלפי עיניו המרים המתגאה  זה
מטה: כלפי להסתכל  עיניהם ÂÁ¯˘.(ÁÈ)ישפילו ·Ïלא עד  במהירות לעשות לרעה לרוץ און מחשבות לחשוב  לבבו המפנה 

Â‚Â'.(ËÈ)יתנחם : ÁÈÙÈ: היא ואחת כזבים מדבר  שקר  עד  ‡ÌÈÁ.ר''ל ÔÈ·והיא לה''ר  בסיפור  מחלוקת יגרה אוהבים  בין
עליו: והנאמר והמקבלו עצמו את  שלשה, הורג בזה  כי מכולן הקשה ‡·ÍÈ.(Î)השביעית ˙ÂˆÓ: בתקנתך חפץ  בודאי הלא כי

.ÍÓ‡ ˙¯Â˙: מלמדתך שהיא מה

oeiv zcevn
(Â).‰ÏÓ:קטנה בריה ומושל :˜ˆÔÈ.(Ê)שם  ‡‚¯‰.(Á)שר 

בקיץ אוגר כמו אסיפה  י):ענין  שינה˙ÂÓÂ˙.(È)(לקמן היא 
ר¯‡˘Í.(È‡)קלה : כמו  ודלות עוני רמיהענין כף  עשה אש 
שמים:·ÏÚÈÏ.(È·)(שם): עול  הפורק  ר ''ל  עול בלי
(‚È).ı¯Â˜מצפון קרץ מלשון והוא  הלעג לרמז הנידנוד  ענין 

מו) העינים :(ירמיה ומשבר  כורת כאלו הנידנוד ברוב ÏÏÂÓ.כי 
הלעג: דבר ברגליו מדבר  כאלו ר''ל  ודבור  מלה  מלשון הוא

.‰¯ÂÓ:באצבעותיו הלעג דבר מלמד  ÌÈÈ„Ó.(È„)כאלו
ומריבה : מדון בהמותÁÏ˘È.מלשון ושן כמו ושסוי גרוי  ענין

בם ל''ב):אשלח רע :‡Â„È.(ÂË)(דברים ומקרה צער Ú˙Ù.ענין 
פתאום: כמו בהפחתÁÈÙÈ.(ËÈ)הוא  שבא ע''ש  דבור ענין 

עזיבה:˙ÂË˘.(Î)הפה: כמוÌ„Ú.(Î‡)ענין קשירה  ענין
לי עטרות לא):אענדנו וצואר:‚¯‚¯ÍÈ˙Â.(איוב גרון  מלשון 
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc zeaezk(oey`x meil)

leki m` ,oexkfl xhya ezecr azky cra oecl zxaer `xnbd
:eit lr cirdl,øèMä ìò Búeãò íãà áúBk ,ïðaø eðz`ed m` ¨©¨¨¥¨¨¥©©§¨

,zecrd ihxt z` gkyi `ny yyegänk øçàì eléôà äéìò ãéòîe¥¦¨¤¨£¦§©©©¨
,íéðL.exhya aezkd itk ¨¦

:ef dkld xe`iaa minkg ewlgpedøëBfL àeäå ,àðeä áø øîà̈©©¨§¤§¨
Bîöòî,zecrd zvwn xkef did xhyd zii`x `ll s`y i`pzae - ¥©§

gky m` la` .dyrnd ihxt lka xkfp `ed xhyd ici lry `l`
epi` ,ea xkfp `ed xhyd zii`x ici lr wxe ,dyrnd z` ixnbl

e .cirdl leki,øîà ïðçBé éaøcirdl `ed lekiïéàL ét ìò óà ©¦¨¨¨©©©¦¤¥
Bîöòî døëBæihxt lka xkfp `ed xhyd z`ixw ici lr m` ,llk §¨¥©§

epi` ,ixnbl xkfp epi` xhyd zii`x xg` s` m` la` ,dyrnd
dxez dxn` ixdy ,cirdl leki(eh hi mixac)'ebe micr ipW iR lr'©¦§¥¥¦

minkg eyxce ,'xaC mEwi(.`r oihib),dliren 'mditn'y zecr wxy ¨¨¨
.'mazk itn'y zecr `le

:opgei iax ixacn cenll yiy oic yecig x`an dax,äaø øîà̈©©¨

dpéî òîLcenll yi -îeixacïðçBé éaøc,sqep oicéøz éa éðä §©¦¨¦§©¦¨¨¨¥¥§¥
àúeãäñ éòãéc,zecr e`xy mipy -eäéépî ãç éLpîedgkye - §¨§¦©£¨¦§¥©¦©§

,mdn cg`déøáçì ãç økãî,dyrnd z` el xikfdl exiag leki - ©§©©§©§¥
jxev oi`y opgei iax ixacn gken ixdy ,cgi mdipy eilr ecirie
dze` el mixikfn m` s` `l` ,envrn zecrd z` crd xekfiy
.exiagn xkfp oial azkdn xkfp oia welig oi`e ,cirdl leki xkfpe

:df oipra `xnbd zwtzqnéàî Bîöò ,eäì àéòaéàlra m` - ¦©§¨§©§©
cirdl leki m`d ,xkfpe ,zecrd z` crl xikfd envr xacd
cr exikfdl mixaca daxn oicd lray yeygl yiy e` ,xaca

.xkef epi` zn`ae ,xkef `edy el d`xpy
:xaca zwelgn `xnbd d`ianeléôà ,øîà àáéáç áøoicd lra ©£¦¨¨©£¦

Bîöò.ciri xkfi m`e ,exikfdl lekiBîöò ,øîà éMà áøc déøa øî ©§©§¥§©©¦¨©©§
àìjezn xkfp m` s`e ,exikfdl i`yx envr oic lrad oi` - Ÿ

.ciri `l ,eixac
:dkldd z` `xnbd zwqet.àì Bîöò ,àúëìäå§¦§§¨©§Ÿ
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום ראשון עמ' א

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
במשנה: Cìîìשנינו àlà ïéìàBL ïéàå מבררת בו . צריך שהציבור ולמי דין בית ולאב §¥£¦¤¨§¤¤

éléî.הגמרא: éðä àðî:הגמרא ÷àøמשיבה øîàc ,eäáà éaø øîà במדבר) §¨¨¥¦¥¨©©¦©¨§¨©§¨
כא) Bâå'כז íéøeàä ètLîa Bì ìàLå ãîòé ïäkä øæòìà éðôìå' ּפי יצאּועל ו §¦§¥¤§¨¨©Ÿ¥©£Ÿ§¨©§¦§©¨¦§ְִֵַ

כך: הוא הפסוק ופירוש העדה', וכל אּתֹו יׂשראל ּבני וכל הּוא יבאּו ּפיו äæועל 'àeä' ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֹ¤
Cìî,מלך שהיה יהושע על מדובר çeLîשהרי äæ 'Bzà ìàøNé [éða] ìëå' ¤¤§¨§¥¦§¨¥¦¤§©

äîçìî,למלחמה אחריו יוצאים ישראל בני וכל בו צריך Bæשהציבור 'äãòä ìëå' ¦§¨¨§¨¨¥¨
ïéøãäðñ.'עדה' שנקראת ©§¤§¦

ìåãâ ïäë åì àá êìò ïøãä
íéøåôëä íåé ¯ éðéîù ÷øô

äðùî:בו הכלולים האיסורים את ומונה הכפורים, ביום עינוי בחיוב דנה íBéהמשנה
,äìéëàa øeñà ,íéøetkääëéñáe ,äöéçøáe ,äiúLáe,בשמן העור משיחת - ©¦¦¨©£¦¨¦§¦¨¦§¦¨§¦¨

ìcðqä úìéòðáe,עור של מנעל -ähnä LéîLúáe.בעילה -älkäå ,Cìnäå ¦§¦©©©§¨§©§¦©¦¨§©¤¤§©©¨
מחופתה], יום שלושים íäéðt[עד úà eöçøé לפי הפנים, ברחיצת מותרים - ¦§£¤§¥¤

נאה. להיראות ללידתה],äéçäåשצריכים יום שלושים [עד יולדת -úà ìBòðz §¤¨¨¦§¤
ìcðqä,לה מזיק שהקור ïéøñBàכיון íéîëçå .øæòéìà éaø éøác.בכולם ©©§¨¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦

האסורים: והשתיה האכילה שיעור את מבארת úáúBëkבשיעורìëBàäהמשנה ¨¥§¤¤
äqbäגדולה תמרה -dúðéòøâëe äBîk,שלה הגרעין עם שהיא כמו -äúBMäå ©©¨¨¨§©§¦¨¨§©¤

åéîâeì àìî,פיו מלא -áéiç.חטאת מביא ובשוגג כרת, במזיד §Ÿ§¨©¨
ìkמיניì ïéôøèöî íéìëBàä שיעור,úáúBkë ביחד מאכלים משני אכל שאם ¨¨¨¦¦§¨§¦§©¤¤

חייב. כותבת ïéôøèöîסוגיìkכןåשיעור ïé÷Lnäיחדåéîâeì àìîì. אבל §¨©©§¦¦§¨§¦¦§Ÿ§¨
ìëBàä, מככותבת לוגמיו ,äúBLåפחות ממלא ïéôøèöîפחות ïéà האכילה ¨¥§¤¥¦§¨§¦

ופטור. והשתיה,

àøîâ רק וכי הגמרא: מקשה ובשתיה', באכילה אסור הכפורים ש'יום במשנה שנינו

øeñàהלא àeäהוא, úøk Leðò:הגמרא מתרצת כך. àìéàעל éaø øîà ¨¨¨¥¨©©¦¦¨
äëøöð àì ,äéîøé éaø àîéúéàåזה דין לומר øeòéLהמשנה éöçì àlà- §¦¥¨©¦¦§§¨Ÿ¦§§¨¤¨©£¦¦

כך  על חייב שאינו שאף לוגמיו, ממלא פחות ולשתיה ככותבת, משיעור פחות לאכילה

אסור. הדבר כרת,

הגמרא: øîàcמקשה ïàîì àçéðä אפי התורה איסורי øeòéLלושבכל éöç פחות-] ¨¦¨§©§¨©£¦¦
הקבוע] äøBzä,מהשיעור  ïî øeñà.עונש לענין  אלא שיעור נאמר ïàîìולא àlà ¨¦©¨¤¨§©

,äøBzä ïî øzeî øeòéL éöç øîàc,כלל איסור בו øîéîì.ואין àkéà éàî §¨©£¦¦¨¦©¨©¦¨§¥©
äøBzä ïî øeñà øîà ïðçBé éaø ,øeòéL éöç ,øîzéàcøîà Lé÷ì Léø , §¦§©£¦¦©¦¨¨¨©¨¦©¨¥¨¦¨©

.äøBzä ïî øzeîכן àkéàאם éàî Lé÷ì Léøì àlà ,ïðçBé éaøì àçéðä ¨¦©¨¨¦¨§©¦¨¨¤¨§¥¨¦©¦¨
,øîéîì.כרת שענוש המשנה אמרה לא מדוע כשיעור, באוכל מדובר שבהכרח כיון §¥©

הגמרא: ïðaøcî.מתרצת øeñàL Lé÷ì Léø äãBî את להעמיד אפשר לפיכך, ¤¥¨¦¤¨¦§©¨¨
מדרבנן. אסור אך כרת ענוש שאינו מהשיעור, פחות באוכל המשנה

i"yx

êìî äæ àåä :á ãåîò âò óã`dc .
:`xw irzyn ryediaéðá ìëå

åúà ìàøùél`xyi ipa lky in .
:eixg` dnglnl z`vl ez`

ìåãâ ïäë åì àá êìò ïøãä
íéøåôëä íåé ¯ éðéîù ÷øô

äìéëàá øåñà íéøåôëä íåé 'éðúî
'åëå äéúùáålkc `xnba yxtn .

'd k''dei iabe iepir exwi` ipd
dizyc eed 'd ipde iaizk 'iiepir

:dlik` llkaêìîegaye ekxc .
(bl diryi) xn`py d`p zeidl

:jipir dpifgz eitia jlnäìëäå.
dlra lr aagzy cr iep dkixv
`id dztegl mei miyly lke

:dlk diexwäéçäå:zclei .ìåòðú
ìãðñä úà:dl dyw dpvdy .éøáã

øæòéìà éáøjln i`w edlek` .
:dige dlkeøåòéù éöçì 'îâoebk .

xeriy `idy dqbd zazekn zegt
mily `l ike 'ipzn opzck k''deil
:`ki` `xeqi` `kil zxk `xeriy

øåòéù éöçxeriykn zegt xnelk .
`zrnya onwl dxezd on xeq`

:alg lkn dil yixcøåñàù
ïðáøãî:xn`w opaxcn inp 'ipzne .
éëä éà`din xeq` yiwl yixlc .

oaxw dilr aiigip `l opaxcn
ivg lk`i `ly raypd dreay

ip `l lk`e xeq` xacn xeriyaiig
`dc iehia zreay oaxw dilr
(.fk sc) zereay zkqna ol `niiw
miiw `le devnd z` miiwl rayp
lha `le lhal rayp e` xeht

:xehtøèåô ïåòîù éáøåoaxwn .
:dreayàåä ãîåòå òáùåîdede .

:devnd z` miiwl rayp dil

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc zeaezk(iyily meil)

døeøáìzpreh `id ixdy ,xacd z` xxazy dl xnel xyt` - ¦§¨
,dyxiby ixaäåä éëäc àúéà íà ,dì ïðéøîàc,did jk ok` m` - §¨§¦¨¨¦¦¨§¨¦£¨

,jyxib jlrayéhéb ïì éæçàConfae ,jl ozpy hbd z` epl i`xd - ©§¦¨¦¥
dixac oi` eze` d`xn dpi`y oeike ,ca`y xazqn `l dfk xvw

.`vz z`yip m` s`e ,mixazqn

* * *

:micr zezik izy zygkda dpcd ztqep `ziixa d`ian `xnbd
íéðL ,ïðaø eðzyíéøîBày znieqn dy` lräLc÷úð,ipeltl ¨©¨¨§©¦§¦¦§©§¨

íéøîBà íéðLeyàNpz àì Bæ éøä ,äLc÷úð àì`ny ,xg`l §©¦§¦Ÿ¦§©§¨£¥Ÿ¦¨¥
,`id zycewnúàNð íàå,xg`làöz àìm` la` .ipydníéðL §¦¦¥Ÿ¥¥§©¦

íéøîBày znieqn dy` lräLøbúð,dlraníéðLemixg`íéøîBà §¦¦§¨§¨§©¦§¦
àNpz àì Bæ éøä ,äLøbúð àì,dlran dyxbzp `l `ny ,xg`l Ÿ¦§¨§¨£¥Ÿ¦¨¥

,yi` zy` `id oiicreås`.àöz ,úàNð íà §¦¦¥¥¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc zeaezk(oey`x meil)

leki m` ,oexkfl xhya ezecr azky cra oecl zxaer `xnbd
:eit lr cirdl,øèMä ìò Búeãò íãà áúBk ,ïðaø eðz`ed m` ¨©¨¨¥¨¨¥©©§¨

,zecrd ihxt z` gkyi `ny yyegänk øçàì eléôà äéìò ãéòîe¥¦¨¤¨£¦§©©©¨
,íéðL.exhya aezkd itk ¨¦

:ef dkld xe`iaa minkg ewlgpedøëBfL àeäå ,àðeä áø øîà̈©©¨§¤§¨
Bîöòî,zecrd zvwn xkef did xhyd zii`x `ll s`y i`pzae - ¥©§

gky m` la` .dyrnd ihxt lka xkfp `ed xhyd ici lry `l`
epi` ,ea xkfp `ed xhyd zii`x ici lr wxe ,dyrnd z` ixnbl

e .cirdl leki,øîà ïðçBé éaøcirdl `ed lekiïéàL ét ìò óà ©¦¨¨¨©©©¦¤¥
Bîöòî døëBæihxt lka xkfp `ed xhyd z`ixw ici lr m` ,llk §¨¥©§

epi` ,ixnbl xkfp epi` xhyd zii`x xg` s` m` la` ,dyrnd
dxez dxn` ixdy ,cirdl leki(eh hi mixac)'ebe micr ipW iR lr'©¦§¥¥¦

minkg eyxce ,'xaC mEwi(.`r oihib),dliren 'mditn'y zecr wxy ¨¨¨
.'mazk itn'y zecr `le

:opgei iax ixacn cenll yiy oic yecig x`an dax,äaø øîà̈©©¨

dpéî òîLcenll yi -îeixacïðçBé éaøc,sqep oicéøz éa éðä §©¦¨¦§©¦¨¨¨¥¥§¥
àúeãäñ éòãéc,zecr e`xy mipy -eäéépî ãç éLpîedgkye - §¨§¦©£¨¦§¥©¦©§

,mdn cg`déøáçì ãç økãî,dyrnd z` el xikfdl exiag leki - ©§©©§©§¥
jxev oi`y opgei iax ixacn gken ixdy ,cgi mdipy eilr ecirie
dze` el mixikfn m` s` `l` ,envrn zecrd z` crd xekfiy
.exiagn xkfp oial azkdn xkfp oia welig oi`e ,cirdl leki xkfpe

:df oipra `xnbd zwtzqnéàî Bîöò ,eäì àéòaéàlra m` - ¦©§¨§©§©
cirdl leki m`d ,xkfpe ,zecrd z` crl xikfd envr xacd
cr exikfdl mixaca daxn oicd lray yeygl yiy e` ,xaca

.xkef epi` zn`ae ,xkef `edy el d`xpy
:xaca zwelgn `xnbd d`ianeléôà ,øîà àáéáç áøoicd lra ©£¦¨¨©£¦

Bîöò.ciri xkfi m`e ,exikfdl lekiBîöò ,øîà éMà áøc déøa øî ©§©§¥§©©¦¨©©§
àìjezn xkfp m` s`e ,exikfdl i`yx envr oic lrad oi` - Ÿ

.ciri `l ,eixac
:dkldd z` `xnbd zwqet.àì Bîöò ,àúëìäå§¦§§¨©§Ÿ
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
במשנה: Cìîìשנינו àlà ïéìàBL ïéàå מבררת בו . צריך שהציבור ולמי דין בית ולאב §¥£¦¤¨§¤¤

éléî.הגמרא: éðä àðî:הגמרא ÷àøמשיבה øîàc ,eäáà éaø øîà במדבר) §¨¨¥¦¥¨©©¦©¨§¨©§¨
כא) Bâå'כז íéøeàä ètLîa Bì ìàLå ãîòé ïäkä øæòìà éðôìå' ּפי יצאּועל ו §¦§¥¤§¨¨©Ÿ¥©£Ÿ§¨©§¦§©¨¦§ְִֵַ

כך: הוא הפסוק ופירוש העדה', וכל אּתֹו יׂשראל ּבני וכל הּוא יבאּו ּפיו äæועל 'àeä' ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֹ¤
Cìî,מלך שהיה יהושע על מדובר çeLîשהרי äæ 'Bzà ìàøNé [éða] ìëå' ¤¤§¨§¥¦§¨¥¦¤§©

äîçìî,למלחמה אחריו יוצאים ישראל בני וכל בו צריך Bæשהציבור 'äãòä ìëå' ¦§¨¨§¨¨¥¨
ïéøãäðñ.'עדה' שנקראת ©§¤§¦

ìåãâ ïäë åì àá êìò ïøãä
íéøåôëä íåé ¯ éðéîù ÷øô

äðùî:בו הכלולים האיסורים את ומונה הכפורים, ביום עינוי בחיוב דנה íBéהמשנה
,äìéëàa øeñà ,íéøetkääëéñáe ,äöéçøáe ,äiúLáe,בשמן העור משיחת - ©¦¦¨©£¦¨¦§¦¨¦§¦¨§¦¨

ìcðqä úìéòðáe,עור של מנעל -ähnä LéîLúáe.בעילה -älkäå ,Cìnäå ¦§¦©©©§¨§©§¦©¦¨§©¤¤§©©¨
מחופתה], יום שלושים íäéðt[עד úà eöçøé לפי הפנים, ברחיצת מותרים - ¦§£¤§¥¤

נאה. להיראות ללידתה],äéçäåשצריכים יום שלושים [עד יולדת -úà ìBòðz §¤¨¨¦§¤
ìcðqä,לה מזיק שהקור ïéøñBàכיון íéîëçå .øæòéìà éaø éøác.בכולם ©©§¨¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦

האסורים: והשתיה האכילה שיעור את מבארת úáúBëkבשיעורìëBàäהמשנה ¨¥§¤¤
äqbäגדולה תמרה -dúðéòøâëe äBîk,שלה הגרעין עם שהיא כמו -äúBMäå ©©¨¨¨§©§¦¨¨§©¤

åéîâeì àìî,פיו מלא -áéiç.חטאת מביא ובשוגג כרת, במזיד §Ÿ§¨©¨
ìkמיניì ïéôøèöî íéìëBàä שיעור,úáúBkë ביחד מאכלים משני אכל שאם ¨¨¨¦¦§¨§¦§©¤¤

חייב. כותבת ïéôøèöîסוגיìkכןåשיעור ïé÷Lnäיחדåéîâeì àìîì. אבל §¨©©§¦¦§¨§¦¦§Ÿ§¨
ìëBàä, מככותבת לוגמיו ,äúBLåפחות ממלא ïéôøèöîפחות ïéà האכילה ¨¥§¤¥¦§¨§¦

ופטור. והשתיה,

àøîâ רק וכי הגמרא: מקשה ובשתיה', באכילה אסור הכפורים ש'יום במשנה שנינו

øeñàהלא àeäהוא, úøk Leðò:הגמרא מתרצת כך. àìéàעל éaø øîà ¨¨¨¥¨©©¦¦¨
äëøöð àì ,äéîøé éaø àîéúéàåזה דין לומר øeòéLהמשנה éöçì àlà- §¦¥¨©¦¦§§¨Ÿ¦§§¨¤¨©£¦¦

כך  על חייב שאינו שאף לוגמיו, ממלא פחות ולשתיה ככותבת, משיעור פחות לאכילה

אסור. הדבר כרת,

הגמרא: øîàcמקשה ïàîì àçéðä אפי התורה איסורי øeòéLלושבכל éöç פחות-] ¨¦¨§©§¨©£¦¦
הקבוע] äøBzä,מהשיעור  ïî øeñà.עונש לענין  אלא שיעור נאמר ïàîìולא àlà ¨¦©¨¤¨§©

,äøBzä ïî øzeî øeòéL éöç øîàc,כלל איסור בו øîéîì.ואין àkéà éàî §¨©£¦¦¨¦©¨©¦¨§¥©
äøBzä ïî øeñà øîà ïðçBé éaø ,øeòéL éöç ,øîzéàcøîà Lé÷ì Léø , §¦§©£¦¦©¦¨¨¨©¨¦©¨¥¨¦¨©

.äøBzä ïî øzeîכן àkéàאם éàî Lé÷ì Léøì àlà ,ïðçBé éaøì àçéðä ¨¦©¨¨¦¨§©¦¨¨¤¨§¥¨¦©¦¨
,øîéîì.כרת שענוש המשנה אמרה לא מדוע כשיעור, באוכל מדובר שבהכרח כיון §¥©

הגמרא: ïðaøcî.מתרצת øeñàL Lé÷ì Léø äãBî את להעמיד אפשר לפיכך, ¤¥¨¦¤¨¦§©¨¨
מדרבנן. אסור אך כרת ענוש שאינו מהשיעור, פחות באוכל המשנה

i"yx

êìî äæ àåä :á ãåîò âò óã`dc .
:`xw irzyn ryediaéðá ìëå

åúà ìàøùél`xyi ipa lky in .
:eixg` dnglnl z`vl ez`

ìåãâ ïäë åì àá êìò ïøãä
íéøåôëä íåé ¯ éðéîù ÷øô

äìéëàá øåñà íéøåôëä íåé 'éðúî
'åëå äéúùáålkc `xnba yxtn .

'd k''dei iabe iepir exwi` ipd
dizyc eed 'd ipde iaizk 'iiepir

:dlik` llkaêìîegaye ekxc .
(bl diryi) xn`py d`p zeidl

:jipir dpifgz eitia jlnäìëäå.
dlra lr aagzy cr iep dkixv
`id dztegl mei miyly lke

:dlk diexwäéçäå:zclei .ìåòðú
ìãðñä úà:dl dyw dpvdy .éøáã

øæòéìà éáøjln i`w edlek` .
:dige dlkeøåòéù éöçì 'îâoebk .

xeriy `idy dqbd zazekn zegt
mily `l ike 'ipzn opzck k''deil
:`ki` `xeqi` `kil zxk `xeriy

øåòéù éöçxeriykn zegt xnelk .
`zrnya onwl dxezd on xeq`

:alg lkn dil yixcøåñàù
ïðáøãî:xn`w opaxcn inp 'ipzne .
éëä éà`din xeq` yiwl yixlc .

oaxw dilr aiigip `l opaxcn
ivg lk`i `ly raypd dreay

ip `l lk`e xeq` xacn xeriyaiig
`dc iehia zreay oaxw dilr
(.fk sc) zereay zkqna ol `niiw
miiw `le devnd z` miiwl rayp
lha `le lhal rayp e` xeht

:xehtøèåô ïåòîù éáøåoaxwn .
:dreayàåä ãîåòå òáùåîdede .

:devnd z` miiwl rayp dil

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc zeaezk(iyily meil)

døeøáìzpreh `id ixdy ,xacd z` xxazy dl xnel xyt` - ¦§¨
,dyxiby ixaäåä éëäc àúéà íà ,dì ïðéøîàc,did jk ok` m` - §¨§¦¨¨¦¦¨§¨¦£¨

,jyxib jlrayéhéb ïì éæçàConfae ,jl ozpy hbd z` epl i`xd - ©§¦¨¦¥
dixac oi` eze` d`xn dpi`y oeike ,ca`y xazqn `l dfk xvw

.`vz z`yip m` s`e ,mixazqn

* * *

:micr zezik izy zygkda dpcd ztqep `ziixa d`ian `xnbd
íéðL ,ïðaø eðzyíéøîBày znieqn dy` lräLc÷úð,ipeltl ¨©¨¨§©¦§¦¦§©§¨

íéøîBà íéðLeyàNpz àì Bæ éøä ,äLc÷úð àì`ny ,xg`l §©¦§¦Ÿ¦§©§¨£¥Ÿ¦¨¥
,`id zycewnúàNð íàå,xg`làöz àìm` la` .ipydníéðL §¦¦¥Ÿ¥¥§©¦

íéøîBày znieqn dy` lräLøbúð,dlraníéðLemixg`íéøîBà §¦¦§¨§¨§©¦§¦
àNpz àì Bæ éøä ,äLøbúð àì,dlran dyxbzp `l `ny ,xg`l Ÿ¦§¨§¨£¥Ÿ¦¨¥

,yi` zy` `id oiicreås`.àöz ,úàNð íà §¦¦¥¥¥
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שלישי עמ' ב



xcde"קעד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc zeaezk(oey`x meil)

,íäéðôa àlà íéãòä úà ïéîéæî ïéàL íLëezrbep dnfddy oeik §¥¤¥§¦¦¤¨¥¦¤¨¦§¥¤
mivexe xwy ecirdy mdilr micirny ,minifnd ly mtebl
lra ipta `ly zecr renyl oi`e ,'mnf xy`k' ypera maiigl

,micirn eilry oicd,íäéðôa àlà íéãòä úà ïéLéçëî ïéà Ck̈¥©§¦¦¤¨¥¦¤¨¦§¥¤
icry oeike .'dnfd zligz dygkd' ixdy ,x`azpy mrhdne
miyigknd ly mzecr z` lawl xyt` i` ,ezn xak xhyd
`l` ,mypr iabl oecipd oi` m` elit` mze` milawn oi`e ,mze`

pi`y `ziixad dxn` okle ,mzecr z` lhal ick wxmipn`p m
.xhyd z` leqtl

:dygkd oipra zyy ax lr wlegd zrc z` d`ian `xnbdøîà̈©
ïîçð áø déìzeyridl dkixv dygkdy okzi cvik ,zyy axl ¥©©§¨

ixde ,miygkend micrd ipta `weceäì ïéLéçëîe ïn÷ eåä eléà- ¦£©¨©§¦¦§
z` miyigkne epiptl micnere miig miygkend micrd eid m`

,mileqt e` miqep` eidy mdilr micirny micrd ixacäåä£¨
eäa ïéçébLî äåä àìå ,äLçëä,zezik izy ly dygkd ef dzid - ©§¨¨§Ÿ£¨©§¦¦§

enzgy mixne`d xhyd icr ixac z` ixnbl milawn epiid `le
meyn ,zexyka,úLçëeî úeãò dì éåäcok m`eeäðúéìc àzLä- §¨¥¨¥§¤¤©§¨§¥§¥

yiy ,ezn ixdy ,epiptl xhyd lr minezgd micrd oi`y dzr
,miyigknd z` lawl `xaq xzeieãBî eåä àîìc ïn÷ì eåä eléàc§¦£§©¨¦§¨£

eäìixacl micen eid ,miig miygkend eid m`y okzi ixdy - §
dfk ote`a ike ,onf eze`a mileqt e` miqep` eidy miyigknd

c xn`zéðîéäî.llk xazqn df oi` ixde ,mipn`p xhyd icry - §¥§¦
,ïîçð áø øîà àlàly mzecr z` mirney ep` ,dfk ote`a ¤¨¨©©©§¨

e ,miyigkndéøz éãäì éøz é÷Bàicr cbpk mzecr z` micinrne - ¥§¥©£¥§¥
,miygkend xhydå,wtq o`k yiy oeikdéøî ú÷æça àðBîî é÷Bà §¥¨¨§¤§©¨¥

x`yi aeg xhy df m`e ,eilra zwfga oennd z` cinrdl yi -
,xkend cia rwxwd x`yiz xkn xhy edf m`e ,deld cia oennd
oi`y `ziixaa exn`y dne .di`xd eilr exiagn `ivendy

eekd oi` mipn`p miyigknd micrdmdixac z` milawn oi`y dp
xhyd z` miwifgn ok zngny ,zyy ax yxity enke ,llk
z` leqtl mdl mipin`n oi`y `l` ,ea miaebe ixnbl xykk
oi` mb ,ea miaeb oi`y s`e ,epicia wtq xacd `l` ,ixnbl xhyd
qetzi m`e ,delnd cia eze` mixi`yn `l` ,eze` mirxew
oi` wtqny ,ecin m`ivep `l ,aegd zern z` deld cin delnd

.delnd cin `le deld cin `l ,oenn mi`iven
ixze ixzay gken epnn mby ,df oipra sqep dyrn `ian ongp ax

:wtqn oenn mi`iven oi`àéèL øác éñëpà äåäc éãéîdf xac - ¦¦©£¨©¦§¥§©©§¨
mizirly mc` ,'`ihy xa' ly eiqkp mr rxi`y dyrnl dnec

,gwit mizirle dhey didéñëð ïéaæ àéèL øácrwxw xkn - §©©§¨©¦¦§¥
dhey did dxiknd zrya m`d wtq xxerzd jk xg`e ,xhya

,gwnd lge gwit didy e` ,gwnd lg `leéøz éa eúàeéøîà ¨¥§¥¨§¦
ïéaæ äèBL àeäLk,xknyk dhey didy ecirde micr ipy e`a - §¤¤©¦

ïéaæ íéìç àeäLk éøîàå éøz éa eúàåmixg` micr ipy e`ae - §¨¥§¥§¨§¦§¤¨¦©¦
e ,dxknyk gwit didy exn`eéøz éãäì éøz é÷Bà ,éMà áø øîà- ¨©©©¦¥§¥©£¥§¥

,ef cbpk ef micrd zezik izy z` cinrdl yiú÷æça àðBîî é÷Bàå§¥¨¨§¤§©
àéèL øa,`ihy xa zwfga rwxwd z` cinrdl yi wtqne - ©©§¨

.di`xd eilr exiagn `ivendy ,ezwfga rwxwd dzidy
:ok mixne` izn iy` ax x`iaeïøîà àìådf oic mixne` oi`e - §Ÿ£¨¨

,`ihy xa cia zx`yp rwxwdyàlàote`aä÷æç déì úéàc ¤¨§¦¥£¨¨
déúäáàci`ceay oeiky ,eizea`n ecia zwfgen rwxwd dzidy - ©£¨¨¥

,di`x `ll ecin d`ivedl leki dpewd oi` ,ely dzidúéì ìáà£¨¥
déúäáàc ä÷æç déì`l` ,eizea`n ecia zwfgen dzid `l m` - ¥£¨¨©£¨¨¥

,d`pw envr `edïéaæ äèBL àeäLëe ïáæ äèBL àeäLk ,ïðéøîà- ¨§¦¨§¤¤¨©§¤¤©¦
`edyk dzyrp rwxwd zxikn eixacly myk `ny ,mixne` ep`
didy zra dzyrp eci lr rwxwd ziipw s`y xyt` ixd ,dhey
epi` jky oeike ,llk dwfg da el oi`e rwxwa llk dkf `le ,dhey
xan d`pwy xg`l ,zrk da wfgend dpewd cin d`ivedl leki

.`ihy

* * *

zygkd zyy ax zrcly ,lirl `aedy oecipl zxfeg `xnbd
myigkdl xyt` ongp axle ,mdipta zeyridl dkixv micrd

:`xnbd zxne` .mdipta `lyúà ïéîéæî ïéà ,eäaà éaø øîà̈©©¦©¨¥§¦¦¤
,ïäéðôa àlà íéãòäoenn e` dzin ypera mzaiign dnfdd ixdy ¨¥¦¤¨¦§¥¤

.eipta `ly mc` aiigle oecl xyt` i`e ,'mnf xy`k'ïéLéçëîe©§¦¦
,ïäéðôa àlL íéãòä úà`l` ,micrd seb lr zecr o`k oi` ixdy ¤¨¥¦¤Ÿ¦§¥¤

eda` iax siqen .ongp ax zhiyke ,eilr ecirdy dyrnd lr
:sqep oic xne`eäîæäåzlawzndàéåä àì äîæäc éäð ,ïäéðôa àlL ©£¨¨¤Ÿ¦§¥¤§¦©£¨¨Ÿ©§¨

oeik ,ypera minfend z` zaiignd dnfdk zaygp dpi` mpn` -
xyt` la` ,mdl zrbepd zecr mdipta `ly lawl xyt` i`y

okle ,dyrnd mvr iabl mdixac z` lawlàéåä àäéî äLçëä- ©§¨¨¦¨©§¨
micirn md ixdy ,dygkd mb minifnd ixaca yi mewn lkn
eid ixdy ,mdipta dyrp `l micr mze` eilr ecirdy dyrndy

.dlha ozecre ,xg` mewna

* * *
lirl z`aend `ziixad ixac z` yxtl zxfeg `xnbd(a"r seq hi):

øî øîàxhyay mixg` ly zenizg lr ecirdy micr ,`ziixaa ¨©©
,eid mileqt e` miqep` j` ,`ed mci azkyíéãò Lé íàmixg` ¦¥¥¦

micirnyíãé áúkLxhyd lr minezgd micrd lyBà ,äæ àeä ¤§©¨¨¤
àöBé íãé áúk äéäLmiiwzne,øçà íB÷nîepiideàøwL øèMî ¤¨¨§©¨¨¥¦¨©¥¦§¨¤¨¨

øòøò åéìò,siefn `edy xkend e` deld ici lr eilr orhpy - ¨¨©§¨
÷æçeäåxhy eze`,ïéc úéáamiiwzn dzre ,'meiw' eilr eazke §§©§¥¦

zenizg z` zeeydl xyt`y ,xhy eze` it lr epiptly xhyd
ixd ,zexhyd ipyay micrdïéàmicrd el`ïéðîàðicry xnel ¥¤¡¨¦

.'xq`y dt' o`k oi`y itl ,eid miqep` xhyd
m`y `ziixad ixacn x`ean :`xnbd zwiicnøòøò åéìò àø÷̈¨¨¨©§¨

,edeniiweïéàm` la` ,epiptly xhyd z` eit lr miiwl xyt` - ¦
àì ,øòøò åéìò àø÷ àìoeik ,xg` xhy eit lr miiwl xyt` i` - Ÿ¨¨¨¨©§¨Ÿ

df oic .`ed siefn xhy eze` mb `ny miyyeg ep`ydéì òéiñî§©©¥
øèMä úà ïéîéi÷î ïéà ,éqà éaø øîàc ,éqà éaøìienic ici lr §©¦©¦§¨©©¦©¦¥§©§¦¤©§¨

,xg` xhyay zenizgl eizenizgøòøò åéìò àøwL øèMî àlà¤¨¦§¨¤¨¨¨¨©§¨
ïéc úéáa ÷æçeäåyi ok `l m`y ,meiw eilr eazke ,izin` `edy §§©§¥¦

.siefn `ed s` ,miiwl mivex ep` epnny df xhyy yeygl
xhy jezn zenizgd z` miiwl xyt`y mipte` d`ian `xnbd

:miiewn epi`yézLî àlà ,øèMä úà ïéîéi÷î ïéà ,éòcøäð éøîà̈§¦§©§¨¥¥§©§¦¤©§¨¤¨¦§¥
ixhy,úBaeúk,d`yepyk ezy`l lrad azekyúBãN ézLî [Bà] §¦§¥¨

,zecy lr dxikn zexhy ipy -ïäéìòa íeìëàL àeäåmipewd - §¤£¨©£¥¤
zecyd lyìLéôBLáe ,íéðL Lmdilr xrxriy `ll ,hwya - ¨¨¦§¦

xyt`e ,mitiefn zexhyd oi`y di`x yi jk jezny ,xkend
.xg` xhy mdit lr miiwl

:el` zexhy ipy jezn meiwa sqep i`pz `xnbd dtiqenáø øîà̈©©
øçà ãé úçzî àöBéáe ,éMà øa éîéLmze`yk wx `ed df oic - ¦¦©©¦§¥¦©©©©¥

,mixg` mc` ipa cia miwfgen xkn ixhy ipy e` zeaezk izy
ìáàmi`vei el` zexhy m`Bîöò ãiîz` `iveny eze` cin - £¨¦©©§

,mdit lr eniiwl dvexe aegd xhyàìzexhy jezn eniiwl oi` - Ÿ
.el`

:`xnbd zl`eyàìc Bîöò ãé úçz àðL éàîoicd dpey recn - ©§¨©©©©§§Ÿ
z` miiwl dvexd mc` eze` cia mi`vnp zexhy ipy mze`yk

`ed mrhd ixd ,mdit lr eniiwl oi`y ,xhydéiæî éôeiæ àîìcó ¦§¨©¥§©¥
micrd zenizga opeazd eci zgz zexhyd eidy jezn `ny -
ipyy ote`a mb ok m`e ,dzr miiwl epevxy sqepd xhya mtiife

mi`vei zexhydøçà éãé úçzîénð ,,yeygl yiàæçå ìæà àîìc ¦©©§¥©¥©¦¦§¨¨©©£¨
éiæå àúàólr siife ,exiag ciay zexhya opeazde jld `ny - £¨§©¥

.eniiwl epevxe dzr eciay xhya micrd zenizg z` mdit
:`xnbd daiynïéeëî éöî àì éàä élekjk lk oiekl leki epi` - ¥©Ÿ¨¥§©¥

oi` okle ,exiag cia mze` d`xy ici lr zenizgd seif z`
zra eiptl mi`vnpe eci zgz zexhydyk wxe ,seifl dfa miyyeg

.ahid mtiifle wcwcl leki ,seifd
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המשך בעמוד בעב

oiglbn el`e` cenr k sc ± iyily wxtzeaezk
íäéðôá àìà íéãòä ïéîéæî ïéàù íùëåytp e` oyperl ick oaiigl oi`a md ixdy Ð

" dxn` dxezde ,oenn e`crede"eilraaÐ`nw `aa) exey lr cenrie xeyd lra `ai

.(a,aiwïéùéçëî ïéà êë.ozecr lhal elit` Ðåäá ïéçéâùî ååä àìxhyd icra Ð

.mdit lr zeablàúùäipnidn zxn` ,ipdl ecen eed onw eed eli` xninl `ki`c Ð?!

äéøî ú÷æçá àðåîî é÷åàåm`e .deld zwfga Ð

`id rwxwÐipzwce .xkend zwfga cenrz

mipn`p oi` `ziixaaÐ`xhy iedilc `l

`ilrniabinli`e .dil opirxw `lc `l` ,dia

i`d iz` xcde icin qitzrazedipinÐ`l

,ixz icdal ixz iwe` :opixn`c ,dipin opiwtn

.i`wc `kid zwfga `penneäéñëð ïéáæxkn Ð

.eizerwxwíéìç.`ixa Ðïøîà àìåiwe`c Ð

.`ihy xa zwfga iqkpäéì úéàã àìàÐ

,`zda`c dwfg elld miqkpa,eizea` ly eidy

.`id `ziilrn dwfgcä÷æç åäá äéì úéì ìáà
àúäáàã`ed o`pwy ,diytpc dwfg `l` Ð

ecia ewfgedeÐeziipwkezwfg oi`e ,ezxikn jk

.ezxikn lhal dwfgäîæäã éäðàéåä àìÐ

myperl,oenn `le ytp `llhal `ied dygkd

.ozecrøèùä úà ïéîéé÷î ïéàxhy jezn Ð

.xg`øòøò àø÷ ïë íà àìàxhy eze` lr Ð

`l i`c .eicr ici lr oic ziaa wfgede ,xg`d

xrxr eilr `xwÐditeb `edd `nlc opiyiig

siiefn.`edúåãù éúùîm` ,dl`d micrn Ð

izy xkn ody ,mixg` zexhy ipy lr minezg

elld zexhy ici lr zegewld melk`e ,zecy

mipy ylyÐm` ,odn iyily xhy oiniiwn

.zenec zenizgdéôåùá.xerxr `la Ðàöåéáå
øçà éãé úçúîoiniiwny elld zexhydy Ð

`le ,xg` ici zgzn `vei mdn iyilyd z`

.iyilyd z` `ivend df ly eici zgznéôåéæ
ééæó,zexhy oze` ly azka lkzqd Ðoeeke

dze` znbec iyilyd z` envr `ed mzge

.dnizgïéåëîli`ed ,azka azk mvnvn Ð

.eiptl epi`eíãà áúåëcr ede`yr m` Ð

`xie ,xacaegkeylÐslw zkizg lr eazek

.dripvneãéòîåelit` ,azk eze` it lr Ð

.mipy dnk xg`låîöòî äøëåæù`la Ð

.eil`n ezecrn zvw xkfp xhyd zii`xìò óà
åîöòî äøëåæ ïéàù éôd`exy xg`l `l` Ð

lk epnn gkzyp `ly ,xkfpe eala ozp xhya

ixnbl xkfp epi` la` .xkfp el mixikfnyky ,jk

Ð.mazk itn `le ,mditn :xn` `pngxc ,`l

éàî åîöòcr exikfn envr oic lra m` Ð

.i`n ,xkfpy
éàå
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é÷åàå`piabnc e`l Ð ipzwc oipn`p opi`e :qxhpewa yxit Ð dixn zwfga `penn

.dipin opiwtn `l qtz i`c ,dpin `wtpe .dil opirxw `lc `l` ,`xhya

eze` oi`iven Ð odk etwz ,xeka wtq iab (a,e) `rivn `aac `nw wxta xn`c :dywe

"l`eyd" seqc `edd` edine !`id melk e`l Ð `witq xg`lc dqitz `nl` .ecin

iab opixn`c ,icin dyw `l (a,aw `rivn `aa)

dpyl miaedf xyr mipya exiagl zia xikyn

elek Ð ycgd zlgza `a ;ycgl adf xpicn

ikd elit`e ,`ed xikyn zwfgac `nl` .xikynl

ip`yc .xkeyl elek Ð ycgd seqa `a :xn`w

`ki` Ð ycgd zlgza `a `lc oeikc ,mzd

iab ip`yc :xnel yie .dil ice` iiece`c xninl

xeka m` rcei oi`c ,wtqn qtez odky ,xeka

.dqitz `ipdn Ð ixa orehy `kd la` ,`ed

(a,cl `xza `aa) "mizad zwfg"a :xn`z m`e

lk :ongp ax xn` 'ek izea` ly xne` df iab

df ,xenga dxt silgndn jixte ,xab mil`c

,ewelgi Ð 'ek xne` dfe dcli ezeyxa xne`

axe ,qekneqk `iz` `idd `d ?`iyew i`ne

eilr exagn `ivend ixn`c opaxlc .opaxk ongp

`ipdnc oeik ,xab mil`c lkc `pic epiid ,di`xd

:jixt ikdc xnel yie !ixa orehyk dqitz

cgc meyn `l` qekneq` ibilt `l opax elit`c

exagn `ivend ,xninl `ki`e ,wfgen ediipin

xzei wfgen cg` oi`c `kd la` ,di`xd eilr

:xnel yi cere .ewelgic qekneql ecen ,exiagn

epiaxe .wtqd clepy mcew qtzyk ixiin `kdc

`ziixad cinrdl el d`xp mdxa` oa oeyny

zwfga `penn iwe`c ,oipn`p oi` ikdle ,xaeya

.rxti `le ,mixyka xaey icr opiwfgne ,dixn

àìàÐ 'ek icdl ixz iwe` ongp ax xn`

dia opiabn `l i`n` ongp axle :xn`z m`e

zereay) `ped axk ongp ax xaq `d ?`xhya

zeyigknd micr izk ipya [a,`l `xza `aa] (fn

lr s` ,dcirne r"ta d`a zg` lkc ,ef z` ef

lkl dleqt dzxiag zg` lk zecr itlc ab

xnel oze` oiyigkn oi`c oeik ,inp `kd .zeicr

mipn`p mkpi` mixne` `l` ,melk del `ly

`l i`n`e .exykzil ,mziid oileqtc ,df xaca

lk d`a mzdc :xnel yie ?xhya dia opiabn

lk opinwenc meyn ,dcirne dnvr ipta zg`

miphw mixne`y `kd la` ,zexyk zwfga zg`

Ð ewgxzpy dzr cr eclepyn miaexw e` eid

oze` opilqtc ,ediizwfg` edpinwe` xninl `kil

jiiy `l ,zeytp zngn inp eid miqep`e .eclepyn

epiaxe .llk edl ilqt `l `dc ,dwfg` inwe`l

edl opinwen `l `kdc :xne` mdxa` oa oeyny

`nlc onw eed eli`c meyn ,lirl xn`ck dwfg`

.ecen eed

é÷åàårwxwa `wec Ð `ihy xa zwfga `rx`

milhlhna la` ,ikd opixn`c `ed

.mb`a `niiwc :ipyne ?d"rnd jci` iedle ,`niiw o`nc `zeyxa dxt ifgile :jixtc ,xenga dxt silgnd iab (`,w `rivn `aa) "l`eyd" wxta xn`ck ,wfgend zwfga eedc opixn`

,'ek `ed `ixa m`e ,did `ixay di`x `iadl mdilr Ð `ed rxn aiky m` :(a,bpw `xza `aa) "zny in"ae (a,hr) oiyecw seqa opixn`ck xninl jiiy `l `kdc :wgvi epiax xne`

.eiykr `edy dnn di`x oi` ,dhey mizre milg mizrc oeik `kdc `ihy xacàîìãdnizgd oeinc ici lr `l` dnizgd oixikn ep` oi`y `kid `wecc :mz epiax xne` Ð siif iteif

.ahid xkip did siif m` Ð dnizgd oixiknc oeikc ,siif `nlc yginl `kil Ð eci zgz zxg` dnizg el yiy it lr s` ,oir zriaha micrd znizg oixiknc `kid la` ,dnizgdl

éáøåzenai) "oig` drax`" wxt opixn`ck ,mazk itn `le mditnc ,`l Ð llk dxkef oi` m` la` .dxkef xhyd ici lr la` :yexit Ð envrn dxkef oi`y it lr s` xne` opgei

.mazk itn `le Ð "mditn" `pngx xn`e ,icdqne ez`e ,`azka efgc oipnif Ð `l i`e ,ecdqle ezil Ð ixikc i` ,micr iab igpil :xn`wc ,oiyecwa onf epwz `l dn iptn iab (a,`l

el oixqen oic ziay itl ,minkg eyg mzd i`cec :xnel yie ?mzd opiyiigck ,`azkn icdqne ez`e ixnbl gkyi `ny ,xhyd lr zecr aezkl opixq` `l i`n` ,inp `kd :xn`z m`e

opz `d ?icedq`le `azka efg evn `l i`n`e :xn`z m`e .jkl minkg eyg `l Ð xhyd lr ezecr azek envrny ,`kd la` .xekfi `l elit` ciriy el edexqn jkly xeaqie ,xhyd

opixn`c (`,gv `nw `aa) "`nw lfebd"a oke .eneiw edn `xnba yxtne .eneiw el oiyere oic zial `ae ,micr eilr cinrn Ð eaeg xhy wgnpy in :(`,gqw `xza `aa) :"heyt hb"a

itn `le mditn dil opiayg `l `nl` ,`pixg` `xhy dil aezkp Ð `xhya dia aezk ded dn ircic icdq `ki`c i` ?inc ikid ,'ek mc` ipicn xeht :exiag ly eizexhy sxey iab

`le mditn aiyg `l `d Ð oznizga e`x jky oicirn eid m` ,i`ce la` ,zecrd oixkef eli`k mzqa icdqne ez` `nlc opiyiig (a,`l zenai) "oig` drax`" wxtac :xnel yie !mazk

`iai ?jka dn llk dxkef df oi` elit` `kde :xn`z m`e .oic ziaa dxwgpy zecr epi`x oicirn eli`k iede ,oic ziaa ozecr dxwgpy ink dyrp xhyd lr oinezgd micrc ,mazk itn
exhy
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ïéà Ck íäéðôa àlà íéãòä úà ïéîéæî ïéàL íLëe§¥¤¥§¦¦¤¨¥¦¤¨¦§¥¤¨¥
áø déì øîà .íäéðôa àlà íéãòä úà ïéLéçëî©§¦¦¤¨¥¦¤¨¦§¥¤£©¥©

eäì ïéLéçëîe ïn÷ eåä eléà :ïîçð¯,äLçëä äåä ©§¨¦¨©¨©§¦¦§£¨©§¨¨
.úLçëeî úeãò dì éåäc ,eäa ïéçébLî äåä àìå§¨£¨©§¦¦§§¨¥¨¥§¤¤
eãBî eåä àîìc ïn÷ì eåä eléàc ,eäðúéìc àzLä̈§¨§¥§¥§¦¨§©¨¦§¨¨
éãäì éøz é÷Bà :ïîçð áø øîà àlà !?éðîéäî ,eäì§§¥§¥¤¨¨©©©§¨¥§¥©£¥
éñëpà äåäc éãéî .déøî ú÷æça àðBîî é÷Bàå ,éøz§¥§¥¨¨§¤§©¨¥¦¥©£¨©¦§¥
éøz éa eúà .éñëð ïéaæ àéèL øác .àéèL øác§©¨§¨§©¨§¨©¥¦§¥£¥§¥
:éøîàå éøz éa eúàå ,ïéaæ äèBL àeäLk :éøîà̈§¦§¤¤©¥©£¥§¥§¨§¦
éãäì éøz é÷Bà :éLà áø øîà .ïéaæ íéìç àeäLk§¤¨¦©¥£©©©¦¥§¥©£¥
àlà ïøîà àìå .àéèL øa ú÷æça àðBîî é÷Bàå ,éøz§¥§¥¨¨§¤§©©¨§¨§¨£¨©¤¨
ä÷æç déì úéì ìáà ,déúäáàc ä÷æç déì úéàc§¦¥£¨¨©£¨¨¥£¨¥¥£¨¨

déúäáàc¯àeäLëe ,ïáæ äèBL àeäLk :ïðéøîà ©£¨¨¥¨§¦©§¤¤§©§¤
íéãòä úà ïéîéæî ïéà :eäaà éaø øîà .ïéaæ äèBL¤©¥¨©©¦©¨¥§¦¦¤¨¥¦
.ïäéðôa àlL íéãòä úà ïéLéçëîe ,ïäéðôa àlà¤¨¦§¥¤©§¦¦¤¨¥¦¤Ÿ¦§¥¤

éåä àì äîæäc éäð ,ïäéðôa àlL äîæäå¯äLçëä ©£¨¨¤Ÿ¦§¥¤§¦©£¨¨¨¨¥©§¨¨
íãé áúkL íéãò Lé íà :øî øîà .àéåä àäéî¦¨¨§¨¨©¨¦¥¥¦¤§©¨¨
,øçà íB÷nî àöBé íãé áúk äéäL Bà ,äæ àeä¤¤¨¨§©¨¨¥¦¨©¥

ïéc úéáa ÷æçeäå øòøò åéìò àøwL øèMî¯ïéà ¦§¨¤¨¨¨¨©§¨§§©§¥¦¥
øòøò åéìò àø÷ .ïéðîàð¯øòøò åéìò àø÷ àì ,ïéà ¤¡¨¦¨¨¨¨©§¨¦Ÿ¨¨¨¨©§¨

¯ïéà :éñà éaø øîàc ,éñà éaøì déì òéiñî ,àì̈§©©¥§©¦©¦§¨©©¦©¦¥
øòøò åéìò àøwL øèMî àlà øèMä úà ïéîéi÷î§©§¦¤©§¨¤¨¦§¨¤¨¨¨¨©§¨
úà ïéîéi÷î ïéà :éòcøäð éøîà .ïéc úéáa ÷æçeäå§§©§¥¦¨§¦§©§§¥¥§©§¦¤
àeäå ,úBãN ézMî [Bà] úBaeúk ézMî àlà øèMä©§¨¤¨¦§¥§¦§¥¨§

ìL ïäéìòa íeìëàLéîéL áø øîà .éôBLáe íéðL L ¤£¨©£¥¤¨¨¦§¦£©©¦¦
Bîöò ãiî ìáà ,øçà ãé úçzî àöBéáe :éLà øa©©¦§¥¦©©©©¥£¨¦©©§

¯àìc Bîöò ãé úçz àðL éàî .àì¯éôeiæ àîìc Ÿ©§¨©©©©§§¨¦§¨©¥
éiæîzî ,óéîð øçà éãé úç¯àúà ,àæçå ìæà àîìc §©¥¦©©§¥©¥©¦¦§¨£©©£¨£¨
éiæåáúBk :ïðaø åðz .ïéeëî éöî àì éàä élek !ó §¦¥¥©¨¨¥§©¥¨©¨©¥

øçàì eléôà äéìò ãéòîe ,øèMä ìò Búeãò íãà̈¨¥©©§¨¥¦¨¤¨£¦§©©
.Bîöòî døëBfL àeäå :àðeä áø øîà .íéðL änk©¨¨¦¨©©¨§¤§¨¥©§

:øîà ïðçBé éaøét ìò óà.Bîöòî døëBæ ïéàL ©¦¨¨¨©©©¦¤¥§¨¥©§
éøz éa éðä :ïðçBé éaøcî dpéî òîL :äaø øîà£©©¨§©¦¨¦§©¦¨¨¨¥¥§¥

eäéépî ãç éLðîe ,àúeãäñ éòãéc¯áø ?éàî Bîöò :eäì àéòaéà .déøáçì ãç økãî §¨§¦©£¨¦§¥©¦©§©§©©§©§¥¦©£¨§©§©©
.àì Bîöò :àúëìäå .àì Bîöò :øîà éLà áøc déøa øî .Bîöò eléôà :øîà àáéáç£¦¨¨©£¦©§¨§¥§©©¦¨©©§Ÿ§¦§§¨©§Ÿ
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קעה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc zeaezk(oey`x meil)

,íäéðôa àlà íéãòä úà ïéîéæî ïéàL íLëezrbep dnfddy oeik §¥¤¥§¦¦¤¨¥¦¤¨¦§¥¤
mivexe xwy ecirdy mdilr micirny ,minifnd ly mtebl
lra ipta `ly zecr renyl oi`e ,'mnf xy`k' ypera maiigl

,micirn eilry oicd,íäéðôa àlà íéãòä úà ïéLéçëî ïéà Ck̈¥©§¦¦¤¨¥¦¤¨¦§¥¤
icry oeike .'dnfd zligz dygkd' ixdy ,x`azpy mrhdne
miyigknd ly mzecr z` lawl xyt` i` ,ezn xak xhyd
`l` ,mypr iabl oecipd oi` m` elit` mze` milawn oi`e ,mze`

pi`y `ziixad dxn` okle ,mzecr z` lhal ick wxmipn`p m
.xhyd z` leqtl

:dygkd oipra zyy ax lr wlegd zrc z` d`ian `xnbdøîà̈©
ïîçð áø déìzeyridl dkixv dygkdy okzi cvik ,zyy axl ¥©©§¨

ixde ,miygkend micrd ipta `weceäì ïéLéçëîe ïn÷ eåä eléà- ¦£©¨©§¦¦§
z` miyigkne epiptl micnere miig miygkend micrd eid m`

,mileqt e` miqep` eidy mdilr micirny micrd ixacäåä£¨
eäa ïéçébLî äåä àìå ,äLçëä,zezik izy ly dygkd ef dzid - ©§¨¨§Ÿ£¨©§¦¦§

enzgy mixne`d xhyd icr ixac z` ixnbl milawn epiid `le
meyn ,zexyka,úLçëeî úeãò dì éåäcok m`eeäðúéìc àzLä- §¨¥¨¥§¤¤©§¨§¥§¥

yiy ,ezn ixdy ,epiptl xhyd lr minezgd micrd oi`y dzr
,miyigknd z` lawl `xaq xzeieãBî eåä àîìc ïn÷ì eåä eléàc§¦£§©¨¦§¨£

eäìixacl micen eid ,miig miygkend eid m`y okzi ixdy - §
dfk ote`a ike ,onf eze`a mileqt e` miqep` eidy miyigknd

c xn`zéðîéäî.llk xazqn df oi` ixde ,mipn`p xhyd icry - §¥§¦
,ïîçð áø øîà àlàly mzecr z` mirney ep` ,dfk ote`a ¤¨¨©©©§¨

e ,miyigkndéøz éãäì éøz é÷Bàicr cbpk mzecr z` micinrne - ¥§¥©£¥§¥
,miygkend xhydå,wtq o`k yiy oeikdéøî ú÷æça àðBîî é÷Bà §¥¨¨§¤§©¨¥

x`yi aeg xhy df m`e ,eilra zwfga oennd z` cinrdl yi -
,xkend cia rwxwd x`yiz xkn xhy edf m`e ,deld cia oennd
oi`y `ziixaa exn`y dne .di`xd eilr exiagn `ivendy

eekd oi` mipn`p miyigknd micrdmdixac z` milawn oi`y dp
xhyd z` miwifgn ok zngny ,zyy ax yxity enke ,llk
z` leqtl mdl mipin`n oi`y `l` ,ea miaebe ixnbl xykk
oi` mb ,ea miaeb oi`y s`e ,epicia wtq xacd `l` ,ixnbl xhyd
qetzi m`e ,delnd cia eze` mixi`yn `l` ,eze` mirxew
oi` wtqny ,ecin m`ivep `l ,aegd zern z` deld cin delnd

.delnd cin `le deld cin `l ,oenn mi`iven
ixze ixzay gken epnn mby ,df oipra sqep dyrn `ian ongp ax

:wtqn oenn mi`iven oi`àéèL øác éñëpà äåäc éãéîdf xac - ¦¦©£¨©¦§¥§©©§¨
mizirly mc` ,'`ihy xa' ly eiqkp mr rxi`y dyrnl dnec

,gwit mizirle dhey didéñëð ïéaæ àéèL øácrwxw xkn - §©©§¨©¦¦§¥
dhey did dxiknd zrya m`d wtq xxerzd jk xg`e ,xhya

,gwnd lge gwit didy e` ,gwnd lg `leéøz éa eúàeéøîà ¨¥§¥¨§¦
ïéaæ äèBL àeäLk,xknyk dhey didy ecirde micr ipy e`a - §¤¤©¦

ïéaæ íéìç àeäLk éøîàå éøz éa eúàåmixg` micr ipy e`ae - §¨¥§¥§¨§¦§¤¨¦©¦
e ,dxknyk gwit didy exn`eéøz éãäì éøz é÷Bà ,éMà áø øîà- ¨©©©¦¥§¥©£¥§¥

,ef cbpk ef micrd zezik izy z` cinrdl yiú÷æça àðBîî é÷Bàå§¥¨¨§¤§©
àéèL øa,`ihy xa zwfga rwxwd z` cinrdl yi wtqne - ©©§¨

.di`xd eilr exiagn `ivendy ,ezwfga rwxwd dzidy
:ok mixne` izn iy` ax x`iaeïøîà àìådf oic mixne` oi`e - §Ÿ£¨¨

,`ihy xa cia zx`yp rwxwdyàlàote`aä÷æç déì úéàc ¤¨§¦¥£¨¨
déúäáàci`ceay oeiky ,eizea`n ecia zwfgen rwxwd dzidy - ©£¨¨¥

,di`x `ll ecin d`ivedl leki dpewd oi` ,ely dzidúéì ìáà£¨¥
déúäáàc ä÷æç déì`l` ,eizea`n ecia zwfgen dzid `l m` - ¥£¨¨©£¨¨¥

,d`pw envr `edïéaæ äèBL àeäLëe ïáæ äèBL àeäLk ,ïðéøîà- ¨§¦¨§¤¤¨©§¤¤©¦
`edyk dzyrp rwxwd zxikn eixacly myk `ny ,mixne` ep`
didy zra dzyrp eci lr rwxwd ziipw s`y xyt` ixd ,dhey
epi` jky oeike ,llk dwfg da el oi`e rwxwa llk dkf `le ,dhey
xan d`pwy xg`l ,zrk da wfgend dpewd cin d`ivedl leki

.`ihy

* * *

zygkd zyy ax zrcly ,lirl `aedy oecipl zxfeg `xnbd
myigkdl xyt` ongp axle ,mdipta zeyridl dkixv micrd

:`xnbd zxne` .mdipta `lyúà ïéîéæî ïéà ,eäaà éaø øîà̈©©¦©¨¥§¦¦¤
,ïäéðôa àlà íéãòäoenn e` dzin ypera mzaiign dnfdd ixdy ¨¥¦¤¨¦§¥¤

.eipta `ly mc` aiigle oecl xyt` i`e ,'mnf xy`k'ïéLéçëîe©§¦¦
,ïäéðôa àlL íéãòä úà`l` ,micrd seb lr zecr o`k oi` ixdy ¤¨¥¦¤Ÿ¦§¥¤

eda` iax siqen .ongp ax zhiyke ,eilr ecirdy dyrnd lr
:sqep oic xne`eäîæäåzlawzndàéåä àì äîæäc éäð ,ïäéðôa àlL ©£¨¨¤Ÿ¦§¥¤§¦©£¨¨Ÿ©§¨

oeik ,ypera minfend z` zaiignd dnfdk zaygp dpi` mpn` -
xyt` la` ,mdl zrbepd zecr mdipta `ly lawl xyt` i`y

okle ,dyrnd mvr iabl mdixac z` lawlàéåä àäéî äLçëä- ©§¨¨¦¨©§¨
micirn md ixdy ,dygkd mb minifnd ixaca yi mewn lkn
eid ixdy ,mdipta dyrp `l micr mze` eilr ecirdy dyrndy

.dlha ozecre ,xg` mewna

* * *
lirl z`aend `ziixad ixac z` yxtl zxfeg `xnbd(a"r seq hi):

øî øîàxhyay mixg` ly zenizg lr ecirdy micr ,`ziixaa ¨©©
,eid mileqt e` miqep` j` ,`ed mci azkyíéãò Lé íàmixg` ¦¥¥¦

micirnyíãé áúkLxhyd lr minezgd micrd lyBà ,äæ àeä ¤§©¨¨¤
àöBé íãé áúk äéäLmiiwzne,øçà íB÷nîepiideàøwL øèMî ¤¨¨§©¨¨¥¦¨©¥¦§¨¤¨¨

øòøò åéìò,siefn `edy xkend e` deld ici lr eilr orhpy - ¨¨©§¨
÷æçeäåxhy eze`,ïéc úéáamiiwzn dzre ,'meiw' eilr eazke §§©§¥¦

zenizg z` zeeydl xyt`y ,xhy eze` it lr epiptly xhyd
ixd ,zexhyd ipyay micrdïéàmicrd el`ïéðîàðicry xnel ¥¤¡¨¦

.'xq`y dt' o`k oi`y itl ,eid miqep` xhyd
m`y `ziixad ixacn x`ean :`xnbd zwiicnøòøò åéìò àø÷̈¨¨¨©§¨

,edeniiweïéàm` la` ,epiptly xhyd z` eit lr miiwl xyt` - ¦
àì ,øòøò åéìò àø÷ àìoeik ,xg` xhy eit lr miiwl xyt` i` - Ÿ¨¨¨¨©§¨Ÿ

df oic .`ed siefn xhy eze` mb `ny miyyeg ep`ydéì òéiñî§©©¥
øèMä úà ïéîéi÷î ïéà ,éqà éaø øîàc ,éqà éaøìienic ici lr §©¦©¦§¨©©¦©¦¥§©§¦¤©§¨

,xg` xhyay zenizgl eizenizgøòøò åéìò àøwL øèMî àlà¤¨¦§¨¤¨¨¨¨©§¨
ïéc úéáa ÷æçeäåyi ok `l m`y ,meiw eilr eazke ,izin` `edy §§©§¥¦

.siefn `ed s` ,miiwl mivex ep` epnny df xhyy yeygl
xhy jezn zenizgd z` miiwl xyt`y mipte` d`ian `xnbd

:miiewn epi`yézLî àlà ,øèMä úà ïéîéi÷î ïéà ,éòcøäð éøîà̈§¦§©§¨¥¥§©§¦¤©§¨¤¨¦§¥
ixhy,úBaeúk,d`yepyk ezy`l lrad azekyúBãN ézLî [Bà] §¦§¥¨

,zecy lr dxikn zexhy ipy -ïäéìòa íeìëàL àeäåmipewd - §¤£¨©£¥¤
zecyd lyìLéôBLáe ,íéðL Lmdilr xrxriy `ll ,hwya - ¨¨¦§¦

xyt`e ,mitiefn zexhyd oi`y di`x yi jk jezny ,xkend
.xg` xhy mdit lr miiwl

:el` zexhy ipy jezn meiwa sqep i`pz `xnbd dtiqenáø øîà̈©©
øçà ãé úçzî àöBéáe ,éMà øa éîéLmze`yk wx `ed df oic - ¦¦©©¦§¥¦©©©©¥

,mixg` mc` ipa cia miwfgen xkn ixhy ipy e` zeaezk izy
ìáàmi`vei el` zexhy m`Bîöò ãiîz` `iveny eze` cin - £¨¦©©§

,mdit lr eniiwl dvexe aegd xhyàìzexhy jezn eniiwl oi` - Ÿ
.el`

:`xnbd zl`eyàìc Bîöò ãé úçz àðL éàîoicd dpey recn - ©§¨©©©©§§Ÿ
z` miiwl dvexd mc` eze` cia mi`vnp zexhy ipy mze`yk

`ed mrhd ixd ,mdit lr eniiwl oi`y ,xhydéiæî éôeiæ àîìcó ¦§¨©¥§©¥
micrd zenizga opeazd eci zgz zexhyd eidy jezn `ny -
ipyy ote`a mb ok m`e ,dzr miiwl epevxy sqepd xhya mtiife

mi`vei zexhydøçà éãé úçzîénð ,,yeygl yiàæçå ìæà àîìc ¦©©§¥©¥©¦¦§¨¨©©£¨
éiæå àúàólr siife ,exiag ciay zexhya opeazde jld `ny - £¨§©¥

.eniiwl epevxe dzr eciay xhya micrd zenizg z` mdit
:`xnbd daiynïéeëî éöî àì éàä élekjk lk oiekl leki epi` - ¥©Ÿ¨¥§©¥

oi` okle ,exiag cia mze` d`xy ici lr zenizgd seif z`
zra eiptl mi`vnpe eci zgz zexhydyk wxe ,seifl dfa miyyeg

.ahid mtiifle wcwcl leki ,seifd
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oiglbn el`e` cenr k sc ± iyily wxtzeaezk
íäéðôá àìà íéãòä ïéîéæî ïéàù íùëåytp e` oyperl ick oaiigl oi`a md ixdy Ð

" dxn` dxezde ,oenn e`crede"eilraaÐ`nw `aa) exey lr cenrie xeyd lra `ai

.(a,aiwïéùéçëî ïéà êë.ozecr lhal elit` Ðåäá ïéçéâùî ååä àìxhyd icra Ð

.mdit lr zeablàúùäipnidn zxn` ,ipdl ecen eed onw eed eli` xninl `ki`c Ð?!

äéøî ú÷æçá àðåîî é÷åàåm`e .deld zwfga Ð

`id rwxwÐipzwce .xkend zwfga cenrz

mipn`p oi` `ziixaaÐ`xhy iedilc `l

`ilrniabinli`e .dil opirxw `lc `l` ,dia

i`d iz` xcde icin qitzrazedipinÐ`l

,ixz icdal ixz iwe` :opixn`c ,dipin opiwtn

.i`wc `kid zwfga `penneäéñëð ïéáæxkn Ð

.eizerwxwíéìç.`ixa Ðïøîà àìåiwe`c Ð

.`ihy xa zwfga iqkpäéì úéàã àìàÐ

,`zda`c dwfg elld miqkpa,eizea` ly eidy

.`id `ziilrn dwfgcä÷æç åäá äéì úéì ìáà
àúäáàã`ed o`pwy ,diytpc dwfg `l` Ð

ecia ewfgedeÐeziipwkezwfg oi`e ,ezxikn jk

.ezxikn lhal dwfgäîæäã éäðàéåä àìÐ

myperl,oenn `le ytp `llhal `ied dygkd

.ozecrøèùä úà ïéîéé÷î ïéàxhy jezn Ð

.xg`øòøò àø÷ ïë íà àìàxhy eze` lr Ð

`l i`c .eicr ici lr oic ziaa wfgede ,xg`d

xrxr eilr `xwÐditeb `edd `nlc opiyiig

siiefn.`edúåãù éúùîm` ,dl`d micrn Ð

izy xkn ody ,mixg` zexhy ipy lr minezg

elld zexhy ici lr zegewld melk`e ,zecy

mipy ylyÐm` ,odn iyily xhy oiniiwn

.zenec zenizgdéôåùá.xerxr `la Ðàöåéáå
øçà éãé úçúîoiniiwny elld zexhydy Ð

`le ,xg` ici zgzn `vei mdn iyilyd z`

.iyilyd z` `ivend df ly eici zgznéôåéæ
ééæó,zexhy oze` ly azka lkzqd Ðoeeke

dze` znbec iyilyd z` envr `ed mzge

.dnizgïéåëîli`ed ,azka azk mvnvn Ð

.eiptl epi`eíãà áúåëcr ede`yr m` Ð

`xie ,xacaegkeylÐslw zkizg lr eazek

.dripvneãéòîåelit` ,azk eze` it lr Ð

.mipy dnk xg`låîöòî äøëåæù`la Ð

.eil`n ezecrn zvw xkfp xhyd zii`xìò óà
åîöòî äøëåæ ïéàù éôd`exy xg`l `l` Ð

lk epnn gkzyp `ly ,xkfpe eala ozp xhya

ixnbl xkfp epi` la` .xkfp el mixikfnyky ,jk

Ð.mazk itn `le ,mditn :xn` `pngxc ,`l

éàî åîöòcr exikfn envr oic lra m` Ð

.i`n ,xkfpy
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é÷åàå`piabnc e`l Ð ipzwc oipn`p opi`e :qxhpewa yxit Ð dixn zwfga `penn

.dipin opiwtn `l qtz i`c ,dpin `wtpe .dil opirxw `lc `l` ,`xhya

eze` oi`iven Ð odk etwz ,xeka wtq iab (a,e) `rivn `aac `nw wxta xn`c :dywe

"l`eyd" seqc `edd` edine !`id melk e`l Ð `witq xg`lc dqitz `nl` .ecin

iab opixn`c ,icin dyw `l (a,aw `rivn `aa)

dpyl miaedf xyr mipya exiagl zia xikyn

elek Ð ycgd zlgza `a ;ycgl adf xpicn

ikd elit`e ,`ed xikyn zwfgac `nl` .xikynl

ip`yc .xkeyl elek Ð ycgd seqa `a :xn`w

`ki` Ð ycgd zlgza `a `lc oeikc ,mzd

iab ip`yc :xnel yie .dil ice` iiece`c xninl

xeka m` rcei oi`c ,wtqn qtez odky ,xeka

.dqitz `ipdn Ð ixa orehy `kd la` ,`ed

(a,cl `xza `aa) "mizad zwfg"a :xn`z m`e

lk :ongp ax xn` 'ek izea` ly xne` df iab

df ,xenga dxt silgndn jixte ,xab mil`c

,ewelgi Ð 'ek xne` dfe dcli ezeyxa xne`

axe ,qekneqk `iz` `idd `d ?`iyew i`ne

eilr exagn `ivend ixn`c opaxlc .opaxk ongp

`ipdnc oeik ,xab mil`c lkc `pic epiid ,di`xd

:jixt ikdc xnel yie !ixa orehyk dqitz

cgc meyn `l` qekneq` ibilt `l opax elit`c

exagn `ivend ,xninl `ki`e ,wfgen ediipin

xzei wfgen cg` oi`c `kd la` ,di`xd eilr

:xnel yi cere .ewelgic qekneql ecen ,exiagn

epiaxe .wtqd clepy mcew qtzyk ixiin `kdc

`ziixad cinrdl el d`xp mdxa` oa oeyny

zwfga `penn iwe`c ,oipn`p oi` ikdle ,xaeya

.rxti `le ,mixyka xaey icr opiwfgne ,dixn

àìàÐ 'ek icdl ixz iwe` ongp ax xn`

dia opiabn `l i`n` ongp axle :xn`z m`e

zereay) `ped axk ongp ax xaq `d ?`xhya

zeyigknd micr izk ipya [a,`l `xza `aa] (fn

lr s` ,dcirne r"ta d`a zg` lkc ,ef z` ef

lkl dleqt dzxiag zg` lk zecr itlc ab

xnel oze` oiyigkn oi`c oeik ,inp `kd .zeicr

mipn`p mkpi` mixne` `l` ,melk del `ly

`l i`n`e .exykzil ,mziid oileqtc ,df xaca

lk d`a mzdc :xnel yie ?xhya dia opiabn

lk opinwenc meyn ,dcirne dnvr ipta zg`

miphw mixne`y `kd la` ,zexyk zwfga zg`

Ð ewgxzpy dzr cr eclepyn miaexw e` eid

oze` opilqtc ,ediizwfg` edpinwe` xninl `kil

jiiy `l ,zeytp zngn inp eid miqep`e .eclepyn

epiaxe .llk edl ilqt `l `dc ,dwfg` inwe`l

edl opinwen `l `kdc :xne` mdxa` oa oeyny

`nlc onw eed eli`c meyn ,lirl xn`ck dwfg`

.ecen eed

é÷åàårwxwa `wec Ð `ihy xa zwfga `rx`

milhlhna la` ,ikd opixn`c `ed

.mb`a `niiwc :ipyne ?d"rnd jci` iedle ,`niiw o`nc `zeyxa dxt ifgile :jixtc ,xenga dxt silgnd iab (`,w `rivn `aa) "l`eyd" wxta xn`ck ,wfgend zwfga eedc opixn`

,'ek `ed `ixa m`e ,did `ixay di`x `iadl mdilr Ð `ed rxn aiky m` :(a,bpw `xza `aa) "zny in"ae (a,hr) oiyecw seqa opixn`ck xninl jiiy `l `kdc :wgvi epiax xne`

.eiykr `edy dnn di`x oi` ,dhey mizre milg mizrc oeik `kdc `ihy xacàîìãdnizgd oeinc ici lr `l` dnizgd oixikn ep` oi`y `kid `wecc :mz epiax xne` Ð siif iteif

.ahid xkip did siif m` Ð dnizgd oixiknc oeikc ,siif `nlc yginl `kil Ð eci zgz zxg` dnizg el yiy it lr s` ,oir zriaha micrd znizg oixiknc `kid la` ,dnizgdl

éáøåzenai) "oig` drax`" wxt opixn`ck ,mazk itn `le mditnc ,`l Ð llk dxkef oi` m` la` .dxkef xhyd ici lr la` :yexit Ð envrn dxkef oi`y it lr s` xne` opgei

.mazk itn `le Ð "mditn" `pngx xn`e ,icdqne ez`e ,`azka efgc oipnif Ð `l i`e ,ecdqle ezil Ð ixikc i` ,micr iab igpil :xn`wc ,oiyecwa onf epwz `l dn iptn iab (a,`l

el oixqen oic ziay itl ,minkg eyg mzd i`cec :xnel yie ?mzd opiyiigck ,`azkn icdqne ez`e ixnbl gkyi `ny ,xhyd lr zecr aezkl opixq` `l i`n` ,inp `kd :xn`z m`e

opz `d ?icedq`le `azka efg evn `l i`n`e :xn`z m`e .jkl minkg eyg `l Ð xhyd lr ezecr azek envrny ,`kd la` .xekfi `l elit` ciriy el edexqn jkly xeaqie ,xhyd

opixn`c (`,gv `nw `aa) "`nw lfebd"a oke .eneiw edn `xnba yxtne .eneiw el oiyere oic zial `ae ,micr eilr cinrn Ð eaeg xhy wgnpy in :(`,gqw `xza `aa) :"heyt hb"a

itn `le mditn dil opiayg `l `nl` ,`pixg` `xhy dil aezkp Ð `xhya dia aezk ded dn ircic icdq `ki`c i` ?inc ikid ,'ek mc` ipicn xeht :exiag ly eizexhy sxey iab

`le mditn aiyg `l `d Ð oznizga e`x jky oicirn eid m` ,i`ce la` ,zecrd oixkef eli`k mzqa icdqne ez` `nlc opiyiig (a,`l zenai) "oig` drax`" wxtac :xnel yie !mazk

`iai ?jka dn llk dxkef df oi` elit` `kde :xn`z m`e .oic ziaa dxwgpy zecr epi`x oicirn eli`k iede ,oic ziaa ozecr dxwgpy ink dyrp xhyd lr oinezgd micrc ,mazk itn
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oiglbnקעו el`ea cenr k sc ± iyily wxtzeaezk
àåä ïðáøî àáøåö éàå.crd Ðåîöòì åìéôàe`l i` ,opaxc `axevc .oic lra ly Ð

xity xkcn diytp` inx ikcÐjinq ded `l`witq`mwinl.icedq`eíñçîÐ

.xaca cirdy iy` ax lr dnz ,mbnbnúåéìåìúäiliz Ð.rwxwxeawl mc` ipa jxce

.edl yxtn onwl jxce xire .eilr xearl jxcd on oihn mc` ipa oi`c meyn ,lzaãçà
úåùãç,lz o`k did `ly wegx onf oi`y Ð

`zi` m` ,`id dycgc oeik :xninl `ki`c

xawpyzn myÐxikc xkcnikd elit` ,dil

`ki` ,xirl dkenqc oeikc ;wtqn ze`nh

dkld dcigi dy` :xninldxaweltp my

.dlyúå÷åçøäzkled dcigi dy` oi`c Ð

.myúåøåäè úåùãçdia xawpc `zi` m`c Ð

Ð.dil irci eedúåàîè úåðùéxaky Ð

.mirceid on xacd gkzypäáåø÷ àéä åæéàåÐ

d`nh dycgd s`y dilr mixne` ep`y ,xirl

Ð.dn` miyngäðùé àéä åæéàåep`y Ð

d`nh dwegx `id elit`y dilr mixne`Ð

.dpy miyyäðîéä äáåø÷ ïéàùyi m` la` Ð

dn` miyng jeza `id elit` ,dpnid daexwÐ

.dwegxk `ied`zi` m`c ,dxedh dycge

xeawl dcigi dy` dkldcÐdaexw dway `l

.jdc iabl `lf`e dpnidäøëåæ íãà ïéàùÐ

lz o`k did `ly ip` xekf :xne` mc` oi`y

.o`k df lz dyrp iniaeåàöî äìéòdlilr Ð

,minkg e`vn `nlraewifgdedilr zelzl da

wxta xifp zkqna ,l`xyi ux` z` xdhle

d`neh opiwfgn `l `witqn `nl` .`xza

exdihe .l`xyi ux` ly drwxwaux` z`

.lk opiqxb `le ,opiqxb l`xyiïéá éîøúîã
úåùîùäjlil zedy oi`e ,zayd axr ly Ð

.zexawd zia crïéçù éëåîåodixa`y Ð

.oze` oikzegy e` ,oiltep`nhn igd on xa`e

xa`k"ahexde xerd"a opixn`ck ,znd on

oileg).(a,hkwäðéî òîùefi` :lirl ipzwcn Ð

ixikc `lc meyn `nrhe ,dpy miyy dpyi `id

`ed dlÐ.'ek `zecdq i`dàëä ìáàÐ

opiknq inp `aeh elit` ,xaca cr ede`yry

.cidqn i` ,dizecdq`äðùîïéðîàð åìà éøä
.azke azk lk` icdqnc icdq ixz `ki`c Ð

øçà ïäîò óøöì íéëéøöici azk xikiy Ð

,azke azk lk` opira icdq ixzc ,mdipy

.`xnba yxtn `nrheàøîâøîåì éöîéúùë
éáø éøáãìcenrzyk Ðxaqw ,eixac seql
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,micr ipy ea yiy eze` `l` xhy aiyg `l xhya cg` crc :xnel yie !oic ziaa exhy

cg` cre azka cg` cr :(`,dqw `xza `aa) "heyt hb"a xn`c `de .dpwn xtqc `inec

mzd ,oitxhvn Ð zexb` izya elit` ,xhya mipy `d :rnync ,oitxhvn oi` Ð dt lra

d`xy `l` ,delnd `ed d`xy xne`y `l ,dt lra cg`de xhya cg`dy oebk ixiin

mipyk iedc ,delnl deln xhyd zxiqn

dxiqn icr xn`c xfrl` iaxl ,xhya minezgd

Ð xhya cg` cr yxtn inlyexiac :cere .izxk

ly eci azk eniiwe ,xhya minezg mipyy epiid

lkne .ipy ly eci azk miiwl e`vn `le ,cg`

m`y oiprl xhy aiyg `l cg` crc idp ,mewn

opiaygc "xhya epi`x jk" exn`ie micr e`eai

gelyl lekie ,ied `din zecr Ð cr itn crk edl

itn `le mditn aiyg `le ,oic zial eci azk

yxit i"yxe .zecrd xkef `edy oeik mazk

`ly Ð mazk itn `le mditn :ynegd yexita

epiax xne` inp i` .oic zial ezecr azka glyi

zexhy ipy yi m` ,xhya liren cg` crc :wgvi

.mly xhyk aeyg Ð cg` cr mezg cg` lka

oic zial eazk `iai oizrnya ok m` :`niz ike

elit`xhy aiyg `lc :xnel yie !llk xekf epi`

`edy deld zrcn ,mdipy zrcn ieyryk `l`

ezecr azeky ,`kd la` .xhy aiyg f` Ð aiig

dywde .`xhy aiyg `l Ð deld zrcn `ly

zwfg"a xn`c :o"ecxeen l`eny epiax axd

oi`e mipy ipta d`gn :(`,n `xza `aa) "mizad

oi`c oeik "eaezk" liren dne ."eaezk" xnel jixv

zecrc epyxity dn itle ?wifgnd zrcn ieyr

e`la ,edin .xity iz` Ð xkefy onf lk ied `din

dpi`y ,eliwd d`gn iabc wgvi epiax uxzn ikd

`ly d`gnc xnel eliwd inp ikdc .opaxcn `l`

,rnyi `l minrtly it lr s` ,d`gn `ied eipta

`rcena oke .dil zi` `xag jxagc df lr eknqe

.eqpe`n qep` livdl ,aezkl eliwd mipy ipta

.mdipy zrc opira `lc :wgvi epiax xne` cere

aezk did m` exhy `iadl leki did `kde

aezk epi`y ixiin `kd la` ,zexhy oewizk

jezne .`nlra mixac oexkf `l` ,xhyd xcqk

,ef `ibeq xg` oipra yxtl d`xp inlyexid

.opaxk opgei iaxe ,iaxk `ped ax :mzd xn`wc

oixkef m` ,oznizg miiwl mi`a micrdyk :yexit

sxvl jixv oi` iaxl elit` Ð xhy `la delnd

od xhyay dpn lrc ,weyd on xg` odnr

ici lr elit` delnd mixkef oi`yke .oicirn

,odnr sxvl oikixvc ecen opax elit` Ð xhyd

ibilt ike .oci azk lr `l` oicirn oi` oigxk lrc

opaxlc ,xhyd ici lr delnd oixkefyk epiid Ð

aiyg `l iaxle ,oicirn od dpn lre dxikf aiyg

.ikd rnyn `l "mc` azek" oeyle .dxikfãçà
xikfn Ð zelera cg`e zeleza cg` ,miycg dyly odl ediy cr e`ypi `le eqx`zi `l :(`,`n zenai) "ulegd"a oke .mcew heyt epi`y xikfn `kdc :dniz Ð zepyi cg`e zeycg

`nw `aaa oke .`yixa heyt xac hwp mzd Ð oic zia ea yiy mewn lk cg`e dpai cg` :opz (a,hk) dpyd y`xae .mcew heyt epi`y :epiidc ,zelera mcew zelezae oi`eyip mcew oiqexi`

daikyl d`yry dlecb zlvgn iab (`,k) dkeqc `nw wxta qixb inp i"yxe .dngln ikxrn iab 'ek gweld cg`e dpead cg` :(`,bn) dheq zkqnae .dxrne giy xea xtegd cg` :(a,p)

xikfdl mi`pzd jxcc meyn `qxibd jtdn i"yxe ,jtdl mixtqa aezk dide ?dil iran dphw zg`e dlecb zg` :jixte .dlecb zg`e dphw zg` :xne` xfril` iax ,da oikkqn oi`e d`nh

`xw` e` `zbelt` i`wc `kidc :wgvi epiax xne`e .mcew heytdÐ il dcen dz`y dlecb zg` xninl dil dede ,dkeqa `nw `pz` xfril` iax biltc `idd ik ,mcew heytd xikfn Ð

"ulegd"ae `kd la` .`xw i`w (`,bn) dheqae (a,p) `vw `aaae .cala dpaia `l` oirwez ediy i`kf oa opgei oax oiwzd `l xn`c xfril` iaxc` bilt "dpai cg`" oke .dphwa dcez jk

xeaic a,bq zegpne ,"ikd i`" ligznd xeaic a,av migaf .`,k dkeq .a,gw .`,dt migqt "lyean cg`" ligznd xeaic :a,k zay zetqez oiire] :dlgz dpyp dfi` citwdl oi` ,icin` i`w `l

.["myk" ligznd xeaic `,bi oiyecw zetqez oiire ."zay cg`" ligznd

úåàîèdcda lif`c yipi` dxaw ilnl`e ,dcda yipi` `xacc ,dwegx la` .my dxaw m` reci oi`e ,dcegl idi` `lf`c meyn ,ze`nh zeycg elit` zeaexwac qxhpewa yxit Ð

zexawd ziale dcda yipi` `xacc jenqa xnel jixv i`n` ,ok m`c :[wgvi epiaxl] dywe .xacd gkzyp dcda yipi` `xacc it lr s`c ze`nh zepyi jkitle .dlbn did

?ze`nh i`n` zepyi Ð `lf` zexawd zial i` :cere !reci xacd did Ð my dxawc `zi` m`c ,zexedh zeycg ith jkle .`l eze ,dcda yipi` `xac :`l` xninl dil ded `l ,`lf`

,xzei reci did dcda yipi` `xacc meyn xn`p `l df itle .axge dlv` xird didy ,eid zeaexw `ny opiyiigc ,zewegx elit` ze`nh zepyic :yxitc l`ppg epiaxk wgvi epiaxl d`xpe

.`lf` zexawd ziale :xnel jixhvi` ikdleäìéò.exdh x`yde rlv dze`a d`nehd elze ,rlv :l`ppg epiax yxit Ð e`vn
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úBøáwä úéa Cøc àîìLa¯ïéa énøúîc ïéðîæc ¦§¨¨¤¤¥©§¨§¦§¦§¦§©¥¥

úéáì äëeîqä øéò àlà .ìúa eøá÷ eø÷îe ,úBLîMä©§¨©§¨§§¥¤¨¦©§¨§¥
úBøáwä¯éaø øîà !éìæà úBøáwä úéáì éälek ©§¨§¦§¥©§¨¨§¥¨©©¦

ékeîe ,ïäéìôð íL úBøáB÷ íéLpäL CBzî :àðéðç£¦¨¦¤©¨¦§¨¦§¥¤¥
änà íéMîç ãò ,íäéúBòBøæ ïéçL¯éäéà àìæà §¦§¥¤©£¦¦©¨¨§¨¦¦

éôè ,dãeçì¯úBøáwä úéáìe ,dãäa Léðéà àøác §¨§¥©§¨¦¦©£¨§¥©§¨
øîà .ïðé÷æçî àì ìàøNé õøàa äàîeè ,Ckìä .àìæà̈§¨¦§¨§¨§¤¤¦§¨¥¨©§§¦©¨©
,àúeãäñ éàä :øéàî éaøî dpéî òîL ,àcñç áø©¦§¨§©¦¨¥©¦¥¦©©£¨

ïéðL ïézéL ãò¯éôè ,økãéî¯àìå .økãéî àì ©¦¦§¦¦§©§¥¨¦§©§¨
ïåék ,àëä ìáà ,déìò àéîø àìc àeä íúä :àéä¦¨¨§¨¨§¨£¥£¨¨¨¥¨

déìò éîøc¯.éîð àáeè eléôàäðùîøîBà äæ §¨¥£¥£¦¨©¦¤¥
:øîBà äæå ,"éøéáç ìL Bãé áúk äæå ,éãé áúk"§©¨¦§¤§©¨¤£¥¦§¤¥

"éøéáç ìL Bãé áúk äæå ,éãé áúk äæ"¯elà éøä ¤§©¨¦§¤§©¨¤£¥¦£¥¥
,"éãé áúk äæ" :øîBà äæ .ïéðîàð¯äæ øîBà äæå ¤¡¨¦¤¥¤§©¨¦§¤¥¤

óøöì ïéëéøö íðéà :íéøîBà íéîëçå .éaø éøác ,øçà íänò óøöì ïéëéøö éãé áúk§©¨¦§¦¦§¨¥¦¨¤©¥¦§¥©¦©£¨¦§¦¥¨§¦¦§¨¥
."éãé áúk äæ" øîBì íãà ïîàð àlà ,øçà ïänòàøîâéaø éøáãì øîBì éöîézLk ¦¨¤©¥¤¨¤¡¨¨¨©¤§©¨¦§¤¦§¦©§¦§¥©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc zeaezk(oey`x meil)

å,mpn`àeä ïðaøî àaøeö éà`ed zecrd z` gkyy crd m` - §¦§¨¥©¨¨
,mkg cinlzeléôàoicd lraBîöò,ciri xkfi m`e ,exikfdl i`yx £¦©§

exkef `edy xexa el didi ok m` `l` xaca ciri `l i`ceay oeik
.oic lrad ixac lr jenqi `le ,ahid

:jkl `nbec `xnbd d`ianàä ék,df dyrn enk -äåä éMà áøc ¦¨§©©¦£¨
àúeãäña déì òéãézecr rci -,àðäk áøì`pdk ax jxvedyke §¦©¥§©£¨§©©£¨

zecr dze`ldéì øîà,iy` axl `pdk axéàä øî øéëc éî ¨©¥¦§¦©©
àúeãäñ,zecrd dze` z` dz` xkef m`d -déì øîà,iy` ax ©£¨¨©¥

.àì,el xn`e `pdk ax exikfdäåä éëäå éëä åàìåjk `l ike - Ÿ§¨¨¦§¨¦£¨
,dyrnd did jkedéì øîà,iy` axàðòãé àì.xkef ipi` oiicr - ¨©¥Ÿ¨©§¨

óBñì,xac ly eteqa -økãéàxkfp -éMà áøe ,ezecradéì ãéäñà §¦§©©©¦©§¦¥
cirdy xg`l .`pdk axldééæçiy` ax d`x -äåäc ,àðäk áøì ©§¥§©©£¨©£¨

íqçîit lr s` el cird recn ,eilr dnze xaca qqdn didy - §©¥
.zecrd z` llk xkf `l envrnydéì øîà,iy` axCìò zøáñ éî ¨©¥¦¨§©§£¨

àðëéîñ à÷,jixac lr izknqy jezn izcrdy dz` xeaq ike - ¨¨¥§¨
éøkãàå éàLôpà éàîøc àeä àðà,xkfidl invr lr izlhd ip` - £¨¦§©©©§©§¦§©¦

cirdl leki mkg cinlzy gkene ,zecrd ihxt lka izxkfp ok`e
`le eixac lr jenqi `ly oeik ,exikfdy `ed xacd lray s`

.envra xkfi ok m` `l` ciri

* * *
,mexikfde mzecr zvwn egkyy micra `xnbd dpcy jk ab`
mipy iptl rxi`y xac zxikfa zwqerd dpyn `xnbd d`ian

:zeaxíúä ïðzdpyna epipy -(a"n f"ht zeld`)z`neh wtq iabl §©¨¨
,znúBiìeìzämc` ipay ,mikxcd iciva mixeavd xtr iliz - ©§¦

,mdizn z` my xeawl milibxCøcì ïéáe øéòì ïéa úBáBøwäoia - ©§¥¨¦¥©¤¤
,my miievn mc` ipay ,jxcl oiae xirl zeaexw od m`ãçà¤¨

úBLãç,hren onf iptl lzd dyrpy -úBðLé ãçàåmy didy - £¨§¤¨§¨
zwfga od ixd ,ax onf df lz,úBàîè`nhk aygp my jldnde §¥

zn my xawpy miyyegy oeik `ed mrhd zepyi zeilelza .zn
mixne` oi` zeycgd zeilelza s`e .xacd gkzype ,ax onf iptl
dy` `ny miyyeg `l` ,mqxetn xacd did zn my did m`y
rcep `le ,ltpd z` my dxawe dcal mewna dkld dlitdy

zeilelzd la` .xacdúB÷Bçøäjxc oi`y ,jxcd one xird on ¨§
d ,dcal myl jldl dy`,úBøBäè úBLãçlz df did eli`y £¨§

dy`y yeygl oi`e ,mqxetn xacd did zn iab lr dyrpy
m`e] dcal my jlil dy` jxc oi`y oeik dltp z` my dxaw
zeilelz la` ,[mqxtzn xacd did ,mc` ipa cer mr dkld

,úBðLé,zewegx ody s`,úBàîègkzype ,zn oda exaw `ny §¨§¥
.xacd

:el` mixeriya zwelgn dpynd d`ianéäBæéàzilelz'äáBø÷' ¥¦§¨
cr ,dpyi oiae dycg oia d`nh `idy ,jxcl e` xirlänà íéMîç£¦¦©¨

,dn` miyng jeza zeilelz dnk yi m` s`e ,jxcdn e` xirdn
.'zeaexw' zeaygp olekàéä Bæéàåzilelz,'äðLé's` d`nh `idy §¥¦§¨¨

xak zcnery ef ,jxcdn e` xirdn dwegx `id m`,äðL íéML¦¦¨¨
.øéàî éaø éøác:mixacd ipy lr wleg dcedi iax,øîBà äãeäé éaø ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥

zilelz `id efi`,'äáBø÷'efïéàLzxg` zilelzäpîéä äáBø÷ §¨¤¥§¨¥¤¨
dy` `ny `ed dycg zilelza yygdy itl ,jxcl e` xirl
dpey`xd zilelza eze` dxawy xazqne ,ltp my dxaw
m` s`e ,d`nehl yeygl oi` dixg`y zilelzae ,d`vny

zilelz `id efi`e .dn` miyng jeza ok mb dipyd,'äðLé'efïéàL §¨¨¤¥
døëBæ íãàdycgzd epnfay xkef `edy xn`iy in oi`y - ¨¨§¨
.ef zilelz

:dpynd z` zx`an `xnbd'Cøc' éàîe 'øéò' éàîmixen`d ©¦©¤¤
.mdil` qgia miccnp zilelzd ly wegixde daxewdy ,dpyna

àîéìéày xn`z m` -'øéò'epiidLnî øéòoke ,xir mzq -'Cøc' ¦¥¨¦¦©¨¤¤
epiidLnî Cøc,dyw ok m` ,jxc mzq -ïðé÷æçî éî à÷éôqî ¤¤©¨¦§¥¨¦©§§¦¨

äàîeèzilelz mzqa d`nehl miyyeg ep` wtqn ike - §¨
,z`vnpdLé÷ì Léø øîàäåxifp zkqna(:dq)äléòdaiq ,dlilr - §¨¨©¥¨¦¦¨

zhreneàöî,d`neh ea dzidy mieqn mewn epiide ,minkg ¨§
`nh df mewn wxy exn`eeøäèåa zenewnd x`y z`õøà §¦£¤¤

,ìàøNézexdha miwqerde mipdkd elkeiy ick jka jxev e`xe ¦§¨¥
okzi cvik ,dfa eliwdy oeike ,l`xyi ux`a mewn lka jldl
yeygp jxc e` xir lkl daexwd xtr zilelz lkay xnel

.d`nehl
:`xnbd zx`an'øéò' ,àøéæ áø øîàepiid dpyna dxen`døéò ¨©©¥¨¦¦

,úBøáwä úéáì äëeîqäyeygl yi dl dkenqd zilelzay ©§¨§¥©§¨
,zn zxeawlåok'Cøã'epiidCøcda yiy xirl dkilendúéa §¤¤¤¤¥

,úBøáwämewnae ,zilelza zn exawy xazqn dfk mewnay ©§¨
.minkg eliwd `l d`neha wfgend

:`xnbd zl`eyàîìLaay zilelza,úBøáwä úéa Cøcoaen ¦§¨¨¤¤¥©§¨
oi`y zxg` xirn mc` ipa mi`a ixdy ,zn my exawy yygd
z` xeawl ick zexaw zia da yiy xir dze`l zexaw zia da

,mdiznúBLîMä ïéa énøúîc ïéðîæce`eaiy oncfn minrtle - §¦§¦§¦§©¥¥©§¨
,zeynyd oia zay axraezial `eal ewitqi `ly e`xyk

,zay iptl zexawdeøwîeìúa eøá÷dze`a edexawiy dxwi - ¦§¨§§¥
.zexaw zia da yiy xirl dliaend jxcay zilelzàlàdn ¤¨

epiid 'xir'y zxn`y,úBøáwä úéáì äëeîqä øéò`vnp lzde ¦©§¨§¥©§¨
ixde ,zn my exawy yeygl yi recn ,xirl jenqúéáì éälek§¥§¥

éìæà úBøáwäziaa mdizn z` xeawl mikled xird ipa lk - ©§¨¨§¦
ick mikixvy onfd xeriya mi`iwa mde ,mdil` jenqd zexawd
onfd ocne`a erhiy xazqn `le ,zexawd zial ribdl
recne ,dkenqd zilelza znd z` xeawl exdni meid jiygiyke

.d`nehl dpynd dfa dyyg
:`xnbd daiyn,àðéðç éaø øîàxirl daexwd zilelza yygd ¨©©¦£¦¨

`ed zexawd zial dkenqyíL úBøáB÷ íéLpäL CBzîz` ¦¤©¨¦§¨
ïéçL ékeîe ,ïäéìôðz` my mixaewíäéúBòBøædwlig dfae ,eltpy ¦§¥¤¥§¦§¥¤

y ,dpyndänà íéMîç ãò,jxcl e` xirl jenqdceçì éäéà àìæà ©£¦¦©¨¨§¨¦¦§¨
la` ,ltpd z` my xeawl dcal dy`d zkled -éôèxzei - §¥

,dn` miyngndãäa Léðéà àøácmc` dy`d dnr zgwel - ¨§¨¦¦©£¨
,dn` miyngn xzei dcal z`vl d`xi `idy ,xg`úéáìe§¥

àìæà úBøáwä.ltpd z` xeawl zexawd zial enr zklede - ©§¨¨§¨
Ckìäokl -,ïðé÷æçî àì ìàøNé õøàa äàîeèz` mixdhne ¦§¨§¨§¤¤¦§¨¥Ÿ©§§¦¨

.odiltp z` my zexaew miypd oi`y zewegxd zeilelzd
:zecr zeklda oic ef dpynn zcnel `xnbdòîL ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨§©

î dpéîixacøéàî éaøxzeiy ,'dpy miyy dpyi `id efi`' xn`y ¦¨¦©¦¥¦
zngn ef zilelz dzyrp m` mixkef mc` ipa oi` dpy miyyn

c ,`l e` zn zxeawàúeãäñ éàä,zecr lk -ïéðL ïézéL ãò ©©£¨©¦¦§¦
økãéî àì éôè ,økãéîihxt z` xekfl xyt` dpy miyy cr wx - ¦§©§¥Ÿ¦§©

i` aeye migkyp mixacd ,dpy miyy etlgy xg`l la` ,zecrd
.mdilr cirdl xyt`

:`xnbd dgecàéä àìå,minec mixacd oi` -àéîø àìc àeä íúä §Ÿ¦¨¨§Ÿ©§¨
déìòxac df oi`y oeik ,xi`n iax ok xn` zn zxeawa `wec - £¥

,xacd gkzyn xak dpy miyy xg`le ,exkefl mc`d lr lhend
àëä ìáà,xaca cirdl edepiny ,zecra -eléôà ,déìò éîøc ïåék £¨¨¨¥¨§¨¥£¥£¦
énð àáeè`ed xkef ,zecrd ihxt z` xekfl eilr lheny jezn - ¨©¦

yn xzei etlgy xg`l mb dyrnd lk z`.dpy miy

äðùî
zncewd dpynl dncwda(:gi)jixv epiptl `veid xhyy x`azd

dyrp meiwde ,siefn xhydy oerhl razpd lkei `ly ick ,'meiw'
ote`a dpc epizpyn .zeizin` zenizgdy di`x e` zecr ici lr
lr minezgd mipy :mdizenizg lr micirn mnvr xhyd icry

,epiptl e`ae xhyd,øîBà äæxhyay ef dnizg[äæ]`id,éãé áúk ¤¥¤§©¨¦
äæå,dipyd dnizgd -å .éøéáç ìL Bãé áúks`äæipyd crd - §¤§©¨¤£¥¦§¤

éãé áúk äæ ,øîBà,`edäæå,zxg`d dnizgd -,éøéáç ìL Bãé áúk ¥¤§©¨¦§¤§©¨¤£¥¦
,dzzin` lr micirnd micr ipy dnizg lk lr yiy `vnpeéøä£¥

,ïéðîàð elà.mdit lr miewn xhyde ¥¤¡¨¦
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קעז oiglbn el`ea cenr k sc ± iyily wxtzeaezk
àåä ïðáøî àáøåö éàå.crd Ðåîöòì åìéôàe`l i` ,opaxc `axevc .oic lra ly Ð

xity xkcn diytp` inx ikcÐjinq ded `l`witq`mwinl.icedq`eíñçîÐ

.xaca cirdy iy` ax lr dnz ,mbnbnúåéìåìúäiliz Ð.rwxwxeawl mc` ipa jxce

.edl yxtn onwl jxce xire .eilr xearl jxcd on oihn mc` ipa oi`c meyn ,lzaãçà
úåùãç,lz o`k did `ly wegx onf oi`y Ð

`zi` m` ,`id dycgc oeik :xninl `ki`c

xawpyzn myÐxikc xkcnikd elit` ,dil

`ki` ,xirl dkenqc oeikc ;wtqn ze`nh

dkld dcigi dy` :xninldxaweltp my

.dlyúå÷åçøäzkled dcigi dy` oi`c Ð

.myúåøåäè úåùãçdia xawpc `zi` m`c Ð

Ð.dil irci eedúåàîè úåðùéxaky Ð

.mirceid on xacd gkzypäáåø÷ àéä åæéàåÐ

d`nh dycgd s`y dilr mixne` ep`y ,xirl

Ð.dn` miyngäðùé àéä åæéàåep`y Ð

d`nh dwegx `id elit`y dilr mixne`Ð

.dpy miyyäðîéä äáåø÷ ïéàùyi m` la` Ð

dn` miyng jeza `id elit` ,dpnid daexwÐ

.dwegxk `ied`zi` m`c ,dxedh dycge

xeawl dcigi dy` dkldcÐdaexw dway `l

.jdc iabl `lf`e dpnidäøëåæ íãà ïéàùÐ

lz o`k did `ly ip` xekf :xne` mc` oi`y

.o`k df lz dyrp iniaeåàöî äìéòdlilr Ð

,minkg e`vn `nlraewifgdedilr zelzl da

wxta xifp zkqna ,l`xyi ux` z` xdhle

d`neh opiwfgn `l `witqn `nl` .`xza

exdihe .l`xyi ux` ly drwxwaux` z`

.lk opiqxb `le ,opiqxb l`xyiïéá éîøúîã
úåùîùäjlil zedy oi`e ,zayd axr ly Ð

.zexawd zia crïéçù éëåîåodixa`y Ð

.oze` oikzegy e` ,oiltep`nhn igd on xa`e

xa`k"ahexde xerd"a opixn`ck ,znd on

oileg).(a,hkwäðéî òîùefi` :lirl ipzwcn Ð

ixikc `lc meyn `nrhe ,dpy miyy dpyi `id

`ed dlÐ.'ek `zecdq i`dàëä ìáàÐ

opiknq inp `aeh elit` ,xaca cr ede`yry

.cidqn i` ,dizecdq`äðùîïéðîàð åìà éøä
.azke azk lk` icdqnc icdq ixz `ki`c Ð

øçà ïäîò óøöì íéëéøöici azk xikiy Ð

,azke azk lk` opira icdq ixzc ,mdipy

.`xnba yxtn `nrheàøîâøîåì éöîéúùë
éáø éøáãìcenrzyk Ðxaqw ,eixac seql
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,micr ipy ea yiy eze` `l` xhy aiyg `l xhya cg` crc :xnel yie !oic ziaa exhy

cg` cre azka cg` cr :(`,dqw `xza `aa) "heyt hb"a xn`c `de .dpwn xtqc `inec

mzd ,oitxhvn Ð zexb` izya elit` ,xhya mipy `d :rnync ,oitxhvn oi` Ð dt lra

d`xy `l` ,delnd `ed d`xy xne`y `l ,dt lra cg`de xhya cg`dy oebk ixiin

mipyk iedc ,delnl deln xhyd zxiqn

dxiqn icr xn`c xfrl` iaxl ,xhya minezgd

Ð xhya cg` cr yxtn inlyexiac :cere .izxk

ly eci azk eniiwe ,xhya minezg mipyy epiid

lkne .ipy ly eci azk miiwl e`vn `le ,cg`

m`y oiprl xhy aiyg `l cg` crc idp ,mewn

opiaygc "xhya epi`x jk" exn`ie micr e`eai

gelyl lekie ,ied `din zecr Ð cr itn crk edl

itn `le mditn aiyg `le ,oic zial eci azk

yxit i"yxe .zecrd xkef `edy oeik mazk

`ly Ð mazk itn `le mditn :ynegd yexita

epiax xne` inp i` .oic zial ezecr azka glyi

zexhy ipy yi m` ,xhya liren cg` crc :wgvi

.mly xhyk aeyg Ð cg` cr mezg cg` lka

oic zial eazk `iai oizrnya ok m` :`niz ike

elit`xhy aiyg `lc :xnel yie !llk xekf epi`

`edy deld zrcn ,mdipy zrcn ieyryk `l`

ezecr azeky ,`kd la` .xhy aiyg f` Ð aiig

dywde .`xhy aiyg `l Ð deld zrcn `ly

zwfg"a xn`c :o"ecxeen l`eny epiax axd

oi`e mipy ipta d`gn :(`,n `xza `aa) "mizad

oi`c oeik "eaezk" liren dne ."eaezk" xnel jixv

zecrc epyxity dn itle ?wifgnd zrcn ieyr

e`la ,edin .xity iz` Ð xkefy onf lk ied `din

dpi`y ,eliwd d`gn iabc wgvi epiax uxzn ikd

`ly d`gnc xnel eliwd inp ikdc .opaxcn `l`

,rnyi `l minrtly it lr s` ,d`gn `ied eipta

`rcena oke .dil zi` `xag jxagc df lr eknqe

.eqpe`n qep` livdl ,aezkl eliwd mipy ipta

.mdipy zrc opira `lc :wgvi epiax xne` cere

aezk did m` exhy `iadl leki did `kde

aezk epi`y ixiin `kd la` ,zexhy oewizk

jezne .`nlra mixac oexkf `l` ,xhyd xcqk

,ef `ibeq xg` oipra yxtl d`xp inlyexid

.opaxk opgei iaxe ,iaxk `ped ax :mzd xn`wc

oixkef m` ,oznizg miiwl mi`a micrdyk :yexit

sxvl jixv oi` iaxl elit` Ð xhy `la delnd

od xhyay dpn lrc ,weyd on xg` odnr

ici lr elit` delnd mixkef oi`yke .oicirn

,odnr sxvl oikixvc ecen opax elit` Ð xhyd

ibilt ike .oci azk lr `l` oicirn oi` oigxk lrc

opaxlc ,xhyd ici lr delnd oixkefyk epiid Ð

aiyg `l iaxle ,oicirn od dpn lre dxikf aiyg

.ikd rnyn `l "mc` azek" oeyle .dxikfãçà
xikfn Ð zelera cg`e zeleza cg` ,miycg dyly odl ediy cr e`ypi `le eqx`zi `l :(`,`n zenai) "ulegd"a oke .mcew heyt epi`y xikfn `kdc :dniz Ð zepyi cg`e zeycg

`nw `aaa oke .`yixa heyt xac hwp mzd Ð oic zia ea yiy mewn lk cg`e dpai cg` :opz (a,hk) dpyd y`xae .mcew heyt epi`y :epiidc ,zelera mcew zelezae oi`eyip mcew oiqexi`

daikyl d`yry dlecb zlvgn iab (`,k) dkeqc `nw wxta qixb inp i"yxe .dngln ikxrn iab 'ek gweld cg`e dpead cg` :(`,bn) dheq zkqnae .dxrne giy xea xtegd cg` :(a,p)

xikfdl mi`pzd jxcc meyn `qxibd jtdn i"yxe ,jtdl mixtqa aezk dide ?dil iran dphw zg`e dlecb zg` :jixte .dlecb zg`e dphw zg` :xne` xfril` iax ,da oikkqn oi`e d`nh

`xw` e` `zbelt` i`wc `kidc :wgvi epiax xne`e .mcew heytdÐ il dcen dz`y dlecb zg` xninl dil dede ,dkeqa `nw `pz` xfril` iax biltc `idd ik ,mcew heytd xikfn Ð

"ulegd"ae `kd la` .`xw i`w (`,bn) dheqae (a,p) `vw `aaae .cala dpaia `l` oirwez ediy i`kf oa opgei oax oiwzd `l xn`c xfril` iaxc` bilt "dpai cg`" oke .dphwa dcez jk

xeaic a,bq zegpne ,"ikd i`" ligznd xeaic a,av migaf .`,k dkeq .a,gw .`,dt migqt "lyean cg`" ligznd xeaic :a,k zay zetqez oiire] :dlgz dpyp dfi` citwdl oi` ,icin` i`w `l

.["myk" ligznd xeaic `,bi oiyecw zetqez oiire ."zay cg`" ligznd

úåàîèdcda lif`c yipi` dxaw ilnl`e ,dcda yipi` `xacc ,dwegx la` .my dxaw m` reci oi`e ,dcegl idi` `lf`c meyn ,ze`nh zeycg elit` zeaexwac qxhpewa yxit Ð

zexawd ziale dcda yipi` `xacc jenqa xnel jixv i`n` ,ok m`c :[wgvi epiaxl] dywe .xacd gkzyp dcda yipi` `xacc it lr s`c ze`nh zepyi jkitle .dlbn did

?ze`nh i`n` zepyi Ð `lf` zexawd zial i` :cere !reci xacd did Ð my dxawc `zi` m`c ,zexedh zeycg ith jkle .`l eze ,dcda yipi` `xac :`l` xninl dil ded `l ,`lf`

,xzei reci did dcda yipi` `xacc meyn xn`p `l df itle .axge dlv` xird didy ,eid zeaexw `ny opiyiigc ,zewegx elit` ze`nh zepyic :yxitc l`ppg epiaxk wgvi epiaxl d`xpe

.`lf` zexawd ziale :xnel jixhvi` ikdleäìéò.exdh x`yde rlv dze`a d`nehd elze ,rlv :l`ppg epiax yxit Ð e`vn
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àeä ïðaøî àáøeö éàå¯áøc àä ék .Bîöò eléôà §¦§¨¥©¨©£¦©§¦¨§©
øîà .àðäk áøì àúeãäña déì òéãé äåä éLà©¦£¨§¦©¥§©£¨§©¨£¨£©
.àì :déì øîà ?àúeãäñ éàä øî øéëc éî :déì¥¦§¦¨©©£¨£©¥¨
óBñì .àðòãé àì :déì øîà ?äåä éëäå éëä åàìå§¨¨¦§¨¦£¨£©¥¨¨©£¨§
äåäc àðäk áøì dééæç .déì ãéäñà ,éLà áø økãéà¦§©©©¦©§¥¥©§¥§©¨£¨©£¨
àðà ?àðëéîñ à÷ Cìò zøáñ éî :déì øîà .íqçî§©¥£©¥¦¨§©§£¨¨¨¥§¨£¨
úBiìeìzä :íúä ïðz .éøkcàå éàLôpà éàîøc àeä¦§©©©§©§¦©§¦§©¨¨©§¦
ãçàå úBLãç ãçà ,Cøcì ïéáe øéòì ïéa úBáBøwä©§¥¨¦¥©¤¤¤¨£¨§¤¨

úBðLé¯úBLãç ,úB÷Bçøä .úBàîè¯,úBøBäè §¨§¥¨§£¨§
úBðLé¯,änà íéMîç ?äáBø÷ éäBæéà .úBàîè §¨§¥¥¦§¨£¦¦©¨

éaø .øéàî éaø éøác .äðL íéML ?äðLé àéä Bæéàå§¥¦§¨¨¦¦¨¨¦§¥©¦¥¦©¦
äáBø÷ :øîBà äãeäé¯äðLé ,äpîéä äáBø÷ ïéàL §¨¥§¨¤¥§¨¥¤¨§¨¨

¯àîéìéà ?Cøc éàîe øéò éàî .døëBæ íãà ïéàL¤¥¨¨§¨©¦©¤¤¦¥¨
øéò¯Cøc ,Lnî øéò¯éî à÷éôqî ,Lnî Cøc ¦¦©¨¤¤¤¤©¨¦§¥¨¦

eàöî äléò :Lé÷ì Léø øîàäå ?äàîeè ïðé÷æçî©§§¦©§¨§¨¨©¥¨¦¦¨¨§
øéò :àøéæ éaø øîà !ìàøNé õøà eøäèå¯øéò §¦£¤¤¦§¨¥¨©©¦¥¨¦¦

Cøãå ,úBøáwä úéáì äëeîqä¯.úBøáwä úéa Cøc ©§¨§¥©§¨§¤¤¤¤¥©§¨
úBøáwä úéa Cøc àîìLa¯ïéa énøúîc ïéðîæc ¦§¨¨¤¤¥©§¨§¦§¦§¦§©¥¥

úéáì äëeîqä øéò àlà .ìúa eøá÷ eø÷îe ,úBLîMä©§¨©§¨§§¥¤¨¦©§¨§¥
úBøáwä¯éaø øîà !éìæà úBøáwä úéáì éälek ©§¨§¦§¥©§¨¨§¥¨©©¦

ékeîe ,ïäéìôð íL úBøáB÷ íéLpäL CBzî :àðéðç£¦¨¦¤©¨¦§¨¦§¥¤¥
änà íéMîç ãò ,íäéúBòBøæ ïéçL¯éäéà àìæà §¦§¥¤©£¦¦©¨¨§¨¦¦

éôè ,dãeçì¯úBøáwä úéáìe ,dãäa Léðéà àøác §¨§¥©§¨¦¦©£¨§¥©§¨
øîà .ïðé÷æçî àì ìàøNé õøàa äàîeè ,Ckìä .àìæà̈§¨¦§¨§¨§¤¤¦§¨¥¨©§§¦©¨©
,àúeãäñ éàä :øéàî éaøî dpéî òîL ,àcñç áø©¦§¨§©¦¨¥©¦¥¦©©£¨

ïéðL ïézéL ãò¯éôè ,økãéî¯àìå .økãéî àì ©¦¦§¦¦§©§¥¨¦§©§¨
ïåék ,àëä ìáà ,déìò àéîø àìc àeä íúä :àéä¦¨¨§¨¨§¨£¥£¨¨¨¥¨

déìò éîøc¯.éîð àáeè eléôàäðùîøîBà äæ §¨¥£¥£¦¨©¦¤¥
:øîBà äæå ,"éøéáç ìL Bãé áúk äæå ,éãé áúk"§©¨¦§¤§©¨¤£¥¦§¤¥

"éøéáç ìL Bãé áúk äæå ,éãé áúk äæ"¯elà éøä ¤§©¨¦§¤§©¨¤£¥¦£¥¥
,"éãé áúk äæ" :øîBà äæ .ïéðîàð¯äæ øîBà äæå ¤¡¨¦¤¥¤§©¨¦§¤¥¤

óøöì ïéëéøö íðéà :íéøîBà íéîëçå .éaø éøác ,øçà íänò óøöì ïéëéøö éãé áúk§©¨¦§¦¦§¨¥¦¨¤©¥¦§¥©¦©£¨¦§¦¥¨§¦¦§¨¥
."éãé áúk äæ" øîBì íãà ïîàð àlà ,øçà ïänòàøîâéaø éøáãì øîBì éöîézLk ¦¨¤©¥¤¨¤¡¨¨¨©¤§©¨¦§¤¦§¦©§¦§¥©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc zeaezk(oey`x meil)

å,mpn`àeä ïðaøî àaøeö éà`ed zecrd z` gkyy crd m` - §¦§¨¥©¨¨
,mkg cinlzeléôàoicd lraBîöò,ciri xkfi m`e ,exikfdl i`yx £¦©§

exkef `edy xexa el didi ok m` `l` xaca ciri `l i`ceay oeik
.oic lrad ixac lr jenqi `le ,ahid

:jkl `nbec `xnbd d`ianàä ék,df dyrn enk -äåä éMà áøc ¦¨§©©¦£¨
àúeãäña déì òéãézecr rci -,àðäk áøì`pdk ax jxvedyke §¦©¥§©£¨§©©£¨

zecr dze`ldéì øîà,iy` axl `pdk axéàä øî øéëc éî ¨©¥¦§¦©©
àúeãäñ,zecrd dze` z` dz` xkef m`d -déì øîà,iy` ax ©£¨¨©¥

.àì,el xn`e `pdk ax exikfdäåä éëäå éëä åàìåjk `l ike - Ÿ§¨¨¦§¨¦£¨
,dyrnd did jkedéì øîà,iy` axàðòãé àì.xkef ipi` oiicr - ¨©¥Ÿ¨©§¨

óBñì,xac ly eteqa -økãéàxkfp -éMà áøe ,ezecradéì ãéäñà §¦§©©©¦©§¦¥
cirdy xg`l .`pdk axldééæçiy` ax d`x -äåäc ,àðäk áøì ©§¥§©©£¨©£¨

íqçîit lr s` el cird recn ,eilr dnze xaca qqdn didy - §©¥
.zecrd z` llk xkf `l envrnydéì øîà,iy` axCìò zøáñ éî ¨©¥¦¨§©§£¨

àðëéîñ à÷,jixac lr izknqy jezn izcrdy dz` xeaq ike - ¨¨¥§¨
éøkãàå éàLôpà éàîøc àeä àðà,xkfidl invr lr izlhd ip` - £¨¦§©©©§©§¦§©¦

cirdl leki mkg cinlzy gkene ,zecrd ihxt lka izxkfp ok`e
`le eixac lr jenqi `ly oeik ,exikfdy `ed xacd lray s`

.envra xkfi ok m` `l` ciri

* * *
,mexikfde mzecr zvwn egkyy micra `xnbd dpcy jk ab`
mipy iptl rxi`y xac zxikfa zwqerd dpyn `xnbd d`ian

:zeaxíúä ïðzdpyna epipy -(a"n f"ht zeld`)z`neh wtq iabl §©¨¨
,znúBiìeìzämc` ipay ,mikxcd iciva mixeavd xtr iliz - ©§¦

,mdizn z` my xeawl milibxCøcì ïéáe øéòì ïéa úBáBøwäoia - ©§¥¨¦¥©¤¤
,my miievn mc` ipay ,jxcl oiae xirl zeaexw od m`ãçà¤¨

úBLãç,hren onf iptl lzd dyrpy -úBðLé ãçàåmy didy - £¨§¤¨§¨
zwfga od ixd ,ax onf df lz,úBàîè`nhk aygp my jldnde §¥

zn my xawpy miyyegy oeik `ed mrhd zepyi zeilelza .zn
mixne` oi` zeycgd zeilelza s`e .xacd gkzype ,ax onf iptl
dy` `ny miyyeg `l` ,mqxetn xacd did zn my did m`y
rcep `le ,ltpd z` my dxawe dcal mewna dkld dlitdy

zeilelzd la` .xacdúB÷Bçøäjxc oi`y ,jxcd one xird on ¨§
d ,dcal myl jldl dy`,úBøBäè úBLãçlz df did eli`y £¨§

dy`y yeygl oi`e ,mqxetn xacd did zn iab lr dyrpy
m`e] dcal my jlil dy` jxc oi`y oeik dltp z` my dxaw
zeilelz la` ,[mqxtzn xacd did ,mc` ipa cer mr dkld

,úBðLé,zewegx ody s`,úBàîègkzype ,zn oda exaw `ny §¨§¥
.xacd

:el` mixeriya zwelgn dpynd d`ianéäBæéàzilelz'äáBø÷' ¥¦§¨
cr ,dpyi oiae dycg oia d`nh `idy ,jxcl e` xirlänà íéMîç£¦¦©¨

,dn` miyng jeza zeilelz dnk yi m` s`e ,jxcdn e` xirdn
.'zeaexw' zeaygp olekàéä Bæéàåzilelz,'äðLé's` d`nh `idy §¥¦§¨¨

xak zcnery ef ,jxcdn e` xirdn dwegx `id m`,äðL íéML¦¦¨¨
.øéàî éaø éøác:mixacd ipy lr wleg dcedi iax,øîBà äãeäé éaø ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥

zilelz `id efi`,'äáBø÷'efïéàLzxg` zilelzäpîéä äáBø÷ §¨¤¥§¨¥¤¨
dy` `ny `ed dycg zilelza yygdy itl ,jxcl e` xirl
dpey`xd zilelza eze` dxawy xazqne ,ltp my dxaw
m` s`e ,d`nehl yeygl oi` dixg`y zilelzae ,d`vny

zilelz `id efi`e .dn` miyng jeza ok mb dipyd,'äðLé'efïéàL §¨¨¤¥
døëBæ íãàdycgzd epnfay xkef `edy xn`iy in oi`y - ¨¨§¨
.ef zilelz

:dpynd z` zx`an `xnbd'Cøc' éàîe 'øéò' éàîmixen`d ©¦©¤¤
.mdil` qgia miccnp zilelzd ly wegixde daxewdy ,dpyna

àîéìéày xn`z m` -'øéò'epiidLnî øéòoke ,xir mzq -'Cøc' ¦¥¨¦¦©¨¤¤
epiidLnî Cøc,dyw ok m` ,jxc mzq -ïðé÷æçî éî à÷éôqî ¤¤©¨¦§¥¨¦©§§¦¨

äàîeèzilelz mzqa d`nehl miyyeg ep` wtqn ike - §¨
,z`vnpdLé÷ì Léø øîàäåxifp zkqna(:dq)äléòdaiq ,dlilr - §¨¨©¥¨¦¦¨

zhreneàöî,d`neh ea dzidy mieqn mewn epiide ,minkg ¨§
`nh df mewn wxy exn`eeøäèåa zenewnd x`y z`õøà §¦£¤¤

,ìàøNézexdha miwqerde mipdkd elkeiy ick jka jxev e`xe ¦§¨¥
okzi cvik ,dfa eliwdy oeike ,l`xyi ux`a mewn lka jldl
yeygp jxc e` xir lkl daexwd xtr zilelz lkay xnel

.d`nehl
:`xnbd zx`an'øéò' ,àøéæ áø øîàepiid dpyna dxen`døéò ¨©©¥¨¦¦

,úBøáwä úéáì äëeîqäyeygl yi dl dkenqd zilelzay ©§¨§¥©§¨
,zn zxeawlåok'Cøã'epiidCøcda yiy xirl dkilendúéa §¤¤¤¤¥

,úBøáwämewnae ,zilelza zn exawy xazqn dfk mewnay ©§¨
.minkg eliwd `l d`neha wfgend

:`xnbd zl`eyàîìLaay zilelza,úBøáwä úéa Cøcoaen ¦§¨¨¤¤¥©§¨
oi`y zxg` xirn mc` ipa mi`a ixdy ,zn my exawy yygd
z` xeawl ick zexaw zia da yiy xir dze`l zexaw zia da

,mdiznúBLîMä ïéa énøúîc ïéðîæce`eaiy oncfn minrtle - §¦§¦§¦§©¥¥©§¨
,zeynyd oia zay axraezial `eal ewitqi `ly e`xyk

,zay iptl zexawdeøwîeìúa eøá÷dze`a edexawiy dxwi - ¦§¨§§¥
.zexaw zia da yiy xirl dliaend jxcay zilelzàlàdn ¤¨

epiid 'xir'y zxn`y,úBøáwä úéáì äëeîqä øéò`vnp lzde ¦©§¨§¥©§¨
ixde ,zn my exawy yeygl yi recn ,xirl jenqúéáì éälek§¥§¥

éìæà úBøáwäziaa mdizn z` xeawl mikled xird ipa lk - ©§¨¨§¦
ick mikixvy onfd xeriya mi`iwa mde ,mdil` jenqd zexawd
onfd ocne`a erhiy xazqn `le ,zexawd zial ribdl
recne ,dkenqd zilelza znd z` xeawl exdni meid jiygiyke

.d`nehl dpynd dfa dyyg
:`xnbd daiyn,àðéðç éaø øîàxirl daexwd zilelza yygd ¨©©¦£¦¨

`ed zexawd zial dkenqyíL úBøáB÷ íéLpäL CBzîz` ¦¤©¨¦§¨
ïéçL ékeîe ,ïäéìôðz` my mixaewíäéúBòBøædwlig dfae ,eltpy ¦§¥¤¥§¦§¥¤

y ,dpyndänà íéMîç ãò,jxcl e` xirl jenqdceçì éäéà àìæà ©£¦¦©¨¨§¨¦¦§¨
la` ,ltpd z` my xeawl dcal dy`d zkled -éôèxzei - §¥

,dn` miyngndãäa Léðéà àøácmc` dy`d dnr zgwel - ¨§¨¦¦©£¨
,dn` miyngn xzei dcal z`vl d`xi `idy ,xg`úéáìe§¥

àìæà úBøáwä.ltpd z` xeawl zexawd zial enr zklede - ©§¨¨§¨
Ckìäokl -,ïðé÷æçî àì ìàøNé õøàa äàîeèz` mixdhne ¦§¨§¨§¤¤¦§¨¥Ÿ©§§¦¨

.odiltp z` my zexaew miypd oi`y zewegxd zeilelzd
:zecr zeklda oic ef dpynn zcnel `xnbdòîL ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨§©

î dpéîixacøéàî éaøxzeiy ,'dpy miyy dpyi `id efi`' xn`y ¦¨¦©¦¥¦
zngn ef zilelz dzyrp m` mixkef mc` ipa oi` dpy miyyn

c ,`l e` zn zxeawàúeãäñ éàä,zecr lk -ïéðL ïézéL ãò ©©£¨©¦¦§¦
økãéî àì éôè ,økãéîihxt z` xekfl xyt` dpy miyy cr wx - ¦§©§¥Ÿ¦§©

i` aeye migkyp mixacd ,dpy miyy etlgy xg`l la` ,zecrd
.mdilr cirdl xyt`

:`xnbd dgecàéä àìå,minec mixacd oi` -àéîø àìc àeä íúä §Ÿ¦¨¨§Ÿ©§¨
déìòxac df oi`y oeik ,xi`n iax ok xn` zn zxeawa `wec - £¥

,xacd gkzyn xak dpy miyy xg`le ,exkefl mc`d lr lhend
àëä ìáà,xaca cirdl edepiny ,zecra -eléôà ,déìò éîøc ïåék £¨¨¨¥¨§¨¥£¥£¦
énð àáeè`ed xkef ,zecrd ihxt z` xekfl eilr lheny jezn - ¨©¦

yn xzei etlgy xg`l mb dyrnd lk z`.dpy miy

äðùî
zncewd dpynl dncwda(:gi)jixv epiptl `veid xhyy x`azd

dyrp meiwde ,siefn xhydy oerhl razpd lkei `ly ick ,'meiw'
ote`a dpc epizpyn .zeizin` zenizgdy di`x e` zecr ici lr
lr minezgd mipy :mdizenizg lr micirn mnvr xhyd icry

,epiptl e`ae xhyd,øîBà äæxhyay ef dnizg[äæ]`id,éãé áúk ¤¥¤§©¨¦
äæå,dipyd dnizgd -å .éøéáç ìL Bãé áúks`äæipyd crd - §¤§©¨¤£¥¦§¤

éãé áúk äæ ,øîBà,`edäæå,zxg`d dnizgd -,éøéáç ìL Bãé áúk ¥¤§©¨¦§¤§©¨¤£¥¦
,dzzin` lr micirnd micr ipy dnizg lk lr yiy `vnpeéøä£¥

,ïéðîàð elà.mdit lr miewn xhyde ¥¤¡¨¦
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,zenizgd z` miniiwn mnvr xhyd icryk s`y ,`id ezxaq
wx,íéãéòî íä ïãé áúk ìòlkk ef ixde ,dnvr d`eldd lr `le ©§©¨¨¥§¦¦

.dnizg lk lr micr ipya jxev yiy zexhy meiw ly zecr
eli`e,íéîëç éøáãìmdizenizg lr micirn xhyd icryk §¦§¥£¨¦

eli`k df ixd xhyayìòdL äðîaezk,íéãéòî íä øèMa,xnelk ©¨¤¤©§¨¥§¦¦
jk lr mzge d`eldd z` d`xy epipta cirne cg` lk `a eli`k
,xhya aezkk ipeltn del ipelty cirn cg` lky oeike ,xhya
lr mb ciri cg` lky jxev oi`e ,mdit lr miewn xhyd ixd

.exiag znizg
:`xnbd zl`eyàèéLtz` x`al ozip ike ,mzwelgn efy §¦¨

:`xnbd daiyn .dpey ote`a opaxe iax ly mdizexaqàîéúc eäî©§¥¨
y xnel xyt` did -éaøìmci azk lr' xhyd icry i`ce df oi` §©¦

`l` ,'micirn mddéì à÷tñî é÷etñ,xaca wtzqd -áúk ìò éà ©¥§©§¨¥¦©§©
íéãéòî íä íãé,dnizg lk lr micr ipya jxev yieäðî ìò Bà ¨¨¥§¦¦©¨¤

íéãéòî íä øèMaLwtqne ,eznizg lr ciri cr lky jka ice ¤©§¨¥§¦¦
.micr ipy jixvdl xingd

micr ipy jixvy xaeq iax m` weligd dn `xnbd zx`an
:wtq zxeza e` i`ce zxezaeäéépéî ãç úéîc àëéä ,dpéî à÷ôðå§©§¨¦¨¥¨§¦©¦©§

lr cirn igd crde ,xhya minezgd micrdn cg` zny ote`a -
cirnk aygp eznizg lr cirnd cry xn`p m`y ,envr znizg

,xhyay dpnd lréòaìa jxev yi -íéðLmixg`ãéòäì ÷eMä ïî ¦¨¥§©¦¦©§¨¦
åéìòmb igd zecr z` lawl xyt` i`e ,znd crd znizg lr - ¨¨

zenizg z` miiwnd sqep cr enr sxhvi m` s` ,znd znizg lr
,jkl mrhde ,mdipyïk íàcznizg lr mb igd crd ciri m`y - §¦¥

r zecr efe] envrmr cgi znd znizg lr mbe ,[xhyay dpn l
,[eci azk meiw lr zecr efe] sqep cràðBîîc àòáéø éëð ÷éôð÷̈¨¦§¥¦§¨§¨¨

àãäñ ãçc àîetàoenndn mirax dyly mi`iven ep`y `vnp - ©¨§©©£¨
mixne` ep` envr znizg iabl ixdy ,cg` cr it lr xhyay
,envr znizg lr ecal on`p `ede ,cirn `ed xhyay dpn lry
sqep cr mr cgi ciri `ed m`e ,eit lr oennd ivg `vei xak jkae
iriaxd raxd wxe ,eit lr `vei sqep rax ixd ,exiag znizg lr
oi`e ,znd znizg meiwl enr sxhvdy sqepd crd it lr `vei
cg` lk it lr oennd ivg `vei ok m` `l` mipn`p micr ipy

xn`py ,mdn(eh hi mixac)`diy ,'xaC mEwi 'ebe micr ipW iR lr'©¦§¥¥¦¨¨¨
crdy xn`p m` wx edf mpn` .deya mdipy it lr miiwzn xacd
m` la` ,cirn `ed xhyay dpn lr envr znizg lr cirnd
,enr sqep cr jixv ok zngne ,cirn `ed eci azk lry xn`p
,eit lr oennd rax wx `vei envr znizg lr ezecray `vnp
,zny exiag ci znizg lr cirdle xg`l sxhvdl `ed lekie
ivg `l` eit lr `vei oi` zenizgd izy lr ciriy xg` mb ixdy

.znd znizg lr micirnd ici lr `vei xg`d ivgde ,oenndåm` §
lr e` cirn `ed xhyay dpn lr m` ,xaca wtzqd iaxy xn`p

ezrcly xnel yi ,eci azk,àøîeçì àëäå ,àøîeçì àëä,xnelk ¨¨§§¨§¨¨§§¨
micirne miig micrd ipy m`y ,miccvd ipyl xingdl yi wtqn
mci azk lry okziy oeik ,jk lr jenql oi` mdici zenizg lr
jci`ne .zenizgd izy lr sqep cr sxhviy mikixve ,micirn md
lr mb cirdl leki epi` ,envr znizg lr cirn micrd cg` m`
zecrk zaygp envr znizg lr ezecr `ny ,zny exiag znizg
zivgn `ivedl xyt` dcal ezecr it lre ,xhyay dpn lr
mi`veiy `vnp ,exiag znizg lr mb cirdl sxhvi m`e ,oennd

.eit lr oennd irax dylyïì òîLî à÷`xnbd dkxved okl - ¨©§©¨
x`aléaøc,xg` mdnr sxvl mikixvy xne`dàèéLt èLôéî §©¦¦§©§¦¨

déì,'micirn md mci azk lr' xhyd icry el xexa -àle÷ì ïéa ¥¥§¨
mbe envr ci azk lr mb cirdl igd leki micrd cg` zn m`y -
,zenizgd izy lr cirnd sqep crl sexiva ,exiag ci azk lr

eàøîeçì ïéalr xhyd icr ipy ly mzecra ic oi`y - ¥§§¨
,sqep cr mdnr sxvl yi `l` ,mdizenizg.dpyna xen`k

:iax zxaq `id jk ok`y `xnbd dgikenøîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©
,ïäî ãçà úîe ,øèMä ìò ïéîeúçä íéðL ,áøicry minkg ixacl ©§©¦©£¦©©§¨¥¤¨¥¤

,'micirn md xhyay dpn lr' mdizenizg z` miniiwnd xhyd
znizg lr mb cirdl leki envr znizg lr cirnd igd crd oi`
dyly mi`iven ep` ok m` ixdy ,sqep crl sexiva elit` ,znd

`l` ,eit lr oenndn miraxíéðL ïéëéøömixg`ãéòäì ÷eMä ïî §¦¦§©¦¦©§¨¦
åéìòxhyay dpnd lr igd zecrl sexivae ,znd znizg lr - ¨¨

,xne`e ax miiqne .oennd z` zeabl ozipBæaezrc ,df ote`ae - §
lyéaø`id,àle÷ì,znd znizg lr mb cirdl leki igd crdy ©¦§¨

sxvl eilr okle] 'eci azk lr' zecr `id eci azk lr ezecry oeik
eit lr `vei oennd rax wxy `vnpe ,[envr znizgl mb sqep cr
jkay ,znd znizg lr cirdl lekie ,envr znizg lr ezecra

.eit lr sqep rax `veiåzrc,àøîeçì ïðaølr cirdl leki epi`y §©¨¨§§¨
dpeya .dilr eciriy mixg` mipya jxev yi `l` ,znd znizg
iaxy ,mdizenizg lr micirn xhyd icr ipy day ,epizpynn
zrce ,zenizgd izy lr sqep cr sxvl jxev yiy xne`e xingn

.xhyd z` miiwl mzecra icy ,`lewl `id minkg
s` ,micrd cg` zny ,dfk xhy miiwl ozip cvik zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .minkg zrclcg` zn m`y minkg zrcl
lr mbe envr znizg lr mb cirdl leki igd crd oi` micrdn
znizg lr eciriy mixg` micr ipya jxev yi `l` ,znd znizg

,zndéøz àkéì éàå,eznizg lr micr ipy e`vnp `l m` -àlà §¦¥¨§¥¤¨
wxéàî ,ãç.xhyd z` miiwl xyt` cvik - ©©

:`xnbd zx`an,éiaà øîàrpnidl igd crd jixv dfk ote`a ¨©©©¥
.znd znizg lr cirdl lkei `linne ,envr znizg lr cirdln

,envr znizg z` eniiwi cvikeàtñçà déãé úîéúç áBzëì- ¦§£¦©§¥©©§¨
,micr ipta qxg zkizg iab lr mezgiàðéc éáa déì éãLålihie - §¨¥¥§¥¦¨

,oic ziaa dze`(déì eæçå) àðéc éa déì é÷fçîeoic zia e`xiyke - §©§¦¥¥¦¨§¨¥
,xhyay eznizgl dze` enci ,qxgd lr daezkd eci znizg z`

xhyay eznizg z` eniiwi jk ici lreéøö àìåéãeäñàì eäéà C §Ÿ¨¦¦§©§¥
déãé úîéúçà,eznizg lr cirdl igd crd jxhvi `le -ìéæàå ©£¦©§¥§¨¦

Cãéàà éãäñîe éàäå eäéàcirdl sqepd crd mr envr `ed jlie - ¦§©©§£¦©¦¨
eit lr `vei oi` ixdy ,mzecr z` elawie ,znd ci znizg lr

.oennd rax `l`
zxne` .'qxg' iab lr mezgiy iia` hwp recn zx`an `xnbd

:`xnbde,xhyay eznizg z` oic zia eniiwiy ick mezgl `ayk
mezgi'àtñç'à à÷åã,qxgd lr -'àúlân'à ìáà,slw lr -àì ©§¨©©§¨£¨©§¦§¨Ÿ

,jkl mrhde .mezgiélòî àìc Léðéà dì çkLî àîìc`ny - ¦§¨©§©¨¦¦§Ÿ§©¥
,dilr eznizgy ,slwd zqit z` oebd epi`y mc` `vniáúëå§¨©

éòác éàî déåléòoebk ,dvxiy dn dnizgd mcew aezkl siqeie - ¦¨¥©§¨¥
,dpn el aiig dhn mezgdyålkei,micr eilr oi`y s` ea zeabl §

ixdyïðzdpyna(:drw a"a),åéìò àéöBä[deld lr delnd-]áúk §©¦¨¨§©
Bãéea aezky,Bì áéiç àeäL,xhyd lr minezg micr oi`y s` ¨¤©¨

äáBbaegd z` delndïéøBç éða íéñëpî,deld ciay miqkpn - ¤¦§¨¦§¥¦
dpzna mpzp e` deld mxkny ,'micaryen' miqkpn `l j`
mc` ep`vni m` s`y oeik ,mezgl leki qxg lr j` .mixg`l
,qxgd lr aezkd xhyy oeik ,crd aiigzi `l ,xhy eilr aezkie

.leqt

* * *
:minkge iax zwelgna dkldd z` zxxan `xnbdáø øîà̈©©

,íéîëç éøáãk äëìä ,ìàeîL øîà ,äãeäédpn lr' exn`y §¨¨©§¥£¨¨§¦§¥£¨¦
mdizenizg lr micirn xhyd icr ipy m`e ,'micirn md xhyay

.sqep cr mdl sxvl jxev oi`
:`xnbd zl`eyàèéLtlka `ed llk ixdy ,mzenk dkldy §¦¨

m`y ,mewníéaøå ãéçé,miwleg.íéaøk äëìä:`xnbd daiyneäî ¨¦§©¦£¨¨§©¦©
àîéúcy epiciay llkdy xnel xyt` did -Bøéáçî éaøk äëìä §¥¨£¨¨§©¦¥£¥

`l` ,cigi `pz lr wleg `edy mewna wx epi`åéøéáçî eléôàå- ©£¦¥£¥¨
,miaexnd lr wleg `ed m` s`ïì òîLî à÷miaxy mewnay ¨©§©¨

.miaxk dkld ,eilr miwlegd
l`eny mya dcedi ax xn`y dn lr `iyew d`ian `xnbd)
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המשך בעמוד רב

oiglbn el`e` cenr `k sc ± iyily wxtzeaezk
oiniiwnyk ,cirdl oi`a od oci azk lrazk lk lr mipy jixv jkitl .oic ziaa xhyd

.azkeíéãéòî íä øèùáù äðî ìò íéîëç éøáãìdelnd epi`x epgp` Ð.epnzgejkld

.dixagc` icedq`l ediipin cg jixv `le ,ibq ixzaà÷ôñî é÷åôñ éáøì àîéúã åäî
ïãé áúë ìò éà äéìeciriy oiwwfp ep` Ð.øèùáù äðî ìò åàazk lr `ny meyne Ð

oicirn od ociÐ.azke azk lkl ixz jixvn

.dil `hiyt `l `din hytineäðéî à÷ôðåÐ

wtq oia,i`celzne xhyd lr minezgd mipyl

odn cg`Ð,eilr cirdl weyd on mipy jixv

exiag ly lre eci azk lr cirdl xyk df oi`e

ciriy enr cg` sxvlelr `nlcc .odizy lr

ici azk df xne` ike ,oicirn od xhyay dpn

Ðenr cirny dfe ,dinet` `pennc `blt witp

lreznizgÐepi`c ,cixen `le dlrn `l

weyd on `edd mr sxhvn xcd ike .el jixv

znd znizg lr cirdlÐ`raix witp xcd

ikp `penn `lekc gkzy` ,dinet` `pennc

"micr mipy it lr" op`e ,dinet` witp `raix

eit lr xac ivge df ly eit lr xac ivg ,opira

`id `witqc oeikc .ixz iraip jkld ,df lyÐ

`kid :`xnegl `kde `xnegl `kd lifip

lr :opixn`e ,`xnegl opilf` miniiw mdipyc

azk lk lr oixz opirae ,oicirn od oci azk

ediipn cg zinc `kide .azkeÐon oixz opira

ciriy ,weydcg`e ,znd ci azk lr cg`d

i`c .igde znd ci azk lr ciri odnded

oicirn oci azk lrc ol `hiytÐcga ibq ied

izy lr ciriy weyd on,zenizgdciri igde

ikp `penn `lek witp `le ,mdizy lr `ed mb

cgc `net` `raixÐeze`l jixv inp edi`c

`zyd la` .eznizg lr ciriy weyd on

,oicirn od xhyay dpn lr `nlc ol `wtqnc

cere ,sexivl jixv oi`e on`p `ed eci azk lre

znd mzeg lr ciriy el mikixv ep`Ðiwtp

`zlziraixweyd on oixz `kil i` ,dinet`

ol rnynw .znd lr cirdl jixv df `di `ly

eciri mdipye ,weyd on cga ibqe ,dil `hiytc

.odizy lràìå÷ì ïéáopaxl eli`c ,`kd ik Ð

dfe ,zn ly lr eciriy weyd on mipy ira

.eznizg lr ciri ecalàòáéø éëðxqg Ð

.`raixíéðù êéøö.minkg ixacl Ðàëéì éàå
íéðù.znd azk exikiy Ðãç àìàigd dfe Ð

ciarip i`n ,dxikn inp?áåúëìx`ypy df Ð

.miigaàôñçà äéãé úîéúçàðéã éáá äééãùðå
,mipiicd delhie Ðeznizg lv` detiwie

.xhyayé÷æçîåjdn `xhyc `idd Ð

,`tqg`c.dici znizg` icedq`l jixv `lc

éòáã éàî äéìò áúëådnizgd on dlrnl Ð

:jk azeke ,dpn epnn del mezgd dfy aezki

.ipeltn dpn iziel dhnl mezgd ipelt ip`

ïéøåç éðá íéñëðîicarynne Ðdil zilc ,`l

.micra ieyr epi`y xacl `lwàîéúã åäîÐ

exiagn iaxk dkldc ikid ikÐelit` inp ikd

.eixiagnìàåîù øîã àðéã éáî ÷éôðãedeniiwy Ðwtpda aezk `vnp jke ,epic ziaa.ea mipiicd eazky'åë ïðò áø àúàãîici azk df :xnel jixvy ,dil `xiaq iaxk `nl` Ð

.ixiag ly eci azk dfeäåä éîúéã àøèù.mzpwza oiirl jxvedy Ðìàåîù ùçåe`iveiyk `ny ,eci azk lr ipelte eci azk lr cird ipelt :`l` ea azk `l m`y Ðminezid

.meiw df oi`y exn`ie ,iaxk dkldy xnel dreh oic zia eze` `di zeabl oic ziaa df xhyäéì àøéáñã àëéà.eixiagn elit` `dae ,eixiagn `le `nlra Ðãòïééãåxhy Ð

cg` `ae ,`ed siiefn xnel deld xrxr ,zeabl delnd e`ivedyk ,onf xg`le ,ely wtpd lr oipiicd enzge ,wtpd ea aezkyicrncird mipiicd on cg`e ,eci azk lr cirde xhyd

eci azk lrÐoitxhvn.exiykdl'åë àãäñ ãéäñî à÷ã éàî,opaxk xhyay dpn lr oicirn xhyd icr Ðoipiicde.ded l`wfgi xa inxc deg` dcedi ax .miiwzp epipta :oicirn
òì÷éà
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ìòxhyay dpn lr oicirnc yexita mixne` elit` iaxlc ,d`xp Ð oicirn od oci azk

od oci azk lrc `icda mixne` elit` opaxl oke .oci azk lr oicirn eli`k aiyg Ð

m` opaxl lirei `lc rnyn ,ciarp ikid cg `l` ixz `kil i`e jenqa opixn`cn .oicirn

.oci azk lr `icda ecirià÷åãåhb"a xn`ck ,`zlbnc `yix` oicd `ede Ð `tqg`

,icinl yginl `kilc (a,qw `xza `aa) "heyt

k :(`,h) oiyecwc `nw wxta `ipzc `delr az

'ek il zycewn jza" qxgd lr e` xiipdiab oke ,"

'ek qxgd lr e` xiipd lr azk :(`,ek my) dcy

,xfrl` iaxk `iz`c d`xp ,dxekn df ixd Ð

icrc oeik xi`n iaxlc .izxk dxiqn icr :xn`c

.siifl lekiy xac lr ipdn `l Ð izxk dnizg

`l oiazek oi` :(a,`k) oihibc ipy wxta xn`ck

`xnba yxtne .oixiykn minkge ,'ek xiipd lr

xn`c ab lr s`e .xfrl` iax Ð minkg o`n

la` ,oihiba `l` xfrl` iax xiykd `l :mzd

oihiba `l` :eyexit ikd Ð `l zexhy x`ya

,di`xl oicner oi`y zexhy epiidc ,ediizeekce

.dcye dy` ea zepwl `l` ieyr epi`y eze` oebk

it lr s` ,ea yxbl dry itl oieyry oihib oirk

hbd mb Ð di`xl liredl oipw ly xhyd lekiy

(a,ht zeaezk) "azekd"a xn`ck ,liredl leki

`niz ike :(`,gi) `rivn `aac `nw wxtae

`l oxwiry `l` .dia iaeqpi`l `pira Ð dirxwp

oxwiry zexhy `l` hrnn `le ,eyrp jkl

mzd iziinck ,miax mini cenrl oieyre ,di`xl

'ebe yxg ilka mzzpe" `xw."

àéöåädaeb el aiig `edy eci azk eilr

:qtl` ax wqt Ð oixeg ipa miqkpn

on`p la` ,mlern mixac eid `l xne`yk `weec

icia jxhy" dil xn` ivn `le ,izrxt xnel `ed

ea daebc ,micr ea yiy xhya `l` "ira i`n

ik ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .micareyn miqkpn

libx epi` xhy lkac xaq ik ?weligd df el oipn

.exhy el xifgiy cr rextl

ãòxhya elit`c rnyn Ð oitxhvn oiice

.oipiicd znizgl siif `ny opiyiig miiewn

."xxeq oa" wxtae ,oihibc inlyexia rnyn oke

leafext :ziriayc `ztqeza `ipzc `de

uegan oinzeg micr :xne` dcedi iax ,xyewnd

oic zia dyrn oi` :el exn` .miptan mipiicde

on`pc meyn ,leafexta `weec epiid Ð meiw jixv

o`nl elit`e ,ca`e il did leafext xnel mc`

.meiw ira `lc `ed dcen Ð on`p epi` xn`c
xn`d
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íéîëç éøáãì ,íéãéòî íä ïãé áúk ìòäðî ìò ©§©¨¨¥§¦¦§¦§¥£¨¦©¨¤
éaøì :àîéúc eäî !àèéLt .íéãéòî íä øèMaL¤©§¨¥§¦¦§¦¨©§¥¨§©¦
Bà íéãéòî íä íãé áúk ìò éà déì à÷tñî é÷etñ©¥§©§¨¥¦©§©¨¨¥§¦¦
àëéä :dpéî à÷ôðå .íéãéòî íä øèMaL äðî ìò©¨¤¤©§¨¥§¦¦§¨§¨¦¨¥¨

eäéépéî ãç úéîc¯ãéòäì ÷eMä ïî íéðL éòaì §¦©¦©§¦¨¥§©¦¦©§¨¦
ãçc àîetà àðBîîc àòáéø éëð ÷éôð÷ ïk íàc ,åéìò̈¨§¦¥¨¨¥§¦¦§¨§¨¨©¨§©
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קעט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc zeaezk(ipy meil)

,zenizgd z` miniiwn mnvr xhyd icryk s`y ,`id ezxaq
wx,íéãéòî íä ïãé áúk ìòlkk ef ixde ,dnvr d`eldd lr `le ©§©¨¨¥§¦¦

.dnizg lk lr micr ipya jxev yiy zexhy meiw ly zecr
eli`e,íéîëç éøáãìmdizenizg lr micirn xhyd icryk §¦§¥£¨¦

eli`k df ixd xhyayìòdL äðîaezk,íéãéòî íä øèMa,xnelk ©¨¤¤©§¨¥§¦¦
jk lr mzge d`eldd z` d`xy epipta cirne cg` lk `a eli`k
,xhya aezkk ipeltn del ipelty cirn cg` lky oeike ,xhya
lr mb ciri cg` lky jxev oi`e ,mdit lr miewn xhyd ixd

.exiag znizg
:`xnbd zl`eyàèéLtz` x`al ozip ike ,mzwelgn efy §¦¨

:`xnbd daiyn .dpey ote`a opaxe iax ly mdizexaqàîéúc eäî©§¥¨
y xnel xyt` did -éaøìmci azk lr' xhyd icry i`ce df oi` §©¦

`l` ,'micirn mddéì à÷tñî é÷etñ,xaca wtzqd -áúk ìò éà ©¥§©§¨¥¦©§©
íéãéòî íä íãé,dnizg lk lr micr ipya jxev yieäðî ìò Bà ¨¨¥§¦¦©¨¤

íéãéòî íä øèMaLwtqne ,eznizg lr ciri cr lky jka ice ¤©§¨¥§¦¦
.micr ipy jixvdl xingd

micr ipy jixvy xaeq iax m` weligd dn `xnbd zx`an
:wtq zxeza e` i`ce zxezaeäéépéî ãç úéîc àëéä ,dpéî à÷ôðå§©§¨¦¨¥¨§¦©¦©§

lr cirn igd crde ,xhya minezgd micrdn cg` zny ote`a -
cirnk aygp eznizg lr cirnd cry xn`p m`y ,envr znizg

,xhyay dpnd lréòaìa jxev yi -íéðLmixg`ãéòäì ÷eMä ïî ¦¨¥§©¦¦©§¨¦
åéìòmb igd zecr z` lawl xyt` i`e ,znd crd znizg lr - ¨¨

zenizg z` miiwnd sqep cr enr sxhvi m` s` ,znd znizg lr
,jkl mrhde ,mdipyïk íàcznizg lr mb igd crd ciri m`y - §¦¥

r zecr efe] envrmr cgi znd znizg lr mbe ,[xhyay dpn l
,[eci azk meiw lr zecr efe] sqep cràðBîîc àòáéø éëð ÷éôð÷̈¨¦§¥¦§¨§¨¨

àãäñ ãçc àîetàoenndn mirax dyly mi`iven ep`y `vnp - ©¨§©©£¨
mixne` ep` envr znizg iabl ixdy ,cg` cr it lr xhyay
,envr znizg lr ecal on`p `ede ,cirn `ed xhyay dpn lry
sqep cr mr cgi ciri `ed m`e ,eit lr oennd ivg `vei xak jkae
iriaxd raxd wxe ,eit lr `vei sqep rax ixd ,exiag znizg lr
oi`e ,znd znizg meiwl enr sxhvdy sqepd crd it lr `vei
cg` lk it lr oennd ivg `vei ok m` `l` mipn`p micr ipy

xn`py ,mdn(eh hi mixac)`diy ,'xaC mEwi 'ebe micr ipW iR lr'©¦§¥¥¦¨¨¨
crdy xn`p m` wx edf mpn` .deya mdipy it lr miiwzn xacd
m` la` ,cirn `ed xhyay dpn lr envr znizg lr cirnd
,enr sqep cr jixv ok zngne ,cirn `ed eci azk lry xn`p
,eit lr oennd rax wx `vei envr znizg lr ezecray `vnp
,zny exiag ci znizg lr cirdle xg`l sxhvdl `ed lekie
ivg `l` eit lr `vei oi` zenizgd izy lr ciriy xg` mb ixdy

.znd znizg lr micirnd ici lr `vei xg`d ivgde ,oenndåm` §
lr e` cirn `ed xhyay dpn lr m` ,xaca wtzqd iaxy xn`p

ezrcly xnel yi ,eci azk,àøîeçì àëäå ,àøîeçì àëä,xnelk ¨¨§§¨§¨¨§§¨
micirne miig micrd ipy m`y ,miccvd ipyl xingdl yi wtqn
mci azk lry okziy oeik ,jk lr jenql oi` mdici zenizg lr
jci`ne .zenizgd izy lr sqep cr sxhviy mikixve ,micirn md
lr mb cirdl leki epi` ,envr znizg lr cirn micrd cg` m`
zecrk zaygp envr znizg lr ezecr `ny ,zny exiag znizg
zivgn `ivedl xyt` dcal ezecr it lre ,xhyay dpn lr
mi`veiy `vnp ,exiag znizg lr mb cirdl sxhvi m`e ,oennd

.eit lr oennd irax dylyïì òîLî à÷`xnbd dkxved okl - ¨©§©¨
x`aléaøc,xg` mdnr sxvl mikixvy xne`dàèéLt èLôéî §©¦¦§©§¦¨

déì,'micirn md mci azk lr' xhyd icry el xexa -àle÷ì ïéa ¥¥§¨
mbe envr ci azk lr mb cirdl igd leki micrd cg` zn m`y -
,zenizgd izy lr cirnd sqep crl sexiva ,exiag ci azk lr

eàøîeçì ïéalr xhyd icr ipy ly mzecra ic oi`y - ¥§§¨
,sqep cr mdnr sxvl yi `l` ,mdizenizg.dpyna xen`k

:iax zxaq `id jk ok`y `xnbd dgikenøîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©
,ïäî ãçà úîe ,øèMä ìò ïéîeúçä íéðL ,áøicry minkg ixacl ©§©¦©£¦©©§¨¥¤¨¥¤

,'micirn md xhyay dpn lr' mdizenizg z` miniiwnd xhyd
znizg lr mb cirdl leki envr znizg lr cirnd igd crd oi`
dyly mi`iven ep` ok m` ixdy ,sqep crl sexiva elit` ,znd

`l` ,eit lr oenndn miraxíéðL ïéëéøömixg`ãéòäì ÷eMä ïî §¦¦§©¦¦©§¨¦
åéìòxhyay dpnd lr igd zecrl sexivae ,znd znizg lr - ¨¨

,xne`e ax miiqne .oennd z` zeabl ozipBæaezrc ,df ote`ae - §
lyéaø`id,àle÷ì,znd znizg lr mb cirdl leki igd crdy ©¦§¨

sxvl eilr okle] 'eci azk lr' zecr `id eci azk lr ezecry oeik
eit lr `vei oennd rax wxy `vnpe ,[envr znizgl mb sqep cr
jkay ,znd znizg lr cirdl lekie ,envr znizg lr ezecra

.eit lr sqep rax `veiåzrc,àøîeçì ïðaølr cirdl leki epi`y §©¨¨§§¨
dpeya .dilr eciriy mixg` mipya jxev yi `l` ,znd znizg
iaxy ,mdizenizg lr micirn xhyd icr ipy day ,epizpynn
zrce ,zenizgd izy lr sqep cr sxvl jxev yiy xne`e xingn

.xhyd z` miiwl mzecra icy ,`lewl `id minkg
s` ,micrd cg` zny ,dfk xhy miiwl ozip cvik zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .minkg zrclcg` zn m`y minkg zrcl
lr mbe envr znizg lr mb cirdl leki igd crd oi` micrdn
znizg lr eciriy mixg` micr ipya jxev yi `l` ,znd znizg

,zndéøz àkéì éàå,eznizg lr micr ipy e`vnp `l m` -àlà §¦¥¨§¥¤¨
wxéàî ,ãç.xhyd z` miiwl xyt` cvik - ©©

:`xnbd zx`an,éiaà øîàrpnidl igd crd jixv dfk ote`a ¨©©©¥
.znd znizg lr cirdl lkei `linne ,envr znizg lr cirdln

,envr znizg z` eniiwi cvikeàtñçà déãé úîéúç áBzëì- ¦§£¦©§¥©©§¨
,micr ipta qxg zkizg iab lr mezgiàðéc éáa déì éãLålihie - §¨¥¥§¥¦¨

,oic ziaa dze`(déì eæçå) àðéc éa déì é÷fçîeoic zia e`xiyke - §©§¦¥¥¦¨§¨¥
,xhyay eznizgl dze` enci ,qxgd lr daezkd eci znizg z`

xhyay eznizg z` eniiwi jk ici lreéøö àìåéãeäñàì eäéà C §Ÿ¨¦¦§©§¥
déãé úîéúçà,eznizg lr cirdl igd crd jxhvi `le -ìéæàå ©£¦©§¥§¨¦

Cãéàà éãäñîe éàäå eäéàcirdl sqepd crd mr envr `ed jlie - ¦§©©§£¦©¦¨
eit lr `vei oi` ixdy ,mzecr z` elawie ,znd ci znizg lr

.oennd rax `l`
zxne` .'qxg' iab lr mezgiy iia` hwp recn zx`an `xnbd

:`xnbde,xhyay eznizg z` oic zia eniiwiy ick mezgl `ayk
mezgi'àtñç'à à÷åã,qxgd lr -'àúlân'à ìáà,slw lr -àì ©§¨©©§¨£¨©§¦§¨Ÿ

,jkl mrhde .mezgiélòî àìc Léðéà dì çkLî àîìc`ny - ¦§¨©§©¨¦¦§Ÿ§©¥
,dilr eznizgy ,slwd zqit z` oebd epi`y mc` `vniáúëå§¨©

éòác éàî déåléòoebk ,dvxiy dn dnizgd mcew aezkl siqeie - ¦¨¥©§¨¥
,dpn el aiig dhn mezgdyålkei,micr eilr oi`y s` ea zeabl §

ixdyïðzdpyna(:drw a"a),åéìò àéöBä[deld lr delnd-]áúk §©¦¨¨§©
Bãéea aezky,Bì áéiç àeäL,xhyd lr minezg micr oi`y s` ¨¤©¨

äáBbaegd z` delndïéøBç éða íéñëpî,deld ciay miqkpn - ¤¦§¨¦§¥¦
dpzna mpzp e` deld mxkny ,'micaryen' miqkpn `l j`
mc` ep`vni m` s`y oeik ,mezgl leki qxg lr j` .mixg`l
,qxgd lr aezkd xhyy oeik ,crd aiigzi `l ,xhy eilr aezkie

.leqt

* * *
:minkge iax zwelgna dkldd z` zxxan `xnbdáø øîà̈©©

,íéîëç éøáãk äëìä ,ìàeîL øîà ,äãeäédpn lr' exn`y §¨¨©§¥£¨¨§¦§¥£¨¦
mdizenizg lr micirn xhyd icr ipy m`e ,'micirn md xhyay

.sqep cr mdl sxvl jxev oi`
:`xnbd zl`eyàèéLtlka `ed llk ixdy ,mzenk dkldy §¦¨

m`y ,mewníéaøå ãéçé,miwleg.íéaøk äëìä:`xnbd daiyneäî ¨¦§©¦£¨¨§©¦©
àîéúcy epiciay llkdy xnel xyt` did -Bøéáçî éaøk äëìä §¥¨£¨¨§©¦¥£¥

`l` ,cigi `pz lr wleg `edy mewna wx epi`åéøéáçî eléôàå- ©£¦¥£¥¨
,miaexnd lr wleg `ed m` s`ïì òîLî à÷miaxy mewnay ¨©§©¨

.miaxk dkld ,eilr miwlegd
l`eny mya dcedi ax xn`y dn lr `iyew d`ian `xnbd)
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oiglbn el`e` cenr `k sc ± iyily wxtzeaezk
oiniiwnyk ,cirdl oi`a od oci azk lrazk lk lr mipy jixv jkitl .oic ziaa xhyd

.azkeíéãéòî íä øèùáù äðî ìò íéîëç éøáãìdelnd epi`x epgp` Ð.epnzgejkld

.dixagc` icedq`l ediipin cg jixv `le ,ibq ixzaà÷ôñî é÷åôñ éáøì àîéúã åäî
ïãé áúë ìò éà äéìeciriy oiwwfp ep` Ð.øèùáù äðî ìò åàazk lr `ny meyne Ð

oicirn od ociÐ.azke azk lkl ixz jixvn

.dil `hiyt `l `din hytineäðéî à÷ôðåÐ

wtq oia,i`celzne xhyd lr minezgd mipyl

odn cg`Ð,eilr cirdl weyd on mipy jixv

exiag ly lre eci azk lr cirdl xyk df oi`e

ciriy enr cg` sxvlelr `nlcc .odizy lr

ici azk df xne` ike ,oicirn od xhyay dpn

Ðenr cirny dfe ,dinet` `pennc `blt witp

lreznizgÐepi`c ,cixen `le dlrn `l

weyd on `edd mr sxhvn xcd ike .el jixv

znd znizg lr cirdlÐ`raix witp xcd

ikp `penn `lekc gkzy` ,dinet` `pennc

"micr mipy it lr" op`e ,dinet` witp `raix

eit lr xac ivge df ly eit lr xac ivg ,opira

`id `witqc oeikc .ixz iraip jkld ,df lyÐ

`kid :`xnegl `kde `xnegl `kd lifip

lr :opixn`e ,`xnegl opilf` miniiw mdipyc

azk lk lr oixz opirae ,oicirn od oci azk

ediipn cg zinc `kide .azkeÐon oixz opira

ciriy ,weydcg`e ,znd ci azk lr cg`d

i`c .igde znd ci azk lr ciri odnded

oicirn oci azk lrc ol `hiytÐcga ibq ied

izy lr ciriy weyd on,zenizgdciri igde

ikp `penn `lek witp `le ,mdizy lr `ed mb

cgc `net` `raixÐeze`l jixv inp edi`c

`zyd la` .eznizg lr ciriy weyd on

,oicirn od xhyay dpn lr `nlc ol `wtqnc

cere ,sexivl jixv oi`e on`p `ed eci azk lre

znd mzeg lr ciriy el mikixv ep`Ðiwtp

`zlziraixweyd on oixz `kil i` ,dinet`

ol rnynw .znd lr cirdl jixv df `di `ly

eciri mdipye ,weyd on cga ibqe ,dil `hiytc

.odizy lràìå÷ì ïéáopaxl eli`c ,`kd ik Ð

dfe ,zn ly lr eciriy weyd on mipy ira

.eznizg lr ciri ecalàòáéø éëðxqg Ð

.`raixíéðù êéøö.minkg ixacl Ðàëéì éàå
íéðù.znd azk exikiy Ðãç àìàigd dfe Ð

ciarip i`n ,dxikn inp?áåúëìx`ypy df Ð

.miigaàôñçà äéãé úîéúçàðéã éáá äééãùðå
,mipiicd delhie Ðeznizg lv` detiwie

.xhyayé÷æçîåjdn `xhyc `idd Ð

,`tqg`c.dici znizg` icedq`l jixv `lc

éòáã éàî äéìò áúëådnizgd on dlrnl Ð

:jk azeke ,dpn epnn del mezgd dfy aezki

.ipeltn dpn iziel dhnl mezgd ipelt ip`

ïéøåç éðá íéñëðîicarynne Ðdil zilc ,`l

.micra ieyr epi`y xacl `lwàîéúã åäîÐ

exiagn iaxk dkldc ikid ikÐelit` inp ikd

.eixiagnìàåîù øîã àðéã éáî ÷éôðãedeniiwy Ðwtpda aezk `vnp jke ,epic ziaa.ea mipiicd eazky'åë ïðò áø àúàãîici azk df :xnel jixvy ,dil `xiaq iaxk `nl` Ð

.ixiag ly eci azk dfeäåä éîúéã àøèù.mzpwza oiirl jxvedy Ðìàåîù ùçåe`iveiyk `ny ,eci azk lr ipelte eci azk lr cird ipelt :`l` ea azk `l m`y Ðminezid

.meiw df oi`y exn`ie ,iaxk dkldy xnel dreh oic zia eze` `di zeabl oic ziaa df xhyäéì àøéáñã àëéà.eixiagn elit` `dae ,eixiagn `le `nlra Ðãòïééãåxhy Ð

cg` `ae ,`ed siiefn xnel deld xrxr ,zeabl delnd e`ivedyk ,onf xg`le ,ely wtpd lr oipiicd enzge ,wtpd ea aezkyicrncird mipiicd on cg`e ,eci azk lr cirde xhyd

eci azk lrÐoitxhvn.exiykdl'åë àãäñ ãéäñî à÷ã éàî,opaxk xhyay dpn lr oicirn xhyd icr Ðoipiicde.ded l`wfgi xa inxc deg` dcedi ax .miiwzp epipta :oicirn
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ìòxhyay dpn lr oicirnc yexita mixne` elit` iaxlc ,d`xp Ð oicirn od oci azk

od oci azk lrc `icda mixne` elit` opaxl oke .oci azk lr oicirn eli`k aiyg Ð

m` opaxl lirei `lc rnyn ,ciarp ikid cg `l` ixz `kil i`e jenqa opixn`cn .oicirn

.oci azk lr `icda ecirià÷åãåhb"a xn`ck ,`zlbnc `yix` oicd `ede Ð `tqg`

,icinl yginl `kilc (a,qw `xza `aa) "heyt

k :(`,h) oiyecwc `nw wxta `ipzc `delr az

'ek il zycewn jza" qxgd lr e` xiipdiab oke ,"

'ek qxgd lr e` xiipd lr azk :(`,ek my) dcy

,xfrl` iaxk `iz`c d`xp ,dxekn df ixd Ð

icrc oeik xi`n iaxlc .izxk dxiqn icr :xn`c

.siifl lekiy xac lr ipdn `l Ð izxk dnizg

`l oiazek oi` :(a,`k) oihibc ipy wxta xn`ck

`xnba yxtne .oixiykn minkge ,'ek xiipd lr

xn`c ab lr s`e .xfrl` iax Ð minkg o`n

la` ,oihiba `l` xfrl` iax xiykd `l :mzd

oihiba `l` :eyexit ikd Ð `l zexhy x`ya

,di`xl oicner oi`y zexhy epiidc ,ediizeekce

.dcye dy` ea zepwl `l` ieyr epi`y eze` oebk

it lr s` ,ea yxbl dry itl oieyry oihib oirk

hbd mb Ð di`xl liredl oipw ly xhyd lekiy

(a,ht zeaezk) "azekd"a xn`ck ,liredl leki

`niz ike :(`,gi) `rivn `aac `nw wxtae

`l oxwiry `l` .dia iaeqpi`l `pira Ð dirxwp

oxwiry zexhy `l` hrnn `le ,eyrp jkl

mzd iziinck ,miax mini cenrl oieyre ,di`xl

'ebe yxg ilka mzzpe" `xw."

àéöåädaeb el aiig `edy eci azk eilr

:qtl` ax wqt Ð oixeg ipa miqkpn

on`p la` ,mlern mixac eid `l xne`yk `weec

icia jxhy" dil xn` ivn `le ,izrxt xnel `ed

ea daebc ,micr ea yiy xhya `l` "ira i`n

ik ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .micareyn miqkpn

libx epi` xhy lkac xaq ik ?weligd df el oipn

.exhy el xifgiy cr rextl

ãòxhya elit`c rnyn Ð oitxhvn oiice

.oipiicd znizgl siif `ny opiyiig miiewn

."xxeq oa" wxtae ,oihibc inlyexia rnyn oke

leafext :ziriayc `ztqeza `ipzc `de

uegan oinzeg micr :xne` dcedi iax ,xyewnd

oic zia dyrn oi` :el exn` .miptan mipiicde

on`pc meyn ,leafexta `weec epiid Ð meiw jixv

o`nl elit`e ,ca`e il did leafext xnel mc`

.meiw ira `lc `ed dcen Ð on`p epi` xn`c
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oiglbnקפ el`ea cenr `k sc ± iyily wxtzeaezk
éîùîåù ïáæéîì éàðáø òì÷éàinx e`le .oabl opiqxb `le ,rlwi`c opiqxb `le ,opiqxb

dnk iy` ax ixdy ,iy` axe xnin` lr ef zecr inx xn`y ok xnel xyt` i`c ,dxn`

`ax zny mei ,`ax clep dcedi ax zny mei :(a,ar) oiyecwa opixn`c ,eixg` did zexec

.iy` ax clepêîàã äåáà.`ng xa inx Ðåáùéù äùìù.oic ziaa Ðøèùä íéé÷ìÐ

itl ,oci azk lr eciriy micr z`crd `lae

oixikn mipyd .dze` oixikn onvr oipiicdy

.xikn epi` cg`e dze`åîúç àìù ãòÐ

lr mipyd.wtpddïéãéòîiyilyd iptl Ð

.minezg ly oci azk edfyíúåçålr mdnr Ð

idepxy`" oiazeky dnidepniiweopc `xhyl

znizgc `prcenzy`c `zlz azena`ci

."`id icdqcïéãéòî ïéà åîúçùîdnizgc Ð

eed `zlz e`lc ,ded `xwya `ziinw.ircic

ïðéáúë éîå`zxy`l Ðdicic?ike .dinza

miiwzpy mcewazena" eazki ozyly iptl

.'ek "`prcenzy`e `pied `zlzàúøùàÐ

oeyl,wfegoiazeke [xhyd z`] miwfgny

.idepxy`àáúëðã'åë éãäñ ååçéðã éî÷îcr Ð

oipiicd eazk mci azk lr micrd ecird `ly

`pncw opc `xhy witpe `pied `zlz azena"

idepxy`e ediici znizg` ipelte ipelt ecidq`e

."idepniiweïééã äùòð ãòmipyd ixdy Ð

lr ecird.zenizgdìë éðôá ãéòäì ïéëéøö
ãçàå ãçàmipyd ipta ecird m`y ÐÐoi`

mipyd ekxved `kd `dc ,mezgl leki iyilyd

ipta cirdl.iyilydïéëéøö íìåòì àîìãÐ

ici lr `l` zecr oi`y ,cirdlzcbd.zecr

äãâä àîéé÷î à÷ã àëä éðàùåcigid ipta Ð

.xikn epi`yììë äãâä àîéé÷î àìã`l i` Ð

.dit`a icdqn eedäùìù åäåàøzecra Ð

.i`w ycgdïéã úéá ïäåoiycwnd oixcdpqn Ð

.ycgd z`íéðùä åãîòémzde .micr zeidl Ð

dlecb driny `dz `l :opikxt!di`xn

ede`xyk dl opinwene`l m` jkitl .dlila

xwal eciriÐ.ycewn exn`i dn lrïéàù
ïîàð ãéçéä.icigia ycgd ycwl Ðåáúéì

åäééúëåãá.eipta ecirdy xg` Ðøòøò àø÷å
ãçàä ìò.leqt `edy Ðåîúç àìù ãòÐ

lr mipiic ipyd.`zxy`dïéãéòîdf lr Ð

xyk `edy.åîúçùî,zecra oirbep edl eed Ð

i`pby.oica leqt mr eayiy mdl
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øîàä(`,dt zeaezk) "azekd" wxtae ,itt axcn jixtc :dniz Ð `zxy` i`d itt ax

wiqn (a,ek oihib) "hbd lk" wxtac cere !'ek ongp axcn itt axcl `zilc wiqn

jixt ikide .itt axc dil zil axc:uxzl `ki` `d ,edin ?axc dizlin` itt axcn `kd

enzgyn xn`c oeik :jixt ikdc xnel oi`e .jixt `ped axc dinyn dl ixn`c `pyil`c

ifginl opiyiig `nl` Ð mzege eiptl oicirn oi`

,inp enzg `ly cr eazkyn ok m` ,`xwyk

`iyw ded ok m`c .`xwyk ifgin inp daizkc

wxtae ,`xwyk ifginl yiig `kdc ,axc` axc

enzgync ,`nrh `l` .yiig `l (my) "hbd lk"

iab qxhpewa yxity oirk ,zecra mirbepl inc

epiax uxize .odn cg` lr xrxr `xwy `edd

`lc xacn elit` zeywdl cenlzd jxcc :mz

opiazkc mz epiax wqete .ikd `zkld ied

ol `niiw `lc ,dixtkc ilhlhn` elit` `zkxe`

jixtc ab lr s` .`xwyk ifginl yiigc itt axk

wxta zenewn dnka ircxdpn inp jixte ,dpin

"xeka yi" wxtae (a,bl zereay) "zecrd zreay"

opiazk `l ircxdp ixn`de :(`,hn zexeka)

xn`wc `zile :miyxtn yie .'ek `zkxe`

ira `lc (a,ek oihib) "hbd lk" wxtae "azekd"a

,`iyewl `zilc `l` ,itt axcl `zilc xninl

oic zia dyrn `edy `zxy` zencl oi`y

`nlr ilekl oic zia dyrnac ,zexhy x`yl

x"itpcn* wgvi epiaxe .`xwyk ifginl opiyiig

,`xwyk ifginl opiyiig i`ce dlgzklc :uxiz

`aa) 'ek ipida eziazi ik :ixtql ax edl xn`ck

ikdle .opiyiig `l Ð carica la` (`,arw `xza

`zilc xn`wc `de .dlgzkl iedc ,`kd jixt

`zzi` `iddc .caric epiid Ð itt axcl

dkixv dzidy oeik (`,dt zeaezk) "azekd"c

inp d`yxde .inc carick oic zial xefgl

oeik meyn epiid Ð dixtkc ilhlhn` opiazkc

.inc carick Ð my jlil leki epi`c

òîùåoi` micr znizg oixiknd oipiic dpin

jzrc `wlqwc .mdipta cirdl jixv

`dz `lc ab lr s` ,mdipta cirdl jixvc

zia xzei oi`xp eidy itl ,dii`xn dlecb driny

`l` d`xp oi` Ð mdipta oicirn oi`ykc .oic

meiwa dyly ekixvd df mrhne .cr itn crk

opirac meyn `l` ,mipya ibq dedc ,zexhy

:wgvi epiax xne` cere .ziyixtck oic zia `diy

meyn mdipta cirdl oikixvc jzrc `wlqc

,dlila e`xy ici lr `l` oixikn oi` minrtc

`dz `l xninl `kilc,dii`xn dlecb driny

xn`ck dlila zeidl dleki dpi` drinyc

oic zlgzk micr zxiwgc (a,dk) dpyd y`xa

opixn`ck ,meia `l` epi` oic zlgze ,inc

.(`,al) oixcdpqaéðôáÐ cg`e cg` lk

leki Ð mipy ipta ecirdy oeik jzrc `wlqc

`ly it lr s` ,mipyd jnq lr aezkl iyilyd

.eipta ecirdçðäÐ `ziixe`c ycgd zecrl

cr oi`c `nrhe .oiic dyrp cr oi` `ziixe`cae

'd iptl" ,micrd el` Ð "miyp`d ipy ecnre" aizkc ,xi`n oa l`eny epiax yxtny enk ,oipiicd iptl eciriy opirac meyn Ð oiic dyrpzecr opirac meyn :miyxtn yie .oipiicd el` "

`lc ,cirdl mileki mpi` Ð oipiicl miaexw micrd m` ,df mrh itl ,edine .onvr lr dnfd elawi `ly ,`id dnifdl leki dz` oi`y zecr Ð oipiic eyrp micrd m`e ,dnifdl leki dz`y

ikiiyc ,oiic dyrp cr oi`c opixn` cirnd cra `wece .cr dyrp oiicd didi inp ikd ,eda `pixw dnifdl leki dz`y zecr Ð xg` oic ziaa edpip dnfd ipac oeik `l` .mdilr dnfd elawi

ipica la` ,zepenn ipica `weece .oiic dyrp Ð dii`xn dlecb driny `dz `lc ,cirdl jixv epi`y meia ede`xy oebk e` ,eciriy mixg` yiy oebk ,cirdl jixv epi`y cr la` .inrh ipd

meyn (`,ek dpyd y`x) "oic zia ede`x" wxta yxtn `nrhe .micr olek Ð d`n od elit` :(`,e) zekn zkqna xn`c `aiwr iaxl oiic dyrp oi` cirdl jixv oi`y cr elit` Ð zeytp

.oiic dyrp cirnd cr elit` Ð opaxca la` ,`ziixe`ca `weece .`zekf dil ifg `l ez Ð lhwc efgc oeik jpde ,"dcrd elivde" aizkc
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eäééãé úîéúçà¯àëä .àø÷Lk éæçúîc ,äìeñt ©£¦©§©§§¨§¦§£¦§¦§¨¨¨
eáúk àlL ãò :àîéà àlà !àø÷Lk éæçúî éîð¯ ©¦¦§£¦§¦§¨¤¨¥¨©¤Ÿ¨§
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íéãò éãé úBîéúç ïéøékî¯ìk éðôa ãéòäì ïéëéøö ©¦¦£¦§¥¥¦§¦¦§¨¦¦§¥¨
é÷úî .ãçàå ãçàäNòð ãò ,àîìLa :éLà áø dì ó ¤¨§¤¨©§¦¨©©¦¦§¨¨¥©£¤

ïéic¯úBîéúç ïéøéknä ïéðéic àlà .dpéî ïðéòîL ©¨¨§¦©¦¨¤¨©¨¦©©¦¦£¦
íìBòì àîìc ,íäéðôa ãéòäì ïéëéøö ïéà íéãò éãé§¥¥¦¥§¦¦§¨¦¦§¥¤¦§¨§¨
äãbä àîéiwî à÷c àëä éðàLå ,ïéëéøö :Cì àîéà¥¨¨§¦¦§¨¥¨¨§¨¦©§¨©¨¨
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,Lãçä Lce÷î" eøîàéå ,íäéðôa eãéòéå ,ãéçiä ìöà¥¤©¨¦§¨¦¦§¥¤§Ÿ§§¨©Ÿ¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc zeaezk(ipy meil)

:df oipra dyrn `xnbd zxtqnøa àéiç éaøc deçà éàðáø òìwéà¦§©©§©£©§©¦¦¨©
éîNîeN ïaæîì àaàoncfd ,`a` xa `iig iax ly eig` ,i`pax - ©¨§¦§©§§ª¥

,oinyney zepwl ick iy` axe xnin` ly mnewnléëä ,øîàå§¨©¨¦
ïéôøèöî ïéiãå ãò ,ìàeîL øîàcg` lky ici lr ,xhyd z` miiwl ¨©§¥¥§©¨¦§¨§¦

.l`eny mya dcedi ax ixacke ,eci znizg lr cirn,øîéîà øîà̈©£¥©
àzòîL àä àélòî änk.ef `xnin `id dlern dnk -déì øîà ©¨§©§¨¨§©§¨¨©¥

dì úñl÷î énð zà Cnàc deáà dñl÷c íeMî ,øîéîàì éMà áø- ©©¦©£¥©¦§©§¨£©§¦¨©§©¦§©§©¨
`xnind z` gaiy ,jn` ia` `edy ,`ng xa inxy zngn ike

lirl `aenk ,efd(`"r)ixde ,dgayn dz` mb ,dëøt øákdywd - §¨©§¨
d`gce dilr,àáø` ixdyxyt` i`e zeiecrd oia zekiiy oi ¨¨

.otxvl

* * *
:zexhy meiw oipra oecl dtiqen `xnbdéaø øîà ,àøôñ áø øîà̈©©©§¨¨©©¦

éøîàå ,àðeä áø øîà ,àzøî øa ìàeîL øa ÷çöé áø øîà ,àaà©¨¨©©¦§¨©§¥©©§¨¨©©¨§¨§¦
dì`l` ,envr myn `ped ax ok xn` `ly mixne` yie -øîà ¨¨©

àðeä áøjkyìL ,áø øîàäLmipiic,øèMä úà íéi÷ì eáLiLeide ©¨¨©©§Ÿ¨¤¨§§©¥¤©§¨
íéðLmdnïéøékîz`éãé úBîéúçd,íéãòit lr mniiwl milekie §©¦©¦¦£¦§¥¥¦

,mzriciãçàåmipiicdàlL ãò .øékî Bðéày mcew -eîúçipy §¤¨¥©¦©¤Ÿ¨§
,meiwd lr mipiicdïéãéòîmdåéðôamci azk edfy iyilyd ly §¦¦§¨¨

,micrd lyå`edíúBçj` .meiwd lr mdnreîúçMîipy §¥¦¤¨§
,meiwd lr mipiicd,íúBçå åéðôa ïéãéòî ïéàeciri m` s` ,xnelk ¥§¦¦§¨¨§¥

miazek meiwd gqepay oeik ,meiwd xykei `l mezgie eipta dzr
mdl xxazde ,dyly ly oic zia ayena eayiy mipiicd
did `l ok eazkyk df dxwna eli`e ,zeizin` micrd zenizgy
zenizgdy iyilyl xxazd `l dry dze`a ixdy ,zn` xacd
wxe .leqt mneiwe ,xwy xac lr enzgy `vnpe ,zeizin`

.xyk meiwd ,enzgy mcew eipta ecirdyk
,df oic xn`p zenizgd iabl wxy ,dxen`d dklddn rnyn
micrd zenizgy mzyly erciy mcew mezgl mipiicl oi`y
zeyridl dleki meiwd gqep ly dnvr daizkd la` ,zeizin`
,zeizin` zenizgdy mircei mzylyy ea azkpy s` ,okl mcew

:`xnbd dywn .iyilyd mxikd `l dry dze`a zn`aeéîe¦
ïðéáúkz` aezkl xzen ike -,zn` xacd oi`y zra meiwd gqep ¨§¦¨

dénwî ázëéðc éðéiãc àzøMà éàä ,àáøc déîMî étt áø øîàäå§¨¨©©©¦¦§¥§¨¨©©©§¨§©¨¥§¦§©¦©¥
eäééãé úîéúçà éãäñ Båçéðcmcew azkpy mipiicd ly meiw azk - §¦§©£¥©£¦©§©§

,mdici znizg lr mdipta micrd ecirdy,äìeñt`l m` s` §¨
lr mdipta micrd ecirdy xg`l `l` mipiicd enzg

,mdizenizgàø÷Lk éæçúîc,xwyk xacd d`xpy itl - §¦§£¥§¦§¨
oiicry onfa ,zn` zenizgdy mdl xxazdy mipiicd miazeky

ok m`e ,z`f mircei mpi`énð àëämixikn mipiicd ipyyk mb - ¨¨©¦
z` aezkl mdl xzen cvik ,mxikn epi` iyilyde zenizgd z`

mewn lkn eilr enzg `ly s` ixde ,meiwd gqep.àø÷Lk éæçúî¦§£¥§¦§¨
:`ped ax ixac z` zpwzn `xnbdàîéà àlàzepyl yi jk - ¤¨¥¨

,ef `xnineáúk àlL ãò,meiwd azk z` mipiicdïéãéòîipy ©¤Ÿ¨§§¦¦
mipiicdåéðôa,meiwd z` miazeke ,iyilyd lyíúBçåj` .mdnr §¨¨§¥

eáúkMî,meiwd azk z`,íúBçå åéðôa ïéãéòî ïéàzaizky oeik ¦¤¨§¥§¦¦§¨¨§¥
.ezlqet ,oekp did `l ea aezkd gqepdy onfa meiwd

:ef `xninn zekld dnk zcnel `xnbdúìz dpéî òîLixacn - §©¦¨§©
.` :mipic dyly cenll yi `ped ax,dpéî òîLyãòlr cirnd §©¦¨¥

iagexäNòðmbïéicipta micirn mipiicd ipy ixdy ,eze` oecl ©£¤©¨
zeidl mitxhvn jk xg`e ,micrd zenizg zxkd lr iyilyd

.a .meiwd lr mezgle xaca mipiick,dpéî òîLeyïéøéknä ïéðéic §©¦¨©¨¦©©¦¦
z`éãé úBîéúçdíéãòit lr eniiwl mileki ,xhya minezgd £¦§¥¥¦

mixg` micr e` xhyd icre ,mzxkdïéëéøö ïðéàe `ealãéòäì ¥¨§¦¦§¨¦
,íäéðôamzrici jezn miiwl mileki mipiicd ipyy x`azd ixdy ¦§¥¤

.ztqep zecr zriny `ll.b,dpéî òîLeyïéøékî ïéàL ïéðéicz` §©¦¨©¨¦¤¥©¦¦
éãé úBîéúçdïéëéøö ,íéãòmicrdãçàå ãçà ìk éðôa ãéòäì £¦§¥¥¦§¦¦§¨¦¦§¥¨¤¨§¤¨

ipy ipta eciriy jka ic oi`e ,xhyay zenizgd lr mipiicdn

z` rny `ly s` oicd z` weqtl sxhvi iyilyd oiicde ,mipiic
x`eanke ,zecrd z` lawl mzyly mikixv `l` ,zecrd
ic `le ,iyilyd ipta cirdl mikixv mipydy ef dklda

.mzricia
:`xnbd dywné÷úîàîìLa ,éMà áø dì óy ,oey`xd oicdãò ©§¦¨©©¦¦§¨¨¥

dpéî ïðéòîL ,ïéic äNòðmipiicd ipy ixdy ,ef dkldn cenll yi - ©£¤©¨¨§¦¨¦¨
mipiic miyrp jk xg`e ,micrd ici azk lr iyilyd ipta micirn

.xhyd z` miiwlàlày ,ipyd oicdïéøéknä ïéðéicz`éãé úBîéúç ¤¨©¨¦©©¦¦£¦§¥
dïéà ,íéãòmixg` micrïéëéøöe `eal,íäéðôa ãéòäì`l` ¥¦¥§¦¦§¨¦¦§¥¤

dkldn di`xd z` zegcl yi ,mzrici it lr xhyd z` miniiwn
,efCì àîéà íìBòì ,àîìczyly m` zn`ay jl xne` `ny - ¦§¨§¨¥¨¨

it lr miiwl mileki mpi` ,micrd zenizg z` mixikn mipiicd
`l` mzriciïéëéøözzin` lr mixg` micr ly zecr lawl §¦¦

,zenizgdàëä éðàLåecird mipyy ef dklda xacd dpeye - §©¦¨¨
,iyilyd iptaãça äãbä àîéiwî à÷cdcbdd dniiwzd ixdy - §¨¦©§¨©¨¨§©

md s` jkae ,xikd `ly cg` eze` ipta mdipy ecirdy ici lr
itl wx `le dcbd itl mipc mdy `vnpe ,zecrd z` erny mnvr

.drici
:dywne iy` ax jiynnåy ,zxn`y iyilyd oicd okïéàL ïéðéic §©¨¦¤¥

ïéøékîz`éãé úBîéúçdïéëéøö ,íéãòmicrdãçà ìk éðôa ãéòäì ©¦¦£¦§¥¥¦§¦¦§¨¦¦§¥¨¤¨
ãçàå,zegcl yi ok mb ,mipiicdn mipy zricia ic `le ,mipiicdn §¤¨

Cì àîéà íìBòì àîìcyïéëéøö ïéà,mipiicdn cg` lk ipta cirdl ¦§¨§¨¥¨¨¥§¦¦
mipyd lr jenqi iyilyde ,mdn mipy ipta eciriy jka ic `l`

,mdnr mezgieàëä éðàLåmipyd ekxvedy ,o`k oicd dpey - §©¦¨¨
meyn ,iyilyd ipta cirdlcz`f ilelììk äãbä àîéiwî à÷ àì §Ÿ¨¦©§¨©¨¨§¨

x`azd xake ,llk zenizgd meiw lr zecr zcbd zniiwzn `l -
it lr xhyd z` miiwl mileki mipiic oi`y xaeq iy` axy
o`k okle ,mdipta mixg` eciriy ici lr wx `l` ,cala mzrici
eciriy jxev yi ,zenizgd z` mnvra mixikn mipiicd ipyy
zenizgd z` mnvrn exikd `l mipyd m` la` ,iyilyd ipta
iyilyd leki ,zenizgd zxkd lr mixg` ly zecr elaiw `l`
zzin` lr zecr laiw `ly s` xhyd meiwl mdnr sxhvdl

.zenizgd

* * *
.'oiic dyrp cr'y ,lirl d`aedy ef dkld lr dywn `xnbd

:`xnbd zxtqnàzòîL àäì dì øîà÷å àaà éaø áéúéiax ayi - ¨¦©¦©¨§¨¨©¨§¨§©§¨
,ef dkld xn`e `a`czexhy meiwadéáéúéà .'ïéic äNòð ãò'- §¥©£¤©¨¥¦¥

el dywdàaà éaøì àøôñ áødpyna epipyy dnn(:dk d"x)iabl ©©§¨§©¦©¨
dpald z` e`xy micirn micryky ,ycegd yeciw zecr

y rxi` m` ,ycegd z` oic zia miycwn dyecigaeäeàøz` - ¨
ycgd gxidìLäL,mipiicïéc úéa ïäå,oixcdpqd ipiicn - §Ÿ¨§¥¥¦

,ycegd z` ycwl miie`xyíéðL eãîòé,micr zeidl mdn ©©§§©¦
eáéLBéåmixg` mipyíäéøáçîoixcdpqayãéçiä ìöàcrd - §¦¥£§¥¤¥¤©¨¦

d,'oic zia' my mdl didiy ick ,iyilyåz` e`xy mipy mze` §
gxidíäéðôa eãéòé,dylyd lyeøîàéådylydLãçä Lce÷î' ¨¦¦§¥¤§Ÿ§§¨©Ÿ¤

.'Lce÷îetxviy `la ,ecal iyilyd ipta cirdl mileki mpi` j` §¨
meyn ,mixg` mipy cer eil`ïéàLoiicdïîàð ãéçiäz` ycwl ¤¥©¨¦¤¡¨

ycegdBîöò éãé ìò.dylyn zegta 'oic zia' oi`y ,ecal - ©§¥©§
:eziyew z` `xtq ax miiqnCzòc à÷ìñ éàådlrn dz` m`e - §¦¨§¨©§¨

,jzrc lréàä élek éì änì ,ïéic äNòð ãòcdkxved dn myl - §¥©£¤©¨¨¨¦¥©
,mitqep mipy e`iaiy xnel dpyndéLc÷éìå eäééúëeãa eázéì- ¦§§§©§§¦©§¦

mipy eciriy ici lr ,mcal eycwie mnewna dyly mze` eayi
jk xg` zayl mzyly mileki micr eidy s`e ,iyilyd ipta

.oiic dyrp cr ixdy ,ycegd z` ycwle mipiick
:`xnbd zvxzndéì øîà,`a` iaxéì àéL÷ éãéãì óàil mb - ¨©¥©§¦¦©§¨¦

yw did,ok ddézìéàLeok izl`ye -øa ìàeîL øa ÷çöé áøì §¦§¥§©¦§¨©§¥©
÷çöé áøå ,àzøîok dywd,áø øa àéiçì àðeä áøå ,àðeä áøì ©§¨§©¦§¨§©¨§©¨§¦¨©©

eäì øîàå ,áøì áø øa àéiçå,`iyew ef oi` ,axúeãòì çpäyeciw §¦¨©©§©§¨©§©©§¥
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קפי oiglbn el`ea cenr `k sc ± iyily wxtzeaezk
éîùîåù ïáæéîì éàðáø òì÷éàinx e`le .oabl opiqxb `le ,rlwi`c opiqxb `le ,opiqxb

dnk iy` ax ixdy ,iy` axe xnin` lr ef zecr inx xn`y ok xnel xyt` i`c ,dxn`

`ax zny mei ,`ax clep dcedi ax zny mei :(a,ar) oiyecwa opixn`c ,eixg` did zexec

.iy` ax clepêîàã äåáà.`ng xa inx Ðåáùéù äùìù.oic ziaa Ðøèùä íéé÷ìÐ

itl ,oci azk lr eciriy micr z`crd `lae

oixikn mipyd .dze` oixikn onvr oipiicdy

.xikn epi` cg`e dze`åîúç àìù ãòÐ

lr mipyd.wtpddïéãéòîiyilyd iptl Ð

.minezg ly oci azk edfyíúåçålr mdnr Ð

idepxy`" oiazeky dnidepniiweopc `xhyl

znizgc `prcenzy`c `zlz azena`ci

."`id icdqcïéãéòî ïéà åîúçùîdnizgc Ð

eed `zlz e`lc ,ded `xwya `ziinw.ircic

ïðéáúë éîå`zxy`l Ðdicic?ike .dinza

miiwzpy mcewazena" eazki ozyly iptl

.'ek "`prcenzy`e `pied `zlzàúøùàÐ

oeyl,wfegoiazeke [xhyd z`] miwfgny

.idepxy`àáúëðã'åë éãäñ ååçéðã éî÷îcr Ð

oipiicd eazk mci azk lr micrd ecird `ly

`pncw opc `xhy witpe `pied `zlz azena"

idepxy`e ediici znizg` ipelte ipelt ecidq`e

."idepniiweïééã äùòð ãòmipyd ixdy Ð

lr ecird.zenizgdìë éðôá ãéòäì ïéëéøö
ãçàå ãçàmipyd ipta ecird m`y ÐÐoi`

mipyd ekxved `kd `dc ,mezgl leki iyilyd

ipta cirdl.iyilydïéëéøö íìåòì àîìãÐ

ici lr `l` zecr oi`y ,cirdlzcbd.zecr

äãâä àîéé÷î à÷ã àëä éðàùåcigid ipta Ð

.xikn epi`yììë äãâä àîéé÷î àìã`l i` Ð

.dit`a icdqn eedäùìù åäåàøzecra Ð

.i`w ycgdïéã úéá ïäåoiycwnd oixcdpqn Ð

.ycgd z`íéðùä åãîòémzde .micr zeidl Ð

dlecb driny `dz `l :opikxt!di`xn

ede`xyk dl opinwene`l m` jkitl .dlila

xwal eciriÐ.ycewn exn`i dn lrïéàù
ïîàð ãéçéä.icigia ycgd ycwl Ðåáúéì

åäééúëåãá.eipta ecirdy xg` Ðøòøò àø÷å
ãçàä ìò.leqt `edy Ðåîúç àìù ãòÐ

lr mipiic ipyd.`zxy`dïéãéòîdf lr Ð

xyk `edy.åîúçùî,zecra oirbep edl eed Ð

i`pby.oica leqt mr eayiy mdl
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øîàä(`,dt zeaezk) "azekd" wxtae ,itt axcn jixtc :dniz Ð `zxy` i`d itt ax

wiqn (a,ek oihib) "hbd lk" wxtac cere !'ek ongp axcn itt axcl `zilc wiqn

jixt ikide .itt axc dil zil axc:uxzl `ki` `d ,edin ?axc dizlin` itt axcn `kd

enzgyn xn`c oeik :jixt ikdc xnel oi`e .jixt `ped axc dinyn dl ixn`c `pyil`c

ifginl opiyiig `nl` Ð mzege eiptl oicirn oi`

,inp enzg `ly cr eazkyn ok m` ,`xwyk

`iyw ded ok m`c .`xwyk ifgin inp daizkc

wxtae ,`xwyk ifginl yiig `kdc ,axc` axc

enzgync ,`nrh `l` .yiig `l (my) "hbd lk"

iab qxhpewa yxity oirk ,zecra mirbepl inc

epiax uxize .odn cg` lr xrxr `xwy `edd

`lc xacn elit` zeywdl cenlzd jxcc :mz

opiazkc mz epiax wqete .ikd `zkld ied

ol `niiw `lc ,dixtkc ilhlhn` elit` `zkxe`

jixtc ab lr s` .`xwyk ifginl yiigc itt axk

wxta zenewn dnka ircxdpn inp jixte ,dpin

"xeka yi" wxtae (a,bl zereay) "zecrd zreay"

opiazk `l ircxdp ixn`de :(`,hn zexeka)

xn`wc `zile :miyxtn yie .'ek `zkxe`

ira `lc (a,ek oihib) "hbd lk" wxtae "azekd"a

,`iyewl `zilc `l` ,itt axcl `zilc xninl

oic zia dyrn `edy `zxy` zencl oi`y

`nlr ilekl oic zia dyrnac ,zexhy x`yl

x"itpcn* wgvi epiaxe .`xwyk ifginl opiyiig

,`xwyk ifginl opiyiig i`ce dlgzklc :uxiz

`aa) 'ek ipida eziazi ik :ixtql ax edl xn`ck

ikdle .opiyiig `l Ð carica la` (`,arw `xza

`zilc xn`wc `de .dlgzkl iedc ,`kd jixt

`zzi` `iddc .caric epiid Ð itt axcl

dkixv dzidy oeik (`,dt zeaezk) "azekd"c

inp d`yxde .inc carick oic zial xefgl

oeik meyn epiid Ð dixtkc ilhlhn` opiazkc

.inc carick Ð my jlil leki epi`c

òîùåoi` micr znizg oixiknd oipiic dpin

jzrc `wlqwc .mdipta cirdl jixv

`dz `lc ab lr s` ,mdipta cirdl jixvc

zia xzei oi`xp eidy itl ,dii`xn dlecb driny

`l` d`xp oi` Ð mdipta oicirn oi`ykc .oic

meiwa dyly ekixvd df mrhne .cr itn crk

opirac meyn `l` ,mipya ibq dedc ,zexhy

:wgvi epiax xne` cere .ziyixtck oic zia `diy

meyn mdipta cirdl oikixvc jzrc `wlqc

,dlila e`xy ici lr `l` oixikn oi` minrtc

`dz `l xninl `kilc,dii`xn dlecb driny

xn`ck dlila zeidl dleki dpi` drinyc

oic zlgzk micr zxiwgc (a,dk) dpyd y`xa

opixn`ck ,meia `l` epi` oic zlgze ,inc

.(`,al) oixcdpqaéðôáÐ cg`e cg` lk

leki Ð mipy ipta ecirdy oeik jzrc `wlqc

`ly it lr s` ,mipyd jnq lr aezkl iyilyd

.eipta ecirdçðäÐ `ziixe`c ycgd zecrl

cr oi`c `nrhe .oiic dyrp cr oi` `ziixe`cae

'd iptl" ,micrd el` Ð "miyp`d ipy ecnre" aizkc ,xi`n oa l`eny epiax yxtny enk ,oipiicd iptl eciriy opirac meyn Ð oiic dyrpzecr opirac meyn :miyxtn yie .oipiicd el` "

`lc ,cirdl mileki mpi` Ð oipiicl miaexw micrd m` ,df mrh itl ,edine .onvr lr dnfd elawi `ly ,`id dnifdl leki dz` oi`y zecr Ð oipiic eyrp micrd m`e ,dnifdl leki dz`y

ikiiyc ,oiic dyrp cr oi`c opixn` cirnd cra `wece .cr dyrp oiicd didi inp ikd ,eda `pixw dnifdl leki dz`y zecr Ð xg` oic ziaa edpip dnfd ipac oeik `l` .mdilr dnfd elawi

ipica la` ,zepenn ipica `weece .oiic dyrp Ð dii`xn dlecb driny `dz `lc ,cirdl jixv epi`y meia ede`xy oebk e` ,eciriy mixg` yiy oebk ,cirdl jixv epi`y cr la` .inrh ipd

meyn (`,ek dpyd y`x) "oic zia ede`x" wxta yxtn `nrhe .micr olek Ð d`n od elit` :(`,e) zekn zkqna xn`c `aiwr iaxl oiic dyrp oi` cirdl jixv oi`y cr elit` Ð zeytp

.oiic dyrp cirnd cr elit` Ð opaxca la` ,`ziixe`ca `weece .`zekf dil ifg `l ez Ð lhwc efgc oeik jpde ,"dcrd elivde" aizkc
ixz
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ïaæîì àaà øa àéiç éaøc deçà éàðáø òì÷éà¦§©©§©£§©¦¦¨©©¨§¦§©
.ïéôøèöî ïéiãå ãò :ìàeîL øîà éëä :øîàå ,éîLîeL§§¥©£©¨¦£©§¥¥§©¨¦§¨§¦
déì øîà !àzòîL àä àéìòî änk :øîéîà øîà£©©¥©©¨©©§¨¨§©§¨£©¥
zà Cnàc deáà äñl÷c íeMî :øîéîàì éLà áø©©¦§©¥©¦§©§¨£§¦¨©§

ôñ áø øîà .àáø dëøt øák ?dì úñl÷î éîðàø ©¦§©§©¨§¨§¨¨¨¨¨©©¨§¨
àúøî øa ìàeîL øa ÷çöé áø øîà àaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¦§¨©§¥©¨§¨
øîà àðeä áø øîà déì éøîàå ,àðeä áø øîà̈©©¨§¨§¦¥¨©©¨¨©

ìL :áøïéøékî íéðL ,øèMä úà íéi÷ì eáLiL äL ©§¨¤¨§§©¥¤©§¨§©¦©¦¦
eîúç àlL ãò ,øékî Bðéà ãçàå íéãò éãé úBîéúç£¦§¥¥¦§¤¨¥©¦©¤Ÿ¨§

¯eîúçMî ,íúBçå åéðôa ïéãéòî¯åéðôa ïéãéòî ïéà §¦¦§¨¨§¥¦¤¨§¥§¦¦§¨¨
:àáøc déîMî étt áø øîàäå ?ïðéáúk éîe .íúBçå§¥¦¨§¦©§¨¨©©©¦¦§¥§¨¨
éãäñ eåçéðc dénwî ázëéðc éðéiãc àzøMà éàä©©©§¨§©¨¥§¦§©¦©¥§¦£¨£¥

eäééãé úîéúçà¯àëä .àø÷Lk éæçúîc ,äìeñt ©£¦©§©§§¨§¦§£¦§¦§¨¨¨
eáúk àlL ãò :àîéà àlà !àø÷Lk éæçúî éîð¯ ©¦¦§£¦§¦§¨¤¨¥¨©¤Ÿ¨§

eáúkMî ,íúBçå åéðôa ïéãéòî¯åéðôa ïéãéòî ïéà §¦¦§¨¨§¥¦¤¨§¥§¦¦§¨¨
äNòð ãò :dpéî òîL ;úìz dpéî òîL .íúBçå§¥§©¦¨§©§©¦¨¥©£¤
íéãò éãé úBîéúç ïéøéknä ïéðéic :dpéî òîLe .ïéic©¨§©¦¨©¨¦©©¦¦£¦§¥¥¦
ïéàL ïéðéic :dpéî òîLe .íäéðôa ãéòäì ïéëéøö ïðéà¥¨§¦¦§¨¦¦§¥¤§©¦¨©¨¦¤¥

íéãò éãé úBîéúç ïéøékî¯ìk éðôa ãéòäì ïéëéøö ©¦¦£¦§¥¥¦§¦¦§¨¦¦§¥¨
é÷úî .ãçàå ãçàäNòð ãò ,àîìLa :éLà áø dì ó ¤¨§¤¨©§¦¨©©¦¦§¨¨¥©£¤

ïéic¯úBîéúç ïéøéknä ïéðéic àlà .dpéî ïðéòîL ©¨¨§¦©¦¨¤¨©¨¦©©¦¦£¦
íìBòì àîìc ,íäéðôa ãéòäì ïéëéøö ïéà íéãò éãé§¥¥¦¥§¦¦§¨¦¦§¥¤¦§¨§¨
äãbä àîéiwî à÷c àëä éðàLå ,ïéëéøö :Cì àîéà¥¨¨§¦¦§¨¥¨¨§¨¦©§¨©¨¨
ïéëéøö íéãò éãé úBîéúç ïéøékî ïéàL ïéðéiãå !ãça§©§©¨¦¤¥©¦¦£¦§¥¥¦§¦¦
:Cì àîéà íìBòì àîìc ,ãçàå ãçà ìk éðôa ãéòäì§¨¦¦§¥¨¤¨§¤¨¦§¨§¨¥¨¨

àëä éðàLå ,ïéëéøö ïéà¯äãbä àîéiwî à÷ àìc ¥§¦¦§¨¥¨¨§¨¨¦©§¨©¨¨
ãòc àzòîL àäì dì øîà÷å àaà éaø áéúé !ììk§¨§¥©¦©¨§¨¨©¨§¨§©§¨§¥
eäeàø :àaà éaøì àøôñ áø déáéúéà .ïéic äNòð©£¤©¨¥¦¥©¨§¨§©¦©¨¨

ìLïéc úéa ïäå äL¯áçî eáéLBéå íéðL eãîòéíäéø §¨§¥¥¦©©§§©¦§¦¥©§¥¤
,Lãçä Lce÷î" eøîàéå ,íäéðôa eãéòéå ,ãéçiä ìöà¥¤©¨¦§¨¦¦§¥¤§Ÿ§§¨©Ÿ¤

ïéic äNòð ãòc Czòc à÷ìñ éàå .Bîöò éãé ìò ïîàð ãéçiä ïéàL ,"Lce÷î¯élek éì änì §¨¤¥©¨¦¤¡¨©§¥©§§¦¨§¨©§¨§¥©£¤©¨¨¨¦¥
øa ÷çöé áøì dézìéàLe ,éì àéL÷ éãéãì óà :déì øîà !éLc÷éìå eäéézëeãa eáúéì ?éàä©¥§§§©§§¦©§¦£©¥©§¦¦©§¨¦§¦§¥§©¦§¨©
øîàå ,áøì áø øa àéiçå ,áø øa àéiçì àðeä áøå ,àðeä áøì ÷çöé áøå ,àúøî øa ìàeîL§¥©¨§¨§©¦§¨§©¨§©¨§¦¨©©§¦¨©©§©©£©
àðeä áø øîà àaà éaø øîà .ïðaøc úBøèL íei÷å ,àúééøBàc Lãçä úeãòì çpä :eäì§©©§¥©Ÿ¤§©§¨§¦§¨§©¨©¨©©¦©¨¨©©¨

ìL :áø øîàeîúç àlL ãò ,ïäî ãçà ìò øòøò àø÷å ,øèMä úà íéi÷ì eáLiL äL¯ ¨©©§¨¤¨§§©¥¤©§¨§¨¨©§¨©¤¨¥¤©¤Ÿ¨§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc zeaezk(ipy meil)

:df oipra dyrn `xnbd zxtqnøa àéiç éaøc deçà éàðáø òìwéà¦§©©§©£©§©¦¦¨©
éîNîeN ïaæîì àaàoncfd ,`a` xa `iig iax ly eig` ,i`pax - ©¨§¦§©§§ª¥

,oinyney zepwl ick iy` axe xnin` ly mnewnléëä ,øîàå§¨©¨¦
ïéôøèöî ïéiãå ãò ,ìàeîL øîàcg` lky ici lr ,xhyd z` miiwl ¨©§¥¥§©¨¦§¨§¦

.l`eny mya dcedi ax ixacke ,eci znizg lr cirn,øîéîà øîà̈©£¥©
àzòîL àä àélòî änk.ef `xnin `id dlern dnk -déì øîà ©¨§©§¨¨§©§¨¨©¥

dì úñl÷î énð zà Cnàc deáà dñl÷c íeMî ,øîéîàì éMà áø- ©©¦©£¥©¦§©§¨£©§¦¨©§©¦§©§©¨
`xnind z` gaiy ,jn` ia` `edy ,`ng xa inxy zngn ike

lirl `aenk ,efd(`"r)ixde ,dgayn dz` mb ,dëøt øákdywd - §¨©§¨
d`gce dilr,àáø` ixdyxyt` i`e zeiecrd oia zekiiy oi ¨¨

.otxvl

* * *
:zexhy meiw oipra oecl dtiqen `xnbdéaø øîà ,àøôñ áø øîà̈©©©§¨¨©©¦

éøîàå ,àðeä áø øîà ,àzøî øa ìàeîL øa ÷çöé áø øîà ,àaà©¨¨©©¦§¨©§¥©©§¨¨©©¨§¨§¦
dì`l` ,envr myn `ped ax ok xn` `ly mixne` yie -øîà ¨¨©

àðeä áøjkyìL ,áø øîàäLmipiic,øèMä úà íéi÷ì eáLiLeide ©¨¨©©§Ÿ¨¤¨§§©¥¤©§¨
íéðLmdnïéøékîz`éãé úBîéúçd,íéãòit lr mniiwl milekie §©¦©¦¦£¦§¥¥¦

,mzriciãçàåmipiicdàlL ãò .øékî Bðéày mcew -eîúçipy §¤¨¥©¦©¤Ÿ¨§
,meiwd lr mipiicdïéãéòîmdåéðôamci azk edfy iyilyd ly §¦¦§¨¨

,micrd lyå`edíúBçj` .meiwd lr mdnreîúçMîipy §¥¦¤¨§
,meiwd lr mipiicd,íúBçå åéðôa ïéãéòî ïéàeciri m` s` ,xnelk ¥§¦¦§¨¨§¥

miazek meiwd gqepay oeik ,meiwd xykei `l mezgie eipta dzr
mdl xxazde ,dyly ly oic zia ayena eayiy mipiicd
did `l ok eazkyk df dxwna eli`e ,zeizin` micrd zenizgy
zenizgdy iyilyl xxazd `l dry dze`a ixdy ,zn` xacd
wxe .leqt mneiwe ,xwy xac lr enzgy `vnpe ,zeizin`

.xyk meiwd ,enzgy mcew eipta ecirdyk
,df oic xn`p zenizgd iabl wxy ,dxen`d dklddn rnyn
micrd zenizgy mzyly erciy mcew mezgl mipiicl oi`y
zeyridl dleki meiwd gqep ly dnvr daizkd la` ,zeizin`
,zeizin` zenizgdy mircei mzylyy ea azkpy s` ,okl mcew

:`xnbd dywn .iyilyd mxikd `l dry dze`a zn`aeéîe¦
ïðéáúkz` aezkl xzen ike -,zn` xacd oi`y zra meiwd gqep ¨§¦¨

dénwî ázëéðc éðéiãc àzøMà éàä ,àáøc déîMî étt áø øîàäå§¨¨©©©¦¦§¥§¨¨©©©§¨§©¨¥§¦§©¦©¥
eäééãé úîéúçà éãäñ Båçéðcmcew azkpy mipiicd ly meiw azk - §¦§©£¥©£¦©§©§

,mdici znizg lr mdipta micrd ecirdy,äìeñt`l m` s` §¨
lr mdipta micrd ecirdy xg`l `l` mipiicd enzg

,mdizenizgàø÷Lk éæçúîc,xwyk xacd d`xpy itl - §¦§£¥§¦§¨
oiicry onfa ,zn` zenizgdy mdl xxazdy mipiicd miazeky

ok m`e ,z`f mircei mpi`énð àëämixikn mipiicd ipyyk mb - ¨¨©¦
z` aezkl mdl xzen cvik ,mxikn epi` iyilyde zenizgd z`

mewn lkn eilr enzg `ly s` ixde ,meiwd gqep.àø÷Lk éæçúî¦§£¥§¦§¨
:`ped ax ixac z` zpwzn `xnbdàîéà àlàzepyl yi jk - ¤¨¥¨

,ef `xnineáúk àlL ãò,meiwd azk z` mipiicdïéãéòîipy ©¤Ÿ¨§§¦¦
mipiicdåéðôa,meiwd z` miazeke ,iyilyd lyíúBçåj` .mdnr §¨¨§¥

eáúkMî,meiwd azk z`,íúBçå åéðôa ïéãéòî ïéàzaizky oeik ¦¤¨§¥§¦¦§¨¨§¥
.ezlqet ,oekp did `l ea aezkd gqepdy onfa meiwd

:ef `xninn zekld dnk zcnel `xnbdúìz dpéî òîLixacn - §©¦¨§©
.` :mipic dyly cenll yi `ped ax,dpéî òîLyãòlr cirnd §©¦¨¥

iagexäNòðmbïéicipta micirn mipiicd ipy ixdy ,eze` oecl ©£¤©¨
zeidl mitxhvn jk xg`e ,micrd zenizg zxkd lr iyilyd

.a .meiwd lr mezgle xaca mipiick,dpéî òîLeyïéøéknä ïéðéic §©¦¨©¨¦©©¦¦
z`éãé úBîéúçdíéãòit lr eniiwl mileki ,xhya minezgd £¦§¥¥¦

mixg` micr e` xhyd icre ,mzxkdïéëéøö ïðéàe `ealãéòäì ¥¨§¦¦§¨¦
,íäéðôamzrici jezn miiwl mileki mipiicd ipyy x`azd ixdy ¦§¥¤

.ztqep zecr zriny `ll.b,dpéî òîLeyïéøékî ïéàL ïéðéicz` §©¦¨©¨¦¤¥©¦¦
éãé úBîéúçdïéëéøö ,íéãòmicrdãçàå ãçà ìk éðôa ãéòäì £¦§¥¥¦§¦¦§¨¦¦§¥¨¤¨§¤¨

ipy ipta eciriy jka ic oi`e ,xhyay zenizgd lr mipiicdn

z` rny `ly s` oicd z` weqtl sxhvi iyilyd oiicde ,mipiic
x`eanke ,zecrd z` lawl mzyly mikixv `l` ,zecrd
ic `le ,iyilyd ipta cirdl mikixv mipydy ef dklda

.mzricia
:`xnbd dywné÷úîàîìLa ,éMà áø dì óy ,oey`xd oicdãò ©§¦¨©©¦¦§¨¨¥

dpéî ïðéòîL ,ïéic äNòðmipiicd ipy ixdy ,ef dkldn cenll yi - ©£¤©¨¨§¦¨¦¨
mipiic miyrp jk xg`e ,micrd ici azk lr iyilyd ipta micirn

.xhyd z` miiwlàlày ,ipyd oicdïéøéknä ïéðéicz`éãé úBîéúç ¤¨©¨¦©©¦¦£¦§¥
dïéà ,íéãòmixg` micrïéëéøöe `eal,íäéðôa ãéòäì`l` ¥¦¥§¦¦§¨¦¦§¥¤

dkldn di`xd z` zegcl yi ,mzrici it lr xhyd z` miniiwn
,efCì àîéà íìBòì ,àîìczyly m` zn`ay jl xne` `ny - ¦§¨§¨¥¨¨

it lr miiwl mileki mpi` ,micrd zenizg z` mixikn mipiicd
`l` mzriciïéëéøözzin` lr mixg` micr ly zecr lawl §¦¦

,zenizgdàëä éðàLåecird mipyy ef dklda xacd dpeye - §©¦¨¨
,iyilyd iptaãça äãbä àîéiwî à÷cdcbdd dniiwzd ixdy - §¨¦©§¨©¨¨§©

md s` jkae ,xikd `ly cg` eze` ipta mdipy ecirdy ici lr
itl wx `le dcbd itl mipc mdy `vnpe ,zecrd z` erny mnvr

.drici
:dywne iy` ax jiynnåy ,zxn`y iyilyd oicd okïéàL ïéðéic §©¨¦¤¥

ïéøékîz`éãé úBîéúçdïéëéøö ,íéãòmicrdãçà ìk éðôa ãéòäì ©¦¦£¦§¥¥¦§¦¦§¨¦¦§¥¨¤¨
ãçàå,zegcl yi ok mb ,mipiicdn mipy zricia ic `le ,mipiicdn §¤¨

Cì àîéà íìBòì àîìcyïéëéøö ïéà,mipiicdn cg` lk ipta cirdl ¦§¨§¨¥¨¨¥§¦¦
mipyd lr jenqi iyilyde ,mdn mipy ipta eciriy jka ic `l`

,mdnr mezgieàëä éðàLåmipyd ekxvedy ,o`k oicd dpey - §©¦¨¨
meyn ,iyilyd ipta cirdlcz`f ilelììk äãbä àîéiwî à÷ àì §Ÿ¨¦©§¨©¨¨§¨

x`azd xake ,llk zenizgd meiw lr zecr zcbd zniiwzn `l -
it lr xhyd z` miiwl mileki mipiic oi`y xaeq iy` axy
o`k okle ,mdipta mixg` eciriy ici lr wx `l` ,cala mzrici
eciriy jxev yi ,zenizgd z` mnvra mixikn mipiicd ipyy
zenizgd z` mnvrn exikd `l mipyd m` la` ,iyilyd ipta
iyilyd leki ,zenizgd zxkd lr mixg` ly zecr elaiw `l`
zzin` lr zecr laiw `ly s` xhyd meiwl mdnr sxhvdl

.zenizgd

* * *
.'oiic dyrp cr'y ,lirl d`aedy ef dkld lr dywn `xnbd

:`xnbd zxtqnàzòîL àäì dì øîà÷å àaà éaø áéúéiax ayi - ¨¦©¦©¨§¨¨©¨§¨§©§¨
,ef dkld xn`e `a`czexhy meiwadéáéúéà .'ïéic äNòð ãò'- §¥©£¤©¨¥¦¥

el dywdàaà éaøì àøôñ áødpyna epipyy dnn(:dk d"x)iabl ©©§¨§©¦©¨
dpald z` e`xy micirn micryky ,ycegd yeciw zecr

y rxi` m` ,ycegd z` oic zia miycwn dyecigaeäeàøz` - ¨
ycgd gxidìLäL,mipiicïéc úéa ïäå,oixcdpqd ipiicn - §Ÿ¨§¥¥¦

,ycegd z` ycwl miie`xyíéðL eãîòé,micr zeidl mdn ©©§§©¦
eáéLBéåmixg` mipyíäéøáçîoixcdpqayãéçiä ìöàcrd - §¦¥£§¥¤¥¤©¨¦

d,'oic zia' my mdl didiy ick ,iyilyåz` e`xy mipy mze` §
gxidíäéðôa eãéòé,dylyd lyeøîàéådylydLãçä Lce÷î' ¨¦¦§¥¤§Ÿ§§¨©Ÿ¤

.'Lce÷îetxviy `la ,ecal iyilyd ipta cirdl mileki mpi` j` §¨
meyn ,mixg` mipy cer eil`ïéàLoiicdïîàð ãéçiäz` ycwl ¤¥©¨¦¤¡¨

ycegdBîöò éãé ìò.dylyn zegta 'oic zia' oi`y ,ecal - ©§¥©§
:eziyew z` `xtq ax miiqnCzòc à÷ìñ éàådlrn dz` m`e - §¦¨§¨©§¨

,jzrc lréàä élek éì änì ,ïéic äNòð ãòcdkxved dn myl - §¥©£¤©¨¨¨¦¥©
,mitqep mipy e`iaiy xnel dpyndéLc÷éìå eäééúëeãa eázéì- ¦§§§©§§¦©§¦

mipy eciriy ici lr ,mcal eycwie mnewna dyly mze` eayi
jk xg` zayl mzyly mileki micr eidy s`e ,iyilyd ipta

.oiic dyrp cr ixdy ,ycegd z` ycwle mipiick
:`xnbd zvxzndéì øîà,`a` iaxéì àéL÷ éãéãì óàil mb - ¨©¥©§¦¦©§¨¦

yw did,ok ddézìéàLeok izl`ye -øa ìàeîL øa ÷çöé áøì §¦§¥§©¦§¨©§¥©
÷çöé áøå ,àzøîok dywd,áø øa àéiçì àðeä áøå ,àðeä áøì ©§¨§©¦§¨§©¨§©¨§¦¨©©

eäì øîàå ,áøì áø øa àéiçå,`iyew ef oi` ,axúeãòì çpäyeciw §¦¨©©§©§¨©§©©§¥
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המשך בעמוד צא



xcde"קפב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc zeaezk(iyily meil)

mipn`p md enzgy mcew mipiicd ecirdyk recn ok m`
,micr ipy ici lr `vi xerxrdy xaecn i`cea ixde ,exiykdl

ok m`eeäðéð éøúe éøzef zeyigknd micr zezik izy o`k yi - §¥§¥¦§
oi`e ,olfb epi`y mixne` mipye olfb `edy mixne` mipy ,ef z`

e .wtqn exiykdléàa xaecn,äçtLî íâôc øòøòexn`y ¦©§¨¦§©¦§¨¨
oecl leqtd iprpk car `edy mixrxrnd(.gt w"a)recn ok m` ,

car epi`y cirdl mipn`p mpi` meiwd lr mipiicd enzgy xg`l
ixde ,exiykdleàeä àîìòa àúlî éelbcizrd xac edf - ¦¦§¨§¨§¨

ixnbl ielz xacd oi`e ,`l e` car `ed m`d ,xxazdle zelbzdl
.exiykdle mpin`dl yie ,mzecra

:`xnbd zvxznCì àîéà íìBòìepxaqy itk xnel yi zn`a - §¨¥¨¨
a xaecny ,dligzae ,àúeðìæâc øòøòrecn ok m`y epiywdy dn ©§¨§©§¨¨

yi ,edelqty mipey`xdn xzei mixiyknd mipexg`d mipn`p
`l` ,mze` miyigkn mpi` zn`ay uxzléðä éøîà÷mixne` - ¨¨§¦¨¥

j` ,mkixack olfb did mpn` ,mipiicdäáeLz ãáòc déa ïðéòãé- ¨§¦¨¥§¨©§¨
e daeyz dyry mircei ep`mixzeq mpi`y oeike ,ezexykl xfg

`ly ,enzgy mcew eciriy calae ,mipn`p ,mipey`xd ixac z`
.xaca mirbep eidi

* * *
:zexhy meiw oipra oecl dkiynn `xnbdàä ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨

àúlî,ef dkld -éì òéîL àaà éaøî,`a` iaxn dizrny - ¦§¨¥©¦©¨§¦©¦
å,mpn`Bkò ïîc àaà éaø åàì éàekr xirdn `a` iax ilel - §¦¨©¦©¨§¦©

,il dxikfdydzçëL,dkldd `id jke .dgkey iziid -ìLäL §©§¨§Ÿ¨
mipiice ,øèMä úà íéi÷ì eáLiL`edy mzrca exnby xg`l ¤¨§§©¥¤©§¨

eneiw lr enzg `l oiicre izin`,íäî ãçà úîipy mileki mpn` ¥¤¨¥¤
j` ,mcal meiwd z` aezkl mixzepd mipiicdázëéîì ïéëéøöxac §¦¦§¦§©

,meiwd gqep zligza df'éäBúéì ãçå àðéåä àúìz áúBîa'- §¨§¨¨£¥¨§©¥¦
gqep seqa enzgie ,'eppi` cg`e ,epiid mipiic dyly ayena'
mipiic ipy edeniiwy d`exd xeaqi ,ok eazki `l m`y ,meiwd

.dyly jixv zexhy meiw ixdy ,oick `ly ,mcal
:`xnbd dtiqendéa áúk éàå ,÷çöé øa ïîçð áø øîàeazk m`e - ¨©©©§¨©¦§¨§¦¨©¥

meiwd gqepa'àðéc éa àðîã÷ì ÷ôð ïðc àøèL'`vi df xhy' - §¨¨§¨¨©¨¢¨¨¨¥¦¨
,'oic zia ,epiptléøö àì ezCoeik ,zn cg`y ea yxtl jixv oi` - Ÿ¨¦

giken df gqepe ,dylyn zegt oic zia oi`y `ed reci xacy
.dyly ipta xhyd miiwzdy

,df gqep zaizka ic recn :`xnbd dywnåxeaqi d`exd ixd ©
,àeä 'óeöç ïéc úéa' àîìã,mipy ly oic zia xnelk,ìàeîLãëe ¦§¨¥¦¨§¦§¥
eðcL íéðL ,ìàeîL øîàc,mcal,ïéc íäéðécic dxezd ony oeik §¨©§¥§©¦¤¨¦¥¤¦

,jkaL àlàmpic zia,'óeöç ïéc úéa' àø÷pminkg epwizy itl ¤¨¤¦§¨¥¦¨
.ef dpwz lr xearl mdipt efird mde ,dylya zegtl epeciy

wgvi xa ongp ax zpeek :`xnbd zvxzndéa áéúëceazky - ¦§¦¥
`pncwl wtp opc `xhy' meiwd gqepa,'éMà àðaøc àðéc éa¥¦¨§©¨¨©¦

`l mdy xexae ,iy` ax ly epic zia iptl `vi df xhy ,xnelk
daiqdy d`exd oiaie ,dylya epeci `l` dpwzd lr exari

.iyilyd zny oeik `id mipy wx eilr enzgy
:`xnbd dywneäì àøéáñ ìàeîLãk éMà áø éác ïðaø àîìãå- §¦§¨©¨¨§¥©©¦§¦§¥§¦¨§

mileki mipyy ,l`enyk mixaeq iy` ax ly epic zia ipiic `ny
:`xnbd zvxzn .xhyd z` miiwlàðaø àðì øîàå' déa áéúëc¦§¦¥§¨©¨¨©¨¨

'éMà,xhyd z` miiwl iy` ax epl dxede xhya eazky xaecn - ©¦
.dyly eid `l m` ok dxen did `l i`ceae

äðùî
zencewd zeipynl jyndk(:gi :eh)oecl dkiynn epizpyn ,

:'xizdy dtd `ed xq`y dtd' ly zepn`paäMàädzid `ly ¨¦¨
,d`eypk epilv` zwfgenå ,éúééä Léà úLà ,äøîàLdzr mle` ¤¨§¨¥¤¦¨¦¦§

úðîàð ,éðà äLeøâ,`ypidl dnvr xizdløñàL ätäLdxn`y - §¨£¦¤¡¤¤¤©¤¤¨©
,yi` zy` dzidyøézäL ätä àeä.dyxbzdy dxn`y -íàå ©¤¤¦¦§¦

úøîBà àéäå ,Léà úLà äúéäL íéãò Lé,yi` zy` iziid mpn` ¥¥¦¤¨§¨¥¤¦§¦¤¤

dzr j`,úðîàð dðéà ,éðà äLeøbmircei dz`ced `ll s` ixdy §¨£¦¥¨¤¡¤¤
.dyxbzdy xnel zpn`p dpi`e ,d`eyp dzidy ep`

ink epilv` zwfgen miiebd oial dzaypy dy` :df oipra sqep oic
`ly dy` epiptl d`a m`e .dpedkl dleqte ,iebl dlrapy

e dieayk dwfgedéúéaLð ,äøîàmiiebd oialéðà äøBäèe`l - ¨§¨¦§¥¦§¨£¦
,mdn cg`l izlrap,úðîàð,odkl `ypidl zxzeneøñàL ätäL ¤¡¤¤¤©¤¤¨©

,øézäL ätä àeämb zxne`e ,dzaypy epl dxn`y ef `id ixdy ©¤¤¦¦
.d`nhp `lydðéà ,éðà äøBäè úøîBà àéäå ,úéaLpL íéãò Lé íàå§¦¥¥¦¤¦§¥§¦¤¤§¨£¦¥¨

,úðîàð.odkl dxeq`e iebl dlera zwfga `id `l`úàOpMî íàå ¤¡¤¤§¦¦¤¦¥
,'xq`y dt' dl didy ,dixac it lr z`yipy xg`l -,íéãò eàä¥¦

,'xq`y dt' dl oi` dzrny `vnpeàöz àì Bæ éøä.dlran £¥Ÿ¥¥

* * *

àøîâ
:'xq`y dtd' oic cnlp okidn zx`an `xnbdïépî ,éqà áø øîà̈©©©¦¦©¦

epcnlìoicøîàpL ,äøBzä ïî 'øézäL ätä àeä øñàL ätä'iabl §©¤¤¨©©¤¤¦¦¦©¨¤¤¡©
ia` `ay ,dleza dzid `ly xne`e ezy` lr rx my `ivend

mdl xne`e oic zial dxrpdäMàì äfä Léàì ézúð éza úà'¤¦¦¨©¦¨¦©¤§¦¨
LYal iz`vn `l xn`l mixaC zlilr mU `Ed dPde ,d`pUIe©¦§¨¤¨§¦¥¨£¦Ÿ§¨¦¥ŸŸ¨¨¦§¦§

'iYa ilEzA dN`e ,milEzA(fh ak mixac)laiwy xne` a`d ,xnelk , §¦§¥¤§¥¦¦
dyciwy a`d xn`yk ixde ,df mc`n eza xear oiyeciw,'Léàì'¨¦

,`ed in yxit `ledøñà.yi` zy` oicn mlerd lk lr jka £¨¨
xn`e siqedyke,'äfä',df mc`l dizyciwy xnelkdøézä ©¤¦¦¨

oeik ,eza z` yciw inl xnel dxezd ezpin`dy gkene ,dlral
.dieptk zwfgen dzid eixac ilele ,dyciwy epl xn`y df `edy
:`xnbd zl`ey .weqtn df oic cenll jixv recn zxxan `xnbd

,àø÷ éì änìixdàéä àøáñ,on`p `diydì éøL àeäå døñà àeä ¨¨¦§¨§¨¨¦£¨¨§¨¥¨
mb epin`dl jl yi ,jka epin`n dz`e ,dxq`y df `edy oeik -

ok` :`xnbd daiyn .dxizdy dnlcnlp 'xq`y dtd' oic
,`xaqnéøèöéà ék àlààø÷ Cjxved weqtd -øîà àðeä áøãëì ¤¨¦¦§§¦§¨§¦§©¨¨©

Bza úà øBñàì ïîàpL áàì ïépî ,áø øîà àðeä áø øîàc ,áø©§¨©©¨¨©©¦©¦¨¨¤¤¡¨¤¡¤¦
dxrpd e` dphwdäøBzä ïî,dyciwy xn`iy ici lrúà' øîàpL ¦©¨¤¤¡©¤
,'Léàì ézúð ézaok xnel on`p s`e ,dycwl leki `edy rnyne ¦¦¨©¦¨¦

xnele xefgl leki `edy dn j` ,mlerd lk lr dxqe`le
dtdy ,`xaqn heyt df ,dxizdle 'dfd' yi`l eid oiyeciwdy

.xizdy dtd `ed xq`y
oeyl ok m` :`xnbd dywn'äfä'dxezd dxn`y,éì änì`l ixde ©¤¨¨¦

'dfd' oeyl :`xnbd zvxzn .oic mey jka ycgzddéì éòaéî- ¦¨¥¥
zkxvp,äðBé éaø éðúc .äðBé éaø éðúãëìweqta xn`pézúð éza úà' §¦§¨¥©¦¨§¨¥©¦¨¤¦¦¨©¦

,'äfä Léàìdyciwy xne` a`d m` `wecy jkn cenll yie ¨¦©¤
yi`l,'äfä',qpw dl mlyl aiig ,rx my dilr `ived `edeàìå ©¤§Ÿ
íáéìd`ypy mcewe ,mieqn mc`l dyciwy a`d xn`i m` j` - §¨¨

`ivedy `ed df g`e ,eig`l maiizdl dkxvede mipa `ll zn
.df qpwa aiig epi` ,mileza dl `vn `ly rx my dilr

* * *
:eixacn ea xefgl mc` zepn`p oica zeziixa d`ian `xnbdeðz̈

e ,éðà Léà úLà äøîàL äMàä ,ïðaøonf xg`läéeðt äøîàå äøæç ©¨¨¨¦¨¤¨§¨¥¤¦£¦¨§¨§¨§¨§¨
,úðîàð ,éðà.`ypidl zxzene £¦¤¡¤¤

,da xefgl zpn`p `id cvik :`xnbd dywndLôðì déåeL àäå§¨©§¨§©§¨
àøeqéàc äëéúçz` dxq` ,yi` zy` `idy dxn`yk ixde - £¦¨§¦¨

mewna s` envr z` xeq`l on`p mc`e ,mlerd lk lr dnvr
da xefgl dleki `id cvike ,jk lr micr oi`y:`xnbd zvxzn .

,àðeä áø øa àáø øîà`ziixaa xaecnàìúîà äðúpL ïBâkmrh - ¨©¨¨©©¨§¤¨§¨£©§¨
daiqeäéøáãì.yi` zy` `idy dxn` recn ,mipey`xd ¦§¨¤¨

:zxg` `ziixan df uexizl `xnbd zriiqnéëä énð àéðzjk - ©§¨©¦¨¦
dy` ,`lzn` ici lr `id ef zepn`py ,zxg` `ziixaa epipy mb

yíàå .úðîàð dðéà ,éðà äéeðt äøîàå äøæçå ,éðà Léà úLà äøîà̈§¨¥¤¦£¦§¨§¨§¨§¨§¨£¦¥¨¤¡¤¤§¦
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המשך בעמוד ככ

oiglbn el`e` cenr ak sc ± iyily wxtzeaezk
åäðéð éøúå éøúlfb `l ixn` ik ÐÐ`le ,ixze ixz edl eedxykznol `niiwc .ikda

.mipyn zegt xrxr oi` :(`,ek) oiwxta onwläçôùî íâôã,car `edy eilr ecirdy Ð

zecrle oicl leqt care.(`,gt `nw `aa) "laegd" wxta xn`ck ,dy`n xnege lwéåìâ
àåä àîìòá àúìéîeilr oicirn oi` i`n` enzgyn Ð?`ki` zecra rbep cyg i`n

`kd?ieyrd xace ,xxal od oikixv df xac

zelblxxeaiy cr eixg` ewcaiy ,`ed.xacd

,ozcbda ielz el` ly ozecr oi`e`l` opi`e

.`nlra xac ilbnäáåùú ãáòãz` aiyde Ð

.dlfbdåëò ïîã àáà éáø åàì éàådxikfdy Ð

.onf xg`l iläúçëù.dizgky Ðãçà úîå
ïäî.enzg `ly cr Ð'åë áúëéîì ïéëéøöÐ

ea oinezg mipy d`exde ,dylya xhyd meiwc

Ð.edeniiw mipyay xn`iàøèù äéá áúë éàå
êéøö àì åú àðéã éá àðîã÷ ÷ôð ïðã`lc Ð

xiva `pic ia ixwn.`zlznàðáøã àðéã éá
éùày`x did `edy ,hwp `zlinc `gxe` Ð

wgvi xa ongp ax inia `iqgn `zna daiyi

iy` axc `pic ia i`cec ,`zrnyc `xn `edc

.oixza oicar `léùà àðáø àðì øîàåÐ

iwewcf`l.ineiwle dilditeb iy` axc oeikc

owiwfdÐ:oiyxtn yie .xn` `zlzl i`ce edi`

iy` `pax `pl xn`eÐ`le .edpip `zlz

xn`e i`n ,oedpn cg iy` ax i`c ;il `xidp

dia iazkc `pl?äðùîéúéáùðoial Ð

.miebdéðà äøåäèåiebl izlrap `ly Ð.úðîàð
.odkl zxzene Ðíéãò åàá úñéðùî íàåÐ

.i`w `iid` yxtn `xnbaàøîâùéàì éúúð
äøñàike .o`nl opirci `lc ,mlerd lkl Ð

"dfd" xn`Ð.el dxizdúà øåñàì ïîàðù
åúá.dycwl eciay ,dxrp e` dphw `idyk Ð

:"dzztzpy dxrp" wxta opixn`ckm`y oipn

lr dxqe`l on`p `edy ipeltl dizycw xn`

lkd?éúúð éúá úà`ilz dicica `nl` Ð

,dpizpdipnide.ikd xninl `xwéì äîì äæä
.dil irain xq`y dtdl e`lc oeik Ðíáéì àìå

oi`y .eig` i`eyip lr rx my `ived m` Ð

.sqk d`na ypril rx my `ivenk oecip maid

."dxrp" wxta onwl gken ikde
àìúîà
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éøúxykzn `le ,ixze ixz edl eed Ð lfb `l ixn` ike :qxhpewa yxit Ð edpip ixze

ipta d`a efc (a,fn zereay) dil zi`c .opiniiw `ped axc `ail` `kdc dywe .ikda

icda :(my) xn`c `cqg axlc cere .dizwfg` `xab iwe` xninl ol zi`c ,dcirne dnvr

el`n zg` zk m` ixdy ,xykzn `linn `xab i`dc `kd dcen Ð il dnl ixwy icdq

`cqg axl ,leqt `edy cg` mc` lr dcirn

s` ,zpn`p dzid `l Ð ixwy icdq edl aiygc

yigkn mc` oi`c ab lr`ki`c `kid oky lke ,d

epiaxl dyw cere .ipnidn `lc .iygknc icdq

ielb Ð dgtyn mbtc xrxr i` xn`wc wgvi

xacc :qxhpewd yxite .`ed `nlra `zlin

.xacd xxaziy cr ewcaiy ,`ed zelbil ieyrd

el`y oeik ?mlerl xacd xxazi ji` :dniz edfe

mlerd lk oi` Ð car `edy mixne` mipy

d`xp ok lr !d`nk ixzc ,oyigkdl mileki

oipiic zecra ixii` `lc :l`ppg epiax yexitk

`ly cr m` :eyexit ikde .mixg` zecra `l`

mipy micirn Ð mdn cg` lr xrxr `xw enzg

oic zia eayi eli`k iedc ,mzege eilr weyd on

,ayend cree lha `le ,edexiykdy xg`

iyilyd witqd `le mipyd enzgyn .oinzege

lhiae xrxr `a ,xrxr eilr `xwy cr mezgl

ixg`y it lr s` .oic zia eze` ly ayend cree

`edd lhiay oeik ,xyk `edy mixg` ecird ok

lr oic zia aiyedle xefgl jixve .lha Ð ayen

ixze ixz Ð `zeplfbc xrxr i` ?i`nc xrxr .jk

iwe`e ,ixz icda ixz iwe`c .liqtin `le ,edpip

mlernc `zln i`lbi`c oeike .dizwfg` `xab

ayend cree lha did `l ixd Ð leqt did `l

,dgtyn mbtc xrxr i` .oic zia eze` ly

i`c .mze` minifn el`e ,car `edy eilr exn`y

`kilc !lqtp did ok m` Ð car epi`y mixne`

did `l car `ed m`c ,dwfg` `xab iwe` xninl

`zlin ielb ok m` Ð mlern zexyk zwfg el

Ð did xykc `zln i`lbi`c oeikc ,`ed `nlra

cree lha `le ,xerxr `edda ol ztki` dn

jpd ixn`wce ,`zeplfbc xrxr .mlerl ayend

ecenc oeike .daeyz carc dia opirci icdq

,xrxr edcic xrxr ded Ð `ed olfbc i`nwl

Ð lqtpy `ed zn`e li`edc .ayend cree lhae

.ezexyk epl rcepy cr zelqt zwfga ied

áúåîáÐ idezil cge `pied `cgk `zlz

,"idezil cge" aezkl jixv :yexit

oi`e ,"`pied `zlz azena" `icda azkc oeik

azk `l m` ,i`ce la` .mipy m` ik ea oinzeg

azk i`e :xn`wcn ,rcz .xyk Ð "idezil cge"

azk `lc ixiine ,jixv `l ez Ð "`pic ia" dia

.ded sevg oic zia `nlce :jixtcn ,"idezil cge"

àîìãåedl `xiaq l`enyk iy` ax iac opax

`xiaq ok ,`nlra l`eny xaeqy enk :yexit Ð

xity xaq ivn l`eny la` .zexhy meiwa edl

xaq ongp ax `dc .dyly ira zexhy meiwac

) oixcdpqc `nw wxta l`enyk dl.dwfgl zevx` yly iab (`,n `xza `aa) "mizad zwfg" wxta dylya zexhy meiwc xaq diteb ongp axe .oic mdipic epcy mipyc (`,b

ïéðî'ebe yi`l izzp iza z`" xn`py dxezd on xizdy dtd `ed xq`y dtdlizycw" xn`e cg` `a m`c :dnize .ebn zngn `l` dxq`yk eza z` xizdl on`p a`d oi`c rnyn Ð "

yxtl `l` `a `le mipey`xd eixac xzeq epi`y ,df oiprac :wgvi epiax xne`e ?ebn `kil `zydc oeik ,on`p `di `l "dizycw ipeltl" :xn` xgnl e` dry xg`le ,"iza z`

rnync ,wizye "yi`l izzp iza z`" xn`we ,dinw el yciwy yi`d i`wc oebk ,xizdy dtd `ed xq`y dtd "iza z`"n yixc `kde .ebn `kilc ab lr s` ,onidn Ð mipey`xd eixac

epiax xne` cere .ebn `ki`c ,xeac ick jez `l` .jk xg` on`p `di `l jkld ,daexn wqtd `la ,cgia "dfd yi`l" e` ,"dfl izzp iza z`" xn` `lcn ,epzg dfy xikn epi`y i`ce

yxit `ly it lr s` ,dpzp inl yxtl on`p `diy `ed `xaqc ,on`p onf xg`l elit`c ,o`k oipr epi` m`e ,yixcw `xizi `xwe ,ebn `la onidn `peeb i`dka elit` xninl `ki`c :wgvi

.ebna xeac ick jeza on`p `diy ,onf xg`l on`p epi`c `kidl oipr edpz Ð yxtl yyeg did `ly ,dlgzn

ïéðî]li`ed ,on`p Ð "izy` z` izyxb" xn`y lra :(a,clw `xza `aa) "oilgep yi"a xn`ck ,dycwl eciae li`ed ,on`pc dil wetiz ?`xw jixv dn :dniz Ð 'eke xeq`l on`py a`l

dzidyk dizycw" zxbea eza lr xn` m` ,edine .`xw jixhvi` ikdl (`,cq oiyeciw `zi`ck) dpycwiy mc` `vni `l `nyc ,jk lk ecia oi` `kdc :xnel yie !dyxbl eciae

did df itl !dytp ycwiz idi` Ð dxrp la` ,dphw ilin ipd `ni`e :jixt (a,en) "dzztzpy dxrp" wxta onwlc ab lr s`c .llk ecia oi` `zydc ,on`p epi`c d`xp dphw e` Ð "dxrp

oi`y it lr s` on`pc `ed aezkd zxfbe ,dphw dzidyk "izzp iza z`"e ,dycwl ecia oi`c xninl irae ,aizk dxrpa `xwc ,dycwl ecia oi`y drya elit` xeq`l on`pc xnel jixv

.[ok xn`p `l `pwqnd itl la` .ecia
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קפג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc zeaezk(iyily meil)

mipn`p md enzgy mcew mipiicd ecirdyk recn ok m`
,micr ipy ici lr `vi xerxrdy xaecn i`cea ixde ,exiykdl

ok m`eeäðéð éøúe éøzef zeyigknd micr zezik izy o`k yi - §¥§¥¦§
oi`e ,olfb epi`y mixne` mipye olfb `edy mixne` mipy ,ef z`

e .wtqn exiykdléàa xaecn,äçtLî íâôc øòøòexn`y ¦©§¨¦§©¦§¨¨
oecl leqtd iprpk car `edy mixrxrnd(.gt w"a)recn ok m` ,

car epi`y cirdl mipn`p mpi` meiwd lr mipiicd enzgy xg`l
ixde ,exiykdleàeä àîìòa àúlî éelbcizrd xac edf - ¦¦§¨§¨§¨

ixnbl ielz xacd oi`e ,`l e` car `ed m`d ,xxazdle zelbzdl
.exiykdle mpin`dl yie ,mzecra

:`xnbd zvxznCì àîéà íìBòìepxaqy itk xnel yi zn`a - §¨¥¨¨
a xaecny ,dligzae ,àúeðìæâc øòøòrecn ok m`y epiywdy dn ©§¨§©§¨¨

yi ,edelqty mipey`xdn xzei mixiyknd mipexg`d mipn`p
`l` ,mze` miyigkn mpi` zn`ay uxzléðä éøîà÷mixne` - ¨¨§¦¨¥

j` ,mkixack olfb did mpn` ,mipiicdäáeLz ãáòc déa ïðéòãé- ¨§¦¨¥§¨©§¨
e daeyz dyry mircei ep`mixzeq mpi`y oeike ,ezexykl xfg

`ly ,enzgy mcew eciriy calae ,mipn`p ,mipey`xd ixac z`
.xaca mirbep eidi

* * *
:zexhy meiw oipra oecl dkiynn `xnbdàä ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨

àúlî,ef dkld -éì òéîL àaà éaøî,`a` iaxn dizrny - ¦§¨¥©¦©¨§¦©¦
å,mpn`Bkò ïîc àaà éaø åàì éàekr xirdn `a` iax ilel - §¦¨©¦©¨§¦©

,il dxikfdydzçëL,dkldd `id jke .dgkey iziid -ìLäL §©§¨§Ÿ¨
mipiice ,øèMä úà íéi÷ì eáLiL`edy mzrca exnby xg`l ¤¨§§©¥¤©§¨

eneiw lr enzg `l oiicre izin`,íäî ãçà úîipy mileki mpn` ¥¤¨¥¤
j` ,mcal meiwd z` aezkl mixzepd mipiicdázëéîì ïéëéøöxac §¦¦§¦§©

,meiwd gqep zligza df'éäBúéì ãçå àðéåä àúìz áúBîa'- §¨§¨¨£¥¨§©¥¦
gqep seqa enzgie ,'eppi` cg`e ,epiid mipiic dyly ayena'
mipiic ipy edeniiwy d`exd xeaqi ,ok eazki `l m`y ,meiwd

.dyly jixv zexhy meiw ixdy ,oick `ly ,mcal
:`xnbd dtiqendéa áúk éàå ,÷çöé øa ïîçð áø øîàeazk m`e - ¨©©©§¨©¦§¨§¦¨©¥

meiwd gqepa'àðéc éa àðîã÷ì ÷ôð ïðc àøèL'`vi df xhy' - §¨¨§¨¨©¨¢¨¨¨¥¦¨
,'oic zia ,epiptléøö àì ezCoeik ,zn cg`y ea yxtl jixv oi` - Ÿ¨¦

giken df gqepe ,dylyn zegt oic zia oi`y `ed reci xacy
.dyly ipta xhyd miiwzdy

,df gqep zaizka ic recn :`xnbd dywnåxeaqi d`exd ixd ©
,àeä 'óeöç ïéc úéa' àîìã,mipy ly oic zia xnelk,ìàeîLãëe ¦§¨¥¦¨§¦§¥
eðcL íéðL ,ìàeîL øîàc,mcal,ïéc íäéðécic dxezd ony oeik §¨©§¥§©¦¤¨¦¥¤¦

,jkaL àlàmpic zia,'óeöç ïéc úéa' àø÷pminkg epwizy itl ¤¨¤¦§¨¥¦¨
.ef dpwz lr xearl mdipt efird mde ,dylya zegtl epeciy

wgvi xa ongp ax zpeek :`xnbd zvxzndéa áéúëceazky - ¦§¦¥
`pncwl wtp opc `xhy' meiwd gqepa,'éMà àðaøc àðéc éa¥¦¨§©¨¨©¦

`l mdy xexae ,iy` ax ly epic zia iptl `vi df xhy ,xnelk
daiqdy d`exd oiaie ,dylya epeci `l` dpwzd lr exari

.iyilyd zny oeik `id mipy wx eilr enzgy
:`xnbd dywneäì àøéáñ ìàeîLãk éMà áø éác ïðaø àîìãå- §¦§¨©¨¨§¥©©¦§¦§¥§¦¨§

mileki mipyy ,l`enyk mixaeq iy` ax ly epic zia ipiic `ny
:`xnbd zvxzn .xhyd z` miiwlàðaø àðì øîàå' déa áéúëc¦§¦¥§¨©¨¨©¨¨

'éMà,xhyd z` miiwl iy` ax epl dxede xhya eazky xaecn - ©¦
.dyly eid `l m` ok dxen did `l i`ceae

äðùî
zencewd zeipynl jyndk(:gi :eh)oecl dkiynn epizpyn ,

:'xizdy dtd `ed xq`y dtd' ly zepn`paäMàädzid `ly ¨¦¨
,d`eypk epilv` zwfgenå ,éúééä Léà úLà ,äøîàLdzr mle` ¤¨§¨¥¤¦¨¦¦§

úðîàð ,éðà äLeøâ,`ypidl dnvr xizdløñàL ätäLdxn`y - §¨£¦¤¡¤¤¤©¤¤¨©
,yi` zy` dzidyøézäL ätä àeä.dyxbzdy dxn`y -íàå ©¤¤¦¦§¦

úøîBà àéäå ,Léà úLà äúéäL íéãò Lé,yi` zy` iziid mpn` ¥¥¦¤¨§¨¥¤¦§¦¤¤

dzr j`,úðîàð dðéà ,éðà äLeøbmircei dz`ced `ll s` ixdy §¨£¦¥¨¤¡¤¤
.dyxbzdy xnel zpn`p dpi`e ,d`eyp dzidy ep`

ink epilv` zwfgen miiebd oial dzaypy dy` :df oipra sqep oic
`ly dy` epiptl d`a m`e .dpedkl dleqte ,iebl dlrapy

e dieayk dwfgedéúéaLð ,äøîàmiiebd oialéðà äøBäèe`l - ¨§¨¦§¥¦§¨£¦
,mdn cg`l izlrap,úðîàð,odkl `ypidl zxzeneøñàL ätäL ¤¡¤¤¤©¤¤¨©

,øézäL ätä àeämb zxne`e ,dzaypy epl dxn`y ef `id ixdy ©¤¤¦¦
.d`nhp `lydðéà ,éðà äøBäè úøîBà àéäå ,úéaLpL íéãò Lé íàå§¦¥¥¦¤¦§¥§¦¤¤§¨£¦¥¨

,úðîàð.odkl dxeq`e iebl dlera zwfga `id `l`úàOpMî íàå ¤¡¤¤§¦¦¤¦¥
,'xq`y dt' dl didy ,dixac it lr z`yipy xg`l -,íéãò eàä¥¦

,'xq`y dt' dl oi` dzrny `vnpeàöz àì Bæ éøä.dlran £¥Ÿ¥¥

* * *

àøîâ
:'xq`y dtd' oic cnlp okidn zx`an `xnbdïépî ,éqà áø øîà̈©©©¦¦©¦

epcnlìoicøîàpL ,äøBzä ïî 'øézäL ätä àeä øñàL ätä'iabl §©¤¤¨©©¤¤¦¦¦©¨¤¤¡©
ia` `ay ,dleza dzid `ly xne`e ezy` lr rx my `ivend

mdl xne`e oic zial dxrpdäMàì äfä Léàì ézúð éza úà'¤¦¦¨©¦¨¦©¤§¦¨
LYal iz`vn `l xn`l mixaC zlilr mU `Ed dPde ,d`pUIe©¦§¨¤¨§¦¥¨£¦Ÿ§¨¦¥ŸŸ¨¨¦§¦§

'iYa ilEzA dN`e ,milEzA(fh ak mixac)laiwy xne` a`d ,xnelk , §¦§¥¤§¥¦¦
dyciwy a`d xn`yk ixde ,df mc`n eza xear oiyeciw,'Léàì'¨¦

,`ed in yxit `ledøñà.yi` zy` oicn mlerd lk lr jka £¨¨
xn`e siqedyke,'äfä',df mc`l dizyciwy xnelkdøézä ©¤¦¦¨

oeik ,eza z` yciw inl xnel dxezd ezpin`dy gkene ,dlral
.dieptk zwfgen dzid eixac ilele ,dyciwy epl xn`y df `edy
:`xnbd zl`ey .weqtn df oic cenll jixv recn zxxan `xnbd

,àø÷ éì änìixdàéä àøáñ,on`p `diydì éøL àeäå døñà àeä ¨¨¦§¨§¨¨¦£¨¨§¨¥¨
mb epin`dl jl yi ,jka epin`n dz`e ,dxq`y df `edy oeik -

ok` :`xnbd daiyn .dxizdy dnlcnlp 'xq`y dtd' oic
,`xaqnéøèöéà ék àlààø÷ Cjxved weqtd -øîà àðeä áøãëì ¤¨¦¦§§¦§¨§¦§©¨¨©

Bza úà øBñàì ïîàpL áàì ïépî ,áø øîà àðeä áø øîàc ,áø©§¨©©¨¨©©¦©¦¨¨¤¤¡¨¤¡¤¦
dxrpd e` dphwdäøBzä ïî,dyciwy xn`iy ici lrúà' øîàpL ¦©¨¤¤¡©¤
,'Léàì ézúð ézaok xnel on`p s`e ,dycwl leki `edy rnyne ¦¦¨©¦¨¦

xnele xefgl leki `edy dn j` ,mlerd lk lr dxqe`le
dtdy ,`xaqn heyt df ,dxizdle 'dfd' yi`l eid oiyeciwdy

.xizdy dtd `ed xq`y
oeyl ok m` :`xnbd dywn'äfä'dxezd dxn`y,éì änì`l ixde ©¤¨¨¦

'dfd' oeyl :`xnbd zvxzn .oic mey jka ycgzddéì éòaéî- ¦¨¥¥
zkxvp,äðBé éaø éðúc .äðBé éaø éðúãëìweqta xn`pézúð éza úà' §¦§¨¥©¦¨§¨¥©¦¨¤¦¦¨©¦

,'äfä Léàìdyciwy xne` a`d m` `wecy jkn cenll yie ¨¦©¤
yi`l,'äfä',qpw dl mlyl aiig ,rx my dilr `ived `edeàìå ©¤§Ÿ
íáéìd`ypy mcewe ,mieqn mc`l dyciwy a`d xn`i m` j` - §¨¨

`ivedy `ed df g`e ,eig`l maiizdl dkxvede mipa `ll zn
.df qpwa aiig epi` ,mileza dl `vn `ly rx my dilr

* * *
:eixacn ea xefgl mc` zepn`p oica zeziixa d`ian `xnbdeðz̈

e ,éðà Léà úLà äøîàL äMàä ,ïðaøonf xg`läéeðt äøîàå äøæç ©¨¨¨¦¨¤¨§¨¥¤¦£¦¨§¨§¨§¨§¨
,úðîàð ,éðà.`ypidl zxzene £¦¤¡¤¤

,da xefgl zpn`p `id cvik :`xnbd dywndLôðì déåeL àäå§¨©§¨§©§¨
àøeqéàc äëéúçz` dxq` ,yi` zy` `idy dxn`yk ixde - £¦¨§¦¨

mewna s` envr z` xeq`l on`p mc`e ,mlerd lk lr dnvr
da xefgl dleki `id cvike ,jk lr micr oi`y:`xnbd zvxzn .

,àðeä áø øa àáø øîà`ziixaa xaecnàìúîà äðúpL ïBâkmrh - ¨©¨¨©©¨§¤¨§¨£©§¨
daiqeäéøáãì.yi` zy` `idy dxn` recn ,mipey`xd ¦§¨¤¨

:zxg` `ziixan df uexizl `xnbd zriiqnéëä énð àéðzjk - ©§¨©¦¨¦
dy` ,`lzn` ici lr `id ef zepn`py ,zxg` `ziixaa epipy mb

yíàå .úðîàð dðéà ,éðà äéeðt äøîàå äøæçå ,éðà Léà úLà äøîà̈§¨¥¤¦£¦§¨§¨§¨§¨§¨£¦¥¨¤¡¤¤§¦
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oiglbn el`e` cenr ak sc ± iyily wxtzeaezk
åäðéð éøúå éøúlfb `l ixn` ik ÐÐ`le ,ixze ixz edl eedxykznol `niiwc .ikda

.mipyn zegt xrxr oi` :(`,ek) oiwxta onwläçôùî íâôã,car `edy eilr ecirdy Ð

zecrle oicl leqt care.(`,gt `nw `aa) "laegd" wxta xn`ck ,dy`n xnege lwéåìâ
àåä àîìòá àúìéîeilr oicirn oi` i`n` enzgyn Ð?`ki` zecra rbep cyg i`n

`kd?ieyrd xace ,xxal od oikixv df xac

zelblxxeaiy cr eixg` ewcaiy ,`ed.xacd

,ozcbda ielz el` ly ozecr oi`e`l` opi`e

.`nlra xac ilbnäáåùú ãáòãz` aiyde Ð

.dlfbdåëò ïîã àáà éáø åàì éàådxikfdy Ð

.onf xg`l iläúçëù.dizgky Ðãçà úîå
ïäî.enzg `ly cr Ð'åë áúëéîì ïéëéøöÐ

ea oinezg mipy d`exde ,dylya xhyd meiwc

Ð.edeniiw mipyay xn`iàøèù äéá áúë éàå
êéøö àì åú àðéã éá àðîã÷ ÷ôð ïðã`lc Ð

xiva `pic ia ixwn.`zlznàðáøã àðéã éá
éùày`x did `edy ,hwp `zlinc `gxe` Ð

wgvi xa ongp ax inia `iqgn `zna daiyi

iy` axc `pic ia i`cec ,`zrnyc `xn `edc

.oixza oicar `léùà àðáø àðì øîàåÐ

iwewcf`l.ineiwle dilditeb iy` axc oeikc

owiwfdÐ:oiyxtn yie .xn` `zlzl i`ce edi`

iy` `pax `pl xn`eÐ`le .edpip `zlz

xn`e i`n ,oedpn cg iy` ax i`c ;il `xidp

dia iazkc `pl?äðùîéúéáùðoial Ð

.miebdéðà äøåäèåiebl izlrap `ly Ð.úðîàð
.odkl zxzene Ðíéãò åàá úñéðùî íàåÐ

.i`w `iid` yxtn `xnbaàøîâùéàì éúúð
äøñàike .o`nl opirci `lc ,mlerd lkl Ð

"dfd" xn`Ð.el dxizdúà øåñàì ïîàðù
åúá.dycwl eciay ,dxrp e` dphw `idyk Ð

:"dzztzpy dxrp" wxta opixn`ckm`y oipn

lr dxqe`l on`p `edy ipeltl dizycw xn`

lkd?éúúð éúá úà`ilz dicica `nl` Ð

,dpizpdipnide.ikd xninl `xwéì äîì äæä
.dil irain xq`y dtdl e`lc oeik Ðíáéì àìå

oi`y .eig` i`eyip lr rx my `ived m` Ð

.sqk d`na ypril rx my `ivenk oecip maid

."dxrp" wxta onwl gken ikde
àìúîà
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éøúxykzn `le ,ixze ixz edl eed Ð lfb `l ixn` ike :qxhpewa yxit Ð edpip ixze

ipta d`a efc (a,fn zereay) dil zi`c .opiniiw `ped axc `ail` `kdc dywe .ikda

icda :(my) xn`c `cqg axlc cere .dizwfg` `xab iwe` xninl ol zi`c ,dcirne dnvr

el`n zg` zk m` ixdy ,xykzn `linn `xab i`dc `kd dcen Ð il dnl ixwy icdq

`cqg axl ,leqt `edy cg` mc` lr dcirn

s` ,zpn`p dzid `l Ð ixwy icdq edl aiygc

yigkn mc` oi`c ab lr`ki`c `kid oky lke ,d

epiaxl dyw cere .ipnidn `lc .iygknc icdq

ielb Ð dgtyn mbtc xrxr i` xn`wc wgvi

xacc :qxhpewd yxite .`ed `nlra `zlin

.xacd xxaziy cr ewcaiy ,`ed zelbil ieyrd

el`y oeik ?mlerl xacd xxazi ji` :dniz edfe

mlerd lk oi` Ð car `edy mixne` mipy

d`xp ok lr !d`nk ixzc ,oyigkdl mileki

oipiic zecra ixii` `lc :l`ppg epiax yexitk

`ly cr m` :eyexit ikde .mixg` zecra `l`

mipy micirn Ð mdn cg` lr xrxr `xw enzg

oic zia eayi eli`k iedc ,mzege eilr weyd on

,ayend cree lha `le ,edexiykdy xg`

iyilyd witqd `le mipyd enzgyn .oinzege

lhiae xrxr `a ,xrxr eilr `xwy cr mezgl

ixg`y it lr s` .oic zia eze` ly ayend cree

`edd lhiay oeik ,xyk `edy mixg` ecird ok

lr oic zia aiyedle xefgl jixve .lha Ð ayen

ixze ixz Ð `zeplfbc xrxr i` ?i`nc xrxr .jk

iwe`e ,ixz icda ixz iwe`c .liqtin `le ,edpip

mlernc `zln i`lbi`c oeike .dizwfg` `xab

ayend cree lha did `l ixd Ð leqt did `l

,dgtyn mbtc xrxr i` .oic zia eze` ly

i`c .mze` minifn el`e ,car `edy eilr exn`y

`kilc !lqtp did ok m` Ð car epi`y mixne`

did `l car `ed m`c ,dwfg` `xab iwe` xninl

`zlin ielb ok m` Ð mlern zexyk zwfg el

Ð did xykc `zln i`lbi`c oeikc ,`ed `nlra

cree lha `le ,xerxr `edda ol ztki` dn

jpd ixn`wce ,`zeplfbc xrxr .mlerl ayend

ecenc oeike .daeyz carc dia opirci icdq

,xrxr edcic xrxr ded Ð `ed olfbc i`nwl

Ð lqtpy `ed zn`e li`edc .ayend cree lhae

.ezexyk epl rcepy cr zelqt zwfga ied

áúåîáÐ idezil cge `pied `cgk `zlz

,"idezil cge" aezkl jixv :yexit

oi`e ,"`pied `zlz azena" `icda azkc oeik

azk `l m` ,i`ce la` .mipy m` ik ea oinzeg

azk i`e :xn`wcn ,rcz .xyk Ð "idezil cge"

azk `lc ixiine ,jixv `l ez Ð "`pic ia" dia

.ded sevg oic zia `nlce :jixtcn ,"idezil cge"

àîìãåedl `xiaq l`enyk iy` ax iac opax

`xiaq ok ,`nlra l`eny xaeqy enk :yexit Ð

xity xaq ivn l`eny la` .zexhy meiwa edl

xaq ongp ax `dc .dyly ira zexhy meiwac

) oixcdpqc `nw wxta l`enyk dl.dwfgl zevx` yly iab (`,n `xza `aa) "mizad zwfg" wxta dylya zexhy meiwc xaq diteb ongp axe .oic mdipic epcy mipyc (`,b

ïéðî'ebe yi`l izzp iza z`" xn`py dxezd on xizdy dtd `ed xq`y dtdlizycw" xn`e cg` `a m`c :dnize .ebn zngn `l` dxq`yk eza z` xizdl on`p a`d oi`c rnyn Ð "

yxtl `l` `a `le mipey`xd eixac xzeq epi`y ,df oiprac :wgvi epiax xne`e ?ebn `kil `zydc oeik ,on`p `di `l "dizycw ipeltl" :xn` xgnl e` dry xg`le ,"iza z`

rnync ,wizye "yi`l izzp iza z`" xn`we ,dinw el yciwy yi`d i`wc oebk ,xizdy dtd `ed xq`y dtd "iza z`"n yixc `kde .ebn `kilc ab lr s` ,onidn Ð mipey`xd eixac

epiax xne` cere .ebn `ki`c ,xeac ick jez `l` .jk xg` on`p `di `l jkld ,daexn wqtd `la ,cgia "dfd yi`l" e` ,"dfl izzp iza z`" xn` `lcn ,epzg dfy xikn epi`y i`ce

yxit `ly it lr s` ,dpzp inl yxtl on`p `diy `ed `xaqc ,on`p onf xg`l elit`c ,o`k oipr epi` m`e ,yixcw `xizi `xwe ,ebn `la onidn `peeb i`dka elit` xninl `ki`c :wgvi

.ebna xeac ick jeza on`p `diy ,onf xg`l on`p epi`c `kidl oipr edpz Ð yxtl yyeg did `ly ,dlgzn

ïéðî]li`ed ,on`p Ð "izy` z` izyxb" xn`y lra :(a,clw `xza `aa) "oilgep yi"a xn`ck ,dycwl eciae li`ed ,on`pc dil wetiz ?`xw jixv dn :dniz Ð 'eke xeq`l on`py a`l

dzidyk dizycw" zxbea eza lr xn` m` ,edine .`xw jixhvi` ikdl (`,cq oiyeciw `zi`ck) dpycwiy mc` `vni `l `nyc ,jk lk ecia oi` `kdc :xnel yie !dyxbl eciae

did df itl !dytp ycwiz idi` Ð dxrp la` ,dphw ilin ipd `ni`e :jixt (a,en) "dzztzpy dxrp" wxta onwlc ab lr s`c .llk ecia oi` `zydc ,on`p epi`c d`xp dphw e` Ð "dxrp

oi`y it lr s` on`pc `ed aezkd zxfbe ,dphw dzidyk "izzp iza z`"e ,dycwl ecia oi`c xninl irae ,aizk dxrpa `xwc ,dycwl ecia oi`y drya elit` xeq`l on`pc xnel jixv

.[ok xn`p `l `pwqnd itl la` .ecia
dxfg
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קפד
oiglbn el`ea cenr ak sc ± iyily wxtzeaezk

àìúîà.ip` zycewn dlgz dxn` dnl mrhe lyn Ðúðîàð äéøáãì àìúîà äðúð íà
`lzn` dpzpe li`ed ÐÐ.zpn`péðà äàîè äøîà.ip` dcp :dlral dxn` Ðäøåäè

éðà.dcp iziid `l Ðäéùôðá àãáåò ìàåîù ãáò àì,ok ezy` el dxn` zg` mrt Ð

dixacl `lzn` dpzpeÐ.dlahy cr dpnid yxiteàöú àìixze ixz :jixt dinwle Ð

!edpipíéãò åàáù.zn `l exn`y Ðíùàá
éåìú.zxk wtq lr `a ÐãçàìäéãòîÐ

ealy inl `l` ielz my` oi`c .zn exn`y

.il ixa xne` dfe ,etwepéì éøá úøîåàáoi` Ð

ialep,itwmiiw did eli` il ixayÐ.`a did

äîâøú.opgei iaxc `dl Ðãçà ãòáe`le Ð

.'ek xne` cre 'ek xne` cr `l` ,xnzi` mipy

éøúáë ïðáø åäåðîéäopixn`ck ,zn xnel Ð

dilr zxngdy xneg jezn :"dy`d"a zenaia

dteqaÐdzlwd.dzlgza dilråìéôà
éîð äìçúëì.`ypiz Ðéñà áøã,zenaia Ð

.ipy wxtaéãäñî à÷ ùéà úùàá åäééåøúÐ

.dzid yi` zy`y oicirn odipyäðéà äúéî
åúùçëî äìåëédleki dpi` dlra `ai m` Ð

zny dl ixac e`l i` jkld ,"dz` zn" xnel

Ð.`aqpin `le `zzxinäìåëé ïéùåøéâ
åúùçëî,"jizyxib `l" xn`ie `ai m` Ð`id

dl zixy i` ,jkld ."ipzyxib" xn`zÐdknq

,dygkd`ine,wtqn elld micr it lr `aqp

.xity wcinl `zzxin `leúî åéùëò.meid Ð

äøåøáì àëéìelk` e` ,mina rah exn` m` Ð

ix`Ð,jkld .mixacd xxal oileki ep` oi`

zqip m`e ,`ypiz `l dlgzklÐ,`vz `l

cg`l zqipyke ,opaxk.dicrnêéèéâ éæçàÐ

.il qkxi` xninl `pnidn `l `zxet `zryac

àùðú àì åæ éøä.xg`l Ð
åäééåøú
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dxfg
[` cenrl jiiy]äøæçoi` la` ?`l e` `lzn` liren :yexit Ð edn ip` dxedh dxn`e

m` efa s` xn`wcn ,`l e` `lzn` dkixv m` ,"edn" yxtl

.'ek dpzpåìéôàå:inlyexi `iad l`ppg epiax Ð diytpa `caer l`eny car `l ikd

xn` ,"ip` dxedh" :dxn` xgnle ,"ip` d`nh" :dil dxn` ,dizz`l iwewcf`l `ra l`eny

:dil dxn` !?dxedh oic `nei ,d`nh lenz` :dl

`z` .`zry `idd ik `lig ia zeed `l lenz`

dixacl `lzn` dpzp m` :dil xn` ,axl li`y

.zpn`p Ð

àáäz`hgac :dniz Ð i`w ielz my`a dilr

"mig` drax`" wxta opiwqn `dc ,i`w

,opaxc `witq Ð ixze ixzc (`,`l zenai)

inp ipyn i`ne .dwfg` dnwe` `ziixe`cne

.i`w wpga inp cr `d ,dicrn cg`l zqipyk

dy`c dwfgc :mz epiax xne`e !dwfg` dnwe`c

i`dnc .dwfg jdl dl drxn `aqpne `wiic

lr s` ,llk micr `kil ik dl opixy inp `nrh

.(yi` zy` zwfga `idy itíùàáÐ ielz

Ð zekizg izyn zg` dkizg irac o`nl elit`

wxta yxtnc o`nc .zekizg izy opira `l `kd

dkizg opirac `nrh (a,fi zezixk) "lk` wtq"

.exeqi` xxal xyt`c meyn Ð zekizg izyn

dkizg xikiy ,iwa ici lr xxal xyt` :yexit

inp `kd .`id oney m` `id alg m` ,zx`ypd

yxtnc o`nle .dnfd ici lr xxal xyt` Ð

ly zg`e alg ly zg` zekizg izyac meyn

.`xeqi` rawi` inp `kd Ð `xeqi` rawi` oney

ielz my` e`l :inp i` .yi` zy` zwfga dzidy

.ielz my` xeqi`a xnelk `l` ,xn`w ynn

ïåâëwxta opzc `de Ð dicrn cg`l zqipy

z` `yi `l Ð "edepbxd" :(`,dk) zenaic ipy

oi` mewn meyac ,ok oicirn mipyy `l .ezy`

o`nl elit`c ,onwl gkenck ,oiceyg mipy

lr mipye df lr oicirn mipy m` ,oilnebl yiigc

zenaic ipy wxta inp gken oke .oipn`p Ð df

Ð eipta dvlgy e` dp`in :mzd opzc (a,dk)

`nrh :`xnba wiice .oic zia `edy iptn ,dp`yi

:opzc `dn `py i`n ,`l Ð ixza `d ,oic ziac

Ð dy` hb lr e` gwn dcy lr minezgd micr

b `id ?df xacl minkg eyg `l,ol rnynw dte

:xnelk `l` .mipya oe`in xn`c o`nn iwet`l

.daxd miyp` mr ebxdyéàinp dlgzkl ikd

cr :(a,fiw zenai) "mely dy`d"a opzc `dne Ð

ef ixd Ð zn `l xne` cg` cre zn xne` cg`

ixii` mzdc .`lerl iieyw`l `kil ,`ypz `l

ixii` `lere .`vz zqip m` elit`e ,zg` zaa

,dexizd "zn" xn`e cg` cr `ayk ,df xg` dfa

:ipzwc ,df xg` dfa oia zg` zaa oia welig yiy gikedl yi mzdc `yixne .wiqnck ,iq` axc meyn ,`ypz `l dlgzkl la` ,`vz `l Ð z`yp m` ,"zn `l" xn`e xg` `a jk xg`ee

:rnyn .oey`xd dxizdn epiid Ð `vz `le ,zqip `ly it lr s` `ypil dexizd `l` ,ynn zqip `lc :`xnba yxtne .`vz `l Ð "zn `l" xn`e xg` `ae ,zqipe "zn" xne` cg` cr

.df xg` dfa oia zg` zaa oia ,oipr lka `ler ixii`c rnync (a,`l dheq) "`piwy in" wxta oeir jixve .`l Ð dexizdy mcew `a `d ,"zn `l" xn`e crd `ay mcew dexizd `weec

oeik :jixte .'ek ilin ipd `pn ,on`p cg` cr Ð yigkn `l la` ,yigkn i`dc `nrh :`xnba wiice .dzey dzid Ð "z`nhp `l" xne` cg` cre "z`nhp" xne` cg` cr :mzd opzc

`iyw `iig iaxl .dzey dzid :xne` `iig iaxe ,dzey dzid `l ipz :`ler xn` `l` .'ek dpin`dy mewn lk :`ler xn`de ?dil yigkn ivn ikid jci` Ð on`p cg` cr `ziixe`cnc

`l` ixiin `l `lerc xninl `ki` ,edine .`iig iax ipynck ipyn `le dibdl jixv jkle !zg` zaa ixii` inp `lerc rnyn .df xg` dfa Ð o`k ,zg` zaa Ð o`k ,`iyw `l ?`lerc

`ziixe`cnc ,mzd ilin ipd Ð oipr lka `lerl ixii` elit`c :wgvi epiax xne` cere .df xg` dfa ixiinc dil rnync meyn ,zg` zaa dpynd cinrdl wgec el d`xpy `l` ,df xg` dfa

opaxl `ziixe`c oia welig yic ab lr s`e .df xg` dfa `l` mipyk aiyg `l Ð opaxcn `l` onidn `lc ,dy` iab `kd la` ,"da oi` cre"n mzd dil `wtpck ,dheqa onidn cg` cr

.`ziixe`ca zg` zaa enk opaxca df xg` dfa mipyk aiygc el d`xpc ,`lercn iziin Ð

íåùî`l" xn`e cg` cr `ae ,zqipe "zn" xne` cg` cr :(a,fiw zenai) "mely dy`d"a opzc `de :xn`z m`e .e`iadl libx iq` axc `l` ,`ed weqt Ð dt zeywr jnn xqd iq` axc

?jixt i`ne ,'ek mewn lk :`ler xn`de .`ypz `l Ð zqip `l `d ,zqipc `nrh :`xnba jixte .`vz `l Ð "zn`lc dcen dlgzkl la` ,carica `l` xn`w `l `ler `de

,`vz `l crd `a jk xg`e z`yp `wec ;oizipzn rnyn ikdc .`vz Ð z`yp m`e ,`ypz `l Ð z`yp `l m` `d ,zqipc Ð `nrh :wiic mzdc :wgvi epiax xne`e !iq` axc meyn ,`ypz

Ð "zn `l" xn`e xg` `ae ,`ypil dexizde "zn" xne` cg` cr :xn`w ikdc mzd ipyn ikide :xn`z m`e .`lercn jixt ikd meyn ,`vz Ð zqip jk xg`e z`ypy mcew crd `a `d

.`vz `l z`yip m`c oiprlc Ð oey`xd dxizdn `vz `le ,`ypz `l dlgzkl i`cec :xnel yie ?dlgzkl `ypze rnyn ,oey`xd dxizdn `vz `låäééååøú]icdqnw yi` zy`a

ok m`c ,mdit lr m` ik yi` zy` `idy mircei epiid `ly xninl `kil `dc !mipyn zegt dexray xac oi`c ,`vz inp edi` `la ?dyxbzp `l xne`y cr eze`l epl dnc :dniz Ð

.[mipyi zetqez .dpedkd on dlqetl ick cirdl dvex `nyc ,ebin df oi`c :xnel yie .wzy ira i`c ebina ,zyxebn xn`c i`dl dipnidl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc zeaezk(iyily meil)

äéøáãì àìúîà,ip` d`nh dxn`y ,mipey`xdúðîàðdzr xnel £©§¨¦§¨¤¨¤¡¤¤
:`xnbd zxtqn .ip` dxedhïéðîéæ íéòaøà dépéî àðzopiy - ¨¨¦¥©§¨¦¦§¦

,minrt mirax` ax ly df oic l`enyìàeîL ãáò àì éëä eléôàå©£¦¨¦Ÿ¨©§¥
déLôða àcáeò,envra l`eny ok bdp `l ok it lr s`e - §¨§©§¥

`idy dxn`e da dxfg jk xg`e ip` d`nh ezy` el dxn`yky
lr l`eny xingd ,mipey`xd dixacl `lzn` dpzpe ,dxedh

xvde envr.dligz leahl dki

* * *
z` ef zeyigknd micr zezik izy oipra `ziixa d`ian `xnbd

:yi` zy` zxzda ef,ïðaø eðze ,yi` zy`k zwfgend dy`íéðL ¨©¨¨§©¦
íéøîBàyúî,`ypidl zxzen `ide dlra,úî àì íéøîBà íéðLe §¦¥§©¦§¦Ÿ¥

eidy e` .yi` zy` oiicr `ideíéðLe ,äLøbúð íéøîBà íéðL§©¦§¦¦§¨§¨§©¦
àNpz àì Bæ éøä .äLøbúð àì íéøîBà,wtq xacdy itl ,xg`l §¦Ÿ¦§¨§¨£¥Ÿ¦¨¥

åmpn`íàe dxaràöz àì ,úàNð.ipyd dlranéñBé øa íçðî éaø §¦¦¥Ÿ¥¥©¦§©¥©¥
e wleg,øîBà,xg`l z`yip m` s`,àözzy` `idy okzi ixdy ¥¥¥

.yi`øîBà éðà éúîéà ,éñBé øa íçðî éaø øîàz`yip m` s`y ¨©©¦§©¥©¥¥¨©£¦¥
,àözwxL ïîæadligzeàadíéãò,dxeq` `idy exn`yCk øçàå ¥¥¦§©¤¨¥¦§©©¨

e dxar,úàNð,dlran `vzy deqpw ,xeqi`a z`yipy oeikyìáà ¦¥£¨
e ,dlra zny exn`y micrd e`a dligz m`úàNð,oickCk øçàå ¦¥§©©¨

íéãò eàa,zn `ly exn`e ,meyigkde,àöz àìz`yipy oeikc ¨¥¦Ÿ¥¥
.dqpewl oi` oick

:`xnbd dywn .`vz `l z`yip m` recn zxxan `xnbdéãkî¦§¦
eäðéð éøúe éøzdiept `idy micirnd micr ipy o`k yi ixd - §¥§¥¦§

,d`eyp `idy micirnd mipyeéà÷ éeìz íLàa äéìò àaäaiig - ©¨¨¤¨§¨¨¨¨¥
ji`e ,yi` zy` wtq lr cifna `ad oick ,'ielz my`' `iadl

:`xnbd zvxzn .`vz `l z`yip m`y okzi,úLL áø øîàok` ¨©©¥¤
xaecn `ziixaa j` ,`vz ,mc` mzql z`yip m`úàNpL ïBâk§¤¦¥

äéãòî ãçàìrcei `edy oeike ,dyexb e` dpnl` `idy cirnd §¤¨¥¥¤¨
xyt` i` ,dz`ia lr oaxw aiig epi`e ,el zxzen `idy xexiaa

.d`ivedl eaiigl
xaer epi` d`ypy cr eze` mpn` :dywne `xnbd dkiynn

ixdy ,dyw oiicr j` ,xeqi`àîéé÷ éeìz íLàa dôeb àéä- ¦¨§¨¨¨©§¨
dygkd yiyk crd ixac lr jenql dleki dpi` dnvr dy`d
recne ,ielz my` zaiig xg` mc`l dlrap m`e ,'ixze ixz' ly

xaecn :`xnbd zvxzn .epnn z`vl daiigp `lady`dy ote` §
ok mb dnvréì éøa úøîBàdid i`cea ig did eli`y ,ilra zny ¤¤¨¦¦

.`vz `l okle ,ielz my` zaiig dpi` `id s`e ,`a

* * *
oia dygkd ly df oipra opgei iax ly `xnin d`ian `xnbd

:micr,ïðçBé éaø øîày ,yi` zy`íéøîBà íéðLyúî,dlra ¨©©¦¨¨§©¦§¦¥
íéøîBà íéðLey,àNpz àì Bæ éøä ,úî àìzy` oiicr `id `ny §©¦§¦Ÿ¥£¥Ÿ¦¨¥

,yi`úàNð íàå,xg`làöz àìm` la` .ipyd dlraníéðL §¦¦¥Ÿ¥¥§©¦
íàå ,àNpz àì Bæ éøä ,äLøbúð àì íéøîBà íéðLe ,äLøbúð íéøîBà§¦¦§¨§¨§©¦§¦Ÿ¦§¨§¨£¥Ÿ¦¨¥§¦

úàNð,xg`l.àöz ¦¥¥¥
:`xnbd zxxanàôéñ àðL éàîe àLéø àðL éàîoia weligd dn - ©§¨¥¨©§¨¥¨

,`vz `l z`yip m`y ,dlra zzin oipra `id dygkddy ote`
z`yip m`y ,dy`d iyexib oipra `id dygkddy ote` oial

.`vz
:`xnbd zx`an .opgei iax ixaca mixe`ia dyly d`ian `xnbd

ãçà ãòa dîbøz ,éiaà øîàopgei iax ixaca qexble yxtl yi - ¨©©©¥©§§¨§¥¤¨
oia `le ,cg` crl cg` cr oia `id dygkddy ote`a xaecny

m` ,okle ,micr zezik izyøîBà ãçà ãòyúî,dlraeäeðîéä ¥¤¨¥¥¥§
éøz éák ïðaødwfg yiy oeik ,micr ipyk minkg edepin`d - ©¨¨§¥§¥

`ypizy mcew ahid wcwcz dy`dy(.gt zenai),øîàc ,àìeòãëå§¦§¨§¨©
äøBz äðéîàäL íB÷î ìk ,àìeòlãçà ãò,xizdl e` xeq`léøä ¨¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨£¥

li`k dfecird eéàäå ,íéðL ïàkxg`d crd -äåä ,úî àì øîà÷c ¨§©¦§©§¨¨©Ÿ¥£¨
ãç déì,cg` crk `l` aygp epi` -ãçà ìL åéøác ïéàåmilawzn ¥©§¥§¨¨¤¤¨

íéðL íB÷îa.`vz `l z`yip m` okle ,eze` miyigknd ¦§§©¦
zxxan ,ok mixne` oi` oiyexiba recn `xnbd x`azy iptl

:`xnbdéëä éàdlra zny xne`d z` miaiygn ep`y ,ok m` - ¦¨¦
ixd ,`vz `l z`yip m` wxy opgei iax xn` recn ,mipykeléôà£¦

énð älçzëìxwirn mpn` :`xnbd daiyn .eit lr `ypidl dleki §©§¦¨©¦
,jkn rpndl dl ie`x dligzkl j` ,`ypidl dl xzen oicdíeMî¦

eixacéqà áø øîàc .éqà áøcweqtd z` xnel libx iq` ax did - §©©¦§¨©©©¦
oldlc(ck c ilyn)mdy s` mdn rpndl ie`xy mixac iabl

,cygd meyn ,mixzen'ät úeLwò Enî øñä'xac dyrz l` - ¨¥¦§¦§¤
,mdit jilr enwrie zeixad ea efirliy'jnî ÷çøä íéúôN úeæìe'§§¨©¦©§¥¦¤¨

oi` o`ky oeike .fnxa jilr opxl e`eaiy mixac zeyrln rpnd -
xzei on`p dlra zny xne`d cg` cry mlekl reci xacd
,oick `ly z`yipy dilr firldl e`eai ,zn `ly xne`d crdn

.`ypiz `ly ie`x okle
a la` :opgei iax ixac ly `tiqd z` x`al iia` jiynn,àôéñ¥¨

y,äLøbúð àì øîBà ãçà ãòå ,äLøbúð øîBà ãçà ãòixdeäééåøz ¥¤¨¥¦§¨§¨§¥¤¨¥Ÿ¦§¨§¨©§©§
micrd ipy -éãäñî÷ Léà úLàadzidy jk lr micirn mdipy - §¥¤¦¨©§£¦

,yi` zy`éàäåcrd -ãç déì äåä ,äLøbúð øîà÷c`ed ixd - §©§¨¨©¦§¨§¨£¨¥©
,yi` zy` zwfg cbp cirnd cigiãçà ìL åéøác ïéàåmilawzn §¥§¨¨¤¤¨

,íéðL íB÷îaz`yip m` s`e ,yi` zy` zwfga zx`yp `id okle ¦§§©¦
.`vz

:xg` ote`a opgei iax ixac z` x`an `axéøz íìBòì ,øîà àáø̈¨¨©§¨§¥
eäðéð éøúezezik izyy ote`a eixac z` xn` opgei iax zn`a - §¥¦§

`ziixad ly ote`k epiide ,el` z` el` zeyigkn micr ipy ly
zecra oiae dzin zecra oia `nw `pz zrcly ,lirl d`aedy
mipte`d ipya iqei xa mgpn iaxle ,`vz `l z`yip m` oiyexib

,`vz z`yip m`äàøåmikqd -ïðçBé éaølíçðî éaø ìL åéøác §¨¨©¦¨¨§¨¨¤©¦§©¥
ïéLeøâa éñBé øady`d m`d `id micrd oia dygkddyk - ©¥§¥¦

,`vz z`yip m`y ,dyxbzdäàø àìåeixac,äúéîaz` `l` §Ÿ¨¨§¦¨
.`vz `l z`yip m`y ,`nw `pz ixac

:`xnbd zl`eyàîòè éàî.oiyexibl dzin oia wlgl mrhd dn - ©©£¨
a :`xnbd daiynBzLçëî äìBëé dðéà ,äúéîdlra `ai m` - ¦¨¥¨§¨©§©§

ez `l ,diptlzyyeg `id jky oeike ,zny xnele yigkdl lk
m` okle ,dlra zn ok`y xexiaa dl reci `ly onf lk `ypidl
j` .xacd z` dxxiay jk lr mikneq ep`y oeik ,`vz `l z`yip

a,ïéLeøbdyxib `ly dlra xn`i m` s`yBzLçëî äìBëé- ¥¦§¨©§©§
z` dxxiay di`x oi` ,dyxiby xnele eyigkdl `id dleki

.`vz z`yip m` okle ,ahid xacd
:`xnbd ddnzéàä élek äôéöç éîedy`dy yyeg dz` ike - ¦£¦¨¥©

,dyxib `ly onfa ,dyxiby xnel dlra ipta dipt firzøîàäå§¨¨©
,úðîàð ,éðzLøb dìòáì äøîàL äMàä ,àðeðîä áøyiy itlä÷æç ©©§¨¨¦¨¤¨§¨§©£¨¥©§©¦¤¡¤¤£¨¨

ydìòa éðôa äéðt äæéòî äMà ïéà`l zn`a m` dyxiby xnel ¥¦¨§¦¨¨¤¨¦§¥©§¨
oeik ,xacd z` dxxiay jk lr jenql yi df oecipa s`e ,dyxib

.dyxbzdy xnel dipt firdl dleki dpi`y
:`xnbd daiynéléî éðäipta dipt dfirn dy` oi`y ,df xac - ¨¥¦¥

`ed ,dlradì éòéiñî à÷c íéãò àkéìc àëéäoi`y ote`a wx - ¥¨§¥¨¥¦§¨§©§¦¨
,dixacl miriiqnd micrdì éòéiñî à÷c íéãò àkéàc àëéä ìáà£¨¥¨§¦¨¥¦§¨§©§¦¨

,dyxiby mixne`eäæéòîe äæéòîdpi` okle ,'ipzyxb' xnel §¦¨§¦¨
.`vz z`yip m`e ,z`yipy mcew ahid zwcwcn

:xg` ote`a opgei iax ixac z` x`an iq` ax,øîà éqà áøzn`a ©©¦¨©
wqet `ede ,ixze ixz ly dygkd yiy ote`a wqer opgei iax
il ixa zxne`e dicrn cg`l z`yip m`y ,`ziixaay minkgk
oia welig yiy opgei iax xn`y dne .`vz `l ,ipyxb e` zny

epiid ,oiyexib lr zecrl dzin lr zecråéLëò' íéãò éøîàc ïBâk§§¨§¦¥¦©§¨
[meid-],'úîmicrd exn`y e` ,mze` miyigkn mixg` micre ¥
åéLëò'[meid-],'dLøéb,xacd welg okle ,meyigkd mixg` micre ©§¨¥§¨
ixdy,äúéî,zny ixa zpreh dy`dy s`døeøáì àkéìdpi` - ¦¨¥¨¦§¨

jxc dl oi` ix` elk` e` rah m` ixdy ,z`f xxal dleki
a la` .`vz `l z`yip m` okle ,z`f gikedlàkéà ,ïéLeøéb¥¦¦¨
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קפה
oiglbn el`ea cenr ak sc ± iyily wxtzeaezk

àìúîà.ip` zycewn dlgz dxn` dnl mrhe lyn Ðúðîàð äéøáãì àìúîà äðúð íà
`lzn` dpzpe li`ed ÐÐ.zpn`péðà äàîè äøîà.ip` dcp :dlral dxn` Ðäøåäè

éðà.dcp iziid `l Ðäéùôðá àãáåò ìàåîù ãáò àì,ok ezy` el dxn` zg` mrt Ð

dixacl `lzn` dpzpeÐ.dlahy cr dpnid yxiteàöú àìixze ixz :jixt dinwle Ð

!edpipíéãò åàáù.zn `l exn`y Ðíùàá
éåìú.zxk wtq lr `a ÐãçàìäéãòîÐ

ealy inl `l` ielz my` oi`c .zn exn`y

.il ixa xne` dfe ,etwepéì éøá úøîåàáoi` Ð

ialep,itwmiiw did eli` il ixayÐ.`a did

äîâøú.opgei iaxc `dl Ðãçà ãòáe`le Ð

.'ek xne` cre 'ek xne` cr `l` ,xnzi` mipy

éøúáë ïðáø åäåðîéäopixn`ck ,zn xnel Ð

dilr zxngdy xneg jezn :"dy`d"a zenaia

dteqaÐdzlwd.dzlgza dilråìéôà
éîð äìçúëì.`ypiz Ðéñà áøã,zenaia Ð

.ipy wxtaéãäñî à÷ ùéà úùàá åäééåøúÐ

.dzid yi` zy`y oicirn odipyäðéà äúéî
åúùçëî äìåëédleki dpi` dlra `ai m` Ð

zny dl ixac e`l i` jkld ,"dz` zn" xnel

Ð.`aqpin `le `zzxinäìåëé ïéùåøéâ
åúùçëî,"jizyxib `l" xn`ie `ai m` Ð`id

dl zixy i` ,jkld ."ipzyxib" xn`zÐdknq

,dygkd`ine,wtqn elld micr it lr `aqp

.xity wcinl `zzxin `leúî åéùëò.meid Ð

äøåøáì àëéìelk` e` ,mina rah exn` m` Ð

ix`Ð,jkld .mixacd xxal oileki ep` oi`

zqip m`e ,`ypiz `l dlgzklÐ,`vz `l

cg`l zqipyke ,opaxk.dicrnêéèéâ éæçàÐ

.il qkxi` xninl `pnidn `l `zxet `zryac

àùðú àì åæ éøä.xg`l Ð
åäééåøú
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dxfg
[` cenrl jiiy]äøæçoi` la` ?`l e` `lzn` liren :yexit Ð edn ip` dxedh dxn`e

m` efa s` xn`wcn ,`l e` `lzn` dkixv m` ,"edn" yxtl

.'ek dpzpåìéôàå:inlyexi `iad l`ppg epiax Ð diytpa `caer l`eny car `l ikd

xn` ,"ip` dxedh" :dxn` xgnle ,"ip` d`nh" :dil dxn` ,dizz`l iwewcf`l `ra l`eny

:dil dxn` !?dxedh oic `nei ,d`nh lenz` :dl

`z` .`zry `idd ik `lig ia zeed `l lenz`

dixacl `lzn` dpzp m` :dil xn` ,axl li`y

.zpn`p Ð

àáäz`hgac :dniz Ð i`w ielz my`a dilr

"mig` drax`" wxta opiwqn `dc ,i`w

,opaxc `witq Ð ixze ixzc (`,`l zenai)

inp ipyn i`ne .dwfg` dnwe` `ziixe`cne

.i`w wpga inp cr `d ,dicrn cg`l zqipyk

dy`c dwfgc :mz epiax xne`e !dwfg` dnwe`c

i`dnc .dwfg jdl dl drxn `aqpne `wiic

lr s` ,llk micr `kil ik dl opixy inp `nrh

.(yi` zy` zwfga `idy itíùàáÐ ielz

Ð zekizg izyn zg` dkizg irac o`nl elit`

wxta yxtnc o`nc .zekizg izy opira `l `kd

dkizg opirac `nrh (a,fi zezixk) "lk` wtq"

.exeqi` xxal xyt`c meyn Ð zekizg izyn

dkizg xikiy ,iwa ici lr xxal xyt` :yexit

inp `kd .`id oney m` `id alg m` ,zx`ypd

yxtnc o`nle .dnfd ici lr xxal xyt` Ð

ly zg`e alg ly zg` zekizg izyac meyn

.`xeqi` rawi` inp `kd Ð `xeqi` rawi` oney

ielz my` e`l :inp i` .yi` zy` zwfga dzidy

.ielz my` xeqi`a xnelk `l` ,xn`w ynn

ïåâëwxta opzc `de Ð dicrn cg`l zqipy

z` `yi `l Ð "edepbxd" :(`,dk) zenaic ipy

oi` mewn meyac ,ok oicirn mipyy `l .ezy`

o`nl elit`c ,onwl gkenck ,oiceyg mipy

lr mipye df lr oicirn mipy m` ,oilnebl yiigc

zenaic ipy wxta inp gken oke .oipn`p Ð df

Ð eipta dvlgy e` dp`in :mzd opzc (a,dk)

`nrh :`xnba wiice .oic zia `edy iptn ,dp`yi

:opzc `dn `py i`n ,`l Ð ixza `d ,oic ziac

Ð dy` hb lr e` gwn dcy lr minezgd micr

b `id ?df xacl minkg eyg `l,ol rnynw dte

:xnelk `l` .mipya oe`in xn`c o`nn iwet`l

.daxd miyp` mr ebxdyéàinp dlgzkl ikd

cr :(a,fiw zenai) "mely dy`d"a opzc `dne Ð

ef ixd Ð zn `l xne` cg` cre zn xne` cg`

ixii` mzdc .`lerl iieyw`l `kil ,`ypz `l

ixii` `lere .`vz zqip m` elit`e ,zg` zaa

,dexizd "zn" xn`e cg` cr `ayk ,df xg` dfa

:ipzwc ,df xg` dfa oia zg` zaa oia welig yiy gikedl yi mzdc `yixne .wiqnck ,iq` axc meyn ,`ypz `l dlgzkl la` ,`vz `l Ð z`yp m` ,"zn `l" xn`e xg` `a jk xg`ee

:rnyn .oey`xd dxizdn epiid Ð `vz `le ,zqip `ly it lr s` `ypil dexizd `l` ,ynn zqip `lc :`xnba yxtne .`vz `l Ð "zn `l" xn`e xg` `ae ,zqipe "zn" xne` cg` cr

.df xg` dfa oia zg` zaa oia ,oipr lka `ler ixii`c rnync (a,`l dheq) "`piwy in" wxta oeir jixve .`l Ð dexizdy mcew `a `d ,"zn `l" xn`e crd `ay mcew dexizd `weec

oeik :jixte .'ek ilin ipd `pn ,on`p cg` cr Ð yigkn `l la` ,yigkn i`dc `nrh :`xnba wiice .dzey dzid Ð "z`nhp `l" xne` cg` cre "z`nhp" xne` cg` cr :mzd opzc

`iyw `iig iaxl .dzey dzid :xne` `iig iaxe ,dzey dzid `l ipz :`ler xn` `l` .'ek dpin`dy mewn lk :`ler xn`de ?dil yigkn ivn ikid jci` Ð on`p cg` cr `ziixe`cnc

`l` ixiin `l `lerc xninl `ki` ,edine .`iig iax ipynck ipyn `le dibdl jixv jkle !zg` zaa ixii` inp `lerc rnyn .df xg` dfa Ð o`k ,zg` zaa Ð o`k ,`iyw `l ?`lerc

`ziixe`cnc ,mzd ilin ipd Ð oipr lka `lerl ixii` elit`c :wgvi epiax xne` cere .df xg` dfa ixiinc dil rnync meyn ,zg` zaa dpynd cinrdl wgec el d`xpy `l` ,df xg` dfa

opaxl `ziixe`c oia welig yic ab lr s`e .df xg` dfa `l` mipyk aiyg `l Ð opaxcn `l` onidn `lc ,dy` iab `kd la` ,"da oi` cre"n mzd dil `wtpck ,dheqa onidn cg` cr

.`ziixe`ca zg` zaa enk opaxca df xg` dfa mipyk aiygc el d`xpc ,`lercn iziin Ð

íåùî`l" xn`e cg` cr `ae ,zqipe "zn" xne` cg` cr :(a,fiw zenai) "mely dy`d"a opzc `de :xn`z m`e .e`iadl libx iq` axc `l` ,`ed weqt Ð dt zeywr jnn xqd iq` axc

?jixt i`ne ,'ek mewn lk :`ler xn`de .`ypz `l Ð zqip `l `d ,zqipc `nrh :`xnba jixte .`vz `l Ð "zn`lc dcen dlgzkl la` ,carica `l` xn`w `l `ler `de

,`vz `l crd `a jk xg`e z`yp `wec ;oizipzn rnyn ikdc .`vz Ð z`yp m`e ,`ypz `l Ð z`yp `l m` `d ,zqipc Ð `nrh :wiic mzdc :wgvi epiax xne`e !iq` axc meyn ,`ypz

Ð "zn `l" xn`e xg` `ae ,`ypil dexizde "zn" xne` cg` cr :xn`w ikdc mzd ipyn ikide :xn`z m`e .`lercn jixt ikd meyn ,`vz Ð zqip jk xg`e z`ypy mcew crd `a `d

.`vz `l z`yip m`c oiprlc Ð oey`xd dxizdn `vz `le ,`ypz `l dlgzkl i`cec :xnel yie ?dlgzkl `ypze rnyn ,oey`xd dxizdn `vz `låäééååøú]icdqnw yi` zy`a

ok m`c ,mdit lr m` ik yi` zy` `idy mircei epiid `ly xninl `kil `dc !mipyn zegt dexray xac oi`c ,`vz inp edi` `la ?dyxbzp `l xne`y cr eze`l epl dnc :dniz Ð

.[mipyi zetqez .dpedkd on dlqetl ick cirdl dvex `nyc ,ebin df oi`c :xnel yie .wzy ira i`c ebina ,zyxebn xn`c i`dl dipnidl
i`n
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äéøáãì àìúîà¯,ïéðîéæ íéòaøà dépéî àðz .úðîàð £©§¨¦§¨¤¨¤¡¤¤¨¨¦¥©§¨¦¦§¦
eðz .déLôða àãáeò ìàeîL ãáò àì éëä eléôàå©£¦¨¦¨£©§¥§¨§©§¥¨
,"úî àì" :íéøîBà íéðLe ,"úî" :íéøîBà íéðL :ïðaø©¨©§©¦§¦¥§©¦§¦Ÿ¥
àì" :íéøîBà íéðLe ,"äLøbúð" :íéøîBà íéðL§©¦§¦¦§¨§¨§©¦§¦Ÿ

"äLøbúð¯úàOð íàå ,àNpz àì Bæ éøä¯.àöz àì ¦§¨§¨£¥Ÿ¦¨¥§¦¦¥Ÿ¥¥
øa íçðî éaø øîà .àöz :øîBà éñBé øa íçðî éaø©¦§©¥©¥¥¥¥¨©©¦§©¥©

àöz øîBà éðà éúîéà :éñBé¯øçàå íéãò eàaL ïîæa ¥¥¨©£¦¥¥¥¦§©¤¨¥¦§©©
íéãò eàa Ck øçàå úàOð ìáà ,úàOð Ck¯àì ¨¦¥£¨¦¥§©©¨¨¥¦Ÿ

éeìz íLàa äéìò àaä ,eäðéð éøúe éøz éãkî .àöz¥¥¦§¦§¥§¥¦§©¨¨¤¨§¨¨¨
ä .äéãòî ãçàì úàOpL ïBâk :úLL áø øîà !éà÷àé ¨¥£©©¥¤§¤¦¥§¤¨¥¥¤¨¦

øîà ."éì éøa" :úøîBàa !àîéé÷ éeìz íLàa dôeb¨§¨¨¨©§¨§¤¤¨¦¦¨©
àì" :íéøîBà íéðLe ,"úî" :íéøîBà íéðL :ïðçBé éaø©¦¨¨§©¦§¦¥§©¦§¦Ÿ

"úî¯íéðL .àöz àì úàOð íàå ,àNpz àì Bæ éøä ¥£¥Ÿ¦¨¥§¦¦¥Ÿ¥¥§©¦
"äLøbúð àì" :íéøîBà íéðLe ,"äLøbúð" :íéøîBà¯ §¦¦§¨§¨§©¦§¦Ÿ¦§¨§¨

úàOð íàå ,àNpz àì Bæ éøä¯àLéø àðL éàî .àöz £¥Ÿ¦¨¥§¦¦¥¥¥©§¨¥¨
ãò ;ãçà ãòa dîbøz :ééaà øîà ?àôéñ àðL éàîe©§¨¥¨¨©©©¥©§§¨§¥¤¨¥

"úî" :øîBà ãçà¯.àleòãëå ,éøz éák ïðaø eäeðîéä ¤¨¥¥¥§©¨©§¥§¥§¦§¨
ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìk :àleò øîàc¯ §¨©¨¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨

"úî àì" øîà÷c éàäå .íéðL ïàk éøä¯déì äåä £¥¨§©¦§©§¨¨©Ÿ¥£¨¥
eléôà éëä éà .íéðL íB÷îa ãçà ìL åéøác ïéàå ,ãç©§¥§¨¨¤¤¨¦§§©¦¦¨¦£¦
øñä" :éñà áø øîàc ,éñà áøc íeMî !éîð älçzëì§©§¦¨©¦¦§©©¦©£©©©¦¨¥

ãçà ãòå "äLøbúð" øîBà ãçà ãò ,àôéñ ."jnî ÷çøä íéúôN úeæìe ät úeLwò Enî¦§¦§¤§§¨©¦©§¥¦¤¨¥¨¥¤¨¥¦§¨§¨§¥¤¨
"äLøbúð àì" øîBà¯"äLøbúð" øîà÷c éàäå ,éãäñî÷ Léà úLàa eäééåøz¯déì äåä ¥Ÿ¦§¨§¨©§©§§¥¤¦¨§¨£¥§©§¨¨©¦§¨§¨£¨¥

ïðçBé éaø äàøå ,eäðéð éøúe éøz íìBòì :øîà àáø .íéðL íB÷îa ãçà ìL åéøác ïéàå ,ãç©§¥§¨¨¤¤¨¦§§©¦¨¨¨©§¨§¥§¥¦§§¨¨©¦¨¨
äúéî ?àîòè éàî .äúéîa äàø àìå ,ïéLeøâa éñBé øa íçðî éaø ìL åéøác¯äìBëé dðéà §¨¨¤©¦§©¥©¥§¥¦§Ÿ¨¨§¦¨©©£¨¦¨¥¨§¨

ïéLeøb ,BzLçëî¯äMàä :àðeðîä áø øîàäå ?éàä élek äôéöç éîe .BzLçëî äìBëé ©§©§¥¦§¨©§©§¦£¦¨¥©§¨¨©©©§¨¨¦¨
"éðzLøb" dìòáì äøîàL¯,ä÷æç ,úðîàðéléî éðä !dìòa éðôa äéðt äæéòî äMà ïéà¯ ¤¨§¨§©§¨¥©§¨¦¤¡¤¤£¨¨¥¦¨§¦¨¨¤¨¦§¥©§¨¨¥¦¥

dì éòéiñî à÷c íéãò àkéàc àëéä ìáà ,dì éòéiñî à÷c íéãò àkéìc àëéä¯.äæéòîe äæéòî ¥¨§¥¨¥¦§¨§©§¥¨£¨¥¨§¦¨¥¦§¨§©§¥¨§¦¨§¦¨
äúéî ."dLøéb åéLëò" "úî åéLëò" :íéãò éøîàc ïBâk ,øîà éñà áø¯ïéLeøéb ,døeøáì àkéì ©©¦¨©§§¨§¦¥¦©§¨¥©§¨¥§¨¦¨¥¨§¥¨¥¦

¯äåä éëäc àúéà íà :dì ïðéøîàc .døeøáì àkéà¯éhéb ïì éæçà:íéøîBà íéðL :ïðaø eðz .C ¦¨§¥¨§¨§¦©¨¦¦¨§¨¦£¨©£¥¨¦¥¨©¨©§©¦§¦
"äLc÷úð àì" :íéøîBà íéðLe "äLc÷úð"¯úàOð íàå ,àNpz àì Bæ éøä¯íéðL .àöz àì ¦§©§¨§©¦§¦Ÿ¦§©§¨£¥Ÿ¦¨¥§¦¦¥Ÿ¥¥§©¦

"äLøbúð àì" :íéøîBà íéðLe "äLøbúð" :íéøîBà¯úàOð íàå ,àNpz àì Bæ éøä¯.àöz §¦¦§¨§¨§©¦§¦Ÿ¦§¨§¨£¥Ÿ¦¨¥§¦¦¥¥¥
éàî
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc zeaezk(iyily meil)

äéøáãì àìúîà,ip` d`nh dxn`y ,mipey`xdúðîàðdzr xnel £©§¨¦§¨¤¨¤¡¤¤
:`xnbd zxtqn .ip` dxedhïéðîéæ íéòaøà dépéî àðzopiy - ¨¨¦¥©§¨¦¦§¦

,minrt mirax` ax ly df oic l`enyìàeîL ãáò àì éëä eléôàå©£¦¨¦Ÿ¨©§¥
déLôða àcáeò,envra l`eny ok bdp `l ok it lr s`e - §¨§©§¥

`idy dxn`e da dxfg jk xg`e ip` d`nh ezy` el dxn`yky
lr l`eny xingd ,mipey`xd dixacl `lzn` dpzpe ,dxedh

xvde envr.dligz leahl dki

* * *
z` ef zeyigknd micr zezik izy oipra `ziixa d`ian `xnbd

:yi` zy` zxzda ef,ïðaø eðze ,yi` zy`k zwfgend dy`íéðL ¨©¨¨§©¦
íéøîBàyúî,`ypidl zxzen `ide dlra,úî àì íéøîBà íéðLe §¦¥§©¦§¦Ÿ¥

eidy e` .yi` zy` oiicr `ideíéðLe ,äLøbúð íéøîBà íéðL§©¦§¦¦§¨§¨§©¦
àNpz àì Bæ éøä .äLøbúð àì íéøîBà,wtq xacdy itl ,xg`l §¦Ÿ¦§¨§¨£¥Ÿ¦¨¥

åmpn`íàe dxaràöz àì ,úàNð.ipyd dlranéñBé øa íçðî éaø §¦¦¥Ÿ¥¥©¦§©¥©¥
e wleg,øîBà,xg`l z`yip m` s`,àözzy` `idy okzi ixdy ¥¥¥

.yi`øîBà éðà éúîéà ,éñBé øa íçðî éaø øîàz`yip m` s`y ¨©©¦§©¥©¥¥¨©£¦¥
,àözwxL ïîæadligzeàadíéãò,dxeq` `idy exn`yCk øçàå ¥¥¦§©¤¨¥¦§©©¨

e dxar,úàNð,dlran `vzy deqpw ,xeqi`a z`yipy oeikyìáà ¦¥£¨
e ,dlra zny exn`y micrd e`a dligz m`úàNð,oickCk øçàå ¦¥§©©¨

íéãò eàa,zn `ly exn`e ,meyigkde,àöz àìz`yipy oeikc ¨¥¦Ÿ¥¥
.dqpewl oi` oick

:`xnbd dywn .`vz `l z`yip m` recn zxxan `xnbdéãkî¦§¦
eäðéð éøúe éøzdiept `idy micirnd micr ipy o`k yi ixd - §¥§¥¦§

,d`eyp `idy micirnd mipyeéà÷ éeìz íLàa äéìò àaäaiig - ©¨¨¤¨§¨¨¨¨¥
ji`e ,yi` zy` wtq lr cifna `ad oick ,'ielz my`' `iadl

:`xnbd zvxzn .`vz `l z`yip m`y okzi,úLL áø øîàok` ¨©©¥¤
xaecn `ziixaa j` ,`vz ,mc` mzql z`yip m`úàNpL ïBâk§¤¦¥

äéãòî ãçàìrcei `edy oeike ,dyexb e` dpnl` `idy cirnd §¤¨¥¥¤¨
xyt` i` ,dz`ia lr oaxw aiig epi`e ,el zxzen `idy xexiaa

.d`ivedl eaiigl
xaer epi` d`ypy cr eze` mpn` :dywne `xnbd dkiynn

ixdy ,dyw oiicr j` ,xeqi`àîéé÷ éeìz íLàa dôeb àéä- ¦¨§¨¨¨©§¨
dygkd yiyk crd ixac lr jenql dleki dpi` dnvr dy`d
recne ,ielz my` zaiig xg` mc`l dlrap m`e ,'ixze ixz' ly

xaecn :`xnbd zvxzn .epnn z`vl daiigp `lady`dy ote` §
ok mb dnvréì éøa úøîBàdid i`cea ig did eli`y ,ilra zny ¤¤¨¦¦

.`vz `l okle ,ielz my` zaiig dpi` `id s`e ,`a

* * *
oia dygkd ly df oipra opgei iax ly `xnin d`ian `xnbd

:micr,ïðçBé éaø øîày ,yi` zy`íéøîBà íéðLyúî,dlra ¨©©¦¨¨§©¦§¦¥
íéøîBà íéðLey,àNpz àì Bæ éøä ,úî àìzy` oiicr `id `ny §©¦§¦Ÿ¥£¥Ÿ¦¨¥

,yi`úàNð íàå,xg`làöz àìm` la` .ipyd dlraníéðL §¦¦¥Ÿ¥¥§©¦
íàå ,àNpz àì Bæ éøä ,äLøbúð àì íéøîBà íéðLe ,äLøbúð íéøîBà§¦¦§¨§¨§©¦§¦Ÿ¦§¨§¨£¥Ÿ¦¨¥§¦

úàNð,xg`l.àöz ¦¥¥¥
:`xnbd zxxanàôéñ àðL éàîe àLéø àðL éàîoia weligd dn - ©§¨¥¨©§¨¥¨

,`vz `l z`yip m`y ,dlra zzin oipra `id dygkddy ote`
z`yip m`y ,dy`d iyexib oipra `id dygkddy ote` oial

.`vz
:`xnbd zx`an .opgei iax ixaca mixe`ia dyly d`ian `xnbd

ãçà ãòa dîbøz ,éiaà øîàopgei iax ixaca qexble yxtl yi - ¨©©©¥©§§¨§¥¤¨
oia `le ,cg` crl cg` cr oia `id dygkddy ote`a xaecny

m` ,okle ,micr zezik izyøîBà ãçà ãòyúî,dlraeäeðîéä ¥¤¨¥¥¥§
éøz éák ïðaødwfg yiy oeik ,micr ipyk minkg edepin`d - ©¨¨§¥§¥

`ypizy mcew ahid wcwcz dy`dy(.gt zenai),øîàc ,àìeòãëå§¦§¨§¨©
äøBz äðéîàäL íB÷î ìk ,àìeòlãçà ãò,xizdl e` xeq`léøä ¨¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨£¥

li`k dfecird eéàäå ,íéðL ïàkxg`d crd -äåä ,úî àì øîà÷c ¨§©¦§©§¨¨©Ÿ¥£¨
ãç déì,cg` crk `l` aygp epi` -ãçà ìL åéøác ïéàåmilawzn ¥©§¥§¨¨¤¤¨

íéðL íB÷îa.`vz `l z`yip m` okle ,eze` miyigknd ¦§§©¦
zxxan ,ok mixne` oi` oiyexiba recn `xnbd x`azy iptl

:`xnbdéëä éàdlra zny xne`d z` miaiygn ep`y ,ok m` - ¦¨¦
ixd ,`vz `l z`yip m` wxy opgei iax xn` recn ,mipykeléôà£¦

énð älçzëìxwirn mpn` :`xnbd daiyn .eit lr `ypidl dleki §©§¦¨©¦
,jkn rpndl dl ie`x dligzkl j` ,`ypidl dl xzen oicdíeMî¦

eixacéqà áø øîàc .éqà áøcweqtd z` xnel libx iq` ax did - §©©¦§¨©©©¦
oldlc(ck c ilyn)mdy s` mdn rpndl ie`xy mixac iabl

,cygd meyn ,mixzen'ät úeLwò Enî øñä'xac dyrz l` - ¨¥¦§¦§¤
,mdit jilr enwrie zeixad ea efirliy'jnî ÷çøä íéúôN úeæìe'§§¨©¦©§¥¦¤¨

oi` o`ky oeike .fnxa jilr opxl e`eaiy mixac zeyrln rpnd -
xzei on`p dlra zny xne`d cg` cry mlekl reci xacd
,oick `ly z`yipy dilr firldl e`eai ,zn `ly xne`d crdn

.`ypiz `ly ie`x okle
a la` :opgei iax ixac ly `tiqd z` x`al iia` jiynn,àôéñ¥¨

y,äLøbúð àì øîBà ãçà ãòå ,äLøbúð øîBà ãçà ãòixdeäééåøz ¥¤¨¥¦§¨§¨§¥¤¨¥Ÿ¦§¨§¨©§©§
micrd ipy -éãäñî÷ Léà úLàadzidy jk lr micirn mdipy - §¥¤¦¨©§£¦

,yi` zy`éàäåcrd -ãç déì äåä ,äLøbúð øîà÷c`ed ixd - §©§¨¨©¦§¨§¨£¨¥©
,yi` zy` zwfg cbp cirnd cigiãçà ìL åéøác ïéàåmilawzn §¥§¨¨¤¤¨

,íéðL íB÷îaz`yip m` s`e ,yi` zy` zwfga zx`yp `id okle ¦§§©¦
.`vz

:xg` ote`a opgei iax ixac z` x`an `axéøz íìBòì ,øîà àáø̈¨¨©§¨§¥
eäðéð éøúezezik izyy ote`a eixac z` xn` opgei iax zn`a - §¥¦§

`ziixad ly ote`k epiide ,el` z` el` zeyigkn micr ipy ly
zecra oiae dzin zecra oia `nw `pz zrcly ,lirl d`aedy
mipte`d ipya iqei xa mgpn iaxle ,`vz `l z`yip m` oiyexib

,`vz z`yip m`äàøåmikqd -ïðçBé éaølíçðî éaø ìL åéøác §¨¨©¦¨¨§¨¨¤©¦§©¥
ïéLeøâa éñBé øady`d m`d `id micrd oia dygkddyk - ©¥§¥¦

,`vz z`yip m`y ,dyxbzdäàø àìåeixac,äúéîaz` `l` §Ÿ¨¨§¦¨
.`vz `l z`yip m`y ,`nw `pz ixac

:`xnbd zl`eyàîòè éàî.oiyexibl dzin oia wlgl mrhd dn - ©©£¨
a :`xnbd daiynBzLçëî äìBëé dðéà ,äúéîdlra `ai m` - ¦¨¥¨§¨©§©§

ez `l ,diptlzyyeg `id jky oeike ,zny xnele yigkdl lk
m` okle ,dlra zn ok`y xexiaa dl reci `ly onf lk `ypidl
j` .xacd z` dxxiay jk lr mikneq ep`y oeik ,`vz `l z`yip

a,ïéLeøbdyxib `ly dlra xn`i m` s`yBzLçëî äìBëé- ¥¦§¨©§©§
z` dxxiay di`x oi` ,dyxiby xnele eyigkdl `id dleki

.`vz z`yip m` okle ,ahid xacd
:`xnbd ddnzéàä élek äôéöç éîedy`dy yyeg dz` ike - ¦£¦¨¥©

,dyxib `ly onfa ,dyxiby xnel dlra ipta dipt firzøîàäå§¨¨©
,úðîàð ,éðzLøb dìòáì äøîàL äMàä ,àðeðîä áøyiy itlä÷æç ©©§¨¨¦¨¤¨§¨§©£¨¥©§©¦¤¡¤¤£¨¨

ydìòa éðôa äéðt äæéòî äMà ïéà`l zn`a m` dyxiby xnel ¥¦¨§¦¨¨¤¨¦§¥©§¨
oeik ,xacd z` dxxiay jk lr jenql yi df oecipa s`e ,dyxib

.dyxbzdy xnel dipt firdl dleki dpi`y
:`xnbd daiynéléî éðäipta dipt dfirn dy` oi`y ,df xac - ¨¥¦¥

`ed ,dlradì éòéiñî à÷c íéãò àkéìc àëéäoi`y ote`a wx - ¥¨§¥¨¥¦§¨§©§¦¨
,dixacl miriiqnd micrdì éòéiñî à÷c íéãò àkéàc àëéä ìáà£¨¥¨§¦¨¥¦§¨§©§¦¨

,dyxiby mixne`eäæéòîe äæéòîdpi` okle ,'ipzyxb' xnel §¦¨§¦¨
.`vz z`yip m`e ,z`yipy mcew ahid zwcwcn

:xg` ote`a opgei iax ixac z` x`an iq` ax,øîà éqà áøzn`a ©©¦¨©
wqet `ede ,ixze ixz ly dygkd yiy ote`a wqer opgei iax
il ixa zxne`e dicrn cg`l z`yip m`y ,`ziixaay minkgk
oia welig yiy opgei iax xn`y dne .`vz `l ,ipyxb e` zny

epiid ,oiyexib lr zecrl dzin lr zecråéLëò' íéãò éøîàc ïBâk§§¨§¦¥¦©§¨
[meid-],'úîmicrd exn`y e` ,mze` miyigkn mixg` micre ¥
åéLëò'[meid-],'dLøéb,xacd welg okle ,meyigkd mixg` micre ©§¨¥§¨
ixdy,äúéî,zny ixa zpreh dy`dy s`døeøáì àkéìdpi` - ¦¨¥¨¦§¨

jxc dl oi` ix` elk` e` rah m` ixdy ,z`f xxal dleki
a la` .`vz `l z`yip m` okle ,z`f gikedlàkéà ,ïéLeøéb¥¦¦¨
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xcde"קפו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc zeaezk(iriax meil)

:`xnbd zxxanàôéñ àðL éàîe àLéø àðL éàî,`yixa recn - ©§¨¥¨©§¨¥¨
yiy `tiqae ,`vz `l xg`l z`yip m` ,dycwzd m` wtq yiy
wtqa `id mdipya ixde ,`vz z`yip m` ,dyxbzd m` wtq

.yi` zy`
:`xnbd zx`andîbøz ,éiaà øîàzwqer `ziixady xnel yi - ¨©©©¥©§§¨

aly dygkdãçà ãòjke ,micr zezik izya `le ,cg` cr cbp §¥¤¨
,`ziixad xe`ia `edàì øîBà ãçà ãòå ,äLc÷úð øîBà ãçà ãò¥¤¨¥¦§©§¨§¥¤¨¥Ÿ

,äLc÷úðc oeikéãäñî÷ äéeðôa eäééåøzdzidy micirn mdipy - ¦§©§¨©§©§¦§¨¨©§£¦
,dieptéàäåcr eze`e -ãç déì äåä ,'äLc÷úð' øîà÷c`ed ixd - §©§¨¨©¦§©§¨£¨¥©

,cg` crãçà ìL åéøác ïéàåmilawzníéðL íB÷îaixac cbp - §¥§¨¨¤¤¨¦§§©¦
.`vz `l z`yip m` okle ,diept zwfga `idy micirnd mipy

a la`,àôéñy,äLøbúð àì øîBà ãçà ãòå ,äLøbúð øîBà ãçà ãò ¥¨¥¤¨¥¦§¨§¨§¥¤¨¥Ÿ¦§¨§¨
c oeikéãäñî÷ Léà úLàa eäééåøzzy` dzidy micirn mdipy - ©§©§§¥¤¦¨©§£¦
,yi`éàäåcr eze` -ãç déì äåä ,äLøbúð øîà÷ccirnd §©§¨¨©¦§¨§¨£¨¥©

,dxizdlãçà ìL åéøác ïéàåmilawzníéðL íB÷îamicirnd §¥§¨¨¤¤¨¦§§©¦
.`vz z`yip m` s`e ,yi` zy` `idy

:xg` ote`a `ziixad z` x`an iy` axíìBòì ,øîà éMà áø©©¦¨©§¨
eidy ote`a zwqer `ziixadCetéàå ,éøúe éøzz` jetdl yi - §¥§¥§¥

dygkdd z` x`al s`e ,`tiql `yixdn `ziixaa `qxibd
,`ziixad x`azz jke ,xg` ote`aäeðéàø íéøîBà íéðL§©¦§¦§¦¨

àNpz àì Bæ éøä ,äLc÷úpL äeðéàø àì íéøîBà íéðLe ,äLc÷úpL¤¦§©§¨§©¦§¦Ÿ§¦¨¤¦§©§¨£¥Ÿ¦¨¥
,xg`l dligzklúàOð íàå,xg`làözep`y oeik ,ipyd dlran §¦¦¥¥¥

.dycwzdy mixne`d lr mikneq
z` `xnbd zxxan ,`tiqd z` x`al iy` ax jiyniy iptl
e`x `ly wx micirn mixg`d micrd m` :`xnbd ddnz .eixac

,dycwzdyàèéLtixdy ,llk mdixac lr jenql oi`yàì' §¦¨Ÿ
,äéàø dðéà 'äeðéàøyi i`ceae ,mdipta `ly dycwzdy okzi ik §¦¨¥¨§¨¨

zy`k wfgeze ,dycwzdy e`xy mixne`d ly mzecr z` lawl
b yi`:`xnbd zvxzn .dxenãçà øöça éøééãc ,àëéøö àì- Ÿ§¦¨§¨§¦§¨¥¤¨

,xvg dze`a dy`d mr mixc el` micryàîéúc eäîepiid - ©§¥¨
y xnel milekiäLc÷úðc àúéà íàixacke ,dycwzd ok` m` - ¦¦¨§¦§©§¨

,mipey`xd micrdàúléîì dì úéà àì÷,xacl lew did i`cea - ¨¨¦¨§¦§¨
`l' exn`y dn ok m`e ,jk lr mircei dxvgay micrd eide
z`yip m`e ,dycwzd `l zn`ay di`x ef 'dycwzdy epi`x

.`vz `l xg`lïì òîLî à÷itl ,llk di`x ef oi`yéLðéà éãáòc ¨©§©¨§¨§¦¦§¥
àòðöa éLc÷îciayei s`e ,meqxt `ll ycwl miieyr mc` ipa - ¦§©§¦§¦§¨

mixne`d ly mzecr zlawzn okle ,jkn mircei mpi` xvgd
.`vz z`yip m`e ,dycwzdy

a la` :`tiqd z` x`al iy` ax jiynníéøîBà íéðL ,àôéñ¥¨§©¦§¦
,äLøbúpL äeðéàø àì íéøîBà íéðLe ,äLøbúpL äeðéàøo`k s`e §¦¨¤¦§¨§¨§©¦§¦Ÿ§¦¨¤¦§¨§¨

`ly dny xnel mewn dide ,zg` xvga dnr mixc eidy xaecn
mpn`y `ed oicd ,dyxbzd `l ok`y di`x ef dyxbzdy e`x

dligzkl,àNpz àì Bæ éøä,dyxbzdy e`x `ly micr yiy oeik £¥Ÿ¦¨¥
,'miizty zefl' o`k yieemewn lknúàOð íà,xg`làöz àì ¦¦¥Ÿ¥¥

mixne`y micrd lr mikneq ep`y oeik ,ipyd dlran
.dyxbzdy

:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàî,`tiqa `ziixad dycig dn - ©¨©§©¨
ixdeáb ìò óà`yixa enk o`k xaecny,ãçà øöça éøééãclkn ©©©§¨§¦§¨¥¤¨

mewnCä eðééämy xake ,`yixa xen`d oicl dnec df oic - ©§©
lr erny `ly jkn di`x oi` zg` xvga s`y x`azd

.oiyexiba oicd `ede ,dycwzd `ly ,oiyeciwd
:`xnbd daiyn,àîéúc eäîwxyàeä ïéLec÷ éabmixne` ep`y ©§¥¨©¥¦¦

yoeik ,dycwzdy e`x `ly jkn di`x oi`éLc÷îc éLðéà éãéáòc©£¦¦¦§¥¦§©§¦
àòðöamc` `yepyk oebke ,meqxt `ll ycwl miieyr mc` ipa - §¦§¨

ixac z` milawn okle ,jka yiiazne el zpbed dpi`y dy`
.dycwzdy mixne`dàì÷ àLøbéàc àúéà íà ,ïéLeøéb éab ìáà£¨©¥¥¦¦¦¨§¦¨§¨¨¨

àúléîì dì úéàmircei xvgd iayei eid zyxbzn dzid m` - ¦¨§¦§¨
`ly di`x ef ,jk lr erny `ly micirn mdy oeike ,z`f

.`vz z`yip m`e ,yi` zy`k dpwifgpe ,dyxbzdïì òîLî à÷̈©§©¨

,`tiqa `ziixadàòðöa éLøbîãå éLc÷îc éLðéà éãéáòcjxcy - ©£¦¦¦§¥¦§©§¦§¦§¨§¦§¦§¨
.meqxt `ll yxbl mbe ycwl mb mc` ipa

* * *
dpyna epipy(.ak),ip` dyexbe iziid yi` zy` dxn`y dy`d' :

dzidy micr yi m`e .xizdy dtd `ed xq`y dtdy ,zpn`p
iziayp dxn` .zpn`p dpi` ,ip` dyexb zxne` `ide yi` zy`
yi m`e .xizdy dtd `ed xq`y dtdy ,zpn`p ,ip` dxedhe

.zpn`p dpi` ,ip` dxedh zxne` `ide ziaypy micríàå§¦
,íéãò eàa úàOpMîef ixd.'eë 'àöz àì ¦¤¦¥¨¥¦Ÿ¥¥

z`yipyn m`y dpynd meiqa epipy dn iabl zx`an `xnbd
:`vz `l micr e`aàLéøà dì éðúî àéòLBà éaødf oic dpy - ©¦©§¨©§¥¨©¥¨

m`y ,dyxbzde yi` zy` dzidy zxne` dy`dy ,`yixd iabl
`l ,yi` zy` dzidy micr e`a jk xg`e ,xg` mc`l d`yip

.ipydn `vzeli`e,àôéqà dì éðúî ïéáà øa äaøote`d iabl ©¨©¨¦©§¥¨©¥¨
e`a jk xg`e ,odkl z`yip m`y ,ip` dxedhe iziayp dxn`y

.`vz `l ,dzaypy micr
.xg`d ote`a mi`xen`dn cg` lk xeaqi dn zx`an `xnbd

:`xnbd zxne`,àLéøà dì éðúîc ïàîiabl `ed oecipdy s`y ©§©§¥¨©¥¨
`l xzida z`yipy oeik mewn lkn ,xengd yi` zy` xeqi`

,`vzïkL ìkmb jiiy df oicyelé÷ä äéeáLác ,àôéqàminkg ¨¤¥©¥¨§¦§¨¥¥
yyg `l` df oi`e iebl dlrapy llk reci `l ixdy ,dxizdl
`l micr e`a jk xg` m` s` xzida z`yipy mewnae ,opaxc

.`vzåeli`,àôéqà dì éðúîc ïàîdxeqi`y dieaya `wec epiid §©§©§¥¨©¥¨
,opaxcn yyg `l` epi`àLéøà ìáàxeqi`a `ed oecipdy £¨©¥¨

yi` zy` ly `ziixe`càì,`vz `l z`yip m`y `pzd xn` Ÿ
dt' dl oi`e ,yi` zy` dzidy exn`e micr e`ay oeik `l`

.ipyd dlran `vz ,'xq`y
zxxan .`pepnd ax ly epica mzwelgn z` zelzl dqpn `xnbd

:`xnbdéâìôéî÷ àðeðîä áøca àîéì`irye` iaxy xn`p `ny - ¥¨¦§©©§¨¨¦§§¦
`pepnd ax ly epica ewlgp oia` xa daxe(:ak lirl)dy`dy ,

ipta dipt dfirn dy` oi` dwfg ,zpn`p ipzyxb dlral dxn`y
,dlraàLéøà dì éðúîc ïàîcmeiq z` dpeyd `irye` iax - §©§©§¥¨©¥¨

`l z`yip m` ,dyxbzdy zxne`a s`y ,`yixd lr dpynd
,yi` zy` dzidy micr e`a jk xg`y s`e ,`vzdéì úéà`ed - ¦¥

epic z` xaeq,àðeðîä áøcep` micrd e`ay xg` s` okle §©©§¨
.`vz `le ,dyxbzdy dl mipin`nàôéqà dì éðúîc ïàîedax - ©§©§¥¨©¥¨

iziayp zxne`y ,`tiqd iabl mixacd z` dpeyy ,oia` xa
micr e`a m` dyxbzdy dxn`y `yixay xaeq ,ip` dxedhe

,`vzdéì úéìepic z` xaeq epi` -,àðeðîä áøcdwfg oi` eixacle ¥¥§©©§¨
zriiqnd dwfg oi`y oeike ,dlra ipta dipt dfirn dpi`y

.zpn`p dpi` ,dyxbzdy dixacl
:`xnbd dgecàìxnel xyt` `l` ,ok yxtl gxkd oi` -éleëc Ÿ§¥

,àðeðîä áøc eäì úéà àîìòdlra ipta xnel zpn`p dy`y ¨§¨¦§§©©§¨
,ipzyxbéâìôéî÷ àäa ,àëäåxn` ote` dfi`a `id mzwelgne - §¨¨§¨¨¦§§¦

,epic z` `pepnd axøáñ øîcdpi`y xne`d ,oia` xa dax - §©¨©
c xaeq dyxbzdy xnel zpn`pøîzéà ékepic xn`py dn -áøc ¦¦§©§©

,àðeðîäok dxn`yk `wec epiidåéðôadfirn dpi`y ,dlra ly ©§¨§¨¨
,df oipra eipta xwyläæéòî ,åéðôa àlL ìáà,dyxbzdy xnel £¨¤Ÿ§¨¨§¦¨

.zpn`p dpi` ,eipta `ly ok dxn`y epizpyna okleøáñ øîe- ©¨©
xaeq ,dyxbzdy xnel zpn`p `idy xne`d ,`irye` iaxàlL¤Ÿ

,äæéòî dðéà énð åéðôa,dyxbzd ok`y di`x ef ok dxn`y jkne §¨¨©¦¥¨§¦¨
.`vz `l ,micr jk xg` e`a m` s` ,z`yipyk okle

* * *
:dpyna epipy'eëå íéãò eàa úàOpMî íàå'.'`vz `l ef ixd §¦¦¤¦¥¨¥¦§

:'z`yipyn' oeyld z` zxxan `xnbdàì ,ìàeîLc deáà øîà̈©£©¦§¥Ÿ
'úàOð'ezpeek oi` 'z`yip' `pzd xn`y dn -yàlà ,Lnî úàOð ¦¥¦¥©¨¤¨

äeøézäL ïåékoic ziaàNðéìe` 'izyxbzp' dxn`y dixac it lr ¥¨¤¦¦¨¦¨¥
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המשך בעמוד יד

oiglbn el`e` cenr bk sc ± iyily wxtzeaezk
éãäñî÷ äéåðôá åäééåøúmcew] ,dzid diept zwfga eiykr cr mdipy ixacl Ð

.[dycwzpyêåôéàzqip m` :ipz `yixa ÐÐzqip m` :`tiqe ,`vzÐ.`vz `l

éùøâîãàòðöámeyn ,`ypz `l dlgzkl ,ikd elit`e Ðzefl.miztyàùéøàm` Ð

."ip` dyexb" dxn`y ,dnvr it lr zqip `ide ,yi` zy` dzidy micr e`a zqipyn

àôéñàiziayp"` Ðdexizde "ip` dxedhe

jk xg`e ,`ypil.ziaypy micr e`aäéåáùá
åìé÷ä`ny ,`ki`c `ed `nlra `yygc Ð

.dpedkl dlqtpe iebl dlrapàðåðîä áøãÐ

"ipzyxib" dlral dxn`y dy`d :xn`cÐ

"ip` dyexb" dxn`c `d ,jkld .zpn`pÐ

.`pnidníéãò éì ùéå`ly ,cinz inr eidy Ð

izcgiizp.ieb mríéãò åàá êë øçàåÐ

`ed xq`y dtd e`l `zydc .ziaypyÐ

.`vz `l ikd elit`íéðá äîë äì ùé åìéôàÐ

.d`ypy dfd odkd onàòãøäðì ïééúàãÐ

.ozectdléàøáà åäðééåáùì åäðéî÷åà`ly Ð

ody oic zia erci `le ,oic zia iptl e`eai

`l` zeieay,onvr it lr.mexizieïééøåîã ïðá
ïåðéà,`ed d`xed lrae lecb mc` zepa Ð

.ok zeyrl erciyïîù áøì.did odk Ðìôèéà
êéúåáåø÷áody ,odn zg` `y Ð.jizeaexw

íéä úðéãîá éãäñ àëéà àäå,eaypy e`xy Ð

`neile xgnl onwl ez` `nlce,oxge`xg`l

.`ypzyåäðúéà àì àäéî àúùämcew Ð

dl opixq` `l ez` `nlc meyne ,oi`eyip

.`zydïúñà ãöá íéãòoetvn"] oetv cva Ð

adf"dz`i:mbxzn (fl aei`)`pzqi`cn.[

øñàúå.oi`eyp mcew ez` [`l] `d .dinza Ð
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éàîzwfga dnwe`l ol zi` `yixc ,`pye `py :xn`z m`e Ð `tiq `py i`ne `yix `py

dnwe`l ol zi`c ab lr s` ,`yixac :xnel yie !yi` zy` zwfga `tiqe ,diept

"oig` drax`" wxta gkenck ,`id opaxc `witq ixze ixz mewn lkn Ð diept zwfga

cr micr e`a oia biltn `lc oeik :miyxtn yie .opaxcn `vz xninl ol dede (`,`l zenai)

dpin rny Ð zqipyn micr e`al Ð zqip `ly

ok m` ,opax `l` `id iqei xa mgpn iax e`lc

ixn`c edl opirny `d Ð `vz i`n` inp `tiq

.`vz `l

åäééåøújixv ded `l Ð icdqnw diepta

`edd `l` `kil elit`c ,`dl

dexray xac oi`c ,`vz `l Ð dycwzp xn`c

`ypz `l i`n` :dniz la` .mipyn zegt

:xnel yie !dwfg` dnwe`l ol dedc ?dlgzkl

ol `wtqne ,oiyecw dl wxfy mircei ep`y oebk

:xn` cg ,icdq ipy ipde .dl aexw e` el aexw i`

dl wxf i`cec oeikc ,dl aexw :xn` cge ,el aexw

dwfg` dnwe` xninl ol zil Ð oiyecwd

zexp eidy oebk :inp i` .dligzkl dxizdl

,ycwl cner didy ,zerven zehne zewlec

cg` cre ,(`,ht oihib) "yxbnd" seqa xn`ck

dycwzp xne`dycwzp `l xne` cg` cre

.dry dze`a

ïàîm`e Ð `tiq` oky lk `yix` dl ipznc

ivn `l `tiq` `nlc ?dil `pn :xn`z

`l Ð z`yp jk xg`e micr e`a elit`c ,i`w

ynn zqip zqip `l jenqa yxtnc i`nle !`vz

.xity iz` Ðúéàlr s` Ð `pepnd axc dil

oiprl mewn lkn ,eipta ixii` `pepnd axc ab

.eipta `ly ipdn micr e`a jk xg`ee zqip

àì`ypze :yexit Ð oey`xd dxzidn `vz

oi` la` .llk mizty zefl jiiy `lc ,[dlgzkl]

dxzidn `vz `lc zenaic `idd ik yxtl

la` ,`vz `l z`yp m`c oiprl ,oey`xd

xnc dizpa iab rnynck Ð `ypiz `l dlgzkl

.dligzkl oxizdy jenqa l`eny

åàá`vz `l :yexit Ð `vz `l micr

.oey`xd dxzidn

ãòxakc :yexit Ð edpixhp o`n `pci`d

.exq`pàäåÐ mid zpicna micr `ki`

m`c Ð mid zpicna micr `ki` `nlc yxtl oi`

iziayp" ipzwc .oizipzn` inp dil iywiz ok

`ki` `nlc ?i`n`e .zpn`p Ð "ip` dxedhe

`ki`c lew `vi `d :dyexit ikd `l` !micr

dyw edine .ziaypy mirceiy mid zpicna micr

dizrc `wlq ikidc :mdxa` xa oeyny epiaxl

dn ok m`c Ð dieay icr epiid micrc `zyd

?mid zpicna micr `ki` `d xninl jixv ded

`ki` `dc ,onw micr `ki` `d :xninl dil ded

!edpiieayéãò`ki` `de Ð xnzi` d`neh

`de :yexit Ð lirl jixtc mid zpicna micr

.izyxitck ,d`neh icr mzd `ki`c lew `vi

iab (`,ai) oiyeciwc `nw wxta :mz epiax dywd

ax aizie ,`lgekc `pa`a yicwc `xab `edd

,`l i` dhext dey da zi` i` xryn `we `cqg

cva micr :xn`c `pipg iaxc epiid e`l :wiqne

edl `xiaq `l `axe iia` :xn`we ?xq`ze ozq`

zy`a lwp Ð dieaya eliwd m` ,`cqg axc `d

,xnzi` d`neh icrc wiqnc i`nl `zyde ?yi`

it i"yxe ?yi` zy` icr il dn dieay icr il dngafn iab lr dpa ynyiy odkl z`yp m` ,dliwq xeqi` `ki` inp dieayac :mz epiaxl dywe .e`l xeqi`c dieaya eliwd m` :my yx

.dhext dey da zi` m` ircic gikyc yi` zy`a lwp ,d`nhpy i`d ilek giky `le :yexit ,'ek dieay it`a dytp dleepnc Ð dieaya eliwd m` :mzd iqxbc mixtq zi` ,edine .zaya

.giky Ð dhext deyy erciy micr la` ,d`neh icr ediy giky `lc xninl `ki` `qxib jd e`lae
izy
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קפז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc zeaezk(iriax meil)

:`xnbd zxxanàôéñ àðL éàîe àLéø àðL éàî,`yixa recn - ©§¨¥¨©§¨¥¨
yiy `tiqae ,`vz `l xg`l z`yip m` ,dycwzd m` wtq yiy
wtqa `id mdipya ixde ,`vz z`yip m` ,dyxbzd m` wtq

.yi` zy`
:`xnbd zx`andîbøz ,éiaà øîàzwqer `ziixady xnel yi - ¨©©©¥©§§¨

aly dygkdãçà ãòjke ,micr zezik izya `le ,cg` cr cbp §¥¤¨
,`ziixad xe`ia `edàì øîBà ãçà ãòå ,äLc÷úð øîBà ãçà ãò¥¤¨¥¦§©§¨§¥¤¨¥Ÿ

,äLc÷úðc oeikéãäñî÷ äéeðôa eäééåøzdzidy micirn mdipy - ¦§©§¨©§©§¦§¨¨©§£¦
,dieptéàäåcr eze`e -ãç déì äåä ,'äLc÷úð' øîà÷c`ed ixd - §©§¨¨©¦§©§¨£¨¥©

,cg` crãçà ìL åéøác ïéàåmilawzníéðL íB÷îaixac cbp - §¥§¨¨¤¤¨¦§§©¦
.`vz `l z`yip m` okle ,diept zwfga `idy micirnd mipy

a la`,àôéñy,äLøbúð àì øîBà ãçà ãòå ,äLøbúð øîBà ãçà ãò ¥¨¥¤¨¥¦§¨§¨§¥¤¨¥Ÿ¦§¨§¨
c oeikéãäñî÷ Léà úLàa eäééåøzzy` dzidy micirn mdipy - ©§©§§¥¤¦¨©§£¦
,yi`éàäåcr eze` -ãç déì äåä ,äLøbúð øîà÷ccirnd §©§¨¨©¦§¨§¨£¨¥©

,dxizdlãçà ìL åéøác ïéàåmilawzníéðL íB÷îamicirnd §¥§¨¨¤¤¨¦§§©¦
.`vz z`yip m` s`e ,yi` zy` `idy

:xg` ote`a `ziixad z` x`an iy` axíìBòì ,øîà éMà áø©©¦¨©§¨
eidy ote`a zwqer `ziixadCetéàå ,éøúe éøzz` jetdl yi - §¥§¥§¥

dygkdd z` x`al s`e ,`tiql `yixdn `ziixaa `qxibd
,`ziixad x`azz jke ,xg` ote`aäeðéàø íéøîBà íéðL§©¦§¦§¦¨

àNpz àì Bæ éøä ,äLc÷úpL äeðéàø àì íéøîBà íéðLe ,äLc÷úpL¤¦§©§¨§©¦§¦Ÿ§¦¨¤¦§©§¨£¥Ÿ¦¨¥
,xg`l dligzklúàOð íàå,xg`làözep`y oeik ,ipyd dlran §¦¦¥¥¥

.dycwzdy mixne`d lr mikneq
z` `xnbd zxxan ,`tiqd z` x`al iy` ax jiyniy iptl
e`x `ly wx micirn mixg`d micrd m` :`xnbd ddnz .eixac

,dycwzdyàèéLtixdy ,llk mdixac lr jenql oi`yàì' §¦¨Ÿ
,äéàø dðéà 'äeðéàøyi i`ceae ,mdipta `ly dycwzdy okzi ik §¦¨¥¨§¨¨

zy`k wfgeze ,dycwzdy e`xy mixne`d ly mzecr z` lawl
b yi`:`xnbd zvxzn .dxenãçà øöça éøééãc ,àëéøö àì- Ÿ§¦¨§¨§¦§¨¥¤¨

,xvg dze`a dy`d mr mixc el` micryàîéúc eäîepiid - ©§¥¨
y xnel milekiäLc÷úðc àúéà íàixacke ,dycwzd ok` m` - ¦¦¨§¦§©§¨

,mipey`xd micrdàúléîì dì úéà àì÷,xacl lew did i`cea - ¨¨¦¨§¦§¨
`l' exn`y dn ok m`e ,jk lr mircei dxvgay micrd eide
z`yip m`e ,dycwzd `l zn`ay di`x ef 'dycwzdy epi`x

.`vz `l xg`lïì òîLî à÷itl ,llk di`x ef oi`yéLðéà éãáòc ¨©§©¨§¨§¦¦§¥
àòðöa éLc÷îciayei s`e ,meqxt `ll ycwl miieyr mc` ipa - ¦§©§¦§¦§¨

mixne`d ly mzecr zlawzn okle ,jkn mircei mpi` xvgd
.`vz z`yip m`e ,dycwzdy

a la` :`tiqd z` x`al iy` ax jiynníéøîBà íéðL ,àôéñ¥¨§©¦§¦
,äLøbúpL äeðéàø àì íéøîBà íéðLe ,äLøbúpL äeðéàøo`k s`e §¦¨¤¦§¨§¨§©¦§¦Ÿ§¦¨¤¦§¨§¨

`ly dny xnel mewn dide ,zg` xvga dnr mixc eidy xaecn
mpn`y `ed oicd ,dyxbzd `l ok`y di`x ef dyxbzdy e`x

dligzkl,àNpz àì Bæ éøä,dyxbzdy e`x `ly micr yiy oeik £¥Ÿ¦¨¥
,'miizty zefl' o`k yieemewn lknúàOð íà,xg`làöz àì ¦¦¥Ÿ¥¥

mixne`y micrd lr mikneq ep`y oeik ,ipyd dlran
.dyxbzdy

:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàî,`tiqa `ziixad dycig dn - ©¨©§©¨
ixdeáb ìò óà`yixa enk o`k xaecny,ãçà øöça éøééãclkn ©©©§¨§¦§¨¥¤¨

mewnCä eðééämy xake ,`yixa xen`d oicl dnec df oic - ©§©
lr erny `ly jkn di`x oi` zg` xvga s`y x`azd

.oiyexiba oicd `ede ,dycwzd `ly ,oiyeciwd
:`xnbd daiyn,àîéúc eäîwxyàeä ïéLec÷ éabmixne` ep`y ©§¥¨©¥¦¦

yoeik ,dycwzdy e`x `ly jkn di`x oi`éLc÷îc éLðéà éãéáòc©£¦¦¦§¥¦§©§¦
àòðöamc` `yepyk oebke ,meqxt `ll ycwl miieyr mc` ipa - §¦§¨

ixac z` milawn okle ,jka yiiazne el zpbed dpi`y dy`
.dycwzdy mixne`dàì÷ àLøbéàc àúéà íà ,ïéLeøéb éab ìáà£¨©¥¥¦¦¦¨§¦¨§¨¨¨

àúléîì dì úéàmircei xvgd iayei eid zyxbzn dzid m` - ¦¨§¦§¨
`ly di`x ef ,jk lr erny `ly micirn mdy oeike ,z`f

.`vz z`yip m`e ,yi` zy`k dpwifgpe ,dyxbzdïì òîLî à÷̈©§©¨

,`tiqa `ziixadàòðöa éLøbîãå éLc÷îc éLðéà éãéáòcjxcy - ©£¦¦¦§¥¦§©§¦§¦§¨§¦§¦§¨
.meqxt `ll yxbl mbe ycwl mb mc` ipa

* * *
dpyna epipy(.ak),ip` dyexbe iziid yi` zy` dxn`y dy`d' :

dzidy micr yi m`e .xizdy dtd `ed xq`y dtdy ,zpn`p
iziayp dxn` .zpn`p dpi` ,ip` dyexb zxne` `ide yi` zy`
yi m`e .xizdy dtd `ed xq`y dtdy ,zpn`p ,ip` dxedhe

.zpn`p dpi` ,ip` dxedh zxne` `ide ziaypy micríàå§¦
,íéãò eàa úàOpMîef ixd.'eë 'àöz àì ¦¤¦¥¨¥¦Ÿ¥¥

z`yipyn m`y dpynd meiqa epipy dn iabl zx`an `xnbd
:`vz `l micr e`aàLéøà dì éðúî àéòLBà éaødf oic dpy - ©¦©§¨©§¥¨©¥¨

m`y ,dyxbzde yi` zy` dzidy zxne` dy`dy ,`yixd iabl
`l ,yi` zy` dzidy micr e`a jk xg`e ,xg` mc`l d`yip

.ipydn `vzeli`e,àôéqà dì éðúî ïéáà øa äaøote`d iabl ©¨©¨¦©§¥¨©¥¨
e`a jk xg`e ,odkl z`yip m`y ,ip` dxedhe iziayp dxn`y

.`vz `l ,dzaypy micr
.xg`d ote`a mi`xen`dn cg` lk xeaqi dn zx`an `xnbd

:`xnbd zxne`,àLéøà dì éðúîc ïàîiabl `ed oecipdy s`y ©§©§¥¨©¥¨
`l xzida z`yipy oeik mewn lkn ,xengd yi` zy` xeqi`

,`vzïkL ìkmb jiiy df oicyelé÷ä äéeáLác ,àôéqàminkg ¨¤¥©¥¨§¦§¨¥¥
yyg `l` df oi`e iebl dlrapy llk reci `l ixdy ,dxizdl
`l micr e`a jk xg` m` s` xzida z`yipy mewnae ,opaxc

.`vzåeli`,àôéqà dì éðúîc ïàîdxeqi`y dieaya `wec epiid §©§©§¥¨©¥¨
,opaxcn yyg `l` epi`àLéøà ìáàxeqi`a `ed oecipdy £¨©¥¨

yi` zy` ly `ziixe`càì,`vz `l z`yip m`y `pzd xn` Ÿ
dt' dl oi`e ,yi` zy` dzidy exn`e micr e`ay oeik `l`

.ipyd dlran `vz ,'xq`y
zxxan .`pepnd ax ly epica mzwelgn z` zelzl dqpn `xnbd

:`xnbdéâìôéî÷ àðeðîä áøca àîéì`irye` iaxy xn`p `ny - ¥¨¦§©©§¨¨¦§§¦
`pepnd ax ly epica ewlgp oia` xa daxe(:ak lirl)dy`dy ,

ipta dipt dfirn dy` oi` dwfg ,zpn`p ipzyxb dlral dxn`y
,dlraàLéøà dì éðúîc ïàîcmeiq z` dpeyd `irye` iax - §©§©§¥¨©¥¨

`l z`yip m` ,dyxbzdy zxne`a s`y ,`yixd lr dpynd
,yi` zy` dzidy micr e`a jk xg`y s`e ,`vzdéì úéà`ed - ¦¥

epic z` xaeq,àðeðîä áøcep` micrd e`ay xg` s` okle §©©§¨
.`vz `le ,dyxbzdy dl mipin`nàôéqà dì éðúîc ïàîedax - ©§©§¥¨©¥¨

iziayp zxne`y ,`tiqd iabl mixacd z` dpeyy ,oia` xa
micr e`a m` dyxbzdy dxn`y `yixay xaeq ,ip` dxedhe

,`vzdéì úéìepic z` xaeq epi` -,àðeðîä áøcdwfg oi` eixacle ¥¥§©©§¨
zriiqnd dwfg oi`y oeike ,dlra ipta dipt dfirn dpi`y

.zpn`p dpi` ,dyxbzdy dixacl
:`xnbd dgecàìxnel xyt` `l` ,ok yxtl gxkd oi` -éleëc Ÿ§¥

,àðeðîä áøc eäì úéà àîìòdlra ipta xnel zpn`p dy`y ¨§¨¦§§©©§¨
,ipzyxbéâìôéî÷ àäa ,àëäåxn` ote` dfi`a `id mzwelgne - §¨¨§¨¨¦§§¦

,epic z` `pepnd axøáñ øîcdpi`y xne`d ,oia` xa dax - §©¨©
c xaeq dyxbzdy xnel zpn`pøîzéà ékepic xn`py dn -áøc ¦¦§©§©

,àðeðîäok dxn`yk `wec epiidåéðôadfirn dpi`y ,dlra ly ©§¨§¨¨
,df oipra eipta xwyläæéòî ,åéðôa àlL ìáà,dyxbzdy xnel £¨¤Ÿ§¨¨§¦¨

.zpn`p dpi` ,eipta `ly ok dxn`y epizpyna okleøáñ øîe- ©¨©
xaeq ,dyxbzdy xnel zpn`p `idy xne`d ,`irye` iaxàlL¤Ÿ

,äæéòî dðéà énð åéðôa,dyxbzd ok`y di`x ef ok dxn`y jkne §¨¨©¦¥¨§¦¨
.`vz `l ,micr jk xg` e`a m` s` ,z`yipyk okle

* * *
:dpyna epipy'eëå íéãò eàa úàOpMî íàå'.'`vz `l ef ixd §¦¦¤¦¥¨¥¦§

:'z`yipyn' oeyld z` zxxan `xnbdàì ,ìàeîLc deáà øîà̈©£©¦§¥Ÿ
'úàOð'ezpeek oi` 'z`yip' `pzd xn`y dn -yàlà ,Lnî úàOð ¦¥¦¥©¨¤¨

äeøézäL ïåékoic ziaàNðéìe` 'izyxbzp' dxn`y dixac it lr ¥¨¤¦¦¨¦¨¥
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oiglbn el`e` cenr bk sc ± iyily wxtzeaezk
éãäñî÷ äéåðôá åäééåøúmcew] ,dzid diept zwfga eiykr cr mdipy ixacl Ð

.[dycwzpyêåôéàzqip m` :ipz `yixa ÐÐzqip m` :`tiqe ,`vzÐ.`vz `l

éùøâîãàòðöámeyn ,`ypz `l dlgzkl ,ikd elit`e Ðzefl.miztyàùéøàm` Ð

."ip` dyexb" dxn`y ,dnvr it lr zqip `ide ,yi` zy` dzidy micr e`a zqipyn

àôéñàiziayp"` Ðdexizde "ip` dxedhe

jk xg`e ,`ypil.ziaypy micr e`aäéåáùá
åìé÷ä`ny ,`ki`c `ed `nlra `yygc Ð

.dpedkl dlqtpe iebl dlrapàðåðîä áøãÐ

"ipzyxib" dlral dxn`y dy`d :xn`cÐ

"ip` dyexb" dxn`c `d ,jkld .zpn`pÐ

.`pnidníéãò éì ùéå`ly ,cinz inr eidy Ð

izcgiizp.ieb mríéãò åàá êë øçàåÐ

`ed xq`y dtd e`l `zydc .ziaypyÐ

.`vz `l ikd elit`íéðá äîë äì ùé åìéôàÐ

.d`ypy dfd odkd onàòãøäðì ïééúàãÐ

.ozectdléàøáà åäðééåáùì åäðéî÷åà`ly Ð

ody oic zia erci `le ,oic zia iptl e`eai

`l` zeieay,onvr it lr.mexizieïééøåîã ïðá
ïåðéà,`ed d`xed lrae lecb mc` zepa Ð

.ok zeyrl erciyïîù áøì.did odk Ðìôèéà
êéúåáåø÷áody ,odn zg` `y Ð.jizeaexw

íéä úðéãîá éãäñ àëéà àäå,eaypy e`xy Ð

`neile xgnl onwl ez` `nlce,oxge`xg`l

.`ypzyåäðúéà àì àäéî àúùämcew Ð

dl opixq` `l ez` `nlc meyne ,oi`eyip

.`zydïúñà ãöá íéãòoetvn"] oetv cva Ð

adf"dz`i:mbxzn (fl aei`)`pzqi`cn.[

øñàúå.oi`eyp mcew ez` [`l] `d .dinza Ð
äðùî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

éàîzwfga dnwe`l ol zi` `yixc ,`pye `py :xn`z m`e Ð `tiq `py i`ne `yix `py

dnwe`l ol zi`c ab lr s` ,`yixac :xnel yie !yi` zy` zwfga `tiqe ,diept

"oig` drax`" wxta gkenck ,`id opaxc `witq ixze ixz mewn lkn Ð diept zwfga

cr micr e`a oia biltn `lc oeik :miyxtn yie .opaxcn `vz xninl ol dede (`,`l zenai)

dpin rny Ð zqipyn micr e`al Ð zqip `ly

ok m` ,opax `l` `id iqei xa mgpn iax e`lc

ixn`c edl opirny `d Ð `vz i`n` inp `tiq

.`vz `l

åäééåøújixv ded `l Ð icdqnw diepta

`edd `l` `kil elit`c ,`dl

dexray xac oi`c ,`vz `l Ð dycwzp xn`c

`ypz `l i`n` :dniz la` .mipyn zegt

:xnel yie !dwfg` dnwe`l ol dedc ?dlgzkl

ol `wtqne ,oiyecw dl wxfy mircei ep`y oebk

:xn` cg ,icdq ipy ipde .dl aexw e` el aexw i`

dl wxf i`cec oeikc ,dl aexw :xn` cge ,el aexw

dwfg` dnwe` xninl ol zil Ð oiyecwd

zexp eidy oebk :inp i` .dligzkl dxizdl

,ycwl cner didy ,zerven zehne zewlec

cg` cre ,(`,ht oihib) "yxbnd" seqa xn`ck

dycwzp xne`dycwzp `l xne` cg` cre

.dry dze`a

ïàîm`e Ð `tiq` oky lk `yix` dl ipznc

ivn `l `tiq` `nlc ?dil `pn :xn`z

`l Ð z`yp jk xg`e micr e`a elit`c ,i`w

ynn zqip zqip `l jenqa yxtnc i`nle !`vz

.xity iz` Ðúéàlr s` Ð `pepnd axc dil

oiprl mewn lkn ,eipta ixii` `pepnd axc ab

.eipta `ly ipdn micr e`a jk xg`ee zqip

àì`ypze :yexit Ð oey`xd dxzidn `vz

oi` la` .llk mizty zefl jiiy `lc ,[dlgzkl]

dxzidn `vz `lc zenaic `idd ik yxtl

la` ,`vz `l z`yp m`c oiprl ,oey`xd

xnc dizpa iab rnynck Ð `ypiz `l dlgzkl

.dligzkl oxizdy jenqa l`eny

åàá`vz `l :yexit Ð `vz `l micr

.oey`xd dxzidn

ãòxakc :yexit Ð edpixhp o`n `pci`d

.exq`pàäåÐ mid zpicna micr `ki`

m`c Ð mid zpicna micr `ki` `nlc yxtl oi`

iziayp" ipzwc .oizipzn` inp dil iywiz ok

`ki` `nlc ?i`n`e .zpn`p Ð "ip` dxedhe

`ki`c lew `vi `d :dyexit ikd `l` !micr

dyw edine .ziaypy mirceiy mid zpicna micr

dizrc `wlq ikidc :mdxa` xa oeyny epiaxl

dn ok m`c Ð dieay icr epiid micrc `zyd

?mid zpicna micr `ki` `d xninl jixv ded

`ki` `dc ,onw micr `ki` `d :xninl dil ded

!edpiieayéãò`ki` `de Ð xnzi` d`neh

`de :yexit Ð lirl jixtc mid zpicna micr

.izyxitck ,d`neh icr mzd `ki`c lew `vi

iab (`,ai) oiyeciwc `nw wxta :mz epiax dywd

ax aizie ,`lgekc `pa`a yicwc `xab `edd

,`l i` dhext dey da zi` i` xryn `we `cqg

cva micr :xn`c `pipg iaxc epiid e`l :wiqne

edl `xiaq `l `axe iia` :xn`we ?xq`ze ozq`

zy`a lwp Ð dieaya eliwd m` ,`cqg axc `d

,xnzi` d`neh icrc wiqnc i`nl `zyde ?yi`

it i"yxe ?yi` zy` icr il dn dieay icr il dngafn iab lr dpa ynyiy odkl z`yp m` ,dliwq xeqi` `ki` inp dieayac :mz epiaxl dywe .e`l xeqi`c dieaya eliwd m` :my yx

.dhext dey da zi` m` ircic gikyc yi` zy`a lwp ,d`nhpy i`d ilek giky `le :yexit ,'ek dieay it`a dytp dleepnc Ð dieaya eliwd m` :mzd iqxbc mixtq zi` ,edine .zaya

.giky Ð dhext deyy erciy micr la` ,d`neh icr ediy giky `lc xninl `ki` `qxib jd e`lae
izy
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dîbøz :ééaà øîà ?àôéñ àðL éàîe àLéø àðL éàî©§¨¥¨©§¨¥¨¨©©©¥©§§¨
øîBà ãçà ãòå "äLc÷úð" øîBà ãçà ãò ;ãçà ãòa§¥¤¨¥¤¨¥¦§©§¨§¥¤¨¥

"äLc÷úð àì"¯éàäå ,éãäñî÷ äéeðôa eäééåøz Ÿ¦§©§¨©§©§¦§¨¨§¨£¥§©
"äLc÷úð" øîà÷c¯ìL åéøác ïéàå ãç déì äåä §¨¨©¦§©§¨£¨¥©§¥§¨¨¤

"äLøbúð" øîBà ãçà ãò ,àôéñ .íéðL íB÷îa ãçà¤¨¦§§©¦¥¨¥¤¨¥¦§¨§¨
"äLøbúð àì" øîBà ãçà ãòå¯Léà úLàa eäééåøz §¥¤¨¥Ÿ¦§¨§¨©§©§§¥¤¦
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àðîéäî ék :àîéúc eäî !àLéøc àLéø eðééä ?éì änì ez àä .dãéc¯,dLôð äìñôc íB÷îa ¦¨¨¨¨¦©§¥¨§¥¨©§¥¨¦§¥§¨§¨§¨§¨©§¨
.ïì òîLî à÷ ,àðîéäî àì àîéà dLôð àøLëîc íB÷îa ìáàäðùîäæ ,íéLðà éðL ïëå £¨§¨§©§§¨©§¨¥¨¨§¥§¨¨©§©¨§¥§¥£¨¦¤

"éðà ïäk" øîBà¯"éðà ïäk" øîBà äæå¯äæ úà äæ ïéãéòî ïäL ïîæáe ,ïéðîàð ïðéà¯éøä ¥Ÿ¥£¦§¤¥Ÿ¥£¦¥¨¤¡¨¦¦§©¤¥§¦¦¤¤¤£¥
éúîéà :øæòìà éaø øîà .ãçà ãò ét ìò äpeäëì ïéìòî ïéà :øîBà äãeäé éaø .ïéðîàð elà¥¤¡¨¦©¦§¨¥¥©£¦¦§¨©¦¥¤¨¨©©¦¤§¨¨¥¨©

¯ïBòîL ïaø .ãçà ãò ét ìò äpeäëì ïéìòî ïéøøBò ïéàL íB÷îa ìáà .ïéøøBò LiL íB÷îa§¨¤¥§¦£¨§¨¤¥§¦©£¦¦§¨©¦¥¤¨©¨¦§
.ãçà ãò ét ìò äpeäëì ïéìòî :ïâqä ïa ïBòîL éaø íeMî øîBà ìàéìîb ïaàøîâìk ¤©§¦¥¥¦©¦¦§¤©§¨©£¦¦§¨©¦¥¤¨¨

òLBäé éaø äãBî àðz éàc ;éëéøö ?éì änì éðä¯íéãò ìáà ,àðBîîc àøøc àkéàc íeMî ¨¥¨¨¦§¦¦§¦¨¨¤©¦§ª©¦§¦¨§¨¨§¨¨£¨¥¦
àðBîîc àøøc àkéìc¯íéãò àðz éàå .àì àîéà¯,déLôðìc ,eäéà ìáà ,àîìòìc íeMî §¥¨§¨¨§¨¨¥¨¨§¦¨¨¥¦¦¦§¨§¨£¨¦¦§©§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc zeaezk(iriax meil)

äðùî
:dxedh `idy zxne`d dieay oica oecl dkiynn epizpynézL§¥

,eaLpL íéLð,jk lr micr yieúàæodn zg` -éúéaLð úøîBà ¨¦¤¦§Ÿ¤¤¦§¥¦
éðà äøBäèe,iebl izlrap `l -úàæåok mb dipyd -éúéaLð úøîBà §¨£¦§Ÿ¤¤¦§¥¦

,úBðîàð ïðéà ,éðà äøBäèes` ixdy ,'xq`y dt' odl oi`y itl §¨£¦¥¨¤¡¨
minkg mexq`y zeieay lkk opice ,eaypy epl reci odixac `ll

:sqep oic .iebl elrapy yygn dpedklBæ úà Bæ úBãéòî ïäL ïîæáe¦§©¤¥§¦¤
onf lk cgi edyy xnelk ,dxedh dzxagy dcirn zg` lk m` -

,dlrap `l dzxag s`y zg` lk dz`xe oziiayúBðîàð elà éøä£¥¥¤¡¨
eliwd o`k ,zecr mzql dleqt dy`y s`e ,dpedkl zexzene
x`eank ,zeiecr x`yl mileqtd el`k lr s` jenql minkg

oldl dpyna(.fk).

* * *

àøîâ
eaypy miyp izya mipey mipic d`iand `ziixa d`ian `xnbd

:cgi,ïðaø eðzlre dnvr lr dcirn odn zg`e ,eaypy miyp izy ¨©¨¨
dxn` .` :mipic iwelig drax` dfa yi ,dzxag,äàîè éðà£¦§¥¨

äøBäè ézøáçå,úðîàð ,zpn`p oke ,envr z` xeq`l on`p mc`y ©£¤§¦§¨¤¡¤¤
.a .mileqtl ef zecra epin`d minkgy oeik ,dzxag z` xizdl

úðîàð dðéà ,äàîè ézøáçå ,äøBäè éðà`xnbd x`az oldle ,llk £¦§¨©£¤§¦§¥¨¥¨¤¡¤¤
.b .xaecn ote` dfi`adðéàå ,dîöò ìò úðîàð ,äàîè ézøáçå éðà£¦©£¤§¦§¥¨¤¡¤¤©©§¨§¥¨

.dzøáç ìò úðîàð.cdðéàå ,dzøáç ìò úðîàð ,äøBäè ézøáçå éðà ¤¡¤¤©£¤§¨£¦©£¤§¦§¨¤¡¤¤©£¤§¨§¥¨
.dîöò ìò úðîàð¤¡¤¤©©§¨

:`ziixad z` `xnbd zx`an,øî øîà,`ziixaay ipyd ote`a ¨©©
dy`d dxn`úðîàð dðéà ,äàîè ézøáçå äøBäè éðà`l` ,llk £¦§¨©£¤§¦§¥¨¥¨¤¡¤¤

.zxzen dzxage dxeq` `id
:`xnbd dywnéîc éëéä,xaecn ote` dfi`a -íéãò àkéìc éà- ¥¦¨¥¦§¥¨¥¦

,eayp miypd izyy micr oi` m`àðîéäî àì éànà dîöò ìò- ©©§¨©©Ÿ§¥§¨
ixde ,dxedh `idy dnvr lr cirdl zpn`p dpi` recnéúéaLð'¦§¥¦

,äøîà÷ 'éðà äøBäèelirl epipye(.ak)oicn dfa zpn`p dy`dy §¨£¦¨¨§¨
.'xizdy dtd `ed xq`y dtd'àèéLt àlàa xaecnyàkéàc ¤¨§¦¨§¦¨

íéãòlr xnel zpn`p dpi` okle ,eayp odizyy micr yiy - ¥¦
oi` ixdy ,dxedh `idy dnvrs`e ,envr z` xizdl on`p mc`

oi` ,xnelk ,d`nh `idy dxn`y dna zpn`p dpi` dzxag lr
dxeq` dzxag `l` ,dzxag z` xeq`l ick dzepn`pa jxev
dpi` 'zpn`p dpi`' oeyldy s`e .dzaypy micrd zecr zngn
,dixack mibdep seq seq ixdy] dzxag iabl jk lk zwcwecn
ef oeyl `ziixad dhwpy jk ab` mewn lkn ,[d`nh dzxagy

,dyw df itl mpn` .dzxag iabl s` ok dhwp ,dnvr iablàîéà¥¨
àúòéöîzpeeke ,`ziixaay irvn`d oicd z` yxte xen` - §¦£¨

dy`d dxn` eay ,iyilyd ote`l `xnbd,äàîè ézøáçå éðà£¦©£¤§¦§¥¨
y `ed oicdeå ,dzøáç ìò úðîàð dðéàå dîöò ìò úðîàð,dywéà ¤¡¤¤©©§¨§¥¨¤¡¤¤©£¤§¨§¦

a xaecníéãò àkéàc,eaypyàðîéäî àì éànàdpi` recn - §¦¨¥¦©©Ÿ§¥§¨
dxeq` dzxag dzecr `ll s` ixde ,dxeq` dzxagy zpn`p
rnyn 'zpn`p dpi`' oeyldn eli`e ,dzaypy micr yiy zngn
xnel oi` o`ke .dzxag z` mixizn `l` ,dixack mibdep oi`y
`id dnvr iabl ixdy ,dnvr dy`d ab` `ziixad ok dhwpy

.zpn`p dpi`y `ziixad dxn` dzxag iabl wxe ,zpn`p
:dziiyew z` `xnbd dkiynnàlàipyd ote`d z`y s` ¤¨

,x`azdy enke ,micr yiy ote`a yxtl ep` migxkenàèéLt§¦¨
a iyilyd ote`d z` yxtl yiy,íéãò àkéìczpn`p dpi` okle §¥¨¥¦

,dyw oiicr mpn` .d`nh dzxagyàôéñ àîéàz` yxte xen` - ¥¨¥¨
dxn` ,`ziixaay iriaxd ote`dìò úðîàð ,äøBäè ézøáçå éðà£¦©£¤§¦§¨¤¡¤¤©

éàå ,dîöò ìò úðîàð dðéàå dzøáça xaecndîöòà ,íéãò àkéìc £¤§¨§¥¨¤¡¤¤©©§¨§¦§¥¨¥¦©©§¨
àðîéäî àì éànà`idy dnvr lr cirdl zpn`p dpi` recn - ©©Ÿ§¥§¨

.'xizdy dtd `ed xq`y dtd' ixde ,dxedhàèéLt àlàyiy ¤¨§¦¨
a wqer iriaxd ote`dy yxtlíéãò àkéàcdpi` okle ,eaypy §¦¨¥¦

m` `vnp :`iyewd z` `xnbd zniiqn .dnvr z` xizdl zpn`p
y okàôéñå àLéøa miwqer iriaxde ipyd ote`d -,íéãò àkéàc ¥¨§¥¨§¦¨¥¦

e ,dnvr z` xizdl zpn`p dpi` okleàúòéöîiyilyd ote`a - §¦£¨
xaecn,íéãò àkéìc,dywe ,dzxag z` xeq`l zpn`p dpi` okle §¥¨¥¦

eze`a zxacn `ziixad lky rnyn `pzd ixac znizqn ixdy
.ote`

:`xnbd zvxznïéà ,éiaà øîà,`ziixad z` yxtl yi jk ok` - ¨©©©¥¦
àôéñå àLéøa,íéãò àkéàceàúòéöîa.íéãò àkéìc ¥¨§¥¨§¦¨¥¦§¦£¨§¥¨¥¦

:xg` ote`a `ziixad z` x`an `tt axdlek ,øîà àtt áø- ©¨¨¨©¨
a zwqer `ziixad lkå ,íéãò àkéàcc xaecn mipte`d lkaàkéà §¦¨¥¦§¦¨

éôà à÷c ãçà ãòC.dy` dze` ixac cbp cirnd cg` cr yiy - ¥¤¨§¨©¥
.` :`ziixaay mipte`d zrax` miyxtzn jkeäàîè éðà äøîà̈§¨£¦§¥¨

ãçà ãò dì øîàå ,äøBäè ézøáçå,dixac jtidzøáçå äøBäè zàC ©£¤§¦§¨§¨©¨¥¤¨©§§¨©£¤§¥
,äàîèc oeik zpn`p dnvr iabl ,lka zpn`pdLôðì àúéeL éäéà §¥¨¦¦©¦¨§©§¨

àøeqéàc äëéúçmc`y ,xeqi` zkizgk dnvr z` dzyr `id - £¦¨§¦¨
eli`e ,crd ixac cbp elit` ,envr z` xeq`l on`pdzøáç£¤§¨

dãéc àîetà àéøzLî`idy dzecr it lr zxzen dzxag - ¦§©§¨©¨¦¨
`idy dieay lr cirnd leqt crl s` minkg epin`dy ,dxedh
,mipyk `ed ixd cg` crl minkg epin`dy mewn lke ,dxedh
.a .dixac cbp on`p d`nhp dzxagy xne`d cg`d crd oi`e

dxn`ãçà ãò dì øîàå ,äàîè ézøáçå äøBäè éðà,dixac jtid £¦§¨©£¤§¦§¥¨§¨©¨¥¤¨
,äøBäè Czøáçå äàîè zà,llk zpn`p dpi`éäéà,dnvr iabl - ©§§¥¨©£¤§¥§¨¦¦

íéãò àkéàc ïåék,ziaypydðéîk ìk åàìcirdl zepn`p dl oi` - ¥¨§¦¨¥¦¨¨§¦¨
eli`e .dxedh `idy dnvr lrãòc àîetà àéøzLî dzøáç- £¤§¨¦§©§¨©¨§¥

epin`dy x`azdy itke ,dxedh `idy xne`d crd it lr zxzen
dxn` .b .xqe`d crl `le xiznd cg` crl minkgézøáçå éðà£¦©£¤§¦

ãçà ãò dì øîàå ,äàîè,dixac jtid,äøBäè Czøáçå zàzpn`p §¥¨§¨©¨¥¤¨©§©£¤§¥§¨
,mrhde ,dzxag z` `l j` dnvr z` xeq`làúéeL ,éäéà¦¦©¦¨

,àøeqéàc äëéúç dLôðìj` ,envr z` xeq`l on`p mc`edzøáç §©§¨£¦¨§¦¨£¤§¨
ãòc àîetà àéøzLîdilr cirny crd ixac it lr zxzip - ¦§©§¨©¨§¥

.dxqe`le eyigkdl zpn`p dy`d oi`e ,dxedh `idy
:`xnbd dywn ,iriaxd ote`d xe`iaa `xnbd jiynzy iptlàä̈

éì änì ezmipte`d ipyn xzei iyilyd ote`a yecigd dn - ¨¨¦
ixde ,mincewdàLéø eðééäepyp xak df ote`ay miyecigd - ©§¥¨

ote`a x`azd '`xeqi`c dkizg dytpl `iey' oic ixdy ,dligza
dzxag ixac cbp dxizdl on`p cg` cry oicde ,oey`xd

:`xnbd zvxzn .ipyd ote`a ycgzdàîéúc eäîxyt` did - ©§¥¨
c `id zn`d ,ze`nh odizyy zxne`y df ote`ay ,xneléðä̈¥

eäðéð úBøBäè eäééåøz,zexedh odizyy -éëä äøîà÷c éàäå- ©§©§§¦§§©§¨¨§¨¨¦
`l dnvr lry drciy oeik `ed ze`nh odizyy dxn`y mrhde
cirdl dzvx `le ,dzaypy micr yiy xg`n zpn`p `dz

`l` ,dzxag z` wx xdhleìt íò éLôð úBîz''íézLfh mihtey) ¨©§¦¦§¦§¦
(läãáò à÷c àéädzxag mbe d`nh `id mby xnel dticrd - ¦§¨¨§¨

dxaqe ,dcal `id xq`z `le ,dpxq`z odizyy ick ,d`nh
s`y oic zia epin`i d`nh `idy dnvr lr mb xn`z m`y
s`y xne`d crd ixacl oin`dl epl yi ok m`e ,d`nh dzxag

,dxedh dnvr `idïì òîLî à÷`idy dnvr lr dxn`y oeiky ¨©§©¨
ixack ,dxedh dzxag wxe ,crd ixac cbp s` zpn`p ,dxeq`

.crd
dxn` .c :`tt ax ly xe`iad z` `xnbd zniiqnézøáçå éðà£¦©£¤§¦

ãçà ãò dì øîàå ,äøBäè,dixac jtidzøáçå zàéäéà ,äàîè C §¨§¨©¨¥¤¨©§©£¤§¥§¥¨¦¦
,zpn`p dpi` dnvr iabl -íéãò àkéàc ïåékziaypyìk åàì ¥¨§¦¨¥¦¨¨

dðéîkla` .dnvr z` xdhl zepn`p dl oi` -àéøzLî ,dzøáç §¦¨£¤§¨¦§©§¨
dãéc àîetà.dyigkn cg` cry s`e ,dzecr ici lr zxzip - ©¨¦¨

:df ote` lr mb `xnbd dywnéì änì ez àäote`a yecigd dn - ¨¨¨¦
dt' `ll dnvr z` xizdl zpn`p dpi`y dn ixde ,iriaxd
cbp dzxag z` xdhl zpn`p `idy dne ,heyt oic `ed 'xq`y

,crd ixacàLéøc àLéø eðééäoey`xd ote`a ycgzd xak df - ©§¥¨§¥¨
.`ziixaay

,iriaxd ote`a sqep yecig yi :`xnbd zvxznàîéúc eäîdid - ©§¥¨
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קפט oiglbn el`ea cenr bk sc ± iyily wxtzeaezk
äðùîåáùðù íéùð éúù.eaypy micr yiy Ðúåãéòîùåæ úà åæzxne` zg` lk Ð

."dxedh izxag"úåðîàð åìà éøäeliwd dieayac Ðoin`dl.dy` elit`e ,cg` cr

àøîâúðîàð.lkd lr Ðúðîàð äðéà.dlekl dl yxtn dinwle .melk lr Ðéà
íéãò àëéìã.eaypy Ðíéãò àëéàã àèéùô àìàzpn`p dpi` dnvr` ,jkld Ð

,dxdhldzxageopixn` op`c ab lr s` ,inp

`niiw d`nh zwfgaÐmeyn e`l `edd

inp dcic `zecdq e`lac ,`ed jdc `zepnid

.`id d`neh zwfgaäúøáç ìò úðîàð äðéàåÐ

dxedh zwfga dzxagc rnyn jgxk lr

lr s` ,`yixc zpn`p dpi` `nlyac .`niiw

rnyn `zlin dlek`c abÐdiipzinl jiiy

dpi` `pz `icdac ,`kd `l` .dcic meyn

dzxag lr zpn`pÐ.dywàëéìã àèéùô àìà
íéãòdzieyc ,`pnidn dcic`e Ðdytpl

.`xeqi`c dkizgêéôàãlk z` jtin Ð

.dixacäãéã àîåôà àéøúùî äúøáçÐ

,lwdl cg` cr minkg epin`d dieayac

oizipzn ipzwck ,dgty e` car elit`e

.'ek car elit` micr odl yi m` :(`,fk zeaezk)

cg` cr ea on`py mewn lkeÐ`ed ixd

cner `nhl ecbpky cg` ixac oi`e ,mipyk

:opiqxb ikd .mipy mewnaíéãò àëéàã ïåéë éäéà
äðéîë ìë åàìcg` crc ,i`w diieay icr`e Ð

milbxy ,cala dheqa `l` melk epi` d`neha

.dxzqpe dl `piw ixdy ,xacläùôðì äúéåù
àøåñéàã äëéúçon`p crd oi` jkitl Ð

.dxdhlàùéø åðééäediiexz ilin ipd Ð

`xeqi`c dkizg :`yixa opirny`Ð`yixn

crc `net` dzxagc `zeixy ,opirnyÐ

`ziinw iaa izxz .opirny `yixc `tiqn

iaa izxze .iccdl oiincc ,edl ixw `yix

opz `cg lkac ,`id `zlin `cg `ziixza

.`tiqa oia `yixa oia ,dtelige `zlinåäî
'åë àîéúã`pz dnvr lr zpn`p meyne Ð

.dil,éäéààùéø åðééä .ïðéñøâ íéãò àëéàã ïåéë
àùéøãlr zpn`p dpi`c meyn i`ce `dc Ð

`aeh `dc ,diipzinl jixhv` `l dnvr

`pnidn `l dieay icr mewnac ,opireny`

dzxag lr zpn`p meyne ,ip` dxedh xninl

dl yigkn `w crc ab lr s`c ,jixhv`c `ed

Ð.opirny` `yixc `yixa `de ,`pnidn

äùôðì äìñôã íå÷îá`pnidnc `ed mzd Ð

."ip` d`nh" dxn`wc meyn ,dzxag`ìáà
äùôðì éîð àøùëîã àëéämeyn `ni` Ð

ol rnynw .dzxag` `le ,dxn`wc `ed dcic

:opiqxbik `nizc edn :opiqxb `pixg` `pyil

jitn `wc crc oebk .leqt cr mewna `pnidn

xyk cr mewna la` ,dy` iedÐ`pz ,`l

.xyk cr mewna elit`c dxizi dpynäðùî
íéùðà éðù ïëå.eaypy opiqxb `l Ðíéðîàð ïéà

.dnexz odl ozil Ðäæ úà äæ ïéãéòîù ïîæáå
."odk ixage ip`" xne` cg` lky Ðäãåäé éáø

ãçà ãò éô ìò äðåäëì ïéìòî ïéà øîåàÐ

`kd oky lke ,oilneb `kilc `kid elit`e

ip`e ilr dz` crd :oilnebl yginl `ki`c

.jilrïéøøåò.leqt my eilr oixewy Ðïéìòî
oia `ki`c epiide .oilneb `kilc `kid Ð.dcedi iaxc `nw `pzl xfrl` iax'åë ïåòîù ïáø.ediipia i`n yxtn `xnba Ðàøîâéðä ìëxq`y dtd opireny`l oizipzn `pzc Ð

xizdy dtd `edil dnl?àðåîîã àøøã àëéàã íåùîeia`n dgwly `zln `hiytc e`l i` ,jkld ÐÐxne`yke .oenn cqtd envrl mxebe ,dzid jia` ly xne` did `lzlgz

eixacÐ"epnid dizgwle" oda xenbl exn` eteq my lr.íéãò ìáà."`ed epici azk" exn`y Ðàðåîîã àøøã àëéìãedpihnilc ,ediiabl Ð.zecr i`da `ciqtàì àîéàÐ

epndzil"`ed epici azk" exn` ik `xwirnc ."epiid oiqep`" xninlÐ`zecdqc `zrc`xcde ,"epiid miqep`" da xnbinl e`le ,exn`ekilni`ikd da xnbinlÐ.ol rnynw

àîìòìã.ediizlna ixcd eed `l mixg` meyne ,mixg`l `l` envrl ipdn oexg`d xeacd oi` Ðdiytplc diteb edi` la`Ð."dizgwl" xn`e xcd ik ipdn
íåùî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

éúù,'ek ip` dxedhe iziayp zxne` z`f opiqxb `lc :wgvi epiax xne` Ð eaypy miyp

miiwl yi edine .ixii` eaypy micr `ki`ca `dc ,ip` dxedh zxne` z`f :`l`

.ipnidn `l ikd elit`c opireny`e ,micr `ki`c irci `l edpi`c ixii`c .`qxibd

ïéà,il dnl ez `d jixt `l `zyd Ð micr `kilc `zrivne micr `ki`c `tiqe `yix

`zydc .`tt axc `iepy` jixtck

"d`nh izxage dxedh ip`" :edlek jixhv`

`pnidn `l Ð micr `ki`c oeik :opirny`

`lc opirny` "d`nh izxage ip`"e .dytp`

`ixzyne ,micr `kilc `kid dzxag` `pnidn

"dxedh izxage ip`"e .dytpc `net` dzxag

`pnidn Ð micr `ki`c ab lr s` :opireny`

`kilca inwe`l `ki` `yixc `yixc ,dzxag`

epiid Ð micr `kilca i`c :d`xp oi`e .micr

mewn lkne .ixii` micr `ki`ca `l` ,`zrivn

zpn`pc opireny`l `tiq i`d jixhvi`

epl dide ,dytp dlqt `lc ab lr s`e dzxag`

.`pnidn ikd elit` Ð milnebl yeglàäez

`l i`n`e :xn`z m`e Ð `yix epiid il dnl

?jenqa xn`wck ,`yixc `yixn `kd xn`w

dziey idi`c `yixc `yixn opirny `dc

`ixzyn dzxage ,`xeqi`c dkizg dytpl

crc `net` `ixzync oky lke ,dcic `net`

`nzq hwpnl dil `gip `kdc :xnel yie !cg`

opirny inp `yixnc meyn ,`yix epiidc

jenqa la` ,cg` crc `net` `ixzyn dzxagc

.`yixc `yixn `l` jixt ivn `l

àëéàã:l`ppg epiax yxit Ð `pennc `xxc

`ed xne`dyoi` micrd la` ,dcya wfgen

.melk mcia

ìáàdyw Ð `l `pennc `xxc `kilc `kd

jixhvi` `d :mdxa` oa oeyny epiaxl

leqtl ebna ipnidnc opireny`l micr iab

Ð `tiq` bilt xi`n iaxc ab lr s` `dc ,xhyd

!`yixa dcen
iziayp
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äðùîéúéaLð" :úøîBà úàæ ,eaLpL íéLð ézL§¥¨¦¤¦§Ÿ¤¤¦§¥¦
"éðà äøBäèe éúéaLð" :úøîBà úàæå ,"éðà äøBäèe§¨£¦§Ÿ¤¤¦§¥¦§¨£¦

¯Bæ úà Bæ úBãéòî ïäL ïîæáe .úBðîàð ïðéà¯ ¥¨¤¡¨¦§©¤¥§¦¤
.úBðîàð elà éøäàøîâäàîè éðà" :ïðaø eðz £¥¥¤¡¨¨©¨©£¦§¥¨
"äøBäè ézøáçå¯ézøáçå äøBäè éðà" ,úðîàð ©£¤§¦§¨¤¡¤¤£¦§¨©£¤§¦

"äàîè¯úðîàð "äàîè ézøáçå éðà" ,úðîàð dðéà §¥¨¥¨¤¡¤¤£¦©£¤§¦§¥¨¤¡¤¤
ézøáçå éðà" ,dzøáç ìò úðîàð dðéàå ,dîöò ìò©©§¨§¥¨¤¡¤¤©£¤§¨£¦©£¤§¦

"äøBäè¯ìò úðîàð dðéàå ,dzøáç ìò úðîàð §¨¤¡¤¤©£¤§¨§¥¨¤¡¤¤©
"äàîè ézøáçå äøBäè éðà" :øî øîà .dîöò¯ ©§¨¨©¨£¦§¨©£¤§¦§¥¨

íéãò àkéìc éà ?éîc éëéä .úðîàð dðéà¯ìò ¥¨¤¡¤¤¥¦¨¥¦§¥¨¥¦©
"éðà äøBäèe éúéaLð" ?àðîéäî àì éànà dîöò©§¨©©¨§¥§¨¦§¥¦§¨£¦
:àúòéöî àîéà .íéãò àkéàc àèéLt àlà !äøîà÷̈¨§¨¤¨§¦¨§¦¨¥¦¥¨§¦¨¨

"äàîè ézøáçå éðà"¯dðéàå dîöò ìò úðîàð £¦©£¤§¦§¥¨¤¡¤¤©©§¨§¥¨
àì éànà íéãò àkéàc éàå .dzøáç ìò úðîàð¤¡¤¤©£¤§¨§¦§¦¨¥¦©©¨
:àôéñ àîéà .íéãò àkéìc àèéLt àlà ?àðîéäî§¥§¨¤¨§¦¨§¥¨¥¦¥¨¥¨

"äøBäè ézøáçå éðà"¯dðéàå ,dzøáç ìò úðîàð £¦©£¤§¦§¨¤¡¤¤©£¤§¨§¥¨
íéãò àkéìc éàå .dîöò ìò úðîàð¯éànà dîöòà ¤¡¤¤©©§¨§¦§¥¨¥¦©©§¨©©

àôéñå àLéø .íéãò àkéàc àèéLt àlà ?àðîéäî àì̈§¥§¨¤¨§¦¨§¦¨¥¦¥¨§¥¨
:ééaà øîà !?íéãò àkéìc àúòéöî ,íéãò àkéàc§¦¨¥¦§¦¨¨§¥¨¥¦¨©©©¥

àôéñå àLéø ,ïéà¯àkéìc àúòéöî ,íéãò àkéàc ¦¥¨§¥¨§¦¨¥¦§¦¨¨§¥¨
ãò àkéàå ,íéãò àkéàc dlek :øîà àtt áø .íéãò¥¦©©¨¨©¨§¦¨¥¦§¦¨¥

étà à÷c ãçà"äøBäè ézøáçå äàîè éðà" äøîà .C ¤¨§¨©¥¨§¨£¦§¥¨©£¤§¦§¨
."äàîè Czøáçå äøBäè zà" ãçà ãò dì øîàå§¨©¨¥¤¨©§§¨©£¤§¥§¥¨

éäéà¯dzøáç ,àøeqéàc äëéúç dLôðì àúéåL¯ ¦¦¨¦¨§©§¨£¦¨§¦¨£¤§¨
"äàîè ézøáçå äøBäè éðà" ;dãéc àîetà àéøzLî¦§©§¨©¨¦¨£¦§¨©£¤§¦§¥¨

íéãò àkéàc ïåék éäéà" ,"äøBäè Czøáçå äàîè zà" :ãçà ãò dì øîàå¯,dpéîk ìk åàì §¨©¨¥¤¨©§§¥¨©£¤§¥§¨¦¦¥¨§¦¨¥¦¨¨§¦¨
dzøáç¯Czøáçå zà" ãçà ãò dì øîàå "äàîè ézøáçå éðà" ;ãòc àîetà àéøzLî £¤§¨¦§©§¨©¨§¥£¦©£¤§¦§¥¨§¨©¨¥¤¨©§©£¤§¥

éäéà ,"äøBäè¯àzøáç ,àøeqéàc äëéúç dLôðì àúéåL¯ez àä .ãòc àîetà àéøzLî §¨¦¦¨¦¨§©§¨£¦¨§¦¨£¤§¨¦§©§¨©¨§¥¨
éðä :àîéúc eäî !àLéø eðééä ?éì änìéëä äøîà÷c éàäå ,eäðéð úBøBäè eäééåøz¯úBîz" ¨¨¦©§¥¨©§¥¨¨¥©§©§§¦§§©§¨¨§¨¨¦¨

ìt íò éLôðãçà ãò dì øîàå "äøBäè ézøáçå éðà" .ïì òîLî à÷ ,äãáò à÷c àéä "íézL ©§¦¦§¦§¦¦§¨¨§¨¨©§©¨£¦©£¤§¦§¨§¨©¨¥¤¨
íéãò àkéàc ïåék ,éäéà ,"äàîè Czøáçå zà"¯dzøáç ,dpéîk ìk åàì¯àîetà àéøzLî ©§©£¤§¥§¥¨¦¦¥¨§¦¨¥¦¨¨§¦¨£¤§¨¦§©§¨©¨

àðîéäî ék :àîéúc eäî !àLéøc àLéø eðééä ?éì änì ez àä .dãéc¯,dLôð äìñôc íB÷îa ¦¨¨¨¨¦©§¥¨§¥¨©§¥¨¦§¥§¨§¨§¨§¨©§¨
.ïì òîLî à÷ ,àðîéäî àì àîéà dLôð àøLëîc íB÷îa ìáàäðùîäæ ,íéLðà éðL ïëå £¨§¨§©§§¨©§¨¥¨¨§¥§¨¨©§©¨§¥§¥£¨¦¤

"éðà ïäk" øîBà¯"éðà ïäk" øîBà äæå¯äæ úà äæ ïéãéòî ïäL ïîæáe ,ïéðîàð ïðéà¯éøä ¥Ÿ¥£¦§¤¥Ÿ¥£¦¥¨¤¡¨¦¦§©¤¥§¦¦¤¤¤£¥
éúîéà :øæòìà éaø øîà .ãçà ãò ét ìò äpeäëì ïéìòî ïéà :øîBà äãeäé éaø .ïéðîàð elà¥¤¡¨¦©¦§¨¥¥©£¦¦§¨©¦¥¤¨¨©©¦¤§¨¨¥¨©

¯ïBòîL ïaø .ãçà ãò ét ìò äpeäëì ïéìòî ïéøøBò ïéàL íB÷îa ìáà .ïéøøBò LiL íB÷îa§¨¤¥§¦£¨§¨¤¥§¦©£¦¦§¨©¦¥¤¨©¨¦§
.ãçà ãò ét ìò äpeäëì ïéìòî :ïâqä ïa ïBòîL éaø íeMî øîBà ìàéìîb ïaàøîâìk ¤©§¦¥¥¦©¦¦§¤©§¨©£¦¦§¨©¦¥¤¨¨

òLBäé éaø äãBî àðz éàc ;éëéøö ?éì änì éðä¯íéãò ìáà ,àðBîîc àøøc àkéàc íeMî ¨¥¨¨¦§¦¦§¦¨¨¤©¦§ª©¦§¦¨§¨¨§¨¨£¨¥¦
àðBîîc àøøc àkéìc¯íéãò àðz éàå .àì àîéà¯,déLôðìc ,eäéà ìáà ,àîìòìc íeMî §¥¨§¨¨§¨¨¥¨¨§¦¨¨¥¦¦¦§¨§¨£¨¦¦§©§¥

àîéà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc zeaezk(iriax meil)

äðùî
:dxedh `idy zxne`d dieay oica oecl dkiynn epizpynézL§¥

,eaLpL íéLð,jk lr micr yieúàæodn zg` -éúéaLð úøîBà ¨¦¤¦§Ÿ¤¤¦§¥¦
éðà äøBäèe,iebl izlrap `l -úàæåok mb dipyd -éúéaLð úøîBà §¨£¦§Ÿ¤¤¦§¥¦

,úBðîàð ïðéà ,éðà äøBäèes` ixdy ,'xq`y dt' odl oi`y itl §¨£¦¥¨¤¡¨
minkg mexq`y zeieay lkk opice ,eaypy epl reci odixac `ll

:sqep oic .iebl elrapy yygn dpedklBæ úà Bæ úBãéòî ïäL ïîæáe¦§©¤¥§¦¤
onf lk cgi edyy xnelk ,dxedh dzxagy dcirn zg` lk m` -

,dlrap `l dzxag s`y zg` lk dz`xe oziiayúBðîàð elà éøä£¥¥¤¡¨
eliwd o`k ,zecr mzql dleqt dy`y s`e ,dpedkl zexzene
x`eank ,zeiecr x`yl mileqtd el`k lr s` jenql minkg

oldl dpyna(.fk).

* * *

àøîâ
eaypy miyp izya mipey mipic d`iand `ziixa d`ian `xnbd

:cgi,ïðaø eðzlre dnvr lr dcirn odn zg`e ,eaypy miyp izy ¨©¨¨
dxn` .` :mipic iwelig drax` dfa yi ,dzxag,äàîè éðà£¦§¥¨

äøBäè ézøáçå,úðîàð ,zpn`p oke ,envr z` xeq`l on`p mc`y ©£¤§¦§¨¤¡¤¤
.a .mileqtl ef zecra epin`d minkgy oeik ,dzxag z` xizdl

úðîàð dðéà ,äàîè ézøáçå ,äøBäè éðà`xnbd x`az oldle ,llk £¦§¨©£¤§¦§¥¨¥¨¤¡¤¤
.b .xaecn ote` dfi`adðéàå ,dîöò ìò úðîàð ,äàîè ézøáçå éðà£¦©£¤§¦§¥¨¤¡¤¤©©§¨§¥¨

.dzøáç ìò úðîàð.cdðéàå ,dzøáç ìò úðîàð ,äøBäè ézøáçå éðà ¤¡¤¤©£¤§¨£¦©£¤§¦§¨¤¡¤¤©£¤§¨§¥¨
.dîöò ìò úðîàð¤¡¤¤©©§¨

:`ziixad z` `xnbd zx`an,øî øîà,`ziixaay ipyd ote`a ¨©©
dy`d dxn`úðîàð dðéà ,äàîè ézøáçå äøBäè éðà`l` ,llk £¦§¨©£¤§¦§¥¨¥¨¤¡¤¤

.zxzen dzxage dxeq` `id
:`xnbd dywnéîc éëéä,xaecn ote` dfi`a -íéãò àkéìc éà- ¥¦¨¥¦§¥¨¥¦

,eayp miypd izyy micr oi` m`àðîéäî àì éànà dîöò ìò- ©©§¨©©Ÿ§¥§¨
ixde ,dxedh `idy dnvr lr cirdl zpn`p dpi` recnéúéaLð'¦§¥¦

,äøîà÷ 'éðà äøBäèelirl epipye(.ak)oicn dfa zpn`p dy`dy §¨£¦¨¨§¨
.'xizdy dtd `ed xq`y dtd'àèéLt àlàa xaecnyàkéàc ¤¨§¦¨§¦¨

íéãòlr xnel zpn`p dpi` okle ,eayp odizyy micr yiy - ¥¦
oi` ixdy ,dxedh `idy dnvrs`e ,envr z` xizdl on`p mc`

oi` ,xnelk ,d`nh `idy dxn`y dna zpn`p dpi` dzxag lr
dxeq` dzxag `l` ,dzxag z` xeq`l ick dzepn`pa jxev
dpi` 'zpn`p dpi`' oeyldy s`e .dzaypy micrd zecr zngn
,dixack mibdep seq seq ixdy] dzxag iabl jk lk zwcwecn
ef oeyl `ziixad dhwpy jk ab` mewn lkn ,[d`nh dzxagy

,dyw df itl mpn` .dzxag iabl s` ok dhwp ,dnvr iablàîéà¥¨
àúòéöîzpeeke ,`ziixaay irvn`d oicd z` yxte xen` - §¦£¨

dy`d dxn` eay ,iyilyd ote`l `xnbd,äàîè ézøáçå éðà£¦©£¤§¦§¥¨
y `ed oicdeå ,dzøáç ìò úðîàð dðéàå dîöò ìò úðîàð,dywéà ¤¡¤¤©©§¨§¥¨¤¡¤¤©£¤§¨§¦

a xaecníéãò àkéàc,eaypyàðîéäî àì éànàdpi` recn - §¦¨¥¦©©Ÿ§¥§¨
dxeq` dzxag dzecr `ll s` ixde ,dxeq` dzxagy zpn`p
rnyn 'zpn`p dpi`' oeyldn eli`e ,dzaypy micr yiy zngn
xnel oi` o`ke .dzxag z` mixizn `l` ,dixack mibdep oi`y
`id dnvr iabl ixdy ,dnvr dy`d ab` `ziixad ok dhwpy

.zpn`p dpi`y `ziixad dxn` dzxag iabl wxe ,zpn`p
:dziiyew z` `xnbd dkiynnàlàipyd ote`d z`y s` ¤¨

,x`azdy enke ,micr yiy ote`a yxtl ep` migxkenàèéLt§¦¨
a iyilyd ote`d z` yxtl yiy,íéãò àkéìczpn`p dpi` okle §¥¨¥¦

,dyw oiicr mpn` .d`nh dzxagyàôéñ àîéàz` yxte xen` - ¥¨¥¨
dxn` ,`ziixaay iriaxd ote`dìò úðîàð ,äøBäè ézøáçå éðà£¦©£¤§¦§¨¤¡¤¤©

éàå ,dîöò ìò úðîàð dðéàå dzøáça xaecndîöòà ,íéãò àkéìc £¤§¨§¥¨¤¡¤¤©©§¨§¦§¥¨¥¦©©§¨
àðîéäî àì éànà`idy dnvr lr cirdl zpn`p dpi` recn - ©©Ÿ§¥§¨

.'xizdy dtd `ed xq`y dtd' ixde ,dxedhàèéLt àlàyiy ¤¨§¦¨
a wqer iriaxd ote`dy yxtlíéãò àkéàcdpi` okle ,eaypy §¦¨¥¦

m` `vnp :`iyewd z` `xnbd zniiqn .dnvr z` xizdl zpn`p
y okàôéñå àLéøa miwqer iriaxde ipyd ote`d -,íéãò àkéàc ¥¨§¥¨§¦¨¥¦

e ,dnvr z` xizdl zpn`p dpi` okleàúòéöîiyilyd ote`a - §¦£¨
xaecn,íéãò àkéìc,dywe ,dzxag z` xeq`l zpn`p dpi` okle §¥¨¥¦

eze`a zxacn `ziixad lky rnyn `pzd ixac znizqn ixdy
.ote`

:`xnbd zvxznïéà ,éiaà øîà,`ziixad z` yxtl yi jk ok` - ¨©©©¥¦
àôéñå àLéøa,íéãò àkéàceàúòéöîa.íéãò àkéìc ¥¨§¥¨§¦¨¥¦§¦£¨§¥¨¥¦

:xg` ote`a `ziixad z` x`an `tt axdlek ,øîà àtt áø- ©¨¨¨©¨
a zwqer `ziixad lkå ,íéãò àkéàcc xaecn mipte`d lkaàkéà §¦¨¥¦§¦¨

éôà à÷c ãçà ãòC.dy` dze` ixac cbp cirnd cg` cr yiy - ¥¤¨§¨©¥
.` :`ziixaay mipte`d zrax` miyxtzn jkeäàîè éðà äøîà̈§¨£¦§¥¨

ãçà ãò dì øîàå ,äøBäè ézøáçå,dixac jtidzøáçå äøBäè zàC ©£¤§¦§¨§¨©¨¥¤¨©§§¨©£¤§¥
,äàîèc oeik zpn`p dnvr iabl ,lka zpn`pdLôðì àúéeL éäéà §¥¨¦¦©¦¨§©§¨

àøeqéàc äëéúçmc`y ,xeqi` zkizgk dnvr z` dzyr `id - £¦¨§¦¨
eli`e ,crd ixac cbp elit` ,envr z` xeq`l on`pdzøáç£¤§¨

dãéc àîetà àéøzLî`idy dzecr it lr zxzen dzxag - ¦§©§¨©¨¦¨
`idy dieay lr cirnd leqt crl s` minkg epin`dy ,dxedh
,mipyk `ed ixd cg` crl minkg epin`dy mewn lke ,dxedh
.a .dixac cbp on`p d`nhp dzxagy xne`d cg`d crd oi`e

dxn`ãçà ãò dì øîàå ,äàîè ézøáçå äøBäè éðà,dixac jtid £¦§¨©£¤§¦§¥¨§¨©¨¥¤¨
,äøBäè Czøáçå äàîè zà,llk zpn`p dpi`éäéà,dnvr iabl - ©§§¥¨©£¤§¥§¨¦¦

íéãò àkéàc ïåék,ziaypydðéîk ìk åàìcirdl zepn`p dl oi` - ¥¨§¦¨¥¦¨¨§¦¨
eli`e .dxedh `idy dnvr lrãòc àîetà àéøzLî dzøáç- £¤§¨¦§©§¨©¨§¥

epin`dy x`azdy itke ,dxedh `idy xne`d crd it lr zxzen
dxn` .b .xqe`d crl `le xiznd cg` crl minkgézøáçå éðà£¦©£¤§¦

ãçà ãò dì øîàå ,äàîè,dixac jtid,äøBäè Czøáçå zàzpn`p §¥¨§¨©¨¥¤¨©§©£¤§¥§¨
,mrhde ,dzxag z` `l j` dnvr z` xeq`làúéeL ,éäéà¦¦©¦¨

,àøeqéàc äëéúç dLôðìj` ,envr z` xeq`l on`p mc`edzøáç §©§¨£¦¨§¦¨£¤§¨
ãòc àîetà àéøzLîdilr cirny crd ixac it lr zxzip - ¦§©§¨©¨§¥

.dxqe`le eyigkdl zpn`p dy`d oi`e ,dxedh `idy
:`xnbd dywn ,iriaxd ote`d xe`iaa `xnbd jiynzy iptlàä̈

éì änì ezmipte`d ipyn xzei iyilyd ote`a yecigd dn - ¨¨¦
ixde ,mincewdàLéø eðééäepyp xak df ote`ay miyecigd - ©§¥¨

ote`a x`azd '`xeqi`c dkizg dytpl `iey' oic ixdy ,dligza
dzxag ixac cbp dxizdl on`p cg` cry oicde ,oey`xd

:`xnbd zvxzn .ipyd ote`a ycgzdàîéúc eäîxyt` did - ©§¥¨
c `id zn`d ,ze`nh odizyy zxne`y df ote`ay ,xneléðä̈¥

eäðéð úBøBäè eäééåøz,zexedh odizyy -éëä äøîà÷c éàäå- ©§©§§¦§§©§¨¨§¨¨¦
`l dnvr lry drciy oeik `ed ze`nh odizyy dxn`y mrhde
cirdl dzvx `le ,dzaypy micr yiy xg`n zpn`p `dz

`l` ,dzxag z` wx xdhleìt íò éLôð úBîz''íézLfh mihtey) ¨©§¦¦§¦§¦
(läãáò à÷c àéädzxag mbe d`nh `id mby xnel dticrd - ¦§¨¨§¨

dxaqe ,dcal `id xq`z `le ,dpxq`z odizyy ick ,d`nh
s`y oic zia epin`i d`nh `idy dnvr lr mb xn`z m`y
s`y xne`d crd ixacl oin`dl epl yi ok m`e ,d`nh dzxag

,dxedh dnvr `idïì òîLî à÷`idy dnvr lr dxn`y oeiky ¨©§©¨
ixack ,dxedh dzxag wxe ,crd ixac cbp s` zpn`p ,dxeq`

.crd
dxn` .c :`tt ax ly xe`iad z` `xnbd zniiqnézøáçå éðà£¦©£¤§¦

ãçà ãò dì øîàå ,äøBäè,dixac jtidzøáçå zàéäéà ,äàîè C §¨§¨©¨¥¤¨©§©£¤§¥§¥¨¦¦
,zpn`p dpi` dnvr iabl -íéãò àkéàc ïåékziaypyìk åàì ¥¨§¦¨¥¦¨¨

dðéîkla` .dnvr z` xdhl zepn`p dl oi` -àéøzLî ,dzøáç §¦¨£¤§¨¦§©§¨
dãéc àîetà.dyigkn cg` cry s`e ,dzecr ici lr zxzip - ©¨¦¨

:df ote` lr mb `xnbd dywnéì änì ez àäote`a yecigd dn - ¨¨¨¦
dt' `ll dnvr z` xizdl zpn`p dpi`y dn ixde ,iriaxd
cbp dzxag z` xdhl zpn`p `idy dne ,heyt oic `ed 'xq`y

,crd ixacàLéøc àLéø eðééäoey`xd ote`a ycgzd xak df - ©§¥¨§¥¨
.`ziixaay

,iriaxd ote`a sqep yecig yi :`xnbd zvxznàîéúc eäîdid - ©§¥¨
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המשך בעמוד כב



xcde"קצ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc zeaezk(iying meil)

àì àîéàdligzny miyyeg ep`e ,dfa on`p epi`y xn`p `ny - ¥¨Ÿ
eixac ick jeze ,eia` ly rwxwdy exiag ipta zecedl oiekzd
dkxved okle ,dpciqti `ly ick ,epnn d`pwy xnel ea xfg

.on`p `ed dfk ote`a mby rinydl dpynd
dy`y ,ziyilyd dpyna jxev yi recn x`al `xnbd dkiynn

:ip` dyexbe iziid yi` zy` xnel zpn`pézøz éðä ïðéòîLà éàå§¦©§§¦¨¨¥©§¥
mc`y ,mipey`xd mipicd ipy z` wx rinyn `pzd did m`e -
micry oke ,'epnn dizgwle dzid jia` ly ef dcy' xnel on`p
mixaeq epiid ,'epiid miqep` la` df `ed epici azk' xnel mipn`p

,el` mipte`a `wec `id ef zepn`pyàðBîîc íeMîmdy oeik - ¦§¨¨
,ef zepn`p lr mikneqy ,zepenn ipicìáàaàøeqéàc ,Léà úLà £¨¥¤¦§¦¨

,yi` zy` xeqi` iabl `ed oecipdy -àì àîéàxn`p `ny - ¥¨Ÿ
dfa s`y dpynd dycige ,dyxbzdy xnel zpn`p dpi`y

.dixacl mipin`n
,`pzd dpny iriaxd oicde :zxxane `xnbd dkiynnéúéaLð¦§¥¦

,éðà äøBäèe,'xq`y dt' oicn zpn`pyéì änì.ea ycgzd dn - §¨£¦¨¨¦
e`py j` ,yecig oi` dpynd ly df wlga zn`a :`xnbd zx`an

`pzdéðúéîì éòa à÷c íeMî,df oic `tiqa zepyl dvxy -íàå ¦§¨¨¥§¦§¥§¦
úàNpMîdixac it lr,àöz àì Bæ éøä ,íéãò eàadfa ycgzde ¦¤¦¥¨¥¦£¥Ÿ¥¥

.dxzida zx`yp ,xq`y dt dl oi` dzry s`y
:`xnbd dywn .`tiqay df oicay yecigd z` zxxan `xnbd

lirl mi`xen` ewlgp ixd(.bk)z`yip m`y `tiqa xen`d m`d ,
iabl s` e` ,ip` dxedhe iziayp zxne`d iabl wx xen` `vz `l

ok m`e .izyxbzde iziid yi` zy` zxne`déðúîc ïàîì àçéðä̈¦¨§©§©§¥
àôéqà dìipyd ote`a wxy xne`d ixacl oaen yecigd - ¨©¥¨

`l z`yip m` 'ip` dxedhe iziayp' dxn`y ,dpyna xkfedy
m`y oicd xwir z` dligz rinydl dpynd dkxved okle ,`vz
mewn lkne ,zpn`p dpi` micr e`a m`e ,zpn`p xq`y dt dl yi

.`vz `l ,micr e`a jk xg`e z`yip m`dì éðúîc ïàîì àlà¤¨§©§©§¥¨
àLéøàiziid yi` zy` zxne`a ,`yixa mby xne`d zrcl - ©¥¨

,`vz `l micr e`a jk xg`e z`yip m` ,izyxbzdeàkéà éàî©¦¨
øîéîìiziayp' ly oicd z` `iadl dpynd dkxved recn - §¥©

xeqi` iabl m`y heyte ,yecig lk jka oi` ixde ,'ip` dxedhe
dieay xeqi` iably i`ce ,`vz `l z`yip m`y exn` yi` zy`

.ok exn`i
iziayp' ly df oica yecig oi` ef drc itl ok` :`xnbd daiyn

`ed `pzd z`f dpyy mrhde ,'ip` dxedheéðúéîì éòa à÷c íeMî¦§¨¨¥§¦§¥
ly oicd z` dixg`ly dpyna,'eaLpL íéLð ézL'od m`y §¥¨¦¤¦§

dnvr dieayd oica dligz gzt okle ,zepn`p od ef lr ef zecirn
.dxedh `idy zxne`y

:zl`eye `xnbd dkiynn'eaLpL íéLð ézL'eéì änìdn - §¥¨¦¤¦§¨¨¦
df oic ixde ,dzxag lr cirdl zpn`p zg` lky jka yecigd

oldl dpyna x`ean(.fk)cirdl mipn`p dgty e` car elit`y
:`xnbd zx`an .dxedh `idy dieayd lrLeçéð àîéúc eäî©§¥¨¥

ïéìîBâìlr dcirnd dy` mzq mpn`y ,xnel xyt` did - §§¦
zg` lk ,zecirn odizyy o`k j` ,zpn`p dxedh `idy dzxag
zg` lky jk lr odipia enikqd ody yeygl yi ,dzxag lr
odizeiecr oi`e ,dilr cirz dzxag dxenzae ,dzxag lr cirz

,zn`ïì òîLî÷.zepn`p odizy `l` ,jkl miyyeg oi`y ¨©§©¨
epizpyna `pzd dpyy iyingd oicde :x`al `xnbd dtiqenïëå§¥

íéLðà éðL,on`p epi`y odk `edy envr lr cirn cg` lkyänì §¥£¨¦¨¨
,éì.odk `edy envr lr on`p mc` oi`y heyt xacd ixde ¦

:`xnbd zx`anïðaøå äãeäé éaøc àzâeìt éðúéîì éòa à÷c íeMî¦§¨¨¥§¦§¥§§¨§©¦§¨§©¨¨
dcedi iax zwelgn z` `tiqa `iadl `pzd dvxy oeik -

.exiag lr cirn cg` lky ote` iabl ,minkge

?
iax oipn`p el` ixd df z` df oicirn ody onfa' :dpyna epipy
d`ian `xnbd .'cg` cr it lr dpedkl oilrn oi` xne` dcedi

:df oipra `ziixa,ïðaø eðzmdn cg`e ,epiptl mi`ad mc` ipa ipy ¨©¨¨
xne`ïîàð ,ïäk éøáçå ïäk éðàexiag lrBðéàå ,äîeøúa Bìéëàäì £¦Ÿ¥©£¥¦Ÿ¥¤¡¨§©£¦¦§¨§¥

äMà BàéNäì ïîàðe` xfnn `edy miyyeg ep`y oeik ,zqgein ¤¡¨§©¦¦¨
,dxiyk dy`a xeq`d ,xg` ldw leqtìL eäiL ãòäLmc` ipa ©¤§§Ÿ¨

eidie ,mid zpicnn cgi e`ayíéðLmkezníéðLe ,äæ ìò ïéãéòî §©¦§¦¦©¤§©¦
,äæ ìò ïéãéòîcg` lk lr yiy `vnpe ,iyilyd lr micirn mipye §¦¦©¤

.odk `edy micr ipy mdnäãeäé éaøoey`xd oicd lr wleg ©¦§¨
e,øîBàon`p epi`y wx `l ,cg` lk lr cg` cr wx yiyk ¥

`l` ,`nw `pz ixacke ,dy` e`iydlBìéëàäì ïîàð Bðéà óà©¥¤¡¨§©£¦
ìL eäiL ãò ,äîeøúaäL,cgi e`eaiyíéðLe ,äæ ìò ïéãéòî íéðL ¦§¨©¤§§Ÿ¨§©¦§¦¦©¤§©¦

,äæ ìò ïéãéòî.iyilyd lr micirn mipy oke §¦¦©¤
ddnz .dcedi iaxe opax ly mdizexaq md dn zxxan `xnbd

:`xnbdàøîéîì,mzwelgn z` yxtl ozip m`d -äãeäé éaøc §¥§¨§©¦§¨
,dnexza elik`dl on`p cg` cr oi`y xne`dïéìîBâì Lééç- ¨¥§§¦

exiag lr ciri cg` lky mdipia mipyd enikqd `ny yyeg
epi` okle ,odk `edy eilr exiag ciri jkl dxenzae ,odk `edy

.mpin`nïðaøådnexz iabl cg` crl mipin`ndéLééç àì §©¨¨Ÿ¨§¦
eäì ïðéòîL àëtéà àäå .ïéìîBâìep`vn zxg` dpyna ixde - §§¦§¨¦§¨¨§¦¨§

,zeketd mdizexaqyïðúcdpyna(f"n c"t i`nc),ïéønçäixgeq - ¦§©©©¨¦
mdixeng lr d`eaz mikileny d`eazøéòì eñðëpLz` xeknl ¤¦§§¨¦

minkg exfby ,'i`nc' zexit mdizexity ux`d inr mde ,mzxegq
,mixyrn mpi`y eyygy oeik xeqi` mdilr,ïäî ãçà øîàå§¨©¤¨¥¤

d`eazdLãç élL,ekxv lk yaiizd `l oiicre ,`edåeli`ìL ¤¦¨¨§¤
éøáç`ed,ïLé,xn`e siqed oke .ycgdn aeh `edyBðéà élL £¥¦¨¨¤¦¥

ïweúî,zexyrn epnn eyxted `l -åeli`Bðéà ,ïweúî éøáç ìL §¨§¤£¥¦§¨¥
ïîàðs`e ,'i`nc' zwfga md `l` ,exiag ly eizexit z` xizdl ¤¡¨

enikqd mdy yeygl yi ,mixyern mdy mdilr cirn exiagy
mewnae ,exiag ly ez`eaz z` gayi `ed df mewnay mdipia

.on`p epi` okle ,ez`eaz z` gayi exiag xg`äãeäé éaøwleg ©¦§¨
eïîàð ,øîBào`kn gkene .exiag ly eizexit z` xizdl `ed ¥¤¡¨

`le ,jkl miyyeg minkge ,oilnebl yyeg epi` dcedi iaxy
dcedi iaxy ,dpedk iabl lirl d`aedy `ziixad zernynk

` cr oi`y xn` okle ,oilnebl yyegy `edzelrdl on`p cg
.oilnebl miyyeg mpi`y md minkge ,dpedkl

:`xnbd zvxznähéMä úôìçeî ,áø øîà ,äáäà øa àcà áø øîà̈©©©¨©©£¨¨©©§¤¤©¦¨
oia dxizq oi`e ,ezhiy z` silgde `pzd drh zenewnd cg`a -

.`ziixal dpynd
:sqep uexiz d`ian `xnbdCetéz àì íìBòì ,øîà éiaàoi` - ©©¥¨©§¨Ÿ¥

yyegy `ed dcedi iax mewn lka `l` ,`qxibd z` zepyl jxev
,dpedk iabl `ziixaa x`eanke ,jkl miyyeg mpi` opaxe oilnebl

y oeik ,dpyna xen`d lr `iyew ef oi`e,elé÷ä éàîãay iptnáBø ¦§©¥¥
,ïä ïéøNòî õøàä énòyyeg dcedi iax llk jxcay s` okle ©¥¨¨¤§©§¦¥

oin`n `l` ,jkl yyeg epi`e lwin `ed i`nc iabl ,oilnebl
.zxyern `idy exiag z`eaz lr cirny mc` eze`l

:iia` ly evexiz z` milyn `ax,àáø øîàn wx ikeäãeäé éaøc ¨©¨¨§©¦§¨
,àéL÷ äãeäé éaøcàne,àéL÷ àì ïðaøcà ïðaøcopax ixac mb ixde ©§©¦§¨©§¨§©¨¨©§©¨¨Ÿ©§¨

,oilnebl miyyeg mpi` dpedk ly `ziixaay ,df z` df mixzeq
.jkl miyyeg md i`nc iabl eli`eàlà,`ax siqedäãeäé éaøc ¤¨§©¦§¨

ïðépLãk ,àéL÷ àì äãeäé éaøcài`ncay iia` uxizy enk - ©§©¦§¨Ÿ©§¨¦§©¦¨
e .eliwdïðaøcà ïðaøcok mb,àéL÷ àìzwqer dpyndy oeik epiide §©¨¨©§©¨¨Ÿ©§¨

àá÷eò øa àîç éaø øîàãkxaecny ,xg` mewnaaote`éìkL ¦§¨©©¦¨¨©§¨§¤§¥
Búeðneàd`eazd xken ly,Bãéa ¨§¨
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oiglbn el`e` cenr ck sc ± iyily wxtzeaezk
åáùðù íéùð éúù éðúéîì éòáã íåùî.zepn`p ef z` ef zecirny onfac opireny`l Ð

äùà åàéùäì ïîàð åðéàå äîåøúá åìéëàäì ïîàð.oiqgeia `id dlrn ,zqgein Ð

'åë àøîéîì`w Ð.oilneb meyn dcedi iaxc `nrhc jzrc `wlqíéøîçäixgeq Ð

oikilene ,d`eazlefd mewnn.oikxklìùå ï÷åúî åðéà éìù ïùé éøáç ìùå ùãç éìù
ï÷åúî éøéáçlflfne ,exiag ly z` gayn Ð

.xyern ixiag ly ,xyern epi` ily .ely z`

lye] ,ekxev lk oiicr yai epi`e ycg ily

on aeh oyi mzqc .[ekxev lk yaie oyi ixiag

edfi`"a 'ixn`ck ,oxebd zra ycgd`aa) "jyp

`rivnzepyie rax`n zeycg eid :(a,ar

.ylynïîàð åðéà,`ed ux`d mre li`ed Ð

lr cirny it lr s` .xyrnd lr on`p epi`e

mixac ef mr siqeny cere ,owezn epi`y ely

mixg`exiag ly z` gaylÐon`p epi`

opi`y ,owezn zwfga exiag ly z` wifgdl

mewna ip`e ,o`k dz` xen` :oinixrn `l`

.xg`
éìëùá
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éúéáùðmeyn ipyn `l i`n` :mdxa` oa oeyny epiaxl dywe Ð il dnl ip` dxedhe

!zpn`p dpi` Ð ip` dxedh dxn`e ziaypy micr yi m` ,`tiq ipzinl irac

xir :`tiq ipzwc ,dl opirny oizipznc `tiqnc ,jixhv` `l `d meync :xnel yie

.ip` dxedh xnel zpn`p dpi`e ,zeleqt dkeza e`vnpy zepdk lk Ð mekxk deyaky

éúùopirny`l i`c Ð il dnl eaypy miyp

opz `icda `d ,dzxag lr zpn`p zg`c

.mipn`p dgtye car elit`c (`,fk zeaezk)

ïëåipzinl irac meyn il dnl miyp` ipy

miyp izya la` Ð opaxe dcedi iaxc `zbelt

dieayac meyn ,dcedi iax bilt `lc rnyn

,`kti` ogky` (`,ek) onwlc :dywe .eliwd

it lr elit` dnexza on`p enez itl giqnc

iax edlrdc zelg lke` opgei iab xn`ck ,envr

lkd (a,fk) onwl ipz dieay iabe ,eit lr dpedkl

giqna dl iwene ,dlran ueg ,dcirdl mipn`p

ediizbelt opinwenc i`nl ,edine !enez itl

`nrhc ,`gip Ð oiqgeil dnexzn oilrna

meyn ,dieayan dnexza ith dcedi iax xingnc

ith lwinc ,iax la` .oiqgeil dnexzn oilrnc

xaqwc meyn epiid Ð enez itl giqna dnexza

la` .onwl xn`ck ,oiqgeil dnexzn oilrn oi`c

!dyw Ð milneb meyn ediizbelt iwenc i`nl

xykznc `ed `wec opaxc dnexzac :xnel yie

`aa) "`xza lfebd"a rnynck ,enez itl giqna

.`l Ð `ziixe`c dnexza la` (a,ciw `nw

ìáà:qxhpewa yxit .dy` e`iydl on`p epi`

:dywe .zepizpe zexfnn yyg meyn

zenai) "ulegd"a opixn`ck yginl `kil ikdlc

,l`xyi za lr `ad care ixkp iab (`,dn

,ilb lif :dil opixn`crnyn .jpin za aiqp e`

ede`iyi Ð eze` mixikn oi`y mewnl jli m`c

`edy rnyn .jipa leqtl on`p dz` i`e jnvr leqtl dz` on`p :dil xn`e ,dcedi iaxc dinwl `z`c `edd iab oke .xfnne oizpa ea ewtzqi `le ,mixikn oi`y it lr s` ,l`xyi za

`yepd :(`,er oiyecw) "oiqgei dxyr"a opzck ,zedn` rax`n dweca e`iydl epiid Ð xn`wc dy` e`iydlc :mz epiaxl d`xpe !mda mixikn eid `ly it lr s` ,mixyk zwfga eid eipae

.dcearl exiykdl on`p epi`e xninl ivnc oicd `ede .eixg` wecal jxhvi `l` ,dwica `la odkl eza xiykdl dweca dy` `yi m` on`p oi`e ,zedn` rax` dixg` wecaiy jixv dy`

dicica zwcea dpi` `idc xn`wc ,mzd rnyn oke .izyxitck ,opiyiig `l `dlc Ð zepizpe zexfnn wtq meyn `le ,mdipiay millg l`xyi oixikn oi`c ,zellg meyn `id dwica dze`e

ewcai `l Ð oiwcea zellg meyn i` :xn`z m`e !dxezay oiyper lkl yi`l dy` aezkd deydc ,exdfed i`ce `d zepizpe zexfnn meyn i`e ,mileqtl `ypil zexyk exdfed `lc Ð

,zellg meyn a`d qegi z` wecal ekixvdy xg`n :xnel yie !zellgl dxdh dewn l`xyi ipa `nlr ileklc ,dia` ici lr `id dxyk ,dllg dn` dzid elit`c ,cal dia` qegi `l`

:ixn`e ,dwica ikxvn `le ,mzd dilr ibilt opaxc ,xi`n iaxk `iz` odkl eza `iydl dwica ikxvnc oizrny jd dleke .zepizpe zexfnn ly mb ,day leqt lk wecal ekxved zellg ab`

Ð opaxk elit` ,inp i` .cner dpedk zwfga e`lc ,jixv dcearl envr e` epa xiykdl ,edine .dpedkl eza xiykdl ick cg` cr elit` jixv oi`e ,zecner od zexyk zwfga zegtyn lk

.'ek xrxr eilr `vi `ly Ð mixen` mixac dna :opaxc ediizlina mzd xn`wck ,xrxr eilr `viaeéìùmeyn miyxtn yic :qxhpewa yxit "it lr s`" wxta Ð oyi ixiag lye ycg

oa oeyny epiaxe !ycgd lr ux`d inr ecygpy mewn meya epivn `lc :cere ?xninl `ki` i`n oyi ,ycg i`nc gpizd ?eliwd i`nca uxzn i`n Ð ok m`c ,`id `zlin e`le .xner

ziriay zkqna opzc ,ycg ziriayl ixwc ogky`e .dxary dpya lcbe oyi ixiag lye ,xeriad xg` ezedydl xeq`e ,ziriaya lcbe ycg ily :xn`we ,ziriay` i`wc :yxit mdxa`

yi onya eyaky ycg cxe :(f dpyn iriay wxt)dixz`ac meyn ,ziriaya lwin dcedi iaxc cenlzdl dil `hiytc ,uxzl yg `l ziriaya Ð eliwd i`nca ipyn ike .cxed z` hwli Ð o

Ð xyrnd lr ceygd :(`,l zexeka) "dnk cr" wxta opzc ,ziriay` ecygp `l ux`d inr mzqc ,mz epiaxl d`xp oi`e .(`,cp oihib) "oiwfipd"a xn`ck ,ziriay edl `xing dcedi iaxc

opzc `de .md oiceyg oey`x xyrn`c ,ipy xyrn epiid Ð ipzwc xyrne .ziriaya oiceyg opi` `nzqc `nl` .xyrnd lr ceyg epi` Ð ziriayd lr ceygd ,ziriayd lr ceyg epi`

miceygc rnync ,ziriay meyn `le xyrn meyn `l yyeg epi` Ð ux`d mr ogehl e` izek ogehl oihig jilend :(a,`q oihib) "oiwfipd"a dl iziine (c dpyn iyily wxt) i`nc zkqna

yyeg epi` Ð lyal dxicwe zet`l dqir ezpkyl ozepd :(`,e) oilegc `nw wxta iziinc `idd oke .ixii` ceyg i`cea ,inp i` .ziriay hwp izek meync xninl `ki` Ð ziriayd lr

dywd cere !owezn epi` xn`wck ,ycg epi` ixag ly xninl dil ded ,ixiin ziriay e` ycg xeqi`a i`c :mz epiaxl dyw cere .ziriay meyn `le xyrn meyn `l ,day oilaze xe`yl

,on`p ipelt yi` on`p ipi` ip` :cg` el xn`e ?xyrn o`k in ,on`p o`k in :xn`e ,my mc` xikn epi`e xirl qpkpd :(iyily wxt) i`nc zkqna opz oixngc dpyn `iddc lirlc ,mz epiax

j`id Ð ziriay e` ycg xeqi` dia zilc epiid oyi i`e .mipn`p el` ixd Ð df z` df oilnebk ody it lr s` .ilv` jglyy in :dil xn` ?oyi xken o`k in :dil xn` ,epnid gwle jld

itl `l` elv` jld `l `lde ,ziriay e` ycg did xak epnn dpwy dny llkn Ð oyi xken in j`idl li`y `wcn :cere !on`p epi`y xne` envra `ed `lde ,elv` eglyy inn dpew

ikd elit` Ð oilnebk ith ifgine ,exiag ly z` giayne ely z` rxbny it lr s`c ,dihwp dcedi iaxc `zeaxle .xn`w giaydlc ,xwir mz epiaxl d`xp qxhpewd yxite !on`p `edy

`l ikd meyn Ð `nlra milnebl opiyiigc e`l i`c :xnel yie !izyxitck ,oilneb ody dnecc ,oilnebl opiyiigc `ed `kd `nlc ?opaxc` opaxc dil dyw i`n ok m` :xn`z m`e .oipn`p

.ith opiyiig eedééáàoke .od oixyrn ux`d inr aex :xn` `ax .dkxa ira `l mdixac wtq :(`,bk zay) "oiwilcn dna" wxta iia` xn`c `de Ð 'ek i`nca jetiz `l mlerl xn`

g eyr Ð mdixac i`ce :iia` ipyn (a,ep zeaezk) "it lr s`" wxta.dil zi` `kd `dc ,`axc iia`l dil zilc meyn `l .eliwd i`nca :xn` `ax .wefig eyr `l Ð mdixac wtq ,wefi

edine .wefig eyr `l mbe ,dkxa ira `l Ð aex `kilc ab lr s` ,mdixac wtq lkc iia`l dil zi`c `l` .od oixyrn ux`d inr aexc oizipznn wiic (a,dl dvia) "`iand" idliyac cere

`xiaq mzd !`ax xn`wck ,oixyrn ux`d inr aex` jinq `le .mipwezn mpi`y mixac eplik`i `ny :iia` yxtn ,ux`d mr af mr yext af lk`i `lc `idd` ,(`,bi) zayc `nw wxta

ixaer ici riiql oiprl ,oixyrnc zevx`d inr aex` jnqinl ira `le 'ek dtp dy` zl`yn iab (`,`q oihib) "oiwfipd" seqa `ax oke .`aex` opiknq `le ,oixingn `zln `iddlc dil

.xingdl df oiprl el d`xpc ,dxiar
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קצי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc zeaezk(iying meil)

àì àîéàdligzny miyyeg ep`e ,dfa on`p epi`y xn`p `ny - ¥¨Ÿ
eixac ick jeze ,eia` ly rwxwdy exiag ipta zecedl oiekzd
dkxved okle ,dpciqti `ly ick ,epnn d`pwy xnel ea xfg

.on`p `ed dfk ote`a mby rinydl dpynd
dy`y ,ziyilyd dpyna jxev yi recn x`al `xnbd dkiynn

:ip` dyexbe iziid yi` zy` xnel zpn`pézøz éðä ïðéòîLà éàå§¦©§§¦¨¨¥©§¥
mc`y ,mipey`xd mipicd ipy z` wx rinyn `pzd did m`e -
micry oke ,'epnn dizgwle dzid jia` ly ef dcy' xnel on`p
mixaeq epiid ,'epiid miqep` la` df `ed epici azk' xnel mipn`p

,el` mipte`a `wec `id ef zepn`pyàðBîîc íeMîmdy oeik - ¦§¨¨
,ef zepn`p lr mikneqy ,zepenn ipicìáàaàøeqéàc ,Léà úLà £¨¥¤¦§¦¨

,yi` zy` xeqi` iabl `ed oecipdy -àì àîéàxn`p `ny - ¥¨Ÿ
dfa s`y dpynd dycige ,dyxbzdy xnel zpn`p dpi`y

.dixacl mipin`n
,`pzd dpny iriaxd oicde :zxxane `xnbd dkiynnéúéaLð¦§¥¦

,éðà äøBäèe,'xq`y dt' oicn zpn`pyéì änì.ea ycgzd dn - §¨£¦¨¨¦
e`py j` ,yecig oi` dpynd ly df wlga zn`a :`xnbd zx`an

`pzdéðúéîì éòa à÷c íeMî,df oic `tiqa zepyl dvxy -íàå ¦§¨¨¥§¦§¥§¦
úàNpMîdixac it lr,àöz àì Bæ éøä ,íéãò eàadfa ycgzde ¦¤¦¥¨¥¦£¥Ÿ¥¥

.dxzida zx`yp ,xq`y dt dl oi` dzry s`y
:`xnbd dywn .`tiqay df oicay yecigd z` zxxan `xnbd

lirl mi`xen` ewlgp ixd(.bk)z`yip m`y `tiqa xen`d m`d ,
iabl s` e` ,ip` dxedhe iziayp zxne`d iabl wx xen` `vz `l

ok m`e .izyxbzde iziid yi` zy` zxne`déðúîc ïàîì àçéðä̈¦¨§©§©§¥
àôéqà dìipyd ote`a wxy xne`d ixacl oaen yecigd - ¨©¥¨

`l z`yip m` 'ip` dxedhe iziayp' dxn`y ,dpyna xkfedy
m`y oicd xwir z` dligz rinydl dpynd dkxved okle ,`vz
mewn lkne ,zpn`p dpi` micr e`a m`e ,zpn`p xq`y dt dl yi

.`vz `l ,micr e`a jk xg`e z`yip m`dì éðúîc ïàîì àlà¤¨§©§©§¥¨
àLéøàiziid yi` zy` zxne`a ,`yixa mby xne`d zrcl - ©¥¨

,`vz `l micr e`a jk xg`e z`yip m` ,izyxbzdeàkéà éàî©¦¨
øîéîìiziayp' ly oicd z` `iadl dpynd dkxved recn - §¥©

xeqi` iabl m`y heyte ,yecig lk jka oi` ixde ,'ip` dxedhe
dieay xeqi` iably i`ce ,`vz `l z`yip m`y exn` yi` zy`

.ok exn`i
iziayp' ly df oica yecig oi` ef drc itl ok` :`xnbd daiyn

`ed `pzd z`f dpyy mrhde ,'ip` dxedheéðúéîì éòa à÷c íeMî¦§¨¨¥§¦§¥
ly oicd z` dixg`ly dpyna,'eaLpL íéLð ézL'od m`y §¥¨¦¤¦§

dnvr dieayd oica dligz gzt okle ,zepn`p od ef lr ef zecirn
.dxedh `idy zxne`y

:zl`eye `xnbd dkiynn'eaLpL íéLð ézL'eéì änìdn - §¥¨¦¤¦§¨¨¦
df oic ixde ,dzxag lr cirdl zpn`p zg` lky jka yecigd

oldl dpyna x`ean(.fk)cirdl mipn`p dgty e` car elit`y
:`xnbd zx`an .dxedh `idy dieayd lrLeçéð àîéúc eäî©§¥¨¥

ïéìîBâìlr dcirnd dy` mzq mpn`y ,xnel xyt` did - §§¦
zg` lk ,zecirn odizyy o`k j` ,zpn`p dxedh `idy dzxag
zg` lky jk lr odipia enikqd ody yeygl yi ,dzxag lr
odizeiecr oi`e ,dilr cirz dzxag dxenzae ,dzxag lr cirz

,zn`ïì òîLî÷.zepn`p odizy `l` ,jkl miyyeg oi`y ¨©§©¨
epizpyna `pzd dpyy iyingd oicde :x`al `xnbd dtiqenïëå§¥

íéLðà éðL,on`p epi`y odk `edy envr lr cirn cg` lkyänì §¥£¨¦¨¨
,éì.odk `edy envr lr on`p mc` oi`y heyt xacd ixde ¦

:`xnbd zx`anïðaøå äãeäé éaøc àzâeìt éðúéîì éòa à÷c íeMî¦§¨¨¥§¦§¥§§¨§©¦§¨§©¨¨
dcedi iax zwelgn z` `tiqa `iadl `pzd dvxy oeik -

.exiag lr cirn cg` lky ote` iabl ,minkge

?
iax oipn`p el` ixd df z` df oicirn ody onfa' :dpyna epipy
d`ian `xnbd .'cg` cr it lr dpedkl oilrn oi` xne` dcedi

:df oipra `ziixa,ïðaø eðzmdn cg`e ,epiptl mi`ad mc` ipa ipy ¨©¨¨
xne`ïîàð ,ïäk éøáçå ïäk éðàexiag lrBðéàå ,äîeøúa Bìéëàäì £¦Ÿ¥©£¥¦Ÿ¥¤¡¨§©£¦¦§¨§¥

äMà BàéNäì ïîàðe` xfnn `edy miyyeg ep`y oeik ,zqgein ¤¡¨§©¦¦¨
,dxiyk dy`a xeq`d ,xg` ldw leqtìL eäiL ãòäLmc` ipa ©¤§§Ÿ¨

eidie ,mid zpicnn cgi e`ayíéðLmkezníéðLe ,äæ ìò ïéãéòî §©¦§¦¦©¤§©¦
,äæ ìò ïéãéòîcg` lk lr yiy `vnpe ,iyilyd lr micirn mipye §¦¦©¤

.odk `edy micr ipy mdnäãeäé éaøoey`xd oicd lr wleg ©¦§¨
e,øîBàon`p epi`y wx `l ,cg` lk lr cg` cr wx yiyk ¥

`l` ,`nw `pz ixacke ,dy` e`iydlBìéëàäì ïîàð Bðéà óà©¥¤¡¨§©£¦
ìL eäiL ãò ,äîeøúaäL,cgi e`eaiyíéðLe ,äæ ìò ïéãéòî íéðL ¦§¨©¤§§Ÿ¨§©¦§¦¦©¤§©¦

,äæ ìò ïéãéòî.iyilyd lr micirn mipy oke §¦¦©¤
ddnz .dcedi iaxe opax ly mdizexaq md dn zxxan `xnbd

:`xnbdàøîéîì,mzwelgn z` yxtl ozip m`d -äãeäé éaøc §¥§¨§©¦§¨
,dnexza elik`dl on`p cg` cr oi`y xne`dïéìîBâì Lééç- ¨¥§§¦

exiag lr ciri cg` lky mdipia mipyd enikqd `ny yyeg
epi` okle ,odk `edy eilr exiag ciri jkl dxenzae ,odk `edy

.mpin`nïðaøådnexz iabl cg` crl mipin`ndéLééç àì §©¨¨Ÿ¨§¦
eäì ïðéòîL àëtéà àäå .ïéìîBâìep`vn zxg` dpyna ixde - §§¦§¨¦§¨¨§¦¨§

,zeketd mdizexaqyïðúcdpyna(f"n c"t i`nc),ïéønçäixgeq - ¦§©©©¨¦
mdixeng lr d`eaz mikileny d`eazøéòì eñðëpLz` xeknl ¤¦§§¨¦

minkg exfby ,'i`nc' zexit mdizexity ux`d inr mde ,mzxegq
,mixyrn mpi`y eyygy oeik xeqi` mdilr,ïäî ãçà øîàå§¨©¤¨¥¤

d`eazdLãç élL,ekxv lk yaiizd `l oiicre ,`edåeli`ìL ¤¦¨¨§¤
éøáç`ed,ïLé,xn`e siqed oke .ycgdn aeh `edyBðéà élL £¥¦¨¨¤¦¥

ïweúî,zexyrn epnn eyxted `l -åeli`Bðéà ,ïweúî éøáç ìL §¨§¤£¥¦§¨¥
ïîàðs`e ,'i`nc' zwfga md `l` ,exiag ly eizexit z` xizdl ¤¡¨

enikqd mdy yeygl yi ,mixyern mdy mdilr cirn exiagy
mewnae ,exiag ly ez`eaz z` gayi `ed df mewnay mdipia

.on`p epi` okle ,ez`eaz z` gayi exiag xg`äãeäé éaøwleg ©¦§¨
eïîàð ,øîBào`kn gkene .exiag ly eizexit z` xizdl `ed ¥¤¡¨

`le ,jkl miyyeg minkge ,oilnebl yyeg epi` dcedi iaxy
dcedi iaxy ,dpedk iabl lirl d`aedy `ziixad zernynk

` cr oi`y xn` okle ,oilnebl yyegy `edzelrdl on`p cg
.oilnebl miyyeg mpi`y md minkge ,dpedkl

:`xnbd zvxznähéMä úôìçeî ,áø øîà ,äáäà øa àcà áø øîà̈©©©¨©©£¨¨©©§¤¤©¦¨
oia dxizq oi`e ,ezhiy z` silgde `pzd drh zenewnd cg`a -

.`ziixal dpynd
:sqep uexiz d`ian `xnbdCetéz àì íìBòì ,øîà éiaàoi` - ©©¥¨©§¨Ÿ¥

yyegy `ed dcedi iax mewn lka `l` ,`qxibd z` zepyl jxev
,dpedk iabl `ziixaa x`eanke ,jkl miyyeg mpi` opaxe oilnebl

y oeik ,dpyna xen`d lr `iyew ef oi`e,elé÷ä éàîãay iptnáBø ¦§©¥¥
,ïä ïéøNòî õøàä énòyyeg dcedi iax llk jxcay s` okle ©¥¨¨¤§©§¦¥

oin`n `l` ,jkl yyeg epi`e lwin `ed i`nc iabl ,oilnebl
.zxyern `idy exiag z`eaz lr cirny mc` eze`l

:iia` ly evexiz z` milyn `ax,àáø øîàn wx ikeäãeäé éaøc ¨©¨¨§©¦§¨
,àéL÷ äãeäé éaøcàne,àéL÷ àì ïðaøcà ïðaøcopax ixac mb ixde ©§©¦§¨©§¨§©¨¨©§©¨¨Ÿ©§¨

,oilnebl miyyeg mpi` dpedk ly `ziixaay ,df z` df mixzeq
.jkl miyyeg md i`nc iabl eli`eàlà,`ax siqedäãeäé éaøc ¤¨§©¦§¨

ïðépLãk ,àéL÷ àì äãeäé éaøcài`ncay iia` uxizy enk - ©§©¦§¨Ÿ©§¨¦§©¦¨
e .eliwdïðaøcà ïðaøcok mb,àéL÷ àìzwqer dpyndy oeik epiide §©¨¨©§©¨¨Ÿ©§¨

àá÷eò øa àîç éaø øîàãkxaecny ,xg` mewnaaote`éìkL ¦§¨©©¦¨¨©§¨§¤§¥
Búeðneàd`eazd xken ly,Bãéa ¨§¨
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oiglbn el`e` cenr ck sc ± iyily wxtzeaezk
åáùðù íéùð éúù éðúéîì éòáã íåùî.zepn`p ef z` ef zecirny onfac opireny`l Ð

äùà åàéùäì ïîàð åðéàå äîåøúá åìéëàäì ïîàð.oiqgeia `id dlrn ,zqgein Ð

'åë àøîéîì`w Ð.oilneb meyn dcedi iaxc `nrhc jzrc `wlqíéøîçäixgeq Ð

oikilene ,d`eazlefd mewnn.oikxklìùå ï÷åúî åðéà éìù ïùé éøáç ìùå ùãç éìù
ï÷åúî éøéáçlflfne ,exiag ly z` gayn Ð

.xyern ixiag ly ,xyern epi` ily .ely z`

lye] ,ekxev lk oiicr yai epi`e ycg ily

on aeh oyi mzqc .[ekxev lk yaie oyi ixiag

edfi`"a 'ixn`ck ,oxebd zra ycgd`aa) "jyp

`rivnzepyie rax`n zeycg eid :(a,ar

.ylynïîàð åðéà,`ed ux`d mre li`ed Ð

lr cirny it lr s` .xyrnd lr on`p epi`e

mixac ef mr siqeny cere ,owezn epi`y ely

mixg`exiag ly z` gaylÐon`p epi`

opi`y ,owezn zwfga exiag ly z` wifgdl

mewna ip`e ,o`k dz` xen` :oinixrn `l`

.xg`
éìëùá
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éúéáùðmeyn ipyn `l i`n` :mdxa` oa oeyny epiaxl dywe Ð il dnl ip` dxedhe

!zpn`p dpi` Ð ip` dxedh dxn`e ziaypy micr yi m` ,`tiq ipzinl irac

xir :`tiq ipzwc ,dl opirny oizipznc `tiqnc ,jixhv` `l `d meync :xnel yie

.ip` dxedh xnel zpn`p dpi`e ,zeleqt dkeza e`vnpy zepdk lk Ð mekxk deyaky

éúùopirny`l i`c Ð il dnl eaypy miyp

opz `icda `d ,dzxag lr zpn`p zg`c

.mipn`p dgtye car elit`c (`,fk zeaezk)

ïëåipzinl irac meyn il dnl miyp` ipy

miyp izya la` Ð opaxe dcedi iaxc `zbelt

dieayac meyn ,dcedi iax bilt `lc rnyn

,`kti` ogky` (`,ek) onwlc :dywe .eliwd

it lr elit` dnexza on`p enez itl giqnc

iax edlrdc zelg lke` opgei iab xn`ck ,envr

lkd (a,fk) onwl ipz dieay iabe ,eit lr dpedkl

giqna dl iwene ,dlran ueg ,dcirdl mipn`p

ediizbelt opinwenc i`nl ,edine !enez itl

`nrhc ,`gip Ð oiqgeil dnexzn oilrna

meyn ,dieayan dnexza ith dcedi iax xingnc

ith lwinc ,iax la` .oiqgeil dnexzn oilrnc

xaqwc meyn epiid Ð enez itl giqna dnexza

la` .onwl xn`ck ,oiqgeil dnexzn oilrn oi`c

!dyw Ð milneb meyn ediizbelt iwenc i`nl

xykznc `ed `wec opaxc dnexzac :xnel yie

`aa) "`xza lfebd"a rnynck ,enez itl giqna

.`l Ð `ziixe`c dnexza la` (a,ciw `nw

ìáà:qxhpewa yxit .dy` e`iydl on`p epi`

:dywe .zepizpe zexfnn yyg meyn

zenai) "ulegd"a opixn`ck yginl `kil ikdlc

,l`xyi za lr `ad care ixkp iab (`,dn

,ilb lif :dil opixn`crnyn .jpin za aiqp e`

ede`iyi Ð eze` mixikn oi`y mewnl jli m`c

`edy rnyn .jipa leqtl on`p dz` i`e jnvr leqtl dz` on`p :dil xn`e ,dcedi iaxc dinwl `z`c `edd iab oke .xfnne oizpa ea ewtzqi `le ,mixikn oi`y it lr s` ,l`xyi za

`yepd :(`,er oiyecw) "oiqgei dxyr"a opzck ,zedn` rax`n dweca e`iydl epiid Ð xn`wc dy` e`iydlc :mz epiaxl d`xpe !mda mixikn eid `ly it lr s` ,mixyk zwfga eid eipae

.dcearl exiykdl on`p epi`e xninl ivnc oicd `ede .eixg` wecal jxhvi `l` ,dwica `la odkl eza xiykdl dweca dy` `yi m` on`p oi`e ,zedn` rax` dixg` wecaiy jixv dy`

dicica zwcea dpi` `idc xn`wc ,mzd rnyn oke .izyxitck ,opiyiig `l `dlc Ð zepizpe zexfnn wtq meyn `le ,mdipiay millg l`xyi oixikn oi`c ,zellg meyn `id dwica dze`e

ewcai `l Ð oiwcea zellg meyn i` :xn`z m`e !dxezay oiyper lkl yi`l dy` aezkd deydc ,exdfed i`ce `d zepizpe zexfnn meyn i`e ,mileqtl `ypil zexyk exdfed `lc Ð

,zellg meyn a`d qegi z` wecal ekixvdy xg`n :xnel yie !zellgl dxdh dewn l`xyi ipa `nlr ileklc ,dia` ici lr `id dxyk ,dllg dn` dzid elit`c ,cal dia` qegi `l`

:ixn`e ,dwica ikxvn `le ,mzd dilr ibilt opaxc ,xi`n iaxk `iz` odkl eza `iydl dwica ikxvnc oizrny jd dleke .zepizpe zexfnn ly mb ,day leqt lk wecal ekxved zellg ab`

Ð opaxk elit` ,inp i` .cner dpedk zwfga e`lc ,jixv dcearl envr e` epa xiykdl ,edine .dpedkl eza xiykdl ick cg` cr elit` jixv oi`e ,zecner od zexyk zwfga zegtyn lk

.'ek xrxr eilr `vi `ly Ð mixen` mixac dna :opaxc ediizlina mzd xn`wck ,xrxr eilr `viaeéìùmeyn miyxtn yic :qxhpewa yxit "it lr s`" wxta Ð oyi ixiag lye ycg

oa oeyny epiaxe !ycgd lr ux`d inr ecygpy mewn meya epivn `lc :cere ?xninl `ki` i`n oyi ,ycg i`nc gpizd ?eliwd i`nca uxzn i`n Ð ok m`c ,`id `zlin e`le .xner

ziriay zkqna opzc ,ycg ziriayl ixwc ogky`e .dxary dpya lcbe oyi ixiag lye ,xeriad xg` ezedydl xeq`e ,ziriaya lcbe ycg ily :xn`we ,ziriay` i`wc :yxit mdxa`

yi onya eyaky ycg cxe :(f dpyn iriay wxt)dixz`ac meyn ,ziriaya lwin dcedi iaxc cenlzdl dil `hiytc ,uxzl yg `l ziriaya Ð eliwd i`nca ipyn ike .cxed z` hwli Ð o

Ð xyrnd lr ceygd :(`,l zexeka) "dnk cr" wxta opzc ,ziriay` ecygp `l ux`d inr mzqc ,mz epiaxl d`xp oi`e .(`,cp oihib) "oiwfipd"a xn`ck ,ziriay edl `xing dcedi iaxc

opzc `de .md oiceyg oey`x xyrn`c ,ipy xyrn epiid Ð ipzwc xyrne .ziriaya oiceyg opi` `nzqc `nl` .xyrnd lr ceyg epi` Ð ziriayd lr ceygd ,ziriayd lr ceyg epi`

miceygc rnync ,ziriay meyn `le xyrn meyn `l yyeg epi` Ð ux`d mr ogehl e` izek ogehl oihig jilend :(a,`q oihib) "oiwfipd"a dl iziine (c dpyn iyily wxt) i`nc zkqna

yyeg epi` Ð lyal dxicwe zet`l dqir ezpkyl ozepd :(`,e) oilegc `nw wxta iziinc `idd oke .ixii` ceyg i`cea ,inp i` .ziriay hwp izek meync xninl `ki` Ð ziriayd lr

dywd cere !owezn epi` xn`wck ,ycg epi` ixag ly xninl dil ded ,ixiin ziriay e` ycg xeqi`a i`c :mz epiaxl dyw cere .ziriay meyn `le xyrn meyn `l ,day oilaze xe`yl

,on`p ipelt yi` on`p ipi` ip` :cg` el xn`e ?xyrn o`k in ,on`p o`k in :xn`e ,my mc` xikn epi`e xirl qpkpd :(iyily wxt) i`nc zkqna opz oixngc dpyn `iddc lirlc ,mz epiax

j`id Ð ziriay e` ycg xeqi` dia zilc epiid oyi i`e .mipn`p el` ixd Ð df z` df oilnebk ody it lr s` .ilv` jglyy in :dil xn` ?oyi xken o`k in :dil xn` ,epnid gwle jld

itl `l` elv` jld `l `lde ,ziriay e` ycg did xak epnn dpwy dny llkn Ð oyi xken in j`idl li`y `wcn :cere !on`p epi`y xne` envra `ed `lde ,elv` eglyy inn dpew

ikd elit` Ð oilnebk ith ifgine ,exiag ly z` giayne ely z` rxbny it lr s`c ,dihwp dcedi iaxc `zeaxle .xn`w giaydlc ,xwir mz epiaxl d`xp qxhpewd yxite !on`p `edy

`l ikd meyn Ð `nlra milnebl opiyiigc e`l i`c :xnel yie !izyxitck ,oilneb ody dnecc ,oilnebl opiyiigc `ed `kd `nlc ?opaxc` opaxc dil dyw i`n ok m` :xn`z m`e .oipn`p
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oiglbn el`ea cenr ck sc ± iyily wxtzeaezk

åãéá åúåðîåà éìëùály xkid ilk ecia `yep did ,xeknl d`eaz `iand xng Ð

oiwgeny wgn oebk ,dxikn.dcnd dad`iandezepne` ilk ecia `yep epi` ripvdl

dxkenly icdq op`c ,ely z` lflfnd df ly ecia ezepne` ilky oebk `kde .xkn

jkld .d`iad.mdiptly jxka eilr ciri dfe ,lneb `l` df oi`øã÷ä.xag `edy Ð

úåøåäè úåéîéðôä`lf`e `vxzn dlek Ð

.dinwlåãéá åúåðîåà éìëùáxkidl Ð`edy

.oxkenl o`yepúùîùîîïäá.gwile wecal Ð

íéáøä úåùø éôåôéç íåùîåipa mipzepy Ð

zeyx icivl zeczi e` zelecb mipa` mc`

zelbrd wigxdl ,miaxdwifdln,milzkd z`

zewgec ody jeznegipd dfe miaxd zeyx z`

eizexicwmlv`Ð.jxcd z` `ed mb wgc

oixaerdemyoikkgznodicbae ,odalr oixaer

,md mi`nh ux`d mr icbae .oxie` ipt

z` mi`nhne.zeipevigdäîåøúî ïéìòîá
ïéñçåéìoilik`ny d`exd :xaq dcedi iax Ð

odk zwfga mc`l dnexzÐlka eilr cirn

,jkld .oiqgeil eze` oilrne ,odk `edy mewn

dnexz edlik`z m`Ðe`ian dz` ixd

.`ed oilneb meyn e`l dinrhe .dy` e`iydl

.oiqgeil dnexzn oilrn oi` :ixaq opaxeøåñéàã
äúéî`ed xf m` ÐÐ,dnexz lke` did `l

.dzin oer `edyäùò øåñéàã"ekxaz dk" Ð

xacna)(eÐllkn `ad e`le ,mixf `le mz`

dyrÐ.dyrä÷æç äìåãâoic zia oi`y Ð

xac `ivedl oileki.ezwfgníáúë åù÷á
íéùçéúîäitl ,mixyk mipdk ediy Ð

epzgzdyiieba dleba mipdkmdl eclie ux`d

millg mde ,`xfr xtqa aizkck ,mipaÐ

dleba miclepd ekxved,qgiizdlon elryk

.ipy oipaa zxyl dlebdåìàâéå,elqtp Ð

mgl" oeyln"l`ebnik`ln).(`àúùøúäÐ

`xfr xtqa aezk oke ,dilkg oa dingp `ed

dingp)g.('åâå íéøåàì ïäë ãåîò ãòmc`k Ð

mixe`c ."giynd `aiy cr" exiagl xne`y

dyng exqgpy ,ipy ycwna eed `l mineze

.(a,`k) `nei xcqa opixn`ck ,mixacéùã÷î
íéùã÷ä,edpilqt ycwnd iycwn `wec Ð

dleba da oilibx eidy dnexz la`Ðxq` `l

.da ewfgedc meyn ,ediilrìåáâä éùã÷Ð

ycwnl ueg ,oileaba zbdep `idy ,dnexz

.milyexileìåáâä éùã÷á ïàë óàxn`cne Ð

dwfg dlecb iqei iaxÐze`iyp dpin rny

da ewfged ixdy ,ediilr xq` `l inp mitk

.oileabaåäðé÷åñàì åúà 'åë êúòã à÷ìñ éàåÐ

.mzpwza elired dneàëä éðàù`kilc Ð

,edpiweqilc yginlixdy ,ediiwfg rix `dc

,ycwnd iycw oilke` mipdk x`y oi`ex lkd

oilke` opi` mdeÐoda yiy lecb xkid o`k yi

dfd onfa oebk ,mc` ipa x`y la` .leqt cvÐ

oilrn mlerl] .oiqgeil mitk ze`iypnàì éàã
éëä àîéúxkid oda yiy ,jinq `c lrc Ð

dnexzn oilrn xn`c o`nl ,iywz inp dnexz

.[oiqgeil
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éìëùámilk ecia yi Ð odk `edy eilr xne`y df :l`ppg epiax yxit Ð ecia ezepne`

oilawn oi`y dnc` ilk mipa` ilk millb ilk oebk ,dxdha oda oiynyny

jkle ,odk `edy dnece ,eze`nhln epnn wgxzn ecia elld milk d`exd lky ,d`neh

.minkg edepin`d

úéòáéàåoilrna opaxe dcedi iax `ni`

`le Ð ibltinw oiqgeil dnexzn

iaxc` dcedi iaxc `iyw `l` iiepyl `z`

uxzl jixv mlerl opaxc` opaxc la` ,dcedi

l`eny axd dywd .ecia ezepne` ilkya

`nrhc xninl ira ikid ,`xwirne :oicx`een

lr milneb `la `de ?oilneb meyn dcedi iaxc

zeaezk) oiwxt idliya dcedi iax xaq jgxk

epiax uxize !oiqgeil dnexzn oilrnc (a,gk

`nrh e`l i`c jzrc `wlq `xwirnc :wgvi

on odkd z` miciqtn epiid `l Ð milneb meyn

ie`x oicd onc oeik ,oilrn xnel ick dnexzd

mixne` epiid mcew ,daxc`e .exiag it lr welgl

iaxl onwl xn` car iabc ab lr s` ,oilrn oi`

Ð oilrnc meyn dnexz el oiwleg oi`c dcedi

m` df car ly cqtda `yyg jk lk oi` mzd

efi`ae :xn`z m`e .eax `la dnexz el oiwleg oi`

ipy jxhvpe ,oilrnc ediiexz exnil ?ibilt `xaq

Ð oilrn `lc ediiexz exnil e` ,dnexza micr

cg` cr `l` jxhvi `lexnel yie !dnexza

elri `ny opiyiig xaq xnc :ibilt `dac

xne ,micr ipy ekixvd jkitl oiqgeil dnexzn

.opiyiig `lc xaq

äðîài`e :xn`z m`e Ð icdqnw xhyay

ok m` ,icdqnw `zlin `lek` e`l

i` `ed odk i` irci `lc ab lr s` inzg micr

`xza `aa) "heyt hb"a opzc `d ok m`e ,e`l

m` ,zg` xira oixcd oerny oa sqei ipy :(`,arw

oeik ?liren dne .odk eazki Ð oiyleyn eid

`ed m` ea mixikn oi`y it lr s` oinzeg micry

xg` xhy aezkle mixrdl leki `ed ixde ,odk

yie !odk exiagn oenn `iveie ,odk exiag mya

i`ce Ð oerny oa sqei ipy ewfgedc `kidc :xnel

rcil oikixv od f` ik ,icdqn `w `zlin `lek`

zexhyn oilrn i`ce mzde ,`ed odk oa m`

.ewfged `lc `kid ol `irain `kde ,oiqgeil

ãçaiyg `l i`n`e :xn`z m`e Ð oilrn xn`

oiyecw) "oiqgei dxyr"a opzc jpd icda dil

okecn `le ,dlrnle gafnd on oiwcea oi` :(`,er

`hiytc `zln zexhyc jdc :xnel yie ?'ek

ied ok m` Ð icdqnw `zln `lek`c oeikc ,`id

:xn`z m`e .micr aiyg `w `l jkle ,xenb zecr

o`nl mitk ze`iype dnexz aiyg `l i`n`e

llka dnexzc :mz epiax xne`e ?oilrn xn`c

ab lr s` .okec llka mitk ze`iype ,gafn

,`xnba mzd rnynck ,xiy epiid okec `eddc

okeca inp dl iwen ded Ð oilrn xn`c o`n

aiyg `l i`n` :dyw ,edine .mileabay mipdk

:xnel yie ?onwlck odk zwfga `xwy dxez xtq

xyid xtqae ,edlek xiiye `pzc xninl `ki`c

,ixii` ynn gafn zceara e`lc :mz epiax yxit

,mixfa mixykd mixac ,gezipe hytd oebk `l`

on oiqgeinl `l` mze` zeyrl oigipn eid `lc

dnexz oebk dpedkc ilin la` ,dpedkl oi`iynd

.ipznl jixhvi` `l Ð dxez xtqe mitk ze`iype

éðàùedpiwq` `l i`n` ,oilrn xn`c o`nl iywiz mewn lknc :zvw dywe .oilke` oi` el`e ,gafn iycw x`y oilke` mipdk x`y mi`ex lkdy :qxhpewa yxit Ð ediiwfg rixc `kd

.`nlr ilekl oilrn oi` Ð dwfg rxzi`c `kide .mazk e`vn `ly cere .l`xyi didy ,ilifxa ipa xg` mze` miqgin eidy epiid Ð ediiwfg rixc :mz epiaxl d`xpe ?oiqgeile gafn iycwl

el yie ?dpedkd on llk el`bp i`n` jxtinl dil ded ,edpiweq`l iz` `xwirn jixtc :dyw la`s`c jzrc `wlq dedc `l` ,edpiwq` `l ikd meyne ,ediiwfg rixc rci ded xityc :xn

.mazk e`vn `ly erci `ly ,seqal edpiweq`l iz` `nlc yginl `ki` Ð ediiwfg rixc ab lr
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éîð àëä¯éaøc øîzà àëéäå .Bãéa Búeðneà éìkLa ¨¨©¦§¤§¥¨§¨§¥¨¦§©§©¦
àá÷eò øa àîç¯;ïðúc ,àäàåéúBøéã÷ çépäL øcwä ¨¨©§¨©¨¦§©©©¨¤¦¦©§¥¨

ì ãøéåøBàiä ïî íéî úBzL¯úBøBäè úBiîéðtä §¨©¦§©¦¦©§©§¦¦§
øîà !úBàîè elàå elà :àéðúäå .úBàîè úBðBöéçäå§©¦§¥§¨©§¨¥§¥§¥¨©
ãiL éðtî ,Bãéa Búeðneà éìkLa :àá÷eò øa àîç éaø©¦¨¨©§¨§¤§¥¨§¨¦§¥¤©
!úBøBäè elàå elà :àéðúäå .ïäa úLîLîî ìkä©Ÿ§©§¤¤¨¤§¨©§¨¥§¥§
Búeðneà éìk ïéàLa :àá÷eò øa àîç éaø øîà£©©¦¨¨©§¨§¤¥§¥¨

úBiîéðtä :ïðúc àä àlàå .Bãéa¯úBðBöéçäå úBøBäè §¨§¤¨¨¦§©©§¦¦§§©¦
¯úeLøì àëéîñc ?dì zçkLî éëéä .úBàîè§¥¥¦©§©©§¨¦§¦¨¦§

:àîéà úéòaéàå .íéaøä úeLø éôetéç íeMîe ,íéaøä̈©¦¦¦¥§¨©¦§¦¨¥¥¨
.éâìtéî÷ ïéñçBéì äîeøzî ïéìòîa ïðaøå äãeäé éaø©¦§¨§©¨©§©£¦¦§¨§£¦¨¦©§¦
éëéä ?ïéñçBéì úBøèMî úBìòäì eäî :eäì àéòaéà¦©£¨§©§©£¦§¨§£¦¥¦
ézîúç ïäk éðBìt éðà" déa áéúëc àîéìéà ?éîc̈¥¦¥¨¦§¦¥£¦§¦Ÿ¥¨©§¦

"ãò¯áéúëc ,àëéøö àì ?déåléò ãéäñî à÷ ïàî ¥©¨§©¥¦¨¥¨§¦¨¦§¦
eîéúçå "éðBìtî äðî éúéåì ïäk éðBìt éðà" déa¥£¦§¦Ÿ¥¨¦¦¨¤¦§¦©£¦
àîìc Bà éãäñî à÷ øèMaL äðnà ?éàî ,éãäñ̈£¥©©¨¤¤©§¨¨§©£¥¦§¨
;àcñç áøå àðeä áø ?éãäñî à÷ àúléî dlekà©¨¦§¨¨§©£¥©¨§©¦§¨
:eäì àéòaéà .ïéìòî ïéà :øîà ãçå ,ïéìòî :øîà ãç©¨©©£¦§©¨©¥©£¦¦©£¨§
ïàîì éòaéz ?ïéñçBéì íétk úeàéNpî úBìòäì eäî©§©£¦§¦©©¦§£¦¦¨¥§©
øîàc ïàîì éòaéúå ,ïéñçBéì äîeøzî ïéìòî øîàc§¨©©£¦¦§¨§£¦§¦¨¥§©§¨©

éléî éðä :ïéìòî øîàc ïàîì éòaéz ;ïéìòî ïéà¯ ¥©£¦¦¨¥§©§¨©©£¦¨¥¦¥
øeqéàc ,íétk úeàéNð ìáà .àéä äúéî ïBòc ,äîeøz§¨©£¦¨¦£¨§¦©©¦§¦

äNò¯øîàc ïàîì éòaéz ?àðL àì àîìc Bà ,àì £¥¨¦§¨¨§¨¦¨¥§©§¨©
éléî éðä :ïéìòî ïéà¯,àòðöa àìëàúéîc äîeøz ¥©£¦¨¥¦¥§¨§¦§©§¨§¦§¨

àeä ïäk åàì éà ,àéñäøôác íétk úeàéNð ìáà£¨§¦©©¦¦§©§¤§¨¦¨Ÿ¥
¯éöçî àì éàä élekàîìc Bà ,déLôð Lðéà ó ¥©¨©£¥¡¨©§¥¦§¨

,ïéìòî :øîà ãç :àðéáà éaøå àcñç áø ?àðL àì̈§¨©¦§¨§©¦¨¦¨©¨©©£¦
÷çöé øa ïîçð áø déì øîà .ïéìòî ïéà :øîà ãçå§©¨©¥©£¦£©¥©©§¨©¦§¨
øîà ?ïéñçBéì íétk úeàéNpî úBìòäì eäî :àáøì§¨¨©§©£¦§¦©©¦§£¦£©

î àúëìä .àðéáà éaøå àcñç áøc àzâeìt :déì?éà ¥§§¨§©¦§¨§©¦¨¦¨¦§§¨©
éñBé éaø ,àéðúc ;àðòãé àúéðúî àðà :déì øîà£©¥£¨©§¦¨¨©§¨§©§¨©¦¥

:øîàpL ,ä÷æç äìBãb :øîBà"éða íéðäkä éðaîe ¥§¨£¨¨¤¤¡©¦§¥©Ÿ£¦§¥
éléæøa úBðaî ç÷ì øLà éléæøá éða õBwä éða äiáç¢©¨§¥©§¥©§¦©£¤¨©¦§©§¦©
íáúë eL÷a älà .íîL ìò àøwiå äMà éãòìbä©¦§¨¦¦¨©¦¨¥©§¨¥¤¦§§¨¨
øîàiå .äpeäkä ïî eìàâéå eàöîð àìå íéNçéúnä©¦§©§¦§Ÿ¦§¨©§Ÿ£¦©§¨©Ÿ¤
ãò íéLãwä Lãwî eìëàé àì øLà íäì àúLøzä©¦§¨¨¨¤£¤ŸŸ§¦Ÿ¤©¢¨¦©
ízà éøä :íäì øîà ."íéîeúå íéøeàì ïäk ãBîò£Ÿ¥§¦§¦¨©¨¤£¥©¤

äìBba íéìëBà íúééä äna ,íëú÷æça¯éLã÷a §¤§©§¤©¤¡¦¤§¦©¨§¨§¥
ïàk óà ,ìeábä¯Czòc à÷ìñ éàå .ìeábä éLã÷a ©§©¨§¨§¥©§§¦¨§¨©§¨

eäééãé éñøôc ïåék ,éðä ,ïéñçBéì íétk úeàéNpî ïéìòî©£¦¦§¦©©¦§£¦¨¥¥¨§¨§¥§©§
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כתובות. האשה שנתארמלה - פרק שני דף כד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc zeaezk(iying meil)

énð àëäxaecn o`k s` -aote`Búeðneà éìkLxngd lyBãéa ¨¨©¦§¤§¥¨§¨
xeknl ezpeeky gkeny oeike ,exiag ly z` gayn `edy drya
epi`y minkg mixaeqe ,oilnebl yeygl `xaq yi ezxegq z`
yeygl oi` ,odk `edy df lr df micirny `ziixaa la` ,on`p

.mipn`pe ,oilnebl

* * *
ezepne` ilk' ly ef `xaq xwir dxn`p okid zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .'eciaøîzà àëéäåeixac exn`p dn oiprle - §¥¨¦§©
.àá÷eò øa àîç éaøc:`xnbd zx`anïðúc àäà(`"n f"t zexdh) §©¦¨¨©§¨©¨¦§©

,dxdhe d`neh ipicaøcwä,dxiknl qxg zexicw dyerd one` - ©©¨
,mixedh zwfga eilky 'xag' `edeçéðäLz`åéúBøéã÷weyaãøéå ¤¥¦©§¥¨§¨©

hren onflì,(øBàiä ïî íéî) úBzLmdilr gibyd `l onf eze`ae ¦§©¦¦©§
zexicwdy `ed oicd ,e`nhi `lyúBiîéðtä,xkend cva eidy ©§¦¦

zex`yp ,my mixaer miaxd oi`yå ,úBøBäèzexicwd eli` §§
úBðBöéçäzwfga ,miaxd jldn ly cva zegpeny,úBàîèyygn ©¦§¥

.`nh mda rbpyå,eywdàéðúä,`ziixaaelàå elàzeiniptd - §¨©§¨¥§¥
zepevigde.úBàîèef `iyew lre,àá÷eò øa àîç éaø øîàdn §¥¨©©¦¨¨©§¨

epiid ,`nh lkdy `ziixaa epyyaote`Búeðneà éìkLxcwd ly §¤§¥¨
,Bãéaolek okle ,dxiknl zecner eizexicwy oniq md el` milky §¨

,ze`nhïäa úLîLîî ìkä ãiL éðtî`ny yegl yie ,mwceal ¦§¥¤©©Ÿ§©§¤¤¨¤
:eywd cere .zeiniptd zexicwa mb `nh rbpàéðúäå`ziixaa §¨©§¨

zxg`.úBøBäè elàå elàdf lr s`e,àá÷eò øa àîç éaø øîà ¥§¥§¨©©¦¨¨©§¨
zwqer ef `ziixa,Bãéa Búeðneà éìk ïéàLamixaeq mc` ipa oi`y §¤¥§¥¨§¨

.zeipeviga s` erbp `le ,dxiknl zecner zexicwdy
ezepne` ilkyk m`y `vnp df uexiz itl ixd :`xnbd ddnz

,xedh lkd ecia ezepne` ilk oi` m`e ,`nh lkd eciaàä àlàå§¤¨¨
ïðúcy dpynaúçkLî éëéä ,úBàîè úBðBöéçäå úBøBäè úBiîéðtä ¦§©©§¦¦§§©¦§¥¥¦©§©©

dìoi`yk xaecn dpyna :`xnbd zvxzn .xaecn ote` dfi`a - ¨
xaecn j` ,ecia dxiknd ilkàëéîñczexicwd zekenqy - ¦§¦¨

å ,íéaøä úeLøìze`nh zeipevigdíéaøä úeLø éôetéç íeMî- ¦§¨©¦§¦¦¥§¨©¦
,miaxd zeyx iciva uerpl mc` ipa jxcy zeczie zelecb mipa`
df mc`e ,milzkd z` ewifi `l my zexaerd zelbrdy ick
mixaerde ,miaxd zeyxa wgec siqed df mewna eizexicw gipdy
,miipevigd milkd xie`a miqpkp mdicbae mda mikkgzn my

ux`d inr mb my mixaery oeikezexicwd ,mi`nh mdicbay ,
.ze`nh zepevigd

* * *
dxizqa sqep uexiz d`iane ,mcewd oecipl zxfeg `xnbd
yyeg `ed dpedk iably `ziixaay ,dcedi iax ixacay
:oilnebl yyeg epi` i`nc zexit zxikn iably dpynae ,oilnebl

ïðaøå äãeäé éaø ,àîéà úéòaéàå,`ziixaayäîeøzî ïéìòî'a §¦¨¥¥¨©¦§¨§©¨¨§©£¦¦§¨
éâìôéî÷ 'ïéñçeéìdnexza lke` eze` mi`exy mc` m`d ewlgp - §£¦¨¦§§¦

eze` miwifgny ,oiqgei oiprl s` zexyk zwfga eze` micinrn
dcedi iax .dwica `la dxiyk dy` e`iydl xyt`e xyk odkk
dnexz elik`dl xqe` `ed okle ,oiqgeil dnexzn oilrny xaeq
oiqgeil edelrie ,dnexz lke` ede`xiy yygn ,cg` cr it lr
mixaeq minkge .oick `ly ,dwica `ll dxiyk dy` e`iydl
lk`iy jka yyg oi` `linne ,oiqgeil dnexzn milrn oi`y
,dcedi iax ixac miayein mewn lkne .cg` cr it lr dnexz
enrhe ,i`nc iabl dpyna x`eank ,oilnebl yyeg epi` mlerly

.oiqgeil edexiykiy yygn `ed o`k

* * *
d`ian ,'oiqgeil dnexzn oilrn' m`d oecipd xkfedy jk ab`
m`d ,dpedk lr migikend mixac iabl mitqep mipecip `xnbd

:`xnbd zwtzqn .mdilr jenql ozipúBìòäì eäî ,eäì àéòaéà¦©§¨§©§©£
,ïéñçeéì úBøèMîaezk dide ,xhy lr mezg didy mc` ,xnelk ¦§¨§£¦

.dxiyk dy` e`iydle jk lr jenql ozip m`d ,odk `edy my
:`xnbd zxxanéîc éëéä,df wtq jiiy ote` dfi`a -àîéìéà ¥¦¨¥¦¥¨

déa áéúëcxhya aezk m` -,'ãò ézîúç ïäk éðBìt éðà'i`ce ¦§¦¥£¦§¦Ÿ¥¨©§¦¥
,jk lr jenql oi`ydéåléò ãéäñî à÷ ïàîcirny in oi` ixdy - ©¨©§¦¦¨¥

:`xnbd zx`an .envr lr ok azk `ed `l` ,eixac lràëéøö àìŸ§¦¨
ote`a `l` wtzqdl epkxved `l -ïäk éðBìt éðà' déa áéúëc¦§¦¥£¦§¦Ÿ¥

éãäñ eîéúçå ,'éðBìtî äðî éúéåì.df gqep lr minezg micrde - ¨¦¦¨¤¦§¦©£¦©£¥
:wtqd iccv od jke,éàîxhyd lr minezgd micrd m`däðnà ©©¨¤
éãäñî à÷ øèMaL,xhya aezkd aeigd xwir lr wx micirn - ¤©§¨¨©§£¦

reciy xhydn di`x oi`e ,ea miaezkd mihxtd x`y lr `le
oi` `linne ,eaeig xwirl rbep df oi`y ,odk deld ok`y mdl

.xhyd it lr oiqgeil ezelrdlà÷ àúléî dlekà ,àîìc Bà¦§¨©¨¦§¨¨
éãäñîmzecry `vnpe ,xhya aezkd lk lr micirn micrd - ©§£¦

.oiqgeil ezelrdl ozipe ,odk `edy jk lr s` `id
df oica ewlgp :df oipra zwelgn d`ian `xnbdáøå àðeä áø©¨§©

ïéìòî ,øîà ãç ,àcñç.oiqgeil zexhyn.ïéìòî ïéà ,øîà ãçå ¦§¨©¨©©£¦§©¨©¥©£¦

* * *
:sqep wtq d`ian `xnbdúeàéNpî úBìòäì eäî ,eäì àéòaéà¦©§¨§©§©£¦§¦

ïéñçeéì íétkdi`x ef mipdk zkxal eitk `yepd mc` m`d - ©©¦§£¦
e` ,eixg` wecal ila dxiyk dy` `yil el migipne ,odk `edy

:wtzqdl yi in zrca `xnbd zx`ane .`léòaéz`ed df wtq - ¦¨¥
øîàc ïàîìy ,lirl `aend,ïéñçeéì äîeøzî ïéìòî`ny §©§¨©©£¦¦§¨§£¦

.milrn oi` mitk ze`iypnïéìòî ïéà øîàc ïàîì éòaéúådnexzn §¦¨¥§©§¨©¥©£¦
.oiqgeil oilrn mitk ze`iypn `ny ,oiqgeil

:wtqd iccv z` `xnbd zx`anïéìòî øîàc ïàîì éòaézdnexzn ¦¨¥§©§¨©©£¦
c xnel yiy meyn ,oiqgeiläîeøz éléî éðämilrn dnexzn wx - ¨¥¦¥§¨

meyn ,oiqgeil,àéä äúéî ïBòcdzin aiig dnexz lke`d xf ixdy ©£¦¨¦
did `l odk `edy envra rcei did `l m`y xazqne ,miny icia
ezelrdle ef di`x lr jenql ozipe ,efk dxeng dxiar xaer

,oiqgeilc ,íétk úeàéNð ìáà`l` xaer epi` odk epi` m` s` £¨§¦©©¦§
aàì ,äNò øeqéàezelrdl oi`e ,odk `edy dxenb di`x ef oi` - ¦£¥Ÿ

.ef di`x jnq lr oiqgeilàðL àì ,àîìc Bàoia welig oi` - ¦§¨Ÿ§¨
ef ,mixfl xeqi` ea yiy xac dyry oeik `l` ,mixeqi`d zxneg

e .oiqgeil eze` milrne ,odk `edy di`xïéà øîàc ïàîì éòaéz¦¨¥§©§¨©¥
ïéìòîc xnel okziy ,oiqgeil dnexznäîeøz éléî éðäwx - ©£¦¨¥¦¥§¨

meyn ,oiqgeil milrn oi` dnexznàòðöa àìëàúéîclekiy - §¦§©§¨§¦§¨
,odk epi`y s` dlk`y okzie ,xzqa dlke`l mc`úeàéNð ìáà£¨§¦

c ,íétkziyrpåàì éà ,àéñäøôacéöçî àì éàä élek ,àeä ïäkó ©©¦§§©§¤§¨¦¨Ÿ¥¥©Ÿ©£¦
déLôð Lðéàyygn ,odk didy ilel eitk `yil firn did `l - ¦¨©§¥

ixd eitk `yil firdy oeike ,odk `edy xiki my mi`vnpd cg`y
.oiqgeil eze` milrne ,odk `edy di`x efàðL àì ,àîìc Bà- ¦§¨Ÿ§¨

milrn oi`e dxenb di`x ef oi` mdipyae ,mixacd oia welig oi`
.oiqgeil eze`

df oica ewlgp :df oipra zwelgn d`ian `xnbdéaøå àcñç áø©¦§¨§©¦
ïéìòî ,øîà ãç ,àðéáà.oiqgeil mitk ze`iypnïéà øîà ãçå £¦¨©¨©©£¦§©¨©¥

.ïéìòî©£¦
:df oipra dkldd z` zxxan `xnbd÷çöé øa ïîçð áø déì øîà̈©¥©©§¨©¦§¨

déì øîà .ïéñçeéì íétk úeàéNpî úBìòäì eäî ,àáøì,`axàzâeìt §¨¨©§©£¦§¦©©¦§£¦¨©¥§§¨
,àðéáà éaøå àcñç áøc:wgvi xa ongp ax el`y .lirl x`eanke §©¦§¨§©¦£¦¨

éàî àúëìä.ef zwelgna dkldd `id dn -déì øîà,`axàðà ¦§§¨©¨©¥£¨
àðòãé àúéðúî,dkldd ink x`azi dkezne ,`ziixa ip` rcei - ©§¦¨¨©§¨

äìBãb ,øîBà éñBé éaø ,àéðúc`idä÷æçxeqi`l wfgen mc`y - §©§¨©¦¥¥§¨£¨¨
oi`y onf lk ezwfgn xac `ivedl mileki oic zia oi`y ,xzidl e`

,jtida micirnd micrøîàpL`xfr mr l`xyi ipa ziilr iabl ¤¤¡©
,mdly oiqgeid iazk z` mlek e`ivedy ,laa zelbn xteqd
l`xyi ipan miax eidy itl ,mixykd l`xyi ipan mdy ze`xdl

ycwnd ziaa zxyln mileqt mdipae ,dleba miiebl e`ypy`xfr)

(bq-`q aä éða ,äiáç éða ,íéðäkä éðaîe'élæøá éða ,õBwmipeknd] ¦§¥©Ÿ£¦§¥¢©¨§¥©§¥©§¦©
[iptn okç÷ì øLà[mdia`]ìò àø÷iå ,äMà éãòìbä élæøa úBðaî £¤¨©¦§©§¦©©¦§¨¦¦¨©¦¨¥©
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קצג
oiglbn el`ea cenr ck sc ± iyily wxtzeaezk

åãéá åúåðîåà éìëùály xkid ilk ecia `yep did ,xeknl d`eaz `iand xng Ð

oiwgeny wgn oebk ,dxikn.dcnd dad`iandezepne` ilk ecia `yep epi` ripvdl

dxkenly icdq op`c ,ely z` lflfnd df ly ecia ezepne` ilky oebk `kde .xkn

jkld .d`iad.mdiptly jxka eilr ciri dfe ,lneb `l` df oi`øã÷ä.xag `edy Ð

úåøåäè úåéîéðôä`lf`e `vxzn dlek Ð

.dinwlåãéá åúåðîåà éìëùáxkidl Ð`edy

.oxkenl o`yepúùîùîîïäá.gwile wecal Ð

íéáøä úåùø éôåôéç íåùîåipa mipzepy Ð

zeyx icivl zeczi e` zelecb mipa` mc`

zelbrd wigxdl ,miaxdwifdln,milzkd z`

zewgec ody jeznegipd dfe miaxd zeyx z`

eizexicwmlv`Ð.jxcd z` `ed mb wgc

oixaerdemyoikkgznodicbae ,odalr oixaer

,md mi`nh ux`d mr icbae .oxie` ipt

z` mi`nhne.zeipevigdäîåøúî ïéìòîá
ïéñçåéìoilik`ny d`exd :xaq dcedi iax Ð

odk zwfga mc`l dnexzÐlka eilr cirn

,jkld .oiqgeil eze` oilrne ,odk `edy mewn

dnexz edlik`z m`Ðe`ian dz` ixd

.`ed oilneb meyn e`l dinrhe .dy` e`iydl

.oiqgeil dnexzn oilrn oi` :ixaq opaxeøåñéàã
äúéî`ed xf m` ÐÐ,dnexz lke` did `l

.dzin oer `edyäùò øåñéàã"ekxaz dk" Ð

xacna)(eÐllkn `ad e`le ,mixf `le mz`

dyrÐ.dyrä÷æç äìåãâoic zia oi`y Ð

xac `ivedl oileki.ezwfgníáúë åù÷á
íéùçéúîäitl ,mixyk mipdk ediy Ð

epzgzdyiieba dleba mipdkmdl eclie ux`d

millg mde ,`xfr xtqa aizkck ,mipaÐ

dleba miclepd ekxved,qgiizdlon elryk

.ipy oipaa zxyl dlebdåìàâéå,elqtp Ð

mgl" oeyln"l`ebnik`ln).(`àúùøúäÐ

`xfr xtqa aezk oke ,dilkg oa dingp `ed

dingp)g.('åâå íéøåàì ïäë ãåîò ãòmc`k Ð

mixe`c ."giynd `aiy cr" exiagl xne`y

dyng exqgpy ,ipy ycwna eed `l mineze

.(a,`k) `nei xcqa opixn`ck ,mixacéùã÷î
íéùã÷ä,edpilqt ycwnd iycwn `wec Ð

dleba da oilibx eidy dnexz la`Ðxq` `l

.da ewfgedc meyn ,ediilrìåáâä éùã÷Ð

ycwnl ueg ,oileaba zbdep `idy ,dnexz

.milyexileìåáâä éùã÷á ïàë óàxn`cne Ð

dwfg dlecb iqei iaxÐze`iyp dpin rny

da ewfged ixdy ,ediilr xq` `l inp mitk

.oileabaåäðé÷åñàì åúà 'åë êúòã à÷ìñ éàåÐ

.mzpwza elired dneàëä éðàù`kilc Ð

,edpiweqilc yginlixdy ,ediiwfg rix `dc

,ycwnd iycw oilke` mipdk x`y oi`ex lkd

oilke` opi` mdeÐoda yiy lecb xkid o`k yi

dfd onfa oebk ,mc` ipa x`y la` .leqt cvÐ

oilrn mlerl] .oiqgeil mitk ze`iypnàì éàã
éëä àîéúxkid oda yiy ,jinq `c lrc Ð

dnexzn oilrn xn`c o`nl ,iywz inp dnexz

.[oiqgeil
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éìëùámilk ecia yi Ð odk `edy eilr xne`y df :l`ppg epiax yxit Ð ecia ezepne`

oilawn oi`y dnc` ilk mipa` ilk millb ilk oebk ,dxdha oda oiynyny

jkle ,odk `edy dnece ,eze`nhln epnn wgxzn ecia elld milk d`exd lky ,d`neh

.minkg edepin`d

úéòáéàåoilrna opaxe dcedi iax `ni`

`le Ð ibltinw oiqgeil dnexzn

iaxc` dcedi iaxc `iyw `l` iiepyl `z`

uxzl jixv mlerl opaxc` opaxc la` ,dcedi

l`eny axd dywd .ecia ezepne` ilkya

`nrhc xninl ira ikid ,`xwirne :oicx`een

lr milneb `la `de ?oilneb meyn dcedi iaxc

zeaezk) oiwxt idliya dcedi iax xaq jgxk

epiax uxize !oiqgeil dnexzn oilrnc (a,gk

`nrh e`l i`c jzrc `wlq `xwirnc :wgvi

on odkd z` miciqtn epiid `l Ð milneb meyn

ie`x oicd onc oeik ,oilrn xnel ick dnexzd

mixne` epiid mcew ,daxc`e .exiag it lr welgl

iaxl onwl xn` car iabc ab lr s` ,oilrn oi`

Ð oilrnc meyn dnexz el oiwleg oi`c dcedi

m` df car ly cqtda `yyg jk lk oi` mzd

efi`ae :xn`z m`e .eax `la dnexz el oiwleg oi`

ipy jxhvpe ,oilrnc ediiexz exnil ?ibilt `xaq

Ð oilrn `lc ediiexz exnil e` ,dnexza micr

cg` cr `l` jxhvi `lexnel yie !dnexza

elri `ny opiyiig xaq xnc :ibilt `dac

xne ,micr ipy ekixvd jkitl oiqgeil dnexzn

.opiyiig `lc xaq

äðîài`e :xn`z m`e Ð icdqnw xhyay

ok m` ,icdqnw `zlin `lek` e`l

i` `ed odk i` irci `lc ab lr s` inzg micr

`xza `aa) "heyt hb"a opzc `d ok m`e ,e`l

m` ,zg` xira oixcd oerny oa sqei ipy :(`,arw

oeik ?liren dne .odk eazki Ð oiyleyn eid

`ed m` ea mixikn oi`y it lr s` oinzeg micry

xg` xhy aezkle mixrdl leki `ed ixde ,odk

yie !odk exiagn oenn `iveie ,odk exiag mya

i`ce Ð oerny oa sqei ipy ewfgedc `kidc :xnel

rcil oikixv od f` ik ,icdqn `w `zlin `lek`

zexhyn oilrn i`ce mzde ,`ed odk oa m`

.ewfged `lc `kid ol `irain `kde ,oiqgeil

ãçaiyg `l i`n`e :xn`z m`e Ð oilrn xn`

oiyecw) "oiqgei dxyr"a opzc jpd icda dil

okecn `le ,dlrnle gafnd on oiwcea oi` :(`,er

`hiytc `zln zexhyc jdc :xnel yie ?'ek

ied ok m` Ð icdqnw `zln `lek`c oeikc ,`id

:xn`z m`e .micr aiyg `w `l jkle ,xenb zecr

o`nl mitk ze`iype dnexz aiyg `l i`n`e

llka dnexzc :mz epiax xne`e ?oilrn xn`c

ab lr s` .okec llka mitk ze`iype ,gafn

,`xnba mzd rnynck ,xiy epiid okec `eddc

okeca inp dl iwen ded Ð oilrn xn`c o`n

aiyg `l i`n` :dyw ,edine .mileabay mipdk

:xnel yie ?onwlck odk zwfga `xwy dxez xtq

xyid xtqae ,edlek xiiye `pzc xninl `ki`c

,ixii` ynn gafn zceara e`lc :mz epiax yxit

,mixfa mixykd mixac ,gezipe hytd oebk `l`

on oiqgeinl `l` mze` zeyrl oigipn eid `lc

dnexz oebk dpedkc ilin la` ,dpedkl oi`iynd

.ipznl jixhvi` `l Ð dxez xtqe mitk ze`iype

éðàùedpiwq` `l i`n` ,oilrn xn`c o`nl iywiz mewn lknc :zvw dywe .oilke` oi` el`e ,gafn iycw x`y oilke` mipdk x`y mi`ex lkdy :qxhpewa yxit Ð ediiwfg rixc `kd

.`nlr ilekl oilrn oi` Ð dwfg rxzi`c `kide .mazk e`vn `ly cere .l`xyi didy ,ilifxa ipa xg` mze` miqgin eidy epiid Ð ediiwfg rixc :mz epiaxl d`xpe ?oiqgeile gafn iycwl

el yie ?dpedkd on llk el`bp i`n` jxtinl dil ded ,edpiweq`l iz` `xwirn jixtc :dyw la`s`c jzrc `wlq dedc `l` ,edpiwq` `l ikd meyne ,ediiwfg rixc rci ded xityc :xn

.mazk e`vn `ly erci `ly ,seqal edpiweq`l iz` `nlc yginl `ki` Ð ediiwfg rixc ab lr
`l`e
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¯úeLøì àëéîñc ?dì zçkLî éëéä .úBàîè§¥¥¦©§©©§¨¦§¦¨¦§

:àîéà úéòaéàå .íéaøä úeLø éôetéç íeMîe ,íéaøä̈©¦¦¦¥§¨©¦§¦¨¥¥¨
.éâìtéî÷ ïéñçBéì äîeøzî ïéìòîa ïðaøå äãeäé éaø©¦§¨§©¨©§©£¦¦§¨§£¦¨¦©§¦
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"ãò¯áéúëc ,àëéøö àì ?déåléò ãéäñî à÷ ïàî ¥©¨§©¥¦¨¥¨§¦¨¦§¦
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íáúë eL÷a älà .íîL ìò àøwiå äMà éãòìbä©¦§¨¦¦¨©¦¨¥©§¨¥¤¦§§¨¨
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ízà éøä :íäì øîà ."íéîeúå íéøeàì ïäk ãBîò£Ÿ¥§¦§¦¨©¨¤£¥©¤

äìBba íéìëBà íúééä äna ,íëú÷æça¯éLã÷a §¤§©§¤©¤¡¦¤§¦©¨§¨§¥
ïàk óà ,ìeábä¯Czòc à÷ìñ éàå .ìeábä éLã÷a ©§©¨§¨§¥©§§¦¨§¨©§¨

eäééãé éñøôc ïåék ,éðä ,ïéñçBéì íétk úeàéNpî ïéìòî©£¦¦§¦©©¦§£¦¨¥¥¨§¨§¥§©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc zeaezk(iying meil)

énð àëäxaecn o`k s` -aote`Búeðneà éìkLxngd lyBãéa ¨¨©¦§¤§¥¨§¨
xeknl ezpeeky gkeny oeike ,exiag ly z` gayn `edy drya
epi`y minkg mixaeqe ,oilnebl yeygl `xaq yi ezxegq z`
yeygl oi` ,odk `edy df lr df micirny `ziixaa la` ,on`p

.mipn`pe ,oilnebl

* * *
ezepne` ilk' ly ef `xaq xwir dxn`p okid zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .'eciaøîzà àëéäåeixac exn`p dn oiprle - §¥¨¦§©
.àá÷eò øa àîç éaøc:`xnbd zx`anïðúc àäà(`"n f"t zexdh) §©¦¨¨©§¨©¨¦§©

,dxdhe d`neh ipicaøcwä,dxiknl qxg zexicw dyerd one` - ©©¨
,mixedh zwfga eilky 'xag' `edeçéðäLz`åéúBøéã÷weyaãøéå ¤¥¦©§¥¨§¨©

hren onflì,(øBàiä ïî íéî) úBzLmdilr gibyd `l onf eze`ae ¦§©¦¦©§
zexicwdy `ed oicd ,e`nhi `lyúBiîéðtä,xkend cva eidy ©§¦¦

zex`yp ,my mixaer miaxd oi`yå ,úBøBäèzexicwd eli` §§
úBðBöéçäzwfga ,miaxd jldn ly cva zegpeny,úBàîèyygn ©¦§¥

.`nh mda rbpyå,eywdàéðúä,`ziixaaelàå elàzeiniptd - §¨©§¨¥§¥
zepevigde.úBàîèef `iyew lre,àá÷eò øa àîç éaø øîàdn §¥¨©©¦¨¨©§¨

epiid ,`nh lkdy `ziixaa epyyaote`Búeðneà éìkLxcwd ly §¤§¥¨
,Bãéaolek okle ,dxiknl zecner eizexicwy oniq md el` milky §¨

,ze`nhïäa úLîLîî ìkä ãiL éðtî`ny yegl yie ,mwceal ¦§¥¤©©Ÿ§©§¤¤¨¤
:eywd cere .zeiniptd zexicwa mb `nh rbpàéðúäå`ziixaa §¨©§¨

zxg`.úBøBäè elàå elàdf lr s`e,àá÷eò øa àîç éaø øîà ¥§¥§¨©©¦¨¨©§¨
zwqer ef `ziixa,Bãéa Búeðneà éìk ïéàLamixaeq mc` ipa oi`y §¤¥§¥¨§¨

.zeipeviga s` erbp `le ,dxiknl zecner zexicwdy
ezepne` ilkyk m`y `vnp df uexiz itl ixd :`xnbd ddnz

,xedh lkd ecia ezepne` ilk oi` m`e ,`nh lkd eciaàä àlàå§¤¨¨
ïðúcy dpynaúçkLî éëéä ,úBàîè úBðBöéçäå úBøBäè úBiîéðtä ¦§©©§¦¦§§©¦§¥¥¦©§©©

dìoi`yk xaecn dpyna :`xnbd zvxzn .xaecn ote` dfi`a - ¨
xaecn j` ,ecia dxiknd ilkàëéîñczexicwd zekenqy - ¦§¦¨

å ,íéaøä úeLøìze`nh zeipevigdíéaøä úeLø éôetéç íeMî- ¦§¨©¦§¦¦¥§¨©¦
,miaxd zeyx iciva uerpl mc` ipa jxcy zeczie zelecb mipa`
df mc`e ,milzkd z` ewifi `l my zexaerd zelbrdy ick
mixaerde ,miaxd zeyxa wgec siqed df mewna eizexicw gipdy
,miipevigd milkd xie`a miqpkp mdicbae mda mikkgzn my

ux`d inr mb my mixaery oeikezexicwd ,mi`nh mdicbay ,
.ze`nh zepevigd

* * *
dxizqa sqep uexiz d`iane ,mcewd oecipl zxfeg `xnbd
yyeg `ed dpedk iably `ziixaay ,dcedi iax ixacay
:oilnebl yyeg epi` i`nc zexit zxikn iably dpynae ,oilnebl

ïðaøå äãeäé éaø ,àîéà úéòaéàå,`ziixaayäîeøzî ïéìòî'a §¦¨¥¥¨©¦§¨§©¨¨§©£¦¦§¨
éâìôéî÷ 'ïéñçeéìdnexza lke` eze` mi`exy mc` m`d ewlgp - §£¦¨¦§§¦

eze` miwifgny ,oiqgei oiprl s` zexyk zwfga eze` micinrn
dcedi iax .dwica `la dxiyk dy` e`iydl xyt`e xyk odkk
dnexz elik`dl xqe` `ed okle ,oiqgeil dnexzn oilrny xaeq
oiqgeil edelrie ,dnexz lke` ede`xiy yygn ,cg` cr it lr
mixaeq minkge .oick `ly ,dwica `ll dxiyk dy` e`iydl
lk`iy jka yyg oi` `linne ,oiqgeil dnexzn milrn oi`y
,dcedi iax ixac miayein mewn lkne .cg` cr it lr dnexz
enrhe ,i`nc iabl dpyna x`eank ,oilnebl yyeg epi` mlerly

.oiqgeil edexiykiy yygn `ed o`k

* * *
d`ian ,'oiqgeil dnexzn oilrn' m`d oecipd xkfedy jk ab`
m`d ,dpedk lr migikend mixac iabl mitqep mipecip `xnbd

:`xnbd zwtzqn .mdilr jenql ozipúBìòäì eäî ,eäì àéòaéà¦©§¨§©§©£
,ïéñçeéì úBøèMîaezk dide ,xhy lr mezg didy mc` ,xnelk ¦§¨§£¦

.dxiyk dy` e`iydle jk lr jenql ozip m`d ,odk `edy my
:`xnbd zxxanéîc éëéä,df wtq jiiy ote` dfi`a -àîéìéà ¥¦¨¥¦¥¨

déa áéúëcxhya aezk m` -,'ãò ézîúç ïäk éðBìt éðà'i`ce ¦§¦¥£¦§¦Ÿ¥¨©§¦¥
,jk lr jenql oi`ydéåléò ãéäñî à÷ ïàîcirny in oi` ixdy - ©¨©§¦¦¨¥

:`xnbd zx`an .envr lr ok azk `ed `l` ,eixac lràëéøö àìŸ§¦¨
ote`a `l` wtzqdl epkxved `l -ïäk éðBìt éðà' déa áéúëc¦§¦¥£¦§¦Ÿ¥

éãäñ eîéúçå ,'éðBìtî äðî éúéåì.df gqep lr minezg micrde - ¨¦¦¨¤¦§¦©£¦©£¥
:wtqd iccv od jke,éàîxhyd lr minezgd micrd m`däðnà ©©¨¤
éãäñî à÷ øèMaL,xhya aezkd aeigd xwir lr wx micirn - ¤©§¨¨©§£¦

reciy xhydn di`x oi`e ,ea miaezkd mihxtd x`y lr `le
oi` `linne ,eaeig xwirl rbep df oi`y ,odk deld ok`y mdl

.xhyd it lr oiqgeil ezelrdlà÷ àúléî dlekà ,àîìc Bà¦§¨©¨¦§¨¨
éãäñîmzecry `vnpe ,xhya aezkd lk lr micirn micrd - ©§£¦

.oiqgeil ezelrdl ozipe ,odk `edy jk lr s` `id
df oica ewlgp :df oipra zwelgn d`ian `xnbdáøå àðeä áø©¨§©

ïéìòî ,øîà ãç ,àcñç.oiqgeil zexhyn.ïéìòî ïéà ,øîà ãçå ¦§¨©¨©©£¦§©¨©¥©£¦

* * *
:sqep wtq d`ian `xnbdúeàéNpî úBìòäì eäî ,eäì àéòaéà¦©§¨§©§©£¦§¦

ïéñçeéì íétkdi`x ef mipdk zkxal eitk `yepd mc` m`d - ©©¦§£¦
e` ,eixg` wecal ila dxiyk dy` `yil el migipne ,odk `edy

:wtzqdl yi in zrca `xnbd zx`ane .`léòaéz`ed df wtq - ¦¨¥
øîàc ïàîìy ,lirl `aend,ïéñçeéì äîeøzî ïéìòî`ny §©§¨©©£¦¦§¨§£¦

.milrn oi` mitk ze`iypnïéìòî ïéà øîàc ïàîì éòaéúådnexzn §¦¨¥§©§¨©¥©£¦
.oiqgeil oilrn mitk ze`iypn `ny ,oiqgeil

:wtqd iccv z` `xnbd zx`anïéìòî øîàc ïàîì éòaézdnexzn ¦¨¥§©§¨©©£¦
c xnel yiy meyn ,oiqgeiläîeøz éléî éðämilrn dnexzn wx - ¨¥¦¥§¨

meyn ,oiqgeil,àéä äúéî ïBòcdzin aiig dnexz lke`d xf ixdy ©£¦¨¦
did `l odk `edy envra rcei did `l m`y xazqne ,miny icia
ezelrdle ef di`x lr jenql ozipe ,efk dxeng dxiar xaer

,oiqgeilc ,íétk úeàéNð ìáà`l` xaer epi` odk epi` m` s` £¨§¦©©¦§
aàì ,äNò øeqéàezelrdl oi`e ,odk `edy dxenb di`x ef oi` - ¦£¥Ÿ

.ef di`x jnq lr oiqgeilàðL àì ,àîìc Bàoia welig oi` - ¦§¨Ÿ§¨
ef ,mixfl xeqi` ea yiy xac dyry oeik `l` ,mixeqi`d zxneg

e .oiqgeil eze` milrne ,odk `edy di`xïéà øîàc ïàîì éòaéz¦¨¥§©§¨©¥
ïéìòîc xnel okziy ,oiqgeil dnexznäîeøz éléî éðäwx - ©£¦¨¥¦¥§¨

meyn ,oiqgeil milrn oi` dnexznàòðöa àìëàúéîclekiy - §¦§©§¨§¦§¨
,odk epi`y s` dlk`y okzie ,xzqa dlke`l mc`úeàéNð ìáà£¨§¦

c ,íétkziyrpåàì éà ,àéñäøôacéöçî àì éàä élek ,àeä ïäkó ©©¦§§©§¤§¨¦¨Ÿ¥¥©Ÿ©£¦
déLôð Lðéàyygn ,odk didy ilel eitk `yil firn did `l - ¦¨©§¥

ixd eitk `yil firdy oeike ,odk `edy xiki my mi`vnpd cg`y
.oiqgeil eze` milrne ,odk `edy di`x efàðL àì ,àîìc Bà- ¦§¨Ÿ§¨

milrn oi`e dxenb di`x ef oi` mdipyae ,mixacd oia welig oi`
.oiqgeil eze`

df oica ewlgp :df oipra zwelgn d`ian `xnbdéaøå àcñç áø©¦§¨§©¦
ïéìòî ,øîà ãç ,àðéáà.oiqgeil mitk ze`iypnïéà øîà ãçå £¦¨©¨©©£¦§©¨©¥

.ïéìòî©£¦
:df oipra dkldd z` zxxan `xnbd÷çöé øa ïîçð áø déì øîà̈©¥©©§¨©¦§¨

déì øîà .ïéñçeéì íétk úeàéNpî úBìòäì eäî ,àáøì,`axàzâeìt §¨¨©§©£¦§¦©©¦§£¦¨©¥§§¨
,àðéáà éaøå àcñç áøc:wgvi xa ongp ax el`y .lirl x`eanke §©¦§¨§©¦£¦¨

éàî àúëìä.ef zwelgna dkldd `id dn -déì øîà,`axàðà ¦§§¨©¨©¥£¨
àðòãé àúéðúî,dkldd ink x`azi dkezne ,`ziixa ip` rcei - ©§¦¨¨©§¨

äìBãb ,øîBà éñBé éaø ,àéðúc`idä÷æçxeqi`l wfgen mc`y - §©§¨©¦¥¥§¨£¨¨
oi`y onf lk ezwfgn xac `ivedl mileki oic zia oi`y ,xzidl e`

,jtida micirnd micrøîàpL`xfr mr l`xyi ipa ziilr iabl ¤¤¡©
,mdly oiqgeid iazk z` mlek e`ivedy ,laa zelbn xteqd
l`xyi ipan miax eidy itl ,mixykd l`xyi ipan mdy ze`xdl

ycwnd ziaa zxyln mileqt mdipae ,dleba miiebl e`ypy`xfr)

(bq-`q aä éða ,äiáç éða ,íéðäkä éðaîe'élæøá éða ,õBwmipeknd] ¦§¥©Ÿ£¦§¥¢©¨§¥©§¥©§¦©
[iptn okç÷ì øLà[mdia`]ìò àø÷iå ,äMà éãòìbä élæøa úBðaî £¤¨©¦§©§¦©©¦§¨¦¦¨©¦¨¥©
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xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc zeaezk(iyiy meil)

:`xnbd dywnàlàåxizdl dingp yyg `ly ,dzr jixac itl - §¤¨
leqt cv mda yiy xacd xkipy oeik mitk ze`iype dnexz mdl

,gafn iycw milke` mpi`y jka'ä÷æç äìBãb' éàîdxn`y ©§¨£¨¨
mxbizy yyg oi`e ,dzr cr jka ewfgedy oeik ixde ,`ziixad

el` mixaca bedpl ekiyniy heyt ,dlwz jkn:`xnbd zvxzn .
ixd ,`ziixad zpeek `id jkàøwéòîdleba mzeida ,dligza - ¥¦¨¨

ìeëàwx,ïðaøc äîeøúauega zbdep dnexz oi` dxezd on ixdy ©¦§¨§©¨¨
e ,ux`l,àzLä,l`xyi ux`l elry xg`lìeëàelit`äîeøúa ©§¨©¦§¨

,àúééøBàcopaxc oia ewlig `le dnexz zlik`a ewfgedy oeik §©§¨
.'dwfg dlecb'y `ziixad dgiked dfne ,`ziixe`cl

dnexzn melriy eyyg `l recn ,`ziixad ixaca sqep xe`ia
:oiqgeilénð àzLä ,àîéà úéòa éàåux`l elryk ,dzr s` - §¦¨¥¥¨©§¨©¦

wx ,l`xyi,ìeëà ïðaøc äîeøúazewxie zexit ly dnexza epiide ¦§¨§©¨¨©
wx daeig l`xyi ux`a s`y ,'xdvie yexiz obc' llka mpi`y

e ,opaxcn,ìeëà àì àúééøBàc äîeøúa,jka ewfged `ly oeikåokl ¦§¨§©§¨Ÿ©§
c ,oiqgeil dnexzn melriy dingp yyg `lïðé÷qî éëdn - ¦©§¦¨

milrnyïéñçeéì äîeøzîlke`yk epiid,àúééøBàc äîeøúala` ¦§¨§£¦¦§¨§©§¨
wx lke`ykïðaøc äîeøúalkd ixaclïðé÷qî àì.oiqgeil ¦§¨§©¨¨Ÿ©§¦¨

zxxan:`xnbdàlàådf itl'ä÷æç äìBãb' éàî,`ziixad dxn`y §¤¨©§¨£¨¨
`ed yecigd :`xnbd zx`an .eidy itk mzwfga ex`yp ixdóàc§©

øæâéîì àkéàc áb ìòdnexza elk`i `ly xefbl mewn didy - ©©§¦¨§¦§©
dxifb opaxc,àúééøBàc äîeøz íeMîok exfb `l ux`l uega wxe] ¦§¨§©§¨

zngn mewn lkn ,[my dievn `ziixe`c dnexz oi`y oeik
,opaxc dnexza lek`l ewfgedy 'dwfg dlecb'y.ïðéøæb àìŸ¨§¦¨

:ipyd uexizd lr `xnbd dywnåikl`xyi ux`l elry xg`l §
áéúk àäå ,ìeëà àì àúééøBàc äîeøúáweqtaeìëàé àì øLà' ¦§¨§©§¨Ÿ©§¨§¦£¤ŸŸ§

,'íéLãwä Lãwîy rnyneàä ,ìeëà àìc àeä íéLãwä Lãwî ¦Ÿ¤©¢¨¦¦Ÿ¤©¢¨¦§Ÿ©¨
.ìeëà ,àúééøBàc äîeøúaxen`d 'miycwd ycw' :`xnbd zvxzn ¦§¨§©§¨©

e ,mipy `l` ,cg` xac epi` weqtaàì ,øîà÷ éëäelk`iéãéîa ¨¦¨¨©Ÿ§¦¦
éøwéàcdpeknd xaca -,'Lã÷',`ziixe`c dnexz epiideáéúëc §¦§¥Ÿ¤¦§¦
diabl(i ak `xwie)éøwéàc éãéîa àìå ,'Lã÷ ìëàé àì øæ ìëå'§¨¨ŸŸ©Ÿ¤§Ÿ§¦¦§¦§¥

,'íéLã÷',gafn iycw epiideáéúëc(ai ak my)äéäú ék ïäk úáe' ¢¨¦¦§¦©Ÿ¥¦¦§¤
å ,'ìëàú àì íéLãwä úîeøúa àéä øæ Léàìeqtd zpeekwx w §¦¨¦¦§©©¢¨¦ŸŸ¥§

,dnexzl `le gafn iycwlcøî øîà,weqtd xe`iaaawlg ¨©©©
díéLãwä ïî íøenweye dfg -,ìëàz àì`id dnexza la` ¨¦©¢¨¦ŸŸ¥

.zlke`
:oiqgeil mitk ze`iypn milrny `ziixan gikedl dqpn `xnbd

,òîL àz`id dn ,`ziixaa epipyä÷æçz` miwifgn dci lry ¨§©£¨¨
mc`d,äpeäëì,epipr itl mewn lk,ìááa íétk úeàéNðyiy oeik ¦§¨§¦©©¦§¨¤

,mditk z` e`yi miqgein mipdk wxy wceay reaw oic zia my
my dievn oi`y itl ,di`x dpi` laaa dnexz zlik` la`
.di`x dpi` opaxc dnexz zlik` eli`e ,`ziixe`c dnexz

,àéøeña älç úìéëàåux`k `ixeq oicy `ziixad zxaeqy itl ©£¦©©¨§§¨
.dxezd on `ed day dlg xeqi`e ,l`xyiúBðzî ÷eléçådpedk §¦©¨

'daiwe miigl rexf' lyïéëøëan miaxy milecb miweeya -miiev ¦§¨¦
,dfk mewna zepzn lehil frn did `l odk did `l m`y ,my
z` `xnbd zniiqn .odk epi`y epxiki mixaerd cg` i`ceay

:dzgkedúäéî éðz÷y `ziixaa epipy mewn lkn -íétk úeàéNð ¨¨¥¦©§¦©©¦
,dpedkl di`x efåàì éàîmiwifgn df ici lry dpeekd oi` m`d - ©¨

mb odkk eze`,ïéñçeéì.oiqgeil mitk ze`iypn milrny gkene §£¦
:`xnbd dgecàìeze` miwifgn `l` ,`ziixad zpeek ef oi` - Ÿ

wx odkkìzlik`,äîeøz.oiqgeil `le §§¨
:digcd lr `xnbd ddnzàäålaaa mitk ze`iypúìéëàc àéîec §¨§¨©£¦©

älç`ixeqa,éðz÷,ok m`eälç úìéëà äîeze` dlrn `ixeqa ©¨¨¨¥¨£¦©©¨
,ïéñçeéìixdy ,dnexza eze` milik`n wxy yxtl okzi `ly §£¦

eli`e ,da lek`l wfged xake ,'dnexz' llka `id dnvr 'dlg'
mixacl dpedkl ezwifgn dlg zlik`y rnyn `ziixadn

ok m`e ,mitqepíétk úeàéNð óàdxn`p laaaìoipr.ïéñçeé ©§¦©©¦§£¦
:`xnbd zvxzndôeb älç úìéëà ,àìwx eze` zwfgn ,dnvr - Ÿ£¦©©¨¨

äîeøúì`id dnvr dlg ixdy ziywdy dne ,oiqgeil `le ¦§¨
,dnexzøáñ÷y `pzdäfä ïîfa älçdaeigäîeøúe ,ïðaøcs` ¨¨©©¨©§©©¤§©¨¨§¨

daeig dfd onfaå ,àúééøBàcc `ziixaa ycgzdïðé÷qîmilrn - §©§¨§©§¦¨
eze`,àúééøBàc äîeøúì ïðaøc älçîeid `l i`ceay meyn ¥©¨§©¨¨¦§¨§©§¨

` dlg lek`l el mipzepe`eaiy yygn ,odk `edy erciy `l m
.`ziixe`c dnexz el zzlåopaxc dfd onfa dlgy xaeqd §

`ed ,`ziixe`c `id dnexzeéôàãkáøc déøa àðeä áø eäì C §§¨¥§©¨§¥§©
ïðaøì òLBäéjtid opaxl ryedi axc dixa `ped ax xn`y enk - §ª©§©¨¨

.`ibeqd jynda x`aziy enke ,mdixac
mitk ze`iypn milrny ztqep `ziixan gikedl dqpn `xnbd

:oiqgeiläpeäëì ä÷æç ,òîL àz,`idúBðøb ÷eléçå íétk úeàéNð ¨§©£¨¨¦§¨§¦©©¦§¦§¨
,zepxbd on dnexz lhep did m` -,ìàøNé õøàadznexzy §¤¤¦§¨¥

.`ziixe`cåeli`íB÷î ìëáe àéøeñaeznexz oi`y ux`l uegay §§§¨§¨¨
ick cr `ed aexw j` ,`ziixe`cLãBç Làø éçeìMLzia igely - ¤§¥Ÿ¤

ycegd yeciw lr miricend oicïéòébîjldn cr epiide ,myl ©¦¦
wx ,l`xyi ux`n mei xyr dyngíétk úeàéNð`idäéàø §¦©©¦§¨¨

zlawl reaw oic zia el` zenewna yiy oeik ,dpedka ewifgdl
,eitk z` `yi `l xfy miwcea mde ,yceg y`x igely zecrìáà£¨

ç àì,úBðøb ÷elé.`ziixe`c dnexz my oi`y oeik,ìááeoi`y s` Ÿ¦§¨¨¤
`id ixd ,myl miribn oic zia igelyàéøeñkze`iypy df iabl §§¨

.reaw oic zia my yiy oeik ,dpedkl dwifgn mitkïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤
,øîBà ìàéìîbdi`x mitk ze`iypóàa,íéøöî ìL àiøãðñkìà ©§¦¥¥©©¤§©§§¦¨¤¦§©¦

äðBLàøa,miiebd deaixgdy mcew oey`x zia oaxeg xg`l - ¨¦¨
l`xyin ax mr da dide dlecb xir dzidy(:`p dkeq)oi`y s` ,

,myl miribn yceg y`x igelyïéc úéaL éðtîeid.íL ïéòeá÷ ¦§¥¤¥¦§¦¨
:`ziixadn dzii`x z` `xnbd zniiqnúäéî éðz÷,`ziixaa ¨¨¥¦©

yíétk úeàéNðe ,dpedkl dwfg `id,ïéñçeéì ,åàì éàîgkene §¦©©¦©¨§£¦
:`xnbd dgec .oiqgeil mitk ze`iypn milrny,àìzpeek Ÿ

odkk wfgen `edy `ziixadìzlik`,älç.oiqgeil `le §©¨
e :digcd lr `xnbd dywnàämitk ze`iypúBðøb ÷eléçc àéîec ¨§¨§¦§¨

éðz÷,wiicl yie ,`ziixaaúBðøb ÷eléç äîewifgn,ïéñçeéìixdy ¨¨¥©¦§¨§£¦
`ed envr zepxb weligy oeik ,dnexz oiprl dpeekdy okzi `l

ok m`e ,dnexz zlik`íétk úeàéNð óàeze` dwifgn.ïéñçeéì ©§¦©©¦§£¦
:`xnbd zvxznàì`l` ,di`x ef oi` -dôeb úBðøb ÷eléçwifgn Ÿ¦§¨¨

wx eze`,älçìc ,yecig dfa yieøáñ÷ef `ziixa ly `pzd §©¨¨¨©
yäfä ïîfa äîeøzn daeigälçå ,ïðaøcdaeig dfd onfa mb §¨©§©©¤§©¨¨§©¨

å ,àúééøBàcc `ed yecigd,àúééøBàc älçì ïðaøc äîeøzî ïðé÷qî §©§¨§©§¦¨¦§¨§©¨¨§©¨§©§¨
ïðaøì òLBäé áøc déøa àðeä áø eäðéçkLàãëåax rnyy enke - §¦§©§§¦§©¨§¥§©§ª©§©¨¨

.m`vnyk opaxn ryedi axc dixa `pedáøc déøa àðeä áø øîàc§¨©©¨§¥§©
éøîà÷å éáúéc áø éáa ïðaøì eäðézçkLà ,òLBäéizqpkpyk - §ª©©§©§¦§§©¨¨§¥©§¨§¦§¨¨§¦

,mixne`e miayei eidy minkgl iz`vn ,yxcnd zialeléôà£¦
,ïðaøc äfä ïîfa äîeøz øîàc ïàîìmewn lknälçdfd onfa s` §©§¨©§¨©§©©¤§©¨¨©¨

.àúééøBàc,ok egikedeéøäLmze`aòáLmipyeLaékLz` l`xyi §©§¨¤£¥¤©¤¦§
,ryedi inia ux`demze`aòáLmipye÷léçL,okn xg`l dze` ¤©¤¦§

,älça eáéiçúðxn`py ,l`xyi ux`l 'dqipk'a dielz `idy oeik ¦§©§§©¨
(gi eh xacna)dide dOW mkz` `ian ip` xW` ux`d l` mk`aA'§Ÿ£¤¤¨¨¤£¤£¦¥¦¤§¤¨¨§¨¨

jkn minkg eyxce ,''dl dnExz EnixY ux`d mgNn mklk`A©£¨§¤¦¤¤¨¨¤¨¦§¨©
s`y ,'mk`eaa' `l` zenewnd x`ya enk 'e`eaz ik' xn`p `ly
eaiigzi ,ewlgie eyakiy mcew epiide ,d`ia zvwn didzyk
onfa s` ,mlerl x`yp mzqipka wx ielz didy df aeige ,dlga

.mznc` lr l`xyi oi`y dfdäîeøúa eáéiçúð àìåeyaky cr §Ÿ¦§©§¦§¨
xn`py ,ux`d z` ewlige(ak ci mixac)z`EaY lM z` xUrY xUr'©¥§©¥¥¨§©

aeigy 'Lrxf z`EaY' oeyln eyxce ,'dpW dpW dcUd `vId Lrxf©§¤©Ÿ¥©¨¤¨¨¨¨§©©§¤
z`eaz' dpekne jl zcgeind dcya dlcb d`eazdyk wx `ed df
okle ,ewlg z` laiw cg` lke ewlige eyaky xg` epiide ,'jrxf
oi` l`xyi cia zwlegne dyeak l`xyi ux` oi`y dfd onfa

.dxezd on zexyrne zenexz aeig
:xne`e ryedi iaxc dixa `ped ax jiynnàðà eäì àðéîàå- ©£¦¨§£¨

,ip` mdl izxn`eäfä ïîæa äîeøz øîàc ïàîì eléôà ,äaøcà©§©¨£¦§©§¨©§¨¦§©©¤
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המשך בעמוד רא

oiglbn el`e` cenr dk sc ± iyily wxtzeaezk
ä÷æç äìåãâ éàî àìàåziaydl [yegl] epl dnl ,iqei iax xn`wc Ð,mzwfgyegl yi dn ik

dlhal?ïðáøã äîåøúá`idy devn lkc .dxezd on dnexz my oi`y ,eid dleba ixdy Ð

.(a,el) oiyeciwa opixn`ck ,ux`a `l` zbdep dpi` ux`a dielzéîð àúùä àîéà úéòáéàå
ìåëà ïðáøã äîåøúá.wxie oli`d zexit znexz Ðàúééøåàã.lek` `l xdvie yexiz obc Ð

dnexzn oilrn xn`c o`nl `iyw `l ikd meyne

oiqgeil opiwqn ikc ,oiqgeilÐdnexzn

.'ek `ziixe`cäîåøú íåùî øæâéîì àëéàã
àúééøåàãmy dievne ,e`a ux`l ixdy Ð

did `ly dn ,`ziixe`c dxenb dnexzievn

.da melik`i ot yegl yie ,dleba mdléãéîá àì
ùã÷ éø÷àã.dnexz epiide Ðìëàé àì øæ ìëå

ùã÷lirl dyxta aizkc ,irzyn dnexza Ð

on lk`i xg`e xdhe ynyd `ae" dipin

,"miycwd"lxrd"a zenaia ,dnexza opinwe`e

.(a,cr)íéùã÷ éø÷àã éãéîá àìådfg elit` Ð

mipdk iypl milk`pd minly ly weye

.mdicarleøî øîàåyi" wxta ,zenaia Ð

ziyrpe l`xyil zqipy odk zaa ,"zexzen

znexzl zxfegy ,dl oi` rxfe dyexbe dpnl`

i`dn dl silie .weye dfgl zxfeg dpi`e dia`

`l miycwd znexza `id xf yi`ldidz ik" `xw

.cer "lk`zäðåäëì ä÷æç`edy eilr cirdl Ð

.odkìááá íéôë úåàéùðed`exd Ðeitk `yep

oilawne ,odk `edy mewn lka eilr cirn laaa

oiwcea reaw oic ziae ,daiyi my yiy itl .epnid

dpi` dnexze dlg zlik` la` .mitk i`yep xg`

dvegc ,dwfgdnexz `ziixe`c e`l ux`l

.i`d ilek ictw `le ,dilicàéøåñá äìç úìéëàå
mx` `id Ðdyaiky daevcecdxaigeux`l

diny cigi yeaik :`pz i`d xaqwe .l`xyi

,yeaikdzlgedznexze`wlqwe .`ziixe`c

.dnexzl oicd `ede ,dlg `pz :jzrc÷åìéçå
úåðúî.miiglde rexfdc Ðïéëøëáab lr s`e Ð

mikxke li`ed ,mixfl xeqi` oi` oxeqi`cmewn

mixaer ea oiievne ,od oiweey,ea oixiknd miaye

ded odkc e`l i`Ð.diytp sivgn `làì
äîåøúìlke` e` ,laaa eitk `yep ed`exd Ð

l`xyi ux`a eilr cirde ,`ixeqa `weec dlgÐ

`l la` ,dnexz elik`dl ezecr oilawn

.oiqgeiläìç úìéëà äî.dzwfg zecr Ðïéñçåéì
dnexzl i`c ÐÐ,`id dnexz dteb `id !`hiyt

da wfged xake.'åë ïðáøã äìçî ïðé÷ñîåi`c Ð

meyn dxifb ,dlg dil etq eed `l ,`ed odk e`l

.dnexzêéôàãëå.yxtn onwl Ðíéôë úåàéùð
úåðøâ ÷åìéçå.dnexzc Ðìàøùé õøàái`yep Ð

.iwcae oireaw oic zia `ki`c ,mitkzepxb welige

dfd onfa dnexzc `zyd jzrc `wlq i`w

oerc oeike ,`ziixe`c`ki` dzinÐdpin opiwqn

.oiqgeilàéøåñáìàøùé õøà éçåìùù íå÷î ìëå
ïéòéâîeyciwy mei dlebl ricedl Ðz` oic zia

jeza miayeid epiidc ,epnfa gqt zeyrl ycgd

.mei xyr dyng jldnäéàø íéôë úåàéùðitl Ð

ly ycgd zegily lawny ,my reaw oic ziay

.lecbd oic ziaúåðøâ ÷åìéç àì ìáàdnexzc Ð

`ziixe`c e`l edcicÐ`zbelte .yeaik diny `l cigi yeaik :xaq `pz i`d ,inp `ixeqae

.(`,`k dxf dcear) `zlin jda `id i`pzcáø éáá.ax ia ixw yxcnd zia Ðäìçá åáééçúð
lkn ef d`ia aezkd dpiy :xne` l`rnyi iax :ixtqa `ipze ,"ux`d l` mk`eaa" aizkc Ð

ik" "e`az ik" xn`p olekay ,dxezay ze`ia,"j`iai"mk`eaa" o`keÐoeiky jcnll

eqpkpy.eaiigzp dlúåøùòîå úåîåøúá åáééçúð àìå"jrxf z`eaz" "jpbc" aizkc ÐÐ

dpya" aizkc ,dhnyd zepy oipna xyrnd aezkd dlz ixdy ,cere .jl zcgeind

zehnye ,"xyrnd zpy ziyilyd,ewlige eyakyn `l` epn `lmler xcqa opixn`ck

:opiqxb ikd .(a,ai) oikxr zkqnaeãåîìú íéìâøî äùìùå íéðù äì åñðëðùî ìåëé íëàåáá éà
'åë íëìåë úàéáá íëàåáá øîåìda aezkl ef d`ia aezkd dpiyc oeik :eyexit ikde Ð

.'ek xnel cenlz ,milbxn dl eqpkpyn leki ,"e`az ik" azk `le "mk`eaa"
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àìàåab lr s` ,dwfg dlecbc `d `gip Ð oilrn oi` i` `nlya Ð dwfg dlecb i`n

lr s`e] .miycw iycwl mitk ze`iyp on elriy oireh oic zial yginl `ki`c

elri `ny oireh oic zial opiyiig `le cg` cr it lr dnexzl oilrn ,dwfg `lac ab

la` .[miycw iycwl enk ,irhinl ez` `le ,`xing oiqgeic oywnd xaq `zyd Ð oiqgeil

opiyiig `le ,ediiwfg rixc `nrh zxn`c `zyd

i`n Ð irhnl iz` `lc oeik ,iweq`l iz` `nlc

[lirl] ?dwfg dlecbåào`nl elit` `nlc

`lk`znc dnexz ilin ipd oilrn oi` xn`c

`de ?dlik`a dlez dn :dniz Ð 'ek drpiva

dnexz zlik`n oilrn oi` `nlr ileklc `hiyt

`ed ,odk car `nlc yginl `ki` `dc ,oiqgeil

m` ibiltc `ed oxeba dnexz zwelga `l`

dnexzn oilrnae ,e`l m` oiqgeil milrn

`l` ,`icda i`pz da ebilti` `l oiqgeil

dnexz oiwleg m` `zbelta `zbelt `d `ilzc

Ð oiwleg xn`c o`nl .e`l m` eax `la carl

dil irai` ikde .`ed car `nlcc ,oilrn oi`

ipd Ð oilrn oi` xn`c o`nl elit` :`kd xninl

`ki`e eax `la carl oiwlegc ,dnexz ilin

Ð mitk ze`iyp la` ,`ed car `nlc yginl

!eitk `yep car oi`c ,oilrnc jl `ni` mlerl

,`rpiva `lk`znc hwp xityc xnel d`xp]

inp dnexz zlik`n Ð oilrn xn`c o`nlc

`viy ,car `edy yginl `kilc oiprae ,oilrn

Ð `ed dzin oerc oeik ,`nrhe .xtqd zian

ipy jixhvi` jkle oiqgeil edelri `ny opiyiig

oiwleg oi` inp jkle .dnexza elik`dl micr

oi` xn`c o`ne .enr eax ok m` `l` carl

yiig `l Ð `ed dzin oerc ab lr s` ,oilrn

zlik` `ied `rpvac oeik ,edelri `ny ikdl

,mqxti`c mitk ze`iyp la` .dwelg oke dnexz

i`c meyn .edelri `ny opiyiig i` dil `irai`

`le .i`d ilek sivg ded `l Ð `ed odkc e`l

elit` zetqezd eazky enk hwpnl ivn ied

xn`c o`nlyginl `ki`c meyn ,oilrn oi`

`kid elit`c ,ikda `ilz `lc .`ed car `nlc

enk ,oilrn oi` `ed car `nlc yginl `kilc

.car epi`y eilr oicirny e` ,xtqd zian `veia

meyn epiid Ð eax `la el oiwlegc `d ,daxc`e

meyn ediizbeltc `nrh xwire .oilrn oi`c

dfi`a dyw Ð ikd e`l i`c ,oilrn oi`e oilrn

.(mipyi zetqez) [lirl eywdy enk ,ibilt `xaq

éëåilin ipd oiqgeil dnexzn opiwqn

epiax oa wgvi epiax Ð 'ek `ziixe`ca

ongp ax `ni` zirai` `dc ,dl qixb `l xi`n

xzeq did ok m` Ð dl opiqxb i`e ,dl xn`w

o`nl ikd `niz `l i`c :`iady di`x envra

!iweq`l iz` `d oiqgeil dnexzn oilrn xn`c

ziibeq ef oi`e .ediiwfg rixc meyn `nrh `l`

`id `zlin e`le" xn`i `l m` ,cenlzd

(a,hq oiyecw) "oiqgei dxyr" wxtae ."ixn`c

dazekl eyaiy mzdc `thiy ab`e ,dl opiqxb

.o`kàì:xn`z m`e Ð ycw ixwi`c icina

ynyd `ae" aizkc ,miycw ixwi` inp dnexz

!dnexza lke` eyny aixrdc ,dnexza ixii` `xw `edde ,"miycwd on lk`i xg`e xdhe

ogky` `lc ,xn`w xf zlik`` `kd la` ,miycw ixwin dnexz ,`nh iab i`cec :xnel yie

.xf zlik` iab miycwúåàéùðs`e .dlg zlik` `le ,mitk ze`iyp `wec Ð laaa mitk

yeaik `pz i`d xaqc .`ixeqa enk laaa oiwcwcn oi` Ð opaxcn ied inp `ixeqac ab lr

.onwl gkenck ,mitk ze`iyp oicd `ed `ixeqa dlg zlik`e .yeaik diny cigiàìwelig

`ped axc `zbelta zeziixa jpd ibiltc xnel jixve Ð 'ek dnexz xaqwe dlgl dteb zepxb

oilrnc wcinl `ki` jytp dnn zeziixa jpdn cga ,ikd e`l i`c .opaxe ryedi axc dixa

,dnexzl dwfg `ixeqa dlg zlik` `ziinw `ziixalc ,inp ibilte .oiqgeil mitk ze`iypn

ipzw dipy `ziixaae .opaxc dlg zlik`l dwfg `iedc `ziixe`c dnexz zlik`c oky lke

.dlgl dwfg `ied `l ,`ixeqa dnexz epiidc ,zepxb weligc
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àzLä :àîéà úéòa éàå .àúééøBàc äîeøúa ìeëà àzLä̈§¨£¦§¨§©§¨§¦¨¥¥¨¨§¨
éëå .ìeëààì àúééøBàc äîeøúa ,ìeëà ïðaøc äîeøúa éîð©¦¦§¨§©¨©£¦§¨§©§¨¨£§¦

ïéñçBéì äîeøzî ïðé÷qî¯äîeøúa ,àúééøBàc äîeøúa ©§¦©¦§¨§£¦¦§¨§©§¨¦§¨
ïðaøc¯áb ìò óàc ?ä÷æç äìBãb éàî àlàå .ïðé÷qî àì §©¨©¨©§¦©§¤¨©§¨£¨¨§©©©

àúééøBàc äîeøz íeMî øæâéîì àkéàc¯.ïðéøæb àì §¦¨§¦§©¦§¨§©§¨¨¨§¦©
àì øLà" :áéúk àäå ?ìeëà àì àúééøBàc äîeøúáe¦§¨§©§¨¨£§¨§¦£¤Ÿ

"íéLãwä Lãwî eìëàé,ìeëà àìc àeä íéLãwä Lãwî , Ÿ§¦Ÿ¤©¢¨¦¦Ÿ¤©¢¨¦§¨£
éãéîa àì :øîà÷ éëä !ìeëà àúééøBàc äîeøúa àä̈¦§¨§©§¨£¨¦¨¨©¨§¦¥
éãéîa àìå ,"Lã÷ ìëàé àì øæ ìëå" :áéúëc ,Lã÷ éø÷éàc§¦§¦Ÿ¤¦§¦§¨¨ŸŸ©Ÿ¤§¨§¦¥

:áéúëc ,íéLã÷ éø÷éàc"àéä øæ Léàì äéäú ék ïäk úáe §¦§¦¨¨¦¦§¦©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨¦
ïî íøena :øî øîàå ."ìëàú àì íéLãwä úîeøúa¦§©©¢¨¦ŸŸ¥§¨©¨©¨¦

äpeäëì ä÷æç :òîL àz .ìëàz àì íéLãwä¯úeàéNð ©¢¨¦ŸŸ©¨§©£¨¨¦§¨§¦
.ïékøëa úBðzî ÷eléçå ,àéøeña älç úìéëàå ,ìááa íétk©©¦§¨¤©£¦©©¨§§¨§¦©¨¦§©¦
.äîeøúì ,àì ?ïéñçBéì åàì éàî ,íétk úeàéNð úäéî éðú÷̈¨¥¦©§¦©©¦©¨§£¦¨¦§¨
ïéñçBéì älç úìéëà äî ,éðú÷ älç úìéëàc àéîec àäå¯ §¨§¨©£¦©©¨¨¨¥¨£¦©©¨§£¦
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étàãëå .àúééøBàc äîeøúì ïðaøc älçîàðeä áø eäì C ¥©¨§©¨©¦§¨§©§¨§¦§©¥§©¨
äpeäëìä÷æç :òîLàz .ïðaøì òLBäé áøcdéøa¯úeàéNð §¥§©§ª©§©¨©¨§©£¨¨¦§¨§¦

íB÷î ìëáe àéøeñáe ,ìàøNé õøàa úBðøb ÷eléçå íétk©©¦§¦§¨§¤¤¦§¨¥§§¨§¨¨
àì ìáà ,äéàø íétk úeàéNð ïéòébî LãBç Làø éçeìML¤§¥Ÿ¤©¦¦§¦©©¦§¨¨£¨Ÿ
:øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,àéøeñk ìááe .úBðøb ÷eléç¦§¨¨¤§§¨©¨¦§¤©§¦¥¥
ïéc úéaL éðtî ,äðBLàøa íéøöî ìL àiøcðñkìà óà©£¤§©§§¦¨¤¦§©¦¨¦¨¦§¥¤¥¦
?ïéñçBéì åàì éàî ,íétk úeàéNð úäéî éðú÷ .íL ïéòeá÷§¦¨¨¨¥¦©§¦©©¦©¨§£¦
úBðøb ÷eléç äî ,éðú÷úBðøb ÷eléçc àéîec àä .älçì ,àì̈§©¨¨§¨§¦§¨¨¨¥©¦§¨

ïéñçBéì¯dôeb úBðøb ÷eléç ,àì !ïéñçBéì íétkúeàéNð óà §£¦©§¦©©¦§£¦¨¦§¨¨
,àúééøBàc älçå ,ïðaøc äfä ïîfa äîeøz :øáñ÷ .älçì§©¨¨¨©§¨©§©©¤§©¨©§©¨§©§¨
eäðéçkLàãëå .àúééøBàc älçì ïðaøc äîeøzî ïðé÷qîe©§¦©¦§¨§©¨©§©¨§©§¨§¦§©§©¦§

c .ïðaøì òLBäé áøcdéøaàðeäáøáøcdéøaàðeäáø øîà ©¨§¥§©§ª©§©¨©©£©©¨§¥§©
eléôà :éøîà÷å éáúéc áø éáa ïðaøì eäðézçkLà :òLBäé§ª©©§©§¦§§©¨©§¥©§¨§¥§¨¨§¦£¦

ïðaøc äfä ïîfa äîeøz øîàc ïàîì¯,àúééøBàc älç §©§¨©§¨©§©©¤§©¨©©¨§©§¨
àìå älça eáéiçúð e÷léçL òáLå eLaékL òáL éøäL¤£¥¤©¤¦§§¤©¤¦§¦§©§§©¨§Ÿ
ïàîì eléôà ,äaøcà :àðà eäì àðéîàå .äîeøúa eáéiçúð¦§©§¦§¨§¨¦¨§£¨©§©¨£¦§©

àúééøBàc äfä ïîfa äîeøz øîàc¯:àéðúc .ïðaøc älç §¨©§¨©§©©¤§©§¨©¨§©¨©§©§¨
dì eñðëpMî ìBëé "íëàBáa" éà ,"õøàä ìà íëàBáa"§£¤¤¨¨¤¦§£¤¨¦¤¦§§¨
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קצה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc zeaezk(iyiy meil)

:`xnbd dywnàlàåxizdl dingp yyg `ly ,dzr jixac itl - §¤¨
leqt cv mda yiy xacd xkipy oeik mitk ze`iype dnexz mdl

,gafn iycw milke` mpi`y jka'ä÷æç äìBãb' éàîdxn`y ©§¨£¨¨
mxbizy yyg oi`e ,dzr cr jka ewfgedy oeik ixde ,`ziixad

el` mixaca bedpl ekiyniy heyt ,dlwz jkn:`xnbd zvxzn .
ixd ,`ziixad zpeek `id jkàøwéòîdleba mzeida ,dligza - ¥¦¨¨

ìeëàwx,ïðaøc äîeøúauega zbdep dnexz oi` dxezd on ixdy ©¦§¨§©¨¨
e ,ux`l,àzLä,l`xyi ux`l elry xg`lìeëàelit`äîeøúa ©§¨©¦§¨

,àúééøBàcopaxc oia ewlig `le dnexz zlik`a ewfgedy oeik §©§¨
.'dwfg dlecb'y `ziixad dgiked dfne ,`ziixe`cl

dnexzn melriy eyyg `l recn ,`ziixad ixaca sqep xe`ia
:oiqgeilénð àzLä ,àîéà úéòa éàåux`l elryk ,dzr s` - §¦¨¥¥¨©§¨©¦

wx ,l`xyi,ìeëà ïðaøc äîeøúazewxie zexit ly dnexza epiide ¦§¨§©¨¨©
wx daeig l`xyi ux`a s`y ,'xdvie yexiz obc' llka mpi`y

e ,opaxcn,ìeëà àì àúééøBàc äîeøúa,jka ewfged `ly oeikåokl ¦§¨§©§¨Ÿ©§
c ,oiqgeil dnexzn melriy dingp yyg `lïðé÷qî éëdn - ¦©§¦¨

milrnyïéñçeéì äîeøzîlke`yk epiid,àúééøBàc äîeøúala` ¦§¨§£¦¦§¨§©§¨
wx lke`ykïðaøc äîeøúalkd ixaclïðé÷qî àì.oiqgeil ¦§¨§©¨¨Ÿ©§¦¨

zxxan:`xnbdàlàådf itl'ä÷æç äìBãb' éàî,`ziixad dxn`y §¤¨©§¨£¨¨
`ed yecigd :`xnbd zx`an .eidy itk mzwfga ex`yp ixdóàc§©

øæâéîì àkéàc áb ìòdnexza elk`i `ly xefbl mewn didy - ©©§¦¨§¦§©
dxifb opaxc,àúééøBàc äîeøz íeMîok exfb `l ux`l uega wxe] ¦§¨§©§¨

zngn mewn lkn ,[my dievn `ziixe`c dnexz oi`y oeik
,opaxc dnexza lek`l ewfgedy 'dwfg dlecb'y.ïðéøæb àìŸ¨§¦¨

:ipyd uexizd lr `xnbd dywnåikl`xyi ux`l elry xg`l §
áéúk àäå ,ìeëà àì àúééøBàc äîeøúáweqtaeìëàé àì øLà' ¦§¨§©§¨Ÿ©§¨§¦£¤ŸŸ§

,'íéLãwä Lãwîy rnyneàä ,ìeëà àìc àeä íéLãwä Lãwî ¦Ÿ¤©¢¨¦¦Ÿ¤©¢¨¦§Ÿ©¨
.ìeëà ,àúééøBàc äîeøúaxen`d 'miycwd ycw' :`xnbd zvxzn ¦§¨§©§¨©

e ,mipy `l` ,cg` xac epi` weqtaàì ,øîà÷ éëäelk`iéãéîa ¨¦¨¨©Ÿ§¦¦
éøwéàcdpeknd xaca -,'Lã÷',`ziixe`c dnexz epiideáéúëc §¦§¥Ÿ¤¦§¦
diabl(i ak `xwie)éøwéàc éãéîa àìå ,'Lã÷ ìëàé àì øæ ìëå'§¨¨ŸŸ©Ÿ¤§Ÿ§¦¦§¦§¥

,'íéLã÷',gafn iycw epiideáéúëc(ai ak my)äéäú ék ïäk úáe' ¢¨¦¦§¦©Ÿ¥¦¦§¤
å ,'ìëàú àì íéLãwä úîeøúa àéä øæ Léàìeqtd zpeekwx w §¦¨¦¦§©©¢¨¦ŸŸ¥§

,dnexzl `le gafn iycwlcøî øîà,weqtd xe`iaaawlg ¨©©©
díéLãwä ïî íøenweye dfg -,ìëàz àì`id dnexza la` ¨¦©¢¨¦ŸŸ¥

.zlke`
:oiqgeil mitk ze`iypn milrny `ziixan gikedl dqpn `xnbd

,òîL àz`id dn ,`ziixaa epipyä÷æçz` miwifgn dci lry ¨§©£¨¨
mc`d,äpeäëì,epipr itl mewn lk,ìááa íétk úeàéNðyiy oeik ¦§¨§¦©©¦§¨¤

,mditk z` e`yi miqgein mipdk wxy wceay reaw oic zia my
my dievn oi`y itl ,di`x dpi` laaa dnexz zlik` la`
.di`x dpi` opaxc dnexz zlik` eli`e ,`ziixe`c dnexz

,àéøeña älç úìéëàåux`k `ixeq oicy `ziixad zxaeqy itl ©£¦©©¨§§¨
.dxezd on `ed day dlg xeqi`e ,l`xyiúBðzî ÷eléçådpedk §¦©¨

'daiwe miigl rexf' lyïéëøëan miaxy milecb miweeya -miiev ¦§¨¦
,dfk mewna zepzn lehil frn did `l odk did `l m`y ,my
z` `xnbd zniiqn .odk epi`y epxiki mixaerd cg` i`ceay

:dzgkedúäéî éðz÷y `ziixaa epipy mewn lkn -íétk úeàéNð ¨¨¥¦©§¦©©¦
,dpedkl di`x efåàì éàîmiwifgn df ici lry dpeekd oi` m`d - ©¨

mb odkk eze`,ïéñçeéì.oiqgeil mitk ze`iypn milrny gkene §£¦
:`xnbd dgecàìeze` miwifgn `l` ,`ziixad zpeek ef oi` - Ÿ

wx odkkìzlik`,äîeøz.oiqgeil `le §§¨
:digcd lr `xnbd ddnzàäålaaa mitk ze`iypúìéëàc àéîec §¨§¨©£¦©

älç`ixeqa,éðz÷,ok m`eälç úìéëà äîeze` dlrn `ixeqa ©¨¨¨¥¨£¦©©¨
,ïéñçeéìixdy ,dnexza eze` milik`n wxy yxtl okzi `ly §£¦

eli`e ,da lek`l wfged xake ,'dnexz' llka `id dnvr 'dlg'
mixacl dpedkl ezwifgn dlg zlik`y rnyn `ziixadn

ok m`e ,mitqepíétk úeàéNð óàdxn`p laaaìoipr.ïéñçeé ©§¦©©¦§£¦
:`xnbd zvxzndôeb älç úìéëà ,àìwx eze` zwfgn ,dnvr - Ÿ£¦©©¨¨

äîeøúì`id dnvr dlg ixdy ziywdy dne ,oiqgeil `le ¦§¨
,dnexzøáñ÷y `pzdäfä ïîfa älçdaeigäîeøúe ,ïðaøcs` ¨¨©©¨©§©©¤§©¨¨§¨

daeig dfd onfaå ,àúééøBàcc `ziixaa ycgzdïðé÷qîmilrn - §©§¨§©§¦¨
eze`,àúééøBàc äîeøúì ïðaøc älçîeid `l i`ceay meyn ¥©¨§©¨¨¦§¨§©§¨

` dlg lek`l el mipzepe`eaiy yygn ,odk `edy erciy `l m
.`ziixe`c dnexz el zzlåopaxc dfd onfa dlgy xaeqd §

`ed ,`ziixe`c `id dnexzeéôàãkáøc déøa àðeä áø eäì C §§¨¥§©¨§¥§©
ïðaøì òLBäéjtid opaxl ryedi axc dixa `ped ax xn`y enk - §ª©§©¨¨

.`ibeqd jynda x`aziy enke ,mdixac
mitk ze`iypn milrny ztqep `ziixan gikedl dqpn `xnbd

:oiqgeiläpeäëì ä÷æç ,òîL àz,`idúBðøb ÷eléçå íétk úeàéNð ¨§©£¨¨¦§¨§¦©©¦§¦§¨
,zepxbd on dnexz lhep did m` -,ìàøNé õøàadznexzy §¤¤¦§¨¥

.`ziixe`cåeli`íB÷î ìëáe àéøeñaeznexz oi`y ux`l uegay §§§¨§¨¨
ick cr `ed aexw j` ,`ziixe`cLãBç Làø éçeìMLzia igely - ¤§¥Ÿ¤

ycegd yeciw lr miricend oicïéòébîjldn cr epiide ,myl ©¦¦
wx ,l`xyi ux`n mei xyr dyngíétk úeàéNð`idäéàø §¦©©¦§¨¨

zlawl reaw oic zia el` zenewna yiy oeik ,dpedka ewifgdl
,eitk z` `yi `l xfy miwcea mde ,yceg y`x igely zecrìáà£¨

ç àì,úBðøb ÷elé.`ziixe`c dnexz my oi`y oeik,ìááeoi`y s` Ÿ¦§¨¨¤
`id ixd ,myl miribn oic zia igelyàéøeñkze`iypy df iabl §§¨

.reaw oic zia my yiy oeik ,dpedkl dwifgn mitkïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤
,øîBà ìàéìîbdi`x mitk ze`iypóàa,íéøöî ìL àiøãðñkìà ©§¦¥¥©©¤§©§§¦¨¤¦§©¦

äðBLàøa,miiebd deaixgdy mcew oey`x zia oaxeg xg`l - ¨¦¨
l`xyin ax mr da dide dlecb xir dzidy(:`p dkeq)oi`y s` ,

,myl miribn yceg y`x igelyïéc úéaL éðtîeid.íL ïéòeá÷ ¦§¥¤¥¦§¦¨
:`ziixadn dzii`x z` `xnbd zniiqnúäéî éðz÷,`ziixaa ¨¨¥¦©

yíétk úeàéNðe ,dpedkl dwfg `id,ïéñçeéì ,åàì éàîgkene §¦©©¦©¨§£¦
:`xnbd dgec .oiqgeil mitk ze`iypn milrny,àìzpeek Ÿ

odkk wfgen `edy `ziixadìzlik`,älç.oiqgeil `le §©¨
e :digcd lr `xnbd dywnàämitk ze`iypúBðøb ÷eléçc àéîec ¨§¨§¦§¨

éðz÷,wiicl yie ,`ziixaaúBðøb ÷eléç äîewifgn,ïéñçeéìixdy ¨¨¥©¦§¨§£¦
`ed envr zepxb weligy oeik ,dnexz oiprl dpeekdy okzi `l

ok m`e ,dnexz zlik`íétk úeàéNð óàeze` dwifgn.ïéñçeéì ©§¦©©¦§£¦
:`xnbd zvxznàì`l` ,di`x ef oi` -dôeb úBðøb ÷eléçwifgn Ÿ¦§¨¨

wx eze`,älçìc ,yecig dfa yieøáñ÷ef `ziixa ly `pzd §©¨¨¨©
yäfä ïîfa äîeøzn daeigälçå ,ïðaøcdaeig dfd onfa mb §¨©§©©¤§©¨¨§©¨

å ,àúééøBàcc `ed yecigd,àúééøBàc älçì ïðaøc äîeøzî ïðé÷qî §©§¨§©§¦¨¦§¨§©¨¨§©¨§©§¨
ïðaøì òLBäé áøc déøa àðeä áø eäðéçkLàãëåax rnyy enke - §¦§©§§¦§©¨§¥§©§ª©§©¨¨

.m`vnyk opaxn ryedi axc dixa `pedáøc déøa àðeä áø øîàc§¨©©¨§¥§©
éøîà÷å éáúéc áø éáa ïðaøì eäðézçkLà ,òLBäéizqpkpyk - §ª©©§©§¦§§©¨¨§¥©§¨§¦§¨¨§¦

,mixne`e miayei eidy minkgl iz`vn ,yxcnd zialeléôà£¦
,ïðaøc äfä ïîfa äîeøz øîàc ïàîìmewn lknälçdfd onfa s` §©§¨©§¨©§©©¤§©¨¨©¨

.àúééøBàc,ok egikedeéøäLmze`aòáLmipyeLaékLz` l`xyi §©§¨¤£¥¤©¤¦§
,ryedi inia ux`demze`aòáLmipye÷léçL,okn xg`l dze` ¤©¤¦§

,älça eáéiçúðxn`py ,l`xyi ux`l 'dqipk'a dielz `idy oeik ¦§©§§©¨
(gi eh xacna)dide dOW mkz` `ian ip` xW` ux`d l` mk`aA'§Ÿ£¤¤¨¨¤£¤£¦¥¦¤§¤¨¨§¨¨

jkn minkg eyxce ,''dl dnExz EnixY ux`d mgNn mklk`A©£¨§¤¦¤¤¨¨¤¨¦§¨©
s`y ,'mk`eaa' `l` zenewnd x`ya enk 'e`eaz ik' xn`p `ly
eaiigzi ,ewlgie eyakiy mcew epiide ,d`ia zvwn didzyk
onfa s` ,mlerl x`yp mzqipka wx ielz didy df aeige ,dlga

.mznc` lr l`xyi oi`y dfdäîeøúa eáéiçúð àìåeyaky cr §Ÿ¦§©§¦§¨
xn`py ,ux`d z` ewlige(ak ci mixac)z`EaY lM z` xUrY xUr'©¥§©¥¥¨§©

aeigy 'Lrxf z`EaY' oeyln eyxce ,'dpW dpW dcUd `vId Lrxf©§¤©Ÿ¥©¨¤¨¨¨¨§©©§¤
z`eaz' dpekne jl zcgeind dcya dlcb d`eazdyk wx `ed df
okle ,ewlg z` laiw cg` lke ewlige eyaky xg` epiide ,'jrxf
oi` l`xyi cia zwlegne dyeak l`xyi ux` oi`y dfd onfa

.dxezd on zexyrne zenexz aeig
:xne`e ryedi iaxc dixa `ped ax jiynnàðà eäì àðéîàå- ©£¦¨§£¨

,ip` mdl izxn`eäfä ïîæa äîeøz øîàc ïàîì eléôà ,äaøcà©§©¨£¦§©§¨©§¨¦§©©¤
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oiglbn el`e` cenr dk sc ± iyily wxtzeaezk
ä÷æç äìåãâ éàî àìàåziaydl [yegl] epl dnl ,iqei iax xn`wc Ð,mzwfgyegl yi dn ik

dlhal?ïðáøã äîåøúá`idy devn lkc .dxezd on dnexz my oi`y ,eid dleba ixdy Ð

.(a,el) oiyeciwa opixn`ck ,ux`a `l` zbdep dpi` ux`a dielzéîð àúùä àîéà úéòáéàå
ìåëà ïðáøã äîåøúá.wxie oli`d zexit znexz Ðàúééøåàã.lek` `l xdvie yexiz obc Ð

dnexzn oilrn xn`c o`nl `iyw `l ikd meyne

oiqgeil opiwqn ikc ,oiqgeilÐdnexzn

.'ek `ziixe`cäîåøú íåùî øæâéîì àëéàã
àúééøåàãmy dievne ,e`a ux`l ixdy Ð

did `ly dn ,`ziixe`c dxenb dnexzievn

.da melik`i ot yegl yie ,dleba mdléãéîá àì
ùã÷ éø÷àã.dnexz epiide Ðìëàé àì øæ ìëå

ùã÷lirl dyxta aizkc ,irzyn dnexza Ð

on lk`i xg`e xdhe ynyd `ae" dipin

,"miycwd"lxrd"a zenaia ,dnexza opinwe`e

.(a,cr)íéùã÷ éø÷àã éãéîá àìådfg elit` Ð

mipdk iypl milk`pd minly ly weye

.mdicarleøî øîàåyi" wxta ,zenaia Ð

ziyrpe l`xyil zqipy odk zaa ,"zexzen

znexzl zxfegy ,dl oi` rxfe dyexbe dpnl`

i`dn dl silie .weye dfgl zxfeg dpi`e dia`

`l miycwd znexza `id xf yi`ldidz ik" `xw

.cer "lk`zäðåäëì ä÷æç`edy eilr cirdl Ð

.odkìááá íéôë úåàéùðed`exd Ðeitk `yep

oilawne ,odk `edy mewn lka eilr cirn laaa

oiwcea reaw oic ziae ,daiyi my yiy itl .epnid

dpi` dnexze dlg zlik` la` .mitk i`yep xg`

dvegc ,dwfgdnexz `ziixe`c e`l ux`l

.i`d ilek ictw `le ,dilicàéøåñá äìç úìéëàå
mx` `id Ðdyaiky daevcecdxaigeux`l

diny cigi yeaik :`pz i`d xaqwe .l`xyi

,yeaikdzlgedznexze`wlqwe .`ziixe`c

.dnexzl oicd `ede ,dlg `pz :jzrc÷åìéçå
úåðúî.miiglde rexfdc Ðïéëøëáab lr s`e Ð

mikxke li`ed ,mixfl xeqi` oi` oxeqi`cmewn

mixaer ea oiievne ,od oiweey,ea oixiknd miaye

ded odkc e`l i`Ð.diytp sivgn `làì
äîåøúìlke` e` ,laaa eitk `yep ed`exd Ð

l`xyi ux`a eilr cirde ,`ixeqa `weec dlgÐ

`l la` ,dnexz elik`dl ezecr oilawn

.oiqgeiläìç úìéëà äî.dzwfg zecr Ðïéñçåéì
dnexzl i`c ÐÐ,`id dnexz dteb `id !`hiyt

da wfged xake.'åë ïðáøã äìçî ïðé÷ñîåi`c Ð

meyn dxifb ,dlg dil etq eed `l ,`ed odk e`l

.dnexzêéôàãëå.yxtn onwl Ðíéôë úåàéùð
úåðøâ ÷åìéçå.dnexzc Ðìàøùé õøàái`yep Ð

.iwcae oireaw oic zia `ki`c ,mitkzepxb welige

dfd onfa dnexzc `zyd jzrc `wlq i`w

oerc oeike ,`ziixe`c`ki` dzinÐdpin opiwqn

.oiqgeilàéøåñáìàøùé õøà éçåìùù íå÷î ìëå
ïéòéâîeyciwy mei dlebl ricedl Ðz` oic zia

jeza miayeid epiidc ,epnfa gqt zeyrl ycgd

.mei xyr dyng jldnäéàø íéôë úåàéùðitl Ð

ly ycgd zegily lawny ,my reaw oic ziay

.lecbd oic ziaúåðøâ ÷åìéç àì ìáàdnexzc Ð

`ziixe`c e`l edcicÐ`zbelte .yeaik diny `l cigi yeaik :xaq `pz i`d ,inp `ixeqae

.(`,`k dxf dcear) `zlin jda `id i`pzcáø éáá.ax ia ixw yxcnd zia Ðäìçá åáééçúð
lkn ef d`ia aezkd dpiy :xne` l`rnyi iax :ixtqa `ipze ,"ux`d l` mk`eaa" aizkc Ð

ik" "e`az ik" xn`p olekay ,dxezay ze`ia,"j`iai"mk`eaa" o`keÐoeiky jcnll

eqpkpy.eaiigzp dlúåøùòîå úåîåøúá åáééçúð àìå"jrxf z`eaz" "jpbc" aizkc ÐÐ

dpya" aizkc ,dhnyd zepy oipna xyrnd aezkd dlz ixdy ,cere .jl zcgeind

zehnye ,"xyrnd zpy ziyilyd,ewlige eyakyn `l` epn `lmler xcqa opixn`ck

:opiqxb ikd .(a,ai) oikxr zkqnaeãåîìú íéìâøî äùìùå íéðù äì åñðëðùî ìåëé íëàåáá éà
'åë íëìåë úàéáá íëàåáá øîåìda aezkl ef d`ia aezkd dpiyc oeik :eyexit ikde Ð

.'ek xnel cenlz ,milbxn dl eqpkpyn leki ,"e`az ik" azk `le "mk`eaa"
åàì
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àìàåab lr s` ,dwfg dlecbc `d `gip Ð oilrn oi` i` `nlya Ð dwfg dlecb i`n

lr s`e] .miycw iycwl mitk ze`iyp on elriy oireh oic zial yginl `ki`c

elri `ny oireh oic zial opiyiig `le cg` cr it lr dnexzl oilrn ,dwfg `lac ab

la` .[miycw iycwl enk ,irhinl ez` `le ,`xing oiqgeic oywnd xaq `zyd Ð oiqgeil

opiyiig `le ,ediiwfg rixc `nrh zxn`c `zyd

i`n Ð irhnl iz` `lc oeik ,iweq`l iz` `nlc

[lirl] ?dwfg dlecbåào`nl elit` `nlc

`lk`znc dnexz ilin ipd oilrn oi` xn`c

`de ?dlik`a dlez dn :dniz Ð 'ek drpiva

dnexz zlik`n oilrn oi` `nlr ileklc `hiyt

`ed ,odk car `nlc yginl `ki` `dc ,oiqgeil

m` ibiltc `ed oxeba dnexz zwelga `l`

dnexzn oilrnae ,e`l m` oiqgeil milrn

`l` ,`icda i`pz da ebilti` `l oiqgeil

dnexz oiwleg m` `zbelta `zbelt `d `ilzc

Ð oiwleg xn`c o`nl .e`l m` eax `la carl

dil irai` ikde .`ed car `nlcc ,oilrn oi`

ipd Ð oilrn oi` xn`c o`nl elit` :`kd xninl

`ki`e eax `la carl oiwlegc ,dnexz ilin

Ð mitk ze`iyp la` ,`ed car `nlc yginl

!eitk `yep car oi`c ,oilrnc jl `ni` mlerl

,`rpiva `lk`znc hwp xityc xnel d`xp]

inp dnexz zlik`n Ð oilrn xn`c o`nlc

`viy ,car `edy yginl `kilc oiprae ,oilrn

Ð `ed dzin oerc oeik ,`nrhe .xtqd zian

ipy jixhvi` jkle oiqgeil edelri `ny opiyiig

oiwleg oi` inp jkle .dnexza elik`dl micr

oi` xn`c o`ne .enr eax ok m` `l` carl

yiig `l Ð `ed dzin oerc ab lr s` ,oilrn

zlik` `ied `rpvac oeik ,edelri `ny ikdl

,mqxti`c mitk ze`iyp la` .dwelg oke dnexz

i`c meyn .edelri `ny opiyiig i` dil `irai`

`le .i`d ilek sivg ded `l Ð `ed odkc e`l

elit` zetqezd eazky enk hwpnl ivn ied

xn`c o`nlyginl `ki`c meyn ,oilrn oi`

`kid elit`c ,ikda `ilz `lc .`ed car `nlc

enk ,oilrn oi` `ed car `nlc yginl `kilc

.car epi`y eilr oicirny e` ,xtqd zian `veia

meyn epiid Ð eax `la el oiwlegc `d ,daxc`e

meyn ediizbeltc `nrh xwire .oilrn oi`c

dfi`a dyw Ð ikd e`l i`c ,oilrn oi`e oilrn

.(mipyi zetqez) [lirl eywdy enk ,ibilt `xaq

éëåilin ipd oiqgeil dnexzn opiwqn

epiax oa wgvi epiax Ð 'ek `ziixe`ca

ongp ax `ni` zirai` `dc ,dl qixb `l xi`n

xzeq did ok m` Ð dl opiqxb i`e ,dl xn`w

o`nl ikd `niz `l i`c :`iady di`x envra

!iweq`l iz` `d oiqgeil dnexzn oilrn xn`c

ziibeq ef oi`e .ediiwfg rixc meyn `nrh `l`

`id `zlin e`le" xn`i `l m` ,cenlzd

(a,hq oiyecw) "oiqgei dxyr" wxtae ."ixn`c

dazekl eyaiy mzdc `thiy ab`e ,dl opiqxb

.o`kàì:xn`z m`e Ð ycw ixwi`c icina

ynyd `ae" aizkc ,miycw ixwi` inp dnexz

!dnexza lke` eyny aixrdc ,dnexza ixii` `xw `edde ,"miycwd on lk`i xg`e xdhe

ogky` `lc ,xn`w xf zlik`` `kd la` ,miycw ixwin dnexz ,`nh iab i`cec :xnel yie

.xf zlik` iab miycwúåàéùðs`e .dlg zlik` `le ,mitk ze`iyp `wec Ð laaa mitk

yeaik `pz i`d xaqc .`ixeqa enk laaa oiwcwcn oi` Ð opaxcn ied inp `ixeqac ab lr

.onwl gkenck ,mitk ze`iyp oicd `ed `ixeqa dlg zlik`e .yeaik diny cigiàìwelig

`ped axc `zbelta zeziixa jpd ibiltc xnel jixve Ð 'ek dnexz xaqwe dlgl dteb zepxb

oilrnc wcinl `ki` jytp dnn zeziixa jpdn cga ,ikd e`l i`c .opaxe ryedi axc dixa

,dnexzl dwfg `ixeqa dlg zlik` `ziinw `ziixalc ,inp ibilte .oiqgeil mitk ze`iypn

ipzw dipy `ziixaae .opaxc dlg zlik`l dwfg `iedc `ziixe`c dnexz zlik`c oky lke

.dlgl dwfg `ied `l ,`ixeqa dnexz epiidc ,zepxb weligc
zecr
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,ïðaøc äîeøúa ìeëà àøwéòî ?ä÷æç äìBãb éàî àlàå§¤¨©§¨£¨¨¥¦¨¨£¦§¨§©¨©
àzLä :àîéà úéòa éàå .àúééøBàc äîeøúa ìeëà àzLä̈§¨£¦§¨§©§¨§¦¨¥¥¨¨§¨
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¯äMà BàéOäì Bðéîàî éðéàå ,äîeøúa Bìéëàäì BãéaL¯.äMà BàéOäì Bãéa ïéàL ¤§¨§©£¦¦§¨§¥¦©£¦§©¦¦¨¤¥§¨§©¦¦¨

äpeäëì åéáà ét ìò ïa äìòä éaøcîe .íéizñz¯.äiåìì åéçà ét ìò çà äìòä àéiç éaø ¦§©¥¦§©¦¤¡¨¥©¦¨¦¦§¨©¦¦¨¤¡¨¨©¦¨¦¦§¦¨
åéáà ìöà àeä áBø÷c ,àìc ïa àðL éàî ,àéiç éaøå¯?åéçà ìöà àeä áBø÷ éîð çà §©¦¦¨©§¨¥§¨§¨¥¤¨¦¨©¦¨¥¤¨¦
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כתובות. האשה שנתארמלה - פרק שני דף כה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc zeaezk(iyiy meil)

ixd÷eìñ eälek åàìmirax` m` ik ,enr elr l`xyi lk `l - ¨§©
z`ia' ef oi`y oeike ,ux`l uega x`yp mrd aexe ,yi` sl`

.`ziixe`cn dlg aeig oi` ,'mklek
mitk ze`iypn oilrny ztqep `ziixan gikedl dqpn `xnbd

:oiqgeil,òîL àz`id dn ,`ziixaa epipyúeàéNð ,äpeäëì ä÷æç ¨§©£¨¨¦§¨§¦
å ,íétkok÷eléça dnexz.úeãòå ,úBðøbike ,denzl yie,úeãò ©©¦§¦§¨§¥¥

,àéä 'ä÷æç'milrnd dwfgd ipiipr z` dpen `pzdy oeike £¨¨¦
.'dwfg' oicn dpi` ixde ,dlrn 'zecr'y mb azk recn ,dpedkl

åàì àlàc yxtl yi i`ce -øîà÷ éëä,`ziixaa `pzdúeàéNð ¤¨¨¨¦¨¨©§¦
ék íétk[enk-]úeãòjk xenb xexia `id zecry enke ,`id ©©¦¦¥

,dfa `ed mdipia oeincde ,i`cee xenb xexia `id mitk ze`iypäî̈
úeãòeze` dlrníétk úeàéNð óà ,ïéñçeéìeze` dlrn.ïéñçeéì ¥§£¦©§¦©©¦§£¦

:`xnbd dgecàì`pzd xn`y dn `l` ,ok yxtl gxkd oi` - Ÿ
epiid 'zecr',ä÷æç çkî äàaä úeãòbdep `edy eilr ecirdy ¥©¨¨¦Ÿ©£¨¨

`id ixdy ,dpedk ibdpna.ä÷æçk©£¨¨
:jkl `nbec `xnbd d`ianeénà éaøc dén÷ì àúàc àeää ék- ¦©©£¨§©¥§©¦©¦

e in` iax iptl `ay mc`a didy dyrnd enkdéì øîà,in` iaxl ¨©¥
äæa ép÷æçeîipelt mc`a -déì øîà .ïäk àeäL,in` iaxúéàø äî §§©¦§¤¤Ÿ¥¨©¥¨¨¦¨

.odk `edy cirn dz` ok zngny ,ea,déì øîàizi`xàøwL ¨©¥¤¨¨
dxeza.úñðkä úéáa ïBLàøoey`x `xw m`d ,el`ye in` iax xfg ¦§¥©§¤¤

,ïäk àeäL ú÷æçaminkg epwizy enke(.hp oihib)`xew odky §¤§©¤Ÿ¥
,oey`xBàoey`x `xwyìBãb àeäL ú÷æçamy did `ly ,dxeza §¤§©¤¨

mkg cinlz l`xyiy `ed oicde ux`d mr odkd didy e` ,odk
izi`x ,mc` eze` el aiyd .odk `edy di`x ef oi`e ,el mcew

,éåì åéøçà àøwLoi`y ote`a ixdy ,odk zwfga `xwy di`x efe ¤¨¨©£¨¥¦
.llk `xew iel oi` ,odk oey`xd dlerdäpeäëì énà éaø eäìòäå§¤¡¨©¦©¦¦§¨

,åét ìò.'dwfg gkn d`ad zecr' ef ixde ©¦
:'dwfg gkn d`ad zecr'l ztqep `nbecéaøc dén÷ì àúàc àeää©©£¨§©¥§©¦

,éåì ïa òLBäéea ép÷æçeî ,déì øîàmc`,éåì àeäL äæxyt`e §ª©¤¥¦¨©¥§§©¦§¤¤¥¦
.oey`x xyrn elik`dldéì øîàe ,iel oa ryedi iaxúéàø äî,ea ¨©¥¨¨¦¨

àøwL ,déì øîàdxeza.úñðkä úéáa éðLryedi iax eze` l`y ¨©¥¤¨¨¥¦§¥©§¤¤
ipy `xw m`d ,iel oaBà ,éåì àeäL ú÷æçaziaa odk did `l `ny §¤§©¤¥¦

df mc` `xw eixg`e ,oey`x dxeagay lecbd `xwe ,zqpkd
ìBãb àeäL ú÷æçaizi`x ,mc` eze` el aiyd .eixg` `xwy inn §¤§©¤¨

,ïäk åéðôì àøwLoi` m` `l` ,odk xg` `xew l`xyi oi` mlerle ¤¨¨§¨¨Ÿ¥
,aey `xewe odkd xfeg iel myìò äiåìì éåì ïa òLBäé éaø eäìòäå§¤¡¨©¦§ª©¤¥¦¦§¦¨©

,åét.'dwfg gkn d`ad zecr' ef ixde ¦
:'dwfg gkn d`ad zecr'l ztqep `nbecLéøc dén÷ì àúàc àeää©©£¨§©¥§¥

Lé÷ìedéì øîà .ïäk àeäL äæa ép÷æçeî ,déì øîà,yiwl yixäî ¨¦¨©¥§§©¦¨¤¤Ÿ¥¨©¥¨
,[déì øîà] .úéàøizi`xdéì øîà .úñðkä úéáa ïBLàø àøwLyix ¨¦¨¨©¥¤¨¨¦§¥©§¤¤¨©¥

mb ike ,yiwlåéúéàøeze` zi`x -úBðøbä ìò ÷léçLlhpy - §¦¦¤¦¥©©§¨
.mipdkd jxck dcya dnexzøæòìà éaø Bì øîà,yiwl yixlåik ¨©©¦¤§¨¨§

ïøBb íL ïéà íàlhep epi`e enewna d`eaz irxef my oi`y - ¦¥¨¤
m`d ,dnexzäìèazwfg.äpeäk ¨§¨§¨

:mixacd zelylzyd z` zxtqne dkiynn `xnbdïéðîéæmrt - ¦§¦
zxg`ïðçBé éaøc dén÷ éáúé eåäiax iptl miayei micinlzd eid - £¨§¦©¥§©¦¨¨
,opgeidén÷ì äNòî àä ék àúàdyrn eze` oirk mdiptl `ae - £¨¦¨©£¤§©¥

e ,lirlc,Lé÷ì Léø déì øîà,mcewd dyrna xn`y itkåéúéàø ¨©¥¥¨¦§¦¦

zi`x m`d -ïøBbä ìò ÷léçL.mipdkd jxck,ïðçBé éaø déì øîà ¤¦¥©©¤¨©¥©¦¨¨
åikäìèa ïøBb íL ïéà íàzwfg.äpeäkyiwl yix oiad jk jezne §¦¥¨¤¨§¨§¨

xn` `l mcewd dyrna dprh dze` z` el xn`y xfrl` iaxy
,ezrc efy opgei iaxn rnyy `l` ,ezrcn okøãäyix xifgd - £©

e ,eipt z` yiwlúeLéa øæòìà éaøì dééæçxfrl` iaxa lkzqd - ©§¥§©¦¤§¨¨¦
e zetref miptaøîà,el'àçôð øá'c éléî zòîLdf xac zrny - ¨©¨©§§¦¥§©©§¨

ilk dyerd gtp did eia`y itl '`gtp xa' dpeknd] opgei iaxn
,[lfxadéîMî ïì zøîà àìåm` ixde ,enya z`f il zxn` `le - §Ÿ¨©§§¨¦§¥

dyrna eixack dkld wqet iziid ezrc `id oky il xne` ziid
.iptl `ay mcewd

* * *
dpyna epipy(:bk),cg` cr it lr dpedkl milrn minkg zrcly

:aexw `ed cr eze`y ote`a oicd z` zxxan `xnbdéaøiax - ©¦
,`iypd dcediãç ,àéiç éaøåmdn cg` -åéáà ét ìò ïa äìòä §©¦¦¨©¤¡¨¥©¦¨¦

äpeäëìepa `edy weyd on cg` lr cirde ,eiptl xyk odk `a - ¦§¨
.dpedk zwfga eze` wifgde ,dxiyk `idy ezy`n el clepyãçå§©

mdnäiåìì åéçà ét ìò çà äìòälr cirde eiptl xyk iel `a - ¤¡¨¨©¦¨¦¦§¦¨
eze` wifgde ,xyk iel `ed mb ixde ,`ed eig`y weyd on cg`

.diel zwfga
iax iptl dfi`e iax iptl `a dxwn dfi` gikedl dqpn `xnbd

:`xnbd dgiken .`iigíéizñzgikedl yi -éaøcy `edïa äìòä ¦§©¥§©¦¤¡¨¥
àéðúc .äpeäëì åéáà ét ìò,`ziixaaàaL éøäwfgend mc` ©¦¨¦¦§¨§©§¨£¥¤¨

dpedkaøîàå,epl reci epi`y mc` lréða`edàeä ïäëå ,äæ- §¨©§¦¤§Ÿ¥
,dxiyk en` mby itl ,llg epi`e `ed xyk odkïîàð`ed ¤¡¨

äMà BàéOäì ïîàð Bðéàå ,äîeøúa Bìéëàäìyygn ,dxiyk §©£¦¦§¨§¥¤¡¨§©¦¦¨
`edy micr `iaiy cr ,ldwa `eal leqtd `ed oizp e` xfnny

,epa,àéiç éaø Bì øîà .éaø éøácixde ,mixacd oia weligd dn ¦§¥©¦¨©©¦¦¨
,jytp dnnBðéîàz ,äîeøúa Bìéëàäì Bðéîàî äzà íàok mb ¦©¨©£¦§©£¦¦§¨©£¦

,äMà BàéOäì Bðéîàî äzà éà íàå ,äMà BàéOäìok enkàì §©¦¦¨§¦¦©¨©£¦§©¦¦¨Ÿ
Bì øîà .äîeøúa ìBëàì Bðéîàz,iaxBìéëàäì Bðéîàî éðà ©£¦¤¡¦§¨¨©£¦©£¦§©£¦

,äîeøúameynBãéaLa`d ly,äîeøúa Bìéëàäì`eaiy `la mb ¦§¨¤§¨§©£¦¦§¨
mipzep lkde dpedka wfgen a`d ixdy ,oic ziaa jk lr cirdl

.ezeyrl eciay xac lr on`p mc`e ,dnexz elBðéîàî éðéàå§¥¦©£¦
äMà BàéOäìmeyn ,dxiyk,äMà BàéOäì Bãéa ïéàLjixv ixdy §©¦¦¨¤¥§¨§©¦¦¨

oin`n iaxy `ziixaa x`ean mipt lk lre .dy`d znkqdl `ed
:`xnbd zniiqn .odk `edy epa lr cirdl a`líéizñzok` - ¦§©¥

.eiptl `ay dyrna ok xn`y `ed iaxy `id dgked
:`xnbd dtiqenîeepgkedy jkéaøcy `edåéáà ét ìò ïa äìòä ¦§©¦¤¡¨¥©¦¨¦

,äpeäëìy gikedl yiàéiç éaøy df `edét ìò çà äìòäzecr ¦§¨©¦¦¨¤¡¨¨©¦
,äiåìì åéçàcirnd a` oia wlgn `iig iaxy `xnbd dzr dxaqe ¨¦¦§¦¨

.eig` lr cirnd g` oial epa lr
:`xnbd dywnezrclàðL éàî ,àéiç éaødpey dna -ïax`yn ©¦¦¨©§¨¥

,mc`àìc`ziixaa gkeny enke ,dpedkl ezelrdl eia` on`p §Ÿ
meyn edf ixd ,iax lr wlgy,åéáà ìöà àeä áBø÷caexw oi`e §¨¥¤¨¦

ok m` ,cirdl on`pénð çà`ed ji`d ,iel `edy eig` lr cirny ¨©¦
ixde ,on`p,åéçà ìöà àeä áBø÷.`iig iax epin`d recne ¨¥¤¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc zeaezk(oey`x meil)

m` la`éãé áúk äæ ,øîBà äæ,`ed,éãé áúk äæ ,øîBà äæåopi`e ¤¥¤§©¨¦§¤¥¤§©¨¦
wx yi dnizg lk lry `vnp ,exiag znizg lr cg` lk micirn

okle ,cg` crïéëéøömicrdíänò óøöìcr,øçàizy lr ciriy §¦¦§¨¥¦¨¤©¥
,micr ipy dnizg lk lr eidi jke ,zenizgdëçå .éaø éøácíéî ¦§¥©¦©£¨¦

e miwlegïänò óøöì ïéëéøö íðéà ,íéøîBàcríãà ïîàð àlà ,øçà §¦¥¨§¦¦§¨¥¦¨¤©¥¤¨¤¡¨¨¨
xhyd lr mezgd,éãé áúk äæ øîBì`ll s` eixac milawzne ©¤§©¨¦
.sqep cr ly reiq

* * *

àøîâ
mnvr xhyd icry ote`a minkge iax ewlgpy dpyna x`ean
znizg lr cr lk ly ezecra ic m`d ,mdici zenizg lr micirn
zexaq md dn zx`an `xnbd ,sqep cr enr jixvy e` ,envr
z` miniiwn mnvr xhyd icry df ote` dpey dnae ,zwelgnd
zenizg z` miniiwn mixg` micr eay ote`n ,mdici zenizg
.dnizg lk lr micr ipya jxev yi lkd ixacl dfay ,xhyd icr

:`xnbd zx`anøîBì éöîézLkxg` wcwcze xewgz xy`k - §¤¦§¥©
y `vnz ,minkge iax ly mdizexaq,éaø éøáãìicryk s`y §¦§¥©¦

,micr ipya jxev yi mdizenizg z` miniiwn mnvr xhyd
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קצז oiglbn el`ea cenr dk sc ± iyily wxtzeaezk
÷åìñ åäìåë åàìrax` cg`k ldwd lk" aizkc ,laaa ex`yp oaex Ð.(a `xfr) "`eax

úåãòå.en` z`e eia` z` oixikny odk `edy micr e`a m` Ðàéä ä÷æç úåãòåÐ

dil ixw dwfg zecr ike ,dinza?ä÷æçë ä÷æç çëî äàáä úåãò,lawp zecrd Ð

elik`pe.cird dfy dwfg dze`l op` depi`x eli`k dnexzaìåãâ àåäù ú÷æçá åàÐ

oihib) `nlra opixn`ck,ipdka ixw ax :(a,hp

.ded odk e`lc ab lr s`eéåì åéøçà àø÷ùÐ

opixn`c ,eixg` `xew iel oi` ,`ed odk e`l i`e

odk my oi` m` :(my) oihib zkqnaÐdcxtzp

oi`y mewna `xew iel oi`c :opiyxtne .dliag

mewnay ,dliagd dcxtzp :miyxtn yie .odk

iel iptl zexwl l`xyi dvex m` ,odk oi`yÐ

`ki`c `kid la` ,odk my oi`c `wece .`xew

odkÐl`xyi `xwi `le ,dliagd dcxtzp `l

jkld ,mzd ded xg` odk `kde .iel iptl lecb

ded odk i`dc e`l i`Ðixw iel ded `l

.dixza`ïäë åéðôì àø÷ùiel i`dc e`l i`e Ð

`edÐmipy ,iyily `l` ipy `xew did `l

ikdc ,iyily `ede eiptl oixew eid mipdk

iel my oi` m` :oihib zkqna opixn`Ð`xew

.enewna odkäéåìì.oey`x xyrn el zzl Ð

ïøåâ íù ïéà íàåmy oi` m` Ðirxefd`eaz

.enewnaïéðîéæ.zxg` mrt Ðøãäyix Ð

.yiwlúåùéá øæòìà éáøì äééæç,eipt xifgd Ð

oiady .drx oira xfrl` iaxa lkzqpeitny

xn`yke ,df oeyl rny opgei iax`l df oeyl

.epnid dlaiw `l jkitl ,opgei iax mya dxn`

äùà åàéùäì`ed oizp e` xfnn `ny Ð.ùéù
äîåøú åìéëàäì åãéálkde ,odk `ed ixdy Ð

.dnexz el oiwleg
éðåìéáèäå
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úåãòwfgeny ,eixg` `xewd zngn odk `edy oircei ep`y :yexit Ð dwfg gkn d`ad

.iel `edy olàø÷ù:(a,hp) oihiba yxity ield wgvi iax yexitl Ð iel eixg`

`xwy `kd yxtl yi ,iel iptl lecb l`xyi `xwiy Ð dliag dcxtzp odk my oi` m`

.eixg` `xwy l`xyin ohw ,iel eixg`

àø÷ù.zg` mrt :yexit Ð odk eiptl

éøäÐ `ed odke df ipa xn`y

epl reci epi`y rnyn "`ed odke df ipa" hwpcn

`edye epa `edy cirdl `a `ede ,epa `ed m`

Ð epa `edy epl reci i`c .dyexb oa epi`y odk

m` :dnize .e"ie `la ,odk df ipa hwpinl dil ded

ebna oiqgeile dnexzl `nlr ilekl on`p `di ok

ab lr s`c :xnel yie !epa epi` xn` ira i`c

,`ed aexw eixaclc ,onidn `l ebn `ki`c

Ð jixacl :(`,fn zenai) "ulegd"a opixn`ck

on`p mc` oi`e .izekl zecr oi`e dz` izek

ip` :jenqa xn`w iaxc ab lr s`e .epa z` leqtl

elik`dl ecia ixdy dnexza elik`dl epin`n

eixacl `ed aexwc ab lr s` `nl` ,dnexza

meyn ,dil opipnidn i`ce mzd Ð ebna on`p

i`d la` .epa `edy opirci elit` ebn dil zi`c

.ebn `kil Ð epa `edy opirci ded i` ,ebn

ïîàðab lr s` :yexit Ð dnexza elik`dl

xaqwc .aexw `edy ,`ed `l` `kilc

on`p oi`e .oiqgeil dnexzn oilrn oi` :iax

xg` mr sxhvdl :yexit Ð dy` e`iydl

iz` `zyde .aexw `edy oeik ,dy` e`iydl

icigi epin`n dz` m` :`iig iax xn`c `d xity

Ð aexw `edy it lr s` ,dnexza elik`dl

yxtl oi` la` .dy` e`iydl xg` mr edpin`d

epi`c `hiytc ,dy` e`iydl icigi on`p oi`c

edpin`d `iig iax xn` ded `l `dae .on`p

cg` crc xninl `pz mey hinzyin `lc ,`yil

xg` mr on`pc yxtl oi` inp `dae .oiqgeil xyk

micr ipy jixv ded i`c ,dnexza elik`dl

dnexzn oilrnc xaq ded ok m` Ð dnexza

epi`c oeik ,aexw xiykn ikid ok m`e ,oiqgeil

dil `xiaqc oeik :xn`z m`e .dy` e`iydl on`p

opinwen ikid ok m` ,oiqgeil dnexzn oilrn oi`c

(a,ciw `nw `aa) "`xza lfebd"aiaxc `idd :

,opaxc dnexza on`pe ,enez itl giqna onwlc

,iaxl `de ,onidn `l `ziixe`c dnexza la`

Ð oiqgeil dnexzn oilrn oi`c dil `xiaqc oeik

opaxc dnexzn oilrnc dil `xiaq ok m`

`kid lkc ,lirl rnynck ,`ziixe`c dnexzl

oilrn oi` c"nl iywz `lc meyn epiid Ð `kti` e` `ziixe`c dlgl opaxc dnexzn oilrnc lirlc xninl opikxvnc i`dc :xnel yie !`ziixe`c dnexza inp lik` opaxc dnexza lik`c

Ð oilrn oi` xn`c o`nl oia oiqgeil dnexzn oilrn xn`c o`nl oia ,`nlr ileklc :d`xp cere .oilrn xn`c o`nk dil `xiaqc xyt` "lfebd"a iy` ax la` .oiqgeil mitk ze`iypn

ilekl oilrn oi` Ð ux`l dveg znexz e` zexit znexz la` .`ziixe`c `ied ycwnd onfay oeik ,`ziixe`c dlgl ,opaxc `id elit`e ,l`xyi ux` ly xdvie yexiz obc znexzn oilrn

lfebd"c `idde ,laaa `l la` ,`ziixe`cl opaxcn oilrn xn` `ixeqa `ziixe`c dlg e` l`xyi ux` znexza `wecc .opaxc l`xyi ux` ly xdvie yexiz obc znexzl elit` ,`nlr

xn`c o`nle .ux`l dveg e` zexit znexza epiid Ð opaxc dnexza dl iwene ,ophewa e`xy dn olceba cirdl mipn`pc onwlc oizipzn oke .ux`l dveg e` zexit znexza ixii` "`xza

`wece ,opaxc dfd onfa dnexz :(a,en dcp) "otec `vei" wxta dil `xiaq iqei iax `dc .oilrn ,opaxc `id elit` ,l`xyi ux`c xdvie yexiz obc znexzn elit` oiqgeil dnexzn oilrn

lek` seqale opaxc dnexza lek` `xwirn lirl xn`c `de .oilrnc dcen ded Ð oiwleg oi`c xaq ded i` `d ,oilrn oi`c dil zi`c `ed eax `la carl dnexz oiwleg xaqwc meyn

ab lr s` .`ziixe`c dnexzl mitk ze`iypn oilrny ,dleba mitk mi`yep eidy meyn `l` ,`ziixe`c dnexza oilke` leabd iycw dleba oilke` eidy gkn `l Ð `ziixe`c dnexza

mlrd `ly dn ,lek` `l `ziixe`ca ,lek` opaxc dnexza xn`wc `pyil `eddle .jka yegl oi` Ð exizn did dlik` gkny rnyn 'ek dleba oilke` mziid dna mkzwfga mz` ixdc

.ediiwfg rixc meyn epiid Ð `ziixe`c dnexzl mitk ze`iypnïîàðezy`e `ed `viy in :(a,hr oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta opzc :xi`n oa wgvi epiax dywd Ð dnexza elik`dl

jixv oi` Ð milecbd lr di`x `iad :mzd `ipzc ,`xnba mzd gkenck ,dnexza mlik`dl on`p epi`e ,eipa lr di`x `iadl jixv ,ezy` dzne ,mipa enr `iad xfgyke ,mid zpicnl

`l` epy `l :dlr yiwl oa oerny iax xn`e .miphwd lr di`xepiaxe .bilte `ed `pz iaxc :uxize ?dnexza elik`dl on`p a`c `kd iax xn`w ikide .`l Ð oiqgeil la` ,leabd iycwa

mzd xn`wc `de .oiqgeie mitk ze`iype dnexz oebk ,dyecw xac lkl epiid mzdc leabd iycwe .cg` cr it lr dpedkl oilrn oi` xn`c ,dcedi iaxk `iz` oiyecwc `iddc :xne` mz

ezy`a `kd ,inp i`] .zewfgd lr oilweq xn`c :dinrhl opgei iax `cf`e ,oiqgeil s` :xn` opgei iax ,mzd wiqnck .eci lr sexyle lewql oebk ,daxewl oiqgei epiid Ð `l oiqgeil la`

.[mzd xn`ck ,di`x `iadl jixv oi`c ,enråãéáùepivny enk !ebn df oi` ok m`e ,dzin xg` elik`dl ecia oi` `d ?ebn i`da dnexz lr eze` oin`p ji` :dniz Ð dnexza elik`dl

el zzl i` ?`zkld i`nl .'ek xeka ipa df xnel mc` on`p dcedi iax xn` o`kn ,mixg`l epxiki "xiki" :`ipzc (a,gr) oiyecwc `xza wxtae ,xeka iab (a,fkw `xza `aa) ,"oilgep yi"a

on`pc oeik `kdc ,inc `lc :xnel yie !ecia oi`y itl ,on`p ded `l `xw e`l i` ,`nl` .qqeb `edyk el eltpy miqkpa ,`kixv `l ?dil aidi `l in dpzn dil azinl ira eli` Ð mipy it

.dzin xg`l elit` on`pc `ed `xaq Ð eciac meyn eiiga elik`dl
giqna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

äpeäëì ä÷æç :òîL àz .÷eìñ eälek åàì¯úeàéNð ¨§§¨§©£¨¨¦§¨§¦
àlà !?àéä ä÷æç úeãò .úeãòå ,úBðøb ÷eléçå ,íétk©©¦§¦§¨§¥¥£¨¨¦¤¨
úeãò äî ,úeãò ék íétk úeàéNð :øîà÷ éëä åàì̈¨¦¨¨©§¦©©¦¦¥¨¥
äàaä úeãò ,àì .ïéñçBéì íétk úeàéNð óà ïéñçBéì§£¦©§¦©©¦§£¦¨¥©¨¨

ä÷æç çkî¯éaøc dén÷ì àúàc àeää ék .ä÷æçk ¦Ÿ©£¨¨©£¨¨¦©©£¨§©¥§©¦
:déì øîà .ïäk àeäL äæa éð÷æçeî :déì øîà ,éîà©¦£©¥§©§¦§¤¤Ÿ¥£©¥
.úñðkä úéáa ïBLàø àøwL :déì øîà ?úéàø äî̈¨¦¨£©¥¤¨¨¦§¥©§¤¤
àøwL ?ìBãb àeäL ú÷æça Bà ïäk àeäL ú÷æça§¤§©¤Ÿ¥§¤§©¤¨¤¨¨
àeää .åét ìò äpeäëì éîà éaø eäìòäå .éåì åéøçà©£¨¥¦§¤¡¨©¦©¦¦§¨©¦©
éð÷æçeî :déì øîà ,éåì ïa òLBäé éaøc dén÷ì àúàc©£¨§©¥§©¦§ª©¤¥¦£©¥§©§¦
:déì øîà ?úéàø äî :déì øîà .éåì àeäL äæa§¤¤¥¦£©¥¨¨¦¨£©¥
Bà ,éåì àeäL ú÷æça .úñðkä úéáa éðL àøwL¤¨¨¥¦§¥©§¤¤§¤§©¤¥¦

ìòäå .ïäk åéðôì àøwL ?ìBãb àeäL ú÷æçaéaø eä §¤§©¤¨¤¨¨§¨¨Ÿ¥§¤¡¨©¦
dén÷ì àúàc àeää .åét ìò äiåìì éåì ïa òLBäé§ª©¤¥¦¦§¦¨©¦©©£¨§©¥
øîà .ïäk àeäL äæa éð÷æçeî :déì øîà ,Lé÷ì Léøc§¥¨¦£©¥§©§¦§¤¤Ÿ¥£©
úéáa ïBLàø àøwL [:déì øîà] ?úéàø äî :déì¥¨¨¦¨£©¥¤¨¨¦§¥
øîà ?úBðøbä ìò ÷léçL åéúéàø :déì øîà .úñðkä©§¤¤£©¥§¦¦¤¦¥©©§¨¨©
!?äpeäk äìèa ïøBb íL ïéà íàå :øæòìà éaø Bì©¦¤§¨¨§¦¥¨¤¨§¨§¨
äNòî àä ék àúà ,ïðçBé éaøc dén÷ éáúé eåä ïéðîéæ¦§¦£¨§¦©¥§©¦¨¨£¨¦¨©£¤
ìò ÷léçL åéúéàø :Lé÷ì Léø déì øîà .dén÷ì§©¥£©¥¥¨¦§¦¦¤¦¥©
äìèa ïøBb íL ïéà íàå :ïðçBé éaø déì øîà ?ïøBbä©¤£©¥©¦¨¨§¦¥¨¤¨§¨

ïì zøîà àìå àçtð øác éléî zòîL :øîà ,úeLéa øæòìà éaøì dééæç øãä !?äpeäk§¨£©©§¥§©¦¤§¨¨¦£©¨§©§¦¥§©©¨¨§¨¨§©§¨
åéçà ét ìò çà äìòä ãçå ,äpeäëì åéáà ét ìò ïa äìòä ãç ,àéiç éaøå éaø !?déîMî¦§¥©¦§©¦¦¨©¤¡¨¥©¦¨¦¦§¨§©¤¡¨¨©¦¨¦
,äæ éða" øîàå àaL éøä :àéðúc ,äpeäëì åéáà ét ìò ïa äìòä éaøc íéizñz .äiåìì¦§¦¨¦§©¥§©¦¤¡¨¥©¦¨¦¦§¨§©§¨£¥¤¨§¨©§¦¤

àeä ïäëå"¯éaø Bì øîà .éaø éøác ,äMà BàéOäì ïîàð Bðéàå ,äîeøúa Bìéëàäì ïîàð §Ÿ¥¤¡¨§©£¦¦§¨§¥¤¡¨§©¦¦¨¦§¥©¦¨©©¦
äîeøúa Bìéëàäì Bðéîàî äzà íà :àéiç¯Bðéîàî äzà éà íàå ,äMà BàéOäì Bðéîàz ¦¨¦©¨©£¦§©£¦¦§¨©£¦§©¦¦¨§¦¦©¨©£¦

äMà BàéOäì¯äîeøúa Bìéëàäì Bðéîàî éðà :Bì øîà !äîeøúa ìBëàì Bðéîàz àì §©¦¦¨Ÿ©£¦¤¡¦§¨¨©£¦©£¦§©£¦¦§¨
¯äMà BàéOäì Bðéîàî éðéàå ,äîeøúa Bìéëàäì BãéaL¯.äMà BàéOäì Bãéa ïéàL ¤§¨§©£¦¦§¨§¥¦©£¦§©¦¦¨¤¥§¨§©¦¦¨

äpeäëì åéáà ét ìò ïa äìòä éaøcîe .íéizñz¯.äiåìì åéçà ét ìò çà äìòä àéiç éaø ¦§©¥¦§©¦¤¡¨¥©¦¨¦¦§¨©¦¦¨¤¡¨¨©¦¨¦¦§¦¨
åéáà ìöà àeä áBø÷c ,àìc ïa àðL éàî ,àéiç éaøå¯?åéçà ìöà àeä áBø÷ éîð çà §©¦¦¨©§¨¥§¨§¨¥¤¨¦¨©¦¨¥¤¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc zeaezk(iyiy meil)

ixd÷eìñ eälek åàìmirax` m` ik ,enr elr l`xyi lk `l - ¨§©
z`ia' ef oi`y oeike ,ux`l uega x`yp mrd aexe ,yi` sl`

.`ziixe`cn dlg aeig oi` ,'mklek
mitk ze`iypn oilrny ztqep `ziixan gikedl dqpn `xnbd

:oiqgeil,òîL àz`id dn ,`ziixaa epipyúeàéNð ,äpeäëì ä÷æç ¨§©£¨¨¦§¨§¦
å ,íétkok÷eléça dnexz.úeãòå ,úBðøbike ,denzl yie,úeãò ©©¦§¦§¨§¥¥

,àéä 'ä÷æç'milrnd dwfgd ipiipr z` dpen `pzdy oeike £¨¨¦
.'dwfg' oicn dpi` ixde ,dlrn 'zecr'y mb azk recn ,dpedkl

åàì àlàc yxtl yi i`ce -øîà÷ éëä,`ziixaa `pzdúeàéNð ¤¨¨¨¦¨¨©§¦
ék íétk[enk-]úeãòjk xenb xexia `id zecry enke ,`id ©©¦¦¥

,dfa `ed mdipia oeincde ,i`cee xenb xexia `id mitk ze`iypäî̈
úeãòeze` dlrníétk úeàéNð óà ,ïéñçeéìeze` dlrn.ïéñçeéì ¥§£¦©§¦©©¦§£¦

:`xnbd dgecàì`pzd xn`y dn `l` ,ok yxtl gxkd oi` - Ÿ
epiid 'zecr',ä÷æç çkî äàaä úeãòbdep `edy eilr ecirdy ¥©¨¨¦Ÿ©£¨¨

`id ixdy ,dpedk ibdpna.ä÷æçk©£¨¨
:jkl `nbec `xnbd d`ianeénà éaøc dén÷ì àúàc àeää ék- ¦©©£¨§©¥§©¦©¦

e in` iax iptl `ay mc`a didy dyrnd enkdéì øîà,in` iaxl ¨©¥
äæa ép÷æçeîipelt mc`a -déì øîà .ïäk àeäL,in` iaxúéàø äî §§©¦§¤¤Ÿ¥¨©¥¨¨¦¨

.odk `edy cirn dz` ok zngny ,ea,déì øîàizi`xàøwL ¨©¥¤¨¨
dxeza.úñðkä úéáa ïBLàøoey`x `xw m`d ,el`ye in` iax xfg ¦§¥©§¤¤

,ïäk àeäL ú÷æçaminkg epwizy enke(.hp oihib)`xew odky §¤§©¤Ÿ¥
,oey`xBàoey`x `xwyìBãb àeäL ú÷æçamy did `ly ,dxeza §¤§©¤¨

mkg cinlz l`xyiy `ed oicde ux`d mr odkd didy e` ,odk
izi`x ,mc` eze` el aiyd .odk `edy di`x ef oi`e ,el mcew

,éåì åéøçà àøwLoi`y ote`a ixdy ,odk zwfga `xwy di`x efe ¤¨¨©£¨¥¦
.llk `xew iel oi` ,odk oey`xd dlerdäpeäëì énà éaø eäìòäå§¤¡¨©¦©¦¦§¨

,åét ìò.'dwfg gkn d`ad zecr' ef ixde ©¦
:'dwfg gkn d`ad zecr'l ztqep `nbecéaøc dén÷ì àúàc àeää©©£¨§©¥§©¦

,éåì ïa òLBäéea ép÷æçeî ,déì øîàmc`,éåì àeäL äæxyt`e §ª©¤¥¦¨©¥§§©¦§¤¤¥¦
.oey`x xyrn elik`dldéì øîàe ,iel oa ryedi iaxúéàø äî,ea ¨©¥¨¨¦¨

àøwL ,déì øîàdxeza.úñðkä úéáa éðLryedi iax eze` l`y ¨©¥¤¨¨¥¦§¥©§¤¤
ipy `xw m`d ,iel oaBà ,éåì àeäL ú÷æçaziaa odk did `l `ny §¤§©¤¥¦

df mc` `xw eixg`e ,oey`x dxeagay lecbd `xwe ,zqpkd
ìBãb àeäL ú÷æçaizi`x ,mc` eze` el aiyd .eixg` `xwy inn §¤§©¤¨

,ïäk åéðôì àøwLoi` m` `l` ,odk xg` `xew l`xyi oi` mlerle ¤¨¨§¨¨Ÿ¥
,aey `xewe odkd xfeg iel myìò äiåìì éåì ïa òLBäé éaø eäìòäå§¤¡¨©¦§ª©¤¥¦¦§¦¨©

,åét.'dwfg gkn d`ad zecr' ef ixde ¦
:'dwfg gkn d`ad zecr'l ztqep `nbecLéøc dén÷ì àúàc àeää©©£¨§©¥§¥

Lé÷ìedéì øîà .ïäk àeäL äæa ép÷æçeî ,déì øîà,yiwl yixäî ¨¦¨©¥§§©¦¨¤¤Ÿ¥¨©¥¨
,[déì øîà] .úéàøizi`xdéì øîà .úñðkä úéáa ïBLàø àøwLyix ¨¦¨¨©¥¤¨¨¦§¥©§¤¤¨©¥

mb ike ,yiwlåéúéàøeze` zi`x -úBðøbä ìò ÷léçLlhpy - §¦¦¤¦¥©©§¨
.mipdkd jxck dcya dnexzøæòìà éaø Bì øîà,yiwl yixlåik ¨©©¦¤§¨¨§

ïøBb íL ïéà íàlhep epi`e enewna d`eaz irxef my oi`y - ¦¥¨¤
m`d ,dnexzäìèazwfg.äpeäk ¨§¨§¨

:mixacd zelylzyd z` zxtqne dkiynn `xnbdïéðîéæmrt - ¦§¦
zxg`ïðçBé éaøc dén÷ éáúé eåäiax iptl miayei micinlzd eid - £¨§¦©¥§©¦¨¨
,opgeidén÷ì äNòî àä ék àúàdyrn eze` oirk mdiptl `ae - £¨¦¨©£¤§©¥

e ,lirlc,Lé÷ì Léø déì øîà,mcewd dyrna xn`y itkåéúéàø ¨©¥¥¨¦§¦¦

zi`x m`d -ïøBbä ìò ÷léçL.mipdkd jxck,ïðçBé éaø déì øîà ¤¦¥©©¤¨©¥©¦¨¨
åikäìèa ïøBb íL ïéà íàzwfg.äpeäkyiwl yix oiad jk jezne §¦¥¨¤¨§¨§¨

xn` `l mcewd dyrna dprh dze` z` el xn`y xfrl` iaxy
,ezrc efy opgei iaxn rnyy `l` ,ezrcn okøãäyix xifgd - £©

e ,eipt z` yiwlúeLéa øæòìà éaøì dééæçxfrl` iaxa lkzqd - ©§¥§©¦¤§¨¨¦
e zetref miptaøîà,el'àçôð øá'c éléî zòîLdf xac zrny - ¨©¨©§§¦¥§©©§¨

ilk dyerd gtp did eia`y itl '`gtp xa' dpeknd] opgei iaxn
,[lfxadéîMî ïì zøîà àìåm` ixde ,enya z`f il zxn` `le - §Ÿ¨©§§¨¦§¥

dyrna eixack dkld wqet iziid ezrc `id oky il xne` ziid
.iptl `ay mcewd

* * *
dpyna epipy(:bk),cg` cr it lr dpedkl milrn minkg zrcly

:aexw `ed cr eze`y ote`a oicd z` zxxan `xnbdéaøiax - ©¦
,`iypd dcediãç ,àéiç éaøåmdn cg` -åéáà ét ìò ïa äìòä §©¦¦¨©¤¡¨¥©¦¨¦

äpeäëìepa `edy weyd on cg` lr cirde ,eiptl xyk odk `a - ¦§¨
.dpedk zwfga eze` wifgde ,dxiyk `idy ezy`n el clepyãçå§©

mdnäiåìì åéçà ét ìò çà äìòälr cirde eiptl xyk iel `a - ¤¡¨¨©¦¨¦¦§¦¨
eze` wifgde ,xyk iel `ed mb ixde ,`ed eig`y weyd on cg`

.diel zwfga
iax iptl dfi`e iax iptl `a dxwn dfi` gikedl dqpn `xnbd

:`xnbd dgiken .`iigíéizñzgikedl yi -éaøcy `edïa äìòä ¦§©¥§©¦¤¡¨¥
àéðúc .äpeäëì åéáà ét ìò,`ziixaaàaL éøäwfgend mc` ©¦¨¦¦§¨§©§¨£¥¤¨

dpedkaøîàå,epl reci epi`y mc` lréða`edàeä ïäëå ,äæ- §¨©§¦¤§Ÿ¥
,dxiyk en` mby itl ,llg epi`e `ed xyk odkïîàð`ed ¤¡¨

äMà BàéOäì ïîàð Bðéàå ,äîeøúa Bìéëàäìyygn ,dxiyk §©£¦¦§¨§¥¤¡¨§©¦¦¨
`edy micr `iaiy cr ,ldwa `eal leqtd `ed oizp e` xfnny

,epa,àéiç éaø Bì øîà .éaø éøácixde ,mixacd oia weligd dn ¦§¥©¦¨©©¦¦¨
,jytp dnnBðéîàz ,äîeøúa Bìéëàäì Bðéîàî äzà íàok mb ¦©¨©£¦§©£¦¦§¨©£¦

,äMà BàéOäì Bðéîàî äzà éà íàå ,äMà BàéOäìok enkàì §©¦¦¨§¦¦©¨©£¦§©¦¦¨Ÿ
Bì øîà .äîeøúa ìBëàì Bðéîàz,iaxBìéëàäì Bðéîàî éðà ©£¦¤¡¦§¨¨©£¦©£¦§©£¦

,äîeøúameynBãéaLa`d ly,äîeøúa Bìéëàäì`eaiy `la mb ¦§¨¤§¨§©£¦¦§¨
mipzep lkde dpedka wfgen a`d ixdy ,oic ziaa jk lr cirdl

.ezeyrl eciay xac lr on`p mc`e ,dnexz elBðéîàî éðéàå§¥¦©£¦
äMà BàéOäìmeyn ,dxiyk,äMà BàéOäì Bãéa ïéàLjixv ixdy §©¦¦¨¤¥§¨§©¦¦¨

oin`n iaxy `ziixaa x`ean mipt lk lre .dy`d znkqdl `ed
:`xnbd zniiqn .odk `edy epa lr cirdl a`líéizñzok` - ¦§©¥

.eiptl `ay dyrna ok xn`y `ed iaxy `id dgked
:`xnbd dtiqenîeepgkedy jkéaøcy `edåéáà ét ìò ïa äìòä ¦§©¦¤¡¨¥©¦¨¦

,äpeäëìy gikedl yiàéiç éaøy df `edét ìò çà äìòäzecr ¦§¨©¦¦¨¤¡¨¨©¦
,äiåìì åéçàcirnd a` oia wlgn `iig iaxy `xnbd dzr dxaqe ¨¦¦§¦¨

.eig` lr cirnd g` oial epa lr
:`xnbd dywnezrclàðL éàî ,àéiç éaødpey dna -ïax`yn ©¦¦¨©§¨¥

,mc`àìc`ziixaa gkeny enke ,dpedkl ezelrdl eia` on`p §Ÿ
meyn edf ixd ,iax lr wlgy,åéáà ìöà àeä áBø÷caexw oi`e §¨¥¤¨¦

ok m` ,cirdl on`pénð çà`ed ji`d ,iel `edy eig` lr cirny ¨©¦
ixde ,on`p,åéçà ìöà àeä áBø÷.`iig iax epin`d recne ¨¥¤¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc zeaezk(oey`x meil)

m` la`éãé áúk äæ ,øîBà äæ,`ed,éãé áúk äæ ,øîBà äæåopi`e ¤¥¤§©¨¦§¤¥¤§©¨¦
wx yi dnizg lk lry `vnp ,exiag znizg lr cg` lk micirn

okle ,cg` crïéëéøömicrdíänò óøöìcr,øçàizy lr ciriy §¦¦§¨¥¦¨¤©¥
,micr ipy dnizg lk lr eidi jke ,zenizgdëçå .éaø éøácíéî ¦§¥©¦©£¨¦

e miwlegïänò óøöì ïéëéøö íðéà ,íéøîBàcríãà ïîàð àlà ,øçà §¦¥¨§¦¦§¨¥¦¨¤©¥¤¨¤¡¨¨¨
xhyd lr mezgd,éãé áúk äæ øîBì`ll s` eixac milawzne ©¤§©¨¦
.sqep cr ly reiq

* * *

àøîâ
mnvr xhyd icry ote`a minkge iax ewlgpy dpyna x`ean
znizg lr cr lk ly ezecra ic m`d ,mdici zenizg lr micirn
zexaq md dn zx`an `xnbd ,sqep cr enr jixvy e` ,envr
z` miniiwn mnvr xhyd icry df ote` dpey dnae ,zwelgnd
zenizg z` miniiwn mixg` micr eay ote`n ,mdici zenizg
.dnizg lk lr micr ipya jxev yi lkd ixacl dfay ,xhyd icr

:`xnbd zx`anøîBì éöîézLkxg` wcwcze xewgz xy`k - §¤¦§¥©
y `vnz ,minkge iax ly mdizexaq,éaø éøáãìicryk s`y §¦§¥©¦

,micr ipya jxev yi mdizenizg z` miniiwn mnvr xhyd
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xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc zeaezk(ycew zay meil)

lr cirdy g`l `iig iax oin`dy dyrn eze`a :`xnbd zvxzn
df did ,iel `edy eig`Bnez éôì çéñîaenvr lr xtiqy - §¥¦©§¦

did eixac jezne ,cirdl zcgein dpeek `la ,enr rxi`y dyrn
aexw oi`y ,cirdl ezpeeky mewna ok oi`y dn ,iel eig`y oaen

e .on`pàä ékenke -íãàa äNòî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc ¦¨§¨©©§¨¨©§¥©£¤§¨¨
÷Bðéz éðàLk épøeëæ ,øîàå Bnez éôì çéñî äéäL ,ãçàiziidyk - ¤¨¤¨¨¥¦©§¦§¨©§©¦§¤£¦¦

ohwàaà ìL Bôéúk ìò ákøeîe,miphwd jxckúéaî éðeàéöBäå §¨©§¥¤©¨§¦¦¦¥
øôqä,ea izcnlyéðeìéaèäå ézðzek úà éðeèéLôäåipxdhl ick ©¥¤§¦§¦¦¤¨§¦§¦§¦¦

ie`x did`yáøòì äîeøúa ìBëàìdtiqen .meid aixriy xg` - ¤¡¦§¨¨¤¤
:`xnbdàéiç éaøådidda íéiñî,exetiq z` mc` eze` miiq jky §©¦¦¨§©¥¨

ïéìéãa éøéáçå[miyxet-]épnî,ip`nhl `lyïðçBé' éúBà ïéøB÷ eéäå ©£¥©§¥¦¦¤¦§¨¦¦¨¨
,åét ìò äpeäëì éaø eäìòäå .'úBlç ìëBàitl giqn didy oeik ¥©§¤¡¨©¦¦§¨©¦

g`d z` dlrd okle ,on`p `edy dcen `iig iax s` dfae ,enez
.enez itl giqdy eig` it lr diell

* * *
:dpedkl dwfg oiprn ,ztqep `ziixa d`ian `xnbdéaø ,àéðz©§¨©¦

L íLk ,øîBà øæòìà ïa ïBòîLzlihpäîeøz`id oxebd ziaaä÷æç ¦§¤¤§¨¨¥§¥¤§¨£¨¨
dgkedeCk ,äpeäëìzlihpïBLàø øNòî`id.äpeäëì ä÷æç ¦§¨¨©£¥¦£¨¨¦§¨

ä÷æç dðéà ïéc úéáa ÷ìBçäå.oldl x`eai df oice ,dpedkl §©¥§¥¦¥¨£¨¨
xyrn jk' :`ziixaa epipy .`ziixad ixac z` zxxan `xnbd

ixd :`xnbd ddnz .'dpedkl dwfg oey`x,àeä éåìc ïBLàø øNòî©£¥¦§¥¦
:`xnbd zvxzn .odk `edy dgiken ezlihp cvike ,odk ly `le

zxaeq ef `ziixaäîeøz ,àéðúc ,äéøæò ïa øæòìà éaøkwx zpzip §©¦¤§¨¨¤£©§¨§©§¨§¨
,ïäëìeïBLàø øNòîwx ozipì,éåìxn`py(ek gi xacna)mIeld l`e' §Ÿ¥©£¥¦§¥¦§¤©§¦¦

,'xUrOd z` l`xUi ipA z`n Egwz iM mdl` Yxn`e xAcYéøác §©¥§¨©§¨£¥¤¦¦§¥¥§¥¦§¨¥¤©©£¥¦§¥
ïBLàø øNòî ,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø .àáé÷ò éaøozip,ïäëì óà ©¦£¦¨©¦¤§¨¨¤£©§¨¥©£¥¦©§Ÿ¥

.dpedkl di`x `id oey`x xyrn zlihp eixacle
:`xnbd dywnøîàc øeîéàxn` `l o`k cr -ïa øæòìà éaø ¥§¨©©¦¤§¨¨¤

äéøæòozip oey`x xyrny `l`,ïäëì óàwx ozipy j`àìå ïäëì £©§¨©§Ÿ¥§Ÿ¥§Ÿ
øîà éî éåììoey`x xyrny dxeza yxetn ixde ,ok xn` ike - §¥¦¦¨©

`ny ,dpedkl dgkedk zaygp ezlihp cvik ok m`e ,iell ozip
.iel `ed df mc`
:`xnbd zvxznïéàxyrny xaeq dixfr oa xfrl` iax ,ok` - ¦

ozip `ed dxezd ony s`e ,iell `le odkl wx ozip oey`x
mewn lkn ,mdipylàøæò eäðéñð÷ã øúaz` `xfr qpwy xg`l - ¨©§©§¦§¤§¨

ux`l laan enr elr `ly oeik ,oey`x xyrn elhi `ly miield
l`xyi(:et zenai)lhepde ,xyrn llk milhep miield oi` aey ,

.odk `edy di`x ef oey`x xyrn
nbd dywn:`xdéì eáäéå eøwéà àîìãåiell epzpy dxw `nye - §¦§¨¦§§¨£¥

.odk `edy di`x ef recne ,`xfr mqpwy ixg` s` oey`x xyrn
:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä ,àcñç áø øîàote` dfi`a - ¨©©¦§¨¨¨§©¨§¦¨

,oey`x xyrn zlihp ici lr dpedkl miwifgny ,`ziixaa xaecn
àeä ïäëc éàäc deáàa ïì ÷æçeîc ïBâkly eia`y mircei ep` - §§§¨¨©£©§©§Ÿ¥

,odk `ed mc` eze`àì÷ déìò ÷ôðålew `vi df mc` lre -ïác §¨©£¥¨¨§¤
,àeä äöeìç ïáe äLeøbzyecwn llgzpy 'llg' `ed ixde §¨¤£¨

,dpedkdúBðøbä úéáa øNòî déãéãì déì e÷ìçåel epzpy e`xe - §¨§¥§¦¥©£¥§¥©§¨
xnel oi`c ,jkl mrhde ,odk `edy giken dfe ,dcya xyrn

xeza wlgy,éåìxexay oeik,àeä éåì åàìceia`y epl reci ixdy ¥¦§¨¥¦
`l` .odkøîéîì àkéà éàîxyrn el epzpy mrha xnel yi dn - ©¦¨§¥©
c ,oey`x,àeä äöeìç ïa Bà äLeøb ïa,ok xnel oi` ,l`xyik epice ¤§¨¤£¨

ixdyøeñà ïBLàø øNòî øîàc ïàîì àéòaéî àìdlik`a,íéøæì Ÿ¦©§¨§©§¨©©£¥¦¨§¨¦
i`ce ok m`déì éáäé eåä àìc,oey`x xyrn el mipzep eid `ly - §Ÿ£¨£¦¥

,ezlik`a xeq`d xfk epic ixdyøNòî øîàc ïàîì eléôà àlà¤¨£¦§©§¨©©£¥
øzeî ïBLàødlik`aeäì ÷tñéîì éléî éðä ,íéøæìwx edf ixd - ¦¨§¨¦¨¥¦¥§¦§©§

,lek`l xyrn mdl zzl iell xzeny df oiprlúøBúa ìáà£¨§©
déì éáäé àì ä÷eìçmiiwl ick mdl epzil leki ziad lra oi` - £¨Ÿ¨£¦¥

el mipzep eid `l i`ce llg did m`e ,xyrnd zpizp oic z`
odk `edy di`x ef ixd el mipzepy e`xy oeike ,oxeba xyrn

.xyk

:`ziixad ly `tiqd z` zx`an `xnbddðéà ïéc úéáa ÷ìBçäå§©¥§¥¦¥¨
.ä÷æçznkqda dnexza wlegl dpeekdy `xnbd dzr dpiade £¨¨

:`xnbd ddnz .oic ziaàéåä àëéä ,ä÷æç àéåä àì ïéc úéáa éà¦§¥¦Ÿ©§¨£¨¨¥¨©§¨
ä÷æçok izni` ,oic zia it lr wlgyk dpedka ewifgp `l m` - £¨¨

zia it lr wleg `edy efn dlecb dgked yi ike ,dpedkl ewifgp
.oic

:`xnbd zvxzn,úLL áø øîàdnexz lhpy `ziixad zpeek oi` ¨©©¥¤
`l` ,oic zia it lr zepxbd ziaaéñëða äîeøz ÷ìBçä ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©©¥§¨§¦§¥

,ä÷æç dðéà ,ïéc úéáa åéçà íò åéáà,miyp izy `ypy odk ,xnelk ¨¦¦¤¨§¥¦¥¨£¨¨
zne ,llg dpae dvelg e` dyexb `idy odn zg` lr lewd `vie
miqkpd jezae ,miypd izyn mipad iptl eiqkp eltpe ,a`d
lhp llg wtq `edy oa eze` m` s` .dnexz zexit mb mi`vnp
`iadl eilr `l` ,ezexykl di`x ef oi` ,dnexzd zyexia ewlg
`ziixad dxn`y edfe ,lewd z` lhal ick en` zexyk lr micr

.'dwfg dpi` oic ziaa wlegd'
:`xnbd dywnàèéLtlhepy jka ,xyk odk `edy di`x ef oi`y §¦¨

:`xnbd zvxzn .dyexia ewlgàîéúc eäî,xnel xyt` did - ©§¥¨
ðäcîäìéëàì énð éàä äìéëàì Cdy`dn mig`d x`yy jkn - ¦§¨¨©£¦¨©©¦©£¦¨

oad s`y di`x ef ,dlke`l ick dnexzd z` milhep dxiykd
m`y ,dlke`l ick dnexzd z` lhep llg `edy lew eilr `viy

zd z` mipzep oic zia eid ok `lmiwfgend mig`l wx dnex
oileg zexit mipzep eid lew eilr `viy oa eze`le ,zexyka

.dlke`l leki epi`y inl dpzil dnexza lflfl `l ick ,ecbpkà÷̈
ïì òîLî,miax dnexzd zexit eidy okzi `l` ,ok xnel oi`y ©§©¨

,deya mda ewlg okle ,df oal zzl oileg zexit mcbpk did `le
eðääìéëàì Czexit z` milhep mzexyka wtq oi`y mipad - ¨¨©£¦¨

e ,dlik`l dnexzdéðeaæì éàäz` lhep lew eilr `viy oad - ©§©¥
odk `edy di`x el oi`e ,mixyk mipdkl dxkenl ick dnexzd

.xyk

?
dpyna epipy(:bk):ãò ét ìò äpeäëì ïéìòî ïéà øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¥©£¦¦§¨©¦¥

.'eëå ãçàla` ,oixxer yiy mewna izni` ,xfrl` iax xn` ¤¨§
oa oerny oax .cg` cr it lr dpedkl oilrn oixxer oi`y mewna
cr it lr dpedkl oilrn ,obqd oa oerny iax meyn xne` l`ilnb

.cg`
,dywe ,zwelgn o`k yiy d`xp dpynd oeyln :`xnbd dywn

ixac ixdyeðééä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøixac,øæòìà éaøixdy ©¨¦§¤©§¦¥©§©¦¤§¨¨
mewna on`p cg` cry xn` `l l`ilnb oa oerny oax s` i`ce
oi`y mewna on`p cg` cr mdipy ixacly `vnpe ,oixxer yiy

.ewlgp dnae ,oixxer
:`xnbd zxxanàîéz éëåy xnel dvxz m`e -àkéà ãç øòøò §¦¥¨©§¨©¦¨

eäééðéa,ezpedk lr xrxrl cg` cr wx `ay ote`a ewlgpy - ¥©§
ãç øòøò ,øáñ øæòìà éaøclr s` `ed odkd z` lqetd xerxr - §©¦¤§¨¨¨©©§¨©

z` xiykdl ick eyigknd cg` cr lirei `l dfae ,cg` cr ici
,exiykdl micr ipy jixv `l` ,odkd,øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøå§©¨¦§¤©§¦¥¨©

éøz øòøòf`e ,micr ipy ici lr wx `ed odkd z` lqetd xerxr - ©§¨§¥
on`p cg` cr oi`,cg` cr ly xerxr did m` la` ,exiykdl

c ,ok xnel oi` .exiykdl xg` cr on`pïðçBé éaø øîàälr ¨¨©©¦¨¨
epizpyn,íéðMî úBçt øòøò ïéà ìkä éøácepi` cg` cr eli`e ¦§¥©Ÿ¥©§¨¨¦§©¦

.dpedkd zwfg lr xrxrl on`p
:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä ,àlàiax ewlgp ote` dfi`a - ¤¨¨¨§©¨§¦¨

lr xrxrl micr e`ayk `l ,l`ilnb oa oerny oaxe xfrl`
ote`a `l` ,ezexykàeä ïäëc éàäc deáàa ïì ÷æçeîcwfgen - §§¨¨©£©§©§Ÿ¥

,oa el clepe ,odk `edy df ly eia`a epleclepyk cindéìò ÷ôð̈©£¥
àì÷,dxexa zecr `ll ,lew eilr `vi -äöeìç ïa Bà äLeøb ïác ¨¨§¤§¨¤£¨

déðéúçàå ,àeädlrny ,xacd xxaziy cr ezpedkn edecixede - §©£¦¥
did `l m` ,elqetl odk lr `veiy lew lk xxal dpedka eyr

.clepyk cin dpedka wfgeneedecixedy xg`làúà[`a-]ãò £¨¥
ïäëc déa àðòãé ,øîàå ãçàxyk,àeä,dxiyk en` dzidy ¤¨§¨©¨©§¨¥§Ÿ¥
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oiglbn el`e` cenr ek sc ± iyily wxtzeaezk
éðåìéáèäå,zety`a gthn wepiz mzqy iptn Ð.my oiievn mivxyeáøòìjixvc Ð

.yny axrdïéã úéáá ÷ìåçäåeid xira reawd oic zia it lry jzrc `wlq `w Ð

dwfg ied `l oic ziaa i` :jixt dinwle .zepxbd ziaa dnexz el oiwlegÐ`ied `kid

dwfg?àøæò åäðéñð÷ã øúáyi" wxta zenaia opixn`ck ,edl eazil `lc ,miell Ð

.(a,et) "zexzenàåä éåì åàìã éåì,xnelk Ð

iwetql `kil ielaÐ.odk eia` `dcïàîì
'åë øîàã.(my) zenaia `id `zbelt Ðéñëðá

ä÷æç äðéà 'åë åéáàlew eilrn ziaydl Ð

.llg `ede ,dyexb `idy en` lr `veid

àèéùô.eia` z` yxei llg `ed elit` `dc Ð

øæòéìà éáø åðééä ïåòîù ïáøi`ce `dc Ð

iedilc oerny oax xn` `l oixxer yiy mewna

oixxer oi`y mewna oilrn xn` ike on`p cg

.xn`wãç øòøò øáñ øæòéìà éáøãied Ð

.exiykdl eilr on`p cg` oi`e ,xrxr÷ôðå
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çéñîáeia` it lr oa dlrd `iig iax `nlc ?`ed ikdc ol `pne ,xn`z m`e Ð enez itl

:wgvi epiax xne`e !giqn `la elit` eig` it lr g` dlrd iaxe ,enez itl giqna

iaxc xyt` i`c :cere .dyrn iax dyr ,iaxc `zlin `ziixaa ipzwc i`nac `nzqnc

elik`dl eciay xnel jiiy oi` mzdc Ð giqn `la elit` diell eig` it lr g` dlrd

.mixfl xzen oey`x xyrn xn`c o`nl ,xyrn

úéáî,car `edy xnel `ly hwp Ð xtqd

.(`,gk zeaezk) oiwxit seqa xn`ckïéàxza

le Ð `xfr edpiqpwcied `qpw mcewc `aiwr iax

iaxl la` ,mipdkl s` Ð `qpw xza ,iell `wec

Ð odkl s` ied `qpw inwnc ,dixfr oa xfrl`

oey`x xyrnc `de .`wec odkl ied `qpw xza

,dixfr oa xfrl` iaxk `iz` Ð dpedkl dwfg

:miyxtne ,oi` oiwgeny yie .`aiwr iaxk `le

elit` ied Ð `xfr edpiqpwc xza xn`wc `dc

odkl `nlr ilekl ied `qpw xzac ,`aiwr iaxl

`dc ,mcia `ed yeaiye ."`l`" enk iede ,`wec

s` iell oey`x xyrnc giken zenewn dnka

:(`,l oihib) "hbd lk" wxta opzck ,`qpw xza

yixtn zeidl ield z`e odkd z` zern delnd

oal xn`y l`xyi :`xnba mzd oke .'ek odilr

oileg) "rexfd" wxtae ,icia jia`l xyrn xek iel

dnka oke !`ed ielc oey`x xyrn :jixt (a,`lw

xn`c o`nlc :cere .`aiwr iaxk epiide ,zenewn

`ail`c ?dpedkl dwfg ied ikid Ð miiprl `qpw

zenai) "zexzen yi" wxt seqa ibilt `aiwr iaxc

`ki`e ,mipdkl `qpw xn`c o`nl `ki`c (a,et

ied dixfr oa xfrl` iaxlc ,miiprl xn`c o`nl

.`qpw mcew enk ,mixiyrl elit`e ,odkl `wec

`qpw xn`c o`nle .elr ixdy ,`xfr mqpw `lc

mipdkl `le ,miiprl `wec mzd rnyn Ð miiprl

iniac dil zilc ,d`neh inia elit` mixiyr

iipr yxtl oi` mzdc miipre ,eed miipr d`neh

ok m`c Ð mipdke l`xyi iipr `le `wec miiel

rnync :cere .elr `ly dna miiel iipr exkzyp

Ð miipr mz`neh inia mipdk eed eli` mzd

zwelg oiprlc ab lr s` ,ilwy eed `nlr ilekl

`l` .xn`w odkl `le iellc ,l`xyik eed xyrn

o`nle ,miiel iipr oia mipdk iipr oia Ð miiprl

elit` ilwy Ð mixfl xzen oey`x xyrn xn`c

:jenqa xn`ck] .dilkinl iz` `nlc yginl `ki`c ,opax epiwz` `l dlwz icil iz`c `zlinc ,exkenl ick l`xyi iiprl ozpiy d`xp oi` Ð mixfl xeq` xn`c o`nl la` .l`xyi iipr

`l` ,zeipr zxeza miiel iipr `l` miiel mixiyr elhi `ly mipdke l`xyil ozeeydl lke lkn miield z` `xfr riwtd `l `aiwr iaxle .['ek mixfl xeq` xn`c xi`n iaxl `irain `l

xyrn) `ippg oa ryedi iaxl oey`x xyrn ozpy dpitqa l`ilnb oaxc :cere .zeiel zxeza oilhep eidy ,iz`ady edpd lka gkenck ,mlerl miwleg eid mixiyr oia miipr oia Ð miiell

el ozp `ly dne ,el ozp zeipr zxeza mlerlc :zegcl yi ,edine ?`aiwr iaxl ozp ipr xyrn ixdy ?ipr xyrn inp dil adi `l i`n` Ð dil aidi zeipr zxeza i` (h dpyn d wxt ipy

elit`c xn`c o`nl `ki` `dc ,fef miz`n el yi elit` ,lehi Ð oey`x xyrn la` .(g dpyn g wxt) d`t zkqna opzck ,ipr xyrna lhep epi`c ,fef miz`n el eidy itl Ð ipr xyrn

mixiyr mipdk.cg` iprl eizepzn lk ozil dvx `lc :cere .edpip miipr d`neh iniaøúáodkd dide" (i dingp) `xfra epivn wx ,edpiqpwc `xwa `icda ogky` `l Ð `xfr edpiqpwc

rnyn `l Ð odkl `wec `qpw xzac dixfr oa xfrl` iaxl ,edine .mdnr mipdkd e`ai Ð zepxbd ziaa welgl mield e`aiyk :xn`w ikdc xninl `ki`e ."mield xyra mield mr oxd` oa

xfrl` iaxlc xnel yie !(a,`lw oileg) "rexfd" wxta gkenck `xfr mqpw `l mdlyn `dc Ð mdlyn oey`x xyrn mdn lawl epiid Ð `xw xn`wc "mield mr" xninl `kilc .`xw i`dn

,zepxbd ziaa mikled eidy qpwd hyt `l oiicry ,`xfr inia oky lk .dil aidie ixwi` `nlc :jenqa xn`ck ,xyrna welgl zepxbd zial jliln lke lkn mield erpnp `l dixfr oa

`l` dk`lna miweqr jk lk oi`y itl ,ith igiky miipr mipdkc meyne .ipr odka epiid Ð "odkd dide" aizkc `d ,miiprl `qpw xn`c o`nle .mield mr mipdkd ekliy xn`p jkle

xyrnd lk z` e`iad" (b ik`lna) aizkcn :yxit sqei epiax axde .mixfl xzen oey`x xyrn xn`c o`nl ,l`xyi iipr oicd `ede .odk hwp Ð zerwxw mdl oi` mbe ,ycwnd zia zceara

dlibn) ol `niiwe .`ed mipdk ly ok m` Ð xyrnd my `iadl xne`y oeike .(i dingp) `xfra aizkck ,mipdkd znexz my zzl `xfr owizy dkyl did xve`d ziac "xve`d zia l`
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oihibc `nw wxtae ,mzd dipin jixt ikid ,i`w oizipzn`e li`ede :xn`z m`e .(a,br oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta ipynck ,'ek zexykc dwfg `ki`c `kid Ð ilin ipd :`kd ipyn `w `l
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ïBòîL éaø ,àéðz .åét ìò äpeäëì éaø eäìòäå ,"úBlç©§¤¡¨©¦¦§¨©¦©§¨©¦¦§

äpeäëì ä÷æç äîeøzL íLk :øîBà øæòìà ïa¯Ck ¤¤§¨¨¥§¥¤§¨£¨¨¦§¨¨
ïéc úéáa ÷ìBçäå ,äpeäëì ä÷æç ïBLàø øNòî¯dðéà ©£¥¦£¨¨¦§¨§©¥§¥¦¥¨

.äéøæò ïa øæòìà éaøk !àeä éåìc ïBLàø øNòî .ä÷æç£¨¨©£¥¦§¥¦§©¦¤§¨¨¤£©§¨
éaø éøác ,éåìì ïBLàø øNòî ,ïäëì äîeøz :àéðúc§©§¨§¨§Ÿ¥©£¥¦§¥¦¦§¥©¦
óà ïBLàø øNòî :øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø .àáé÷ò£¦¨©¦¤§¨¨¤£©§¨¥©£¥¦©
øúa ,ïéà ?øîà éî éåìì àìå ïäëì ,ïäëì óà äéøæò ïa øæòìà éaø øîàc øeîéà .ïäëì§Ÿ¥¥©£©©¦¤§¨¨¤£©§¨©§Ÿ¥§Ÿ¥§Ÿ§¥¦¦¨©¦¨©

ïðé÷ñò éàîa àëä :àcñç áø øîà !déì eáäéå eø÷éà àîìãå .àøæò eäðéñð÷c¯÷æçeîc ïBâk §¨§¦§¤§¨§¦§¨¦§§¨£¥¨©©¦§¨¨¨§©¨§¦©§§§¨
déãéãì déì e÷ìçå ,àeä äöeìç ïáe äLeøb ïác àì÷ déìò ÷ôðe ,àeä ïäëc éàäc deáàa ïì̈©£§©§Ÿ¥§©£¥¨¨§¤§¨¤£¨§¨§¥§¦¥

éåì .úBðøbä úéáa øNòî¯øîéîì àkéà éàî ,àeä éåì åàìc¯,àeä äöeìç ïa Bà äLeøb ïa ©£¥§¥©§¨¥¦§¨¥¦©¦¨§¥©¤§¨¤£¨
ïàîì eléôà àlà ,déì éáäé eåä àìc ,íéøæì øeñà ïBLàø øNòî :øîàc ïàîì àéòaéî àì̈¦¨£¨§©§¨©©£¥¦¨§¨¦§¨¨¨£¥¥¤¨£¦§©

éléî éðä ,íéøæì øzeî ïBLàø øNòî :øîàc¯ä÷eìç úøBúa ìáà ,eäì ÷tñéîì¯éáäé àì §¨©©£¥¦¨§¨¦¨¥¦¥§¦§©§£¨§©£¨¨¨£¥
."ä÷æç dðéà ïéc úéáa ÷ìBçäå" .déì¯ä÷æç àéåä àì ïéc úéáa éà¯!?ä÷æç àéåä àëéä ¥§©¥§¥¦¥¨£¨¨¦§¥¦¨¨§¨£¨¨¥¨¨§¨£¨¨

ïéc úéáa åéçà íò åéáà éñëða äîeøz ÷ìBçä :øîà÷ éëä ,úLL áø øîà¯.ä÷æç dðéà ¨©©¥¤¨¦¨¨©©¥§¨§¦§¥¨¦¦¤¨§¥¦¥¨£¨¨
ðäcî :àîéúc eäî !àèéLtðä :ïì òîLî à÷ ,äìéëàì éîð éàä äìéëàì CC¯àä ,äìéëàìé §¦¨©§¥¨¦§¨¨©£¦¨©©¦©£¦¨¨©§©¨¨¨©£¦¨©

¯ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .'åëå ãçà ãò ét ìò äpeäëì ïéìòî ïéà :øîBà äãeäé éaø .éðeaæì§©¥©¦§¨¥¥©£¦¦§¨©¦¥¤¨©¨¦§¤©§¦¥
ïaøå ,ãç øòøò :øáñ øæòéìà éaøc :eäééðéa àkéà ãç øòøò :àîéz éëå !øæòéìà éaø eðééä©§©¦¡¦¤¤§¦¥¨©§¨©¦¨¥©§§©¦¡¦¤¤¨©©§¨©§©¨
!íéðMî úBçt øòøò ïéà ìkä éøác :ïðçBé éaø øîàä .éøz øòøò øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥¨©©§¨§¥¨¨©©¦¨¨¦§¥©Ÿ¥©§¨¨¦§©¦
Bà äLeøb ïác àì÷ déìò ÷ôðe ,àeä ïäëc éàäc deáàa ïì ÷æçeîc ïðé÷ñò éàîa àëä ,àlà¤¨¨¨§©¨§¦©§§¨¨©£§©§Ÿ¥§©£¥¨¨§¤§¨
,àeä ïäëc déa àðòãé :øîàå ãçà ãò àúàå ,déðézçàå ,àeä äöeìç ïa¤£¨§©§¦¥©£¨¥¤¨©£©¨©§¨¥§Ÿ¥

äéðé÷ñàå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
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zd z` mipzep oic zia eid ok `lmiwfgend mig`l wx dnex
oileg zexit mipzep eid lew eilr `viy oa eze`le ,zexyka

.dlke`l leki epi`y inl dpzil dnexza lflfl `l ick ,ecbpkà÷̈
ïì òîLî,miax dnexzd zexit eidy okzi `l` ,ok xnel oi`y ©§©¨

,deya mda ewlg okle ,df oal zzl oileg zexit mcbpk did `le
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mewna on`p cg` cry xn` `l l`ilnb oa oerny oax s` i`ce
oi`y mewna on`p cg` cr mdipy ixacly `vnpe ,oixxer yiy

.ewlgp dnae ,oixxer
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oiglbn el`e` cenr ek sc ± iyily wxtzeaezk
éðåìéáèäå,zety`a gthn wepiz mzqy iptn Ð.my oiievn mivxyeáøòìjixvc Ð

.yny axrdïéã úéáá ÷ìåçäåeid xira reawd oic zia it lry jzrc `wlq `w Ð

dwfg ied `l oic ziaa i` :jixt dinwle .zepxbd ziaa dnexz el oiwlegÐ`ied `kid

dwfg?àøæò åäðéñð÷ã øúáyi" wxta zenaia opixn`ck ,edl eazil `lc ,miell Ð

.(a,et) "zexzenàåä éåì åàìã éåì,xnelk Ð

iwetql `kil ielaÐ.odk eia` `dcïàîì
'åë øîàã.(my) zenaia `id `zbelt Ðéñëðá

ä÷æç äðéà 'åë åéáàlew eilrn ziaydl Ð

.llg `ede ,dyexb `idy en` lr `veid

àèéùô.eia` z` yxei llg `ed elit` `dc Ð

øæòéìà éáø åðééä ïåòîù ïáøi`ce `dc Ð

iedilc oerny oax xn` `l oixxer yiy mewna

oixxer oi`y mewna oilrn xn` ike on`p cg

.xn`wãç øòøò øáñ øæòéìà éáøãied Ð

.exiykdl eilr on`p cg` oi`e ,xrxr÷ôðå
àì÷ äéìò.zecr `le ,`nlra lew Ðäéðéúçàå

dlrny ,xacd z` ewcaiy cr dpedkd on Ð

.dpedkl `ed
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çéñîáeia` it lr oa dlrd `iig iax `nlc ?`ed ikdc ol `pne ,xn`z m`e Ð enez itl

:wgvi epiax xne`e !giqn `la elit` eig` it lr g` dlrd iaxe ,enez itl giqna

iaxc xyt` i`c :cere .dyrn iax dyr ,iaxc `zlin `ziixaa ipzwc i`nac `nzqnc

elik`dl eciay xnel jiiy oi` mzdc Ð giqn `la elit` diell eig` it lr g` dlrd

.mixfl xzen oey`x xyrn xn`c o`nl ,xyrn

úéáî,car `edy xnel `ly hwp Ð xtqd

.(`,gk zeaezk) oiwxit seqa xn`ckïéàxza

le Ð `xfr edpiqpwcied `qpw mcewc `aiwr iax

iaxl la` ,mipdkl s` Ð `qpw xza ,iell `wec

Ð odkl s` ied `qpw inwnc ,dixfr oa xfrl`

oey`x xyrnc `de .`wec odkl ied `qpw xza

,dixfr oa xfrl` iaxk `iz` Ð dpedkl dwfg

:miyxtne ,oi` oiwgeny yie .`aiwr iaxk `le

elit` ied Ð `xfr edpiqpwc xza xn`wc `dc

odkl `nlr ilekl ied `qpw xzac ,`aiwr iaxl

`dc ,mcia `ed yeaiye ."`l`" enk iede ,`wec

s` iell oey`x xyrnc giken zenewn dnka

:(`,l oihib) "hbd lk" wxta opzck ,`qpw xza

yixtn zeidl ield z`e odkd z` zern delnd

oal xn`y l`xyi :`xnba mzd oke .'ek odilr

oileg) "rexfd" wxtae ,icia jia`l xyrn xek iel

dnka oke !`ed ielc oey`x xyrn :jixt (a,`lw

xn`c o`nlc :cere .`aiwr iaxk epiide ,zenewn

`ail`c ?dpedkl dwfg ied ikid Ð miiprl `qpw

zenai) "zexzen yi" wxt seqa ibilt `aiwr iaxc

`ki`e ,mipdkl `qpw xn`c o`nl `ki`c (a,et

ied dixfr oa xfrl` iaxlc ,miiprl xn`c o`nl

.`qpw mcew enk ,mixiyrl elit`e ,odkl `wec

`qpw xn`c o`nle .elr ixdy ,`xfr mqpw `lc

mipdkl `le ,miiprl `wec mzd rnyn Ð miiprl

iniac dil zilc ,d`neh inia elit` mixiyr

iipr yxtl oi` mzdc miipre ,eed miipr d`neh

ok m`c Ð mipdke l`xyi iipr `le `wec miiel

rnync :cere .elr `ly dna miiel iipr exkzyp

Ð miipr mz`neh inia mipdk eed eli` mzd

zwelg oiprlc ab lr s` ,ilwy eed `nlr ilekl

`l` .xn`w odkl `le iellc ,l`xyik eed xyrn

o`nle ,miiel iipr oia mipdk iipr oia Ð miiprl

elit` ilwy Ð mixfl xzen oey`x xyrn xn`c

:jenqa xn`ck] .dilkinl iz` `nlc yginl `ki`c ,opax epiwz` `l dlwz icil iz`c `zlinc ,exkenl ick l`xyi iiprl ozpiy d`xp oi` Ð mixfl xeq` xn`c o`nl la` .l`xyi iipr

`l` ,zeipr zxeza miiel iipr `l` miiel mixiyr elhi `ly mipdke l`xyil ozeeydl lke lkn miield z` `xfr riwtd `l `aiwr iaxle .['ek mixfl xeq` xn`c xi`n iaxl `irain `l

xyrn) `ippg oa ryedi iaxl oey`x xyrn ozpy dpitqa l`ilnb oaxc :cere .zeiel zxeza oilhep eidy ,iz`ady edpd lka gkenck ,mlerl miwleg eid mixiyr oia miipr oia Ð miiell

el ozp `ly dne ,el ozp zeipr zxeza mlerlc :zegcl yi ,edine ?`aiwr iaxl ozp ipr xyrn ixdy ?ipr xyrn inp dil adi `l i`n` Ð dil aidi zeipr zxeza i` (h dpyn d wxt ipy

elit`c xn`c o`nl `ki` `dc ,fef miz`n el yi elit` ,lehi Ð oey`x xyrn la` .(g dpyn g wxt) d`t zkqna opzck ,ipr xyrna lhep epi`c ,fef miz`n el eidy itl Ð ipr xyrn

mixiyr mipdk.cg` iprl eizepzn lk ozil dvx `lc :cere .edpip miipr d`neh iniaøúáodkd dide" (i dingp) `xfra epivn wx ,edpiqpwc `xwa `icda ogky` `l Ð `xfr edpiqpwc

rnyn `l Ð odkl `wec `qpw xzac dixfr oa xfrl` iaxl ,edine .mdnr mipdkd e`ai Ð zepxbd ziaa welgl mield e`aiyk :xn`w ikdc xninl `ki`e ."mield xyra mield mr oxd` oa

xfrl` iaxlc xnel yie !(a,`lw oileg) "rexfd" wxta gkenck `xfr mqpw `l mdlyn `dc Ð mdlyn oey`x xyrn mdn lawl epiid Ð `xw xn`wc "mield mr" xninl `kilc .`xw i`dn

,zepxbd ziaa mikled eidy qpwd hyt `l oiicry ,`xfr inia oky lk .dil aidie ixwi` `nlc :jenqa xn`ck ,xyrna welgl zepxbd zial jliln lke lkn mield erpnp `l dixfr oa

`l` dk`lna miweqr jk lk oi`y itl ,ith igiky miipr mipdkc meyne .ipr odka epiid Ð "odkd dide" aizkc `d ,miiprl `qpw xn`c o`nle .mield mr mipdkd ekliy xn`p jkle

xyrnd lk z` e`iad" (b ik`lna) aizkcn :yxit sqei epiax axde .mixfl xzen oey`x xyrn xn`c o`nl ,l`xyi iipr oicd `ede .odk hwp Ð zerwxw mdl oi` mbe ,ycwnd zia zceara

dlibn) ol `niiwe .`ed mipdk ly ok m` Ð xyrnd my `iadl xne`y oeike .(i dingp) `xfra aizkck ,mipdkd znexz my zzl `xfr owizy dkyl did xve`d ziac "xve`d zia l`

axde .miiprl wlgl `l` ,mipdkl ozil `l Ð "xve`d zia l`" :inp i` .ziyixtck ,ith igiky miipr mipdkc meyn xve`d zia l` hwp Ð miiprl xn`c o`nle .`xfr df ik`lnc (`,eh

'ek mixxeynde mield edcyl yi` egxaie (mdl) dpzp `l mield zeipn ik rc`e" aizkc ,miell did xyrndy rnyn `xfr seqac :dywd opgl` epiaxeid mixxeynde mieldy rnyn Ð "

.ikd igken `l i`xw j` .`xfr edpiqpwc inwn did dfc xnel jixve !miwlegøîàäåikdle ,epzpyn lr eixac xwir opgei iaxc wgvi epiaxl d`xp Ð 'ek xrxr oi` lkd ixac opgei iax

oihibc `nw wxtae ,mzd dipin jixt ikid ,i`w oizipzn`e li`ede :xn`z m`e .(a,br oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta ipynck ,'ek zexykc dwfg `ki`c `kid Ð ilin ipd :`kd ipyn `w `l

opgei iax xn`wc `d `nlc ?hb iab (`,h)`pwqn` opgei iaxc rci cenlzdc :xnel yie !cg` cr it lr dpedkl oilrn ipzwc ,xyknc cg` cr `ki`c `kid epiid Ð cgc xrxr ipdn `lc

crdc ab lr s` ,mipy opirac opgei iax xn` `peeb i`d ikac Ð `ed dvelg oae dyexb oac ixn`e ixz ia ez`e ,lewd xiqdle exiykdl cg` cr `a jk xg`ee lew did dlgzac ,xaic

.opgei iaxl lqet epi` crde lqet lewd ixdy ,lewd lhal dil riiqnc dwfg meyn e`l i` ,lewd on rexb crd ixdy ,inc edpzilc o`nk lewde xiykdyïéàÐ mipyn zegt xrxr

.xiyknd crd `ay mcew dnexza dlgza lqet inp lew la` .xrxr ied `lc cg iwet`làúàåcg` cr it lr oilrn i` ibiltc xninl ira `l Ð `ed odkc dia `prci xn`e cg` cr

.oixxer ixw ied `l lewc :cere .dwfge cr `ki`c oeik ,`nlr ilekl lew liqt `lc cenlzdl dil `hiytc Ð lqet lewdyk
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äéðé÷ñàå.onidn cg ied lew mewnac Ðàîìò éìåëãåiaxl oia xfrl` iaxl oia Ð

.oernyïéôøèöîmicr ipy Ðmicirnd.zeicr x`ya df ipta `ly dfàúåìéæì ïðéùééçã
àðéã éáãedecixedy Ð,edelri eiykre ,minrt ipyelhaieiax xn`wc epiide .mdixac

edepcxedy xg`nc :xfrl`it lroixxerdÐit lr s` ,ipyd df cr it lr oilrn oi`

.xg`d mr etxvl yiyäéì ïðé÷ñî ïðàåi`e Ð

,ixz icdal ixz iwe` !edpip ixze ixz :`iyw

opinwe`edipiwq`c ,`ziinw diwfg`cr it lr

.oixxer oi` izk` `dc ,on`p `edy ,oey`xd

.`ed oixxer e`l lewcéøú åìéôàicda ez` Ð

opiwqn `l xfrl` iaxl ,dipy mrta inp iccd

.dilãçàë íäéðù åàøéù ãò.zecrd z` Ð

:xne` cg`e ,edeeld ipta :xne` cg` iwet`l

.eilr el dced iptaúîéé÷úî ïúåãò ïéàåÐ

.cg`k odipy e`x elit`e ,oic ziaa lawzdl

e`le ,`id izixg` `zbelteoa ryedi iax

oerny oaxe xfrl` iaxe .dl xn`w dgxw

.ibilt opaxe ozp iaxc `zbeltaäðùîéãé ìò
äìòáì úøúåî ïåîîizzxnc Ð,openn ciqtdl

opi`eoixiwtn.dze`úåùôð éãé ìòdzidy Ð

zpecip.zenläìòáì äøåñàoibdepe li`edc Ð

xwtd daÐ`ny oiyyegdzvxzp.odn cg`a

àøîâåðù àìzxzen oenn ici lrc Ð

.dlralúåîåà ìò äôé÷ú ìàøùé ãéù àìà
íìåòämi`xie Ð`ny ,oick `ly zeyrl

.mpenn eciqtiäðäøåäù.dpkynzp ÐäéãòåÐ

.dpdxedy ecirdy oze`ïåì÷ùà àäåux`c Ð

.l`xyi elb xak :cere ,`id mizylt
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äéðé÷ñàådipizg`c oeik ,edewq` ikid `pic iac `zelifl yiigc o`nle :xn`z m`e Ð

edecixedy `kid `l` `pic iac `zelif `kilc xninl `kile ?lewd zngn

iac `zelif `kilc :xnel yie !(`,al `xza `aa) "mizad zwfg"a gkenck ,minrt izy

`zelif `kil Ð lewd ici lry dcxeda la` ,zecr ici lr edecixedy `kid `l` `pic

iab (`,`t oihib) opixn`c ab lr s`e .oic ziac

meyn epiid Ð `lw milhan `lc odkl dyexb

dil opiwqn `l i`c ,`kd la` ,`zpwz dil zi`c

opaxc dnexza :inp i` .oilhan Ð leqt mlerl

.eliwdïðàÐ dil opiwqn op` dil opizg`

Ð edpip ixze ixzc ab lr s` :qxhpewa yxit

dywe .dizwfg` `xab iwe`e ,ixz icdl ixz iwe`

(`,eq) oiyecwa "xne`d" wxtac :wgvi epiaxl

ixn` ixzc `nili` ?inc ikid :i`pi iab xn`w

zifg i`n Ð i`azy` `l ixn` ixze ,i`azy`

,i`azy` `l exn`c ipd` :yexit .ipd` zknqc

`le xacd yweaie xn`w i`n`e .ipd` jenq

iwe` opixn` `lc qxhpewa yxit mzde ?`vnp

e`a `l `dc ,diwfg` `xab iwe`e ixz icda ixz

zwfg did `l ele ,i`pi lr `l` en` lr cirdl

p oi`e .zexykm`d zwfgc :wgvi epiaxl d`x

inp opixn`e !`kd rnynck ,i`pil mb `ipdn

Ð da xiyknd ixacl ?(`,bi) `nw wxta lirl

epiid Ð dzaa lqtc o`n elit`e .dzaa xiykn

enk xnel oi` mbe .zepf iab eyr dlrnc meyn

opinwe` mzd xninl `kilc ,mz epiax uxizy

Ð zeieay zwfga eid miypd lky itl dwfg`

dzpify ezy` lr di`x dpin iziin ikid ok m`c

zwfga miypd lkc ,mzd ip`yc ?cg` cra

!xzid zwfga `id Ð dzpif ezy` la` ,zeieay

opaxc `witq ixze ixzc :wgvi epiaxl d`xpe

.dwfg` dl opinwen `lc exingd opaxcne ,`ed

lka" wxtae eliwd Ð opaxc dnexza `kde

,'ek d`nhpe dnexz iab (`,dl oiaexir) "oiaxrn

iwene .xi`n iax ixac ,lnb xng df ixd Ð wtq

`lc `d .micr izk izya sqei axe dax dl

ab lr s` ,z`nhp `lc dzwfg` dl opinwen

dewn iabc ab lr s` ,inhi`c `ed `zyd opixn` `le ,jiptl z`nhp ixdc `zerix `ki`c mzd ip`y :inp i` .xi`n iaxl `ziixe`c oinegz iaexrc meyn epiid Ð opaxc dfd onfa dnexzc

`le ,`vz `l :(a,ak) lirl opixn`c ,zn `l mixne` mipye zn mixne` mipyae .inhi`c `ed `zyd opixn` `l Ð micr izk izy `ki`c `kd ,(a,a dcp) i`z`e xqgc `ed `zyd opixn`

xefgl zxzenc (a,ft zenai) "dax dy`d"a opixn` zn mixne` mipyac ab lr s` .yi` zy` zwfgl dl drxn `aqpne `wiic dy`c dwfgc meyn epiid Ð yi` zy` zwfg` dl opinwen

ab lr s` ,`vz `l inp opixn`c ,dyxbzp `l mixne` mipye dyxbzp mixne` mipyae .`xneg `ki` df z` df oiyigknc oeik `kd ,mewn lkn ,`wiic `l Ð seqa `xneg `kilc oeike ,el

mze` elqti e` dicr enfeiy d`xiy itl ,`wiic mewn lknc :xnel yie !micr dl oiriiqnc `kid oky lke ,dfirn dlra ipta `lyc ,dipt dfirn dy`d oi`c dwfg inp `kile ,`wiic `lc

mixacd selig dl exn` jk xg`ee ,dnaiizpe jilra zn jk xg`e jpa zn dl exn` ,dezipz :edl xn` 'ek edn dnaia cg` cr zyy axn dipin era iab (a,bv my) "dax dy`d"ae .`zeplfba

` jenq Ð mail ixq`c ipd` zknqc zifg i`n Ð ixze ixz `nili` ?inc ikid .xfnn oexg`de oey`x clede ,`vz Ðdxeq`c dwfg` inwe`l ol zi` `de ?jixt i`nc :dywe .dl exyc ipd

mzde .i`pi iab opixn`ck dxqe`l yi Ð `ed opaxc `witq ixze ixzc oeik :cere !'ek eig` za lre eilr ziad ltp iab (`,`l my) "oig` drax`" wxta opixn`ck dlgz dlra zny mail

.`ed xfnn wtq Ð xfnn :cere 'ek mzd inp jixtc `de .mail xeqi` zwfgl dil drxnc oiprl dcic `weic ipdn mewn lknc :xnel yie !mail dil `ngxc oipnif :mzd opixn`ck ,`wiic `l

.zxfnna exizdle dzwfg lr dcinrdl epl oi` Ð opaxc `witq ixze ixzc oeik :cere .opiyxtck dcic `weic ipdnc ,i`ce xfnn ied `l mewn lkn Ð `id mail xeqi` zwfgac ab lr s`

`l eze ,ozecr ici lr ezwfgn `vi ecirdyk cine ,dlgz micirn md Ð xzid ly ezwfgn eze` mi`iveny mipydy itl ,dwfg` `nwe` ipd lka opixn` `lc :yxit jexa xa wgvi epiaxe

mewn lkn Ð dlgz ecird mdy it lr s` ,dyxbzp mixne` mipyae .dlgz ecird dycwzp mixne`y mipyc ?`tiq `py i`ne `yix `py i`n :lirl jixt ikdle .dwfg` `nwe` opixn`

xakc ab lr s` dwfg` dil opinwen oizrnya `kd `dc ;wgvi epiaxl d`xp oi`e .dlgz e`a ezwfgn eze` oi`ivend mipy Ð i`pice "dax dy`d"c `idd oke .yi` zy` zwfga dzid

.dil opiwqnc ,seqal mdipy ez` elit`c xninl irac rnyn iy` axc :cere .mcew cird xiyknd cg` cry dn lireiy `xaq oi`e .ezwfgn ede`ivede mipyd edelqtìòzxzen oenn ici

lr dtiwz l`xyi ciy `l` epy `l :xn`wc ,`xnba gken oke ,dieayl inc `le ,mpenn ciqtdl izzxnc meyn ,`qpe`l elit` opiyiig `lc ,odk dlral elit` zxzenc d`xp Ð dlral

`l `de .dzgtyn ipa dewgixc `iddn ,`pipz inp op` s` :ixn`wcn ,dpedkl epiid ogxk lre .dlral dxeq` oenn ici lr elit` onvr lr dtiwz mlerd zene` ci la` ,mlerd zene`

ly ze`wcpeta dnda oicinrn oi` :(`,ak) dxf dcear zkqnc ipy wxta opzc ,di`x cere .dlral `l` dxeq` dpi`c Ð dzgtyn ipa .dewgixe jiiy `l l`xyiac ,dpedkl `l` jiiy

miceygy iptn ,mdnr dy` cgiizz `l :opzc .'ek dlgzkl oia ipyc `xniz `pne ,caric `de dlgzkl `d `iyw `l !oaxwl dnda odn oigwel edpinxe .driaxd lr miceygy iptn mixkp

dlral zxzen i`c ,dlrapy llk yegl oi`c rnyn .caricl dlgzkl oia ol ipy dpin rny `l` .dlral zxzen Ð oenn ici lr mixkp ici lr dyagpy dy`d :edpinxe .zeixrd lr

dlral la` ,zvxzp `ny opiyiig `lc ,xn`w l`xyi.icin iziin ded `l ok m` Ð dqp`p `ny opiyiigc .dxeq` odkìòå,l`xyi dlral elit` epiid Ð dlral dxeq` zeytp ici

:xn`z m`e .dxeq` l`xyi dlral elit` i`ce `l` .dpedkl dxeq` xninl dil ded ok m` ,dqp`p `ny dxeq`e ,xn`w odk dlral i`c .dpbxdi `ly og `vnl ick zvxzp `ny opiyiigc

elit`e ,drepv dpi` `ny zg` lk lr opiyiig `kdc :xnel jixve !dlgz xydl lraiz iriaxa z`ypd lk iab (a,b) oizlikn yixa rnynck .ediiytp oxqn okl mcewc ,exzyil zerepv

.dpi` `ny Ð drepv zi`xp
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äðäøeäL íéðéîàî ízà íà :íéîëç íäì eøîàå .äàîèð àlLå äøzñð àlL dúBà¯ ¨¤Ÿ¦§§¨§¤Ÿ¦§§¨§¨§¨¤£¨¦¦©¤©£¦¦¤§£¨
äàîèð àlLå äøzñð àlL íéðéîàî ízà éà íàå ,äàîèð àlLå äøzñð àlL eðéîàä©£¦¤Ÿ¦§§¨§¤Ÿ¦§§¨§¦¦©¤©£¦¦¤Ÿ¦§§¨§¤Ÿ¦§§¨

¯:éðú÷å ,ïîöò ìò äôéwz íìBòä úBneà ãéc ,ïBì÷Là àäå .äðäøeäL eðéîàz ìà©©£¦¤§£¨§¨©§§§©¨¨©¦¨©©§¨§¨¨¥
äðäøåä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc zeaezk(ycew zay meil)

àådéðé÷qcg` cr ixdy ,crd it lr dpedkl oic zia edelrde - §©§¦¥
,ezexyk lr xrxrnd lew `viy mewna ,dpedka ewifgdl on`p

,elqetl micr ipy oi`y oeikeokn xg`léøîàå éøz éa eúàe`a - ¨¥§¥§¨§¦
exn`e micr ipydéðéúçàå ,àeä äöeìç ïáe äLeøb ïaedecixede - ¤§¨¤£¨§©£¦¥

,micrd ixac it lr ezpedkn oic ziaåaeyàúà[`a-]ãçà ãò §¨¨¥¤¨
ïäëc déa àðòãé ,øîàåxyk,àeämicr ipy o`k yi dzry `vnpe §¨©¨©§¨¥§Ÿ¥

,eze` milqetd mipye eze` mixiykndàîìò éleëãeixacle - §¥¨§¨
lkdúeãòì ïéôøèöîoey`xd crd z` sxvl ozip oicd xwirn - ¦§¨§¦§¥

yiy oeike ,df ipta `ly df ecirdy s`e ,oexg`d crl exiykdy
zwfga ecinrdl ie`x did ef z` ef zeyigknd micr zezk izy

,zexykéâìôéî÷ àðéc éác àúeìéæì Lçéîa ,àëäåo`k mzwelgn - §¨¨§¥©§¦¨§¥¦¨¨¦§§¦
exiykdl `eaz m`y ,oic ziaa zeixad leflfl miyyeg m`d `id
mi`ay oic zia lr eblbliy yyg yi ,micrd ipy it lr dzr

,miinrt edecixed xaky ixg` dpedkl ezelrdlàn÷ àpziax - ©¨©¨
xfrl`déì ïðé÷qî àì déðéúçàc ïåék ,øáñxaky xg`n - ¨©¥¨§©£¦¥Ÿ©§¦¨¥

,ezelrdl mixfeg oi` aey ,miinrt ezpedkn oic zia edecixed
c oeikå .àðéc éác àúeìéæì ïðéLééçeli`,øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ©§¦¨§¦¨§¥¦¨§©¨¦§¤©§¦¥¨©

déì ïðé÷qî ïðàå ,déì ïðéúçà ïðàjk dpedkdn edepcxedy myk - £¨©£¦¨¥©£¨©§¦¨¥
,dpedkl ezelrdl epl yiïðéLééç àì àðéc éác àúeìéæìeoi` - §¦¨§¥¦¨Ÿ©§¦¨

mzriyt zngn `ly oeik ,oic ziaa elflfi mc` ipay miyyeg
ipiicd lyxacd xxazd `ly zngn `l` ,oicd wqt z` epiy m

.dligza
:`xnbd dywné÷úîéëä éà ,éMà áø dì óm`d ewlgpy jk m` - ©§¦¨©©¦¦¨¦

,`pic iac `zelifl miyyegénð éøúe éøz eléôàe`eai m` s` - £¦§¥§¥©¦
yeygl yi edelqty mipyd z` yigkdl cgi micr ipy zrk
lk e`a mixiykndy dxwna welgl ekxved dnle ,'`zelif'l

.envr ipta cg`
,éMà áø øîà àlàiac `zelifl miyyeg oi` lkd ixacl zn`a ¤¨¨©©©¦

lr dpedkl edelri mixiyknd micr ipy cgi e`eai m` okle ,`pic
e ,mditéâìôéî÷ úeãòì ïéôøèöîamicr ipya `id mzwelgn - §¦§¨§¦§¥¨¦§§¦

,zg` zecrl mzcbd z` mitxvn m`d ,df ipta `ly df micirnd
`edy cirde cg` cr `ae ,dyexb oa `edy lew `viy xaecne
`a aeye ,leqt `edy eilr ecirde micr ipy e`a jk xg`e ,xyk
oey`xd crdy oeiky xaeq xfrl` iax .exiykdl sqep cr
mipyd z` yigkdl mitxhvn mpi` cgi ecird `l oexg`de
yiy oeike ,mitxhvn mdy xaeq l`ilnb oa oerny oaxe .milqetd
zwfga eze` micinrn ,milqetd mipyd cbp mixiyknd mipy o`k

.xyk `ede ,zexyk
oitxhvn' m`d mi`pz da ewlgpy `ziixa `xnbd d`ian

:'zecrlåewlgpéàpz éðäc àzâeìôa,ef mi`pz zwelgna -àéðúc §¦§§¨§¨¥©¨¥§©§¨
,`ziixaaïúeãò ïéàmicr ipy lyúôøèöîm` s` ,zg` zecrl ¥¥¨¦§¨¤¤

,cg` aeig lr micirn mdipyíäéðL eàøiL ãòdyrn eze` ©¤¦§§¥¤
,ãçàkjka ic `le ,oernyn del oae`xy mdipy e`xiy oebk §¤¨

.oernyl dpn aiig oae`xy mdn cg` lk ciriyïa òLBäé éaø©¦§ª©¤
eléôà ,øîBà äçø÷ipeltl aiig ipelty e`x,äæ øçà äæadfy oebk ¨§¨¥£¦¨¤©©¤

dely eipta dced deldy cirn exiage ,dnvr d`eldd z` d`x
lr micirn mdipyy oeik ,deld z` aiigl mitxhvn ,delndn
:ztqep zwelgn `ziixad d`ian .ipeltl aiig ipelty dpnd aeig

åcgi zecrd z` e`x m` elit`ãò ,ïéc úéáa úîéi÷úî ïúeãò ïéà ©¥¥¨¦§©¤¤§¥¦©

,ãçàk íäéðL eãéòiLcird cg` lk m` la` ,df ipta df xnelk ¤¨¦§¥¤§¤¨
.zg` zecrk zeidl ztxhvn ozcbd oi` ,envr iptaïúð éaø©¦¨¨

,øîBà`l` ,df ipta df eciriy jixv oi`,íBiä äæ ìL åéøác ïéòîBL ¥§¦§¨¨¤¤©
ïéòîBL øçîì Bøéáç àáiLëez`åéøácizy zetxhvne ,ipyd ly §¤¨Ÿ£¥§¨¨§¦§¨¨

zrck epizpyna xfrl` iax zrce .zg` zecrk aygdl zeiecrd
,cg`k mdipy cirdl mikixvy ,`ziixad ly `tiqa minkg
mitxhvn micrd ipyy ,ozp iaxk l`ilnb oa oerny oax zrce

.df ipta `ly df ecirdyk mb zg` zecrl

äðùî
`id m`d ,miebd oial ziaypy dy`d oic x`azd lirl zeipyna
mipte` el`a zx`an epizpyn .dxedh `idy xnel zpn`p

:jkl miyyeg oi` mipte` el`ae ,miebl dlrapy miyyegäMàä̈¦¨
äLaçpLiaya dgwlp -,íéáëBk éãáBò éãéadzid dn welig yi ¤¤§§¨¦¥§¥¨¦

ziayp m` ,dziiay zaiqéãé ìòmdl zaiig dzidyúøzeî ,ïBîî ©§¥¨¤¤
,dìòáìmdl zaiig `idy oennd z` eciqtiy mi`xi mdy oeikc §©£¨

dzid diayd zaiq m` j` .xwtd bdpn da mibdep mpi`éãé ìò©§¥
úBLôð,dzinl dze` epcy -,dìòáì äøeñà,l`xyi `ed m` s` §¨£¨§©£¨

iebl dlrap `ny yeygl yie xwtd bdpn da mibdepy oeik
.oevxn

* * *

àøîâ
oenn ici lr miakek icaer icia dyagpy dy`d :dpyna epipy

:df oic xn`p ote` dfi`a `xnbd zx`an .dlral zxzenáø øîà̈©©
eðL àì ,áø øîà ,÷çöé áø øa ìàeîLoenn zngn ziayp m`y §¥©©¦§¨¨©©Ÿ¨

,dlral zxzenàlàonfaäôéwz ìàøNé ãiLzhleyeìòdéãáBò ¤¨¤©¦§¨¥©¦¨©§¥
,íéáëBk,mpenn z` eciqti dze` eqp`i m`y miebd miyyeg okle ¨¦

ìáày onfaäôéwz íéáëBk éãáBò ãézhleyeïîöò ìòlr - £¨©§¥¨¦©¦¨©©§¨
,mlv` xwtdk mdizeype l`xyi ly mpenne ,l`xyieléôà£¦

ziayp,dìòáì äøeñà ,ïBîî éãé ìòdxwn lkay mircei mdy oeik ©§¥¨£¨§©£¨
.mpenn z` eciqti `l

:dpynn ax ixac lr dywn `ax,àáø áéúîdpyna epipyzeicr) ¥¦¨¨
(a"n g"t,å ,ïäkä éñBé éaø ãéòäcird okúa ìò ,ávwä ïa äéøëæ éaø ¥¦©¦¥©Ÿ¥§©¦§©§¨¤©©¨©©
ìàøNéodkl d`eypdäðäøeäLicia d`eld lr oekynk dpzip - ¦§¨¥¤§£¨

mieb,ïBì÷Làa,dziiay lr cirdl micr e`aeeok zngnäe÷çéø §©§§¦£¨
dzçtLî éðazy`e ,mdl dlrap `ny eyygy ,odkd dlran §¥¦§©§¨

.dlra lr zxq`p qpe`a elit` iebl dlrapy odkåmpn`,äéãò §¥¤¨
eid ,dpdxedy ecirdyäøzñð àlL dúBà íéãéòîmiebd mràlLå §¦¦¨¤Ÿ¦§§¨§¤Ÿ

äàîèð.mdl dlrap `ly -íéîëç íäì eøîàå,dzgtyn ipal ¦§§¨§¨§¨¤£¨¦
ixdy ,dlral dxizdl mkl yi jytp dnníéðéîàî ízà íà¦©¤©£¦¦

micrd ixacl,äðäøeäLok m`eðéîàäecirdy dnl mbàlL ¤§£¨©£¦¤Ÿ
íéðéîàî ízà éà íàå ,äàîèð àlLå äøzñðmicrd ixacl ¦§§¨§¤Ÿ¦§§¨§¦¦©¤©£¦¦

micirny,äàîèð àlLå äøzñð àlLok m`eðéîàz ìàmb ¤Ÿ¦§§¨§¤Ÿ¦§§¨©©£¦
dilr micirny mdixacl,äðäøeäL.dlral zxzen `id `linne ¤§£¨

x miiqn:eziiyew z` `aïBì÷Là àäåxir `idíéáëBk éãáBò ãéc §¨©§§§©§¥¨¦
ïîöò ìò äôéwz,l`xyi lr -eote` lkaéðz÷dpyna ©¦¨©©§¨¨¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc zeaezk(iyiy meil)

.ïðaøc älç ,àúééøBàcn ok gikedeàéðúciabl xn`p ,`ziixaa §©§¨©¨§©¨¨§©§¨
dlg zyxtd,'õøàä ìà íëàáa'd`ia s`y ef oeyln rnyne §Ÿ£¤¤¨¨¤

,lirl xen`ke ,dlga zaiign zvwnaéàwiecn ok` m` - ¦
oeyldn'íëàBáa',zvwn z`iaa s` dlg aeig yiyìBëéziid §£¤¨

aeigd legiy xnelìLe íéðL dì eñðëpMî,íéìbøî äLxak efy ¦¤¦§§¨§©¦§Ÿ¨§©§¦
,zvwn z`ia,'íëàBáa' øîBì ãeîìz,miax oeylaíëlek úàéáa ©§©§£¤§¦©§¤

àøæò eäðé÷qà éëå .íëúö÷î úàéáa àìå ,ézøîàdlrdyke - ¨©§¦§Ÿ§¦©¦§©§¤§¦©§¦§¤§¨
,laan l`xyi z` `xfr
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רי
miwxt dyelyaa cenr ek sc ± iriax wxtzeaezk

äéðé÷ñàå.onidn cg ied lew mewnac Ðàîìò éìåëãåiaxl oia xfrl` iaxl oia Ð

.oernyïéôøèöîmicr ipy Ðmicirnd.zeicr x`ya df ipta `ly dfàúåìéæì ïðéùééçã
àðéã éáãedecixedy Ð,edelri eiykre ,minrt ipyelhaieiax xn`wc epiide .mdixac

edepcxedy xg`nc :xfrl`it lroixxerdÐit lr s` ,ipyd df cr it lr oilrn oi`

.xg`d mr etxvl yiyäéì ïðé÷ñî ïðàåi`e Ð

,ixz icdal ixz iwe` !edpip ixze ixz :`iyw

opinwe`edipiwq`c ,`ziinw diwfg`cr it lr

.oixxer oi` izk` `dc ,on`p `edy ,oey`xd

.`ed oixxer e`l lewcéøú åìéôàicda ez` Ð

opiwqn `l xfrl` iaxl ,dipy mrta inp iccd

.dilãçàë íäéðù åàøéù ãò.zecrd z` Ð

:xne` cg`e ,edeeld ipta :xne` cg` iwet`l

.eilr el dced iptaúîéé÷úî ïúåãò ïéàåÐ

.cg`k odipy e`x elit`e ,oic ziaa lawzdl

e`le ,`id izixg` `zbelteoa ryedi iax

oerny oaxe xfrl` iaxe .dl xn`w dgxw

.ibilt opaxe ozp iaxc `zbeltaäðùîéãé ìò
äìòáì úøúåî ïåîîizzxnc Ð,openn ciqtdl

opi`eoixiwtn.dze`úåùôð éãé ìòdzidy Ð

zpecip.zenläìòáì äøåñàoibdepe li`edc Ð

xwtd daÐ`ny oiyyegdzvxzp.odn cg`a

àøîâåðù àìzxzen oenn ici lrc Ð

.dlralúåîåà ìò äôé÷ú ìàøùé ãéù àìà
íìåòämi`xie Ð`ny ,oick `ly zeyrl

.mpenn eciqtiäðäøåäù.dpkynzp ÐäéãòåÐ

.dpdxedy ecirdy oze`ïåì÷ùà àäåux`c Ð

.l`xyi elb xak :cere ,`id mizylt
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äéðé÷ñàådipizg`c oeik ,edewq` ikid `pic iac `zelifl yiigc o`nle :xn`z m`e Ð

edecixedy `kid `l` `pic iac `zelif `kilc xninl `kile ?lewd zngn

iac `zelif `kilc :xnel yie !(`,al `xza `aa) "mizad zwfg"a gkenck ,minrt izy

`zelif `kil Ð lewd ici lry dcxeda la` ,zecr ici lr edecixedy `kid `l` `pic

iab (`,`t oihib) opixn`c ab lr s`e .oic ziac

meyn epiid Ð `lw milhan `lc odkl dyexb

dil opiwqn `l i`c ,`kd la` ,`zpwz dil zi`c

opaxc dnexza :inp i` .oilhan Ð leqt mlerl

.eliwdïðàÐ dil opiwqn op` dil opizg`

Ð edpip ixze ixzc ab lr s` :qxhpewa yxit

dywe .dizwfg` `xab iwe`e ,ixz icdl ixz iwe`

(`,eq) oiyecwa "xne`d" wxtac :wgvi epiaxl

ixn` ixzc `nili` ?inc ikid :i`pi iab xn`w

zifg i`n Ð i`azy` `l ixn` ixze ,i`azy`

,i`azy` `l exn`c ipd` :yexit .ipd` zknqc

`le xacd yweaie xn`w i`n`e .ipd` jenq

iwe` opixn` `lc qxhpewa yxit mzde ?`vnp

e`a `l `dc ,diwfg` `xab iwe`e ixz icda ixz

zwfg did `l ele ,i`pi lr `l` en` lr cirdl

p oi`e .zexykm`d zwfgc :wgvi epiaxl d`x

inp opixn`e !`kd rnynck ,i`pil mb `ipdn

Ð da xiyknd ixacl ?(`,bi) `nw wxta lirl

epiid Ð dzaa lqtc o`n elit`e .dzaa xiykn

enk xnel oi` mbe .zepf iab eyr dlrnc meyn

opinwe` mzd xninl `kilc ,mz epiax uxizy

Ð zeieay zwfga eid miypd lky itl dwfg`

dzpify ezy` lr di`x dpin iziin ikid ok m`c

zwfga miypd lkc ,mzd ip`yc ?cg` cra

!xzid zwfga `id Ð dzpif ezy` la` ,zeieay

opaxc `witq ixze ixzc :wgvi epiaxl d`xpe

.dwfg` dl opinwen `lc exingd opaxcne ,`ed

lka" wxtae eliwd Ð opaxc dnexza `kde

,'ek d`nhpe dnexz iab (`,dl oiaexir) "oiaxrn

iwene .xi`n iax ixac ,lnb xng df ixd Ð wtq

`lc `d .micr izk izya sqei axe dax dl

ab lr s` ,z`nhp `lc dzwfg` dl opinwen

dewn iabc ab lr s` ,inhi`c `ed `zyd opixn` `le ,jiptl z`nhp ixdc `zerix `ki`c mzd ip`y :inp i` .xi`n iaxl `ziixe`c oinegz iaexrc meyn epiid Ð opaxc dfd onfa dnexzc

`le ,`vz `l :(a,ak) lirl opixn`c ,zn `l mixne` mipye zn mixne` mipyae .inhi`c `ed `zyd opixn` `l Ð micr izk izy `ki`c `kd ,(a,a dcp) i`z`e xqgc `ed `zyd opixn`

xefgl zxzenc (a,ft zenai) "dax dy`d"a opixn` zn mixne` mipyac ab lr s` .yi` zy` zwfgl dl drxn `aqpne `wiic dy`c dwfgc meyn epiid Ð yi` zy` zwfg` dl opinwen

ab lr s` ,`vz `l inp opixn`c ,dyxbzp `l mixne` mipye dyxbzp mixne` mipyae .`xneg `ki` df z` df oiyigknc oeik `kd ,mewn lkn ,`wiic `l Ð seqa `xneg `kilc oeike ,el

mze` elqti e` dicr enfeiy d`xiy itl ,`wiic mewn lknc :xnel yie !micr dl oiriiqnc `kid oky lke ,dfirn dlra ipta `lyc ,dipt dfirn dy`d oi`c dwfg inp `kile ,`wiic `lc

mixacd selig dl exn` jk xg`ee ,dnaiizpe jilra zn jk xg`e jpa zn dl exn` ,dezipz :edl xn` 'ek edn dnaia cg` cr zyy axn dipin era iab (a,bv my) "dax dy`d"ae .`zeplfba

` jenq Ð mail ixq`c ipd` zknqc zifg i`n Ð ixze ixz `nili` ?inc ikid .xfnn oexg`de oey`x clede ,`vz Ðdxeq`c dwfg` inwe`l ol zi` `de ?jixt i`nc :dywe .dl exyc ipd

mzde .i`pi iab opixn`ck dxqe`l yi Ð `ed opaxc `witq ixze ixzc oeik :cere !'ek eig` za lre eilr ziad ltp iab (`,`l my) "oig` drax`" wxta opixn`ck dlgz dlra zny mail

.`ed xfnn wtq Ð xfnn :cere 'ek mzd inp jixtc `de .mail xeqi` zwfgl dil drxnc oiprl dcic `weic ipdn mewn lknc :xnel yie !mail dil `ngxc oipnif :mzd opixn`ck ,`wiic `l

.zxfnna exizdle dzwfg lr dcinrdl epl oi` Ð opaxc `witq ixze ixzc oeik :cere .opiyxtck dcic `weic ipdnc ,i`ce xfnn ied `l mewn lkn Ð `id mail xeqi` zwfgac ab lr s`

`l eze ,ozecr ici lr ezwfgn `vi ecirdyk cine ,dlgz micirn md Ð xzid ly ezwfgn eze` mi`iveny mipydy itl ,dwfg` `nwe` ipd lka opixn` `lc :yxit jexa xa wgvi epiaxe

mewn lkn Ð dlgz ecird mdy it lr s` ,dyxbzp mixne` mipyae .dlgz ecird dycwzp mixne`y mipyc ?`tiq `py i`ne `yix `py i`n :lirl jixt ikdle .dwfg` `nwe` opixn`

xakc ab lr s` dwfg` dil opinwen oizrnya `kd `dc ;wgvi epiaxl d`xp oi`e .dlgz e`a ezwfgn eze` oi`ivend mipy Ð i`pice "dax dy`d"c `idd oke .yi` zy` zwfga dzid

.dil opiwqnc ,seqal mdipy ez` elit`c xninl irac rnyn iy` axc :cere .mcew cird xiyknd cg` cry dn lireiy `xaq oi`e .ezwfgn ede`ivede mipyd edelqtìòzxzen oenn ici

lr dtiwz l`xyi ciy `l` epy `l :xn`wc ,`xnba gken oke ,dieayl inc `le ,mpenn ciqtdl izzxnc meyn ,`qpe`l elit` opiyiig `lc ,odk dlral elit` zxzenc d`xp Ð dlral

`l `de .dzgtyn ipa dewgixc `iddn ,`pipz inp op` s` :ixn`wcn ,dpedkl epiid ogxk lre .dlral dxeq` oenn ici lr elit` onvr lr dtiwz mlerd zene` ci la` ,mlerd zene`

ly ze`wcpeta dnda oicinrn oi` :(`,ak) dxf dcear zkqnc ipy wxta opzc ,di`x cere .dlral `l` dxeq` dpi`c Ð dzgtyn ipa .dewgixe jiiy `l l`xyiac ,dpedkl `l` jiiy

miceygy iptn ,mdnr dy` cgiizz `l :opzc .'ek dlgzkl oia ipyc `xniz `pne ,caric `de dlgzkl `d `iyw `l !oaxwl dnda odn oigwel edpinxe .driaxd lr miceygy iptn mixkp

dlral zxzen i`c ,dlrapy llk yegl oi`c rnyn .caricl dlgzkl oia ol ipy dpin rny `l` .dlral zxzen Ð oenn ici lr mixkp ici lr dyagpy dy`d :edpinxe .zeixrd lr

dlral la` ,zvxzp `ny opiyiig `lc ,xn`w l`xyi.icin iziin ded `l ok m` Ð dqp`p `ny opiyiigc .dxeq` odkìòå,l`xyi dlral elit` epiid Ð dlral dxeq` zeytp ici

:xn`z m`e .dxeq` l`xyi dlral elit` i`ce `l` .dpedkl dxeq` xninl dil ded ok m` ,dqp`p `ny dxeq`e ,xn`w odk dlral i`c .dpbxdi `ly og `vnl ick zvxzp `ny opiyiigc

elit`e ,drepv dpi` `ny zg` lk lr opiyiig `kdc :xnel jixve !dlgz xydl lraiz iriaxa z`ypd lk iab (a,b) oizlikn yixa rnynck .ediiytp oxqn okl mcewc ,exzyil zerepv

.dpi` `ny Ð drepv zi`xp
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äöeìç ïáe äLeøb ïa :éøîàå éøz éa eúàå .déðé÷qàå§©§¦¥©£¥§¥§¨§¦¤§¨¤£¨
déa àðòãé :øîàå ãçà ãò àúàå .déðézçàå ,àeä§©§¦¥©£¨¥¤¨©£©¨©§¨¥
àëäå ,úeãòì ïéôøèöî àîìò éleëãe .àeä ïäëc§Ÿ¥§¥¨§¨¦§¨§¦§¥§¨¨

¯àn÷ àpz .éâìtéî÷ àðéã éác àúeìéæì Lçéîa§¥©§¦¨§¥¦¨¨¦©§¦©¨©¨
déðézçàc ïåék :øáñ¯ïðéLééç ,déì ïðé÷qî àì ¨©¥¨§©§¦¥¨©§¦©¥¨§¦©

ïðà :øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøå .àðéã éác àúeìéæì§¦¨§¥¦¨§©¨¦§¤©§¦¥¨©£©
àì àðéã éác àúeìéæìe ,déì ïðé÷qî ïðàå ,déì ïðézçà©§¦©¥©£©©§¦©¥§¦¨§¥¦¨¨

é÷úî .ïðéLééçéøúe éøz eléôà éëä éà :éLà áø dì ó ¨§¦©©§¦¨©©¦¦¨¦£¦§¥§¥
,éâìtéî÷ úeãòì ïéôøèöîa :éLà áø øîà àlà !éîð©¦¤¨¨©©©¦§¦§¨§¦§¥¨¦©§¦
úôøèöî ïúeãò ïéà :àéðúc .éàpz éðäc àzâeìôáe¦§§¨§¨¥©¨¥§©§¨¥¥¨¦§¨¤¤
:øîà äçø÷ ïa òLBäé éaø ,ãçàk íäéðL eàøiL ãò©¤¦§§¥¤§¤¨©¦§ª©¤¨§¨¨©
ïéc úéáa úîéi÷úî ïúeãò ïéàå .äæ øçà äæa eléôà£¦¨¤©©¤§¥¥¨¦§©¤¤§¥¦
ïéòîBL :øîBà ïúð éaø ,ãçàk íäéðL eãéòiL ãò©¤¨¦§¥¤§¤¨©¦¨¨¥§¦

øçîì Bøéáç àáiLëe ,íBiä äæ ìL åéøác¯ïéòîBL §¨¨¤¤©§¤¨Ÿ£¥§¨¨§¦
.åéøácäðùîéãé ìò ,íéøëð éãéa äLaçpL äMàä §¨¨¨¦¨¤¤§§¨¦¥¨§¦¦©§¥
ïBîî¯úBLôð éãé ìò ,dìòáì úøzeî¯äøeñà ¨¤¤§©§¨©§¥§¨£¨

.dìòáìàøîâøîà ÷çöé áø øa ìàeîL áø øîà §©§¨¨©©§¥©©¦§¨¨©
úBneà ìò äôéwz ìàøNé ãiL àlà eðL àì :áø©Ÿ¨¤¨¤©¦§¨¥©¦¨©
ïîöò ìò äôéwz íìBòä úBneà ãé ìáà íìBòä̈¨£¨©¨¨©¦¨©©§¨

¯äéøëæ éaøå ïäkä éñBé éaø ãéòä :àáø áéúî .dìòáì äøeñà ïBîî éãé ìò eléôà£¦©§¥¨£¨§©§¨§¦¨¨¥¦©¦¥©Ÿ¥§©¦§©§¨
íéãéòî äéãòå ,dzçtLî éða äe÷çéøå ,ïBì÷Làa äðäøeäL ìàøNé úa ìò ávwä ïa¤©©¨©©¦§¨¥¤§£¨§©§§§¦£¨§¥¦§©§¨§¥¤¨§¦¦

äðäøeäL íéðéîàî ízà íà :íéîëç íäì eøîàå .äàîèð àlLå äøzñð àlL dúBà¯ ¨¤Ÿ¦§§¨§¤Ÿ¦§§¨§¨§¨¤£¨¦¦©¤©£¦¦¤§£¨
äàîèð àlLå äøzñð àlL íéðéîàî ízà éà íàå ,äàîèð àlLå äøzñð àlL eðéîàä©£¦¤Ÿ¦§§¨§¤Ÿ¦§§¨§¦¦©¤©£¦¦¤Ÿ¦§§¨§¤Ÿ¦§§¨

¯:éðú÷å ,ïîöò ìò äôéwz íìBòä úBneà ãéc ,ïBì÷Là àäå .äðäøeäL eðéîàz ìà©©£¦¤§£¨§¨©§§§©¨¨©¦¨©©§¨§¨¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc zeaezk(ycew zay meil)

àådéðé÷qcg` cr ixdy ,crd it lr dpedkl oic zia edelrde - §©§¦¥
,ezexyk lr xrxrnd lew `viy mewna ,dpedka ewifgdl on`p

,elqetl micr ipy oi`y oeikeokn xg`léøîàå éøz éa eúàe`a - ¨¥§¥§¨§¦
exn`e micr ipydéðéúçàå ,àeä äöeìç ïáe äLeøb ïaedecixede - ¤§¨¤£¨§©£¦¥

,micrd ixac it lr ezpedkn oic ziaåaeyàúà[`a-]ãçà ãò §¨¨¥¤¨
ïäëc déa àðòãé ,øîàåxyk,àeämicr ipy o`k yi dzry `vnpe §¨©¨©§¨¥§Ÿ¥

,eze` milqetd mipye eze` mixiykndàîìò éleëãeixacle - §¥¨§¨
lkdúeãòì ïéôøèöîoey`xd crd z` sxvl ozip oicd xwirn - ¦§¨§¦§¥

yiy oeike ,df ipta `ly df ecirdy s`e ,oexg`d crl exiykdy
zwfga ecinrdl ie`x did ef z` ef zeyigknd micr zezk izy

,zexykéâìôéî÷ àðéc éác àúeìéæì Lçéîa ,àëäåo`k mzwelgn - §¨¨§¥©§¦¨§¥¦¨¨¦§§¦
exiykdl `eaz m`y ,oic ziaa zeixad leflfl miyyeg m`d `id
mi`ay oic zia lr eblbliy yyg yi ,micrd ipy it lr dzr

,miinrt edecixed xaky ixg` dpedkl ezelrdlàn÷ àpziax - ©¨©¨
xfrl`déì ïðé÷qî àì déðéúçàc ïåék ,øáñxaky xg`n - ¨©¥¨§©£¦¥Ÿ©§¦¨¥

,ezelrdl mixfeg oi` aey ,miinrt ezpedkn oic zia edecixed
c oeikå .àðéc éác àúeìéæì ïðéLééçeli`,øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ©§¦¨§¦¨§¥¦¨§©¨¦§¤©§¦¥¨©

déì ïðé÷qî ïðàå ,déì ïðéúçà ïðàjk dpedkdn edepcxedy myk - £¨©£¦¨¥©£¨©§¦¨¥
,dpedkl ezelrdl epl yiïðéLééç àì àðéc éác àúeìéæìeoi` - §¦¨§¥¦¨Ÿ©§¦¨

mzriyt zngn `ly oeik ,oic ziaa elflfi mc` ipay miyyeg
ipiicd lyxacd xxazd `ly zngn `l` ,oicd wqt z` epiy m

.dligza
:`xnbd dywné÷úîéëä éà ,éMà áø dì óm`d ewlgpy jk m` - ©§¦¨©©¦¦¨¦

,`pic iac `zelifl miyyegénð éøúe éøz eléôàe`eai m` s` - £¦§¥§¥©¦
yeygl yi edelqty mipyd z` yigkdl cgi micr ipy zrk
lk e`a mixiykndy dxwna welgl ekxved dnle ,'`zelif'l

.envr ipta cg`
,éMà áø øîà àlàiac `zelifl miyyeg oi` lkd ixacl zn`a ¤¨¨©©©¦

lr dpedkl edelri mixiyknd micr ipy cgi e`eai m` okle ,`pic
e ,mditéâìôéî÷ úeãòì ïéôøèöîamicr ipya `id mzwelgn - §¦§¨§¦§¥¨¦§§¦

,zg` zecrl mzcbd z` mitxvn m`d ,df ipta `ly df micirnd
`edy cirde cg` cr `ae ,dyexb oa `edy lew `viy xaecne
`a aeye ,leqt `edy eilr ecirde micr ipy e`a jk xg`e ,xyk
oey`xd crdy oeiky xaeq xfrl` iax .exiykdl sqep cr
mipyd z` yigkdl mitxhvn mpi` cgi ecird `l oexg`de
yiy oeike ,mitxhvn mdy xaeq l`ilnb oa oerny oaxe .milqetd
zwfga eze` micinrn ,milqetd mipyd cbp mixiyknd mipy o`k

.xyk `ede ,zexyk
oitxhvn' m`d mi`pz da ewlgpy `ziixa `xnbd d`ian

:'zecrlåewlgpéàpz éðäc àzâeìôa,ef mi`pz zwelgna -àéðúc §¦§§¨§¨¥©¨¥§©§¨
,`ziixaaïúeãò ïéàmicr ipy lyúôøèöîm` s` ,zg` zecrl ¥¥¨¦§¨¤¤

,cg` aeig lr micirn mdipyíäéðL eàøiL ãòdyrn eze` ©¤¦§§¥¤
,ãçàkjka ic `le ,oernyn del oae`xy mdipy e`xiy oebk §¤¨

.oernyl dpn aiig oae`xy mdn cg` lk ciriyïa òLBäé éaø©¦§ª©¤
eléôà ,øîBà äçø÷ipeltl aiig ipelty e`x,äæ øçà äæadfy oebk ¨§¨¥£¦¨¤©©¤

dely eipta dced deldy cirn exiage ,dnvr d`eldd z` d`x
lr micirn mdipyy oeik ,deld z` aiigl mitxhvn ,delndn
:ztqep zwelgn `ziixad d`ian .ipeltl aiig ipelty dpnd aeig

åcgi zecrd z` e`x m` elit`ãò ,ïéc úéáa úîéi÷úî ïúeãò ïéà ©¥¥¨¦§©¤¤§¥¦©

,ãçàk íäéðL eãéòiLcird cg` lk m` la` ,df ipta df xnelk ¤¨¦§¥¤§¤¨
.zg` zecrk zeidl ztxhvn ozcbd oi` ,envr iptaïúð éaø©¦¨¨

,øîBà`l` ,df ipta df eciriy jixv oi`,íBiä äæ ìL åéøác ïéòîBL ¥§¦§¨¨¤¤©
ïéòîBL øçîì Bøéáç àáiLëez`åéøácizy zetxhvne ,ipyd ly §¤¨Ÿ£¥§¨¨§¦§¨¨

zrck epizpyna xfrl` iax zrce .zg` zecrk aygdl zeiecrd
,cg`k mdipy cirdl mikixvy ,`ziixad ly `tiqa minkg
mitxhvn micrd ipyy ,ozp iaxk l`ilnb oa oerny oax zrce

.df ipta `ly df ecirdyk mb zg` zecrl

äðùî
`id m`d ,miebd oial ziaypy dy`d oic x`azd lirl zeipyna
mipte` el`a zx`an epizpyn .dxedh `idy xnel zpn`p

:jkl miyyeg oi` mipte` el`ae ,miebl dlrapy miyyegäMàä̈¦¨
äLaçpLiaya dgwlp -,íéáëBk éãáBò éãéadzid dn welig yi ¤¤§§¨¦¥§¥¨¦

ziayp m` ,dziiay zaiqéãé ìòmdl zaiig dzidyúøzeî ,ïBîî ©§¥¨¤¤
,dìòáìmdl zaiig `idy oennd z` eciqtiy mi`xi mdy oeikc §©£¨

dzid diayd zaiq m` j` .xwtd bdpn da mibdep mpi`éãé ìò©§¥
úBLôð,dzinl dze` epcy -,dìòáì äøeñà,l`xyi `ed m` s` §¨£¨§©£¨

iebl dlrap `ny yeygl yie xwtd bdpn da mibdepy oeik
.oevxn

* * *

àøîâ
oenn ici lr miakek icaer icia dyagpy dy`d :dpyna epipy

:df oic xn`p ote` dfi`a `xnbd zx`an .dlral zxzenáø øîà̈©©
eðL àì ,áø øîà ,÷çöé áø øa ìàeîLoenn zngn ziayp m`y §¥©©¦§¨¨©©Ÿ¨

,dlral zxzenàlàonfaäôéwz ìàøNé ãiLzhleyeìòdéãáBò ¤¨¤©¦§¨¥©¦¨©§¥
,íéáëBk,mpenn z` eciqti dze` eqp`i m`y miebd miyyeg okle ¨¦

ìáày onfaäôéwz íéáëBk éãáBò ãézhleyeïîöò ìòlr - £¨©§¥¨¦©¦¨©©§¨
,mlv` xwtdk mdizeype l`xyi ly mpenne ,l`xyieléôà£¦

ziayp,dìòáì äøeñà ,ïBîî éãé ìòdxwn lkay mircei mdy oeik ©§¥¨£¨§©£¨
.mpenn z` eciqti `l

:dpynn ax ixac lr dywn `ax,àáø áéúîdpyna epipyzeicr) ¥¦¨¨
(a"n g"t,å ,ïäkä éñBé éaø ãéòäcird okúa ìò ,ávwä ïa äéøëæ éaø ¥¦©¦¥©Ÿ¥§©¦§©§¨¤©©¨©©
ìàøNéodkl d`eypdäðäøeäLicia d`eld lr oekynk dpzip - ¦§¨¥¤§£¨

mieb,ïBì÷Làa,dziiay lr cirdl micr e`aeeok zngnäe÷çéø §©§§¦£¨
dzçtLî éðazy`e ,mdl dlrap `ny eyygy ,odkd dlran §¥¦§©§¨

.dlra lr zxq`p qpe`a elit` iebl dlrapy odkåmpn`,äéãò §¥¤¨
eid ,dpdxedy ecirdyäøzñð àlL dúBà íéãéòîmiebd mràlLå §¦¦¨¤Ÿ¦§§¨§¤Ÿ

äàîèð.mdl dlrap `ly -íéîëç íäì eøîàå,dzgtyn ipal ¦§§¨§¨§¨¤£¨¦
ixdy ,dlral dxizdl mkl yi jytp dnníéðéîàî ízà íà¦©¤©£¦¦

micrd ixacl,äðäøeäLok m`eðéîàäecirdy dnl mbàlL ¤§£¨©£¦¤Ÿ
íéðéîàî ízà éà íàå ,äàîèð àlLå äøzñðmicrd ixacl ¦§§¨§¤Ÿ¦§§¨§¦¦©¤©£¦¦

micirny,äàîèð àlLå äøzñð àlLok m`eðéîàz ìàmb ¤Ÿ¦§§¨§¤Ÿ¦§§¨©©£¦
dilr micirny mdixacl,äðäøeäL.dlral zxzen `id `linne ¤§£¨

x miiqn:eziiyew z` `aïBì÷Là àäåxir `idíéáëBk éãáBò ãéc §¨©§§§©§¥¨¦
ïîöò ìò äôéwz,l`xyi lr -eote` lkaéðz÷dpyna ©¦¨©©§¨¨¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc zeaezk(iyiy meil)

.ïðaøc älç ,àúééøBàcn ok gikedeàéðúciabl xn`p ,`ziixaa §©§¨©¨§©¨¨§©§¨
dlg zyxtd,'õøàä ìà íëàáa'd`ia s`y ef oeyln rnyne §Ÿ£¤¤¨¨¤

,lirl xen`ke ,dlga zaiign zvwnaéàwiecn ok` m` - ¦
oeyldn'íëàBáa',zvwn z`iaa s` dlg aeig yiyìBëéziid §£¤¨

aeigd legiy xnelìLe íéðL dì eñðëpMî,íéìbøî äLxak efy ¦¤¦§§¨§©¦§Ÿ¨§©§¦
,zvwn z`ia,'íëàBáa' øîBì ãeîìz,miax oeylaíëlek úàéáa ©§©§£¤§¦©§¤

àøæò eäðé÷qà éëå .íëúö÷î úàéáa àìå ,ézøîàdlrdyke - ¨©§¦§Ÿ§¦©¦§©§¤§¦©§¦§¤§¨
,laan l`xyi z` `xfr
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רב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc zeaezk(ipy meil)

.miywnd mi`xen`d my zxikfl oniq zpzepe ,minkgk dkldy
ãç ãð çð ,ïîéñg ax -ðxa `pçed ax ,`iiðedi xa `ãax ,dç`ii ¦¨

edi xaã:`xnbd zxne` (d,äãeäé áøì àéiç øa àðpç áø déì øîà̈©¥©¦¨¨©¦¨§©§¨
dì éøîàåy mixne` yie -äãeäé øa àðeä áøok xn`,äãeäé áøì §¨§¦¨©¨©§¨§©§¨
dì éøîàåy mixne` yie -äãeäé øa àéiç áøok xn`,äãeäé áøì §¨§¦¨©¦¨©§¨§©§¨

éëä ìàeîL øîà éîeminkg ixack dkldy ,l`eny ok xn` ike - ¦¨©§¥¨¦
,'micirn md xhyay dpn lr'yàäå,ok `l wqt envr `ed §¨

cìàeîL øîc àðéc éaî ÷éôðc àøèL àeäädid dyrn ixde - ©§¨¨§¨¦¦¥¦¨§©§¥
,l`eny ly epic ziaa miiwzdy xhyadéa áéúk äåäådid jke - ©£¨§¦¥
,xhyd lr oic zia eazky meiwd oeylàúàcî`ay xg`n -áø ¦©£¨©

àéiç øa ïðò,crk xhyd lr mezg didydéãé úBîéúçà ãéäñàå ¨¨©¦¨§©§¦©£¦§¥
dénòc ãçcàå,enry crd znizg lre envr znizg lr cirde - §©§©§¦¥

epîeipyd crd did ine -,àúàcîe ,äaø øa ïðç áømbøa ïðç áø ©©¨¨©©¨¦©£¨©¨¨©
dénòc ãçcàå déãé úBîéúçà ãéäñàå äaøznizg lr cirde - ©¨§©§¦©£¦§¥§©§©§¦¥

,enry crd znizg lre envrepîe,xg`d crd eze`øa ïðò áø ©©¨¨©
éæçãk éäBðîi÷å éäBðøMà ,àéiçel ozil xhyd z` epniiwe epwfig - ¦¨¦©§¦§¦©§¦§©£¦

icry minkg zrcl ixde .epipta credy itk ,xyk xhy ly gk
lr ciri cr lky jka ic ,xhyay dpnd lr micirn xhyd
lr mb ciri cg` lky l`eny jixvd recne ,envr znizg
azk lry ,iaxk xaeq `edy o`kn gken dxe`kl ,exiag znizg
itk `le ,dnizg lk lr micr ipya jxev yie ,micirn md mci

.minkgk wqet `edy ,enya dcedi ax xn`y
:`xnbd zvxzndéì øîà,ok el dywdy `xen` eze`l dcedi ax ¨©¥

äåä éîúéc àøèL àeää,xhy eze` did minezi ly xhy - ©§¨¨§©§¥£¨
aeg z` zeabl e`a minezide ,xg` mc`l zern deld mdia`y

,xhyay mdia`Lçåyyg -ìàeîLxhyd `eai onf xg`l `ny §¨§¥
å ,ïéòBè ïéc úéáìc epiiddéì àøéáñc àkéà àîìc ,ìàeîL øáñ- §¥¦¦§¨©§¥¦§¨¦¨¦§¦¨¥

mewn lka mpn`y zerha ewqtiy oic zia eidi `nyéaøk äëìä£¨¨§©¦
wxe ,åéøéáçî àìå Bøéáçîmewn lknàäaezenk dkld ,o`k - ¥£¥§Ÿ¥£¥¨§¨

,åéøéáçî eléôàea cird cg` lky ,xhyd ly meiwd z` elqtie £¦¥£¥¨
e ,envr znizg lr wxøáñ,ezrca l`enyàçååø ãéáòàdyr` - ¨©©£¦©§¨

,iax zrcl elit` yyg da oi`y zgeexn dxeva meiwd z`ék¦
éîúé éãñôî àìc éëéäeribi md m` mb minezid eciqti `ly ick - ¥¦§Ÿ©§§¦©§¥

.iaxk ewqtiy oireh oic zia icil

* * *
meiw oipra l`eny mya dcedi ax ly sqep oic d`ian `xnbd

:epizpyn ly oecipl jiiyd ,zexhy,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥
,ïéôøèöî ïéiãå ãòaezke ,micr ipy ea minezgy xhy ,xnelk ¥§©¨¦§¨§¦

zenizgy mdl rcepe exxiay ,oic zia ly 'meiw' xhyd ileya
delnd `ived dzre ,mipiic dyly my enzge ,zeizin` micrd
zenizg mb ,siefn xhyd lky oreh delde ,deld lr xhyd z`
zenizgd z` aey miiwl delnd `ae ,mipiicd zenizg mbe micrd
efy cirde xhyd icrn cg` `a m` ,zeizin` ody gikedle
efy cirne meiwd lr mzgy mipiicd cg` `ae ,eci znizg

.ea daebe ,xhyd z` xiykdl mdipy mitxhvn ,eznizg
:ef `xnin lr mi`xen`d oia ozne `yn d`ian `xnbdéîø øîà̈©¨¦

àzòîL àä àélòî änk ,àîç øa.ef `xnin `id dlern dnk - ©¨¨©¨§©§¨¨§©§¨
àúeélòî éàî ,àáø øîàyi ixde ,ef `xnin dlern dna ike - ¨©¨¨©§©§¨

ixde ,oiicd zecr mr crd zecr ztxhvn cvik ,dilr zeywdl
`ed ixd eci znizg lr cirnd cry epizpyna minkgk dkld
ok m`e ,dnvr dnizgd lr `le ,xhyay dpnd aeig lr cirnk

c `vnpà÷c éàîe ,àðéic ãéäñî à÷ àì àãäñ ãéäñî à÷c éàî©§¨©§¦©£¨Ÿ¨©§¦©¨¨©§¨
àãäñ ãéäñî à÷ àì àðéic ãéäñî,crd cirny dn lr ixd - ©§¦©¨¨Ÿ¨©§¦©£¨

dn lre .cirn oiicd oi` ,xhya aezkd d`eldd dyrn lr epiide
crd oi` ,zeizin` xhyay zenizgdy epiide ,oiicd cirny
zecr `le xhyd meiw lr dnily zecr o`k oi`y oeike .cirn

.cgi mtxvl ozip `l ,d`eldd dyrn lr dnly
àúà ék ,àlà[`ayk-]ìà÷æçé øa éîø,laal l`xyi ux`n ¤¨¦¨¨¨¦©§¤§¥

,'oitxhvn oiice cr'y ,eig` dcedi ax ixac z` rnyeàì ,øîà̈©Ÿ
ìàeîLc déîMî éçà äãeäé ìééëc éììk éðäì eäðéúéözl` - §¦¦§§¨¥§¨¥§¨¥§¨¨¦¦§¥¦§¥

`l` ,l`eny mya ig` dcedi ax xn`y zekldd illkl ernyz
mipy e` ,micrd ipy eilr eciriy cr miiwzn xhyd oi`
zecrl mitxhvn mpi` oiice cr j` ,meiwd lr minezgd mipiicdn
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

ééøö ïéà úBúaMä ìk ìL úBøèôääïúBø÷ì eâäpL àlà ïécä ïî Bîöòì ïúBø÷ì C[nÎhlé÷a àäiL éãk ©©§¨¤¨©©¨¥¨¦¦§¨§©§¦©¦¤¨¤¨£¦§¨§¥¤§¥¨¦
úBiLøt 'ã ìL äøèôä úBø÷ì Bì Lé úBiLøt 'ãáe úñðkä úéáa øéèôîì eäeàø÷é ànL ék dòãBéå dä§§¨¦¤¨¦§§§©§¦§¥©§¤¤§©§¦¥¦§©§¨¨¤©§¦
úaLå Lãç øçîe Lãç Làø úaMa ïëå òeáMä úLøt ìL äøèôä àìå úñðkä úéáa dúBà ïéøéèôîL¤©§¦¦¨§¥©§¤¤§Ÿ©§¨¨¤¨¨©©¨©§¥§©¨ŸŸ¤¨¨Ÿ¤§©¨

äkðç[`n. £ª¨
NéNà NBN úñðkä úéáa øéèôäì æà íéâäBpL úBîB÷na úaMa äpúç òøà íàå[andúBø÷ì ïk íâ Bì Lé §¦¥©£ª¨§©¨©§¤£¦¨§©§¦§¥©§¤¤¨¦¥©¥¦§¨

éc Bæ øçà Bæ úBúaLa úBðeúç äaøä eòøà íà ìáà øçîì eäeàø÷é ànL ék òeáMä úøèôä àìå Bîöòì§©§§Ÿ©§¨©©¨©¦¤¨¦§§§¨¨£¨¦¥§©§¥£§©¨©©©
:òeáMä úøèôä úBúaMä øàLa úBø÷ì Bì Léå äðBLàøa NéNà NBN àøwL äna©¤¤¨¨¨¦¨¦¨§¥¦§¦§¨©©¨©§¨©©¨©

י  סעיף תרגום ואחד מקרא שנים הפרשה לקרות רפה סימן

•

1

2

3

4

5

6

7

`zax `zkld
ïúåø÷ì åâäðù [èì אחת פעם ההפטרה לקרוא המנהג -

תרגום. וללא בלבד
ïúåø÷ì åâäðù [î חב"ד מנהג הוא כן -67.

äëåðç úáùå [àî שתי את שקורין חב"ד מנהג -

מחוברות  פרשיות כשיש וכן .68ההפטרות,
ùéùà ùåù [áî שוש' להפטיר שלא חב"ד מנהג -

חתונה  בשבת .69אשיש'

zetqede mipeiv
להלן.67) הובא סיון ל' יום היום ,25 ע' המנהגים ספר

באחת  מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק עם מהמעשה להעיר
זהותו, שהסתיר (וכיון למפטיר לעלות שכיבדוהו מנסיעותיו
חומש  לקח רגעים, איזה שימתינו וביקש לכך), ציפה לא
עלה  אח"כ ורק ההפטרה, על לעצמו ועבר צדדי לחדר ונכנס
שמח"ת  שיחת התשט"ו התוועדויות - מנחם (תורת למפטיר

מנח  תורת ,134 עמ' שיחת ס"ט ה'תשכ"ה התוועדויות - ם
אדמו"ר  כ"ק מדור דברים רשימות ,37 עמ' ס"ח שובה שבת

.(176 עמ' מח אות מוהרש"ב
 ֿ מכל בהפטרה, בקיא כבר אם שאף למדנו זה וממעשה
קודם  ההפטרה על שוב לעבור יכול כך על המקפיד מקום
שאם  וכן דציבורא. בטרחא כרוך אם אף - בציבור קריאתה
שיעביר  מוכרח אינו למפטיר שיקראוהו מצפה אינו
כ"ק  עם המעשה (ואולי התפילה קודם דווקא ההפטרה
מצפה  אינו אם שאז ביו"ט, היה מוהרש"ב אדמו"ר
אבל  (כדלהלן), ההפטרה לומר כלל צריך אינו - שיכבדוהו

ההפטרה). לומר אופן בכל צריך בשבת
שקריאת  אף יוםֿטוב בערב ההפטרה לקרוא יש אם וצ"ע
אם  וגם ס"ט, (כדלעיל יוםֿטוב בערב נוהגת אינה שמו"ת
במי  הדין מה להסתפק יש ההפטרה להכין שיש נאמר

למפטיר). יקראוהו לא שמןֿהסתם
תשמ"ה  (התוועדויות סט"ו תשמ"ה הושענאֿרבא ובשיחת
השבוע  פרשת הפטרת שאומרים משמע ,(351 ע' ח"א
שמו"ת  קורין אין דהרי בזה, הכוונה וצ"ע חוה"מ בשבת

השבוע). פרשת הפטרת יאמרו ומדוע כלל,
העברת 68) סיון: ל' היוםֿיום ובלוח 25 עמ' המנהגים ספר

שתי  או ההפטרה, גם וקורין פסוק. פסוק - שמו"ת הפרשה
וכיוצא  מחוברות פרשיות או ר"ח, שבת הוא אם ההפטרות

בזה.
עמ' היומן (רשימות מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק ברשימת ועד"ז
פרשיות  כשב' :(229 עמ' תרצ"א השיחות וס' קצז,
ההפטרות, ב' - עצמם לבין בינם - אומרים היו מחוברות
ב' שמו"ת קריאת אחרי - וכה"ג ור"ח שבת היה אם וכן

אותי. למדו כן הפרשיות.
כשחלו  חב"ד: נשיאי במנהג טבת ד' היוםֿיום בלוח והנה
ביום  הפרשה הפטורת את אומרים היו הפטורות, שתי
מחר  חודש, ראש שבת (של האחרת ההפטורה ואת שישי,

בשבת. וכו') חודש
הוא  בשבת האחרת ההפטרה את לומר זו הקפדה (ולכאורה
האומרים  אבל משביעי, שוב בש"ק לומר שנוהג למי דווקא
אומרים  שביעי על חוזרים ואינם בלבד אחת פעם שמו"ת

שמו"ת). אמירת בסיום ההפטרות ב'
פרשיות  (כגון שלושתן את קוראים הפטרות שלוש כשיש
כל  קוראים אין אבל וכיו"ב), ר"ח בשבת מחוברות
הפטרות  אלא זו, שבת עם שייכות להם שיש ההפטרות
מנהג  היה (כן בלבד אחרת הפטרה ע"י מקריאתם שנדחו

לעיל). המפורט נשיאינו רבותינו
(69- מנחם (תורת בלבד פסוקים בהוספת לא אפילו

עמ' בשלח ש"פ לשיחת הוספות ח"ב ה'תשמ"ז התוועדויות
עמ' (ס"ה הפטרה ערך תלמודית אנציקלופדיה וראה ,(453
אין  אשכנז נוסח של הקהילות בכל שבימינו בהערה) כד

לחתן. אשיש שוש כלל מפטירים

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אדר, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר נחמי' שי'

שלום וברכה!

...מה שהקשה על הפרישה לטחו"מ סשפ"ט סק"ג דמפרש דארי שטרף ואכל השינוי הוא בזה 

שטרף, אבל האכילה אח"כ אורחי' הוא - ולדידי' איפכא מסתברא.

ע"כ  בהאכילה,  הוא  דהשינוי  קצת  משמע  והכתיב(  ד"ה  ב  טז,  )ב"ק  רש"י  דמלשון  אף  הנה 

אאפ"ל כן מדמשני שם בש"ס בשנמלכה ואכלה ואם השינוי באכילה מאי מהני הא שנמלכה.

וגם הסברא הוא כדעת הפרישה, כי הרי ארי טורף בשביל חוריו ומעונותיו ואוכלם אח"כ - 

היינו נבלות, אלא שבשעה שרעב אינו מחכה עד שתמות כי הוא מלך בחיות כו' וכמ"ש בפרישה ואם 

רואים שמכחה ה"ז היפך אורחי'.

גם בשה"ג כתב כהפרישה.
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`zax `zkld
ïúåø÷ì åâäðù [èì אחת פעם ההפטרה לקרוא המנהג -

תרגום. וללא בלבד
ïúåø÷ì åâäðù [î חב"ד מנהג הוא כן -67.

äëåðç úáùå [àî שתי את שקורין חב"ד מנהג -

מחוברות  פרשיות כשיש וכן .68ההפטרות,
ùéùà ùåù [áî שוש' להפטיר שלא חב"ד מנהג -

חתונה  בשבת .69אשיש'

zetqede mipeiv
להלן.67) הובא סיון ל' יום היום ,25 ע' המנהגים ספר

באחת  מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק עם מהמעשה להעיר
זהותו, שהסתיר (וכיון למפטיר לעלות שכיבדוהו מנסיעותיו
חומש  לקח רגעים, איזה שימתינו וביקש לכך), ציפה לא
עלה  אח"כ ורק ההפטרה, על לעצמו ועבר צדדי לחדר ונכנס
שמח"ת  שיחת התשט"ו התוועדויות - מנחם (תורת למפטיר

מנח  תורת ,134 עמ' שיחת ס"ט ה'תשכ"ה התוועדויות - ם
אדמו"ר  כ"ק מדור דברים רשימות ,37 עמ' ס"ח שובה שבת

.(176 עמ' מח אות מוהרש"ב
 ֿ מכל בהפטרה, בקיא כבר אם שאף למדנו זה וממעשה
קודם  ההפטרה על שוב לעבור יכול כך על המקפיד מקום
שאם  וכן דציבורא. בטרחא כרוך אם אף - בציבור קריאתה
שיעביר  מוכרח אינו למפטיר שיקראוהו מצפה אינו
כ"ק  עם המעשה (ואולי התפילה קודם דווקא ההפטרה
מצפה  אינו אם שאז ביו"ט, היה מוהרש"ב אדמו"ר
אבל  (כדלהלן), ההפטרה לומר כלל צריך אינו - שיכבדוהו

ההפטרה). לומר אופן בכל צריך בשבת
שקריאת  אף יוםֿטוב בערב ההפטרה לקרוא יש אם וצ"ע
אם  וגם ס"ט, (כדלעיל יוםֿטוב בערב נוהגת אינה שמו"ת
במי  הדין מה להסתפק יש ההפטרה להכין שיש נאמר

למפטיר). יקראוהו לא שמןֿהסתם
תשמ"ה  (התוועדויות סט"ו תשמ"ה הושענאֿרבא ובשיחת
השבוע  פרשת הפטרת שאומרים משמע ,(351 ע' ח"א
שמו"ת  קורין אין דהרי בזה, הכוונה וצ"ע חוה"מ בשבת

השבוע). פרשת הפטרת יאמרו ומדוע כלל,
העברת 68) סיון: ל' היוםֿיום ובלוח 25 עמ' המנהגים ספר

שתי  או ההפטרה, גם וקורין פסוק. פסוק - שמו"ת הפרשה
וכיוצא  מחוברות פרשיות או ר"ח, שבת הוא אם ההפטרות

בזה.
עמ' היומן (רשימות מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק ברשימת ועד"ז
פרשיות  כשב' :(229 עמ' תרצ"א השיחות וס' קצז,
ההפטרות, ב' - עצמם לבין בינם - אומרים היו מחוברות
ב' שמו"ת קריאת אחרי - וכה"ג ור"ח שבת היה אם וכן

אותי. למדו כן הפרשיות.
כשחלו  חב"ד: נשיאי במנהג טבת ד' היוםֿיום בלוח והנה
ביום  הפרשה הפטורת את אומרים היו הפטורות, שתי
מחר  חודש, ראש שבת (של האחרת ההפטורה ואת שישי,

בשבת. וכו') חודש
הוא  בשבת האחרת ההפטרה את לומר זו הקפדה (ולכאורה
האומרים  אבל משביעי, שוב בש"ק לומר שנוהג למי דווקא
אומרים  שביעי על חוזרים ואינם בלבד אחת פעם שמו"ת

שמו"ת). אמירת בסיום ההפטרות ב'
פרשיות  (כגון שלושתן את קוראים הפטרות שלוש כשיש
כל  קוראים אין אבל וכיו"ב), ר"ח בשבת מחוברות
הפטרות  אלא זו, שבת עם שייכות להם שיש ההפטרות
מנהג  היה (כן בלבד אחרת הפטרה ע"י מקריאתם שנדחו

לעיל). המפורט נשיאינו רבותינו
(69- מנחם (תורת בלבד פסוקים בהוספת לא אפילו

עמ' בשלח ש"פ לשיחת הוספות ח"ב ה'תשמ"ז התוועדויות
עמ' (ס"ה הפטרה ערך תלמודית אנציקלופדיה וראה ,(453
אין  אשכנז נוסח של הקהילות בכל שבימינו בהערה) כד

לחתן. אשיש שוש כלל מפטירים
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קטנות ‚ בקופות יחלקן לא קופות ה' או ד' אלו כשמפנה
שמרבה  מפני משאו להקל כדי פעמים בהרבה להוליכן

שכ"ג): סי' (עיין בהילוך

אחד „ לתלמיד או אחד לאורח שאמרו קופות ה' או ד'
מפנה  אורחים הרבה לו יש אם אבל במקומן שם שישב
האוצר  את יגמור שלא ובלבד ואורח אורח לכל זה כשיעור
אחר  או לעצמו יפנה אחד כל אלא לכולם  אחד יפנה ולא

לבדו: לו יפנה

בשבת ‰ להורידם אסור עגלה על שהובאו יין של חביות
שאין  והוא מצוה לצורך או אורחים שם להושיב לא אם
ואף  האוצר את במפנה שנתבאר כמו סאין מט"ו יותר בהן
יורידן  ולא וישתה משם ימשוך בשבת מהן לשתות צריך אם
ש"ז  בסי' כמ"ש גדול הפסד במקום אלא נכרי ע"י אפילו
ע"י  אפילו להוריד מותר משם למשוך אפשר אי אם אבל

שבת: לאותה לו שצריך כמה ישראל

Â מצוה דבר לצורך כמו אורחים לצורך כאן שהתירו כשם
ג"כ  מותר מצוה לצורך דבר איזה שהתירו מקום בכל כך
מעיר  שבאו אלא אורחים נקראים ואינן אורחים לצורך
שנתארחו  אורחים שזימן בין אצלו שנתארחו בין אחרת
שיסעוד  העיר שבאותה חבירו כשזימן אבל אחרים אצל
כן  אם אלא היא הרשות וסעודת אורח נקרא אינו אצלו
חבירו  גם שאז לו שיש האורח לכבוד אצלו לבא זימנו

זה: לענין אורח בכלל

גֿו  סעיפים בשבת אוצר לפנות שלא שלג סימן ב חלק

כלום ‡ יצילו שלא חכמים גזרו בשבת דליקה נפלה
המותרים  וחפצים בטלטול המותר למקום אפילו מפניה
שצריך  מה אלא יציל לא ומשקים אוכלים ואפילו בטלטול
קודם  שבת בליל נפלה אם כגון בלבד שבת לאותה לו
הראוי  לאדם לאדם הראוי סעודות ג' מזון מציל הסעודה
מזון  ובמנחה סעודות שתי מזון ובשחרית לבהמה לבהמה
לחוש  יש חפציו כל להציל מותר יהיה שאם אחת סעודה
ישכח  להציל ונחפז בהול שהוא ההצלה טרדת שמחמת

הדליקה: לכבות ויבא שבת שהיום

בתים · אבל בו שהדליקה בבית אמורים דברים במה
כל  להציל יכולים הדליקה להם שתגיע ויראים הקרובים
השבת  שישכחו כך כל בהולין אינן שהם לפי שירצו מה

ההצלה. טרדת מחמת

להם  מותר החשובים המוקצים דברים שאר או מעות ואפילו
מפני  להצילם כדי לטלטלם שמותר הדין והוא להציל
בתיבתו  לחפש הבאים המושל עבדי מפני או הלסטים

מוקצה  טלטול על כלל גזרו שלא לפי זה בענין וכיוצא
אחר  בענין להציל אפשר כן אם אלא מרובה הפסד במקום
אפילו  לביתו להביאה שאסור ברחוב ארנקי ששכח מי כגון
לשמור  או שומר שם להושיב שיכול מפני המעורבת בעיר
יש  אבל זה בענין כיוצא כל וכן רס"ו בסי' כמ"ש בעצמו
ואי  מרובה הפסד במקום ואפילו מוקצה טלטול אוסרים

עיקר. וכן אחר בענין להציל אפשר

בהם  וכיוצא מעות להציל שמותר אומרים יש כן פי על ואף
ממונו  על בהול שאדם לפי הליסטים מפני או הדליקה מפני
טלטול  ע"י להציל לו נתיר לא ואם מהפסד יצילם ובודאי
שיחפירם  או הדליקה שיכבה חמור איסור לידי יבא מוקצה
בלבד  להצילם שיכול (ואף זה בענין וכיוצא בקרקע ויטמינם
ימהר  בהצלתם ונחפז בהול שהוא מחמת מכלֿמקום
שהיא  אף במהרה יותר לו שתזדמן הצלה בכל להצילם
משא"כ  בהיתר אציל לא שאציל איך יאמר כי חמור באיסור

חמור).כשהתי  איסור ע"י יציל לא טלטול ע"י להציל לו רו

כמ"ש  כרמלית דרך להוציא אפילו מתירין יש זה ומטעם
אין  לפיכך זה היתר על חולקין שהרבה לפי אבל ש"א בסי'
כלל  גזרו שלא אומרים שיש טלטול באיסור אלא להקל
אין  בכרמלית אבל מרובה הפסד במקום מוקצה טלטול
בבתים  אלא להקל אין לבד בטלטול אפילו וגם כלל להקל
מזונות  אפילו בו שהדליקה בבית אבל לדליקה הקרובים

מעות. שכן וכל סעודות מג' יותר להציל אסור

(ונחפז  בהול שהדבר בזה וכיוצא ולסטים בדליקה זה וכל
סחורה  על גשמים ירדו אם אבל מפניהם) (להציל מאד הוא)
שיבא  לחוש אין כך כל בהול הדבר שאין כיון המוקצה
אין  ולכן הטלטול לו נאסור אם חמור איסור ידי על להציל
יש  אם נכרי ידי על לטלטל אלא בזה כיוצא וכל בזה היתר

ש"ז: בסי' שנתבאר כמו גדול הפסד שם

פת ‚ ויציל יחזיר לא סעודות לשלש נקיה פת הציל
ולהציל  לחזור יכול הדראה פת הציל אם אבל הדראה
וכן  חפץ אני נקיה בפת ולומר להערים יכול כי נקיה פת
בשר  הציל שאם מין מכל סעודות שלש להציל להערים יכול
בדגים  לומר שיכול דגים כך אחר להציל יכול סעודות שלש
יאכל  מה לו יש ואפילו המינים כל שאר וכן חפץ אני
מהדליקה  סעודות ג' להציל רשאי השבת כל אחר במקום
להציל  ביתו בני רשאים הרבה הוא הציל אם אפילו לפיכך
שהציל  ממה יאכלו מה להם שיש אע"פ סעודות ג' אחד כל

הוא:

אֿג  סעיפים בשבת דליקה דיני שלד סימן ב חלק
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העולם  בבריאת ח"ו עמל לא שהרי שבת, ממה

úåúáù éúù ïéðò ë"â ïáåé äúòî äðäå
.ïúëìäë
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

"עליית  תוכן בענין לעיל שנתבאר מה ע"פ
נוכל  הגוף) בתוך למטה ירידתה ידי (על הנשמה"
שבת  שבת, שבכל הבחינות שתי ענין גם להבין

עילאה. ושבת תתאה

במאמר  הפנימי הפירוש שזהו לעיל, וכמבואר
שבתות  שתי ישראל משמרין "אלמלא רז"ל
הבחינות  שתי על דקאי נגאלין", מיד כהלכתן

ושבת. שבת שבכל

הסוד, (שבתורת הלשון ביאור יקדים תחילה [אך

" נקרא) השבת ביום העולמות עליית שמצב

משמע העולמות  זה דמלשון לעיל, והקשינו - "

דוקא " למעלה מיני',"שעולים פנוי אתר לית והלא ,

ב  סוף אין אור גילוי הוא שבת קדושת ענין ה "כלומר,

ו  יוכל "בעולם, שלו הגילוי הלא אליו, עלי' צריך למה

ג  למטה למעלה "להיות כמו )."כ

אין  העולמות עליית ענין דבאמת מפרש, ולכן

מזדככים  שהעולמות אלא למעלה, שעולים הכוונה

יותר ומתעלים  לרוחני מהותם השתנות ידי על

ראויים  כלים ונעשים אותם, המחי' לאלקות וביטולם

שלעת  כמו והוא האלקי, האור את יתגלה "לקבל ל

לאור  ביטולם ידי על בגופים בנשמות האלקי האור

ב  סוף ה."אין

שממשיך:] וזהו

äééìòäå ,úåîìåòä úééìò àåä úáùä äðä éë
äééìò ïéðò åîëå ,ìåèéá úðéçá ë"â åðééä

.ì"ðä ìåèéá úðéçá ë"â àåäù àáì ãéúòìã
(דיום  העולמות" "עליית דלשון הענין, אך -
לעתיד  הנשמה "עליית" לשון כמו הוא השבת)
הכוונה  שאין הזה), בעולם עבודתה (ע"י לבא
הגילוי  אדרבה, דהא עליונים, לעולמות עולה שהיא
דעיקר  (וכנ"ל, דוקא בגופים לנשמות יהי' דלעתיד
נשמות  היינו המתים, תחיית בזמן הוא שכר קיבול

בגופים).

העלאת - הוא ה"עלי'" ענין פירוש וזיכוך אלא

שנעשה עד איןֿסוף כלי הנברא, אור להשראת
את  מבטל שהאדם שע"י בארוכה, וכמשנת"ל ב"ה,
אברי  נעשים בעוה"ז) ומצוות התורה (בקיום ישותו
אור  להשראת לבא לעתיד "כלים" ונפשו גופו
אלקות. לגלות הוא עניינם שכל עד ב"ה, איןֿסוף

ביאור: ליתר

בעולם: אלקות בגילוי אופנים שני יש

מלמעלה  (ירידה) "המשכה נקרא אחד אופן
"למט  בי' דכתיב דמ"ת הגילוי ע"ד והוא וירד ה",

שאלקות  הוא ה"ירידה" שענין סיני", הר  על ה'
היינו ו"למטה" - למטה ונתגלה במדרגה נמשך

בבחינתו תחתונה  שהוא "כמו נשאר שהעולם ,
אלקות". גילוי בו שנמשך אלא ומדרגתו,

ובעצמו  בכבודו שהקב"ה דאע"פ שמצינו וזהו
נשתנה  לא למטה, אז נתגלה אלקיך") ה' ("אנכי
- היובל "במשוך [שלכן ממהותו כלל סיני הר
נשאר  ולא בהר" יעלו המה שכינה" סלוק "סימן
בהר" עלות לכם ד"השמרו הקודם באיסור ההר
נשתנה  שלא דמכיון השכינה, גילוי בעת שהי'
וכן  הקודם], למצבו חזר השכינה בסילוק הרי ההר,
שהגילוי  רק גופם מהות נשתנה ש"לא ישראל בבני
מלמעלה  "ירידה ענין וזהו בהם", מלובש הי'
המקבל  עם "להתייחד יורד שה"משפיע" - למטה"

כלל במקומו  שינוי נעשה שלא ונמצא (ומדרגתו),
המקבל". בכלי

מלמטה  "העלאה הנקרא השני האופן אך
שה"מטה" הוא, ועניינו בכך, שונה למעלה"
המקבל  כלי ש"נשתנה ומזדכך, עולה (המקבל)
מהות  לקבל שיוכל עד ונזדכך לגמרי, ממהותו
וזהו  במדרגתו". במקומו שהמשפיע כמו המשפיע
מתבטלת  הקודמת שהמהות "ביטול", בחינת
הראוי' ונעלה, ומזוככת חדשה מהות נוצרת ותחתי'

לאלקות. כלי להיות

אז  שיהי' כמ"ש לעת"ל, שיהי' העלי' ענין וזהו
ממהותה  תשתנה הארץ ש"גם דעה", הארץ "מלאה
יהי' וכן ה'". את דעה הארץ שתמלא עד ותזדכך
ממהותו  שישתנה עד הגוף זיכוך "שיהי' באדם
איןֿסוף  מאור וחיות שפע לקבל ויוכל לגמרי
שהם  באופן הגופים יהיו שאם לזה, וראי' בגילוי.
אכילה  לא בו אין הבא שבעולם אמרו איך עכשיו
אכילה, בלא להיות גשמי גוף יוכל ואיך שתי', ולא
וזוהי  לגמרי, ממהותו ויזדכך שישתנה לומר וע"כ

עלי'". בחינת

"עליית  לשון לענין הוא הדבר ואותו
השבת  שביום בזה, שהכוונה דשבת, העולמות"
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קטנות ‚ בקופות יחלקן לא קופות ה' או ד' אלו כשמפנה
שמרבה  מפני משאו להקל כדי פעמים בהרבה להוליכן

שכ"ג): סי' (עיין בהילוך

אחד „ לתלמיד או אחד לאורח שאמרו קופות ה' או ד'
מפנה  אורחים הרבה לו יש אם אבל במקומן שם שישב
האוצר  את יגמור שלא ובלבד ואורח אורח לכל זה כשיעור
אחר  או לעצמו יפנה אחד כל אלא לכולם  אחד יפנה ולא

לבדו: לו יפנה

בשבת ‰ להורידם אסור עגלה על שהובאו יין של חביות
שאין  והוא מצוה לצורך או אורחים שם להושיב לא אם
ואף  האוצר את במפנה שנתבאר כמו סאין מט"ו יותר בהן
יורידן  ולא וישתה משם ימשוך בשבת מהן לשתות צריך אם
ש"ז  בסי' כמ"ש גדול הפסד במקום אלא נכרי ע"י אפילו
ע"י  אפילו להוריד מותר משם למשוך אפשר אי אם אבל

שבת: לאותה לו שצריך כמה ישראל

Â מצוה דבר לצורך כמו אורחים לצורך כאן שהתירו כשם
ג"כ  מותר מצוה לצורך דבר איזה שהתירו מקום בכל כך
מעיר  שבאו אלא אורחים נקראים ואינן אורחים לצורך
שנתארחו  אורחים שזימן בין אצלו שנתארחו בין אחרת
שיסעוד  העיר שבאותה חבירו כשזימן אבל אחרים אצל
כן  אם אלא היא הרשות וסעודת אורח נקרא אינו אצלו
חבירו  גם שאז לו שיש האורח לכבוד אצלו לבא זימנו

זה: לענין אורח בכלל

גֿו  סעיפים בשבת אוצר לפנות שלא שלג סימן ב חלק

כלום ‡ יצילו שלא חכמים גזרו בשבת דליקה נפלה
המותרים  וחפצים בטלטול המותר למקום אפילו מפניה
שצריך  מה אלא יציל לא ומשקים אוכלים ואפילו בטלטול
קודם  שבת בליל נפלה אם כגון בלבד שבת לאותה לו
הראוי  לאדם לאדם הראוי סעודות ג' מזון מציל הסעודה
מזון  ובמנחה סעודות שתי מזון ובשחרית לבהמה לבהמה
לחוש  יש חפציו כל להציל מותר יהיה שאם אחת סעודה
ישכח  להציל ונחפז בהול שהוא ההצלה טרדת שמחמת

הדליקה: לכבות ויבא שבת שהיום

בתים · אבל בו שהדליקה בבית אמורים דברים במה
כל  להציל יכולים הדליקה להם שתגיע ויראים הקרובים
השבת  שישכחו כך כל בהולין אינן שהם לפי שירצו מה

ההצלה. טרדת מחמת

להם  מותר החשובים המוקצים דברים שאר או מעות ואפילו
מפני  להצילם כדי לטלטלם שמותר הדין והוא להציל
בתיבתו  לחפש הבאים המושל עבדי מפני או הלסטים

מוקצה  טלטול על כלל גזרו שלא לפי זה בענין וכיוצא
אחר  בענין להציל אפשר כן אם אלא מרובה הפסד במקום
אפילו  לביתו להביאה שאסור ברחוב ארנקי ששכח מי כגון
לשמור  או שומר שם להושיב שיכול מפני המעורבת בעיר
יש  אבל זה בענין כיוצא כל וכן רס"ו בסי' כמ"ש בעצמו
ואי  מרובה הפסד במקום ואפילו מוקצה טלטול אוסרים

עיקר. וכן אחר בענין להציל אפשר

בהם  וכיוצא מעות להציל שמותר אומרים יש כן פי על ואף
ממונו  על בהול שאדם לפי הליסטים מפני או הדליקה מפני
טלטול  ע"י להציל לו נתיר לא ואם מהפסד יצילם ובודאי
שיחפירם  או הדליקה שיכבה חמור איסור לידי יבא מוקצה
בלבד  להצילם שיכול (ואף זה בענין וכיוצא בקרקע ויטמינם
ימהר  בהצלתם ונחפז בהול שהוא מחמת מכלֿמקום
שהיא  אף במהרה יותר לו שתזדמן הצלה בכל להצילם
משא"כ  בהיתר אציל לא שאציל איך יאמר כי חמור באיסור

חמור).כשהתי  איסור ע"י יציל לא טלטול ע"י להציל לו רו

כמ"ש  כרמלית דרך להוציא אפילו מתירין יש זה ומטעם
אין  לפיכך זה היתר על חולקין שהרבה לפי אבל ש"א בסי'
כלל  גזרו שלא אומרים שיש טלטול באיסור אלא להקל
אין  בכרמלית אבל מרובה הפסד במקום מוקצה טלטול
בבתים  אלא להקל אין לבד בטלטול אפילו וגם כלל להקל
מזונות  אפילו בו שהדליקה בבית אבל לדליקה הקרובים

מעות. שכן וכל סעודות מג' יותר להציל אסור

(ונחפז  בהול שהדבר בזה וכיוצא ולסטים בדליקה זה וכל
סחורה  על גשמים ירדו אם אבל מפניהם) (להציל מאד הוא)
שיבא  לחוש אין כך כל בהול הדבר שאין כיון המוקצה
אין  ולכן הטלטול לו נאסור אם חמור איסור ידי על להציל
יש  אם נכרי ידי על לטלטל אלא בזה כיוצא וכל בזה היתר

ש"ז: בסי' שנתבאר כמו גדול הפסד שם

פת ‚ ויציל יחזיר לא סעודות לשלש נקיה פת הציל
ולהציל  לחזור יכול הדראה פת הציל אם אבל הדראה
וכן  חפץ אני נקיה בפת ולומר להערים יכול כי נקיה פת
בשר  הציל שאם מין מכל סעודות שלש להציל להערים יכול
בדגים  לומר שיכול דגים כך אחר להציל יכול סעודות שלש
יאכל  מה לו יש ואפילו המינים כל שאר וכן חפץ אני
מהדליקה  סעודות ג' להציל רשאי השבת כל אחר במקום
להציל  ביתו בני רשאים הרבה הוא הציל אם אפילו לפיכך
שהציל  ממה יאכלו מה להם שיש אע"פ סעודות ג' אחד כל

הוא:

אֿג  סעיפים בשבת דליקה דיני שלד סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: הקב"ה;תוכןתוכןתוכןתוכן שביתת גדר - להוי'" "שבת

העולם  בבריאת ח"ו עמל לא שהרי שבת, ממה

úåúáù éúù ïéðò ë"â ïáåé äúòî äðäå
.ïúëìäë

1

2

3

4

c"ag i`iyp epizeax zxezn

"עליית  תוכן בענין לעיל שנתבאר מה ע"פ
נוכל  הגוף) בתוך למטה ירידתה ידי (על הנשמה"
שבת  שבת, שבכל הבחינות שתי ענין גם להבין

עילאה. ושבת תתאה

במאמר  הפנימי הפירוש שזהו לעיל, וכמבואר
שבתות  שתי ישראל משמרין "אלמלא רז"ל
הבחינות  שתי על דקאי נגאלין", מיד כהלכתן

ושבת. שבת שבכל

הסוד, (שבתורת הלשון ביאור יקדים תחילה [אך

" נקרא) השבת ביום העולמות עליית שמצב

משמע העולמות  זה דמלשון לעיל, והקשינו - "

דוקא " למעלה מיני',"שעולים פנוי אתר לית והלא ,

ב  סוף אין אור גילוי הוא שבת קדושת ענין ה "כלומר,

ו  יוכל "בעולם, שלו הגילוי הלא אליו, עלי' צריך למה

ג  למטה למעלה "להיות כמו )."כ

אין  העולמות עליית ענין דבאמת מפרש, ולכן

מזדככים  שהעולמות אלא למעלה, שעולים הכוונה

יותר ומתעלים  לרוחני מהותם השתנות ידי על

ראויים  כלים ונעשים אותם, המחי' לאלקות וביטולם

שלעת  כמו והוא האלקי, האור את יתגלה "לקבל ל

לאור  ביטולם ידי על בגופים בנשמות האלקי האור

ב  סוף ה."אין

שממשיך:] וזהו

äééìòäå ,úåîìåòä úééìò àåä úáùä äðä éë
äééìò ïéðò åîëå ,ìåèéá úðéçá ë"â åðééä

.ì"ðä ìåèéá úðéçá ë"â àåäù àáì ãéúòìã
(דיום  העולמות" "עליית דלשון הענין, אך -
לעתיד  הנשמה "עליית" לשון כמו הוא השבת)
הכוונה  שאין הזה), בעולם עבודתה (ע"י לבא
הגילוי  אדרבה, דהא עליונים, לעולמות עולה שהיא
דעיקר  (וכנ"ל, דוקא בגופים לנשמות יהי' דלעתיד
נשמות  היינו המתים, תחיית בזמן הוא שכר קיבול

בגופים).

העלאת - הוא ה"עלי'" ענין פירוש וזיכוך אלא

שנעשה עד איןֿסוף כלי הנברא, אור להשראת
את  מבטל שהאדם שע"י בארוכה, וכמשנת"ל ב"ה,
אברי  נעשים בעוה"ז) ומצוות התורה (בקיום ישותו
אור  להשראת לבא לעתיד "כלים" ונפשו גופו
אלקות. לגלות הוא עניינם שכל עד ב"ה, איןֿסוף

ביאור: ליתר

בעולם: אלקות בגילוי אופנים שני יש

מלמעלה  (ירידה) "המשכה נקרא אחד אופן
"למט  בי' דכתיב דמ"ת הגילוי ע"ד והוא וירד ה",

שאלקות  הוא ה"ירידה" שענין סיני", הר  על ה'
היינו ו"למטה" - למטה ונתגלה במדרגה נמשך

בבחינתו תחתונה  שהוא "כמו נשאר שהעולם ,
אלקות". גילוי בו שנמשך אלא ומדרגתו,

ובעצמו  בכבודו שהקב"ה דאע"פ שמצינו וזהו
נשתנה  לא למטה, אז נתגלה אלקיך") ה' ("אנכי
- היובל "במשוך [שלכן ממהותו כלל סיני הר
נשאר  ולא בהר" יעלו המה שכינה" סלוק "סימן
בהר" עלות לכם ד"השמרו הקודם באיסור ההר
נשתנה  שלא דמכיון השכינה, גילוי בעת שהי'
וכן  הקודם], למצבו חזר השכינה בסילוק הרי ההר,
שהגילוי  רק גופם מהות נשתנה ש"לא ישראל בבני
מלמעלה  "ירידה ענין וזהו בהם", מלובש הי'
המקבל  עם "להתייחד יורד שה"משפיע" - למטה"

כלל במקומו  שינוי נעשה שלא ונמצא (ומדרגתו),
המקבל". בכלי

מלמטה  "העלאה הנקרא השני האופן אך
שה"מטה" הוא, ועניינו בכך, שונה למעלה"
המקבל  כלי ש"נשתנה ומזדכך, עולה (המקבל)
מהות  לקבל שיוכל עד ונזדכך לגמרי, ממהותו
וזהו  במדרגתו". במקומו שהמשפיע כמו המשפיע
מתבטלת  הקודמת שהמהות "ביטול", בחינת
הראוי' ונעלה, ומזוככת חדשה מהות נוצרת ותחתי'

לאלקות. כלי להיות

אז  שיהי' כמ"ש לעת"ל, שיהי' העלי' ענין וזהו
ממהותה  תשתנה הארץ ש"גם דעה", הארץ "מלאה
יהי' וכן ה'". את דעה הארץ שתמלא עד ותזדכך
ממהותו  שישתנה עד הגוף זיכוך "שיהי' באדם
איןֿסוף  מאור וחיות שפע לקבל ויוכל לגמרי
שהם  באופן הגופים יהיו שאם לזה, וראי' בגילוי.
אכילה  לא בו אין הבא שבעולם אמרו איך עכשיו
אכילה, בלא להיות גשמי גוף יוכל ואיך שתי', ולא
וזוהי  לגמרי, ממהותו ויזדכך שישתנה לומר וע"כ

עלי'". בחינת

"עליית  לשון לענין הוא הדבר ואותו
השבת  שביום בזה, שהכוונה דשבת, העולמות"
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דהיינו  ממדריגתו ו"עולה" משתנה עצמו העולם
ענין  שזהו - לאלקות ומתקרב מ"ישותו" שמתבטל

למעלה". מלמטה "העלאה

גילוי  ולכן הבא, עולם מעין היא דשבת וכידוע
אלקות  גילוי שיש באופן אינו השבת דיום האלקות
ומדריגתו", "במקומו נשאר שהעולם כפי בעולם

בו פועל שהוא ומתעלה,עלי'אלא ומזדכך שהולך ,
לעת"ל. הבא בעולם שיהי' כמו

עבודתה  ידי על הנשמה עליית בין הבדל יש [אך

ביום  העולמות לעליית מעשיות, מצוות בקיום למטה

השבת:

בביטול  עבודתה ידי על באה הנשמה עליית

הנפש  ואת הגוף את מזככת זו שעבודה היש, והכנעת

ב  איןֿסוף אור לגילוי כלים שנעשים לעת "עד ל "ה

המתים; בתחיית

" [וכן זיכוך ואילו השבת ביום והעלאתו העולם "

החול  ימות כל של טובים ומעשים התורה עליית

ע  נגרמים אינם בשבת)] למעלה מעשי "שמתעלים י

נעשים אלא ממילא האדם שבת בדרך קדושת מצד ,

באופן  בעולם נמשכת זו דקדושה מלמעלה, הבאה

" להגיע מעלה"שהיא באדם כח ונותנת העולם את

לאלקות. ביטול לידי

המיוחד  והאופי התוכן את - ומבאר שהולך וזהו

" הגורמת שבת, העולמות דקדושת :"עליית

ai wxt exnyz izezay z` d"c
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דהנה Â‰ÊÂ(ח) לעשות החלו אשר את היהודים וקבל
ההתחל' היה ונשמע נעשה כשאמרו במ"ת
שהוא  נשמע ואח"כ תחלה נעשה שאמרו מה והוא
שיתלבש  כדי והוא לאורות תחלה הכלים בחי' לעשות
בסופן  תחלתן דנעוץ משום דוקא בו ויתישב בכלי האור
מצותיו  ואת ירא האלהים את כו' דבר סוף וכמ"ש דוקא
אך  כו' דע"ס דאורות האדם כל זה כי בפ"מ שמור
וכמו  הכלים של המעשה התחלת רק אז היה לא במ"ת
אבל  לבד מעשה התחלת רק שהוא כו' נעשה שאמרו
החלו  אשר את היהודים וקבלו קימו אחשורוש בימי
החלו  שכבר זו למעשה שגמרו והוא במ"ת לעשות
עדיין  עשו לא נעשה כשאמרו דהיינו כו' במ"ת לעשות
החלו  אשר את גמרו אחשורוש ובימי המלאכה גמר
דבמ"ת  אפשר דאיך גדול פלא וזה כו' מ"ת בזמן
לא  לנשמע נעשה והקדימו ושמעו וראו בהר שעמדו
אך  מעשה. גמר נעשה אחשורוש ובימי מעשה גמר היה
מס"נ  לבנ"י היה אחשורוש שבימי כידוע הוא הענין
שבקש  היהודים צורר המן בגזרת השנה אותה כל ממש
נשים  קטן עד מגדול כולם אצל הסכם שנעשה לאבדם
גזרת  מדת נתונים שהם שהגם אצלם והוחלט וטף
אם  גם אופן בשום דתם ימירו לא כולם ליהרג המלך
בלבם  חוץ מחשבת עלה לא לגמרי ויאבדם כולם יהרגו
על  להריגה ומוכנים מזומנים היו כולם הרי וא"כ ח"ו
בפ"מ  ולא בכח מס"נ נקרא זה שאין בפ"מ קדה"ש
מס"נ  בענין וידוע בפ"מ להריגה מוכנים שהיו מאחר

גם  נעלה מאד מעלה למעלה מגיע ששרשו בפ"מ
זהו  בפ"מ מס"נ כי ית' ועצמותו במהותו והוא מתו"מ
מס"נ  אין ולזאת כו' לגמרי והרצון הטעם מן למעלה
מן  בטבעיות היא ירושה כי צווי בשם בתורה נכתב
מצד  כ"כ מעלה למעלה עולה כאשר ולזאת האבות
אל  או"ח בבחינת לגמרי הכלי מן האור יציאות
ע"י  האור להם ונמשך חוזר ודאי הרי ממש העצמות

מקום מאותו זו ע"י עליה לשם שעלו העליונה ומדרגה
להם  שנמשך והוא כנ"ל המוחלט בהסכם שלהם מס"נ
להם  שניתן עד ב"ה אא"ס ועצמות ממהות האור
שהיא  ממש ועצמותו במהותו שהיא כמו התורה
גבוה  היותר האור שהוא הגם ולבוש מקיף בבחינת
יוכל  יותר גבוה היותר הרי כו' כשלמה אור עטה כמ"ש
אור  בחינת להם שנמשך וזהו ולהתישב ולהשפיל לירד
מלכות  לבוש יביאו כמ"ש מלכות לבוש בבחינת דתורה
אור  עטה התורה על שז"ש כנ"ל המלך בו לבש אשר
קודם  המלך בו לבש אשר מל' לבוש שנק' כשלמה
בחינת  שהן המצות בעשיית וכמו"כ כו' וברא שהאציל
שהיה  כמו ב"ה אא"ס לבחינת שונים מכלים כלים
כנ"ל  המלך עליו רכב אשר סוס ונקרא ממש בעצמותו
שמלביש  לפי סוס נקרא והכלי רוכב נקרא דאור וכידוע
לאור  המלבישים אותיות כמו עליו רוכב והאור לאור
מ"ע  רמ"ח והן במ"א וכמ"ש המדות אור או השכל
שלהם  מס"נ בחינת ומצד כו' דמלכא אברין רמ"ח שנק'
הרבה  הנעלה ממקום תו"מ להם שיומשך זכו כנ"ל
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ברצון  שקבלו אע"פ מ"ת בזמן שהיה מכמו ביותר
בימי  היהודים וקבל וזהו כו' ונשמע נעשה כשאמרו
לא  שאז מ"ת בזמן לעשות החלו אשר את אחשורוש
ובמעשה  לקבל רצונם שהיה רק מס"נ ע"י הרצון היה

קבלת  נגמר מס"נ ע"י אבל התחלה רק זהו אך דוקא
עולה  בפ"מ שמס"נ הנ"ל מטעם במ"ת אז שהיה הרצון
תו"מ  קבלת כל ולגמור לקיים בכחו שיש עד הכל על

וד"ל: מ"ת בזמן לעשות שהחלו

mixetd xry
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Â‰ÊÂ ח"א כדכוד ושמתי בפי' המחלוקת כענין ג"כ
החסד  מדת שהוא דמיכאל ישפה, וח"א שוהם
דהיינו  הצדיק יוסף של מדרגתו שהוא שוהם בחר
ישתנו  שלא והגם למטה מלמעלה אלקות גילוי שיהי'
יהי' אעפי"כ האור גילוי לפ"ע כ"כ ממדריגתו העולמות

ה' כבוד ונגלה וכמ"ש והעצום הגדול הגילוי וראו בהם
בחי' ישפה בחר גבורה שמדתו וגבריאל כו', בשר כל
זיכוך  ויזדככו העולמות שיתעלו דהיינו הצדיק בנימין
הגילוי  לקבל הראוי כלי בחי' שיהי' עד רב ועילוי
שיתקיימו  וכדין כדין להוי הקב"ה ואמר ההוא, העצום
למטה  מלמעלה המדריגות שני ושיהי' הבחי' שני
בתוככם  והתהלכתי פי' ג"כ והיינו למעלה, ומלמטה
משני  א' בכל מעלה יש כי והוא שבהולכים בחי' שני
מזדכך  שהתחתון העולמות עליות ע"י הנה כי בחינות,
עי"ז  הרי העליון בחי' כפי להיות עצומה הזדככות כ"כ
וחיוהי  איהו ע"ד האור גילוי עם יותר מתאחד נמצא

כלים  וכיחוד לו, עולם הליכות נאמר ע"ז ממש חד
כיון  למטה העליון בירידת משא"כ האורות, עם דאצי'
אף  א"כ כהנ"ל עצומה הזדככות נזדכך לא שהכלי
כל  ית' הוא כי ממש העליון אור גילוי בו נמשך שעכ"ז
ע"ד  הכלי עם כ"כ מתייחד אור הגילוי אין מ"מ יכול
בירידת  ג"כ מעלה ויש כו', חד וגרמוהי וחיוהי איהו
שיוכל  כזה גדול גילוי כשיתגלה כי למטה האור
הזדככות  מבלי ממש לגוף הסוכ"ע אור להתגלות
שרש  מקום צריך העולמות עליות שע"ד כ"כ עצומה
לבוא  שיוכל בכדי יותר גבוה ממקום להיות הגילוי
גילוי  וא"כ ממש, בגוף למטה הגילוי ולהשתלשל ולירד
שרשו  נמשך למטה שמשיגין ההשגה אז בממלא סובב
לסובב  ממלא בעלי' שמשיגין מה מן יותר גבוה ממקום
שרש  כמו כ"כ גבוה ממקום הגילוי להיות א"צ אז כי
שורשו  שמקור שמה וכידוע למטה, שמלמעלה הגילוי
יותר. למטה ולהתגלות לבוא יוכל יותר גבוה ממקום
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÌÓ‡Â אך) שם הקריאת בענין יש גדול הפרש באמת
זה  שאין המוחין, כמו האדם בבחירת זה אין
וכמארז"ל  מלמעלה, שנותני' מה רק בבחירתו תלוי
שית' מה כפי ובאמת כו', חכים עלי' תהא מה זו טפה
בד"ה  וע' המוחין, מבחי' גבוה יותר עוד השם אי"ה
כי  הגם אור מבחי' יותר גבוה ששם תרל"א שם טוב
ויקרא  כתי' שהרי אחת), בחי' הכל ומל' שם אור
רק  הוא שהשם נא' ואם כו' הבהמה לכל שמות האדם
לקרות  שידע אדה"ר של חכמתו הי' מה לבד הסכם
והרי  כנגד, לו יאמר ומי יכחישו ומי מין לכל שמות

השרת  למלאכי הקב"ה שא' בשעה במד"ר ארז"ל
חכמתו  א"ל טיבו, מה זה אדם לו אמרו אדם, נעשה
ושאל  וחיות בהמות לפניהם העביר משלכם, גדולה
קרא  אדה"ר לפני וכשהעבירן ידעו ולא שמן מה מהם
בזה  שיש לאמר מוכרח שמזה וא', א' לכל שמות
אותו  קורין שהשור עד"מ שידע במה עמוקה חכמה
שור  שאותיות מפני והיינו אחר, שם ולא דוקא שור
הם  חמור ואותיות השור, מין את המחיים המה
את  המחיים הם נשר ואותיות החמור, מין את המחיים
השיג  שאדה"ר בשל"ה וכמ"ש כולן, ועד"ז הנשר מין
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רז c"ag i`iyp epizeax zxezn

דהיינו  ממדריגתו ו"עולה" משתנה עצמו העולם
ענין  שזהו - לאלקות ומתקרב מ"ישותו" שמתבטל

למעלה". מלמטה "העלאה

גילוי  ולכן הבא, עולם מעין היא דשבת וכידוע
אלקות  גילוי שיש באופן אינו השבת דיום האלקות
ומדריגתו", "במקומו נשאר שהעולם כפי בעולם

בו פועל שהוא ומתעלה,עלי'אלא ומזדכך שהולך ,
לעת"ל. הבא בעולם שיהי' כמו

עבודתה  ידי על הנשמה עליית בין הבדל יש [אך

ביום  העולמות לעליית מעשיות, מצוות בקיום למטה

השבת:

בביטול  עבודתה ידי על באה הנשמה עליית

הנפש  ואת הגוף את מזככת זו שעבודה היש, והכנעת

ב  איןֿסוף אור לגילוי כלים שנעשים לעת "עד ל "ה

המתים; בתחיית

" [וכן זיכוך ואילו השבת ביום והעלאתו העולם "

החול  ימות כל של טובים ומעשים התורה עליית

ע  נגרמים אינם בשבת)] למעלה מעשי "שמתעלים י

נעשים אלא ממילא האדם שבת בדרך קדושת מצד ,

באופן  בעולם נמשכת זו דקדושה מלמעלה, הבאה

" להגיע מעלה"שהיא באדם כח ונותנת העולם את

לאלקות. ביטול לידי

המיוחד  והאופי התוכן את - ומבאר שהולך וזהו

" הגורמת שבת, העולמות דקדושת :"עליית

ai wxt exnyz izezay z` d"c
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

דהנה Â‰ÊÂ(ח) לעשות החלו אשר את היהודים וקבל
ההתחל' היה ונשמע נעשה כשאמרו במ"ת
שהוא  נשמע ואח"כ תחלה נעשה שאמרו מה והוא
שיתלבש  כדי והוא לאורות תחלה הכלים בחי' לעשות
בסופן  תחלתן דנעוץ משום דוקא בו ויתישב בכלי האור
מצותיו  ואת ירא האלהים את כו' דבר סוף וכמ"ש דוקא
אך  כו' דע"ס דאורות האדם כל זה כי בפ"מ שמור
וכמו  הכלים של המעשה התחלת רק אז היה לא במ"ת
אבל  לבד מעשה התחלת רק שהוא כו' נעשה שאמרו
החלו  אשר את היהודים וקבלו קימו אחשורוש בימי
החלו  שכבר זו למעשה שגמרו והוא במ"ת לעשות
עדיין  עשו לא נעשה כשאמרו דהיינו כו' במ"ת לעשות
החלו  אשר את גמרו אחשורוש ובימי המלאכה גמר
דבמ"ת  אפשר דאיך גדול פלא וזה כו' מ"ת בזמן
לא  לנשמע נעשה והקדימו ושמעו וראו בהר שעמדו
אך  מעשה. גמר נעשה אחשורוש ובימי מעשה גמר היה
מס"נ  לבנ"י היה אחשורוש שבימי כידוע הוא הענין
שבקש  היהודים צורר המן בגזרת השנה אותה כל ממש
נשים  קטן עד מגדול כולם אצל הסכם שנעשה לאבדם
גזרת  מדת נתונים שהם שהגם אצלם והוחלט וטף
אם  גם אופן בשום דתם ימירו לא כולם ליהרג המלך
בלבם  חוץ מחשבת עלה לא לגמרי ויאבדם כולם יהרגו
על  להריגה ומוכנים מזומנים היו כולם הרי וא"כ ח"ו
בפ"מ  ולא בכח מס"נ נקרא זה שאין בפ"מ קדה"ש
מס"נ  בענין וידוע בפ"מ להריגה מוכנים שהיו מאחר

גם  נעלה מאד מעלה למעלה מגיע ששרשו בפ"מ
זהו  בפ"מ מס"נ כי ית' ועצמותו במהותו והוא מתו"מ
מס"נ  אין ולזאת כו' לגמרי והרצון הטעם מן למעלה
מן  בטבעיות היא ירושה כי צווי בשם בתורה נכתב
מצד  כ"כ מעלה למעלה עולה כאשר ולזאת האבות
אל  או"ח בבחינת לגמרי הכלי מן האור יציאות
ע"י  האור להם ונמשך חוזר ודאי הרי ממש העצמות

מקום מאותו זו ע"י עליה לשם שעלו העליונה ומדרגה
להם  שנמשך והוא כנ"ל המוחלט בהסכם שלהם מס"נ
להם  שניתן עד ב"ה אא"ס ועצמות ממהות האור
שהיא  ממש ועצמותו במהותו שהיא כמו התורה
גבוה  היותר האור שהוא הגם ולבוש מקיף בבחינת
יוכל  יותר גבוה היותר הרי כו' כשלמה אור עטה כמ"ש
אור  בחינת להם שנמשך וזהו ולהתישב ולהשפיל לירד
מלכות  לבוש יביאו כמ"ש מלכות לבוש בבחינת דתורה
אור  עטה התורה על שז"ש כנ"ל המלך בו לבש אשר
קודם  המלך בו לבש אשר מל' לבוש שנק' כשלמה
בחינת  שהן המצות בעשיית וכמו"כ כו' וברא שהאציל
שהיה  כמו ב"ה אא"ס לבחינת שונים מכלים כלים
כנ"ל  המלך עליו רכב אשר סוס ונקרא ממש בעצמותו
שמלביש  לפי סוס נקרא והכלי רוכב נקרא דאור וכידוע
לאור  המלבישים אותיות כמו עליו רוכב והאור לאור
מ"ע  רמ"ח והן במ"א וכמ"ש המדות אור או השכל
שלהם  מס"נ בחינת ומצד כו' דמלכא אברין רמ"ח שנק'
הרבה  הנעלה ממקום תו"מ להם שיומשך זכו כנ"ל
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

ברצון  שקבלו אע"פ מ"ת בזמן שהיה מכמו ביותר
בימי  היהודים וקבל וזהו כו' ונשמע נעשה כשאמרו
לא  שאז מ"ת בזמן לעשות החלו אשר את אחשורוש
ובמעשה  לקבל רצונם שהיה רק מס"נ ע"י הרצון היה

קבלת  נגמר מס"נ ע"י אבל התחלה רק זהו אך דוקא
עולה  בפ"מ שמס"נ הנ"ל מטעם במ"ת אז שהיה הרצון
תו"מ  קבלת כל ולגמור לקיים בכחו שיש עד הכל על

וד"ל: מ"ת בזמן לעשות שהחלו

mixetd xry
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Â‰ÊÂ ח"א כדכוד ושמתי בפי' המחלוקת כענין ג"כ
החסד  מדת שהוא דמיכאל ישפה, וח"א שוהם
דהיינו  הצדיק יוסף של מדרגתו שהוא שוהם בחר
ישתנו  שלא והגם למטה מלמעלה אלקות גילוי שיהי'
יהי' אעפי"כ האור גילוי לפ"ע כ"כ ממדריגתו העולמות

ה' כבוד ונגלה וכמ"ש והעצום הגדול הגילוי וראו בהם
בחי' ישפה בחר גבורה שמדתו וגבריאל כו', בשר כל
זיכוך  ויזדככו העולמות שיתעלו דהיינו הצדיק בנימין
הגילוי  לקבל הראוי כלי בחי' שיהי' עד רב ועילוי
שיתקיימו  וכדין כדין להוי הקב"ה ואמר ההוא, העצום
למטה  מלמעלה המדריגות שני ושיהי' הבחי' שני
בתוככם  והתהלכתי פי' ג"כ והיינו למעלה, ומלמטה
משני  א' בכל מעלה יש כי והוא שבהולכים בחי' שני
מזדכך  שהתחתון העולמות עליות ע"י הנה כי בחינות,
עי"ז  הרי העליון בחי' כפי להיות עצומה הזדככות כ"כ
וחיוהי  איהו ע"ד האור גילוי עם יותר מתאחד נמצא

כלים  וכיחוד לו, עולם הליכות נאמר ע"ז ממש חד
כיון  למטה העליון בירידת משא"כ האורות, עם דאצי'
אף  א"כ כהנ"ל עצומה הזדככות נזדכך לא שהכלי
כל  ית' הוא כי ממש העליון אור גילוי בו נמשך שעכ"ז
ע"ד  הכלי עם כ"כ מתייחד אור הגילוי אין מ"מ יכול
בירידת  ג"כ מעלה ויש כו', חד וגרמוהי וחיוהי איהו
שיוכל  כזה גדול גילוי כשיתגלה כי למטה האור
הזדככות  מבלי ממש לגוף הסוכ"ע אור להתגלות
שרש  מקום צריך העולמות עליות שע"ד כ"כ עצומה
לבוא  שיוכל בכדי יותר גבוה ממקום להיות הגילוי
גילוי  וא"כ ממש, בגוף למטה הגילוי ולהשתלשל ולירד
שרשו  נמשך למטה שמשיגין ההשגה אז בממלא סובב
לסובב  ממלא בעלי' שמשיגין מה מן יותר גבוה ממקום
שרש  כמו כ"כ גבוה ממקום הגילוי להיות א"צ אז כי
שורשו  שמקור שמה וכידוע למטה, שמלמעלה הגילוי
יותר. למטה ולהתגלות לבוא יוכל יותר גבוה ממקום
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÌÓ‡Â אך) שם הקריאת בענין יש גדול הפרש באמת
זה  שאין המוחין, כמו האדם בבחירת זה אין
וכמארז"ל  מלמעלה, שנותני' מה רק בבחירתו תלוי
שית' מה כפי ובאמת כו', חכים עלי' תהא מה זו טפה
בד"ה  וע' המוחין, מבחי' גבוה יותר עוד השם אי"ה
כי  הגם אור מבחי' יותר גבוה ששם תרל"א שם טוב
ויקרא  כתי' שהרי אחת), בחי' הכל ומל' שם אור
רק  הוא שהשם נא' ואם כו' הבהמה לכל שמות האדם
לקרות  שידע אדה"ר של חכמתו הי' מה לבד הסכם
והרי  כנגד, לו יאמר ומי יכחישו ומי מין לכל שמות

השרת  למלאכי הקב"ה שא' בשעה במד"ר ארז"ל
חכמתו  א"ל טיבו, מה זה אדם לו אמרו אדם, נעשה
ושאל  וחיות בהמות לפניהם העביר משלכם, גדולה
קרא  אדה"ר לפני וכשהעבירן ידעו ולא שמן מה מהם
בזה  שיש לאמר מוכרח שמזה וא', א' לכל שמות
אותו  קורין שהשור עד"מ שידע במה עמוקה חכמה
שור  שאותיות מפני והיינו אחר, שם ולא דוקא שור
הם  חמור ואותיות השור, מין את המחיים המה
את  המחיים הם נשר ואותיות החמור, מין את המחיים
השיג  שאדה"ר בשל"ה וכמ"ש כולן, ועד"ז הנשר מין
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c"agרח i`iyp epizeax zxezn

בחכמתו  העליונה המרכבה ומדריגת מעלת בחכמתו
לכאו' נדמה כי הגם ונמצא לכולם. שמות שקרא
בחי' הוא אחד כל אצל בפרט וכן המין בכלל שהשם

חכ' שהוא הוא כן לא באמת מ"מ אחרונה, היותר
יובן  ולפ"ז כו', בשרשן חלוקי' כי מפני להכיר נפלאה

בהשם. בחי' שני שיש

aef` zceb` mzgwle

.(a"l ,gqtd bg) .c"qa
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.áî
גם כח המוסיף העצמי  האור מאיר בחכמה הפרק: נושא

השמן. וכמשל עליון  דעת בחינת  והיא בהשגה,
øáãä ùâøðå äàøð íðîàבפרק שהתבאר מה בחוש 

והיינו íâùהקודם החכמה, של התחתון  éìëùäהחלק
åø÷éòáã ,úîàá äâùä ïéðò åðéà íöòá äîëçã–

- שלו הפנימיות (âééìàכלומר ùôðá äçðä ïéðò àåä
éåæà êàæ àéã êòæ èâééì íò àá ñàåå ùôð ïéà שכמו

כך זה אצלו  ההבדל),שמונח ובזה השגה , ענין  זה ואין 
האור  קליטת היא שהחכמה לבינה, החכמה בין  המהותי 
בלבד. השגה של ענין היא בינה ואילו  ההשגה, שמעל

úåéä íòå,דרגות הבדלי  יש  עצמה החכמה  שבדרגת
ãöî íà éë äéàøä ãöîù äçðää úðéçá àì åäæù

,äìëùääהיא ההשכלה שבנקודת שההנחה כלומר,
את שרואה שבגלל הראיה , שמצד מההנחה שונה
של ההשכלה  בנקודת ואילו אצלו. מונח זה הרי הדברים

ראיה, של באופן זה  אין גםäðäהחכמה ֿ מקום מכל
,'åë äâùä êøãá àì äçðä êøãá àåä àôåâ éìëùä

ההשכלה נקודת לו  שקוראים גופא זה הרי ולכאורה
הרבי אומר זה על השגה? של ענין כאן שיש  מראה 

úðéçáנ "ע: àåä äâùäì êééùù äî åðééäå äæáù éìëùäå
.'åë äçðä êøãá àåä ïéðòä íöòå ,ãáì úéðåöéçä–

זה אין אבל ההשכלה, נקודת לזה קוראים אמנם כלומר
אחר, או כזה שכלי וחישוב נתונים " "איסוף של בצורה
השכלית והתפיסה בשכלו, הדבר אצלו  שמונח  אלא

בלבד. החיצוניות היא שבזה
השכלית, ההנחה של הביטוי את נ"ע הרבי  לנו וממחיש

שכל: השכלת îבתהליך øùàë ïéàåø åðàù åäæåòâéé
ìà àá øùàëå ,åì ïáåî åðéàù ïéðò äæéàá åîöò úà
êë ïôåàá àåäù åìëùá åì ìôåðå ïéðòä úåéîéðôå ÷îåò

,êëåבמצב שהיה לאחר החכמה, הברקת ענין שזהו  -
הבנה, וחוסר "השתוממות" åìöàשל øéàî øùàë äðä

ñò) áåèá ïéðòä åìöà áùééúî ïéðòäá úåéìëù äãå÷ðä
èåâ øòééæ ïåà ïéðò øòã èëòø íò èøòåå מאיר העניין -

טוב ובאופן אצלו äâùäáוזך àéáäì ìéçúî øùàëå ,(

ïéðòä åìöà áùééúî ïéà ïééãò àåä äîå êéà ïéðòä éèøô
.ììëהברקת שבזמן מעניינת, תופעה רואים כלומר –

הקושיות, את ליישב והתאמץ שהתייגע לאחר הרעיון ,
לו  ונעשה הכל, את מיישבת שההברקה מרגיש הוא הרי 
הפרטים, את לנתח כשמתחיל מכן, ולאחר וטוב. ברור
הפרטים כל שלא  לב שם הוא הרי  הבינה, בכח

מיושבים.
ù éðôî àåä äáéñäåהבינה בכח הפרטים  השגת בזמן

àáù äæ éë ,íãå÷ åìöà äéäù äçðää åìöà íìòúð
äçðä êøãá äæ äéä ïéðòä úåéîéðôå ÷îåò ìà íãå÷î

,ãáì éìëù úðéçáá àì úåéìëùהגיע לא זה כלומר -
"הנחה " של באופן  אלא אחר, או  כזה שכלי  מחישוב

מלמעלה, והגיעה בנפשו , äæáשהונחה ùâøð äéäå
åìöà áùééúð ìëùåîä íöò ãöîå ìëùåîä úåîöò

,ïéðòäשל התחתונה הבחינה  על  שמדובר ולמרות
זה הרי  ראיה, ולא  ההשכלה , נקודת והיא החכמה,

אצלו , ומונח  אצלו  מושג  הענין שעצמות øçàåבאופן
ïéðòä âéùäì ìéçúîùë êëהבינה íìòúîבדרגת

,ãáì éìëùä åðééäã úåéðåöéçä ÷ø øéàîå úåîöòä
,ïééãò áùééúî ïéðòä ïéà éìëùäáå

àåä äöòäåהפרטים את  שוב ליישב åîöòכדי øù÷éù
úåéîéðôå ÷îåò ìà (ïéâàøè åö êòæ ìàæ øò) íòôä ãåò

,úåéìëù äçðääá åìöà äéäù åîë ïéðòäשינסה כלומר
הענין  לשרש  עצמו את ויקשר מהפרטים, להתעלם
הברקת בזמן אצלו שהונחה כפי ההשכלה ולנקודת

החכמה, בדרגת äçðääההברקה , øúåé ùéâøéù àåäå
ïåô âééì íòã) úåéìëùY ïéðò íòã הענין של ),ההנחה

äðéáã äâùä éãéì àáå øúåéá éìëùäá çë ïúåð äæå
.'åë ïéðòäá âéùäì øùôàáù äî ìë âéùäì

äîëçã äéàø ïéðòá òãåðëåעל מדבר שכאן למרות –
כדי הרי  הראיה, של מההנחה שלמטה השכלית, ההנחה
הרבי מסביר בהשגה, מוסיפה ההנחה איך לנו  להבהיר

- החכמה של בראיה הוא זה ענין כיצד נ "ע
äæá øéàîùהחכמה של הראיה ישנה ïéðòäכאשר íöò

íå÷î-ìëîå ,éøîâì äâùäî äìòîìù מעבר שזה למרות
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éñåîלהשגה äæ éøäéåáéø äéäéù ïë íâ äìëùäá çë ó
.'åë øúåéá äìëùää úåòéáð

'íééç õò éøô'á áåúëù åîëå7ì"æéøàäáרבי מספר שם
ז"ל האר"י רבו על ויטאל úáùãחיים íéøäö úðéùáù

øáãì êéøö äéäù äî íòìáå ÷ìá úùøôá äàø ùãå÷
äî äìâî äéä àì äðù 'ô ïîæá íâ úîàáå ,äðù 'ô äæá
øùôà-éàù úåäîä íöòá àåä äéàøä éë ,äæá äàøù

,ììë äâùä éãéì àåáì" שנה "פ' בלשון  שהשתמש וזה 
בכל מההשגה, למעלה  היא שהראיה שלמרות ללמדנו

- àéäאופן äìëùää íâ úåäîä úééàø éãé-ìòù ÷ø
'åë øúåéá ÷îåòáå éåáéøá

÷øô ïî÷ì øàáúéù äî ïééòå) כי).8רס"ז נתבאר, שם –
ריבוי של ענין אינה הראיה ידי  על בהשגה התוספת
שהוא שידע שמה אלא ידע, שלא משהו של ותוספת

יותר. עמוק באופן רואה
úåéìëù äçðää ïë åîëåשל שהראיה כמו כלומר –

בדרגה הוא כך באיןֿערוך, בהשגה  מוסיפה החכמה
השכלית, ההשגה של ההנחה שבחכמה, יותר הנמוכה

שההנחה למרות  ממש, בהשגה מוסיפה àåäשהיא 
åîë àéä úåéìëù äçðää éë äâùäî äìòîì íöòá
,äðîî äðåúçú äâéøãîá àéäù ÷ø äîëçã äéàøä

éøîâì éìëùî äìòîì àéä äéàøãמתלבשת לא וכלל
בשכל.

ù íâä)הראיה בחינת ãáìáגם ìëùä ïéòáù äî åäæ
,'åë, ממש גשמית  ראיה äéàøולא úðéçáá äéäé ãéúòìå

áåúëù åîëå ïéòä úééàø åîë ùîî9åàøé ïéòá ïéò éë
,(øçà íå÷îá øàåáîù åîëå 'åë

מהשכל למעלה  שהיא מהראיה בשונה ֿ מקום, מכל
- הרי  àéäממש , éøä úåéìëù äçðääå מתלבשתìëùá

éñåî äæ éøäå ,'åë äçðää àåä äæá ø÷éòäù ÷øíâ çë ó
.'åë äðéáá âùåîù äî åäæù éìëùäá

a"xrz mixac zyxt zay
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שם:7. לשונו וזה א. פרק המיטה שעל  שמע קריאת שער
,ield mdxa` iax qpkpe ,mixdv zpiy zay meia l"f ixen oyi didy dyrne
zay bper llkn dpiyd ik xne` dide ,zery 'b e` 'a oyi didy e`vne
legni el xn` ,axd xxerzp jk oiae jk oia .eiztya ygxn didy e`vne
,l"` ,eiztya yigxn ipec` did dne ,l"` .ezpiyn eze` izvwdy ipec`
mixac mrlae wla zyxta ,dlrn ly daiyia eiykr izwqry jiig
iziid m` jiig ,l"` .`ziilrn ilin ipdn il z"kn xn`i ,el xn`e .mi`ltp
.milydl leki ipi` ,dzr izrnyy dn dlile mnei mitevx mipy 't yxec

שם:8. לשונו וזה הגיליון. שולי פי gkacעל reci dpdc
driny dnec epi` ixdc ,'ek ytpdn invre inipt zeyalzd dfa yi di`xd
z` biyne oiane oipr dfi` rneyykc yega oi`ex ep` xy`ke ,di`xl
xacd z` d`exyk jk xg`e ,`edy enk elkya eze` xiivne rnyy xacd
rciy dnn xac el ycgzp `ly mbd ixnbl xg` ote`a lrtzn d"d

eytpa oipw dyere mcewan ixnbl xg` ote`a `ed dfa ezrici ixd ,mcew
,xacd ze`ivn wx rci `l driny i"ry iptn `ede ,'ek ixnbl `"e`a
d"d di`xae ,'ek xacd aeh oiany cal lkyd zbyda wx `id dricide
wx `l `id dricide ,drinya llk rci `ly dn xacd mvre zedn d`ex
iab epivn z`fk `nbecae .'ek xacd aeh d`exy dn `"k cal dbyda
z`f rci `lde ,eicin zegeld z` jlyie 'ek lbrd z` `xie 'izkc dyn
izye xdd on cxi mewnÎlkne ,'ek xdn exq d"awd l"`y xexiaa mcewn
zegeld z` jilyd zelegnde lbrd z` d`x xy`ke ,'ek ecia zegeld
xy` mkipa z` `l z"na xn` oke .'ek drinyl di`x dnec epi`y itl ,'ek
mgikedy epiide ,'ek ze`xd mkipir 'ek elcb z` mkiwl` 'd xqen e`x `l

.'ek drinyl di`x dnec epi`y dfa
ח.9. נב, ישעיה

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

c"vxz'd - mixn`nd xtq

הנשמה  עצם היא "יחידה" עצמי, וביטול ראיה – החכמה מדריגת "חיה" מקיפים: כחות
מתנה  ח"י, מדרגות מקבל ואח"כ האדם, עבודת היא נר"ן א"ס. בעצמות המיוחדת

מלמעלה.

ÌÓ‡ אֹורֹות ׁשהם נפׁשֿרּוחֿנׁשמה הּוא זה ּכל »¿»ְֵֶֶֶֶַָָָ
ּבחינת  אבל ּבכלים, הּמתלּבׁשים ּכחֹות ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָֹּפנימּיים,
והּוא  ׁשּבּנפׁש, מּקיפים אֹורֹות הן ׁשּבּנׁשמה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָחּיהֿיחידה
ּוכמֹו חּיה, ּבחינת היא חכמה ׁשּבּנׁשמה. אין ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָּבחינת
ּבחינת  הּוא ּדחכמה וידּוע ּתחּיה", "והחכמה ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָׁשּכתּוב

ּכ והּוא לראֹות ראּיה, ׁשּבּנׁשמה וההסּתּכלּות הראּיה ח ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹ
עיניכם  מרֹום "ׂשאּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבאלקּות, הּׂשכל ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּבעין

ההּכרה  מּכח זֹו ּדראּיה הענין ויּובן אּלה", ּברא מי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹּוראּו
ידיעה  היא הּׂשגה ּדהּנה הענין, הּכרת ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבּנפׁש
הּׂשכל  מּצד הענין את ׁשּיֹודע והינּו לעצמֹו, ּׁשחּוץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָמה
רק  הּדבר, את יֹודע ּבעצמֹו ׁשהּוא לא והינּו ְְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהּסברא,
הּבינה  נקראת ולכן ,ּכ ׁשהּוא מחּיב ּׁשהּׂשכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמה
ׁשהּוא  לא מהּזּולת, ׁשּׁשֹומע היא ּדׁשמיעה ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשמיעה,
לֹו, אֹומר ּׁשּזּולתֹו מה רק הּדבר את ּומּכיר יֹודע ְִֵֵֶֶַַַַַַָָָעצמֹו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



רט c"ag i`iyp epizeax zxezn

בחכמתו  העליונה המרכבה ומדריגת מעלת בחכמתו
לכאו' נדמה כי הגם ונמצא לכולם. שמות שקרא
בחי' הוא אחד כל אצל בפרט וכן המין בכלל שהשם

חכ' שהוא הוא כן לא באמת מ"מ אחרונה, היותר
יובן  ולפ"ז כו', בשרשן חלוקי' כי מפני להכיר נפלאה

בהשם. בחי' שני שיש

aef` zceb` mzgwle

.(a"l ,gqtd bg) .c"qa

•

1
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6

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.áî
גם כח המוסיף העצמי  האור מאיר בחכמה הפרק: נושא

השמן. וכמשל עליון  דעת בחינת  והיא בהשגה,
øáãä ùâøðå äàøð íðîàבפרק שהתבאר מה בחוש 

והיינו íâùהקודם החכמה, של התחתון  éìëùäהחלק
åø÷éòáã ,úîàá äâùä ïéðò åðéà íöòá äîëçã–

- שלו הפנימיות (âééìàכלומר ùôðá äçðä ïéðò àåä
éåæà êàæ àéã êòæ èâééì íò àá ñàåå ùôð ïéà שכמו

כך זה אצלו  ההבדל),שמונח ובזה השגה , ענין  זה ואין 
האור  קליטת היא שהחכמה לבינה, החכמה בין  המהותי 
בלבד. השגה של ענין היא בינה ואילו  ההשגה, שמעל

úåéä íòå,דרגות הבדלי  יש  עצמה החכמה  שבדרגת
ãöî íà éë äéàøä ãöîù äçðää úðéçá àì åäæù

,äìëùääהיא ההשכלה שבנקודת שההנחה כלומר,
את שרואה שבגלל הראיה , שמצד מההנחה שונה
של ההשכלה  בנקודת ואילו אצלו. מונח זה הרי הדברים

ראיה, של באופן זה  אין גםäðäהחכמה ֿ מקום מכל
,'åë äâùä êøãá àì äçðä êøãá àåä àôåâ éìëùä

ההשכלה נקודת לו  שקוראים גופא זה הרי ולכאורה
הרבי אומר זה על השגה? של ענין כאן שיש  מראה 

úðéçáנ "ע: àåä äâùäì êééùù äî åðééäå äæáù éìëùäå
.'åë äçðä êøãá àåä ïéðòä íöòå ,ãáì úéðåöéçä–

זה אין אבל ההשכלה, נקודת לזה קוראים אמנם כלומר
אחר, או כזה שכלי וחישוב נתונים " "איסוף של בצורה
השכלית והתפיסה בשכלו, הדבר אצלו  שמונח  אלא

בלבד. החיצוניות היא שבזה
השכלית, ההנחה של הביטוי את נ"ע הרבי  לנו וממחיש

שכל: השכלת îבתהליך øùàë ïéàåø åðàù åäæåòâéé
ìà àá øùàëå ,åì ïáåî åðéàù ïéðò äæéàá åîöò úà
êë ïôåàá àåäù åìëùá åì ìôåðå ïéðòä úåéîéðôå ÷îåò

,êëåבמצב שהיה לאחר החכמה, הברקת ענין שזהו  -
הבנה, וחוסר "השתוממות" åìöàשל øéàî øùàë äðä

ñò) áåèá ïéðòä åìöà áùééúî ïéðòäá úåéìëù äãå÷ðä
èåâ øòééæ ïåà ïéðò øòã èëòø íò èøòåå מאיר העניין -

טוב ובאופן אצלו äâùäáוזך àéáäì ìéçúî øùàëå ,(

ïéðòä åìöà áùééúî ïéà ïééãò àåä äîå êéà ïéðòä éèøô
.ììëהברקת שבזמן מעניינת, תופעה רואים כלומר –

הקושיות, את ליישב והתאמץ שהתייגע לאחר הרעיון ,
לו  ונעשה הכל, את מיישבת שההברקה מרגיש הוא הרי 
הפרטים, את לנתח כשמתחיל מכן, ולאחר וטוב. ברור
הפרטים כל שלא  לב שם הוא הרי  הבינה, בכח

מיושבים.
ù éðôî àåä äáéñäåהבינה בכח הפרטים  השגת בזמן

àáù äæ éë ,íãå÷ åìöà äéäù äçðää åìöà íìòúð
äçðä êøãá äæ äéä ïéðòä úåéîéðôå ÷îåò ìà íãå÷î

,ãáì éìëù úðéçáá àì úåéìëùהגיע לא זה כלומר -
"הנחה " של באופן  אלא אחר, או  כזה שכלי  מחישוב

מלמעלה, והגיעה בנפשו , äæáשהונחה ùâøð äéäå
åìöà áùééúð ìëùåîä íöò ãöîå ìëùåîä úåîöò

,ïéðòäשל התחתונה הבחינה  על  שמדובר ולמרות
זה הרי  ראיה, ולא  ההשכלה , נקודת והיא החכמה,

אצלו , ומונח  אצלו  מושג  הענין שעצמות øçàåבאופן
ïéðòä âéùäì ìéçúîùë êëהבינה íìòúîבדרגת

,ãáì éìëùä åðééäã úåéðåöéçä ÷ø øéàîå úåîöòä
,ïééãò áùééúî ïéðòä ïéà éìëùäáå

àåä äöòäåהפרטים את  שוב ליישב åîöòכדי øù÷éù
úåéîéðôå ÷îåò ìà (ïéâàøè åö êòæ ìàæ øò) íòôä ãåò

,úåéìëù äçðääá åìöà äéäù åîë ïéðòäשינסה כלומר
הענין  לשרש  עצמו את ויקשר מהפרטים, להתעלם
הברקת בזמן אצלו שהונחה כפי ההשכלה ולנקודת

החכמה, בדרגת äçðääההברקה , øúåé ùéâøéù àåäå
ïåô âééì íòã) úåéìëùY ïéðò íòã הענין של ),ההנחה

äðéáã äâùä éãéì àáå øúåéá éìëùäá çë ïúåð äæå
.'åë ïéðòäá âéùäì øùôàáù äî ìë âéùäì

äîëçã äéàø ïéðòá òãåðëåעל מדבר שכאן למרות –
כדי הרי  הראיה, של מההנחה שלמטה השכלית, ההנחה
הרבי מסביר בהשגה, מוסיפה ההנחה איך לנו  להבהיר

- החכמה של בראיה הוא זה ענין כיצד נ "ע
äæá øéàîùהחכמה של הראיה ישנה ïéðòäכאשר íöò

íå÷î-ìëîå ,éøîâì äâùäî äìòîìù מעבר שזה למרות
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éñåîלהשגה äæ éøäéåáéø äéäéù ïë íâ äìëùäá çë ó
.'åë øúåéá äìëùää úåòéáð

'íééç õò éøô'á áåúëù åîëå7ì"æéøàäáרבי מספר שם
ז"ל האר"י רבו על ויטאל úáùãחיים íéøäö úðéùáù

øáãì êéøö äéäù äî íòìáå ÷ìá úùøôá äàø ùãå÷
äî äìâî äéä àì äðù 'ô ïîæá íâ úîàáå ,äðù 'ô äæá
øùôà-éàù úåäîä íöòá àåä äéàøä éë ,äæá äàøù

,ììë äâùä éãéì àåáì" שנה "פ' בלשון  שהשתמש וזה 
בכל מההשגה, למעלה  היא שהראיה שלמרות ללמדנו

- àéäאופן äìëùää íâ úåäîä úééàø éãé-ìòù ÷ø
'åë øúåéá ÷îåòáå éåáéøá

÷øô ïî÷ì øàáúéù äî ïééòå) כי).8רס"ז נתבאר, שם –
ריבוי של ענין אינה הראיה ידי  על בהשגה התוספת
שהוא שידע שמה אלא ידע, שלא משהו של ותוספת

יותר. עמוק באופן רואה
úåéìëù äçðää ïë åîëåשל שהראיה כמו כלומר –

בדרגה הוא כך באיןֿערוך, בהשגה  מוסיפה החכמה
השכלית, ההשגה של ההנחה שבחכמה, יותר הנמוכה

שההנחה למרות  ממש, בהשגה מוסיפה àåäשהיא 
åîë àéä úåéìëù äçðää éë äâùäî äìòîì íöòá
,äðîî äðåúçú äâéøãîá àéäù ÷ø äîëçã äéàøä

éøîâì éìëùî äìòîì àéä äéàøãמתלבשת לא וכלל
בשכל.

ù íâä)הראיה בחינת ãáìáגם ìëùä ïéòáù äî åäæ
,'åë, ממש גשמית  ראיה äéàøולא úðéçáá äéäé ãéúòìå

áåúëù åîëå ïéòä úééàø åîë ùîî9åàøé ïéòá ïéò éë
,(øçà íå÷îá øàåáîù åîëå 'åë

מהשכל למעלה  שהיא מהראיה בשונה ֿ מקום, מכל
- הרי  àéäממש , éøä úåéìëù äçðääå מתלבשתìëùá

éñåî äæ éøäå ,'åë äçðää àåä äæá ø÷éòäù ÷øíâ çë ó
.'åë äðéáá âùåîù äî åäæù éìëùäá

a"xrz mixac zyxt zay
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שם:7. לשונו וזה א. פרק המיטה שעל  שמע קריאת שער
,ield mdxa` iax qpkpe ,mixdv zpiy zay meia l"f ixen oyi didy dyrne
zay bper llkn dpiyd ik xne` dide ,zery 'b e` 'a oyi didy e`vne
legni el xn` ,axd xxerzp jk oiae jk oia .eiztya ygxn didy e`vne
,l"` ,eiztya yigxn ipec` did dne ,l"` .ezpiyn eze` izvwdy ipec`
mixac mrlae wla zyxta ,dlrn ly daiyia eiykr izwqry jiig
iziid m` jiig ,l"` .`ziilrn ilin ipdn il z"kn xn`i ,el xn`e .mi`ltp
.milydl leki ipi` ,dzr izrnyy dn dlile mnei mitevx mipy 't yxec

שם:8. לשונו וזה הגיליון. שולי פי gkacעל reci dpdc
driny dnec epi` ixdc ,'ek ytpdn invre inipt zeyalzd dfa yi di`xd
z` biyne oiane oipr dfi` rneyykc yega oi`ex ep` xy`ke ,di`xl
xacd z` d`exyk jk xg`e ,`edy enk elkya eze` xiivne rnyy xacd
rciy dnn xac el ycgzp `ly mbd ixnbl xg` ote`a lrtzn d"d

eytpa oipw dyere mcewan ixnbl xg` ote`a `ed dfa ezrici ixd ,mcew
,xacd ze`ivn wx rci `l driny i"ry iptn `ede ,'ek ixnbl `"e`a
d"d di`xae ,'ek xacd aeh oiany cal lkyd zbyda wx `id dricide
wx `l `id dricide ,drinya llk rci `ly dn xacd mvre zedn d`ex
iab epivn z`fk `nbecae .'ek xacd aeh d`exy dn `"k cal dbyda
z`f rci `lde ,eicin zegeld z` jlyie 'ek lbrd z` `xie 'izkc dyn
izye xdd on cxi mewnÎlkne ,'ek xdn exq d"awd l"`y xexiaa mcewn
zegeld z` jilyd zelegnde lbrd z` d`x xy`ke ,'ek ecia zegeld
xy` mkipa z` `l z"na xn` oke .'ek drinyl di`x dnec epi`y itl ,'ek
mgikedy epiide ,'ek ze`xd mkipir 'ek elcb z` mkiwl` 'd xqen e`x `l

.'ek drinyl di`x dnec epi`y dfa
ח.9. נב, ישעיה

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

c"vxz'd - mixn`nd xtq

הנשמה  עצם היא "יחידה" עצמי, וביטול ראיה – החכמה מדריגת "חיה" מקיפים: כחות
מתנה  ח"י, מדרגות מקבל ואח"כ האדם, עבודת היא נר"ן א"ס. בעצמות המיוחדת

מלמעלה.

ÌÓ‡ אֹורֹות ׁשהם נפׁשֿרּוחֿנׁשמה הּוא זה ּכל »¿»ְֵֶֶֶֶַָָָ
ּבחינת  אבל ּבכלים, הּמתלּבׁשים ּכחֹות ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָֹּפנימּיים,
והּוא  ׁשּבּנפׁש, מּקיפים אֹורֹות הן ׁשּבּנׁשמה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָחּיהֿיחידה
ּוכמֹו חּיה, ּבחינת היא חכמה ׁשּבּנׁשמה. אין ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָּבחינת
ּבחינת  הּוא ּדחכמה וידּוע ּתחּיה", "והחכמה ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָׁשּכתּוב

ּכ והּוא לראֹות ראּיה, ׁשּבּנׁשמה וההסּתּכלּות הראּיה ח ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹ
עיניכם  מרֹום "ׂשאּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבאלקּות, הּׂשכל ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּבעין

ההּכרה  מּכח זֹו ּדראּיה הענין ויּובן אּלה", ּברא מי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹּוראּו
ידיעה  היא הּׂשגה ּדהּנה הענין, הּכרת ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבּנפׁש
הּׂשכל  מּצד הענין את ׁשּיֹודע והינּו לעצמֹו, ּׁשחּוץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָמה
רק  הּדבר, את יֹודע ּבעצמֹו ׁשהּוא לא והינּו ְְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהּסברא,
הּבינה  נקראת ולכן ,ּכ ׁשהּוא מחּיב ּׁשהּׂשכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמה
ׁשהּוא  לא מהּזּולת, ׁשּׁשֹומע היא ּדׁשמיעה ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשמיעה,
לֹו, אֹומר ּׁשּזּולתֹו מה רק הּדבר את ּומּכיר יֹודע ְִֵֵֶֶַַַַַַָָָעצמֹו
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ּכי  יֹודע עצמֹו ּׁשהּוא מה אינֹו הּוא ההּׂשגה ענין כן ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָּכמֹו
מה  ידיעה ׁשּזהּו ּומאחר ּכן, מחּיב ּׁשהּׂשכל מה רק ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֿאם
רק  ּכיֿאם ּבהעצם ּתֹופס זה אין הרי לעצמֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּׁשחּוץ
מּכיר  ּבעצמֹו ׁשהּוא הּוא הּכרה אבל הּדבר, ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָּבמציאּות
ּומּכיר  ׁשּיֹודע הענין, הּכרת ׁשּזהּו ּכ הּוא ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהענין
הּוא  הּתקף עּקר ולכן ,ּכ ׁשהּוא הענין את ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבעצמֹו
להיֹות  יכֹול ּדבהּׂשגה חזק", "ּדעת הּנקרא ְְְְִִִַַַַַַָָָָָָּבדעת
ּבאפן  וההּׂשגה הּׂשכל את ׁשּמסּבירים והּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהׁשּתּנּות,
יׁשּתּנה, לא ּבדעת מהּֿׁשאיןּֿכן ספקֹות, ּבֹו ויׁש ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַֹאחר,
הרי  ,ּכ ׁשהּוא מּכיר ּבעצמֹו הּוא ׁשּבדעת מּפני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָוהינּו
ּדבר, מּׁשּום יׁשּתּנה ולא ּגדֹולה ּבהתאּמתּות אצלֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹזה
ענין  ּביֹותר יּובן כן ּוכמֹו הּדבר. ּבעצם היא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוההּכרה
מהראּיה  ׂשכל אין לייג ּדער ׂשכלית, והּנחה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָההתאּמתּות
ּכ ׁשהּוא הענין את ׂשכלֹו ּבעין ׁשרֹואה והינּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָּדחכמה,
ּבהתאּמתּות  הּוא ּכן ועל הּדבר ּבעצם הּוא והראּיה ,ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָוכ
לפי  ּבּטּול מביא ּוראּיה הּכרה הּׂשגה ּדכל וידּוע ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָּגדֹולה,
להּבּטּול  ּדהּׂשגה הּבּטּול ּדֹומה ואינֹו מהּותֹו, ענין ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָמעלת
ּדראּיה  ּדהּבּטּול ּדראּיה, הּבּטּול הּוא מּזה ויֹותר ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָּדהּכרה,
ּבעצם  הראּיה ׁשּזהּו ּדלהיֹות עצמי, ּבּטּול ּבבחינת ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָהּוא
רֹואים  ׁשאנּו ּוכמֹו לגמרי, עצמֹו ּבכל ּבזה מתּבּטל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּדבר
לזה  ׁשּנמׁש מפאר ּבנין אֹו נאה צּיּור ּבראּית ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹּבמּוחׁש
מּמילא, ּבדר הּוא וההמׁשכה והּבּטּול עצמֹו, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּבכל

ׁשההּׂשגה ּדב  מּפני ההתּפעלּות את להביא צרי הּׂשגה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
לעצמּות  חּוץ היא וההתּפעלּות לעצמֹו, חּוץ ְְְְְְֲִִִַַַַהיא
אינֹו וההתּפעלּות הּבּטּול הּנה ּבראּיה אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָההּׂשגה,
ּבעצם  ּבּטּול ּבחינת היא ּדחכמה לעצמֹו, ׁשחּוץ ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָּדבר
ּומּכלֿמקֹום  מּמילא, ּבדר ׁשּבא הּוא הּבּטּול ּכן ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָועל
לא  ּדכאׁשר ּׁשּבטל, מה ׁשּיׁש הּוא ּדחכמה ּבּטּול ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּנה
הרי  ׁשּבטל ּומאחר ּכן, ּגם ּבּטּול ׁשּי אינֹו ּכלל ּדבר ְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָיׁש
הראּיה, ידי על הּוא ׁשהּבּטּול וגם הּמתּבּטל, ּדבר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָיׁש
והינּו הּבּטּול, את הּגֹורם ּדבר ידי על הּוא ּכן ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָאם
אין, ּכן ּגם הּוא ׁשהחכמה ּתּמצא", מאין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּד"והחכמה
ׁשּנמׁש ּכיֿאם עצמי, אין ּבחינת זה אין מקֹום ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָּומּכל
האין  ּבחינת ׁשּזהּו ּומאחר הּיׁש, את לבּטל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָמהאין
ענין  ׁשּזהּו הּיׁש, אל ׁשּיכּות לֹו יׁש הרי הּיׁש את  ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּלבּטל
ּׁשּבא  מה ׁשּזהּו ּדחכמה, "מה" ּבבחינת ׁשהם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּברּורים

אתּברירּו" "ּבחכמה ּוכמאמר הּיׁש, את ּדהעּקר ד לברר , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
חכם  הּנה ּבזה, והּמׁשל ּדחכמה. ראּיה ּבבחינת ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָהּוא
עּיּון  לאחר הּנה עמק, מׂשּכל ּדבר ּבאיזה ּכׁשעֹוסק ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻּגדֹול
מצטּיר  ׁשהּמׂשּכל עניניו ּפרטי ּבכל ּבהּמׂשּכל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻהּטֹוב
הּוא  אם ׂשכלֹו ּבעין אחרּֿכ רֹואה הּוא הרי ְְְֲִִֵֵֶֶַַָאצלֹו,
עם  מתאימים ההּׂשגה עניני ּפרטי ּכל אם ּפרּוׁש ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאמת,
אפני  ּבכּמה מתקּבלת נקּדה ּדכל ההּוא, הּמׂשּכל ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻֻנקּדת
לאפן  הּׁשּיכים מיחדים ּפרטים לֹו יׁש אפן וכל ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻהּׂשגה,
ּדאפן  לּפרט מתיחס חלק ּגם ּבֹו יׁש ּפרט ּובכל ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹההּוא,
אמּתת  ּבבּקּור הּׂשכל עין ראּית הּוא הראּיה הּנה  ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָאחר,
ּבזה, והּמׁשל ההּוא. ּבאפן ההׂשּכלה נקּדת עם ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻהּפרטים
הּמלאכה  חּקי ּכל ּפי על ּכלי העֹוׂשה ּגדֹול אּמן ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻעלּֿדר
ואחר  הּצּיּור, חּקי ּכל ּפי על ׁשהּוא צּיּור מצּיר ְְִִִֵֵֶַַַַַָֻאֹו
הּוא  אם הּצּיּור אֹו הּכלי על מּביט הּוא מלאכּתֹו ְְְִִִִֵֶַַַַַׁשּגֹומר

ּכראּוי, ער ּבטֹוב האמּתי, טעם הּטּוב ּבֹו יׁש אם והינּו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
געׁשמאק  ּדעם אין זי פארטיפט אּון צּו זי ׁשל ה קּוקט ְְְְִִִִֶֶֶַַ

הּיפי  אֹותֹו ּבהם יׁש אם הּצּיּור, אֹו הּכלי ׁשל ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמלאכה
חכמתֹו ועמק נפׁשֹו מהל ּכפי ּבהם להיֹות ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּצרי
ּגדֹול  ּדחכם החכמה ּבכח הּוא וכן ההם, ְְְְְֵֵַַַַָָָָָָֹּבּמלאכֹות
ּבֹו ּומּביט ורֹואה עניניו ּבכל אצלֹו מצטּיר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשהּמׂשּכל
מברר  ׁשּזה ּדחכמה ּבראּיה הּוא כן ּוכמֹו ׂשכלֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָּבעין
הּיׁש. את הּמברר האין הּוא אבל הּדבר, אמּתת ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּומאּמת
ׁשהּוא  ּדנׁשמה אין ּבחינת הּוא יחידה ּבחינת ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָאמנם
ׁשּקׁשּורה  הּנׁשמה עצם והּוא מּמׁש, אין ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָּבבחינת
ּוכמאמר  איןֿסֹוף, עצמּות ּבבחינת מּמׁש ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֻּומיחדת
ׁשאמר  ּוכמֹו ,"ליחד יחידה כּו' ּב ּודבּוקה ְְְְֲֲִֶַַָָָָָָ"חבּוקה
ּביּה אתקּטרנא, קטירא "ּבחד יֹוחאי, ּבר ׁשמעֹון ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָרּבי

להיטא" ּביּה הּוא ו אחידא חּיהֿיחידה ּדבחינת , ְְְֲִִִִִֵַַָָָָ
ּדנׁשמה  נפׁשֿרּוחֿנׁשמה ּדבחינת מלמעלה, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּנֹותנים
ּבחינת  מהּֿׁשאיןּֿכן ּבעצמֹו, לעֹורר האדם ׁשּבכח ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּוא
מּפני  והינּו עצמֹו, האדם ּבכח זה אין ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹחּיהֿיחידה
ּבֹו ׁשּיהיה איֿאפׁשר ּכן על ורע, טֹוב מערב ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהּגּוף
ּכן  ועל ּפנימי, התלּבׁשּות ּבבחינת חּיהֿיחידה ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָּבחינת
לֹו ּׁשּנֹותנים מה ּכיֿאם מעצמֹו האדם ּבכח זה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאין
ּבהּכחֹות  העבֹודה הקּדמת ידי על הּוא א ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָֹמלמעלה,

ּדנפׁשֿרּוחֿנׁשמה. ְְְִִִֶֶַָָּפנימּיים
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לאמריקה בש  מליובאוויטש הרבי נסע תרפ"ט נת
יהודי  למען הגדול העזרה מיבצע את שם להפעיל כדי

מלווים, מספר נסעו אתו יחד הסובייטית. רוסיה
ראוי  מהם אחד שכל נכבדים, אישים מספר ביניהם
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מיוחדת. לב  לתשומת
מרדכי  ר' לגבי הדברים אמורים מיוחד באופן

הלטבי. בסיים ציר דובין,
של  החוץ" כ"שר רבים בעיני נחשב דובין
הוא  וכדיפלומט החסידית, ליובאוויטש "ממלכת"

מחייבת. שהשעה כפי שותק והוא מדבר
ר' את להכיר ניתן בשתיקה ולא בדיבור לא אבל
ובראשונה  ובראש במעשיו, ניכר הוא דובין. מרדכי

מעשה. של איש הוא
מתמלא  אתה פעילותו אל מתוודע וכשאתה
הרבה, כה לפעול אחד אדם מסוגל כיצד פליאה
היא  עובדה ברם, לטביה. כמו קטנה במדינה ודווקא
למדינת  מכבר הפכה ריגא, בירתה ובמיוחד שלטביה,
ומארצות  מרוסיה יהודים אלפי עשרות של מעבר
שרויים  מהם אלפים שאלפי מאליו מובן אחרות.
להימצא  חייב במצוקה שרויים וכשיהודים – במצוקה
שדואג  לזה דובין מרדכי ר' היה כך להם. שידאג מי
לילדיו  כאב תמיד זאת עשה והוא צרכיהם, את לספק
שהיה  יהודי וכל הפליט היהודי, המהגר לאחיו. וכאח
דובין. מרדכי ר' אצל וסיוע עזרה תמיד מצא בצרה,
הוא  הרי פעליו על דובין מרדכי ר' עם כשמדברים
לא  דעתו לפי הבמה. על מופיע הוא רב  בקושי מצטנע.
הסובלים. אחיו למען לעשות שחובתו ממה יותר עשה
שנות  שמאז היא השתוממות מעוררת עובדה אך
בעסקנותו  דובין החל שאז (הראשונה), העולם מלחמת
ממאה  פחות לא עם אישי במגע  בא הוא הציבורית,

שונים. באופנים ידו על שנעזרו יהודים אלף
גילו. מכפי מבוגר דובין נראה פניו, מראה לפי
החולמני, פרצופו את התואם העגלגל , השחור בזקנו
להיווכח  מפתיע אך מוכספים, נימים כבר משתזרים
עבר  וכבר צעיר כך כל הכל, בסך שנה 40 בן הוא כי

בחיים! הרבה כך כל
מראה  החולמות, העינים בעל לדובין, לו יש
הוא  ואז צילינדר חובש הוא בשבת "פרופסורי".

טיפוסי. כדיפלומט נראה
הוא  היום, ועד העת, כל בריגא. וגדל נולד דובין
מעבר  מכבר חרגה פעילותו אבל בריגא, פועל
שבגלל  העובדה למרות כולה. ולטביה ריגא לגבולות
על  ששומעים כפי עליו כך כל שומעים לא צניעותו
ישנם  שלו, מזכויותיו ממאה אחת רק להם שיש רבים
על  שחשו ובאמריקה באירופה רבים אלפים אבל
בקרבו  הממזג אמיתי יהודי עסקן הוא דובין כי בשרם
ואת  הישן הסוג מן ציבור בצרכי העוסק את

המודרני. המדיני הקברניט
יהודית  עולם השקפת דובין מרדכי לר' יש
והוא  ישראל לאגודת השייך חרדי מנהיג  הוא תקיפה.

שלה. התווך ממנהיגי של אחד בכוחו מאמין הוא
בדרך  רק דעתו לפי שכן יציב , בסיס על מודרני ארגון
את  ולהשיג  כוח לצבור החרדית היהדות מסוגלת זו

מטרותיה.
אופקים  ברוחב ניחן הוא כך עם יחד אך
מסוגל  שהוא במדה אוניברסלית ובהסתכלות
דובין  מרדכי ר' ואכן אחרים. יהודים עם להתרועע
אלא  פוליטיים, יריבים עם מאבקיו בגין רק לא מוכר

מתנגדיו. כלפי והעדין המנומס יחסו בגין גם
מובהק  חכם ותלמיד למדן יהודי הוא מרדכי ר'
והשכלה  שפות של מופלג ידען הוא בבד בד אך
של  נבונה בראיה ניחן ובעיקר כללית, אירופית
פוליטי  עסקן להיות שחונך מי כמו ותופעות דברים

ישראלי. וכלל
עשיר  עצים סוחר אביו, של בביתו גדל דובין
המסורתית  ברוח וחונך ליובאוויטש, של נאמן וחסיד
כיהודי  דובין של דמותו עוצבה כך חב"ד. חסידות של

הגדול. העולם ואיש חסידי־חרדי
שונות  בוועדות בפעילותו החל צעיר כבחור עוד
מרביצי  ובמיוחד נזקקים ליהודים סיוע להושטת

ויהדות. תורה
בכל  מתאספים היו רבים ומרפא נופש במקומות
זקוקים  שהיו שונים בקודש ומשמשים רבנים קיץ
נסיון  רכש הצעיר דובין לעזרה. במאוחר או במוקדם
העולם  מלחמת פרצה וכאשר הסיוע בעבודת רב 
ושאר  והפוגרומים, הגירושים והחלו (הראשונה)
מחשובי  לאחד דובין היה ביהודים, לסוגיהן הפגיעות
והצטיין  בלט ומיד השונות, בוועדות העסקנים

וידיעותיו. כשרונותיו מסירותו, במרצו,
נהיה  ודובין ריגא, את להציף החלו פליטים אלפי
בהוצאות  או גג וקורת מזון להם לספק שדאג זה
לבתיהם, חזרה או אחרים למקומות להגירה הדרך

והענין. הצורך לפי הכל
לארגון  לפעול דובין החל קרינסקי, הפיכת לאחר
של  פוליטית להתארגנות וכן היהודיות הקהילות
כשהוא  דובין, של הפוליטי נסיונו החל מאז היהודים.
ויותר, יותר בולטת להיות הופכת ואישיותו וגדל הולך

מובהק. ציבורי כמנהיג  מקומו את שתפס עד
ולצרכים  הגדול היהודי לסבל מודע בהיותו
פזוריו, במדינות כמיעוט היהודי, העם של הפוליטיים
ולמנהיג  ישראל אגודת ממייסדי לאחד נהיה הוא
החיים  תחומי בכל פועל והוא בלטביה, זו תנועה

הציבוריים. היהודיים
מלחמת  בתקופת הגרמנים ידי על ריגא כיבוש עם

רבות  בעיות מתעוררות הראשונה, אמנם העולם .
צרות. חסרות לא אך הכרה, ליהודים ניתנת
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ּכי  יֹודע עצמֹו ּׁשהּוא מה אינֹו הּוא ההּׂשגה ענין כן ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָּכמֹו
מה  ידיעה ׁשּזהּו ּומאחר ּכן, מחּיב ּׁשהּׂשכל מה רק ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֿאם
רק  ּכיֿאם ּבהעצם ּתֹופס זה אין הרי לעצמֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּׁשחּוץ
מּכיר  ּבעצמֹו ׁשהּוא הּוא הּכרה אבל הּדבר, ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָּבמציאּות
ּומּכיר  ׁשּיֹודע הענין, הּכרת ׁשּזהּו ּכ הּוא ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהענין
הּוא  הּתקף עּקר ולכן ,ּכ ׁשהּוא הענין את ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבעצמֹו
להיֹות  יכֹול ּדבהּׂשגה חזק", "ּדעת הּנקרא ְְְְִִִַַַַַַָָָָָָּבדעת
ּבאפן  וההּׂשגה הּׂשכל את ׁשּמסּבירים והּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהׁשּתּנּות,
יׁשּתּנה, לא ּבדעת מהּֿׁשאיןּֿכן ספקֹות, ּבֹו ויׁש ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַֹאחר,
הרי  ,ּכ ׁשהּוא מּכיר ּבעצמֹו הּוא ׁשּבדעת מּפני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָוהינּו
ּדבר, מּׁשּום יׁשּתּנה ולא ּגדֹולה ּבהתאּמתּות אצלֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹזה
ענין  ּביֹותר יּובן כן ּוכמֹו הּדבר. ּבעצם היא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוההּכרה
מהראּיה  ׂשכל אין לייג ּדער ׂשכלית, והּנחה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָההתאּמתּות
ּכ ׁשהּוא הענין את ׂשכלֹו ּבעין ׁשרֹואה והינּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָּדחכמה,
ּבהתאּמתּות  הּוא ּכן ועל הּדבר ּבעצם הּוא והראּיה ,ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָוכ
לפי  ּבּטּול מביא ּוראּיה הּכרה הּׂשגה ּדכל וידּוע ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָּגדֹולה,
להּבּטּול  ּדהּׂשגה הּבּטּול ּדֹומה ואינֹו מהּותֹו, ענין ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָמעלת
ּדראּיה  ּדהּבּטּול ּדראּיה, הּבּטּול הּוא מּזה ויֹותר ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָּדהּכרה,
ּבעצם  הראּיה ׁשּזהּו ּדלהיֹות עצמי, ּבּטּול ּבבחינת ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָהּוא
רֹואים  ׁשאנּו ּוכמֹו לגמרי, עצמֹו ּבכל ּבזה מתּבּטל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּדבר
לזה  ׁשּנמׁש מפאר ּבנין אֹו נאה צּיּור ּבראּית ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹּבמּוחׁש
מּמילא, ּבדר הּוא וההמׁשכה והּבּטּול עצמֹו, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּבכל

ׁשההּׂשגה ּדב  מּפני ההתּפעלּות את להביא צרי הּׂשגה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
לעצמּות  חּוץ היא וההתּפעלּות לעצמֹו, חּוץ ְְְְְְֲִִִַַַַהיא
אינֹו וההתּפעלּות הּבּטּול הּנה ּבראּיה אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָההּׂשגה,
ּבעצם  ּבּטּול ּבחינת היא ּדחכמה לעצמֹו, ׁשחּוץ ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָּדבר
ּומּכלֿמקֹום  מּמילא, ּבדר ׁשּבא הּוא הּבּטּול ּכן ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָועל
לא  ּדכאׁשר ּׁשּבטל, מה ׁשּיׁש הּוא ּדחכמה ּבּטּול ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּנה
הרי  ׁשּבטל ּומאחר ּכן, ּגם ּבּטּול ׁשּי אינֹו ּכלל ּדבר ְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָיׁש
הראּיה, ידי על הּוא ׁשהּבּטּול וגם הּמתּבּטל, ּדבר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָיׁש
והינּו הּבּטּול, את הּגֹורם ּדבר ידי על הּוא ּכן ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָאם
אין, ּכן ּגם הּוא ׁשהחכמה ּתּמצא", מאין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּד"והחכמה
ׁשּנמׁש ּכיֿאם עצמי, אין ּבחינת זה אין מקֹום ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָּומּכל
האין  ּבחינת ׁשּזהּו ּומאחר הּיׁש, את לבּטל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָמהאין
ענין  ׁשּזהּו הּיׁש, אל ׁשּיכּות לֹו יׁש הרי הּיׁש את  ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּלבּטל
ּׁשּבא  מה ׁשּזהּו ּדחכמה, "מה" ּבבחינת ׁשהם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּברּורים

אתּברירּו" "ּבחכמה ּוכמאמר הּיׁש, את ּדהעּקר ד לברר , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
חכם  הּנה ּבזה, והּמׁשל ּדחכמה. ראּיה ּבבחינת ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָהּוא
עּיּון  לאחר הּנה עמק, מׂשּכל ּדבר ּבאיזה ּכׁשעֹוסק ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻּגדֹול
מצטּיר  ׁשהּמׂשּכל עניניו ּפרטי ּבכל ּבהּמׂשּכל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻהּטֹוב
הּוא  אם ׂשכלֹו ּבעין אחרּֿכ רֹואה הּוא הרי ְְְֲִִֵֵֶֶַַָאצלֹו,
עם  מתאימים ההּׂשגה עניני ּפרטי ּכל אם ּפרּוׁש ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאמת,
אפני  ּבכּמה מתקּבלת נקּדה ּדכל ההּוא, הּמׂשּכל ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻֻנקּדת
לאפן  הּׁשּיכים מיחדים ּפרטים לֹו יׁש אפן וכל ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻהּׂשגה,
ּדאפן  לּפרט מתיחס חלק ּגם ּבֹו יׁש ּפרט ּובכל ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹההּוא,
אמּתת  ּבבּקּור הּׂשכל עין ראּית הּוא הראּיה הּנה  ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָאחר,
ּבזה, והּמׁשל ההּוא. ּבאפן ההׂשּכלה נקּדת עם ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻהּפרטים
הּמלאכה  חּקי ּכל ּפי על ּכלי העֹוׂשה ּגדֹול אּמן ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻעלּֿדר
ואחר  הּצּיּור, חּקי ּכל ּפי על ׁשהּוא צּיּור מצּיר ְְִִִֵֵֶַַַַַָֻאֹו
הּוא  אם הּצּיּור אֹו הּכלי על מּביט הּוא מלאכּתֹו ְְְִִִִֵֶַַַַַׁשּגֹומר

ּכראּוי, ער ּבטֹוב האמּתי, טעם הּטּוב ּבֹו יׁש אם והינּו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
געׁשמאק  ּדעם אין זי פארטיפט אּון צּו זי ׁשל ה קּוקט ְְְְִִִִֶֶֶַַ

הּיפי  אֹותֹו ּבהם יׁש אם הּצּיּור, אֹו הּכלי ׁשל ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמלאכה
חכמתֹו ועמק נפׁשֹו מהל ּכפי ּבהם להיֹות ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּצרי
ּגדֹול  ּדחכם החכמה ּבכח הּוא וכן ההם, ְְְְְֵֵַַַַָָָָָָֹּבּמלאכֹות
ּבֹו ּומּביט ורֹואה עניניו ּבכל אצלֹו מצטּיר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשהּמׂשּכל
מברר  ׁשּזה ּדחכמה ּבראּיה הּוא כן ּוכמֹו ׂשכלֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָּבעין
הּיׁש. את הּמברר האין הּוא אבל הּדבר, אמּתת ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּומאּמת
ׁשהּוא  ּדנׁשמה אין ּבחינת הּוא יחידה ּבחינת ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָאמנם
ׁשּקׁשּורה  הּנׁשמה עצם והּוא מּמׁש, אין ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָּבבחינת
ּוכמאמר  איןֿסֹוף, עצמּות ּבבחינת מּמׁש ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֻּומיחדת
ׁשאמר  ּוכמֹו ,"ליחד יחידה כּו' ּב ּודבּוקה ְְְְֲֲִֶַַָָָָָָ"חבּוקה
ּביּה אתקּטרנא, קטירא "ּבחד יֹוחאי, ּבר ׁשמעֹון ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָרּבי

להיטא" ּביּה הּוא ו אחידא חּיהֿיחידה ּדבחינת , ְְְֲִִִִִֵַַָָָָ
ּדנׁשמה  נפׁשֿרּוחֿנׁשמה ּדבחינת מלמעלה, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּנֹותנים
ּבחינת  מהּֿׁשאיןּֿכן ּבעצמֹו, לעֹורר האדם ׁשּבכח ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּוא
מּפני  והינּו עצמֹו, האדם ּבכח זה אין ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹחּיהֿיחידה
ּבֹו ׁשּיהיה איֿאפׁשר ּכן על ורע, טֹוב מערב ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהּגּוף
ּכן  ועל ּפנימי, התלּבׁשּות ּבבחינת חּיהֿיחידה ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָּבחינת
לֹו ּׁשּנֹותנים מה ּכיֿאם מעצמֹו האדם ּבכח זה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאין
ּבהּכחֹות  העבֹודה הקּדמת ידי על הּוא א ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָֹמלמעלה,

ּדנפׁשֿרּוחֿנׁשמה. ְְְִִִֶֶַָָּפנימּיים
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לאמריקה בש  מליובאוויטש הרבי נסע תרפ"ט נת
יהודי  למען הגדול העזרה מיבצע את שם להפעיל כדי

מלווים, מספר נסעו אתו יחד הסובייטית. רוסיה
ראוי  מהם אחד שכל נכבדים, אישים מספר ביניהם

1

2

3

4
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מיוחדת. לב  לתשומת
מרדכי  ר' לגבי הדברים אמורים מיוחד באופן

הלטבי. בסיים ציר דובין,
של  החוץ" כ"שר רבים בעיני נחשב דובין
הוא  וכדיפלומט החסידית, ליובאוויטש "ממלכת"

מחייבת. שהשעה כפי שותק והוא מדבר
ר' את להכיר ניתן בשתיקה ולא בדיבור לא אבל
ובראשונה  ובראש במעשיו, ניכר הוא דובין. מרדכי

מעשה. של איש הוא
מתמלא  אתה פעילותו אל מתוודע וכשאתה
הרבה, כה לפעול אחד אדם מסוגל כיצד פליאה
היא  עובדה ברם, לטביה. כמו קטנה במדינה ודווקא
למדינת  מכבר הפכה ריגא, בירתה ובמיוחד שלטביה,
ומארצות  מרוסיה יהודים אלפי עשרות של מעבר
שרויים  מהם אלפים שאלפי מאליו מובן אחרות.
להימצא  חייב במצוקה שרויים וכשיהודים – במצוקה
שדואג  לזה דובין מרדכי ר' היה כך להם. שידאג מי
לילדיו  כאב תמיד זאת עשה והוא צרכיהם, את לספק
שהיה  יהודי וכל הפליט היהודי, המהגר לאחיו. וכאח
דובין. מרדכי ר' אצל וסיוע עזרה תמיד מצא בצרה,
הוא  הרי פעליו על דובין מרדכי ר' עם כשמדברים
לא  דעתו לפי הבמה. על מופיע הוא רב  בקושי מצטנע.
הסובלים. אחיו למען לעשות שחובתו ממה יותר עשה
שנות  שמאז היא השתוממות מעוררת עובדה אך
בעסקנותו  דובין החל שאז (הראשונה), העולם מלחמת
ממאה  פחות לא עם אישי במגע  בא הוא הציבורית,

שונים. באופנים ידו על שנעזרו יהודים אלף
גילו. מכפי מבוגר דובין נראה פניו, מראה לפי
החולמני, פרצופו את התואם העגלגל , השחור בזקנו
להיווכח  מפתיע אך מוכספים, נימים כבר משתזרים
עבר  וכבר צעיר כך כל הכל, בסך שנה 40 בן הוא כי

בחיים! הרבה כך כל
מראה  החולמות, העינים בעל לדובין, לו יש
הוא  ואז צילינדר חובש הוא בשבת "פרופסורי".

טיפוסי. כדיפלומט נראה
הוא  היום, ועד העת, כל בריגא. וגדל נולד דובין
מעבר  מכבר חרגה פעילותו אבל בריגא, פועל
שבגלל  העובדה למרות כולה. ולטביה ריגא לגבולות
על  ששומעים כפי עליו כך כל שומעים לא צניעותו
ישנם  שלו, מזכויותיו ממאה אחת רק להם שיש רבים
על  שחשו ובאמריקה באירופה רבים אלפים אבל
בקרבו  הממזג אמיתי יהודי עסקן הוא דובין כי בשרם
ואת  הישן הסוג מן ציבור בצרכי העוסק את

המודרני. המדיני הקברניט
יהודית  עולם השקפת דובין מרדכי לר' יש
והוא  ישראל לאגודת השייך חרדי מנהיג  הוא תקיפה.

שלה. התווך ממנהיגי של אחד בכוחו מאמין הוא
בדרך  רק דעתו לפי שכן יציב , בסיס על מודרני ארגון
את  ולהשיג  כוח לצבור החרדית היהדות מסוגלת זו

מטרותיה.
אופקים  ברוחב ניחן הוא כך עם יחד אך
מסוגל  שהוא במדה אוניברסלית ובהסתכלות
דובין  מרדכי ר' ואכן אחרים. יהודים עם להתרועע
אלא  פוליטיים, יריבים עם מאבקיו בגין רק לא מוכר

מתנגדיו. כלפי והעדין המנומס יחסו בגין גם
מובהק  חכם ותלמיד למדן יהודי הוא מרדכי ר'
והשכלה  שפות של מופלג ידען הוא בבד בד אך
של  נבונה בראיה ניחן ובעיקר כללית, אירופית
פוליטי  עסקן להיות שחונך מי כמו ותופעות דברים

ישראלי. וכלל
עשיר  עצים סוחר אביו, של בביתו גדל דובין
המסורתית  ברוח וחונך ליובאוויטש, של נאמן וחסיד
כיהודי  דובין של דמותו עוצבה כך חב"ד. חסידות של

הגדול. העולם ואיש חסידי־חרדי
שונות  בוועדות בפעילותו החל צעיר כבחור עוד
מרביצי  ובמיוחד נזקקים ליהודים סיוע להושטת

ויהדות. תורה
בכל  מתאספים היו רבים ומרפא נופש במקומות
זקוקים  שהיו שונים בקודש ומשמשים רבנים קיץ
נסיון  רכש הצעיר דובין לעזרה. במאוחר או במוקדם
העולם  מלחמת פרצה וכאשר הסיוע בעבודת רב 
ושאר  והפוגרומים, הגירושים והחלו (הראשונה)
מחשובי  לאחד דובין היה ביהודים, לסוגיהן הפגיעות
והצטיין  בלט ומיד השונות, בוועדות העסקנים

וידיעותיו. כשרונותיו מסירותו, במרצו,
נהיה  ודובין ריגא, את להציף החלו פליטים אלפי
בהוצאות  או גג וקורת מזון להם לספק שדאג זה
לבתיהם, חזרה או אחרים למקומות להגירה הדרך

והענין. הצורך לפי הכל
לארגון  לפעול דובין החל קרינסקי, הפיכת לאחר
של  פוליטית להתארגנות וכן היהודיות הקהילות
כשהוא  דובין, של הפוליטי נסיונו החל מאז היהודים.
ויותר, יותר בולטת להיות הופכת ואישיותו וגדל הולך

מובהק. ציבורי כמנהיג  מקומו את שתפס עד
ולצרכים  הגדול היהודי לסבל מודע בהיותו
פזוריו, במדינות כמיעוט היהודי, העם של הפוליטיים
ולמנהיג  ישראל אגודת ממייסדי לאחד נהיה הוא
החיים  תחומי בכל פועל והוא בלטביה, זו תנועה

הציבוריים. היהודיים
מלחמת  בתקופת הגרמנים ידי על ריגא כיבוש עם

רבות  בעיות מתעוררות הראשונה, אמנם העולם .
צרות. חסרות לא אך הכרה, ליהודים ניתנת
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הגרמנים  מידי ריגא את כבשו כשהבולשביקים
שוררים  עת אותה בכל גדולות. יותר צרות מתחילות
מרים. פנימיים ומאבקים רדיפות, רעב, היהודי במחנה
היהודיים  הציבור עניני כל לסיפוק הזמן כל דואג דובין
על  שומר הוא הפרט. וסבל בעיות כל לפתרון וכן
כל  מקדיש מוסדותיה, ועל הקהילתית המסגרת
מוסדות  לפתוח ליהודים, מצות לאספקת המאמצים

ואחרים. בקודש, למשמשים לסייע תורניים, חינוך
בקמח, מחסור נוצר הבולשביקי השלטון תחת
מגלים  הלטביים הקומוניסטים קמח. כמובן וחסר
המצב  היהודים. צעדי את ומצירים רבה אנטישמיות
ומגן  חייו, את ואף חירותו, את מסכן דובין קריטי.
נאסר  אף אחת פעם היהודים. זכויות על תוקף בכל
עסקנים  גם קונטר־רבולוציונית. בפעילות והואשם
מאסר  לסכנת נתונים היו נוספים יהודים ציבוריים
ובהחלטיות  בעוז עמד דובין ברם, דומה. ולהאשמה
להשתחרר  הצליח לצדו שהאמת ובידעו זכויותיו, על

הבולשביקים. מצפרני
חילופי  של הצרות כל את בשרו על עבר דובין
הכדורים  מטר ותחת בריגא התכופים השלטון
הנסיבות  ובכל המשמר, על עמד תמיד אך וההפצצות,
שהיו  היהודים אלפי אלפי וטובת לרווחת דאג

ולהגנה. לעזרה זקוקים
לאחר  ממוות יהודים לחלץ הצליח אחת לא
של  שדה דין בתי ידי על כמרגלים למוות שנידונו

ריגא. על שהשתלטו השונים הלוחמים הצדדים
ממשלה  לארגן והחלה שוחררה לטביה כאשר
לעבודה  שהתמסר הראשונים מן דובין היה עצמאית,
בשפה  היסודית בשליטתו בכך. הכרוכה הפוליטית
הטובים  הפוליטיים המנהיגים לאחד נעשה הלטבית
המתחדשת. העצמאית במדינה ביותר והמוכשרים
של  בכיר חבר והוא המכוננת, לאסיפה נבחר הוא
הראשון  מיומו ישראל אגודת מטעם הלטבי הסיים
לכל  מעל עומד הוא למעשה אבל הפרלמנט, של

של  העליון האינטרס עיניו לנגד כאשר וזרם, מפלגה
זו. בעובדה מכירים והכל היהודי, העם

חבר  הוא בסיים. ובולט חשוב מקום תופס  דובין
דבר  התקציב , בועדת ובמיוחד חשובות, ועדות בכמה
המדינה, של הכלליים בחיים חזק מעמד לו המקנה
בועדת  בכיר כחבר בפרט. היהודים מצב ובהטבת
זכויות  שויון משמר על תמיד דובין עומד התקציב 
היהודים  ועניני הלטבית, החוקה כפי היהודים

האזרחים. ככל הממשלה ידי על נתמכים השונים
אלפי  זכו דובין של המתמדת לפעילותו הודות
הודות  כך, וכספי. מדיני לסיוע מרוסיה יהודים אלפי
היה  ולהשפעתו, בלטביה האיתן הפוליטי למעמדו
לכך  ובעקיפין, ישיר באופן הרבה, כה שתרמו מאלה

את  לעזוב הורשה מליובאוויטש רוסיה.שהרבי
לכך. כושר שעת היווה אז, ששרר הפוליטי המצב
דבר  המועצות, ברית עם יחסיה את ניתקה אנגליה
מו"מ  התנהל עת באותה לקומוניסטים. מאד שהפריע
בגלל  מסחרי. הסכם חתימת על ללטביה רוסיה בין
חשיבות  המועצות ברית ראתה הפוליטית, בדידותה

היוקרתית. הבחינה מן רק ולו זה, בהסכם מיוחדת
אם  הצבעה להיערך אמורה היתה הלטבי בסיים
היה  והמצב המועצות, ברית עם ההסכם את לאשר
היתה  כך בדבר. להכריע עשוי היה קול שכל כזה,
ודובין  בסיים, ציר לכל חשיבות הסובייטים בעיני

העובדה. את ניצל
למתן  מו"מ לנהל והחל למוסקבה נסע דובין
ועם  משפחתו כל עם מרוסיה לצאת לרבי רשות
אחרים  ורבים קאהן אוסקר בעזרת הגדולה, הספריה
יהודים  אלפי ושל דובין של לשמחתו הדבר הושג

אחרים.
המקורבים  לאחד דובין מרדכי ר' נחשב מאז
המסייעים  מראשי ולאחד הרבי, של ביותר החשובים

המסועפה. התורנית בפעילותו בידו
zihiiaeqd diqexa yhiee`aeiln iaxd ly eixeqi
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תרפ"ד  טבת ח' א' ב"ה

המפורסם  הגאון הרב ידידי כבוד

כש"ת  פטה"ח עה"י ויראתו בתורתו

נ"י  טעבלי דוד מוהר"ר

להדר"ג. רב שלום

שליט"א  הדר"ג הואיל אשר התשורה קבלתי בשמחה

ויגדיל  נפתוח, מי בספרו שי' הנעלים התלמידים את לכבד

ויאדיר. תורה

שליט"א  הדר"ג שלום מנועם לשמוע אתענג מאד

יעזרינו  הטוב והאל ולברכה, לטובה עמו אתו אשר ומכל

עם  וקרן התורה, קרן וירום טוב, אך ולהשמיע לשמוע

בגו"ר. ישראל

ידידו  כאו"נ מאדוה"ש והברכה החיוה"ש ויקבל

והנשא. הרם כערכו ומכבדו מוקירו הדו"ש
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:ïøäà éða øîúéàå øærìà àeäéáàå áãð̈¨¯©«£¦²¤§¨¨¬§¦«¨−̈§¥¬©«£«Ÿ

áéçà ïøäàì Lã÷-éãâá úéNråãBáëì E §¨¦¬¨¦§¥−Ÿ¤§©«£´Ÿ¨¦®§¨−
:úøàôúìeâáì-éîëç-ìk-ìà øaãz äzàå §¦§¨«¤§©À̈§©¥Æ¤¨©§¥¥½

ïøäà éãâa-úà eNrå äîëç çeø åéúàlî øLà£¤¬¦¥¦−´©¨§®̈§¨º¤¦§¥¯©«£²Ÿ
:éì-Bðäëì BLc÷ìãeNré øLà íéãâaä älàå §©§−§©«£¦«§¥̧¤©§¨¦¹£¤´©«£À

èðáàå úôðöî õaLz úðúëe ìérîe ãBôàå ïLç³¤§¥Æ§¦½§¬Ÿ¤©§¥−¦§¤´¤§©§¥®
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ä-úàå úìëzä-úàå áäfä-úà eç÷é íäå§¥Æ¦§´¤©¨½̈§¤©§¥−¤§¤
:LMä-úàå éðMä úrìBz-úàå ïîbøàä(éåì)ô ¨«©§¨¨®§¤©¬©©¨¦−§¤©¥«

åúrìBz ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà eNrå§¨−¤¨«¥®ŸÂ̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈©¯©
:áLç äNrî øæLî LLå éðLæúôúë ézL ¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥¬¥«§¥¯§¥´Ÿ

:øaçå åéúBö÷ éðL-ìà Bl-äéäé úøáççáLçå «Ÿ§ÀŸ¦«§¤²¤§¥¬§−̈§ª¨«§¥³¤
áäæ äéäé epnî eäNrîk åéìr øLà Búcôà£ª¨Æ£¤´¨½̈§©«£¥−¦¤´¦«§¤®¨À̈
:øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

èíäéìr zçzôe íäL-éðáà ézL-úà zç÷ìå§¨´©§½̈¤§¥−©§¥®Ÿ©¦©§¨´£¥¤½
:ìàøNé éða úBîL(ìàøùé)éìr íúîMî äML §−§¥¬¦§¨¥«¦¨Æ¦§Ÿ½̈©−

-ìr íéøúBpä äMMä úBîL-úàå úçàä ïáàä̈¤´¤¨«¤®̈§¤§º©¦¨¯©«¨¦²©
:íúãìBúk úéðMä ïáàäàéïáà Løç äNrî ¨¤¬¤©¥¦−§«§Ÿ¨«©«£¥´¨©»¤¼¤¼

úîL-ìr íéðáàä ézL-úà çzôz íúç éçezt¦¥´ŸÀ̈§©©Æ¤§¥´¨«£¨¦½©§−Ÿ
:íúà äNrz áäæ úBöaLî úañî ìûøNé éða§¥´¦§¨¥®ª«©²Ÿ¦§§¬¨−̈©«£¤¬Ÿ¨«

áéãôàä úôúk ìr íéðáàä ézL-úà zîNå§©§º̈¤§¥´¨«£¨¦À©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ
íúBîL-úà ïøäà àNðå ìûøNé éðáì ïøkæ éðáà©§¥¬¦¨−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¨¨Á©«£¸Ÿ¤§¹̈

:ïøkæì åéôúë ézL-ìr ýåýé éðôìñ ¦§¥¯§Ÿ̈²©§¥¬§¥−̈§¦¨«Ÿ
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˙B¯O‰ ˙B¯‚BÁL . . ¯ÈÒ ÔÈÓk . . ‡e‰L ,ÈÏ ¯ÓB‡ ÈaÏÂ¿ƒƒ≈ƒ∆¿ƒƒ»∆¿«»
ד) כח, ִַ(רׁש"י

סּוס  על רֹוכבת ׂשרה רׁש"י ראה ׁשּפעם ְִֶֶֶַַַַָָָָָֻמסּפר,

ׁשראה  ּכ על הצטער ּבתחּלה ּבסינר. חגּורה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכׁשהיא

זה  ּכי ּדעּתֹו, נחה ּפרּוׁשֹו את ּכׁשּכתב א ּכזה, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמראה

ׁשרמז  ׁשּזהּו לֹומר ויׁש האפֹוד. מעׂשה את להבין לֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָסּיע

" מּמארע ÈaÏÂרׁש"י חּיּובי ּדבר להֹוציא הּכח לי": אֹומר ִַ¿ƒƒְְִִִִִֵַַָָָֹֹ

האלקית, הּנפׁש ׁשל העצם 'יחידה', מּדרּגת נֹובע ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשלילי

ּבּלב. מׁשּכנּה ְְִֵֶַָָׁשּמקֹום

éðùâé:áäæ úöaLî úéNråãéáäæ úøLøL ézLe §¨¦¬¨¦§§−Ÿ¨¨«§¥³©§§ŸÆ¨¨´
äzúðå úár äNrî íúà äNrz úìaâî øBäè̈½¦§¨²Ÿ©«£¤¬Ÿ−̈©«£¥´£®Ÿ§¨«©¨²

:úöaLnä-ìr úúárä úøLøL-úàñ ¤©§§¬Ÿ¨«£Ÿ−Ÿ©©¦§§«Ÿ
åèî ètLî ïLç úéNråäNrîk áLç äNr §¨¦¹¨³¤¦§¨Æ©«£¥´¥½§©«£¥¬

éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz áäæ epNrz ãôà¥−Ÿ©«£¤®Â̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈§©¯©¨¦²
:Búà äNrz øæLî LLåæèúøæ ìeôk äéäé reáø §¥¬¨§−̈©«£¤¬Ÿ«¨¬©¦«§¤−¨®¤¬¤

:Baçø úøæå Bkøàæéïáà úàlî Bá úàlîe ¨§−§¤¬¤¨§«¦¥¨¬Æ¦ª´©¤½¤
ú÷øáe äãèt íãà øeè ïáà íéøeè äraøà©§¨−̈¦´¨®¤À³Ÿ¤¦§¨Æ¨¤½¤

:ãçàä øehäçé:íìäéå øétñ Côð éðMä øehäå ©−¨«¤¨«§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ
èéì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íLëøehäå §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨§©Æ

áäæ íéöaLî äôLéå íäLå LéLøz éréáøä̈«§¦¦½©§¦¬§−Ÿ©§¨«§¥®§ª¨¦¬¨¨²
:íúàelîa eéäéàëúîL-ìr ïééäz íéðáàäå ¦«§−§¦«Ÿ¨«§Â¨«£¨¦Â¦«§¤¹¨©§¯Ÿ

éçezt íúîL-ìr äøNr íézL ìûøNé-éða§¥«¦§¨¥²§¥¬¤§¥−©§Ÿ®̈¦¥³
ì ïééäz BîL-ìr Léà íúBç:èáL øNr éðL ¨Æ¦´©§½¦«§¤¾¨¦§¥¬¨−̈¨«¤

áëúár äNrî úìáb úLøL ïLçä-ìr úéNrå§¨¦¯¨©©²¤©§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ
:øBäè áäæâëúBòaè ézL ïLçä-ìr úéNrå ¨−̈¨«§¨¦̧¨Æ©©½¤§¥−©§´

úBö÷ éðL-ìr úBòahä ézL-úà zúðå áäæ̈®̈§¨«©À̈¤§¥Æ©©¨½©§¥−§¬
:ïLçäãë-ìr áäfä úúár ézL-úà äzúðå ©«¤§¨«©À̈¤§¥Æ£Ÿ´Ÿ©¨½̈©

:ïLçä úBö÷-ìà úòahä ézLäëézL úàå §¥−©©¨®Ÿ¤§−©«¤§¥̧§¥³
úBöaLnä ézL-ìr ïzz úúárä ézL úBö÷§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¦¥−©§¥´©¦§§®
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úBôúk-ìr äzúðå§¨«©¨²©¦§¬¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«

åëéðL-ìr íúà zîNå áäæ úBòaè ézL úéNrå§¨¦À¨§¥Æ©§´¨½̈§©§¨´Ÿ½̈©§¥−
ãBôàä øár-ìà øLà BúôN-ìr ïLçä úBö÷§´©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−
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הגרמנים  מידי ריגא את כבשו כשהבולשביקים
שוררים  עת אותה בכל גדולות. יותר צרות מתחילות
מרים. פנימיים ומאבקים רדיפות, רעב, היהודי במחנה
היהודיים  הציבור עניני כל לסיפוק הזמן כל דואג דובין
על  שומר הוא הפרט. וסבל בעיות כל לפתרון וכן
כל  מקדיש מוסדותיה, ועל הקהילתית המסגרת
מוסדות  לפתוח ליהודים, מצות לאספקת המאמצים

ואחרים. בקודש, למשמשים לסייע תורניים, חינוך
בקמח, מחסור נוצר הבולשביקי השלטון תחת
מגלים  הלטביים הקומוניסטים קמח. כמובן וחסר
המצב  היהודים. צעדי את ומצירים רבה אנטישמיות
ומגן  חייו, את ואף חירותו, את מסכן דובין קריטי.
נאסר  אף אחת פעם היהודים. זכויות על תוקף בכל
עסקנים  גם קונטר־רבולוציונית. בפעילות והואשם
מאסר  לסכנת נתונים היו נוספים יהודים ציבוריים
ובהחלטיות  בעוז עמד דובין ברם, דומה. ולהאשמה
להשתחרר  הצליח לצדו שהאמת ובידעו זכויותיו, על

הבולשביקים. מצפרני
חילופי  של הצרות כל את בשרו על עבר דובין
הכדורים  מטר ותחת בריגא התכופים השלטון
הנסיבות  ובכל המשמר, על עמד תמיד אך וההפצצות,
שהיו  היהודים אלפי אלפי וטובת לרווחת דאג

ולהגנה. לעזרה זקוקים
לאחר  ממוות יהודים לחלץ הצליח אחת לא
של  שדה דין בתי ידי על כמרגלים למוות שנידונו

ריגא. על שהשתלטו השונים הלוחמים הצדדים
ממשלה  לארגן והחלה שוחררה לטביה כאשר
לעבודה  שהתמסר הראשונים מן דובין היה עצמאית,
בשפה  היסודית בשליטתו בכך. הכרוכה הפוליטית
הטובים  הפוליטיים המנהיגים לאחד נעשה הלטבית
המתחדשת. העצמאית במדינה ביותר והמוכשרים
של  בכיר חבר והוא המכוננת, לאסיפה נבחר הוא
הראשון  מיומו ישראל אגודת מטעם הלטבי הסיים
לכל  מעל עומד הוא למעשה אבל הפרלמנט, של

של  העליון האינטרס עיניו לנגד כאשר וזרם, מפלגה
זו. בעובדה מכירים והכל היהודי, העם

חבר  הוא בסיים. ובולט חשוב מקום תופס  דובין
דבר  התקציב , בועדת ובמיוחד חשובות, ועדות בכמה
המדינה, של הכלליים בחיים חזק מעמד לו המקנה
בועדת  בכיר כחבר בפרט. היהודים מצב ובהטבת
זכויות  שויון משמר על תמיד דובין עומד התקציב 
היהודים  ועניני הלטבית, החוקה כפי היהודים

האזרחים. ככל הממשלה ידי על נתמכים השונים
אלפי  זכו דובין של המתמדת לפעילותו הודות
הודות  כך, וכספי. מדיני לסיוע מרוסיה יהודים אלפי
היה  ולהשפעתו, בלטביה האיתן הפוליטי למעמדו
לכך  ובעקיפין, ישיר באופן הרבה, כה שתרמו מאלה

את  לעזוב הורשה מליובאוויטש רוסיה.שהרבי
לכך. כושר שעת היווה אז, ששרר הפוליטי המצב
דבר  המועצות, ברית עם יחסיה את ניתקה אנגליה
מו"מ  התנהל עת באותה לקומוניסטים. מאד שהפריע
בגלל  מסחרי. הסכם חתימת על ללטביה רוסיה בין
חשיבות  המועצות ברית ראתה הפוליטית, בדידותה

היוקרתית. הבחינה מן רק ולו זה, בהסכם מיוחדת
אם  הצבעה להיערך אמורה היתה הלטבי בסיים
היה  והמצב המועצות, ברית עם ההסכם את לאשר
היתה  כך בדבר. להכריע עשוי היה קול שכל כזה,
ודובין  בסיים, ציר לכל חשיבות הסובייטים בעיני

העובדה. את ניצל
למתן  מו"מ לנהל והחל למוסקבה נסע דובין
ועם  משפחתו כל עם מרוסיה לצאת לרבי רשות
אחרים  ורבים קאהן אוסקר בעזרת הגדולה, הספריה
יהודים  אלפי ושל דובין של לשמחתו הדבר הושג

אחרים.
המקורבים  לאחד דובין מרדכי ר' נחשב מאז
המסייעים  מראשי ולאחד הרבי, של ביותר החשובים

המסועפה. התורנית בפעילותו בידו
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ycew zexb`

תרפ"ד  טבת ח' א' ב"ה

המפורסם  הגאון הרב ידידי כבוד

כש"ת  פטה"ח עה"י ויראתו בתורתו

נ"י  טעבלי דוד מוהר"ר

להדר"ג. רב שלום

שליט"א  הדר"ג הואיל אשר התשורה קבלתי בשמחה

ויגדיל  נפתוח, מי בספרו שי' הנעלים התלמידים את לכבד

ויאדיר. תורה

שליט"א  הדר"ג שלום מנועם לשמוע אתענג מאד

יעזרינו  הטוב והאל ולברכה, לטובה עמו אתו אשר ומכל

עם  וקרן התורה, קרן וירום טוב, אך ולהשמיע לשמוע

בגו"ר. ישראל

ידידו  כאו"נ מאדוה"ש והברכה החיוה"ש ויקבל

והנשא. הרם כערכו ומכבדו מוקירו הדו"ש
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çëàéìà áø÷ä äzàåéçà ïøäà-úà EE §©¿̈©§¥´¥¤ÁÁ¤©«£¸Ÿ¨¦¹
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:áLç äNrî øæLî LLå éðLæúôúë ézL ¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥¬¥«§¥¯§¥´Ÿ

:øaçå åéúBö÷ éðL-ìà Bl-äéäé úøáççáLçå «Ÿ§ÀŸ¦«§¤²¤§¥¬§−̈§ª¨«§¥³¤
áäæ äéäé epnî eäNrîk åéìr øLà Búcôà£ª¨Æ£¤´¨½̈§©«£¥−¦¤´¦«§¤®¨À̈
:øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

èíäéìr zçzôe íäL-éðáà ézL-úà zç÷ìå§¨´©§½̈¤§¥−©§¥®Ÿ©¦©§¨´£¥¤½
:ìàøNé éða úBîL(ìàøùé)éìr íúîMî äML §−§¥¬¦§¨¥«¦¨Æ¦§Ÿ½̈©−

-ìr íéøúBpä äMMä úBîL-úàå úçàä ïáàä̈¤´¤¨«¤®̈§¤§º©¦¨¯©«¨¦²©
:íúãìBúk úéðMä ïáàäàéïáà Løç äNrî ¨¤¬¤©¥¦−§«§Ÿ¨«©«£¥´¨©»¤¼¤¼

úîL-ìr íéðáàä ézL-úà çzôz íúç éçezt¦¥´ŸÀ̈§©©Æ¤§¥´¨«£¨¦½©§−Ÿ
:íúà äNrz áäæ úBöaLî úañî ìûøNé éða§¥´¦§¨¥®ª«©²Ÿ¦§§¬¨−̈©«£¤¬Ÿ¨«

áéãôàä úôúk ìr íéðáàä ézL-úà zîNå§©§º̈¤§¥´¨«£¨¦À©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ
íúBîL-úà ïøäà àNðå ìûøNé éðáì ïøkæ éðáà©§¥¬¦¨−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¨¨Á©«£¸Ÿ¤§¹̈

:ïøkæì åéôúë ézL-ìr ýåýé éðôìñ ¦§¥¯§Ÿ̈²©§¥¬§¥−̈§¦¨«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(198 'nr ek zegiy ihewl)

˙B¯O‰ ˙B¯‚BÁL . . ¯ÈÒ ÔÈÓk . . ‡e‰L ,ÈÏ ¯ÓB‡ ÈaÏÂ¿ƒƒ≈ƒ∆¿ƒƒ»∆¿«»
ד) כח, ִַ(רׁש"י

סּוס  על רֹוכבת ׂשרה רׁש"י ראה ׁשּפעם ְִֶֶֶַַַַָָָָָֻמסּפר,

ׁשראה  ּכ על הצטער ּבתחּלה ּבסינר. חגּורה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכׁשהיא

זה  ּכי ּדעּתֹו, נחה ּפרּוׁשֹו את ּכׁשּכתב א ּכזה, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמראה

ׁשרמז  ׁשּזהּו לֹומר ויׁש האפֹוד. מעׂשה את להבין לֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָסּיע

" מּמארע ÈaÏÂרׁש"י חּיּובי ּדבר להֹוציא הּכח לי": אֹומר ִַ¿ƒƒְְִִִִִֵַַָָָֹֹ

האלקית, הּנפׁש ׁשל העצם 'יחידה', מּדרּגת נֹובע ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשלילי

ּבּלב. מׁשּכנּה ְְִֵֶַָָׁשּמקֹום

éðùâé:áäæ úöaLî úéNråãéáäæ úøLøL ézLe §¨¦¬¨¦§§−Ÿ¨¨«§¥³©§§ŸÆ¨¨´
äzúðå úár äNrî íúà äNrz úìaâî øBäè̈½¦§¨²Ÿ©«£¤¬Ÿ−̈©«£¥´£®Ÿ§¨«©¨²

:úöaLnä-ìr úúárä úøLøL-úàñ ¤©§§¬Ÿ¨«£Ÿ−Ÿ©©¦§§«Ÿ
åèî ètLî ïLç úéNråäNrîk áLç äNr §¨¦¹¨³¤¦§¨Æ©«£¥´¥½§©«£¥¬

éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz áäæ epNrz ãôà¥−Ÿ©«£¤®Â̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈§©¯©¨¦²
:Búà äNrz øæLî LLåæèúøæ ìeôk äéäé reáø §¥¬¨§−̈©«£¤¬Ÿ«¨¬©¦«§¤−¨®¤¬¤

:Baçø úøæå Bkøàæéïáà úàlî Bá úàlîe ¨§−§¤¬¤¨§«¦¥¨¬Æ¦ª´©¤½¤
ú÷øáe äãèt íãà øeè ïáà íéøeè äraøà©§¨−̈¦´¨®¤À³Ÿ¤¦§¨Æ¨¤½¤

:ãçàä øehäçé:íìäéå øétñ Côð éðMä øehäå ©−¨«¤¨«§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ
èéì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íLëøehäå §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨§©Æ

áäæ íéöaLî äôLéå íäLå LéLøz éréáøä̈«§¦¦½©§¦¬§−Ÿ©§¨«§¥®§ª¨¦¬¨¨²
:íúàelîa eéäéàëúîL-ìr ïééäz íéðáàäå ¦«§−§¦«Ÿ¨«§Â¨«£¨¦Â¦«§¤¹¨©§¯Ÿ

éçezt íúîL-ìr äøNr íézL ìûøNé-éða§¥«¦§¨¥²§¥¬¤§¥−©§Ÿ®̈¦¥³
ì ïééäz BîL-ìr Léà íúBç:èáL øNr éðL ¨Æ¦´©§½¦«§¤¾¨¦§¥¬¨−̈¨«¤

áëúár äNrî úìáb úLøL ïLçä-ìr úéNrå§¨¦¯¨©©²¤©§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ
:øBäè áäæâëúBòaè ézL ïLçä-ìr úéNrå ¨−̈¨«§¨¦̧¨Æ©©½¤§¥−©§´

úBö÷ éðL-ìr úBòahä ézL-úà zúðå áäæ̈®̈§¨«©À̈¤§¥Æ©©¨½©§¥−§¬
:ïLçäãë-ìr áäfä úúár ézL-úà äzúðå ©«¤§¨«©À̈¤§¥Æ£Ÿ´Ÿ©¨½̈©

:ïLçä úBö÷-ìà úòahä ézLäëézL úàå §¥−©©¨®Ÿ¤§−©«¤§¥̧§¥³
úBöaLnä ézL-ìr ïzz úúárä ézL úBö÷§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¦¥−©§¥´©¦§§®
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úBôúk-ìr äzúðå§¨«©¨²©¦§¬¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«

åëéðL-ìr íúà zîNå áäæ úBòaè ézL úéNrå§¨¦À¨§¥Æ©§´¨½̈§©§¨´Ÿ½̈©§¥−
ãBôàä øár-ìà øLà BúôN-ìr ïLçä úBö÷§´©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−



iriaxריד ,iyily - hk - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äúéaæëíúà äzúðå áäæ úBòaè ézL úéNrå ¨«§¨§¨¦»¨»§¥´©§´¨¨¼§¨«©¨´Ÿ¿̈
åéðt ìenî ähîlî ãBôàä úBôúë ézL-ìr©§¥Á¦§¸¨«¥³¦§©̧¨Æ¦´¨½̈

:ãBôàä áLçì ìrnî Bzøaçî únrìçëeñkøéå §ª©−©§©§®¦©¾©§¥−¤¨«¥«§¦§§´
ïLçä-úàáéúëåúòáèîéø÷úòaè-ìà åéúòahî ¤©ÂÂ¤¦©§Ÿº̈¤©§³Ÿ

ãBôàä áLç-ìr úBéäì úìëz ìéúôa ãBôàä̈«¥Æ¦§¦´§¥½¤¦«§−©¥´¤¨«¥®
:ãBôàä ìrî ïLçä çfé-àìåèëïøäà àNðå §«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥«§¨¨´©«Â£ÂŸ

Baì-ìr ètLnä ïLça ìûøNé-éða úBîL-úà¤§¸§¥«¦§¨¥¹§¯¤©¦§¨²©¦−
:ãéîz ýåýé-éðôì ïøkæì Lãwä-ìà Bàáa§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¦§¥«§Ÿ̈−¨¦«

ì-úàå íéøeàä-úà ètLnä ïLç-ìà zúðå§¨«©º̈¤´¤©¦§À̈¤¨«¦Æ§¤
ýåýé éðôì Bàáa ïøäà áì-ìr eéäå íénzä©ª¦½§¨Æ©¥´©«£½Ÿ§Ÿ−¦§¥´§Ÿ̈®
Baì-ìr ìûøNé-éða ètLî-úà ïøäà àNðå§¨¨´©«Â£ÂŸ¤¦§©̧§¥«¦§¨¥¯©¦²

:ãéîz ýåýé éðôìñ ¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(151 'nr el zegiy ihewl)

˙Á‡‰ Ô·‡‰ ÏÚ Ì˙ÓMÓ ‰ML(י (כח, ƒ»ƒ¿…»«»∆∆»∆»
'Â‚Â Ï‡¯NÈ ÚÓL e¯Ó‡L ,ÚÓL ˙B·z ÈL‡¯(הּטּורים (ּבעל »≈≈¿«∆»¿¿«ƒ¿»≈ִַַַ

. . יׂשראל "ׁשמע ליעקב אמרּו ׁשהּׁשבטים לֹומר, ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹרצֹונֹו

. . ׁשם ּברּו" ואמר יעקב ּפתח ואז אחד", אּלא ּבלּבנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאין

ועד" א)לעֹולם נו, וכ"ה (פסחים הּׁשמֹות ׁשׁשת זה, ּולפי . ְְְִֵֵֶֶֶַָָ

אֹותּיֹות  וכ"ה הּמּלים ׁשׁשת לנגד הן ימין ּכתף ׁשל ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָהאֹותּיֹות

ּכתף  ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּׁשמֹות וׁשׁשת יׂשראל'; 'ׁשמע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשל

ׁשם' ּברּו' ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּמּלים ׁשׁשת לנגד  הן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹׂשמאל

הּכֹולל). ִֵַ(עם

éùéìùàì:úìëz ìéìk ãBôàä ìérî-úà úéNrå§¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤
áìáéáñ åéôì äéäé äôN BëBúa BLàø-éô äéäå§¨¨¬¦«Ÿ−§®¨¿̈¦«§¤Á§¦̧¨¦¹

:røwé àì Bl-äéäé àøçú éôk âøà äNrî©«£¥´Ÿ¥À§¦¬©§¨²¦«§¤−¬Ÿ¦¨¥«©
âìúrìBúå ïîbøàå úìëz éðnø åéìeL-ìr úéNrå§¨¦´¨©À̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©

L-ìr éðL:áéáñ íëBúa áäæ éðîrôe áéáñ åéìe ¨¦½©−̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈¨¦«
ãìéìeL-ìr ïBnøå áäæ ïîrt ïBnøå áäæ ïîrt©«£³Ÿ¨¨Æ§¦½©«£¬Ÿ¨−̈§¦®©¥¬

:áéáñ ìérnääìì ïøäà-ìr äéäåòîLðå úøL ©§¦−¨¦«§¨¨¬©©«£−Ÿ§¨¥®§¦§©´
àìå Búàöáe ýåýé éðôì Lãwä-ìà Bàáa BìB÷ÂÂ§Ÿ¸¤©¹Ÿ¤¦§¥¯§Ÿ̈²§¥−§¬Ÿ

:úeîéñåìåéìr zçzôe øBäè áäæ õév úéNrå ¨«§¨¦¬¨¦−¨¨´¨®¦©§¨³¨¨Æ
:ýåýéì Lã÷ íúç éçeztæì-ìr Búà zîNå ¦¥´Ÿ½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«§©§¨³ŸÆ©

-éðt ìeî-ìà úôðönä-ìr äéäå úìëz ìéút§¦´§¥½¤§¨−̈©©¦§®̈¤¤¬§¥«
:äéäé úôðönäçìàNðå ïøäà çöî-ìr äéäå ©¦§¤−¤¦«§¤«§¨¨»©¥´©©«£Ÿ¼§¨¨̧

ìàøNé éða eLéc÷é øLà íéLãwä ïår-úà ïøäà©«£¹Ÿ¤£´Ÿ©¢¨¦À£¤³©§¦¸Æ§¥´¦§¨¥½

ãéîz Bçöî-ìr äéäå íäéLã÷ úðzî-ìëì§¨©§−Ÿ¨§¥¤®§¨¨³©¦§Æ¨¦½
:ýåýé éðôì íäì ïBöøìèìLL úðúkä zöaLå §¨¬¨¤−¦§¥¬§Ÿ̈«§¦©§¨Æ©§´Ÿ¤¥½

:í÷ø äNrî äNrz èðáàå LL úôðöî úéNrå§¨¦−¨¦§¤´¤¥®§©§¥¬©«£¤−©«£¥¬Ÿ¥«
îíäì úéNrå úðzë äNrz ïøäà éðáìå§¦§¥³©«£ŸÆ©«£¤´ª¢½Ÿ§¨¦¬¨¨¤−

ãBáëì íäì äNrz úBòaâîe íéèðáà©§¥¦®¦§¨Æ©«£¤´¨¤½§¨−
:úøàôúìeàîéçà ïøäà-úà íúà zLaìäåE §¦§¨«¤§¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤©«£´Ÿ¨¦½

íãé-úà úàlîe íúà zçLîe Bzà åéða-úàå§¤¨−̈¦®¨«©§¨̧Ÿ¹̈¦¥¨¯¤¨¨²
:éì-eðäëå íúà zLc÷åáî-éñðëî íäì äNrå §¦©§¨¬Ÿ−̈§¦«£¦«©«£¥³¨¤Æ¦§§¥

íéðúnî äåør øNa úBqëì ãáíéëøé-ãrå ½̈§©−§©´¤§¨®¦¨§©¬¦§©§¥©−¦
:eéäéâî-ìà | íàáa åéða-ìrå ïøäà-ìr eéäå ¦«§«§¨Á©©«£¸Ÿ§©¨¹̈§Ÿ¨´¤

ì çaænä-ìà ízLâá Bà ãrBî ìäàúøL ´Ÿ¤¥À´§¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´
Bì íìBò úwç eúîå ïår eàNé-àìå Lãwa©½Ÿ¤§«Ÿ¦§¬¨−Ÿ¨¥®ª©¬¨²−

:åéøçà Bòøæìeñ §©§¬©«£¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(337 'nr fh zegiy ihewl)

L„w‰ Ï‡ B‡B·a BÏB˜ ÚÓLÂ(לה (כח, ¿ƒ¿«¿∆«…∆

ּברעׁש היא עבֹודתֹו – ׁשּלֹו ּב'ּיׁשּות' ׁשּנאבק ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָאדם

הּמעיל, ּׁשּׁשּולי מה זהּו הּסּכנה. מּפני ּכבֹורח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּובסערה,

קֹול. מׁשמיעים זֹו, ּפחּותה ּבדרּגה ׁשּנמצא ליהּודי ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָׁשרֹומזים

היא  עבֹודתֹו ּגמּור, לבּטּול ּכבר ׁשהּגיע אדם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ה'". ּברעׁש "לא ּדּקה", ּדממה ְְְַַַָָָֹּב"קֹול

éòéáøèëàíäì äNrz øLà øácä äæå§¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²
ø÷a-ïa ãçà øt ç÷ì éì ïäëì íúà Lc÷ì§©¥¬Ÿ−̈§©¥´¦®§Â©Â©´¤¨¯¤¨¨²

:íîéîz íéðL íìéàåáúvî úlçå úBvî íçìå §¥¦¬§©−¦§¦¦«§¤´¤©À§©³Ÿ©ŸÆ
úìñ ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´©¨®¤¬Ÿ¤

:íúà äNrz íéhçâãçà ìñ-ìr íúBà zúðå ¦¦−©«£¤¬Ÿ¨«§¨«©¨³¨Æ©©´¤½̈
éðL úàå øtä-úàå ìqa íúà záø÷äå§¦§©§¨¬Ÿ−̈©¨®§¤̧©½̈§¥−§¥¬

:íìéàäãçút-ìà áéø÷z åéða-úàå ïøäà-úàå ¨«¥¦«§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©
:íéna íúà zöçøå ãrBî ìäàä-úà zç÷ìå ´Ÿ¤¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦§¨«©§¨´¤

úàå úðzkä-úà ïøäà-úà zLaìäå íéãâaä©§¨¦À§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ¤©ª½Ÿ¤§¥Æ
Bì zãôàå ïLçä-úàå ãôàä-úàå ãôàä ìérî§¦´¨«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ§¤©®¤§¨«©§¨´½

:ãôàä áLçaåBLàø-ìr úôðönä zîNå §¥−¤¨«¥«Ÿ§©§¨¬©¦§¤−¤©Ÿ®
:úôðönä-ìr Lãwä øæð-úà zúðåæzç÷ìå §¨«©¨²¤¥¬¤©−Ÿ¤©©¦§¨«¤§¨«©§¨Æ

öéå äçLnä ïîL-úàzçLîe BLàø-ìr z÷ ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§−̈©Ÿ®¨«©§−̈
:Búàç:úðzk ízLaìäå áéø÷z åéða-úàå Ÿ«§¤¨−̈©§¦®§¦§©§−̈ª¢«Ÿ

iying - hk - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

èíäì zLáçå åéðáe ïøäà èðáà íúà zøâçå§¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ¨À̈§¨«©§¨³¨¤Æ
íìBò úwçì äpäk íäì äúéäå úòaâî¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²§ª−̈§ª©´¨®

:åéða-ãéå ïøäà-ãé úàlîeéøtä-úà záø÷äå ¦¥¨¬©©«£−Ÿ§©¨¨«§¦§©§¨Æ¤©½̈
íäéãé-úà åéðáe ïøäà Cîñå ãrBî ìäà éðôì¦§¥−´Ÿ¤¥®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−

:øtä Làø-ìràéýåýé éðôì øtä-úà zèçLå ©¬Ÿ©¨«§¨«©§¨¬¤©−̈¦§¥´§Ÿ̈®
:ãrBî ìäà çútáéäzúðå øtä ícî zç÷ìå ¤−©¬Ÿ¤¥«§¨«©§¨Æ¦©´©½̈§¨«©¨²

ícä-ìk-úàå Eraöàa çaænä úðø÷-ìr©©§¬Ÿ©¦§¥−©§¤§¨¤®§¤¨©¨´
:çaænä ãBñé-ìà CtLzâé-ìk-úà zç÷ìå ¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©§¨«©§À̈¤¨

-ìr úøúiä úàå áøwä-úà äqëîä áìçä©¥»¤»©«§©¤´¤©¤¼¤¼§¥À©Ÿ¤̧¤Æ©
øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ãákä©¨¥½§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥−¤£¤´

:äçaænä zøè÷äå ïäéìrãéøtä øNa-úàå £¥¤®§¦§©§−̈©¦§¥«¨§¤§©³©¨Æ
õeçî Làa óøNz BLøt-úàå Bøò-úàå§¤Ÿ́§¤¦§½¦§´Ÿ¨¥½¦−

:àeä úàhç äðçnìåèçwz ãçàä ìéàä-úàå ©©«£¤®©−̈«§¤¨©¬¦¨«¤−̈¦®̈
:ìéàä Làø-ìr íäéãé-úà åéðáe ïøäà eëîñå§¨̧§¹©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

æèz÷øæå Bîc-úà zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§−̈¤¨®̈¦§¨«©§¨Æ¤¨½§¨«©§¨¬
:áéáñ çaænä-ìræéðz ìéàä-úàååéçúðì çz ©©¦§¥−©¨¦«§¤̧¨©½¦§©¥−©¦§¨®̈

-ìrå åéçúð-ìr zúðå åérøëe Baø÷ zöçøå§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈§¨«©¨¬©§¨−̈§©
:BLàøçéäìò äçaænä ìéàä-ìk-úà zøè÷äå Ÿ«§¦§©§¨³¤¨¨©̧¦Æ©¦§¥½¨Ÿ¨¬

:àeä ýåýéì äMà çBçéð çéø ýåýéì àeä−©«Ÿ̈®¥´©¦½©¦¤¬©«Ÿ̈−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(246 'nr ek zegiy ihewl)

ÔÓMa ÌÈÁLÓ(ב (כט, ¿Àƒ«∆∆
˙ÈÂÈ Û"Î ÔÈÓk ÔÁLBÓ(רׁש"י) ¿»¿ƒ¿»ƒִַ

לפ ּפרט ׁשּבהיכל, הּׁשמן ּכל את הּיונים טּמאּו חנּכה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבימי

ׁשּׁשמּני ,ּכ על ּומבאר טהֹור. ׁשּנׁשאר היינּו‰‰ÏÎÈאחד – ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ«≈»ְַ

ּבּה. נלחמּו ׁשהּיונים לחכמה), רֹומז (ׁשמן ׁשּבקדּׁשה Ctחכמה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ«
Y ÔÓM‰ הּיונים על התגּברּו ׁשּבכחּה הּכתר, ספירת היינּו «∆∆ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ

הרמז זהּו ÈÂÈ˙ונּצחּום. Û"Îa ראׁשי כ"ף, אֹות ׁשל ּבכחּה – ְְִֶֶֶָ¿«¿»ƒְֵֶָָֹ

ּבׂשפתם k˙¯ּתבֹות להׁשּתּמׁש ואף הּיונים את לנּצח נּתן , ֵ∆∆ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

הּמׁשיחה. לצר ְְְִִֶַָָֹֻּבקדּׁשה,

éùéîçèéïøäà Cîñå éðMä ìéàä úà zç÷ìå§¨´©§½̈¥−¨©´¦©¥¦®§¨©̧©«£¯Ÿ
:ìéàä Làø-ìr íäéãé-úà åéðáeëzèçLå ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦§¨«©§¨´

ïæà Ceðz-ìr äzúðå Bîcî zç÷ìå ìéàä-úà¤¨©À¦§¨«©§¨³¦¨Æ§¨«©¿̈©§Á¸Ÿ¤
íãé ïäa-ìrå úéðîéä åéða ïæà Ceðz-ìrå ïøäà©«£¹Ÿ§©§¸³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ
ícä-úà z÷øæå úéðîéä íìâø ïäa-ìrå úéðîéä©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®§¨«©§¨¯¤©¨²

:áéáñ çaænä-ìràëøLà ícä-ïî zç÷ìå ©©¦§¥−©¨¦«§¨«©§º̈¦©¨¸£¤¬

ïøäà-ìr úéfäå äçLnä ïîMîe çaænä-ìr©©¦§¥»©»¦¤´¤©¦§¨¼§¦¥¨³©©«£ŸÆ
Lã÷å Bzà åéðá éãâa-ìrå åéða-ìrå åéãâa-ìrå§©§¨½̈§©¨¨²§©¦§¥¬¨−̈¦®§¨©¬

:Bzà åéðá éãâáe åéðáe åéãâáe àeäáëzç÷ìå Æ§¨½̈¨¨²¦§¥¬¨−̈¦«§¨«©§¨´
äqëîä | áìçä-úàå äéìàäå áìçä ìéàä-ïî¦Â̈©Â¦©¥̧¤§¨«©§¹̈§¤©¥´¤©§©¤´
ézL | úàå ãákä úøúé úàå áøwä-úà¤©¤À¤§¥̧Ÿ¤³¤©¨¥Æ§¥´§¥´
÷BL úàå ïäéìr øLà áìçä-úàå úéìkä©§¨ÀŸ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½§¥−´

:àeä íéàlî ìéà ék ïéîiäâëúçà íçì økëå ©¨¦®¦²¥¬¦ª¦−«§¦©̧¤¹¤©©À
ìqî ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤®̈¦©Æ

:ýåýé éðôì øLà úBvnäãëìr ìkä zîNå ©©½£¤−¦§¥¬§Ÿ̈«§©§¨´©½Ÿ©µ
äôeðz íúà zôðäå åéðá étk ìrå ïøäà étk©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®§¥«©§¨¬Ÿ¨²§−̈

:ýåýé éðôìäëzøè÷äå íãiî íúà zç÷ìå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈§¦§©§¨¬
äìòä-ìr äçaænäýåýé éðôì çBçéð çéøì ©¦§¥−¨©¨«Ÿ¨®§¥³©¦¸©Æ¦§¥´§Ÿ̈½
:ýåýéì àeä äMàåëìéàî äæçä-úà zç÷ìå ¦¤¬−©«Ÿ̈«§¨«©§¨´¤¤«¨¤À¥¥³

éðôì äôeðz Búà zôðäå ïøäàì øLà íéàlnä©¦ª¦Æ£¤´§©«£½Ÿ§¥«©§¨¬Ÿ²§−̈¦§¥´
:äðîì Eì äéäå ýåýéæëäæç | úà zLc÷å §Ÿ̈®§¨¨¬§−§¨¨«§¦©§º̈¥´£¥´

ðeä øLà äîeøzä ÷BL úàå äôeðzäøLàå ó ©§À̈§¥Æ´©§½̈£¤¬©−©«£¤´
øLàîe ïøäàì øLàî íéàlnä ìéàî íøeä¨®¥¥Æ©¦ª¦½¥«£¤¬§©«£−Ÿ¥«£¤¬

:åéðáìçëúàî íìBò-÷çì åéðáìe ïøäàì äéäå §¨¨«§¨¨Á§©«£¸Ÿ§¨¹̈§¨À̈¥¥Æ
úàî äéäé äîeøúe àeä äîeøú ék ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½¦¬§−̈®§º̈¦«§¤̧¥¥³
:ýåýéì íúîeøz íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥Æ¦¦§¥´©§¥¤½§«¨−̈©«Ÿ̈«

èëåéøçà åéðáì eéäé ïøäàì øLà Lãwä éãâáe¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ¦«§¬§¨−̈©«£®̈
:íãé-úà íá-àlîìe íäá äçLîììúráL §¨§¨´¨¤½§©¥−̈¤¨¨«¦§©´

àáé øLà åéðaî åézçz ïäkä íLaìé íéîé̈¦À¦§¨¨¯©Ÿ¥²©§−̈¦¨¨®£¤¬¨²Ÿ
ì ãrBî ìäà-ìà:Lãwa úøLàììéà úàå ¤¬Ÿ¤¥−§¨¥¬©«Ÿ¤§¥²¥¬

:Lã÷ í÷îa BøNa-úà zìMáe çwz íéàlnä©¦ª¦−¦®̈¦©§¨¬¤§¨−§¨¬Ÿ¨«
áì-úàå ìéàä øNa-úà åéðáe ïøäà ìëàå§¨©̧©«£³Ÿ¨¨Æ¤§©´¨©½¦§¤

:ãrBî ìäà çút ìqa øLà íçläâìeìëàå ©¤−¤£¤´©¨®¤−©¬Ÿ¤¥«§¨«§³
Lc÷ì íãé-úà àlîì íäa øtk øLà íúàŸ¨Æ£¤´ª©´¨¤½§©¥¬¤¨−̈§©¥´

íä Lã÷-ék ìëàé-àì øæå íúà:ãìøúeé-íàå Ÿ®̈§¨¬«ŸŸ©−¦¬Ÿ¤¥«§¦¦¨¥º
zôøNå ø÷aä-ãr íçlä-ïîe íéàlnä øNaî¦§©¯©¦ª¦²¦©¤−¤©©®Ÿ¤§¨«©§¨³
:àeä Lã÷-ék ìëàé àì Làa øúBpä-úà¤©¨Æ¨¥½¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤«

äìéúéeö-øLà ìëk äëk åéðáìe ïøäàì úéNrå§¨¦¹¨§©«£³Ÿ§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦
:íãé àlîz íéîé úráL äëúàåìúàhç øôe Ÿ®̈¨¦§©¬¨¦−§©¥¬¨¨«©̧©¹̈



רטו iriax ,iyily - hk - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äúéaæëíúà äzúðå áäæ úBòaè ézL úéNrå ¨«§¨§¨¦»¨»§¥´©§´¨¨¼§¨«©¨´Ÿ¿̈
åéðt ìenî ähîlî ãBôàä úBôúë ézL-ìr©§¥Á¦§¸¨«¥³¦§©̧¨Æ¦´¨½̈

:ãBôàä áLçì ìrnî Bzøaçî únrìçëeñkøéå §ª©−©§©§®¦©¾©§¥−¤¨«¥«§¦§§´
ïLçä-úàáéúëåúòáèîéø÷úòaè-ìà åéúòahî ¤©ÂÂ¤¦©§Ÿº̈¤©§³Ÿ

ãBôàä áLç-ìr úBéäì úìëz ìéúôa ãBôàä̈«¥Æ¦§¦´§¥½¤¦«§−©¥´¤¨«¥®
:ãBôàä ìrî ïLçä çfé-àìåèëïøäà àNðå §«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥«§¨¨´©«Â£ÂŸ

Baì-ìr ètLnä ïLça ìûøNé-éða úBîL-úà¤§¸§¥«¦§¨¥¹§¯¤©¦§¨²©¦−
:ãéîz ýåýé-éðôì ïøkæì Lãwä-ìà Bàáa§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¦§¥«§Ÿ̈−¨¦«

ì-úàå íéøeàä-úà ètLnä ïLç-ìà zúðå§¨«©º̈¤´¤©¦§À̈¤¨«¦Æ§¤
ýåýé éðôì Bàáa ïøäà áì-ìr eéäå íénzä©ª¦½§¨Æ©¥´©«£½Ÿ§Ÿ−¦§¥´§Ÿ̈®
Baì-ìr ìûøNé-éða ètLî-úà ïøäà àNðå§¨¨´©«Â£ÂŸ¤¦§©̧§¥«¦§¨¥¯©¦²

:ãéîz ýåýé éðôìñ ¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(151 'nr el zegiy ihewl)

˙Á‡‰ Ô·‡‰ ÏÚ Ì˙ÓMÓ ‰ML(י (כח, ƒ»ƒ¿…»«»∆∆»∆»
'Â‚Â Ï‡¯NÈ ÚÓL e¯Ó‡L ,ÚÓL ˙B·z ÈL‡¯(הּטּורים (ּבעל »≈≈¿«∆»¿¿«ƒ¿»≈ִַַַ

. . יׂשראל "ׁשמע ליעקב אמרּו ׁשהּׁשבטים לֹומר, ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹרצֹונֹו

. . ׁשם ּברּו" ואמר יעקב ּפתח ואז אחד", אּלא ּבלּבנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאין

ועד" א)לעֹולם נו, וכ"ה (פסחים הּׁשמֹות ׁשׁשת זה, ּולפי . ְְְִֵֵֶֶֶַָָ

אֹותּיֹות  וכ"ה הּמּלים ׁשׁשת לנגד הן ימין ּכתף ׁשל ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָהאֹותּיֹות

ּכתף  ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּׁשמֹות וׁשׁשת יׂשראל'; 'ׁשמע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשל

ׁשם' ּברּו' ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּמּלים ׁשׁשת לנגד  הן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹׂשמאל

הּכֹולל). ִֵַ(עם

éùéìùàì:úìëz ìéìk ãBôàä ìérî-úà úéNrå§¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤
áìáéáñ åéôì äéäé äôN BëBúa BLàø-éô äéäå§¨¨¬¦«Ÿ−§®¨¿̈¦«§¤Á§¦̧¨¦¹

:røwé àì Bl-äéäé àøçú éôk âøà äNrî©«£¥´Ÿ¥À§¦¬©§¨²¦«§¤−¬Ÿ¦¨¥«©
âìúrìBúå ïîbøàå úìëz éðnø åéìeL-ìr úéNrå§¨¦´¨©À̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©

L-ìr éðL:áéáñ íëBúa áäæ éðîrôe áéáñ åéìe ¨¦½©−̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈¨¦«
ãìéìeL-ìr ïBnøå áäæ ïîrt ïBnøå áäæ ïîrt©«£³Ÿ¨¨Æ§¦½©«£¬Ÿ¨−̈§¦®©¥¬

:áéáñ ìérnääìì ïøäà-ìr äéäåòîLðå úøL ©§¦−¨¦«§¨¨¬©©«£−Ÿ§¨¥®§¦§©´
àìå Búàöáe ýåýé éðôì Lãwä-ìà Bàáa BìB÷ÂÂ§Ÿ¸¤©¹Ÿ¤¦§¥¯§Ÿ̈²§¥−§¬Ÿ

:úeîéñåìåéìr zçzôe øBäè áäæ õév úéNrå ¨«§¨¦¬¨¦−¨¨´¨®¦©§¨³¨¨Æ
:ýåýéì Lã÷ íúç éçeztæì-ìr Búà zîNå ¦¥´Ÿ½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«§©§¨³ŸÆ©

-éðt ìeî-ìà úôðönä-ìr äéäå úìëz ìéút§¦´§¥½¤§¨−̈©©¦§®̈¤¤¬§¥«
:äéäé úôðönäçìàNðå ïøäà çöî-ìr äéäå ©¦§¤−¤¦«§¤«§¨¨»©¥´©©«£Ÿ¼§¨¨̧

ìàøNé éða eLéc÷é øLà íéLãwä ïår-úà ïøäà©«£¹Ÿ¤£´Ÿ©¢¨¦À£¤³©§¦¸Æ§¥´¦§¨¥½

ãéîz Bçöî-ìr äéäå íäéLã÷ úðzî-ìëì§¨©§−Ÿ¨§¥¤®§¨¨³©¦§Æ¨¦½
:ýåýé éðôì íäì ïBöøìèìLL úðúkä zöaLå §¨¬¨¤−¦§¥¬§Ÿ̈«§¦©§¨Æ©§´Ÿ¤¥½

:í÷ø äNrî äNrz èðáàå LL úôðöî úéNrå§¨¦−¨¦§¤´¤¥®§©§¥¬©«£¤−©«£¥¬Ÿ¥«
îíäì úéNrå úðzë äNrz ïøäà éðáìå§¦§¥³©«£ŸÆ©«£¤´ª¢½Ÿ§¨¦¬¨¨¤−

ãBáëì íäì äNrz úBòaâîe íéèðáà©§¥¦®¦§¨Æ©«£¤´¨¤½§¨−
:úøàôúìeàîéçà ïøäà-úà íúà zLaìäåE §¦§¨«¤§¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤©«£´Ÿ¨¦½

íãé-úà úàlîe íúà zçLîe Bzà åéða-úàå§¤¨−̈¦®¨«©§¨̧Ÿ¹̈¦¥¨¯¤¨¨²
:éì-eðäëå íúà zLc÷åáî-éñðëî íäì äNrå §¦©§¨¬Ÿ−̈§¦«£¦«©«£¥³¨¤Æ¦§§¥

íéðúnî äåør øNa úBqëì ãáíéëøé-ãrå ½̈§©−§©´¤§¨®¦¨§©¬¦§©§¥©−¦
:eéäéâî-ìà | íàáa åéða-ìrå ïøäà-ìr eéäå ¦«§«§¨Á©©«£¸Ÿ§©¨¹̈§Ÿ¨´¤

ì çaænä-ìà ízLâá Bà ãrBî ìäàúøL ´Ÿ¤¥À´§¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´
Bì íìBò úwç eúîå ïår eàNé-àìå Lãwa©½Ÿ¤§«Ÿ¦§¬¨−Ÿ¨¥®ª©¬¨²−

:åéøçà Bòøæìeñ §©§¬©«£¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(337 'nr fh zegiy ihewl)

L„w‰ Ï‡ B‡B·a BÏB˜ ÚÓLÂ(לה (כח, ¿ƒ¿«¿∆«…∆

ּברעׁש היא עבֹודתֹו – ׁשּלֹו ּב'ּיׁשּות' ׁשּנאבק ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָאדם

הּמעיל, ּׁשּׁשּולי מה זהּו הּסּכנה. מּפני ּכבֹורח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּובסערה,

קֹול. מׁשמיעים זֹו, ּפחּותה ּבדרּגה ׁשּנמצא ליהּודי ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָׁשרֹומזים

היא  עבֹודתֹו ּגמּור, לבּטּול ּכבר ׁשהּגיע אדם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ה'". ּברעׁש "לא ּדּקה", ּדממה ְְְַַַָָָֹּב"קֹול

éòéáøèëàíäì äNrz øLà øácä äæå§¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²
ø÷a-ïa ãçà øt ç÷ì éì ïäëì íúà Lc÷ì§©¥¬Ÿ−̈§©¥´¦®§Â©Â©´¤¨¯¤¨¨²

:íîéîz íéðL íìéàåáúvî úlçå úBvî íçìå §¥¦¬§©−¦§¦¦«§¤´¤©À§©³Ÿ©ŸÆ
úìñ ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´©¨®¤¬Ÿ¤

:íúà äNrz íéhçâãçà ìñ-ìr íúBà zúðå ¦¦−©«£¤¬Ÿ¨«§¨«©¨³¨Æ©©´¤½̈
éðL úàå øtä-úàå ìqa íúà záø÷äå§¦§©§¨¬Ÿ−̈©¨®§¤̧©½̈§¥−§¥¬

:íìéàäãçút-ìà áéø÷z åéða-úàå ïøäà-úàå ¨«¥¦«§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©
:íéna íúà zöçøå ãrBî ìäàä-úà zç÷ìå ´Ÿ¤¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦§¨«©§¨´¤

úàå úðzkä-úà ïøäà-úà zLaìäå íéãâaä©§¨¦À§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ¤©ª½Ÿ¤§¥Æ
Bì zãôàå ïLçä-úàå ãôàä-úàå ãôàä ìérî§¦´¨«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ§¤©®¤§¨«©§¨´½

:ãôàä áLçaåBLàø-ìr úôðönä zîNå §¥−¤¨«¥«Ÿ§©§¨¬©¦§¤−¤©Ÿ®
:úôðönä-ìr Lãwä øæð-úà zúðåæzç÷ìå §¨«©¨²¤¥¬¤©−Ÿ¤©©¦§¨«¤§¨«©§¨Æ

öéå äçLnä ïîL-úàzçLîe BLàø-ìr z÷ ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§−̈©Ÿ®¨«©§−̈
:Búàç:úðzk ízLaìäå áéø÷z åéða-úàå Ÿ«§¤¨−̈©§¦®§¦§©§−̈ª¢«Ÿ

iying - hk - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

èíäì zLáçå åéðáe ïøäà èðáà íúà zøâçå§¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ¨À̈§¨«©§¨³¨¤Æ
íìBò úwçì äpäk íäì äúéäå úòaâî¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²§ª−̈§ª©´¨®

:åéða-ãéå ïøäà-ãé úàlîeéøtä-úà záø÷äå ¦¥¨¬©©«£−Ÿ§©¨¨«§¦§©§¨Æ¤©½̈
íäéãé-úà åéðáe ïøäà Cîñå ãrBî ìäà éðôì¦§¥−´Ÿ¤¥®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−

:øtä Làø-ìràéýåýé éðôì øtä-úà zèçLå ©¬Ÿ©¨«§¨«©§¨¬¤©−̈¦§¥´§Ÿ̈®
:ãrBî ìäà çútáéäzúðå øtä ícî zç÷ìå ¤−©¬Ÿ¤¥«§¨«©§¨Æ¦©´©½̈§¨«©¨²

ícä-ìk-úàå Eraöàa çaænä úðø÷-ìr©©§¬Ÿ©¦§¥−©§¤§¨¤®§¤¨©¨´
:çaænä ãBñé-ìà CtLzâé-ìk-úà zç÷ìå ¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©§¨«©§À̈¤¨

-ìr úøúiä úàå áøwä-úà äqëîä áìçä©¥»¤»©«§©¤´¤©¤¼¤¼§¥À©Ÿ¤̧¤Æ©
øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ãákä©¨¥½§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥−¤£¤´

:äçaænä zøè÷äå ïäéìrãéøtä øNa-úàå £¥¤®§¦§©§−̈©¦§¥«¨§¤§©³©¨Æ
õeçî Làa óøNz BLøt-úàå Bøò-úàå§¤Ÿ́§¤¦§½¦§´Ÿ¨¥½¦−

:àeä úàhç äðçnìåèçwz ãçàä ìéàä-úàå ©©«£¤®©−̈«§¤¨©¬¦¨«¤−̈¦®̈
:ìéàä Làø-ìr íäéãé-úà åéðáe ïøäà eëîñå§¨̧§¹©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

æèz÷øæå Bîc-úà zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§−̈¤¨®̈¦§¨«©§¨Æ¤¨½§¨«©§¨¬
:áéáñ çaænä-ìræéðz ìéàä-úàååéçúðì çz ©©¦§¥−©¨¦«§¤̧¨©½¦§©¥−©¦§¨®̈

-ìrå åéçúð-ìr zúðå åérøëe Baø÷ zöçøå§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈§¨«©¨¬©§¨−̈§©
:BLàøçéäìò äçaænä ìéàä-ìk-úà zøè÷äå Ÿ«§¦§©§¨³¤¨¨©̧¦Æ©¦§¥½¨Ÿ¨¬

:àeä ýåýéì äMà çBçéð çéø ýåýéì àeä−©«Ÿ̈®¥´©¦½©¦¤¬©«Ÿ̈−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(246 'nr ek zegiy ihewl)

ÔÓMa ÌÈÁLÓ(ב (כט, ¿Àƒ«∆∆
˙ÈÂÈ Û"Î ÔÈÓk ÔÁLBÓ(רׁש"י) ¿»¿ƒ¿»ƒִַ

לפ ּפרט ׁשּבהיכל, הּׁשמן ּכל את הּיונים טּמאּו חנּכה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבימי

ׁשּׁשמּני ,ּכ על ּומבאר טהֹור. ׁשּנׁשאר היינּו‰‰ÏÎÈאחד – ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ«≈»ְַ

ּבּה. נלחמּו ׁשהּיונים לחכמה), רֹומז (ׁשמן ׁשּבקדּׁשה Ctחכמה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ«
Y ÔÓM‰ הּיונים על התגּברּו ׁשּבכחּה הּכתר, ספירת היינּו «∆∆ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ

הרמז זהּו ÈÂÈ˙ונּצחּום. Û"Îa ראׁשי כ"ף, אֹות ׁשל ּבכחּה – ְְִֶֶֶָ¿«¿»ƒְֵֶָָֹ

ּבׂשפתם k˙¯ּתבֹות להׁשּתּמׁש ואף הּיונים את לנּצח נּתן , ֵ∆∆ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

הּמׁשיחה. לצר ְְְִִֶַָָֹֻּבקדּׁשה,

éùéîçèéïøäà Cîñå éðMä ìéàä úà zç÷ìå§¨´©§½̈¥−¨©´¦©¥¦®§¨©̧©«£¯Ÿ
:ìéàä Làø-ìr íäéãé-úà åéðáeëzèçLå ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦§¨«©§¨´

ïæà Ceðz-ìr äzúðå Bîcî zç÷ìå ìéàä-úà¤¨©À¦§¨«©§¨³¦¨Æ§¨«©¿̈©§Á¸Ÿ¤
íãé ïäa-ìrå úéðîéä åéða ïæà Ceðz-ìrå ïøäà©«£¹Ÿ§©§¸³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ
ícä-úà z÷øæå úéðîéä íìâø ïäa-ìrå úéðîéä©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®§¨«©§¨¯¤©¨²

:áéáñ çaænä-ìràëøLà ícä-ïî zç÷ìå ©©¦§¥−©¨¦«§¨«©§º̈¦©¨¸£¤¬

ïøäà-ìr úéfäå äçLnä ïîMîe çaænä-ìr©©¦§¥»©»¦¤´¤©¦§¨¼§¦¥¨³©©«£ŸÆ
Lã÷å Bzà åéðá éãâa-ìrå åéða-ìrå åéãâa-ìrå§©§¨½̈§©¨¨²§©¦§¥¬¨−̈¦®§¨©¬

:Bzà åéðá éãâáe åéðáe åéãâáe àeäáëzç÷ìå Æ§¨½̈¨¨²¦§¥¬¨−̈¦«§¨«©§¨´
äqëîä | áìçä-úàå äéìàäå áìçä ìéàä-ïî¦Â̈©Â¦©¥̧¤§¨«©§¹̈§¤©¥´¤©§©¤´
ézL | úàå ãákä úøúé úàå áøwä-úà¤©¤À¤§¥̧Ÿ¤³¤©¨¥Æ§¥´§¥´
÷BL úàå ïäéìr øLà áìçä-úàå úéìkä©§¨ÀŸ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½§¥−´

:àeä íéàlî ìéà ék ïéîiäâëúçà íçì økëå ©¨¦®¦²¥¬¦ª¦−«§¦©̧¤¹¤©©À
ìqî ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤®̈¦©Æ

:ýåýé éðôì øLà úBvnäãëìr ìkä zîNå ©©½£¤−¦§¥¬§Ÿ̈«§©§¨´©½Ÿ©µ
äôeðz íúà zôðäå åéðá étk ìrå ïøäà étk©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®§¥«©§¨¬Ÿ¨²§−̈

:ýåýé éðôìäëzøè÷äå íãiî íúà zç÷ìå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈§¦§©§¨¬
äìòä-ìr äçaænäýåýé éðôì çBçéð çéøì ©¦§¥−¨©¨«Ÿ¨®§¥³©¦¸©Æ¦§¥´§Ÿ̈½
:ýåýéì àeä äMàåëìéàî äæçä-úà zç÷ìå ¦¤¬−©«Ÿ̈«§¨«©§¨´¤¤«¨¤À¥¥³

éðôì äôeðz Búà zôðäå ïøäàì øLà íéàlnä©¦ª¦Æ£¤´§©«£½Ÿ§¥«©§¨¬Ÿ²§−̈¦§¥´
:äðîì Eì äéäå ýåýéæëäæç | úà zLc÷å §Ÿ̈®§¨¨¬§−§¨¨«§¦©§º̈¥´£¥´

ðeä øLà äîeøzä ÷BL úàå äôeðzäøLàå ó ©§À̈§¥Æ´©§½̈£¤¬©−©«£¤´
øLàîe ïøäàì øLàî íéàlnä ìéàî íøeä¨®¥¥Æ©¦ª¦½¥«£¤¬§©«£−Ÿ¥«£¤¬

:åéðáìçëúàî íìBò-÷çì åéðáìe ïøäàì äéäå §¨¨«§¨¨Á§©«£¸Ÿ§¨¹̈§¨À̈¥¥Æ
úàî äéäé äîeøúe àeä äîeøú ék ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½¦¬§−̈®§º̈¦«§¤̧¥¥³
:ýåýéì íúîeøz íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥Æ¦¦§¥´©§¥¤½§«¨−̈©«Ÿ̈«

èëåéøçà åéðáì eéäé ïøäàì øLà Lãwä éãâáe¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ¦«§¬§¨−̈©«£®̈
:íãé-úà íá-àlîìe íäá äçLîììúráL §¨§¨´¨¤½§©¥−̈¤¨¨«¦§©´

àáé øLà åéðaî åézçz ïäkä íLaìé íéîé̈¦À¦§¨¨¯©Ÿ¥²©§−̈¦¨¨®£¤¬¨²Ÿ
ì ãrBî ìäà-ìà:Lãwa úøLàììéà úàå ¤¬Ÿ¤¥−§¨¥¬©«Ÿ¤§¥²¥¬

:Lã÷ í÷îa BøNa-úà zìMáe çwz íéàlnä©¦ª¦−¦®̈¦©§¨¬¤§¨−§¨¬Ÿ¨«
áì-úàå ìéàä øNa-úà åéðáe ïøäà ìëàå§¨©̧©«£³Ÿ¨¨Æ¤§©´¨©½¦§¤

:ãrBî ìäà çút ìqa øLà íçläâìeìëàå ©¤−¤£¤´©¨®¤−©¬Ÿ¤¥«§¨«§³
Lc÷ì íãé-úà àlîì íäa øtk øLà íúàŸ¨Æ£¤´ª©´¨¤½§©¥¬¤¨−̈§©¥´

íä Lã÷-ék ìëàé-àì øæå íúà:ãìøúeé-íàå Ÿ®̈§¨¬«ŸŸ©−¦¬Ÿ¤¥«§¦¦¨¥º
zôøNå ø÷aä-ãr íçlä-ïîe íéàlnä øNaî¦§©¯©¦ª¦²¦©¤−¤©©®Ÿ¤§¨«©§¨³
:àeä Lã÷-ék ìëàé àì Làa øúBpä-úà¤©¨Æ¨¥½¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤«

äìéúéeö-øLà ìëk äëk åéðáìe ïøäàì úéNrå§¨¦¹¨§©«£³Ÿ§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦
:íãé àlîz íéîé úráL äëúàåìúàhç øôe Ÿ®̈¨¦§©¬¨¦−§©¥¬¨¨«©̧©¹̈



iriayרטז ,iyy - l - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çaænä-ìr úàhçå íéøtkä-ìr íBiì äNrz©«£¤³©Æ©©¦ª¦½§¦¥¨Æ©©¦§¥½©
:BLc÷ì Búà zçLîe åéìr EøtëaæìúráL §©¤§−¨®̈¨«©§¨¬Ÿ−§©§«¦§©´

äéäå Búà zLc÷å çaænä-ìr øtëz íéîé̈¦À§©¥Æ©©¦§¥½©§¦©§−̈Ÿ®§¨¨³
çaæna râpä-ìk íéLã÷ Lã÷ çaænä©¦§¥̧©Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¨©Ÿ¥¬©©¦§¥−©

:Lc÷éñ ¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

Lc˜È ÁaÊna Ú‚Bp‰ Ïk(לז (כט, »«≈««ƒ¿≈«ƒ¿»

‰Èe‡¯ Ïk Û‡ ,‰Èe‡¯ ‰ÏBÚ ‰Ó(רש"י) «»¿»«»¿»

והּׁשּי הראּוי ּבדבר רק קדּׁשה להחּדיר נּתן :ל ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָֻלֹומר

הּטהֹורים  ּדברים "ּכל הּתניא: ספר ּובלׁשֹון הּקדּׁשה. ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻלגבּול

לא  רז"ל ּכמאמר . . מעׂשית הּמצוה נעׂשית ׁשּבהם ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻּומּתרים

וכן  ,ּבפי ּומּתרים טהֹורים אּלא ׁשמים למלאכת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻֻהכׁשר

וכּיֹוצא  ּגזל, ׁשאינן הּצדקה ּומעֹות ערלה, ׁשאינֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאתרֹוג

ֶָּבהם".

éùùçìíéNák çaænä-ìr äNrz øLà äæå§¤¾£¤¬©«£¤−©©¦§¥®©§¨¦¯
:ãéîz íBiì íéðL äðL-éðaèìNákä-úà §¥«¨¨²§©¬¦©−¨¦«¤©¤¬¤

äNrz éðMä Nákä úàå ø÷aá äNrz ãçàä̈«¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−
:íéaørä ïéaîúéúk ïîLa ìeìa úìñ ïøOrå ¥¬¨«©§¨«¦§¦¨¸Ÿ¹Ÿ¤¨¸§¤³¤¨¦Æ

:ãçàä Nákì ïéé ïéää úréáø Cñðå ïéää òáø¤´©©¦½§¥¾¤§¦¦¬©¦−¨®¦©¤−¤¨«¤¨«
àîíéaørä ïéa äNrz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦

ççéð çéøì dl-äNrz dkñðëe ø÷aä úçðîk§¦§©̧©³Ÿ¤§¦§¨Æ©«£¤½̈§¥´©¦½Ÿ©
:ýåýéì äMàáîçút íëéúøãì ãéîz úìò ¦¤−©«Ÿ̈«Ÿ©³¨¦Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¤¬©

änL íëì ãreà øLà ýåýé éðôì ãrBî-ìäà«Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®£¤̧¦¨¥³¨¤Æ½̈¨
éìà øaãì:íL EâîìûøNé éðáì änL ézãrðå §©¥¬¥¤−¨«§«Ÿ©§¦¬−̈¨¦§¥´¦§¨¥®

c÷ðå:éãáëa LãîãrBî ìäà-úà ézLc÷å §¦§©−¦§Ÿ¦«§¦©§¦²¤¬Ÿ¤¥−
ïäëì Lc÷à åéða-úàå ïøäà-úàå çaænä-úàå§¤©¦§¥®©§¤©«£¯Ÿ§¤¨¨²£©¥−§©¥¬

:éìäîíäì éúééäå ìûøNé éða CBúa ézðëLå ¦«§¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¨¦¬¦¨¤−
:íéýìûìåîøLà íäéäìà ýåýé éðà ék eòãéå ¥«Ÿ¦«§¨«§À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤̧

ì íéøöî õøàî íúà éúàöBäéðà íëBúá éðëL ¥¯¦Ÿ¨²¥¤¬¤¦§©−¦§¨§¦´§¨®£¦−
:íäéäìà ýåýéô §Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(194 'nr el zegiy ihewl)

ÌÎB˙a ÈÎLÏ(מו (כט, ¿»¿ƒ¿»

dB·b C¯ˆ ‡ÏÂ ,ËBÈ„‰ C¯ˆ Ï‡¯NÈa ‰ÈÎM‰(רמב"ן) «¿ƒ»¿ƒ¿»≈…∆∆¿¿……∆»«

עיּקר  האם – הּמקּדׁש ּבית לגּבי נחלקּו והרמּב"ן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהרמּב"ם

הּוא ˜¯Ba˙ענינֹו ‰ÈÎM‰אֹו‰˜¯·˙ ˙ÁeÓ ׁשּלכל ונראה, . ְִָ«¿»«»¿»¿««¿ƒ»ְְְִֶֶָ

ּבׁשביל הּוא הּמקּדׁש הרמּב"ן) לדעת (ּגם ,Ï‡¯NÈהּדעֹות ְְְְִִִֵַַַַַַַָָƒ¿»≈
ּבׁשביל  אֹו עבֹודתם ּבׁשביל הּוא האם היא ְְְְְֲִִִִִִַַָָָוהּפלּוגּתא

ּכאן  הרמּב"ן מּדברי להעיר ויׁש ּבתֹוכם. הּׁשכינה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהׁשראת

ּכאן). ּבחּיי רּבנּו ּגם ְְֵֵֵַַַָ(ּוראה

éòéáùìàéör úøè÷ øè÷î çaæî úéNrå§¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬
:Búà äNrz íéhLáBaçø änàå Bkøà änà ¦¦−©«£¤¬Ÿ«©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ

:åéúðø÷ epnî Búî÷ íéúnàå äéäé reáø̈´©¦«§¤½§©¨©−¦«Ÿ¨®¦¤−©§Ÿ¨«
âåéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²

æ Bl úéNrå åéúðø÷-úàå áéáñ:áéáñ áäæ ø ¨¦−§¤©§Ÿ¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«
ãBøæì úçzî | Bl-äNrz áäæ úòaè ézLe§¥Á©§¸Ÿ¨¹̈©«£¤´¦©´©§¥À

äéäå åécö éðL-ìr äNrz åéúòìö ézL ìr©µ§¥´©§Ÿ½̈©«£¤−©§¥´¦¨®§¨¨Æ
:änäa Búà úàNì íécáì íézáìäúéNrå §¨¦´§©¦½¨¥¬Ÿ−¨¥«¨§¨¦¬¨

:áäæ íúà úétöå íéhL éör íécaä-úà¤©©¦−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«
åïøà-ìr øLà úëøtä éðôì Búà äzúðå§¨«©¨³ŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤£¤−©£´Ÿ

øLà úãrä-ìr øLà úøtkä éðôì úãrä̈«¥ª®¦§¥´©©ÀŸ¤£¤Æ©¨´¥ª½£¤²
:änL Eì ãreàæúøè÷ ïøäà åéìr øéè÷äå ¦¨¥¬§−¨«¨§¦§¦¬¨¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤

Báéèéäa ø÷aa ø÷aa íénñúøpä-úà ©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤§¥«¦²¤©¥−Ÿ
:äpøéè÷éçïéa úøpä-úà ïøäà úìräáe ©§¦¤«¨§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ¤©¥²Ÿ¥¬

ýåýé éðôì ãéîz úøè÷ äpøéè÷é íéaørä̈«©§©−¦©§¦¤®¨§¯Ÿ¤¨¦²¦§¥¬§Ÿ̈−
:íëéúøãìèäìòå äøæ úøè÷ åéìr eìrú-àì §Ÿ«Ÿ¥¤«Ÿ©«£¬¨¨²§¬Ÿ¤¨−̈§Ÿ¨´

:åéìr eëqú àì Cñðå äçðîeéïøäà øtëå ¦§®̈§¥¾¤¬Ÿ¦§−¨¨«§¦¤³©«£ŸÆ
íéøtkä úàhç ícî äðMa úçà åéúðø÷-ìr©©§Ÿ½̈©©−©¨¨®¦©º©©´©¦ª¦À
íéLã÷-Lã÷ íëéúøãì åéìr øtëé äðMa úçà©©³©¨¨Æ§©¥³¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½«Ÿ¤¨«¨¦¬

:ýåýéì àeättt −©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(208 'nr ek zegiy ihewl)

ÔÓÈÒ Ï"‡ÎÈÓ ,ÌÈ˜eÒt ‡"˜¿ƒƒ»≈ƒ»
מׁשה ׁשל ׁשמֹו נעלם ׁשּבפרׁשתנּו ּבּספרים, ּבעל איתא (ראה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הּפרׁשה) ריׁש אֹותּיֹות הּטּורים ּכמסּפר הּוא ּפסּוקיה מסּפר ולכן , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

מ  ׁשל והּנה,הּמּלּוי הא. ׁשין מם - ּבמבטא הּנעלמֹות ׁשה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

מהרׁש"א  (ראה מ'ּׁשם' ׁשּלמעלה 'עצם', על מֹורה זה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמסּפר

ב)חגיגה "נפׁש(ט, הּוא ׁשק' ּפעמים, ק"א ּפרקֹו הּׁשֹונה לגּבי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ּוביֹום  מּמעל"). אלקה "חלק הּוא וק"א ּונׁשמה", ְְְֱִֵֶַַַַָָֹרּוח

התעּלה  לפרׁשתנּו, סמּו ׁשחל אדר, ז' מׁשה, ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהסּתּלקּותֹו

מ'ּׁשם'. ׁשּלמעלה ְְְְִִֵֶַַָלעצמּיּותֹו,

BBBBBBBBBBBB

xihtn - l - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëdð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥

.dçéLî áø÷éåïîàúéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça ¦¨¥§¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâra ,ìàøNéäéîù àäé ïîà ¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáøCøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©

,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥
dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥

éøa àLã÷ã.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §ª§¨§¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

(øéèôî) øåëæ úùøô éðù øôñá ïéàøå÷
øéèôîæéCøca ÷ìîr Eì äNr-øLà úà øBëæ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤

:íéøönî íëúàöaçéápæéå Cøca Eø÷ øLà §¥«§¤¬¦¦§¨«¦£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³
éøçà íéìLçpä-ìk Eaér äzàå Eàìå râéå ó §Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ

:íéýìû àøéèééýìû ýåýé çéðäa äéäåE|Eì ¨¥−¡Ÿ¦«§¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â

éáéà-ìkîéýìû-ýåýé øLà õøàa áéáqî EE ¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈«Â¡Ÿ¤Â
øëæ *øëæ-úà äçîz dzLøì äìçð Eì ïúðŸ¥̧§³©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ¤¥¤́¤¤́

:çkLz àì íéîMä úçzî ÷ìîr£¨¥½¦©−©©¨¨®¦−Ÿ¦§¨«
.(ìåâñá) øëæ éðùáå (äøéöá) øëæ ïåùàøä .øëæ úìéî íééîòô íéøîåà¥«¤¤«¤

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley



ריז iriay ,iyy - l - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çaænä-ìr úàhçå íéøtkä-ìr íBiì äNrz©«£¤³©Æ©©¦ª¦½§¦¥¨Æ©©¦§¥½©
:BLc÷ì Búà zçLîe åéìr EøtëaæìúráL §©¤§−¨®̈¨«©§¨¬Ÿ−§©§«¦§©´

äéäå Búà zLc÷å çaænä-ìr øtëz íéîé̈¦À§©¥Æ©©¦§¥½©§¦©§−̈Ÿ®§¨¨³
çaæna râpä-ìk íéLã÷ Lã÷ çaænä©¦§¥̧©Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¨©Ÿ¥¬©©¦§¥−©

:Lc÷éñ ¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

Lc˜È ÁaÊna Ú‚Bp‰ Ïk(לז (כט, »«≈««ƒ¿≈«ƒ¿»

‰Èe‡¯ Ïk Û‡ ,‰Èe‡¯ ‰ÏBÚ ‰Ó(רש"י) «»¿»«»¿»

והּׁשּי הראּוי ּבדבר רק קדּׁשה להחּדיר נּתן :ל ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָֻלֹומר

הּטהֹורים  ּדברים "ּכל הּתניא: ספר ּובלׁשֹון הּקדּׁשה. ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻלגבּול

לא  רז"ל ּכמאמר . . מעׂשית הּמצוה נעׂשית ׁשּבהם ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻּומּתרים

וכן  ,ּבפי ּומּתרים טהֹורים אּלא ׁשמים למלאכת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻֻהכׁשר

וכּיֹוצא  ּגזל, ׁשאינן הּצדקה ּומעֹות ערלה, ׁשאינֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאתרֹוג

ֶָּבהם".

éùùçìíéNák çaænä-ìr äNrz øLà äæå§¤¾£¤¬©«£¤−©©¦§¥®©§¨¦¯
:ãéîz íBiì íéðL äðL-éðaèìNákä-úà §¥«¨¨²§©¬¦©−¨¦«¤©¤¬¤

äNrz éðMä Nákä úàå ø÷aá äNrz ãçàä̈«¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−
:íéaørä ïéaîúéúk ïîLa ìeìa úìñ ïøOrå ¥¬¨«©§¨«¦§¦¨¸Ÿ¹Ÿ¤¨¸§¤³¤¨¦Æ

:ãçàä Nákì ïéé ïéää úréáø Cñðå ïéää òáø¤´©©¦½§¥¾¤§¦¦¬©¦−¨®¦©¤−¤¨«¤¨«
àîíéaørä ïéa äNrz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦

ççéð çéøì dl-äNrz dkñðëe ø÷aä úçðîk§¦§©̧©³Ÿ¤§¦§¨Æ©«£¤½̈§¥´©¦½Ÿ©
:ýåýéì äMàáîçút íëéúøãì ãéîz úìò ¦¤−©«Ÿ̈«Ÿ©³¨¦Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¤¬©

änL íëì ãreà øLà ýåýé éðôì ãrBî-ìäà«Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®£¤̧¦¨¥³¨¤Æ½̈¨
éìà øaãì:íL EâîìûøNé éðáì änL ézãrðå §©¥¬¥¤−¨«§«Ÿ©§¦¬−̈¨¦§¥´¦§¨¥®

c÷ðå:éãáëa LãîãrBî ìäà-úà ézLc÷å §¦§©−¦§Ÿ¦«§¦©§¦²¤¬Ÿ¤¥−
ïäëì Lc÷à åéða-úàå ïøäà-úàå çaænä-úàå§¤©¦§¥®©§¤©«£¯Ÿ§¤¨¨²£©¥−§©¥¬

:éìäîíäì éúééäå ìûøNé éða CBúa ézðëLå ¦«§¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¨¦¬¦¨¤−
:íéýìûìåîøLà íäéäìà ýåýé éðà ék eòãéå ¥«Ÿ¦«§¨«§À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤̧

ì íéøöî õøàî íúà éúàöBäéðà íëBúá éðëL ¥¯¦Ÿ¨²¥¤¬¤¦§©−¦§¨§¦´§¨®£¦−
:íäéäìà ýåýéô §Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(194 'nr el zegiy ihewl)

ÌÎB˙a ÈÎLÏ(מו (כט, ¿»¿ƒ¿»

dB·b C¯ˆ ‡ÏÂ ,ËBÈ„‰ C¯ˆ Ï‡¯NÈa ‰ÈÎM‰(רמב"ן) «¿ƒ»¿ƒ¿»≈…∆∆¿¿……∆»«

עיּקר  האם – הּמקּדׁש ּבית לגּבי נחלקּו והרמּב"ן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהרמּב"ם

הּוא ˜¯Ba˙ענינֹו ‰ÈÎM‰אֹו‰˜¯·˙ ˙ÁeÓ ׁשּלכל ונראה, . ְִָ«¿»«»¿»¿««¿ƒ»ְְְִֶֶָ

ּבׁשביל הּוא הּמקּדׁש הרמּב"ן) לדעת (ּגם ,Ï‡¯NÈהּדעֹות ְְְְִִִֵַַַַַַַָָƒ¿»≈
ּבׁשביל  אֹו עבֹודתם ּבׁשביל הּוא האם היא ְְְְְֲִִִִִִַַָָָוהּפלּוגּתא

ּכאן  הרמּב"ן מּדברי להעיר ויׁש ּבתֹוכם. הּׁשכינה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהׁשראת

ּכאן). ּבחּיי רּבנּו ּגם ְְֵֵֵַַַָ(ּוראה

éòéáùìàéör úøè÷ øè÷î çaæî úéNrå§¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬
:Búà äNrz íéhLáBaçø änàå Bkøà änà ¦¦−©«£¤¬Ÿ«©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ

:åéúðø÷ epnî Búî÷ íéúnàå äéäé reáø̈´©¦«§¤½§©¨©−¦«Ÿ¨®¦¤−©§Ÿ¨«
âåéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²

æ Bl úéNrå åéúðø÷-úàå áéáñ:áéáñ áäæ ø ¨¦−§¤©§Ÿ¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«
ãBøæì úçzî | Bl-äNrz áäæ úòaè ézLe§¥Á©§¸Ÿ¨¹̈©«£¤´¦©´©§¥À

äéäå åécö éðL-ìr äNrz åéúòìö ézL ìr©µ§¥´©§Ÿ½̈©«£¤−©§¥´¦¨®§¨¨Æ
:änäa Búà úàNì íécáì íézáìäúéNrå §¨¦´§©¦½¨¥¬Ÿ−¨¥«¨§¨¦¬¨

:áäæ íúà úétöå íéhL éör íécaä-úà¤©©¦−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«
åïøà-ìr øLà úëøtä éðôì Búà äzúðå§¨«©¨³ŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤£¤−©£´Ÿ

øLà úãrä-ìr øLà úøtkä éðôì úãrä̈«¥ª®¦§¥´©©ÀŸ¤£¤Æ©¨´¥ª½£¤²
:änL Eì ãreàæúøè÷ ïøäà åéìr øéè÷äå ¦¨¥¬§−¨«¨§¦§¦¬¨¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤

Báéèéäa ø÷aa ø÷aa íénñúøpä-úà ©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤§¥«¦²¤©¥−Ÿ
:äpøéè÷éçïéa úøpä-úà ïøäà úìräáe ©§¦¤«¨§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ¤©¥²Ÿ¥¬

ýåýé éðôì ãéîz úøè÷ äpøéè÷é íéaørä̈«©§©−¦©§¦¤®¨§¯Ÿ¤¨¦²¦§¥¬§Ÿ̈−
:íëéúøãìèäìòå äøæ úøè÷ åéìr eìrú-àì §Ÿ«Ÿ¥¤«Ÿ©«£¬¨¨²§¬Ÿ¤¨−̈§Ÿ¨´

:åéìr eëqú àì Cñðå äçðîeéïøäà øtëå ¦§®̈§¥¾¤¬Ÿ¦§−¨¨«§¦¤³©«£ŸÆ
íéøtkä úàhç ícî äðMa úçà åéúðø÷-ìr©©§Ÿ½̈©©−©¨¨®¦©º©©´©¦ª¦À
íéLã÷-Lã÷ íëéúøãì åéìr øtëé äðMa úçà©©³©¨¨Æ§©¥³¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½«Ÿ¤¨«¨¦¬

:ýåýéì àeättt −©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(208 'nr ek zegiy ihewl)

ÔÓÈÒ Ï"‡ÎÈÓ ,ÌÈ˜eÒt ‡"˜¿ƒƒ»≈ƒ»
מׁשה ׁשל ׁשמֹו נעלם ׁשּבפרׁשתנּו ּבּספרים, ּבעל איתא (ראה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הּפרׁשה) ריׁש אֹותּיֹות הּטּורים ּכמסּפר הּוא ּפסּוקיה מסּפר ולכן , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

מ  ׁשל והּנה,הּמּלּוי הא. ׁשין מם - ּבמבטא הּנעלמֹות ׁשה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

מהרׁש"א  (ראה מ'ּׁשם' ׁשּלמעלה 'עצם', על מֹורה זה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמסּפר

ב)חגיגה "נפׁש(ט, הּוא ׁשק' ּפעמים, ק"א ּפרקֹו הּׁשֹונה לגּבי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ּוביֹום  מּמעל"). אלקה "חלק הּוא וק"א ּונׁשמה", ְְְֱִֵֶַַַַָָֹרּוח

התעּלה  לפרׁשתנּו, סמּו ׁשחל אדר, ז' מׁשה, ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהסּתּלקּותֹו

מ'ּׁשם'. ׁשּלמעלה ְְְְִִֵֶַַָלעצמּיּותֹו,

BBBBBBBBBBBB

xihtn - l - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëdð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥

.dçéLî áø÷éåïîàúéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça ¦¨¥§¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâra ,ìàøNéäéîù àäé ïîà ¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáøCøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©

,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥
dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥
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תחילת זמן קידוש לבנה באה"ק:

ליל חמישי ז' אדר

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אדר, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ד שבט, ונעם לי להודע שממשיך בשיעוריו בחת"ת ובודאי יוסיף 

בזה וכפסק רז"ל דמעלין בקדש.

מ"ש אודות לאתבא צדיקיא בתיובתא, יעיין הביאור בזה בלקו"ת דברים )צב, ב(, שם שה"ש )נ, ב( 

ועוד, ובארוכה בשיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, דאחרון של פסח תרצ"ד.

כבקשתו יזכירוהו ואת זוגתו שיחיו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ובמש"כ בענין הזכרת ש"ש - יעוין בזה ד"ה ואתה קדוש )לכ"ק מו"ח אדמו"ר, בס' המאמרים 

אידית(, ובתורה אור יד, ב.
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7:147:049:129:079:549:4810:5010:4618:0218:1018:3218:4017:5118:52איטליה, מילאנו )ח(

6:246:238:558:549:249:2310:2610:2518:3118:3018:5318:5218:1219:01אקוואדור, קיטו )ח(

6:346:409:129:159:499:5110:5610:5719:4019:3320:0719:5919:1620:10ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:187:259:559:5910:3610:3911:4511:4720:3920:3021:0921:0020:1321:12ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:496:418:558:519:339:2810:3010:2717:5117:5818:2018:2617:3818:37ארה״ב, בולטימור )ח(

6:406:328:448:409:239:1810:2010:1617:3917:4618:0818:1517:2618:26ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:416:328:458:409:239:1910:2010:1717:3917:4618:0918:1517:2718:27ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:197:109:219:1610:009:5510:5710:5318:1318:2118:4318:5118:0119:02ארה״ב, דטרויט )ח(

6:556:489:099:069:439:3910:4210:3918:1618:2118:4118:4518:0218:55ארה״ב, האוסטון )ח(

6:296:228:408:379:159:1110:1310:1017:4217:4818:0918:1417:2918:25ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:516:459:089:059:419:3710:4010:3718:1918:2218:4318:4718:0418:56ארה״ב, מיאמי )ח(

6:376:288:408:369:199:1410:1610:1217:3417:4118:0418:1117:2218:22ארה״ב, ניו הייבן )ח(

6:376:278:398:349:189:1310:1510:1117:3217:3918:0218:0917:2018:21ארה״ב, שיקגו )ח(

6:306:329:069:069:369:3710:4110:4119:0218:5819:2519:2118:4119:30בוליביה, לה-פס )ח(

7:437:309:309:2410:1710:1111:1211:0718:1018:2118:4618:5618:0119:10בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:427:309:319:2410:1710:1111:1211:0718:1118:2118:4618:5718:0219:10בלגיה, בריסל )ח(

5:586:018:358:369:079:0810:1310:1318:4618:4119:0619:0118:2419:11ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:475:508:238:258:568:5710:0110:0118:2918:2418:5318:4818:0718:58ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:016:498:488:429:369:2910:3010:2517:2917:4018:0418:1417:2318:28בריטניה, לונדון )ח(

7:137:008:568:499:469:3910:4010:3517:3217:4418:1018:2217:2718:36בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:096:568:548:489:439:3610:3710:3217:3317:4418:0918:2017:2418:34גרמניה, ברלין )ח(

7:247:129:149:0710:009:5310:5410:5017:5518:0518:3018:4017:4518:53גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:566:008:338:359:069:0810:1310:1318:5118:4619:1019:0418:2919:14דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:036:599:259:239:569:5310:5610:5418:4118:4419:0519:0718:2519:16הודו, מומבאי )ח(

6:596:559:219:199:519:4910:5210:5018:3818:4019:0119:0318:2219:13הודו, פונה )ח(

6:386:278:328:279:169:1010:1110:0717:1717:2617:5017:5917:0718:12הונגריה, בודפשט )ח(

6:466:378:498:459:289:2310:2510:2117:4317:5018:1218:1917:3018:31טורקיה, איסטנבול )ח(

7:076:599:149:109:519:4610:4810:4518:1118:1718:3918:4517:5818:56יוון, אתונה )ח(

6:586:478:538:489:369:3010:3210:2817:3917:4818:1218:2017:2818:33מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת תצוה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:006:569:229:209:539:5010:5310:5118:3918:4119:0219:0418:2219:14מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:556:038:318:369:179:2010:2710:2919:3019:2020:0419:5319:0420:06ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:356:308:528:499:249:2110:2310:2117:5918:0318:2518:2817:4518:38נפאל, קטמנדו )ח(

7:167:159:469:4510:1510:1411:1711:1619:2119:2019:4319:4219:0219:51סינגפור, סינגפור )ח(

6:386:258:248:179:129:0510:0610:0117:0217:1317:3917:4916:5318:03פולין, ורשא )ח(

6:096:118:448:449:149:1410:1810:1718:3418:3118:5718:5418:1319:03פרו, לימה )ח(

7:327:229:299:2410:1110:0611:0711:0318:1718:2518:4918:5718:0619:10צרפת, ליאון )ח(

7:477:359:399:3310:2410:1811:1911:1418:2418:3318:5619:0618:1419:19צרפת, פריז )ח(

6:106:088:398:389:089:0710:1010:0918:1018:1018:3218:3217:5218:41קולומביה, בוגוטה )ח(

7:066:569:069:019:479:4110:4310:3917:5918:0718:2818:3517:4818:47קנדה, טורונטו )ח(

6:456:358:438:379:259:1910:2010:1617:3217:4118:0318:1117:2118:24קנדה, מונטריאול )ח(

6:246:178:348:309:109:0610:0810:0417:3417:4018:0218:0717:2118:18קפריסין, לרנקה )ח(

8:047:499:439:3610:3510:2711:2811:2318:1718:2918:5619:0818:0919:23רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:397:249:169:0910:0910:0111:0210:5717:5118:0418:2818:4117:4418:56רוסיה, מוסקבה )ח(

7:157:049:109:049:539:4710:4810:4417:5518:0418:2818:3717:4518:50רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:207:099:149:099:589:5210:5310:4918:0418:1318:3318:4217:5318:54שוויץ, ציריך )ח(

6:396:359:049:029:339:3110:3410:3218:2518:2618:4818:4918:0818:58תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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רכג לוח זמנים לשבוע פרשת תצוה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:166:098:298:269:038:5910:029:5917:3317:3818:0018:0417:1718:14באר שבע )ח(

6:176:108:298:259:038:5910:019:5817:3417:3917:5818:0217:0818:13חיפה )ח(

6:156:088:288:249:028:5810:009:5717:3617:4117:5718:0217:0018:12ירושלים )ח(

6:176:108:298:269:049:0010:029:5917:3317:3817:5918:0417:1718:14תל אביב )ח(

6:506:398:438:379:279:2110:2210:1817:2717:3618:0118:1017:1718:23אוסטריה, וינה )ח(

6:567:039:349:3710:1310:1611:2111:2320:1120:0320:3920:3119:4720:42אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:506:398:468:409:289:2310:2410:2017:3217:4118:0518:1317:2118:26אוקראינה, אודסה )ח(

6:246:138:178:129:018:559:569:5217:0117:1117:3517:4416:5117:57אוקראינה, דונייצק )ח(

6:366:248:288:229:139:0710:0810:0317:1217:2117:4617:5517:0218:08אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:046:528:548:479:409:3310:3410:3017:3417:4518:1018:2017:2518:33אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:576:458:468:409:329:2610:2710:2217:2717:3718:0218:1217:1718:26אוקראינה, קייב )ח(

7:147:049:129:079:549:4810:5010:4618:0218:1018:3218:4017:5118:52איטליה, מילאנו )ח(

6:246:238:558:549:249:2310:2610:2518:3118:3018:5318:5218:1219:01אקוואדור, קיטו )ח(

6:346:409:129:159:499:5110:5610:5719:4019:3320:0719:5919:1620:10ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:187:259:559:5910:3610:3911:4511:4720:3920:3021:0921:0020:1321:12ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:496:418:558:519:339:2810:3010:2717:5117:5818:2018:2617:3818:37ארה״ב, בולטימור )ח(

6:406:328:448:409:239:1810:2010:1617:3917:4618:0818:1517:2618:26ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:416:328:458:409:239:1910:2010:1717:3917:4618:0918:1517:2718:27ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:197:109:219:1610:009:5510:5710:5318:1318:2118:4318:5118:0119:02ארה״ב, דטרויט )ח(

6:556:489:099:069:439:3910:4210:3918:1618:2118:4118:4518:0218:55ארה״ב, האוסטון )ח(

6:296:228:408:379:159:1110:1310:1017:4217:4818:0918:1417:2918:25ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:516:459:089:059:419:3710:4010:3718:1918:2218:4318:4718:0418:56ארה״ב, מיאמי )ח(

6:376:288:408:369:199:1410:1610:1217:3417:4118:0418:1117:2218:22ארה״ב, ניו הייבן )ח(

6:376:278:398:349:189:1310:1510:1117:3217:3918:0218:0917:2018:21ארה״ב, שיקגו )ח(

6:306:329:069:069:369:3710:4110:4119:0218:5819:2519:2118:4119:30בוליביה, לה-פס )ח(

7:437:309:309:2410:1710:1111:1211:0718:1018:2118:4618:5618:0119:10בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:427:309:319:2410:1710:1111:1211:0718:1118:2118:4618:5718:0219:10בלגיה, בריסל )ח(

5:586:018:358:369:079:0810:1310:1318:4618:4119:0619:0118:2419:11ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:475:508:238:258:568:5710:0110:0118:2918:2418:5318:4818:0718:58ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:016:498:488:429:369:2910:3010:2517:2917:4018:0418:1417:2318:28בריטניה, לונדון )ח(

7:137:008:568:499:469:3910:4010:3517:3217:4418:1018:2217:2718:36בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:096:568:548:489:439:3610:3710:3217:3317:4418:0918:2017:2418:34גרמניה, ברלין )ח(

7:247:129:149:0710:009:5310:5410:5017:5518:0518:3018:4017:4518:53גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:566:008:338:359:069:0810:1310:1318:5118:4619:1019:0418:2919:14דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:036:599:259:239:569:5310:5610:5418:4118:4419:0519:0718:2519:16הודו, מומבאי )ח(

6:596:559:219:199:519:4910:5210:5018:3818:4019:0119:0318:2219:13הודו, פונה )ח(

6:386:278:328:279:169:1010:1110:0717:1717:2617:5017:5917:0718:12הונגריה, בודפשט )ח(

6:466:378:498:459:289:2310:2510:2117:4317:5018:1218:1917:3018:31טורקיה, איסטנבול )ח(

7:076:599:149:109:519:4610:4810:4518:1118:1718:3918:4517:5818:56יוון, אתונה )ח(

6:586:478:538:489:369:3010:3210:2817:3917:4818:1218:2017:2818:33מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת תצוה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:006:569:229:209:539:5010:5310:5118:3918:4119:0219:0418:2219:14מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:556:038:318:369:179:2010:2710:2919:3019:2020:0419:5319:0420:06ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:356:308:528:499:249:2110:2310:2117:5918:0318:2518:2817:4518:38נפאל, קטמנדו )ח(

7:167:159:469:4510:1510:1411:1711:1619:2119:2019:4319:4219:0219:51סינגפור, סינגפור )ח(

6:386:258:248:179:129:0510:0610:0117:0217:1317:3917:4916:5318:03פולין, ורשא )ח(

6:096:118:448:449:149:1410:1810:1718:3418:3118:5718:5418:1319:03פרו, לימה )ח(

7:327:229:299:2410:1110:0611:0711:0318:1718:2518:4918:5718:0619:10צרפת, ליאון )ח(

7:477:359:399:3310:2410:1811:1911:1418:2418:3318:5619:0618:1419:19צרפת, פריז )ח(

6:106:088:398:389:089:0710:1010:0918:1018:1018:3218:3217:5218:41קולומביה, בוגוטה )ח(

7:066:569:069:019:479:4110:4310:3917:5918:0718:2818:3517:4818:47קנדה, טורונטו )ח(

6:456:358:438:379:259:1910:2010:1617:3217:4118:0318:1117:2118:24קנדה, מונטריאול )ח(

6:246:178:348:309:109:0610:0810:0417:3417:4018:0218:0717:2118:18קפריסין, לרנקה )ח(

8:047:499:439:3610:3510:2711:2811:2318:1718:2918:5619:0818:0919:23רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:397:249:169:0910:0910:0111:0210:5717:5118:0418:2818:4117:4418:56רוסיה, מוסקבה )ח(

7:157:049:109:049:539:4710:4810:4417:5518:0418:2818:3717:4518:50רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:207:099:149:099:589:5210:5310:4918:0418:1318:3318:4217:5318:54שוויץ, ציריך )ח(

6:396:359:049:029:339:3110:3410:3218:2518:2618:4818:4918:0818:58תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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