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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,  כ"ו שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

כיון  צדקנו  משיח  ידי  על  בימינו  במהרה  ותכונן  תבנה  לאה"ק  יסע  אם  שאלתו  על  במענה 

שהוריו ממרוקה רוצים לנסוע לשם. הרי כבר דינו אמור, ובמכל שכן וקל וחומר, ומה הנמצא כבר 

הלכות  )רמב"ם  תורה  ללמוד  לארץ  לחוץ  ישראל  מארץ  יוצא  משם,  היציאה  שאסורה  ת"ו  באה"ק 

מלכים פרק ה' הלכה ט'( על אחת כמה וכמה מי שהצליחו השי"ת ללמוד בישיבה בה מתאחדים לימוד 

ולימוד תורת החסידות נשמתא דאורייתא, שצריך הוא להמשיך בזה  גופא דאורייתא  תורת הנגלה 

בהתמדה ושקידה, ולא לשמוע לפיתויי היצר שרוצה לבלבלו ולהפסיקו מלימודו בתורתנו תורת חיים 

ומלביש - הוא היצר הרע - טענותיו במסוה של יראת שמים, אולי יעלה בידו לרמות אותו, וכבר כתבתי 

לכמה מחבריו שיחיו אשר עליהם להמשיך בלימוד תורתנו תורת חיים ועל השי"ת נותן התורה להוסיף 

בברכתו להלומדים ולבני משפחתם.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



ד
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g"kyz'd ,xc`
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‰l‡Â לפניהם ּתׂשים אׁשר ואיתא 1הּמׁשּפטים , ¿≈∆ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ

מׁשּפטים  ּפרׁשת רּבה' הדא 2ּב'מדרׁש ְְְִִִַַַָָָָָָ

ּדכתיב  הּדּברֹות,3הּוא אּלּו - ליעקב ּדבריו מּגיד ְְְְֲִִִִֵַַַָָֹ

לפי  הּמׁשּפטים, אּלּו - ליׂשראל ּומׁשּפטיו ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָחּוקיו

מּדת  ּבׂשרֿודם, ּכמּדת הּקּב"ה ׁשל מּדֹותיו ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאין

אינֹו והּוא לעׂשֹות לאחרים מֹורה ְֲֲִֵֵֶַַָָָָּבׂשרֿודם

ׁשהּוא  מה אּלא כן, אינֹו והּקּב"ה ּכלּום, ְְֵֵֶֶֶַַָָָעֹוׂשה

ולעׂשֹות. לׁשמֹור ליׂשראל אֹומר הּוא - ְְְְֲִִֵֵֶַָעֹוׂשה

‡È·Óe זה רז"ל מאמר מהר"ׁש אדמּו"ר ≈ƒְֲֲֶַַַַַַָ

לי  ויקחּו ּדּבּורֿהּמתחיל ְְְְֲִִִִַַַַּבמאמר

ׁשּנאמר  ׁשּבת) ּבמנחת קֹורין זה (ׁשּפסּוק ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָּתרּומה

ׁשנה  מאה ה'מדרׁש4לפני ּדברי ׁשּמביא לאחרי , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

לא 5רּבה' לעֹולם זז אינֹו 'לי' ׁשּנאמר מקֹום ּבכל ְְֱִֵֶֶַַָָָָָֹ

י"ג  וחׁשיב ּבעֹולםֿהּבא, ולא ְְִֶַַָָָָָָֹּבעֹולםֿהּזה

מה  הּוא  מהם ואחד 'לי', נאמר ׁשּבהם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּדברים

ׁשּבתרּומת  [ּולהעיר ּתרּומה לי ויקחּו ְְְְְִִִִֶֶַָָָּׁשּכתּוב

ּדברים  י"ג נמנּו ּגּופא ׁשּתיבת 6הּמׁשּכן ּומבאר, ,[ ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשעליו  אֹורֿאיןֿסֹוף ּבחינת על רֹומזת ְִִֵֶֶֶַַָָ'לי'

ֿ 7נאמר  אין ּבחינת ׁשהּוא ׁשניתי, לא הוי' אני ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ׁשּנברא  קֹודם הּוא אּתה ּכי ּכלל, ׁשניתי לא ולכן ,יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹסֹוף

העֹולם  ׁשּנברא לאחר הּוא ואּתה ּבחינת 8העֹולם להיֹותֹו ּכלל, ׁשינּוי ׁשּום ּבלי ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָ

ּתרּומה  ּפרׁשת רּבה' ּב'מדרׁש ּׁשּכתּוב מה ּגם ׁשּזהּו ּומבאר, העצמי. 9איןֿסֹוף ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אֹותי  ּכביכֹול ּתרּומה, לי ויקחּו הינּו10ּבפירּוׁש אֹותי, ּדפירּוׁש לֹוקחים, אּתם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ

ׁשם  ּבׁשּום נתּפס ׁשּלא מה הינּו ,יתּבר עצמּותֹו אֹורֿאיןֿסֹוף ּבחינת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹּגםּֿכן

אּתם  אֹותי ּפירּוׁש ואםּֿכן, .יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו אֹותי, ּכיֿאם ּכינּוי, ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָאֹו

אּתם  זֹו ּבחינה הּנה ׁשניתי, לא הוי' אני ּבבחינת ּׁשהּוא מה הינּו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלֹוקחים,
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פרשתנו.1) ט.2)ריש יט.3)פ"ל, קמז, ואילך.4)תהלים פז ע' תרכ"ח ב.5)סה"מ פ"ב, תרומה.6)ויק"ר ר"פ פרש"י ראה

ו.7) ג, ובכ"מ.8)מלאכי א. לא, אמור לקו"ת א. פז, ויקהל תו"א פ"כ. תניא וראה השחר. תפלת ו.9)נוסח פל"ג,

פמ"ז.10) תניא וראה לוקחים". אתם אותי תרומה, לי "ויקחו יז: אמור ובתנחומא "לי". שלפנינו: במד"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì‰ÈÙÏ ÌÈNz ¯L‡ ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â1‡˙È‡Â מובא , ¿≈∆«ƒ¿»ƒ¬∆»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»

ÌÈËtLÓ ˙L¯t '‰a¯ L¯„Ó'a2·È˙Îc ‡e‰ זהו ‰3„‡ ¿ƒ¿»«»»»«ƒ¿»ƒ«»ƒ¿ƒ
‰B¯ac˙שכתוב  el‡ - ·˜ÚÈÏ ÂÈ¯·c „ÈbÓ ברוך הקדוש שדיבר «ƒ¿»»¿«¬…≈«ƒ¿

ישראל, ÈÙÏלבני ,ÌÈËtLn‰ el‡ - Ï‡¯NÈÏ ÂÈËtLÓe ÂÈ˜eÁ»ƒ¿»»¿ƒ¿»≈≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ
‰"aw‰ ÏL ÂÈ˙BcÓ ÔÈ‡L∆≈ƒ»∆«»»
Œ¯Na ˙cÓ ,Ì„ÂŒ¯Na ˙cÓk¿ƒ«»»»»ƒ«»»
˙BNÚÏ ÌÈ¯Á‡Ï ‰¯BÓ Ì„Â»»∆«¬≈ƒ«¬
,ÌeÏk ‰NBÚ BÈ‡ ‡e‰Â¿≈∆¿
‰Ó ‡l‡ ,ÔÎ BÈ‡ ‰"aw‰Â¿«»»≈≈∆»«
¯ÓB‡ ‡e‰ - ‰NBÚ ‡e‰L∆∆≈
˙BNÚÏÂ ¯BÓLÏ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ¿¿«¬
בעצמו  הוא ברוך הקדוש כלומר,

שהוא  המצוות את כביכול, מקיים,

לעשות. ישראל לבני אומר

L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡ ‡È·Óe רבי ≈ƒ«¿«¬»
בשושלת  הרביעי האדמו"ר שמואל,

חב"ד, Ê‰אדמו"רי Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó«¬«««∆
האמורים המדרש »¬»¿Ó‡Óa¯דברי

שלו ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒחסידות
בפסוק Óe¯z‰הפותח ÈÏ eÁ˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»

˙ÁÓa ÔÈ¯B˜ ‰Ê ˜eÒtL)∆»∆ƒ¿ƒ¿«
˙aL משפטים Ó‡pL¯פרשת ( «»∆∆¡«

‰L ‰‡Ó ÈÙÏ4,,תרכ"ח בשנת ƒ¿≈≈»»»
 ֿ על זה מאמר אמירת לפני שנה מאה

תשכ"ח בשנת הרבי ≈¬»¿È¯Á‡Ïידי
‡È·nLמהר"ש È¯·cהרבי ∆≈ƒƒ¿≈

'‰a¯ L¯„Ó'‰5ÌB˜Ó ÏÎa «ƒ¿»«»¿»»
'ÈÏ' ¯Ó‡pL,זה בפסוק גם וכך ∆∆¡«ƒ

תרומה" לי ÌÏBÚÏ"ויקחו ÊÊ BÈ‡≈»¿»
ŒÌÏBÚa ‡ÏÂ ‰f‰ŒÌÏBÚa ‡Ï…»»«∆¿…»»

,‡a‰ לנצח קיים נשאר אלא «»
·ÈLÁÂ י"ג מונה ÌÈ¯·cוהמדרש ¿»ƒ¿»ƒ

„Á‡Â ,'ÈÏ' ¯Ó‡ Ì‰aL∆»∆∆¡«ƒ¿∆»
eÁ˜ÈÂ ·e˙kM ‰Ó ‡e‰ Ì‰Ó≈∆«∆»¿ƒ¿
¯ÈÚ‰Ïe] ‰Óe¯z ÈÏƒ¿»¿»ƒ

‡Ùeb ÔkLn‰ ˙Óe¯˙aL עצמה ∆ƒ¿««ƒ¿»»
ÌÈ¯·c ‚"È eÓ6, למספר כן ואם ƒ¿¿»ƒ

המשכן  לעניין מיוחד קשר יש ],זה
˙ÊÓB¯ 'ÈÏ' ˙·ÈzL ,¯‡·Óe¿»≈∆≈«ƒ∆∆

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙ÈÁa ÏÚ האור «¿ƒ«≈
גבול  לו שאין האינסופי האלוקי

¯Ó‡ ÂÈÏÚL7‡Ï 'ÈÂ‰ È‡ ∆»»∆¡«¬ƒ¬»»…

,È˙ÈL שינוי כל בו פועלת לא הנבראים וכל העולמות כל שבריאת היינו »ƒƒ
,C¯a˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ ÛBÒŒÔÈ‡ ˙ÈÁa ‡e‰L ומהות עצמיות ∆¿ƒ«≈«¿«ƒ¿»≈

הגדרה  או הגבלה מכל שלמעלה בעצמו Ï‡הקדושֿברוךֿהוא ÔÎÏÂ¿»≈…
‰z‡ Èk ,ÏÏk È˙ÈL שיעור לאין הנעלה בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא »ƒƒ¿»ƒ«»

בלבד, שלו והזיו האור של מהדרגות

ÌÏBÚ‰ ‡¯·pL Ì„B˜ ‡e‰∆∆ƒ¿»»»
‡¯·pL ¯Á‡Ï ‡e‰ ‰z‡Â¿«»¿««∆ƒ¿»

ÌÏBÚ‰8,ÏÏk ÈeÈL ÌeL ÈÏa »»¿ƒƒ¿»
ÛBÒŒÔÈ‡ ˙ÈÁa B˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ«≈

ÈÓˆÚ‰ שום בו פועל לא דבר ששום »«¿ƒ
ולא  אליו, באיןֿערוך הכל כי שינוי

כלל.תופס  לגביו ≈«¿Óe·‡¯,מקום
·e˙kM ‰Ó Ìb e‰fL∆∆««∆»
˙L¯t '‰a¯ L¯„Ó'a¿ƒ¿»«»»»«

‰Óe¯z9ÈÏ eÁ˜ÈÂ Le¯ÈÙa ¿»¿≈¿ƒ¿ƒ
,‰Óe¯z הכתוב בלשון נוסף פירוש ¿»

לי" ‡È˙B"ויקחו ÏBÎÈ·k10 בעצמי ƒ¿»ƒ
È˙B‡ Le¯ÈÙc ,ÌÈÁ˜BÏ Ìz‡«∆¿ƒ¿≈ƒ

אותי  של ¿»‰eÈבעצמי,במשמעות
bÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙ÈÁa ÔkŒÌ«≈¿ƒ«≈

‰Ó eÈ‰ ,C¯a˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈«¿«
B‡ ÌL ÌeLa Òt˙ ‡lL∆…ƒ¿«¿≈

,ÈeÈk השונים והכינויים השמות כי ƒ
מסויימות  לדרגות מתייחסים לאלוקות

או  כזו והגדרה הגבלה בהן שיש

B˙eÓˆÚאחרת, ,È˙B‡ Ì‡ŒÈkƒƒƒ«¿
,ÔkŒÌ‡Â .C¯a˙È B˙e‰Óe«ƒ¿»≈¿ƒ≈
,ÌÈÁ˜BÏ Ìz‡ È˙B‡ Le¯Èt≈ƒ«∆¿ƒ
È‡ ˙ÈÁ·a ‡e‰M ‰Ó eÈ‰«¿«∆ƒ¿ƒ«¬ƒ
‰ÈÁa ‰p‰ ,È˙ÈL ‡Ï 'ÈÂ‰¬»»…»ƒƒƒ≈¿ƒ»

ÌÈÁ˜BÏ Ìz‡ BÊ ומתחברים «∆¿ƒ
כביכול, ו'תופסים', »ŒÏÚומתקשרים
.‰Óe¯z ˙ÂˆÓ È„È¿≈ƒ¿«¿»

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

 מפתח  כללי

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

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

, שבת פרשת משפטים ואלה המשפטיםה "מאמר ד  )ג

ה   ...........  ח"כשת'ה, מברכים החודש אדר, פרשת שקלים

מברכים , פרשת שקלים ,משפטים פרשת שבתשיחת   )ד

די  ......................................  ח"כתש'ה ,החודש אדר

  משפטיםפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

כא  ...............................................  וכרך ) ק"בלה(

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

כז  ..................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

כח  ........  משפטיםפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

כט  ......משפטיםפרשת לשבוע שיעור יומי חומש   )ח

פו  ........... משפטים פרשתלשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

פז  ................................  שפטיםמפרשת לשבוע  

צז  .........משפטיםפרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יא

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

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

גק   .......  משפטיםפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –  )יג

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

דמק  .......  משפטיםפרשת לשבוע ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

זמק  ......................................  הפרק  משלי, בפרק  ישעיה

  כליםמסכת  –משניות   )יז

טמק  ................................................  ביאור קהתי

  

  

דנק  .............................................  מסכת יומא יעקבעין   )יח

  עם ביאורים  כתובותמסכת   )יט

ונק  ................................................  יבד דף ע ומדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כ

פוק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

פוק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי   )כב

פזק  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

צאק  ............................................  ר האמצעי"אדמו

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

צבק  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

צבק  .............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

צגק  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ו"פרת'ה –ספר המאמרים   )כז

צהק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

צוק  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

צזק  ......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

חקצ  ...............................  חומש לקריאה בציבור   )ל

רו  ....................  משפטיםפרשת לשבוע לוח זמנים   )לא

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

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי



ה

,mihtyn zyxt zay .c"qa
ycegd mikxan ,milwy zyxt

g"kyz'd ,xc`
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‰l‡Â לפניהם ּתׂשים אׁשר ואיתא 1הּמׁשּפטים , ¿≈∆ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ

מׁשּפטים  ּפרׁשת רּבה' הדא 2ּב'מדרׁש ְְְִִִַַַָָָָָָ

ּדכתיב  הּדּברֹות,3הּוא אּלּו - ליעקב ּדבריו מּגיד ְְְְֲִִִִֵַַַָָֹ

לפי  הּמׁשּפטים, אּלּו - ליׂשראל ּומׁשּפטיו ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָחּוקיו

מּדת  ּבׂשרֿודם, ּכמּדת הּקּב"ה ׁשל מּדֹותיו ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאין

אינֹו והּוא לעׂשֹות לאחרים מֹורה ְֲֲִֵֵֶַַָָָָּבׂשרֿודם

ׁשהּוא  מה אּלא כן, אינֹו והּקּב"ה ּכלּום, ְְֵֵֶֶֶַַָָָעֹוׂשה

ולעׂשֹות. לׁשמֹור ליׂשראל אֹומר הּוא - ְְְְֲִִֵֵֶַָעֹוׂשה

‡È·Óe זה רז"ל מאמר מהר"ׁש אדמּו"ר ≈ƒְֲֲֶַַַַַַָ

לי  ויקחּו ּדּבּורֿהּמתחיל ְְְְֲִִִִַַַַּבמאמר

ׁשּנאמר  ׁשּבת) ּבמנחת קֹורין זה (ׁשּפסּוק ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָּתרּומה

ׁשנה  מאה ה'מדרׁש4לפני ּדברי ׁשּמביא לאחרי , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

לא 5רּבה' לעֹולם זז אינֹו 'לי' ׁשּנאמר מקֹום ּבכל ְְֱִֵֶֶַַָָָָָֹ

י"ג  וחׁשיב ּבעֹולםֿהּבא, ולא ְְִֶַַָָָָָָֹּבעֹולםֿהּזה

מה  הּוא  מהם ואחד 'לי', נאמר ׁשּבהם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּדברים

ׁשּבתרּומת  [ּולהעיר ּתרּומה לי ויקחּו ְְְְְִִִִֶֶַָָָּׁשּכתּוב

ּדברים  י"ג נמנּו ּגּופא ׁשּתיבת 6הּמׁשּכן ּומבאר, ,[ ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשעליו  אֹורֿאיןֿסֹוף ּבחינת על רֹומזת ְִִֵֶֶֶַַָָ'לי'

ֿ 7נאמר  אין ּבחינת ׁשהּוא ׁשניתי, לא הוי' אני ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ׁשּנברא  קֹודם הּוא אּתה ּכי ּכלל, ׁשניתי לא ולכן ,יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹסֹוף

העֹולם  ׁשּנברא לאחר הּוא ואּתה ּבחינת 8העֹולם להיֹותֹו ּכלל, ׁשינּוי ׁשּום ּבלי ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָ

ּתרּומה  ּפרׁשת רּבה' ּב'מדרׁש ּׁשּכתּוב מה ּגם ׁשּזהּו ּומבאר, העצמי. 9איןֿסֹוף ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אֹותי  ּכביכֹול ּתרּומה, לי ויקחּו הינּו10ּבפירּוׁש אֹותי, ּדפירּוׁש לֹוקחים, אּתם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ

ׁשם  ּבׁשּום נתּפס ׁשּלא מה הינּו ,יתּבר עצמּותֹו אֹורֿאיןֿסֹוף ּבחינת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹּגםּֿכן

אּתם  אֹותי ּפירּוׁש ואםּֿכן, .יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו אֹותי, ּכיֿאם ּכינּוי, ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָאֹו

אּתם  זֹו ּבחינה הּנה ׁשניתי, לא הוי' אני ּבבחינת ּׁשהּוא מה הינּו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלֹוקחים,
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פרשתנו.1) ט.2)ריש יט.3)פ"ל, קמז, ואילך.4)תהלים פז ע' תרכ"ח ב.5)סה"מ פ"ב, תרומה.6)ויק"ר ר"פ פרש"י ראה

ו.7) ג, ובכ"מ.8)מלאכי א. לא, אמור לקו"ת א. פז, ויקהל תו"א פ"כ. תניא וראה השחר. תפלת ו.9)נוסח פל"ג,

פמ"ז.10) תניא וראה לוקחים". אתם אותי תרומה, לי "ויקחו יז: אמור ובתנחומא "לי". שלפנינו: במד"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì‰ÈÙÏ ÌÈNz ¯L‡ ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â1‡˙È‡Â מובא , ¿≈∆«ƒ¿»ƒ¬∆»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»

ÌÈËtLÓ ˙L¯t '‰a¯ L¯„Ó'a2·È˙Îc ‡e‰ זהו ‰3„‡ ¿ƒ¿»«»»»«ƒ¿»ƒ«»ƒ¿ƒ
‰B¯ac˙שכתוב  el‡ - ·˜ÚÈÏ ÂÈ¯·c „ÈbÓ ברוך הקדוש שדיבר «ƒ¿»»¿«¬…≈«ƒ¿

ישראל, ÈÙÏלבני ,ÌÈËtLn‰ el‡ - Ï‡¯NÈÏ ÂÈËtLÓe ÂÈ˜eÁ»ƒ¿»»¿ƒ¿»≈≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ
‰"aw‰ ÏL ÂÈ˙BcÓ ÔÈ‡L∆≈ƒ»∆«»»
Œ¯Na ˙cÓ ,Ì„ÂŒ¯Na ˙cÓk¿ƒ«»»»»ƒ«»»
˙BNÚÏ ÌÈ¯Á‡Ï ‰¯BÓ Ì„Â»»∆«¬≈ƒ«¬
,ÌeÏk ‰NBÚ BÈ‡ ‡e‰Â¿≈∆¿
‰Ó ‡l‡ ,ÔÎ BÈ‡ ‰"aw‰Â¿«»»≈≈∆»«
¯ÓB‡ ‡e‰ - ‰NBÚ ‡e‰L∆∆≈
˙BNÚÏÂ ¯BÓLÏ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ¿¿«¬
בעצמו  הוא ברוך הקדוש כלומר,

שהוא  המצוות את כביכול, מקיים,

לעשות. ישראל לבני אומר

L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡ ‡È·Óe רבי ≈ƒ«¿«¬»
בשושלת  הרביעי האדמו"ר שמואל,

חב"ד, Ê‰אדמו"רי Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó«¬«««∆
האמורים המדרש »¬»¿Ó‡Óa¯דברי

שלו ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒחסידות
בפסוק Óe¯z‰הפותח ÈÏ eÁ˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»

˙ÁÓa ÔÈ¯B˜ ‰Ê ˜eÒtL)∆»∆ƒ¿ƒ¿«
˙aL משפטים Ó‡pL¯פרשת ( «»∆∆¡«

‰L ‰‡Ó ÈÙÏ4,,תרכ"ח בשנת ƒ¿≈≈»»»
 ֿ על זה מאמר אמירת לפני שנה מאה

תשכ"ח בשנת הרבי ≈¬»¿È¯Á‡Ïידי
‡È·nLמהר"ש È¯·cהרבי ∆≈ƒƒ¿≈

'‰a¯ L¯„Ó'‰5ÌB˜Ó ÏÎa «ƒ¿»«»¿»»
'ÈÏ' ¯Ó‡pL,זה בפסוק גם וכך ∆∆¡«ƒ

תרומה" לי ÌÏBÚÏ"ויקחו ÊÊ BÈ‡≈»¿»
ŒÌÏBÚa ‡ÏÂ ‰f‰ŒÌÏBÚa ‡Ï…»»«∆¿…»»

,‡a‰ לנצח קיים נשאר אלא «»
·ÈLÁÂ י"ג מונה ÌÈ¯·cוהמדרש ¿»ƒ¿»ƒ

„Á‡Â ,'ÈÏ' ¯Ó‡ Ì‰aL∆»∆∆¡«ƒ¿∆»
eÁ˜ÈÂ ·e˙kM ‰Ó ‡e‰ Ì‰Ó≈∆«∆»¿ƒ¿
¯ÈÚ‰Ïe] ‰Óe¯z ÈÏƒ¿»¿»ƒ

‡Ùeb ÔkLn‰ ˙Óe¯˙aL עצמה ∆ƒ¿««ƒ¿»»
ÌÈ¯·c ‚"È eÓ6, למספר כן ואם ƒ¿¿»ƒ

המשכן  לעניין מיוחד קשר יש ],זה
˙ÊÓB¯ 'ÈÏ' ˙·ÈzL ,¯‡·Óe¿»≈∆≈«ƒ∆∆

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙ÈÁa ÏÚ האור «¿ƒ«≈
גבול  לו שאין האינסופי האלוקי

¯Ó‡ ÂÈÏÚL7‡Ï 'ÈÂ‰ È‡ ∆»»∆¡«¬ƒ¬»»…

,È˙ÈL שינוי כל בו פועלת לא הנבראים וכל העולמות כל שבריאת היינו »ƒƒ
,C¯a˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ ÛBÒŒÔÈ‡ ˙ÈÁa ‡e‰L ומהות עצמיות ∆¿ƒ«≈«¿«ƒ¿»≈

הגדרה  או הגבלה מכל שלמעלה בעצמו Ï‡הקדושֿברוךֿהוא ÔÎÏÂ¿»≈…
‰z‡ Èk ,ÏÏk È˙ÈL שיעור לאין הנעלה בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא »ƒƒ¿»ƒ«»

בלבד, שלו והזיו האור של מהדרגות

ÌÏBÚ‰ ‡¯·pL Ì„B˜ ‡e‰∆∆ƒ¿»»»
‡¯·pL ¯Á‡Ï ‡e‰ ‰z‡Â¿«»¿««∆ƒ¿»

ÌÏBÚ‰8,ÏÏk ÈeÈL ÌeL ÈÏa »»¿ƒƒ¿»
ÛBÒŒÔÈ‡ ˙ÈÁa B˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ«≈

ÈÓˆÚ‰ שום בו פועל לא דבר ששום »«¿ƒ
ולא  אליו, באיןֿערוך הכל כי שינוי

כלל.תופס  לגביו ≈«¿Óe·‡¯,מקום
·e˙kM ‰Ó Ìb e‰fL∆∆««∆»
˙L¯t '‰a¯ L¯„Ó'a¿ƒ¿»«»»»«

‰Óe¯z9ÈÏ eÁ˜ÈÂ Le¯ÈÙa ¿»¿≈¿ƒ¿ƒ
,‰Óe¯z הכתוב בלשון נוסף פירוש ¿»

לי" ‡È˙B"ויקחו ÏBÎÈ·k10 בעצמי ƒ¿»ƒ
È˙B‡ Le¯ÈÙc ,ÌÈÁ˜BÏ Ìz‡«∆¿ƒ¿≈ƒ

אותי  של ¿»‰eÈבעצמי,במשמעות
bÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙ÈÁa ÔkŒÌ«≈¿ƒ«≈

‰Ó eÈ‰ ,C¯a˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈«¿«
B‡ ÌL ÌeLa Òt˙ ‡lL∆…ƒ¿«¿≈

,ÈeÈk השונים והכינויים השמות כי ƒ
מסויימות  לדרגות מתייחסים לאלוקות

או  כזו והגדרה הגבלה בהן שיש

B˙eÓˆÚאחרת, ,È˙B‡ Ì‡ŒÈkƒƒƒ«¿
,ÔkŒÌ‡Â .C¯a˙È B˙e‰Óe«ƒ¿»≈¿ƒ≈
,ÌÈÁ˜BÏ Ìz‡ È˙B‡ Le¯Èt≈ƒ«∆¿ƒ
È‡ ˙ÈÁ·a ‡e‰M ‰Ó eÈ‰«¿«∆ƒ¿ƒ«¬ƒ
‰ÈÁa ‰p‰ ,È˙ÈL ‡Ï 'ÈÂ‰¬»»…»ƒƒƒ≈¿ƒ»

ÌÈÁ˜BÏ Ìz‡ BÊ ומתחברים «∆¿ƒ
כביכול, ו'תופסים', »ŒÏÚומתקשרים
.‰Óe¯z ˙ÂˆÓ È„È¿≈ƒ¿«¿»
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g"kyz'dו ,xc` ycegd g"dan ,milwy zyxt ,mihtyn t"y

זה  לקּׁשר [ויׁש ּתרּומה. מצות עלֿידי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָלֹוקחים

ההילּולא  ּבהמׁש המבאר לכללּות 11עם ּבנֹוגע ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ּבתֹוכם  וׁשכנּתי הּמׁשּכן, עבֹודה 12ענין ׁשעלֿידי , ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

ענין  ׁשהּוא הּנּצחֹון, ענין את ּפֹועלים ְְֲִִִִֶֶַַָָזֹו

מּׁשיּנּויים  לא 13ׁשּלמעלה הוי' אני ּבחינת , ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָֹ

עלֿידי 14ׁשניתי  נעׂשה הּמׁשּכן ענין ּכללּות והרי , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

לעֹולם]. זז ׁשאינֹו ּדיקא, לי ּתרּומה, לי ְְְְְִִִֵֶָָָָָויקחּו

עלֿידי  אי יּפלא ׁשּלכאֹורה ּבּמאמר, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּומקׁשה

האֹור  מּצד אינֹו זה ׁשעילּוי [והינּו, ּפרטית ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָמצוה

ּגם  אּלא הּמצֹות, ׁשּבכללּות ּכּולנה על ְְִִֶֶֶַַַָָָָָהעֹולה

ּכזֹו ּגבֹוהה לבחינה יּגיעּו ּפרטית] מצוה ּכל ְְְְִִִִִִַַָָָָָָמּצד

מביא  זה ּולבאר  כּו'. מּמׁש אֹותי לֹוקחים ְְְִִִִֵֵֶַָָלהיֹות

הּמצֹות  ּכל מקּים ׁשהּקּב"ה הּנ"ל רז"ל ְְֲִֵֶַַַַַַַַַָָָמאמר

לעׂשֹותם. ליׂשראל ְְֲִִֵֶַָָָׁשּצּוה

ּפירּוׁשÔÈÚ‰Âב) ּבּמאמר ׁשּמבאר ּכפי ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְֲִֵֵֶֶַַָָָ

ּׁשהּוא  מה ז"ל רּבֹותינּו ֲֵֶַַַַַמאמר

ׁשעלֿידי  לעׂשֹות, ליׂשראל אֹומר הּוא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָעֹוׂשה,

עלֿידיֿזה  הּמצֹות, ּומקּימין עֹוׂשין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָׁשּיׂשראל

 ֿ על עלּֿדרֿמׁשל אֹורֿאיןֿסֹוף, המׁשכת ְְִֵֶֶַַַַָָָָנמׁש

מצו  קּיּום הּקּב"ה ידי להיֹות ממׁשיכים ּתפילין ת ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָ

הּמצֹות. ּפרטי ּבכל ועלּֿדרֿזה ּתפילין, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָמניח

הּפׁשּוט  ּפירּוׁש ּכי ׁשהגם ּבּמאמר, ְֲֲִִֵֶַַַַַָָּוממׁשי

א ּתחּלה, הּמצֹות עֹוׂשה יתּבר ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָמראה

ּכתיב  ּדהלא ּכן, לֹומר איֿאפׁשר אׁשר 15ּבאמת ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָֹ

 ֿ ראׁש ּבמּסכת ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו אתם, ְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹּתקראּו

ב  ּפרק סֹוף 'אּתם'16הּׁשנה ּכתיב, (חסר) אתם ְִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּכי  ונמצא, מזידין. אפילּו 'אּתם' ׁשֹוגגין, ְְְְֲֲִִִִִִִֶַָאפילּו
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ה'שי"ת.11) לגני באתי ח.12)המשך כה, פי"ח.13)תרומה הנ"ל ספ"ט.14)המשך הנ"ל המשך גם כג,15)ראה אמור
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‡ÏeÏÈ‰‰ CLÓ‰a ¯‡·Ó‰ ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ]11 קבוצת ¿≈¿«≈∆ƒ«¿…»¿∆¿≈«ƒ»

הרבי  של פותח מאמרים מביניהם שהראשון לזה, זה ב'המשך' הבאים הריי"צ

וי"ג  יו"ד לקראת לפרסום מסר הריי"צ שהרבי כלה" אחותי לגני "באתי בפסוק

שרה) שטערנא הרבנית ואימו רבקה הרבנית סבתו של ההסתלקות (ימי שבט

נסתלק  שבט יו"ד וביום תש"י בשנת

'המשך  להיות הפך וה'המשך'

ÔÈÚההילולא' ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba¿≈«ƒ¿»ƒ¿«
,ÔkLn‰ שהואÈzÎLÂ «ƒ¿»¿»«¿ƒ
ÌÎB˙a12, להשראת להיות מקום ¿»
BÊהשכינה, ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚL של ∆«¿≈¬»

הזה  בעולם למטה השכינה השראת

ÔÈÚהגשמי  ˙‡ ÌÈÏÚBt¬ƒ∆ƒ¿«
ÔBÁvp‰ ה'לעומת על הקדושה של «ƒ»

הקדושה, היפך ÔÈÚזה', ‡e‰L∆ƒ¿»
ÌÈÈepÈMÓ ‰ÏÚÓlL13, כפי ∆¿«¿»ƒƒƒ

(המקבילים  הנפש בכוחות גם שרואים

מידת  היא מהן שאחת הספירות לעשר

בכוחות  שבמוחין, העליונה) הנצח

מחיוב  שינויים להיות יכולים השכל

במי  וכן ולהיפך החסד לשלילה דות

שינויים  להיות יכולים והגבורה

כך  ואחר מישהו אוהבים ולפעמים

במידת  אבל להיפך, או אותו שונאים

היא  (כי מיוחד תוקף יש הנצח

בה  ואין הנפש) בעצם מושרשת

באלוקות, למעלה גם וכך שינויים,

היא  העליונה הנצח מידת כביכול,

(כמובא  חרטה או שינויים שאין באופן

בחינה  שעל הנזכר לגני' 'באתי במאמר

הוא  אדם לא "כי הכתוב נאמר זו

Ï‡להינחם"), 'ÈÂ‰ È‡ ˙ÈÁa¿ƒ«¬ƒ¬»»…
È˙ÈL14ÔÈÚ ˙eÏÏk È¯‰Â , »ƒƒ«¬≈¿»ƒ¿«

eÁ˜ÈÂ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ÔkLn‰«ƒ¿»«¬∆«¿≈¿ƒ¿
ÊÊ BÈ‡L ,‡˜Èc ÈÏ ,‰Óe¯z ÈÏƒ¿»ƒ»¿»∆≈»

,ÌÏBÚÏ.[והנצחיות הקביעות עניין ¿»
‰L˜Óe מהר"ש Ó‡na¯,הרבי «¿∆««¬»

È„ÈŒÏÚ CÈ‡ ‡ÏtÈ ‰¯B‡ÎlL∆ƒ¿»ƒ»≈≈«¿≈
˙ÈË¯t ‰ÂˆÓ למשכן תרומה אחת, ƒ¿»¿»ƒ

‰Ïek ÏÚ ‰ÏBÚ‰ ¯B‡‰ „vÓ BÈ‡ ‰Ê ÈeÏÈÚL ,eÈ‰Â]¿«¿∆ƒ∆≈ƒ«»»∆«»»
,˙Bˆn‰ ˙eÏÏÎaL אחת כל של האור צירוף מאשר יותר הנעלה ∆ƒ¿»«ƒ¿

עצמו בפני שהוא כפי ÈË¯t˙]מהמצוות ‰ÂˆÓ Ïk „vÓ Ìb ‡l‡∆»«ƒ«»ƒ¿»¿»ƒ
'eÎ LnÓ È˙B‡ ÌÈÁ˜BÏ ˙BÈ‰Ï BÊk ‰‰B·b ‰ÈÁ·Ï eÚÈbÈ«ƒƒ¿ƒ»¿»»ƒ¿¿ƒƒ«»

בעצמו? הוא ברוך הקדוש של ומהותו עצמותו עם להתחבר

Ïk Ìi˜Ó ‰"aw‰L Ï"p‰ Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó ‡È·Ó ‰Ê ¯‡·Ïe¿»≈∆≈ƒ«¬«««««∆«»»¿«≈»
,Ì˙BNÚÏ Ï‡¯NÈÏ ‰evL ˙Bˆn‰ משמעות את ומבאר וממשיך «ƒ¿∆ƒ»¿ƒ¿»≈«¬»

הדברים.

eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó Le¯Èt ¯Ó‡na ¯‡·nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (·¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿»≈««¬»≈«¬««≈
‡e‰ ,‰NBÚ ‡e‰M ‰Ó Ï"Ê««∆∆

,˙BNÚÏ Ï‡¯NÈÏ ¯ÓB‡ עלֿפי ≈¿ƒ¿»≈«¬
Ï‡¯NiLחסידות, È„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿»≈

˙Bˆn‰ ÔÈÓi˜Óe ÔÈNBÚ למטה ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿
CLÓבגשמיות, ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ¿»

למטה  מלמעלה »«¿»‰ÎLÓ˙ומתגלה
ÏLÓŒC¯cŒÏÚ ,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈«∆∆»»
ÔÈÏÈÙz ˙ÂˆÓ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒƒ¿«¿ƒƒ
‰"aw‰ ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒƒ¿«»»

ÔÈÏÈÙz ÁÈÓ הנחת' יש וכאשר «ƒ«¿ƒƒ
אור  ממשיך הדבר למעלה, תפילין'

למטה, מלמעלה ∆∆»¿ŒC¯cŒÏÚÂאלוקי
˙Bˆn‰ ÈË¯t ÏÎa ‰Ê שכל ∆¿»¿»≈«ƒ¿

למטה  מקיימים ישראל שבני מצווה

 ֿ הקדוש של המצווה למעשה גורמים

אור  נמשך ומזה כביכול, ברוךֿהוא,

סופי. אין CÈLÓÓe«¿ƒאלוקי
Le¯Èt Èk Ì‚‰L ,¯Ó‡na««¬»∆¬«ƒ≈

ËeLt‰ ז"ל חכמינו מאמר של «»
‰NBÚ C¯a˙È ‡e‰L ‰‡¯Ó«¿∆∆ƒ¿»≈∆

,‰lÁz ˙Bˆn‰ המדרש לשון כי «ƒ¿¿ƒ»
לבני  אומר הוא ברוך שהקדוש הוא

עצמו  שהוא מה את לעשות ישראל

של  הפשוטה והמשמעות עושה,

ואחר  עושה הוא שתחילה היא הדברים

לעשות, ישראל לבני אומר הוא כך

של  שמעשיהם כאן מהמבואר (בשונה

 ֿ שהקדוש הגורמים הם ישראל בני

יעשה) ‡ŒÈברוךֿהוא ˙Ó‡a C‡«∆¡∆ƒ
,Ôk ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ היא האמת אלא ∆¿»«≈

(ונפעל  מתחיל המצוות שמעשה

ישראל  בני ידי על …¬»Ï‰c‡בעיקר)
·È˙k15 המועדים קביעות לגבי ¿ƒ

e¯Ó‡Â ,Ì˙‡ e‡¯˜z ¯L‡¬∆ƒ¿¿…»¿»¿
· ˜¯t ÛBÒ ‰M‰ŒL‡¯ ˙ÎqÓa Ï"Ê eÈ˙Ba¯16Ì˙‡ «≈«¿«∆∆…«»»∆∆…»

,·È˙k (¯ÒÁ) כתוב כאילו הפסוק את לדרוש מלמד '‡Ìz'ויש והכתוב »≈¿ƒ«∆
הקובעת  היא ישראל בני עלֿידי והחגים החדשים ÔÈ‚‚BLשקביעות eÏÈÙ‡¬ƒ¿ƒ

מזו  ויתירה בזמנו, שלא החג ואת החודש את וקבעו טעו בשוגג אם אפילו

ÔÈ„ÈÊÓ eÏÈÙ‡ 'Ìz‡' החג מועד את קבעו למטה ישראל בני אם וגם «∆¬ƒ¿ƒƒ
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[והינּו, ּדוקא ּביׂשראל ּתלּויה הּמצֹות ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָקדּוׁשת

החדׁשים  ׁשּקביעּות לֹומר אפׁשר היה ְְְֳִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשּלכאֹורה

מּגּלים  רק ּביתּֿדין ואילּו הּתֹורה, עלֿידי ְְְִִִִֵֵַַַַָהיא

מביא  ולכן ּתֹורה, עלּֿפי ׁשהּוא ּכפי הענין ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָאת

אפילּו 'אּתם' ׁשֹוגגין, אפילּו 'אּתם' ְְֲֲִִִִֶֶַַַַהּפסקּֿדין

היא  ּביתּֿדין עלֿידי החדׁשים ׁשּקביעת ְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַָמזידין,

זהּו אּלא הּתֹורה, עלּֿפי ׁשּלא ּפֹוסקים ּכאׁשר ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָֹּגם

ּדוקא  יׂשראל עלֿידי ׁשּנעׂשה ּוכמֹו17ענין ,[ ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

ראׁשֹון  ּבליל מּצה אכילת מצות ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָעלּֿדרֿמׁשל

ראׁשֿחֹודׁש קבעּו היא ּביׂשראל ּתלּוי ּפסח, ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשל

ּבראׁשֿחֹודׁש נאמר זה ׁשּמאמר [ּולהעיר, ְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָֹניסן

מּקביעת 18ניסן  הּדּוגמא מביא ׁשּלכן וכּנראה , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

מּצה  אכילת לּמצות ּבּׁשּיכּות ניסן ְְְֲִִִֶַַַַָָָֹראׁשֿחֹודׁש

עֹוׂשה  יתּבר ׁשהּוא לֹומר יּתכן והיא ְְִִֵֵֵֶֶַַָָכּו'],

רּבה' ה'מדרׁש ּכונת אּלא יׂשראל. לפני ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּמצוה

ּתחּלה  א ּגםּֿכן, אֹותּה עֹוׂשה יתּבר ְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשהּוא

להיֹות  נמׁש ועלֿידיֿזה יׂשראל, אֹותּה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָעֹוׂשין

ּבמצות  [ּוכמֹו הּמצֹות מקּים ּבעצמֹו יתּבר ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָהּוא

אזי  מּצה, אֹוכלים ׁשּיׂשראל ׁשעלֿידיֿזה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּצה,

לֹומר, ויׁש הּקּב"ה. אצל מּצה אכילת ענין ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָנעׂשה

ּפרנסתי  ּדרעיתי הענין ּכללּות עלּֿדר ,19ׁשּזהּו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּבּׁשמים  לאביהם מפרנסין הינּו,20ׁשּיׂשראל . ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

עלֿידי  נעׂשה למעלה (אכילה) הּפרנסה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשענין

למעלה, מּצה ּדאכילת הענין ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָיׂשראל,

מּצה]. אֹוכלים ׁשּיׂשראל עלֿידיֿזה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנעׂשה

LÈÂ יׂשראל עֹוׂשין (ׁשּתחּלה זה ׁשענין להֹוסיף, ¿≈ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָ

הּוא  להיֹות נמׁש ועלֿידיֿזה ְְְְְִִִֵֶַַָהּמצֹות,

מביא  ׁשּלכן ּתפילין, ּבמצות ּבמיּוחד מּודגׁש הּמצֹות) מקּים ּבעצמֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָיתּבר

ממׁשיכים  ּתפילין מצות קּיּום ׁשעלֿידי ּתפילין, מּמצות הּדּוגמא ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָּבּמאמר

ה'מדרׁש הּמאמר ּבתחילת ּכׁשּמביא וגם (ּכּנ"ל), ּתפילין מניח הּקּב"ה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָלהיֹות

מענין  הּדּוגמא מביא הּמצֹות, ּכל את מקּים ׁשהּקּב"ה מׁשּפטים ּדפרׁשת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָרּבה'
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הקובעת. היא שלהם הקביעה במזיד, ˜„Le˙בטעות Èk ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»ƒ¿«

‰È‰ ‰¯B‡ÎlL ,eÈ‰Â] ‡˜Âc Ï‡¯NÈa ‰ÈeÏz ˙Bˆn‰«ƒ¿¿»¿ƒ¿»≈«¿»¿«¿∆ƒ¿»»»
‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ÌÈL„Á‰ ˙eÚÈ·wL ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ עצמה ∆¿»«∆¿ƒ∆√»ƒƒ«¿≈«»

כתוצאה  ישראל,ולא בני של ÌÈlbÓמהקביעה ˜¯ ÔÈcŒ˙Èa eÏÈ‡Â¿ƒ≈ƒ«¿«ƒ
ŒÏÚ ‡e‰L ÈÙk ÔÈÚ‰ ˙‡Èt ∆»ƒ¿»¿ƒ∆«ƒ

‡È·Ó ÔÎÏÂ ,‰¯Bz את במאמר »¿»≈≈ƒ
ÔÈcŒ˜Òt‰ למדו ז"ל שחכמינו «¿«ƒ

כאמור  ‡eÏÈÙמהפסוק 'Ìz‡'«∆¬ƒ
,ÔÈ„ÈÊÓ eÏÈÙ‡ 'Ìz‡' ,ÔÈ‚‚BL¿ƒ«∆¬ƒ¿ƒƒ
È„ÈŒÏÚ ÌÈL„Á‰ ˙ÚÈ·wL∆¿ƒ«∆√»ƒ«¿≈
¯L‡k Ìb ‡È‰ ÔÈcŒ˙Èa≈ƒƒ««¬∆
‰¯Bz‰ ÈtŒÏÚ ‡lL ÌÈ˜ÒBt¿ƒ∆…«ƒ«»
התורה  לפי שלא הפסיקה אם ואפילו

במזיד, ÔÈÚנעשתה e‰Ê ‡l‡∆»∆ƒ¿»
Ï‡¯NÈ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬∆«¿≈ƒ¿»≈

‡˜Âc17ÏLÓŒC¯cŒÏÚ BÓÎe ,[ «¿»¿«∆∆»»
ÏÈÏa ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ˙ÂˆÓƒ¿«¬ƒ««»¿≈
ÈeÏz ,ÁÒt ÏL ÔBL‡ƒ̄∆∆«»
ŒL‡¯ eÚ·˜ C‡È‰ Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈≈«»¿…

ÔÒÈ L„BÁ חג מועד נקבע זה שלפי ∆ƒ»
ונמצא  מצה, לאכול מצוה שבו הפסח

את  לה ויש מצווה היא מצה שאכילת

כאמור, סוף, אין אור להמשיך הכוח

את  ישראל בני קבעו שכך בגלל רק

הפסח  חג יחול שבו המועד

¯Ó‡ ‰Ê ¯Ó‡nL ,¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ∆«¬»∆∆¡«
ÔÒÈ L„BÁŒL‡¯a18‰‡¯pÎÂ , ¿…∆ƒ»¿«ƒ¿∆

˙ÚÈ·wÓ ‡Ó‚ec‰ ‡È·Ó ÔÎlL∆»≈≈ƒ«¿»ƒ¿ƒ«
˙eÎiMa ÔÒÈ L„BÁŒL‡…̄∆ƒ»¿«»
,['eÎ ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ˙ÂˆnÏ¿ƒ¿«¬ƒ««»
‡e‰L ¯ÓBÏ ÔÎzÈ C‡È‰Â¿≈«ƒ»≈«∆
ÈÙÏ ‰Âˆn‰ ‰NBÚ C¯a˙Èƒ¿»≈∆«ƒ¿»ƒ¿≈

Ï‡¯NÈ קדושת עניין כל והרי ƒ¿»≈
ישראל. בני עלֿידי נקבע המצוות

'‰a¯ L¯„Ó'‰ ˙Âk ‡l‡∆»«»««ƒ¿»«»
d˙B‡ ‰NBÚ C¯a˙È ‡e‰L את ∆ƒ¿»≈∆»

lÁz‰המצווה  C‡ ,ÔkŒÌb«≈«¿ƒ»
ŒÏÚÂ ,Ï‡¯NÈ d˙B‡ ÔÈNBÚƒ»ƒ¿»≈¿«

‰ÊŒÈ„È בני עלֿידי המצווה קיום ¿≈∆
‰e‡ישראל  ˙BÈ‰Ï CLÓƒ¿»ƒ¿

˙Bˆn‰ Ìi˜Ó BÓˆÚa C¯a˙Èƒ¿»≈¿«¿¿«≈«ƒ¿
ŒÏÚL ,‰vÓ ˙ÂˆÓa BÓÎe]¿¿ƒ¿««»∆«

˙ÏÈÎ‡ ÔÈÚ ‰NÚ ÈÊ‡ ,‰vÓ ÌÈÏÎB‡ Ï‡¯NiL ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆ƒ¿»≈¿ƒ«»¬««¬∆ƒ¿«¬ƒ«
‰"aw‰ Ïˆ‡ ‰vÓ.לעיל C¯cŒÏÚכמבואר e‰fL ,¯ÓBÏ LÈÂ «»≈∆«»»¿≈«∆∆«∆∆

È˙Ò¯t È˙ÈÚ¯c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk19, לכנסת קורא הקדושֿברוךֿהוא ¿»»ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿»»ƒ
גם  משמעו ש'רעייתי' בזוהר כך על ופירשו 'רעייתי' השירים' ב'שיר ישראל

כביכול, אותי, המפרנסת שלי הרועה

שלו  הצאן את מפרנס שהרועה כשם

iL'Ì‰È·‡Ï ÔÈÒ¯ÙÓ Ï‡¯N ∆ƒ¿»≈¿«¿¿ƒ«¬ƒ∆
ÌÈÓMaL20 פועלים וכביכול ∆«»«ƒ

למעלה. ועילוי ÔÈÚLתוספת ,eÈ‰«¿∆ƒ¿«
‰ÏÚÓÏ (‰ÏÈÎ‡) ‰Ò¯t‰««¿»»¬ƒ»¿«¿»
BÓk ,Ï‡¯NÈ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈ƒ¿»≈¿
,‰ÏÚÓÏ ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡c ÔÈÚ‰»ƒ¿»«¬ƒ««»¿«¿»
Ï‡¯NiL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬∆«¿≈∆∆ƒ¿»≈

,‰vÓ ÌÈÏÎB‡ לאמור בהתאם ¿ƒ«»
דרשת  של הפנימית שהמשמעות לעיל

דבריו  'מגיד הכתוב על ז"ל חכמינו

אומר  עושה שהוא שמה ליעקב'

הדברים  שסדר היא לעשות, לישראל

ואחר  עושים, ישראל בני שתחילה הוא

עשיית  ענין את יש מזה, כתוצאה כך,

למטה]. המצוות

‰Ê ÔÈÚL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆ƒ¿»∆
Ï‡¯NÈ ÔÈNBÚ ‰lÁzL)∆¿ƒ»ƒƒ¿»≈
CLÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙Bˆn‰«ƒ¿¿«¿≈∆ƒ¿»
BÓˆÚa C¯a˙È ‡e‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈¿«¿
L‚„eÓ (˙Bˆn‰ Ìi˜Ó¿«≈«ƒ¿¿»
,ÔÈÏÈÙz ˙ÂˆÓa „ÁeÈÓaƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒƒ

‡È·Ó ÔÎlL מהר"ש הרבי ∆»≈≈ƒ
¯Ó‡na הנזכר˙ÂˆnÓ ‡Ó‚ec‰ ««¬»«¿»ƒƒ¿«

˙ÂˆÓ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL ,ÔÈÏÈÙz¿ƒƒ∆«¿≈ƒƒ¿«
˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈLÓÓ ÔÈÏÈÙz¿ƒƒ«¿ƒƒƒ¿
,(Ï"pk) ÔÈÏÈÙz ÁÈÓ ‰"aw‰«»»«ƒ«¿ƒƒ««
˙ÏÈÁ˙a ‡È·nLk Ì‚Â¿«¿∆≈ƒƒ¿ƒ«
'‰a¯ L¯„Ó'‰ ¯Ó‡n‰««¬»«ƒ¿»«»
‰"aw‰L ÌÈËtLÓ ˙L¯Ùc¿»»«ƒ¿»ƒ∆«»»
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זה  לקּׁשר [ויׁש ּתרּומה. מצות עלֿידי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָלֹוקחים

ההילּולא  ּבהמׁש המבאר לכללּות 11עם ּבנֹוגע ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ּבתֹוכם  וׁשכנּתי הּמׁשּכן, עבֹודה 12ענין ׁשעלֿידי , ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

ענין  ׁשהּוא הּנּצחֹון, ענין את ּפֹועלים ְְֲִִִִֶֶַַָָזֹו

מּׁשיּנּויים  לא 13ׁשּלמעלה הוי' אני ּבחינת , ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָֹ

עלֿידי 14ׁשניתי  נעׂשה הּמׁשּכן ענין ּכללּות והרי , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

לעֹולם]. זז ׁשאינֹו ּדיקא, לי ּתרּומה, לי ְְְְְִִִֵֶָָָָָויקחּו

עלֿידי  אי יּפלא ׁשּלכאֹורה ּבּמאמר, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּומקׁשה

האֹור  מּצד אינֹו זה ׁשעילּוי [והינּו, ּפרטית ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָמצוה

ּגם  אּלא הּמצֹות, ׁשּבכללּות ּכּולנה על ְְִִֶֶֶַַַָָָָָהעֹולה

ּכזֹו ּגבֹוהה לבחינה יּגיעּו ּפרטית] מצוה ּכל ְְְְִִִִִִַַָָָָָָמּצד

מביא  זה ּולבאר  כּו'. מּמׁש אֹותי לֹוקחים ְְְִִִִֵֵֶַָָלהיֹות

הּמצֹות  ּכל מקּים ׁשהּקּב"ה הּנ"ל רז"ל ְְֲִֵֶַַַַַַַַַָָָמאמר

לעׂשֹותם. ליׂשראל ְְֲִִֵֶַָָָׁשּצּוה

ּפירּוׁשÔÈÚ‰Âב) ּבּמאמר ׁשּמבאר ּכפי ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְֲִֵֵֶֶַַָָָ

ּׁשהּוא  מה ז"ל רּבֹותינּו ֲֵֶַַַַַמאמר

ׁשעלֿידי  לעׂשֹות, ליׂשראל אֹומר הּוא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָעֹוׂשה,

עלֿידיֿזה  הּמצֹות, ּומקּימין עֹוׂשין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָׁשּיׂשראל

 ֿ על עלּֿדרֿמׁשל אֹורֿאיןֿסֹוף, המׁשכת ְְִֵֶֶַַַַָָָָנמׁש

מצו  קּיּום הּקּב"ה ידי להיֹות ממׁשיכים ּתפילין ת ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָ

הּמצֹות. ּפרטי ּבכל ועלּֿדרֿזה ּתפילין, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָמניח

הּפׁשּוט  ּפירּוׁש ּכי ׁשהגם ּבּמאמר, ְֲֲִִֵֶַַַַַָָּוממׁשי

א ּתחּלה, הּמצֹות עֹוׂשה יתּבר ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָמראה

ּכתיב  ּדהלא ּכן, לֹומר איֿאפׁשר אׁשר 15ּבאמת ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָֹ

 ֿ ראׁש ּבמּסכת ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו אתם, ְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹּתקראּו

ב  ּפרק סֹוף 'אּתם'16הּׁשנה ּכתיב, (חסר) אתם ְִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּכי  ונמצא, מזידין. אפילּו 'אּתם' ׁשֹוגגין, ְְְְֲֲִִִִִִִֶַָאפילּו
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‡ÏeÏÈ‰‰ CLÓ‰a ¯‡·Ó‰ ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ]11 קבוצת ¿≈¿«≈∆ƒ«¿…»¿∆¿≈«ƒ»

הרבי  של פותח מאמרים מביניהם שהראשון לזה, זה ב'המשך' הבאים הריי"צ

וי"ג  יו"ד לקראת לפרסום מסר הריי"צ שהרבי כלה" אחותי לגני "באתי בפסוק

שרה) שטערנא הרבנית ואימו רבקה הרבנית סבתו של ההסתלקות (ימי שבט

נסתלק  שבט יו"ד וביום תש"י בשנת

'המשך  להיות הפך וה'המשך'

ÔÈÚההילולא' ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba¿≈«ƒ¿»ƒ¿«
,ÔkLn‰ שהואÈzÎLÂ «ƒ¿»¿»«¿ƒ
ÌÎB˙a12, להשראת להיות מקום ¿»
BÊהשכינה, ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚL של ∆«¿≈¬»

הזה  בעולם למטה השכינה השראת

ÔÈÚהגשמי  ˙‡ ÌÈÏÚBt¬ƒ∆ƒ¿«
ÔBÁvp‰ ה'לעומת על הקדושה של «ƒ»

הקדושה, היפך ÔÈÚזה', ‡e‰L∆ƒ¿»
ÌÈÈepÈMÓ ‰ÏÚÓlL13, כפי ∆¿«¿»ƒƒƒ

(המקבילים  הנפש בכוחות גם שרואים

מידת  היא מהן שאחת הספירות לעשר

בכוחות  שבמוחין, העליונה) הנצח

מחיוב  שינויים להיות יכולים השכל

במי  וכן ולהיפך החסד לשלילה דות

שינויים  להיות יכולים והגבורה

כך  ואחר מישהו אוהבים ולפעמים

במידת  אבל להיפך, או אותו שונאים

היא  (כי מיוחד תוקף יש הנצח

בה  ואין הנפש) בעצם מושרשת

באלוקות, למעלה גם וכך שינויים,

היא  העליונה הנצח מידת כביכול,

(כמובא  חרטה או שינויים שאין באופן

בחינה  שעל הנזכר לגני' 'באתי במאמר

הוא  אדם לא "כי הכתוב נאמר זו

Ï‡להינחם"), 'ÈÂ‰ È‡ ˙ÈÁa¿ƒ«¬ƒ¬»»…
È˙ÈL14ÔÈÚ ˙eÏÏk È¯‰Â , »ƒƒ«¬≈¿»ƒ¿«

eÁ˜ÈÂ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ÔkLn‰«ƒ¿»«¬∆«¿≈¿ƒ¿
ÊÊ BÈ‡L ,‡˜Èc ÈÏ ,‰Óe¯z ÈÏƒ¿»ƒ»¿»∆≈»

,ÌÏBÚÏ.[והנצחיות הקביעות עניין ¿»
‰L˜Óe מהר"ש Ó‡na¯,הרבי «¿∆««¬»

È„ÈŒÏÚ CÈ‡ ‡ÏtÈ ‰¯B‡ÎlL∆ƒ¿»ƒ»≈≈«¿≈
˙ÈË¯t ‰ÂˆÓ למשכן תרומה אחת, ƒ¿»¿»ƒ

‰Ïek ÏÚ ‰ÏBÚ‰ ¯B‡‰ „vÓ BÈ‡ ‰Ê ÈeÏÈÚL ,eÈ‰Â]¿«¿∆ƒ∆≈ƒ«»»∆«»»
,˙Bˆn‰ ˙eÏÏÎaL אחת כל של האור צירוף מאשר יותר הנעלה ∆ƒ¿»«ƒ¿

עצמו בפני שהוא כפי ÈË¯t˙]מהמצוות ‰ÂˆÓ Ïk „vÓ Ìb ‡l‡∆»«ƒ«»ƒ¿»¿»ƒ
'eÎ LnÓ È˙B‡ ÌÈÁ˜BÏ ˙BÈ‰Ï BÊk ‰‰B·b ‰ÈÁ·Ï eÚÈbÈ«ƒƒ¿ƒ»¿»»ƒ¿¿ƒƒ«»

בעצמו? הוא ברוך הקדוש של ומהותו עצמותו עם להתחבר

Ïk Ìi˜Ó ‰"aw‰L Ï"p‰ Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó ‡È·Ó ‰Ê ¯‡·Ïe¿»≈∆≈ƒ«¬«««««∆«»»¿«≈»
,Ì˙BNÚÏ Ï‡¯NÈÏ ‰evL ˙Bˆn‰ משמעות את ומבאר וממשיך «ƒ¿∆ƒ»¿ƒ¿»≈«¬»

הדברים.

eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó Le¯Èt ¯Ó‡na ¯‡·nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (·¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿»≈««¬»≈«¬««≈
‡e‰ ,‰NBÚ ‡e‰M ‰Ó Ï"Ê««∆∆

,˙BNÚÏ Ï‡¯NÈÏ ¯ÓB‡ עלֿפי ≈¿ƒ¿»≈«¬
Ï‡¯NiLחסידות, È„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿»≈

˙Bˆn‰ ÔÈÓi˜Óe ÔÈNBÚ למטה ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿
CLÓבגשמיות, ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ¿»

למטה  מלמעלה »«¿»‰ÎLÓ˙ומתגלה
ÏLÓŒC¯cŒÏÚ ,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈«∆∆»»
ÔÈÏÈÙz ˙ÂˆÓ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒƒ¿«¿ƒƒ
‰"aw‰ ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒƒ¿«»»

ÔÈÏÈÙz ÁÈÓ הנחת' יש וכאשר «ƒ«¿ƒƒ
אור  ממשיך הדבר למעלה, תפילין'

למטה, מלמעלה ∆∆»¿ŒC¯cŒÏÚÂאלוקי
˙Bˆn‰ ÈË¯t ÏÎa ‰Ê שכל ∆¿»¿»≈«ƒ¿

למטה  מקיימים ישראל שבני מצווה

 ֿ הקדוש של המצווה למעשה גורמים

אור  נמשך ומזה כביכול, ברוךֿהוא,

סופי. אין CÈLÓÓe«¿ƒאלוקי
Le¯Èt Èk Ì‚‰L ,¯Ó‡na««¬»∆¬«ƒ≈

ËeLt‰ ז"ל חכמינו מאמר של «»
‰NBÚ C¯a˙È ‡e‰L ‰‡¯Ó«¿∆∆ƒ¿»≈∆

,‰lÁz ˙Bˆn‰ המדרש לשון כי «ƒ¿¿ƒ»
לבני  אומר הוא ברוך שהקדוש הוא

עצמו  שהוא מה את לעשות ישראל

של  הפשוטה והמשמעות עושה,

ואחר  עושה הוא שתחילה היא הדברים

לעשות, ישראל לבני אומר הוא כך

של  שמעשיהם כאן מהמבואר (בשונה

 ֿ שהקדוש הגורמים הם ישראל בני

יעשה) ‡ŒÈברוךֿהוא ˙Ó‡a C‡«∆¡∆ƒ
,Ôk ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ היא האמת אלא ∆¿»«≈

(ונפעל  מתחיל המצוות שמעשה

ישראל  בני ידי על …¬»Ï‰c‡בעיקר)
·È˙k15 המועדים קביעות לגבי ¿ƒ

e¯Ó‡Â ,Ì˙‡ e‡¯˜z ¯L‡¬∆ƒ¿¿…»¿»¿
· ˜¯t ÛBÒ ‰M‰ŒL‡¯ ˙ÎqÓa Ï"Ê eÈ˙Ba¯16Ì˙‡ «≈«¿«∆∆…«»»∆∆…»

,·È˙k (¯ÒÁ) כתוב כאילו הפסוק את לדרוש מלמד '‡Ìz'ויש והכתוב »≈¿ƒ«∆
הקובעת  היא ישראל בני עלֿידי והחגים החדשים ÔÈ‚‚BLשקביעות eÏÈÙ‡¬ƒ¿ƒ

מזו  ויתירה בזמנו, שלא החג ואת החודש את וקבעו טעו בשוגג אם אפילו

ÔÈ„ÈÊÓ eÏÈÙ‡ 'Ìz‡' החג מועד את קבעו למטה ישראל בני אם וגם «∆¬ƒ¿ƒƒ
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[והינּו, ּדוקא ּביׂשראל ּתלּויה הּמצֹות ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָקדּוׁשת

החדׁשים  ׁשּקביעּות לֹומר אפׁשר היה ְְְֳִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשּלכאֹורה

מּגּלים  רק ּביתּֿדין ואילּו הּתֹורה, עלֿידי ְְְִִִִֵֵַַַַָהיא

מביא  ולכן ּתֹורה, עלּֿפי ׁשהּוא ּכפי הענין ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָאת

אפילּו 'אּתם' ׁשֹוגגין, אפילּו 'אּתם' ְְֲֲִִִִֶֶַַַַהּפסקּֿדין

היא  ּביתּֿדין עלֿידי החדׁשים ׁשּקביעת ְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַָמזידין,

זהּו אּלא הּתֹורה, עלּֿפי ׁשּלא ּפֹוסקים ּכאׁשר ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָֹּגם

ּדוקא  יׂשראל עלֿידי ׁשּנעׂשה ּוכמֹו17ענין ,[ ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

ראׁשֹון  ּבליל מּצה אכילת מצות ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָעלּֿדרֿמׁשל

ראׁשֿחֹודׁש קבעּו היא ּביׂשראל ּתלּוי ּפסח, ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשל

ּבראׁשֿחֹודׁש נאמר זה ׁשּמאמר [ּולהעיר, ְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָֹניסן

מּקביעת 18ניסן  הּדּוגמא מביא ׁשּלכן וכּנראה , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

מּצה  אכילת לּמצות ּבּׁשּיכּות ניסן ְְְֲִִִֶַַַַָָָֹראׁשֿחֹודׁש

עֹוׂשה  יתּבר ׁשהּוא לֹומר יּתכן והיא ְְִִֵֵֵֶֶַַָָכּו'],

רּבה' ה'מדרׁש ּכונת אּלא יׂשראל. לפני ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּמצוה

ּתחּלה  א ּגםּֿכן, אֹותּה עֹוׂשה יתּבר ְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשהּוא

להיֹות  נמׁש ועלֿידיֿזה יׂשראל, אֹותּה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָעֹוׂשין

ּבמצות  [ּוכמֹו הּמצֹות מקּים ּבעצמֹו יתּבר ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָהּוא

אזי  מּצה, אֹוכלים ׁשּיׂשראל ׁשעלֿידיֿזה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּצה,

לֹומר, ויׁש הּקּב"ה. אצל מּצה אכילת ענין ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָנעׂשה

ּפרנסתי  ּדרעיתי הענין ּכללּות עלּֿדר ,19ׁשּזהּו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּבּׁשמים  לאביהם מפרנסין הינּו,20ׁשּיׂשראל . ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

עלֿידי  נעׂשה למעלה (אכילה) הּפרנסה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשענין

למעלה, מּצה ּדאכילת הענין ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָיׂשראל,

מּצה]. אֹוכלים ׁשּיׂשראל עלֿידיֿזה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנעׂשה

LÈÂ יׂשראל עֹוׂשין (ׁשּתחּלה זה ׁשענין להֹוסיף, ¿≈ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָ

הּוא  להיֹות נמׁש ועלֿידיֿזה ְְְְְִִִֵֶַַָהּמצֹות,

מביא  ׁשּלכן ּתפילין, ּבמצות ּבמיּוחד מּודגׁש הּמצֹות) מקּים ּבעצמֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָיתּבר

ממׁשיכים  ּתפילין מצות קּיּום ׁשעלֿידי ּתפילין, מּמצות הּדּוגמא ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָּבּמאמר

ה'מדרׁש הּמאמר ּבתחילת ּכׁשּמביא וגם (ּכּנ"ל), ּתפילין מניח הּקּב"ה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָלהיֹות

מענין  הּדּוגמא מביא הּמצֹות, ּכל את מקּים ׁשהּקּב"ה מׁשּפטים ּדפרׁשת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָרּבה'
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ואילך.17) א'תג ע' ח"ג תער"ב המשך גם המאמר).18)ראה כותרת (לשון ניסן ר"ח ויקרא ט.19)ג' א, ראה 20)שה"ש

ב. ז, זח"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הקובעת. היא שלהם הקביעה במזיד, ˜„Le˙בטעות Èk ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»ƒ¿«

‰È‰ ‰¯B‡ÎlL ,eÈ‰Â] ‡˜Âc Ï‡¯NÈa ‰ÈeÏz ˙Bˆn‰«ƒ¿¿»¿ƒ¿»≈«¿»¿«¿∆ƒ¿»»»
‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ÌÈL„Á‰ ˙eÚÈ·wL ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ עצמה ∆¿»«∆¿ƒ∆√»ƒƒ«¿≈«»

כתוצאה  ישראל,ולא בני של ÌÈlbÓמהקביעה ˜¯ ÔÈcŒ˙Èa eÏÈ‡Â¿ƒ≈ƒ«¿«ƒ
ŒÏÚ ‡e‰L ÈÙk ÔÈÚ‰ ˙‡Èt ∆»ƒ¿»¿ƒ∆«ƒ

‡È·Ó ÔÎÏÂ ,‰¯Bz את במאמר »¿»≈≈ƒ
ÔÈcŒ˜Òt‰ למדו ז"ל שחכמינו «¿«ƒ

כאמור  ‡eÏÈÙמהפסוק 'Ìz‡'«∆¬ƒ
,ÔÈ„ÈÊÓ eÏÈÙ‡ 'Ìz‡' ,ÔÈ‚‚BL¿ƒ«∆¬ƒ¿ƒƒ
È„ÈŒÏÚ ÌÈL„Á‰ ˙ÚÈ·wL∆¿ƒ«∆√»ƒ«¿≈
¯L‡k Ìb ‡È‰ ÔÈcŒ˙Èa≈ƒƒ««¬∆
‰¯Bz‰ ÈtŒÏÚ ‡lL ÌÈ˜ÒBt¿ƒ∆…«ƒ«»
התורה  לפי שלא הפסיקה אם ואפילו

במזיד, ÔÈÚנעשתה e‰Ê ‡l‡∆»∆ƒ¿»
Ï‡¯NÈ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬∆«¿≈ƒ¿»≈

‡˜Âc17ÏLÓŒC¯cŒÏÚ BÓÎe ,[ «¿»¿«∆∆»»
ÏÈÏa ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ˙ÂˆÓƒ¿«¬ƒ««»¿≈
ÈeÏz ,ÁÒt ÏL ÔBL‡ƒ̄∆∆«»
ŒL‡¯ eÚ·˜ C‡È‰ Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈≈«»¿…

ÔÒÈ L„BÁ חג מועד נקבע זה שלפי ∆ƒ»
ונמצא  מצה, לאכול מצוה שבו הפסח

את  לה ויש מצווה היא מצה שאכילת

כאמור, סוף, אין אור להמשיך הכוח

את  ישראל בני קבעו שכך בגלל רק

הפסח  חג יחול שבו המועד

¯Ó‡ ‰Ê ¯Ó‡nL ,¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ∆«¬»∆∆¡«
ÔÒÈ L„BÁŒL‡¯a18‰‡¯pÎÂ , ¿…∆ƒ»¿«ƒ¿∆

˙ÚÈ·wÓ ‡Ó‚ec‰ ‡È·Ó ÔÎlL∆»≈≈ƒ«¿»ƒ¿ƒ«
˙eÎiMa ÔÒÈ L„BÁŒL‡…̄∆ƒ»¿«»
,['eÎ ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ˙ÂˆnÏ¿ƒ¿«¬ƒ««»
‡e‰L ¯ÓBÏ ÔÎzÈ C‡È‰Â¿≈«ƒ»≈«∆
ÈÙÏ ‰Âˆn‰ ‰NBÚ C¯a˙Èƒ¿»≈∆«ƒ¿»ƒ¿≈

Ï‡¯NÈ קדושת עניין כל והרי ƒ¿»≈
ישראל. בני עלֿידי נקבע המצוות

'‰a¯ L¯„Ó'‰ ˙Âk ‡l‡∆»«»««ƒ¿»«»
d˙B‡ ‰NBÚ C¯a˙È ‡e‰L את ∆ƒ¿»≈∆»

lÁz‰המצווה  C‡ ,ÔkŒÌb«≈«¿ƒ»
ŒÏÚÂ ,Ï‡¯NÈ d˙B‡ ÔÈNBÚƒ»ƒ¿»≈¿«

‰ÊŒÈ„È בני עלֿידי המצווה קיום ¿≈∆
‰e‡ישראל  ˙BÈ‰Ï CLÓƒ¿»ƒ¿

˙Bˆn‰ Ìi˜Ó BÓˆÚa C¯a˙Èƒ¿»≈¿«¿¿«≈«ƒ¿
ŒÏÚL ,‰vÓ ˙ÂˆÓa BÓÎe]¿¿ƒ¿««»∆«

˙ÏÈÎ‡ ÔÈÚ ‰NÚ ÈÊ‡ ,‰vÓ ÌÈÏÎB‡ Ï‡¯NiL ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆ƒ¿»≈¿ƒ«»¬««¬∆ƒ¿«¬ƒ«
‰"aw‰ Ïˆ‡ ‰vÓ.לעיל C¯cŒÏÚכמבואר e‰fL ,¯ÓBÏ LÈÂ «»≈∆«»»¿≈«∆∆«∆∆

È˙Ò¯t È˙ÈÚ¯c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk19, לכנסת קורא הקדושֿברוךֿהוא ¿»»ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿»»ƒ
גם  משמעו ש'רעייתי' בזוהר כך על ופירשו 'רעייתי' השירים' ב'שיר ישראל

כביכול, אותי, המפרנסת שלי הרועה

שלו  הצאן את מפרנס שהרועה כשם

iL'Ì‰È·‡Ï ÔÈÒ¯ÙÓ Ï‡¯N ∆ƒ¿»≈¿«¿¿ƒ«¬ƒ∆
ÌÈÓMaL20 פועלים וכביכול ∆«»«ƒ

למעלה. ועילוי ÔÈÚLתוספת ,eÈ‰«¿∆ƒ¿«
‰ÏÚÓÏ (‰ÏÈÎ‡) ‰Ò¯t‰««¿»»¬ƒ»¿«¿»
BÓk ,Ï‡¯NÈ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈ƒ¿»≈¿
,‰ÏÚÓÏ ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡c ÔÈÚ‰»ƒ¿»«¬ƒ««»¿«¿»
Ï‡¯NiL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬∆«¿≈∆∆ƒ¿»≈

,‰vÓ ÌÈÏÎB‡ לאמור בהתאם ¿ƒ«»
דרשת  של הפנימית שהמשמעות לעיל

דבריו  'מגיד הכתוב על ז"ל חכמינו

אומר  עושה שהוא שמה ליעקב'

הדברים  שסדר היא לעשות, לישראל

ואחר  עושים, ישראל בני שתחילה הוא

עשיית  ענין את יש מזה, כתוצאה כך,

למטה]. המצוות

‰Ê ÔÈÚL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆ƒ¿»∆
Ï‡¯NÈ ÔÈNBÚ ‰lÁzL)∆¿ƒ»ƒƒ¿»≈
CLÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙Bˆn‰«ƒ¿¿«¿≈∆ƒ¿»
BÓˆÚa C¯a˙È ‡e‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈¿«¿
L‚„eÓ (˙Bˆn‰ Ìi˜Ó¿«≈«ƒ¿¿»
,ÔÈÏÈÙz ˙ÂˆÓa „ÁeÈÓaƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒƒ

‡È·Ó ÔÎlL מהר"ש הרבי ∆»≈≈ƒ
¯Ó‡na הנזכר˙ÂˆnÓ ‡Ó‚ec‰ ««¬»«¿»ƒƒ¿«

˙ÂˆÓ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL ,ÔÈÏÈÙz¿ƒƒ∆«¿≈ƒƒ¿«
˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈLÓÓ ÔÈÏÈÙz¿ƒƒ«¿ƒƒƒ¿
,(Ï"pk) ÔÈÏÈÙz ÁÈÓ ‰"aw‰«»»«ƒ«¿ƒƒ««
˙ÏÈÁ˙a ‡È·nLk Ì‚Â¿«¿∆≈ƒƒ¿ƒ«
'‰a¯ L¯„Ó'‰ ¯Ó‡n‰««¬»«ƒ¿»«»
‰"aw‰L ÌÈËtLÓ ˙L¯Ùc¿»»«ƒ¿»ƒ∆«»»
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g"kyz'dח ,xc` ycegd g"dan ,milwy zyxt ,mihtyn t"y

ּתפילין  מניח אמרּו21הּקּב"ה ּדהּנה ּבזה, והענין . ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ

ז"ל  ּכתיב 21רּבֹותינּו מה עלמא ּדמארי ּתפילין ְְְְִִִֵֵַַַָָָ

ּבארץ  אחד ּגֹוי יׂשראל ּכעּמ ּומי וידּוע 22ּבהּו, . ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּגם  ּבארץ, אחד ּגֹוי ּׁשּכתּוב ּבמה ְֵֶֶֶֶַַַָָָָהּפירּוׁש

אחד  ּבחינת יׂשראל ממׁשיכים זה 23ּבארץ וענין . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּפרׁשּיֹות, ד' ּבּה ׁשּיׁש ּתפילין, ּבמצות ְְְְִִִִֵֶַָָָָמּודגׁש

גֹו' יׂשראל ׁשמע ּפרׁשת היא ׁשּבהן ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהראׁשֹונה

אחד  עלֿידיֿזה 24הוי' הּוא הּמצוה וקּיּום , ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

ונמצא, ּגׁשמי. קלף עלּֿגּבי זאת ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹׁשּכֹותבים

'אחד' המׁשכת הּוא ענינּה ּתפילין ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָׁשּמצות

הּדּוגמא  היא ּתפילין מצות ולכן, ְְְְִִִִֵֶַַָָָָּבארץ.

עלֿידי  למּטה אלקּות להמׁשכת ּבנֹוגע ְְְְְְֱֵֵֶַַַַַָָָֹׁשהּובאה

לכל  ּבנֹוגע למדים ּומּמּנה מעׂשּיֹות, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָמצֹות

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ּכל 25הּמצֹות, הּוקׁשה ְְְֲִֵַַַַַָָ

לת  ּכּולּה ׁשּיּוכל הּתֹורה ׁשּכדי ונמצא, פילין. ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

ּומי  נאמר ׁשּבהם ּתפילין, מניח הּקּב"ה ְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָלהיֹות

להיֹות  צריכה ּבארץ, אחד ּגֹוי יׂשראל ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָּכעּמ

עלֿידיֿזה  ּבארץ, אחד המׁשכת ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָּתחילה

ּתפילין. מצות מקּימים ְְְְְִִִִִֵֶַַָׁשּיׂשראל

ּבדברי p‰Â‰ג) ּבּמאמר ׁשמבאר אףֿעלּֿפי ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֶַַַַָָֹ

לֹומר  ׁשאיֿאפׁשר רּבה', ְְִִֶֶַַַָָָה'מדר ׁש

הּמצֹות  עֹוׂשה יתּבר ׁשהּוא הּפׁשּוט ְְְִִֵֵֶֶַַָָּכפירּוׁש

יתּבר ׁשהּוא רּבה' ה'מדרׁש ּכונת אּלא ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּתחילה,

אֹותן  עֹוׂשין ּתחּלה א ּגםּֿכן, אֹותן ְִִֵֶַַָָָעֹוׂשה

יתּבר הּוא להיֹות נמׁש ועלֿידיֿזה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָיׂשראל,

ה'מדרׁש לׁשֹון ּגם הּובא ׁשּבּמאמר ּכיון מּכלֿמקֹום הּמצֹות, מקּים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָּבעצמֹו

יֹותר  (ּומּודגׁש ולעׂשֹות" לׁשמֹור ליׂשראל אֹומר הּוא עֹוׂשה, ּׁשהּוא "מה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָרּבה'

הּמאמר  ׁשל ּבּקיצּור ּגם הּובא רּבה' ה'מדרׁש ׁשּלׁשֹון מֹורה 26ּבכ זה ׁשּלׁשֹון ,( ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

לעׂשֹות, ליׂשראל אֹומר הּוא ואחרּֿכ הּמצֹות, את הּקּב"ה עֹוׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּתחלה

זה  ּומּצד הּקּב"ה, אצל ּתחלה ׁשהן ּכפי הּמצֹות ענין ּגם ׁשּיׁשנֹו לֹומר, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָצרי

רּבֹותינּו ׁשאמרּו מּזה מּובן ּוכמֹוֿכן ּכן. יעׂשּו הם ׁשּגם ליׂשראל הּקּב"ה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמצּוה
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סע"א.21) ו, כא.22)ברכות יז, הימיםֿא ס"ט.23)דברי אגה"ק תניא ואילך.24)ראה ד ו, א.25)ואתחנן לה, קידושין

צג.26) ע' שם סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÁÈÓ ‰"aw‰ ÔÈÚÓ ‡Ó‚ec‰ ‡È·Ó ,˙Bˆn‰ Ïk ˙‡ Ìi˜Ó¿«≈∆»«ƒ¿≈ƒ«¿»≈ƒ¿««»»«ƒ«

ÔÈÏÈÙz21.ומבאר שממשיך וכפי ¿ƒƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â21È¯‡Óc ÔÈÏÈÙz ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»¿«≈«¿ƒƒ¿»≈

,e‰a ·È˙k ‰Ó ‡ÓÏÚ בהם כתוב מה העולם אדון של ÈÓeהתפילין »¿»«¿ƒ¿ƒ
„Á‡ ÈBb Ï‡¯NÈ EnÚk¿«¿ƒ¿»≈∆»

ı¯‡a22Úe„ÈÂ החסידות . בתורת »»∆¿»«
ÈBb ·e˙kM ‰Óa Le¯Èt‰«≈¿«∆»
ı¯‡a ÌbL ,ı¯‡a „Á‡∆»»»∆∆«»»∆

התחתונה ומסתירה הגשמית שמעלימה

האלוקות Ï‡¯NÈעל ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒƒ¿»≈
„Á‡ ˙ÈÁa'ה שאחדות וגורמים ¿ƒ«∆»
בעולם  23‰Êתתגלה ÔÈÚÂ של . ¿ƒ¿»∆

בארץ  למטה ה' אחדות וגילוי המשכת

LiL ,ÔÈÏÈÙz ˙ÂˆÓa L‚„eÓ¿»¿ƒ¿«¿ƒƒ∆≈
‰BL‡¯‰L ,˙BiL¯t '„ da»»»ƒ∆»ƒ»
ÚÓL ˙L¯t ‡È‰ Ô‰aL∆»∆ƒ»»«¿«

„Á‡ 'ÈÂ‰ 'B‚ Ï‡¯NÈ24, ƒ¿»≈¬»»∆»
ה' אחדות הוא Ìei˜Â¿ƒותוכנה

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«¿≈∆
ÛÏ˜ ÈabŒÏÚ ˙‡Ê ÌÈ·˙BkL∆¿ƒ…««≈¿»

ÈÓLb.'בארץ'˙ÂˆnL ,‡ˆÓÂ «¿ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿«
˙ÎLÓ‰ ‡e‰ dÈÚ ÔÈÏÈÙz¿ƒƒƒ¿»»«¿»«
˙ÂˆÓ ,ÔÎÏÂ .ı¯‡a '„Á‡'∆»»»∆¿»≈ƒ¿«
‡Ó‚ec‰ ‡È‰ ÔÈÏÈÙz¿ƒƒƒ«¿»
˙ÎLÓ‰Ï Ú‚Ba ‰‡·e‰L∆¿»¿≈«¿«¿»«
˙BˆÓ È„ÈŒÏÚ ‰hÓÏ ˙e˜Ï‡¡…¿«»«¿≈ƒ¿

˙BiNÚÓ מקיימים ישראל שבני «¬ƒ
בארץ, ÌÈ„ÓÏלמטה ‰pnÓeƒ∆»¿≈ƒ

¯Ó‡Ók ,˙Bˆn‰ ÏÎÏ Ú‚Ba¿≈«¿»«ƒ¿¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯25‰L˜e‰ «≈«¿»

dÏekהושוותה ‰¯Bz‰ Ïk»«»»
.ÔÈÏÈÙ˙Ïƒ¿ƒƒ

˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„kL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿≈∆«ƒ¿
Ì‰aL ,ÔÈÏÈÙz ÁÈÓ ‰"aw‰«»»«ƒ«¿ƒƒ∆»∆
ÈBb Ï‡¯NÈ EnÚk ÈÓe ¯Ó‡∆¡«ƒ¿«¿ƒ¿»≈

,ı¯‡a „Á‡ אלוקות המשכת היינו ∆»»»∆
למטה, מלמעלה «ÎÈ¯¿̂ƒ‰בעולם

'„Á‡' ˙ÎLÓ‰ ‰ÏÈÁz ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ»«¿»«∆»
Ï‡¯NiL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ı¯‡a»»∆«¿≈∆∆ƒ¿»≈

,ÔÈÏÈÙz ˙ÂˆÓ ÌÈÓi˜Ó המשכת ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒƒ
ישראל  בני פעולת ידי על אלוקות

מלמטה.

,'‰a¯ L¯„Ó'‰ È¯·„a ¯Ó‡na ¯‡·ÓL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰p‰Â (‚¿ƒ≈««ƒ∆¿…»««¬»¿ƒ¿≈«ƒ¿»«»
עושה  עצמו שהוא המצוות את לעשות ישראל לבני מצוה שהקדושֿברוךֿהוא

‰NBÚ C¯a˙È ‡e‰L ËeLt‰ Le¯ÈÙk ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡L∆ƒ∆¿»«¿≈«»∆ƒ¿»≈∆
‰ÏÈÁz ˙Bˆn‰ כבר שהוא מה את לעשות ישראל בני את מצוה כך ואחר «ƒ¿¿ƒ»

‰'L¯„Óעשה, ˙Âk ‡l‡∆»«»««ƒ¿»
‰NBÚ C¯a˙È ‡e‰L '‰a«̄»∆ƒ¿»≈∆

C‡ ,ÔkŒÌb Ô˙B‡ הדברים סדר »«≈«
‡Ô˙Bהוא  ÔÈNBÚ ‰lÁz¿ƒ»ƒ»

‡¯NÈ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,Ï עלֿידי ƒ¿»≈¿«¿≈∆
ישראל, בני של המצוות מעשה

C¯a˙È ‡e‰ ˙BÈ‰Ï CLÓƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈
ŒÏkÓ ,˙Bˆn‰ Ìi˜Ó BÓˆÚa¿«¿¿«≈«ƒ¿ƒ»
‡·e‰ ¯Ó‡naL ÔÂÈk ÌB˜Ó»≈»∆««¬»»
‰Ó" '‰a¯ L¯„Ó'‰ ÔBLÏ Ìb«¿«ƒ¿»«»«
¯ÓB‡ ‡e‰ ,‰NBÚ ‡e‰M∆∆≈
"˙BNÚÏÂ ¯BÓLÏ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ¿¿«¬

¯˙BÈ L‚„eÓe) בלשון לדייק שיש ¿»≈
‰'L¯„Óהמדרש  ÔBLlL CÎa¿»∆¿«ƒ¿»

¯eˆÈwa Ìb ‡·e‰ '‰a¯ הסיכום «»»««ƒ
¯Ó‡n‰ ÏL26‰Ê ÔBLlL ,( ∆««¬»∆»∆

‰"aw‰ ‰NBÚ ‰ÏÁzL ‰¯BÓ∆∆¿ƒ»∆«»»
‡e‰ CkŒ¯Á‡Â ,˙Bˆn‰ ˙‡∆«ƒ¿¿««»
CÈ¯ˆ ,˙BNÚÏ Ï‡¯NÈÏ ¯ÓB‡≈¿ƒ¿»≈«¬»ƒ

BLiL ,¯ÓBÏ למבואר במקביל «∆∆¿
בני  שתחילה הוא הדברים שסדר לעיל

נמשך  ומזה המצוות את עושים ישראל

ישנו  למעלה, המצוות ÔÈÚקיום Ìb«ƒ¿«
˙Bˆn‰ הפוך Ô‰Lבסדר ÈÙk «ƒ¿¿ƒ∆≈

‰Ê „vÓe ,‰"aw‰ Ïˆ‡ ‰ÏÁz¿ƒ»≈∆«»»ƒ«∆
ÌbL Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰ ‰eˆÓ¿«∆«»»¿ƒ¿»≈∆«
Ô·eÓ ÔÎŒBÓÎe .Ôk eNÚÈ Ì‰≈«¬≈¿≈»
המצוות  שעניין זה סדר גם שישנו

ונמשך  יורד ומזה מלמעלה מתחיל

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

mdiptl miyz xy` mihtynd dl`e

אברים 27ז"ל  רמ"ח אינּון ּפיקּודין, רמ"ח ִִִִֵַָ

ׁשּיׂשראל  לפני ׁשּגם ּבוּדאי והרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּדמלּכא,

אברים  רמ"ח יׁשנם ּפיקּודין רמ"ח ְְְִִִִֵֶַָָמקּימים

למעלה, ׁשהן ּכפי הּמצֹות ענין ׁשהּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּדמלּכא,

ּדזעירֿאנּפין, ׁשּבגּולגלּתא ארחין תרי"ג ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשהן

אנּפין  ּדארי ארחא מחד וכּמּובן 28וׁשרׁשן . ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָ

'ׁשלׁש ּבּדרּוׁש צדק' ה'צמח ּׁשּכתב ְִִֶֶֶֶַַַַָָֹמּמה

ֿ 29ׁשיטֹות' ׁשחס הּספירֹות, ענין לכללּות ּבנֹוגע ְְְְִִִִֵֶַַַַָ

ׁשּמ לֹומר מּצד וׁשלֹום רק היא הּספירֹות ציאּות ְְְִִִִֶַַַַָ

יׁשנּה ּבוּדאי אּלא למּטה, יתּבר ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָּפעּולֹותיו

אּלא  , יתּבר עצמּותֹו מּצד הּספירֹות ְְְְִִִִֵֶַַַָָמציאּות

ׁשם  ּבדּוגמת ,יתּבר ׁשמֹותיו הן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָׁשהּספירֹות

ּכפי  עצמּותֹו, לגּבי ּכלל ּבער ׁשאינֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָהאדם

אֹור' ל'תֹורה ּבהֹוספֹות הּזקן רּבנּו ְְְֵֵֵֶַַָָָָׁשּמבאר

ויחי  לענין 30ּפרׁשת ּבנֹוגע ּגם מּובן ּומּזה . ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

ּדמלּכא, אברים רמ"ח למעלה, ׁשהן ּכפי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָהּמצֹות

יׂשראל  ׁשל עבֹודתם לפני עֹוד מציאּותן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשּיׁשנּה

הּמצֹות. ְְִִַּבקּיּום

ּׁשּכתּוב LÈÂד) מה ּבהקּדם ּבזה, הּתיּוּו לֹומר ¿≈ְְִֵֶֶֶַַַָָ

אֹור' על 31ּב'תֹורה הּדברים ּבביאּור ְְְִֵַַָָ

ׁשּבקּיּום  ׁשּכׁשם חּיים, מקֹור עּמ ּכי ְְְְִִִִֵֶֶַָּפסּוק

הּמצוה  הא', ּדברים. ׁשני יׁש ּבאדם ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָהּמצֹות

ּכמֹו האדם, אֹותּה ׁשּיעׂשה קֹודם ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָּבפניֿעצמ ּה

את  עֹוׂשה ּכׁשהאדם והּב', עצמם. ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָהּתפילין

ׁשּזהּו ּתפילין, ׁשּמּניח ּדהינּו ּומקימּה, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָהּמצוה

ׁשּיׁשנם  למעלה, יּובן עלּֿדרֿזה ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָהעיקר.

מֹוחין, ד' ּבחינת ענין ׁשהּוא עצמם, ְְְְִִִִִֶַַַַָהּתפילין
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סע"א).27) (עד, ת"ל תקו"ז ד.28)ראה כא, ראה פ' לקו"ת שם. האריז"ל ובביאור א. קכט, (אד"ר) זח"ג נדפס 29)ראה

ואילך. רנח ס"ע ענינים ואילך.30)באוה"ת ב ואילך.31)קג, ב לה, מקץ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישראל  לבני Ï"Êהציווי eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L ‰fÓ27,ÔÈ„e˜Èt Á"Ó¯ ƒ∆∆»¿«≈«ƒƒ

,‡kÏÓc ÌÈ¯·‡ Á"Ó¯ ÔeÈ‡ המצוות ושמונה וארבעים מאתיים ƒ≈»ƒ¿«¿»
כשם  (כי המלך של האברים ושמונה וארבעים מאתיים הם עשה) (מצוות

הם, המצוות כך הנפש, אור ומאיר נמשך שבהם הכלים הם האדם גוף שאברי

הקדוש  המלך, של ה'אברים' כביכול,

האור  ומאיר נמשך שדרכם הוא, ברוך

בעולם) ÌbLהאלוקי È‡cÂa È¯‰Â«¬≈¿««∆«
ÌÈÓi˜Ó Ï‡¯NiL ÈÙÏƒ¿≈∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ

ÔÈ„e˜Èt Á"Ó¯ את ועושים ƒƒ
בפועל ¯Á"Óכבר ÌLÈהמצוות ∆¿»

ÔÈÚ ‡e‰L ,‡kÏÓc ÌÈ¯·‡≈»ƒ¿«¿»∆ƒ¿«
,‰ÏÚÓÏ Ô‰L ÈÙk ˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒ∆≈¿«¿»

Ô‰LÔÈÁ¯‡ ‚"È¯˙ ∆≈»¿ƒ
,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc ‡zÏ‚Ïe‚aL∆¿¿»¿»ƒ¿≈«¿ƒ
CÈ¯‡c ‡Á¯‡ „ÁÓ ÔL¯LÂ¿»¿»≈«»¿»¿«ƒ

ÔÈt‡28 העליונות הבחינות לגבי «¿ƒ
מבואר  המצוות שורש שהן באלוקות

הן  המצוות שתרי"ג וחסידות בקבלה

שלהם  שהשורש שונים אורות תרי"ג

מתרי"ג  שבילים)הוא (דרכים, 'ארחין'

של  העליון) (החלק שב'גולגולות'

העליונות, (המידות אנפין' 'זעיר

האור  כי זעירות', 'פנים הנקראות

האור  לגבי מועט במידות המאיר

מהמוחין), ולמעלה במוחין המאיר

השונות  הדרכים תרי"ג של והשורש

שלמעלה  יותר, עליונה בדרגה הוא

כפי  והיינו רבות, לדרכים מהתחלקות

(פנים  אנפין' 'אריך בבחינת שהן

שלמעלה  ב'כתר' בחינה ארוכות,

של  באופן הם שם והמידות) מהמוחין

אחת. דרך

ÁÓˆ'‰ ·˙kM ‰nÓ Ô·enÎÂ¿«»ƒ«∆»««∆«
Le¯ca חסידות ˆ„˜' מאמר ∆∆ƒ¿

BËÈL˙'בנושא  LÏL'29 של »…ƒ
הספירות  עשר בעניין המקובלים

ÔÈÚהעליונות  ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba¿≈«ƒ¿»ƒ¿«
¯ÓBÏ ÌBÏLÂŒÒÁL ,˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ∆«¿»«

,‰hÓÏ C¯a˙È ÂÈ˙BÏeÚt „vÓ ˜¯ ‡È‰ ˙B¯ÈÙq‰ ˙e‡ÈˆnL∆¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ«¿»ƒ¿»≈¿«»
פועל  הקדושֿברוךֿהוא דרכו ואמצעי כלי רק היא למשל, החסד, וספירת

ולעולמות, לנבראים למטה, e‡ÈˆÓ˙ומשפיע dLÈ È‡cÂa ‡l‡∆»¿««∆¿»¿ƒ
˙B¯ÈÙq‰ אלוקיים כוחות C¯a˙È,כעשרה B˙eÓˆÚ „vÓ שהוא כפי «¿ƒƒ««¿ƒ¿»≈

למטה  מפעולתו ומופשט B¯ÈÙq‰L˙נעלה ‡l‡ בפועל שנתגלו ‰Ôכפי ∆»∆«¿ƒ≈

Èa‚Ï ÏÏk C¯Úa BÈ‡L Ì„‡‰ ÌL ˙Ó‚e„a ,C¯a˙È ÂÈ˙BÓL¿»ƒ¿»≈¿¿«≈»»»∆≈¿∆∆¿»¿«≈
B˙eÓˆÚ המהות אלא לעצם ביחס ונחות חיצוני דבר הוא האדם של השם «¿

‡B¯'שלו, ‰¯B˙'Ï ˙BÙÒB‰a Ô˜f‰ ea¯ ¯‡·nL ÈÙk לאדמו"ר ¿ƒ∆¿»≈«≈«»≈¿»¿»
ÈÁÈÂהזקן  ˙L¯t30 על האמורים והכינויים התארים זה שמטעם »»««¿ƒ

לפעולותיו  בשייכות הקדושֿברוךֿהוא

'חכם' (כמו הספירות עשר באמצעות

לעצמותו  מתייחסים לא 'חסדן') או

ואינו  מהספירות שלמעלה ומהותו

תואר, מכל ומופשט גדר בשום מוגדר

לשמותיו. Ìbאלא Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«
Ô‰L ÈÙk ˙Bˆn‰ ÔÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿««ƒ¿¿ƒ∆≈

,‰ÏÚÓÏ בזוהר ¯Á"Óונקראות ¿«¿»
dLiL ,‡kÏÓc ÌÈ¯·‡≈»ƒ¿«¿»∆∆¿»

Ô˙e‡ÈˆÓ המצוות ÈÙÏשל „BÚ ¿ƒ»ƒ¿≈
Ìei˜a Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú¬»»∆ƒ¿»≈¿ƒ

˙Bˆn‰ הספירות שמציאות כשם «ƒ¿
יותר  גבוהות בדרגות למעלה מושרשת

בעולמות  הפועל האלוקי מהאור

ובנבראים.

‰Êa CeeÈz‰ ¯ÓBÏ LÈÂ („¿≈««ƒ»∆
בכך  לכאורה הסתירה את וליישב

המצוות  שעניין מבואר אחד שמצד

ישראל  שבני ידי על נפעל למעלה

שני  ומצד המצוות, את מקיימים

נמצא  למעלה המצוות שעניין מבואר

שבני  קודם עצמה, האלוקות מצד גם

המצוות, את מקיימים ישראל

‰¯B˙'a ·e˙kM ‰Ó Ìc˜‰a¿∆¿≈«∆»¿»
'¯B‡31ÌÈ¯·c‰ ¯e‡È·a ביאור ¿≈«¿»ƒ

מאמר  EnÚעל Èk ˜eÒt ÏÚ«»ƒƒ¿
Ìei˜aL ÌLkL ,ÌÈiÁ ¯B˜Ó¿«ƒ∆¿≈∆¿ƒ
ÌÈ¯·c ÈL LÈ Ì„‡a ˙Bˆn‰«ƒ¿»»»≈¿≈¿»ƒ

ŒÈÙaשונים. ‰Âˆn‰ ,'‡‰»«ƒ¿»ƒ¿≈
d˙B‡ ‰NÚiL Ì„B˜ dÓˆÚ«¿»∆∆«¬∆»
ÌÓˆÚ ÔÈÏÈÙz‰ BÓk ,Ì„‡‰»»»¿«¿ƒƒ«¿»
חפץ  שהם אותם הניח שהאדם טרם

ללא  עצמם, בהם אבל מצוה של

המצווה. את מקיימים לא ההנחה,

ÁÈpnL eÈ‰c ,dÓÈ˜Óe ‰Âˆn‰ ˙‡ ‰NBÚ Ì„‡‰Lk ,'a‰Â¿«¿∆»»»∆∆«ƒ¿»¿«¿»¿«¿∆«ƒ«
Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ .¯˜ÈÚ‰ e‰fL ,ÔÈÏÈÙz שהם כפי המצוות בעניין ¿ƒƒ∆∆»ƒ»«∆∆∆»

‰ÏÚÓÏ זה מעין עניינים שני יש בכך שגם ‰ÔÈÏÈÙzבאלוקות, ÌLiL ¿«¿»∆∆¿»«¿ƒƒ
ÔÈÁBÓ '„ ˙ÈÁa ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÓˆÚ ודעת בינה (חכמה, העליונים «¿»∆ƒ¿«¿ƒ«ƒ
עצמם, מצד שהם כפי וגבורה) לחסד ‰ÈÚ˜¯הנחלקת C‡ למצוות בנוגע «»ƒ»
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ט g"kyz'd ,xc` ycegd g"dan ,milwy zyxt ,mihtyn t"y

ּתפילין  מניח אמרּו21הּקּב"ה ּדהּנה ּבזה, והענין . ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ

ז"ל  ּכתיב 21רּבֹותינּו מה עלמא ּדמארי ּתפילין ְְְְִִִֵֵַַַָָָ

ּבארץ  אחד ּגֹוי יׂשראל ּכעּמ ּומי וידּוע 22ּבהּו, . ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּגם  ּבארץ, אחד ּגֹוי ּׁשּכתּוב ּבמה ְֵֶֶֶֶַַַָָָָהּפירּוׁש

אחד  ּבחינת יׂשראל ממׁשיכים זה 23ּבארץ וענין . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּפרׁשּיֹות, ד' ּבּה ׁשּיׁש ּתפילין, ּבמצות ְְְְִִִִֵֶַָָָָמּודגׁש

גֹו' יׂשראל ׁשמע ּפרׁשת היא ׁשּבהן ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהראׁשֹונה

אחד  עלֿידיֿזה 24הוי' הּוא הּמצוה וקּיּום , ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

ונמצא, ּגׁשמי. קלף עלּֿגּבי זאת ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹׁשּכֹותבים

'אחד' המׁשכת הּוא ענינּה ּתפילין ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָׁשּמצות

הּדּוגמא  היא ּתפילין מצות ולכן, ְְְְִִִִֵֶַַָָָָּבארץ.

עלֿידי  למּטה אלקּות להמׁשכת ּבנֹוגע ְְְְְְֱֵֵֶַַַַַָָָֹׁשהּובאה

לכל  ּבנֹוגע למדים ּומּמּנה מעׂשּיֹות, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָמצֹות

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ּכל 25הּמצֹות, הּוקׁשה ְְְֲִֵַַַַַָָ

לת  ּכּולּה ׁשּיּוכל הּתֹורה ׁשּכדי ונמצא, פילין. ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

ּומי  נאמר ׁשּבהם ּתפילין, מניח הּקּב"ה ְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָלהיֹות

להיֹות  צריכה ּבארץ, אחד ּגֹוי יׂשראל ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָּכעּמ

עלֿידיֿזה  ּבארץ, אחד המׁשכת ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָּתחילה

ּתפילין. מצות מקּימים ְְְְְִִִִִֵֶַַָׁשּיׂשראל

ּבדברי p‰Â‰ג) ּבּמאמר ׁשמבאר אףֿעלּֿפי ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֶַַַַָָֹ

לֹומר  ׁשאיֿאפׁשר רּבה', ְְִִֶֶַַַָָָה'מדר ׁש

הּמצֹות  עֹוׂשה יתּבר ׁשהּוא הּפׁשּוט ְְְִִֵֵֶֶַַָָּכפירּוׁש

יתּבר ׁשהּוא רּבה' ה'מדרׁש ּכונת אּלא ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּתחילה,

אֹותן  עֹוׂשין ּתחּלה א ּגםּֿכן, אֹותן ְִִֵֶַַָָָעֹוׂשה

יתּבר הּוא להיֹות נמׁש ועלֿידיֿזה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָיׂשראל,

ה'מדרׁש לׁשֹון ּגם הּובא ׁשּבּמאמר ּכיון מּכלֿמקֹום הּמצֹות, מקּים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָּבעצמֹו

יֹותר  (ּומּודגׁש ולעׂשֹות" לׁשמֹור ליׂשראל אֹומר הּוא עֹוׂשה, ּׁשהּוא "מה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָרּבה'

הּמאמר  ׁשל ּבּקיצּור ּגם הּובא רּבה' ה'מדרׁש ׁשּלׁשֹון מֹורה 26ּבכ זה ׁשּלׁשֹון ,( ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

לעׂשֹות, ליׂשראל אֹומר הּוא ואחרּֿכ הּמצֹות, את הּקּב"ה עֹוׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּתחלה

זה  ּומּצד הּקּב"ה, אצל ּתחלה ׁשהן ּכפי הּמצֹות ענין ּגם ׁשּיׁשנֹו לֹומר, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָצרי

רּבֹותינּו ׁשאמרּו מּזה מּובן ּוכמֹוֿכן ּכן. יעׂשּו הם ׁשּגם ליׂשראל הּקּב"ה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמצּוה
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סע"א.21) ו, כא.22)ברכות יז, הימיםֿא ס"ט.23)דברי אגה"ק תניא ואילך.24)ראה ד ו, א.25)ואתחנן לה, קידושין

צג.26) ע' שם סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÁÈÓ ‰"aw‰ ÔÈÚÓ ‡Ó‚ec‰ ‡È·Ó ,˙Bˆn‰ Ïk ˙‡ Ìi˜Ó¿«≈∆»«ƒ¿≈ƒ«¿»≈ƒ¿««»»«ƒ«

ÔÈÏÈÙz21.ומבאר שממשיך וכפי ¿ƒƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â21È¯‡Óc ÔÈÏÈÙz ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»¿«≈«¿ƒƒ¿»≈

,e‰a ·È˙k ‰Ó ‡ÓÏÚ בהם כתוב מה העולם אדון של ÈÓeהתפילין »¿»«¿ƒ¿ƒ
„Á‡ ÈBb Ï‡¯NÈ EnÚk¿«¿ƒ¿»≈∆»

ı¯‡a22Úe„ÈÂ החסידות . בתורת »»∆¿»«
ÈBb ·e˙kM ‰Óa Le¯Èt‰«≈¿«∆»
ı¯‡a ÌbL ,ı¯‡a „Á‡∆»»»∆∆«»»∆

התחתונה ומסתירה הגשמית שמעלימה

האלוקות Ï‡¯NÈעל ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒƒ¿»≈
„Á‡ ˙ÈÁa'ה שאחדות וגורמים ¿ƒ«∆»
בעולם  23‰Êתתגלה ÔÈÚÂ של . ¿ƒ¿»∆

בארץ  למטה ה' אחדות וגילוי המשכת

LiL ,ÔÈÏÈÙz ˙ÂˆÓa L‚„eÓ¿»¿ƒ¿«¿ƒƒ∆≈
‰BL‡¯‰L ,˙BiL¯t '„ da»»»ƒ∆»ƒ»
ÚÓL ˙L¯t ‡È‰ Ô‰aL∆»∆ƒ»»«¿«

„Á‡ 'ÈÂ‰ 'B‚ Ï‡¯NÈ24, ƒ¿»≈¬»»∆»
ה' אחדות הוא Ìei˜Â¿ƒותוכנה

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«¿≈∆
ÛÏ˜ ÈabŒÏÚ ˙‡Ê ÌÈ·˙BkL∆¿ƒ…««≈¿»

ÈÓLb.'בארץ'˙ÂˆnL ,‡ˆÓÂ «¿ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿«
˙ÎLÓ‰ ‡e‰ dÈÚ ÔÈÏÈÙz¿ƒƒƒ¿»»«¿»«
˙ÂˆÓ ,ÔÎÏÂ .ı¯‡a '„Á‡'∆»»»∆¿»≈ƒ¿«
‡Ó‚ec‰ ‡È‰ ÔÈÏÈÙz¿ƒƒƒ«¿»
˙ÎLÓ‰Ï Ú‚Ba ‰‡·e‰L∆¿»¿≈«¿«¿»«
˙BˆÓ È„ÈŒÏÚ ‰hÓÏ ˙e˜Ï‡¡…¿«»«¿≈ƒ¿

˙BiNÚÓ מקיימים ישראל שבני «¬ƒ
בארץ, ÌÈ„ÓÏלמטה ‰pnÓeƒ∆»¿≈ƒ

¯Ó‡Ók ,˙Bˆn‰ ÏÎÏ Ú‚Ba¿≈«¿»«ƒ¿¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯25‰L˜e‰ «≈«¿»

dÏekהושוותה ‰¯Bz‰ Ïk»«»»
.ÔÈÏÈÙ˙Ïƒ¿ƒƒ

˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„kL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿≈∆«ƒ¿
Ì‰aL ,ÔÈÏÈÙz ÁÈÓ ‰"aw‰«»»«ƒ«¿ƒƒ∆»∆
ÈBb Ï‡¯NÈ EnÚk ÈÓe ¯Ó‡∆¡«ƒ¿«¿ƒ¿»≈

,ı¯‡a „Á‡ אלוקות המשכת היינו ∆»»»∆
למטה, מלמעלה «ÎÈ¯¿̂ƒ‰בעולם

'„Á‡' ˙ÎLÓ‰ ‰ÏÈÁz ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ»«¿»«∆»
Ï‡¯NiL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ı¯‡a»»∆«¿≈∆∆ƒ¿»≈

,ÔÈÏÈÙz ˙ÂˆÓ ÌÈÓi˜Ó המשכת ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒƒ
ישראל  בני פעולת ידי על אלוקות

מלמטה.

,'‰a¯ L¯„Ó'‰ È¯·„a ¯Ó‡na ¯‡·ÓL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰p‰Â (‚¿ƒ≈««ƒ∆¿…»««¬»¿ƒ¿≈«ƒ¿»«»
עושה  עצמו שהוא המצוות את לעשות ישראל לבני מצוה שהקדושֿברוךֿהוא

‰NBÚ C¯a˙È ‡e‰L ËeLt‰ Le¯ÈÙk ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡L∆ƒ∆¿»«¿≈«»∆ƒ¿»≈∆
‰ÏÈÁz ˙Bˆn‰ כבר שהוא מה את לעשות ישראל בני את מצוה כך ואחר «ƒ¿¿ƒ»

‰'L¯„Óעשה, ˙Âk ‡l‡∆»«»««ƒ¿»
‰NBÚ C¯a˙È ‡e‰L '‰a«̄»∆ƒ¿»≈∆

C‡ ,ÔkŒÌb Ô˙B‡ הדברים סדר »«≈«
‡Ô˙Bהוא  ÔÈNBÚ ‰lÁz¿ƒ»ƒ»

‡¯NÈ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,Ï עלֿידי ƒ¿»≈¿«¿≈∆
ישראל, בני של המצוות מעשה

C¯a˙È ‡e‰ ˙BÈ‰Ï CLÓƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈
ŒÏkÓ ,˙Bˆn‰ Ìi˜Ó BÓˆÚa¿«¿¿«≈«ƒ¿ƒ»
‡·e‰ ¯Ó‡naL ÔÂÈk ÌB˜Ó»≈»∆««¬»»
‰Ó" '‰a¯ L¯„Ó'‰ ÔBLÏ Ìb«¿«ƒ¿»«»«
¯ÓB‡ ‡e‰ ,‰NBÚ ‡e‰M∆∆≈
"˙BNÚÏÂ ¯BÓLÏ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ¿¿«¬

¯˙BÈ L‚„eÓe) בלשון לדייק שיש ¿»≈
‰'L¯„Óהמדרש  ÔBLlL CÎa¿»∆¿«ƒ¿»

¯eˆÈwa Ìb ‡·e‰ '‰a¯ הסיכום «»»««ƒ
¯Ó‡n‰ ÏL26‰Ê ÔBLlL ,( ∆««¬»∆»∆

‰"aw‰ ‰NBÚ ‰ÏÁzL ‰¯BÓ∆∆¿ƒ»∆«»»
‡e‰ CkŒ¯Á‡Â ,˙Bˆn‰ ˙‡∆«ƒ¿¿««»
CÈ¯ˆ ,˙BNÚÏ Ï‡¯NÈÏ ¯ÓB‡≈¿ƒ¿»≈«¬»ƒ

BLiL ,¯ÓBÏ למבואר במקביל «∆∆¿
בני  שתחילה הוא הדברים שסדר לעיל

נמשך  ומזה המצוות את עושים ישראל

ישנו  למעלה, המצוות ÔÈÚקיום Ìb«ƒ¿«
˙Bˆn‰ הפוך Ô‰Lבסדר ÈÙk «ƒ¿¿ƒ∆≈

‰Ê „vÓe ,‰"aw‰ Ïˆ‡ ‰ÏÁz¿ƒ»≈∆«»»ƒ«∆
ÌbL Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰ ‰eˆÓ¿«∆«»»¿ƒ¿»≈∆«
Ô·eÓ ÔÎŒBÓÎe .Ôk eNÚÈ Ì‰≈«¬≈¿≈»
המצוות  שעניין זה סדר גם שישנו

ונמשך  יורד ומזה מלמעלה מתחיל
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אברים 27ז"ל  רמ"ח אינּון ּפיקּודין, רמ"ח ִִִִֵַָ

ׁשּיׂשראל  לפני ׁשּגם ּבוּדאי והרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּדמלּכא,

אברים  רמ"ח יׁשנם ּפיקּודין רמ"ח ְְְִִִִֵֶַָָמקּימים

למעלה, ׁשהן ּכפי הּמצֹות ענין ׁשהּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּדמלּכא,

ּדזעירֿאנּפין, ׁשּבגּולגלּתא ארחין תרי"ג ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשהן

אנּפין  ּדארי ארחא מחד וכּמּובן 28וׁשרׁשן . ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָ

'ׁשלׁש ּבּדרּוׁש צדק' ה'צמח ּׁשּכתב ְִִֶֶֶֶַַַַָָֹמּמה

ֿ 29ׁשיטֹות' ׁשחס הּספירֹות, ענין לכללּות ּבנֹוגע ְְְְִִִִֵֶַַַַָ

ׁשּמ לֹומר מּצד וׁשלֹום רק היא הּספירֹות ציאּות ְְְִִִִֶַַַַָ

יׁשנּה ּבוּדאי אּלא למּטה, יתּבר ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָּפעּולֹותיו

אּלא  , יתּבר עצמּותֹו מּצד הּספירֹות ְְְְִִִִֵֶַַַָָמציאּות

ׁשם  ּבדּוגמת ,יתּבר ׁשמֹותיו הן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָׁשהּספירֹות

ּכפי  עצמּותֹו, לגּבי ּכלל ּבער ׁשאינֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָהאדם

אֹור' ל'תֹורה ּבהֹוספֹות הּזקן רּבנּו ְְְֵֵֵֶַַָָָָׁשּמבאר

ויחי  לענין 30ּפרׁשת ּבנֹוגע ּגם מּובן ּומּזה . ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

ּדמלּכא, אברים רמ"ח למעלה, ׁשהן ּכפי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָהּמצֹות

יׂשראל  ׁשל עבֹודתם לפני עֹוד מציאּותן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשּיׁשנּה

הּמצֹות. ְְִִַּבקּיּום

ּׁשּכתּוב LÈÂד) מה ּבהקּדם ּבזה, הּתיּוּו לֹומר ¿≈ְְִֵֶֶֶַַַָָ

אֹור' על 31ּב'תֹורה הּדברים ּבביאּור ְְְִֵַַָָ

ׁשּבקּיּום  ׁשּכׁשם חּיים, מקֹור עּמ ּכי ְְְְִִִִֵֶֶַָּפסּוק

הּמצוה  הא', ּדברים. ׁשני יׁש ּבאדם ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָהּמצֹות

ּכמֹו האדם, אֹותּה ׁשּיעׂשה קֹודם ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָּבפניֿעצמ ּה

את  עֹוׂשה ּכׁשהאדם והּב', עצמם. ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָהּתפילין

ׁשּזהּו ּתפילין, ׁשּמּניח ּדהינּו ּומקימּה, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָהּמצוה

ׁשּיׁשנם  למעלה, יּובן עלּֿדרֿזה ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָהעיקר.

מֹוחין, ד' ּבחינת ענין ׁשהּוא עצמם, ְְְְִִִִִֶַַַַָהּתפילין
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סע"א).27) (עד, ת"ל תקו"ז ד.28)ראה כא, ראה פ' לקו"ת שם. האריז"ל ובביאור א. קכט, (אד"ר) זח"ג נדפס 29)ראה

ואילך. רנח ס"ע ענינים ואילך.30)באוה"ת ב ואילך.31)קג, ב לה, מקץ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישראל  לבני Ï"Êהציווי eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L ‰fÓ27,ÔÈ„e˜Èt Á"Ó¯ ƒ∆∆»¿«≈«ƒƒ

,‡kÏÓc ÌÈ¯·‡ Á"Ó¯ ÔeÈ‡ המצוות ושמונה וארבעים מאתיים ƒ≈»ƒ¿«¿»
כשם  (כי המלך של האברים ושמונה וארבעים מאתיים הם עשה) (מצוות

הם, המצוות כך הנפש, אור ומאיר נמשך שבהם הכלים הם האדם גוף שאברי

הקדוש  המלך, של ה'אברים' כביכול,

האור  ומאיר נמשך שדרכם הוא, ברוך

בעולם) ÌbLהאלוקי È‡cÂa È¯‰Â«¬≈¿««∆«
ÌÈÓi˜Ó Ï‡¯NiL ÈÙÏƒ¿≈∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ

ÔÈ„e˜Èt Á"Ó¯ את ועושים ƒƒ
בפועל ¯Á"Óכבר ÌLÈהמצוות ∆¿»

ÔÈÚ ‡e‰L ,‡kÏÓc ÌÈ¯·‡≈»ƒ¿«¿»∆ƒ¿«
,‰ÏÚÓÏ Ô‰L ÈÙk ˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒ∆≈¿«¿»

Ô‰LÔÈÁ¯‡ ‚"È¯˙ ∆≈»¿ƒ
,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc ‡zÏ‚Ïe‚aL∆¿¿»¿»ƒ¿≈«¿ƒ
CÈ¯‡c ‡Á¯‡ „ÁÓ ÔL¯LÂ¿»¿»≈«»¿»¿«ƒ

ÔÈt‡28 העליונות הבחינות לגבי «¿ƒ
מבואר  המצוות שורש שהן באלוקות

הן  המצוות שתרי"ג וחסידות בקבלה

שלהם  שהשורש שונים אורות תרי"ג

מתרי"ג  שבילים)הוא (דרכים, 'ארחין'

של  העליון) (החלק שב'גולגולות'

העליונות, (המידות אנפין' 'זעיר

האור  כי זעירות', 'פנים הנקראות

האור  לגבי מועט במידות המאיר

מהמוחין), ולמעלה במוחין המאיר

השונות  הדרכים תרי"ג של והשורש

שלמעלה  יותר, עליונה בדרגה הוא

כפי  והיינו רבות, לדרכים מהתחלקות

(פנים  אנפין' 'אריך בבחינת שהן

שלמעלה  ב'כתר' בחינה ארוכות,

של  באופן הם שם והמידות) מהמוחין

אחת. דרך

ÁÓˆ'‰ ·˙kM ‰nÓ Ô·enÎÂ¿«»ƒ«∆»««∆«
Le¯ca חסידות ˆ„˜' מאמר ∆∆ƒ¿

BËÈL˙'בנושא  LÏL'29 של »…ƒ
הספירות  עשר בעניין המקובלים

ÔÈÚהעליונות  ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba¿≈«ƒ¿»ƒ¿«
¯ÓBÏ ÌBÏLÂŒÒÁL ,˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ∆«¿»«

,‰hÓÏ C¯a˙È ÂÈ˙BÏeÚt „vÓ ˜¯ ‡È‰ ˙B¯ÈÙq‰ ˙e‡ÈˆnL∆¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ«¿»ƒ¿»≈¿«»
פועל  הקדושֿברוךֿהוא דרכו ואמצעי כלי רק היא למשל, החסד, וספירת

ולעולמות, לנבראים למטה, e‡ÈˆÓ˙ומשפיע dLÈ È‡cÂa ‡l‡∆»¿««∆¿»¿ƒ
˙B¯ÈÙq‰ אלוקיים כוחות C¯a˙È,כעשרה B˙eÓˆÚ „vÓ שהוא כפי «¿ƒƒ««¿ƒ¿»≈

למטה  מפעולתו ומופשט B¯ÈÙq‰L˙נעלה ‡l‡ בפועל שנתגלו ‰Ôכפי ∆»∆«¿ƒ≈

Èa‚Ï ÏÏk C¯Úa BÈ‡L Ì„‡‰ ÌL ˙Ó‚e„a ,C¯a˙È ÂÈ˙BÓL¿»ƒ¿»≈¿¿«≈»»»∆≈¿∆∆¿»¿«≈
B˙eÓˆÚ המהות אלא לעצם ביחס ונחות חיצוני דבר הוא האדם של השם «¿

‡B¯'שלו, ‰¯B˙'Ï ˙BÙÒB‰a Ô˜f‰ ea¯ ¯‡·nL ÈÙk לאדמו"ר ¿ƒ∆¿»≈«≈«»≈¿»¿»
ÈÁÈÂהזקן  ˙L¯t30 על האמורים והכינויים התארים זה שמטעם »»««¿ƒ

לפעולותיו  בשייכות הקדושֿברוךֿהוא

'חכם' (כמו הספירות עשר באמצעות

לעצמותו  מתייחסים לא 'חסדן') או

ואינו  מהספירות שלמעלה ומהותו

תואר, מכל ומופשט גדר בשום מוגדר

לשמותיו. Ìbאלא Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«
Ô‰L ÈÙk ˙Bˆn‰ ÔÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿««ƒ¿¿ƒ∆≈

,‰ÏÚÓÏ בזוהר ¯Á"Óונקראות ¿«¿»
dLiL ,‡kÏÓc ÌÈ¯·‡≈»ƒ¿«¿»∆∆¿»

Ô˙e‡ÈˆÓ המצוות ÈÙÏשל „BÚ ¿ƒ»ƒ¿≈
Ìei˜a Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú¬»»∆ƒ¿»≈¿ƒ

˙Bˆn‰ הספירות שמציאות כשם «ƒ¿
יותר  גבוהות בדרגות למעלה מושרשת

בעולמות  הפועל האלוקי מהאור

ובנבראים.

‰Êa CeeÈz‰ ¯ÓBÏ LÈÂ („¿≈««ƒ»∆
בכך  לכאורה הסתירה את וליישב

המצוות  שעניין מבואר אחד שמצד

ישראל  שבני ידי על נפעל למעלה

שני  ומצד המצוות, את מקיימים

נמצא  למעלה המצוות שעניין מבואר

שבני  קודם עצמה, האלוקות מצד גם

המצוות, את מקיימים ישראל

‰¯B˙'a ·e˙kM ‰Ó Ìc˜‰a¿∆¿≈«∆»¿»
'¯B‡31ÌÈ¯·c‰ ¯e‡È·a ביאור ¿≈«¿»ƒ

מאמר  EnÚעל Èk ˜eÒt ÏÚ«»ƒƒ¿
Ìei˜aL ÌLkL ,ÌÈiÁ ¯B˜Ó¿«ƒ∆¿≈∆¿ƒ
ÌÈ¯·c ÈL LÈ Ì„‡a ˙Bˆn‰«ƒ¿»»»≈¿≈¿»ƒ

ŒÈÙaשונים. ‰Âˆn‰ ,'‡‰»«ƒ¿»ƒ¿≈
d˙B‡ ‰NÚiL Ì„B˜ dÓˆÚ«¿»∆∆«¬∆»
ÌÓˆÚ ÔÈÏÈÙz‰ BÓk ,Ì„‡‰»»»¿«¿ƒƒ«¿»
חפץ  שהם אותם הניח שהאדם טרם

ללא  עצמם, בהם אבל מצוה של

המצווה. את מקיימים לא ההנחה,

ÁÈpnL eÈ‰c ,dÓÈ˜Óe ‰Âˆn‰ ˙‡ ‰NBÚ Ì„‡‰Lk ,'a‰Â¿«¿∆»»»∆∆«ƒ¿»¿«¿»¿«¿∆«ƒ«
Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ .¯˜ÈÚ‰ e‰fL ,ÔÈÏÈÙz שהם כפי המצוות בעניין ¿ƒƒ∆∆»ƒ»«∆∆∆»

‰ÏÚÓÏ זה מעין עניינים שני יש בכך שגם ‰ÔÈÏÈÙzבאלוקות, ÌLiL ¿«¿»∆∆¿»«¿ƒƒ
ÔÈÁBÓ '„ ˙ÈÁa ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÓˆÚ ודעת בינה (חכמה, העליונים «¿»∆ƒ¿«¿ƒ«ƒ
עצמם, מצד שהם כפי וגבורה) לחסד ‰ÈÚ˜¯הנחלקת C‡ למצוות בנוגע «»ƒ»
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g"kyz'dי ,xc` ycegd g"dan ,milwy zyxt ,mihtyn t"y

ואילּו ּתפילין , מּניח ּכׁשהּקּב"ה הּוא העיקר ְְְִִִִִֶַַַַָָָָא

ּכלל  ּבאיןֿער ֹו הם מּצדֿעצמם הּמֹוחין ְְְֲִִֵֵַַַָָד'

א הּקּב"ה. עלֿידי הּתפילין הּנחת ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָלגּבי

הּתפילין  ּבּמׁשל, ּדבׁשלמא מּובן, אינֹו ְְְְִִִִֵַַָָָָָָלכאֹורה

קֹודם  ּגם מהאדם, חּוץ מציאּות להם ְִֵֵֶֶַָָָָיׁש

הּכל  מּמ הרי למעלה, אבל האדם. ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשהּניחם

למעלה 32ּכתיב  הּתפילין יצּויר אי אםּֿכן , ְְְְְִִִִֵֵַַַָ

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿפי הענין א ההּנחה. ְִִֶֶַַַַַָָָָָקֹודם

אלּיהּו' ּד'ּפתח ּתסּתּלק 33ּבּמאמר אנּת וכד ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָ

ּבלא  ּכגּופא ׁשמהן ּכּוּלהּו אׁשּתארּו ְְְְְְֲִִַָָָָָמניהּו

מציאּות  להם יׁש אי ּכּנ"ל, ּדקׁשה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָנׁשמתא,

ּכד  ואםּֿכן הּכל, מּמ הרי כּו' ּכגּופא ְְְֲֲִִִֵֵַַָֹאפילּו

להן  מציאּות ׁשּום יׁש אי כּו', ּתסּתּלק ְְְְִִֵֵֵֶַַָאנּת

מּלבּדֹו( עֹוד אין הּוא,34והלא הּתירּוץ א .( ְֲִֵֵַַַַֹ

הסּתּלקּות  לֹומר רצֹונֹו אין - ּתסּתּלק ְְְְְִִֵֵֵַַַּדפירּוׁש

ונׁשאר  ּדגדלּות, מֹוחין הסּתּלקּות רק ְְְְְְְְִִִֵַַַַָלגמרי,

נׁשאר  (ׁשאז ּכׁשּיׁשן ּבאדם ּכמֹו ּדקטנּות, ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָמֹוחין

ּדחיּותא  הּנקראים 35קיסטא הּכלים ּכי וגם, .( ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָ

מאֹורֿאיןֿסֹוף  ּבפניֿעצמם ׁשרׁש להם יׁש ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּגּופא

ׁשּׁשרׁשֹו האֹור ּבהן מתלּבׁש ׁשאחרּֿכ רק ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָכּו',

ּבהסּתּלק  ּגם הּנה ולכן זֹו, מּבחינה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָלמעלה

ּכגּופא, הּכלים אׁשּתארּו - ּדגדלּות ְְְְֲִִִֵַַַָָהּמֹוחין

לפי  רק ּבפניֿעצמם, ׁשרׁש להם יׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשהרי

ּכׁשהאֹור  הּבחינה לגּבי זֹו ּבחינה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָׁשאיןֿערֹו

ּכגּופא  נקרא לכ ּבהן, מאיר ּדגדלּות ְְְְְִִִֵֶַָָָָּומֹוחין

הּקּב"ה  ּבענין יּובן ועלּֿדרֿזה נׁשמתא. ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָּבלא

כּו', אֹור ּתֹוספת ענין ׁשהּוא ּתפילין, ְְִִִִֶֶֶַַַמּניח

להם  יׁש מּצדֿעצמם הּתפילין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמהּֿׁשאיןּֿכן

נׁשמתא. ּבלא ּכגּופא עלּֿדר מציאּות, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָּגםּֿכן
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יד.32) כט, הימיםֿא ב).33)דברי (יז, בהקדמה לה.34)תקו"ז ד, א.35)ואתחנן פג, זח"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למעלה  ÔÈÏÈÙzתפילין ÁÈpÓ ‰"aw‰Lk ‡e‰ הנחת לעניין מקביל ¿∆«»»«ƒ«¿ƒƒ

למטה, CB¯ÚŒÔÈ‡aהתפילין Ì‰ ÌÓˆÚŒ„vÓ ÔÈÁBn‰ '„ eÏÈ‡Â¿ƒ«ƒƒ««¿»≈¿≈¬
ÏÏk אלא והשוואה יחס שום להם גבוהה אין יותר הרבה בדרגה Èa‚Ïהם ¿»¿«≈

,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏ C‡ .‰"aw‰ È„ÈŒÏÚ ÔÈÏÈÙz‰ ˙Áp‰«»««¿ƒƒ«¿≈«»»«ƒ¿»≈»
‡ÓÏL·c ולהסכים להבין אפשר ¿ƒ¿»»

,ÏLna שÌ‰Ï LÈ ÔÈÏÈÙz‰ «»»«¿ƒƒ≈»∆
Ìb ,Ì„‡‰Ó ıeÁ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ≈»»»«
Ï·‡ .Ì„‡‰ ÌÁÈp‰L Ì„B˜∆∆ƒƒ»»»»¬»

‰ÏÚÓÏ,באלוקותEnÓ È¯‰ ¿«¿»¬≈ƒ¿
·È˙k Ïk‰32 ֿ הקדושֿברוך כלומר, «…¿ƒ

לכל  הבלעדי והמקור השורש הינו הוא

ÈeˆÈ¯המציאות, CÈ‡ ÔkŒÌ‡ איך ƒ≈≈¿«
את ניתן  ÏÚÓÏ‰לתאר ÔÈÏÈÙz‰«¿ƒƒ¿«¿»

‰Áp‰‰ Ì„B˜ באדם רק והרי ∆««»»
ללא  תפילין של מציאות להיות יכולה

למעלה  ואילו האדם, עלֿידי הנחתם

התפילין  מציאות גם באלוקות

ממנו  באה ה'הנחה' ללא (ברוחניות)

ממנו? ונבדלת נפרדת מציאות ואיננה

·e˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»«ƒ«∆»
¯Ó‡na'זוהר Á˙t'cה'תיקוני ««¬»¿»«
'e‰iÏ‡33 הספירות לגבי עשר ≈ƒ»
lzÒz˜העליונות  z‡ „ÎÂ¿««¿¿ƒ¿«≈
e‰ÈÓ והחיות (האור אתה וכאשר ƒ«¿

ותתעלה  תסתלק שבהם) האלוקיים

Ô‰ÓLמהם  e‰lek e¯‡zL‡ƒ¿»¬¿¿»»
,‡˙ÓL ‡Ïa ‡Ùe‚k כל נשארו ¿»¿»ƒ¿»»

נשמה  ללא גוף כמו ∆«¿L˜c‰השמות
Ì‰Ï LÈ CÈ‡ ,Ï"pk לעשר ««≈≈»∆

האור e‡ÈˆÓ˙הספירות  ללא ¿ƒ
האלוקית  מציאות ‡eÏÈÙוהחיות ¬ƒ

נחותה  eÎ'בדרגה ‡Ùe‚k חסר כגוף ¿»
ÔkŒÌ‡Âנשמה, ,Ïk‰ EnÓ È¯‰¬≈ƒ¿«…¿ƒ≈

,'eÎ ˜lzÒz z‡ „k בהם ואין ««¿¿ƒ¿«≈
אלוקית  ÌeLחיות LÈ CÈ‡≈≈

„BÚ ÔÈ‡ ‡Ï‰Â) Ô‰Ï ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ»∆«¬…≈
Bc·lÓ34 הפנימי המובן ולפי ƒ¿«

אחרת  מציאות שום שאין היא הכוונה

בעצמו)? הוא ברוך הקדוש מלבד

Le¯ÈÙc ,‡e‰ ıe¯Èz‰ C‡««≈¿≈
˜lzÒz- אליהו' ב'פתח ‰e˜lzÒ˙האמור ¯ÓBÏ BBˆ¯ ÔÈ‡ של ƒ¿«≈≈¿«ƒ¿«¿

האלוקי  מציאות,È¯Ó‚Ï,האור להישאר יכולה איך תמוה אכן ¯˜שאז ¿«¿≈«
,˙eÏ„‚c ÔÈÁBÓ ˙e˜lzÒ‰ ונרחבת רבה ÔÈÁBÓהשפעה ¯‡LÂ ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»ƒ

˙eË˜c,ומצומצמת מועטת ÔLiLkהשפעה Ì„‡a BÓk חי שהוא ¿«¿¿»»»¿∆»≈

מצומצמת אבל  שלו השינה (Ê‡Lהחיות ˜ËÒÈ‡בעת ¯‡L ∆»ƒ¿»ƒ¿»
‡˙eÈÁc35 חיות רק של מועט Ì‚Â,ניצוץ יכולה ). מדוע נוסף טעם יש «¬»¿«

מהם  מסתלקים והחיות שהאור לאחר גם ספירות עשר של מציאות Èkƒלהיות
הנשמה, הם והאורות וכלים, אורות של בדרך ופועלות מאירות הספירות עשר

Ùeb‡ואילו  ÌÈ‡¯˜p‰ ÌÈÏk‰«≈ƒ«ƒ¿»ƒ»
ŒÈÙa"גוף" L¯L Ì‰Ï LÈ≈»∆…∆ƒ¿≈

'eÎ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Ó ÌÓˆÚ והם «¿»≈≈
של  האור בגלל דווקא לאו קיימים

CkŒ¯Á‡Lהספירות, לאחר ¯˜ «∆««»
כלים  של מציאות ישנה שכבר

BL¯ML ¯B‡‰ Ô‰a LaÏ˙Óƒ¿«≈»∆»∆»¿
BÊ ‰ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ האור היינו ¿«¿»ƒ¿ƒ»

נעלית  יותר בדרגה הוא בכלים המאיר

הכלים, התהוות שורש שהוא מהאור

˜lzÒ‰a Ìb ‰p‰ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈«¿ƒ¿«≈
e¯‡zL‡ - ˙eÏ„‚c ÔÈÁBn‰«ƒ¿«¿ƒ¿»¬

,‡Ùe‚k ÌÈÏk‰ קיימים עדיין והם «≈ƒ¿»
L¯Lכ"גוף" Ì‰Ï LÈ È¯‰L∆¬≈≈»∆…∆

ŒÔÈ‡L ÈÙÏ ˜¯ ,ÌÓˆÚŒÈÙaƒ¿≈«¿»«¿ƒ∆≈
‰ÈÁa‰ Èa‚Ï BÊ ‰ÈÁa CB¯Ú¬¿ƒ»¿«≈«¿ƒ»
˙eÏ„‚c ÔÈÁBÓe ¯B‡‰Lk¿∆»ƒ¿«¿

,Ô‰a ¯È‡Ó בין והשוואה יחס אין ≈ƒ»∆
האור  ללא הכלים של המציאות

והרחבה  הרבה בהם,והחיות שמאירה

האור  מצד רק קיימים שהם כפי

בפני  כמציאות הכלים את שמהווה

למעלת  דקטנות"), ("מוחין עצמה

רבה  הארה בהם יש כאשר הכלים

("מוחין  הספירות אור של ורחבה

˜¯‡דגדלות") CÎÏ במצב הכלים ¿»ƒ¿»
מצומצם, אור רק בהם שמאיר הזה,

‡˙ÓL ‡Ïa ‡Ùe‚k שהיא ¿»¿»ƒ¿»»
ביותר. נחותה בדרגה »¿ŒÏÚÂמציאות

‰"aw‰ ÔÈÚa Ô·eÈ ‰ÊŒC¯c∆∆∆»¿ƒ¿««»»
ÔÈÚ ‡e‰L ,ÔÈÏÈÙz ÁÈpÓ«ƒ«¿ƒƒ∆ƒ¿«

'eÎ ¯B‡ ˙ÙÒBz המאיר האור לגבי ∆∆
הנוספת  ההמשכה ללא כלל, בדרך

'הנחת  ידי על שבאה המיוחדת

‰ÔÈÏÈÙzתפילין', ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«¿ƒƒ
ÔkŒÌb Ì‰Ï LÈ ÌÓˆÚŒ„vÓƒ««¿»≈»∆«≈

˙e‡ÈˆÓ כמבואר הכול", "ממך  מצומצמת שהרי  מציאות שזוהי אלא לעיל, ¿ƒ
מאד  מועטת שלה החיות ÓL˙‡כי ‡Ïa ‡Ùe‚k C¯cŒÏÚ שהוא «∆∆¿»¿»ƒ¿»»

מאירה  כן שהנשמה לגוף ביחס מאד מועטת חיות בו יש אבל וקיים נמצא

בו.
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mdiptl miyz xy` mihtynd dl`e

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ למצֹות ּבנֹוגע ּגם לֹומר יׁש ¿«∆∆∆ְְְִֵֵַַַ

ׁשעיקר  עצמֹו, הּקּב"ה ְִֶֶֶַַַָָׁשעֹוׂשה

את  עֹוׂשים ׁשּיׂשראל עלֿידיֿזה נעׂשית ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמציאּותן

ּבזה 36הּמצֹות  והענין ידּוע 37. ּדהּנה ׁשעלֿידי 38, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

נמׁש הּמצֹות ּבקּיּום יׂשראל ׁשל ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָעבֹודתם

וזהּו כּו'. אֹור ּבאדם 39ּתֹוספת ּׁשּכתּוב מה ּגםּֿכן ְְֵֶֶֶֶַַָָָ

ּולׁשמרּה לעבדּה ּבגןֿעדן וּיּניחהּו ,40הראׁשֹון ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

שס"ה  זֹו ּולׁשמרּה מצֹותֿעׂשה, רמ"ח זֹו ְְְְְֲִֵָָָָלעבדּה

לאֿתעׂשה  וה 41מצֹות ּביֹותר . ׁשּגדלה ׁשאף ינּו, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹ

 ֿ מּכל הּבריאה, מּצד ׁשהּוא ּכפי ּגןֿעדן ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָמעלת

 ֿ מצֹות רמ"ח ּבקּיּום האדם עבֹודת עלֿידי ְְְֲִִֵַַָָָָמקֹום

ּתֹוספת  נמׁש לאֿתעׂשה מצֹות ושס"ה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָֹעׂשה

ּתֹוספת  מעלת ּגדלה ּכ ּכדי ועד ּבגןֿעדן, ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹור

הּבריאה  ענין ּכללּות ּכדאי ׁשהיה ְְְְִִֶַַַָָָָָהאֹור,

הענין  ּבׁשביל  ההׁשּתלׁשלּות סדר ּדכל ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָוההתהּוּות

ּתֹוספת  יּומׁש ׁשעלֿידיֿזה ּולׁשמרּה, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָּדלעבדּה

האצילּות  ּבעֹולם אֹורֹות ּומּכלֿׁשּכן 42וריּבּוי , ְְֲִִִֵֶָָָ

יׁשנֹו ׁשּבוּדאי ׁשאף מּובן ועלּֿפיֿזה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָּבגןֿעדן.

ׁשל  עבֹודתם לפני ּדהּקּב"ה הּמצֹות קּיּום ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָענין

ׁשהן  ּכפי הּמצֹות ענין ּכללּות ׁשּזהּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָיׂשראל,

ּולמעלה  ארי ּובבחינת זעירֿאנּפין ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָּבבחינת

מקּימים  ׁשּיׂשראל עלֿידיֿזה מּכלֿמקֹום ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָיֹותר,

אֹור  לּתֹוספת ועד אֹור, ּתֹוספת נמׁש הּמצֹות ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָאת

קּיּום  ענין עיקר ׁשּלכן העיקר, על ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּמרּוּבה

ׁשּיׂשראל  עלֿידיֿזה הּוא ּדהּקּב"ה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָהּמצֹות

ׁשהּמצֹות  ,ּכ ּכדי ועד הּמצֹות, את ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָמקּימים

טפל  ּבבחינת הם מּצדֿעצמֹו הּקּב"ה ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשעֹוׂשה

הּמצֹות  לגּבי נׁשמתא, ּבלא ּכגּופא ְְְְְְִִִֵַַַָָָָּבלבד,

מקּימים  ׁשּיׂשראל עלֿידיֿזה הּקּב"ה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשעֹוׂשה

הּמצֹות. ְִֶַאת
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שם.36) ובהנסמן קמה, ע' כסלו סה"מ תו"מ גם פט"וֿטז.37)ראה חיים מקור עמך כי ד"ה אורה שערי גם ראה 38)ראה

שם. ובהנסמן צט, ע' ריש הנ"ל סה"מ צב.39)גם ס"ע הנ"ל סה"מ גם טו.40)ראה ב, עה"פ.41)בראשית תיב"ע ראה

(פח  תנ"ה א). (סב, תכ"א תקו"ז ב. קסה, ח"ב א. כז, עה"פ.זח"א ראובני ילקוט ב). ג.42), לה, מקץ תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰"aw‰ ‰NBÚL ˙BˆÓÏ Ú‚Ba Ìb ¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆≈««¿≈«¿ƒ¿∆∆«»»
Ï‡¯NiL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ Ô˙e‡ÈˆÓ ¯˜ÈÚL ,BÓˆÚ«¿∆ƒ«¿ƒ»«¬≈«¿≈∆∆ƒ¿»≈

˙Bˆn‰ ˙‡ ÌÈNBÚ36 היא כפי למעלה, המצוות של המציאות ואילו ƒ∆«ƒ¿
נמוכה, יותר בדרגה מציאות היא ישראל, בני של מעשיהם ללא עצמה מצד

ומבאר. שממשיך כפי

‰Êa ÔÈÚ‰Â37Úe„È ‰p‰c ,38 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«
וחסידות ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLבקבלה

Ìei˜a Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú¬»»∆ƒ¿»≈¿ƒ
'eÎ ¯B‡ ˙ÙÒBz CLÓ ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ¿»∆∆
הם  וקיומו העולם בריאת עצם כלומר,

בו  שקיים האלוקי האור באמצעות

ללא  גם תמיד, בעולמות שופע זה ואור

וכאשר  המצוות, וקיום התורה לימוד

הם  ה' את עובדים ישראל בני

של  תוספת בעולם ומגלים ממשיכים

בדרך  בו קיימת שלא אלוקית הארה

הקדוש  עלֿידי בריאתו מעצם ממילא,

הוא. ברוך

e‰ÊÂ39ÔkŒÌb הפנימית המשמעות ¿∆«≈
‰¯‡ÔBLשל Ì„‡a ·e˙kM ‰Ó«∆»¿»»»ƒ

d„·ÚÏ Ô„ÚŒÔ‚a e‰ÁÈpiÂ««ƒ≈¿«≈∆¿»¿»
d¯ÓLÏe40, חכמינו כך על ואמרו ¿»¿»

Œ˙BˆÓז"ל Á"Ó¯ BÊ d„·ÚÏ¿»¿»ƒ¿
‰NÚ מעשה עלֿידי הוא שקיומם ¬≈

בפועל, BÊועבודה d¯ÓLÏe¿»¿»
‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ‰"Ò˘41 ƒ¿…«¬∆

לא  ושמירה זהירות ידי על הוא שקיומן

עליהן. Û‡Lלעבור ,eÈ‰Â¿«¿∆«
Ô„ÚŒÔb ˙ÏÚÓ ¯˙BÈa ‰Ï„bL∆»¿»¿≈«¬««≈∆
,‰‡È¯a‰ „vÓ ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆ƒ««¿ƒ»
גם  עצמו, מצד שהוא כפי עדן גן היינו

גילוי  בו יש וכבר האדם, עבודת ללא

ביותר, נעלה אלוקי ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒאור
Ìei˜a Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«»»»¿ƒ
‰"Ò˘Â ‰NÚŒ˙BˆÓ Á"Ó¯ƒ¿¬≈¿
CLÓ ‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆ƒ¿»

˙ÙÒBz גילוי,Ô„ÚŒÔ‚a ¯B‡ ∆∆¿«≈∆
˙ÏÚÓ ‰Ï„b Ck È„k „ÚÂ¿«¿≈»»¿»«¬«

¯B‡‰ ˙ÙÒBz קיום ידי שעל ∆∆»
eÏÏk˙המצוות, È‡„k ‰È‰L∆»»¿«¿»

‰‡È¯a‰ ÔÈÚ'יש' העולם של ƒ¿««¿ƒ»
נעלה אלוקי אור של מ'אין' נחותה) גשמית ÏÎc(מציאות ˙ee‰˙‰‰Â¿«ƒ¿«¿»

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò היא שלכאורה לדרגה מדרגה האלוקות ירידת של ≈∆«ƒ¿«¿¿
גדולה d¯ÓLÏeירידה d„·ÚÏc ÔÈÚ‰ ÏÈ·La מצוותֿעשה קיום ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿»¿»

לאֿתע  מצוות על מעבירה ÙÒBz˙שה,ושמירה CLÓeÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆¿«∆∆
˙B¯B‡ ÈeaÈ¯Âאלוקיים˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa42 והנעלה הראשון העולם ¿ƒ¿»»¬ƒ

הרוחניים  העולמות ארבעת מבין

השתלשלות  'סדר של הכלליים

יצירהֿעשיה), בריאה (אצילות

ÔkLŒÏkÓe פועל המצוות שקיום ƒ»∆≈
גילוי גם Ô„ÚŒÔ‚aתוספת אופן ובכל ¿«≈∆

כבר  המצוות שעניין שאף רואים כאן

עבודת  דווקא באלוקות, למעלה קיים

האור. תוספת את פועלת האדם

Û‡L Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»∆«
Ìei˜ ÔÈÚ BLÈ È‡cÂaL∆¿««∆¿ƒ¿«ƒ

‰"aw‰c ˙Bˆn‰ אפילוÈÙÏ «ƒ¿¿«»»ƒ¿≈
,Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú כמבואר ¬»»∆ƒ¿»≈

הכול  ממך" ש"הכול שכיוון לעיל

למעלה  כבר eÏÏk˙קיים e‰fL∆∆¿»
Ô‰L ÈÙk ˙Bˆn‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿¿ƒ∆≈
˙ÈÁ··e ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒƒ¿ƒ«

,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe CÈ¯‡ כמפורט ¬ƒ¿«¿»≈
הכוונה, באלוקות דרגות לאלו לעיל

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿≈∆
˙‡ ÌÈÓi˜Ó Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆

˙Bˆn‰ בפועל˙ÙÒBz CLÓ «ƒ¿ƒ¿»∆∆
¯B‡ בגילוי בא ולא נמשך שלא

לכן, ‡B¯קודם ˙ÙÒBzÏ „ÚÂ¿«¿∆∆
¯˜ÈÚ‰ ÏÚ ‰ae¯nL שנמשך ∆¿»«»ƒ»

קיום  ללא עצמה הבריאה מצד

˜Ìeiהמצוות, ÔÈÚ ¯˜ÈÚ ÔÎlL∆»≈ƒ»ƒ¿«ƒ
‰"aw‰c ˙Bˆn‰ וההמשכה «ƒ¿¿«»»
פועל  שהדבר ŒÏÚוההוספה ‡e‰«

˙‡ ÌÈÓi˜Ó Ï‡¯NiL ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆
,Ck È„k „ÚÂ ,˙Bˆn‰«ƒ¿¿«¿≈»
‰"aw‰ ‰NBÚL ˙Bˆn‰L∆«ƒ¿∆∆«»»
ÏÙË ˙ÈÁ·a Ì‰ BÓˆÚŒ„vÓƒ««¿≈ƒ¿ƒ«»≈
‡˙ÓL ‡Ïa ‡Ùe‚k ,„·Ïaƒ¿«¿»¿»ƒ¿»»
מציאות  שהוא נשמה ללא גוף כמו

מצומצמת, ‰Bˆn˙מאד Èa‚Ï¿«≈«ƒ¿
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰"aw‰ ‰NBÚL∆∆«»»«¿≈∆
˙‡ ÌÈÓi˜Ó Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆

˙Bˆn‰.שיעור לאין יותר, הרבה נעלה ענין שהם «ƒ¿
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יי g"kyz'd ,xc` ycegd g"dan ,milwy zyxt ,mihtyn t"y

ואילּו ּתפילין , מּניח ּכׁשהּקּב"ה הּוא העיקר ְְְִִִִִֶַַַַָָָָא

ּכלל  ּבאיןֿער ֹו הם מּצדֿעצמם הּמֹוחין ְְְֲִִֵֵַַַָָד'

א הּקּב"ה. עלֿידי הּתפילין הּנחת ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָלגּבי

הּתפילין  ּבּמׁשל, ּדבׁשלמא מּובן, אינֹו ְְְְִִִִֵַַָָָָָָלכאֹורה

קֹודם  ּגם מהאדם, חּוץ מציאּות להם ְִֵֵֶֶַָָָָיׁש

הּכל  מּמ הרי למעלה, אבל האדם. ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשהּניחם

למעלה 32ּכתיב  הּתפילין יצּויר אי אםּֿכן , ְְְְְִִִִֵֵַַַָ

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿפי הענין א ההּנחה. ְִִֶֶַַַַַָָָָָקֹודם

אלּיהּו' ּד'ּפתח ּתסּתּלק 33ּבּמאמר אנּת וכד ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָ

ּבלא  ּכגּופא ׁשמהן ּכּוּלהּו אׁשּתארּו ְְְְְְֲִִַָָָָָמניהּו

מציאּות  להם יׁש אי ּכּנ"ל, ּדקׁשה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָנׁשמתא,

ּכד  ואםּֿכן הּכל, מּמ הרי כּו' ּכגּופא ְְְֲֲִִִֵֵַַָֹאפילּו

להן  מציאּות ׁשּום יׁש אי כּו', ּתסּתּלק ְְְְִִֵֵֵֶַַָאנּת

מּלבּדֹו( עֹוד אין הּוא,34והלא הּתירּוץ א .( ְֲִֵֵַַַַֹ

הסּתּלקּות  לֹומר רצֹונֹו אין - ּתסּתּלק ְְְְְִִֵֵֵַַַּדפירּוׁש

ונׁשאר  ּדגדלּות, מֹוחין הסּתּלקּות רק ְְְְְְְְִִִֵַַַַָלגמרי,

נׁשאר  (ׁשאז ּכׁשּיׁשן ּבאדם ּכמֹו ּדקטנּות, ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָמֹוחין

ּדחיּותא  הּנקראים 35קיסטא הּכלים ּכי וגם, .( ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָ

מאֹורֿאיןֿסֹוף  ּבפניֿעצמם ׁשרׁש להם יׁש ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּגּופא

ׁשּׁשרׁשֹו האֹור ּבהן מתלּבׁש ׁשאחרּֿכ רק ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָכּו',

ּבהסּתּלק  ּגם הּנה ולכן זֹו, מּבחינה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָלמעלה

ּכגּופא, הּכלים אׁשּתארּו - ּדגדלּות ְְְְֲִִִֵַַַָָהּמֹוחין

לפי  רק ּבפניֿעצמם, ׁשרׁש להם יׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשהרי

ּכׁשהאֹור  הּבחינה לגּבי זֹו ּבחינה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָׁשאיןֿערֹו

ּכגּופא  נקרא לכ ּבהן, מאיר ּדגדלּות ְְְְְִִִֵֶַָָָָּומֹוחין

הּקּב"ה  ּבענין יּובן ועלּֿדרֿזה נׁשמתא. ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָּבלא

כּו', אֹור ּתֹוספת ענין ׁשהּוא ּתפילין, ְְִִִִֶֶֶַַַמּניח

להם  יׁש מּצדֿעצמם הּתפילין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמהּֿׁשאיןּֿכן

נׁשמתא. ּבלא ּכגּופא עלּֿדר מציאּות, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָּגםּֿכן
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יד.32) כט, הימיםֿא ב).33)דברי (יז, בהקדמה לה.34)תקו"ז ד, א.35)ואתחנן פג, זח"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למעלה  ÔÈÏÈÙzתפילין ÁÈpÓ ‰"aw‰Lk ‡e‰ הנחת לעניין מקביל ¿∆«»»«ƒ«¿ƒƒ

למטה, CB¯ÚŒÔÈ‡aהתפילין Ì‰ ÌÓˆÚŒ„vÓ ÔÈÁBn‰ '„ eÏÈ‡Â¿ƒ«ƒƒ««¿»≈¿≈¬
ÏÏk אלא והשוואה יחס שום להם גבוהה אין יותר הרבה בדרגה Èa‚Ïהם ¿»¿«≈

,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏ C‡ .‰"aw‰ È„ÈŒÏÚ ÔÈÏÈÙz‰ ˙Áp‰«»««¿ƒƒ«¿≈«»»«ƒ¿»≈»
‡ÓÏL·c ולהסכים להבין אפשר ¿ƒ¿»»

,ÏLna שÌ‰Ï LÈ ÔÈÏÈÙz‰ «»»«¿ƒƒ≈»∆
Ìb ,Ì„‡‰Ó ıeÁ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ≈»»»«
Ï·‡ .Ì„‡‰ ÌÁÈp‰L Ì„B˜∆∆ƒƒ»»»»¬»

‰ÏÚÓÏ,באלוקותEnÓ È¯‰ ¿«¿»¬≈ƒ¿
·È˙k Ïk‰32 ֿ הקדושֿברוך כלומר, «…¿ƒ

לכל  הבלעדי והמקור השורש הינו הוא

ÈeˆÈ¯המציאות, CÈ‡ ÔkŒÌ‡ איך ƒ≈≈¿«
את ניתן  ÏÚÓÏ‰לתאר ÔÈÏÈÙz‰«¿ƒƒ¿«¿»

‰Áp‰‰ Ì„B˜ באדם רק והרי ∆««»»
ללא  תפילין של מציאות להיות יכולה

למעלה  ואילו האדם, עלֿידי הנחתם

התפילין  מציאות גם באלוקות

ממנו  באה ה'הנחה' ללא (ברוחניות)

ממנו? ונבדלת נפרדת מציאות ואיננה

·e˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»«ƒ«∆»
¯Ó‡na'זוהר Á˙t'cה'תיקוני ««¬»¿»«
'e‰iÏ‡33 הספירות לגבי עשר ≈ƒ»
lzÒz˜העליונות  z‡ „ÎÂ¿««¿¿ƒ¿«≈
e‰ÈÓ והחיות (האור אתה וכאשר ƒ«¿

ותתעלה  תסתלק שבהם) האלוקיים

Ô‰ÓLמהם  e‰lek e¯‡zL‡ƒ¿»¬¿¿»»
,‡˙ÓL ‡Ïa ‡Ùe‚k כל נשארו ¿»¿»ƒ¿»»

נשמה  ללא גוף כמו ∆«¿L˜c‰השמות
Ì‰Ï LÈ CÈ‡ ,Ï"pk לעשר ««≈≈»∆

האור e‡ÈˆÓ˙הספירות  ללא ¿ƒ
האלוקית  מציאות ‡eÏÈÙוהחיות ¬ƒ

נחותה  eÎ'בדרגה ‡Ùe‚k חסר כגוף ¿»
ÔkŒÌ‡Âנשמה, ,Ïk‰ EnÓ È¯‰¬≈ƒ¿«…¿ƒ≈

,'eÎ ˜lzÒz z‡ „k בהם ואין ««¿¿ƒ¿«≈
אלוקית  ÌeLחיות LÈ CÈ‡≈≈

„BÚ ÔÈ‡ ‡Ï‰Â) Ô‰Ï ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ»∆«¬…≈
Bc·lÓ34 הפנימי המובן ולפי ƒ¿«

אחרת  מציאות שום שאין היא הכוונה

בעצמו)? הוא ברוך הקדוש מלבד

Le¯ÈÙc ,‡e‰ ıe¯Èz‰ C‡««≈¿≈
˜lzÒz- אליהו' ב'פתח ‰e˜lzÒ˙האמור ¯ÓBÏ BBˆ¯ ÔÈ‡ של ƒ¿«≈≈¿«ƒ¿«¿

האלוקי  מציאות,È¯Ó‚Ï,האור להישאר יכולה איך תמוה אכן ¯˜שאז ¿«¿≈«
,˙eÏ„‚c ÔÈÁBÓ ˙e˜lzÒ‰ ונרחבת רבה ÔÈÁBÓהשפעה ¯‡LÂ ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»ƒ

˙eË˜c,ומצומצמת מועטת ÔLiLkהשפעה Ì„‡a BÓk חי שהוא ¿«¿¿»»»¿∆»≈

מצומצמת אבל  שלו השינה (Ê‡Lהחיות ˜ËÒÈ‡בעת ¯‡L ∆»ƒ¿»ƒ¿»
‡˙eÈÁc35 חיות רק של מועט Ì‚Â,ניצוץ יכולה ). מדוע נוסף טעם יש «¬»¿«

מהם  מסתלקים והחיות שהאור לאחר גם ספירות עשר של מציאות Èkƒלהיות
הנשמה, הם והאורות וכלים, אורות של בדרך ופועלות מאירות הספירות עשר

Ùeb‡ואילו  ÌÈ‡¯˜p‰ ÌÈÏk‰«≈ƒ«ƒ¿»ƒ»
ŒÈÙa"גוף" L¯L Ì‰Ï LÈ≈»∆…∆ƒ¿≈

'eÎ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Ó ÌÓˆÚ והם «¿»≈≈
של  האור בגלל דווקא לאו קיימים

CkŒ¯Á‡Lהספירות, לאחר ¯˜ «∆««»
כלים  של מציאות ישנה שכבר

BL¯ML ¯B‡‰ Ô‰a LaÏ˙Óƒ¿«≈»∆»∆»¿
BÊ ‰ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ האור היינו ¿«¿»ƒ¿ƒ»

נעלית  יותר בדרגה הוא בכלים המאיר

הכלים, התהוות שורש שהוא מהאור

˜lzÒ‰a Ìb ‰p‰ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈«¿ƒ¿«≈
e¯‡zL‡ - ˙eÏ„‚c ÔÈÁBn‰«ƒ¿«¿ƒ¿»¬

,‡Ùe‚k ÌÈÏk‰ קיימים עדיין והם «≈ƒ¿»
L¯Lכ"גוף" Ì‰Ï LÈ È¯‰L∆¬≈≈»∆…∆

ŒÔÈ‡L ÈÙÏ ˜¯ ,ÌÓˆÚŒÈÙaƒ¿≈«¿»«¿ƒ∆≈
‰ÈÁa‰ Èa‚Ï BÊ ‰ÈÁa CB¯Ú¬¿ƒ»¿«≈«¿ƒ»
˙eÏ„‚c ÔÈÁBÓe ¯B‡‰Lk¿∆»ƒ¿«¿

,Ô‰a ¯È‡Ó בין והשוואה יחס אין ≈ƒ»∆
האור  ללא הכלים של המציאות

והרחבה  הרבה בהם,והחיות שמאירה

האור  מצד רק קיימים שהם כפי

בפני  כמציאות הכלים את שמהווה

למעלת  דקטנות"), ("מוחין עצמה

רבה  הארה בהם יש כאשר הכלים

("מוחין  הספירות אור של ורחבה

˜¯‡דגדלות") CÎÏ במצב הכלים ¿»ƒ¿»
מצומצם, אור רק בהם שמאיר הזה,

‡˙ÓL ‡Ïa ‡Ùe‚k שהיא ¿»¿»ƒ¿»»
ביותר. נחותה בדרגה »¿ŒÏÚÂמציאות

‰"aw‰ ÔÈÚa Ô·eÈ ‰ÊŒC¯c∆∆∆»¿ƒ¿««»»
ÔÈÚ ‡e‰L ,ÔÈÏÈÙz ÁÈpÓ«ƒ«¿ƒƒ∆ƒ¿«

'eÎ ¯B‡ ˙ÙÒBz המאיר האור לגבי ∆∆
הנוספת  ההמשכה ללא כלל, בדרך

'הנחת  ידי על שבאה המיוחדת

‰ÔÈÏÈÙzתפילין', ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«¿ƒƒ
ÔkŒÌb Ì‰Ï LÈ ÌÓˆÚŒ„vÓƒ««¿»≈»∆«≈

˙e‡ÈˆÓ כמבואר הכול", "ממך  מצומצמת שהרי  מציאות שזוהי אלא לעיל, ¿ƒ
מאד  מועטת שלה החיות ÓL˙‡כי ‡Ïa ‡Ùe‚k C¯cŒÏÚ שהוא «∆∆¿»¿»ƒ¿»»

מאירה  כן שהנשמה לגוף ביחס מאד מועטת חיות בו יש אבל וקיים נמצא

בו.
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‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ למצֹות ּבנֹוגע ּגם לֹומר יׁש ¿«∆∆∆ְְְִֵֵַַַ

ׁשעיקר  עצמֹו, הּקּב"ה ְִֶֶֶַַַָָׁשעֹוׂשה

את  עֹוׂשים ׁשּיׂשראל עלֿידיֿזה נעׂשית ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמציאּותן

ּבזה 36הּמצֹות  והענין ידּוע 37. ּדהּנה ׁשעלֿידי 38, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

נמׁש הּמצֹות ּבקּיּום יׂשראל ׁשל ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָעבֹודתם

וזהּו כּו'. אֹור ּבאדם 39ּתֹוספת ּׁשּכתּוב מה ּגםּֿכן ְְֵֶֶֶֶַַָָָ

ּולׁשמרּה לעבדּה ּבגןֿעדן וּיּניחהּו ,40הראׁשֹון ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

שס"ה  זֹו ּולׁשמרּה מצֹותֿעׂשה, רמ"ח זֹו ְְְְְֲִֵָָָָלעבדּה

לאֿתעׂשה  וה 41מצֹות ּביֹותר . ׁשּגדלה ׁשאף ינּו, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹ

 ֿ מּכל הּבריאה, מּצד ׁשהּוא ּכפי ּגןֿעדן ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָמעלת

 ֿ מצֹות רמ"ח ּבקּיּום האדם עבֹודת עלֿידי ְְְֲִִֵַַָָָָמקֹום

ּתֹוספת  נמׁש לאֿתעׂשה מצֹות ושס"ה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָֹעׂשה

ּתֹוספת  מעלת ּגדלה ּכ ּכדי ועד ּבגןֿעדן, ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹור

הּבריאה  ענין ּכללּות ּכדאי ׁשהיה ְְְְִִֶַַַָָָָָהאֹור,

הענין  ּבׁשביל  ההׁשּתלׁשלּות סדר ּדכל ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָוההתהּוּות

ּתֹוספת  יּומׁש ׁשעלֿידיֿזה ּולׁשמרּה, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָּדלעבדּה

האצילּות  ּבעֹולם אֹורֹות ּומּכלֿׁשּכן 42וריּבּוי , ְְֲִִִֵֶָָָ

יׁשנֹו ׁשּבוּדאי ׁשאף מּובן ועלּֿפיֿזה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָּבגןֿעדן.

ׁשל  עבֹודתם לפני ּדהּקּב"ה הּמצֹות קּיּום ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָענין

ׁשהן  ּכפי הּמצֹות ענין ּכללּות ׁשּזהּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָיׂשראל,

ּולמעלה  ארי ּובבחינת זעירֿאנּפין ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָּבבחינת

מקּימים  ׁשּיׂשראל עלֿידיֿזה מּכלֿמקֹום ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָיֹותר,

אֹור  לּתֹוספת ועד אֹור, ּתֹוספת נמׁש הּמצֹות ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָאת

קּיּום  ענין עיקר ׁשּלכן העיקר, על ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּמרּוּבה

ׁשּיׂשראל  עלֿידיֿזה הּוא ּדהּקּב"ה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָהּמצֹות

ׁשהּמצֹות  ,ּכ ּכדי ועד הּמצֹות, את ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָמקּימים

טפל  ּבבחינת הם מּצדֿעצמֹו הּקּב"ה ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשעֹוׂשה

הּמצֹות  לגּבי נׁשמתא, ּבלא ּכגּופא ְְְְְְִִִֵַַַָָָָּבלבד,

מקּימים  ׁשּיׂשראל עלֿידיֿזה הּקּב"ה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשעֹוׂשה

הּמצֹות. ְִֶַאת
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שם.36) ובהנסמן קמה, ע' כסלו סה"מ תו"מ גם פט"וֿטז.37)ראה חיים מקור עמך כי ד"ה אורה שערי גם ראה 38)ראה

שם. ובהנסמן צט, ע' ריש הנ"ל סה"מ צב.39)גם ס"ע הנ"ל סה"מ גם טו.40)ראה ב, עה"פ.41)בראשית תיב"ע ראה

(פח  תנ"ה א). (סב, תכ"א תקו"ז ב. קסה, ח"ב א. כז, עה"פ.זח"א ראובני ילקוט ב). ג.42), לה, מקץ תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰"aw‰ ‰NBÚL ˙BˆÓÏ Ú‚Ba Ìb ¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆≈««¿≈«¿ƒ¿∆∆«»»
Ï‡¯NiL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ Ô˙e‡ÈˆÓ ¯˜ÈÚL ,BÓˆÚ«¿∆ƒ«¿ƒ»«¬≈«¿≈∆∆ƒ¿»≈

˙Bˆn‰ ˙‡ ÌÈNBÚ36 היא כפי למעלה, המצוות של המציאות ואילו ƒ∆«ƒ¿
נמוכה, יותר בדרגה מציאות היא ישראל, בני של מעשיהם ללא עצמה מצד

ומבאר. שממשיך כפי

‰Êa ÔÈÚ‰Â37Úe„È ‰p‰c ,38 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«
וחסידות ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLבקבלה

Ìei˜a Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú¬»»∆ƒ¿»≈¿ƒ
'eÎ ¯B‡ ˙ÙÒBz CLÓ ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ¿»∆∆
הם  וקיומו העולם בריאת עצם כלומר,

בו  שקיים האלוקי האור באמצעות

ללא  גם תמיד, בעולמות שופע זה ואור

וכאשר  המצוות, וקיום התורה לימוד

הם  ה' את עובדים ישראל בני

של  תוספת בעולם ומגלים ממשיכים

בדרך  בו קיימת שלא אלוקית הארה

הקדוש  עלֿידי בריאתו מעצם ממילא,

הוא. ברוך

e‰ÊÂ39ÔkŒÌb הפנימית המשמעות ¿∆«≈
‰¯‡ÔBLשל Ì„‡a ·e˙kM ‰Ó«∆»¿»»»ƒ

d„·ÚÏ Ô„ÚŒÔ‚a e‰ÁÈpiÂ««ƒ≈¿«≈∆¿»¿»
d¯ÓLÏe40, חכמינו כך על ואמרו ¿»¿»

Œ˙BˆÓז"ל Á"Ó¯ BÊ d„·ÚÏ¿»¿»ƒ¿
‰NÚ מעשה עלֿידי הוא שקיומם ¬≈

בפועל, BÊועבודה d¯ÓLÏe¿»¿»
‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ‰"Ò˘41 ƒ¿…«¬∆

לא  ושמירה זהירות ידי על הוא שקיומן

עליהן. Û‡Lלעבור ,eÈ‰Â¿«¿∆«
Ô„ÚŒÔb ˙ÏÚÓ ¯˙BÈa ‰Ï„bL∆»¿»¿≈«¬««≈∆
,‰‡È¯a‰ „vÓ ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆ƒ««¿ƒ»
גם  עצמו, מצד שהוא כפי עדן גן היינו

גילוי  בו יש וכבר האדם, עבודת ללא

ביותר, נעלה אלוקי ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒאור
Ìei˜a Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«»»»¿ƒ
‰"Ò˘Â ‰NÚŒ˙BˆÓ Á"Ó¯ƒ¿¬≈¿
CLÓ ‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆ƒ¿»

˙ÙÒBz גילוי,Ô„ÚŒÔ‚a ¯B‡ ∆∆¿«≈∆
˙ÏÚÓ ‰Ï„b Ck È„k „ÚÂ¿«¿≈»»¿»«¬«

¯B‡‰ ˙ÙÒBz קיום ידי שעל ∆∆»
eÏÏk˙המצוות, È‡„k ‰È‰L∆»»¿«¿»

‰‡È¯a‰ ÔÈÚ'יש' העולם של ƒ¿««¿ƒ»
נעלה אלוקי אור של מ'אין' נחותה) גשמית ÏÎc(מציאות ˙ee‰˙‰‰Â¿«ƒ¿«¿»

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò היא שלכאורה לדרגה מדרגה האלוקות ירידת של ≈∆«ƒ¿«¿¿
גדולה d¯ÓLÏeירידה d„·ÚÏc ÔÈÚ‰ ÏÈ·La מצוותֿעשה קיום ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿»¿»

לאֿתע  מצוות על מעבירה ÙÒBz˙שה,ושמירה CLÓeÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆¿«∆∆
˙B¯B‡ ÈeaÈ¯Âאלוקיים˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa42 והנעלה הראשון העולם ¿ƒ¿»»¬ƒ

הרוחניים  העולמות ארבעת מבין

השתלשלות  'סדר של הכלליים

יצירהֿעשיה), בריאה (אצילות

ÔkLŒÏkÓe פועל המצוות שקיום ƒ»∆≈
גילוי גם Ô„ÚŒÔ‚aתוספת אופן ובכל ¿«≈∆

כבר  המצוות שעניין שאף רואים כאן

עבודת  דווקא באלוקות, למעלה קיים

האור. תוספת את פועלת האדם

Û‡L Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»∆«
Ìei˜ ÔÈÚ BLÈ È‡cÂaL∆¿««∆¿ƒ¿«ƒ

‰"aw‰c ˙Bˆn‰ אפילוÈÙÏ «ƒ¿¿«»»ƒ¿≈
,Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú כמבואר ¬»»∆ƒ¿»≈

הכול  ממך" ש"הכול שכיוון לעיל

למעלה  כבר eÏÏk˙קיים e‰fL∆∆¿»
Ô‰L ÈÙk ˙Bˆn‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿¿ƒ∆≈
˙ÈÁ··e ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒƒ¿ƒ«

,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe CÈ¯‡ כמפורט ¬ƒ¿«¿»≈
הכוונה, באלוקות דרגות לאלו לעיל

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿≈∆
˙‡ ÌÈÓi˜Ó Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆

˙Bˆn‰ בפועל˙ÙÒBz CLÓ «ƒ¿ƒ¿»∆∆
¯B‡ בגילוי בא ולא נמשך שלא

לכן, ‡B¯קודם ˙ÙÒBzÏ „ÚÂ¿«¿∆∆
¯˜ÈÚ‰ ÏÚ ‰ae¯nL שנמשך ∆¿»«»ƒ»

קיום  ללא עצמה הבריאה מצד

˜Ìeiהמצוות, ÔÈÚ ¯˜ÈÚ ÔÎlL∆»≈ƒ»ƒ¿«ƒ
‰"aw‰c ˙Bˆn‰ וההמשכה «ƒ¿¿«»»
פועל  שהדבר ŒÏÚוההוספה ‡e‰«

˙‡ ÌÈÓi˜Ó Ï‡¯NiL ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆
,Ck È„k „ÚÂ ,˙Bˆn‰«ƒ¿¿«¿≈»
‰"aw‰ ‰NBÚL ˙Bˆn‰L∆«ƒ¿∆∆«»»
ÏÙË ˙ÈÁ·a Ì‰ BÓˆÚŒ„vÓƒ««¿≈ƒ¿ƒ«»≈
‡˙ÓL ‡Ïa ‡Ùe‚k ,„·Ïaƒ¿«¿»¿»ƒ¿»»
מציאות  שהוא נשמה ללא גוף כמו

מצומצמת, ‰Bˆn˙מאד Èa‚Ï¿«≈«ƒ¿
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰"aw‰ ‰NBÚL∆∆«»»«¿≈∆
˙‡ ÌÈÓi˜Ó Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆

˙Bˆn‰.שיעור לאין יותר, הרבה נעלה ענין שהם «ƒ¿
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הּקּב"ה ‡ÌÓה) ׁשעֹוׂשה ׁשהּמצֹות אףֿעלּֿפי »¿»ְִִֶֶֶַַַַָָ

את  עֹוׂשים ׁשּיׂשראל ְְִִֵֵֶֶֶַָעלֿידיֿזה

הּמצֹות  לגּבי ּבאיןֿערֹו מעלתן ּגדלה ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָהּמצֹות

הּסדר  מּכלֿמקֹום מּצדֿעצמֹו, הּקּב"ה ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשעֹוׂשה

עלֿידי  הּמצֹות קּיּום להיֹות צרי ׁשּתחלה ְְְְִִִִִֵֶַַָָהּוא

ּכח  נתינת הּוא זה וענין מּצדֿעצמֹו, ְְְְִִִֶַַַַַָָָֹהּקּב"ה

הּמצֹות  ּבקּיּום יׂשראל ׁשל ֿ 36לעבֹודתם ׁשעל , ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

הּקּב"ה  ׁשל הּמצֹות קּיּום את יפעלּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָידיֿזה

ענין  והּוא ,ּבאיןֿערֹו יֹותר נעלה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַּבאֹופן

 ֿ לאתערּותא ׁשּקֹודמת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָאתערּותאּֿדלעילא

חסידּות  ּבדרּוׁשי ּכמבאר ּבזה, והענין 43ּדלתּתא. ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹ

לעֹורר  ּבאתערּותאּֿדלתּתא ּכח ׁשּיהיה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּכדי

זה ו  על להיֹות צריכה אתערּותאּֿדלעילא, לפעֹול ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָ

 ֿ אתערּותא ׁשל ּבאֹופן מלמעלה ּכח ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹנתינת

הּכללית  ההּנחה על רק הּכּונה ואין ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָּדלעילא.

ׁשאתערּותאּֿדלתּתא  הּבריאה ּבתחלת ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָׁשהיתה

ּכמבאר  אּלא אתערּותאּֿדלעילא, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹּתפעל

ענין  והּוא יֹום, ּבכל ּגם  יׁשנֹו זה ׁשענין ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָּבדרּוׁשים

מּתנה  הּוא  ענינּה ׁשעיקר הּתֹורה, ְִִֵֶֶַַַָָָָָעסק

ז"ל 44מלמעלה  חכמינּו לׁשֹון מּתנה 45(ועלּֿדר ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ

ועֹוז  ּכח ניּתן ועלֿידּה ּגנזי), ּבבית לי יׁש ְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹטֹובה

ּתּוכל  הּמצ ֹות ּדמע ׂשה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָׁשהאתערּותאּֿדלתּתא

לֹומר  יׁש ֿ ּפיֿזה ועל אתערּותאּֿדלעילא. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָלפעֹול

ׁשּכדי  ּגּופא, הּמצֹות ּבקּיּום ּגם הּוא ְְְִִֵֵֶֶַַָׁשּכן

יׁש אּלּו, מצֹות יקּים ׁשהּקּב"ה ּתפעל הּמצֹות ּבמעׂשה יׂשראל ׁשל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשעבֹודתם

ׁשהּקּב"ה  וזהּו אתערּותאּֿדלעילא, ׁשל ּבאֹופן מלמעלה ּכח ּבנתינת ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹצֹור

את  לקּים ׁשּיּוכלּו ליׂשראל ּכח ניּתן ׁשעלֿידיֿזה הּמצֹות, את ּתחלה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמקּים

.ּבאיןֿערֹו יֹותר נעלה ּבאֹופן הּקּב"ה ׁשל הּמצֹות קּיּום את ולפעֹול ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּמצֹות

לי Ê·e‰ו) ויקחּו נאמר ּפרטית מצוה על ׁשאפילּו הּמצֹות, מעלת ּגֹודל יּובן »∆ְְְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

ּכינּוי  אֹו ׁשם ּבׁשּום נתּפס ּׁשּלא מה הינּו לֹוקחים, אּתם אֹותי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹּתרּומה,

וקֹוץ  אֹות ּבׁשּום אתרמיז יתּבר,46(ּדלא ּומהּותֹו עצמּותֹו אֹותי, ּכיֿאם ,( ְְְְְְִִִִִִֵַַָָֹ
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ואילך.43) ב פג, שמע"צ ד. ב, ואתחנן לקו"ת ב.44)ראה עב, האזינו לקו"ת ב.45)ראה י, פינחס 46)שבת לקו"ת ראה

סע"ב. פ,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÚŒÛ‡ ÌÓ‡ (‰‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰"aw‰ ‰NBÚL ˙Bˆn‰L ÈtŒÏ »¿»««ƒ∆«ƒ¿∆∆«»»«¿≈∆

Èa‚Ï CB¯ÚŒÔÈ‡a Ô˙ÏÚÓ ‰Ï„b ˙Bˆn‰ ˙‡ ÌÈNBÚ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒ∆«ƒ¿»¿»«¬»»¿≈¬¿«≈
¯„q‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,BÓˆÚŒ„vÓ ‰"aw‰ ‰NBÚL ˙Bˆn‰ של «ƒ¿∆∆«»»ƒ««¿ƒ»»«≈∆

בפועל  הדברים ‰Bˆn˙התרחשות Ìei˜ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÏÁzL ‡e‰∆¿ƒ»»ƒƒ¿ƒ«ƒ¿
,BÓˆÚŒ„vÓ ‰"aw‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»»ƒ««¿
Ák ˙È˙ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆¿ƒ«…«
Ìei˜a Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·ÚÏ«¬»»∆ƒ¿»≈¿ƒ

˙Bˆn‰36‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL , «ƒ¿∆«¿≈∆
ÏL ˙Bˆn‰ Ìei˜ ˙‡ eÏÚÙÈƒ¿¬∆ƒ«ƒ¿∆
¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a ‰"aw‰«»»¿∆«¬∆≈
ÔÈÚ ‡e‰Â ,CB¯ÚŒÔÈ‡a¿≈¬¿ƒ¿«

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿≈»
Œ‡˙e¯Ú˙‡Ïמלמעלה  ˙Ó„BwL∆∆∆¿ƒ¿¬»
‡z˙Ïc,מלמטה להתעוררות ƒ¿«»

"באתערותא  שאמנם בזוהר כמבואר

היינו  דלעילא", אתערותא דלתתא

מצד  מלמטה, האדם של שבהתעוררות

לו  להמשיך התעוררות, נפעלת עצמו,

יש  תחילה אבל מלמעלה, כוח נתינת

תלויה  שלא דלעילא" "אתערותא

ה'נתינת  והיא דלתתא" ב"אתערותא

כפי  דלתתא", "אתערותא שתהיה כח'

ומפרט. שממשיך

ÈLe¯„a ¯‡·Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«¿…»ƒ¿≈
e„ÈÒÁ43‰È‰iL˙מאמרי  È„kL ¬ƒ∆¿≈∆ƒ¿∆

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a Ák מצד …«¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
ÏBÚÙÏÂהאדם  ¯¯BÚÏ¿≈¿ƒ¿

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ מלמעלה, ƒ¿¬»ƒ¿≈»
‰Ê ÏÚ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ תחילה ¿ƒ»ƒ¿«∆

ÔÙB‡a ‰ÏÚÓÏÓ Ák ˙È˙¿ƒ«…«ƒ¿«¿»¿∆
ÔÈ‡Â .‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ÏL∆ƒ¿¬»ƒ¿≈»¿≈

‰Áp‰‰ ÏÚ ˜¯ ‰ek‰ קביעה ««»»««««»»
È‰L˙‰והחלטה  ˙ÈÏÏk‰«¿»ƒ∆»¿»

Œ‡˙e¯Ú˙‡L ‰‡È¯a‰ ˙ÏÁ˙aƒ¿ƒ««¿ƒ»∆ƒ¿¬»
Œ‡˙e¯Ú˙‡ ÏÚÙz ‡z˙Ïcƒ¿«»ƒ¿«ƒ¿¬»
¯‡·Ók ‡l‡ ,‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»∆»«¿…»

‰Ê ÔÈÚL ÌÈLe¯„a של «¿ƒ∆ƒ¿»∆
כוח  שנותנת דלעילא" "אתערותא

דלתתא" Ìbל"אתערותא BLÈ∆¿«
˜ÒÚ ÔÈÚ ‡e‰Â ,ÌBÈ ÏÎa¿»¿ƒ¿«≈∆

dÈÚ ¯˜ÈÚL ,‰¯Bz‰ של «»∆ƒ«ƒ¿»»
האדם ‰e‡התורה  מצד שבא דבר לא

ÏÚÓÏÓבתור  ‰zÓ‰44Ï"Ê eÈÓÎÁ ÔBLÏ C¯cŒÏÚÂ)45 לגבי «»»ƒ¿«¿»¿«∆∆¿¬»≈«
d„ÈŒÏÚÂשבת  ,(ÈÊb ˙È·a ÈÏ LÈ ‰·BË ‰zÓ התורה בכוח «»»»≈ƒ¿≈¿»«¿«»»

מלמעלה  z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰L‡לאדם Ô˙Èשניתנה ÊBÚÂ Ák ƒ»…«»∆«ƒ¿¬»ƒ¿«»
˙Bˆn‰ ‰NÚÓc עצמו מצד מקיים ÏBÚÙÏשהאדם ÏÎez ¿«¬≈«ƒ¿«ƒ¿

.‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»
ÔkL ¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«∆≈
‡Ùeb ˙Bˆn‰ Ìei˜a Ìb ‡e‰«¿ƒ«ƒ¿»

ÏLעצמו, Ì˙„B·ÚL È„kL∆¿≈∆¬»»∆
˙Bˆn‰ ‰NÚÓa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¬≈«ƒ¿
˙BˆÓ Ìi˜È ‰"aw‰L ÏÚÙzƒ¿«∆«»»¿«≈ƒ¿

el‡ אור תוספת של המשכה ותהיה ≈
באיןֿערוך, ˆC¯Bנעלה LÈ≈∆

ÔÙB‡a ‰ÏÚÓÏÓ Ák ˙È˙aƒ¿ƒ«…«ƒ¿«¿»¿∆
e‰ÊÂ ,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ÏL∆ƒ¿¬»ƒ¿≈»¿∆
˙‡ ‰ÏÁz Ìi˜Ó ‰"aw‰L∆«»»¿«≈¿ƒ»∆
ÔzÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,˙Bˆn‰«ƒ¿∆«¿≈∆ƒ»
Ìi˜Ï eÏÎeiL Ï‡¯NÈÏ Ák…«¿ƒ¿»≈∆¿¿«≈
Ìei˜ ˙‡ ÏBÚÙÏÂ ˙Bˆn‰ ˙‡∆«ƒ¿¿ƒ¿∆ƒ
ÔÙB‡a ‰"aw‰ ÏL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆«»»¿∆

CB¯ÚŒÔÈ‡a ¯˙BÈ ‰ÏÚ כמבואר «¬∆≈¿≈¬
באריכות. לעיל

˙ÏÚÓ Ï„Bb Ô·eÈ ‰Ê·e (Â»∆»∆«¬«
‰ÂˆÓ ÏÚ eÏÈÙ‡L ,˙Bˆn‰«ƒ¿∆¬ƒ«ƒ¿»

˙ÈË¯t אחת נדבת מצוה מסוימת, ¿»ƒ
ÈÏהמשכן, eÁ˜ÈÂ ¯Ó‡∆¡«¿ƒ¿ƒ

,ÌÈÁ˜BÏ Ìz‡ È˙B‡ ,‰Óe¯z¿»ƒ«∆¿ƒ
עצמותו  עם ומתחברים שמתקשרים

בעצמו, הוא ברוך הקדוש של ומהותו

ÌeLa Òt˙ ‡lM ‰Ó eÈ‰«¿«∆…ƒ¿«¿
ÊÈÓ¯˙‡ ‡Ïc) ÈeÈk B‡ ÌL≈ƒ¿…ƒ¿»ƒ

ıB˜Â ˙B‡ ÌeLa46 שאינו רק ולא ¿¿
אלא  מפורשת בצורה ביטוי לידי בא
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mdiptl miyz xy` mihtynd dl`e

(ּכּנ"ל). ׁשניתי לא הוי' אני ּבבחינת ְֲֲִִִִִֶַַַָָָֹׁשהּוא

ׁשם  גֹו', הוי' אני ׁשּנאמר ׁשאףֿעלּֿפי ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָוהינּו,

לׁשֹון  ׁשּפירּוׁשֹו סתם הוי' לׁשם הּכּונה אין ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָָהוי',

הוי'47מהּוה  ּבׁשם יֹותר נעלית לדרּגא אּלא , ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָ

הוי' הוי', ׁשמֹות ּב' יׁשנם ׁשּבכללּות, ְְְֲֲִֶֶַַָָָָָָָ(ּכּידּוע

ּדלעילא  והוי' הוי',48ּדלתּתא אני אמרֹו ׁשּזהּו ,( ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

ׁשהּוא  אי הינּו, ׁשּב'אני'. הוי' ׁשם ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּפירּוׁשֹו

יתּבר ּבעצמּותֹו ּבעיקר 49ּכלּול נמׁש זה וענין . ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ

נֹופל  ׁשעליהם מעׂשּיֹות, מצֹות קּיּום ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַעלֿידי

אּתם  'אֹותי ועלֿידן ּתרּומה, לי ויקחּו ְְְְִִִֶַַַָָָָהּלׁשֹון

ְִלֹוקחים'.

ואּלה ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ז) ּׁשּכתּוב מה ּגם לפרׁש יׁש ¿«ƒ∆ְְֵֵֵֶֶַַָָ

ּתׂשים  אׁשר ְֲִִִֶַָָהּמׁשּפטים

לפני  לאכֹול ּומּוכן הערּו ּכׁשלחן ְְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָֻלפניהם,

ה'ּנתינת 50האדם  הּוא לפניהם' ּד'ּתׂשים ׁשהענין , ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבזה  והּכונה הּמצֹות, את לקּים ׁשּיּוכל לאדם ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכח'

הּמצֹות  ּבקּיּום האדם עבֹודת ׁשעלֿידי ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָהיא

ּבאֹופן  הּקּב"ה ׁשל הּמצֹות ּבקּיּום עילּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָיתוּסף

ּכללּות  ׁשעלֿידי  ּגם נכלל ּובזה .ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּבאיןֿערֹו

ּפֹועלים  הּגלּות זמן ּבמׁש ועבֹודתנּו ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָמעׂשינּו

מׁשּפט, ׁשל ּבאֹופן ההנהגה ׁשּתמּורת ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָלמעלה

הענינים  ּכל עברּו ׁשּכבר לאחרי ּובפרט חסד, ׁשל ּבאֹופן ההנהגה ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּתהיה

ּכל  להיֹות צריכים ּולהּבא ׁשּמּכאן ּבוּדאי הרי מׁשיח, ּדחבלי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבלּתיֿרצּויים

והּׁשלמה  האמּתית ּבּגאּולה והּנגלה, הּנראה ּבטֹוב ּוברחמים, ּבחסד ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהענינים

צדקנּו. מׁשיח ְְְִִֵֵַַעלֿידי
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(ברע"מ).47) סע"ב רנז, ח"ג זהר וראה רפ"ד. שעהיוה"א תניא פ"ט. תשע) ולא (עשר א שער קלח,48)פרדס זח"ג ראה

ובכ"מ. ד. סא, בשלח תו"א (אד"ר). צט.49)א ע' הנ"ל פרשתנו.50)סה"מ ריש פירש"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היינו  האות, גבי שעל ותג 'קוץ' בשום לא ואפילו אות בשום נרמז לא אפילו

כלל  ביטוי שום לו C¯a˙È,שאין B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ ,È˙B‡ Ì‡ŒÈk ,(ƒƒƒ«¿«ƒ¿»≈
˙ÈL ‡Ï 'ÈÂ‰ È‡ ˙ÈÁ·a ‡e‰L(Ï"pk) È מכל למעלה שהוא ∆ƒ¿ƒ«¬ƒ¬»»…»ƒƒ««

‰ÈÂ',שינוי. ÌL ,'B‚ 'ÈÂ‰ È‡ ¯Ó‡pL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆««ƒ∆∆¡«¬ƒ¬»»≈¬»»
לעניין  הכוונה לכאורה כן ואם

ב'שם' ביטוי לידי שבא באלוקות

‰ÈÂ'מסוים, ÌLÏ ‰ek‰ ÔÈ‡≈««»»¿≈¬»»
Ì˙Ò כלל בדרך הרגילה במשמעותו ¿»

‰e‰Ó ÔBLÏ BLe¯ÈtL47 ואם ∆≈¿¿«∆
שיורדת  האלוקות דרגת על מדובר כן

עולמות,לברוא  «∆‡l‡ולהוות
'ÈÂ‰ ÌLa ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡b¯„Ï¿«¿»«¬≈≈¿≈¬»»
'a ÌLÈ ,˙eÏÏÎaL Úe„ik)«»«∆ƒ¿»∆¿»
‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ,'ÈÂ‰ ˙BÓL¿¬»»¬»»ƒ¿«»
הוי' בשם נמוכה דרגה שלמטה,

‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰Â48 דרגה שלמעלה, «¬»»ƒ¿≈»
הוי' בשם ‡B¯Óנעלית e‰fL ,(∆∆»¿

ואומר  מדייק הפסוק ‰ÈÂ',ולכן È‡¬ƒ¬»»
.'È‡'aL 'ÈÂ‰ ÌL BLe¯ÈtL∆≈≈¬»»∆«¬ƒ

‡e‰L CÈ‡ ,eÈ‰'הוי ÏeÏkשם «¿≈∆»
C¯a˙È B˙eÓˆÚa49‰Ê ÔÈÚÂ . ¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»∆

Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ¯˜ÈÚa CLÓƒ¿»¿ƒ»«¿≈ƒ
Ì‰ÈÏÚL ,˙BiNÚÓ ˙BˆÓƒ¿«¬ƒ∆¬≈∆
ÈÏ eÁ˜ÈÂ ÔBLl‰ ÏÙB≈«»¿ƒ¿ƒ
Ìz‡ È˙B‡' Ô„ÈŒÏÚÂ ,‰Óe¯z¿»¿«»»ƒ«∆

.'ÌÈÁ˜BÏ¿ƒ
Ìb L¯ÙÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Ê¿«ƒ∆≈¿»≈«
ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â ·e˙kM ‰Ó«∆»¿≈∆«ƒ¿»ƒ

,Ì‰ÈÙÏ ÌÈNz ¯L‡ ודרשו ¬∆»ƒƒ¿≈∆
שצריך  מלמד שהכתוב ז"ל חכמינו

התורה  דברי את (להגיש) לשים

ÏBÎ‡Ï ÔÎeÓe Ce¯Ú‰ ÔÁÏLk¿À¿»∆»»∆¡
Ì„‡‰ ÈÙÏ50ÔÈÚ‰L , ƒ¿≈»»»∆»ƒ¿»

'Ì‰ÈÙÏ ÌÈNz'c משמעותו לפי ¿»ƒƒ¿≈∆

Ì„‡Ïהפנימית  'Ák ˙È˙p'‰ ‡e‰ מלמעלה˙‡ Ìi˜Ï ÏÎeiL «¿ƒ«…«¿»»∆«¿«≈∆
‰Âk‰Â ,˙Bˆn‰ הפנימית˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL È„k ‡È‰ ‰Êa «ƒ¿¿««»»»∆ƒ¿≈∆«¿≈¬«

˙Bˆn‰ Ìei˜a Ì„‡‰ למטהÏL ˙Bˆn‰ Ìei˜a ÈeÏÈÚ ÛqÂ˙È »»»¿ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«ƒ¿∆
CB¯ÚŒÔÈ‡aL ÔÙB‡a ‰"aw‰ הוא למעלה המצוות שעניין כפי לגבי «»»¿∆∆¿≈¬

עצמו. מצד

È„ÈŒÏÚL Ìb ÏÏÎ ‰Ê·e»∆ƒ¿»«∆«¿≈
e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ ˙eÏÏk¿»«¬≈«¬»≈
ÌÈÏÚBt ˙eÏb‰ ÔÓÊ CLÓa¿∆∆¿««»¬ƒ
‰‚‰‰‰ ˙¯eÓzL ‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆¿«««¿»»

ËtLÓ ÏL ÔÙB‡a ואלה") ¿∆∆ƒ¿»
האדם  עם מדקדקים שבו המשפטים")

שראוי, למי רק ומשפיעים הנידון

ÏL ÔÙB‡a ‰‚‰‰‰ ‰È‰zƒ¿∆««¿»»¿∆∆
„ÒÁ אפילו ומשפיעים נותנים שבה ∆∆

ראוי, שאינו È¯Á‡Ïלמי Ë¯Ù·eƒ¿»¿«¬≈
ÌÈÈÚ‰ Ïk e¯·Ú ¯·kL∆¿»»¿»»ƒ¿»ƒ
ÁÈLÓ ÈÏ·Ác ÌÈÈeˆ¯ŒÈzÏa‰«ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿≈»ƒ«

היו  ֿ וכבר רחמנא וגזירות ייסורים

Ô‡knLליצלן, È‡cÂa È¯‰¬≈¿««∆ƒ»
Ïk ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ‡a‰Ïe¿«»¿ƒƒƒ¿»

ÌÈÈÚ‰ ומשפט דין של באופן לא »ƒ¿»ƒ
BËa·אלא  ,ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁa¿∆∆¿«¬ƒ¿

,‰Ï‚p‰Â ‰‡¯p‰ דברים רק ולא «ƒ¿∆¿«ƒ¿∆
שבהם  והטוב טובים אינם שבגלוי

חסדים  רק לא היינו ונסתר, נעלם

הגלויים, חסדים אלא המכוסים

‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»
.e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈
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יג g"kyz'd ,xc` ycegd g"dan ,milwy zyxt ,mihtyn t"y

הּקּב"ה ‡ÌÓה) ׁשעֹוׂשה ׁשהּמצֹות אףֿעלּֿפי »¿»ְִִֶֶֶַַַַָָ

את  עֹוׂשים ׁשּיׂשראל ְְִִֵֵֶֶֶַָעלֿידיֿזה

הּמצֹות  לגּבי ּבאיןֿערֹו מעלתן ּגדלה ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָהּמצֹות

הּסדר  מּכלֿמקֹום מּצדֿעצמֹו, הּקּב"ה ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשעֹוׂשה

עלֿידי  הּמצֹות קּיּום להיֹות צרי ׁשּתחלה ְְְְִִִִִֵֶַַָָהּוא

ּכח  נתינת הּוא זה וענין מּצדֿעצמֹו, ְְְְִִִֶַַַַַָָָֹהּקּב"ה

הּמצֹות  ּבקּיּום יׂשראל ׁשל ֿ 36לעבֹודתם ׁשעל , ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

הּקּב"ה  ׁשל הּמצֹות קּיּום את יפעלּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָידיֿזה

ענין  והּוא ,ּבאיןֿערֹו יֹותר נעלה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַּבאֹופן

 ֿ לאתערּותא ׁשּקֹודמת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָאתערּותאּֿדלעילא

חסידּות  ּבדרּוׁשי ּכמבאר ּבזה, והענין 43ּדלתּתא. ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹ

לעֹורר  ּבאתערּותאּֿדלתּתא ּכח ׁשּיהיה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּכדי

זה ו  על להיֹות צריכה אתערּותאּֿדלעילא, לפעֹול ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָ

 ֿ אתערּותא ׁשל ּבאֹופן מלמעלה ּכח ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹנתינת

הּכללית  ההּנחה על רק הּכּונה ואין ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָּדלעילא.

ׁשאתערּותאּֿדלתּתא  הּבריאה ּבתחלת ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָׁשהיתה

ּכמבאר  אּלא אתערּותאּֿדלעילא, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹּתפעל

ענין  והּוא יֹום, ּבכל ּגם  יׁשנֹו זה ׁשענין ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָּבדרּוׁשים

מּתנה  הּוא  ענינּה ׁשעיקר הּתֹורה, ְִִֵֶֶַַַָָָָָעסק

ז"ל 44מלמעלה  חכמינּו לׁשֹון מּתנה 45(ועלּֿדר ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ

ועֹוז  ּכח ניּתן ועלֿידּה ּגנזי), ּבבית לי יׁש ְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹטֹובה

ּתּוכל  הּמצ ֹות ּדמע ׂשה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָׁשהאתערּותאּֿדלתּתא

לֹומר  יׁש ֿ ּפיֿזה ועל אתערּותאּֿדלעילא. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָלפעֹול

ׁשּכדי  ּגּופא, הּמצֹות ּבקּיּום ּגם הּוא ְְְִִֵֵֶֶַַָׁשּכן

יׁש אּלּו, מצֹות יקּים ׁשהּקּב"ה ּתפעל הּמצֹות ּבמעׂשה יׂשראל ׁשל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשעבֹודתם

ׁשהּקּב"ה  וזהּו אתערּותאּֿדלעילא, ׁשל ּבאֹופן מלמעלה ּכח ּבנתינת ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹצֹור

את  לקּים ׁשּיּוכלּו ליׂשראל ּכח ניּתן ׁשעלֿידיֿזה הּמצֹות, את ּתחלה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמקּים

.ּבאיןֿערֹו יֹותר נעלה ּבאֹופן הּקּב"ה ׁשל הּמצֹות קּיּום את ולפעֹול ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּמצֹות

לי Ê·e‰ו) ויקחּו נאמר ּפרטית מצוה על ׁשאפילּו הּמצֹות, מעלת ּגֹודל יּובן »∆ְְְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

ּכינּוי  אֹו ׁשם ּבׁשּום נתּפס ּׁשּלא מה הינּו לֹוקחים, אּתם אֹותי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹּתרּומה,

וקֹוץ  אֹות ּבׁשּום אתרמיז יתּבר,46(ּדלא ּומהּותֹו עצמּותֹו אֹותי, ּכיֿאם ,( ְְְְְְִִִִִִֵַַָָֹ
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ואילך.43) ב פג, שמע"צ ד. ב, ואתחנן לקו"ת ב.44)ראה עב, האזינו לקו"ת ב.45)ראה י, פינחס 46)שבת לקו"ת ראה

סע"ב. פ,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÚŒÛ‡ ÌÓ‡ (‰‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰"aw‰ ‰NBÚL ˙Bˆn‰L ÈtŒÏ »¿»««ƒ∆«ƒ¿∆∆«»»«¿≈∆

Èa‚Ï CB¯ÚŒÔÈ‡a Ô˙ÏÚÓ ‰Ï„b ˙Bˆn‰ ˙‡ ÌÈNBÚ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒ∆«ƒ¿»¿»«¬»»¿≈¬¿«≈
¯„q‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,BÓˆÚŒ„vÓ ‰"aw‰ ‰NBÚL ˙Bˆn‰ של «ƒ¿∆∆«»»ƒ««¿ƒ»»«≈∆

בפועל  הדברים ‰Bˆn˙התרחשות Ìei˜ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÏÁzL ‡e‰∆¿ƒ»»ƒƒ¿ƒ«ƒ¿
,BÓˆÚŒ„vÓ ‰"aw‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»»ƒ««¿
Ák ˙È˙ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆¿ƒ«…«
Ìei˜a Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·ÚÏ«¬»»∆ƒ¿»≈¿ƒ

˙Bˆn‰36‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL , «ƒ¿∆«¿≈∆
ÏL ˙Bˆn‰ Ìei˜ ˙‡ eÏÚÙÈƒ¿¬∆ƒ«ƒ¿∆
¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a ‰"aw‰«»»¿∆«¬∆≈
ÔÈÚ ‡e‰Â ,CB¯ÚŒÔÈ‡a¿≈¬¿ƒ¿«

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿≈»
Œ‡˙e¯Ú˙‡Ïמלמעלה  ˙Ó„BwL∆∆∆¿ƒ¿¬»
‡z˙Ïc,מלמטה להתעוררות ƒ¿«»

"באתערותא  שאמנם בזוהר כמבואר

היינו  דלעילא", אתערותא דלתתא

מצד  מלמטה, האדם של שבהתעוררות

לו  להמשיך התעוררות, נפעלת עצמו,

יש  תחילה אבל מלמעלה, כוח נתינת

תלויה  שלא דלעילא" "אתערותא

ה'נתינת  והיא דלתתא" ב"אתערותא

כפי  דלתתא", "אתערותא שתהיה כח'

ומפרט. שממשיך

ÈLe¯„a ¯‡·Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«¿…»ƒ¿≈
e„ÈÒÁ43‰È‰iL˙מאמרי  È„kL ¬ƒ∆¿≈∆ƒ¿∆

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a Ák מצד …«¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
ÏBÚÙÏÂהאדם  ¯¯BÚÏ¿≈¿ƒ¿

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ מלמעלה, ƒ¿¬»ƒ¿≈»
‰Ê ÏÚ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ תחילה ¿ƒ»ƒ¿«∆

ÔÙB‡a ‰ÏÚÓÏÓ Ák ˙È˙¿ƒ«…«ƒ¿«¿»¿∆
ÔÈ‡Â .‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ÏL∆ƒ¿¬»ƒ¿≈»¿≈

‰Áp‰‰ ÏÚ ˜¯ ‰ek‰ קביעה ««»»««««»»
È‰L˙‰והחלטה  ˙ÈÏÏk‰«¿»ƒ∆»¿»

Œ‡˙e¯Ú˙‡L ‰‡È¯a‰ ˙ÏÁ˙aƒ¿ƒ««¿ƒ»∆ƒ¿¬»
Œ‡˙e¯Ú˙‡ ÏÚÙz ‡z˙Ïcƒ¿«»ƒ¿«ƒ¿¬»
¯‡·Ók ‡l‡ ,‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»∆»«¿…»

‰Ê ÔÈÚL ÌÈLe¯„a של «¿ƒ∆ƒ¿»∆
כוח  שנותנת דלעילא" "אתערותא

דלתתא" Ìbל"אתערותא BLÈ∆¿«
˜ÒÚ ÔÈÚ ‡e‰Â ,ÌBÈ ÏÎa¿»¿ƒ¿«≈∆

dÈÚ ¯˜ÈÚL ,‰¯Bz‰ של «»∆ƒ«ƒ¿»»
האדם ‰e‡התורה  מצד שבא דבר לא

ÏÚÓÏÓבתור  ‰zÓ‰44Ï"Ê eÈÓÎÁ ÔBLÏ C¯cŒÏÚÂ)45 לגבי «»»ƒ¿«¿»¿«∆∆¿¬»≈«
d„ÈŒÏÚÂשבת  ,(ÈÊb ˙È·a ÈÏ LÈ ‰·BË ‰zÓ התורה בכוח «»»»≈ƒ¿≈¿»«¿«»»

מלמעלה  z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰L‡לאדם Ô˙Èשניתנה ÊBÚÂ Ák ƒ»…«»∆«ƒ¿¬»ƒ¿«»
˙Bˆn‰ ‰NÚÓc עצמו מצד מקיים ÏBÚÙÏשהאדם ÏÎez ¿«¬≈«ƒ¿«ƒ¿

.‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»
ÔkL ¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«∆≈
‡Ùeb ˙Bˆn‰ Ìei˜a Ìb ‡e‰«¿ƒ«ƒ¿»

ÏLעצמו, Ì˙„B·ÚL È„kL∆¿≈∆¬»»∆
˙Bˆn‰ ‰NÚÓa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¬≈«ƒ¿
˙BˆÓ Ìi˜È ‰"aw‰L ÏÚÙzƒ¿«∆«»»¿«≈ƒ¿

el‡ אור תוספת של המשכה ותהיה ≈
באיןֿערוך, ˆC¯Bנעלה LÈ≈∆

ÔÙB‡a ‰ÏÚÓÏÓ Ák ˙È˙aƒ¿ƒ«…«ƒ¿«¿»¿∆
e‰ÊÂ ,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ÏL∆ƒ¿¬»ƒ¿≈»¿∆
˙‡ ‰ÏÁz Ìi˜Ó ‰"aw‰L∆«»»¿«≈¿ƒ»∆
ÔzÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,˙Bˆn‰«ƒ¿∆«¿≈∆ƒ»
Ìi˜Ï eÏÎeiL Ï‡¯NÈÏ Ák…«¿ƒ¿»≈∆¿¿«≈
Ìei˜ ˙‡ ÏBÚÙÏÂ ˙Bˆn‰ ˙‡∆«ƒ¿¿ƒ¿∆ƒ
ÔÙB‡a ‰"aw‰ ÏL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆«»»¿∆

CB¯ÚŒÔÈ‡a ¯˙BÈ ‰ÏÚ כמבואר «¬∆≈¿≈¬
באריכות. לעיל

˙ÏÚÓ Ï„Bb Ô·eÈ ‰Ê·e (Â»∆»∆«¬«
‰ÂˆÓ ÏÚ eÏÈÙ‡L ,˙Bˆn‰«ƒ¿∆¬ƒ«ƒ¿»

˙ÈË¯t אחת נדבת מצוה מסוימת, ¿»ƒ
ÈÏהמשכן, eÁ˜ÈÂ ¯Ó‡∆¡«¿ƒ¿ƒ

,ÌÈÁ˜BÏ Ìz‡ È˙B‡ ,‰Óe¯z¿»ƒ«∆¿ƒ
עצמותו  עם ומתחברים שמתקשרים

בעצמו, הוא ברוך הקדוש של ומהותו

ÌeLa Òt˙ ‡lM ‰Ó eÈ‰«¿«∆…ƒ¿«¿
ÊÈÓ¯˙‡ ‡Ïc) ÈeÈk B‡ ÌL≈ƒ¿…ƒ¿»ƒ

ıB˜Â ˙B‡ ÌeLa46 שאינו רק ולא ¿¿
אלא  מפורשת בצורה ביטוי לידי בא
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mdiptl miyz xy` mihtynd dl`e

(ּכּנ"ל). ׁשניתי לא הוי' אני ּבבחינת ְֲֲִִִִִֶַַַָָָֹׁשהּוא

ׁשם  גֹו', הוי' אני ׁשּנאמר ׁשאףֿעלּֿפי ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָוהינּו,

לׁשֹון  ׁשּפירּוׁשֹו סתם הוי' לׁשם הּכּונה אין ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָָהוי',

הוי'47מהּוה  ּבׁשם יֹותר נעלית לדרּגא אּלא , ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָ

הוי' הוי', ׁשמֹות ּב' יׁשנם ׁשּבכללּות, ְְְֲֲִֶֶַַָָָָָָָ(ּכּידּוע

ּדלעילא  והוי' הוי',48ּדלתּתא אני אמרֹו ׁשּזהּו ,( ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

ׁשהּוא  אי הינּו, ׁשּב'אני'. הוי' ׁשם ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּפירּוׁשֹו

יתּבר ּבעצמּותֹו ּבעיקר 49ּכלּול נמׁש זה וענין . ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ

נֹופל  ׁשעליהם מעׂשּיֹות, מצֹות קּיּום ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַעלֿידי

אּתם  'אֹותי ועלֿידן ּתרּומה, לי ויקחּו ְְְְִִִֶַַַָָָָהּלׁשֹון

ְִלֹוקחים'.

ואּלה ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ז) ּׁשּכתּוב מה ּגם לפרׁש יׁש ¿«ƒ∆ְְֵֵֵֶֶַַָָ

ּתׂשים  אׁשר ְֲִִִֶַָָהּמׁשּפטים

לפני  לאכֹול ּומּוכן הערּו ּכׁשלחן ְְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָֻלפניהם,

ה'ּנתינת 50האדם  הּוא לפניהם' ּד'ּתׂשים ׁשהענין , ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבזה  והּכונה הּמצֹות, את לקּים ׁשּיּוכל לאדם ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכח'

הּמצֹות  ּבקּיּום האדם עבֹודת ׁשעלֿידי ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָהיא

ּבאֹופן  הּקּב"ה ׁשל הּמצֹות ּבקּיּום עילּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָיתוּסף

ּכללּות  ׁשעלֿידי  ּגם נכלל ּובזה .ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּבאיןֿערֹו

ּפֹועלים  הּגלּות זמן ּבמׁש ועבֹודתנּו ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָמעׂשינּו

מׁשּפט, ׁשל ּבאֹופן ההנהגה ׁשּתמּורת ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָלמעלה

הענינים  ּכל עברּו ׁשּכבר לאחרי ּובפרט חסד, ׁשל ּבאֹופן ההנהגה ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּתהיה

ּכל  להיֹות צריכים ּולהּבא ׁשּמּכאן ּבוּדאי הרי מׁשיח, ּדחבלי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבלּתיֿרצּויים

והּׁשלמה  האמּתית ּבּגאּולה והּנגלה, הּנראה ּבטֹוב ּוברחמים, ּבחסד ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהענינים

צדקנּו. מׁשיח ְְְִִֵֵַַעלֿידי
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(ברע"מ).47) סע"ב רנז, ח"ג זהר וראה רפ"ד. שעהיוה"א תניא פ"ט. תשע) ולא (עשר א שער קלח,48)פרדס זח"ג ראה

ובכ"מ. ד. סא, בשלח תו"א (אד"ר). צט.49)א ע' הנ"ל פרשתנו.50)סה"מ ריש פירש"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היינו  האות, גבי שעל ותג 'קוץ' בשום לא ואפילו אות בשום נרמז לא אפילו

כלל  ביטוי שום לו C¯a˙È,שאין B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ ,È˙B‡ Ì‡ŒÈk ,(ƒƒƒ«¿«ƒ¿»≈
˙ÈL ‡Ï 'ÈÂ‰ È‡ ˙ÈÁ·a ‡e‰L(Ï"pk) È מכל למעלה שהוא ∆ƒ¿ƒ«¬ƒ¬»»…»ƒƒ««

‰ÈÂ',שינוי. ÌL ,'B‚ 'ÈÂ‰ È‡ ¯Ó‡pL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆««ƒ∆∆¡«¬ƒ¬»»≈¬»»
לעניין  הכוונה לכאורה כן ואם

ב'שם' ביטוי לידי שבא באלוקות

‰ÈÂ'מסוים, ÌLÏ ‰ek‰ ÔÈ‡≈««»»¿≈¬»»
Ì˙Ò כלל בדרך הרגילה במשמעותו ¿»

‰e‰Ó ÔBLÏ BLe¯ÈtL47 ואם ∆≈¿¿«∆
שיורדת  האלוקות דרגת על מדובר כן

עולמות,לברוא  «∆‡l‡ולהוות
'ÈÂ‰ ÌLa ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡b¯„Ï¿«¿»«¬≈≈¿≈¬»»
'a ÌLÈ ,˙eÏÏÎaL Úe„ik)«»«∆ƒ¿»∆¿»
‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ,'ÈÂ‰ ˙BÓL¿¬»»¬»»ƒ¿«»
הוי' בשם נמוכה דרגה שלמטה,

‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰Â48 דרגה שלמעלה, «¬»»ƒ¿≈»
הוי' בשם ‡B¯Óנעלית e‰fL ,(∆∆»¿

ואומר  מדייק הפסוק ‰ÈÂ',ולכן È‡¬ƒ¬»»
.'È‡'aL 'ÈÂ‰ ÌL BLe¯ÈtL∆≈≈¬»»∆«¬ƒ

‡e‰L CÈ‡ ,eÈ‰'הוי ÏeÏkשם «¿≈∆»
C¯a˙È B˙eÓˆÚa49‰Ê ÔÈÚÂ . ¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»∆

Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ¯˜ÈÚa CLÓƒ¿»¿ƒ»«¿≈ƒ
Ì‰ÈÏÚL ,˙BiNÚÓ ˙BˆÓƒ¿«¬ƒ∆¬≈∆
ÈÏ eÁ˜ÈÂ ÔBLl‰ ÏÙB≈«»¿ƒ¿ƒ
Ìz‡ È˙B‡' Ô„ÈŒÏÚÂ ,‰Óe¯z¿»¿«»»ƒ«∆

.'ÌÈÁ˜BÏ¿ƒ
Ìb L¯ÙÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Ê¿«ƒ∆≈¿»≈«
ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â ·e˙kM ‰Ó«∆»¿≈∆«ƒ¿»ƒ

,Ì‰ÈÙÏ ÌÈNz ¯L‡ ודרשו ¬∆»ƒƒ¿≈∆
שצריך  מלמד שהכתוב ז"ל חכמינו

התורה  דברי את (להגיש) לשים

ÏBÎ‡Ï ÔÎeÓe Ce¯Ú‰ ÔÁÏLk¿À¿»∆»»∆¡
Ì„‡‰ ÈÙÏ50ÔÈÚ‰L , ƒ¿≈»»»∆»ƒ¿»

'Ì‰ÈÙÏ ÌÈNz'c משמעותו לפי ¿»ƒƒ¿≈∆

Ì„‡Ïהפנימית  'Ák ˙È˙p'‰ ‡e‰ מלמעלה˙‡ Ìi˜Ï ÏÎeiL «¿ƒ«…«¿»»∆«¿«≈∆
‰Âk‰Â ,˙Bˆn‰ הפנימית˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL È„k ‡È‰ ‰Êa «ƒ¿¿««»»»∆ƒ¿≈∆«¿≈¬«

˙Bˆn‰ Ìei˜a Ì„‡‰ למטהÏL ˙Bˆn‰ Ìei˜a ÈeÏÈÚ ÛqÂ˙È »»»¿ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«ƒ¿∆
CB¯ÚŒÔÈ‡aL ÔÙB‡a ‰"aw‰ הוא למעלה המצוות שעניין כפי לגבי «»»¿∆∆¿≈¬

עצמו. מצד

È„ÈŒÏÚL Ìb ÏÏÎ ‰Ê·e»∆ƒ¿»«∆«¿≈
e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ ˙eÏÏk¿»«¬≈«¬»≈
ÌÈÏÚBt ˙eÏb‰ ÔÓÊ CLÓa¿∆∆¿««»¬ƒ
‰‚‰‰‰ ˙¯eÓzL ‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆¿«««¿»»

ËtLÓ ÏL ÔÙB‡a ואלה") ¿∆∆ƒ¿»
האדם  עם מדקדקים שבו המשפטים")

שראוי, למי רק ומשפיעים הנידון

ÏL ÔÙB‡a ‰‚‰‰‰ ‰È‰zƒ¿∆««¿»»¿∆∆
„ÒÁ אפילו ומשפיעים נותנים שבה ∆∆

ראוי, שאינו È¯Á‡Ïלמי Ë¯Ù·eƒ¿»¿«¬≈
ÌÈÈÚ‰ Ïk e¯·Ú ¯·kL∆¿»»¿»»ƒ¿»ƒ
ÁÈLÓ ÈÏ·Ác ÌÈÈeˆ¯ŒÈzÏa‰«ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿≈»ƒ«

היו  ֿ וכבר רחמנא וגזירות ייסורים

Ô‡knLליצלן, È‡cÂa È¯‰¬≈¿««∆ƒ»
Ïk ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ‡a‰Ïe¿«»¿ƒƒƒ¿»

ÌÈÈÚ‰ ומשפט דין של באופן לא »ƒ¿»ƒ
BËa·אלא  ,ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁa¿∆∆¿«¬ƒ¿

,‰Ï‚p‰Â ‰‡¯p‰ דברים רק ולא «ƒ¿∆¿«ƒ¿∆
שבהם  והטוב טובים אינם שבגלוי

חסדים  רק לא היינו ונסתר, נעלם

הגלויים, חסדים אלא המכוסים

‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»
.e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈
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מוגה  בלתי

שבפרשה,‡. הענינים כל עם אלא) בפרשה, מסויים חלק עם רק (לא קשור השבוע פרשת של שמה
פעמים  כמה וכמדובר זה. בשם נקראת כולה הפרשה ש"שמא 1שהרי והמסכתות, הפרשיות לשמות בנוגע

היא" בנוגע 2מילתא מובן ומזה ישראל. תפוצות בכל ונתפשט שנתקבל ישראל מנהג עלֿפי שם ובפרט  ,
הדינין  ענין שזהו ל"משפטים", שייכים הפרשה עניני שכל "משפטים", בשם שנקראת זו .3לפרשה

התיכונה ·. הנקודה - דגמילותֿחסדים הענין וכמו חסד, של ענינים גם יש זו בפרשה להבין: וצריך
עמי" את תלוה כסף "אם הפרשה: הגמרא 4של כדברי ביותר, גדול לחסד ועד חסד, של ענין שזהו -5

בצדקה, נעלית היותר הדרגא היא שגמילותֿחסדים והיינו, הצדקה", מן יותר גמילותֿחסדים "גדולה
הרמב"ם  שכתב ממנה..6וכמו למעלה שאין גדולה מעלה מזו, למעלה זו בצדקה יש מעלות "שמונה

כו'". הלואה

הוא  החסד ענין ואילו השמאל. לקו ששייך הגבורה, ענין שהוא הדינין, לענין שייך זה אין ולכאורה,
(במכלֿשכן  המצוות כל כנגד שקולה שגמילותֿחסדים גם [ומה הימין בקו אלא) האמצעי, בקו רק (לא

המצוות") כל כנגד ש"שקולה בחסידות 7מצדקה וכמבואר הימין, לקו כולן ששייכות נמשך 8, הגוף שכל
אליהו" ב"פתח שכתוב כמו הימין], (9אחר ימינא" דרועא "חסד אריך"): "חד ענין .10והוא

הפרשה  עניני שכל לומר אפשר איך דגמילותֿחסדים, הענין אודות גם מדובר זו שבפרשה וכיון
והגבורות? הדינין ענין שזהו "משפטים", בשם נקראים

שבתורה ‚. (דינין) העונשים ענין בכללות הביאור בהקדם יש 11ויובן איך מובן: אינו לכאורה כי .
חסד"?! "תורת בשם נקראת שהתורה בשעה בה החסד, היפך לכאורה שהם עונשים, של ענין בתורה

ופרט  פרט לכל בנוגע גם אלא התורה, לכללות בנוגע רק לא הוא חסד" ד"תורת שהענין - ובהקדים
שתהיה, איזו אחת, אות אפילו חסר שכאשר לספרֿתורה, בנוגע וכמו חסד. של ענין שהוא שבתורה,

הספרֿתורה  כל פרט 12נפסל כל בה נוגע ולכן שלימה, ותורה תמימה תורה היא שהתורה לפי והיינו ,
ופרט. פרט בכל זה הרי חסד", "תורת היא שהתורה מה שגם מובן, ומזה ופרט.

העונשים? עניני כמו חסד, של ענין אינם שלכאורה בתורה פרטים יש הרי להבין: וצריך

ז"ל  רבותינו מאמר (בפירוש וכידוע השכר, ענין מאשר בתורה עונשים יותר יש מזה: "נוח 13ויתירה
מהעשיים" יותר הם ש"הלאוין משנברא") יותר נברא שלא לאדם מצוות 14לו שס"ה ישנן שהרי ,

השכר, ענין מאשר יותר הוא שבתורה העונש שענין ונמצא, רמ"ח. רק הן מצוותֿעשה ואילו לאֿתעשה,
עבירה  עבר ולא "ישב שמצינו [ומה העונש ענין עם בעיקר קשור לאֿתעשה מצוות של שהענין כיון

מצוה" כעושה שכר לו דמצוות 15נותנין הענין עיקר בפשטות, אבל בגמרא, וחידוש לימוד זה הרי ,

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

בשוה"ג 1) 267 ע' חנ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ. הא'.

ח"ב 2) סע"א. ו, ח"א זהר ב. פג, יומא ב. ז, ברכות ראה
ועוד. סע"ב. קעט,

דינין".3) "פרשת פרשתנו: ריש פירש"י ראה
כד.4) כב,
ב.5) מט, סוכה
ה"ז.6) פ"י עניים מתנות הל'
ב).7) (מח, פל"ז תניא וראה א. ט, ב"ב

סל"ב.8) אגה"ק תניא
א).9) (יז, בהקדמה תקו"ז

ועוד.10) ואילך. א'קסג ע' א'קנח. ע' פרשתנו אוה"ת ראה
וש"נ.11) .115 ע' ח"נ התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.12) .219 ע' חמ"ד התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ב.13) יג, עירובין
ב.14) כג, מכות מהרש"א חדא"ג
וש"נ.15) שם. מכות

g"kyz'd ,xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay zgiy

שמצינו  [ומה השכר ענין עם בעיקר קשור מצוותֿעשה של הענין ואילו העונש], ענין הוא לאֿתעשה
ריתחא" דאיכא "בזמן רק זה הרי מצותֿעשה, ביטול על עונש של ].16ענין

"תורת  היא שהתורה אומרים איך מובן: אינו עונשים, של ענין הוא התורה שרוב האמור ועלֿפי
חסד"?

שתכלי „. - הוא הענין להעניש אך עונש, בתור כשלעצמו, העונש בענין אינה התורה בעונשי הכוונה ת
עניני  על שעבר בגלל עונש, לקבל שראוי מי אודות מדובר כאשר גם שכן, האדם. את ("ּפייניקן") ולייסר
חסד"; "תורת שהיא מהתורה, נלקח הדבר היה לא כשלעצמו, העונש ענין רק בזה היה אם הנה התורה,

עלֿידיֿזה. שנעשה העילוי - היא התורה בעונשי הכוונה אלא

הגמרא  כדברי רק לא - גופא אחרֿכך 17ובזה שיוכל כדי דאתי", לעלמא וליתי דלידייניה "מוטב
דרגת  שזוהי יותר, נעלית לדרגא בעצמו יגיע שעלֿידיֿזה – מזה יתירה אלא הבא, בעולם שכר לקבל

הגמרא  כדברי שכתב 18בעלֿתשובה, וכמו עומדין", אינם גמורין צדיקים עומדין, שבעליֿתשובה "מקום :
אלא 19הרמב"ם  עוד ולא מעולם, חטא לא כאילו הבורא לפני ונחמד.. "אהוב נעשה התשובה שעלֿידי

כו'". הרבה ששכרו

ממנו  ופירש החטא טעם ש"טעם כיון (א) בשתים: היא צדיק על בעלֿתשובה של שהמעלה ולהעיר,
יצרו" (ב)19וכבש כו', זה על התגבר כבר שהרי חטא, לידי יבוא לא שלעולם יותר בטוח הוא הרי ,

הבא, עולם לגבי שנאמרו כו '", עומדין שבעליֿתשובה "מקום הגמרא מדברי כדמוכח הרבה", "שכרו
אגרא" צערא "לפום שהרי בפשטות, גם וכמובן השכר. ענין התייגע 20שזהו שהבעלֿתשובה וכיון ,

יותר. גדול שכר לו מגיע אזי מהרע, להתנתק יותר והצטער

זאת, עוד אלא האדם, של לטובתו להיותו חסד, של ענין הוא העונש שענין בלבד זו שלא ונמצא,
בתניא  הזקן רבינו ובלשון ביותר. גדול חסד זה הרי יותר, נעלית לדרגא האדם מגיע שעלֿידיֿזה 21כיון

כזה. חיצוני בציור בא זה הרי החסד, מעלת גודל מצד שדווקא המכוסים, חסדים -

הקודש' ב'אגרת במבואר מתבוננים כאשר בכבודו 22ובפרט הרוחץ ונורא גדול מלך כ"משל שזהו
ובעצמו, בכבודו הקב"ה עלֿידי הוא שהעונש בנמשל, ודוגמתו אהבתו", מרוב יחידו בנו צואת ובעצמו 

יכול שהיה שהרי שאף - התורה עונשי ענין וזהו בעצמו, זאת עושה מכלֿמקום אחר, עלֿידי זאת לעשות
חד" כולא וקודשאֿבריךֿהוא .23"אורייתא

הפירוש  וכידוע בעצמו, הקב"ה עלֿידי שאינו עונש לפעמים שמצינו תלכו 25בפסוק 24[ולהעיר, "ואם
ההשגחה  את מסיר שהקב"ה והיינו, מקרה, לשון הוא ש"קרי" בקרי", עמכם אני אף והלכתי גו' קרי עמי
המלאכים  ובידי הכוכביםֿומזלות בידי הטבע, הנהגת תחת אותם ומשאיר ישראל, בני על המיוחדת
עונש  כמו שבתורה, העונשים שאר אבל זה, מסויים בעונש רק זהו אמנם, הטבע. בכחות שמתלבשים

בעצמו]. מהקב"ה הם וכו', ממון עונש  מלקות,

- "משפטים" בשם כולה נקראת עמי", את תלוה כסף "אם נאמר שבה זו, שפרשה מובן, ועלֿפיֿזה
תכלית  אלא סתם, חסד רק ולא חסד, של ענין דבר של לאמיתו הוא וגבורות, דינין ה"משפטים", ענין כי
שזהו  'תופסים' לאחריֿזה הנה וגבורה, דין של ענין שזהו חושבים בתחילה כאשר שגם והיינו, החסד.
ביותר. גדול חסד שזהו גו'", תלוה כסף ד"אם הענין זה הרי דבר של שלאמיתו ורואים החסד, תכלית
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א.16) מא, מנחות
ב.17) טו, חגיגה
ב.18) לד, ברכות
ה"ד.19) פ"ז תשובה הל'
מכ"א.20) פ"ה אבות
סי"א.21) אגה"ק וראה פכ"ו.

סכ"ב.22)
ח"ב 23) א. כד , ח"א זהר וראה  רפכ"ג. פ"ד, בתניא הובא זהר

ועוד. א). (סד, תכ"ב ב). (כא, ת"ו תקו"ז א. ס,
פנ"א 24) ח"ג מו"נ ע"פ - ואילך 171 ס"ע חל"א לקו"ש ראה

לסופו). (קרוב
כאֿכד.25) כו, בחוקותי



טו

,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay zgiy .c"qa
.g"kyz'd ,xc` ycegd mikxan

מוגה  בלתי

שבפרשה,‡. הענינים כל עם אלא) בפרשה, מסויים חלק עם רק (לא קשור השבוע פרשת של שמה
פעמים  כמה וכמדובר זה. בשם נקראת כולה הפרשה ש"שמא 1שהרי והמסכתות, הפרשיות לשמות בנוגע

היא" בנוגע 2מילתא מובן ומזה ישראל. תפוצות בכל ונתפשט שנתקבל ישראל מנהג עלֿפי שם ובפרט  ,
הדינין  ענין שזהו ל"משפטים", שייכים הפרשה עניני שכל "משפטים", בשם שנקראת זו .3לפרשה

התיכונה ·. הנקודה - דגמילותֿחסדים הענין וכמו חסד, של ענינים גם יש זו בפרשה להבין: וצריך
עמי" את תלוה כסף "אם הפרשה: הגמרא 4של כדברי ביותר, גדול לחסד ועד חסד, של ענין שזהו -5

בצדקה, נעלית היותר הדרגא היא שגמילותֿחסדים והיינו, הצדקה", מן יותר גמילותֿחסדים "גדולה
הרמב"ם  שכתב ממנה..6וכמו למעלה שאין גדולה מעלה מזו, למעלה זו בצדקה יש מעלות "שמונה

כו'". הלואה

הוא  החסד ענין ואילו השמאל. לקו ששייך הגבורה, ענין שהוא הדינין, לענין שייך זה אין ולכאורה,
(במכלֿשכן  המצוות כל כנגד שקולה שגמילותֿחסדים גם [ומה הימין בקו אלא) האמצעי, בקו רק (לא

המצוות") כל כנגד ש"שקולה בחסידות 7מצדקה וכמבואר הימין, לקו כולן ששייכות נמשך 8, הגוף שכל
אליהו" ב"פתח שכתוב כמו הימין], (9אחר ימינא" דרועא "חסד אריך"): "חד ענין .10והוא

הפרשה  עניני שכל לומר אפשר איך דגמילותֿחסדים, הענין אודות גם מדובר זו שבפרשה וכיון
והגבורות? הדינין ענין שזהו "משפטים", בשם נקראים

שבתורה ‚. (דינין) העונשים ענין בכללות הביאור בהקדם יש 11ויובן איך מובן: אינו לכאורה כי .
חסד"?! "תורת בשם נקראת שהתורה בשעה בה החסד, היפך לכאורה שהם עונשים, של ענין בתורה

ופרט  פרט לכל בנוגע גם אלא התורה, לכללות בנוגע רק לא הוא חסד" ד"תורת שהענין - ובהקדים
שתהיה, איזו אחת, אות אפילו חסר שכאשר לספרֿתורה, בנוגע וכמו חסד. של ענין שהוא שבתורה,

הספרֿתורה  כל פרט 12נפסל כל בה נוגע ולכן שלימה, ותורה תמימה תורה היא שהתורה לפי והיינו ,
ופרט. פרט בכל זה הרי חסד", "תורת היא שהתורה מה שגם מובן, ומזה ופרט.

העונשים? עניני כמו חסד, של ענין אינם שלכאורה בתורה פרטים יש הרי להבין: וצריך

ז"ל  רבותינו מאמר (בפירוש וכידוע השכר, ענין מאשר בתורה עונשים יותר יש מזה: "נוח 13ויתירה
מהעשיים" יותר הם ש"הלאוין משנברא") יותר נברא שלא לאדם מצוות 14לו שס"ה ישנן שהרי ,

השכר, ענין מאשר יותר הוא שבתורה העונש שענין ונמצא, רמ"ח. רק הן מצוותֿעשה ואילו לאֿתעשה,
עבירה  עבר ולא "ישב שמצינו [ומה העונש ענין עם בעיקר קשור לאֿתעשה מצוות של שהענין כיון

מצוה" כעושה שכר לו דמצוות 15נותנין הענין עיקר בפשטות, אבל בגמרא, וחידוש לימוד זה הרי ,
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בשוה"ג 1) 267 ע' חנ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ. הא'.

ח"ב 2) סע"א. ו, ח"א זהר ב. פג, יומא ב. ז, ברכות ראה
ועוד. סע"ב. קעט,

דינין".3) "פרשת פרשתנו: ריש פירש"י ראה
כד.4) כב,
ב.5) מט, סוכה
ה"ז.6) פ"י עניים מתנות הל'
ב).7) (מח, פל"ז תניא וראה א. ט, ב"ב

סל"ב.8) אגה"ק תניא
א).9) (יז, בהקדמה תקו"ז

ועוד.10) ואילך. א'קסג ע' א'קנח. ע' פרשתנו אוה"ת ראה
וש"נ.11) .115 ע' ח"נ התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.12) .219 ע' חמ"ד התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ב.13) יג, עירובין
ב.14) כג, מכות מהרש"א חדא"ג
וש"נ.15) שם. מכות

g"kyz'd ,xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay zgiy

שמצינו  [ומה השכר ענין עם בעיקר קשור מצוותֿעשה של הענין ואילו העונש], ענין הוא לאֿתעשה
ריתחא" דאיכא "בזמן רק זה הרי מצותֿעשה, ביטול על עונש של ].16ענין

"תורת  היא שהתורה אומרים איך מובן: אינו עונשים, של ענין הוא התורה שרוב האמור ועלֿפי
חסד"?

שתכלי „. - הוא הענין להעניש אך עונש, בתור כשלעצמו, העונש בענין אינה התורה בעונשי הכוונה ת
עניני  על שעבר בגלל עונש, לקבל שראוי מי אודות מדובר כאשר גם שכן, האדם. את ("ּפייניקן") ולייסר
חסד"; "תורת שהיא מהתורה, נלקח הדבר היה לא כשלעצמו, העונש ענין רק בזה היה אם הנה התורה,

עלֿידיֿזה. שנעשה העילוי - היא התורה בעונשי הכוונה אלא

הגמרא  כדברי רק לא - גופא אחרֿכך 17ובזה שיוכל כדי דאתי", לעלמא וליתי דלידייניה "מוטב
דרגת  שזוהי יותר, נעלית לדרגא בעצמו יגיע שעלֿידיֿזה – מזה יתירה אלא הבא, בעולם שכר לקבל

הגמרא  כדברי שכתב 18בעלֿתשובה, וכמו עומדין", אינם גמורין צדיקים עומדין, שבעליֿתשובה "מקום :
אלא 19הרמב"ם  עוד ולא מעולם, חטא לא כאילו הבורא לפני ונחמד.. "אהוב נעשה התשובה שעלֿידי

כו'". הרבה ששכרו

ממנו  ופירש החטא טעם ש"טעם כיון (א) בשתים: היא צדיק על בעלֿתשובה של שהמעלה ולהעיר,
יצרו" (ב)19וכבש כו', זה על התגבר כבר שהרי חטא, לידי יבוא לא שלעולם יותר בטוח הוא הרי ,

הבא, עולם לגבי שנאמרו כו '", עומדין שבעליֿתשובה "מקום הגמרא מדברי כדמוכח הרבה", "שכרו
אגרא" צערא "לפום שהרי בפשטות, גם וכמובן השכר. ענין התייגע 20שזהו שהבעלֿתשובה וכיון ,

יותר. גדול שכר לו מגיע אזי מהרע, להתנתק יותר והצטער

זאת, עוד אלא האדם, של לטובתו להיותו חסד, של ענין הוא העונש שענין בלבד זו שלא ונמצא,
בתניא  הזקן רבינו ובלשון ביותר. גדול חסד זה הרי יותר, נעלית לדרגא האדם מגיע שעלֿידיֿזה 21כיון

כזה. חיצוני בציור בא זה הרי החסד, מעלת גודל מצד שדווקא המכוסים, חסדים -

הקודש' ב'אגרת במבואר מתבוננים כאשר בכבודו 22ובפרט הרוחץ ונורא גדול מלך כ"משל שזהו
ובעצמו, בכבודו הקב"ה עלֿידי הוא שהעונש בנמשל, ודוגמתו אהבתו", מרוב יחידו בנו צואת ובעצמו 

יכול שהיה שהרי שאף - התורה עונשי ענין וזהו בעצמו, זאת עושה מכלֿמקום אחר, עלֿידי זאת לעשות
חד" כולא וקודשאֿבריךֿהוא .23"אורייתא

הפירוש  וכידוע בעצמו, הקב"ה עלֿידי שאינו עונש לפעמים שמצינו תלכו 25בפסוק 24[ולהעיר, "ואם
ההשגחה  את מסיר שהקב"ה והיינו, מקרה, לשון הוא ש"קרי" בקרי", עמכם אני אף והלכתי גו' קרי עמי
המלאכים  ובידי הכוכביםֿומזלות בידי הטבע, הנהגת תחת אותם ומשאיר ישראל, בני על המיוחדת
עונש  כמו שבתורה, העונשים שאר אבל זה, מסויים בעונש רק זהו אמנם, הטבע. בכחות שמתלבשים

בעצמו]. מהקב"ה הם וכו', ממון עונש  מלקות,

- "משפטים" בשם כולה נקראת עמי", את תלוה כסף "אם נאמר שבה זו, שפרשה מובן, ועלֿפיֿזה
תכלית  אלא סתם, חסד רק ולא חסד, של ענין דבר של לאמיתו הוא וגבורות, דינין ה"משפטים", ענין כי
שזהו  'תופסים' לאחריֿזה הנה וגבורה, דין של ענין שזהו חושבים בתחילה כאשר שגם והיינו, החסד.
ביותר. גדול חסד שזהו גו'", תלוה כסף ד"אם הענין זה הרי דבר של שלאמיתו ורואים החסד, תכלית
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א.16) מא, מנחות
ב.17) טו, חגיגה
ב.18) לד, ברכות
ה"ד.19) פ"ז תשובה הל'
מכ"א.20) פ"ה אבות
סי"א.21) אגה"ק וראה פכ"ו.

סכ"ב.22)
ח"ב 23) א. כד , ח"א זהר וראה  רפכ"ג. פ"ד, בתניא הובא זהר

ועוד. א). (סד, תכ"ב ב). (כא, ת"ו תקו"ז א. ס,
פנ"א 24) ח"ג מו"נ ע"פ - ואילך 171 ס"ע חל"א לקו"ש ראה

לסופו). (קרוב
כאֿכד.25) כו, בחוקותי
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יתרו ‰. לפרשת משפטים פרשת של השייכות גם לבאר יש מובן:26עלֿפיֿזה אינו דלכאורה -

שהיו  כיון הצדיקים, עבודת ישראל בני אצל היתה שאז מתןֿתורה, - הוא יתרו פרשת של ענינה
דמי" שנולד כקטן שנתגייר ד"גר ומצב בעליֿתשובה 27במעמד במדריגת נעשו ישראל שבני הענין (ואילו

עבודת  שענינה יתרו, פרשת לאחרי  שמיד הטעם מהו ואםֿכן כי ֿתשא). שבפרשת חטאֿהעגל לאחרי היה
התשובה? עבודת עם היא קשורה לעיל האמור שעלֿפי משפטים, פרשת באה הצדיקים,

פעם  המדובר בהקדים שלכאורה 28ויובן מתןֿתורה, אודות מדובר שבה הפרשה של לשמה בנוגע
שייך  מתןֿתורה של שהענין בשעה בה בעלֿתשובה, שהיה "יתרו", בשם נקראת מדוע מובן: אינו

הצדיקים? לעבודת

מפר  "יתרו" לשם בנוגע בזה: רש"י והענין ולכאורה:29ש בתורה". אחת פרשה ש"יתר שם על שזהו
"לא  הציווי היפך הוא בתורה" ד"יתר .. עליו"?30הענין תוסף

החטא: קודם מכמו יותר נעלית לדרגא באים תשובה שעלֿידי לעיל האמור עלֿפי – בזה והביאור

נאמר  דיליה 31במתןֿתורה הפמליא כל (עם הוי' זוהמתן"32"וירד ו"פסקה סיני", הר על נעשה 33) ואז ,
לגני" ד"באתי בתחילה"34הענין עיקרי שהיה "למקום ההילולא 35, מאמרי בהמשך כמבואר שמשה 36, ,

חביבין  השביעין וכל השביעי, בריאת 37שהוא בתחלת שהיה כמו - לארץ הא' מרקיע השכינה את הוריד ,
הגמרא  כדברי יותר, ועוד החטא, קודם מעשה 38העולם, בגמר נאמר ולכן העולם, קיום פעל שמתןֿתורה

הששי" "יום בסיון 39בראשית ו' והוא הששי, ביום תלוי בראשית "גמר כי המיוחד", הששי ד"משמע ,
תורה". בו שניתנה

וכמוֿכן  שלפניֿזה, ומצב המעמד לגבי ניתוסף שעלֿידיֿזה התשובה, ענין בדוגמת זה והרי
החטא. קודם שהיה ומצב המעמד לגבי העולם ובכללות ישראל בני אצל  ניתוסף במתןֿתורה

התשובה  דעבודת העילוי גם אצלם היה צדיקים, בדרגת ישראל בני היו שבמתןֿתורה שאף ונמצא,
בתיובתא  צדיקייא לאתבא עלֿדרך יהיה 40– ולאחריֿזה ממדריגתו, לירד שצריך באופן זה שאין והיינו, ,

התשובה. ענין של העילוי אצלו ניתוסף הצדיקים), (דרגת במדריגתו בהיותו אלא בעלֿתשובה,

שז  - בתורה" אחת פרשה ש"יתר שם על "יתרו", בשם נקראת דמתןֿתורה שהפרשה מה גם והי וזהו
התשובה. ענין שעלֿידי ההוספה

.Â'התורה ב'אור מבואר גו'", תלוה כסף "אם הפסוק על גמילותֿחסדים: של הענין גם גודל 41וזהו
לעשירים  גם היא גמילותֿחסדים שלכן הצדקה, על גמילותֿחסדים .5מעלת

כי  הצדיק, מדריגת ענין הוא וברוחניות צרכו. מכפי יותר לו שיש הוא העשירות ענין כל והנה,
לעולם" יעבור ולא מימיו עבירה עבר ש"לא אף "די 42הבינוני, רק לו יש אלא "עשיר", אינו מכלֿמקום ,

לו" יחסר אשר לו".43מחסורו יחסר אשר מחסורו מ"די יותר לו שיש "עשיר", נקרא גמור צדיק ואילו ,
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דאשתקד 26) אד"ר מבה"ח משפטים, ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 73 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם (תורת בתחילתה

וש"נ.27) א. כב, יבמות
(2894 ע' .77 ע' חל"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ואילך.
יתרו.29) ר"פ
א.30) יג, ראה פ'
כ.31) יט, יתרו
ועוד.32) ח. פמ"ג, ה. פמ"ב, ב. פ"ג, שמו"ר ראה
וש"נ.33) רע"א. קמו, שבת
א.34) ה, שה"ש

עה"פ.35) שהש"ר
ואילך.36) 111 ע' תש"י סה"מ
יא.37) פכ"ט, ויק"ר
ובפירש"י.38) א פח, שבת
ובפירש"י.39) לא א, בראשית
ובכ"מ.40) ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה
ע'41) ח"ב שה"ש תפו. ע' עקב גם וראה א'קנט. ע' פרשתנו

תרמ.
רפי"ב.42) תניא
ח.43) טו, ראה פ'
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עשיר  היותו שלמרות היינו, לעשירים. גם שהוא דגמילותֿחסדים הענין מצד יותר עוד ניתוסף ובזה
מעלת  הוספת - הרוחנית בעבודה וענינו גמילותֿחסדים. לו ונותנים מוסיפים צרכו, מכפי יותר לו שיש
מתאימים  הם וגם דגמילותֿחסדים, למעלה בנוגע התורה' ב'אור נתבארו ענינים ועוד צדיק. אצל התשובה

לקמן. שיתבאר וכפי לעיל, האמור עם

***

.Ê'התורה ב'אור צדק' ה'צמח מבאר - לעיל מעלת 44כאמור גו'" תלוה כסף "אם הפסוק על
ואילו  צדיק, מלשון היא ש"צדקה" - מהן ואחת לזה, ראיות כמה ומביא צדקה, לגבי גמילותֿחסדים
כדמוכח  "צדיק", מדרגת יותר הרבה נעלית היא "חסיד" דרגת והרי חסיד, מלשון הוא חסדים" "גמילות

בש"ס. מקומות מכמה

להבין  צריך נותן 45ולכאורה בצדקה הרי - הצדקה מן יותר גדולה שגמילותֿחסדים לומר אפשר איך :
לא  שהנותן כך להחזיר, עלֿמנת היא הנתינה בגמילותֿחסדים ואילו להחזיר, עלֿמנת שלא מממונו אדם

עסקינן" ברשיעי "לא (שהרי פרוטה כל מחזיר המקבל שהרי מאומה, נטר"46מפסיד "אגר רק ומפסיד ,(47

אצל  נמצא שהכסף הזמן עבור לקבל יכול שהיה השכר לא - (ובוודאי ארוך לזמן לא - זה וגם פלוני,
"עולם" שנקראים שנה, יום 48לחמישים לשלושים רק היא הלואה סתם שהרי אפשר 49), איך ואםֿכן ,

יותר  גדולה שהיא - צדק' ה'צמח מדברי כמובן - ועד הצדקה, מן יותר  גדולה שגמילותֿחסדים לומר
באיןֿערוך?!

הזקן  רבינו מבאר לצדקה, פרוטות כמה או אחת פרוטה נותנים כאשר אפילו עצמך: ש"הואיל 50והגע ,
כאשר  ועלֿאחתֿכמהֿוכמה לה'", נפשו חיי נותן הרי החיונית, נפשו חיי לקנות יכול היה אלו ובמעות
זוז  מאתיים לו שיש מי שהרי לצדקה, גדול סכום ליתן אפשר דין ועלֿפי גדול, סכום לצדקה נותנים

זוז  אלף הצדקה מן ליטול יכול דינר, בוודאי 51חסר זה הרי לצדקה, גדול סכום נותנים כאשר ואםֿכן, .
מגמילותֿחסדים? יותר גדול להיות צריך

בצדקה  אופן יש הרי המקבל, של הבושה מצד ֿ חסדים גמילות לגבי בצדקה חסרון שיש ואף
לקח" ממי העני ידע ולא נתן, למי ידע לא גדולה 52ש"הנותן.. אז, וגם בושה. של ענין אין שאז ,

הצדקה. מן יותר גמילותֿחסדים

.Á'צדק ה'צמח מביא - גמילותֿחסדים של למעלה מכלל 53בנוגע היא תפלה "עיון שגם ,
קיימת  והקרן הזה בעולם פירותיהן אוכל ש"אדם הדברים בין תפלה" "עיון נמנה (שלכן גמילותֿחסדים

הבא" לעולם רש"י 54לו כדפירש הר"ש 56שנאמר 55), שמוסיף וכפי חסד", איש נפשו ש"התפילה 54גומל ,
ואשפוך  - בחנה שנאמר נפש, ה'".57נקראת לפני נפשי את

קרבנות  במקום היא התפילה "הרי צדק': ה'צמח על 58ושואל איך חסד, היא שהתפילה כיון ואםֿכן ,
נאמר  זבח"?59קרבנות ולא חפצתי חסד כי
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שם.44) ושה"ש עקב גם וראה ואילך. א'קסד ע' פרשתנו
(45- מאוה"ת. אינה זו ששאלה אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

(וראה  התירוץ להדיא נתפרש אם זוכרים אין זו, לשאלה בנוגע
המו"ל. .(63 הערה לקמן

וש"נ.46) א. ו, יומא ראה
ועוד.47) ב. סג, ב"מ
ו.48) כא, פרשתנו ופירש"י מכילתא
וש"נ.49) סי"ז. הלואה הל' חו"מ אדה"ז שו"ע ראה
(50.7 שבהערה תניא
מ"ח.51) פ"ח פאה

ה"ח.52) שם עניים מתנות הל' רמב"ם
ואילך.53) א'קנו. ע' שם ועד"ז א'קסג. ע' פרשתנו אוה"ת

ג'כב. ע' ח"ח גם וראה
פאה.54) ריש
ע"ב.55) ריש קכז, שבת
יז.56) יא, משלי
טו.57) א, שמואלֿא
ב.58) כ, זח"ב אֿב. כו, ברכות
ו.59) ו, הושע
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יתרו ‰. לפרשת משפטים פרשת של השייכות גם לבאר יש מובן:26עלֿפיֿזה אינו דלכאורה -

שהיו  כיון הצדיקים, עבודת ישראל בני אצל היתה שאז מתןֿתורה, - הוא יתרו פרשת של ענינה
דמי" שנולד כקטן שנתגייר ד"גר ומצב בעליֿתשובה 27במעמד במדריגת נעשו ישראל שבני הענין (ואילו

עבודת  שענינה יתרו, פרשת לאחרי  שמיד הטעם מהו ואםֿכן כי ֿתשא). שבפרשת חטאֿהעגל לאחרי היה
התשובה? עבודת עם היא קשורה לעיל האמור שעלֿפי משפטים, פרשת באה הצדיקים,

פעם  המדובר בהקדים שלכאורה 28ויובן מתןֿתורה, אודות מדובר שבה הפרשה של לשמה בנוגע
שייך  מתןֿתורה של שהענין בשעה בה בעלֿתשובה, שהיה "יתרו", בשם נקראת מדוע מובן: אינו

הצדיקים? לעבודת

מפר  "יתרו" לשם בנוגע בזה: רש"י והענין ולכאורה:29ש בתורה". אחת פרשה ש"יתר שם על שזהו
"לא  הציווי היפך הוא בתורה" ד"יתר .. עליו"?30הענין תוסף

החטא: קודם מכמו יותר נעלית לדרגא באים תשובה שעלֿידי לעיל האמור עלֿפי – בזה והביאור

נאמר  דיליה 31במתןֿתורה הפמליא כל (עם הוי' זוהמתן"32"וירד ו"פסקה סיני", הר על נעשה 33) ואז ,
לגני" ד"באתי בתחילה"34הענין עיקרי שהיה "למקום ההילולא 35, מאמרי בהמשך כמבואר שמשה 36, ,

חביבין  השביעין וכל השביעי, בריאת 37שהוא בתחלת שהיה כמו - לארץ הא' מרקיע השכינה את הוריד ,
הגמרא  כדברי יותר, ועוד החטא, קודם מעשה 38העולם, בגמר נאמר ולכן העולם, קיום פעל שמתןֿתורה

הששי" "יום בסיון 39בראשית ו' והוא הששי, ביום תלוי בראשית "גמר כי המיוחד", הששי ד"משמע ,
תורה". בו שניתנה

וכמוֿכן  שלפניֿזה, ומצב המעמד לגבי ניתוסף שעלֿידיֿזה התשובה, ענין בדוגמת זה והרי
החטא. קודם שהיה ומצב המעמד לגבי העולם ובכללות ישראל בני אצל  ניתוסף במתןֿתורה

התשובה  דעבודת העילוי גם אצלם היה צדיקים, בדרגת ישראל בני היו שבמתןֿתורה שאף ונמצא,
בתיובתא  צדיקייא לאתבא עלֿדרך יהיה 40– ולאחריֿזה ממדריגתו, לירד שצריך באופן זה שאין והיינו, ,

התשובה. ענין של העילוי אצלו ניתוסף הצדיקים), (דרגת במדריגתו בהיותו אלא בעלֿתשובה,

שז  - בתורה" אחת פרשה ש"יתר שם על "יתרו", בשם נקראת דמתןֿתורה שהפרשה מה גם והי וזהו
התשובה. ענין שעלֿידי ההוספה

.Â'התורה ב'אור מבואר גו'", תלוה כסף "אם הפסוק על גמילותֿחסדים: של הענין גם גודל 41וזהו
לעשירים  גם היא גמילותֿחסדים שלכן הצדקה, על גמילותֿחסדים .5מעלת

כי  הצדיק, מדריגת ענין הוא וברוחניות צרכו. מכפי יותר לו שיש הוא העשירות ענין כל והנה,
לעולם" יעבור ולא מימיו עבירה עבר ש"לא אף "די 42הבינוני, רק לו יש אלא "עשיר", אינו מכלֿמקום ,

לו" יחסר אשר לו".43מחסורו יחסר אשר מחסורו מ"די יותר לו שיש "עשיר", נקרא גמור צדיק ואילו ,
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דאשתקד 26) אד"ר מבה"ח משפטים, ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 73 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם (תורת בתחילתה

וש"נ.27) א. כב, יבמות
(2894 ע' .77 ע' חל"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ואילך.
יתרו.29) ר"פ
א.30) יג, ראה פ'
כ.31) יט, יתרו
ועוד.32) ח. פמ"ג, ה. פמ"ב, ב. פ"ג, שמו"ר ראה
וש"נ.33) רע"א. קמו, שבת
א.34) ה, שה"ש

עה"פ.35) שהש"ר
ואילך.36) 111 ע' תש"י סה"מ
יא.37) פכ"ט, ויק"ר
ובפירש"י.38) א פח, שבת
ובפירש"י.39) לא א, בראשית
ובכ"מ.40) ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה
ע'41) ח"ב שה"ש תפו. ע' עקב גם וראה א'קנט. ע' פרשתנו

תרמ.
רפי"ב.42) תניא
ח.43) טו, ראה פ'
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עשיר  היותו שלמרות היינו, לעשירים. גם שהוא דגמילותֿחסדים הענין מצד יותר עוד ניתוסף ובזה
מעלת  הוספת - הרוחנית בעבודה וענינו גמילותֿחסדים. לו ונותנים מוסיפים צרכו, מכפי יותר לו שיש
מתאימים  הם וגם דגמילותֿחסדים, למעלה בנוגע התורה' ב'אור נתבארו ענינים ועוד צדיק. אצל התשובה

לקמן. שיתבאר וכפי לעיל, האמור עם

***

.Ê'התורה ב'אור צדק' ה'צמח מבאר - לעיל מעלת 44כאמור גו'" תלוה כסף "אם הפסוק על
ואילו  צדיק, מלשון היא ש"צדקה" - מהן ואחת לזה, ראיות כמה ומביא צדקה, לגבי גמילותֿחסדים
כדמוכח  "צדיק", מדרגת יותר הרבה נעלית היא "חסיד" דרגת והרי חסיד, מלשון הוא חסדים" "גמילות

בש"ס. מקומות מכמה

להבין  צריך נותן 45ולכאורה בצדקה הרי - הצדקה מן יותר גדולה שגמילותֿחסדים לומר אפשר איך :
לא  שהנותן כך להחזיר, עלֿמנת היא הנתינה בגמילותֿחסדים ואילו להחזיר, עלֿמנת שלא מממונו אדם

עסקינן" ברשיעי "לא (שהרי פרוטה כל מחזיר המקבל שהרי מאומה, נטר"46מפסיד "אגר רק ומפסיד ,(47

אצל  נמצא שהכסף הזמן עבור לקבל יכול שהיה השכר לא - (ובוודאי ארוך לזמן לא - זה וגם פלוני,
"עולם" שנקראים שנה, יום 48לחמישים לשלושים רק היא הלואה סתם שהרי אפשר 49), איך ואםֿכן ,

יותר  גדולה שהיא - צדק' ה'צמח מדברי כמובן - ועד הצדקה, מן יותר  גדולה שגמילותֿחסדים לומר
באיןֿערוך?!

הזקן  רבינו מבאר לצדקה, פרוטות כמה או אחת פרוטה נותנים כאשר אפילו עצמך: ש"הואיל 50והגע ,
כאשר  ועלֿאחתֿכמהֿוכמה לה'", נפשו חיי נותן הרי החיונית, נפשו חיי לקנות יכול היה אלו ובמעות
זוז  מאתיים לו שיש מי שהרי לצדקה, גדול סכום ליתן אפשר דין ועלֿפי גדול, סכום לצדקה נותנים

זוז  אלף הצדקה מן ליטול יכול דינר, בוודאי 51חסר זה הרי לצדקה, גדול סכום נותנים כאשר ואםֿכן, .
מגמילותֿחסדים? יותר גדול להיות צריך

בצדקה  אופן יש הרי המקבל, של הבושה מצד ֿ חסדים גמילות לגבי בצדקה חסרון שיש ואף
לקח" ממי העני ידע ולא נתן, למי ידע לא גדולה 52ש"הנותן.. אז, וגם בושה. של ענין אין שאז ,

הצדקה. מן יותר גמילותֿחסדים

.Á'צדק ה'צמח מביא - גמילותֿחסדים של למעלה מכלל 53בנוגע היא תפלה "עיון שגם ,
קיימת  והקרן הזה בעולם פירותיהן אוכל ש"אדם הדברים בין תפלה" "עיון נמנה (שלכן גמילותֿחסדים

הבא" לעולם רש"י 54לו כדפירש הר"ש 56שנאמר 55), שמוסיף וכפי חסד", איש נפשו ש"התפילה 54גומל ,
ואשפוך  - בחנה שנאמר נפש, ה'".57נקראת לפני נפשי את

קרבנות  במקום היא התפילה "הרי צדק': ה'צמח על 58ושואל איך חסד, היא שהתפילה כיון ואםֿכן ,
נאמר  זבח"?59קרבנות ולא חפצתי חסד כי
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שם.44) ושה"ש עקב גם וראה ואילך. א'קסד ע' פרשתנו
(45- מאוה"ת. אינה זו ששאלה אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

(וראה  התירוץ להדיא נתפרש אם זוכרים אין זו, לשאלה בנוגע
המו"ל. .(63 הערה לקמן

וש"נ.46) א. ו, יומא ראה
ועוד.47) ב. סג, ב"מ
ו.48) כא, פרשתנו ופירש"י מכילתא
וש"נ.49) סי"ז. הלואה הל' חו"מ אדה"ז שו"ע ראה
(50.7 שבהערה תניא
מ"ח.51) פ"ח פאה

ה"ח.52) שם עניים מתנות הל' רמב"ם
ואילך.53) א'קנו. ע' שם ועד"ז א'קסג. ע' פרשתנו אוה"ת

ג'כב. ע' ח"ח גם וראה
פאה.54) ריש
ע"ב.55) ריש קכז, שבת
יז.56) יא, משלי
טו.57) א, שמואלֿא
ב.58) כ, זח"ב אֿב. כו, ברכות
ו.59) ו, הושע
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ולא  שכתוב ומה הציבור.. קרבנות שהם ומוספין, תמידין כנגד היא דהתפילה לומר, "ויש ומבאר:
כו'". יחיד קרבנות שאר על קאי  זבח,

חסד? של ענין הוא ציבור קרבן רק שלכן יחיד, לקרבן ציבור  קרבן בין החילוק מהו להבין: וצריך

.Ë,והיינו ישראל. בני כל של בהשתתפות בא ציבור קרבן אפשר': ב'דרך בזה הביאור לומר ויש
צורך  יש ציבור, קרבן עלֿידי שנמשכים מלמעלה ההמשכות כל ישראל לבני שיומשכו שכדי

ישראל. בני כל של בהשתתפותם

נוסף, יהודי עם רק (לא חסד גומל הוא הרי ציבור, בקרבן חלק לו שיש מישראל אחד שכל ונמצא,
שזהו  ישראל, בני כל עבור הציבור קרבן הקרבת מתאפשרת חלקו שעלֿידי כיון ישראל, בני כל עם אלא)
עבירות  על מכפר היה שחר של תמיד שהרי - מרע" ל"סור בנוגע הן ישראל, בני כל עבור חסד של ענין

היום  עבירות על מכפר היה הערביים בין של ותמיד עלֿידי 60הלילה, שהרי - טוב" ל"עשה בנוגע  והן ,
בספרי  (כדאיתא רצוני" ונעשה שאמרתי לפני "נחתֿרוח נעשה הקב"ה 61הקרבן משפיע ועלֿידיֿזה ,(

טובות. השפעות כל ישראל לבני

גמילותֿחסדים  של ענין זה ואין המקריב, לאדם רק היא שבזה שהתועלת - יחיד בקרבן מהֿשאיןֿכן
להזולת.

.È מבאר צדק' ה'צמח להבין: צריך לקשר 62ועדיין בנוגע גם היא צדקה על גמילותֿחסדים שמעלת
שנעשה  לאחרי אבל הנתינה, בשעת - לשעה הוא ביניהם הקשר הצדקה שבנתינת למקבל, הנותן שבין
מהֿשאיןֿכן  בלבד; אחד לרגע מצוה קיים שהנותן ונמצא, לנותן. שייך זה אין המקבל, של ברשותו
חזקה  (והרי יום שלושים - ההלוואה זמן משך כל המקבל עם הנותן שבין הקשר נמשך בגמילותֿחסדים,

זמנו  בתוך פורע אדם אחד 63שאין רגע בין שהחילוק ומובן יום. שלושים במשך הוא המצוה שקיום כך ,(
שבאיןֿערוך לשלוש  חילוק הוא יום .64ים

של  המעלה גם בו שיש לומר צריך גמילותֿחסדים, של ענין הוא ציבור שקרבן לעיל האמור ועלֿפי
למקבל. הנותן בין הקשר המשכיות

השקלים" על משמיעין באדר ש"באחד לאחרי מישראל 65ולכאורה: אחד וכל הציבור, קרבנות לצורך
יפה" יפה לציבור ש"מוסרו באופן השקל מחצית הגזית 66נותן ללשכת מגיע הכסף שכאשר כך ,

חלק  ליחיד שיש זמן (וכל ציבור ממון כבר זה הרי הבהמה) את קונים כאשר (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
הנ"ל  המעלה בזה שייך איך - יחידים) ריבוי של אלא ציבור, של ענין זה אין פרט, בתור בקרבן

הנתינה? לאחרי גם נמשכת שפעולתה דגמילותֿחסדים

.‡È הרמז בחלק ענינים גם בו יש שבו, הפשט חלק על שנוסף רש"י, פירוש עלֿפי – בזה והביאור
בהלכה: גם ועד והסוד, הדרוש

מנחתם" אל תפן "אל קרח לעדת בנוגע להקב"ה משה דברי שיש 67בפירוש אני "יודע רש"י: מפרש ,
כו'". לרצון לפניך יקובל לא חלקם אף ציבור, בתמידי חלק להם 

נגלה" "בעלי זה על איך 68ושואלים ואםֿכן ציבור, של ענין נעשה זה הרי - חלקם שנתנו לאחרי :
כו"?! יקובל לא ש"חלקם ולומר ולחלק לחזור אפשר

גם  נשאר זה, עם וביחד ציבור, קרבן זהו הענינים: ב' שישנם להדיא מוכח רש"י מפירוש אמנם,
אחד, כל של חלקו
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בתניא 60) הובא כא. פכ"א, במדב"ר יג. פינחס תנחומא
ב). (ק, פי"א אגה"ת

ח.61) כח, פינחס
א'קסט.62) ע' פרשתנו אוה"ת ראה
רסע"ח.63) חו"מ טושו"ע ה"ו. פי"א ולוה מלוה הל' רמב"ם

ס"ז.64) דלעיל השאלה מתורצת שעפ"ז כתוב נוספת בהנחה
וש"נ.65) בתחלתה. שקלים
וש"נ.66) ואילך. סע"א ז, ר"ה ראה
טו.67) טז, קרח
וש"נ.68) .110 ע' חל"ג לקו"ש ראה
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הרוגוצ'ובי  הגאון שמבאר וכפי השייכות 69- והן ציבור, של ענין הן הענינים, שני להיות יכולים כיצד
- להלכה הנפקאֿמינה גם ומבאר יחיד, כל של

החלק  את ולהפריד לחלק שיכולים זאת, עוד אלא לזה, שייכות להיחיד שיש רק לא - גופא ובזה
שהרי  - הקרבן כל שיתבטל יגרום לא (ואףֿעלֿפיֿכן כו'" יקובל לא ש"חלקם משה שביקש כפי שלו,

עצמ  שמשה ובפרט בגללם, יפסיד הציבור שכל משה רצה לא כל בוודאי ועל יחטא אחד "האיש טען ו
תקצוף" ).70העדה

לא  היא החסד שפעולת דגמילותֿחסדים, המעלה ישנה ציבור בקרבנות שגם שפיר אתי ועלֿפיֿזה
חלקו  קיים נשאר ציבור, ממון שנעשה לאחרי גם כי אחרֿכך, גם אלא הצדקה), (כמו הנתינה בעת רק

ישראל. כלל עבור ופעולתו הציבור קרבן הבאת מתאפשרת שעלֿידו היחיד, של

.·È היותה בגלל הצדקה על גמילותֿחסדים מעלת אודות ו) (סעיף לעיל להאמור בהמשך בא זה ענין
הצדיקים. בעבודת התשובה ענין הוספת שזוהי לעשירים, והן לעניים הן

הענינים  שני אז שיהיו העתידה, בגאולה גם יהיה ורוכב 71וכן "עני במשיח שכתוב כמו – העני ענין :
חמור" בתיובתא 72על צדיקייא לאתבא אתא שמשיח - לעשירים גמילותֿחסדים – העשיר וענין שגם 40, ,

לעשירים). (גמילותֿחסדים התשובה ענין יתוסף (עשיר) צדיקים אצל

בא  זה שענין כו'", לפושעים יד נותן "אתה יוםֿהכיפורים: בתפילת שאומרים מה גם יקויים  ואז
אחר  במקום ענינם (כמבואר הידות ד' שאר אריכתא",73לאחרי "ידא ענין שהוא הרמה", "יד גם כולל ,(

אריך". "חד ענין הוא שחסד ב ) (סעיף כנ"ל דגמילותֿחסדים, הענין עם שקשור

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת יהיה זה וכל

***

.‚È.'גו המשפטים ואלה דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

הגמ"ח  של מלכה' ל'מלוה בנוגע להכריז צוה שליט"א אדמו"ר ].74[כ"ק

***

.„È פעמים ד' בפרשתנו רש"י שמביאו בהווה" הכתוב "דיבר הכלל אודות רש"י בפירוש :75הביאור
טרפה" בשדה "ובשר תענון", לא ויתום אלמנה "כל תחיה", לא "מכשפה שור", יגח שיש 76"וכי (אף

לפניֿזה, וגם פסוקים, זאת),עוד מבהיר לא ורש"י בהווה", הכתוב ש"דיבר באופן פירושם שלכאורה
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וש"נ.69) וס"ד. ס"ב פ"ד צפונות מפענח ראה
כב.70) שם,
(71.19 ע' חכ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ט.72) ט, זכרי'
ה'ש"ת 73) ואילך. קפא ע' פר"ת רסא. ע' תרכ"ו סה"מ ראה

.33 ע' חט"ו התוועדויות - מנחם תורת ואילך. נט ע'
כסף 74) אם פ' טוב כי בו שהוכפל ג' יום מכתב גם ראה

חברה  להנהלת - ואילך) צג ע' חכ"ה (אג"ק זו שנה עמי את תלוה
שבת. שומרי גמ"ח

ל.75) שם, כא. שם, יז. כב, כח. כא,
ד'76) שיש פירט, שליט"א אדמו"ר שלכאורה כ"ק  פסוקים*

ולפועל  בהווה", הכתוב ש"דיבר הכלל ע"פ לפרשם לרש"י לו הי'
לפנ"ז** פסוקים ד' עוד יש לזה, ונוסף אחר; באופן מפרשם
אינו  ואעפ"כ בהווה", הכתוב ש"דיבר לפרש יכול הי' שבהם
מה  על סומך שרש"י לומר איֿאפשר (ובהם כלל*** מפרשם
יגח  "וכי הפסוק לפני הם אלו פסוקים ד' שכל כיון - כבר שפירש
"דיבר  הכלל את לראשונה רש"י מביא שבו שבפרשתנו, שור"

בהווה"). הכתוב
עתה  לבאר איֿאפשר הזמן קוצר שמצד בבתֿשחוק, והוסיף
בח' צורך יש פסוקים ח' שבשביל באמרו, אלו. פסוקים כל
שבועות  בד' צורך יש פסוקים, ד' עוד שניתוספו וכיון שבועות,

נוספים!...

"'eb icb lyaz `l" ;(k ,ak) "dpez `l xbe" ;(bl ,my) "xeng e` xey dny ltpe" ;(ek ,my epzyxt) "ecar oy ..ecar oir z` yi` dki ike" (*
.(hi ,bk)

oeyrz `l" :(k ,k) exzi 'ta - f"ptle ;(k ,my) "haya 'eb dki ike" ;(my) "sexb`a e` oa`a 'eb dkde" ;(gi ,`k) "'eb oeaixi ike" :epzyxta (**
."adf idl`e sqk idl` iz`

...df lr miakrzn oi` ,xiwd lr dlez df oi` m` - mlerd jxcke ,xiwd lr elzy drcena epiiev `l el` miweqty `l` (***
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ולא  שכתוב ומה הציבור.. קרבנות שהם ומוספין, תמידין כנגד היא דהתפילה לומר, "ויש ומבאר:
כו'". יחיד קרבנות שאר על קאי  זבח,

חסד? של ענין הוא ציבור קרבן רק שלכן יחיד, לקרבן ציבור  קרבן בין החילוק מהו להבין: וצריך

.Ë,והיינו ישראל. בני כל של בהשתתפות בא ציבור קרבן אפשר': ב'דרך בזה הביאור לומר ויש
צורך  יש ציבור, קרבן עלֿידי שנמשכים מלמעלה ההמשכות כל ישראל לבני שיומשכו שכדי

ישראל. בני כל של בהשתתפותם

נוסף, יהודי עם רק (לא חסד גומל הוא הרי ציבור, בקרבן חלק לו שיש מישראל אחד שכל ונמצא,
שזהו  ישראל, בני כל עבור הציבור קרבן הקרבת מתאפשרת חלקו שעלֿידי כיון ישראל, בני כל עם אלא)
עבירות  על מכפר היה שחר של תמיד שהרי - מרע" ל"סור בנוגע הן ישראל, בני כל עבור חסד של ענין

היום  עבירות על מכפר היה הערביים בין של ותמיד עלֿידי 60הלילה, שהרי - טוב" ל"עשה בנוגע  והן ,
בספרי  (כדאיתא רצוני" ונעשה שאמרתי לפני "נחתֿרוח נעשה הקב"ה 61הקרבן משפיע ועלֿידיֿזה ,(

טובות. השפעות כל ישראל לבני

גמילותֿחסדים  של ענין זה ואין המקריב, לאדם רק היא שבזה שהתועלת - יחיד בקרבן מהֿשאיןֿכן
להזולת.

.È מבאר צדק' ה'צמח להבין: צריך לקשר 62ועדיין בנוגע גם היא צדקה על גמילותֿחסדים שמעלת
שנעשה  לאחרי אבל הנתינה, בשעת - לשעה הוא ביניהם הקשר הצדקה שבנתינת למקבל, הנותן שבין
מהֿשאיןֿכן  בלבד; אחד לרגע מצוה קיים שהנותן ונמצא, לנותן. שייך זה אין המקבל, של ברשותו
חזקה  (והרי יום שלושים - ההלוואה זמן משך כל המקבל עם הנותן שבין הקשר נמשך בגמילותֿחסדים,

זמנו  בתוך פורע אדם אחד 63שאין רגע בין שהחילוק ומובן יום. שלושים במשך הוא המצוה שקיום כך ,(
שבאיןֿערוך לשלוש  חילוק הוא יום .64ים

של  המעלה גם בו שיש לומר צריך גמילותֿחסדים, של ענין הוא ציבור שקרבן לעיל האמור ועלֿפי
למקבל. הנותן בין הקשר המשכיות

השקלים" על משמיעין באדר ש"באחד לאחרי מישראל 65ולכאורה: אחד וכל הציבור, קרבנות לצורך
יפה" יפה לציבור ש"מוסרו באופן השקל מחצית הגזית 66נותן ללשכת מגיע הכסף שכאשר כך ,

חלק  ליחיד שיש זמן (וכל ציבור ממון כבר זה הרי הבהמה) את קונים כאשר (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
הנ"ל  המעלה בזה שייך איך - יחידים) ריבוי של אלא ציבור, של ענין זה אין פרט, בתור בקרבן

הנתינה? לאחרי גם נמשכת שפעולתה דגמילותֿחסדים

.‡È הרמז בחלק ענינים גם בו יש שבו, הפשט חלק על שנוסף רש"י, פירוש עלֿפי – בזה והביאור
בהלכה: גם ועד והסוד, הדרוש

מנחתם" אל תפן "אל קרח לעדת בנוגע להקב"ה משה דברי שיש 67בפירוש אני "יודע רש"י: מפרש ,
כו'". לרצון לפניך יקובל לא חלקם אף ציבור, בתמידי חלק להם 

נגלה" "בעלי זה על איך 68ושואלים ואםֿכן ציבור, של ענין נעשה זה הרי - חלקם שנתנו לאחרי :
כו"?! יקובל לא ש"חלקם ולומר ולחלק לחזור אפשר

גם  נשאר זה, עם וביחד ציבור, קרבן זהו הענינים: ב' שישנם להדיא מוכח רש"י מפירוש אמנם,
אחד, כל של חלקו
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בתניא 60) הובא כא. פכ"א, במדב"ר יג. פינחס תנחומא
ב). (ק, פי"א אגה"ת

ח.61) כח, פינחס
א'קסט.62) ע' פרשתנו אוה"ת ראה
רסע"ח.63) חו"מ טושו"ע ה"ו. פי"א ולוה מלוה הל' רמב"ם

ס"ז.64) דלעיל השאלה מתורצת שעפ"ז כתוב נוספת בהנחה
וש"נ.65) בתחלתה. שקלים
וש"נ.66) ואילך. סע"א ז, ר"ה ראה
טו.67) טז, קרח
וש"נ.68) .110 ע' חל"ג לקו"ש ראה
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הרוגוצ'ובי  הגאון שמבאר וכפי השייכות 69- והן ציבור, של ענין הן הענינים, שני להיות יכולים כיצד
- להלכה הנפקאֿמינה גם ומבאר יחיד, כל של

החלק  את ולהפריד לחלק שיכולים זאת, עוד אלא לזה, שייכות להיחיד שיש רק לא - גופא ובזה
שהרי  - הקרבן כל שיתבטל יגרום לא (ואףֿעלֿפיֿכן כו'" יקובל לא ש"חלקם משה שביקש כפי שלו,

עצמ  שמשה ובפרט בגללם, יפסיד הציבור שכל משה רצה לא כל בוודאי ועל יחטא אחד "האיש טען ו
תקצוף" ).70העדה

לא  היא החסד שפעולת דגמילותֿחסדים, המעלה ישנה ציבור בקרבנות שגם שפיר אתי ועלֿפיֿזה
חלקו  קיים נשאר ציבור, ממון שנעשה לאחרי גם כי אחרֿכך, גם אלא הצדקה), (כמו הנתינה בעת רק

ישראל. כלל עבור ופעולתו הציבור קרבן הבאת מתאפשרת שעלֿידו היחיד, של

.·È היותה בגלל הצדקה על גמילותֿחסדים מעלת אודות ו) (סעיף לעיל להאמור בהמשך בא זה ענין
הצדיקים. בעבודת התשובה ענין הוספת שזוהי לעשירים, והן לעניים הן

הענינים  שני אז שיהיו העתידה, בגאולה גם יהיה ורוכב 71וכן "עני במשיח שכתוב כמו – העני ענין :
חמור" בתיובתא 72על צדיקייא לאתבא אתא שמשיח - לעשירים גמילותֿחסדים – העשיר וענין שגם 40, ,

לעשירים). (גמילותֿחסדים התשובה ענין יתוסף (עשיר) צדיקים אצל

בא  זה שענין כו'", לפושעים יד נותן "אתה יוםֿהכיפורים: בתפילת שאומרים מה גם יקויים  ואז
אחר  במקום ענינם (כמבואר הידות ד' שאר אריכתא",73לאחרי "ידא ענין שהוא הרמה", "יד גם כולל ,(

אריך". "חד ענין הוא שחסד ב ) (סעיף כנ"ל דגמילותֿחסדים, הענין עם שקשור

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת יהיה זה וכל

***

.‚È.'גו המשפטים ואלה דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

הגמ"ח  של מלכה' ל'מלוה בנוגע להכריז צוה שליט"א אדמו"ר ].74[כ"ק

***

.„È פעמים ד' בפרשתנו רש"י שמביאו בהווה" הכתוב "דיבר הכלל אודות רש"י בפירוש :75הביאור
טרפה" בשדה "ובשר תענון", לא ויתום אלמנה "כל תחיה", לא "מכשפה שור", יגח שיש 76"וכי (אף

לפניֿזה, וגם פסוקים, זאת),עוד מבהיר לא ורש"י בהווה", הכתוב ש"דיבר באופן פירושם שלכאורה
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וש"נ.69) וס"ד. ס"ב פ"ד צפונות מפענח ראה
כב.70) שם,
(71.19 ע' חכ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ט.72) ט, זכרי'
ה'ש"ת 73) ואילך. קפא ע' פר"ת רסא. ע' תרכ"ו סה"מ ראה

.33 ע' חט"ו התוועדויות - מנחם תורת ואילך. נט ע'
כסף 74) אם פ' טוב כי בו שהוכפל ג' יום מכתב גם ראה

חברה  להנהלת - ואילך) צג ע' חכ"ה (אג"ק זו שנה עמי את תלוה
שבת. שומרי גמ"ח

ל.75) שם, כא. שם, יז. כב, כח. כא,
ד'76) שיש פירט, שליט"א אדמו"ר שלכאורה כ"ק  פסוקים*

ולפועל  בהווה", הכתוב ש"דיבר הכלל ע"פ לפרשם לרש"י לו הי'
לפנ"ז** פסוקים ד' עוד יש לזה, ונוסף אחר; באופן מפרשם
אינו  ואעפ"כ בהווה", הכתוב ש"דיבר לפרש יכול הי' שבהם
מה  על סומך שרש"י לומר איֿאפשר (ובהם כלל*** מפרשם
יגח  "וכי הפסוק לפני הם אלו פסוקים ד' שכל כיון - כבר שפירש
"דיבר  הכלל את לראשונה רש"י מביא שבו שבפרשתנו, שור"

בהווה"). הכתוב
עתה  לבאר איֿאפשר הזמן קוצר שמצד בבתֿשחוק, והוסיף
בח' צורך יש פסוקים ח' שבשביל באמרו, אלו. פסוקים כל
שבועות  בד' צורך יש פסוקים, ד' עוד שניתוספו וכיון שבועות,

נוספים!...

"'eb icb lyaz `l" ;(k ,ak) "dpez `l xbe" ;(bl ,my) "xeng e` xey dny ltpe" ;(ek ,my epzyxt) "ecar oy ..ecar oir z` yi` dki ike" (*
.(hi ,bk)

oeyrz `l" :(k ,k) exzi 'ta - f"ptle ;(k ,my) "haya 'eb dki ike" ;(my) "sexb`a e` oa`a 'eb dkde" ;(gi ,`k) "'eb oeaixi ike" :epzyxta (**
."adf idl`e sqk idl` iz`

...df lr miakrzn oi` ,xiwd lr dlez df oi` m` - mlerd jxcke ,xiwd lr elzy drcena epiiev `l el` miweqty `l` (***
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
"È„‚ Ï˘·˙ ‡Ï"

גדי  תבשל לא אדמתך... בכורי "ראשית הפסוק מן
אמו" השני,1בחלב המתחיל" ב"דיבור רש"י, מצטט ,

וכבש  עגל "אף ומפרש: גדי", תבשל "לא המלים את
שאתה  ממה רך, ולד לשון אלא גדי שאין גדי, בכלל
אחריו  לפרש והוצרך גדי שכתב מקומות בכמה מוצא

את  העזים 2עזים : עזים 3גדי גדיי  שני שכל 4, ללמדך  ,
במשמע" וכבש עגל אף סתם, גדי שנאמר .5מקום

מקומות  אכילה 6ובשלושה לאיסור אחד בתורה: נכתב
בישול" לאיסור ואחד הנאה לאיסור .7ואחד

פירושו  בסוף רש"י דברי מובן: אין בכך
קשורים, אינם בתורה..." נכתב מקומות "ובשלושה
בכלל  וכבש עגל "אף – הפירוש לתחילת לכאורה,
שני  יכתוב שרש"י יותר מתאים היה כך, ואם גדי...".
ו"ובשלושה  וכבש..." עגל "אף – אלו ענינים

של  הענין ולפני נפרדים, קטעים בשני – מקומות..."
"לא  המלים את שוב יצטט הוא מקומות..." "ובשלושה
במקרים  אחרים במקומות רש"י של כדרכו גדי", תבשל

דומים?

רק  שונים אינם אלו ענינים שני קשה: ויותר
בפסוק: אחרות למלים מתייחסים הם אלא בתוכנם,

מבאר וכבש..." עגל "אף הפירוש של את wxהחלק
ולצורך "גדי", לצטט z`fהמלה לכאורה, הכרח, אין

של  השני החלק לפני ואילו תבשל". "לא המלים את
מדוע  מוסבר ששם מקומות...", "ובשלושה פירושו

לצטט dzellkaהאזהרה הכרחי פעמים, שלוש חוזרת
wx לגבי רק אינו הקושי ולכן תבשל". "לא המלים את

גם  אלא המתחיל", "דיבור באותו ענינים שני צירוף
המלים  שלוש כל על אלו ענינים שני רש"י כותב מדוע

גדי"? תבשל "לא

מובן אין בפירושו xcqכן רש"י: בפירוש הענינים
מדוע מבהיר הוא מקומות..." כתובה llka"ובשלושה

עגל  "אף בפירוש ואילו תבשל...", "לא האזהרה
כך, ואם "גדי", המלה את רק מסביר הוא וכבש..."
"ובשלושה  ההסבר את להקדים היה צריך רש"י

וכבש..."iptlמקומות..." עגל קובע 8"אף ומדוע ,
הפוך? בסדר אלו ענינים שני רש"י

.·
È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ· ÌÈÈÚ‰ ¯„ÒÏ ¯·Ò‰‰

"ובשלושה  – רש"י בפירוש הענינים סדר לגבי
– גדי..." בכלל וכבש עגל "אף לאחר מקומות..."

לבאר: אפשר

ואחד  אכילה לאיסור "אחד רש"י פירוש לפי
שגם  לומר, הכרחי בישול" לאיסור ואחד הנאה לאיסור
והנאה  אכילה אוסרת התורה שבהם המקומות בשני

"לא הביטוי הוא lyazמופיע שהבישול מפני ,"
מבשל  אדם והנאה: אכילה לידי המביאה ההתחלה
אחר: באופן ממנו ליהנות כדי או לאוכלו כדי מזון
התורה  כותבת ולכן וכדומה. למוכרו לילדו, להאכילו

"לא במלים וההנאה האכילה איסור ",lyazאת
שכשהוא 9בדומה  יודע, למקרא" חמש ש"בן למה

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

יט.1) כג, פרשתנו
עזים 2) גדי אשלח אנכי "כגון דפוסים: ובכמה ראשון. בדפוס כ"ה

שינויים. כמה עוד ישנם וכן כו'". גדי את יז) לח, (וישב
כ.3) לח, וישב
ט.4) כז, תולדות
ב.5) קיג, בחולין וכ"ה

"גדי" כי – וכבש" "עגל כאן וברש"י ורחל". "פרה שם: בחולין
ושם  קרא. מחד ד"ה – שם (חולין רש"י שממ"ש אלא רך". "ולד הוא
ההלכה  בדרך שגם מוכח וטלה" "עגל אמו) בחלב ד"ה – א קיד,

"אפילו היא הגמרא שלשון ומה כנ"ל*, היא ד"גדי" lgxeהמשמעות dxt
הנ"ל  לפי (כי י"ל או בזה. חילוק אין ההלכה שבדרך לפי – במשמע"
פי  ועל ורחל. הפרה ל"ולד" היא שהכוונה "במשמע") הלשון קצת דוחק
ברוב  כרגיל – "שור" או "פר", (ולא ל"פרה" השינוי ג"כ יומתק זה
הל' רמב"ם גם וראה זכר). ל' נקט – ונקבות זכרים כשכולל המקומות

ולד  השה ולד השור ולד כולל הוא "וגדי ה"ג: פ"ט אסורות מאכלות
העז".
כא.6) יד, ראה כו. לד, תשא כאן. פרשתנו
ב.7) קטו, בחולין וכ"ה
הכתוב 8) התחלת רק הוא [מעתיק שבתחלה ידֿיח), (כא, וכדלעיל

פרטים. מפרש ואח"כ בכללותו הענין נאמר" "למה מפרש ו]
ללמדך 9) רק בישול בלשון אכילה איסור שהוציא לומר אין אבל

רספ"ז) יו"ד טושו"ע סע"ב. ד, (כבסנהדרין בישול דרך אלא אסור שאינו
"לא הלשון פשטות כי –lyazעל מזהיר שהכתוב מורה "leyiad ולא)

איסור dlik`d,jxcעל שהוציא כבפנים, לומר מוכרח ולכן בישול),
בלשו  להאכילה.אכילה הכנה הוא שהבישול לפי בישול ן

"לא שנאמר ממה שמ"מ, "לאlyazאלא ולא – "oikz ע"ד) "
שאיסור  הפשט) דרך עפ"י (גם מוכח – וכיו"ב "והכינו") ה) (טז, בשלח

דוקא. בישול דרך היא (וההנאה) האכילה

."icbk jx xac `ed xyady itl icb oeyla `ivede dnda oeyl `l` icb oi`y" :av devn jepiga (*

g"kyz'd ,xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay zgiy

("למה  ועין שן גבי בהווה" הכתוב ש"דיבר מפרש אינו שרש"י הטעם ועין"77- שן בב'78נאמר כי ,(
זה; כלל שייך לא דוגמאות

הוצרך  אלא בהווה", הכתוב "דיבר בכלל רש"י הסתפק לא טרפה" בשדה "ובשר שבפסוק הטעם
לילה" מקרה טהור יהיה לא אשר וכן מצאה, בשדה כי "וכן ראיות: "דיבר 79להביא לומר הקושי בגלל -

נוסף: פירוש ומביא רש"י מוסיף פירושו, בסיום ולכן, מיותרת. תיבה מוסיף הכתוב כאשר בהווה" הכתוב
וכו'"; תרגם "ואונקלוס

עשרה  הכתוב", ש"דיבר בגלל הוא "הווה", מצוי, הכי דבר של קיומו שגם תורה", של וה"יינה
שבתורה  -80מאמרות

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי ואילך.81הוגה 130 עמוד ו חלק שיחות' ב'לקוטי

.ÂË:להבין צריך - הכתוב" "דיבר מצד הם הענינים שכל לעיל האמור עלֿפי אמנם,

נאמר  מנחה, בתפילת לקרוא שמתחילים וגו'",82בפרשה ונחושת וכסף זהב גו' תרומה לי "ויקחו :
מקדש" לי "ועשו - מקדש לו לעשות כדי וכו' וכסף זהב ליתן צוה שהקב"ה .83היינו,

שכתוב  וכמו יתברך, ממנו הוא שהכל כיון מובן: אינו הקב"ה 84ולכאורה היה - הזהב" ולי הכסף "לי
הצורך  ומהו וכו', והבריחים המשכן קרשי את המוכן מן לברוא מקדש, לעצמו לעשות מלכתחילה צריך

המשכן? בנין עבור ישראל מבני ליקח

בתוכם" "ושכנתי הוא מקדש" לי ב"ועשו שהמכוון - הוא הענין ואחד"83אך אחד כל "בתוך ,85,
המשכן, עשיית בשביל כו' וזהבו מכספו ליתן זה, בענין בעצמו לפעול מישראל אחד כל צריך ולכן,

לוקחים" אתם "אותי לי", ד"ויקחו הענין שזהו בתוכם", ד"ושכנתי להענין 'כלי' נעשה .86ועלֿידיֿזה

ממש, בקרוב המשיח, בביאת שיהיה כפי בתוכם" ד"ושכנתי הענין את פועלים זו עבודה ועלֿידי
הדעות  לכל כבר עברנו כו' משיח וחבלי היסורים כל את שהרי - לבב וטוב צריכה 87ובשמחה ועכשיו ,

משיח  עלֿידי בימינו במהרה שיבנה השלישי, בביתֿהמקדש – לבב ובטוב בשמחה המשיח ביאת להיות
ממש. בקרוב צדקנו,

***

.ÊË הפסוק על בשלח בפרשת רש"י בפירוש הביאור שם 88המשך מקצת 89"שם להם נתן "במרה לו",
סעיף  בשלח פרשת שבת בשיחת נכלל - ודינין" אדומה ופרה שבת בהן, שיתעסקו תורה של פרשיות

.90יא 
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כו.77) כא, שם פרש"י
"תחת 78) התיבות על רש"י נעמד למה (א) להבין: צריך גם

את  איש יכה "וכי הענין: התחלת על ולא הענין, שבסיום עינו"
התחלת  על שנעמד שור", יגח "וכי בפסוק (כמו עבדו" עין
"עשרים  פרטי כל את למנות רש"י הוצרך לא לכאורה (ב) הענין),
מתנות  כ"ד פרטי כל מנה שלא (כמו אברים" ראשי וארבעה

ח)). יח, קרח לד. כט, ויצא פירש"י (ראה כהונה
יא.79) כג, כז. כב, תצא
"חנוך 80) - למקרא' חמש ה'בן את לחנך צריך כזה ובאופן

מתחיל  כשהתינוק בקטנותו, עוד ו), כב, (משלי דרכו" ע"פ לנער
הענין  אודות שידע - א) מב, (סוכה כו' תורה מלמדו אביו לדבר
ענינים  אודות כשמדובר גם וזאת, וכו', פרטית דהשגחה

וכו'. הקודש' ב'אגרת והאמונה', היחוד ב'שער שמתבארים
זו.81) שנה ויק"פ וש"פ תשא ש"פ שיחות בשילוב
בֿג.82) כה, תרומה
ח.83) שם,
בסופה.84) קידושין וראה ח. ב, חגי
ועוד.85) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה
ג.86) תרומה תנחומא ו. פל"ג, תרומה. ר"פ שמו"ר ראה
וש"נ.87) .234 ס"ע חל"ד התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
כה.88) טו,
תשים 89) אשר המשפטים "ואלה - פרשתנו בריש הלשון כמו

לפניהם".
ואילך.90) 9 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם תורת



כי

mihtyn zyxt zegiy ihewl'e jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
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גדי  תבשל לא אדמתך... בכורי "ראשית הפסוק מן
אמו" השני,1בחלב המתחיל" ב"דיבור רש"י, מצטט ,

וכבש  עגל "אף ומפרש: גדי", תבשל "לא המלים את
שאתה  ממה רך, ולד לשון אלא גדי שאין גדי, בכלל
אחריו  לפרש והוצרך גדי שכתב מקומות בכמה מוצא

את  העזים 2עזים : עזים 3גדי גדיי  שני שכל 4, ללמדך  ,
במשמע" וכבש עגל אף סתם, גדי שנאמר .5מקום

מקומות  אכילה 6ובשלושה לאיסור אחד בתורה: נכתב
בישול" לאיסור ואחד הנאה לאיסור .7ואחד

פירושו  בסוף רש"י דברי מובן: אין בכך
קשורים, אינם בתורה..." נכתב מקומות "ובשלושה
בכלל  וכבש עגל "אף – הפירוש לתחילת לכאורה,
שני  יכתוב שרש"י יותר מתאים היה כך, ואם גדי...".
ו"ובשלושה  וכבש..." עגל "אף – אלו ענינים

של  הענין ולפני נפרדים, קטעים בשני – מקומות..."
"לא  המלים את שוב יצטט הוא מקומות..." "ובשלושה
במקרים  אחרים במקומות רש"י של כדרכו גדי", תבשל

דומים?

רק  שונים אינם אלו ענינים שני קשה: ויותר
בפסוק: אחרות למלים מתייחסים הם אלא בתוכנם,

מבאר וכבש..." עגל "אף הפירוש של את wxהחלק
ולצורך "גדי", לצטט z`fהמלה לכאורה, הכרח, אין

של  השני החלק לפני ואילו תבשל". "לא המלים את
מדוע  מוסבר ששם מקומות...", "ובשלושה פירושו

לצטט dzellkaהאזהרה הכרחי פעמים, שלוש חוזרת
wx לגבי רק אינו הקושי ולכן תבשל". "לא המלים את

גם  אלא המתחיל", "דיבור באותו ענינים שני צירוף
המלים  שלוש כל על אלו ענינים שני רש"י כותב מדוע

גדי"? תבשל "לא

מובן אין בפירושו xcqכן רש"י: בפירוש הענינים
מדוע מבהיר הוא מקומות..." כתובה llka"ובשלושה

עגל  "אף בפירוש ואילו תבשל...", "לא האזהרה
כך, ואם "גדי", המלה את רק מסביר הוא וכבש..."
"ובשלושה  ההסבר את להקדים היה צריך רש"י

וכבש..."iptlמקומות..." עגל קובע 8"אף ומדוע ,
הפוך? בסדר אלו ענינים שני רש"י

.·
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"ובשלושה  – רש"י בפירוש הענינים סדר לגבי
– גדי..." בכלל וכבש עגל "אף לאחר מקומות..."

לבאר: אפשר

ואחד  אכילה לאיסור "אחד רש"י פירוש לפי
שגם  לומר, הכרחי בישול" לאיסור ואחד הנאה לאיסור
והנאה  אכילה אוסרת התורה שבהם המקומות בשני

"לא הביטוי הוא lyazמופיע שהבישול מפני ,"
מבשל  אדם והנאה: אכילה לידי המביאה ההתחלה
אחר: באופן ממנו ליהנות כדי או לאוכלו כדי מזון
התורה  כותבת ולכן וכדומה. למוכרו לילדו, להאכילו

"לא במלים וההנאה האכילה איסור ",lyazאת
שכשהוא 9בדומה  יודע, למקרא" חמש ש"בן למה
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יט.1) כג, פרשתנו
עזים 2) גדי אשלח אנכי "כגון דפוסים: ובכמה ראשון. בדפוס כ"ה

שינויים. כמה עוד ישנם וכן כו'". גדי את יז) לח, (וישב
כ.3) לח, וישב
ט.4) כז, תולדות
ב.5) קיג, בחולין וכ"ה

"גדי" כי – וכבש" "עגל כאן וברש"י ורחל". "פרה שם: בחולין
ושם  קרא. מחד ד"ה – שם (חולין רש"י שממ"ש אלא רך". "ולד הוא
ההלכה  בדרך שגם מוכח וטלה" "עגל אמו) בחלב ד"ה – א קיד,

"אפילו היא הגמרא שלשון ומה כנ"ל*, היא ד"גדי" lgxeהמשמעות dxt
הנ"ל  לפי (כי י"ל או בזה. חילוק אין ההלכה שבדרך לפי – במשמע"
פי  ועל ורחל. הפרה ל"ולד" היא שהכוונה "במשמע") הלשון קצת דוחק
ברוב  כרגיל – "שור" או "פר", (ולא ל"פרה" השינוי ג"כ יומתק זה
הל' רמב"ם גם וראה זכר). ל' נקט – ונקבות זכרים כשכולל המקומות

ולד  השה ולד השור ולד כולל הוא "וגדי ה"ג: פ"ט אסורות מאכלות
העז".
כא.6) יד, ראה כו. לד, תשא כאן. פרשתנו
ב.7) קטו, בחולין וכ"ה
הכתוב 8) התחלת רק הוא [מעתיק שבתחלה ידֿיח), (כא, וכדלעיל

פרטים. מפרש ואח"כ בכללותו הענין נאמר" "למה מפרש ו]
ללמדך 9) רק בישול בלשון אכילה איסור שהוציא לומר אין אבל

רספ"ז) יו"ד טושו"ע סע"ב. ד, (כבסנהדרין בישול דרך אלא אסור שאינו
"לא הלשון פשטות כי –lyazעל מזהיר שהכתוב מורה "leyiad ולא)

איסור dlik`d,jxcעל שהוציא כבפנים, לומר מוכרח ולכן בישול),
בלשו  להאכילה.אכילה הכנה הוא שהבישול לפי בישול ן

"לא שנאמר ממה שמ"מ, "לאlyazאלא ולא – "oikz ע"ד) "
שאיסור  הפשט) דרך עפ"י (גם מוכח – וכיו"ב "והכינו") ה) (טז, בשלח

דוקא. בישול דרך היא (וההנאה) האכילה

."icbk jx xac `ed xyady itl icb oeyla `ivede dnda oeyl `l` icb oi`y" :av devn jepiga (*

g"kyz'd ,xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay zgiy

("למה  ועין שן גבי בהווה" הכתוב ש"דיבר מפרש אינו שרש"י הטעם ועין"77- שן בב'78נאמר כי ,(
זה; כלל שייך לא דוגמאות

הוצרך  אלא בהווה", הכתוב "דיבר בכלל רש"י הסתפק לא טרפה" בשדה "ובשר שבפסוק הטעם
לילה" מקרה טהור יהיה לא אשר וכן מצאה, בשדה כי "וכן ראיות: "דיבר 79להביא לומר הקושי בגלל -

נוסף: פירוש ומביא רש"י מוסיף פירושו, בסיום ולכן, מיותרת. תיבה מוסיף הכתוב כאשר בהווה" הכתוב
וכו'"; תרגם "ואונקלוס

עשרה  הכתוב", ש"דיבר בגלל הוא "הווה", מצוי, הכי דבר של קיומו שגם תורה", של וה"יינה
שבתורה  -80מאמרות

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי ואילך.81הוגה 130 עמוד ו חלק שיחות' ב'לקוטי

.ÂË:להבין צריך - הכתוב" "דיבר מצד הם הענינים שכל לעיל האמור עלֿפי אמנם,

נאמר  מנחה, בתפילת לקרוא שמתחילים וגו'",82בפרשה ונחושת וכסף זהב גו' תרומה לי "ויקחו :
מקדש" לי "ועשו - מקדש לו לעשות כדי וכו' וכסף זהב ליתן צוה שהקב"ה .83היינו,

שכתוב  וכמו יתברך, ממנו הוא שהכל כיון מובן: אינו הקב"ה 84ולכאורה היה - הזהב" ולי הכסף "לי
הצורך  ומהו וכו', והבריחים המשכן קרשי את המוכן מן לברוא מקדש, לעצמו לעשות מלכתחילה צריך

המשכן? בנין עבור ישראל מבני ליקח

בתוכם" "ושכנתי הוא מקדש" לי ב"ועשו שהמכוון - הוא הענין ואחד"83אך אחד כל "בתוך ,85,
המשכן, עשיית בשביל כו' וזהבו מכספו ליתן זה, בענין בעצמו לפעול מישראל אחד כל צריך ולכן,

לוקחים" אתם "אותי לי", ד"ויקחו הענין שזהו בתוכם", ד"ושכנתי להענין 'כלי' נעשה .86ועלֿידיֿזה

ממש, בקרוב המשיח, בביאת שיהיה כפי בתוכם" ד"ושכנתי הענין את פועלים זו עבודה ועלֿידי
הדעות  לכל כבר עברנו כו' משיח וחבלי היסורים כל את שהרי - לבב וטוב צריכה 87ובשמחה ועכשיו ,

משיח  עלֿידי בימינו במהרה שיבנה השלישי, בביתֿהמקדש – לבב ובטוב בשמחה המשיח ביאת להיות
ממש. בקרוב צדקנו,

***

.ÊË הפסוק על בשלח בפרשת רש"י בפירוש הביאור שם 88המשך מקצת 89"שם להם נתן "במרה לו",
סעיף  בשלח פרשת שבת בשיחת נכלל - ודינין" אדומה ופרה שבת בהן, שיתעסקו תורה של פרשיות

.90יא 
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כו.77) כא, שם פרש"י
"תחת 78) התיבות על רש"י נעמד למה (א) להבין: צריך גם

את  איש יכה "וכי הענין: התחלת על ולא הענין, שבסיום עינו"
התחלת  על שנעמד שור", יגח "וכי בפסוק (כמו עבדו" עין
"עשרים  פרטי כל את למנות רש"י הוצרך לא לכאורה (ב) הענין),
מתנות  כ"ד פרטי כל מנה שלא (כמו אברים" ראשי וארבעה

ח)). יח, קרח לד. כט, ויצא פירש"י (ראה כהונה
יא.79) כג, כז. כב, תצא
"חנוך 80) - למקרא' חמש ה'בן את לחנך צריך כזה ובאופן

מתחיל  כשהתינוק בקטנותו, עוד ו), כב, (משלי דרכו" ע"פ לנער
הענין  אודות שידע - א) מב, (סוכה כו' תורה מלמדו אביו לדבר
ענינים  אודות כשמדובר גם וזאת, וכו', פרטית דהשגחה

וכו'. הקודש' ב'אגרת והאמונה', היחוד ב'שער שמתבארים
זו.81) שנה ויק"פ וש"פ תשא ש"פ שיחות בשילוב
בֿג.82) כה, תרומה
ח.83) שם,
בסופה.84) קידושין וראה ח. ב, חגי
ועוד.85) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה
ג.86) תרומה תנחומא ו. פל"ג, תרומה. ר"פ שמו"ר ראה
וש"נ.87) .234 ס"ע חל"ד התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
כה.88) טו,
תשים 89) אשר המשפטים "ואלה - פרשתנו בריש הלשון כמו

לפניהם".
ואילך.90) 9 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם תורת
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"אל  מורו: אותו מזהיר שלילית, פעולה לבצע הולך
אלא  להליכה, מתכוון אינו שהמלמד למרות תלך",

לבצע  מתכונן שהוא .10למעשה

אחר  במקום מוצאים שאנו שאיסור11וכפי ,zlik`
"בכ  בביטוי בתורה מופיע לאקדשים קודש –rbzל "

לאכילתו. ההתחלתי הגורם היא מאכל בדבר נגיעה כי

של  במשמעות "תבשל" המלה שהסבר מובן, אך
" אינו הנאה או בפסוק eheytאכילה מקרא" של

envrlyk אחרת אפשרות שאין כיון אלא ענין 12, מפני ,
xg` בפרשתנו "תבשל" המלה הסבר יהיה ואם .

בשני  אמו" בחלב גדי תבשל "לא הציווי יהיה כפשוטו,
מיותר  היה13מקומות אילו אך .xyt` אחר הסבר לבאר

משמעות  היתה מקומות, בשלושה זה לאו כתיבת לגבי
כפשוטה. המקומות שלושת בכל "תבשל" המלה

מקומות... "ובשלושה פירושו את רש"י כותב ולכן
אכילה..." לאיסור עגל xg`lאחד "אף פירושו

`cgוכבש..." rhwae:

היה  אפשר עזים", "גדי רק הוא "גדי" אילו
תבשל  "לא בפשטות: מקומות" "שלושה את להסביר

וכבש  עגל – השני עזים, גדי אוסר הראשון 14גדי..."

הבהמה  מין של רך ולד בהיותם ל"גדי" ),15(הקרובים
החיה  מין של רך ולד – .16והשלישי

פירוש לפי "dfאמנם, המלה בשני icbמשמעות "

יותר  שפשוט מובן, אך ממש, כפשוטה אינה מקומות
"ולד מכנה שהתורה במלה jxלומר וכו' עגל של "

בתכונותיו  דומה שהוא מפני גדי 17"גדי", לבשר

אכילה  אוסרת שהתורה לומר, מאשר ברכותו, המיוחד
כי תבשל", "לא במלים היא zilkzוהנאה הבישול

הנאה. או אכילה

עגל  ש"אף רש"י, כפירוש ידוע, שכבר לאחר אך

לומר אפשר ואי גדי", בכלל המקומות ipyayוכבש

ב"גדי" שהרי "גדי", של בענין פרטים נוספים האחרים
הבהמה  מין של רך ולד נכלל להוסיף 18כבר אפשר ,

פרט עוד`cgרק יש והרי החיה, מין של רך ולד :ipy
אינם 19פסוקים  האיסורים ששלושת לומר, הכרחי ולכן .

ב"לא  פרטים שלושה אלא ב"גדי", שונים פרטים

lyaz.ובישול הנאה אכילה, :"

.‚
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את  רש"י כותב רבים במקומות קשה: עדיין אך

בפסוק יותר מאוחר הכתובה למלה שהוא iptlפירושו

כאשר  וזאת כן. לפני בפסוק הכתובה מלה מפרש
רק  מובן או הכרחי נעשה הקודמת למלה הפירוש

xg`l.יותר מאוחרת מלה על פירושו

ענינים  הם הפירושים שני אם כזה, במקרה גם אך

mipey אותם מחלק האחר, את מחייב האחד אם אף ,
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על10) "הוסיפה ג) ג, (בראשית פרש"י יומתק א) "ieeivdועפ"ז:
שראיית mzq(ולא מה יובן ב) וכיו"ב). האיסור" "על או "הוסיפה",

ג, שם (רש"י באכילה" מיתה אין כך בנגיעה מיתה שאין "כשם הנחש
אצל נתקבלה "גזירות degד) גזר שאברהם ממה לזה סתירה דאין ג) .

ה). כו, תולדות (רש"י שבתורה" אזהרות על להרחקה
שם.11) וברש"י ד. יב, תזריע
ביבמות".12) ששנוי' "כמו רש"י מוסיף שם, תזריע שבפ' ולהעיר
בכורי 13) "ראשית הכתוב התחלת גם הרי להקשות: אפשר לכאורה

החידוש  – אבל תשא? בפ' נכפלו שלפנ"ז] הפסוקים [וכן גו'" אדמתך
בפ' רש"י פירש אלו, ש"פ yz`שבפסוקים בשיחת בארוכה (כמבואר

תשכ"ח). ויקהל
(עזים)",14) ל"גדי יותר שדומה "כבש" רק מרבה השני ש"גדי" או

גסה  בהמה של רך ולד – השלישי ו"גדי" דקה, בהמה הם שניהם כי
ואחת  לעזים ואחת גסה לבהמה "אחת כאן: מכילתא עד"ז (וראה

לרחלים").
החי'15) ממין רך ולד השני'l`אבל בפעם שנאמרה מ"גדי" ילפינן

" כאן: מכילתא עד"ז וראה השלישית). מפעם dndal(כ"א zg` גסה)
לדקה) igl'ואחת zg`e."

גדי 16) דוקא הוא ש"גדי" דיעה ישנה הרי ההלכה בדרך וגם
חולין  רש"י (ראה נפקא יתירה מ"גדי" בהמות ושאר חי' ובשר (העזים),

אמו). בחלב ד"ה – א קיד,
זה17) רגיל – מזו ור"ד..xzeiaויתרה "חיות.. וכפרש"י: בתורה

הדרש  דרך ע"פ רק ולא יט). א, (שמות כחיות מילדות " צריכות שאינן
ארי' גור וכמו: מקרא, של בפשוטו גם אלא כבנדו"ז, לפשט) (הקרוב

" – הכתוב כבסיום – נאמר (ולא ט.kיהודה מט, ויחי – ארי'") .n"kaeגור
(ראה 18) דוקא וכבש" "עגל רש"י כותב שלכן החי'. ממין לא אבל

ב). א, ויקרא רש"י
"פרט למיעוט סע"א) קיג, (חולין שהוצרך מזה להקשות: "igl'ואין

רש"י  (וראה "גדי" בכלל היא חי' גם המיעוט שאלולי לכאורה מוכח
ההלכה  דרך על מלימוד ראי' שאין זה על נוסף – אבל שם), חולין
ורחל" "פרה ע"ב) ריש (שם הגמרא מלשון – הפשט* דרך על ללימוד
קרא  שצריך ומה גדי. בכלל הוא בהמה רק ההלכה) בדרך ש(גם משמע

כל אין שם הגמרא שיטת עפ"י כי – חי' ביניהם xaq`למעוטי לחלק
בהמה  שבשר שם, לרמב"ם לח"מ וראה קרא). צריך עוף למעט גם (שלכן

השמועה. מפי נלמד חי' ובשר הכתוב ממשמעות הוא
(19– רך" מ"ולד שלא בשר גם מרבה השלישי ש"גדי" לומר ואין
זהו jtid.(5כי הערה לעיל (ראה "גדי" הלשון משמעות

לחי' וא' לבהמה "אחת כאן: (וכבמכילתא עוף שמרבה לומר אין וכן
בחלב  תבשל "לא בו שייך ואין אם, חלב לו אין עוף כי לעוף"), וא'

אמו".

dxdf`" my i"yxtk) xya lk opitli dfny (`yz 'ta) 'ipy mrt "'eb lyaz `l" xn`py ixg`l edf la` ± "'ek 'igl hxt minrt dyly" (`k ,ci) d`x i"yxa (*
.mihtyn zyxtc "icb" k"`yn .(215 'r my onwlck) 'igle serl herin mikixv okle ,(jli`e 212 'r onwl dkex`a d`x ± "alga xyal
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כולל  זאת בכל רש"י כאשר נפרדים. קטעים לשני רש"י
הוכחה, זו הרי המתחיל", "דיבור באותו ענינים שני
גורם  או מחייב שהאחד בכך רק אינו שביניהם שהקשר

גם קשר יש אלא עוסקים,mpkezaלאחר, שהם כלומר, ,
הם  ולכן זהה, בענין מהם, בחלק או בשלימותם

אחד. בקטע מופיעים

המשותפ  הנקודה מהי מובן: אין זה בתוכנם ולפי ת
לביאור  גדי" בכלל וכבש עגל "אף – הענינים שני של
הסיבה  לביאור מקומות..." ו"ובשלושה "גדי", המלה
תוכן  מפני אשר – פעמים שלוש זה לאו להופעת
המתחיל", "דיבור באותו רש"י אותם כולל זה משותף
המלה  את רק מבאר הראשון החלק כאשר ובמיוחד

תבשל"? "לא את ולא "גדי",

.„
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בין  התוכני הקשר (מהו זה לקושי בנוסף
תחילת  לבין בתורה..." נכתב מקומות "ובשלושה
עצם  לגבי גם מובן אין וכבש...") עגל "אף הפירוש

מקומות...": "ובשלושה הפירוש

אחר, פסוק מפני פסוק על קושי מתעורר כאשר א)
בלימוד  כי בראשון, ולא השני, בפסוק רש"י זאת מבאר
שיש  קושי, התלמיד אצל מתעורר אין הראשון הפסוק

ליישבו. צורך

הקושי כאשר נובע `epiעלֿאחתֿכמהֿוכמה
מופיע dxizqמ  שהדבר מכך אלא הפסוקים, בין

לבאר  מקום שאין בפשטות, מובן הרי יותר, או פעמיים
בפסוק שפסוק oey`xdולספר ידי על רק המתחדש את

xzeiאחר, xge`n לכאורה מיותר, ,20.

"ובג' כאן רש"י דברי  את להבין ביותר וקשה
חידושים  בפסוקנו לפרש חשוב מדוע מקומות...":

יותר  המאוחרים הפסוקים משני רק ?21הנובעים

"לא  הפסוק לשון של הפשוטה מהמשמעות ב)
lyaz מופיע האיסור היה שאילו לנבוע, צריך היה "...

כאשר  בישול. לאיסור הכוונה היתה בלבד, אחת פעם
בנוסף  מרבים, תבשל", "לא נוספות פעמיים כתוב
הפעם  ידי על אכילה, איסור את גם בישול, לאיסור

dipydהפעם ידי על הנאה, איסור ואת ,ziyilyd.

לאיסור  ואחד אכילה לאיסור "אחד אומר רש"י אך
בישול" לאיסור ואחד שבפירוש 22הנאה וביודענו .

גם שהאיסורxcqdרש"י מכך, יוצא oey`xdמדוייק,
איסור הוא תבשל" "לא איסור `dlikשל – השני ,

שמכך  בישול! איסור על הוא השלישי ורק הנאה,
בישול  לגבי נאמר תבשל" ש"לא שהאפשרות מובן,
לאחר  רק אותה שאומרים עד גדול, כה חידוש היא
ועל  אכילה על האיסורים (כי אחרת אפשרות אין שכבר
מנין  הקודמים)! הפסוקים משני ידועים כבר הנאה

רש"י? זאת לומד

המצוות  בספר הרמב"ם יותר: גדולה אף התמיהה
בספרו 23שלו  החינוך ספר ובעל ספרי 24, ששניהם ,

dkld מפרשים תבשל..."25, "לא של שהמשמעות ,
היא, משפטים ואילו dheytkשבפרשת בישול, איסור ,

כוונתם  – ראה ושבפרשת תשא שבפרשת תבשל" "לא
מופיע  שבהם מפני הנאה, ולאיסור אכילה לאיסור

המפרש ורש"י, שניה". "פעם של eheytהאיסור
הן  הראשונות האזהרות ששתי מבאר הוא דוקא מקרא,
היא  השלישית ורק הנאה, ואיסור אכילה איסור לגבי

בישול! איסור לגבי

.‰
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בפירושו  ליישב מתכוון רש"י הוא: לכך ההסבר
בפסוק מיד המתעוררת תמיהה מקומות..." eply"ובג'

תבשל": "לא

לפי  ובמיוחד בתורה, כלשהו במקום מוצאים איננו
בבישול: שאסור דבר למקרא, חמש בן של ידיעותיו
אסורים  אחרים באכילה, אסורים מסויימים דברים

בבישול  האסור דבר אין אך "גדי 26בהנאה, יהא מדוע .
בבישול בח  אסור אמו" ?27לב
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מפרש20) רש"י אין בפ'epzyxtaשלכן נכפל למה הטעם –`yz
שלפנ"ז. ציווים כו"כ וכן גו'" אדמתך בכורי "ראשית הציווי

בפ'21) מאומה מפרש אינו צב) (מצוה בחינוך שאפילו ולהעיר,
כאן: ראב"ע גם וראה ראה. ופ' תשא שבפ' להחידוש בנוגע משפטים

שנית.. פעם הזכיר.. למה אדבר `cgועוד lk mewna.מהם
תבשל"22) "לא באם הרי ב), קטו, (שם הגמרא לשון שכ"ה ואף
oey`xd) בא לאיסורi"yxtlהי' (leyiaרש"י הי' ,dpyn הש"ס מלשון
תבשל"n"ka(כדרכו "לא מקרא של פשוטו שע"פ יאמרו שלא בכדי ,(
oey`xdלאיסור .`dlikבא
קפוֿז.23) מל"ת

קיג.24) צב. מצוה
פז.25) ר"ס יו"ד שבטושו"ע מהסדר גם וכ"מ
כג)26) טז, בשלח לעיל (ראה בשבת בישול שאיסור בפשטות, ומובן

שייך המן llkאינו שלוקטי האיסור ע"ד הוא, האיסור שם כי – לנדו"ד
) מפני – כט) טז, שם (פרש"י ללקטו יצאו עצמו,dncwddkלא שבכתוב

מקום)meidש  (בשום מצינו לא אבל להוי', קודש שבת שבתון xacהוא)
בבישול. האסור

על 27) טעם שמבאר [לאחרי כתב צב) (מצוה בחינוך שגם ולהעיר,
וגם  המקובל", למודעי אנו צריכים "ועדיין בחלב] בשר בישול איסור

לי". שוה איננו זה "וכל הרמב"ם: טעם שמביא לאחרי



כג mihtyn zyxt zegiyÎihewl

"אל  מורו: אותו מזהיר שלילית, פעולה לבצע הולך
אלא  להליכה, מתכוון אינו שהמלמד למרות תלך",

לבצע  מתכונן שהוא .10למעשה

אחר  במקום מוצאים שאנו שאיסור11וכפי ,zlik`
"בכ  בביטוי בתורה מופיע לאקדשים קודש –rbzל "

לאכילתו. ההתחלתי הגורם היא מאכל בדבר נגיעה כי

של  במשמעות "תבשל" המלה שהסבר מובן, אך
" אינו הנאה או בפסוק eheytאכילה מקרא" של

envrlyk אחרת אפשרות שאין כיון אלא ענין 12, מפני ,
xg` בפרשתנו "תבשל" המלה הסבר יהיה ואם .

בשני  אמו" בחלב גדי תבשל "לא הציווי יהיה כפשוטו,
מיותר  היה13מקומות אילו אך .xyt` אחר הסבר לבאר

משמעות  היתה מקומות, בשלושה זה לאו כתיבת לגבי
כפשוטה. המקומות שלושת בכל "תבשל" המלה

מקומות... "ובשלושה פירושו את רש"י כותב ולכן
אכילה..." לאיסור עגל xg`lאחד "אף פירושו

`cgוכבש..." rhwae:

היה  אפשר עזים", "גדי רק הוא "גדי" אילו
תבשל  "לא בפשטות: מקומות" "שלושה את להסביר

וכבש  עגל – השני עזים, גדי אוסר הראשון 14גדי..."

הבהמה  מין של רך ולד בהיותם ל"גדי" ),15(הקרובים
החיה  מין של רך ולד – .16והשלישי

פירוש לפי "dfאמנם, המלה בשני icbמשמעות "

יותר  שפשוט מובן, אך ממש, כפשוטה אינה מקומות
"ולד מכנה שהתורה במלה jxלומר וכו' עגל של "

בתכונותיו  דומה שהוא מפני גדי 17"גדי", לבשר

אכילה  אוסרת שהתורה לומר, מאשר ברכותו, המיוחד
כי תבשל", "לא במלים היא zilkzוהנאה הבישול

הנאה. או אכילה

עגל  ש"אף רש"י, כפירוש ידוע, שכבר לאחר אך

לומר אפשר ואי גדי", בכלל המקומות ipyayוכבש

ב"גדי" שהרי "גדי", של בענין פרטים נוספים האחרים
הבהמה  מין של רך ולד נכלל להוסיף 18כבר אפשר ,

פרט עוד`cgרק יש והרי החיה, מין של רך ולד :ipy
אינם 19פסוקים  האיסורים ששלושת לומר, הכרחי ולכן .

ב"לא  פרטים שלושה אלא ב"גדי", שונים פרטים

lyaz.ובישול הנאה אכילה, :"

.‚
ÌÎÂ˙· ÌÈ¯Â˘˜ ÚË˜ Â˙Â‡· ÌÈÈÚ È˘

את  רש"י כותב רבים במקומות קשה: עדיין אך

בפסוק יותר מאוחר הכתובה למלה שהוא iptlפירושו

כאשר  וזאת כן. לפני בפסוק הכתובה מלה מפרש
רק  מובן או הכרחי נעשה הקודמת למלה הפירוש

xg`l.יותר מאוחרת מלה על פירושו

ענינים  הם הפירושים שני אם כזה, במקרה גם אך

mipey אותם מחלק האחר, את מחייב האחד אם אף ,
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על10) "הוסיפה ג) ג, (בראשית פרש"י יומתק א) "ieeivdועפ"ז:
שראיית mzq(ולא מה יובן ב) וכיו"ב). האיסור" "על או "הוסיפה",

ג, שם (רש"י באכילה" מיתה אין כך בנגיעה מיתה שאין "כשם הנחש
אצל נתקבלה "גזירות degד) גזר שאברהם ממה לזה סתירה דאין ג) .

ה). כו, תולדות (רש"י שבתורה" אזהרות על להרחקה
שם.11) וברש"י ד. יב, תזריע
ביבמות".12) ששנוי' "כמו רש"י מוסיף שם, תזריע שבפ' ולהעיר
בכורי 13) "ראשית הכתוב התחלת גם הרי להקשות: אפשר לכאורה

החידוש  – אבל תשא? בפ' נכפלו שלפנ"ז] הפסוקים [וכן גו'" אדמתך
בפ' רש"י פירש אלו, ש"פ yz`שבפסוקים בשיחת בארוכה (כמבואר

תשכ"ח). ויקהל
(עזים)",14) ל"גדי יותר שדומה "כבש" רק מרבה השני ש"גדי" או

גסה  בהמה של רך ולד – השלישי ו"גדי" דקה, בהמה הם שניהם כי
ואחת  לעזים ואחת גסה לבהמה "אחת כאן: מכילתא עד"ז (וראה

לרחלים").
החי'15) ממין רך ולד השני'l`אבל בפעם שנאמרה מ"גדי" ילפינן

" כאן: מכילתא עד"ז וראה השלישית). מפעם dndal(כ"א zg` גסה)
לדקה) igl'ואחת zg`e."

גדי 16) דוקא הוא ש"גדי" דיעה ישנה הרי ההלכה בדרך וגם
חולין  רש"י (ראה נפקא יתירה מ"גדי" בהמות ושאר חי' ובשר (העזים),

אמו). בחלב ד"ה – א קיד,
זה17) רגיל – מזו ור"ד..xzeiaויתרה "חיות.. וכפרש"י: בתורה

הדרש  דרך ע"פ רק ולא יט). א, (שמות כחיות מילדות " צריכות שאינן
ארי' גור וכמו: מקרא, של בפשוטו גם אלא כבנדו"ז, לפשט) (הקרוב

" – הכתוב כבסיום – נאמר (ולא ט.kיהודה מט, ויחי – ארי'") .n"kaeגור
(ראה 18) דוקא וכבש" "עגל רש"י כותב שלכן החי'. ממין לא אבל

ב). א, ויקרא רש"י
"פרט למיעוט סע"א) קיג, (חולין שהוצרך מזה להקשות: "igl'ואין

רש"י  (וראה "גדי" בכלל היא חי' גם המיעוט שאלולי לכאורה מוכח
ההלכה  דרך על מלימוד ראי' שאין זה על נוסף – אבל שם), חולין
ורחל" "פרה ע"ב) ריש (שם הגמרא מלשון – הפשט* דרך על ללימוד
קרא  שצריך ומה גדי. בכלל הוא בהמה רק ההלכה) בדרך ש(גם משמע

כל אין שם הגמרא שיטת עפ"י כי – חי' ביניהם xaq`למעוטי לחלק
בהמה  שבשר שם, לרמב"ם לח"מ וראה קרא). צריך עוף למעט גם (שלכן

השמועה. מפי נלמד חי' ובשר הכתוב ממשמעות הוא
(19– רך" מ"ולד שלא בשר גם מרבה השלישי ש"גדי" לומר ואין
זהו jtid.(5כי הערה לעיל (ראה "גדי" הלשון משמעות

לחי' וא' לבהמה "אחת כאן: (וכבמכילתא עוף שמרבה לומר אין וכן
בחלב  תבשל "לא בו שייך ואין אם, חלב לו אין עוף כי לעוף"), וא'

אמו".

dxdf`" my i"yxtk) xya lk opitli dfny (`yz 'ta) 'ipy mrt "'eb lyaz `l" xn`py ixg`l edf la` ± "'ek 'igl hxt minrt dyly" (`k ,ci) d`x i"yxa (*
.mihtyn zyxtc "icb" k"`yn .(215 'r my onwlck) 'igle serl herin mikixv okle ,(jli`e 212 'r onwl dkex`a d`x ± "alga xyal

mihtyn zyxt zegiyÎihewl

כולל  זאת בכל רש"י כאשר נפרדים. קטעים לשני רש"י
הוכחה, זו הרי המתחיל", "דיבור באותו ענינים שני
גורם  או מחייב שהאחד בכך רק אינו שביניהם שהקשר

גם קשר יש אלא עוסקים,mpkezaלאחר, שהם כלומר, ,
הם  ולכן זהה, בענין מהם, בחלק או בשלימותם

אחד. בקטע מופיעים

המשותפ  הנקודה מהי מובן: אין זה בתוכנם ולפי ת
לביאור  גדי" בכלל וכבש עגל "אף – הענינים שני של
הסיבה  לביאור מקומות..." ו"ובשלושה "גדי", המלה
תוכן  מפני אשר – פעמים שלוש זה לאו להופעת
המתחיל", "דיבור באותו רש"י אותם כולל זה משותף
המלה  את רק מבאר הראשון החלק כאשר ובמיוחד

תבשל"? "לא את ולא "גדי",

.„
È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÏ‡˘

בין  התוכני הקשר (מהו זה לקושי בנוסף
תחילת  לבין בתורה..." נכתב מקומות "ובשלושה
עצם  לגבי גם מובן אין וכבש...") עגל "אף הפירוש

מקומות...": "ובשלושה הפירוש

אחר, פסוק מפני פסוק על קושי מתעורר כאשר א)
בלימוד  כי בראשון, ולא השני, בפסוק רש"י זאת מבאר
שיש  קושי, התלמיד אצל מתעורר אין הראשון הפסוק

ליישבו. צורך

הקושי כאשר נובע `epiעלֿאחתֿכמהֿוכמה
מופיע dxizqמ  שהדבר מכך אלא הפסוקים, בין

לבאר  מקום שאין בפשטות, מובן הרי יותר, או פעמיים
בפסוק שפסוק oey`xdולספר ידי על רק המתחדש את

xzeiאחר, xge`n לכאורה מיותר, ,20.

"ובג' כאן רש"י דברי  את להבין ביותר וקשה
חידושים  בפסוקנו לפרש חשוב מדוע מקומות...":

יותר  המאוחרים הפסוקים משני רק ?21הנובעים

"לא  הפסוק לשון של הפשוטה מהמשמעות ב)
lyaz מופיע האיסור היה שאילו לנבוע, צריך היה "...

כאשר  בישול. לאיסור הכוונה היתה בלבד, אחת פעם
בנוסף  מרבים, תבשל", "לא נוספות פעמיים כתוב
הפעם  ידי על אכילה, איסור את גם בישול, לאיסור

dipydהפעם ידי על הנאה, איסור ואת ,ziyilyd.

לאיסור  ואחד אכילה לאיסור "אחד אומר רש"י אך
בישול" לאיסור ואחד שבפירוש 22הנאה וביודענו .

גם שהאיסורxcqdרש"י מכך, יוצא oey`xdמדוייק,
איסור הוא תבשל" "לא איסור `dlikשל – השני ,

שמכך  בישול! איסור על הוא השלישי ורק הנאה,
בישול  לגבי נאמר תבשל" ש"לא שהאפשרות מובן,
לאחר  רק אותה שאומרים עד גדול, כה חידוש היא
ועל  אכילה על האיסורים (כי אחרת אפשרות אין שכבר
מנין  הקודמים)! הפסוקים משני ידועים כבר הנאה

רש"י? זאת לומד

המצוות  בספר הרמב"ם יותר: גדולה אף התמיהה
בספרו 23שלו  החינוך ספר ובעל ספרי 24, ששניהם ,

dkld מפרשים תבשל..."25, "לא של שהמשמעות ,
היא, משפטים ואילו dheytkשבפרשת בישול, איסור ,

כוונתם  – ראה ושבפרשת תשא שבפרשת תבשל" "לא
מופיע  שבהם מפני הנאה, ולאיסור אכילה לאיסור

המפרש ורש"י, שניה". "פעם של eheytהאיסור
הן  הראשונות האזהרות ששתי מבאר הוא דוקא מקרא,
היא  השלישית ורק הנאה, ואיסור אכילה איסור לגבי

בישול! איסור לגבי

.‰
¯ÂÒÈ‡· ˘Â„ÈÁ Y "Ï˘·˙ ‡Ï"

בפירושו  ליישב מתכוון רש"י הוא: לכך ההסבר
בפסוק מיד המתעוררת תמיהה מקומות..." eply"ובג'

תבשל": "לא

לפי  ובמיוחד בתורה, כלשהו במקום מוצאים איננו
בבישול: שאסור דבר למקרא, חמש בן של ידיעותיו
אסורים  אחרים באכילה, אסורים מסויימים דברים

בבישול  האסור דבר אין אך "גדי 26בהנאה, יהא מדוע .
בבישול בח  אסור אמו" ?27לב
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מפרש20) רש"י אין בפ'epzyxtaשלכן נכפל למה הטעם –`yz
שלפנ"ז. ציווים כו"כ וכן גו'" אדמתך בכורי "ראשית הציווי

בפ'21) מאומה מפרש אינו צב) (מצוה בחינוך שאפילו ולהעיר,
כאן: ראב"ע גם וראה ראה. ופ' תשא שבפ' להחידוש בנוגע משפטים

שנית.. פעם הזכיר.. למה אדבר `cgועוד lk mewna.מהם
תבשל"22) "לא באם הרי ב), קטו, (שם הגמרא לשון שכ"ה ואף
oey`xd) בא לאיסורi"yxtlהי' (leyiaרש"י הי' ,dpyn הש"ס מלשון
תבשל"n"ka(כדרכו "לא מקרא של פשוטו שע"פ יאמרו שלא בכדי ,(
oey`xdלאיסור .`dlikבא
קפוֿז.23) מל"ת

קיג.24) צב. מצוה
פז.25) ר"ס יו"ד שבטושו"ע מהסדר גם וכ"מ
כג)26) טז, בשלח לעיל (ראה בשבת בישול שאיסור בפשטות, ומובן

שייך המן llkאינו שלוקטי האיסור ע"ד הוא, האיסור שם כי – לנדו"ד
) מפני – כט) טז, שם (פרש"י ללקטו יצאו עצמו,dncwddkלא שבכתוב

מקום)meidש  (בשום מצינו לא אבל להוי', קודש שבת שבתון xacהוא)
בבישול. האסור

על 27) טעם שמבאר [לאחרי כתב צב) (מצוה בחינוך שגם ולהעיר,
וגם  המקובל", למודעי אנו צריכים "ועדיין בחלב] בשר בישול איסור

לי". שוה איננו זה "וכל הרמב"ם: טעם שמביא לאחרי



mihtynכד zyxt zegiyÎihewl

נכתב  מקומות "ובג' כאן מיד רש"י מסביר לכן
אינו  אכן שפסוקנו אכילה...", לאיסור אחד בתורה:

אכילה  לאיסור אזהרה זוהי אלא בישול, .28אוסר

רש"י, של דרכו לפי זה פירוש להסביר כדי אך
eheyt:"...מקומות "ובג' לבאר צריך הוא מקרא, של

היה  בלבד, אחת פעם תבשל" "לא נאמר היה אילו
igxkd למרות כפשוטו, בישול איסור שזהו להסביר

גדול  חידוש זהו אמנם, לכך. דומה כלשהו איסור שאין
אסור  אינו דבר שום חבר", לו מצאתי "לא כי –

אפשר אי אך המלהxiaqdlבבישול, lyazאת
אכילה. של במשמעות

בתורה", נכתב מקומות ש"בג' כיון zehytaeאך
שלוש  הן אלו אלא בלאוין", "להרבות הכוונה אין

שונים  ענינים שלושה על שונות וכיון 29אזהרות ,
מקומות תבשל"igxkdשבשני "לא את להוציא

לבישול, הכוונה שאין ולבאר הפשוטה, מהמשמעות
אכילה  – הבישול למטרת מכך, שנובע למה אלא
אכילה  בישול – אסורים הדברים שלושת וכל והנאה,

והנאה,

איסור  הוא הראשון תבשל" ש"לא לומר, סביר
האיסור – חידוש אין שבו הוא oey`xdאכילה, בתורה

הדעת) (מעץ ממנו תאכל .30"לא

יש  אמו" בחלב "גדי של אכילה באיסור גם אמנם,
מותרים  ו"חלב", "גדי" מהם, אחד כל שהרי חידוש,

בן 31באכילה  אצל אפילו חדש כה אינו זה חידוש אך ,
שעטנז  איסור את מכיר כבר הוא כי למקרא, .32חמש

נוסף  איסור התורה מוסיפה השני תבשל" ב"לא
איסור  ואת הנאה. איסור – אמו" בחלב "גדי לגבי
הקיים  איסור סוג ביותר, גדול חידוש שהוא הבישול,
מהפעם  רק לומדים – אמו" בחלב "גדי לגבי רק

השלישית.

.Â
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קיים  דבר של בסופו כך: על לשאול  יש לכאורה,
רש"י  פירוש לפי גם בחלב בשר בישול על איסור
קטן  שהחידוש מכך, יוצא ומה מקרא, של בפשוטו

(והשני) הראשון תבשל" ש"לא ההסבר ידי על יותר,
epi` הכתוב שגזירת ההסבר מקל במה בישול? איסור

משפטים? בפרשת ולא ראה, בפרשת מופיעה

הוא  תבשל" "לא אילו מובן: דבר של לאמיתו אך
wx איסור אודות ידוע לא עדיין ולפחות בישול, איסור

כאשר  אך ביותר. גדול חידוש אכן זהו – והנאה אכילה
ובהנאה, באכילה אסור בחלב שבשר יודעים כבר אנו

איסור  הבישול: איסור את בפשטות להבין אפשר כבר
הוא בחלב בשר של אכילה d`vezהבישול איסור של

כה  בחלב בשר לגבי והנאה אכילה איסור והנאה.

להוביל  העלול בישול, גם בו אסרה שהתורה עד חמור,
ולהנאה  .33לאכילה

חוה  שמעה כאשר קודם: ממקום זה לדבר דוגמא
אשר העץ ומפרי נאכל, הגן עץ obdש"מפרי jeza

הבינה  – ממנו" תאכלו לא אלקים אמר זאת) (ולמרות

בו"34בפשטות  תגעו "ולא גם כולל .35שהציווי

איסור  את מבאר שרש"י לכך נוסף הסבר וזהו

למרות  השלישי, תבשל" ב"לא רק בחלב בשר בישול
שההגיון  לכך (בנוסף כי לפשט, מתאים הוא שאין
ככל  מאוחר חידוש בו שיש איסור לדחות מחייב

הבישול  איסור הרי – ה') בסעיף כדלעיל האפשר,
באכילה  אסור בחלב שבשר מפני רק יותר מובן

.36ובהנאה 
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רש"י  דברי סוף שבין הקשר יובן לעיל האמור לפי
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או 28) שבתרגום מה מובן של ועפי"ז לפשוטו קרוב שהוא – נקלוס
) מפרש – תיב"ע) (משא"כ אלא lkaמקרא תיכלון". "לא המקומות) ג'

בפנים. להלן וראה רש"י. שיטת שאי"ז
דרשינן 29) למידרש דאיכא היכא כל ע"ב: ריש כד, פסחים גם ראה

יתירי. בלאוי מוקמינן ולא
יז.30) ב, בראשית
א.31) קח, חולין – מ"ט ד"ה רש"י
(32i"yxt תוד"ה א. לז, נזיר ב. מד, פסחים וראה ה. כו, תולדות

שם). (חולין דחידוש
(למהר"י 33) טוב לקח וראה ה"ב. פ"א מת טומאת הל' כס"מ ראה

בדאורייתא. דסייג דוגמאות כו"כ ח), כלל – ענגיל
לעיל 34) (ראה כו'" שאין "כשם הנחש ראיית אצלה נתקבלה שלכן

.(10 הערה
בֿג.35) ג, בראשית
אמו"36) בחלב ד"גדי האיסור שטעם ז' סעיף להלן המבואר לפי וגם

גם  כי עצמו, מצד הוא הבישול שאיסור לומר אין אכזריות, מצד הוא
leyiad ה (גם) לאסור הו"ל בא"כ כי – אכזריות אמו dniyהוא בחלב

דוקא  היא שהאכזריות מוכח ומזה תחלה). שימה בלי לבישול א"א (והרי
בבישול. ולא (ובהנאה) באכילה

לא בנו ואת מ"אותו לזה סתירה מצד ehgyzואין ג"כ שהוא אף – "
עבר  אם רפי"ב) שחיטה (הל' הרמב"ם שיטת שלפי (ובפרט אכזריות,
בה  יש בנו ואת אותו שבשחיטת האכזריות כי – לאכלן) מותר ושחטן
הוא  האכזריות עיקר ולכן ,(44 הערה להלן (ראה בע"ח צער משום גם

בשחיטה. דוקא
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לאיסור  אחד בתורה, נכתב מקומות "ובשלושה
בכלל  וכבש עגל "אף דבריו תחילת לבין אכילה..."

גדי...":

כוונת  אין גדי" בכלל וכבש עגל "אף בפירושו
אלא  "גדי", המלה משמעות את רק לבאר רש"י

" במלים המתעוררת שאלה lyazלהבהיר `l– גדי"
בהמות  מסוגי "גדי" שונה במה מצטט: הוא שאותן
בחלב  תבשל "לא איסור יש לגבם שדוקא אחרים,

אמו"?

איסורים  לגבי – הבדלים בתורה אין בכללות
לאחרת, אחת בהמה בין – וכדומה

הדבר כך כדי שום heytועד ללא מפרש, שרש"י ,
שב"יגח ואחד xeyהוכחות, שור ל"אחד היא הכוונה "

ועוף" וחיה בהמה .37כל

וכבש  עגל "אף בפירושו רש"י מבהיר זאת ואת
גדי" גם 38בכלל חל אכן תבשל..." "לא שהאיסור ,

וכבש  עגל .39לגבי

רק ב"גדי" נכלל רש"י פירוש לפי גם cleאמנם
jx40של חיות)zenda(ורק) זאת 41(ולא למרות אך ,

מכל  בהמות של רך ולד שונה במה לשאול: אפשר אי

(בפסוק  תבשל" "לא שאיסור כיון כי הסוגים, שאר
eply כפשוטו הוא שהטעם en`"43"בחלב42) מובן, ,

אכזריות  מפני הוא ֿ 44לאיסור (ובקל חיים, בבעלי
שלהם) צער איסור חל 45וחומר מדוע מובן וממילא ,

כל  (כולל ה"בישול" כי "גדי", לגבי דוקא האיסור

רך  ולד של ובישול) הנאה אכילה הפרטים: שלושת
מבוגר, אצל דומה ממקרה יותר אכזרי אמו בחלב

למין  יותר הדבר קשור עצמו הרך הולד ולגבי

מהחיות 46הבהמה  יותר האדם ברשות שנמצאת ,47,
וכדומה. מהם חלש – ובכלל

על  רש"י שבפירוש הענינים ששני יוצא, זה ולפי
שבו  גדי" בכלל וכבש עגל "אף – גדי" תבשל "לא

ו"ובשלושה  "גדי", לגבי דוקא לאיסור הטעם מוסבר

לאיסור  הטעם מוסבר שבו אכילה", לאיסור מקומות...
שני lyaz"לא ידי על משותף: לענין קשורים – "
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לז.37) כא, פרש"י עד"ז וראה כח. כא, פרשתנו
מוסיף 38) אח"כ ורק גדי" בכלל וכבש עגל "אף רש"י מקדים ולכן

"כל  מפרש שבתחלה תשא כבפ' ודלא – רך" ולד לשון אלא גדי "שאין
שם  תשא בפ' כי – וכבש"* עגל "ואף כותב ואח"כ במשמע" רך ולד
217 לקמן וראה תבשל"], "לא מעתיק אינו [שלכן "גדי" לשון מפרש
וכבש, עגל על גם הוא תבשל" ש"לא מפרש בפרשתנו משא"כ ואילך.

" מפרש הוא לזה לפנ"ז.yובהמשך מ"ש לבאר – כו'" גדי (בשי"ן) אין
אבל 39) בהוה. הכתוב שדיבר לפי שהוא כאן, וברשב"ם בראב"ע

וכבש עגל גם – הפשט שבדרך ס"ל כי כן, מפרש אינו גדי.llkaרש"י
(40.18 הערה לעיל ראה

"גדי" ומ"ש בשר**, בכל הוא שהאיסור מפרש אינו שרש"י ומה
בהוה" הכתוב "דיבר הפירוש כי – בהוה*** הכתוב שדיבר לפי הוא
הדומים  הענינים לשאר בכתוב המובא בין לחלק סברא כשאין דוקא הוא
ב"גדי" רק הוא שהאיסור לומר סברא שיש בנדו"ד משא"כ אליו,

בפנים). (כדלהלן
(41.18 הערה לעיל ראה
לעוף 42) פרט אמו "בחלב רש"י: מפרש כו) (לד, תשא בפ' להלן

תבשל  לא דהאיסור מובן עוף) לשלול (דצריך ולפי"ז אם" חלב לו שאין
שמובן מה על נוסף אבל אחר. בחלב גם כמה zehytaהוא (וכמדובר

שיפרש מה על עצמו סומך אינו שרש"י בפ'`k"gפעמים), בנדו"ד, –
(שבפרשתנו) "גדי" שהרי כו', לעוף פרט לפרש שא"א מכיון משפטים,

"בחלב  להוציא אין – ועוף חי' ולא בפנים) (כנ"ל הבהמה מין דוקא הוא
"בחלב רק הוא תבשל" "לא (שהאיסור מפשוטו שבפרשתנו ").`enאמו"

.35 הערה 42 ע' חכ"ז לקו"ש וראה –
יובן43) ד"zehytaועפי"ז הא ****gwieוחלב הבקר oaeחמאה

שהי' – (אברהם ויתן עשה אשר שלפניו) כבפסוק "רך" jtid(שהי'
ח). יח, (וירא גו'" התורה) כל שקיים על נוסף בתכלית, האכזריות

כאן.44) ראב"ע וראה כא. יד, – ראה בפ' רמב"ן
והטעם  בע"ח. דצער הענין בזה דאין משמע, פמ"ח ח"ג במו"נ

כשהוא רק שייך בע"ח" "צער כי דנפשigפשוט, "אכזריות" mc`d[אבל
בחלב]. בבשר גם שייך –

שו"ע 45) וראה בע"ח. בצער דאסור פשיטא – באכזריות אסור דאם
ס"ד. בע"ח וצער ע"ד הל' (ח"ו) אדה"ז

[שהוא 46) אחד" ביום תשחטו לא בנו ואת ד"אותו שהאיסור להעיר,
ראב"ע  וראה השני) (בטעם רצב מצוה (חינוך אכזריות מטעם ג"כ
האיסור  דוגמת הוא אמו בחלב גדי תבשל דלא שהאיסור כאן, ורשב"ם

סט"ז). (יו"ד בחי' ולא בבהמה רק הוא – בנו)] ואת דאותו
רש"י 47) לשון דיוק יובן בפנים, מ"ש ועפ"י בפשטות. כמובן

"בחיות כו) א, ירודzendaae(בראשית רבים)mdiptlכו' מושלת igde'(ל'
"ירוד", רק הוא הבהמות) גם שכולל רבים, (ל' "לפניהם" כי – igde'בו"

zlyen (mb).בו

.eixg`ly "xeaic"a `ed "yake lbr s`" ± oey`xd qetc i"tre (*
gken "xyal dxdf`" yxtn epi` epzyxtay dfn ixd ,("jx cle ± icb"l wx `le xya lkl `id dfa ezpeeky) "'ek xyal dxdf`" i"yx yxtn `yz 'tay s`e (**

.k"g` df yxtiy ± `xwn ly eheyta gxkeny dna ± jneq epi` i"yxy oaen ik ,"icb"l wx `id mihtyn 'tay dxdf`dy
.jli`e 212 'r oldl d`x ± "xyal dxdf`" yxtl `yz 'ta i"yx ly gxkdd

"deda aezkd xaic" `aen my r"yehae my `"n 'ld m"anxa mb ik ± xya x`yn xzei 'ievn "icb"c `nbecd oi` ,jx cle lk llek icby yexitdly xnel oi`e (***
'ta i"yx mby ,(218 'r) my oldl d`xe .'eke dkldd e` ,hytd c"r cenil oia dfa wlgl oi` okle ± lreta ze`ivnd edf "deed"e ,(my dyixta f"r xe`iad d`xe)

.ok yxtn `yz
± ok gken k"d`lae) df xg` dfa elk`y (`) :`ed uexizd (42 dxrdak) xg` alga mb `ed xeqi`dy micnl ipyd "icb lyaz `l"ny `yz 'ta i"yxitle (****
mlek evxi ile`e `"e`k cia dxigad `dzy icka `ed ± d`ng ozpy s` zepeyl 'b mdl ozpy s`e .df lk` `l df lk`y in (a) .('ek `nw `nw :t"dr my i"yxit

.l"we .xecida migxe` zqpkd f"de .xwad oaa wx
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נכתב  מקומות "ובג' כאן מיד רש"י מסביר לכן
אינו  אכן שפסוקנו אכילה...", לאיסור אחד בתורה:

אכילה  לאיסור אזהרה זוהי אלא בישול, .28אוסר

רש"י, של דרכו לפי זה פירוש להסביר כדי אך
eheyt:"...מקומות "ובג' לבאר צריך הוא מקרא, של

היה  בלבד, אחת פעם תבשל" "לא נאמר היה אילו
igxkd למרות כפשוטו, בישול איסור שזהו להסביר

גדול  חידוש זהו אמנם, לכך. דומה כלשהו איסור שאין
אסור  אינו דבר שום חבר", לו מצאתי "לא כי –

אפשר אי אך המלהxiaqdlבבישול, lyazאת
אכילה. של במשמעות

בתורה", נכתב מקומות ש"בג' כיון zehytaeאך
שלוש  הן אלו אלא בלאוין", "להרבות הכוונה אין

שונים  ענינים שלושה על שונות וכיון 29אזהרות ,
מקומות תבשל"igxkdשבשני "לא את להוציא

לבישול, הכוונה שאין ולבאר הפשוטה, מהמשמעות
אכילה  – הבישול למטרת מכך, שנובע למה אלא
אכילה  בישול – אסורים הדברים שלושת וכל והנאה,

והנאה,

איסור  הוא הראשון תבשל" ש"לא לומר, סביר
האיסור – חידוש אין שבו הוא oey`xdאכילה, בתורה

הדעת) (מעץ ממנו תאכל .30"לא

יש  אמו" בחלב "גדי של אכילה באיסור גם אמנם,
מותרים  ו"חלב", "גדי" מהם, אחד כל שהרי חידוש,

בן 31באכילה  אצל אפילו חדש כה אינו זה חידוש אך ,
שעטנז  איסור את מכיר כבר הוא כי למקרא, .32חמש

נוסף  איסור התורה מוסיפה השני תבשל" ב"לא
איסור  ואת הנאה. איסור – אמו" בחלב "גדי לגבי
הקיים  איסור סוג ביותר, גדול חידוש שהוא הבישול,
מהפעם  רק לומדים – אמו" בחלב "גדי לגבי רק

השלישית.
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קיים  דבר של בסופו כך: על לשאול  יש לכאורה,
רש"י  פירוש לפי גם בחלב בשר בישול על איסור
קטן  שהחידוש מכך, יוצא ומה מקרא, של בפשוטו

(והשני) הראשון תבשל" ש"לא ההסבר ידי על יותר,
epi` הכתוב שגזירת ההסבר מקל במה בישול? איסור

משפטים? בפרשת ולא ראה, בפרשת מופיעה

הוא  תבשל" "לא אילו מובן: דבר של לאמיתו אך
wx איסור אודות ידוע לא עדיין ולפחות בישול, איסור

כאשר  אך ביותר. גדול חידוש אכן זהו – והנאה אכילה
ובהנאה, באכילה אסור בחלב שבשר יודעים כבר אנו

איסור  הבישול: איסור את בפשטות להבין אפשר כבר
הוא בחלב בשר של אכילה d`vezהבישול איסור של

כה  בחלב בשר לגבי והנאה אכילה איסור והנאה.

להוביל  העלול בישול, גם בו אסרה שהתורה עד חמור,
ולהנאה  .33לאכילה

חוה  שמעה כאשר קודם: ממקום זה לדבר דוגמא
אשר העץ ומפרי נאכל, הגן עץ obdש"מפרי jeza

הבינה  – ממנו" תאכלו לא אלקים אמר זאת) (ולמרות

בו"34בפשטות  תגעו "ולא גם כולל .35שהציווי

איסור  את מבאר שרש"י לכך נוסף הסבר וזהו

למרות  השלישי, תבשל" ב"לא רק בחלב בשר בישול
שההגיון  לכך (בנוסף כי לפשט, מתאים הוא שאין
ככל  מאוחר חידוש בו שיש איסור לדחות מחייב

הבישול  איסור הרי – ה') בסעיף כדלעיל האפשר,
באכילה  אסור בחלב שבשר מפני רק יותר מובן

.36ובהנאה 
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רש"י  דברי סוף שבין הקשר יובן לעיל האמור לפי
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או 28) שבתרגום מה מובן של ועפי"ז לפשוטו קרוב שהוא – נקלוס
) מפרש – תיב"ע) (משא"כ אלא lkaמקרא תיכלון". "לא המקומות) ג'

בפנים. להלן וראה רש"י. שיטת שאי"ז
דרשינן 29) למידרש דאיכא היכא כל ע"ב: ריש כד, פסחים גם ראה

יתירי. בלאוי מוקמינן ולא
יז.30) ב, בראשית
א.31) קח, חולין – מ"ט ד"ה רש"י
(32i"yxt תוד"ה א. לז, נזיר ב. מד, פסחים וראה ה. כו, תולדות

שם). (חולין דחידוש
(למהר"י 33) טוב לקח וראה ה"ב. פ"א מת טומאת הל' כס"מ ראה

בדאורייתא. דסייג דוגמאות כו"כ ח), כלל – ענגיל
לעיל 34) (ראה כו'" שאין "כשם הנחש ראיית אצלה נתקבלה שלכן

.(10 הערה
בֿג.35) ג, בראשית
אמו"36) בחלב ד"גדי האיסור שטעם ז' סעיף להלן המבואר לפי וגם

גם  כי עצמו, מצד הוא הבישול שאיסור לומר אין אכזריות, מצד הוא
leyiad ה (גם) לאסור הו"ל בא"כ כי – אכזריות אמו dniyהוא בחלב

דוקא  היא שהאכזריות מוכח ומזה תחלה). שימה בלי לבישול א"א (והרי
בבישול. ולא (ובהנאה) באכילה

לא בנו ואת מ"אותו לזה סתירה מצד ehgyzואין ג"כ שהוא אף – "
עבר  אם רפי"ב) שחיטה (הל' הרמב"ם שיטת שלפי (ובפרט אכזריות,
בה  יש בנו ואת אותו שבשחיטת האכזריות כי – לאכלן) מותר ושחטן
הוא  האכזריות עיקר ולכן ,(44 הערה להלן (ראה בע"ח צער משום גם

בשחיטה. דוקא
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לאיסור  אחד בתורה, נכתב מקומות "ובשלושה
בכלל  וכבש עגל "אף דבריו תחילת לבין אכילה..."

גדי...":

כוונת  אין גדי" בכלל וכבש עגל "אף בפירושו
אלא  "גדי", המלה משמעות את רק לבאר רש"י

" במלים המתעוררת שאלה lyazלהבהיר `l– גדי"
בהמות  מסוגי "גדי" שונה במה מצטט: הוא שאותן
בחלב  תבשל "לא איסור יש לגבם שדוקא אחרים,

אמו"?

איסורים  לגבי – הבדלים בתורה אין בכללות
לאחרת, אחת בהמה בין – וכדומה

הדבר כך כדי שום heytועד ללא מפרש, שרש"י ,
שב"יגח ואחד xeyהוכחות, שור ל"אחד היא הכוונה "

ועוף" וחיה בהמה .37כל

וכבש  עגל "אף בפירושו רש"י מבהיר זאת ואת
גדי" גם 38בכלל חל אכן תבשל..." "לא שהאיסור ,

וכבש  עגל .39לגבי

רק ב"גדי" נכלל רש"י פירוש לפי גם cleאמנם
jx40של חיות)zenda(ורק) זאת 41(ולא למרות אך ,

מכל  בהמות של רך ולד שונה במה לשאול: אפשר אי

(בפסוק  תבשל" "לא שאיסור כיון כי הסוגים, שאר
eply כפשוטו הוא שהטעם en`"43"בחלב42) מובן, ,

אכזריות  מפני הוא ֿ 44לאיסור (ובקל חיים, בבעלי
שלהם) צער איסור חל 45וחומר מדוע מובן וממילא ,

כל  (כולל ה"בישול" כי "גדי", לגבי דוקא האיסור

רך  ולד של ובישול) הנאה אכילה הפרטים: שלושת
מבוגר, אצל דומה ממקרה יותר אכזרי אמו בחלב

למין  יותר הדבר קשור עצמו הרך הולד ולגבי

מהחיות 46הבהמה  יותר האדם ברשות שנמצאת ,47,
וכדומה. מהם חלש – ובכלל

על  רש"י שבפירוש הענינים ששני יוצא, זה ולפי
שבו  גדי" בכלל וכבש עגל "אף – גדי" תבשל "לא

ו"ובשלושה  "גדי", לגבי דוקא לאיסור הטעם מוסבר

לאיסור  הטעם מוסבר שבו אכילה", לאיסור מקומות...
שני lyaz"לא ידי על משותף: לענין קשורים – "
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לז.37) כא, פרש"י עד"ז וראה כח. כא, פרשתנו
מוסיף 38) אח"כ ורק גדי" בכלל וכבש עגל "אף רש"י מקדים ולכן

"כל  מפרש שבתחלה תשא כבפ' ודלא – רך" ולד לשון אלא גדי "שאין
שם  תשא בפ' כי – וכבש"* עגל "ואף כותב ואח"כ במשמע" רך ולד
217 לקמן וראה תבשל"], "לא מעתיק אינו [שלכן "גדי" לשון מפרש
וכבש, עגל על גם הוא תבשל" ש"לא מפרש בפרשתנו משא"כ ואילך.

" מפרש הוא לזה לפנ"ז.yובהמשך מ"ש לבאר – כו'" גדי (בשי"ן) אין
אבל 39) בהוה. הכתוב שדיבר לפי שהוא כאן, וברשב"ם בראב"ע

וכבש עגל גם – הפשט שבדרך ס"ל כי כן, מפרש אינו גדי.llkaרש"י
(40.18 הערה לעיל ראה

"גדי" ומ"ש בשר**, בכל הוא שהאיסור מפרש אינו שרש"י ומה
בהוה" הכתוב "דיבר הפירוש כי – בהוה*** הכתוב שדיבר לפי הוא
הדומים  הענינים לשאר בכתוב המובא בין לחלק סברא כשאין דוקא הוא
ב"גדי" רק הוא שהאיסור לומר סברא שיש בנדו"ד משא"כ אליו,

בפנים). (כדלהלן
(41.18 הערה לעיל ראה
לעוף 42) פרט אמו "בחלב רש"י: מפרש כו) (לד, תשא בפ' להלן

תבשל  לא דהאיסור מובן עוף) לשלול (דצריך ולפי"ז אם" חלב לו שאין
שמובן מה על נוסף אבל אחר. בחלב גם כמה zehytaהוא (וכמדובר

שיפרש מה על עצמו סומך אינו שרש"י בפ'`k"gפעמים), בנדו"ד, –
(שבפרשתנו) "גדי" שהרי כו', לעוף פרט לפרש שא"א מכיון משפטים,

"בחלב  להוציא אין – ועוף חי' ולא בפנים) (כנ"ל הבהמה מין דוקא הוא
"בחלב רק הוא תבשל" "לא (שהאיסור מפשוטו שבפרשתנו ").`enאמו"

.35 הערה 42 ע' חכ"ז לקו"ש וראה –
יובן43) ד"zehytaועפי"ז הא ****gwieוחלב הבקר oaeחמאה

שהי' – (אברהם ויתן עשה אשר שלפניו) כבפסוק "רך" jtid(שהי'
ח). יח, (וירא גו'" התורה) כל שקיים על נוסף בתכלית, האכזריות

כאן.44) ראב"ע וראה כא. יד, – ראה בפ' רמב"ן
והטעם  בע"ח. דצער הענין בזה דאין משמע, פמ"ח ח"ג במו"נ

כשהוא רק שייך בע"ח" "צער כי דנפשigפשוט, "אכזריות" mc`d[אבל
בחלב]. בבשר גם שייך –

שו"ע 45) וראה בע"ח. בצער דאסור פשיטא – באכזריות אסור דאם
ס"ד. בע"ח וצער ע"ד הל' (ח"ו) אדה"ז

[שהוא 46) אחד" ביום תשחטו לא בנו ואת ד"אותו שהאיסור להעיר,
ראב"ע  וראה השני) (בטעם רצב מצוה (חינוך אכזריות מטעם ג"כ
האיסור  דוגמת הוא אמו בחלב גדי תבשל דלא שהאיסור כאן, ורשב"ם

סט"ז). (יו"ד בחי' ולא בבהמה רק הוא – בנו)] ואת דאותו
רש"י 47) לשון דיוק יובן בפנים, מ"ש ועפ"י בפשטות. כמובן

"בחיות כו) א, ירודzendaae(בראשית רבים)mdiptlכו' מושלת igde'(ל'
"ירוד", רק הוא הבהמות) גם שכולל רבים, (ל' "לפניהם" כי – igde'בו"

zlyen (mb).בו

.eixg`ly "xeaic"a `ed "yake lbr s`" ± oey`xd qetc i"tre (*
gken "xyal dxdf`" yxtn epi` epzyxtay dfn ixd ,("jx cle ± icb"l wx `le xya lkl `id dfa ezpeeky) "'ek xyal dxdf`" i"yx yxtn `yz 'tay s`e (**

.k"g` df yxtiy ± `xwn ly eheyta gxkeny dna ± jneq epi` i"yxy oaen ik ,"icb"l wx `id mihtyn 'tay dxdf`dy
.jli`e 212 'r oldl d`x ± "xyal dxdf`" yxtl `yz 'ta i"yx ly gxkdd

"deda aezkd xaic" `aen my r"yehae my `"n 'ld m"anxa mb ik ± xya x`yn xzei 'ievn "icb"c `nbecd oi` ,jx cle lk llek icby yexitdly xnel oi`e (***
'ta i"yx mby ,(218 'r) my oldl d`xe .'eke dkldd e` ,hytd c"r cenil oia dfa wlgl oi` okle ± lreta ze`ivnd edf "deed"e ,(my dyixta f"r xe`iad d`xe)

.ok yxtn `yz
± ok gken k"d`lae) df xg` dfa elk`y (`) :`ed uexizd (42 dxrdak) xg` alga mb `ed xeqi`dy micnl ipyd "icb lyaz `l"ny `yz 'ta i"yxitle (****
mlek evxi ile`e `"e`k cia dxigad `dzy icka `ed ± d`ng ozpy s` zepeyl 'b mdl ozpy s`e .df lk` `l df lk`y in (a) .('ek `nw `nw :t"dr my i"yxit

.l"we .xecida migxe` zqpkd f"de .xwad oaa wx
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אינה  גדי" תבשל "לא שהאיסור רש"י מסיק הענינים
גם  לכך יש אלא כלל, מובנת שאינה הכתוב, גזירת

שכלי. הסבר
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תורה" של "יינה גם מכיל רש"י אחת 48פירוש .
היא: זה רש"י מפירוש הנלמדות ההוראות

אסרה שהתורה היחיד בחלב eleyiaהדבר גדי הוא ,
למנוע  כדי היא, הסיבה לעיל, האמור ולפי אמו.
כמה  עד רואים ומכך חיים, בעלי של וצער אכזריות

חיים  בעלי צער איסור בעלי 49חמור שצער למרות :
רק  אמו בחלב גדי לאיסור ישיר באופן גורם חיים

dlik`a,בבישול גם התורה זאת אסרה בהנאה, גם או ,
עלולה כך ידי על .50אכילה mxbidlכי

סוגי  בכל להיזהר יש כמה עד ללמוד יש ומכך
אם  כי אחר. ליהודי צער ח"ו לגרום שלא הזהירות
צערם, לגבי כך כל התורה הקפידה בעליֿחיים לגבי
– יהודים לגבי ובמיוחד אנשים, לגבי כלֿשכן הרי
 ֿ עלֿאחתֿכמה – העמים מכל בחרתנו הנבחר, העם

וכמה.

(g"kyz `yz t"y zgiyn)
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כד.48) ע' יום היום
שם)49) ח"ו סכ"ו. שה סי' (או"ח אדה"ז ובשו"ע ב. לב, ב"מ ראה

מן  שהוא בע"ח) צער מע' כללים בשד"ח (נסמן הפוסקים כדעת פסק
התורה.

לא 50) וג"כ, – בחלב בשר כל תורה אסרה זה שמטעם מזו, ויתירה
215 ;212 (ע' שם להלן כמבואר – בבישול גם אלא והנאה באכילה רק

ואילך).
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אינה  גדי" תבשל "לא שהאיסור רש"י מסיק הענינים
גם  לכך יש אלא כלל, מובנת שאינה הכתוב, גזירת

שכלי. הסבר
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תורה" של "יינה גם מכיל רש"י אחת 48פירוש .
היא: זה רש"י מפירוש הנלמדות ההוראות

אסרה שהתורה היחיד בחלב eleyiaהדבר גדי הוא ,
למנוע  כדי היא, הסיבה לעיל, האמור ולפי אמו.
כמה  עד רואים ומכך חיים, בעלי של וצער אכזריות

חיים  בעלי צער איסור בעלי 49חמור שצער למרות :
רק  אמו בחלב גדי לאיסור ישיר באופן גורם חיים

dlik`a,בבישול גם התורה זאת אסרה בהנאה, גם או ,
עלולה כך ידי על .50אכילה mxbidlכי

סוגי  בכל להיזהר יש כמה עד ללמוד יש ומכך
אם  כי אחר. ליהודי צער ח"ו לגרום שלא הזהירות
צערם, לגבי כך כל התורה הקפידה בעליֿחיים לגבי
– יהודים לגבי ובמיוחד אנשים, לגבי כלֿשכן הרי
 ֿ עלֿאחתֿכמה – העמים מכל בחרתנו הנבחר, העם

וכמה.
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כד.48) ע' יום היום
שם)49) ח"ו סכ"ו. שה סי' (או"ח אדה"ז ובשו"ע ב. לב, ב"מ ראה

מן  שהוא בע"ח) צער מע' כללים בשד"ח (נסמן הפוסקים כדעת פסק
התורה.

לא 50) וג"כ, – בחלב בשר כל תורה אסרה זה שמטעם מזו, ויתירה
215 ;212 (ע' שם להלן כמבואר – בבישול גם אלא והנאה באכילה רק

ואילך).

אגרות קודש
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המצב של הפרנסה, והסגולה לזה הוא גם כן להרבות בתורה ובמצוה וכמ"ש אם בחקותי תלכו ואת 

מצותי תשמרו כו' ונתתי וגו'. 

בטח ידוע לו מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לאמר בכל יום אחר תפלת 

שחרית שיעור תהלים - כפי שנחלק התהלים לימי החודש - וישמור עלי' עכ"פ מכאן ולהבא, ויה"ר 

שגם זה ימהר הטבת מצבו. 

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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כד.48) ע' יום היום
שם)49) ח"ו סכ"ו. שה סי' (או"ח אדה"ז ובשו"ע ב. לב, ב"מ ראה

מן  שהוא בע"ח) צער מע' כללים בשד"ח (נסמן הפוסקים כדעת פסק
התורה.

לא 50) וג"כ, – בחלב בשר כל תורה אסרה זה שמטעם מזו, ויתירה
215 ;212 (ע' שם להלן כמבואר – בבישול גם אלא והנאה באכילה רק

ואילך).

בראשית כג, ט – ויתן לי את מערת המכפלה אשר 
לו אשר בקצה שדהו בכסף מלא יתננה לי בתוככם 

לאחוזת קבר

קנב

ביאור מאחז"ל )עירובין נג.( מערת המכפלה חד אמר 
שני בתים זה לפנים מזה, וחד אמר בית ועליי'

שני בתים, היו בה זה לפנים מזה.
בית ועליי', הוי כפולה בשני תקרות.

רש"י

באשה:  חכמים  משלו  "משל  ה'  משנה  ב'  פרק  בנדה 
החדר1, והפרוזדור, והעלי'.

והוא הב' דעות בעירובין במערת המכפלה, כי מערת 
המכפלה הוא מלכות )בחי'2 נוקבין(.

ומאן דאמר בית ועליי', הוא החדר והעליי'.
ומאן דאמר חדר לפנים מחדר, הוא החדר והפרוזדור.

שעל  העלי'  הוא  מלכות3,  על  שקאי  המקדש  ובבית 
גבי קדשי קדשים, שהיא מקודשת יותר מקדשי הקדשים 

כדאיתא בפסחים דף פ"ו4 ע"א.
והחדר, קודש הקדשים.

והפרוזדור, ההיכל.
מלקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד רלג. 
תסא

1( ופי' הרע"ב וז"ל: החדר והעלי' והפרוזדור, חדר מבפנים ופרוזדור 
מבחוץ, שניהם זה אצל זה, חדר לצד אחורי' ופרוזדור לפני', ועלייה 

בנויה על שתיהן.
]וראה רמב"ם הל' איסורי ביאה פרק ה', ג-ה.[

2( אור התורה בראשית חלק א' עמוד 236.
וז"ל:  וביאורים בש"ס עמוד רעא  3( ראה תורת לוי יצחק חידושים 
"הנה בית המקדש הוא בחי' מלכות כמ"ש )שמות טו, יז( מקדש אדני 
ידיך שם אדנ"י הוא במלכות" ע"ש. אור התורה חנוכה עמוד  כוננו 

שא.
קדשי  מבית  חמורה  קדשים  קדשי  בית  עליית  אומר  שאול  אבא   )4
קדשים, שבית קדשי הקדשים כהן נכנס לו פעם אחת בשנה, ועליית 
בית קדשי הקדשים אין נכנסין לה אלא פעם אחת בשבוע. ]רש"י. פעם 
אחת בשנה, ביוה"כ לקטורת ולהזיית בין הבדים. בשבוע, בשמיטה.[.

בראשית כג, יג – וידבר אל עפרון באזני עם הארץ 
לאמר אך אם אתה לו שמעני נתתי כסף השדה קח 

ממני ואקברה את מתי שמה

קנג

טעם שראשית קידושי אשה הוא ב"כסף" )קידושין ב.(, 
ונלמד ממה שאמר אברהם – בחי' "חסד"

יחוד ז"א ונוקבא5 הוא מצד החסד כמ"ש6 ואיש כי יקח 
את אחותו חסד הוא, ועיין בזוה"ק פרשת7 אחרי דף ע"ז 

ע"ב.
והיינו מה שראשית קדושי אשה הוא בכסף8, ונלמד זה 
בגז"ש9 דקיחה קיחה מן נתתי כסף השדה קח ממני שאמר 

אברהם בחי'10 חסד, כסף11.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד רלז

5( היינו נישואין דאיש ואשה.
6( ויקרא כ, יז.

7( וז"ל: )למדנו( אתעברת ה"א עלאה ברחימותא וחביבותא )נתעברה 
ה' העליונה – שהיא אימא "בינה" – באהבה ובחביבות( דלא מתפרש 
ממנה  "חכמה"  אבא  של  י'  אות  נפרדת  לא  )כי  לעלמין  יו"ד  מינה 
"בינה"  אימא  )נתעברה  וא"ו  ואפיקת  אתעברת  כי(  ומפרש  לעולם, 
והוציאה והולידה את ו' שהוא ז"א "המדות" וכו'(, ודא וא"ו כד נפקת 
)וזה הו' שהוא ז"א כשיצא ונולד מאימא(, בת זוגו נפקת עמיה )בת 
זוגו שהיא המלכות יצאה עמו(, וכו'. ואמר מאן גרים לון )מי גרם להם 
לון כחדא  ודאי דחבר  )הרי( חסד הוא  שיוכלו להתייחד(, חסד הוא 

)החסד דאימא הוא שחיבר וייחד אותם יחד(.
8( משנה ריש קידושין: "האשה נקנית בשלשה דרכים בכסף בשטר 

ובביאה". )ראה גם סימן הבא(.
9( קידושין ב. "קיחה קיחה משדה עפרון". עיין גם לקמן סימנים קנד. 

קנה. קנז.
10( אברהם בחי' חסד. כמ"ש )מיכה ז, כ( "חסד לאברהם". ראה גם 
ה.  ב. תניא – אגרת הקדש סימן  א' – בראשית – דף מז,  זהר חלק 

מאמרי אדמו"ר האמצעי קונטרסים עמוד ד' וש"נ.
"נכסוף  ל(  לא,  )בראשית  מלשון  וחסד,  אהבה  בחי'  הוא  כסף   )11
ד.  נכספת". ראה לקוטי תורה פרשת מסעי צ, סע"ב. בהעלותך לב, 
שיר השירים יד, א. אור התורה פרשת וישב רנג, ב. )דכסף הוא גם כן 
גוון לבן, ולבן מורה על חסד(. אמרי בינה שער ציצית פרק ב. לקמן 

סימן קנד.

ילקוט לוי יצחק על התורה



כח

שנים  שש  עברי  עבד  תקנה  כי   – ב  כא, 
יעבוד ובשביעית יצא לחפשי חנם

א. עבד עברי גי' משיח, וכתיב במשיח )ישעי' נב, יג( הנה 
ישכיל עבדי, ובשבעת ]נוט'[ בשבות ע', בגלות ע' אומות הם 
כלים,  האומות  שיהיו  לחפשי  יצאו  ואח"כ  עכשיו  הגליות 
שמו  ינון  נון  רמז  מפסקת,  ונו"ן  משיח,  רמז  חנם  לחפשי 

)תהלים עב, יז(.
אם בעל אשה זה הקב"ה שנא' )ישעי' נד, ה( כי בועליך 
עושיך, הו"א זה י"ב שבטים, ויצאה אשתו עמו יצאו ישראל 

מן הגלות, עמו ַעמו, זו כנסת ישראל.
ולכונסם  ישראל  לייעד  עתיד  הקב"ה  יעדה  לא  אשר 

כאדם הכונס אשה.
אשר לא יעדה והפדה ]ר"ת[ אליהו, ייעד ישראל ויפדם.

מכתיבת רבינו אפרים ז"ל – )מבעלי התוס'( כתיבת 

אשכנזית

ב. שש שנים יעבוד. קאי על שית אלפי שנין דהוי עלמא, 
כסף,  אין  חנם  ויצאה  עד  וגו',  ייעדנה  לבנו  אם  ענין  ויהי' 
כמ"ש )ישעי' נב, ג( חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו, ויתר 
על כן דכיון שיש ענין תוספת שבת ותוספת שביעית, הנה 
עוד בסיום האלף הששי באים בשעתא חדא וברגעא חדא 

לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו ממש
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ג ח"ג עמוד 972

כא, ז – וכי ימכור איש את בתו לאמה לא 
תצא כצאת העבדים

ג. וכי ימכור איש זה הקב"ה שנא' )לעיל טו, ג( ה' איש 
כצאת  תצא  לא  ישראל.  כנסת  זו  לאמה  בתו  את  מלחמה, 
העבדים לא בשמטה ולא ביובל, כי הרבה שמטות עברו ולא 
איברים  בראשי  שיוצא  כנעני  עבד  כיציאת  ואפילו  נגאלו, 
גאולה  ועדיין  ונטבחו  נהרגו  מהם  כמה  כי  יוצאים,  אינם 

מאוחרת.
במעשה  להקב"ה  שהכעיסה  אדוני'  בעיני  רעה  אם  )ח( 
הוא  יעדה  שלא  כלומר  יעדה,  לא  אשר  המקולקלים.  ידי' 
עתיד  והפדה,  יג(.  כו,  )ישעי'  זולתיך  אדונים  בעלונו  אבל 
הוא לפדותה שנא' )תהלים קלח( והוא יפדה את ישראל, כי 
פדה ה' את יעקב )ירמי' לא, י(. לעם נכרי לא ימשול למכרה 
אינו  שוב  עלי'  טליתו  שפירש  כיון  בה,  בבגדו  ֵאִלָיה.  ס"ת 
יכול לבגוד בה, ומהו טליתו של הקב"ה אורה שנא' )תהלים 
אור  זיו  לפרוש  הקב"ה  ועתיד  כשלמה,  אור  עוטה  ב(  קד, 

כבודו עליהם שנא' )ישעי' ס, ב( ועליך יזרח ה'.
)ט( ואם לבנו ייעדנה, זה משיח שנקרא בנו של הקב"ה 

שנא' )תהלים ב, ז( ה' אמר אלי בני אתה.

מכתיבת רבינו אפרים ז"ל )מבעלי התוס'(

ד. ברבות משפטים פ"ל וכי ימכור איש זה הקב"ה את 
בתו זו התורה לאמה היינו התלבשות התורה בגשמיות ע' 

זח"א כ"ז משנה איהו שפחה ולכן לא תצא כו' )ישעי' נב, יב( 
במנוסה לא תלכון... והיינו כי במצרים לא הי' התורה אבל 
עכשיו שיש אצלינו התורה שעי"ז יתבררו כל הבירורים לכן 

לא במנוסה תלכון, וזהו לא תצא כצאת כו'.
תשובה  ע"י  וביובל  בעתה  זכו  לא  בחי'  בשנים  ויוצאה 

דרור שופר גדול נגאלין.
אור התורה משפטים עמוד א'עח-א'פ

לא  אשר  אדניה  בעיני  רעה  אם   – ח  כא, 
למכרה  ימשול  לא  נכרי  לעם  והפדה  יעדה 

בבגדו בה

ה. לעם נכרי לא ימשול למכרה בבגדו בה. רמז שהקב"ה 
ימכור ישראל ח"ו מכירה לצמיתות לא בגלות ראשון  לא 
שבבבל הרמוז בר"ת ל'מכרה ב'בגדו ב'ה ולא בשני' שבידו 
אדום  על  י(  ס,  )תהלים  כדכתיב  נעל  הנקרא  אדום  של 
אשליך נעלי, הרמוז בר"ת ע'ם נ'כרי ל'א, כ"א גאולת עולם 

תהי' לנו בב"א. ]תקס"ט[
חתם סופר

כא, יב – מכה איש ומת מות יומת

איש  ומכה  הי',  דמים  שופך  כי  עשו,  גי'  איש  מכה  ו. 
שמכה והורג זרעו של יעקב איש תם, ועתיד הקב"ה ליפרע 

ממנו שנא' מות יומת.
מכתיבת רבינו אפרים ז"ל )מבעלי התוס'(

כא, כא – אך אם יום או יומים יעמוד לא 
יוקם כי כספו הוא

יוסף  מהר"ר  הרב  רמז  יעמוד.  יומים  או  יום  אם  אך  ז. 
הוא  מתחולל  וצער  התשובה  עיקר  הנה  כי  ז"ל,  מפוזנאן 
כי עונותנו גרמו חורבן בית המקדש וגלות השכינה וביטול 
הקרבנות וביטול תורה ותפלה. ]זה הי' צריך להיות[, אבל 
בעבור  הכוונה  ועיקר  נוראים  בימים  תשובה  הרהורי  כל 
שנחי' אנו ובנינו, ויהי' לנו פרנסה וכיוצא מעניני הגוף, וכדאי 
כי אריה  ביער,  הראשונים הישאג ארי'  וכמו שרמזו  בזיון, 
וזו מן  יום הכפורים הושענא רבא,  ר"ת אלול ראש השנה 
התוכחות הישאג ארי', אם שאג ישאג בימים נוראים הללו 
בעבור בית המקדש דכתיב )ירמי' כו, יח( והר הבית לבמות 

יער, אין זאת כי אם על החיים והפרנסה.
וזה רמז אך אם יום רומז ליום הכפורים, או יומים רומז 
יוקם  לראש השנה, יעמוד להתפלל כראוי, אפילו הכי לא 
כלומר  הוא  כספו  כי  תפלתו,  על  ההוא  האיש  מעמדו  על 
ולא על ה' זה הוא  ומזוני,  וחיי  כוונתו הוא דוקא על כספו 

תורף דבריו.
החיד"א – אהבת דוד דרוש יג. נחל קדומים
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àë(à):íäéðôì íéNz øLà íéètLnä älàå§¥̧¤Æ©¦§¨¦½£¤¬¨¦−¦§¥¤«
i"yx£ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â∑(רבה על (שמות מֹוסיף "ואּלה", הראׁשֹונים. את ּפסל "אּלה", ׁשּנאמר מקֹום ּכל ¿≈∆«ƒ¿»ƒְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

להראׁשֹונים, לֹומר מזּבח? לפרׁשת ּדינין ּפרׁשת נסמכה ולּמה מּסיני. אּלּו אף מּסיני, הראׁשֹונים מה ְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבעזרה) ּופרּוׁשֹו הּמזּבח, אחרים: (ספרים הּמקּדׁש. אצל סנהדרין Ì‰ÈÙÏ.ׁשּתׂשים ÌÈNz ¯L‡∑ אמר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ¬∆»ƒƒ¿≈∆ַָ

ּפעמים, ג' אֹו ב' וההלכה הּפרק להם 'אׁשנה לֹומר: ּדעּת על ּתעלה לא למׁשה: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹלֹו
"אׁשר  נאמר: לכ ּופרּוׁשֹו', הּדבר טעמי להבינם עצמי מטריח ואיני ּכמׁשנתּה, ּבפיהם סדּורה ׁשּתהא ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָעד

האדם  לפני לאכל ּומּוכן הערּו ּכׁשלחן לפניהם", פח)∑Ì‰ÈÙÏ.ּתׂשים ּכֹוכבים,(גיטין עֹובדי לפני ולא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻƒ¿≈∆ְְְִִֵֵָֹ
יׂשראל  ּדיני ׁשהּמביא ׁשּלהם, ּבערּכאֹות ּתביאהּו אל יׂשראל, ּכדיני אֹותֹו ּדנין ׁשהם אחד ּבדין ידעּת ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָואפּלו
ׁשּנאמר: להחׁשיבם), אחרים: (ספרים להׁשּביחם האלילים ׁשם את ּומיּקר הּׁשם את מחּלל ארּמּיים ְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלפני

לב) יראתם (דברים לעּלּוי עדּות זהּו ּפלילים, ּכׁשאֹויבינּו ּפלילים", ואיבינּו צּורם, ּכצּורנּו לא ."ּכי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ
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i"yx£ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â∑(רבה על (שמות מֹוסיף "ואּלה", הראׁשֹונים. את ּפסל "אּלה", ׁשּנאמר מקֹום ּכל ¿≈∆«ƒ¿»ƒְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

להראׁשֹונים, לֹומר מזּבח? לפרׁשת ּדינין ּפרׁשת נסמכה ולּמה מּסיני. אּלּו אף מּסיני, הראׁשֹונים מה ְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבעזרה) ּופרּוׁשֹו הּמזּבח, אחרים: (ספרים הּמקּדׁש. אצל סנהדרין Ì‰ÈÙÏ.ׁשּתׂשים ÌÈNz ¯L‡∑ אמר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ¬∆»ƒƒ¿≈∆ַָ

ּפעמים, ג' אֹו ב' וההלכה הּפרק להם 'אׁשנה לֹומר: ּדעּת על ּתעלה לא למׁשה: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹלֹו
"אׁשר  נאמר: לכ ּופרּוׁשֹו', הּדבר טעמי להבינם עצמי מטריח ואיני ּכמׁשנתּה, ּבפיהם סדּורה ׁשּתהא ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָעד

האדם  לפני לאכל ּומּוכן הערּו ּכׁשלחן לפניהם", פח)∑Ì‰ÈÙÏ.ּתׂשים ּכֹוכבים,(גיטין עֹובדי לפני ולא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻƒ¿≈∆ְְְִִֵֵָֹ
יׂשראל  ּדיני ׁשהּמביא ׁשּלהם, ּבערּכאֹות ּתביאהּו אל יׂשראל, ּכדיני אֹותֹו ּדנין ׁשהם אחד ּבדין ידעּת ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָואפּלו
ׁשּנאמר: להחׁשיבם), אחרים: (ספרים להׁשּביחם האלילים ׁשם את ּומיּקר הּׁשם את מחּלל ארּמּיים ְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלפני

לב) יראתם (דברים לעּלּוי עדּות זהּו ּפלילים, ּכׁשאֹויבינּו ּפלילים", ואיבינּו צּורם, ּכצּורנּו לא ."ּכי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ
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?l`xUi ipicM miwqFR m"EMrW dfA oFxQgd dn©©¦¨¨¤¤©§¦§¦¥¦§¨¥

ידעּת ואפילּו עּכּו"ם, לפני ולא "לפניהם רׁש"י ּפרׁש לפניהם", ּתׂשים אׁשר הּמׁשּפטים "ואּלה ּפרׁשתנּו ּבריׁש הּפסּוק ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹעל
ׁשּלהם". ּבערּכאֹות ּתביאהּו אל יׂשראל, ּכדיני אֹותֹו ּדנין ׁשהם אחד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבדין

ּכ ּגם הרי עּכּו"ם, יהיּו ּבפעל הּדין את ׁשּיפסקּו ׁשאּלּו ּבכ מה יׂשראל", ּכדיני אֹותֹו "ּדנין אם הרי ּבאּור, צרי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹולכאֹורה
הּתֹורה? ּדיני על־ּפי להיֹות ׁשּצרי ּכפי הּדין ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָיצא

ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה על־ּפי הּדברים לבאר ב)ויׁש קה, אֹומר (שבת ּולמחר ,ּכ עׂשה לֹו אֹומר ׁש"הּיֹום הּיצר־הרע ּבדרכי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
נׁשמתֹו־עדן מוהריי"ץ אדמו"ר כ"ק ּופרׁש עבֹודה־זרה", עבד לֹו ׁשאֹומר עד וכּו' ואילך)לֹו 124 עמ' תרפ"ט המאמרים ,(ספר ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

אפילּו מהּקּב"ה להתנּתק לֹו יקׁשיב ּפתי מי ּדהרי חס־וׁשלֹום, הּקּב"ה רצֹון על לעבר לאדם אֹומר הּיצר־הרע אין ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּדבתחּלה
רצֹון  הּוא ׁשּכן מּפני לא א הּמצֹות, את לקּים ׁשּימׁשי והינּו, ,"ּכ "עׂשה הּיצר־הרע לֹו אֹומר ּבתחּלה אּלא אחד. ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹלרגע

ּכן. לעׂשֹות לֹו ואֹומר זֹו, לעׂשּיה ּומסּכים מבין הּיצר־הרע ׁשּגם מּפני אּלא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּקּב"ה,
הּוא  ׁשּכן מּפני ולא הּיצר ׁשל רצֹונֹו ּבגלל ּכן ׁשעֹוׂשה מּכיון מּכל־מקֹום הּמצֹות, ּבקּיּום ממׁשי הּוא הרי ׁשלפעל אף ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹואזי,
רצֹונֹו נגד מּמׁש ׁשהן ּדברים לעׂשֹות לֹו לֹומר לּיצר־הרע נקל ּוכבר רחמנא־ליצלן, מהּקּב"ה מתנּתק ּבזה הרי הּקּב"ה, ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָרצֹון

עבֹודה־זרה". ל"עבד ועד ,ְְְֲֲִֵַָָָָֹיתּבר
ּדמּכיון  לפניהם, הּדין את להביא אסּור יׂשראל, ּכדיני ּדנים עּכּו"ם ׁשל ּבערּכאֹות ּכאׁשר ׁשּגם לזה הּטעם יּובן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָועל־ּפי־זה
ואזי  מהּקּב"ה, הּדין את מנּתקים ּבכ הּנה ּבׂשכלם, מּובן ׁשּכ מּפני אּלא הּבֹורא רצֹון מּצד הּדין את ּפֹוסקים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָׁשאינם

חס־וׁשלֹום. יתּבר הּבֹורא רצֹון נגד ׁשהם ּדברים על ּגם לעבר לאדם לֹומר לּיצר הּפתח ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹנפּתח

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 38 'nr h zegiy ihewl)

ּפּפּפּפעמיםעמיםעמיםעמים ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשהההה אאאאֹוֹוֹוֹו א)ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים כא, אמרּו(רׁש"י ב)רז"ל נג, ׁשּמצינּו(ערּובין ּוכפי  ּפעמים, ארּבע לתלמידיו ל ׁשנֹות אדם ׁשחּיב ְְְְְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבפרּוׁשֹו זֹו לגמרא מצּיין ורׁש"י הּזקנים). ּומן אהרן, מּבני מאהרן, (מּמׁשה, ּפעמים ארּבע ּפרקן ׁשנּו העם תּׂשא ׁשּכל (ּכי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

לב) מדּיקלד, לכן ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשהההה. אאאאֹוֹוֹוֹו רׁש"י!ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ּדברי מדּיקים ּכּמה עד נראה ּבזה וגם ּפעמים. ּבארּבע ּדי ּכלל ּבדר ּכי ּפעמים, ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָֹֹ ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ
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עברי עברי עברי עברי  עבדעבדעבדעבד תקנהתקנהתקנהתקנה ּכּכּכּכיייי לפניהםלפניהםלפניהםלפניהם:::: ּתּתּתּתׂשׂשׂשׂשיםיםיםים אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטיםטיםטיםטים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽואואואואּלּלּלּלהההה
מּסיני אּלּו אף מּסיני הראׁשֹונים מה הראׁשֹונים על מֹוסיף ובפרש"י)ואּלה א־ב. .(כא, ְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ

זה  ידי ועל להקּב"ה, עבדים יׂשראל ּבני נעׂשּו ּתֹורה ּבמּתן ּדהּנה ּתֹורה, למּתן עברי עבד ּדין ּבין הּׁשּיכּות לבאר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָויׁש
אחרת. עבדּות ׁשל סּוג מּכל ְְְְִִֶֶֶַַַָ"נׁשּתחררּו"

לי  ּכי ׁשאמרּתי ּבׁשעה סיני הר על קֹולי ׁשּׁשמעה "אזן ּכי נרצע, חפׁשי" אצא לא . . אדֹוני את "אהבּתי ׁשאֹומר מי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹולכן
ירצע" לעצמֹו אדֹון וקנה זה והל לעבדים, עבדים ולא עבדים יׂשראל ב)ּבני כב, .(קידושין ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

להתעּנג  צרי קנעכט") אידיׁשע ("א עברי" "עבד הּקּב"ה ׁשל אמּתי ׁשעבד ללּמדנּו עברי, עבד ּבדין הּוא הראׁשֹון הּדין ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָולכן
הזה, עֹולם מעניני ׁשּמתעּנג ּבני", ואת אׁשּתי את אדֹוני את "אהבּתי להּגיד לאדם ואסּור להּקּב"ה, ׁשּקׁשּורים מּדברים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָרק

לבּדֹו. לה' רק יהיּו ועניניו ּכחֹותיו ּכל ְְְְִִֶַַַָָָָָֹאּלא

(á)úòáMáe ãáòé íéðL LL éøáò ãáò äð÷ú ék¦³¦§¤Æ¤´¤¦§¦½¥¬¨¦−©«£®Ÿ©̧§¦¦½
:ípç éLôçì àöé¥¥¬©«¨§¦−¦¨«

i"yx£È¯·Ú „·Ú ‰˜˙ Èk∑ׁשּלקחּתֹו ּכנעני עבד עברי, ׁשל עבּדֹו אּלא אינֹו אֹו עברי. ׁשהּוא עבד ƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָ
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mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i oey`x meil inei xeriy
מקּים אני ּומה יעבד"? ׁשנים "ׁשׁש אֹומר הּוא ועליו כה)מּיׂשראל מן (ויקרא ּבלקּוח אֹותם", "והתנחלּתם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

לֹומר: ּתלמּוד ּבׁשׁש? יצא מּיׂשראל ּבלקּוח אבל טו)הּכנענים, אמרּתי (דברים לא העברי", אחי ל יּמכר "ּכי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹ
˙˜‰.ּבאחיאּלא  Èk∑,ּבגנבתֹו ׁשּמכרּוהּו ּביתּֿדין ּבגנבתֹו".מּיד ונמּכר לֹו אין "אם ׁשּנאמר: ּכמֹו ְִֶָָƒƒ¿∆ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ימּו "וכי אֹומר ּכׁשהּוא ּבׁשׁש? יצא לא ּביתּֿדין מכרּוהּו אבל ּדחקֹו, מּפני עצמֹו ּבמֹוכר אּלא אינֹו ְְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹאֹו
ּבביתּֿדין  ּבנמּכר תקנה"? "ּכי מקּים אני ּומה אמּור, ּדחקֹו מּפני עצמֹו מֹוכר הרי ,"ל ונמּכר עּמ אחי. ְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ÈLÙÁÏ∑ לחרּות. «»¿ƒְֵ

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 251 'nr f"hg y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

ixar lW FCar `le ixar `EdW car¤¤¤¦§¦§Ÿ©§¤¦§¦

עברי עברי עברי עברי  עבדעבדעבדעבד תקנהתקנהתקנהתקנה ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶּכּכּכּכיייי
העברי, אחי ל יּמכר ּכי לֹומר ּתלמּוד כּו' מּיׂשראל ׁשּלקחּתֹו ּכנעני עבד עברי, ׁשל עבּדֹו אּלא אינֹו אֹו עברי. ׁשהּוא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעבד

ּבאחי אּלא אמרּתי ובפרש"י)לא ב. (כא, ְְִִֶַָָָֹ
ולֹומר  לעּקם ּתיתי ּומהיכא לּמה עברי, ׁשהּוא ּפרּוׁשֹו מקֹום ּבכל עברי עבד ּדסתם ּכיון  "קׁשה, ּכתב: (להט"ז) ּדוד' ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּב'דברי

ׁשֹונים ּבאֹופּנים ותרצּו רׁש"י מפרׁשי עֹוד הקׁשּו וכן ּכנעני". ּכאן)עבד לדוד ּומׂשּכיל גו"א ּגם .(ראה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּפׁשּוטֹו: לפי ההסּבר לֹומר ְְְְִֵֵֶַַויׁש
חמֹורים  הרּבה נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל ׁש"אין ּוקריעת־ים־סּוף, מצרים יציאת אחרי מּיד יׂשראל לבני נאמר זה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹצּוּוי

מצרים" ׁשל ּומּזהבם מּכסּפם פטר)טעּונים ד"ה יג יג, בא מפלגה.(רש"י ּבעׁשירּות יׂשראל ּכל היּו ואם־ּכן , ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ
ּגדל  ׁשּמּצד ּבמי ׁשּמדּבר עברי, עבד ּדין היה ּתֹורה מּתן אחרי יׂשראל ׁשּנצטּוּו הראׁשֹון ׁשהּצּוּוי ּתמּוּה ּפׁשּוטֹו לפי ּכן, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹואם

וזהב! ּכסף טעּונים" חמֹורים "הרּבה לֹו ּכׁשּיׁש ּכלל ׁשּי ׁשאינֹו מּצב דין, ּבית מכרּוהּו אֹו עצמֹו מכר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָענּיּותֹו
על  ּדקאי ידעינן העברי" אחי ל יּמכר "ּכי ּתֹורה ׁשּכתבה אחרי ודוקא עברי", ׁשל "עבּדֹו על ּדקאי הוא־אמינא ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָולכן

עברי". ׁשהּוא ְִִֶֶֶ"עבד

(â)àeä äMà ìòa-íà àöé Btâa àáé Btâa-íà¦§©¬¨−Ÿ§©´¥¥®¦©³©¦¨Æ½
:Bnò BzLà äàöéå§¨«§¨¬¦§−¦«

i"yx£‡·È Bt‚aŒÌ‡∑ אּלא ּבא ׁשּלא ּבכנפֹו, ּבגּפֹו, ּולׁשֹון ּבלחֹודֹוהי. אם ּכתרּגּומֹו: אּׁשה, נׂשּוי היה ׁשּלא ƒ¿«»…ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
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ידעּת ואפילּו עּכּו"ם, לפני ולא "לפניהם רׁש"י ּפרׁש לפניהם", ּתׂשים אׁשר הּמׁשּפטים "ואּלה ּפרׁשתנּו ּבריׁש הּפסּוק ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹעל
ׁשּלהם". ּבערּכאֹות ּתביאהּו אל יׂשראל, ּכדיני אֹותֹו ּדנין ׁשהם אחד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבדין

ּכ ּגם הרי עּכּו"ם, יהיּו ּבפעל הּדין את ׁשּיפסקּו ׁשאּלּו ּבכ מה יׂשראל", ּכדיני אֹותֹו "ּדנין אם הרי ּבאּור, צרי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹולכאֹורה
הּתֹורה? ּדיני על־ּפי להיֹות ׁשּצרי ּכפי הּדין ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָיצא

ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה על־ּפי הּדברים לבאר ב)ויׁש קה, אֹומר (שבת ּולמחר ,ּכ עׂשה לֹו אֹומר ׁש"הּיֹום הּיצר־הרע ּבדרכי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
נׁשמתֹו־עדן מוהריי"ץ אדמו"ר כ"ק ּופרׁש עבֹודה־זרה", עבד לֹו ׁשאֹומר עד וכּו' ואילך)לֹו 124 עמ' תרפ"ט המאמרים ,(ספר ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

אפילּו מהּקּב"ה להתנּתק לֹו יקׁשיב ּפתי מי ּדהרי חס־וׁשלֹום, הּקּב"ה רצֹון על לעבר לאדם אֹומר הּיצר־הרע אין ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּדבתחּלה
רצֹון  הּוא ׁשּכן מּפני לא א הּמצֹות, את לקּים ׁשּימׁשי והינּו, ,"ּכ "עׂשה הּיצר־הרע לֹו אֹומר ּבתחּלה אּלא אחד. ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹלרגע

ּכן. לעׂשֹות לֹו ואֹומר זֹו, לעׂשּיה ּומסּכים מבין הּיצר־הרע ׁשּגם מּפני אּלא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּקּב"ה,
הּוא  ׁשּכן מּפני ולא הּיצר ׁשל רצֹונֹו ּבגלל ּכן ׁשעֹוׂשה מּכיון מּכל־מקֹום הּמצֹות, ּבקּיּום ממׁשי הּוא הרי ׁשלפעל אף ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹואזי,
רצֹונֹו נגד מּמׁש ׁשהן ּדברים לעׂשֹות לֹו לֹומר לּיצר־הרע נקל ּוכבר רחמנא־ליצלן, מהּקּב"ה מתנּתק ּבזה הרי הּקּב"ה, ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָרצֹון

עבֹודה־זרה". ל"עבד ועד ,ְְְֲֲִֵַָָָָֹיתּבר
ּדמּכיון  לפניהם, הּדין את להביא אסּור יׂשראל, ּכדיני ּדנים עּכּו"ם ׁשל ּבערּכאֹות ּכאׁשר ׁשּגם לזה הּטעם יּובן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָועל־ּפי־זה
ואזי  מהּקּב"ה, הּדין את מנּתקים ּבכ הּנה ּבׂשכלם, מּובן ׁשּכ מּפני אּלא הּבֹורא רצֹון מּצד הּדין את ּפֹוסקים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָׁשאינם

חס־וׁשלֹום. יתּבר הּבֹורא רצֹון נגד ׁשהם ּדברים על ּגם לעבר לאדם לֹומר לּיצר הּפתח ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹנפּתח

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 38 'nr h zegiy ihewl)

ּפּפּפּפעמיםעמיםעמיםעמים ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשהההה אאאאֹוֹוֹוֹו א)ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים כא, אמרּו(רׁש"י ב)רז"ל נג, ׁשּמצינּו(ערּובין ּוכפי  ּפעמים, ארּבע לתלמידיו ל ׁשנֹות אדם ׁשחּיב ְְְְְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבפרּוׁשֹו זֹו לגמרא מצּיין ורׁש"י הּזקנים). ּומן אהרן, מּבני מאהרן, (מּמׁשה, ּפעמים ארּבע ּפרקן ׁשנּו העם תּׂשא ׁשּכל (ּכי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

לב) מדּיקלד, לכן ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשהההה. אאאאֹוֹוֹוֹו רׁש"י!ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ּדברי מדּיקים ּכּמה עד נראה ּבזה וגם ּפעמים. ּבארּבע ּדי ּכלל ּבדר ּכי ּפעמים, ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָֹֹ ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã291 'nr `"ig y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

micarl micar `le md icar£¨©¥§Ÿ£¨¦©£¨¦

עברי עברי עברי עברי  עבדעבדעבדעבד תקנהתקנהתקנהתקנה ּכּכּכּכיייי לפניהםלפניהםלפניהםלפניהם:::: ּתּתּתּתׂשׂשׂשׂשיםיםיםים אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטיםטיםטיםטים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽואואואואּלּלּלּלהההה
מּסיני אּלּו אף מּסיני הראׁשֹונים מה הראׁשֹונים על מֹוסיף ובפרש"י)ואּלה א־ב. .(כא, ְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ

זה  ידי ועל להקּב"ה, עבדים יׂשראל ּבני נעׂשּו ּתֹורה ּבמּתן ּדהּנה ּתֹורה, למּתן עברי עבד ּדין ּבין הּׁשּיכּות לבאר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָויׁש
אחרת. עבדּות ׁשל סּוג מּכל ְְְְִִֶֶֶַַַָ"נׁשּתחררּו"

לי  ּכי ׁשאמרּתי ּבׁשעה סיני הר על קֹולי ׁשּׁשמעה "אזן ּכי נרצע, חפׁשי" אצא לא . . אדֹוני את "אהבּתי ׁשאֹומר מי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹולכן
ירצע" לעצמֹו אדֹון וקנה זה והל לעבדים, עבדים ולא עבדים יׂשראל ב)ּבני כב, .(קידושין ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

להתעּנג  צרי קנעכט") אידיׁשע ("א עברי" "עבד הּקּב"ה ׁשל אמּתי ׁשעבד ללּמדנּו עברי, עבד ּבדין הּוא הראׁשֹון הּדין ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָולכן
הזה, עֹולם מעניני ׁשּמתעּנג ּבני", ואת אׁשּתי את אדֹוני את "אהבּתי להּגיד לאדם ואסּור להּקּב"ה, ׁשּקׁשּורים מּדברים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָרק

לבּדֹו. לה' רק יהיּו ועניניו ּכחֹותיו ּכל ְְְְִִֶַַַָָָָָֹאּלא

(á)úòáMáe ãáòé íéðL LL éøáò ãáò äð÷ú ék¦³¦§¤Æ¤´¤¦§¦½¥¬¨¦−©«£®Ÿ©̧§¦¦½
:ípç éLôçì àöé¥¥¬©«¨§¦−¦¨«

i"yx£È¯·Ú „·Ú ‰˜˙ Èk∑ׁשּלקחּתֹו ּכנעני עבד עברי, ׁשל עבּדֹו אּלא אינֹו אֹו עברי. ׁשהּוא עבד ƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָ
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mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i oey`x meil inei xeriy
מקּים אני ּומה יעבד"? ׁשנים "ׁשׁש אֹומר הּוא ועליו כה)מּיׂשראל מן (ויקרא ּבלקּוח אֹותם", "והתנחלּתם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

לֹומר: ּתלמּוד ּבׁשׁש? יצא מּיׂשראל ּבלקּוח אבל טו)הּכנענים, אמרּתי (דברים לא העברי", אחי ל יּמכר "ּכי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹ
˙˜‰.ּבאחיאּלא  Èk∑,ּבגנבתֹו ׁשּמכרּוהּו ּביתּֿדין ּבגנבתֹו".מּיד ונמּכר לֹו אין "אם ׁשּנאמר: ּכמֹו ְִֶָָƒƒ¿∆ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ימּו "וכי אֹומר ּכׁשהּוא ּבׁשׁש? יצא לא ּביתּֿדין מכרּוהּו אבל ּדחקֹו, מּפני עצמֹו ּבמֹוכר אּלא אינֹו ְְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹאֹו
ּבביתּֿדין  ּבנמּכר תקנה"? "ּכי מקּים אני ּומה אמּור, ּדחקֹו מּפני עצמֹו מֹוכר הרי ,"ל ונמּכר עּמ אחי. ְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ÈLÙÁÏ∑ לחרּות. «»¿ƒְֵ
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עברי עברי עברי עברי  עבדעבדעבדעבד תקנהתקנהתקנהתקנה ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶּכּכּכּכיייי
העברי, אחי ל יּמכר ּכי לֹומר ּתלמּוד כּו' מּיׂשראל ׁשּלקחּתֹו ּכנעני עבד עברי, ׁשל עבּדֹו אּלא אינֹו אֹו עברי. ׁשהּוא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעבד

ּבאחי אּלא אמרּתי ובפרש"י)לא ב. (כא, ְְִִֶַָָָֹ
ולֹומר  לעּקם ּתיתי ּומהיכא לּמה עברי, ׁשהּוא ּפרּוׁשֹו מקֹום ּבכל עברי עבד ּדסתם ּכיון  "קׁשה, ּכתב: (להט"ז) ּדוד' ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּב'דברי

ׁשֹונים ּבאֹופּנים ותרצּו רׁש"י מפרׁשי עֹוד הקׁשּו וכן ּכנעני". ּכאן)עבד לדוד ּומׂשּכיל גו"א ּגם .(ראה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּפׁשּוטֹו: לפי ההסּבר לֹומר ְְְְִֵֵֶַַויׁש
חמֹורים  הרּבה נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל ׁש"אין ּוקריעת־ים־סּוף, מצרים יציאת אחרי מּיד יׂשראל לבני נאמר זה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹצּוּוי

מצרים" ׁשל ּומּזהבם מּכסּפם פטר)טעּונים ד"ה יג יג, בא מפלגה.(רש"י ּבעׁשירּות יׂשראל ּכל היּו ואם־ּכן , ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ
ּגדל  ׁשּמּצד ּבמי ׁשּמדּבר עברי, עבד ּדין היה ּתֹורה מּתן אחרי יׂשראל ׁשּנצטּוּו הראׁשֹון ׁשהּצּוּוי ּתמּוּה ּפׁשּוטֹו לפי ּכן, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹואם

וזהב! ּכסף טעּונים" חמֹורים "הרּבה לֹו ּכׁשּיׁש ּכלל ׁשּי ׁשאינֹו מּצב דין, ּבית מכרּוהּו אֹו עצמֹו מכר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָענּיּותֹו
על  ּדקאי ידעינן העברי" אחי ל יּמכר "ּכי ּתֹורה ׁשּכתבה אחרי ודוקא עברי", ׁשל "עבּדֹו על ּדקאי הוא־אמינא ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָולכן

עברי". ׁשהּוא ְִִֶֶֶ"עבד

(â)àeä äMà ìòa-íà àöé Btâa àáé Btâa-íà¦§©¬¨−Ÿ§©´¥¥®¦©³©¦¨Æ½
:Bnò BzLà äàöéå§¨«§¨¬¦§−¦«

i"yx£‡·È Bt‚aŒÌ‡∑ אּלא ּבא ׁשּלא ּבכנפֹו, ּבגּפֹו, ּולׁשֹון ּבלחֹודֹוהי. אם ּכתרּגּומֹו: אּׁשה, נׂשּוי היה ׁשּלא ƒ¿«»…ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

‡Ìג  ˜BtÈ È‰B„BÁÏa ÏBÚÈÈ È‰B„BÁÏa Ì‡ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒƒƒ
:dnÚ d˙z‡ ˜Bt˙Â ‡e‰ ‡˙z‡ ÏÚa¿≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈ƒ≈
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לבּוׁשֹו ּבתֹו יחידי ׁשהּוא, ּבגּדֹוּכמֹות Èˆ‡.ּבכנף Bt‚a∑רּבֹו אין מּתחּלה, נׂשּוי היה לא ׁשאם מּגיד ְְְְְְִִִִֶַ¿«≈≈ְִִִִֵֶַַָָָָֹ

ּכנענית  ׁשפחה לֹו עבדיםמֹוסר מּמּנה כ)להֹוליד ‰e‡.(קידושין ‰M‡ ÏÚaŒÌ‡∑(מכילתא)יׂשראלית.‰‡ˆÈÂ ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָƒ««ƒ»ְְִִֵ¿»¿»
BnÚ BzL‡∑ ּובניו אׁשּתֹו ּבמזֹונֹות חּיב עברי, עבד ׁשהּקֹונה הּכתּוב מּגיד אּלא ׁשּתצא? הכניסּה מי וכי ƒ¿ƒְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

כב) .(קידושין

(ã)úBðá Bà íéðá Bl-äãìéå äMà Bì-ïzé åéðãà-íà¦£Ÿ¨Æ¦¤´¦½̈§¨«§¨¬¨¦−´¨®
:Btâá àöé àeäå äéðãàì äéäz äéãìéå äMàä̈«¦¨´¦«¨¤À¨¦«§¤Æ©«Ÿ¤½¨§−¥¥¬§©«

i"yx£‰M‡ BÏŒÔzÈ ÂÈ„‡ŒÌ‡∑.עבדים מּמּנה להֹוליד ּכנענית, ׁשפחה לֹו למסר רּבֹו ּביד ׁשהרׁשּות מּכאן ƒ¬…»ƒ∆ƒ»ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
ּבכנענית, אּלא מדּבר אינֹו הא לאדניה". ּתהיה וילדיה "האּׁשה לֹומר: ּתלמּוד ּביׂשראלית? אּלא אינֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאֹו

ׁשּנאמר: יֹוצאה, סימנין הביאה אם ׁשׁש לפני ואפּלּו ּבׁשׁש, יֹוצאה היא אף העברּיה טו)ׁשהרי "אחי(דברים ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּבׁשׁש יֹוצאה העברּיה ׁשאף מלּמד העברּיה", אֹו .העברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

(ä)-úà éðãà-úà ézáäà ãáòä øîàé øîà-íàå§¦¨³ŸŸ©Æ¨¤½¤¨©̧§¦Æ¤£Ÿ¦½¤
éLôç àöà àì éða-úàå ézLà: ¦§¦−§¤¨¨®¬Ÿ¥¥−¨§¦«

i"yx£ÈzL‡ .הּׁשפחה ∑‡˙ ∆ƒ¿ƒְִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(l"yz mihtyn zyxt zay zgiyn)

זה  ּכאדם הּגׁשמי, לרצֹונם לעבדים", "עבדים ׁשהם עד החל, ימי ׁשׁשת ּבמׁש הּגׁשמּיים ּבעסקיהם ּכל־ּכ הּטרּודים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹיׁש
ולנּוח  לׁשּבֹות חפׁשי, לצאת צרי ׁשּבֹו הׁשּבת־קדׁש יֹום "הּׁשביעי" יֹום ּבבא וגם ׁשנים, ׁשׁש למׁש לעצמֹו אדֹון ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹהּקֹונה

Ì‡ÔÈaד  dÏ „ÈÏ˙e ‡˙z‡ dÏ ÔzÈ dBa¯ ƒƒ≈ƒ∆≈ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ
‡e‰Â ‡‰Ba¯Ï È‰z ‡‰·e ‡˙z‡ Ô· B‡¿»ƒ¿»¿»»¿≈¿ƒ»»¿

:È‰B„BÁÏa ˜BtÈƒƒ¿ƒ

¯ÈBaה  ˙È ‡ÓÈÁ¯ ‡c·Ú ¯ÓÈÈ ¯ÓÈÓ Ì‡Â¿ƒ≈«≈««¿»»≈¿»»ƒƒ
:ÔÈ¯BÁ ¯·Ï ˜Bt‡ ‡Ï Èa ˙ÈÂ È˙z‡ ˙È»ƒ¿ƒ¿»¿»»∆¿«ƒ
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ּומטרדים  ּוטרּודים הּגׁשמּיים, לעניניהם וׁשעּבּודם מאהבתם עצמם ּולׁשחרר חפׁשי לצאת רֹוצים אינם - חל עניני ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻמּכל

העֹולם. ּבעניני ְְְִֵֵָָהם
הּתֹורה  ּבלּמּוד יתּבר ה' עבֹודת הּוא האדם ׁשל ענינֹו - עבדים" יׂשראל ּבני לי "ּכי צּוה הּקּב"ה ההֹוראה: ּבאה זה ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָועל
ּומהּוה  המחּיה הּקּב"ה ציּוּוי ׁשּזהּו ּומּכיון ּבעֹולם, ּוׁשליחּותֹו נׁשמתֹו ירידת ּתכלית זֹוהי נֹוצרּת", לכ "ּכי הּמּצֹות), ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ(וקּיּום
ּבעניניו  ּבעסקֹו החל ּבימי ׁשּגם ּדהינּו ּבעֹולם, ׁשליחּותֹו למּלאת הּדרּוׁשים והּיכלת הּכח לֹו יּתן ּבוּדאי הרי הּכל, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹאת
להיֹות  האמיּתי, לצרּכֹו - ּבהם מׁשּתּמׁש אּדרּבא אּלא לעבדים" "עבד ׁשל ּבאפן עסקֹו אין להם, מׁשעּבד אינֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻהּגׁשמּיים
לּמּוד  - הּוא ועסקֹו חל, מעניני לגמרי עצמֹו את ּומגּביה מבּדיל מקּדׁש, הּוא הׁשּבת־קדׁש יֹום ּוכׁשּבא להּקּב"ה. ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹעבד

.יתּבר ה' ועבֹודת ְֲִֵַַַָָהּתֹורה
מהּגלּות  הּיציאה את ּגם מקרב ועל־ידי־זה הּפרטי, מּגלּותֹו לחפׁשי האדם יֹוצא (והּמצֹות) הּתֹורה ּבעסק זֹו הנהגה ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָועל־ידי
יבנה  את לֹו ׁשּיּתנּו ּבית־הּמקּדׁש מחריבי אצל ּפעל עצמֹו החרּבן ׁשּבׁשעת זּכאי ּבן יֹוחנן ּברּבן ׁשּמצינּו ועל־ּדר - ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻהּכללי
ּבית  ּולבנין הּמׁשיח לביאת נזּכה ּובמהרה ּבן־חֹורין, האדם נעׂשה ּבּתֹורה העסק ועל־ידי - ּגדֹולה סנהדרי ּתֹורת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָוחכמיה,
ּבמילּואֹו. ּבית־הּמקּדׁש ּבנין את ויׁשלימּו יתּגּלּו ׁשעריה", ּבארץ ׁש"טּבעּו ּבמצרים) עדים (ׁשהיּו והּמזּוזה" ו"הּדלת ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָהּמקּדׁש

(å)úìcä-ìà BLébäå íéäìûä-ìà åéðãà BLébäå§¦¦³£Ÿ¨Æ¤¨´¡Ÿ¦½§¦¦Æ¤©¤½¤
òöøna Bðæà-úà åéðãà òöøå äæeænä-ìà Bà−¤©§¨®§¨©̧£Ÿ¨³¤¨§Æ©©§¥½©

:íìòì Bãáòå©«£¨−§Ÿ¨«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡∑(מכילתא)ּבמֹוכריו ׁשּיּמל צרי לֹולביתּֿדין. ‰ÊeÊn‰.ׁשּמכרּוהּו Ï‡ B‡ ˙Ïc‰ Ï‡∑ ∆»¡…ƒְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ∆«∆∆∆«¿»

לֹומר: ּתלמּוד עליה? לרצע ּכׁשרה הּמזּוזה ׁשּתהא טו)יכֹול ּובּד(דברים ּבאזנֹו ּבּמזּוזה."ונתּתה ולא ּבּדלת לת", ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
מעּמד ּדלת אף מעּמד, ּמזּוזה מה למזּוזה: ּדלת הּקיׁש הּמזּוזה"? אל "אֹו לֹומר ּתלמּוד מה כב)הא .(קידושין ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻ

BÊ‡ ˙‡ ÂÈ„‡ Úˆ¯Â∑ נאמר לגזרהֿׁשוה. "אזן" "אזן" לֹומר: ּתלמּוד ׂשמאל? ׁשל אּלא אינֹו אֹו הימנית. ¿»«¬…»∆»¿ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
ּבּמצרע: ונאמר אזנֹו", את אדניו "ורצע יד)ּכאן: ּכאן (ויקרא אף הימנית, ּלהּלן מה הימנית", אזנֹו ּתנּו" ְְְְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּבּגּוף? אברים ׁשאר מּכל להרצע אזן ראה ּומה ׁשּׁשמעה (מכילתא)הימנית. זאת 'אזן זּכאי: ּבן יֹוחנן רּבן אמר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּבני  לי "ּכי סיני: הר על ׁשּׁשמעה 'אזן עצמֹו: מֹוכר ואם ּתרצע'. וגנב, והל ּתגנב", "לא סיני: הר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹעל

ÂÏ˙ו  dp·¯˜ÈÂ ‡iic Ì„˜Ï dBa¯ dp·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈ƒ≈ƒ√»«»«»ƒ»¿ƒ≈¿»
dBa¯ Úˆ¯ÈÂ ‡zÊÊn (˙ÂÏÈc) ˙ÂÏ B‡ ‡Lc»»¿»ƒ¿»¿À¿»¿«¿«ƒ≈

„·Ú dÏ È‰ÈÂ ‡Úˆ¯Óa d„e‡ ˙ÈÁÏt »¿≈¿«¿¿»ƒ≈≈»∆»«
:ÌÏÚÏ¿»»
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לג mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i oey`x meil inei xeriy
לבּוׁשֹו ּבתֹו יחידי ׁשהּוא, ּבגּדֹוּכמֹות Èˆ‡.ּבכנף Bt‚a∑רּבֹו אין מּתחּלה, נׂשּוי היה לא ׁשאם מּגיד ְְְְְְִִִִֶַ¿«≈≈ְִִִִֵֶַַָָָָֹ

ּכנענית  ׁשפחה לֹו עבדיםמֹוסר מּמּנה כ)להֹוליד ‰e‡.(קידושין ‰M‡ ÏÚaŒÌ‡∑(מכילתא)יׂשראלית.‰‡ˆÈÂ ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָƒ««ƒ»ְְִִֵ¿»¿»
BnÚ BzL‡∑ ּובניו אׁשּתֹו ּבמזֹונֹות חּיב עברי, עבד ׁשהּקֹונה הּכתּוב מּגיד אּלא ׁשּתצא? הכניסּה מי וכי ƒ¿ƒְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

כב) .(קידושין

(ã)úBðá Bà íéðá Bl-äãìéå äMà Bì-ïzé åéðãà-íà¦£Ÿ¨Æ¦¤´¦½̈§¨«§¨¬¨¦−´¨®
:Btâá àöé àeäå äéðãàì äéäz äéãìéå äMàä̈«¦¨´¦«¨¤À¨¦«§¤Æ©«Ÿ¤½¨§−¥¥¬§©«

i"yx£‰M‡ BÏŒÔzÈ ÂÈ„‡ŒÌ‡∑.עבדים מּמּנה להֹוליד ּכנענית, ׁשפחה לֹו למסר רּבֹו ּביד ׁשהרׁשּות מּכאן ƒ¬…»ƒ∆ƒ»ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
ּבכנענית, אּלא מדּבר אינֹו הא לאדניה". ּתהיה וילדיה "האּׁשה לֹומר: ּתלמּוד ּביׂשראלית? אּלא אינֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאֹו

ׁשּנאמר: יֹוצאה, סימנין הביאה אם ׁשׁש לפני ואפּלּו ּבׁשׁש, יֹוצאה היא אף העברּיה טו)ׁשהרי "אחי(דברים ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּבׁשׁש יֹוצאה העברּיה ׁשאף מלּמד העברּיה", אֹו .העברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

(ä)-úà éðãà-úà ézáäà ãáòä øîàé øîà-íàå§¦¨³ŸŸ©Æ¨¤½¤¨©̧§¦Æ¤£Ÿ¦½¤
éLôç àöà àì éða-úàå ézLà: ¦§¦−§¤¨¨®¬Ÿ¥¥−¨§¦«

i"yx£ÈzL‡ .הּׁשפחה ∑‡˙ ∆ƒ¿ƒְִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(l"yz mihtyn zyxt zay zgiyn)

זה  ּכאדם הּגׁשמי, לרצֹונם לעבדים", "עבדים ׁשהם עד החל, ימי ׁשׁשת ּבמׁש הּגׁשמּיים ּבעסקיהם ּכל־ּכ הּטרּודים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹיׁש
ולנּוח  לׁשּבֹות חפׁשי, לצאת צרי ׁשּבֹו הׁשּבת־קדׁש יֹום "הּׁשביעי" יֹום ּבבא וגם ׁשנים, ׁשׁש למׁש לעצמֹו אדֹון ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹהּקֹונה
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mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i oey`x meil inei xeriy
ּומטרדים  ּוטרּודים הּגׁשמּיים, לעניניהם וׁשעּבּודם מאהבתם עצמם ּולׁשחרר חפׁשי לצאת רֹוצים אינם - חל עניני ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻמּכל

העֹולם. ּבעניני ְְְִֵֵָָהם
הּתֹורה  ּבלּמּוד יתּבר ה' עבֹודת הּוא האדם ׁשל ענינֹו - עבדים" יׂשראל ּבני לי "ּכי צּוה הּקּב"ה ההֹוראה: ּבאה זה ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָועל
ּומהּוה  המחּיה הּקּב"ה ציּוּוי ׁשּזהּו ּומּכיון ּבעֹולם, ּוׁשליחּותֹו נׁשמתֹו ירידת ּתכלית זֹוהי נֹוצרּת", לכ "ּכי הּמּצֹות), ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ(וקּיּום
ּבעניניו  ּבעסקֹו החל ּבימי ׁשּגם ּדהינּו ּבעֹולם, ׁשליחּותֹו למּלאת הּדרּוׁשים והּיכלת הּכח לֹו יּתן ּבוּדאי הרי הּכל, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹאת
להיֹות  האמיּתי, לצרּכֹו - ּבהם מׁשּתּמׁש אּדרּבא אּלא לעבדים" "עבד ׁשל ּבאפן עסקֹו אין להם, מׁשעּבד אינֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻהּגׁשמּיים
לּמּוד  - הּוא ועסקֹו חל, מעניני לגמרי עצמֹו את ּומגּביה מבּדיל מקּדׁש, הּוא הׁשּבת־קדׁש יֹום ּוכׁשּבא להּקּב"ה. ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹעבד

.יתּבר ה' ועבֹודת ְֲִֵַַַָָהּתֹורה
מהּגלּות  הּיציאה את ּגם מקרב ועל־ידי־זה הּפרטי, מּגלּותֹו לחפׁשי האדם יֹוצא (והּמצֹות) הּתֹורה ּבעסק זֹו הנהגה ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָועל־ידי
יבנה  את לֹו ׁשּיּתנּו ּבית־הּמקּדׁש מחריבי אצל ּפעל עצמֹו החרּבן ׁשּבׁשעת זּכאי ּבן יֹוחנן ּברּבן ׁשּמצינּו ועל־ּדר - ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻהּכללי
ּבית  ּולבנין הּמׁשיח לביאת נזּכה ּובמהרה ּבן־חֹורין, האדם נעׂשה ּבּתֹורה העסק ועל־ידי - ּגדֹולה סנהדרי ּתֹורת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָוחכמיה,
ּבמילּואֹו. ּבית־הּמקּדׁש ּבנין את ויׁשלימּו יתּגּלּו ׁשעריה", ּבארץ ׁש"טּבעּו ּבמצרים) עדים (ׁשהיּו והּמזּוזה" ו"הּדלת ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָהּמקּדׁש

(å)úìcä-ìà BLébäå íéäìûä-ìà åéðãà BLébäå§¦¦³£Ÿ¨Æ¤¨´¡Ÿ¦½§¦¦Æ¤©¤½¤
òöøna Bðæà-úà åéðãà òöøå äæeænä-ìà Bà−¤©§¨®§¨©̧£Ÿ¨³¤¨§Æ©©§¥½©

:íìòì Bãáòå©«£¨−§Ÿ¨«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡∑(מכילתא)ּבמֹוכריו ׁשּיּמל צרי לֹולביתּֿדין. ‰ÊeÊn‰.ׁשּמכרּוהּו Ï‡ B‡ ˙Ïc‰ Ï‡∑ ∆»¡…ƒְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ∆«∆∆∆«¿»

לֹומר: ּתלמּוד עליה? לרצע ּכׁשרה הּמזּוזה ׁשּתהא טו)יכֹול ּובּד(דברים ּבאזנֹו ּבּמזּוזה."ונתּתה ולא ּבּדלת לת", ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
מעּמד ּדלת אף מעּמד, ּמזּוזה מה למזּוזה: ּדלת הּקיׁש הּמזּוזה"? אל "אֹו לֹומר ּתלמּוד מה כב)הא .(קידושין ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻ

BÊ‡ ˙‡ ÂÈ„‡ Úˆ¯Â∑ נאמר לגזרהֿׁשוה. "אזן" "אזן" לֹומר: ּתלמּוד ׂשמאל? ׁשל אּלא אינֹו אֹו הימנית. ¿»«¬…»∆»¿ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
ּבּמצרע: ונאמר אזנֹו", את אדניו "ורצע יד)ּכאן: ּכאן (ויקרא אף הימנית, ּלהּלן מה הימנית", אזנֹו ּתנּו" ְְְְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּבּגּוף? אברים ׁשאר מּכל להרצע אזן ראה ּומה ׁשּׁשמעה (מכילתא)הימנית. זאת 'אזן זּכאי: ּבן יֹוחנן רּבן אמר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּבני  לי "ּכי סיני: הר על ׁשּׁשמעה 'אזן עצמֹו: מֹוכר ואם ּתרצע'. וגנב, והל ּתגנב", "לא סיני: הר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹעל

ÂÏ˙ו  dp·¯˜ÈÂ ‡iic Ì„˜Ï dBa¯ dp·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈ƒ≈ƒ√»«»«»ƒ»¿ƒ≈¿»
dBa¯ Úˆ¯ÈÂ ‡zÊÊn (˙ÂÏÈc) ˙ÂÏ B‡ ‡Lc»»¿»ƒ¿»¿À¿»¿«¿«ƒ≈

„·Ú dÏ È‰ÈÂ ‡Úˆ¯Óa d„e‡ ˙ÈÁÏt »¿≈¿«¿¿»ƒ≈≈»∆»«
:ÌÏÚÏ¿»»
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לֹומר: (רצה חמר ּכמין זה מקרא ּדֹורׁש היה ׁשמעֹון רּבי ּתרצע'. לעצמֹו, אדֹון וקנה והל עבדים" ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹיׂשראל
אמר  ׁשּבּבית? ּכלים מּכל ּומזּוזה ּדלת ּנׁשּתּנּו 'מה לתכׁשיט): ּבּצּואר ׁשּתֹולין מבּׂשם, צרֹור ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻקׁשר
ואמרּתי: הּמזּוזֹות, ׁשּתי ועל הּמׁשקֹוף על ּכׁשּפסחּתי ּבמצרים עדים ׁשהיּו ּומזּוזה ּדלת ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא:

כה) ירצע (ויקרא לעצמֹו, אדֹון וקנה זה והל לעבדים, עבדים ולא הם עבדי עבדים", יׂשראל ּבני לי ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ"ּכי
ÌÏÚÏ.ּבפניהם' B„·ÚÂ∑לעֹולם אּלא אינֹו אֹו הּיֹובל. טו)עד לֹומר:(קידושין ּתלמּוד כה)ּכמׁשמעֹו? "ואיׁש(ויקרא ְִֵֶ«¬»¿…»ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָ

עד  עֹובד ֹו אּלא ׁשנה, נ' ּכל ע ֹובדֹו ׁשּיהא ולא ע ֹולם, קרּויים ׁשנה ׁשחמּׁשים מּגיד ּתׁשּובּו", מׁשּפחּתֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאל
מפלג  ּבין סמּו ּבין .הּיֹובל, ְֵֵֵַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(l"yz mihtyn zyxt zay zgiyn)

וגם  ּדחקֹו; מּצד ּגֹונב ׁשהרי תגנב", "לא ּכסתם חמּור אינֹו זֹו ּדגניבה העֹון הרי ,ּכל־ּכ חמ ּור ּבענׁש יענׁש לּמה ְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֹסֹוף־סֹוף
כנ"ל, ּבני", ואת אׁשּתי את גֹו' "אהבּתי ּכן ּגם טֹוען ׁשהרי ,ּכל־ּכ חמּור ענׁש לענׁשֹו קׁשה אדֹוני" את "אהבּתי אֹומרֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹעל

זּכאי": ּבן יֹוחנן "רּבן אמרֹו זה ׁשּטעם רׁש"י ֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמביא
ׁשהיה הגם הּתֹורה, לּמּוד היה  רּבן) ׁשּנקרא (לאחרי זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ׁשל ענינֹו מּצב ּכל היה ׁשאז ּולאחריו החרּבן ּבעת ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻ

לּמד", ׁשנה וארּבעים למד ׁשנה ארּבעים ּבפרקמטיא), עסק ׁשנה "(ארּבעים ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר וכּו', וענּיּות ּדחקּות ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשל
ּובּקׁש ּביׂשראל ּתֹורה ׁשּתתקּים ּדאג החרּבן ּובׁשעת הּמדרׁש", ּבבית אדם קּדמֹו ולא כּו', ּתֹורה ּבלי אּמֹות ד' הל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻו"לא

וחכמיה". יבנה לי ְֲִֵֶֶַַָָ"ּתן
לעצמ טֹובה ּתחזיק אל הרּבה, ּתֹורה למדּת "אם ּב'אבֹות' ׁשּׁשנה ּוכמֹו ואחד, אחד לכל זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן הֹורה זה ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָודבר

ּבחּיים. ענינֹו ועיּקר עסק, ּבעל ׁשל ּגם אדם, ּכל ׁשל ּתכליתֹו ׁשּזהּו והינּו נֹוצרּת". לכ ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָּכי
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'הּוא  ואמרה אּׁשה, לׂשאת צּותה ּדהּתֹורה והינּו, אמרֹו. ּתֹורה) (ׁשענינֹו זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן זה ּדבר רׁש"י: ׁשּמדּגיׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָוזהּו

לחפׁשי, יצא ׁשנים ׁשׁש ׁשאחר עליו צּותה ּומּכל־מקֹום ּכּנ"ל, כּו' האּׁשה אהבת זֹו - ויהי' ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָאמר
תגנב". "לא צּותה ּומּכל־מקֹום הארץ, מּקרב אביֹון יחּדל לא ּכי הֹודיעה הּתֹורה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹוכן

ותלמידֹו זּכאי ּבן יֹוחנן ׁשרּבן נתן' ּדרּבי ּב'אבֹות וכמסּפר חסדים, ּגמילּות ענין מאד ׁשהפליא זּכאי ּבן יֹוחנן ּברּבן מצינּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻועֹוד
רּבן  ענהּו חרב", ׁשהּוא זה על לנּו "אֹוי יהֹוׁשע רּבי אמר ּבחרּבנֹו, הּמקּדׁש ּבית וראּו הּמקּדׁש מקֹום ליד עברּו יהֹוׁשע ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻרּבי
ּבית  לענין ּגמילּות־חסדים ענין הׁשוה - ּגמילּות־חסדים" זה ואיזה ּכמֹותּה אחת ּכּפרה לנּו יׁש ,ל ירע "אל זּכאי ּבן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָיֹוחנן

ְִַָהּמקּדׁש.
ׁשּנמצא  מי ּגם ׁשּנרצע: הּדבר טעם יֹותר מ ּובן על־ידי־ זה ּכי זּכאי, ּבן יֹוחנן רּבן אמרֹו זה ׁשּטעם ּבהביאֹו רׁש"י מרּמז ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָוזה
היה  ּבוּדאי הרי חֹובה, ׁשּזה ּומּכיון חֹובה", - עּמי את ּתלוה ּכסף "אם וצּותה הּתֹורה לֹו ּדאגה וענּיּות, ּדחקּות ׁשל ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָּבמּצב

אּלּו. צּוּויים על לעבר ולא ּגמילּות־חסדים וללֹות להׁשּתּדל לֹו והיה ׁשּילּוּוהּו, וכּמה ּכּמה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹמֹוצא

(æ)úàök àöú àì äîàì Bza-úà Léà økîé-éëå§¦«¦§¬Ÿ¦²¤¦−§¨¨®¬Ÿ¥¥−§¥¬
:íéãáòä̈«£¨¦«

i"yx£‰Ó‡Ï Bza ˙‡ LÈ‡ ¯kÓÈ ÈÎÂ∑(כט ערכין סימנים?(מכילתא. הביאה אפּלּו יכֹול מדּבר. הּכתּוב ּבקטּנה ¿ƒƒ¿…ƒ∆ƒ¿»»ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָ
ׁשאנּו ּכסף", אין חּנם "ויצאה ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבסימנין, יֹוצאה לכן קדם ּמכּורה ּומה קלֿוחמר. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹאמרּת:

ּתּמכר? ׁשּלא ּדין אינֹו מכּורה, ׁשאינּה - נערּות לסימני אֹותֹו ‰ÌÈ„·Ú.ּדֹורׁשים ˙‡ˆk ‡ˆ˙ ‡Ï∑ ּכיציאת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ…≈≈¿≈»¬»ƒִִַ
ּב ׁשּיֹוצאים ּכנענים עד עבדים אֹו הּיֹובל עד אֹו ׁשׁש עֹובדת אּלא ועין, ּבׁשן ּתצא לא זֹו אבל ועין, ׁשן ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

תצא  "לא אּלא: אינֹו אֹו ׁשּנּה. ּדמי אֹו עינּה ּדמי לּה ונֹותן לחרּותּה, קֹודם הּקֹודם, וכל סימנין, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשּתביא
עברּיה  מּקיׁש העברּיה". אֹו העברי אחי ל יּמכר "ּכי לֹומר: ּתלמּוד ּוביֹובל? ּבׁשׁש העבדים" ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָּכצאת

ּבׁשׁש יֹוצא עברי מה יציאֹותיו: לכל ּכצאת לעברי תצא לא ּומהּו ּוביֹובל. ּבׁשׁש יֹוצאה עברּיה אף  ּוביֹובל, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹ
ּתלמּוד  – אברים? ּבראׁשי יֹוצא העברי (אף) יכֹול ּכנענים, ּכעבדים איברים ּבראׁשי ּתצא לא ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָֹהעבדים?
אינֹו הּוא אף אברים, ּבראׁשי י ֹוצאה אינּה העברּיה מה לעברּיה, עברי מּקיׁש העברּיה". אֹו "העברי ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָָלֹומר:

איברים  ּבראׁשי .יֹוצא ְִֵֵֵָָ

˙Bt˜ז  ‡Ï e‰Ó‡Ï dz¯a ˙È ¯·b ÔaÊÈ È¯‡Â«¬≈¿«≈¿«»¿«≈¿«¿»ƒ
:‡ic·Ú ˙e˜ÙÓÎ¿«¿»«¿«»
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לה mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i oey`x meil inei xeriy
לֹומר: (רצה חמר ּכמין זה מקרא ּדֹורׁש היה ׁשמעֹון רּבי ּתרצע'. לעצמֹו, אדֹון וקנה והל עבדים" ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹיׂשראל
אמר  ׁשּבּבית? ּכלים מּכל ּומזּוזה ּדלת ּנׁשּתּנּו 'מה לתכׁשיט): ּבּצּואר ׁשּתֹולין מבּׂשם, צרֹור ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻקׁשר
ואמרּתי: הּמזּוזֹות, ׁשּתי ועל הּמׁשקֹוף על ּכׁשּפסחּתי ּבמצרים עדים ׁשהיּו ּומזּוזה ּדלת ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא:

כה) ירצע (ויקרא לעצמֹו, אדֹון וקנה זה והל לעבדים, עבדים ולא הם עבדי עבדים", יׂשראל ּבני לי ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ"ּכי
ÌÏÚÏ.ּבפניהם' B„·ÚÂ∑לעֹולם אּלא אינֹו אֹו הּיֹובל. טו)עד לֹומר:(קידושין ּתלמּוד כה)ּכמׁשמעֹו? "ואיׁש(ויקרא ְִֵֶ«¬»¿…»ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָ

עד  עֹובד ֹו אּלא ׁשנה, נ' ּכל ע ֹובדֹו ׁשּיהא ולא ע ֹולם, קרּויים ׁשנה ׁשחמּׁשים מּגיד ּתׁשּובּו", מׁשּפחּתֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאל
מפלג  ּבין סמּו ּבין .הּיֹובל, ְֵֵֵַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(l"yz mihtyn zyxt zay zgiyn)

וגם  ּדחקֹו; מּצד ּגֹונב ׁשהרי תגנב", "לא ּכסתם חמּור אינֹו זֹו ּדגניבה העֹון הרי ,ּכל־ּכ חמ ּור ּבענׁש יענׁש לּמה ְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֹסֹוף־סֹוף
כנ"ל, ּבני", ואת אׁשּתי את גֹו' "אהבּתי ּכן ּגם טֹוען ׁשהרי ,ּכל־ּכ חמּור ענׁש לענׁשֹו קׁשה אדֹוני" את "אהבּתי אֹומרֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹעל

זּכאי": ּבן יֹוחנן "רּבן אמרֹו זה ׁשּטעם רׁש"י ֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמביא
ׁשהיה הגם הּתֹורה, לּמּוד היה  רּבן) ׁשּנקרא (לאחרי זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ׁשל ענינֹו מּצב ּכל היה ׁשאז ּולאחריו החרּבן ּבעת ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻ

לּמד", ׁשנה וארּבעים למד ׁשנה ארּבעים ּבפרקמטיא), עסק ׁשנה "(ארּבעים ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר וכּו', וענּיּות ּדחקּות ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשל
ּובּקׁש ּביׂשראל ּתֹורה ׁשּתתקּים ּדאג החרּבן ּובׁשעת הּמדרׁש", ּבבית אדם קּדמֹו ולא כּו', ּתֹורה ּבלי אּמֹות ד' הל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻו"לא

וחכמיה". יבנה לי ְֲִֵֶֶַַָָ"ּתן
לעצמ טֹובה ּתחזיק אל הרּבה, ּתֹורה למדּת "אם ּב'אבֹות' ׁשּׁשנה ּוכמֹו ואחד, אחד לכל זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן הֹורה זה ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָודבר

ּבחּיים. ענינֹו ועיּקר עסק, ּבעל ׁשל ּגם אדם, ּכל ׁשל ּתכליתֹו ׁשּזהּו והינּו נֹוצרּת". לכ ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָּכי
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'הּוא  ואמרה אּׁשה, לׂשאת צּותה ּדהּתֹורה והינּו, אמרֹו. ּתֹורה) (ׁשענינֹו זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן זה ּדבר רׁש"י: ׁשּמדּגיׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָוזהּו

לחפׁשי, יצא ׁשנים ׁשׁש ׁשאחר עליו צּותה ּומּכל־מקֹום ּכּנ"ל, כּו' האּׁשה אהבת זֹו - ויהי' ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָאמר
תגנב". "לא צּותה ּומּכל־מקֹום הארץ, מּקרב אביֹון יחּדל לא ּכי הֹודיעה הּתֹורה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹוכן

ותלמידֹו זּכאי ּבן יֹוחנן ׁשרּבן נתן' ּדרּבי ּב'אבֹות וכמסּפר חסדים, ּגמילּות ענין מאד ׁשהפליא זּכאי ּבן יֹוחנן ּברּבן מצינּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻועֹוד
רּבן  ענהּו חרב", ׁשהּוא זה על לנּו "אֹוי יהֹוׁשע רּבי אמר ּבחרּבנֹו, הּמקּדׁש ּבית וראּו הּמקּדׁש מקֹום ליד עברּו יהֹוׁשע ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻרּבי
ּבית  לענין ּגמילּות־חסדים ענין הׁשוה - ּגמילּות־חסדים" זה ואיזה ּכמֹותּה אחת ּכּפרה לנּו יׁש ,ל ירע "אל זּכאי ּבן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָיֹוחנן

ְִַָהּמקּדׁש.
ׁשּנמצא  מי ּגם ׁשּנרצע: הּדבר טעם יֹותר מ ּובן על־ידי־ זה ּכי זּכאי, ּבן יֹוחנן רּבן אמרֹו זה ׁשּטעם ּבהביאֹו רׁש"י מרּמז ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָוזה
היה  ּבוּדאי הרי חֹובה, ׁשּזה ּומּכיון חֹובה", - עּמי את ּתלוה ּכסף "אם וצּותה הּתֹורה לֹו ּדאגה וענּיּות, ּדחקּות ׁשל ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָּבמּצב

אּלּו. צּוּויים על לעבר ולא ּגמילּות־חסדים וללֹות להׁשּתּדל לֹו והיה ׁשּילּוּוהּו, וכּמה ּכּמה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹמֹוצא

(æ)úàök àöú àì äîàì Bza-úà Léà økîé-éëå§¦«¦§¬Ÿ¦²¤¦−§¨¨®¬Ÿ¥¥−§¥¬
:íéãáòä̈«£¨¦«

i"yx£‰Ó‡Ï Bza ˙‡ LÈ‡ ¯kÓÈ ÈÎÂ∑(כט ערכין סימנים?(מכילתא. הביאה אפּלּו יכֹול מדּבר. הּכתּוב ּבקטּנה ¿ƒƒ¿…ƒ∆ƒ¿»»ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָ
ׁשאנּו ּכסף", אין חּנם "ויצאה ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבסימנין, יֹוצאה לכן קדם ּמכּורה ּומה קלֿוחמר. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹאמרּת:

ּתּמכר? ׁשּלא ּדין אינֹו מכּורה, ׁשאינּה - נערּות לסימני אֹותֹו ‰ÌÈ„·Ú.ּדֹורׁשים ˙‡ˆk ‡ˆ˙ ‡Ï∑ ּכיציאת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ…≈≈¿≈»¬»ƒִִַ
ּב ׁשּיֹוצאים ּכנענים עד עבדים אֹו הּיֹובל עד אֹו ׁשׁש עֹובדת אּלא ועין, ּבׁשן ּתצא לא זֹו אבל ועין, ׁשן ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

תצא  "לא אּלא: אינֹו אֹו ׁשּנּה. ּדמי אֹו עינּה ּדמי לּה ונֹותן לחרּותּה, קֹודם הּקֹודם, וכל סימנין, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשּתביא
עברּיה  מּקיׁש העברּיה". אֹו העברי אחי ל יּמכר "ּכי לֹומר: ּתלמּוד ּוביֹובל? ּבׁשׁש העבדים" ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָּכצאת

ּבׁשׁש יֹוצא עברי מה יציאֹותיו: לכל ּכצאת לעברי תצא לא ּומהּו ּוביֹובל. ּבׁשׁש יֹוצאה עברּיה אף  ּוביֹובל, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹ
ּתלמּוד  – אברים? ּבראׁשי יֹוצא העברי (אף) יכֹול ּכנענים, ּכעבדים איברים ּבראׁשי ּתצא לא ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָֹהעבדים?
אינֹו הּוא אף אברים, ּבראׁשי י ֹוצאה אינּה העברּיה מה לעברּיה, עברי מּקיׁש העברּיה". אֹו "העברי ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָָלֹומר:

איברים  ּבראׁשי .יֹוצא ְִֵֵֵָָ

˙Bt˜ז  ‡Ï e‰Ó‡Ï dz¯a ˙È ¯·b ÔaÊÈ È¯‡Â«¬≈¿«≈¿«»¿«≈¿«¿»ƒ
:‡ic·Ú ˙e˜ÙÓÎ¿«¿»«¿«»
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(ç)dcôäå dãòé Bì-øLà äéðãà éðéòa äòø-íà¦¨º̈§¥¥¯£Ÿ¤²¨£¤¬§¨−̈§¤§¨®
:dá-Bãâáa døëîì ìLîé-àì éøëð íòì§©¬¨§¦²«Ÿ¦§¬Ÿ§¨§−̈§¦§¨«

i"yx£‰È„‡ ÈÈÚa ‰Ú¯ Ì‡∑לכנסּה ּבעיניו חן נׂשאה d„ÚÈ.(מכילתא)ׁשּלא ‡Ï ¯L‡∑ליעדּה לֹו ׁשהיה ƒ»»¿≈≈¬…∆»ְְְְֵֵֶָָָָָֹ¬∆…¿»»ְֲֶַָָָ
ל ורמז ּביעּוד, ׁשּמצוה הּכתּוב ל רמז וכאן קּדּוׁשיה, ּכסף הּוא קנּיתּה וכסף לאּׁשה, לֹו ׁשאינּהּולהכניסּה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

אחרים  קּדּוׁשין ּבפדיֹונּה.∑dcÙ‰Â.צריכה מסּיע הּוא ׁשאף ולצאת, להּפדֹות מקֹום לּה הּוא יּתן ּומה ְֲִִִִֵָ¿∆¿»ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
הרי  ּכיצד? אצלֹו, ׂשכּורה היא ּכאּלּו אצלֹו, ׁשעׂשתה הּׁשנים ּבמסּפר מּפדיֹונּה ׁשּמגרע לּה? ׁשּנֹותן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָמקֹום

ׁשנים, ב' אצלֹו ועׂשתה ּבמנה ׁשּקנית ׁשּקנאּה נמצא ׁשנה. ׁשׁש לסֹוף לצאת ׁשעתידה היית יֹודע לֹו אֹומרים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָ
הּמנה  ׁשליׁשּיֹות ׁשני טל הּמנה. ׁשליׁשית הרי ׁשנים, ב' אצל ועׂשתה הּמנה ּבׁשּׁשית וׁשנה ׁשנה ּכל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹעבֹודת

מאצל d¯ÎÓÏ.ותצא ÏLÓÈ ‡Ï È¯Î ÌÚÏ∑האב ולא האדֹון לא לאחר, למכרּה רּׁשאי (קידושין ׁשאינֹו ְְְֵֵֵֶ¿«»¿ƒ…ƒ¿…¿»¿»ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ
לזה ∑d·ŒB„‚·a.יח) ּומכרּה ּבּה ׁשּבגד מאחר אביה, וכן יעּוד. מצות ּבּה לקּים ׁשּלא ּבּה, לבגד ּבא .אם ¿ƒ¿»ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

(è):dl-äNòé úBðaä ètLîk äpãòéé Bðáì-íàå§¦¦§−¦«¨¤®¨§¦§©¬©¨−©«£¤¨«
i"yx£‰p„ÚÈÈ B·ÏŒÌ‡Â∑.לקּדׁשּההאדֹון צרי ואינֹו אביו, ירצה אם ליעדּה, ּתחּתיו קם ּבנֹו ׁשאף מלּמד ¿ƒƒ¿ƒ»∆»ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אחרים, ּבדמי'!קּדּוׁשין אבי ׁשּקּבל ּבּכסף לי מיעדת אּת 'הרי לּה: אֹומר ‰Ba˙.אּלא ËtLÓk∑,ׁשאר ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ¿ƒ¿««»ְֵ
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i"yx£dÏ ‰NÚÈ ‡Ï ‰l‡ŒLÏLŒÌ‡Â∑ אחת הּׁשלׁש?אם הן ּומה לּה, יעׂשה לא אּלה לֹומּׁשלׁש ייעדּנה ¿ƒ¿»≈∆…«¬∆»ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ
עצמּה את לפּדֹות ּבידּה היה לא והיא לבנֹו, ולא לֹו לא יעדּה לא וזה ותצא, מּפדיֹונּה יגרע אֹו לבנֹו, .אֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

ÌpÁ ‰‡ˆÈÂ∑ ּבסימנין ׁשּתצא ללּמד היציאה? היא ּומה לעבדים. ּׁשרּבה מּמה יֹותר לזֹו יציאה לּה רּבה ¿»¿»ƒ»ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
סימנין, ׁשּתביא עד עוד עּמֹו ׁשּנאמר:ותׁשהה ׁשּתצא, למדנּו ּכבר סימנים קדם ׁשנים ׁשׁש הּגיעּו (דברים ואם ְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

לׁשׁשטו) סימנים קדמּו ׁשאם חּנם"? "ויצאה ּכאן: האמּור ּומהּו ׁשנים", ׁשׁש ועבד העברּיה אֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָ"העברי
ּבהן. ּתצא מכילתא)ׁשנים, ד. לרּבֹות (קידושין ּכסף", "אין לֹומר: ּתלמּוד ּבבגרּות? אּלא ׁשּתצא אֹומר אינֹו אֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּלא  ׁשניהם, נאמרּו לכ ּבגרּות, זֹו חּנם", "ויצאה אֹומר: הייתי ׁשניהם, נאמרּו לא ואם ּבגרּות. ְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹיציאת
לחלק  הּדין לבעל ּפה ּפתחֹון .ליּתן ְְֲִִִֵֶַַַַֹ
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[mipW WW ok iptl Exar `l m`]¦Ÿ¨§¦§¥¥¥¨¦

)my i"yxe `"rq ,c oiyeciw(Ecnr xakE .§¨¨§
i"WxW xaCd mrhA i"Wx iWxtn§¨§¥©¦§©©©¨¨¤©¦
xcq z` Ktd `xwn lW FhEWtA¦§¤¦§¨¨©¤¥¤
`YlikOA ritFn `EdW itMn cEOiNd©¦¦§¦¤¦©©§¦§¨
"mPg d`vie" :`aEn mXW ,oiWECiwaE§¦¦¤¨¨§¨§¨¦¨
ini EN` ± "sqM oi`" ,zExbA ini EN` ±¥§¥©§¥¨¤¥§¥



לז mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i oey`x meil inei xeriy

(ç)dcôäå dãòé Bì-øLà äéðãà éðéòa äòø-íà¦¨º̈§¥¥¯£Ÿ¤²¨£¤¬§¨−̈§¤§¨®
:dá-Bãâáa døëîì ìLîé-àì éøëð íòì§©¬¨§¦²«Ÿ¦§¬Ÿ§¨§−̈§¦§¨«

i"yx£‰È„‡ ÈÈÚa ‰Ú¯ Ì‡∑לכנסּה ּבעיניו חן נׂשאה d„ÚÈ.(מכילתא)ׁשּלא ‡Ï ¯L‡∑ליעדּה לֹו ׁשהיה ƒ»»¿≈≈¬…∆»ְְְְֵֵֶָָָָָֹ¬∆…¿»»ְֲֶַָָָ
ל ורמז ּביעּוד, ׁשּמצוה הּכתּוב ל רמז וכאן קּדּוׁשיה, ּכסף הּוא קנּיתּה וכסף לאּׁשה, לֹו ׁשאינּהּולהכניסּה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

אחרים  קּדּוׁשין ּבפדיֹונּה.∑dcÙ‰Â.צריכה מסּיע הּוא ׁשאף ולצאת, להּפדֹות מקֹום לּה הּוא יּתן ּומה ְֲִִִִֵָ¿∆¿»ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
הרי  ּכיצד? אצלֹו, ׂשכּורה היא ּכאּלּו אצלֹו, ׁשעׂשתה הּׁשנים ּבמסּפר מּפדיֹונּה ׁשּמגרע לּה? ׁשּנֹותן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָמקֹום

ׁשנים, ב' אצלֹו ועׂשתה ּבמנה ׁשּקנית ׁשּקנאּה נמצא ׁשנה. ׁשׁש לסֹוף לצאת ׁשעתידה היית יֹודע לֹו אֹומרים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָ
הּמנה  ׁשליׁשּיֹות ׁשני טל הּמנה. ׁשליׁשית הרי ׁשנים, ב' אצל ועׂשתה הּמנה ּבׁשּׁשית וׁשנה ׁשנה ּכל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹעבֹודת

מאצל d¯ÎÓÏ.ותצא ÏLÓÈ ‡Ï È¯Î ÌÚÏ∑האב ולא האדֹון לא לאחר, למכרּה רּׁשאי (קידושין ׁשאינֹו ְְְֵֵֵֶ¿«»¿ƒ…ƒ¿…¿»¿»ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ
לזה ∑d·ŒB„‚·a.יח) ּומכרּה ּבּה ׁשּבגד מאחר אביה, וכן יעּוד. מצות ּבּה לקּים ׁשּלא ּבּה, לבגד ּבא .אם ¿ƒ¿»ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

(è):dl-äNòé úBðaä ètLîk äpãòéé Bðáì-íàå§¦¦§−¦«¨¤®¨§¦§©¬©¨−©«£¤¨«
i"yx£‰p„ÚÈÈ B·ÏŒÌ‡Â∑.לקּדׁשּההאדֹון צרי ואינֹו אביו, ירצה אם ליעדּה, ּתחּתיו קם ּבנֹו ׁשאף מלּמד ¿ƒƒ¿ƒ»∆»ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אחרים, ּבדמי'!קּדּוׁשין אבי ׁשּקּבל ּבּכסף לי מיעדת אּת 'הרי לּה: אֹומר ‰Ba˙.אּלא ËtLÓk∑,ׁשאר ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ¿ƒ¿««»ְֵ
ועֹונה  .ּכסּות ְְָ

dÏח  dÓÈ˜Èc dBa¯ ÈÈÚa ‡LÈa Ì‡ƒƒ»¿≈≈ƒ«ƒ«¿«≈
dBaÊÏ eL¯ dÏ ˙ÈÏ Ô¯Á‡ ¯·‚Ï dp˜¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿«»»»≈≈¿¿««

:da dËÏLÓa¿ƒ¿¿≈«

Ï‡¯NÈט  ˙a ˙ÎÏ‰k dpÓÈ˜È d¯·Ï Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿«¿ƒ«¿ƒ¿«¿«ƒ¿»≈
:dÏ „aÚÈ«¿∆«

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(g)äéðãà éðéòa äòø íààlL Y ¦¨¨§¥¥£Ÿ¤¨¤Ÿ
dñðëì åéðéòa ïç äàNð¯WExiR Edfe ¨§¨¥§¥¨§¨§¨§¤¥

drx" aEzMdipirAxW` dipFc``l ©¨¨¨§¥¥£¤¨£¤Ÿ
Dcri,Dqpkl eipirA og d`Up `NW ," §¨¨¤Ÿ¨§¨¥§¥¨§¨§¨

.Dnvr cSn "drx" dzid `idW `le§Ÿ¤¦¨§¨¨¨¦©©§¨
) "og d`Up" aFYkl wIced`vn" `le §¦¥¦§¨§¨¥§Ÿ¨§¨

"og(a ,d xYq`A aEzMd oFWl iR lr , ¥©¦§©¨§¤§¥
."eipirA og d`Up"¨§¨¥§¥¨

dãòé àì øLà¯dn`A oiWECiw oFWl £¤Ÿ§¨¨§¦¦§¨¨
dIxar)` ,e oiyeciw i"yx(. ¦§¦¨

dãòéì Bì äéäL¯mrHd ozPW dGn ¤¨¨§©£¨¦¤¤¨©©©©
`idW ipRn ,[aizMd itM] "Dcri `l"W¤Ÿ§¨¨§¦©§¦¦§¥¤¦
,Dcril devOW rnWn ,eipirA drẍ¨§¥¨©§©¤¦§¨§©£¨

df z` dUr `l `Ede)`"ebe m"`x(oke . §Ÿ¨¨¤¤§¥
n rnWnzwYrdla` .ligzOd xEACd ©§©¥©§¨©©¦©©§¦£¨
zFtqFYd)` ,dq oileg(miWxFCW EazM ©¨¨§¤§¦

Fl didW" ,"Dcri Fl xW`" ixTd z ¤̀©§¦£¤§¨¨¤¨¨
.oM zFUrl eipirA drxe ,"Dcril§©£¨§¨¨§¥¨©£¥

äMàì Bì dñéðëäìe¯Dcril" ltM §©§¦¨§¦¨¨©§©£¨
wx Edf cErIdW mEXn ,"DqipkdlE§©§¦¨¦¤©¦¤©
EN` dX`l Fl DqipkdlE ,oiqExi`d̈¥¦§©§¦¨§¦¨¥
Fl Dqipkdl"W EprinWnE ,oi`EViPd©¦¦©§¦¥¤§©§¦¨
qEtcaE .cErId zFvOn wlg Ff "dX`l§¦¨¥¤¦¦§©¦¦§
,"dX`l Fl Dpikdle" `qxiBd oFW`x¦©¦§¨§©£¦¨§¦¨

lMla` ,dpkde dpnfd oFWNn cEri xnF §©¦¦§©§¨¨©£¨¨£¨
."Dqpkl" i"Wx azM df iptNW xEACA©¦¤¦§¥¤¨©©¦§¨§¨

äéLec÷ óñk àeä dúið÷ óñëå§¤¤§¦¨¨¤¤¦¤¨
¯sqkA il dcEri Y` ixd Dl xnF`e§¥¨£¥©§§¨¦§¤¤

Kizpwn)a ,gi oiyeciw i"yx(. ¦§¨¥
ãeòéa äåönL áeúkä Eì æîø ïàk̈¨©§©¨¤¦§¨§¦

¯wx df "dix` xEB"de m"`xd zrcl§©©¨§¥§©©§¥¤©
,e`l llMn df z` micnFNW oeiM fnx¤¤¥¨¤§¦¤¤¦§©¨
df zFtqFYd WExitl ENi`e ,lirlcM§¦§¥§¦§¥©¨¤

.aizM `le ixw wx dGW oeiM fnx wx©¤¤¥¨¤¤©§¦§Ÿ§¦
ïéLec÷ äëéøö dðéàL Eì æîøå§¨©§¤¥¨§¦¨¦¦

íéøçà¯`l xW`" xn` `NW dGn £¥¦¦¤¤Ÿ¨©£¤Ÿ
dkixv dzid `NW rnWn ,"DWCw¦§¨©§©¤Ÿ¨§¨§¦¨
`Ed DzIpw sqM `N` ,mixg` oiWECiw¦¦£¥¦¤¨¤¤§¦¨¨
Dqpkl Fl did wxe ,diWECiw sqM¤¤¦¤¨§©¨¨§¨§¨

dX`l)m"`x(. §¦¨
dcôäåúBãtäì íB÷î dì ïzé Y §¤§¨¦¥¨¨§¦¨

dðBéãôa òiñî àeä óàL ,úàöìå§¨¥¤©§©¥©§¦§¨
¯`le "DCtde" aEzMW dGn oM cnFl¥¥¦¤¤¨§¤§¨§Ÿ

"zCtpe")a ,`i oiyeciw i"yx(. §¦§¥
òøânL ?dì ïúBpL íB÷î àeä äîe©¨¤¥¨¤§¨¥©
äúNòL íéðMä øtñîk dðBéãtî¦¦§¨§¦§©©¨¦¤¨§¨

àéä elàk Bìöà.Bìöà äøeëN ¤§§¦¦§¨¤§
äðîa dàðwL éøä ?ãöék¯.fEf d`n ¥©£¥¤§¨¨§¨¤¥¨

íéøîBà ,íéðL ézL Bìöà äúNòå§¨§¨¤§§¥¨¦§¦
óBñì úàöì äãéúòL úééä òãBé :Bì¥©¨¦¨¤£¦¨¨¥§
äðL ìk úãBáò úéðwL àöîð ,LL¥¦§¨¤¨¦¨£©¨¨¨
Eìöà äúNòå ,äðnä úéMLa äðLå§¨¨§¦¦©¨¤§¨§¨¤§§
ìè ,äðnä úéLéìL éøä ,íéðL ézL§¥¨¦£¥§¦¦©¨¤Ÿ
Eìöàî àöúå äðnä úBiLéìL éðL§¥§¦¦©¨¤§¥¥¥¤§§

¯oiC iRÎlrW oeiM ,"rIqn" `xwp dfe§¤¦§¨§©¥©¥¨¤©¦¦
zpzFp `xaQde ,oM zFUrl aIg did `lŸ¨¨©¨©£¥§©§¨¨¤¤

cFarY `N` ,llM DpFicRn rxBi `NW¤Ÿ¦¨©¦¦§¨§¨¤¨©£
dpOd lM z` Fl oYY F` onGd cr)`"eb(. ©©§©¦¥¤¨©¨¤

døëîì ìLîé àì éøëð íòìBðéà Y §©¨§¦Ÿ¦§Ÿ§¨§¨¥
éàMø¯."lFWni `l" WExiR Edf ©©¤¥Ÿ¦§

øçàì "døëîì"¯mrl" WExiR Edf §¨§¨§©¥¤¥§©
xg` Wi`l ,"ixkp)o"anx(. ¨§¦§¦©¥

áàä àìå ïBãàä àì¯`l"W EpidC Ÿ¨¨§Ÿ¨¨§©§¤Ÿ
,a`d lr mB xEn` "Dxknl lFWni¦§§¨§¨¨©©¨¨

.i"WxA oOwlckE§¦§©¨§©¦
dá Bãâáada ãbáì àa íà Y §¦§¨¦¨¦§Ÿ¨

¯ENi`kE ,dcibA oFWNn "FcbaA" Wxtn§¨¥§¦§¦§§¦¨§¦
aEzMz"iAd zgY u"nw s"hgA ¨©£©¨©©©©¥

"FcbaA")(FrnWA FnM ,)a ,gi oiyeciw i"yx(. §¨§§§¨§
" azkem`df oi` iM ,"DA cFBal `A §¨©¦¨¦§¨¦¥¤

" wEqRA xEn`M `N` ,i`Cem`drx ©©¤¨¨¨©¨¦¨¨
."'ebe dipFc` ipirA§¥¥£¤¨

ïëå ,ãeòé úåöî da íi÷ì àlL¤Ÿ§©¥¨¦§©¥§¥
.äæì døëîe da ãâaL øçàî ,äéáà̈¦¨¥©©¤¨©¨§¨¨¨¤

¯" ,"Da FcbaA" Wxtn o`Mxg`n ¨§¨¥§¦§¨¥©©
cbA i`Ce a`d ixdW ,"DA cbAW¤¨©¨¤£¥¨¨©©¨©

.DAh dxez ¨
(h)äpãòéé Bðáì íàåïBãàä Y¯`le §¦¦§¦¨¤¨¨¨§Ÿ

lFWni `l"W iRÎlrÎs`e .a`d̈¨§©©¦¤Ÿ¦§
lr mbe oFc`d lr mB xn`p "Dxknl§¨§¨¤¡©©©¨¨§©©
lr wx xAcn df wEqRW ixd ,a`d̈¨£¥¤¨¤§©¥©©

oFc`d)`"ebe m"`x(EpcOll `A aEzMde . ¨¨§©¨¨§©§¥
,oAA `le calA oFc`A iElY xaCdW¤©¨¨¨¨¨¦§¨§Ÿ©¥
oFvxA `NW Fnvrl Dcril lFki Fpi`W¤¥¨§¨£¨§©§¤Ÿ¦§

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i oey`x meil inei xeriy

(é)àì dúðòå dúeñk døàL Bì-çwé úøçà-íà¦©¤−¤¦©®§¥¨²§¨¬§«Ÿ¨−̈¬Ÿ
:òøâé¦§¨«

i"yx£BÏŒÁwÈ ˙¯Á‡ŒÌ‡∑(מכילתא)עליה.Ú¯‚È ‡Ï d˙ÚÂ d˙eÒk d¯‡L∑ האמה ּכבר מן לֹו .ׁשּיעד ƒ«∆∆ƒ«ֶָָ¿≈»¿»¿…»»…ƒ¿»ְִֶַָָָָָ
d¯‡L∑מז)מזֹונֹות .ּתׁשמיׁש∑d˙Ú.ּכמׁשמעֹו∑d˙eÒk.(כתובות ¿≈»ְ¿»ְְַָ…»»ְִַ

(àé)ìL-íàåïéà ípç äàöéå dì äNòé àì älà-L §¦̧§¨¥½¤¬Ÿ©«£¤−¨®§¨«§¨¬¦−̈¥¬
:óñk̈«¤

i"yx£dÏ ‰NÚÈ ‡Ï ‰l‡ŒLÏLŒÌ‡Â∑ אחת הּׁשלׁש?אם הן ּומה לּה, יעׂשה לא אּלה לֹומּׁשלׁש ייעדּנה ¿ƒ¿»≈∆…«¬∆»ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ
עצמּה את לפּדֹות ּבידּה היה לא והיא לבנֹו, ולא לֹו לא יעדּה לא וזה ותצא, מּפדיֹונּה יגרע אֹו לבנֹו, .אֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

ÌpÁ ‰‡ˆÈÂ∑ ּבסימנין ׁשּתצא ללּמד היציאה? היא ּומה לעבדים. ּׁשרּבה מּמה יֹותר לזֹו יציאה לּה רּבה ¿»¿»ƒ»ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
סימנין, ׁשּתביא עד עוד עּמֹו ׁשּנאמר:ותׁשהה ׁשּתצא, למדנּו ּכבר סימנים קדם ׁשנים ׁשׁש הּגיעּו (דברים ואם ְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

לׁשׁשטו) סימנים קדמּו ׁשאם חּנם"? "ויצאה ּכאן: האמּור ּומהּו ׁשנים", ׁשׁש ועבד העברּיה אֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָ"העברי
ּבהן. ּתצא מכילתא)ׁשנים, ד. לרּבֹות (קידושין ּכסף", "אין לֹומר: ּתלמּוד ּבבגרּות? אּלא ׁשּתצא אֹומר אינֹו אֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּלא  ׁשניהם, נאמרּו לכ ּבגרּות, זֹו חּנם", "ויצאה אֹומר: הייתי ׁשניהם, נאמרּו לא ואם ּבגרּות. ְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹיציאת
לחלק  הּדין לבעל ּפה ּפתחֹון .ליּתן ְְֲִִִֵֶַַַַֹ

d˙eÒkי  deiÊ dÏ ·qÈ ‡z¯Á‡ Ì‡ƒ»√«¿»ƒ«≈ƒ«¿«
:ÚÓ˙È ‡Ï d˙BÚÂ¿¿«»ƒ¿¿»

ÔbÓיא  ˜Bt˙Â dÏ „aÚÈ ‡Ï ÔÈl‡ ˙Ïz Ì‡Â¿ƒ¿»ƒ≈»«¿≈«¿ƒ«»
:ÛÒÎ ‡Ïa¿»¿»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

oFc`d)i"gp(. ¨¨
ãnìî¯`le "dPcrii" aEzMW dGn §©¥¦¤¤¨¦¨¤¨§Ÿ

"dPWCwi")m"`x(. §©§¤¨
dãòéì åézçz í÷ Bða óàL¯EpidC ¤©§¨©§¨§©£¨§©§

.cEri oiprl eia` mFwnA cnFr oAdW¤©¥¥¦§¨¦§¦§©¦
éøö Bðéàå ,åéáà äöøé íàdLc÷ì C ¦¦§¤¨¦§¥¨¦§©§¨

íéøçà ïéLec÷¯DzIpw sqM `N` ¦¦£¥¦¤¨¤¤§¦¨¨
.oAl mB diWECiw sqM `Ed eia` ozPW¤¨©¨¦¤¤¦¤¨©©¥
éì úãòéî zà éøä :dì øîBà àlà¤¨¥¨£¥©§§ª¤¤¦

éáà ìawL óñkaéîãa CC¯a`d mB ©¤¤¤¦¥¨¦§¨©¦©¨¨
iAB WECigdW `N` ,oM xnF` criOWM§¤§©¥¥¥¤¨¤©¦©¥
`l Fnvr `EdW iRÎlrÎs`W ,`Ed oAd©¥¤©©¦¤©§Ÿ
`Ed ENi`M df oFWlA xnFl lFki ,ozp̈©¨©§¨¤§¦
mFwnA cnFr oAdW oeiM ,ozp Fnvr©§¨©¥¨¤©¥¥¦§

eia`)m"`x(. ¨¦
úBðaä ètLîkøàL Y¯.zFpFfn §¦§©©¨§¥§

äðBòå úeñk¯zFpA hRWnM ,xnFlM §§¨§©§¦§©§
mixaC dWlWA aIg lrAdW l`xUi¦§¨¥¤©©©©¨¦§¨§¨¦
x`W aEIg aEzM `NW iRÎlrÎs`e .EN ¥̀§©©¦¤Ÿ¨¦§¥
,l`xUi zFpA x`W iAB dpFre zEqM§§¨©¥§¨§¦§¨¥
cOll `A df ixd" `YlikOA xn`p¤¡©©§¦§¨£¥¤¨§©¥
DzEqM Dx`W FG dn ,cnl `vnpe§¦§¨¨¥©§¥¨§¨
wEqRA WxFtnM) rxbi `l DzpFre§¨¨Ÿ¦§¨©§¨©¨

eixg`NW(Dx`W l`xUi zA s` , ¤§©£¨©©¦§¨¥§¥¨
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(áé):úîeé úBî úîå Léà äkî©¥¬¦²¨¥−¬¨«

i"yx£˙ÓÂ LÈ‡ ‰kÓ∑אפרׁש ּכּלם, ּבאּו לּמה לפרׁש ּׁשּבידי ּומה רֹוצחין, ּבפרׁשת נאמרּו ּכתּובים .ּכּמה «≈ƒ»≈ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ
˙ÓÂ LÈ‡ ‰kÓ∑(פד ׁשּנאמר(סנהדרין לפי נאמר? כד)לּמה ׁשֹומע (ויקרא יּומת", מֹות אדם נפׁש ּכל יּכה ּכי "ואיׁש «≈ƒ»≈ְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

נאמר: ואם מיתה. ׁשל ּבהּכאה אּלא חּיב אינֹו ומת", איׁש "מּכה לֹומר: ּתלמּוד מיתה? ּבלא הּכאה ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹאני
ואת  האּׁשה את הּכה איׁש. ׁשּיּכה עד חּיב אינֹו אֹומר הייתי יּכה", ּכי "ואיׁש נאמר: ולא איׁש", ְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ"מּכה

ּתלמּוד מּנין? איׁש",הּקטן "מּכה נאמר: אּלּו ועֹוד, אּׁשה. ואפּלּו קטן אפּלּו אדם", נפׁש ּכל יּכה "ּכי לֹומר: ְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
והרג  ׁשהּכה קטן אפּלּו אני לֹומר:ׁשֹומע ּתלמּוד חּיב, ועֹוד (שם)יהא ׁשהּכה. קטן ולא יּכה", ּכי "ואיׁש ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

קּימא, ּבן ׁשּיּכה עד חּיב ׁשאינֹו איׁש", "מּכה לֹומר: ּתלמּוד ּבמׁשמע? נפלים אפּלּו אדם", נפׁש ּכל יּכה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ"ּכי
איׁש להיֹות .(מכילתא)הראּוי ְִִָָ

(âé)Eì ézîNå Bãéì äpà íéäìûäå äãö àì øLàå©«£¤Æ´Ÿ¨½̈§¨«¡Ÿ¦−¦¨´§¨®§©§¦³§Æ
:änL ñeðé øLà íB÷î̈½£¤¬¨−¨«¨

i"yx£‰„ˆ ‡Ï ¯L‡Â∑:אֹומר הּוא וכן ארב, לׁשֹון צדה נתּכּון. ולא לֹו ארב כד)לא א צֹודה (שמואל "ואּתה «¬∆…»»ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
ׁשּלּה, ּבּפעל ה"א נֹופל אין חּיֹות ׁשּצידת ציד", "הּצד לׁשֹון 'צדה' לֹומר יּתכן ולא לקחּתּה", נפׁשי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹאת
ּכתרּגּומֹו: ּפתרֹונֹו אני ואֹומר צד, ׁשּלֹו ּפעל וזה צֹודה, ׁשּלֹו ּופעל צדּיה ּבֹו ּדבר ׁשם וזה ציד, ּבּה ּדבר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹוׁשם

‡˙˜ÏË‡יב  dpÏË˜ÈÂ L‡Ï ÈÁÓÈc¿ƒ¿≈∆¡«¿ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿¿»»
:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈

ÈÈיג  Ì„˜ ÔÓe dÏ ÔÓÎ ‡Ï È„Â¯ÒÓz‡ ¿ƒ»¿«≈ƒ√»¿»ƒƒ¿«
:Ôn˙Ï ˜B¯ÚÈc ¯˙‡ CÏ ÈeL‡Â d„ÈÏƒ≈∆¡«ƒ»¬«ƒ≈ƒ¿«»
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מ  אני ואין ציד', 'צד ּבחלק חּברֹו ּומנחם לּה. כמן לא ׁשל ודי מּמחלקת ּבאחת לחּברֹו יׁש ואם לֹו. ֹודה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

ּבחלק נחּברּנּו סו)צד, ּתּנׂשאּו",(ישעיה צד כ)"על א אֹורה",(שמואל ז)"צּדה אף (דניאל ימּלל". עּלאה לצד "ּומּלין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
אֹורב  לׁשֹון מּכלֿמקֹום, עליו. להרהר יׁש זה ואף מיתה, צד ׁשּום לֹו למצא צּדד לא צדה" לא "אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹּכאן

B„ÈÏ.הּוא  ‰p‡ ÌÈ‰Ï‡‰Â∑לׁשֹון לידֹו, צא)זּמן רעה",(תהלים אלי תאּנה יב)"לא לּצּדיק (משלי יאּנה "לא ¿»¡…ƒƒ»¿»ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻֻ
און", ה)ּכל ב עּלה (מלכים לי למצא מזּדּמן לי", הּוא B„ÈÏ."מתאּנה ‰p‡ ÌÈ‰Ï‡‰Â∑ זאת ּתצא ולּמה ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ¿»¡…ƒƒ»¿»ְֵֵָָֹ

ּדוד: ׁשאמר הּוא כד)מּלפניו? א הּקדמֹוני (שמואל ּומׁשל רׁשע", יצא מרׁשעים הּקדמֹוני מׁשל יאמר "ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ
יצא  "מרׁשעים ּתֹורה: אמרה והיכן עֹולם. ׁשל קדמֹונֹו ׁשהּוא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, מׁשל ׁשהיא הּתֹורה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהיא
ולא  מזיד, הרג ואחד ׁשֹוגג הרג אחד אדם, ּבני ּבׁשני מדּבר? הּכתּוב ּבמה לידֹו". אּנה "והאלהים ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹרׁשע"?

מזּמ והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּגלה. לא וזה נהרג לא זה ׁשּיעידּו, ּבּדבר עדים ׁשהרג היּו זה אחד: לפנּדק נן ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
זה  על ונֹופל ּבּסּלם עֹולה ׁשֹוגג ׁשהרג וזה הּסּלם, ּתחת יֹוׁשב מעידים ּבמזיד ועדים והֹורגֹו, ּבמזיד ׁשהרג ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻֻ

נהרג  - ּבמזיד ׁשהרג וזה ּגֹולה, - ּבׁשֹוגג ׁשהרג זה נמצא לגלֹות. אֹותֹו ּומחּיבים ÌB˜Ó.עליו EÏ ÈzÓNÂ∑ ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ¿«¿ƒ¿»
לוּיה מחנה זה קֹולטֹו? מקֹום זה ואי ׁשּמה. ׁשּינּוס ּבּמדּבר, יב)אף .(מכות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
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(áé):úîeé úBî úîå Léà äkî©¥¬¦²¨¥−¬¨«

i"yx£˙ÓÂ LÈ‡ ‰kÓ∑אפרׁש ּכּלם, ּבאּו לּמה לפרׁש ּׁשּבידי ּומה רֹוצחין, ּבפרׁשת נאמרּו ּכתּובים .ּכּמה «≈ƒ»≈ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ
˙ÓÂ LÈ‡ ‰kÓ∑(פד ׁשּנאמר(סנהדרין לפי נאמר? כד)לּמה ׁשֹומע (ויקרא יּומת", מֹות אדם נפׁש ּכל יּכה ּכי "ואיׁש «≈ƒ»≈ְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

נאמר: ואם מיתה. ׁשל ּבהּכאה אּלא חּיב אינֹו ומת", איׁש "מּכה לֹומר: ּתלמּוד מיתה? ּבלא הּכאה ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹאני
ואת  האּׁשה את הּכה איׁש. ׁשּיּכה עד חּיב אינֹו אֹומר הייתי יּכה", ּכי "ואיׁש נאמר: ולא איׁש", ְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ"מּכה

ּתלמּוד מּנין? איׁש",הּקטן "מּכה נאמר: אּלּו ועֹוד, אּׁשה. ואפּלּו קטן אפּלּו אדם", נפׁש ּכל יּכה "ּכי לֹומר: ְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
והרג  ׁשהּכה קטן אפּלּו אני לֹומר:ׁשֹומע ּתלמּוד חּיב, ועֹוד (שם)יהא ׁשהּכה. קטן ולא יּכה", ּכי "ואיׁש ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

קּימא, ּבן ׁשּיּכה עד חּיב ׁשאינֹו איׁש", "מּכה לֹומר: ּתלמּוד ּבמׁשמע? נפלים אפּלּו אדם", נפׁש ּכל יּכה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ"ּכי
איׁש להיֹות .(מכילתא)הראּוי ְִִָָ

(âé)Eì ézîNå Bãéì äpà íéäìûäå äãö àì øLàå©«£¤Æ´Ÿ¨½̈§¨«¡Ÿ¦−¦¨´§¨®§©§¦³§Æ
:änL ñeðé øLà íB÷î̈½£¤¬¨−¨«¨

i"yx£‰„ˆ ‡Ï ¯L‡Â∑:אֹומר הּוא וכן ארב, לׁשֹון צדה נתּכּון. ולא לֹו ארב כד)לא א צֹודה (שמואל "ואּתה «¬∆…»»ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
ׁשּלּה, ּבּפעל ה"א נֹופל אין חּיֹות ׁשּצידת ציד", "הּצד לׁשֹון 'צדה' לֹומר יּתכן ולא לקחּתּה", נפׁשי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹאת
ּכתרּגּומֹו: ּפתרֹונֹו אני ואֹומר צד, ׁשּלֹו ּפעל וזה צֹודה, ׁשּלֹו ּופעל צדּיה ּבֹו ּדבר ׁשם וזה ציד, ּבּה ּדבר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹוׁשם

‡˙˜ÏË‡יב  dpÏË˜ÈÂ L‡Ï ÈÁÓÈc¿ƒ¿≈∆¡«¿ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿¿»»
:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈

ÈÈיג  Ì„˜ ÔÓe dÏ ÔÓÎ ‡Ï È„Â¯ÒÓz‡ ¿ƒ»¿«≈ƒ√»¿»ƒƒ¿«
:Ôn˙Ï ˜B¯ÚÈc ¯˙‡ CÏ ÈeL‡Â d„ÈÏƒ≈∆¡«ƒ»¬«ƒ≈ƒ¿«»
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mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i oey`x meil inei xeriy
מ  אני ואין ציד', 'צד ּבחלק חּברֹו ּומנחם לּה. כמן לא ׁשל ודי מּמחלקת ּבאחת לחּברֹו יׁש ואם לֹו. ֹודה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

ּבחלק נחּברּנּו סו)צד, ּתּנׂשאּו",(ישעיה צד כ)"על א אֹורה",(שמואל ז)"צּדה אף (דניאל ימּלל". עּלאה לצד "ּומּלין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
אֹורב  לׁשֹון מּכלֿמקֹום, עליו. להרהר יׁש זה ואף מיתה, צד ׁשּום לֹו למצא צּדד לא צדה" לא "אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹּכאן

B„ÈÏ.הּוא  ‰p‡ ÌÈ‰Ï‡‰Â∑לׁשֹון לידֹו, צא)זּמן רעה",(תהלים אלי תאּנה יב)"לא לּצּדיק (משלי יאּנה "לא ¿»¡…ƒƒ»¿»ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻֻ
און", ה)ּכל ב עּלה (מלכים לי למצא מזּדּמן לי", הּוא B„ÈÏ."מתאּנה ‰p‡ ÌÈ‰Ï‡‰Â∑ זאת ּתצא ולּמה ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ¿»¡…ƒƒ»¿»ְֵֵָָֹ

ּדוד: ׁשאמר הּוא כד)מּלפניו? א הּקדמֹוני (שמואל ּומׁשל רׁשע", יצא מרׁשעים הּקדמֹוני מׁשל יאמר "ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ
יצא  "מרׁשעים ּתֹורה: אמרה והיכן עֹולם. ׁשל קדמֹונֹו ׁשהּוא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, מׁשל ׁשהיא הּתֹורה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהיא
ולא  מזיד, הרג ואחד ׁשֹוגג הרג אחד אדם, ּבני ּבׁשני מדּבר? הּכתּוב ּבמה לידֹו". אּנה "והאלהים ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹרׁשע"?

מזּמ והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּגלה. לא וזה נהרג לא זה ׁשּיעידּו, ּבּדבר עדים ׁשהרג היּו זה אחד: לפנּדק נן ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
זה  על ונֹופל ּבּסּלם עֹולה ׁשֹוגג ׁשהרג וזה הּסּלם, ּתחת יֹוׁשב מעידים ּבמזיד ועדים והֹורגֹו, ּבמזיד ׁשהרג ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻֻ

נהרג  - ּבמזיד ׁשהרג וזה ּגֹולה, - ּבׁשֹוגג ׁשהרג זה נמצא לגלֹות. אֹותֹו ּומחּיבים ÌB˜Ó.עליו EÏ ÈzÓNÂ∑ ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ¿«¿ƒ¿»
לוּיה מחנה זה קֹולטֹו? מקֹום זה ואי ׁשּמה. ׁשּינּוס ּבּמדּבר, יב)אף .(מכות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
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(ãé)íòî äîøòá Bâøäì eäòø-ìò Léà ãæé-éëå§¦«¨¦¬¦²©¥¥−§¨§´§¨§¨®¥¦´
:úeîì epçwz éçaæî¦§§¦½¦¨¤−¨«

i"yx£„ÊÈŒÈÎÂ∑ ׁשהמית ּביתּֿדין ּוׁשליח ׁשהרג רֹופא אני ׁשֹומע וגֹו'", איׁש "מּכה ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה ¿ƒ»ƒְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ולא  יזד" "וכי לֹומר: ּתלמּוד והּׁשֹוגג? ּתלמידֹו את הרֹודה והרב ּבנֹו, את הּמּכה והאב ארּבעים, ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹּבמלקֹות
אין  מזידין, ׁשהם ׁשאףֿעלּֿפי ותלמידֹו, ּבנֹו והרֹודה והרֹופא ּביתּֿדין, ׁשליח ולא ּבערמה" "להרגֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשֹוגג,

ÈÁaÊÓ.מערימין  ÌÚÓ∑(צה למּות (סנהדרין ּתּקחּנּו עבֹודה, לעבד ורֹוצה ּכהן היה .אם ֲִִַ≈ƒƒ¿¿ƒְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

(åè):úîeé úBî Bnàå åéáà äkîe©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
i"yx£Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kÓe∑(פד לֹומר (שם הצר ּבמיתה, ולא ּבתׁשלּומין ׁשהּוא ּבחברֹו החֹובל על ׁשּלמדנּו לפי «≈»ƒ¿ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻ

ּבהּכאה  אּלא חּיב ואינֹו ּבמיתה ׁשהּוא ּבאביו החֹובל חּבּורה על ּבּה Bn‡Â.ׁשּיׁש ÂÈ·‡∑ זה אֹו זה .אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ»ƒ¿ƒֶֶ
˙ÓeÈ ˙BÓ∑ ּבחנק. »ְֶֶ

(æè):úîeé úBî Bãéá àöîðå Bøëîe Léà áðâå§Ÿ¥̧¦¯§¨²§¦§¨¬§¨−¬¨«

i"yx£B¯ÎÓe LÈ‡ ·‚Â∑(מכילתא):ׁשּנאמר לפי נאמר? כד)לּמה אין (דברים מאחיו". נפׁש ּגֹונב איׁש יּמצא "ּכי ¿…≈ƒ¿»ְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
"וגֹונב לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ׁשּגנבּו, אנדרֹוגינּוס אֹו טמטּום, אֹו אּׁשה, נפׁש. ׁשּגנב איׁש אּלא ּומכרֹו".לי איׁש ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אּׁשה, ּגֹונב איׁש. ּגֹונב אּלא לי אין איׁש", "וגֹונב ּכאן: ׁשּנאמר נפׁש".(שם)ּולפי "וגֹונב ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

dÏË˜ÓÏיד  d¯·Á ÏÚ ¯·b ÚL¯È È¯‡Â«¬≈«¿«¿«««¿≈¿ƒ¿¿≈
:˙ÓÓÏ dp¯a„z ÈÁa„Ó ÔÓ eÏÈÎaƒ¿ƒƒ«¿¿ƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»

ÏË˜˙È:טו  ‡ÏË˜˙‡ dn‡Â È‰e·‡ ÈÁÓÈ„Â¿ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

dpaÊÈÂטז  Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ‡LÙ ·e‚È„Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ≈
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ d„Èa ÁÎzLÈÂ¿ƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈
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(ci)ãæé éëåøîàð änì Y¯ixdW §¦¨¦¨¨¤¡©¤£¥
xn`p xaM)ai weqt(zFn zne Wi` dMn" §¨¤¡©©¥¦¨¥

."znEi¨
øîàpL éôì¯.ai wEqR lirl §¦¤¤¡©§¥¨

elôà éðà òîBL ,"'Bâå Léà äkî"©¥¦§¥©£¦£¦
éBb âøä]¯qEtcaE .inFx qEtcA `Ed oM ¨©¥¦§¦¦§

K` .iFB ENit` :`qxiBd ipWe oFW`x¦§¥¦©¦§¨£¦©
d`xPke ,ixnbl hnWp miqEtCd aFxA§©§¦¦§©§©§¦§©¦§¤

.xFfpSd zngn¥£©©¤§
ïéc-úéa çéìLe ,úéîäL àôBø[äå§¨¥¤¥¦§¦©¥¦
áàäå ,íéòaøà úe÷ìîa úéîäL¤¥¦§©§©§¨¦§¨¨

Bða úà äknä¯.zinde ©©¤¤§§¥¦
Bãéîìz úà äãBøä áøäå¯.zinde §¨©¨¤¤©§¦§¥¦

ââBMäå¯`EdW bbFWA o`M xAEcnd §©¥©§¨¨§¥¤
iziide ,zElB aIg Fpi`W cifnl aFxẅ§¥¦¤¥©¨¨§¨¦¦

dzin aIg didIW xaFq)`"ebe m"`x(. ¥¤¦§¤©¨¦¨
,ââBL àìå Y "ãæé éëå" øîBì ãeîìz©§©§¦¨¦§Ÿ¥

,[éBb ìò àìå Y "eäòø ìò"]¯`Ed oM ©¥¥§Ÿ©¥
x`WA K` .inFxe ipWe oFW`x qEtcA¦§¦§¥¦§¦©¦§¨

.ixnbl hnWp miqEtCd©§¦¦§©§©§¦
-úéa çéìL àìå Y "äîøòá Bâøäì"§¨§§¨§¨§Ÿ§¦©¥
,Bãéîìúå Bða äãBøäå àôBøäå ïéc¦§¨¥§¨¤§§©§¦
ïéà Y ïéãéæî íäL ét-ìò-óàL¤©©¦¤¥§¦¦¥

ïéîéøòî¯micifn mdW ,xnFlM ©£¦¦§©¤¥§¦¦
dzid `NW ,mzpEkA `l K` mdiUrnA§©£¥¤©Ÿ§©¨¨¨¤Ÿ¨§¨

md mBW ,m"`xd azke .zindl mzpEM©¨¨¨§¨¦§¨©¨§¥¤©¥
,mzF` Ezini mdiUrOW mdA Exzd m ¦̀¦§¨¤¤©£¥¤¨¦¨

lkaE,Ezinde mdiUrnA EkiWnd z`f §¨Ÿ¦§¦§©£¥¤§¥¦
.` ,g zFMn d`xE .dzin miaIg©¨¦¦¨§¥©

éçaæî íòîïäk äéä íà Y¯gvFxd ¥¦¦§§¦¦¨¨Ÿ¥¨¥©
)a ,dl oixcdpq i"yx(.

äãBáò ãáòì äöBøå¯oFWl wEICn §¤©£Ÿ£¨¦¦§
`l oicrW xAEcOW rnWn i"Wx©¦©§©¤§¨¤£©¦Ÿ
,"cFarl dvFx" wx `N` cFarl ligzd¦§¦©£¤¨©¤©£
FzF` migiPn cFarl ligzd m` la £̀¨¦¦§¦©£©¦¦
oFWNdn oM wIclWie .FzcFar milWdl§©§¦£¨§¥§©¥¥¥©¨
m` iM ,"igAfn lrn" `le "igAfn mrn"¥¦¦§§¦§Ÿ¥©¦§§¦¦¦
oi` dcFar caFre gAfOd bB lr did̈¨©©©¦§¥©§¥£¨¥

mXn FzF` migwFl)m"`x(mB d`xE . §¦¦¨§¥©
`Ed odM m`" :` ,dt `nFi i"Wx oFWl§©¦¨¦Ÿ¥

`AW."dcFar cFarl ¤¨©££¨
"úeîì epçwz"¯oFCil FzF` mi`ian ¦¨¤¨§¦¦¦

oiC ziaA)my i"yx(.eh dxez §¥¦
(eh)Bnàå åéáà äkîeéôì Y ©¥¨¦§¦§¦

àeäL Bøáça ìáBçä ìò eðãîlL¤¨©§©©¥©£¥¤
aäúéîa àìå ïéîeìLú¯oOwlcM §©§¦§Ÿ§¦¨§¦§©¨

.hiÎgi wEqR̈
àeäL åéáàa ìáBçä ìò øîBì Cøöäª§©©©©¥§¨¦¤

äúéîa¯oYip did ,oM `l m` iM §¦¨¦¦Ÿ¥¨¨¦¨
mWM ,FO`e eia` lNwOn cFnll¦§¦§©¥¨¦§¦§¥

dMn KM ,dzinA FO`e eia` lNwOW¤§©¥¨¦§¦§¦¨¨©¥
.dzinA FO`e eia`̈¦§¦§¦¨

da LiL äàkäa àlà áiç Bðéàå§¥©¨¤¨§©¨¨¤¥¨
äøeaç¯oOwlckE ,mzq dMnA `le ©¨§Ÿ§©¨§¨§¦§©¨

oOwl i"Wx d`xE .`k ,ck `xwIe i"WxA§©¦©¦§¨§¥©¦§©¨
mCdW dMn `id dxEAgW dk wEqR̈¤©¨¦©¨¤©¨

.`vFi Fpi`e DA xxvp¦§¨¨§¥¥
Bnàå åéáàäæ Bà äæ Bà Y¯d`x ¨¦§¦¤¤§¥

"znEi mc` dMn"W`k ,ck`xwIe i"Wx©¦©¦§¨¤©¥¨¨¨
xn`p mW ixde ,FO`e eia` dMnA ixiin©§¥§©¥¨¦§¦©£¥¨¤¡©
oke .mdn cg` ENit` EpidC ,"mc`"¨¨§©§£¦¤¨¥¤§¥

.mW 'mipdM zxFz'A gikFn¦©§©Ÿ£¦¨
úîeé úBî÷ðça Y¯DiA aizkC ¨§¤¤¦§¦¥

dzin lM ol `niwe ,`nzq "znEi"¨§¨¨§¨§¨¨¨¦¨
wpg `N` Dpi` mzq dxFYA dxEn`d̈£¨©¨§¨¥¨¤¨¤¤

)` ,p oixcdpq i"yx(oOwl i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§©¨
.fh wEqRfh dxez ¨

(fh)Bøëîe Léà áðâåøîàð änì Y §Ÿ¥¦§¨¨¨¤¡©
¯`vOi iM" wEqR lr siqFO dn ,xnFlM§©©¦©¨¦¦¨¥

."Wtp apFB Wi ¦̀¥¤¤
øîàpL éôì¯.f ,ck mixaC §¦¤¤¡©§¨¦

ïéà ,"åéçàî Lôð áðb Léà àöné ék"¦¦¨¥¦Ÿ¥¤¤¥¤¨¥
Bà äMà ,Lôð áðbL Léà àlà éì¦¤¨¦¤¨©¤¤¦¨
?ïépî eáðbL ñBðéâBøcðà Bà íeèîèª§©§§¦¤¨§¦©¦
"Bøëîe Léà áðâå" øîBì ãeîìz©§©§Ÿ¥¦§¨

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i oey`x meil inei xeriy
זה  ּגּלה זה, ּׁשחּסר מה ׁשניהם, הצרכּו לכ.B„È· ‡ˆÓÂ∑ּבידֹו ּכבר ונמצא ּומכרֹו, ׁשּגנבֹו עדים ׁשראּוהּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֻ¿ƒ¿»¿»ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָ

מכירה פה)קדם ÓeÈ˙.(סנהדרין ˙BÓ∑:וכתב הענין והפסיק היא. חנק סתם, ּבּתֹורה האמּורה מיתה ּכל ּבחנק. ְִֶָֹ»ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
"מ  ּבין איׁש" הּכאה "וגֹונב מּקׁשינן סבר ּדמר ּפלּוגּתא, הינּו לי, ונראה ואּמֹו", אביו ל"מקּלל ואּמֹו" אביו ּכה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָ

מּקׁשינן לא סבר ּומר שם)לקללה, .(סנהדרין ְְִִַַַָָָָָ

(æé):úîeé úBî Bnàå åéáà ìl÷îe§©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
i"yx£Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Óe∑:אֹומר ׁשהּוא לפי נאמר? כ)לּמה אין (ויקרא אביו". את יקּלל אׁשר איׁש "איׁש ¿«≈»ƒ¿ƒְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

סתם, ואּמֹו" אביו "ּומקּלל לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אביה, את ׁשּקּללה אּׁשה אביו. את ׁשּקּלל איׁש אּלא ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלי
הּקטן  את להֹוציא יקּלל", אׁשר "איׁש נאמר: לּמה ּכן, אם אּׁשה. ּובין איׁש ÓeÈ˙.ּבין ˙BÓ∑,ּבסקילה ְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ»ְִִָ

לכּלם: אב ּובנין ּבסקילה, ּבֹו", "ּדמיו ׁשּנאמר: מקֹום כ)וכל ּובמקּלל (ויקרא ּבם". ּדמיהם אֹותם ירּגמּו "ּבאבן ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ
ּבֹו" "ּדמיו נאמר: ואּמֹו ל')אביו קידושין כהנים. .(תורת ְֱִִֶַָָָ

(çé)ïáàa eäòø-úà Léà-äkäå íéLðà ïáéøé-éëå§¦«§¦ª´£¨¦½§¦¨¦Æ¤¥¥½§¤−¤
:ákLîì ìôðå úeîé àìå óøâàá Bà́§¤§®Ÿ§¬Ÿ¨−§¨©¬§¦§¨«

ÏË˜˙È:יז  ‡ÏË˜˙‡ dn‡Â È‰e·‡ ËeÏÈ„Â¿ƒ¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

d¯·Áיח  ˙È ¯·b ÈÁÓÈÂ ÔÈ¯·b ÔeˆÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿≈¿«»«¿≈
ÏtÈÂ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡ÊÈÓ¯eÎ· B‡ ‡·‡a¿«¿»¿¿≈»¿»¿¿ƒ≈

:ÔÏËe·Ï¿¿»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

¯rnWnA zapFB dX` ENit` "apFbe"§¥£¦¦¨¤¤§©§©
)a ,dt oixcdpq i"yx(.

éì ïéà ,"Léà áðâå" ïàk øîàpL éôìe§¦¤¤¡©¨§Ÿ¥¦¥¦
?ïépî äMà áðBb ,"Léà áðb" àlà¤¨Ÿ¥¦¥¦¨¦©¦

"Lôð áðâ" øîBì ãeîìz¯oiA Wi` oiA ©§©Ÿ¥¤¤¥¦¥
dX`)my i"yx(. ¦¨

äæ øqçM äî ,íäéðL eëøöä Cëì§¨ª§§§¥¤©¤¦¥¤
.äæ älbBãéá àöîðåíéãò eäeàøL Y ¦¨¤§¦§¨§¨¤¨¥¦

Bøëîe BáðbL¯oixcdpq i"Wx d`x ¤§¨§¨§¥©¦©§¤§¦
oi` ,`vnpe :`YlikOA `ipY" a ,dt©§¨©§¦§¨§¦§¨¥
d`xE ."micrA `N` mFwn lkA d`ivn§¦¨§¨¨¤¨§¥¦§¥
± `vOi iM" f ,ck mixaC i"Wx mB©©¦§¨¦¦¦¨¥
`vOi lM oke ,d`xzde micrA§¥¦§©§¨¨§¥¨¦¨¥

."dxFYAW¤©¨
"Bãéá àöîðå"¯FzEWxA `N` FciA oi` §¦§¨§¨¥§¨¤¨¦§

)my i"yx(.
äøéëî íã÷ øák¯m` oMÎoi`XÎdn §¨Ÿ¤§¦¨©¤¥¥¦

oicrW ,milrAd zEWxA oicr dfe Fxkn§¨§¤£©¦¦§©§¨¦¤£©¦
FzEWxl aPBd Fqipkd `l)my i"yx(. Ÿ¦§¦©©¨¦§

aYkPW s` ,"Fcia `vnpe"W EpidC§©§¤§¦§¨§¨©¤¦§©
FWExiR oi` ,"FxknE Wi` apFbe" xg`l§©©§¥¦§¨¥¥
`vnp f`e Edpw aEW dxikn xg`NW¤§©©§¦¨¨¨§¨¦§¨

mcFw FciA `vnPW `N` ,FciAdxikn §¨¤¨¤¦§¨§¨¤§¦¨
)`"eb(,xar oFWl `Ed "`vnpe" oFWl iM ,¦§§¦§¨§¨¨

.FciA `vnp xaMW¤§¨¦§¨§¨
úîeé úBîäúéî ìk ,÷ðça Y ¨§¤¤¨¦¨

àéä ÷ðç Y íúñ äøBza äøeîàä̈£¨©¨§¨¤¤¦
¯i"WxX dnE .i ,k `xwIe i"Wx mB d`x§¥©©¦©¦§¨©¤©¦

eiptNW wEqRA `le o`M df llM azM̈©§¨¤¨§Ÿ©¨¤§¨¨

mEXn xnFl Wi ,FO`e eia` dMn iAB©¥©¥¨¦§¦¥©¦
micnFl Ep` `tEB "FO`e eia` dMn"AW¤§©¥¨¦§¦¨¨§¦

l FzEkinQn wpgapFbe","FxknE Wi` ¤¤¦§¦¦§¥¦§¨
eia` dMn" miWiTn Epiid oM `l m` iM¦¦Ÿ¥¨¦©¦¦©¥¨¦
FnkE ,"FO`e eia` lNwnE"l "FO`e§¦§§©¥¨¦§¦§
eia` dMn s` dliwqA eia` lNwOW¤§©¥¨¦¦§¦¨©©¥¨¦

dliwqA)g"ty(. ¦§¦¨
ïéðòä ÷éñôäå)¯ciÎiazM dOkA §¦§¦¨¦§¨§©¨¦§¥¨

x miqEtcEdf rhw miqxFB `l mipFW` §¦¦¦Ÿ§¦¤©¤
F` wiYrn dfi` ztqFY `ide ,i"WxA§©¦§¦¤¤¥¤©§¦
lrW "lNd sqFi" xtqA azke .cinlY©§¦§¨©§¥¤¥¦¥¤©

lW wEqRd aYkp dOl Ff dl`WapFbe" §¥¨¨¨¦§©©¨¤§¥
,"eia` dMnE" xg` cIn "FxknE Wi ¦̀§¨¦©©©©¥¨¦
lM" lirl azMX dnA i"Wx dpr xaM§¨¨¨©¦§©¤¨©§¥¨
,"`id wpg mzq dxEn`d dzin¦¨¨£¨§¨¤¤¦
Ff o`MW oaEn oMÎm`e ,mW x`FanM©§¨¨§¦¥¨¤¨

ztqFdmiwiYrOd. ¨©©©§¦¦
åéáà äkî" ïéa "Léà áðâå" áúëå§¨©§Ÿ¥¦¥©¥¨¦
äàøðå ,"Bnàå åéáà ìl÷î"ì "Bnàå§¦¦§©¥¨¦§¦§¦§¤

àzâìt eðéä éì¯a ,dt oixcdpqA ¦©§§ª§¨§©§¤§¦
eia` dMOd :mi`PY zwFlgn z`aEn¥©£¤©¨¦©©¤¨¦
dUrn dUFr" xcbA Fpi`W ,rWẍ¨¤¥§¤¤¤©£¥
zxaqE ,dzin miaIg m`d ,"LOr©§©¦©¨¦¦¨§¨©
lNwOn micnFl m`d :`id zwFlgOd©©£¤¦©¦§¦¦§©¥
,"x`z `l LOra `iUpe" FA aEzMW¤¨§¨¦§©§Ÿ¨Ÿ
,LOr dUrn dUFrA :FA miWxFce§§¦§¤©£¥©§
dllwl d`Md miWiTn m`d xnFlM§©©¦©¦¦©¨¨¦§¨¨

lW wEqRdW zFxnlapFbe"Wi` ©§¤©¨¤§¥¦
oeiM F` ,mdipiA wiqtn "FxknE§¨©§¦¥¥¤¥¨

.miWiTn `l mdipiA wiqtn wEqRdW¤©¨©§¦¥¥¤Ÿ©¦¦
äìì÷ì äàkä ïðéLwî øáñ øîc§¨¨©©§¦©©¨¨¦§¨¨

¯didIW Kixv eia` dMnA mB okle§¨¥©§©¥¨¦¨¦¤¦§¤
."LOr dUrn dUFr" a`d̈¨¤©£¥©§

ïðéLwî àì øáñ øîe(.-d`MdA okle ¨¨©Ÿ©§¦©§¨¥§©¨¨
dUrn dUFr" a`d didIW Kixv `lŸ¨¦¤¦§¤¨¨¤©£¥
iAbC" :mW i"Wx mB d`xE ."LOr©§§¥©©¦¨§©¥
Fpi`W ihFrnl LOrA aizM `l d`Md©¨¨¨§¦§©§§©¥¤¥
`l xaq `PY i`de ,LOr dUrn dUFr¤©£¥©§§©©¨¨©¨
`xwOd ipRn ,dllwl d`Md opiWTn©§¦©©¨¨¦§¨¨¦§¥©¦§¨

."mizpiA wiqtOdfi dxez ©©§¦¥§©¦
(fi)Bnàå åéáà ìl÷îeøîàð änì Y §©¥¨¦§¦¨¨¤¡©

¯xW`" h ,k `xwIeA FpiC xn`p ixdW¤£¥¤¡©¦§©¦§¨£¤
."eia` z` lNwi§©¥¤¨¦

øîBà àeäL éôì¯.h ,k `xwIe §¦¤¥©¦§¨
,"åéáà úà ìl÷é øLà Léà Léà"¦¦£¤§©¥¤¨¦
,åéáà úà ìlwL Léà àlà éì ïéà¥¦¤¨¦¤¦¥¤¨¦
?ïépî äéáà úà äììwL äMà¦¨¤¦§¨¤¨¦¨¦©¦
"Bnàå åéáà ìl÷îe" øîBì ãeîìz©§©§©¥¨¦§¦
,ïk íà .äMà ïéáe Léà ïéa ,íúñ§¨¥¦¥¦¨¦¥
?"ìl÷é øLà Léà" øîàð änì̈¨¤¡©¦£¤§©¥

.ïèwä úà àéöBäìúîeé úBîY §¦¤©¨¨¨
åéîc" øîàpL íB÷î ìëå .äìé÷ña¦§¦¨§¨¨¤¤¡©¨¨
ïáàa" ílëì áà ïéðáe ,äìé÷ña "Ba¦§¦¨¦§©¨§ª¨¨¤¤

"ía íäéîc íúà eîbøé¯,k `xwIe ¦§§Ÿ¨§¥¤¨©¦§¨
.fk

åéîc" øîàð Bnàå åéáà ìl÷îáe¦§©¥¨¦§¦¤¡©¨¨
."Ba¯i"Wx mB d`x .h ,k `xwIe©¦§¨§¥©©¦
.mWgi dxez ¨



מי mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i oey`x meil inei xeriy

(ãé)íòî äîøòá Bâøäì eäòø-ìò Léà ãæé-éëå§¦«¨¦¬¦²©¥¥−§¨§´§¨§¨®¥¦´
:úeîì epçwz éçaæî¦§§¦½¦¨¤−¨«

i"yx£„ÊÈŒÈÎÂ∑ ׁשהמית ּביתּֿדין ּוׁשליח ׁשהרג רֹופא אני ׁשֹומע וגֹו'", איׁש "מּכה ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה ¿ƒ»ƒְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ולא  יזד" "וכי לֹומר: ּתלמּוד והּׁשֹוגג? ּתלמידֹו את הרֹודה והרב ּבנֹו, את הּמּכה והאב ארּבעים, ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹּבמלקֹות
אין  מזידין, ׁשהם ׁשאףֿעלּֿפי ותלמידֹו, ּבנֹו והרֹודה והרֹופא ּביתּֿדין, ׁשליח ולא ּבערמה" "להרגֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשֹוגג,

ÈÁaÊÓ.מערימין  ÌÚÓ∑(צה למּות (סנהדרין ּתּקחּנּו עבֹודה, לעבד ורֹוצה ּכהן היה .אם ֲִִַ≈ƒƒ¿¿ƒְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

(åè):úîeé úBî Bnàå åéáà äkîe©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
i"yx£Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kÓe∑(פד לֹומר (שם הצר ּבמיתה, ולא ּבתׁשלּומין ׁשהּוא ּבחברֹו החֹובל על ׁשּלמדנּו לפי «≈»ƒ¿ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻ

ּבהּכאה  אּלא חּיב ואינֹו ּבמיתה ׁשהּוא ּבאביו החֹובל חּבּורה על ּבּה Bn‡Â.ׁשּיׁש ÂÈ·‡∑ זה אֹו זה .אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ»ƒ¿ƒֶֶ
˙ÓeÈ ˙BÓ∑ ּבחנק. »ְֶֶ

(æè):úîeé úBî Bãéá àöîðå Bøëîe Léà áðâå§Ÿ¥̧¦¯§¨²§¦§¨¬§¨−¬¨«

i"yx£B¯ÎÓe LÈ‡ ·‚Â∑(מכילתא):ׁשּנאמר לפי נאמר? כד)לּמה אין (דברים מאחיו". נפׁש ּגֹונב איׁש יּמצא "ּכי ¿…≈ƒ¿»ְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
"וגֹונב לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ׁשּגנבּו, אנדרֹוגינּוס אֹו טמטּום, אֹו אּׁשה, נפׁש. ׁשּגנב איׁש אּלא ּומכרֹו".לי איׁש ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אּׁשה, ּגֹונב איׁש. ּגֹונב אּלא לי אין איׁש", "וגֹונב ּכאן: ׁשּנאמר נפׁש".(שם)ּולפי "וגֹונב ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

dÏË˜ÓÏיד  d¯·Á ÏÚ ¯·b ÚL¯È È¯‡Â«¬≈«¿«¿«««¿≈¿ƒ¿¿≈
:˙ÓÓÏ dp¯a„z ÈÁa„Ó ÔÓ eÏÈÎaƒ¿ƒƒ«¿¿ƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»

ÏË˜˙È:טו  ‡ÏË˜˙‡ dn‡Â È‰e·‡ ÈÁÓÈ„Â¿ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

dpaÊÈÂטז  Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ‡LÙ ·e‚È„Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ≈
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ d„Èa ÁÎzLÈÂ¿ƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(ci)ãæé éëåøîàð änì Y¯ixdW §¦¨¦¨¨¤¡©¤£¥
xn`p xaM)ai weqt(zFn zne Wi` dMn" §¨¤¡©©¥¦¨¥

."znEi¨
øîàpL éôì¯.ai wEqR lirl §¦¤¤¡©§¥¨

elôà éðà òîBL ,"'Bâå Léà äkî"©¥¦§¥©£¦£¦
éBb âøä]¯qEtcaE .inFx qEtcA `Ed oM ¨©¥¦§¦¦§

K` .iFB ENit` :`qxiBd ipWe oFW`x¦§¥¦©¦§¨£¦©
d`xPke ,ixnbl hnWp miqEtCd aFxA§©§¦¦§©§©§¦§©¦§¤

.xFfpSd zngn¥£©©¤§
ïéc-úéa çéìLe ,úéîäL àôBø[äå§¨¥¤¥¦§¦©¥¦
áàäå ,íéòaøà úe÷ìîa úéîäL¤¥¦§©§©§¨¦§¨¨

Bða úà äknä¯.zinde ©©¤¤§§¥¦
Bãéîìz úà äãBøä áøäå¯.zinde §¨©¨¤¤©§¦§¥¦

ââBMäå¯`EdW bbFWA o`M xAEcnd §©¥©§¨¨§¥¤
iziide ,zElB aIg Fpi`W cifnl aFxẅ§¥¦¤¥©¨¨§¨¦¦

dzin aIg didIW xaFq)`"ebe m"`x(. ¥¤¦§¤©¨¦¨
,ââBL àìå Y "ãæé éëå" øîBì ãeîìz©§©§¦¨¦§Ÿ¥

,[éBb ìò àìå Y "eäòø ìò"]¯`Ed oM ©¥¥§Ÿ©¥
x`WA K` .inFxe ipWe oFW`x qEtcA¦§¦§¥¦§¦©¦§¨

.ixnbl hnWp miqEtCd©§¦¦§©§©§¦
-úéa çéìL àìå Y "äîøòá Bâøäì"§¨§§¨§¨§Ÿ§¦©¥
,Bãéîìúå Bða äãBøäå àôBøäå ïéc¦§¨¥§¨¤§§©§¦
ïéà Y ïéãéæî íäL ét-ìò-óàL¤©©¦¤¥§¦¦¥

ïéîéøòî¯micifn mdW ,xnFlM ©£¦¦§©¤¥§¦¦
dzid `NW ,mzpEkA `l K` mdiUrnA§©£¥¤©Ÿ§©¨¨¨¤Ÿ¨§¨

md mBW ,m"`xd azke .zindl mzpEM©¨¨¨§¨¦§¨©¨§¥¤©¥
,mzF` Ezini mdiUrOW mdA Exzd m ¦̀¦§¨¤¤©£¥¤¨¦¨

lkaE,Ezinde mdiUrnA EkiWnd z`f §¨Ÿ¦§¦§©£¥¤§¥¦
.` ,g zFMn d`xE .dzin miaIg©¨¦¦¨§¥©

éçaæî íòîïäk äéä íà Y¯gvFxd ¥¦¦§§¦¦¨¨Ÿ¥¨¥©
)a ,dl oixcdpq i"yx(.

äãBáò ãáòì äöBøå¯oFWl wEICn §¤©£Ÿ£¨¦¦§
`l oicrW xAEcOW rnWn i"Wx©¦©§©¤§¨¤£©¦Ÿ
,"cFarl dvFx" wx `N` cFarl ligzd¦§¦©£¤¨©¤©£
FzF` migiPn cFarl ligzd m` la £̀¨¦¦§¦©£©¦¦
oFWNdn oM wIclWie .FzcFar milWdl§©§¦£¨§¥§©¥¥¥©¨
m` iM ,"igAfn lrn" `le "igAfn mrn"¥¦¦§§¦§Ÿ¥©¦§§¦¦¦
oi` dcFar caFre gAfOd bB lr did̈¨©©©¦§¥©§¥£¨¥

mXn FzF` migwFl)m"`x(mB d`xE . §¦¦¨§¥©
`Ed odM m`" :` ,dt `nFi i"Wx oFWl§©¦¨¦Ÿ¥

`AW."dcFar cFarl ¤¨©££¨
"úeîì epçwz"¯oFCil FzF` mi`ian ¦¨¤¨§¦¦¦

oiC ziaA)my i"yx(.eh dxez §¥¦
(eh)Bnàå åéáà äkîeéôì Y ©¥¨¦§¦§¦

àeäL Bøáça ìáBçä ìò eðãîlL¤¨©§©©¥©£¥¤
aäúéîa àìå ïéîeìLú¯oOwlcM §©§¦§Ÿ§¦¨§¦§©¨

.hiÎgi wEqR̈
àeäL åéáàa ìáBçä ìò øîBì Cøöäª§©©©©¥§¨¦¤

äúéîa¯oYip did ,oM `l m` iM §¦¨¦¦Ÿ¥¨¨¦¨
mWM ,FO`e eia` lNwOn cFnll¦§¦§©¥¨¦§¦§¥

dMn KM ,dzinA FO`e eia` lNwOW¤§©¥¨¦§¦§¦¨¨©¥
.dzinA FO`e eia`̈¦§¦§¦¨

da LiL äàkäa àlà áiç Bðéàå§¥©¨¤¨§©¨¨¤¥¨
äøeaç¯oOwlckE ,mzq dMnA `le ©¨§Ÿ§©¨§¨§¦§©¨

oOwl i"Wx d`xE .`k ,ck `xwIe i"WxA§©¦©¦§¨§¥©¦§©¨
mCdW dMn `id dxEAgW dk wEqR̈¤©¨¦©¨¤©¨

.`vFi Fpi`e DA xxvp¦§¨¨§¥¥
Bnàå åéáàäæ Bà äæ Bà Y¯d`x ¨¦§¦¤¤§¥

"znEi mc` dMn"W`k ,ck`xwIe i"Wx©¦©¦§¨¤©¥¨¨¨
xn`p mW ixde ,FO`e eia` dMnA ixiin©§¥§©¥¨¦§¦©£¥¨¤¡©
oke .mdn cg` ENit` EpidC ,"mc`"¨¨§©§£¦¤¨¥¤§¥

.mW 'mipdM zxFz'A gikFn¦©§©Ÿ£¦¨
úîeé úBî÷ðça Y¯DiA aizkC ¨§¤¤¦§¦¥

dzin lM ol `niwe ,`nzq "znEi"¨§¨¨§¨§¨¨¨¦¨
wpg `N` Dpi` mzq dxFYA dxEn`d̈£¨©¨§¨¥¨¤¨¤¤

)` ,p oixcdpq i"yx(oOwl i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§©¨
.fh wEqRfh dxez ¨

(fh)Bøëîe Léà áðâåøîàð änì Y §Ÿ¥¦§¨¨¨¤¡©
¯`vOi iM" wEqR lr siqFO dn ,xnFlM§©©¦©¨¦¦¨¥

."Wtp apFB Wi ¦̀¥¤¤
øîàpL éôì¯.f ,ck mixaC §¦¤¤¡©§¨¦

ïéà ,"åéçàî Lôð áðb Léà àöné ék"¦¦¨¥¦Ÿ¥¤¤¥¤¨¥
Bà äMà ,Lôð áðbL Léà àlà éì¦¤¨¦¤¨©¤¤¦¨
?ïépî eáðbL ñBðéâBøcðà Bà íeèîèª§©§§¦¤¨§¦©¦
"Bøëîe Léà áðâå" øîBì ãeîìz©§©§Ÿ¥¦§¨

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i oey`x meil inei xeriy
זה  ּגּלה זה, ּׁשחּסר מה ׁשניהם, הצרכּו לכ.B„È· ‡ˆÓÂ∑ּבידֹו ּכבר ונמצא ּומכרֹו, ׁשּגנבֹו עדים ׁשראּוהּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֻ¿ƒ¿»¿»ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָ

מכירה פה)קדם ÓeÈ˙.(סנהדרין ˙BÓ∑:וכתב הענין והפסיק היא. חנק סתם, ּבּתֹורה האמּורה מיתה ּכל ּבחנק. ְִֶָֹ»ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
"מ  ּבין איׁש" הּכאה "וגֹונב מּקׁשינן סבר ּדמר ּפלּוגּתא, הינּו לי, ונראה ואּמֹו", אביו ל"מקּלל ואּמֹו" אביו ּכה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָ

מּקׁשינן לא סבר ּומר שם)לקללה, .(סנהדרין ְְִִַַַָָָָָ

(æé):úîeé úBî Bnàå åéáà ìl÷îe§©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
i"yx£Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Óe∑:אֹומר ׁשהּוא לפי נאמר? כ)לּמה אין (ויקרא אביו". את יקּלל אׁשר איׁש "איׁש ¿«≈»ƒ¿ƒְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

סתם, ואּמֹו" אביו "ּומקּלל לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אביה, את ׁשּקּללה אּׁשה אביו. את ׁשּקּלל איׁש אּלא ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלי
הּקטן  את להֹוציא יקּלל", אׁשר "איׁש נאמר: לּמה ּכן, אם אּׁשה. ּובין איׁש ÓeÈ˙.ּבין ˙BÓ∑,ּבסקילה ְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ»ְִִָ

לכּלם: אב ּובנין ּבסקילה, ּבֹו", "ּדמיו ׁשּנאמר: מקֹום כ)וכל ּובמקּלל (ויקרא ּבם". ּדמיהם אֹותם ירּגמּו "ּבאבן ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ
ּבֹו" "ּדמיו נאמר: ואּמֹו ל')אביו קידושין כהנים. .(תורת ְֱִִֶַָָָ

(çé)ïáàa eäòø-úà Léà-äkäå íéLðà ïáéøé-éëå§¦«§¦ª´£¨¦½§¦¨¦Æ¤¥¥½§¤−¤
:ákLîì ìôðå úeîé àìå óøâàá Bà́§¤§®Ÿ§¬Ÿ¨−§¨©¬§¦§¨«

ÏË˜˙È:יז  ‡ÏË˜˙‡ dn‡Â È‰e·‡ ËeÏÈ„Â¿ƒ¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

d¯·Áיח  ˙È ¯·b ÈÁÓÈÂ ÔÈ¯·b ÔeˆÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿≈¿«»«¿≈
ÏtÈÂ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡ÊÈÓ¯eÎ· B‡ ‡·‡a¿«¿»¿¿≈»¿»¿¿ƒ≈

:ÔÏËe·Ï¿¿»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

¯rnWnA zapFB dX` ENit` "apFbe"§¥£¦¦¨¤¤§©§©
)a ,dt oixcdpq i"yx(.

éì ïéà ,"Léà áðâå" ïàk øîàpL éôìe§¦¤¤¡©¨§Ÿ¥¦¥¦
?ïépî äMà áðBb ,"Léà áðb" àlà¤¨Ÿ¥¦¥¦¨¦©¦

"Lôð áðâ" øîBì ãeîìz¯oiA Wi` oiA ©§©Ÿ¥¤¤¥¦¥
dX`)my i"yx(. ¦¨

äæ øqçM äî ,íäéðL eëøöä Cëì§¨ª§§§¥¤©¤¦¥¤
.äæ älbBãéá àöîðåíéãò eäeàøL Y ¦¨¤§¦§¨§¨¤¨¥¦

Bøëîe BáðbL¯oixcdpq i"Wx d`x ¤§¨§¨§¥©¦©§¤§¦
oi` ,`vnpe :`YlikOA `ipY" a ,dt©§¨©§¦§¨§¦§¨¥
d`xE ."micrA `N` mFwn lkA d`ivn§¦¨§¨¨¤¨§¥¦§¥
± `vOi iM" f ,ck mixaC i"Wx mB©©¦§¨¦¦¦¨¥
`vOi lM oke ,d`xzde micrA§¥¦§©§¨¨§¥¨¦¨¥

."dxFYAW¤©¨
"Bãéá àöîðå"¯FzEWxA `N` FciA oi` §¦§¨§¨¥§¨¤¨¦§

)my i"yx(.
äøéëî íã÷ øák¯m` oMÎoi`XÎdn §¨Ÿ¤§¦¨©¤¥¥¦

oicrW ,milrAd zEWxA oicr dfe Fxkn§¨§¤£©¦¦§©§¨¦¤£©¦
FzEWxl aPBd Fqipkd `l)my i"yx(. Ÿ¦§¦©©¨¦§

aYkPW s` ,"Fcia `vnpe"W EpidC§©§¤§¦§¨§¨©¤¦§©
FWExiR oi` ,"FxknE Wi` apFbe" xg`l§©©§¥¦§¨¥¥
`vnp f`e Edpw aEW dxikn xg`NW¤§©©§¦¨¨¨§¨¦§¨

mcFw FciA `vnPW `N` ,FciAdxikn §¨¤¨¤¦§¨§¨¤§¦¨
)`"eb(,xar oFWl `Ed "`vnpe" oFWl iM ,¦§§¦§¨§¨¨

.FciA `vnp xaMW¤§¨¦§¨§¨
úîeé úBîäúéî ìk ,÷ðça Y ¨§¤¤¨¦¨

àéä ÷ðç Y íúñ äøBza äøeîàä̈£¨©¨§¨¤¤¦
¯i"WxX dnE .i ,k `xwIe i"Wx mB d`x§¥©©¦©¦§¨©¤©¦

eiptNW wEqRA `le o`M df llM azM̈©§¨¤¨§Ÿ©¨¤§¨¨

mEXn xnFl Wi ,FO`e eia` dMn iAB©¥©¥¨¦§¦¥©¦
micnFl Ep` `tEB "FO`e eia` dMn"AW¤§©¥¨¦§¦¨¨§¦

l FzEkinQn wpgapFbe","FxknE Wi` ¤¤¦§¦¦§¥¦§¨
eia` dMn" miWiTn Epiid oM `l m` iM¦¦Ÿ¥¨¦©¦¦©¥¨¦
FnkE ,"FO`e eia` lNwnE"l "FO`e§¦§§©¥¨¦§¦§
eia` dMn s` dliwqA eia` lNwOW¤§©¥¨¦¦§¦¨©©¥¨¦

dliwqA)g"ty(. ¦§¦¨
ïéðòä ÷éñôäå)¯ciÎiazM dOkA §¦§¦¨¦§¨§©¨¦§¥¨

x miqEtcEdf rhw miqxFB `l mipFW` §¦¦¦Ÿ§¦¤©¤
F` wiYrn dfi` ztqFY `ide ,i"WxA§©¦§¦¤¤¥¤©§¦
lrW "lNd sqFi" xtqA azke .cinlY©§¦§¨©§¥¤¥¦¥¤©

lW wEqRd aYkp dOl Ff dl`WapFbe" §¥¨¨¨¦§©©¨¤§¥
,"eia` dMnE" xg` cIn "FxknE Wi ¦̀§¨¦©©©©¥¨¦
lM" lirl azMX dnA i"Wx dpr xaM§¨¨¨©¦§©¤¨©§¥¨
,"`id wpg mzq dxEn`d dzin¦¨¨£¨§¨¤¤¦
Ff o`MW oaEn oMÎm`e ,mW x`FanM©§¨¨§¦¥¨¤¨

ztqFdmiwiYrOd. ¨©©©§¦¦
åéáà äkî" ïéa "Léà áðâå" áúëå§¨©§Ÿ¥¦¥©¥¨¦
äàøðå ,"Bnàå åéáà ìl÷î"ì "Bnàå§¦¦§©¥¨¦§¦§¦§¤

àzâìt eðéä éì¯a ,dt oixcdpqA ¦©§§ª§¨§©§¤§¦
eia` dMOd :mi`PY zwFlgn z`aEn¥©£¤©¨¦©©¤¨¦
dUrn dUFr" xcbA Fpi`W ,rWẍ¨¤¥§¤¤¤©£¥
zxaqE ,dzin miaIg m`d ,"LOr©§©¦©¨¦¦¨§¨©
lNwOn micnFl m`d :`id zwFlgOd©©£¤¦©¦§¦¦§©¥
,"x`z `l LOra `iUpe" FA aEzMW¤¨§¨¦§©§Ÿ¨Ÿ
,LOr dUrn dUFrA :FA miWxFce§§¦§¤©£¥©§
dllwl d`Md miWiTn m`d xnFlM§©©¦©¦¦©¨¨¦§¨¨

lW wEqRdW zFxnlapFbe"Wi` ©§¤©¨¤§¥¦
oeiM F` ,mdipiA wiqtn "FxknE§¨©§¦¥¥¤¥¨

.miWiTn `l mdipiA wiqtn wEqRdW¤©¨©§¦¥¥¤Ÿ©¦¦
äìì÷ì äàkä ïðéLwî øáñ øîc§¨¨©©§¦©©¨¨¦§¨¨

¯didIW Kixv eia` dMnA mB okle§¨¥©§©¥¨¦¨¦¤¦§¤
."LOr dUrn dUFr" a`d̈¨¤©£¥©§

ïðéLwî àì øáñ øîe(.-d`MdA okle ¨¨©Ÿ©§¦©§¨¥§©¨¨
dUrn dUFr" a`d didIW Kixv `lŸ¨¦¤¦§¤¨¨¤©£¥
iAbC" :mW i"Wx mB d`xE ."LOr©§§¥©©¦¨§©¥
Fpi`W ihFrnl LOrA aizM `l d`Md©¨¨¨§¦§©§§©¥¤¥
`l xaq `PY i`de ,LOr dUrn dUFr¤©£¥©§§©©¨¨©¨
`xwOd ipRn ,dllwl d`Md opiWTn©§¦©©¨¨¦§¨¨¦§¥©¦§¨

."mizpiA wiqtOdfi dxez ©©§¦¥§©¦
(fi)Bnàå åéáà ìl÷îeøîàð änì Y §©¥¨¦§¦¨¨¤¡©

¯xW`" h ,k `xwIeA FpiC xn`p ixdW¤£¥¤¡©¦§©¦§¨£¤
."eia` z` lNwi§©¥¤¨¦

øîBà àeäL éôì¯.h ,k `xwIe §¦¤¥©¦§¨
,"åéáà úà ìl÷é øLà Léà Léà"¦¦£¤§©¥¤¨¦
,åéáà úà ìlwL Léà àlà éì ïéà¥¦¤¨¦¤¦¥¤¨¦
?ïépî äéáà úà äììwL äMà¦¨¤¦§¨¤¨¦¨¦©¦
"Bnàå åéáà ìl÷îe" øîBì ãeîìz©§©§©¥¨¦§¦
,ïk íà .äMà ïéáe Léà ïéa ,íúñ§¨¥¦¥¦¨¦¥
?"ìl÷é øLà Léà" øîàð änì̈¨¤¡©¦£¤§©¥

.ïèwä úà àéöBäìúîeé úBîY §¦¤©¨¨¨
åéîc" øîàpL íB÷î ìëå .äìé÷ña¦§¦¨§¨¨¤¤¡©¨¨
ïáàa" ílëì áà ïéðáe ,äìé÷ña "Ba¦§¦¨¦§©¨§ª¨¨¤¤

"ía íäéîc íúà eîbøé¯,k `xwIe ¦§§Ÿ¨§¥¤¨©¦§¨
.fk

åéîc" øîàð Bnàå åéáà ìl÷îáe¦§©¥¨¦§¦¤¡©¨¨
."Ba¯i"Wx mB d`x .h ,k `xwIe©¦§¨§¥©©¦
.mWgi dxez ¨
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i"yx£ÌÈL‡ Ô·È¯ÈŒÈÎÂ∑ ׁשבת אבל אבריו, ּדמי אּלא למדנּו לא עין", ּתחת "עין ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה ¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
למדנּו. לא נא ורּפּוי זֹולכ ּפרׁשה kLÓÏ·.(מכילתא)מרה ÏÙÂ∑ׁשּמבּטלֹו לחלי לבּוטלן, ויּפל ּכתרּגּומֹו: ְְְְִֶֶַָָָָָָֹ¿»«¿ƒ¿»ְְְְְְְֳִִֵֶַַָָ

.מּמלאכּתֹו ְְִַ

(èé)äwðå BzðòLî-ìò õeça Cläúäå íe÷é-íà¦¨º§¦§©¥¬©²©¦§©§−§¦¨´
:àtøé àtøå ïzé BzáL ÷ø äknä©©¤®©¬¦§²¦¥−§©¬Ÿ§©¥«

i"yx£BzÚLÓ ÏÚ∑ּבריֹו ‰kn‰.(מכילתא)וכחֹועל ‰wÂ∑?הרג ׁשּלא זה ׁשּיהרג ּדעּת על ּתעלה וכי «ƒ¿«¿ְְַֹֻ¿ƒ»««∆ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
מׁשענּתֹו, על והֹול זה ּכׁשּקם מׁשמעֹו: וכן זה, יתרּפא אם ׁשּנראה עד אֹותֹו ׁשחֹובׁשים ּכאן ללּמד ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאּלא

הּמּכה  נּקה לא זה, יקּום ׁשּלא עד אבל הּמּכה, ונּקה Bz·L.אז אם ∑¯˜ החלי, מחמת מלאכּתֹו ּבּטּול ְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ«ƒ¿ְְֲֳִִִֵַַַ
החלי  לאחר אף ׁשהרי קּׁשּואין, ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו החלי, מחמת מלאכּתֹו ּבּטּול רֹואין רגלֹו, אֹו ידֹו ְְְְְֲֲֳֳִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָקטע
רגל  יד, ּתחת "יד ׁשּנאמר: ורגלֹו, ידֹו ּדמי נזקֹו מחמת לֹו נתן ּכבר והּוא ורגל, יד למלאכת ראּוי ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאינֹו

רגל" t¯È‡.ּתחת ‡t¯Â∑הרֹופא ׂשכר יׁשּלם פה)ּכתרּגּומֹו: קמא .(בבא ֶַַָ¿«…¿«≈ְְְְֵֵַַַָ

ß hay 'k ipy mei ß

)(ëBà Bcáò-úà Léà äké-éëåèáMa Búîà-úà §¦«©¤Á¦̧¤©§¹³¤£¨Æ©¥½¤
:í÷pé í÷ð Bãé úçz úîe¥−©´©¨®¨−Ÿ¦¨¥«

i"yx£B˙Ó‡Œ˙‡ B‡ Bc·ÚŒ˙‡ LÈ‡ ‰kÈŒÈÎÂ∑ ּתלמּוד ּבעברי? אּלא אינֹו אֹו מדּבר. הּכתּוב ּכנעני ּבעבד ¿ƒ«∆ƒ∆«¿∆¬»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

È‰ÈÂיט  dÈ¯ea ÏÚ ‡¯·a CÈl‰ÈÂ Ìe˜È Ì‡ƒ¿ƒ«ƒ¿»»«¿≈ƒ≈
‡ÈÒ‡ ¯‚‡Â ÔzÈ dÏËea „BÁÏ ‡iÁÓ ‰‡kÊ«»»»«»¿¿»≈ƒ≈«¬«»¿»

:ÌlLÈ¿«≈

‡d˙Óכ  ˙È B‡ dc·Ú ˙È ¯·‚ ÈÁÓÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈¿«»«¿≈»«¿≈
:Ô„zÈ ‡c˙‡ d„È ˙BÁz ˙eÓÈÂ ÔËÏLa¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»»ƒ¿»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(gi)íéLðà ïáéøé éëåøîàð änì Y §¦§¦ª£¨¦¨¨¤¡©
¯."'ebe oir zgY oir" lr siqFO dn©¦©©¦©©©¦

øîàpL éôì¯.ck wEqR oOwl §¦¤¤¡©§©¨¨
éîc àlà eðãîì àì ,"ïéò úçz ïéò"©¦©©©¦Ÿ¨©§¤¨§¥

åéøáà¯.mW i"WxA x`FanM ¥¨¨©§¨§©¦¨
Cëì ,eðãîì àì éetøå úáL ìáà£¨¤¤§¦Ÿ¨©§§¨

.Bæ äLøt äøîàðákLîì ìôðåY ¤¤§¨¨¨¨§¨©§¦§¨
éìçì ,"ïìèeáì ìtéå" :Bîebøúk§©§§¦Ÿ§§¨§Ÿ¦

Bzëàìnî BìhánL¯`weC e`le ¤§©§¦§©§§¨©§¨
.aMWnl ltPWhi dxez ¤¨©§¦§¨

(hi)BzðòLî ìòBçëå Béøa ìò Y ©¦§©§©ª§§Ÿ
¯FgM lr orWpe ixnbl `RxzPW)i"yx ¤¦§©¥§©§¦§¦§¨©Ÿ

a ,gr oixcdpq(Fpzi`lE Fgkl aXW ,¤¨§Ÿ§¥¨
oFW`xd)a ,bl zeaezk i"yx(xn`X dnE . ¨¦©¤¨©

in dfA hrnl dvFx iM ,`weC "uEgA"©©§¨¦¤§©¥¨¤¦
f`W ,ziAA zhrEn dkild KlFdW¤¥£¦¨¤¤©©¦¤¨
gMn aMWnl lFRie xFfgIW xWt ¤̀§¨¤©£§¦§¦§¨¦Ÿ©
dkild KlIW Kixv `N` ,dkildd©£¦¨¤¨¨¦¤¥¥£¦¨
oicre uEgA miklFdW FnM dAExn§¨§¤§¦©©£©¦

FgkA x`Wp)cec ixac(. ¦§¨§Ÿ
äknä äwðåEzòc ìò äìòz éëå Y §¦¨©©¤§¦©£¤©©§§

âøä àlL äæ âøäiL¯xn`p dOle ¤¥¨¥¤¤Ÿ¨©§¨¨¤¡©
dziOn FrnWOW ,"dMOd dTpe")t"r §¦¨©©¤¤©§¨¦¦¨

a ,gr oixcdpq i"yx(.
BúBà íéLáBçL ïàk Eãnì àlà¤¨¦¤§¨¤§¦

¯gxai `NW)a ,gr oixcdpq i"yx(. ¤Ÿ¦§©
ïëå .äæ àtøúé íà äàøpL ãò©¤¦§¤¦¦§©¥¤§¥
ìò" CìBäå äæ íwLk :BòîLî©§¨§¤¨¤§¥©
ìáà ,"äknä äwð" æà Y "BzðòLî¦§©§¨¦¨©©¤£¨
"äknä äwð" àì Y äæ íe÷é àlL ãò©¤Ÿ¨¤Ÿ¦¨©©¤

¯WAgp `N` oiCÎziA llMn `vi `le§Ÿ¥¥¦§©¥¦¤¨¤§¨
)a ,bl zeaezk i"yx(.

BzáL ÷øúîçî Bzëàìî ìeha Y ©¦§¦§©§¥£©
¯ éìçäxg`W FYk`ln lEHiA `le ©Ÿ¦§Ÿ¦§©§¤©©

xaM Fl ozPX dOn xhtp dfAW ,ilFgd©¦¤¨¤¦§¨¦©¤¨©§¨
i"WxA oOwlcM ,Flbx F` Fci inC)m"`x(. §¥¨©§§¦§©¨§©¦

Bìâø Bà Bãé òè÷ íà¯rhw `l m` s` ¦¨©¨©§©¦Ÿ¨©
lEHiA lr Fl mNWl Kixv Flbx F` Fcï©§¨¦§©¥©¦
FzF` dlHiA d`Mdd m` ,FYk`ln§©§¦©©¨¨¦§¨
EprinWdl dvFxW `N` ,FYk`lOn¦§©§¤¨¤¤§©§¦¥
F` Fci zrihw lr wfp mNWOWM mBW¤©§¤§©¥¤¤©§¦©¨
lr zaW Fl mNWl Kixv f` mB ,Flbx©§©¨¨¦§©¥¤¤©

FYk`ln lEHiA)cecl likyn(. ¦§©§
éìçä úîçî Bzëàìî ìeha ïéàBø¦¦§©§¥£©©Ÿ¦

¯,llM cFarl lFki Fpi` dlgOd onfAW¤¦§©©©£¨¥¨©£§¨
oi`EXiw xFnWl `l s`),an oihib i"yx t"r ©Ÿ¦§¦¦

a(.
ïéàeM÷ øîBL àeä elàk¯`Ed oicrW §¦¥¦¦¤£©¦

Filgn cFnrIWM Kkl iE`x),ai oihib i"yx ¨§¨§¤©£¥¨§
a(.

éeàø Bðéà éìçä øçàì óà éøäL¤£¥©§©©©Ÿ¦¥¨
ìâøå ãé úëàìîì¯xFnWl `N` ¦§¤¤¨§¤¤¤¨¦§

.oi`EXiw¦¦
Bãé éîc B÷æð úîçî Bì ïúð øák àeäå§§¨¨©¥£©¦§§¥¨

Bìâøå¯lr Fl mNWl Kixv Fpi` okle §©§§¨¥¥¨¦§©¥©
didWM dUFr didW FYk`ln lEHiA¦§©§¤¨¨¤§¤¨¨

.Flbxe Fci mr¦¨§©§
øîàpL¯.ck wEqR oOwl ¤¤¡©§©¨¨

."ìâø úçz ìâø ãé úçz ãé"àtøå ¨©©¨¤¤©©¨¤§©Ÿ
àtøéBîebøúk Y¯.mNWi `iq` xb`e §©¥§©§©£©¨§¨§©¥

àôBøä øëN ílLé¯`EdW `le §©¥§©¨¥§Ÿ¤
,`tFx did m` ENit`e .`Rxi FnvrA§©§§©¥©£¦¦¨¨¥
,ip`RxYW dvFx ipi` :Fl xnFl lFkï©¥¦¤¤§©§¥¦
`RxIW `tFx il Wi Fl xn` m` mbe§©¦¨©¥¦¥¤§©¥

LzF`d`Etx :Fl xnFl lFki ,mPgA §§¦¨¨©§¨
mPg deW mPgA)` ,dt w"a(.k dxez §¦¨¨¨¦¨

(k)úà Bà Bcáò úà Léà äké éëå§¦©¤¦¤©§¤
Búîà.øaãî áeúkä éðòðk ãáòa Y £¨§¤¤§©£¦©¨§©¥

øîBì ãeîìz ?éøáòa àlà Bðéà Bà¥¤¨§¦§¦©§©

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ipy meil inei xeriy
איׁש "מּכה ּבכלל היה והרי עֹולמית. לֹו הּקנּוי עבד אף עֹולמית, לֹו קנּוי ּכסּפֹו מה הּוא". כסּפֹו "ּכי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָלֹומר:

הּכ מן והֹוציאֹו הּכתּוב ּבא אּלא וׁשהה ומת"? ידֹו ּתחת מת לא ׁשאם יֹומים, אֹו יֹום ּבדין נּדֹון להיֹות לל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ּפטּור  לעת, להמית?∑Ë·Ma.מעת ּכדי ּבֹו אין אפּלּו אּלא אינֹו אֹו מדּבר. הּכתּוב להמית, ּכדי ּבֹו ּכׁשּיׁש ְֵֵֵָ«≈∆ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּביׂשראל: לֹומר לה)ּתלמּוד ּבּה(במדבר ימּות אׁשר יד ּבאבן רא"ם)"ואם גרסת בו, ימות אשר יד עץ בכלי והלא (או הּכהּו". ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
אבר  ועל להמית ּכדי ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר הּכהּו אּלאֿאםּֿכן עליו חּיב אין חמּור, ּיׂשראל ּומה קלֿוחמר: ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּדברים

ּכלֿׁשּכן  לא הּקל, עבד - זֹו ּבהּכאה למּות ּכדי Ì˜pÈ.ׁשהּוא Ì˜∑(עא אֹומר:(סנהדרין הּוא וכן סיף, מיתת ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ»…ƒ»≈ְִִֵֵַַ
כו) ּברית"(ויקרא נקם נֹוקמת .(מכילתא)"חרב ְְִֶֶֶֶַ

(àë)Btñë ék íwé àì ãîòé íéîBé Bà íBé-íà Cà©¬¦²¬©−¦©«£®Ÿ´Ÿª©½¦¬©§−
:àeä«

i"yx£ÌwÈ ‡Ï „ÓÚÈ ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ Ì‡ C‡∑ אּלא ּכלֿׁשּכן? לא יֹומים על ּפטּור, הּוא אחד יֹום על אם «ƒ«ƒ«¬……À«ִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לעת מעת זה – זה? ואי ּכיֹומים, ׁשהּוא ‰e‡.מכילתא)(יֹום BtÒÎ Èk ÌwÈ ‡Ï∑,ׁשהּכהּו אחר אףֿעלּֿפי הא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַ…À«ƒ«¿ִִֵֶַַַָָ

חּיב  ׁשּמת, קדם לעת מעת .ׁשּׁשהה ְֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

(áë)äéãìé eàöéå äøä äMà eôâðå íéLðà eöpé-éëå§¦«¦¨´£¨¦À§¨̧§¹¦¨³¨¨Æ§¨«§´§¨¤½¨
åéìò úéLé øLàk Lðòé LBðò ïBñà äéäé àìå§¬Ÿ¦«§¤−¨®¨´¥«¨¥À©«£¤̧¨¦³¨¨Æ

:íéììôa ïúðå äMàä ìòa©´©¨«¦½̈§¨©−¦§¦¦«
i"yx£ÌÈL‡ eˆpÈ ÈÎÂ∑(מכילתא),זה עם האּׁשה זה את והּכה חברֹו את להּכֹות נגיפה ∑eÙ‚Â.ונתּכּון אין ¿ƒƒ»¬»ƒְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ¿»¿ְִֵָ

Ï‡כא  Ìi˜˙È ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ B‡ ‡ÓBÈ Ì‡ Ì¯a¿«ƒ»¿≈ƒƒ¿«»»
:‡e‰ dtÒÎ È¯‡ Ô„zÈƒ¿»¬≈«¿≈

ÈcÚÓ‡כב  ‡˙z‡ ÔeÁÓÈÂ ÔÈ¯·b ÔeˆÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿¿»
‰‡·b˙‡ ‡˙BÓ ‡‰È ‡ÏÂ ‡‰„ÏÂ Ôe˜tÈÂ¿ƒ¿«¿»»¿»¿≈»ƒ¿¿»»
‡˙z‡c dÏÚa È‰BÏÚ ÈeLÈ„ ‡Ók È·b˙Èƒ¿¿ƒ¿»ƒ«ƒ¬ƒ«¿«¿ƒ¿»

:‡iic ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈«≈««»«»
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¯.`k wEqR̈
Bì éeð÷ Btñk äî ,"àeä Btñë ék"¦©§©©§¨
úéîìBò Bì éeðwä ãáò óà ,úéîìBò¨¦©¤¤©¨¨¦

¯zinlFr Fl iEpw oi`W ixar car `vï¨¤¤¦§¦¤¥¨¨¦
)`zlikn(.

"úîå Léà äkî" ììëa äéä éøäå©£¥¨¨¦§©©¥¦¨¥
¯zFvnA aIg card ixdW .ai wEqR̈¤£¥¨¤¤©¨§¦§

dX`M)a ,ap oixcdpq i"yx d`x(. §¦¨
,ììkä ïî BàéöBäå áeúkä àa àlà¤¨¨©¨§¦¦©§¨
,"íéîBé Bà íBé" ïéãa ïBcð úBéäì¦§¦§¦©¦
úòî ääLå Bãé úçz úî àì íàL¤¦Ÿ¥©©¨§¨¨¥¥

.øeèt Y úòìèáMaBa LiLk Y §¥¨©¥¤§¤¥
Bðéà Bà .øaãî áeúkä úéîäì éãk§¥§¨¦©¨§©¥¥
?úéîäì éãk Ba ïéà elôà àlà¤¨£¦¥§¥§¨¦

ìàøNéa øîBì ãeîìz¯,dl xAcOA ©§©§¦§¨¥©¦§¨
.fi

da úeîé øLà ãé ïáàa íàå"§¦§¤¤¨£¤¨¨
äî :øîçå-ì÷ íéøác àìäå ,"eäkä¦¨©£Ÿ§¨¦©¨Ÿ¤©

øeîç ìàøNi¯F` mFi" oicA Fpi`W ¦§¨¥¨¤¥§¦
."minFi©¦

eäkä ïk-íà-àlà åéìò áiç ïéà¥©¨¨¨¤¨¦¥¦¨
øáà ìòå úéîäì éãk Ba LiL øáãa§¨¨¤¥§¥§¨¦§©¥¤

Bæ äàkäa úeîì éãk àeäL¯i"WxA ¤§¥¨§©¨¨§©¦
."zindl xEriW DA WIW" wx azM mẄ¨©©¤¥¨¦§¨¦

:` cEOr Wix hr oixcdpq i"Wx d`xE§¥©¦©§¤§¦¥©
diE`x al lr dMY m` z`Gd oa`d"¨¤¤©Ÿ¦©¤©¥§¨
icM DA oi` mipzOd lr la` bFxdl©££¨©©¨§©¦¥¨§¥
`dIW ,opirA iYxzC ,xEhR ± zindl§¨¦¨§©§¥¨¥©¤§¥

oiEMzndzin zMnlEPMIWezMn ¦§©¥§©©¦¨§¤©¤©©
."dzin¦¨

ìwä ãáò¯F` mFi" oicA `EdW ¤¤©©¤§¦
."minFi©¦

ïkL-ìk àì¯oEIr Kixv ,df itl K` Ÿ¨¤¥©§¦¤¨¦¦
ci ur ilkA F`" :gi wEqR mW i"WxA§©¦¨¨¦§¦¥¨
dMi ike xn`PW itl ± FA zEni xW £̀¤¨§¦¤¤¡©§¦©¤
,haXA Fzn` z` F` FCar z` Wi ¦̀¤©§¤£¨©¥¤
xW` urA xn`p Kkl ,`EdW lM lFkï¨¤§¨¤¡©§¥£¤
ixde ."zindl icM FA `dIW ,FA zEnï¤§¥§¥§¨¦©£¥
fi wEqRn xnFgeÎlw o`M cnNW xg`l§©©¤¨©¨©¨¤¦¨
gi wEqtA aFWgl oYip did dOl ,mẄ¨¨¨¨¦¨©£§¨
dn iR lr xnFl Wie ?"`EdW lM lFki"¨¨¤§¥©©¦©
xTir zn`AW ,"dix` xEB"d azMX¤¨©©©§¥¤¤¡¤¦©
ilkA" mW gi wEqRn `Ed o`M cEOiNd©¦¨¦¨¨¦§¦
`l m`W ,"haXA" o`M FnM "ci ur¥¨§¨©¥¤¤¦Ÿ
`l ,"FA zEni xW`" FA aEzM did̈¨¨£¤¨Ÿ
xEriW Kixv ur ilkA mBW rcFi iziid̈¦¦¥©¤©¦§¦¥¨¦¦
mBW mW azMW xg`l la` ,d`Md©¨¨£¨§©©¤¨©¨¤©
oYip aEW ,d`Md xEriW Kixv ur ilkA¦§¦¥¨¦¦©¨¨¦¨

mB carl l`xUIn xnFgeÎlw cFnll¦§©¨¤¦¦§¨¥§¤¤©
ÎlTd oMW ,oa`A xAcnd wEqRdn¥©¨©§©¥§¤¤¤¥©©

`xUIn `Ed xnFgeoa`n `le carl l ¨¤¦¦§¨¥§¤¤§Ÿ¥¤¤
.url§¥

í÷pé í÷ðéñ úúéî Yó¯oifiYn ¨Ÿ¦¨¥¦©©¦©¦¦
siqA FW`x)a ,ai oixcdpq( Ÿ§©¦

í÷ð úî÷ð áøç" øîBà àeä ïëå§¥¥¤¤Ÿ¤¤§©
."úéøa¯dgkFd `ian .dk ,ek `xwIe §¦©¦§¨¥¦¨¨

.siqA `N` dniwp oi`W`k dxez ¤¥§¦¨¤¨§©¦
(`k)àì ãîòé íéîBé Bà íBé íà Cà©¦©¦©£ŸŸ
íwé,øeèt àeä ãçà íBé ìò íà Y ª©¦©¤¨¨

"íBé" àlà ?ïkL-ìk àì íéîBé ìò©©¦Ÿ¨¤¥¤¨
"íéîBé"k àeäL¯F` mFi" ,xnFlM ¤§©¦§©

.minFiM `EdW mFi :FWExiR "minFi©¦¥¤§©¦
.úòì úòî äæ ?äæéàåék íwé àì §¥¤¤¥¥§¥Ÿª©¦

àeä Btñë,eäkäL øçà àä Y ©§¨©¥¤¦¨
íã÷ úòì úòî ääML ét-ìò-óà©©¦¤¨¨¥¥§¥Ÿ¤

.áiç Y únL¯card oi`W ,xg` Wi` ¤¥©¨¦©¥¤¥¨¤¤
.FRqMak dxez ©§
(ak)íéLðà eöpé éëåäæ íò äæ Y §¦¦¨£¨¦¤¦¤

¯il dOl ,oM m` iM .dX`d mr `le§Ÿ¦¨¦¨¦¦¥¨¨¦
?"miWp`")`"eb(. £¨¦

äkäå Bøáç úà úBkäì ïekúðå¯cg` §¦§©¥§©¤£¥§¦¨¤¨
,miAx oFWl "Etbpe" xn`PX dnE .mdn¥¤©¤¤¡©§¨§§©¦



מג mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ipy meil inei xeriy

i"yx£ÌÈL‡ Ô·È¯ÈŒÈÎÂ∑ ׁשבת אבל אבריו, ּדמי אּלא למדנּו לא עין", ּתחת "עין ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה ¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
למדנּו. לא נא ורּפּוי זֹולכ ּפרׁשה kLÓÏ·.(מכילתא)מרה ÏÙÂ∑ׁשּמבּטלֹו לחלי לבּוטלן, ויּפל ּכתרּגּומֹו: ְְְְִֶֶַָָָָָָֹ¿»«¿ƒ¿»ְְְְְְְֳִִֵֶַַָָ

.מּמלאכּתֹו ְְִַ

(èé)äwðå BzðòLî-ìò õeça Cläúäå íe÷é-íà¦¨º§¦§©¥¬©²©¦§©§−§¦¨´
:àtøé àtøå ïzé BzáL ÷ø äknä©©¤®©¬¦§²¦¥−§©¬Ÿ§©¥«

i"yx£BzÚLÓ ÏÚ∑ּבריֹו ‰kn‰.(מכילתא)וכחֹועל ‰wÂ∑?הרג ׁשּלא זה ׁשּיהרג ּדעּת על ּתעלה וכי «ƒ¿«¿ְְַֹֻ¿ƒ»««∆ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
מׁשענּתֹו, על והֹול זה ּכׁשּקם מׁשמעֹו: וכן זה, יתרּפא אם ׁשּנראה עד אֹותֹו ׁשחֹובׁשים ּכאן ללּמד ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאּלא

הּמּכה  נּקה לא זה, יקּום ׁשּלא עד אבל הּמּכה, ונּקה Bz·L.אז אם ∑¯˜ החלי, מחמת מלאכּתֹו ּבּטּול ְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ«ƒ¿ְְֲֳִִִֵַַַ
החלי  לאחר אף ׁשהרי קּׁשּואין, ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו החלי, מחמת מלאכּתֹו ּבּטּול רֹואין רגלֹו, אֹו ידֹו ְְְְְֲֲֳֳִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָקטע
רגל  יד, ּתחת "יד ׁשּנאמר: ורגלֹו, ידֹו ּדמי נזקֹו מחמת לֹו נתן ּכבר והּוא ורגל, יד למלאכת ראּוי ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאינֹו

רגל" t¯È‡.ּתחת ‡t¯Â∑הרֹופא ׂשכר יׁשּלם פה)ּכתרּגּומֹו: קמא .(בבא ֶַַָ¿«…¿«≈ְְְְֵֵַַַָ

ß hay 'k ipy mei ß

)(ëBà Bcáò-úà Léà äké-éëåèáMa Búîà-úà §¦«©¤Á¦̧¤©§¹³¤£¨Æ©¥½¤
:í÷pé í÷ð Bãé úçz úîe¥−©´©¨®¨−Ÿ¦¨¥«

i"yx£B˙Ó‡Œ˙‡ B‡ Bc·ÚŒ˙‡ LÈ‡ ‰kÈŒÈÎÂ∑ ּתלמּוד ּבעברי? אּלא אינֹו אֹו מדּבר. הּכתּוב ּכנעני ּבעבד ¿ƒ«∆ƒ∆«¿∆¬»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

È‰ÈÂיט  dÈ¯ea ÏÚ ‡¯·a CÈl‰ÈÂ Ìe˜È Ì‡ƒ¿ƒ«ƒ¿»»«¿≈ƒ≈
‡ÈÒ‡ ¯‚‡Â ÔzÈ dÏËea „BÁÏ ‡iÁÓ ‰‡kÊ«»»»«»¿¿»≈ƒ≈«¬«»¿»

:ÌlLÈ¿«≈

‡d˙Óכ  ˙È B‡ dc·Ú ˙È ¯·‚ ÈÁÓÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈¿«»«¿≈»«¿≈
:Ô„zÈ ‡c˙‡ d„È ˙BÁz ˙eÓÈÂ ÔËÏLa¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»»ƒ¿»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(gi)íéLðà ïáéøé éëåøîàð änì Y §¦§¦ª£¨¦¨¨¤¡©
¯."'ebe oir zgY oir" lr siqFO dn©¦©©¦©©©¦

øîàpL éôì¯.ck wEqR oOwl §¦¤¤¡©§©¨¨
éîc àlà eðãîì àì ,"ïéò úçz ïéò"©¦©©©¦Ÿ¨©§¤¨§¥

åéøáà¯.mW i"WxA x`FanM ¥¨¨©§¨§©¦¨
Cëì ,eðãîì àì éetøå úáL ìáà£¨¤¤§¦Ÿ¨©§§¨

.Bæ äLøt äøîàðákLîì ìôðåY ¤¤§¨¨¨¨§¨©§¦§¨
éìçì ,"ïìèeáì ìtéå" :Bîebøúk§©§§¦Ÿ§§¨§Ÿ¦

Bzëàìnî BìhánL¯`weC e`le ¤§©§¦§©§§¨©§¨
.aMWnl ltPWhi dxez ¤¨©§¦§¨

(hi)BzðòLî ìòBçëå Béøa ìò Y ©¦§©§©ª§§Ÿ
¯FgM lr orWpe ixnbl `RxzPW)i"yx ¤¦§©¥§©§¦§¦§¨©Ÿ

a ,gr oixcdpq(Fpzi`lE Fgkl aXW ,¤¨§Ÿ§¥¨
oFW`xd)a ,bl zeaezk i"yx(xn`X dnE . ¨¦©¤¨©

in dfA hrnl dvFx iM ,`weC "uEgA"©©§¨¦¤§©¥¨¤¦
f`W ,ziAA zhrEn dkild KlFdW¤¥£¦¨¤¤©©¦¤¨
gMn aMWnl lFRie xFfgIW xWt ¤̀§¨¤©£§¦§¦§¨¦Ÿ©
dkild KlIW Kixv `N` ,dkildd©£¦¨¤¨¨¦¤¥¥£¦¨
oicre uEgA miklFdW FnM dAExn§¨§¤§¦©©£©¦

FgkA x`Wp)cec ixac(. ¦§¨§Ÿ
äknä äwðåEzòc ìò äìòz éëå Y §¦¨©©¤§¦©£¤©©§§

âøä àlL äæ âøäiL¯xn`p dOle ¤¥¨¥¤¤Ÿ¨©§¨¨¤¡©
dziOn FrnWOW ,"dMOd dTpe")t"r §¦¨©©¤¤©§¨¦¦¨

a ,gr oixcdpq i"yx(.
BúBà íéLáBçL ïàk Eãnì àlà¤¨¦¤§¨¤§¦

¯gxai `NW)a ,gr oixcdpq i"yx(. ¤Ÿ¦§©
ïëå .äæ àtøúé íà äàøpL ãò©¤¦§¤¦¦§©¥¤§¥
ìò" CìBäå äæ íwLk :BòîLî©§¨§¤¨¤§¥©
ìáà ,"äknä äwð" æà Y "BzðòLî¦§©§¨¦¨©©¤£¨
"äknä äwð" àì Y äæ íe÷é àlL ãò©¤Ÿ¨¤Ÿ¦¨©©¤

¯WAgp `N` oiCÎziA llMn `vi `le§Ÿ¥¥¦§©¥¦¤¨¤§¨
)a ,bl zeaezk i"yx(.

BzáL ÷øúîçî Bzëàìî ìeha Y ©¦§¦§©§¥£©
¯ éìçäxg`W FYk`ln lEHiA `le ©Ÿ¦§Ÿ¦§©§¤©©

xaM Fl ozPX dOn xhtp dfAW ,ilFgd©¦¤¨¤¦§¨¦©¤¨©§¨
i"WxA oOwlcM ,Flbx F` Fci inC)m"`x(. §¥¨©§§¦§©¨§©¦

Bìâø Bà Bãé òè÷ íà¯rhw `l m` s` ¦¨©¨©§©¦Ÿ¨©
lEHiA lr Fl mNWl Kixv Flbx F` Fcï©§¨¦§©¥©¦
FzF` dlHiA d`Mdd m` ,FYk`ln§©§¦©©¨¨¦§¨
EprinWdl dvFxW `N` ,FYk`lOn¦§©§¤¨¤¤§©§¦¥
F` Fci zrihw lr wfp mNWOWM mBW¤©§¤§©¥¤¤©§¦©¨
lr zaW Fl mNWl Kixv f` mB ,Flbx©§©¨¨¦§©¥¤¤©

FYk`ln lEHiA)cecl likyn(. ¦§©§
éìçä úîçî Bzëàìî ìeha ïéàBø¦¦§©§¥£©©Ÿ¦

¯,llM cFarl lFki Fpi` dlgOd onfAW¤¦§©©©£¨¥¨©£§¨
oi`EXiw xFnWl `l s`),an oihib i"yx t"r ©Ÿ¦§¦¦

a(.
ïéàeM÷ øîBL àeä elàk¯`Ed oicrW §¦¥¦¦¤£©¦

Filgn cFnrIWM Kkl iE`x),ai oihib i"yx ¨§¨§¤©£¥¨§
a(.

éeàø Bðéà éìçä øçàì óà éøäL¤£¥©§©©©Ÿ¦¥¨
ìâøå ãé úëàìîì¯xFnWl `N` ¦§¤¤¨§¤¤¤¨¦§

.oi`EXiw¦¦
Bãé éîc B÷æð úîçî Bì ïúð øák àeäå§§¨¨©¥£©¦§§¥¨

Bìâøå¯lr Fl mNWl Kixv Fpi` okle §©§§¨¥¥¨¦§©¥©
didWM dUFr didW FYk`ln lEHiA¦§©§¤¨¨¤§¤¨¨

.Flbxe Fci mr¦¨§©§
øîàpL¯.ck wEqR oOwl ¤¤¡©§©¨¨

."ìâø úçz ìâø ãé úçz ãé"àtøå ¨©©¨¤¤©©¨¤§©Ÿ
àtøéBîebøúk Y¯.mNWi `iq` xb`e §©¥§©§©£©¨§¨§©¥

àôBøä øëN ílLé¯`EdW `le §©¥§©¨¥§Ÿ¤
,`tFx did m` ENit`e .`Rxi FnvrA§©§§©¥©£¦¦¨¨¥
,ip`RxYW dvFx ipi` :Fl xnFl lFkï©¥¦¤¤§©§¥¦
`RxIW `tFx il Wi Fl xn` m` mbe§©¦¨©¥¦¥¤§©¥

LzF`d`Etx :Fl xnFl lFki ,mPgA §§¦¨¨©§¨
mPg deW mPgA)` ,dt w"a(.k dxez §¦¨¨¨¦¨

(k)úà Bà Bcáò úà Léà äké éëå§¦©¤¦¤©§¤
Búîà.øaãî áeúkä éðòðk ãáòa Y £¨§¤¤§©£¦©¨§©¥

øîBì ãeîìz ?éøáòa àlà Bðéà Bà¥¤¨§¦§¦©§©

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ipy meil inei xeriy
איׁש "מּכה ּבכלל היה והרי עֹולמית. לֹו הּקנּוי עבד אף עֹולמית, לֹו קנּוי ּכסּפֹו מה הּוא". כסּפֹו "ּכי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָלֹומר:

הּכ מן והֹוציאֹו הּכתּוב ּבא אּלא וׁשהה ומת"? ידֹו ּתחת מת לא ׁשאם יֹומים, אֹו יֹום ּבדין נּדֹון להיֹות לל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ּפטּור  לעת, להמית?∑Ë·Ma.מעת ּכדי ּבֹו אין אפּלּו אּלא אינֹו אֹו מדּבר. הּכתּוב להמית, ּכדי ּבֹו ּכׁשּיׁש ְֵֵֵָ«≈∆ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּביׂשראל: לֹומר לה)ּתלמּוד ּבּה(במדבר ימּות אׁשר יד ּבאבן רא"ם)"ואם גרסת בו, ימות אשר יד עץ בכלי והלא (או הּכהּו". ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
אבר  ועל להמית ּכדי ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר הּכהּו אּלאֿאםּֿכן עליו חּיב אין חמּור, ּיׂשראל ּומה קלֿוחמר: ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּדברים

ּכלֿׁשּכן  לא הּקל, עבד - זֹו ּבהּכאה למּות ּכדי Ì˜pÈ.ׁשהּוא Ì˜∑(עא אֹומר:(סנהדרין הּוא וכן סיף, מיתת ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ»…ƒ»≈ְִִֵֵַַ
כו) ּברית"(ויקרא נקם נֹוקמת .(מכילתא)"חרב ְְִֶֶֶֶַ

(àë)Btñë ék íwé àì ãîòé íéîBé Bà íBé-íà Cà©¬¦²¬©−¦©«£®Ÿ´Ÿª©½¦¬©§−
:àeä«

i"yx£ÌwÈ ‡Ï „ÓÚÈ ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ Ì‡ C‡∑ אּלא ּכלֿׁשּכן? לא יֹומים על ּפטּור, הּוא אחד יֹום על אם «ƒ«ƒ«¬……À«ִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לעת מעת זה – זה? ואי ּכיֹומים, ׁשהּוא ‰e‡.מכילתא)(יֹום BtÒÎ Èk ÌwÈ ‡Ï∑,ׁשהּכהּו אחר אףֿעלּֿפי הא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַ…À«ƒ«¿ִִֵֶַַַָָ

חּיב  ׁשּמת, קדם לעת מעת .ׁשּׁשהה ְֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

(áë)äéãìé eàöéå äøä äMà eôâðå íéLðà eöpé-éëå§¦«¦¨´£¨¦À§¨̧§¹¦¨³¨¨Æ§¨«§´§¨¤½¨
åéìò úéLé øLàk Lðòé LBðò ïBñà äéäé àìå§¬Ÿ¦«§¤−¨®¨´¥«¨¥À©«£¤̧¨¦³¨¨Æ

:íéììôa ïúðå äMàä ìòa©´©¨«¦½̈§¨©−¦§¦¦«
i"yx£ÌÈL‡ eˆpÈ ÈÎÂ∑(מכילתא),זה עם האּׁשה זה את והּכה חברֹו את להּכֹות נגיפה ∑eÙ‚Â.ונתּכּון אין ¿ƒƒ»¬»ƒְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ¿»¿ְִֵָ

Ï‡כא  Ìi˜˙È ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ B‡ ‡ÓBÈ Ì‡ Ì¯a¿«ƒ»¿≈ƒƒ¿«»»
:‡e‰ dtÒÎ È¯‡ Ô„zÈƒ¿»¬≈«¿≈

ÈcÚÓ‡כב  ‡˙z‡ ÔeÁÓÈÂ ÔÈ¯·b ÔeˆÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿¿»
‰‡·b˙‡ ‡˙BÓ ‡‰È ‡ÏÂ ‡‰„ÏÂ Ôe˜tÈÂ¿ƒ¿«¿»»¿»¿≈»ƒ¿¿»»
‡˙z‡c dÏÚa È‰BÏÚ ÈeLÈ„ ‡Ók È·b˙Èƒ¿¿ƒ¿»ƒ«ƒ¬ƒ«¿«¿ƒ¿»

:‡iic ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈«≈««»«»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

¯.`k wEqR̈
Bì éeð÷ Btñk äî ,"àeä Btñë ék"¦©§©©§¨
úéîìBò Bì éeðwä ãáò óà ,úéîìBò¨¦©¤¤©¨¨¦

¯zinlFr Fl iEpw oi`W ixar car `vï¨¤¤¦§¦¤¥¨¨¦
)`zlikn(.

"úîå Léà äkî" ììëa äéä éøäå©£¥¨¨¦§©©¥¦¨¥
¯zFvnA aIg card ixdW .ai wEqR̈¤£¥¨¤¤©¨§¦§

dX`M)a ,ap oixcdpq i"yx d`x(. §¦¨
,ììkä ïî BàéöBäå áeúkä àa àlà¤¨¨©¨§¦¦©§¨
,"íéîBé Bà íBé" ïéãa ïBcð úBéäì¦§¦§¦©¦
úòî ääLå Bãé úçz úî àì íàL¤¦Ÿ¥©©¨§¨¨¥¥

.øeèt Y úòìèáMaBa LiLk Y §¥¨©¥¤§¤¥
Bðéà Bà .øaãî áeúkä úéîäì éãk§¥§¨¦©¨§©¥¥
?úéîäì éãk Ba ïéà elôà àlà¤¨£¦¥§¥§¨¦

ìàøNéa øîBì ãeîìz¯,dl xAcOA ©§©§¦§¨¥©¦§¨
.fi

da úeîé øLà ãé ïáàa íàå"§¦§¤¤¨£¤¨¨
äî :øîçå-ì÷ íéøác àìäå ,"eäkä¦¨©£Ÿ§¨¦©¨Ÿ¤©

øeîç ìàøNi¯F` mFi" oicA Fpi`W ¦§¨¥¨¤¥§¦
."minFi©¦

eäkä ïk-íà-àlà åéìò áiç ïéà¥©¨¨¨¤¨¦¥¦¨
øáà ìòå úéîäì éãk Ba LiL øáãa§¨¨¤¥§¥§¨¦§©¥¤

Bæ äàkäa úeîì éãk àeäL¯i"WxA ¤§¥¨§©¨¨§©¦
."zindl xEriW DA WIW" wx azM mẄ¨©©¤¥¨¦§¨¦

:` cEOr Wix hr oixcdpq i"Wx d`xE§¥©¦©§¤§¦¥©
diE`x al lr dMY m` z`Gd oa`d"¨¤¤©Ÿ¦©¤©¥§¨
icM DA oi` mipzOd lr la` bFxdl©££¨©©¨§©¦¥¨§¥
`dIW ,opirA iYxzC ,xEhR ± zindl§¨¦¨§©§¥¨¥©¤§¥

oiEMzndzin zMnlEPMIWezMn ¦§©¥§©©¦¨§¤©¤©©
."dzin¦¨

ìwä ãáò¯F` mFi" oicA `EdW ¤¤©©¤§¦
."minFi©¦

ïkL-ìk àì¯oEIr Kixv ,df itl K` Ÿ¨¤¥©§¦¤¨¦¦
ci ur ilkA F`" :gi wEqR mW i"WxA§©¦¨¨¦§¦¥¨
dMi ike xn`PW itl ± FA zEni xW £̀¤¨§¦¤¤¡©§¦©¤
,haXA Fzn` z` F` FCar z` Wi ¦̀¤©§¤£¨©¥¤
xW` urA xn`p Kkl ,`EdW lM lFkï¨¤§¨¤¡©§¥£¤
ixde ."zindl icM FA `dIW ,FA zEnï¤§¥§¥§¨¦©£¥
fi wEqRn xnFgeÎlw o`M cnNW xg`l§©©¤¨©¨©¨¤¦¨
gi wEqtA aFWgl oYip did dOl ,mẄ¨¨¨¨¦¨©£§¨
dn iR lr xnFl Wie ?"`EdW lM lFki"¨¨¤§¥©©¦©
xTir zn`AW ,"dix` xEB"d azMX¤¨©©©§¥¤¤¡¤¦©
ilkA" mW gi wEqRn `Ed o`M cEOiNd©¦¨¦¨¨¦§¦
`l m`W ,"haXA" o`M FnM "ci ur¥¨§¨©¥¤¤¦Ÿ
`l ,"FA zEni xW`" FA aEzM did̈¨¨£¤¨Ÿ
xEriW Kixv ur ilkA mBW rcFi iziid̈¦¦¥©¤©¦§¦¥¨¦¦
mBW mW azMW xg`l la` ,d`Md©¨¨£¨§©©¤¨©¨¤©
oYip aEW ,d`Md xEriW Kixv ur ilkA¦§¦¥¨¦¦©¨¨¦¨

mB carl l`xUIn xnFgeÎlw cFnll¦§©¨¤¦¦§¨¥§¤¤©
ÎlTd oMW ,oa`A xAcnd wEqRdn¥©¨©§©¥§¤¤¤¥©©

`xUIn `Ed xnFgeoa`n `le carl l ¨¤¦¦§¨¥§¤¤§Ÿ¥¤¤
.url§¥

í÷pé í÷ðéñ úúéî Yó¯oifiYn ¨Ÿ¦¨¥¦©©¦©¦¦
siqA FW`x)a ,ai oixcdpq( Ÿ§©¦

í÷ð úî÷ð áøç" øîBà àeä ïëå§¥¥¤¤Ÿ¤¤§©
."úéøa¯dgkFd `ian .dk ,ek `xwIe §¦©¦§¨¥¦¨¨

.siqA `N` dniwp oi`W`k dxez ¤¥§¦¨¤¨§©¦
(`k)àì ãîòé íéîBé Bà íBé íà Cà©¦©¦©£ŸŸ
íwé,øeèt àeä ãçà íBé ìò íà Y ª©¦©¤¨¨

"íBé" àlà ?ïkL-ìk àì íéîBé ìò©©¦Ÿ¨¤¥¤¨
"íéîBé"k àeäL¯F` mFi" ,xnFlM ¤§©¦§©

.minFiM `EdW mFi :FWExiR "minFi©¦¥¤§©¦
.úòì úòî äæ ?äæéàåék íwé àì §¥¤¤¥¥§¥Ÿª©¦

àeä Btñë,eäkäL øçà àä Y ©§¨©¥¤¦¨
íã÷ úòì úòî ääML ét-ìò-óà©©¦¤¨¨¥¥§¥Ÿ¤

.áiç Y únL¯card oi`W ,xg` Wi` ¤¥©¨¦©¥¤¥¨¤¤
.FRqMak dxez ©§
(ak)íéLðà eöpé éëåäæ íò äæ Y §¦¦¨£¨¦¤¦¤

¯il dOl ,oM m` iM .dX`d mr `le§Ÿ¦¨¦¨¦¦¥¨¨¦
?"miWp`")`"eb(. £¨¦

äkäå Bøáç úà úBkäì ïekúðå¯cg` §¦§©¥§©¤£¥§¦¨¤¨
,miAx oFWl "Etbpe" xn`PX dnE .mdn¥¤©¤¤¡©§¨§§©¦



mihtynמד zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ipy meil inei xeriy
ּכמֹו: והּכאה, ּדחיפה לׁשֹון צא)אּלא רגל",(תהלים ּבאבן ּתּגף יג)"ּפן רגליכם",(ירמיה יתנּגפּו ח)"ּובטרם (ישעיה ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

נגף" ‡ÔBÒ."ּולאבן ‰È‰È ‡ÏÂ∑ ּבאּׁשה.LÚÈ LBÚ∑ היתה ּכּמה אֹותּה ׁשמין לּבעל. ולדֹות ּדמי לׁשּלם ְֶֶֶֶ¿…ƒ¿∆»ִָָ»≈»≈ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָ
הריֹונּה ּבׁשביל ּבדמיה להעלֹות ּבּׁשּוק להּמכר LÚÈ.ראּויה LBÚ∑מּמּנּו ּכמֹו:יגּבּו כב)ממֹון, "וענׁשּו(דברים ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ»≈»≈ְְְְִִֶָָ

כסף" מאה B‚Â'.אֹותֹו ÂÈÏÚ ˙ÈLÈ ¯L‡k∑ּכ על ענׁש עליו להׁשית ּבביתּֿדין הּבעל ∑Ô˙Â.ּכׁשּיתּבעּנּו ֵֶֶָ«¬∆»ƒ»»¿ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ¿»«
ולדֹות הּמּכה, הּדּינים ∑ÌÈÏÏÙa.ּדמי .עלּֿפי ְְֵֶַַָƒ¿ƒƒִִַַַָ

(âë):Lôð úçz Lôð äzúðå äéäé ïBñà-íàå§¦¨−¦«§¤®§¨«©¨¬¤−¤©¬©¨«¤
i"yx£‰È‰È ÔBÒ‡ Ì‡Â∑ ּבאּׁשה.LÙ ˙Áz LÙ ‰z˙Â∑(עט אֹומרים (סנהדרין יׁש ּבּדבר: חֹולקין רּבֹותינּו ¿ƒ»ƒ¿∆ִָָ¿»«»∆∆««»∆ְְִִֵֵַַָָ

מּמיתה  ּפטּור זה, את והרג זה את להרג ׁשהּמתּכּון מּמׁש, נפׁש לא אבל ממֹון, אֹומרים ויׁש מּמׁש, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹנפׁש
ּבּׁשּוק  נמּכר ׁשהיה ּכמֹו ּדמיו ליֹורׁשיו .ּומׁשּלם ְְְְְִֵֶַַַָָָָָ

(ãë)ìâø ãé úçz ãé ïL úçz ïL ïéò úçz ïéò©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®¨µ©´©½̈¤−¤
:ìâø úçz©¬©¨«¤

i"yx£ÔÈÚ ˙Áz ÔÈÚ∑ ולא ּכּלם. וכן ּבּׁשּוק, למּכר ּדמיו ׁשּפחתּו ּכּמה עינֹו ּדמי לֹו נֹותן חברֹו, עין סּמא «ƒ«««ƒְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻ
"החֹובל" ּבפרק רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּכמֹו מּמׁש, אבר פד)נטילת קמא .(בבא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

(äë)úçz äøeaç òöt úçz òöt äiåk úçz äiåk§¦¨Æ©´©§¦½̈¤−©©´©¨®©©¾̈©−©
:äøeaç©¨«

i"yx£‰iÂk ˙Áz ‰iÂk∑ ּפחת ּבּה ּבׁשאין ועכׁשו ּדמים, ּפחת ּבּה ׁשּיׁש ּבחּבלה ּדּבר עכׁשו ועד אׁש, מכות ¿ƒ»««¿ƒ»ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
מצטער  להיֹות לּטל, רֹוצה ּבזה ּכּיֹוצא אדם ּכּמה אֹומדים צּפרניו, על ּבׁשּפּוד ּכואֹו ּכגֹון צער, אּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹּדמים

LÙ‡:כג  ÛÏÁ ‡LÙ Ôz˙Â ‡‰È ‡˙BÓ Ì‡Â¿ƒ»¿≈¿ƒ≈«¿»√»«¿»

È„‡כד  ‡pL ÛÏÁ ‡pL ‡ÈÚ ÛÏÁ ‡ÈÚ≈»√»≈»ƒ»√»ƒ»¿»
:‡Ï‚¯ ÛÏÁ ‡Ï‚¯ ‡„È ÛÏÁ√»¿»«¿»√»«¿»

Ú„t‡כה  ÛÏÁ ‡Ú„t ‰‡Âk ÛÏÁ ‰‡Âk¿»»√»¿»»ƒ¿»√»ƒ¿»
:ÈÙB˜LÓ ÛÏÁ ÈÙB˜LÓ«¿≈√»«¿≈

ilieyl` axd - mdxa` ly`

cg`W ,mdipW lr i`TW mEXn¦¤¨¥©§¥¤¤¤¨
.dMd mdipXn¦§¥¤¦¨

.äMàä úàeôâðåàlà äôéâð ïéà Y ¤¨¦¨§¨§¥§¦¨¤¨
ìäàkäå äôéçc ïBL¯oFWl `le §§¦¨§©¨¨§Ÿ§

oFWl lM"W fk ,f i"WxA lirlcM ,dzin¦¨§¦§¥§©¦¤¨§
oFWl `N` dzin oFWl Fpi` dtBn©¥¨¥§¦¨¤¨§

d`xE ."dMn:dl wEqR oOwl i"Wx mB ©¨§¥©©¦§©¨¨
."dMn oFWl `N` dtibp oFWl oi`"¥§§¦¨¤¨§©¨

bz ït" Bîk"Eìâø ïáàa ó¯miNdY §¤¦Ÿ¨¤¤©§¤§¦¦
lM oke ,lWMY oR" :mW i"WxaE .ai ,`v§©¦¨¤¦¨¥§¥¨

."dtibp oFWl§§¦¨
"íëéìâø eôbðúé íøèáe"¯,bi dinxi §¤¤¦§©§©§¥¤¦§§¨
."ElWMi" :mW i"WxaE .fh§©¦¨¦¨§

âð ïáàìe""ó¯i"WxA .ci ,g dirWi §¤¤¤¤§©§¨§©¦
oFWl ,mA mitBp milbxdW" :mẄ¤¨©§©¦¦¨¦¨§

."lFWkn¦§
ïBñà äéäé àìå.äMàa YLðòé LBðò §Ÿ¦§¤¨¨¦¨¨¥¨¥

ì YïéîL .ìòaì úBãìå éîc ílL §©¥§¥§¨©©©¨¦
øënäì äéeàø äúéä änk dúBà¨©¨¨§¨§¨§¦¨¥
ìéáLa äéîãa úBìòäì ÷eMa©§©£§¨¤¨¦§¦

.dðBéøä¯dX`d dzn `NW)zeaezk i"yx ¤§¨¤Ÿ¥¨¨¦¨
` ,dl(.zFclEd `N` ,¤¨©§¨

Lðòé LBðòBîk ,epnî ïBîî eaâé Y ¨¥¨¥¦§¨¦¤§
"óñë äàî Búà eLðòå"¯,ak mixaC §¨§Ÿ¥¨¤¤§¨¦

lr WpFr oFWl EpivOW o`Mn gikFn .hi¦©¦¨¤¨¦§¤©
.sqM zIaB§¦©¤¤

'Bâå åéìò úéLé øLàkepòaúiLk Y ©£¤¨¦¨¨§§¤¦§¨¤
ìò Lðò åéìò úéLäì ïéc úéáa ìòaä©©©§¥¦§¨¦¨¨Ÿ¤©

Ck¯ziWi Fnvr lrAdW itM `le ¨§Ÿ§¦¤©©©©§¨¦
FgkA df oi`W ,eilr)cec ixac(.bk dxez ¨¨¤¥¤§Ÿ

(bk)äéäé ïBñà íàåäMàa Y §¦¨¦§¤¨¦¨
¯dX`d dzOW)` ,bl zeaezk i"yx(. ¤¥¨¨¦¨

Lôð úçz Lôð äzúðåeðéúBaø Y §¨©¨¤¤©©¨¤©¥
øáca ïé÷ìBç¯.` ,hr oixcdpq §¦©¨¨©§¤§¦

íéøîBà Léå ,Lnî Lôð íéøîBà Lé¥§¦¤¤©¨§¥§¦
Lnî Lôð àì ìáà ,ïBîî¯i`nE ¨£¨Ÿ¤¤©¨©

WtPd inC ?Wtp)` ,`i dbibg i"yx(. ¤¤§¥©¤¤
äæ úà âøäå äæ úà âøäì ïekúnäL¤©¦§©¥©£Ÿ¤¤§¨©¤¤
åéLøBéì ílLîe ,äúénî øeèt Y¨¦¦¨§©¥§§¨

÷eMa økîð äéäL Bîk åéîc¯Epid ¨¨§¤¨¨¦§¨©©§
.wfp inElWYck dxez ©§¥¤¤

(ck)ïéò úçz ïéòBøáç ïéò ànñ Y ©¦©©©¦¦¥¥£¥
åéîc eúçtL änk ,Bðéò éîc Bì ïúBð¥§¥¥©¨¤¨£¨¨

ílk ïëå ,÷eMa økîì¯,lbx ,ci ,oW ¦§Ÿ©§¥ª¨¥¨¤¤

.dxEAg ,rvR ,dIeM§¦¨¤©©¨
eLøcL Bîk ,Lnî øáà úìéèð àìå§Ÿ§¦©¥¨©¨§¤¨§

"ìáBçä" ÷øôa eðéúBaø¯`Ow `aA ©¥§¤¤©¥¨¨©¨
,zFWxC dOM E`aEd mW `xnBA .` ,ct©§¨¨¨§©¨§¨
l`rnWi iAx iaC mWA odn zg`e§©©¥¤§¥§¥©¦¦§¨¥

wEqRdn)k ,ck `xwie(mEn oYi xW`M" ¥©¨©£¤¦¥
`N` dpizp oi`e" ,"FA ozPi oM mc`Ä¨¨¥¦¨¥§¥§¦¨¤¨
i"WxA mB d`aEd Ff dWxcE ."oFnn̈§¨¨§¨©§©¦
EWxiR ± FA ozPi oM" :mW `xwIe©¦§¨¨¥¦¨¥¥§
`N` WOn mEn zpizp Fpi`W ,EpizFAx©¥¤¥§¦©©¨¤¨
Kkl ,carM FzF` oinW ,oFnn inElWY©§¥¨¨¦§¤¤§¨
cIn oYiPd xaC ,dpizp oFWl FA aEzM̈§§¦¨¨¨©¦¨¦¨

."cildk dxez §¨
(dk)äiåk úçz äiåk.Là úåëî Y §¦¨©©§¦¨¦§©¥

da LiL äìaça øac åLëò ãòå§©©§¨¦¥§©¨¨¤¥¨
íéîc úçt¯mizgFR dMOd mc`dW §©¨¦¤¨¨¨©ª¤£¦

mNWl dMOd aIge ,dlAgd llbA einC̈¨¦§©©©¨¨§©¨©©¤§©¥
.wfPd©¤¤

àlà íéîc úçt da ïéàLa åLëòå§©§¨§¤¥¨§©¨¦¤¨
Bðøtö ìò ãetLa Bàåk ïBâk ,øòö©©§§¨§©©¦¨§

¯FRqMn Fzigtd `NW)a ,ek w"a i"yx(. ¤Ÿ¦§¦¦©§
äöBø äæa àöBik íãà änk íéãîBà§¦©¨¨¨©¥¨¤¤

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ipy meil inei xeriy
ּכ.Úˆt∑ּבֹו יׁש אם ּׁשהּוא: מה לפי הּכל ּבלע"ז. נפרדו"ר ּבׂשרֹו, את ׁשּפצע ּדם הּמֹוציאה מּכה היא ָ∆«ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

ּוב"החֹובל" הּוא. יתר זה ּומקרא וצער. ּובׁשת ורּפּוי, ׁשבת, נֹותן למׁשּכב, נפל ואם נזק, נֹותן ּדמים, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּפחת
מן  אֹותֹו ּפֹוטרין אין ידֹו, ּדמי לֹו ׁשּנֹותן ׁשאף ֿעלּֿפי נזק, ּבמקֹום אפּלּו הּצער על לחּיב רּבֹותינּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָּדרׁשּוהּו
ׁשאינֹו ּבסם, לחּתכּה לֹו יׁש אֹומרים: אּלא ּׁשּירצה, מה ּבכל לחּתכּה עליו יׁש ידֹו, וקנה הֹואיל לֹומר: ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָהּצער,

וצערֹו ּבברזל חּתכּה וזה ,ּכ ּכל ׁשּמאדים ∑eaÁ¯‰.מצטער אּלא יֹוצא, ואינֹו ּבּה נצרר ׁשהּדם מּכה היא ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָ«»ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּכמֹו ּבלע"ז, טק"א חּבּורה, לׁשֹון ּכנגּדֹו. יג)הּבׂשר חבטה,(ירמיה לׁשֹון מׁשקֹופי, ותרּגּומֹו חברּברתיו". "ונמר  ְְְְְְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ׁשהּדלת  ׁשם על הּמׁשקֹוף", "על וכן ּברּוח. חבּוטֹות קּדּום, ׁשקיפן קדים" "ׁשדּופת וכן ּבלע"ז, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹבטדור"א
עליו  .נֹוקׁש ֵָָ

(åë)Búîà ïéò-úà-Bà Bcáò ïéò-úà Léà äké-éëå§¦«©¤̧¦¹¤¥¬©§²«¤¥¬£¨−
:Bðéò úçz epçlLé éLôçì dúçLå§¦«£¨®©«¨§¦¬§©§¤−©¬©¥«

i"yx£Bc·Ú ÔÈÚ אצל∑‡˙ ׁשאמרנּו ּכמֹו ועין, ּבׁשן יֹוצא אינֹו עברי אבל העבדים"ּכנעני, ּכצאת תצא ."לא ∆≈«¿ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
BÈÚ ˙Áz∑(מכילתא):אברים ראׁשי ּבכ"ד הּגוּיה וכן וראׁש והחטם אזנים, ּוׁשּתי והרגלים, הּידים אצּבעֹות ««≈ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ׁשּנברא  עין מה אֹומר: הייתי ׁשן, נאמר ולא עין נאמר ׁשאם ועין'? 'ׁשן נאמר ולּמה האּמה. ּגיד ְְְְֱֱֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹׁשהּוא
ׁשן  אפּלּו אֹומר הייתי עין, נאמר ולא ׁשן נאמר ואם עּמֹו. נברא לא ׁשן והרי עּמֹו, ׁשּנברא ּכל אף ְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹעּמֹו,

עין  נאמר לכ חליפין, לּה ׁשּיׁש .ּתינֹוק ְֱֲִִִִֵֶֶַַָָ

È˙כו  B‡ dc·Ú„ ‡ÈÚ ˙È ¯·‚ ÈÁÓÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈¿«»≈»¿«¿≈»
dp¯ËÙÈ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï dpÏaÁÈÂ d˙Ó‡„ ‡ÈÚ≈»¿«¿≈ƒ«¿ƒ«¿«ƒƒ¿¿ƒ≈

:dÈÚ ÛÏÁ√»≈≈
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מה mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ipy meil inei xeriy
ּכמֹו: והּכאה, ּדחיפה לׁשֹון צא)אּלא רגל",(תהלים ּבאבן ּתּגף יג)"ּפן רגליכם",(ירמיה יתנּגפּו ח)"ּובטרם (ישעיה ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

נגף" ‡ÔBÒ."ּולאבן ‰È‰È ‡ÏÂ∑ ּבאּׁשה.LÚÈ LBÚ∑ היתה ּכּמה אֹותּה ׁשמין לּבעל. ולדֹות ּדמי לׁשּלם ְֶֶֶֶ¿…ƒ¿∆»ִָָ»≈»≈ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָ
הריֹונּה ּבׁשביל ּבדמיה להעלֹות ּבּׁשּוק להּמכר LÚÈ.ראּויה LBÚ∑מּמּנּו ּכמֹו:יגּבּו כב)ממֹון, "וענׁשּו(דברים ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ»≈»≈ְְְְִִֶָָ

כסף" מאה B‚Â'.אֹותֹו ÂÈÏÚ ˙ÈLÈ ¯L‡k∑ּכ על ענׁש עליו להׁשית ּבביתּֿדין הּבעל ∑Ô˙Â.ּכׁשּיתּבעּנּו ֵֶֶָ«¬∆»ƒ»»¿ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ¿»«
ולדֹות הּמּכה, הּדּינים ∑ÌÈÏÏÙa.ּדמי .עלּֿפי ְְֵֶַַָƒ¿ƒƒִִַַַָ

(âë):Lôð úçz Lôð äzúðå äéäé ïBñà-íàå§¦¨−¦«§¤®§¨«©¨¬¤−¤©¬©¨«¤
i"yx£‰È‰È ÔBÒ‡ Ì‡Â∑ ּבאּׁשה.LÙ ˙Áz LÙ ‰z˙Â∑(עט אֹומרים (סנהדרין יׁש ּבּדבר: חֹולקין רּבֹותינּו ¿ƒ»ƒ¿∆ִָָ¿»«»∆∆««»∆ְְִִֵֵַַָָ

מּמיתה  ּפטּור זה, את והרג זה את להרג ׁשהּמתּכּון מּמׁש, נפׁש לא אבל ממֹון, אֹומרים ויׁש מּמׁש, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹנפׁש
ּבּׁשּוק  נמּכר ׁשהיה ּכמֹו ּדמיו ליֹורׁשיו .ּומׁשּלם ְְְְְִֵֶַַַָָָָָ

(ãë)ìâø ãé úçz ãé ïL úçz ïL ïéò úçz ïéò©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®¨µ©´©½̈¤−¤
:ìâø úçz©¬©¨«¤

i"yx£ÔÈÚ ˙Áz ÔÈÚ∑ ולא ּכּלם. וכן ּבּׁשּוק, למּכר ּדמיו ׁשּפחתּו ּכּמה עינֹו ּדמי לֹו נֹותן חברֹו, עין סּמא «ƒ«««ƒְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻ
"החֹובל" ּבפרק רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּכמֹו מּמׁש, אבר פד)נטילת קמא .(בבא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

(äë)úçz äøeaç òöt úçz òöt äiåk úçz äiåk§¦¨Æ©´©§¦½̈¤−©©´©¨®©©¾̈©−©
:äøeaç©¨«

i"yx£‰iÂk ˙Áz ‰iÂk∑ ּפחת ּבּה ּבׁשאין ועכׁשו ּדמים, ּפחת ּבּה ׁשּיׁש ּבחּבלה ּדּבר עכׁשו ועד אׁש, מכות ¿ƒ»««¿ƒ»ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
מצטער  להיֹות לּטל, רֹוצה ּבזה ּכּיֹוצא אדם ּכּמה אֹומדים צּפרניו, על ּבׁשּפּוד ּכואֹו ּכגֹון צער, אּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹּדמים

LÙ‡:כג  ÛÏÁ ‡LÙ Ôz˙Â ‡‰È ‡˙BÓ Ì‡Â¿ƒ»¿≈¿ƒ≈«¿»√»«¿»

È„‡כד  ‡pL ÛÏÁ ‡pL ‡ÈÚ ÛÏÁ ‡ÈÚ≈»√»≈»ƒ»√»ƒ»¿»
:‡Ï‚¯ ÛÏÁ ‡Ï‚¯ ‡„È ÛÏÁ√»¿»«¿»√»«¿»

Ú„t‡כה  ÛÏÁ ‡Ú„t ‰‡Âk ÛÏÁ ‰‡Âk¿»»√»¿»»ƒ¿»√»ƒ¿»
:ÈÙB˜LÓ ÛÏÁ ÈÙB˜LÓ«¿≈√»«¿≈
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mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ipy meil inei xeriy
ּכ.Úˆt∑ּבֹו יׁש אם ּׁשהּוא: מה לפי הּכל ּבלע"ז. נפרדו"ר ּבׂשרֹו, את ׁשּפצע ּדם הּמֹוציאה מּכה היא ָ∆«ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

ּוב"החֹובל" הּוא. יתר זה ּומקרא וצער. ּובׁשת ורּפּוי, ׁשבת, נֹותן למׁשּכב, נפל ואם נזק, נֹותן ּדמים, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּפחת
מן  אֹותֹו ּפֹוטרין אין ידֹו, ּדמי לֹו ׁשּנֹותן ׁשאף ֿעלּֿפי נזק, ּבמקֹום אפּלּו הּצער על לחּיב רּבֹותינּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָּדרׁשּוהּו
ׁשאינֹו ּבסם, לחּתכּה לֹו יׁש אֹומרים: אּלא ּׁשּירצה, מה ּבכל לחּתכּה עליו יׁש ידֹו, וקנה הֹואיל לֹומר: ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָהּצער,

וצערֹו ּבברזל חּתכּה וזה ,ּכ ּכל ׁשּמאדים ∑eaÁ¯‰.מצטער אּלא יֹוצא, ואינֹו ּבּה נצרר ׁשהּדם מּכה היא ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָ«»ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּכמֹו ּבלע"ז, טק"א חּבּורה, לׁשֹון ּכנגּדֹו. יג)הּבׂשר חבטה,(ירמיה לׁשֹון מׁשקֹופי, ותרּגּומֹו חברּברתיו". "ונמר  ְְְְְְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ׁשהּדלת  ׁשם על הּמׁשקֹוף", "על וכן ּברּוח. חבּוטֹות קּדּום, ׁשקיפן קדים" "ׁשדּופת וכן ּבלע"ז, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹבטדור"א
עליו  .נֹוקׁש ֵָָ

(åë)Búîà ïéò-úà-Bà Bcáò ïéò-úà Léà äké-éëå§¦«©¤̧¦¹¤¥¬©§²«¤¥¬£¨−
:Bðéò úçz epçlLé éLôçì dúçLå§¦«£¨®©«¨§¦¬§©§¤−©¬©¥«

i"yx£Bc·Ú ÔÈÚ אצל∑‡˙ ׁשאמרנּו ּכמֹו ועין, ּבׁשן יֹוצא אינֹו עברי אבל העבדים"ּכנעני, ּכצאת תצא ."לא ∆≈«¿ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
BÈÚ ˙Áz∑(מכילתא):אברים ראׁשי ּבכ"ד הּגוּיה וכן וראׁש והחטם אזנים, ּוׁשּתי והרגלים, הּידים אצּבעֹות ««≈ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ׁשּנברא  עין מה אֹומר: הייתי ׁשן, נאמר ולא עין נאמר ׁשאם ועין'? 'ׁשן נאמר ולּמה האּמה. ּגיד ְְְְֱֱֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹׁשהּוא
ׁשן  אפּלּו אֹומר הייתי עין, נאמר ולא ׁשן נאמר ואם עּמֹו. נברא לא ׁשן והרי עּמֹו, ׁשּנברא ּכל אף ְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹעּמֹו,

עין  נאמר לכ חליפין, לּה ׁשּיׁש .ּתינֹוק ְֱֲִִִִֵֶֶַַָָ

È˙כו  B‡ dc·Ú„ ‡ÈÚ ˙È ¯·‚ ÈÁÓÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈¿«»≈»¿«¿≈»
dp¯ËÙÈ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï dpÏaÁÈÂ d˙Ó‡„ ‡ÈÚ≈»¿«¿≈ƒ«¿ƒ«¿«ƒƒ¿¿ƒ≈

:dÈÚ ÛÏÁ√»≈≈

ilieyl` axd - mdxa` ly`
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(æë)éLôçì ìété Búîà ïL-Bà Bcáò ïL-íàå§¦¥¬©§²¥¬£¨−©¦®©«¨§¦¬
:BpL úçz epçlLé§©§¤−©¬©¦«

(çë)úîå äMà-úà Bà Léà-úà øBL çbé-éëå§¦«¦©̧¬¤¦²¬¤¦−̈¨¥®
ìòáe BøNa-úà ìëàé àìå øBMä ì÷qé ìB÷ñ̈¸¦¨¥¹©À§³Ÿ¥«¨¥Æ¤§¨½©¬©

:é÷ð øBMä©−¨¦«
i"yx£¯BL ÁbÈ ÈÎÂ∑(כד קמא ועֹוף,(בבא וחּיה ּבהמה ּכל ואחד ׁשֹור ּבהוה אחד הּכתּוב ׁשּדּבר ÏÂ‡.אּלא ¿ƒƒ«ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ¿…
‡ÈB¯Na ˙‡ ÏÎ∑(כא אסּורה (פסחים ּונבלה נבלה, ׁשהּוא יֹודע איני הּׁשֹור", יּסקל "סקֹול ׁשּנאמר: מּמׁשמע ≈»≈∆¿»ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

אסּור  ּדינֹו, ׁשּנגמר לאחר ׁשחטֹו ׁשאפּלּו ּבׂשרֹו"?, את יאכל "ולא לֹומר: ּתלמּוד מה אּלא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבאכילה?
מא)ּבאכילה. קמא נקי (בבא ּפלֹוני יצא לחברֹו: האֹומר ּכאדם נקי". הּׁשֹור "ּובעל לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּבהנאה ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

"וגםּֿבעליו  ּבמּועד: ׁשּנאמר לפי ּכמׁשמעֹו, ּופׁשּוטֹו מדרׁשֹו. זהּו ּכלּום, ׁשל הנאה ּבהם לֹו ואין ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָמּנכסיו
נקי" הּׁשֹור "ּובעל ּבּתם: לֹומר הצר .יּומת", ְִַַַַַַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 141 'nr e"g y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

"aEzMd xAC"n `A dedd mB©©Ÿ¤¨¦¦¥©¨

ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹור ר ר ר  ְְְְִִִִִִִִַַַַֽֽֽֽוכיוכיוכיוכי־־־־ייייּגּגּגּגחחחח
ּבהוה הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא ועֹוף חּיה ּבהמה ּכל ואחד ׁשֹור ובפרש"י)אחד כח. (כא, ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ּפעמים ּכּמה עֹוד ּבפרׁשתנּו רׁש"י (ׁשּמביאֹו ּבהוה" הּכתּוב "ּדּבר זה ּכלל לפרׁש ל)יׁש שם, כא. שם, יז. הּדרּוׁש(כב, ּבדר ( ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ְֶֶָוהרמז:

"מקרה" זה ואין זאת" היתה ה' ׁש"מאת לּכל נּכר אזי הרגיל, מּגדר ויֹוצא הּטבע נגד ׁשהּוא מארע ּבעֹולם מתרחׁש ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּכאׁשר
ְַָחס־וׁשלֹום.

ּדרּכם  הּוא ּכ אּלא הּבֹורא, מּכח מּגיעים הּטבע ּדרכי ׁשאין לחׁשב האדם עלּול נֹוהג", ּכמנהגֹו "עֹולם ּכאׁשר ּכלל ּבדר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹא
ח"ו. מעצמֹו מתנהג והעֹולם הּנבראים, ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָוטבעם

ּכי  ח"ו, מעצמֹו זה אין ּביֹומֹו, יֹום מּדי הרגילה ההנהגה על ּדקאי ה"הוה", ׁשּגם ּבהוה". הּכתּוב "ּדּבר – הּכלל ּבא זה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹועל
ּכרצֹונֹו. ּומנהיגם הּנבראים ּכל את ּומקּים הּמחּיה ה' ּדבר ׁשהּוא הּכתּוב", "ּדּבר מּכח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹאם

(èë)ìL ìîzî àeä çbð øBL íàåãòeäå íL §¦¿Á©¨̧¹¦§´Ÿ¦§ÀŸ§©³
øBMä äMà Bà Léà úéîäå epøîLé àìå åéìòáa¦§¨¨Æ§´Ÿ¦§§¤½§¥¦¬¦−´¦¨®©Æ

:úîeé åéìòa-íâå ì÷qé¦¨¥½§©§¨−̈¨«
i"yx£ÌLÏL ÏÓzÓ∑ׁשלׁש ÂÈÏÚ·a.(מכילתא)נגיחֹותהרי „Úe‰Â∑(כג ּכמֹו:(ב''ק ּבעדים, התראה (בראשית לׁשֹון ƒ¿…ƒ¿…ְֲִֵָֹ¿«ƒ¿»»ְְְְִֵַָָ

ÏtÈכז  d˙Ó‡„ ‡pL B‡ dc·Ú„ ‡pL Ì‡Â¿ƒƒ»¿«¿≈ƒ»¿«¿≈«≈
dp¯ËÙÈ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï:dpL ÛÏÁ ¿«ƒƒ¿¿ƒ≈√»ƒ≈

‡z˙‡כח  ˙È B‡ ‡¯·b ˙È ‡¯Bz ÁbÈ È¯‡Â«¬≈««»»«¿»»ƒ¿»
ÏÎ‡˙È ‡ÏÂ ‡¯Bz Ì‚¯˙È ‡Ó‚¯˙‡ ˙eÓÈÂƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈»¿»ƒ¿√≈

:‰‡kÊ È‰È ‡¯B˙c d¯Óe d¯Òa ˙È»ƒ¿≈»≈¿»¿≈«»»

È‰Bn˜cÓeכט  ÈlÓz‡Ó ‡e‰ Áb ¯Bz Ì‡Â¿ƒ««≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ
B‡ ‡¯·b ÏBË˜ÈÂ d¯Ë ‡ÏÂ d¯Óa „‰ÒzÈÂ¿ƒ«¿≈¿»≈¿»¿≈¿ƒ¿«¿»
:ÏË˜˙È d¯Ó Û‡Â Ì‚¯˙È ‡¯Bz ‡˙z‡ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿«»≈ƒ¿¿≈
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xqge)a ,`l dcp i"yx(. §¨¥
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BLøãî eäæ¯.` ,`n `Ow `aA ¤¦§¨¨¨©¨
øîàpL éôì ,BòîLîk BèeLôe§§©§¨§¦¤¤¡©
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."é÷ð øBMä ìòáe" íza øîBì©©¨©©©¨¦
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úBçéâð¯mFIdmFWlWe lFnz`).`zlikn §¦©¤§§¦§

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ipy meil inei xeriy
האיׁש"מג) ּבנּו העיד B‚Â'."העד LÈ‡ ˙ÈÓ‰Â∑.ּבנגיחה ׁשהמיתֹו אּלא לי אין יּגח", "ּכי ׁשּנאמר: לפי ִִֵֵָָָ¿≈ƒƒ¿ְְֱֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּובעיטה ּדחיפה ּבנׁשיכה, ÓeÈ˙."והמית"המיתֹו ÂÈÏÚa Ì‚Â∑ יכֹול ׁשמים. ּבידי ְְְְְֱִִִִִִִִֵַַַָָָ¿«¿»»»ִִֵַָָ
לֹומר: ּתלמּוד אדם? לה)ּבידי הֹורגֹו(במדבר אּתה ואי הֹורגֹו אּתה רציחתֹו על הּוא", רֹוצח הּמּכה, יּומת "מֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָ

ׁשֹורֹו רציחת לג)על .(סנהדרין ְִַַ

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 329 'nr e"g y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

?zFWtp ipiC ± xFXd zzin¦©©¦¥§¨

ייייּוּוּוּומתמתמתמת:::: וגםוגםוגםוגם־־־־ּבּבּבּבעליועליועליועליו ייייּסּסּסּסקלקלקלקל ההההּׁשּׁשּׁשּׁשֹוֹוֹוֹורררר .... .... ּבּבּבּבבעליובעליובעליובעליו והוהוהוהּוּוּוּועדעדעדעד ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשםםםם ממממּתּתּתּתמלמלמלמל ההההּוּוּוּואאאא ננננּגּגּגּגחחחח ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹורררר כט)ואםואםואםואם (כא, ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָֹֹ ְְְְִִִִֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
הּׁשֹור" מיתת ּכ ּבעלים ּכמיתת יּומת, ּבעליו וגם יּסקל הּׁשֹור ׁשנאמר ּוׁשלֹוׁשה, ּבעׂשרים הּנסקל, א)"ׁשֹור ב, .(סנהדרין ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

נפׁשֹות? מּדיני ממֹונֹות ּדיני למדים אין והרי הּבעלים, מיתת מּדין הּׁשֹור מיתת ּדין למדים אי ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוקׁשה
נפׁשֹות: ּדיני ּגם ּבזה ּדיׁש ּבפׁשיטּות לֹומר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָויׁש

ממֹונֹות  ּדיני רק זה אין הּׁשֹור על ׁשּכׁשּדנים היינּו – יּומת" ּבעליו וגם יּסקל "הּׁשֹור ּכאחד, אֹותם ּכללה ׁשהּתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָמאחר
נפׁשֹות. ּדיני הוי ׁשּפיר ואם־ּכן ׁשמים), (ּבידי יּומת" ּבעליו "וגם – הּבעלים ּדין נכלל ּבזה ּכי נפׁשֹות, ּדיני ּגם ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָּכי־אם

ּבזה: הּסברה להֹוסיף ְְְִֵֶַָָָויׁש
ּבנגיחת  לּבעלים הּמיתה חּיּוב ּבטעם "הּׁשֹור ּדהּנה ואז ּכדבעי, ׁשֹורֹו ׁשמר ׁשּלא מּטעם ּדהּוא לפרׁש אפׁשר היה ׁשֹורֹו, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּדברים  ׁשני הם הּבעלים ודין הּׁשֹור ּדין זה, ּולפי ׁשֹורֹו. ׁשמר ׁשּלא מּטעם הּוא יּומת ׁשהּבעלים וזה ׁשהּזיק, מּׁשּום ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹיּסקל"
ְִִָנפרדים.

אריכּתא  ּכידא ליּה הוה ּבעלים, ממֹון הּוא ׁשהּׁשֹור ּדמּכיון הּוא, לּבעלים הּמיתה חּיּוב ּדטעם לֹומר נראה יֹותר ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָאבל
ואין  ּפעּלה ּבאֹותּה חטאּו ּדׁשניהם נפׁשֹות, ּדיני ּגם נכלל הּׁשֹור ּבדין זה, ּולפי הּזיק. ּבעצמֹו ׁשהּבעלים ּוכאּלּו ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻּדהּבעלים,

ׁשּלהם. ּבּדין להפריד ְְִִֶֶַַַָָׁשּי

(ì)ìëk BLôð ïéãt ïúðå åéìò úLeé øôk-íà¦−Ÿ¤©´¨¨®§¨©Æ¦§´Ÿ©§½§¬Ÿ
:åéìò úLeé-øLà£¤©−¨¨«

i"yx£ÂÈÏÚ ˙LeÈ ¯Ùk Ì‡∑,מׁשּפטֹו זה אׁשר לׁשֹון ּתלוה", ּכסף "אם ּכמֹו הּוא והרי ּתלּוי, אינֹו זה "אם" ƒ…∆«»»ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּכפר  ּביתּֿדין עליו BLÙ.ׁשּיׁשיתּו ÔÈ„t Ô˙Â∑ ּדמי אֹומר: עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי נּזק, ּדמי ִִֵֶֶָָָֹ¿»«ƒ¿…«¿ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

כז)מּזיק קמא .(בבא ִַ

dLÙל  Ô˜¯et ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÔBeLÈ ÔBÓÓ Ì‡ƒ»¿«¬ƒ¿ƒ≈¿««¿≈
:È‰BÏÚ ÔBeLÈ„ ÏÎk¿…ƒ«¬ƒ
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(æë)éLôçì ìété Búîà ïL-Bà Bcáò ïL-íàå§¦¥¬©§²¥¬£¨−©¦®©«¨§¦¬
:BpL úçz epçlLé§©§¤−©¬©¦«

(çë)úîå äMà-úà Bà Léà-úà øBL çbé-éëå§¦«¦©̧¬¤¦²¬¤¦−̈¨¥®
ìòáe BøNa-úà ìëàé àìå øBMä ì÷qé ìB÷ñ̈¸¦¨¥¹©À§³Ÿ¥«¨¥Æ¤§¨½©¬©

:é÷ð øBMä©−¨¦«
i"yx£¯BL ÁbÈ ÈÎÂ∑(כד קמא ועֹוף,(בבא וחּיה ּבהמה ּכל ואחד ׁשֹור ּבהוה אחד הּכתּוב ׁשּדּבר ÏÂ‡.אּלא ¿ƒƒ«ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ¿…
‡ÈB¯Na ˙‡ ÏÎ∑(כא אסּורה (פסחים ּונבלה נבלה, ׁשהּוא יֹודע איני הּׁשֹור", יּסקל "סקֹול ׁשּנאמר: מּמׁשמע ≈»≈∆¿»ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

אסּור  ּדינֹו, ׁשּנגמר לאחר ׁשחטֹו ׁשאפּלּו ּבׂשרֹו"?, את יאכל "ולא לֹומר: ּתלמּוד מה אּלא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבאכילה?
מא)ּבאכילה. קמא נקי (בבא ּפלֹוני יצא לחברֹו: האֹומר ּכאדם נקי". הּׁשֹור "ּובעל לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּבהנאה ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

"וגםּֿבעליו  ּבמּועד: ׁשּנאמר לפי ּכמׁשמעֹו, ּופׁשּוטֹו מדרׁשֹו. זהּו ּכלּום, ׁשל הנאה ּבהם לֹו ואין ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָמּנכסיו
נקי" הּׁשֹור "ּובעל ּבּתם: לֹומר הצר .יּומת", ְִַַַַַַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 141 'nr e"g y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

"aEzMd xAC"n `A dedd mB©©Ÿ¤¨¦¦¥©¨

ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹור ר ר ר  ְְְְִִִִִִִִַַַַֽֽֽֽוכיוכיוכיוכי־־־־ייייּגּגּגּגחחחח
ּבהוה הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא ועֹוף חּיה ּבהמה ּכל ואחד ׁשֹור ובפרש"י)אחד כח. (כא, ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ּפעמים ּכּמה עֹוד ּבפרׁשתנּו רׁש"י (ׁשּמביאֹו ּבהוה" הּכתּוב "ּדּבר זה ּכלל לפרׁש ל)יׁש שם, כא. שם, יז. הּדרּוׁש(כב, ּבדר ( ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ְֶֶָוהרמז:

"מקרה" זה ואין זאת" היתה ה' ׁש"מאת לּכל נּכר אזי הרגיל, מּגדר ויֹוצא הּטבע נגד ׁשהּוא מארע ּבעֹולם מתרחׁש ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּכאׁשר
ְַָחס־וׁשלֹום.

ּדרּכם  הּוא ּכ אּלא הּבֹורא, מּכח מּגיעים הּטבע ּדרכי ׁשאין לחׁשב האדם עלּול נֹוהג", ּכמנהגֹו "עֹולם ּכאׁשר ּכלל ּבדר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹא
ח"ו. מעצמֹו מתנהג והעֹולם הּנבראים, ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָוטבעם

ּכי  ח"ו, מעצמֹו זה אין ּביֹומֹו, יֹום מּדי הרגילה ההנהגה על ּדקאי ה"הוה", ׁשּגם ּבהוה". הּכתּוב "ּדּבר – הּכלל ּבא זה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹועל
ּכרצֹונֹו. ּומנהיגם הּנבראים ּכל את ּומקּים הּמחּיה ה' ּדבר ׁשהּוא הּכתּוב", "ּדּבר מּכח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹאם

(èë)ìL ìîzî àeä çbð øBL íàåãòeäå íL §¦¿Á©¨̧¹¦§´Ÿ¦§ÀŸ§©³
øBMä äMà Bà Léà úéîäå epøîLé àìå åéìòáa¦§¨¨Æ§´Ÿ¦§§¤½§¥¦¬¦−´¦¨®©Æ

:úîeé åéìòa-íâå ì÷qé¦¨¥½§©§¨−̈¨«
i"yx£ÌLÏL ÏÓzÓ∑ׁשלׁש ÂÈÏÚ·a.(מכילתא)נגיחֹותהרי „Úe‰Â∑(כג ּכמֹו:(ב''ק ּבעדים, התראה (בראשית לׁשֹון ƒ¿…ƒ¿…ְֲִֵָֹ¿«ƒ¿»»ְְְְִֵַָָ

ÏtÈכז  d˙Ó‡„ ‡pL B‡ dc·Ú„ ‡pL Ì‡Â¿ƒƒ»¿«¿≈ƒ»¿«¿≈«≈
dp¯ËÙÈ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï:dpL ÛÏÁ ¿«ƒƒ¿¿ƒ≈√»ƒ≈

‡z˙‡כח  ˙È B‡ ‡¯·b ˙È ‡¯Bz ÁbÈ È¯‡Â«¬≈««»»«¿»»ƒ¿»
ÏÎ‡˙È ‡ÏÂ ‡¯Bz Ì‚¯˙È ‡Ó‚¯˙‡ ˙eÓÈÂƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈»¿»ƒ¿√≈

:‰‡kÊ È‰È ‡¯B˙c d¯Óe d¯Òa ˙È»ƒ¿≈»≈¿»¿≈«»»

È‰Bn˜cÓeכט  ÈlÓz‡Ó ‡e‰ Áb ¯Bz Ì‡Â¿ƒ««≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ
B‡ ‡¯·b ÏBË˜ÈÂ d¯Ë ‡ÏÂ d¯Óa „‰ÒzÈÂ¿ƒ«¿≈¿»≈¿»¿≈¿ƒ¿«¿»
:ÏË˜˙È d¯Ó Û‡Â Ì‚¯˙È ‡¯Bz ‡˙z‡ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿«»≈ƒ¿¿≈
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mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ipy meil inei xeriy
האיׁש"מג) ּבנּו העיד B‚Â'."העד LÈ‡ ˙ÈÓ‰Â∑.ּבנגיחה ׁשהמיתֹו אּלא לי אין יּגח", "ּכי ׁשּנאמר: לפי ִִֵֵָָָ¿≈ƒƒ¿ְְֱֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּובעיטה ּדחיפה ּבנׁשיכה, ÓeÈ˙."והמית"המיתֹו ÂÈÏÚa Ì‚Â∑ יכֹול ׁשמים. ּבידי ְְְְְֱִִִִִִִִֵַַַָָָ¿«¿»»»ִִֵַָָ
לֹומר: ּתלמּוד אדם? לה)ּבידי הֹורגֹו(במדבר אּתה ואי הֹורגֹו אּתה רציחתֹו על הּוא", רֹוצח הּמּכה, יּומת "מֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָ

ׁשֹורֹו רציחת לג)על .(סנהדרין ְִַַ

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 329 'nr e"g y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

?zFWtp ipiC ± xFXd zzin¦©©¦¥§¨

ייייּוּוּוּומתמתמתמת:::: וגםוגםוגםוגם־־־־ּבּבּבּבעליועליועליועליו ייייּסּסּסּסקלקלקלקל ההההּׁשּׁשּׁשּׁשֹוֹוֹוֹורררר .... .... ּבּבּבּבבעליובעליובעליובעליו והוהוהוהּוּוּוּועדעדעדעד ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשםםםם ממממּתּתּתּתמלמלמלמל ההההּוּוּוּואאאא ננננּגּגּגּגחחחח ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹורררר כט)ואםואםואםואם (כא, ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָֹֹ ְְְְִִִִֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
הּׁשֹור" מיתת ּכ ּבעלים ּכמיתת יּומת, ּבעליו וגם יּסקל הּׁשֹור ׁשנאמר ּוׁשלֹוׁשה, ּבעׂשרים הּנסקל, א)"ׁשֹור ב, .(סנהדרין ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

נפׁשֹות? מּדיני ממֹונֹות ּדיני למדים אין והרי הּבעלים, מיתת מּדין הּׁשֹור מיתת ּדין למדים אי ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוקׁשה
נפׁשֹות: ּדיני ּגם ּבזה ּדיׁש ּבפׁשיטּות לֹומר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָויׁש

ממֹונֹות  ּדיני רק זה אין הּׁשֹור על ׁשּכׁשּדנים היינּו – יּומת" ּבעליו וגם יּסקל "הּׁשֹור ּכאחד, אֹותם ּכללה ׁשהּתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָמאחר
נפׁשֹות. ּדיני הוי ׁשּפיר ואם־ּכן ׁשמים), (ּבידי יּומת" ּבעליו "וגם – הּבעלים ּדין נכלל ּבזה ּכי נפׁשֹות, ּדיני ּגם ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָּכי־אם

ּבזה: הּסברה להֹוסיף ְְְִֵֶַָָָויׁש
ּבנגיחת  לּבעלים הּמיתה חּיּוב ּבטעם "הּׁשֹור ּדהּנה ואז ּכדבעי, ׁשֹורֹו ׁשמר ׁשּלא מּטעם ּדהּוא לפרׁש אפׁשר היה ׁשֹורֹו, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּדברים  ׁשני הם הּבעלים ודין הּׁשֹור ּדין זה, ּולפי ׁשֹורֹו. ׁשמר ׁשּלא מּטעם הּוא יּומת ׁשהּבעלים וזה ׁשהּזיק, מּׁשּום ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹיּסקל"
ְִִָנפרדים.

אריכּתא  ּכידא ליּה הוה ּבעלים, ממֹון הּוא ׁשהּׁשֹור ּדמּכיון הּוא, לּבעלים הּמיתה חּיּוב ּדטעם לֹומר נראה יֹותר ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָאבל
ואין  ּפעּלה ּבאֹותּה חטאּו ּדׁשניהם נפׁשֹות, ּדיני ּגם נכלל הּׁשֹור ּבדין זה, ּולפי הּזיק. ּבעצמֹו ׁשהּבעלים ּוכאּלּו ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻּדהּבעלים,

ׁשּלהם. ּבּדין להפריד ְְִִֶֶַַַָָׁשּי

(ì)ìëk BLôð ïéãt ïúðå åéìò úLeé øôk-íà¦−Ÿ¤©´¨¨®§¨©Æ¦§´Ÿ©§½§¬Ÿ
:åéìò úLeé-øLà£¤©−¨¨«

i"yx£ÂÈÏÚ ˙LeÈ ¯Ùk Ì‡∑,מׁשּפטֹו זה אׁשר לׁשֹון ּתלוה", ּכסף "אם ּכמֹו הּוא והרי ּתלּוי, אינֹו זה "אם" ƒ…∆«»»ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּכפר  ּביתּֿדין עליו BLÙ.ׁשּיׁשיתּו ÔÈ„t Ô˙Â∑ ּדמי אֹומר: עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי נּזק, ּדמי ִִֵֶֶָָָֹ¿»«ƒ¿…«¿ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

כז)מּזיק קמא .(בבא ִַ

dLÙל  Ô˜¯et ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÔBeLÈ ÔBÓÓ Ì‡ƒ»¿«¬ƒ¿ƒ≈¿««¿≈
:È‰BÏÚ ÔBeLÈ„ ÏÎk¿…ƒ«¬ƒ
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mihtynמח zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ipy meil inei xeriy

(àì):Bì äNòé äfä ètLnk çbé úá-Bà çbé ïá-Bà¥¬¦−̈©´¦¨®©¦§¨¬©¤−¥¨¬¤«

i"yx£ÁbÈ Ô·ŒB‡∑ קטן ׁשהּוא ·˙.ּבן B‡∑ יכֹול אּׁשה", אֹו איׁש "והמית ׁשּנאמר: לפי קטּנה. ׁשהיא ≈ƒ»ֵֶָָ«ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ּכּגדֹולים הּקטּנים על לחּיב וגֹו'", יּגח "אֹוֿבן לֹומר: ּתלמּוד הּגדֹולים? על אּלא חּיב .(מכילתא)אינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָ
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קלֹוני"א  ׁשל הּיׁשר לּמׁשקל אּונקּיא חצי ׁשהם זהּובים, ד' מׁשקלֹו והּׁשקל ּדינר, אּלא ׁשוה ׁשאינֹו ּבין .זּוז, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
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mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ipy meil inei xeriy
ׁשהּוא  ּכֹורה אחר ּכֹורה להביא אּלא ּכלֿׁשּכן? לא נא)חּיבהּכרּיה קמא epqÎÈ.(בבא ‡ÏÂ∑,ּכּסהּו אם הא ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ¿…¿«∆ִִָָ

הרּבים ּברׁשּות ּובחֹופר הּכתּובּפטּור, נה)ּדּבר BÓÁ¯.(שם B‡ ¯BL∑ ׁשּבכל וחּיה, ּבהמה לכל הּדין הּוא ְְִִִֵֶַַָָָ¬ְְְְִֵֶַַָָָָ
,"וחמֹור ׁשֹור ינּוח "למען ׁשּנאמר: מּׁשּבת, "ׁשֹור" "ׁשֹור" אֹותֹו למדין אנּו וחמֹור", "ׁשֹור ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָמקֹום

וחּיה ּבהמה ּכל ּכאן אף ,"ּבהמּת "וכל אחר ּבמקֹום נאמר ׁשהרי ּכׁשֹור, וחּיה ּבהמה ּכל ּלהּלן ּכׁשֹור.מה ְְְְְְְְְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
אדם, ולא "ׁשֹור" אּלא ו"חמֹור", "ׁשֹור" נאמר: ולא "ולא נב)ּכליםחמֹור" קמא .(בבא ְְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָֹֹֹ

(ãì)únäå åéìòáì áéLé óñk ílLé øBaä ìòa©³©©Æ§©¥½¤−¤¨¦´¦§¨¨®§©¥−
:Bl-äéäé¦«§¤«

i"yx£¯Ba‰ ÏÚa∑,ּבעליו הּכתּוב עׂשאֹו הרּבים, ּברׁשּות ׁשעׂשאֹו ׁשּלֹו, הּבֹור ׁשאין אףֿעלּֿפי הּתּקלה, ּבעל «««ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּבנזקיו  ÂÈÏÚ·Ï.להתחּיב ·ÈLÈ ÛÒk∑'סּבין ואפּלּו ּכסף, ׁשוה לרּבֹות ז)יׁשיב' "מיטב (שם ּדכתיב (והא . ְְְִִֵַָָ∆∆»ƒƒ¿»»ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

יהֹוׁשע, ּדרב ּבריּה הּונא רב  קּמא, ּדבבא קּמא ּדפרק ּבּגמרא ּתרץ העּדית, מן ׁשהּנּזקין רׁש"י וכתב ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻׂשדהּו",
הכא) מזּדּבן הכא, מזּדּבן לא ּדאי הּוא, מיטב מילי ּכל – מּטלטלי אבל קרקע, לג ּבֹות ּבא אם n‰Â˙.ּדזהּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ¿«≈

BlŒ‰È‰È∑(ז ב''ק נזקֹולּנּזק,(מכילתא. ּתׁשלּומי עליה הּמּזיק לֹו ּומ ׁשּלם ּבדמים, ונֹוטלּה הּנבלה את .ׁשמין ƒ¿∆ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(äì)bé-éëåeøëîe úîå eäòø øBL-úà Léà-øBL ó §¦«¦¯Ÿ«¦²¤¬¥¥−¨¥®¨̧§¹
únä-úà íâå Btñk-úà eöçå éçä øBMä-úà¤©³©©Æ§¨´¤©§½§©¬¤©¥−

:ïeöçé¤«¡«
i"yx£ÛbÈŒÈÎÂ∑ ׁשאין הם, נגיפה ּבכלל ּכּלן ּבׁשּניו, ׁשּנׁשכֹו ּבין ּברגליו, ּבין ּבגּופֹו, ּבין ּבקרניו, ּבין ידחף, ¿ƒƒ…ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ

מּכה  לׁשֹון אּלא איׁשׁשֹור ∑LÈ‡Œ¯BL.נגיפה B‚Â'.ׁשל ¯BM‰ ˙‡ e¯ÎÓe∑הּכ ׁשֹור ּבׁשוים מדּבר, תּוב ְְִֶַָָָƒִֶ»¿∆«¿ְְִֵַַָָ

È‰B¯ÓÏלד  ·È˙È ‡tÒk ÌlLÈ ‡a‚„ È¯Ó»≈¿À»¿«≈«¿»»ƒ¿»ƒ
:dÏÈ„ ‡‰È ‡˙ÈÓe≈»¿≈ƒ≈

d¯·Ácלה  ‡¯Bz ˙È ¯·‚c ¯Bz ÛBbÈ È¯‡Â«¬≈ƒƒ¿«»»¿«¿≈
˙È Ôe‚lÙÈÂ ‡iÁ ‡¯Bz ˙È ÔeaÊÈÂ ˙eÓÈÂƒƒ«¿»»«»ƒ«¿»

:Ôe‚lÙÈ ‡˙ÈÓ ÈÓc ˙È Û‡Â dtÒk«¿≈¿«»¿≈≈»¿«¿
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ׁשהּוא  ּכֹורה אחר ּכֹורה להביא אּלא ּכלֿׁשּכן? לא נא)חּיבהּכרּיה קמא epqÎÈ.(בבא ‡ÏÂ∑,ּכּסהּו אם הא ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ¿…¿«∆ִִָָ

הרּבים ּברׁשּות ּובחֹופר הּכתּובּפטּור, נה)ּדּבר BÓÁ¯.(שם B‡ ¯BL∑ ׁשּבכל וחּיה, ּבהמה לכל הּדין הּוא ְְִִִֵֶַַָָָ¬ְְְְִֵֶַַָָָָ
,"וחמֹור ׁשֹור ינּוח "למען ׁשּנאמר: מּׁשּבת, "ׁשֹור" "ׁשֹור" אֹותֹו למדין אנּו וחמֹור", "ׁשֹור ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָמקֹום

וחּיה ּבהמה ּכל ּכאן אף ,"ּבהמּת "וכל אחר ּבמקֹום נאמר ׁשהרי ּכׁשֹור, וחּיה ּבהמה ּכל ּלהּלן ּכׁשֹור.מה ְְְְְְְְְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
אדם, ולא "ׁשֹור" אּלא ו"חמֹור", "ׁשֹור" נאמר: ולא "ולא נב)ּכליםחמֹור" קמא .(בבא ְְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָֹֹֹ

(ãì)únäå åéìòáì áéLé óñk ílLé øBaä ìòa©³©©Æ§©¥½¤−¤¨¦´¦§¨¨®§©¥−
:Bl-äéäé¦«§¤«

i"yx£¯Ba‰ ÏÚa∑,ּבעליו הּכתּוב עׂשאֹו הרּבים, ּברׁשּות ׁשעׂשאֹו ׁשּלֹו, הּבֹור ׁשאין אףֿעלּֿפי הּתּקלה, ּבעל «««ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּבנזקיו  ÂÈÏÚ·Ï.להתחּיב ·ÈLÈ ÛÒk∑'סּבין ואפּלּו ּכסף, ׁשוה לרּבֹות ז)יׁשיב' "מיטב (שם ּדכתיב (והא . ְְְִִֵַָָ∆∆»ƒƒ¿»»ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

יהֹוׁשע, ּדרב ּבריּה הּונא רב  קּמא, ּדבבא קּמא ּדפרק ּבּגמרא ּתרץ העּדית, מן ׁשהּנּזקין רׁש"י וכתב ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻׂשדהּו",
הכא) מזּדּבן הכא, מזּדּבן לא ּדאי הּוא, מיטב מילי ּכל – מּטלטלי אבל קרקע, לג ּבֹות ּבא אם n‰Â˙.ּדזהּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ¿«≈

BlŒ‰È‰È∑(ז ב''ק נזקֹולּנּזק,(מכילתא. ּתׁשלּומי עליה הּמּזיק לֹו ּומ ׁשּלם ּבדמים, ונֹוטלּה הּנבלה את .ׁשמין ƒ¿∆ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(äì)bé-éëåeøëîe úîå eäòø øBL-úà Léà-øBL ó §¦«¦¯Ÿ«¦²¤¬¥¥−¨¥®¨̧§¹
únä-úà íâå Btñk-úà eöçå éçä øBMä-úà¤©³©©Æ§¨´¤©§½§©¬¤©¥−

:ïeöçé¤«¡«
i"yx£ÛbÈŒÈÎÂ∑ ׁשאין הם, נגיפה ּבכלל ּכּלן ּבׁשּניו, ׁשּנׁשכֹו ּבין ּברגליו, ּבין ּבגּופֹו, ּבין ּבקרניו, ּבין ידחף, ¿ƒƒ…ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ

מּכה  לׁשֹון אּלא איׁשׁשֹור ∑LÈ‡Œ¯BL.נגיפה B‚Â'.ׁשל ¯BM‰ ˙‡ e¯ÎÓe∑הּכ ׁשֹור ּבׁשוים מדּבר, תּוב ְְִֶַָָָƒִֶ»¿∆«¿ְְִֵַַָָ

È‰B¯ÓÏלד  ·È˙È ‡tÒk ÌlLÈ ‡a‚„ È¯Ó»≈¿À»¿«≈«¿»»ƒ¿»ƒ
:dÏÈ„ ‡‰È ‡˙ÈÓe≈»¿≈ƒ≈

d¯·Ácלה  ‡¯Bz ˙È ¯·‚c ¯Bz ÛBbÈ È¯‡Â«¬≈ƒƒ¿«»»¿«¿≈
˙È Ôe‚lÙÈÂ ‡iÁ ‡¯Bz ˙È ÔeaÊÈÂ ˙eÓÈÂƒƒ«¿»»«»ƒ«¿»

:Ôe‚lÙÈ ‡˙ÈÓ ÈÓc ˙È Û‡Â dtÒk«¿≈¿«»¿≈≈»¿«¿

ilieyl` axd - mdxa` ly`

¯drWY xFA xtg oFW`xd m`W¤¦¨¦¨©¦§¨
,dxUrl FnilWde xg` `aE migth§¨¦¨©¥§¦§¦©£¨¨

oFW`x dUrn wNQW ,aIg ipXd),`p w"a ©¥¦©¨¤¦¥©£¥¦
opaxl `(.

epqëé àìåeäqk íà àä Y¯s` §Ÿ§©¤¨¦¦¨©
xFAd mzq `NW)m"`x(. ¤Ÿ¨©©

øac íéaøä úeLøa øôBçáe .øeèẗ§¥¦§¨©¦¦¤
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mihtynנ zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ipy meil inei xeriy
וחצי  החי חצי זה ּכׁשּנֹוטל מעט, ׁשוה ׁשהיא ּבין הרּבה, ׁשוה ׁשהּנבלה ּבין ר', ׁשוה ׁשֹור ׁשהמית ר' ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשוה
מׁשּלם  ׁשהּתם למדנּו, הּמיתה. ׁשהּזיקה נזק חצי מפסיד אחד ּכל נמצא, הּמת, וחצי החי חצי וזה ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָהּמת,
יכֹול  אֹו יֹותר. ולא ּפחֹות לא נזק, חצי לׁשּלם הּתם ּדין ּכי ׁשוין, לׁשאינן למד אּתה הּׁשוין ׁשּמן נזק, ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹחצי
ׁשהּמּזיק  ּפעמים ּכן, אמרּת אם ׁשניהם"? את "וחצּו הּכתּוב אמר חּיים ּכׁשהן ּבדמיהן ׁשוין ּבׁשאינן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאף
הּכתּוב  ׁשּיאמר אפׁשר ואי הּמּזיק, ׁשֹור מּדמי יֹותר הרּבה לנכרים ליּמכר ׁשוה ּכׁשהּנבלה הרּבה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹמׂשּתּכר
יֹותר  ׁשוין הּמּזיק ׁשֹור ּדמי ׁשחצי ׁשלם, נזק מּדמי יֹותר הרּבה נֹוטל ׁשהּנּזק ּפעמים אֹו נׂשּכר, הּמּזיק ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּיהא
ולּמד ּבׁשוין, אּלא הּכתּוב ּדּבר לא ,ּכרח על מּמּועד. חמּור ּתם הרי ּכן, אמרּת ואם הּנּזק. ׁשֹור ּדמי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹמּכל
ּומה  הּנבלה, את לֹו ׁשמין נזקֹו, חצי ׁשהּמׁשּתּלם ׁשוין, לׁשאינן ּתלמד הּׁשוין ּומן נזק, חצי מׁשּלם ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשהּתם
"יׁשּלם  אמר: ולא הּזה, ּבּלׁשֹון הּכתּוב אמר ולּמה .והֹול הּפחת חצי נֹוטל הּמיתה, ּבׁשביל ּדמיו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּׁשּפחתּו
ואם  הּנבלה, אּלא נֹוטל הּנּזק אין אחרּֿכ ּומת נגח ואם מּגּופֹו, אּלא מׁשּלם הּתם ׁשאין ללּמד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָחציֹו"?
את  אּלא נֹוטל אינֹו זּוז, מאֹות חמׁש ׁשוה ׁשֹור ׁשּנגח מנה ׁשוה ׁשֹור אֹו יפסיד. נזקֹו, לחצי מּגעת ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאינּה

העלּיה מן לׁשּלם ּבעליו את לחּיב הּתם נתחּיב ׁשּלא כו)הּׁשֹור, קמא .(בבא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

(åì)ìL ìBîzî àeä çbð øBL ék òãBð Bààìå íL ´©À¦Â´©¨¬Æ¦§´¦§½Ÿ§¬Ÿ
únäå øBMä úçz øBL ílLé ílL åéìòa epøîLé¦§§¤−§¨¨®©¥̧§©¥¬Æ©´©©½§©¥−

:Bl-äéäé¦«§¤«
i"yx£Ú„B B‡∑ נגיחֹות ׁשלׁש הרי ׁשלׁשם, ּומּתמֹול הּיֹום הּוא נּגח ׁשֹור ּכי נֹודע אּלא ּתם, היה לא .אֹו «ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹ

¯BL ÌlLÈ ÌlL∑ ׁשלם BlŒ‰È‰È.נזק ˙n‰Â∑נזקֹו ּכל נּזק ׁשּיׁשּתּלם עד הּמּזיק יׁשלים ועליו .לּנּזק, «≈¿«≈ֵֶֶָ¿«≈ƒ¿∆ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

ÈlÓz‡Óלו  ‡e‰ Áb ¯B˙ È¯‡ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«¬≈««≈ƒ¿«≈
ÌlLÈ ‡ÓlL d¯Ó d¯Ë ‡ÏÂ È‰Bn˜cÓeƒ¿«ƒ¿»»¿≈»≈«»»¿«≈

:dÏÈ„ ‡‰È ‡˙ÈÓe ‡¯Bz ÛÏÁ ‡¯Bz»√»»≈»¿≈ƒ≈
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(æì)Bøëî Bà Bçáèe äN-Bà øBL Léà-áðâé ék¦³¦§«Ÿ¦Æ´¤½§¨−´§¨®
úçz ïàö-òaøàå øBMä úçz ílLé ø÷á äMîç£¦¨´¨À̈§©¥Æ©´©©½§©§©−Ÿ©¬©

:äOä©¤«
i"yx£'B‚Â ¯˜· ‰MÓÁ∑ הּמק חס זּכאי: ּבן יֹוחנן רּבי ּברגליו,אמר ׁשהֹול ׁשֹור, ּברּיֹות: ׁשל ּכבֹודן על ֹום ¬ƒ»»»¿ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּבֹו. ונתּבּזה הֹואיל ד', מׁשּלם ּכתפֹו, על ׁשּנֹוׂשאֹו ׂשה, ה'. מׁשּלם ּכתפֹו, על לנֹוׂשאֹו הּגּנב בֹו נתּבּזה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹולא
ּגדֹולה  ּכּמה ּוראה ּבא מאיר: רּבי ׁשֹור,אמר מלאכה: ׁשל מּמלאכּתֹוּכחּה ּבּטלֹוׁשּבּטלֹו ׁשּלא ׂשה, ה'. , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

ד' ‰O‰.מּמלאכּתֹו, ˙Áz ¯BM‰ ˙Áz∑(סז קמא לֹומר (בבא הּכתּוב, נֹוהגת ׁשנאן וה' ד' ּתׁשלּומי מּדת ׁשאין ְְִַ««««««∆ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבלבד  וׂשה בׁשֹור .אּלא ְְְִֶֶַָ

áë(à)Bì ïéà úîå äkäå ápbä àöné úøzçna-íà¦©©§¤²¤¦¨¥¬©©−̈§ª¨´¨¥®¥¬−
:íéîc̈¦«

i"yx£˙¯zÁna Ì‡∑(סב חֹותר (סנהדרין הּבית ּכׁשהיה ÌÈÓc.את BÏ ÔÈ‡∑.מעּקרֹו ּכמת הּוא הרי רציחה, זֹו אין ƒ««¿∆∆ְִֵֶֶַַָָ≈»ƒְְֲִִֵֵֵֵָָ
עצמֹו מעמיד אדם ׁשאין הּוא יֹודע ׁשהרי ּבא, להרג וזה להרגֹו, הׁשּכם להרג ּבא אם ּתֹורה: לּמדת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּכאן

יהרגּנּו ּכנגּדֹו, הּממֹון ּבעל יעמד ׁשאם ּבא, עלֿמנתּֿכן ,לפיכ וׁשֹותק. ּבפניו ממֹונֹו ׁשּנֹוטלין .ורֹואה ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

‡Bלז  dpÒkÈÂ ¯n‡ B‡ ¯Bz ¯·b ·e‚È È¯‡¬≈ƒ¿¿«ƒ»¿ƒ¿ƒ≈
‡¯Bz ÛÏÁ ÌlLÈ ÔÈ¯B˙ ‡LÓÁ dpaÊ«¿ƒ≈«¿»ƒ¿«≈√»»

:‡¯n‡ ÛÏÁ ‡Ú Úa¯‡Â¿«¿«»»√»ƒ¿»

ÈÁÓ˙ÈÂא  ‡·pb ÁkzLÈ ‡z¯zÁÓa Ì‡ƒ¿«¿«¿»ƒ¿¿««»»¿ƒ¿¿≈
:Ìc dÏ ˙ÈÏ ˙eÓÈÂƒ≈≈»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

xAEcn o`ke ,crEn F` mY zFidl¦§¨¨§¨§¨
mY did `l xFXd FzF`W)`"eb(la` . ¤©Ÿ¨¨¨£¨

WxtOW bk ,c `xwIe i"Wx d`x§¥©¦©¦§¨¤§¨¥
`Ed oke ."m`" FWExiR o`M "F`"W¤¨¥¦§¥
.l ,d xAcOA .`n ,ek mW i"WxA§©¦¨©¦§¨
zpEM mB FGW xnFl Wie .d ,fk dirWi§©§¨§¥©¤©©¨©
`N` ,m` FWExiR "F`"W ,o`M i"Wx©¦¨¤¥¦¤¨

WxtOWoiprdmY did `l m` :xzFi ¤§¨¥¨¦§¨¥¦Ÿ¨¨¨
oFWl zErnWOn oaEn oke .crEn `N ¤̀¨¨§¥¨¦©§¨§
wfgi F`" wEqRd lr mW dirWiA i"Wx©¦¦©§¨¨©©¨©£¥
oFWl F`" WxtOW ixg`W ,"iGErnA§¨¦¤©£¥¤§¨¥§
,"`Ed gBp xFW iM rcFp F` FnM ,m ¦̀§©¦©¨

" :KM oiprd z` WxtnF`iOr wifgi §¨¥¤¨¦§¨¨©£¦¦¦
fFrn WTai `NW ,iGErnA`N`."iGErn §¨¦¤Ÿ§©¥¨¤¨¨¦

íBiä "àeä çbð øBL ék òãBð" àlà¤¨©¦©¨©
ìL ìBîzî"eìL éøä ,"íLúBçéâð L ¦§¦§Ÿ£¥¨Ÿ§¦

¯.hk wEqR lirl mB d`x§¥©§¥¨
øBL ílLé ílLíìL ÷æð Y¯`le ©¥§©¥¤¤¨¥§Ÿ

,wiGdW xFXd zgY WOn xFW©¨©©©¤¦¦
.df ixg`NW i"WxA oOwlckE§¦§©¨§©¦¤§©£¥¤

Bl äéäé únäå÷fpì Y¯oM micnFl §©¥¦§¤©¦¨§¦¥
KIW did m`W ,EN` zFaiY xEYIn¦¦¥¥¤¦¨¨©¨
hEWRW ,Fazkl Kixv did `l wiGOl©©¦Ÿ¨¨¨¦§¨§¤¨
± xFXd zgY xFW mNWOW oeiM ,`Ed¥¨¤§©¥©©©

`id FNW dlap)my i"yxe a ,i w"a `xnb t"r(. §¥¨¤¦
÷fð ílzLiL ãò ,÷éfnä íéìLé åéìòå§¨¨©§¦©©¦©¤¦§©¥¦¨

B÷æð ìk¯oi` ENit`egbFPddeW ¨¦§©£¦¥©¥¨¤
mNWi" aizM crEnaC ,wfPd xEriW¦©¥¤¦§¨§¦§©¥

DiA aizM `le ,"xFXd zgY xFW©©©§¨§¦¥
rxti gbFPd sEBnC)a ,fh w"a i"yx(okle , §¦©¥¦§©§¨¥

.dIlrd on ENit` mNWnfl dxez §©¥£¦¦¨£¦¨
(fl)'Bâå ø÷á äMîçïaø øîà Y £¦¨¨¨§¨©©¨

éàkæ ïa ïðçBé¯.a ,hr `Ow `aA ¨¨¤©©¨¨©¨
,úBiøa ìL ïãBák ìò íB÷nä ñç̈©¨©§¨¤§¦
Ba äfaúð àìå åéìâøa CìBäL øBL¤¥§©§¨§Ÿ¦§©¨

Nðì ápbäílLî Y Bôúk ìò Bà ©©¨§¨§©§¥§©¥
Y Bôúk ìò BàNBpL äN ,äMîç£¦¨¤¤§©§¥
Ba äfaúðå ìéàBä äòaøà ílLî§©¥©§¨¨¦§¦§©¨

¯FtizM lr FaiMxdW dU" :mW i"WxA§©¦¨¤¤¦§¦©§¥
lwd Kkitl ,FA Fnvr z` lflfe§¦§¥¤©§§¦¨¥¥
."oinElWzA eilr `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¨¨§©§¦

øéàî éaø øîà¯.mW `Ow `aA ¨©©¦¥¦¨¨©¨¨
ìL dçk äìBãb änk äàøe àaŸ§¥©¨§¨Ÿ¨¤
Bzëàìnî BìhaL øBL ,äëàìî§¨¨¤¦§¦§©§

¯zrke dk`lnl iE`x did xFXdW¤©¨¨¨¦§¨¨§¨¥
.FhgW§¨

Bìha àlL äN ,äMîç ílLî§©¥£¦¨¤¤Ÿ¦§
äòaøà Y Bzëàìnî¯"cec ixaC"d ¦§©§©§¨¨©¦§¥¨¦

xi`n iAxe opgFi oAx ixaCnW ,x`an§¨¥¤¦¦§¥©¨¨¨§©¦¥¦
WpFrd xTir Edn miwElg mdW `vFi¥¤¥£¦©¦©¨¤
?dXng F` drAx` ,oiCd on lHEOd©¨¦©¦©§¨¨£¦¨
Kixv oiCd xTirOW xaFq opgFi oAx©¨¨¨¥¤¥¦©©¦¨¦

Kln zxifB cSn) dXng mNWl(`N` , §©¥£¦¨¦©§¥©¤¤¤¨
okl dGAzd aPBd dU zaipbAW llbA¦§©¤¦§¥©¤©©¨¦§©¨¨¥
iAx ENi`e ,drAx` mNWl eilr ENwd¥¥¨¨§©¥©§¨¨§¦©¦
mNWl Kixv oiCd xTirOW xaFq xi`n¥¦¥¤¥¦©©¦¨¦§©¥

ltM minrR) drAx`(xFWAW `N` , ©§¨¨©£©¦¤¤¤¨¤§
Exingd ,FYk`lOn xFXd lHiAW oeiM¥¨¤¦¥©¦§©§¤§¦
"mgpn zxFz"aE .dXng mNWl eilr̈¨§©¥£¦¨§©§©¥
mvrAW ,xzFi wnFrA x`al siqFd¦§¨¥§¤¥¤§¤¤
df minilWn md `N` miwlFg mpi ¥̀¨§¦¤¨¥©§¦¦¤
lr lHEOd mElWYd zpigAn :df z ¤̀¤¦§¦©©©§©¨©

aPBd,dXing `Ed iqiqAd mElWYd , ©©¨©©§©§¦¦£¦¨
mNWn dU zaipB lW dxwnAW `N ¤̀¨¤§¦§¤¤§¥©¤§©¥
oA opgFi oAx ixackE ,zgtEn mElWY©§§¨§¦§¥©¨¨¨¤
riBOd mElWYd zpigAn ENi`e .i`Mf©©§¦¦§¦©©©§©©¦©

apbPl,drAx` `Ed iqiqAd mElWYd , ©¦§¨©©§©§¦¦©§¨¨
`Ed xFW zaipB lW dxwnAW `N ¤̀¨¤§¦§¤¤§¥©
.xi`n iAx ixackE ,sqFp mElWzl dkFf¤§©§¨§¦§¥©¦¥¦

äOä úçz .. øBMä úçzïàðL Y ©©©©©©¤§¨¨
éîeìLz úcî ïéàL ,øîBì áeúkä©¨©¤¥¦©©§¥
øBLa àlà úâäBð äMîçå äòaøà©§¨¨©£¦¨¤¤¤¨§

.ãáìa äNå¯iM :aFYkl lki ixdW ¨¤¦§¨¤£¥¨Ÿ¦§¦
dXng ,FxknE FgahE xFW Wi` aFpbi¦§¦§¨§¨£¦¨
zgY o`v rAx`e ,eiYgY mNWi xwä¨§©¥©§¨§©§©Ÿ©©

dVd)a ,fq w"a(.` dxez ©¤
(`)úøzçna íàøúBç äéäLk Y ¦©©§¤¤§¤¨¨¥

úéaä úà¯,xnFlMoi` ,"zxYgOA" ¤©©¦§©©©§¤¤¥
zrA `N` ,dxizg KFzA FWExiR¥§£¦¨¤¨§¥

dxizg)m"`x(. £¦¨
íéîc Bì ïéàéøä ,äçéöø Bæ ïéà Y ¥¨¦¥§¦¨£¥

Bøwòî úîk àeä¯eixaCn rnWn §¥¥¦¨©§©¦§¨¨
bxFdd lr od "minC Fl oi`" WxtOW¤§¨¥¥¨¦¥©©¥
bxFdd lr oi`W EpidC ,bxdPd lr ode§¥©©¤¡¨§©§¤¥©©¥



ני mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ipy meil inei xeriy
וחצי  החי חצי זה ּכׁשּנֹוטל מעט, ׁשוה ׁשהיא ּבין הרּבה, ׁשוה ׁשהּנבלה ּבין ר', ׁשוה ׁשֹור ׁשהמית ר' ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשוה
מׁשּלם  ׁשהּתם למדנּו, הּמיתה. ׁשהּזיקה נזק חצי מפסיד אחד ּכל נמצא, הּמת, וחצי החי חצי וזה ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָהּמת,
יכֹול  אֹו יֹותר. ולא ּפחֹות לא נזק, חצי לׁשּלם הּתם ּדין ּכי ׁשוין, לׁשאינן למד אּתה הּׁשוין ׁשּמן נזק, ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹחצי
ׁשהּמּזיק  ּפעמים ּכן, אמרּת אם ׁשניהם"? את "וחצּו הּכתּוב אמר חּיים ּכׁשהן ּבדמיהן ׁשוין ּבׁשאינן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאף
הּכתּוב  ׁשּיאמר אפׁשר ואי הּמּזיק, ׁשֹור מּדמי יֹותר הרּבה לנכרים ליּמכר ׁשוה ּכׁשהּנבלה הרּבה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹמׂשּתּכר
יֹותר  ׁשוין הּמּזיק ׁשֹור ּדמי ׁשחצי ׁשלם, נזק מּדמי יֹותר הרּבה נֹוטל ׁשהּנּזק ּפעמים אֹו נׂשּכר, הּמּזיק ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּיהא
ולּמד ּבׁשוין, אּלא הּכתּוב ּדּבר לא ,ּכרח על מּמּועד. חמּור ּתם הרי ּכן, אמרּת ואם הּנּזק. ׁשֹור ּדמי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹמּכל
ּומה  הּנבלה, את לֹו ׁשמין נזקֹו, חצי ׁשהּמׁשּתּלם ׁשוין, לׁשאינן ּתלמד הּׁשוין ּומן נזק, חצי מׁשּלם ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשהּתם
"יׁשּלם  אמר: ולא הּזה, ּבּלׁשֹון הּכתּוב אמר ולּמה .והֹול הּפחת חצי נֹוטל הּמיתה, ּבׁשביל ּדמיו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּׁשּפחתּו
ואם  הּנבלה, אּלא נֹוטל הּנּזק אין אחרּֿכ ּומת נגח ואם מּגּופֹו, אּלא מׁשּלם הּתם ׁשאין ללּמד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָחציֹו"?
את  אּלא נֹוטל אינֹו זּוז, מאֹות חמׁש ׁשוה ׁשֹור ׁשּנגח מנה ׁשוה ׁשֹור אֹו יפסיד. נזקֹו, לחצי מּגעת ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאינּה

העלּיה מן לׁשּלם ּבעליו את לחּיב הּתם נתחּיב ׁשּלא כו)הּׁשֹור, קמא .(בבא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

(åì)ìL ìBîzî àeä çbð øBL ék òãBð Bààìå íL ´©À¦Â´©¨¬Æ¦§´¦§½Ÿ§¬Ÿ
únäå øBMä úçz øBL ílLé ílL åéìòa epøîLé¦§§¤−§¨¨®©¥̧§©¥¬Æ©´©©½§©¥−

:Bl-äéäé¦«§¤«
i"yx£Ú„B B‡∑ נגיחֹות ׁשלׁש הרי ׁשלׁשם, ּומּתמֹול הּיֹום הּוא נּגח ׁשֹור ּכי נֹודע אּלא ּתם, היה לא .אֹו «ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹ

¯BL ÌlLÈ ÌlL∑ ׁשלם BlŒ‰È‰È.נזק ˙n‰Â∑נזקֹו ּכל נּזק ׁשּיׁשּתּלם עד הּמּזיק יׁשלים ועליו .לּנּזק, «≈¿«≈ֵֶֶָ¿«≈ƒ¿∆ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

ÈlÓz‡Óלו  ‡e‰ Áb ¯B˙ È¯‡ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«¬≈««≈ƒ¿«≈
ÌlLÈ ‡ÓlL d¯Ó d¯Ë ‡ÏÂ È‰Bn˜cÓeƒ¿«ƒ¿»»¿≈»≈«»»¿«≈

:dÏÈ„ ‡‰È ‡˙ÈÓe ‡¯Bz ÛÏÁ ‡¯Bz»√»»≈»¿≈ƒ≈
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.minrR WlẄ§¨¦
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(æì)Bøëî Bà Bçáèe äN-Bà øBL Léà-áðâé ék¦³¦§«Ÿ¦Æ´¤½§¨−´§¨®
úçz ïàö-òaøàå øBMä úçz ílLé ø÷á äMîç£¦¨´¨À̈§©¥Æ©´©©½§©§©−Ÿ©¬©

:äOä©¤«
i"yx£'B‚Â ¯˜· ‰MÓÁ∑ הּמק חס זּכאי: ּבן יֹוחנן רּבי ּברגליו,אמר ׁשהֹול ׁשֹור, ּברּיֹות: ׁשל ּכבֹודן על ֹום ¬ƒ»»»¿ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּבֹו. ונתּבּזה הֹואיל ד', מׁשּלם ּכתפֹו, על ׁשּנֹוׂשאֹו ׂשה, ה'. מׁשּלם ּכתפֹו, על לנֹוׂשאֹו הּגּנב בֹו נתּבּזה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹולא
ּגדֹולה  ּכּמה ּוראה ּבא מאיר: רּבי ׁשֹור,אמר מלאכה: ׁשל מּמלאכּתֹוּכחּה ּבּטלֹוׁשּבּטלֹו ׁשּלא ׂשה, ה'. , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

ד' ‰O‰.מּמלאכּתֹו, ˙Áz ¯BM‰ ˙Áz∑(סז קמא לֹומר (בבא הּכתּוב, נֹוהגת ׁשנאן וה' ד' ּתׁשלּומי מּדת ׁשאין ְְִַ««««««∆ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבלבד  וׂשה בׁשֹור .אּלא ְְְִֶֶַָ

áë(à)Bì ïéà úîå äkäå ápbä àöné úøzçna-íà¦©©§¤²¤¦¨¥¬©©−̈§ª¨´¨¥®¥¬−
:íéîc̈¦«

i"yx£˙¯zÁna Ì‡∑(סב חֹותר (סנהדרין הּבית ּכׁשהיה ÌÈÓc.את BÏ ÔÈ‡∑.מעּקרֹו ּכמת הּוא הרי רציחה, זֹו אין ƒ««¿∆∆ְִֵֶֶַַָָ≈»ƒְְֲִִֵֵֵֵָָ
עצמֹו מעמיד אדם ׁשאין הּוא יֹודע ׁשהרי ּבא, להרג וזה להרגֹו, הׁשּכם להרג ּבא אם ּתֹורה: לּמדת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּכאן

יהרגּנּו ּכנגּדֹו, הּממֹון ּבעל יעמד ׁשאם ּבא, עלֿמנתּֿכן ,לפיכ וׁשֹותק. ּבפניו ממֹונֹו ׁשּנֹוטלין .ורֹואה ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

‡Bלז  dpÒkÈÂ ¯n‡ B‡ ¯Bz ¯·b ·e‚È È¯‡¬≈ƒ¿¿«ƒ»¿ƒ¿ƒ≈
‡¯Bz ÛÏÁ ÌlLÈ ÔÈ¯B˙ ‡LÓÁ dpaÊ«¿ƒ≈«¿»ƒ¿«≈√»»

:‡¯n‡ ÛÏÁ ‡Ú Úa¯‡Â¿«¿«»»√»ƒ¿»

ÈÁÓ˙ÈÂא  ‡·pb ÁkzLÈ ‡z¯zÁÓa Ì‡ƒ¿«¿«¿»ƒ¿¿««»»¿ƒ¿¿≈
:Ìc dÏ ˙ÈÏ ˙eÓÈÂƒ≈≈»

ilieyl` axd - mdxa` ly`
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zpEM mB FGW xnFl Wie .d ,fk dirWi§©§¨§¥©¤©©¨©
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B÷æð ìk¯oi` ENit`egbFPddeW ¨¦§©£¦¥©¥¨¤
mNWi" aizM crEnaC ,wfPd xEriW¦©¥¤¦§¨§¦§©¥
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mihtynנב zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ipy meil inei xeriy

(á)ílLé ílL Bì íéîc åéìò LîMä äçøæ-íà¦¨«§¨¬©¤²¤¨−̈¨¦´®©¥´§©¥½
:Búáðâa økîðå Bì ïéà-íà¦¥´½§¦§©−¦§¥«¨«

i"yx£ÂÈÏÚ LÓM‰ ‰Á¯ÊŒÌ‡∑(שם וסנהדרין הּדבר (מכילתא ל ּברּור אם מׁשל: ּכמין אּלא זה ׁשלֹום אין לֹו ׁשּיׁש ƒ»¿»«∆∆»»ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
ּכגֹון  ּכנגּדֹו, הּממֹון ּבעל יעמד אפּלּו להרג ּבא ׁשאינֹו ל ּפׁשּוט ּכ ּבעֹולם, ׁשלֹום ׁשהּוא הּזה ּכּׁשמׁש ,ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹעּמ

נפׁשֹות  עסקי על ּבא ואינֹו הּבן, על האב ׁשרחמי ּבידּוע הּבן, ממֹון לגנב החֹותר BÏ.אב ÌÈÓc∑ הּוא ּכחי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ»ƒְַ
הּבית  ּבעל יהרּגּנּו אם היא ּורציחה ÌlLÈ.חׁשּוב, ÌlL∑ ממֹון ואּונקלֹוס הּגּנב, מיתה. חּיב ואינֹו ׁשּגנב ְְִִִִֶַַַַַַָָ«≈¿«≈ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ

ּבעל  ׁשּבא קדם עדים מצאּוהּו ׁשאם לֹומר אחרת, ׁשיטה לֹו לקח עלֹוהי, נפלת דסהדיא עינא אם ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹׁשּתרּגם:
לֹו, רֹואים ׁשּיׁש ׁשמאחר הרגֹו, אם עליו חּיב לֹו, ּדמים יהרגהּו, ׁשּלא ּבֹו התרּו נגּדֹו הּבית ּבעל ּוכׁשּבא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּבית,

הּממֹון  ּבעל את יהרג ולא נפׁשֹות, עסקי על ּבא הּזה הּגּנב .אין ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

(â)øBîç-ãò øBMî äáðbä Bãéá àönú àönä-íà¦¦¨¥Á¦¨¥̧§¨¹©§¥À̈¦¯©£²
:ílLé íéðL íéiç äN-ãò©¤−©¦®§©−¦§©¥«

i"yx£B„È· ‡ˆn˙ ‡ˆn‰ŒÌ‡∑ מכר ולא טבח ׁשּלא BÓÁŒ„Ú¯.ּברׁשּותֹו, ¯BMÓ∑ ּתׁשלּומי ּבכלל ּדבר ּכל ƒƒ»≈ƒ»≈¿»ְְִֶַַָָֹֹƒ«¬ְְִֵַַָָָ

dÏב  ‡Óc È‰BÏÚ ˙ÏÙ ‡i„‰Ò„ ‡ÈÚ Ì‡ƒ≈»¿«¬«»¿»«¬ƒ¿»≈
:dz·‚a ÔacÊÈÂ dÏ ˙ÈÏ Ì‡ ÌlLÈ ‡ÓlL«»»¿«≈ƒ≈≈¿ƒ¿«≈ƒ¿À¿≈

BzÓ¯ג  ‡z·b d„Èa ÁÎzLÈ ‡ÁÎzL‡ Ì‡ƒƒ¿¿»»ƒ¿¿«ƒ≈¿À¿»ƒ
ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÔÈiÁ Ôep‡c ¯n‡ „Ú ¯ÓÁ „Ú«¬««ƒ«¿ƒ«ƒ««¿≈

:ÌlLÈ¿«≈

ilieyl` axd - mdxa` ly`

bxdPl oi`W mEXn ,"minC" KtFW oiC¦¥¨¦¦¤¥©¤¡¨
ipRn oM WxtOW xWt`e ."minC"¨¦§¤§¨¤§¨¥¥¦§¥
d`xE .miAx oFWl `idW "minC" zaiY¥©¨¦¤¦§©¦§¥
Ll `Ed ixd" :` ,ar oixcdpq i"Wx©¦©§¤§¦£¥§

inMmC Fl oi`WxYEnE ,dnWpE §¦¤¥¨§¨¨¨
bxdPd lr WxtOW rnWn ,"Fbxdl§¨§©§©¤§¨¥©©¤¡¨
oi`" :fk ,dl xAcOA i"WxA oke .calA¦§¨§¥§©¦©¦§¨¥
oi`W zOd z` bxFdM `Ed ixd ± mC Fl¨£¥§¥¤©¥¤¥

."mC Fl¨
Eâøäì àa íà :äøBz Eúãnì ïàk̈¦§¨§¨¦¨§¨§§
,àa Eâøäì äæå ,Bâøäì íkLä Y©§¥§¨§§¤§¨§§¨
ãéîòî íãà ïéàL àeä òãBé éøäL¤£¥¥©¤¥¨¨©£¦
åéðôa BðBîî ïéìèBpL äàBøå Bîöò©§§¤¤§¦¨§¨¨
,àa ïk-úðî-ìò Cëéôì ,÷úBLå§¥§¦¨©§¨¥¨
Bcâðk ïBînä ìòa ãîòé íàL¤¦©£Ÿ©©©¨§¤§

epâøäé¯:` ,gp zFkxA i"Wx mB d`x ©©§¤§¥©©¦§¨
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mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iyily meil inei xeriy
ּכל  על ׂשלמה על ׂשה "על אחר: ּבמקֹום נאמר ׁשהרי חּיים, רּוח ּבֹו ׁשאין ּבין חּיים, רּוח ּבֹו ׁשּיׁש ּבין ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָּכפל,

לרעהּו" ׁשנים יׁשּלם וגֹו' ÌlLÈ.אבדה ÌÈL ÌÈiÁ∑ חּיים ּדמי אֹו חּיים, אּלא מתים, לֹו יׁשּלם .ולא ְְְְֲִֵֵֵֵַַָ«ƒ¿«ƒ¿«≈ְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹ

ß hay `"k iyily mei ß

(ã)Léà-øòáé ékBøéòa-úà çlLå íøë-Bà äãN ¦³©§¤¦Æ¨¤´¤½¤§¦©Æ¤§¦½
Bîøk áèéîe eäãN áèéî øçà äãNa øòáe¦¥−¦§¥´©¥®¥©¬¨¥²¥©¬©§−

:ílLé§©¥«
i"yx£¯Ú·È Èk∑‰¯ÈÚa ˙‡.¯Ú·e."ּובעירנּו "אנחנּו ּכמֹו: ּבהמה, לׁשֹון Ú·È¯.ּכּלם Èk∑ ּבהמֹותיו יֹולי ƒ«¿∆∆¿ƒ…ƒ≈ְְְְְֲִֵֵַָָֻƒ«¿∆ְִֵָ

ּבבעּור. אֹו ּבעירה, את ּבׁשּלּוח אֹו אלה: מּׁשּתי ּבאחת אֹותֹו וי ּזיק חברֹו ׁשל וכרם רּבֹותינּו:ּבׂשדה ּופרׁשּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּומבערת האֹוכלת הּׁשן נזקי הּוא ּובער, רגל. ּכף מדר נזקי הּוא ג)וׁשּלח, קמא ‡Á¯.(בבא ‰„Na∑ ּבׂשדה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָƒ¿≈«≈ְֶָ
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(á)ílLé ílL Bì íéîc åéìò LîMä äçøæ-íà¦¨«§¨¬©¤²¤¨−̈¨¦´®©¥´§©¥½
:Búáðâa økîðå Bì ïéà-íà¦¥´½§¦§©−¦§¥«¨«

i"yx£ÂÈÏÚ LÓM‰ ‰Á¯ÊŒÌ‡∑(שם וסנהדרין הּדבר (מכילתא ל ּברּור אם מׁשל: ּכמין אּלא זה ׁשלֹום אין לֹו ׁשּיׁש ƒ»¿»«∆∆»»ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
ּכגֹון  ּכנגּדֹו, הּממֹון ּבעל יעמד אפּלּו להרג ּבא ׁשאינֹו ל ּפׁשּוט ּכ ּבעֹולם, ׁשלֹום ׁשהּוא הּזה ּכּׁשמׁש ,ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹעּמ

נפׁשֹות  עסקי על ּבא ואינֹו הּבן, על האב ׁשרחמי ּבידּוע הּבן, ממֹון לגנב החֹותר BÏ.אב ÌÈÓc∑ הּוא ּכחי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ»ƒְַ
הּבית  ּבעל יהרּגּנּו אם היא ּורציחה ÌlLÈ.חׁשּוב, ÌlL∑ ממֹון ואּונקלֹוס הּגּנב, מיתה. חּיב ואינֹו ׁשּגנב ְְִִִִֶַַַַַַָָ«≈¿«≈ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ

ּבעל  ׁשּבא קדם עדים מצאּוהּו ׁשאם לֹומר אחרת, ׁשיטה לֹו לקח עלֹוהי, נפלת דסהדיא עינא אם ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹׁשּתרּגם:
לֹו, רֹואים ׁשּיׁש ׁשמאחר הרגֹו, אם עליו חּיב לֹו, ּדמים יהרגהּו, ׁשּלא ּבֹו התרּו נגּדֹו הּבית ּבעל ּוכׁשּבא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּבית,

הּממֹון  ּבעל את יהרג ולא נפׁשֹות, עסקי על ּבא הּזה הּגּנב .אין ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
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,minC Fl oi` :dxFY Ll dxn`e§¨§¨§¨¥¨¦
,Lbxdl `A `EdW xg`n :LYcOlnE§©¤§§¥©©¤¨§¨§§

."Fbxdl dY` mMWda dxez ©§¥©¨§¨§
(a)åéìò LîMä äçøæ íàäæ ïéà Y ¦¨§¨©¤¤¨¨¥¤

øácä Eì øeøa íà :ìLî ïîk àlà¤¨§¦¨¨¦¨§©¨¨
äfä LîMk ,Enò íBìL Bì LiL¤¥¨¦§©¤¤©¤

íìBòa íBìL àeäL¯`Ed oM ¤¨¨¨¥
` ,ar oixcdpqA K` ,`YlikOA©§¦§¨©§©§¤§¦
Ll xaCd xExAW" :mW i"Wx WExitaE§¥©¦¨¤¨©¨¨§

."Lilr ipngx `EdW ,xF`M§¤©£¨¦¨¤
elôà ,âøäì àa BðéàL Eì èeLt Ck̈¨§¤¥¨©£Ÿ£¦
áà ïBâk ,Bcâðk ïBînä ìòa ãîòé©£Ÿ©©©¨§¤§§¨
òeãéa ,ïaä ïBîî áðâì øúBçä©¥¦§Ÿ¨©¥§¨©
ìò àa Bðéàå ,ïaä ìò áàä éîçøL¤©£¥¨¨©©¥§¥¨©

.úBLôð é÷ñòBì íéîcàeä éçk Y ¦§¥§¨¨¦§©
ìòa epâøäé íà àéä äçéöøe ,áeLç̈§¦¨¦¦©©§¤©©

úéaä¯od "Fl minC" Wxtn o`M mB ©©¦©¨§¨¥¨¦¥
.bxFdd lr ode bxdPd lr©©¤¡¨§¥©©¥

ílLé ílLápbä Y¯xAC dYr cr ©¥§©¥©©¨©©¨¦¥
dUrI dn ,ziAd lrA lr aEzMd©¨©©©©©¦©©£¤
m`W) zxYgOA aPBd z` `vFOWM§¤¥¤©©¨©©§¤¤¤¦
`l m`e ,Fbxdl xYEn Fbxdl `A aPBd©©¨¨§¨§¨§¨§§¦Ÿ

Fbxdl xEq` Fbxdl `A(xAcn zrke , ¨§¨§¨§¨§§¨¥§©¥
.aFpbl gilvdW dxwnA aPBd oiC dn©¦©©¨§¦§¤¤¦§¦©¦§

áðbL ïBîî¯wEqRdW dfA WiBcn ¨¤¨©©§¦¨¤¤©¨
KM lre ,calA oxTd lr o`M xAcn§©¥¨©©¤¤¦§¨§©¨
l"fg zWxcke ,"FzaipbA xMnpe" xn`p¤¡©§¦§©¦§¥¨§¦§¨©£©

)` ,gi oiyeciw(."FlitkA `le ,FzaipbA" :¦§¥¨§Ÿ¦§¥
aEzMd siqFn df ixg`NW wEqRA wxe§©©¨¤§©£¥¤¦©¨

.ltk inElWY oiC¦©§¥¤¤
äúéî áiç Bðéàå¯"awri zlgP"d §¥©¨¦¨©©£©©£Ÿ

,mNWl aIg aPBd dOl mrh EdGW azM̈©¤¤©©¨¨©©¨©¨§©¥
drWA dzin aIg did `NW oeiMW¤¥¨¤Ÿ¨¨©¨¦¨§¨¨
did m` la` ,mNWl aIg okl ,apBW¤¨©¨¥©¨§©¥£¨¦¨¨
wEqtaM ,apFB didW drWA dzin aIg©¨¦¨§¨¨¤¨¨¥¦§¨
s` ,apBW oFnn mNWl aIg Fpi` if` ,`£©¥©¨§©¥¨¤¨©©

oeiM ,daipBd zrWA bxdp `l lrFtAW¤§©Ÿ¤¡©¦§©©§¥¨¥¨
,dzin aIg did daipBd zrWAW¤¦§©©§¥¨¨¨©¨¦¨
.mW i"WxaE ` ,ar oixcdpqA x`FanM©§¨§©§¤§¦§©¦¨
aFYkl i"Wxl did df itl dxF`kl K ©̀¦§¨§¦¤¨¨§©¦¦§
FpFWNnE ,"dzin aIg Fpi`W oeiM"¥¨¤¥©¨¦¨¦§
xnFl Wi ilE`e .sqFp oipr EdGW rnWn©§©¤¤¦§¨¨§©¥©
iwqr lr `AWM mBW ,Ktidl FzpEMW¤©¨¨§¥¤¤©§¤¨©¦§¥
ziAd lrA m`W dpEkA EpidC ,zFWtp§¨§©§§©¨¨¤¦©©©©¦
daipBd zrWAW ,EPbxdi FcbpM cFnri©£§¤§©©§¤¤¦§©©§¥¨
mFwnÎlMn ,Fbxdl xYEn did ok`̈¥¨¨¨§¨§¦¨¨

xg`lapBWeilr oi` ± oiCl cnFre §©©¤¨©§¥©¦¥¨¨
.mNWl aIg okle ,dzin aEIg¦¦¨§¨¥©¨§©¥

íbøzL ñBì÷ðeàå¯m`" zFaiYd z` §§§¤¦§¥¤©¥¦
."eilr WnXd dgxf̈§¨©¤¤¨¨

"éäBìò úìôð àiãäñc àðéò íà"¦¥¨§¨£©¨§©©£¦
¯.eilr dltp micrd lW oird m ¦̀¨©¦¤¨¥¦¨§¨¨¨

íàL øîBì ,úøçà äèéL Bì ç÷ì̈©¦¨©¤¤©¤¦
úéaä ìòa àaL íã÷ íéãò eäeàöî§¨¥¦Ÿ¤¤¨©©©©¦

¯E`AW mcFw ziAd lrA `A m` la £̀¨¦¨©©©©¦¤¤¨
dbixd aPBd aIgzp xaM ,micrd)ixac ¨¥¦§¨¦§©¥©©¨£¦¨

cec(.
Ba eøúä Bcâð úéaä ìòa àaLëe§¤¨©©©©¦¤§¦§
åéìò áiç ,"Bì íéîc" Y eäâøäé àlL¤Ÿ©©§¥¨¦©¨¨¨
Y Bì íéàBø LiL øçànL ,Bâøä íà¦£¨¤¥©©¤¥¦
,úBLôð é÷ñò ìò àa äfä ápbä ïéà¥©©¨©¤¨©¦§¥§¨

.ïBînä ìòa úà âøäé àìå¯lraA §Ÿ©£Ÿ¤©©©¨§©©
.ziAdb dxez ©©¦

(b)Bãéá àönú àönä íàY ¦¦¨¥¦¨¥§¨
BúeLøa¯."FciA" WExiR Edf ¦§¤¥§¨

øëî àìå çáè àlL¯oi` ,gahm` iM ¤Ÿ¨©§Ÿ¨©¦¦¨©¥

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iyily meil inei xeriy
ּכל  על ׂשלמה על ׂשה "על אחר: ּבמקֹום נאמר ׁשהרי חּיים, רּוח ּבֹו ׁשאין ּבין חּיים, רּוח ּבֹו ׁשּיׁש ּבין ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָּכפל,

לרעהּו" ׁשנים יׁשּלם וגֹו' ÌlLÈ.אבדה ÌÈL ÌÈiÁ∑ חּיים ּדמי אֹו חּיים, אּלא מתים, לֹו יׁשּלם .ולא ְְְְֲִֵֵֵֵַַָ«ƒ¿«ƒ¿«≈ְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹ

ß hay `"k iyily mei ß
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i"yx£¯Ú·È Èk∑‰¯ÈÚa ˙‡.¯Ú·e."ּובעירנּו "אנחנּו ּכמֹו: ּבהמה, לׁשֹון Ú·È¯.ּכּלם Èk∑ ּבהמֹותיו יֹולי ƒ«¿∆∆¿ƒ…ƒ≈ְְְְְֲִֵֵַָָֻƒ«¿∆ְִֵָ

ּבבעּור. אֹו ּבעירה, את ּבׁשּלּוח אֹו אלה: מּׁשּתי ּבאחת אֹותֹו וי ּזיק חברֹו ׁשל וכרם רּבֹותינּו:ּבׂשדה ּופרׁשּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּומבערת האֹוכלת הּׁשן נזקי הּוא ּובער, רגל. ּכף מדר נזקי הּוא ג)וׁשּלח, קמא ‡Á¯.(בבא ‰„Na∑ ּבׂשדה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָƒ¿≈«≈ְֶָ

È˙ד  ÁlLÈÂ Ì¯Î B‡ Ï˜Á ¯·b ÏÈÎ‡È È¯‡¬≈…ƒ¿«¬«¿»ƒ««»
dÏ˜Á ¯ÙL Ô¯Á‡ Ï˜Áa ÏeÎÈÈÂ d¯ÈÚa¿ƒ≈¿≈«¬«»√»¿««¿≈

:ÌlLÈ dÓ¯k ¯ÙLe¿««¿≈¿«≈
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mihtynנד zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iyily meil inei xeriy
אחר  איׁש ÌlLÈ.ׁשל e‰„N ·ËÈÓ∑,נזקֹו ּדמי קרקע לֹו לׁשּלם ּבא ואם הּנזק, את מּמיטב ׁשמין לֹו יׁשּלם ִֵֶַ≈«»≈¿«≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּבעּדית  להם ׁשמין ׁשהּנּזקין הּכתּוב, לּמד לֹו. ׁשּיׁש מעּדית סלע ׁשוה לֹו יּתן סלע, נזקֹו היה אם ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׂשדֹותיו:
ז) .(ב''ק

(ä)Bà Léãb ìëàðå íéö÷ äàöîe Là àöú-ék¦«¥¥̧¥¹¨«§¨³Ÿ¦Æ§¤«¡©´¨¦½¬
-úà øòánä ílLé ílL äãOä Bà äîwä©¨−̈´©¨¤®©¥´§©¥½©©§¦−¤

:äøòaä©§¥¨«
i"yx£L‡ ‡ˆ˙ŒÈk∑מעצמּהאפּלּו.ÌÈˆ˜ ‰‡ˆÓe∑ ּבלע"ז LÈ„b.קרדונ"ש ÏÎ‡Â∑ ּבּקֹוצים ׁשּלחכה ƒ≈≈≈ְֲִֵַָ»¿»…ƒְַַ¿∆¡«»ƒֲִִֶַָ

לּקרקע  הּמחּברת לקמה אֹו לגדיׁש, ׁשהּגיעה ‰O„‰.עד B‡∑ ּפעם אֹותּה לניר וצרי נירֹו, את ׁשּלחכה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ«»∆ְֲִִִִֶֶַַָָָָ
‰Ú·n¯.ׁשנּיה  ÌlLÈ ÌlL∑,ׁשּמצאה קֹוצים עלֿידי מעצמּה יצאה והיא ׁשּלֹו ּבתֹו ׁשהדליק אףֿעלּֿפי ְִָ«≈¿«≈««¿ƒְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ותּזיק  ּתצא ׁשּלא ּגחלּתֹו את ׁשמר ׁשּלא לפי לׁשּלם, .חּיב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

(å)ì íéìë-Bà óñk eäòø-ìà Léà ïzé-ékøîL ¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹¤³¤«¥¦Æ¦§½Ÿ
:íéðL ílLé ápbä àöné-íà Léàä úéaî ápâå§ª©−¦¥´¨¦®¦¦¨¥¬©©−̈§©¥¬§¨«¦

i"yx£LÈ‡‰ ˙ÈaÓ ·p‚Â∑ ּדבריו לפי.·b‰ ‡ˆnÈŒÌ‡∑לּבעלים ׁשנים הּגּנב סג)יׁשּלם קמא .(בבא ¿À«ƒ≈»ƒְְִָָƒƒ»≈««»ְְְִִֵַַַַַָָ

(æ)-ìà úéaä-ìòa áø÷ðå ápbä àöné àì-íà¦³Ÿ¦¨¥Æ©©½̈§¦§©¬©«©©©−¦¤
:eäòø úëàìîa Bãé çìL àì-íà íéäìûä̈«¡Ÿ¦®¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤¬¤¥¥«

i"yx£·pb‰ ‡ˆnÈ ‡ÏŒÌ‡∑ ׁשה הּזה, הּׁשֹומר הּבית ּובא ּבעל ולּׁשבע ∑Â˜¯·.ּוא זה עם לדּון הּדּינין, אל ƒ…ƒ»≈««»ִֵֶֶַַַַַַָ¿ƒ¿«ְִִִֶֶַַַָָָ
ּבׁשּלֹו ידֹו ׁשלח ׁשּלא .לֹו ְֶֶַָָֹ

ÏeÎÈÈÂה  ÔÈ·ek ÁkLÈÂ ¯e ˜tz˙ È¯‡¬≈ƒ««¿«¿«ƒ¿≈
ÌlLÈ ‡ÓlL ‡Ï˜Á B‡ ‡Ó˜ B‡ ÔÈLÈ„b¿ƒƒ»»«¿»«»»¿«≈

:‡z˜Ïc ˙È ˜Ï„‡c¿«¿≈»¿∆¿»

hÓÏ¯ו  ÔÈÓ B‡ ÛÒk d¯·ÁÏ ¯·b ÔzÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿«¿«¿≈¿«»ƒ¿ƒ«
‡·pb ÁÎzLÈ Ì‡ ‡¯·b ˙ÈaÓ Ôe·pb˙ÈÂ¿ƒ¿«¿ƒ≈«¿»ƒƒ¿¿««»»

:ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÌlLÈ¿«≈««¿≈

„·È˙‡ז  È¯Ó ·¯˜˙ÈÂ ‡·pb ÁÎzLÈ ‡Ï Ì‡ƒ»ƒ¿¿««»»¿ƒ¿»≈»≈¿≈»
‰Óa d„È ËÈLB‡ ‡Ï Ì‡ ‡iic Ì„˜Ïƒ√»«»«»ƒ»ƒ¿≈¿»

:d¯·Á dÏ ¯ÒÓ„ƒ¿«≈«¿≈

ilieyl` axd - mdxa` ly`

äåL Bì ïzé Y òìñ B÷æð äéä íà¦¨¨¦§¤©¦¥¨¤
.Bì LiL úécòî òìñ,áeúkä Eãnì ¤©¥¦¦¤¥¦¤§©¨

úécòa íäì ïéîL ïé÷fpäL¯Fl gFPW ¤©¦¨¦¨¦¨¤§¦¦¤©
`le ziCir rwxTn hrEn zFAbl mc`l̈¨¨¦§¨¦©§©¦¦§Ÿ

zixEAiGn dAxd zFAbl),gn oihib i"yx ¦§©§¥¦¦¦
a(.d dxez

(d)Là àöú ékdîöòî elôà Y ¦¥¥¥£¦¥©§¨
¯wEqRd oFWNn rnWn oM),ak w"a i"yx t"r ¥©§©¦§©¨
a(d`vi `ide FNW KFzA wilcdW ,¤¦§¦§¤§¦¨§¨

.i"WxA oOwlcM ,Dnvrn¥©§¨§¦§©¨§©¦
íéö÷ äàöîeù"ðåãø÷ Y ¨§¨Ÿ¦

¯chardonsdCxw lW zFxiR ,)uFw=( ¥¤©§¨
)i"yx ifrl xve`(.

.æòìaLéãb ìëàðåäëçlL Y §©©§¤¡©¨¦¤¦£¨
"Léãâ"ì äòébäL ãò "íéöB÷"a§¦©¤¦¦¨§¨¦

¯xAEgn "mivFw d`vnE"W Epid©§¤¨§¨¦§¨
d`vOW iciÎlrW ,"WicB lk`pe"l¦§¤¡©¨¦¤©§¥¤¨§¨

.oOwl d`xE .WicB lk`p mivFw¦¤¡©¨¦§¥§©¨
ò÷øwì úøaçîä "äî÷"ì Bà¯Edfe §¨¨©§ª¤¤©©§©§¤

."dnTd F`"©¨¨
äãOä BàBøéð úà äëçlL Y ©¨¤¤¦£¨¤¦

¯drxfp `NW dWixg)` ,q w"a i"yx(. £¦¨¤Ÿ¦§§¨
éøöådúBà øéðì C¯.DzF` WFxgl §¨¦¨¦¨©£¨

.äiðL íòtøòánä ílLé ílLY ©©§¦¨©¥§©¥©©§¦
àéäå BlL CBúa ÷éìãäL ét-ìò-óà©©¦¤¦§¦§¤§¦
íéöB÷ éãé ìò dîöòî äàöé̈§¨¥©§¨©§¥¦

ì áiç äàönLøîL àlL éôì ,ílL ¤¨§¨©¨§©¥§¦¤Ÿ¨©
.÷éfúå àöz àlL Bzìçb úà¯Edfe ¤©©§¤Ÿ¥¥§©¦§¤

,"mivFw d`vnE W` `vz iM" :WExiRd©¥¦¥¥¥¨§¨¦
iciÎlr d`vi W`dW.mivFw ,d`vOW ¤¨¥¨§¨©§¥¤¨§¨¦

iM" lr aqEn "mivFw d`vnE"W Epide§©§¤¨§¨¦¨©¦
lirl x`AzPX dn itlE ."W` `vz¥¥¥§¦©¤¦§¨¥§¥
lk`pe" lr aqEn "mivFw d`vnE"W¤¨§¨¦¨©§¤¡©
"mivFw d`vnE"W xnFl Kixv ,"WicB̈¦¨¦©¤¨§¨¦

.eixg`lE eiptl Wxcpe dxez ¦§¨§¨¨§©£¨
(e)Léàä úéaî ápâååéøác éôì Y §ª©¦¥¨¦§¦§¨¨
¯EPOn dapbPW orFHW)a ,cv n"a i"yx(. ¤¥¤¦§§¨¦¤

aEzMd xn`n EdGW FhEWtM m`W¤¦¦§¤¤©£©©¨
:KM xg` xnF`W Edn ,dapbp ok`W¤¨¥¦§§¨©¤¥©©¨
zk`lnA Fci glW `l m` 'ebe axwpe"§¦§©¦Ÿ¨©¨¦§¤¤

"Edrx)m"`x(`Ow `aA i"Wx mB d`xE . ¥¥§¥©©¦¨¨©¨
aPB zprh orFHW ziAd lraA" :a ,bq§©©©©¦¤¥©£©©¨

Wi`d ziAn aPbe aizkcM ,df oFcTtA§¦¨¤§¦§¦§ª©¦¥¨¦
."xAcn aEzMd ,'ebe©¨§©¥

ápbä àöné íà¯zn` ziAd lrAW ¦¦¨¥©©¨¤©©©©¦¡¤
FapBW aPBd `vnpe orh)my w"a i"yx(. ¨©§¦§¨©©¨¤§¨

íéìòaì "íéðL" ápbä "ílLé"¯oeiM §©¥©©¨§¨¦©§¨¦¥¨
,inl mNWi in WxFtn `l wEqRAW¤©¨Ÿ§¨¦§©¥§¦

FWxtl KxvEd)m"`x(mNWIW Epide , §©§¨§§©§¤§©¥
xnFXl `le utgd lW milrAl)ixac ©§¨¦¤©¥¤§Ÿ©¥

cec(.f dxez

(f)ápbä àöné àì íàøîBMä àáe Y ¦Ÿ¦¨¥©©¨¨©¥
"úéaä ìòa" àeäL äfä¯eilrW ©¤¤©©©©¦¤¨¨
."Wi`d ziAn aPbe" xn`p¤¡©§ª©¦¥¨¦

ïéðicä "ìà áø÷ðå"¯l`" WExiR Edf §¦§©¤©©¨¦¤¥¤
."midl`d̈¡Ÿ¦
æ íò ïeãìàl"L Bì òáMìå ,ä¯Edf ¨¦¤§¦¨©¤Ÿ¤

ixdW ,`l xW` ,"`l m`" WExiRd©¥¦Ÿ£¤Ÿ¤£¥
.Fci glW `l i`CEW raXdl Kixv̈¦§¦¨©¤©©Ÿ¨©¨

BlLa "Bãé çìL¯oOwlckE .Dapbl ¨©¨§¤§¨§¨§¦§©¨
wEqR oOwl i"Wx d`xE .g wEqR i"WxA§©¦¨§¥©¦§©¨¨

.ig dxez

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iyily meil inei xeriy

(ç)äN-ìò øBîç-ìò øBL-ìò òLt-øác-ìk-ìò©¨§©¤¿©©¿©£ÁÁ©¤̧
äæ àeä-ék øîàé øLà äãáà-ìk-ìò äîìN-ìò©©§¹̈©¨£¥À̈£¤³Ÿ©Æ¦´¤½
ïòéLøé øLà íäéðL-øác àáé íéäìûä ãò©µ¨«¡Ÿ¦½¨−Ÿ§©§¥¤®£¤³©§¦ªÆ

:eäòøì íéðL ílLé íéäìû¡Ÿ¦½§©¥¬§©−¦§¥¥«
i"yx£ÚLtŒ¯·cŒÏkŒÏÚ∑ אלהים וירׁשיעּוהּו ּגנבֹו, עצמֹו ׁשהּוא עדים ׁשּיעידּו ּבׁשבּועתֹו, ׁשקרן ׁשּיּמצא «»¿«∆«ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

העדים  e‰Ú¯Ï.עלּֿפי ÌÈL ÌlLÈ∑ ׁשהּוא ונמצא הימּנּו, נגנב לֹומר ּבפּקדֹון ׁשהּטֹוען הּכתּוב לּמד ִִֵַָ¿«≈¿«ƒ¿≈≈ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
רּבֹותינּו ּדרׁשּו ׁשּכ עדים, ּבאּו ואחרּֿכ ׁשּנׁשּבע ּבזמן ואימתי? ּכפל. ּתׁשלּומי מׁשּלם ּגנבֹו, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָעצמֹו
אינֹו אֹו לׁשבּועה, אֹומר אּתה היא. ׁשבּועה זֹו, קריבה האלהים". אל הּבית ּבעל "ונקרב ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹזכרֹונםֿלברכה:
ּכאן  נאמר ּבידֹו? ׁשהּוא עדים ּבאּו אם ּבכפל יתחּיב מּיד נגנבה, לֹומר וכפר לּדין ׁשּבא ׁשּכיון לּדין, ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָאּלא
ׁשבּועה, ּלהּלן מה ידֹו", ׁשלח אםֿלא ׁשניהם ּבין ּתהיה ה' "ׁשב ּועת יד, ׁשליחּות  למּטה ונאמר יד, ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשליחּות

ׁשבּועה  ּכאן Ê‰.אף ‡e‰ŒÈk ¯Ó‡È ¯L‡∑ הרי עליו, ׁשּנׁשּבעּת זה הּוא ּכי העד יאמר אׁשר ּפׁשּוטֹו, לפי ְַָָ¬∆…«ƒ∆ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
יׁשּלם  זה, לׁשֹומר וירׁשיעּוהּו הם ּכׁשרים ואם העדּות. את ויחקרּו ׁשניהם, ּדבר יבא הּדּינין עד .אצל ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּוא
ּדרׁשּו זכרֹונםֿלברכה ורּבֹותינּו לּׁשֹומר. ׁשנים הם יׁשּלמּו זֹוממין, ׁשּנמצאּו העדים את ירׁשיעּו ואם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשנים,

ּבמקצת, הֹודה אּלאֿאםּֿכן ׁשבּועה, אֹותֹו מחּיבין ׁשאין ללּמד זה": הּוא ל"ּכי חּיב אני וכ ּכ לֹומר: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
מּמּני נגנב קו)והּמֹותר .(ב''ק ְְִִִֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 10 'nr f zegiy ihewl)

לרעהלרעהלרעהלרעהּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ח)ייייׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלםםםם ׁשהחפץ (כב, ׁשּנׁשּבע ּבׁשֹומר מדּבר זה ּפסּוק ּדהּנה ל ֹומר, ויׁש "לרעהּו". מֹוסיף מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָֹ
ּוׁשבּועת  הּׁשֹומר, ּכׁשּנׁשּבע ּדוקא הּוא ּגּנב' טענת ּב'טֹוען ּכפל ּתׁשלּומי ׁשל ׁשהחּיּוב ּומּכיון ּבידֹו. ׁשהּוא והתּברר מּמּנּו, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָנגנב

ׁשנים יׁשּלם ׁשאף־על־ּפי־כן לפרׁש הּכתּוב הצר - לּמפקיד לכאֹורה ׁשּי ׁשאינֹו לּמקֹום, אדם ּבין חטא הּוא .לרעהלרעהלרעהלרעהּוּוּוּוׁשקר ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻ

ÏÚח  ¯ÓÁ ÏÚ ¯Bz ÏÚ ·BÁc Ìb˙t Ïk ÏÚ«»ƒ¿«¿««¬««
È¯‡ ¯ÓÈÈ Èc ‡z„·‡ Ïk ÏÚ eÒk ÏÚ ¯n‡ƒ»«¿«»¬∆¿»ƒ≈«¬≈
Èc ÔB‰ÈÂ¯z ÔÈc ÏBÚÈÈ ‡iic Ì„˜Ï ÔÈ„ ‡e‰≈ƒ√»«»«»≈ƒ«¿≈ƒ
:d¯·ÁÏ ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÌlLÈ ‡iic Ôe·iÁÈ¿«¿«»«»¿«≈««¿≈¿«¿≈

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(g)òLt øác ìk ìòàöniL Y ©¨§©¤©¤¦¨¥
BúòeáLa ïø÷L¯."rWR xaC"d Edfe ©§¨¦§¨§¤©§©¤©

,Báðb Bîöò àeäL íéãò eãéòiL¤¨¦¥¦¤©§§¨
"íéäìà" eäeòéLøéå¯.mipICd §©§¦¡Ÿ¦©©¨¦

íéãòä ét-ìò¯xEAC i"WxA oOwlcM ©¦¨¥¦§¦§©¨§©¦¦
.xW` ligzOd©©§¦£¤

eäòøì íéðL ílLé,áeúkä Eãnì Y §©¥§©¦§¥¥¦¤§©¨
,epîéä áðâð øîBì ïBãwôa ïòBhäL¤©¥§¦¨©¦§©¥¤
ílLî ,Báðb Bîöò àeäL àöîðå§¦§¨¤©§§¨§©¥

ìôk éîeìLz¯xaM ,Fnvr aPBA iM ©§¥¤¤¦©©¨©§§¨
.b wEqR lirl Epcnl̈©§§¥¨

eàa Ck øçàå òaLpL ïîæa ?éúîéàå§¥¨©¦§©¤¦§©§©©¨¨
ì"æ eðéúBaø eLøc CkL ,íéãò¯`aA ¥¦¤¨¨§©¥¨¨

.a ,bq `Ow©¨
,"íéäìàä ìà úéaä ìòa áø÷ðå"§¦§©©©©©¦¤¨¡Ÿ¦
øîBà äzà ,àéä äòeáL Bæ äáéø÷§¦¨§¨¦©¨¥

ìïåékL ,ïéãì àlà Bðéà Bà ,äòeáL ¦§¨¥¤¨§¦¤¥¨
ãiî ,äáðâð øîBì øôëå ïécì àaL¤¨©¦§¨©©¦§§¨¦¨
àeäL íéãò eàa íà ìôk áiçúé¦§©¥¤¤¦¨¥¦¤

øîàðå ,ãé úeçéìL ïàk øîàð ?Bãéa§¨¤¡©¨§¦¨§¤¡©
ähîì¯.i wEqR §©¨¨

ïéa äéäz 'ä úòáL" :ãé úeçéìL§¦¨§ª©¦§¤¥
ïläl äî ,"Bãé çìL àì íà íäéðL§¥¤¦Ÿ¨©¨©§©¨

.äòeáL ïàk óà äòeáLøîàé øLà §¨©¨§¨£¤Ÿ©
äæ àeä ékéôì YøLà" :BèeLt ¦¤§¦§£¤

zòaLpL "äæ àeä ék" ,ãòä "øîàéŸ©¨¥¦¤¤¦§©§¨
ïéðicä "ãò" ,Eìöà àeä éøä åéìò̈¨£¥¤§§©©©¨¦

"íäéðL øác àáé"¯lWe xnFXd lW ¨Ÿ§©§¥¤¤©¥§¤
.micrd̈¥¦

,[íéãòä] úà eø÷çéå¯dOkA `Ed oM §©§§¤¨¥¦¥§©¨
x`WA la` .inFx qEtcaE ciÎiazM¦§¥¨¦§¦£¨¦§¨

.zEcrd :miqEtCd©§¦¨¥
ì eäeòéLøéå íä íéøLk íàåäæ øîBL §¦§¥¦¥§©§¦§¥¤

úà eòéLøé íàå ,"íéðL ílLé" Y§©¥§©¦§¦©§¦¤
íä eîlLé Y ïéîîBæ eàöîpL ,íéãòä̈¥¦¤¦§§§¦§©§¥

øîBMì íéðL¯mipW mNWi" df itlE §©¦©¥§¦¤§©¥§©¦
mNWi xnFXdW F` ,FWExiR "Edrxl§¥¥¥¤©¥§©¥
micrdW F` ,oFcTRd lral mipW§©¦§©©©¦¨¤¨¥¦

iElY dfe ,xnFXl mipW EnNWi§©§§©¦©¥§¤¨
zaiYn df cnFle .mipICd zrWxdA§©§¨©©©¨¦§¥¤¦¥©

"xW`m`" FWExiR oi`W ,"oEriWxi £¤©§¦¤¥¥¦
mFwn mEWA Ep`vn `NW ,"oEriWxi©§¦¤Ÿ¨¨§¨
`N` ,"m`" FWExiR "xW`" zaiYW¤¥©£¤¥¦¤¨
in z` :FWExitE ,oEriWxi i`Ce©©©§¦¥¤¦

EriWxIW)m"`x(i"WxW siqFdl Wie . ¤©§¦§¥§¦¤©¦
,"oEriWxi" zaiYn mB df cnFl¥¤©¦¥©©§¦
lr aqEn Edfe ,mzF` EriWxi :FWExiRW¤¥©§¦¨§¤¨©
dpEMdW ,lirl xEn`d "mdipW"§¥¤¨¨§¥¤©©¨¨

.micrle xnFXl©¥§¨¥¦
eLøc ì"æ eðéúBaøå¯,ew `Ow `aA §©¥¨§¨¨©¨

.a cEOr sFq©
ïéáiçî ïéàL ãnìì ,"äæ àeä ék"¦¤§©¥¤¥§©§¦
äãBä ïk-íà-àlà äòeáL BúBà§¨¤¨¦¥¨
Eì áiç éðà Cëå Ck :øîBì úö÷îa§¦§¨©¨§¨£¦©¨§

épnî áðâð øúBnäå¯"df `Ed iM" §©¨¦§©¦¤¦¦¤
lr `le dcFn ip` "df" lr :FrnWn©§¨©¤£¦¤§Ÿ©

.x`Xdh dxez ©§¨



נה mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iyily meil inei xeriy
אחר  איׁש ÌlLÈ.ׁשל e‰„N ·ËÈÓ∑,נזקֹו ּדמי קרקע לֹו לׁשּלם ּבא ואם הּנזק, את מּמיטב ׁשמין לֹו יׁשּלם ִֵֶַ≈«»≈¿«≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּבעּדית  להם ׁשמין ׁשהּנּזקין הּכתּוב, לּמד לֹו. ׁשּיׁש מעּדית סלע ׁשוה לֹו יּתן סלע, נזקֹו היה אם ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׂשדֹותיו:
ז) .(ב''ק

(ä)Bà Léãb ìëàðå íéö÷ äàöîe Là àöú-ék¦«¥¥̧¥¹¨«§¨³Ÿ¦Æ§¤«¡©´¨¦½¬
-úà øòánä ílLé ílL äãOä Bà äîwä©¨−̈´©¨¤®©¥´§©¥½©©§¦−¤

:äøòaä©§¥¨«
i"yx£L‡ ‡ˆ˙ŒÈk∑מעצמּהאפּלּו.ÌÈˆ˜ ‰‡ˆÓe∑ ּבלע"ז LÈ„b.קרדונ"ש ÏÎ‡Â∑ ּבּקֹוצים ׁשּלחכה ƒ≈≈≈ְֲִֵַָ»¿»…ƒְַַ¿∆¡«»ƒֲִִֶַָ

לּקרקע  הּמחּברת לקמה אֹו לגדיׁש, ׁשהּגיעה ‰O„‰.עד B‡∑ ּפעם אֹותּה לניר וצרי נירֹו, את ׁשּלחכה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ«»∆ְֲִִִִֶֶַַָָָָ
‰Ú·n¯.ׁשנּיה  ÌlLÈ ÌlL∑,ׁשּמצאה קֹוצים עלֿידי מעצמּה יצאה והיא ׁשּלֹו ּבתֹו ׁשהדליק אףֿעלּֿפי ְִָ«≈¿«≈««¿ƒְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ותּזיק  ּתצא ׁשּלא ּגחלּתֹו את ׁשמר ׁשּלא לפי לׁשּלם, .חּיב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

(å)ì íéìë-Bà óñk eäòø-ìà Léà ïzé-ékøîL ¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹¤³¤«¥¦Æ¦§½Ÿ
:íéðL ílLé ápbä àöné-íà Léàä úéaî ápâå§ª©−¦¥´¨¦®¦¦¨¥¬©©−̈§©¥¬§¨«¦

i"yx£LÈ‡‰ ˙ÈaÓ ·p‚Â∑ ּדבריו לפי.·b‰ ‡ˆnÈŒÌ‡∑לּבעלים ׁשנים הּגּנב סג)יׁשּלם קמא .(בבא ¿À«ƒ≈»ƒְְִָָƒƒ»≈««»ְְְִִֵַַַַַָָ

(æ)-ìà úéaä-ìòa áø÷ðå ápbä àöné àì-íà¦³Ÿ¦¨¥Æ©©½̈§¦§©¬©«©©©−¦¤
:eäòø úëàìîa Bãé çìL àì-íà íéäìûä̈«¡Ÿ¦®¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤¬¤¥¥«

i"yx£·pb‰ ‡ˆnÈ ‡ÏŒÌ‡∑ ׁשה הּזה, הּׁשֹומר הּבית ּובא ּבעל ולּׁשבע ∑Â˜¯·.ּוא זה עם לדּון הּדּינין, אל ƒ…ƒ»≈««»ִֵֶֶַַַַַַָ¿ƒ¿«ְִִִֶֶַַַָָָ
ּבׁשּלֹו ידֹו ׁשלח ׁשּלא .לֹו ְֶֶַָָֹ

ÏeÎÈÈÂה  ÔÈ·ek ÁkLÈÂ ¯e ˜tz˙ È¯‡¬≈ƒ««¿«¿«ƒ¿≈
ÌlLÈ ‡ÓlL ‡Ï˜Á B‡ ‡Ó˜ B‡ ÔÈLÈ„b¿ƒƒ»»«¿»«»»¿«≈

:‡z˜Ïc ˙È ˜Ï„‡c¿«¿≈»¿∆¿»

hÓÏ¯ו  ÔÈÓ B‡ ÛÒk d¯·ÁÏ ¯·b ÔzÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿«¿«¿≈¿«»ƒ¿ƒ«
‡·pb ÁÎzLÈ Ì‡ ‡¯·b ˙ÈaÓ Ôe·pb˙ÈÂ¿ƒ¿«¿ƒ≈«¿»ƒƒ¿¿««»»

:ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÌlLÈ¿«≈««¿≈

„·È˙‡ז  È¯Ó ·¯˜˙ÈÂ ‡·pb ÁÎzLÈ ‡Ï Ì‡ƒ»ƒ¿¿««»»¿ƒ¿»≈»≈¿≈»
‰Óa d„È ËÈLB‡ ‡Ï Ì‡ ‡iic Ì„˜Ïƒ√»«»«»ƒ»ƒ¿≈¿»

:d¯·Á dÏ ¯ÒÓ„ƒ¿«≈«¿≈

ilieyl` axd - mdxa` ly`

äåL Bì ïzé Y òìñ B÷æð äéä íà¦¨¨¦§¤©¦¥¨¤
.Bì LiL úécòî òìñ,áeúkä Eãnì ¤©¥¦¦¤¥¦¤§©¨

úécòa íäì ïéîL ïé÷fpäL¯Fl gFPW ¤©¦¨¦¨¦¨¤§¦¦¤©
`le ziCir rwxTn hrEn zFAbl mc`l̈¨¨¦§¨¦©§©¦¦§Ÿ

zixEAiGn dAxd zFAbl),gn oihib i"yx ¦§©§¥¦¦¦
a(.d dxez

(d)Là àöú ékdîöòî elôà Y ¦¥¥¥£¦¥©§¨
¯wEqRd oFWNn rnWn oM),ak w"a i"yx t"r ¥©§©¦§©¨
a(d`vi `ide FNW KFzA wilcdW ,¤¦§¦§¤§¦¨§¨

.i"WxA oOwlcM ,Dnvrn¥©§¨§¦§©¨§©¦
íéö÷ äàöîeù"ðåãø÷ Y ¨§¨Ÿ¦

¯chardonsdCxw lW zFxiR ,)uFw=( ¥¤©§¨
)i"yx ifrl xve`(.

.æòìaLéãb ìëàðåäëçlL Y §©©§¤¡©¨¦¤¦£¨
"Léãâ"ì äòébäL ãò "íéöB÷"a§¦©¤¦¦¨§¨¦

¯xAEgn "mivFw d`vnE"W Epid©§¤¨§¨¦§¨
d`vOW iciÎlrW ,"WicB lk`pe"l¦§¤¡©¨¦¤©§¥¤¨§¨

.oOwl d`xE .WicB lk`p mivFw¦¤¡©¨¦§¥§©¨
ò÷øwì úøaçîä "äî÷"ì Bà¯Edfe §¨¨©§ª¤¤©©§©§¤

."dnTd F`"©¨¨
äãOä BàBøéð úà äëçlL Y ©¨¤¤¦£¨¤¦

¯drxfp `NW dWixg)` ,q w"a i"yx(. £¦¨¤Ÿ¦§§¨
éøöådúBà øéðì C¯.DzF` WFxgl §¨¦¨¦¨©£¨

.äiðL íòtøòánä ílLé ílLY ©©§¦¨©¥§©¥©©§¦
àéäå BlL CBúa ÷éìãäL ét-ìò-óà©©¦¤¦§¦§¤§¦
íéöB÷ éãé ìò dîöòî äàöé̈§¨¥©§¨©§¥¦

ì áiç äàönLøîL àlL éôì ,ílL ¤¨§¨©¨§©¥§¦¤Ÿ¨©
.÷éfúå àöz àlL Bzìçb úà¯Edfe ¤©©§¤Ÿ¥¥§©¦§¤

,"mivFw d`vnE W` `vz iM" :WExiRd©¥¦¥¥¥¨§¨¦
iciÎlr d`vi W`dW.mivFw ,d`vOW ¤¨¥¨§¨©§¥¤¨§¨¦

iM" lr aqEn "mivFw d`vnE"W Epide§©§¤¨§¨¦¨©¦
lirl x`AzPX dn itlE ."W` `vz¥¥¥§¦©¤¦§¨¥§¥
lk`pe" lr aqEn "mivFw d`vnE"W¤¨§¨¦¨©§¤¡©
"mivFw d`vnE"W xnFl Kixv ,"WicB̈¦¨¦©¤¨§¨¦

.eixg`lE eiptl Wxcpe dxez ¦§¨§¨¨§©£¨
(e)Léàä úéaî ápâååéøác éôì Y §ª©¦¥¨¦§¦§¨¨
¯EPOn dapbPW orFHW)a ,cv n"a i"yx(. ¤¥¤¦§§¨¦¤

aEzMd xn`n EdGW FhEWtM m`W¤¦¦§¤¤©£©©¨
:KM xg` xnF`W Edn ,dapbp ok`W¤¨¥¦§§¨©¤¥©©¨
zk`lnA Fci glW `l m` 'ebe axwpe"§¦§©¦Ÿ¨©¨¦§¤¤

"Edrx)m"`x(`Ow `aA i"Wx mB d`xE . ¥¥§¥©©¦¨¨©¨
aPB zprh orFHW ziAd lraA" :a ,bq§©©©©¦¤¥©£©©¨

Wi`d ziAn aPbe aizkcM ,df oFcTtA§¦¨¤§¦§¦§ª©¦¥¨¦
."xAcn aEzMd ,'ebe©¨§©¥

ápbä àöné íà¯zn` ziAd lrAW ¦¦¨¥©©¨¤©©©©¦¡¤
FapBW aPBd `vnpe orh)my w"a i"yx(. ¨©§¦§¨©©¨¤§¨

íéìòaì "íéðL" ápbä "ílLé"¯oeiM §©¥©©¨§¨¦©§¨¦¥¨
,inl mNWi in WxFtn `l wEqRAW¤©¨Ÿ§¨¦§©¥§¦

FWxtl KxvEd)m"`x(mNWIW Epide , §©§¨§§©§¤§©¥
xnFXl `le utgd lW milrAl)ixac ©§¨¦¤©¥¤§Ÿ©¥

cec(.f dxez

(f)ápbä àöné àì íàøîBMä àáe Y ¦Ÿ¦¨¥©©¨¨©¥
"úéaä ìòa" àeäL äfä¯eilrW ©¤¤©©©©¦¤¨¨
."Wi`d ziAn aPbe" xn`p¤¡©§ª©¦¥¨¦

ïéðicä "ìà áø÷ðå"¯l`" WExiR Edf §¦§©¤©©¨¦¤¥¤
."midl`d̈¡Ÿ¦
æ íò ïeãìàl"L Bì òáMìå ,ä¯Edf ¨¦¤§¦¨©¤Ÿ¤

ixdW ,`l xW` ,"`l m`" WExiRd©¥¦Ÿ£¤Ÿ¤£¥
.Fci glW `l i`CEW raXdl Kixv̈¦§¦¨©¤©©Ÿ¨©¨

BlLa "Bãé çìL¯oOwlckE .Dapbl ¨©¨§¤§¨§¨§¦§©¨
wEqR oOwl i"Wx d`xE .g wEqR i"WxA§©¦¨§¥©¦§©¨¨

.ig dxez

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iyily meil inei xeriy

(ç)äN-ìò øBîç-ìò øBL-ìò òLt-øác-ìk-ìò©¨§©¤¿©©¿©£ÁÁ©¤̧
äæ àeä-ék øîàé øLà äãáà-ìk-ìò äîìN-ìò©©§¹̈©¨£¥À̈£¤³Ÿ©Æ¦´¤½
ïòéLøé øLà íäéðL-øác àáé íéäìûä ãò©µ¨«¡Ÿ¦½¨−Ÿ§©§¥¤®£¤³©§¦ªÆ

:eäòøì íéðL ílLé íéäìû¡Ÿ¦½§©¥¬§©−¦§¥¥«
i"yx£ÚLtŒ¯·cŒÏkŒÏÚ∑ אלהים וירׁשיעּוהּו ּגנבֹו, עצמֹו ׁשהּוא עדים ׁשּיעידּו ּבׁשבּועתֹו, ׁשקרן ׁשּיּמצא «»¿«∆«ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

העדים  e‰Ú¯Ï.עלּֿפי ÌÈL ÌlLÈ∑ ׁשהּוא ונמצא הימּנּו, נגנב לֹומר ּבפּקדֹון ׁשהּטֹוען הּכתּוב לּמד ִִֵַָ¿«≈¿«ƒ¿≈≈ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
רּבֹותינּו ּדרׁשּו ׁשּכ עדים, ּבאּו ואחרּֿכ ׁשּנׁשּבע ּבזמן ואימתי? ּכפל. ּתׁשלּומי מׁשּלם ּגנבֹו, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָעצמֹו
אינֹו אֹו לׁשבּועה, אֹומר אּתה היא. ׁשבּועה זֹו, קריבה האלהים". אל הּבית ּבעל "ונקרב ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹזכרֹונםֿלברכה:
ּכאן  נאמר ּבידֹו? ׁשהּוא עדים ּבאּו אם ּבכפל יתחּיב מּיד נגנבה, לֹומר וכפר לּדין ׁשּבא ׁשּכיון לּדין, ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָאּלא
ׁשבּועה, ּלהּלן מה ידֹו", ׁשלח אםֿלא ׁשניהם ּבין ּתהיה ה' "ׁשב ּועת יד, ׁשליחּות  למּטה ונאמר יד, ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשליחּות

ׁשבּועה  ּכאן Ê‰.אף ‡e‰ŒÈk ¯Ó‡È ¯L‡∑ הרי עליו, ׁשּנׁשּבעּת זה הּוא ּכי העד יאמר אׁשר ּפׁשּוטֹו, לפי ְַָָ¬∆…«ƒ∆ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
יׁשּלם  זה, לׁשֹומר וירׁשיעּוהּו הם ּכׁשרים ואם העדּות. את ויחקרּו ׁשניהם, ּדבר יבא הּדּינין עד .אצל ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּוא
ּדרׁשּו זכרֹונםֿלברכה ורּבֹותינּו לּׁשֹומר. ׁשנים הם יׁשּלמּו זֹוממין, ׁשּנמצאּו העדים את ירׁשיעּו ואם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשנים,

ּבמקצת, הֹודה אּלאֿאםּֿכן ׁשבּועה, אֹותֹו מחּיבין ׁשאין ללּמד זה": הּוא ל"ּכי חּיב אני וכ ּכ לֹומר: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
מּמּני נגנב קו)והּמֹותר .(ב''ק ְְִִִֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 10 'nr f zegiy ihewl)

לרעהלרעהלרעהלרעהּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ח)ייייׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלםםםם ׁשהחפץ (כב, ׁשּנׁשּבע ּבׁשֹומר מדּבר זה ּפסּוק ּדהּנה ל ֹומר, ויׁש "לרעהּו". מֹוסיף מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָֹ
ּוׁשבּועת  הּׁשֹומר, ּכׁשּנׁשּבע ּדוקא הּוא ּגּנב' טענת ּב'טֹוען ּכפל ּתׁשלּומי ׁשל ׁשהחּיּוב ּומּכיון ּבידֹו. ׁשהּוא והתּברר מּמּנּו, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָנגנב

ׁשנים יׁשּלם ׁשאף־על־ּפי־כן לפרׁש הּכתּוב הצר - לּמפקיד לכאֹורה ׁשּי ׁשאינֹו לּמקֹום, אדם ּבין חטא הּוא .לרעהלרעהלרעהלרעהּוּוּוּוׁשקר ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻ

ÏÚח  ¯ÓÁ ÏÚ ¯Bz ÏÚ ·BÁc Ìb˙t Ïk ÏÚ«»ƒ¿«¿««¬««
È¯‡ ¯ÓÈÈ Èc ‡z„·‡ Ïk ÏÚ eÒk ÏÚ ¯n‡ƒ»«¿«»¬∆¿»ƒ≈«¬≈
Èc ÔB‰ÈÂ¯z ÔÈc ÏBÚÈÈ ‡iic Ì„˜Ï ÔÈ„ ‡e‰≈ƒ√»«»«»≈ƒ«¿≈ƒ
:d¯·ÁÏ ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÌlLÈ ‡iic Ôe·iÁÈ¿«¿«»«»¿«≈««¿≈¿«¿≈

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(g)òLt øác ìk ìòàöniL Y ©¨§©¤©¤¦¨¥
BúòeáLa ïø÷L¯."rWR xaC"d Edfe ©§¨¦§¨§¤©§©¤©

,Báðb Bîöò àeäL íéãò eãéòiL¤¨¦¥¦¤©§§¨
"íéäìà" eäeòéLøéå¯.mipICd §©§¦¡Ÿ¦©©¨¦

íéãòä ét-ìò¯xEAC i"WxA oOwlcM ©¦¨¥¦§¦§©¨§©¦¦
.xW` ligzOd©©§¦£¤

eäòøì íéðL ílLé,áeúkä Eãnì Y §©¥§©¦§¥¥¦¤§©¨
,epîéä áðâð øîBì ïBãwôa ïòBhäL¤©¥§¦¨©¦§©¥¤
ílLî ,Báðb Bîöò àeäL àöîðå§¦§¨¤©§§¨§©¥

ìôk éîeìLz¯xaM ,Fnvr aPBA iM ©§¥¤¤¦©©¨©§§¨
.b wEqR lirl Epcnl̈©§§¥¨

eàa Ck øçàå òaLpL ïîæa ?éúîéàå§¥¨©¦§©¤¦§©§©©¨¨
ì"æ eðéúBaø eLøc CkL ,íéãò¯`aA ¥¦¤¨¨§©¥¨¨

.a ,bq `Ow©¨
,"íéäìàä ìà úéaä ìòa áø÷ðå"§¦§©©©©©¦¤¨¡Ÿ¦
øîBà äzà ,àéä äòeáL Bæ äáéø÷§¦¨§¨¦©¨¥

ìïåékL ,ïéãì àlà Bðéà Bà ,äòeáL ¦§¨¥¤¨§¦¤¥¨
ãiî ,äáðâð øîBì øôëå ïécì àaL¤¨©¦§¨©©¦§§¨¦¨
àeäL íéãò eàa íà ìôk áiçúé¦§©¥¤¤¦¨¥¦¤

øîàðå ,ãé úeçéìL ïàk øîàð ?Bãéa§¨¤¡©¨§¦¨§¤¡©
ähîì¯.i wEqR §©¨¨

ïéa äéäz 'ä úòáL" :ãé úeçéìL§¦¨§ª©¦§¤¥
ïläl äî ,"Bãé çìL àì íà íäéðL§¥¤¦Ÿ¨©¨©§©¨

.äòeáL ïàk óà äòeáLøîàé øLà §¨©¨§¨£¤Ÿ©
äæ àeä ékéôì YøLà" :BèeLt ¦¤§¦§£¤

zòaLpL "äæ àeä ék" ,ãòä "øîàéŸ©¨¥¦¤¤¦§©§¨
ïéðicä "ãò" ,Eìöà àeä éøä åéìò̈¨£¥¤§§©©©¨¦

"íäéðL øác àáé"¯lWe xnFXd lW ¨Ÿ§©§¥¤¤©¥§¤
.micrd̈¥¦

,[íéãòä] úà eø÷çéå¯dOkA `Ed oM §©§§¤¨¥¦¥§©¨
x`WA la` .inFx qEtcaE ciÎiazM¦§¥¨¦§¦£¨¦§¨

.zEcrd :miqEtCd©§¦¨¥
ì eäeòéLøéå íä íéøLk íàåäæ øîBL §¦§¥¦¥§©§¦§¥¤

úà eòéLøé íàå ,"íéðL ílLé" Y§©¥§©¦§¦©§¦¤
íä eîlLé Y ïéîîBæ eàöîpL ,íéãòä̈¥¦¤¦§§§¦§©§¥

øîBMì íéðL¯mipW mNWi" df itlE §©¦©¥§¦¤§©¥§©¦
mNWi xnFXdW F` ,FWExiR "Edrxl§¥¥¥¤©¥§©¥
micrdW F` ,oFcTRd lral mipW§©¦§©©©¦¨¤¨¥¦

iElY dfe ,xnFXl mipW EnNWi§©§§©¦©¥§¤¨
zaiYn df cnFle .mipICd zrWxdA§©§¨©©©¨¦§¥¤¦¥©

"xW`m`" FWExiR oi`W ,"oEriWxi £¤©§¦¤¥¥¦
mFwn mEWA Ep`vn `NW ,"oEriWxi©§¦¤Ÿ¨¨§¨
`N` ,"m`" FWExiR "xW`" zaiYW¤¥©£¤¥¦¤¨
in z` :FWExitE ,oEriWxi i`Ce©©©§¦¥¤¦

EriWxIW)m"`x(i"WxW siqFdl Wie . ¤©§¦§¥§¦¤©¦
,"oEriWxi" zaiYn mB df cnFl¥¤©¦¥©©§¦
lr aqEn Edfe ,mzF` EriWxi :FWExiRW¤¥©§¦¨§¤¨©
dpEMdW ,lirl xEn`d "mdipW"§¥¤¨¨§¥¤©©¨¨

.micrle xnFXl©¥§¨¥¦
eLøc ì"æ eðéúBaøå¯,ew `Ow `aA §©¥¨§¨¨©¨

.a cEOr sFq©
ïéáiçî ïéàL ãnìì ,"äæ àeä ék"¦¤§©¥¤¥§©§¦
äãBä ïk-íà-àlà äòeáL BúBà§¨¤¨¦¥¨
Eì áiç éðà Cëå Ck :øîBì úö÷îa§¦§¨©¨§¨£¦©¨§

épnî áðâð øúBnäå¯"df `Ed iM" §©¨¦§©¦¤¦¦¤
lr `le dcFn ip` "df" lr :FrnWn©§¨©¤£¦¤§Ÿ©

.x`Xdh dxez ©§¨



mihtynנו zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iyily meil inei xeriy

(è)äN-Bà øBL-Bà øBîç eäòø-ìà Léà ïzé-ék¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹£¸¬¤²
ì äîäa-ìëåïéà äaLð-Bà øaLð-Bà úîe øîL §¨§¥−̈¦§®Ÿ¥²«¦§©¬«¦§−̈¥¬

:äàøŸ¤«
i"yx£¯BLŒB‡ ¯BÓÁ e‰Ú¯ŒÏ‡ LÈ‡ ÔzÈŒÈk∑(צד ּבֹו(ב''מ ּפטר לפיכ חּנם, ּבׁשֹומר נאמרה ראׁשֹונה ּפרׁשה ƒƒ≈ƒ∆≈≈¬ְְְֱִִִֵֶַָָָָָָָָ

ׁשּפֹוטר  למדּת, לׁשבּועה. הּבית", ּבעל ונקרב הּגּנב יּמצא לא אם האיׁש מּבית "וגּנב ׁשּכתּוב ּכמֹו הּגנבה, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻאת
ׁש ּכמֹו נגנבה, אם ּפטּור אינֹו לפיכ ׂשכר, ּבׁשֹומר אמּורה זֹו ּופרׁשה זֹו. ּבׁשבּועה "אםּֿגנֹוב עצמֹו ּכתּוב: ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָָ

לסטים  עלֿידי ּבחזקה נׁשּבה אֹו נׁשּבר, אֹו מעצמֹו, מת ּכמֹו: האנס, על אבל יׁשּלם", מעּמֹו ÔÈ‡Â.יּגנב ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ¿≈
ּבּדבר ∑¯‡‰ .ׁשּיעיד …∆ִֶַָָָ

(é)Bãé çìL àì-íà íäéðL ïéa äéäz ýåýé úòáL§ª©´§Ÿ̈À¦«§¤Æ¥´§¥¤½¦¬Ÿ¨©²¨−
:ílLé àìå åéìòa ç÷ìå eäòø úëàìîa¦§¤´¤¥¥®§¨©¬§¨−̈§¬Ÿ§©¥«

i"yx£‰È‰z '‰ ˙Ú·L∑ ׁשלח ׁשאם לעצמֹו, ּבּה להׁשּתּמׁש יד ּבּה ׁשלח לא והּוא ּכדבריו, הּוא, ׁשּכן יּׁשבע ¿À«ƒ¿∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
חּיב  נאנסה, ואחרּֿכ יד ÂÈÏÚa.ּבאנסין ּבּה Á˜ÏÂ∑ הּׁשבּועה.ÌlLÈ ‡ÏÂ∑ ּכלּום הּׁשֹומר .לֹו ְְֱֳִֶַַַָָָָָָָ¿»«¿»»ְַָ¿…¿«≈ְֵַ

(àé):åéìòáì ílLé Bnòî áðbé áðb-íàå§¦¨¬Ÿ¦¨¥−¥«¦®§©¥−¦§¨¨«

(áé):ílLé àì äôøhä ãò eäàáé óøhé óøè-íà¦¨¬Ÿ¦¨¥−§¦¥´¥®©§¥−̈¬Ÿ§©¥«

i"yx£Û¯hÈ Û¯ËŒÌ‡∑ רעה חּיה Ú„.עלֿידי e‰‡·È∑ עדים ּופטּור יביא ּבאנס, Ï‡.ׁשּנטרפה ‰Ù¯h‰ ƒ»…ƒ»≈ְֵַַָָָ¿ƒ≈≈ְְְִִִֵֶֶָָָֹ«¿≈»…
ÌlLÈ∑:מׁשּלם ׁשאינֹו טרפה ויׁש מׁשּלם ׁשהּוא טרפה יׁש "הּטרפה", אּלא יׁשּלם, לא טרפה אֹומר אינֹו ¿«≈ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

‡Bט  ¯B˙ B‡ ¯ÓÁ d¯·ÁÏ ¯·b ÔzÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿«¿«¿≈¬«
B‡ ¯·z‡ B‡ ˙ÈÓe ¯hÓÏ ‡¯ÈÚa ÏÎÂ ¯n‡ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿«

:ÈÊÁc ˙ÈÏ È·zL‡ƒ¿¿ƒ≈¿»≈

Ï‡י  Ì‡ ÔB‰ÈÂ¯z ÔÈa È‰z ÈÈ„ ‡˙ÓBÓ»»«¿»¿≈≈«¿≈ƒ»
Ïa˜ÈÂ d¯·Á dÏ ¯ÒÓ„ ‰Óa d„È ËÈLB‡ƒ¿≈¿»ƒ¿«≈«¿≈ƒ«≈

:ÌlLÈ ‡ÏÂ ‡˙ÓBÓ dpÓ d¯Ó»≈ƒ≈»»¿»¿«≈

ÌlLÈיא  dnÚÓ ·b˙È ‡·b˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈≈ƒ≈¿«≈
:È‰B¯ÓÏ¿»ƒ

È·˙c¯‡יב  ÔÈ„‰Ò È˙ÈÈ ¯·zÈ ‡¯·z‡ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»
:ÌlLÈ ‡Ï»¿«≈

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(iÎh)Bà øBîç eäòø ìà Léà ïzé ék¦¦¥¦¤¥¥£
øBLäðBLàø äLøt Y¯.gÎe miwEqR ¨¨¨¦¨§¦

Ba øèt Cëéôì ,ípç øîBLa äøîàð¤¤§¨§¥¦¨§¦¨¨©
øîàpL Bîk ,äáðbä úà¯miwEqR ¤©§¥¨§¤¤¡©§¦

.fÎe
àöné àì íà .. Léàä úéaî ápâå"§ª©¦¥¨¦¦Ÿ¦¨¥

ì "úéaä ìòa áø÷ðå ápbä,äòeáL ©©¨§¦§©©©©©¦¦§¨
.Bæ äòeáLa Bîöò øèBtL zãîì̈©§¨¤¥©§¦§¨
,øëN øîBLa äøeîà Bæ äLøôe¨¨¨£¨§¥¨¨
Bîk ,äáðâð íà øeèt Bðéà Cëéôì§¦¨¥¨¦¦§§¨§

áeúkL¯.`i wEqR ¤¨¨
ìò ìáà ,"ílLé Bnòî áðbé áðb íà"¦¨Ÿ¦¨¥¥¦§©¥£¨©

Bîöòî úî Bîk ,ñðàä¯WExiR Edf ¨Ÿ¤§¥¥©§¤¥
."znE"¥

øaLð Bà"¯oOwlcM ,drx dIg ici lr ¦§©©§¥©¨¨¨§¦§©¨
.i"WxA§©¦

ò ä÷æça "äaLð Bà,íéèñì éãé-ì ¦§¨§¨§¨©§¥¦§¦
øáca ãéòiL "äàø ïéà"å¯m` la` §¥Ÿ¤¤¨¦©¨¨£¨¦

± xaCA cirdl milFkIW mi`Fx Wi¥¦¤§¦§¨¦©¨¨
`iadl Kixv `N` ,drEaWA xhtp Fpi ¥̀¦§¨¦§¨¤¨¨¦§¨¦

micr)` ,bt n"a(. ¥¦
äéäz 'ä úòáLàeä ïkL òáMé Y §ª©¦§¤¦¨©¤¥

åéøáãk¯.qpF` didWdn ,xnFlM ¦§¨¨¤¨¨¤§©©
F` xAWp F` znE" aEzMA xEn`X¤¨©¨¥¦§©
xE`iY `le ,xnFXd ixaCn Edf ,"dAWp¦§¨¤¦¦§¥©¥§Ÿ¥
iAB lirl i"Wx azMW FnkE ,aEzMd©¨§¤¨©©¦§¥©¥

.mPg xnFW¥¦¨
da LnzLäì ãé da çìL àì àeäå§Ÿ¨©¨¨§¦§©¥¨

Bîöòì¯o`M dxEn`d ci zEgilW §©§§¦¨¨£¨¨
xnFWA dxEn`d cId zEgilXn dpFW¨¦§¦©¨¨£¨§¥
i"WxA lirlcM Fnvrl DapB `NW mPg¦¨¤Ÿ§¨¨§©§§¦§¥§©¦
,dapbA aIg xkU xnFW oMW ,f wEqR̈¤¥¥¨¨©¨¦§¥¨

DapB `NW dprh Fl lirFY `le)m"`x(. §Ÿ¦©£¨¤Ÿ§¨¨
Y äñðàð Ck-øçàå ãé da çìL íàL¤¦¨©¨¨§©©¨¤¤§¨

íéñðàa áiç¯`l m`" aEzMW dGn ©¨¨¢¨¦¦¤¤¨¦Ÿ
± Fci glW m`W rnWn ,"Fci glẄ©¨©§©¤¦¨©¨

DzIaWaE DzzinA aEW aIgzp)i"yx t"r ¦§©¥§¦¨¨¦§¦¨¨
` ,`n n"a(dnwe D`pw ± ci DA glWCnC .§¦§¨©¨¨§¨¨§¨¨
FzEWxA)a ,`n n"a i"yx(dUrpC [F`] . ¦§§©£¨

ci zEgilWA olfB dilr),ar oixcdpq i"yx ¨¤¨©§¨¦§¦¨
`(.

åéìòa ç÷ìåäòeáMä Y¯Fl rAWPW §¨©§¨¨©§¨¤¦§©
.xnFXd©¥

ílLé àìåíeìk øîBMä Bì Y¯s` §Ÿ§©¥©¥§©

oxTd `l)m"`x(zFrEaW i"Wx mB d`xE . Ÿ©¤¤§¥©©¦§
.` ,dn`i dxez

(ai)óøhé óøè íàäiç éãé-ìò Y ¦¨Ÿ¦¨¥©§¥©¨
äòø¯,dfA `vFIke dix`e a`f Epide ¨¨§©§§¥§©§¥§©¥¨¤

i"WxA oOwlcM)m"`x(KMW ,xnFlM . §¦§©¨§©¦§©¤¨
.drx dIg ici lr dtxhPW orFh `Ed¥¤¦§§¨©§¥©¨¨¨

ãò eäàáéíéãò àéáé Y¯dnE §¦¥¥¨¦¥¦©
`iai" aEzMXEdin z` :FWExiR ,"cr ¤¨§¦¥¥¥¤¦

i"Wx WExiR KxC lre] crd z` ?`iaï¦¤¨¥§©¤¤¥©¦
,["clId z` Ed`xYe" lr e ,a lirl§¥©©¦§¥¤©¤¤
micr ipW mFwn lkA "cr" WExitE¥¥§¨¨§¥¥¦

)m"`x(.
ñðàa äôøèpL¯,drx dIg ici lr ¤¦§§¨§Ÿ¤©§¥©¨¨¨

.orHW itM§¦¤¨©
.øeèôeílLé àì äôøhäBðéà Y ¨©§¥¨Ÿ§©¥¥

àlà ,"ílLé àì äôøè" øîBà¥§¥¨Ÿ§©¥¤¨
"äôøhä"¯lW mIEqn bEq FrnWOW ©§¥¨¤©§¨§¨¤
.dtixh§¥¨

äôøè Léå ílLî àeäL äôøè Lé¥§¥¨¤§©¥§¥§¥¨
ìòeLå ìeúç úôøè :ílLî BðéàL¤¥§©¥§¥©¨§¨
áãå éøà áàæ úôøè ,ílLî äiîðe§¦¨§©¥§¥©§¥£¦§Ÿ
ïeãì ELçì éîe .ílLî Bðéà Lçðå§¨¨¥§©¥¦§¨§¨

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iyily meil inei xeriy
לחׁש ּומי מׁשּלם. אינֹו ונחׁש, ודב ארי, זאב, טרפת מׁשּלם. ּונמּיה, וׁשּועל חתּול ׁשהרי טרפת ּכן? לדּון ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

להּציל  יכֹול ׁשאין וׁשביה ׁשבר אף להּציל, יכֹול ׁשאין מיתה מה נׁשּבה": אֹו נׁשּבר אֹו "ּומת .ּכתיב ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

(âé)úî-Bà øaLðå eäòø íòî Léà ìàLé-éëå§¦«¦§©¬¦²¥¦¬¥¥−§¦§©´¥®
:ílLé ílL Bnò-ïéà åéìòa§¨¨¬¥«¦−©¥¬§©¥«

i"yx£ÎÂÏ‡LÈŒÈ∑ ּבאנסין חּיב ׁשהּוא הּׁשֹואל, על ללמד ‡BnÚŒÔÈ.ּבא ÂÈÏÚa∑ ׁשֹור ׁשל ּבעליו אם ¿ƒƒ¿«ְְֳִֵֶֶַַַַָָָָ¿»»≈ƒְִֶָָ
ּבמלאכּתֹו הּׁשֹואל עם צד)אינֹו .(ב''מ ְְִִֵֵַַ

(ãé)àa àeä øéëN-íà ílLé àì Bnò åéìòa-íà¦§¨¨¬¦−´Ÿ§©¥®¦¨¦´½−̈
:BøëNa¦§¨«

i"yx£BnÚ ÂÈÏÚaŒÌ‡∑,ׁשאלה ּבׁשעת עּמֹו היה אחרת: ּבמלאכה ׁשהּוא ּבין מלאכה, ּבאֹותּה ׁשהּוא ּבין ƒ¿»»ƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּומיתה ׁשבירה ּבׁשעת עּמֹו להיֹות צרי שם)אינֹו ‰e‡.(ב''מ ¯ÈÎNŒÌ‡∑ הּׁשֹור ׂשכּור,אם אּלא ׁשאּול, אינֹו ְְְִִִִִִֵַָָָƒ»ƒִֵֶַָָָ

ּבׁשאלה, ולא הּזה הּׂשֹוכר ליד ּבׂשכרֹו מׁשּפט ּבא לֹו ואין נׁשּתּמׁש ׂשכרֹו עלֿידי ׁשהרי ׁשּלֹו, הנאה ּכל ואין ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
חכמי  ּבֹו נחלקּו לפיכ ׂשכר. ּכׁשֹומר אֹו חּנם, ּכׁשֹומר אם ּדינֹו, מה ּפרׁש ולא ּבאנסין. להתחּיב ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשֹואל

ׂשכר  ּכׁשֹומר אֹומר יהּודה רּבי חּנם, ּכׁשֹומר אֹומר מאיר רּבי מׁשּלם? ּכיצד ׂשֹוכר .יׂשראל, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָ

ÈÓ˙יג  B‡ ¯·zÈÂ d¯·Á ÔÓ ¯·b Ï‡LÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¿«ƒ«¿≈¿ƒ¿«ƒ
:ÌlLÈ ‡ÓlL dnÚ ˙ÈÏ d¯Ó»≈≈ƒ≈«»»¿«≈

‰e‡יד  ‡¯È‚‡ Ì‡ ÌlLÈ ‡Ï dnÚ d¯Ó Ì‡ƒ»≈ƒ≈»¿«≈ƒ¬ƒ»
:d¯‚‡a ÏÚ«¿«¿≈

ilieyl` axd - mdxa` ly`

ïk¯oiA wNglE oEcl of`A Ll Wgl in ¥¦¨©§¨Ÿ¤¨§©¥¥
aEzMW s`e ,EN` zFtixh ibEq ipW§¥¥§¥¥§©¤¨
dfi`A Ll oiPn oicr ,`"dA "dtixHd"©§¥¨§¥£©¦¦©¦§§¥¤

xEhR bEq dfi`aE aIg dtixh bEq)m"`x(. §¥¨©¨§¥¤¨
áéúk éøäL¯.h wEqR ¤£¥§¦¨

äî ,"äaLð Bà øaLð Bà úîe"¥¦§©¦§¨©
øáL óà ,ìéväì ìBëé ïéàL äúéî¦¨¤¥¨§©¦©¤¤

ìéväì ìBëé ïéàL äéáLå¯a`GnE §¦§¨¤¥¨§©¦¦§¥
lre ,liSdl lFki Fpi` Wgpe aFce ix`e©£¦§§¨¨¥¨§©¦§©

.xEhR `Ed oMbi dxez ¥¨
(bi)ìàLé éëåìò Eãnìì àa Y §¦¦§©¨§©¤§©

ïéñðàa áiçL ìàBMä¯xn`p okNW ©¥¤©¨¨¢¨¦¤¨¥¤¡©
iM" `le) KWndd e"`eA ,"l`Wi ike"§¦¦§©§¨©¤§¥§Ÿ¦

h wEqtA "oYi iM" KxC lr ,"l`Wi(iM , ¦§©©¤¤¦¦¥§¨¦
mcFTd wEqRd lW FkWnd `Ed¤§§¤©¨©¥
m`W EpcOll `aE ,"mNWi `l dtxHd"©§¥¨Ÿ§©¥¨§©§¥¤¦
.dtxHd z` mB mNWi if` ,l`FW `Ed¥£©§©¥©¤©§¥¨

Bnò ïéà åéìòaíà Y¯zaiY siqFd §¨¨¥¦¦¦¥©
m`" eixg`NW wEqRd llbA "m`"¦¦§©©¨¤§©£¨¦
mB aEzM ENi`M `liOnE ,"FOr eilrA§¨¨¦¦¥¨§¦¨©

FOr oi` eilrA m` :o`M)m"`x(. ¨¦§¨¨¥¦
øBL ìL "åéìòa"¯dfA x`an §¨¨¤§¨¥¨¤

lE`Xd xaCd lr aqEn "eilrA"W¤§¨¨¨©©¨¨©¨
dpEMde ,"l`Wi ike" zaizA fnxPd©¦§¨§¥©§¦¦§©§©©¨¨
h wEqtA mixMfPd dUe xFnge xFWl§©£§¤©¦§¨¦§¨

)m"`x(xzFi `Ed iM ,xFW `weC xiMfde .§¦§¦©§¨¦¥
.dcFarl Kxvp¦§¨¨£¨

Bzëàìîa ìàBMä íò Bðéà¯,xnFlM ¥¦©¥¦§©§§©

"FYk`lnA FOr" Epid "FOr"),`t n"a i"yx ¦©§¦¦§©§
`(,l`FW lW "FYk`lnA" dpEMde .§©©¨¨¦§©§¤¥

l`FXdW dk`ln DzF`A `weC e`le§¨©§¨§¨§¨¨¤©¥
lckE ,xFXd mr zrM DA wqFroOw ¥¨¨¥¦©§¦§©¨

`Ad wEqRAW i"WxA)m"`x(.ci dxez §©¦¤©¨©¨
(ci)Bnò åéìòa íààeäL ïéa Y ¦§¨¨¦¥¤

äëàìî dúBàa¯mr wqFr l`FXdW §¨§¨¨¤©¥¥¦
.xFXd©

úøçà äëàìîa àeäL ïéa¯df ixd ¥¤¦§¨¨©¤¤£¥¤
oeiM ,"FYk`lnA FOr" `EdW `xwp¦§¨¤¦¦§©§¥¨

.l`FW lW FYk`ln df mBW¤©¤§©§¤¥
Bðéà Y äìéàL úòLa Bnò äéä̈¨¦¦§©§¦¨¥

éøöäøéáL úòLa Bnò úBéäì C ¨¦¦§¦¦§©§¦¨
äúéîe¯eilrA m`"W xn` dNigY ¦¨§¦¨¨©¤¦§¨¨

,zxg` dk`lnA ENit` Epid "FOr¦©§£¦¦§¨¨©¤¤
FOr did `l qpF`d zrWAW Epide§©§¤¦§©¨¤Ÿ¨¨¦
did `N` ,xFXd lW dk`ln DzF`A§¨§¨¨¤©¤¨¨¨
ENit`e) zxg` dk`lnA Fl lE`Ẅ¦§¨¨©¤¤©£¦
`rivn `aA i"Wx d`x ± xg` mFwnA§¨©¥§¥©¦¨¨§¦¨

a ,dv(."FOr" `EdW `xwp df ixd ,£¥¤¦§¨¤¦
FOr did `l m` s`W siqFd zrke§¨¥¦¤©¦Ÿ¨¨¦
`l xaMW EpidC ,qpF`d zrWA llM§¨¦§©¨¤§©§¤§¨Ÿ
zrWA wx `N` ,f` Fl lE`W did̈¨¨¨¤¨©¦§©
df ixd ,`Ed mB l`Wp xFXd zl`W§¥©©¦§©©£¥¤
la` .qpF`A xEhtE ,"FOr eilrA" `xwp¦§¨§¨¨¦¨§¤£¨
s` ,dl`W zrWA FOr did `l m ¦̀Ÿ¨¨¦¦§©§¥¨©
aIg dzinE dxiaW zrWA FOr didW¤¨¨¦¦§©§¦¨¦¨©¨
` ,ev `rivn `aA `xnBA d`x)§¥©§¨¨¨¨§¦¨

miwEqRdn oM micnFNW(xWt` K` . ¤§¦¥¥©§¦©¤§¨
Fnvr aEzMd oFWNn oM cnFl i"WxW¤©¦¥¥¦§©¨©§

Wi` l`Wi ike"mrnxn`PW ,"Edrx §¦¦§©¦¥¦¥¥¤¤¡©
eilrA" oFWNd df itlE ,dl`Xd zrA§¥©§¥¨§¦¤©¨§¨¨

FOr.dl`Xd zrW lr oM mB dxFn ," ¦¤©¥©§©©§¥¨
"FOr eilrA" oiprl raFTW dn xnFlM§©©¤¥©§¦§©§¨¨¦
mrn" DA xn`PW ,dl`Xd zrW Edf¤§©©§¥¨¤¤¡©¨¥¦

."Edrx¥¥
àeä øéëN íàøBMä íà Y ¦¨¦¦©

¯fnxPd xFXl dpEMd "`Ed" ,xnFlM§©©©¨¨©©¦§¨
bi wEqtAW "l`Wi ike"A)m"`x(. ¦§¦¦§©¤§¨

ìeàL Bðéà¯Ki` dWwEi `NW icM ¥¨§¥¤Ÿ§¤¥
miCwn okl ,xEkU didp lE`Xd xFXd©©¨¦§¨¨¨¥©§¦

lE`W Fpi`W dpEMdW xnF`e)m"`x(. §¥¤©©¨¨¤¥¨
øeëN àlà¯zaiY WxtOX dn ¤¨¨©¤§¨¥¥©

mEXn xnFl Wi ,xFXd lr "xikU"¨¦©©¥©¦
Kixv did xkFVd lr dpEMd m`W¤¦©©¨¨©©¥¨¨¨¦

."`Ed xkFU m`" xnFl©¦¥
äfä øëBOä ãéì "BøëNa àa"¨¦§¨§©©¥©¤

¯fnxPdxEkU oi` ixdW ,"xikU"A ©¦§¨§¨¦¤£¥¥¨
xkFU `ll)m"`x(. §Ÿ¥

äìéàLa àìå¯xTirW dfA siqFn §Ÿ¦§¦¨¦¨¤¤¦©
,l`FWM FpiC oi`W xnFl aEzMd zpEM©¨©©¨©¤¥¦§¥

dl`WA `le `A FxkUAW ipRn)m"`x(. ¦§¥¤¦§¨¨§Ÿ¦§¥¨
BlL äàðä ìk ïéàå¯l`FXd FnM §¥¨£¨¨¤§©¥

FYk`ln DA dUFrW FNW d`pd lMW¤¨£¨¨¤¤¤¨§©§
.oiqp`A aIgzn KM mEXnE ,mPgA§¦¨¦¨¦§©¥¨¢¨¦

Bì ïéàå ,LnzLð BøëN éãé-ìò éøäL¤£¥©§¥§¨¦§©¥§¥



נז mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iyily meil inei xeriy

(è)äN-Bà øBL-Bà øBîç eäòø-ìà Léà ïzé-ék¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹£¸¬¤²
ì äîäa-ìëåïéà äaLð-Bà øaLð-Bà úîe øîL §¨§¥−̈¦§®Ÿ¥²«¦§©¬«¦§−̈¥¬

:äàøŸ¤«
i"yx£¯BLŒB‡ ¯BÓÁ e‰Ú¯ŒÏ‡ LÈ‡ ÔzÈŒÈk∑(צד ּבֹו(ב''מ ּפטר לפיכ חּנם, ּבׁשֹומר נאמרה ראׁשֹונה ּפרׁשה ƒƒ≈ƒ∆≈≈¬ְְְֱִִִֵֶַָָָָָָָָ

ׁשּפֹוטר  למדּת, לׁשבּועה. הּבית", ּבעל ונקרב הּגּנב יּמצא לא אם האיׁש מּבית "וגּנב ׁשּכתּוב ּכמֹו הּגנבה, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻאת
ׁש ּכמֹו נגנבה, אם ּפטּור אינֹו לפיכ ׂשכר, ּבׁשֹומר אמּורה זֹו ּופרׁשה זֹו. ּבׁשבּועה "אםּֿגנֹוב עצמֹו ּכתּוב: ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָָ

לסטים  עלֿידי ּבחזקה נׁשּבה אֹו נׁשּבר, אֹו מעצמֹו, מת ּכמֹו: האנס, על אבל יׁשּלם", מעּמֹו ÔÈ‡Â.יּגנב ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ¿≈
ּבּדבר ∑¯‡‰ .ׁשּיעיד …∆ִֶַָָָ

(é)Bãé çìL àì-íà íäéðL ïéa äéäz ýåýé úòáL§ª©´§Ÿ̈À¦«§¤Æ¥´§¥¤½¦¬Ÿ¨©²¨−
:ílLé àìå åéìòa ç÷ìå eäòø úëàìîa¦§¤´¤¥¥®§¨©¬§¨−̈§¬Ÿ§©¥«

i"yx£‰È‰z '‰ ˙Ú·L∑ ׁשלח ׁשאם לעצמֹו, ּבּה להׁשּתּמׁש יד ּבּה ׁשלח לא והּוא ּכדבריו, הּוא, ׁשּכן יּׁשבע ¿À«ƒ¿∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
חּיב  נאנסה, ואחרּֿכ יד ÂÈÏÚa.ּבאנסין ּבּה Á˜ÏÂ∑ הּׁשבּועה.ÌlLÈ ‡ÏÂ∑ ּכלּום הּׁשֹומר .לֹו ְְֱֳִֶַַַָָָָָָָ¿»«¿»»ְַָ¿…¿«≈ְֵַ

(àé):åéìòáì ílLé Bnòî áðbé áðb-íàå§¦¨¬Ÿ¦¨¥−¥«¦®§©¥−¦§¨¨«

(áé):ílLé àì äôøhä ãò eäàáé óøhé óøè-íà¦¨¬Ÿ¦¨¥−§¦¥´¥®©§¥−̈¬Ÿ§©¥«

i"yx£Û¯hÈ Û¯ËŒÌ‡∑ רעה חּיה Ú„.עלֿידי e‰‡·È∑ עדים ּופטּור יביא ּבאנס, Ï‡.ׁשּנטרפה ‰Ù¯h‰ ƒ»…ƒ»≈ְֵַַָָָ¿ƒ≈≈ְְְִִִֵֶֶָָָֹ«¿≈»…
ÌlLÈ∑:מׁשּלם ׁשאינֹו טרפה ויׁש מׁשּלם ׁשהּוא טרפה יׁש "הּטרפה", אּלא יׁשּלם, לא טרפה אֹומר אינֹו ¿«≈ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

‡Bט  ¯B˙ B‡ ¯ÓÁ d¯·ÁÏ ¯·b ÔzÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿«¿«¿≈¬«
B‡ ¯·z‡ B‡ ˙ÈÓe ¯hÓÏ ‡¯ÈÚa ÏÎÂ ¯n‡ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿«

:ÈÊÁc ˙ÈÏ È·zL‡ƒ¿¿ƒ≈¿»≈

Ï‡י  Ì‡ ÔB‰ÈÂ¯z ÔÈa È‰z ÈÈ„ ‡˙ÓBÓ»»«¿»¿≈≈«¿≈ƒ»
Ïa˜ÈÂ d¯·Á dÏ ¯ÒÓ„ ‰Óa d„È ËÈLB‡ƒ¿≈¿»ƒ¿«≈«¿≈ƒ«≈

:ÌlLÈ ‡ÏÂ ‡˙ÓBÓ dpÓ d¯Ó»≈ƒ≈»»¿»¿«≈

ÌlLÈיא  dnÚÓ ·b˙È ‡·b˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈≈ƒ≈¿«≈
:È‰B¯ÓÏ¿»ƒ

È·˙c¯‡יב  ÔÈ„‰Ò È˙ÈÈ ¯·zÈ ‡¯·z‡ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»
:ÌlLÈ ‡Ï»¿«≈

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(iÎh)Bà øBîç eäòø ìà Léà ïzé ék¦¦¥¦¤¥¥£
øBLäðBLàø äLøt Y¯.gÎe miwEqR ¨¨¨¦¨§¦

Ba øèt Cëéôì ,ípç øîBLa äøîàð¤¤§¨§¥¦¨§¦¨¨©
øîàpL Bîk ,äáðbä úà¯miwEqR ¤©§¥¨§¤¤¡©§¦

.fÎe
àöné àì íà .. Léàä úéaî ápâå"§ª©¦¥¨¦¦Ÿ¦¨¥

ì "úéaä ìòa áø÷ðå ápbä,äòeáL ©©¨§¦§©©©©©¦¦§¨
.Bæ äòeáLa Bîöò øèBtL zãîì̈©§¨¤¥©§¦§¨
,øëN øîBLa äøeîà Bæ äLøôe¨¨¨£¨§¥¨¨
Bîk ,äáðâð íà øeèt Bðéà Cëéôì§¦¨¥¨¦¦§§¨§

áeúkL¯.`i wEqR ¤¨¨
ìò ìáà ,"ílLé Bnòî áðbé áðb íà"¦¨Ÿ¦¨¥¥¦§©¥£¨©

Bîöòî úî Bîk ,ñðàä¯WExiR Edf ¨Ÿ¤§¥¥©§¤¥
."znE"¥

øaLð Bà"¯oOwlcM ,drx dIg ici lr ¦§©©§¥©¨¨¨§¦§©¨
.i"WxA§©¦

ò ä÷æça "äaLð Bà,íéèñì éãé-ì ¦§¨§¨§¨©§¥¦§¦
øáca ãéòiL "äàø ïéà"å¯m` la` §¥Ÿ¤¤¨¦©¨¨£¨¦

± xaCA cirdl milFkIW mi`Fx Wi¥¦¤§¦§¨¦©¨¨
`iadl Kixv `N` ,drEaWA xhtp Fpi ¥̀¦§¨¦§¨¤¨¨¦§¨¦

micr)` ,bt n"a(. ¥¦
äéäz 'ä úòáLàeä ïkL òáMé Y §ª©¦§¤¦¨©¤¥

åéøáãk¯.qpF` didWdn ,xnFlM ¦§¨¨¤¨¨¤§©©
F` xAWp F` znE" aEzMA xEn`X¤¨©¨¥¦§©
xE`iY `le ,xnFXd ixaCn Edf ,"dAWp¦§¨¤¦¦§¥©¥§Ÿ¥
iAB lirl i"Wx azMW FnkE ,aEzMd©¨§¤¨©©¦§¥©¥

.mPg xnFW¥¦¨
da LnzLäì ãé da çìL àì àeäå§Ÿ¨©¨¨§¦§©¥¨

Bîöòì¯o`M dxEn`d ci zEgilW §©§§¦¨¨£¨¨
xnFWA dxEn`d cId zEgilXn dpFW¨¦§¦©¨¨£¨§¥
i"WxA lirlcM Fnvrl DapB `NW mPg¦¨¤Ÿ§¨¨§©§§¦§¥§©¦
,dapbA aIg xkU xnFW oMW ,f wEqR̈¤¥¥¨¨©¨¦§¥¨

DapB `NW dprh Fl lirFY `le)m"`x(. §Ÿ¦©£¨¤Ÿ§¨¨
Y äñðàð Ck-øçàå ãé da çìL íàL¤¦¨©¨¨§©©¨¤¤§¨

íéñðàa áiç¯`l m`" aEzMW dGn ©¨¨¢¨¦¦¤¤¨¦Ÿ
± Fci glW m`W rnWn ,"Fci glẄ©¨©§©¤¦¨©¨

DzIaWaE DzzinA aEW aIgzp)i"yx t"r ¦§©¥§¦¨¨¦§¦¨¨
` ,`n n"a(dnwe D`pw ± ci DA glWCnC .§¦§¨©¨¨§¨¨§¨¨
FzEWxA)a ,`n n"a i"yx(dUrpC [F`] . ¦§§©£¨

ci zEgilWA olfB dilr),ar oixcdpq i"yx ¨¤¨©§¨¦§¦¨
`(.

åéìòa ç÷ìåäòeáMä Y¯Fl rAWPW §¨©§¨¨©§¨¤¦§©
.xnFXd©¥

ílLé àìåíeìk øîBMä Bì Y¯s` §Ÿ§©¥©¥§©

oxTd `l)m"`x(zFrEaW i"Wx mB d`xE . Ÿ©¤¤§¥©©¦§
.` ,dn`i dxez

(ai)óøhé óøè íàäiç éãé-ìò Y ¦¨Ÿ¦¨¥©§¥©¨
äòø¯,dfA `vFIke dix`e a`f Epide ¨¨§©§§¥§©§¥§©¥¨¤

i"WxA oOwlcM)m"`x(KMW ,xnFlM . §¦§©¨§©¦§©¤¨
.drx dIg ici lr dtxhPW orFh `Ed¥¤¦§§¨©§¥©¨¨¨

ãò eäàáéíéãò àéáé Y¯dnE §¦¥¥¨¦¥¦©
`iai" aEzMXEdin z` :FWExiR ,"cr ¤¨§¦¥¥¥¤¦

i"Wx WExiR KxC lre] crd z` ?`iaï¦¤¨¥§©¤¤¥©¦
,["clId z` Ed`xYe" lr e ,a lirl§¥©©¦§¥¤©¤¤
micr ipW mFwn lkA "cr" WExitE¥¥§¨¨§¥¥¦

)m"`x(.
ñðàa äôøèpL¯,drx dIg ici lr ¤¦§§¨§Ÿ¤©§¥©¨¨¨

.orHW itM§¦¤¨©
.øeèôeílLé àì äôøhäBðéà Y ¨©§¥¨Ÿ§©¥¥

àlà ,"ílLé àì äôøè" øîBà¥§¥¨Ÿ§©¥¤¨
"äôøhä"¯lW mIEqn bEq FrnWOW ©§¥¨¤©§¨§¨¤
.dtixh§¥¨

äôøè Léå ílLî àeäL äôøè Lé¥§¥¨¤§©¥§¥§¥¨
ìòeLå ìeúç úôøè :ílLî BðéàL¤¥§©¥§¥©¨§¨
áãå éøà áàæ úôøè ,ílLî äiîðe§¦¨§©¥§¥©§¥£¦§Ÿ
ïeãì ELçì éîe .ílLî Bðéà Lçðå§¨¨¥§©¥¦§¨§¨

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iyily meil inei xeriy
לחׁש ּומי מׁשּלם. אינֹו ונחׁש, ודב ארי, זאב, טרפת מׁשּלם. ּונמּיה, וׁשּועל חתּול ׁשהרי טרפת ּכן? לדּון ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

להּציל  יכֹול ׁשאין וׁשביה ׁשבר אף להּציל, יכֹול ׁשאין מיתה מה נׁשּבה": אֹו נׁשּבר אֹו "ּומת .ּכתיב ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

(âé)úî-Bà øaLðå eäòø íòî Léà ìàLé-éëå§¦«¦§©¬¦²¥¦¬¥¥−§¦§©´¥®
:ílLé ílL Bnò-ïéà åéìòa§¨¨¬¥«¦−©¥¬§©¥«

i"yx£ÎÂÏ‡LÈŒÈ∑ ּבאנסין חּיב ׁשהּוא הּׁשֹואל, על ללמד ‡BnÚŒÔÈ.ּבא ÂÈÏÚa∑ ׁשֹור ׁשל ּבעליו אם ¿ƒƒ¿«ְְֳִֵֶֶַַַַָָָָ¿»»≈ƒְִֶָָ
ּבמלאכּתֹו הּׁשֹואל עם צד)אינֹו .(ב''מ ְְִִֵֵַַ

(ãé)àa àeä øéëN-íà ílLé àì Bnò åéìòa-íà¦§¨¨¬¦−´Ÿ§©¥®¦¨¦´½−̈
:BøëNa¦§¨«

i"yx£BnÚ ÂÈÏÚaŒÌ‡∑,ׁשאלה ּבׁשעת עּמֹו היה אחרת: ּבמלאכה ׁשהּוא ּבין מלאכה, ּבאֹותּה ׁשהּוא ּבין ƒ¿»»ƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּומיתה ׁשבירה ּבׁשעת עּמֹו להיֹות צרי שם)אינֹו ‰e‡.(ב''מ ¯ÈÎNŒÌ‡∑ הּׁשֹור ׂשכּור,אם אּלא ׁשאּול, אינֹו ְְְִִִִִִֵַָָָƒ»ƒִֵֶַָָָ

ּבׁשאלה, ולא הּזה הּׂשֹוכר ליד ּבׂשכרֹו מׁשּפט ּבא לֹו ואין נׁשּתּמׁש ׂשכרֹו עלֿידי ׁשהרי ׁשּלֹו, הנאה ּכל ואין ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
חכמי  ּבֹו נחלקּו לפיכ ׂשכר. ּכׁשֹומר אֹו חּנם, ּכׁשֹומר אם ּדינֹו, מה ּפרׁש ולא ּבאנסין. להתחּיב ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשֹואל

ׂשכר  ּכׁשֹומר אֹומר יהּודה רּבי חּנם, ּכׁשֹומר אֹומר מאיר רּבי מׁשּלם? ּכיצד ׂשֹוכר .יׂשראל, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָ

ÈÓ˙יג  B‡ ¯·zÈÂ d¯·Á ÔÓ ¯·b Ï‡LÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¿«ƒ«¿≈¿ƒ¿«ƒ
:ÌlLÈ ‡ÓlL dnÚ ˙ÈÏ d¯Ó»≈≈ƒ≈«»»¿«≈

‰e‡יד  ‡¯È‚‡ Ì‡ ÌlLÈ ‡Ï dnÚ d¯Ó Ì‡ƒ»≈ƒ≈»¿«≈ƒ¬ƒ»
:d¯‚‡a ÏÚ«¿«¿≈

ilieyl` axd - mdxa` ly`

ïk¯oiA wNglE oEcl of`A Ll Wgl in ¥¦¨©§¨Ÿ¤¨§©¥¥
aEzMW s`e ,EN` zFtixh ibEq ipW§¥¥§¥¥§©¤¨
dfi`A Ll oiPn oicr ,`"dA "dtixHd"©§¥¨§¥£©¦¦©¦§§¥¤

xEhR bEq dfi`aE aIg dtixh bEq)m"`x(. §¥¨©¨§¥¤¨
áéúk éøäL¯.h wEqR ¤£¥§¦¨

äî ,"äaLð Bà øaLð Bà úîe"¥¦§©¦§¨©
øáL óà ,ìéväì ìBëé ïéàL äúéî¦¨¤¥¨§©¦©¤¤

ìéväì ìBëé ïéàL äéáLå¯a`GnE §¦§¨¤¥¨§©¦¦§¥
lre ,liSdl lFki Fpi` Wgpe aFce ix`e©£¦§§¨¨¥¨§©¦§©

.xEhR `Ed oMbi dxez ¥¨
(bi)ìàLé éëåìò Eãnìì àa Y §¦¦§©¨§©¤§©

ïéñðàa áiçL ìàBMä¯xn`p okNW ©¥¤©¨¨¢¨¦¤¨¥¤¡©
iM" `le) KWndd e"`eA ,"l`Wi ike"§¦¦§©§¨©¤§¥§Ÿ¦

h wEqtA "oYi iM" KxC lr ,"l`Wi(iM , ¦§©©¤¤¦¦¥§¨¦
mcFTd wEqRd lW FkWnd `Ed¤§§¤©¨©¥
m`W EpcOll `aE ,"mNWi `l dtxHd"©§¥¨Ÿ§©¥¨§©§¥¤¦
.dtxHd z` mB mNWi if` ,l`FW `Ed¥£©§©¥©¤©§¥¨

Bnò ïéà åéìòaíà Y¯zaiY siqFd §¨¨¥¦¦¦¥©
m`" eixg`NW wEqRd llbA "m`"¦¦§©©¨¤§©£¨¦
mB aEzM ENi`M `liOnE ,"FOr eilrA§¨¨¦¦¥¨§¦¨©

FOr oi` eilrA m` :o`M)m"`x(. ¨¦§¨¨¥¦
øBL ìL "åéìòa"¯dfA x`an §¨¨¤§¨¥¨¤

lE`Xd xaCd lr aqEn "eilrA"W¤§¨¨¨©©¨¨©¨
dpEMde ,"l`Wi ike" zaizA fnxPd©¦§¨§¥©§¦¦§©§©©¨¨
h wEqtA mixMfPd dUe xFnge xFWl§©£§¤©¦§¨¦§¨

)m"`x(xzFi `Ed iM ,xFW `weC xiMfde .§¦§¦©§¨¦¥
.dcFarl Kxvp¦§¨¨£¨

Bzëàìîa ìàBMä íò Bðéà¯,xnFlM ¥¦©¥¦§©§§©

"FYk`lnA FOr" Epid "FOr"),`t n"a i"yx ¦©§¦¦§©§
`(,l`FW lW "FYk`lnA" dpEMde .§©©¨¨¦§©§¤¥

l`FXdW dk`ln DzF`A `weC e`le§¨©§¨§¨§¨¨¤©¥
lckE ,xFXd mr zrM DA wqFroOw ¥¨¨¥¦©§¦§©¨

`Ad wEqRAW i"WxA)m"`x(.ci dxez §©¦¤©¨©¨
(ci)Bnò åéìòa íààeäL ïéa Y ¦§¨¨¦¥¤

äëàìî dúBàa¯mr wqFr l`FXdW §¨§¨¨¤©¥¥¦
.xFXd©

úøçà äëàìîa àeäL ïéa¯df ixd ¥¤¦§¨¨©¤¤£¥¤
oeiM ,"FYk`lnA FOr" `EdW `xwp¦§¨¤¦¦§©§¥¨

.l`FW lW FYk`ln df mBW¤©¤§©§¤¥
Bðéà Y äìéàL úòLa Bnò äéä̈¨¦¦§©§¦¨¥

éøöäøéáL úòLa Bnò úBéäì C ¨¦¦§¦¦§©§¦¨
äúéîe¯eilrA m`"W xn` dNigY ¦¨§¦¨¨©¤¦§¨¨

,zxg` dk`lnA ENit` Epid "FOr¦©§£¦¦§¨¨©¤¤
FOr did `l qpF`d zrWAW Epide§©§¤¦§©¨¤Ÿ¨¨¦
did `N` ,xFXd lW dk`ln DzF`A§¨§¨¨¤©¤¨¨¨
ENit`e) zxg` dk`lnA Fl lE`Ẅ¦§¨¨©¤¤©£¦
`rivn `aA i"Wx d`x ± xg` mFwnA§¨©¥§¥©¦¨¨§¦¨

a ,dv(."FOr" `EdW `xwp df ixd ,£¥¤¦§¨¤¦
FOr did `l m` s`W siqFd zrke§¨¥¦¤©¦Ÿ¨¨¦
`l xaMW EpidC ,qpF`d zrWA llM§¨¦§©¨¤§©§¤§¨Ÿ
zrWA wx `N` ,f` Fl lE`W did̈¨¨¨¤¨©¦§©
df ixd ,`Ed mB l`Wp xFXd zl`W§¥©©¦§©©£¥¤
la` .qpF`A xEhtE ,"FOr eilrA" `xwp¦§¨§¨¨¦¨§¤£¨
s` ,dl`W zrWA FOr did `l m ¦̀Ÿ¨¨¦¦§©§¥¨©
aIg dzinE dxiaW zrWA FOr didW¤¨¨¦¦§©§¦¨¦¨©¨
` ,ev `rivn `aA `xnBA d`x)§¥©§¨¨¨¨§¦¨

miwEqRdn oM micnFNW(xWt` K` . ¤§¦¥¥©§¦©¤§¨
Fnvr aEzMd oFWNn oM cnFl i"WxW¤©¦¥¥¦§©¨©§

Wi` l`Wi ike"mrnxn`PW ,"Edrx §¦¦§©¦¥¦¥¥¤¤¡©
eilrA" oFWNd df itlE ,dl`Xd zrA§¥©§¥¨§¦¤©¨§¨¨

FOr.dl`Xd zrW lr oM mB dxFn ," ¦¤©¥©§©©§¥¨
"FOr eilrA" oiprl raFTW dn xnFlM§©©¤¥©§¦§©§¨¨¦
mrn" DA xn`PW ,dl`Xd zrW Edf¤§©©§¥¨¤¤¡©¨¥¦

."Edrx¥¥
àeä øéëN íàøBMä íà Y ¦¨¦¦©

¯fnxPd xFXl dpEMd "`Ed" ,xnFlM§©©©¨¨©©¦§¨
bi wEqtAW "l`Wi ike"A)m"`x(. ¦§¦¦§©¤§¨

ìeàL Bðéà¯Ki` dWwEi `NW icM ¥¨§¥¤Ÿ§¤¥
miCwn okl ,xEkU didp lE`Xd xFXd©©¨¦§¨¨¨¥©§¦

lE`W Fpi`W dpEMdW xnF`e)m"`x(. §¥¤©©¨¨¤¥¨
øeëN àlà¯zaiY WxtOX dn ¤¨¨©¤§¨¥¥©

mEXn xnFl Wi ,xFXd lr "xikU"¨¦©©¥©¦
Kixv did xkFVd lr dpEMd m`W¤¦©©¨¨©©¥¨¨¨¦

."`Ed xkFU m`" xnFl©¦¥
äfä øëBOä ãéì "BøëNa àa"¨¦§¨§©©¥©¤

¯fnxPdxEkU oi` ixdW ,"xikU"A ©¦§¨§¨¦¤£¥¥¨
xkFU `ll)m"`x(. §Ÿ¥

äìéàLa àìå¯xTirW dfA siqFn §Ÿ¦§¦¨¦¨¤¤¦©
,l`FWM FpiC oi`W xnFl aEzMd zpEM©¨©©¨©¤¥¦§¥

dl`WA `le `A FxkUAW ipRn)m"`x(. ¦§¥¤¦§¨¨§Ÿ¦§¥¨
BlL äàðä ìk ïéàå¯l`FXd FnM §¥¨£¨¨¤§©¥

FYk`ln DA dUFrW FNW d`pd lMW¤¨£¨¨¤¤¤¨§©§
.oiqp`A aIgzn KM mEXnE ,mPgA§¦¨¦¨¦§©¥¨¢¨¦

Bì ïéàå ,LnzLð BøëN éãé-ìò éøäL¤£¥©§¥§¨¦§©¥§¥



mihtynנח zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iyily meil inei xeriy

(åè)áëLå äNøà-àì øLà äìeúa Léà äzôé-éëå§¦«§©¤´¦À§¨²£¤¬«ŸŸ̈−¨§¨©´
:äMàì Bl äpøäîé øäî dnò¦¨®¨²Ÿ¦§¨¤¬¨−§¦¨«

i"yx£‰zÙÈŒÈÎÂ∑ ּכפּתּוי ארּמי, ּבלׁשֹון ׁשּדּול יׁשּדל. וארי ּתרגּומֹו: וכן לֹו, ׁשּׁשֹומעת עד לּבּה על מדּבר ¿ƒ¿«∆ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ
עברי  p¯‰ÓÈ‰.ּבלׁשֹון ¯‰Ó∑לּה לּהיפסק ׁשּכֹותב לאׁשּתֹו, איׁש ּכמׁשּפט ויּׂשאּנה מהר , .ּכתּבה ְְִִָ»…ƒ¿»∆»ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

(æè)ì÷Lé óñk Bì dzúì äéáà ïàîé ïàî-íà¦¨¥¯§¨¥²¨¦−¨§¦¨´®¤´¤¦§½Ÿ
:úìeúaä øäîk§−Ÿ©©§«Ÿ

i"yx£˙Ïe˙a‰ ¯‰Ók∑:ׁשּנאמר ּבאנס, עּמּה וׁשֹוכב הּבתּולה את הּתֹופס אצל ּכסף חמׁשים קצּוב ׁשהּוא ¿…««¿…ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
כב) ּכסף"(דברים חמּׁשים הּנערה לאבי עּמּה הּׁשֹוכב האיׁש ."ונתן ְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

(æé):äiçú àì äôMëî§©¥−̈¬Ÿ§©¤«
i"yx£‰iÁ˙ ‡Ï ‰ÙMÎÓ∑(סז ּבביתּֿדין,(סנהדרין ּתּומת נקבֹות,אּלא ואחד זכרים הּכתּוב ואחד ׁשּדּבר אּלא ¿«≈»…¿«∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

מכּׁשפֹות  מצּויֹות ׁשהּנׁשים .ּבהוה, ְְְִֶֶַַַָֹ

(çé):úîeé úBî äîäa-íò áëL-ìk̈Ÿ¥¬¦§¥−̈¬¨«
i"yx£˙ÓeÈ ˙BÓ ‰Ó‰aŒÌÚ ·ÎLŒÏk∑"ּבם "ּדמיהם ׁשּכתּוב: ּכנרּבעת, רֹובע .ּבסקילה, »…≈ƒ¿≈»»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

Ò¯‡Ó‡טו  ‡Ïc ‡zÏ˙a ¯·b ÏcLÈ È¯‡Â«¬≈¿«≈¿«¿À¿»¿»¿«¿»
·ekLÈÂ:ez‡Ï dÏ dpÓi˜È ‡Ói˜ dnÚ ¿ƒ¿ƒ««»»¿«¿ƒ«≈¿ƒ¿

dÏטז  dzÓÏ ‡‰e·‡ ÈaˆÈ ‡Ï ‡aˆÓ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿≈¬»¿ƒ¿«≈
:‡zÏ˙a È¯‰BÓk ÏB˜˙È ‡tÒk«¿»ƒ¿¿¬≈¿À¿»

˙ÈÁ:יז  ‡Ï ‡L¯Á»»»»»≈

ÏË˜˙È:יח  ‡ÏË˜˙‡ ‡¯ÈÚa ÌÚ ·ekLÈc Ïk»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

ilieyl` axd - mdxa` ly`

àìå .ïéñðàa áiçúäì ìàBL ètLî¦§©¥§¦§©¥¨¢¨¦§Ÿ
Bà ípç øîBLk íà ,Bðéc äî Løt¥¥©¦¦§¥¦¨
Ba e÷ìçð Cëéôì ,øëN øîBLk§¥¨¨§¦¨¤§§

ìàøNé éîëç¯.a ,t `rivn `aA ©§¥¦§¨¥¨¨§¦¨
øéàî éaø ?ílLî ãöék øëBN¥¥©§©¥©¦¥¦

ípç øîBLk :øîBà¯xb` aidi `wC ¥§¥¦¨§¨¨¥£©
Fpi`e ,FYk`lnFzxinW lr xkU lhFp §©§§¥¥¨¨©§¦¨

)my n"a i"yx(.
øëN øîBLk :øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥§¥¨¨

¯ÎlrÎs` ,Flv` `Ed Fz`pdle li`Fd¦§©£¨¨¤§©©
xkU xnFW ± FzNErR xkU ozFPW iR¦¤¥§©§¨¥¨¨
l`FW ied ± xkU aidi `l i`C ,`Ed§¦¨¨¥¨¨¨¥¥
`xb` Dil aidiC `YWd ,oiqp`A aIge§©¨¨¢¨¦¨§¨§¨¥¥©§¨

xkU xnFW iede ,l`FW ied `l ±)i"yx ¨¨¥¥§¨¥¥¨¨
my n"a(.eh dxez

(eh)äzôé éëåãò daì ìò øaãî Y §¦§©¤§©¥©¦¨©
éøàå" :Bîebøz ïëå .Bì úòîBML¤©©§¥©§©£¥

ìa ìecL ,"ìcLééezôk énøà ïBL §©¥¦¦§£©¦§¦
ìa.éøáò ïBLäpøäîé øäî÷ñôé Y ¦§¦§¦¨Ÿ¦§¨¤¨¦§Ÿ

øäî dì¯zExidn oFWNn `le)m"`x(. ¨Ÿ©§Ÿ¦§§¦
:` ,dnw `xzA `aA m"AWx d`xE§¥©§©¨¨©§¨
dYr Dl miCwOW oFnn `Ed xdFnC"§©¨¤©§¦¨©¨
DzAEzkA azFM `dIW ,oiqExi` iniA¦¥¥¦¤§¥¥¦§¨¨

."xdFn ixwin ikdlE ,Fl `UPYWM§¤¦¨¥§¨¦¦§¥©
BzLàì Léà ètLîk¯qpw EdGW `le §¦§©¦§¦§§Ÿ¤¤§¨

)m"`x(xn`p `NW ,dX` lkMDpiC `N` .¤¨¦¨§¨¦¨¤ŸŸ©

x`Xn Dwlg rxbp FOr dakXW oeiMW¤¥¨¤¨§¨¦¦§©¤§¨¦§¨
miWPd lM)cec ixac(. ¨©¨¦

äaúk dì áúBkL¯hRWn KxcM ¤¥¨§ª¨§¤¤¦§©
le ,dAzM miazFMW mlFrddAzMW ` ¨¨¤§¦§ª¨§Ÿ¤§ª¨

dxFYd on)`"eb(i"Wx mB d`xE . ¦©¨§¥©©¦
."dAzM ± xdFn" :ai ,cl ziW`xA§¥¦©§ª¨

äpàOéå¯."dX`l Fl" WExiR Edfdxez §¦¨¤¨¤¥§¦¨
fh

(fh)úìeúaä øäîkáeö÷ àeäL Y §Ÿ©©§Ÿ¤¨
úà ñôBzä ìöà "óñk íéMîç"£¦¦¨¤¥¤©¥¤

ñðàa dnò áëBLå äìeúaä¯d`x ©§¨§¥¦¨§Ÿ¤§¥
xdFnM" :a ,c `Ow `aA i"Wx mB©©¦¨¨©¨§©
."sqM miXing EpidC ,qpF` lW milEzA§¦¤¥§©§£¦¦¤¤
zFlEzAd xdFnM" :` ,i zFAEzM i"WxaE§©¦§§©©§
Fqpw ,dlEzAd z` qP`nA xEn`d̈¨¦§©¥¤©§¨§¨
xdFn liaWA sqM miXing aEzMd©¨£¦¦¤¤¦§¦©

."dilEzA§¤¨
dnò áëMä Léàä ïúðå" øîàpL¤¤¡©§¨©¨¦©Ÿ¥¦¨

."óñk íéMîç äøòpä éáàì¯mixaC ©£¦©©£¨£¦¦¨¤§¨¦
.hk ,akfi dxez

(fi)äiçú àì äôMëîàlà Y §©¥¨Ÿ§©¤¤¨
úîez¯oFfn Dl EpYi `NW `le ©§Ÿ¤Ÿ¦§¨¨

"KOr Lig` ige" FnM ,DzF` zFigdl§©£¨§§¥¨¦¦¨
)`"eb(.

ïéc-úéáa¯lkEi mc` lMW `le §¥¦§Ÿ¤¨¨¨©
FnM ,dbxdl)fh ,k mixac(lM dIgz `l" §¨§¨§Ÿ§©¤¨

"dnWp)m"`x(dfi`A aEzMd WxiR `l . §¨¨Ÿ¥©©¨§¥¤
l`xUi inkg FA Ewlgpe ,znEY zen̈¤©§¤§§©§¥¦§¨¥
,dliwqA mixnF` Wi :` ,fq oixcdpqA§©§¤§¦¥§¦¦§¦¨
xn`p `NX dnE .siqA mixnF` Wie§¥§¦§©¦©¤Ÿ¤¡©
,oiC ziaA miznEOd x`WM "znEY"©¦§¨©¨¦§¥¦
dxingd dxFYdW ,o"Anxd azM̈©¨©§©¤©¨¤§¦¨
,DzF` dIgp `NW e`lA EpzF` dxidfde§¦§¦¨¨§¨¤Ÿ§©¤¨

wx) `le(zevnA,miznEn x`WM dUr §Ÿ©§¦§©£¥¦§¨¨¦
ipRn mbe ,dlFcBd Dz`nEh ipRn¦§¥§¨¨©§¨§©¦§¥

.dixg` miYtp dAxdW¤©§¥¦§¦©£¤¨
àlà úBá÷ð ãçàå íéøëæ ãçàå§¤¨§¨¦§¤¨§¥¤¨
íéLpäL ,äåäa áeúkä øacL¤¦¤©¨©Ÿ¤¤©¨¦

.úBôMëî úBéeöî¯aF` iAB `dC §§©§§¨©¥
oiA wNig `l md mitXknC ipFrCie§¦§¦¦§©§¦¥Ÿ¦¥¥

xn`PW ,dX`l Wi`)fk ,k `xwie(Wi`e" ¦§¦¨¤¤¡©§¦
"dX` F`)` ,fq oixcdpq i"yx(.gi dxez ¦¨

(gi):íéøçà íéøôñ)¯ÎiazM dOkA §¨¦£¥¦§©¨¦§¥
xEAC miqxFB `l mipFW`x miqEtcE cï§¦¦¦Ÿ§¦¦

.df¤
úîeé úBî äîäa íò áëL ìkY ¨Ÿ¥¦§¥¨¨

áeúkL ,úòaøðk òáBø .äìé÷ña¦§¦¨¥©§¦§©©¤¨
ïäa¯.fh ,k `xwIe ¨¤©¦§¨

"ía íäéîc"(.-aEzMW mFwn lke §¥¤¨§¨¨¤¨
lirlcM ,dliwq df ixd "mA mdinC"§¥¤¨£¥¤§¦¨§¦§¥

.fi ,`k i"WxAhi dxez §©¦
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(èé):Bcáì ýåýéì ézìa íøçé íéäìûì çáæŸ¥¬©¨«¡Ÿ¦−¨«¢¨®¦§¦¬©«Ÿ̈−§©«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡Ï∑,אחרים ולכּתב לפרׁש צרי היה ּבצירי) (הּלמ"ד לאלהים נקּוד היה אּלּו ּכֹוכבים, לעבֹודת »¡…ƒְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹ
אם  הּתבה, ּבראׁש המׁשּמׁשֹות וה"א ּובי"ת למ"ד ׁשּכל אחרים, לפרׁש צרי אין לאלהים, ׁשאמר ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹעכׁשו
למלכים  וכן עיר, לאיזה מדּבר, לאיזה ,מל לאיזה לפרׁש צרי לעיר, למדּבר, ,למל ּכגֹון ּבחטף, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָנקּודה
ּכל  (ּבצירי) לאלהים וכן ּבמׁשמע, מלכים ּכל – מפרׁש אינֹו ואם לאיזה, לפרׁש צרי ּבחיר"ק, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֹולרגלים
אחד  ענין וקמץ, (ּפּתח לעיר, לּמדּבר, ,לּמל ּכמֹו: ּפּתח, נקּודה ּכׁשהיא אבל קדׁש. אפּלּו ּבמׁשמע, ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאלהים
וכן  מדּבר. מל ּבאיזה נֹודע ּבֹו) יעּוין רׁש"י, ּבדקּדּוקי ׁשּכתּוב ּכמֹו אחר, ּבדר לֹומר יׁש וגם זה, ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּבענין

ּבֹו: ּכּיֹוצא אחר, ּבמקֹום עליהם ׁשהזהרּתם לאֹותם לאלהים, וכן מדּבר. עיר ּבאיזה נֹודע פו)לעיר, (תהלים ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּפּתח  לינּקד הצר ּפרׁש, ׁשּלא לפי באלהים", ּכמֹו ּכבר ∑Ì¯ÁÈ."אין והלא "יחרם", נאמר ולּמה יּומת. ְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֻ»√»ְְֱֲֳֶַַַָָָָָֹ

‡Ô‰lיט  ÏË˜˙È ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ Áa„c¿««¿«¬««¿«»ƒ¿¿≈∆»≈
:È‰B„BÁÏa ÈÈ„ ‡ÓLÏƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ

ilieyl` axd - mdxa` ly`
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ipW `Fal milFki `l iM ,`"eWA c"nNd©¨¤¦§¨¦Ÿ§¦¨§¥
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aEzMW ipROW ,mW FWExiR z` x`an§¨¥¤¥¨¤¦§¥¤¨

lM z` llFM df ixd ,mzq "miklnl"¦§¨¦§¨£¥¤¥¤¨
miptA WxiR okNW xnFl Wie .miklOd©§¨¦§¥©¤¨¥¥©¦§¦
milbxd z` `le) miklOd z` wx(, ©¤©§¨¦§Ÿ¤¨§¨¦
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"íéäìàì" ïëå¯,c"nNd zgY i"xivA §¥¥Ÿ¦§¥¥©©©¨¤

s"l`dW oeiMW ,`"eW mFwnA `id mBW¤©¦¦§§¨¤¥¨¤¨¨¤
c"nNd z` micTpn oi` ± `"eWA dcEwp§¨¦§¨¥§©§¦¤©¨¤
oi`W mrHde .lirl xMfPke ,`"eWA¦§¨§©¦§¨§¥§©©©¤¥
f`W mEXn ,w"ixigA DzF` micTpn§©§¦¨§¦¦¦¤¨
oicM) s"l`A WbC `Fal Kixv did̈¨¨¦¨¨¥§¨¤§¦

dPhw drEpY xg`W zFIzF`(s"l`de , ¦¤©©§¨§©¨§¨¨¤
zFIzF` oicM) WbC zlAwn Dpi ¥̀¨§©¤¤¨¥§¦¦

x"rgd`(`vie ,aWie s"l`dn WbCd §¨¨©¨¥¥¨¨¤§¨©
i"xiv dUrpe w"ixigd lv`)`ikc `xin(. ¥¤©¦¦§©£¨¥¥

.Lã÷ elôà ,òîLna íéäìà ìk̈¡Ÿ¦©©§¨£¦Ÿ¤
ç"zt äãe÷ð àéäLk ìáà¯oke £¨§¤¦§¨©¨§¥

mB llFM i"Wx lv` g"YR mzqE ,u"nẅ©§¨©¨¥¤©¦¥©
.u"nẅ©

,"øéòì" ,"øaãnì" ,"Cìnì" Bîk§©¤¤©¦§¨¨¦
øaãî Cìî äæéàa òãBð¯d`x ©§¥¤¤¤§©¥§¥

did` iM" :gi ,gi ` l`EnW `nbEcl§§¨§¥¦¤§¤
KlOl dpEMdW oaEn mWe ,"KlOl ozg̈¨©¤¤§¨¨¤©©¨¨©¤¤

.lE`Ẅ
"øéòì" ïëå¯hinWdW oEIr Kixv §¥¨¦¨¦¦¤¦§¦

cg`A ok`e ."xAcOl" lW `nbECd©§¨¤©¦§¨§¨¥§¤¨
rcFp" :`qxiBd mipWid cIdÎiazMn¦¦§¥©¨©§¨¦©¦§¨©
."xir Ffi`A ,xAcn dfi`A ,Kln dfi`A§¥¤¤¤§¥¤¦§¨§¥¦

øaãî øéò Bæéàa òãBð¯`nbEcl d`x ©§¥¦§©¥§¥§§¨
,"xirl uEgn EdEgiPIe" :fh ,hi ziW`xA§¥¦©©¦¦¨¦
d`xE .mFcq xirl dpEMdW oaEn mWe§¨¨¤©©¨¨¨¦§§¥
z"iA lM" :fk ,ck ziW`xA i"Wx mB©©¦§¥¦¨¥
daiY W`xA miWOWnd `"de c"nle§¨¤§¥©§©§¦§Ÿ¥¨
hEWRd xacA mixAcn ,g"YtA micEwpE§¦§©¨§©§¦§¨¨©¨
`EdW F` ,xg` mFwnA xaM xMfPW¤¦§©§¨§¨©¥¤
d`xE ."xAcn `Ed dfi`A xMipe xxFan§¨§¦¨§¥¤§©¥§¥

ligzOd xEAC ` ,`i dbibg i"Wx mB©©¦£¦¨¦©©§¦
,x`al azM "`ikC `xin"aE .miOA©©¦§¥¨©§¨¨©§¨¥
ixd ± g"YtA zFcEwp EN` zFIzF`WMW¤§¤¦¥§§©¨£¥
,"xAcOdl" ,"KlOdl" :aEzM ENi`M df¤§¦¨§©¤¤§©¦§¨
oETizl K` ,dricid `"dA ,"xirdl"§¨¦§¥©§¦¨©§¦
`"dd dxqgp oFWNd xvwlE d`ixTd©§¦¨§Ÿ¤©¨¤§§¨©¥
d`A onFwnaE ,c"nNd lW `"eXd mbe§©©§¨¤©¨¤¦§¨¨¨

.c"nNl zgYn g"YRd©©¨¦©©©¨¤
"íéäìàì" ïëå¯,c"nNd zgY u"nwA §¥¨¡Ÿ¦§¨©©©©¨¤

f`W `N` ,g"YtA zFidl iE`x dide§¨¨¨¦§§©¨¤¨¤¨
Kixv didxg` oicM) s"l`A WbC `Fal ¨¨¨¦¨¨¥¨¨¤§¦©©

dPhw drEpY(zlAwn s"l`d oi`e , §¨§©¨§¥¨¨¤§©¤¤
WbC)`ikc `xin(. ¨¥

íB÷îa íäéìò ízøäæäL ïúBàì§¨¤ª§©§¤£¥¤§¨
øçà¯i"WxA oEIr Kixve .dxFYÎoYnA ©¥§©©¨§¨¦¦§©¦
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mId zxiWA Epide ,xg` mFwnA oM)lirl ¥§¨©¥§©§§¦©©¨
`i ,eh(FWExiRW ,"'d mil`A dkFnk in"¦¨¨¨¥¦¤¥

"miwfgA")dngd xe`(. ©£¨¦
íøçéúîeé Y¯oFWl `Ed "mxgi" ¨¢¨©¨¢©§

aizkC ,dzin)hk ,fk `xwie(xW` mxg lM" ¦¨¦§¦¨¥¤£¤
"znEi zFn dcRi `l mc`d on mxgï¢©¦¨¨¨Ÿ¦¨¤¨

)my oixcdpq i"yx(,al oOwl i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§©¨
oMW ,mixg` ici lr ,"znEi" xnF`e .fk§¥©©§¥£¥¦¤¥
d`x ,"mxgEi" FnM ,"mxgi" WExiR `Ed¥¨¢©§§©§¥
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(åè)áëLå äNøà-àì øLà äìeúa Léà äzôé-éëå§¦«§©¤´¦À§¨²£¤¬«ŸŸ̈−¨§¨©´
:äMàì Bl äpøäîé øäî dnò¦¨®¨²Ÿ¦§¨¤¬¨−§¦¨«

i"yx£‰zÙÈŒÈÎÂ∑ ּכפּתּוי ארּמי, ּבלׁשֹון ׁשּדּול יׁשּדל. וארי ּתרגּומֹו: וכן לֹו, ׁשּׁשֹומעת עד לּבּה על מדּבר ¿ƒ¿«∆ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ
עברי  p¯‰ÓÈ‰.ּבלׁשֹון ¯‰Ó∑לּה לּהיפסק ׁשּכֹותב לאׁשּתֹו, איׁש ּכמׁשּפט ויּׂשאּנה מהר , .ּכתּבה ְְִִָ»…ƒ¿»∆»ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

(æè)ì÷Lé óñk Bì dzúì äéáà ïàîé ïàî-íà¦¨¥¯§¨¥²¨¦−¨§¦¨´®¤´¤¦§½Ÿ
:úìeúaä øäîk§−Ÿ©©§«Ÿ

i"yx£˙Ïe˙a‰ ¯‰Ók∑:ׁשּנאמר ּבאנס, עּמּה וׁשֹוכב הּבתּולה את הּתֹופס אצל ּכסף חמׁשים קצּוב ׁשהּוא ¿…««¿…ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
כב) ּכסף"(דברים חמּׁשים הּנערה לאבי עּמּה הּׁשֹוכב האיׁש ."ונתן ְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

(æé):äiçú àì äôMëî§©¥−̈¬Ÿ§©¤«
i"yx£‰iÁ˙ ‡Ï ‰ÙMÎÓ∑(סז ּבביתּֿדין,(סנהדרין ּתּומת נקבֹות,אּלא ואחד זכרים הּכתּוב ואחד ׁשּדּבר אּלא ¿«≈»…¿«∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

מכּׁשפֹות  מצּויֹות ׁשהּנׁשים .ּבהוה, ְְְִֶֶַַַָֹ

(çé):úîeé úBî äîäa-íò áëL-ìk̈Ÿ¥¬¦§¥−̈¬¨«
i"yx£˙ÓeÈ ˙BÓ ‰Ó‰aŒÌÚ ·ÎLŒÏk∑"ּבם "ּדמיהם ׁשּכתּוב: ּכנרּבעת, רֹובע .ּבסקילה, »…≈ƒ¿≈»»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

Ò¯‡Ó‡טו  ‡Ïc ‡zÏ˙a ¯·b ÏcLÈ È¯‡Â«¬≈¿«≈¿«¿À¿»¿»¿«¿»
·ekLÈÂ:ez‡Ï dÏ dpÓi˜È ‡Ói˜ dnÚ ¿ƒ¿ƒ««»»¿«¿ƒ«≈¿ƒ¿

dÏטז  dzÓÏ ‡‰e·‡ ÈaˆÈ ‡Ï ‡aˆÓ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿≈¬»¿ƒ¿«≈
:‡zÏ˙a È¯‰BÓk ÏB˜˙È ‡tÒk«¿»ƒ¿¿¬≈¿À¿»

˙ÈÁ:יז  ‡Ï ‡L¯Á»»»»»≈

ÏË˜˙È:יח  ‡ÏË˜˙‡ ‡¯ÈÚa ÌÚ ·ekLÈc Ïk»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈
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fh
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(èé):Bcáì ýåýéì ézìa íøçé íéäìûì çáæŸ¥¬©¨«¡Ÿ¦−¨«¢¨®¦§¦¬©«Ÿ̈−§©«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡Ï∑,אחרים ולכּתב לפרׁש צרי היה ּבצירי) (הּלמ"ד לאלהים נקּוד היה אּלּו ּכֹוכבים, לעבֹודת »¡…ƒְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹ
אם  הּתבה, ּבראׁש המׁשּמׁשֹות וה"א ּובי"ת למ"ד ׁשּכל אחרים, לפרׁש צרי אין לאלהים, ׁשאמר ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹעכׁשו
למלכים  וכן עיר, לאיזה מדּבר, לאיזה ,מל לאיזה לפרׁש צרי לעיר, למדּבר, ,למל ּכגֹון ּבחטף, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָנקּודה
ּכל  (ּבצירי) לאלהים וכן ּבמׁשמע, מלכים ּכל – מפרׁש אינֹו ואם לאיזה, לפרׁש צרי ּבחיר"ק, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֹולרגלים
אחד  ענין וקמץ, (ּפּתח לעיר, לּמדּבר, ,לּמל ּכמֹו: ּפּתח, נקּודה ּכׁשהיא אבל קדׁש. אפּלּו ּבמׁשמע, ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאלהים
וכן  מדּבר. מל ּבאיזה נֹודע ּבֹו) יעּוין רׁש"י, ּבדקּדּוקי ׁשּכתּוב ּכמֹו אחר, ּבדר לֹומר יׁש וגם זה, ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּבענין

ּבֹו: ּכּיֹוצא אחר, ּבמקֹום עליהם ׁשהזהרּתם לאֹותם לאלהים, וכן מדּבר. עיר ּבאיזה נֹודע פו)לעיר, (תהלים ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּפּתח  לינּקד הצר ּפרׁש, ׁשּלא לפי באלהים", ּכמֹו ּכבר ∑Ì¯ÁÈ."אין והלא "יחרם", נאמר ולּמה יּומת. ְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֻ»√»ְְֱֲֳֶַַַָָָָָֹ

‡Ô‰lיט  ÏË˜˙È ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ Áa„c¿««¿«¬««¿«»ƒ¿¿≈∆»≈
:È‰B„BÁÏa ÈÈ„ ‡ÓLÏƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ

ilieyl` axd - mdxa` ly`
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"øéòì" ïëå¯hinWdW oEIr Kixv §¥¨¦¨¦¦¤¦§¦

cg`A ok`e ."xAcOl" lW `nbECd©§¨¤©¦§¨§¨¥§¤¨
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אחר: ּבמקֹום מיתה ּבֹו יז)נאמרה לפי (דברים אּלא וגֹו'"? ההיא האּׁשה את אֹו ההּוא, האיׁש את "והֹוצאת ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

לאלהים  "זֹובח ּכאן ל ּופרׁש ּבא ּבמיתה, עבֹודֹות ּכל ּתאמר ׁשּלא מיתה, חּיב עבֹודה איזֹו על ּפרׁש ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹׁשּלא
ׁשהם  ,והמנּס הּמקטיר מרּבה אני אף לּׁשמים, ּבפנים הּנעׂשית עבֹודה ּזביחה, מה :ל לֹומר ְְְְְְְֲֲֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָיחרם",
.ּבכ לעבדּה ּדרּכּה ׁשאין ּבין ,ּבכ לעבדּה ׁשּדרּכּה ּבין ּכֹוכבים, עבֹודת לכל עליהם וחּיבין ּבפנים ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָעבֹודֹות

והמנּׁשק והמגּפף והמרּבץ המכּבד ּכגֹון: עבֹודֹות, ׁשאר ּבאזהרה -אבל אּלא ּבמיתה, .אינֹו ְְְְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ

(ë)íúééä íéøâ-ék epöçìú àìå äðBú-àì øâå§¥¬«Ÿ¤−§´Ÿ¦§¨¤®¦«¥¦¬¡¦¤−
:íéøöî õøàa§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰B˙Œ‡Ï ¯‚Â∑ּדברים בלע"ז)אֹונאת מט)ּכמֹו:(קונטרליאר"ר ּבׂשרם"(ישעיה את מֹוני את ÏÂ‡."והאכלּתי ¿≈…∆ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ¿…
epˆÁÏ˙∑ ממֹון ‰Ì˙ÈÈ.ּבגזלת ÌÈ¯‚ŒÈk∑להֹונֹות יכֹול הּוא אף הֹוניתֹו, אּתה אם "אף :ל ולֹומר ƒ¿»∆ְִֵַָƒ≈ƒ¡ƒ∆ְְְְִֵַַַַָָ

מּמדינה  ּבא אּלא מדינה, ּבאֹותּה נֹולד ׁשּלא אדם ּגר, לׁשֹון ּכל .לחבר ּתאמר אל ,ׁשּב מּום ּבאת". ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹמּגרים
ׁשם  לגּור .אחרת ֶֶַָָ

(àë):ïepòú àì íBúéå äðîìà-ìk̈©§¨¨¬§¨−¬Ÿ§©«
i"yx£ÔepÚ˙ ‡Ï ÌB˙ÈÂ ‰ÓÏ‡ŒÏk∑ ּתׁשּוׁשי ׁשהם לפי ּבהוה, הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא אדם, לכל הּדין הּוא »«¿»»¿»…¿«ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

לעּנֹותם  מצּוי ודבר .ּכח, ְְַַָָָָֹ

‡¯Èכ  dÏ Ôe˜ÈÚ˙ ‡ÏÂ ÔeB˙ ‡Ï ‡¯Bi‚Â¿ƒ»»¿»¿ƒ≈¬≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„«»ƒ¡≈¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

˙ÔepÚ:כא  ‡Ï ÌzÈÂ ‡ÏÓ¯‡ Ïk»«¿¿»¿ƒ»»¿«

ilieyl` axd - mdxa` ly`

xn`PW oiprM)ek ,f mixac(mxg ziide §¦§¨¤¤¡©§¨¦¨¥¤
."`Ed mxg iM .. EdFnM̈¦¥¤

øák àìäå ,"íøçé" øîàð änìå§¨¨¤¡©¨¢¨©£Ÿ§¨
øçà íB÷îa äúéî Ba äøîàð¤¤§¨¦¨§¨©¥

¯.d ,fi mixaC§¨¦
úà Bà àeää Léàä úà úàöBäå"§¥¨¤¨¦©¤

"'Bâå àéää äMàä¯:mW KWndaE ¨¦¨©¦§©¤§¥¨
."Ezne mipa`A mYlwqE"§©§¨¨£¨¦¨¥

äãBáò Bæéà ìò Løt àlL éôì àlà¤¨§¦¤Ÿ¥©©¥£¨
úBãBáò ìk :øîàz àlL ,äúéî áiç©¨¦¨¤ŸŸ©¨£
çáæ" :ïàk Eì Løôe àa ,äúéîa§¦¨¨¥©§¨Ÿ¥©
äî :Eì øîBì ,"íøçé íéäìàì̈¡Ÿ¦¨¢¨©§©
íéðôa úéNòpä äãBáò äçéáf§¦¨£¨©©£¥¦§¦
øéè÷nä äaøî éðà óà ,íéîMì©¨©¦©£¦©§¤©©§¦

äåçzLnäå êqðîäå¯oFW`x qEtcA §©§©¥§©¦§©£¤¦§¦
`EdW oeiM ,"degYWOde" qxFB Fpi ¥̀¥§©¦§©£¤¥¨¤
EgYWIe" b wEqR mW mixacA WxFtn§¨¦§¨¦¨¨©¦§©

"mdl)cecl likyn(i"Wx d`x la` . ¨¤£¨§¥©¦
d`Ad dxrdA `aEOdxiMfOW ©¨©¤¨¨©¨¨¤©§¦

.d`egYWd¦§©§¨¨
íéðôa úBãBáò ïäL¯i"Wx mB d`x ¤¥£¦§¦§¥©©¦

dxfÎdcFar lr Wpr `l" :l ,ai mixaC§¨¦Ÿ¨©©£¨¨¨
KEQipe xEHwe gEAf lr `N ¤̀¨©¦©§¦§¦
'dl iYlA aEzMW FnM ,d`egYWde§¦§©£¨¨§¤¨¦§¦©

."DFaBl miUrPd mixaC ,FCal§©§¨¦©©£¦©¨©
ïéa ,äøæ-äãBáò ìëì íäéìò íéáiçå§©¨¦£¥¤§¨£¨¨¨¥

ïéàL ïéa ,Cëa dãáòì dkøcL¤©§¨§¨§¨§¨¥¤¥
Cëa dãáòì dkøc¯i"Wx d`x ©§¨§¨§¨§¨§¥©¦

oFWlA DiazM `lCn" :mW oixcdpq©§¤§¦¨¦§¨§¨¥¦§
,mxgi dgiafA midl`l caFr ,dcFar£¨¥¨¡Ÿ¦¦§¦¨¨¢©
FNW dcFar Dpi` ENit` DPin rnW§©¦¨£¦¥¨£¨¤

."xn`ẅ¨©
ãaëîä ïBâk ,úBãBáò øàL ìáà£¨§¨£§©§©¥

¯.diptl xtrd z` `h`hn§©£¥¤¤¨¨§¨¤¨
õaøîäå¯wa`d z` uiAxdl ,minA §©§©¥§©¦§©§¦¤¨¨¨

dlri `NW)` ,dv zay i"yx t"r(. ¤Ÿ©£¤
ótâîäå¯.wAgn §©§©¥§©¥

àlà äúéîa Bðéà Y ÷Mðîäå§©§©¥¥§¦¨¤¨
äøäæàa¯,KkA DzcFar oi`WM Epide §©§¨¨§©§§¤¥£¨¨§¨

dzin aIg KkA DzcFar oM m` la £̀¨¦¥£¨¨§¨©¨¦¨
)oixcdpq i"yx mb d`xe .my mixac i"yx d`x

my(.k dxez

(k)øâåäðBú àìíéøác úàðBà Y §¥Ÿ¤¨©§¨¦
¯dcFar caFr ziidWn` :Fl xn`Y`lŸŸ©¤¤¨¦¨¥£¨

dxFY cFnll `A dY` eiWkre ,dxf̈¨§©§¨©¨¨¦§¨
?dxEaBd iRn dpYPW)bl ,hi `xwie i"yx(. ¤¦§¨¦¦©§¨

ø"ééìøèðå÷¯contralier.xhpwl ,§©§¥
éðBî úà ézìëàäå" Bîk ,æòìaúà C §©©§§©£©§¦¤©¦¤

"íøNa¯mixYpwnd .ek ,hn dirWi §¨¨§©§¨©§©§§¦
mditECbA LzF`)my i"yx(. §§¦¥¤

epöçìú àìå¯EPwgci `NW)i"yx d`x §Ÿ¦§¨¤¤Ÿ¦§¨¤
my n"a(.

ïBîî úìæâa¯`rivn `aA i"WxaE ¦§¥©¨§©¦¨¨§¦¨
."FaFg rFAzl FwgFCW" :WxiR mẄ¥©¤£¦§©

íúééä íéøâ ékBúéðBä íà Y ¦¥¦¡¦¤¦¥
¯mixaC z`pF`)m"`x(. ¨©§¨¦

:Eì øîBìå EúBðBäì ìBëé àeä óà©¨§§§©§
úàa íéøbî äzà óà¯iM" WxiR `le ©©¨¦¥¦¨¨§Ÿ¥©¦

iM ,mixB mziidW ipRn "mziid mixb¥¦¡¦¤¦§¥¤¡¦¤¥¦¦
`le EPpFY `NW dAq mkzExB oi ¥̀¥§¤¦¨¤Ÿ¤§Ÿ

EPvglY)m"`x(. ¦§¨¤
Eøáçì øîàz ìà EaL íeî¯d`x ¤§©Ÿ©©£¥§§¥

.hi ,i mixaC .cl ,hi `xwIe i"Wx mB©©¦©¦§¨§¨¦
oeiM" :a ,hp `rivn `aA i"Wx d`xE§¥©¦¨¨§¦¨¥¨
xiMfdl mkl `Ed i`pB ,mziid mixbC§¥¦¡¦¤§©¨¤§©§¦

."zExiB mW¥¥
ì ìkdúBàa ãìBð àlL íãà ,øb ïBL ¨§¥¨¨¤Ÿ©§¨

øeâì úøçà äðéãnî àa àlà ,äðéãî§¦¨¤¨¨¦§¦¨©¤¤¨
íL¯.c ,bk ziW`xA i"Wx mB d`x ¨§¥©©¦§¥¦

lW zExBd oi` dxF`kNW ,dfA x`anE§¨¥¨¤¤¦§¨¥©¥¤
cSn xB dGW oeiM ,deW EpNWe xBd©¥§¤¨¨¨¥¨¤¤¥¦©
okl ,dpicOd cSn mixB Ep`e zCd©©§¨¥¦¦©©§¦¨¨¥

azFM`AW ipRn xB `xwp xBd mBW ¥¤©©¥¦§¨¥¦§¥¤¨
zxg` ux`n o`M xEbl)g"ty(.`k dxez ¨¨¥¤¤©¤¤

(`k)ïepòú àì íBúéå äðîìà ìkY ¨©§¨¨§¨Ÿ§©
øacL àlà ,íãà ìëì ïécä àeä©¦§¨¨¨¤¨¤¦¤
,çë éLeLz íäL éôì ,äåäa áeúkä©¨©Ÿ¤§¦¤¥§¥Ÿ©

.íúBpòì éeöî øáãåak dxez §¨¨¨§©¨

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iyily meil inei xeriy

(áë)éìà ÷òöé ÷òö-íà ék Búà äpòú äpò-íà¦©¥¬§©¥−Ÿ®¦´¦¨³Ÿ¦§©Æ¥©½
:Bú÷òö òîLà òîL̈¬Ÿ©¤§©−©«£¨«

i"yx£B˙‡ ‰pÚ˙ ‰pÚŒÌ‡∑זהּו וגֹו', נׁשיכם והיּו ּדכתיב (והא ענׁשֹו ּפרׁש ולא ּגּזם קצר, מקרא זה הרי ƒ«≈¿«≈…ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ּב"א  אבל יצעק", ּכמֹו"אםֿצעק להבין) וקל ּפרׁש, לא יצעק", לא ד)ם ולא (בראשית ּגּזם קין", הֹורג ּכל "לכן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

אםֿצעק  "ּכי לּמה? ,ׁשּל את לּטל סֹופ ּכלֹומר: ּגּזּום, לׁשֹון אתֹו", תעּנה "אםֿעּנה ּכאן: אף ענׁשֹו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹּפרׁש
וגֹו'" אלי .יצעק ְְִֵַַ

(âë)íëéLð eéäå áøça íëúà ézâøäå étà äøçå§¨¨´©¦½§¨«©§¦¬¤§¤−¤¨®¤§¨³§¥¤Æ
:íéîúé íëéðáe úBðîìà©§¨½§¥¤−§Ÿ¦«

i"yx£˙BÓÏ‡ ÌÎÈL eÈ‰Â∑ ּובניכם אלמנֹות ׁשּנׁשיכם יֹודע איני אתכם", "והרגּתי ׁשּנאמר: מּמׁשמע ¿»¿≈∆«¿»ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבעליהן, למיתת עדים יהיּו ׁשּלא חיֹות, ּכאלמנֹות צרּורֹות הּנׁשים ׁשּיהיּו אחרת: קללה זֹו הרי אּלא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹיתֹומים?
יֹודעים  ׁשאין לפי אביהם, לנכסי לירד ּדין ּבית יּניחּום ׁשּלא יתֹומים, יהיּו והּבנים להּנׂשא, אסּורֹות ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹותהיינה

נׁשּבּו אם מתּו, .אם ְִִִֵ

(ãë)óñk-íà|Cnò éðòä-úà énò-úà äåìz ¦¤´¤©§¤´¤©¦À¤¤«¨¦Æ¦½̈
:CLð åéìò ïeîéNú-àì äLðk Bì äéäú-àìŸ¦«§¤¬−§¤®«Ÿ§¦¬¨−̈¤«¤

i"yx£ÈnÚŒ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒkŒÌ‡∑ אחד וזה מג', חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ו'אם' 'אם' ּכל אֹומר: יׁשמעאל רּבי ƒ∆∆«¿∆∆«ƒְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
עא)∑‡˙ÈnÚŒ.מהן  ענּיי (ב''מ  אחרת, עיר וענּיי עיר ענּיי קֹודם. עני ועׁשיר, עני קֹודם. עּמי ונכרי, עּמי ֵֶ∆«ƒְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

Ï·˜Èכב  Ï·˜Ó Ì‡ È¯‡ d˙È ÈpÚ˙ ‰‡pÚ Ì‡ƒ«»»¿«≈»≈¬≈ƒƒ¿«ƒ¿≈
:dzÏ·˜ Ïa˜‡ ‡Ïa˜ ÈÓ„√̃»««»»¡«≈¿ƒ¿≈

a¯Áa‡כג  ÔBÎ˙È ÏBË˜‡Â ÈÊ‚e¯ Û˜˙ÈÂ¿ƒ¿≈¿ƒ¿∆¿»¿¿«¿»
:ÔÈÓ˙È ÔBÎÈ·e ÔÈÏÓ¯‡ ÔBÎÈL ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿»¿≈«¿¿ƒ¿≈«¿ƒ

Ï‡כד  CnÚ Èc ‡ÈÚÏ ÈnÚa ÛÊBz ‡tÒk Ì‡ƒ«¿»≈¿«ƒ¿«¿»ƒƒ»»
:‡ÈÏeaÁ È‰BÏÚ ÔBeL˙ ‡Ï ‡ÈL¯k dÏ È‰¿̇≈≈¿«¿»»¿«¬ƒƒ¿»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(ak)Búà äpòú äpò íàäæ éøä Y ¦©¥§©¥Ÿ£¥¤
íæb ,øö÷ àø÷î¯.Kzg ¦§¨¨¨¨©¨©

âøä ìk ïëì" Bîk ,BLðò Løt àìå§Ÿ¥©¨§§¨¥¨Ÿ¥
"ïé÷¯.eh ,c ziW`xA ©¦§¥¦

BLðò Løt àìå íæb¯i"Wx mB d`x ¨©§Ÿ¥©¨§§¥©©¦
ExSTW zF`xwOd on cg` df" :mẄ¤¤¨¦©¦§¨¤¦§
lM okl .EWxiR `le Efnxe mdixaC¦§¥¤§¨§§Ÿ¥§¨¥¨
KM ,Fl dUri dM ,dxrB oFWl ,oiw bxFd¥©¦§§¨¨Ÿ¥¨¤¨
mB d`xE ."FWpr WxiR `le ,FWpr Kke§¨¨§§Ÿ¥©¨§§¥©

.h ,a l`IpC .g ,d a l`EnW i"Wx©¦§¥¨¦¥
ì ,"Búà äpòú äpò íà" ïàk óàïBL ©¨¦©¥§©¥Ÿ§

,ElL úà ìBhì EôBñ øîBìk ,íefb¦§©§¦¤¤§
"'Bâå éìà ÷òöé ÷òö íà ék" ?änì̈¨¦¦¨Ÿ¦§©¥©§

¯wrv m` iM") wEqRd KWnd xnFlM§©¤§¥©¨¦¦¨Ÿ
"ebe il` wrvi(mrh `N` ,WpFrd Fpi` ¦§©¥©¥¨¤¤¨©©

`EdW "iM" oFWlA aEzM ixdW ,WpFrl̈¤¤£¥¨¦§¦¤
did WpFr xFzA did ENi`e ,mrh zpizp§¦©©©§¦¨¨§¤¨¨
dPr m`" :cg` KWndA aFYkl Kixv̈¦¦§§¤§¥¤¨¦©¥
il` wrvi wrv m`" [if`] "Fz` dPrz§©¥Ÿ£©¦¨Ÿ¦§©¥©
wrv m` iM" aEzMW zrM la` ."'ebe£¨¨¥¤¨¦¦¨Ÿ
dPrz dPr m`" :FWExiR KM ,"'ebe wrvi¦§©¨¥¦©¥§©¥
m`W mEXn ,KM lrWprdl LtFq ,"FzŸ̀§§¥¨¥©¨¦¤¦
dxge" f`e ,Fzwrv rnW` il` wrvi¦§©¥©¤§©©£¨§¨§¨¨

"'ebe iR`)m"`x(:a ,fn dhFq i"Wx d`xE . ©¦§¥©¦¨
,`A s`ÎoFxg hRWn ziHd lrW"¤©©¨©¦§¨£©¨
dxge .. Fz` dPrz dPr m`" xn`PW¤¤¡©¦©¥§©¥Ÿ§¨¨

."iR`bk dxez ©¦
(bk)úBðîìà íëéLð eéäåY §¨§¥¤©§¨

,"íëúà ézâøäå" øîàpL òîLnî¦©§¨¤¤¡©§¨©§¦¤§¤
íëéðáe úBðîìà íëéLð"L òãBé éðéà¥¦¥©¤§¥¤©§¨§¥¤
,úøçà äìì÷ Bæ éøä àlà ?"íéîBúé§¦¤¨£¥§¨¨©¤¤

úBøeøö íéLpä eéäiL¯zFxEWw ¤¦§©¨¦§§
.zFxEq`e©£

íéãò eéäé àlL ,úBiç úBðîìàk§©§¨©¤Ÿ¦§¥¦
úBøeñà äðééäúå ïäéìòa úúéîì§¦©©£¥¤§¦§¤¨£
àlL ,íéîBúé eéäé íéðaäå ,àNpäì§¦¨¥§©¨¦¦§§¦¤Ÿ
,íäéáà éñëðì ãøéì ïéc-úéa íeçépé©¦¥¦¥¥§¦§¥£¦¤
eaLð íà eúî íà íéòãBé ïéàL éôì§¦¤¥§¦¦¥¦¦§

¯EklIW" :a ,gl `rivn `aA i"WxA§©¦¨¨§¦¨¤¥§
m` miIg m` mdipA Erci `le ,iaXA©¤¦§Ÿ¥§§¥¤¦©¦¦
,mlFrl zFpnl` mdiWp Eidie ,mizn¥¦§¦§§¥¤©§¨§¨
,`UPil ozF` oigiPn oiCÎziA oi`W¤¥¥¦©¦¦¨¦¨¥
,mdiqkp EWxii `NW ,minFziM mdipaE§¥¤¦¦¤Ÿ¦§¦§¥¤
zg`e axg lW zg` ,od zFllw iYWE§¥§¨¥©©¤¤¤§©©

."iaW lWck dxez ¤¤¦
(ck)énò úà äåìz óñk íàéaø Y ¦¤¤©§¤¤©¦©¦

øîBà ìàòîLé¯mB `aEd .`Ylikn ¦§¨¥¥§¦§¨¨©
.ak ,k lirl i"WxA§©¦§¥

õeç ,úeLø äøBzaL 'íà'å 'íà' ìk̈¦§¦¤©¨§
ìMîäL¯sqFpA) mde .daFg mdW ¦§Ÿ¨¤¥¨§¥§¨
o`kl(mipa` gAfn m`e" :iN dUrY" §¨§¦¦§©£¨¦©£¤¦

)ak ,k lirl(zgpn aixwY m`e" oke ,§¥§¦©§¦¦§©
"mixEMA)ci ,a `xwie(. ¦¦

ïäî ãçà äæå¯:mW lirl i"WxA §¤¤¨¥¤§©¦§¥¨
xn`PW ,`Ed daFg")g ,eh mixac(harde ¨¤¤¡©§©£¥

oFWlA WOWn df 'm`e' ,EPhiarY©£¦¤§¦¤§©¥¦§
."xW`M©£¤
énò úàíãB÷ "énò" ,éBâå "énò" Y ¤©¦©¦§©¦¥

¯zFll eiptl iFB `A m` ENit` ,xnFlM§©£¦¦¨§¨¨¦§
l`xUId ,ziAx `lA l`xUIde ziAxA§¦¦§©¦§¨¥§Ÿ¦¦©¦§¨¥

mcFw)` ,`r n"a(. ¥
Eøéò éiðò .íãB÷ éðò ,øéLòå éðò̈¦§¨¦¨¦¥£¦¥¦§
.ïéîãB÷ Eøéò éiðò ,úøçà øéò éiðòå©£¦¥¦©¤¤£¦¥¦§§¦
Y "äåìz óñk íà" :BòîLî äæå§¤©§¨¦¤¤©§¤

eäåìz "énò úà"¯"EdelY" siqFd ¤©¦©§¥¦©§¥
.dUr zevn FGW xnFl©¤¦§©£¥

éBâì àìå¯dUr llMn `Ad e`l dfe §Ÿ§§¤¨©¨¦§©£¥
)m"`x(miCwn m` xEQi` WIW xnFlM ,§©¤¥¦¦©§¦

l`xUId iptl iFBd)cec ixac(. ©¦§¥©¦§¨¥



סי mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iyily meil inei xeriy
אחר: ּבמקֹום מיתה ּבֹו יז)נאמרה לפי (דברים אּלא וגֹו'"? ההיא האּׁשה את אֹו ההּוא, האיׁש את "והֹוצאת ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

לאלהים  "זֹובח ּכאן ל ּופרׁש ּבא ּבמיתה, עבֹודֹות ּכל ּתאמר ׁשּלא מיתה, חּיב עבֹודה איזֹו על ּפרׁש ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹׁשּלא
ׁשהם  ,והמנּס הּמקטיר מרּבה אני אף לּׁשמים, ּבפנים הּנעׂשית עבֹודה ּזביחה, מה :ל לֹומר ְְְְְְְֲֲֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָיחרם",
.ּבכ לעבדּה ּדרּכּה ׁשאין ּבין ,ּבכ לעבדּה ׁשּדרּכּה ּבין ּכֹוכבים, עבֹודת לכל עליהם וחּיבין ּבפנים ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָעבֹודֹות

והמנּׁשק והמגּפף והמרּבץ המכּבד ּכגֹון: עבֹודֹות, ׁשאר ּבאזהרה -אבל אּלא ּבמיתה, .אינֹו ְְְְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ

(ë)íúééä íéøâ-ék epöçìú àìå äðBú-àì øâå§¥¬«Ÿ¤−§´Ÿ¦§¨¤®¦«¥¦¬¡¦¤−
:íéøöî õøàa§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰B˙Œ‡Ï ¯‚Â∑ּדברים בלע"ז)אֹונאת מט)ּכמֹו:(קונטרליאר"ר ּבׂשרם"(ישעיה את מֹוני את ÏÂ‡."והאכלּתי ¿≈…∆ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ¿…
epˆÁÏ˙∑ ממֹון ‰Ì˙ÈÈ.ּבגזלת ÌÈ¯‚ŒÈk∑להֹונֹות יכֹול הּוא אף הֹוניתֹו, אּתה אם "אף :ל ולֹומר ƒ¿»∆ְִֵַָƒ≈ƒ¡ƒ∆ְְְְִֵַַַַָָ

מּמדינה  ּבא אּלא מדינה, ּבאֹותּה נֹולד ׁשּלא אדם ּגר, לׁשֹון ּכל .לחבר ּתאמר אל ,ׁשּב מּום ּבאת". ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹמּגרים
ׁשם  לגּור .אחרת ֶֶַָָ

(àë):ïepòú àì íBúéå äðîìà-ìk̈©§¨¨¬§¨−¬Ÿ§©«
i"yx£ÔepÚ˙ ‡Ï ÌB˙ÈÂ ‰ÓÏ‡ŒÏk∑ ּתׁשּוׁשי ׁשהם לפי ּבהוה, הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא אדם, לכל הּדין הּוא »«¿»»¿»…¿«ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

לעּנֹותם  מצּוי ודבר .ּכח, ְְַַָָָָֹ

‡¯Èכ  dÏ Ôe˜ÈÚ˙ ‡ÏÂ ÔeB˙ ‡Ï ‡¯Bi‚Â¿ƒ»»¿»¿ƒ≈¬≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„«»ƒ¡≈¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

˙ÔepÚ:כא  ‡Ï ÌzÈÂ ‡ÏÓ¯‡ Ïk»«¿¿»¿ƒ»»¿«

ilieyl` axd - mdxa` ly`

xn`PW oiprM)ek ,f mixac(mxg ziide §¦§¨¤¤¡©§¨¦¨¥¤
."`Ed mxg iM .. EdFnM̈¦¥¤

øák àìäå ,"íøçé" øîàð änìå§¨¨¤¡©¨¢¨©£Ÿ§¨
øçà íB÷îa äúéî Ba äøîàð¤¤§¨¦¨§¨©¥

¯.d ,fi mixaC§¨¦
úà Bà àeää Léàä úà úàöBäå"§¥¨¤¨¦©¤

"'Bâå àéää äMàä¯:mW KWndaE ¨¦¨©¦§©¤§¥¨
."Ezne mipa`A mYlwqE"§©§¨¨£¨¦¨¥

äãBáò Bæéà ìò Løt àlL éôì àlà¤¨§¦¤Ÿ¥©©¥£¨
úBãBáò ìk :øîàz àlL ,äúéî áiç©¨¦¨¤ŸŸ©¨£
çáæ" :ïàk Eì Løôe àa ,äúéîa§¦¨¨¥©§¨Ÿ¥©
äî :Eì øîBì ,"íøçé íéäìàì̈¡Ÿ¦¨¢¨©§©
íéðôa úéNòpä äãBáò äçéáf§¦¨£¨©©£¥¦§¦
øéè÷nä äaøî éðà óà ,íéîMì©¨©¦©£¦©§¤©©§¦

äåçzLnäå êqðîäå¯oFW`x qEtcA §©§©¥§©¦§©£¤¦§¦
`EdW oeiM ,"degYWOde" qxFB Fpi ¥̀¥§©¦§©£¤¥¨¤
EgYWIe" b wEqR mW mixacA WxFtn§¨¦§¨¦¨¨©¦§©

"mdl)cecl likyn(i"Wx d`x la` . ¨¤£¨§¥©¦
d`Ad dxrdA `aEOdxiMfOW ©¨©¤¨¨©¨¨¤©§¦

.d`egYWd¦§©§¨¨
íéðôa úBãBáò ïäL¯i"Wx mB d`x ¤¥£¦§¦§¥©©¦

dxfÎdcFar lr Wpr `l" :l ,ai mixaC§¨¦Ÿ¨©©£¨¨¨
KEQipe xEHwe gEAf lr `N ¤̀¨©¦©§¦§¦
'dl iYlA aEzMW FnM ,d`egYWde§¦§©£¨¨§¤¨¦§¦©

."DFaBl miUrPd mixaC ,FCal§©§¨¦©©£¦©¨©
ïéa ,äøæ-äãBáò ìëì íäéìò íéáiçå§©¨¦£¥¤§¨£¨¨¨¥

ïéàL ïéa ,Cëa dãáòì dkøcL¤©§¨§¨§¨§¨¥¤¥
Cëa dãáòì dkøc¯i"Wx d`x ©§¨§¨§¨§¨§¥©¦

oFWlA DiazM `lCn" :mW oixcdpq©§¤§¦¨¦§¨§¨¥¦§
,mxgi dgiafA midl`l caFr ,dcFar£¨¥¨¡Ÿ¦¦§¦¨¨¢©
FNW dcFar Dpi` ENit` DPin rnW§©¦¨£¦¥¨£¨¤

."xn`ẅ¨©
ãaëîä ïBâk ,úBãBáò øàL ìáà£¨§¨£§©§©¥

¯.diptl xtrd z` `h`hn§©£¥¤¤¨¨§¨¤¨
õaøîäå¯wa`d z` uiAxdl ,minA §©§©¥§©¦§©§¦¤¨¨¨

dlri `NW)` ,dv zay i"yx t"r(. ¤Ÿ©£¤
ótâîäå¯.wAgn §©§©¥§©¥

àlà äúéîa Bðéà Y ÷Mðîäå§©§©¥¥§¦¨¤¨
äøäæàa¯,KkA DzcFar oi`WM Epide §©§¨¨§©§§¤¥£¨¨§¨

dzin aIg KkA DzcFar oM m` la £̀¨¦¥£¨¨§¨©¨¦¨
)oixcdpq i"yx mb d`xe .my mixac i"yx d`x

my(.k dxez

(k)øâåäðBú àìíéøác úàðBà Y §¥Ÿ¤¨©§¨¦
¯dcFar caFr ziidWn` :Fl xn`Y`lŸŸ©¤¤¨¦¨¥£¨

dxFY cFnll `A dY` eiWkre ,dxf̈¨§©§¨©¨¨¦§¨
?dxEaBd iRn dpYPW)bl ,hi `xwie i"yx(. ¤¦§¨¦¦©§¨

ø"ééìøèðå÷¯contralier.xhpwl ,§©§¥
éðBî úà ézìëàäå" Bîk ,æòìaúà C §©©§§©£©§¦¤©¦¤

"íøNa¯mixYpwnd .ek ,hn dirWi §¨¨§©§¨©§©§§¦
mditECbA LzF`)my i"yx(. §§¦¥¤

epöçìú àìå¯EPwgci `NW)i"yx d`x §Ÿ¦§¨¤¤Ÿ¦§¨¤
my n"a(.

ïBîî úìæâa¯`rivn `aA i"WxaE ¦§¥©¨§©¦¨¨§¦¨
."FaFg rFAzl FwgFCW" :WxiR mẄ¥©¤£¦§©

íúééä íéøâ ékBúéðBä íà Y ¦¥¦¡¦¤¦¥
¯mixaC z`pF`)m"`x(. ¨©§¨¦

:Eì øîBìå EúBðBäì ìBëé àeä óà©¨§§§©§
úàa íéøbî äzà óà¯iM" WxiR `le ©©¨¦¥¦¨¨§Ÿ¥©¦

iM ,mixB mziidW ipRn "mziid mixb¥¦¡¦¤¦§¥¤¡¦¤¥¦¦
`le EPpFY `NW dAq mkzExB oi ¥̀¥§¤¦¨¤Ÿ¤§Ÿ

EPvglY)m"`x(. ¦§¨¤
Eøáçì øîàz ìà EaL íeî¯d`x ¤§©Ÿ©©£¥§§¥

.hi ,i mixaC .cl ,hi `xwIe i"Wx mB©©¦©¦§¨§¨¦
oeiM" :a ,hp `rivn `aA i"Wx d`xE§¥©¦¨¨§¦¨¥¨
xiMfdl mkl `Ed i`pB ,mziid mixbC§¥¦¡¦¤§©¨¤§©§¦

."zExiB mW¥¥
ì ìkdúBàa ãìBð àlL íãà ,øb ïBL ¨§¥¨¨¤Ÿ©§¨

øeâì úøçà äðéãnî àa àlà ,äðéãî§¦¨¤¨¨¦§¦¨©¤¤¨
íL¯.c ,bk ziW`xA i"Wx mB d`x ¨§¥©©¦§¥¦

lW zExBd oi` dxF`kNW ,dfA x`anE§¨¥¨¤¤¦§¨¥©¥¤
cSn xB dGW oeiM ,deW EpNWe xBd©¥§¤¨¨¨¥¨¤¤¥¦©
okl ,dpicOd cSn mixB Ep`e zCd©©§¨¥¦¦©©§¦¨¨¥

azFM`AW ipRn xB `xwp xBd mBW ¥¤©©¥¦§¨¥¦§¥¤¨
zxg` ux`n o`M xEbl)g"ty(.`k dxez ¨¨¥¤¤©¤¤

(`k)ïepòú àì íBúéå äðîìà ìkY ¨©§¨¨§¨Ÿ§©
øacL àlà ,íãà ìëì ïécä àeä©¦§¨¨¨¤¨¤¦¤
,çë éLeLz íäL éôì ,äåäa áeúkä©¨©Ÿ¤§¦¤¥§¥Ÿ©

.íúBpòì éeöî øáãåak dxez §¨¨¨§©¨

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iyily meil inei xeriy

(áë)éìà ÷òöé ÷òö-íà ék Búà äpòú äpò-íà¦©¥¬§©¥−Ÿ®¦´¦¨³Ÿ¦§©Æ¥©½
:Bú÷òö òîLà òîL̈¬Ÿ©¤§©−©«£¨«

i"yx£B˙‡ ‰pÚ˙ ‰pÚŒÌ‡∑זהּו וגֹו', נׁשיכם והיּו ּדכתיב (והא ענׁשֹו ּפרׁש ולא ּגּזם קצר, מקרא זה הרי ƒ«≈¿«≈…ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ּב"א  אבל יצעק", ּכמֹו"אםֿצעק להבין) וקל ּפרׁש, לא יצעק", לא ד)ם ולא (בראשית ּגּזם קין", הֹורג ּכל "לכן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

אםֿצעק  "ּכי לּמה? ,ׁשּל את לּטל סֹופ ּכלֹומר: ּגּזּום, לׁשֹון אתֹו", תעּנה "אםֿעּנה ּכאן: אף ענׁשֹו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹּפרׁש
וגֹו'" אלי .יצעק ְְִֵַַ

(âë)íëéLð eéäå áøça íëúà ézâøäå étà äøçå§¨¨´©¦½§¨«©§¦¬¤§¤−¤¨®¤§¨³§¥¤Æ
:íéîúé íëéðáe úBðîìà©§¨½§¥¤−§Ÿ¦«

i"yx£˙BÓÏ‡ ÌÎÈL eÈ‰Â∑ ּובניכם אלמנֹות ׁשּנׁשיכם יֹודע איני אתכם", "והרגּתי ׁשּנאמר: מּמׁשמע ¿»¿≈∆«¿»ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבעליהן, למיתת עדים יהיּו ׁשּלא חיֹות, ּכאלמנֹות צרּורֹות הּנׁשים ׁשּיהיּו אחרת: קללה זֹו הרי אּלא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹיתֹומים?
יֹודעים  ׁשאין לפי אביהם, לנכסי לירד ּדין ּבית יּניחּום ׁשּלא יתֹומים, יהיּו והּבנים להּנׂשא, אסּורֹות ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹותהיינה

נׁשּבּו אם מתּו, .אם ְִִִֵ

(ãë)óñk-íà|Cnò éðòä-úà énò-úà äåìz ¦¤´¤©§¤´¤©¦À¤¤«¨¦Æ¦½̈
:CLð åéìò ïeîéNú-àì äLðk Bì äéäú-àìŸ¦«§¤¬−§¤®«Ÿ§¦¬¨−̈¤«¤

i"yx£ÈnÚŒ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒkŒÌ‡∑ אחד וזה מג', חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ו'אם' 'אם' ּכל אֹומר: יׁשמעאל רּבי ƒ∆∆«¿∆∆«ƒְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
עא)∑‡˙ÈnÚŒ.מהן  ענּיי (ב''מ  אחרת, עיר וענּיי עיר ענּיי קֹודם. עני ועׁשיר, עני קֹודם. עּמי ונכרי, עּמי ֵֶ∆«ƒְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

Ï·˜Èכב  Ï·˜Ó Ì‡ È¯‡ d˙È ÈpÚ˙ ‰‡pÚ Ì‡ƒ«»»¿«≈»≈¬≈ƒƒ¿«ƒ¿≈
:dzÏ·˜ Ïa˜‡ ‡Ïa˜ ÈÓ„√̃»««»»¡«≈¿ƒ¿≈

a¯Áa‡כג  ÔBÎ˙È ÏBË˜‡Â ÈÊ‚e¯ Û˜˙ÈÂ¿ƒ¿≈¿ƒ¿∆¿»¿¿«¿»
:ÔÈÓ˙È ÔBÎÈ·e ÔÈÏÓ¯‡ ÔBÎÈL ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿»¿≈«¿¿ƒ¿≈«¿ƒ

Ï‡כד  CnÚ Èc ‡ÈÚÏ ÈnÚa ÛÊBz ‡tÒk Ì‡ƒ«¿»≈¿«ƒ¿«¿»ƒƒ»»
:‡ÈÏeaÁ È‰BÏÚ ÔBeL˙ ‡Ï ‡ÈL¯k dÏ È‰¿̇≈≈¿«¿»»¿«¬ƒƒ¿»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(ak)Búà äpòú äpò íàäæ éøä Y ¦©¥§©¥Ÿ£¥¤
íæb ,øö÷ àø÷î¯.Kzg ¦§¨¨¨¨©¨©

âøä ìk ïëì" Bîk ,BLðò Løt àìå§Ÿ¥©¨§§¨¥¨Ÿ¥
"ïé÷¯.eh ,c ziW`xA ©¦§¥¦

BLðò Løt àìå íæb¯i"Wx mB d`x ¨©§Ÿ¥©¨§§¥©©¦
ExSTW zF`xwOd on cg` df" :mẄ¤¤¨¦©¦§¨¤¦§
lM okl .EWxiR `le Efnxe mdixaC¦§¥¤§¨§§Ÿ¥§¨¥¨
KM ,Fl dUri dM ,dxrB oFWl ,oiw bxFd¥©¦§§¨¨Ÿ¥¨¤¨
mB d`xE ."FWpr WxiR `le ,FWpr Kke§¨¨§§Ÿ¥©¨§§¥©

.h ,a l`IpC .g ,d a l`EnW i"Wx©¦§¥¨¦¥
ì ,"Búà äpòú äpò íà" ïàk óàïBL ©¨¦©¥§©¥Ÿ§

,ElL úà ìBhì EôBñ øîBìk ,íefb¦§©§¦¤¤§
"'Bâå éìà ÷òöé ÷òö íà ék" ?änì̈¨¦¦¨Ÿ¦§©¥©§

¯wrv m` iM") wEqRd KWnd xnFlM§©¤§¥©¨¦¦¨Ÿ
"ebe il` wrvi(mrh `N` ,WpFrd Fpi` ¦§©¥©¥¨¤¤¨©©

`EdW "iM" oFWlA aEzM ixdW ,WpFrl̈¤¤£¥¨¦§¦¤
did WpFr xFzA did ENi`e ,mrh zpizp§¦©©©§¦¨¨§¤¨¨
dPr m`" :cg` KWndA aFYkl Kixv̈¦¦§§¤§¥¤¨¦©¥
il` wrvi wrv m`" [if`] "Fz` dPrz§©¥Ÿ£©¦¨Ÿ¦§©¥©
wrv m` iM" aEzMW zrM la` ."'ebe£¨¨¥¤¨¦¦¨Ÿ
dPrz dPr m`" :FWExiR KM ,"'ebe wrvi¦§©¨¥¦©¥§©¥
m`W mEXn ,KM lrWprdl LtFq ,"FzŸ̀§§¥¨¥©¨¦¤¦
dxge" f`e ,Fzwrv rnW` il` wrvi¦§©¥©¤§©©£¨§¨§¨¨

"'ebe iR`)m"`x(:a ,fn dhFq i"Wx d`xE . ©¦§¥©¦¨
,`A s`ÎoFxg hRWn ziHd lrW"¤©©¨©¦§¨£©¨
dxge .. Fz` dPrz dPr m`" xn`PW¤¤¡©¦©¥§©¥Ÿ§¨¨

."iR`bk dxez ©¦
(bk)úBðîìà íëéLð eéäåY §¨§¥¤©§¨

,"íëúà ézâøäå" øîàpL òîLnî¦©§¨¤¤¡©§¨©§¦¤§¤
íëéðáe úBðîìà íëéLð"L òãBé éðéà¥¦¥©¤§¥¤©§¨§¥¤
,úøçà äìì÷ Bæ éøä àlà ?"íéîBúé§¦¤¨£¥§¨¨©¤¤

úBøeøö íéLpä eéäiL¯zFxEWw ¤¦§©¨¦§§
.zFxEq`e©£

íéãò eéäé àlL ,úBiç úBðîìàk§©§¨©¤Ÿ¦§¥¦
úBøeñà äðééäúå ïäéìòa úúéîì§¦©©£¥¤§¦§¤¨£
àlL ,íéîBúé eéäé íéðaäå ,àNpäì§¦¨¥§©¨¦¦§§¦¤Ÿ
,íäéáà éñëðì ãøéì ïéc-úéa íeçépé©¦¥¦¥¥§¦§¥£¦¤
eaLð íà eúî íà íéòãBé ïéàL éôì§¦¤¥§¦¦¥¦¦§

¯EklIW" :a ,gl `rivn `aA i"WxA§©¦¨¨§¦¨¤¥§
m` miIg m` mdipA Erci `le ,iaXA©¤¦§Ÿ¥§§¥¤¦©¦¦
,mlFrl zFpnl` mdiWp Eidie ,mizn¥¦§¦§§¥¤©§¨§¨
,`UPil ozF` oigiPn oiCÎziA oi`W¤¥¥¦©¦¦¨¦¨¥
,mdiqkp EWxii `NW ,minFziM mdipaE§¥¤¦¦¤Ÿ¦§¦§¥¤
zg`e axg lW zg` ,od zFllw iYWE§¥§¨¥©©¤¤¤§©©

."iaW lWck dxez ¤¤¦
(ck)énò úà äåìz óñk íàéaø Y ¦¤¤©§¤¤©¦©¦

øîBà ìàòîLé¯mB `aEd .`Ylikn ¦§¨¥¥§¦§¨¨©
.ak ,k lirl i"WxA§©¦§¥

õeç ,úeLø äøBzaL 'íà'å 'íà' ìk̈¦§¦¤©¨§
ìMîäL¯sqFpA) mde .daFg mdW ¦§Ÿ¨¤¥¨§¥§¨
o`kl(mipa` gAfn m`e" :iN dUrY" §¨§¦¦§©£¨¦©£¤¦

)ak ,k lirl(zgpn aixwY m`e" oke ,§¥§¦©§¦¦§©
"mixEMA)ci ,a `xwie(. ¦¦

ïäî ãçà äæå¯:mW lirl i"WxA §¤¤¨¥¤§©¦§¥¨
xn`PW ,`Ed daFg")g ,eh mixac(harde ¨¤¤¡©§©£¥

oFWlA WOWn df 'm`e' ,EPhiarY©£¦¤§¦¤§©¥¦§
."xW`M©£¤
énò úàíãB÷ "énò" ,éBâå "énò" Y ¤©¦©¦§©¦¥

¯zFll eiptl iFB `A m` ENit` ,xnFlM§©£¦¦¨§¨¨¦§
l`xUId ,ziAx `lA l`xUIde ziAxA§¦¦§©¦§¨¥§Ÿ¦¦©¦§¨¥

mcFw)` ,`r n"a(. ¥
Eøéò éiðò .íãB÷ éðò ,øéLòå éðò̈¦§¨¦¨¦¥£¦¥¦§
.ïéîãB÷ Eøéò éiðò ,úøçà øéò éiðòå©£¦¥¦©¤¤£¦¥¦§§¦
Y "äåìz óñk íà" :BòîLî äæå§¤©§¨¦¤¤©§¤

eäåìz "énò úà"¯"EdelY" siqFd ¤©¦©§¥¦©§¥
.dUr zevn FGW xnFl©¤¦§©£¥

éBâì àìå¯dUr llMn `Ad e`l dfe §Ÿ§§¤¨©¨¦§©£¥
)m"`x(miCwn m` xEQi` WIW xnFlM ,§©¤¥¦¦©§¦

l`xUId iptl iFBd)cec ixac(. ©¦§¥©¦§¨¥



mihtynסב zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iyily meil inei xeriy
העני, את מעּמי? ּולאיזה ּכֹוכבים, לעֹובד קדם ּתלוהּו אתֿעּמי ּתלוה, אםּֿכסף מׁשמעֹו: וזה קֹודמין. ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹעיר
עּמי  ׁשהּוא ּבהלואה, ּבּזיֹון מנהג ּבֹו ּתנהג ׁשּלא העני, את אחר: (ּדבר .ׁשעּמ לאֹותֹו עני? .ּולאיזה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

CnÚ ÈÚ‰Œ˙‡∑(עני אּתה ּכאּלּו ּבעצמ מסּתּכל Lk‰.הוי BÏ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ אם ּבחזקה. ּתתּבעּנּו לא ∆∆»ƒƒ»ְְְְְֱִִִֵֵַַַָָ…ƒ¿∆¿…∆ְְְִִֶָָָֹ
ּכלֹומר: הלויתֹו, לא ּכאּלּו אּלא הלויתֹו, ּכאּלּו עליו ּדֹומה ּתהי אל לֹו, ׁשאין יֹודע ּתכלימהּואּתה .לא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

CL∑ עד ונֹופח מבצּבץ הּוא ּופתאם מרּגיׁש, ואינֹו ּברגלֹו קטּנה חּבּורה ׁשנֹוׁש נחׁש, ּכנׁשיכת ׁשהּוא רּבית, ∆∆ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
הרּבה  ממֹון ּומחּסרֹו עֹולה ׁשהרּבית עד נּכר, ואינֹו מרּגיׁש אינֹו רּבית: ּכ .קדקדֹו. ְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,oey`xÎxc` ycegd mikxan ,mihtyn zyxt zay)

אם  הּקּב"ה אמר עּמי, את ּבפירּוׁש ּבּמדרׁש איתא ּדהּנה ּבזה, והענין מיּוּתרֹות. עּמי את ּתיבֹות ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָלכאֹורה
אמרּו (ׁשעל־זה חּיים מקֹור ּבחינת ׁשּגם חּיים, מקֹור עּמ ּכי ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא עּמי ּופירּוׁש (ּבחיריק), עּמי את ּתלוה, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּכסף
נברא  ׁשּלא עד ׁשּכתּוב מה ועל־ּדר ,עּמ הּוא מּכל־מקֹום א ,ל ּובטל ׁשּטפל ,עּמ הּוא כּו') חּיים ל יּתן חּיים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹמחּיה
ממׁשיכים  וחסד הּצדקה ׁשעל־ידי עּמי, את ּתלוה ּכסף אם וזהּו ּבּמאֹור. נכלל האֹור ׁשהיה ּבלבד, ּוׁשמֹו הּוא היה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהעֹולם

עּמי. ּבחינת ׁשהּוא חּיים מקֹור ְְְִִִִִֶַַַּבחינת

(äë)LîMä àa-ãò Eòø úîìN ìaçz ìáç-íà¦¨¬Ÿ©§−Ÿ©§©´¥¤®©¬Ÿ©¤−¤
:Bì epáéLz§¦¤¬«

i"yx£ÏaÁz Ï·ÁŒÌ‡∑ ּכׁשּמּגיע הּלֹווה את ׁשּממׁשּכנין אּלא הלואה, ּבׁשעת מׁשּכֹון אינֹו חבלה לׁשֹון ּכל ƒ»…«¿…ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
חּיב הּזמן  אּתה ּכּמה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ּפעמים. ּכּמה עד ּבחבלה ל ּכפל ּתחּבל, (חבל ּפֹורע. ואינֹו ְְְְְֲִֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

אּתה  אף .ל מחזירּה ואני לפני, ּומתחּיבת וחׁשּבֹון, ּדין ונֹותנת ואמׁש אמׁש ּכל אצלי עֹולה נפׁש והרי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלי,
והׁשב!) טל והׁשב, BÏ.טל ep·ÈLz LÓM‰ ‡aŒ„Ú∑,הּׁשמׁש ּבא עד לֹו ּתׁשיבּנּו הּיֹום הּׁשמׁשּכל ּוכבא ְְֵֵָָֹֹ«…«∆∆¿ƒ∆ְְִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ּבּלילה לּה צרי ׁשאין מדּבר, הּכתּוב ּובכסּותֿי ֹום מחר, ׁשל ּבקר ׁשּיבא עד ותּטלּנּו .(מכילתא)ּתחזר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

Ú„כה  C¯·Á„ ‡˙eÒk ·q˙ ‡BkLÓ Ì‡ƒ«¿»ƒ«¿»¿«¿»«
:dÏ dp·È˙z ‡LÓL ÏÚÓ≈«ƒ¿»¿ƒƒ≈≈
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(åë)àåä ékäna Bøòì BúìîN àåä dcáì Búeñë ¦´¦³§Æ§©½̈¦¬¦§¨−§Ÿ®©¤´
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i"yx£‰˙eÒÎ ‡Â‰ Èk∑ טּלית חלּוק ∑B˙ÏÓN.זֹו kLÈ·.זה ‰na∑ הּמּצע את .לרּבֹות ƒƒ¿…ִַƒ¿»ֶָ«∆ƒ¿»ְֶַַַָ

ß hay a"k iriax mei ß

(æë):øàú àì Enòá àéNðå ìl÷ú àì íéäìû¡Ÿ¦−´Ÿ§©¥®§¨¦¬§©§−¬Ÿ¨«Ÿ
i"yx£Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡∑(סו ואזהרה (סנהדרין הּׁשם, לברּכת אזהרה זֹו ּדּין הרי .לקללת ¡…ƒ…¿«≈ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָ

(çë)éða øBëa øçàú àì Eòîãå Eúàìî:éì-ïzz E §¥¨«§¬§¦§£−´Ÿ§©¥®§¬¨¤−¦¤¦«

i"yx£E˙‡ÏÓ∑עלי הּמּטלת ּתחֹובה ּבּכּורים ּכׁשּתתמּלא והם להתּבּׁשל, בּואת.EÚÓ„Â∑ ואיני הּתרּומה, ¿≈»¿ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ¿ƒ¿¬ְְִֵַָ
ּדמע  לׁשֹון מהּו ˙‡Á¯.יֹודע ‡Ï∑:המאחר את ּולהקּדים הּמקּדם את לאחר הפרׁשתן, סדר ּתׁשּנה ׁשּלא לא ְֵֶַַַ…¿«≈ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻֻ

לתרּומה  ּומעׂשר לבּכּורים ּתרּומה ÈÏŒÔzz.יקּדים EÈa ¯BÎa∑.הּכהן מן סלעים ּבחמׁש ּכבר לפּדֹותֹו והלא ְְְְֲִִִִֵַַָָ¿»∆ƒ∆ƒְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹֹ
ּפֹודהּו, יֹום ׁשלשים לאחר אדם ּבכֹור מה :"לׁשֹור ּתעׂשה "ּכן לֹו לסמֹו ּכדי אּלא אחר? ּבמקֹום עליו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹצּוה

יח)ׁשּנאמר: נֹותנֹו(במדבר ואחרּֿכ יֹום, ׁשלׁשים ּבֹו מטּפל ּדּקה ּבהמה ּבכֹור אף ּתפּדה", חדׁש מּבן "ּופדּויו ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
.לּכהן  ֵַֹ

˙d·˙Bכו  ‡È‰ d„BÁÏa d˙eÒÎ ‡È‰ È¯‡¬≈ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿≈
ÈÓ„˜ Ï·˜È È¯‡ È‰ÈÂ ·ekLÈ ‰Óa dkLÓÏ¿«¿≈¿»ƒ¿ƒ≈¬≈ƒ¿≈√»«
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˙ËeÏ:כז  ‡Ï CnÚ· ‡a¯Â ÏÈ˜˙ ‡Ï ‡ic«»»»¿ƒ¿«»¿«»»¿

„·Cכח  ‡¯Îea ¯Á‡˙ ‡Ï CÚÓ„Â C¯ekaƒ»¿ƒ¿»»¿«≈¿»ƒ¿»
:ÈÓ„˜ L¯Ùz«¿≈√»»
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סג mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iyily meil inei xeriy
העני, את מעּמי? ּולאיזה ּכֹוכבים, לעֹובד קדם ּתלוהּו אתֿעּמי ּתלוה, אםּֿכסף מׁשמעֹו: וזה קֹודמין. ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹעיר
עּמי  ׁשהּוא ּבהלואה, ּבּזיֹון מנהג ּבֹו ּתנהג ׁשּלא העני, את אחר: (ּדבר .ׁשעּמ לאֹותֹו עני? .ּולאיזה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

CnÚ ÈÚ‰Œ˙‡∑(עני אּתה ּכאּלּו ּבעצמ מסּתּכל Lk‰.הוי BÏ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ אם ּבחזקה. ּתתּבעּנּו לא ∆∆»ƒƒ»ְְְְְֱִִִֵֵַַַָָ…ƒ¿∆¿…∆ְְְִִֶָָָֹ
ּכלֹומר: הלויתֹו, לא ּכאּלּו אּלא הלויתֹו, ּכאּלּו עליו ּדֹומה ּתהי אל לֹו, ׁשאין יֹודע ּתכלימהּואּתה .לא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

CL∑ עד ונֹופח מבצּבץ הּוא ּופתאם מרּגיׁש, ואינֹו ּברגלֹו קטּנה חּבּורה ׁשנֹוׁש נחׁש, ּכנׁשיכת ׁשהּוא רּבית, ∆∆ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
הרּבה  ממֹון ּומחּסרֹו עֹולה ׁשהרּבית עד נּכר, ואינֹו מרּגיׁש אינֹו רּבית: ּכ .קדקדֹו. ְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,oey`xÎxc` ycegd mikxan ,mihtyn zyxt zay)

אם  הּקּב"ה אמר עּמי, את ּבפירּוׁש ּבּמדרׁש איתא ּדהּנה ּבזה, והענין מיּוּתרֹות. עּמי את ּתיבֹות ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָלכאֹורה
אמרּו (ׁשעל־זה חּיים מקֹור ּבחינת ׁשּגם חּיים, מקֹור עּמ ּכי ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא עּמי ּופירּוׁש (ּבחיריק), עּמי את ּתלוה, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּכסף
נברא  ׁשּלא עד ׁשּכתּוב מה ועל־ּדר ,עּמ הּוא מּכל־מקֹום א ,ל ּובטל ׁשּטפל ,עּמ הּוא כּו') חּיים ל יּתן חּיים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹמחּיה
ממׁשיכים  וחסד הּצדקה ׁשעל־ידי עּמי, את ּתלוה ּכסף אם וזהּו ּבּמאֹור. נכלל האֹור ׁשהיה ּבלבד, ּוׁשמֹו הּוא היה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהעֹולם

עּמי. ּבחינת ׁשהּוא חּיים מקֹור ְְְִִִִִֶַַַּבחינת

(äë)LîMä àa-ãò Eòø úîìN ìaçz ìáç-íà¦¨¬Ÿ©§−Ÿ©§©´¥¤®©¬Ÿ©¤−¤
:Bì epáéLz§¦¤¬«

i"yx£ÏaÁz Ï·ÁŒÌ‡∑ ּכׁשּמּגיע הּלֹווה את ׁשּממׁשּכנין אּלא הלואה, ּבׁשעת מׁשּכֹון אינֹו חבלה לׁשֹון ּכל ƒ»…«¿…ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
חּיב הּזמן  אּתה ּכּמה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ּפעמים. ּכּמה עד ּבחבלה ל ּכפל ּתחּבל, (חבל ּפֹורע. ואינֹו ְְְְְֲִֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

אּתה  אף .ל מחזירּה ואני לפני, ּומתחּיבת וחׁשּבֹון, ּדין ונֹותנת ואמׁש אמׁש ּכל אצלי עֹולה נפׁש והרי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלי,
והׁשב!) טל והׁשב, BÏ.טל ep·ÈLz LÓM‰ ‡aŒ„Ú∑,הּׁשמׁש ּבא עד לֹו ּתׁשיבּנּו הּיֹום הּׁשמׁשּכל ּוכבא ְְֵֵָָֹֹ«…«∆∆¿ƒ∆ְְִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ּבּלילה לּה צרי ׁשאין מדּבר, הּכתּוב ּובכסּותֿי ֹום מחר, ׁשל ּבקר ׁשּיבא עד ותּטלּנּו .(מכילתא)ּתחזר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

Ú„כה  C¯·Á„ ‡˙eÒk ·q˙ ‡BkLÓ Ì‡ƒ«¿»ƒ«¿»¿«¿»«
:dÏ dp·È˙z ‡LÓL ÏÚÓ≈«ƒ¿»¿ƒƒ≈≈
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mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k iriax meil inei xeriy

(åë)àåä ékäna Bøòì BúìîN àåä dcáì Búeñë ¦´¦³§Æ§©½̈¦¬¦§¨−§Ÿ®©¤´
:éðà ïepç-ék ézòîLå éìà ÷òöé-ék äéäå ákLé¦§½̈§¨¨Æ¦«¦§©´¥©½§¨«©§¦−¦«©¬¨«¦

i"yx£‰˙eÒÎ ‡Â‰ Èk∑ טּלית חלּוק ∑B˙ÏÓN.זֹו kLÈ·.זה ‰na∑ הּמּצע את .לרּבֹות ƒƒ¿…ִַƒ¿»ֶָ«∆ƒ¿»ְֶַַַָ

ß hay a"k iriax mei ß

(æë):øàú àì Enòá àéNðå ìl÷ú àì íéäìû¡Ÿ¦−´Ÿ§©¥®§¨¦¬§©§−¬Ÿ¨«Ÿ
i"yx£Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡∑(סו ואזהרה (סנהדרין הּׁשם, לברּכת אזהרה זֹו ּדּין הרי .לקללת ¡…ƒ…¿«≈ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָ

(çë)éða øBëa øçàú àì Eòîãå Eúàìî:éì-ïzz E §¥¨«§¬§¦§£−´Ÿ§©¥®§¬¨¤−¦¤¦«

i"yx£E˙‡ÏÓ∑עלי הּמּטלת ּתחֹובה ּבּכּורים ּכׁשּתתמּלא והם להתּבּׁשל, בּואת.EÚÓ„Â∑ ואיני הּתרּומה, ¿≈»¿ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ¿ƒ¿¬ְְִֵַָ
ּדמע  לׁשֹון מהּו ˙‡Á¯.יֹודע ‡Ï∑:המאחר את ּולהקּדים הּמקּדם את לאחר הפרׁשתן, סדר ּתׁשּנה ׁשּלא לא ְֵֶַַַ…¿«≈ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻֻ

לתרּומה  ּומעׂשר לבּכּורים ּתרּומה ÈÏŒÔzz.יקּדים EÈa ¯BÎa∑.הּכהן מן סלעים ּבחמׁש ּכבר לפּדֹותֹו והלא ְְְְֲִִִִֵַַָָ¿»∆ƒ∆ƒְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹֹ
ּפֹודהּו, יֹום ׁשלשים לאחר אדם ּבכֹור מה :"לׁשֹור ּתעׂשה "ּכן לֹו לסמֹו ּכדי אּלא אחר? ּבמקֹום עליו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹצּוה

יח)ׁשּנאמר: נֹותנֹו(במדבר ואחרּֿכ יֹום, ׁשלׁשים ּבֹו מטּפל ּדּקה ּבהמה ּבכֹור אף ּתפּדה", חדׁש מּבן "ּופדּויו ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
.לּכהן  ֵַֹ
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d`EaYd gqtA ixdW ,miXng£¦¦¤£¥§¤©©§¨
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mihtynסד zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k iriax meil inei xeriy

(èë)ì äNòz-ïkðàöì EøLäéäé íéîé úòáL E ¥«©«£¤¬§«Ÿ§−§Ÿ¤®¦§©³¨¦Æ¦«§¤´
:éì-Bðzz éðéîMä íBia Bnà-íò¦¦½©¬©§¦¦−¦§¦«

i"yx£Bn‡ŒÌÚ ‰È‰È ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ׁשמֹונה,זֹו קדם ימהר לא קרּבנֹו, את למהר ּבא ׁשאם לכהן אזהרה ƒ¿«»ƒƒ¿∆ƒƒְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
זמן  מחּסר ׁשהּוא ÈÏŒBzz.לפי ÈÈÓM‰ ÌBia∑ ונאמר "ׁשמיני", ּכאן נאמר ּבּיֹום? לבֹו חֹובה יהא יכֹול ְְְִֶַָֻ««¿ƒƒƒ¿ƒְְְְֱֱִִֵֶֶַַַָָָ

כב)להּלן אף (ויקרא ּולהּלן, מּׁשמיני להכׁשיר להּלן, האמּור ּׁשמיני מה ירצה". והלאה הּׁשמיני "ּומּיֹום ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
לי לּתנֹו רּׁשאי אּתה הּׁשמיני", "ּובּיֹום מׁשמעֹו: וכן ּולהּלן. מּׁשמיני להכׁשיר ּכאן, האמּור .(מכילתא)"ׁשמיני" ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָ

(ì)àì äôøè äãOa øNáe éì ïeéäz Lã÷-éLðàå§©§¥−Ÿ¤¦«§´¦®¨¨̧©¨¤³§¥¨Æ´Ÿ
:Búà ïeëìLz áìkì eìëàúŸ¥½©¤−¤©§¦¬Ÿ«

i"yx£ÂÈÏ ÔeÈ‰z L„˜ŒÈL‡∑,ּוטרפֹות נבלֹות מּׁשּקּוצי ּופרּוׁשים קדֹוׁשים אּתם ואם אם ׁשּלי, אּתם הרי ¿«¿≈…∆ƒ¿ƒְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַ
ׁשּלי  אינכם Ù¯Ë‰.לאו, ‰„Oa ¯N·e∑(מכילתא)ׁשּדר מקֹום ּבהוה: הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא ּכן, ּבּבית אף ְִֵֶֶָ»»«»∆¿≈»ִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

וכן ליּטרף, כב)ּבהמֹות וכן:(דברים מצאּה", ּבּׂשדה כג)"ּכי הּוא (שם – לילה", מּקרה טהֹור יהיה לא "אׁשר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
ׁשּנתלׁש ּבׂשר חיא, חיוא מן ּתליׁש ּובׂשר ּתרּגם: ואּונקלֹוס ּבהוה. הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא יֹום, למּקרה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּדין

ּבחּייה  ּכׁשרה מּבהמה אֹו ּכׁשרה, חּיה מן ארי אֹו זאב טרפת ‡˙B.עלֿידי ÔeÎÏLz ·ÏkÏ∑(מכילתא) אף ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ«∆∆«¿ƒ…ַ
לטרפה  קלֿוחמר לנכרי", מכר "אֹו ּבנבלה: לֹומר ּתלמּוד ּכמׁשמעֹו? ּכלב אּלא אינֹו אֹו ּכּכלב. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהגֹוי

È‰Èכט  ÔÈÓBÈ ‡Ú·L CÚÏ C¯B˙Ï „aÚz Ôk≈«¿≈¿»¿»»ƒ¿»ƒ¿≈
:ÈÓ„˜ dpL¯Ùz ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa dn‡ ÌÚƒƒ≈¿»¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈√»»

LÈÏzל  ¯N·e ÈÓ„˜ ÔB‰z ÔÈLÈc˜ ÔÈL‡Â∆¡»ƒ«ƒƒ¿√»»¿«¿ƒ
ÔeÓ¯z ‡aÏÎÏ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡iÁ ‡ÂÈÁ ÔÓƒ≈»«»»≈¿¿«¿»ƒ¿

:d˙È»≈
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מקּפח  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאין הּכתּוב לּמד 'לּכלב'? לֹומר ּתלמּוד מה אםּֿכן הנאֹות. ּבכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשמּוּתרת

ׁשּנאמר: ּברּיה, ּכל יא)ׂשכר ּתנּו(לעיל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר לׁשֹונֹו". ּכלב יחרץ לא יׂשראל ּבני "ּולכל ְְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ׂשכרֹו .לֹו ְָ

âë(à)Eãé úLz-ìà àåL òîL àOú àì¬Ÿ¦−̈¥´©¨®§©¨³¤¨«§Æ
:ñîç ãò úéäì òLø-íò¦¨½̈¦«§−Ÿ¥¬¨¨«

i"yx£‡ÂL ÚÓL ‡O˙ ‡Ï∑ ׁשּלא ולּדּין הרע, לׁשֹון לּמקּבל אזהרה ּדׁשקר, ׁשמע תקּבל לא ּכתרּגּומֹו: …ƒ»≈«»¿ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
חברֹו ּבעלּֿדין ׁשּיבא עד ּבעלּֿדין ּדברי ÚL¯ŒÌÚ.יׁשמע E„È ˙LzŒÏ‡∑,ׁשקר ּתביעת חברֹו את הּטֹוען ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ«»∆»¿ƒ»»ְֲִֵֵֶֶֶַַ

חמס  עד לֹו להיֹות .ׁשהבטיחהּו ְְֲִִִֵֶָָ

(á)-ìò äðòú-àìå úòøì íéaø-éøçà äéäú-àìŸ¦«§¤¬©«£¥«©¦−§¨®Ÿ§Ÿ©«£¤´©
:úhäì íéaø éøçà úèðì áø¦À¦§²Ÿ©«£¥¬©¦−§©«Ÿ

i"yx£˙Ú¯Ï ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑(ב הּמקרא (סנהדרין לׁשֹון אין אבל יׂשראל, חכמי מדרׁשי זה ּבמקרא יׁש …ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
"אחרי  ּדרׁשּו: הּמקרא וסֹוף אחד, ּדּין ּבהכרעת לחֹובה מּטין ׁשאין ּדרׁשּו מּכאן אפניו. על ּבהן ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻמיּׁשב

לה  נפׁשֹות רּבים ּובדיני לחֹובה, ּפיהם על הּדין הּטה המזּכין, על יֹותר ּבמחּיבין ׁשנים יׁש ׁשאם ּטֹות", ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָ
ׁשּבביתּֿדין, מפלא על חֹולקים ׁשאין רב, על רב", על תענה "ולא ּדרׁשּו: הּמקרא ואמצע מדּבר. ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻהּכתּוב

ּדעּתם, את ׁשּיאמרּו ּתחּלה ׁשֹואלין ׁשּבהן לּקטּנים הּצד, מן נפׁשֹות ּבדיני מתחילין מ)לפיכ ּולפי (סנהדרין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ÌÚא  C„È ÈeL˙ ‡Ï ¯˜Lc ÚÓL Ïa˜˙ ‡Ï»¿«≈¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿»ƒ
:¯˜L „È‰Ò dÏ ÈÂ‰ÓÏ ‡·iÁ«»»¿≈¡≈≈»ƒ¿»

ÏÂ‡ב  ‡L‡·‡Ï ÔÈ‡ÈbÒ ¯˙a È‰˙ ‡Ï»¿≈»««ƒƒ¿«¿»»¿»
CÈÚ·„ ‰Ó ‡Ùl‡lÓ ÚÓz˙¯˙a ‡Èc ÏÚ ƒƒ¿«ƒ¿ƒ»»»ƒ¿≈»«ƒ»»«

:‡Èc ÌÏL È‡ÈbÒ«ƒ≈¿«ƒ»
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(èë)ì äNòz-ïkðàöì EøLäéäé íéîé úòáL E ¥«©«£¤¬§«Ÿ§−§Ÿ¤®¦§©³¨¦Æ¦«§¤´
:éì-Bðzz éðéîMä íBia Bnà-íò¦¦½©¬©§¦¦−¦§¦«

i"yx£Bn‡ŒÌÚ ‰È‰È ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ׁשמֹונה,זֹו קדם ימהר לא קרּבנֹו, את למהר ּבא ׁשאם לכהן אזהרה ƒ¿«»ƒƒ¿∆ƒƒְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
זמן  מחּסר ׁשהּוא ÈÏŒBzz.לפי ÈÈÓM‰ ÌBia∑ ונאמר "ׁשמיני", ּכאן נאמר ּבּיֹום? לבֹו חֹובה יהא יכֹול ְְְִֶַָֻ««¿ƒƒƒ¿ƒְְְְֱֱִִֵֶֶַַַָָָ

כב)להּלן אף (ויקרא ּולהּלן, מּׁשמיני להכׁשיר להּלן, האמּור ּׁשמיני מה ירצה". והלאה הּׁשמיני "ּומּיֹום ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
לי לּתנֹו רּׁשאי אּתה הּׁשמיני", "ּובּיֹום מׁשמעֹו: וכן ּולהּלן. מּׁשמיני להכׁשיר ּכאן, האמּור .(מכילתא)"ׁשמיני" ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָ

(ì)àì äôøè äãOa øNáe éì ïeéäz Lã÷-éLðàå§©§¥−Ÿ¤¦«§´¦®¨¨̧©¨¤³§¥¨Æ´Ÿ
:Búà ïeëìLz áìkì eìëàúŸ¥½©¤−¤©§¦¬Ÿ«

i"yx£ÂÈÏ ÔeÈ‰z L„˜ŒÈL‡∑,ּוטרפֹות נבלֹות מּׁשּקּוצי ּופרּוׁשים קדֹוׁשים אּתם ואם אם ׁשּלי, אּתם הרי ¿«¿≈…∆ƒ¿ƒְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַ
ׁשּלי  אינכם Ù¯Ë‰.לאו, ‰„Oa ¯N·e∑(מכילתא)ׁשּדר מקֹום ּבהוה: הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא ּכן, ּבּבית אף ְִֵֶֶָ»»«»∆¿≈»ִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

וכן ליּטרף, כב)ּבהמֹות וכן:(דברים מצאּה", ּבּׂשדה כג)"ּכי הּוא (שם – לילה", מּקרה טהֹור יהיה לא "אׁשר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
ׁשּנתלׁש ּבׂשר חיא, חיוא מן ּתליׁש ּובׂשר ּתרּגם: ואּונקלֹוס ּבהוה. הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא יֹום, למּקרה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּדין

ּבחּייה  ּכׁשרה מּבהמה אֹו ּכׁשרה, חּיה מן ארי אֹו זאב טרפת ‡˙B.עלֿידי ÔeÎÏLz ·ÏkÏ∑(מכילתא) אף ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ«∆∆«¿ƒ…ַ
לטרפה  קלֿוחמר לנכרי", מכר "אֹו ּבנבלה: לֹומר ּתלמּוד ּכמׁשמעֹו? ּכלב אּלא אינֹו אֹו ּכּכלב. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהגֹוי

È‰Èכט  ÔÈÓBÈ ‡Ú·L CÚÏ C¯B˙Ï „aÚz Ôk≈«¿≈¿»¿»»ƒ¿»ƒ¿≈
:ÈÓ„˜ dpL¯Ùz ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa dn‡ ÌÚƒƒ≈¿»¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈√»»

LÈÏzל  ¯N·e ÈÓ„˜ ÔB‰z ÔÈLÈc˜ ÔÈL‡Â∆¡»ƒ«ƒƒ¿√»»¿«¿ƒ
ÔeÓ¯z ‡aÏÎÏ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡iÁ ‡ÂÈÁ ÔÓƒ≈»«»»≈¿¿«¿»ƒ¿

:d˙È»≈
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mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k iriax meil inei xeriy
מקּפח  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאין הּכתּוב לּמד 'לּכלב'? לֹומר ּתלמּוד מה אםּֿכן הנאֹות. ּבכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשמּוּתרת

ׁשּנאמר: ּברּיה, ּכל יא)ׂשכר ּתנּו(לעיל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר לׁשֹונֹו". ּכלב יחרץ לא יׂשראל ּבני "ּולכל ְְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ׂשכרֹו .לֹו ְָ

âë(à)Eãé úLz-ìà àåL òîL àOú àì¬Ÿ¦−̈¥´©¨®§©¨³¤¨«§Æ
:ñîç ãò úéäì òLø-íò¦¨½̈¦«§−Ÿ¥¬¨¨«

i"yx£‡ÂL ÚÓL ‡O˙ ‡Ï∑ ׁשּלא ולּדּין הרע, לׁשֹון לּמקּבל אזהרה ּדׁשקר, ׁשמע תקּבל לא ּכתרּגּומֹו: …ƒ»≈«»¿ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
חברֹו ּבעלּֿדין ׁשּיבא עד ּבעלּֿדין ּדברי ÚL¯ŒÌÚ.יׁשמע E„È ˙LzŒÏ‡∑,ׁשקר ּתביעת חברֹו את הּטֹוען ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ«»∆»¿ƒ»»ְֲִֵֵֶֶֶַַ

חמס  עד לֹו להיֹות .ׁשהבטיחהּו ְְֲִִִֵֶָָ

(á)-ìò äðòú-àìå úòøì íéaø-éøçà äéäú-àìŸ¦«§¤¬©«£¥«©¦−§¨®Ÿ§Ÿ©«£¤´©
:úhäì íéaø éøçà úèðì áø¦À¦§²Ÿ©«£¥¬©¦−§©«Ÿ

i"yx£˙Ú¯Ï ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑(ב הּמקרא (סנהדרין לׁשֹון אין אבל יׂשראל, חכמי מדרׁשי זה ּבמקרא יׁש …ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
"אחרי  ּדרׁשּו: הּמקרא וסֹוף אחד, ּדּין ּבהכרעת לחֹובה מּטין ׁשאין ּדרׁשּו מּכאן אפניו. על ּבהן ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻמיּׁשב

לה  נפׁשֹות רּבים ּובדיני לחֹובה, ּפיהם על הּדין הּטה המזּכין, על יֹותר ּבמחּיבין ׁשנים יׁש ׁשאם ּטֹות", ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָ
ׁשּבביתּֿדין, מפלא על חֹולקים ׁשאין רב, על רב", על תענה "ולא ּדרׁשּו: הּמקרא ואמצע מדּבר. ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻהּכתּוב

ּדעּתם, את ׁשּיאמרּו ּתחּלה ׁשֹואלין ׁשּבהן לּקטּנים הּצד, מן נפׁשֹות ּבדיני מתחילין מ)לפיכ ּולפי (סנהדרין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ÌÚא  C„È ÈeL˙ ‡Ï ¯˜Lc ÚÓL Ïa˜˙ ‡Ï»¿«≈¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿»ƒ
:¯˜L „È‰Ò dÏ ÈÂ‰ÓÏ ‡·iÁ«»»¿≈¡≈≈»ƒ¿»

ÏÂ‡ב  ‡L‡·‡Ï ÔÈ‡ÈbÒ ¯˙a È‰˙ ‡Ï»¿≈»««ƒƒ¿«¿»»¿»
CÈÚ·„ ‰Ó ‡Ùl‡lÓ ÚÓz˙¯˙a ‡Èc ÏÚ ƒƒ¿«ƒ¿ƒ»»»ƒ¿≈»«ƒ»»«

:‡Èc ÌÏL È‡ÈbÒ«ƒ≈¿«ƒ»
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הּמקרא  ּפתרֹון ּכ רּבֹותינּו, Ú¯Ï˙.ּדברי ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ׁשּירּבּו אחד, ּדּין ּבׁשביל מיתה לחּיב ְְְִִִֵֵַַָָ…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

המזּכין  על ŒÏÚ¯·.המחּיבין ‰Ú˙Œ‡ÏÂ∑ ּכן ּבֹו ּדרׁשּו יּו"ד, חסר ׁשהּוא ּולפי מּדבריו, ‡È¯Á.לנטֹות ְְְִִַַַַַ¿…«¬∆«ƒְְְְִִִֵֵֶָָָָ«¬≈
˙h‰Ï ÌÈa¯∑ מן יֹותר ּבמחּיבין הּמכריעין ׁשנים ׁשהן ּבזמן ואימתי? אחריהם, נֹוטה ׁשאּתה רּבים ויׁש «ƒ¿«…ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָ

מּכאן  לטֹובה'! עּמהם היה 'אבל אני: ׁשֹומע לרעת", אחריֿרּבים "לאֿתהיה ׁשּנאמר: ּומּמׁשמע ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹהמזּכין,
'ו  ּתרּגם: ואּונקלֹוס לחֹובה'. ׁשנים ועלּֿפי לזכּות, אחד עלּֿפי מּטין נפׁשֹות 'ּדיני תּתמנע אמרּו: לא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

'דבעינ מה נדרׁשמּלאּלפא הּוא ּכ הּתרּגּום לפי העברי ולׁשֹון ,.˙ËÏ ·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡Ï∑יׁשאל אם ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָָָ…«¬∆«ƒƒ¿…ְְִִָ
אֹומר  ואני לאמּתֹו. אֹותֹו ּדן הוי אּלא הריב, מן עצמ ּולסּלק אחד לצד לנטֹות ּתענה לא למׁשּפט, ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּדבר

ּפתרֹונֹו וכ ּכפׁשּוטֹו, אפניו על Ú¯Ï˙.ליּׁשבֹו ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ ראי מׁשּפט,אם מּטין רׁשעים ת ְְְְְְִִַַָָָ…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְִִִִִַָָָָ
אחריהם  נֹוטה הנני הם, ורּבים הֹואיל ּתאמר: B‚Â'.לא ˙ËÏ ·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡ÏÂ∑ הּנּדֹון יׁשאל ואם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַֹֹ¿…«¬∆«ƒƒ¿…¿ְְְִִִַָ

אּלא  מאמּתֹו, הּמׁשּפט את להּטֹות רּבים, אֹותן אחרי הּנֹוטה ּדבר הריב על ּתענּנּו אל הּמׁשּפט, אֹותֹו ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָעל
הּוא, ּכאׁשר הּמׁשּפט את הרּבים אמר ּבצּואר ּתלּוי יהא .וקֹולר ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 112 'nr `k zegiy ihewl)

להלהלהלהּטּטּטּטֹוֹוֹוֹותתתת ררררּבּבּבּביםיםיםים ב)אחריאחריאחריאחרי ׁשל (כג, הלכה ּכפסק הּדבר נחׁשב הרב, ּדעת על־ּפי ּפֹוסק ּבית־ּדין ׁשּכאׁשר ּבאחרֹונים, איתא ְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
הּדין לכן ּכּכּכּכּלּלּלּלֹוֹוֹוֹוּבית ה'. רצֹון ׁשּזהּו - ּומּכאן ההלכה, להּקבע צריכה ׁשּכ הּמעּוט ּדּיני ּגם יֹודעים ּכזה ׁשּבמקרה לבאר, ויׁש . ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻֻ

אליהם. ּגם אפֹוא מתיחס הּדין ּופסק הרב; ּדעת את ּומקּבלים ׁשּמבינים עד זֹו, ּבהלכה ּומעּינים חֹוזרים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹהם

(â):Báéøa øcäú àì ìãå§¾̈¬Ÿ¤§©−§¦«
i"yx£¯c‰˙ ‡Ï∑אזּכּנּו הּוא, 'ּדל ולֹומר: ּבּדין, לזּכֹותֹו ּכבֹוד לֹו ּתחלק .ואכּבדּנּו'לא …∆¿«ְְְֲֲֲִֶֶַַַַַַַַָֹֹ
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i"yx£'B‚Â E‡N ¯BÓÁ ‰‡¯˙ŒÈk∑ ׁשּמּוׁשי ׁשל לׁשֹונֹות מארּבע ׁשהּוא 'ּדלמא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ƒƒ¿∆¬«¬¿ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
מּׂשאֹו ּתחת רֹובץ חמֹורֹו ּתראה ׁשּמא ּפתרֹונֹו: וכה BÏ.'ּכי', ·ÊÚÓ zÏ„ÁÂ∑ ּבתמיהה.·ÊÚz ·ÊÚ ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ¿»«¿»≈¬…ְִִָ»…«¬…

BnÚ∑וכן עזרה, לׁשֹון זֹו יד)עזיבה א וכן(מלכים ועזּוב", ג)"עצּור החֹומה",(נחמיה עד ירּוׁשלים את "וּיעזבּו ƒְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּבֹו: ּכּיֹוצא החֹומה. חזק את ּולסיע לעזב עפר ז)מּלאּוה מּמּני (דברים האּלה הּגֹוים רּבים ּבלבב תאמר "ּכי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ּפעמים  וחדלּת, תראה ּכי רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ּכ ּומדרׁשֹו, מהם'. תירא 'לא ּבתמיהה: ּכן, ּתאמר ׁשּמא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹוגֹו'",
ׁשל  ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת אֹו וחדלּת. ּכבֹודֹו, לפי ואינֹו זקן ּכיצד? הא עֹוזר. ׁשאּתה ּופעמים חֹודל ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשאּתה

וחדלּת BnÚ.יׂשראל, ·ÊÚz ·ÊÚ∑מּמּנּו מּׂשאֹוי מּלּטל - ליּה' 'מּלמׁשקל הּמּׂשא, .לפרק ְְְִֵַָָָ»…«¬…ƒְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 130 'nr `"kg y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

WtPd wExnE daEWY lW zFIprY©£¦¤§¨¥©¤¤

עעעעּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו:::: ּתּתּתּתעזבעזבעזבעזב עזבעזבעזבעזב ללללֹוֹוֹוֹו מעזבמעזבמעזבמעזב וחדלוחדלוחדלוחדלּתּתּתּת ממממּׂשּׂשּׂשּׂשאאאאֹוֹוֹוֹו ּתּתּתּתחתחתחתחת רבץרבץרבץרבץ ׂשׂשׂשׂשנאנאנאנא חמחמחמחמֹוֹוֹוֹורררר ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֹֹּֽֽֽֽכּכּכּכיייי־־־־תראהתראהתראהתראה ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ָָָָֹֹֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ִִִִֹֹֽֽֽֽ
יׂשראל  ׁשל ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת אֹו וחדלּת, ּכבֹודֹו לפי ואינֹו זקן ּכיצד הא עֹוזר, ׁשאּתה ּופעמים חֹודל ׁשאּתה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָּפעמים

ובפרש"י)וחדלּת ה. (כג, ְְַָָ
זה ּפסּוק על הּבעׁש"ט ּפרּוׁש שבט)ידּוע כח יֹום" "הּיֹום ּבלּוח ׁשּׂשֹונא (הּובא הּגּוף חמר ׁשהּוא – 'ׂשֹונא חמֹור תראה ׁש'ּכי ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

,יתּבר הׁשם לֹו ׁשּנתן ּבעבֹודה ׁשּמתעּצל מּׂשאֹו', ּתחת 'רֹובץ ׁשהּגּוף ותראה ורּוחנּיּות, לאלקּות הּמׁשּתֹוקקת הּנׁשמה ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹאת
ּכי  ׁשליחּותֹו, לקּים לּגּוף ּתעזר ׁשּלא – לֹו' מעזב ׁש'וחדלּת לבב על ׁשּיעלה אפׁשר הּנה ּומצֹות, ּתֹורה ידי על ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹׁשּיזּדּכ
את  לברר – עּמֹו' ּתעזב 'עזֹוב אלא הּתֹורה, אֹור יׁשּכן ּבּה הּדר זֹו לא הּנה החמרּיּות, את לׁשּבר ּבסּגּופים ּתתחיל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹאם

הּבעׁש"ט. ּתֹורת ע"כ ּבסּגּופים. לׁשברֹו ולא ּולזּככֹו ְְְְְְִִַַַַַַָֹהּגּוף
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סז mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k iriax meil inei xeriy
הּמקרא  ּפתרֹון ּכ רּבֹותינּו, Ú¯Ï˙.ּדברי ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ׁשּירּבּו אחד, ּדּין ּבׁשביל מיתה לחּיב ְְְִִִֵֵַַָָ…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

המזּכין  על ŒÏÚ¯·.המחּיבין ‰Ú˙Œ‡ÏÂ∑ ּכן ּבֹו ּדרׁשּו יּו"ד, חסר ׁשהּוא ּולפי מּדבריו, ‡È¯Á.לנטֹות ְְְִִַַַַַ¿…«¬∆«ƒְְְְִִִֵֵֶָָָָ«¬≈
˙h‰Ï ÌÈa¯∑ מן יֹותר ּבמחּיבין הּמכריעין ׁשנים ׁשהן ּבזמן ואימתי? אחריהם, נֹוטה ׁשאּתה רּבים ויׁש «ƒ¿«…ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָ

מּכאן  לטֹובה'! עּמהם היה 'אבל אני: ׁשֹומע לרעת", אחריֿרּבים "לאֿתהיה ׁשּנאמר: ּומּמׁשמע ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹהמזּכין,
'ו  ּתרּגם: ואּונקלֹוס לחֹובה'. ׁשנים ועלּֿפי לזכּות, אחד עלּֿפי מּטין נפׁשֹות 'ּדיני תּתמנע אמרּו: לא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

'דבעינ מה נדרׁשמּלאּלפא הּוא ּכ הּתרּגּום לפי העברי ולׁשֹון ,.˙ËÏ ·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡Ï∑יׁשאל אם ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָָָ…«¬∆«ƒƒ¿…ְְִִָ
אֹומר  ואני לאמּתֹו. אֹותֹו ּדן הוי אּלא הריב, מן עצמ ּולסּלק אחד לצד לנטֹות ּתענה לא למׁשּפט, ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּדבר

ּפתרֹונֹו וכ ּכפׁשּוטֹו, אפניו על Ú¯Ï˙.ליּׁשבֹו ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ ראי מׁשּפט,אם מּטין רׁשעים ת ְְְְְְִִַַָָָ…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְִִִִִַָָָָ
אחריהם  נֹוטה הנני הם, ורּבים הֹואיל ּתאמר: B‚Â'.לא ˙ËÏ ·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡ÏÂ∑ הּנּדֹון יׁשאל ואם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַֹֹ¿…«¬∆«ƒƒ¿…¿ְְְִִִַָ

אּלא  מאמּתֹו, הּמׁשּפט את להּטֹות רּבים, אֹותן אחרי הּנֹוטה ּדבר הריב על ּתענּנּו אל הּמׁשּפט, אֹותֹו ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָעל
הּוא, ּכאׁשר הּמׁשּפט את הרּבים אמר ּבצּואר ּתלּוי יהא .וקֹולר ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 112 'nr `k zegiy ihewl)

להלהלהלהּטּטּטּטֹוֹוֹוֹותתתת ררררּבּבּבּביםיםיםים ב)אחריאחריאחריאחרי ׁשל (כג, הלכה ּכפסק הּדבר נחׁשב הרב, ּדעת על־ּפי ּפֹוסק ּבית־ּדין ׁשּכאׁשר ּבאחרֹונים, איתא ְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
הּדין לכן ּכּכּכּכּלּלּלּלֹוֹוֹוֹוּבית ה'. רצֹון ׁשּזהּו - ּומּכאן ההלכה, להּקבע צריכה ׁשּכ הּמעּוט ּדּיני ּגם יֹודעים ּכזה ׁשּבמקרה לבאר, ויׁש . ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻֻ

אליהם. ּגם אפֹוא מתיחס הּדין ּופסק הרב; ּדעת את ּומקּבלים ׁשּמבינים עד זֹו, ּבהלכה ּומעּינים חֹוזרים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹהם

(â):Báéøa øcäú àì ìãå§¾̈¬Ÿ¤§©−§¦«
i"yx£¯c‰˙ ‡Ï∑אזּכּנּו הּוא, 'ּדל ולֹומר: ּבּדין, לזּכֹותֹו ּכבֹוד לֹו ּתחלק .ואכּבדּנּו'לא …∆¿«ְְְֲֲֲִֶֶַַַַַַַַָֹֹ

dÈ„a:ג  ÌÁ¯˙ ‡Ï ‡ÈkÒÓ ÏÚÂ¿«ƒ¿≈»»¿«≈¿ƒ≈
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(ã)áLä äòz Bøîç Bà Eáéà øBL òbôú ék¦´¦§©º¯«Ÿ¦§²¬£Ÿ−Ÿ¤®¨¥¬
Bì epáéLz: §¦¤−«

(ä)BàOî úçz õáø EàðN øBîç äàøú-ék¦«¦§¤º£´©«£ÀŸ¥Æ©´©©¨½
:Bnò áæòz áæò Bì áæòî zìãçå§¨«©§−̈¥«£´Ÿ®¨¬Ÿ©«£−Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â E‡N ¯BÓÁ ‰‡¯˙ŒÈk∑ ׁשּמּוׁשי ׁשל לׁשֹונֹות מארּבע ׁשהּוא 'ּדלמא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ƒƒ¿∆¬«¬¿ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
מּׂשאֹו ּתחת רֹובץ חמֹורֹו ּתראה ׁשּמא ּפתרֹונֹו: וכה BÏ.'ּכי', ·ÊÚÓ zÏ„ÁÂ∑ ּבתמיהה.·ÊÚz ·ÊÚ ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ¿»«¿»≈¬…ְִִָ»…«¬…

BnÚ∑וכן עזרה, לׁשֹון זֹו יד)עזיבה א וכן(מלכים ועזּוב", ג)"עצּור החֹומה",(נחמיה עד ירּוׁשלים את "וּיעזבּו ƒְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּבֹו: ּכּיֹוצא החֹומה. חזק את ּולסיע לעזב עפר ז)מּלאּוה מּמּני (דברים האּלה הּגֹוים רּבים ּבלבב תאמר "ּכי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ּפעמים  וחדלּת, תראה ּכי רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ּכ ּומדרׁשֹו, מהם'. תירא 'לא ּבתמיהה: ּכן, ּתאמר ׁשּמא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹוגֹו'",
ׁשל  ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת אֹו וחדלּת. ּכבֹודֹו, לפי ואינֹו זקן ּכיצד? הא עֹוזר. ׁשאּתה ּופעמים חֹודל ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשאּתה

וחדלּת BnÚ.יׂשראל, ·ÊÚz ·ÊÚ∑מּמּנּו מּׂשאֹוי מּלּטל - ליּה' 'מּלמׁשקל הּמּׂשא, .לפרק ְְְִֵַָָָ»…«¬…ƒְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 130 'nr `"kg y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(
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עעעעּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו:::: ּתּתּתּתעזבעזבעזבעזב עזבעזבעזבעזב ללללֹוֹוֹוֹו מעזבמעזבמעזבמעזב וחדלוחדלוחדלוחדלּתּתּתּת ממממּׂשּׂשּׂשּׂשאאאאֹוֹוֹוֹו ּתּתּתּתחתחתחתחת רבץרבץרבץרבץ ׂשׂשׂשׂשנאנאנאנא חמחמחמחמֹוֹוֹוֹורררר ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֹֹּֽֽֽֽכּכּכּכיייי־־־־תראהתראהתראהתראה ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ָָָָֹֹֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ִִִִֹֹֽֽֽֽ
יׂשראל  ׁשל ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת אֹו וחדלּת, ּכבֹודֹו לפי ואינֹו זקן ּכיצד הא עֹוזר, ׁשאּתה ּופעמים חֹודל ׁשאּתה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָּפעמים

ובפרש"י)וחדלּת ה. (כג, ְְַָָ
זה ּפסּוק על הּבעׁש"ט ּפרּוׁש שבט)ידּוע כח יֹום" "הּיֹום ּבלּוח ׁשּׂשֹונא (הּובא הּגּוף חמר ׁשהּוא – 'ׂשֹונא חמֹור תראה ׁש'ּכי ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

,יתּבר הׁשם לֹו ׁשּנתן ּבעבֹודה ׁשּמתעּצל מּׂשאֹו', ּתחת 'רֹובץ ׁשהּגּוף ותראה ורּוחנּיּות, לאלקּות הּמׁשּתֹוקקת הּנׁשמה ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹאת
ּכי  ׁשליחּותֹו, לקּים לּגּוף ּתעזר ׁשּלא – לֹו' מעזב ׁש'וחדלּת לבב על ׁשּיעלה אפׁשר הּנה ּומצֹות, ּתֹורה ידי על ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹׁשּיזּדּכ
את  לברר – עּמֹו' ּתעזב 'עזֹוב אלא הּתֹורה, אֹור יׁשּכן ּבּה הּדר זֹו לא הּנה החמרּיּות, את לׁשּבר ּבסּגּופים ּתתחיל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹאם

הּבעׁש"ט. ּתֹורת ע"כ ּבסּגּופים. לׁשברֹו ולא ּולזּככֹו ְְְְְְִִַַַַַַָֹהּגּוף
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mihtynסח zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iying meil inei xeriy
הרב ערּו ּבׁשּולחן ּכתב ד)והּנה סעיף ונפש גוף נזקי הל' חו"מ ּתענּיֹות (חלק א. ּגּופֹו: ולׁשּבר להתעּנֹות הּתר אֹופּנים ּבׁשני ּדרק ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹֻ

ה'). לפני לרצֹון (ׁשּיהיה לה' נפׁשֹו למרק ּכדי ּתענּיֹות ב. ּתׁשּובה. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשל
ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת ב. ּכבֹודֹו. לפי ואינֹו זקן א. חֹודל". "אּתה ׁשּבהם האֹופּנים ּבׁשני מרּמזים אּלּו אֹופּנים ּדׁשני לֹומר ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻויׁש

יׂשראל. ְִֵֶָׁשל
חטא  האדם ּדכאׁשר וכיֹו"ב. וחטאים עברֹות על ׁשּבאה ּתׁשּובה, ׁשל ּתענּיֹות על קאי – יׂשראל ׁשל ּומּׂשאֹו נכרי ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּבהמת
א ח"ו. הּקלּפה לרׁשּות ׁשעֹובר נכרי", ׁשל "ּבהמּתֹו הוי (ּכּנ"ל) ּגּופֹו חמר ׁשהּוא ה"חמֹור" הּנה ח"ו, יתּבר רצֹונֹו על ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹועבר

ּכרּמֹון" מצֹות מלאים יׂשראל ּפֹוׁשעי ׁש"אפילּו בסופה)מּכיון חגיגה א. יט, יׁש(עירובין ּכּנ"ל, נכרי" "ּבהמת ׁשהּוא הּגּוף הרי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבהן. מלא הּפֹוׁשע ׁשּגם הּמצֹות – יׂשראל" ׁשל "מּׂשא ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבֹו

לגמרי: ההפכי הּב' ְְְְִֵֶַַַָָֹוהאפן
ורּוחנּיים, מזּככים ּבענינים הּוא עסקֹו אׁשר חכמה"), ׁשּקנה זה – ("זקן מרֹומם איׁש על קאי – ּכבֹודֹו לפי ואינֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֻזקן
יכֹול  ּכן אם הּגׁשמי, הּגּוף וזּכּו ּדברּור ּבהעבֹודה (כ"כ) מתעּסק ׁשאינֹו ּומאחר ּבזה, וכיֹוצא לעוֹונֹות ׁשּי ׁשאינֹו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָּובוּדאי
ּבברּור  להתעּסק ּכבֹודֹו לפי ׁשאינֹו ּומאחר נפׁשֹו, מרּוק ּבׁשלמּות ּפֹוגם זה והרי וחמרּיּותו, ּבגּסּותֹו יּׁשאר ׁשּגּופֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹלהיֹות

ּגּופֹו. זּכּו את יׁשלים ועל־ידי־זה נפׁשֹו, למרק ּכדי להתעּנֹות הּתֹורה לֹו הּתירה לכן הּגׁשמי, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּגּופֹו

ß hay b"k iying mei ß

(å)ðéáà ètLî ähú àì:Báéøa E ¬Ÿ©¤²¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«
i"yx£EÈ·‡∑ ותאב מדלּדל ׁשהּוא אֹובה, טֹובהלׁשֹון לב)לכל .(ב''מ ∆¿…¿ְְְְְֵֶֶָָָָֻ

(æ)ék âøäz-ìà ÷écöå é÷ðå ÷çøz ø÷L-øácî¦§©¤−¤¦§¨®§¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬
:òLø ÷écöà-àì«Ÿ©§¦−¨¨«

i"yx£‚¯‰zŒÏ‡ ˜ÈcˆÂ È˜Â∑ ׁשּמחזירין זכּות', עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר חּיב, מּביתּֿדין לּיֹוצא מּנין ¿»ƒ¿«ƒ««¬…ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
נקי  מּכלֿמקֹום ּבביתּֿדין, נצטּדק ׁשּלא צּדיק, ׁשאינֹו ואףֿעלּֿפי ּתהרג", אל "ונקי לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹאֹותֹו?
חֹובה', עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר זּכאי, מּביתּֿדין לּיֹוצא ּומּנין לזּכֹותֹו. ל יׁש ׁשהרי מיתה, מּדין ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּוא

ּבביתּֿדין  ׁשּנצטּדק הּוא, צּדיק וזה ּתהרג". אל "וצּדיק לֹומר: ּתלמּוד לביתּֿדין? אֹותֹו מחזירין Èk.ׁשאין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹƒ
ÚL¯ ˜Ècˆ‡Œ‡Ï∑ הרּבה ׁשלּוחים לי יׁש זּכאי. מּיד יצא אם בדיני, אצדיקּנּו לא אני ּכי להחזירֹו, עלי אין …«¿ƒ»»ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּבּה ׁשּנתחּיב ּבּמיתה .להמיתֹו ְֲִִִֵֶַַַָָ

dÈ„a:ו  CÈkÒÓ ÔÈc ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒƒ¿≈»¿ƒ≈

Ù˜ז  È„Â ÈÎÊ„Â ˜ÈÁ¯ ÈÂ‰ ‡¯˜L„ ‡Ób˙tÓƒƒ¿»»¿ƒ¿»¬≈»ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«
ÈkÊ‡ ‡Ï È¯‡ ÏBË˜˙ ‡Ï ‡Èc ÔÓ (ÈÎc)¿≈ƒƒ»»ƒ¿¬≈»¡«≈
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(ç)ólñéå íéç÷t øeòé ãçMä ék çwú àì ãçLå§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´¦§¦½¦«©¥−
:íé÷écö éøác¦§¥¬©¦¦«

i"yx£Áw˙ ‡Ï „ÁLÂ∑,הּדין את להּטֹות ּכדי ׁשהרי הּדין, את להּטֹות ּכדי וכלֿׁשּכן אמת, לׁשּפט אפּלּו ¿…«…ƒ»ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
מׁשּפט" תּטה "לא ּכבר: ÌÈÁ˜t.נאמר ¯eÚÈ∑(מכילתא קיא. ׁשּתּטרף (ב''מ סֹוף ׁשחד, ונֹוטל ּבּתֹורה חכם אפּלּו ְְֱִֶֶַַַָֹ¿«≈ƒ¿ƒְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

עיניו  מאֹור ויכהה ּתלמּודֹו ויׁשּתּכח עליו, ּומקלקל ∑ÛlÒÈÂ.ּדעּתֹו ˆÌÈ˜Èc.ּכתרּגּומֹו: È¯·c∑ דברים ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָƒ«≈ְְְְֵַַƒ¿≈«ƒƒְִָ
אמת, מׁשּפטי יׁשרים המצּדקים, ּתריצין, ּפתגמין ּתרּגּומֹו: .וכן ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶַַָָָֻ

(è)øbä Lôð-úà ízòãé ízàå õçìú àì øâå§¥−´Ÿ¦§¨®§©¤À§©§¤Æ¤¤´¤©¥½
:íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ék¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£ıÁÏ˙ ‡Ï ¯‚Â∑ׁשּסּורֹו מּפני הּגר על ּתֹורה הזהירה מקֹומֹות נט)רעּבהרּבה ‰b¯.(ב''מ LÙ ˙‡∑ ¿≈…ƒ¿»ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ∆∆∆«≈
אֹותֹו ּכׁשּלֹוחצים לֹו קׁשה .ּכּמה ְֲִֶֶַָָ

(é)-úà zôñàå Eöøà-úà òøæz íéðL LLå§¥¬¨¦−¦§©´¤©§¤®§¨«©§−̈¤
:dúàeáz§«¨¨«

i"yx£d˙‡e·z ˙‡ zÙÒ‡Â∑:ּכמֹו לּבית, הכנסה כב)לׁשֹון ּבית"(דברים ּתֹו אל ."ואספּתֹו ¿»«¿»∆¿»»ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ

(àé)éðéáà eìëàå dzLèðe äpèîLz úòéáMäå§©§¦¦º¦§§¤´¨§©§À̈§¨«§Æ¤§Ÿ¥´
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:Eúéæì§¥¤«
i"yx£‰pËÓLz∑ מעבֹודה.dzLËe∑,ּגמּורה מעבֹודה ּתׁשמטּנה אחר: ּדבר הּבעּור. זמן אחר מאכילה ƒ¿¿∆»ֲֵָ¿«¿»ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

מּלזּבל  ּונטׁשּתּה ּוזריעה. חריׁשה ‰O„‰.ּומּלקׁשקׁשּכגֹון: ˙iÁ ÏÎ‡z Ì¯˙ÈÂ∑(מכילתא) אביֹון מאכל להּקיׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ¿ƒ¿»…««««»∆ְְֲִֶַַַ
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:dzÏÏÚ¬«¿«
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סט mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iying meil inei xeriy
הרב ערּו ּבׁשּולחן ּכתב ד)והּנה סעיף ונפש גוף נזקי הל' חו"מ ּתענּיֹות (חלק א. ּגּופֹו: ולׁשּבר להתעּנֹות הּתר אֹופּנים ּבׁשני ּדרק ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹֻ

ה'). לפני לרצֹון (ׁשּיהיה לה' נפׁשֹו למרק ּכדי ּתענּיֹות ב. ּתׁשּובה. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשל
ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת ב. ּכבֹודֹו. לפי ואינֹו זקן א. חֹודל". "אּתה ׁשּבהם האֹופּנים ּבׁשני מרּמזים אּלּו אֹופּנים ּדׁשני לֹומר ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻויׁש

יׂשראל. ְִֵֶָׁשל
חטא  האדם ּדכאׁשר וכיֹו"ב. וחטאים עברֹות על ׁשּבאה ּתׁשּובה, ׁשל ּתענּיֹות על קאי – יׂשראל ׁשל ּומּׂשאֹו נכרי ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּבהמת
א ח"ו. הּקלּפה לרׁשּות ׁשעֹובר נכרי", ׁשל "ּבהמּתֹו הוי (ּכּנ"ל) ּגּופֹו חמר ׁשהּוא ה"חמֹור" הּנה ח"ו, יתּבר רצֹונֹו על ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹועבר

ּכרּמֹון" מצֹות מלאים יׂשראל ּפֹוׁשעי ׁש"אפילּו בסופה)מּכיון חגיגה א. יט, יׁש(עירובין ּכּנ"ל, נכרי" "ּבהמת ׁשהּוא הּגּוף הרי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבהן. מלא הּפֹוׁשע ׁשּגם הּמצֹות – יׂשראל" ׁשל "מּׂשא ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבֹו

לגמרי: ההפכי הּב' ְְְְִֵֶַַַָָֹוהאפן
ורּוחנּיים, מזּככים ּבענינים הּוא עסקֹו אׁשר חכמה"), ׁשּקנה זה – ("זקן מרֹומם איׁש על קאי – ּכבֹודֹו לפי ואינֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֻזקן
יכֹול  ּכן אם הּגׁשמי, הּגּוף וזּכּו ּדברּור ּבהעבֹודה (כ"כ) מתעּסק ׁשאינֹו ּומאחר ּבזה, וכיֹוצא לעוֹונֹות ׁשּי ׁשאינֹו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָּובוּדאי
ּבברּור  להתעּסק ּכבֹודֹו לפי ׁשאינֹו ּומאחר נפׁשֹו, מרּוק ּבׁשלמּות ּפֹוגם זה והרי וחמרּיּותו, ּבגּסּותֹו יּׁשאר ׁשּגּופֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹלהיֹות

ּגּופֹו. זּכּו את יׁשלים ועל־ידי־זה נפׁשֹו, למרק ּכדי להתעּנֹות הּתֹורה לֹו הּתירה לכן הּגׁשמי, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּגּופֹו

ß hay b"k iying mei ß

(å)ðéáà ètLî ähú àì:Báéøa E ¬Ÿ©¤²¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«
i"yx£EÈ·‡∑ ותאב מדלּדל ׁשהּוא אֹובה, טֹובהלׁשֹון לב)לכל .(ב''מ ∆¿…¿ְְְְְֵֶֶָָָָֻ

(æ)ék âøäz-ìà ÷écöå é÷ðå ÷çøz ø÷L-øácî¦§©¤−¤¦§¨®§¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬
:òLø ÷écöà-àì«Ÿ©§¦−¨¨«

i"yx£‚¯‰zŒÏ‡ ˜ÈcˆÂ È˜Â∑ ׁשּמחזירין זכּות', עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר חּיב, מּביתּֿדין לּיֹוצא מּנין ¿»ƒ¿«ƒ««¬…ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
נקי  מּכלֿמקֹום ּבביתּֿדין, נצטּדק ׁשּלא צּדיק, ׁשאינֹו ואףֿעלּֿפי ּתהרג", אל "ונקי לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹאֹותֹו?
חֹובה', עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר זּכאי, מּביתּֿדין לּיֹוצא ּומּנין לזּכֹותֹו. ל יׁש ׁשהרי מיתה, מּדין ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּוא

ּבביתּֿדין  ׁשּנצטּדק הּוא, צּדיק וזה ּתהרג". אל "וצּדיק לֹומר: ּתלמּוד לביתּֿדין? אֹותֹו מחזירין Èk.ׁשאין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹƒ
ÚL¯ ˜Ècˆ‡Œ‡Ï∑ הרּבה ׁשלּוחים לי יׁש זּכאי. מּיד יצא אם בדיני, אצדיקּנּו לא אני ּכי להחזירֹו, עלי אין …«¿ƒ»»ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּבּה ׁשּנתחּיב ּבּמיתה .להמיתֹו ְֲִִִֵֶַַַָָ

dÈ„a:ו  CÈkÒÓ ÔÈc ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒƒ¿≈»¿ƒ≈

Ù˜ז  È„Â ÈÎÊ„Â ˜ÈÁ¯ ÈÂ‰ ‡¯˜L„ ‡Ób˙tÓƒƒ¿»»¿ƒ¿»¬≈»ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«
ÈkÊ‡ ‡Ï È¯‡ ÏBË˜˙ ‡Ï ‡Èc ÔÓ (ÈÎc)¿≈ƒƒ»»ƒ¿¬≈»¡«≈

:‡·iÁ«»»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(e)ðéáàEì YäáBà ïBL¯mB d`x ¤§Ÿ§§¤§¥©
."oFia` xn`i da` on" :f ,b `xfr i"Wx©¦¤§¨¦Ÿ©¤§

ìcìãî àeäL¯iprn xzFi) c`n lC(. ¤§ª§¨©§Ÿ¥¥¨¦
äáBè ìëì áàúå¯i"Wx mB d`x §¨¥§¨¨§¥©©¦

i"WxaE .ci ,ck mW .c ,eh mixaC§¨¦¨§©¦
Fpi`e daF`d" :a ,`iw `rivn `aÄ¨§¦¨¨¤§¥
lkl dE`zn FWtPX dn biVn©¦©¤©§¦§©¨§¨

."aEhf dxez

(f)âøäz ìà ÷écöå é÷ðåïépî Y §¨¦§©¦©©£Ÿ¦©¦
:ãçà øîàå áiç ïéc-úéaî àöBéìLé §¥¦¥¦©¨§¨©¤¨¥

ïéøéæçnL ,úeëæ åéìò ãnìì éì¦§©¥¨¨§¤©£¦¦
ìà .. é÷ðå" øîBì ãeîìz ?BúBà©§©§¨¦©

[äæå] ,"âøäz¯ciÎiazM dOkA `Ed oM ©£Ÿ§¤¥§©¨¦§¥¨

.oFW`x qEtcE§¦
àlL ,÷écö BðéàL ét-ìò-óà©©¦¤¥©¦¤Ÿ
"é÷ð" íB÷î ìkî ,ïéc-úéáa ÷cèöð¦§©¥§¥¦¦¨¨¨¦

äúéî ïécî àeä¯,bl oixcdpq i"WxA ¦¦¦¨§©¦©§¤§¦
iRÎlrÎs` `hgd on rnWn iwp" :a¨¦©§©¦©¥§©©¦

."oiCA aIgzPW¤¦§©¥©¦
àöBéì ïépîe .BúBkæì Eì Lé éøäL¤£¥¥§§©¦©¦§¥
éì Lé :ãçà øîàå éàkæ ïéc-úéaî¦¥¦©©§¨©¤¨¥¦
ïéøéæçî ïéàL ,äáBç åéìò ãnìì§©¥¨¨¨¤¥©£¦¦
øîBì ãeîìz ?Báiçì ïéc-úéáì BúBà§¥¦§©§©§©
,àeä "÷écö" äæå ,"âøäz ìà ÷écöå"§©¦©©£Ÿ§¤©¦

ïéc-úéáa ÷cèöpL¯iRÎlrÎs` ¤¦§©¥§¥¦©©¦
iwp Fpi`W)a ,bl oixcdpq i"yx(. ¤¥¨¦

òLø ÷écöà àì ékéìò ïéà YE ¦Ÿ©§¦¨¨¥¨¤
Bøéæçäì¯eixaC sFq lr aqEn §©£¦¨©§¨¨

in lr ,"bFxdY l` wiCve" :mincFTd©§¦§©¦©©£©¦
oixifgn oi`W oiCd ziAn i`Mf `vIW¤¨¨©©¦¥©¦¤¥©£¦¦

.FaIgl oiCÎzial FzF`§¥¦§©§
éðéãa ep÷écöà àì éðà ék¯,xnFlM ¦£¦Ÿ©§¦¤§¦¦§©

.Fxifgdl eilr oi` dOl mrh Edf¤©©¨¨¥¨¨§©£¦
íéçeìL éì Lé éàkæ Eãiî àöé íà¦¨¨¦¨§©©¥¦§¦
.da áiçúpL äúéîa Búéîäì äaøä©§¥©£¦§¦¨¤¦§©¥¨

¯,i`Mfe wiCv LcIn `vIW mc` FzF`¨¨¤¨¨¦¨§©¦§©©
`l ip` ,rWx `Ed zn`aE¤¡¤¨¨£¦Ÿ

.EPwiCv`g dxez ©§¦¤

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iying meil inei xeriy

(ç)ólñéå íéç÷t øeòé ãçMä ék çwú àì ãçLå§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´¦§¦½¦«©¥−
:íé÷écö éøác¦§¥¬©¦¦«

i"yx£Áw˙ ‡Ï „ÁLÂ∑,הּדין את להּטֹות ּכדי ׁשהרי הּדין, את להּטֹות ּכדי וכלֿׁשּכן אמת, לׁשּפט אפּלּו ¿…«…ƒ»ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
מׁשּפט" תּטה "לא ּכבר: ÌÈÁ˜t.נאמר ¯eÚÈ∑(מכילתא קיא. ׁשּתּטרף (ב''מ סֹוף ׁשחד, ונֹוטל ּבּתֹורה חכם אפּלּו ְְֱִֶֶַַַָֹ¿«≈ƒ¿ƒְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

עיניו  מאֹור ויכהה ּתלמּודֹו ויׁשּתּכח עליו, ּומקלקל ∑ÛlÒÈÂ.ּדעּתֹו ˆÌÈ˜Èc.ּכתרּגּומֹו: È¯·c∑ דברים ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָƒ«≈ְְְְֵַַƒ¿≈«ƒƒְִָ
אמת, מׁשּפטי יׁשרים המצּדקים, ּתריצין, ּפתגמין ּתרּגּומֹו: .וכן ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶַַָָָֻ

(è)øbä Lôð-úà ízòãé ízàå õçìú àì øâå§¥−´Ÿ¦§¨®§©¤À§©§¤Æ¤¤´¤©¥½
:íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ék¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£ıÁÏ˙ ‡Ï ¯‚Â∑ׁשּסּורֹו מּפני הּגר על ּתֹורה הזהירה מקֹומֹות נט)רעּבהרּבה ‰b¯.(ב''מ LÙ ˙‡∑ ¿≈…ƒ¿»ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ∆∆∆«≈
אֹותֹו ּכׁשּלֹוחצים לֹו קׁשה .ּכּמה ְֲִֶֶַָָ

(é)-úà zôñàå Eöøà-úà òøæz íéðL LLå§¥¬¨¦−¦§©´¤©§¤®§¨«©§−̈¤
:dúàeáz§«¨¨«

i"yx£d˙‡e·z ˙‡ zÙÒ‡Â∑:ּכמֹו לּבית, הכנסה כב)לׁשֹון ּבית"(דברים ּתֹו אל ."ואספּתֹו ¿»«¿»∆¿»»ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ

(àé)éðéáà eìëàå dzLèðe äpèîLz úòéáMäå§©§¦¦º¦§§¤´¨§©§À̈§¨«§Æ¤§Ÿ¥´
Eîøëì äNòz-ïk äãOä úiç ìëàz íøúéå Enò©¤½§¦§¾̈Ÿ©−©©´©¨¤®¥«©«£¤¬§©§§−

:Eúéæì§¥¤«
i"yx£‰pËÓLz∑ מעבֹודה.dzLËe∑,ּגמּורה מעבֹודה ּתׁשמטּנה אחר: ּדבר הּבעּור. זמן אחר מאכילה ƒ¿¿∆»ֲֵָ¿«¿»ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

מּלזּבל  ּונטׁשּתּה ּוזריעה. חריׁשה ‰O„‰.ּומּלקׁשקׁשּכגֹון: ˙iÁ ÏÎ‡z Ì¯˙ÈÂ∑(מכילתא) אביֹון מאכל להּקיׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ¿ƒ¿»…««««»∆ְְֲִֶַַַ

eÚÓ¯ח  ‡„ÁBL È¯‡ Ïa˜˙ ‡Ï ‡„ÁBLÂ¿¬»»¿«≈¬≈¬»¿«≈
:ÔÈˆÈ¯z ÔÈÓb˙t Ï˜Ï˜Óe ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

È˙ט  ÔezÚ„È Ôez‡Â Ôe˜ÈÚ˙ ‡Ï ‡¯Bi‚Â¿ƒ»»¿ƒ¿«¿«¿»
‡Ú¯‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„ È¯‡ ‡¯Bi‚„ ‡LÙ«¿»¿ƒ»¬≈«»ƒ¬≈¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

È˙י  LBÎ˙Â CÚ¯‡ ˙È Ú¯Êz ÔÈL ˙ÈLÂ¿ƒ¿ƒƒ¿«»«¿»¿ƒ¿»
:dzÏÏÚ¬«¿«

ÔeÏÎÈÈÂיא  dpLË¯˙Â dpËÓLz ‡˙ÚÈ·Le¿ƒ≈»«¿¿ƒ«¿«¿¿ƒ«¿≈¿
Ôk ‡¯a ˙ÂÁ ÏeÎÈz ÔB‰¯‡Le CnÚ ÈkÒÓƒ¿¿≈«»¿»¿≈≈«»»≈

:C˙ÈÊÏ CÓ¯ÎÏ „aÚz«¿≈¿«¿»¿≈»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(g)çwú àì ãçLåì elôà YètL §Ÿ©Ÿ¦¨£¦¦§Ÿ
úîà¯ENit`" hi ,fh mixaC i"WxA ¡¤§©¦§¨¦£¦

."wcv hFRWl¦§¤¤
éøäL ,ïécä úBhäì éãk ïkL-ìëå§¨¤¥§¥§©©¦¤£¥
øák øîàð ïécä úà úBhäì éãk§¥§©¤©¦¤¡©§¨

¯.e wEqR̈
."ètLî ähú àì"íéç÷t øeòéY Ÿ©¤¦§©§©¥¦§¦

óBñ ,ãçL ìèBðå äøBza íëç elôà£¦¨¨©¨§¥Ÿ©
çkzLéå ,åéìò Bzòc óøhzL¤¦¨¥©§¨¨§¦§©©

åéðéò øBàî ääëéå ,Bãeîìz¯Wxtn ©§§¦§¤§¥¨§¨¥
,FhEWtM eipir xF`n oFxer od ,"xEri"§©¥¥¦§§¥¨¦§
sExih `Ede ,ilkU oFxer FrnWnM ode§¥§©§¨¦§¦§¦§¥
.gMYWi FcEnlYW mFxbi dfe ,zrC©©§¤¦§¤©§¦§©¥©
cgXd iM" :mW mixaC i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦§¨¦¨¦©Ÿ©
`NW xWt`Îi` cgW lATXn ± xEri§©¥¦¤¦¥Ÿ©¦¤§¨¤Ÿ

."FzEkfA KFtdl Flv` FAl z` dHi©¤¤¦¤§©£¦§
ólñéå"ì÷ì÷îe" :Bîebøúk Y ¦©¥§©§§©§¥

¯.zEri§©¥
íé÷écö éøácíé÷cöîä íéøác Y ¦§¥©¦¦§¨¦©§ª¨¦

¯lW mixaC `le .dxFYd ihRWn¦§§¥©¨§Ÿ§¨¦¤
mipICd) miwiCv(mdA KIW `l iM , ©¦¦©©¨¦¦Ÿ©¨¨¤

mdiRn E`vi xaMW xg`l sENq)m"`x(. ¦§©©¤§¨¨§¦¦¤
ïéîbút" :Bîebøz ïëå ,úîà éètLî¦§§¥¡¤§¥©§¦§¨¦

.íéøLé Y "ïéöéøz¯i"Wx mB d`x §¦¦§¨¦§¥©©¦
aEzMd oFWl iR lr `Ede .mW mixaC§¨¦¨§©¦§©¨

)i ,hi mildz("eCgi Ewcv zn` 'd ihRWn"¦§§¥¡¤¨§©§¨
)m"`x(.h dxez

(h)õçìú àì øâåäaøäa Y §¥Ÿ¦§¨§©§¥
,øbä ìò äøBz äøéäæä úBîB÷î§¦§¦¨¨©©¥

.òø BøeqL éðtîøbä Lôð úàY ¦§¥¤¨¤¤¤©¥
.BúBà íéöçBlLk Bì äL÷ änk©¨¨¤§¤£¦

¯,FNW rxd xvi" :` ,bi zFixFd i"WxA§©¦¨¥¤¨¨¤
,at oiWECiw i"WxaE ."`Ed rx FNW xU©¤¨§©¦¦¦
xFfgl aFxw df ipRnE ."rx Fbdpn" :`¦§¨¨¦§¥¤¨©£

FxEql)`"eb(.i dxez §
(i)dúàeáz úà zôñàåì YïBL §¨©§¨¤§¨¨§

úéaì äñðëä¯d`xE .sEQ` oFWl `le ©§¨¨©©¦§Ÿ§¦§¥
.ci ,`i mixaC i"Wx mB©©¦§¨¦

"Eúéa CBz ìà Bzôñàå" Bîk§©£©§¤¥¤
¯oOwl i"Wx mB d`xE .a ,ak mixaC§¨¦§¥©©¦§©¨

,`i xAcOA .hk ,hn ziW`xA .ak ,cl§¥¦©¦§¨
.l`i dxez

(`i)äpèîLzäãBáòî Y¯`NW ¦§§¤¨¥£¨¤Ÿ
lkA dHnXdW ,mipXd x`WM EPcarY©©§¤¦§¨©¨¦¤©§¦¨§¨

xaCn xaC zhnWd `id mFwn)m"`x(. ¨¦©§¨©¨¨¦¨¨
dzLèðeäìéëàî Y¯dPlk`Y `NW §©§¨¥£¦¨¤ŸŸ§¤¨

mFwn lkA dWihPW ,mipXd x`WM¦§¨©¨¦¤§¦¨§¨¨
xaCn xaC zWihp `id)m"`x(. ¦§¦©¨¨¦¨¨

øeòaä ïîæ øçà¯`Ed xEriAd onf ©©§©©¦§©©¦
f`e ,dcVAW dIgl df oiOn dlMWM§¤¨¨¦¦¤©©¨¤©¨¤§¨
dOn mB oiOd FzF`n lFk`l xEq`̈¤¡¥©¦©¦©
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מעׂשר  אין אמרּו: מּכאן מעׂשר. ּבלא אֹוכלים אביֹונים אף מעׂשר, ּבלא אֹוכלת חּיה מה חּיה: ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹלמאכל

EÓ¯ÎÏ.ּבּׁשביעית  ‰NÚzŒÔk∑,הּלבן ּבׂשדה מדּבר הּמקרא את ּותחּלת "ּתזרע הימּנּו: למעלה ׁשאמר ּכמֹו ְִִַ≈«¬∆¿«¿¿ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
"ארצ. ְֶַ

(áé)éNòî äNòz íéîé úLLéòéáMä íBiáe E ¥³¤¨¦Æ©«£¤´©«£¤½©¬©§¦¦−
Eúîà-ïa Lôpéå Eøîçå EøBL çeðé ïòîì úaLz¦§®Ÿ§©´©¨À©«§Æ©«£Ÿ¤½§¦¨¥¬¤£¨«§−

:øbäå§©¥«
i"yx£˙aLz ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e∑(מכילתא):ּתאמר ׁשּלא מּמקֹומּה, ּבראׁשית' 'ׁשּבת ּתעקר לא הּׁשביעית ּבּׁשנה אף ««¿ƒƒƒ¿…ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

ּבראׁשית' 'ׁשּבת ּבּה ּתנהֹוג לא ׁשּבת, קרּויה הּׁשנה וכל E¯ÓÁÂ.הֹואיל E¯BL ÁeÈ ÔÚÓÏ∑,ניח לֹו ּתן ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ¿««»«¿«¬…∆ְֵָ
אּלא  ניח, זה אין אמרּת: הּבית? ּבתֹו יחּבׁשּנּו אּלא אינֹו אֹו הּקרקע. מן עׂשבים ואֹוכל ּתֹולׁש ׁשּיהא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָלהּתיר

הערל (מכילתא)∑E˙Ó‡ŒÔa.צער  מדּבר ּבעבד ּגר ∑b‰Â¯.הּכתּוב .ּתֹוׁשב זה ַַ∆¬»¿ְְֵֵֶֶֶַַָָ¿«≈ֵֶָ

(âé)íéäìû íLå eøîMz íëéìà ézøîà-øLà ìëáe§²Ÿ£¤¨©¬§¦£¥¤−¦¨¥®§¥̧¡Ÿ¦³
ét-ìò òîMé àì eøékæú àì íéøçà:E £¥¦Æ´Ÿ©§¦½¬Ÿ¦¨©−©¦«

i"yx£e¯ÓMz ÌÎÈÏ‡ Èz¯Ó‡Œ¯L‡ ÏÎ·e∑(מכילתא) ׁשּבּתֹורה ׁשמירה ׁשּכל ּבאזהרה, מצותֿעׂשה ּכל לעׂשֹות ¿…¬∆»«¿ƒ¬≈∆ƒ»≈ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ÓBÈ·e‡יב  C„·BÚ „aÚz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒ«¿≈»»¿»
C¯ÓÁÂ C¯Bz ÁeÈc ÏÈ„a Áez ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿ƒƒ«»«¬»»

:‡¯Bi‚Â C˙Ó‡ ¯a ËB˜LÈÂ¿ƒ¿««¿»¿ƒ»

ÌeLÂיג  Ôe¯nzÒz ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡ Èc ÏÎ·e¿…ƒ¬»ƒ¿ƒ¿«¿¿
ÏÚ ÚÓzLÈ ‡Ï Ôe¯k„˙ ‡Ï ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»»ƒ¿¿»ƒ¿¿««

:ÔBÎÓet¿

ilieyl` axd - mdxa` ly`

.ziAAX¤©©¦
äãBáòî Y "äpèîLz" :øçà øác̈¨©¥¦§§¤¨¥£¨
.äòéøæe äLéøç ïBâk ,äøeîb§¨§£¦¨§¦¨

ìaælî Y "dzLèðe"¯`Ed lEAif §©§¨¦§©¥¦
oli`d ixTrA laf oigiPOW),b w"en i"yx ¤©¦¦¤¤§¦¨¥¨¦¨

`(.
L÷L÷lîe¯mW ohw crFn i"WxA ¦§©§¥§©¦¥¨¨¨

`Ed xECrW `N` ,xECr Epid" :azM̈©©§¦¤¨¤¦
xnFlM ,"miziGA WEwWwe miptBA©§¨¦§¦§©¥¦§©
K` .`rx` iiERxl miziGd zgY xtFgW¤¥©©©¥¦§©¥©§¨©
azM a ,ht `rivn `aA i"WxA§©¦¨¨§¦¨¨©
miWxW zFQkl" Edf "WwWwl"W¤§©§¥¤§©¨¨¦

."miNEbnd©§¦
äãOä úiç ìëàz íøúéåLéwäì Y §¦§¨Ÿ©©©©¨¤§©¦

ïBéáà ìëàî¯."LOr ipFia` Elk`e" ©£©¤§§¨§¤§¥©¤
äiç ìëàîì¯dfi`l ,oM `l m` iM §©£©©¨¦¦Ÿ¥§¥¤

dIgd zlik` z` dxFYd dazM oipr¦§¨¨§¨©¨¤£¦©©©¨
dcVAWlW FzEWxA Dpi` dIgd ixd , ¤©¨¤£¥©©¨¥¨¦§¤

Dl xiYdl dkixv dxFYdW mc`̈¨¤©¨§¦¨§©¦¨
dlik`)m"`x(. £¦¨

óà ,øNòî àìa úìëBà äiç äî©©¨¤¤§Ÿ©£¥©
øNòî àìa íéìëBà íéðBéáà¤§¦§¦§Ÿ©£¥

¯.ziriaXA©§¦¦
eøîà ïàkî¯.`Ylikn ¦¨¨§§¦§¨

.úéòéáMa øNòî ïéàäNòz ïk ¥©£¥©§¦¦¥©£¤
Eîøëìàø÷nä úlçúe Y §©§§§¦©©¦§¨

¯."DYWhpE dPhnWY ziriaXde"§©§¦¦¦§§¤¨§©§¨

ïálä äãNa øaãî¯d`EaY lW dcU §©¥¦§¥©¨¨¨¤¤§¨
)a ,b w"en i"yx(.

epîéä äìòîì øîàL Bîk¯.i wEqR §¤¨©§©§¨¥¤¨
"Eöøà úà òøæz"¯`N` drixf oi`e ¦§©¤©§¤§¥§¦¨¤¨

lr aqEn "dUrY oM" xnFlM .dcUA§¨¤§©¥©£¤¨©
dcUA ziUrW FnMW ,oiprd zNigY§¦©¨¦§¨¤§¤¨¦¨¦§¥

"Lnxkl dUrY oM" ± oal)m"`x(.dxez ¨¨¥©£¤§©§§
ai

(ai)úaLz éòéáMä íBiáeóà Y ©©§¦¦¦§Ÿ©
áMä äðMaúaL' ø÷òz àì úéòé ©¨¨©§¦¦Ÿ¥¨¥©©

'úéLàøa¯zAW z`xwp zAW lM §¥¦¨©¨¦§¥©©
d`aE zWCEwOW mEXn ,ziW`xA§¥¦¦¤§¤¤¨¨
dpFW`x zAWaC ,ziW`xa ini zWXn¦¥¤§¥§¥¦¦§©¨¦¨

"FzF` WCwie .. ENkie" DA aEzM)m"ayx ¨¨©§ª©§©¥
` ,`kw a"a(.
dîB÷nî¯o`M xidfde xfg KM mEXnE ¦§¨¦¨¨©§¦§¦¨

dilr dEiv xaMW xg`l zAXd lr©©©¨§©©¤§¨¦¨¨¤¨
zFxACd zxUrA)m"`x(. ©£¤¤©¦§

äðMä ìëå ìéàBä :øîàz àlL¤ŸŸ©¦§¨©¨¨
úaL' da âäðz àì ,úaL äéeø÷§¨©¨Ÿ¦§©¨©©

.'úéLàøaEøBL çeðé ïòîì¯d`x §¥¦§©©¨©§§¥
dIge dndA lM" :bk ,`k lirl i"Wx©¦§¥¨§¥¨§©¨

xg` mFwnA xn`p ixdW ,xFWM)mixac §¤£¥¤¡©§¨©¥
ci ,d(."LYndA lke :EøîçåBì ïz Y §¨§¤§¤©£Ÿ¤¥
çéð¯,dgEpn oFWNn `le ,zgp oFWl §¨§©©§Ÿ¦§§¨

xaM dndAA dziaXde dgEpOdW¤©§¨§©§¦¨©§¥¨§¨
.zFxACd zxUrA dxn`p¤¤§¨©£¤¤©¦§

øézäììBz àäiLL¯.xFngde xFXd §©¦¤§¥¥©§©£
ò÷øwä ïî íéáNò ìëBàå¯dGW §¥£¨¦¦©©§©¤¤

FNW giPd)i ,cky axd r"ey(. ©§¨¤
úéaä CBúa epLaçé àlà Bðéà Bà¥¤¨©§§¤§©©¦

¯,zAWA dk`ln mEW dUri `NW icM§¥¤Ÿ©£¤§¨¨§©¨
."gEpi ornl" WExiR Edfe§¤¥§©©¨©

.øòö àlà çéð äæ ïéà :zøîàïa ¨©§¨¥¤§¨¤¨©©¤
Eúîàøaãî áeúkä ìøò ãáòa Y £¨§§¤¤¨¥©¨§©¥

¯,FlEnl FAx wiRqd `NW ,xnFlM§©¤Ÿ¦§¦©§
wEqRdn micnl lOW car la`),k lirl £¨¤¤¤¨§¥¦¥©¨

i("LCar gEpi ornl")a ,gn zenai i"yx(. §©©¨©©§§
`l oicrW ,"LCar" o`M xn` `l okle§¨¥Ÿ¨©¨©§§¤£©¦Ÿ

lFOIW cr FCar dUrp)cecl likyn(. ©£¨©§©¤¦
øbäåáLBz øb Y¯`NW eilr lATW §©¥¥¨¤¦¥¨¨¤Ÿ

.zFlap lkF`e ,dxf dcFar cFarl©££¨¨¨§¥§¥
lNgnC ,zAXd lr aEzMd Fxidfde§¦§¦©¨©©©¨¦§©¥

dxf dcFar caFrM zAXd z`)my i"yx(. ¤©©¨§¥£¨¨¨
eilr aEzM xaM ixd wcv xB la`)lirl £¨¥¤¤£¥§¨¨¨¨

my("LixrWA xW` Lxbe")`zlikn(.dxez §¥§£¤¦§¨¤
bi

(bi)íëéìà ézøîà øLà ìëáe§Ÿ£¤¨©§¦£¥¤
eøîMzäNò-úBöî ìk úBNòì Y ¦¨¥©£¨¦§£¥

äøBzaL äøéîL ìkL ,äøäæàa§©§¨¨¤¨§¦¨¤©¨
åàì íB÷îa àéä äøäæà¯mB d`xE ©§¨¨¦¦§¨§¥©

± zFUrl ExnWY" :` ,bi mixaC i"Wx©¦§¨¦¦§§©£
mixEn`d dUr lr dUrYÎ`l oYil¦¥Ÿ©£¤©£¥¨£¦
dUrYÎ`l oFWl xnXd lMW ,dWxRA©¨¨¨¤¨¦¨¥§Ÿ©£¤

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iying meil inei xeriy
לאו  ּבמקֹום היא ˙e¯ÈkÊ.אזהרה ‡Ï∑(ג אֹו(ע''ז ּפלֹונית, אלילים עבֹודת ּבצד לי 'ׁשמר לֹו: יאמר ׁשּלא ְְִִַָָָ…«¿ƒְְְֱֲִִִִֶַַַֹֹֹ

אחרים  אלהים וׁשם ּתּׁשמרּו, אליכם אׁשרֿאמרּתי "ּובכל אחר: ּדבר ּפלֹונית'. אלילים עבֹודת ּביֹום עּמי ְְְְְֱֱֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹּתעמד
ּכּלן  את ּכׁשֹומר ּבּה והּנזהר ּכּלן, הּמצות ּכל ּכנגד אלילים עבֹודת ׁשּׁשקּולה ,ללּמד תזּכירּו". Ï‡.לא ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻֻ…

ÚÓMÈ∑ הנכרי EÈt.מן ÏÚ∑ נמצאת ׁשּלֹו. אלילים ּבעבֹודת ל ויּׁשבע נכרי, עם ׁשּתפּות ּתעׂשה ׁשּלא ƒ»«ְִִַָ«ƒְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
יד על ׁשּיּזכר ּגֹורם .ׁשאּתה ְִֵֵֶֶַַָָָ

(ãé)ìL:äðMa éì âçz íéìâø L ¨´§¨¦½¨¬Ÿ¦−©¨¨«
i"yx£ÌÈÏ‚¯∑וכן כב)ּפעמים, רגלים"(במדבר ׁשלׁש זה הּכיתני ."ּכי ¿»ƒְְְִִִִִִֵֶָָָָֹ

(åè)ìëàz íéîé úòáL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´¨¦ÁŸ©̧
Bá-ék áéáàä Lãç ãòBîì Eúéeö øLàk úBvî©¹©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¦−

:í÷éø éðô eàøé-àìå íéøönî úàöé̈¨´¨¦¦§¨®¦§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«
i"yx£·È·‡‰ L„Á∑ ּבאּביה ּבֹו מתמּלאת ּפרֹות ∑‡·È·.ׁשהּתבּואה לבּׁשל וראׁשֹון ּבכֹור אב, .לׁשֹון …∆»»ƒְְְִִֵֶֶַַָָ»ƒְְְְִֵֵַָ

Ì˜È¯ ÈÙ e‡¯ÈŒ‡ÏÂ∑,ּברגלים ּפני לראֹות עֹולֹותה ּכׁשּתבאּו לי ז)ביאּו .(חגיגה ¿…≈»»«≈»ְְְִִִִֶַָָָָָֹ

(æè)éNòî éøeka øéöwä âçåäãOa òøæz øLà E §©³©¨¦Æ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−©¨¤®
éNòî-úà Etñàa äðMä úàöa óñàä âçåE §©³¨«¨¦Æ§¥´©¨½̈§¨§§¬¤©«£¤−

:äãOä-ïî¦©¨¤«

zLa‡:יד  ÈÓ„˜ ‚BÁz ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ≈√»«¿«»

ÔÈÓBÈטו  ‡Ú·L ¯hz ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁ ˙È»«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡Á¯È ÔÓÊÏ Cz„ÈwÙ„ ‡Ók ‡¯Èht ÏeÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈ƒ»ƒ¿««¿»
‡ÏÂ ÌÈ¯ˆnÓ z˜Ù d· È¯‡ ‡·È·‡„«¬ƒ»¬≈≈¿«¿»ƒƒ¿»ƒ¿»

:Ôe˜È¯ ÈÓ„˜ ÔeÊÁ˙Èƒ¿¬√»«≈»

˙Ú¯Êטז  Èc C„·BÚ È¯eka ‡„ˆÁ„ ‡bÁÂ¿«»«¬»»ƒ≈»»ƒƒ¿«
‡zL„ ‡˜tÓa ‡LÎ„ ‡bÁÂ ‡Ï˜Áa¿«¿»¿«»ƒ¿»»¿ƒ¿»¿«»

:‡Ï˜Á ÔÓ CÈ„·BÚ ˙È CLÎÓa¿ƒ¿¿»»»»ƒ«¿»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

lW 'xnXd' lr oiwFl oi`W `N` ,`Ed¤¨¤¥¦©¦¨¤¤
."dUr£¥

eøékæú àìBì øîàé àlL Y Ÿ©§¦¤ŸŸ©
¯.Fxagl©£¥

éì øîL¯il oYnd)a ,bq oixcdpq i"yx(. §Ÿ¦©§¥¦
ãîòz Bà ,úéðBìt äøæ äãBáò ãöa§©£¨¨¨§¦©£Ÿ

úéðBìt äøæ äãBáò íBéa énò¯`NW ¦¦§£¨¨¨§¦¤Ÿ
.aB` KxcA ENit` dxf dcFar mWxiMfi©§¦¥£¨¨¨£¦§¤¤©©

ácézøîà øLà ìëáe" :øçà ø ¨¨©¥§Ÿ£¤¨©§¦
íéøçà íéäìà íLå ,eøîMz íëéìà£¥¤¦¨¥§¥¡Ÿ¦£¥¦
äìe÷ML Eãnìì ,"eøékæú àìŸ©§¦§©¤§¤§¨
,ïlk úBönä ìk ãâðk äøæ äãBáò£¨¨¨§¤¤¨©¦§ª¨

.ïlk úà øîBLk da øäæpäåàì §©¦§¨¨§¥¤ª¨Ÿ
òîMééBbä ïîét ìòEàlL Y ¦¨©¦©©¦¤Ÿ

Eì òáMéå éøëð íò úeôzL äNòz©£¤ª¨¦¨§¦§¦¨©§
äzàL úàöîð ,BlL äøæ-äãBáòa©£¨¨¨¤¦§¥¨¤©¨

Eãé ìò øëfiL íøBb¯WExiR oM m`e ¥¤¦¨¥©¨§§¦¥¥
.Lci lr `Ed ,"LiR lr"ci dxez ©¦©¨§

(ci)íéìâøíéîòt Y¯i"Wx mB d`x §¨¦§¨¦§¥©©¦
.a ,gl `nFi¨

ìL äæ éðúékä ék" ïëå"íéìâø L §¥¦¦¦©¦¤¨Ÿ§¨¦
¯:mW i"Wx d`xE .gk ,ak xAcOA©¦§¨§¥©¦¨

dOE` xFwrl WTan dY` ,Fl fnx"¨©©¨§©¥©£¨

."dpXA milbx WlW zbbFgdeh dxez ©¤¤¨§¨¦©¨¨
(eh)áéáàä Lãç¯xMfp xaMW s` Ÿ¤¨¨¦©¤§¨¦§©

`l i"Wxe ,c ,bi lirl "aia`d WcgA"§Ÿ¤¨¨¦§¥§©¦Ÿ
xnFl Wi ± FWExiR dn mW WxiR¥©¨©¥¥©
itl Wxtn i"Wx mFwn lkAW mEXn¦¤§¨¨©¦§¨¥§¦

FvlirlE ,mFwn FzF`A miaEzMd Kx¤©§¦§¨§¥
WcgM aia`d Wcg lr `Ed WbCd©¨¥©Ÿ¤¨¨¦§Ÿ¤
oi`e ,aEzMA xMfPM ,FA z`vl iE`xW¤¨¨¥©¦§¨©¨§¥
"aia`" zaiY zErnWn z` Wxtl oipr¦§¨§¨¥¤©§¨¥©¨¦
Wcgd oiprl wx `N` ,Kkl xWwdA§¤§¥§¨¤¨©§¦§©©Ÿ¤
oMÎoi`XÎdn .xw `le mg Fpi`W Fnvr©§¤¥©§Ÿ©©¤¥¥
zaiY zErnWn z` Wxtl KxvEd o`M̈§©§¨¥¤©§¨¥©
mEXn ,d`EaYl xWwdA "aia`"¨¦§¤§¥©§¨¦
"aia`d Wcg" z` xiMfn aEzMdW¤©¨©§¦¤Ÿ¤¨¨¦
lr mi`xwPW miBgd x`Wl xWwdA§¤§¥¦§¨©©¦¤¦§¨¦©
bg"e "xivTd bg" ,dcVd z`EaY mW¥§©©¨¤©©¨¦§©
Wcg" mBW Wxtn okle ,"siq`d̈¨¦§¨¥§¨¥¤©Ÿ¤
mW lr `Ed o`M xMfPd "aia`d̈¨¦©¦§¨¨©¥

dcVd z`EaY)iaxd(. §©©¨¤
Ba úàlîúî äàeázäL¯FzF`A ¤©§¨¦§©¥§

.WcgŸ¤
äéaàa¯diXwA)`l ,h lirl i"yx(. §¦¤¨§©¤¨

ì][:øçà ïBL¯.oFW`x qEtcA `Ed oM ¨©¥¥¦§¦

ì ,"áéáà"ïBLàøå øBëa ,áà ïBL ¨¦§¨§§¦
úBøt ìMáì¯oFW`xd WExiRd itl §©¥¥§¦©¥¨¦

mW lr) "aia`" z`xwp d`EaYd©§¨¦§¥¨¦©¥
mW lirl WxiR oke ."diA`"(lre , ¦¤¨§¥¥©§¥¨§©

itl ENi`e ,aia` Wcgd lM `xwp DnW§¨¦§¨¨©Ÿ¤¨¦§¦§¦
lr) aia` iExw Fnvr Wcgd ,df WExiR¥¤©Ÿ¤©§¨¨¦©

"a`" mW(,cl oOwl i"Wx oFWl d`xE . ¥¨§¥§©¦§©¨
zxMan d`EaYdW ,xEMAd Wcg" :giŸ¤©¦¤©§¨©§¤¤
:` ,f dpXd W`xA oke ."DlEXiaA§¦¨§¥§Ÿ©¨¨
,aia` FA WIW ,aia`d WcgA"§Ÿ¤¨¨¦¤¥¨¦

,FA dxiMA d`EaYdWzlXEan zFidl ¤©§¨©¦¨¦§§¤¤
oqiPW" :` ,`k mW ."DlEXiA xnbA¦§©¦¨¨¤¦¨
."d`EaYd lEXiA mW lr aia` iExẅ¨¦©¥¦©§¨
aia` iExw oqip oi`W" :a ,bi oixcdpq©§¤§¦¤¥¦¨¨¨¦
d`EaYd lEXiA iRÎlr `N ¤̀¨©¦¦©§¨

."FA zxMAzOW¤¦§©¤¤
í÷éø éðô eàøé àìåeàBázLk Y §Ÿ¥¨¨©¥¨§¤¨

,íéìâøa "éðt" úBàøìéì eàéáä ¥¨¨©¨§¨¦¨¦¦
úBìBò¯,k ,cl oOwl i"Wx mB d`x§¥©©¦§©¨

zlFr `iadl mkilr devn" :mWe§¨¦§¨£¥¤§¨¦©
:fh ,fh mixaC i"WxaE ."mipR zI`x§¦©¨¦§©¦§¨¦
inlWe dI`x zFlFr `ad"¨¥§¦¨§©§¥

."dbibgfh dxez £¦¨



עי mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iying meil inei xeriy
מעׂשר  אין אמרּו: מּכאן מעׂשר. ּבלא אֹוכלים אביֹונים אף מעׂשר, ּבלא אֹוכלת חּיה מה חּיה: ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹלמאכל

EÓ¯ÎÏ.ּבּׁשביעית  ‰NÚzŒÔk∑,הּלבן ּבׂשדה מדּבר הּמקרא את ּותחּלת "ּתזרע הימּנּו: למעלה ׁשאמר ּכמֹו ְִִַ≈«¬∆¿«¿¿ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
"ארצ. ְֶַ

(áé)éNòî äNòz íéîé úLLéòéáMä íBiáe E ¥³¤¨¦Æ©«£¤´©«£¤½©¬©§¦¦−
Eúîà-ïa Lôpéå Eøîçå EøBL çeðé ïòîì úaLz¦§®Ÿ§©´©¨À©«§Æ©«£Ÿ¤½§¦¨¥¬¤£¨«§−

:øbäå§©¥«
i"yx£˙aLz ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e∑(מכילתא):ּתאמר ׁשּלא מּמקֹומּה, ּבראׁשית' 'ׁשּבת ּתעקר לא הּׁשביעית ּבּׁשנה אף ««¿ƒƒƒ¿…ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

ּבראׁשית' 'ׁשּבת ּבּה ּתנהֹוג לא ׁשּבת, קרּויה הּׁשנה וכל E¯ÓÁÂ.הֹואיל E¯BL ÁeÈ ÔÚÓÏ∑,ניח לֹו ּתן ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ¿««»«¿«¬…∆ְֵָ
אּלא  ניח, זה אין אמרּת: הּבית? ּבתֹו יחּבׁשּנּו אּלא אינֹו אֹו הּקרקע. מן עׂשבים ואֹוכל ּתֹולׁש ׁשּיהא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָלהּתיר

הערל (מכילתא)∑E˙Ó‡ŒÔa.צער  מדּבר ּבעבד ּגר ∑b‰Â¯.הּכתּוב .ּתֹוׁשב זה ַַ∆¬»¿ְְֵֵֶֶֶַַָָ¿«≈ֵֶָ

(âé)íéäìû íLå eøîMz íëéìà ézøîà-øLà ìëáe§²Ÿ£¤¨©¬§¦£¥¤−¦¨¥®§¥̧¡Ÿ¦³
ét-ìò òîMé àì eøékæú àì íéøçà:E £¥¦Æ´Ÿ©§¦½¬Ÿ¦¨©−©¦«

i"yx£e¯ÓMz ÌÎÈÏ‡ Èz¯Ó‡Œ¯L‡ ÏÎ·e∑(מכילתא) ׁשּבּתֹורה ׁשמירה ׁשּכל ּבאזהרה, מצותֿעׂשה ּכל לעׂשֹות ¿…¬∆»«¿ƒ¬≈∆ƒ»≈ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ÓBÈ·e‡יב  C„·BÚ „aÚz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒ«¿≈»»¿»
C¯ÓÁÂ C¯Bz ÁeÈc ÏÈ„a Áez ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿ƒƒ«»«¬»»

:‡¯Bi‚Â C˙Ó‡ ¯a ËB˜LÈÂ¿ƒ¿««¿»¿ƒ»

ÌeLÂיג  Ôe¯nzÒz ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡ Èc ÏÎ·e¿…ƒ¬»ƒ¿ƒ¿«¿¿
ÏÚ ÚÓzLÈ ‡Ï Ôe¯k„˙ ‡Ï ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»»ƒ¿¿»ƒ¿¿««

:ÔBÎÓet¿

ilieyl` axd - mdxa` ly`

.ziAAX¤©©¦
äãBáòî Y "äpèîLz" :øçà øác̈¨©¥¦§§¤¨¥£¨
.äòéøæe äLéøç ïBâk ,äøeîb§¨§£¦¨§¦¨

ìaælî Y "dzLèðe"¯`Ed lEAif §©§¨¦§©¥¦
oli`d ixTrA laf oigiPOW),b w"en i"yx ¤©¦¦¤¤§¦¨¥¨¦¨

`(.
L÷L÷lîe¯mW ohw crFn i"WxA ¦§©§¥§©¦¥¨¨¨

`Ed xECrW `N` ,xECr Epid" :azM̈©©§¦¤¨¤¦
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."miNEbnd©§¦
äãOä úiç ìëàz íøúéåLéwäì Y §¦§¨Ÿ©©©©¨¤§©¦

ïBéáà ìëàî¯."LOr ipFia` Elk`e" ©£©¤§§¨§¤§¥©¤
äiç ìëàîì¯dfi`l ,oM `l m` iM §©£©©¨¦¦Ÿ¥§¥¤

dIgd zlik` z` dxFYd dazM oipr¦§¨¨§¨©¨¤£¦©©©¨
dcVAWlW FzEWxA Dpi` dIgd ixd , ¤©¨¤£¥©©¨¥¨¦§¤

Dl xiYdl dkixv dxFYdW mc`̈¨¤©¨§¦¨§©¦¨
dlik`)m"`x(. £¦¨

óà ,øNòî àìa úìëBà äiç äî©©¨¤¤§Ÿ©£¥©
øNòî àìa íéìëBà íéðBéáà¤§¦§¦§Ÿ©£¥

¯.ziriaXA©§¦¦
eøîà ïàkî¯.`Ylikn ¦¨¨§§¦§¨

.úéòéáMa øNòî ïéàäNòz ïk ¥©£¥©§¦¦¥©£¤
Eîøëìàø÷nä úlçúe Y §©§§§¦©©¦§¨

¯."DYWhpE dPhnWY ziriaXde"§©§¦¦¦§§¤¨§©§¨

ïálä äãNa øaãî¯d`EaY lW dcU §©¥¦§¥©¨¨¨¤¤§¨
)a ,b w"en i"yx(.

epîéä äìòîì øîàL Bîk¯.i wEqR §¤¨©§©§¨¥¤¨
"Eöøà úà òøæz"¯`N` drixf oi`e ¦§©¤©§¤§¥§¦¨¤¨

lr aqEn "dUrY oM" xnFlM .dcUA§¨¤§©¥©£¤¨©
dcUA ziUrW FnMW ,oiprd zNigY§¦©¨¦§¨¤§¤¨¦¨¦§¥

"Lnxkl dUrY oM" ± oal)m"`x(.dxez ¨¨¥©£¤§©§§
ai

(ai)úaLz éòéáMä íBiáeóà Y ©©§¦¦¦§Ÿ©
áMä äðMaúaL' ø÷òz àì úéòé ©¨¨©§¦¦Ÿ¥¨¥©©

'úéLàøa¯zAW z`xwp zAW lM §¥¦¨©¨¦§¥©©
d`aE zWCEwOW mEXn ,ziW`xA§¥¦¦¤§¤¤¨¨
dpFW`x zAWaC ,ziW`xa ini zWXn¦¥¤§¥§¥¦¦§©¨¦¨

"FzF` WCwie .. ENkie" DA aEzM)m"ayx ¨¨©§ª©§©¥
` ,`kw a"a(.
dîB÷nî¯o`M xidfde xfg KM mEXnE ¦§¨¦¨¨©§¦§¦¨

dilr dEiv xaMW xg`l zAXd lr©©©¨§©©¤§¨¦¨¨¤¨
zFxACd zxUrA)m"`x(. ©£¤¤©¦§

äðMä ìëå ìéàBä :øîàz àlL¤ŸŸ©¦§¨©¨¨
úaL' da âäðz àì ,úaL äéeø÷§¨©¨Ÿ¦§©¨©©

.'úéLàøaEøBL çeðé ïòîì¯d`x §¥¦§©©¨©§§¥
dIge dndA lM" :bk ,`k lirl i"Wx©¦§¥¨§¥¨§©¨

xg` mFwnA xn`p ixdW ,xFWM)mixac §¤£¥¤¡©§¨©¥
ci ,d(."LYndA lke :EøîçåBì ïz Y §¨§¤§¤©£Ÿ¤¥
çéð¯,dgEpn oFWNn `le ,zgp oFWl §¨§©©§Ÿ¦§§¨

xaM dndAA dziaXde dgEpOdW¤©§¨§©§¦¨©§¥¨§¨
.zFxACd zxUrA dxn`p¤¤§¨©£¤¤©¦§

øézäììBz àäiLL¯.xFngde xFXd §©¦¤§¥¥©§©£
ò÷øwä ïî íéáNò ìëBàå¯dGW §¥£¨¦¦©©§©¤¤

FNW giPd)i ,cky axd r"ey(. ©§¨¤
úéaä CBúa epLaçé àlà Bðéà Bà¥¤¨©§§¤§©©¦

¯,zAWA dk`ln mEW dUri `NW icM§¥¤Ÿ©£¤§¨¨§©¨
."gEpi ornl" WExiR Edfe§¤¥§©©¨©

.øòö àlà çéð äæ ïéà :zøîàïa ¨©§¨¥¤§¨¤¨©©¤
Eúîàøaãî áeúkä ìøò ãáòa Y £¨§§¤¤¨¥©¨§©¥

¯,FlEnl FAx wiRqd `NW ,xnFlM§©¤Ÿ¦§¦©§
wEqRdn micnl lOW car la`),k lirl £¨¤¤¤¨§¥¦¥©¨

i("LCar gEpi ornl")a ,gn zenai i"yx(. §©©¨©©§§
`l oicrW ,"LCar" o`M xn` `l okle§¨¥Ÿ¨©¨©§§¤£©¦Ÿ

lFOIW cr FCar dUrp)cecl likyn(. ©£¨©§©¤¦
øbäåáLBz øb Y¯`NW eilr lATW §©¥¥¨¤¦¥¨¨¤Ÿ

.zFlap lkF`e ,dxf dcFar cFarl©££¨¨¨§¥§¥
lNgnC ,zAXd lr aEzMd Fxidfde§¦§¦©¨©©©¨¦§©¥

dxf dcFar caFrM zAXd z`)my i"yx(. ¤©©¨§¥£¨¨¨
eilr aEzM xaM ixd wcv xB la`)lirl £¨¥¤¤£¥§¨¨¨¨

my("LixrWA xW` Lxbe")`zlikn(.dxez §¥§£¤¦§¨¤
bi

(bi)íëéìà ézøîà øLà ìëáe§Ÿ£¤¨©§¦£¥¤
eøîMzäNò-úBöî ìk úBNòì Y ¦¨¥©£¨¦§£¥

äøBzaL äøéîL ìkL ,äøäæàa§©§¨¨¤¨§¦¨¤©¨
åàì íB÷îa àéä äøäæà¯mB d`xE ©§¨¨¦¦§¨§¥©

± zFUrl ExnWY" :` ,bi mixaC i"Wx©¦§¨¦¦§§©£
mixEn`d dUr lr dUrYÎ`l oYil¦¥Ÿ©£¤©£¥¨£¦
dUrYÎ`l oFWl xnXd lMW ,dWxRA©¨¨¨¤¨¦¨¥§Ÿ©£¤

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iying meil inei xeriy
לאו  ּבמקֹום היא ˙e¯ÈkÊ.אזהרה ‡Ï∑(ג אֹו(ע''ז ּפלֹונית, אלילים עבֹודת ּבצד לי 'ׁשמר לֹו: יאמר ׁשּלא ְְִִַָָָ…«¿ƒְְְֱֲִִִִֶַַַֹֹֹ

אחרים  אלהים וׁשם ּתּׁשמרּו, אליכם אׁשרֿאמרּתי "ּובכל אחר: ּדבר ּפלֹונית'. אלילים עבֹודת ּביֹום עּמי ְְְְְֱֱֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹּתעמד
ּכּלן  את ּכׁשֹומר ּבּה והּנזהר ּכּלן, הּמצות ּכל ּכנגד אלילים עבֹודת ׁשּׁשקּולה ,ללּמד תזּכירּו". Ï‡.לא ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻֻ…

ÚÓMÈ∑ הנכרי EÈt.מן ÏÚ∑ נמצאת ׁשּלֹו. אלילים ּבעבֹודת ל ויּׁשבע נכרי, עם ׁשּתפּות ּתעׂשה ׁשּלא ƒ»«ְִִַָ«ƒְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
יד על ׁשּיּזכר ּגֹורם .ׁשאּתה ְִֵֵֶֶַַָָָ

(ãé)ìL:äðMa éì âçz íéìâø L ¨´§¨¦½¨¬Ÿ¦−©¨¨«
i"yx£ÌÈÏ‚¯∑וכן כב)ּפעמים, רגלים"(במדבר ׁשלׁש זה הּכיתני ."ּכי ¿»ƒְְְִִִִִִֵֶָָָָֹ

(åè)ìëàz íéîé úòáL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´¨¦ÁŸ©̧
Bá-ék áéáàä Lãç ãòBîì Eúéeö øLàk úBvî©¹©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¦−

:í÷éø éðô eàøé-àìå íéøönî úàöé̈¨´¨¦¦§¨®¦§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«
i"yx£·È·‡‰ L„Á∑ ּבאּביה ּבֹו מתמּלאת ּפרֹות ∑‡·È·.ׁשהּתבּואה לבּׁשל וראׁשֹון ּבכֹור אב, .לׁשֹון …∆»»ƒְְְִִֵֶֶַַָָ»ƒְְְְִֵֵַָ

Ì˜È¯ ÈÙ e‡¯ÈŒ‡ÏÂ∑,ּברגלים ּפני לראֹות עֹולֹותה ּכׁשּתבאּו לי ז)ביאּו .(חגיגה ¿…≈»»«≈»ְְְִִִִֶַָָָָָֹ

(æè)éNòî éøeka øéöwä âçåäãOa òøæz øLà E §©³©¨¦Æ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−©¨¤®
éNòî-úà Etñàa äðMä úàöa óñàä âçåE §©³¨«¨¦Æ§¥´©¨½̈§¨§§¬¤©«£¤−

:äãOä-ïî¦©¨¤«

zLa‡:יד  ÈÓ„˜ ‚BÁz ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ≈√»«¿«»

ÔÈÓBÈטו  ‡Ú·L ¯hz ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁ ˙È»«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡Á¯È ÔÓÊÏ Cz„ÈwÙ„ ‡Ók ‡¯Èht ÏeÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈ƒ»ƒ¿««¿»
‡ÏÂ ÌÈ¯ˆnÓ z˜Ù d· È¯‡ ‡·È·‡„«¬ƒ»¬≈≈¿«¿»ƒƒ¿»ƒ¿»

:Ôe˜È¯ ÈÓ„˜ ÔeÊÁ˙Èƒ¿¬√»«≈»

˙Ú¯Êטז  Èc C„·BÚ È¯eka ‡„ˆÁ„ ‡bÁÂ¿«»«¬»»ƒ≈»»ƒƒ¿«
‡zL„ ‡˜tÓa ‡LÎ„ ‡bÁÂ ‡Ï˜Áa¿«¿»¿«»ƒ¿»»¿ƒ¿»¿«»

:‡Ï˜Á ÔÓ CÈ„·BÚ ˙È CLÎÓa¿ƒ¿¿»»»»ƒ«¿»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

lW 'xnXd' lr oiwFl oi`W `N` ,`Ed¤¨¤¥¦©¦¨¤¤
."dUr£¥

eøékæú àìBì øîàé àlL Y Ÿ©§¦¤ŸŸ©
¯.Fxagl©£¥
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ácézøîà øLà ìëáe" :øçà ø ¨¨©¥§Ÿ£¤¨©§¦
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WcgM aia`d Wcg lr `Ed WbCd©¨¥©Ÿ¤¨¨¦§Ÿ¤
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"aia`" zaiY zErnWn z` Wxtl oipr¦§¨§¨¥¤©§¨¥©¨¦
Wcgd oiprl wx `N` ,Kkl xWwdA§¤§¥§¨¤¨©§¦§©©Ÿ¤
oMÎoi`XÎdn .xw `le mg Fpi`W Fnvr©§¤¥©§Ÿ©©¤¥¥
zaiY zErnWn z` Wxtl KxvEd o`M̈§©§¨¥¤©§¨¥©
mEXn ,d`EaYl xWwdA "aia`"¨¦§¤§¥©§¨¦
"aia`d Wcg" z` xiMfn aEzMdW¤©¨©§¦¤Ÿ¤¨¨¦
lr mi`xwPW miBgd x`Wl xWwdA§¤§¥¦§¨©©¦¤¦§¨¦©
bg"e "xivTd bg" ,dcVd z`EaY mW¥§©©¨¤©©¨¦§©
Wcg" mBW Wxtn okle ,"siq`d̈¨¦§¨¥§¨¥¤©Ÿ¤
mW lr `Ed o`M xMfPd "aia`d̈¨¦©¦§¨¨©¥

dcVd z`EaY)iaxd(. §©©¨¤
Ba úàlîúî äàeázäL¯FzF`A ¤©§¨¦§©¥§

.WcgŸ¤
äéaàa¯diXwA)`l ,h lirl i"yx(. §¦¤¨§©¤¨

ì][:øçà ïBL¯.oFW`x qEtcA `Ed oM ¨©¥¥¦§¦

ì ,"áéáà"ïBLàøå øBëa ,áà ïBL ¨¦§¨§§¦
úBøt ìMáì¯oFW`xd WExiRd itl §©¥¥§¦©¥¨¦

mW lr) "aia`" z`xwp d`EaYd©§¨¦§¥¨¦©¥
mW lirl WxiR oke ."diA`"(lre , ¦¤¨§¥¥©§¥¨§©

itl ENi`e ,aia` Wcgd lM `xwp DnW§¨¦§¨¨©Ÿ¤¨¦§¦§¦
lr) aia` iExw Fnvr Wcgd ,df WExiR¥¤©Ÿ¤©§¨¨¦©

"a`" mW(,cl oOwl i"Wx oFWl d`xE . ¥¨§¥§©¦§©¨
zxMan d`EaYdW ,xEMAd Wcg" :giŸ¤©¦¤©§¨©§¤¤
:` ,f dpXd W`xA oke ."DlEXiaA§¦¨§¥§Ÿ©¨¨
,aia` FA WIW ,aia`d WcgA"§Ÿ¤¨¨¦¤¥¨¦

,FA dxiMA d`EaYdWzlXEan zFidl ¤©§¨©¦¨¦§§¤¤
oqiPW" :` ,`k mW ."DlEXiA xnbA¦§©¦¨¨¤¦¨
."d`EaYd lEXiA mW lr aia` iExẅ¨¦©¥¦©§¨
aia` iExw oqip oi`W" :a ,bi oixcdpq©§¤§¦¤¥¦¨¨¨¦
d`EaYd lEXiA iRÎlr `N ¤̀¨©¦¦©§¨

."FA zxMAzOW¤¦§©¤¤
í÷éø éðô eàøé àìåeàBázLk Y §Ÿ¥¨¨©¥¨§¤¨

,íéìâøa "éðt" úBàøìéì eàéáä ¥¨¨©¨§¨¦¨¦¦
úBìBò¯,k ,cl oOwl i"Wx mB d`x§¥©©¦§©¨

zlFr `iadl mkilr devn" :mWe§¨¦§¨£¥¤§¨¦©
:fh ,fh mixaC i"WxaE ."mipR zI`x§¦©¨¦§©¦§¨¦
inlWe dI`x zFlFr `ad"¨¥§¦¨§©§¥

."dbibgfh dxez £¦¨
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i"yx£¯Èˆw‰ ‚ÁÂ∑ חג EÈNÚÓ.ׁשבּועֹות הּוא È¯eka∑ הּבאין הּלחם ׁשּׁשּתי  ּבּכּורים, הבאת זמן ׁשהּוא ¿««»ƒַָƒ≈«¬∆ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשּנאמר: לּמקּדׁש, ּבּכּורים ּולהביא למנחֹות החדׁש מּתירין היּו כח)ּבעצרת, וגֹו'"(במדבר הּבּכּורים ÁÂ‚."ּוביֹום ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ¿«

ÛÒ‡‰∑ הּסּכֹות חג ‡˙EÈNÚÓŒ.הּוא EtÒ‡a∑ ּובחג ּבּׂשדֹות, מתיּבׁשת הּתבּואה החּמה ימֹות ׁשּכל »»ƒַַֻ¿»¿¿∆«¬∆ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּגׁשמים  מּפני הּבית אל אֹותּה .אֹוספים ְְְִִִִֵֶַַַָָ

(æé)ìLéðt-ìà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîòt L ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥−
ïãàä|:ýåýé ¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ÌÈÓÚt LÏL∑,ּבּׁשביעית מדּבר ׁשהענין מּמקֹומן לפי רגלים ׁשלׁש יתעּקרּו ׁשּלא לֹומר הצר »…¿»ƒ¿ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
.ׁשּבהּזכרים ∑E¯eÎÊŒÏk.(מכילתא) »¿¿ְְִֶַָ

(çé)ébç-áìç ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìò çaæú-àì«Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−
:ø÷a-ãò©«Ÿ¤

i"yx£'B‚Â ıÓÁŒÏÚ ÁaÊ˙Œ‡Ï∑החמץ את ׁשּתבער עד ּבניסן ּבי"ד הּפסח את ּתׁשחט סג)לא פסחים .(מכילתא. …ƒ¿««»≈¿ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

˜„Ìיז  C¯eÎc Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»√»
:ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBaƒ̄»¿»¿»

Ôe˙È·Èיח  ‡ÏÂ ÈÁÒt Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
:‡¯Ùˆ „Ú ‡bÁ ˙ÒÎ Èa¯z ‡Áa„Ó ÔÓ ¯a«ƒ«¿¿»«¿≈ƒ¿««»««¿»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(fh)øéöwä âçå.úBòeáL âç àeä Y §©©¨¦©¨
éNòî éøekaEúàáä ïîæ àeäL Y ¦¥©£¤¤§©£¨©

íéàaä íçlä ézML ,íéøeka¦¦¤§¥©¤¤©¨¦
úBçðîì Lãçä ïéøézî eéä úøöòä£¤¤¨©¦¦¤¨¨¦§¨
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dgpOd" `id iM ,"dWcg dgpn" mgNd©¤¤¦§¨£¨¨¦¦©¦§¨
,"Wcgd on d`aEdW dpFW`xd̈¦¨¤§¨¦©¨¨
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d lkl dWcg."mixEMAde zFgpO £¨¨§¨©§¨§©¦¦
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éNòî úà EtñàaEúBîé ìkL Y §¨§§¤©£¤¤¨§
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oke ,siq`de xivTd mW lr mi`xwPd©¦§¨¦©¥©¨¦§¨¨¦§¥
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WECigdW ,"cecl liMUn"d WxitE¥©©©§¦§¨¦¤©¦
zFid xnFlM ,`weC qExiq lr `Ed o`M̈©¥©§¨§©¡

aia` oi`emibdFp siq`e xivwe §¥¨¦§¨¦§¨¦£¦
bFbgl oYiPW xn`Y l` ,ziriaXA©§¦¦©Ÿ©¤¦¨©£

xnF` okle ,mixg` miPnfA EN` miBg©¦¥¦§©¦£¥¦§¨¥¥
mzF` bFbgl Wi ziriaXA mBW¤©©§¦¦¥©£¨

.mdiPnfA¦§©¥¤
Eøeëæ ìkEaL íéøëfä Y¯wIC ¨§§©§¨¦¤§¦¥

iM ,"LNW" `le ,"LAW mixkGd" Wxtl§¨¥©§¨¦¤§§Ÿ¤§¦
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mixkGd lkl `Ed iEEiSd `N` ,iEEiSd©¦¤¨©¦§¨©§¨¦

l`xUiAW)cec ixac(i"Wx mB d`xE . ¤§¦§¨¥§¥©©¦
.bk ,cl oOwlgi dxez §©¨

(gi)'Bâå õîç ìò çaæú àìàì Y Ÿ¦§©©¨¥§Ÿ
èçLz¯."gAfz `l" Edf ¦§©¤Ÿ¦§©

çñtä úà¯WExiR la` ,"igaf" Edf ¤©¤©¤¦§¦£¨¥
x`aie ,o`M x`Fan `l "mC" zNn¦©¨Ÿ§¨¨¦¨¥
wxFGl mB dxdf` FGW ,dk ,cl oOwl§©¨¤©§¨¨©©¥

)m"`x(.
õîçä øòázL ãò ïñéða ã"éa§§¦¨©¤§©¥¤¨¥

¯cFr lM FWExiR "ung lr" xnFlM§©©¨¥¥¨
i"Wx mB d`xE .FzEWxA mIw ungdW¤¤¨¥©¨¦§§¥©©¦
gqRd z` hgWz `l" :dk ,cl oOwl§©¨Ÿ¦§©¤©¤©
dxdf`" :siqFd mWe ,"mIw ung oicre©£©¦¨¥©¨§¨¦©§¨¨
ipAn cg`l F` wxFGl F` hgFXl©¥©¥§¤¨¦§¥

."dxEag£¨
ébç áìç ïéìé àìåçaænì õeç Y §Ÿ¨¦¥¤©¦©¦§¥©

¯wEqRdW s`W oOwl i"Wx d`x§¥©¦§©¨¤©¤©¨
o`Mn micnl ,gqRd ixEni` lr xAcn§©¥©¥¥©¤©§¥¦¦¨
Epide .mixa`e mialg xhwd lkl§¨¤§¥£¨¦§¥¨¦§©§
,mFIA mnC wxfPW oAxw lW mialg£¨¦¤¨§¨¤¦§©¨¨©
uEg EpidC ,dRvxd iAB lr Eid m`W¤¦¨©©¥¨¦§¨§©§
,xgXd cEOr dlrW cr ,gAfOl©¦§¥©©¤¨¨©©©©

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iying meil inei xeriy
'B‚Â ÈbÁŒ·ÏÁ ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ∑לּמזּבח חּוץ.¯˜aŒ„Ú∑:לֹומר ּתלמּוד  ּבלינה? יּפסל הּמערכה על אף יכֹול ¿…»ƒ≈∆«ƒ¿ְִֵַַ«…∆ְְֲִִֵַַַַַַָָָָָ

ו) ּכל(ויקרא הּמזּבח על מֹוקדה, "עדּֿבקר",∑ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ.הּלילה""על ׁשּנאמר: הּׁשחר, ּבעּמּוד אּלא לינה אין ְְְִֵַַַַַַָָָ¿…»ƒְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
לּמזּבח  הרצּפה מן להעלֹותֹו יכֹול הּלילה ּכל .אבל ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָ

(èé)ìà ýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàøýéE ¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
:Bnà áìça éãb ìMáú-àì«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

i"yx£E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯∑?ּכיצד ."אדמת "ּבּכּורי ּכאן: אף נאמר לכ ּבבּכּורים, חּיבת הּׁשביעית אף ≈ƒƒ≈«¿»¿ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
לסימן  ּגמי עליה ּכֹור ׁשּבּכרה, ּתאנה ורֹואה ׂשדהּו, לתֹו נכנס מּׁשבעת אדם אּלא ּבּכּורים ואין ּומקּדיׁשּה, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

ּבּמקרא: האמּורין ח)הּמינין וגֹו'"(דברים ּוׂשעֹורה חּטה È„b."ארץ ÏM·˙ ‡Ï∑,ּגדי ּבכלל וכבׂש עגל אף ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָ…¿«≈¿ƒְְְִִֵֶֶֶַַ
לפרׁש והצר "ּגדי" ׁשּכתּוב: ּבּתֹורה, מקֹומֹות ּבכּמה מֹוצא ּׁשאּתה מּמה .ר ולד לׁשֹון אּלא ּגדי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻׁשאין

ּכגֹון: "עּזים", לח)אחריו: העּזים",(בראשית ּגדי "את עּזים", ּגדי אׁשּלח כז)"אנכי ללּמד,(שם עּזים", ּגדיי "ׁשני ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
אכילה, לאּסּור אחד ּבּתֹורה: נכּתב מקֹומֹות ּובג' ּבמׁשמע. וכבׂש עגל אף סתם, "ּגדי" ׁשּנאמר מקֹום ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּכל

ּבּׁשּול לאּסּור ואחד הנאה, לאּסּור קטו)ואחד חולין כז. .(פסחים ְְְְֲִִִֶֶָָָָ

„ÈÈיט  ‡Lc˜Ó ˙È·Ï È˙Èz CÚ¯‡ È¯eka LÈ≈̄ƒ≈«¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿¿»«¿»
:·ÏÁa ¯Na ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»≈¿¿««¬»

ilieyl` axd - mdxa` ly`
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"äìélä ìk çaænä ìò äã÷Bî ìò"©§¨©©¦§¥©¨©©§¨
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dpilA oilqtp mpi` z`f lkaE ,xwAA©Ÿ¤§¨Ÿ¥¨¦§¨¦§¦¨

)`"eb(.
ïéìé àìåãenòa àlà äðéì ïéà Y §Ÿ¨¦¥¦¨¤¨§©

øçMä¯.dk ,cl oOwl i"Wx mB d`x ©©©§¥©©¦§©¨
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çaænì ätöøä ïî BúBìòäì ìBëé̈§©£¦¨¦§¨©¦§¥©

¯aizkC" :` ,ft migaf i"Wx mB d`x§¥©©¦§¨¦¦§¦
."oili dliNd lM `d ,xwA crhi dxez ©Ÿ¤¨¨©©§¨¨¦

(hi)Eúîãà éøeka úéLàøóà Y ¥¦¦¥©§¨§©
íéøekáa úáiç úéòéáMä¯miAx ©§¦¦©¤¤§¦¦©¦

i"Wx ixacl xFwn `Fvnl EXwzd¦§©¦§¨§¦§¥©¦
miqxFB mpi`W i"Wx iWxtn Wie ,EN ¥̀§¥§¨§¥©¦¤¥¨§¦

EwICW Wie ,z`fi"Wxn` ,cr zFnai Ÿ§¥¤¦§¥©¦§¨
dnExY oibdFpe" :azMW ,Ktidl§¥¤¤¨©§£¦§¨
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dxFY d`xE .zbdFp Dpi` ziriaXAW¤©§¦¦¥¨¤¤§¥¨

.qx zF` dnlW§¥¨
ïàk óà øîàð Cëì¯.ziriaXA §¨¤¡©©¨©§¦¦

.ek ,cl oOwl xEn`l sqFpA§¨¨¨§©¨
"Eúîãà éøeka"¯dnA `Ed wEICd ¦¥©§¨§©¦§©

mBW mrHd xnFlM ,"Lznc`" xnF`X¤¥©§¨§§©©©©¤©

mEXn Edf ,mixEMiaA miaIg ziriaXA©§¦¦©¨¦§¦¦¤¦
xnF` KM lre ,"Lznc`" `id f` mBW¤©¨¦©§¨§§©¨¥
zFxiRdW s` ,"'d iN dYzp xW`"£¤¨©¨¦©¤©¥

mixwtEn)awri zlgp(. §¨¦
ãöék¯Wi Ki` dl`Xl xE`iA Edf ¥©¤¥©§¥¨¥¥

,ziriaXA mixEMiA `iadl zExWt ¤̀§¨§¨¦¦¦©§¦¦
cg` KWndA `aEn KM mEXnE)iaxd(. ¦¨¨§¤§¥¤¨
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éîb äéìò CøBk ,äøkaL äðàz§¥¨¤¦§¨¥¨¤¨¤¦

dLéc÷îe ïîéñì¯df ixd :xnF`e §¦¨©§¦¨§¥£¥¤
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Fpi`e zxAEgn DcFrA DWiCwOW¤©§¦¨§¨§¤¤§¥
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àø÷na ïéøeîàä¯.g ,g mixaC ¨£¦©¦§¨§¨¦
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wEqRd oFWNn z`f cnFl ek ,cl oOwl§©¨¥Ÿ¦§©¨
zraXn ± Lznc` ixEMA ziW`x"¥¦¦¥©§¨§¦¦§©
."Lvx` gaWA mixEn`d oipiOd©¦¦¨£¦§¤©©§§
cEOil `ian a ,ek mixaC i"WxaE§©¦§¨¦¥¦¦

o`M xn`p" :deW dxfBn)my mixac(,ux` ¦§¥¨¨¨¤¡©¨¤¤
oNdl xn`pe)g ,g my(dHg ux` §¤¡©§©¨¤¤¦¨

zraXn oNdN dn ,'ebe dxFrUE§¨©§©¨¦¦§©
,l`xUi ux` mdA dgAYWPW mipiOd©¦¦¤¦§©§¨¨¤¤¤¦§¨¥
draW odW l`xUi ux` gaW o`M s ©̀¨¤©¤¤¦§¨¥¤¥¦§¨

."oipin¦¦
éãb ìMáú àìNáëå ìâò óà Y Ÿ§©¥§¦©¥¤¨¤¤

ì àlà éãb ïéàL ,"éãb" ììëaïBL ¦§©§¦¤¥§¦¤¨§
änëa àöBî äzàM änî .Cø ãìå̈¨©¦©¤©¨¥§©¨
,éãb áeúkL äøBza úBîB÷î§©¨¤¨§¦

ïBâk ,íéfò åéøçà Løôì êøöäå§ª§©§¨¥©£¨¦¦§
"íéfò éãb çlLà éëðà"¯ziW`xA ¨Ÿ¦£©©§¦¦¦§¥¦

.fi ,gl
"íéfòä éãb úà"¯.k ,gl mW ¤§¦¨¦¦¨
"íéfò ééãb éðL"¯.h ,fk mW §¥§¨¥¦¦¨

éãb øîàpL íB÷î ìkL ,Eãnìì§©¤§¤¨¨¤¤¡©§¦
òîLna Náëå ìâò óà ,íúñ§¨©¥¤¨¤¤©©§¨

¯mWe ,ek ,cl oOwl i"Wx mB d`x§¥©©¦§©¨§¨
miwpFi lM mzq icBW Ycnl" :siqFn¦¨©§¨¤§¦§¨¨§¦

."rnWnA§©§©
ìLáeäøBza ázëð úBîB÷î äL ¦§Ÿ¨§¦§©©¨

¯.`k ,ci mixaC .ek ,cl oOwl .o`M̈§©¨§¨¦
øeqàì ãçàå ,äìéëà øeqàì ãçà¤¨§¦£¦¨§¤¨§¦

ìeMa øeqàì ãçàå ,äàðä¯d`x £¨¨§¤¨§¦¦§¥
.` ,ai dviA i"Wx .e ,cl oOwl i"Wx mB©©¦§©¨©¦¥¨
mixaC i"Wx d`x la` .a ,`k zFMn©£¨§¥©¦§¨¦
dIgl hxR ,minrR WlW" :mẄ¨§¨¦§¨§©¨
Wxtl KxvEdX dnE ."mibclE zFtFrlE§§¨¦©¤§©§¨¥
dpFW`xd mrRA xaM o`M df xaC̈¨¤¨§¨©©©¨¦¨
mrRl oiYnd `le ,dxFYA ritFOW¤¦©©¨§Ÿ¦§¦©©©
mEXn ,xnFl Wi ,ziWilXd F` dIpXd©§¦¨©§¦¦¥©¦
`l" o`M aEzMW itM Fnvr df xEQi`W¤¦¤©§§¦¤¨¨Ÿ
xaC Epivn okid ,xE`iA WxFC "lXaz§©¥¥¥¥¨¨¦¨¨
Wxtn okle ?calA lEXiaA xEq`d̈¨§¦¦§¨§¨¥§¨¥
dlik` mB llFM xEQi`d ok`W i"Wx©¦¤¨¥¨¦¥©£¦¨
aYkp minrR WlW oMW ,d`pde©£¨¨¤¥¨§¨¦¦§©
,dlik` :`Ed xcQde ,df xEQi` dxFYA©¨¦¤§©¥¤£¦¨
dlik`l sqFpAW EpidC ,lEXiaE d`pd£¨¨¦§©§¤§¨©£¦¨
df z`e ,lEXiA xEQi` mB FpWi d`pde©£¨¨¤§©¦¦§¤¤
xg`NW ,ziWilXd mrRdn micnl§¥¦¥©©©©§¦¦¤§©©
dlik`A "FO` algA icB" dxq`W¤¨§¨§¦©£¥¦©£¦¨



עג mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iying meil inei xeriy

i"yx£¯Èˆw‰ ‚ÁÂ∑ חג EÈNÚÓ.ׁשבּועֹות הּוא È¯eka∑ הּבאין הּלחם ׁשּׁשּתי  ּבּכּורים, הבאת זמן ׁשהּוא ¿««»ƒַָƒ≈«¬∆ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשּנאמר: לּמקּדׁש, ּבּכּורים ּולהביא למנחֹות החדׁש מּתירין היּו כח)ּבעצרת, וגֹו'"(במדבר הּבּכּורים ÁÂ‚."ּוביֹום ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ¿«

ÛÒ‡‰∑ הּסּכֹות חג ‡˙EÈNÚÓŒ.הּוא EtÒ‡a∑ ּובחג ּבּׂשדֹות, מתיּבׁשת הּתבּואה החּמה ימֹות ׁשּכל »»ƒַַֻ¿»¿¿∆«¬∆ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּגׁשמים  מּפני הּבית אל אֹותּה .אֹוספים ְְְִִִִֵֶַַַָָ

(æé)ìLéðt-ìà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîòt L ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥−
ïãàä|:ýåýé ¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ÌÈÓÚt LÏL∑,ּבּׁשביעית מדּבר ׁשהענין מּמקֹומן לפי רגלים ׁשלׁש יתעּקרּו ׁשּלא לֹומר הצר »…¿»ƒ¿ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
.ׁשּבהּזכרים ∑E¯eÎÊŒÏk.(מכילתא) »¿¿ְְִֶַָ

(çé)ébç-áìç ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìò çaæú-àì«Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−
:ø÷a-ãò©«Ÿ¤

i"yx£'B‚Â ıÓÁŒÏÚ ÁaÊ˙Œ‡Ï∑החמץ את ׁשּתבער עד ּבניסן ּבי"ד הּפסח את ּתׁשחט סג)לא פסחים .(מכילתא. …ƒ¿««»≈¿ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

˜„Ìיז  C¯eÎc Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»√»
:ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBaƒ̄»¿»¿»

Ôe˙È·Èיח  ‡ÏÂ ÈÁÒt Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
:‡¯Ùˆ „Ú ‡bÁ ˙ÒÎ Èa¯z ‡Áa„Ó ÔÓ ¯a«ƒ«¿¿»«¿≈ƒ¿««»««¿»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(fh)øéöwä âçå.úBòeáL âç àeä Y §©©¨¦©¨
éNòî éøekaEúàáä ïîæ àeäL Y ¦¥©£¤¤§©£¨©

íéàaä íçlä ézML ,íéøeka¦¦¤§¥©¤¤©¨¦
úBçðîì Lãçä ïéøézî eéä úøöòä£¤¤¨©¦¦¤¨¨¦§¨

¯mgNd iYW E`iadW xg`l ,xnFlM§©§©©¤¥¦§¥©¤¤
aixwdl xYEd ,dWcgd d`EaYdn¥©§¨©£¨¨©§©§¦
`xwIe i"Wx d`xE .Ff d`EaYn zFgpn§¨¦§¨§¥©¦©¦§¨
iYW mi`xwp KM mEXOW fiÎfh ,bk¤¦¨¦§¨¦§¥
dgpOd" `id iM ,"dWcg dgpn" mgNd©¤¤¦§¨£¨¨¦¦©¦§¨
,"Wcgd on d`aEdW dpFW`xd̈¦¨¤§¨¦©¨¨
`idW llbA "mixEMA" z`xwpe§¦§¥¦¦¦§©¤¦
zgpnl s` ,"zFgpOd lkl dpFW`x"¦¨§¨©§¨©§¦§©
daxTW xnFrd zgpn caNn ,mixFrU§¦¦§©¦§©¨¤¤§¥¨
.ak ,cl oOwl i"WxA cFr d`xE .gqtA§¤©§¥§©¦§©¨

Lc÷nì íéøeka àéáäìe¯zFgpn §¨¦¦¦©¦§¨§¨
iYW iAbC mEXn" :mW i"WxA .a ,gq§©¦¨¦§©¥§¥
`dYW ,dWcg dgpn aizM mgNd©¤¤§¦¦§¨£¨¨¤§¥

d lkl dWcg."mixEMAde zFgpO £¨¨§¨©§¨§©¦¦
iYW" :` ,fh dpXd W`x i"WxaE§©¦Ÿ©¨¨§¥
odW ,oli`d zFxiR lr Evxi mgNd©¤¤¥¨©¥¨¦¨¤¥
oi`ian oi`W ,mixEMiA `iadl oixiYn©¦¦§¨¦¦¦¤¥§¦¦
ixEMA aizkC ,zxvrl mcFw mixEMiA¦¦¤©£¤¤¦§¦¦¥

."miHg xivw§¦¦¦
øîàpL¯.ek ,gk xAcOA ¤¤¡©©¦§¨

"'Bâå íéøekaä íBéáe"¯o`Mn gikFn §©¦¦§¦©¦¨
z`ad onf `Ed zFrEaXd bgW¤©©¨§©£¨©
mFi" `xwp df mW lrW ,mixEMAd©¦¦¤©¥¤¦§¨
mW i"Wx d`x la` ."mixEMAd©¦¦£¨§¥©¦¨
,mgNd iYW lr dpEMdW WxtOW¤§¨¥¤©©¨¨©§¥©¤¤
xivw ixEMA iExw zFrEaXd bg"W¤©©¨¨¦¥§¦

mdW ,mgNd iYW mW lr miHg¦¦©¥§¥©¤¤¤¥
on mi`Ad miHg zgpnl mipFW`x¦¦§¦§©¦¦©¨¦¦

."Wcgd¤¨¨
óñàä âçå.úBkqä âç àeä Y §©¨¨¦©©ª

éNòî úà EtñàaEúBîé ìkL Y §¨§§¤©£¤¤¨§
,úBãOa úLaéúî äàeázä änçä©©¨©§¨¦§©¤¤©¨
éðtî úéaä ìà dúBà íéôñBà âçáe¤¨§¦¨¤©©¦¦§¥

.íéîLbä¯`Ed "LRq`A" xnFlM ©§¨¦§©§¨§§
ziAl dqpkd oFWl)ak ,cl onwl i"yx(. §©§¨¨©©¦

.hk ,hn ziW`xA i"Wx mB d`xEdxez §¥©©¦§¥¦
fi

(fi)ìL'Bâå íéîòt LïéðòäL éôì Y ¨Ÿ§¨¦§§¦¤¨¦§¨
úéòéáMa øaãî¯xivw `l DA oi`W §©¥©§¦¦¤¥¨Ÿ¨¦

siq` `le)cecl likyn(. §Ÿ¨¦
ìL eøwòúé àlL øîBì CøöäL ª§©©¤Ÿ¦§©§¨Ÿ

ïîB÷nî íéìâø¯azke aEW xfg okl §¨¦¦§¨¨¥¨©§¨©
dEiv xaMW s` ,"dpXA minrR WlW"¨§¨¦©¨¨©¤§¨¦¨

ci wEqR lirl KM lr)cec ixace m"`x(. ©¨§¥¨
xivw `l DA oi`e li`Fd xn`Y `NW¤ŸŸ©¦§¥¨Ÿ¨¦
EN` miBg DA bdpY `l ,siq` `le§Ÿ¨¦Ÿ¦§©¨©¦¥
oke ,siq`de xivTd mW lr mi`xwPd©¦§¨¦©¥©¨¦§¨¨¦§¥
d`EaYdW lr aia`d WcgAW gqR¤©¤§Ÿ¤¨¨¦©¤©§¨
ciÎiazM dOkA dPde .DA zxMAzn¦§©¤¤¨§¦¥§©¨¦§¥¨
:`id `qxiBd mipFW`x miqEtcE§¦¦¦©¦§¨¦
oke) "mnFwOn milbx EqxYqi `NW"¤Ÿ¦§¨§§¨¦¦§¨§¥
i"Wx iWxtn dOkaE `YlikOA `Ed(, ©§¦§¨§©¨§¨§¥©¦

WECigdW ,"cecl liMUn"d WxitE¥©©©§¦§¨¦¤©¦
zFid xnFlM ,`weC qExiq lr `Ed o`M̈©¥©§¨§©¡

aia` oi`emibdFp siq`e xivwe §¥¨¦§¨¦§¨¦£¦
bFbgl oYiPW xn`Y l` ,ziriaXA©§¦¦©Ÿ©¤¦¨©£

xnF` okle ,mixg` miPnfA EN` miBg©¦¥¦§©¦£¥¦§¨¥¥
mzF` bFbgl Wi ziriaXA mBW¤©©§¦¦¥©£¨

.mdiPnfA¦§©¥¤
Eøeëæ ìkEaL íéøëfä Y¯wIC ¨§§©§¨¦¤§¦¥

iM ,"LNW" `le ,"LAW mixkGd" Wxtl§¨¥©§¨¦¤§§Ÿ¤§¦
mdl WIW zFa`d lr Fpi` o`M iEEiSd©¦¨¥©¨¨¤¥¨¤
llkA mpi` zFa`d oM m` iM ,mixkf§¨¦¦¦¥¨¨¥¨¦§©
mixkGd lkl `Ed iEEiSd `N` ,iEEiSd©¦¤¨©¦§¨©§¨¦

l`xUiAW)cec ixac(i"Wx mB d`xE . ¤§¦§¨¥§¥©©¦
.bk ,cl oOwlgi dxez §©¨

(gi)'Bâå õîç ìò çaæú àìàì Y Ÿ¦§©©¨¥§Ÿ
èçLz¯."gAfz `l" Edf ¦§©¤Ÿ¦§©

çñtä úà¯WExiR la` ,"igaf" Edf ¤©¤©¤¦§¦£¨¥
x`aie ,o`M x`Fan `l "mC" zNn¦©¨Ÿ§¨¨¦¨¥
wxFGl mB dxdf` FGW ,dk ,cl oOwl§©¨¤©§¨¨©©¥

)m"`x(.
õîçä øòázL ãò ïñéða ã"éa§§¦¨©¤§©¥¤¨¥

¯cFr lM FWExiR "ung lr" xnFlM§©©¨¥¥¨
i"Wx mB d`xE .FzEWxA mIw ungdW¤¤¨¥©¨¦§§¥©©¦
gqRd z` hgWz `l" :dk ,cl oOwl§©¨Ÿ¦§©¤©¤©
dxdf`" :siqFd mWe ,"mIw ung oicre©£©¦¨¥©¨§¨¦©§¨¨
ipAn cg`l F` wxFGl F` hgFXl©¥©¥§¤¨¦§¥

."dxEag£¨
ébç áìç ïéìé àìåçaænì õeç Y §Ÿ¨¦¥¤©¦©¦§¥©

¯wEqRdW s`W oOwl i"Wx d`x§¥©¦§©¨¤©¤©¨
o`Mn micnl ,gqRd ixEni` lr xAcn§©¥©¥¥©¤©§¥¦¦¨
Epide .mixa`e mialg xhwd lkl§¨¤§¥£¨¦§¥¨¦§©§
,mFIA mnC wxfPW oAxw lW mialg£¨¦¤¨§¨¤¦§©¨¨©
uEg EpidC ,dRvxd iAB lr Eid m`W¤¦¨©©¥¨¦§¨§©§
,xgXd cEOr dlrW cr ,gAfOl©¦§¥©©¤¨¨©©©©

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iying meil inei xeriy
'B‚Â ÈbÁŒ·ÏÁ ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ∑לּמזּבח חּוץ.¯˜aŒ„Ú∑:לֹומר ּתלמּוד  ּבלינה? יּפסל הּמערכה על אף יכֹול ¿…»ƒ≈∆«ƒ¿ְִֵַַ«…∆ְְֲִִֵַַַַַַָָָָָ

ו) ּכל(ויקרא הּמזּבח על מֹוקדה, "עדּֿבקר",∑ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ.הּלילה""על ׁשּנאמר: הּׁשחר, ּבעּמּוד אּלא לינה אין ְְְִֵַַַַַַָָָ¿…»ƒְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
לּמזּבח  הרצּפה מן להעלֹותֹו יכֹול הּלילה ּכל .אבל ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָ

(èé)ìà ýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàøýéE ¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
:Bnà áìça éãb ìMáú-àì«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

i"yx£E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯∑?ּכיצד ."אדמת "ּבּכּורי ּכאן: אף נאמר לכ ּבבּכּורים, חּיבת הּׁשביעית אף ≈ƒƒ≈«¿»¿ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
לסימן  ּגמי עליה ּכֹור ׁשּבּכרה, ּתאנה ורֹואה ׂשדהּו, לתֹו נכנס מּׁשבעת אדם אּלא ּבּכּורים ואין ּומקּדיׁשּה, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

ּבּמקרא: האמּורין ח)הּמינין וגֹו'"(דברים ּוׂשעֹורה חּטה È„b."ארץ ÏM·˙ ‡Ï∑,ּגדי ּבכלל וכבׂש עגל אף ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָ…¿«≈¿ƒְְְִִֵֶֶֶַַ
לפרׁש והצר "ּגדי" ׁשּכתּוב: ּבּתֹורה, מקֹומֹות ּבכּמה מֹוצא ּׁשאּתה מּמה .ר ולד לׁשֹון אּלא ּגדי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻׁשאין

ּכגֹון: "עּזים", לח)אחריו: העּזים",(בראשית ּגדי "את עּזים", ּגדי אׁשּלח כז)"אנכי ללּמד,(שם עּזים", ּגדיי "ׁשני ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
אכילה, לאּסּור אחד ּבּתֹורה: נכּתב מקֹומֹות ּובג' ּבמׁשמע. וכבׂש עגל אף סתם, "ּגדי" ׁשּנאמר מקֹום ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּכל

ּבּׁשּול לאּסּור ואחד הנאה, לאּסּור קטו)ואחד חולין כז. .(פסחים ְְְְֲִִִֶֶָָָָ

„ÈÈיט  ‡Lc˜Ó ˙È·Ï È˙Èz CÚ¯‡ È¯eka LÈ≈̄ƒ≈«¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿¿»«¿»
:·ÏÁa ¯Na ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»≈¿¿««¬»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

lFki Fpi` aEWe ,dpilA oilqtp¦§¨¦§¦¨§¥¨
dRvxd on mzFlrdl.gAfOl §©£¨¦¨¦§¨©¦§¥©

ø÷a ãòäëøònä ìò óà ìBëé Y ©Ÿ¤¨©©©©£¨¨
äðéìa ìñté¯`l m` xwAd riBIWM ¦¨¥§¦¨§¤©¦©©Ÿ¤¦Ÿ
.ixnbl EtxUp¦§§§©§¦
øîBì ãeîìz¯.a ,e `xwIe ©§©©¦§¨

"äìélä ìk çaænä ìò äã÷Bî ìò"©§¨©©¦§¥©¨©©§¨
¯mzFlrdl lFki dliNd lMW FWExiR¥¤¨©©§¨¨§©£¨

mzF` dlri xW`M ixde ,dkxrOd lr©©©£¨¨©£¥©£¤©£¤¨
dkxrOd lr Eidi i`CeA dliNd sFqA§©©§¨§©©¦§©©©£¨¨
dpilA oilqtp mpi` z`f lkaE ,xwAA©Ÿ¤§¨Ÿ¥¨¦§¨¦§¦¨

)`"eb(.
ïéìé àìåãenòa àlà äðéì ïéà Y §Ÿ¨¦¥¦¨¤¨§©

øçMä¯.dk ,cl oOwl i"Wx mB d`x ©©©§¥©©¦§©¨
äìélä ìk ìáà ,"ø÷a ãò" øîàpL¤¤¡©©Ÿ¤£¨¨©©§¨
çaænì ätöøä ïî BúBìòäì ìBëé̈§©£¦¨¦§¨©¦§¥©

¯aizkC" :` ,ft migaf i"Wx mB d`x§¥©©¦§¨¦¦§¦
."oili dliNd lM `d ,xwA crhi dxez ©Ÿ¤¨¨©©§¨¨¦

(hi)Eúîãà éøeka úéLàøóà Y ¥¦¦¥©§¨§©
íéøekáa úáiç úéòéáMä¯miAx ©§¦¦©¤¤§¦¦©¦

i"Wx ixacl xFwn `Fvnl EXwzd¦§©¦§¨§¦§¥©¦
miqxFB mpi`W i"Wx iWxtn Wie ,EN ¥̀§¥§¨§¥©¦¤¥¨§¦

EwICW Wie ,z`fi"Wxn` ,cr zFnai Ÿ§¥¤¦§¥©¦§¨
dnExY oibdFpe" :azMW ,Ktidl§¥¤¤¨©§£¦§¨
rnWn ,"rEaXd ipW x`WA mixEMiaE¦¦¦§¨§¥©¨©©§©
dxFY d`xE .zbdFp Dpi` ziriaXAW¤©§¦¦¥¨¤¤§¥¨

.qx zF` dnlW§¥¨
ïàk óà øîàð Cëì¯.ziriaXA §¨¤¡©©¨©§¦¦

.ek ,cl oOwl xEn`l sqFpA§¨¨¨§©¨
"Eúîãà éøeka"¯dnA `Ed wEICd ¦¥©§¨§©¦§©

mBW mrHd xnFlM ,"Lznc`" xnF`X¤¥©§¨§§©©©©¤©

mEXn Edf ,mixEMiaA miaIg ziriaXA©§¦¦©¨¦§¦¦¤¦
xnF` KM lre ,"Lznc`" `id f` mBW¤©¨¦©§¨§§©¨¥
zFxiRdW s` ,"'d iN dYzp xW`"£¤¨©¨¦©¤©¥

mixwtEn)awri zlgp(. §¨¦
ãöék¯Wi Ki` dl`Xl xE`iA Edf ¥©¤¥©§¥¨¥¥

,ziriaXA mixEMiA `iadl zExWt ¤̀§¨§¨¦¦¦©§¦¦
cg` KWndA `aEn KM mEXnE)iaxd(. ¦¨¨§¤§¥¤¨

äàBøå eäãN CBúì ñðëð íãà̈¨¦§¨§¨¥§¤
éîb äéìò CøBk ,äøkaL äðàz§¥¨¤¦§¨¥¨¤¨¤¦

dLéc÷îe ïîéñì¯df ixd :xnF`e §¦¨©§¦¨§¥£¥¤
mixEMA)a ,ek mixac i"yx(oeiM ,xnFlM . ¦¦§©¥¨

Fpi`e zxAEgn DcFrA DWiCwOW¤©§¦¨§¨§¤¤§¥
xaC ixd ,inB dilr KxFM `N` DWlFY§¨¤¨¥¨¤¨¤¦£¥¨¨

ziriaXA mB xYEn df)iaxd(. ¤¨©©§¦¦
ïéðénä úòáMî àlà íéøeka ïéàå§¥¦¦¤¨¦¦§©©¦¦

àø÷na ïéøeîàä¯.g ,g mixaC ¨£¦©¦§¨§¨¦
"'Bâå äøòNe ähç õøà"¯i"WxA ¤¤¦¨§Ÿ̈§§©¦

wEqRd oFWNn z`f cnFl ek ,cl oOwl§©¨¥Ÿ¦§©¨
zraXn ± Lznc` ixEMA ziW`x"¥¦¦¥©§¨§¦¦§©
."Lvx` gaWA mixEn`d oipiOd©¦¦¨£¦§¤©©§§
cEOil `ian a ,ek mixaC i"WxaE§©¦§¨¦¥¦¦

o`M xn`p" :deW dxfBn)my mixac(,ux` ¦§¥¨¨¨¤¡©¨¤¤
oNdl xn`pe)g ,g my(dHg ux` §¤¡©§©¨¤¤¦¨

zraXn oNdN dn ,'ebe dxFrUE§¨©§©¨¦¦§©
,l`xUi ux` mdA dgAYWPW mipiOd©¦¦¤¦§©§¨¨¤¤¤¦§¨¥
draW odW l`xUi ux` gaW o`M s ©̀¨¤©¤¤¦§¨¥¤¥¦§¨

."oipin¦¦
éãb ìMáú àìNáëå ìâò óà Y Ÿ§©¥§¦©¥¤¨¤¤

ì àlà éãb ïéàL ,"éãb" ììëaïBL ¦§©§¦¤¥§¦¤¨§
änëa àöBî äzàM änî .Cø ãìå̈¨©¦©¤©¨¥§©¨
,éãb áeúkL äøBza úBîB÷î§©¨¤¨§¦

ïBâk ,íéfò åéøçà Løôì êøöäå§ª§©§¨¥©£¨¦¦§
"íéfò éãb çlLà éëðà"¯ziW`xA ¨Ÿ¦£©©§¦¦¦§¥¦

.fi ,gl
"íéfòä éãb úà"¯.k ,gl mW ¤§¦¨¦¦¨
"íéfò ééãb éðL"¯.h ,fk mW §¥§¨¥¦¦¨

éãb øîàpL íB÷î ìkL ,Eãnìì§©¤§¤¨¨¤¤¡©§¦
òîLna Náëå ìâò óà ,íúñ§¨©¥¤¨¤¤©©§¨

¯mWe ,ek ,cl oOwl i"Wx mB d`x§¥©©¦§©¨§¨
miwpFi lM mzq icBW Ycnl" :siqFn¦¨©§¨¤§¦§¨¨§¦

."rnWnA§©§©
ìLáeäøBza ázëð úBîB÷î äL ¦§Ÿ¨§¦§©©¨

¯.`k ,ci mixaC .ek ,cl oOwl .o`M̈§©¨§¨¦
øeqàì ãçàå ,äìéëà øeqàì ãçà¤¨§¦£¦¨§¤¨§¦

ìeMa øeqàì ãçàå ,äàðä¯d`x £¨¨§¤¨§¦¦§¥
.` ,ai dviA i"Wx .e ,cl oOwl i"Wx mB©©¦§©¨©¦¥¨
mixaC i"Wx d`x la` .a ,`k zFMn©£¨§¥©¦§¨¦
dIgl hxR ,minrR WlW" :mẄ¨§¨¦§¨§©¨
Wxtl KxvEdX dnE ."mibclE zFtFrlE§§¨¦©¤§©§¨¥
dpFW`xd mrRA xaM o`M df xaC̈¨¤¨§¨©©©¨¦¨
mrRl oiYnd `le ,dxFYA ritFOW¤¦©©¨§Ÿ¦§¦©©©
mEXn ,xnFl Wi ,ziWilXd F` dIpXd©§¦¨©§¦¦¥©¦
`l" o`M aEzMW itM Fnvr df xEQi`W¤¦¤©§§¦¤¨¨Ÿ
xaC Epivn okid ,xE`iA WxFC "lXaz§©¥¥¥¥¨¨¦¨¨
Wxtn okle ?calA lEXiaA xEq`d̈¨§¦¦§¨§¨¥§¨¥
dlik` mB llFM xEQi`d ok`W i"Wx©¦¤¨¥¨¦¥©£¦¨
aYkp minrR WlW oMW ,d`pde©£¨¨¤¥¨§¨¦¦§©
,dlik` :`Ed xcQde ,df xEQi` dxFYA©¨¦¤§©¥¤£¦¨
dlik`l sqFpAW EpidC ,lEXiaE d`pd£¨¨¦§©§¤§¨©£¦¨
df z`e ,lEXiA xEQi` mB FpWi d`pde©£¨¨¤§©¦¦§¤¤
xg`NW ,ziWilXd mrRdn micnl§¥¦¥©©©©§¦¦¤§©©
dlik`A "FO` algA icB" dxq`W¤¨§¨§¦©£¥¦©£¦¨



mihtynעד zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k iyiy meil inei xeriy

ß hay c"k iyiy mei ß

(ë)éðôì Càìî çìL éëðà äpäì ECøca EøîL ¦¥̧¨«Ÿ¦¹Ÿ¥³©©§¨Æ§¨¤½¦§¨§−©¨®¤
:éúðëä øLà íB÷nä-ìà Eàéáäìå§©«£¦´£½¤©¨−£¤¬£¦«Ÿ¦

i"yx£C‡ÏÓ ÁÏBL ÈÎ‡ ‰p‰∑:להם אֹומרת ּוׁשכינה לחטא, ׁשעתידין נתּבּׂשרּו לג)ּכאן אעלה (לקמן לא "ּכי ƒ≈»…ƒ≈««¿»ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
"ּבקרּב.È˙Î‰ ¯L‡∑ ּכבר הכנתי", אׁשר הּמקֹום "אל ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו לכם, לתת זּמנּתי אׁשר ְְְִ¬∆¬ƒ…ƒְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשל  ּביתֿהּמקּדׁש ּכנגד מכּון מעלה ׁשל ׁשּביתֿהּמקּדׁש ׁשאֹומרים הּמקראֹות מן אחד וזה ּכנגּדֹו. נּכר ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻמקֹומי
.מּטה  ַָ

(àë)àì ék Ba ønz-ìà Bì÷a òîLe åéðtî øîMä¦¨¯¤¦¨¨²§©¬§Ÿ−©©¥´®¦´³Ÿ
:Baø÷a éîL ék íëòLôì àOé¦¨Æ§¦§£¤½¦¬§¦−§¦§«

i"yx£Ba ¯nzŒÏ‡∑:ּכמֹו המראה, א)לׁשֹון ּפי"(יהושע את ימרה ÌÎÚLÙÏ."אׁשר ‡OÈ ‡Ï Èk∑אינֹו ««≈ְְְְֲִֶֶֶַַָָƒ…ƒ»¿ƒ¿¬∆ֵ
ׁשליחּותֹו אּלא עֹוׂשה ואינֹו ׁשליח ׁשהּוא ועֹוד, חֹוטאין. ׁשאינן הּכת מן ׁשהּוא ,ּבכ ÈÓL.מלּמד Èk ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻƒ¿ƒ

Ba¯˜a∑ׁשּׁשמֹו מטטרו"ן, זה אמרּו: ורּבֹותינּו ּבֹו, מׁשּתף ׁשמי ּכי מּפניו", "הּׁשמר הּמקרא: לראׁש מחּבר ¿ƒ¿ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻֻ
ׁשּד"י  ּבגימטרּיא מטטרו"ן רּבֹו: .ּכׁשם ְְְִִֵַַַַָ

C¯hÓÏכ  CÓ„˜ ‡Î‡ÏÓ ÁÏL ‡‡ ‡‰»¬»»««¿»»√»»¿ƒ¿»
:˙È˜˙‡c ‡¯˙‡Ï C˙eÏÚ‡Ïe ‡Á¯‡a¿»¿»¿»√»¿«¿»ƒ«¿≈ƒ

Ï‡כא  d¯ÓÈÓÏ Ïa˜Â È‰BÓ„˜ ÔÓ ¯nzÒ‡ƒ¿««ƒ√»ƒ¿«≈¿≈¿≈»
È¯‡ ÔBÎÈ·BÁÏ ˜BaLÈ ‡Ï È¯‡ dÏ·˜Ï ·¯Ò¿̇»≈¿ƒ¿≈¬≈»ƒ¿¿≈¬≈

:d¯ÓÈÓ ÈÓL·ƒ¿ƒ≈¿≈

ilieyl` axd - mdxa` ly`

icM lEXiAd z` mB dxq` ,d`pde©£¨¨¨§¨©¤©¦§¥
dxFn df xace ,xEQi`dn Epwigxdl§©§¦¥¥¨¦§¨¨¤¤
algA xUA lW xEQi`d zxnEg lr©§©¨¦¤¨¨§¨¨

)iaxd(.k dxez

(k)Càìî çìL éëðà äpäïàk Y ¦¥¨Ÿ¦Ÿ¥©©§¨¨
àèçì ïéãéúòL eøOaúð¯`hgA ¦§©§¤£¦¦©£Ÿ§¥§

.lbrd̈¥¤
íäì úøîBà äðéëLe¯.b ,bl oOwl §¦¨¤¤¨¤§©¨

"Eaø÷a äìòà àì ék"¯dn ,xnFlM ¦Ÿ¤¡¤§¦§§§©©
"K`ln glFW ikp` dPd" o`M xn`X¤¨©¨¦¥¨Ÿ¦¥©©§¨

Ff dzid `ldhlgd`N` ,dUri KMW Ÿ¨§¨©§¨¨¤¨©£¤¤¨
drcFd,cizrA didIX dnmicizrW ¨¨©¤¦§¤¤¨¦¤£¦¦

mzF` Wipri KM zFaTraE `Fhgl©£§¦§¨©£¦¨
`l dWn okle ,calA K`ln zgilWA¦§¦©©§¨¦§¨§¨¥¤Ÿ
KM lr `EdÎKExAÎWFcTd mr gMezd¦§©¥©¦©¨¨©¨
oeiM ,`Vz iM zWxtA gMezdW itM§¦¤¦§©¥©§¨¨©¦¦¨¥¨
dhlgd dzid `le E`hg `l oicrW¤£©¦Ÿ¨§§Ÿ¨§¨©§¨¨

DzrWA dxSl DIce ,z`fM)dcya x`a(. ¨Ÿ§©¨©¨¨¦§¨¨
z` lHiA EpAx dWn lrFtAW s`e§©¤§©¤©¥¦¥¤
ciÎai ,bl oOwl WxFtnM ,dxfB DzF`¨§¥¨©§¨§©¨
rWFdi iniA mFwnÎlMn ,mW i"WxaE§©¦¨¦¨¨¦¥§ª©

xn`PW ,xfg)ci ,d ryedi(`av xU ip`" ¨©¤¤¡©£¦©§¨
"iz`a dYr 'd)o"anx(mrHdW d`xpe . ©¨¨¦§¦§¤¤©©©

`Ed dYr xaM df xaC mdl ricFOW¤¦©¨¤¨¨¤§¨©¨
zFxnNW ,`FhgNn ErpOIW icM§¥¤¦¨§¦©£¤©§
,zE`CeA dxwi KMW dzid drcFddW¤©¨¨¨§¨¤¨¦§¤§©¨
ipA lW mzxigA lr riRWn df oi ¥̀¤©§¦©©§¦¨¨¤§¥

riBdl `NWe `Fhgl `NW l`xUi¦§¨¥¤Ÿ©£§¤Ÿ§©¦©
`N` dxfB Ff dzid `l iM ,df aSnl§©¨¤¦Ÿ¨§¨§¥¨¤¨
mgkA Wi oicr `liOnE ,calA drcFd¨¨¦§¨¦¥¨£©¦¥§Ÿ¨

.df xaC rFpnl l`xUi ipA lW¤§¥¦§¨¥¦§©¨¨¤
éúðëä øLàøLà Yúúì ézðnæ £¤£¦Ÿ¦£¤¦©§¦¨¥

íëì¯.l`xUi ux`l dpEMdexnFlM ¨¤§©©¨¨§¤¤¦§¨¥§©
`EdW o`M ricFn `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¦©¨¤

l`xUi ux` z` f`n oikdzpnÎlr ¥¦¥¨¤¤¤¦§¨¥©§¨
`le ,cizrA l`xUi ipal DYzl§¦¨¦§¥¦§¨¥¤¨¦§Ÿ
zcgEin dpkd Ffi` DA dUr zrMW¤¨¥¨¨¨¥£¨¨§¤¤

)iaxd(.
BLøãîe .BèeLt eäæ¯dfA x`an ¤§¦§¨§¨¥¨¤

"ux`d" `le ,"mFwOd" azM rECn©©¨©©¨§Ÿ¨¨¤
)iaxd(FrnWOW "izFpikd" xn`p dOle ,§¨¨¤¡©£¦¦¤©§¨

izFpikd" xn` `le ,invrl izFpikd£¦¦§©§¦§Ÿ¨©£¦¦
"Ll)m"`x(. §

øák ,"éúðëä øLà íB÷nä ìà"¤©¨£¤£¦Ÿ¦§¨
Bcâðk økð éîB÷î¯"mFwOd" ,xnFlM §¦¦¨§¤§§©©¨

,`EdÎKExAÎWFcTd lW FnFwnl dpEMd©©¨¨¦§¤©¨¨
dpEMde ,onGn xaM "izFpikd xW`"£¤£¦¦§¨¦§©§©©¨¨
inFwn" dUrPW cr ,zipgEx dpkdl©£¨¨¨¦©¤©£¨§¦
mB riRWd dGW xnFlM ,"FcbpM xMip¦¨§¤§§©¤¤¦§¦©©
WCwOd ziA lW mFwOd zXEcw lr©§©©¨¤¥©¦§¨
"mFwOd l`" dfÎiRÎlre .dHn lW¤©¨§©¦¤¤©¨
od llFM dfe ,WCwOd mFwnl dpEMd©©¨¨¦§©¦§¨§¤¥¥

z`WCwOd z` ode dlrn lW WCwOd ¤©¦§¨¤©§¨§¥¤©¦§¨
dHn lW)iaxd t"r(. ¤©¨

,íéøîBàL úBàø÷nä ïî ãçà äæå§¤¤¨¦©¦§¨¤§¦
ãâðk ïeëî äìòî ìL Lc÷nä-úéaL¤¥©¦§¨¤©§¨§ª¨§¤¤

ähî ìL Lc÷nä-úéa¯mB d`xE ¥©¦§¨¤©¨§¥©
lW `QM :mWe) fi ,eh lirl i"Wx©¦§¥§¨¦¥¤

dlrn(.fi ,gk ziW`xA .`k dxez ©§¨§¥¦
(`k)Ba ønz ìàì Yäàøîä ïBL ¤©¥§©§¨¨

¯.eiR z` dxni `NW FWExitE¥¤Ÿ©§¤¤¦
ét úà äøîé øLà" Bîk"E¯rWFdi §£¤©§¤¤¦§ª©

."LixaC z` hipwi" :mW i"WxA .gi ,`§©¦¨©§¦¤§¨¤
.dcxnd :a ,gn oixcdpq i"WxaE§©¦©§¤§¦©§¨¨

íëòLôì àOé àì ékãnìî Bðéà Y ¦Ÿ¦¨§¦§£¤¥§ª¨
¯.libẍ¦

ïéàèBç ïéàL úkä ïî àeäL ,Cëa§¨¤¦©©¤¥§¦
¯rWtl" WiBcn oklemkxnFl ," §¨¥©§¦§¦§£¤©

Fpi` `Ed la` ,mkA wx KIW rWRdW¤©¤©©¨©¨¤£¨¥
`hFg Fpi`W oeiM dfl KIW)cecl likyn(. ©¨¨¤¥¨¤¥¥

àlà äNBò Bðéàå çéìL àeäL ,ãBòå§¤¨¦©§¥¤¤¨
BúeçéìL¯,KM mWl glWp `l `Ede §¦§Ÿ¦§©§¥¨
`l" okle`Vi"mkrWtl)cecl likyn(. §¨¥Ÿ¦¨§¦§£¤

Yzp `l" :c ,lw miNdY i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¦¦Ÿ¨©¨
i"WxaE ."gFlql gilXl zEWx§©¨¦©¦§©§©¦
gFlql lFki `l" :a ,gl oixcdpq©§¤§¦Ÿ¨¦§©

."mkrWtl§¦§£¤
Baø÷a éîL ékLàøì øaçî Y ¦§¦§¦§§ª¨§Ÿ

àø÷nä¯oi`W ,eiptNW `xwOl `le ©¦§¨§Ÿ©¦§¨¤§¨¨¤¥
."mkrWtl `Vi `l iM"l mrh df¤©©§¦Ÿ¦¨§¦§£¤

"åéðtî øîMä"¯.FA xOY l`e ¦¨¤¦¨¨§©©¥

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k ycew zayl inei xeriy

(áë)øLà ìk úéNòå Bì÷a òîLz òBîL-íà ék¦´¦¨³©¦§©Æ§Ÿ½§¨¦¾¨−Ÿ£¤´
éáéà-úà ézáéàå øaãàéøøö-úà ézøöå E:E £©¥®§¨«©§¦Æ¤´Ÿ§¤½§©§¦−¤«Ÿ§¤«

i"yx£Èz¯ˆÂ∑,ואעיק ּכתרּגּומֹו. ¿«¿ƒְְְִַָ

(âë)éðôì éëàìî Cìé-ékéøîàä-ìà Eàéáäå E ¦«¥¥´©§¨¦»§¨¤¼¼¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ
zãçëäå éñeáéäå éeçä éðòðkäå éføtäå ézçäå:åé §©´¦¦½§©§¦¦Æ§©§©«£¦½©«¦¦−§©§¦®§¦§©§¦«

(ãë)ìàì äåçzLú-àìýàìå íãáòú àìå íäé «Ÿ¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ§´Ÿ¨«¨§¥½§¬Ÿ
øaLz øaLå íñøäz ñøä ék íäéNòîk äNòú©«£¤−§©«£¥¤®¦³¨¥Æ§¨´§¥½§©¥¬§©¥−

:íäéúávî©¥«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÒ¯‰˙ Ò¯‰∑ אלהּות לאֹותם.Ì‰È˙·vÓ∑ להם להׁשּתחוֹות מּציבין ׁשהם .אבנים »≈¿»¿≈ְֱָֹ«≈…≈∆ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr h zegiy ihewl)

להםלהםלהםלהם להלהלהלהׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתחוחוחוחוֹוֹוֹוֹותתתת ממממּצּצּצּציביןיביןיביןיבין ׁשׁשׁשׁשהםהםהםהם כד)אבניםאבניםאבניםאבנים כג, אֹו(רש"י ׁשּמנּסכין אבן הרגילה: ּכמׁשמעּה לא 'מּצבה' ּתבת מפרׁש רׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
"לאֹותם ּפרׁש ּתהרסם" "הרס על עּמֹו: ונּמּוקֹו לעבֹודה־זרה. עליה עצמּה;אלקאלקאלקאלקּוּוּוּות ת ת ת מקריבין לעבֹודה־זרה ׁשהּכּונה היינּו ," ְְְְְֱֱֱֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹ ְְֲֶַַַַַָָָָָָֹֹ

לּה. ׁשמׁשּתחוים אבן - עצמּה ּבעבֹודה־זרה קאי מּצבֹותיהם" ּתׁשּבר "וׁשּבר ׁשּגם ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּומּובן

(äë)ìà ýåýé úà ízãáòåýEîçì-úà Cøáe íëé ©«£©§¤À¥µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½¥©¬¤©§§−
éîéî-úàåEaøwî äìçî éúøñäå E: §¤¥¤®©«£¦«Ÿ¦¬©«£−̈¦¦§¤«

ay d"k ycew zay ßß h

(åë)øtñî-úà Eöøàa äø÷òå äìkLî äéäú àì¬Ÿ¦«§¤²§©¥¨¬©«£¨−̈§©§¤®¤¦§©¬
éîé:àlîà E ¨¤−£©¥«

i"yx£‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï∑ ּתעׂשה מׁשּכלה ∑ÏkLÓ‰.רצֹוני אם קרּויה ּבניה את קֹוברת אֹו נפלים, .מּפלת …ƒ¿∆¿«≈»ְֲִִֶַ¿«≈»ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

Ïkכב  „aÚ˙Â d¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È¯‡¬≈ƒ«»»¿«≈¿≈¿≈¿«¿≈…
ÔÈ˜ÈÚÓ„Ï ˜ÈÚ‡Â C‡Ò ˙È ÈÒ‡Â ÏÈlÓ‡cƒ¡«≈¿∆¿≈»»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ

:CÏ»

ÂÏ˙כג  CpÏÚÈÂ CÓ„˜ ÈÎ‡ÏÓ C‰È È¯‡¬≈¿««¿»ƒ√»»¿»≈ƒ»¿»
È‡eÁ È‡ÚÎe È‡f¯Ùe È‡zÁÂ È‡¯BÓ‡¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿«¬»≈ƒ»≈

:ÔepˆL‡Â È‡Òe·ÈÂƒ»≈∆¡≈ƒ

ÏÂ‡כד  ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰˙ÂÚËÏ „ebÒ˙ ‡Ï»ƒ¿¿«¬»¿¿»ƒ¿¿ƒ¿»
Ôep¯bÙz ‡¯bÙ È¯‡ ÔB‰È„·BÚk „aÚ«̇¿≈¿»≈¬≈«»»¿«¿ƒ

:ÔB‰˙Ó˜ ¯a˙˙ ‡¯a˙Â¿«»»¿««»»¿

È˙כה  C¯·ÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙ˙Â¿ƒ¿¿√»¿»¡»¬ƒ»≈»
ÔÈLÈa ÔÈÚ¯Ó ÈcÚ‡Â CÈzLÓ ˙ÈÂ CÏÎÈÓ≈¿»¿»ƒ¿¿»¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ

:CÈaÓƒ≈»

ÔÈÓכו  ˙È CÚ¯‡a ‡¯˜ÚÂ ‡Ïk˙Ó È‰˙ ‡Ï»¿≈¿«¿»¿«¿»¿«¿»»ƒ¿«
:ÌÈÏL‡ CÈÓBÈ»«¿ƒ

ilieyl` axd - mdxa` ly`

Ba ózLî "éîL ék"¯."FAxwA" Edfe ¦§¦§ª¨§¤§¦§
lW FnW" :b ,fi miNdY WxcOaE©¦§¨§¦¦§¤
,mdOr sYEWn `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¨¦¨¤
."l`tx ,l`ixE` ,l`ixaB ,l`kin¦¨¥©§¦¥¦¥§¨¥
didW ci wEqR mW rWFdi i"Wx d`xE§¥©¦§ª©¨¨¤¨¨

.l`kin K`lOd df¤©©§¨¦¨¥
eøîà eðéúBaøå¯.a ,gl oixcdpq §©¥¨§©§¤§¦

ï"Bøèèî äæ¯WExiRM l`kin `le ¤§©§§Ÿ¦¨¥©¥
.mcFTd©¥

Baø íLk BîML¯FnW"W wx `l"W ¤§§¥©¤Ÿ©¤§
.'d mWM `Ed FnW `N` ,"FA sYEWn§¨¤¨§§¥

é"cL àiøèîéâa ï"Bøèèî¯d`xE §©§§¦©§¦¨©©§¥
zFcB` iWECig` ,q oiNEg `"Wxdn ¦¥©¨©©§¨¦

lW xU oFxhhn `xwp df mrHOW¤¦©©¤¦§¨§©§©¤
mlFrd)a ,fh zenai 'qeza y"nk(oFxhhn iM , ¨¨¦§©§

xn`W FWExiRW ,i"CW `IxhnibA§¦©§¦¨©©¤¥¤¨©
Wngn xzFi didi `NW ,iC FnlFrl§¨©¤Ÿ¦§¤¥¥£¥

mipW zF`n Wng Kldn) zF`n(iM , ¥©£©£¥¥¨¦¦
W) zF`n Wng `Ed i"CXn mlrPdoi, ©¤§¨¦©©£¥¥¦

Czli ,cE(zFtqFYA EazMW FnM , ¨¤§¤¨§©¨
.` ,ai dbibgak dxez £¦¨

(ak)ézøöå"÷éòàå" :Bîebøúk Y §©§¦§©§§¨¦
¯.xFvn oFWNn `le ,dxv oFWNndxez ¦§¨¨§Ÿ¦§¨
bk

(ck)íñøäz ñøäúeäìà íúBàì Y ¨¥§¨§¥§¨¡Ÿ
¯zitFq m"Od xnFlM .mdicaFrl `le§Ÿ§§¥¤§©©¥¦

eiptNW) "mdiUrnM" lW(lr aqEn ¤§©£¥¤¤§¨¨¨©
lW zitFq m"Od ENi`e ,mdicaFr§¥¤§¦©¥¦¤

"mdidl`l" lr aqEn "mqxdY")m"`x(. §¨§¥¨©¥Ÿ¥¤
íäéúávîïéáévî íäL íéðáà Y ©¥Ÿ¥¤£¨¦¤¥©¦¦

.íäì úBåçzLäì¯lW `id daSn §¦§©£¨¤©¥¨¦¤
zg` oa`)b ,ai mixac i"yx(`Ed mipa`e , ¤¤©©©£¨¦

.zFaSn lW miAx oFWldk dxez §©¦¤©¥
(ek)äìkLî äéäú àìäNòz íà Y Ÿ¦§¤§©¥¨¦©£¤

éðBöø¯'d z` mYcare"l dpEMd oi` §¦¥©©¨¨§©£©§¤¥
wx xAcn dGW ,eiptNW "mkidl ¡̀Ÿ¥¤¤§¨¨¤¤§©¥©
KxcA dxMfPW dxfÎdcFarl qgiA§©©©£¨¨¨¤¦§§¨§¤¤

eipt iptNW wEqRl `N` ,aB`)ak weqt(: ©©¤¨©¨¤¦§¥¨¨
lM ziUre FlFwA rnWY rFnW m`"¦¨©¦§©§§¨¦¨Ÿ
,zFevOd lM zIUr Epid ,"xAc` xW £̀¤£©¥©§£¦©¨©¦§
dUrY m`" oFWlA i"Wx hwp okle§¨¥¨©©¦¦§¦©£¤

X dn oaEn dfÎiRÎlre ."ipFvxWiBcO §¦§©¦¤¨©¤©§¦
lW Dzlrn dlFcBW ,"Lvx`A" o`M̈§©§¤¤§¨©£¨¨¤
"Lvx`" z` zktFd `idW Ff dkxA§¨¨¤¦¤¤¤©§§
oeiM ,dlMWn FA didY `NW mFwnl§¨¤Ÿ¦§¤§©¥¨¥¨



עה mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k iyiy meil inei xeriy

ß hay c"k iyiy mei ß

(ë)éðôì Càìî çìL éëðà äpäì ECøca EøîL ¦¥̧¨«Ÿ¦¹Ÿ¥³©©§¨Æ§¨¤½¦§¨§−©¨®¤
:éúðëä øLà íB÷nä-ìà Eàéáäìå§©«£¦´£½¤©¨−£¤¬£¦«Ÿ¦

i"yx£C‡ÏÓ ÁÏBL ÈÎ‡ ‰p‰∑:להם אֹומרת ּוׁשכינה לחטא, ׁשעתידין נתּבּׂשרּו לג)ּכאן אעלה (לקמן לא "ּכי ƒ≈»…ƒ≈««¿»ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
"ּבקרּב.È˙Î‰ ¯L‡∑ ּכבר הכנתי", אׁשר הּמקֹום "אל ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו לכם, לתת זּמנּתי אׁשר ְְְִ¬∆¬ƒ…ƒְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשל  ּביתֿהּמקּדׁש ּכנגד מכּון מעלה ׁשל ׁשּביתֿהּמקּדׁש ׁשאֹומרים הּמקראֹות מן אחד וזה ּכנגּדֹו. נּכר ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻמקֹומי
.מּטה  ַָ

(àë)àì ék Ba ønz-ìà Bì÷a òîLe åéðtî øîMä¦¨¯¤¦¨¨²§©¬§Ÿ−©©¥´®¦´³Ÿ
:Baø÷a éîL ék íëòLôì àOé¦¨Æ§¦§£¤½¦¬§¦−§¦§«

i"yx£Ba ¯nzŒÏ‡∑:ּכמֹו המראה, א)לׁשֹון ּפי"(יהושע את ימרה ÌÎÚLÙÏ."אׁשר ‡OÈ ‡Ï Èk∑אינֹו ««≈ְְְְֲִֶֶֶַַָָƒ…ƒ»¿ƒ¿¬∆ֵ
ׁשליחּותֹו אּלא עֹוׂשה ואינֹו ׁשליח ׁשהּוא ועֹוד, חֹוטאין. ׁשאינן הּכת מן ׁשהּוא ,ּבכ ÈÓL.מלּמד Èk ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻƒ¿ƒ

Ba¯˜a∑ׁשּׁשמֹו מטטרו"ן, זה אמרּו: ורּבֹותינּו ּבֹו, מׁשּתף ׁשמי ּכי מּפניו", "הּׁשמר הּמקרא: לראׁש מחּבר ¿ƒ¿ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻֻ
ׁשּד"י  ּבגימטרּיא מטטרו"ן רּבֹו: .ּכׁשם ְְְִִֵַַַַָ

C¯hÓÏכ  CÓ„˜ ‡Î‡ÏÓ ÁÏL ‡‡ ‡‰»¬»»««¿»»√»»¿ƒ¿»
:˙È˜˙‡c ‡¯˙‡Ï C˙eÏÚ‡Ïe ‡Á¯‡a¿»¿»¿»√»¿«¿»ƒ«¿≈ƒ

Ï‡כא  d¯ÓÈÓÏ Ïa˜Â È‰BÓ„˜ ÔÓ ¯nzÒ‡ƒ¿««ƒ√»ƒ¿«≈¿≈¿≈»
È¯‡ ÔBÎÈ·BÁÏ ˜BaLÈ ‡Ï È¯‡ dÏ·˜Ï ·¯Ò¿̇»≈¿ƒ¿≈¬≈»ƒ¿¿≈¬≈

:d¯ÓÈÓ ÈÓL·ƒ¿ƒ≈¿≈

ilieyl` axd - mdxa` ly`

icM lEXiAd z` mB dxq` ,d`pde©£¨¨¨§¨©¤©¦§¥
dxFn df xace ,xEQi`dn Epwigxdl§©§¦¥¥¨¦§¨¨¤¤
algA xUA lW xEQi`d zxnEg lr©§©¨¦¤¨¨§¨¨

)iaxd(.k dxez

(k)Càìî çìL éëðà äpäïàk Y ¦¥¨Ÿ¦Ÿ¥©©§¨¨
àèçì ïéãéúòL eøOaúð¯`hgA ¦§©§¤£¦¦©£Ÿ§¥§

.lbrd̈¥¤
íäì úøîBà äðéëLe¯.b ,bl oOwl §¦¨¤¤¨¤§©¨

"Eaø÷a äìòà àì ék"¯dn ,xnFlM ¦Ÿ¤¡¤§¦§§§©©
"K`ln glFW ikp` dPd" o`M xn`X¤¨©¨¦¥¨Ÿ¦¥©©§¨

Ff dzid `ldhlgd`N` ,dUri KMW Ÿ¨§¨©§¨¨¤¨©£¤¤¨
drcFd,cizrA didIX dnmicizrW ¨¨©¤¦§¤¤¨¦¤£¦¦

mzF` Wipri KM zFaTraE `Fhgl©£§¦§¨©£¦¨
`l dWn okle ,calA K`ln zgilWA¦§¦©©§¨¦§¨§¨¥¤Ÿ
KM lr `EdÎKExAÎWFcTd mr gMezd¦§©¥©¦©¨¨©¨
oeiM ,`Vz iM zWxtA gMezdW itM§¦¤¦§©¥©§¨¨©¦¦¨¥¨
dhlgd dzid `le E`hg `l oicrW¤£©¦Ÿ¨§§Ÿ¨§¨©§¨¨

DzrWA dxSl DIce ,z`fM)dcya x`a(. ¨Ÿ§©¨©¨¨¦§¨¨
z` lHiA EpAx dWn lrFtAW s`e§©¤§©¤©¥¦¥¤
ciÎai ,bl oOwl WxFtnM ,dxfB DzF`¨§¥¨©§¨§©¨
rWFdi iniA mFwnÎlMn ,mW i"WxaE§©¦¨¦¨¨¦¥§ª©

xn`PW ,xfg)ci ,d ryedi(`av xU ip`" ¨©¤¤¡©£¦©§¨
"iz`a dYr 'd)o"anx(mrHdW d`xpe . ©¨¨¦§¦§¤¤©©©

`Ed dYr xaM df xaC mdl ricFOW¤¦©¨¤¨¨¤§¨©¨
zFxnNW ,`FhgNn ErpOIW icM§¥¤¦¨§¦©£¤©§
,zE`CeA dxwi KMW dzid drcFddW¤©¨¨¨§¨¤¨¦§¤§©¨
ipA lW mzxigA lr riRWn df oi ¥̀¤©§¦©©§¦¨¨¤§¥

riBdl `NWe `Fhgl `NW l`xUi¦§¨¥¤Ÿ©£§¤Ÿ§©¦©
`N` dxfB Ff dzid `l iM ,df aSnl§©¨¤¦Ÿ¨§¨§¥¨¤¨
mgkA Wi oicr `liOnE ,calA drcFd¨¨¦§¨¦¥¨£©¦¥§Ÿ¨

.df xaC rFpnl l`xUi ipA lW¤§¥¦§¨¥¦§©¨¨¤
éúðëä øLàøLà Yúúì ézðnæ £¤£¦Ÿ¦£¤¦©§¦¨¥

íëì¯.l`xUi ux`l dpEMdexnFlM ¨¤§©©¨¨§¤¤¦§¨¥§©
`EdW o`M ricFn `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¦©¨¤

l`xUi ux` z` f`n oikdzpnÎlr ¥¦¥¨¤¤¤¦§¨¥©§¨
`le ,cizrA l`xUi ipal DYzl§¦¨¦§¥¦§¨¥¤¨¦§Ÿ
zcgEin dpkd Ffi` DA dUr zrMW¤¨¥¨¨¨¥£¨¨§¤¤

)iaxd(.
BLøãîe .BèeLt eäæ¯dfA x`an ¤§¦§¨§¨¥¨¤

"ux`d" `le ,"mFwOd" azM rECn©©¨©©¨§Ÿ¨¨¤
)iaxd(FrnWOW "izFpikd" xn`p dOle ,§¨¨¤¡©£¦¦¤©§¨

izFpikd" xn` `le ,invrl izFpikd£¦¦§©§¦§Ÿ¨©£¦¦
"Ll)m"`x(. §

øák ,"éúðëä øLà íB÷nä ìà"¤©¨£¤£¦Ÿ¦§¨
Bcâðk økð éîB÷î¯"mFwOd" ,xnFlM §¦¦¨§¤§§©©¨

,`EdÎKExAÎWFcTd lW FnFwnl dpEMd©©¨¨¦§¤©¨¨
dpEMde ,onGn xaM "izFpikd xW`"£¤£¦¦§¨¦§©§©©¨¨
inFwn" dUrPW cr ,zipgEx dpkdl©£¨¨¨¦©¤©£¨§¦
mB riRWd dGW xnFlM ,"FcbpM xMip¦¨§¤§§©¤¤¦§¦©©
WCwOd ziA lW mFwOd zXEcw lr©§©©¨¤¥©¦§¨
"mFwOd l`" dfÎiRÎlre .dHn lW¤©¨§©¦¤¤©¨
od llFM dfe ,WCwOd mFwnl dpEMd©©¨¨¦§©¦§¨§¤¥¥

z`WCwOd z` ode dlrn lW WCwOd ¤©¦§¨¤©§¨§¥¤©¦§¨
dHn lW)iaxd t"r(. ¤©¨

,íéøîBàL úBàø÷nä ïî ãçà äæå§¤¤¨¦©¦§¨¤§¦
ãâðk ïeëî äìòî ìL Lc÷nä-úéaL¤¥©¦§¨¤©§¨§ª¨§¤¤

ähî ìL Lc÷nä-úéa¯mB d`xE ¥©¦§¨¤©¨§¥©
lW `QM :mWe) fi ,eh lirl i"Wx©¦§¥§¨¦¥¤

dlrn(.fi ,gk ziW`xA .`k dxez ©§¨§¥¦
(`k)Ba ønz ìàì Yäàøîä ïBL ¤©¥§©§¨¨

¯.eiR z` dxni `NW FWExitE¥¤Ÿ©§¤¤¦
ét úà äøîé øLà" Bîk"E¯rWFdi §£¤©§¤¤¦§ª©

."LixaC z` hipwi" :mW i"WxA .gi ,`§©¦¨©§¦¤§¨¤
.dcxnd :a ,gn oixcdpq i"WxaE§©¦©§¤§¦©§¨¨

íëòLôì àOé àì ékãnìî Bðéà Y ¦Ÿ¦¨§¦§£¤¥§ª¨
¯.libẍ¦

ïéàèBç ïéàL úkä ïî àeäL ,Cëa§¨¤¦©©¤¥§¦
¯rWtl" WiBcn oklemkxnFl ," §¨¥©§¦§¦§£¤©

Fpi` `Ed la` ,mkA wx KIW rWRdW¤©¤©©¨©¨¤£¨¥
`hFg Fpi`W oeiM dfl KIW)cecl likyn(. ©¨¨¤¥¨¤¥¥

àlà äNBò Bðéàå çéìL àeäL ,ãBòå§¤¨¦©§¥¤¤¨
BúeçéìL¯,KM mWl glWp `l `Ede §¦§Ÿ¦§©§¥¨
`l" okle`Vi"mkrWtl)cecl likyn(. §¨¥Ÿ¦¨§¦§£¤

Yzp `l" :c ,lw miNdY i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¦¦Ÿ¨©¨
i"WxaE ."gFlql gilXl zEWx§©¨¦©¦§©§©¦
gFlql lFki `l" :a ,gl oixcdpq©§¤§¦Ÿ¨¦§©

."mkrWtl§¦§£¤
Baø÷a éîL ékLàøì øaçî Y ¦§¦§¦§§ª¨§Ÿ

àø÷nä¯oi`W ,eiptNW `xwOl `le ©¦§¨§Ÿ©¦§¨¤§¨¨¤¥
."mkrWtl `Vi `l iM"l mrh df¤©©§¦Ÿ¦¨§¦§£¤

"åéðtî øîMä"¯.FA xOY l`e ¦¨¤¦¨¨§©©¥

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k ycew zayl inei xeriy

(áë)øLà ìk úéNòå Bì÷a òîLz òBîL-íà ék¦´¦¨³©¦§©Æ§Ÿ½§¨¦¾¨−Ÿ£¤´
éáéà-úà ézáéàå øaãàéøøö-úà ézøöå E:E £©¥®§¨«©§¦Æ¤´Ÿ§¤½§©§¦−¤«Ÿ§¤«

i"yx£Èz¯ˆÂ∑,ואעיק ּכתרּגּומֹו. ¿«¿ƒְְְִַָ

(âë)éðôì éëàìî Cìé-ékéøîàä-ìà Eàéáäå E ¦«¥¥´©§¨¦»§¨¤¼¼¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ
zãçëäå éñeáéäå éeçä éðòðkäå éføtäå ézçäå:åé §©´¦¦½§©§¦¦Æ§©§©«£¦½©«¦¦−§©§¦®§¦§©§¦«

(ãë)ìàì äåçzLú-àìýàìå íãáòú àìå íäé «Ÿ¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ§´Ÿ¨«¨§¥½§¬Ÿ
øaLz øaLå íñøäz ñøä ék íäéNòîk äNòú©«£¤−§©«£¥¤®¦³¨¥Æ§¨´§¥½§©¥¬§©¥−

:íäéúávî©¥«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÒ¯‰˙ Ò¯‰∑ אלהּות לאֹותם.Ì‰È˙·vÓ∑ להם להׁשּתחוֹות מּציבין ׁשהם .אבנים »≈¿»¿≈ְֱָֹ«≈…≈∆ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr h zegiy ihewl)

להםלהםלהםלהם להלהלהלהׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתחוחוחוחוֹוֹוֹוֹותתתת ממממּצּצּצּציביןיביןיביןיבין ׁשׁשׁשׁשהםהםהםהם כד)אבניםאבניםאבניםאבנים כג, אֹו(רש"י ׁשּמנּסכין אבן הרגילה: ּכמׁשמעּה לא 'מּצבה' ּתבת מפרׁש רׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
"לאֹותם ּפרׁש ּתהרסם" "הרס על עּמֹו: ונּמּוקֹו לעבֹודה־זרה. עליה עצמּה;אלקאלקאלקאלקּוּוּוּות ת ת ת מקריבין לעבֹודה־זרה ׁשהּכּונה היינּו ," ְְְְְֱֱֱֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹ ְְֲֶַַַַַָָָָָָֹֹ

לּה. ׁשמׁשּתחוים אבן - עצמּה ּבעבֹודה־זרה קאי מּצבֹותיהם" ּתׁשּבר "וׁשּבר ׁשּגם ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּומּובן

(äë)ìà ýåýé úà ízãáòåýEîçì-úà Cøáe íëé ©«£©§¤À¥µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½¥©¬¤©§§−
éîéî-úàåEaøwî äìçî éúøñäå E: §¤¥¤®©«£¦«Ÿ¦¬©«£−̈¦¦§¤«

ay d"k ycew zay ßß h

(åë)øtñî-úà Eöøàa äø÷òå äìkLî äéäú àì¬Ÿ¦«§¤²§©¥¨¬©«£¨−̈§©§¤®¤¦§©¬
éîé:àlîà E ¨¤−£©¥«

i"yx£‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï∑ ּתעׂשה מׁשּכלה ∑ÏkLÓ‰.רצֹוני אם קרּויה ּבניה את קֹוברת אֹו נפלים, .מּפלת …ƒ¿∆¿«≈»ְֲִִֶַ¿«≈»ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

Ïkכב  „aÚ˙Â d¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È¯‡¬≈ƒ«»»¿«≈¿≈¿≈¿«¿≈…
ÔÈ˜ÈÚÓ„Ï ˜ÈÚ‡Â C‡Ò ˙È ÈÒ‡Â ÏÈlÓ‡cƒ¡«≈¿∆¿≈»»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ

:CÏ»

ÂÏ˙כג  CpÏÚÈÂ CÓ„˜ ÈÎ‡ÏÓ C‰È È¯‡¬≈¿««¿»ƒ√»»¿»≈ƒ»¿»
È‡eÁ È‡ÚÎe È‡f¯Ùe È‡zÁÂ È‡¯BÓ‡¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿«¬»≈ƒ»≈

:ÔepˆL‡Â È‡Òe·ÈÂƒ»≈∆¡≈ƒ

ÏÂ‡כד  ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰˙ÂÚËÏ „ebÒ˙ ‡Ï»ƒ¿¿«¬»¿¿»ƒ¿¿ƒ¿»
Ôep¯bÙz ‡¯bÙ È¯‡ ÔB‰È„·BÚk „aÚ«̇¿≈¿»≈¬≈«»»¿«¿ƒ

:ÔB‰˙Ó˜ ¯a˙˙ ‡¯a˙Â¿«»»¿««»»¿

È˙כה  C¯·ÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙ˙Â¿ƒ¿¿√»¿»¡»¬ƒ»≈»
ÔÈLÈa ÔÈÚ¯Ó ÈcÚ‡Â CÈzLÓ ˙ÈÂ CÏÎÈÓ≈¿»¿»ƒ¿¿»¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ

:CÈaÓƒ≈»

ÔÈÓכו  ˙È CÚ¯‡a ‡¯˜ÚÂ ‡Ïk˙Ó È‰˙ ‡Ï»¿≈¿«¿»¿«¿»¿«¿»»ƒ¿«
:ÌÈÏL‡ CÈÓBÈ»«¿ƒ

ilieyl` axd - mdxa` ly`

Ba ózLî "éîL ék"¯."FAxwA" Edfe ¦§¦§ª¨§¤§¦§
lW FnW" :b ,fi miNdY WxcOaE©¦§¨§¦¦§¤
,mdOr sYEWn `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¨¦¨¤
."l`tx ,l`ixE` ,l`ixaB ,l`kin¦¨¥©§¦¥¦¥§¨¥
didW ci wEqR mW rWFdi i"Wx d`xE§¥©¦§ª©¨¨¤¨¨

.l`kin K`lOd df¤©©§¨¦¨¥
eøîà eðéúBaøå¯.a ,gl oixcdpq §©¥¨§©§¤§¦

ï"Bøèèî äæ¯WExiRM l`kin `le ¤§©§§Ÿ¦¨¥©¥
.mcFTd©¥

Baø íLk BîML¯FnW"W wx `l"W ¤§§¥©¤Ÿ©¤§
.'d mWM `Ed FnW `N` ,"FA sYEWn§¨¤¨§§¥

é"cL àiøèîéâa ï"Bøèèî¯d`xE §©§§¦©§¦¨©©§¥
zFcB` iWECig` ,q oiNEg `"Wxdn ¦¥©¨©©§¨¦

lW xU oFxhhn `xwp df mrHOW¤¦©©¤¦§¨§©§©¤
mlFrd)a ,fh zenai 'qeza y"nk(oFxhhn iM , ¨¨¦§©§

xn`W FWExiRW ,i"CW `IxhnibA§¦©§¦¨©©¤¥¤¨©
Wngn xzFi didi `NW ,iC FnlFrl§¨©¤Ÿ¦§¤¥¥£¥

mipW zF`n Wng Kldn) zF`n(iM , ¥©£©£¥¥¨¦¦
W) zF`n Wng `Ed i"CXn mlrPdoi, ©¤§¨¦©©£¥¥¦

Czli ,cE(zFtqFYA EazMW FnM , ¨¤§¤¨§©¨
.` ,ai dbibgak dxez £¦¨

(ak)ézøöå"÷éòàå" :Bîebøúk Y §©§¦§©§§¨¦
¯.xFvn oFWNn `le ,dxv oFWNndxez ¦§¨¨§Ÿ¦§¨
bk

(ck)íñøäz ñøäúeäìà íúBàì Y ¨¥§¨§¥§¨¡Ÿ
¯zitFq m"Od xnFlM .mdicaFrl `le§Ÿ§§¥¤§©©¥¦

eiptNW) "mdiUrnM" lW(lr aqEn ¤§©£¥¤¤§¨¨¨©
lW zitFq m"Od ENi`e ,mdicaFr§¥¤§¦©¥¦¤

"mdidl`l" lr aqEn "mqxdY")m"`x(. §¨§¥¨©¥Ÿ¥¤
íäéúávîïéáévî íäL íéðáà Y ©¥Ÿ¥¤£¨¦¤¥©¦¦

.íäì úBåçzLäì¯lW `id daSn §¦§©£¨¤©¥¨¦¤
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.zFaSn lW miAx oFWldk dxez §©¦¤©¥
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eipt iptNW wEqRl `N` ,aB`)ak weqt(: ©©¤¨©¨¤¦§¥¨¨
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,zFevOd lM zIUr Epid ,"xAc` xW £̀¤£©¥©§£¦©¨©¦§
dUrY m`" oFWlA i"Wx hwp okle§¨¥¨©©¦¦§¦©£¤

X dn oaEn dfÎiRÎlre ."ipFvxWiBcO §¦§©¦¤¨©¤©§¦
lW Dzlrn dlFcBW ,"Lvx`A" o`M̈§©§¤¤§¨©£¨¨¤
"Lvx`" z` zktFd `idW Ff dkxA§¨¨¤¦¤¤¤©§§
oeiM ,dlMWn FA didY `NW mFwnl§¨¤Ÿ¦§¤§©¥¨¥¨



mihtynעו zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 128 'nr `l zegiy ihewl)

ּבּבּבּבארצארצארצארצ ועקרהועקרהועקרהועקרה ממממׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכלהלהלהלה תהיהתהיהתהיהתהיה כו)לאלאלאלא ׁשּיהּודי (כג, מקֹום ּבכל ולא ּבלבד, יׂשראל לארץ זֹו ּברכה מגּבלת מּדּוע לׁשאל, יׁש ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ
ּבמי  ועקרה מׁשּכלה ּתהיה ׁשּלא ּבלבד זֹו לא הּברכה: את  ּולהגּדיל להגּביר ּבאה "ׁש"ּבארצ לֹומר, ויׁש ה'. רצֹון ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹעֹוׂשה
ועקרה  מׁשּכלה ּתהיה לא הארץ ּבכל ּכּלּה; יׂשראל ארץ על ּגם ותׁשרה ּתתּפּׁשט זֹו ׁשּברכה אּלא ה', רצֹון את ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻׁשעֹוׂשה

ה'). רצֹון את ׁשעֹוׂשה מי רק יתּבר – ּבחּוץ־לארץ  ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ(מה־ּׁשאין־ּכן

(æë)éðôì çlLà éúîéà-úàíòä-ìk-úà éúnäå E ¤¥«¨¦Æ£©©´§¨¤½§©Ÿ¦Æ¤¨¨½̈
éáéà-ìk-úà ézúðå íäa àáz øLàéìà E:óøò E £¤¬¨−Ÿ¨¤®§¨«©¦¯¤¨«Ÿ§¤²¥¤−«Ÿ¤

i"yx£È˙n‰Â∑ּכׁשּתהפ אחרֹונה, אֹות ּבכפל ׁשּלּה ׁשּפעל ּתבה ּכל וכן ואׁשּגׁש, ותרּגּומֹו: והממּתי, ּכמֹו ¿«…ƒְְְְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
ּכ ּבמלאפֹו"ם, ונֹוקדֹו האֹות את ּומדּגיׁש הּכפּולה אֹות ׁשּנֹוטל מקֹומֹות יׁש ּפעלּתי, ּבלׁשֹון גֹון:לדּבר ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

מּגזרת כח)"והּמֹותי", מּגזרת(ישעיה "וסּבֹותי", עגלתֹו". ּגלּגל ז)"והמם א "ּדּלֹותי",(שמואל אל". ּבית "וסבב ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ
יט)מּגזרת וחרבּו".(ישעיה מט)"ּדללּו מּגזרת(שם ,"חּקתי ּכּפים ה)"על לב".(שופטים יב)"חקקי א "אתֿמי (שמואל ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ

מּגזרת כ)רּצֹותי", מיתה (איוב מּגזרת ׁשאּלּו הּוא, טֹועה ואקטל, "והּמֹותי", והמתרּגם: ּדּלים". עזב "רּצץ ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ
ּכגֹון: "והמּתי", אּלא מלאפֹו"ם, נקּודה ולא מדּגׁשת ׁשּלּה מ"ם ולא ּבפּת"ח ׁשּלּה ה"א אין יד)היתה, (במדבר ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻ

ּבלא  מיתה ׁשאין לפי נׁשרׁשת, האחת ּתוי"ן: ב' ּבמקֹום ׁשּתבא לפי מדּגׁשת, והּתי"ו הּזה" העם את ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ"והמּתה
ּבאה  ׁשהיא מדּגׁשת, הּתי"ו "ונתּתי", וכן: "עׂשיתי". "חטאתי", "אמרּתי", ּכמֹו: מׁשּמׁשת, והאחרת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻּתי"ו,

ּכמֹו: ליסֹוד, ׁשּתים ּתוי"ן: ׁשלֹוׁשה צרי ׁשהיה לפי ׁשּתים, י)ּבמקֹום ה'",(יהושע ּתת ג)"ּביֹום "מּתת (קהלת ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
לׁשּמּוׁש והּׁשליׁשית היא", ערּפם ∑Û¯Ú.אלהים ל ויהפכּו מּלפני .ׁשּינּוסּו ְְְֱִִִִִַֹ…∆ְְְְְִֶֶַַָָָָ

(כז  ¯Ùz‡Â CÓ„˜ ÁlL‡ È˙ÓÈ‡ ˙È‡" »≈¿ƒ¬««√»»¿∆¿«
ÔB‰aואׁשגׁש ‡Á‚‡Ï È˙‡ z‡c ‡nÚ Ïk ˙È ( ֱֵֶַ»»«»¿«¿»≈«¬»»¿

È¯ÊÁÓ CÓ„˜ C··„ ÈÏÚa Ïk ˙È ¯ÒÓ‡Â¿∆¿«»»«¬≈¿»»√»»¿«¿≈
:Ï„¿̃»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

:k wEqR lirl x`Fanl KWnd EdGW¤¤¤§¥©§¨§¥¨
"izFpikd xW` mFwOd l` L`iadle"§©£¦£¤©¨£¤£¦¦
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dfl KWndA ixdW ,"dlMWn" llkA¦§©§©¥¨¤£¥§¤§¥¨¤
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."xAYWnE mnFd lBlBd" :mW i"WxaE§©¦¨©¦§©¥¦§©¥

"éúBañå"¯.k ,a zldw §©¦Ÿ¤¤
"ìà úéa ááñå" úøæbî¯` l`EnW ¦¦§©§¨©¥¥§¥

.fh ,f
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."dTgzn oFWNn" :fk ,bi aFI` i"WxA§©¦¦¦§¦§©¤
."FTg oFWNn" :hk ,g ilWn i"WxaE§©¦¦§¥¦§ª

"áì é÷÷ç" úøæbî¯.eh ,d mihtFW ¦¦§©¦§¥¥§¦
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.eh ,ci
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(çë)éðôì äòøvä-úà ézçìLåéeçä-úà äLøâå E §¨©«§¦¬¤©¦§−̈§¨¤®§¥«§À̈¤©«¦¦¯
éðôlî ézçä-úàå éðòðkä-úà:E ¤©§©«£¦²§¤©«¦¦−¦§¨¤«

i"yx£‰Ú¯v‰∑,מתים והם ארס, ּבהם ּומטילה ּבעיניהם, אֹותם מּכה והיתה העֹוף, ׁשרץ לו)מין והּצרעה (סוטה «ƒ¿»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
עברה  הּירּדן לא ÈÚk‰Â.את ÈzÁ‰Â∑.אּלּו אּלא ּכאן מנה לא אּמֹות ז' מּכל ,לפיכ ועֹוג. סיחֹון ארץ הם ְְֵֶַַָָֹ¿«ƒƒ¿«¿«¬ƒְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻ

וזרקה  עמדה הּירּדן ׂשפת 'על סֹוטה: ּבמּסכת רּבֹותינּו ׁשנּו והלאה, הּירּדן מעבר ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָוחּוי,
מרה' .ּבהם ֶָָָ

(èë)éðtî epLøâà àìäéäz-ït úçà äðLa E ¯Ÿ£¨«§¤²¦¨¤−§¨¨´¤¨®¤¦«§¤³
éìò äaøå äîîL õøàä:äãOä úiç E ¨¨̧¤Æ§¨½̈§©¨¬¨¤−©©¬©¨¤«

i"yx£‰ÓÓL∑ אֹותּהריקנית למּלאֹות ּכדי ּבכם ואין מעט ׁשאּתם לפי אדם, EÈÏÚ.מּבני ‰a¯Â∑ וּתרּבה ¿»»ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ¿«»»∆ְְִֶ
עלי. ֶָ

(ì)éðtî epLøâà èòî èòîäøôz øLà ãò E §©¬§©²£¨«§¤−¦¨¤®©µ£¤´¦§¤½
:õøàä-úà zìçðå§¨«©§−̈¤¨¨«¤

i"yx£‰¯Ùz ¯L‡ „Ú∑"ּורבּו "ּפרּו ּכמֹו: ּפרי, לׁשֹון .ּתרּבה, «¬∆ƒ¿∆ְְְְְְִִֶ

(àì)ìt íé-ãòå óeñ-íiî Eìáb-úà ézLåíézL §©¦´¤§ª«§À¦©Æ§©¨´§¦§¦½
ék øäpä-ãò øaãnîe|éáLé úà íëãéa ïzà ¦¦§−̈©©¨¨®¦´¤¥´§¤§¤À¥µ«§¥´

éðtî BîzLøâå õøàä:E ¨½̈¤§¥«©§−̈¦¨¤«
i"yx£ÈzLÂ∑ והאחת ּתי"ו, ּבלא ׁשיתה ׁשאין ׁשּתים, ּתחת ׁשּבאה מּפני מדּגׁשת והּתי"ו הׁשתה, לׁשֹון ¿«ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

‰p‰¯.לׁשּמּוׁש „Ú∑ ּפרת.BÓzL¯‚Â∑ ּותגרׁשם. ְִ««»»ְָ¿≈«¿»ְְֵָ

È˙כח  C¯˙˙e CÓ„˜ ‡˙ÈÚ¯Ú ˙È ÁÏL‡Â¿∆¿«»¬»ƒ»√»»¿»≈»
:CÓ„˜ ÔÓ È‡zÁ ˙ÈÂ È‡Úk ˙È È‡eÁƒ»≈»¿«¬»≈¿»ƒ»≈ƒ√»»

Á„‡כט  ‡zLa CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡ ‡Ï»¡»≈ƒƒ√»»¿«»¬»
˙ÂÁ CÏÚ ÈbÒ˙Â ‡È„ˆ ‡Ú¯‡ È‰˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿≈«¿»«¿»¿ƒ¿≈¬»≈«

:‡¯a»»

ÈbÒ˙cל  „Ú CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡ ¯ÈÚÊ ¯ÈÚÊ¿≈¿≈¡»≈ƒƒ√»»«ƒƒ¿≈
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עז mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 128 'nr `l zegiy ihewl)

ּבּבּבּבארצארצארצארצ ועקרהועקרהועקרהועקרה ממממׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכלהלהלהלה תהיהתהיהתהיהתהיה כו)לאלאלאלא ׁשּיהּודי (כג, מקֹום ּבכל ולא ּבלבד, יׂשראל לארץ זֹו ּברכה מגּבלת מּדּוע לׁשאל, יׁש ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ
ּבמי  ועקרה מׁשּכלה ּתהיה ׁשּלא ּבלבד זֹו לא הּברכה: את  ּולהגּדיל להגּביר ּבאה "ׁש"ּבארצ לֹומר, ויׁש ה'. רצֹון ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹעֹוׂשה
ועקרה  מׁשּכלה ּתהיה לא הארץ ּבכל ּכּלּה; יׂשראל ארץ על ּגם ותׁשרה ּתתּפּׁשט זֹו ׁשּברכה אּלא ה', רצֹון את ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻׁשעֹוׂשה

ה'). רצֹון את ׁשעֹוׂשה מי רק יתּבר – ּבחּוץ־לארץ  ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ(מה־ּׁשאין־ּכן

(æë)éðôì çlLà éúîéà-úàíòä-ìk-úà éúnäå E ¤¥«¨¦Æ£©©´§¨¤½§©Ÿ¦Æ¤¨¨½̈
éáéà-ìk-úà ézúðå íäa àáz øLàéìà E:óøò E £¤¬¨−Ÿ¨¤®§¨«©¦¯¤¨«Ÿ§¤²¥¤−«Ÿ¤

i"yx£È˙n‰Â∑ּכׁשּתהפ אחרֹונה, אֹות ּבכפל ׁשּלּה ׁשּפעל ּתבה ּכל וכן ואׁשּגׁש, ותרּגּומֹו: והממּתי, ּכמֹו ¿«…ƒְְְְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
ּכ ּבמלאפֹו"ם, ונֹוקדֹו האֹות את ּומדּגיׁש הּכפּולה אֹות ׁשּנֹוטל מקֹומֹות יׁש ּפעלּתי, ּבלׁשֹון גֹון:לדּבר ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

מּגזרת כח)"והּמֹותי", מּגזרת(ישעיה "וסּבֹותי", עגלתֹו". ּגלּגל ז)"והמם א "ּדּלֹותי",(שמואל אל". ּבית "וסבב ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ
יט)מּגזרת וחרבּו".(ישעיה מט)"ּדללּו מּגזרת(שם ,"חּקתי ּכּפים ה)"על לב".(שופטים יב)"חקקי א "אתֿמי (שמואל ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ

מּגזרת כ)רּצֹותי", מיתה (איוב מּגזרת ׁשאּלּו הּוא, טֹועה ואקטל, "והּמֹותי", והמתרּגם: ּדּלים". עזב "רּצץ ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ
ּכגֹון: "והמּתי", אּלא מלאפֹו"ם, נקּודה ולא מדּגׁשת ׁשּלּה מ"ם ולא ּבפּת"ח ׁשּלּה ה"א אין יד)היתה, (במדבר ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻ

ּבלא  מיתה ׁשאין לפי נׁשרׁשת, האחת ּתוי"ן: ב' ּבמקֹום ׁשּתבא לפי מדּגׁשת, והּתי"ו הּזה" העם את ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ"והמּתה
ּבאה  ׁשהיא מדּגׁשת, הּתי"ו "ונתּתי", וכן: "עׂשיתי". "חטאתי", "אמרּתי", ּכמֹו: מׁשּמׁשת, והאחרת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻּתי"ו,

ּכמֹו: ליסֹוד, ׁשּתים ּתוי"ן: ׁשלֹוׁשה צרי ׁשהיה לפי ׁשּתים, י)ּבמקֹום ה'",(יהושע ּתת ג)"ּביֹום "מּתת (קהלת ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
לׁשּמּוׁש והּׁשליׁשית היא", ערּפם ∑Û¯Ú.אלהים ל ויהפכּו מּלפני .ׁשּינּוסּו ְְְֱִִִִִַֹ…∆ְְְְְִֶֶַַָָָָ

(כז  ¯Ùz‡Â CÓ„˜ ÁlL‡ È˙ÓÈ‡ ˙È‡" »≈¿ƒ¬««√»»¿∆¿«
ÔB‰aואׁשגׁש ‡Á‚‡Ï È˙‡ z‡c ‡nÚ Ïk ˙È ( ֱֵֶַ»»«»¿«¿»≈«¬»»¿

È¯ÊÁÓ CÓ„˜ C··„ ÈÏÚa Ïk ˙È ¯ÒÓ‡Â¿∆¿«»»«¬≈¿»»√»»¿«¿≈
:Ï„¿̃»
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(çë)éðôì äòøvä-úà ézçìLåéeçä-úà äLøâå E §¨©«§¦¬¤©¦§−̈§¨¤®§¥«§À̈¤©«¦¦¯
éðôlî ézçä-úàå éðòðkä-úà:E ¤©§©«£¦²§¤©«¦¦−¦§¨¤«

i"yx£‰Ú¯v‰∑,מתים והם ארס, ּבהם ּומטילה ּבעיניהם, אֹותם מּכה והיתה העֹוף, ׁשרץ לו)מין והּצרעה (סוטה «ƒ¿»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
עברה  הּירּדן לא ÈÚk‰Â.את ÈzÁ‰Â∑.אּלּו אּלא ּכאן מנה לא אּמֹות ז' מּכל ,לפיכ ועֹוג. סיחֹון ארץ הם ְְֵֶַַָָֹ¿«ƒƒ¿«¿«¬ƒְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻ

וזרקה  עמדה הּירּדן ׂשפת 'על סֹוטה: ּבמּסכת רּבֹותינּו ׁשנּו והלאה, הּירּדן מעבר ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָוחּוי,
מרה' .ּבהם ֶָָָ

(èë)éðtî epLøâà àìäéäz-ït úçà äðLa E ¯Ÿ£¨«§¤²¦¨¤−§¨¨´¤¨®¤¦«§¤³
éìò äaøå äîîL õøàä:äãOä úiç E ¨¨̧¤Æ§¨½̈§©¨¬¨¤−©©¬©¨¤«

i"yx£‰ÓÓL∑ אֹותּהריקנית למּלאֹות ּכדי ּבכם ואין מעט ׁשאּתם לפי אדם, EÈÏÚ.מּבני ‰a¯Â∑ וּתרּבה ¿»»ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ¿«»»∆ְְִֶ
עלי. ֶָ

(ì)éðtî epLøâà èòî èòîäøôz øLà ãò E §©¬§©²£¨«§¤−¦¨¤®©µ£¤´¦§¤½
:õøàä-úà zìçðå§¨«©§−̈¤¨¨«¤

i"yx£‰¯Ùz ¯L‡ „Ú∑"ּורבּו "ּפרּו ּכמֹו: ּפרי, לׁשֹון .ּתרּבה, «¬∆ƒ¿∆ְְְְְְִִֶ

(àì)ìt íé-ãòå óeñ-íiî Eìáb-úà ézLåíézL §©¦´¤§ª«§À¦©Æ§©¨´§¦§¦½
ék øäpä-ãò øaãnîe|éáLé úà íëãéa ïzà ¦¦§−̈©©¨¨®¦´¤¥´§¤§¤À¥µ«§¥´

éðtî BîzLøâå õøàä:E ¨½̈¤§¥«©§−̈¦¨¤«
i"yx£ÈzLÂ∑ והאחת ּתי"ו, ּבלא ׁשיתה ׁשאין ׁשּתים, ּתחת ׁשּבאה מּפני מדּגׁשת והּתי"ו הׁשתה, לׁשֹון ¿«ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

‰p‰¯.לׁשּמּוׁש „Ú∑ ּפרת.BÓzL¯‚Â∑ ּותגרׁשם. ְִ««»»ְָ¿≈«¿»ְְֵָ

È˙כח  C¯˙˙e CÓ„˜ ‡˙ÈÚ¯Ú ˙È ÁÏL‡Â¿∆¿«»¬»ƒ»√»»¿»≈»
:CÓ„˜ ÔÓ È‡zÁ ˙ÈÂ È‡Úk ˙È È‡eÁƒ»≈»¿«¬»≈¿»ƒ»≈ƒ√»»

Á„‡כט  ‡zLa CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡ ‡Ï»¡»≈ƒƒ√»»¿«»¬»
˙ÂÁ CÏÚ ÈbÒ˙Â ‡È„ˆ ‡Ú¯‡ È‰˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿≈«¿»«¿»¿ƒ¿≈¬»≈«

:‡¯a»»

ÈbÒ˙cל  „Ú CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡ ¯ÈÚÊ ¯ÈÚÊ¿≈¿≈¡»≈ƒƒ√»»«ƒƒ¿≈
:‡Ú¯‡ ˙È ÔÒÁ˙Â¿«¿≈»«¿»

nÈ‡לא  „ÚÂ ÛeÒ„ ‡niÓ CÓeÁz ˙È ÈeL‡Â∆¡«≈»¿»ƒ«»¿¿««»
¯ÒÓ‡ È¯‡ ˙¯t „Ú ‡¯a„nÓe È‡zLÏÙ„ƒ¿ƒ¿»≈ƒ«¿¿»«¿»¬≈∆¿«
ÔÓ ÔepÎ¯˙˙e ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔBÎÈ„Èaƒ≈»»¿≈«¿»¿»≈ƒƒ

:CÓ„√̃»»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(gk)äòøvä,óBòä õøL ïéî Y ©¦§¨¦¤¤¨
äìéhîe íäéðéòa íúBà äkî äúéäå§¨§¨©¨¨§¥¥¤©¦¨

íéúî íäå ñøà íäa¯i"Wx d`xE ¨¤¤¤§¥¥¦§¥©¦
dzidW sFrd uxW oin" :k ,f mixaC§¨¦¦¤¤¨¤¨§¨
d`OqnE oYqxqnE ,dxn mdA zwxFf¤¤¨¤¨¨§¨©§¨§©§¨
mixYqp EidW mFwn lkA mdipir z ¤̀¥¥¤§¨¨¤¨¦§¨¦
drxSd" :h ,a qFnr i"WxaE ."mẄ§©¦¨©¦§¨
dlrnln mdipir d`Oqn dzid̈§¨§©§¨¥¥¤¦§©§¨
drxSd ,df itlE ."dHnNn oYqxqnE§¨©§¨¦§©¨§¦¤©¦§¨
mzF` d`Oq wx `N` mdA dbxd `lŸ¨§¨¨¤¤¨©¦§¨¨
.mizn EidW azM o`ke ,mzF` dqxiqe§¥§¨¨§¨¨©¤¨¥¦

.zFwElg zFWxC odW d`xpe§¦§¤¤¥§¨£
ïcøiä úà äøáò àì äòøväå¯`ide §©¦§¨Ÿ¨§¨¤©©§¥§¦

.igxfOd oCxId xarA xTirA dzMd¦§¨§¦¨§¥¤©©§¥©¦§¨¦
âBòå ïBçéñ õøà íä éðòðkäå ézçäå§©¦¦§©§©£¦¥¤¤¦§

¯,oFxagA did miYgd aWFOW s`e§©¤©©¦¦¨¨§¤§
xnFl Wi ,"dxU iIg" zWxtA WxFtnM©§¨§¨¨©©¥¨¨¥©
Eide ,zFnFwn dOkA mixGEtn Eid mdW¤¥¨§¨¦§©¨§§¨

bFre oFgiq ux`A mB mixr mdl)x`a ¨¤¨¦©§¤¤¦§
dcya(lWe" :` ,gi mixaC i"Wx d`xE .§¥©¦§¨¦§¤

,"iprpkE ixFn` ,oinnr ipW bFre oFgiq¦§§¥©§¦¡¦§©£¦
.xE`iAA mW d`xE .iYg xiMfd `le§Ÿ¦§¦¦¦§¥¨©¥
Wi ,ixFn`d z` o`M xiMfd `NX dnE©¤Ÿ¦§¦¨¤¨¡¦¥
drxSl Ewwfp `NW mEXn xnFl©¦¤Ÿ¦§§©¦§¨
Kixv oicre .ixFn`A mgNdl liaWA¦§¦§¦¨¥¨¡¦©£©¦¨¦

.df lkA oEIr¦§¨¤
äðî àì úBnà òáL ìkî Cëéôì§¦¨¦¨¤©ªŸ¨¨
ét-ìò-óà ,éeçå .elà àlà ïàk̈¤¨¥§¦¦©©¦

äàìäå ïcøiä øáòî àeäL¯d`xPM ¤¥¥¤©©§¥¨¨§¨©¦§¤
mdA wx okl ,oCxIl mikEnq Eid mdW¤¥¨§¦©©§¥¨¥©¨¤
x`W oMÎoi`XÎdn ,dxn dwxf `id¦¨§¨¨¨©¤¥¥§¨
.orpM ux` ghW wnFrA Eid zFOE`¨§¤¤©¤¤§©©

.oEIr Kixv oicre©£©¦¨¦¦
úôN ìò äèBñ úëqîa eðéúBaø eðL̈©¥§©¤¤¨©§©
.äøî íäa ä÷øæå äãîò ïcøiä©©§¥¨§¨§¨§¨¨¤¨¨

¯.` ,el dhFqhk dxez ¨

(hk)äîîL,íãà éðaî úéð÷éø Y §¨¨¥¨¦¦§¥¨¨
éãk íëa ïéàå èòî ízàL éôì§¦¤©¤§©§¥¨¤§¥

.dúBà úåàlîìéìò äaøåEY §©Ÿ¨§©¨¨¤
éìò äaøúåE¯`Ed oke .cizr oFWl §¦§¤¨¤§¨¦§¥

" mW K` .ak ,f mixacAoR."dAxY ¦§¨¦©¨¤¦§¤
oiUFr m` `lde" :mW i"Wx d`xE§¥©¦¨©£Ÿ¦¦
,dIgd on oi`xizn oi` mFwn lW FpFvx§¤¨¥¦§¨§¦¦©©¨

xn`PW)bk ,d aei`(dnlWd dcVd zIge ¤¤¡©§©©©¨¤¨§§¨
oicizrW eiptl did iElB `N` ,Kl̈¤¨¨¨¨§¨¨¤£¦¦

."`Fhgll dxez ©£
(l)äøôz øLà ãòì .äaøz YïBL ©£¤¦§¤¦§¤§

"eáøe eøt" Bîk ,éøt¯,` ziW`xA §¦§§§§¥¦
oFWl ± ExR" :mW i"Wx mB d`xE .ak§¥©©¦¨§§
Epid "ExR"W :azM mXW `N` ."ixR§¦¤¨¤¨¨©¤§©§
la` ,"xzFi `le cg` cilFn cg`"¤¨¦¤¨§Ÿ¥£¨
,iEAx oFWl `Ed "dxtY"W xExA o`M̈¨¤¦§¤§¦

.aEzMd zErnWn `id oMW`l dxez ¤¥¦©§¨©¨
(`l)ézLåì YäúLä ïBL¯:FWExitE §©¦§£¨¨¥



mihtynעח zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k ycew zayl inei xeriy

(áì):úéøa íäéäìàìå íäì úøëú-àì«Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¥«Ÿ¥¤−§¦«

(âì)ãáòú ék éì Eúà eàéèçé-ït Eöøàa eáLé àì³Ÿ¥«§Æ§©§§½¤©«£¦¬«Ÿ§−¦®¦³©«£ŸÆ
ìà-úàý:L÷Bîì Eì äéäé-ék íäé ¤¡´Ÿ¥¤½¦¦«§¤¬§−§¥«

i"yx£k'B‚Â „·Ú˙ È∑,אי לׁשֹון וזהּו מקֹומֹות. ּבכּמה וכן 'אׁשר', ּבמקֹום מׁשּמׁשין 'ּכי', אּלּו ׁשהּוא הרי ƒ«¬…¿ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
ּכמֹו 'אׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' מקֹומֹות ּבהרּבה מצינּו וגם מׁשּמׁש. ׁשה'ּכי' לׁשֹונֹות מד' ב)אחד "ואם (ויקרא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

חֹובה  ׁשהּוא ּבּכּורים", מנחת .ּתקריב ְְִִִִֶַַָ

ãë(à)ïøäàå äzà ýåýé-ìà äìò øîà äLî-ìàå§¤¤̧¨©¹£¥´¤§Ÿ̈À©¨Æ§©«£ŸÆ
íúéåçzLäå ìàøNé éð÷fî íéòáLå àeäéáàå áãð̈¨´©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥´¦§¨¥®§¦§©«£¦¤−

:÷çøî¥«¨«Ÿ
i"yx£‰ÏÚ ¯Ó‡ ‰LÓŒÏ‡Â∑!עלה לֹו: נאמר ּבסיון ּובד' הּדּברֹות, י' קדם נאמרה זֹו .ּפרׁשה ¿∆…∆»«¬≈ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

˜ÌÈ:לב  ÔB‰˙ÂÚËÏe ÔB‰Ï ¯Ê‚˙ ‡Ï»ƒ¿«¿¿«¬»¿¿»

C˙Èלג  Ôe·iÁÈ ‡ÓÏÈc CÚ¯‡a Ôe·˙È ‡Ï»≈¿¿«¿»ƒ¿»¿«¿»»
CÏ ÔB‰È È¯‡ ÔB‰˙ÂÚË ˙È ÁÏÙ˙ È¯‡ ÈÓ„√̃»»¬≈ƒ¿«»«¬»¿¬≈¿»

:‡Ï˜˙Ï¿«¿»

„·א  Ô¯‰‡Â z‡ ÈÈ Ì„˜Ï ˜Ò ¯Ó‡ ‰LÓÏe¿…∆¬««ƒ√»¿»«¿¿«¬…»»
Ôe„bÒ˙Â Ï‡¯NÈ È·qÓ ÔÈÚ·LÂ ‡e‰È·‡Â«¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿

:˜ÈÁ¯Ó≈»ƒ

ilieyl` axd - mdxa` ly`

.` ,i lirl i"Wx d`x .iYnUe§©§¦§¥©¦§¥
å"ézäåúçz äàaL éðtî úLbãî §©¨ª§¤¤¦§¥¤¨¨©©

,å"éz àìa äúéL ïéàL ,íézL§©¦¤¥¦¨§Ÿ¨
ì úçàäåLenL¯i"WxA lirlcM §¨©©§¦§¦§¥§©¦
.fk wEqR̈

øäpä ãòúøt Y¯WxFtn oke ©©¨¨§¨§¥§¨
o`M KxvEd `le .ci ,` rWFdiA¦ª©§Ÿ§©¨
ÎKl zWxtA xn` xaMW ipRn ,Fazkl§¨§¦§¥¤§¨¨©§¨¨©¤

"zxR xdp lFcBd xdPd cr" Ll)m"`x(, §©©¨¨©¨§©§¨
dricid `"dA "xdPd" azM KM mEXnE¦¨¨©©¨¨§¥©§¦¨

)`"eb(c ,` rWFdi i"Wx d`xE .§¥©¦§ª©
lW DAgx Edf zxR xdp cr xAcOdOW¤¥©¦§¨©§©§¨¤¨§¨¤
d`xE .oFtvl mFxCn l`xUi ux ¤̀¤¦§¨¥¦¨§¨§¥
mi cre sEq mIn"W hi ,i lirl i"Wx©¦§¥¤¦©§©¨
l`xUi ux` lEaB Edf "miYWlR§¦§¦¤§¤¤¦§¨¥

.axrOl gxfOn¦¦§¨©©£¨
BîzLøâåíLøâúe Y¯cizr oFWl §¥©§¨§¨§¥§¨¦

miAx oFWlE)g"ty(iEEiv oFWl `Ede , §©¦§§¦
)g"n`a(s`W ,dfA x`aOW xnFl Wi mB .©¥©¤§¨¥¨¤¤©

z` iYWe" xnF`e ligzn aEzMdW¤©¨©§¦§¥§©¦¤
`Ed `EdÎKExAÎWFcTdW ,"'ebe LlEaB§§¤©¨¨
Fpi` wEqRd mEIQW ixd ,oM dUrIW¤©£¤¥£¥¤¦©¨¥
lr `N` `EdÎKExAÎWFcTd lr aqEn¨©©¨¨¤¨©
z` Wxbl mikixv mY`W ,l`xUi ipA§¥¦§¨¥¤©¤§¦¦§¨¥¤

.mkipRn dN`d miFBdal dxez ©¦¨¥¤¦§¥¤
(bl)Eì äéäé ék ..] ãáòú ék¦©£Ÿ¦¦§¤§

[L÷Bîì¯ciÎiazM dOkA `Ed oM §¥¥§©¨¦§¥¨

.miqEtcE§¦
"ék" elà éøä¯."didi iM .. carz iM" £¥¥¦¦©£Ÿ¦¦§¤

"øLà" íB÷îa ïéLnLî¯oFWlA `le §©§¦¦§£¤§Ÿ¦§
EaWi `l" xn` ok iptNW ipRn ,"ilE`"©¦§¥¤¦§¥¥¨©Ÿ¥§
hxtn zrke ,"LzF` E`ihgi oR Lvx`A§©§§¤©£¦§§¨¥§¨¥
okle ,F`ihgdl milElr dOA aEzMd©¨©¤£¦§©£¦§¨¥
z` cFarY xW` :FWExiRW gxkdA§¤§¥©¤¥£¤©£¤
aEzMd siqFn KMÎxg`e ,mdidl ¡̀Ÿ¥¤§©©¨¦©¨
didi iM" ,mdidl` z` cFari xW`MW¤©£¤©£¤¡Ÿ¥¤¦¦§¤
Fl Eidi i`Ce f`W Epide ,"WwFnl Ll§§¥§©§¤¨©©¦§
aEzMdW dGn mbe .ilE` `le ,WwFnl§¥§Ÿ©§©¦¤¤©¨
dPiW KMÎxg`e ,"oR" dNigY azM̈©§¦¨¤§©©¨¦¨
xnFl dvFxW gkEn ,"iM" azke FpFWlA¦§§¨©¦¨¤¤©

"iM"W`N` 'oR' mWExiR oi` ,EN` ¤¦¥¥¥¨¤¤¨
oniq i"Wx z"EW d`x la` .'xW`'£¤£¨§¥©¦¦¨
mdidl` z` cFarY iM s`e" :`px§©¦©£¤¡Ÿ¥¤
oR Lvx`A EaWi `l ,WOWi 'oR' oFWlA¦§¤§©¥Ÿ¥§§©§§¤
."'ebe z` cFarY oR ,il LzF` E`ihgi©£¦§¦¤©£¤

ì eäæå .úBîB÷î änëa ïëå"éà" ïBL §¥§©¨§§¤§¦
¯.m ¦̀

ì òaøàî ãçà àeäL"ék"äL úBðBL ¤¤¨¥©§©§¤©¦
LnLî¯.bl ,ck ziW`xA i"Wx d`x §©¥§¥©¦§¥¦

"iM"dW iWing oFWl o`M WIW `le§Ÿ¤¥¨¨£¦¦¤©¦
"xW`" oFWl `EdW WOWn)zeaegx x`a(. §©¥¤§£¤

"íà" úBîB÷î äaøäa eðéöî íâå§©¨¦§©§¥§¦
ìa LnLî"øLà" ïBL¯o`M oke §©¥¦§£¤§¥¨

df ixd ,"m`" FWExitE "iM" aEzMW¤¨¦¥¦£¥¤

."xW`" zErnWnA§©§¨£¤
"íéøeka úçðî áéø÷z íàå" Bîk§§¦©§¦¦§©¦¦

¯m` ixd" :mW i"WxaE .ci ,a `xwIe©¦§¨§©¦¨£¥¦
`k ,k lirl i"WxaE ."iM oFWlA¦§¦§©¦§¥
oiA lCad oi`e ."xW`M" FWExiRW¤¥©£¤§¥¤§¥¥
zErnWn mvrA "xW`k"l "xW`"£¤§©£¤§¤¤©§¨

s"Md WEOiW cSn `N` dNOd)m"`x(. ©¦¨¤¨¦©¦©¨
äáBç àéäL¯xnFrd zgpnA ixdW ¤¦¨¤£¥§¦§©¨¤
xAcn aEzMd)i"yx mb d`xe .my `xwie i"yx ©¨§©¥

`k ,k lirl(.` dxez

(`)øîà äLî ìàåBæ äLøt Y §¤Ÿ¤¨©¨¨¨
úBøacä úøNò íã÷ äøîàð¯dGn ¤¤§¨Ÿ¤£¤¤©¦§¦¤

aEzMWxAcie" `le) "xn` dWn l`e" ¤¨§¤¤¨©§Ÿ©§©¥
"dWn l` 'd(okl mcFw xaMW rnWn , ¤¤©§©¤§¨¤¨¥

iptl dpEMdW gxkdaE ,Fl dxn`p¤¤§¨§¤§¥©¤©©¨¨¦§¥
dxFYÎoYn)iaxd(oiHiB i"Wx mB d`xE . ©©¨§¥©©¦¦¦

Ff dWxR daYkPW iRÎlrÎs`e" :a ,gt§©©¦¤¦§§¨¨¨¨
dxFYÎoYn mcFw ,dxFYÎoYn xg`l§©©©©¨¤©©¨
dlFrd Elrde gAfOd dpape ,dxn`p¤¤§¨§¦§¨©¦§¥©§¤¡¨¨
."zixAl Eqpkp mC FzF`aE ,minlXde§©§¨¦§¨¦§§©§¦
mWe ,`i ,hi lirl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¥§¨
."dxFYA xgE`nE mCwEn oi`e" :siqFd¦§¥§¨§¨©¨

"äìò" Bì øîàð ïåéña 'ãáe¯f`W §§¦¨¤¡©£¥¤¨
,dlAbde dWixR zevn Fl xn`p¤¡©¦§©§¦¨§©§¨¨
oOwl i"Wx Wxitcke ,aiÎi ,hi lirlcM§¦§¥§¦§¥¥©¦§©¨

.b wEqRa dxez ¨

mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k ycew zayl inei xeriy

(á)íòäå eLbé àì íäå ýåýé-ìà Bcáì äLî Lbðå§¦©̧¤³§©Æ¤§Ÿ̈½§¥−´Ÿ¦¨®§¨¾̈
:Bnò eìòé àì¬Ÿ©«£−¦«

i"yx£Bc·Ï ‰LÓ LbÂ∑ הערפל .אל ¿ƒ«…∆¿«ֲֶֶָָ

(â)úàå ýåýé éøác-ìk úà íòì øtñéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥³¨¨Æ¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½§¥−
eøîàiå ãçà ìB÷ íòä-ìk ïòiå íéètLnä-ìk̈©¦§¨¦®©©̧©¨¨¹̈³¤¨Æ©Ÿ́§½

:äNòð ýåýé øac-øLà íéøácä-ìk̈©§¨¦²£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤«
i"yx£ÌÚÏ ¯tÒÈÂ ‰LÓ ‡·iÂ∑ ּבּיֹום ‰'.ּבֹו È¯·c Ïk ּפריׁשה ∑‡˙ ‰ÌÈËtLn.והגּבלה מצות Ïk ˙‡Â∑ «»……∆«¿«≈»»ַ≈»ƒ¿≈ְְְְִִַַָָָ¿≈»«ƒ¿»ƒ

יתרו) בפ' וׁשּבת,(מכילתא נח, ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ּבמרה ז' להם ׁשּנּתנּו ודינין אדּמה, ּופרה ואם, אב .וכּבּוד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ

(ã)ø÷aa íkLiå ýåýé éøác-ìk úà äLî ázëiå©¦§´Ÿ¤À¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½©©§¥´©½Ÿ¤
ì äávî äøNò íézLe øää úçz çaæî ïáiåíéðL ©¦¬¤¦§¥−©©´©¨¨®§¥³¤§¥Æ©¥½̈¦§¥¬

:ìàøNé éèáL øNò̈−̈¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰LÓ ·zÎiÂ∑(מכילתא) ּבמרה ׁשּנצטּוּו מצוֹות וכתב מּתןּֿתֹורה, ועד aa˜¯.מ'ּבראׁשית' ÌkLiÂ∑ «ƒ¿……∆ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ««¿≈«…∆

ּבסיון  .ּבחמּׁשה ְֲִִַָָ

Ôep‡Âב  ÈÈ Ì„˜Ï È‰B„BÁÏ· ‰LÓ ·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈…∆ƒ¿ƒƒ√»¿»¿ƒ
:dnÚ Ôe˜qÈ ‡Ï ‡nÚÂ Ôe·¯˜˙È ‡Ï»ƒ¿»¿¿«»»ƒ¿ƒ≈

ÈÓb˙t‡ג  Ïk ˙È ‡nÚÏ ÈÚzL‡Â ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿ƒ¿»ƒ¿«»»»ƒ¿»«»
„Á ‡Ï˜ ‡nÚ Ïk ·È˙‡Â ‡iÈc Ïk ˙ÈÂ ÈÈ„«¿»¿»»ƒ«»«¬≈»«»»»«

:„aÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙t Ïk e¯Ó‡Â«¬»»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»«¿≈

Ìc˜‡Âד  ÈÈ„ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»»ƒ¿»«»«¿»¿«¿≈
‡z¯˙Â ‡¯eË ÈÏBtLa ‡Áa„Ó ‡·e ‡¯Ùˆa¿«¿»¿»«¿¿»¿ƒ≈»¿«¿»
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ¯ÒÚ È¯˙Ï ÔÓ˜ È¯NÚ∆¿≈»»ƒ¿≈¬«ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(a)Bcáì äLî Lbðå¯i"Wx d`xE §¦©Ÿ¤§©§¥©¦
± oxd`e dWn E`A xg`e" :` ,d lirl§¥§©©¨¤§©£Ÿ
xg`n cg` cg` EhnWp mipwGd la £̀¨©§¥¦¦§§¤¨¤¨¥©©
mcFw mNEM EhnWPW cr ,oxd`e dWn¤§©£Ÿ©¤¦§§¨¤
,zkll E`xIW itl ,oihlRl EriBdW¤¦¦©¨¨¦§¦¤¨§¨¤¤
FCal dWn WBpe ,mdl rxtp ipiqaE§¦©¦§©¨¤§¦©¤§©
."mdixFg`l mxifgd ,EWBi `l mde§¥Ÿ¦¨©£¦¥©£¥¤

.xE`iAA mW d`xE§¥¨©¥
"ìôøòä ìà"¯:gi ,k lirl xEn`M ¤¨£¨¤¨¨§¥

l` WBp dWnE wFgxn mrd cnrIe"©©£Ÿ¨¨¥¨¤¦©¤
"midl`d mW xW` ltxrd)m"`x(, ¨£¨¤£¤¨¨¡Ÿ¦

ÎoYn mFi lr xAcn mW wEqRdW `N ¤̀¨¤©¨¨§©¥©©©
'c mFi lr xAcn o`ke ,dxFY¨§¨§©¥©

.oeiqAb dxez §¦¨
(b)íòì øtñéå äLî àáiåBa Y ©¨ŸŸ¤©§©¥¨¨

íBia¯xRqie dWn `aIe" aEzMW dGn ©¦¤¤¨©¨Ÿ¤©§©¥
oke .mrl xRiq `AW cIn rnWn ,"mrl̈¨©§©¦©¤¨¦¥¨¨§¥

mYWCwe" mdl xn`W dGn gkEnmFId ¨¦¤¤¨©¨¤§¦©§¨©
"xgnE)i ,hi lirlck(.oeiqA 'cA dGW , ¨¨¤¤§§¦¨

on dWn cxIe" :ci wEqR mW cFr d`xE§¥¨¨©¥¤¤¦
did `NW mW i"WxaE ,"mrd l` xdd̈¨¤¨¨§©¦¨¤Ÿ¨¨

.eiwqrl dpFR¤©£¨¨
'ä éøác ìk úàäLéøt úåöî Y ¥¨¦§¥¦§©§¦¨

äìaâäå¯,biÎi ,hi lirl miWxFtnd §©§¨¨©§¨¦§¥
la` .dlAbd KMÎxg`e dWixR dNigY§¦¨§¦¨§©©¨©§¨¨£¨

dlAbdW azM ` ,ft zAW i"WxA§©¦©¨¨©¤©§¨¨
'cA dWixtE oeiqA 'bA Fl dxn`p¤¤§¨§§¦¨§¦¨§

.mW oIr ,oeiqA§¦¨©¥¨
íéètLnä ìk úàåúBöî òáL Y §¥¨©¦§¨¦¤©¦§

çð éða eeèöpL¯zMxA ,oipiC :odW ¤¦§©§¥Ÿ©¤¥¦¦¦§©
,dxf dcFar ,'dzEkitW ,zFixr iENiB £¨¨¨¦£¨§¦

dpFOW in Wie ,igd on xa` ,lfB ,minC̈¦¨¥¥¤¦©©§¥¦¤¤
`iWpn ax)(mFwnA mi`lke qExiq ©§©§¨¥§¦§©¦¦§

'd zMxaE oipiC)` ,ep oixcdpq d`x(. ¦¦¦§©
,änãà äøôe ,íàå áà ãeaëå ,úaLå§©¨§¦¨¨¥¨¨£ª¨

ïéðéãå¯mB o`M dpFn i"WxW dGn §¦¦¦¤¤©¦¤¨©
gp ipA zFvn raWAW rnWn ,oipiC¦¦©§©¤§¤©¦§§¥Ÿ©
`iWpn ax zHiWkE ,oipiC dpFn Fpi ¥̀¤¦¦§¦©©§©§¨

.lirl zxMfPd©¦§¤¤§¥
äøîa íäì eðzpL¯dk ,eh lirlcM ¤¦§¨¤§¨¨§¦§¥

cEAM xiMfd `l mW K` .mW i"WxaE§©¦¨©¨Ÿ¦§¦¦
dgkFdd .xE`iAA mW d`xE ,m`e a`̈¨¥§¥¨©¥©¨¨
xRiq EN`d zFvOd lMW i"Wx lW¤©¦¤¨©¦§¨¥¦¥
lM z`e" oFWNdn `id ,mrl̈¨¦¥©¨§¥¨
mrl xRiq dWn xnFlM ,"mihRWOd©¦§¨¦§©¤¦¥¨¨
ÎoYn cr EEhvPW "mihRWOd lM z`"¥¨©¦§¨¦¤¦§©©©©
lr mdl xRql KxvEdW mrHde .dxFY¨§©©©¤§©§©¥¨¤©
liaWA Edf ,dGn Erci xaMW s` KM̈©¤§¨¨§¦¤¤¦§¦
Exn`W FnkE ,mdilr mzF` ElAwIW¤§©§¨£¥¤§¤¨§

."dUrp 'd xAC xW` lM"c dxez Ÿ£¤¦¤©£¤

(c)äLî ázëiåãòå "úéLàøa"î Y ©¦§ŸŸ¤¦§¥¦§©
äøBz-ïzî¯xEn`d zixAd xtq `Ed ©©¨¥¤©§¦¨¨

azMX dOW ,xirdl Wi .f wEqR oOwl§©¨¨¥§¨¦¤©¤¨©
llFM df oi` ,"dxFYÎoYn cre" i"Wx©¦§©©©¨¥¤¥
xg`l did dGW ,Fxzi zWxR zNigY§¦©¨¨©¦§¤¤¨¨§©©
zWxR sFq cr `N` ,mixERMd mFi©¦¦¤¨©¨¨©
WcgA"n Fxzi zWxtaE ,gNWA§©©§¨¨©¦§¦©Ÿ¤

"iWilXd)` ,hi(fh wEqR cr)iaxd(. ©§¦¦©¨
äøîa eeèöpL úBöî áúëå¯wEICn §¨©¦§¤¦§©§¨¨¦¦

" i"Wx oFWlazkeEEhvPW zFvn §©¦§¨©¦§¤¦§©
azM `Ed ozF`W rnWn ,"dxnA§¨¨©§©¤¨¨©
`A `Ed dfaE .Dnvr iptA daizkA¦§¦¨¦§¥©§¨¨¤¨
daizMd oiA lCad WIW Epl xnFl©¨¤¥¤§¥¥©§¦¨
`idW ,"dxFYÎoYn cre ziW`xAn"W¤¦§¥¦§©©©¨¤¦
dxFYA odW itM oFWle oFpbq FzF`A§¦§§¨§¦¤¥©¨
EEhvPW zFevn zaizM oial ,Epiptl§¨¥§¥§¦©¦§¤¦§©
dpFW oFWlaE oFpbqA EaYkPW ,dxnA§¨¨¤¦§§§¦§§¨¤
EpiptNW dxFYA zFaEzM odW itMn¦§¦¤¥§©¨¤§¨¥

)iaxd(.
ø÷aa íkLiåïåéña äMîça Y ©©§¥©Ÿ¤©£¦¨§¦¨

¯xn`p `NW mEXn Fazkl KxvEd§©§¨§¦¤Ÿ¤¡©
dpEMdW xnFl oYip dide ,"zxgOn"¦¨¢¨§¨¨¦¨©¤©©¨¨

oeiqA 'cA)i"gp(lirl i"Wx mB d`xE . §§¦¨§¥©©¦§¥
.`i ,hid dxez



עט mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k ycew zayl inei xeriy

(áì):úéøa íäéäìàìå íäì úøëú-àì«Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¥«Ÿ¥¤−§¦«

(âì)ãáòú ék éì Eúà eàéèçé-ït Eöøàa eáLé àì³Ÿ¥«§Æ§©§§½¤©«£¦¬«Ÿ§−¦®¦³©«£ŸÆ
ìà-úàý:L÷Bîì Eì äéäé-ék íäé ¤¡´Ÿ¥¤½¦¦«§¤¬§−§¥«

i"yx£k'B‚Â „·Ú˙ È∑,אי לׁשֹון וזהּו מקֹומֹות. ּבכּמה וכן 'אׁשר', ּבמקֹום מׁשּמׁשין 'ּכי', אּלּו ׁשהּוא הרי ƒ«¬…¿ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
ּכמֹו 'אׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' מקֹומֹות ּבהרּבה מצינּו וגם מׁשּמׁש. ׁשה'ּכי' לׁשֹונֹות מד' ב)אחד "ואם (ויקרא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

חֹובה  ׁשהּוא ּבּכּורים", מנחת .ּתקריב ְְִִִִֶַַָ

ãë(à)ïøäàå äzà ýåýé-ìà äìò øîà äLî-ìàå§¤¤̧¨©¹£¥´¤§Ÿ̈À©¨Æ§©«£ŸÆ
íúéåçzLäå ìàøNé éð÷fî íéòáLå àeäéáàå áãð̈¨´©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥´¦§¨¥®§¦§©«£¦¤−

:÷çøî¥«¨«Ÿ
i"yx£‰ÏÚ ¯Ó‡ ‰LÓŒÏ‡Â∑!עלה לֹו: נאמר ּבסיון ּובד' הּדּברֹות, י' קדם נאמרה זֹו .ּפרׁשה ¿∆…∆»«¬≈ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

˜ÌÈ:לב  ÔB‰˙ÂÚËÏe ÔB‰Ï ¯Ê‚˙ ‡Ï»ƒ¿«¿¿«¬»¿¿»

C˙Èלג  Ôe·iÁÈ ‡ÓÏÈc CÚ¯‡a Ôe·˙È ‡Ï»≈¿¿«¿»ƒ¿»¿«¿»»
CÏ ÔB‰È È¯‡ ÔB‰˙ÂÚË ˙È ÁÏÙ˙ È¯‡ ÈÓ„√̃»»¬≈ƒ¿«»«¬»¿¬≈¿»

:‡Ï˜˙Ï¿«¿»

„·א  Ô¯‰‡Â z‡ ÈÈ Ì„˜Ï ˜Ò ¯Ó‡ ‰LÓÏe¿…∆¬««ƒ√»¿»«¿¿«¬…»»
Ôe„bÒ˙Â Ï‡¯NÈ È·qÓ ÔÈÚ·LÂ ‡e‰È·‡Â«¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿

:˜ÈÁ¯Ó≈»ƒ

ilieyl` axd - mdxa` ly`

.` ,i lirl i"Wx d`x .iYnUe§©§¦§¥©¦§¥
å"ézäåúçz äàaL éðtî úLbãî §©¨ª§¤¤¦§¥¤¨¨©©

,å"éz àìa äúéL ïéàL ,íézL§©¦¤¥¦¨§Ÿ¨
ì úçàäåLenL¯i"WxA lirlcM §¨©©§¦§¦§¥§©¦
.fk wEqR̈

øäpä ãòúøt Y¯WxFtn oke ©©¨¨§¨§¥§¨
o`M KxvEd `le .ci ,` rWFdiA¦ª©§Ÿ§©¨
ÎKl zWxtA xn` xaMW ipRn ,Fazkl§¨§¦§¥¤§¨¨©§¨¨©¤

"zxR xdp lFcBd xdPd cr" Ll)m"`x(, §©©¨¨©¨§©§¨
dricid `"dA "xdPd" azM KM mEXnE¦¨¨©©¨¨§¥©§¦¨

)`"eb(c ,` rWFdi i"Wx d`xE .§¥©¦§ª©
lW DAgx Edf zxR xdp cr xAcOdOW¤¥©¦§¨©§©§¨¤¨§¨¤
d`xE .oFtvl mFxCn l`xUi ux ¤̀¤¦§¨¥¦¨§¨§¥
mi cre sEq mIn"W hi ,i lirl i"Wx©¦§¥¤¦©§©¨
l`xUi ux` lEaB Edf "miYWlR§¦§¦¤§¤¤¦§¨¥

.axrOl gxfOn¦¦§¨©©£¨
BîzLøâåíLøâúe Y¯cizr oFWl §¥©§¨§¨§¥§¨¦

miAx oFWlE)g"ty(iEEiv oFWl `Ede , §©¦§§¦
)g"n`a(s`W ,dfA x`aOW xnFl Wi mB .©¥©¤§¨¥¨¤¤©

z` iYWe" xnF`e ligzn aEzMdW¤©¨©§¦§¥§©¦¤
`Ed `EdÎKExAÎWFcTdW ,"'ebe LlEaB§§¤©¨¨
Fpi` wEqRd mEIQW ixd ,oM dUrIW¤©£¤¥£¥¤¦©¨¥
lr `N` `EdÎKExAÎWFcTd lr aqEn¨©©¨¨¤¨©
z` Wxbl mikixv mY`W ,l`xUi ipA§¥¦§¨¥¤©¤§¦¦§¨¥¤

.mkipRn dN`d miFBdal dxez ©¦¨¥¤¦§¥¤
(bl)Eì äéäé ék ..] ãáòú ék¦©£Ÿ¦¦§¤§

[L÷Bîì¯ciÎiazM dOkA `Ed oM §¥¥§©¨¦§¥¨

.miqEtcE§¦
"ék" elà éøä¯."didi iM .. carz iM" £¥¥¦¦©£Ÿ¦¦§¤

"øLà" íB÷îa ïéLnLî¯oFWlA `le §©§¦¦§£¤§Ÿ¦§
EaWi `l" xn` ok iptNW ipRn ,"ilE`"©¦§¥¤¦§¥¥¨©Ÿ¥§
hxtn zrke ,"LzF` E`ihgi oR Lvx`A§©§§¤©£¦§§¨¥§¨¥
okle ,F`ihgdl milElr dOA aEzMd©¨©¤£¦§©£¦§¨¥
z` cFarY xW` :FWExiRW gxkdA§¤§¥©¤¥£¤©£¤
aEzMd siqFn KMÎxg`e ,mdidl ¡̀Ÿ¥¤§©©¨¦©¨
didi iM" ,mdidl` z` cFari xW`MW¤©£¤©£¤¡Ÿ¥¤¦¦§¤
Fl Eidi i`Ce f`W Epide ,"WwFnl Ll§§¥§©§¤¨©©¦§
aEzMdW dGn mbe .ilE` `le ,WwFnl§¥§Ÿ©§©¦¤¤©¨
dPiW KMÎxg`e ,"oR" dNigY azM̈©§¦¨¤§©©¨¦¨
xnFl dvFxW gkEn ,"iM" azke FpFWlA¦§§¨©¦¨¤¤©

"iM"W`N` 'oR' mWExiR oi` ,EN` ¤¦¥¥¥¨¤¤¨
oniq i"Wx z"EW d`x la` .'xW`'£¤£¨§¥©¦¦¨
mdidl` z` cFarY iM s`e" :`px§©¦©£¤¡Ÿ¥¤
oR Lvx`A EaWi `l ,WOWi 'oR' oFWlA¦§¤§©¥Ÿ¥§§©§§¤
."'ebe z` cFarY oR ,il LzF` E`ihgi©£¦§¦¤©£¤

ì eäæå .úBîB÷î änëa ïëå"éà" ïBL §¥§©¨§§¤§¦
¯.m ¦̀

ì òaøàî ãçà àeäL"ék"äL úBðBL ¤¤¨¥©§©§¤©¦
LnLî¯.bl ,ck ziW`xA i"Wx d`x §©¥§¥©¦§¥¦

"iM"dW iWing oFWl o`M WIW `le§Ÿ¤¥¨¨£¦¦¤©¦
"xW`" oFWl `EdW WOWn)zeaegx x`a(. §©¥¤§£¤

"íà" úBîB÷î äaøäa eðéöî íâå§©¨¦§©§¥§¦
ìa LnLî"øLà" ïBL¯o`M oke §©¥¦§£¤§¥¨

df ixd ,"m`" FWExitE "iM" aEzMW¤¨¦¥¦£¥¤

."xW`" zErnWnA§©§¨£¤
"íéøeka úçðî áéø÷z íàå" Bîk§§¦©§¦¦§©¦¦

¯m` ixd" :mW i"WxaE .ci ,a `xwIe©¦§¨§©¦¨£¥¦
`k ,k lirl i"WxaE ."iM oFWlA¦§¦§©¦§¥
oiA lCad oi`e ."xW`M" FWExiRW¤¥©£¤§¥¤§¥¥
zErnWn mvrA "xW`k"l "xW`"£¤§©£¤§¤¤©§¨

s"Md WEOiW cSn `N` dNOd)m"`x(. ©¦¨¤¨¦©¦©¨
äáBç àéäL¯xnFrd zgpnA ixdW ¤¦¨¤£¥§¦§©¨¤
xAcn aEzMd)i"yx mb d`xe .my `xwie i"yx ©¨§©¥

`k ,k lirl(.` dxez

(`)øîà äLî ìàåBæ äLøt Y §¤Ÿ¤¨©¨¨¨
úBøacä úøNò íã÷ äøîàð¯dGn ¤¤§¨Ÿ¤£¤¤©¦§¦¤

aEzMWxAcie" `le) "xn` dWn l`e" ¤¨§¤¤¨©§Ÿ©§©¥
"dWn l` 'd(okl mcFw xaMW rnWn , ¤¤©§©¤§¨¤¨¥

iptl dpEMdW gxkdaE ,Fl dxn`p¤¤§¨§¤§¥©¤©©¨¨¦§¥
dxFYÎoYn)iaxd(oiHiB i"Wx mB d`xE . ©©¨§¥©©¦¦¦

Ff dWxR daYkPW iRÎlrÎs`e" :a ,gt§©©¦¤¦§§¨¨¨¨
dxFYÎoYn mcFw ,dxFYÎoYn xg`l§©©©©¨¤©©¨
dlFrd Elrde gAfOd dpape ,dxn`p¤¤§¨§¦§¨©¦§¥©§¤¡¨¨
."zixAl Eqpkp mC FzF`aE ,minlXde§©§¨¦§¨¦§§©§¦
mWe ,`i ,hi lirl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¥§¨
."dxFYA xgE`nE mCwEn oi`e" :siqFd¦§¥§¨§¨©¨

"äìò" Bì øîàð ïåéña 'ãáe¯f`W §§¦¨¤¡©£¥¤¨
,dlAbde dWixR zevn Fl xn`p¤¡©¦§©§¦¨§©§¨¨
oOwl i"Wx Wxitcke ,aiÎi ,hi lirlcM§¦§¥§¦§¥¥©¦§©¨

.b wEqRa dxez ¨

mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k ycew zayl inei xeriy

(á)íòäå eLbé àì íäå ýåýé-ìà Bcáì äLî Lbðå§¦©̧¤³§©Æ¤§Ÿ̈½§¥−´Ÿ¦¨®§¨¾̈
:Bnò eìòé àì¬Ÿ©«£−¦«

i"yx£Bc·Ï ‰LÓ LbÂ∑ הערפל .אל ¿ƒ«…∆¿«ֲֶֶָָ

(â)úàå ýåýé éøác-ìk úà íòì øtñéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥³¨¨Æ¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½§¥−
eøîàiå ãçà ìB÷ íòä-ìk ïòiå íéètLnä-ìk̈©¦§¨¦®©©̧©¨¨¹̈³¤¨Æ©Ÿ́§½

:äNòð ýåýé øac-øLà íéøácä-ìk̈©§¨¦²£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤«
i"yx£ÌÚÏ ¯tÒÈÂ ‰LÓ ‡·iÂ∑ ּבּיֹום ‰'.ּבֹו È¯·c Ïk ּפריׁשה ∑‡˙ ‰ÌÈËtLn.והגּבלה מצות Ïk ˙‡Â∑ «»……∆«¿«≈»»ַ≈»ƒ¿≈ְְְְִִַַָָָ¿≈»«ƒ¿»ƒ

יתרו) בפ' וׁשּבת,(מכילתא נח, ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ּבמרה ז' להם ׁשּנּתנּו ודינין אדּמה, ּופרה ואם, אב .וכּבּוד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ

(ã)ø÷aa íkLiå ýåýé éøác-ìk úà äLî ázëiå©¦§´Ÿ¤À¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½©©§¥´©½Ÿ¤
ì äávî äøNò íézLe øää úçz çaæî ïáiåíéðL ©¦¬¤¦§¥−©©´©¨¨®§¥³¤§¥Æ©¥½̈¦§¥¬

:ìàøNé éèáL øNò̈−̈¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰LÓ ·zÎiÂ∑(מכילתא) ּבמרה ׁשּנצטּוּו מצוֹות וכתב מּתןּֿתֹורה, ועד aa˜¯.מ'ּבראׁשית' ÌkLiÂ∑ «ƒ¿……∆ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ««¿≈«…∆

ּבסיון  .ּבחמּׁשה ְֲִִַָָ

Ôep‡Âב  ÈÈ Ì„˜Ï È‰B„BÁÏ· ‰LÓ ·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈…∆ƒ¿ƒƒ√»¿»¿ƒ
:dnÚ Ôe˜qÈ ‡Ï ‡nÚÂ Ôe·¯˜˙È ‡Ï»ƒ¿»¿¿«»»ƒ¿ƒ≈

ÈÓb˙t‡ג  Ïk ˙È ‡nÚÏ ÈÚzL‡Â ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿ƒ¿»ƒ¿«»»»ƒ¿»«»
„Á ‡Ï˜ ‡nÚ Ïk ·È˙‡Â ‡iÈc Ïk ˙ÈÂ ÈÈ„«¿»¿»»ƒ«»«¬≈»«»»»«

:„aÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙t Ïk e¯Ó‡Â«¬»»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»«¿≈

Ìc˜‡Âד  ÈÈ„ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»»ƒ¿»«»«¿»¿«¿≈
‡z¯˙Â ‡¯eË ÈÏBtLa ‡Áa„Ó ‡·e ‡¯Ùˆa¿«¿»¿»«¿¿»¿ƒ≈»¿«¿»
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ¯ÒÚ È¯˙Ï ÔÓ˜ È¯NÚ∆¿≈»»ƒ¿≈¬«ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(a)Bcáì äLî Lbðå¯i"Wx d`xE §¦©Ÿ¤§©§¥©¦
± oxd`e dWn E`A xg`e" :` ,d lirl§¥§©©¨¤§©£Ÿ
xg`n cg` cg` EhnWp mipwGd la £̀¨©§¥¦¦§§¤¨¤¨¥©©
mcFw mNEM EhnWPW cr ,oxd`e dWn¤§©£Ÿ©¤¦§§¨¤
,zkll E`xIW itl ,oihlRl EriBdW¤¦¦©¨¨¦§¦¤¨§¨¤¤
FCal dWn WBpe ,mdl rxtp ipiqaE§¦©¦§©¨¤§¦©¤§©
."mdixFg`l mxifgd ,EWBi `l mde§¥Ÿ¦¨©£¦¥©£¥¤

.xE`iAA mW d`xE§¥¨©¥
"ìôøòä ìà"¯:gi ,k lirl xEn`M ¤¨£¨¤¨¨§¥

l` WBp dWnE wFgxn mrd cnrIe"©©£Ÿ¨¨¥¨¤¦©¤
"midl`d mW xW` ltxrd)m"`x(, ¨£¨¤£¤¨¨¡Ÿ¦

ÎoYn mFi lr xAcn mW wEqRdW `N ¤̀¨¤©¨¨§©¥©©©
'c mFi lr xAcn o`ke ,dxFY¨§¨§©¥©

.oeiqAb dxez §¦¨
(b)íòì øtñéå äLî àáiåBa Y ©¨ŸŸ¤©§©¥¨¨

íBia¯xRqie dWn `aIe" aEzMW dGn ©¦¤¤¨©¨Ÿ¤©§©¥
oke .mrl xRiq `AW cIn rnWn ,"mrl̈¨©§©¦©¤¨¦¥¨¨§¥

mYWCwe" mdl xn`W dGn gkEnmFId ¨¦¤¤¨©¨¤§¦©§¨©
"xgnE)i ,hi lirlck(.oeiqA 'cA dGW , ¨¨¤¤§§¦¨

on dWn cxIe" :ci wEqR mW cFr d`xE§¥¨¨©¥¤¤¦
did `NW mW i"WxaE ,"mrd l` xdd̈¨¤¨¨§©¦¨¤Ÿ¨¨

.eiwqrl dpFR¤©£¨¨
'ä éøác ìk úàäLéøt úåöî Y ¥¨¦§¥¦§©§¦¨

äìaâäå¯,biÎi ,hi lirl miWxFtnd §©§¨¨©§¨¦§¥
la` .dlAbd KMÎxg`e dWixR dNigY§¦¨§¦¨§©©¨©§¨¨£¨

dlAbdW azM ` ,ft zAW i"WxA§©¦©¨¨©¤©§¨¨
'cA dWixtE oeiqA 'bA Fl dxn`p¤¤§¨§§¦¨§¦¨§

.mW oIr ,oeiqA§¦¨©¥¨
íéètLnä ìk úàåúBöî òáL Y §¥¨©¦§¨¦¤©¦§

çð éða eeèöpL¯zMxA ,oipiC :odW ¤¦§©§¥Ÿ©¤¥¦¦¦§©
,dxf dcFar ,'dzEkitW ,zFixr iENiB £¨¨¨¦£¨§¦

dpFOW in Wie ,igd on xa` ,lfB ,minC̈¦¨¥¥¤¦©©§¥¦¤¤
`iWpn ax)(mFwnA mi`lke qExiq ©§©§¨¥§¦§©¦¦§

'd zMxaE oipiC)` ,ep oixcdpq d`x(. ¦¦¦§©
,änãà äøôe ,íàå áà ãeaëå ,úaLå§©¨§¦¨¨¥¨¨£ª¨

ïéðéãå¯mB o`M dpFn i"WxW dGn §¦¦¦¤¤©¦¤¨©
gp ipA zFvn raWAW rnWn ,oipiC¦¦©§©¤§¤©¦§§¥Ÿ©
`iWpn ax zHiWkE ,oipiC dpFn Fpi ¥̀¤¦¦§¦©©§©§¨

.lirl zxMfPd©¦§¤¤§¥
äøîa íäì eðzpL¯dk ,eh lirlcM ¤¦§¨¤§¨¨§¦§¥

cEAM xiMfd `l mW K` .mW i"WxaE§©¦¨©¨Ÿ¦§¦¦
dgkFdd .xE`iAA mW d`xE ,m`e a`̈¨¥§¥¨©¥©¨¨
xRiq EN`d zFvOd lMW i"Wx lW¤©¦¤¨©¦§¨¥¦¥
lM z`e" oFWNdn `id ,mrl̈¨¦¥©¨§¥¨
mrl xRiq dWn xnFlM ,"mihRWOd©¦§¨¦§©¤¦¥¨¨
ÎoYn cr EEhvPW "mihRWOd lM z`"¥¨©¦§¨¦¤¦§©©©©
lr mdl xRql KxvEdW mrHde .dxFY¨§©©©¤§©§©¥¨¤©
liaWA Edf ,dGn Erci xaMW s` KM̈©¤§¨¨§¦¤¤¦§¦
Exn`W FnkE ,mdilr mzF` ElAwIW¤§©§¨£¥¤§¤¨§

."dUrp 'd xAC xW` lM"c dxez Ÿ£¤¦¤©£¤

(c)äLî ázëiåãòå "úéLàøa"î Y ©¦§ŸŸ¤¦§¥¦§©
äøBz-ïzî¯xEn`d zixAd xtq `Ed ©©¨¥¤©§¦¨¨

azMX dOW ,xirdl Wi .f wEqR oOwl§©¨¨¥§¨¦¤©¤¨©
llFM df oi` ,"dxFYÎoYn cre" i"Wx©¦§©©©¨¥¤¥
xg`l did dGW ,Fxzi zWxR zNigY§¦©¨¨©¦§¤¤¨¨§©©
zWxR sFq cr `N` ,mixERMd mFi©¦¦¤¨©¨¨©
WcgA"n Fxzi zWxtaE ,gNWA§©©§¨¨©¦§¦©Ÿ¤

"iWilXd)` ,hi(fh wEqR cr)iaxd(. ©§¦¦©¨
äøîa eeèöpL úBöî áúëå¯wEICn §¨©¦§¤¦§©§¨¨¦¦

" i"Wx oFWlazkeEEhvPW zFvn §©¦§¨©¦§¤¦§©
azM `Ed ozF`W rnWn ,"dxnA§¨¨©§©¤¨¨©
`A `Ed dfaE .Dnvr iptA daizkA¦§¦¨¦§¥©§¨¨¤¨
daizMd oiA lCad WIW Epl xnFl©¨¤¥¤§¥¥©§¦¨
`idW ,"dxFYÎoYn cre ziW`xAn"W¤¦§¥¦§©©©¨¤¦
dxFYA odW itM oFWle oFpbq FzF`A§¦§§¨§¦¤¥©¨
EEhvPW zFevn zaizM oial ,Epiptl§¨¥§¥§¦©¦§¤¦§©
dpFW oFWlaE oFpbqA EaYkPW ,dxnA§¨¨¤¦§§§¦§§¨¤
EpiptNW dxFYA zFaEzM odW itMn¦§¦¤¥§©¨¤§¨¥

)iaxd(.
ø÷aa íkLiåïåéña äMîça Y ©©§¥©Ÿ¤©£¦¨§¦¨

¯xn`p `NW mEXn Fazkl KxvEd§©§¨§¦¤Ÿ¤¡©
dpEMdW xnFl oYip dide ,"zxgOn"¦¨¢¨§¨¨¦¨©¤©©¨¨

oeiqA 'cA)i"gp(lirl i"Wx mB d`xE . §§¦¨§¥©©¦§¥
.`i ,hid dxez



mihtynפ zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k ycew zayl inei xeriy

(ä)eçaæiå úìò eìòiå ìàøNé éða éøòð-úà çìLiå©¦§©À¤©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©©«£−Ÿ®Ÿ©¦§§º
:íéøt ýåýéì íéîìL íéçáæ§¨¦¯§¨¦²©«Ÿ̈−¨¦«

i"yx£È¯ÚŒ˙‡∑ הּבכֹורֹות. ∆«¬≈ְַ

(å)ícä éöçå úðbàa íNiå ícä éöç äLî çwiå©¦©³¤Æ£¦´©½̈©−̈¤¨«©¨®Ÿ©«£¦´©½̈
:çaænä-ìò ÷øæ̈©−©©¦§¥«©

i"yx£Ìc‰ ÈˆÁ ‰LÓ ÁwiÂ∑(צו ּבא(זבחים מלא חּלקֹו? ּדם ∑b‡a˙.וחּלקֹומי לחצי אחד אּגנת: ׁשּתי «ƒ«…∆¬ƒ«»ְְְְִִִַָָ»«»…ְֲִֵֶַַַָָֹ
ּבמילה  לּברית, אבֹותינּו ׁשּנכנסּו רּבֹותינּו למדּו ּומּכאן העם. על אֹותם להּזֹות ׁשלמים, ּדם לחצי ואחד ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָעֹולה,

והּזאת  טבילה ּוטבילה ּבלא הּזאה ׁשאין .ּדמים, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

(æ)ìk eøîàiå íòä éðæàa àø÷iå úéøaä øôñ çwiå©¦©Æ¥´¤©§¦½©¦§−̈§¨§¥´¨¨®©´Ÿ§½²Ÿ
:òîLðå äNòð ýåýé øac-øLà£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤¬§¦§¨«

i"yx£˙È¯a‰ ¯ÙÒ∑ ועד ּבמרה מ'ּבראׁשית' ׁשּנצטּוּו ּומצוֹות .מּתןּֿתֹורה, ≈∆«¿ƒְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

(ç)äpä øîàiå íòä-ìò ÷øæiå ícä-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤©½̈©¦§−Ÿ©¨¨®©ÀŸ¤¦¥³
íéøácä-ìk ìò íënò ýåýé úøk øLà úéøaä-íã©©§¦Æ£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©¬¨©§¨¦−

:älàä̈¥«¤
i"yx£˜¯ÊiÂ∑ מדּבחא על 'ּוזרק ותרּגּומֹו: הּזאה, עּמא'ענין על .לכּפרא «ƒ¿…ְְְְְְְִַַַַַַַַַָָָָָָ

ÔÂÏÚה  e˜Èq‡Â Ï‡¯NÈ Èa È¯Îea ˙È ÁÏLe¿«»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¬»»
:ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ e·È¯˜Â¿»ƒƒ¿«¿ƒ√»¿»ƒ

i˜¯ÊÓa‡ו  ÈeLÂ ‡Óc ˙ebÏt ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆«¿¿»¿«ƒ¿ƒ¿¿«»
:‡Áa„Ó ÏÚ ˜¯Ê ‡Óc ˙ebÏÙe«¿¿»¿«««¿¿»

nÚ‡ז  Ì„˜ ‡¯˜e ‡ÓÈ˜„ ‡¯ÙÒ ·ÈÒe¿ƒƒ¿»ƒ¿»»¿»√»«»
:Ïa˜e „aÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc Ïk e¯Ó‡Â«¬»…ƒ«ƒ¿»«¿≈¿«≈

Áa„Ó‡ח  ÏÚ ˜¯Êe ‡Óc ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»¿»¿«««¿¿»
‡ÓÈ˜ Ìc ÔÈ„ ‡‰ ¯Ó‡Â ‡nÚ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»««»«¬«»≈«¿»»
:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ÏÚ ÔBÎnÚ ÈÈ ¯Ê‚cƒ¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿»«»»ƒ≈

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(d)éøòð úàúBøBëaä Y ¤©£¥©§
¯mdA dcFardW)ak ,hi lirl i"yx(. ¤¨£¨¨¤

micnFre lbrA E`hg `l oicrW¤£©¦Ÿ¨§¨¥¤§§¦
dpFW`xd ozXEcwA)m"`x(.e dxez ¦§¨¨¨¦¨

(e)ícä éöç äLî çwiåB÷lç éî Y ©¦©Ÿ¤£¦©¨¦¦§
¯z` wNgie" dNigY azM `NW dGn iM¦¦¤¤Ÿ¨©§¦¨©§©¥¤

wNig dWn `NW rnWn ,"mCd)m"`x(. ©¨©§©¤Ÿ¤¦¥
wNgl mvnvl xWt` i`W mEXn F`¦¤¦¤§¨§©§¥§©¥
"FwNg in" l`FW okl ,wEIcA Fivgl§¤§§¦¨¥¥¦¦§

)`"eb(.
B÷lçå àa Càìî¯ivg" aEzMW dGn ©§¨¨§¦§¦¤¤¨£¦

mvnvl dWTW xaC EdGW ,"mCd©¨¤¤¨¨¤¨¤§©§¥
ici lr dUrp dGW xn` okl ,wEIcA§¦¨¥¨©¤¤©£¨©§¥

K`ln)d ,e x"wie d`x(dnlW dxFY d`xE . ©§¨§¥¨§¥¨
.n zF`
úðbàaúBðbà ézL Y¯,miAx oFWl ¨©¨Ÿ§¥©¨§©¦

zxW ilM `Ede .oB` `xwp cigiaE§¨¦¦§¨©¨§§¦¨¥
mCd zlAwl)a ,fv migaf d`x(i"Wx d`xE . §©¨©©¨§¥©¦

cOln ,zFpB`A mUIe" :e ,gk xAcOA©¦§¨©¨¤¨©¨§©¥
."ilM dpErHW¤§¨§¦

íc éöçì ãçàå ,äìBò íc éöçì ãçà¤¨©£¦©¨§¤¨©£¦©

íòä ìò íúBà úBfäì ,íéîìL¯z` §¨¦§©¨©¨¨¤
minlXde dlFrd lW mCd i`vg ipW§¥£¨¥©¨¤¨¨§©§¨¦

.g wEqR oOwlcM ,mrd lr dGd¦¨©¨¨§¦§©¨¨
eðéúBaø eãîì ïàkîe¯.` ,h zFzixM ¦¨¨§©¥¨¥

úéøaì eðéúBáà eñðëpL¯xg`l ¤¦§§£¥©§¦§©©
ipW z` dGd dWOW i"Wx WxiRW¤¥©©¦¤¤¦¨¤§¥
lr minlXde dlFrd lW mCd i`vg£¨¥©¨¤¨¨§©§¨¦©
Ecnl ,Fnvr iptA ilM lMn mrd̈¨¦¨§¦¦§¥©§¨§
zixAl Eqpkp l`xUi ipAW EpizFAx©¥¤§¥¦§¨¥¦§§©§¦
DNEM `id dlFrd oMW ,Ff d`GdA§©¨¨¤¥¨¨¦¨
mB mdA Wi minlXde ,'dl lilM dlFr¨¨¦©§©§¨¦¥¨¤©
,zixAd iwlg ipW mde ,milrAd wlg¥¤©§¨¦§¥§¥¤§¥©§¦
oiA mixaFrW zixAd izxFM KxcM§¤¤§¥©§¦¤§¦¥
ipW z` dGd dWOW dfaE ,mixzAd©§¨¦¨¤¤¤¦¨¤§¥
lr Fnvr iptA cg` lMn mCd iwlg¤§¥©¨¦¨¤¨¦§¥©§©
ipW oiA lFkiaM l`xUi Exar ,mrd̈¨¨§¦§¨¥¦§¨¥§¥

zixAl Eqpkp KkaE ,mCd iwlg)iaxd(. ¤§¥©¨§¨¦§§©§¦
äìéîa¯,mixvnA dzid dlin §¦¨¦¨¨§¨§¦§©¦
xn`PW)g ,ai lirl(lk`i `l lxr lke" ¤¤¡©§¨¨¥ŸŸ©

.e wEqR mW i"Wx d`xE ."FA§¥©¦¨¨
íéîc úàfäå äìéáèe¯miqEtC dOkA §¦¨§©¨©¨¦§©¨§¦

`qxiBd "minC z`Gde" mFwnA¦§§©¨©¨¦©¦§¨
W`x i"Wx d`xE ."minC z`vxde"§©§¨©¨¦§¥©¦Ÿ
Eqpkp `l mkizFa`" :a ,`l dpXd©¨¨£¥¤Ÿ¦§§
z`vxde dliahE dliOA `N` zixal¦§¦¤¨©¦¨§¦¨§©§¨©
dWn gTIe aizkC ,minC z`Gde minC̈¦§©¨©¨¦¦§¦©¦©¤
`lA d`Gd oi`e ,'ebe wFxfIe mCd z ¤̀©¨©¦§§¥©¨¨§Ÿ
ivge aizkC ± minC z`vxde ,dliah§¦¨§©§¨©¨¦¦§¦©£¦

."gAfOd lr wxf mCd©¨¨©©©¦§¥©
äìéáè àìa äàfä ïéàL¯gxkdaE ¤¥©¨¨§Ÿ§¦¨§¤§¥
.Elah mdilr EGdW iptNWf dxez ¤¦§¥¤¦£¥¤¨§

(f)úéøaä øôñãòå "úéLàøa"î Y ¥¤©§¦¦§¥¦§©
äøîa eeèöpL úBöîe ,äøBz-ïzî©©¨¦§¤¦§©§¨¨

¯KklE ,lirl dWn azM xW` `Ed£¤¨©¤§¥§¨
dricid `"dA "zixAd xtq" aYkp¦§©¥¤©§¦§¥©§¦¨

)g"ty(.g dxez

(g)÷øæiåäàfä ïéðò Y¯on dGdW ©¦§Ÿ¦§©©¨¨¤¦¨¦
zFnai i"Wx mB d`x .mrd lr mCd©¨©¨¨§¥©©¦§¨
."`Ed d`Gd ± mrd lr wFxfIe" :a ,en©¦§©¨¨©¨¨
àøtëì àçaãî ìò ÷øæe" :Bîebøúå§©§§©©©§§¨§©¨¨

"ànò ìò¯lr xRkl gAfOd lr wxfe ©©¨§¨©©©¦§¥©§©¥©
dzid `l mEBxYd itl ,xnFlM .mrd̈¨§©§¦©©§Ÿ¨§¨

mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k ycew zayl inei xeriy

(è)éð÷fî íéòáLå àeäéáàå áãð ïøäàå äLî ìòiå©©¬©¤−§©«£®Ÿ¨¨Æ©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

(é)ìà úà eàøiåýäNòîk åéìâø úçúå ìàøNé é ©¦§¾¥−¡Ÿ¥´¦§¨¥®§©´©©§À̈§©«£¥Æ
:øäèì íéîMä íöòëe øétqä úðáì¦§©´©©¦½§¤¬¤©¨©−¦¨«Ÿ©

i"yx£È È‰Ï‡ ˙‡ e‡¯iÂÏ‡¯N∑והציצּו לערּבב נסּתּכלּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רצה ׁשּלא אּלא מיתה, ונתחּיבּו «ƒ¿≈¡…≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
וגֹו' ּכמתאֹוננים העם "ויהי עד ולּזקנים הּמׁשּכן, חנּכת יֹום עד ואביהּוא לנדב והמּתין הּתֹורה, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָֻׂשמחת

ׁשּבּמחנה  ּבּקצינים הּמחנה", ּבקצה וּתאכל ה' אׁש ּבם ‰Ètq¯.וּתבער ˙·Ï ‰NÚÓk∑(יב היתה (סוטה היא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹ¿«¬≈ƒ¿«««ƒְִָָ
ׁש יׂשראל ׁשל צרתן לזּכר הּׁשעּבּוד, ּבׁשעת לבנים לפניו ּבמעׂשה מׁשעּבדים ËÏ‰¯.היּו ÌÈÓM‰ ÌˆÚÎe∑ ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ¿∆∆«»«ƒ»…«

לפניו  וחדוה אֹור היה מראה ∑ÌˆÚÎe.מּׁשּנגאלּו, לׁשֹון וצלּול ∑ËÏ‰¯.ּכתרּגּומֹו, ּברּור .לׁשֹון ְְְְֲִִֶֶָָָָָ¿∆∆ְְְְֶַַ»…«ְְָָ

(àé)eæçiå Bãé çìL àì ìàøNé éða éìéöà-ìàå§¤£¦¥Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¨©−¨®©¤«¡Æ
:ezLiå eìëàiå íéäìûä-úà¤¨´¡Ÿ¦½©«Ÿ§−©¦§«

i"yx£ÈÏÈˆ‡ Ï‡Â∑ והּזקנים ואביהּוא נדב B„È.הם ÁÏL ‡Ï∑ יד ּבהם להׁשּתּלח ראּויים ׁשהיּו .מּכלל ¿∆¬ƒ≈ְְֲִִֵֵַַָָ…»«»ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡ eÊÁiÂ∑ לא ואּונקלֹוס ּתנחּומא. מדרׁש ּכ ּוׁשתּיה, אכילה מּתֹו ּגס, ּבלב ּבֹו מסּתּכלין היּו «∆¡∆»¡…ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹ

ּכמֹו: ּגדֹולים, לׁשֹון אצילי, ּכן. מא)ּתרּגם קראתי",(ישעיה יא)"ּומאציליה הרּוח",(במדבר מן מא)"וּיאצל (יחזקאל ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
אּצילה" אּמֹות ."ׁשׁש ִֵַַָ

ÔÈÚ·LÂט  ‡e‰È·‡Â ·„ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˜ÈÏÒe¿≈…∆¿«¬…»»«¬ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈

Ò¯k‡י  ˙BÁ˙e Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ¯˜È ˙È BÊÁÂ«¬»¿«¡»»¿ƒ¿»≈¿»¿»
‡iÓL ÈÊÁÓÎe ‡·Ë Ô·‡ „·BÚk d¯˜È¿»≈¿«∆∆»»¿∆¡≈¿«»

:e¯È¯·Ï¿»ƒ

BÊÁÂיא  ‡˜Ê ‰Â‰ ‡Ï Ï‡¯NÈ Èa È·¯·¯Ïe¿«¿¿≈¿≈ƒ¿»≈»¬»ƒ¿»«¬
eÏa˜˙‡c ÔB‰Èa¯˜a Ô„Á BÂ‰Â ÈÈ„ ‡¯˜È ˙È»¿»»«¿»«¬»»¿»¿»≈¿ƒ¿«»

:Ô˙LÂ ÔÈÏÎ‡ el‡k¿ƒ»¿ƒ¿»»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

gAfOd lr m`ÎiM ,mrd lr d`Gd©¨¨©¨¨¦¦©©¦§¥©
`ian i"Wxe .mrd lr xRkl liaWA¦§¦§©¥©¨¨§©¦¥¦
itNW ipRn ,mEBxYd WExiR z ¤̀¥©©§¦§¥¤§¦
xWt` Ki` oaEn `l hEWRd WExiRd©¥©¨Ÿ¨¥¤§¨
miXW lr dWn dGd df mC ivgOW¤¥£¦¨¤¦¨¤©¦¦

l`xUIn `FAx)miig min x`a(.h dxez ¦¦¦§¨¥
(i)ìàøNé éäìà úà eàøiåY ©¦§¥¡Ÿ¥¦§¨¥

eìkzñð¯`le zipEIr zElMYqd ¦§©§¦§©§¦¦§Ÿ
ziWEg)m"`x(. ¦
eöéöäå¯oYiPX dnl xarn ,xnFlM §¥¦§©¥¥¤§©¤¦©

a ,ci dbibg d`xE .zF`xl zEWx mdl̈¤§¦§§¥£¦¨
."dpikXd cvl ± uivd" :mW i"WxaE§©¦¨¥¦§©©§¦¨

äöø àlL àlà ,äúéî eáiçúðå§¦§©§¦¨¤¨¤Ÿ¨¨
úçîN áaøòì àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§©§¥¦§©

äøBzä¯`le" :fh ,`i xAcOA i"WxA ©¨§©¦©¦§¨§Ÿ
zElia` oYil `EdÎKExAÎWFcTd dvẍ¨©¨¨¦¥£¥

."dxFYÎoYnA§©©¨
úkðç íBé ãò àeäéáàå áãðì ïézîäå§¦§¦§¨¨©£¦©£ª©

ïkLnä¯dpXA oqip Wcg W`xA ©¦§¨§ŸŸ¤¦¨©¨¨
`xwIeA mzzin WxFtnke .dixg`NW¤§©£¤¨§©§¨¦¨¨§©¦§¨
zMEpg zgnU mFiA EzOW dnE .aÎ` ,i©¤¥§¦§©£©
,mFi FzF`A E`hgW ipRn Edf ,oMWOd©¦§¨¤¦§¥¤¨§§

EaixwIe" :mW xn`PW FnMW` 'd iptl §¤¤¡©¨©©§¦¦§¥¥
`lEl la` ,"mzF` dEv `l xW` dxf̈¨£¤Ÿ¦¨¨£¨¥
mFiA mzinn did `l mFi FzF`A E`hg̈§§Ÿ¨¨§¦¨§
cFr oiYnn did `N` ,oMWOd zMEpg£©©¦§¨¤¨¨¨©§¦

dYr cr oiYndW FnM zvw)m"`x(mB . §¨§¤¦§¦©©¨©
oMWOd zMEpg mFiA mzindW xnFl Wi¥©¤¡¦¨§£©©¦§¨
lW eicAEknA oMWOd WCwzIW icM§¥¤¦§©¥©¦§¨¦§¨¨¤

xEn`M ,'d)my i"yxae bn ,hk onwl(WCwpe" : ¨¨§¦§©
."icFakA¦§¦

íéððàúîk íòä éäéå" ãò íéð÷fìå§©§¥¦©©§¦¨¨§¦§Ÿ§¦
äö÷a ìëàzå 'ä Là ía øòázå 'Bâå§©¦§©¨¥©Ÿ©¦§¥

"äðçnä¯xcq itlE .` ,`i xAcOA ©©£¤©¦§¨§¦¥¤
df didW ixd ,mW x`Fznd mixaCd©§¨¦©§¨¨£¥¤¨¨¤
mz`vl zipXd dpXA xI`A `"kA§§¦¨©¨¨©¥¦§¥¨
Ezn `Edia`e acPX dnE .mixvOn¦¦§©¦©¤¨¨©£¦¥
"cecl liMUn"A azM ,xzFi mCwEn§¨¥¨©§©§¦§¨¦
mzlrn itl `Edia`e acPW d`xPW¤¦§¤¤¨¨©£¦§¦©£¨¨
EWprp md okle ,xzFi Evivde ElMYqp¦§©§§¥¦¥§¨¥¥¤¤§
caNn Edfe .mipwGdn xzFi mCwEn§¨¥¥©§¥¦§¤¦§©
mFiA EzOW lirl xMfPd hEWRd mrHd©©©©¨©¦§¨§¥¤¥§
FzF`A E`hgW ipRn oMWOd zMEpg£©©¦§¨¦§¥¤¨§§

.mFi
äðçnaL íéðéöwa¯i"Wx mB d`x ©§¦¦¤©©£¤§¥©©¦
ipXd WExiRA) mW(mdAW mipivTA" : ¨©¥©¥¦©§¦¦¤¨¤

wEqR mW i"Wx mB d`xE ."milFcBaE©§¦§¥©©¦¨¨
.fh

øétqä úðáì äNòîkäúéä àéä Y §©£¥¦§©©©¦¦¨§¨
ïúøö økæì ,ãeaòMä úòLa åéðôì§¨¨¦§©©¦§¦§Ÿ¨¨¨
äNòîa íéãaòLî eéäL ìàøNé ìL¤¦§¨¥¤¨§ª§¨¦§©£¥

íéðáì¯.a ,k lirl i"Wx mB d`x §¥¦§¥©©¦§¥

dxFn "xiRq"W "mixt` mW"A azke§¨©§¥¤§©¦¤©¦¤
okle ,ddM rav `EdW ,zlkY rav lr©¤©§¥¤¤¤©¥¤§¨¥
Îdn ,cEArXd zrW lr fOxn `Ed§©¥©§©©¦§©
lr dxFOd "minXd mvr"M oMÎoi`X¤¥¥§¤¤©¨©¦©¤©

.zExidA§¦
øäèì íéîMä íöòëeeìàâpMî Y §¤¤©¨©¦¨Ÿ©¦¤¦§£

åéðôì äåãçå øBà äéä¯mB d`x ¨¨§¤§¨§¨¨§¥©
.mW i"Wx©¦¨

íöòëeBîebøúk Y¯.ifgnkE §¤¤§©§§¤¡¥
ìäàøî ïBL¯,c dki` i"Wx mB d`x §©§¤§¥©©¦¥¨
.g

øäèìì Yìeìöå øeøa ïBL¯i"WxA ¨Ÿ©§¨§¨§©¦
."mixdv ,dgixf oFWl" :dn ,ht miNdY§¦¦§§¦¨¨¢©¦
FnM ± xdhl" :a ,eh `nFi i"Wx d`xE§¥©¦¨¨Ÿ©§

."xdhl`i dxez §©¥
(`i)éìéöà ìàåàeäéáàå áãð íä Y §¤£¦¥¥¨¨©£¦

.íéð÷fäåBãé çìL àìììkî Y §©§¥¦Ÿ¨©¨¦§¨
.ãé íäa çlzLäì íéeàø eéäLeæçiå ¤¨§¦§¦§©¥©¨¤¨©¤¡

íéäìàä úàBa ïéìkzñî eéä Y ¤¨¡Ÿ¦¨¦§©§¦
äiúLe äìéëà CBzî ñb áìa¯d`xE §¥©¦£¦¨§¦¨§¥

zENw EbdPW" :fh ,`i xAcOA i"Wx©¦©¦§¨¤¨£©
."KlOd iptA xAcnE FYR KWFpM ,W`xŸ§¥¦§©¥¦§¥©¤¤
eiGn EraU" :` ,fi zFkxA i"WxA K ©̀§©¦§¨¨§¦¦

."EzWe Elk` ENi`M dpikXd©§¦¨§¦¨§§¨
àîeçðz Løãî Ck¯zF` zFn ixg` ¨¦§©©§¨©£¥

.f



פי mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k ycew zayl inei xeriy

(ä)eçaæiå úìò eìòiå ìàøNé éða éøòð-úà çìLiå©¦§©À¤©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©©«£−Ÿ®Ÿ©¦§§º
:íéøt ýåýéì íéîìL íéçáæ§¨¦¯§¨¦²©«Ÿ̈−¨¦«

i"yx£È¯ÚŒ˙‡∑ הּבכֹורֹות. ∆«¬≈ְַ

(å)ícä éöçå úðbàa íNiå ícä éöç äLî çwiå©¦©³¤Æ£¦´©½̈©−̈¤¨«©¨®Ÿ©«£¦´©½̈
:çaænä-ìò ÷øæ̈©−©©¦§¥«©

i"yx£Ìc‰ ÈˆÁ ‰LÓ ÁwiÂ∑(צו ּבא(זבחים מלא חּלקֹו? ּדם ∑b‡a˙.וחּלקֹומי לחצי אחד אּגנת: ׁשּתי «ƒ«…∆¬ƒ«»ְְְְִִִַָָ»«»…ְֲִֵֶַַַָָֹ
ּבמילה  לּברית, אבֹותינּו ׁשּנכנסּו רּבֹותינּו למדּו ּומּכאן העם. על אֹותם להּזֹות ׁשלמים, ּדם לחצי ואחד ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָעֹולה,

והּזאת  טבילה ּוטבילה ּבלא הּזאה ׁשאין .ּדמים, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

(æ)ìk eøîàiå íòä éðæàa àø÷iå úéøaä øôñ çwiå©¦©Æ¥´¤©§¦½©¦§−̈§¨§¥´¨¨®©´Ÿ§½²Ÿ
:òîLðå äNòð ýåýé øac-øLà£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤¬§¦§¨«

i"yx£˙È¯a‰ ¯ÙÒ∑ ועד ּבמרה מ'ּבראׁשית' ׁשּנצטּוּו ּומצוֹות .מּתןּֿתֹורה, ≈∆«¿ƒְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

(ç)äpä øîàiå íòä-ìò ÷øæiå ícä-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤©½̈©¦§−Ÿ©¨¨®©ÀŸ¤¦¥³
íéøácä-ìk ìò íënò ýåýé úøk øLà úéøaä-íã©©§¦Æ£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©¬¨©§¨¦−

:älàä̈¥«¤
i"yx£˜¯ÊiÂ∑ מדּבחא על 'ּוזרק ותרּגּומֹו: הּזאה, עּמא'ענין על .לכּפרא «ƒ¿…ְְְְְְְִַַַַַַַַַָָָָָָ

ÔÂÏÚה  e˜Èq‡Â Ï‡¯NÈ Èa È¯Îea ˙È ÁÏLe¿«»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¬»»
:ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ e·È¯˜Â¿»ƒƒ¿«¿ƒ√»¿»ƒ

i˜¯ÊÓa‡ו  ÈeLÂ ‡Óc ˙ebÏt ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆«¿¿»¿«ƒ¿ƒ¿¿«»
:‡Áa„Ó ÏÚ ˜¯Ê ‡Óc ˙ebÏÙe«¿¿»¿«««¿¿»

nÚ‡ז  Ì„˜ ‡¯˜e ‡ÓÈ˜„ ‡¯ÙÒ ·ÈÒe¿ƒƒ¿»ƒ¿»»¿»√»«»
:Ïa˜e „aÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc Ïk e¯Ó‡Â«¬»…ƒ«ƒ¿»«¿≈¿«≈

Áa„Ó‡ח  ÏÚ ˜¯Êe ‡Óc ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»¿»¿«««¿¿»
‡ÓÈ˜ Ìc ÔÈ„ ‡‰ ¯Ó‡Â ‡nÚ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»««»«¬«»≈«¿»»
:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ÏÚ ÔBÎnÚ ÈÈ ¯Ê‚cƒ¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿»«»»ƒ≈

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(d)éøòð úàúBøBëaä Y ¤©£¥©§
¯mdA dcFardW)ak ,hi lirl i"yx(. ¤¨£¨¨¤

micnFre lbrA E`hg `l oicrW¤£©¦Ÿ¨§¨¥¤§§¦
dpFW`xd ozXEcwA)m"`x(.e dxez ¦§¨¨¨¦¨

(e)ícä éöç äLî çwiåB÷lç éî Y ©¦©Ÿ¤£¦©¨¦¦§
¯z` wNgie" dNigY azM `NW dGn iM¦¦¤¤Ÿ¨©§¦¨©§©¥¤

wNig dWn `NW rnWn ,"mCd)m"`x(. ©¨©§©¤Ÿ¤¦¥
wNgl mvnvl xWt` i`W mEXn F`¦¤¦¤§¨§©§¥§©¥
"FwNg in" l`FW okl ,wEIcA Fivgl§¤§§¦¨¥¥¦¦§

)`"eb(.
B÷lçå àa Càìî¯ivg" aEzMW dGn ©§¨¨§¦§¦¤¤¨£¦

mvnvl dWTW xaC EdGW ,"mCd©¨¤¤¨¨¤¨¤§©§¥
ici lr dUrp dGW xn` okl ,wEIcA§¦¨¥¨©¤¤©£¨©§¥

K`ln)d ,e x"wie d`x(dnlW dxFY d`xE . ©§¨§¥¨§¥¨
.n zF`
úðbàaúBðbà ézL Y¯,miAx oFWl ¨©¨Ÿ§¥©¨§©¦

zxW ilM `Ede .oB` `xwp cigiaE§¨¦¦§¨©¨§§¦¨¥
mCd zlAwl)a ,fv migaf d`x(i"Wx d`xE . §©¨©©¨§¥©¦

cOln ,zFpB`A mUIe" :e ,gk xAcOA©¦§¨©¨¤¨©¨§©¥
."ilM dpErHW¤§¨§¦

íc éöçì ãçàå ,äìBò íc éöçì ãçà¤¨©£¦©¨§¤¨©£¦©

íòä ìò íúBà úBfäì ,íéîìL¯z` §¨¦§©¨©¨¨¤
minlXde dlFrd lW mCd i`vg ipW§¥£¨¥©¨¤¨¨§©§¨¦

.g wEqR oOwlcM ,mrd lr dGd¦¨©¨¨§¦§©¨¨
eðéúBaø eãîì ïàkîe¯.` ,h zFzixM ¦¨¨§©¥¨¥

úéøaì eðéúBáà eñðëpL¯xg`l ¤¦§§£¥©§¦§©©
ipW z` dGd dWOW i"Wx WxiRW¤¥©©¦¤¤¦¨¤§¥
lr minlXde dlFrd lW mCd i`vg£¨¥©¨¤¨¨§©§¨¦©
Ecnl ,Fnvr iptA ilM lMn mrd̈¨¦¨§¦¦§¥©§¨§
zixAl Eqpkp l`xUi ipAW EpizFAx©¥¤§¥¦§¨¥¦§§©§¦
DNEM `id dlFrd oMW ,Ff d`GdA§©¨¨¤¥¨¨¦¨
mB mdA Wi minlXde ,'dl lilM dlFr¨¨¦©§©§¨¦¥¨¤©
,zixAd iwlg ipW mde ,milrAd wlg¥¤©§¨¦§¥§¥¤§¥©§¦
oiA mixaFrW zixAd izxFM KxcM§¤¤§¥©§¦¤§¦¥
ipW z` dGd dWOW dfaE ,mixzAd©§¨¦¨¤¤¤¦¨¤§¥
lr Fnvr iptA cg` lMn mCd iwlg¤§¥©¨¦¨¤¨¦§¥©§©
ipW oiA lFkiaM l`xUi Exar ,mrd̈¨¨§¦§¨¥¦§¨¥§¥

zixAl Eqpkp KkaE ,mCd iwlg)iaxd(. ¤§¥©¨§¨¦§§©§¦
äìéîa¯,mixvnA dzid dlin §¦¨¦¨¨§¨§¦§©¦
xn`PW)g ,ai lirl(lk`i `l lxr lke" ¤¤¡©§¨¨¥ŸŸ©

.e wEqR mW i"Wx d`xE ."FA§¥©¦¨¨
íéîc úàfäå äìéáèe¯miqEtC dOkA §¦¨§©¨©¨¦§©¨§¦

`qxiBd "minC z`Gde" mFwnA¦§§©¨©¨¦©¦§¨
W`x i"Wx d`xE ."minC z`vxde"§©§¨©¨¦§¥©¦Ÿ
Eqpkp `l mkizFa`" :a ,`l dpXd©¨¨£¥¤Ÿ¦§§
z`vxde dliahE dliOA `N` zixal¦§¦¤¨©¦¨§¦¨§©§¨©
dWn gTIe aizkC ,minC z`Gde minC̈¦§©¨©¨¦¦§¦©¦©¤
`lA d`Gd oi`e ,'ebe wFxfIe mCd z ¤̀©¨©¦§§¥©¨¨§Ÿ
ivge aizkC ± minC z`vxde ,dliah§¦¨§©§¨©¨¦¦§¦©£¦

."gAfOd lr wxf mCd©¨¨©©©¦§¥©
äìéáè àìa äàfä ïéàL¯gxkdaE ¤¥©¨¨§Ÿ§¦¨§¤§¥
.Elah mdilr EGdW iptNWf dxez ¤¦§¥¤¦£¥¤¨§

(f)úéøaä øôñãòå "úéLàøa"î Y ¥¤©§¦¦§¥¦§©
äøîa eeèöpL úBöîe ,äøBz-ïzî©©¨¦§¤¦§©§¨¨

¯KklE ,lirl dWn azM xW` `Ed£¤¨©¤§¥§¨
dricid `"dA "zixAd xtq" aYkp¦§©¥¤©§¦§¥©§¦¨

)g"ty(.g dxez

(g)÷øæiåäàfä ïéðò Y¯on dGdW ©¦§Ÿ¦§©©¨¨¤¦¨¦
zFnai i"Wx mB d`x .mrd lr mCd©¨©¨¨§¥©©¦§¨
."`Ed d`Gd ± mrd lr wFxfIe" :a ,en©¦§©¨¨©¨¨
àøtëì àçaãî ìò ÷øæe" :Bîebøúå§©§§©©©§§¨§©¨¨

"ànò ìò¯lr xRkl gAfOd lr wxfe ©©¨§¨©©©¦§¥©§©¥©
dzid `l mEBxYd itl ,xnFlM .mrd̈¨§©§¦©©§Ÿ¨§¨

mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k ycew zayl inei xeriy

(è)éð÷fî íéòáLå àeäéáàå áãð ïøäàå äLî ìòiå©©¬©¤−§©«£®Ÿ¨¨Æ©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

(é)ìà úà eàøiåýäNòîk åéìâø úçúå ìàøNé é ©¦§¾¥−¡Ÿ¥´¦§¨¥®§©´©©§À̈§©«£¥Æ
:øäèì íéîMä íöòëe øétqä úðáì¦§©´©©¦½§¤¬¤©¨©−¦¨«Ÿ©

i"yx£È È‰Ï‡ ˙‡ e‡¯iÂÏ‡¯N∑והציצּו לערּבב נסּתּכלּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רצה ׁשּלא אּלא מיתה, ונתחּיבּו «ƒ¿≈¡…≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
וגֹו' ּכמתאֹוננים העם "ויהי עד ולּזקנים הּמׁשּכן, חנּכת יֹום עד ואביהּוא לנדב והמּתין הּתֹורה, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָֻׂשמחת

ׁשּבּמחנה  ּבּקצינים הּמחנה", ּבקצה וּתאכל ה' אׁש ּבם ‰Ètq¯.וּתבער ˙·Ï ‰NÚÓk∑(יב היתה (סוטה היא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹ¿«¬≈ƒ¿«««ƒְִָָ
ׁש יׂשראל ׁשל צרתן לזּכר הּׁשעּבּוד, ּבׁשעת לבנים לפניו ּבמעׂשה מׁשעּבדים ËÏ‰¯.היּו ÌÈÓM‰ ÌˆÚÎe∑ ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ¿∆∆«»«ƒ»…«

לפניו  וחדוה אֹור היה מראה ∑ÌˆÚÎe.מּׁשּנגאלּו, לׁשֹון וצלּול ∑ËÏ‰¯.ּכתרּגּומֹו, ּברּור .לׁשֹון ְְְְֲִִֶֶָָָָָ¿∆∆ְְְְֶַַ»…«ְְָָ

(àé)eæçiå Bãé çìL àì ìàøNé éða éìéöà-ìàå§¤£¦¥Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¨©−¨®©¤«¡Æ
:ezLiå eìëàiå íéäìûä-úà¤¨´¡Ÿ¦½©«Ÿ§−©¦§«

i"yx£ÈÏÈˆ‡ Ï‡Â∑ והּזקנים ואביהּוא נדב B„È.הם ÁÏL ‡Ï∑ יד ּבהם להׁשּתּלח ראּויים ׁשהיּו .מּכלל ¿∆¬ƒ≈ְְֲִִֵֵַַָָ…»«»ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡ eÊÁiÂ∑ לא ואּונקלֹוס ּתנחּומא. מדרׁש ּכ ּוׁשתּיה, אכילה מּתֹו ּגס, ּבלב ּבֹו מסּתּכלין היּו «∆¡∆»¡…ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹ

ּכמֹו: ּגדֹולים, לׁשֹון אצילי, ּכן. מא)ּתרּגם קראתי",(ישעיה יא)"ּומאציליה הרּוח",(במדבר מן מא)"וּיאצל (יחזקאל ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
אּצילה" אּמֹות ."ׁשׁש ִֵַַָ

ÔÈÚ·LÂט  ‡e‰È·‡Â ·„ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˜ÈÏÒe¿≈…∆¿«¬…»»«¬ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈

Ò¯k‡י  ˙BÁ˙e Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ¯˜È ˙È BÊÁÂ«¬»¿«¡»»¿ƒ¿»≈¿»¿»
‡iÓL ÈÊÁÓÎe ‡·Ë Ô·‡ „·BÚk d¯˜È¿»≈¿«∆∆»»¿∆¡≈¿«»

:e¯È¯·Ï¿»ƒ

BÊÁÂיא  ‡˜Ê ‰Â‰ ‡Ï Ï‡¯NÈ Èa È·¯·¯Ïe¿«¿¿≈¿≈ƒ¿»≈»¬»ƒ¿»«¬
eÏa˜˙‡c ÔB‰Èa¯˜a Ô„Á BÂ‰Â ÈÈ„ ‡¯˜È ˙È»¿»»«¿»«¬»»¿»¿»≈¿ƒ¿«»

:Ô˙LÂ ÔÈÏÎ‡ el‡k¿ƒ»¿ƒ¿»»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

gAfOd lr m`ÎiM ,mrd lr d`Gd©¨¨©¨¨¦¦©©¦§¥©
`ian i"Wxe .mrd lr xRkl liaWA¦§¦§©¥©¨¨§©¦¥¦
itNW ipRn ,mEBxYd WExiR z ¤̀¥©©§¦§¥¤§¦
xWt` Ki` oaEn `l hEWRd WExiRd©¥©¨Ÿ¨¥¤§¨
miXW lr dWn dGd df mC ivgOW¤¥£¦¨¤¦¨¤©¦¦

l`xUIn `FAx)miig min x`a(.h dxez ¦¦¦§¨¥
(i)ìàøNé éäìà úà eàøiåY ©¦§¥¡Ÿ¥¦§¨¥

eìkzñð¯`le zipEIr zElMYqd ¦§©§¦§©§¦¦§Ÿ
ziWEg)m"`x(. ¦
eöéöäå¯oYiPX dnl xarn ,xnFlM §¥¦§©¥¥¤§©¤¦©

a ,ci dbibg d`xE .zF`xl zEWx mdl̈¤§¦§§¥£¦¨
."dpikXd cvl ± uivd" :mW i"WxaE§©¦¨¥¦§©©§¦¨

äöø àlL àlà ,äúéî eáiçúðå§¦§©§¦¨¤¨¤Ÿ¨¨
úçîN áaøòì àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§©§¥¦§©

äøBzä¯`le" :fh ,`i xAcOA i"WxA ©¨§©¦©¦§¨§Ÿ
zElia` oYil `EdÎKExAÎWFcTd dvẍ¨©¨¨¦¥£¥

."dxFYÎoYnA§©©¨
úkðç íBé ãò àeäéáàå áãðì ïézîäå§¦§¦§¨¨©£¦©£ª©

ïkLnä¯dpXA oqip Wcg W`xA ©¦§¨§ŸŸ¤¦¨©¨¨
`xwIeA mzzin WxFtnke .dixg`NW¤§©£¤¨§©§¨¦¨¨§©¦§¨
zMEpg zgnU mFiA EzOW dnE .aÎ` ,i©¤¥§¦§©£©
,mFi FzF`A E`hgW ipRn Edf ,oMWOd©¦§¨¤¦§¥¤¨§§

EaixwIe" :mW xn`PW FnMW` 'd iptl §¤¤¡©¨©©§¦¦§¥¥
`lEl la` ,"mzF` dEv `l xW` dxf̈¨£¤Ÿ¦¨¨£¨¥
mFiA mzinn did `l mFi FzF`A E`hg̈§§Ÿ¨¨§¦¨§
cFr oiYnn did `N` ,oMWOd zMEpg£©©¦§¨¤¨¨¨©§¦

dYr cr oiYndW FnM zvw)m"`x(mB . §¨§¤¦§¦©©¨©
oMWOd zMEpg mFiA mzindW xnFl Wi¥©¤¡¦¨§£©©¦§¨
lW eicAEknA oMWOd WCwzIW icM§¥¤¦§©¥©¦§¨¦§¨¨¤

xEn`M ,'d)my i"yxae bn ,hk onwl(WCwpe" : ¨¨§¦§©
."icFakA¦§¦

íéððàúîk íòä éäéå" ãò íéð÷fìå§©§¥¦©©§¦¨¨§¦§Ÿ§¦
äö÷a ìëàzå 'ä Là ía øòázå 'Bâå§©¦§©¨¥©Ÿ©¦§¥

"äðçnä¯xcq itlE .` ,`i xAcOA ©©£¤©¦§¨§¦¥¤
df didW ixd ,mW x`Fznd mixaCd©§¨¦©§¨¨£¥¤¨¨¤
mz`vl zipXd dpXA xI`A `"kA§§¦¨©¨¨©¥¦§¥¨
Ezn `Edia`e acPX dnE .mixvOn¦¦§©¦©¤¨¨©£¦¥
"cecl liMUn"A azM ,xzFi mCwEn§¨¥¨©§©§¦§¨¦
mzlrn itl `Edia`e acPW d`xPW¤¦§¤¤¨¨©£¦§¦©£¨¨
EWprp md okle ,xzFi Evivde ElMYqp¦§©§§¥¦¥§¨¥¥¤¤§
caNn Edfe .mipwGdn xzFi mCwEn§¨¥¥©§¥¦§¤¦§©
mFiA EzOW lirl xMfPd hEWRd mrHd©©©©¨©¦§¨§¥¤¥§
FzF`A E`hgW ipRn oMWOd zMEpg£©©¦§¨¦§¥¤¨§§

.mFi
äðçnaL íéðéöwa¯i"Wx mB d`x ©§¦¦¤©©£¤§¥©©¦
ipXd WExiRA) mW(mdAW mipivTA" : ¨©¥©¥¦©§¦¦¤¨¤

wEqR mW i"Wx mB d`xE ."milFcBaE©§¦§¥©©¦¨¨
.fh

øétqä úðáì äNòîkäúéä àéä Y §©£¥¦§©©©¦¦¨§¨
ïúøö økæì ,ãeaòMä úòLa åéðôì§¨¨¦§©©¦§¦§Ÿ¨¨¨
äNòîa íéãaòLî eéäL ìàøNé ìL¤¦§¨¥¤¨§ª§¨¦§©£¥

íéðáì¯.a ,k lirl i"Wx mB d`x §¥¦§¥©©¦§¥

dxFn "xiRq"W "mixt` mW"A azke§¨©§¥¤§©¦¤©¦¤
okle ,ddM rav `EdW ,zlkY rav lr©¤©§¥¤¤¤©¥¤§¨¥
Îdn ,cEArXd zrW lr fOxn `Ed§©¥©§©©¦§©
lr dxFOd "minXd mvr"M oMÎoi`X¤¥¥§¤¤©¨©¦©¤©

.zExidA§¦
øäèì íéîMä íöòëeeìàâpMî Y §¤¤©¨©¦¨Ÿ©¦¤¦§£

åéðôì äåãçå øBà äéä¯mB d`x ¨¨§¤§¨§¨¨§¥©
.mW i"Wx©¦¨

íöòëeBîebøúk Y¯.ifgnkE §¤¤§©§§¤¡¥
ìäàøî ïBL¯,c dki` i"Wx mB d`x §©§¤§¥©©¦¥¨
.g

øäèìì Yìeìöå øeøa ïBL¯i"WxA ¨Ÿ©§¨§¨§©¦
."mixdv ,dgixf oFWl" :dn ,ht miNdY§¦¦§§¦¨¨¢©¦
FnM ± xdhl" :a ,eh `nFi i"Wx d`xE§¥©¦¨¨Ÿ©§

."xdhl`i dxez §©¥
(`i)éìéöà ìàåàeäéáàå áãð íä Y §¤£¦¥¥¨¨©£¦

.íéð÷fäåBãé çìL àìììkî Y §©§¥¦Ÿ¨©¨¦§¨
.ãé íäa çlzLäì íéeàø eéäLeæçiå ¤¨§¦§¦§©¥©¨¤¨©¤¡

íéäìàä úàBa ïéìkzñî eéä Y ¤¨¡Ÿ¦¨¦§©§¦
äiúLe äìéëà CBzî ñb áìa¯d`xE §¥©¦£¦¨§¦¨§¥

zENw EbdPW" :fh ,`i xAcOA i"Wx©¦©¦§¨¤¨£©
."KlOd iptA xAcnE FYR KWFpM ,W`xŸ§¥¦§©¥¦§¥©¤¤
eiGn EraU" :` ,fi zFkxA i"WxA K ©̀§©¦§¨¨§¦¦

."EzWe Elk` ENi`M dpikXd©§¦¨§¦¨§§¨
àîeçðz Løãî Ck¯zF` zFn ixg` ¨¦§©©§¨©£¥

.f



mihtynפב zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k ycew zayl inei xeriy

(áé)-äéäå äøää éìà äìò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥¬¥©²¨−̈¨¤«§¥
äåönäå äøBzäå ïáàä úçì-úà Eì äðzàå íL̈®§¤§¨̧§¹¤ª´Ÿ¨¤À¤§©¨Æ§©¦§½̈

:íúøBäì ézáúk øLà£¤¬¨©−§¦§«Ÿ¨«
i"yx£‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ ּתֹורה מּתן ÌL.לאחר ‰È‰Â ‰¯‰‰ ÈÏ‡ ‰ÏÚ∑ יֹום ‰‡·Ô.מ' ˙ÁÏŒ˙‡ «…∆∆…∆ְַַַַָ¬≈≈«»»»∆¿≈»∆À…»∆∆

Ì˙¯B‰Ï Èz·˙k ¯L‡ ‰Âˆn‰Â ‰¯Bz‰Â∑ מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש הן.ּכל הּדּברֹות עׂשרת ּבכלל ¿«»¿«ƒ¿»¬∆»«¿ƒ¿…»ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ּבֹו: הּתלּויֹות מצוֹות ודּבּור ּדּבּור לכל ׁשּיּסד ּבאזהרֹות ּפרׁש סעדיה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָורּבנּו

(âé)øä-ìà äLî ìòiå BúøLî òLBäéå äLî í÷iå©¨´̈¤½¦«ª−©§¨«§®©©¬©¤−¤©¬
:íéäìûä̈«¡Ÿ¦«

i"yx£B˙¯LÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜iÂ∑ מלּוה הּתלמיד ׁשהיה אני ואֹומר ּכאן. יהֹוׁשע ׁשל ּטיבֹו מה ידעּתי לא «»»…∆ƒÀ«¿»¿ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
"אלֿהר  לבּדֹו מׁשה" "וּיעל ּומּׁשם והלאה, מּׁשם ליל רּׁשאי ׁשאינֹו ההר, ּתחּומי הגּבלת מקֹום עד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלרב
את  יהֹוׁשע "וּיׁשמע מׁשה: ּכׁשּירד מצינּו ׁשּכן יֹום, מ' ּכל ׁשם ונתעּכב אהלֹו ׁשם נטה ויהֹוׁשע ְְְְְֱֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻֻהאלהים",

עּמהם  יהֹוׁשע היה ׁשּלא למדנּו, ּברעה". העם .קֹול ְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻ

(ãé)áeLð-øLà ãò äæá eðì-eáL øîà íéð÷fä-ìàå§¤©§¥¦³¨©Æ§¨´¨¤½©¬£¤¨−
íéøác ìòá-éî íënò øeçå ïøäà äpäå íëéìà£¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ§Æ¦¨¤½¦©¬©§¨¦−

:íäìà Lbé¦©¬£¥¤«
i"yx£¯Ó‡ ÌÈ˜f‰ŒÏ‡Â∑הּמחנה ּבצאתֹו ·Ê‰.מן eÏŒe·L∑ ּכאן ּבּמחנה,והתעּכבּו העם ׁשאר עם ¿∆«¿≈ƒ»«ְֲִֵֶַַ¿»»∆ְְְְֲִִֶַַַָָָָ

ÈÂ‰Âיב  ‡¯eËÏ ÈÓ„˜Ï ˜Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«ƒ√»«¿»∆¡≈
‡˙È¯B‡Â ‡·‡ ÈÁeÏ ˙È CÏ Ôz‡Â Ôn«̇»¿∆≈»»≈«¿»¿«¿»

:ÔB‰ÈÙBl‡Ï ˙È·˙Îc ‡z„˜Ù˙Â¿«¿∆¿»ƒ¿»ƒ¿«≈

LÓ‰יג  ˜ÏÒe dLÓLÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒÀ«¿À¿»≈¿≈…∆
:ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯eËÏ¿»¿ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»«¿»

e˙c·יד  „Ú ‡Î‰ ‡Ï eÎÈ¯B‡ ¯Ó‡ ‡i·ÒÏe¿»«»¬«ƒ»»»»«ƒ¿
dÏ ˙È‡c ÔÓ ÔBÎnÚ ¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‡‰Â ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿¿»«¬…¿ƒ¿»¿ƒ≈

:ÔB‰ÈÓ„˜Ï ·¯˜˙È ‡Ècƒ»ƒ¿¿≈ƒ√»≈

ilieyl` axd - mdxa` ly`

ïk íbøz àì ñBì÷ðeàå¯Fede" :`N` §§§Ÿ¦§¥¥¤¨©£
`erxA ElAwz`C oFdipAxwA ocg̈¨§ª§¨¥§¦§©¨§©£¨
mignU Eide ± "ozWe oilk` ENi`M§¦¨§¦§¨¨§¨§¥¦
ENi`M oFvxA ElAwzdW mdizFpAxwA§¨§§¥¤¤¦§©§§¨§¦

.EzWe Elk`̈§§¨
éìéöàì YBîk ,íéìBãb ïBL £¦¥§§¦§

éúàø÷ äéìéöàîe""E¯.h ,`n dirWi ¥£¦¤¨§¨¦§©§¨
odAW milFcBd on)my i"yx(. ¦©§¦¤¨¤

"çeøä ïî ìöàiå"¯.dk ,`i xAcOA ©¨¤¦¨©©¦§¨
`EdW el ,fk ziW`xA i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦§¥¦¤
Wxtn fi ,`i xAcOAaE .dWxtd oFWl§©§¨¨§©¦§¨§¨¥

.dNEcB oFWl "iYlv`e"§¨©§¦§§¨
"äìévà úBnà LL"¯.g ,`n l`wfgi ¥©©¦¨§¤§¥

dO` :mW "ceC zcEvn"aE w"cxÄ©©¦§©¨¦¨©¨
.dlFcBai dxez §¨

(ai)äLî ìà 'ä øîàiåøçàì Y ©Ÿ¤¤Ÿ¤§©©
.äøBz-ïzîäéäå äøää éìà äìò ©©¨£¥¥©¨¨¨¤§¥

íLíBé íéòaøà Y¯WxFtOW FnM ¨©§¨¦§¤§¨
xdA dWn idie" :gi wEqR oOwl§©¨¨©§¦¤¨¨

."dlil mirAx`e mFi mirAx ©̀§¨¦§©§¨¦©§¨
äåönäå äøBzäå ïáàä úçì úà¤ªŸ¨¤¤§©¨§©¦§¨

ézáúk øLà¯sqFp o"Anxd gqFpA £¤¨©§¦§©¨©§©¨

zFgEl KFzA" :i"Wx oFWl o`M̈§©¦§
i"Wx ixaC KWnde ."mipa`d̈£¨¦§¤§¥¦§¥©¦

.dti df gqFp mr mixCYqn¦§©§¦¦©¤¨¤
íúøBäììLe úBàî LL ìk YL §Ÿ¨¨¥¥§Ÿ

úBøacä úøNò ììëa úBöî äøNò¤§¥¦§¦§¨£¤¤©¦§
ïä¯wx azM `EdÎKExAÎWFcTd ixdW ¥¤£¥©¨¨¨©©

dxFYd" z` `le ,zFxACd zxUr z ¤̀£¤¤©¦§§Ÿ¤©¨
odW `N` ,zFvn b"ixz odW ,"devOde§©¦§¨¤¥¦§¤¨¤¥

zFxACd zxUrA zFlElM)m"`x(. §©£¤¤©¦§
"úBøäæà"a Løt äéãòñ eðaøå§©¥§©§¨¥¥¨©§¨
úBöî øeaãå øeac ìëì ãñiL¤¨©§¨¦§¦¦§

.Ba úBéeìzä¯`vw cEOr FxECiqA ©§§¦©
.Kli`ebi dxez §¥¨

(bi)BúøLî òLBäéå äLî í÷iåY ©¨¨Ÿ¤¦ª©§¨§
.ïàk òLBäé ìL Báéh äî ézòãé àìŸ¨©§¦©¦¤§ª©¨

ìzä äéäL ,éðà øîBàåäeìî ãéî §¥£¦¤¨¨©©§¦§©¤
,øää éîeçz úìaâä íB÷î ãò áøì̈©©§©§¨©§¥¨¨
,äàìäå íMî Cìéì éàMø BðéàL¤¥©©¥¥¦¨¨¨§¨
øä ìà" Bcáì "äLî ìòiå" íMîe¦¨©©©Ÿ¤§©¤©
Bìäà íL äèð òLBäéå ,"íéäìàä̈¡Ÿ¦¦ª©¨¨¨¨¢
ïkL ,íBé íéòaøà ìk íL ákòúðå§¦§©¥¨¨©§¨¦¤¥

äLî ãøiLk eðéöî¯.fi ,al oOwl ¨¦§¤¨©Ÿ¤§©¨

íòä ìB÷ úà òLBäé òîLiå"©¦§©§ª©¤¨¨
òLBäé äéä àlL eðãîì ,"äòøa§¥Ÿ¨©§¤Ÿ¨¨§ª©

íänò¯,er `nFi i"Wx mB d`x ¦¨¤§¥©©¦¨
.`ci dxez

(ci)øîà íéð÷fä ìàåïî Búàöa Y §¤©§¥¦¨©§¥¦
äðçnä¯FzIlr cr dpgOl uEgn iM ©©£¤¦¦©©£¤©£¦¨

FOr delp rWFdi wx xdl)m"`x(okle . ¨¨©§ª©¦§¤¦§¨¥
,xar oFWlA ,"xn` mipwGd l`e" aEzM̈§¤©§¥¦¨©¦§¨¨
`le ,dpgOd on Fz`vA oM mdl xn`W¤¨©¨¤¥§¥¦©©£¤§Ÿ
dYr mdl xn`W ,"mipwGd l` xn`Ie"©Ÿ¤¤©§¥¦¤¨©¨¤©¨

)i"gp(.
äæá eðì eáLeákòúä Y¯oM §¨¨¤¦§©§¥

o"AnxaE miqEtC dOkA `qxiBd©¦§¨§©¨§¦¨©§©
:EpiptNW miqEtCA K` .m"`xaE¨§¥©©§¦¤§¨¥

.EaMrzde§¦§©§
ïàk¯:FWExiR ,"dfA .. EaW" xnFlM ¨§©§¨¤¥

,ai `xwIe i"Wx mB d`x] o`M EaMrzd¦§©§¨§¥©©¦©¦§¨
[c)m"`x(,i"Wx WxiR `l "Epl" zaize .§¥©¨Ÿ¥©©¦

,rWFdile il dpEMd zEhWtaE§©§©©¨¨¦§¦ª©
xW` cr" aEzMd oFWl KWndkEaEWp §¤§¥§©¨©£¤¨
.h ,fi lirl i"Wx d`xE ."mkil £̀¥¤§¥©¦§¥

äðçna íòä øàL íò¯`le ¦§¨¨¨©©£¤§Ÿ
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ריבֹו איׁש לכל לׁשּפט נכֹונים היה,∑eÁ¯.להיֹות מרים ׁשל ׁשּנאמר:ּבנּה יפּנה, ּבן ּכלב א ואביו הימים (דברי ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ

ּב'סֹוטה'ב) ּכדאיתא מרים, זֹו אפרת, חּור". את לֹו וּתלד אפרת את ּכלב לֹו ÌÈ¯·c."וּיּקח ÏÚ·ŒÈÓ∑ מי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָƒ««¿»ƒִ
ּדין  לֹו .ׁשּיׁש ִֵֶ

(åè):øää-úà ïðòä ñëéå øää-ìà äLî ìòiå©©¬©¤−¤¨¨®©§©¬¤«¨−̈¤¨¨«

(æè)ïðòä eäqëéå éðéñ øä-ìò ýåýé-ãBák ïkLiå©¦§³Ÿ§«§Ÿ̈Æ©©´¦©½©§©¥¬¤«¨−̈
CBzî éòéáMä íBia äLî-ìà àø÷iå íéîé úLL¥´¤¨¦®©¦§¨¯¤¤²©¬©§¦¦−¦¬

:ïðòä¤«¨¨«
i"yx£ÔÚ‰ e‰qÎÈÂ∑(ד (עד (יומא חדׁש ׁשּמראׁש ימים ׁשּׁשה אּלּו אֹומרים: מהם יׁש ּבּדבר. חֹולקין רּבֹותינּו «¿«≈∆»»ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

יׁשן) רׁש"י ּתֹורה, מּתן יֹום ‰ÔÚ.עצרת, e‰qÎÈÂ∑ להר.ÈÚÈ·M‰ ÌBia ‰LÓŒÏ‡ ‡¯˜iÂ∑ לֹומר ֲִֶֶַַַָָָ«¿«≈∆»»ָָ«ƒ¿»∆…∆««¿ƒƒַ
הּדּברֹות, למׁשה.עׂשרת ּכבֹוד הּכתּוב ׁשחלק אּלא עֹומדים, יׂשראל ּבני וכל שם)ּומׁשה אֹומרים:(יומא ויׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

לקּבל  מׁשה ׁשעלה יֹום מ' ּבתחּלת היּו והם הּדּברֹות, עׂשרת לאחר ימים ו' למׁשה, – הענן" ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ"ויכּסהּו
ימים  ׁשּׁשה ּפריׁשה טעּון ׁשכינה, למחנה הּנכנס ׁשּכל ,ולּמד .הּלּוחֹות. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

(æé)øää Làøa úìëà Làk ýåýé ãBák äàøîe©§¥Æ§´§Ÿ̈½§¥¬Ÿ¤−¤§´Ÿ¨¨®
ìàøNé éða éðéòì: §¥¥−§¥¬¦§¨¥«

È˙טו  ‡Ú ‡ÙÁÂ ‡¯eËÏ ‰LÓ ˜ÈÏÒe¿≈…∆¿»«¬»¬»»»
:‡¯eË»

È‰ÙÁÂטז  ÈÈÒ„ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ„ ‡¯˜È ‡¯Le¿»¿»»«¿»«»¿ƒ««¬»ƒ
‡ÓBÈa ‰LÓÏ ‡¯˜e ÔÈÓBÈ ‡zL ‡Ú¬»»ƒ»ƒ¿»¿…∆¿»

:‡Ú BbÓ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¬»»

eË¯‡יז  LÈ¯a ‡ÏÎ‡ ‡M‡k ÈÈ„ ‡¯˜È eÊÈÁÂ¿≈¿»»«¿»¿∆»»¿»¿≈»
:Ï‡¯NÈ Èa ÈÈÚÏ¿≈≈¿≈ƒ¿»≈

ilieyl` axd - mdxa` ly`

EaWIW aEzMd oFWl zErnWnMcxtpA §©§¨§©¨¤¥§§¦§¨
mrd x`W mr EaWi `N` ,mrdn¥¨¨¤¨¥§¦§¨¨¨

dpgOA)m"`x(. ©©£¤
ì íéðBëð úBéäì.Báéø Léà ìëì ètL ¦§§¦¦§Ÿ§¨¦¦

øeçäéä íéøî ìL dða Y¯s` §¨¤¦§¨¨¨©
xfg ,i ,fi lirl i"Wx FazM xaMW¤§¨§¨©¦§¥¨©
xEg dkf dOA x`al icM ,o`M FazkE§¨¨§¥§¨¥©¤¨¨
hFRWl mipwGde oxd` mr cgi zFidl¦§©©¦©£Ÿ§©§¥¦¦§
didW FzEaiWg zngn EdGW ,mrd z ¤̀¨¨¤¤¥£©£¦¤¨¨

alke mixn lW oAd)dcya x`a(. ©¥¤¦§¨§¨¥
äpôé ïa áìk åéáàå¯ixd ,oM m`e §¨¦¨¥¤§ª¤§¦¥£¥

.eia` cSn mB qgEin `Ed§¨©¦©¨¦
øîàpL¯d`xE .hi ,a ` minId ixaC ¤¤¡©¦§¥©¨¦§¥

xUr oA did alMW k wEqR mW i"Wx©¦¨¨¤¨¥¨¨¤¤¤
.xEg z` cilFdWM§¤¦¤

Bì ãìzå úøôà úà áìë Bì çwiå"©¦©¨¥¤¤§¨©¥¤
àúéàãk ,íéøî Bæ úøôà ,"øeç úà¤¤§¨¦§¨¦§¦¨

'äèBñ'a¯mW i"Wx d`xE .a ,`i §¨§¥©¦¨
d`xwp d`Rxzpe drxhvPW xg`NW¤§©©¤¦§¨§¨§¦§©§¨¦§§¨

.zxt ¤̀§¨
íéøác ìòá éîïéc Bì LiL éî Y ¦©©§¨¦¦¤¥¦

¯mixaC lrA `EdW in :aEzM ENi`kE§¦¨¦¤©©§¨¦
)m"`x(.

ïðòä eäqëéåïé÷ìBç eðéúBaø Y ©§©¥¤¨¨©¥§¦
øáca¯.` cEOr sFq ,c `nFi ©¨¨¨©

íéøîBà íäî Lé¯.`aiwr iAx ¥¥¤§¦©¦£¦¨
ãò Lãç LàønL íéîé äML elà¥¦¨¨¦¤¥ŸŸ¤©

äøBz-ïzî íBé ,úøöò¯mB d`xE £¤¤©©¨§¥©
± xnF` `aiwr iAx" :mW `nFi i"Wx©¦¨¨©¦£¦¨¥
dXWe ,did zFxACd zxUr mcFw¤£¤¤©¦§¨¨§¦¨
W`xnW mini dXW md ElNd minï¦©¨¥¦¨¨¦¤¥Ÿ
iriaXaE ,dxFYÎoYn mFi cr WcgŸ¤©©©¨©§¦¦
micnFr l`xUi lke dWnE ,mElAw¦§¤§¨¦§¨¥§¦

opixn`cM ,zFxACd zxUr lAwl)zekn §©¥£¤¤©¦§¦§¨§¦©
,ck`(dxEaBd iRn Ll didi `le ikp`̈Ÿ¦§Ÿ¦§¤§¦¦©§¨

z` lAwl icM dlr KMÎxg`e ,mEprnW§¨£§©©¨¨¨§¥§©¥¤
dWixR mW dzid `le ,"zFgENd©§Ÿ¨§¨¨§¦¨

.llMeh dxez §¨
(fh)øäì Y "ïðòä eäqëéå"¯`le ©§©¥¤¨¨¨¨§Ÿ

mini zWW mzF` lM ixdW ,dWnl§¤¤£¥¨¨¥¤¨¦
mY`" mdl xnFl ,dnMWdA cxie dlr̈¨§¨©©©§¨¨©¨¤©¤
aWIe" ,"mixvnl iziUr xW` mzi`x§¦¤£¤¨¦¦§¦§¨¦©¨¤
xgnlE ,"'d l` mrd ixaC z` dWn¤¤¦§¥¨¨¤§¨¨
,"mYWCwe mrd l` Kl" Fl xn`p¤¡©¥¤¨¨§¦©§¨

"mrA crd cx Kl" xgnlE),c `nei i"yx §¨¨¤¥¨¥¨¨
a(.

Y "éòéáMä íBia äLî ìà àø÷iå"©¦§¨¤Ÿ¤©©§¦¦
úBøacä úøNò øîBì¯,xnFlM ©£¤¤©¦§§©

zxUr xn`i `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨Ÿ©£¤¤
did dxFYÎoYn Ff drC itlE .zFxACd©¦§§¦¥¨©©¨¨¨

.oeiqA 'fA§§¦¨
íéãîBò ìàøNé éða ìëå äLîeŸ¤§¨§¥¦§¨¥§¦

¯:opixn`cM ,zFxACd zxUr lAwl§©¥£¤¤©¦§¦§¨§¦©
dxEaBd iRn Ll didi `le ikp`̈Ÿ¦§Ÿ¦§¤§¦¦©§¨

mEprnW)my `nei i"yx(. §¨£
äLîì ãBák áeúkä ÷ìçL àlà¤¨¤¨©©¨¨§Ÿ¤

¯,calA "dWn l` `xwIe" xn`p okl̈¥¤¡©©¦§¨¤¤¦§¨
ipiq xd cnrnA Eid l`xUi lMW s ©̀¤¨¦§¨¥¨§©£©©¦©

)i"gp(.
íéøîBà Léå¯`nFi ,ililBd iqFi iAx §¥§¦©¦¥©§¦¦¨

.mẄ
íéîé äML äLîì "ïðòä eäqëéå"©§©¥¤¨¨§Ÿ¤¦¨¨¦
eéä íäå ,úBøacä úøNò øçàì§©©£¤¤©¦§§¥¨
äLî äìòL íBé íéòaøà úlçúa¦§¦©©§¨¦¤¨¨Ÿ¤
ñðëpä ìkL Eãnìå .úBçelä ìa÷ì§©¥©§¦¤§¤¨©¦§¨
äML äLéøt ïeòè äðéëL äðçîì§©£¥§¦¨¨§¦¨¦¨

.íéîé¯,mini dXW dWn WxitE ¨¦¥©¤¦¨¨¦
zFgENd lAwl qpkp iriaXaE)i"yx ©§¦¦¦§©§©¥©

my(.fi dxez
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(áé)-äéäå äøää éìà äìò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥¬¥©²¨−̈¨¤«§¥
äåönäå äøBzäå ïáàä úçì-úà Eì äðzàå íL̈®§¤§¨̧§¹¤ª´Ÿ¨¤À¤§©¨Æ§©¦§½̈

:íúøBäì ézáúk øLà£¤¬¨©−§¦§«Ÿ¨«
i"yx£‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ ּתֹורה מּתן ÌL.לאחר ‰È‰Â ‰¯‰‰ ÈÏ‡ ‰ÏÚ∑ יֹום ‰‡·Ô.מ' ˙ÁÏŒ˙‡ «…∆∆…∆ְַַַַָ¬≈≈«»»»∆¿≈»∆À…»∆∆

Ì˙¯B‰Ï Èz·˙k ¯L‡ ‰Âˆn‰Â ‰¯Bz‰Â∑ מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש הן.ּכל הּדּברֹות עׂשרת ּבכלל ¿«»¿«ƒ¿»¬∆»«¿ƒ¿…»ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ּבֹו: הּתלּויֹות מצוֹות ודּבּור ּדּבּור לכל ׁשּיּסד ּבאזהרֹות ּפרׁש סעדיה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָורּבנּו

(âé)øä-ìà äLî ìòiå BúøLî òLBäéå äLî í÷iå©¨´̈¤½¦«ª−©§¨«§®©©¬©¤−¤©¬
:íéäìûä̈«¡Ÿ¦«

i"yx£B˙¯LÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜iÂ∑ מלּוה הּתלמיד ׁשהיה אני ואֹומר ּכאן. יהֹוׁשע ׁשל ּטיבֹו מה ידעּתי לא «»»…∆ƒÀ«¿»¿ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
"אלֿהר  לבּדֹו מׁשה" "וּיעל ּומּׁשם והלאה, מּׁשם ליל רּׁשאי ׁשאינֹו ההר, ּתחּומי הגּבלת מקֹום עד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלרב
את  יהֹוׁשע "וּיׁשמע מׁשה: ּכׁשּירד מצינּו ׁשּכן יֹום, מ' ּכל ׁשם ונתעּכב אהלֹו ׁשם נטה ויהֹוׁשע ְְְְְֱֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻֻהאלהים",

עּמהם  יהֹוׁשע היה ׁשּלא למדנּו, ּברעה". העם .קֹול ְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻ

(ãé)áeLð-øLà ãò äæá eðì-eáL øîà íéð÷fä-ìàå§¤©§¥¦³¨©Æ§¨´¨¤½©¬£¤¨−
íéøác ìòá-éî íënò øeçå ïøäà äpäå íëéìà£¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ§Æ¦¨¤½¦©¬©§¨¦−

:íäìà Lbé¦©¬£¥¤«
i"yx£¯Ó‡ ÌÈ˜f‰ŒÏ‡Â∑הּמחנה ּבצאתֹו ·Ê‰.מן eÏŒe·L∑ ּכאן ּבּמחנה,והתעּכבּו העם ׁשאר עם ¿∆«¿≈ƒ»«ְֲִֵֶַַ¿»»∆ְְְְֲִִֶַַַָָָָ

ÈÂ‰Âיב  ‡¯eËÏ ÈÓ„˜Ï ˜Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«ƒ√»«¿»∆¡≈
‡˙È¯B‡Â ‡·‡ ÈÁeÏ ˙È CÏ Ôz‡Â Ôn«̇»¿∆≈»»≈«¿»¿«¿»

:ÔB‰ÈÙBl‡Ï ˙È·˙Îc ‡z„˜Ù˙Â¿«¿∆¿»ƒ¿»ƒ¿«≈

LÓ‰יג  ˜ÏÒe dLÓLÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒÀ«¿À¿»≈¿≈…∆
:ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯eËÏ¿»¿ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»«¿»

e˙c·יד  „Ú ‡Î‰ ‡Ï eÎÈ¯B‡ ¯Ó‡ ‡i·ÒÏe¿»«»¬«ƒ»»»»«ƒ¿
dÏ ˙È‡c ÔÓ ÔBÎnÚ ¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‡‰Â ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿¿»«¬…¿ƒ¿»¿ƒ≈

:ÔB‰ÈÓ„˜Ï ·¯˜˙È ‡Ècƒ»ƒ¿¿≈ƒ√»≈

ilieyl` axd - mdxa` ly`

ïk íbøz àì ñBì÷ðeàå¯Fede" :`N` §§§Ÿ¦§¥¥¤¨©£
`erxA ElAwz`C oFdipAxwA ocg̈¨§ª§¨¥§¦§©¨§©£¨
mignU Eide ± "ozWe oilk` ENi`M§¦¨§¦§¨¨§¨§¥¦
ENi`M oFvxA ElAwzdW mdizFpAxwA§¨§§¥¤¤¦§©§§¨§¦

.EzWe Elk`̈§§¨
éìéöàì YBîk ,íéìBãb ïBL £¦¥§§¦§

éúàø÷ äéìéöàîe""E¯.h ,`n dirWi ¥£¦¤¨§¨¦§©§¨
odAW milFcBd on)my i"yx(. ¦©§¦¤¨¤

"çeøä ïî ìöàiå"¯.dk ,`i xAcOA ©¨¤¦¨©©¦§¨
`EdW el ,fk ziW`xA i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦§¥¦¤
Wxtn fi ,`i xAcOAaE .dWxtd oFWl§©§¨¨§©¦§¨§¨¥

.dNEcB oFWl "iYlv`e"§¨©§¦§§¨
"äìévà úBnà LL"¯.g ,`n l`wfgi ¥©©¦¨§¤§¥

dO` :mW "ceC zcEvn"aE w"cxÄ©©¦§©¨¦¨©¨
.dlFcBai dxez §¨

(ai)äLî ìà 'ä øîàiåøçàì Y ©Ÿ¤¤Ÿ¤§©©
.äøBz-ïzîäéäå äøää éìà äìò ©©¨£¥¥©¨¨¨¤§¥

íLíBé íéòaøà Y¯WxFtOW FnM ¨©§¨¦§¤§¨
xdA dWn idie" :gi wEqR oOwl§©¨¨©§¦¤¨¨

."dlil mirAx`e mFi mirAx ©̀§¨¦§©§¨¦©§¨
äåönäå äøBzäå ïáàä úçì úà¤ªŸ¨¤¤§©¨§©¦§¨

ézáúk øLà¯sqFp o"Anxd gqFpA £¤¨©§¦§©¨©§©¨

zFgEl KFzA" :i"Wx oFWl o`M̈§©¦§
i"Wx ixaC KWnde ."mipa`d̈£¨¦§¤§¥¦§¥©¦

.dti df gqFp mr mixCYqn¦§©§¦¦©¤¨¤
íúøBäììLe úBàî LL ìk YL §Ÿ¨¨¥¥§Ÿ

úBøacä úøNò ììëa úBöî äøNò¤§¥¦§¦§¨£¤¤©¦§
ïä¯wx azM `EdÎKExAÎWFcTd ixdW ¥¤£¥©¨¨¨©©

dxFYd" z` `le ,zFxACd zxUr z ¤̀£¤¤©¦§§Ÿ¤©¨
odW `N` ,zFvn b"ixz odW ,"devOde§©¦§¨¤¥¦§¤¨¤¥

zFxACd zxUrA zFlElM)m"`x(. §©£¤¤©¦§
"úBøäæà"a Løt äéãòñ eðaøå§©¥§©§¨¥¥¨©§¨
úBöî øeaãå øeac ìëì ãñiL¤¨©§¨¦§¦¦§

.Ba úBéeìzä¯`vw cEOr FxECiqA ©§§¦©
.Kli`ebi dxez §¥¨

(bi)BúøLî òLBäéå äLî í÷iåY ©¨¨Ÿ¤¦ª©§¨§
.ïàk òLBäé ìL Báéh äî ézòãé àìŸ¨©§¦©¦¤§ª©¨

ìzä äéäL ,éðà øîBàåäeìî ãéî §¥£¦¤¨¨©©§¦§©¤
,øää éîeçz úìaâä íB÷î ãò áøì̈©©§©§¨©§¥¨¨
,äàìäå íMî Cìéì éàMø BðéàL¤¥©©¥¥¦¨¨¨§¨
øä ìà" Bcáì "äLî ìòiå" íMîe¦¨©©©Ÿ¤§©¤©
Bìäà íL äèð òLBäéå ,"íéäìàä̈¡Ÿ¦¦ª©¨¨¨¨¢
ïkL ,íBé íéòaøà ìk íL ákòúðå§¦§©¥¨¨©§¨¦¤¥

äLî ãøiLk eðéöî¯.fi ,al oOwl ¨¦§¤¨©Ÿ¤§©¨

íòä ìB÷ úà òLBäé òîLiå"©¦§©§ª©¤¨¨
òLBäé äéä àlL eðãîì ,"äòøa§¥Ÿ¨©§¤Ÿ¨¨§ª©

íänò¯,er `nFi i"Wx mB d`x ¦¨¤§¥©©¦¨
.`ci dxez

(ci)øîà íéð÷fä ìàåïî Búàöa Y §¤©§¥¦¨©§¥¦
äðçnä¯FzIlr cr dpgOl uEgn iM ©©£¤¦¦©©£¤©£¦¨

FOr delp rWFdi wx xdl)m"`x(okle . ¨¨©§ª©¦§¤¦§¨¥
,xar oFWlA ,"xn` mipwGd l`e" aEzM̈§¤©§¥¦¨©¦§¨¨
`le ,dpgOd on Fz`vA oM mdl xn`W¤¨©¨¤¥§¥¦©©£¤§Ÿ
dYr mdl xn`W ,"mipwGd l` xn`Ie"©Ÿ¤¤©§¥¦¤¨©¨¤©¨

)i"gp(.
äæá eðì eáLeákòúä Y¯oM §¨¨¤¦§©§¥

o"AnxaE miqEtC dOkA `qxiBd©¦§¨§©¨§¦¨©§©
:EpiptNW miqEtCA K` .m"`xaE¨§¥©©§¦¤§¨¥

.EaMrzde§¦§©§
ïàk¯:FWExiR ,"dfA .. EaW" xnFlM ¨§©§¨¤¥

,ai `xwIe i"Wx mB d`x] o`M EaMrzd¦§©§¨§¥©©¦©¦§¨
[c)m"`x(,i"Wx WxiR `l "Epl" zaize .§¥©¨Ÿ¥©©¦

,rWFdile il dpEMd zEhWtaE§©§©©¨¨¦§¦ª©
xW` cr" aEzMd oFWl KWndkEaEWp §¤§¥§©¨©£¤¨
.h ,fi lirl i"Wx d`xE ."mkil £̀¥¤§¥©¦§¥

äðçna íòä øàL íò¯`le ¦§¨¨¨©©£¤§Ÿ

mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k ycew zayl inei xeriy
ריבֹו איׁש לכל לׁשּפט נכֹונים היה,∑eÁ¯.להיֹות מרים ׁשל ׁשּנאמר:ּבנּה יפּנה, ּבן ּכלב א ואביו הימים (דברי ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ

ּב'סֹוטה'ב) ּכדאיתא מרים, זֹו אפרת, חּור". את לֹו וּתלד אפרת את ּכלב לֹו ÌÈ¯·c."וּיּקח ÏÚ·ŒÈÓ∑ מי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָƒ««¿»ƒִ
ּדין  לֹו .ׁשּיׁש ִֵֶ

(åè):øää-úà ïðòä ñëéå øää-ìà äLî ìòiå©©¬©¤−¤¨¨®©§©¬¤«¨−̈¤¨¨«
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:ïðòä¤«¨¨«
i"yx£ÔÚ‰ e‰qÎÈÂ∑(ד (עד (יומא חדׁש ׁשּמראׁש ימים ׁשּׁשה אּלּו אֹומרים: מהם יׁש ּבּדבר. חֹולקין רּבֹותינּו «¿«≈∆»»ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

יׁשן) רׁש"י ּתֹורה, מּתן יֹום ‰ÔÚ.עצרת, e‰qÎÈÂ∑ להר.ÈÚÈ·M‰ ÌBia ‰LÓŒÏ‡ ‡¯˜iÂ∑ לֹומר ֲִֶֶַַַָָָ«¿«≈∆»»ָָ«ƒ¿»∆…∆««¿ƒƒַ
הּדּברֹות, למׁשה.עׂשרת ּכבֹוד הּכתּוב ׁשחלק אּלא עֹומדים, יׂשראל ּבני וכל שם)ּומׁשה אֹומרים:(יומא ויׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

לקּבל  מׁשה ׁשעלה יֹום מ' ּבתחּלת היּו והם הּדּברֹות, עׂשרת לאחר ימים ו' למׁשה, – הענן" ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ"ויכּסהּו
ימים  ׁשּׁשה ּפריׁשה טעּון ׁשכינה, למחנה הּנכנס ׁשּכל ,ולּמד .הּלּוחֹות. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
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.mẄ
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my(.fi dxez
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(çé)éäéå øää-ìà ìòiå ïðòä CBúa äLî àáiå©¨¬Ÿ¤²§¬¤«¨−̈©©©́¤¨¨®©§¦³
:äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà øäa äLî¤Æ¨½̈©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨

i"yx£ÔÚ‰ CB˙a∑:ּבתֹוכֹו חּפה) (נ"א ׁשביל למׁשה, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ועׂשה הּוא, עׁשן ּכמין זה ענן ¿∆»»ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָֹֻ

סימן. חננ"י סימן. עזיא"ל פסוקים, קי"ח

Â‰Â‡יח  ‡¯eËÏ ˜ÏÒe ‡Ú B‚a ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿¬»»¿≈¿»«¬»
:ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ‡¯eËa ‰LÓ…∆¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»

Ù Ù Ù

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì äøèôä

ãì ÷øô äéîøéá

ãìçúàî eäéîøé-ìà äéä-øLà øácä©¨¨²£¤¨¨¬¤¦§§−̈¥¥´

-úà úéøa eäi÷ãö Cìnä úøk éøçà ýåýé§Ÿ̈®©«£¥¿§ŸÁ©¤̧¤¦§¦¹̈§¦À¤

:øBøc íäì àø÷ì íéìLeøéa øLà írä-ìkèìBcár-úà Léà çìL ¨¨¨Æ£¤´¦«¨©½¦¦§¬Ÿ¨¤−§«§Â©©Â¦´¤©§º

éãeäéa ía-ãár ézìáì íéLôç äiøáräå éøárä BúçôL-úà Léàå§¦¯¤¦§¨²¨«¦§¦¬§¨«¦§¦−̈¨§¦®§¦§¦¯£¨¨²¦«¦¬

:Léà eäéçàéì úéøaá eàa-øLà írä-ìëå íéøOä-ìë eòîLiåçlL ¨¦−¦«©¦§§Á¨©¨¦¸§¨¨¹̈£¤¨´©§¦À§Â©©Â

eòîLiå ãBò ía-ãár ézìáì íéLôç BúçôL-úà Léàå Bcár-úà Léà¦´¤©§º§¦³¤¦§¨Æ¨§¦½§¦§¦¬£¨−̈®©¦§§−

:eçlLéåàéøLà úBçôMä-úàå íéãárä-úà eáéLiå ïë-éøçà eáeLiå ©§©¥«©¨¸Æ©«£¥¥½©¨¦À¤¨«£¨¦Æ§¤©§¨½£¤¬

ìå íéãárì íeLaëiå íéLôç eçlL:úBçôLáé-ìà ýåýé-øáã éäéå ¦§−¨§¦®©¦§§½©«£¨¦−§¦§¨«©§¦³§©§Ÿ̈¸¤

:øîàì ýåýé úàî eäéîøéâéézøk éëðà ìûøNé éýìû ýåýé øîà-äk ¦§§½̈¥¥¬§Ÿ̈−¥«Ÿ«Ÿ¨©¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥´¦§¨¥®¨«Ÿ¦À¨©³¦

íéãár úéaî íéøöî õøàî íúBà éàöBä íBéa íëéúBáà-úà úéøá§¦Æ¤£´¥¤½§¸«¦¦³¨Æ¥¤´¤¦§©½¦¦¥¬£¨¦−

:øîàìãéøëné-øLà éøárä åéçà-úà Léà eçlLz íéðL òáL õwî ¥«Ÿ¦¥´¤´©¨¦¿§©§¿¦Á¤¨¦̧¨«¦§¦¹£¤¦¨¥´

éìà íëéúBáà eòîL-àìå Cnrî éLôç BzçlLå íéðL LL Eãárå Eì§À©«£¨«§Æ¥´¨¦½§¦©§¬¨§¦−¥«¦®̈§Ÿ¨«§³£«¥¤Æ¥©½
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(ç,íäì àø÷ìúBçôMìå íéãáòì ¦§Ÿ¨¤¨£¨¦§©§¨
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פו

יום ראשון - י"ט שבט
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום רביעי - כ"ב שבט
מפרק קו 

עד סוף פרק קז

יום שני - כ' שבט
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום חמישי - כ"ג שבט
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שלישי - כ"א שבט
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום שישי - כ"ד שבט
מפרק קיג 

עד סוף פרק קיח

שבת קודש - כ"ה שבט
פרק כ

מפרק קיט מתחילת הפרק עד סוף פסוק צו

לשבוע פרשת משפטים 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 
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hayפח 'k ipy mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ' שני יום
ק כו פר  ,64 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íøá åë ÷øô,bl 'nr cr:äæ ÷åñô

.åë ÷øt"c`n xacd aexw" ji` ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
zexvep odyk - 'd z`xiae 'd zad`a zeevne dxez miiwl ,icedi lkl

Îlrzxzeqnd dad`d iciÎlr e` ,d"awd ly ezlecba zeppeazd ici

.d`xid oipr z` mb dkeza zllekd ,d"awdl l`xyin cg` lkay

epax xiaqi mi`ad miwxta

cvik ,zevr `iyie ,owfd

mixacd lk z` wigxdl

enk ,'d zcearl mirixtnd

,"ald mehnh"e "zeavr"

lbeqn ald oi` mllbay

dad`d zeybx z` helwl

.d`xide

éøö àc ïBâk ,íøaC §¨§¨¨¦
¯ :ìBãb ììk éòBãBàì§¥§¨¨
jixv ,df oebk xaca

,lecb llk ricedlék¦
øác çvðì ïBçvpL Bîk§¤¦¨§©¥©¨¨
íéLðà éðL ïBâk ,éîLb©§¦§§¥£¨¦
äæ íò äæ íé÷aàúnä©¦§©§¦¤¦¤
äpä ,äæ úà äæ ìétäì§©¦¤¤¤¦¥
¯ àeä ãçàä íà¦¨¤¨

,wa`znúeìöòa§©§
ì÷a çvðé ,úeãáëe§¥§ª©§©
øBab àeä íà íb ,ìtéå§¦Ÿ©¦¦

¯ Bøáçî øúBé,z`f lka ¥¥£¥
drepza oezp `edy iptn
`l - zeplyxe zelvr ly
gvepie ,eizegek z` xxeri
ylgd iciÎlr zelwa

.epnnïBçöða Lnî äëk̈¨©¨§¦§
¯ ,øöiä,zexnly ©¥¤

,mincewd miwxta epcnly itk ,rxd xvidn wfg aehd xvidy
d"awd" mb jk lr sqepe ,"jyegd on daxd dgec xe` hrn"

z`f lka ,"exfer¯ Bçvðì øLôà éà,rxd xvid z`úeìöòa ¦¤§¨§©§§©§
¯ úeãáëe,zecake zelvr ly drepza mipezpykúBëLîpä §¥©¦§¨

¯ íà-ék ,ïáàk álä íeèîèå úeáöòîz` gvpl xyt` ¥©§§¦§©¥§¤¤¦¦
ecbp mingelyk rxd xvidäçîOî úëLîpä úeæéøæa¦§¦©¦§¤¤¦¦§¨

äîe .íìBòa áöòå äâàc ãeðãð ìkî Búøäèå álä úçéúôe§¦©©¥§¨¢¨¦¨¦§§¨¨¨¤¤¨¨©
"øúBî äéäé áöò ìëa" :áeúkM1äæéà äéäiL Leøt , ¤¨§¨¤¤¦§¤¨¥¤¦§¤¥¤

¯ äfî äìòîe ïBøúéon yi zeavra mby ixd - zeavrdn ¦§©£¨¦¤
:owfd epax jk lr dper - ?aehdlî ,äaøcà äpä¯ äæ ïBL ¦¥©§©¨¦¨¤

,"xzen didi"÷ø ,äìòî Ba ïéà Bîöò ãvî áöòäL òîLî©§©¤¨¤¤¦©©§¥©£¨©
¯ ,eðéäå .ïBøúé äæéà epnî àáéå òébiL`eaz "avr"dny ¤©¦©§¨Ÿ¦¤¥¤¦§§©§

¯ äàaä ,åéäìà 'äa úézîàä äçîOä,d`ad dgnydøçà ©¦§¨¨£¦¦©¡Ÿ¨©¨¨©©

¯ ézîàä áöòä,zizin` daiq dl yiy zeavríézòì ¨¤¤¨£¦¦§¦¦
¯ ,øaLð áìå BLôð øîa åéúBðBò ìò íéðnæîdzlrn :xnelk §ª¨¦©£¨§©©§§¥¦§¨

,eal oexay ixg` d`ad dgnyd `id zeavrd ly zizin`d
.ei`hg llba ,zepnefn mizra¯ äæ-éãé-ìòLoexay iciÎlr ¤©§¥¤

,ealçeø äøaLð¦§§¨©
àøçà-àøèñå äàîhä©ª§¨§¦§¨¨¢¨
¯ ìæøa ìL ävçîe§¦¨¤©§¤
zxvepd lfxad zvign

,ei`hg iciÎlrú÷ñônä©©§¤¤
,íéîMaL åéáàì Bðéa¥§¨¦¤©¨©¦

øäfa áeúkL Bîk2ìò §¤¨©Ÿ©©
áì ,äøaLð çeø" :÷eñẗ©¦§¨¨¥

"'Bâå øaLð3¯ ,cvik ¦§¨§
- "dxayp gex"l miribn
ly dgex zxayp cvik
Îlr - ?"`xg` `xhq"d
xg`ne ,"xayp al" ici
zizin` zexixn iciÎlry
gex zxayp ,xayp ale
zvign znlrpe ,d`nehd
d"awd oial epiay lfxad
,`wec jk meyn -
xg`l ,ribdl ezexyt`a
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ïî àáä øåàä ïåøúéë ïåøúé åæ äçîùì ùéù áöòä

éúéàøå ÷åñô ìò øäæá ù"îë à÷åã êùçäïåøúé ùéù
àø÷îå ì"ãå ù"ò 'åë øåàä ïåøúéë úåìëñä ïî äîëçì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

כג.1. יד, פסוק.2.משלי אותו על י"ז בפרק לעיל יט.3.ראה נא, י.4.תהלים נא, יד.5.תהלים נא, ב.6.שם, מז, ח"ג
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äâàc ãeðãðå áöò ìkî Baì øäèì äöeòéä äöò ,äpäå§¦¥¥¨©§¨§©¥¦¦¨¤¤§¦§§¨¨
¯ ,àîìòc élnî,miinyb mipiprn¯ elôàållba zeb`cd ¦¦¥§¨§¨©£¦
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éðåæîå ééç éðá 'éôàå àîìòã éìéîî äâàã
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מז.7. כח, א).8.דברים (מט, ד' ג' מאמר מאמרות י' בשל"ה ה'.9.הובא משנה ט', פרק ברכות פרק 10.ראה התשובה", ב"אגרת
שם  של ה"יו"ד" וכו'): גבורה חסד, דעת, בינה, (חכמה, הספירות עשר וכוללות מכוונות הוי' שם של האותיות שארבעת מוסבר, ד',
אחרי  ההבנה. בהרחבת  באה שהיא  לפני בהתעלמות , שהיא כפי הקב"ה, של חכמתו החכמה, ספירת על רומזת כנקודה, שתבניתו הוי',

אות "הא". באות מרומזת היא - בינה - והשגה הבנה של ובהתגלות בהרחבה באה הקב"ה של התפשטות ÂÊשחכמתו בתבניתה כוללת
אומרת, זאת - מכוסים) (עולמות דאתכסיא" "עלמא - סתימין" "עלמין לגבי רק היא "בינה", של זו התגלות גם ברם, ולרוחב. לאורך
של  כשההשפעה מכן, לאחר בלבד. דאתכסיא" ל"עלמא שייכות הזולת), בשביל לא הם בכלל (מוחין הוי' שם של וה"הא" שה"יו"ד"
מרומזת  היא - דאתגליא") כ"עלמא כאן (המתוארים הגלויים העולמות - דאתגליין" ב"עלמין גם למטה באה הקב"ה, של ובינתו חכמתו
הירידה, ההמשכה, ישנה ובראשונה בראש בדיבור. לזולת חכמתו לגלות שרוצה כאדם למשל וזהו (אחרונה). ו"הא" "ואו" באותיות
ה"ואו", למטה. מלמעלה וארוך ישר קו , שתבניתה "ו", האות רומזת ולכך - לשכל) דיבור שבין לריחוק (בהתאם למטה מלמעלה
למדת  עד השכל השפעת באה ידן שעל וכו'), תפארת גבורה, (חסד, הקב"ה של הקדושות מדותיו ששת על גם רומזת שש, במספר

- "הא" : הוי' שם של "הא" באות מרומז וזה - הקב"ה של דיבורו - על ÙÒÓ·˘ÓÁ¯מלכות המבוסס הדיבור, מקור על רומזת -
העולמות  של דאתגליא", "עלמא של הנבראים כל נוצרים המדות) (בהשפעת ומ"מלכות" וכו', מהגרון אחה"ע הפה", "מוצאות חמש

דאתגליא". ל"עלמא שייכות הוי' שם של (האחרונה) ו"הא" ש"ואו" הרי, יב.11.הגלויים. צד, תהלים
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- ?df z` d`ex `l in ?z`f d`x dnly wx m`d :df weqt lr
xi`nd xe`d iciÎlry xg`n :xiaqn "xdef"deixg`,jyegd
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íéøîà éèå÷éì
íøá åë ÷øôìåãâ ììë éòãåàì êéøö àã ïåâë

øáã çöðì ïåçöðù åîë éë
íéùðà éðù ïåâë éîùâìéôäì äæ íò äæ íé÷áàúîä

çöåðé úåãáëå úåìöòá àåä ãçàä íà äðä .äæ úà äæ
ìåôéå ì÷áùîî äëë åøéáçî øúåé øåáâ àåä íà íâ

úåãáëå úåìöòá åçöðì øùôà éà øöéä ïåçöðá
úåæéøæá à"ë ïáàë áìä íåèîèå úåáöòî úåëùîðä

ìëî åúøäèå áìä úçéúôå äçîùî úëùîðäãåðãð
'éô øúåî äéäé áöò ìëá ù"îå .íìåòá áöòå äâàã

äðä äæî äìòîå ïåøúé äæéà äéäéùäæ ïåùìî äáøãà
àáéå òéâéù ÷ø äìòî åá ïéà åîöò ãöî áöòäù òîùî

ïåøúé äæéà åðîîåéäìà 'äá úéúéîàä äçîùä åðééäå
åéúåðåò ìò íéðîåæî íéúòì éúéîàä áöòä øçà äàáä

øîáäàîåèä çåø äøáùð äæ é"òù øáùð áìå åùôð
åéáàì åðéá ú÷ñôîä ìæøá ìù äöéçîå à"ñåíéîùáù

íéå÷é éæàå 'åâå øáùð áì äøáùð çåø ô"ò øäæá ù"îë
éðòéîùú àø÷ã äéùéø åáäáéùä 'åâå äçîùå ïåùù

ïå÷éúì èåùôä íòè åäæå 'åâå äáéãð çåøå êòùé ïåùù éì
é"øàäíãå÷ úåöç ïå÷éú øçà äæ øåîæî øîåì ì"æ

øçà äàáä 'äá úéúéîà äçîùá ãåîìì éãë ãåîéìä
ïî àáä øåàä ïåøúéë ïåøúé åæ äçîùì ùéù áöòä

éúéàøå ÷åñô ìò øäæá ù"îë à÷åã êùçäïåøúé ùéù
àø÷îå ì"ãå ù"ò 'åë øåàä ïåøúéë úåìëñä ïî äîëçì
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כג.1. יד, פסוק.2.משלי אותו על י"ז בפרק לעיל יט.3.ראה נא, י.4.תהלים נא, יד.5.תהלים נא, ב.6.שם, מז, ח"ג

hay `"k iyily mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"א שלישי יום
פרק כו  ,bl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äöåòéä äöò äðäå,bl 'nr cr:ì"ãå úéàøð

mircei `l ,jyegd icrla ,oky - xe`ay oexzid z` miyibxn
oexzi sqeezin jk - xe`d ly ezexwie cgeind ekxr z`

dgny ."zehy"de "zelkq"d iciÎlr ,dnkgaefdil` miribny
- izin` "avr" ixg``id `ideli`e ."avr"d on `ad oexzid

ea yi envr "avr"d
.'d zcearl drxtd meyn
øac àìî àø÷îe¦§¨¨¥¦¥

áeúkä7øLà úçz" : ©¨©©£¤
éäìà 'ä úà zãáò àìE Ÿ¨©§¨¤¡Ÿ¤

¯ ,"'Bâå äçîNa,weqta hxetnd yperd jk lr ribnòãBðå §¦§¨§§©
¯ :äæ ÷eñt ìò ì"æ é"øàä Leøt ìkìyxtn l"fix`d8 ©Ÿ¥¨£¦©©¨¤

dxqgy `l` ,'d z` caer mc`yk mb :df weqt zernyn
mixengd miyperd jk lr miribn ,decgde dgnyd ezceara
yi `wec dgny jezn 'd zcearly ,ixd .weqta miiepnd
da yi ,dgnyd jtid `idy ,zeavrd eli`e ,zcgein zeaiyg
.'d zcearl drxtd meyn
mipipr mpyiy xg`ne
mipipr e` ,miinyb
zeb`c minxebd ,miipgex
eze` mi`iane ,mc`l
iiehian lvpidl cvik opyiy zevrd oldl dpxaqez ,zeavrl

.mipeyd zeavrd

äâàc ãeðãðå áöò ìkî Baì øäèì äöeòéä äöò ,äpäå§¦¥¥¨©§¨§©¥¦¦¨¤¤§¦§§¨¨
¯ ,àîìòc élnî,miinyb mipiprn¯ elôàållba zeb`cd ¦¦¥§¨§¨©£¦
¯ ,éðBæîe éiç éða,`lnzn `ed ,dl` mipipra mc`l xqgyk ¨¥©¥§¥

:`id jkl dvrde .zeavrae db`ca ,irah ote`aúàæ úòãeî©©Ÿ
¯ ìkìlkl xacd reci ©Ÿ

,cg`ì"æø øîàî9: ©£©©©
ìò CøánL íLk"§¥¤§¨¥©

¯ ,"'eë äáBhäjxan jk ©¨
."drxd lreLøôe¥§

¯ :àøîbadpeekd oi`y ©§¨¨
jxaldze`lr mb dkxa

,drxd lr mbe daehd
daehd lr dkxad oky
lre ,aihnde aehd" :`id
."zn`d oiic" : drxd

:`id "myk" dlnd zernyn ,`l`¯ ,"äçîNa éìea÷ì"§©¥§¦§¨
,dgny ly dcn dze`a drxd z` lawlúçîN Bîk§¦§©

¯ Bæ íb ék ,úéàøðå úéìâpä äáBhä,mirxd mirexi`d mb ©¨©¦§¥§¦§¥¦©
md¯ ,øNa éðéòì úéàøðå úéìâð dðéàL ÷ø ,äáBèìmc`d §¨©¤¥¨¦§¥§¦§¥§¥¥¨¨

elbd aehd z` ze`xl leki epi` ,xya ipira lkzqndm
?dnl jk lke .dl` mirexi`a¯ àéä ékmelbd aehd ¦¦

`ed ,dl` mirx mirexi`a¯ "àéñkúàc àîìò"îmlern ¥¨§¨§¦§©§¨
,xzei dlrpe xzqp ipgex¯ ,"àéìbúàc àîìò"î äìòîlL¤§©§¨¥¨§¨§¦§©§¨

mze`l drtydd d`a epnn ,ielbd ipgexd mlerdn dlrnly
,mday aehd z` ze`xl zeleki xyad ipir mby mixacàeäL¤

¯bviin "ielbd mler"d
ly drtydd z`¯ ä"å
,'d 'e zeize`díMî¦¥

¯ ,àeä-Ceøa ä"éåämy £¨¨¨
rax`n ixd akxen 'ied
izyne ,d"e d"i :zeize`
"e" zepexg`d zeize`d
milawn ,'ied my ly "d"
,miielbd zenlerd
z` ,"`ilbz`c `nlr"
,mzeige mzrtyd

¯ "àéñkúàc àîìò"å,miqeknd zenlerd¯ ,ä"é àeä §¨§¨§¦§©§¨
'ied myny "d"i" zepey`xd zeize`d izy z` mibviin10,

áeúkL eäæå11¯ ."'Bâå d"é epøqéz øLà øábä éøLà" : §¤¤¨©§¥©¤¤£¤§©§¤¨§
,'ied myny d"i zepey`xd zeize`d izy wx df weqta zexkfp
mlern mi`a mdy iptne ;'ied myny d"in mi`a mixeqid ik
ely xyad ipira ze`xl lbeqn mc`d oi` - xzei oeilre xzqp
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øùà úçú áåúëä øáã àìîêéäìà 'ä úà úãáò àì
:äæ ÷åñô ìò ì"æ é"øàä 'éô ìëì òãåðå 'åâå äçîùá

äðäåäöòãåðãðå áöò ìëî åáì øäèì äöåòéä
éðåæîå ééç éðá 'éôàå àîìòã éìéîî äâàã

úàæ úòãåîøáîù íùë ì"æø øîàî ìëìäáåèä ìò ê
äáåèä úçîù åîë äçîùá éìåá÷ì 'îâá åùøéôå 'åë
úéìâð äðéàù ÷ø äáåèì åæ íâ éë úéàøðå úéìâðä

àîìòî àéä éë øùá éðéòì úéàøðåäìòîìù 'éñëúàã
àîìòå ä"á ä"éåä íùî ä"å àåäù àééìâúàã àîìòî

ù"æå ä"é àåä àéñëúàãä"é åðøñéú øùà øáâä éøùà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

מז.7. כח, א).8.דברים (מט, ד' ג' מאמר מאמרות י' בשל"ה ה'.9.הובא משנה ט', פרק ברכות פרק 10.ראה התשובה", ב"אגרת
שם  של ה"יו"ד" וכו'): גבורה חסד, דעת, בינה, (חכמה, הספירות עשר וכוללות מכוונות הוי' שם של האותיות שארבעת מוסבר, ד',
אחרי  ההבנה. בהרחבת  באה שהיא  לפני בהתעלמות , שהיא כפי הקב"ה, של חכמתו החכמה, ספירת על רומזת כנקודה, שתבניתו הוי',

אות "הא". באות מרומזת היא - בינה - והשגה הבנה של ובהתגלות בהרחבה באה הקב"ה של התפשטות ÂÊשחכמתו בתבניתה כוללת
אומרת, זאת - מכוסים) (עולמות דאתכסיא" "עלמא - סתימין" "עלמין לגבי רק היא "בינה", של זו התגלות גם ברם, ולרוחב. לאורך
של  כשההשפעה מכן, לאחר בלבד. דאתכסיא" ל"עלמא שייכות הזולת), בשביל לא הם בכלל (מוחין הוי' שם של וה"הא" שה"יו"ד"
מרומזת  היא - דאתגליא") כ"עלמא כאן (המתוארים הגלויים העולמות - דאתגליין" ב"עלמין גם למטה באה הקב"ה, של ובינתו חכמתו
הירידה, ההמשכה, ישנה ובראשונה בראש בדיבור. לזולת חכמתו לגלות שרוצה כאדם למשל וזהו (אחרונה). ו"הא" "ואו" באותיות
ה"ואו", למטה. מלמעלה וארוך ישר קו , שתבניתה "ו", האות רומזת ולכך - לשכל) דיבור שבין לריחוק (בהתאם למטה מלמעלה
למדת  עד השכל השפעת באה ידן שעל וכו'), תפארת גבורה, (חסד, הקב"ה של הקדושות מדותיו ששת על גם רומזת שש, במספר

- "הא" : הוי' שם של "הא" באות מרומז וזה - הקב"ה של דיבורו - על ÙÒÓ·˘ÓÁ¯מלכות המבוסס הדיבור, מקור על רומזת -
העולמות  של דאתגליא", "עלמא של הנבראים כל נוצרים המדות) (בהשפעת ומ"מלכות" וכו', מהגרון אחה"ע הפה", "מוצאות חמש

דאתגליא". ל"עלמא שייכות הוי' שם של (האחרונה) ו"הא" ש"ואו" הרי, יב.11.הגלויים. צד, תהלים



hayצ a"k iriax mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ב רביעי יום
,bl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåáöòä êà,66 'nr cr:ì"ðë áöòä

mb md dl` mixeqi ,xac ly ezin`l j` .mday "aeh"d z`
leki epi`y ,xzei wenr ,xen`d "aeh"d :daxc` .daehl ok

.ybxen aeh ly ielb iehia icil dzr `ealì"æø eøîà ïëìå12 §¨¥¨§©©
øîBà áeúkä íäéìò ¯ íéøeqéa íéçîOä" ék13¯ :mxkyy ¦©§¥¦§¦¦£¥¤©¨¥

didi:úàök åéáäBàå§£¨§¥
¯ ,"Búøeáâa LîMä©¤¤¦§¨
ixd `ed xkyd ,oky
dcn" ly dxeva cinz
efi` - ,"dcn cbpk
yi ,`eti` ,zekiiy
ynyd z`vk"l
dl`l xkyk ,"ezxeaba
?mdixeqia mignyy
mi`xwp md recne
- ?d"awd ly "eiade`"
dnl m`zda `l`
mi`a mixeqidy ,epcnly
,xzei oeilre xzqp mlern

"n`nlr`iqkz`cdxeva `eal leki "aeh"d oi` ,myn ,"
xya ipiray ,mixeqi ly yeala `wec `l` ,dfdÎmlera dielb
migny recn :jk mixaqen mixacd - drxk mi`xp mc`d ly
dlecb `id d"awdl mzad`y iptn - ?mixeqia dl` miyp`
iign xzei mdl xwi ,d"awd l` miaexw mzeidy ,jk lk
xzei dlecb dcna zniiw d"awdl daxiwe - dfdÎmlerd

n mi`ad mixeqid oiprae ,"`iqkz`c `nlr"amyoi`y ,ixd .
xwirde ,aehÎ`lk d`xpd ,ipevigd yeala miaygzn md
."`iqkz`c `nlr" ly drtydd - zeiniptd `ed mdipira
'ied my ,oky ."ezxeaba ynyd z`vk" :didi mxky mb ,okl
myk ,"miwl` 'ied obne yny ik" :aezky enk ,"yny" `xwp
xyt` i` eicrlae ,dilr xizqiy "obn,,l dkixv ynydy
jixv ,"yny" `xwpd ,'ied my mb jk - dxe` z` lawl
ick z`fe ,'ied myny drtydd z` xizqiy ,"yeal"l ,"obn"l
j` .'ied myny drtydd z` lawl mi`xapl xyt` didiy
dlbzi `eal cizrl eli`e ,dfdÎmlera ,dzr wx `ed df xcq

dl` miyp`y ,dcaerd zngne .yeal ila envr 'ied my
xwi `l` ,ipevigd "yeal"a miaygzn mpi` ,mixeqia mignyd
- 'ied myn drtydd ,epiid ,"zeinipt"de "xwir"d ,mdipira

"d mdl dlbzzy ,"dcn cbpk dcn" ,mxky mb didizeinipt,"
ila 'ied myn drtydd
ly zernynd ef .yeal
,"ezxeaba ynyd z`vk"
xi`nd "'ied yny" enk
.yeal ila ,etwez lka
owfd epax xne` jke

:oldl¯ äçîOä ék¦©¦§¨
,mixeqidnBúáäàî àéä¦¥©£¨

iç ìkî øúBé 'ä úáø÷é ¦§©¥¦¨©¥
áéúëãk ,äfä íìBòä14: ¨¨©¤§¦§¦

íéiçî Ecñç áBè ék"¦©§§¥©¦
¯ 'ä úáø÷å ,"'Bâå§§¦§©

,'d l` daxiwdàéä¦
ïéàì äìòîe úàN øúéa§¤¤§¥©£¨§¥

¯ íL" ék ,"àéñkúàc àîìò"a õ÷,"`iqkz`c `nlr"a ¥§¨§¨§¦§©§¨¦¨
¯ ,"ïBéìò øúña áLBé"å "Bfò ïBéáçxzei dpeilrd dbixcnd ¤§ª§¥§¥¤¤§

dze`n mi`a mdy iptn ,eixeqia gny `ed okle .zewl`a
.d"awd l` xzei aexw mb `ed jke ,xzei dpeilr dbixcnìòå§©

àéäL ,àáì ãéúòì "Búøeáâa LîMä úàö"ì äëBæ ïk¥¤§¥©¤¤¦§¨¤¨¦¨Ÿ¤¦
,äfä íìBòa Ba äqëî àéäL ,d÷zøpî änç úàéöé§¦©©¨¦©§§¨¤¦§ª¨¨¨©¤
àîìò älbúé æàL eðéäc ,déeqkî älbúz ãéúòìå§¤¨¦¦§©¤¦¦¨§©§¤¨¦§©¤¨§¨

¯ ,àéñkúàcdlbzi ,meid xzqen `edy (dbixcnde) mlerd §¦§©§¨
,f`íìBòa Ba íéñBçä ìëì ,íeöòå áø éelâa øéàéå çøæéå§¦§©§¨¦§¦©§¨§¨©¦¨¨

àìå ìö úðéça àeäL ,äîëçä ìö ,Blöa íéôôBzñîe äfä©¤¦§§¦§¦¥©¨§¨¤§¦©¥§Ÿ
¯ :ïéánì éãå ,úéàøð äáBèå äøBà"lv" df ,zipevig dpigan ¨§¨¦§¥§©©¥¦

- xe`e aeh o`k yi ,zinipt dpigan wxe ,xe`dn jtidd `edy
zn`a md ,laeq mc`y mixeqid lky ,df oeayg ezeyra ,ixd

aehzelbeqn mc`d ly xyad ipir oi`y dfk aeh `edy `l` ,
ze`ad ezeavrne eizeb`cn z`vl mc`l xyt` - ea yibxdl

.miinyb mipiprn mixeqid iciÎlr eilr

¯ àiîLc élnî úeáöòä Càeavn llba eilr d`ad zeavrd ©¨©§¦¦¥¦§©¨
,jixvy enk epi`y ipgexdéøöì Cøètì BLôða úBöò úéL ¨¦¨¦¥§©§¦¨¥

¯ ,äpnîytgl eilr ¦¤¨
xhtidl ji` zevr

.ef zeavrnéøö ïéàC ¥¨¦
¯ ,äãBáò úòLa øîBì©¦§©£¨
eilr d`a zeavrd m`
e` cnel `edy drya

,dpnn xhtidl cvik zevr ytgl i`cea eilr ,lltznéøvLC ¤¨¦
¯ ,ááì áeèáe äçîNa 'ä ãáòì`id m` mb ,zeavr ,oky ©£Ÿ§¦§¨§¥¨

eavne ecnrn llba d`a
zceara drixtn ,ipgexd
zeidl dkixvy 'd

.dgnyaéî elôà àlà¤¨£¦¦
Cøãå íé÷ñò ìòa àeäL¤©©£¨¦§¤¤

¯ ,õøàineiÎmeid eweqir ¤¤
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

áåúëä íäéìò íéøåñéá íéçîùä éë ì"æøà ïëìå 'åâå
øîåààéä äçîùä éë åúøåáâá ùîùä úàöë åéáäåàå

áéúëãë æ"äåòä ééç ìëî øúåé 'ä úáø÷ åúáäàîéë
úàù øúéá àéä 'ä úáø÷å 'åâå íééçî êãñç áåè

íù éë àéñëúàã àîìòá õ÷ ïéàì äìòîååæåò ïåéáç
åúøåáâá ùîùä úàöì äëåæ ïë ìòå ïåéìò øúñá áùåéå

úàéöé àéäù àáì ãéúòìäñåëî àéäù ä÷úøðî äîç
äìâúé æàù åðééäã äéåñëî äìâúú ãéúòìå æ"äåòá åá

àîìòìëì íåöòå áø éåìéâá øéàéå çøæéå àéñëúàã
äîëçä ìö åìöá íéôôåúñîå æ"äåòá åá íéñåçäàåäù

:ì"ãå úéàøð äáåèå äøåà àìå ìö 'éçá

úåáöòä êà
úåöò úéùì êéøö àéîùã éìéîîäðîî øèôì åùôðá
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,úézîà úeøéøîa úîàa øaLð Baì äéäé äæ-éãé-ìòL éãk§¥¤©§¥¤¦§¤¦¦§¨¤¡¤¦§¦£¦¦

¯,"zeig" daxwa zxve`d ybx `id zexixn ,oldl xaqeiy itke
;mzq oeavr `leøàaúð íLå .øçà íB÷îa Bæ úò øàánëå§©§Ÿ¨¥§¨©¥§¨¦§¨¥

¯ íää íéòeá÷ íézòa Baì øaLpL øçà ãiî ék ,ïk íb©¥¦¦¨©©¤¦§©¦§¦¦§¦¨¥

'ä ék äîìL äðeîà ïéîàéå ,éøîâì Balî áöòä øéñé éæà£©¨¦¨¤¤¦¦§©§¥§©£¦¡¨§¥¨¦
¯ .çìñì áøå Búàhç øéáòämi`heg m` :lcad miiw mc`a ¤¡¦©¨§©¦§Ÿ©

m` eli`e ,jk lr legni lwa - miinrt e` zg` mrt ecbp
`ed d"awd ,la` .legnl el dyw - minrt daxd ecbp mi`heg
lgen `ede "gelql ax"
`heg mc`d m` mb gleqe
dpen` .minrt daxd ecbp
d"awdy df oeghae ef
mc`a mixvei - el lgn
:decgde dgnyd ybx z`
äçîOä àéä Bæå§¦©¦§¨
äàaä 'äa úézîàä̈£¦¦©©¨¨
økæpk ,áöòä øçà©©¨¤¤©¦§¨

¯ :ìéòìzlrny §¥
,cala ef `id ,zeavrd
dgnyl miribn dixg`y
mby ,ixd ;xzei dlecb

mireawd mipnfaote`ae ,
- zizin` zeavr ly
cin z`vl lczydl eilr
ribdle ,zeavr dze`n

.zizin` dgnyl
dl` ,"mixeqia migny"d zece` ,df wxta epcnly dnl xywda
xetiq siqedl ie`xd on - dgny jezn mixeqid z` milawny
:epilr obz mzekf ,`yef iax iaxd mr yhixfnn cibndn ,xvw
cvik ,eita dvr zywae yhixfnn cibnd l` `a cg` icedi
l` yhixfnn cibnd eze` dptd .dgnyae dad`a mixeqi lawl
ywae l`y icedi eze`yk .il`tip`n `yef iax wicvd ecinlz
:el xn`e ddinza `yef iax eilr lkzqd ,`yef iax ly ezvr
leki ip` cvik - ?dad`a mixeqi lawl ji` ,l`ey dz` ilv`
dpr ef daeyz ...mixeqi izlaq `l iiga mrt s`yk ,z`f zrcl
zn`a jkl ,ok`e .miax mixeqi eilr exary drya ,`yef iax
iax :`yef iax l` icedid z` eglya yhixfnn cibnd oeekzd
dl`y yibxd `l dligzklny ,mixeqia gny jk lk did `yef
`l eininy xn` okle .mday "aeh"a wx yibxd `ed ,mixeqi md
,mixeqia mpyiy "aeh"de zelrnd lk ixg` ,`l` .mixeqi laq
epeylk - didi ,epl ozep `edy "aeh"dy ,z"iydn miywan ep`

aeh" - iaxd lydlbpde d`xpdeze` yegl mileki ep`y aeh - "
mipira eze`xleeply.

.æë ÷øtmeyn da yi "zeavr"y owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
rxdÎxvid z` gvpl mc`d ly ezlkia oi`ye ,'d zcearl drxtd

cvik zevr xen`d wxta ze`a dfl m`zda .zeavra rewy ezeida

zraepd zeavrl qgia mb ,miinyb miiywn zraepd zeavrdn xhtidl

ixd - zepeern db`cd enk - zeidl jixvy enk epi`y ipgexd eavnn

e` cnel `edyk ,'d z` caer `edy drya eilr dxey zeavrd m`

drixtn `id ixdy ,dpnn xhtidl lczydl i`cea eilr ,lltzn

`ly eilr dxey zeavrd m` mbe - dgnya zeidl dkixvd 'd zcearl

,opeazdl eilr - miinyb mipipra weqr `edyk `l` ,dceard zrya

dreaw dry zyxcp jkl ,oky .zeavrl mi`znd onfd df oi`y

zevr ly dxey d`a ,cenll miligzn ep`y ,df wxta .dni`zne

:zexg` zeaiqn zraepd zeavrl
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íéøîà éèå÷éì
àéîùã éìéîî äâàãå áöò åì ìôåð íà õøà êøãå

åé÷ñò úòùáåìéôäì éãë øöéä úìåáçú àåäù òåãéá
úåáöò åì äàá ïéàî ë"ìàù òãåðë å"ç úååàúá ë"çà
.åé÷ñò òöîàá åúàøé åà 'ä úáäà úîçî úéúéîà

äãåáò úòùá úåáöòä åì äìôðù ïéá äðäååà ú"úá
íéùé úàæ äãåáò úòùá àìù åì äìôðù ïéáå äìôúá

úòë àîøâ ïîæä ïéà éë åáì ìà'éôà úéúéîà úåáöòì
úåòéá÷ êéøö úàæì ÷ø .å"ç íéøåîç úåðåò úâàãì

øùåëä úòùå íéúò'ä 'ìåãâá ïðåáúäì úòãä áåùéá
úîàá øáùð åáì äéäé äæ é"òù éãë åì àèç øùà

úåøéøîáøàáúð íùå à"îá åæ úò øàåáîëå úéúéîà
íää íéòåá÷ íéúòá åáì øáùðù øçà ãéî éë ë"âéæà

'ä éë äîéìù äðåîà ïéîàéå éøîâì åáìî áöòä øéñé
àéä åæå çåìñì áøå åúàèç øéáòäúéúéîàä äçîùä

:ì"ðë áöòä øçà äàáä 'äá
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hayצב b"k iying mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íéòø íéøeäøäî àlà ,úBðBò úâàcî dðéà úeáöòä íàå§¦¨©§¥¨¦§¨©£¤¨¥¦§¦¨¦
,BzáLçîa úBìôBpL úBòø úBåàúåxaecn `ly xg`ne - §©£¨¤§§©£©§

xen`k ,zyxcp jk lry - ynn zexiar zngny zeavra o`k
zexixn ekeza xxerl dni`zne zcgein dry ,lirlzizin`

dry dze`ay `l` -
zepeirx ezaygna miltep
jkl dvrd ixd ,mirx

:zxg` `idíà äpä¦¥¦
Bì úBìôBðoze` - §

,zerx zeaygnàlL¤Ÿ
,äãBáòä úòLa`l - ¦§©¨£¨

e` cnel `edy drya
,lltznB÷ñò úòa àlà¤¨§¥¨§

õøà Cøãå åé÷ñòa©£¨¨§¤¤¤¤
àðåb éàäëe,dnecke - §©©§¨

ixdäaøcàef `l - ©§©¨
jixv `ed oi`y cala
:jtidl `l` ,aevr zeidl

,B÷ìça çîNì Bì Lé- ¥¦§Ÿ©§¤§
jk lke ,ipgexd eavna

- ?dnlúBìôBpL óàL¤©¤§
BzáLçîa Bì- §©£©§

,zerxd zeaygndàeä
,ïäî Bzòc çéqî,oky - ©¦©©§¥¤

ezrc giqn `ed oi` m`
`l` ,zerxd zeaygndn
df ,oda zebdl jiynn
zb`c" ly beqa f` llkp
mb ,ik - "zepeer
mixedxda daygnd

wxta epcnl xak ,zepeer zb`c lre - dxiar `id oevxa mirx
,zerxd zeaygndn ezrc giqny in lr xaecn o`k .mcewd
mixedxd ezaygna miltepy dcaerd mvrn zraep ezeavre
gilvn `edy lr gny zeidl eilr ,dfk dxwnae - dl`k

- dl` mixedxda helyløîàpM äî íi÷ì1eøeúú àìå" : §©¥©¤¤¡©§Ÿ¨
,"íäéøçà íéðBæ ízà øLà íëéðéò éøçàå íëááì éøçà- ©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤¦©£¥¤

,dl`k mixedxd ezaygna miltepy dfÎiciÎlr `wec ,ixd
weqtay "dyrzÎ`l"d z` miiwn `ed - mze` dgec `ede
dligzkln ezaygna elri `ly ,efk dbixcn ,oky .xen`d
mytpa "rx" oi`y ,cala miwicva zkiiy ,mirx mixedxd
oc epi` ixd xen`d weqtde - mirxd mixedxdd erapi epnny
dl`k mixedxd ezaygna milery ina xacn weqtd .miwicva
;mixedxdd z` cin eilrn zegcl ,eilr devn dxezdy `l` -
.xen`d "e`l"d z` miiwn `ed - df ev rvan `edy iciÎlre

:"`ipz"d oeylaeíàø÷ì íé÷écöa øaãî áeúkä ïéàå§¥©¨§©¥§©¦¦§¨§¨
,íBìLå-ñç "íéðBæ"mz` xy`" :xn`py enk -mipef ¦©§¨

,"mdixg`éøeäøä Bì íéìôBpL ,Ba àöBik íéðBðéáa àlà¤¨§¥¦©¥¤§¦¦§¥
øzäa ïéa ,BzáLçîa óeàðote`a md mixedxdd m` mb - ¦§©£©§¥§¤¥

,xzid ly,'eë,xeqi` ly mipte`a md m` mbe -çéqnLëe§¤©¦©
Bzòc,mixedxdd mze`n -,äæ åàì íi÷î`le" ly - ©§§©¥¨¤

."exezzì"æø eøîàå2: §¨§©©
¯ äøáò øáò àìå áLé"¨©§Ÿ¨©£¥¨
elàk øëN Bì íéðúBð§¦¨¨§¦
ïk ìòå ,"äåöî äNò̈¨¦§¨§©¥

éøöC,eilr -çîùì ¨¦¦§Ÿ©
íei÷a Bîk åàlä íei÷a§¦©¨§§¦

.Lnî äNò-úåöî,jk - ¦§©£¥©¨
xac oi`y cala ef `ly
zeavr ea xxerl jixv df
jixv df :jtidl m` ik -
.dgny ea xxerl

úeáöòä ,äaøcàå- §©§©¨¨©§
ea miltepy dnn d`ad

,dl`k mixedxdàéä¦
BðéàL ,çeøä úeqbî¦©¨©¤¥

,BîB÷î øékî`l `ed - ©¦§
,ezbixcn z` xiknìòå§©

BðéàL ìò Bááì òøé ïk¥¥©§¨©¤¥
,÷écö úâøãîa§©§¥©©¦
ïéà éàcåa íé÷écölL¤§©¦¦§©©¥
éøeäøä íäì íéìôBð§¦¨¤¦§¥

.elàk úeèLxg`ne - §¨¥
miltep ezaygnay
dxeg - dl`k mixedxd
enk `ed oi`y lr el

;miwicvdäéä elà ék¦¦¨¨
éàåìäå ,÷écö úâøãnî ãàî ÷Bçø àeäL ,BîB÷î øékî©¦§¤¨§Ÿ¦©§¥©©¦§©§©

úçà äòL elôà åéîé ìk òLø àìå ,éðBðéa äéäeli`e - ¨¨¥¦§Ÿ¨¨¨¨¨£¦¨¨©©
i`eld ,wicv zeidln c`n wegx oiicr `edy ,ezbxc z` rci

- "dzr wwezydl jixv dfl"y "ipepia" didiyàéä úàæ éøä£¥Ÿ¦
äìBòä øeäøääå øöiä Laëì ,íúãBáòå íéðBðéaä úcî¦©©¥¦©£¨¨¦§Ÿ©¥¤§©¦§¨¤

,epnî éøîâì Bzòc çéqäìe ,çnì áläî,xedxd eze`n - ¥©¥©Ÿ©§©¦©©§§©§¥¦¤
,íéãé ézLa BúBçãìå,mda aeygl zevxl `ly -økæpk §¦§¦§¥¨©¦©¦§¨

.ìéòì`ed "ipepia"a zindad ytpd ly rxdy ,a"i wxta - §¥
,iehia icil `eal "rx"l ozep epi`y `l` ,elv` sweza oiicr

aeygldyrnae xeaica `ehgl e` ,mirxd mixedxda oevxa
ezaygna zelrdl ick wfg ic oiicr ,eay "rx"d j` -
`ed oi` ,mxa .ezaygnn mzegcl eilry ,mirx mixedxd
ezaygna elri `l dligzklny ,envr lr oec` oiicr
mda oi`y ,cala miwicva xen` df xac .dl` mirx mixedxd

.el` mixedxd mi`a epnny ,llk "rx"äiçãe äiçc ìëáe§¨§¦¨§¦¨
BzáLçnî eäçãnL,mda aeygl `ly -àøèñ àéôkúà ¤©§¥¦©£©§¦§©§¨¦§¨
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íéøîà éèå÷éì
íàå æë ÷øôàìà úåðåò úâàãî äðéà úåáöòä

úåòø úååàúå íéòø íéøåäøäî
àìù åì úåìôåð íà äðä .åúáùçîá úåìôåðù
õøà êøãå åé÷ñòá å÷ñò úòá àìà äãåáòä úòùá

äáøãà àðååâ éàäëåóàù å÷ìçá çåîùì åì ùé
íéé÷ì ïäî åúòã çéñî àåä åúáùçîá åì úåìôåðù

àìå øîàðù äîíëéðéò éøçàå íëááì éøçà åøåúú
'é÷éãöá øáãî áåúëä ïéàå .íäéøçà íéðåæ íúà øùà
åì íéìôåðù åá àöåéë íéðåðéáá àìà å"ç íéðåæ íàø÷ì

øúéäá ïéá åúáùçîá óåàéð éøåäøäçéñîùëå 'åë
äøéáò øáò àìå áùé ì"æø åøîàå äæ åàì íéé÷î åúòã

åìàë øëù åì íéðúåðçåîùì êéøö ïë ìòå äåöî äùò
äáøãàå ùîî äùò úåöî íåé÷á åîë åàìä íåé÷á

àéä úåáöòäïë ìòå åîå÷î øéëî åðéàù çåøä úåñâî
éàãåá íé÷éãöìù ÷éãö úâøãîá åðéàù ìò åááì òøé
øéëî äéä åìéà éë åìàë úåèù éøåäøä íäì íéìôåð ïéà

÷éãö úâøãîî ãàî ÷åçø àåäù åîå÷îäéä éàåìäå
àéä úàæ éøä úçà äòù 'éôà åéîé ìë òùø àìå éðåðéá

íúãåáòå íéðåðéáä úãîäìåòä øåäøääå øöéä ùåáëì
éúùá åúåçãìå åðîî éøîâì åúòã çéñäìå çåîì áìäî

ì"ðë íéãéåúáùçîî åäçãîù äéçãå äéçã ìëáå
àúåøòúà àúúìã àúåøòúàáå àúúì à"ñ àéôëúà
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לא.1. טו, ב.2.במדבר לט, קדושין
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שבט  כ"ד שישי יום
,cl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìåôé ìà ïëìå,68 'nr cr.àìéòì

,àzúì àøçà-,dhnl "`xg` `xhq"d z` mitek - ¨¢¨§©¨
,àìéòìc àúeøòúà ¯ àzúìc àúeøòúàáeiciÎlr - §¦§¨¨¦§©¨¦§¨¨¦§¥¨

dhnl zexxerzdd
dhnl rityn mc`dy)
`xhq"d z` zetkl
zexxerzd dyrp ("`xg`
zenlera ,dlrnl

,mipeilrdàéôkúàå§¦§©§¨
àìéòìc àøçà-àøèñ- ¦§¨¨¢¨¦§¥¨

`xhq"d z` mitek
z` ,dlrnly "`xg`

,"`xg` `xhq"d ly "yxey"díi÷ì ,øLpk dîöò déaânä©©§¦©©§¨©¤¤§©¥
øîàpM äî3."'ä íàð ,EãéøBà íMî 'Bâå øLpk déaâz íà" : ©¤¤¡©¦©§¦©©¤¤§¦¨¦§§ª

úçð ìãâa ,[çë÷ óc] äîeøz úLøt øäfa âéìôäL Bîëe§¤¦§¦©Ÿ©¨¨©§¨©§Ÿ¤©©
,àzúì àøçà-àøèñ àéôkúà ãk Cøaúé åéðôì çeø- ©§¨¨¦§¨¥©¦§©§¨¦§¨¨¢¨§©¨

`xhq"d z` mitekyk
,dyecwl ,dhnl "`xg`
-àLã÷c àø÷é ÷lzñàc§¦§©¥§¨¨§ª§¨

éøaìò àìéòì àeä-C §¦§¥¨©
,àlkdfÎiciÎlr - ª¨

d"awd ly eceak dlrzn
,lkd lràçáMî øéúé̈¦¦§¨¨

,àøçàxy`n xzei - ¨¢¨
,xg` gay iciÎlr

.'eëå àlkî øéúé àc àúe÷lzñàådlrnl `id ef zelrzde - §¦§©§¨¨¨¦¦ª¨§
.zexg`d zeielrzdd lkn

,mirx mixedxd ezaygna miltepy iciÎlr ixd ,mipt lk lr
`le" ly) "e`l"d z` miiwn `ed ,mdn ezrc giqn `ede
,ditk ly ,"`itkz`" ly dceard zlrn dpenh jkae ,("exezz

,ãàî Bááì òøé àìå ,åéìò íãà áì ìté ìà ïëìåjkn - §¨¥©¦Ÿ¥¨¨¨¨§Ÿ¥©§¨§Ÿ
ezaygna miltepy
mpn` .dl`k mixedxd
el ztki` zeidl jixv
didi `l m` ik ,zvw
didie llk el ztki`
xacd ,mditlk yic`
eilr ritydl lelr
mglidln lecgl dlilg
- mzegcle mixedxda
eaal rxi `l"y `l`

c`n,dfn "äéäé íà íb©¦¦§¤
,Bæ äîçìîa åéîé ìk ïkmixedxd ezaygna elri cinzy - ¥¨¨¨§¦§¨¨
l eilr didi cinze ,mirxzelrzdl lkeiy ilan ,mda mglid

zqixc mirxd mixedxdl eidi `l dligzklny ,dbixcn dze`l
,eall df xac "gwi" l` ,z`f lkae - eil` lbxCëì éìeà ék¦©§¨

.ãéîz àøçà-àøèñì àéôkàì BúãBáò úàæå ,àøáð- ¦§¨§Ÿ£¨§¦©§¨§¦§¨¨¢¨¨¦
.cinz "`xg` `xhq"d z` zetkl:áBià øîà äæ ìòå- §©¤¨©¦

,d"awdl"íéòLø úàøa"4;:oey`xd wxta l`y jk lr - ¨¨¨§¨¦
- (xn`p `l ryxe wicv ixde) "?xn`w `l ryxe wicv `de"
:celid ly ezpekz didi dn ,dcild iptl ,dlrnl mifixknyk
didi m` mixikfn oi` ,dnecke yelg e` xeab ,yth e` mkg
dxigad ixd lhazz - jk lr mb efixki m` ,oky .ryx e` wicv

?"miryx z`xa" aei` xn` ,`eti` ,cvik ;mc`d ly ziytegd
dl`k lr xaecn `l :xacd xaqei xen`l m`zda ,`l` -
d"awd `l` ,cizrl miizin` miryxk dligzkl mi`xapy
dnec avna mix`yp md miieqn oaenay ,dl`k miyp` `xa
md dl`e ,miryxl
miltep cinzy "mipepia"d
ixedxd mzaygna
- miryxa enk ,dxiar
egci mdy ,`id dpeekde
z` ervaie ,el` zeaygn
`itkz`" ly dceard
z` zetkl ,"`xg`Î`xhq
oeylae .`xg`Î`xhqd

:"`ipz"dàìåmdy - §Ÿ
,dligzkl mi`xapeéäiL¤¦§

,íBìLå-ñç úîàa íéòLøe` ,daygna ynn `ehgle - §¨¦¤¡¤©§¨
,dyrna e` xeaicaíäéìà òébiL àlà,mda rx`iy - ¤¨¤©¦©£¥¤
íéòLøä äNòîk5,ãáì íøeäøäå ízáLçîa- §©£¥¨§¨¦§©£©§¨§¦§¨§©

lv` dfy enk dxiar ixedxd zelrl elkei mzaygnay
,miryx,íäî ízòc çéqäì ãéîz íéîçìð eéäé íäå- §¥¦§¦§¨¦¨¦§©¦©©§¨¥¤

,dxiard ixedxdn,àøçà àøèñì àéôkàì éãkz` zetkl - §¥§¦©§¨§¦§¨¨¢¨
ote` didi dfy ,efk dxeva e`xap md - "`xg` `xhq"d

,mzcear,ìëå ìkî dìháì eìëeé àìålhal elkei `ly - §Ÿ§§©§¨¦Ÿ¨Ÿ
`l md :xnelk .zindad mytp ly "`xg` `xhq"d z` ixnbl
daiqd ody ,zee`z mda dpxxerzz `ly ,jkl ribdl elkei

,mirxd mixedxdd ly mz`lrdléãé-ìò äNòð äæ ék¦¤©£¤©§¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àìéòìãøùðë äîöò äéáâîä àìéòìã à"ñ àéôëúàå
íàð êãéøåà íùî 'åâå øùðë äéáâú íà ù"î íéé÷ì
úçð ìãåâá [çë÷ óã] äîåøú 'ô øäæá âéìôäù åîëå 'ä

àúúì à"ñ àéôëúà ãë 'úé åéðôì çåøàø÷é ÷ìúñàã
'úå÷ìúñàå àøçà 'çáùî øéúé àìåë ìò àìéòì ä"á÷ã

.'åëå àìåëî øéúé àã

àìå åéìò íãà áì ìåôé ìà ïëìå
éë åæ äîçìîá åéîé ìë ïë äéäé íà íâ ãàî åááì òøé
.ãéîú à"ñì àéôëàì åúãåáò úàæå àøáð êëì éìåà

åéäéù àìå íéòùø úàøá áåéà øîà äæ ìòåíéòùø
íéòùøä äùòîë íäéìà òéâéù àìà å"ç úîàá

íéîçìð åéäé íäå ãáì íøåäøäå íúáùçîáãéîú
äìèáì åìëåé àìå à"ñì 'éôëàì éãë íäî íúòã çéñäì

é"ò äùòð äæ éë ìëå ìëîçåø úçð éðéî éðùå .íé÷éãö
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ד.3. א, א.4.עובדיה טז, בתרא -5.בבא יד" ח, קהלת פי ˘ËÈÏ"‡"על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שיגיע" הזקן: רבנו דברי כלומר: .
מקור  לדעת לנו נוגע מה לשם הרשעים". כמעשה אליהם מגיע "אשר נאמר: בו בקהלת, לפסוק בהתאם הם הרשעים" כמעשה אליהם
מוסבר  ובכך הפסוק בלשון - מסויים טעם בגלל - כאן משתמש הזקן שרבנו לכך, מתכוון שליט"א אדמו"ר שכ"ק משמע, - הלשון?

" שהביטוי יהודי,‡ÂÈהרשעים"ÚÓÎ˘‰לנו של כזו מדריגה על כאן מדובר הרי (שכן, "כמעשה" המלה של הפשוט פירושה כפי
" ביחס ÚÓ˘‰שמבחינת רק הוא ה"רשע" לבין שבינו הדמיון לרשעים, בכך לחלוטין דומה הוא ואין מה"רע" לגמרי מופרש הוא "



צג hay b"k iying mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íéòø íéøeäøäî àlà ,úBðBò úâàcî dðéà úeáöòä íàå§¦¨©§¥¨¦§¨©£¤¨¥¦§¦¨¦
,BzáLçîa úBìôBpL úBòø úBåàúåxaecn `ly xg`ne - §©£¨¤§§©£©§

xen`k ,zyxcp jk lry - ynn zexiar zngny zeavra o`k
zexixn ekeza xxerl dni`zne zcgein dry ,lirlzizin`

dry dze`ay `l` -
zepeirx ezaygna miltep
jkl dvrd ixd ,mirx

:zxg` `idíà äpä¦¥¦
Bì úBìôBðoze` - §

,zerx zeaygnàlL¤Ÿ
,äãBáòä úòLa`l - ¦§©¨£¨

e` cnel `edy drya
,lltznB÷ñò úòa àlà¤¨§¥¨§

õøà Cøãå åé÷ñòa©£¨¨§¤¤¤¤
àðåb éàäëe,dnecke - §©©§¨

ixdäaøcàef `l - ©§©¨
jixv `ed oi`y cala
:jtidl `l` ,aevr zeidl

,B÷ìça çîNì Bì Lé- ¥¦§Ÿ©§¤§
jk lke ,ipgexd eavna

- ?dnlúBìôBpL óàL¤©¤§
BzáLçîa Bì- §©£©§

,zerxd zeaygndàeä
,ïäî Bzòc çéqî,oky - ©¦©©§¥¤

ezrc giqn `ed oi` m`
`l` ,zerxd zeaygndn
df ,oda zebdl jiynn
zb`c" ly beqa f` llkp
mb ,ik - "zepeer
mixedxda daygnd

wxta epcnl xak ,zepeer zb`c lre - dxiar `id oevxa mirx
,zerxd zeaygndn ezrc giqny in lr xaecn o`k .mcewd
mixedxd ezaygna miltepy dcaerd mvrn zraep ezeavre
gilvn `edy lr gny zeidl eilr ,dfk dxwnae - dl`k

- dl` mixedxda helyløîàpM äî íi÷ì1eøeúú àìå" : §©¥©¤¤¡©§Ÿ¨
,"íäéøçà íéðBæ ízà øLà íëéðéò éøçàå íëááì éøçà- ©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤¦©£¥¤

,dl`k mixedxd ezaygna miltepy dfÎiciÎlr `wec ,ixd
weqtay "dyrzÎ`l"d z` miiwn `ed - mze` dgec `ede
dligzkln ezaygna elri `ly ,efk dbixcn ,oky .xen`d
mytpa "rx" oi`y ,cala miwicva zkiiy ,mirx mixedxd
oc epi` ixd xen`d weqtde - mirxd mixedxdd erapi epnny
dl`k mixedxd ezaygna milery ina xacn weqtd .miwicva
;mixedxdd z` cin eilrn zegcl ,eilr devn dxezdy `l` -
.xen`d "e`l"d z` miiwn `ed - df ev rvan `edy iciÎlre

:"`ipz"d oeylaeíàø÷ì íé÷écöa øaãî áeúkä ïéàå§¥©¨§©¥§©¦¦§¨§¨
,íBìLå-ñç "íéðBæ"mz` xy`" :xn`py enk -mipef ¦©§¨

,"mdixg`éøeäøä Bì íéìôBpL ,Ba àöBik íéðBðéáa àlà¤¨§¥¦©¥¤§¦¦§¥
øzäa ïéa ,BzáLçîa óeàðote`a md mixedxdd m` mb - ¦§©£©§¥§¤¥

,xzid ly,'eë,xeqi` ly mipte`a md m` mbe -çéqnLëe§¤©¦©
Bzòc,mixedxdd mze`n -,äæ åàì íi÷î`le" ly - ©§§©¥¨¤

."exezzì"æø eøîàå2: §¨§©©
¯ äøáò øáò àìå áLé"¨©§Ÿ¨©£¥¨
elàk øëN Bì íéðúBð§¦¨¨§¦
ïk ìòå ,"äåöî äNò̈¨¦§¨§©¥

éøöC,eilr -çîùì ¨¦¦§Ÿ©
íei÷a Bîk åàlä íei÷a§¦©¨§§¦

.Lnî äNò-úåöî,jk - ¦§©£¥©¨
xac oi`y cala ef `ly
zeavr ea xxerl jixv df
jixv df :jtidl m` ik -
.dgny ea xxerl

úeáöòä ,äaøcàå- §©§©¨¨©§
ea miltepy dnn d`ad

,dl`k mixedxdàéä¦
BðéàL ,çeøä úeqbî¦©¨©¤¥

,BîB÷î øékî`l `ed - ©¦§
,ezbixcn z` xiknìòå§©

BðéàL ìò Bááì òøé ïk¥¥©§¨©¤¥
,÷écö úâøãîa§©§¥©©¦
ïéà éàcåa íé÷écölL¤§©¦¦§©©¥
éøeäøä íäì íéìôBð§¦¨¤¦§¥

.elàk úeèLxg`ne - §¨¥
miltep ezaygnay
dxeg - dl`k mixedxd
enk `ed oi`y lr el

;miwicvdäéä elà ék¦¦¨¨
éàåìäå ,÷écö úâøãnî ãàî ÷Bçø àeäL ,BîB÷î øékî©¦§¤¨§Ÿ¦©§¥©©¦§©§©

úçà äòL elôà åéîé ìk òLø àìå ,éðBðéa äéäeli`e - ¨¨¥¦§Ÿ¨¨¨¨¨£¦¨¨©©
i`eld ,wicv zeidln c`n wegx oiicr `edy ,ezbxc z` rci

- "dzr wwezydl jixv dfl"y "ipepia" didiyàéä úàæ éøä£¥Ÿ¦
äìBòä øeäøääå øöiä Laëì ,íúãBáòå íéðBðéaä úcî¦©©¥¦©£¨¨¦§Ÿ©¥¤§©¦§¨¤

,epnî éøîâì Bzòc çéqäìe ,çnì áläî,xedxd eze`n - ¥©¥©Ÿ©§©¦©©§§©§¥¦¤
,íéãé ézLa BúBçãìå,mda aeygl zevxl `ly -økæpk §¦§¦§¥¨©¦©¦§¨

.ìéòì`ed "ipepia"a zindad ytpd ly rxdy ,a"i wxta - §¥
,iehia icil `eal "rx"l ozep epi`y `l` ,elv` sweza oiicr

aeygldyrnae xeaica `ehgl e` ,mirxd mixedxda oevxa
ezaygna zelrdl ick wfg ic oiicr ,eay "rx"d j` -
`ed oi` ,mxa .ezaygnn mzegcl eilry ,mirx mixedxd
ezaygna elri `l dligzklny ,envr lr oec` oiicr
mda oi`y ,cala miwicva xen` df xac .dl` mirx mixedxd

.el` mixedxd mi`a epnny ,llk "rx"äiçãe äiçc ìëáe§¨§¦¨§¦¨
BzáLçnî eäçãnL,mda aeygl `ly -àøèñ àéôkúà ¤©§¥¦©£©§¦§©§¨¦§¨
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íéøîà éèå÷éì
íàå æë ÷øôàìà úåðåò úâàãî äðéà úåáöòä

úåòø úååàúå íéòø íéøåäøäî
àìù åì úåìôåð íà äðä .åúáùçîá úåìôåðù
õøà êøãå åé÷ñòá å÷ñò úòá àìà äãåáòä úòùá

äáøãà àðååâ éàäëåóàù å÷ìçá çåîùì åì ùé
íéé÷ì ïäî åúòã çéñî àåä åúáùçîá åì úåìôåðù

àìå øîàðù äîíëéðéò éøçàå íëááì éøçà åøåúú
'é÷éãöá øáãî áåúëä ïéàå .íäéøçà íéðåæ íúà øùà
åì íéìôåðù åá àöåéë íéðåðéáá àìà å"ç íéðåæ íàø÷ì

øúéäá ïéá åúáùçîá óåàéð éøåäøäçéñîùëå 'åë
äøéáò øáò àìå áùé ì"æø åøîàå äæ åàì íéé÷î åúòã

åìàë øëù åì íéðúåðçåîùì êéøö ïë ìòå äåöî äùò
äáøãàå ùîî äùò úåöî íåé÷á åîë åàìä íåé÷á

àéä úåáöòäïë ìòå åîå÷î øéëî åðéàù çåøä úåñâî
éàãåá íé÷éãöìù ÷éãö úâøãîá åðéàù ìò åááì òøé
øéëî äéä åìéà éë åìàë úåèù éøåäøä íäì íéìôåð ïéà

÷éãö úâøãîî ãàî ÷åçø àåäù åîå÷îäéä éàåìäå
àéä úàæ éøä úçà äòù 'éôà åéîé ìë òùø àìå éðåðéá

íúãåáòå íéðåðéáä úãîäìåòä øåäøääå øöéä ùåáëì
éúùá åúåçãìå åðîî éøîâì åúòã çéñäìå çåîì áìäî

ì"ðë íéãéåúáùçîî åäçãîù äéçãå äéçã ìëáå
àúåøòúà àúúìã àúåøòúàáå àúúì à"ñ àéôëúà
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לא.1. טו, ב.2.במדבר לט, קדושין

hay c"k iyiy mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ד שישי יום
,cl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìåôé ìà ïëìå,68 'nr cr.àìéòì

,àzúì àøçà-,dhnl "`xg` `xhq"d z` mitek - ¨¢¨§©¨
,àìéòìc àúeøòúà ¯ àzúìc àúeøòúàáeiciÎlr - §¦§¨¨¦§©¨¦§¨¨¦§¥¨

dhnl zexxerzdd
dhnl rityn mc`dy)
`xhq"d z` zetkl
zexxerzd dyrp ("`xg`
zenlera ,dlrnl

,mipeilrdàéôkúàå§¦§©§¨
àìéòìc àøçà-àøèñ- ¦§¨¨¢¨¦§¥¨

`xhq"d z` mitek
z` ,dlrnly "`xg`

,"`xg` `xhq"d ly "yxey"díi÷ì ,øLpk dîöò déaânä©©§¦©©§¨©¤¤§©¥
øîàpM äî3."'ä íàð ,EãéøBà íMî 'Bâå øLpk déaâz íà" : ©¤¤¡©¦©§¦©©¤¤§¦¨¦§§ª

úçð ìãâa ,[çë÷ óc] äîeøz úLøt øäfa âéìôäL Bîëe§¤¦§¦©Ÿ©¨¨©§¨©§Ÿ¤©©
,àzúì àøçà-àøèñ àéôkúà ãk Cøaúé åéðôì çeø- ©§¨¨¦§¨¥©¦§©§¨¦§¨¨¢¨§©¨

`xhq"d z` mitekyk
,dyecwl ,dhnl "`xg`
-àLã÷c àø÷é ÷lzñàc§¦§©¥§¨¨§ª§¨

éøaìò àìéòì àeä-C §¦§¥¨©
,àlkdfÎiciÎlr - ª¨

d"awd ly eceak dlrzn
,lkd lràçáMî øéúé̈¦¦§¨¨

,àøçàxy`n xzei - ¨¢¨
,xg` gay iciÎlr

.'eëå àlkî øéúé àc àúe÷lzñàådlrnl `id ef zelrzde - §¦§©§¨¨¨¦¦ª¨§
.zexg`d zeielrzdd lkn

,mirx mixedxd ezaygna miltepy iciÎlr ixd ,mipt lk lr
`le" ly) "e`l"d z` miiwn `ed ,mdn ezrc giqn `ede
,ditk ly ,"`itkz`" ly dceard zlrn dpenh jkae ,("exezz

,ãàî Bááì òøé àìå ,åéìò íãà áì ìté ìà ïëìåjkn - §¨¥©¦Ÿ¥¨¨¨¨§Ÿ¥©§¨§Ÿ
ezaygna miltepy
mpn` .dl`k mixedxd
el ztki` zeidl jixv
didi `l m` ik ,zvw
didie llk el ztki`
xacd ,mditlk yic`
eilr ritydl lelr
mglidln lecgl dlilg
- mzegcle mixedxda
eaal rxi `l"y `l`

c`n,dfn "äéäé íà íb©¦¦§¤
,Bæ äîçìîa åéîé ìk ïkmixedxd ezaygna elri cinzy - ¥¨¨¨§¦§¨¨
l eilr didi cinze ,mirxzelrzdl lkeiy ilan ,mda mglid

zqixc mirxd mixedxdl eidi `l dligzklny ,dbixcn dze`l
,eall df xac "gwi" l` ,z`f lkae - eil` lbxCëì éìeà ék¦©§¨

.ãéîz àøçà-àøèñì àéôkàì BúãBáò úàæå ,àøáð- ¦§¨§Ÿ£¨§¦©§¨§¦§¨¨¢¨¨¦
.cinz "`xg` `xhq"d z` zetkl:áBià øîà äæ ìòå- §©¤¨©¦

,d"awdl"íéòLø úàøa"4;:oey`xd wxta l`y jk lr - ¨¨¨§¨¦
- (xn`p `l ryxe wicv ixde) "?xn`w `l ryxe wicv `de"
:celid ly ezpekz didi dn ,dcild iptl ,dlrnl mifixknyk
didi m` mixikfn oi` ,dnecke yelg e` xeab ,yth e` mkg
dxigad ixd lhazz - jk lr mb efixki m` ,oky .ryx e` wicv

?"miryx z`xa" aei` xn` ,`eti` ,cvik ;mc`d ly ziytegd
dl`k lr xaecn `l :xacd xaqei xen`l m`zda ,`l` -
d"awd `l` ,cizrl miizin` miryxk dligzkl mi`xapy
dnec avna mix`yp md miieqn oaenay ,dl`k miyp` `xa
md dl`e ,miryxl
miltep cinzy "mipepia"d
ixedxd mzaygna
- miryxa enk ,dxiar
egci mdy ,`id dpeekde
z` ervaie ,el` zeaygn
`itkz`" ly dceard
z` zetkl ,"`xg`Î`xhq
oeylae .`xg`Î`xhqd

:"`ipz"dàìåmdy - §Ÿ
,dligzkl mi`xapeéäiL¤¦§

,íBìLå-ñç úîàa íéòLøe` ,daygna ynn `ehgle - §¨¦¤¡¤©§¨
,dyrna e` xeaicaíäéìà òébiL àlà,mda rx`iy - ¤¨¤©¦©£¥¤
íéòLøä äNòîk5,ãáì íøeäøäå ízáLçîa- §©£¥¨§¨¦§©£©§¨§¦§¨§©

lv` dfy enk dxiar ixedxd zelrl elkei mzaygnay
,miryx,íäî ízòc çéqäì ãéîz íéîçìð eéäé íäå- §¥¦§¦§¨¦¨¦§©¦©©§¨¥¤

,dxiard ixedxdn,àøçà àøèñì àéôkàì éãkz` zetkl - §¥§¦©§¨§¦§¨¨¢¨
ote` didi dfy ,efk dxeva e`xap md - "`xg` `xhq"d

,mzcear,ìëå ìkî dìháì eìëeé àìålhal elkei `ly - §Ÿ§§©§¨¦Ÿ¨Ÿ
`l md :xnelk .zindad mytp ly "`xg` `xhq"d z` ixnbl
daiqd ody ,zee`z mda dpxxerzz `ly ,jkl ribdl elkei

,mirxd mixedxdd ly mz`lrdléãé-ìò äNòð äæ ék¦¤©£¤©§¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àìéòìãøùðë äîöò äéáâîä àìéòìã à"ñ àéôëúàå
íàð êãéøåà íùî 'åâå øùðë äéáâú íà ù"î íéé÷ì
úçð ìãåâá [çë÷ óã] äîåøú 'ô øäæá âéìôäù åîëå 'ä

àúúì à"ñ àéôëúà ãë 'úé åéðôì çåøàø÷é ÷ìúñàã
'úå÷ìúñàå àøçà 'çáùî øéúé àìåë ìò àìéòì ä"á÷ã

.'åëå àìåëî øéúé àã

àìå åéìò íãà áì ìåôé ìà ïëìå
éë åæ äîçìîá åéîé ìë ïë äéäé íà íâ ãàî åááì òøé
.ãéîú à"ñì àéôëàì åúãåáò úàæå àøáð êëì éìåà

åéäéù àìå íéòùø úàøá áåéà øîà äæ ìòåíéòùø
íéòùøä äùòîë íäéìà òéâéù àìà å"ç úîàá

íéîçìð åéäé íäå ãáì íøåäøäå íúáùçîáãéîú
äìèáì åìëåé àìå à"ñì 'éôëàì éãë íäî íúòã çéñäì

é"ò äùòð äæ éë ìëå ìëîçåø úçð éðéî éðùå .íé÷éãö
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ד.3. א, א.4.עובדיה טז, בתרא -5.בבא יד" ח, קהלת פי ˘ËÈÏ"‡"על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שיגיע" הזקן: רבנו דברי כלומר: .
מקור  לדעת לנו נוגע מה לשם הרשעים". כמעשה אליהם מגיע "אשר נאמר: בו בקהלת, לפסוק בהתאם הם הרשעים" כמעשה אליהם
מוסבר  ובכך הפסוק בלשון - מסויים טעם בגלל - כאן משתמש הזקן שרבנו לכך, מתכוון שליט"א אדמו"ר שכ"ק משמע, - הלשון?

" שהביטוי יהודי,‡ÂÈהרשעים"ÚÓÎ˘‰לנו של כזו מדריגה על כאן מדובר הרי (שכן, "כמעשה" המלה של הפשוט פירושה כפי
" ביחס ÚÓ˘‰שמבחינת רק הוא ה"רשע" לבין שבינו הדמיון לרשעים, בכך לחלוטין דומה הוא ואין מה"רע" לגמרי מופרש הוא "



hayצד d"k ycew zay mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ה קודש שבת יום
,68 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àìà ãåò àìå,dl 'nr cr:èòî èòî

.íé÷écö,miwicva zindad ytpd ly "rx"de "dtilw"d - ©¦¦
dplkezy zee`zl llk mewn oi`y ,"aeh"l ixnbl milha
micnel ep` ozece` zebixcnd eli`e .mirx mixedxd xxerl
`linne ,odly "d`ixa"d cvn jkl zelrzdl ozlekia oi` ,o`k

xyt`ilraa dpilrzy
,onfl onfn el` zebixcn
mzceare ,zerx zeaygn
zeaygn cbp megll `id

.el`çeø úçð éðéî éðLe§¥¦¥©©©
ipa ly mzceara -

,l`xyiCøaúé åéðôì§¨¨¦§¨¥
ìehaî ¯ ãçà :äìòîì§©§¨¤¨¦¦
,éøîâì àøçà-àøèqä©¦§¨¨¢¨§©§¥
eøéønî àëtäúàå§¦§©§¨¦§¦

à÷úîìzkitdne - §¦§¨
,weznl xixndàëBLçîe¥£¨

,àøBäðì,xe`l jyegne - ¦§¨
dyrp dfeéãé-ìò©§¥

;íé÷écvämilhand - ©©¦¦
"`xg` `xhq"d z`
,"xixn"d z`e ,ixnbl

z`e ,"aeh"l mikted md ,zindad mytpny zecnd ly "rx"d
mikted md ,zindad mytp ly "lky"de oigend "jyeg"
;gex zgp ly cg` ote` dlrnl mxeb df lk - dyecwle "xe`"l

úéðMäå:`ed ,gex zgp ly ipyd ote`d -àéôkúà ãk §©¥¦©¦§©§¨
àøçà-àøèqä,"`xg` `xhq"d z` mitekyk -dãBòa ©¦§¨¨¢¨§¨

dúøeáâe dt÷úadtwez lka oiicr `id "`xg` `xhq"dyk - §¨§¨§¨¨
,dzxeabeíMîe ,øLpk dîöò déaâîe,dzdabd mewnn - ©§¦©©§¨©¤¤¦¨

àzúìc àúeøòúàa 'ä dãéøBîicedi ly ezexxerzd i"r - ¦¨§¦§¨¨¦§©¨
gex zgp ly df ote` ."`xg` `xhq"d z` xeayl ,dhnl

mxbp ,dlrnl.íéðBðéaä éãé-ìò,"mipepia"d zcear iciÎlr - ©§¥©¥¦
zgp" miiwy ,ixd .zindad ytpa dtilwd z` ripkdl mingeld
mixedxdae zeaygna mwa`na ,mipepiad zcearn dlrnl "gex
z`xa"e "miwicv z`xa" :mibeqd ipy mifnex jkl .mirxd

.zicinz dnglna micnery dl`k - "miryxøîàL eäæå§¤¤¨©
áeúkä6"íénòèî" ¯ "ézáäà øLàk íénòèî éì äNòå" : ©¨©£¥¦©§©¦©£¤¨©§¦©§©¦

ì,íéaø ïBL:`id 'd zceara ,zeipgexa dzernyny -éðL §©¦§¥
,çeø úçð éðéî,l`xyi ipa ly mzcearn ,dlrnl -àeäå- ¦¥©©©§

,"'ebe minrhn il dyre"úeììk äéðáì äðéëMä øîàî©£©©§¦¨§¨¤¨§¨
,íéðewza Løôãk ìàøNé,"xdef ipewiz"a yxtny enk - ¦§¨¥¦§¥©©¦¦

mzcearay zywand ,l`xyi ipal dpikyd zxne` el` milny
.gex zgp - "minrhn"l enxbi,íéiîLb íénòèîaL Bîëe§¤§©§©¦©§¦¦

éðéî éðL Lé ,ìLî-Cøc¤¤¨¨¥§¥¦¥
íéìëànî ãçà :íépãòî©£©¦¤¨¦©£¨¦
éðMäå ,íéwúîe íéáøò£¥¦§ª¦§©¥¦
Bà íéôéøç íéøácî¦§¨¦£¦¦

,íéöeîçiptly - £¦
lk`nl mze` mikxery
miaeh md oi` ,axr
mzetixg z`tn lk`nl

,mzeving e`íäL ÷ø©¤¥
áèéä íéðwúîe íéìaúî§ª¨¦§ª¨¦¥¥
íépãòî eNòpL ãò©¤©£©£©¦

.Lôpä áéLäìmpyi jk - §¨¦©¤¤
zgp ibeq ipy dlrnl mb
mxbpd "gex zgp" (` :gex
"miaeh" mixacn
zcear - "miwezn"e
mikixv mpi`y ,miwicvd
"jiynd"l `id mzcear lke ,"`xg` `xhq"d mr mglidl xzei
mzcearn ,dlrnl mxbpd "gex zgp" (a ;xe` xzei dyecwdn
,"mixn"d mixacd mr "wqr" mdl yi oiicry ,"mipepia"d ly
z` zegcle zindad mytpay "rx"d mr wa`idl ,miaehÎ`ld

.mirxd mixedxdde zeaygndáeúkä øîàL eäæå7ìòt ìk" : §¤¤¨©©¨Ÿ¨©
;"äòø íBéì òLø íâå ,eäðòîì 'ä,eprnl d"awd dyr lkd - §©£¥§©¨¨§¨¨

ryxd mb `xap ,dxe`kl ,cvik ."drx meil" ryxd z` mb oke
,`l` - ?d"awd ornlBlL òøä äNòéå BòLøî áeLiL ,Leøt¥¤¨¥¦§§©£¤¨©¤
,äìòîì øBàå íBéefy ,"drx"d z` "mei"l jetdiy ick - §§©§¨

,iciÎlr z`fe ."drxÎmeil ,ryx mbe" zernynàéôkúà ãk©¦§©§¨
àøçà-àøèñ,"`xg` `xhq"d z` sekiyk -àø÷é ÷lzñàå ¦§¨¨¢¨§¦§©¥§¨¨
éøa-àLã÷c.àìéòì àeä-Cd"awd ly eceak dlrzie - §ª§¨§¦§¥¨

ryx mbe" aezkd yexit edf .dlrnldrx meilryxd mby - "
,o`k cr epcnl .xe`l - xnelk ,"mei"l "drx"d z` jetdi
`ede ,icedi ly egena zerx zeaygn zeltepy iciÎlry
zgp mxebe "`xg` `xhq"d z` jka dtek `ed - odilr hlzyn

.dlrnl gex

- zerx zeaygnl qgia wx `l xaecny ,owfd epax xiaqi oldl
qgia mb `l` - `hg lr xaer did oze` dgec did `leli`y

ly miyrne mixeaiclxzidxg`n ,oky :llk xeqi` mda oi`y ,
myl dpeeka `ly dl` miinyb mipipr miyer e` mixacn m`y

,mda mixeywd ytpd iyeal oke dl` mixac milawn - miny
wx `ed "dyecwd cv" ik ,"`xg` `xhq"dn mzeig z`
xeb`l ick - lek`l :lynl) miny myl xacd z` miyeryk
rinydl ;zay bper zevn miiwl e` lltzdle cenll gek
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íéøîà éèå÷éì
àëôäúàå éøîâì à"ñä ìåèéáî 'à .äìòîì 'úé åéðôì

åøéøîî.íé÷éãöä é"ò àøåäðì àëåùçîå à÷úîì
äúøåáâå äô÷úá äãåòá à"ñä àéôëúà ãë úéðùäå
àúåøòúàá 'ä äãéøåî íùîå øùðë äîöò äéáâîå

éì äùòå áåúëä ù"æå .íéðåðéáä é"ò àúúìãíéîòèî
çåø úçð éðéî éðù íéáø ïåùì íéîòèî éúáäà øùàë

úåììë äéðáì äðéëùä øîàî àåäå'éôãë ìàøùé
éðù ùé î"ã íééîùâ íéîòèîáù åîëå .íéðå÷éúá

íéìëàîî ãçà íéðãòî éðéîéðùäå .íé÷åúîå íéáøò
'éð÷åúîå íéìáåúî íäù ÷ø 'éöåîç åà íéôéøç íéøáãî

ãò áèéä'åúëä ù"æå .ùôðä áéùäì íéðãòî åùòðù
áåùéù 'éô äòø íåéì òùø íâå åäðòîì 'ä ìòô ìë
àéôëúà ãë äìòîì øåàå íåé åìù òøä äùòéå åòùøî

.àìéòì ä"á÷ã àø÷é ÷ìúñàå à"ñ
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הכללי. הביטוי לפי כאן המתאים הפסוק, לשון  זהו אלא רעים), הרהורים במוחו לעלות שיכולים ז.6.לכך, כז, טז,7.בראשית משלי
ד.

hay d"k ycew zay mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dgny jezn cenll ick (dgica ixac) `zegicac `zlin
,dl` mixzen mixac zeyrln rpnp icediyk ,okle - (dnecke
- "`xg` `xhq"d z` jka zetkl ezpeeke ,miny myl mpi`yk

:oldlcke - dlrnl gex zgp dfÎiciÎlr mxeb `ed,ãBò àìå- §Ÿ
iciÎlry cala ef `l
lr zehlzydd
minxeb ,zerxd zeaygnd
Îlr ik ,dlrnl gex zgpl
`xhq,,d z` mitek dfÎici

"`xg`elôà àlà¤¨£¦
,éøîâì íéøznä íéøáãa¦§¨¦©ª¨¦§©§¥
Bøöé çáBæ íãàM äî ìk̈©¤¨¨¥©¦§
exvia hleye "aixwn" -

,rxd,äl÷ äòL elôà- £¦¨¨©¨
xzeny xaca o`k xaecn
jxhvi `ede ,ezeyrl
`edy `l` ,ezeyrl
xge`n onfl eze` dgec

,xzeiàéôkàì ïekúîe¦§©¥§¦©§¨
ììçaL àøçà-àøèñì§¦§¨¨¢¨¤¤¨¨

,éìàîOä,alay -ïBâk ©§¨¦§
øçàîe ,ìëàì õôçL¤¨¥¤¡Ÿ§©¥
äòL øçàì ãò Búãeòñ§¨©§©©¨¨
äøBza ÷ñBòå ,úBçt Bà¨§¥©¨

,äòL dúBàam` ,oky - §¨¨¨
wqer `ed ,dry dze`a
mixg` miinyb mipipra

,(ditk) "`itkz`" meyn jka oi` ,mda dvex zindad ytpdy
dze`a m` ,wx .zindad ytpd oevx itl bdep `ed jk oia ixd ik
ly onf jka gieexn `ed oi`y s`e - dxeza wqer `ed ,dry
,cere z`f .cenll jiyni dlik`d ixg` mb ,oky ,dxez cenil
dze` ixg` ik ,ixnbl dgec `ed oi` dnvr dlik`d z` mb

`edy dcaerd mvr mewnÎlkn ,lk`i ok` - "dry"xg`nz`
zgp mxebd xac ,"`xg` `xhq"d ziitk meyn da yi - ezcerq

.dlrnl gexàúéàãk,mi`ven ep`y enk -àøîba8äòL" : ¦§¦¨©§¨¨¨¨
úéòéáø,xwead zeryn -úéML äòL ,íãà ìk ìëàî §¦¦©£©¨¨¨¨¨¦¦

,"íéîëç éãéîìz ìëàîicinlz exgi` ,zn`a ,recn - ©£©©§¦¥£¨¦
?miizrya mzcerq z` minkgdeéäå,minkgd icinlz - §¨

,Bæ äðeëì úBòL ézL íîöò íéáéòøîz` zetkl ick - ©§¦¦©§¨§¥¨§©¨¨
,"`xg` `xhq"dìk íéãîBì eéä äãeòqä øçà íbL óà©¤©©©©§¨¨§¦¨

,íBiä`l` ,cenill onf gieexdl ick z`f eyr `l md ixd - ©
ick wxe j`iyeal x`ya mb jke ."`xg` `xhq"d z` zetkl

,daygne xeaic :ytpdíéøác øaãlî åét íìBa íà ïëå§¥¦¥¦¦§©¥§¨¦
,íìBòä éðéðòî íøaãì ãàî äeàúî BalLxeaica m` mb - ¤¦¦§©¤§Ÿ§©§¨¥¦§§¥¨¨

jk lk dee`zn `edy zngn wx - llk xeqi` meyn oi` envr

.rxd exvi z` xeayl ick ,wt`zn `ed - dl` mixeaic xnel
,BzáLçî éøeäøäa ïëå,inyb oipra xdxdl dee`zn `edy - §¥§¦§¥©£©§

,jkn rpnpeàøçà-àøèñ àéôkúàc øéòfî èòîa elôà£¦¦§©¦§¥§¦§©§¨¦§¨¨¢¨
àzúì,dhnl "`xg` `xhq"d ly dhren ditka mb - §©¨

-àLã÷c àø÷é ÷lzñà¦§©¥§¨¨§ª§¨
éøaBúMã÷e àeä-C §¦§ª¨

.äaøä àìéòìdlrzn - §¥¨©§¥
d"awd ly eceak daxda
.dlrnl ezyecwe

Bæ äMãwîe,dlrnly - ¦§ª¨
äðBéìò äMã÷ úëLîð¦§¤¤§ª¨¤§¨
Bòiñì ,ähîì íãàä ìò©¨¨¨§©¨§©§
BúãBáòì íeöòå áø òeiñ¦©©§¨©£¨

.Cøaúé'd zceara - ¦§¨¥
.elyì"æø eøîàL eäæå9: §¤¤¨§©©

èòî Bîöò Lc÷î íãà"¨¨§©¥©§§©
BúBà ïéLc÷î ¯ ähîì§©¨§©§¦
ãáì ,"äìòîlî äaøä©§¥¦§©§¨§©

íi÷nM äî,jka -úåöî ©¤§©¥¦§©
äøBz ìL äNò-10: £¥¤¨
,"'eëå ízLc÷úäå"- §¦§©¦§¤§

,miiwn `edyLc÷nLk§¤§©¥
.Bì øzna Bîöò- ©§©ª¨

.el mixzend mixaca
,`id "mzycwzde" zevn
,mixzend mixaca mby
mzeyrln icedi rpni
ly ef devn .miny myl wxe j` `l` ,ziptebd ezee`z myl
mey mdl oi`y ,cala miwicvl dxn`p `l ixd "mzycwzde"
mr wqr mdl yiy miyp` mze`l `wec `l` ,"rx"l zekiiy

:oldl xaqeiy itk ,"rx"deNòzL ¯ "ízLc÷úäå" Leøôe¥§¦§©¦§¤¤©£
ìcáîe LBã÷ Bðéà úîàaL óà ,øîBìk ;íéLBã÷ íëîöò©§§¤§¦§©©¤¤¡¤¥¨ª§¨

,àøçà-àøèqîn "dyecw" -zelcazde dyixt - drny ¦¦§¨¨¢¨
oiicr eilr ,ezbixcn zpigany s` ,ixd ."rx"dne "dtilw"dn
`ed oi` :xnelk ,"`xg` `xhq"dn wgxzdle envr ycwl
mzeig milawnd mixacl de`z mey eala oi`y dbxca

,"`xg` `xhq"dnàéä ékeytpny "`xg` `xhq"d - ¦¦
,zindaddt÷úa,éìàîOä ììça dzãìBúk dúøeáâáe- §¨§¨¦§¨¨§©§¨¤¨¨©§¨¦

,rxd xvide zindad ytpd ly dnewin eay ,alay÷ø©
.Bîöò Lc÷îe Bøöé LáBkL`xhq"dn envr z` wzpne - ¤¥¦§§©¥©§

"mzycwzde" z` jka miiwne ok dyer `ed m` ixd ,"`xg`
:jynda aezkk ,"mzycwzde" ixg` xen`d meiwl ribn `ed

"íéLBã÷ íúééäå",ieeiv oeyla ,heytd yexitd lr sqep - ¦§¦¤§¦
eidzyly oeyla "miyecw mziide" yxtl mb xyt` ,miyecw

,zeycwzd ly dietk zelirt "mzycwzde" iciÎlr ,dghad
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íéøîà éèå÷éì
àìå'éôà àìà ãåò

åøöé çáåæ íãàäù äî ìë éøîâì íéøúåîä íéøáãá
ïéåëúîå äì÷ äòù 'éôàììçáù à"ñì àéôëàì

øçàì ãò åúãåòñ øçàîå ìåëàì õôçù ïåâë éìàîùä
÷ñåòå úåçô åà äòùàúéàãë .äòù äúåàá äøåúá

ìëàî úéùù äòù íãà ìë ìëàî úéòéáø äòù 'îâá
åéäå .ç"úóà åæ äðååëì úåòù éúù íîöò íéáéòøî

íà ïëå .íåéä ìë íéãîåì åéä äãåòñä øçà íâù
íøáãì ãàî äåàúî åáìù íéøáã øáãìî åéô íìåá
èòîá 'éôà åúáùçî éøåäøäá ïëå íìåòä éðééðòî
ä"á÷ã àø÷é ÷ìúñà àúúì à"ñ àéôëúàã øéòæî

úëùîð åæ äùåã÷îå äáøä àìéòì åúùåã÷åäùåã÷
åúãåáòì íåöòå áø òåéñ åòééñì äèîì íãàä ìò äðåéìò

ùã÷î íãà ì"æø ù"æå .'úéïéùã÷î äèîì èòî åîöò
äùò úåöî íéé÷îù äî ãáì äìòîìî äáøä åúåà

ú ìùíúùã÷úäå äøååì øúåîá åîöò ùã÷îùë 'åëå
óà øîåìë íéùåã÷ íëîöò åùòúù íúùã÷úäå 'éôå

åðéà úîàáùäô÷úá àéä éë à"ñî ìãáåîå ùåã÷
åøöé ùáåëù ÷ø éìàîùä ììçá äúãìåúë äúøåáâáå

ùã÷îåúåéäì åôåñ øîåìë íéùåã÷ íúééäå .åîöò
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א.8. י, ב.9.שבת לט, 10Ô‡Î.יומא ¯ÈÚ‰ ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î בעבודתו שיש מפני כו' לבבו ירע שלא נתבאר כאן) (עד "ע"כ :
- הוא שהנ"ל מוסיף ולזה טוב-) (ד-ועשה דועש"ט בקו גם להיות) (צריר צ"ל היתרון הרי אבל בצדיקים, שאין מה רוח) (נחת נח"ר

וכו'". עשה) (מצות מ"ע שמקיים מה לבד



צה hay d"k ycew zay mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ה קודש שבת יום
,68 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àìà ãåò àìå,dl 'nr cr:èòî èòî

.íé÷écö,miwicva zindad ytpd ly "rx"de "dtilw"d - ©¦¦
dplkezy zee`zl llk mewn oi`y ,"aeh"l ixnbl milha
micnel ep` ozece` zebixcnd eli`e .mirx mixedxd xxerl
`linne ,odly "d`ixa"d cvn jkl zelrzdl ozlekia oi` ,o`k

xyt`ilraa dpilrzy
,onfl onfn el` zebixcn
mzceare ,zerx zeaygn
zeaygn cbp megll `id

.el`çeø úçð éðéî éðLe§¥¦¥©©©
ipa ly mzceara -

,l`xyiCøaúé åéðôì§¨¨¦§¨¥
ìehaî ¯ ãçà :äìòîì§©§¨¤¨¦¦
,éøîâì àøçà-àøèqä©¦§¨¨¢¨§©§¥
eøéønî àëtäúàå§¦§©§¨¦§¦

à÷úîìzkitdne - §¦§¨
,weznl xixndàëBLçîe¥£¨

,àøBäðì,xe`l jyegne - ¦§¨
dyrp dfeéãé-ìò©§¥

;íé÷écvämilhand - ©©¦¦
"`xg` `xhq"d z`
,"xixn"d z`e ,ixnbl

z`e ,"aeh"l mikted md ,zindad mytpny zecnd ly "rx"d
mikted md ,zindad mytp ly "lky"de oigend "jyeg"
;gex zgp ly cg` ote` dlrnl mxeb df lk - dyecwle "xe`"l

úéðMäå:`ed ,gex zgp ly ipyd ote`d -àéôkúà ãk §©¥¦©¦§©§¨
àøçà-àøèqä,"`xg` `xhq"d z` mitekyk -dãBòa ©¦§¨¨¢¨§¨

dúøeáâe dt÷úadtwez lka oiicr `id "`xg` `xhq"dyk - §¨§¨§¨¨
,dzxeabeíMîe ,øLpk dîöò déaâîe,dzdabd mewnn - ©§¦©©§¨©¤¤¦¨

àzúìc àúeøòúàa 'ä dãéøBîicedi ly ezexxerzd i"r - ¦¨§¦§¨¨¦§©¨
gex zgp ly df ote` ."`xg` `xhq"d z` xeayl ,dhnl

mxbp ,dlrnl.íéðBðéaä éãé-ìò,"mipepia"d zcear iciÎlr - ©§¥©¥¦
zgp" miiwy ,ixd .zindad ytpa dtilwd z` ripkdl mingeld
mixedxdae zeaygna mwa`na ,mipepiad zcearn dlrnl "gex
z`xa"e "miwicv z`xa" :mibeqd ipy mifnex jkl .mirxd

.zicinz dnglna micnery dl`k - "miryxøîàL eäæå§¤¤¨©
áeúkä6"íénòèî" ¯ "ézáäà øLàk íénòèî éì äNòå" : ©¨©£¥¦©§©¦©£¤¨©§¦©§©¦

ì,íéaø ïBL:`id 'd zceara ,zeipgexa dzernyny -éðL §©¦§¥
,çeø úçð éðéî,l`xyi ipa ly mzcearn ,dlrnl -àeäå- ¦¥©©©§

,"'ebe minrhn il dyre"úeììk äéðáì äðéëMä øîàî©£©©§¦¨§¨¤¨§¨
,íéðewza Løôãk ìàøNé,"xdef ipewiz"a yxtny enk - ¦§¨¥¦§¥©©¦¦

mzcearay zywand ,l`xyi ipal dpikyd zxne` el` milny
.gex zgp - "minrhn"l enxbi,íéiîLb íénòèîaL Bîëe§¤§©§©¦©§¦¦

éðéî éðL Lé ,ìLî-Cøc¤¤¨¨¥§¥¦¥
íéìëànî ãçà :íépãòî©£©¦¤¨¦©£¨¦
éðMäå ,íéwúîe íéáøò£¥¦§ª¦§©¥¦
Bà íéôéøç íéøácî¦§¨¦£¦¦

,íéöeîçiptly - £¦
lk`nl mze` mikxery
miaeh md oi` ,axr
mzetixg z`tn lk`nl

,mzeving e`íäL ÷ø©¤¥
áèéä íéðwúîe íéìaúî§ª¨¦§ª¨¦¥¥
íépãòî eNòpL ãò©¤©£©£©¦

.Lôpä áéLäìmpyi jk - §¨¦©¤¤
zgp ibeq ipy dlrnl mb
mxbpd "gex zgp" (` :gex
"miaeh" mixacn
zcear - "miwezn"e
mikixv mpi`y ,miwicvd
"jiynd"l `id mzcear lke ,"`xg` `xhq"d mr mglidl xzei
mzcearn ,dlrnl mxbpd "gex zgp" (a ;xe` xzei dyecwdn
,"mixn"d mixacd mr "wqr" mdl yi oiicry ,"mipepia"d ly
z` zegcle zindad mytpay "rx"d mr wa`idl ,miaehÎ`ld

.mirxd mixedxdde zeaygndáeúkä øîàL eäæå7ìòt ìk" : §¤¤¨©©¨Ÿ¨©
;"äòø íBéì òLø íâå ,eäðòîì 'ä,eprnl d"awd dyr lkd - §©£¥§©¨¨§¨¨

ryxd mb `xap ,dxe`kl ,cvik ."drx meil" ryxd z` mb oke
,`l` - ?d"awd ornlBlL òøä äNòéå BòLøî áeLiL ,Leøt¥¤¨¥¦§§©£¤¨©¤
,äìòîì øBàå íBéefy ,"drx"d z` "mei"l jetdiy ick - §§©§¨

,iciÎlr z`fe ."drxÎmeil ,ryx mbe" zernynàéôkúà ãk©¦§©§¨
àøçà-àøèñ,"`xg` `xhq"d z` sekiyk -àø÷é ÷lzñàå ¦§¨¨¢¨§¦§©¥§¨¨
éøa-àLã÷c.àìéòì àeä-Cd"awd ly eceak dlrzie - §ª§¨§¦§¥¨

ryx mbe" aezkd yexit edf .dlrnldrx meilryxd mby - "
,o`k cr epcnl .xe`l - xnelk ,"mei"l "drx"d z` jetdi
`ede ,icedi ly egena zerx zeaygn zeltepy iciÎlry
zgp mxebe "`xg` `xhq"d z` jka dtek `ed - odilr hlzyn

.dlrnl gex

- zerx zeaygnl qgia wx `l xaecny ,owfd epax xiaqi oldl
qgia mb `l` - `hg lr xaer did oze` dgec did `leli`y

ly miyrne mixeaiclxzidxg`n ,oky :llk xeqi` mda oi`y ,
myl dpeeka `ly dl` miinyb mipipr miyer e` mixacn m`y

,mda mixeywd ytpd iyeal oke dl` mixac milawn - miny
wx `ed "dyecwd cv" ik ,"`xg` `xhq"dn mzeig z`
xeb`l ick - lek`l :lynl) miny myl xacd z` miyeryk
rinydl ;zay bper zevn miiwl e` lltzdle cenll gek
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íéøîà éèå÷éì
àëôäúàå éøîâì à"ñä ìåèéáî 'à .äìòîì 'úé åéðôì

åøéøîî.íé÷éãöä é"ò àøåäðì àëåùçîå à÷úîì
äúøåáâå äô÷úá äãåòá à"ñä àéôëúà ãë úéðùäå
àúåøòúàá 'ä äãéøåî íùîå øùðë äîöò äéáâîå

éì äùòå áåúëä ù"æå .íéðåðéáä é"ò àúúìãíéîòèî
çåø úçð éðéî éðù íéáø ïåùì íéîòèî éúáäà øùàë

úåììë äéðáì äðéëùä øîàî àåäå'éôãë ìàøùé
éðù ùé î"ã íééîùâ íéîòèîáù åîëå .íéðå÷éúá

íéìëàîî ãçà íéðãòî éðéîéðùäå .íé÷åúîå íéáøò
'éð÷åúîå íéìáåúî íäù ÷ø 'éöåîç åà íéôéøç íéøáãî

ãò áèéä'åúëä ù"æå .ùôðä áéùäì íéðãòî åùòðù
áåùéù 'éô äòø íåéì òùø íâå åäðòîì 'ä ìòô ìë
àéôëúà ãë äìòîì øåàå íåé åìù òøä äùòéå åòùøî

.àìéòì ä"á÷ã àø÷é ÷ìúñàå à"ñ
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הכללי. הביטוי לפי כאן המתאים הפסוק, לשון  זהו אלא רעים), הרהורים במוחו לעלות שיכולים ז.6.לכך, כז, טז,7.בראשית משלי
ד.

hay d"k ycew zay mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dgny jezn cenll ick (dgica ixac) `zegicac `zlin
,dl` mixzen mixac zeyrln rpnp icediyk ,okle - (dnecke
- "`xg` `xhq"d z` jka zetkl ezpeeke ,miny myl mpi`yk

:oldlcke - dlrnl gex zgp dfÎiciÎlr mxeb `ed,ãBò àìå- §Ÿ
iciÎlry cala ef `l
lr zehlzydd
minxeb ,zerxd zeaygnd
Îlr ik ,dlrnl gex zgpl
`xhq,,d z` mitek dfÎici

"`xg`elôà àlà¤¨£¦
,éøîâì íéøznä íéøáãa¦§¨¦©ª¨¦§©§¥
Bøöé çáBæ íãàM äî ìk̈©¤¨¨¥©¦§
exvia hleye "aixwn" -

,rxd,äl÷ äòL elôà- £¦¨¨©¨
xzeny xaca o`k xaecn
jxhvi `ede ,ezeyrl
`edy `l` ,ezeyrl
xge`n onfl eze` dgec

,xzeiàéôkàì ïekúîe¦§©¥§¦©§¨
ììçaL àøçà-àøèñì§¦§¨¨¢¨¤¤¨¨

,éìàîOä,alay -ïBâk ©§¨¦§
øçàîe ,ìëàì õôçL¤¨¥¤¡Ÿ§©¥
äòL øçàì ãò Búãeòñ§¨©§©©¨¨
äøBza ÷ñBòå ,úBçt Bà¨§¥©¨

,äòL dúBàam` ,oky - §¨¨¨
wqer `ed ,dry dze`a
mixg` miinyb mipipra

,(ditk) "`itkz`" meyn jka oi` ,mda dvex zindad ytpdy
dze`a m` ,wx .zindad ytpd oevx itl bdep `ed jk oia ixd ik
ly onf jka gieexn `ed oi`y s`e - dxeza wqer `ed ,dry
,cere z`f .cenll jiyni dlik`d ixg` mb ,oky ,dxez cenil
dze` ixg` ik ,ixnbl dgec `ed oi` dnvr dlik`d z` mb

`edy dcaerd mvr mewnÎlkn ,lk`i ok` - "dry"xg`nz`
zgp mxebd xac ,"`xg` `xhq"d ziitk meyn da yi - ezcerq

.dlrnl gexàúéàãk,mi`ven ep`y enk -àøîba8äòL" : ¦§¦¨©§¨¨¨¨
úéòéáø,xwead zeryn -úéML äòL ,íãà ìk ìëàî §¦¦©£©¨¨¨¨¨¦¦

,"íéîëç éãéîìz ìëàîicinlz exgi` ,zn`a ,recn - ©£©©§¦¥£¨¦
?miizrya mzcerq z` minkgdeéäå,minkgd icinlz - §¨

,Bæ äðeëì úBòL ézL íîöò íéáéòøîz` zetkl ick - ©§¦¦©§¨§¥¨§©¨¨
,"`xg` `xhq"dìk íéãîBì eéä äãeòqä øçà íbL óà©¤©©©©§¨¨§¦¨

,íBiä`l` ,cenill onf gieexdl ick z`f eyr `l md ixd - ©
ick wxe j`iyeal x`ya mb jke ."`xg` `xhq"d z` zetkl

,daygne xeaic :ytpdíéøác øaãlî åét íìBa íà ïëå§¥¦¥¦¦§©¥§¨¦
,íìBòä éðéðòî íøaãì ãàî äeàúî BalLxeaica m` mb - ¤¦¦§©¤§Ÿ§©§¨¥¦§§¥¨¨

jk lk dee`zn `edy zngn wx - llk xeqi` meyn oi` envr

.rxd exvi z` xeayl ick ,wt`zn `ed - dl` mixeaic xnel
,BzáLçî éøeäøäa ïëå,inyb oipra xdxdl dee`zn `edy - §¥§¦§¥©£©§

,jkn rpnpeàøçà-àøèñ àéôkúàc øéòfî èòîa elôà£¦¦§©¦§¥§¦§©§¨¦§¨¨¢¨
àzúì,dhnl "`xg` `xhq"d ly dhren ditka mb - §©¨

-àLã÷c àø÷é ÷lzñà¦§©¥§¨¨§ª§¨
éøaBúMã÷e àeä-C §¦§ª¨

.äaøä àìéòìdlrzn - §¥¨©§¥
d"awd ly eceak daxda
.dlrnl ezyecwe

Bæ äMãwîe,dlrnly - ¦§ª¨
äðBéìò äMã÷ úëLîð¦§¤¤§ª¨¤§¨
Bòiñì ,ähîì íãàä ìò©¨¨¨§©¨§©§
BúãBáòì íeöòå áø òeiñ¦©©§¨©£¨

.Cøaúé'd zceara - ¦§¨¥
.elyì"æø eøîàL eäæå9: §¤¤¨§©©

èòî Bîöò Lc÷î íãà"¨¨§©¥©§§©
BúBà ïéLc÷î ¯ ähîì§©¨§©§¦
ãáì ,"äìòîlî äaøä©§¥¦§©§¨§©

íi÷nM äî,jka -úåöî ©¤§©¥¦§©
äøBz ìL äNò-10: £¥¤¨
,"'eëå ízLc÷úäå"- §¦§©¦§¤§

,miiwn `edyLc÷nLk§¤§©¥
.Bì øzna Bîöò- ©§©ª¨

.el mixzend mixaca
,`id "mzycwzde" zevn
,mixzend mixaca mby
mzeyrln icedi rpni
ly ef devn .miny myl wxe j` `l` ,ziptebd ezee`z myl
mey mdl oi`y ,cala miwicvl dxn`p `l ixd "mzycwzde"
mr wqr mdl yiy miyp` mze`l `wec `l` ,"rx"l zekiiy

:oldl xaqeiy itk ,"rx"deNòzL ¯ "ízLc÷úäå" Leøôe¥§¦§©¦§¤¤©£
ìcáîe LBã÷ Bðéà úîàaL óà ,øîBìk ;íéLBã÷ íëîöò©§§¤§¦§©©¤¤¡¤¥¨ª§¨

,àøçà-àøèqîn "dyecw" -zelcazde dyixt - drny ¦¦§¨¨¢¨
oiicr eilr ,ezbixcn zpigany s` ,ixd ."rx"dne "dtilw"dn
`ed oi` :xnelk ,"`xg` `xhq"dn wgxzdle envr ycwl
mzeig milawnd mixacl de`z mey eala oi`y dbxca

,"`xg` `xhq"dnàéä ékeytpny "`xg` `xhq"d - ¦¦
,zindaddt÷úa,éìàîOä ììça dzãìBúk dúøeáâáe- §¨§¨¦§¨¨§©§¨¤¨¨©§¨¦

,rxd xvide zindad ytpd ly dnewin eay ,alay÷ø©
.Bîöò Lc÷îe Bøöé LáBkL`xhq"dn envr z` wzpne - ¤¥¦§§©¥©§

"mzycwzde" z` jka miiwne ok dyer `ed m` ixd ,"`xg`
:jynda aezkk ,"mzycwzde" ixg` xen`d meiwl ribn `ed

"íéLBã÷ íúééäå",ieeiv oeyla ,heytd yexitd lr sqep - ¦§¦¤§¦
eidzyly oeyla "miyecw mziide" yxtl mb xyt` ,miyecw

,zeycwzd ly dietk zelirt "mzycwzde" iciÎlr ,dghad
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íéøîà éèå÷éì
àìå'éôà àìà ãåò

åøöé çáåæ íãàäù äî ìë éøîâì íéøúåîä íéøáãá
ïéåëúîå äì÷ äòù 'éôàììçáù à"ñì àéôëàì

øçàì ãò åúãåòñ øçàîå ìåëàì õôçù ïåâë éìàîùä
÷ñåòå úåçô åà äòùàúéàãë .äòù äúåàá äøåúá

ìëàî úéùù äòù íãà ìë ìëàî úéòéáø äòù 'îâá
åéäå .ç"úóà åæ äðååëì úåòù éúù íîöò íéáéòøî

íà ïëå .íåéä ìë íéãîåì åéä äãåòñä øçà íâù
íøáãì ãàî äåàúî åáìù íéøáã øáãìî åéô íìåá
èòîá 'éôà åúáùçî éøåäøäá ïëå íìåòä éðééðòî
ä"á÷ã àø÷é ÷ìúñà àúúì à"ñ àéôëúàã øéòæî

úëùîð åæ äùåã÷îå äáøä àìéòì åúùåã÷åäùåã÷
åúãåáòì íåöòå áø òåéñ åòééñì äèîì íãàä ìò äðåéìò

ùã÷î íãà ì"æø ù"æå .'úéïéùã÷î äèîì èòî åîöò
äùò úåöî íéé÷îù äî ãáì äìòîìî äáøä åúåà

ú ìùíúùã÷úäå äøååì øúåîá åîöò ùã÷îùë 'åëå
óà øîåìë íéùåã÷ íëîöò åùòúù íúùã÷úäå 'éôå

åðéà úîàáùäô÷úá àéä éë à"ñî ìãáåîå ùåã÷
åøöé ùáåëù ÷ø éìàîùä ììçá äúãìåúë äúøåáâáå

ùã÷îåúåéäì åôåñ øîåìë íéùåã÷ íúééäå .åîöò
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א.8. י, ב.9.שבת לט, 10Ô‡Î.יומא ¯ÈÚ‰ ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î בעבודתו שיש מפני כו' לבבו ירע שלא נתבאר כאן) (עד "ע"כ :
- הוא שהנ"ל מוסיף ולזה טוב-) (ד-ועשה דועש"ט בקו גם להיות) (צריר צ"ל היתרון הרי אבל בצדיקים, שאין מה רוח) (נחת נח"ר

וכו'". עשה) (מצות מ"ע שמקיים מה לבד
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ok`y dghad dpyi
,"miyecw eidz",øîBìk§©

LBã÷ úBéäì BôBñ¦§¨
úîàa ìcáîeª§¨¤¡¤
-ìò ,àøçà-àøèqäî¥©¦§¨¨¢¨©

,äìòîlî äaøä BúBà íéLc÷nL éãé,epcnly itk - §¥¤§©§¦©§¥¦§©§¨
envr ycwn mc`y iciÎlryhrneze` miycwn - dhnl

daxd,dlrnln
dLøâì BúBà íéòiñîe§©§¦§¨§¨
"`xg` `xhq"d z` -

:èòî èòî Balî- ¦¦§©§©
,ecia didi ,ealn mby
dee`z mey didz `l eala mby ,"`xg` `xhq"d z` yxbl

."`xg` `xhq"dn `id "mzeig"y mipiprl
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íéøîà éèå÷éì
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מ"ש אודות בנו... שי' שמעיק לו מה שאיננו יודע בלימודי חול ובמילא גם אינו יודע במה 

יסתדר בעתיד. )ובאמת אין פלא באי ידיעתו זו, כי הוא מתאים למרז"ל שכן הוא אצל כל בנ"א, שאין 

אדם יודע במה משתכר, ויעיין באגה"ק לרבנו הזקן ריש סי' כ"ב, שהושווה אי ידיעה זו לאי הידיעה 

מלכות בית דוד מתי תחזור, אלא שישנם כאלו המרמים את עצמם ומתברכים בלבבם שיודע ברור 

ביותר  טוב  י"ח  בן  שהוא  כיון  הרי  לפועל(,  ובהנוגע  ב"ב.  ושל  שלהם  הפרנסה  באופן  להיות  העתיד 

וילמוד  וכו'  תכלית  אודות  במחשבות  יבלבלוהו  שלא  בגשמיות  גם  אלא  ברוחניות  רק  לא  בשבילו 

במנוחה בשקידה ובהתמדה, והזן ומפרנס לכל בודאי הכין כבר צנור הפרנסה שלו, ומאי נפק"מ אם 

אינו ידוע לעת עתה מה הצנור ואופנו, והאב בפרט שזכה להתחנך בכותלי ישיבת תומכי תמימים, הרי 

עליו להודות ולהלל להשי"ת, שלמרות כל ההעלמות הסתרים והשמדות ר"ל הצליחו השי"ת בבן יושב 

על התורה והעבודה מקיים תכלית בריאתו של האדם שהוא לשמש את קונו.

ולפלא שתיכף כשכותב אודות בנו השני שאין לו חוש בהתמדה כפי שכותב ובמילא כמה זמן 

נתבטל אצלו אף שהוא בעל כשרון, לא מצאתי במכתבו שגם זה מעיק לו, והלואי שהי' מתבונן איך 

לתקן את עניני בנו זה ולא לשנות הנהגת בנו הבכור, מובן שאין כוונתי בהנ"ל להטיף מוסר ח"ו אלא 

כיון ששאל חוות דעתי מוכרחני לתאר הענינים כפי שאני רואה אותם והוא כנ"ל.

כבקשתו אזכירו את זוגתו ובניהם שיחיו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע, ובטח יעורר ר"ר לבריאות כל הנ"ל, ואשר הוא וזוגתו שיחיו יזכו לראות בבניהם רוב נחת 

חסידותי על ידי שיהיו יראי שמים חסידים ולומדים.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל.

נ.ב.

בשאלתו איך להבין מה שנזכר לפעמים בחסידות ענינים שלכאורה הם נגד נסיונות הטבע. - 

הנה אין כל הענינים שוים בזה, ורובא דרובא הרי דוקא בזמן האחרון נתברר שגם החוקרים שלא מבני 

ישראל מסכימים להמובא בספרי ישראל ולא רק בחסידות אלא אפילו בספרי חוקרי ישראל.
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ה'תש"גיט שבטיום שני

חומש: יתרו, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ולכן נקרא' . . . 56 כגוף לנשמה.

מצות עשה הראשונה, ובל' הרמב"ם "לידע שיש שם מצוי ראשון ממציא כל נמצא 
כו' וידיעת דבר זה מ"ע וכמ"ש אנכי ה"א", היא מצות המוח והשכל, והיינו דהגם דכל 
אחד ואחד מישראל הוא מאמין בה' באמונה פשוטה ולבבו תמים עם ה', חובת המוח 
והשכל להביא אמונה זו בידיעה והשגה, וזהו "לידע שיש שם מצוי ראשון", ער זָאל 
דָאס וויסען  בהשגה והבנה דוקא,  וכמ"ש דע את אלקי אביך ועבדהו בלב שלם, 

וכתיב: וידעת היום גו'.

ִנְמָצא  ל  ּכָ ַמְמִציא  ִראׁשֹון  ָמצּוי  ם  ׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ "ֵליַדע  "ם:  ָהַרְמּבַ ּוִבְלׁשֹון  ָהִראׁשֹוָנה,  ה  ֲעׂשֵ ִמְצַות 
ְוַהְינּו  ֶכל,  ְוַהּשֵׂ ַהּמַֹח  ִמְצַות  ִהיא  ֱאלֶֹקיָך",  ָאֹנִכי ה'  תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ה,  ֲעׂשֵ ִמְצַות  ֶזה  ָבר  ּדָ ִויִדיַעת  כּו' 
ִמים ִעם ה', חֹוַבת ַהּמַֹח  ׁשּוָטה ּוְלָבבֹו ּתָ ֱאמּוָנה ּפְ ה' ּבֶ ָרֵאל הּוא ַמֲאִמין ּבַ ׂשְ ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ֲהַגם ּדְ ּדַ
ָגה  ַהּשָׂ ַדע ֹזאת ּבְ ּיֵ ם ָמצּוי ִראׁשֹון", ׁשֶ ׁש ׁשָ ּיֵ ָגה, ְוֶזהּו "ֵליַדע ׁשֶ יִדיָעה ְוַהּשָׂ ֶכל ְלָהִביא ֱאמּוָנה זֹו ּבִ ְוַהּשֵׂ

ֵלם", ּוְכִתיב: "ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום ּגֹו'". ֵלב ׁשָ ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך ְוָעְבֵדהּו ּבְ תּוב "ּדַ ּכָ ְוָקא, ּוְכמֹו ׁשֶ ַוֲהָבָנה ּדַ

ה'תש"גכ שבטיום שלישי

חומש: יתרו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: וכן הלבוש . . . 56 ימיהם.

הֹות אשר"י" – ְנִטיַלת ָיַדִים  י "ַהּגָ ָביו: ַעל ּפִ ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי 
יַח  ָמתֹו־ֵעֶדן( – ּוַמּנִ י – )ַמֲהַר"ׁש ִנׁשְ ה ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ן ָהָיה עֹוׂשֶ ָעִמים ְרצּופֹות, ּכֵ ִלְסעּוָדה ג' ּפְ

י ָיָדיו. ּתֵ ף ׁשְ ְפׁשֵ ָמאִלית ּוָבֶזה ְמׁשַ ַכף ָידֹו ַהּשְׂ ִפיָכה ַהג' ְמַעט ַמִים ּבְ ְ ִמּשׁ

ה'תש"גכא שבטיום רביעי

חומש: יתרו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: אך המחשבה . . . כט כפקודין.

ֲהדּות  ְוַהּיַ ת  ַהּדָ ִחּזּוק  ל  ׁשֶ ִמְפָעל  ָכל  ּבְ ִראׁשֹוָנה  ׁשּוָרה  ּבְ ַלֲעֹמד  ִיְחיּו  ַהֲחִסיִדים  ּוְבנֹות  י  ְנׁשֵ חֹוַבת 
ְרֵכי  ּדַ ל  ּכָ ק  ְלַחּזֵ ַהֲחִסיִדים  נֹות  ּבְ ֶחְבַרת  ן  ְלַאְרּגֵ ַוֲעֵליֶהם  ָחה.  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ָטֳהַרת  ִעְנַין  ּבְ ּוִבְפָרט  ְכָלל,  ּבִ

ֶדם. י ַהֲחִסיִדים ֵמָאז ּוִמּקֶ ָבּתֵ ָהָיה ּבְ מֹו ׁשֶ ִעְנְיֵני ַהְדָרָכה ְוִחּנּוְך, ּכְ ַהֲחִסיִדים ּבְ

ה'תש"גכב שבטיום חמישי

חומש: יתרו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ומאחר שרצון . . . בלא"ה.

עס זיינען דָא צווייערליי חוקים: א( א געזעץ וועלכער שַאפט לעבען ב( א געזעץ 
פון  געשַאפען  זיינען  געזעצען  מענשליכע  לעבען.  פון  בַאשַאפען  ווערט  וועלכער 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . צח
לעבען, דערפאר זיינען זיי אין יעדער לַאנד פארשידען, לויט די תנאים פון לַאנד. 
תורת ה', איז דער גטליכער געזעץ וועלכער שַאפט א לעבען. תורת ה' איז תורת 

אמת, די תורה איז אין אלע ערטער און אין אלע צייטען גלייך, תורה איז נצחית.

ִמּתֹוְך  נֹוְצרּו  ֱאנֹוׁש  י  ֻחּקֵ ים.  ֵמַהַחּיִ ּנֹוָצר  ׁשֶ ֹחק  ים. ב(  ַחּיִ ּיֹוֵצר  ׁשֶ ֹחק  ים: א(  ֻחּקִ סּוֵגי  ֵני  ׁשְ ִמים  ַקּיָ
ים.  ּיֹוֵצר ַחּיִ ִדיָנה. ּתֹוַרת ה', ִהיא ַהֹחק ָהֱאלִֹקי ׁשֶ ָנֵאי ַהּמְ ָכל ְמִדיָנה, ְלִפי ּתְ ים, ָלֵכן ֵהם ׁשֹוִנים ּבְ ַהַחּיִ

ָכל ָמקֹום ּוְבָכל ְזַמן ֵזָהה, ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית. ּתֹוַרת ה' ִהיא ּתֹוַרת ֱאֶמת, ַהּתֹוָרה ִהיא ּבְ

ה'תש"גכג שבטיום ששי

חומש: יתרו, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ומזה יוכל . . . כמ"ש לקמן.

ַאמָאל ארויסגייענדיק פון זיין חדר, הָאט דער אלטער רבי ָאנגעטרָאפען, ווי די 
רביצין זָאגט צו עטליכע פרויען: "מיינער זָאגט".

הָאט דער רבי געזָאגט: מיט איין מצוה בין איך דיינער, מיט מצות וויפיל איז מען 
דעם אויבערשטען'ס. און איז געפאלען אויף דער פריטעלקע און הָאט זיך פארדבק'עט. 
אויפכַאּפענדיג זיך פון דבקות, הָאט ער געזָאגט: צאינה וראינה - אויף ארויסגיין פון 
זיך און זעהן אלקות, ווערט דָאס פון - בנות ציון, מלכות מעוררת ז"א, לעתיד לבוא 

וועט זיין אשת חיל עטרת בעלה.

י  ּלִ "ׁשֶ ים:  ָנׁשִ ה  ְלַכּמָ אֹוֶמֶרת  ִנית  ָהַרּבָ יַצד  ּכֵ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ַמע  ְוׁשָ ן  ּמֵ ִהְזּדַ ֵמַחְדרֹו,  ָיְצאֹו  ּבְ ַעם,  ּפַ
ֲעִלי[ אֹוֵמר". ]=ּבַ

רּוְך־הּוא! ְוָנַפל ַעל  דֹוׁש־ּבָ ל ַהּקָ ה ִמְצֹות ָאנּו ׁשֶ ַכּמָ ְך, ּבְ ּלָ ְגָלל ִמְצָוה ַאַחת ֲאִני ׁשֶ י: ּבִ – ָאַמר ָהַרּבִ
ֵמַעְצמֹו  ָלֵצאת  ֵדי  ּכְ  – ּוְרֶאיָנה"  "ְצֶאיָנה  ָאַמר:  ֵבקּות'  ֵמַה'ּדְ ִהְתעֹוְררֹו  ּבְ ֵבקּות.  ּדְ ּלֹו  ּכֻ ֶלת,  ַהּדֶ ְמזּוַזת 
דֹוׁשֹות  ּדֹות ַהּקְ ת ַהּמִ ׁשֶ ין, ׁשֵ נֹות ִצּיֹון" – ַמְלכּות ְמעֹוֶרֶרת ז"א ]=ְזֵעיר ַאְנּפִ ְוִלְראֹות ֱאלֹקּות, ֶזה ִנְהָיה ִמ"ּבְ

ְעָלּה". ת ַחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ ָהֶעְליֹונֹות[, ֶלָעִתיד ָלֹבא ִיְהֶיה "ֵאׁשֶ

ה'תש"גכד שבטשבת
ֶפר ּתֹוָרה.  רֹות עֹוְמִדים, ּוְפֵניֶהם ֶאל ַהּסֵ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַעת ְקִריַאת ֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ

ּה ְבּתָ ַנת... ַמּצַ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ּבִ
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ . ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר ִראׁשֹון. ֲאִמיַרת ּכָ

חומש: יתרו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: פרק כד. וזה . . . כנודע.

וירא העם וינועו, אז זיי הָאבען דערזעהן ג-טליכקייט איז שוין וינועו, עס איז 
געווָארען א תנועת חיים.

ים. נּוַעת ַחּיִ נּועּו", ִנְפֲעָלה ּתְ ד "ַוּיָ ֵהם ָראּו ֱאלֹקּות, ֲהֵרי ִמּיָ ׁשֶ נּועּו" – ּכְ ְרא ָהָעם ַוּיָ "ַוּיַ

רּום,  ֵמי  ְ ּשׁ ּבִ ָתם  ּוְפֻעּלָ ים  ִהּלִ ּתְ סּוֵקי  ּפְ ל  ׁשֶ ּכָֹחם   – ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַאְדמֹו"ר  ָאַמר   – ם  ְיַדְעּתֶ ִאּלּו 
ִעּלּוי ַאַחר  ִחּצֹות, ְועֹוִלים ּבְ ל ַהּמְ ים ׁשֹוְבִרים ּכָ ִהּלִ ְזמֹוֵרי ּתְ ּמִ ְדעּו ׁשֶ ָכל ֵעת. ּתֵ ֱהִייֶתם אֹוְמִרים אֹוָתם ּבְ

ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. ָתם ּבְ ֻעּלָ ִחים ִלְפֵני ֲאדֹון עֹוָלִמים ּופֹוֲעִלים ּפְ ּטְ ּתַ ִלי ׁשּום ַהְפָרָעה, ּוִמׁשְ ִעּלּוי ּבְ

יום 
חמישי

יום 
שישי



צט היום יום . . . 

ה'תש"גכה שבטיום ראשון

חומש: משפטים, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: פרק כה. וזהו . . . 62 אח"כ.

לערנען בכל יום א פרשה חומש מיט פירש"י )זונטָאג ביז שני, מָאנטָאג ביז שלישי 
וכו'(, אמירת תהלים בכל יום, גומר זיין דעם תהלים שבת מברכים - דָאס דארף מען 

ָאּפהיטען, דָאס איז נוגע איהם, זיינע קינדער און קינדס קינדער.

ִני – ַעד  ִני", יֹום ׁשֵ "י )יֹום ִראׁשֹון – ַעד "ׁשֵ רּוׁש ַרׁשִ ׁש ִעם ּפֵ בּוַע, ֻחּמָ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ָכל יֹום ּפָ ִלְלֹמד ּבְ
יד.  ְך ֵיׁש ְלַהְקּפִ ת ְמָבְרִכים – ַעל ּכָ ּבָ ׁשַ ים ּבְ ִהּלִ ָכל יֹום, ִלְגֹמר ֶאת ַהּתְ ים ּבְ ִהּלִ י" ְוכּו'(; ֲאִמיַרת ּתְ ִליׁשִ "ׁשְ

ֶזה נֹוֵגַע לֹו, ְלָבָניו ְוִלְבֵני ָבָניו.

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג שבט, תשט"ו

ברוקלין.

הנהלת כפר חב"ד

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מיום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע וכן 

הקודמים לו. ורצוני להיות בטוח שעכ"פ מכאן ולהבא יכתבו ע"ד התועדויות השונות אשר בכפר חב"ד 

וגם בפרטיות המתאימה.

י"ט כסלו שקצרו במקום שאמרו  וביחוד בהנוגע למה שכותבים אודות חגיגת  וזאת להעיר 

של  ההקלטה  שילוח  יתעכב  אם  זה,  דבר  על  גם  ימלאו  הבאה  בהזדמנות  ובודאי  ביותר...  להאריך 

ההתועדות או אם נקלטה שלא במילואו, והרי בכנוס צעירי אגו"ח שהי' לפני זמן בהכפר שלחו תיכף 

לאחר הכינוס את הנאומים וכו'...

ע"פ המכתבים שקבלתי מאחדים וחוששים שמציאות פרדסים נותן מקום למחבא וכו', צריכים 

עם המשרדים המתאימים,  שיודעו  למה  בכיוון  ולדבר  זה  יש מקום לחשש  ולעיין אם  להתבונן  היו 

ובפרט שאם יתעכב דבר החליפין עם קרקע מהדרין הנשאר יש מקום לומר שינטעו שם פרדסים ג"כ, 

ואם יסכימו להרבות בשמירה מתאים לההוספה בפרדסים ספק הוא.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש לחזק ולפתח כפר חב"ד שיהי' דירה לו ית' בתחתונים, שלזה 

צריך געזונטע רוחניות און געזונטע גשמיות וחפץ ה' בידם יצליח, ע"י הכלי המחזיק ברכתו של הקב"ה 

השלום והאחדות והתקשרות לנשיאנו, ע"י מילוי כוונתו ורצונו בכפר זה וכמובן ע"פ המבואר בתניא 

פרק ב'.

המחכה לבשו"ט בכל הנ"ל.
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ה'תשע"ה  שבט י"ט ראשון יום מצה'? 'לאכול או מצה' אכילת 'על

:Á ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰CøánL øçà©©¤§¨¥
Cøáîe øæBçå ..."ävî úìéëà ìò" Cøáîe øæBç "íçì àéöBnä"©¦¤¤¥§¨¥©£¦©©¨§¥§¨¥

."øBøî úìéëà ìò"©£¦©¨
הגמרא ב)מסוגיית ז, של (פסחים הברכה שנוסח עולה
' הוא חמץ הראשוניםlrבדיקת והקשו חמץ'. (רמב"ן ביעור

הרי"ף) בדפי ב ג, ר"ן שמברכים שם, ברכות יש כן אם מדוע ,
'ל' וכדומה)בלשון תפילין' שצריך ('להניח מצוה ותירצו: ?

מברכים  שליח, ידי על לעשותה אפשר ואי בעצמו לקיימה
עליו, מוטלת שהמצוה מורה זה לשון כי 'ל', בלשון עליה
וכדומה, בסוכה' 'לישב תפילין', 'להניח מברכים ולכן
'על' בלשון מברכים שליח ידי על להיעשות שיכולה ומצוה

השחיטה') 'על המילה', .('על
נזר' ה'אבני שפא)והקשה סי' 'על (או"ח מברך כן אם מדוע ,

אפשר  שאי מצוות אלו והרי מרור' אכילת ו'על מצה' אכילת
מברכים  אכן הנ"ל ראשונים (ולדעת שליח ידי על לקיימן

מרור')? ו'לאכול מצה' 'לאכול
ומבאר:

אמוראים נחלקו חמץ א)בביעור ז, מברכים (פסחים האם
חמץ)'ל' 'על'(לבער חמץ)או ביעור מודים (על שהכל ואמרו .

נפסקה  ומדוע 'להבא', משמעותו כי ב'ל' לברך שאפשר
ה"ו)ההלכה פ"ג תכליתה (לעיל כי חמץ'? ביעור 'על שמברכים

הביעור  בו שנעשה בזמן לא היא חמץ ביעור מצוות של
'בל  על לעבור לא (כדי הפסח חג חלות תחילת עם אלא
ראוי  – מבוער כבר החמץ הפסח שבהגיע וכיון יראה'),
מאשר  לשעבר, גם שמשמעו חמץ', ביעור 'על לברך יותר

להבא. רק שמשמעו 'לבער'
מצה': אכילת 'על בנוסח הביאור גם וזה

חצות עד הוא מצה אכילת ב)זמן קכ, מגזירה (פסחים ונלמד
שכמו  הזה", בלילה מצרים בארץ "ועברתי מהפסוק שווה
חצות. עד מצה אכילת אף בחצות, היתה בכורות שמכת

היתה בכורות מכת מובן: אינו ואיך zevgaולכאורה הלילה
היא מצה שאכילת ממנה zevgלומדים cr שאי כיון אלא ?

עין  כהרף שהיא ממש הלילה בחצות לאכול ֿאפשר
תהא  שבחצות היא שהכוונה בהכרח זמן, דורשת והאכילה
אכילת  'על לברך יותר מתאים ולכן כבר, נאכלת המצה
מצה' 'לאכול ולא לשעבר גם משתמע זה מלשון כי מצה',

להבא. רק שמשמעו

התשע"ה  שבט כ' שני יום מסדינים  סוכה

:‰ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ÎÂÒ ˙ÂÎÏ‰dðéàL ävçî ìkL¤¨§¦¨¤¥¨
.ävçî dðéà ,äLaé ìL äéeöî çeøa ãîòì äìBëé§¨©£Ÿ§©§¨¤©¨¨¥¨§¦¨

מסדינים? סוכה לבנות אפשר האם
ברוח  לעמוד יכולה שאינה שמחיצה נפסק זו בהלכה
ברוח  קל נענוע גם האם לדון ויש מחיצה. אינה מצויה
הוא  אם רק פוסל שנענוע או המחיצה את פוסל
הנענוע  ידי שעל כגון מחיצה, מתורת הפוסל בשיעור
עשרה  משיעור מתמעט וגובהה לצד נוטה הסוכה

טפחים.
תנאים נחלקו הספינה בראש סוכה בעושה כג,והנה, (סוכה

לעמוד א) כדי דיין חזקות אינן הדפנות שאם אומרים יש .
שדי  אומרים ויש פסולה, הסוכה בים הנושבות הרוחות בפני

ב  רגילה רוח בפני לעמוד שבכוחן שאינן בכך אף יבשה,
הים. רוחות בפני עומדות

ברוח  לעמוד יכולה שאינה מחיצה 'כל כותב והרמב"ם
dyaiמצויה ly לעמוד יכולה שאם היינו מחיצה', אינה

ושם  בים, נמצאת אם אף כשרה, יבשה של מצויה ברוח
זמן. לאורך לעמוד יכולה אינה

ברוח  המחיצה שתעמוד שצריך לכך הטעם ולכאורה
העתידה  עראי מחיצת היא כן שלולא משום הוא  מצויה
בים  נמצאת ולמעשה מאחר מובן: אין זה לפי אך ליפול,
יבשה? של ברוח העמידה יכולת תועיל מה ליפול ועתידה
ליפול  עתידה שהמחיצה משום אינו הדין שטעם אלא
שבפועל  צורך אין כלומר: המחיצה. בחוזק שיעור הוא אלא
חזקה  להיות שעליה אלא זמן, לאורך המחיצה תעמוד
מצויה  רוח בפני עמידותה היא והמידה מסוימת, במידה
היא  בו המקום לפי משתנה אינו זה ושיעור שביבשה,
כשרה  היא הרי זו במידה חזקה היא ואם קבוע, אלא עומדת
נמצאת. היא שבו במקום מעמד תחזיק לא למעשה אם גם
עתידה  שהמחיצה משום אינו הפסול וטעם ומאחר
אם  שאף נראה המחיצה, בחוזק שיעור הוא אלא להתבטל

בכך. נפסלת מעט מתנענעת
(hi ,dkeq dkxa wnr)

ה'תשע"ה יום  שבט כ"א שלישי הגזול  לולב

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ·ÏÂÏ ˙ÂÎÏ‰íäL eðøîàL elà ìk̈¥¤¨©§¤¥
ìáà ;ãáìa ïBLàø áBè-íBéa Z äáðâe ìæâ éðtî ...ïéìeñt§¦¦§¥¨¥§¥¨§¦¦§¨£¨

.øLk ìkä Z íéîiä øàL íò éðL áBè-íBéa§¥¦¦§¨©¨¦©Ÿ¨¥
הגזול לולב בדין אמוראים א)נחלקו ל, רבי (סוכה לדעת :

בו  יוצאים ואין בעבירה הבאה מצוה משום פסול הוא יוחנן

שנאמר  משום פסול הוא שמואל ולדעת החג, ימי כל
הוא mkl"ולקחתם זה ולפי "לכםֿמשלכם". ודורשים ,"

ראשון  טוב ביום רק הראשון")פסול ביום לכם וכיון ("ולקחתם ,
הוא  הרי בלבד, הראשון ביום הגזול לולב פוסל שהרמב"ם
הראב"ד  אבל 'לכם'. משום הוא שהפסול כשמואל סובר

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

'מצוה  משום הוא הפסול לדעתו כי הימים בשאר גם פוסל
יוחנן כרבי בעבירה', משנה)הבאה .(מגיד

התוספות מתוך)וכתבו ד"ה שם אין (סוכה שמואל שלדעת
זה  פסול כי בעבירה, הבאה מצוה משום פסול הגזול לולב
לולב  נטילת החג ימי שבשאר וכיון דאורייתא, במצוות הוא
לולב  שמצות במקדש כן, ואם בגזול. גם יוצא מדרבנן היא
שמואל  לדעת גם – החג ימי שבעת כל התורה מן בו נוהגת

החג. ימי כל פסול הגזול לולב
שאר  עם שני טוב "ביום שכתב הרמב"ם מדברי אבל
משמע  לגבולין, המקדש בין חילק ולא כשר" הכל - הימים
בעבירה' הבאה 'מצוה של פסול אין דאורייתא במצוה שאף

קלג) סי' תנינא ביהודה נודע משנה. והקשו(מגיד שם). שלכאורה (נוב"י
מזבח איסורי בהלכות לדבריו סתירה ה"ט)זו "אין (פ"ה

החדש... מן ולא הטבל מן לא ונסכים מנחות iptnמביאין
d`pey d"awdy dxiara d`ad devn `idy?"

ביהודה' ה'נודע בן הגר"ש קלד)ומבאר סי' :(שם
הבאה  מצוה כמותו, סובר שהרמב"ם שמואל לדעת גם
פעולת  מכוח באה המצוה כאשר רק זהו אך פוסלת, בעבירה
גם  כי פסול, אינו הגזול לולב החג ימי בשאר ולכן העבירה
ביום  מהֿשאיןֿכן שאלה, בתורת ליטלו יכול הגזל ללא
יכוין  אם ורק שלו, שאינו כיון פסול השאול שלולב הראשון
הבאה  מצוה זה הרי - שלו יהא ביאוש ויקנהו לגוזלו

המצוה". לקיים יכול היה לא הגזל "בלתי כי בעבירה,
ערוך' ס"ה)וב'שלחן תרמט סי' שלולב (או"ח כרמב"ם פסק

אחרונים  וכתבו כשר, החג ימי בשאר שמכלֿמקום הגזול
ה'' ניאץ ברך 'בוצע כי עליו יברך סקכ"ח)לא שם אך (שעה"צ .

מצוה (שם)הרמ"א שהוא "לפי שפסול הראשונים כדעת פסק
אם  שהרי גזל באיסור המצוה את מקיים כי בעבירה, הבאה

הגזילה" את להם להחזיר חייב לתבוע, הבעלים (שו"ע באו

ס"ד) שם .אדה"ז

ה'תשע"ה  שבט כ"ב רביעי יום והיום  אז - השקל מחצית

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈÏ˜˘ ˙ÂÎÏ‰úéöçî ïzì ïéáiç ìkä©Ÿ©¨¦¦¥©£¦
.íépè÷ àìå íéãáò àìå íéLð àì ìáà . . ì÷Mä©¤¤£¨Ÿ¨¦§Ÿ£¨¦§Ÿ§©¦

חל  השקל מחצית נתינת שחיוב משמע הרמב"ם מדברי
ה'חינוך' אך פטורים, 'קטנים' רק כי שלושֿעשרה, מגיל

קה) מישראל(מצוה אחד כל 'שיתן dpyכתב: mixyr oan
dlrne על העובר 'כל בכתוב: כמפורש השקל', מחצית

ה''. תרומת יתן ומעלה שנה עשרים מבן הפקודים
שני  נאמרו תשא כי בפרשת הרמב"ם: דעת וביאור
על  העובר כל יתנו 'זה א) השקל: במחצית פסוקים
מבן  הפקודים על העובר 'כל ב) השקל'. מחצית הפקודים
ששני  חז"ל ודרשו ה''. תרומת יתן ומעלה שנה עשרים
השקל  מחצית א) שונות: תרומות שתי על מדברים הפסוקים
הקמת  בזמן חדֿפעמי ציווי והוא המשכן, אדני לצורך
השנה, במשך ציבור לקרבנות השקל מחצית ב) המשכן.

לדורות. ציווי והוא
העובר  'כל נאמר שבו הראשון הפסוק כי הרמב"ם וסובר
על  המדבר הוא עשרים גיל הוזכר ולא הפקודים' על
אינו  זה, מפסוק נלמד לדורות והציווי ומאחר הקרבנות,
המצוות  ככל שלושֿעשרה בגיל אלא עשרים בגיל תלוי

סק"ג) תרצד סי' או"ח .(מחה"ש

ס"א)והרמ"א מחצית (שם פורים לפני לתת שנוהגים כתב
'ואין  השקל, למחצית זכר מקום באותו הקבועה מהמטבע
נקט  ולכאורה ולמעלה', עשרים בן שהוא מי רק ליתנו חייב

הרמב"ם כדעת שם)שלא ומחה"ש שדברי (מג"א יתכן אך
השקל  מחצית במצות כי הרמב"ם, לדעת גם הם הרמ"א
הקרבנות. קניית לצורך – מצוה כהכשר א) פרטים: שני יש
שהרי  הרמב"ם דעת וזו הנתינה, בעצם עצמה בפני מצוה ב)
כל  ואם 'זמנים', בספר השקל מחצית הלכות את כלל
בספר  להכניסה לו היה הקרבנות לצורך הוא עניינה

'קרבנות'.
השקל  מחצית חיוב הרמב"ם שלדעת לומר, יש זה ולפי
הציבור, בקרבנות חלק לו שיהא כדי שלושֿעשרה מגיל חל
מגיל  רק הוא החיוב עצמה בפני הנתינה מצות מצד אך
למצות  זכר היא השקל מחצית שנתינת בימינו ולכן עשרים,
קרבנות  שאין מאחר כי – בפניֿעצמה כמצוה השקל מחצית
ולכן  – הקרבנות לזכר השקל מחצית לנתינת זכר עושים לא

עשרים מגיל היא רפד)הנתינה ע' פורים, המועדים .(קובץ
כל  עבור השקל מחצית לתת המנהג הרבי: ומהוראות
'מחצית  מטבעות שלש לתת קטנים גם לחנך ויש הבית, בני

שלהם מכספם עא)השקל' אות אדר חב"ד, מנהגי .(אוצר

ה'תשע"ה  שבט כ"ג חמישי יום הלבנה? את רבינו משה ראה כיצד

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰Lãçä :øîàðå§¤¡©©Ÿ¤
LBãwä Bì äàøä :íéîëç eøîà Ck .íéLãç Làø íëì äfä©¤¨¤Ÿ¢¨¦¨¨§£¨¦¤§¨©¨
äæk :Bì øîàå äðáì úeîc äàeápä äàøîa äLîì àeä Ceøä§¤§©§¥©§¨§§¨¨§¨©¨¤

.Lc÷å äàø§¥§©¥
דרשב"י במכילתא הדברים ב)מקור יב, בא, "החודש (פרשת :

מ  – לכם דמות הזה באצבע למשה הקב"ה לו שהראה למד
נוסף  פרט הוסיף הרמב"ם אך וקדש", ראה כזה ואמר לבנה
הייתה  הלבנה את משה שראיית במקור, מופיע שלא

הנבואה'. 'במראה

לעיין כאן)ויש צפע"נ גם זו (ראה שראייה לרמב"ם מניין :
כך? לומר ההכרח ומה הנבואה", "במראה היתה

הרבי נ)ומבאר סי' מלכות :(יין
הפסוק)במכילתא על ברש"י גם הובא הדברות (שם. "כל נאמר:

הזה  החודש ביום, אלא עמו נדבר לא משה עם שנדבר
בלילה, והראהו ביום עמו מדבר היה וכיצד בלילה. הראהו
והראהו  החמה) לשקיעת (סמוך חשכה עם ביום עימו נדבר

בחשכה". החודש
הזה  "החודש לציווי בהמשך שכן דחוק, התירוץ אמנם,
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ה'תשע"ה  שבט י"ט ראשון יום מצה'? 'לאכול או מצה' אכילת 'על

:Á ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰CøánL øçà©©¤§¨¥
Cøáîe øæBçå ..."ävî úìéëà ìò" Cøáîe øæBç "íçì àéöBnä"©¦¤¤¥§¨¥©£¦©©¨§¥§¨¥

."øBøî úìéëà ìò"©£¦©¨
הגמרא ב)מסוגיית ז, של (פסחים הברכה שנוסח עולה
' הוא חמץ הראשוניםlrבדיקת והקשו חמץ'. (רמב"ן ביעור

הרי"ף) בדפי ב ג, ר"ן שמברכים שם, ברכות יש כן אם מדוע ,
'ל' וכדומה)בלשון תפילין' שצריך ('להניח מצוה ותירצו: ?

מברכים  שליח, ידי על לעשותה אפשר ואי בעצמו לקיימה
עליו, מוטלת שהמצוה מורה זה לשון כי 'ל', בלשון עליה
וכדומה, בסוכה' 'לישב תפילין', 'להניח מברכים ולכן
'על' בלשון מברכים שליח ידי על להיעשות שיכולה ומצוה

השחיטה') 'על המילה', .('על
נזר' ה'אבני שפא)והקשה סי' 'על (או"ח מברך כן אם מדוע ,

אפשר  שאי מצוות אלו והרי מרור' אכילת ו'על מצה' אכילת
מברכים  אכן הנ"ל ראשונים (ולדעת שליח ידי על לקיימן

מרור')? ו'לאכול מצה' 'לאכול
ומבאר:

אמוראים נחלקו חמץ א)בביעור ז, מברכים (פסחים האם
חמץ)'ל' 'על'(לבער חמץ)או ביעור מודים (על שהכל ואמרו .

נפסקה  ומדוע 'להבא', משמעותו כי ב'ל' לברך שאפשר
ה"ו)ההלכה פ"ג תכליתה (לעיל כי חמץ'? ביעור 'על שמברכים

הביעור  בו שנעשה בזמן לא היא חמץ ביעור מצוות של
'בל  על לעבור לא (כדי הפסח חג חלות תחילת עם אלא
ראוי  – מבוער כבר החמץ הפסח שבהגיע וכיון יראה'),
מאשר  לשעבר, גם שמשמעו חמץ', ביעור 'על לברך יותר

להבא. רק שמשמעו 'לבער'
מצה': אכילת 'על בנוסח הביאור גם וזה

חצות עד הוא מצה אכילת ב)זמן קכ, מגזירה (פסחים ונלמד
שכמו  הזה", בלילה מצרים בארץ "ועברתי מהפסוק שווה
חצות. עד מצה אכילת אף בחצות, היתה בכורות שמכת

היתה בכורות מכת מובן: אינו ואיך zevgaולכאורה הלילה
היא מצה שאכילת ממנה zevgלומדים cr שאי כיון אלא ?

עין  כהרף שהיא ממש הלילה בחצות לאכול ֿאפשר
תהא  שבחצות היא שהכוונה בהכרח זמן, דורשת והאכילה
אכילת  'על לברך יותר מתאים ולכן כבר, נאכלת המצה
מצה' 'לאכול ולא לשעבר גם משתמע זה מלשון כי מצה',

להבא. רק שמשמעו

התשע"ה  שבט כ' שני יום מסדינים  סוכה

:‰ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ÎÂÒ ˙ÂÎÏ‰dðéàL ävçî ìkL¤¨§¦¨¤¥¨
.ävçî dðéà ,äLaé ìL äéeöî çeøa ãîòì äìBëé§¨©£Ÿ§©§¨¤©¨¨¥¨§¦¨

מסדינים? סוכה לבנות אפשר האם
ברוח  לעמוד יכולה שאינה שמחיצה נפסק זו בהלכה
ברוח  קל נענוע גם האם לדון ויש מחיצה. אינה מצויה
הוא  אם רק פוסל שנענוע או המחיצה את פוסל
הנענוע  ידי שעל כגון מחיצה, מתורת הפוסל בשיעור
עשרה  משיעור מתמעט וגובהה לצד נוטה הסוכה

טפחים.
תנאים נחלקו הספינה בראש סוכה בעושה כג,והנה, (סוכה

לעמוד א) כדי דיין חזקות אינן הדפנות שאם אומרים יש .
שדי  אומרים ויש פסולה, הסוכה בים הנושבות הרוחות בפני

ב  רגילה רוח בפני לעמוד שבכוחן שאינן בכך אף יבשה,
הים. רוחות בפני עומדות

ברוח  לעמוד יכולה שאינה מחיצה 'כל כותב והרמב"ם
dyaiמצויה ly לעמוד יכולה שאם היינו מחיצה', אינה

ושם  בים, נמצאת אם אף כשרה, יבשה של מצויה ברוח
זמן. לאורך לעמוד יכולה אינה

ברוח  המחיצה שתעמוד שצריך לכך הטעם ולכאורה
העתידה  עראי מחיצת היא כן שלולא משום הוא  מצויה
בים  נמצאת ולמעשה מאחר מובן: אין זה לפי אך ליפול,
יבשה? של ברוח העמידה יכולת תועיל מה ליפול ועתידה
ליפול  עתידה שהמחיצה משום אינו הדין שטעם אלא
שבפועל  צורך אין כלומר: המחיצה. בחוזק שיעור הוא אלא
חזקה  להיות שעליה אלא זמן, לאורך המחיצה תעמוד
מצויה  רוח בפני עמידותה היא והמידה מסוימת, במידה
היא  בו המקום לפי משתנה אינו זה ושיעור שביבשה,
כשרה  היא הרי זו במידה חזקה היא ואם קבוע, אלא עומדת
נמצאת. היא שבו במקום מעמד תחזיק לא למעשה אם גם
עתידה  שהמחיצה משום אינו הפסול וטעם ומאחר
אם  שאף נראה המחיצה, בחוזק שיעור הוא אלא להתבטל

בכך. נפסלת מעט מתנענעת
(hi ,dkeq dkxa wnr)

ה'תשע"ה יום  שבט כ"א שלישי הגזול  לולב

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ·ÏÂÏ ˙ÂÎÏ‰íäL eðøîàL elà ìk̈¥¤¨©§¤¥
ìáà ;ãáìa ïBLàø áBè-íBéa Z äáðâe ìæâ éðtî ...ïéìeñt§¦¦§¥¨¥§¥¨§¦¦§¨£¨

.øLk ìkä Z íéîiä øàL íò éðL áBè-íBéa§¥¦¦§¨©¨¦©Ÿ¨¥
הגזול לולב בדין אמוראים א)נחלקו ל, רבי (סוכה לדעת :

בו  יוצאים ואין בעבירה הבאה מצוה משום פסול הוא יוחנן

שנאמר  משום פסול הוא שמואל ולדעת החג, ימי כל
הוא mkl"ולקחתם זה ולפי "לכםֿמשלכם". ודורשים ,"

ראשון  טוב ביום רק הראשון")פסול ביום לכם וכיון ("ולקחתם ,
הוא  הרי בלבד, הראשון ביום הגזול לולב פוסל שהרמב"ם
הראב"ד  אבל 'לכם'. משום הוא שהפסול כשמואל סובר

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

'מצוה  משום הוא הפסול לדעתו כי הימים בשאר גם פוסל
יוחנן כרבי בעבירה', משנה)הבאה .(מגיד

התוספות מתוך)וכתבו ד"ה שם אין (סוכה שמואל שלדעת
זה  פסול כי בעבירה, הבאה מצוה משום פסול הגזול לולב
לולב  נטילת החג ימי שבשאר וכיון דאורייתא, במצוות הוא
לולב  שמצות במקדש כן, ואם בגזול. גם יוצא מדרבנן היא
שמואל  לדעת גם – החג ימי שבעת כל התורה מן בו נוהגת

החג. ימי כל פסול הגזול לולב
שאר  עם שני טוב "ביום שכתב הרמב"ם מדברי אבל
משמע  לגבולין, המקדש בין חילק ולא כשר" הכל - הימים
בעבירה' הבאה 'מצוה של פסול אין דאורייתא במצוה שאף

קלג) סי' תנינא ביהודה נודע משנה. והקשו(מגיד שם). שלכאורה (נוב"י
מזבח איסורי בהלכות לדבריו סתירה ה"ט)זו "אין (פ"ה

החדש... מן ולא הטבל מן לא ונסכים מנחות iptnמביאין
d`pey d"awdy dxiara d`ad devn `idy?"

ביהודה' ה'נודע בן הגר"ש קלד)ומבאר סי' :(שם
הבאה  מצוה כמותו, סובר שהרמב"ם שמואל לדעת גם
פעולת  מכוח באה המצוה כאשר רק זהו אך פוסלת, בעבירה
גם  כי פסול, אינו הגזול לולב החג ימי בשאר ולכן העבירה
ביום  מהֿשאיןֿכן שאלה, בתורת ליטלו יכול הגזל ללא
יכוין  אם ורק שלו, שאינו כיון פסול השאול שלולב הראשון
הבאה  מצוה זה הרי - שלו יהא ביאוש ויקנהו לגוזלו

המצוה". לקיים יכול היה לא הגזל "בלתי כי בעבירה,
ערוך' ס"ה)וב'שלחן תרמט סי' שלולב (או"ח כרמב"ם פסק

אחרונים  וכתבו כשר, החג ימי בשאר שמכלֿמקום הגזול
ה'' ניאץ ברך 'בוצע כי עליו יברך סקכ"ח)לא שם אך (שעה"צ .

מצוה (שם)הרמ"א שהוא "לפי שפסול הראשונים כדעת פסק
אם  שהרי גזל באיסור המצוה את מקיים כי בעבירה, הבאה

הגזילה" את להם להחזיר חייב לתבוע, הבעלים (שו"ע באו

ס"ד) שם .אדה"ז

ה'תשע"ה  שבט כ"ב רביעי יום והיום  אז - השקל מחצית

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈÏ˜˘ ˙ÂÎÏ‰úéöçî ïzì ïéáiç ìkä©Ÿ©¨¦¦¥©£¦
.íépè÷ àìå íéãáò àìå íéLð àì ìáà . . ì÷Mä©¤¤£¨Ÿ¨¦§Ÿ£¨¦§Ÿ§©¦

חל  השקל מחצית נתינת שחיוב משמע הרמב"ם מדברי
ה'חינוך' אך פטורים, 'קטנים' רק כי שלושֿעשרה, מגיל

קה) מישראל(מצוה אחד כל 'שיתן dpyכתב: mixyr oan
dlrne על העובר 'כל בכתוב: כמפורש השקל', מחצית

ה''. תרומת יתן ומעלה שנה עשרים מבן הפקודים
שני  נאמרו תשא כי בפרשת הרמב"ם: דעת וביאור
על  העובר כל יתנו 'זה א) השקל: במחצית פסוקים
מבן  הפקודים על העובר 'כל ב) השקל'. מחצית הפקודים
ששני  חז"ל ודרשו ה''. תרומת יתן ומעלה שנה עשרים
השקל  מחצית א) שונות: תרומות שתי על מדברים הפסוקים
הקמת  בזמן חדֿפעמי ציווי והוא המשכן, אדני לצורך
השנה, במשך ציבור לקרבנות השקל מחצית ב) המשכן.

לדורות. ציווי והוא
העובר  'כל נאמר שבו הראשון הפסוק כי הרמב"ם וסובר
על  המדבר הוא עשרים גיל הוזכר ולא הפקודים' על
אינו  זה, מפסוק נלמד לדורות והציווי ומאחר הקרבנות,
המצוות  ככל שלושֿעשרה בגיל אלא עשרים בגיל תלוי

סק"ג) תרצד סי' או"ח .(מחה"ש

ס"א)והרמ"א מחצית (שם פורים לפני לתת שנוהגים כתב
'ואין  השקל, למחצית זכר מקום באותו הקבועה מהמטבע
נקט  ולכאורה ולמעלה', עשרים בן שהוא מי רק ליתנו חייב

הרמב"ם כדעת שם)שלא ומחה"ש שדברי (מג"א יתכן אך
השקל  מחצית במצות כי הרמב"ם, לדעת גם הם הרמ"א
הקרבנות. קניית לצורך – מצוה כהכשר א) פרטים: שני יש
שהרי  הרמב"ם דעת וזו הנתינה, בעצם עצמה בפני מצוה ב)
כל  ואם 'זמנים', בספר השקל מחצית הלכות את כלל
בספר  להכניסה לו היה הקרבנות לצורך הוא עניינה

'קרבנות'.
השקל  מחצית חיוב הרמב"ם שלדעת לומר, יש זה ולפי
הציבור, בקרבנות חלק לו שיהא כדי שלושֿעשרה מגיל חל
מגיל  רק הוא החיוב עצמה בפני הנתינה מצות מצד אך
למצות  זכר היא השקל מחצית שנתינת בימינו ולכן עשרים,
קרבנות  שאין מאחר כי – בפניֿעצמה כמצוה השקל מחצית
ולכן  – הקרבנות לזכר השקל מחצית לנתינת זכר עושים לא

עשרים מגיל היא רפד)הנתינה ע' פורים, המועדים .(קובץ
כל  עבור השקל מחצית לתת המנהג הרבי: ומהוראות
'מחצית  מטבעות שלש לתת קטנים גם לחנך ויש הבית, בני

שלהם מכספם עא)השקל' אות אדר חב"ד, מנהגי .(אוצר

ה'תשע"ה  שבט כ"ג חמישי יום הלבנה? את רבינו משה ראה כיצד

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰Lãçä :øîàðå§¤¡©©Ÿ¤
LBãwä Bì äàøä :íéîëç eøîà Ck .íéLãç Làø íëì äfä©¤¨¤Ÿ¢¨¦¨¨§£¨¦¤§¨©¨
äæk :Bì øîàå äðáì úeîc äàeápä äàøîa äLîì àeä Ceøä§¤§©§¥©§¨§§¨¨§¨©¨¤

.Lc÷å äàø§¥§©¥
דרשב"י במכילתא הדברים ב)מקור יב, בא, "החודש (פרשת :

מ  – לכם דמות הזה באצבע למשה הקב"ה לו שהראה למד
נוסף  פרט הוסיף הרמב"ם אך וקדש", ראה כזה ואמר לבנה
הייתה  הלבנה את משה שראיית במקור, מופיע שלא

הנבואה'. 'במראה

לעיין כאן)ויש צפע"נ גם זו (ראה שראייה לרמב"ם מניין :
כך? לומר ההכרח ומה הנבואה", "במראה היתה

הרבי נ)ומבאר סי' מלכות :(יין
הפסוק)במכילתא על ברש"י גם הובא הדברות (שם. "כל נאמר:

הזה  החודש ביום, אלא עמו נדבר לא משה עם שנדבר
בלילה, והראהו ביום עמו מדבר היה וכיצד בלילה. הראהו
והראהו  החמה) לשקיעת (סמוך חשכה עם ביום עימו נדבר

בחשכה". החודש
הזה  "החודש לציווי בהמשך שכן דחוק, התירוץ אמנם,
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למשה נאמרו חדשים" ראש ואילך)לכם ג פס' פרטי (שם
ובהכרח  ביותר. ארוכה פרשה שהם פסח קרבן של הציוויים
אלא  עמו נדבר "לא (כי יום מבעוד נאמר זה שכל לומר
המכילתא) (כתירוץ לומר אפשר כיצד כן, ואם ביום"),

ביום  עמו dkygש"נדבר mr– בחשכה" החודש והראהו
פסח קרבן דיני נאמרו לזה בהמשך meiכאשר ceran!?

הרמב"ם לכללי בהתאם – הרמב"ם סובר מלאכי ולכן (יד

וסל"ג) ס"ד הרמב"ם פשוטה"כללי היותר הדרשה ליקח ש"דרכו
סומך  [=לא דקמשני אשינויא סמיך דלא טובא ו"בדוכתי
למסקנא  שגם – הקושיא" לדחות שמתרצים] התירוץ על
ביום. נאמרה אכן זו שפרשה המקשן) (כדעת לומר צריך
הלבנה  את לו הראה כיצד השאלה נשאלת שאז אלא
שראיית  לומר הרמב"ם מוכרח כך ומשום היום? באמצע

הנבואה". "במראה היתה הלבנה

ה'תשע"ה  שבט כ"ד שישי יום השנה  ראש ימי שלושה מקביעת הימנעות
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ראש  חל מתי הרחוקים למקומות הודיעו השלוחים
יש  אך השנה, ראש את לחגוג מתי שידעו כדי אלול חודש
יום  – הרחוקים במקומות השנה ראש את עשו כיצד לעיין,

יומיים? או
מפרש אלול)רש"י ועל ד"ה א יח, הרחוקים (ר"ה שבמקומות

שנים  דרוב בגולה, לאלול שלושים ביום השנה ראש "עושין
שמא  בידם הוא שספק ואףֿעלֿפי מעובר. אלול אין
הולכים  כרחך ועל לדעת. להן אפשר אי דין, בית יעברוהו
אחד  יום השנה ראש את חגגו כלומר, שנים". רוב אחר
מתי  לדעת הוצרכו ולכן אלול. של שלושים ביום בלבד,
לא  אלול, התחיל מתי ידעו לא "אם כי אלול, חודש ראש

שלו". שלשים יום ידעו
התוספות ועל)אבל ד"ה השנה (שם ראש את שעשו סוברים

לקמן הרמב"ם כתב וכן ימים. ה"ז)שני של (פ"ה טוב "יום
ארץ  בני רוב היו הראייה, על קובעין שהיו בזמן השנה ראש

היו  שלא לפי מספק, טובים ימים שני אותו עושין ישראל
גם  כתב וכך החודש". את ביתֿדין בו שקבעו יום יודעין

הזקן ס"ד)אדמו"ר תר סי' לתחום (או"ח חוץ שהן "והמקומות :
שנה  בכל השנה ראש ימים שני לעשות צריכים היו ירושלים

קודש". הן הימים שני .. דשמא ושנה,
לשם  – הספק) (מצד ימים שני עשו אופן שבכל וכיון

אלול? חודש ראש היה מתי לדעת הוצרכו מה
חודש  ראש מתי יודעים היו לא אם משנה': ה'לחם ומבאר
בנוגע  והן אלול לחודש בנוגע הן ספקות, שני כאן יש אלול

אחד `aלחודש או חסרים שניהם או מעוברים שניהם "אם :
יום  – השנה לראש אפשריות שלש ויתכנו חסר", ואחד מלא
יום  מעוברים), שניהם (אם אב חודש מראש ואחד שישים
אחד  (אם שישים יום או חסרים) שניהם (אם ותשע חמישים
יום, שלשה תשרי ר"ח עושין "היינו ואז מלא), ואחד חסר

לצ  ס"א ויום ס' ויום נ"ט כאשר יום אך ספק", כל מידי את
הספק  מזה "יצאנו אלול, חודש ראש את הודיעו השלוחים
ועבדינן  לא או מעובר אלול אם ספק לנו ונשאר אב, דחדש

ימים. שני היינו ואחד", שלשים ויום שלשים יום

ה'תשע"ה  שבט כ"ה קודש שבת ראש  אד"ו לא
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(ראש  בתשרי האחד את קובעים שאין מבאר הרמב"ם
שני  יש הלבנה במולד כי ושישי, רביעי ראשון, בימי השנה)
כל  של הממוצע הוא האמצעי', 'מולד א. חשבון: סוגי
שעת  ויודעים בקירוב שמחשבין "החשבון לפי החודשים
[בערך] דקדוק בלא המולד] הוא והשמש, הירח [של קבוצם
המולד  הוא האמיתי' 'מולד ב. האמצעי". במהלכם אלא
ולפעמים  האמצעי' ה'מולד לפני הוא שלפעמים המדויק

ה"א)אחריו פ"ו לעיל ראש (כמבואר קביעת את להשוות וכדי .
לחול  צריכה שהיתה לקביעה האמצעי' ה'מולד לפי השנה
את  דוחים שלפעמים חכמים אמרו האמיתי', ה'מולד פי על
ה'אמיתי' המולד ישתוו וכך אחד ביום השנה ראש קביעת
אד"ו  בימים השנה ראש את קובעים לא לכן וה'אמצעי'.

ובשבת. בחמישי בשלישי, בשני, אלא

הראב"ד: והקשה
יחול  לא השנה שראש תקנו שחכמים מבואר בגמרא
יחול  שישי, או רביעי בימים ר"ה יחול שאם משום באד"ו
קדושה  ימי שני ויהיו ראשון או שישי בימים הכפורים יום
איֿאפשר  משניהם הראשון ביום מת ימות ואם רצופים,
יסריח  שמא לחשוש ויש ימים, שני לאחר אלא לקוברו יהיה

כ,א) רבה (ר"ה הושענא יחול ראשון ביום ר"ה יחול ואם .
הערבה חיבוט מצות ותתבטל ב)בשבת מג, לא (סוכה ומדוע .

קביעת  לאי אחר טעם כתב אלא אלו, טעמים הרמב"ם הביא
אד"ו? בימי השנה ראש

יהושע' ה'פני ויתיישב)ומיישב ד"ה שם :(ר"ה
הוא  אד"ו בימי השנה ראש קביעת לאי העיקרי הטעם
ניתנה  כך ולשם כנ"ל, המולדות, שני את להשוות הצורך
ימי  בדילוג הקביעות ימי את "לעשות לחכמים רשות
שיקבעו  כדי אחד יום ולקבוע אחד יום לדחות השבוע,
יום  גם לדחות יכלו זה שלענין אלא האמיתי" במולד
הוא  לדחיה אד"ו את דוקא שקבעו והטעם בגה"ז מהימים
ואין  ערבה, מצות ומפני המתים מפני בגמרא, האמור הטעם

הטעם. עיקר את נקט שהרמב"ם להתפלא
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ח  ¤¤ּפרק
הּוא ‡. ּכ עׂשר, חמּׁשה ּבליל אּלּו מצוֹות עׂשּית :סּדּור ְְֲֲִִִִֵֵַָָָָ

ּפרי  'ּבֹורא ּומבר ואחד, אחד לכל ּכֹוס מביאין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבּתחּלה
ּוזמן הּיֹום, קּדּוׁש עליו ואֹומר וׁשֹותה.[שהחיינו]הּגפן', , ְְְִֵֶֶֶַַַָָ

ּומביאין  ידיו. ונֹוטל ידים', נטילת 'על מבר ּכ ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָואחר
וגּופֹו וחרסת, ּומּצה אחר, וירק מרֹור ועליו ,ערּו ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָָֹֻׁשלחן
עׂשר; ארּבעה יֹום ׁשל חגיגה ּובׂשר הּפסח, ּכבׂש ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשל
זכר  אחד - בׂשר מיני ׁשני הּׁשלחן על מביאין הּזה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּובּזמן

לחגיגה. זכר ואחד ְֲִֵֶֶֶַַַָָלּפסח,
האדמה'·. ּפרי 'ּבֹורא ּומבר ּומטּבל מתחיל ירק ולֹוקח , ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָ

ּכל  - עּמֹו המסּבין וכל הּוא ּכזית, ואֹוכל ּבחרסת, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֻאֹותֹו
הּׁשלחן  את עֹוקרין ּכ ואחר מּכזית. ּפחֹות אין ואחד, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאחד
הּבן  וכאן הּׁשני, הּכֹוס ּומֹוזגין לבּדֹו, ההּגדה קֹורא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָמּלפני
מּכל  הּזה הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה הּקֹורא: ואֹומר ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשֹואל.
ּפעם  אפּלּו מטּבילין אנּו אין הּלילֹות ׁשּבכל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּלילֹות?
אנּו הּלילֹות ׁשּבכל פעמים; ׁשּתי הּזה והּלילה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאחת,
הּלילֹות  ׁשּבכל מּצה; ּכּלֹו הּזה והּלילה ּומּצה, חמץ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻאֹוכלין

ׁשלּוק צלי ּבׂשר אֹוכלין הרבה]אנּו והּליל [מבושל ה ּומבּׁשל, ְְְְְִִַַַָָָָָֻ
ירקֹות, ׁשאר אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל צלי; ּכּלֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻהּזה
ּבין  אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל מרֹורים; הּזה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּלילה

מסּבין'. ּכּלנּו הּזה והּלילה מסּבין, ּובין ְְְְְִִִֵֶַַַָָֻֻֻיֹוׁשבין
ׁשאין ‚. - צלי' ּכּלֹו הּזה 'והּלילה אֹומר אינֹו הּזה, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻּבּזמן

קרּבן  ּבגנּותלנּו ּומתחיל וכו']. אבותינו היו עוע"ז ,[מתחילה ְְְִִַָָָ
ּכּלּה. אבי" אבד "ארּמי ּפרׁשת ּדרׁש ׁשּגֹומר עד ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻוקֹורא

אֹוכלין,„. ׁשאנּו זה 'ּפסח ואֹומר: לפניו, הּׁשלחן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּומחזיר
אבֹותינּו ּבּתי על הּוא ּברּו הּמקֹום ׁשּפסח ׁשם ֲֵֵֵֶַַַַָָָָעל

ּומגּביּהּבמצרים  לה''; הּוא ּפסח זבח ואמרּתם ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַ
ׁשם  על אֹוכלין, ׁשאנּו זה 'מרֹור ואֹומר: ּבידֹו ְְְִֵֵֶֶַַָָָָהּמרֹור
ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו חּיי את הּמצרים ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַׁשּמררּו
זֹו 'מּצה ואֹומר: ּבידֹו הּמּצה ּומגּביּה חּייהם'; את ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוימררּו
אבֹותינּו ׁשל ּבצקם הסּפיק ׁשּלא ׁשם על אֹוכלין, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשאנּו
מּיד, ּוגאלם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עליהם ׁשּנגלה עד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָלהחמיץ
וכּו'. מּמצרים הֹוציאּו אׁשר הּבצק את וּיאפּו ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:
ׁשּבית  ּבזמן אֹוכלין אבֹותינּו ׁשהיּו 'ּפסח אֹומר: הּזה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָּובּזמן
ּבּתי  על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּפסח ׁשם על קּים, ְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּמקּדׁש

וכּו'. ְֲֵאבֹותינּו'
לפאר ‰. לׁשּבח להּלל להֹודֹות חּיבין אנּו לפיכ' ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָואֹומר:

ּולנּצח  ּולהּדר לגּדל הּנּסים לרֹומם ּכל את לנּו ׁשעׂשה למי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
יּה. הללּו לפניו, ונאמר לחרּות, מעבדּות והֹוציאנּו ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֹהאּלּו,

למעינֹו "חּלמיׁש, עד וגֹו', ה'" עבדי הללּו יּה, ְְְְְְְִֵַַַַַַָָ"הללּו
אׁשר מים"'; העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' וחֹותם: ְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

הּזה  לּלילה והּגיענּו מּמצרים, אבֹותינּו את וגאל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּגאלנּו
אלהינּו ה' 'ּכן מֹוסיף: הּזה ּובּזמן ּומרֹורים'. מּצה ּבֹו ְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַָֹֹלאכל
הּבאים  אחרים ולרגלים למֹועדים יּגיענּו אבֹותינּו, ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָֹואלהי
,ּבעבֹודת וׂשׂשים עיר ּבבנין ׂשמחים לׁשלֹום, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלקראתנּו
קיר  על ּדמם ׁשּיּגיע הּפסחים ּומן הּזבחים מן ׁשם ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹונאכל
ּפדּות  ועל ּגאּלתנּו על חדׁש ׁשיר ל ונֹודה לרצֹון, ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻמזּבח
הּגפן, על ּומבר יׂשראל'. ּגאל ה', אּתה ּברּו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנפׁשנּו.

הּׁשני. הּכֹוס ְִֵֶַַוׁשֹותה
.Â- ׁשנּיה ידיו ונֹוטל ידים', נטילת 'על מבר ּכ ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָואחר

ההּגדה  קריאת ּבׁשעת ּדעּתֹו הּסיח ׁשני ׁשהרי ולֹוקח ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ׁשלם,[מצות]רקיקין לתֹו ּפרּוס ּומּניח מהן אחד חֹולק , ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

על  מבר אינֹו מה ּומּפני הארץ'. מן לחם 'הּמֹוציא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומבר
ּכּכרֹות ׁשּנאמר:[מצות]ׁשּתי מּׁשּום טֹובים? ימים ּכׁשאר , ְְֱִִִִִֵֶֶַָָָ

ּבפרּוסה עני ׁשל ּדרּכֹו מה - עני" ּכאן [חתיכה]"לחם אף , ְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ
ּכ ואחר  ּומרֹור}ּכֹור{ּבפרּוסה. מּצה ּכאחד,{(לוקח) ְְְִֵֶַַַָָָָָ

ה'}ּומטּבל  אּתה ּברּו' ּומבר ּבחרסת, כאחד) (ומטבל ְְֲֵֵֶַַַָָָֹ
על  וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאלהינּו
עצמּה ּבפני מּצה אכל ואם ואֹוכלן. ּומרֹורים', מּצה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָאכילת
ּבפני  זה ועל עצמֹו ּבפני זה על מבר עצמֹו, ּבפני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּומרֹור

ְַעצמֹו.
.Ê,העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר ּכ ְְֱֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואחר

הּזבח' אכילת על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו ואֹוכל אׁשר , ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ה' אּתה ּברּו' :ּומבר ּתחּלה. עׂשר ארּבעה חגיגת ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָמּבׂשר
על  וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאלהינּו
הּפסח  ּברּכת ולא ּפסח. ׁשל מּגּופֹו ואֹוכל הּפסח ', ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַֹאכילת

ּפסח. ׁשל ּפֹוטרת זבח ׁשל ולא זבח, ׁשל ְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹּפֹוטרת
.Á,'הּמֹוציא' ׁשּמבר אחר קרּבן, ׁשם ׁשאין הּזה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבּזמן

ּבחרסת  מּצה ּומטּבל מּצה', אכילת 'על ּומבר ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹחֹוזר
מרֹור ואֹוכל  ּומטּבל מרֹור', אכילת 'על ּומבר וחֹוזר . ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָ

יבּטל  ׁשּמא ּבחרסת, אֹותֹו יׁשהה ולא ואֹוכל; ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּבחרסת
סֹו מּדברי מצוה וזה ּומרֹור,טעמֹו. מּצה וכֹור וחֹוזר פרים. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

לּמקּדׁש. זכר ּברכה, ּבלא ואֹוכלן ּבחרסת, ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּומטּבל
.Ë לאכל רֹוצה ׁשהּוא ּכל ואֹוכל ּבּסעּודה, נמׁש ּכ ,ואחר ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

מּבׂשר  אֹוכל ּובאחרֹונה לׁשּתֹות. רֹוצה ׁשהּוא ּכל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָוׁשֹותה
ּכלל; אחר מאכל אחריו טֹועם ואינֹו ּכזית, ואפּלּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּפסח,
ּכדי  ּכלּום, אחריה טֹועם ואינֹו מּצה, ּכזית אֹוכל הּזה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּובּזמן
ּבפיו  הּמּצה אֹו הּפסח ּבׂשר וטעם סעּודתֹו, הפסק ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּיהיה

הּמצוה. היא ׁשאכילתן -ְֲִִִֶַָָָ
.È ידיו נֹוטל ּכ ּכֹוס ואחר על הּמזֹון ּברּכת ּומבר , ְְְִֵֵַַַַַָָָָָ

עליו  וגֹומר רביעי, ּכֹוס מֹוזג ּכ ואחר וׁשֹותהּו. ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָׁשליׁשי,
ּכל  ה' יהללּו' והיא הּׁשיר, ּברּכת עליו ואֹומר ההּלל; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאת
חּוץ  הּלילה, ּכל ּכלּום ּכ אחר טֹועם ואינֹו וכּו', 'ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָמעׂשי
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למשה נאמרו חדשים" ראש ואילך)לכם ג פס' פרטי (שם
ובהכרח  ביותר. ארוכה פרשה שהם פסח קרבן של הציוויים
אלא  עמו נדבר "לא (כי יום מבעוד נאמר זה שכל לומר
המכילתא) (כתירוץ לומר אפשר כיצד כן, ואם ביום"),

ביום  עמו dkygש"נדבר mr– בחשכה" החודש והראהו
פסח קרבן דיני נאמרו לזה בהמשך meiכאשר ceran!?

הרמב"ם לכללי בהתאם – הרמב"ם סובר מלאכי ולכן (יד

וסל"ג) ס"ד הרמב"ם פשוטה"כללי היותר הדרשה ליקח ש"דרכו
סומך  [=לא דקמשני אשינויא סמיך דלא טובא ו"בדוכתי
למסקנא  שגם – הקושיא" לדחות שמתרצים] התירוץ על
ביום. נאמרה אכן זו שפרשה המקשן) (כדעת לומר צריך
הלבנה  את לו הראה כיצד השאלה נשאלת שאז אלא
שראיית  לומר הרמב"ם מוכרח כך ומשום היום? באמצע

הנבואה". "במראה היתה הלבנה

ה'תשע"ה  שבט כ"ד שישי יום השנה  ראש ימי שלושה מקביעת הימנעות

‰ML ÏÚ :Ë ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰«ƒ»
L‡¯ ÈtÓ Z ÏeÏ‡ ÏÚÂ ..ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈÁeÏL eÈ‰ ÌÈL„Á√»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«¡ƒ¿≈…

.‰M‰«»»
ראש  חל מתי הרחוקים למקומות הודיעו השלוחים
יש  אך השנה, ראש את לחגוג מתי שידעו כדי אלול חודש
יום  – הרחוקים במקומות השנה ראש את עשו כיצד לעיין,

יומיים? או
מפרש אלול)רש"י ועל ד"ה א יח, הרחוקים (ר"ה שבמקומות

שנים  דרוב בגולה, לאלול שלושים ביום השנה ראש "עושין
שמא  בידם הוא שספק ואףֿעלֿפי מעובר. אלול אין
הולכים  כרחך ועל לדעת. להן אפשר אי דין, בית יעברוהו
אחד  יום השנה ראש את חגגו כלומר, שנים". רוב אחר
מתי  לדעת הוצרכו ולכן אלול. של שלושים ביום בלבד,
לא  אלול, התחיל מתי ידעו לא "אם כי אלול, חודש ראש

שלו". שלשים יום ידעו
התוספות ועל)אבל ד"ה השנה (שם ראש את שעשו סוברים

לקמן הרמב"ם כתב וכן ימים. ה"ז)שני של (פ"ה טוב "יום
ארץ  בני רוב היו הראייה, על קובעין שהיו בזמן השנה ראש

היו  שלא לפי מספק, טובים ימים שני אותו עושין ישראל
גם  כתב וכך החודש". את ביתֿדין בו שקבעו יום יודעין

הזקן ס"ד)אדמו"ר תר סי' לתחום (או"ח חוץ שהן "והמקומות :
שנה  בכל השנה ראש ימים שני לעשות צריכים היו ירושלים

קודש". הן הימים שני .. דשמא ושנה,
לשם  – הספק) (מצד ימים שני עשו אופן שבכל וכיון

אלול? חודש ראש היה מתי לדעת הוצרכו מה
חודש  ראש מתי יודעים היו לא אם משנה': ה'לחם ומבאר
בנוגע  והן אלול לחודש בנוגע הן ספקות, שני כאן יש אלול

אחד `aלחודש או חסרים שניהם או מעוברים שניהם "אם :
יום  – השנה לראש אפשריות שלש ויתכנו חסר", ואחד מלא
יום  מעוברים), שניהם (אם אב חודש מראש ואחד שישים
אחד  (אם שישים יום או חסרים) שניהם (אם ותשע חמישים
יום, שלשה תשרי ר"ח עושין "היינו ואז מלא), ואחד חסר

לצ  ס"א ויום ס' ויום נ"ט כאשר יום אך ספק", כל מידי את
הספק  מזה "יצאנו אלול, חודש ראש את הודיעו השלוחים
ועבדינן  לא או מעובר אלול אם ספק לנו ונשאר אב, דחדש

ימים. שני היינו ואחד", שלשים ויום שלשים יום

ה'תשע"ה  שבט כ"ה קודש שבת ראש  אד"ו לא

ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe :Ê ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˘„Á‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰ƒ¿≈»≈
‰f‰ ÔBaLÁ‰L ÈÙÏ ?Â"„‡ ÈÓÈa ‰Ê ÔBaLÁa ÔÈÚ·B˜¿ƒ¿∆¿∆ƒ≈¿ƒ∆«∆¿«∆
ÌB˜na ‡Ï ,ÈÚˆÓ‡‰ dÎel‰a LÓM‰Â Á¯i‰ ıea˜Ï ‡e‰¿ƒ«»≈«¿«∆∆¿ƒ»»∆¿»ƒ…«»
ÌBÈÂ ‰ÚÈ·˜ ÌBÈ eNÚ CÎÈÙÏ ,eÚ„B‰L BÓk ,ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿∆«¿¿ƒ»»¿ƒ»¿
ÈLÈÏMa ?„ˆÈk .ÈzÓ‡‰ ıea˜ ÌBÈa ÚbÙÏ È„k ,‰iÁc¿ƒ»¿≈ƒ¿…«¿ƒ»¬ƒƒ≈«ƒ¿ƒƒ

...ÔÈÁBc ÈÚÈ·¯a ,ÔÈÚ·B˜¿ƒƒ¿ƒƒƒ
(ראש  בתשרי האחד את קובעים שאין מבאר הרמב"ם
שני  יש הלבנה במולד כי ושישי, רביעי ראשון, בימי השנה)
כל  של הממוצע הוא האמצעי', 'מולד א. חשבון: סוגי
שעת  ויודעים בקירוב שמחשבין "החשבון לפי החודשים
[בערך] דקדוק בלא המולד] הוא והשמש, הירח [של קבוצם
המולד  הוא האמיתי' 'מולד ב. האמצעי". במהלכם אלא
ולפעמים  האמצעי' ה'מולד לפני הוא שלפעמים המדויק

ה"א)אחריו פ"ו לעיל ראש (כמבואר קביעת את להשוות וכדי .
לחול  צריכה שהיתה לקביעה האמצעי' ה'מולד לפי השנה
את  דוחים שלפעמים חכמים אמרו האמיתי', ה'מולד פי על
ה'אמיתי' המולד ישתוו וכך אחד ביום השנה ראש קביעת
אד"ו  בימים השנה ראש את קובעים לא לכן וה'אמצעי'.

ובשבת. בחמישי בשלישי, בשני, אלא

הראב"ד: והקשה
יחול  לא השנה שראש תקנו שחכמים מבואר בגמרא
יחול  שישי, או רביעי בימים ר"ה יחול שאם משום באד"ו
קדושה  ימי שני ויהיו ראשון או שישי בימים הכפורים יום
איֿאפשר  משניהם הראשון ביום מת ימות ואם רצופים,
יסריח  שמא לחשוש ויש ימים, שני לאחר אלא לקוברו יהיה

כ,א) רבה (ר"ה הושענא יחול ראשון ביום ר"ה יחול ואם .
הערבה חיבוט מצות ותתבטל ב)בשבת מג, לא (סוכה ומדוע .

קביעת  לאי אחר טעם כתב אלא אלו, טעמים הרמב"ם הביא
אד"ו? בימי השנה ראש

יהושע' ה'פני ויתיישב)ומיישב ד"ה שם :(ר"ה
הוא  אד"ו בימי השנה ראש קביעת לאי העיקרי הטעם
ניתנה  כך ולשם כנ"ל, המולדות, שני את להשוות הצורך
ימי  בדילוג הקביעות ימי את "לעשות לחכמים רשות
שיקבעו  כדי אחד יום ולקבוע אחד יום לדחות השבוע,
יום  גם לדחות יכלו זה שלענין אלא האמיתי" במולד
הוא  לדחיה אד"ו את דוקא שקבעו והטעם בגה"ז מהימים
ואין  ערבה, מצות ומפני המתים מפני בגמרא, האמור הטעם

הטעם. עיקר את נקט שהרמב"ם להתפלא
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ח  ¤¤ּפרק
הּוא ‡. ּכ עׂשר, חמּׁשה ּבליל אּלּו מצוֹות עׂשּית :סּדּור ְְֲֲִִִִֵֵַָָָָ

ּפרי  'ּבֹורא ּומבר ואחד, אחד לכל ּכֹוס מביאין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבּתחּלה
ּוזמן הּיֹום, קּדּוׁש עליו ואֹומר וׁשֹותה.[שהחיינו]הּגפן', , ְְְִֵֶֶֶַַַָָ

ּומביאין  ידיו. ונֹוטל ידים', נטילת 'על מבר ּכ ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָואחר
וגּופֹו וחרסת, ּומּצה אחר, וירק מרֹור ועליו ,ערּו ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָָֹֻׁשלחן
עׂשר; ארּבעה יֹום ׁשל חגיגה ּובׂשר הּפסח, ּכבׂש ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשל
זכר  אחד - בׂשר מיני ׁשני הּׁשלחן על מביאין הּזה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּובּזמן

לחגיגה. זכר ואחד ְֲִֵֶֶֶַַַָָלּפסח,
האדמה'·. ּפרי 'ּבֹורא ּומבר ּומטּבל מתחיל ירק ולֹוקח , ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָ

ּכל  - עּמֹו המסּבין וכל הּוא ּכזית, ואֹוכל ּבחרסת, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֻאֹותֹו
הּׁשלחן  את עֹוקרין ּכ ואחר מּכזית. ּפחֹות אין ואחד, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאחד
הּבן  וכאן הּׁשני, הּכֹוס ּומֹוזגין לבּדֹו, ההּגדה קֹורא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָמּלפני
מּכל  הּזה הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה הּקֹורא: ואֹומר ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשֹואל.
ּפעם  אפּלּו מטּבילין אנּו אין הּלילֹות ׁשּבכל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּלילֹות?
אנּו הּלילֹות ׁשּבכל פעמים; ׁשּתי הּזה והּלילה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאחת,
הּלילֹות  ׁשּבכל מּצה; ּכּלֹו הּזה והּלילה ּומּצה, חמץ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻאֹוכלין

ׁשלּוק צלי ּבׂשר אֹוכלין הרבה]אנּו והּליל [מבושל ה ּומבּׁשל, ְְְְְִִַַַָָָָָֻ
ירקֹות, ׁשאר אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל צלי; ּכּלֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻהּזה
ּבין  אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל מרֹורים; הּזה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּלילה

מסּבין'. ּכּלנּו הּזה והּלילה מסּבין, ּובין ְְְְְִִִֵֶַַַָָֻֻֻיֹוׁשבין
ׁשאין ‚. - צלי' ּכּלֹו הּזה 'והּלילה אֹומר אינֹו הּזה, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻּבּזמן

קרּבן  ּבגנּותלנּו ּומתחיל וכו']. אבותינו היו עוע"ז ,[מתחילה ְְְִִַָָָ
ּכּלּה. אבי" אבד "ארּמי ּפרׁשת ּדרׁש ׁשּגֹומר עד ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻוקֹורא

אֹוכלין,„. ׁשאנּו זה 'ּפסח ואֹומר: לפניו, הּׁשלחן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּומחזיר
אבֹותינּו ּבּתי על הּוא ּברּו הּמקֹום ׁשּפסח ׁשם ֲֵֵֵֶַַַַָָָָעל

ּומגּביּהּבמצרים  לה''; הּוא ּפסח זבח ואמרּתם ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַ
ׁשם  על אֹוכלין, ׁשאנּו זה 'מרֹור ואֹומר: ּבידֹו ְְְִֵֵֶֶַַָָָָהּמרֹור
ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו חּיי את הּמצרים ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַׁשּמררּו
זֹו 'מּצה ואֹומר: ּבידֹו הּמּצה ּומגּביּה חּייהם'; את ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוימררּו
אבֹותינּו ׁשל ּבצקם הסּפיק ׁשּלא ׁשם על אֹוכלין, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשאנּו
מּיד, ּוגאלם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עליהם ׁשּנגלה עד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָלהחמיץ
וכּו'. מּמצרים הֹוציאּו אׁשר הּבצק את וּיאפּו ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:
ׁשּבית  ּבזמן אֹוכלין אבֹותינּו ׁשהיּו 'ּפסח אֹומר: הּזה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָּובּזמן
ּבּתי  על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּפסח ׁשם על קּים, ְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּמקּדׁש

וכּו'. ְֲֵאבֹותינּו'
לפאר ‰. לׁשּבח להּלל להֹודֹות חּיבין אנּו לפיכ' ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָואֹומר:

ּולנּצח  ּולהּדר לגּדל הּנּסים לרֹומם ּכל את לנּו ׁשעׂשה למי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
יּה. הללּו לפניו, ונאמר לחרּות, מעבדּות והֹוציאנּו ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֹהאּלּו,

למעינֹו "חּלמיׁש, עד וגֹו', ה'" עבדי הללּו יּה, ְְְְְְְִֵַַַַַַָָ"הללּו
אׁשר מים"'; העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' וחֹותם: ְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

הּזה  לּלילה והּגיענּו מּמצרים, אבֹותינּו את וגאל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּגאלנּו
אלהינּו ה' 'ּכן מֹוסיף: הּזה ּובּזמן ּומרֹורים'. מּצה ּבֹו ְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַָֹֹלאכל
הּבאים  אחרים ולרגלים למֹועדים יּגיענּו אבֹותינּו, ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָֹואלהי
,ּבעבֹודת וׂשׂשים עיר ּבבנין ׂשמחים לׁשלֹום, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלקראתנּו
קיר  על ּדמם ׁשּיּגיע הּפסחים ּומן הּזבחים מן ׁשם ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹונאכל
ּפדּות  ועל ּגאּלתנּו על חדׁש ׁשיר ל ונֹודה לרצֹון, ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻמזּבח
הּגפן, על ּומבר יׂשראל'. ּגאל ה', אּתה ּברּו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנפׁשנּו.

הּׁשני. הּכֹוס ְִֵֶַַוׁשֹותה
.Â- ׁשנּיה ידיו ונֹוטל ידים', נטילת 'על מבר ּכ ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָואחר

ההּגדה  קריאת ּבׁשעת ּדעּתֹו הּסיח ׁשני ׁשהרי ולֹוקח ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ׁשלם,[מצות]רקיקין לתֹו ּפרּוס ּומּניח מהן אחד חֹולק , ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

על  מבר אינֹו מה ּומּפני הארץ'. מן לחם 'הּמֹוציא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומבר
ּכּכרֹות ׁשּנאמר:[מצות]ׁשּתי מּׁשּום טֹובים? ימים ּכׁשאר , ְְֱִִִִִֵֶֶַָָָ

ּבפרּוסה עני ׁשל ּדרּכֹו מה - עני" ּכאן [חתיכה]"לחם אף , ְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ
ּכ ואחר  ּומרֹור}ּכֹור{ּבפרּוסה. מּצה ּכאחד,{(לוקח) ְְְִֵֶַַַָָָָָ

ה'}ּומטּבל  אּתה ּברּו' ּומבר ּבחרסת, כאחד) (ומטבל ְְֲֵֵֶַַַָָָֹ
על  וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאלהינּו
עצמּה ּבפני מּצה אכל ואם ואֹוכלן. ּומרֹורים', מּצה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָאכילת
ּבפני  זה ועל עצמֹו ּבפני זה על מבר עצמֹו, ּבפני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּומרֹור

ְַעצמֹו.
.Ê,העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר ּכ ְְֱֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואחר

הּזבח' אכילת על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו ואֹוכל אׁשר , ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ה' אּתה ּברּו' :ּומבר ּתחּלה. עׂשר ארּבעה חגיגת ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָמּבׂשר
על  וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאלהינּו
הּפסח  ּברּכת ולא ּפסח. ׁשל מּגּופֹו ואֹוכל הּפסח ', ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַֹאכילת

ּפסח. ׁשל ּפֹוטרת זבח ׁשל ולא זבח, ׁשל ְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹּפֹוטרת
.Á,'הּמֹוציא' ׁשּמבר אחר קרּבן, ׁשם ׁשאין הּזה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבּזמן

ּבחרסת  מּצה ּומטּבל מּצה', אכילת 'על ּומבר ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹחֹוזר
מרֹור ואֹוכל  ּומטּבל מרֹור', אכילת 'על ּומבר וחֹוזר . ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָ

יבּטל  ׁשּמא ּבחרסת, אֹותֹו יׁשהה ולא ואֹוכל; ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּבחרסת
סֹו מּדברי מצוה וזה ּומרֹור,טעמֹו. מּצה וכֹור וחֹוזר פרים. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

לּמקּדׁש. זכר ּברכה, ּבלא ואֹוכלן ּבחרסת, ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּומטּבל
.Ë לאכל רֹוצה ׁשהּוא ּכל ואֹוכל ּבּסעּודה, נמׁש ּכ ,ואחר ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

מּבׂשר  אֹוכל ּובאחרֹונה לׁשּתֹות. רֹוצה ׁשהּוא ּכל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָוׁשֹותה
ּכלל; אחר מאכל אחריו טֹועם ואינֹו ּכזית, ואפּלּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּפסח,
ּכדי  ּכלּום, אחריה טֹועם ואינֹו מּצה, ּכזית אֹוכל הּזה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּובּזמן
ּבפיו  הּמּצה אֹו הּפסח ּבׂשר וטעם סעּודתֹו, הפסק ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּיהיה

הּמצוה. היא ׁשאכילתן -ְֲִִִֶַָָָ
.È ידיו נֹוטל ּכ ּכֹוס ואחר על הּמזֹון ּברּכת ּומבר , ְְְִֵֵַַַַַָָָָָ

עליו  וגֹומר רביעי, ּכֹוס מֹוזג ּכ ואחר וׁשֹותהּו. ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָׁשליׁשי,
ּכל  ה' יהללּו' והיא הּׁשיר, ּברּכת עליו ואֹומר ההּלל; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאת
חּוץ  הּלילה, ּכל ּכלּום ּכ אחר טֹועם ואינֹו וכּו', 'ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָמעׂשי
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הּלל  עליו ולֹומר חמיׁשי, ּכֹוס למזג לֹו ויׁש הּמים. ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹמן
נהרֹות  "על עד טֹוב", ּכי לה', מ"הֹודּו והּוא - ְֲִֵַַַַַָהּגדֹול
לֹו ויׁש ּכֹוסֹות. ארּבעה ּכמֹו חֹובה אינֹו זה וכֹוס ְְְְֵֵֶֶַָָָָּבבל";
ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשּירצה, מקֹום ּבכל ההּלל את ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלגמר

סעּודה. ְְָמקֹום
.‡È מקֹום אֹוכלין; פסחים, ּבלילי צלי לאכל ׁשּנהגּו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹמקֹום

ּבׂשר  יאמרּו ׁשּמא ּגזרה - אֹוכלין אין לאכל, ׁשּלא ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹׁשּנהגּו
הּוא  ּכאחד הּפסח ּכּלֹו צלּוי ׂשה לאכל אסּור מקֹום ּובכל  . ְְֱֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

היה  ואם ּבחּוץ; קדׁשים ּכאֹוכל ׁשּנראה מּפני זה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבליל
ׁשלק אֹו אבר, מּמּנּו ׁשחּסר אֹו ,והּוא [בישל]מחּת אבר ּבֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ

ׁשּנהגּו. ּבמקֹום מּתר, זה הרי - ְְֲֲֵֶֶָָָָֻֻמחּבר
.·Èּכדר הּפת על מקּדׁש - הּפסח ּבלילי יין לֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַמי

הּזה  הּסדר על הּדברים ּכל ועֹוׂשה ּבׁשּבת, מי ׁשעֹוׂשה ; ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּמרֹור  על מבר ּבּתחּלה ּבלבד, מרֹור אּלא ירק לֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשאין
- מרֹור' אכילת ו'על האדמה', ּפרי 'ּבֹורא - ּברכֹות ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָׁשּתי
וחֹוזר  ואֹוכלּה, הּמּצה על מבר ההּגדה, ּוכׁשּיגמר ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹואֹוכל;

ּברכה. ּבלא הּמרֹור, מן ְְְִֵַָָָֹואֹוכל
.‚Èמׁשּמרת מּצה לֹו ׁשאין מצה]מי ּכזית,[לשם אּלא ְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻ

אכילת  'על מבר מׁשּמרת, ׁשאינּה מּמּצה סעּודתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּכׁשּגֹומר
ּכלּום. אחריו טֹועם ואינֹו ּכזית; אֹותֹו ואֹוכל ְְְְֲִֵֵֵַַַָָמּצה',

.„È ּבני ואֹוכל. חֹוזר אינֹו והקיץ, הּסעּודה ּבתֹו ׁשּיׁשן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָמי
ּבתֹוך  מקצתן ׁשּיׁשנּו ואֹוכלין;חבּורה חֹוזרין הּסעּודה, ְְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָ

יאכלּו ּכּלן, נתנמנמּו יאכלּו; לא ונעֹורּו, ּכּלן .נרּדמּו ְְְְְְִִֵֵֵַָָֹֹֹֻֻ

ההּגדה  ¨¨©©©Ÿנסח
ההּגדה  הּוא:נסח ּכ הּגלּות, ּבזמן יׂשראל ּבּה ׁשּנהגּו ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

הא  מּמצרים. יצאנּו ּבבהילּו ואֹומר: ׁשני ּכֹוס על ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָמתחיל
ּכל  ּדמצרים. מארעא ּדנפקּו אבהתנא ּדאכלּו עניא, ְְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָָָלחמא
הא  ויפסח. ייתי לפסח, ּדצרי וכל וייכֹול; ייתי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּדכפין,
הכא  הׁשּתא ּדיׂשראל; ּבארעא הּבאה לׁשנה הכא, ְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשּתא

חֹורי. ּבני - ּדאתיא לׁשּתא הּלילה ּנׁשּתּנה dnעבדי, ְְְְְֵֵֵַַַָָ©ְְִַַַָָ
אפּלּו מטּבילין אנּו אין הּלילֹות ׁשּבכל הּלילֹות. מּכל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּזה
אנּו הּלילֹות ׁשּבכל ּפעמים. ׁשּתי הּזה, והּלילה אחת; ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּפעם
ׁשּבכל  מּצה. ּכּלֹו הּזה, והּלילה ּומּצה; חמץ ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻאֹוכלים
מרֹורים. הּזה, והּלילה ירקֹות; ׁשאר אֹוכלים אנּו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהּלילֹות
מסּבין; ּובין יֹוׁשבין ּבין אֹוכלין אנּו הּלילֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַָָֻׁשּבכל

מסּבין  ּכּלנּו הּזה, לפרעה היינּוmicar.והּלילה ְְְִֶַַַָָֻֻ£¨¦ְְִַָֹ
ּובזרֹוע  חזקה ּביד מּׁשם, אלהינּו ה' וּיֹוציאנּו ְְְְֱֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹּבמצרים;
אבֹותינּו את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הֹוציא לא ואּלּו ְְֲִִֵֶַָָָֹנטּויה.

ּובנ  ּובנינּו אנּו עדין היינּומּמצרים, מׁשעּבדים ּבנינּו י ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֻ
ּכּלנּו נבֹונים, ּכּלנּו חכמים, ּכּלנּו ואפּלּו ּבמצרים. ְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָֹֻֻֻלפרעה
מצרים; ּביציאת לסּפר עלינּו מצוה - הּתֹורה את ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָיֹודעים

מׁשּבח. זה הרי מצרים, ּביציאת הּמארי dUrnוכל ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָֻ©£¤
ורּבי  עזריה ּבן אלעזר ורּבי יהֹוׁשע ורּבי אליעזר ְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻּברּבי
מסּפרין  והיּו ּברק; ּבבני מסּבין ׁשהיּו טרפֹון, ורּבי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֻעקיבה
ּתלמידיהן  ׁשּבאּו עד הּלילה, אֹותֹו ּכל מצרים ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּביציאת
ׁשחרית  ׁשל ׁשמע קרּית זמן הּגיע רּבֹותינּו, להן: .ואמרּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

xn` עזריה ּבן אלעזר רּבי ׁשבעים להם ּכבן אני הרי : ¨©ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
עד  ּבּלילֹות, מצרים יציאת ׁשּתאמר זכיתי ולא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשנה,
צאת יֹום את ּתזּכר "למען ׁשּנאמר: זֹומא, ּבן ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּדרׁשּה
"ּכל  הּימים; ,"חּיי "ימי - "חּיי ימי ּכל מצרים, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹמארץ
העֹולם  ,"חּיי "ימי אֹומרים: וחכמים הּלילֹות. ,"חּיי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָימי

הּמׁשיח. לימֹות להביא ,"חּיי ימי "ּכל KExAהּזה; ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ¨
עּמֹו ליׂשראל ּתֹורה ׁשּנתן ארּבעה הּמקֹום ּכנגד הּוא. ּברּו , ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּתם, ואחד רׁשע, ואחד חכם, אחד - ּתֹורה ּדּברה ְְְִִֶֶֶָָָָָָָָָָָּבנים

לׁשאל. יֹודע ׁשאינֹו "מה mkg,ואחד - אֹומר? הּוא מה ְְִֵֵֶֶַָֹ¨¨ֵַָ
אתכם" אלהינּו ה' צּוה אׁשר והּמׁשּפטים, והחּקים .העדֹות ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

הּפסח  אחר מפטירין אין הּפסח: ּכהלכת לֹו אמר אּתה ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָֹאף

אֹומ rWx,אפיקימֹון. הּוא העבֹודה ר מה "מה - ? ֲִִ¨¨ֲֵַָָָ
עצמֹו את ׁשהֹוציא ּולפי לֹו. ולא "לכם", - לכם" ְְְִִֶֶֶֶַַָָֹֹהּזאת
לֹו: ואמר ׁשּניו את הקהה אּתה אף ּבעּקר, וכפר הּכלל ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמן
לֹו; ולא "לי", - מּמצרים" ּבצאתי לי ה' עׂשה זה ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֹ"ּבעבּור

נגאל. היה לא ׁשם, היה -mY,ואּלּו אֹומר? הּוא מה ְְִִָָָָָָֹ¨ֵַ
מּמצרים, ה' הֹוציאנּו יד ּבחזק אליו: "ואמרּת ּזאת". ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ"מה

עבדים" לֹו,Fpi`We.מּבית ּפתח אּת - ל ׁשאל יֹודע ֲִִֵָ§¤¥ְְְִֵַַַֹ
עׂשה  זה ּבעבּור לאמר: ההּוא ּבּיֹום לבנ "והּגדּת ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:

מּמצרים" ּבצאתי לי מראׁשה' יכֹול ,"לבנ "והּגדּת . ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָֹ
יכֹול  ההּוא, ּבּיֹום אי ההּוא". "ּבּיֹום לֹומר: ּתלמּוד ְִֶַַַַַַַָֹהחדׁש?
אּלא  אמרּתי, לא זה"; "ּבעבּור לֹומר: ּתלמּוד יֹום? ְְְֲִִֶֶַַַַָָֹמּבעֹוד

.לפני מּנחין ּומרֹור מּצה ׁשּיׁש עֹובדי dNgYn,ּבׁשעה ְְִֵֶֶַָָָָָָֻ¦§¦¨ְֵ
הּוא  ּברּו הּמקֹום קרבנּו ועכׁשו, אבֹותינּו; היּו זרה ְְְֲֲֵֵַַָָָָָָָָעבֹודה

אמר לעבֹודתֹו ּכה העם: ּכל אל יהֹוׁשע "וּיאמר ׁשּנאמר: , ְֱֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
ּתרח  מעֹולם, אבֹותיכם יׁשבּו הּנהר ּבעבר יׂשראל, אלהי ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹה'
את  ואּקח אחרים. אלהים וּיעבדּו נחֹור; ואבי אברהם ְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאבי
ארץ  ּבכל אֹותֹו ואֹול הּנהר, מעבר אברהם את ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאביכם
ליצחק  ואּתן יצחק. את לֹו ואּתן זרעֹו, את וארּבה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכנען;
לרׁשת  ׂשעיר הר את לעׂשו ואּתן עׂשו; ואת יעקב ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאת

מצרים" ירדּו ּובניו ויעקב הבטחתֹוKExA.אֹותֹו, ׁשֹומר ְְְֲִִַַָָָֹ¨ְֵַָָ
את  מחּׁשב הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש הּוא; ּברּו עּמֹו, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָליׂשראל
הּבתרים, ּבין אבינּו לאברהם ׁשאמר ּכמֹו לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּקץ,
זרע יהיה ּגר ּכי ּתדע ידֹוע לאברם: "וּיאמר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
ׁשנה. מאֹות ארּבע - אֹותם ועּנּו ועבדּום, להם, לא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבארץ
ּברכׁש יצאּו כן ואחרי אנכי, ּדן יעבדּו אׁשר הּגֹוי את ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻוגם

ּבלבד id`.ּגדֹול" אחד ׁשּלא - ולנּו לאבֹותינּו ׁשעמדה ָ¦ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ
לכּלֹותנּו; עלינּו עֹומדים ודֹור ּדֹור ּבכל אּלא עלינּו, ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָעמד

מּידם  מּצילנּו הּוא ּברּו ּבּקׁשv`.והּקדֹוׁש מה ּולמד, ְִִֵַַָָָָ¥ְִֵַַ
לא  הרׁשע, ׁשּפרעה - אבינּו ליעקב לעׂשֹות הארּמי ְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָָָֹֹֹלבן
ׁשּנאמר  הּכל, את לעקר ּבּקׁש ולבן הּזכרים; על אּלא :ּגזר ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

ׁשּלא  מלּמד ׁשם". וּיגר מצרימה, וּירד אבי, אבד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ"ארּמי
ּפרעה: אל "וּיאמרּו ׁשּנאמר: ׁשם, לגּור אּלא להׁשּתּקע ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹירד
ּכי  ,לעבדי אׁשר לּצאן מרעה אין ּכי ּבאנּו, ּבארץ ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלגּור
ּבארץ  עבדי נא יׁשבּו ועּתה ּכנען; ּבארץ הרעב ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָכבד

ירדּומעט iznAּגׁשן". נפׁש "ּבׁשבעים ׁשּנאמר: ּכמֹו - ֶֹ¦§¥ְְְְְֱִִֶֶֶֶַָָ
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הּׁשמים  ּככֹוכבי אלהי ה' ׂשמ ועּתה מצרימה, ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹאבֹותי

לגֹוי idieלרב". ׁשם.ׁשם מצּינין יׂשראל ׁשהיּו מלּמד - ָֹ©§¦ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֻ
וּיׁשרצּוּגדֹול ּפרּו יׂשראל "ּובני ׁשּנאמר: ּכמֹו - ועצּום ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָ

וּיעצ  אתם"וּירּבּו הארץ וּתּמלא מאד, ּבמאד -axe.מּו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹ¨¨
וּתגּדלי, וּתרּבי ,נתּתי הּׂשדה ּכצמח "רבבה ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָּכמֹו
ערם  ואּת צּמח, ּוׂשער נכנּו, ׁשדים עדיים; ּבעדי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹֹוּתבאי

הּמצרים ErxIe.ועריה" "הבה אֹותנּו ׁשּנאמר: ּכמֹו - ְְֶָ©¨¥ְְֱִִֶֶַַָָָ
ונֹוסף  מלחמה, תקראנה ּכי והיה - ירּבה ּפן לֹו; ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָנתחּכמה
הארץ". מן ועלה ּבנּו, ונלחם ׂשנאינּו, על הּוא ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹּגם

EpEPrie למען מּסים, ׂשרי עליו "וּיׂשימּו ׁשּנאמר: ּכמֹו - ©§©ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ואת  ּפתם את - לפרעה מסּכנֹות ערי וּיבן ּבסבלתם; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹעּנתֹו

קׁשה EpYIe.רעמסס" עבֹודה ׁשּנאמר:עלינּו ּכמֹו - ְֵַַ©¦§ְֱֲֵֶֶַָָָָ

."ּבפר יׂשראל ּבני את מצרים ה'wrvPe"וּיעבדּו אל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ©¦§©ֶ
אבתינּו ההם,אלהי הרּבים בּימים "ויהי ׁשּנאמר: ּכמֹו - ְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

וּיזעקּו; העבדה, מן יׂשראל בני וּיאנחּו מצרים, מל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוּימת

העבדה". מן האלהים אל ׁשועתם את rnWIeוּתעל ה' ְֱֲִִֶַַַַָָָָָֹֹ©¦§©ֶ
וּיזּכר קלנּו נאקתם, את אלהים "וּיׁשמע ׁשּנאמר: ּכמֹו - ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ

יעקב". ואת יצחק את אברהם את ּבריתֹו, את ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹאלהים

`xIeענינּו ׁשּנאמר:את ּכמֹו ארץ, ּדר ּפריׁשּות זֹו - ©©§ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָ

אלהים". וּידע יׂשראל, ּבני את אלהים z`e"וּירא ְְְֱֱִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹ§¤
הּיּלֹוד,עמלנּו הּבן "ּכל ׁשּנאמר: ּכמֹו הּבנים, אּלּו - ְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

זה  - לחצנּו ואת ּתחּיּון". הּבת, וכל ּתׁשליכּוהּו; ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָהיאֹורה
מצרים  אׁשר הּלחץ את ראיתי "וגם ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָֹהּדחק,

אתם". מּמצרים Ep`ivFIeלחצים ידי ה' על לא - ֲִָֹֹ©¦¥ְְִִִֵַַֹ
הּקדֹוׁש אּלא ׁשליח, ידי על ולא ׂשרף, ידי על לא ,ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹמלא
ּבּלילה  מצרים ּבארץ "ועברּתי ׁשּנאמר: ּבכבֹודֹו, הּוא ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּברּו
ּבהמה; ועד מאדם מצרים, ּבארץ ּבכֹור כל והּכיתי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּזה,

ה'". אני ׁשפטים, אעׂשה מצרים אלהי חזקה ciAּובכל ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶַָָֹ§¨ֲָָ
חזקה  ּביד ּובמפתים. ּובאתֹות ּגדֹול, ּובמרא נטּויה ְְְְְְְֲִִַָָָָָָֹֹֹֹּובזרע
אׁשר  ּבמקנ הֹויה ה' יד "הּנה ׁשּנאמר: ּכמֹו הּדבר, זה -ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
ּדבר  - ּובּצאן ּבּבקר ּבּגמּלים, ּבחמֹורים ּבּסּוסים ְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבּׂשדה,

מאד". ׁשּנאמר:נטּויה rxfaEּכבד ּכמֹו החרב, זֹו - ְֵָֹ¦§Ÿ©ְְֱֶֶֶֶַַָ

ירּוׁשלים". על נטּויה ּבידֹו, ׁשלּופה xnaE`"וחרּבֹו ְְְְְְִַַָָָָָ§Ÿ̈
אלהים,ּגדֹול  הנּסה "אֹו ׁשּנאמר: ּכמֹו ׁשכינה, ּגּלּוי זה - ְְֱֱֲִִִִֶֶֶַָָָֹ

ּובמֹופתים  ּבאתת ּבמּסֹות ּגֹוי, מּקרב גֹוי לֹו לקחת ְְְְִִֶֶַַַָָֹֹֹלבא
- ּגדלים ּובמֹוראים נטּויה ּובזרֹוע חזקה ּוביד ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָָֹּובמלחמה,
."לעיני ּבמצרים אלהיכם ה' לכם עׂשה אׁשר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹּככל

zFz`aE ּתּקח הּזה הּמּטה "ואת ׁשּנאמר: הּמּטה, זה - §Ÿְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַ

האתֹות" את ּבֹו ּתעׂשה אׁשר ,ּביד.miztnaE זה - ְֲֲֶֶֶֶַָָֹ§Ÿ§¦ֶ
ּדם  - ּובארץ ּבּׁשמים מֹופתים "ונתּתי ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּדם,

עׁשן" ותמרֹות ׁשּתים;xaC.ואׁש חזקה, ּביד אחר: ְְִֵָָָ¨¨ְְֲִֵַַָָָ
ּובאתֹות, ׁשּתים; ּגדֹול, ּובמרא ׁשּתים; נטּויה, ְְְְְְִִִַַַָָָֹֹֹּובזרע
הּקדֹוׁש ׁשהביא מּכֹות עׂשר אּלּו - ׁשּתים ּובמפתים, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּתים;
צפרּדע  ּדם, הן: ואּלּו ּבמצרים, הּמצרים על הּוא ּברּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָ

ּבכֹורֹות. מּכת ,חׁש ארּבה, ּברד, ׁשחין, ּדבר, ערֹוב, ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹּכּנים,

ּבאח"ב. עד"ׁש "ּדצ סימן, ּבהם נֹותן היה יהּודה ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָרּבי
oAx א ּדברים ׁשלׁשה אמר ׁשּלא ּכל אֹומר: ּלּוּגמליאל ©¨ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ

מּצה  ּפסח, - חֹובתֹו ידי יצא לא ּומרֹורים.ּבּפסח, ,gqR ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ¤©
ׁשם  על קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אֹוכלין אבֹותינּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהיּו
ּבמצרים, אבֹותינּו ּבּתי על הּמקֹום ׁשּפסח ׁשם על ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמה?
ּבּתי  על ּפסח אׁשר לה', הּוא ּפסח זבח "ואמרּתם ְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּנאמר:
הּציל; ּבּתינּו ואת מצרים, את ּבנגּפֹו ּבמצרים, יׂשראל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָבני

וּיׁשּתחוּו" העם, ׁשם dSn.וּיּקד על אֹוכלין, ׁשאנחנּו זֹו ְֲִִַַַָָֹ©¨ְְֲִֵֶַַ
עד  להחמיץ, אבֹותינּו ׁשל ּבצקן הסּפיק ׁשּלא ׁשם על ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמה?
הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל עליהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנגלה

מּיד  הֹוציאּוּוגאלם אׁשר הּבצק את "וּיאפּו ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
מּמצרים, גרׁשּו ּכי חמץ; לא ּכי - מּצֹות עגת ְְְִִִִִִִִֵַַַָֹֹֹֻמּמצרים,

להם". עׂשּו לא צדה וגם להתמהמּה, יכלּו mixFxnולא ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹ§¦
הּמצרים  ׁשּמררּו ׁשם על מה? ׁשם על אֹוכלין, ׁשאנחנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאּלּו
חּייהם  את "וימררּו ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו חּיי ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָאת
את  - ּבּׂשדה עבדה ּובכל ּובלבנים, ּבחמר קׁשה, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹּבעבדה

"ּבפר בהם עבדּו אׁשר עבדתם ודֹור lkaE.ּכל ּדֹור ְְֲֲֶֶֶָָָָָָֹ§¨ָ
ׁשּלא  מּמצרים; יצא הּוא ּכאּלּו עצמֹו את לראֹות אדם ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹחּיב
ׁשּנאמר: - ּגאל אֹותנּו אף אּלא ּגאל, ּבלבד אבֹותינּו ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאת
את  לנּו לתת אתנּו, הביא למען - מּׁשם הֹוציא ְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ"ואֹותנּו

לאבתינּו" נׁשּבע אׁשר חּיבים Kkitl.הארץ אנּו ְֲֲִֵֶֶַַָָֹ§¦¨ִַָָ
ּולנּצח  ּולהּדר, לגּדל לרֹומם לפאר לׁשּבח להּלל ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָלהֹודֹות
האּלּו, הּנּסים ּכל את ולאבֹותינּו לנּו ׁשעׂשה למי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּולבר
ּומּיגֹון  לגאּלה, ּומּׁשעּבּוד לחרּות, מעבדּות ְְְְְִִִִִֵֵַָָָֻוהֹוציאנּו
ונאמר  ּגדֹול; לאֹור ּומאפלה טֹוב, ליֹום ּומאבל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָֹלׂשמחה,

יּה. הללּו Di:לפניו, Elld" את הללּו ה', עבדי הללּו, ְְַָָָ©§¨ְְְֵֶַַַ
למעינֹו "חּלמיׁש, עד וכּו'", מבר ה' ׁשם יהי ה'. ְְְְְְִִֵֵַַַָָֹׁשם

ּגאלנּומים" אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו . ְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבֹו לאכל הּזה לּלילה והּגיענּו מּמצרים, אבֹותינּו את ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוגאל
יּגיענּו אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' ּכן ּומרֹורים. ְֱֲִִֵֵֵֵֵֵַַָֹֹמּצה
לׁשלֹום, לקראתנּו הּבאים אחרים ולרגלים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָלמֹועדים
מן  ׁשם ונאכל ,ּבעבֹודת וׂשׂשים עיר ּבבנין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹׂשמחים
לרצֹון, מזּבח קיר על ּדמם ׁשּיּגיע הּפסחים ּומן ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָָהּזבחים
ּברּו נפׁשנּו. ּפדּות ועל ּגאּלתנּו על חדׁש ׁשיר ל ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֻונֹודה

יׂשראל. ּגאל ה', ההּגדה ׁשּמברכין xcqMאּתה וקֹוראים ְִֵַַָָָ§¥¤ְְְְִִֶַַָָָ
ּבליל  וקֹוראים מברכים ּכ ּפסח, ׁשל ראׁשֹון טֹוב יֹום ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָּבליל

ּבל  חּיבין וכן ּגלּיֹות; ׁשל ּכֹוסֹות,הּׁשני ּבארּבעה הּׁשני יל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
הראׁשֹון. ּבּלילה ׁשּנעׂשּו הּדברים ְְְֲִִִֶַַַַָָָָּובׁשאר
המצוות ספר ללומדי ההגדה נוסח כאן עד

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-mipnfxtq
alEle dMqe xtFW zFkld¦§¨§ª¨§¨

לׁשמע  (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹֹיׁש
ימי  ׁשבעת ּבּסּכה ליׁשב (ב) ּבתׁשרי; ּבאחד ׁשֹופר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֻקֹול
ּובאּור  החג. ימי ׁשבעת ּכל ּבּמקּדׁש לּולב לּטל (ג) ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהחג;

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות
ספר זמנים -הלכות שופר וסוכה ולולב 
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הּלל  עליו ולֹומר חמיׁשי, ּכֹוס למזג לֹו ויׁש הּמים. ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹמן
נהרֹות  "על עד טֹוב", ּכי לה', מ"הֹודּו והּוא - ְֲִֵַַַַַָהּגדֹול
לֹו ויׁש ּכֹוסֹות. ארּבעה ּכמֹו חֹובה אינֹו זה וכֹוס ְְְְֵֵֶֶַָָָָּבבל";
ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשּירצה, מקֹום ּבכל ההּלל את ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלגמר

סעּודה. ְְָמקֹום
.‡È מקֹום אֹוכלין; פסחים, ּבלילי צלי לאכל ׁשּנהגּו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹמקֹום

ּבׂשר  יאמרּו ׁשּמא ּגזרה - אֹוכלין אין לאכל, ׁשּלא ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹׁשּנהגּו
הּוא  ּכאחד הּפסח ּכּלֹו צלּוי ׂשה לאכל אסּור מקֹום ּובכל  . ְְֱֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

היה  ואם ּבחּוץ; קדׁשים ּכאֹוכל ׁשּנראה מּפני זה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבליל
ׁשלק אֹו אבר, מּמּנּו ׁשחּסר אֹו ,והּוא [בישל]מחּת אבר ּבֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ

ׁשּנהגּו. ּבמקֹום מּתר, זה הרי - ְְֲֲֵֶֶָָָָֻֻמחּבר
.·Èּכדר הּפת על מקּדׁש - הּפסח ּבלילי יין לֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַמי

הּזה  הּסדר על הּדברים ּכל ועֹוׂשה ּבׁשּבת, מי ׁשעֹוׂשה ; ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּמרֹור  על מבר ּבּתחּלה ּבלבד, מרֹור אּלא ירק לֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשאין
- מרֹור' אכילת ו'על האדמה', ּפרי 'ּבֹורא - ּברכֹות ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָׁשּתי
וחֹוזר  ואֹוכלּה, הּמּצה על מבר ההּגדה, ּוכׁשּיגמר ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹואֹוכל;

ּברכה. ּבלא הּמרֹור, מן ְְְִֵַָָָֹואֹוכל
.‚Èמׁשּמרת מּצה לֹו ׁשאין מצה]מי ּכזית,[לשם אּלא ְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻ

אכילת  'על מבר מׁשּמרת, ׁשאינּה מּמּצה סעּודתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּכׁשּגֹומר
ּכלּום. אחריו טֹועם ואינֹו ּכזית; אֹותֹו ואֹוכל ְְְְֲִֵֵֵַַַָָמּצה',

.„È ּבני ואֹוכל. חֹוזר אינֹו והקיץ, הּסעּודה ּבתֹו ׁשּיׁשן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָמי
ּבתֹוך  מקצתן ׁשּיׁשנּו ואֹוכלין;חבּורה חֹוזרין הּסעּודה, ְְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָ

יאכלּו ּכּלן, נתנמנמּו יאכלּו; לא ונעֹורּו, ּכּלן .נרּדמּו ְְְְְְִִֵֵֵַָָֹֹֹֻֻ

ההּגדה  ¨¨©©©Ÿנסח
ההּגדה  הּוא:נסח ּכ הּגלּות, ּבזמן יׂשראל ּבּה ׁשּנהגּו ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

הא  מּמצרים. יצאנּו ּבבהילּו ואֹומר: ׁשני ּכֹוס על ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָמתחיל
ּכל  ּדמצרים. מארעא ּדנפקּו אבהתנא ּדאכלּו עניא, ְְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָָָלחמא
הא  ויפסח. ייתי לפסח, ּדצרי וכל וייכֹול; ייתי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּדכפין,
הכא  הׁשּתא ּדיׂשראל; ּבארעא הּבאה לׁשנה הכא, ְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשּתא

חֹורי. ּבני - ּדאתיא לׁשּתא הּלילה ּנׁשּתּנה dnעבדי, ְְְְְֵֵֵַַַָָ©ְְִַַַָָ
אפּלּו מטּבילין אנּו אין הּלילֹות ׁשּבכל הּלילֹות. מּכל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּזה
אנּו הּלילֹות ׁשּבכל ּפעמים. ׁשּתי הּזה, והּלילה אחת; ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּפעם
ׁשּבכל  מּצה. ּכּלֹו הּזה, והּלילה ּומּצה; חמץ ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻאֹוכלים
מרֹורים. הּזה, והּלילה ירקֹות; ׁשאר אֹוכלים אנּו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהּלילֹות
מסּבין; ּובין יֹוׁשבין ּבין אֹוכלין אנּו הּלילֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַָָֻׁשּבכל

מסּבין  ּכּלנּו הּזה, לפרעה היינּוmicar.והּלילה ְְְִֶַַַָָֻֻ£¨¦ְְִַָֹ
ּובזרֹוע  חזקה ּביד מּׁשם, אלהינּו ה' וּיֹוציאנּו ְְְְֱֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹּבמצרים;
אבֹותינּו את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הֹוציא לא ואּלּו ְְֲִִֵֶַָָָֹנטּויה.

ּובנ  ּובנינּו אנּו עדין היינּומּמצרים, מׁשעּבדים ּבנינּו י ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֻ
ּכּלנּו נבֹונים, ּכּלנּו חכמים, ּכּלנּו ואפּלּו ּבמצרים. ְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָֹֻֻֻלפרעה
מצרים; ּביציאת לסּפר עלינּו מצוה - הּתֹורה את ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָיֹודעים

מׁשּבח. זה הרי מצרים, ּביציאת הּמארי dUrnוכל ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָֻ©£¤
ורּבי  עזריה ּבן אלעזר ורּבי יהֹוׁשע ורּבי אליעזר ְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻּברּבי
מסּפרין  והיּו ּברק; ּבבני מסּבין ׁשהיּו טרפֹון, ורּבי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֻעקיבה
ּתלמידיהן  ׁשּבאּו עד הּלילה, אֹותֹו ּכל מצרים ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּביציאת
ׁשחרית  ׁשל ׁשמע קרּית זמן הּגיע רּבֹותינּו, להן: .ואמרּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

xn` עזריה ּבן אלעזר רּבי ׁשבעים להם ּכבן אני הרי : ¨©ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
עד  ּבּלילֹות, מצרים יציאת ׁשּתאמר זכיתי ולא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשנה,
צאת יֹום את ּתזּכר "למען ׁשּנאמר: זֹומא, ּבן ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּדרׁשּה
"ּכל  הּימים; ,"חּיי "ימי - "חּיי ימי ּכל מצרים, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹמארץ
העֹולם  ,"חּיי "ימי אֹומרים: וחכמים הּלילֹות. ,"חּיי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָימי

הּמׁשיח. לימֹות להביא ,"חּיי ימי "ּכל KExAהּזה; ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ¨
עּמֹו ליׂשראל ּתֹורה ׁשּנתן ארּבעה הּמקֹום ּכנגד הּוא. ּברּו , ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּתם, ואחד רׁשע, ואחד חכם, אחד - ּתֹורה ּדּברה ְְְִִֶֶֶָָָָָָָָָָָּבנים

לׁשאל. יֹודע ׁשאינֹו "מה mkg,ואחד - אֹומר? הּוא מה ְְִֵֵֶֶַָֹ¨¨ֵַָ
אתכם" אלהינּו ה' צּוה אׁשר והּמׁשּפטים, והחּקים .העדֹות ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

הּפסח  אחר מפטירין אין הּפסח: ּכהלכת לֹו אמר אּתה ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָֹאף

אֹומ rWx,אפיקימֹון. הּוא העבֹודה ר מה "מה - ? ֲִִ¨¨ֲֵַָָָ
עצמֹו את ׁשהֹוציא ּולפי לֹו. ולא "לכם", - לכם" ְְְִִֶֶֶֶַַָָֹֹהּזאת
לֹו: ואמר ׁשּניו את הקהה אּתה אף ּבעּקר, וכפר הּכלל ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמן
לֹו; ולא "לי", - מּמצרים" ּבצאתי לי ה' עׂשה זה ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֹ"ּבעבּור

נגאל. היה לא ׁשם, היה -mY,ואּלּו אֹומר? הּוא מה ְְִִָָָָָָֹ¨ֵַ
מּמצרים, ה' הֹוציאנּו יד ּבחזק אליו: "ואמרּת ּזאת". ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ"מה

עבדים" לֹו,Fpi`We.מּבית ּפתח אּת - ל ׁשאל יֹודע ֲִִֵָ§¤¥ְְְִֵַַַֹ
עׂשה  זה ּבעבּור לאמר: ההּוא ּבּיֹום לבנ "והּגדּת ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:

מּמצרים" ּבצאתי לי מראׁשה' יכֹול ,"לבנ "והּגדּת . ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָֹ
יכֹול  ההּוא, ּבּיֹום אי ההּוא". "ּבּיֹום לֹומר: ּתלמּוד ְִֶַַַַַַַָֹהחדׁש?
אּלא  אמרּתי, לא זה"; "ּבעבּור לֹומר: ּתלמּוד יֹום? ְְְֲִִֶֶַַַַָָֹמּבעֹוד

.לפני מּנחין ּומרֹור מּצה ׁשּיׁש עֹובדי dNgYn,ּבׁשעה ְְִֵֶֶַָָָָָָֻ¦§¦¨ְֵ
הּוא  ּברּו הּמקֹום קרבנּו ועכׁשו, אבֹותינּו; היּו זרה ְְְֲֲֵֵַַָָָָָָָָעבֹודה

אמר לעבֹודתֹו ּכה העם: ּכל אל יהֹוׁשע "וּיאמר ׁשּנאמר: , ְֱֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
ּתרח  מעֹולם, אבֹותיכם יׁשבּו הּנהר ּבעבר יׂשראל, אלהי ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹה'
את  ואּקח אחרים. אלהים וּיעבדּו נחֹור; ואבי אברהם ְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאבי
ארץ  ּבכל אֹותֹו ואֹול הּנהר, מעבר אברהם את ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאביכם
ליצחק  ואּתן יצחק. את לֹו ואּתן זרעֹו, את וארּבה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכנען;
לרׁשת  ׂשעיר הר את לעׂשו ואּתן עׂשו; ואת יעקב ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאת

מצרים" ירדּו ּובניו ויעקב הבטחתֹוKExA.אֹותֹו, ׁשֹומר ְְְֲִִַַָָָֹ¨ְֵַָָ
את  מחּׁשב הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש הּוא; ּברּו עּמֹו, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָליׂשראל
הּבתרים, ּבין אבינּו לאברהם ׁשאמר ּכמֹו לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּקץ,
זרע יהיה ּגר ּכי ּתדע ידֹוע לאברם: "וּיאמר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
ׁשנה. מאֹות ארּבע - אֹותם ועּנּו ועבדּום, להם, לא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבארץ
ּברכׁש יצאּו כן ואחרי אנכי, ּדן יעבדּו אׁשר הּגֹוי את ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻוגם

ּבלבד id`.ּגדֹול" אחד ׁשּלא - ולנּו לאבֹותינּו ׁשעמדה ָ¦ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ
לכּלֹותנּו; עלינּו עֹומדים ודֹור ּדֹור ּבכל אּלא עלינּו, ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָעמד

מּידם  מּצילנּו הּוא ּברּו ּבּקׁשv`.והּקדֹוׁש מה ּולמד, ְִִֵַַָָָָ¥ְִֵַַ
לא  הרׁשע, ׁשּפרעה - אבינּו ליעקב לעׂשֹות הארּמי ְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָָָֹֹֹלבן
ׁשּנאמר  הּכל, את לעקר ּבּקׁש ולבן הּזכרים; על אּלא :ּגזר ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

ׁשּלא  מלּמד ׁשם". וּיגר מצרימה, וּירד אבי, אבד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ"ארּמי
ּפרעה: אל "וּיאמרּו ׁשּנאמר: ׁשם, לגּור אּלא להׁשּתּקע ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹירד
ּכי  ,לעבדי אׁשר לּצאן מרעה אין ּכי ּבאנּו, ּבארץ ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלגּור
ּבארץ  עבדי נא יׁשבּו ועּתה ּכנען; ּבארץ הרעב ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָכבד

ירדּומעט iznAּגׁשן". נפׁש "ּבׁשבעים ׁשּנאמר: ּכמֹו - ֶֹ¦§¥ְְְְְֱִִֶֶֶֶַָָ
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הּׁשמים  ּככֹוכבי אלהי ה' ׂשמ ועּתה מצרימה, ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹאבֹותי

לגֹוי idieלרב". ׁשם.ׁשם מצּינין יׂשראל ׁשהיּו מלּמד - ָֹ©§¦ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֻ
וּיׁשרצּוּגדֹול ּפרּו יׂשראל "ּובני ׁשּנאמר: ּכמֹו - ועצּום ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָ

וּיעצ  אתם"וּירּבּו הארץ וּתּמלא מאד, ּבמאד -axe.מּו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹ¨¨
וּתגּדלי, וּתרּבי ,נתּתי הּׂשדה ּכצמח "רבבה ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָּכמֹו
ערם  ואּת צּמח, ּוׂשער נכנּו, ׁשדים עדיים; ּבעדי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹֹוּתבאי

הּמצרים ErxIe.ועריה" "הבה אֹותנּו ׁשּנאמר: ּכמֹו - ְְֶָ©¨¥ְְֱִִֶֶַַָָָ
ונֹוסף  מלחמה, תקראנה ּכי והיה - ירּבה ּפן לֹו; ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָנתחּכמה
הארץ". מן ועלה ּבנּו, ונלחם ׂשנאינּו, על הּוא ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹּגם

EpEPrie למען מּסים, ׂשרי עליו "וּיׂשימּו ׁשּנאמר: ּכמֹו - ©§©ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ואת  ּפתם את - לפרעה מסּכנֹות ערי וּיבן ּבסבלתם; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹעּנתֹו

קׁשה EpYIe.רעמסס" עבֹודה ׁשּנאמר:עלינּו ּכמֹו - ְֵַַ©¦§ְֱֲֵֶֶַָָָָ

."ּבפר יׂשראל ּבני את מצרים ה'wrvPe"וּיעבדּו אל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ©¦§©ֶ
אבתינּו ההם,אלהי הרּבים בּימים "ויהי ׁשּנאמר: ּכמֹו - ְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

וּיזעקּו; העבדה, מן יׂשראל בני וּיאנחּו מצרים, מל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוּימת

העבדה". מן האלהים אל ׁשועתם את rnWIeוּתעל ה' ְֱֲִִֶַַַַָָָָָֹֹ©¦§©ֶ
וּיזּכר קלנּו נאקתם, את אלהים "וּיׁשמע ׁשּנאמר: ּכמֹו - ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ

יעקב". ואת יצחק את אברהם את ּבריתֹו, את ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹאלהים

`xIeענינּו ׁשּנאמר:את ּכמֹו ארץ, ּדר ּפריׁשּות זֹו - ©©§ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָ

אלהים". וּידע יׂשראל, ּבני את אלהים z`e"וּירא ְְְֱֱִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹ§¤
הּיּלֹוד,עמלנּו הּבן "ּכל ׁשּנאמר: ּכמֹו הּבנים, אּלּו - ְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

זה  - לחצנּו ואת ּתחּיּון". הּבת, וכל ּתׁשליכּוהּו; ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָהיאֹורה
מצרים  אׁשר הּלחץ את ראיתי "וגם ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָֹהּדחק,

אתם". מּמצרים Ep`ivFIeלחצים ידי ה' על לא - ֲִָֹֹ©¦¥ְְִִִֵַַֹ
הּקדֹוׁש אּלא ׁשליח, ידי על ולא ׂשרף, ידי על לא ,ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹמלא
ּבּלילה  מצרים ּבארץ "ועברּתי ׁשּנאמר: ּבכבֹודֹו, הּוא ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּברּו
ּבהמה; ועד מאדם מצרים, ּבארץ ּבכֹור כל והּכיתי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּזה,

ה'". אני ׁשפטים, אעׂשה מצרים אלהי חזקה ciAּובכל ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶַָָֹ§¨ֲָָ
חזקה  ּביד ּובמפתים. ּובאתֹות ּגדֹול, ּובמרא נטּויה ְְְְְְְֲִִַָָָָָָֹֹֹֹּובזרע
אׁשר  ּבמקנ הֹויה ה' יד "הּנה ׁשּנאמר: ּכמֹו הּדבר, זה -ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
ּדבר  - ּובּצאן ּבּבקר ּבּגמּלים, ּבחמֹורים ּבּסּוסים ְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבּׂשדה,

מאד". ׁשּנאמר:נטּויה rxfaEּכבד ּכמֹו החרב, זֹו - ְֵָֹ¦§Ÿ©ְְֱֶֶֶֶַַָ

ירּוׁשלים". על נטּויה ּבידֹו, ׁשלּופה xnaE`"וחרּבֹו ְְְְְְִַַָָָָָ§Ÿ̈
אלהים,ּגדֹול  הנּסה "אֹו ׁשּנאמר: ּכמֹו ׁשכינה, ּגּלּוי זה - ְְֱֱֲִִִִֶֶֶַָָָֹ

ּובמֹופתים  ּבאתת ּבמּסֹות ּגֹוי, מּקרב גֹוי לֹו לקחת ְְְְִִֶֶַַַָָֹֹֹלבא
- ּגדלים ּובמֹוראים נטּויה ּובזרֹוע חזקה ּוביד ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָָֹּובמלחמה,
."לעיני ּבמצרים אלהיכם ה' לכם עׂשה אׁשר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹּככל

zFz`aE ּתּקח הּזה הּמּטה "ואת ׁשּנאמר: הּמּטה, זה - §Ÿְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַ

האתֹות" את ּבֹו ּתעׂשה אׁשר ,ּביד.miztnaE זה - ְֲֲֶֶֶֶַָָֹ§Ÿ§¦ֶ
ּדם  - ּובארץ ּבּׁשמים מֹופתים "ונתּתי ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּדם,

עׁשן" ותמרֹות ׁשּתים;xaC.ואׁש חזקה, ּביד אחר: ְְִֵָָָ¨¨ְְֲִֵַַָָָ
ּובאתֹות, ׁשּתים; ּגדֹול, ּובמרא ׁשּתים; נטּויה, ְְְְְְִִִַַַָָָֹֹֹּובזרע
הּקדֹוׁש ׁשהביא מּכֹות עׂשר אּלּו - ׁשּתים ּובמפתים, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּתים;
צפרּדע  ּדם, הן: ואּלּו ּבמצרים, הּמצרים על הּוא ּברּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָ

ּבכֹורֹות. מּכת ,חׁש ארּבה, ּברד, ׁשחין, ּדבר, ערֹוב, ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹּכּנים,

ּבאח"ב. עד"ׁש "ּדצ סימן, ּבהם נֹותן היה יהּודה ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָרּבי
oAx א ּדברים ׁשלׁשה אמר ׁשּלא ּכל אֹומר: ּלּוּגמליאל ©¨ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ

מּצה  ּפסח, - חֹובתֹו ידי יצא לא ּומרֹורים.ּבּפסח, ,gqR ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ¤©
ׁשם  על קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אֹוכלין אבֹותינּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהיּו
ּבמצרים, אבֹותינּו ּבּתי על הּמקֹום ׁשּפסח ׁשם על ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמה?
ּבּתי  על ּפסח אׁשר לה', הּוא ּפסח זבח "ואמרּתם ְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּנאמר:
הּציל; ּבּתינּו ואת מצרים, את ּבנגּפֹו ּבמצרים, יׂשראל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָבני

וּיׁשּתחוּו" העם, ׁשם dSn.וּיּקד על אֹוכלין, ׁשאנחנּו זֹו ְֲִִַַַָָֹ©¨ְְֲִֵֶַַ
עד  להחמיץ, אבֹותינּו ׁשל ּבצקן הסּפיק ׁשּלא ׁשם על ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמה?
הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל עליהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנגלה

מּיד  הֹוציאּוּוגאלם אׁשר הּבצק את "וּיאפּו ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
מּמצרים, גרׁשּו ּכי חמץ; לא ּכי - מּצֹות עגת ְְְִִִִִִִִֵַַַָֹֹֹֻמּמצרים,

להם". עׂשּו לא צדה וגם להתמהמּה, יכלּו mixFxnולא ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹ§¦
הּמצרים  ׁשּמררּו ׁשם על מה? ׁשם על אֹוכלין, ׁשאנחנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאּלּו
חּייהם  את "וימררּו ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו חּיי ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָאת
את  - ּבּׂשדה עבדה ּובכל ּובלבנים, ּבחמר קׁשה, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹּבעבדה

"ּבפר בהם עבדּו אׁשר עבדתם ודֹור lkaE.ּכל ּדֹור ְְֲֲֶֶֶָָָָָָֹ§¨ָ
ׁשּלא  מּמצרים; יצא הּוא ּכאּלּו עצמֹו את לראֹות אדם ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹחּיב
ׁשּנאמר: - ּגאל אֹותנּו אף אּלא ּגאל, ּבלבד אבֹותינּו ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאת
את  לנּו לתת אתנּו, הביא למען - מּׁשם הֹוציא ְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ"ואֹותנּו

לאבתינּו" נׁשּבע אׁשר חּיבים Kkitl.הארץ אנּו ְֲֲִֵֶֶַַָָֹ§¦¨ִַָָ
ּולנּצח  ּולהּדר, לגּדל לרֹומם לפאר לׁשּבח להּלל ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָלהֹודֹות
האּלּו, הּנּסים ּכל את ולאבֹותינּו לנּו ׁשעׂשה למי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּולבר
ּומּיגֹון  לגאּלה, ּומּׁשעּבּוד לחרּות, מעבדּות ְְְְְִִִִִֵֵַָָָֻוהֹוציאנּו
ונאמר  ּגדֹול; לאֹור ּומאפלה טֹוב, ליֹום ּומאבל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָֹלׂשמחה,

יּה. הללּו Di:לפניו, Elld" את הללּו ה', עבדי הללּו, ְְַָָָ©§¨ְְְֵֶַַַ
למעינֹו "חּלמיׁש, עד וכּו'", מבר ה' ׁשם יהי ה'. ְְְְְְִִֵֵַַַָָֹׁשם

ּגאלנּומים" אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו . ְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבֹו לאכל הּזה לּלילה והּגיענּו מּמצרים, אבֹותינּו את ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוגאל
יּגיענּו אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' ּכן ּומרֹורים. ְֱֲִִֵֵֵֵֵֵַַָֹֹמּצה
לׁשלֹום, לקראתנּו הּבאים אחרים ולרגלים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָלמֹועדים
מן  ׁשם ונאכל ,ּבעבֹודת וׂשׂשים עיר ּבבנין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹׂשמחים
לרצֹון, מזּבח קיר על ּדמם ׁשּיּגיע הּפסחים ּומן ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָָהּזבחים
ּברּו נפׁשנּו. ּפדּות ועל ּגאּלתנּו על חדׁש ׁשיר ל ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֻונֹודה

יׂשראל. ּגאל ה', ההּגדה ׁשּמברכין xcqMאּתה וקֹוראים ְִֵַַָָָ§¥¤ְְְְִִֶַַָָָ
ּבליל  וקֹוראים מברכים ּכ ּפסח, ׁשל ראׁשֹון טֹוב יֹום ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָּבליל

ּבל  חּיבין וכן ּגלּיֹות; ׁשל ּכֹוסֹות,הּׁשני ּבארּבעה הּׁשני יל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
הראׁשֹון. ּבּלילה ׁשּנעׂשּו הּדברים ְְְֲִִִֶַַַַָָָָּובׁשאר
המצוות ספר ללומדי ההגדה נוסח כאן עד

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-mipnfxtq
alEle dMqe xtFW zFkld¦§¨§ª¨§¨

לׁשמע  (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹֹיׁש
ימי  ׁשבעת ּבּסּכה ליׁשב (ב) ּבתׁשרי; ּבאחד ׁשֹופר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֻקֹול
ּובאּור  החג. ימי ׁשבעת ּכל ּבּמקּדׁש לּולב לּטל (ג) ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהחג;

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות
ספר זמנים -הלכות שופר וסוכה ולולב 
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א  ¤¤ּפרק
ּבראׁש‡. הּׁשֹופר ּתרּועת לׁשמע ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹמצות

ׁשּתֹוקעין  וׁשֹופר לכם". יהיה ּתרּועה "יֹום ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשנה,
הּכבׂשים  קרן הּוא - ּבּיֹובל ּבין הּׁשנה ּבראׁש ּבין ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבֹו,
על  ואף ּפסּולין. הּכבׂש, מּקרן חּוץ הּׁשֹופרֹות וכל ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּכפּוף;
הרי  הּׁשנה, ּבראׁש ּבׁשֹופר ּתרּועה ּבּתֹורה נתּפרׁש ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹּפי
ּתעבירּו . . ּתרּועה ׁשֹופר "והעברּת ּבּיֹובל: אֹומר ְְְֲֲִֵֵַַַַַָָהּוא

הּׁשמּועה ּומּפי רבנו]ׁשֹופר", משה ידי על מה [שנמסרה למדּו: ְְִִַַָָָ
ּבׁשֹופר. הּׁשנה ראׁש ּתרּועת אף ּבׁשֹופר, יֹובל ְְְְֵַַַַָָָָֹּתרּועת

ּוׁשּתי ·. אחד, ּבׁשֹופר הּׁשנה ּבראׁש ּתֹוקעין היּו ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹּבּמקּדׁש,
מארי הּׁשֹופר - הּצדדין מן קולו]חצֹוצרֹות [את ְְֲֲִִִַַַָָ

ּבּׁשֹופר  הּיֹום ׁשּמצות מקּצרֹות, ּתֹוקעין והחצֹוצרֹות ולּמה . ְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָ
- ׁשֹופר וקֹול "ּבחצצרֹות ׁשּנאמר: מּׁשּום ּבחצֹוצרֹות? ְְְֱֲֲִִֶֶַַַָֹעּמֹו
ּתֹוקעין  אין מקֹומֹות, ּבׁשאר אבל ה'". הּמל לפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָהריעּו

ּבלבד. ּבּׁשֹופר אּלא הּׁשנה ְְִֶַַַָָָָֹּבראׁש
ואם ‚. לכּתחּלה; ּבֹו, ּתֹוקעין אין - זרה עבֹודה ׁשל ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָׁשֹופר

יצא  לא ּתקע, אם - הּנּדחת עיר וׁשל יצא. ּבֹו, ׁשֹופר ּתקע . ְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ
אּלא  הּמצוה ׁשאין - חֹובתֹו ידי יצא ּבֹו, ׁשּתקע ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּגזּול
הגּביהֹו ולא ּבֹו נגע ׁשּלא ּפי על אף הּקֹול, ְְְִִִִִֶַַַַַָֹֹּבׁשמיעת
לא  עֹולה, ׁשל ׁשֹופר וכן ּגזל. ּדין ּבקֹול ואין ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָֹהּׁשֹומע,
ואם  מעילה. ּדין ּבקֹול ׁשאין יצא, - ּתקע ואם ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָיתקע;
להנֹות  לא מצוֹות הּקֹול? ּבׁשמיעת נהנה והלא ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹּתאמר:

הנאה]נּתנּו כאן אין מּתר [- מּׁשֹופר, הניה הּמּדר ,לפיכ ; ְְֲִִִַָָָָָָֻֻ
מצוה. ׁשל ּתקיעה ּבֹו ְְְִִִֶַָָֹלתקע

טֹוב,„. יֹום את עליו מחּללין אין - הּׁשנה ראׁש ׁשל ְְִֵֶֶַַָָָָָֹׁשֹופר
ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ּבדבר להרבות ואפּלּו מדרבנן [איסור ְְֲִִֶַָָ

הּנהר השביתה] מעבר אֹו האילן ּבראׁש הּׁשֹופר היה ּכיצד? .ְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
על  ׁשט ולא ּבאילן עֹולה אינֹו הּוא, אּלא ׁשֹופר לֹו ְְִֵֵֶֶַָָָָָֹואין
חֹותכין  ׁשאין לֹומר צרי ואין להביאֹו; ּכדי הּמים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּפני
מצות  ׁשֹופר ׁשּתקיעת מּפני מלאכה, ּבֹו עֹוׂשין ואין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָאֹותֹו,
מים  לתֹוכֹו לּתן ּומּתר תעׂשה. ולא עׂשה טֹוב ויֹום ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָֹֻעׂשה,
לתֹוכֹו יּתן ולא לצחצחֹו; ּכדי טֹוב, ּביֹום חמץ אֹו יין ְְְְְְְִִֵֵֶַַֹֹאֹו
ּבזּויֹות  מצוֹות יהיּו ׁשּלא - הּכבֹוד מּפני לעֹולם, רגלים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹמי

ָָעליו.
לכאן ‰. ויראה ּבידֹו, ׁשּיאחזּנּו ּכדי - הּׁשֹופר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשעּור

ּבֹוּולכאן  נׁשּתּיר אם - לרחּבֹו ּפסּול; לארּכֹו, נסּדק . ְְְְְְְִִִֵַַָָָָ
לפיו]ּכּׁשעּור עד הסדק מּמקֹום [ממקום נכרת ּוכאּלּו ּכׁשר, - ְְְִִִִֵַַָ

ּבמינֹו סתמֹו ּפסּול; ּבמינֹו, ׁשּלא סתמֹו אם - נּקב ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹהּסדק.
את  ׁשּנסּתמּו הּנקבים עּכבּו ולא ׁשלם, רּבֹו נׁשּתּיר אם -ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻ

ּבזכרּותֹו קדחֹו ּכׁשר. זה הרי - שבקרן]הּתקיעה הבשר [עם ְְְְֲִֵֵֶַַָָָ
עד  ׁשֹופרֹות ׁשברי ּדּבק חֹוצץ. אינֹו ּבמינֹו ׁשּמין ּכׁשר, -ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ

ּפסּול. לאחד, ְְִִֶֶָָׁשהׁשלימֹו
.Â- ּבמינֹו ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ּבין ׁשהּוא, ּכל עליו ְְִִִֵֵֶֶָָָֹהֹוסיף

ּפסּול.ּפסּול  - ּפה הּנחת ּבמקֹום אֹו מּבפנים, זהב צּפהּו . ְְִִִִִֶַַָָָָָָ
ואם  ּפסּול; ׁשהיה, מּכמֹות קֹולֹו נׁשּתּנה אם - מּבחּוץ ְְְִִִִִִֶַַָָָָָצּפהּו
ּפנימי  קֹול אם - ׁשֹופר ּבתֹו ׁשֹופר נתן ּכׁשר. נׁשּתּנה, ְְְִִִִֵַַָָָָָֹלא

את  הרחיב יצא. לא ׁשמע, חיצֹון קֹול ואם יצא; ְְִִִִֶַַָָָָָָֹׁשמע,
[- הת ה ּקצר[החלק מקום אתקיעה][- וקּצר ,[- הרחב [החלק ְִֵֶַָָָָָ

ּפסּול. -ָ
.Êּגרדֹו ּכׁשר. וקּצרֹו, אר דק]היה מּבפנים [ועשאו ּבין - ְְְְִִִִֵֵֵָָָָֹ

ּגלּדֹו על העמידֹו אפּלּו מּבחּוץ, דקה]ּבין שכבה כולו [עשה ְֱֲִִִִֵֶַַ
ׁשּכל  ּכׁשר, - צרּוד אֹו ּדק אֹו עבה קֹולֹו היה ּכׁשר. -ֵֵֶֶַָָָָָָָ

ּבּׁשֹופר. ּכׁשרין ְִֵַַָהּקֹולֹות
.Á העֹומדים אֹותם - הּמערה ּבתֹו אֹו הּבֹור ּבתֹו ְְְְִֵַַַַָָָָהּתֹוקע

קֹול  אם - ּבחּוץ והעֹומדים יצאּו. והּמערה, הּבֹור ְְְְְְִִַַַָָָָּבתֹו
הברה קֹול ואם יצאּו; ׁשמעּו, הד]ׁשֹופר לא [- ׁשמעּו, ְְְְֲִָָָָָָֹ

אם  - ּבּה וכּיֹוצא הּגדֹולה החבית לתֹו הּתֹוקע וכן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָיצאּו.
יצא. לא ׁשמע, הברה קֹול ואם יצא; ׁשמע, ׁשֹופר ְֲִַַָָָָָָָָָֹקֹול

ב  ¤¤ּפרק
ויׂשראלים ‡. לוּיים ּכהנים ׁשֹופר, קֹול לׁשמע חּיבין ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹֹֹהּכל

מׁשחררים  ועבדים ּוקטּנים,וגרים ועבדים נׁשים אבל ; ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻ
וטמטּום  חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֻּפטּורין.

נקבה]ואנּדרֹוגינס ספקי זכר ח [ספקי ּיבין.- ְְְִִַַַָ
ידי ·. החּיב את מֹוציא אינֹו ּבּדבר, חּיב ׁשאינֹו מי ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל

מהן  הּׁשֹומע ּבּׁשֹופר, ׁשּתקעּו קטן אֹו אּׁשה ,לפיכ ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָחֹובתֹו;
יצא  אנּדרֹוגינסלא עצמו]. בפני מין והוא הסימנים, כל בו [שיש ְְִַַָָֹ

טמטּום  מינֹו; ׁשאינֹו את מֹוציא ואינֹו מינֹו, את ְְִִִִֵֵֶֶֶֻמֹוציא
סימנים] בו ניכר את [שלא ולא מינֹו, את לא מֹוציא ְִִֵֶֶֹֹאינֹו

ׁשּנקרע ׁשהּטמטּום - מינֹו נותח]ׁשאינֹו ׁשּיּמצא [- אפׁשר , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻ
נקבה. ׁשּיּמצא ואפׁשר ְְְִֵֵֶֶָָָָָזכר

אפּלּו‚. מֹוציא אינֹו חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶוכן
אּלא  ׁשּבֹו; חרּות צד מֹוציא ׁשּבֹו עבדּות צד ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָלעצמֹו,

לֹו ׁשּיתקע חֹורין מּבן ׁשּיׁשמע חֹובתֹו? ידי יֹוצא .ּכיצד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
חֹובתֹו;„. ידי יצא לא להתלּמד, ׁשֹופר ּבתקיעת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהּמתעּסק

יצא  לא הּמתעּסק, מן הּׁשֹומע ידי וכן לצאת ׁשֹומע נתּכּון . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹ
הּתֹוקע  ׁשּנתּכּון אֹו להֹוציאֹו, הּתֹוקע נתּכּון ולא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹחֹובתֹו
חֹובתֹו; ידי יצא לא - לצאת הּׁשֹומע נתּכּון ולא ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹלהֹוציא

ּומׁשמיע. ׁשֹומע ׁשּיתּכּון ְְִִֵֵֶַַַַַעד
וׁשמע ‰. ּתקיעתֹו, הּׁשֹומע ּכל להֹוציא ונתּכּון ׁשּתקע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמי

ׁשאין  ּפי על אף יצא, - חֹובתֹו ידי לצאת ונתּכּון ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹומע
יֹודעֹו; ואינֹו ּתקיעתֹו, ׁשּׁשמע ּפלֹוני לזה מתּכּון ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּתֹוקע

ׁשּיׁשמעּנּו מי לכל נתּכּון מהּלׁשהרי ׁשהיה מי ,לפיכ . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
צּבּור  מּׁשליח הּתקיעֹות וׁשמע ּביתֹו, ּבתֹו יֹוׁשב אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּבּדר
להֹוציא  מתּכּון צּבּור ׁשליח ׁשהרי לצאת; נתּכּון אם יצא, -ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

חֹובתן. ידי הרּבים ְִֵֶַָָָאת
.Â אין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב ְְִֵֶֶַַָָָָֹיֹום

מקֹום  ּבכל ּבּׁשֹופר מּׁשּום ּתֹוקעין ׁשהּתקיעה ּפי על אף , ְְְִִִִֶַַַַָָָָ
השביתה]ׁשבּות להרבות מדרבנן היה [איסור הּדין ּומן . ְִִַָָ

ׁשל  ׁשבּות וידחה ּתֹורה, ׁשל עׂשה יבֹוא - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָׁשּתֹוקעין
ּבידֹו, יּטלּנּו ׁשּמא ּגזרה, ּתֹוקעין? אין ולּמה - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּדבריהם
ּברׁשּות  אּמֹות ארּבע ויעבירּנּו לֹו, ׁשּיתקע למי ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַויֹוליכֹו
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אּסּור  לידי ויבֹוא לרׁשּות, מרׁשּות מֹוציאֹו אֹו ְְְִִִִִֵֵַָָהרּבים
לתקע. ּבקיאין הּכל ואין ּבתקיעה, חּיבין ׁשהּכל - ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹסקילה

.Ê אֹותן מעּכבין אין - לחּנּו הּגיעּו ׁשּלא ְְְִִִִִֵֶַַָֹהּתינֹוקֹות
ּכדי  הּׁשנה, ראׁש ׁשל טֹוב יֹום ׁשאינּה ּבׁשּבת ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמּלתקע
ּביֹום  ללּמדן ּכדי עּמהן להתעּסק לגדֹול ּומּתר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּילמדּו;
;לחּנּו הּגיע ׁשּלא קטן ּבין ,לחּנּו ׁשהּגיע קטן ּבין - ְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹטֹוב

ׁשבּות  מּׁשּום אּלא אסּורה אין .ׁשהּתקיעה ְְֲִִֵֶֶַָָָ
.Á ׁשאין ּבמקֹום אּלא ּגזרּו לא ּבׁשּבת, לתקע ׁשּלא ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּכׁשּגזרּו

ּדין  ּבית והיה קּים, הּמקּדׁש ׁשהיה ּבזמן אבל ּדין; ּבית ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבֹו
ּבׁשּבת  ּבירּוׁשלם ּתֹוקעין הּכל היּו - ּבירּוׁשלם ּכל הּגדֹול , ְְִִִִִַַַַַָָָָָָֹ

ּבלבד  ירּוׁשלם אנׁשי ולא יֹוׁשבין. ּדין ׁשּבית ּכל זמן אּלא , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
- ירּוׁשלם רֹואה והיתה ירּוׁשלם, ּתחּום ּבתֹו ׁשהיתה ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָעיר

הּנחל ּבתֹו ׁשּתהיה קֹול [בעמק]לא ׁשֹומעת והיתה - ְְְְִֶֶַַַַַָָֹ
יכֹולה  והיתה - ההר ּבראׁש ׁשּתהיה לא - ירּוׁשלם ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹֹּתקיעת
אנׁשי  - ּביניהן מפסיק נהר ׁשּיהיה לא - לירּוׁשלם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלבֹוא
ערי  ּבׁשאר אבל ּכירּוׁשלם; ּבׁשּבת ּתֹוקעין היּו העיר ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָאֹותּה

ּתֹוקעין. היּו לא ְְִִֵָָֹיׂשראל,
.Ë ּבית ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּכל הּמקּדׁש, ּבית ׁשחרב הּזה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּובּזמן

סמּו ׁשּיהיה והּוא, - קבּוע ּתֹוקעין [מוסמך]ּדין - ּבארץ ְְְִִִֶֶֶַָָָָ
את  ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית אּלא ּבׁשּבת, ּתֹוקעין ואין ּבׁשּבת. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבֹו
ּפי  על אף ּבהן ּתֹוקעין אין ּדינין, ּבּתי ׁשאר אבל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהחדׁש;
ּכל  ּבלבד, ּדין ּבית ּבפני אּלא ּתֹוקעין ואין סמּוכין. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשהן
ּתֹוקעין  עמדּו, ולא לעמד ננערּו ואפּלּו יֹוׁשבין, ׁשהן ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָֹֹזמן
ּתֹוקעין  ולּמה ּתֹוקעין. אין ּדין, לבית חּוץ אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָּבפניהן;

זריזין ּדין ׁשּבית מּפני ּדין? ּבית ולא [זהירין]ּבפני הן, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֹ
הרּבים, ּברׁשּות ּבפניהן הּׁשֹופר להעביר הּתֹוקעין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָיבֹואּו

אֹותן. ּומֹודיעין העם את מזהירין ּדין ְִִִִִֵֶֶַָָָׁשּבית
.Èּכדר - ּבּגלּיֹות ימים ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו הּזה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּזמן

ראׁשֹון  יֹום חל ואם ּבּׁשני; ּתֹוקעין ּבראׁשֹון, ְְְִִִִִִֵֶַָָׁשּתֹוקעין
לתקע, הראּויין ּדין ּבית ּבּמקֹום היה ולא ּבׁשּבת ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֹלהיֹות

ּבלבד  ּבּׁשני .ּתֹוקעין ְְִִִֵַַ

ה'תשע"ה  שבט כ' שני יום

ג  ¤¤ּפרק
ראׁש‡. ׁשל טֹוב ּביֹום לׁשמע אדם חּיב ּתקיעֹות ְְְִִֶַַַָָָָֹֹּכּמה

ּובראׁשהּׁשנה  ּבּיֹובל ּתרּועה ׁשּנאמרה לפי ּתקיעֹות. ּתׁשע ? ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
- ּתרּועה וכל ּפעמים, ׁשלׁשה -]הּׁשנה ּפׁשּוטה [תקיעה ְְְְְִַָָָָָָָֹ

הּׁשמּועה ּומּפי לאחריה; ּופׁשּוטה למדּו,[ממרע"ה]לפניה ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָ
ּבראׁש ּבין הן, אחד הּׁשביעי, חדׁש ׁשל ּתרּועֹות ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשּכל
ּתֹוקעין  ּתקיעֹות ּתׁשע יֹובל, ׁשל הּכּפּורים ּביֹום ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהּׁשנה
ּתקיעה  ּותקיעה, ּותרּועה ּתקיעה - מּׁשניהן אחד ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָּבכל

ּותקיעה. ּותרּועה ּתקיעה ּותקיעה, ְְְְְִִִָָָָָּותרּועה
לפי ·. ספק ּבּה לנּו נסּתּפק ּבּתֹורה, האמּורה זֹו ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָּתרּועה

מפני] -]היא יֹודעין אנּו ואין הּגלּיֹות, ורב הּׁשנים ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻאר
היללה היא אם -]היא: תכופים קצרים ׁשּמיּללין [קולות ְְְִִִִֶַַָָ

ׁשּמיּבבין ּבׁשעה ּבנהּיתן מת]הּנׁשים ּכדר[על האנחה אֹו , ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ

ּגדֹול, מּדבר לּבֹו ּכׁשּידאג ּפעם אחר ּפעם האדם ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָׁשּיאנח
אחריה  לבֹוא ׁשּדרּכּה והיללה האנחה - ּכאחד ׁשניהם ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָאֹו
ּתחּלה, מתאּנח הּדֹואג, ּדר ׁשּכ 'ּתרּועה'; הּנקראין הן -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
והיללה. האנחה הּכל, עֹוׂשין אנּו לפיכ מיּלל; ּכ ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָֹואחר

אחר ‚. זֹו והאנחה 'ּתרּועה'; קֹוראין ׁשאנּו היא ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָוהיללה,
סדר  נמצא ׁשברים'. 'ׁשלׁשה אֹותּה קֹוראין ׁשאנּו היא ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹזֹו,
ׁשלׁשה  ואחריה ּתקיעה ותֹוקע ,מבר הּוא: ּכ ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּתקיעֹות
הּזה  ּכּסדר וחֹוזר ּתקיעה, ואחריה ּתרּועה ואחריה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשברים
ׁשברים  ׁשלׁשה ואחריה ּתקיעה ותֹוקע ּפעמים; ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה
ותֹוקע  ּפעמים; ׁשלׁשה הּזה ּכּסדר וחֹוזר ּתקיעה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹואחריה
הּזה  ּכּסדר וחֹוזר ּתקיעה, ואחריה ּתרּועה ואחריה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּתקיעה
ּכדי  - ׁשלׁשים הּתקיעֹות מנין נמצא ּפעמים. ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹֹׁשלׁשה

הּספק. מן ְְִִֵֵַַָלהסּתּלק
ׁשברים,„. ׁשלׁשה ׁשעּור ּתקיעֹות; ּכׁשּתי ּתרּועה, ְְְְְִִִִִֵָָָֹׁשעּור

ּבּהּכתרּועה  ּומׁש ארּכה, ּתקיעה ותקע והריע ׁשּתקע הרי . ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ּבראׁשֹונה מהתקיעה]ּכׁשנים שנים פי אֹומרין:[- אין - ְְִִִִֵַָָ

אּלא  ויתקע'; ויחזר אחריה ויריע ּתקיעֹות, ּכׁשּתי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ'ּתחׁשב
וחֹוזר  אחת; ּתקיעה אּלא אינּה ׁשעה, ּכל ּבּה מׁש ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָאפּלּו

ּפעמים. ׁשלׁשה ותֹוקע, ּומריע ְְְְִִֵֵֵַַַָָֹותֹוקע
.‰- ׁשנּיה ּבׁשעה ּוׁשנּיה זֹו, ּבׁשעה אחת ּתקיעה ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָׁשמע

ׁשהה  ידי אפּלּו ויצא מצטרפין, אּלּו הרי - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָֻ
לא  סדרּה, על מהן ּבבא ּכל ׁשּיׁשמע והּוא, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹחֹובתֹו;
ּתקיעֹות  ׁשּתי אֹו ּתקיעֹות, ׁשּתי ואחריה ּתרּועה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָׁשּיׁשמע

ּבזה וכּיֹוצא ּתרּועה תרועה ואחריהן תקיעה - של במתכונת [רק ְְְֲֵֵֶֶַַָָ
.ותקיעה]

.Â יצא לא ּכאחד, אדם ּבני מּתׁשעה ּתקיעֹות ּתׁשע ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשמע
ּותקיעה  מּזה ּותרּועה מּזה ּתקיעה אחת; ידי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָאפּלּו
ּכל  ואפּלּו ּבסרּוגין, ואפּלּו יצא, זה, אחר ּבזה ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָמּׁשליׁשי

ּכּלֹו הּתׁשע הּיֹום ּכל ׁשּיׁשמע עד חֹובתֹו, ידי יֹוצא ואינֹו . ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻ
זֹו. את זֹו מעּכבֹות ּולפיכ הן, אחת מצוה ׁשּכּלן ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻּתקיעֹות;

.Ê.הּברכֹות סדר על הּתקיעֹות לׁשמע חּיבין ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹהּצּבּור,
הּׁשם  ּוקדּׁשת ּוגבּורֹות אבֹות צּבּור ׁשליח אֹומר ְְְִִֵֵֵַַַַָֻּכיצד?

ׁשלׁש ותֹוקע ׁשלׁש;ּומלכּיֹות, ותֹוקע זכרֹונֹות, ואֹומר ; ְְְְְִֵֵֵַַַָָֹֹֻ
והֹודיה  עבֹודה ואֹומר ׁשלׁש; ותֹוקע ׁשֹופרֹות, ְְְְֲֵֵֵַָָָָָֹואֹומר

ּכהנים. ְֲִִַֹּוברּכת
.Á יֹום וׁשל הּׁשנה ראׁש ׁשל אּלּו אמצעּיֹות ּברכֹות ְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשלׁש

יֹובל  ׁשל -הּכּפּורים וׁשֹופרֹות וזכרֹונֹות מלכּיֹות ׁשהן - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֻ
עׂשרה  מהן ּברכה ּבכל לֹומר וצרי זֹו. את זֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָמעּכבֹות
ּוׁשלׁשה  הּתֹורה, מן ּפסּוקין ׁשלׁשה - הּברכה מעין ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹֹּפסּוקין
הּתֹורה  מן ואחד הּנביאים, מן ּוׁשלׁשה ּתּלים, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹמּספר
אחד  ּפסּוק אמר ואם יצא. ּבּנביא, הׁשלים ואם ּבֹו. ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָמׁשלים
יצא; הּנביאים, מן ואחד הּכתּובים מן ואחד הּתֹורה ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָמן
ואמר  לאמר', ּכתּוב אלהינּו ה' ּובתֹורת' אמר: ְְְֱֲִֵֵַַָָָָֹֹאפּלּו

ּכלּום. צרי אינֹו ׁשּוב והפסיק, ּתֹורה ׁשל ְְְִִִֵֶָָָּפסּוק
.Ë ּפרענּות ׁשל וׁשֹופרֹות מלכּיֹות זכרֹונֹות מזּכירין .אין ְְְְְִִִֵֶַַָָֻֻ

- מלכּיֹות וכּו'"; הּמה בׂשר ּכי "וּיזּכר ּכגֹון: - ְְְְְִִִֵַַָָָֹֻזכרֹונֹות
ּכגֹון: - ׁשֹופרֹות עליכם"; אמל ׁשפּוכה "ּבחמה ְְְְְֲֵֵֶֶָָָֹּכגֹון:
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א  ¤¤ּפרק
ּבראׁש‡. הּׁשֹופר ּתרּועת לׁשמע ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹמצות

ׁשּתֹוקעין  וׁשֹופר לכם". יהיה ּתרּועה "יֹום ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשנה,
הּכבׂשים  קרן הּוא - ּבּיֹובל ּבין הּׁשנה ּבראׁש ּבין ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבֹו,
על  ואף ּפסּולין. הּכבׂש, מּקרן חּוץ הּׁשֹופרֹות וכל ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּכפּוף;
הרי  הּׁשנה, ּבראׁש ּבׁשֹופר ּתרּועה ּבּתֹורה נתּפרׁש ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹּפי
ּתעבירּו . . ּתרּועה ׁשֹופר "והעברּת ּבּיֹובל: אֹומר ְְְֲֲִֵֵַַַַַָָהּוא

הּׁשמּועה ּומּפי רבנו]ׁשֹופר", משה ידי על מה [שנמסרה למדּו: ְְִִַַָָָ
ּבׁשֹופר. הּׁשנה ראׁש ּתרּועת אף ּבׁשֹופר, יֹובל ְְְְֵַַַַָָָָֹּתרּועת

ּוׁשּתי ·. אחד, ּבׁשֹופר הּׁשנה ּבראׁש ּתֹוקעין היּו ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹּבּמקּדׁש,
מארי הּׁשֹופר - הּצדדין מן קולו]חצֹוצרֹות [את ְְֲֲִִִַַַָָ

ּבּׁשֹופר  הּיֹום ׁשּמצות מקּצרֹות, ּתֹוקעין והחצֹוצרֹות ולּמה . ְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָ
- ׁשֹופר וקֹול "ּבחצצרֹות ׁשּנאמר: מּׁשּום ּבחצֹוצרֹות? ְְְֱֲֲִִֶֶַַַָֹעּמֹו
ּתֹוקעין  אין מקֹומֹות, ּבׁשאר אבל ה'". הּמל לפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָהריעּו

ּבלבד. ּבּׁשֹופר אּלא הּׁשנה ְְִֶַַַָָָָֹּבראׁש
ואם ‚. לכּתחּלה; ּבֹו, ּתֹוקעין אין - זרה עבֹודה ׁשל ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָׁשֹופר

יצא  לא ּתקע, אם - הּנּדחת עיר וׁשל יצא. ּבֹו, ׁשֹופר ּתקע . ְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ
אּלא  הּמצוה ׁשאין - חֹובתֹו ידי יצא ּבֹו, ׁשּתקע ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּגזּול
הגּביהֹו ולא ּבֹו נגע ׁשּלא ּפי על אף הּקֹול, ְְְִִִִִֶַַַַַָֹֹּבׁשמיעת
לא  עֹולה, ׁשל ׁשֹופר וכן ּגזל. ּדין ּבקֹול ואין ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָֹהּׁשֹומע,
ואם  מעילה. ּדין ּבקֹול ׁשאין יצא, - ּתקע ואם ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָיתקע;
להנֹות  לא מצוֹות הּקֹול? ּבׁשמיעת נהנה והלא ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹּתאמר:

הנאה]נּתנּו כאן אין מּתר [- מּׁשֹופר, הניה הּמּדר ,לפיכ ; ְְֲִִִַָָָָָָֻֻ
מצוה. ׁשל ּתקיעה ּבֹו ְְְִִִֶַָָֹלתקע

טֹוב,„. יֹום את עליו מחּללין אין - הּׁשנה ראׁש ׁשל ְְִֵֶֶַַָָָָָֹׁשֹופר
ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ּבדבר להרבות ואפּלּו מדרבנן [איסור ְְֲִִֶַָָ

הּנהר השביתה] מעבר אֹו האילן ּבראׁש הּׁשֹופר היה ּכיצד? .ְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
על  ׁשט ולא ּבאילן עֹולה אינֹו הּוא, אּלא ׁשֹופר לֹו ְְִֵֵֶֶַָָָָָֹואין
חֹותכין  ׁשאין לֹומר צרי ואין להביאֹו; ּכדי הּמים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּפני
מצות  ׁשֹופר ׁשּתקיעת מּפני מלאכה, ּבֹו עֹוׂשין ואין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָאֹותֹו,
מים  לתֹוכֹו לּתן ּומּתר תעׂשה. ולא עׂשה טֹוב ויֹום ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָֹֻעׂשה,
לתֹוכֹו יּתן ולא לצחצחֹו; ּכדי טֹוב, ּביֹום חמץ אֹו יין ְְְְְְְִִֵֵֶַַֹֹאֹו
ּבזּויֹות  מצוֹות יהיּו ׁשּלא - הּכבֹוד מּפני לעֹולם, רגלים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹמי

ָָעליו.
לכאן ‰. ויראה ּבידֹו, ׁשּיאחזּנּו ּכדי - הּׁשֹופר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשעּור

ּבֹוּולכאן  נׁשּתּיר אם - לרחּבֹו ּפסּול; לארּכֹו, נסּדק . ְְְְְְְִִִֵַַָָָָ
לפיו]ּכּׁשעּור עד הסדק מּמקֹום [ממקום נכרת ּוכאּלּו ּכׁשר, - ְְְִִִִֵַַָ

ּבמינֹו סתמֹו ּפסּול; ּבמינֹו, ׁשּלא סתמֹו אם - נּקב ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹהּסדק.
את  ׁשּנסּתמּו הּנקבים עּכבּו ולא ׁשלם, רּבֹו נׁשּתּיר אם -ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻ

ּבזכרּותֹו קדחֹו ּכׁשר. זה הרי - שבקרן]הּתקיעה הבשר [עם ְְְְֲִֵֵֶַַָָָ
עד  ׁשֹופרֹות ׁשברי ּדּבק חֹוצץ. אינֹו ּבמינֹו ׁשּמין ּכׁשר, -ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ

ּפסּול. לאחד, ְְִִֶֶָָׁשהׁשלימֹו
.Â- ּבמינֹו ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ּבין ׁשהּוא, ּכל עליו ְְִִִֵֵֶֶָָָֹהֹוסיף

ּפסּול.ּפסּול  - ּפה הּנחת ּבמקֹום אֹו מּבפנים, זהב צּפהּו . ְְִִִִִֶַַָָָָָָ
ואם  ּפסּול; ׁשהיה, מּכמֹות קֹולֹו נׁשּתּנה אם - מּבחּוץ ְְְִִִִִִֶַַָָָָָצּפהּו
ּפנימי  קֹול אם - ׁשֹופר ּבתֹו ׁשֹופר נתן ּכׁשר. נׁשּתּנה, ְְְִִִִֵַַָָָָָֹלא

את  הרחיב יצא. לא ׁשמע, חיצֹון קֹול ואם יצא; ְְִִִִֶַַָָָָָָֹׁשמע,
[- הת ה ּקצר[החלק מקום אתקיעה][- וקּצר ,[- הרחב [החלק ְִֵֶַָָָָָ

ּפסּול. -ָ
.Êּגרדֹו ּכׁשר. וקּצרֹו, אר דק]היה מּבפנים [ועשאו ּבין - ְְְְִִִִֵֵֵָָָָֹ

ּגלּדֹו על העמידֹו אפּלּו מּבחּוץ, דקה]ּבין שכבה כולו [עשה ְֱֲִִִִֵֶַַ
ׁשּכל  ּכׁשר, - צרּוד אֹו ּדק אֹו עבה קֹולֹו היה ּכׁשר. -ֵֵֶֶַָָָָָָָ

ּבּׁשֹופר. ּכׁשרין ְִֵַַָהּקֹולֹות
.Á העֹומדים אֹותם - הּמערה ּבתֹו אֹו הּבֹור ּבתֹו ְְְְִֵַַַַָָָָהּתֹוקע

קֹול  אם - ּבחּוץ והעֹומדים יצאּו. והּמערה, הּבֹור ְְְְְְִִַַַָָָָּבתֹו
הברה קֹול ואם יצאּו; ׁשמעּו, הד]ׁשֹופר לא [- ׁשמעּו, ְְְְֲִָָָָָָֹ

אם  - ּבּה וכּיֹוצא הּגדֹולה החבית לתֹו הּתֹוקע וכן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָיצאּו.
יצא. לא ׁשמע, הברה קֹול ואם יצא; ׁשמע, ׁשֹופר ְֲִַַָָָָָָָָָֹקֹול

ב  ¤¤ּפרק
ויׂשראלים ‡. לוּיים ּכהנים ׁשֹופר, קֹול לׁשמע חּיבין ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹֹֹהּכל

מׁשחררים  ועבדים ּוקטּנים,וגרים ועבדים נׁשים אבל ; ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻ
וטמטּום  חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֻּפטּורין.

נקבה]ואנּדרֹוגינס ספקי זכר ח [ספקי ּיבין.- ְְְִִַַַָ
ידי ·. החּיב את מֹוציא אינֹו ּבּדבר, חּיב ׁשאינֹו מי ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל

מהן  הּׁשֹומע ּבּׁשֹופר, ׁשּתקעּו קטן אֹו אּׁשה ,לפיכ ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָחֹובתֹו;
יצא  אנּדרֹוגינסלא עצמו]. בפני מין והוא הסימנים, כל בו [שיש ְְִַַָָֹ

טמטּום  מינֹו; ׁשאינֹו את מֹוציא ואינֹו מינֹו, את ְְִִִִֵֵֶֶֶֻמֹוציא
סימנים] בו ניכר את [שלא ולא מינֹו, את לא מֹוציא ְִִֵֶֶֹֹאינֹו

ׁשּנקרע ׁשהּטמטּום - מינֹו נותח]ׁשאינֹו ׁשּיּמצא [- אפׁשר , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻ
נקבה. ׁשּיּמצא ואפׁשר ְְְִֵֵֶֶָָָָָזכר

אפּלּו‚. מֹוציא אינֹו חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶוכן
אּלא  ׁשּבֹו; חרּות צד מֹוציא ׁשּבֹו עבדּות צד ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָלעצמֹו,

לֹו ׁשּיתקע חֹורין מּבן ׁשּיׁשמע חֹובתֹו? ידי יֹוצא .ּכיצד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
חֹובתֹו;„. ידי יצא לא להתלּמד, ׁשֹופר ּבתקיעת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהּמתעּסק

יצא  לא הּמתעּסק, מן הּׁשֹומע ידי וכן לצאת ׁשֹומע נתּכּון . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹ
הּתֹוקע  ׁשּנתּכּון אֹו להֹוציאֹו, הּתֹוקע נתּכּון ולא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹחֹובתֹו
חֹובתֹו; ידי יצא לא - לצאת הּׁשֹומע נתּכּון ולא ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹלהֹוציא

ּומׁשמיע. ׁשֹומע ׁשּיתּכּון ְְִִֵֵֶַַַַַעד
וׁשמע ‰. ּתקיעתֹו, הּׁשֹומע ּכל להֹוציא ונתּכּון ׁשּתקע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמי

ׁשאין  ּפי על אף יצא, - חֹובתֹו ידי לצאת ונתּכּון ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹומע
יֹודעֹו; ואינֹו ּתקיעתֹו, ׁשּׁשמע ּפלֹוני לזה מתּכּון ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּתֹוקע

ׁשּיׁשמעּנּו מי לכל נתּכּון מהּלׁשהרי ׁשהיה מי ,לפיכ . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
צּבּור  מּׁשליח הּתקיעֹות וׁשמע ּביתֹו, ּבתֹו יֹוׁשב אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּבּדר
להֹוציא  מתּכּון צּבּור ׁשליח ׁשהרי לצאת; נתּכּון אם יצא, -ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

חֹובתן. ידי הרּבים ְִֵֶַָָָאת
.Â אין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב ְְִֵֶֶַַָָָָֹיֹום

מקֹום  ּבכל ּבּׁשֹופר מּׁשּום ּתֹוקעין ׁשהּתקיעה ּפי על אף , ְְְִִִִֶַַַַָָָָ
השביתה]ׁשבּות להרבות מדרבנן היה [איסור הּדין ּומן . ְִִַָָ

ׁשל  ׁשבּות וידחה ּתֹורה, ׁשל עׂשה יבֹוא - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָׁשּתֹוקעין
ּבידֹו, יּטלּנּו ׁשּמא ּגזרה, ּתֹוקעין? אין ולּמה - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּדבריהם
ּברׁשּות  אּמֹות ארּבע ויעבירּנּו לֹו, ׁשּיתקע למי ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַויֹוליכֹו
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אּסּור  לידי ויבֹוא לרׁשּות, מרׁשּות מֹוציאֹו אֹו ְְְִִִִִֵֵַָָהרּבים
לתקע. ּבקיאין הּכל ואין ּבתקיעה, חּיבין ׁשהּכל - ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹסקילה

.Ê אֹותן מעּכבין אין - לחּנּו הּגיעּו ׁשּלא ְְְִִִִִֵֶַַָֹהּתינֹוקֹות
ּכדי  הּׁשנה, ראׁש ׁשל טֹוב יֹום ׁשאינּה ּבׁשּבת ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמּלתקע
ּביֹום  ללּמדן ּכדי עּמהן להתעּסק לגדֹול ּומּתר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּילמדּו;
;לחּנּו הּגיע ׁשּלא קטן ּבין ,לחּנּו ׁשהּגיע קטן ּבין - ְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹטֹוב

ׁשבּות  מּׁשּום אּלא אסּורה אין .ׁשהּתקיעה ְְֲִִֵֶֶַָָָ
.Á ׁשאין ּבמקֹום אּלא ּגזרּו לא ּבׁשּבת, לתקע ׁשּלא ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּכׁשּגזרּו

ּדין  ּבית והיה קּים, הּמקּדׁש ׁשהיה ּבזמן אבל ּדין; ּבית ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבֹו
ּבׁשּבת  ּבירּוׁשלם ּתֹוקעין הּכל היּו - ּבירּוׁשלם ּכל הּגדֹול , ְְִִִִִַַַַַָָָָָָֹ

ּבלבד  ירּוׁשלם אנׁשי ולא יֹוׁשבין. ּדין ׁשּבית ּכל זמן אּלא , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
- ירּוׁשלם רֹואה והיתה ירּוׁשלם, ּתחּום ּבתֹו ׁשהיתה ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָעיר

הּנחל ּבתֹו ׁשּתהיה קֹול [בעמק]לא ׁשֹומעת והיתה - ְְְְִֶֶַַַַַָָֹ
יכֹולה  והיתה - ההר ּבראׁש ׁשּתהיה לא - ירּוׁשלם ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹֹּתקיעת
אנׁשי  - ּביניהן מפסיק נהר ׁשּיהיה לא - לירּוׁשלם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלבֹוא
ערי  ּבׁשאר אבל ּכירּוׁשלם; ּבׁשּבת ּתֹוקעין היּו העיר ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָאֹותּה

ּתֹוקעין. היּו לא ְְִִֵָָֹיׂשראל,
.Ë ּבית ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּכל הּמקּדׁש, ּבית ׁשחרב הּזה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּובּזמן

סמּו ׁשּיהיה והּוא, - קבּוע ּתֹוקעין [מוסמך]ּדין - ּבארץ ְְְִִִֶֶֶַָָָָ
את  ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית אּלא ּבׁשּבת, ּתֹוקעין ואין ּבׁשּבת. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבֹו
ּפי  על אף ּבהן ּתֹוקעין אין ּדינין, ּבּתי ׁשאר אבל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהחדׁש;
ּכל  ּבלבד, ּדין ּבית ּבפני אּלא ּתֹוקעין ואין סמּוכין. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשהן
ּתֹוקעין  עמדּו, ולא לעמד ננערּו ואפּלּו יֹוׁשבין, ׁשהן ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָֹֹזמן
ּתֹוקעין  ולּמה ּתֹוקעין. אין ּדין, לבית חּוץ אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָּבפניהן;

זריזין ּדין ׁשּבית מּפני ּדין? ּבית ולא [זהירין]ּבפני הן, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֹ
הרּבים, ּברׁשּות ּבפניהן הּׁשֹופר להעביר הּתֹוקעין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָיבֹואּו

אֹותן. ּומֹודיעין העם את מזהירין ּדין ְִִִִִֵֶֶַָָָׁשּבית
.Èּכדר - ּבּגלּיֹות ימים ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו הּזה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּזמן

ראׁשֹון  יֹום חל ואם ּבּׁשני; ּתֹוקעין ּבראׁשֹון, ְְְִִִִִִֵֶַָָׁשּתֹוקעין
לתקע, הראּויין ּדין ּבית ּבּמקֹום היה ולא ּבׁשּבת ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֹלהיֹות

ּבלבד  ּבּׁשני .ּתֹוקעין ְְִִִֵַַ

ה'תשע"ה  שבט כ' שני יום

ג  ¤¤ּפרק
ראׁש‡. ׁשל טֹוב ּביֹום לׁשמע אדם חּיב ּתקיעֹות ְְְִִֶַַַָָָָֹֹּכּמה

ּובראׁשהּׁשנה  ּבּיֹובל ּתרּועה ׁשּנאמרה לפי ּתקיעֹות. ּתׁשע ? ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
- ּתרּועה וכל ּפעמים, ׁשלׁשה -]הּׁשנה ּפׁשּוטה [תקיעה ְְְְְִַָָָָָָָֹ

הּׁשמּועה ּומּפי לאחריה; ּופׁשּוטה למדּו,[ממרע"ה]לפניה ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָ
ּבראׁש ּבין הן, אחד הּׁשביעי, חדׁש ׁשל ּתרּועֹות ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשּכל
ּתֹוקעין  ּתקיעֹות ּתׁשע יֹובל, ׁשל הּכּפּורים ּביֹום ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהּׁשנה
ּתקיעה  ּותקיעה, ּותרּועה ּתקיעה - מּׁשניהן אחד ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָּבכל

ּותקיעה. ּותרּועה ּתקיעה ּותקיעה, ְְְְְִִִָָָָָּותרּועה
לפי ·. ספק ּבּה לנּו נסּתּפק ּבּתֹורה, האמּורה זֹו ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָּתרּועה

מפני] -]היא יֹודעין אנּו ואין הּגלּיֹות, ורב הּׁשנים ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻאר
היללה היא אם -]היא: תכופים קצרים ׁשּמיּללין [קולות ְְְִִִִֶַַָָ

ׁשּמיּבבין ּבׁשעה ּבנהּיתן מת]הּנׁשים ּכדר[על האנחה אֹו , ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ

ּגדֹול, מּדבר לּבֹו ּכׁשּידאג ּפעם אחר ּפעם האדם ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָׁשּיאנח
אחריה  לבֹוא ׁשּדרּכּה והיללה האנחה - ּכאחד ׁשניהם ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָאֹו
ּתחּלה, מתאּנח הּדֹואג, ּדר ׁשּכ 'ּתרּועה'; הּנקראין הן -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
והיללה. האנחה הּכל, עֹוׂשין אנּו לפיכ מיּלל; ּכ ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָֹואחר

אחר ‚. זֹו והאנחה 'ּתרּועה'; קֹוראין ׁשאנּו היא ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָוהיללה,
סדר  נמצא ׁשברים'. 'ׁשלׁשה אֹותּה קֹוראין ׁשאנּו היא ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹזֹו,
ׁשלׁשה  ואחריה ּתקיעה ותֹוקע ,מבר הּוא: ּכ ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּתקיעֹות
הּזה  ּכּסדר וחֹוזר ּתקיעה, ואחריה ּתרּועה ואחריה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשברים
ׁשברים  ׁשלׁשה ואחריה ּתקיעה ותֹוקע ּפעמים; ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה
ותֹוקע  ּפעמים; ׁשלׁשה הּזה ּכּסדר וחֹוזר ּתקיעה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹואחריה
הּזה  ּכּסדר וחֹוזר ּתקיעה, ואחריה ּתרּועה ואחריה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּתקיעה
ּכדי  - ׁשלׁשים הּתקיעֹות מנין נמצא ּפעמים. ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹֹׁשלׁשה

הּספק. מן ְְִִֵֵַַָלהסּתּלק
ׁשברים,„. ׁשלׁשה ׁשעּור ּתקיעֹות; ּכׁשּתי ּתרּועה, ְְְְְִִִִִֵָָָֹׁשעּור

ּבּהּכתרּועה  ּומׁש ארּכה, ּתקיעה ותקע והריע ׁשּתקע הרי . ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ּבראׁשֹונה מהתקיעה]ּכׁשנים שנים פי אֹומרין:[- אין - ְְִִִִֵַָָ

אּלא  ויתקע'; ויחזר אחריה ויריע ּתקיעֹות, ּכׁשּתי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ'ּתחׁשב
וחֹוזר  אחת; ּתקיעה אּלא אינּה ׁשעה, ּכל ּבּה מׁש ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָאפּלּו

ּפעמים. ׁשלׁשה ותֹוקע, ּומריע ְְְְִִֵֵֵַַַָָֹותֹוקע
.‰- ׁשנּיה ּבׁשעה ּוׁשנּיה זֹו, ּבׁשעה אחת ּתקיעה ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָׁשמע

ׁשהה  ידי אפּלּו ויצא מצטרפין, אּלּו הרי - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָֻ
לא  סדרּה, על מהן ּבבא ּכל ׁשּיׁשמע והּוא, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹחֹובתֹו;
ּתקיעֹות  ׁשּתי אֹו ּתקיעֹות, ׁשּתי ואחריה ּתרּועה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָׁשּיׁשמע

ּבזה וכּיֹוצא ּתרּועה תרועה ואחריהן תקיעה - של במתכונת [רק ְְְֲֵֵֶֶַַָָ
.ותקיעה]

.Â יצא לא ּכאחד, אדם ּבני מּתׁשעה ּתקיעֹות ּתׁשע ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשמע
ּותקיעה  מּזה ּותרּועה מּזה ּתקיעה אחת; ידי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָאפּלּו
ּכל  ואפּלּו ּבסרּוגין, ואפּלּו יצא, זה, אחר ּבזה ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָמּׁשליׁשי

ּכּלֹו הּתׁשע הּיֹום ּכל ׁשּיׁשמע עד חֹובתֹו, ידי יֹוצא ואינֹו . ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻ
זֹו. את זֹו מעּכבֹות ּולפיכ הן, אחת מצוה ׁשּכּלן ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻּתקיעֹות;

.Ê.הּברכֹות סדר על הּתקיעֹות לׁשמע חּיבין ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹהּצּבּור,
הּׁשם  ּוקדּׁשת ּוגבּורֹות אבֹות צּבּור ׁשליח אֹומר ְְְִִֵֵֵַַַַָֻּכיצד?

ׁשלׁש ותֹוקע ׁשלׁש;ּומלכּיֹות, ותֹוקע זכרֹונֹות, ואֹומר ; ְְְְְִֵֵֵַַַָָֹֹֻ
והֹודיה  עבֹודה ואֹומר ׁשלׁש; ותֹוקע ׁשֹופרֹות, ְְְְֲֵֵֵַָָָָָֹואֹומר

ּכהנים. ְֲִִַֹּוברּכת
.Á יֹום וׁשל הּׁשנה ראׁש ׁשל אּלּו אמצעּיֹות ּברכֹות ְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשלׁש

יֹובל  ׁשל -הּכּפּורים וׁשֹופרֹות וזכרֹונֹות מלכּיֹות ׁשהן - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֻ
עׂשרה  מהן ּברכה ּבכל לֹומר וצרי זֹו. את זֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָמעּכבֹות
ּוׁשלׁשה  הּתֹורה, מן ּפסּוקין ׁשלׁשה - הּברכה מעין ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹֹּפסּוקין
הּתֹורה  מן ואחד הּנביאים, מן ּוׁשלׁשה ּתּלים, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹמּספר
אחד  ּפסּוק אמר ואם יצא. ּבּנביא, הׁשלים ואם ּבֹו. ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָמׁשלים
יצא; הּנביאים, מן ואחד הּכתּובים מן ואחד הּתֹורה ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָמן
ואמר  לאמר', ּכתּוב אלהינּו ה' ּובתֹורת' אמר: ְְְֱֲִֵֵַַָָָָֹֹאפּלּו

ּכלּום. צרי אינֹו ׁשּוב והפסיק, ּתֹורה ׁשל ְְְִִִֵֶָָָּפסּוק
.Ë ּפרענּות ׁשל וׁשֹופרֹות מלכּיֹות זכרֹונֹות מזּכירין .אין ְְְְְִִִֵֶַַָָֻֻ

- מלכּיֹות וכּו'"; הּמה בׂשר ּכי "וּיזּכר ּכגֹון: - ְְְְְִִִֵַַָָָֹֻזכרֹונֹות
ּכגֹון: - ׁשֹופרֹות עליכם"; אמל ׁשפּוכה "ּבחמה ְְְְְֲֵֵֶֶָָָֹּכגֹון:
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זכרֹון  ולא וכּו'". ּברמה חצצרה ּבּגבעה, ׁשֹופר ְְְְְְֲִִִַָָָָָָֹֹ"ּתקעּו
"זכרה  ,"עּמ ּברצֹון ה', "זכרני, ּכגֹון - לטֹובה אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָיחיד
"ּפקד  ּכגֹון - ּכזכרֹונֹות אינן ּופקדֹונֹות לטֹובה". אלהי ְְְְְֱִִִֵַָָָֹֹלי
העֹולם  אּמֹות ׁשל ּפרענּות להזּכיר לֹו ויׁש אתכם". ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻּפקדּתי
את  אדֹום לבני ה', "זכר, עּמים", ירּגזּו ,מל "ה' ּכגֹון: -ְְְְְֱִִִֵֵַָָֹ
ּבסערֹות  והל יתקע, ּבּׁשֹופר ה' "ואדני ירּוׁשלים", ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָֹיֹום
"אּתה  אחד", ה' אלהינּו, ה' יׂשראל: "ׁשמע, ְְֱִֵֵֵֶַַָָָָֹּתימן".
ּכי  ,לבב אל והׁשבת הּיֹום, "וידעּת וכּו'", לדעת ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהראת
אין  מּתחת, הארץ ועל מּמעל ּבּׁשמים האלהים, הּוא ְֱִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹה'
ׁשאין  ּפי על אף ענינֹו, הּוא מלכּות מאּלּו, ּפסּוק ּכל - ְְִִֵֵֵֶַַַָָָעֹוד"
ועד", לעֹולם ימל "ה' ּכמֹו הּוא והרי מלכּות, זכר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹּבֹו

וכּו'" מל ּביׁשרּון ."ויהי ְְִִֶֶַֻ
.È,ּבצּבּור הּׁשנה ראׁש ׁשל ּתקיעֹות ּבסדר הּפׁשּוט ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּמנהג

יֹוׁשבין  הּספר, ּומחזירין ּבּתֹורה ׁשּקֹוראין אחר הּוא: ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּכ
העם  מלּכל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ּומבר עֹומד ואחד , ְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

ׁשֹופר', קֹול לׁשמע וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹהעֹולם,
העם  וכל 'ׁשהחינּו', ּומבר וחֹוזר 'אמן'; עֹונין העם ְְְְֱִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָוכל
הּספק, מּפני ׁשאמרנּו ּתקיעֹות ׁשלׁשים ותֹוקע 'אמן'. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹעֹונין
ּתפּלת  ּומתּפללין ועֹומדין קּדיׁש, ואֹומרים הּסדר. ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַעל
ׁשהיא  רביעית ּברכה צּבּור ׁשליח ׁשּגֹומר ואחר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָמּוסף.
ּותקיעה, ּתרּועה ׁשברים ׁשלׁשה ּתקיעה ּתֹוקע ְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹֻמלכּיֹות,
ואחר  זכרֹונֹות, ׁשהיא חמיׁשית ּברכה ּומבר אחת; ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָּפעם
ּומבר ּתקיעה; ׁשברים ׁשלׁשה ּתקיעה ּתֹוקע ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹׁשּגֹומרּה
ּתקיעה  ּתֹוקע ׁשּגֹומרּה ואחר ׁשֹופרֹות, ׁשהיא ׁשּׁשית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּברכה

הּתפּלה. וגֹומר אחת, ּפעם ּותקיעה ְְְְִִֵַַַַַָָָּתרּועה
.‡È ּברכֹות סדר על ׁשּתֹוקע הּוא יֹוׁשבין, ּכׁשהן ׁשּתֹוקע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָזה

עֹומדין  לתקיעֹות ּכׁשהן ׁשּמיּׁשב ּתקיעֹות ּבין מדּבר ואינֹו , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָֻ
הּסדר העמידה]ׁשעל שבתפילת - ע [ אף - ּביניהן סח ואם ל ; ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

.ּומבר חֹוזר אינֹו ׁשעבר, ְִֵֵֵֶַָָּפי
.·È ׁשלׁשה מהן ּבבא ּכל ּברכה, ּכל על ׁשּיתקעּו היה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹּבדין

ׁשּיצאּו ּכיון אּלא יֹוׁשבין; ּכׁשהן ׁשּתקעּו ּכדר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָּפעמים
הּצּבּור  על מטריחין אין ׁשּמיּׁשב, ּבּתקיעֹות ספק ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻמידי
אחת  ּבבא להן ּדי אּלא ּברכֹות, סדר על ּכּלן ּבהן ְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻלחזר

ּברכֹות  סדר על ּתקיעֹות ׁשּיׁשמעּו ּכדי ּברכה, ּכל וכל על . ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
סדר  על ׁשּׁשמע ּבין - ּביחיד אבל ּבצּבּור; האּלּו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּדברים
- מיּׁשב ּבין מעּמד ּבין הּסדר, על ׁשמע ׁשּלא ּבין ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻּברכֹות

מנהג. ּבזה ְְִֵֶָָואין
.‚È אינן והּברכֹות הּברכֹות, את מעּכבֹות אינן ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהּתקיעֹות

הּתקיעֹות  את ּבוּדאי מעּכבֹות יֹודע ּבאחת עירֹות, ׁשּתי . ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָ
ּתֹוקע, ׁשם ואין ּברכֹות ּתׁשע להן ׁשּיבר מי ׁשם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיׁש
לּׁשנּיה; הֹול - ׁשם אין ספק ּתֹוקע ׁשם יׁש ספק ְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּובּׁשנּיה

סֹופרים. מּדברי והּברכֹות ּתֹורה, מּדברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשהּתקיעה

ד  ¤¤ּפרק
ולא ‡. טפחים, מעׂשרה ּפחֹות אין - ּגבהּה - הּסּכה ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָֹֻׁשעּור

טפחים  מּׁשבעה ּפחֹות אין - ורחּבּה אּמה; עׂשרים על ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיתר
ויׁש טפחים, ׁשבעה מותר]על אפּלּו[- ּברחּבּה להֹוסיף לֹו ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָ

מילין  ׁשבעה,ּכּמה על מּׁשבעה אֹו מעׂשרה, ּפחּותה היתה . ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָ
ּפסּולה. זֹו הרי - ׁשהּוא ּכל אּמה עׂשרים על ּגבֹוהה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָאֹו

ּפסּולה ·. ּדפנֹות, ׁשלׁש לּה ׁשאין ּדפנֹות סּכה ׁשּתי לּה היּו . ְְְְֵֵֶָָָָָָָָֹֻ
ּגם ּכמין זה ּבצד זה שלנו]ּגמּורֹות כרי"ש שהיא – יוונית -[ג' ְְְִֶֶַַ

ּבפחֹות  ּומעמידֹו טפח, על יתר ּברחּבֹו ׁשּיׁש ּדפן ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעֹוׂשה
לעׂשֹות  וצרי ודּיֹו; הּדפנֹות, מׁשּתי לאחד סמּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹמּׁשלׁשה
ּוכבר  ּגמּורֹות. ּדפנֹות ׁשלׁש לּה ׁשאין מּפני ּפתח, צּורת ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹלּה
מקֹום, ּבכל האמּורה ּפתח ׁשּצּורת ׁשּבת, ּבהלכֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָּבארנּו
ּפי  על אף ּגּביהן על וקנה מּכאן, וקנה מּכאן קנה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאפּלּו

להן מּגיע בהן]ׁשאינֹו נוגע .[אינו ִֵֶֶַַָ
מפּלׁש‚. ּוביניהן זה ּכנגד זה ּדפנֹות ׁשּתי לּה פתוח היּו -] ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ

צדדים] טפחים מב' ארּבעה ּברחּבֹו ׁשּיׁש ּדפן עֹוׂשה -ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ
מּׁשּתי  לאחת סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ּומעמידֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹּומּׁשהּו,
קנים  ּפתח. צּורת לּה לעׂשֹות וצרי ּוכׁשרה; ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָהּדפנֹות,
נמׁשכת  אחת ודפן הּסּכה, לפני הּסּכה מּסכ ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻֻהּיֹוצאים

ּכּסּכה. הן הרי - ֲִֵֵֶַָָֻעּמהן
ּבגג.„ ּדבּוקֹות ׁשהיּו סכך]ּדפנֹות היּו[- ולא הּסּכה, ְְְְֶַַָָָָֹֻ

טפחים, ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוהֹות אם - לארץ ְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹמּגיעֹות
ּבארץ, ּדבּוקֹות הּדפנֹות היּו ּכׁשרה. מּכן, ּפחֹות ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָּפסּולה;
אף  - טפחים עׂשרה ּגבֹוהֹות אם - לּסכ מּגיעֹות היּו ְְְְֲִִִַַַָָָָָֹולא
ּובלבד  ּכׁשרה, אּמֹות, ּכּמה הּגג מן רחֹוקין ׁשהן ּפי ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָעל
מן  הּגג את הרחיק הּגג; ׂשפת ּתחת מכּונֹות הּדפנֹות ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָֻׁשּיהיּו
ּתלה  ּכׁשרה. מּכאן, ּפחֹות ּפסּולה; טפחים, ׁשלׁשה ְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹֹהּדפן

ארּבעה ׁשּגבהּה ּבאמצע[טפחים]מחּצה צמודה ּומּׁשהּו לא -] ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָ
לקרקע] ולא ּובפחֹות לגג לארץ, סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ,ְְְִֶָָָָָָֹ

ּכׁשרה. זֹו הרי - לּגג סמּו ְְֲִֵֵַַָָָֹמּׁשלׁשה
היּו‰. אם - ּדפנֹות והאילנֹות האילנֹות, ּבין סּכתֹו ְְִִִֵֶָָָָָָָָֻהעֹוׂשה

הרּוח  ּתהיה ׁשּלא עד אֹותם וחּזק אֹותם ׁשּקׁשר אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹחזקים,
ּתמיד  אֹותם מנידה האמיריםהּמצּויה ּבין ּומּלא [הענפים], ְְֲִִִִִֵֵַָָָָָ

- אֹותם וקׁשר הרּוח, אֹותם ּתניד ׁשּלא ּכדי ּובקׁש ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבתבן
ּברּוח  לעמד יכֹולה ׁשאינּה מחּצה ׁשּכל ּכׁשרה; זֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהרי

מחּצה. אינּה יּבׁשה, ׁשל ְְִֵֶַָָָָָמצּויה
.Â- הּספינה ּבראׁש אֹו העגלה, ּבראׁש סּכתֹו ְְְֲִֶַָָָָָָֹֹֻהעֹוׂשה

טֹוב  ּביֹום לּה ועֹולין ּגּבי ּכׁשרה, על אֹו האילן, ּבראׁש . ְְְְִִֵֵַַָָָָֹ
ׁשאסּור  לפי טֹוב; ּביֹום לּה עֹולין ואין ּכׁשרה, - ְְְְִִֵֵֶַָָָָָהּגמל

ּבהמה  ּגּבי על אֹו ּבאילן הּדפנֹות לעלֹות מקצת היּו . ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָ
ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - אילנֹות ּומקצתן אדם, ּבידי ְֲִִִִִֵֶָָָָָָעׂשּויֹות
- אדם ׁשּבידי ּבּדפנֹות לעמד יכֹולה היא האילנֹות, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹנּטלּו

טֹוב. ּביֹום לּה ְִָעֹולין
.Ê ראׁשי ׁשהיּו ּכגֹון ּכיצד? ּפסּולה. ּגג, לּה ׁשאין ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֻסּכה

ּכמין ּבזה זה ּדבּוקֹות -]הּדפנֹות ראׁש[גג ׁשּסמ אֹו צריף, ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ
ׁשהגּביּה אֹו טפח, אפּלּו ּגג לּה היה ואם לּכתל; הּסּכה ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻּדפן
סּכה  ּכׁשרה. זֹו הרי - טפח הּקרקע מן לּכתל הּסמּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻהּדפן
על  טפחים ׁשבעה ּבּה לרּבע ּכדי ּבהּקפּה יׁש אם - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻעגּלה
ּכׁשרה. זֹו הרי זוּיֹות, לּה ׁשאין ּפי על אף - טפחים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשבעה

.Áאכסדרה ּגּבי על מול סּכ אחת דפנות ב' בעלת [מרפסת ְְִֵֵַַַַָ
ּפּצימיןהשניה] לּה הדפנות]ׁשּיׁש בקצות ׁשהיּו[עמודים ּבין - ִִֵֵֶֶַָָ
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מּבחּוץ  נראין ׁשהיּו ּבין מּבחּוץ, נראין ואין מּבפנים ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶַַָנראין
ּכׁשרה. - מּבפנים נראין ְְְְִִִִִֵֵָואין

.Ë העׂשּויה סּכה ׁשהיא מּפני ּפסּולה, - ּפּצימין לּה היּו ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֻלא
ואמצעי  האכסדרה, צּדי ׁשני אּלא לּה אין ׁשהרי ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכמבֹוי;

ּפּצימין  ּבֹו אין וׁשּכנגּדֹו ּכתל, ּבֹו אין .האכסדרה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
.Èמבֹוי ּגּבי על צדדיו]סּכ משני לחי[שפתוח לֹו [קורה ׁשּיׁש ִִֵֵֵֶֶַַָ

ּפסיןבקצהו] לּה ׁשּיׁש ּבאר ּגּבי על אֹו זוית , בצורת [קירות ְִֵֵֵֶַַַָ
מסביב] פינות ׁשּבת מארבע לאֹותּה ּכׁשרה סּכה זֹו הרי -ְְֲֵֵַָָָָֻ

מחּצֹות  אּלּו ּופּסין זה ׁשּלחי מּתֹו ּבלבד; החג ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָׁשּבתֹו
סּכה. לענין ּכמחּצֹות אֹותן נחׁשב ׁשּבת, ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹֻלענין

.‡Èקנּדסים ארּבעה הּגג,[עמודים]נעץ זוּיֹות ארּבע על ְְְִִַַַַַַַָָָָָֻ
ּכׁשרה, הּגג, ׂשפת על והּסּכּו הֹואיל - ּגּבן על ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָוסּכ
למעלה  עֹולֹות הן ּכאּלּו הּתחּתֹונֹות, הּמחּצֹות את ְְְְְְִִִֵֶַַַַָורֹואין

.הּסּכּו ׂשפת ְִַַַעל
.·È חּלֹונֹות ּבכתליה ויׁש רּבים, ּפתחים לּה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻסּכה

ׁשּפרּוץ ּפי על ואף ּכׁשרה, זֹו הרי - פתוח]הרּבה מרּבה [- ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
העֹומד הסתום]על על [- יתר ּפתח ׁשם יהיה ׁשּלא ּובלבד ; ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

אף [אמות]עׂשר - עׂשר על יתר ּפתח ׁשם היה אם אבל . ֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
מרּבה  הּפרּוץ יהיה ׁשּלא צרי ּפתח, צּורת לֹו ׁשּיׁש ּפי ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻעל

העֹומד. ֵַָעל
.‚Èׁשאוירּה חללה]סּכה אּמה,[גובה מעׂשרים ּגבֹוּה ְֲִִֵֶֶַַָָָָֻ

ּבּטלם ואפּלּו מעּוט, אינֹו - ּוכסתֹות ּבכרים חשב ּומעטּה -] ְְְֲֲִִִִִֵַָָָָ
שם] ואין להשאירם מעּוט, זה הרי - ּובּטלֹו ּבתבן מעטּה .ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָ

סתם ּבעפר אבל ּובּטלֹו; עפר לֹומר ביטול]צרי ,[ללא ְְְֲִִַָָָָָָָ
והּוצין מעׂשרים, ּגבֹוהה היתה מעּוט. דקים]אינֹו [ענפים ְְְְִִִֵֵֶָָָ

מחּמתן, מרּבה צּלתן היתה אם - עׂשרים לתֹו ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֻיֹורדין
ּוכׁשרה. עבה ּכגג ְְְֵֵֶַָָָיחׁשבּו

.„Èאצטּבה האמצעית[ספסל]ּבנה ּדפן ּכנגד [מג'ּבּה ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּכּלּההדפנות] ּפני לדופן]על ּבאצטּבא [מדופן יׁש אם - ְְִִֵֵַַָָָֻ

הּצד מן אצטּבה ּבנה ּכׁשרה. הּסּכה, רחב מב'ׁשעּור [בא' ְְִִִֵַַַַַָָָָָֹֻ
אּמֹות,הדפנות] ארּבע ולּכתל אצטּבה מּׂשפת יׁש אם -ְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹ

אצטּבה  ּבנה ּכׁשרה. אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָּפסּולה;
אּמֹות  ארּבע ולּכתל אצטּבה מּׂשפת יׁש אם - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּבאמצעּה
ּוכאּלּו ּכׁשרה, אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ּפסּולה; רּוח, ְְְְְִֵֵַַַַָָָָלכל
הּסּכּו עד האצטּבה מן והרי ּבאצטּבה, נֹוגעֹות ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָהּמחּצֹות
סּכה  הכׁשר ּבֹו ויׁש עּמּוד, ּבּה ּבנה אּמה. מעׂשרים ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּפחֹות

טפחים] ז' על טפחים מחּצֹות [ז' אּלּו ׁשאין ּפסּולה, -ְְִֵֵֶָ
ּדפנֹות. ּבלא ּכׁשר סכ העּמּוד ּגב על ונמצא ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹהּנּכרֹות,

.ÂËּבּה וחקק מעׂשרה, ּפחּותה קרקעיתה]היתה [חפר ְְְֲֵַָָָָָָָ
ׁשלׁשה להׁשלימּה ולּכתל חקק מּׂשפת יׁש אם - לעׂשרה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ

מּׁשלׁשה  ּפחֹות ׁשּכל ּכׁשרה, מּכן, ּפחֹות ּפסּולה; ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹטפחים,
ׁשּבת. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכדבּוק, הּוא ְְְְְֲִֵֵֶַַָָהרי

.ÊË אּלא צריכין אנּו ׁשאין הּכל; מן ּכׁשרין - סּכה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻּדפני
מקֹום  מּכל את מחּצה אדם ועֹוׂשה חּיים. מּבעלי ואפּלּו , ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּבסּכה  וייׁשן ויׁשּתה ׁשּיאכל ּכדי טֹוב, ּביֹום ּדפן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֻחברֹו
לדעת  ׁשּלא אֹותֹו ׁשּיעׂשה והּוא, לּה; ּדפן ׁשחברֹו ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּכׁשרה
טֹוב, ּביֹום אסּור לדעת, עׂשהּו אם אבל ּדפן; ׁשּנעׂשה ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹזה

רביעית  ּדפן ּבכלים עֹוׂשה וכן החג. ימי ּבׁשאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻּומּתר
ּבכלים  אֹותּה יעׂשה לא ׁשליׁשית, ּדפן אבל טֹוב; ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָֹֹּביֹום
אהל  עֹוׂשין ואין הּסּכה, מכׁשיר ׁשהּוא לפי טֹוב, ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֻּביֹום

טֹוב. ּביֹום ְֲַעראי

ה  ¤¤ּפרק
אּלא ‡. מסּככין אין ּדבר. מּכל ּכׁשר אינֹו סּכה, ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהּסכ

מקּבל  ואינֹו הארץ, מן ׁשּנעקר הארץ, מן ׁשּגּדּוליו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבדבר
רע  ריחֹו ואין ּתמיד.טמאה, ונֹובל נֹוׁשר ואינֹו , ְְְְִֵֵֵֵֵַָָֻ

אֹו·. ּבמחּבר, אֹו הארץ, מן ּגּדּוליו ׁשאין ּבדבר ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻסּכ
ּפסּולה  - טמאה ׁשּמקּבל ּבדבר ּבדבר וסּכ עבר אם אבל . ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻ

אין  אמרּו ׁשּלא ּכׁשרה; - רע ׁשריחֹו ּבדבר אֹו ְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּנֹובל,
וצרי ויצא. הּסּכה יּניח ׁשּלא ּכדי אּלא ּבאּלּו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻמסּככין

הּוצין יהיּו ׁשּלא לתֹו[סיבים]להּזהר יֹורדין סכ ׁשל ועלין ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹ
ּבמיני  סּככּה ּביׁשיבתֹו. לֹו יצר ׁשּלא ּכדי טפחים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹעׂשרה
ּגּדּולי  ׁשאינן מּפני ּפסּולה, - ועֹורֹות ּבעצמֹות אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָמּתכֹות,

הדלה ׁשּנעׂשּו[היטה]קרקע. עד ּבהן, וכּיֹוצא ּגפנים עלי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
העץ  ּבכלי סּככּה נעקרּו. לא ׁשהרי ּפסּולה, - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻסּכה
מּפני  ּפסּולה, - ּבהן וכּיֹוצא לׁשכיבה, העׂשּויֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָּובמחצלֹות
ּכלים  ּבׁשברי סּככּה אם וכן טמאה. מקּבלין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֻׁשהן

בלויים]ּובליֹותיהן מקּבלין [בגדים והיּו הֹואיל ּפסּולה; - ְְְְְִִֵֶַָָָ
טהרּו. לא ׁשעדין ּבׁשברים יסּכ ׁשּמא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻטמאה,

טמאה.‚. מקּבלין ׁשהן מּפני ּפסּולה, - ּבאכלין ְְְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָָֻסּככּה
ענפי]סֹוכי ּפרּכילין[- ּתאנים, ּובהן ּובהן [זמורות]ּתאנים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ

מכּבדֹות דקל]ענבים, ּכּיֹוצא [ענפי ּכל וכן ּתמרים, ּובהן ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
רֹואין  - ּבהן;ּבהן מסּככין האכלין, על מרּבה ּפסלת אם : ְְְְֳִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻ

ייבׁשּו ׁשאם ּבירקֹות סּכ ּבהן. מסּככין אין לאו, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָואם
לחים  עּתה ׁשהן ּפי על אף - מּמׁש ּבהן יּׁשאר ולא ְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיּבֹולּו

אינם. ּוכאּלּו אויר, הּוא ּכאּלּו נחׁשב מקֹומן הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֶָָָ
העץ„. ּבפׁשּתי פשתן]סּככּה ּדק[- ולא [כתש]ׁשּלא אֹותן ְְְְִִֵֵֶָָָָֹֹ

סירקם]נּפצן ונּפץ [- ּדק ואם הּוא; עץ ׁשעדין ּכׁשרה, - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָ
אינֹו ּוכאּלּו צּורתֹו, ׁשּנׁשּתּנת מּפני - ּבֹו מסּככין אין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָאֹותן,

סיב ׁשל ּבחבלים מסּככין קרקע. העץ]מּגּדּולי וׁשל [סיבי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָ
עשב]חלף ואין [מן עֹומדת, צּורתן ׁשהרי ּבהן, וכּיֹוצא ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

ּכלים. ֲִִֵַָהחבלים
ּבזכרים‰. - ּבחּצים בתוך סּככּה אותם שתוחבים חיצים [סוג ְְְִִִִִָָ

שמברזל] ב"ראש" המצוי ּבנקבֹותנקב ּכׁשרה; חיצים , סוג -] ְְִֵֵָ
מברזל] ראש להכניס כדי בתוכם ּפי שחוקקים על אף ּפסּולה; ,ְִַַָ

ּומקּבל  הּוא קּבּול ּבית ּבברזל, להתמּלאת עׂשּוי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹׁשהּוא
קּבּול. ּכלי ּככל ְְְִִָָֻטמאה

.Âסתמּה - קטּנה - חלף אֹו ּגמי מחצלת אֹו קנים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמחצלת
אֹותּה עׂשה ּכן אם אּלא ּבּה, מסּככין אין לפיכ ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָלׁשכיבה,
אּלא  ּבּה, מסּככין לפיכ ,לסּכּו סתמּה - ּגדֹולה ;ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָלסּכּו

לׁשכיבה  אֹותּה עׂשה ּכן ו אם קיר. לּה יׁש סביב]אם [שפה ְְִִִִִֵֵָָָָָ
קּבּול; ּככלי היא ׁשהרי ּבּה, מסּככין אין - ּגדֹולה אפּלּו -ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָ
ׁשהיא  מּפני ּבּה, מסּככין אין - ׁשּלּה הּקיר נּטל ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָואפּלּו

ּכלים. ְְִִֵֵּכׁשברי
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זכרֹון  ולא וכּו'". ּברמה חצצרה ּבּגבעה, ׁשֹופר ְְְְְְֲִִִַָָָָָָֹֹ"ּתקעּו
"זכרה  ,"עּמ ּברצֹון ה', "זכרני, ּכגֹון - לטֹובה אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָיחיד
"ּפקד  ּכגֹון - ּכזכרֹונֹות אינן ּופקדֹונֹות לטֹובה". אלהי ְְְְְֱִִִֵַָָָֹֹלי
העֹולם  אּמֹות ׁשל ּפרענּות להזּכיר לֹו ויׁש אתכם". ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻּפקדּתי
את  אדֹום לבני ה', "זכר, עּמים", ירּגזּו ,מל "ה' ּכגֹון: -ְְְְְֱִִִֵֵַָָֹ
ּבסערֹות  והל יתקע, ּבּׁשֹופר ה' "ואדני ירּוׁשלים", ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָֹיֹום
"אּתה  אחד", ה' אלהינּו, ה' יׂשראל: "ׁשמע, ְְֱִֵֵֵֶַַָָָָֹּתימן".
ּכי  ,לבב אל והׁשבת הּיֹום, "וידעּת וכּו'", לדעת ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהראת
אין  מּתחת, הארץ ועל מּמעל ּבּׁשמים האלהים, הּוא ְֱִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹה'
ׁשאין  ּפי על אף ענינֹו, הּוא מלכּות מאּלּו, ּפסּוק ּכל - ְְִִֵֵֵֶַַַָָָעֹוד"
ועד", לעֹולם ימל "ה' ּכמֹו הּוא והרי מלכּות, זכר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹּבֹו

וכּו'" מל ּביׁשרּון ."ויהי ְְִִֶֶַֻ
.È,ּבצּבּור הּׁשנה ראׁש ׁשל ּתקיעֹות ּבסדר הּפׁשּוט ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּמנהג

יֹוׁשבין  הּספר, ּומחזירין ּבּתֹורה ׁשּקֹוראין אחר הּוא: ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּכ
העם  מלּכל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ּומבר עֹומד ואחד , ְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

ׁשֹופר', קֹול לׁשמע וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹהעֹולם,
העם  וכל 'ׁשהחינּו', ּומבר וחֹוזר 'אמן'; עֹונין העם ְְְְֱִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָוכל
הּספק, מּפני ׁשאמרנּו ּתקיעֹות ׁשלׁשים ותֹוקע 'אמן'. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹעֹונין
ּתפּלת  ּומתּפללין ועֹומדין קּדיׁש, ואֹומרים הּסדר. ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַעל
ׁשהיא  רביעית ּברכה צּבּור ׁשליח ׁשּגֹומר ואחר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָמּוסף.
ּותקיעה, ּתרּועה ׁשברים ׁשלׁשה ּתקיעה ּתֹוקע ְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹֻמלכּיֹות,
ואחר  זכרֹונֹות, ׁשהיא חמיׁשית ּברכה ּומבר אחת; ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָּפעם
ּומבר ּתקיעה; ׁשברים ׁשלׁשה ּתקיעה ּתֹוקע ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹׁשּגֹומרּה
ּתקיעה  ּתֹוקע ׁשּגֹומרּה ואחר ׁשֹופרֹות, ׁשהיא ׁשּׁשית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּברכה

הּתפּלה. וגֹומר אחת, ּפעם ּותקיעה ְְְְִִֵַַַַַָָָּתרּועה
.‡È ּברכֹות סדר על ׁשּתֹוקע הּוא יֹוׁשבין, ּכׁשהן ׁשּתֹוקע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָזה

עֹומדין  לתקיעֹות ּכׁשהן ׁשּמיּׁשב ּתקיעֹות ּבין מדּבר ואינֹו , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָֻ
הּסדר העמידה]ׁשעל שבתפילת - ע [ אף - ּביניהן סח ואם ל ; ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

.ּומבר חֹוזר אינֹו ׁשעבר, ְִֵֵֵֶַָָּפי
.·È ׁשלׁשה מהן ּבבא ּכל ּברכה, ּכל על ׁשּיתקעּו היה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹּבדין

ׁשּיצאּו ּכיון אּלא יֹוׁשבין; ּכׁשהן ׁשּתקעּו ּכדר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָּפעמים
הּצּבּור  על מטריחין אין ׁשּמיּׁשב, ּבּתקיעֹות ספק ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻמידי
אחת  ּבבא להן ּדי אּלא ּברכֹות, סדר על ּכּלן ּבהן ְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻלחזר

ּברכֹות  סדר על ּתקיעֹות ׁשּיׁשמעּו ּכדי ּברכה, ּכל וכל על . ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
סדר  על ׁשּׁשמע ּבין - ּביחיד אבל ּבצּבּור; האּלּו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּדברים
- מיּׁשב ּבין מעּמד ּבין הּסדר, על ׁשמע ׁשּלא ּבין ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻּברכֹות

מנהג. ּבזה ְְִֵֶָָואין
.‚È אינן והּברכֹות הּברכֹות, את מעּכבֹות אינן ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהּתקיעֹות

הּתקיעֹות  את ּבוּדאי מעּכבֹות יֹודע ּבאחת עירֹות, ׁשּתי . ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָ
ּתֹוקע, ׁשם ואין ּברכֹות ּתׁשע להן ׁשּיבר מי ׁשם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיׁש
לּׁשנּיה; הֹול - ׁשם אין ספק ּתֹוקע ׁשם יׁש ספק ְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּובּׁשנּיה

סֹופרים. מּדברי והּברכֹות ּתֹורה, מּדברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשהּתקיעה

ד  ¤¤ּפרק
ולא ‡. טפחים, מעׂשרה ּפחֹות אין - ּגבהּה - הּסּכה ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָֹֻׁשעּור

טפחים  מּׁשבעה ּפחֹות אין - ורחּבּה אּמה; עׂשרים על ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיתר
ויׁש טפחים, ׁשבעה מותר]על אפּלּו[- ּברחּבּה להֹוסיף לֹו ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָ

מילין  ׁשבעה,ּכּמה על מּׁשבעה אֹו מעׂשרה, ּפחּותה היתה . ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָ
ּפסּולה. זֹו הרי - ׁשהּוא ּכל אּמה עׂשרים על ּגבֹוהה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָאֹו

ּפסּולה ·. ּדפנֹות, ׁשלׁש לּה ׁשאין ּדפנֹות סּכה ׁשּתי לּה היּו . ְְְְֵֵֶָָָָָָָָֹֻ
ּגם ּכמין זה ּבצד זה שלנו]ּגמּורֹות כרי"ש שהיא – יוונית -[ג' ְְְִֶֶַַ

ּבפחֹות  ּומעמידֹו טפח, על יתר ּברחּבֹו ׁשּיׁש ּדפן ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעֹוׂשה
לעׂשֹות  וצרי ודּיֹו; הּדפנֹות, מׁשּתי לאחד סמּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹמּׁשלׁשה
ּוכבר  ּגמּורֹות. ּדפנֹות ׁשלׁש לּה ׁשאין מּפני ּפתח, צּורת ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹלּה
מקֹום, ּבכל האמּורה ּפתח ׁשּצּורת ׁשּבת, ּבהלכֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָּבארנּו
ּפי  על אף ּגּביהן על וקנה מּכאן, וקנה מּכאן קנה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאפּלּו

להן מּגיע בהן]ׁשאינֹו נוגע .[אינו ִֵֶֶַַָ
מפּלׁש‚. ּוביניהן זה ּכנגד זה ּדפנֹות ׁשּתי לּה פתוח היּו -] ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ

צדדים] טפחים מב' ארּבעה ּברחּבֹו ׁשּיׁש ּדפן עֹוׂשה -ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ
מּׁשּתי  לאחת סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ּומעמידֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹּומּׁשהּו,
קנים  ּפתח. צּורת לּה לעׂשֹות וצרי ּוכׁשרה; ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָהּדפנֹות,
נמׁשכת  אחת ודפן הּסּכה, לפני הּסּכה מּסכ ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻֻהּיֹוצאים

ּכּסּכה. הן הרי - ֲִֵֵֶַָָֻעּמהן
ּבגג.„ ּדבּוקֹות ׁשהיּו סכך]ּדפנֹות היּו[- ולא הּסּכה, ְְְְֶַַָָָָֹֻ

טפחים, ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוהֹות אם - לארץ ְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹמּגיעֹות
ּבארץ, ּדבּוקֹות הּדפנֹות היּו ּכׁשרה. מּכן, ּפחֹות ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָּפסּולה;
אף  - טפחים עׂשרה ּגבֹוהֹות אם - לּסכ מּגיעֹות היּו ְְְְֲִִִַַַָָָָָֹולא
ּובלבד  ּכׁשרה, אּמֹות, ּכּמה הּגג מן רחֹוקין ׁשהן ּפי ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָעל
מן  הּגג את הרחיק הּגג; ׂשפת ּתחת מכּונֹות הּדפנֹות ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָֻׁשּיהיּו
ּתלה  ּכׁשרה. מּכאן, ּפחֹות ּפסּולה; טפחים, ׁשלׁשה ְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹֹהּדפן

ארּבעה ׁשּגבהּה ּבאמצע[טפחים]מחּצה צמודה ּומּׁשהּו לא -] ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָ
לקרקע] ולא ּובפחֹות לגג לארץ, סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ,ְְְִֶָָָָָָֹ

ּכׁשרה. זֹו הרי - לּגג סמּו ְְֲִֵֵַַָָָֹמּׁשלׁשה
היּו‰. אם - ּדפנֹות והאילנֹות האילנֹות, ּבין סּכתֹו ְְִִִֵֶָָָָָָָָֻהעֹוׂשה

הרּוח  ּתהיה ׁשּלא עד אֹותם וחּזק אֹותם ׁשּקׁשר אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹחזקים,
ּתמיד  אֹותם מנידה האמיריםהּמצּויה ּבין ּומּלא [הענפים], ְְֲִִִִִֵֵַָָָָָ

- אֹותם וקׁשר הרּוח, אֹותם ּתניד ׁשּלא ּכדי ּובקׁש ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבתבן
ּברּוח  לעמד יכֹולה ׁשאינּה מחּצה ׁשּכל ּכׁשרה; זֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהרי

מחּצה. אינּה יּבׁשה, ׁשל ְְִֵֶַָָָָָמצּויה
.Â- הּספינה ּבראׁש אֹו העגלה, ּבראׁש סּכתֹו ְְְֲִֶַָָָָָָֹֹֻהעֹוׂשה

טֹוב  ּביֹום לּה ועֹולין ּגּבי ּכׁשרה, על אֹו האילן, ּבראׁש . ְְְְִִֵֵַַָָָָֹ
ׁשאסּור  לפי טֹוב; ּביֹום לּה עֹולין ואין ּכׁשרה, - ְְְְִִֵֵֶַָָָָָהּגמל

ּבהמה  ּגּבי על אֹו ּבאילן הּדפנֹות לעלֹות מקצת היּו . ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָ
ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - אילנֹות ּומקצתן אדם, ּבידי ְֲִִִִִֵֶָָָָָָעׂשּויֹות
- אדם ׁשּבידי ּבּדפנֹות לעמד יכֹולה היא האילנֹות, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹנּטלּו

טֹוב. ּביֹום לּה ְִָעֹולין
.Ê ראׁשי ׁשהיּו ּכגֹון ּכיצד? ּפסּולה. ּגג, לּה ׁשאין ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֻסּכה

ּכמין ּבזה זה ּדבּוקֹות -]הּדפנֹות ראׁש[גג ׁשּסמ אֹו צריף, ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ
ׁשהגּביּה אֹו טפח, אפּלּו ּגג לּה היה ואם לּכתל; הּסּכה ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻּדפן
סּכה  ּכׁשרה. זֹו הרי - טפח הּקרקע מן לּכתל הּסמּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻהּדפן
על  טפחים ׁשבעה ּבּה לרּבע ּכדי ּבהּקפּה יׁש אם - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻעגּלה
ּכׁשרה. זֹו הרי זוּיֹות, לּה ׁשאין ּפי על אף - טפחים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשבעה

.Áאכסדרה ּגּבי על מול סּכ אחת דפנות ב' בעלת [מרפסת ְְִֵֵַַַַָ
ּפּצימיןהשניה] לּה הדפנות]ׁשּיׁש בקצות ׁשהיּו[עמודים ּבין - ִִֵֵֶֶַָָ
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מּבחּוץ  נראין ׁשהיּו ּבין מּבחּוץ, נראין ואין מּבפנים ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶַַָנראין
ּכׁשרה. - מּבפנים נראין ְְְְִִִִִֵֵָואין

.Ë העׂשּויה סּכה ׁשהיא מּפני ּפסּולה, - ּפּצימין לּה היּו ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֻלא
ואמצעי  האכסדרה, צּדי ׁשני אּלא לּה אין ׁשהרי ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכמבֹוי;

ּפּצימין  ּבֹו אין וׁשּכנגּדֹו ּכתל, ּבֹו אין .האכסדרה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
.Èמבֹוי ּגּבי על צדדיו]סּכ משני לחי[שפתוח לֹו [קורה ׁשּיׁש ִִֵֵֵֶֶַַָ

ּפסיןבקצהו] לּה ׁשּיׁש ּבאר ּגּבי על אֹו זוית , בצורת [קירות ְִֵֵֵֶַַַָ
מסביב] פינות ׁשּבת מארבע לאֹותּה ּכׁשרה סּכה זֹו הרי -ְְֲֵֵַָָָָֻ

מחּצֹות  אּלּו ּופּסין זה ׁשּלחי מּתֹו ּבלבד; החג ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָׁשּבתֹו
סּכה. לענין ּכמחּצֹות אֹותן נחׁשב ׁשּבת, ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹֻלענין

.‡Èקנּדסים ארּבעה הּגג,[עמודים]נעץ זוּיֹות ארּבע על ְְְִִַַַַַַַָָָָָֻ
ּכׁשרה, הּגג, ׂשפת על והּסּכּו הֹואיל - ּגּבן על ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָוסּכ
למעלה  עֹולֹות הן ּכאּלּו הּתחּתֹונֹות, הּמחּצֹות את ְְְְְְִִִֵֶַַַַָורֹואין

.הּסּכּו ׂשפת ְִַַַעל
.·È חּלֹונֹות ּבכתליה ויׁש רּבים, ּפתחים לּה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻסּכה

ׁשּפרּוץ ּפי על ואף ּכׁשרה, זֹו הרי - פתוח]הרּבה מרּבה [- ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
העֹומד הסתום]על על [- יתר ּפתח ׁשם יהיה ׁשּלא ּובלבד ; ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

אף [אמות]עׂשר - עׂשר על יתר ּפתח ׁשם היה אם אבל . ֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
מרּבה  הּפרּוץ יהיה ׁשּלא צרי ּפתח, צּורת לֹו ׁשּיׁש ּפי ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻעל

העֹומד. ֵַָעל
.‚Èׁשאוירּה חללה]סּכה אּמה,[גובה מעׂשרים ּגבֹוּה ְֲִִֵֶֶַַָָָָֻ

ּבּטלם ואפּלּו מעּוט, אינֹו - ּוכסתֹות ּבכרים חשב ּומעטּה -] ְְְֲֲִִִִִֵַָָָָ
שם] ואין להשאירם מעּוט, זה הרי - ּובּטלֹו ּבתבן מעטּה .ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָ

סתם ּבעפר אבל ּובּטלֹו; עפר לֹומר ביטול]צרי ,[ללא ְְְֲִִַָָָָָָָ
והּוצין מעׂשרים, ּגבֹוהה היתה מעּוט. דקים]אינֹו [ענפים ְְְְִִִֵֵֶָָָ

מחּמתן, מרּבה צּלתן היתה אם - עׂשרים לתֹו ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֻיֹורדין
ּוכׁשרה. עבה ּכגג ְְְֵֵֶַָָָיחׁשבּו

.„Èאצטּבה האמצעית[ספסל]ּבנה ּדפן ּכנגד [מג'ּבּה ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּכּלּההדפנות] ּפני לדופן]על ּבאצטּבא [מדופן יׁש אם - ְְִִֵֵַַָָָֻ

הּצד מן אצטּבה ּבנה ּכׁשרה. הּסּכה, רחב מב'ׁשעּור [בא' ְְִִִֵַַַַַָָָָָֹֻ
אּמֹות,הדפנות] ארּבע ולּכתל אצטּבה מּׂשפת יׁש אם -ְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹ

אצטּבה  ּבנה ּכׁשרה. אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָּפסּולה;
אּמֹות  ארּבע ולּכתל אצטּבה מּׂשפת יׁש אם - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּבאמצעּה
ּוכאּלּו ּכׁשרה, אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ּפסּולה; רּוח, ְְְְְִֵֵַַַַָָָָלכל
הּסּכּו עד האצטּבה מן והרי ּבאצטּבה, נֹוגעֹות ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָהּמחּצֹות
סּכה  הכׁשר ּבֹו ויׁש עּמּוד, ּבּה ּבנה אּמה. מעׂשרים ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּפחֹות

טפחים] ז' על טפחים מחּצֹות [ז' אּלּו ׁשאין ּפסּולה, -ְְִֵֵֶָ
ּדפנֹות. ּבלא ּכׁשר סכ העּמּוד ּגב על ונמצא ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹהּנּכרֹות,

.ÂËּבּה וחקק מעׂשרה, ּפחּותה קרקעיתה]היתה [חפר ְְְֲֵַָָָָָָָ
ׁשלׁשה להׁשלימּה ולּכתל חקק מּׂשפת יׁש אם - לעׂשרה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ

מּׁשלׁשה  ּפחֹות ׁשּכל ּכׁשרה, מּכן, ּפחֹות ּפסּולה; ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹטפחים,
ׁשּבת. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכדבּוק, הּוא ְְְְְֲִֵֵֶַַָָהרי

.ÊË אּלא צריכין אנּו ׁשאין הּכל; מן ּכׁשרין - סּכה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻּדפני
מקֹום  מּכל את מחּצה אדם ועֹוׂשה חּיים. מּבעלי ואפּלּו , ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּבסּכה  וייׁשן ויׁשּתה ׁשּיאכל ּכדי טֹוב, ּביֹום ּדפן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֻחברֹו
לדעת  ׁשּלא אֹותֹו ׁשּיעׂשה והּוא, לּה; ּדפן ׁשחברֹו ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּכׁשרה
טֹוב, ּביֹום אסּור לדעת, עׂשהּו אם אבל ּדפן; ׁשּנעׂשה ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹזה

רביעית  ּדפן ּבכלים עֹוׂשה וכן החג. ימי ּבׁשאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻּומּתר
ּבכלים  אֹותּה יעׂשה לא ׁשליׁשית, ּדפן אבל טֹוב; ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָֹֹּביֹום
אהל  עֹוׂשין ואין הּסּכה, מכׁשיר ׁשהּוא לפי טֹוב, ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֻּביֹום

טֹוב. ּביֹום ְֲַעראי

ה  ¤¤ּפרק
אּלא ‡. מסּככין אין ּדבר. מּכל ּכׁשר אינֹו סּכה, ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהּסכ

מקּבל  ואינֹו הארץ, מן ׁשּנעקר הארץ, מן ׁשּגּדּוליו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבדבר
רע  ריחֹו ואין ּתמיד.טמאה, ונֹובל נֹוׁשר ואינֹו , ְְְְִֵֵֵֵֵַָָֻ

אֹו·. ּבמחּבר, אֹו הארץ, מן ּגּדּוליו ׁשאין ּבדבר ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻסּכ
ּפסּולה  - טמאה ׁשּמקּבל ּבדבר ּבדבר וסּכ עבר אם אבל . ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻ

אין  אמרּו ׁשּלא ּכׁשרה; - רע ׁשריחֹו ּבדבר אֹו ְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּנֹובל,
וצרי ויצא. הּסּכה יּניח ׁשּלא ּכדי אּלא ּבאּלּו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻמסּככין

הּוצין יהיּו ׁשּלא לתֹו[סיבים]להּזהר יֹורדין סכ ׁשל ועלין ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹ
ּבמיני  סּככּה ּביׁשיבתֹו. לֹו יצר ׁשּלא ּכדי טפחים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹעׂשרה
ּגּדּולי  ׁשאינן מּפני ּפסּולה, - ועֹורֹות ּבעצמֹות אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָמּתכֹות,

הדלה ׁשּנעׂשּו[היטה]קרקע. עד ּבהן, וכּיֹוצא ּגפנים עלי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
העץ  ּבכלי סּככּה נעקרּו. לא ׁשהרי ּפסּולה, - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻסּכה
מּפני  ּפסּולה, - ּבהן וכּיֹוצא לׁשכיבה, העׂשּויֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָּובמחצלֹות
ּכלים  ּבׁשברי סּככּה אם וכן טמאה. מקּבלין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֻׁשהן

בלויים]ּובליֹותיהן מקּבלין [בגדים והיּו הֹואיל ּפסּולה; - ְְְְְִִֵֶַָָָ
טהרּו. לא ׁשעדין ּבׁשברים יסּכ ׁשּמא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻטמאה,

טמאה.‚. מקּבלין ׁשהן מּפני ּפסּולה, - ּבאכלין ְְְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָָֻסּככּה
ענפי]סֹוכי ּפרּכילין[- ּתאנים, ּובהן ּובהן [זמורות]ּתאנים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ

מכּבדֹות דקל]ענבים, ּכּיֹוצא [ענפי ּכל וכן ּתמרים, ּובהן ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
רֹואין  - ּבהן;ּבהן מסּככין האכלין, על מרּבה ּפסלת אם : ְְְְֳִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻ

ייבׁשּו ׁשאם ּבירקֹות סּכ ּבהן. מסּככין אין לאו, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָואם
לחים  עּתה ׁשהן ּפי על אף - מּמׁש ּבהן יּׁשאר ולא ְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיּבֹולּו

אינם. ּוכאּלּו אויר, הּוא ּכאּלּו נחׁשב מקֹומן הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֶָָָ
העץ„. ּבפׁשּתי פשתן]סּככּה ּדק[- ולא [כתש]ׁשּלא אֹותן ְְְְִִֵֵֶָָָָֹֹ

סירקם]נּפצן ונּפץ [- ּדק ואם הּוא; עץ ׁשעדין ּכׁשרה, - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָ
אינֹו ּוכאּלּו צּורתֹו, ׁשּנׁשּתּנת מּפני - ּבֹו מסּככין אין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָאֹותן,

סיב ׁשל ּבחבלים מסּככין קרקע. העץ]מּגּדּולי וׁשל [סיבי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָ
עשב]חלף ואין [מן עֹומדת, צּורתן ׁשהרי ּבהן, וכּיֹוצא ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

ּכלים. ֲִִֵַָהחבלים
ּבזכרים‰. - ּבחּצים בתוך סּככּה אותם שתוחבים חיצים [סוג ְְְִִִִִָָ

שמברזל] ב"ראש" המצוי ּבנקבֹותנקב ּכׁשרה; חיצים , סוג -] ְְִֵֵָ
מברזל] ראש להכניס כדי בתוכם ּפי שחוקקים על אף ּפסּולה; ,ְִַַָ

ּומקּבל  הּוא קּבּול ּבית ּבברזל, להתמּלאת עׂשּוי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹׁשהּוא
קּבּול. ּכלי ּככל ְְְִִָָֻטמאה

.Âסתמּה - קטּנה - חלף אֹו ּגמי מחצלת אֹו קנים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמחצלת
אֹותּה עׂשה ּכן אם אּלא ּבּה, מסּככין אין לפיכ ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָלׁשכיבה,
אּלא  ּבּה, מסּככין לפיכ ,לסּכּו סתמּה - ּגדֹולה ;ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָלסּכּו

לׁשכיבה  אֹותּה עׂשה ּכן ו אם קיר. לּה יׁש סביב]אם [שפה ְְִִִִִֵֵָָָָָ
קּבּול; ּככלי היא ׁשהרי ּבּה, מסּככין אין - ּגדֹולה אפּלּו -ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָ
ׁשהיא  מּפני ּבּה, מסּככין אין - ׁשּלּה הּקיר נּטל ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָואפּלּו

ּכלים. ְְִִֵֵּכׁשברי
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.Êעצים]נסרים מסּככין [גזרי טפחים, ארּבעה ּברחּבן ׁשאין ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
מׁשּפין ׁשהן ּפי על אף ּברחּבן [משויפים]ּבהן יׁש ואם ; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

ּגזרה  - מׁשּפין ׁשאינן ּפי על ואף ּבהן מסּככין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻארּבעה,
נסר  עליה נתן ּכסּכה. ׁשהיא וידּמה ּתקרה, ּתחת יׁשב ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּמא
יׁשנין  ואין ּכׁשרה, - טפחים ארּבעה ּברחּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָאחד
ׁשּיׁש נסרין היּו חֹובתֹו. ידי יצא לא ּתחּתיו, והּיׁשן ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּתחּתיו;
צּדיהן  על והפכן ארּבעה, ּבעבין ואין ארּבעה, ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָּברחּבן
הּנסר  ׁשּזה ּפסּולה; זֹו הרי - ּבהן וסּכ ארּבעה, ּבהן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשאין

ּבעביֹו. ׁשּסּכ ּבין ּברחּבֹו, ׁשּסּכ ּבין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָּפסּול,
.Á,והאבנים הּטיט ׁשהיא מעזיבה, עליה ׁשאין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּתקרה

נעׂשּו לא ׁשהרי ּפסּולה, זֹו הרי - ּבלבד ּתקּועין נסרין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹאּלא
ּפקּפק אם ,לפיכ ּבית; לׁשם אּלא סּכה [רעע]לׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֻ

הּמסמרים והניד זֹו[ממקומם]הּנסרים הרי - סּכה לׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֻ
ארּבעה  רחב ונסר נסר ּבכל יהיה ׁשּלא ּובלבד ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכׁשרה;

נטל אם וכן מּבינתים[נסר]טפחים. והּניח [מהנסרים]אחד ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ּכׁשר. זה הרי סּכה, לׁשם ּכׁשר סכ ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָָֻּבמקֹומֹו

.Ë על אף ּכׁשרה, - מקֹום מּכל ּכהלכתּה, ׁשּנעׂשת ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻסּכה
מצוה  לׁשם נעׂשת ׁשּלא לצל,ּפי עׂשּויה ׁשּתהיה והּוא, ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

סּכה  אבל ּבהן. ּכּיֹוצא וכל ּבהמה וסּכת ּגֹוים סּכת ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻֻֻּכגֹון
וכן  לצל. נעׂשת ׁשּלא לפי ּפסּולה, - מאליה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּנעׂשת

ּבגדיׁש תבואה]החֹוטט בערימת אינּה[חפר - סּכה ועׂשהּו , ְְִֵֵַָָָָָֻ
עׂשה  אם ,לפיכ לצל; זה ּגדיׁש עּמר לא ׁשהרי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֻסּכה,
ּבּה וחטט סּכה, לׁשם ׁשבעה ּבמׁש טפח חלל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבתחּלה
סכ נעׂשה ׁשהרי ּכׁשרה, - לעׂשרה והׁשלימּה כן ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאחרי

לצל. ְֵֶָׁשּלּה
.È מסּככין אין - זרדין וחבילי עצים וחבילי קׁש ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָחבילי

ליּבׁשן, ּכדי ּגּגֹו על חבילֹות אדם יעׂשה ׁשּמא ּגזרה, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבהן;
עׂשה  לא מּתחּלה והּוא סּכה, לׁשם ּתחּתיהן ויׁשב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻויּמל
הּתירן  ואם מאליה. ׁשּנעׂשת ּכסּכה ונמצאת לצל, זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻסכ

הקשר] מעׂשרים [התיר ּפחּותה חבילה ואין ּכׁשרֹות. ,ְְְְֲִִֵֵֵֶָָ
ּבּדים. ֲִִַַָוחמּׁשה

.‡Èלמנין ׁשאגדן קטּנֹות במניין]חבילֹות מסּככין [למוכרן , ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָ
החֹות  וכן אגּודֹותּבהן. והחרּיֹות הּדקל, ראׁש [מחוברות] ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ואפּלּו ּכחבילה. אינן ׁשמים ּבידי ׁשאגד ּבֹו, מסּככין - ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבֹו
ּכחבילה, ׁשּנמצאּו האחד, מּצד ּכּלן החרּיֹות ראׁשי ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻקׁשר
- אדם ּבידי ואחד ׁשמים, ּבידי ראׁשיה מּׁשני ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאחד
ּכעץ  וזֹו חבילה, אינֹו אחד עץ ׁשהאֹוגד ּבהן; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמסּככין
ׁשאינֹו אגד ּכל וכן ׁשמים. ּבידי אגּודה ׁשהרי הּוא ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאחד

לטלטלֹו יתפזר]עׂשּוי יטלטלו שאם אגד.[- אינֹו , ְְְֵֶֶַָ
.·È,האילן ּתחת סּכתֹו הּבית העֹוׂשה ּבתֹו עׂשיּה .ּכאּלּו ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֻ

ּגּבן,[היטה]הדלה על וסּכ ּובּדיהן, האילנֹות עלי עליה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּסּכּו היה אם - קּצצן ּכ מהן,[רב]הרּבה[הכשר]ואחר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

הרּבה  מּתחּלתֹו ּכׁשר ׁשהיה הּסּכּו היה לא ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּכׁשרה;
עׂשּיה  ׁשּתהיה ּכדי קציצתם אחר אֹותן לנענע צרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמהן,

סּכה. ְֵָֻלׁשם
.‚Èוסּכ ּבֹו, מסּככין ׁשאין ּבדבר ּבֹו ׁשּמסּככין ּדבר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָערב

ּפסּולה  הּפסּול, על יתר ׁשהּכׁשר ּפי על אף - .ּבׁשניהם ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבסכ יׁש אם - זה ּבצד זה לעצמֹו, וזה לעצמֹו ּבזה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָסּכ
מן  ּבין ּבאמצע ּבין אחד, ּבמקֹום טפחים ׁשלׁשה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹּפסּול

ּפסּולה  זֹו הרי - .הּצד ְֲֵַַָ
.„È,ּגדֹולה ּבסּכה אבל ּבקטּנה. אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֻּבּמה

מּכאן  ּפחֹות טפחים, ּבארּבעה ּפֹוסל - ּבאמצע ּפסּול ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָסכ
הּצד ּומן לדפנות]ּכׁשרה; אּמֹות,[צמוד ּבארּבע ּפֹוסל - ְְְִֵֵַַַַַָ

ׁשּנפחת ּבית ּכיצד? ּכׁשרה. מּכאן חור]ּופחֹות [נפער ְְִִִֵֵֶַַַָָָ
הּמּקפת  חצר וכן הּפחת, מקֹום על וסּכ ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּבאמצעֹו

ׁשהּקיפּוה [מרפסת]אכסדרה ּגדֹולה סּכה וכן עליה, ׁשּסּכ ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
ּבצד ּבֹו מסּככין ׁשאין ל-]ּבדבר מּלמעלה [צמוד הּדפנֹות ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

אּמֹות, ארּבע ולּכתל הּכׁשר הּסכ מּׂשפת יׁש אם -ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹ
זה  ויחׁשב נעקם, הּכתל ּכאּלּו רֹואין מּכן, ּפחֹות ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּפסּולה;
הלכה  - זה ודבר ּוכׁשרה. הּכתל, ּגּוף מן הּפסּול ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּסכ

מּסיני. ְִִֶַֹלמׁשה
.ÂË ׁשבעה אּלא ּבּה ׁשאין ּכל קטּנה? סּכה היא זֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻואי

יתר  ּבּה ׁשּיּׁשאר ּכל ּוגדֹולה, טפחים; ׁשבעה על ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹטפחים
סכ טפחים ׁשבעה על טפחים ׁשבעה הּפסּול הּסכ ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָעל

.ּכׁשר  ֵָ
.ÊË ּבמקֹום ואין זה, ּבצד זה ּכׁשר ודבר ּפסּול ּבדבר ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָסּכ

אם  - ּפחֹות אּלא טפחים ׁשלׁשה רחב הּפסּול מּסכ ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹאחד
ּכׁשרה; הּפסּול, הּסכ ּכל על יֹותר הּכׁשר הּסכ ּכל ְְְֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָהיה

ּבצמצּום זה ּכמֹו זה היה בשווה]ואם ּפי [בדיוק על אף - ְְְְִִִֶֶַַָָ
ׁשּסכ מּפני ּפסּולה, זֹו הרי - ׁשלׁשה אחד ּבמקֹום ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשאין

נחׁשב  הּוא ּכפרּוץ .ּפסּול ְְֶָָָ
.ÊÈ מּפני ּתחּתיה ּפרׂש אֹו מּלמעלה, ּבגד עליה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפרׂש

אם  וכן ּכׁשרה. לנאֹותּה, ּכדי ּפרׂשֹו ּפסּולה; - ְְְְְְְִֵֵֵַָָָָָָהּנׁשר
וכלים  ּבגדים ּובמיני ּפרֹות ּבמיני ועּטרּה ּכהלכתּה, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵָָָָָסּככּה
- לנאֹותּה ּכדי ,ּבּסכ ּבין ּבכתליה ּבין ּבּה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשּתלּויין

.ּכׁשרה  ְֵָ
.ÁÈּבגבהּה ממעטין אין - הּסּכה מכ'נֹואי [להפחיתה ְְְֲִֵֵַַָָָֻ

ּברחּבּהאמה] ממעטין אבל טפחים], הּסּכה [מז' נֹואי היּו . ְְְֲֲִֵַַָָָָָֻ
ּפסּולה;[רחוקים]מפלגין - יתר אֹו טפחים ארּבעה מּגּגּה ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֻ

ּתחת  אּלא ,הּסכ ּתחת אינֹו ּכאּלּו ׁשם הּיֹוׁשב ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנמצא
ּבהן. מסּככין ׁשאין וכלים אכלין ׁשהּוא ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַָָהּנֹואי,

.ËÈיׁש אם - מהן נראה ׁשהאויר חּלֹונֹות ּבֹו ׁשהיּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָסכ
ּפסּולה  זֹו הרי ,המסּכ מקֹום ּככל האויר מּפני ּבכל , ְְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָֻ

על  מרּבה ׁשהחּמה וכל מּצּלתּה, מרּבה ּתהיה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻׁשחּמתּה
ּכׁשרה. האויר, על רב הּסכ היה ואם ;סכ אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָהּצל

.Î אויר אחד ּבמקֹום היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֹּבּמה
היה אם אבל טפחים; ּבין ׁשלׁשה טפחים, ׁשלׁשה אויר  ְְְְֲֲִִִִֵָָָָָָָֹֹ

ׁשּימעטּנּו עד ּפסּולה, זֹו הרי - הּצד מן ּבין ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבאמצע
אם  - ּוכסּות ּכלים ּכגֹון הּפסּול, ּבדבר מעטֹו ְְְְֲִִִִֵַָָָָֹמּׁשלׁשה.
עד  ּפסּולה קטּנה, ּבסּכה ואם ּכׁשרה; היא, ּגדֹולה ְְְְְְִִֵַַָָָָָָֻֻסּכה

ּבֹוׁש ׁשּמסּככין ּבדבר צּלתֹוּימעטּנּו ,הּסּכּו רב היה . ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
הֹואיל  - מּצּלתֹו מרּבה חּמתֹו ּומעּוטֹו, מחּמתֹו, ְְִִִִֵַַָָָָָֻֻמרּבה

ּכׁשרה. הּכל, מחּמת מרּבה הּכל ְְְִֵֵַַַַַָָֹֹֻוצּלת
.‡Î הּכֹוכבים מּמּנּו ׁשּיראּו ּכדי קל, להיֹות הּסּכּו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדר
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מעּבההּגדֹולים  היתה רב]; בסכך על [- אף - ּבית ּכמין ְְְְִִִַַַַָָָֻ
הּסּכּו היה ּכׁשרה. מּתֹוכּה, נראין הּכֹוכבים ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּפי
ּומקצתֹו למעלה מקצתֹו ׁשּיהיה הּסּכּו והּוא ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻמדבלל,
והּיֹורד, העֹולה ּבין יהיה ׁשּלא ּובלבד ּכׁשרה; - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלמּטה
יתר  אֹו טפח העֹולה זה ּברחב היה ואם טפחים. ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה
רֹואין  - טפחים מּׁשלׁשה יתר ּגבֹוּה ׁשהּוא ּפי על אף -ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
והּוא, הּיֹורד; זה ּבׂשפת ונגע למּטה, ירד ּכאּלּו ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָאֹותֹו

הּיֹורד. ׂשפת ּכנגד מכּון ְְְְִֵֶֶֶֶַַָֻׁשּיהיה
.·Î ּכמי ּפסּולה, הּתחּתֹונה - סּכה ּגּבי על סּכה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֻֻהעֹוׂשה

ּכׁשרה. והעליֹונה הּבית; ּבתֹו סּכה ּדברים ּבּמהׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
עׂשרה  העליֹונה ּגבּה ּבׁשהיה ּפסּולה? ׁשהּתחּתֹונה ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאמּורים
ּכרים  לקּבל יכֹול הּתחּתֹונה ּגג והיה יתר, אֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָטפחים
אין  אם אבל הּדחק; ידי על אפּלּו עליֹונה, ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָּוכסתֹות
יכֹולה  הּתחּתֹונה היתה ׁשּלא אֹו עׂשרה, עליֹונה ׁשל ְְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּגבהּה
- הּדחק ידי על אפּלּו עליֹונה ׁשל ּוכסתֹות ּכרים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָלקּבל

ׁשּתיהן ּגבּה יהיה ׁשּלא והּוא, ּכׁשרה; הּתחּתֹונה [יחד]אף ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
העליֹונה ּבסכ - ׁשהּתחּתֹונה אּמה; עׂשרים על היא יתר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ִֶֶנּתרת.
.‚Î- טפחים עׂשרה ּגבֹוהה אם - הּסּכה ׁשּבתֹו ְְְֲִִִֶַָָָָָָֻמּטה

חֹובתֹו ידי יצא לא ּתחּתיה ּכסּכה הּיֹוׁשב ׁשהיא מּפני , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ
ּכילה וכן סּכה. המיטה]ּבתֹו שסביב ּגג,[וילון לּה ׁשּיׁש ְְִֵֵֶַָָָֻ

ּבּה יׁשנים אין טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה אם - טפח ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָאפּלּו
עליהן  סדין ּופרׂש עּמּודים, ארּבעה הּמעמיד וכן ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻּבּסּכה.

סּכה. ּבתֹו ּכסּכה זה הרי עׂשרה, ּגבֹוהין אם -ְְְֲֲִִֵֶָָָָֻֻ
.„Î ׁשאין ּכילה וכן סדין, עליהן ׁשּפרׂש עּמּודין ׁשני ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאבל

ּתחּתיהן  ליׁשן מּתר ׁשהּוא, ּכל ּגבֹוהין אפּלּו - טפח ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבגּגּה
ּגג. לּה ׁשאין מּפני סּכה, ּבתֹו ּכסּכה ׁשאינן ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻֻּבּסּכה;

.‰Î ּכׁשרה ׁשאּולה, אם סּכה ּכיצד? ּכׁשרה. הּגזּולה, וכן ; ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָֻ
יצא; - ּבּה ויׁשב ּוגזלּה מּסּכתֹו, והֹוציאֹו חברֹו על ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֻּתקף
- סּכה מהן ועׂשה עצים, ּגזל ואם נגזלת. הּקרקע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשאין
ּדמי  אּלא העצים לבעל ׁשאין היא, חכמים ּתּקנת ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיצא;

נסרים ּגזל ואפּלּו ּבלבד. עצים]עצים ולא [גזרי והּניחן, , ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹ
י  - ּכלּום ּבהן ׁשּנה ולא ּברׁשּות חּברן, סּכה העֹוׂשה צא. ְְְְִִִֶֶָָָָָָָֹֻ

ּכׁשרה. זֹו הרי ְֲִֵֵַָָהרּבים,

ה'תשע"ה  שבט כ"א שלישי יום

ו  ¤¤ּפרק
הּסּכה ‡. מן ּפטּורין ּוקטּנים, ועבדים טמטּום נׁשים . ְְְֲִִִִִַַַָָָֻֻ

נקבה]ואנּדרֹוגינֹוס ספקי זכר מי [ספקי וכן מּספק. חּיבים , ְְְְִִִִֵֵַַָָ
לאּמֹו, צרי ׁשאינֹו קטן חּיב. חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשחציֹו
סֹופרים, מּדברי ּבּסּכה חּיב - ׁשׁש ּכבן חמׁש ּכבן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשהּוא

ּבמצוֹות. לחּנכֹו ְְְְְִֵַּכדי
ׁשּיׁש·. חֹולה ולא הּסּכה; מן ּפטּורין ּומׁשּמׁשיהן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻחֹולים

ּבעיניו. חׁש ואפּלּו ּבראׁשֹו, חׁש אפּלּו אּלא סּכנה, ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹּבֹו
מׁשּמׁשיו  ולא הּוא, - הּסּכה מן ּפטּור הּוא מצטער, ואיזה ; ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻ

מּפני  אֹו הרּוח, מּפני ּבּסּכה ליׁשן יכֹול ׁשאינֹו זה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻמצטער?
הריח. מּפני אֹו ּבהן, וכּיֹוצא והּפרעֹוׁשין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּזבּובין

הּׁשֹוׁשבינין‚. וכל וחתן, ּבּסּכה. חּיב הטובים]האבל, ,[ידידיו ְְְִִֵַַַָָָָָָָֻ
הּמׁשּתה. ימי ׁשבעת ּכל הּסּכה מן ּפטּורין - חּפה ּבני ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻוכל

ּבּלילה.„. ּבין ּבּיֹום ּבין הּסּכה, מן ּפטּורין מצוה ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻׁשלּוחי
ּבּלילה; וחּיבין ּבּיֹום הּסּכה מן ּפטּורין ּבּיֹום, ּדרכים ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָֻהֹולכי
וחּיבים  ּבּלילה הּסּכה מן ּפטּורין ּבּלילה, ּדרכים ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָֻהֹולכי
וחּיבים  ּבּיֹום הּסּכה מן ּפטּורין ּבּיֹום, העיר ׁשֹומרי ְְְִִִִֵַַַַַָָָֻּבּיֹום.
ּבּלילה  הּסּכה מן ּפטּורין ּבּלילה, העיר ׁשֹומרי ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָֻּבּלילה;
ּבין  ּבּיֹום ּבין ּפטּורין ּופרּדסין, ּגּנֹות ׁשֹומרי ּבּיֹום. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָוחּיבים
לּׁשֹומר  ׁשּיׁש הּגּנב ידע סּכה, הּׁשֹומר יעׂשה ׁשאם - ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻּבּלילה

אחר  מּמקֹום ויגנב ויבֹוא קבּוע, .מקֹום ְְְִִֵַַָָָָֹ
וׁשֹותה ‰. אֹוכל ׁשּיהיה ּבּסּכה? היׁשיבה מצות היא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּכיצד

ּכדר ּבּלילה, ּבין ּבּיֹום ּבין הּימים ׁשבעת ּכל ּבּסּכה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻודר
הּימים  ׁשבעת וכל הּׁשנה. ימֹות ּבׁשאר ּבביתֹו ּדר ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהּוא
ׁשּנאמר: קבע, סּכתֹו ואת עראי ּביתֹו את אדם ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻעֹוׂשה
ּומּצעֹות  הּנאים ּכלים ּכיצד? ימים". ׁשבעת ּתׁשבּו ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֻ"ּבּסּכת
ּבּסּכה; וכֹוסֹות, אׁשיׁשֹות ּכגֹון ׁשתּיה, ּוכלי ּבּסּכה; ְְְְֲִִֵַַַָָָָֻֻהּנאֹות,

אכילה ּכלי האכילה]אבל חּוץ [לאחר ּוקערֹות, קדרֹות ּכגֹון , ְְְְֲֲִֵֵָָָ
חּוץ  מּניחּה קטּנה, סּכה היתה ואם ּבּסּכה; הּמנֹורה, ְְְְִִַַַַַָָָָָָָָֻֻֻלּסּכה.

ַָֻלּסּכה.
.Â ׁשבעה ּכל ּבּסּכה ויׁשנים וׁשֹותין ּבין אֹוכלין ּבּיֹום ּבין , ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֻ

אּלא  ׁשבעה, ּכל לּסּכה חּוץ סעּודה לאכל ואסּור ְְְְֱִֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבּלילה.
ואין  מעט; יתר אֹו ּפחֹות אֹו ּכביצה עראי, אכילת אכל ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָאם
מים  לׁשּתֹות ּומּתר עראי. ׁשנת אפּלּו לּסּכה, חּוץ ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָֻֻיׁשנים
ולא  עצמֹו על ׁשּיחמיר ּומי לּסּכה; חּוץ ּפרֹות ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָֹֹֻולאכל

מׁשּבח. זה הרי מים, אפּלּו לּסּכה חּוץ ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֻֻיׁשּתה
.Êאפּלּו חֹובה; ּבּסּכה, הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבליל ְֲֲִִִֵַָָָָֻאכילה

רצה  רׁשּות: ,ואיל מּכאן חֹובתֹו. ידי יצא ּפת, ּכּזית ְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָאכל
ׁשבעה  ּכל אֹוכל אינֹו רצה, ּבּסּכה; סֹועד סעּודה, ְְֱִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻלאכל
מּצה  אכילת ּכדין אֹוכל, - לּסּכה חּוץ קליֹות אֹו ּפרֹות ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻאּלא

.ּבּפסח  ֶַַ
.Áאֹו הּבית ּבתֹו וׁשלחנֹו ּבּסּכה, ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהיה ְְְְִִֶַַַָָָָֹֻֻֻמי

ּבּסּכה; אכל לא ּוכאּלּו אסּור, זה הרי - ואכל לּסּכה, ְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹֻֻחּוץ
אחר  יּמׁש ׁשּמא ּגזרה - הּסּכה ּבתֹו ׁשלחנֹו ׁשּיהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻעד

ּגדֹולה  ּבסּכה ואפּלּו .ׁשלחנֹו, ְְְֲִַָָָֻֻ
.Ëקֹורא הּימים, ׁשבעת הּסּכה;[בתורה]ּכל ּבתֹו ְְִִֵַַַָָָֻ

ּכדי  לּסּכה, חּוץ יבין ׁשּיקרא, ּבּמה ּומדקּדק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּוכׁשּמבין
להתּפּלל  רצה - הּמתּפּלל עליו. מיּׁשבת ּדעּתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּתהיה

לּסּכה. חּוץ אֹו ַַָָֻֻּבּסּכה,
.È מּתר מאימתי הּבית. לתֹו נכנס זה הרי ּגׁשמים, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻירדּו

טּפֹות  הּסּכה לתֹו מּׁשּירדּו לתֹולפּנֹות? יּפלּו ׁשאם , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֻ
ּפֹול ׁשל לתבׁשיל אפּלּו יּפסד, מהר]הּתבׁשיל .[שמתקלקל ְְְֲִִִִֵֶַַַָ

ּופסקּו לביתֹו ונכנס ּגׁשמים, וירדּו ּבּסּכה אֹוכל ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֻהיה
ׁשּיגמר  עד לּסּכה, לחזר אֹותֹו מחּיבין אין - ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹֹֻהּגׁשמים
הּבית  לתֹו ונכנס ּבּלילה, ּגׁשמים וירדּו יׁשן היה ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָסעּודתֹו.
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קיי alele dkeqe xtey zekld - mipnf xtq - hay 'k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.Êעצים]נסרים מסּככין [גזרי טפחים, ארּבעה ּברחּבן ׁשאין ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
מׁשּפין ׁשהן ּפי על אף ּברחּבן [משויפים]ּבהן יׁש ואם ; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

ּגזרה  - מׁשּפין ׁשאינן ּפי על ואף ּבהן מסּככין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻארּבעה,
נסר  עליה נתן ּכסּכה. ׁשהיא וידּמה ּתקרה, ּתחת יׁשב ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּמא
יׁשנין  ואין ּכׁשרה, - טפחים ארּבעה ּברחּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָאחד
ׁשּיׁש נסרין היּו חֹובתֹו. ידי יצא לא ּתחּתיו, והּיׁשן ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּתחּתיו;
צּדיהן  על והפכן ארּבעה, ּבעבין ואין ארּבעה, ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָּברחּבן
הּנסר  ׁשּזה ּפסּולה; זֹו הרי - ּבהן וסּכ ארּבעה, ּבהן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשאין

ּבעביֹו. ׁשּסּכ ּבין ּברחּבֹו, ׁשּסּכ ּבין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָּפסּול,
.Á,והאבנים הּטיט ׁשהיא מעזיבה, עליה ׁשאין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּתקרה

נעׂשּו לא ׁשהרי ּפסּולה, זֹו הרי - ּבלבד ּתקּועין נסרין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹאּלא
ּפקּפק אם ,לפיכ ּבית; לׁשם אּלא סּכה [רעע]לׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֻ

הּמסמרים והניד זֹו[ממקומם]הּנסרים הרי - סּכה לׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֻ
ארּבעה  רחב ונסר נסר ּבכל יהיה ׁשּלא ּובלבד ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכׁשרה;

נטל אם וכן מּבינתים[נסר]טפחים. והּניח [מהנסרים]אחד ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ּכׁשר. זה הרי סּכה, לׁשם ּכׁשר סכ ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָָֻּבמקֹומֹו

.Ë על אף ּכׁשרה, - מקֹום מּכל ּכהלכתּה, ׁשּנעׂשת ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻסּכה
מצוה  לׁשם נעׂשת ׁשּלא לצל,ּפי עׂשּויה ׁשּתהיה והּוא, ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

סּכה  אבל ּבהן. ּכּיֹוצא וכל ּבהמה וסּכת ּגֹוים סּכת ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻֻֻּכגֹון
וכן  לצל. נעׂשת ׁשּלא לפי ּפסּולה, - מאליה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּנעׂשת

ּבגדיׁש תבואה]החֹוטט בערימת אינּה[חפר - סּכה ועׂשהּו , ְְִֵֵַָָָָָֻ
עׂשה  אם ,לפיכ לצל; זה ּגדיׁש עּמר לא ׁשהרי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֻסּכה,
ּבּה וחטט סּכה, לׁשם ׁשבעה ּבמׁש טפח חלל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבתחּלה
סכ נעׂשה ׁשהרי ּכׁשרה, - לעׂשרה והׁשלימּה כן ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאחרי

לצל. ְֵֶָׁשּלּה
.È מסּככין אין - זרדין וחבילי עצים וחבילי קׁש ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָחבילי

ליּבׁשן, ּכדי ּגּגֹו על חבילֹות אדם יעׂשה ׁשּמא ּגזרה, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבהן;
עׂשה  לא מּתחּלה והּוא סּכה, לׁשם ּתחּתיהן ויׁשב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻויּמל
הּתירן  ואם מאליה. ׁשּנעׂשת ּכסּכה ונמצאת לצל, זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻסכ

הקשר] מעׂשרים [התיר ּפחּותה חבילה ואין ּכׁשרֹות. ,ְְְְֲִִֵֵֵֶָָ
ּבּדים. ֲִִַַָוחמּׁשה

.‡Èלמנין ׁשאגדן קטּנֹות במניין]חבילֹות מסּככין [למוכרן , ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָ
החֹות  וכן אגּודֹותּבהן. והחרּיֹות הּדקל, ראׁש [מחוברות] ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ואפּלּו ּכחבילה. אינן ׁשמים ּבידי ׁשאגד ּבֹו, מסּככין - ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבֹו
ּכחבילה, ׁשּנמצאּו האחד, מּצד ּכּלן החרּיֹות ראׁשי ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻקׁשר
- אדם ּבידי ואחד ׁשמים, ּבידי ראׁשיה מּׁשני ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאחד
ּכעץ  וזֹו חבילה, אינֹו אחד עץ ׁשהאֹוגד ּבהן; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמסּככין
ׁשאינֹו אגד ּכל וכן ׁשמים. ּבידי אגּודה ׁשהרי הּוא ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאחד

לטלטלֹו יתפזר]עׂשּוי יטלטלו שאם אגד.[- אינֹו , ְְְֵֶֶַָ
.·È,האילן ּתחת סּכתֹו הּבית העֹוׂשה ּבתֹו עׂשיּה .ּכאּלּו ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֻ

ּגּבן,[היטה]הדלה על וסּכ ּובּדיהן, האילנֹות עלי עליה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּסּכּו היה אם - קּצצן ּכ מהן,[רב]הרּבה[הכשר]ואחר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

הרּבה  מּתחּלתֹו ּכׁשר ׁשהיה הּסּכּו היה לא ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּכׁשרה;
עׂשּיה  ׁשּתהיה ּכדי קציצתם אחר אֹותן לנענע צרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמהן,

סּכה. ְֵָֻלׁשם
.‚Èוסּכ ּבֹו, מסּככין ׁשאין ּבדבר ּבֹו ׁשּמסּככין ּדבר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָערב

ּפסּולה  הּפסּול, על יתר ׁשהּכׁשר ּפי על אף - .ּבׁשניהם ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבסכ יׁש אם - זה ּבצד זה לעצמֹו, וזה לעצמֹו ּבזה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָסּכ
מן  ּבין ּבאמצע ּבין אחד, ּבמקֹום טפחים ׁשלׁשה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹּפסּול

ּפסּולה  זֹו הרי - .הּצד ְֲֵַַָ
.„È,ּגדֹולה ּבסּכה אבל ּבקטּנה. אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֻּבּמה

מּכאן  ּפחֹות טפחים, ּבארּבעה ּפֹוסל - ּבאמצע ּפסּול ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָסכ
הּצד ּומן לדפנות]ּכׁשרה; אּמֹות,[צמוד ּבארּבע ּפֹוסל - ְְְִֵֵַַַַַָ

ׁשּנפחת ּבית ּכיצד? ּכׁשרה. מּכאן חור]ּופחֹות [נפער ְְִִִֵֵֶַַַָָָ
הּמּקפת  חצר וכן הּפחת, מקֹום על וסּכ ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּבאמצעֹו

ׁשהּקיפּוה [מרפסת]אכסדרה ּגדֹולה סּכה וכן עליה, ׁשּסּכ ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
ּבצד ּבֹו מסּככין ׁשאין ל-]ּבדבר מּלמעלה [צמוד הּדפנֹות ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

אּמֹות, ארּבע ולּכתל הּכׁשר הּסכ מּׂשפת יׁש אם -ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹ
זה  ויחׁשב נעקם, הּכתל ּכאּלּו רֹואין מּכן, ּפחֹות ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּפסּולה;
הלכה  - זה ודבר ּוכׁשרה. הּכתל, ּגּוף מן הּפסּול ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּסכ

מּסיני. ְִִֶַֹלמׁשה
.ÂË ׁשבעה אּלא ּבּה ׁשאין ּכל קטּנה? סּכה היא זֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻואי

יתר  ּבּה ׁשּיּׁשאר ּכל ּוגדֹולה, טפחים; ׁשבעה על ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹטפחים
סכ טפחים ׁשבעה על טפחים ׁשבעה הּפסּול הּסכ ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָעל

.ּכׁשר  ֵָ
.ÊË ּבמקֹום ואין זה, ּבצד זה ּכׁשר ודבר ּפסּול ּבדבר ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָסּכ

אם  - ּפחֹות אּלא טפחים ׁשלׁשה רחב הּפסּול מּסכ ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹאחד
ּכׁשרה; הּפסּול, הּסכ ּכל על יֹותר הּכׁשר הּסכ ּכל ְְְֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָהיה

ּבצמצּום זה ּכמֹו זה היה בשווה]ואם ּפי [בדיוק על אף - ְְְְִִִֶֶַַָָ
ׁשּסכ מּפני ּפסּולה, זֹו הרי - ׁשלׁשה אחד ּבמקֹום ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשאין

נחׁשב  הּוא ּכפרּוץ .ּפסּול ְְֶָָָ
.ÊÈ מּפני ּתחּתיה ּפרׂש אֹו מּלמעלה, ּבגד עליה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפרׂש

אם  וכן ּכׁשרה. לנאֹותּה, ּכדי ּפרׂשֹו ּפסּולה; - ְְְְְְְִֵֵֵַָָָָָָהּנׁשר
וכלים  ּבגדים ּובמיני ּפרֹות ּבמיני ועּטרּה ּכהלכתּה, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵָָָָָסּככּה
- לנאֹותּה ּכדי ,ּבּסכ ּבין ּבכתליה ּבין ּבּה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשּתלּויין

.ּכׁשרה  ְֵָ
.ÁÈּבגבהּה ממעטין אין - הּסּכה מכ'נֹואי [להפחיתה ְְְֲִֵֵַַָָָֻ

ּברחּבּהאמה] ממעטין אבל טפחים], הּסּכה [מז' נֹואי היּו . ְְְֲֲִֵַַָָָָָֻ
ּפסּולה;[רחוקים]מפלגין - יתר אֹו טפחים ארּבעה מּגּגּה ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֻ

ּתחת  אּלא ,הּסכ ּתחת אינֹו ּכאּלּו ׁשם הּיֹוׁשב ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנמצא
ּבהן. מסּככין ׁשאין וכלים אכלין ׁשהּוא ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַָָהּנֹואי,

.ËÈיׁש אם - מהן נראה ׁשהאויר חּלֹונֹות ּבֹו ׁשהיּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָסכ
ּפסּולה  זֹו הרי ,המסּכ מקֹום ּככל האויר מּפני ּבכל , ְְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָֻ

על  מרּבה ׁשהחּמה וכל מּצּלתּה, מרּבה ּתהיה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻׁשחּמתּה
ּכׁשרה. האויר, על רב הּסכ היה ואם ;סכ אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָהּצל

.Î אויר אחד ּבמקֹום היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֹּבּמה
היה אם אבל טפחים; ּבין ׁשלׁשה טפחים, ׁשלׁשה אויר  ְְְְֲֲִִִִֵָָָָָָָֹֹ

ׁשּימעטּנּו עד ּפסּולה, זֹו הרי - הּצד מן ּבין ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבאמצע
אם  - ּוכסּות ּכלים ּכגֹון הּפסּול, ּבדבר מעטֹו ְְְְֲִִִִֵַָָָָֹמּׁשלׁשה.
עד  ּפסּולה קטּנה, ּבסּכה ואם ּכׁשרה; היא, ּגדֹולה ְְְְְְִִֵַַָָָָָָֻֻסּכה

ּבֹוׁש ׁשּמסּככין ּבדבר צּלתֹוּימעטּנּו ,הּסּכּו רב היה . ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
הֹואיל  - מּצּלתֹו מרּבה חּמתֹו ּומעּוטֹו, מחּמתֹו, ְְִִִִֵַַָָָָָֻֻמרּבה

ּכׁשרה. הּכל, מחּמת מרּבה הּכל ְְְִֵֵַַַַַָָֹֹֻוצּלת
.‡Î הּכֹוכבים מּמּנּו ׁשּיראּו ּכדי קל, להיֹות הּסּכּו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדר
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מעּבההּגדֹולים  היתה רב]; בסכך על [- אף - ּבית ּכמין ְְְְִִִַַַַָָָֻ
הּסּכּו היה ּכׁשרה. מּתֹוכּה, נראין הּכֹוכבים ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּפי
ּומקצתֹו למעלה מקצתֹו ׁשּיהיה הּסּכּו והּוא ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻמדבלל,
והּיֹורד, העֹולה ּבין יהיה ׁשּלא ּובלבד ּכׁשרה; - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלמּטה
יתר  אֹו טפח העֹולה זה ּברחב היה ואם טפחים. ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה
רֹואין  - טפחים מּׁשלׁשה יתר ּגבֹוּה ׁשהּוא ּפי על אף -ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
והּוא, הּיֹורד; זה ּבׂשפת ונגע למּטה, ירד ּכאּלּו ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָאֹותֹו

הּיֹורד. ׂשפת ּכנגד מכּון ְְְְִֵֶֶֶֶַַָֻׁשּיהיה
.·Î ּכמי ּפסּולה, הּתחּתֹונה - סּכה ּגּבי על סּכה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֻֻהעֹוׂשה

ּכׁשרה. והעליֹונה הּבית; ּבתֹו סּכה ּדברים ּבּמהׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
עׂשרה  העליֹונה ּגבּה ּבׁשהיה ּפסּולה? ׁשהּתחּתֹונה ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאמּורים
ּכרים  לקּבל יכֹול הּתחּתֹונה ּגג והיה יתר, אֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָטפחים
אין  אם אבל הּדחק; ידי על אפּלּו עליֹונה, ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָּוכסתֹות
יכֹולה  הּתחּתֹונה היתה ׁשּלא אֹו עׂשרה, עליֹונה ׁשל ְְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּגבהּה
- הּדחק ידי על אפּלּו עליֹונה ׁשל ּוכסתֹות ּכרים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָלקּבל

ׁשּתיהן ּגבּה יהיה ׁשּלא והּוא, ּכׁשרה; הּתחּתֹונה [יחד]אף ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
העליֹונה ּבסכ - ׁשהּתחּתֹונה אּמה; עׂשרים על היא יתר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ִֶֶנּתרת.
.‚Î- טפחים עׂשרה ּגבֹוהה אם - הּסּכה ׁשּבתֹו ְְְֲִִִֶַָָָָָָֻמּטה

חֹובתֹו ידי יצא לא ּתחּתיה ּכסּכה הּיֹוׁשב ׁשהיא מּפני , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ
ּכילה וכן סּכה. המיטה]ּבתֹו שסביב ּגג,[וילון לּה ׁשּיׁש ְְִֵֵֶַָָָֻ

ּבּה יׁשנים אין טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה אם - טפח ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָאפּלּו
עליהן  סדין ּופרׂש עּמּודים, ארּבעה הּמעמיד וכן ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻּבּסּכה.

סּכה. ּבתֹו ּכסּכה זה הרי עׂשרה, ּגבֹוהין אם -ְְְֲֲִִֵֶָָָָֻֻ
.„Î ׁשאין ּכילה וכן סדין, עליהן ׁשּפרׂש עּמּודין ׁשני ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאבל

ּתחּתיהן  ליׁשן מּתר ׁשהּוא, ּכל ּגבֹוהין אפּלּו - טפח ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבגּגּה
ּגג. לּה ׁשאין מּפני סּכה, ּבתֹו ּכסּכה ׁשאינן ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻֻּבּסּכה;

.‰Î ּכׁשרה ׁשאּולה, אם סּכה ּכיצד? ּכׁשרה. הּגזּולה, וכן ; ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָֻ
יצא; - ּבּה ויׁשב ּוגזלּה מּסּכתֹו, והֹוציאֹו חברֹו על ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֻּתקף
- סּכה מהן ועׂשה עצים, ּגזל ואם נגזלת. הּקרקע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשאין
ּדמי  אּלא העצים לבעל ׁשאין היא, חכמים ּתּקנת ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיצא;

נסרים ּגזל ואפּלּו ּבלבד. עצים]עצים ולא [גזרי והּניחן, , ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹ
י  - ּכלּום ּבהן ׁשּנה ולא ּברׁשּות חּברן, סּכה העֹוׂשה צא. ְְְְִִִֶֶָָָָָָָֹֻ

ּכׁשרה. זֹו הרי ְֲִֵֵַָָהרּבים,
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הּסּכה ‡. מן ּפטּורין ּוקטּנים, ועבדים טמטּום נׁשים . ְְְֲִִִִִַַַָָָֻֻ

נקבה]ואנּדרֹוגינֹוס ספקי זכר מי [ספקי וכן מּספק. חּיבים , ְְְְִִִִֵֵַַָָ
לאּמֹו, צרי ׁשאינֹו קטן חּיב. חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשחציֹו
סֹופרים, מּדברי ּבּסּכה חּיב - ׁשׁש ּכבן חמׁש ּכבן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשהּוא

ּבמצוֹות. לחּנכֹו ְְְְְִֵַּכדי
ׁשּיׁש·. חֹולה ולא הּסּכה; מן ּפטּורין ּומׁשּמׁשיהן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻחֹולים

ּבעיניו. חׁש ואפּלּו ּבראׁשֹו, חׁש אפּלּו אּלא סּכנה, ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹּבֹו
מׁשּמׁשיו  ולא הּוא, - הּסּכה מן ּפטּור הּוא מצטער, ואיזה ; ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻ

מּפני  אֹו הרּוח, מּפני ּבּסּכה ליׁשן יכֹול ׁשאינֹו זה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻמצטער?
הריח. מּפני אֹו ּבהן, וכּיֹוצא והּפרעֹוׁשין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּזבּובין

הּׁשֹוׁשבינין‚. וכל וחתן, ּבּסּכה. חּיב הטובים]האבל, ,[ידידיו ְְְִִֵַַַָָָָָָָֻ
הּמׁשּתה. ימי ׁשבעת ּכל הּסּכה מן ּפטּורין - חּפה ּבני ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻוכל

ּבּלילה.„. ּבין ּבּיֹום ּבין הּסּכה, מן ּפטּורין מצוה ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻׁשלּוחי
ּבּלילה; וחּיבין ּבּיֹום הּסּכה מן ּפטּורין ּבּיֹום, ּדרכים ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָֻהֹולכי
וחּיבים  ּבּלילה הּסּכה מן ּפטּורין ּבּלילה, ּדרכים ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָֻהֹולכי
וחּיבים  ּבּיֹום הּסּכה מן ּפטּורין ּבּיֹום, העיר ׁשֹומרי ְְְִִִִֵַַַַַָָָֻּבּיֹום.
ּבּלילה  הּסּכה מן ּפטּורין ּבּלילה, העיר ׁשֹומרי ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָֻּבּלילה;
ּבין  ּבּיֹום ּבין ּפטּורין ּופרּדסין, ּגּנֹות ׁשֹומרי ּבּיֹום. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָוחּיבים
לּׁשֹומר  ׁשּיׁש הּגּנב ידע סּכה, הּׁשֹומר יעׂשה ׁשאם - ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻּבּלילה

אחר  מּמקֹום ויגנב ויבֹוא קבּוע, .מקֹום ְְְִִֵַַָָָָֹ
וׁשֹותה ‰. אֹוכל ׁשּיהיה ּבּסּכה? היׁשיבה מצות היא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּכיצד

ּכדר ּבּלילה, ּבין ּבּיֹום ּבין הּימים ׁשבעת ּכל ּבּסּכה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻודר
הּימים  ׁשבעת וכל הּׁשנה. ימֹות ּבׁשאר ּבביתֹו ּדר ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהּוא
ׁשּנאמר: קבע, סּכתֹו ואת עראי ּביתֹו את אדם ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻעֹוׂשה
ּומּצעֹות  הּנאים ּכלים ּכיצד? ימים". ׁשבעת ּתׁשבּו ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֻ"ּבּסּכת
ּבּסּכה; וכֹוסֹות, אׁשיׁשֹות ּכגֹון ׁשתּיה, ּוכלי ּבּסּכה; ְְְְֲִִֵַַַָָָָֻֻהּנאֹות,

אכילה ּכלי האכילה]אבל חּוץ [לאחר ּוקערֹות, קדרֹות ּכגֹון , ְְְְֲֲִֵֵָָָ
חּוץ  מּניחּה קטּנה, סּכה היתה ואם ּבּסּכה; הּמנֹורה, ְְְְִִַַַַַָָָָָָָָֻֻֻלּסּכה.

ַָֻלּסּכה.
.Â ׁשבעה ּכל ּבּסּכה ויׁשנים וׁשֹותין ּבין אֹוכלין ּבּיֹום ּבין , ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֻ

אּלא  ׁשבעה, ּכל לּסּכה חּוץ סעּודה לאכל ואסּור ְְְְֱִֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבּלילה.
ואין  מעט; יתר אֹו ּפחֹות אֹו ּכביצה עראי, אכילת אכל ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָאם
מים  לׁשּתֹות ּומּתר עראי. ׁשנת אפּלּו לּסּכה, חּוץ ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָֻֻיׁשנים
ולא  עצמֹו על ׁשּיחמיר ּומי לּסּכה; חּוץ ּפרֹות ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָֹֹֻולאכל

מׁשּבח. זה הרי מים, אפּלּו לּסּכה חּוץ ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֻֻיׁשּתה
.Êאפּלּו חֹובה; ּבּסּכה, הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבליל ְֲֲִִִֵַָָָָֻאכילה

רצה  רׁשּות: ,ואיל מּכאן חֹובתֹו. ידי יצא ּפת, ּכּזית ְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָאכל
ׁשבעה  ּכל אֹוכל אינֹו רצה, ּבּסּכה; סֹועד סעּודה, ְְֱִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻלאכל
מּצה  אכילת ּכדין אֹוכל, - לּסּכה חּוץ קליֹות אֹו ּפרֹות ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻאּלא

.ּבּפסח  ֶַַ
.Áאֹו הּבית ּבתֹו וׁשלחנֹו ּבּסּכה, ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהיה ְְְְִִֶַַַָָָָֹֻֻֻמי

ּבּסּכה; אכל לא ּוכאּלּו אסּור, זה הרי - ואכל לּסּכה, ְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹֻֻחּוץ
אחר  יּמׁש ׁשּמא ּגזרה - הּסּכה ּבתֹו ׁשלחנֹו ׁשּיהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻעד

ּגדֹולה  ּבסּכה ואפּלּו .ׁשלחנֹו, ְְְֲִַָָָֻֻ
.Ëקֹורא הּימים, ׁשבעת הּסּכה;[בתורה]ּכל ּבתֹו ְְִִֵַַַָָָֻ

ּכדי  לּסּכה, חּוץ יבין ׁשּיקרא, ּבּמה ּומדקּדק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּוכׁשּמבין
להתּפּלל  רצה - הּמתּפּלל עליו. מיּׁשבת ּדעּתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּתהיה

לּסּכה. חּוץ אֹו ַַָָֻֻּבּסּכה,
.È מּתר מאימתי הּבית. לתֹו נכנס זה הרי ּגׁשמים, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻירדּו

טּפֹות  הּסּכה לתֹו מּׁשּירדּו לתֹולפּנֹות? יּפלּו ׁשאם , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֻ
ּפֹול ׁשל לתבׁשיל אפּלּו יּפסד, מהר]הּתבׁשיל .[שמתקלקל ְְְֲִִִִֵֶַַַָ

ּופסקּו לביתֹו ונכנס ּגׁשמים, וירדּו ּבּסּכה אֹוכל ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֻהיה
ׁשּיגמר  עד לּסּכה, לחזר אֹותֹו מחּיבין אין - ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹֹֻהּגׁשמים
הּבית  לתֹו ונכנס ּבּלילה, ּגׁשמים וירדּו יׁשן היה ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָסעּודתֹו.
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אֹותֹו ּכל לּסּכה לחזר אֹותֹו מטריחין אין - הּגׁשמים ְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹֻּופסקּו
הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבביתֹו יׁשן אּלא ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּלילה,

.‡Èיּתיר לא ּבׁשחרית, הּׁשביעי ּבּיֹום מּלאכל [יפרק]ּגמר ְְֱֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ
הּמנחה  מן אֹותן ּומפּנה ּכליו את הּוא מֹוריד אבל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻסּכתֹו;

לפּנֹות מקֹום לֹו אין בסוכה]ּולמעלה. לאכול ּפֹוחת [ונאלץ , ְְְֵֵַַָָ
מהסכך]ּבּה ארּבעה[מוריד על הצר[להיכר]ארּבעה ואם . ְְְְִַַַַָָָָָֻ

ּכל  ׁשּמצותּה ּבּסּכה; לאכל צרי - הּיֹום ּבׁשאר ְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹֻלסעד
ְִָׁשבעה.

.·È קדם מבר ׁשבעה, ּכל ּבּסּכה ליׁשב ׁשּיּכנס זמן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻּכל
קּדׁשנּוׁשּיׁשב  ּובלילי 'אׁשר ּבּסּכה'. ליׁשב וצּונּו ּבמצוֹותיו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ

הּזמן  על ּכ ואחר הּסּכה, על מבר הראׁשֹון, טֹוב ְְְִֵַַַַַַַָָָָֻיֹום
מקּדׁש[שהחיינו] נמצא הּכֹוס; על הּברכֹות ּכל ּומסּדר ,ְְְְִֵֵַַַַַָָָ

על  מבר ּכ ואחר ויֹוׁשב, ּבּסּכה' 'ליׁשב ּומבר ְְְְְֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֻֻמעּמד,
מעּמד  לקּדׁש ספרד, ורּבי רּבֹותי מנהג היה וכזה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֻהּזמן.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּסּכֹות, חג ׁשל ראׁשֹון ְְְִֵֵֵֶֶַַַֻּבלילי
.‚È ׁשמֹונה ּבּסּכה יֹוׁשבין ימים, ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו הּזה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבּזמן

ׁשמיני ימים. ׁשל ראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשהּוא הּׁשמיני ּובּיֹום ְְִִִִִִֶֶַַָ
טמטּום  וכן ּבּסּכה'. 'ליׁשב מברכין ואין ּבּה יֹוׁשבין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻֻעצרת,
ׁשהן  מּפני ּבּסּכה', 'ליׁשב מברכין אין לעֹולם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻואנּדרֹוגינֹוס,

מּספק. מברכין ואין מּספק, ְְְִִִִֵֵֵַָָָָחּיבים
.„È.אֹותּה ּומפּנה ּכליו מֹוריד הּׁשמיני, ּבּיֹום מּלאכל ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּגמר

לּה מכניס קטּנה, היתה אם - ּכליו את להֹוריד מקֹום לֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָאין
ּוקערֹות מנֹורה  קדרֹות לּה מכניס ּגדֹולה, היתה ואם ; ְְְְְְְִִֵַָָָָָָ

מצותּה; נגמרה וׁשּכבר ּפסּולּה, להּכיר ּכדי - ּבהן ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָוכּיֹוצא
ּולפסלּה. ּבּה לפחֹות יכֹול ואינֹו טֹוב, יֹום ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶָָָָמּפני

.ÂË ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין סּכה, עׂשה ׁשּלא סּכה מי עֹוׂשה - ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֻֻ
סּכה, עֹוׂשה ׁשביעי יֹום ּבסֹוף אפּלּו מֹועד; ׁשל ְְְֲִִִֵֶֶָֻֻּבחּלֹו

ׁשבעה. ּכל החג;ׁשּמצותּה ימי ׁשמֹונת ּכל אסּורין סּכה, עצי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
נאֹותין אין ,סכ עצי ּבין ּדפנֹות, עצי לדבר [נהנים]ּבין מהן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָ

הּסּכה  ּכּלֹו ׁשביעי ׁשּיֹום מּפני הּימים, ׁשמֹונת ּכל ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֻֻאחר
ׁשל  הּׁשמׁשֹות לבין והקצת והֹואיל הּׁשמׁשֹות, ּבין עד ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֻֻמקצת

הּיֹום. לכל הקצת ְְְִִַָָֻׁשמיני,
.ÊË אסּור לנאֹותּה, ּכדי ּבּסּכה ׁשּתֹולין ּומׁשקין אכלין ְְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָָֻוכן

ׁשּתלין, ּבׁשעה עליהן התנה ואם ׁשמֹונה; ּכל מהן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלהסּתּפק
ּבֹודל 'איני הּׁשמׁשֹות'[נבדל]ואמר: ּבין ּכל יו"ט מהן [של ְְִֵֵֵֵֶַַָָָ

לא הראשון] ׁשהרי - ׁשּירצה עת ּבכל מהן מסּתּפק זה הרי ,ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ
נחׁשבּו ולא הּסּכה קדּׁשת עליהן חלה ולא אֹותן, ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻֻהקצה

ְָּכמֹותּה.

ז  ¤¤ּפרק
ּתמרים"‡. חרּיֹות"ּכּפֹות הן ּבּתֹורה, [ענפים]האמּורים ְֲֲִִִֵַַָָָ

ּולכאן, לכאן העלין ׁשּיתּפרדּו קדם ּכׁשּיצמחּו, ּדקל ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשל
'לּולב'. הּנקרא והּוא ׁשרביט; ּכמֹו ּכׁשּיהיה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָאּלא

הדר"·. עץ עץ "ּפרי "וענף אתרֹוג. הּוא ּבּתֹורה, האמּור ְְִֵֵֶַַַַָָָָָ
חֹופין ׁשעליו ההדס הּוא ּבּתֹורה, האמּור את [מכסים]עבת" ֲִֶֶַַַָָָָָָֹ

אחד; ּבגבעֹול ּכן על יתר אֹו עלין ׁשלׁשה ׁשּיהיּו ּכגֹון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹעצֹו,
והעלה  זה, ּכנגד זה ּבׁשוה העלין ׁשני היּו אם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָאבל

'הדס  נקרא אּלא עבת, זה אין - מהן למעלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשליׁשי
ֶׁשֹוטה'.

נחל"‚. על "ערבי הּגדל ּדבר ּכל אינן ּבּתֹורה, האמּורֹות ְֲֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ
ׁשּלֹו עלה נחל'; 'ערבי הּנקרא הּוא ידּוע מין אּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּנחל,

חלק[ארוך]מׁשּו ּופיו פגימות], וזה [ללא אדם, ׁשּלֹו וקנה , ְְִֶֶֶָָָָָֹ
לכ הּנחלים, על ּגדל זה מין ורב 'ערבה'. הּנקרא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹהּוא
ּבהרים, אֹו ּבּמדּבר ּגדל היה ואפּלּו נחל"; "ערבי ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָנאמר

ֵָּכׁשר.
ּופיו „. עגל ׁשּלֹו ׁשעלה אּלא לערבה, ּדֹומה אחר מין ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹויׁש

למּסר  הּנקרא [משור]ּדֹומה הּוא וזה אדם; אינֹו ׁשּלֹו וקנה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
העלה  ּפי ׁשאין ערבה מין ויׁש ּפסּולה. והיא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ'צפצפה',
מאד  עד קטּנים ּתלמים ּבֹו יׁש אּלא ּכמּסר, ואינֹו חלק ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלּה
מּפי  האּלּו, הּדברים וכל ּכׁשר. וזה קטן; מּגל ּפי ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכמֹו

נתּפרׁשּו. רּבנּו מּמׁשה ְְְִִֵֶַַָָֹהּׁשמּועה
אּלּו‰. מינין את ארּבעה זה ּומעּכבין הן, אחת מצוה - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ואין  מהן, ּפֹוחתין ואין לּולב'. 'מצות נקראים וכּלן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻזה;
מביאין  אין מהן, אחד נמצא לא ואם עליהן; ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹמֹוסיפין

לֹו. הּדֹומה אחר מין ְִֵֶַַַָּתחּתיו
.Â ולעׂשֹות וערבה, והדס לּולב לאגד הּמבחר מן ְְְֱֲֲֲִִֶַַַַַָָָָָֹֻמצוה

אחת  אגּדה מברׁשלׁשּתן ּבהן, לצאת נֹוטלן ּוכׁשהּוא . ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
לֹו סמּוכין וכּלן הֹואיל לּולב', נטילת 'על [טפלים ּתחּלה ְְְְִִִִַַָָָֻ

גובהו] מפני ּבימינֹואליו הּזאת האגּדה נֹוטל ּכ ואחר ,ְֲִִֵַַַָָָֹֻ
עּקריהן  ׁשּיהיּו ּגדילתן ּדר ונֹוטלן ּבׂשמאלֹו, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹואתרֹוג
ּונטלן  אגדן לא ואם לאויר. למעלה וראׁשיהן לארץ ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹלמּטה
אבל  אצלֹו; מצּויין ארּבעּתן ׁשּיהיּו והּוא, - יצא אחד, ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָאחד

אחד, מין ׁשחסרֹו אֹו אחד מין אּלא לֹו היה לא לא אם ֲִִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹ
הּׁשאר. ׁשּימצא עד ְְִִֶַַָָֹיּטל

.Ê ּבּדי ּוׁשני אחד, ואתרֹוג אחד, לּולב מהן? נֹוטל ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכּמה
ּכדי  ּבהדס, להֹוסיף רצה ואם הדס. ּבּדי ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָֹערבה,

ּג אגּדה אבל ׁשּיהיה הּוא. הּמצוה ונֹואי מֹוסיף; - דֹולה ְְְְֲֲִִִֶֶַָָָָֻ
מהן; ּגֹורעין ואין מנינם, על מֹוסיפין אין - הּמינין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשאר

ּפסל. [לא] ּגרע, אֹו הֹוסיף ְִִַַָָואם
.Á ּפחֹות אין לּולב, מהן? מין ּכל אר ׁשעּור ִִֵֵֶֶַָָָָֹּכּמה

טפחים  ּכׁשר;מארּבעה ׁשהּוא, ּכל אר היה ואם ; ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ
וערבה, והדס העלים. מראׁש לא ּבלבד, מּׁשדרֹו - ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹּומדידתֹו
ׁשהן, ּכל ארּכין היּו ואם טפחים; מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָֹֻאין
לחין, עלין ׁשלׁשה אּלא ּובד ּבד ּבכל אין אפּלּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּכׁשרים.
צרי הּלּולב, אגד ואם הּבד. ּבראׁש ׁשּיהיּו והּוא, - ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹּכׁשר
אֹו טפח והערבה ההדס מן יֹוצא לּולב ׁשל ׁשדרֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיהיה

היה [לגובה]יתר ואם מּכביצה; ּפחֹות אין אתרֹוג, וׁשעּור . ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָ
ּכׁשר. ׁשהּוא, ּכל ֵֶָָָּגדֹול

.Ë ּבין ּכאחת ׁשהגּביהן ּבין - אּלּו מינין ארּבעה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּׁשּיגּביּה
זה  אחר והּוא,ּבזה יצא; - ּבׂשמאל ּבין ּבימין ּבין , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

יצא. לא ּגדילתן, ּדר ׁשּלא אבל ּגדילתן; ּדר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּיגּביהן
ּבימין  מינין ׁשלׁשה ׁשל אגּדה ׁשּיגּביּה ּכהלכתּה, ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֻּומצוה
וינענע  ויֹוריד, ויעלה ויביא ויֹולי ּבׂשמאל, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹואתרֹוג

ורּוח. רּוח ּבכל ּפעמים ׁשלׁש ְְִַַַָָָָָֹהּלּולב
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.È,ּפעמים ׁשלׁשה הּלּולב ראׁש ּומנענע מֹולי ְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹֹּכיצד?
ּבעלּיה, וכן ּפעמים; ׁשלׁשה הּלּולב ראׁש ּומנענע ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹּומביא

ּב"הֹודּווירידה  ההּלל קריאת ּבׁשעת ּומביא? מֹולי והיכן . ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָ
וכל  ּנא". הֹוׁשיעה ה', ּוב"אּנא וסֹוף, ּתחּלה טֹוב", ּכי ְְְִִִַָָָָָָָלה',

ּבּלילה. נּטל ואינֹו לּולב; לנטילת ּכׁשר ְְְִִִֵֵַַַַַָָָהּיֹום
.‡Èּגימֹון זֹו לאגּדה חוט]עׂשה זהב,[כרך וׁשל ּכסף ׁשל ְֲִֶֶֶֶַָָָָָֻ

ּדבר  ידי על לקיחה יצא; - ּונטלּה סדין עליה ׁשּכר ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָאֹו
- הּדּור ודר ּכבֹוד ּדר ׁשּיהיה והּוא, לקיחה. ׁשמּה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָאחר,
הּמינין  את נתן אם אבל חֹוצץ; אינֹו לנאֹותֹו, ׁשהּוא ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּכל

חֹובתֹו. ידי יצא לא ּונטלּה, ּבקדרה אֹו ּבעציץ ְְְְִִֵֵֵָָָָָָָָֹהאּלּו
.·È ו ההדס עם הּלּולב את ּבין אגד והבּדיל הערבה, ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

חֹוצץ; זה הרי - ּבּה וכּיֹוצא ּבמטלית ההדס ּובין ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּלּולב
אינֹו ּבמינֹו ׁשּמין חֹוצץ, אינֹו - הדס ּבעלי ּביניהן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַהבּדיל

ּבמׁשיחהחֹוצץ  אֹו ּבחּוט הּלּולב את לאגד לֹו ויׁש ,[חבל]. ְְְֱִִֵֵֶֶַָָֹ
מעּכבת. אגידתֹו ואין הֹואיל ׁשּירצה, מין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָוכל

.‚È ּבכל ּבלבד חג ׁשל הראׁשֹון ּבּיֹום להּנטל לּולב, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמצות
לכם  "ּולקחּתם ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ואפּלּו זמן, ּובכל ְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָמקֹום
ויֹום  יֹום ּבכל אֹותֹו נֹוטלין לבּדֹו ּובּמקּדׁש הראׁשֹון". ְְְְְִִִַַַָָָּבּיֹום
אלהיכם  ה' לפני "ּוׂשמחּתם ׁשּנאמר: החג, ימי ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשבעת
אינֹו - החג ּבתֹו להיֹות הּׁשּבת יֹום חל ימים". ְְְִִִֵֶַַַָָָָׁשבעת
ּברׁשּות  אּמֹות ארּבע ּבידֹו יֹוליכּנּו ׁשּמא ּגזרה, ּבׁשּבת; ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָנּטל

ּבּׁשֹופר. ׁשּגזרּו ּכמֹו ְְִֶַַָָָהרּבים,
.„È מּפני הראׁשֹון? טֹוב ּביֹום  זֹו ּגזרה ּגזרּו לא ְְְְְִִֵֵָָָָָֹולּמה

ּבגבּולין ואפּלּו הּתֹורה מן מצוה מקומות]ׁשהּוא .[שאר ְְֲִִִִִֶַַָָ
החג  ימי ׁשּבׁשאר ׁשוה, הּימים ׁשאר ודין ּדינֹו ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָנמצא

ּבּמקּדׁש. אּלא לּולב לּטל חּיב אדם ְִִֵֶַַָָָָָָֹאין
.ÂË ּבכל נּטל לּולב ׁשּיהיה התקינּו הּמקּדׁש, ּבית ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמּׁשחרב

לּמקּדׁש זכר החג, ימי ׁשבעת ּכל יֹום מקֹום וכל ויֹום ; ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
לּולב', נטילת על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר עליו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָמבר
ּכל  עם זֹו, ותּקנה סֹופרים. מּדברי מצוה ׁשהיא ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָמּפני
הּמקּדׁש ּבית מּׁשחרב זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ׁשהתקין ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּתּקנֹות

ליׁשנן. הּדברים יחזרּו הּמקּדׁש, ּבית ּוכׁשּיּבנה -ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
.ÊË ראׁשֹון ּביֹום נּטל לּולב היה קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָּבזמן

ּבׁשּבת  להיֹות ּבוּדאי ׁשחל ׁשּידעּו מקֹומֹות ּבׁשאר וכן ; ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
הּמקֹומֹות  אבל יׂשראל. ּבארץ החג, יֹום הּוא זה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּיֹום
היּו לא חדׁש, ראׁש ּבקביעת יֹודעין היּו ׁשּלא ְְְִִִִֶֶַָָָֹֹֹֹהרחֹוקין

מּספק. הּלּולב ְִִֵַָָנֹוטלין
.ÊÈ הּלּולב את לּטל חכמים אסרּו הּמקּדׁש, ּבית ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּומּׁשחרב

את  ׁשּקּדׁשּו יׂשראל ארץ ּבני ואפּלּו הראׁשֹון, ּבּיֹום ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבׁשּבת
הּגבּולין ּבני מּפני ׁשאינן [שבמקומות]החדׁש, הרחֹוקין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

זה, ּבדבר ׁשוין הּכל ׁשּיהיּו ּכדי - החדׁש ּבקביעת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹיֹודעין
הֹואיל  נֹוטלין; אין ואּלּו ּבׁשּבת נֹוטלין אּלּו יהיּו ְְְְְְִִִִֵֵֵַָֹולא
מקּדׁש ׁשם ואין הּוא, אחד מקֹום ּבכל ראׁשֹון יֹום ְְְְִִִֵֶָָָָָוחּיּוב

ּבֹו. ְִָלהּתלֹות
.ÁÈ ה ּפי על עֹוׂשין ׁשהּכל הּזה מקדשים חׁשּבֹוןּובּזמן [ולא ְְִִֶֶֶַַַַַַֹ

הראיה] פי  ּבׁשּבת על יּנטל ׁשּלא ׁשהיה, ּכמֹות הּדבר נׁשאר -ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ּביֹום  ואפּלּו יׂשראל ּבארץ ולא ּבּגבּולין לא ּכלל, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹלּולב

ּוכבר  החדׁש. ּבקביעת יֹודעין ׁשהּכל ּפי על ואף ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹֹראׁשֹון,
ׁשּמא  ּגזרה, - ּבׁשּבת הּלּולב ּבנטילת האּסּור ׁשעּקר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבארנּו,

הרּבים. ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ְְֲִִִֶַַַַַָיעבירּנּו
.ËÈ וכל לּולב; ּבנטילת חּיב ּובסּכה, ּבׁשֹופר ׁשחּיב ְְְְִִֶַַַָָָָָָָֻּכל

לנענע, הּיֹודע קטן מּלּולב. ּפטּור וסּכה, מּׁשֹופר ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָֻהּפטּור
ּבלּולב  ּבמצוֹות.חּיב לחּנכֹו ּכדי סֹופרים, מּדברי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָ

.Î אחרת ערבה ּבּמקּדׁש ׁשּמביאין מּסיני, למׁשה ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהלכה
ׁשּבּלּולב  מערבה ּבערבה חּוץ חֹובתֹו ידי יֹוצא אדם ואין , ְְֲֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָ

אחד. ּבבד אחד עלה אפּלּו וׁשעּורּה, ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבּלּולב;
.‡Î הּימים מּׁשבעת ויֹום יֹום ּבכל מצותּה? היתה ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָּכיצד

מרּבּיֹות מביאין על [ענפים]היּו אֹותן וזֹוקפין ערבה, ׁשל ְְְְֲִִִִֶַָָָָֻ
ּובעת  הּמזּבח; ּגּבי על ּכפּופין וראׁשיהן הּמזּבח, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָצדדי
ּומריעין  ּתֹוקעין אֹותּה, וסֹודרין אֹותּה מביאין ְְְְְִִִִִִֶָָָׁשהיּו
זֹוקפין  אין החג, ּבתֹו להיֹות ׁשּבת יֹום חל ְְְְְִִִֵֶַָָָותֹוקעין.
זֹוקפין  - ּבׁשּבת להיֹות ׁשביעי יֹום חל ּכן  אם אּלא ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָערבה;

ּב מצוה.אֹותּה ׁשהיא לפרסמּה ּכדי ׁשּבת, ְְְְְְִִֵֶַַָָָָ
.·Î,לּמקּדׁש ׁשּבת מערב אֹותּה מביאין עֹוׂשין? היּו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד

יכמׁשּו ׁשּלא ּכדי זהב, ׁשל ּבגיגּיֹות אֹותּה [יבלו]ּומּניחין ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹ
העם  ּובאין הּמזּבח, ּגּבי על אֹותּה זֹוקפין ּולמחר ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהעלין.
יֹום. ּבכל ׁשעֹוׂשין ּכדר אֹותּה ונֹוטלין מּמּנה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָולֹוקחין
נֹוטלין  אין - ּבּתֹורה ּבפרּוׁש ואינּה הֹואיל - זֹו ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָוערבה
הּׁשביעי  ּבּיֹום אּלא לּמקּדׁש, זכר החג ימי ׁשבעת ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹותּה
לֹוקח  עֹוׂשה? ּכיצד הּזה. ּבּזמן אֹותּה ׁשּנֹוטלין הּוא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּבלבד
ּבּה וחֹובט ׁשּבּלּולב, מערבה חּוץ הרּבה, ּבּדין אֹו אחד ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבד
- ּברכה ּבלא ׁשלׁש, אֹו ּפעמים הּכלי על אֹו הּקרקע ְְְְֲִִַַַַַַַַָָָֹֹעל

הּוא. נביאים מנהג זה ְְִִִֶֶַָָׁשּדבר
.‚Î ּבלּולביהן הּמזּבח את מּקיפין היּו ויֹום יֹום ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּבכל

ּנא" הֹוׁשיעה ה', "אּנא ואֹומרין: אחת, ּפעם ּובּיֹום ּבידיהן . ְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
נהגּו ּוכבר ּפעמים. ׁשבע הּמזּבח את מּקיפין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּׁשביעי
הּכנסת, ּבית ּבאמצע ּתבה להּניח הּמקֹומֹות, ּבכל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׂשראל
הּמזּבח  את מּקיפין ׁשהיּו ּכדר יֹום, ּבכל אֹותּה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּומּקיפין

לּמקּדׁש. זכר -ְִֵֶַָ
.„Î,ׁשחרית מּביתֹו אדם יֹוצא ּבירּוׁשלים: הּמנהג היה ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָּכ

ּבידֹו; והּוא ּומתּפּלל, הּכנסת לבית ונכנס ּבידֹו; ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָולּולבֹו
ּוכׁשּיּכנס  ּבידֹו. והּוא אבלים, ּולנחם חֹולים לבּקר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָויֹוצא

עבּדֹו ּביד אֹו ּבנֹו ּביד לביתֹו מׁשּלחֹו .לּמדרׁש, ְְְְְְְְִֵַַַַַָ
.‰Îּומחזירּתּו ּבעלּה, אֹו ּבנּה מּיד הּלּולב אּׁשה ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָמקּבלת

ּבׁשּבת  לּולב נֹוטלין ׁשהיּו ּבזמן ּבׁשּבת, טֹוב לּמים ּוביֹום ; ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָ
ּובּמֹועד הּמים, על המועד]מֹוסיפין הּמים.[חול מחליפין ֲִִִִִִֵַַַַַַַ

.ÂÎ ראּוי ׁשאינֹו מּפני ּבֹו; להריח אסּור ׁשּבּלּולב, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהדס
להריח  אסּור יהיה לּמצוה, והקצה והֹואיל להריח, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֻאּלא
לּמצוה  הקצה ׁשהרי ּבֹו, להריח מּתר אתרֹוג, אבל ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֻֻּבֹו.

.מאכילה  ֲִֵָ
.ÊÎ ׁשהקצה מּפני - ׁשביעי יֹום ּכל אתרֹוג לאכל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָֹֻואסּור

ּובּזמן  לאכלּה; מּתר ּובּׁשמיני, לכּלֹו. הקצה הּיֹום, ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָֻֻֻלמקצת
לּולב  נֹוטלין ׁשאין ּפי על אף ימים, ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּזה
אסּור  ׁשהיה ּכדר ּבּׁשמיני, אסּור האתרֹוג ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּבּׁשמיני,
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אֹותֹו ּכל לּסּכה לחזר אֹותֹו מטריחין אין - הּגׁשמים ְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹֻּופסקּו
הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבביתֹו יׁשן אּלא ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּלילה,

.‡Èיּתיר לא ּבׁשחרית, הּׁשביעי ּבּיֹום מּלאכל [יפרק]ּגמר ְְֱֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ
הּמנחה  מן אֹותן ּומפּנה ּכליו את הּוא מֹוריד אבל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻסּכתֹו;

לפּנֹות מקֹום לֹו אין בסוכה]ּולמעלה. לאכול ּפֹוחת [ונאלץ , ְְְֵֵַַָָ
מהסכך]ּבּה ארּבעה[מוריד על הצר[להיכר]ארּבעה ואם . ְְְְִַַַַָָָָָֻ

ּכל  ׁשּמצותּה ּבּסּכה; לאכל צרי - הּיֹום ּבׁשאר ְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹֻלסעד
ְִָׁשבעה.

.·È קדם מבר ׁשבעה, ּכל ּבּסּכה ליׁשב ׁשּיּכנס זמן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻּכל
קּדׁשנּוׁשּיׁשב  ּובלילי 'אׁשר ּבּסּכה'. ליׁשב וצּונּו ּבמצוֹותיו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ

הּזמן  על ּכ ואחר הּסּכה, על מבר הראׁשֹון, טֹוב ְְְִֵַַַַַַַָָָָֻיֹום
מקּדׁש[שהחיינו] נמצא הּכֹוס; על הּברכֹות ּכל ּומסּדר ,ְְְְִֵֵַַַַַָָָ

על  מבר ּכ ואחר ויֹוׁשב, ּבּסּכה' 'ליׁשב ּומבר ְְְְְֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֻֻמעּמד,
מעּמד  לקּדׁש ספרד, ורּבי רּבֹותי מנהג היה וכזה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֻהּזמן.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּסּכֹות, חג ׁשל ראׁשֹון ְְְִֵֵֵֶֶַַַֻּבלילי
.‚È ׁשמֹונה ּבּסּכה יֹוׁשבין ימים, ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו הּזה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבּזמן

ׁשמיני ימים. ׁשל ראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשהּוא הּׁשמיני ּובּיֹום ְְִִִִִִֶֶַַָ
טמטּום  וכן ּבּסּכה'. 'ליׁשב מברכין ואין ּבּה יֹוׁשבין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻֻעצרת,
ׁשהן  מּפני ּבּסּכה', 'ליׁשב מברכין אין לעֹולם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻואנּדרֹוגינֹוס,

מּספק. מברכין ואין מּספק, ְְְִִִִֵֵֵַָָָָחּיבים
.„È.אֹותּה ּומפּנה ּכליו מֹוריד הּׁשמיני, ּבּיֹום מּלאכל ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּגמר

לּה מכניס קטּנה, היתה אם - ּכליו את להֹוריד מקֹום לֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָאין
ּוקערֹות מנֹורה  קדרֹות לּה מכניס ּגדֹולה, היתה ואם ; ְְְְְְְִִֵַָָָָָָ

מצותּה; נגמרה וׁשּכבר ּפסּולּה, להּכיר ּכדי - ּבהן ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָוכּיֹוצא
ּולפסלּה. ּבּה לפחֹות יכֹול ואינֹו טֹוב, יֹום ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶָָָָמּפני

.ÂË ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין סּכה, עׂשה ׁשּלא סּכה מי עֹוׂשה - ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֻֻ
סּכה, עֹוׂשה ׁשביעי יֹום ּבסֹוף אפּלּו מֹועד; ׁשל ְְְֲִִִֵֶֶָֻֻּבחּלֹו

ׁשבעה. ּכל החג;ׁשּמצותּה ימי ׁשמֹונת ּכל אסּורין סּכה, עצי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
נאֹותין אין ,סכ עצי ּבין ּדפנֹות, עצי לדבר [נהנים]ּבין מהן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָ

הּסּכה  ּכּלֹו ׁשביעי ׁשּיֹום מּפני הּימים, ׁשמֹונת ּכל ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֻֻאחר
ׁשל  הּׁשמׁשֹות לבין והקצת והֹואיל הּׁשמׁשֹות, ּבין עד ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֻֻמקצת

הּיֹום. לכל הקצת ְְְִִַָָֻׁשמיני,
.ÊË אסּור לנאֹותּה, ּכדי ּבּסּכה ׁשּתֹולין ּומׁשקין אכלין ְְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָָֻוכן

ׁשּתלין, ּבׁשעה עליהן התנה ואם ׁשמֹונה; ּכל מהן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלהסּתּפק
ּבֹודל 'איני הּׁשמׁשֹות'[נבדל]ואמר: ּבין ּכל יו"ט מהן [של ְְִֵֵֵֵֶַַָָָ

לא הראשון] ׁשהרי - ׁשּירצה עת ּבכל מהן מסּתּפק זה הרי ,ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ
נחׁשבּו ולא הּסּכה קדּׁשת עליהן חלה ולא אֹותן, ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻֻהקצה

ְָּכמֹותּה.

ז  ¤¤ּפרק
ּתמרים"‡. חרּיֹות"ּכּפֹות הן ּבּתֹורה, [ענפים]האמּורים ְֲֲִִִֵַַָָָ

ּולכאן, לכאן העלין ׁשּיתּפרדּו קדם ּכׁשּיצמחּו, ּדקל ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשל
'לּולב'. הּנקרא והּוא ׁשרביט; ּכמֹו ּכׁשּיהיה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָאּלא

הדר"·. עץ עץ "ּפרי "וענף אתרֹוג. הּוא ּבּתֹורה, האמּור ְְִֵֵֶַַַַָָָָָ
חֹופין ׁשעליו ההדס הּוא ּבּתֹורה, האמּור את [מכסים]עבת" ֲִֶֶַַַָָָָָָֹ

אחד; ּבגבעֹול ּכן על יתר אֹו עלין ׁשלׁשה ׁשּיהיּו ּכגֹון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹעצֹו,
והעלה  זה, ּכנגד זה ּבׁשוה העלין ׁשני היּו אם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָאבל

'הדס  נקרא אּלא עבת, זה אין - מהן למעלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשליׁשי
ֶׁשֹוטה'.

נחל"‚. על "ערבי הּגדל ּדבר ּכל אינן ּבּתֹורה, האמּורֹות ְֲֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ
ׁשּלֹו עלה נחל'; 'ערבי הּנקרא הּוא ידּוע מין אּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּנחל,

חלק[ארוך]מׁשּו ּופיו פגימות], וזה [ללא אדם, ׁשּלֹו וקנה , ְְִֶֶֶָָָָָֹ
לכ הּנחלים, על ּגדל זה מין ורב 'ערבה'. הּנקרא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹהּוא
ּבהרים, אֹו ּבּמדּבר ּגדל היה ואפּלּו נחל"; "ערבי ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָנאמר

ֵָּכׁשר.
ּופיו „. עגל ׁשּלֹו ׁשעלה אּלא לערבה, ּדֹומה אחר מין ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹויׁש

למּסר  הּנקרא [משור]ּדֹומה הּוא וזה אדם; אינֹו ׁשּלֹו וקנה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
העלה  ּפי ׁשאין ערבה מין ויׁש ּפסּולה. והיא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ'צפצפה',
מאד  עד קטּנים ּתלמים ּבֹו יׁש אּלא ּכמּסר, ואינֹו חלק ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלּה
מּפי  האּלּו, הּדברים וכל ּכׁשר. וזה קטן; מּגל ּפי ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכמֹו

נתּפרׁשּו. רּבנּו מּמׁשה ְְְִִֵֶַַָָֹהּׁשמּועה
אּלּו‰. מינין את ארּבעה זה ּומעּכבין הן, אחת מצוה - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ואין  מהן, ּפֹוחתין ואין לּולב'. 'מצות נקראים וכּלן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻזה;
מביאין  אין מהן, אחד נמצא לא ואם עליהן; ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹמֹוסיפין

לֹו. הּדֹומה אחר מין ְִֵֶַַַָּתחּתיו
.Â ולעׂשֹות וערבה, והדס לּולב לאגד הּמבחר מן ְְְֱֲֲֲִִֶַַַַַָָָָָֹֻמצוה

אחת  אגּדה מברׁשלׁשּתן ּבהן, לצאת נֹוטלן ּוכׁשהּוא . ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
לֹו סמּוכין וכּלן הֹואיל לּולב', נטילת 'על [טפלים ּתחּלה ְְְְִִִִַַָָָֻ

גובהו] מפני ּבימינֹואליו הּזאת האגּדה נֹוטל ּכ ואחר ,ְֲִִֵַַַָָָֹֻ
עּקריהן  ׁשּיהיּו ּגדילתן ּדר ונֹוטלן ּבׂשמאלֹו, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹואתרֹוג
ּונטלן  אגדן לא ואם לאויר. למעלה וראׁשיהן לארץ ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹלמּטה
אבל  אצלֹו; מצּויין ארּבעּתן ׁשּיהיּו והּוא, - יצא אחד, ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָאחד

אחד, מין ׁשחסרֹו אֹו אחד מין אּלא לֹו היה לא לא אם ֲִִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹ
הּׁשאר. ׁשּימצא עד ְְִִֶַַָָֹיּטל

.Ê ּבּדי ּוׁשני אחד, ואתרֹוג אחד, לּולב מהן? נֹוטל ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכּמה
ּכדי  ּבהדס, להֹוסיף רצה ואם הדס. ּבּדי ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָֹערבה,

ּג אגּדה אבל ׁשּיהיה הּוא. הּמצוה ונֹואי מֹוסיף; - דֹולה ְְְְֲֲִִִֶֶַָָָָֻ
מהן; ּגֹורעין ואין מנינם, על מֹוסיפין אין - הּמינין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשאר

ּפסל. [לא] ּגרע, אֹו הֹוסיף ְִִַַָָואם
.Á ּפחֹות אין לּולב, מהן? מין ּכל אר ׁשעּור ִִֵֵֶֶַָָָָֹּכּמה

טפחים  ּכׁשר;מארּבעה ׁשהּוא, ּכל אר היה ואם ; ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ
וערבה, והדס העלים. מראׁש לא ּבלבד, מּׁשדרֹו - ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹּומדידתֹו
ׁשהן, ּכל ארּכין היּו ואם טפחים; מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָֹֻאין
לחין, עלין ׁשלׁשה אּלא ּובד ּבד ּבכל אין אפּלּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּכׁשרים.
צרי הּלּולב, אגד ואם הּבד. ּבראׁש ׁשּיהיּו והּוא, - ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹּכׁשר
אֹו טפח והערבה ההדס מן יֹוצא לּולב ׁשל ׁשדרֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיהיה

היה [לגובה]יתר ואם מּכביצה; ּפחֹות אין אתרֹוג, וׁשעּור . ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָ
ּכׁשר. ׁשהּוא, ּכל ֵֶָָָּגדֹול

.Ë ּבין ּכאחת ׁשהגּביהן ּבין - אּלּו מינין ארּבעה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּׁשּיגּביּה
זה  אחר והּוא,ּבזה יצא; - ּבׂשמאל ּבין ּבימין ּבין , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

יצא. לא ּגדילתן, ּדר ׁשּלא אבל ּגדילתן; ּדר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּיגּביהן
ּבימין  מינין ׁשלׁשה ׁשל אגּדה ׁשּיגּביּה ּכהלכתּה, ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֻּומצוה
וינענע  ויֹוריד, ויעלה ויביא ויֹולי ּבׂשמאל, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹואתרֹוג

ורּוח. רּוח ּבכל ּפעמים ׁשלׁש ְְִַַַָָָָָֹהּלּולב
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.È,ּפעמים ׁשלׁשה הּלּולב ראׁש ּומנענע מֹולי ְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹֹּכיצד?
ּבעלּיה, וכן ּפעמים; ׁשלׁשה הּלּולב ראׁש ּומנענע ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹּומביא

ּב"הֹודּווירידה  ההּלל קריאת ּבׁשעת ּומביא? מֹולי והיכן . ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָ
וכל  ּנא". הֹוׁשיעה ה', ּוב"אּנא וסֹוף, ּתחּלה טֹוב", ּכי ְְְִִִַָָָָָָָלה',

ּבּלילה. נּטל ואינֹו לּולב; לנטילת ּכׁשר ְְְִִִֵֵַַַַַָָָהּיֹום
.‡Èּגימֹון זֹו לאגּדה חוט]עׂשה זהב,[כרך וׁשל ּכסף ׁשל ְֲִֶֶֶֶַָָָָָֻ

ּדבר  ידי על לקיחה יצא; - ּונטלּה סדין עליה ׁשּכר ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָאֹו
- הּדּור ודר ּכבֹוד ּדר ׁשּיהיה והּוא, לקיחה. ׁשמּה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָאחר,
הּמינין  את נתן אם אבל חֹוצץ; אינֹו לנאֹותֹו, ׁשהּוא ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּכל

חֹובתֹו. ידי יצא לא ּונטלּה, ּבקדרה אֹו ּבעציץ ְְְְִִֵֵֵָָָָָָָָֹהאּלּו
.·È ו ההדס עם הּלּולב את ּבין אגד והבּדיל הערבה, ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

חֹוצץ; זה הרי - ּבּה וכּיֹוצא ּבמטלית ההדס ּובין ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּלּולב
אינֹו ּבמינֹו ׁשּמין חֹוצץ, אינֹו - הדס ּבעלי ּביניהן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַהבּדיל

ּבמׁשיחהחֹוצץ  אֹו ּבחּוט הּלּולב את לאגד לֹו ויׁש ,[חבל]. ְְְֱִִֵֵֶֶַָָֹ
מעּכבת. אגידתֹו ואין הֹואיל ׁשּירצה, מין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָוכל

.‚È ּבכל ּבלבד חג ׁשל הראׁשֹון ּבּיֹום להּנטל לּולב, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמצות
לכם  "ּולקחּתם ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ואפּלּו זמן, ּובכל ְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָמקֹום
ויֹום  יֹום ּבכל אֹותֹו נֹוטלין לבּדֹו ּובּמקּדׁש הראׁשֹון". ְְְְְִִִַַַָָָּבּיֹום
אלהיכם  ה' לפני "ּוׂשמחּתם ׁשּנאמר: החג, ימי ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשבעת
אינֹו - החג ּבתֹו להיֹות הּׁשּבת יֹום חל ימים". ְְְִִִֵֶַַַָָָָׁשבעת
ּברׁשּות  אּמֹות ארּבע ּבידֹו יֹוליכּנּו ׁשּמא ּגזרה, ּבׁשּבת; ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָנּטל

ּבּׁשֹופר. ׁשּגזרּו ּכמֹו ְְִֶַַָָָהרּבים,
.„È מּפני הראׁשֹון? טֹוב ּביֹום  זֹו ּגזרה ּגזרּו לא ְְְְְִִֵֵָָָָָֹולּמה

ּבגבּולין ואפּלּו הּתֹורה מן מצוה מקומות]ׁשהּוא .[שאר ְְֲִִִִִֶַַָָ
החג  ימי ׁשּבׁשאר ׁשוה, הּימים ׁשאר ודין ּדינֹו ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָנמצא

ּבּמקּדׁש. אּלא לּולב לּטל חּיב אדם ְִִֵֶַַָָָָָָֹאין
.ÂË ּבכל נּטל לּולב ׁשּיהיה התקינּו הּמקּדׁש, ּבית ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמּׁשחרב

לּמקּדׁש זכר החג, ימי ׁשבעת ּכל יֹום מקֹום וכל ויֹום ; ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
לּולב', נטילת על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר עליו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָמבר
ּכל  עם זֹו, ותּקנה סֹופרים. מּדברי מצוה ׁשהיא ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָמּפני
הּמקּדׁש ּבית מּׁשחרב זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ׁשהתקין ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּתּקנֹות

ליׁשנן. הּדברים יחזרּו הּמקּדׁש, ּבית ּוכׁשּיּבנה -ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
.ÊË ראׁשֹון ּביֹום נּטל לּולב היה קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָּבזמן

ּבׁשּבת  להיֹות ּבוּדאי ׁשחל ׁשּידעּו מקֹומֹות ּבׁשאר וכן ; ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
הּמקֹומֹות  אבל יׂשראל. ּבארץ החג, יֹום הּוא זה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּיֹום
היּו לא חדׁש, ראׁש ּבקביעת יֹודעין היּו ׁשּלא ְְְִִִִֶֶַָָָֹֹֹֹהרחֹוקין

מּספק. הּלּולב ְִִֵַָָנֹוטלין
.ÊÈ הּלּולב את לּטל חכמים אסרּו הּמקּדׁש, ּבית ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּומּׁשחרב

את  ׁשּקּדׁשּו יׂשראל ארץ ּבני ואפּלּו הראׁשֹון, ּבּיֹום ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבׁשּבת
הּגבּולין ּבני מּפני ׁשאינן [שבמקומות]החדׁש, הרחֹוקין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

זה, ּבדבר ׁשוין הּכל ׁשּיהיּו ּכדי - החדׁש ּבקביעת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹיֹודעין
הֹואיל  נֹוטלין; אין ואּלּו ּבׁשּבת נֹוטלין אּלּו יהיּו ְְְְְְִִִִֵֵֵַָֹולא
מקּדׁש ׁשם ואין הּוא, אחד מקֹום ּבכל ראׁשֹון יֹום ְְְְִִִֵֶָָָָָוחּיּוב

ּבֹו. ְִָלהּתלֹות
.ÁÈ ה ּפי על עֹוׂשין ׁשהּכל הּזה מקדשים חׁשּבֹוןּובּזמן [ולא ְְִִֶֶֶַַַַַַֹ

הראיה] פי  ּבׁשּבת על יּנטל ׁשּלא ׁשהיה, ּכמֹות הּדבר נׁשאר -ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ּביֹום  ואפּלּו יׂשראל ּבארץ ולא ּבּגבּולין לא ּכלל, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹלּולב

ּוכבר  החדׁש. ּבקביעת יֹודעין ׁשהּכל ּפי על ואף ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹֹראׁשֹון,
ׁשּמא  ּגזרה, - ּבׁשּבת הּלּולב ּבנטילת האּסּור ׁשעּקר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבארנּו,

הרּבים. ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ְְֲִִִֶַַַַַָיעבירּנּו
.ËÈ וכל לּולב; ּבנטילת חּיב ּובסּכה, ּבׁשֹופר ׁשחּיב ְְְְִִֶַַַָָָָָָָֻּכל

לנענע, הּיֹודע קטן מּלּולב. ּפטּור וסּכה, מּׁשֹופר ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָֻהּפטּור
ּבלּולב  ּבמצוֹות.חּיב לחּנכֹו ּכדי סֹופרים, מּדברי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָ

.Î אחרת ערבה ּבּמקּדׁש ׁשּמביאין מּסיני, למׁשה ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהלכה
ׁשּבּלּולב  מערבה ּבערבה חּוץ חֹובתֹו ידי יֹוצא אדם ואין , ְְֲֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָ

אחד. ּבבד אחד עלה אפּלּו וׁשעּורּה, ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבּלּולב;
.‡Î הּימים מּׁשבעת ויֹום יֹום ּבכל מצותּה? היתה ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָּכיצד

מרּבּיֹות מביאין על [ענפים]היּו אֹותן וזֹוקפין ערבה, ׁשל ְְְְֲִִִִֶַָָָָֻ
ּובעת  הּמזּבח; ּגּבי על ּכפּופין וראׁשיהן הּמזּבח, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָצדדי
ּומריעין  ּתֹוקעין אֹותּה, וסֹודרין אֹותּה מביאין ְְְְְִִִִִִֶָָָׁשהיּו
זֹוקפין  אין החג, ּבתֹו להיֹות ׁשּבת יֹום חל ְְְְְִִִֵֶַָָָותֹוקעין.
זֹוקפין  - ּבׁשּבת להיֹות ׁשביעי יֹום חל ּכן  אם אּלא ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָערבה;

ּב מצוה.אֹותּה ׁשהיא לפרסמּה ּכדי ׁשּבת, ְְְְְְִִֵֶַַָָָָ
.·Î,לּמקּדׁש ׁשּבת מערב אֹותּה מביאין עֹוׂשין? היּו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד

יכמׁשּו ׁשּלא ּכדי זהב, ׁשל ּבגיגּיֹות אֹותּה [יבלו]ּומּניחין ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹ
העם  ּובאין הּמזּבח, ּגּבי על אֹותּה זֹוקפין ּולמחר ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהעלין.
יֹום. ּבכל ׁשעֹוׂשין ּכדר אֹותּה ונֹוטלין מּמּנה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָולֹוקחין
נֹוטלין  אין - ּבּתֹורה ּבפרּוׁש ואינּה הֹואיל - זֹו ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָוערבה
הּׁשביעי  ּבּיֹום אּלא לּמקּדׁש, זכר החג ימי ׁשבעת ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹותּה
לֹוקח  עֹוׂשה? ּכיצד הּזה. ּבּזמן אֹותּה ׁשּנֹוטלין הּוא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּבלבד
ּבּה וחֹובט ׁשּבּלּולב, מערבה חּוץ הרּבה, ּבּדין אֹו אחד ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבד
- ּברכה ּבלא ׁשלׁש, אֹו ּפעמים הּכלי על אֹו הּקרקע ְְְְֲִִַַַַַַַַָָָֹֹעל

הּוא. נביאים מנהג זה ְְִִִֶֶַָָׁשּדבר
.‚Î ּבלּולביהן הּמזּבח את מּקיפין היּו ויֹום יֹום ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּבכל

ּנא" הֹוׁשיעה ה', "אּנא ואֹומרין: אחת, ּפעם ּובּיֹום ּבידיהן . ְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
נהגּו ּוכבר ּפעמים. ׁשבע הּמזּבח את מּקיפין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּׁשביעי
הּכנסת, ּבית ּבאמצע ּתבה להּניח הּמקֹומֹות, ּבכל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׂשראל
הּמזּבח  את מּקיפין ׁשהיּו ּכדר יֹום, ּבכל אֹותּה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּומּקיפין

לּמקּדׁש. זכר -ְִֵֶַָ
.„Î,ׁשחרית מּביתֹו אדם יֹוצא ּבירּוׁשלים: הּמנהג היה ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָּכ

ּבידֹו; והּוא ּומתּפּלל, הּכנסת לבית ונכנס ּבידֹו; ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָולּולבֹו
ּוכׁשּיּכנס  ּבידֹו. והּוא אבלים, ּולנחם חֹולים לבּקר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָויֹוצא

עבּדֹו ּביד אֹו ּבנֹו ּביד לביתֹו מׁשּלחֹו .לּמדרׁש, ְְְְְְְְִֵַַַַַָ
.‰Îּומחזירּתּו ּבעלּה, אֹו ּבנּה מּיד הּלּולב אּׁשה ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָמקּבלת

ּבׁשּבת  לּולב נֹוטלין ׁשהיּו ּבזמן ּבׁשּבת, טֹוב לּמים ּוביֹום ; ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָ
ּובּמֹועד הּמים, על המועד]מֹוסיפין הּמים.[חול מחליפין ֲִִִִִִֵַַַַַַַ

.ÂÎ ראּוי ׁשאינֹו מּפני ּבֹו; להריח אסּור ׁשּבּלּולב, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהדס
להריח  אסּור יהיה לּמצוה, והקצה והֹואיל להריח, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֻאּלא
לּמצוה  הקצה ׁשהרי ּבֹו, להריח מּתר אתרֹוג, אבל ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֻֻּבֹו.

.מאכילה  ֲִֵָ
.ÊÎ ׁשהקצה מּפני - ׁשביעי יֹום ּכל אתרֹוג לאכל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָֹֻואסּור

ּובּזמן  לאכלּה; מּתר ּובּׁשמיני, לכּלֹו. הקצה הּיֹום, ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָֻֻֻלמקצת
לּולב  נֹוטלין ׁשאין ּפי על אף ימים, ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּזה
אסּור  ׁשהיה ּכדר ּבּׁשמיני, אסּור האתרֹוג ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּבּׁשמיני,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94



aleleקיד dkeqe xtey zekld - mipnf xtq - hay `"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשהּוא  הּספק מּפני ימים ׁשני עֹוׂשין ׁשהיּו ּבזמן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבּׁשמיני
ּכל  - ימים לׁשבעה אתרֹוגין ׁשבעה הפריׁש ׁשביעי . ְְְְְְִִִִִִִִֵֶָָָָָספק

למחר  ואֹוכלּה ליֹומּה, ּבּה יֹוצא ואחת .אחת ְְְְְֵַַַַָָָָָ

ח  ¤¤ּפרק
ואתרֹוג,‡. וערבה והדס לּולב ׁשהן האּלּו, מינין ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָארּבעה

יאּוׁש לאחר אפּלּו ּגנּוב אֹו ּגזּול אֹו יבׁש, מהן אחד ,ׁשהיה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מאׁשרה ׁשהיה זרה]אֹו עבודה לשם על [נטיעה אף הּנעבדת ֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

- הּנּדחת עיר ׁשל ׁשהיה אֹו מּלעבדּה, האׁשרה ׁשּבּטלּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּפי
יּטל  לא זרה, עבֹודה ׁשל מהן אחד היה ּפסּול. זה ֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹהרי

ּכמּוׁש היה יצא. נטל, ואם ּגמר [נבול]לכּתחּלה; ולא ְְְְִִַַַָָָָָָָָֹ
הּיבׁש לּולב הּסּכנה, ּבׁשעת אֹו הּדחק ּובׁשעת ּכׁשר. ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָליבׁש,

הּמינין. ׁשאר לא אבל ְֲִִֵַָָָֹּכׁשר;
טבל·. וׁשל טמאה ּתרּומה וׁשל ערלה ׁשל [שלא אתרֹוג ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶָָָָ

ומעשרות] תרומות ּדמאיהופרש ׁשל ּפסּול; הארץ , עם [של ְֶַָ
ומעשר] בתרומה חייבו נכסיו שחז"ל ׁשּיפקיר ׁשאפׁשר ּכׁשר, ,ְְְִֵֶֶֶַָָָָ

ּתרּומה  ׁשל אתרֹוג ּדמאי. לאכל לֹו ׁשּמּתר עני, ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָֹֻויהיה
ׁשּמא  יּטל, לא - ּבירּוׁשלים ׁשני מעׂשר וׁשל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹטהֹורה

לטמאה במים]יכׁשירֹו שמירתו ּכׁשר [בעת נטל, ואם ;. ְְְְִִֵַַָָָֻ
נסּדק‚. ּפסּול. ראׁשֹו, ׁשּנקטם לאורכו]לּולב העליון [עלהו ְְִִֶַַָָֹ

ּפסּול. ּכׁשנים, ׁשּיראּו עד מּזה זה סדקיו ׁשני נתרחקּו אם -ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
חטֹורת ּבעל ּכגב ׁשדרֹו ׁשהרי לפניו, עקם ,[גיבנת]היה ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ

נעקם  ּברּיתֹו. היא ׁשּזֹו ּכׁשר, - לאחֹוריו עקם היה ְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּפסּול;
נּדלּדלּו ולא מּזה זה עליו נפרדּו ּפסּול. צדדיו, מּׁשני ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹלאחד

לגמרי] החרּיֹות[נפרדו הגדולים]ּכעלי נפרצּו,[הענפים ּכׁשר; , ְְֲֲִִֵֵַַָ
ּפסּול. החרּיֹות, ּכעלי לּולב ׁשל מּׁשדרֹו ׁשּיּדלּדלּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָוהּוא

ּגדלין „. ּגדלין, ּכׁשהם הּוא: ּכ לּולב ׁשל עלין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּברּית
הּוא  הּדבּוקין, עלין ׁשני ּכל וגב מּגּבן, ּודבּוקין ׁשנים ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָׁשנים

ּפסּול  הּתיֹומת, נחלקה 'ּתיֹומת'. אחת הּנקרא עליו היּו . ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָ
היּו לא ּפסּול. ּתיֹומת, להן היה ולא ּברּיתֹו מּתחּלת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹאחת
זה  ּתחת זה אּלא הּלּולבין, ּכל ּכדר זה ּגב על זה ְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעליו
ּכל  ׁשּנמצא מּמּנּו, ׁשּלמעלה לעּקר מּגיע זה ראׁש אם -ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשל  ראׁשֹו אין ואם ּכׁשר; ּבעליו, מכּסה לּולב ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָֹֻׁשדרֹו

ּפסּול. זה, ׁשל עּקרֹו לצד מּגיע ְִִֶֶֶַַַָָזה
ּכׁשר ‰. ראׁשֹו, ׁשּנקטם אם {.הדס - עליו רב נׁשרּו ְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹ

ּבקן עלין ׁשלׁשה גדילה]נׁשּתּירּו ּכׁשר [מקום (נפרצו }אחד, ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ
ענביו היּו פסול). הקטנים][פיר עליו -ותיו מעליו מרּבֹות ְֲֵָָָָָֻ

ואם  ּפסּול, ׁשחרֹות, אֹו אדּמֹות היּו ואם ּכׁשר; ירּקֹות, ְְְְֲִִִֵָָָֹֻֻאם
ׁשהּוא  לפי טֹוב, ּביֹום אֹותן ממעטין ואין ּכׁשר. ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָמעטן,
זה  הרי לאכילה, אחר ׁשּלּקטן אֹו ולּקטן, עבר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכמתּקן;

ֵָּכׁשר.
.Â ּכׁשרה ראׁשּה, ׁשּנקטם עליהערבה נפרצּו [נפרדו . ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ּפסּולה.מהקנה] ,ְָ
.Êמפּלׁש נקב ׁשּנּקב לעבר]אתרֹוג ּפסּול;[מעבר ׁשהּוא, ּכל ְְִֶֶֶֶֶַָָָֻ

ּכאּסר היה אם - מפּלׁש ׁשאינֹו איסר]ונקב הנקרא [כמטבע ְְְִִֵֶֶֶָָָָֻ
והּוא  ּדּדֹו, נּטל ּפסּול. ׁשהּוא, ּכל חסר ּפסּול. יתר, ְִֵֵֶַַָָָָָאֹו
ּתלּוי  ׁשהּוא העץ נּטל ּפסּול. ּבֹו, ׁשּׁשֹוׁשנּתֹו הּקטן ְִֵֶֶַַַָָָָָָֹהראׁש

עלת  ּפסּול. - ּגּמה מקֹומֹו ונׁשאר האתרֹוג, מעּקר ּבאילן ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻּבֹו
יבלת]חזזית מקֹומֹות,[כעין ּוׁשלׁשה ּבׁשנים אם - עליו ְְְֲִִִִַָָָָֹ

ואם  ּפסּול; רּבֹו, על עלת אם - אחד ּבמקֹום ואם ְְְִִִֶַָָָָָָֻּפסּול.
נקלף ּפסּול. ׁשהּוא, ּכל אפּלּו ּדּדֹו על החיצֹון [הקרום]עלת ְֲִִִֶַַַַָָָָ

- ּברּיתֹו ׁשהיא ּכמֹות ירק יּׁשאר אּלא מחּסרֹו, ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּלֹו
ּכׁשר. ׁשהּוא, ּכל מּמּנּו נׁשאר ואם ּפסּול; ּכּלֹו, נקלף ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֻאם

.Áּתפּוח ׁשהּוא ממים]אתרֹוג ּכבּוׁש[נפוח סרּוח, ,[בחומץ], ְֶֶַַָָָ
מנּמר[מבושל]ׁשלּוק לבן, ׁשחר, צבעים], ּככרתן [כמה ירק , ְְִֵָָָָָָָֹֹֻ

ירק] ּבדפּוס[מין ּגּדלֹו ּפסּול. מסוימת]- בצורה ועׂשהּו[מסגרת ְְְִִָָָ
ּפי  על אף - ּברּיתֹו ּכמין עׂשהּו ּפסּול. אחרת, ּברּיה ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּכמין

הּתיֹום ּכׁשר. ּדּפין, ּדּפין מחוברים]ׁשעׂשהּו והּבסר [אתרוגים ְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ
בשל] ׁשחרּות [שאינו ּכעין ׁשּלהן ׁשהאתרֹוגין מקֹום ּכׁשר. ,ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

מעט]מעּוטה שחור ּביֹותר [- ׁשחרין היּו ואם ּכׁשרין; , ְְְְְִִִֵֵָָֹ
מקֹום. ּבכל ּפסּול זה הרי ּכּוׁשי, ְְֲִֵֶָָָָָּכאדם

.Ëׁשהן ׁשאמרנּו אּלּו אֹוּכל ׁשּבארנּו, מּומין מּפני ּפסּולין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּוגנבה  ּגזל טֹוב מּפני ּביֹום אבל ּבלבד; ראׁשֹון טֹוב ּביֹום - ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ

מּׁשּום  ׁשהיא והּפסלנּות ּכׁשר. הּכל הּימים, ׁשאר עם ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשני
ּבין  - ּבאכילה אסּור אתרֹוג ׁשאֹותֹו מּפני אֹו זרה, ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָעבֹודה

ּפסּול. הּימים, ּבׁשאר ּבין ראׁשֹון טֹוב ְְִִִֵַָָָּביֹום
.Èראׁשֹון טֹוב ּביֹום יֹוצא אדם ׁשל אין ּבלּולבֹו חג ׁשל ְְִֵֵֶֶַָָָ

על  לֹו נתנֹו מּתנה. לֹו ׁשּיּתנּנּו עד מּמּנּו, ׁשּיׁשאלּנּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָחברֹו
ּומחזירֹו, חֹובתֹו ידי ּבֹו יֹוצא זה הרי - להחזירֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָמנת
- החזירֹו לא ואם מּתנה; ׁשמּה להחזיר מנת על ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּמּתנה

ּכגזּול  ׁשּנמצא יצא, ׁשהּקטן לא לקטן, אֹותֹו נֹותנין ואין . ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ
החזירֹו ׁשאם ונמצא הּתֹורה, מן לאחרים מקנה ואינֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָקֹונה
מארּבעת  ומין מין ּכל ואחד הּלּולב, ואחד חֹוזר. אינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלֹו,
ּביֹום  ּבֹו יֹוצאין אין ׁשאּול, מהן אחד היה אם - ׁשּבֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָמינין

ראׁשֹון. ִטֹוב
.‡È אחד אין - ּבׁשּתפּות אתרֹוג אֹו לּולב ׁשּקנּו ְְִֵֶֶֶָָָָָֻֻׁשּתפין

חלקֹו לֹו ׁשּיּתן עד ּבראׁשֹון, חֹובתֹו ידי ּבֹו יֹוצא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמהן
הּבית מּתפּוסת אתרֹוגין ׁשּקנּו האחין לפני ּבמּתנה. [ירושה ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ

יכֹול חלוקתה] אם - ּבֹו ויצא אתרֹוג מהן אחד ונטל ,ְְְִֵֶֶֶַָָָָָ
היּו ואם יצא; - ּבכ מקּפידין האחין ואין ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָלאכלֹו,
קנה  ואם מּתנה. חלקם לֹו ׁשּיּתנּו עד יצא, לא - ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹמקּפידין

ּפריׁש וזה אתרֹוג פרי]זה אתרֹוג [מין ּכאחד ׁשּקנּו אֹו , ְְְְִֶֶֶֶֶֶָָָ
עד  ּבאתרֹוג, יֹוצא אינֹו - הּבית מּתפּוסת ּפריׁש אֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָורּמֹון
אין  אכלֹו, ׁשאם ּפי על ואף ּבמּתנה, חלקֹו לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיּתן

עליו. ְִִַָָמקּפידין
.·È ּבהן לׂשמח מצוה הּמֹועדֹות ׁשּכל ּפי על ּבחג אף , ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר: יתרה, ׂשמחה ּבּמקּדׁש ׁשם היתה ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּסּכֹות
היּו ּכיצד ימים". ׁשבעת אלהיכם ה' לפני ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ"ּוׂשמחּתם
מקֹום  ּבּמקּדׁש מתּקנין היּו הראׁשֹון טֹוב יֹום ערב ְְְִִִִֶֶַַָָָָעֹוׂשין?
אּלּו יתערבּו ׁשּלא ּכדי מּלמּטה, ולאנׁשים מּלמעלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלּנׁשים
וכן  הראׁשֹון; טֹוב יֹום מּמֹוצאי לׂשמח ּומתחילין אּלּו. ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹעם
מאחר  מתחילין מֹועד, ׁשל חּלֹו מימי ויֹום יֹום ְְִִִֵֵֵֶַַַָָֻּבכל
עם  הּיֹום ׁשאר לׂשמח הערּבים, ּבין ׁשל ּתמיד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּיקריבּו
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.‚È החליל זֹו? ׂשמחה היתה ּבכּנֹור והיא ּומנּגנין מּכה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ׁשהּוא  ׁשיר ּבכלי ואחד אחד וכל ּובמצלּתים, ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָָָּובנבלים
ּומסּפקין  ורֹוקדין ּבּפה. ּבּפה, ׁשּיֹודע ּומי ּבֹו; לנּגן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַיֹודע
ׁשּיֹודע, ּכמֹו ואחד אחד ּכל ּומכרּכרין ּומפּזזין ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּומטּפחין
ּדֹוחה  אינּה זֹו וׂשמחה ותׁשּבחֹות. ׁשירֹות ּדברי ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָואֹומרים

טֹוב. יֹום את ולא הּׁשּבת, את ְֶֶַַָֹֹלא
.„È עּמי אֹותּה עֹוׂשין היּו ולא זֹו. ּבׂשמחה להרּבֹות ְְְְְְִִִֵַַָָָָֹמצוה

יׂשראל  חכמי ּגדֹולי אּלא - ׁשּירצה מי וכל וראׁשי הארץ ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
מעׂשה, ואנׁשי והּזקנים והחסידים והּסנהדרין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַהיׁשיבֹות

ּומסּפקין מרּקדין ׁשהיּו ּבּמקּדׁשהם ּומׂשּמחים ּומנּגנין ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ
ּכּלם  - והּנׁשים האנׁשים העם, ּכל אבל הּסּכֹות ; חג ְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָֻֻּבימי

ולׁשמע. לראֹות ְְְִִִַָֹּבאים
.ÂË ּובאהבת הּמצוֹות ּבעׂשּית אדם ׁשּיׂשמח ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָׁשהּׂשמחה

עצמֹו הּמֹונע וכל היא; ּגדֹולה עבֹודה ּבהם, ׁשּצּוה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאל
מּמּנּו להּפרע ראּוי זֹו, לא מּׂשמחה אׁשר "ּתחת ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

הּמגיס  וכל לבב". ּובטּוב ּבׂשמחה אלהי ה' את ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹעבדּת
אּלּו ּבמקֹומֹות ּבעיניו ּומתּכּבד לעצמֹו, ּכבֹוד וחֹולק ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָּדעּתֹו,
ּתתהּדר  "אל ואמר: ׁשלמה הזהיר זה ועל וׁשֹוטה. חֹוטא -ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֹ

."מל ְִֵֶֶלפני
.ÊË הּוא - אּלּו ּבמקֹומֹות ּגּופֹו ּומקל עצמֹו, הּמׁשּפיל ְְְְִִֵֵֵַַַָוכל

מאהבה  העֹובד המכּבד יׂשראל הּגדֹול מל ּדוד וכן . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ואין  ּבעיני". ׁשפל והייתי מּזאת, עֹוד "ּונקּלתי ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹֹאֹומר:
והּמל" ׁשּנאמר: ה', לפני לׂשמח אּלא והּכבֹוד ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּגדּלה

ה'". לפני ּומכרּכר מפּזז ְְְְִִֵֵֵַַָּדוד
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ה  שבט כ"ב רביעי יום

-mipnfxtq
milwW zFkld¦§§¨¦

ּבכל  ׁשקל מחצית איׁש ּכל לּתן והיא אחת, עׂשה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ּובאּור ְְִִִֵֵָָָָׁשנה.

א  ¤¤ּפרק
מחצית ‡. מּיׂשראל איׁש ּכל לּתן הּתֹורה, מן עׂשה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָמצות

- הּצדקה מן הּמתּפרנס עני אפּלּו וׁשנה; ׁשנה ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּׁשקל
ונֹותן  ּכתפֹו, ׁשעל ּכסּות מֹוכר אֹו מאחרים וׁשֹואל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָחּיב,
לא  והּדל ירּבה, לא "העׁשיר ׁשּנאמר: ּכסף, הּׁשקל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמחצית
מעט  הּיֹום רּבֹות, ּבפעמים נֹותנֹו ואינֹו וגֹו'". ְְְְְְִִִֵַַַַָימעיט

אחת. ּפעם ּכאחת, ּכּלֹו נֹותנֹו אּלא מעט, ְְְְֶַַַַַַַָָָֻּולמחר
ּבאֹונס ·. ּבּתֹורה האמּור ּכסף ׁשם מנין ּובמֹוציא ּובמפּתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבּתֹורה; מקֹום ּבכל הּנאמר ׁשקל הּוא עבד, והֹורג ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָרע
הֹוסיפּו ּוכבר ׂשעֹורה. ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִִֵֶָָָֹּומׁשקלֹו,
'סלע' הּנקרא הּמטּבע ּכמׁשקל מׁשקלֹו ועׂשּו עליו, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָחכמים
מאֹות  ׁשלׁש הּסלע? מׁשקל הּוא וכּמה ׁשני; ּבית ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹּבזמן

ּבינֹונּיֹות. ׂשעֹורה ּוׁשמֹונים ְְְְִִֵַַָוארּבע
ּדינרין ‚. ארּבעה היה מעין סלע ׁשׁש והּדינר היא , ּומעה, ; ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשני  היתה ּומעה 'ּגרה', רּבנּו מׁשה ּבימי ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהּנקראת

מּׁשמֹונה  אחת ּופרּוטה אּסרים, ׁשני ּופּונדיֹון ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָּפּונדיֹונין;
עׂשרה  ׁשׁש הּגרה, והיא הּמעה, מׁשקל נמצא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבאּסר.
הּפרּוטה  ּומׁשקל ׂשעֹורֹות, ארּבע האּסר ּומׁשקל ְְְְְְִִִַַַַָָָָׂשעֹורֹות;

ׂשעֹורה. ְֲִָחצי
סלעים,„. ׁשּתי מׁשקלֹו ׁשהיה ׁשם, היה אחר מט ּבע ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָועֹוד

ׁשאמרנּו ּכּלן הּמטּבעֹות ואּלּו 'ּדרּכֹון'. הּנקרא היה ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻוהּוא
ּבכל  ּבהן ׁשּמׁשערין הן מהן, אחד ּכל מׁשקל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּובארנּו
מׁשקלם  לפרׁש צרי אהיה ׁשּלא ּכדי ּבארנּום, ּוכבר ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמקֹום;

מקֹום  .ּבכל ְָָ
ׁשל ‰. מטּבע מחצית ׁשּיּתן מצותּה – זֹו הּׁשקל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמחצית

הּקדׁש; מּׁשקל ּגדֹול מטּבע אֹותֹו היה אפּלּו הּזמן, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאֹותֹו
מׁשה  ּבימי ׁשהיה הּׁשקל מחצי ּפחֹות ׁשֹוקל אינֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּולעֹולם

ׂשעֹורה  וׁשּׁשים מאה מׁשקלֹו ׁשהיה .רּבנּו, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
.Â אחד ּכל היה ּדרּכֹונֹות, זמן ׁשל ּמטּבע ׁשהיה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבזמן

ׁשהיה  ּובזמן סלע; ׁשּלֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָואחד
ׁשּלֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן איׁש ּכל היה סלעים, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמטּבע
חצי  הּמטּבע ׁשהיה ּובזמן ּדינרין; ׁשני ׁשהּוא הּסלע, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָחצי
חצי  אֹותֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן ואחד אחד ּכל היה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּסלע,

ּפחֹות ה  הּׁשקל, ּבמחצית יׂשראל ׁשקלּו לא ּומעֹולם ּסלע. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּתֹורה  ׁשל ׁשקל .מחצי ֲִֵֶֶֶָ

.Ê ּכהנים הּׁשקל, מחצית לּתן חּיבין ויׂשראלים הּכל לוּיים ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ
ולא  עבדים, ולא נׁשים, לא אבל מׁשחררים. ועבדים ְְְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָָֹֹֹֻוגרים
מחצית  ׁשּנתנּו הּגֹוים אבל מהן. מקּבלין נתנּו, ואם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָקטּנים;
עליו  לּתן אביו ׁשהתחיל קטן מהן. מקּבלין אין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשקל,
ׁשנה  ּבכל עליו נֹותן אּלא ּפֹוסק, אינֹו ׁשּוב הּׁשקל, ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמחצית

עצמֹו. על ויּתן ׁשּיגּדיל עד ְְְְִִֵֶַַַַָָוׁשנה,
.Á הּבית ּבפני אּלא נֹוהגין אינן ּובזמן הּׁשקלים, . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּבין  יׂשראל, ּבארץ ּבין הּׁשקלים, את נֹותנין קּים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּמקּדׁש
אינן  יׂשראל ּבארץ אפּלּו חרב, ׁשהּוא ּובזמן לארץ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבחּוצה

ֲִנֹוהגין.
.Ëמׁשמיעין ּבאדר ּכדי [מכריזים]ּבאחד הּׁשקלים, על ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

עתיד  ויהיה ׁשּלֹו, הּׁשקל מחצית ואחד אחד ּכל ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיכין
הּׁשלחנין יׁשבּו ּבֹו, עׂשר ּבחמּׁשה מדינה [הגובים]לּתן. ּבכל ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָֻ

מּמּנּו, יקּבלּו להם, ׁשּיּתן מי ּכל ּבנחת; ותֹובעין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּומדינה,
ּבֹו, ועׂשרים ּבחמּׁשה לּתן. אֹותֹו ּכֹופין אין נתן, ׁשּלא ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּומי
ׁשּלא  מי את ּכֹופין ,ואיל ּומּכאן לגּבֹות, ּבּמקּדׁש ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹיׁשבּו

ולֹוקח  אֹותֹו, ממׁשּכנין - יּתן ׁשּלא מי וכל ׁשּיּתן; עד ין נתן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ּכסּותֹו.[משכונו]עבֹוטֹו ואפּלּו ּכרחֹו, ּבעל ְְְֲֲִַַָ

.È,לּתן ׁשּדרּכֹו ּפי על אף - ּבׁשקלים חּיב ׁשאינֹו מי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכל 
ממׁשּכנין  ואין אֹותֹו. ממׁשּכנין אין - לּתן עתיד הּוא ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָאֹו

ׁשלֹום  ּדרכי מּפני לעֹולם, הּכהנים ּכׁשּיּתנּו,את אּלא ; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּיּתנּו. עד אֹותן ותֹובעין מהן, ְְְְְִִִֵֶֶַַָמקּבלין

ב  ¤¤ּפרק
ּכֹונסין‡. ּבכל [אוספים]ּכיצד הּׁשקלים? את הּׁשלחנין ְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ

הּתבה  ׁשּולי - ּתבֹות ׁשּתי לפניהם מּניחין ּומדינה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמדינה
ּכדי  ׁשֹופר, ּכמין מּלמעלה צר ּופיה מּלמּטה, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָרחבין
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ׁשהּוא  הּספק מּפני ימים ׁשני עֹוׂשין ׁשהיּו ּבזמן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבּׁשמיני
ּכל  - ימים לׁשבעה אתרֹוגין ׁשבעה הפריׁש ׁשביעי . ְְְְְְִִִִִִִִֵֶָָָָָספק

למחר  ואֹוכלּה ליֹומּה, ּבּה יֹוצא ואחת .אחת ְְְְְֵַַַַָָָָָ

ח  ¤¤ּפרק
ואתרֹוג,‡. וערבה והדס לּולב ׁשהן האּלּו, מינין ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָארּבעה

יאּוׁש לאחר אפּלּו ּגנּוב אֹו ּגזּול אֹו יבׁש, מהן אחד ,ׁשהיה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מאׁשרה ׁשהיה זרה]אֹו עבודה לשם על [נטיעה אף הּנעבדת ֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

- הּנּדחת עיר ׁשל ׁשהיה אֹו מּלעבדּה, האׁשרה ׁשּבּטלּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּפי
יּטל  לא זרה, עבֹודה ׁשל מהן אחד היה ּפסּול. זה ֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹהרי

ּכמּוׁש היה יצא. נטל, ואם ּגמר [נבול]לכּתחּלה; ולא ְְְְִִַַַָָָָָָָָֹ
הּיבׁש לּולב הּסּכנה, ּבׁשעת אֹו הּדחק ּובׁשעת ּכׁשר. ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָליבׁש,

הּמינין. ׁשאר לא אבל ְֲִִֵַָָָֹּכׁשר;
טבל·. וׁשל טמאה ּתרּומה וׁשל ערלה ׁשל [שלא אתרֹוג ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶָָָָ

ומעשרות] תרומות ּדמאיהופרש ׁשל ּפסּול; הארץ , עם [של ְֶַָ
ומעשר] בתרומה חייבו נכסיו שחז"ל ׁשּיפקיר ׁשאפׁשר ּכׁשר, ,ְְְִֵֶֶֶַָָָָ

ּתרּומה  ׁשל אתרֹוג ּדמאי. לאכל לֹו ׁשּמּתר עני, ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָֹֻויהיה
ׁשּמא  יּטל, לא - ּבירּוׁשלים ׁשני מעׂשר וׁשל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹטהֹורה

לטמאה במים]יכׁשירֹו שמירתו ּכׁשר [בעת נטל, ואם ;. ְְְְִִֵַַָָָֻ
נסּדק‚. ּפסּול. ראׁשֹו, ׁשּנקטם לאורכו]לּולב העליון [עלהו ְְִִֶַַָָֹ

ּפסּול. ּכׁשנים, ׁשּיראּו עד מּזה זה סדקיו ׁשני נתרחקּו אם -ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
חטֹורת ּבעל ּכגב ׁשדרֹו ׁשהרי לפניו, עקם ,[גיבנת]היה ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ

נעקם  ּברּיתֹו. היא ׁשּזֹו ּכׁשר, - לאחֹוריו עקם היה ְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּפסּול;
נּדלּדלּו ולא מּזה זה עליו נפרדּו ּפסּול. צדדיו, מּׁשני ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹלאחד

לגמרי] החרּיֹות[נפרדו הגדולים]ּכעלי נפרצּו,[הענפים ּכׁשר; , ְְֲֲִִֵֵַַָ
ּפסּול. החרּיֹות, ּכעלי לּולב ׁשל מּׁשדרֹו ׁשּיּדלּדלּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָוהּוא

ּגדלין „. ּגדלין, ּכׁשהם הּוא: ּכ לּולב ׁשל עלין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּברּית
הּוא  הּדבּוקין, עלין ׁשני ּכל וגב מּגּבן, ּודבּוקין ׁשנים ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָׁשנים

ּפסּול  הּתיֹומת, נחלקה 'ּתיֹומת'. אחת הּנקרא עליו היּו . ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָ
היּו לא ּפסּול. ּתיֹומת, להן היה ולא ּברּיתֹו מּתחּלת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹאחת
זה  ּתחת זה אּלא הּלּולבין, ּכל ּכדר זה ּגב על זה ְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעליו
ּכל  ׁשּנמצא מּמּנּו, ׁשּלמעלה לעּקר מּגיע זה ראׁש אם -ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשל  ראׁשֹו אין ואם ּכׁשר; ּבעליו, מכּסה לּולב ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָֹֻׁשדרֹו

ּפסּול. זה, ׁשל עּקרֹו לצד מּגיע ְִִֶֶֶַַַָָזה
ּכׁשר ‰. ראׁשֹו, ׁשּנקטם אם {.הדס - עליו רב נׁשרּו ְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹ

ּבקן עלין ׁשלׁשה גדילה]נׁשּתּירּו ּכׁשר [מקום (נפרצו }אחד, ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ
ענביו היּו פסול). הקטנים][פיר עליו -ותיו מעליו מרּבֹות ְֲֵָָָָָֻ

ואם  ּפסּול, ׁשחרֹות, אֹו אדּמֹות היּו ואם ּכׁשר; ירּקֹות, ְְְְֲִִִֵָָָֹֻֻאם
ׁשהּוא  לפי טֹוב, ּביֹום אֹותן ממעטין ואין ּכׁשר. ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָמעטן,
זה  הרי לאכילה, אחר ׁשּלּקטן אֹו ולּקטן, עבר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכמתּקן;

ֵָּכׁשר.
.Â ּכׁשרה ראׁשּה, ׁשּנקטם עליהערבה נפרצּו [נפרדו . ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ּפסּולה.מהקנה] ,ְָ
.Êמפּלׁש נקב ׁשּנּקב לעבר]אתרֹוג ּפסּול;[מעבר ׁשהּוא, ּכל ְְִֶֶֶֶֶַָָָֻ

ּכאּסר היה אם - מפּלׁש ׁשאינֹו איסר]ונקב הנקרא [כמטבע ְְְִִֵֶֶֶָָָָֻ
והּוא  ּדּדֹו, נּטל ּפסּול. ׁשהּוא, ּכל חסר ּפסּול. יתר, ְִֵֵֶַַָָָָָאֹו
ּתלּוי  ׁשהּוא העץ נּטל ּפסּול. ּבֹו, ׁשּׁשֹוׁשנּתֹו הּקטן ְִֵֶֶַַַָָָָָָֹהראׁש

עלת  ּפסּול. - ּגּמה מקֹומֹו ונׁשאר האתרֹוג, מעּקר ּבאילן ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻּבֹו
יבלת]חזזית מקֹומֹות,[כעין ּוׁשלׁשה ּבׁשנים אם - עליו ְְְֲִִִִַָָָָֹ

ואם  ּפסּול; רּבֹו, על עלת אם - אחד ּבמקֹום ואם ְְְִִִֶַָָָָָָֻּפסּול.
נקלף ּפסּול. ׁשהּוא, ּכל אפּלּו ּדּדֹו על החיצֹון [הקרום]עלת ְֲִִִֶַַַַָָָָ

- ּברּיתֹו ׁשהיא ּכמֹות ירק יּׁשאר אּלא מחּסרֹו, ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּלֹו
ּכׁשר. ׁשהּוא, ּכל מּמּנּו נׁשאר ואם ּפסּול; ּכּלֹו, נקלף ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֻאם

.Áּתפּוח ׁשהּוא ממים]אתרֹוג ּכבּוׁש[נפוח סרּוח, ,[בחומץ], ְֶֶַַָָָ
מנּמר[מבושל]ׁשלּוק לבן, ׁשחר, צבעים], ּככרתן [כמה ירק , ְְִֵָָָָָָָֹֹֻ

ירק] ּבדפּוס[מין ּגּדלֹו ּפסּול. מסוימת]- בצורה ועׂשהּו[מסגרת ְְְִִָָָ
ּפי  על אף - ּברּיתֹו ּכמין עׂשהּו ּפסּול. אחרת, ּברּיה ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּכמין

הּתיֹום ּכׁשר. ּדּפין, ּדּפין מחוברים]ׁשעׂשהּו והּבסר [אתרוגים ְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ
בשל] ׁשחרּות [שאינו ּכעין ׁשּלהן ׁשהאתרֹוגין מקֹום ּכׁשר. ,ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

מעט]מעּוטה שחור ּביֹותר [- ׁשחרין היּו ואם ּכׁשרין; , ְְְְְִִִֵֵָָֹ
מקֹום. ּבכל ּפסּול זה הרי ּכּוׁשי, ְְֲִֵֶָָָָָּכאדם

.Ëׁשהן ׁשאמרנּו אּלּו אֹוּכל ׁשּבארנּו, מּומין מּפני ּפסּולין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּוגנבה  ּגזל טֹוב מּפני ּביֹום אבל ּבלבד; ראׁשֹון טֹוב ּביֹום - ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ

מּׁשּום  ׁשהיא והּפסלנּות ּכׁשר. הּכל הּימים, ׁשאר עם ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשני
ּבין  - ּבאכילה אסּור אתרֹוג ׁשאֹותֹו מּפני אֹו זרה, ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָעבֹודה

ּפסּול. הּימים, ּבׁשאר ּבין ראׁשֹון טֹוב ְְִִִֵַָָָּביֹום
.Èראׁשֹון טֹוב ּביֹום יֹוצא אדם ׁשל אין ּבלּולבֹו חג ׁשל ְְִֵֵֶֶַָָָ

על  לֹו נתנֹו מּתנה. לֹו ׁשּיּתנּנּו עד מּמּנּו, ׁשּיׁשאלּנּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָחברֹו
ּומחזירֹו, חֹובתֹו ידי ּבֹו יֹוצא זה הרי - להחזירֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָמנת
- החזירֹו לא ואם מּתנה; ׁשמּה להחזיר מנת על ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּמּתנה

ּכגזּול  ׁשּנמצא יצא, ׁשהּקטן לא לקטן, אֹותֹו נֹותנין ואין . ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ
החזירֹו ׁשאם ונמצא הּתֹורה, מן לאחרים מקנה ואינֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָקֹונה
מארּבעת  ומין מין ּכל ואחד הּלּולב, ואחד חֹוזר. אינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלֹו,
ּביֹום  ּבֹו יֹוצאין אין ׁשאּול, מהן אחד היה אם - ׁשּבֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָמינין

ראׁשֹון. ִטֹוב
.‡È אחד אין - ּבׁשּתפּות אתרֹוג אֹו לּולב ׁשּקנּו ְְִֵֶֶֶָָָָָֻֻׁשּתפין

חלקֹו לֹו ׁשּיּתן עד ּבראׁשֹון, חֹובתֹו ידי ּבֹו יֹוצא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמהן
הּבית מּתפּוסת אתרֹוגין ׁשּקנּו האחין לפני ּבמּתנה. [ירושה ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ

יכֹול חלוקתה] אם - ּבֹו ויצא אתרֹוג מהן אחד ונטל ,ְְְִֵֶֶֶַָָָָָ
היּו ואם יצא; - ּבכ מקּפידין האחין ואין ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָלאכלֹו,
קנה  ואם מּתנה. חלקם לֹו ׁשּיּתנּו עד יצא, לא - ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹמקּפידין

ּפריׁש וזה אתרֹוג פרי]זה אתרֹוג [מין ּכאחד ׁשּקנּו אֹו , ְְְְִֶֶֶֶֶֶָָָ
עד  ּבאתרֹוג, יֹוצא אינֹו - הּבית מּתפּוסת ּפריׁש אֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָורּמֹון
אין  אכלֹו, ׁשאם ּפי על ואף ּבמּתנה, חלקֹו לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיּתן

עליו. ְִִַָָמקּפידין
.·È ּבהן לׂשמח מצוה הּמֹועדֹות ׁשּכל ּפי על ּבחג אף , ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר: יתרה, ׂשמחה ּבּמקּדׁש ׁשם היתה ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּסּכֹות
היּו ּכיצד ימים". ׁשבעת אלהיכם ה' לפני ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ"ּוׂשמחּתם
מקֹום  ּבּמקּדׁש מתּקנין היּו הראׁשֹון טֹוב יֹום ערב ְְְִִִִֶֶַַָָָָעֹוׂשין?
אּלּו יתערבּו ׁשּלא ּכדי מּלמּטה, ולאנׁשים מּלמעלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלּנׁשים
וכן  הראׁשֹון; טֹוב יֹום מּמֹוצאי לׂשמח ּומתחילין אּלּו. ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹעם
מאחר  מתחילין מֹועד, ׁשל חּלֹו מימי ויֹום יֹום ְְִִִֵֵֵֶַַַָָֻּבכל
עם  הּיֹום ׁשאר לׂשמח הערּבים, ּבין ׁשל ּתמיד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּיקריבּו

הּלילה. ְַַָָּכל

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

milwy zekld - mipnf xtq - hay a"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.‚È החליל זֹו? ׂשמחה היתה ּבכּנֹור והיא ּומנּגנין מּכה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ׁשהּוא  ׁשיר ּבכלי ואחד אחד וכל ּובמצלּתים, ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָָָּובנבלים
ּומסּפקין  ורֹוקדין ּבּפה. ּבּפה, ׁשּיֹודע ּומי ּבֹו; לנּגן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַיֹודע
ׁשּיֹודע, ּכמֹו ואחד אחד ּכל ּומכרּכרין ּומפּזזין ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּומטּפחין
ּדֹוחה  אינּה זֹו וׂשמחה ותׁשּבחֹות. ׁשירֹות ּדברי ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָואֹומרים

טֹוב. יֹום את ולא הּׁשּבת, את ְֶֶַַָֹֹלא
.„È עּמי אֹותּה עֹוׂשין היּו ולא זֹו. ּבׂשמחה להרּבֹות ְְְְְְִִִֵַַָָָָֹמצוה

יׂשראל  חכמי ּגדֹולי אּלא - ׁשּירצה מי וכל וראׁשי הארץ ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
מעׂשה, ואנׁשי והּזקנים והחסידים והּסנהדרין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַהיׁשיבֹות

ּומסּפקין מרּקדין ׁשהיּו ּבּמקּדׁשהם ּומׂשּמחים ּומנּגנין ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ
ּכּלם  - והּנׁשים האנׁשים העם, ּכל אבל הּסּכֹות ; חג ְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָֻֻּבימי

ולׁשמע. לראֹות ְְְִִִַָֹּבאים
.ÂË ּובאהבת הּמצוֹות ּבעׂשּית אדם ׁשּיׂשמח ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָׁשהּׂשמחה

עצמֹו הּמֹונע וכל היא; ּגדֹולה עבֹודה ּבהם, ׁשּצּוה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאל
מּמּנּו להּפרע ראּוי זֹו, לא מּׂשמחה אׁשר "ּתחת ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

הּמגיס  וכל לבב". ּובטּוב ּבׂשמחה אלהי ה' את ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹעבדּת
אּלּו ּבמקֹומֹות ּבעיניו ּומתּכּבד לעצמֹו, ּכבֹוד וחֹולק ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָּדעּתֹו,
ּתתהּדר  "אל ואמר: ׁשלמה הזהיר זה ועל וׁשֹוטה. חֹוטא -ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֹ

."מל ְִֵֶֶלפני
.ÊË הּוא - אּלּו ּבמקֹומֹות ּגּופֹו ּומקל עצמֹו, הּמׁשּפיל ְְְְִִֵֵֵַַַָוכל

מאהבה  העֹובד המכּבד יׂשראל הּגדֹול מל ּדוד וכן . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ואין  ּבעיני". ׁשפל והייתי מּזאת, עֹוד "ּונקּלתי ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹֹאֹומר:
והּמל" ׁשּנאמר: ה', לפני לׂשמח אּלא והּכבֹוד ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּגדּלה

ה'". לפני ּומכרּכר מפּזז ְְְְִִֵֵֵַַָּדוד
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ה  שבט כ"ב רביעי יום
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ּבכל  ׁשקל מחצית איׁש ּכל לּתן והיא אחת, עׂשה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ּובאּור ְְִִִֵֵָָָָׁשנה.

א  ¤¤ּפרק
מחצית ‡. מּיׂשראל איׁש ּכל לּתן הּתֹורה, מן עׂשה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָמצות

- הּצדקה מן הּמתּפרנס עני אפּלּו וׁשנה; ׁשנה ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּׁשקל
ונֹותן  ּכתפֹו, ׁשעל ּכסּות מֹוכר אֹו מאחרים וׁשֹואל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָחּיב,
לא  והּדל ירּבה, לא "העׁשיר ׁשּנאמר: ּכסף, הּׁשקל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמחצית
מעט  הּיֹום רּבֹות, ּבפעמים נֹותנֹו ואינֹו וגֹו'". ְְְְְְִִִֵַַַַָימעיט

אחת. ּפעם ּכאחת, ּכּלֹו נֹותנֹו אּלא מעט, ְְְְֶַַַַַַַָָָֻּולמחר
ּבאֹונס ·. ּבּתֹורה האמּור ּכסף ׁשם מנין ּובמֹוציא ּובמפּתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבּתֹורה; מקֹום ּבכל הּנאמר ׁשקל הּוא עבד, והֹורג ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָרע
הֹוסיפּו ּוכבר ׂשעֹורה. ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִִֵֶָָָֹּומׁשקלֹו,
'סלע' הּנקרא הּמטּבע ּכמׁשקל מׁשקלֹו ועׂשּו עליו, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָחכמים
מאֹות  ׁשלׁש הּסלע? מׁשקל הּוא וכּמה ׁשני; ּבית ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹּבזמן

ּבינֹונּיֹות. ׂשעֹורה ּוׁשמֹונים ְְְְִִֵַַָוארּבע
ּדינרין ‚. ארּבעה היה מעין סלע ׁשׁש והּדינר היא , ּומעה, ; ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשני  היתה ּומעה 'ּגרה', רּבנּו מׁשה ּבימי ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהּנקראת

מּׁשמֹונה  אחת ּופרּוטה אּסרים, ׁשני ּופּונדיֹון ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָּפּונדיֹונין;
עׂשרה  ׁשׁש הּגרה, והיא הּמעה, מׁשקל נמצא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבאּסר.
הּפרּוטה  ּומׁשקל ׂשעֹורֹות, ארּבע האּסר ּומׁשקל ְְְְְְִִִַַַַָָָָׂשעֹורֹות;

ׂשעֹורה. ְֲִָחצי
סלעים,„. ׁשּתי מׁשקלֹו ׁשהיה ׁשם, היה אחר מט ּבע ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָועֹוד

ׁשאמרנּו ּכּלן הּמטּבעֹות ואּלּו 'ּדרּכֹון'. הּנקרא היה ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻוהּוא
ּבכל  ּבהן ׁשּמׁשערין הן מהן, אחד ּכל מׁשקל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּובארנּו
מׁשקלם  לפרׁש צרי אהיה ׁשּלא ּכדי ּבארנּום, ּוכבר ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמקֹום;

מקֹום  .ּבכל ְָָ
ׁשל ‰. מטּבע מחצית ׁשּיּתן מצותּה – זֹו הּׁשקל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמחצית

הּקדׁש; מּׁשקל ּגדֹול מטּבע אֹותֹו היה אפּלּו הּזמן, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאֹותֹו
מׁשה  ּבימי ׁשהיה הּׁשקל מחצי ּפחֹות ׁשֹוקל אינֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּולעֹולם

ׂשעֹורה  וׁשּׁשים מאה מׁשקלֹו ׁשהיה .רּבנּו, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
.Â אחד ּכל היה ּדרּכֹונֹות, זמן ׁשל ּמטּבע ׁשהיה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבזמן

ׁשהיה  ּובזמן סלע; ׁשּלֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָואחד
ׁשּלֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן איׁש ּכל היה סלעים, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמטּבע
חצי  הּמטּבע ׁשהיה ּובזמן ּדינרין; ׁשני ׁשהּוא הּסלע, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָחצי
חצי  אֹותֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן ואחד אחד ּכל היה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּסלע,

ּפחֹות ה  הּׁשקל, ּבמחצית יׂשראל ׁשקלּו לא ּומעֹולם ּסלע. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּתֹורה  ׁשל ׁשקל .מחצי ֲִֵֶֶֶָ

.Ê ּכהנים הּׁשקל, מחצית לּתן חּיבין ויׂשראלים הּכל לוּיים ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ
ולא  עבדים, ולא נׁשים, לא אבל מׁשחררים. ועבדים ְְְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָָֹֹֹֻוגרים
מחצית  ׁשּנתנּו הּגֹוים אבל מהן. מקּבלין נתנּו, ואם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָקטּנים;
עליו  לּתן אביו ׁשהתחיל קטן מהן. מקּבלין אין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשקל,
ׁשנה  ּבכל עליו נֹותן אּלא ּפֹוסק, אינֹו ׁשּוב הּׁשקל, ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמחצית

עצמֹו. על ויּתן ׁשּיגּדיל עד ְְְְִִֵֶַַַַָָוׁשנה,
.Á הּבית ּבפני אּלא נֹוהגין אינן ּובזמן הּׁשקלים, . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּבין  יׂשראל, ּבארץ ּבין הּׁשקלים, את נֹותנין קּים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּמקּדׁש
אינן  יׂשראל ּבארץ אפּלּו חרב, ׁשהּוא ּובזמן לארץ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבחּוצה

ֲִנֹוהגין.
.Ëמׁשמיעין ּבאדר ּכדי [מכריזים]ּבאחד הּׁשקלים, על ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

עתיד  ויהיה ׁשּלֹו, הּׁשקל מחצית ואחד אחד ּכל ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיכין
הּׁשלחנין יׁשבּו ּבֹו, עׂשר ּבחמּׁשה מדינה [הגובים]לּתן. ּבכל ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָֻ

מּמּנּו, יקּבלּו להם, ׁשּיּתן מי ּכל ּבנחת; ותֹובעין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּומדינה,
ּבֹו, ועׂשרים ּבחמּׁשה לּתן. אֹותֹו ּכֹופין אין נתן, ׁשּלא ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּומי
ׁשּלא  מי את ּכֹופין ,ואיל ּומּכאן לגּבֹות, ּבּמקּדׁש ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹיׁשבּו

ולֹוקח  אֹותֹו, ממׁשּכנין - יּתן ׁשּלא מי וכל ׁשּיּתן; עד ין נתן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ּכסּותֹו.[משכונו]עבֹוטֹו ואפּלּו ּכרחֹו, ּבעל ְְְֲֲִַַָ

.È,לּתן ׁשּדרּכֹו ּפי על אף - ּבׁשקלים חּיב ׁשאינֹו מי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכל 
ממׁשּכנין  ואין אֹותֹו. ממׁשּכנין אין - לּתן עתיד הּוא ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָאֹו

ׁשלֹום  ּדרכי מּפני לעֹולם, הּכהנים ּכׁשּיּתנּו,את אּלא ; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּיּתנּו. עד אֹותן ותֹובעין מהן, ְְְְְִִִֵֶֶַַָמקּבלין

ב  ¤¤ּפרק
ּכֹונסין‡. ּבכל [אוספים]ּכיצד הּׁשקלים? את הּׁשלחנין ְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ

הּתבה  ׁשּולי - ּתבֹות ׁשּתי לפניהם מּניחין ּומדינה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמדינה
ּכדי  ׁשֹופר, ּכמין מּלמעלה צר ּופיה מּלמּטה, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָרחבין
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ּבנחת מהן לּקח אפׁשר יהיה ולא לתֹוכן, .[בקלות]ׁשּיׁשליכּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשל  ׁשקלים ּבּה ׁשּמּניחין אחת ּתבֹות? ׁשּתי עֹוׂשין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָולּמה
ׁשּגֹובין  ׁשעברה, ׁשנה ׁשקלי ּבּה מּניחין והּׁשנּיה זֹו, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשנה

ׁשעברה. ּבּׁשנה ׁשקל ׁשּלא ְִִֶֶַַָָָָָֹמּמי
ּכל ·. ּתבֹות, עׂשרה ׁשלׁש ּתמיד לפניהן היה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּובּמקּדׁש

ׁשֹופר  ּכמין לׁשקלי ּתבה ׁשנּיה, זֹו; ׁשנה לׁשקלי ראׁשֹונה, - ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָָ
ׁשעברה; ׁשּתי ׁשנה קרּבן עליו ׁשּיׁש מי לכל ׁשליׁשית, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

מׁשלי חּטאת, ואחד עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּתֹורים
העֹוף  עֹולת עליו ׁשּיׁש מי לכל רביעית, זֹו; לתבה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּדמיהן
ׁשהתנּדב  למי חמיׁשית, זֹו; לתבה ּדמיה מׁשלי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבלבד,
מעֹות  ׁשהתנּדב למי ׁשּׁשית, לּמערכה; עצים ּבהן ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלקנֹות
ׁשמינית, לּכּפרת; זהב ׁשהתנּדב למי ׁשביעית, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹללבֹונה;
חּטאת  ולקח לחּטאתֹו מעֹות ׁשהפריׁש ּכגֹון חּטאת, ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָלמֹותר
למֹותר  ּתׁשיעית, לתֹוכּה; הּׁשאר יׁשלי הּמעֹות, מן ְְְְְְִִִִִַַַַָָָוהֹותיר

קּני למֹותר עׂשירית, יונה]אׁשם; בוני תורים וזבֹות [- זבים ְְֲִִִִֵַָָָָ
עׂשרה, ׁשּתים נזיר; קרּבנֹות למֹותר עׂשרה, אחת ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָויֹולדֹות;
מעֹות  ׁשהתנּדב למי עׂשרה, ׁשלׁש מצרע; אׁשם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלמֹותר

ּבהמה. ְְֵַָלעֹולת
על ‚. ּכתּוב הּתבה, ּבתֹו מעֹותיו ׁשּיהיּו ּדבר ּכל ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָוׁשם

מּבחּוץ  הּמֹותרֹות,הּתבה ּכל על הּוא ּדין ּבית ּותנאי . ְִִֵֵַַַַַָָָ
הּנמצאֹות  הּמעֹות ׁשּכל למד, נמצאת ּבהמה. עֹולת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיקרבּו
ועֹורֹותיהן  ּבהמה; לעֹולת האחרֹונֹות, הּתבֹות ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָּבׁשׁש
ׁשליׁשית, ׁשּבתבה הּמעֹות וכל העֹורֹות. ּכל ּכׁשאר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹלּכהנים,
חּטאֹות. וחצין עֹולֹות, חצין - עֹופֹות ּבהן ְְְִֶֶֶַַָָָָָיּלקח

העֹוף. עֹולת ּכּלן ְְִִֶַָָָֻוׁשּברביעית,
אֹותם „. מׁשּלחין הּׁשקלים, ּכׁשּגֹובין ּומדינה מדינה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָּבכל

לּמקּדׁש ׁשלּוחין לצרףּביד להם ויׁש אֹותן [להחליף]; ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
לּמקּדׁש, מתקּבץ והּכל .הּדר מּׂשאֹוי מּפני זהב, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבדינרי

אֹותֹו וסֹוגרין ּומּניחין ּבּמקּדׁש, הּלׁשכֹות מן אחת ּבלׁשּכה ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָ
ּוממּלאין  חֹותמֹות. עליה וחֹותמין ּבמפּתחֹות, ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָּדלתֹותיה
ׁשעּור  - ּגדֹולֹות קּפֹות ׁשלׁש ׁשם, ׁשּיתקּבצּו הּׁשקלים ְְְְִִִִֶַַָָָָֹֻמּכל
אֹותֹו מּניחין והּׁשאר, סאין; ּתׁשע ׁשּתכיל ּכדי קּפה, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּכל
'ּתרּומת  הּנקרא הּוא הּקּפֹות, ׁשּבתֹו וזה ְְְְְִִֶֶַַַַָָֻּבּלׁשּכה.
הּוא  ּבּקּפֹות, ּׁשּיׁש מה על יתר ׁשם ׁשּיּׁשאר וזה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּלׁשּכה';

הּלׁשּכה'. 'ׁשירי ְְְִִֵַַָָָהּנקרא
את‰. ּתֹורמין ּבּׁשנה ּפרקים -[-מ]ּבׁשלׁשה הּלׁשּכה ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹ

אֹו טֹוב יֹום קדם ּתׁשרי חדׁש ּובראׁש ניסן , חדׁש ְְְִִֵֶֶֶָֹֹֹֹֹּבראׁש
ּתֹורמין  וכיצד יֹום. עׂשר ּבחמּׁשה עצרת וקדם ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאחריו,
עֹומדים  והּׁשֹומרין הּלׁשּכה, מן לפנים נכנס אחד ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָאֹותּה?
'ּתרם! לֹו: אֹומרים והן 'אתרם'? להם: אֹומר והּוא ְְְְְִֵֵֶֶַָֹֹּבחּוץ;
קּפֹות  ׁשלׁש ממּלא ּכ ואחר ּפעמים. ׁשלׁשה ּתרם'! ְְְְְְִֵַַַָָָָֹֹֹֹֻּתרם!
הּׁשלׁש מאֹותן סאין ׁשלׁש מכילה מהן קּפה ּכל ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻקטּנֹות,
עד  מהן להסּתּפק ּכדי לחּוץ, ּומֹוציאן הּגדֹולֹות; ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָֻקּפֹות

יתרוקנו]ׁשּיכלּו קּפֹות [- הּׁשלׁש אֹותן ּוממּלא וחֹוזר . ְְְִֵֵֶַַָָֹֻ
עצרת, קדם ׁשנּיה ּפעם הּגדֹולֹות הּׁשלׁש מן ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹהּקטּנֹות

ׁשּיכלּו.[משתמשים]ּומסּתּפקין עד מהן ְְְִִִֵֶֶַַ
.Â הּקּפֹות הּׁשלׁש מן ׁשליׁשית ּפעם אֹותן ּוממּלא ְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֻוחֹוזר

ראׁש עד ׁשּיכלּו, עד מהן ּומסּתּפקין ּבתׁשרי, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹהּגדֹולֹות
ּתֹורמין  ניסן, חדׁש ּובראׁש ניסן. חדׁשה חדׁש לא מּתרּומה . ְְְֲִִִִֶֶָָָָָֹֹֹֹ

עד  וכלּו הּגדֹולֹות, קּפֹות ׁשּבׁשלׁש הּׁשקלים להם ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻהסּפיקּו
הּלׁשּכה. מּׁשירי ותֹורמין חֹוזרין - ניסן הּגיע ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֹׁשּלא

.Ê,לחּוץ ּומֹוציאן ּבהן ּתֹורם ׁשהּוא הּקטּנֹות קּפֹות ְִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשלׁש
'ּגימל' 'ּבית', 'אלף', עליהן מן ּכתּוב ׁשּיסּתּפקּו ּכדי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

הּׁשנּיה, מן מסּתּפקין ּכ ואחר ׁשּתכלה, עד ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָהראׁשֹונה
מהּקּפה  ראׁשֹונה ותֹורם הּׁשליׁשית. מן מסּתּפקין ּכ ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָֻואחר
ותֹורם  ּבמטּפחת; הּגדֹולה אֹותּה ּומחּפה הּגדֹולה, ְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָהאחת
ּבמטּפחת. אֹותּה ּומחּפה הּׁשנּיה, הּגדֹולה מהּקּפה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻהּׁשנּיה
מחּפה  ואינֹו הּׁשליׁשית, הּגדֹולה מהּקּפה הּׁשליׁשית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻותֹורם
מּמּנה  ויתחיל סּים, ׁשּבּה נּכרת ׁשּתהיה ּכדי - ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָאֹותּה
הראׁשֹונה  ותֹורם עצרת, קדם ּכׁשּיּכנס ׁשנּיה ּבפעם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבּתחּלה
הּׁשנּיה  ותֹורם אֹותּה; ּומחּפה מגּלה, ׁשהיתה הּגדֹולה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻמן
אֹותּה; ּומחּפה ּתחּלה, ּבראׁשֹונה מּמּנה ׁשּתרם הּגדֹולה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָמן
מחּפה  ואינֹו לּה, הּסמּוכה הּגדֹולה מן הּׁשליׁשית ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָותֹורם
ׁשליׁשית  ּבפעם ּבּתחּלה מּמּנה ׁשּיתחיל ּכדי - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָאֹותּה
ּוׁשנּיה  ראׁשֹונה ּתֹורם ׁשּנמצא עד ּבתׁשרי; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכׁשּיּכנס

הּגדֹולֹות. מן ואחת אחת מּכל הּקטּנֹות, ְְְְִִִִַַַַַַַָּוׁשליׁשית
.Á הראׁשֹונה את ּתֹורם אּלּו, קּפֹות ׁשלׁש ּתֹורם ְִֵֵֵֶֶָָָֹֻּכׁשהּוא

הּמּקפין  הּכרּכין לׁשם והּׁשנּיה, יׂשראל; ארץ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻלׁשם
ּבבל [הסמוכים] לׁשם והּׁשליׁשית, יׂשראל; ּכל ּולׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָלּה

הר  הּמדינֹות ּולׁשם מדי ּכל ּולׁשם ׁשאר ּולׁשם חֹוקֹות ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָ
ְִֵָיׂשראל.

.Ë,ּבּלׁשּכה ׁשּיׁש הּגבּוי על לתרם מתּכּון ּתֹורם, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכׁשהּוא
- לּגבֹות העתיד ועל לּלׁשּכה, הּגיע לא ׁשעדין הּגבּוי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹועל
ּכּפרה  מהן, להסּתּפק ׁשהֹוציאן הּׁשקלים אּלּו ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכדי
מהן  ונתרמה לּלׁשּכה ׁשקליהן ּכל הּגיעּו ּוכאּלּו יׂשראל, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל

זֹו .ּתרּומה ְָ
.È להחּבֹות ׁשאפׁשר ּבבגד יּכנס לא לתרם, הּתֹורם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכׁשּיּכנס

ּבתפּלה[להחביא] ולא ּבסנּדל, ולא ּבמנעל, ולא ּכסף, [-ּבֹו ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָֹֹֹ
ויאמרּו:תפילין] העם, אֹותֹו יחׁשדּו ׁשּמא - ּבקמיע ולא ,ְְְְְְֵֶַַָָָָֹֹ

היּו ּומדּברים ּכׁשּתרמּה'; ּתחּתיו הּלׁשּכה מּמעֹות ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ'החּביא
ּפיו. לתֹו יּתן ׁשּלא ּכדי - ׁשּיצא ׁשעה עד ׁשּיּכנס מּׁשעה ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹעּמֹו
להֹון, נבהל ׁשהּוא מי אֹו עני - ּכ ּכל ׁשּנזהרים ּפי על ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָואף
מה' נקּיים "והייתם ׁשּנאמר: החׁשד, מּפני יתרם ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹלא

ְִִֵָּומּיׂשראל".

ג  ¤¤ּפרק
צריכ ‡. הּכל - הּׁשקלים אחד חציי ּכל ׁשּיּתן ּכדי להם, ין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

הֹול אדם ּכׁשהיה ,לפיכ ּבֹו; חּיב ׁשהּוא ׁשקל חצי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָואחד
ּומצרף הּׁשלחני לֹו[פורט]אצל יּתן חציין, ּבׁשני ׁשקל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻ

הּׁשקל על חילוף]ּתֹוספת נקראת [דמי הּתֹוספת ואֹותּה , ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
חּיבין  ׁשניהם, על ׁשקל ׁשּנתנּו ׁשנים ,לפיכ ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ'קֹולּבֹון'.

.[אחד]ּבקֹולּבֹון ְְ
ׁשני ·. אֹו נׁשים ׁשּתי ּכגֹון ּבּׁשקלים, חּיב ׁשאינֹו מי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכל

היה  אם וכן הּקֹולּבֹון; מן ּפטּורין - ׁשקל ׁשּנתנּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָעבדים
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יד על החּיב ונתן ּפטּור, ואחד חּיב הּפטּור [בשביל]אחד ְְֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּפטּור  - עבד אֹו אּׁשה, ועל עליו ׁשקל ׁשּנתן איׁש ּכגֹון -ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
והּׁשֹוקל  הּקֹולּבֹון; מן ּפטּורין הּכהנים, וכן הּקֹולּבֹון. ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַֹמן

הּקֹולּבֹון. מן ּפטּור הּכהן, יד ְִֵַַַַָֹעל
ּבן ‚. על אֹו ׁשכנֹו, על אֹו העני, ועל עליו ׁשקל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנֹותן

נתן  ׁשהרי הּקֹולּבֹון, מן ּפטּור מּתנה, להם נתנֹו אם - ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָעירֹו
חצי  להם נתן ואם ּבׁשקלים. להרּבֹות ּכדי מּתנה, ׁשקל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחצי

ידם על לֹו[בשבילם]הּׁשקל ׁשּיחזירּו עד הלואה, ּדר ְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבקֹולּבֹון. חּיב - ידם ְְְְִֶַָָָָּכׁשּתמצא

וכן „. אביהם, להם ּׁשהּניח מה חלקּו לא ׁשעדין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהאחים
מן  ּפטּורין - ׁשניהם ידי על ׁשקל ׁשּנתנּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻהּׁשּתפים
ונתנּו ׁשּנׂשאּו ּבׁשּתפין אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֻהּקֹולּבֹון.

הּמעֹות עין ונׁשּתּנה הּׁשּתפּות, הכספים ּבמעֹות [נתחלפו ְְְִִֵַַַָָָֻ
השתתפו] מעֹותיו,שבהם וזה מעֹותיו זה הביא אם אבל ;ְְְֲִִֵֶֶָָָ

אּלּווערב  הרי - הֹוציאּום ולא הּמעֹות נׁשּתּנּו לא ועדין ּום ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָֹֹ
וחזרּו חלקּו, זמן ואחר ונתנּו נׂשאּו ּבקֹולּבֹון. ְְְְְְְְְְִַַַַָָָָָחּיבין
זֹו ּבׁשּתפּות ויּתנּו ׁשּיּׂשאּו עד ּבקֹולּבֹון; חּיבין - ְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָֻונׁשּתּתפּו

הּמעֹות. ויׁשּתּנּו ְְֲִַַַָָָהאחרֹונה,
וחלקּו‰. ּוכספים, ּבהמה להם ׁשהיה והּׁשּתפין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻהאחין

חלקּו לא ׁשעדין ּפי על אף ּבקֹולּבֹון, חּיבים - ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹּבּכספים
מן  ּפטּורין - הּכספים חלקּו ולא הּבהמה, חלקּו ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹהּבהמה;
הם  'הרי אֹומרים: ואין הּכספים, ׁשּיחלקּו עד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָהּקֹולּבֹון

לחלּקה' .עֹומדים ְֲִַָֻ
.Â הּׁשקל מחצית לֹו ׁשּיחׁשב ּכדי להקּדׁש ׁשקל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָהּנֹותן

החציים  מן ּׁשּנגּבה מּמה ׁשקל חצי ויּטל ּבּה, חּיב ְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּוא
אחרים] הּׁשקל [מאנשים היה ׁשאּלּו קֹולּבֹונֹות; ׁשני חּיב -ְְִֵֶֶֶַַָָָ

אחד. קֹולּבֹון חּיב היה לׁשקלים, ְְִִֶַָָָָָֻּכּלֹו
.Ê ּבמחצית נֹותנין ׁשהיּו ּבזמן הּקֹולּבֹון? ׁשעּור הּוא ְְְְֲִִִִֶַַַַָָּכּמה

אחד  ׁשהּוא מעה, חצי הּקֹולּבֹון היה - ּדינרין ׁשני ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּׁשקל
מּזה. ּפחֹות הּקֹולּבֹון נּתן לא ּומעֹולם ּבדינר; עׂשר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמּׁשנים
הּׁשלחנים  אֹותן מּניחין אּלא ּכׁשקלים, אינן ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻוהּקֹולּבֹונֹות

ההקּדׁש מהן ׁשּיסּתּפק עד עצמן, .ּבפני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
.Áׁשּימסרּנּו עד ּבאחריּותֹו, חּיב - ׁשקלֹו ׁשאבד ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָמי

ונגנבּולּגזּבר  ׁשליח, ּביד ׁשקליהם את ׁשּׁשלחּו העיר ּבני . ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
להם  נׁשּבע זה הרי - הּוא חּנם ׁשֹומר אם - אבדּו ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָאֹו
ׁשקליהם  ונֹותנים חֹוזרים והם חּנם; ׁשֹומר ּכל ּכדין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָונפטר,
מׁשּלמים, ואנּו 'הֹואיל העיר: אנׁשי אמרּו ואם ׁשנּיה. ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָּפעם
אין  - לנּו' נאמן ׁשהּוא הּׁשליח, ׁשּיּׁשבע רצֹוננּו ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאין
ּבלא  יֹוצא הקּדׁש ׁשאין היא, חכמים ּתּקנת להן; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשֹומעים
הּׁשליח  ׁשּנׁשּבע אחר הראׁשֹונים הּׁשקלים נמצאּו ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָׁשבּועה.
אחרת; לׁשנה להן עֹולים ואין ׁשקלים, ואּלּו אּלּו -ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
לׁשקלי  יּפלּו והאחרֹונים הּׁשנה, לׁשקלי יּפלּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָוהראׁשֹונים

ׁשעברה. ְֶָָָָׁשנה
.Ë חּיב הּוא ׁשהרי ׂשכר, ׁשֹומר ּביד ׁשקליהם את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשלחּו

לסטים  ׁשּלקחּום ּכגֹון ּבאנס, מּמּנּו ואבדּו ואבדה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבגנבה
הּתרּומה  ׁשּנתרמה אחר אם רֹואים: - ּפטּור ׁשהּוא ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻמזּינים,
- ּפטּורים העיר ּובני לּגזּברים, הּׁשליח נׁשּבע ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָָָָנאנס,

ּוברׁשּות  לּגבֹות, העתיד ועל הּגבּוי על ּתֹורם ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּתֹורם
לא  הרי - לעׂשֹות? להם היה מה העיר, ּובני הן; ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהקּדׁש
אבל  ואבדה, ּבגנבה חּיב ׁשהּוא ׂשכר, לׁשֹומר אּלא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָמסרּו
עדין  הּתרּומה, ׁשּנתרמה קדם אבדּו ואם מצּוי. אינֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהאנס
והם  העיר, לאנׁשי נׁשּבע והּׁשליח הם, העיר ּבני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּברׁשּות
החזירּום  ּכ ואחר ׁשנית, ׁשקלים וגבּו נׁשּבע ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָמׁשּלמין.
לׁשנה  להן עֹולים ואין ׁשקלים, ואּלּו אּלּו - ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהּלסטים
מי  יׁש ׁשעברה. ׁשנה לׁשקלי יּפלּו והּׁשנּיים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאחרת;
הם  הּׁשנה, לׁשקלי ׁשּיּפלּו הראׁשֹונים ׁשהּׁשקלים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאֹומר,
מי  ויׁש וחזרּו; נאנסּו אֹו ואבדּו ּבּתחּלה ׁשּנּגבּו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּׁשקלים
הּגזּבר  ליד ׁשהּגיעּו הם הראׁשֹונים, ׁשהּׁשקלים ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאֹומר

בשנית]ּתחּלה  העיר בני .[שנתנו ְִָ
.Èאֹותֹו לׁשקל לּׁשלחני להֹוליכֹו לחברֹו ׁשקל חצי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻהּנֹותן

ידֹו בשבילו]על השקל מחצית ידי [לתת על ּוׁשקלֹו הל , ְְֵַַַָָָ
עצמו]עצמֹו נתרמה ּכדי[בשביל אם - אֹותֹו ימׁשּכנּו ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֶַַָֹ

שבלשכה]הּתרּומה הּׁשֹוקל[מהשקלים מעל ׁשּזה [השליח], ; ְֵֶֶַַַָָ
לּגבֹות, העתיד על ּתרמּו ׁשּכבר הּוא, הקּדׁש ּברׁשּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּׁשקל
הּׁשקל. ּבזה ונהנה ההקּדׁש, ּבממֹון עצמֹו הּציל זה ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָונמצא
לחברֹו לּתן חּיב והּוא מעל; לא הּתרּומה, נתרמה לא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֹואם
ּוׁשקלֹו, ׁשקל חצי הּגֹונב אֹו הּגֹוזל וכן לֹו. ׁשּנתן ׁשקל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָחצי
חמׁש להֹוסיף אֹו ׁשנים, לּבעלים לׁשּלם חּיב והּוא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹיצא;

והודה] לשקר נשבע .[אם
.‡È,ּתרּומה ונתרמה ההקּדׁש, מן הּׁשקל מחצית ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנֹותן

מּמּנה זו]ּכׁשּיסּתּפקּו מתרומה קרבן כשיקריבו יתחּיב [- - ְְְְִִִֵֶֶַַָ
מעׂשר  מּמעֹות נתנֹו הּׁשקל. מחצית ידי ויצא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבמעילה,

ּכנגּדֹו יאכל יאכל [פדיונו]ׁשני, ׁשביעית, מּדמי ּבירּוׁשלים; ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹֹ
עׂשה  לא הּנּדחת, עיר ׁשל היּו ׁשביעית. ּבקדּׁשת ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹֻּכנגּדֹו

ְּכלּום.
.·È ונמצא ּבֹו, חּיב ׁשהּוא וסבּור ׁשקלֹו ׁשאינֹוהּמפריׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

אּלא  חּיב ׁשאינֹו ונמצא ׁשנים, הּמפריׁש קדׁש. לא - ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹחּיב
ּבבת  ואם קדׁש; לא האחרֹון זה, אחר ּבזה אם - ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹאחד

ׁשקלים  מֹותר והּׁשני ׁשקלים האחד ׁשקלֹואחת, הפריׁש . ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָ
לנדבה. יּפל ְִִֵָָָֹומת,

.‚È ׁשהיה אֹו לׁשקלי', 'אּלּו ואמר: ּבידֹו, מעֹות ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהּלֹוקח
ללּקט  ּוכׁשהתחיל ּפרּוטה, ּפרּוטה אֹו מעה מעה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָמלּקט
ּכיס, מלא לּקט אפּלּו - לׁשקלי' מעֹות מלּקט 'הריני ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָֹאמר:
ׁשּמֹותר  חּלין; והּׁשאר ּבֹו, חּיב ׁשהּוא ׁשקל חצי מהן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻנֹותן

חּלין  - .הּׁשקלים ְִִַָֻ
.„È נדבה ׁשל לתבה ׁשקלים ׁשל ּתבה ּבין ׁשּנמצאּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָמעֹות

יּפלּו לנדבה, קרֹוב לׁשקלים; יּפלּו לׁשקלים, קרֹוב -ְְְְְִִִִִִִָָָָָָ
ּכּלּה ׁשהּנדבה מּפני - לנדבה יּפלּו למחצה, מחצה ְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻלנדבה;
ולדברים  לעֹולֹות מהם מסּתּפקין והּׁשקלים לאּׁשים, ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָעֹולה

.אחרים  ֲִֵ
.ÂËיּפלּו ותבה, ּתבה ּכל ּבין הּנמצאֹות הּמעֹות ּכל ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָוכן

ללבֹונה  עצים ּבין אם - למחצה מחצה נמצאּו ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַָָָָלּקרֹוב.
קּנים ּבין ללבֹונה; יּפלּו יונה]נמצאּו, ובני לגֹוזלי [תורים ְְְְְְִִִִִֵֵָ

הּקרֹוב, אחר הֹולכין הּכלל: זה עֹולה. לגֹוזלי יּפלּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָעֹולה,
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ּבנחת מהן לּקח אפׁשר יהיה ולא לתֹוכן, .[בקלות]ׁשּיׁשליכּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשל  ׁשקלים ּבּה ׁשּמּניחין אחת ּתבֹות? ׁשּתי עֹוׂשין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָולּמה
ׁשּגֹובין  ׁשעברה, ׁשנה ׁשקלי ּבּה מּניחין והּׁשנּיה זֹו, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשנה

ׁשעברה. ּבּׁשנה ׁשקל ׁשּלא ְִִֶֶַַָָָָָֹמּמי
ּכל ·. ּתבֹות, עׂשרה ׁשלׁש ּתמיד לפניהן היה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּובּמקּדׁש

ׁשֹופר  ּכמין לׁשקלי ּתבה ׁשנּיה, זֹו; ׁשנה לׁשקלי ראׁשֹונה, - ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָָ
ׁשעברה; ׁשּתי ׁשנה קרּבן עליו ׁשּיׁש מי לכל ׁשליׁשית, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

מׁשלי חּטאת, ואחד עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּתֹורים
העֹוף  עֹולת עליו ׁשּיׁש מי לכל רביעית, זֹו; לתבה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּדמיהן
ׁשהתנּדב  למי חמיׁשית, זֹו; לתבה ּדמיה מׁשלי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבלבד,
מעֹות  ׁשהתנּדב למי ׁשּׁשית, לּמערכה; עצים ּבהן ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלקנֹות
ׁשמינית, לּכּפרת; זהב ׁשהתנּדב למי ׁשביעית, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹללבֹונה;
חּטאת  ולקח לחּטאתֹו מעֹות ׁשהפריׁש ּכגֹון חּטאת, ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָלמֹותר
למֹותר  ּתׁשיעית, לתֹוכּה; הּׁשאר יׁשלי הּמעֹות, מן ְְְְְְִִִִִַַַַָָָוהֹותיר

קּני למֹותר עׂשירית, יונה]אׁשם; בוני תורים וזבֹות [- זבים ְְֲִִִִֵַָָָָ
עׂשרה, ׁשּתים נזיר; קרּבנֹות למֹותר עׂשרה, אחת ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָויֹולדֹות;
מעֹות  ׁשהתנּדב למי עׂשרה, ׁשלׁש מצרע; אׁשם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלמֹותר

ּבהמה. ְְֵַָלעֹולת
על ‚. ּכתּוב הּתבה, ּבתֹו מעֹותיו ׁשּיהיּו ּדבר ּכל ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָוׁשם

מּבחּוץ  הּמֹותרֹות,הּתבה ּכל על הּוא ּדין ּבית ּותנאי . ְִִֵֵַַַַַָָָ
הּנמצאֹות  הּמעֹות ׁשּכל למד, נמצאת ּבהמה. עֹולת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיקרבּו
ועֹורֹותיהן  ּבהמה; לעֹולת האחרֹונֹות, הּתבֹות ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָּבׁשׁש
ׁשליׁשית, ׁשּבתבה הּמעֹות וכל העֹורֹות. ּכל ּכׁשאר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹלּכהנים,
חּטאֹות. וחצין עֹולֹות, חצין - עֹופֹות ּבהן ְְְִֶֶֶַַָָָָָיּלקח

העֹוף. עֹולת ּכּלן ְְִִֶַָָָֻוׁשּברביעית,
אֹותם „. מׁשּלחין הּׁשקלים, ּכׁשּגֹובין ּומדינה מדינה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָּבכל

לּמקּדׁש ׁשלּוחין לצרףּביד להם ויׁש אֹותן [להחליף]; ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
לּמקּדׁש, מתקּבץ והּכל .הּדר מּׂשאֹוי מּפני זהב, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבדינרי

אֹותֹו וסֹוגרין ּומּניחין ּבּמקּדׁש, הּלׁשכֹות מן אחת ּבלׁשּכה ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָ
ּוממּלאין  חֹותמֹות. עליה וחֹותמין ּבמפּתחֹות, ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָּדלתֹותיה
ׁשעּור  - ּגדֹולֹות קּפֹות ׁשלׁש ׁשם, ׁשּיתקּבצּו הּׁשקלים ְְְְִִִִֶַַָָָָֹֻמּכל
אֹותֹו מּניחין והּׁשאר, סאין; ּתׁשע ׁשּתכיל ּכדי קּפה, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּכל
'ּתרּומת  הּנקרא הּוא הּקּפֹות, ׁשּבתֹו וזה ְְְְְִִֶֶַַַַָָֻּבּלׁשּכה.
הּוא  ּבּקּפֹות, ּׁשּיׁש מה על יתר ׁשם ׁשּיּׁשאר וזה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּלׁשּכה';

הּלׁשּכה'. 'ׁשירי ְְְִִֵַַָָָהּנקרא
את‰. ּתֹורמין ּבּׁשנה ּפרקים -[-מ]ּבׁשלׁשה הּלׁשּכה ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹ

אֹו טֹוב יֹום קדם ּתׁשרי חדׁש ּובראׁש ניסן , חדׁש ְְְִִֵֶֶֶָֹֹֹֹֹּבראׁש
ּתֹורמין  וכיצד יֹום. עׂשר ּבחמּׁשה עצרת וקדם ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאחריו,
עֹומדים  והּׁשֹומרין הּלׁשּכה, מן לפנים נכנס אחד ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָאֹותּה?
'ּתרם! לֹו: אֹומרים והן 'אתרם'? להם: אֹומר והּוא ְְְְְִֵֵֶֶַָֹֹּבחּוץ;
קּפֹות  ׁשלׁש ממּלא ּכ ואחר ּפעמים. ׁשלׁשה ּתרם'! ְְְְְְִֵַַַָָָָֹֹֹֹֻּתרם!
הּׁשלׁש מאֹותן סאין ׁשלׁש מכילה מהן קּפה ּכל ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻקטּנֹות,
עד  מהן להסּתּפק ּכדי לחּוץ, ּומֹוציאן הּגדֹולֹות; ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָֻקּפֹות

יתרוקנו]ׁשּיכלּו קּפֹות [- הּׁשלׁש אֹותן ּוממּלא וחֹוזר . ְְְִֵֵֶַַָָֹֻ
עצרת, קדם ׁשנּיה ּפעם הּגדֹולֹות הּׁשלׁש מן ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹהּקטּנֹות

ׁשּיכלּו.[משתמשים]ּומסּתּפקין עד מהן ְְְִִִֵֶֶַַ
.Â הּקּפֹות הּׁשלׁש מן ׁשליׁשית ּפעם אֹותן ּוממּלא ְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֻוחֹוזר

ראׁש עד ׁשּיכלּו, עד מהן ּומסּתּפקין ּבתׁשרי, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹהּגדֹולֹות
ּתֹורמין  ניסן, חדׁש ּובראׁש ניסן. חדׁשה חדׁש לא מּתרּומה . ְְְֲִִִִֶֶָָָָָֹֹֹֹ

עד  וכלּו הּגדֹולֹות, קּפֹות ׁשּבׁשלׁש הּׁשקלים להם ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻהסּפיקּו
הּלׁשּכה. מּׁשירי ותֹורמין חֹוזרין - ניסן הּגיע ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֹׁשּלא

.Ê,לחּוץ ּומֹוציאן ּבהן ּתֹורם ׁשהּוא הּקטּנֹות קּפֹות ְִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשלׁש
'ּגימל' 'ּבית', 'אלף', עליהן מן ּכתּוב ׁשּיסּתּפקּו ּכדי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

הּׁשנּיה, מן מסּתּפקין ּכ ואחר ׁשּתכלה, עד ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָהראׁשֹונה
מהּקּפה  ראׁשֹונה ותֹורם הּׁשליׁשית. מן מסּתּפקין ּכ ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָֻואחר
ותֹורם  ּבמטּפחת; הּגדֹולה אֹותּה ּומחּפה הּגדֹולה, ְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָהאחת
ּבמטּפחת. אֹותּה ּומחּפה הּׁשנּיה, הּגדֹולה מהּקּפה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻהּׁשנּיה
מחּפה  ואינֹו הּׁשליׁשית, הּגדֹולה מהּקּפה הּׁשליׁשית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻותֹורם
מּמּנה  ויתחיל סּים, ׁשּבּה נּכרת ׁשּתהיה ּכדי - ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָאֹותּה
הראׁשֹונה  ותֹורם עצרת, קדם ּכׁשּיּכנס ׁשנּיה ּבפעם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבּתחּלה
הּׁשנּיה  ותֹורם אֹותּה; ּומחּפה מגּלה, ׁשהיתה הּגדֹולה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻמן
אֹותּה; ּומחּפה ּתחּלה, ּבראׁשֹונה מּמּנה ׁשּתרם הּגדֹולה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָמן
מחּפה  ואינֹו לּה, הּסמּוכה הּגדֹולה מן הּׁשליׁשית ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָותֹורם
ׁשליׁשית  ּבפעם ּבּתחּלה מּמּנה ׁשּיתחיל ּכדי - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָאֹותּה
ּוׁשנּיה  ראׁשֹונה ּתֹורם ׁשּנמצא עד ּבתׁשרי; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכׁשּיּכנס

הּגדֹולֹות. מן ואחת אחת מּכל הּקטּנֹות, ְְְְִִִִַַַַַַַָּוׁשליׁשית
.Á הראׁשֹונה את ּתֹורם אּלּו, קּפֹות ׁשלׁש ּתֹורם ְִֵֵֵֶֶָָָֹֻּכׁשהּוא

הּמּקפין  הּכרּכין לׁשם והּׁשנּיה, יׂשראל; ארץ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻלׁשם
ּבבל [הסמוכים] לׁשם והּׁשליׁשית, יׂשראל; ּכל ּולׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָלּה

הר  הּמדינֹות ּולׁשם מדי ּכל ּולׁשם ׁשאר ּולׁשם חֹוקֹות ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָ
ְִֵָיׂשראל.

.Ë,ּבּלׁשּכה ׁשּיׁש הּגבּוי על לתרם מתּכּון ּתֹורם, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכׁשהּוא
- לּגבֹות העתיד ועל לּלׁשּכה, הּגיע לא ׁשעדין הּגבּוי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹועל
ּכּפרה  מהן, להסּתּפק ׁשהֹוציאן הּׁשקלים אּלּו ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכדי
מהן  ונתרמה לּלׁשּכה ׁשקליהן ּכל הּגיעּו ּוכאּלּו יׂשראל, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל

זֹו .ּתרּומה ְָ
.È להחּבֹות ׁשאפׁשר ּבבגד יּכנס לא לתרם, הּתֹורם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכׁשּיּכנס

ּבתפּלה[להחביא] ולא ּבסנּדל, ולא ּבמנעל, ולא ּכסף, [-ּבֹו ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָֹֹֹ
ויאמרּו:תפילין] העם, אֹותֹו יחׁשדּו ׁשּמא - ּבקמיע ולא ,ְְְְְְֵֶַַָָָָֹֹ

היּו ּומדּברים ּכׁשּתרמּה'; ּתחּתיו הּלׁשּכה מּמעֹות ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ'החּביא
ּפיו. לתֹו יּתן ׁשּלא ּכדי - ׁשּיצא ׁשעה עד ׁשּיּכנס מּׁשעה ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹעּמֹו
להֹון, נבהל ׁשהּוא מי אֹו עני - ּכ ּכל ׁשּנזהרים ּפי על ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָואף
מה' נקּיים "והייתם ׁשּנאמר: החׁשד, מּפני יתרם ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹלא

ְִִֵָּומּיׂשראל".

ג  ¤¤ּפרק
צריכ ‡. הּכל - הּׁשקלים אחד חציי ּכל ׁשּיּתן ּכדי להם, ין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

הֹול אדם ּכׁשהיה ,לפיכ ּבֹו; חּיב ׁשהּוא ׁשקל חצי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָואחד
ּומצרף הּׁשלחני לֹו[פורט]אצל יּתן חציין, ּבׁשני ׁשקל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻ

הּׁשקל על חילוף]ּתֹוספת נקראת [דמי הּתֹוספת ואֹותּה , ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
חּיבין  ׁשניהם, על ׁשקל ׁשּנתנּו ׁשנים ,לפיכ ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ'קֹולּבֹון'.

.[אחד]ּבקֹולּבֹון ְְ
ׁשני ·. אֹו נׁשים ׁשּתי ּכגֹון ּבּׁשקלים, חּיב ׁשאינֹו מי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכל

היה  אם וכן הּקֹולּבֹון; מן ּפטּורין - ׁשקל ׁשּנתנּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָעבדים
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יד על החּיב ונתן ּפטּור, ואחד חּיב הּפטּור [בשביל]אחד ְְֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּפטּור  - עבד אֹו אּׁשה, ועל עליו ׁשקל ׁשּנתן איׁש ּכגֹון -ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
והּׁשֹוקל  הּקֹולּבֹון; מן ּפטּורין הּכהנים, וכן הּקֹולּבֹון. ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַֹמן

הּקֹולּבֹון. מן ּפטּור הּכהן, יד ְִֵַַַַָֹעל
ּבן ‚. על אֹו ׁשכנֹו, על אֹו העני, ועל עליו ׁשקל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנֹותן

נתן  ׁשהרי הּקֹולּבֹון, מן ּפטּור מּתנה, להם נתנֹו אם - ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָעירֹו
חצי  להם נתן ואם ּבׁשקלים. להרּבֹות ּכדי מּתנה, ׁשקל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחצי

ידם על לֹו[בשבילם]הּׁשקל ׁשּיחזירּו עד הלואה, ּדר ְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבקֹולּבֹון. חּיב - ידם ְְְְִֶַָָָָּכׁשּתמצא

וכן „. אביהם, להם ּׁשהּניח מה חלקּו לא ׁשעדין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהאחים
מן  ּפטּורין - ׁשניהם ידי על ׁשקל ׁשּנתנּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻהּׁשּתפים
ונתנּו ׁשּנׂשאּו ּבׁשּתפין אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֻהּקֹולּבֹון.

הּמעֹות עין ונׁשּתּנה הּׁשּתפּות, הכספים ּבמעֹות [נתחלפו ְְְִִֵַַַָָָֻ
השתתפו] מעֹותיו,שבהם וזה מעֹותיו זה הביא אם אבל ;ְְְֲִִֵֶֶָָָ

אּלּווערב  הרי - הֹוציאּום ולא הּמעֹות נׁשּתּנּו לא ועדין ּום ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָֹֹ
וחזרּו חלקּו, זמן ואחר ונתנּו נׂשאּו ּבקֹולּבֹון. ְְְְְְְְְְִַַַַָָָָָחּיבין
זֹו ּבׁשּתפּות ויּתנּו ׁשּיּׂשאּו עד ּבקֹולּבֹון; חּיבין - ְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָֻונׁשּתּתפּו

הּמעֹות. ויׁשּתּנּו ְְֲִַַַָָָהאחרֹונה,
וחלקּו‰. ּוכספים, ּבהמה להם ׁשהיה והּׁשּתפין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻהאחין

חלקּו לא ׁשעדין ּפי על אף ּבקֹולּבֹון, חּיבים - ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹּבּכספים
מן  ּפטּורין - הּכספים חלקּו ולא הּבהמה, חלקּו ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹהּבהמה;
הם  'הרי אֹומרים: ואין הּכספים, ׁשּיחלקּו עד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָהּקֹולּבֹון

לחלּקה' .עֹומדים ְֲִַָֻ
.Â הּׁשקל מחצית לֹו ׁשּיחׁשב ּכדי להקּדׁש ׁשקל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָהּנֹותן

החציים  מן ּׁשּנגּבה מּמה ׁשקל חצי ויּטל ּבּה, חּיב ְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּוא
אחרים] הּׁשקל [מאנשים היה ׁשאּלּו קֹולּבֹונֹות; ׁשני חּיב -ְְִֵֶֶֶַַָָָ

אחד. קֹולּבֹון חּיב היה לׁשקלים, ְְִִֶַָָָָָֻּכּלֹו
.Ê ּבמחצית נֹותנין ׁשהיּו ּבזמן הּקֹולּבֹון? ׁשעּור הּוא ְְְְֲִִִִֶַַַַָָּכּמה

אחד  ׁשהּוא מעה, חצי הּקֹולּבֹון היה - ּדינרין ׁשני ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּׁשקל
מּזה. ּפחֹות הּקֹולּבֹון נּתן לא ּומעֹולם ּבדינר; עׂשר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמּׁשנים
הּׁשלחנים  אֹותן מּניחין אּלא ּכׁשקלים, אינן ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻוהּקֹולּבֹונֹות

ההקּדׁש מהן ׁשּיסּתּפק עד עצמן, .ּבפני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
.Áׁשּימסרּנּו עד ּבאחריּותֹו, חּיב - ׁשקלֹו ׁשאבד ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָמי

ונגנבּולּגזּבר  ׁשליח, ּביד ׁשקליהם את ׁשּׁשלחּו העיר ּבני . ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
להם  נׁשּבע זה הרי - הּוא חּנם ׁשֹומר אם - אבדּו ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָאֹו
ׁשקליהם  ונֹותנים חֹוזרים והם חּנם; ׁשֹומר ּכל ּכדין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָונפטר,
מׁשּלמים, ואנּו 'הֹואיל העיר: אנׁשי אמרּו ואם ׁשנּיה. ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָּפעם
אין  - לנּו' נאמן ׁשהּוא הּׁשליח, ׁשּיּׁשבע רצֹוננּו ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאין
ּבלא  יֹוצא הקּדׁש ׁשאין היא, חכמים ּתּקנת להן; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשֹומעים
הּׁשליח  ׁשּנׁשּבע אחר הראׁשֹונים הּׁשקלים נמצאּו ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָׁשבּועה.
אחרת; לׁשנה להן עֹולים ואין ׁשקלים, ואּלּו אּלּו -ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
לׁשקלי  יּפלּו והאחרֹונים הּׁשנה, לׁשקלי יּפלּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָוהראׁשֹונים

ׁשעברה. ְֶָָָָׁשנה
.Ë חּיב הּוא ׁשהרי ׂשכר, ׁשֹומר ּביד ׁשקליהם את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשלחּו

לסטים  ׁשּלקחּום ּכגֹון ּבאנס, מּמּנּו ואבדּו ואבדה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבגנבה
הּתרּומה  ׁשּנתרמה אחר אם רֹואים: - ּפטּור ׁשהּוא ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻמזּינים,
- ּפטּורים העיר ּובני לּגזּברים, הּׁשליח נׁשּבע ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָָָָנאנס,

ּוברׁשּות  לּגבֹות, העתיד ועל הּגבּוי על ּתֹורם ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּתֹורם
לא  הרי - לעׂשֹות? להם היה מה העיר, ּובני הן; ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהקּדׁש
אבל  ואבדה, ּבגנבה חּיב ׁשהּוא ׂשכר, לׁשֹומר אּלא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָמסרּו
עדין  הּתרּומה, ׁשּנתרמה קדם אבדּו ואם מצּוי. אינֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהאנס
והם  העיר, לאנׁשי נׁשּבע והּׁשליח הם, העיר ּבני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּברׁשּות
החזירּום  ּכ ואחר ׁשנית, ׁשקלים וגבּו נׁשּבע ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָמׁשּלמין.
לׁשנה  להן עֹולים ואין ׁשקלים, ואּלּו אּלּו - ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהּלסטים
מי  יׁש ׁשעברה. ׁשנה לׁשקלי יּפלּו והּׁשנּיים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאחרת;
הם  הּׁשנה, לׁשקלי ׁשּיּפלּו הראׁשֹונים ׁשהּׁשקלים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאֹומר,
מי  ויׁש וחזרּו; נאנסּו אֹו ואבדּו ּבּתחּלה ׁשּנּגבּו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּׁשקלים
הּגזּבר  ליד ׁשהּגיעּו הם הראׁשֹונים, ׁשהּׁשקלים ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאֹומר

בשנית]ּתחּלה  העיר בני .[שנתנו ְִָ
.Èאֹותֹו לׁשקל לּׁשלחני להֹוליכֹו לחברֹו ׁשקל חצי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻהּנֹותן

ידֹו בשבילו]על השקל מחצית ידי [לתת על ּוׁשקלֹו הל , ְְֵַַַָָָ
עצמו]עצמֹו נתרמה ּכדי[בשביל אם - אֹותֹו ימׁשּכנּו ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֶַַָֹ

שבלשכה]הּתרּומה הּׁשֹוקל[מהשקלים מעל ׁשּזה [השליח], ; ְֵֶֶַַַָָ
לּגבֹות, העתיד על ּתרמּו ׁשּכבר הּוא, הקּדׁש ּברׁשּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּׁשקל
הּׁשקל. ּבזה ונהנה ההקּדׁש, ּבממֹון עצמֹו הּציל זה ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָונמצא
לחברֹו לּתן חּיב והּוא מעל; לא הּתרּומה, נתרמה לא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֹואם
ּוׁשקלֹו, ׁשקל חצי הּגֹונב אֹו הּגֹוזל וכן לֹו. ׁשּנתן ׁשקל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָחצי
חמׁש להֹוסיף אֹו ׁשנים, לּבעלים לׁשּלם חּיב והּוא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹיצא;

והודה] לשקר נשבע .[אם
.‡È,ּתרּומה ונתרמה ההקּדׁש, מן הּׁשקל מחצית ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנֹותן

מּמּנה זו]ּכׁשּיסּתּפקּו מתרומה קרבן כשיקריבו יתחּיב [- - ְְְְִִִֵֶֶַַָ
מעׂשר  מּמעֹות נתנֹו הּׁשקל. מחצית ידי ויצא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבמעילה,

ּכנגּדֹו יאכל יאכל [פדיונו]ׁשני, ׁשביעית, מּדמי ּבירּוׁשלים; ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹֹ
עׂשה  לא הּנּדחת, עיר ׁשל היּו ׁשביעית. ּבקדּׁשת ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹֻּכנגּדֹו

ְּכלּום.
.·È ונמצא ּבֹו, חּיב ׁשהּוא וסבּור ׁשקלֹו ׁשאינֹוהּמפריׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

אּלא  חּיב ׁשאינֹו ונמצא ׁשנים, הּמפריׁש קדׁש. לא - ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹחּיב
ּבבת  ואם קדׁש; לא האחרֹון זה, אחר ּבזה אם - ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹאחד

ׁשקלים  מֹותר והּׁשני ׁשקלים האחד ׁשקלֹואחת, הפריׁש . ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָ
לנדבה. יּפל ְִִֵָָָֹומת,

.‚È ׁשהיה אֹו לׁשקלי', 'אּלּו ואמר: ּבידֹו, מעֹות ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהּלֹוקח
ללּקט  ּוכׁשהתחיל ּפרּוטה, ּפרּוטה אֹו מעה מעה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָמלּקט
ּכיס, מלא לּקט אפּלּו - לׁשקלי' מעֹות מלּקט 'הריני ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָֹאמר:
ׁשּמֹותר  חּלין; והּׁשאר ּבֹו, חּיב ׁשהּוא ׁשקל חצי מהן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻנֹותן

חּלין  - .הּׁשקלים ְִִַָֻ
.„È נדבה ׁשל לתבה ׁשקלים ׁשל ּתבה ּבין ׁשּנמצאּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָמעֹות

יּפלּו לנדבה, קרֹוב לׁשקלים; יּפלּו לׁשקלים, קרֹוב -ְְְְְִִִִִִִָָָָָָ
ּכּלּה ׁשהּנדבה מּפני - לנדבה יּפלּו למחצה, מחצה ְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻלנדבה;
ולדברים  לעֹולֹות מהם מסּתּפקין והּׁשקלים לאּׁשים, ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָעֹולה

.אחרים  ֲִֵ
.ÂËיּפלּו ותבה, ּתבה ּכל ּבין הּנמצאֹות הּמעֹות ּכל ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָוכן

ללבֹונה  עצים ּבין אם - למחצה מחצה נמצאּו ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַָָָָלּקרֹוב.
קּנים ּבין ללבֹונה; יּפלּו יונה]נמצאּו, ובני לגֹוזלי [תורים ְְְְְְִִִִִֵֵָ

הּקרֹוב, אחר הֹולכין הּכלל: זה עֹולה. לגֹוזלי יּפלּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָעֹולה,
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הּנמצאֹות  הּמעֹות וכל להחמיר. למחצה, מחצה ְְְְְְֱֱִִֶֶַַַָָָָָָֻּבכּלן;
מּתרּומת  מעֹות מֹוציא הּגזּבר ׁשאין חּלין; - הּבית ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֻּבהר
לּקרּבנֹות. ׁשּלֹוקח הּבהמֹות על מחּללן ׁשהּוא עד ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּלׁשּכה,

ה'תשע"ה  שבט כ"ג חמישי יום

ד  ¤¤ּפרק
הּלׁשּכה‡. השקלים]ּתרּומת לֹוקחין [חצאי ּבּה? ּיעׂשה מה , ְְְִִֵֶַַַָָָ

הּצּבּור  קרּבנֹות וכל והּמּוספין, יֹום, ּכל ׁשל ּתמידין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָמּמּנה
העצים, וכן הּקרּבנֹות; ּכל ּבֹו ׁשּמֹולחין והּמלח ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָונסּכיהם,
והּקטרת  ּבדמים; אּלא מצאּו ולא עצים הביאּו לא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹאם
הּפנים, לחם עֹוׂשי ּוׂשכר הּפנים ולחם עֹוׁשיה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּוׂשכר

הּמׁשּתּלח וׂשעיר אדּמה, ּופרה הּלחם, ּוׁשּתי [ביום והעמר, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
אּלּוהכיפורים] ּכל - קרניו ּבין ׁשּקֹוׁשרים זהֹורית ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַָָָולׁשֹון

הּלׁשּכה. מּתרּומת ְְִִִַַָָּבאין
ּדבר·. העלם ּפר עבֹודה [שוגג]אבל ּוׂשעירי צּבּור, ׁשל ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָ

להם ּגֹובין ּכּתחּלה - מיוחדת]זרה ּבאין [מגבית ואינן , ְְִִִֵֶַָָָָָָ
עׂשּויֹות, ּבנין ּתחת - היכל ׁשל ּפרֹוכֹות הּלׁשּכה. ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָמּתרּומת
הּבית; ּבדק מּקדׁשי אּלא הּלׁשּכה מּתרּומת ּבאין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואינן
הּמנֹורה  הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין ׁשערים, ׁשל ּפרֹוכֹות ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָאבל
ּכלי  ּובהלכֹות - הּנסכים מּמֹותר ׁשּיבֹואּו מצותן ׁשרת, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּוכלי
הּנסכים; מֹותר הּוא מה יתּבאר ּבֹו, והעֹובדים ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָהּמקּדׁש
הּלׁשּכה. מּתרּומת יבֹואּו נסכים, מֹותר להם היה לא ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹואם
ּכל  ּבגדי ׁשאר ּבין ּגדֹול, ּכהן ּבגדי ּבין - ּכהּנה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵָָָָֹֻּבגדי
הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין הּכל - ּבּמקּדׁש ׁשעֹובדין ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹֹהּכהנים

ּבקרֹוב ‚. לּה חּוצה אֹו ּבירּוׁשלים, הּנמצאֹות הּבהמֹות ְְְִִִֵַַַָָָָָָּכל
הּמקּדׁשין  ּבפסּולי ׁשּיתּבאר ּכמֹו עֹולֹות, הּבאֹות -מּמּנה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

עֹולתֹו ׁשּׁשלח ּגֹוי וכן הּלׁשּכה; מּתרּומת ּבאין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָנסּכיהן
נסכיה  יבֹואּו - נסכים ּדמי עּמּה ׁשלח ולא אחרת, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמּמדינה

הּלׁשּכה. ְְִִַַָמּתרּומת
קרבין „. נסכים, לֹו יׁש אם - זבחים והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָּגר

הּלׁשּכה  מּתרּומת ּבאין לאו, ואם ׁשּמת,מּׁשּלֹו; ּגדֹול ּכהן . ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
מּתרּומת  החבּתין את מקריבין - ּתחּתיו אחר מּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָֹולא

מבּקרי ותלמידי [בודקי]הּלׁשּכה. ׁשּבירּוׁשלים, מּומין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ
והמלּמדים  לּכהנים, ׁשחיטה הלכֹות המלּמדים ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָֹחכמים

ּבניהן המגּדלֹות ונׁשים קמיצה, הלכֹות לפרה [בטהרה]להם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
הּוא  וכּמה הּלׁשּכה; מּתרּומת ׂשכרם נֹוטלין ּכּלם - ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָֻֻאדּמה

ּדין. ּבית להם ׁשּיפסקּו ּכּמה ְְְִִֵֶֶַָָָָׂשכרם?
ׁשֹומרין ‰. ּדין ּבית ׂשֹוכרין הפקר, ׁשהיא הּׁשמּטה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָּבׁשנת

ׁשּצמחּו ספיחים מקצת ׁשּיביאּו[מאליהם]ׁשּיׁשמרּו ּכדי , ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָ
החדׁש; מן אּלא ּבאים ׁשאינן הּלחם, ּוׁשּתי העמר ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמהם

הּלׁשּכה. מּתרּומת ׂשכרן נֹוטלין הּׁשֹומרין, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָואּלּו
.Â ּגזרה לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבחּנם לׁשמר ׁשהתנּדב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֹמי

ּתּקנּו לפיכ מהם. ויּטלּום יבֹואּו ׁשּמא זרֹוע, ּבעלי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָמּׁשּום
הּכל  ׁשּיפרׁשּו ּכדי הּלׁשּכה, מן ׂשכר ׁשּיּטלּו חכמים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלהם

ׁשם  ׁשֹומרין ׁשאּלּו מקֹום הדבר מאֹותֹו מתפרסם השכר [משום ְִֵֵֶָָ
הן] .שלהקדש

.Ê מּתרּומת ׂשכרן נֹוטלין ׁשּבירּוׁשלים, ספרים ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָמּגיהי
ׂשכרן הּלׁשּכה  נֹוטלין ּבירּוׁשלים, הּגזלנין את ׁשּדנין ּדּינין ; ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

מנה  ּתׁשעים ּתׁשעים נֹוטלין? היּו וכּמה הּלׁשּכה. ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָמּתרּומת
רצּו ׁשּלא ּפי על אף - להם הסּפיקּו לא ואם ׁשנה; ְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֹּבכל
ּביתם. ּובני ּובניהם ּונׁשיהם הם צרּכן, ּכדי להם מֹוסיפין -ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

.Á ׁשעליו הּמׁשחה, להר הּבית מהר עֹוׂשין היּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכבׁש
אדּמה  ּפרה עליו מֹוציאין ׁשּמֹוציאין ּכבׁש, עֹוׂשין היּו וכן , ְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָָֻ

וכן  הּלׁשּכה. מּׁשירי נעׂשים ּוׁשניהם הּמׁשּתּלח; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָׂשעיר
הּלׁשּכה  מּׁשירי ּבאין - והעזרֹות וההיכל, העֹולה, .מזּבח ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ

ׁשּבירּוׁשלים[תעלת]אּמת בעזרה]הּמים וחֹומת [העוברת , ְִִִֶַַַַַַָ
מּׁשירי  ּבאין - העיר צרכי וכל מגּדלֹותיה, וכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָירּוׁשלים,
לעׂשֹות  אֹו האּלּו, לּדברים מעֹות ׁשהתנּדב וגֹוי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהּלׁשּכה.

ּתֹוׁשב ּגר ואפּלּו מּמּנּו, מקּבלין אין - ּבחּנם [גוי עּמהם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
מצוות] ז' ּבית שקיבל לבנֹות ולנּו לכם "לא ׁשּנאמר: ,ְְֱִִֶֶֶַַָָֹ

וזּכרֹון  ּוצדקה חלק אין "ולכם ונאמר: וגֹו'", ְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלאלהינּו
ִִַָּבירּוׁשלים".

.Ë- הּלׁשּכה ׁשירי מֹותר וכן הּלׁשּכה, ּתרּומת ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָמֹותר
ּדין  ּבית ׁשּתנאי עֹולֹות; ּכּלן ויקרבּו זכרים, ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֶַָָֻלֹוקחים
לא  אבל ּבהמה; עֹולת ׁשּיקרבּו הּמֹותרֹות, ּכל על ְְְֲִֵֶַַַָָָָֹהּוא

העֹוף  העֹולֹות עֹולת ואּלּו עֹוף. הּצּבּור ּבקרּבנֹות ׁשאין , ְְְְִֵֵֶַַָָָ
לּמזּבח'. 'קיץ הּנקראים הם הּׁשקלים, מּמֹותר ְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּבאין

.È,הּצּבּור קרּבנֹות לכל להם הס ּפיקּו ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹׁשקלים
ּבדק  אין אבל הּבית; ּבדק מּקדׁשי להם הראּוי את ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמֹוציאין

הּמזּבח  מּקדׁשי לֹו הראּוי את מֹוציא .הּבית ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
.‡È הּצּבּור קרּבנֹות מקריבין אין ניסן, חדׁש ראׁש ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹמּׁשּיּגיע

מן  לֹוקחין חדׁשה, ּבאה לא ואם חדׁשה; מּתרּומה ְְְֲֲִִִִֶָָָָָָָָֹאּלא
עּמהן היׁשנה  ויׁש ניסן, חדׁש ראׁש הּגיע אם ,לפיכ . ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ּומֹוציאין  אֹותן ּפֹודין - יׁשנה מּתרּומה לתמידים ְְְְִִִִִִִֵָָָָּבהמֹות
לתרּומה  ּדמיהן ויּפלּו ּתמימין, ׁשהן ּפי על אף לחּלין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֻאֹותן
על  הּוא ּדין ּבית ׁשּתנאי הּמזּבח; את ּבּה ׁשּמקּיצין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׁשנה
צריכים  יהיּו לא ׁשאם לתמידין, ׁשּלֹוקחין הּבהמֹות ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָֹּכל

לחּלין. יצאּו ְְִֵֶָֻלהן,
.·Èחדׁש ראׁש מּׁשּיּגיע הּקטרת ּבמֹותר עֹוׂשין היּו ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹוכ

מחּללים האּמנים[פודים]ניסן: ׂשכר על [מפטמי אֹותֹו ְְְִִִַַַָָָֻ
ונֹוטלין הקטורת] הּמזּבח, לקיץ הּׂשכר מעֹות וחֹוזרין ,ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

את  ולֹוקחין וחֹוזרין ּבׂשכרם, הּקטרת מֹותר ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֻהאּמנים
מּמעֹות  להקריבּה ּכדי - חדׁשה מּתרּומה מהם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּקטרת
מקטירין  חדׁשה, ּתרּומה להם אין ואם חדׁשה. ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָּתרּומה

יׁשנה. מּתרּומה ְְִָָָָאֹותּה

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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יֹום  ּבאיזה ולקּבע ּולידע לחּׁשב והיא אחת, עׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַֹמצות
זֹו מצוה ּובאּור הּׁשנה. מחדׁשי וחדׁש חדׁש ּכל ּתחּלת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהּוא

אּלּו. ּבפרקים -
ספר זמנים -הלכות קידוש החודש 
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א  ¤¤ּפרק
הם‡. הּׁשנה הּלבנה חדׁשי קלח]חדׁשי בעמוד ערכו ,[ראה ְְְֵֵֵַַָָָָָָ

לכם  הּזה "החדׁש ונאמר: ּבחדׁשֹו", חדׁש "עלת ְְְֱֱֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּנאמר:
ּברּו הּקדֹוׁש לֹו 'הראה חכמים: אמרּו ּכ - חדׁשים" ְְֲֳִִֶַָָָָָָָֹראׁש
ּכזה  לֹו: ואמר לבנה, ּדמּות הּנבּואה ּבמראה למׁשה ְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹהּוא
החּמה, ׁשני הן - מחּׁשבין ׁשאנּו והּׁשנים וקּדׁש'. ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָראה

האביב". חדׁש את "ׁשמֹור ֱִֶֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:
קרֹוב·. הּלבנה? ׁשנת על החּמה ׁשנת יתרה מעט וכּמה -] ְְְְְֵַַַַַַַָָָָָָ

הּתֹוספת פחות] מן ּכׁשּיתקּבץ ,לפיכ יֹום. עׂשר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמאחד
- מעט יֹותר אֹו מעט ּפחֹות אֹו יֹום, ׁשלׁשים ּכמֹו ְְְְִֵַַַָֹֹהּזאת
עׂשר  ׁשלׁשה הּׁשנה אֹותּה ועֹוׂשין אחד, חדׁש ְְִִִֶֶַָָָָָָָֹֹמֹוסיפין
להיֹות  אפׁשר ׁשאי מעּברת'; 'ׁשנה הּנקראת והיא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻחדׁש,
"לחדׁשי  ׁשּנאמר: ימים, וכ וכ חדׁש עׂשר ׁשנים ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹהּׁשנה
ימים. מֹונה אּתה ואין לׁשנה, מֹונה אּתה חדׁשים - ְְֳִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּׁשנה"

ׁשני ‚. ּכמֹו נראית ואינּה וחדׁש, חדׁש ּבכל נסּתרת ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹהּלבנה
ׁשּתדּבק קדם אחד יֹום ּכמֹו יתר, אֹו ּפחֹות אֹו [בקו ימים ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

ׁשּתדּבק מקביל] אחר אחד יֹום ּוכמֹו החדׁש, ּבסֹוף ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָֹּבּׁשמׁש
אחר  ּבערב ׁשּתראה ּובליל ּבערב. ּבּמערב ותראה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבּׁשמׁש;
ּתׁשעה  הּיֹום מאֹותֹו ּומֹונין החדׁש, ּתחּלת הּוא - ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשּנסּתרה
יֹום  יהיה ׁשלׁשים, ליל הּירח יראה ואם יֹום. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹועׂשרים
החדׁש ראׁש יהיה יראה, לא ואם החדׁש; ראׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹֹׁשלׁשים
ואין  ׁשעבר. מחדׁש ׁשלׁשים יֹום ויהיה ּוׁשלׁשים, אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹיֹום
ׁשּלא  ּבין ׁשּנראה ּבין ּוׁשלׁשים, אחד ּבליל לּירח ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹנזקקין

יֹום. ׁשלׁשים על יֹותר לבנה חדׁש ל ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹנראה;
ּבליל „. הּירח ויראה יֹום, ועׂשרים ּתׁשעה ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹחדׁש

' נקרא - חסר ׁשלׁשים קלח]'חדׁש בעמוד ערכו ואם [ראה ; ְְְִִִֵֶָָֹֹ
נקרא  - יֹום ׁשלׁשים ׁשעבר החדׁש ויהיה הּירח, יראה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלא
ּבליל  ׁשּיראה וירח מלא'. 'חדׁש ונקרא מעּבר', ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻ'חדׁש
ּבליל  נראה ואם ּבזמּנֹו'; ׁשּנראה 'ירח הּנקרא הּוא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשלׁשים,
'ירח  נקרא הּוא - ׁשלׁשים ּבליל נראה ולא ּוׁשלׁשים, ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹאחד

עּבּורֹו'. ּבליל ְְִִֵֶָׁשּנראה
ּבראׁשית ‰. ׁשּבת ּכמֹו אדם, לכל מסּורה הּירח ראּית ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָאין

השנה] אּלא [שבתות ּבּׁשביעי. וׁשֹובת ׁשּׁשה מֹונה אחד ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּכל
ויקּבעּו ּדין ּבית ׁשּיקּדׁשּוהּו עד מסּור, הּדבר ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָלבית

חדׁש ראׁש ׁשּיהיה הּוא - חדׁש ראׁש הּיֹום ׁשּנאמר:אֹותֹו , ְֱִֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹ
"לכם". מסּורה ּתהיה זֹו עדּות לכם", הּזה ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ"החדׁש

.Â ׁשּמחּׁשבים ּכדר ּבחׁשּבֹונֹות מחּׁשבין ּדין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַּבית
בכוכבים]האצטגנינין חוזים הּכֹוכבים [- מקֹומֹות ׁשּיֹודעין , ְְְְִִִִִֶַַָָ

ּומדקּדקים וחֹוקרים אם [בחישובים]ּומהלכם, ׁשּידעּו עד ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָ
אין  אֹו ׁשלׁשים, ליל ׁשהּוא ּבזמּנֹו הּירח ׁשּיראה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאפׁשר
לעדים  ּומצּפים יֹוׁשבים ׁשּיראה, ׁשאפׁשר ידעּו אם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאפׁשר.
ּודרׁשּום  עדים, ּבאּו אם ׁשלׁשים. יֹום ׁשהּוא ּכּלֹו, הּיֹום ְְִִִֵֶַָָָֹֻּכל

ונאמנּו ּכהלכה, לחשבון]ּדבריהם[אומתו]וחקרּום [בהצלבה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָ
- עדים ּבאּו ולא נראה, לא ואם אֹותֹו; מקּדׁשין -ְְְְְִִִִֵַָָֹֹ
ּבחׁשּבֹון  ידעּו ואם מעּבר. החדׁש ויהיה ׁשלׁשים, ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹֹֻמׁשלימים
ואין  ׁשלׁשים, יֹום יֹוׁשבים אין - ׁשּיראה אפׁשר  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹׁשאין

עדי  ׁשהן ּבוּדאי יּודע - עדים ּבאּו ואם לעדים; ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָמצּפים
ואינּה העבים, מן לבנה ּדמּות להם ׁשּנראת אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשקר,

הּוּדאית .[האמיתית]הּלבנה ְִַַַָָָ
.Ê אם וידעּו ׁשּיחּׁשבּו ּדין, ּבית על הּתֹורה מן עׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָמצות

עד  העדים, את וׁשּידרׁשּו יראה, לא אֹו הּירח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיראה
החדׁש את זה ׁשּיקּדׁשּו ּבאי העם, ׁשאר ויֹודיעּו ויׁשלחּו ; ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הם  יֹום זה ּבאי ׁשּידעּו ּכדי החדׁש, ראׁש הּוא ְְְֵֵֵֵֶֶֶַֹֹיֹום
קדׁש", מקראי אתם ּתקראּו "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהּמֹועדֹות,

"ו  למֹועדּה".ונאמר: הּזאת החּקה את ׁשמרּת ְְְְֱֲֶֶַַַַָָָָֹֻ
.Á אּלא ׁשנים ּומעּברים חדׁשים וקֹובעין מחּׁשבין ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָאין

יׂשראל  ה'ּבארץ ּודבר תֹורה, ּתצא מּצּיֹון "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּבארץ  ונסמ ּבחכמה, ּגדֹול אדם היה ואם ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָמירּוׁשלים".
יׂשראל  ּבארץ הּניח ולא לארץ, לחּוצה ויצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹיׂשראל,
ׁשנים  ּומעּבר חדׁשים וקֹובע מחּׁשב זה הרי - ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶַַַָָּכמֹותֹו
אדם  יׂשראל ּבארץ ׁשּנעׂשה לֹו נֹודע ואם לארץ; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבחּוצה
אסּור  זה הרי - מּמּנּו ּגדֹול לֹומר צרי ואין ּכמֹותֹו, ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָּגדֹול
לא  ועּבר, וקבע עבר ואם לארץ; ּבחּוצה ּולעּבר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹלקּבע

ּכלּום. ְָָעׂשה

ב  ¤¤ּפרק
ּכׁשרים ‡. אנׁשים ׁשני אּלא החדׁש, ראׁש לעדּות ּכׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹאין

הרי  - ועבדים נׁשים אבל ודבר; ּדבר ּבכל להעיד ְְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָָהראּויין
את  ׁשראּו ּובנֹו אב מעידים. ואין עדּות, ּפסּולי ּכׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָהם
החדׁש ׁשעדּות מּפני לא - להעיד ּדין לבית ילכּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהּירח,
מּפני  ּפסּול מהם אחד יּמצא ׁשאם אּלא ּבקרֹובים, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּכׁשרה
עם  הּׁשני יצטרף הּפסלנּות, מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא ּגזלן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהּוא
על  אף - סֹופרים מּדברי לעדּות הּפסּול וכל ויעיד; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָאחר,

החדׁש לעדּות ּפסּול הּתֹורה, מן ּכׁשר ׁשהּוא .ּפי ְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
החדׁש·. ּבעדּות מדקּדקין ׁשאין ּתֹורה, ראו ּדין מתי [לחקור ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ

שהרי] ונמצאּווהיכן, עדים, ּפי על החדׁש את קּדׁשּו אפּלּו .ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַֹ
ּבראׁשֹונה  היּו לפיכ מקּדׁש; זה הרי - זֹו ּבעדּות ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָֻזֹוממין
יׂשראל  ׁשּכל מּיׂשראל, אדם מּכל החדׁש עדּות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמקּבלים
מּׁשּקלקלּו ּפסּול. ׁשּזה ל ׁשּיּודע עד ּכׁשרּות, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָּבחזקת
ראּו לא והם ׁשראּו, להעיד אנׁשים ׂשֹוכרים והיּו ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹהּמינים,
מעדים  אּלא החדׁש, עדּות ּדין ּבית יקּבלּו ׁשּלא התקינּו -ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ
ּדֹורׁשים  וׁשּיהיּו ּכׁשרים, ׁשהם אֹותן ּדין ּבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָׁשּמּכירים

ּבעדּותן. ְְְִֵָוחֹוקרים
יֹודעים‚. ּדין ּבית יהיּו לא אם ,העדים [מכירים]לפיכ את ְְְִִִִִִֵֵֶָָֹ

עם  ּבּה ׁשּנראה העיר אנׁשי מׁשּלחין - הּירח את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשראּו
ּדין  לבית אֹותן ׁשּמזּכין אחרים עדים ׁשראּו, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָהעדים

כשרותם] על ואחר [מעידים הן, ּכׁשרין ׁשאּלּו אֹותן ְְִִִֵֵֵֶַַָּומֹודיעין
מהן. מקּבלין ְְִֵֶַָּכ

ּבהם,„. מחּׁשבין ׁשהאצטגנינין ּבּדרכים מחּׁשבין ּדין ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבית
ּבצפֹון  ּתהיה אם זה, ּבחדׁש ּכׁשּתראה הּלבנה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹויֹודעים
ּולהיכן  קצרה, אֹו רחבה ּתהיה ואם ּבדרֹומּה, אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָהּׁשמׁש

קרניה ראׁשי אורה]יהיּו קרני העדים [- ּוכׁשּיבֹואּו נֹוטין. ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
אֹו ּבצפֹון אֹותּה, ראיתם 'ּכיצד אֹותם: ּבֹודקים ְְְְִִִֵֶַָָָָלהעיד,
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הּנמצאֹות  הּמעֹות וכל להחמיר. למחצה, מחצה ְְְְְְֱֱִִֶֶַַַָָָָָָֻּבכּלן;
מּתרּומת  מעֹות מֹוציא הּגזּבר ׁשאין חּלין; - הּבית ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֻּבהר
לּקרּבנֹות. ׁשּלֹוקח הּבהמֹות על מחּללן ׁשהּוא עד ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּלׁשּכה,

ה'תשע"ה  שבט כ"ג חמישי יום

ד  ¤¤ּפרק
הּלׁשּכה‡. השקלים]ּתרּומת לֹוקחין [חצאי ּבּה? ּיעׂשה מה , ְְְִִֵֶַַַָָָ

הּצּבּור  קרּבנֹות וכל והּמּוספין, יֹום, ּכל ׁשל ּתמידין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָמּמּנה
העצים, וכן הּקרּבנֹות; ּכל ּבֹו ׁשּמֹולחין והּמלח ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָונסּכיהם,
והּקטרת  ּבדמים; אּלא מצאּו ולא עצים הביאּו לא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹאם
הּפנים, לחם עֹוׂשי ּוׂשכר הּפנים ולחם עֹוׁשיה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּוׂשכר

הּמׁשּתּלח וׂשעיר אדּמה, ּופרה הּלחם, ּוׁשּתי [ביום והעמר, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
אּלּוהכיפורים] ּכל - קרניו ּבין ׁשּקֹוׁשרים זהֹורית ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַָָָולׁשֹון

הּלׁשּכה. מּתרּומת ְְִִִַַָָּבאין
ּדבר·. העלם ּפר עבֹודה [שוגג]אבל ּוׂשעירי צּבּור, ׁשל ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָ

להם ּגֹובין ּכּתחּלה - מיוחדת]זרה ּבאין [מגבית ואינן , ְְִִִֵֶַָָָָָָ
עׂשּויֹות, ּבנין ּתחת - היכל ׁשל ּפרֹוכֹות הּלׁשּכה. ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָמּתרּומת
הּבית; ּבדק מּקדׁשי אּלא הּלׁשּכה מּתרּומת ּבאין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואינן
הּמנֹורה  הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין ׁשערים, ׁשל ּפרֹוכֹות ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָאבל
ּכלי  ּובהלכֹות - הּנסכים מּמֹותר ׁשּיבֹואּו מצותן ׁשרת, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּוכלי
הּנסכים; מֹותר הּוא מה יתּבאר ּבֹו, והעֹובדים ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָהּמקּדׁש
הּלׁשּכה. מּתרּומת יבֹואּו נסכים, מֹותר להם היה לא ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹואם
ּכל  ּבגדי ׁשאר ּבין ּגדֹול, ּכהן ּבגדי ּבין - ּכהּנה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵָָָָֹֻּבגדי
הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין הּכל - ּבּמקּדׁש ׁשעֹובדין ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹֹהּכהנים

ּבקרֹוב ‚. לּה חּוצה אֹו ּבירּוׁשלים, הּנמצאֹות הּבהמֹות ְְְִִִֵַַַָָָָָָּכל
הּמקּדׁשין  ּבפסּולי ׁשּיתּבאר ּכמֹו עֹולֹות, הּבאֹות -מּמּנה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

עֹולתֹו ׁשּׁשלח ּגֹוי וכן הּלׁשּכה; מּתרּומת ּבאין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָנסּכיהן
נסכיה  יבֹואּו - נסכים ּדמי עּמּה ׁשלח ולא אחרת, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמּמדינה

הּלׁשּכה. ְְִִַַָמּתרּומת
קרבין „. נסכים, לֹו יׁש אם - זבחים והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָּגר

הּלׁשּכה  מּתרּומת ּבאין לאו, ואם ׁשּמת,מּׁשּלֹו; ּגדֹול ּכהן . ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
מּתרּומת  החבּתין את מקריבין - ּתחּתיו אחר מּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָֹולא

מבּקרי ותלמידי [בודקי]הּלׁשּכה. ׁשּבירּוׁשלים, מּומין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ
והמלּמדים  לּכהנים, ׁשחיטה הלכֹות המלּמדים ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָֹחכמים

ּבניהן המגּדלֹות ונׁשים קמיצה, הלכֹות לפרה [בטהרה]להם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
הּוא  וכּמה הּלׁשּכה; מּתרּומת ׂשכרם נֹוטלין ּכּלם - ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָֻֻאדּמה

ּדין. ּבית להם ׁשּיפסקּו ּכּמה ְְְִִֵֶֶַָָָָׂשכרם?
ׁשֹומרין ‰. ּדין ּבית ׂשֹוכרין הפקר, ׁשהיא הּׁשמּטה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָּבׁשנת

ׁשּצמחּו ספיחים מקצת ׁשּיביאּו[מאליהם]ׁשּיׁשמרּו ּכדי , ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָ
החדׁש; מן אּלא ּבאים ׁשאינן הּלחם, ּוׁשּתי העמר ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמהם

הּלׁשּכה. מּתרּומת ׂשכרן נֹוטלין הּׁשֹומרין, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָואּלּו
.Â ּגזרה לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבחּנם לׁשמר ׁשהתנּדב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֹמי

ּתּקנּו לפיכ מהם. ויּטלּום יבֹואּו ׁשּמא זרֹוע, ּבעלי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָמּׁשּום
הּכל  ׁשּיפרׁשּו ּכדי הּלׁשּכה, מן ׂשכר ׁשּיּטלּו חכמים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלהם

ׁשם  ׁשֹומרין ׁשאּלּו מקֹום הדבר מאֹותֹו מתפרסם השכר [משום ְִֵֵֶָָ
הן] .שלהקדש

.Ê מּתרּומת ׂשכרן נֹוטלין ׁשּבירּוׁשלים, ספרים ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָמּגיהי
ׂשכרן הּלׁשּכה  נֹוטלין ּבירּוׁשלים, הּגזלנין את ׁשּדנין ּדּינין ; ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

מנה  ּתׁשעים ּתׁשעים נֹוטלין? היּו וכּמה הּלׁשּכה. ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָמּתרּומת
רצּו ׁשּלא ּפי על אף - להם הסּפיקּו לא ואם ׁשנה; ְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֹּבכל
ּביתם. ּובני ּובניהם ּונׁשיהם הם צרּכן, ּכדי להם מֹוסיפין -ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

.Á ׁשעליו הּמׁשחה, להר הּבית מהר עֹוׂשין היּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכבׁש
אדּמה  ּפרה עליו מֹוציאין ׁשּמֹוציאין ּכבׁש, עֹוׂשין היּו וכן , ְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָָֻ

וכן  הּלׁשּכה. מּׁשירי נעׂשים ּוׁשניהם הּמׁשּתּלח; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָׂשעיר
הּלׁשּכה  מּׁשירי ּבאין - והעזרֹות וההיכל, העֹולה, .מזּבח ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ

ׁשּבירּוׁשלים[תעלת]אּמת בעזרה]הּמים וחֹומת [העוברת , ְִִִֶַַַַַַָ
מּׁשירי  ּבאין - העיר צרכי וכל מגּדלֹותיה, וכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָירּוׁשלים,
לעׂשֹות  אֹו האּלּו, לּדברים מעֹות ׁשהתנּדב וגֹוי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהּלׁשּכה.

ּתֹוׁשב ּגר ואפּלּו מּמּנּו, מקּבלין אין - ּבחּנם [גוי עּמהם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
מצוות] ז' ּבית שקיבל לבנֹות ולנּו לכם "לא ׁשּנאמר: ,ְְֱִִֶֶֶַַָָֹ

וזּכרֹון  ּוצדקה חלק אין "ולכם ונאמר: וגֹו'", ְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלאלהינּו
ִִַָּבירּוׁשלים".

.Ë- הּלׁשּכה ׁשירי מֹותר וכן הּלׁשּכה, ּתרּומת ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָמֹותר
ּדין  ּבית ׁשּתנאי עֹולֹות; ּכּלן ויקרבּו זכרים, ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֶַָָֻלֹוקחים
לא  אבל ּבהמה; עֹולת ׁשּיקרבּו הּמֹותרֹות, ּכל על ְְְֲִֵֶַַַָָָָֹהּוא

העֹוף  העֹולֹות עֹולת ואּלּו עֹוף. הּצּבּור ּבקרּבנֹות ׁשאין , ְְְְִֵֵֶַַָָָ
לּמזּבח'. 'קיץ הּנקראים הם הּׁשקלים, מּמֹותר ְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּבאין

.È,הּצּבּור קרּבנֹות לכל להם הס ּפיקּו ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹׁשקלים
ּבדק  אין אבל הּבית; ּבדק מּקדׁשי להם הראּוי את ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמֹוציאין

הּמזּבח  מּקדׁשי לֹו הראּוי את מֹוציא .הּבית ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
.‡È הּצּבּור קרּבנֹות מקריבין אין ניסן, חדׁש ראׁש ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹמּׁשּיּגיע

מן  לֹוקחין חדׁשה, ּבאה לא ואם חדׁשה; מּתרּומה ְְְֲֲִִִִֶָָָָָָָָֹאּלא
עּמהן היׁשנה  ויׁש ניסן, חדׁש ראׁש הּגיע אם ,לפיכ . ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ּומֹוציאין  אֹותן ּפֹודין - יׁשנה מּתרּומה לתמידים ְְְְִִִִִִִֵָָָָּבהמֹות
לתרּומה  ּדמיהן ויּפלּו ּתמימין, ׁשהן ּפי על אף לחּלין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֻאֹותן
על  הּוא ּדין ּבית ׁשּתנאי הּמזּבח; את ּבּה ׁשּמקּיצין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׁשנה
צריכים  יהיּו לא ׁשאם לתמידין, ׁשּלֹוקחין הּבהמֹות ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָֹּכל

לחּלין. יצאּו ְְִֵֶָֻלהן,
.·Èחדׁש ראׁש מּׁשּיּגיע הּקטרת ּבמֹותר עֹוׂשין היּו ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹוכ

מחּללים האּמנים[פודים]ניסן: ׂשכר על [מפטמי אֹותֹו ְְְִִִַַַָָָֻ
ונֹוטלין הקטורת] הּמזּבח, לקיץ הּׂשכר מעֹות וחֹוזרין ,ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

את  ולֹוקחין וחֹוזרין ּבׂשכרם, הּקטרת מֹותר ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֻהאּמנים
מּמעֹות  להקריבּה ּכדי - חדׁשה מּתרּומה מהם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּקטרת
מקטירין  חדׁשה, ּתרּומה להם אין ואם חדׁשה. ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָּתרּומה

יׁשנה. מּתרּומה ְְִָָָָאֹותּה

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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יֹום  ּבאיזה ולקּבע ּולידע לחּׁשב והיא אחת, עׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַֹמצות
זֹו מצוה ּובאּור הּׁשנה. מחדׁשי וחדׁש חדׁש ּכל ּתחּלת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהּוא

אּלּו. ּבפרקים -
ספר זמנים -הלכות קידוש החודש 
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א  ¤¤ּפרק
הם‡. הּׁשנה הּלבנה חדׁשי קלח]חדׁשי בעמוד ערכו ,[ראה ְְְֵֵֵַַָָָָָָ

לכם  הּזה "החדׁש ונאמר: ּבחדׁשֹו", חדׁש "עלת ְְְֱֱֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּנאמר:
ּברּו הּקדֹוׁש לֹו 'הראה חכמים: אמרּו ּכ - חדׁשים" ְְֲֳִִֶַָָָָָָָֹראׁש
ּכזה  לֹו: ואמר לבנה, ּדמּות הּנבּואה ּבמראה למׁשה ְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹהּוא
החּמה, ׁשני הן - מחּׁשבין ׁשאנּו והּׁשנים וקּדׁש'. ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָראה

האביב". חדׁש את "ׁשמֹור ֱִֶֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:
קרֹוב·. הּלבנה? ׁשנת על החּמה ׁשנת יתרה מעט וכּמה -] ְְְְְֵַַַַַַַָָָָָָ

הּתֹוספת פחות] מן ּכׁשּיתקּבץ ,לפיכ יֹום. עׂשר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמאחד
- מעט יֹותר אֹו מעט ּפחֹות אֹו יֹום, ׁשלׁשים ּכמֹו ְְְְִֵַַַָֹֹהּזאת
עׂשר  ׁשלׁשה הּׁשנה אֹותּה ועֹוׂשין אחד, חדׁש ְְִִִֶֶַָָָָָָָֹֹמֹוסיפין
להיֹות  אפׁשר ׁשאי מעּברת'; 'ׁשנה הּנקראת והיא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻחדׁש,
"לחדׁשי  ׁשּנאמר: ימים, וכ וכ חדׁש עׂשר ׁשנים ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹהּׁשנה
ימים. מֹונה אּתה ואין לׁשנה, מֹונה אּתה חדׁשים - ְְֳִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּׁשנה"

ׁשני ‚. ּכמֹו נראית ואינּה וחדׁש, חדׁש ּבכל נסּתרת ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹהּלבנה
ׁשּתדּבק קדם אחד יֹום ּכמֹו יתר, אֹו ּפחֹות אֹו [בקו ימים ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

ׁשּתדּבק מקביל] אחר אחד יֹום ּוכמֹו החדׁש, ּבסֹוף ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָֹּבּׁשמׁש
אחר  ּבערב ׁשּתראה ּובליל ּבערב. ּבּמערב ותראה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבּׁשמׁש;
ּתׁשעה  הּיֹום מאֹותֹו ּומֹונין החדׁש, ּתחּלת הּוא - ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשּנסּתרה
יֹום  יהיה ׁשלׁשים, ליל הּירח יראה ואם יֹום. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹועׂשרים
החדׁש ראׁש יהיה יראה, לא ואם החדׁש; ראׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹֹׁשלׁשים
ואין  ׁשעבר. מחדׁש ׁשלׁשים יֹום ויהיה ּוׁשלׁשים, אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹיֹום
ׁשּלא  ּבין ׁשּנראה ּבין ּוׁשלׁשים, אחד ּבליל לּירח ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹנזקקין

יֹום. ׁשלׁשים על יֹותר לבנה חדׁש ל ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹנראה;
ּבליל „. הּירח ויראה יֹום, ועׂשרים ּתׁשעה ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹחדׁש

' נקרא - חסר ׁשלׁשים קלח]'חדׁש בעמוד ערכו ואם [ראה ; ְְְִִִֵֶָָֹֹ
נקרא  - יֹום ׁשלׁשים ׁשעבר החדׁש ויהיה הּירח, יראה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלא
ּבליל  ׁשּיראה וירח מלא'. 'חדׁש ונקרא מעּבר', ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻ'חדׁש
ּבליל  נראה ואם ּבזמּנֹו'; ׁשּנראה 'ירח הּנקרא הּוא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשלׁשים,
'ירח  נקרא הּוא - ׁשלׁשים ּבליל נראה ולא ּוׁשלׁשים, ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹאחד

עּבּורֹו'. ּבליל ְְִִֵֶָׁשּנראה
ּבראׁשית ‰. ׁשּבת ּכמֹו אדם, לכל מסּורה הּירח ראּית ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָאין

השנה] אּלא [שבתות ּבּׁשביעי. וׁשֹובת ׁשּׁשה מֹונה אחד ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּכל
ויקּבעּו ּדין ּבית ׁשּיקּדׁשּוהּו עד מסּור, הּדבר ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָלבית

חדׁש ראׁש ׁשּיהיה הּוא - חדׁש ראׁש הּיֹום ׁשּנאמר:אֹותֹו , ְֱִֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹ
"לכם". מסּורה ּתהיה זֹו עדּות לכם", הּזה ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ"החדׁש

.Â ׁשּמחּׁשבים ּכדר ּבחׁשּבֹונֹות מחּׁשבין ּדין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַּבית
בכוכבים]האצטגנינין חוזים הּכֹוכבים [- מקֹומֹות ׁשּיֹודעין , ְְְְִִִִִֶַַָָ

ּומדקּדקים וחֹוקרים אם [בחישובים]ּומהלכם, ׁשּידעּו עד ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָ
אין  אֹו ׁשלׁשים, ליל ׁשהּוא ּבזמּנֹו הּירח ׁשּיראה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאפׁשר
לעדים  ּומצּפים יֹוׁשבים ׁשּיראה, ׁשאפׁשר ידעּו אם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאפׁשר.
ּודרׁשּום  עדים, ּבאּו אם ׁשלׁשים. יֹום ׁשהּוא ּכּלֹו, הּיֹום ְְִִִֵֶַָָָֹֻּכל

ונאמנּו ּכהלכה, לחשבון]ּדבריהם[אומתו]וחקרּום [בהצלבה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָ
- עדים ּבאּו ולא נראה, לא ואם אֹותֹו; מקּדׁשין -ְְְְְִִִִֵַָָֹֹ
ּבחׁשּבֹון  ידעּו ואם מעּבר. החדׁש ויהיה ׁשלׁשים, ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹֹֻמׁשלימים
ואין  ׁשלׁשים, יֹום יֹוׁשבים אין - ׁשּיראה אפׁשר  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹׁשאין

עדי  ׁשהן ּבוּדאי יּודע - עדים ּבאּו ואם לעדים; ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָמצּפים
ואינּה העבים, מן לבנה ּדמּות להם ׁשּנראת אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשקר,

הּוּדאית .[האמיתית]הּלבנה ְִַַַָָָ
.Ê אם וידעּו ׁשּיחּׁשבּו ּדין, ּבית על הּתֹורה מן עׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָמצות

עד  העדים, את וׁשּידרׁשּו יראה, לא אֹו הּירח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיראה
החדׁש את זה ׁשּיקּדׁשּו ּבאי העם, ׁשאר ויֹודיעּו ויׁשלחּו ; ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הם  יֹום זה ּבאי ׁשּידעּו ּכדי החדׁש, ראׁש הּוא ְְְֵֵֵֵֶֶֶַֹֹיֹום
קדׁש", מקראי אתם ּתקראּו "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהּמֹועדֹות,

"ו  למֹועדּה".ונאמר: הּזאת החּקה את ׁשמרּת ְְְְֱֲֶֶַַַַָָָָֹֻ
.Á אּלא ׁשנים ּומעּברים חדׁשים וקֹובעין מחּׁשבין ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָאין

יׂשראל  ה'ּבארץ ּודבר תֹורה, ּתצא מּצּיֹון "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּבארץ  ונסמ ּבחכמה, ּגדֹול אדם היה ואם ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָמירּוׁשלים".
יׂשראל  ּבארץ הּניח ולא לארץ, לחּוצה ויצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹיׂשראל,
ׁשנים  ּומעּבר חדׁשים וקֹובע מחּׁשב זה הרי - ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶַַַָָּכמֹותֹו
אדם  יׂשראל ּבארץ ׁשּנעׂשה לֹו נֹודע ואם לארץ; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבחּוצה
אסּור  זה הרי - מּמּנּו ּגדֹול לֹומר צרי ואין ּכמֹותֹו, ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָּגדֹול
לא  ועּבר, וקבע עבר ואם לארץ; ּבחּוצה ּולעּבר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹלקּבע

ּכלּום. ְָָעׂשה

ב  ¤¤ּפרק
ּכׁשרים ‡. אנׁשים ׁשני אּלא החדׁש, ראׁש לעדּות ּכׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹאין

הרי  - ועבדים נׁשים אבל ודבר; ּדבר ּבכל להעיד ְְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָָהראּויין
את  ׁשראּו ּובנֹו אב מעידים. ואין עדּות, ּפסּולי ּכׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָהם
החדׁש ׁשעדּות מּפני לא - להעיד ּדין לבית ילכּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהּירח,
מּפני  ּפסּול מהם אחד יּמצא ׁשאם אּלא ּבקרֹובים, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּכׁשרה
עם  הּׁשני יצטרף הּפסלנּות, מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא ּגזלן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהּוא
על  אף - סֹופרים מּדברי לעדּות הּפסּול וכל ויעיד; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָאחר,

החדׁש לעדּות ּפסּול הּתֹורה, מן ּכׁשר ׁשהּוא .ּפי ְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
החדׁש·. ּבעדּות מדקּדקין ׁשאין ּתֹורה, ראו ּדין מתי [לחקור ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ

שהרי] ונמצאּווהיכן, עדים, ּפי על החדׁש את קּדׁשּו אפּלּו .ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַֹ
ּבראׁשֹונה  היּו לפיכ מקּדׁש; זה הרי - זֹו ּבעדּות ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָֻזֹוממין
יׂשראל  ׁשּכל מּיׂשראל, אדם מּכל החדׁש עדּות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמקּבלים
מּׁשּקלקלּו ּפסּול. ׁשּזה ל ׁשּיּודע עד ּכׁשרּות, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָּבחזקת
ראּו לא והם ׁשראּו, להעיד אנׁשים ׂשֹוכרים והיּו ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹהּמינים,
מעדים  אּלא החדׁש, עדּות ּדין ּבית יקּבלּו ׁשּלא התקינּו -ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ
ּדֹורׁשים  וׁשּיהיּו ּכׁשרים, ׁשהם אֹותן ּדין ּבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָׁשּמּכירים

ּבעדּותן. ְְְִֵָוחֹוקרים
יֹודעים‚. ּדין ּבית יהיּו לא אם ,העדים [מכירים]לפיכ את ְְְִִִִִִֵֵֶָָֹ

עם  ּבּה ׁשּנראה העיר אנׁשי מׁשּלחין - הּירח את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשראּו
ּדין  לבית אֹותן ׁשּמזּכין אחרים עדים ׁשראּו, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָהעדים

כשרותם] על ואחר [מעידים הן, ּכׁשרין ׁשאּלּו אֹותן ְְִִִֵֵֵֶַַָּומֹודיעין
מהן. מקּבלין ְְִֵֶַָּכ

ּבהם,„. מחּׁשבין ׁשהאצטגנינין ּבּדרכים מחּׁשבין ּדין ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבית
ּבצפֹון  ּתהיה אם זה, ּבחדׁש ּכׁשּתראה הּלבנה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹויֹודעים
ּולהיכן  קצרה, אֹו רחבה ּתהיה ואם ּבדרֹומּה, אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָהּׁשמׁש

קרניה ראׁשי אורה]יהיּו קרני העדים [- ּוכׁשּיבֹואּו נֹוטין. ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
אֹו ּבצפֹון אֹותּה, ראיתם 'ּכיצד אֹותם: ּבֹודקים ְְְְִִִֵֶַָָָָלהעיד,
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ּגבֹוהה היתה ּכּמה נֹוטֹות? קרניה היּו להיכן [מן ּבדרֹום? ְְְְְֵֶַַָָָָָָָָ
הית האופק] וכּמה עיניכם, נמצאּוּבראּית אם רחבה'? ה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ואם  אֹותם; מקּבלים ּבחׁשּבֹון, ּׁשּנֹודע למה מכּונין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּדבריהם
אֹותם. מקּבלים אין מכּונין, ּדבריהם נמצאּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֻלא

'ראינּוהּו‰. העדים: הירח]אמרּו 'ּבעבים [בבואת אֹו ּבּמים' ְְִִִִֵֶַַָָָ
לעננים] 'ּבע ׁשׁשית'[מבעד אֹו זכוכית]' בכלי אֹו[משתקפת , ֲִָָ

אֹו ּבעׁשׁשית אֹו ּבעבים ּומקצתֹו ּברקיע מקצתֹו ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָָׁשראּו
אמר  זאת. ראּיה על מקּדׁשין ואין ראּיה, זֹו אין - ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹּבּמים
הּׁשני: ואמר קֹומֹות', ׁשּתי ּכמֹו ּבעיני ּגבֹוּה 'ראיתיו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאחד:
האחד: אמר מצטרפים; - ּגבֹוּה' היה קֹומֹות ׁשלׁש ְְְִִֶַַָָָָָָָָֹ'ּכמֹו
אין  - חמׁש' 'ּכמֹו אֹומר: והּׁשני קֹומֹות', ׁשלׁש ְְְִֵֵֵֵַָָֹ'ּכמֹו
ּכמֹותֹו, ׁשּיעיד ׁשני עם מהם האחד ּומצטרף ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָמצטרפים;

אחת. קֹומה ּביניהם יהיה ְִֵֵֶֶַַָאֹו
.Âונתּכּוּנּו ּבֹו ׁשהתּבֹונּנּו וכיון ּכּונה, ּבלא 'ראינּוהּו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹאמרּו:

ואין  עדּות, זֹו אין - ראינּוהּו' לא ׁשּוב להעיד, ְְְְִִִֵֵֵָֹלראֹותֹו
והלכּו ּכּלבנה, ונראּו נתקּׁשרּו עבים ׁשּמא עליה, ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָמקּדׁשים

ׁשחרית להם  ועׂשרים ּתׁשעה ּביֹום 'ראינּוהּו עדים: אמרּו . ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ
ּבּמערב  ערבית ּוראינּוהּו הּׁשמׁש, ׁשּתעלה קדם ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבּמזרח
זֹו, ראּיה על ּומקּדׁשין נאמנים, אּלּו הרי - ׁשלׁשים' ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹּבליל
ׁשראּוהּו ׁשאמרּו הראּיה אבל ּבזמּנֹו; ראּוהּו ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשהרי
לראּית  אחראים אנּו ׁשאין לּה, נזקקין אין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבׁשחרית,

ּובי  להם ׁשחרית, ונראה ׁשּנתקּׁשרּו, הם ׁשהעבים דּוע ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
- נראה לא עּבּורֹו ּובליל ּבזמּנֹו, ראּוהּו אם וכן ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹּכּלבנה.
ליל  לראּית אּלא אחראים אנּו ׁשאין נאמנים; אּלּו ְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהרי

ּבלבד. ְְִִַֹׁשלׁשים
.Ê להעיד ׁשראּוי מי ּכל החדׁש? עדּות מקּבלין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכיצד

אֹותם  מכניסים ּדין ּובית ּדין; לבית ּבא הּירח, את ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשראה
ּכדי  ּגדֹולֹות, סעּודֹות להם ועֹוׂשים אחד, למקֹום ְְְְְִֵֶֶָָָָֻּכּלם

וזּוג לבֹוא. רגילים העם ראׁשֹון,[עדים]ׁשּיהיּו ׁשּבא ְְְִִִִֶֶָָָָ
את  מכניסים ׁשאמרנּו. ּבּבדיקֹות ראׁשֹון אֹותֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַָּבֹודקים
לחׁשּבֹון, מכּונים ּדבריו נמצאּו אֹותֹו; וׁשֹואלים ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָֻהּגדֹול,
קּימת. עדּותם מכּונים, ּדבריהם נמצאּו חברֹו; את ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻמכניסים
לא  - ּדברים ראׁשי אֹותם ׁשֹואלים הּזּוגֹות, ּכל ְְֲִִֵַָָָָָֹּוׁשאר

נפׁש ּבפחי יצאּו ׁשּלא ּכדי אּלא להם, ,[מאוכזבים]ׁשּצריכים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ
לבֹוא. רגילין ׁשּיהיּו ְְְִִִֵֶָּכדי

.Á:אֹומר ּדין ּבית ראׁש העדּות, ׁשּתתקּים אחר ,ּכ ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹואחר
מקּדׁש' 'מקּדׁש, אחריו: עֹונים העם וכל ואין 'מקּדׁש', . ְְְְְֲִֵַָָָָָָָֻֻֻ

אּלא  מחּׁשבים ואין ּבׁשלׁשה, אּלא החדׁש את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמקּדׁשים
ּבזמּנֹו ׁשּנראה חדׁש אּלא מקּדׁשים ואין ל']ּבׁשלׁשה, .[ליל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

אינֹו ּבּלילה, קּדׁשּוהּו ואם ּבּיֹום; אּלא מקּדׁשים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָואין
ּבית  אמרּו ולא יׂשראל, וכל ּדין ּבית ראּוהּו אפּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָֹֻמקּדׁש.
ׁשּנחקרּו אֹו ּוׁשלׁשים, אחד ליל ׁשחׁשכה עד 'מקּדׁש' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻּדין
ׁשחׁשכה  עד 'מקּדׁש' לֹומר ּדין ּבית הסּפיקּו ולא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻהעדים,
החדׁש ויהיה אֹותֹו, מקּדׁשין אין - ּוׁשלׁשים אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹליל
אף  ּוׁשלׁשים, אחד יֹום אּלא חדׁש ראׁש יהיה ולא ְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹֻמעּבר,
אּלא  קֹובעת, הראּיה ׁשאין ׁשלׁשים; ּבליל ׁשּנראה ּפי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל

ׁשּקֹובעים. הם 'מקּדׁש' ׁשאמרּו ּדין ְְְִִֵֵֶֶָָֻּבית

.Ë ועׂשרים ּתׁשעה יֹום ּבסֹוף עצמם ּדין ּבית אם ראּוהּו - ְְְְְִִִִֵֶַָָָ
אֹומרים  ּדין ּבית - ׁשלׁשים ּבליל ּכֹוכב יצא לא ְְְֲִִִִֵֵַָָָֹֹעדין
ּבליל  ראּוהּו ואם הּוא. יֹום ׁשעדין מקּדׁש', ְְְְֲִִֵֶַָָָֻֻ'מקּדׁש,
ׁשני  מֹוׁשיבים למחר - ּכֹוכבים ׁשני ׁשּיצאּו אחר ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשלׁשים,
הּׁשלׁשה, ּבפני הּׁשנים הם ויעידּו מהם, אחד אצל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדּינים

הּׁשלׁשה. ְְִַַָֹויקּדׁשּוהּו
.È,מטעין ּבין ׁשֹוגגין, ּבין - החדׁש את ׁשּקּדׁשּו ּדין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֻּבית

אנּוסין  הּמֹועדֹות ּבין לתּקן הּכל וחּיבין מקּדׁש, זה הרי - ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻ
לסמ חּיב ׁשּטעּו, ידע ׁשּזה ּפי על אף ּבֹו; ׁשּקּדׁשּו יֹום ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹעל
לׁשמר  ׁשּצּוה ּומי להם, אּלא מסּור הּדבר ׁשאין ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹעליהם,
"אׁשר  ׁשּנאמר: - עליהם לסמ צּוה הּוא ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָֹהּמֹועדֹות,

אתם". ְְִָֹּתקראּו

ה'תשע"ה  שבט כ"ד שישי יום

ג  ¤¤ּפרק
מקֹום ‡. ּובין ּביניהן היה אם - החדׁש את ׁשראּו ִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעדים

הֹולכין  ּפחֹות, אֹו ויֹום לילה מהל ּדין ּבית ּבֹו ְְֲִִֵֵֶַַַָָָׁשּיׁש
ׁשאין ּומ  ילכּו, לא ּכן, על יתר ּביניהן היה ואם עידין; ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

החדׁש נתעּבר ׁשּכבר מֹועלת, ׁשלׁשים יֹום אחר .עדּותן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּדין ·. לבית הֹולכין אּלּו הרי - החדׁש את ׁשראּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹעדים

ׁשּבת  היה ואפּלּו אתם להעיד, ּתקראּו "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּׁשּבת. את ּדֹוחה 'מֹועד', ׁשּנאמר מקֹום וכל ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָּבמֹועדם";
ראׁש ועל ניסן חדׁש ראׁש על אּלא מחּללין אין ,ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹלפיכ

הּמֹועדֹות ּתּקנת מּפני ּבלבד, ּתׁשרי של חדׁש תקני [קיום ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹ
ּכּלם,המועדים] על מחּללין קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּובזמן ;ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻ

את  ּדֹוחה ׁשהּוא חדׁש, ראׁש ׁשּבכל מּוסף קרּבן ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹמּפני
ַַָהּׁשּבת.

.‚- הּׁשּבת את החדׁש את ׁשראּו העדים ׁשּמחּללים ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכׁשם
אֹותם ׁשּמזּכים העדים עּמהם מחּללים על ּכ [מעידים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

את כשרותם] מּכירים ּדין ּבית היּו לא אם ּדין, ְִִִִִֵֵֶַָֹּבבית
ׁשּמֹודיע זה היה ואפּלּו ּדין [מכשיר]הרֹואים; לבית אֹותן ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

יּמצא  ׁשּמא מּספק, ּומחּלל עּמהם הֹול זה הרי - אחד ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעד
עּמֹו. ויצטרף ְְִִֵֵַָאחר

.„- חֹולה הּׁשּבת ּבליל החדׁש את ׁשראה העד ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה
להן  יׁש ואם ּבמּטה. ואפּלּו החמֹור, על א ֹותֹו ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָמרּכיבים

האורבים]אֹורב זין;[אנשים ּכלי ּבידם העדים לֹוקחים ,ּבּדר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּד היתה ואפּלּוואם מזֹונֹות. ּבידם לֹוקחים רחֹוקה, ר ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָ

ׁשראינּוהּו 'ּכׁשם יאמרּו: לא - לּכל ונראה ּגדֹול ְְְְְִִֵֶֶַָָֹֹֹראּוהּו
את  לחּלל צריכין אנּו ואין אחרים, ראּוהּו ּכ ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָאנחנּו,
להעיד, ראּוי ויהיה החדׁש, ׁשּיראה ּכל אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשּבת';
אֹו ויֹום לילה ּדין ּבית ּבֹו ׁשּקבּוע הּמקֹום ּובין ּבינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָויהיה

ּולהעיד. וליל הּׁשּבת, את לחּלל עליו מצוה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּפחֹות,
ׁשלׁשים.‰. יֹום ּכל החדׁש עדּות מקּבלים היּו ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹּבראׁשֹונה

הערּבים, ּבין עד מּלבֹוא העדים נׁשּתהּו אחת ְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָּפעם
הגיעו]ּבּמקּדׁש[נבוכו]ונתקלקלּו שהעדים מה [לפני ידעּו ולא ְְְְְְְִִַַַָָֹ
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ׁשל  ּתמיד אחר הּיֹום מּוסף ׁשּיקריבּו אפׁשר ואי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהעדים,
מקּבלים  יהיּו ׁשּלא והתקינּו ּדין, ּבית עמדּו הערּבים. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹּבין
ּבּיֹום  ׁשהּות ׁשּיהא ּכדי הּמנחה, עד אּלא החדׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעדּות

ונסּכיהם. הערּבים, ּבין ׁשל ותמיד מּוספין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלהקריב
.Â ּבין ׁשל ּתמיד עֹוׂשין - עדים ּבאּו ולא מנחה, הּגיע ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹואם

נֹוהגין  - ּולמעלה הּמנחה מן עדים ּבאּו ואם ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָהערּבים;
לפי  למחר, מּוסף ּומקריבין קדׁש, ּולמחר קדׁש, הּיֹום ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹאֹותֹו

מנחה  אחר אֹותֹו מקּדׁשין היּו הּמקּדׁש,ׁשּלא ּבית מּׁשחרב . ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
מקּבלין ׁשּיהיּו ּדינֹו, ּובית זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן עדּות התקין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבסֹוף  ׁשלׁשים יֹום עדים ּבאּו ואפּלּו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹֻהחדׁש
יֹום  ּומקּדׁשין עדּותם מקּבלין החּמה, לׁשקיעת סמּו ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָהּיֹום

ּבלבד. ְְִִַֹׁשלׁשים
.Ê עדים ּבאּו ׁשּלא מּפני החדׁש, את ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּכׁשּמעּברין

מּוכן  למקֹום עֹולין היּו - ׁשלׁשים יֹום ּבֹוּכל ועֹוׂשין , ְְְִִִָָָָֹ
עֹולין  ואין חדׁש. ראׁש ׁשהּוא ּוׁשלׁשים אחד ּביֹום ְְְְִִֵֶֶֶָָֹֹֹסעּודה
עֹולין  ואין הּׁשמׁש; עלֹות קדם ּבּנׁשף אּלא ּבּלילה, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלׁשם
ּדגן  ּבפת אּלא לּה עֹולין ואין מעׂשרה; ּפחֹות זֹו ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָלסעּודה
ׁשל  מצוה סעּודת היא וזֹו הּסעּודה. ּבעת ואֹוכלין ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָוקטנית,

מקֹום. ּבכל האמּורה החדׁש ְֲִֶַָָָָֹעּבּור
.Áהיּו החדׁש, את מקּדׁשין ּדין ּבית ּכׁשהיּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבראׁשֹונה

מּׂשּואֹות אבוקות]מּׂשיאין ההרים[מדליקים [בליל ּבראׁשי ְִִִֵֶַַָָ
ואחד] -שלושים הּכּותים מּׁשּקלקלּו הרחֹוקים; ׁשּידעּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָּכדי

ׁשּיהּו התקינּו - העם להטעֹות ּכדי מּׂשּואֹות מּׂשיאין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשהיּו
אינם  אּלּו ּוׁשלּוחים לרּבים. ּומֹודיעין יֹוצאין ְְְִִִִִִֵֵַָָׁשלּוחים
ׁשאין  - ׁשּבת לֹומר צרי ואין טֹוב, יֹום את ְְְִִֵֵֶֶַַַָָמחּללין

ּבלבד לקּדׁשֹו אּלא לקּימֹו, הּׁשּבת את העדות מחּללין [על ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָ
החודש] .שמקדשת

.Ë מּפני ניסן, על יֹוצאין: ׁשלּוחין היּו חדׁשים ׁשּׁשה ְְְֳִִִִִִֵַַָָָָעל
ראׁש מּפני אלּול, ועל הּתענית. מּפני אב, ועל ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹהּפסח.
נֹודע  אם - לאלּול ׁשלׁשים ּביֹום מצּפין ׁשּיׁשבּו ּכדי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשנה,
קדׁש הּיֹום אֹותֹו נֹוהגים ׁשלׁשים, יֹום ּדין ּבית ׁשּקּדׁשּו ְְֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹלהם

נֹוהגים להם, נֹודע לא ואם ויֹום ּבלבד; קדׁש ׁשלׁשים יֹום ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹֹֹ
ועל  ּתׁשרי. ׁשלּוחי להם ׁשּיבֹואּו עד קדׁש, ּוׁשלׁשים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאחד
ועל  חנּכה. מּפני ּכסלו, ועל הּמֹועדֹות. ּתּקנת מּפני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֻּתׁשרי,
יֹוצאין  - קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּובזמן הּפּורים. מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָאדר,

קטן  ּפסח מּפני אּיר, שני]על -]. ְִִֵֶַַָָָ
.Èראׁש ּביֹום אּלא יֹוצאין אין - ּתׁשרי ּוׁשלּוחי ניסן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹׁשלּוחי

ּדין  ּבית מּפי ׁשּיׁשמעּו עד הּׁשמׁש, ׁשּתעלה אחר ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹחדׁש,
ועׂשרים, ּתׁשעה יֹום ּבסֹוף ּדין ּבית קּדׁשּו ואם ְְְְְְְִִִִִֵֶָָֻ'מקּדׁש';

ׁשאמרנּו יֹוצאין ּכמֹו - 'מקּדׁש' ּדין ּבית מּפי וׁשמעּו , ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֻ
לצאת  להם יׁש - חדׁשים הּׁשּׁשה ׁשאר ּוׁשלּוחי ְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמּבערב.
קּדׁשּו לא ׁשעדין ּפי על אף הּירח, ׁשּנראה אחר ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמּבערב
ׁשהרי  יצאּו, החדׁש, ונראה הֹואיל החדׁש; אֹותֹו ּדין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹּבית

ּדין. ּבית אֹותֹו מקּדׁשין ּבוּדאי ְְְְִִֵַַַָָלמחר
.‡È את עֹוׂשין היּו מּגיעין, הּׁשלּוחין ׁשהיּו מקֹום ְִִִִֶֶַַָָָָּכל

טֹוב יֹום ּומקֹומֹות [ביום]הּמֹועדֹות ּבּתֹורה; ּכּכתּוב אחד, ְֲֶַַַָָָ
ׁשני  עֹוׂשין היּו אליהם, מּגיעין הּׁשלּוחים ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָהרחֹוקים

ּבית  ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעים ׁשאינם לפי - הּספק מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָימים
הּוא. יֹום זה אי החדׁש, ראׁש ִֵֶֶַֹֹּדין

.·Èהיּו ולא ניסן, ׁשלּוחי אליהן מּגיעין ׁשהיּו מקֹומֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹיׁש
ּפסח  ׁשּיעׂשּו היה הּדין ּומן ּתׁשרי; ׁשלּוחי אליהן ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּגיעין

אחד, טֹוב יֹום יֹום ּבאיזה וידעּו ׁשלּוחין להם הּגיעּו ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָ
ימים, ׁשני הּסּכֹות חג ׁשל טֹוב יֹום ויעׂשּו חדׁש, ראׁש ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֻנקּבע
לחלק  ׁשּלא ּוכדי ׁשלּוחין. אליהן הּגיעּו לא ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹֹׁשהרי
ּתׁשרי  ׁשלּוחי ׁשאין מקֹום ׁשּכל חכמים התקינּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבּמֹועדֹות,

ימים  ׁשני עֹוׂשין לֹו, עצרת.מּגיעין ׁשל טֹוב יֹום אפּלּו , ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָ
.‚È- ימים ׁשני ּתׁשרי? לׁשלּוחי ניסן ׁשלּוחי ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָוכּמה

ׁשהּוא  מּפני ּבתׁשרי, ּבאחד מהּלכין אינם ּתׁשרי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּׁשלּוחי
הּכּפּורים. יֹום ׁשהּוא מּפני ּבֹו, ּבעׂשירי ולא טֹוב, ְְֲִִִִִֵֶַַֹיֹום

.„È אחד אפּלּו אּלא ׁשנים, להיֹותם צריכין הּׁשלּוחין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָאין
ּתּגר אפּלּו אּלא ּבלבד, ׁשליח ולא מּׁשאר [סוחר]נאמן. ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

ּדין  ּבית מּפי ׁשמעּתי 'אני ואמר: לדרּכֹו ׁשּבא ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָהעם
את  ּומתּקנין נאמן, - ּפלֹוני' ּביֹום החדׁש את ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָֹׁשּקּדׁשּו
הּוא, להּגלֹות העׂשּוי ּדבר זה ׁשּדבר ּפיו; על ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָהּמֹועדֹות

עליו. נאמן ּכׁשר אחד ְֱֵֵֶֶָָָָָועד
.ÂË,עדים ּבאּו ולא ׁשלׁשים יֹום ּכל ׁשּיׁשבּו ּדין ְְְִִִֵֵֶָָָֹֹּבית

ּבּנׁשף השחר]והׁשּכימּו עלות ּכמֹו[קודם החדׁש את ועּברּו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַֹ
ּבאּו ימים חמּׁשה אֹו ארּבעה ואחר זה, ּבפרק ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבארנּו
ליל  ׁשהּוא ּבזמּנֹו החדׁש את ׁשראּו והעידּו רחֹוקים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹעדים

מאּימין - החדׁש ּבסֹוף ּבאּו ואפּלּו אימה]ׁשלׁשים, [מטילין ְְְְֲִִִֶַַַָֹֹ
ּומטריחין  ּבׁשאלֹות, אֹותם ּומטריפים ּגדֹול אּיּום ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָעליהם
ּדין  ּבית ּומׁשּתּדלין ּבעדּותן, ּומדקּדקין ּבבדיקֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָעליהם

'מעּבר' ׁשמֹו ויצא הֹואיל זה, חדׁש יקּדׁשּו .ׁשּלא ְְְְְִֶֶֶַָָָֹֹֻ
.ÊË והרי מכּונת, ונמצאת ּבעדּותם העדים עמדּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻואם

ּונבֹונים ידּועים אנׁשים נתבלבלו]העדים ונחקרה [ולא , ְְְְְֲִִִִֵֶָָָ
לאֹותֹו ּומֹונין וחֹוזרין אֹותֹו, מקּדׁשין - ּכראּוי ְְְְְִִִֵַָָָהעדּות

ּבלילֹו. הּירח ונראה הֹואיל ׁשלׁשים, מּיֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹהחדׁש
.ÊÈּדין ּבית הצרכּו סיבה]ואם זה [מאיזו חדׁש להּניח ְְְְִִִֵֶֶַַֹֻ

העדים אּלּו ׁשּיבֹואּו קדם ּכׁשהיה עדים מעּבר, הגיעו [ואח"כ ְְִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻ
ו] משנים לא זאת למרות החודש, את לחסר יש עדותם -שלפי

ויׁש .'לצר החדׁש את 'מעּברין ׁשאמרּו: הּוא וזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹמּניחין;
'לעֹולם  ואֹומר: זה ּבדבר ׁשחֹולק מי הּגדֹולים החכמים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמן
- עדים ּובאּו הֹואיל ;לצר החדׁש את מעּברין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹאין

עליהם' מאּימין ואין לדחות מקּדׁשין, כדי אותם מבלבלים [אין ְְְְְֲִִֵֵֶַַ
החודש] את ולעבר .עדותם

.ÁÈ אּלא זה ּבדבר החכמים מחלקת ׁשאין לי, ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹיראה
ותׁשרי  ניסן ּבעדי אֹו ותׁשרי, ניסן מן חּוץ החדׁשים, ְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָּבׁשאר
ּׁשּנעׂשה, מה נעׂשה ׁשּכבר הרגלים, ׁשעברּו אחר ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּבאּו
העדים  ּבאּו אם אבל הּמֹועדֹות; ּוזמן הּקרּבנֹות זמן ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָועבר
ואין  עדּותם, מקּבלין החדׁש, חצי קדם ותׁשרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּבניסן
על  ׁשהעידּו עדים על מאּימין ׁשאין ּכלל, עליהם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָמאּימין

לעּברֹו ּכדי ּבזמּנֹו ׁשראּוהּו .החדׁש ְְְְִֵֶֶַַַָֹ
.ËÈעדים על מאּימין עדּותם,[הוכחשה]ׁשּנתקלקלהאבל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

- החדׁש ויתעּבר העדּות ּתתקּים ׁשּלא נֹוטה הּדבר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהרי
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ּגבֹוהה היתה ּכּמה נֹוטֹות? קרניה היּו להיכן [מן ּבדרֹום? ְְְְְֵֶַַָָָָָָָָ
הית האופק] וכּמה עיניכם, נמצאּוּבראּית אם רחבה'? ה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ואם  אֹותם; מקּבלים ּבחׁשּבֹון, ּׁשּנֹודע למה מכּונין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּדבריהם
אֹותם. מקּבלים אין מכּונין, ּדבריהם נמצאּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֻלא

'ראינּוהּו‰. העדים: הירח]אמרּו 'ּבעבים [בבואת אֹו ּבּמים' ְְִִִִֵֶַַָָָ
לעננים] 'ּבע ׁשׁשית'[מבעד אֹו זכוכית]' בכלי אֹו[משתקפת , ֲִָָ

אֹו ּבעׁשׁשית אֹו ּבעבים ּומקצתֹו ּברקיע מקצתֹו ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָָׁשראּו
אמר  זאת. ראּיה על מקּדׁשין ואין ראּיה, זֹו אין - ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹּבּמים
הּׁשני: ואמר קֹומֹות', ׁשּתי ּכמֹו ּבעיני ּגבֹוּה 'ראיתיו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאחד:
האחד: אמר מצטרפים; - ּגבֹוּה' היה קֹומֹות ׁשלׁש ְְְִִֶַַָָָָָָָָֹ'ּכמֹו
אין  - חמׁש' 'ּכמֹו אֹומר: והּׁשני קֹומֹות', ׁשלׁש ְְְִֵֵֵֵַָָֹ'ּכמֹו
ּכמֹותֹו, ׁשּיעיד ׁשני עם מהם האחד ּומצטרף ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָמצטרפים;

אחת. קֹומה ּביניהם יהיה ְִֵֵֶֶַַָאֹו
.Âונתּכּוּנּו ּבֹו ׁשהתּבֹונּנּו וכיון ּכּונה, ּבלא 'ראינּוהּו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹאמרּו:

ואין  עדּות, זֹו אין - ראינּוהּו' לא ׁשּוב להעיד, ְְְְִִִֵֵֵָֹלראֹותֹו
והלכּו ּכּלבנה, ונראּו נתקּׁשרּו עבים ׁשּמא עליה, ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָמקּדׁשים

ׁשחרית להם  ועׂשרים ּתׁשעה ּביֹום 'ראינּוהּו עדים: אמרּו . ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ
ּבּמערב  ערבית ּוראינּוהּו הּׁשמׁש, ׁשּתעלה קדם ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבּמזרח
זֹו, ראּיה על ּומקּדׁשין נאמנים, אּלּו הרי - ׁשלׁשים' ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹּבליל
ׁשראּוהּו ׁשאמרּו הראּיה אבל ּבזמּנֹו; ראּוהּו ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשהרי
לראּית  אחראים אנּו ׁשאין לּה, נזקקין אין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבׁשחרית,

ּובי  להם ׁשחרית, ונראה ׁשּנתקּׁשרּו, הם ׁשהעבים דּוע ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
- נראה לא עּבּורֹו ּובליל ּבזמּנֹו, ראּוהּו אם וכן ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹּכּלבנה.
ליל  לראּית אּלא אחראים אנּו ׁשאין נאמנים; אּלּו ְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהרי

ּבלבד. ְְִִַֹׁשלׁשים
.Ê להעיד ׁשראּוי מי ּכל החדׁש? עדּות מקּבלין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכיצד

אֹותם  מכניסים ּדין ּובית ּדין; לבית ּבא הּירח, את ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשראה
ּכדי  ּגדֹולֹות, סעּודֹות להם ועֹוׂשים אחד, למקֹום ְְְְְִֵֶֶָָָָֻּכּלם

וזּוג לבֹוא. רגילים העם ראׁשֹון,[עדים]ׁשּיהיּו ׁשּבא ְְְִִִִֶֶָָָָ
את  מכניסים ׁשאמרנּו. ּבּבדיקֹות ראׁשֹון אֹותֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַָּבֹודקים
לחׁשּבֹון, מכּונים ּדבריו נמצאּו אֹותֹו; וׁשֹואלים ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָֻהּגדֹול,
קּימת. עדּותם מכּונים, ּדבריהם נמצאּו חברֹו; את ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻמכניסים
לא  - ּדברים ראׁשי אֹותם ׁשֹואלים הּזּוגֹות, ּכל ְְֲִִֵַָָָָָֹּוׁשאר

נפׁש ּבפחי יצאּו ׁשּלא ּכדי אּלא להם, ,[מאוכזבים]ׁשּצריכים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ
לבֹוא. רגילין ׁשּיהיּו ְְְִִִֵֶָּכדי

.Á:אֹומר ּדין ּבית ראׁש העדּות, ׁשּתתקּים אחר ,ּכ ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹואחר
מקּדׁש' 'מקּדׁש, אחריו: עֹונים העם וכל ואין 'מקּדׁש', . ְְְְְֲִֵַָָָָָָָֻֻֻ

אּלא  מחּׁשבים ואין ּבׁשלׁשה, אּלא החדׁש את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמקּדׁשים
ּבזמּנֹו ׁשּנראה חדׁש אּלא מקּדׁשים ואין ל']ּבׁשלׁשה, .[ליל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

אינֹו ּבּלילה, קּדׁשּוהּו ואם ּבּיֹום; אּלא מקּדׁשים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָואין
ּבית  אמרּו ולא יׂשראל, וכל ּדין ּבית ראּוהּו אפּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָֹֻמקּדׁש.
ׁשּנחקרּו אֹו ּוׁשלׁשים, אחד ליל ׁשחׁשכה עד 'מקּדׁש' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻּדין
ׁשחׁשכה  עד 'מקּדׁש' לֹומר ּדין ּבית הסּפיקּו ולא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻהעדים,
החדׁש ויהיה אֹותֹו, מקּדׁשין אין - ּוׁשלׁשים אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹליל
אף  ּוׁשלׁשים, אחד יֹום אּלא חדׁש ראׁש יהיה ולא ְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹֻמעּבר,
אּלא  קֹובעת, הראּיה ׁשאין ׁשלׁשים; ּבליל ׁשּנראה ּפי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל

ׁשּקֹובעים. הם 'מקּדׁש' ׁשאמרּו ּדין ְְְִִֵֵֶֶָָֻּבית

.Ë ועׂשרים ּתׁשעה יֹום ּבסֹוף עצמם ּדין ּבית אם ראּוהּו - ְְְְְִִִִֵֶַָָָ
אֹומרים  ּדין ּבית - ׁשלׁשים ּבליל ּכֹוכב יצא לא ְְְֲִִִִֵֵַָָָֹֹעדין
ּבליל  ראּוהּו ואם הּוא. יֹום ׁשעדין מקּדׁש', ְְְְֲִִֵֶַָָָֻֻ'מקּדׁש,
ׁשני  מֹוׁשיבים למחר - ּכֹוכבים ׁשני ׁשּיצאּו אחר ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשלׁשים,
הּׁשלׁשה, ּבפני הּׁשנים הם ויעידּו מהם, אחד אצל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדּינים

הּׁשלׁשה. ְְִַַָֹויקּדׁשּוהּו
.È,מטעין ּבין ׁשֹוגגין, ּבין - החדׁש את ׁשּקּדׁשּו ּדין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֻּבית

אנּוסין  הּמֹועדֹות ּבין לתּקן הּכל וחּיבין מקּדׁש, זה הרי - ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻ
לסמ חּיב ׁשּטעּו, ידע ׁשּזה ּפי על אף ּבֹו; ׁשּקּדׁשּו יֹום ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹעל
לׁשמר  ׁשּצּוה ּומי להם, אּלא מסּור הּדבר ׁשאין ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹעליהם,
"אׁשר  ׁשּנאמר: - עליהם לסמ צּוה הּוא ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָֹהּמֹועדֹות,

אתם". ְְִָֹּתקראּו

ה'תשע"ה  שבט כ"ד שישי יום

ג  ¤¤ּפרק
מקֹום ‡. ּובין ּביניהן היה אם - החדׁש את ׁשראּו ִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעדים

הֹולכין  ּפחֹות, אֹו ויֹום לילה מהל ּדין ּבית ּבֹו ְְֲִִֵֵֶַַַָָָׁשּיׁש
ׁשאין ּומ  ילכּו, לא ּכן, על יתר ּביניהן היה ואם עידין; ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

החדׁש נתעּבר ׁשּכבר מֹועלת, ׁשלׁשים יֹום אחר .עדּותן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּדין ·. לבית הֹולכין אּלּו הרי - החדׁש את ׁשראּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹעדים

ׁשּבת  היה ואפּלּו אתם להעיד, ּתקראּו "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּׁשּבת. את ּדֹוחה 'מֹועד', ׁשּנאמר מקֹום וכל ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָּבמֹועדם";
ראׁש ועל ניסן חדׁש ראׁש על אּלא מחּללין אין ,ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹלפיכ

הּמֹועדֹות ּתּקנת מּפני ּבלבד, ּתׁשרי של חדׁש תקני [קיום ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹ
ּכּלם,המועדים] על מחּללין קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּובזמן ;ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻ

את  ּדֹוחה ׁשהּוא חדׁש, ראׁש ׁשּבכל מּוסף קרּבן ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹמּפני
ַַָהּׁשּבת.

.‚- הּׁשּבת את החדׁש את ׁשראּו העדים ׁשּמחּללים ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכׁשם
אֹותם ׁשּמזּכים העדים עּמהם מחּללים על ּכ [מעידים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

את כשרותם] מּכירים ּדין ּבית היּו לא אם ּדין, ְִִִִִֵֵֶַָֹּבבית
ׁשּמֹודיע זה היה ואפּלּו ּדין [מכשיר]הרֹואים; לבית אֹותן ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

יּמצא  ׁשּמא מּספק, ּומחּלל עּמהם הֹול זה הרי - אחד ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעד
עּמֹו. ויצטרף ְְִִֵֵַָאחר

.„- חֹולה הּׁשּבת ּבליל החדׁש את ׁשראה העד ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה
להן  יׁש ואם ּבמּטה. ואפּלּו החמֹור, על א ֹותֹו ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָמרּכיבים

האורבים]אֹורב זין;[אנשים ּכלי ּבידם העדים לֹוקחים ,ּבּדר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּד היתה ואפּלּוואם מזֹונֹות. ּבידם לֹוקחים רחֹוקה, ר ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָ

ׁשראינּוהּו 'ּכׁשם יאמרּו: לא - לּכל ונראה ּגדֹול ְְְְְִִֵֶֶַָָֹֹֹראּוהּו
את  לחּלל צריכין אנּו ואין אחרים, ראּוהּו ּכ ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָאנחנּו,
להעיד, ראּוי ויהיה החדׁש, ׁשּיראה ּכל אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשּבת';
אֹו ויֹום לילה ּדין ּבית ּבֹו ׁשּקבּוע הּמקֹום ּובין ּבינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָויהיה

ּולהעיד. וליל הּׁשּבת, את לחּלל עליו מצוה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּפחֹות,
ׁשלׁשים.‰. יֹום ּכל החדׁש עדּות מקּבלים היּו ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹּבראׁשֹונה

הערּבים, ּבין עד מּלבֹוא העדים נׁשּתהּו אחת ְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָּפעם
הגיעו]ּבּמקּדׁש[נבוכו]ונתקלקלּו שהעדים מה [לפני ידעּו ולא ְְְְְְְִִַַַָָֹ

יבֹואּו ׁשּמא הערּבים, ּבין ׁשל עֹולה יעׂשּו אם - ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָּיעׂשּו
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ׁשל  ּתמיד אחר הּיֹום מּוסף ׁשּיקריבּו אפׁשר ואי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהעדים,
מקּבלים  יהיּו ׁשּלא והתקינּו ּדין, ּבית עמדּו הערּבים. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹּבין
ּבּיֹום  ׁשהּות ׁשּיהא ּכדי הּמנחה, עד אּלא החדׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעדּות

ונסּכיהם. הערּבים, ּבין ׁשל ותמיד מּוספין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלהקריב
.Â ּבין ׁשל ּתמיד עֹוׂשין - עדים ּבאּו ולא מנחה, הּגיע ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹואם

נֹוהגין  - ּולמעלה הּמנחה מן עדים ּבאּו ואם ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָהערּבים;
לפי  למחר, מּוסף ּומקריבין קדׁש, ּולמחר קדׁש, הּיֹום ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹאֹותֹו

מנחה  אחר אֹותֹו מקּדׁשין היּו הּמקּדׁש,ׁשּלא ּבית מּׁשחרב . ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
מקּבלין ׁשּיהיּו ּדינֹו, ּובית זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן עדּות התקין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבסֹוף  ׁשלׁשים יֹום עדים ּבאּו ואפּלּו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹֻהחדׁש
יֹום  ּומקּדׁשין עדּותם מקּבלין החּמה, לׁשקיעת סמּו ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָהּיֹום

ּבלבד. ְְִִַֹׁשלׁשים
.Ê עדים ּבאּו ׁשּלא מּפני החדׁש, את ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּכׁשּמעּברין

מּוכן  למקֹום עֹולין היּו - ׁשלׁשים יֹום ּבֹוּכל ועֹוׂשין , ְְְִִִָָָָֹ
עֹולין  ואין חדׁש. ראׁש ׁשהּוא ּוׁשלׁשים אחד ּביֹום ְְְְִִֵֶֶֶָָֹֹֹסעּודה
עֹולין  ואין הּׁשמׁש; עלֹות קדם ּבּנׁשף אּלא ּבּלילה, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלׁשם
ּדגן  ּבפת אּלא לּה עֹולין ואין מעׂשרה; ּפחֹות זֹו ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָלסעּודה
ׁשל  מצוה סעּודת היא וזֹו הּסעּודה. ּבעת ואֹוכלין ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָוקטנית,

מקֹום. ּבכל האמּורה החדׁש ְֲִֶַָָָָֹעּבּור
.Áהיּו החדׁש, את מקּדׁשין ּדין ּבית ּכׁשהיּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבראׁשֹונה

מּׂשּואֹות אבוקות]מּׂשיאין ההרים[מדליקים [בליל ּבראׁשי ְִִִֵֶַַָָ
ואחד] -שלושים הּכּותים מּׁשּקלקלּו הרחֹוקים; ׁשּידעּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָּכדי

ׁשּיהּו התקינּו - העם להטעֹות ּכדי מּׂשּואֹות מּׂשיאין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשהיּו
אינם  אּלּו ּוׁשלּוחים לרּבים. ּומֹודיעין יֹוצאין ְְְִִִִִִֵֵַָָׁשלּוחים
ׁשאין  - ׁשּבת לֹומר צרי ואין טֹוב, יֹום את ְְְִִֵֵֶֶַַַָָמחּללין

ּבלבד לקּדׁשֹו אּלא לקּימֹו, הּׁשּבת את העדות מחּללין [על ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָ
החודש] .שמקדשת

.Ë מּפני ניסן, על יֹוצאין: ׁשלּוחין היּו חדׁשים ׁשּׁשה ְְְֳִִִִִִֵַַָָָָעל
ראׁש מּפני אלּול, ועל הּתענית. מּפני אב, ועל ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹהּפסח.
נֹודע  אם - לאלּול ׁשלׁשים ּביֹום מצּפין ׁשּיׁשבּו ּכדי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשנה,
קדׁש הּיֹום אֹותֹו נֹוהגים ׁשלׁשים, יֹום ּדין ּבית ׁשּקּדׁשּו ְְֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹלהם

נֹוהגים להם, נֹודע לא ואם ויֹום ּבלבד; קדׁש ׁשלׁשים יֹום ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹֹֹ
ועל  ּתׁשרי. ׁשלּוחי להם ׁשּיבֹואּו עד קדׁש, ּוׁשלׁשים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאחד
ועל  חנּכה. מּפני ּכסלו, ועל הּמֹועדֹות. ּתּקנת מּפני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֻּתׁשרי,
יֹוצאין  - קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּובזמן הּפּורים. מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָאדר,

קטן  ּפסח מּפני אּיר, שני]על -]. ְִִֵֶַַָָָ
.Èראׁש ּביֹום אּלא יֹוצאין אין - ּתׁשרי ּוׁשלּוחי ניסן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹׁשלּוחי

ּדין  ּבית מּפי ׁשּיׁשמעּו עד הּׁשמׁש, ׁשּתעלה אחר ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹחדׁש,
ועׂשרים, ּתׁשעה יֹום ּבסֹוף ּדין ּבית קּדׁשּו ואם ְְְְְְְִִִִִֵֶָָֻ'מקּדׁש';

ׁשאמרנּו יֹוצאין ּכמֹו - 'מקּדׁש' ּדין ּבית מּפי וׁשמעּו , ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֻ
לצאת  להם יׁש - חדׁשים הּׁשּׁשה ׁשאר ּוׁשלּוחי ְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמּבערב.
קּדׁשּו לא ׁשעדין ּפי על אף הּירח, ׁשּנראה אחר ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמּבערב
ׁשהרי  יצאּו, החדׁש, ונראה הֹואיל החדׁש; אֹותֹו ּדין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹּבית

ּדין. ּבית אֹותֹו מקּדׁשין ּבוּדאי ְְְְִִֵַַַָָלמחר
.‡È את עֹוׂשין היּו מּגיעין, הּׁשלּוחין ׁשהיּו מקֹום ְִִִִֶֶַַָָָָּכל

טֹוב יֹום ּומקֹומֹות [ביום]הּמֹועדֹות ּבּתֹורה; ּכּכתּוב אחד, ְֲֶַַַָָָ
ׁשני  עֹוׂשין היּו אליהם, מּגיעין הּׁשלּוחים ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָהרחֹוקים

ּבית  ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעים ׁשאינם לפי - הּספק מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָימים
הּוא. יֹום זה אי החדׁש, ראׁש ִֵֶֶַֹֹּדין

.·Èהיּו ולא ניסן, ׁשלּוחי אליהן מּגיעין ׁשהיּו מקֹומֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹיׁש
ּפסח  ׁשּיעׂשּו היה הּדין ּומן ּתׁשרי; ׁשלּוחי אליהן ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּגיעין

אחד, טֹוב יֹום יֹום ּבאיזה וידעּו ׁשלּוחין להם הּגיעּו ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָ
ימים, ׁשני הּסּכֹות חג ׁשל טֹוב יֹום ויעׂשּו חדׁש, ראׁש ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֻנקּבע
לחלק  ׁשּלא ּוכדי ׁשלּוחין. אליהן הּגיעּו לא ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹֹׁשהרי
ּתׁשרי  ׁשלּוחי ׁשאין מקֹום ׁשּכל חכמים התקינּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבּמֹועדֹות,

ימים  ׁשני עֹוׂשין לֹו, עצרת.מּגיעין ׁשל טֹוב יֹום אפּלּו , ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָ
.‚È- ימים ׁשני ּתׁשרי? לׁשלּוחי ניסן ׁשלּוחי ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָוכּמה

ׁשהּוא  מּפני ּבתׁשרי, ּבאחד מהּלכין אינם ּתׁשרי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּׁשלּוחי
הּכּפּורים. יֹום ׁשהּוא מּפני ּבֹו, ּבעׂשירי ולא טֹוב, ְְֲִִִִִֵֶַַֹיֹום

.„È אחד אפּלּו אּלא ׁשנים, להיֹותם צריכין הּׁשלּוחין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָאין
ּתּגר אפּלּו אּלא ּבלבד, ׁשליח ולא מּׁשאר [סוחר]נאמן. ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

ּדין  ּבית מּפי ׁשמעּתי 'אני ואמר: לדרּכֹו ׁשּבא ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָהעם
את  ּומתּקנין נאמן, - ּפלֹוני' ּביֹום החדׁש את ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָֹׁשּקּדׁשּו
הּוא, להּגלֹות העׂשּוי ּדבר זה ׁשּדבר ּפיו; על ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָהּמֹועדֹות

עליו. נאמן ּכׁשר אחד ְֱֵֵֶֶָָָָָועד
.ÂË,עדים ּבאּו ולא ׁשלׁשים יֹום ּכל ׁשּיׁשבּו ּדין ְְְִִִֵֵֶָָָֹֹּבית

ּבּנׁשף השחר]והׁשּכימּו עלות ּכמֹו[קודם החדׁש את ועּברּו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַֹ
ּבאּו ימים חמּׁשה אֹו ארּבעה ואחר זה, ּבפרק ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבארנּו
ליל  ׁשהּוא ּבזמּנֹו החדׁש את ׁשראּו והעידּו רחֹוקים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹעדים

מאּימין - החדׁש ּבסֹוף ּבאּו ואפּלּו אימה]ׁשלׁשים, [מטילין ְְְְֲִִִֶַַַָֹֹ
ּומטריחין  ּבׁשאלֹות, אֹותם ּומטריפים ּגדֹול אּיּום ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָעליהם
ּדין  ּבית ּומׁשּתּדלין ּבעדּותן, ּומדקּדקין ּבבדיקֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָעליהם

'מעּבר' ׁשמֹו ויצא הֹואיל זה, חדׁש יקּדׁשּו .ׁשּלא ְְְְְִֶֶֶַָָָֹֹֻ
.ÊË והרי מכּונת, ונמצאת ּבעדּותם העדים עמדּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻואם

ּונבֹונים ידּועים אנׁשים נתבלבלו]העדים ונחקרה [ולא , ְְְְְֲִִִִֵֶָָָ
לאֹותֹו ּומֹונין וחֹוזרין אֹותֹו, מקּדׁשין - ּכראּוי ְְְְְִִִֵַָָָהעדּות

ּבלילֹו. הּירח ונראה הֹואיל ׁשלׁשים, מּיֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹהחדׁש
.ÊÈּדין ּבית הצרכּו סיבה]ואם זה [מאיזו חדׁש להּניח ְְְְִִִֵֶֶַַֹֻ

העדים אּלּו ׁשּיבֹואּו קדם ּכׁשהיה עדים מעּבר, הגיעו [ואח"כ ְְִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻ
ו] משנים לא זאת למרות החודש, את לחסר יש עדותם -שלפי

ויׁש .'לצר החדׁש את 'מעּברין ׁשאמרּו: הּוא וזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹמּניחין;
'לעֹולם  ואֹומר: זה ּבדבר ׁשחֹולק מי הּגדֹולים החכמים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמן
- עדים ּובאּו הֹואיל ;לצר החדׁש את מעּברין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹאין

עליהם' מאּימין ואין לדחות מקּדׁשין, כדי אותם מבלבלים [אין ְְְְְֲִִֵֵֶַַ
החודש] את ולעבר .עדותם

.ÁÈ אּלא זה ּבדבר החכמים מחלקת ׁשאין לי, ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹיראה
ותׁשרי  ניסן ּבעדי אֹו ותׁשרי, ניסן מן חּוץ החדׁשים, ְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָּבׁשאר
ּׁשּנעׂשה, מה נעׂשה ׁשּכבר הרגלים, ׁשעברּו אחר ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּבאּו
העדים  ּבאּו אם אבל הּמֹועדֹות; ּוזמן הּקרּבנֹות זמן ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָועבר
ואין  עדּותם, מקּבלין החדׁש, חצי קדם ותׁשרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּבניסן
על  ׁשהעידּו עדים על מאּימין ׁשאין ּכלל, עליהם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָמאּימין

לעּברֹו ּכדי ּבזמּנֹו ׁשראּוהּו .החדׁש ְְְְִֵֶֶַַַָֹ
.ËÈעדים על מאּימין עדּותם,[הוכחשה]ׁשּנתקלקלהאבל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

- החדׁש ויתעּבר העדּות ּתתקּים ׁשּלא נֹוטה הּדבר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהרי
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עליהם המכחישים]מאּימין העדּות,[על ׁשּתתקּים ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָ
העדים  את להזים עדים ּבאּו אם וכן ּבזמּנֹו; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָויתקּדׁש
אּלּו הרי - ּדין ּבית ׁשּיקּדׁשּוהּו קדם ּבזמּנֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשראּוהּו
ויתקּדׁש ההזּמה, ּתתקּים ׁשּלא עד הּמזּמין על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹמאּימין

ּבזמּנֹו. ְִֶַַֹהחדׁש

ד  ¤¤ּפרק
ואין ‡. חדׁש; ּבּה ׁשּמֹוסיפין הּׁשנה היא מעּברת, ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשנה

אדרין  ׁשני ׁשנה אֹותּה ועֹוׂשין אדר, אּלא לעֹולם ְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָָמֹוסיפין
ׁשני  ואדר ראׁשֹון אדר זה?- חדׁש מֹוסיפין מה ּומּפני . ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשּנאמר: זמן, ּבאֹותֹו הּפסח ׁשּיהיה ּכדי האביב, זמן ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמּפני
האביב. ּבזמן זה חדׁש ׁשּיהיה האביב", חדׁש את ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"ׁשמֹור
ּבימֹות  ּפעמים ּבא הּפסח היה - הּזה החדׁש הֹוספת ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹולּולא

הּגׁשמים. ּבימֹות ּופעמים ְְִִִַַַָָָהחּמה,
ה ·. על - הּׁשנה את מעּברין סימנין ׁשלׁשה ּתקּופה על ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹ

קלח] בעמוד ערכו האילן.[ראה ּפרֹות ועל האביב, ועל ,ְְִִֵַַָָָָ
ניסן  ּתקּופת ּתהיה אם ויֹודעין: מחּׁשבין, ּדין ּבית ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָּכיצד?

האביב] מעּברין [- - זה זמן אחר אֹו ּבניסן, עׂשר ְְְְְִִִֶַַַַָָָָּבׁשּׁשה
ׁש ּכדי ׁשני, אדר ניסן אֹותֹו ויעׂשּו הּׁשנה, הּפסח אֹותּה ּיהיה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

חֹוׁשׁשין  ואין ּומעּברין, סֹומכין זה סימן ועל האביב; ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּבזמן
אחר. ְִֵַָלסימן

אּלא ‚. האביב, הּגיע לא ׁשעדין ּדין ּבית ראּו אם ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוכן
הּוא אפל מלבוא]עדין האילן,[מתאחר ּפרֹות צמחּו ולא , ְְֲִִֵֵַָָָָֹ

אּלּו, סימנין ׁשני על סֹומכין - הּפסח ּבזמן לצמח ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּדרּכם
לׁשּׁשה  קדם ׁשהּתקּופה ּפי על ואף הּׁשנה; את ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּומעּברין
מצּוי  האביב ׁשּיהיה ּכדי מעּברין, הם הרי ּבניסן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָעׂשר
ּוכדי  ּבניסן, עׂשר ּבׁשּׁשה הּתנּופה עמר מּמּנּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלהקריב

האביב. זמן ּכל ּכדר צֹומחין הּפרֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּיהיּו
יהּודה,„. ארץ על - ּבאביב סֹומכין היּו ארצֹות ׁשלׁש ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹועל

ּבׁשּתי  האביב הּגיע ואם הּגליל. ועל הּירּדן, עבר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָועל
הּגיע  ואם מעּברין; אין - הּגיע לא ּובאחת מאּלּו, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָֹארצֹות
לא  עדין אם מעּברין, - ּבׁשּתים הּגיע ולא מהן, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַֹֹּבאחת

האילן  ּפרֹות העּקר צמחּו ׁשהם הּדברים הם ואּלּו . ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ
חּמה. ׁשני הּׁשנים להיֹות ּכדי ּבׁשבילם, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּמעּברין

מעּברין ‰. ּדין ּבית ׁשהיּו אחרים ּדברים ׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָויׁש
ׁשאינן  הּדרכים מּפני הן: ואּלּו ;הּצר מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבׁשבילם,

לע  יכֹולין העם ואין בפסח]לֹותמתּקנין, מעּברין [לרגל - ְְְְְֲִִִֵַַָָָֻ
ּומּפני  הּדרכים. ויתּקנּו הּגׁשמים ׁשּיפסקּו עד הּׁשנה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאת
את  ּומֹונעין מפסיקין הּנהרֹות ונמצאּו ׁשּנהרסּו, ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָהּגׁשרים
עד  הּׁשנה, את מעּברין - ּומתים ּבעצמן מסּכנים אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָהעם,
ּבּגׁשמים, ׁשאבדּו ּפסחים ּתּנּורי ּומּפני הּגׁשרים. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּיתּקנּו
הּׁשנה, את מעּברין - ּפסחיהם את לצלֹות מקֹום להם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָואין
ׁשּנעקרּו יׂשראל ּגלּיֹות ּומּפני וייבׁשּו. הּתּנּורים ׁשּיבנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻעד

לירושלים]מּמקֹומם ללכת הּגיעּו[התחילו לא ועדין , ְֲִִִִַַָֹ
ּפנאי  להם ׁשּיהיה ּכדי הּׁשנה, את מעּברין - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלירּוׁשלים

ְִַַלהּגיע.
.Â מּפני ולא הּׁשלג, מּפני לא הּׁשנה את מעּברין אין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאבל

מּמקֹומם  נעקרּו לא ׁשעדין יׂשראל ּגלּיֹות מּפני ולא ,הּצּנה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻ
הּכהנים  רב אֹו הּקהל רב ׁשהיּו ּכגֹון - הּטמאה מּפני ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֹֹֹֻולא
ּפנאי  להם ׁשּיהיה ּכדי הּׁשנה את מעּברין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָטמאים,
את  עּברּו ואם ּבטמאה; יעׂשה אּלא ּבטהרה, ויעׂשּו ְְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻלּטהר

מעּברת. זֹו הרי הּטמאה, מּפני ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֻֻהּׁשנה
.Ê,ּכלל ּבׁשבילם הּׁשנה את מעּברין ׁשאין ּדברים ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיׁש

סעד אֹותם עֹוׂשין העיבור אבל סיבת על לציבור הסברה [תוספת ֲִַַָָ
ׁשּצריכה-] כך]לׁשנה מּפני [בין אֹו הּתקּופה מּפני עּבּור ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

והּטלאים  הּגדיים מּפני הן: ואּלּו האילן; ּופרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָהאביב
הּגֹוזלֹות ּומּפני מעט, ׁשהם אֹו נֹולדּו לא [שאפשר ׁשעדין ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹ

ראיה] כעולת אּלּולהביאן ּבׁשביל מעּברין אין ּפרחּו. ְְְְִִִֵֵֶַָֹׁשּלא
לּפ מצּויין והּטלאים הּגדיים ׁשּיהיּו והּגֹוזלֹות ּכדי סחים, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

עֹוׂשין  אבל העֹוף; ּבקרּבן ׁשּנתחּיב למי אֹו לראּיה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָמצּויין
לּׁשנה. סעד ַַַָָָאֹותם

.Áזֹו 'ׁשנה אֹומרין: לּׁשנה? סעד אֹותם עֹוׂשין ְִִֵַַַַָָָָָּכיצד
האביב  מּפני אֹו ׁשּמׁשכה, הּתקּופה מּפני עּבּור ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָצריכה
קטּנים  ׁשהּגדיים ועֹוד, הּגיעּו; ׁשּלא האילן ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹּופרֹות

רּכים' .והּגֹוזלֹות ְִַַָ
.Ë יאמר ּכיצד? לּה. ּבמזּמנין אּלא הּׁשנה, את מעּברין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻאין

'היּו הּסנהדרין: מן ּופלֹוני לפלֹוני הּגד ֹול ּדין ּבית ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָֹראׁש
זֹו ׁשנה אם ונדע ונראה ׁשּנחּׁשב ּפלֹוני, למקֹום ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמזּמנין
ּבלבד, ׁשּזּמנּו ואֹותן עּבּור'; צריכה אינּה אֹו עּבּור, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֻצריכה

אֹותּה ׁשּמעּברין מתחילין הן אֹותּה? מעּברין ּובכּמה . ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
אֹותם. ׁשּסמכּו מּמי ּגדֹולה, סנהדרי מּכלל ּדּינין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבׁשלׁשה
אם  עּבּור צריכה אם נראה ולא נׁשב 'לא ׁשנים: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹֹאמרּו
ּבמעּוטֹו; יחיד ּבטל - ונבּדק' 'נׁשב אֹומר: ואחד ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָֹלאו',
- נׁשב' 'לא אֹומר: ואחד ונראה', 'נׁשב ׁשנים: ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹאמרּו
ּבּדבר. ונֹותנין ונֹוׂשאים המזּמנים, מן ׁשנים עֹוד ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָֻמֹוסיפין

.Èאינּה' אֹומרין: ּוׁשלׁשה עּבּור', 'צריכה אֹומרים: ְְְְְִִִִִֵַָָָֹׁשנים
'צריכה', אֹומרין: ׁשלׁשה ּבמעּוטם; ׁשנים ּבטלּו - ְְְְְְְִִִִִַָָָָָֹצריכה'
מן  ׁשנים מֹוסיפין - עּבּור' צריכה 'אינּה אֹומרין: ְְְְִִִִִִִִֵַַָָּוׁשנים
ּגמרּו אם ּבׁשבעה. וגֹומרין ונֹותנין ונֹוׂשאין לּה, ְְְְְְְְְְִִִִִִַָָָָֻהמזּמנין

ואם ּכ ּׁשּגמרּו; ּכמה עֹוׂשין לעּבר, ׁשּלא אֹו לעּבר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֻּלם
לעּבר  ׁשּלא ּבין לעּבר ּבין הרב, אחר הֹולכים - .נחלקּו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ

ׁשל  יׁשיבה ראׁש ׁשהּוא הּגדֹול ּדין ּבית ראׁש ׁשּיהיה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹוצרי
לעּבר, ּבׁשלׁשה ּגמרּו ואם הּׁשבעה; מּכלל ואחד, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשבעים
ׁשּירצה. אֹו עּמהם, הּנׂשיא ׁשּיהיה וה ּוא - מעּברת זֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֻהרי

הּצד מן מתחילין הּׁשנה, שבדינים]ּובעּבּור ּולקּדּוׁש[הקטן ; ְְְִִִִִַַַַָָ
הּגדֹול. מן מתחילין ְִִִֶַַַָֹהחדׁש,

.‡È:ּגדֹול ּכהן ולא ,מל לא הּׁשנה לעּבּור מֹוׁשיבין ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹאין
נֹוטה  ּדעּתֹו ׁשּמא ּומלחמֹותיו, חילֹותיו מּפני - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָמל
הּצּנה, מּפני - ּגדֹול וכהן לעּבר; ׁשּלא אֹו לעּבר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹּבׁשבילן
ּתׁשרי  יבֹוא ׁשּלא ּכדי לעּבר, נֹוטה ּדעּתֹו ּתהיה לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּמא

הּקר  טבילֹות.ּבימי חמׁש הּכּפּורים ּביֹום טֹובל והּוא , ְְְִִִִֵֵֵַַָֹ
.·Èּבדר 'נׂשיא', הּנקרא והּוא הּגדֹול, ּדין ּבית ראׁש ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹהיה

ירצה  אם ּתנאי, על אּלא אֹותּה מעּברין אין - ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָרחֹוקה
מעּברת  אינּה רצה, לא מעּברת; זֹו הרי ורצה, ּבא .הּנׂשיא. ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻֻ
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ׁשהּׁשכינה  יהּודה, ּבארץ אּלא הּׁשנה את מעּברין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואין
ּבּגליל, עּברּוה ואם תדרׁשּו"; "לׁשכנֹו ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָּבתֹוכּה,
ּבּלילה, עּברּוה ואם ּבּיֹום; אּלא מעּברין ואין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻמעּברת.

מעּברת  .אינּה ְֵֶֶָֻ
.‚È,מעּברת ּתהיה ׁשנה זֹו אי ולידע לחּׁשב ּדין לבית ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻיׁש

'ׁשנה  אֹומרין אין אבל ׁשנים, ּכּמה אפּלּו ׁשּירצּו, עת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּבכל
ׁשאֹומרין  הּוא הּׁשנה ראׁש אחר אּלא מעּברת'; ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻּפלֹונית

הּדחק  מּפני - זה ודבר מעּברת'. זֹו ׁשּלא 'ׁשנה אבל ; ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻ
הּוא  ּבאדר אּלא מעּברת, ׁשהיא מֹודיעין אין הּדחק, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻּבׁשעת
אדר  אּלא ניסן אינֹו הּבא וחדׁש מעּברת, זֹו 'ׁשנה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשאֹומרין
- מעּברת' ׁשּתּכנס זֹו 'ׁשנה הּׁשנה, ראׁש לפני אמרּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשני'.

זֹו. ּבאמירה מעּברת ְֲִֵֶֶַָָֻאינּה
.„È אין - הּׁשנה עדין עּברּו ולא ּבאדר, ׁשלׁשים יֹום ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָֹֹהּגיע

חדׁש ראׁש להיֹות ראּוי הּיֹום ׁשאֹותֹו ּכלל; אֹותּה ְְְְִִֶֶַַָָָֹֹמעּברין
ואם  לעּבר. יכֹולים אינם עּברּו, ולא ניסן ּומּׁשּיּכנס ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹניסן,
עדים  ּבאּו מעּברת. זֹו הרי אדר, ׁשל ׁשלׁשים ּביֹום ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹֻעּברּוה
את  מקּדׁשין אּלּו הרי - הּירח על והעידּו ׁשעּברּוה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָאחר
ואּלּו ׁשני; אדר חדׁש ראׁש ויהיה ׁשלׁשים, ּביֹום ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹֹֹהחדׁש
מעּברין, היּו לא ׁשּוב - הּׁשנה את ׁשּיעּברּו קדם ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹקּדׁשּוהּו

ּבניסן  מעּברין .ׁשאין ְְְִִֵֶַָ
.ÂË רצים ׁשהּכל רעבֹון, ּבׁשנת הּׁשנה את מעּברין ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאין

זמן  להם להֹוסיף אפׁשר ואי ולחיֹות, לאכל הּגרנֹות ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹלבית
החדׁש הקרבת לאּסּור עד שהוא חדשה, תבואה אכילת [=איסור ְִֶָָ

בניסן] בט"ז ה העומר ׁשּיד ּבׁשביעית, מעּברין ואין ּכל . ְְְְִִִִֵֶַַַֹ
הּספיחין[הורסת]ׁשֹולטת מאליהם]על יּמצאּו[הגדלים ולא , ְְְִִִֶֶַַָֹ

הּלחם ּוׁשּתי העמר מהספיחים]לקרּבן היּו[שבאים ּורגילין ; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשביעית. ּבערב ְְְִִֵֶֶַלעּבר

.ÊË ּבׁשנת מעּברין 'אין חכמים ׁשאמרּו ׁשּזה לי, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיראה
הּצר מּפני ּבהם יעּברּו ׁשּלא - ּובׁשביעית' אבל רעבֹון ; ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

מּפני  אֹו הּתקּופה, מּפני להתעּבר ראּויה הּׁשנה היתה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָאם
זמן. ּבכל לעֹולם מעּברין - האילן ּופרֹות ְְְְְִִִֵַַָָָָָָהאביב

.ÊÈ לכל אּגרֹות ּכֹותבין הּׁשנה, את ּדין ּבית ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּכׁשּמעּברין
מה  ּומּפני ׁשעּברּוה, אֹותם ּומֹודיעים הרחֹוקים, ְְְְִִִִִֵֶַָָָָהּמקֹומֹות

לׁשֹון ועל בשם]עּברּוה; להם:[- ואֹומר נכּתבֹות, הּנׂשיא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ
רצּו - 'וכ ּכ זֹו ׁשנה על והֹוספנּו וחברי, אני ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ'ׁשהסּכמּתי
העּבּור  ׁשחדׁש יֹום, ׁשלׁשים רצּו יֹום, ועׂשרים ְְְְִִִִֶֶֶָָָֹֹּתׁשעה
לאנׁשים  חסר, אֹו מלא להֹוסיפֹו ּדין לבית ְְְֲִִִֵֵֵָָָָָהרׁשּות
הם  הראּיה לפי - הם אבל אֹותם; ׁשּמֹודיעין ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָהרחֹוקים

חסר. אם מלא אם ִִִֵֵָָעֹוׂשים,

ה  ¤¤ּפרק
ועּבּור ‡. הראּיה, על החדׁש ראׁש מּקביעת ׁשאמרנּו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹּכל

אּלא  אֹותֹו עֹוׂשין אין - הּצר מּפני אֹו הּזמן מּפני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשנה
הּסמּוכים  ּדין ּבית אֹו יׂשראל, ׁשּבארץ ׁשּבארץ סנהדרין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

לה  ׁשּנתנּו למׁשה יׂשראל נאמר ׁשּכ רׁשּות; הּסנהדרין ן ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
הּׁשמּועה  ּומּפי חדׁשים"; ראׁש לכם הּזה "החדׁש ְְֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹואהרן:

הּדבר: ּפרּוׁש הּוא ׁשּכ רּבנּו, מּמׁשה מאיׁש איׁש ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלמדּו
אחריהן  העֹומד ּולכל "לכם", מסּורה ּתהיה זֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָעדּות
אין  יׂשראל, ּבארץ סנהדרין ׁשם ׁשאין ּבזמן אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבמקֹומן.
ׁשאנּו זה ּבחׁשּבֹון אּלא ׁשנים, מעּברין ואין חדׁשים ְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַָָָָקֹובעין

הּיֹום. ּבֹו ְְִַַמחּׁשבין
ׁשּיׁש·. ׁשּבזמן - הּוא מּסיני למׁשה הלכה זה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹודבר

סנהדרין, ׁשם ׁשאין ּובזמן הראּיה; על קֹובעין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָסנהדרין,
הּיֹום  ּבֹו מחּׁשבין ׁשאנּו זה חׁשּבֹון על נזקקין קֹובעין ואין , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

זה  ּבחׁשּבֹון ּבֹו ׁשּקֹובעין יֹום ׁשּיהיה ּפעמים אּלא ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָלראּיה,
וזה  ּביֹום. אחריו אֹו ּביֹום, לֹו קדם אֹו הראּיה, יֹום ְְְְֲִֶֶַָָָֹהּוא

ּפלא - ּביֹום לראּיה קדם ׁשהן [נדיר]ׁשּיהיה ּובארצֹות הּוא, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹ
יׂשראל. ארץ ְְֲִֵֶֶַַָלמערב

מּסֹוף ‚. זה? ּבחׁשּבֹון לחּׁשב יׂשראל ּכל התחילּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּומאימתי
ׁשם  נׁשאר ולא יׂשראל, ארץ ׁשחרבה ּבעת ּתלמּוד, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹחכמי
חכמי  ּבימי וכן מׁשנה, חכמי ּבימי אבל קבּוע; ּדין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָּבית

ורבא  אּביי ימי עד היּוּתלמּוד יׂשראל ארץ קביעת על - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ְִסֹומכין.

סנהדר „. היּוּכׁשהיתה - הראּיה על קֹובעין והן קּימת, ין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשלּוחי  אליהן ׁשּמּגיעין הּמקֹומֹות וכל יׂשראל ארץ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבני
ּוׁשאר  ּבלבד; אחד יֹום טֹובים ימים עֹוׂשין ְְְִִִִִֵֶַָָָּתׁשרי,
היּו אליהן, מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי ׁשאין הרחֹוקֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהּמקֹומֹות
ׁשּקבעּו יֹום יֹודעין היּו ׁשּלא לפי מּספק, ימים ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹעֹוׂשין

החדׁש את יׂשראל ארץ ּבני .ּבֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַָֹ
ארץ ‰. ׁשל ּדין ּובית סנהדרין, ׁשם ׁשאין הּזה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּבּזמן

ּבכל  ׁשּיהיּו הּדין מן היה זה, חׁשּבֹון על קֹובעין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָיׂשראל
הרחֹוקֹות  הּמקֹומֹות אפּלּו אחד, טֹוב יֹום עֹוׂשין ְְְֲִִֶַַָָהּמקֹומֹות
חׁשּבֹון  על ׁשהּכל - יׂשראל ארץ ּבני ּכמֹו לארץ, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבחּוצה

אבל וקֹובעין; סֹומכין ׁשּיּזהרּואחד היא, חכמים ּתּקנת ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָ
ׁשּבידיהם. אבֹותיהם ְְֲִִֵֵֶֶֶַּבמנהג

.Â אליו מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי היּו ׁשּלא מקֹום ּכל ,ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלפיכ
ּבּזמן  ואפּלּו ימים, ׁשני יעׂשּו יֹוצאין, הּׁשלּוחין ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָּכׁשהיּו
על  קֹובעין יׂשראל ארץ ׁשּבני ּבזמן עֹוׂשין ׁשהיּו ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּזה,
אחד  יֹום עֹוׂשין הּזה, ּבּזמן יׂשראל ארץ ּובני ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהראּיה;
ׁשני  טֹוב יֹום נמצא ימים. ׁשני עׂשּו לא ׁשּמעֹולם ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹּכמנהגן,
ׁשּתּקנּו סֹופרים מּדברי הּזה, ּבּזמן ּבּגלּיֹות עֹוׂשין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻׁשאנּו

זה  .ּדבר ֶָָ
.Ê,הראּיה על קֹובעין ׁשהיּו ּבזמן הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹיֹום

טֹובים  ימים ׁשני אֹותֹו עֹוׂשין יׂשראל ארץ ּבני רב ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹהיּו
את  ּדין ּבית ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעין היּו ׁשּלא לפי ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹמּספק,

טֹוב  ּביֹום יֹוצאין הּׁשלּוחין ׁשאין .החדׁש, ְְְִִֵֶֶַַֹ
.Á אפ אּלא עֹוד, מקֹום ולא ׁשהּוא עצמּה ּבירּוׁשלים ּלּו ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹ

הּׁשנה  ראׁש ׁשל טֹוב יֹום עֹוׂשין היּו רּבֹות ּפעמים ּדין, ְִִִֵֶַַָָָָֹּבית
ׁשלׁשים, יֹום ּכל עדים ּבאּו לא ׁשאם טֹובים, ימים ְְִִִִִֵֵֶָָָֹֹׁשני
קדׁש ּולמחר קדׁש לעדים ׁשּמצּפין הּיֹום ּבאֹותֹו היּו ;נֹוהגין ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

הראּיה, ּבזמן ואפּלּו ימים ׁשני אֹותֹו עֹוׂשין והיּו ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָוהֹואיל
ּתמיד  אֹותֹו יׂשראל ארץ ּבני אפּלּו עֹוׂשין ׁשּיהיּו ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶָָהתקינּו
למדּת, הּנה החׁשּבֹון. על ׁשּקֹובעין הּזה ּבּזמן ימים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשני
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עליהם המכחישים]מאּימין העדּות,[על ׁשּתתקּים ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָ
העדים  את להזים עדים ּבאּו אם וכן ּבזמּנֹו; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָויתקּדׁש
אּלּו הרי - ּדין ּבית ׁשּיקּדׁשּוהּו קדם ּבזמּנֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשראּוהּו
ויתקּדׁש ההזּמה, ּתתקּים ׁשּלא עד הּמזּמין על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹמאּימין

ּבזמּנֹו. ְִֶַַֹהחדׁש

ד  ¤¤ּפרק
ואין ‡. חדׁש; ּבּה ׁשּמֹוסיפין הּׁשנה היא מעּברת, ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשנה

אדרין  ׁשני ׁשנה אֹותּה ועֹוׂשין אדר, אּלא לעֹולם ְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָָמֹוסיפין
ׁשני  ואדר ראׁשֹון אדר זה?- חדׁש מֹוסיפין מה ּומּפני . ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשּנאמר: זמן, ּבאֹותֹו הּפסח ׁשּיהיה ּכדי האביב, זמן ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמּפני
האביב. ּבזמן זה חדׁש ׁשּיהיה האביב", חדׁש את ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"ׁשמֹור
ּבימֹות  ּפעמים ּבא הּפסח היה - הּזה החדׁש הֹוספת ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹולּולא

הּגׁשמים. ּבימֹות ּופעמים ְְִִִַַַָָָהחּמה,
ה ·. על - הּׁשנה את מעּברין סימנין ׁשלׁשה ּתקּופה על ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹ

קלח] בעמוד ערכו האילן.[ראה ּפרֹות ועל האביב, ועל ,ְְִִֵַַָָָָ
ניסן  ּתקּופת ּתהיה אם ויֹודעין: מחּׁשבין, ּדין ּבית ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָּכיצד?

האביב] מעּברין [- - זה זמן אחר אֹו ּבניסן, עׂשר ְְְְְִִִֶַַַַָָָָּבׁשּׁשה
ׁש ּכדי ׁשני, אדר ניסן אֹותֹו ויעׂשּו הּׁשנה, הּפסח אֹותּה ּיהיה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

חֹוׁשׁשין  ואין ּומעּברין, סֹומכין זה סימן ועל האביב; ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּבזמן
אחר. ְִֵַָלסימן

אּלא ‚. האביב, הּגיע לא ׁשעדין ּדין ּבית ראּו אם ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוכן
הּוא אפל מלבוא]עדין האילן,[מתאחר ּפרֹות צמחּו ולא , ְְֲִִֵֵַָָָָֹ

אּלּו, סימנין ׁשני על סֹומכין - הּפסח ּבזמן לצמח ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּדרּכם
לׁשּׁשה  קדם ׁשהּתקּופה ּפי על ואף הּׁשנה; את ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּומעּברין
מצּוי  האביב ׁשּיהיה ּכדי מעּברין, הם הרי ּבניסן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָעׂשר
ּוכדי  ּבניסן, עׂשר ּבׁשּׁשה הּתנּופה עמר מּמּנּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלהקריב

האביב. זמן ּכל ּכדר צֹומחין הּפרֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּיהיּו
יהּודה,„. ארץ על - ּבאביב סֹומכין היּו ארצֹות ׁשלׁש ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹועל

ּבׁשּתי  האביב הּגיע ואם הּגליל. ועל הּירּדן, עבר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָועל
הּגיע  ואם מעּברין; אין - הּגיע לא ּובאחת מאּלּו, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָֹארצֹות
לא  עדין אם מעּברין, - ּבׁשּתים הּגיע ולא מהן, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַֹֹּבאחת

האילן  ּפרֹות העּקר צמחּו ׁשהם הּדברים הם ואּלּו . ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ
חּמה. ׁשני הּׁשנים להיֹות ּכדי ּבׁשבילם, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּמעּברין

מעּברין ‰. ּדין ּבית ׁשהיּו אחרים ּדברים ׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָויׁש
ׁשאינן  הּדרכים מּפני הן: ואּלּו ;הּצר מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבׁשבילם,

לע  יכֹולין העם ואין בפסח]לֹותמתּקנין, מעּברין [לרגל - ְְְְְֲִִִֵַַָָָֻ
ּומּפני  הּדרכים. ויתּקנּו הּגׁשמים ׁשּיפסקּו עד הּׁשנה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאת
את  ּומֹונעין מפסיקין הּנהרֹות ונמצאּו ׁשּנהרסּו, ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָהּגׁשרים
עד  הּׁשנה, את מעּברין - ּומתים ּבעצמן מסּכנים אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָהעם,
ּבּגׁשמים, ׁשאבדּו ּפסחים ּתּנּורי ּומּפני הּגׁשרים. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּיתּקנּו
הּׁשנה, את מעּברין - ּפסחיהם את לצלֹות מקֹום להם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָואין
ׁשּנעקרּו יׂשראל ּגלּיֹות ּומּפני וייבׁשּו. הּתּנּורים ׁשּיבנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻעד

לירושלים]מּמקֹומם ללכת הּגיעּו[התחילו לא ועדין , ְֲִִִִַַָֹ
ּפנאי  להם ׁשּיהיה ּכדי הּׁשנה, את מעּברין - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלירּוׁשלים

ְִַַלהּגיע.
.Â מּפני ולא הּׁשלג, מּפני לא הּׁשנה את מעּברין אין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאבל

מּמקֹומם  נעקרּו לא ׁשעדין יׂשראל ּגלּיֹות מּפני ולא ,הּצּנה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻ
הּכהנים  רב אֹו הּקהל רב ׁשהיּו ּכגֹון - הּטמאה מּפני ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֹֹֹֻולא
ּפנאי  להם ׁשּיהיה ּכדי הּׁשנה את מעּברין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָטמאים,
את  עּברּו ואם ּבטמאה; יעׂשה אּלא ּבטהרה, ויעׂשּו ְְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻלּטהר

מעּברת. זֹו הרי הּטמאה, מּפני ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֻֻהּׁשנה
.Ê,ּכלל ּבׁשבילם הּׁשנה את מעּברין ׁשאין ּדברים ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיׁש

סעד אֹותם עֹוׂשין העיבור אבל סיבת על לציבור הסברה [תוספת ֲִַַָָ
ׁשּצריכה-] כך]לׁשנה מּפני [בין אֹו הּתקּופה מּפני עּבּור ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

והּטלאים  הּגדיים מּפני הן: ואּלּו האילן; ּופרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָהאביב
הּגֹוזלֹות ּומּפני מעט, ׁשהם אֹו נֹולדּו לא [שאפשר ׁשעדין ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹ

ראיה] כעולת אּלּולהביאן ּבׁשביל מעּברין אין ּפרחּו. ְְְְִִִֵֵֶַָֹׁשּלא
לּפ מצּויין והּטלאים הּגדיים ׁשּיהיּו והּגֹוזלֹות ּכדי סחים, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

עֹוׂשין  אבל העֹוף; ּבקרּבן ׁשּנתחּיב למי אֹו לראּיה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָמצּויין
לּׁשנה. סעד ַַַָָָאֹותם

.Áזֹו 'ׁשנה אֹומרין: לּׁשנה? סעד אֹותם עֹוׂשין ְִִֵַַַַָָָָָּכיצד
האביב  מּפני אֹו ׁשּמׁשכה, הּתקּופה מּפני עּבּור ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָצריכה
קטּנים  ׁשהּגדיים ועֹוד, הּגיעּו; ׁשּלא האילן ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹּופרֹות

רּכים' .והּגֹוזלֹות ְִַַָ
.Ë יאמר ּכיצד? לּה. ּבמזּמנין אּלא הּׁשנה, את מעּברין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻאין

'היּו הּסנהדרין: מן ּופלֹוני לפלֹוני הּגד ֹול ּדין ּבית ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָֹראׁש
זֹו ׁשנה אם ונדע ונראה ׁשּנחּׁשב ּפלֹוני, למקֹום ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמזּמנין
ּבלבד, ׁשּזּמנּו ואֹותן עּבּור'; צריכה אינּה אֹו עּבּור, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֻצריכה

אֹותּה ׁשּמעּברין מתחילין הן אֹותּה? מעּברין ּובכּמה . ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
אֹותם. ׁשּסמכּו מּמי ּגדֹולה, סנהדרי מּכלל ּדּינין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבׁשלׁשה
אם  עּבּור צריכה אם נראה ולא נׁשב 'לא ׁשנים: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹֹאמרּו
ּבמעּוטֹו; יחיד ּבטל - ונבּדק' 'נׁשב אֹומר: ואחד ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָֹלאו',
- נׁשב' 'לא אֹומר: ואחד ונראה', 'נׁשב ׁשנים: ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹאמרּו
ּבּדבר. ונֹותנין ונֹוׂשאים המזּמנים, מן ׁשנים עֹוד ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָֻמֹוסיפין

.Èאינּה' אֹומרין: ּוׁשלׁשה עּבּור', 'צריכה אֹומרים: ְְְְְִִִִִֵַָָָֹׁשנים
'צריכה', אֹומרין: ׁשלׁשה ּבמעּוטם; ׁשנים ּבטלּו - ְְְְְְְִִִִִַָָָָָֹצריכה'
מן  ׁשנים מֹוסיפין - עּבּור' צריכה 'אינּה אֹומרין: ְְְְִִִִִִִִֵַַָָּוׁשנים
ּגמרּו אם ּבׁשבעה. וגֹומרין ונֹותנין ונֹוׂשאין לּה, ְְְְְְְְְְִִִִִִַָָָָֻהמזּמנין

ואם ּכ ּׁשּגמרּו; ּכמה עֹוׂשין לעּבר, ׁשּלא אֹו לעּבר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֻּלם
לעּבר  ׁשּלא ּבין לעּבר ּבין הרב, אחר הֹולכים - .נחלקּו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ

ׁשל  יׁשיבה ראׁש ׁשהּוא הּגדֹול ּדין ּבית ראׁש ׁשּיהיה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹוצרי
לעּבר, ּבׁשלׁשה ּגמרּו ואם הּׁשבעה; מּכלל ואחד, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשבעים
ׁשּירצה. אֹו עּמהם, הּנׂשיא ׁשּיהיה וה ּוא - מעּברת זֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֻהרי

הּצד מן מתחילין הּׁשנה, שבדינים]ּובעּבּור ּולקּדּוׁש[הקטן ; ְְְִִִִִַַַַָָ
הּגדֹול. מן מתחילין ְִִִֶַַַָֹהחדׁש,

.‡È:ּגדֹול ּכהן ולא ,מל לא הּׁשנה לעּבּור מֹוׁשיבין ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹאין
נֹוטה  ּדעּתֹו ׁשּמא ּומלחמֹותיו, חילֹותיו מּפני - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָמל
הּצּנה, מּפני - ּגדֹול וכהן לעּבר; ׁשּלא אֹו לעּבר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹּבׁשבילן
ּתׁשרי  יבֹוא ׁשּלא ּכדי לעּבר, נֹוטה ּדעּתֹו ּתהיה לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּמא

הּקר  טבילֹות.ּבימי חמׁש הּכּפּורים ּביֹום טֹובל והּוא , ְְְִִִִֵֵֵַַָֹ
.·Èּבדר 'נׂשיא', הּנקרא והּוא הּגדֹול, ּדין ּבית ראׁש ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹהיה

ירצה  אם ּתנאי, על אּלא אֹותּה מעּברין אין - ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָרחֹוקה
מעּברת  אינּה רצה, לא מעּברת; זֹו הרי ורצה, ּבא .הּנׂשיא. ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻֻ
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ׁשהּׁשכינה  יהּודה, ּבארץ אּלא הּׁשנה את מעּברין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואין
ּבּגליל, עּברּוה ואם תדרׁשּו"; "לׁשכנֹו ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָּבתֹוכּה,
ּבּלילה, עּברּוה ואם ּבּיֹום; אּלא מעּברין ואין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻמעּברת.

מעּברת  .אינּה ְֵֶֶָֻ
.‚È,מעּברת ּתהיה ׁשנה זֹו אי ולידע לחּׁשב ּדין לבית ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻיׁש

'ׁשנה  אֹומרין אין אבל ׁשנים, ּכּמה אפּלּו ׁשּירצּו, עת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּבכל
ׁשאֹומרין  הּוא הּׁשנה ראׁש אחר אּלא מעּברת'; ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻּפלֹונית

הּדחק  מּפני - זה ודבר מעּברת'. זֹו ׁשּלא 'ׁשנה אבל ; ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻ
הּוא  ּבאדר אּלא מעּברת, ׁשהיא מֹודיעין אין הּדחק, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻּבׁשעת
אדר  אּלא ניסן אינֹו הּבא וחדׁש מעּברת, זֹו 'ׁשנה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשאֹומרין
- מעּברת' ׁשּתּכנס זֹו 'ׁשנה הּׁשנה, ראׁש לפני אמרּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשני'.

זֹו. ּבאמירה מעּברת ְֲִֵֶֶַָָֻאינּה
.„È אין - הּׁשנה עדין עּברּו ולא ּבאדר, ׁשלׁשים יֹום ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָֹֹהּגיע

חדׁש ראׁש להיֹות ראּוי הּיֹום ׁשאֹותֹו ּכלל; אֹותּה ְְְְִִֶֶַַָָָֹֹמעּברין
ואם  לעּבר. יכֹולים אינם עּברּו, ולא ניסן ּומּׁשּיּכנס ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹניסן,
עדים  ּבאּו מעּברת. זֹו הרי אדר, ׁשל ׁשלׁשים ּביֹום ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹֻעּברּוה
את  מקּדׁשין אּלּו הרי - הּירח על והעידּו ׁשעּברּוה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָאחר
ואּלּו ׁשני; אדר חדׁש ראׁש ויהיה ׁשלׁשים, ּביֹום ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹֹֹהחדׁש
מעּברין, היּו לא ׁשּוב - הּׁשנה את ׁשּיעּברּו קדם ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹקּדׁשּוהּו

ּבניסן  מעּברין .ׁשאין ְְְִִֵֶַָ
.ÂË רצים ׁשהּכל רעבֹון, ּבׁשנת הּׁשנה את מעּברין ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאין

זמן  להם להֹוסיף אפׁשר ואי ולחיֹות, לאכל הּגרנֹות ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹלבית
החדׁש הקרבת לאּסּור עד שהוא חדשה, תבואה אכילת [=איסור ְִֶָָ

בניסן] בט"ז ה העומר ׁשּיד ּבׁשביעית, מעּברין ואין ּכל . ְְְְִִִִֵֶַַַֹ
הּספיחין[הורסת]ׁשֹולטת מאליהם]על יּמצאּו[הגדלים ולא , ְְְִִִֶֶַַָֹ

הּלחם ּוׁשּתי העמר מהספיחים]לקרּבן היּו[שבאים ּורגילין ; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשביעית. ּבערב ְְְִִֵֶֶַלעּבר

.ÊË ּבׁשנת מעּברין 'אין חכמים ׁשאמרּו ׁשּזה לי, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיראה
הּצר מּפני ּבהם יעּברּו ׁשּלא - ּובׁשביעית' אבל רעבֹון ; ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

מּפני  אֹו הּתקּופה, מּפני להתעּבר ראּויה הּׁשנה היתה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָאם
זמן. ּבכל לעֹולם מעּברין - האילן ּופרֹות ְְְְְִִִֵַַָָָָָָהאביב

.ÊÈ לכל אּגרֹות ּכֹותבין הּׁשנה, את ּדין ּבית ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּכׁשּמעּברין
מה  ּומּפני ׁשעּברּוה, אֹותם ּומֹודיעים הרחֹוקים, ְְְְִִִִִֵֶַָָָָהּמקֹומֹות

לׁשֹון ועל בשם]עּברּוה; להם:[- ואֹומר נכּתבֹות, הּנׂשיא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ
רצּו - 'וכ ּכ זֹו ׁשנה על והֹוספנּו וחברי, אני ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ'ׁשהסּכמּתי
העּבּור  ׁשחדׁש יֹום, ׁשלׁשים רצּו יֹום, ועׂשרים ְְְְִִִִֶֶֶָָָֹֹּתׁשעה
לאנׁשים  חסר, אֹו מלא להֹוסיפֹו ּדין לבית ְְְֲִִִֵֵֵָָָָָהרׁשּות
הם  הראּיה לפי - הם אבל אֹותם; ׁשּמֹודיעין ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָהרחֹוקים

חסר. אם מלא אם ִִִֵֵָָעֹוׂשים,

ה  ¤¤ּפרק
ועּבּור ‡. הראּיה, על החדׁש ראׁש מּקביעת ׁשאמרנּו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹּכל

אּלא  אֹותֹו עֹוׂשין אין - הּצר מּפני אֹו הּזמן מּפני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשנה
הּסמּוכים  ּדין ּבית אֹו יׂשראל, ׁשּבארץ ׁשּבארץ סנהדרין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

לה  ׁשּנתנּו למׁשה יׂשראל נאמר ׁשּכ רׁשּות; הּסנהדרין ן ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
הּׁשמּועה  ּומּפי חדׁשים"; ראׁש לכם הּזה "החדׁש ְְֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹואהרן:

הּדבר: ּפרּוׁש הּוא ׁשּכ רּבנּו, מּמׁשה מאיׁש איׁש ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלמדּו
אחריהן  העֹומד ּולכל "לכם", מסּורה ּתהיה זֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָעדּות
אין  יׂשראל, ּבארץ סנהדרין ׁשם ׁשאין ּבזמן אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבמקֹומן.
ׁשאנּו זה ּבחׁשּבֹון אּלא ׁשנים, מעּברין ואין חדׁשים ְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַָָָָקֹובעין

הּיֹום. ּבֹו ְְִַַמחּׁשבין
ׁשּיׁש·. ׁשּבזמן - הּוא מּסיני למׁשה הלכה זה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹודבר

סנהדרין, ׁשם ׁשאין ּובזמן הראּיה; על קֹובעין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָסנהדרין,
הּיֹום  ּבֹו מחּׁשבין ׁשאנּו זה חׁשּבֹון על נזקקין קֹובעין ואין , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

זה  ּבחׁשּבֹון ּבֹו ׁשּקֹובעין יֹום ׁשּיהיה ּפעמים אּלא ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָלראּיה,
וזה  ּביֹום. אחריו אֹו ּביֹום, לֹו קדם אֹו הראּיה, יֹום ְְְְֲִֶֶַָָָֹהּוא

ּפלא - ּביֹום לראּיה קדם ׁשהן [נדיר]ׁשּיהיה ּובארצֹות הּוא, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹ
יׂשראל. ארץ ְְֲִֵֶֶַַָלמערב

מּסֹוף ‚. זה? ּבחׁשּבֹון לחּׁשב יׂשראל ּכל התחילּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּומאימתי
ׁשם  נׁשאר ולא יׂשראל, ארץ ׁשחרבה ּבעת ּתלמּוד, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹחכמי
חכמי  ּבימי וכן מׁשנה, חכמי ּבימי אבל קבּוע; ּדין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָּבית

ורבא  אּביי ימי עד היּוּתלמּוד יׂשראל ארץ קביעת על - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ְִסֹומכין.

סנהדר „. היּוּכׁשהיתה - הראּיה על קֹובעין והן קּימת, ין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשלּוחי  אליהן ׁשּמּגיעין הּמקֹומֹות וכל יׂשראל ארץ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבני
ּוׁשאר  ּבלבד; אחד יֹום טֹובים ימים עֹוׂשין ְְְִִִִִֵֶַָָָּתׁשרי,
היּו אליהן, מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי ׁשאין הרחֹוקֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהּמקֹומֹות
ׁשּקבעּו יֹום יֹודעין היּו ׁשּלא לפי מּספק, ימים ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹעֹוׂשין

החדׁש את יׂשראל ארץ ּבני .ּבֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַָֹ
ארץ ‰. ׁשל ּדין ּובית סנהדרין, ׁשם ׁשאין הּזה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּבּזמן

ּבכל  ׁשּיהיּו הּדין מן היה זה, חׁשּבֹון על קֹובעין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָיׂשראל
הרחֹוקֹות  הּמקֹומֹות אפּלּו אחד, טֹוב יֹום עֹוׂשין ְְְֲִִֶַַָָהּמקֹומֹות
חׁשּבֹון  על ׁשהּכל - יׂשראל ארץ ּבני ּכמֹו לארץ, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבחּוצה

אבל וקֹובעין; סֹומכין ׁשּיּזהרּואחד היא, חכמים ּתּקנת ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָ
ׁשּבידיהם. אבֹותיהם ְְֲִִֵֵֶֶֶַּבמנהג

.Â אליו מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי היּו ׁשּלא מקֹום ּכל ,ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלפיכ
ּבּזמן  ואפּלּו ימים, ׁשני יעׂשּו יֹוצאין, הּׁשלּוחין ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָּכׁשהיּו
על  קֹובעין יׂשראל ארץ ׁשּבני ּבזמן עֹוׂשין ׁשהיּו ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּזה,
אחד  יֹום עֹוׂשין הּזה, ּבּזמן יׂשראל ארץ ּובני ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהראּיה;
ׁשני  טֹוב יֹום נמצא ימים. ׁשני עׂשּו לא ׁשּמעֹולם ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹּכמנהגן,
ׁשּתּקנּו סֹופרים מּדברי הּזה, ּבּזמן ּבּגלּיֹות עֹוׂשין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻׁשאנּו

זה  .ּדבר ֶָָ
.Ê,הראּיה על קֹובעין ׁשהיּו ּבזמן הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹיֹום

טֹובים  ימים ׁשני אֹותֹו עֹוׂשין יׂשראל ארץ ּבני רב ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹהיּו
את  ּדין ּבית ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעין היּו ׁשּלא לפי ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹמּספק,

טֹוב  ּביֹום יֹוצאין הּׁשלּוחין ׁשאין .החדׁש, ְְְִִֵֶֶַַֹ
.Á אפ אּלא עֹוד, מקֹום ולא ׁשהּוא עצמּה ּבירּוׁשלים ּלּו ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹ

הּׁשנה  ראׁש ׁשל טֹוב יֹום עֹוׂשין היּו רּבֹות ּפעמים ּדין, ְִִִֵֶַַָָָָֹּבית
ׁשלׁשים, יֹום ּכל עדים ּבאּו לא ׁשאם טֹובים, ימים ְְִִִִִֵֵֶָָָֹֹׁשני
קדׁש ּולמחר קדׁש לעדים ׁשּמצּפין הּיֹום ּבאֹותֹו היּו ;נֹוהגין ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

הראּיה, ּבזמן ואפּלּו ימים ׁשני אֹותֹו עֹוׂשין והיּו ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָוהֹואיל
ּתמיד  אֹותֹו יׂשראל ארץ ּבני אפּלּו עֹוׂשין ׁשּיהיּו ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶָָהתקינּו
למדּת, הּנה החׁשּבֹון. על ׁשּקֹובעין הּזה ּבּזמן ימים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשני
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מּדברי  הּזה, ּבּזמן הּׁשנה ראׁש ׁשל ׁשני טֹוב יֹום ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשאפּלּו
ְִסֹופרים.

.Ë אם ּכיצד? הּמקֹום. ּבקריבת ּתלּויה אחד יֹום עׂשּית ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאין
אֹו ימים חמּׁשה מהל ירּוׁשלים ּובין ּבינֹו מקֹום ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָיהיה
אֹומרין  אין - ׁשלּוחין להם ׁשּיּגיעּו אפׁשר ׁשּבוּדאי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּפחֹות,
לנּו יאמר ׁשּמי אחד; טֹוב יֹום עֹוׂשין זה מקֹום ְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשאנׁשי
הּׁשלּוחין  היּו לא ׁשּמא זה? למקֹום יֹוצאין הּׁשלּוחין ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשהיּו
ואחר  יׂשראל, ׁשם היּו ׁשּלא מּפני זה, למקֹום ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיֹוצאין
חּיבין  ׁשהן יׂשראלים ׁשם יׁשבּו החׁשּבֹון, על לקּבע ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשחזרּו

חרּום ׁשהיה מּפני אֹו ימים; ׁשני ּבּדר,[סכנה]לעׂשֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מּפני  אֹו מׁשנה; חכמי ּבימי וגליל יהּודה ּבין ׁשהיה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכדר

ּביניהם. לעבר הּׁשלּוחין את מֹונעין הּגֹוים ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהיּו
.È ּבני ּכל היּו הּמקֹום, ּבקריבת ּתלּוי הּדבר היה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָואּלּו

ׁשלּוחי  להם ׁשּיּגיעּו אפׁשר ׁשהרי אחד, יֹום עֹוׂשין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמצרים
אּלא  אׁשקלֹון ּדר על ּומצרים ירּוׁשלים ּבין ׁשאין  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתׁשרי,

סּוריא  רב וכן ּפחֹות; אֹו ימים ׁשמֹונה למדּת,מהל הא . ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹ
קרֹוב. הּמקֹום ּבהיֹות ּתלּוי הּדבר ְִֵֶַַָָָָָׁשאין

.‡È מקֹום ּכל הּוא: ּכ זֹו, ּדר על זה ּדבר עּקר ְִִֶֶֶַַָָָָָָנמצא
ימים  עׂשרה על יתר מהל ירּוׁשלים ּובין ּבינֹו ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּיׁש
ׁשאין  מּקדם; ּכמנהגם לעֹולם, ימים ׁשני עֹוׂשין - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹּגמּורים
ּובין  ׁשּבינֹו למקֹום אּלא מּגיעין, ותׁשרי ּתׁשרי ּכל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָׁשלּוחי
ׁשּבינֹו מקֹום וכל ּפחֹות. אֹו ימים עׂשרה מהל ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָירּוׁשלים

ּפחֹות  אֹו ּבׁשוה ימים עׂשרה מהל ירּוׁשלים ׁשאפׁשר ּובין , ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
הּמקֹום  אֹותֹו אם רֹואים: - אליו מּגיעין ׁשלּוחין ְִִִִִֵֶַַָָָׁשהיּו
ׁשני, ּבכּבּוׁש הראּיה ּבׁשעת יׂשראל ּבּה ׁשהיּו יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמארץ
ּבהן, וכּיֹוצא ּוטבריה ונב ויבנה ולד ּוׁשפרעם אּוׁשא ְְְְְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכגֹון
ּכגֹון  מּסּוריא, הּמקֹום אֹותֹו ואם ּבלבד. אחד יֹום ְְְְִִִִֶַַָָָעֹוׂשין
ּכגֹון  לארץ, מחּוצה אֹו ּבהן, וכּיֹוצא ואׁשקלֹון ודּמׂשק ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָצֹור
אבֹותיהן  ּכמנהג עֹוׂשין - ּבהן וכּיֹוצא ּומֹואב ועּמֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמצרים
ׁשני  ימים, ׁשני ואם אחד; יֹום אחד, יֹום אם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשּבידיהן:

ִָימים.
.·È,מעׂשרה ּפחֹות אֹו עׂשרה ירּוׁשלים ּובין ׁשּבינֹו ְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָמקֹום

ׁשהיא  אֹו מנהג, להם ואין לארץ חּוצה אֹו סּוריא ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָוהּוא
ּבֹו ׁשּׁשכנּו מקֹום אֹו יׂשראל, ארץ ּבמדּבר ׁשּנתחּדׁשה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָעיר
וכל  העֹולם. רב ּכמנהג ימים ׁשני עֹוׂשין - עּתה ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹיׂשראל

מּדב  ׁשני טֹוב ׁשל יֹום ׁשני טֹוב יֹום ואפּלּו - סֹופרים רי ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַ
הּזה  ּבּזמן אֹותֹו עֹוׂשין ׁשהּכל הּׁשנה, .ראׁש ְִֶֶַַַַַָָֹֹ

.‚È,ּבעירֹו ואחד אחד ּכל הּזה ּבּזמן מחּׁשבין ׁשאנּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
- ּפלֹוני ּביֹום טֹוב ויֹום ּפלֹוני, יֹום חדׁש ׁשראׁש ְְְְְְִִִֶֶֹֹואֹומרין
ׁשאין  סֹומכין, אנּו עליו ולא קֹובעין אנּו ׁשּלנּו ּבחׁשּבֹון ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֹלא

לארץ  ּבחּוצה חדׁשים וקֹובעין ׁשנים אנּומעּברין ואין ; ְְְְְְֳִִִִֵֶַָָָָָָ
וזה  ּוקביעתם. יׂשראל ארץ ּבני חׁשּבֹון על אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָסֹומכין,
יֹודעין  ׁשאנּו ּכיון ּבלבד: הּדבר לגּלֹות מחּׁשבין, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשאנּו
יֹום  לידע מחּׁשבין אנּו סֹומכין, הם זה חׁשּבֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָׁשעל
ּבני  ּובקביעת הּוא; יֹום איזה יׂשראל ארץ ּבני ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּקבעּו
לא  טֹוב, יֹום אֹו חדׁש ראׁש ׁשּיהיה הּוא אֹותֹו יׂשראל ְְִִֵֶֶֶֶֶָֹֹֹארץ

מחּׁשבין. ׁשאנּו חׁשּבֹון ְְְְִִֵֶֶַָמּפני

ה'תשע"ה  שבט כ"ה ש"ק יום

ו  ¤¤ּפרק
ׁשעה ‡. ויֹודעין מחּׁשבין היּו הראּיה, על ׁשעֹוׂשין ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבזמן

ה"מולד"] ּבדקּדּוק [נפגש]ׁשּיתקּבץ[של החּמה עם הּירח ּבּה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ
מדוייק]הרּבה ׁשהאצטגנינין[בחישוב ּכדר החוזים , -] ְְְְִִִֵֶֶֶַַָ

יראה.בכוכבים] לא אֹו הּירח יראה אם לידע ּכדי ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹעֹוׂשין,
החׁשּבֹון אֹותֹו זה]ּותחּלת לחשבון החׁשּבֹון [הבסיס הּוא , ְְְִֶֶַַַ

ּבקרּוב ּבלא [בממוצע]ׁשּמחּׁשבין קּבּוצם ׁשעת ויֹודעין ְְְְְְְִִִֵֶַַָֹ
ּבמהלכם  אּלא ּדקּדּוק ּבלא קּבּוצם ּוׁשעת ְְְְְֲִִִֶַַָָָָֹּדקּדּוק;

' הּנקרא הּוא קלח]'מֹולד האמצעי, בעמוד ערכו ועּקרי [ראה . ְְְְִִִֵֶַָָָָ
על  ׁשּיקּבעּו ּדין ּבית ׁשם ׁשאין ּבזמן ׁשּמחּׁשבין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהחׁשּבֹון
הּנקרא  הּוא - הּיֹום מחּׁשבין ׁשאנּו חׁשּבֹון והּוא ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָהראּיה,

הן: ואּלּו ְִֵֵ'עּבּור';
והּלילה ה ·. קלח]ּיֹום בעמוד ערכו ועׂשרים [ראה ארּבע , ְְְְְִֶַַַַַָ

ּבּלילה. עׂשרה ּוׁשּתים ּבּיֹום, עׂשרה ׁשּתים זמן, ּבכל ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשעֹות
ל  מחּלקת חלקים והּׁשעה, ּוׁשמֹונים בעמוד אלף ערכו [ראה ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָֻ

ּבֹוקא] יׁש זה ׁשּמנין לפי זה? למנין הּׁשעה חלקּו ולּמה ;ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
וׁשמין ּורביע וחמׁש[ושמינית]חצי ּותׁשיע, ּוׁשתּות ּוׁשליׁש , ְְְְְְִִִִִֵֶַַָֹ

הּׁשמֹות. אּלּו לכל יׁש חלקים והרּבה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָועּׂשּור,
עד [יפגש]מּׁשּיתקּבץ‚. זה, חׁשּבֹון לפי והחּמה הּירח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּב ׁשנּיה ּפעם בעמוד האמצעי םמהלכ ׁשּיתקּבצּו ערכו [ראה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָ
מּיֹום קא] ׁשעֹות עׂשרה ּוׁשּתים יֹום ועׂשרים ּתׁשעה -ְְְְְִִִֵֵֶֶָָ

חלקים  ותׁשעים ׁשלׁשה מאֹות ּוׁשבע לילֹו, מּתחּלת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָֹֹׁשלׁשים
ּומֹולד, מֹולד ּכל ׁשּבין הּזמן הּוא וזה עׂשרה; ׁשלׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּׁשעת

לבנה. ׁשל חדׁשּה הּוא ְְְֶֶָָָָוזה
לבנה „. ׁשל קלח]ׁשנה בעמוד ערכו ׁשנים [ראה ּתהיה אם - ְְְִִֵֶֶָָָָ

מאֹות  ׁשלׁש ּכללּה יהיה - אּלּו מחדׁשים חדׁש ְְְֳִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹעׂשר
וׁשּׁשה  מאֹות ּוׁשמֹונה ׁשעֹות ּוׁשמֹונה יֹום וחמּׁשים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָוארּבעה

מע  ּתהיה ואם חלקים; ׁשלׁשה וׁשבעים הּׁשנה ותהיה ּברת, ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻ
יֹום  ּוׁשמֹונים ׁשלׁשה מאֹות ׁשלׁש ּכללּה יהיה - חדׁש ְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹֹעׂשר
ּוׁשמֹונים  ותׁשעה מאֹות וחמׁש ׁשעֹות ועׂשרים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָואחת
יֹום  וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש היא החּמה, ּוׁשנת ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָֹחלקים.

ּתֹוספת נמצא ׁשעֹות. החּמה וׁשׁש קא]ׁשנת בעמוד ערכו [ראה ְְְִֵֶֶַַַָָָ
ימים עׂשרה הּלבנה, ׁשנת ּומאתים על ׁשעֹות ועׂשרים ואחת ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָ

חלקים. ְְֲִַָָָוארּבעה
.‰ׁשהם [תחלק]ּכׁשּתׁשלי ׁשבעה, ׁשבעה הּלבנה חדׁש ימי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּוׁשבע ימי ׁשעֹות עׂשרה ּוׁשּתים אחד יֹום יּׁשאר - הּׁשבּוע ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

תשצ"ג; י"ב א' להם סימן חלקים, ותׁשעים ּוׁשלׁשה ְְְֲִִִִֵֶָָָָֹמאֹות
ׁשנת  ימי ּכׁשּתׁשלי וכן הּלבנה. חדׁש ׁשארית היא  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹוזֹו
יּׁשאר  - היא ּפׁשּוטה ׁשנה אם - ׁשבעה ׁשבעה ְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָהּלבנה
וׁשּׁשה  מאֹות ּוׁשמֹונה ׁשעֹות ּוׁשמֹונה ימים ארּבעה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָמּמּנה
ׁשארית  היא וזֹו תתע"ו; ח' ד' להם סימן חלקים, ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָוׁשבעים
ׁשאריתּה ּתהיה - היא מעּברת ׁשנה ואם ּפׁשּוטה. ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֻׁשנה
ותׁשעה  מאֹות וחמׁש ׁשעֹות ועׂשרים ואחת ימים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָחמּׁשה

תקפ"ט. כ"א ה' להם סימן חלקים, ְֲִִִֶָָָּוׁשמֹונים
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.Â ותֹוסיף החדׁשים, מן חדׁש מֹולד ידּוע עּמ ְְְְֳִִִִִֶֶֶֶַַָָֹּכׁשּיהיה
זה  ּבאי ותדע ׁשאחריו, מֹולד יצא - תשצ"ג י"ב א' ְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָעליו

יהיה. חלקים ּובכּמה ׁשעה זֹו ּובאי הּׁשבּוע מימי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָיֹום
.Ê ּבא ניסן מֹולד ׁשהיה הרי ּבחמׁשּכיצד? ּבׁשּבת חד ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ק"ז. ה' א' להם סימן חלקים, וׁשבעה ּומאה ּבּיֹום ְְֲִִִֵֶַָָָָָָׁשעֹות
תשצ"ג  י"ב א' והּוא לבנה, חדׁש ׁשארית עליו ְְְְִִֵֶֶָָָָֹּכׁשּתֹוסיף
ּותׁשע  ּבּלילה ׁשעֹות חמׁש ׁשליׁשי ּבליל אּיר מֹולד יצא -ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
סֹוף  עד זֹו ּדר ועל תת"ק. ה' ג' להם סימן חלקים, ְֲִִֵֶֶֶַַָָָמאֹות

חדׁש. אחר חדׁש ֶֶַַָָֹֹהעֹולם,
.Áׁשאריתּה ותֹוסיף זֹו, ׁשנה מֹולד ידּוע עּמ ּכׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָוכן

ואם  הּפׁשּוטה, ׁשארית היא ּפׁשּוטה אם - הּמֹולד ימי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָעל
ׁשנה  מֹולד ל יצא - המעּברת ׁשארית היא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻמעּברת
והּמֹולד  העֹולם. סֹוף עד ׁשנה, אחר ׁשנה וכן ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּלאחריה.
ראׁשֹונה  ּבׁשנה ׁשהיה מֹולד הּוא ּתתחיל, ׁשּמּמּנּו ְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָהראׁשֹון
ּבּלילה  ׁשעֹות חמׁש ׁשני ּבליל היה והּוא יצירה, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשל
ּומּמּנּו ר"ד; ה' ב' להם סימן חלקים, וארּבעה ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָּומאתים

החׁשּבֹון. ּתחּלת ְְִִֶַַהיא
.Ë ּכׁשּתֹוסיף הּמֹולד, מהם ׁשּתדע האּלּו החׁשּבֹונֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבכל

ּוׁשמֹונים, אלף החלקים מן ּכׁשּיתקּבץ ׁשארית, עם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשארית
הּׁשעֹות; למנין אֹותֹו ותֹוסיף אחת ׁשעה ְְְְִִִַַַַַָָָּתׁשלים
ותֹוסיף  יֹום ּתׁשלים ועׂשרים, ארּבע הּׁשעֹות מן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָּוכׁשּיתקּבץ
ׁשבעה, על יֹותר הּימים מן ּוכׁשּיתקּבץ הּימים; ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלמנין
מחּׁשבין  אנּו ׁשאין - הּׁשאר ותּניח הּמנין מן ׁשבעה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּתׁשלי
הּׁשבּוע  מימי יֹום ּבאיזה לידע אּלא הּימים, מנין ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלידע

הּמֹולד. יהיה חלק ואיזה ׁשעה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָּובאיזֹו
.È מעּברֹות ׁשנים ׁשבע מהן ׁשּיהיּו ׁשנה, עׂשרה ּתׁשע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכל

' נקרא - ּפׁשּוטֹות עׂשרה בעמוד 'מחזֹור ּוׁשּתים ערכו [ראה ְְְְֲִֵֵֶַָ
מנין קא] מקּבץ ׁשאּתה ׁשּבזמן זה? מנין על סמכנּו ולּמה ;ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּוׁשעֹותיהן  מעּברֹות וׁשבע ּפׁשּוטֹות ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻימי
ּוׁשמֹונ  אלף ּכל ותׁשלים וכל וחלקיהן, ׁשעה, חלקים ים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ּתמצא  - הּימים למנין ותֹוסיף יֹום, ׁשעֹות ועׂשרים ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָארּבע
ׁשלׁש מהן ׁשנה ׁשּכל החּמה, מּׁשני ׁשנה עׂשרה ּתׁשע ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּכל
יּׁשאר  ולא ּבׁשוה. ׁשעֹות וׁשׁש יֹום וׁשּׁשים וחמּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹמאֹות
מּׁשעה  חּוץ זֹו, ׁשנה עׂשרה ּתׁשע ּבכל החּמה ימי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמּמנין
להם  סימן חלקים, וחמּׁשה ּוׁשמֹונים מאֹות וארּבע ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאחת

תפ"ה. א'
.‡È חדׁשי ּכּלם החדׁשים ּכזה, ׁשהּוא ּבמחזֹור ְְְֲֳִִֵֶֶֶַָָָָָֻנמצא

המעּברֹות  הּׁשנים והּׁשבע החּמה; ׁשני והּׁשנים ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻהּלבנה,
ׁשליׁשית  ׁשנה הם זה, חׁשּבֹון לפי ּומחזֹור מחזֹור ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּבכל
ּוׁשנת  עׂשרה אחת ּוׁשנת ּוׁשמינית, וׁשּׁשית הּמחזֹור ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַמן

עׂשרה  ּתׁשע ּוׁשנת עׂשרה ׁשבע ּוׁשנת עׂשרה .ארּבע ְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
.·È ׁשנה עׂשרה מּׁשּתים ׁשנה ּכל ׁשארית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכׁשּתקּבץ

מּׁשבע  ׁשנה ּכל ּוׁשארית תתע"ו, ח' ד' ׁשהּוא ְְִִֵֶֶַַָָָהּפׁשּוטֹות,
הּכל  ותׁשלי תקפ"ט, כ"א ה' ׁשהּוא המעּברֹות, ְְְִִֶַַַָָֹֻׁשנים
וחמׁש ׁשעֹות עׂשרה וׁשׁש ימים ׁשני יּׁשאר - ׁשבעה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָׁשבעה
תקצ"ה; י"ו ב' להם סימן חלקים, ותׁשעים וחמּׁשה ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָמאֹות

הּמחזֹור. ׁשארית הּוא ְְֲִֵֶַַוזה

.‚È'ב עליו ותֹוסיף מחזֹור, ּתחּלת מֹולד ידּוע ל ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָּכׁשּיהיה
וכן  ׁשאחריו; הּמחזֹור ּתחּלת מֹולד ל יצא תקצ"ה, ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָי"ו
אמרנּו, ּוכבר העֹולם. סֹוף עד ּומחזֹור, מחזֹור ּכל ְְֲֲַַַַַָָָָָמֹולד
ּומֹולד  ר"ד. ה' ב' היה הראׁשֹון הּמחזֹור ּתחּלת ְֲִִֶַַַַַָָָׁשּמֹולד

הּׁשנה. אֹותּה ׁשל ּתׁשרי מֹולד הּוא ְִֵֶַַַָָָָָהּׁשנה,
.„È ּכל ּומֹולד ׁשּתרצה, ׁשנה ּכל מֹולד ּתדע הּזאת ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּובּדר

לבֹוא. ׁשעתידים מּׁשנים אֹו ׁשעברּו, מּׁשנים ׁשּתרצה, ְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶָָָָֹחדׁש
אֹותם  ותעׂשה וגמרּו, ׁשעברּו יצירה ׁשני ּתּקח ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?
מנין  ותדע עׂשרה, ּתׁשע עׂשרה ּתׁשע ׁשל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַמחזֹורין
לא  ׁשעדין מּמחזֹור ׁשעברּו הּׁשנים ּומנין ׁשעברּו, ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמחזֹורין
ּולכל  תקצ"ה, י"ו ב' ּומחזֹור מחזֹור לכל ותּקח ְְְְֲֲִִַַַַָָנׁשלם;
תתע"ו, ח' ד' נׁשלם ׁשּלא הּמחזֹור מּׁשני ּפׁשּוטה ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹׁשנה
ותׁשלים  הּכל, ּותקּבץ תקפ"ט, כ"א ה' מעּברת ׁשנה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֻּולכל
ּתׁשליכם  והּימים ימים, הּׁשעֹות ותׁשלים ׁשעֹות, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָהחלקים
והחלקים, הּׁשעֹות ּומן הּימים מן והּנׁשאר ׁשבעה; ְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָָָׁשבעה

מֹולדּה. לידע ׁשּתרצה ׁשנה מֹולד ְִֵֶֶַַָָָָהּוא
.ÂËחדׁש ראׁש מֹולד הּוא זה, ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא הּׁשנה ְְֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמֹולד

מֹולד  יצא תשצ"ג, י"ב א' עליו ּוכׁשּתֹוסיף ְְִִֵֵֵֶַָָּתׁשרי.
תשצ"ג, י"ב א' מרחׁשון מֹולד על ּוכׁשּתֹוסיף ְְְְְִֶֶֶַַַַָָמרחׁשון;
עד  זה, אחר זה וחדׁש חדׁש לכל וכן ּכסלו; מֹולד ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹיצא

העֹולם. ָָסֹוף

ז  ¤¤ּפרק
זה ‡. חׁשּבֹון לפי ּתׁשרי חדׁש ראׁש לעֹולם קֹובעין  ,אין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָֹֹ

- ׁשּבת ּבערב ולא ּבׁשּבת, ּברביעי ולא ּבׁשּבת, ּבאחד ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלא
מּׁשלׁשה  ּבאחד ּתׁשרי מֹולד ּכׁשּיהיה אּלא אד"ו; להן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹסימן
ּכיצד? ׁשּלאחריו. ּבּיֹום החדׁש ראׁש קֹובעין האּלּו, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹימים
ּתׁשרי  חדׁש ראׁש קֹובעין ּבׁשּבת, ּבאחד הּמֹולד ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהרי
חדׁש ראׁש קֹובעין ּברביעי, הּמֹולד יהיה ואם ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָֹֹּבׁשני;
חדׁש ראׁש קֹובעין ּבׁשּׁשי, הּמֹולד יהיה ואם ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָֹֹּבחמיׁשי;

ְִִִּבׁשביעי.
מחצי ·. למעלה אֹו הּיֹום ּבחצי הּמֹולד יהיה אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָוכן

הרי  ּכיצד? ׁשּלאחריו. ּבּיֹום חדׁש ראׁש קֹובעין ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָֹֹהּיֹום,
ׁשׁש על יתר אֹו ּבּיֹום ׁשעֹות ׁשׁש הּׁשני ּבּיֹום הּמֹולד ִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשהיה
קדם  הּמֹולד יהיה ואם ּבׁשליׁשי. חדׁש ראׁש קֹובעין ְְְְִִִִִִֶֶֶַָָֹֹֹׁשעֹות,
ּבאֹותֹו החדׁש ראׁש קֹובעין - אחד ּבחלק אפּלּו הּיֹום, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָֹֹחצי
מימי  הּיֹום אֹותֹו יהיה ׁשּלא והּוא, עצמֹו; הּמֹולד ְְְִִֵֶֶַַַָֹיֹום

.אד"ו 
ויּדחה ‚. חצֹות, אחר אֹו הּיֹום ּבחצֹות הּמֹולד ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָּכׁשּיהיה

- אד"ו מימי ׁשּלאחריו יֹום יהיה אם - ׁשּלאחריו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָלּיֹום
קבּוע  החדׁש ראׁש ויהיה אחריו, לׁשּלאחר נדחה זה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהרי
ּבׁשּבת  הּמֹולד ׁשּיהיה הרי ּכיצד? הּמֹולד. מּיֹום ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבּׁשליׁשי
ּבׁשנה  החדׁש ראׁש קֹובעין - י"ח ז' סימן הּיֹום, ְְֲִִֶַַַָָָֹֹּבחצֹות
ּבּׁשליׁשי  הּמֹולד היה אם וכן ּבׁשּבת; ּבׁשני ּכזה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּמֹולדּה
ּבחמיׁשי  החדׁש ראׁש קֹובעין חצֹות, אחר אֹו ְֲֲֲִִִֶַַַַַֹֹּבחצֹות

ְַָּבׁשּבת.
ּבתׁשע „. ׁשליׁשי ּבליל זה ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא ּתׁשרי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמֹולד
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מּדברי  הּזה, ּבּזמן הּׁשנה ראׁש ׁשל ׁשני טֹוב יֹום ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשאפּלּו
ְִסֹופרים.

.Ë אם ּכיצד? הּמקֹום. ּבקריבת ּתלּויה אחד יֹום עׂשּית ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאין
אֹו ימים חמּׁשה מהל ירּוׁשלים ּובין ּבינֹו מקֹום ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָיהיה
אֹומרין  אין - ׁשלּוחין להם ׁשּיּגיעּו אפׁשר ׁשּבוּדאי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּפחֹות,
לנּו יאמר ׁשּמי אחד; טֹוב יֹום עֹוׂשין זה מקֹום ְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשאנׁשי
הּׁשלּוחין  היּו לא ׁשּמא זה? למקֹום יֹוצאין הּׁשלּוחין ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשהיּו
ואחר  יׂשראל, ׁשם היּו ׁשּלא מּפני זה, למקֹום ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיֹוצאין
חּיבין  ׁשהן יׂשראלים ׁשם יׁשבּו החׁשּבֹון, על לקּבע ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשחזרּו

חרּום ׁשהיה מּפני אֹו ימים; ׁשני ּבּדר,[סכנה]לעׂשֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מּפני  אֹו מׁשנה; חכמי ּבימי וגליל יהּודה ּבין ׁשהיה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכדר

ּביניהם. לעבר הּׁשלּוחין את מֹונעין הּגֹוים ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהיּו
.È ּבני ּכל היּו הּמקֹום, ּבקריבת ּתלּוי הּדבר היה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָואּלּו

ׁשלּוחי  להם ׁשּיּגיעּו אפׁשר ׁשהרי אחד, יֹום עֹוׂשין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמצרים
אּלא  אׁשקלֹון ּדר על ּומצרים ירּוׁשלים ּבין ׁשאין  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתׁשרי,

סּוריא  רב וכן ּפחֹות; אֹו ימים ׁשמֹונה למדּת,מהל הא . ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹ
קרֹוב. הּמקֹום ּבהיֹות ּתלּוי הּדבר ְִֵֶַַָָָָָׁשאין

.‡È מקֹום ּכל הּוא: ּכ זֹו, ּדר על זה ּדבר עּקר ְִִֶֶֶַַָָָָָָנמצא
ימים  עׂשרה על יתר מהל ירּוׁשלים ּובין ּבינֹו ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּיׁש
ׁשאין  מּקדם; ּכמנהגם לעֹולם, ימים ׁשני עֹוׂשין - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹּגמּורים
ּובין  ׁשּבינֹו למקֹום אּלא מּגיעין, ותׁשרי ּתׁשרי ּכל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָׁשלּוחי
ׁשּבינֹו מקֹום וכל ּפחֹות. אֹו ימים עׂשרה מהל ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָירּוׁשלים

ּפחֹות  אֹו ּבׁשוה ימים עׂשרה מהל ירּוׁשלים ׁשאפׁשר ּובין , ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
הּמקֹום  אֹותֹו אם רֹואים: - אליו מּגיעין ׁשלּוחין ְִִִִִֵֶַַָָָׁשהיּו
ׁשני, ּבכּבּוׁש הראּיה ּבׁשעת יׂשראל ּבּה ׁשהיּו יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמארץ
ּבהן, וכּיֹוצא ּוטבריה ונב ויבנה ולד ּוׁשפרעם אּוׁשא ְְְְְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכגֹון
ּכגֹון  מּסּוריא, הּמקֹום אֹותֹו ואם ּבלבד. אחד יֹום ְְְְִִִִֶַַָָָעֹוׂשין
ּכגֹון  לארץ, מחּוצה אֹו ּבהן, וכּיֹוצא ואׁשקלֹון ודּמׂשק ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָצֹור
אבֹותיהן  ּכמנהג עֹוׂשין - ּבהן וכּיֹוצא ּומֹואב ועּמֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמצרים
ׁשני  ימים, ׁשני ואם אחד; יֹום אחד, יֹום אם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשּבידיהן:

ִָימים.
.·È,מעׂשרה ּפחֹות אֹו עׂשרה ירּוׁשלים ּובין ׁשּבינֹו ְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָמקֹום

ׁשהיא  אֹו מנהג, להם ואין לארץ חּוצה אֹו סּוריא ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָוהּוא
ּבֹו ׁשּׁשכנּו מקֹום אֹו יׂשראל, ארץ ּבמדּבר ׁשּנתחּדׁשה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָעיר
וכל  העֹולם. רב ּכמנהג ימים ׁשני עֹוׂשין - עּתה ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹיׂשראל

מּדב  ׁשני טֹוב ׁשל יֹום ׁשני טֹוב יֹום ואפּלּו - סֹופרים רי ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַ
הּזה  ּבּזמן אֹותֹו עֹוׂשין ׁשהּכל הּׁשנה, .ראׁש ְִֶֶַַַַַָָֹֹ

.‚È,ּבעירֹו ואחד אחד ּכל הּזה ּבּזמן מחּׁשבין ׁשאנּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
- ּפלֹוני ּביֹום טֹוב ויֹום ּפלֹוני, יֹום חדׁש ׁשראׁש ְְְְְְִִִֶֶֹֹואֹומרין
ׁשאין  סֹומכין, אנּו עליו ולא קֹובעין אנּו ׁשּלנּו ּבחׁשּבֹון ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֹלא

לארץ  ּבחּוצה חדׁשים וקֹובעין ׁשנים אנּומעּברין ואין ; ְְְְְְֳִִִִֵֶַָָָָָָ
וזה  ּוקביעתם. יׂשראל ארץ ּבני חׁשּבֹון על אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָסֹומכין,
יֹודעין  ׁשאנּו ּכיון ּבלבד: הּדבר לגּלֹות מחּׁשבין, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשאנּו
יֹום  לידע מחּׁשבין אנּו סֹומכין, הם זה חׁשּבֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָׁשעל
ּבני  ּובקביעת הּוא; יֹום איזה יׂשראל ארץ ּבני ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּקבעּו
לא  טֹוב, יֹום אֹו חדׁש ראׁש ׁשּיהיה הּוא אֹותֹו יׂשראל ְְִִֵֶֶֶֶֶָֹֹֹארץ

מחּׁשבין. ׁשאנּו חׁשּבֹון ְְְְִִֵֶֶַָמּפני

ה'תשע"ה  שבט כ"ה ש"ק יום

ו  ¤¤ּפרק
ׁשעה ‡. ויֹודעין מחּׁשבין היּו הראּיה, על ׁשעֹוׂשין ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבזמן

ה"מולד"] ּבדקּדּוק [נפגש]ׁשּיתקּבץ[של החּמה עם הּירח ּבּה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ
מדוייק]הרּבה ׁשהאצטגנינין[בחישוב ּכדר החוזים , -] ְְְְִִִֵֶֶֶַַָ

יראה.בכוכבים] לא אֹו הּירח יראה אם לידע ּכדי ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹעֹוׂשין,
החׁשּבֹון אֹותֹו זה]ּותחּלת לחשבון החׁשּבֹון [הבסיס הּוא , ְְְִֶֶַַַ

ּבקרּוב ּבלא [בממוצע]ׁשּמחּׁשבין קּבּוצם ׁשעת ויֹודעין ְְְְְְְִִִֵֶַַָֹ
ּבמהלכם  אּלא ּדקּדּוק ּבלא קּבּוצם ּוׁשעת ְְְְְֲִִִֶַַָָָָֹּדקּדּוק;

' הּנקרא הּוא קלח]'מֹולד האמצעי, בעמוד ערכו ועּקרי [ראה . ְְְְִִִֵֶַָָָָ
על  ׁשּיקּבעּו ּדין ּבית ׁשם ׁשאין ּבזמן ׁשּמחּׁשבין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהחׁשּבֹון
הּנקרא  הּוא - הּיֹום מחּׁשבין ׁשאנּו חׁשּבֹון והּוא ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָהראּיה,

הן: ואּלּו ְִֵֵ'עּבּור';
והּלילה ה ·. קלח]ּיֹום בעמוד ערכו ועׂשרים [ראה ארּבע , ְְְְְִֶַַַַַָ

ּבּלילה. עׂשרה ּוׁשּתים ּבּיֹום, עׂשרה ׁשּתים זמן, ּבכל ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשעֹות
ל  מחּלקת חלקים והּׁשעה, ּוׁשמֹונים בעמוד אלף ערכו [ראה ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָֻ

ּבֹוקא] יׁש זה ׁשּמנין לפי זה? למנין הּׁשעה חלקּו ולּמה ;ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
וׁשמין ּורביע וחמׁש[ושמינית]חצי ּותׁשיע, ּוׁשתּות ּוׁשליׁש , ְְְְְְִִִִִֵֶַַָֹ

הּׁשמֹות. אּלּו לכל יׁש חלקים והרּבה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָועּׂשּור,
עד [יפגש]מּׁשּיתקּבץ‚. זה, חׁשּבֹון לפי והחּמה הּירח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּב ׁשנּיה ּפעם בעמוד האמצעי םמהלכ ׁשּיתקּבצּו ערכו [ראה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָ
מּיֹום קא] ׁשעֹות עׂשרה ּוׁשּתים יֹום ועׂשרים ּתׁשעה -ְְְְְִִִֵֵֶֶָָ

חלקים  ותׁשעים ׁשלׁשה מאֹות ּוׁשבע לילֹו, מּתחּלת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָֹֹׁשלׁשים
ּומֹולד, מֹולד ּכל ׁשּבין הּזמן הּוא וזה עׂשרה; ׁשלׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּׁשעת

לבנה. ׁשל חדׁשּה הּוא ְְְֶֶָָָָוזה
לבנה „. ׁשל קלח]ׁשנה בעמוד ערכו ׁשנים [ראה ּתהיה אם - ְְְִִֵֶֶָָָָ

מאֹות  ׁשלׁש ּכללּה יהיה - אּלּו מחדׁשים חדׁש ְְְֳִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹעׂשר
וׁשּׁשה  מאֹות ּוׁשמֹונה ׁשעֹות ּוׁשמֹונה יֹום וחמּׁשים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָוארּבעה

מע  ּתהיה ואם חלקים; ׁשלׁשה וׁשבעים הּׁשנה ותהיה ּברת, ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻ
יֹום  ּוׁשמֹונים ׁשלׁשה מאֹות ׁשלׁש ּכללּה יהיה - חדׁש ְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹֹעׂשר
ּוׁשמֹונים  ותׁשעה מאֹות וחמׁש ׁשעֹות ועׂשרים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָואחת
יֹום  וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש היא החּמה, ּוׁשנת ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָֹחלקים.

ּתֹוספת נמצא ׁשעֹות. החּמה וׁשׁש קא]ׁשנת בעמוד ערכו [ראה ְְְִֵֶֶַַַָָָ
ימים עׂשרה הּלבנה, ׁשנת ּומאתים על ׁשעֹות ועׂשרים ואחת ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָ

חלקים. ְְֲִַָָָוארּבעה
.‰ׁשהם [תחלק]ּכׁשּתׁשלי ׁשבעה, ׁשבעה הּלבנה חדׁש ימי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּוׁשבע ימי ׁשעֹות עׂשרה ּוׁשּתים אחד יֹום יּׁשאר - הּׁשבּוע ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

תשצ"ג; י"ב א' להם סימן חלקים, ותׁשעים ּוׁשלׁשה ְְְֲִִִִֵֶָָָָֹמאֹות
ׁשנת  ימי ּכׁשּתׁשלי וכן הּלבנה. חדׁש ׁשארית היא  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹוזֹו
יּׁשאר  - היא ּפׁשּוטה ׁשנה אם - ׁשבעה ׁשבעה ְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָהּלבנה
וׁשּׁשה  מאֹות ּוׁשמֹונה ׁשעֹות ּוׁשמֹונה ימים ארּבעה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָמּמּנה
ׁשארית  היא וזֹו תתע"ו; ח' ד' להם סימן חלקים, ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָוׁשבעים
ׁשאריתּה ּתהיה - היא מעּברת ׁשנה ואם ּפׁשּוטה. ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֻׁשנה
ותׁשעה  מאֹות וחמׁש ׁשעֹות ועׂשרים ואחת ימים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָחמּׁשה

תקפ"ט. כ"א ה' להם סימן חלקים, ְֲִִִֶָָָּוׁשמֹונים
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.Â ותֹוסיף החדׁשים, מן חדׁש מֹולד ידּוע עּמ ְְְְֳִִִִִֶֶֶֶַַָָֹּכׁשּיהיה
זה  ּבאי ותדע ׁשאחריו, מֹולד יצא - תשצ"ג י"ב א' ְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָעליו

יהיה. חלקים ּובכּמה ׁשעה זֹו ּובאי הּׁשבּוע מימי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָיֹום
.Ê ּבא ניסן מֹולד ׁשהיה הרי ּבחמׁשּכיצד? ּבׁשּבת חד ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ק"ז. ה' א' להם סימן חלקים, וׁשבעה ּומאה ּבּיֹום ְְֲִִִֵֶַָָָָָָׁשעֹות
תשצ"ג  י"ב א' והּוא לבנה, חדׁש ׁשארית עליו ְְְְִִֵֶֶָָָָֹּכׁשּתֹוסיף
ּותׁשע  ּבּלילה ׁשעֹות חמׁש ׁשליׁשי ּבליל אּיר מֹולד יצא -ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
סֹוף  עד זֹו ּדר ועל תת"ק. ה' ג' להם סימן חלקים, ְֲִִֵֶֶֶַַָָָמאֹות

חדׁש. אחר חדׁש ֶֶַַָָֹֹהעֹולם,
.Áׁשאריתּה ותֹוסיף זֹו, ׁשנה מֹולד ידּוע עּמ ּכׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָוכן

ואם  הּפׁשּוטה, ׁשארית היא ּפׁשּוטה אם - הּמֹולד ימי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָעל
ׁשנה  מֹולד ל יצא - המעּברת ׁשארית היא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻמעּברת
והּמֹולד  העֹולם. סֹוף עד ׁשנה, אחר ׁשנה וכן ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּלאחריה.
ראׁשֹונה  ּבׁשנה ׁשהיה מֹולד הּוא ּתתחיל, ׁשּמּמּנּו ְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָהראׁשֹון
ּבּלילה  ׁשעֹות חמׁש ׁשני ּבליל היה והּוא יצירה, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשל
ּומּמּנּו ר"ד; ה' ב' להם סימן חלקים, וארּבעה ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָּומאתים

החׁשּבֹון. ּתחּלת ְְִִֶַַהיא
.Ë ּכׁשּתֹוסיף הּמֹולד, מהם ׁשּתדע האּלּו החׁשּבֹונֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבכל

ּוׁשמֹונים, אלף החלקים מן ּכׁשּיתקּבץ ׁשארית, עם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשארית
הּׁשעֹות; למנין אֹותֹו ותֹוסיף אחת ׁשעה ְְְְִִִַַַַַָָָּתׁשלים
ותֹוסיף  יֹום ּתׁשלים ועׂשרים, ארּבע הּׁשעֹות מן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָּוכׁשּיתקּבץ
ׁשבעה, על יֹותר הּימים מן ּוכׁשּיתקּבץ הּימים; ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלמנין
מחּׁשבין  אנּו ׁשאין - הּׁשאר ותּניח הּמנין מן ׁשבעה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּתׁשלי
הּׁשבּוע  מימי יֹום ּבאיזה לידע אּלא הּימים, מנין ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלידע

הּמֹולד. יהיה חלק ואיזה ׁשעה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָּובאיזֹו
.È מעּברֹות ׁשנים ׁשבע מהן ׁשּיהיּו ׁשנה, עׂשרה ּתׁשע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכל

' נקרא - ּפׁשּוטֹות עׂשרה בעמוד 'מחזֹור ּוׁשּתים ערכו [ראה ְְְְֲִֵֵֶַָ
מנין קא] מקּבץ ׁשאּתה ׁשּבזמן זה? מנין על סמכנּו ולּמה ;ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּוׁשעֹותיהן  מעּברֹות וׁשבע ּפׁשּוטֹות ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻימי
ּוׁשמֹונ  אלף ּכל ותׁשלים וכל וחלקיהן, ׁשעה, חלקים ים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ּתמצא  - הּימים למנין ותֹוסיף יֹום, ׁשעֹות ועׂשרים ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָארּבע
ׁשלׁש מהן ׁשנה ׁשּכל החּמה, מּׁשני ׁשנה עׂשרה ּתׁשע ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּכל
יּׁשאר  ולא ּבׁשוה. ׁשעֹות וׁשׁש יֹום וׁשּׁשים וחמּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹמאֹות
מּׁשעה  חּוץ זֹו, ׁשנה עׂשרה ּתׁשע ּבכל החּמה ימי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמּמנין
להם  סימן חלקים, וחמּׁשה ּוׁשמֹונים מאֹות וארּבע ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאחת

תפ"ה. א'
.‡È חדׁשי ּכּלם החדׁשים ּכזה, ׁשהּוא ּבמחזֹור ְְְֲֳִִֵֶֶֶַָָָָָֻנמצא

המעּברֹות  הּׁשנים והּׁשבע החּמה; ׁשני והּׁשנים ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻהּלבנה,
ׁשליׁשית  ׁשנה הם זה, חׁשּבֹון לפי ּומחזֹור מחזֹור ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּבכל
ּוׁשנת  עׂשרה אחת ּוׁשנת ּוׁשמינית, וׁשּׁשית הּמחזֹור ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַמן

עׂשרה  ּתׁשע ּוׁשנת עׂשרה ׁשבע ּוׁשנת עׂשרה .ארּבע ְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
.·È ׁשנה עׂשרה מּׁשּתים ׁשנה ּכל ׁשארית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכׁשּתקּבץ

מּׁשבע  ׁשנה ּכל ּוׁשארית תתע"ו, ח' ד' ׁשהּוא ְְִִֵֶֶַַָָָהּפׁשּוטֹות,
הּכל  ותׁשלי תקפ"ט, כ"א ה' ׁשהּוא המעּברֹות, ְְְִִֶַַַָָֹֻׁשנים
וחמׁש ׁשעֹות עׂשרה וׁשׁש ימים ׁשני יּׁשאר - ׁשבעה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָׁשבעה
תקצ"ה; י"ו ב' להם סימן חלקים, ותׁשעים וחמּׁשה ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָמאֹות

הּמחזֹור. ׁשארית הּוא ְְֲִֵֶַַוזה

.‚È'ב עליו ותֹוסיף מחזֹור, ּתחּלת מֹולד ידּוע ל ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָּכׁשּיהיה
וכן  ׁשאחריו; הּמחזֹור ּתחּלת מֹולד ל יצא תקצ"ה, ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָי"ו
אמרנּו, ּוכבר העֹולם. סֹוף עד ּומחזֹור, מחזֹור ּכל ְְֲֲַַַַַָָָָָמֹולד
ּומֹולד  ר"ד. ה' ב' היה הראׁשֹון הּמחזֹור ּתחּלת ְֲִִֶַַַַַָָָׁשּמֹולד

הּׁשנה. אֹותּה ׁשל ּתׁשרי מֹולד הּוא ְִֵֶַַַָָָָָהּׁשנה,
.„È ּכל ּומֹולד ׁשּתרצה, ׁשנה ּכל מֹולד ּתדע הּזאת ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּובּדר

לבֹוא. ׁשעתידים מּׁשנים אֹו ׁשעברּו, מּׁשנים ׁשּתרצה, ְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶָָָָֹחדׁש
אֹותם  ותעׂשה וגמרּו, ׁשעברּו יצירה ׁשני ּתּקח ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?
מנין  ותדע עׂשרה, ּתׁשע עׂשרה ּתׁשע ׁשל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַמחזֹורין
לא  ׁשעדין מּמחזֹור ׁשעברּו הּׁשנים ּומנין ׁשעברּו, ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמחזֹורין
ּולכל  תקצ"ה, י"ו ב' ּומחזֹור מחזֹור לכל ותּקח ְְְְֲֲִִַַַַָָנׁשלם;
תתע"ו, ח' ד' נׁשלם ׁשּלא הּמחזֹור מּׁשני ּפׁשּוטה ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹׁשנה
ותׁשלים  הּכל, ּותקּבץ תקפ"ט, כ"א ה' מעּברת ׁשנה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֻּולכל
ּתׁשליכם  והּימים ימים, הּׁשעֹות ותׁשלים ׁשעֹות, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָהחלקים
והחלקים, הּׁשעֹות ּומן הּימים מן והּנׁשאר ׁשבעה; ְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָָָׁשבעה

מֹולדּה. לידע ׁשּתרצה ׁשנה מֹולד ְִֵֶֶַַָָָָהּוא
.ÂËחדׁש ראׁש מֹולד הּוא זה, ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא הּׁשנה ְְֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמֹולד

מֹולד  יצא תשצ"ג, י"ב א' עליו ּוכׁשּתֹוסיף ְְִִֵֵֵֶַָָּתׁשרי.
תשצ"ג, י"ב א' מרחׁשון מֹולד על ּוכׁשּתֹוסיף ְְְְְִֶֶֶַַַַָָמרחׁשון;
עד  זה, אחר זה וחדׁש חדׁש לכל וכן ּכסלו; מֹולד ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹיצא

העֹולם. ָָסֹוף

ז  ¤¤ּפרק
זה ‡. חׁשּבֹון לפי ּתׁשרי חדׁש ראׁש לעֹולם קֹובעין  ,אין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָֹֹ

- ׁשּבת ּבערב ולא ּבׁשּבת, ּברביעי ולא ּבׁשּבת, ּבאחד ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלא
מּׁשלׁשה  ּבאחד ּתׁשרי מֹולד ּכׁשּיהיה אּלא אד"ו; להן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹסימן
ּכיצד? ׁשּלאחריו. ּבּיֹום החדׁש ראׁש קֹובעין האּלּו, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹימים
ּתׁשרי  חדׁש ראׁש קֹובעין ּבׁשּבת, ּבאחד הּמֹולד ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהרי
חדׁש ראׁש קֹובעין ּברביעי, הּמֹולד יהיה ואם ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָֹֹּבׁשני;
חדׁש ראׁש קֹובעין ּבׁשּׁשי, הּמֹולד יהיה ואם ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָֹֹּבחמיׁשי;

ְִִִּבׁשביעי.
מחצי ·. למעלה אֹו הּיֹום ּבחצי הּמֹולד יהיה אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָוכן

הרי  ּכיצד? ׁשּלאחריו. ּבּיֹום חדׁש ראׁש קֹובעין ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָֹֹהּיֹום,
ׁשׁש על יתר אֹו ּבּיֹום ׁשעֹות ׁשׁש הּׁשני ּבּיֹום הּמֹולד ִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשהיה
קדם  הּמֹולד יהיה ואם ּבׁשליׁשי. חדׁש ראׁש קֹובעין ְְְְִִִִִִֶֶֶַָָֹֹֹׁשעֹות,
ּבאֹותֹו החדׁש ראׁש קֹובעין - אחד ּבחלק אפּלּו הּיֹום, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָֹֹחצי
מימי  הּיֹום אֹותֹו יהיה ׁשּלא והּוא, עצמֹו; הּמֹולד ְְְִִֵֶֶַַַָֹיֹום

.אד"ו 
ויּדחה ‚. חצֹות, אחר אֹו הּיֹום ּבחצֹות הּמֹולד ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָּכׁשּיהיה

- אד"ו מימי ׁשּלאחריו יֹום יהיה אם - ׁשּלאחריו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָלּיֹום
קבּוע  החדׁש ראׁש ויהיה אחריו, לׁשּלאחר נדחה זה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהרי
ּבׁשּבת  הּמֹולד ׁשּיהיה הרי ּכיצד? הּמֹולד. מּיֹום ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבּׁשליׁשי
ּבׁשנה  החדׁש ראׁש קֹובעין - י"ח ז' סימן הּיֹום, ְְֲִִֶַַַָָָֹֹּבחצֹות
ּבּׁשליׁשי  הּמֹולד היה אם וכן ּבׁשּבת; ּבׁשני ּכזה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּמֹולדּה
ּבחמיׁשי  החדׁש ראׁש קֹובעין חצֹות, אחר אֹו ְֲֲֲִִִֶַַַַַֹֹּבחצֹות

ְַָּבׁשּבת.
ּבתׁשע „. ׁשליׁשי ּבליל זה ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא ּתׁשרי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמֹולד
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עׂשירית, מּׁשעה חלקים וארּבעה ּומאתים ּבּלילה ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָָָָׁשעֹות
ׁשנה  היתה אם - זה על יֹותר אֹו ר"ד, ט' ג' ְִִֵֶַָָָָָָסימנּה
אֹותֹו קֹובעין ואין החדׁש, ראׁש את ּדֹוחין ְְְִִֵֶֶַָֹֹּפׁשּוטה,

ּבׁשּבת  ּבחמיׁשי אּלא זֹו, ּבׁשנה .ּבׁשליׁשי ְְְֲִִִִִֶַַָָָָ
ּבּיֹום ‰. ׁשעֹות ּבׁשלׁש ׁשני ּביֹום ּתׁשרי מֹולד יצא אם ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹוכן

רביעית, מּׁשעה חלקים ותׁשעה ּוׁשמֹונים מאֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָוחמׁש
אֹותּה היתה אם - ּכן על יתר אֹו תקפ"ט, ט"ו ב' ְִִֵֵַָָָָָָסימנּה
לּה הּסמּוכה הּׁשנה ׁשהיתה המעּברת, מֹוצאי ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻהּׁשנה
ּבׁשנה  ּבׁשני החדׁש ראׁש קֹובעין אין - מעּברת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻׁשעברה

ּבׁשליׁשי  אּלא .זֹו, ְִִִֶָ
.Â לחמיׁשי ׁשּתּדחה ׁשאמרנּו הּפׁשּוטה הּׁשנה מֹולד ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהיה

ּפחֹות  אֹו ר"ג ט' ג' סימנּה ׁשּיצא ּכגֹון אחד, חלק ְִֵֶֶֶָָָָָָָּפחֹות
מֹוצאי  מֹולד היה אם וכן ּבׁשליׁשי; אֹותּה קֹובעין - ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָמּזה
תקפ"ח  ט"ו ב' סימנּה ׁשהיה ּכגֹון חלק, ּפחֹות ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻהמעּברת
קביעת  ּדר נמצא ּבׁשני. אֹותּה קֹובעין - מּזה ּפחֹות ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָאֹו
ותדע  ּתחׁשב הּוא: ּכ זה, חׁשּבֹון לפי ּתׁשרי חדׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹראׁש
מן  אֹו הּיֹום מן ׁשעֹות ּובכּמה יהיה, יֹום זה ּבאי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּמֹולד
יֹום  הּוא הּמֹולד ויֹום הּׁשעה. מן חלקים ּובכּמה ְְְֲִִַַַַַָָָָָָהּלילה,
ּברביעי  אֹו ּבׁשּבת ּבאחד היה ּכן אם אּלא לעֹולם, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהּקביעה

ּב הּמֹולד היה אם אֹו ׁשּבת, ּבערב הּיֹום אֹו ערכו חצֹות [ראה ְֲִֶֶַַַַָָָָ
קלח] היהבעמוד אם אֹו חצֹות, אחר וארּבעה אֹו ּבמאתים ְְְֲִִַַַַָָָָָ

והיתה  זה על יֹותר אֹו ׁשליׁשי מּליל עׂשירית מּׁשעה ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָחלקים
ּתׁשעה  מאֹות ּבחמׁש הּמֹולד ׁשהיה אֹו ּפׁשּוטה, ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָׁשנה
הּׁשנה  והיתה ׁשני מּיֹום רביעית מּׁשעה חלקים ְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָָָּוׁשמֹונים

- המעּברת ׁשאחר מארּבעה ּפׁשּוטה אחד יארע ׁשאם ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
אין האּלּו, ּבּיֹום ּדברים אּלא הּמֹולד, ּביֹום קֹובעין ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכדר אחריו, ׁשּלאחר אֹו ְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּלאחריו
.Ê לפי אד"ו? ּבימי זה ּבחׁשּבֹון קֹובעין אין מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָּומּפני

והּׁשמׁש הּירח לקּבּוץ הּוא הּזה הּלּוכם ּבׁשהחׁשּבֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
קלח]האמצעי  בעמוד ערכו ּב[ראה לא האמּתי , [ראה מקֹומם ְְֲִִִִֶָָָָֹ

קלח] בעמוד קביעה ערכו יֹום עׂשּו לפיכ ׁשהֹודענּו; ּכמֹו ,ְְְְִִֶַָָָ
האמּתי קּבּוץ ּביֹום לפּגע ּכדי ּדחּיה, בעמוד ויֹום ערכו [ראה ְְְְְֲִִִִִֵַָָֹ

ּבקלח] ּדֹוחין, ּברביעי קֹובעין, ּבׁשליׁשי ּכיצד? חמיׁשי . ְְְֲִִִִִִִִִִֵַַ
ּדֹוחין, ּבׁשּבת ּבאחד קֹובעין, ּבׁשּבת ּדֹוחין, ּבׁשּׁשי ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָקֹובעין,

קֹובעין. ְְִִֵּבׁשני
.Á העּקר זה הּוא האּלּו, ּדחּיֹות הארּבע ׁשאר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָועּקר

לּדבר, ּוראיה אמצעי; ּבמהל הּזה ׁשהחׁשּבֹון ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשאמרנּו,
ּופעמים  לחמיׁשי, ויּדחה ׁשליׁשי ּבליל יהיה הּמֹולד ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהרי
ּבליל  ולא אּלא עֹוד, ולא חמיׁשי. ּבליל ירח יהיה לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹרּבֹות
אּלא  אמּתי קּבּוץ והּירח הּׁשמׁש נתקּבצּו ׁשּלא מּכלל ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּׁשי,

ֲִִַּבחמיׁשי.

ח  ¤¤ּפרק
ּומחצה ‡. יֹום ועׂשרים ּתׁשעה - לבנה ׁשל ְְְְְֱִִֶֶֶָָָָָָחדׁשּה

החדׁשוחלקים  ׁשראׁש לֹומר אפׁשר ואי ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ׁשעבר  מחדׁש הּיֹום מקצת ׁשּיהיה עד הּיֹום, ּבמקצת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹיהיה

הּׁשמּועה  מּפי - ימים" חדׁש "עד ׁשּנאמר: מהּבא, ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּומקצתֹו
ׁשעֹות. מחּׁשב אּתה ואי לחדׁש, מחּׁשב אּתה ׁשּימים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלמדּו,

ּתׁשעה ·. חסר חדׁש מהם הּלבנה, חדׁשי עֹוׂשין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹלפיכ
זה  על יתר לבנה ׁשל ׁשחדׁשּה ּפי על ואף ּבלבד, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָועׂשרים
ׁשחדׁשּה ּפי על ואף יֹום, מּׁשלׁשים מלא וחדׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּבׁשעֹות,
ּבחדׁש לחּׁשב ׁשּלא ּכדי - ּבׁשעֹות מּזה ּפחֹות לבנה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשל

ׁשלמים. ימים אּלא ְִִֵֶָָָׁשעֹות,
ּומחצה ‚. יֹום ועׂשרים ּתׁשעה לבנה ׁשל חדׁשּה היה ְְְְְֱִִִֶֶֶָָָָָָָָאּלּו

ימי  והיּו חסר, וחדׁש מלא חדׁש הּׁשנים ּכל היּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבלבד,
ׁשּׁשה  יֹום, וחמּׁשים ארּבעה מאֹות ׁשלׁש הּלבנה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹׁשנת
ׁשּיׁש החלקים מּפני אבל מלאים; וׁשּׁשה חסרים ְְְֲֲֲֳִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָחדׁשים
ׁשעֹות  מהם יתקּבץ הּיֹום, חצי על יֹותר וחדׁש חדׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבכל
על  יֹותר חסרים חדׁשים הּׁשנים מקצת ׁשּיהיּו עד ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַַָָָָוימים,
על  יֹותר מלאים חדׁשים הּׁשנים ּובמקצת ְְְְֳִִִִִֵֵֵַַַָָָהּמלאים,

.החסרים  ֲִֵַ
ּבחׁשּבֹון „. חדׁש ראׁש אֹותֹו עֹוׂשין לעֹולם ׁשלׁשים, ְְְְִִֶֶָֹֹֹיֹום

ראׁש ׁשלׁשים יֹום יהיה חסר, ׁשעבר החדׁש היה אם ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹזה:
יֹום  יהיה מלא, ׁשעבר החדׁש היה ואם הּבא. ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהחדׁש

חדׁש ראׁש ויהיה ׁשלׁשים חדׁש, ראׁש ּומקצתֹו הֹואיל , ְְְְִִִִֶֶֶָֹֹֹֹֹ
ּוׁשלׁשים  אחד יֹום ויהיה ׁשעבר; הּמלא החדׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּתׁשלּום
הּקביעה. יֹום והּוא הּמנין, הּוא ּומּמּנּו הּבא, החדׁש ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹראׁש
יֹום  אחד חדׁש זה, ּבחׁשּבֹון חדׁשים ראׁשי עֹוׂשין ְְְֳִִִֵֶֶֶֶָָָָֹּולפיכ

ימים. ׁשני אחד וחדׁש ּבלבד, ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹאחד
.‰ּכ זה, חׁשּבֹון לפי והחסרים הּמלאים החדׁשים ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָסדר

חסר; לעֹולם טבת, וחדׁש מלא; לעֹולם ּתׁשרי, ְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָֹהּוא:
הּסדר. על חסר ואחד מלא אחד חדׁש ,ואיל ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּומּטבת

חסר  אדר מלא, ׁשבט חסר, טבת אּיר ּכיצד? מלא, ניסן , ְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָָ
ּובּׁשנה  חסר. אלּול מלא, אב חסר, ּתּמּוז מלא, סיון ֱִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָָחסר,

חסר. ׁשני ואדר מלא, ראׁשֹון אדר ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻהמעּברת,
.Â ּפעמים - וכסלו מרחׁשון ׁשהם החדׁשים, ׁשני ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָנׁשארּו

ּופעמים יהיּו חסרים, ׁשניהם יהיּו ּופעמים מלאים, ׁשניהם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָ
ׁשני  ּבּה ׁשּיהיּו וׁשנה ׁשלם. וכסלו חסר מרחׁשון ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָיהיה
וׁשנה  'ׁשלמים'; חדׁשיה ׁשּנקראּו היא מלאים, אּלּו ְְְְְֳֳִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָחדׁשים
חדׁשיה  נקראּו חסרים, אּלּו חדׁשים ׁשני ּבּה ְְְְֲֳֳִִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשּיהיּו
מלא, וכסלו חסר מרחׁשון ּבּה ׁשּיהיה וׁשנה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ'חסרין';

'ּכסדרן' חדׁשיה .נקראּו ְְְְֳִִֶָָָ
.Êאֹו חסרים, אֹו מלאים, חדׁשיה אם הּׁשנה, ידיעת ְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדר

ׁשּנקּבע  יֹום ּתחּלה ּתדע הּוא: ּכ - זה חׁשּבֹון לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכסדרן
ׁשּבארנּו ּכמֹו חדׁשיה, סּדּור לידע ׁשּתרצה הּׁשנה ראׁש ְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבֹו
הּׁשנה  ראׁש ּבֹו ׁשּיּקבע יֹום ותדע ׁשביעי; ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבפרק
מּיֹום  חּוץ ׁשּביניהן הּימים מנין ּותחּׁשב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּלאחריה,
יהיּו ימים, ׁשני ּביניהם ּתמצא אם זֹו. וׁשל זֹו ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָהּקביעה
ימים, ׁשלׁשה ּביניהם ּתמצא ואם חסרים; הּׁשנה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹחדׁשי
יהיּו ימים, ארּבעה ּביניהם ּתמצא ואם ּכסדרם; ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָיהיּו

ְִֵׁשלמים.
.Á לידע ׁשּתרצה הּׁשנה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבּמה

ּתמצא  אם - מעּברת היתה אם אבל ּפׁשּוטה. חדׁשיה ְְְְֲֳִִִִֶֶֶָָָָָָָֻסּדּור
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ארּבעה  ׁשּלאחריה ׁשנה קביעת יֹום ּובין קביעתּה יֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבין
ּתמצא  ואם חסרים; המעּברת ׁשנה אֹותּה חדׁשי יהיּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻימים,
ׁשּׁשה, ּביניהם ּתמצא ואם ּכסדרם; יהיּו חמּׁשה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּביניהם

ׁשלמים. ְְִִֵיהיּו
.Ë והיה זֹו, ׁשנה חדׁשי סּדּור לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּכיצד?

הּׁשנה  וראׁש ּפׁשּוטה, והיא ּבחמיׁשי הּׁשנה ְְְֲִִִַַַָָָָָֹֹראׁש
ידענּו ימים, ׁשלׁשה ּביניהן נמצא ּבׁשּבת; ּבׁשני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלאחריה
ׁשּלאחריה  הּׁשנה ראׁש היה ואּלּו ּכסדרם. חדׁשיה זֹו ְְְְֲֳִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹׁשּׁשנה
ראׁש היה ואּלּו ׁשלמים; זֹו ׁשנה חדׁשי היּו ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָֹּבׁשליׁשי,
ּבׁשּבת, ּבׁשליׁשי ׁשּלאחריה ּובּׁשנה ּבׁשּבת, זֹו ּבׁשנה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּׁשנה
לּׁשנה  ּתחּׁשב זֹו ּדר ועל חסרין. זֹו ׁשנה חדׁשי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶֶֶַַֻהמעּברת,
.È ּתטעה ׁשּלא ּכדי עליהם ׁשּתסמ סימנין ׁשם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹיׁש

זה  עּקרי על ּבנּויין והן הּׁשנה, חדׁשי ס ּדּור ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבחׁשּבֹון
ּכל  הן: ואּלּו ּדרּכם; ׁשּבארנּו והּדחּיֹות והּקביעֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהחׁשּבֹון
לעֹולם  ּתהיה ּבׁשליׁשי, ּבּה הּׁשנה ראׁש ׁשּיהיה ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשנה
ואם  מעּברת; ּבין ּפׁשּוטה, ּבין זה, חׁשּבֹון לפי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֻּכסדרם
ּכסדרם  ּתהיה לא ּבׁשני, אֹו ּבׁשּבת הּׁשנה ראׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹיהיה
ראׁש יהיה ואם ּבמעּברת; ּבין ּבפׁשּוטה, ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹֻלעֹולם,
ׁשּיהיּו אפׁשר אי היא, ּפׁשּוטה אם - ּבחמיׁשי ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָהּׁשנה
אי  היא, מעּברת ואם זה, חׁשּבֹון לפי חסרים ְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶֶֶָָֻחדׁשיה

זה. חׁשּבֹון לפי ּכסדרם חדׁשיה ׁשּיהיּו ְְְְְְֳִִִֶֶֶֶֶָָָָאפׁשר
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ח ּפרק ¤¤
לּצּדיקים הּטֹובה ‡. והן הּצפּונה הּבא; העֹולם חּיי היא , ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָ

הּוא החּיים רעה. עּמּה ׁשאין והּטֹובה מות, עּמהן ׁשאין ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
מּפי  - ימים" והארכּת ,ל ייטב "למען ּבּתֹורה: ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּכתּוב

ׁשּכּלֹו[ממרע"ה]הּׁשמּועה לעֹולם ,"ל ייטב "למען למדּו: ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
חּיי  הּוא וזה ;אר ׁשּכּלֹו לעֹולם ימים", "והארכּת ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֻטֹוב;
ויהיּו זה, לנעם ׁשּיזּכּו הּוא - הּצּדיקים ׂשכר הּבא. ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹהעֹולם
אּלּו, לחּיים יזּכּו ׁשּלא הּוא - הרׁשעים ּופרעֹון זֹו; ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹּבטֹובה
הּוא  אּלּו, לחּיים זֹוכה ׁשאינֹו מי וכל וימּותּו. יּכרתּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
ואֹובד  ּברׁשעֹו, נכרת אּלא לעֹולם, חֹויה ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּמת
"הּכרת  ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, הּכתּוב הּכרת הּוא וזה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכבהמה.
"הּכרת", למדּו: הּׁשמּועה מּפי ההיא"; הּנפׁש ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתּכרת
הּנפׁש ׁשאֹותּה ּכלֹומר, הּבא; לעֹולם "ּתּכרת", הּזה, ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבעֹולם
העֹולם  לחּיי זֹוכה אינּה - הּזה ּבעֹולם הּגּוף מן ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּפרׁשה

נכרתה. הּבא העֹולם מן ּגם אּלא ְְִִֶַַַָָָָָָהּבא,
העֹולם · ּוגוּיה . ּגּוף ּבֹו אין - נפׁשֹות [שלד]הּבא אּלא , ְְִֵֶַַָָָָָ

ּבֹו ואין הֹואיל הּׁשרת. ּכמלאכי ּגּוף ּבלא ּבלבד, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֹהּצּדיקים
מּכל  ּדבר ולא ׁשתּיה ולא אכילה לא ּבֹו אין ְְְְֲִִִִֵָָָָָֹֹֹּגוּיֹות,
ולא  הּזה. ּבעֹולם להן צריכין האדם ּבני ׁשּגּופֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהּדברים
הּזה, ּבעֹולם לּגּופֹות ׁשּמארעין הּדברים מן ּדבר ּבֹו ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹיארע
וכּיֹוצא  ּוׂשחֹוק ועצב ּומיתה וׁשנה ועמידה יׁשיבה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּכגֹון
ּבֹו אין - הּבא העֹולם הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ּכ ְֲִִִֵֶַָָָָָָָָּבהן.
יֹוׁשבין  צּדיקים אּלא ּתׁשמיׁש, ולא ׁשתּיה ולא אכילה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָֹֹֹלא
ל נתּברר הרי הּׁשכינה. מּזיו ונהנין ּבראׁשיהן, ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָועטרֹותיהן
ׁשאמרּו וזה ּוׁשתּיה. אכילה ׁשם ׁשאין לפי ּגּוף, ׁשם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשאין

ּדר  על יֹוׁשבין', נפׁשֹות 'צּדיקים ּכלֹומר, - אמרּו החידה  ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ
ׁשאמרּו זה וכן יגע. ולא עמל ּבלא ׁשם, מצּויין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּצּדיקים
זכּו ׁשּבגללּה ׁשּידעּו, ּדעה ּכלֹומר, - ּבראׁשיהן' ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ'עטרֹותיהן
ׁשּלהן  העטרה והיא עּמהן, מצּויה הּבא, העֹולם ,לחּיי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

והרי ּכענין אּמֹו". ּלֹו ׁשעּטרה "ּבעטרה ׁשלמה: ׁשאמר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
ּגּוף  הּׂשמחה ואין ראׁשם", על עֹולם "וׂשמחת א ֹומר: ְְְְִִֵֵַַַָָָֹהּוא
ּכאן, חכמים ׁשאמרּו עטרה ּכ הראׁש; על ׁשּתנּוח ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּכדי
הּׁשכינה'? מּזיו 'ונהנין ׁשאמרּו, זה הּוא ּומה הּדעה. ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָהיא

מאמּתת ּומּׂשיגין מה [מהות]ׁשּיֹודעין הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְֲִִִִֵֶַַַַָָ
הּׁשפל. האפל ּבּגּוף והן יֹודעין ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָּׁשאינן

ׁשהיא ּכל ‚. הּנׁשמה אינּה זה, ּבענין האמּורה 'נפׁש' ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשהּׂשיגה צריכה  הּדעה ׁשהיא הּנפׁש, צּורת אּלא לּגּוף, ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּנפרדֹות הּדעֹות והּׂשיגה ּכחּה, ּכפי [המלאכים]מהּבֹורא ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
הּמעׂשים ומרכבה]ּוׁשאר בראשית הּצּורה [מעשה והיא . ְְֲִִַַַָָ

היא  הּתֹורה; יסֹודי מהלכֹות רביעי ּבפרק ענינּה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּבארנּו
עּמהן  ׁשאין לפי - אּלּו חּיים זה. ּבענין 'נפׁש', ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּנקראת
ּגּוף, ׁשם ואין הּגּוף מּמארעֹות אּלא הּמות ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמות,
צרּורה  אדני נפׁש "והיתה ׁשּנאמר: החּיים', 'צרֹור ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹנקראּו

החּיים" למעלה ּבצרֹור ׂשכר ׁשאין הּגדֹול הּׂשכר וזהּו . ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ּכל  לּה ׁשהתאּוּו והיא טֹובה; אחריה ׁשאין והּטֹובה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּמּנּו,

ְִִַהּנביאים.
מׁשל וכּמה „. ּדר לּה קראּו קדׁשֹו,ׁשמֹות ּומקֹום ה', הר : ְְְְֵֶֶַַָָָָָָ

ה', והיכל ה', ונעם ה', ואהל ה', וחצרֹות הּקדׁש, ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹודר
לטֹובה  מׁשל ּדר לּה קראּו והחכמים ה'. וׁשער ה', ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָּובית
מקֹום  ּבכל לּה וקֹורין 'סעּודה'; לּצּדיקים, המזּמנת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻזֹו

הּבא'. ַָָָ'העֹולם
ׁשּתּכרת ׁשאין[הענישה]הּנקמה ‰. - מּמּנה ּגדֹולה נקמה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּתּכרת  "הּכרת ׁשּנאמר: החּיים, לאֹותן ּתזּכה ולא ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנפׁש
אֹותֹו ׁשּקֹוראין הּוא האבדן, וזה בּה". עֹונּה ההיא, ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָהּנפׁש
ו'תפּתה' ו'אבּדֹון', ׁשחת', 'ּבאר מׁשל, ּדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּנביאים
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עׂשירית, מּׁשעה חלקים וארּבעה ּומאתים ּבּלילה ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָָָָׁשעֹות
ׁשנה  היתה אם - זה על יֹותר אֹו ר"ד, ט' ג' ְִִֵֶַָָָָָָסימנּה
אֹותֹו קֹובעין ואין החדׁש, ראׁש את ּדֹוחין ְְְִִֵֶֶַָֹֹּפׁשּוטה,

ּבׁשּבת  ּבחמיׁשי אּלא זֹו, ּבׁשנה .ּבׁשליׁשי ְְְֲִִִִִֶַַָָָָ
ּבּיֹום ‰. ׁשעֹות ּבׁשלׁש ׁשני ּביֹום ּתׁשרי מֹולד יצא אם ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹוכן

רביעית, מּׁשעה חלקים ותׁשעה ּוׁשמֹונים מאֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָוחמׁש
אֹותּה היתה אם - ּכן על יתר אֹו תקפ"ט, ט"ו ב' ְִִֵֵַָָָָָָסימנּה
לּה הּסמּוכה הּׁשנה ׁשהיתה המעּברת, מֹוצאי ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻהּׁשנה
ּבׁשנה  ּבׁשני החדׁש ראׁש קֹובעין אין - מעּברת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻׁשעברה

ּבׁשליׁשי  אּלא .זֹו, ְִִִֶָ
.Â לחמיׁשי ׁשּתּדחה ׁשאמרנּו הּפׁשּוטה הּׁשנה מֹולד ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהיה

ּפחֹות  אֹו ר"ג ט' ג' סימנּה ׁשּיצא ּכגֹון אחד, חלק ְִֵֶֶֶָָָָָָָּפחֹות
מֹוצאי  מֹולד היה אם וכן ּבׁשליׁשי; אֹותּה קֹובעין - ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָמּזה
תקפ"ח  ט"ו ב' סימנּה ׁשהיה ּכגֹון חלק, ּפחֹות ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻהמעּברת
קביעת  ּדר נמצא ּבׁשני. אֹותּה קֹובעין - מּזה ּפחֹות ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָאֹו
ותדע  ּתחׁשב הּוא: ּכ זה, חׁשּבֹון לפי ּתׁשרי חדׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹראׁש
מן  אֹו הּיֹום מן ׁשעֹות ּובכּמה יהיה, יֹום זה ּבאי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּמֹולד
יֹום  הּוא הּמֹולד ויֹום הּׁשעה. מן חלקים ּובכּמה ְְְֲִִַַַַַָָָָָָהּלילה,
ּברביעי  אֹו ּבׁשּבת ּבאחד היה ּכן אם אּלא לעֹולם, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהּקביעה

ּב הּמֹולד היה אם אֹו ׁשּבת, ּבערב הּיֹום אֹו ערכו חצֹות [ראה ְֲִֶֶַַַַָָָָ
קלח] היהבעמוד אם אֹו חצֹות, אחר וארּבעה אֹו ּבמאתים ְְְֲִִַַַַָָָָָ

והיתה  זה על יֹותר אֹו ׁשליׁשי מּליל עׂשירית מּׁשעה ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָחלקים
ּתׁשעה  מאֹות ּבחמׁש הּמֹולד ׁשהיה אֹו ּפׁשּוטה, ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָׁשנה
הּׁשנה  והיתה ׁשני מּיֹום רביעית מּׁשעה חלקים ְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָָָּוׁשמֹונים

- המעּברת ׁשאחר מארּבעה ּפׁשּוטה אחד יארע ׁשאם ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
אין האּלּו, ּבּיֹום ּדברים אּלא הּמֹולד, ּביֹום קֹובעין ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכדר אחריו, ׁשּלאחר אֹו ְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּלאחריו
.Ê לפי אד"ו? ּבימי זה ּבחׁשּבֹון קֹובעין אין מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָּומּפני

והּׁשמׁש הּירח לקּבּוץ הּוא הּזה הּלּוכם ּבׁשהחׁשּבֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
קלח]האמצעי  בעמוד ערכו ּב[ראה לא האמּתי , [ראה מקֹומם ְְֲִִִִֶָָָָֹ

קלח] בעמוד קביעה ערכו יֹום עׂשּו לפיכ ׁשהֹודענּו; ּכמֹו ,ְְְְִִֶַָָָ
האמּתי קּבּוץ ּביֹום לפּגע ּכדי ּדחּיה, בעמוד ויֹום ערכו [ראה ְְְְְֲִִִִִֵַָָֹ

ּבקלח] ּדֹוחין, ּברביעי קֹובעין, ּבׁשליׁשי ּכיצד? חמיׁשי . ְְְֲִִִִִִִִִִֵַַ
ּדֹוחין, ּבׁשּבת ּבאחד קֹובעין, ּבׁשּבת ּדֹוחין, ּבׁשּׁשי ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָקֹובעין,

קֹובעין. ְְִִֵּבׁשני
.Á העּקר זה הּוא האּלּו, ּדחּיֹות הארּבע ׁשאר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָועּקר

לּדבר, ּוראיה אמצעי; ּבמהל הּזה ׁשהחׁשּבֹון ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשאמרנּו,
ּופעמים  לחמיׁשי, ויּדחה ׁשליׁשי ּבליל יהיה הּמֹולד ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהרי
ּבליל  ולא אּלא עֹוד, ולא חמיׁשי. ּבליל ירח יהיה לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹרּבֹות
אּלא  אמּתי קּבּוץ והּירח הּׁשמׁש נתקּבצּו ׁשּלא מּכלל ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּׁשי,

ֲִִַּבחמיׁשי.

ח  ¤¤ּפרק
ּומחצה ‡. יֹום ועׂשרים ּתׁשעה - לבנה ׁשל ְְְְְֱִִֶֶֶָָָָָָחדׁשּה

החדׁשוחלקים  ׁשראׁש לֹומר אפׁשר ואי ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ׁשעבר  מחדׁש הּיֹום מקצת ׁשּיהיה עד הּיֹום, ּבמקצת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹיהיה

הּׁשמּועה  מּפי - ימים" חדׁש "עד ׁשּנאמר: מהּבא, ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּומקצתֹו
ׁשעֹות. מחּׁשב אּתה ואי לחדׁש, מחּׁשב אּתה ׁשּימים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלמדּו,

ּתׁשעה ·. חסר חדׁש מהם הּלבנה, חדׁשי עֹוׂשין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹלפיכ
זה  על יתר לבנה ׁשל ׁשחדׁשּה ּפי על ואף ּבלבד, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָועׂשרים
ׁשחדׁשּה ּפי על ואף יֹום, מּׁשלׁשים מלא וחדׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּבׁשעֹות,
ּבחדׁש לחּׁשב ׁשּלא ּכדי - ּבׁשעֹות מּזה ּפחֹות לבנה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשל

ׁשלמים. ימים אּלא ְִִֵֶָָָׁשעֹות,
ּומחצה ‚. יֹום ועׂשרים ּתׁשעה לבנה ׁשל חדׁשּה היה ְְְְְֱִִִֶֶֶָָָָָָָָאּלּו

ימי  והיּו חסר, וחדׁש מלא חדׁש הּׁשנים ּכל היּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבלבד,
ׁשּׁשה  יֹום, וחמּׁשים ארּבעה מאֹות ׁשלׁש הּלבנה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹׁשנת
ׁשּיׁש החלקים מּפני אבל מלאים; וׁשּׁשה חסרים ְְְֲֲֲֳִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָחדׁשים
ׁשעֹות  מהם יתקּבץ הּיֹום, חצי על יֹותר וחדׁש חדׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבכל
על  יֹותר חסרים חדׁשים הּׁשנים מקצת ׁשּיהיּו עד ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַַָָָָוימים,
על  יֹותר מלאים חדׁשים הּׁשנים ּובמקצת ְְְְֳִִִִִֵֵֵַַַָָָהּמלאים,

.החסרים  ֲִֵַ
ּבחׁשּבֹון „. חדׁש ראׁש אֹותֹו עֹוׂשין לעֹולם ׁשלׁשים, ְְְְִִֶֶָֹֹֹיֹום

ראׁש ׁשלׁשים יֹום יהיה חסר, ׁשעבר החדׁש היה אם ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹזה:
יֹום  יהיה מלא, ׁשעבר החדׁש היה ואם הּבא. ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהחדׁש

חדׁש ראׁש ויהיה ׁשלׁשים חדׁש, ראׁש ּומקצתֹו הֹואיל , ְְְְִִִִֶֶֶָֹֹֹֹֹ
ּוׁשלׁשים  אחד יֹום ויהיה ׁשעבר; הּמלא החדׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּתׁשלּום
הּקביעה. יֹום והּוא הּמנין, הּוא ּומּמּנּו הּבא, החדׁש ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹראׁש
יֹום  אחד חדׁש זה, ּבחׁשּבֹון חדׁשים ראׁשי עֹוׂשין ְְְֳִִִֵֶֶֶֶָָָָֹּולפיכ

ימים. ׁשני אחד וחדׁש ּבלבד, ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹאחד
.‰ּכ זה, חׁשּבֹון לפי והחסרים הּמלאים החדׁשים ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָסדר

חסר; לעֹולם טבת, וחדׁש מלא; לעֹולם ּתׁשרי, ְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָֹהּוא:
הּסדר. על חסר ואחד מלא אחד חדׁש ,ואיל ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּומּטבת

חסר  אדר מלא, ׁשבט חסר, טבת אּיר ּכיצד? מלא, ניסן , ְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָָ
ּובּׁשנה  חסר. אלּול מלא, אב חסר, ּתּמּוז מלא, סיון ֱִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָָחסר,

חסר. ׁשני ואדר מלא, ראׁשֹון אדר ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻהמעּברת,
.Â ּפעמים - וכסלו מרחׁשון ׁשהם החדׁשים, ׁשני ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָנׁשארּו

ּופעמים יהיּו חסרים, ׁשניהם יהיּו ּופעמים מלאים, ׁשניהם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָ
ׁשני  ּבּה ׁשּיהיּו וׁשנה ׁשלם. וכסלו חסר מרחׁשון ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָיהיה
וׁשנה  'ׁשלמים'; חדׁשיה ׁשּנקראּו היא מלאים, אּלּו ְְְְְֳֳִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָחדׁשים
חדׁשיה  נקראּו חסרים, אּלּו חדׁשים ׁשני ּבּה ְְְְֲֳֳִִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשּיהיּו
מלא, וכסלו חסר מרחׁשון ּבּה ׁשּיהיה וׁשנה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ'חסרין';

'ּכסדרן' חדׁשיה .נקראּו ְְְְֳִִֶָָָ
.Êאֹו חסרים, אֹו מלאים, חדׁשיה אם הּׁשנה, ידיעת ְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדר

ׁשּנקּבע  יֹום ּתחּלה ּתדע הּוא: ּכ - זה חׁשּבֹון לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכסדרן
ׁשּבארנּו ּכמֹו חדׁשיה, סּדּור לידע ׁשּתרצה הּׁשנה ראׁש ְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבֹו
הּׁשנה  ראׁש ּבֹו ׁשּיּקבע יֹום ותדע ׁשביעי; ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבפרק
מּיֹום  חּוץ ׁשּביניהן הּימים מנין ּותחּׁשב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּלאחריה,
יהיּו ימים, ׁשני ּביניהם ּתמצא אם זֹו. וׁשל זֹו ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָהּקביעה
ימים, ׁשלׁשה ּביניהם ּתמצא ואם חסרים; הּׁשנה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹחדׁשי
יהיּו ימים, ארּבעה ּביניהם ּתמצא ואם ּכסדרם; ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָיהיּו

ְִֵׁשלמים.
.Á לידע ׁשּתרצה הּׁשנה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבּמה

ּתמצא  אם - מעּברת היתה אם אבל ּפׁשּוטה. חדׁשיה ְְְְֲֳִִִִֶֶֶָָָָָָָֻסּדּור
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ארּבעה  ׁשּלאחריה ׁשנה קביעת יֹום ּובין קביעתּה יֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבין
ּתמצא  ואם חסרים; המעּברת ׁשנה אֹותּה חדׁשי יהיּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻימים,
ׁשּׁשה, ּביניהם ּתמצא ואם ּכסדרם; יהיּו חמּׁשה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּביניהם

ׁשלמים. ְְִִֵיהיּו
.Ë והיה זֹו, ׁשנה חדׁשי סּדּור לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּכיצד?

הּׁשנה  וראׁש ּפׁשּוטה, והיא ּבחמיׁשי הּׁשנה ְְְֲִִִַַַָָָָָֹֹראׁש
ידענּו ימים, ׁשלׁשה ּביניהן נמצא ּבׁשּבת; ּבׁשני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלאחריה
ׁשּלאחריה  הּׁשנה ראׁש היה ואּלּו ּכסדרם. חדׁשיה זֹו ְְְְֲֳִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹׁשּׁשנה
ראׁש היה ואּלּו ׁשלמים; זֹו ׁשנה חדׁשי היּו ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָֹּבׁשליׁשי,
ּבׁשּבת, ּבׁשליׁשי ׁשּלאחריה ּובּׁשנה ּבׁשּבת, זֹו ּבׁשנה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּׁשנה
לּׁשנה  ּתחּׁשב זֹו ּדר ועל חסרין. זֹו ׁשנה חדׁשי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶֶֶַַֻהמעּברת,
.È ּתטעה ׁשּלא ּכדי עליהם ׁשּתסמ סימנין ׁשם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹיׁש

זה  עּקרי על ּבנּויין והן הּׁשנה, חדׁשי ס ּדּור ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבחׁשּבֹון
ּכל  הן: ואּלּו ּדרּכם; ׁשּבארנּו והּדחּיֹות והּקביעֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהחׁשּבֹון
לעֹולם  ּתהיה ּבׁשליׁשי, ּבּה הּׁשנה ראׁש ׁשּיהיה ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשנה
ואם  מעּברת; ּבין ּפׁשּוטה, ּבין זה, חׁשּבֹון לפי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֻּכסדרם
ּכסדרם  ּתהיה לא ּבׁשני, אֹו ּבׁשּבת הּׁשנה ראׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹיהיה
ראׁש יהיה ואם ּבמעּברת; ּבין ּבפׁשּוטה, ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹֻלעֹולם,
ׁשּיהיּו אפׁשר אי היא, ּפׁשּוטה אם - ּבחמיׁשי ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָהּׁשנה
אי  היא, מעּברת ואם זה, חׁשּבֹון לפי חסרים ְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶֶֶָָֻחדׁשיה

זה. חׁשּבֹון לפי ּכסדרם חדׁשיה ׁשּיהיּו ְְְְְְֳִִִֶֶֶֶֶָָָָאפׁשר
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ח ּפרק ¤¤
לּצּדיקים הּטֹובה ‡. והן הּצפּונה הּבא; העֹולם חּיי היא , ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָ

הּוא החּיים רעה. עּמּה ׁשאין והּטֹובה מות, עּמהן ׁשאין ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
מּפי  - ימים" והארכּת ,ל ייטב "למען ּבּתֹורה: ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּכתּוב

ׁשּכּלֹו[ממרע"ה]הּׁשמּועה לעֹולם ,"ל ייטב "למען למדּו: ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
חּיי  הּוא וזה ;אר ׁשּכּלֹו לעֹולם ימים", "והארכּת ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֻטֹוב;
ויהיּו זה, לנעם ׁשּיזּכּו הּוא - הּצּדיקים ׂשכר הּבא. ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹהעֹולם
אּלּו, לחּיים יזּכּו ׁשּלא הּוא - הרׁשעים ּופרעֹון זֹו; ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹּבטֹובה
הּוא  אּלּו, לחּיים זֹוכה ׁשאינֹו מי וכל וימּותּו. יּכרתּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
ואֹובד  ּברׁשעֹו, נכרת אּלא לעֹולם, חֹויה ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּמת
"הּכרת  ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, הּכתּוב הּכרת הּוא וזה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכבהמה.
"הּכרת", למדּו: הּׁשמּועה מּפי ההיא"; הּנפׁש ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתּכרת
הּנפׁש ׁשאֹותּה ּכלֹומר, הּבא; לעֹולם "ּתּכרת", הּזה, ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבעֹולם
העֹולם  לחּיי זֹוכה אינּה - הּזה ּבעֹולם הּגּוף מן ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּפרׁשה

נכרתה. הּבא העֹולם מן ּגם אּלא ְְִִֶַַַָָָָָָהּבא,
העֹולם · ּוגוּיה . ּגּוף ּבֹו אין - נפׁשֹות [שלד]הּבא אּלא , ְְִֵֶַַָָָָָ

ּבֹו ואין הֹואיל הּׁשרת. ּכמלאכי ּגּוף ּבלא ּבלבד, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֹהּצּדיקים
מּכל  ּדבר ולא ׁשתּיה ולא אכילה לא ּבֹו אין ְְְְֲִִִִֵָָָָָֹֹֹּגוּיֹות,
ולא  הּזה. ּבעֹולם להן צריכין האדם ּבני ׁשּגּופֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהּדברים
הּזה, ּבעֹולם לּגּופֹות ׁשּמארעין הּדברים מן ּדבר ּבֹו ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹיארע
וכּיֹוצא  ּוׂשחֹוק ועצב ּומיתה וׁשנה ועמידה יׁשיבה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּכגֹון
ּבֹו אין - הּבא העֹולם הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ּכ ְֲִִִֵֶַָָָָָָָָּבהן.
יֹוׁשבין  צּדיקים אּלא ּתׁשמיׁש, ולא ׁשתּיה ולא אכילה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָֹֹֹלא
ל נתּברר הרי הּׁשכינה. מּזיו ונהנין ּבראׁשיהן, ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָועטרֹותיהן
ׁשאמרּו וזה ּוׁשתּיה. אכילה ׁשם ׁשאין לפי ּגּוף, ׁשם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשאין

ּדר  על יֹוׁשבין', נפׁשֹות 'צּדיקים ּכלֹומר, - אמרּו החידה  ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ
ׁשאמרּו זה וכן יגע. ולא עמל ּבלא ׁשם, מצּויין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּצּדיקים
זכּו ׁשּבגללּה ׁשּידעּו, ּדעה ּכלֹומר, - ּבראׁשיהן' ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ'עטרֹותיהן
ׁשּלהן  העטרה והיא עּמהן, מצּויה הּבא, העֹולם ,לחּיי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

והרי ּכענין אּמֹו". ּלֹו ׁשעּטרה "ּבעטרה ׁשלמה: ׁשאמר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
ּגּוף  הּׂשמחה ואין ראׁשם", על עֹולם "וׂשמחת א ֹומר: ְְְְִִֵֵַַַָָָֹהּוא
ּכאן, חכמים ׁשאמרּו עטרה ּכ הראׁש; על ׁשּתנּוח ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּכדי
הּׁשכינה'? מּזיו 'ונהנין ׁשאמרּו, זה הּוא ּומה הּדעה. ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָהיא

מאמּתת ּומּׂשיגין מה [מהות]ׁשּיֹודעין הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְֲִִִִֵֶַַַַָָ
הּׁשפל. האפל ּבּגּוף והן יֹודעין ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָּׁשאינן

ׁשהיא ּכל ‚. הּנׁשמה אינּה זה, ּבענין האמּורה 'נפׁש' ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשהּׂשיגה צריכה  הּדעה ׁשהיא הּנפׁש, צּורת אּלא לּגּוף, ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּנפרדֹות הּדעֹות והּׂשיגה ּכחּה, ּכפי [המלאכים]מהּבֹורא ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
הּמעׂשים ומרכבה]ּוׁשאר בראשית הּצּורה [מעשה והיא . ְְֲִִַַַָָ

היא  הּתֹורה; יסֹודי מהלכֹות רביעי ּבפרק ענינּה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּבארנּו
עּמהן  ׁשאין לפי - אּלּו חּיים זה. ּבענין 'נפׁש', ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּנקראת
ּגּוף, ׁשם ואין הּגּוף מּמארעֹות אּלא הּמות ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמות,
צרּורה  אדני נפׁש "והיתה ׁשּנאמר: החּיים', 'צרֹור ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹנקראּו

החּיים" למעלה ּבצרֹור ׂשכר ׁשאין הּגדֹול הּׂשכר וזהּו . ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ּכל  לּה ׁשהתאּוּו והיא טֹובה; אחריה ׁשאין והּטֹובה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּמּנּו,

ְִִַהּנביאים.
מׁשל וכּמה „. ּדר לּה קראּו קדׁשֹו,ׁשמֹות ּומקֹום ה', הר : ְְְְֵֶֶַַָָָָָָ

ה', והיכל ה', ונעם ה', ואהל ה', וחצרֹות הּקדׁש, ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹודר
לטֹובה  מׁשל ּדר לּה קראּו והחכמים ה'. וׁשער ה', ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָּובית
מקֹום  ּבכל לּה וקֹורין 'סעּודה'; לּצּדיקים, המזּמנת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻזֹו

הּבא'. ַָָָ'העֹולם
ׁשּתּכרת ׁשאין[הענישה]הּנקמה ‰. - מּמּנה ּגדֹולה נקמה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּתּכרת  "הּכרת ׁשּנאמר: החּיים, לאֹותן ּתזּכה ולא ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנפׁש
אֹותֹו ׁשּקֹוראין הּוא האבדן, וזה בּה". עֹונּה ההיא, ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָהּנפׁש
ו'תפּתה' ו'אבּדֹון', ׁשחת', 'ּבאר מׁשל, ּדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּנביאים
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לֹו,[מדורה] קֹוראין והׁשחתה ּכליה לׁשֹון וכל ו'עלּוקה'; ,ְְְְְְֲִַַָָָָָָ
וההפ  לעֹולם, ּתקּומה אחריה ׁשאין הּכליה ׁשהיא סד לפי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

לעֹולם. חֹוזר ְֵֵֶָׁשאינֹו
.Â הּמצוֹות ׁשּמא ׂשכר ׁשאין ּותדּמה זֹו, טֹובה ּבעיני ּתקל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

וׁשֹותה  אֹוכל להיֹות אּלא האמת, ּבדרכי ׁשלם האדם ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוהוית
ׁשׁש ּבגדי ולֹובׁש נאֹות צּורֹות ּובֹועל טֹובֹות ְְֲִֵֵֵֵַָָמאכלֹות
וזהב  ּכסף ּבכלי ּומׁשּתּמׁש ׁשן ּבאהלי וׁשֹוכן ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָורקמה

לאּלּו, הּדֹומים הערבים ּודברים אּלּו ׁשּמדּמין ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ּובעלי  החכמים אבל ּבזּמה. הּׁשטּופים האוילים ְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָהּטּפׁשים
ואין  הן, והבל הבאי ּדברי האּלּו הּדברים ׁשּכל ידעּו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּדעה

ּתֹוחלת ּבעֹולם [תקווה]ּבהם אצלנּו ּגדֹולה טֹובה ואינּה . ְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
הּדברים  וכל ּוגוּיה; ּגּוף ּבעלי ׁשאנּו מּפני אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּזה,
ּומחּמדּתן  להן מתאּוה הּנפׁש ואין הן, הּגּוף צרכי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהאּלּו,
ּבריֹו. על ויעמד חפצֹו ׁשּימצא ּכדי הּגּוף, צר מּפני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻאּלא
ּבטלין. האּלּו הּדברים ּכל נמצאּו ּגּוף, ׁשם ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּובזמן
ׁשּום  אין הּבא, ּבעֹולם הּנפׁש ּבּה ׁשּתהיה הּגדֹולה ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּטֹובה
אנּו ׁשאין אֹותּה, ּולידע ּבּה להּׂשיגּה הּזה ּבעֹולם ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּדר
מתאּוין; אנּו ולּה הּגּוף, טֹובת אּלא הּזה ּבעֹולם ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָיֹודעין

ער לּה ואין מאד, עד ּגדֹולה הּטֹובה אֹותּה [דמיון]אבל ְְְֲֵֵֶַַָָָָָֹ
האמת, ּבדר אבל מׁשל. ּדר אּלא הּזה עֹולם ׁשל ְְֱֲֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּבטֹובֹות

הּגּוף [נדמה]ׁשּנער טֹובת ּכמֹו הּבא ּבעֹולם הּנפׁש טֹובת ְֲֶֶֶַַַַַַָָָֹ
הּטֹובה  אֹותּה אּלא ּכן; אינֹו ּובמׁשּתה, ּבמאכל הּזה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבעֹולם
ׁשאמר  הּוא ּדמיֹון. ואין ער ואין חקר, אין עד ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּגדֹולה

ּפ ,ּליראי צפנּת אׁשר טּוב רב "מה לחֹוסים ּדוד: עלּת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
."ָּב

.Ê הּבא וכּמה העֹולם לחּיי והתאּוה ּדוד ׁשּנאמר:המה , ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּכבר  חּיים". ּבארץ ה' ּבטּוב לראֹות האמנּתי ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָ"לּולא
ּכח  אין הּבא העֹולם ׁשּטֹובֹות הראׁשֹונים, חכמים ֲִִִִֵֶַַָָָָָֹהֹודיעּונּו
ועצמּה ויפיּה ּגדלּה יֹודע ואין ּבריּה, על להּׂשיגּה ְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָָָָָּבאדם
ׁשּמתנּבאין  הּטֹובֹות וׁשּכל לבּדֹו; הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָאּלא
ׁשּנהנין  ּגּוף, ׁשל לדברים אּלא אינן ליׂשראל, הּנביאים ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבהן
הּממׁשלה  ׁשּתחזר ּבזמן הּמׁשיח, הּמל ּבימֹות יׂשראל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבהן
ער לּה אין הּבא, העֹולם חּיי טֹובֹות אבל ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָליׂשראל.

אֹותּה יפחתּו ׁשּלא ּכדי הּנביאים, ּדּמּוה ולא [-ודמיֹון, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָֹֹ
ראתה,ערכה] לא "עין אֹומר: ׁשּיׁשעיהּו הּוא ְְְִִֵֶַַַָָָָֹּבּדמיֹון.

ׁשּלא  הּטֹובה ּכלֹומר, לֹו"; למחּכה יעׂשה - זּולת ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹאלהים
לאדם  האלהים אֹותּה עׂשה אּלא נביא, עין אֹותּה ֱֲִִֵֶָָָָָָָָָָָָֹראתה
נתנּבאּו לא ּכּלן הּנביאים "ּכל חכמים: אמרּו לֹו. ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֻׁשּמחּכה

הּמׁשיח  לימֹות אבלאּלא ראתה,, לא עין - הּבא העֹולם ֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָֹ
."זּולת ְֱִָֹאלהים

.Á מּפני זה לא - הּבא' 'העֹולם חכמים אֹותֹו ׁשּקראּו ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ
אֹותֹו יבֹוא ּכ ואחר אֹובד, העֹולם וזה עּתה, מצּוי ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאינֹו
ועֹומד, מצּוי הּוא הרי אּלא ּכן! הּדבר אין ְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָהעֹולם.

"ּליראי צפנּת אׁשר ,טּוב רב "מה קראּוהּוׁשּנאמר: ולא . ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
לאדם  לֹו ּבאין החּיים ׁשאֹותן מּפני אּלא הּבא', ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ'העֹולם
הּוא  וזה ונפׁש, ּבגּוף ּבֹו קּימין ׁשאנּו הּזה העֹולם חּיי ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאחר

ּבראׁשֹונה. אדם לכל ְְִִַָָָָָָהּנמצא

ה'תשע"ה  שבט כ' שני יום

ט  ¤¤ּפרק
ׁשּנזּכה ׁשּנֹודעמאחר ‡. והּטֹובה מצוֹות ׁשל ׂשכרן ׁשּמּתן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

העֹולם  חּיי היא - ּבּתֹורה הּכתּובה ה' ּדר ׁשמרנּו אם ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָלּה
והּנקמה ,הּבא  ימים"; והארכּת ,ל ייטב "למען ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

הּכתּובֹות  הּצדק ארחֹות ׁשעזבּו הרׁשעים מן ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּנֹוקמין
ההיא, הּנפׁש ּתּכרת "הּכרת ׁשּנאמר: הּכרת, היא - ֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּתֹורה
אם  ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ׁשּכתּוב זה הּוא מה בּה"; ְֲִֶֶַַָָָָָָֻעֹונּה
אֹותן  וכל אתכם, יקרה ּתׁשמעּו לא ואם לכם, יּגיע ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּתׁשמעּו
וׁשלֹום, ּומלחמה ורעב, ׂשבע ּכגֹון - הּזה ּבעֹולם ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹהּדברים
מעׂשה  והצלחת וגלּות, הארץ ויׁשיבת וׁשפלּות, ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָּומלכּות
אמת  הּדברים אֹותן ּכל הּברית? ּדברי ּכל ּוׁשאר ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהפסדֹו,
יּגיעּו הּתֹורה, מצוֹות ּכל עֹוׂשין ׁשאנּו ּובזמן ויהיּו, ְְְְִִִִִֶַַַָָָָהיּו,
עליהן, עֹוברין ׁשאנּו ּובזמן ּכּלן; הּזה העֹולם טֹובֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאלינּו
אֹותן  אין כן, ּפי על ואף הּכתּובֹות. הרעֹות אֹותנּו ְְְִִֵֵַַַָָָָָּתקרא

הן  הרעֹות,הּטֹובֹות, אֹותן ולא מצוֹות; ׁשל ׂשכרן מּתן סֹוף ְְְִֵֶַַַָָָָָֹ
ּכ אּלא הּמצוֹות. ּכל על מעֹובר ׁשּנֹוקמין הּנקמה סֹוף ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהן

הּצע לנּו[הצעת]הּוא נתן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּדברים: ְִֵֶַַַַָָָָָ
ויֹודעֹו ּבּה, הּכתּוב ּכל העֹוׂשה וכל חּיים, עץ זֹו, [את ּתֹורה ְְְִֵֶַַָָָָָָ

התורה] ע"י - העֹולם ה' לחּיי ּבּה זֹוכה - נכֹונה ּגמּורה ְְְֵֵֶַָָָָָָּדעה
והבטיחנּו זֹוכה. הּוא חכמתֹו, וגדל מעׂשיו ּגדל ּולפי ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹהּבא;
ונהּגה  נפׁש, ּובטֹובת ּבׂשמחה אֹותּה נעׂשה ׁשאם ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבּתֹורה,
אֹותנּו הּמֹונעין הּדברים ּכל מּמּנּו ׁשּיסיר - ּתמיד ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָּבחכמתּה
ויׁשּפיע  ּבהן, וכּיֹוצא ורעב ּומלחמה חלי ּכגֹון ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמּלעׂשֹותּה,
הּתֹורה, את לעׂשֹות ידינּו את המחּזקים הּטֹובֹות ּכל ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָלנּו
ּכל  נעסק ׁשּלא ּכדי - וזהב ּכסף ורּבֹות וׁשלֹום ׂשבע ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹּכגֹון

ללמד ימינּו ּפנּויין נׁשב אּלא להן, צרי ׁשהּגּוף ּבדברים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
הּבא. העֹולם לחּיי ׁשּנזּכה ּכדי הּמצוה, ולעׂשֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבחכמה,
העֹולם  ּבטֹובֹות ׁשהבטיח אחר ּבּתֹורה, אֹומר הּוא ְְְִִֵֵֶַַַַָָָוכן
ׁשאם  ּבּתֹורה, הֹודיענּו וכן וגֹו'". ּלנּו ּתהיה "ּוצדקה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּזה:
ׁשּנאמר: ּכענין הּזמן, ּבהבלי ונעסק מּדעּתנּו הּתֹורה ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹנעזב
העֹוזבים  מן יסיר האמת ׁשּדּין - וּיבעט" יׁשרּון ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָָָֻ"וּיׁשמן
ּומביא  לבעט, ידיהם חּזקּו ׁשהן הּזה, העֹולם טֹובֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכל
ּכדי  הּבא, העֹולם מּלקנֹות אֹותן ׁשּמֹונעין הרעֹות ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָעליהן
לא  אׁשר "ּתחת ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּוא ּברׁשעם. ְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּיאבדּו
."ּב ה' יׁשּלחּנּו אׁשר ,איבי את ועבדּת וגֹו' ה' את ְְְְְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹעבדּת
זֹו: ּדר על והּקללֹות, הּברכֹות אֹותן ּכל ּפרּוׁש ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָנמצא
- ּדרּכֹו ּוׁשמרּתם ּבׂשמחה, ה' את עבדּתם אם ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָּכלֹומר,
ׁשּתהיּו עד הּקללֹות, ּומרחיק האּלּו הּברכֹות לכם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָמׁשּפיע

להתחּכם  לחּיי ּפנּויים ׁשּתזּכּו ּכדי ּבּה, ולעסק ּבּתֹורה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
ימים  ותארי טֹוב, ׁשּכּלֹו לעֹולם ל וייטב הּבא, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻהעֹולם
לחּיים  העֹולמֹות, לׁשני זֹוכין ונמצאתם ,אר ׁשּכּלֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻלעֹולם
לא  ׁשאם הּבא; העֹולם לחּיי הּמביאים הּזה, ּבעֹולם ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹטֹובים
יזּכה  ּבּמה לֹו אין - טֹובים ּומעׂשים חכמה הּיֹום ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָיקנה
ּבׁשאֹול". וחכמה ודעת וחׁשּבֹון מעׂשה אין "ּכי ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:
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ודֹומה  ּוזנּות ּומׁשקה ּבמאכל ּוׁשגיתם ה' את עזבּתם ְְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָואם
הּברכֹות, ּכל ּומסיר האּלּו הּקללֹות ּכל עליכם מביא - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלהן
ּפנּוי  לב לכם יהיה ולא ּופחד, ּבבהלה ימיכם ׁשּיכלּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹעד
העֹולם  מחּיי ׁשּתאבדּו ּכדי הּמצוֹות, לעׂשֹות ׁשלם ּגּוף ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹולא
ׁשאדם  ׁשּבזמן עֹולמֹות: ׁשני ׁשאּבדּתם ונמצאתם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּבא.
מתעּסק  אינֹו ּורעבֹון, ּובמלחמה ּבחלי הּזה ּבעֹולם ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹטרּוד

הּבא. העֹולם לחּיי זֹוכין ׁשּבהן ּבמצוה ולא ּבחכמה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹלא

התאּוּוּומּפני ·. ימֹות זה וחכמיהם, נביאיהם יׂשראל, ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
הּמׁשיח, מּנחת הּמל ׁשאינּה הרׁשעה מּמלכּות ׁשּינּוחּו ּכדי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ּכהגן  ּובּמצוֹות ּבּתֹורה לעסק מרגֹוע להן להם וימצאּו , ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ׁשּיזּכּו ּכדי ּבחכמה, הּבא וירּבּו העֹולם ׁשּבאֹותן לחּיי לפי . ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

והחכמההּימים  הּדעת ׁשּנאמר ּתרּבה - "ּכי והאמת : ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ונאמר:מלאה  ה'", את ּדעה איׁשהארץ עֹוד ילּמדּו "ולא ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

אחיו" את ואיׁש רעהּו ונאמר:את לב , את "והסירתי ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

מּבׂשרכם" ׁשּיעמדהאבן הּמל ׁשאֹותֹו מּפני ּדוד,. מּזרע ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
קרֹוב  הּוא ּגדֹול ונביא מּׁשלמה, יתר יהיה חכמה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹּבעל

רּבנּו ּולפיכממׁשה ה',; ּדר אֹותן ויֹורה העם ּכל ילּמד , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הּימים, ּבאחרית "והיה ׁשּנאמר: לׁשמעֹו, הּגֹוים ּכל ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָָויבֹואּו
ּכּלֹו הּׂשכר וסֹוף ההרים". ּבראׁש ה' ּבית הר יהיה ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻנכֹון
חּיי  הּוא ּגרעֹון, ולא הפסק לּה ׁשאין האחרֹונה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹוהּטֹובה

הּמׁשיח  ימֹות אבל הּבא; הּזה,העֹולם העֹולם הּוא - ְֲִֶַַַַָָָָָָָ
אּלא ,הֹול ּכמנהגֹו ּוכבר ועֹולם ליׂשראל. ּתחזר ׁשהּמלכּות ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

לימֹות  הּזה העֹולם ּבין 'אין הראׁשֹונים: חכמים ְֲִִִִֵֵֶַָָָָָאמרּו
ּבלבד'. מלכּיֹות ׁשעּבּוד אּלא ְְְִִִֶַַַַָָֻהּמׁשיח,

ה'תשע"ה  שבט כ"א שלישי יום

י ּפרק ¤¤
עֹוׂשה ‡. 'הריני אדם: יאמר ועֹוסק אל הּתֹורה מצוֹות ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ

ּכדי  אֹו ּבּה, הּכתּובֹות הּברכֹות ׁשאקּבל ּכדי ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָּבחכמתּה,
ׁשהזהירה  העברֹות מן ואפרׁש הּבא; העֹולם לחּיי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאזּכה
אֹו ּבּתֹורה, הּכתּובֹות הּקללֹות מן ׁשאּנצל ּכדי מהן, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּתֹורה

הּבא' העֹולם מחּיי אּכרת ׁשּלא את ּכדי לעבד ראּוי אין . ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
מּיראה; עֹובד הּוא זֹו, ּדר על ׁשהעֹובד זֹו! ּדר על ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָה'
עֹובד  ואין החכמים. מעלת ולא הּנביאים, מעלת ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָֹואינּה
והּקטּנים, והּנׁשים הארץ עּמי אּלא זֹו, ּדר על ה' ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאת
ויעבדּו ּדעּתן ׁשּתרּבה עד מּיראה, לעבד אֹותן ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּמחּנכין

.מאהבה  ֲֵַָ

מאהבה ·. ּבּתֹורההעֹובד עֹוסק ּבנתיבֹות , והֹול ּובּמצוֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ
הרעה, יראת מּפני לא ּבעֹולם, ּדבר מּפני לא - ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָָֹֹהחכמה
ׁשהיא  מּפני האמת עֹוׂשה אּלא הּטֹובה; לירׁש ּכדי ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹולא

לבֹוא הּטֹובה וסֹוף ּומעלה (בגללה)}ּבכללּה{אמת, זֹו. ְְֱֲִֶַַָָָָָ

לּההיא זֹוכה חכם ּכל ואין מאד, עד ּגדֹולה והיא מעלה . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹ
'אֹוהבֹו',מעלת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקראֹו אבינּו, אברהם ְְֲֲִֶַַַַָָָָָָ

ּבּה ׁשּצּונּו הּמעלה והיא מאהבה. אּלא עבד ׁשּלא ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלפי

ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: מׁשה, ידי על הּוא ּברּו ְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּקדֹוׁש
יעׂשה  מּיד הראּויה, אהבה ה' את ׁשּיאהב ּובזמן ."ְְֱֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאלהי

מאהבה. הּמצוֹות ְֲִֵַַָָּכל
ה'‚. את ׁשּיאהב הּוא הראּויה? האהבה היא ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָוכיצד

מאד  עד עּזה יתרה, ּגדֹולה נפׁשֹואהבה ׁשּתהא עד , ְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָֹ
ׁשֹוגה ונמצא ה', ּבאהבת ּכאלּו][הוגה קׁשּורה - ּתמיד ּבּה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָ

אּׁשה  אֹותּה מאהבת ּפנּויה ּדעּתן ׁשאין האהבה, ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָחֹולי
ּבׁשעה  ּבין ּבקּומֹו, ּבין ּבׁשכבֹו ּבין ּתמיד, ּבּה ׁשֹוגה ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָׁשהּוא
ּבלב  ה' אהבת ּתהיה מּזה יתר וׁשֹותה. אֹוכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשהּוא
ּובכל  לבב "ּבכל ׁשּצּונּו: ּכמֹו ּתמיד, ּבּה וׁשֹוגין ְְְְְְֲִִִֶָָָָָָָאֹוהביו,
אהבה  חֹולת "ּכי מׁשל: ּדר אמר ׁשּׁשלמה והּוא ."ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹנפׁש

זה. לענין הּוא מׁשל - הּׁשירים ׁשיר וכל ְְְִִִִִֶַָָָָָאני";
למד „. הריני ּתאמר, ׁשּמא הראׁשֹונים: חכמים ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹאמרּו

ּבׁשביל ּתֹורה רּבי, ׁשאּקרא ּבׁשביל עׁשיר, ׁשאהיה ּבׁשביל ְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
"לאהבה  לֹומר: ּתלמּוד - הּבא העֹולם לחּיי ׂשכר ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשאקּבל
ועֹוד  מאהבה. אּלא ּתעׂשּו לא עֹוׂשים, ׁשאּתם ּכל ה'"; ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹאת
ולא  "ּבמצֹותיו", - מאד" חפץ "ּבמצֹותיו חכמים: ְְְְְְְֲִִִֵָָָָָֹֹאמרּו
לנבֹוני  מצּוין החכמים ּגדֹולי היּו וכן מצוֹותיו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָּבׂשכר
ּכעבדים  ּתהיּו אל ּביחּוד: ּומׂשּכיליהן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָּתלמידיהן
היּו אּלא טֹובה; לקּבל מנת על הרב את  ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָהמׁשּמׁשים
- ּכלּום לקּבל ׁשּלא מנת על הרב את המׁשּמׁשין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּכעבדים
עבדּו ּכלֹומר, לׁשּמׁשֹו; ראּוי הרב, ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָאּלא

ֲֵַָמאהבה.
ּתּגיע ‰. ׁשּלא ּכדי אֹו ׂשכר, לקּבל ּכדי ּבּתֹורה העֹוסק ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכל

עֹוס  זה הרי - ּפרענּות העֹוסק עדיו וכל לׁשמּה. ׁשּלא ּבּה ק ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֻ
אדֹון  אהבת מּפני אּלא ׂשכר, לקּבל ולא ליראה, לא ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּבּה
ואמרּו לׁשמּה. ּבּה עֹוסק זה הרי - ּבּה ׁשּצּוה הארץ ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָּכל
- לׁשמּה ׁשּלא אפּלּו ּבּתֹורה, אדם יעסק 'לעֹולם ְְֲֲֲִִִֶַַָָָָָָֹֹחכמים:

לׁשמּה' ּבא לׁשמּה, ׁשּלא ּכׁשּמלּמדיןׁשּמּתֹו ,לפיכ את . ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹ
אֹותן  מלּמדין אין הארץ, עּמי ּוכלל הּנׁשים ואת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּקטּנים

ּדעּתן אּלא  ׁשּתרּבה עד ׂשכר, לקּבל ּוכדי מּיראה לעבד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מעט; מעט זה רז להן מגּלין יתרה, חכמה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָויתחּכמּו
וידעּוהּו ׁשּיּׂשיגּוהּו עד ּבנחת, זה לענין אֹותן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּומרּגילין

מאהבה. ְְֲֵַַַָויעבדּו
.Â הּוא ּדבר ּברּו הּקדֹוׁש אהבת ׁשאין ּוברּור, ידּוע ֲֵֶַַַַָָָָָָ

ׁשּיׁשּגה עד אדם, ׁשל ּבלּבֹו ּתמיד [יעסוק]נקׁשרת ּבּה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָ
ואמר: ׁשּצּוה ּכמֹו מּמּנה, חּוץ ׁשּבעֹולם ּכל ויעזב ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹּכראּוי

ׁשּידעהּו ּבדעה אּלא ;"נפׁש ּובכל לבב [כגודל "ּבכל ְְְְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָ
אהבתו] כך מעט ידיעתו אם האהבה: ּתהיה - הּדעה ּפי ועל .ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

עצמֹו ליחד אדם צרי ,לפיכ הרּבה. הרּבה ואם ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָמעט,
לֹו[להתמסר] הּמֹודיעין ּותבּונֹות ּבחכמֹות ּולהׂשּכיל ְְְְְְִִִִַַָָלהבין

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּולהּׂשיג, להבין ּבאדם ׁשּיׁש ּכח ּכפי קֹונֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאת
הּתֹורה. יסֹודי ְְְִֵַָּבהלכֹות

ׁשּדי. ּבעזרת ראׁשֹון, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָּברי
הלכֹות ּפרקים: וארּבעים ׁשּׁשה זה, ספר ׁשל ּפרקים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּומנין
ׁשבעה ּדעֹות, הלכֹות ּפרקים; עׂשרה הּתֹורה, ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָיסֹודי
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לֹו,[מדורה] קֹוראין והׁשחתה ּכליה לׁשֹון וכל ו'עלּוקה'; ,ְְְְְְֲִַַָָָָָָ
וההפ  לעֹולם, ּתקּומה אחריה ׁשאין הּכליה ׁשהיא סד לפי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

לעֹולם. חֹוזר ְֵֵֶָׁשאינֹו
.Â הּמצוֹות ׁשּמא ׂשכר ׁשאין ּותדּמה זֹו, טֹובה ּבעיני ּתקל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

וׁשֹותה  אֹוכל להיֹות אּלא האמת, ּבדרכי ׁשלם האדם ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוהוית
ׁשׁש ּבגדי ולֹובׁש נאֹות צּורֹות ּובֹועל טֹובֹות ְְֲִֵֵֵֵַָָמאכלֹות
וזהב  ּכסף ּבכלי ּומׁשּתּמׁש ׁשן ּבאהלי וׁשֹוכן ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָורקמה

לאּלּו, הּדֹומים הערבים ּודברים אּלּו ׁשּמדּמין ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ּובעלי  החכמים אבל ּבזּמה. הּׁשטּופים האוילים ְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָהּטּפׁשים
ואין  הן, והבל הבאי ּדברי האּלּו הּדברים ׁשּכל ידעּו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּדעה

ּתֹוחלת ּבעֹולם [תקווה]ּבהם אצלנּו ּגדֹולה טֹובה ואינּה . ְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
הּדברים  וכל ּוגוּיה; ּגּוף ּבעלי ׁשאנּו מּפני אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּזה,
ּומחּמדּתן  להן מתאּוה הּנפׁש ואין הן, הּגּוף צרכי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהאּלּו,
ּבריֹו. על ויעמד חפצֹו ׁשּימצא ּכדי הּגּוף, צר מּפני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻאּלא
ּבטלין. האּלּו הּדברים ּכל נמצאּו ּגּוף, ׁשם ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּובזמן
ׁשּום  אין הּבא, ּבעֹולם הּנפׁש ּבּה ׁשּתהיה הּגדֹולה ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּטֹובה
אנּו ׁשאין אֹותּה, ּולידע ּבּה להּׂשיגּה הּזה ּבעֹולם ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּדר
מתאּוין; אנּו ולּה הּגּוף, טֹובת אּלא הּזה ּבעֹולם ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָיֹודעין

ער לּה ואין מאד, עד ּגדֹולה הּטֹובה אֹותּה [דמיון]אבל ְְְֲֵֵֶַַָָָָָֹ
האמת, ּבדר אבל מׁשל. ּדר אּלא הּזה עֹולם ׁשל ְְֱֲֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּבטֹובֹות

הּגּוף [נדמה]ׁשּנער טֹובת ּכמֹו הּבא ּבעֹולם הּנפׁש טֹובת ְֲֶֶֶַַַַַַָָָֹ
הּטֹובה  אֹותּה אּלא ּכן; אינֹו ּובמׁשּתה, ּבמאכל הּזה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבעֹולם
ׁשאמר  הּוא ּדמיֹון. ואין ער ואין חקר, אין עד ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּגדֹולה

ּפ ,ּליראי צפנּת אׁשר טּוב רב "מה לחֹוסים ּדוד: עלּת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
."ָּב

.Ê הּבא וכּמה העֹולם לחּיי והתאּוה ּדוד ׁשּנאמר:המה , ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּכבר  חּיים". ּבארץ ה' ּבטּוב לראֹות האמנּתי ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָ"לּולא
ּכח  אין הּבא העֹולם ׁשּטֹובֹות הראׁשֹונים, חכמים ֲִִִִֵֶַַָָָָָֹהֹודיעּונּו
ועצמּה ויפיּה ּגדלּה יֹודע ואין ּבריּה, על להּׂשיגּה ְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָָָָָּבאדם
ׁשּמתנּבאין  הּטֹובֹות וׁשּכל לבּדֹו; הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָאּלא
ׁשּנהנין  ּגּוף, ׁשל לדברים אּלא אינן ליׂשראל, הּנביאים ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבהן
הּממׁשלה  ׁשּתחזר ּבזמן הּמׁשיח, הּמל ּבימֹות יׂשראל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבהן
ער לּה אין הּבא, העֹולם חּיי טֹובֹות אבל ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָליׂשראל.

אֹותּה יפחתּו ׁשּלא ּכדי הּנביאים, ּדּמּוה ולא [-ודמיֹון, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָֹֹ
ראתה,ערכה] לא "עין אֹומר: ׁשּיׁשעיהּו הּוא ְְְִִֵֶַַַָָָָֹּבּדמיֹון.

ׁשּלא  הּטֹובה ּכלֹומר, לֹו"; למחּכה יעׂשה - זּולת ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹאלהים
לאדם  האלהים אֹותּה עׂשה אּלא נביא, עין אֹותּה ֱֲִִֵֶָָָָָָָָָָָָֹראתה
נתנּבאּו לא ּכּלן הּנביאים "ּכל חכמים: אמרּו לֹו. ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֻׁשּמחּכה

הּמׁשיח  לימֹות אבלאּלא ראתה,, לא עין - הּבא העֹולם ֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָֹ
."זּולת ְֱִָֹאלהים

.Á מּפני זה לא - הּבא' 'העֹולם חכמים אֹותֹו ׁשּקראּו ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ
אֹותֹו יבֹוא ּכ ואחר אֹובד, העֹולם וזה עּתה, מצּוי ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאינֹו
ועֹומד, מצּוי הּוא הרי אּלא ּכן! הּדבר אין ְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָהעֹולם.

"ּליראי צפנּת אׁשר ,טּוב רב "מה קראּוהּוׁשּנאמר: ולא . ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
לאדם  לֹו ּבאין החּיים ׁשאֹותן מּפני אּלא הּבא', ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ'העֹולם
הּוא  וזה ונפׁש, ּבגּוף ּבֹו קּימין ׁשאנּו הּזה העֹולם חּיי ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאחר

ּבראׁשֹונה. אדם לכל ְְִִַָָָָָָהּנמצא

ה'תשע"ה  שבט כ' שני יום

ט  ¤¤ּפרק
ׁשּנזּכה ׁשּנֹודעמאחר ‡. והּטֹובה מצוֹות ׁשל ׂשכרן ׁשּמּתן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

העֹולם  חּיי היא - ּבּתֹורה הּכתּובה ה' ּדר ׁשמרנּו אם ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָלּה
והּנקמה ,הּבא  ימים"; והארכּת ,ל ייטב "למען ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

הּכתּובֹות  הּצדק ארחֹות ׁשעזבּו הרׁשעים מן ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּנֹוקמין
ההיא, הּנפׁש ּתּכרת "הּכרת ׁשּנאמר: הּכרת, היא - ֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּתֹורה
אם  ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ׁשּכתּוב זה הּוא מה בּה"; ְֲִֶֶַַָָָָָָֻעֹונּה
אֹותן  וכל אתכם, יקרה ּתׁשמעּו לא ואם לכם, יּגיע ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּתׁשמעּו
וׁשלֹום, ּומלחמה ורעב, ׂשבע ּכגֹון - הּזה ּבעֹולם ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹהּדברים
מעׂשה  והצלחת וגלּות, הארץ ויׁשיבת וׁשפלּות, ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָּומלכּות
אמת  הּדברים אֹותן ּכל הּברית? ּדברי ּכל ּוׁשאר ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהפסדֹו,
יּגיעּו הּתֹורה, מצוֹות ּכל עֹוׂשין ׁשאנּו ּובזמן ויהיּו, ְְְְִִִִִֶַַַָָָָהיּו,
עליהן, עֹוברין ׁשאנּו ּובזמן ּכּלן; הּזה העֹולם טֹובֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאלינּו
אֹותן  אין כן, ּפי על ואף הּכתּובֹות. הרעֹות אֹותנּו ְְְִִֵֵַַַָָָָָּתקרא

הן  הרעֹות,הּטֹובֹות, אֹותן ולא מצוֹות; ׁשל ׂשכרן מּתן סֹוף ְְְִֵֶַַַָָָָָֹ
ּכ אּלא הּמצוֹות. ּכל על מעֹובר ׁשּנֹוקמין הּנקמה סֹוף ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהן

הּצע לנּו[הצעת]הּוא נתן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּדברים: ְִֵֶַַַַָָָָָ
ויֹודעֹו ּבּה, הּכתּוב ּכל העֹוׂשה וכל חּיים, עץ זֹו, [את ּתֹורה ְְְִֵֶַַָָָָָָ

התורה] ע"י - העֹולם ה' לחּיי ּבּה זֹוכה - נכֹונה ּגמּורה ְְְֵֵֶַָָָָָָּדעה
והבטיחנּו זֹוכה. הּוא חכמתֹו, וגדל מעׂשיו ּגדל ּולפי ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹהּבא;
ונהּגה  נפׁש, ּובטֹובת ּבׂשמחה אֹותּה נעׂשה ׁשאם ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבּתֹורה,
אֹותנּו הּמֹונעין הּדברים ּכל מּמּנּו ׁשּיסיר - ּתמיד ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָּבחכמתּה
ויׁשּפיע  ּבהן, וכּיֹוצא ורעב ּומלחמה חלי ּכגֹון ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמּלעׂשֹותּה,
הּתֹורה, את לעׂשֹות ידינּו את המחּזקים הּטֹובֹות ּכל ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָלנּו
ּכל  נעסק ׁשּלא ּכדי - וזהב ּכסף ורּבֹות וׁשלֹום ׂשבע ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹּכגֹון

ללמד ימינּו ּפנּויין נׁשב אּלא להן, צרי ׁשהּגּוף ּבדברים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
הּבא. העֹולם לחּיי ׁשּנזּכה ּכדי הּמצוה, ולעׂשֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבחכמה,
העֹולם  ּבטֹובֹות ׁשהבטיח אחר ּבּתֹורה, אֹומר הּוא ְְְִִֵֵֶַַַַָָָוכן
ׁשאם  ּבּתֹורה, הֹודיענּו וכן וגֹו'". ּלנּו ּתהיה "ּוצדקה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּזה:
ׁשּנאמר: ּכענין הּזמן, ּבהבלי ונעסק מּדעּתנּו הּתֹורה ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹנעזב
העֹוזבים  מן יסיר האמת ׁשּדּין - וּיבעט" יׁשרּון ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָָָֻ"וּיׁשמן
ּומביא  לבעט, ידיהם חּזקּו ׁשהן הּזה, העֹולם טֹובֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכל
ּכדי  הּבא, העֹולם מּלקנֹות אֹותן ׁשּמֹונעין הרעֹות ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָעליהן
לא  אׁשר "ּתחת ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּוא ּברׁשעם. ְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּיאבדּו
."ּב ה' יׁשּלחּנּו אׁשר ,איבי את ועבדּת וגֹו' ה' את ְְְְְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹעבדּת
זֹו: ּדר על והּקללֹות, הּברכֹות אֹותן ּכל ּפרּוׁש ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָנמצא
- ּדרּכֹו ּוׁשמרּתם ּבׂשמחה, ה' את עבדּתם אם ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָּכלֹומר,
ׁשּתהיּו עד הּקללֹות, ּומרחיק האּלּו הּברכֹות לכם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָמׁשּפיע

להתחּכם  לחּיי ּפנּויים ׁשּתזּכּו ּכדי ּבּה, ולעסק ּבּתֹורה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
ימים  ותארי טֹוב, ׁשּכּלֹו לעֹולם ל וייטב הּבא, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻהעֹולם
לחּיים  העֹולמֹות, לׁשני זֹוכין ונמצאתם ,אר ׁשּכּלֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻלעֹולם
לא  ׁשאם הּבא; העֹולם לחּיי הּמביאים הּזה, ּבעֹולם ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹטֹובים
יזּכה  ּבּמה לֹו אין - טֹובים ּומעׂשים חכמה הּיֹום ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָיקנה
ּבׁשאֹול". וחכמה ודעת וחׁשּבֹון מעׂשה אין "ּכי ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:
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ודֹומה  ּוזנּות ּומׁשקה ּבמאכל ּוׁשגיתם ה' את עזבּתם ְְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָואם
הּברכֹות, ּכל ּומסיר האּלּו הּקללֹות ּכל עליכם מביא - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלהן
ּפנּוי  לב לכם יהיה ולא ּופחד, ּבבהלה ימיכם ׁשּיכלּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹעד
העֹולם  מחּיי ׁשּתאבדּו ּכדי הּמצוֹות, לעׂשֹות ׁשלם ּגּוף ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹולא
ׁשאדם  ׁשּבזמן עֹולמֹות: ׁשני ׁשאּבדּתם ונמצאתם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּבא.
מתעּסק  אינֹו ּורעבֹון, ּובמלחמה ּבחלי הּזה ּבעֹולם ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹטרּוד

הּבא. העֹולם לחּיי זֹוכין ׁשּבהן ּבמצוה ולא ּבחכמה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹלא

התאּוּוּומּפני ·. ימֹות זה וחכמיהם, נביאיהם יׂשראל, ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
הּמׁשיח, מּנחת הּמל ׁשאינּה הרׁשעה מּמלכּות ׁשּינּוחּו ּכדי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ּכהגן  ּובּמצוֹות ּבּתֹורה לעסק מרגֹוע להן להם וימצאּו , ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ׁשּיזּכּו ּכדי ּבחכמה, הּבא וירּבּו העֹולם ׁשּבאֹותן לחּיי לפי . ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

והחכמההּימים  הּדעת ׁשּנאמר ּתרּבה - "ּכי והאמת : ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ונאמר:מלאה  ה'", את ּדעה איׁשהארץ עֹוד ילּמדּו "ולא ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

אחיו" את ואיׁש רעהּו ונאמר:את לב , את "והסירתי ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

מּבׂשרכם" ׁשּיעמדהאבן הּמל ׁשאֹותֹו מּפני ּדוד,. מּזרע ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
קרֹוב  הּוא ּגדֹול ונביא מּׁשלמה, יתר יהיה חכמה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹּבעל

רּבנּו ּולפיכממׁשה ה',; ּדר אֹותן ויֹורה העם ּכל ילּמד , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הּימים, ּבאחרית "והיה ׁשּנאמר: לׁשמעֹו, הּגֹוים ּכל ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָָויבֹואּו
ּכּלֹו הּׂשכר וסֹוף ההרים". ּבראׁש ה' ּבית הר יהיה ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻנכֹון
חּיי  הּוא ּגרעֹון, ולא הפסק לּה ׁשאין האחרֹונה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹוהּטֹובה

הּמׁשיח  ימֹות אבל הּבא; הּזה,העֹולם העֹולם הּוא - ְֲִֶַַַַָָָָָָָ
אּלא ,הֹול ּכמנהגֹו ּוכבר ועֹולם ליׂשראל. ּתחזר ׁשהּמלכּות ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

לימֹות  הּזה העֹולם ּבין 'אין הראׁשֹונים: חכמים ְֲִִִִֵֵֶַָָָָָאמרּו
ּבלבד'. מלכּיֹות ׁשעּבּוד אּלא ְְְִִִֶַַַַָָֻהּמׁשיח,

ה'תשע"ה  שבט כ"א שלישי יום

י ּפרק ¤¤
עֹוׂשה ‡. 'הריני אדם: יאמר ועֹוסק אל הּתֹורה מצוֹות ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ

ּכדי  אֹו ּבּה, הּכתּובֹות הּברכֹות ׁשאקּבל ּכדי ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָּבחכמתּה,
ׁשהזהירה  העברֹות מן ואפרׁש הּבא; העֹולם לחּיי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאזּכה
אֹו ּבּתֹורה, הּכתּובֹות הּקללֹות מן ׁשאּנצל ּכדי מהן, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּתֹורה

הּבא' העֹולם מחּיי אּכרת ׁשּלא את ּכדי לעבד ראּוי אין . ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
מּיראה; עֹובד הּוא זֹו, ּדר על ׁשהעֹובד זֹו! ּדר על ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָה'
עֹובד  ואין החכמים. מעלת ולא הּנביאים, מעלת ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָֹואינּה
והּקטּנים, והּנׁשים הארץ עּמי אּלא זֹו, ּדר על ה' ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאת
ויעבדּו ּדעּתן ׁשּתרּבה עד מּיראה, לעבד אֹותן ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּמחּנכין

.מאהבה  ֲֵַָ

מאהבה ·. ּבּתֹורההעֹובד עֹוסק ּבנתיבֹות , והֹול ּובּמצוֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ
הרעה, יראת מּפני לא ּבעֹולם, ּדבר מּפני לא - ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָָֹֹהחכמה
ׁשהיא  מּפני האמת עֹוׂשה אּלא הּטֹובה; לירׁש ּכדי ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹולא

לבֹוא הּטֹובה וסֹוף ּומעלה (בגללה)}ּבכללּה{אמת, זֹו. ְְֱֲִֶַַָָָָָ

לּההיא זֹוכה חכם ּכל ואין מאד, עד ּגדֹולה והיא מעלה . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹ
'אֹוהבֹו',מעלת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקראֹו אבינּו, אברהם ְְֲֲִֶַַַַָָָָָָ

ּבּה ׁשּצּונּו הּמעלה והיא מאהבה. אּלא עבד ׁשּלא ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלפי

ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: מׁשה, ידי על הּוא ּברּו ְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּקדֹוׁש
יעׂשה  מּיד הראּויה, אהבה ה' את ׁשּיאהב ּובזמן ."ְְֱֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאלהי

מאהבה. הּמצוֹות ְֲִֵַַָָּכל
ה'‚. את ׁשּיאהב הּוא הראּויה? האהבה היא ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָוכיצד

מאד  עד עּזה יתרה, ּגדֹולה נפׁשֹואהבה ׁשּתהא עד , ְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָֹ
ׁשֹוגה ונמצא ה', ּבאהבת ּכאלּו][הוגה קׁשּורה - ּתמיד ּבּה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָ

אּׁשה  אֹותּה מאהבת ּפנּויה ּדעּתן ׁשאין האהבה, ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָחֹולי
ּבׁשעה  ּבין ּבקּומֹו, ּבין ּבׁשכבֹו ּבין ּתמיד, ּבּה ׁשֹוגה ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָׁשהּוא
ּבלב  ה' אהבת ּתהיה מּזה יתר וׁשֹותה. אֹוכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשהּוא
ּובכל  לבב "ּבכל ׁשּצּונּו: ּכמֹו ּתמיד, ּבּה וׁשֹוגין ְְְְְְֲִִִֶָָָָָָָאֹוהביו,
אהבה  חֹולת "ּכי מׁשל: ּדר אמר ׁשּׁשלמה והּוא ."ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹנפׁש

זה. לענין הּוא מׁשל - הּׁשירים ׁשיר וכל ְְְִִִִִֶַָָָָָאני";
למד „. הריני ּתאמר, ׁשּמא הראׁשֹונים: חכמים ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹאמרּו

ּבׁשביל ּתֹורה רּבי, ׁשאּקרא ּבׁשביל עׁשיר, ׁשאהיה ּבׁשביל ְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
"לאהבה  לֹומר: ּתלמּוד - הּבא העֹולם לחּיי ׂשכר ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשאקּבל
ועֹוד  מאהבה. אּלא ּתעׂשּו לא עֹוׂשים, ׁשאּתם ּכל ה'"; ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹאת
ולא  "ּבמצֹותיו", - מאד" חפץ "ּבמצֹותיו חכמים: ְְְְְְְֲִִִֵָָָָָֹֹאמרּו
לנבֹוני  מצּוין החכמים ּגדֹולי היּו וכן מצוֹותיו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָּבׂשכר
ּכעבדים  ּתהיּו אל ּביחּוד: ּומׂשּכיליהן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָּתלמידיהן
היּו אּלא טֹובה; לקּבל מנת על הרב את  ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָהמׁשּמׁשים
- ּכלּום לקּבל ׁשּלא מנת על הרב את המׁשּמׁשין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּכעבדים
עבדּו ּכלֹומר, לׁשּמׁשֹו; ראּוי הרב, ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָאּלא

ֲֵַָמאהבה.
ּתּגיע ‰. ׁשּלא ּכדי אֹו ׂשכר, לקּבל ּכדי ּבּתֹורה העֹוסק ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכל

עֹוס  זה הרי - ּפרענּות העֹוסק עדיו וכל לׁשמּה. ׁשּלא ּבּה ק ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֻ
אדֹון  אהבת מּפני אּלא ׂשכר, לקּבל ולא ליראה, לא ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּבּה
ואמרּו לׁשמּה. ּבּה עֹוסק זה הרי - ּבּה ׁשּצּוה הארץ ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָּכל
- לׁשמּה ׁשּלא אפּלּו ּבּתֹורה, אדם יעסק 'לעֹולם ְְֲֲֲִִִֶַַָָָָָָֹֹחכמים:

לׁשמּה' ּבא לׁשמּה, ׁשּלא ּכׁשּמלּמדיןׁשּמּתֹו ,לפיכ את . ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹ
אֹותן  מלּמדין אין הארץ, עּמי ּוכלל הּנׁשים ואת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּקטּנים

ּדעּתן אּלא  ׁשּתרּבה עד ׂשכר, לקּבל ּוכדי מּיראה לעבד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מעט; מעט זה רז להן מגּלין יתרה, חכמה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָויתחּכמּו
וידעּוהּו ׁשּיּׂשיגּוהּו עד ּבנחת, זה לענין אֹותן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּומרּגילין

מאהבה. ְְֲֵַַַָויעבדּו
.Â הּוא ּדבר ּברּו הּקדֹוׁש אהבת ׁשאין ּוברּור, ידּוע ֲֵֶַַַַָָָָָָ

ׁשּיׁשּגה עד אדם, ׁשל ּבלּבֹו ּתמיד [יעסוק]נקׁשרת ּבּה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָ
ואמר: ׁשּצּוה ּכמֹו מּמּנה, חּוץ ׁשּבעֹולם ּכל ויעזב ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹּכראּוי

ׁשּידעהּו ּבדעה אּלא ;"נפׁש ּובכל לבב [כגודל "ּבכל ְְְְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָ
אהבתו] כך מעט ידיעתו אם האהבה: ּתהיה - הּדעה ּפי ועל .ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

עצמֹו ליחד אדם צרי ,לפיכ הרּבה. הרּבה ואם ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָמעט,
לֹו[להתמסר] הּמֹודיעין ּותבּונֹות ּבחכמֹות ּולהׂשּכיל ְְְְְְִִִִַַָָלהבין

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּולהּׂשיג, להבין ּבאדם ׁשּיׁש ּכח ּכפי קֹונֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאת
הּתֹורה. יסֹודי ְְְִֵַָּבהלכֹות

ׁשּדי. ּבעזרת ראׁשֹון, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָּברי
הלכֹות ּפרקים: וארּבעים ׁשּׁשה זה, ספר ׁשל ּפרקים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּומנין
ׁשבעה ּדעֹות, הלכֹות ּפרקים; עׂשרה הּתֹורה, ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָיסֹודי
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הלכֹות ּפרקים; ׁשבעה ּתֹורה, ּתלמּוד הלכֹות ְְְְְְִִִִִַָָָָּפרקים;
עׂשרה ּתׁשּובה, הלכֹות ּפרקים; עׂשר ׁשנים זרה, ְְְְֲֲִִֵָָָָָָָָָעבֹודה

.ּפרקים ְִָ

ה'תשע"ה  שבט כ"ב רביעי יום

עֹולם  אל ה', .ּבׁשם ְֵֵָ

ׂשיחתי  היא הּיֹום ּכל ,תֹורת אהבּתי .מה ְִִִִֶַַָָָָָ

dad` xtq `Ede ipW xtq
zFkld-dad̀xtqzIxwrnW
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סּדּורן הּוא וזה ׁשׁש, הלכֹות הלכֹותיו ׁשמע, קרּית הלכֹות : ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָ
ּתֹורה, וספר ּומזּוזה ּתפּלין הלכֹות ּכהנים, ּוברּכת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹּתפּלה

מילה. הלכֹות ּברכֹות, הלכֹות ציצית, ְְְְִִִִִִָָהלכֹות

-dad̀xtq
zFkldzIxwrnW ¦§§¦©§©

ּבּיֹום. ּפעמים ׁשמע קרּית לקרֹות והיא אחת, עׂשה ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַַמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א ¤¤ּפרק
ׁשמע‡. קרּית קֹוראים יֹום ּבכל אחת ּפעמים ּבערב פעם ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָ

שניהּו שמעׁשּנאמר,בּבקר פעם קריאת ז)בפרשת ו, (דברים ֱֶֶֶַַֹ

בדרך ובלכתך בביתך בשבתך בם ּובקּומ','ודברת ְְְְֶָּובׁשכּב

כלומר  'ובשכבך' בשעת היא שמע קריאת שמצות חכמים ודרשו

ׁשֹוכבין אדם ּבני ׁשּדר מיטתם,ּבׁשעה לילה,על הּוא וזה ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָ

כלומרּו 'ובקומך' עֹומדיןבשעת אדם ּבני ׁשּדר קמים ּבׁשעה - ְְְִֵֶֶֶָָָָ

יֹום.ממיטתם, הּוא ְֶוזה

קֹורא·. הּוא שמע:ּומה אּלּובקריאת ּפרׁשּיֹות ׁשלׁש ִֵֵַָָָֹ

עד 'ׁשמע פרשת והן,שבתורה, וגו' אחד' ה' אלהינו ה' ישראל ְְֵַ

דֿט)'ובשעריך' ו, '(דברים ופרשת ׁשמע , אם וגו'והיה תשמעו' ְִַָָָֹ

'ובשעריך' יגֿכא)עד יא, עד 'וּיאמר פרשת ו ,(שם וגו' משה' אל ה' ֶַֹ

לזֿמא)'אלהיכם' טו, 'ׁשמע .(במדבר ּפרׁשת לקרֹות ְְְִִִַַַָָּומקּדימין

פרשיות, שאר קודם ייחּוד ישראל', על צּוּוי ּבּה ׁשּיׁש ְִִִֵֵֶַָמּפני

זולתו,הּׁשם עוד ואין ומיוחד יחיד הוא שהשם כלומר ואהבתֹו- ְֲֵַַָ

ה', אהבת תורה,ותלמּודֹו- תלמוד מצות על ׁשהּוא- הצווי - ְְֶַ

הוא ה' ואחריהייחוד ּבֹו. ּתלּוי ׁשהּכל הּגדֹול אחרי העיּקר - ְֲִֶֶַַַָָָָָֹ

פרשת  את קוראים 'שמע' ׁשמֹוע,פרשת אם ׁשּיׁשמשום והיה ְִֵֶַָָָ

ּכ ואחר ּכּוּלן. הּמצוֹות ׁשאר על צּוּוי את ּבּה ּפרׁשת קוראים ְְְִִַַַַַָָָָָָ
הּמצוֹות. ּכל זכירת על צּוּוי ּבּה יׁש היא ׁשּגם ְְִִִִִִֵֶַַַַָָציצית,

ּבּלילה,‚. נֹוהגת ציצית מצות ׁשאין ּפי על היה אף כן ואם ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
שמע בקריאת לקרות ראוי שאין לומר פרשת מקום את ערבית של

מקום מכל אבל ציצית, מצות על בה שמדובר ְִקֹוראין 'ויאמר'
ּומצוה  מצרים, יציאת זכרֹון ּבּה ׁשּיׁש מּפני ּבּלילה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאֹותּה

מצרים  יציאת ׁשּנאמרלהזּכיר ּובּלילה ג)ּבּיֹום טז, (דברים ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַַַָ
'חּיי ימי ּכל מצרים מארץ צאת יֹום את ּתזּכר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ'למען

הלילות. את לרבות 'כל' מתיבת חז"ל ׁשלׁשודרשו ְִַָֹּוקריאת
אּלּו ו'ויאמר']ּפרׁשּיֹות שמוע', אם 'והיה זה ['שמע', סדר על ִֵֵֶֶַָָ

ב'] בהלכה לעיל ׁשמע.[המבואר קרּית הּנקראת ְְְִִִֵַַַהיא
ּגֹומראת הּקֹורא„. ּכׁשהּוא ׁשמע, ה קרּית ּפסּוק את ְְְִֵֵֶַַַָ

אחד',ראׁשֹוןה  ה' אלהינו ה' ישראל 'שמע אחריו אֹומרשהוא ִֵ
ו  ועד', לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' כךּבלחׁש חֹוזר אחר ְְְְֵֵֶַַַָָָ

ּכדרּכֹו 'וקֹורא שזהו ישראל' 'שמע פרשת המשך את את ואהבּת ְְְְְֵֶַַָָ
סֹופּהאלוקיך'ה' ּכן ,עד קֹורין שם'ולּמה 'ברוך התיבות את - ְִֵַָָָ

אלא  בתורה, כתובות אינן הן והרי ישראל', 'שמע הפסוק לאחר וכו'

ש  משום הוא יעקב הטעם ׁשּקּבץ ׁשּבׁשעה ּבידינּו היא ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמסֹורת
מיתתֹו ּבׁשעת ּבמצרים ּבניו את פטירתו,אבינּו קודם ציום - ְְְִִִִִִֶַַָָָָָ

אברהם ּבּה ׁשהל ה' ּדר ועל הּׁשם, ייחּוד על זקנו וזרזם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּבכם  יׁש ׁשּמא 'ּבני, להן ואמר אֹותן וׁשאל אביו, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָויצחק

העֹולם' ּכל אדֹון ּבייחּוד עּמי עֹומד ׁשאינֹו מי -ּפסֹולת ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ
ואין  באמונה ופגם פסול של שורש מכם אחד בלב יש שמא כלומר,

בעולמו, יחיד הוא העולם שאדון כלבבי האמונה שלמות בלבבו

הוא אבינו יעקב של זו שאלה מׁשה וביאור לנּו ׁשאמר ְִֶֶַָָָָֹּכעניין
ישראלרּבינּו לבני אמר רבינו שמשה יז)- כט, יׁש(דברים 'ּפן ֵֵֶַ

אּׁשה אֹו איׁש הּיֹום ּבכם פנה לבבֹו אׁשר ׁשבט אֹו מׁשּפחה אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

ההם  הּגֹוים אלהי את לעבד ללכת אלהינּו ה' ּכּוּלם ו וגֹו',מעם ענּו ְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
בניו  כל 'ואמרּו- אביהם ה'ליעקב אלהינּו ה' יׂשראל ׁשמע ְְְְֱִֵֵַָָֹ

ה' אלהינּו ה' יׂשראל, אבינּו מּמּנּו, ׁשמע ּכלֹומר ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹאחד',
שעהאחד, הּזקןבאותה אבינוּפתח יעקב ׁשם - ּברּו' וענה ְֵֵֶַַָָָָָָ

לֹומר  יׂשראל ּכל נהגּו לפיכ ועד', לעֹולם מלכּותֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָּכבֹוד
ה  ׁשּׁשאת הּזקן י ׁשבח יׂשראל ּבֹו שם ּבח 'ברוך התיבות שהם ְִִֵֵֶֶַַַָָ
זה וכו'' ּפסּוק אחד'.אחר ה' אלהינו ה' ישראל 'שמע הפסוק - ֶַַָ
קֹורא‰. ׁשמע,אתּכׁשהּקֹורא שיהאקרּית מברצריך ְְְְִֵֵֵֶַַַָ

ּולאחריה הוא לפניה וכך לאחריה, ובין שמע קריאת לפני בין - ְְֲֶֶַָָָ
ש  שמע בקריאת הברכות: ׁשּתיםסדר מבר ברכות ּבּיֹום שתי - ְְִֵַַָ

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

dkld ipipt

ג: בלילה הלכה מצרים יציאת הזכרת חיוב גדר
היא  בלילה מצרים יציאת שהזכרת כתב ס"א) סז (סי' הרב השו"ע

שהפרי  כתב סק"ג) סז (סי' ברורה ובמשנה התורה. מן מצוה

הוא  בלילה מצרים יציאת הזכרת חיוב האם הסתפק מגדים

מהתורה. שהוא כתב ח) (סי' אריה והשאגת מדרבנן, או מהתורה

ידי  יצא האם ספק לו שיש באופן הדין מה שדן בדבריו וראה

חובתו.

ד: וכו'הלכה כבוד' שם 'ברוך ואחרי לפני הפסקה
ועד' 'לעולם בין מעט להפסיק שצריך כתב סי"ד) סא (סי' השו"ע

'ה' בין מעט להפסיק שיש הוסיף (שם) והרמ"א וכו', 'ואהבת' לבין

שאם  כתב סי"ג) סא (סי' הרב השו"ע וכו'. שם' 'ברוך לבין אחד'

צריך  ועד', לעולם מלכותו כבוד שם 'ברוך התיבות את אמר לא

מחלוקת  שזה כתב כט) ס"ק (שם ברורה ובמשנה ולאמרו. לחזור

בזה. שהאריך אחר) ד"ה סי"ג (שם הלכה בביאור ועיין הפוסקים,

rny zixw zekld - dad` xtq - hay a"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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ו  ו ברכהלפניה, לאחריה, ש אחת שמע מברבקריאת ּבּלילה ְְְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָ
לאחריה. ּוׁשּתים לפניה ְְְְֲִִֶֶַַַָָָׁשּתים

.Âּבּיֹוםאיזוהי ׁשּלפניה ראׁשֹונה שמע ּברכה קריאת שלפני - ְְִֶֶַָָָָָ
ברכת  זו יום, אֹורשל חושך''יֹוצר לּהובורא ׁשנּייה -וכּו'. ְְִֵָָ

ברכת  היא הראשונה שלאחר אהבּתנּו'והברכה עֹולם ְֲֲַַַָָ'אהבת
היא וׁשּלאחריהוכו'. יום, של שמע קריאת שלאחר והברכה - ְְֲֶֶַָ

ויּציב'.ברכת  ּבּלילה איזוהי ו 'אמת ׁשּלפניה ראׁשֹונה ברכה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָ
בדברו  'אשר ברכת זו לילה, של שמע קריאת שלפני ֲִַמעריב -

לּה ׁשנּייה ברכת ערבים'. היא הראשונה שלאחר והברכה - ְֲִִָָָ
ראׁשֹונה  ּוברכה אהבּת'. יׂשראל עּמ ּבית עֹולם ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָ'אהבת

ברכת ׁשּלאחריה זו לילה, של שמע קריאת שלאחר 'אמת - ְֱֲֶֶֶַָ
לּה ׁשנּייה ברכת אמּונה'. היא הראשונה שלאחר והברכה - ְֱִָָָ

ְִֵַ'הׁשּכיבנּו'.
.Êׁשּלפניה ראׁשֹונה שמע,ּברכה קריאת שלפני ּבּיֹום - ּבין ְְִֵֶֶַָָָָָ

ו  אור יוצר ברכת ּבּלילהשהיא ערבים,ּבין מעריב ברכת שהיא ְֵַַָ
ּבּה הברכהּפֹותח את מתחיל 'ּב- וכו',ּברּולשון ה'' אתה ִֵַָָ

הברכהוחֹותם את ומסיים -וכו',ּב'ברּו ה'' ּוׁשאר אתה ְְְֵָָ
שלפני ּברכֹותיה השניה הברכה [שהן שמע קריאת ברכות ושאר - ְִֶָ

שלאחריה], הברכות ושתי שמע, מסייםחֹותםקריאת אחת - ּבכל ְֵַַָ
ּבברּו ה',מהן ּפתיחהאתה להן האלו ואין הברכות ואין - ְְְִֵֵֶֶָָָ

ה''.| אתה 'ברוך בלשון מתחילות

אּלּו שמעּברכֹות קריאת ואחר שקודם הּברכֹות - ּכל ׁשאר עם ְְְִֵַָָָָ
הסדורותהערּוכֹות ּדינֹו- ּובית עזרא יׂשראל, ּכל ּבפי ְְְֲִִִֵֵֶָָָָ

הגדולה] כנסת אנשי רּׁשאי[הנקראים אדם ואין לא ּתּקנּום, ְְִֵַַָָ
עליהן. להֹוסיף ולא מהן, ׁשהתקינּולפחֹות חכמים מקֹום ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָֹ

הברכה לחתֹום שמע],ּבברּואת קריאת ברכות [כגון ה' אתה ְֲַָ

לחתֹום ׁשּלא רּׁשאי ה',אינֹו אתה ׁשהתקינּובברוך ּומקֹום ְֲִִֵֶֶַַַָֹ
לחתֹום וברכת ׁשּלא הפירות ברכת [כגון ה' אתה בברוך הברכה את ֲֶַֹ

לחתֹום.המצוות], רּׁשאי ׁשּלא וכןאינֹו ׁשהתקינּו מקֹום ְֲִִֵֶֶַַַָֹ
הברכהלפּתֹוח קריאת ּבברּואת שלפני שניה ברכה [כגון ה' אתה ְְִַָ

לפּתֹוחשמע], רּׁשאי ו אינֹו לפּתֹוח ב'ברוך', ׁשהתקינּו מקֹום ְְְִִִִֵֶַַַַָ
שמע], קריאת של ראשונה ברכה [כגון ׁשּלא ב'ברוך' רּׁשאי ֵֶַַֹאינֹו

ׁשּטבעּו.לפּתֹוח  מּמטּבע המׁשּנה ּכל ּדבר, ׁשל -ּכללֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
שקבעו  וחֹוזר מהנוסח טֹועה, זה הרי ּבּברכֹות, ְְֲֲִֵֵֶֶַָָחכמים

ּכמטּבע הנוסח ּומבר כפי הברכה את ולברך לחזור וצריך - ְְְֵֵַַָ
חכמים. ּבׁשחרית,ׁשא אדםוכלשקבעו ויּציב' 'אמת אֹומר ינֹו ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָ

חֹובתֹו. ידי יצא לא ּבערבית, אמּונה' ְְְֱֱִֵֶֶַָָָָֹו'אמת
.Áה הקּדים את שמעׁשנּיהה ּברכהלומר פני ל שבקריאת ְְְִִִִָָָ

ּביןה ּברכהה  ש ראׁשֹונה, שמע שמע ביןו ּבּיֹום,בקריאת בקריאת ְִֵֵַָָָָ
לפניהש  ּבין ו ּבּלילה, שמע, קריאת שלפני בברכות ּבין - ְְֵֵֶַַָָָ

שמע,לאחריה קריאת שאחר בברכות סדר - ׁשאין לפי יצא, ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָ
מעכב.לּברכֹות אינו הברכות שסדר מפני ּפתח אם ּבׁשחרית,- ְְְֲִַַָָ

וכו' ה' אתה 'ברוך ברכת אֹור',באמירת נוסח יֹוצר כל את ואמר ֵ
המאורות' יוצר ה' אתה 'ברוך לסיים ובמקום כראוי, אור' 'יוצר ברכת

טעה ה וסּייםהוא ה' אתה ערבים''ברוך יצא.,מעריב אבל לא ְֲֲִִִֵַָָָֹ
ו  טעה הוא אור' 'יוצר באמירת לפתוח במקום ּב'מעריב אם ְֲִַַָפתח

כך ערבים' ואמר ערבים' מעריב בדברו אשר וכו' ה' אתה 'ברוך - ֲִָ
ערבים', 'מעריב ברכת נוסח כל אֹור'כראוי וסּייםאת -ּב'יֹוצר ְְִֵֵ

ברכת  של הסיום שהוא המאורות' יוצר ה' אתה 'ברוך בלשון כלומר

אור, ּב'יצא.יוצר ּפתח אם ּבערבית, בדברווכן מעריב אשר ְְְְֲִִִֵַַַָָָ
ובמקום ערבים', כראוי, ערבים' 'מעריב ברכת נוסח כל את כך ואמר ֲִָ

טעה הוא ערבים', המעריב ה' אתה 'ברוך ּב'יֹוצר לסיים ְְִֵֵוסּיים
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ו: אהבתנו.הלכה עולם אהבת לה ס"א)שנייה ס (סי' וברמ"א
אשכנז  בכל נוהגים ושכן רבה', 'אהבה אומרים שיש כתב
בשחרית, רק שזהו דבריו על כתב סק"ב) (שם ברורה [ובמשנה
רק  הוא זה שדין והוסיף עולם. אהבת לומר נוהגים בערבית אבל
יצא  עולם אהבת בשחרית אמר אם אף בדיעבד אבל לכתחילה,

הרב  ובשו"ע חובתו]. לומר ידי הכריעו שהגאונים כתב (שם)
במדינות  נוהגים וכן עולם, אהבת ובערבית רבה אהבה בשחרית
בשחרית  בין עולם' 'אהבת הוא שהנוסח בסידורו ראה [אמנם אלו

בערבית]. ובין

ז: שמע הלכה קריאת בברכות פיוטים אמירת
בברכת  שמפסיקים מקומות שיש כתב ס"א) סח (סי' השו"ע
שהוא  משום מלאומרם למנוע ונכון פיוטים, לומר שמע קריאת

וברמ"א  ושכן הפסק. בדבר, איסור שאין אומרים שיש כתב (שם)
ס"אֿב) (שם הרב בשו"ע ועיין לאומרם. המקומות בכל נוהגים
פיוטים  באלו לבאר שהאריכו אֿו) ס"ק (שם ברורה ובמשנה

אופן. ובאיזה חכמים התירו, שטבעו ממטבע המשנה כל
וכו'. אמרו בברכות שלא הוסיף סי"ב) סו (סי' הרב ובשו"ע

כשמשנה  אלא יצא לא חכמים שטבעו ממטבע שהמשנה
מעכב  אינו הנוסח שאר אבל הברכות, של בחתימתן או בפתיחתן

מהתיבות  [חוץ תיבות הרבה דילג אם ואפילו אותו, שינה אם

יצא. מעכבות], שהן חכמים אמת שפירטו אומר שאינו וכל
חובתו. ידי יצא לא וכו', שלא ויציב פסק ס"י) סו (סי' ובשו"ע

שהרי  יצא, שמע קריאת ידי [אבל 'כתיקונה' המצוה חובת ידי יצא

סי"ב)]. (שם הרב שו"ע שמע. קריאת את מעכבות אינן הברכות

ח: יצא.הלכה וכו', שנייה ברכה (סי'הקדים ברורה ובמשנה

בדיעבד. רק זהו שיצא, זה שדין כתב סק"ו) (סי'ס ברורה במשנה

לקריאת  קודם ויציב אמת ברכת את הקדים שאם כתב, סק"ה) ס

קריאת  לאחר שמע קריאת שקודם הברכות את שאמר או שמע,

חובתו. ידי יצא התפילה, אחר אפילו או פתח שמע, בשחרית
חתימתן. אחר הולכות הברכות שכל נט וכו', (סי' ובשו"ע

יצא. לא כתיקונה, שלא היתה הברכה פתיחת אם שגם פסק ס"ב)

שיש  הוא, אלו בדינים שהכלל כתב סק"ח) (שם ברורה ובמשנה

שמעכבים: ערבים' 'מעריב ובברכת אור' 'יוצר בברכת דברים שני

חתימת  ב. כדין. להיות צריכה אמצעיתה או הברכה פתיחת א.

שהגר"א  שהביא ולא) ד"ה (שם הלכה בביאור [וראה הברכה

תלוי  שהכל הרשב"א כשיטת ופסק השו"ע, פסק על השיג

חובתו]. ידי יצא כדין, חתם ואם הברכה, בחתימת
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הלכֹות ּפרקים; ׁשבעה ּתֹורה, ּתלמּוד הלכֹות ְְְְְְִִִִִַָָָָּפרקים;
עׂשרה ּתׁשּובה, הלכֹות ּפרקים; עׂשר ׁשנים זרה, ְְְְֲֲִִֵָָָָָָָָָעבֹודה

.ּפרקים ְִָ

ה'תשע"ה  שבט כ"ב רביעי יום

עֹולם  אל ה', .ּבׁשם ְֵֵָ

ׂשיחתי  היא הּיֹום ּכל ,תֹורת אהבּתי .מה ְִִִִֶַַָָָָָ
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סּדּורן הּוא וזה ׁשׁש, הלכֹות הלכֹותיו ׁשמע, קרּית הלכֹות : ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָ
ּתֹורה, וספר ּומזּוזה ּתפּלין הלכֹות ּכהנים, ּוברּכת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹּתפּלה

מילה. הלכֹות ּברכֹות, הלכֹות ציצית, ְְְְִִִִִִָָהלכֹות

-dad̀xtq
zFkldzIxwrnW ¦§§¦©§©

ּבּיֹום. ּפעמים ׁשמע קרּית לקרֹות והיא אחת, עׂשה ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַַמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א ¤¤ּפרק
ׁשמע‡. קרּית קֹוראים יֹום ּבכל אחת ּפעמים ּבערב פעם ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָ

שניהּו שמעׁשּנאמר,בּבקר פעם קריאת ז)בפרשת ו, (דברים ֱֶֶֶַַֹ

בדרך ובלכתך בביתך בשבתך בם ּובקּומ','ודברת ְְְְֶָּובׁשכּב

כלומר  'ובשכבך' בשעת היא שמע קריאת שמצות חכמים ודרשו

ׁשֹוכבין אדם ּבני ׁשּדר מיטתם,ּבׁשעה לילה,על הּוא וזה ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָ

כלומרּו 'ובקומך' עֹומדיןבשעת אדם ּבני ׁשּדר קמים ּבׁשעה - ְְְִֵֶֶֶָָָָ

יֹום.ממיטתם, הּוא ְֶוזה

קֹורא·. הּוא שמע:ּומה אּלּובקריאת ּפרׁשּיֹות ׁשלׁש ִֵֵַָָָֹ

עד 'ׁשמע פרשת והן,שבתורה, וגו' אחד' ה' אלהינו ה' ישראל ְְֵַ

דֿט)'ובשעריך' ו, '(דברים ופרשת ׁשמע , אם וגו'והיה תשמעו' ְִַָָָֹ

'ובשעריך' יגֿכא)עד יא, עד 'וּיאמר פרשת ו ,(שם וגו' משה' אל ה' ֶַֹ

לזֿמא)'אלהיכם' טו, 'ׁשמע .(במדבר ּפרׁשת לקרֹות ְְְִִִַַַָָּומקּדימין

פרשיות, שאר קודם ייחּוד ישראל', על צּוּוי ּבּה ׁשּיׁש ְִִִֵֵֶַָמּפני

זולתו,הּׁשם עוד ואין ומיוחד יחיד הוא שהשם כלומר ואהבתֹו- ְֲֵַַָ

ה', אהבת תורה,ותלמּודֹו- תלמוד מצות על ׁשהּוא- הצווי - ְְֶַ

הוא ה' ואחריהייחוד ּבֹו. ּתלּוי ׁשהּכל הּגדֹול אחרי העיּקר - ְֲִֶֶַַַָָָָָֹ

פרשת  את קוראים 'שמע' ׁשמֹוע,פרשת אם ׁשּיׁשמשום והיה ְִֵֶַָָָ

ּכ ואחר ּכּוּלן. הּמצוֹות ׁשאר על צּוּוי את ּבּה ּפרׁשת קוראים ְְְִִַַַַַָָָָָָ
הּמצוֹות. ּכל זכירת על צּוּוי ּבּה יׁש היא ׁשּגם ְְִִִִִִֵֶַַַַָָציצית,

ּבּלילה,‚. נֹוהגת ציצית מצות ׁשאין ּפי על היה אף כן ואם ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
שמע בקריאת לקרות ראוי שאין לומר פרשת מקום את ערבית של

מקום מכל אבל ציצית, מצות על בה שמדובר ְִקֹוראין 'ויאמר'
ּומצוה  מצרים, יציאת זכרֹון ּבּה ׁשּיׁש מּפני ּבּלילה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאֹותּה

מצרים  יציאת ׁשּנאמרלהזּכיר ּובּלילה ג)ּבּיֹום טז, (דברים ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַַַָ
'חּיי ימי ּכל מצרים מארץ צאת יֹום את ּתזּכר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ'למען

הלילות. את לרבות 'כל' מתיבת חז"ל ׁשלׁשודרשו ְִַָֹּוקריאת
אּלּו ו'ויאמר']ּפרׁשּיֹות שמוע', אם 'והיה זה ['שמע', סדר על ִֵֵֶֶַָָ

ב'] בהלכה לעיל ׁשמע.[המבואר קרּית הּנקראת ְְְִִִֵַַַהיא
ּגֹומראת הּקֹורא„. ּכׁשהּוא ׁשמע, ה קרּית ּפסּוק את ְְְִֵֵֶַַַָ

אחד',ראׁשֹוןה  ה' אלהינו ה' ישראל 'שמע אחריו אֹומרשהוא ִֵ
ו  ועד', לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' כךּבלחׁש חֹוזר אחר ְְְְֵֵֶַַַָָָ

ּכדרּכֹו 'וקֹורא שזהו ישראל' 'שמע פרשת המשך את את ואהבּת ְְְְְֵֶַַָָ
סֹופּהאלוקיך'ה' ּכן ,עד קֹורין שם'ולּמה 'ברוך התיבות את - ְִֵַָָָ

אלא  בתורה, כתובות אינן הן והרי ישראל', 'שמע הפסוק לאחר וכו'

ש  משום הוא יעקב הטעם ׁשּקּבץ ׁשּבׁשעה ּבידינּו היא ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמסֹורת
מיתתֹו ּבׁשעת ּבמצרים ּבניו את פטירתו,אבינּו קודם ציום - ְְְִִִִִִֶַַָָָָָ

אברהם ּבּה ׁשהל ה' ּדר ועל הּׁשם, ייחּוד על זקנו וזרזם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּבכם  יׁש ׁשּמא 'ּבני, להן ואמר אֹותן וׁשאל אביו, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָויצחק

העֹולם' ּכל אדֹון ּבייחּוד עּמי עֹומד ׁשאינֹו מי -ּפסֹולת ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ
ואין  באמונה ופגם פסול של שורש מכם אחד בלב יש שמא כלומר,

בעולמו, יחיד הוא העולם שאדון כלבבי האמונה שלמות בלבבו

הוא אבינו יעקב של זו שאלה מׁשה וביאור לנּו ׁשאמר ְִֶֶַָָָָֹּכעניין
ישראלרּבינּו לבני אמר רבינו שמשה יז)- כט, יׁש(דברים 'ּפן ֵֵֶַ

אּׁשה אֹו איׁש הּיֹום ּבכם פנה לבבֹו אׁשר ׁשבט אֹו מׁשּפחה אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

ההם  הּגֹוים אלהי את לעבד ללכת אלהינּו ה' ּכּוּלם ו וגֹו',מעם ענּו ְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
בניו  כל 'ואמרּו- אביהם ה'ליעקב אלהינּו ה' יׂשראל ׁשמע ְְְְֱִֵֵַָָֹ

ה' אלהינּו ה' יׂשראל, אבינּו מּמּנּו, ׁשמע ּכלֹומר ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹאחד',
שעהאחד, הּזקןבאותה אבינוּפתח יעקב ׁשם - ּברּו' וענה ְֵֵֶַַָָָָָָ

לֹומר  יׂשראל ּכל נהגּו לפיכ ועד', לעֹולם מלכּותֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָּכבֹוד
ה  ׁשּׁשאת הּזקן י ׁשבח יׂשראל ּבֹו שם ּבח 'ברוך התיבות שהם ְִִֵֵֶֶַַַָָ
זה וכו'' ּפסּוק אחד'.אחר ה' אלהינו ה' ישראל 'שמע הפסוק - ֶַַָ
קֹורא‰. ׁשמע,אתּכׁשהּקֹורא שיהאקרּית מברצריך ְְְְִֵֵֵֶַַַָ

ּולאחריה הוא לפניה וכך לאחריה, ובין שמע קריאת לפני בין - ְְֲֶֶַָָָ
ש  שמע בקריאת הברכות: ׁשּתיםסדר מבר ברכות ּבּיֹום שתי - ְְִֵַַָ
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ג: בלילה הלכה מצרים יציאת הזכרת חיוב גדר
היא  בלילה מצרים יציאת שהזכרת כתב ס"א) סז (סי' הרב השו"ע

שהפרי  כתב סק"ג) סז (סי' ברורה ובמשנה התורה. מן מצוה

הוא  בלילה מצרים יציאת הזכרת חיוב האם הסתפק מגדים

מהתורה. שהוא כתב ח) (סי' אריה והשאגת מדרבנן, או מהתורה

ידי  יצא האם ספק לו שיש באופן הדין מה שדן בדבריו וראה

חובתו.

ד: וכו'הלכה כבוד' שם 'ברוך ואחרי לפני הפסקה
ועד' 'לעולם בין מעט להפסיק שצריך כתב סי"ד) סא (סי' השו"ע

'ה' בין מעט להפסיק שיש הוסיף (שם) והרמ"א וכו', 'ואהבת' לבין

שאם  כתב סי"ג) סא (סי' הרב השו"ע וכו'. שם' 'ברוך לבין אחד'

צריך  ועד', לעולם מלכותו כבוד שם 'ברוך התיבות את אמר לא

מחלוקת  שזה כתב כט) ס"ק (שם ברורה ובמשנה ולאמרו. לחזור

בזה. שהאריך אחר) ד"ה סי"ג (שם הלכה בביאור ועיין הפוסקים,

rny zixw zekld - dad` xtq - hay a"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ו  ו ברכהלפניה, לאחריה, ש אחת שמע מברבקריאת ּבּלילה ְְְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָ
לאחריה. ּוׁשּתים לפניה ְְְְֲִִֶֶַַַָָָׁשּתים

.Âּבּיֹוםאיזוהי ׁשּלפניה ראׁשֹונה שמע ּברכה קריאת שלפני - ְְִֶֶַָָָָָ
ברכת  זו יום, אֹורשל חושך''יֹוצר לּהובורא ׁשנּייה -וכּו'. ְְִֵָָ

ברכת  היא הראשונה שלאחר אהבּתנּו'והברכה עֹולם ְֲֲַַַָָ'אהבת
היא וׁשּלאחריהוכו'. יום, של שמע קריאת שלאחר והברכה - ְְֲֶֶַָ

ויּציב'.ברכת  ּבּלילה איזוהי ו 'אמת ׁשּלפניה ראׁשֹונה ברכה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָ
בדברו  'אשר ברכת זו לילה, של שמע קריאת שלפני ֲִַמעריב -

לּה ׁשנּייה ברכת ערבים'. היא הראשונה שלאחר והברכה - ְֲִִָָָ
ראׁשֹונה  ּוברכה אהבּת'. יׂשראל עּמ ּבית עֹולם ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָ'אהבת

ברכת ׁשּלאחריה זו לילה, של שמע קריאת שלאחר 'אמת - ְֱֲֶֶֶַָ
לּה ׁשנּייה ברכת אמּונה'. היא הראשונה שלאחר והברכה - ְֱִָָָ

ְִֵַ'הׁשּכיבנּו'.
.Êׁשּלפניה ראׁשֹונה שמע,ּברכה קריאת שלפני ּבּיֹום - ּבין ְְִֵֶֶַָָָָָ

ו  אור יוצר ברכת ּבּלילהשהיא ערבים,ּבין מעריב ברכת שהיא ְֵַַָ
ּבּה הברכהּפֹותח את מתחיל 'ּב- וכו',ּברּולשון ה'' אתה ִֵַָָ

הברכהוחֹותם את ומסיים -וכו',ּב'ברּו ה'' ּוׁשאר אתה ְְְֵָָ
שלפני ּברכֹותיה השניה הברכה [שהן שמע קריאת ברכות ושאר - ְִֶָ

שלאחריה], הברכות ושתי שמע, מסייםחֹותםקריאת אחת - ּבכל ְֵַַָ
ּבברּו ה',מהן ּפתיחהאתה להן האלו ואין הברכות ואין - ְְְִֵֵֶֶָָָ

ה''.| אתה 'ברוך בלשון מתחילות

אּלּו שמעּברכֹות קריאת ואחר שקודם הּברכֹות - ּכל ׁשאר עם ְְְִֵַָָָָ
הסדורותהערּוכֹות ּדינֹו- ּובית עזרא יׂשראל, ּכל ּבפי ְְְֲִִִֵֵֶָָָָ

הגדולה] כנסת אנשי רּׁשאי[הנקראים אדם ואין לא ּתּקנּום, ְְִֵַַָָ
עליהן. להֹוסיף ולא מהן, ׁשהתקינּולפחֹות חכמים מקֹום ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָֹ

הברכה לחתֹום שמע],ּבברּואת קריאת ברכות [כגון ה' אתה ְֲַָ

לחתֹום ׁשּלא רּׁשאי ה',אינֹו אתה ׁשהתקינּובברוך ּומקֹום ְֲִִֵֶֶַַַָֹ
לחתֹום וברכת ׁשּלא הפירות ברכת [כגון ה' אתה בברוך הברכה את ֲֶַֹ

לחתֹום.המצוות], רּׁשאי ׁשּלא וכןאינֹו ׁשהתקינּו מקֹום ְֲִִֵֶֶַַַָֹ
הברכהלפּתֹוח קריאת ּבברּואת שלפני שניה ברכה [כגון ה' אתה ְְִַָ

לפּתֹוחשמע], רּׁשאי ו אינֹו לפּתֹוח ב'ברוך', ׁשהתקינּו מקֹום ְְְִִִִֵֶַַַַָ
שמע], קריאת של ראשונה ברכה [כגון ׁשּלא ב'ברוך' רּׁשאי ֵֶַַֹאינֹו

ׁשּטבעּו.לפּתֹוח  מּמטּבע המׁשּנה ּכל ּדבר, ׁשל -ּכללֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
שקבעו  וחֹוזר מהנוסח טֹועה, זה הרי ּבּברכֹות, ְְֲֲִֵֵֶֶַָָחכמים

ּכמטּבע הנוסח ּומבר כפי הברכה את ולברך לחזור וצריך - ְְְֵֵַַָ
חכמים. ּבׁשחרית,ׁשא אדםוכלשקבעו ויּציב' 'אמת אֹומר ינֹו ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָ

חֹובתֹו. ידי יצא לא ּבערבית, אמּונה' ְְְֱֱִֵֶֶַָָָָֹו'אמת
.Áה הקּדים את שמעׁשנּיהה ּברכהלומר פני ל שבקריאת ְְְִִִִָָָ

ּביןה ּברכהה  ש ראׁשֹונה, שמע שמע ביןו ּבּיֹום,בקריאת בקריאת ְִֵֵַָָָָ
לפניהש  ּבין ו ּבּלילה, שמע, קריאת שלפני בברכות ּבין - ְְֵֵֶַַָָָ

שמע,לאחריה קריאת שאחר בברכות סדר - ׁשאין לפי יצא, ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָ
מעכב.לּברכֹות אינו הברכות שסדר מפני ּפתח אם ּבׁשחרית,- ְְְֲִַַָָ

וכו' ה' אתה 'ברוך ברכת אֹור',באמירת נוסח יֹוצר כל את ואמר ֵ
המאורות' יוצר ה' אתה 'ברוך לסיים ובמקום כראוי, אור' 'יוצר ברכת

טעה ה וסּייםהוא ה' אתה ערבים''ברוך יצא.,מעריב אבל לא ְֲֲִִִֵַָָָֹ
ו  טעה הוא אור' 'יוצר באמירת לפתוח במקום ּב'מעריב אם ְֲִַַָפתח

כך ערבים' ואמר ערבים' מעריב בדברו אשר וכו' ה' אתה 'ברוך - ֲִָ
ערבים', 'מעריב ברכת נוסח כל אֹור'כראוי וסּייםאת -ּב'יֹוצר ְְִֵֵ

ברכת  של הסיום שהוא המאורות' יוצר ה' אתה 'ברוך בלשון כלומר

אור, ּב'יצא.יוצר ּפתח אם ּבערבית, בדברווכן מעריב אשר ְְְְֲִִִֵַַַָָָ
ובמקום ערבים', כראוי, ערבים' 'מעריב ברכת נוסח כל את כך ואמר ֲִָ

טעה הוא ערבים', המעריב ה' אתה 'ברוך ּב'יֹוצר לסיים ְְִֵֵוסּיים
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ו: אהבתנו.הלכה עולם אהבת לה ס"א)שנייה ס (סי' וברמ"א
אשכנז  בכל נוהגים ושכן רבה', 'אהבה אומרים שיש כתב
בשחרית, רק שזהו דבריו על כתב סק"ב) (שם ברורה [ובמשנה
רק  הוא זה שדין והוסיף עולם. אהבת לומר נוהגים בערבית אבל
יצא  עולם אהבת בשחרית אמר אם אף בדיעבד אבל לכתחילה,

הרב  ובשו"ע חובתו]. לומר ידי הכריעו שהגאונים כתב (שם)
במדינות  נוהגים וכן עולם, אהבת ובערבית רבה אהבה בשחרית
בשחרית  בין עולם' 'אהבת הוא שהנוסח בסידורו ראה [אמנם אלו

בערבית]. ובין

ז: שמע הלכה קריאת בברכות פיוטים אמירת
בברכת  שמפסיקים מקומות שיש כתב ס"א) סח (סי' השו"ע
שהוא  משום מלאומרם למנוע ונכון פיוטים, לומר שמע קריאת

וברמ"א  ושכן הפסק. בדבר, איסור שאין אומרים שיש כתב (שם)
ס"אֿב) (שם הרב בשו"ע ועיין לאומרם. המקומות בכל נוהגים
פיוטים  באלו לבאר שהאריכו אֿו) ס"ק (שם ברורה ובמשנה

אופן. ובאיזה חכמים התירו, שטבעו ממטבע המשנה כל
וכו'. אמרו בברכות שלא הוסיף סי"ב) סו (סי' הרב ובשו"ע

כשמשנה  אלא יצא לא חכמים שטבעו ממטבע שהמשנה
מעכב  אינו הנוסח שאר אבל הברכות, של בחתימתן או בפתיחתן

מהתיבות  [חוץ תיבות הרבה דילג אם ואפילו אותו, שינה אם

יצא. מעכבות], שהן חכמים אמת שפירטו אומר שאינו וכל
חובתו. ידי יצא לא וכו', שלא ויציב פסק ס"י) סו (סי' ובשו"ע

שהרי  יצא, שמע קריאת ידי [אבל 'כתיקונה' המצוה חובת ידי יצא

סי"ב)]. (שם הרב שו"ע שמע. קריאת את מעכבות אינן הברכות

ח: יצא.הלכה וכו', שנייה ברכה (סי'הקדים ברורה ובמשנה

בדיעבד. רק זהו שיצא, זה שדין כתב סק"ו) (סי'ס ברורה במשנה

לקריאת  קודם ויציב אמת ברכת את הקדים שאם כתב, סק"ה) ס

קריאת  לאחר שמע קריאת שקודם הברכות את שאמר או שמע,

חובתו. ידי יצא התפילה, אחר אפילו או פתח שמע, בשחרית
חתימתן. אחר הולכות הברכות שכל נט וכו', (סי' ובשו"ע

יצא. לא כתיקונה, שלא היתה הברכה פתיחת אם שגם פסק ס"ב)

שיש  הוא, אלו בדינים שהכלל כתב סק"ח) (שם ברורה ובמשנה

שמעכבים: ערבים' 'מעריב ובברכת אור' 'יוצר בברכת דברים שני

חתימת  ב. כדין. להיות צריכה אמצעיתה או הברכה פתיחת א.

שהגר"א  שהביא ולא) ד"ה (שם הלכה בביאור [וראה הברכה

תלוי  שהכל הרשב"א כשיטת ופסק השו"ע, פסק על השיג

חובתו]. ידי יצא כדין, חתם ואם הברכה, בחתימת



rnyקלב zixw zekld - dad` xtq - hay a"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

המאורות',אֹור' יוצר ה' אתה 'ברוך בלשון כלומר יצא,- אבל לא ָָֹ

ו  טעה הוא ערבים' מעריב בדברו ב'אשר לפתוח במקום ַָּפתח אם

וסּיים אֹור', ה ּבכראוי ּב'יֹוצר ה' אתה ערבים','ברוך מעריב ְְְֲֲִִִֵֵַָ

חתימתןמפני יצא, אחר הֹולכֹות הּברכֹות סיום ׁשּכל - ְְֲִֶַַַָָָָָָ

הברכה.

.Ëזמן הּוא מצותאיזה ׁשמעשל ּבּלילה,שקוראיםקרּית ְְְְִֵֶַַַַַָ

הּכֹוכבים יציאת מּׁשעת כוכבים מצותּה שלושה משיראו [שזהו ְְְִִִִַַַָָָ

חציבינוניים] חצותעד עבר,הּלילה - על ואם במזיד אפילו ְְֲִִַַַַָָ

הלילה בחצות הוא זמנה שסוף שאמרו חכמים וקרא דברי ְְֵֵָָואיחר

הלילה  חצות לאחר שמע קריאת ׁשּלאת ש אעד קודם עּמּוד - עלה ֶַַָָֹ

חֹובתֹו, ידי יצא אמרּומשוםהּׁשחר, חצֹות חכמיםׁשּלא עד ְְֲֵֶַַַַָָָָֹ

האדםלהרחיקכדיאּלא הּפׁשיעה,את יצא מן בדיעבד, אבל ְְְִִִֶַַָָ

חובתו. ידי

.Èעּמּוד אתהּקֹורא ׁשעלה אחר ערבית ׁשל ׁשמע קרּית ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָ

החּמה הנץ קֹודם בראשי הּׁשחר לזרוח מתחילה שהחמה [שעה ֵֶַַַַַָָ

ּכןההרים], אם אּלא חֹובתֹו, ידי יצא ּכגֹון הואלא אנּוס היה ְְִֵֵֶָָָָָָָֹ

ּבהן, וכּיֹוצא חֹולה אֹו לקוראה ׁשּכֹור יכל לא הוא כן שמחמת ְִֵֶֶַָ

השחר. עמוד שעלה קודם זהבלילה ּבעת ׁשּקרא לאחר ואנּוס - ְְֵֶֶָָָ

השחר עמוד 'הׁשּכיבנּו',שעלה מבר לומר אינֹו שייך שלא מפני ְְִֵֵֵַָ

אדם. בני רוב אצל קימה שעת שהגיעה בזמן 'שכיבה' לשון

.‡Èזמּנּה הּוא שמעואיזה קריאת מצות מצותּהשל ּבּיֹום, ְְְִֵֶַַָָָ

ׁשּיגמֹור לכתחילה ּכדי החּמה, הנץ קֹודם לקרֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיתחיל

שמעלקרֹות קריאת ה ּולבראת שאחריה אחרֹונהה ּברכהאת ְְְֲִֵַָָָָ
ישראל'], 'גאל ברכת החּמה,[שהיא הנץ החמה עם כשתנץ ומיד ִֵַַָָ

עשרה, שמונה זהיתפלל הואוׁשעּור החמה הנץ ּכמֹושל ְְִֶ
דקות]ׁשעהעיּׂשּור  [שש שעה כעשירית ׁשּתעלה - קֹודם ֲִֶֶֶַָָ
הארץ.הּׁשמׁש פני על יראה השמש גוף שכל איחר - ואם ְִֵֵֶֶַ

שמעוקרא קריאת ידי את יצא הּׁשמׁש, ׁשעלתה אחר ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הוא ׁשעֹונתּהמשוםחֹובתֹו, קריאתה שזמן ׁשלׁש- סֹוף עד ֶַָָָָֹ

ׁשעבר למי ּבּיֹום, במזיד ׁשעֹות קודם ואיחראפילו קראה ולא ְְִֵֵֶַַָָ
החמה. הנץ

.·Èוקרא ׁשהקּדים אחר אתמי ׁשחרית ׁשל ׁשמע קרּית ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָ
ׁשהׁשלים ּפי על אף הּׁשחר, עּמּוד קריאתה ׁשעלה קֹודם את ְִִִֶֶֶַַַַַַָָ

חֹובתֹו ידי יצא החּמה, ׁשהיה ׁשּתנץ ּכגֹון הּדחק, ּובׁשעת , ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
לּדר לצאת שמע מׁשּכים בקריאת לבו את לכוין יוכל שלא ויודע ְִֵֶֶַַָ

הדרך, מ באמצע לכּתחּלה הּׁשחר,שעהקֹורא עּמּוד ּׁשעלה ְְִִֵֶַַַַַָָָ
זמן  הגיע שכבר נחשב זה הרי זו, בשעה שקמים אנשים שיש שכיון

'ובקומך'.

.‚Èל הּקֹורא שמע קריאת אפיּלּואת ּבּיֹום, ׁשעֹות ׁשלֹוׁש אחר ֲִֵַַַַָָ
אנּוסאם זו,היה שעה עד מלקרוא נתאחר ידי ולפיכך יצא לא ְֵָָָָָֹ

ּבעֹונתּה ׁשמע קרּית בזמנה,חֹובת ּכקֹורא - הּוא הרי אּלא ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָ
התורה,ּבּתֹורה מפרשיות אחת כקורא שקורא ּו- בשעה מקום מכל ַָ

שמע קריאת הּואאת ש מבר הברכות יוצר לפניהאת ברכת [שהם ְְֵֶָָָ
עולם] ואהבת ויציב]לאחריהש ּואור אמת ברכת הּיֹום,[שהיא ּכל ְֲֶַַָָ

ׁשעֹות. ׁשלׁש אחר וקרא איחר ְֲִֵֵַַָָָָֹאפיּלּו

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

dkld ipipt

י: שיכור.הלכה כגון אנוס היה כן אם במשנה אלא וכתב

עלות  קודם מועט זמן השתכר שאם לא), ס"ק רלה (סי' ברורה

נחשב  זה אין שכרותו, להפיג כזו קטנה בשעה אפשר שאי השחר,

חובתו. ידי יצא ולא ברכת לאונס שרק פסק ס"ד) רלה (סי' הרמ"א

[ברכת  שמע קריאת ברכות שאר את אבל מברך, אינו השכיבנו

ובמשנה  מברך. ואמונה], אמת וברכת עולם, אהבת ערבים, מעריב

לא  וכן לעולם', ה' 'ברוך יאמר שלא כתב לד) ס"ק (שם ברורה

רק  נתקנה ערבית שתפילת משום עשרה, שמונה תפילת יתפלל

דבר. לכל הוא יום השחר, עמוד שעלה ומכיון הלילה, בשביל

יא: וכו'.הלכה ביום זמנה הוא ס"א)ואיזה נח (סי' ובשו"ע

ד' במרחק קצת עמו הרגיל חבירו את משיראה הוא שזמנה פסק

שהיו  כוותיקין לקרותה המובחר מן מצוה אבל ויכירנו, אמות,

שמע  קריאת שיסיים כדי החמה, הנץ קודם מעט לקרותה מכוונים

האם  שדן ס"ד) (שם הרב בשו"ע וראה החמה. הנץ עם וברכותיה

לאחריו, או החמה הנץ קודם הוא לכתחילה שמע קריאת זמן

בזה. שיטות כמה קודם והביא שעה עישור כמו זה ושעור
השמש. החמה שתעלה הנץ ששיעור כתב ס"א) נח (סי' וברמ"א

הארץ  על השמש גוף כל שיעלה קודם אחת שעה שיעור כמו הוא

עישור  גורסים שיש דבריו על כתב סק"ט) (שם ברורה [ובמשנה

עישור  שליש לומר שצריך כתב הגר"א שהביאור והביא שעה,

הנץ שעה]. קודם אותה קרא לא שאם פסק ס"ב) נח (סי' השו"ע

ובשו"ע  שיוכל. מה כל במהרה לקרותה להקדים לו יש החמה

[וציבור  ותפילין ציצית לו יש 'אם רק שזהו כתב ס"ה) (שם הרב

לתפלה']. גאולה ולסמוך עמהם סוף להתפלל עד שעונתה
ואיחר. שעבר למי ביום שעות לא שלוש ס"א) נח (סי ובשו"ע

קריאת  שזמן פסק אלא ואיחר, שעבר למי רק  הוא זה שזמן חילק

היום  מן רביעית שהוא שעות ג' סוף עד הוא שחרית של שמע

עד  להתאחר אסור שלכתחילה כתב סק"ג) (שם ברורה [ובמשנה

זה]. זמן

יב: חובתו.הלכה ידי יצא וכו', וקרא שהקדים ובשו"ע מי

ס"ק  (שם ברורה במשנה וכתב בדיעבד, שיצא פסק ס"ד) נח (סי'

שמה  מקרה יט) דרך כן עושה אם דווקא הוא בדיעבד שיצא

אמרו  כן, לעשות רגיל הוא אם אבל בחודש, אחת פעם כלומר

אם  אמנם ולקרותה, לחזור וצריך יצא לא בדיעבד שאפילו חכמים

בזה. רגיל הוא אפילו מותר הדחק שעת נח הוא (סי' הרב השו"ע

כך  כל ולומר להקדים אין אור יוצר ברכת שאת כתב, ס"ו)

[והוא  ללבן תכלת בין שיכיר עד לאמרה ימתין אלא בהשכמה,

ברורה  משנה ויכירנו. אמות ד' במרחק חבירו את שיראה הזמן

שכשאומר  ט"ז), ס"ק (שם ברורה המשנה וכתב יז)]. ס"ק (שם

יברך  לא אבל תפילין, אז יניח השחר, משעלה שמע קריאת

אמות  ד' במרחק חבירו את שיראה הזמן שיגיע קודם עליהם

ויכירנו.

יג: היום.הלכה כל ולאחריה לפניה הוא (סי'ומברך ובשו"ע

רביעית  שעה סוף עד רק בברכותיה לקוראה שיכול פסק, ס"ו) נח

[ובשו"ע  ברכותיה בלא קוראה מכן לאחר אבל היום, שליש שהוא

rny zixw zekld - dad` xtq - hay b"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ה'תשע"ה  שבט כ"ג חמישי יום

ב  ¤¤ּפרק
את‡. לּבֹוקריאתהּקֹורא ּכיּון ולא חשב ׁשמע שלא כלומר - ְְִִֵֵֶַַֹ

ע  על קיבל ולא השכינה לפני עומד הוא כאילו מלכות בליבו עול צמו

ה'שמים אלהינּו ה' יׂשראל 'ׁשמע ׁשהּוא ראׁשֹון ְְְֱִִֵֵֶַָָֹּבפסּוק
והּׁשאר חֹובתֹו. ידי יצא לא הפסוקים אחד', ובשאר - ְְְֵֶַָָָָָֹ

שמע, יצא.שבקריאת ּכיּון, לא קֹורא אםאפיּלּואם היה ֲִִִֵֵָָָָֹ
שמעּבּתֹורה קריאת פרשת שאר ּכדרּכֹואת את שקורא הדרך כפי - ְְַַָ

התורה, טעות מּגיּהשהיהאֹופרשיות בו יש אם תורה ספר בודק - ִַַ
האּלּו הּפרׁשּיֹות שמעאת קריאת קריאהשל של ּבעֹונת בזמן - ְְִִֵֶַַָָָָ

שמע, והּואקריאת ובלבדיצא, ראׁשֹון.- ּבפסּוק לּבֹו ׁשּכיּון ְְִִִֵֶָָָ
קֹוראין·. אדם שמעּכל קריאת להם ּכדרּכןאת שמזדמן כפי - ְְְִַָָָָ

שעה, ּבין באותה ׁשֹוכבין, ּבין מהּלכין, ּבין עֹומדין, ְְְְִִִֵֵֵֵַּבין
לקרֹות ואסּור ּבהמה. ּגּבי על והּוא אתרֹוכבין ׁשמע קרּית ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ

ּבּקרקעמּוטל  טּוחֹות שלו ּופניו שהפנים באופן שוכב כשהוא - ְַַַָָָ

לקרקע, שוכב מּוׁשלכשהואאֹוצמודות ּופניו - ּגּבֹו על ְַַָָָ

הּוא קֹורא אבל לקרוא,למעלה, לו מותר כשהוא והּוא- - ְְְֲֵַָָ
יכֹול  ואינֹו הרּבה ּבׂשר ּבעל היה ואם צּדֹו. על ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָׁשֹוכב

חֹולהלהתהּפ ׁשהיה אֹו צּדֹו, צידו על על להתהפך לו ,שקשה ְְִִֵֶֶַַָָ

וקֹורא. לצּדֹו מעט ְְְִֵֶַנֹוטה

רגליו,‚. על מהּל ׁשהיה שמע,מי קריאת לקרות ורוצה ְְִֵֶַַַָָָ

ראׁשֹוןבמקומועֹומד משום ּבפסּוק וכו''], ישראל 'שמע [שהוא ְִֵָ

לכוין, יכול אין שמע,והּׁשארשמהלך שבקריאת הפסוקים ושאר - ְְַָ

מהּל והּוא לעמוד.קֹורא צריך ואין מהלך, כשהוא לקרוא יכול - ְְֵֵַ
יׁשן שמע,היה קריאת זמן אֹותֹווהגיע ּומעירין אֹותֹו מצערין ְְֲִִִֵַָָָ

ראׁשֹון ּפסּוק ׁשּיקרא כראוי עד ואילבכוונה מּכאן אבל , - ְְִִִֵֶַָָָָ
הפסוקים  שאר את קרא לא [ועדיין ראשון פסוק שקרא לאחר

שמע] אנסּתהּושבקריאת אותואם תקפה מצערין - אין ׁשינה, ְְֲֲִִֵֵַַָָ
אֹותֹו.
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אף  שמע קריאת את שיקרא טוב מקום שמכל הוסיף ס"י) (שם הרב

שמים]. מלכות עול עליו לקבל כדי ברכותיה ברורה בלא במשנה

נחשב  זה רביעית, שעה לאחר בירך שאם כתב, כו) ס"ק נח (סי'

הביא  קוראה) ד"ה ס"ו (שם הלכה בביאור אמנם לבטלה. לברכה

לקוראה  יכול שבדיעבד להכריע שנוטה יעקב משכנות שו"ת בשם

אם  זה על לסמוך שיש שאפשר כך על וכתב חצות, עד בברכותיה

רביעית  שעה עברה שאם כתב סי"ג) יט (סי' השולחן ובקצות נאנס.

לדברי  בהערה [וציין היום חצות עד בברכותיה לקוראה יכול

שיש  הביא ועוד מ"ב). פ"א (ברכות צדק וצמח יעקב המשכנות

היום]. כל בברכותיה לקוראה אפשר אונס שבמקום סוברים

א: וכו'.הלכה ראשון בפסוק לבו כיון ולא שמע את הקורא
כוונת  צריך הראשון שבפסוק הוסיף, ס"ה) ס (סי' הרב ובשו"ע

מעכבת. זו וכוונה בפיו, אומר שהוא מה שיבין בשו"ת הלב

ס" ח"ה (או"ח משה בפסוק אגרות לכוון יש שלכתחילה כתב, ה)

ה), סי' (או"ח בשו"ע שנתבאר כמו ה' שם כוונות את הראשון

כוונות  כיון ולא ה' לשם כללית כוונה רק כיון אם בדיעבד אך

כה) סי' (ח"ג והנהגות תשובות בשו"ת וראה חובתו. ידי יצא אלו,

'ברוך  שהתיבות ס"ה), סג (סי' הרב בשו"ע וכתב בזה. שכתב מה

[ויש  ראשון פסוק בכלל הן ועד' לעולם מלכותו כבוד שם

יא)], ס"ק (שם ברורה משנה לבבך'. 'על התיבות עד מחמירים

ס"ד) ס (סי' השו"ע ולקרותם. לחזור צריך בהן, לבו כיון לא ואם

ביאר, ס"ה) (שם הרב ובשו"ע כוונה, צריכות שמצוות פסק

עוד, וכתב המצוה, בעשיית חובתו ידי לצאת היא שה'כוונה'

הראשון. בפסוק רק מעכבת זו כוונה שמע, קריאת שבמצוות

בכל  מעכבת זו שכוונה הביא, יא) ס"ק (שם ברורה במשנה אמנם

וראה  ראשון. בפסוק שרק אומרים ויש שמע, קריאת פרשיות

ס"ק  ס (סי' ברורה ובמשנה ס"ה) סג וסי' ס"ה ס (סי' הרב בשו"ע

כיון. שלא ובמי הכוונה, בענין דינים פרטי עוד שהוסיפו זֿי)

ב: או הלכה וכו', מוטל והוא שמע קרית לקרות ואסור
וכו'. בשם מושלך כתב אבל) ד"ה ס"א סג (סי' הלכה ובביאור

חובתו. ידי יצא שבדיעבד מגדים והוא הפרי הוא קורא אבל
צדו. על כשהוא שוכב שקורא שהטעם כתב ס"א) סג (סי' וברמ"א

וביאר  לעמוד. טורח לו ויש שוכב שכבר משום הוא צידו על שוכב

את  פשט שכבר מפני היא שכוונתו סק"ג) (שם ברורה במשנה
שוכב  הוא אם אבל וללבשם, ולחזור לעמוד טורח לו ויש בגדיו

(סי' הרב ובשו"ע שמע. קריאת לקרוא כדי לעמוד צריך בבגדיו,
דברי  על החולקים כשיטת הוא להלכה שהעיקר כתב ס"א) סג

לעמוד, טרחה לו יש אם דווקא הוא שההיתר כתבו [שלא הרמ"א
ד"ה  (שם הלכה ובביאור צידו]. על לקרוא מותר אופן בכל אלא

כשיטת  להחמיר יש שלכתחילה דבריו במסקנת כתב מאחר)
וכו'.הרמ"א. בשר בעל היה סק"ד)ואם סג (סי' ברורה ובמשנה

בלבד, ראשון בפסוק רק אפילו צידו על לשכב יכול שאם כתב
יושב. כשהוא לקרותה יכול אם שכן וכל כן, לעשות חייב

ג: ראשון.הלכה בפסוק עומד רגליו על מהלך  שהיה מי
לעמוד, שצריך שאמרו שמה סק"י) סג (סי' ברורה במשנה וכתב
בין  לקרותה מותר אבל אחד, במקום להתעכב היא הכוונה

בישיבה. ובין כתב בעמידה סק"ט) סג (סי' ברורה המשנה
לחזור  צריך אינו מהלך, כשהוא ראשון פסוק קרא אם שבדיעבד

רוכב  היה אם הדין שהוא כתב ס"ד) סג (סי' הרב השו"ע ולקרותו.
שהוא  כך כל לכוין יכול שאינו להעמידה, צריך בהמה, גבי על

להעמידה. צריך אין בעגלה יושב אם אבל בהליכתה, טרוד
דיעות  יש הבהמה על שברוכב כתב סק"י) (שם ברורה ובמשנה

אינו  בספינה או בקרון וביושב להחמיר. ונכון האחרונים, בין
היטב. לכוין שיכול לפי לעמוד, אותו צריך מצערין ישן היה

אותו וכו'. מצערים  ישן  היה שאם פסק, ס"ה) סג (סי' ובשו"ע
ומכאן  ממש, ער כשהוא ראשון פסוק שיקרא עד  אותו ומעירים

על  שאף ממש, ער כשהוא שיקרא כדי אותו מצערים אין ואילך
לכוין  צריך שלכתחלה פי על [ואף יצא מתנמנם, קורא שהוא פי

שהוא  כיון כך בשביל אותו מצערים אין אבל שמע, קריאת בכל
הרב  שו"ע בפיו. כולו שיקרא עד אותו מצערים אלא בשינה, אנוס

ס"ו)]. (שם
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המאורות',אֹור' יוצר ה' אתה 'ברוך בלשון כלומר יצא,- אבל לא ָָֹ

ו  טעה הוא ערבים' מעריב בדברו ב'אשר לפתוח במקום ַָּפתח אם

וסּיים אֹור', ה ּבכראוי ּב'יֹוצר ה' אתה ערבים','ברוך מעריב ְְְֲֲִִִֵֵַָ

חתימתןמפני יצא, אחר הֹולכֹות הּברכֹות סיום ׁשּכל - ְְֲִֶַַַָָָָָָ

הברכה.

.Ëזמן הּוא מצותאיזה ׁשמעשל ּבּלילה,שקוראיםקרּית ְְְְִֵֶַַַַַָ

הּכֹוכבים יציאת מּׁשעת כוכבים מצותּה שלושה משיראו [שזהו ְְְִִִִַַַָָָ

חציבינוניים] חצותעד עבר,הּלילה - על ואם במזיד אפילו ְְֲִִַַַַָָ

הלילה בחצות הוא זמנה שסוף שאמרו חכמים וקרא דברי ְְֵֵָָואיחר

הלילה  חצות לאחר שמע קריאת ׁשּלאת ש אעד קודם עּמּוד - עלה ֶַַָָֹ

חֹובתֹו, ידי יצא אמרּומשוםהּׁשחר, חצֹות חכמיםׁשּלא עד ְְֲֵֶַַַַָָָָֹ

האדםלהרחיקכדיאּלא הּפׁשיעה,את יצא מן בדיעבד, אבל ְְְִִִֶַַָָ

חובתו. ידי

.Èעּמּוד אתהּקֹורא ׁשעלה אחר ערבית ׁשל ׁשמע קרּית ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָ

החּמה הנץ קֹודם בראשי הּׁשחר לזרוח מתחילה שהחמה [שעה ֵֶַַַַַָָ

ּכןההרים], אם אּלא חֹובתֹו, ידי יצא ּכגֹון הואלא אנּוס היה ְְִֵֵֶָָָָָָָֹ

ּבהן, וכּיֹוצא חֹולה אֹו לקוראה ׁשּכֹור יכל לא הוא כן שמחמת ְִֵֶֶַָ

השחר. עמוד שעלה קודם זהבלילה ּבעת ׁשּקרא לאחר ואנּוס - ְְֵֶֶָָָ

השחר עמוד 'הׁשּכיבנּו',שעלה מבר לומר אינֹו שייך שלא מפני ְְִֵֵֵַָ

אדם. בני רוב אצל קימה שעת שהגיעה בזמן 'שכיבה' לשון

.‡Èזמּנּה הּוא שמעואיזה קריאת מצות מצותּהשל ּבּיֹום, ְְְִֵֶַַָָָ

ׁשּיגמֹור לכתחילה ּכדי החּמה, הנץ קֹודם לקרֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיתחיל

שמעלקרֹות קריאת ה ּולבראת שאחריה אחרֹונהה ּברכהאת ְְְֲִֵַָָָָ
ישראל'], 'גאל ברכת החּמה,[שהיא הנץ החמה עם כשתנץ ומיד ִֵַַָָ

עשרה, שמונה זהיתפלל הואוׁשעּור החמה הנץ ּכמֹושל ְְִֶ
דקות]ׁשעהעיּׂשּור  [שש שעה כעשירית ׁשּתעלה - קֹודם ֲִֶֶֶַָָ
הארץ.הּׁשמׁש פני על יראה השמש גוף שכל איחר - ואם ְִֵֵֶֶַ

שמעוקרא קריאת ידי את יצא הּׁשמׁש, ׁשעלתה אחר ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הוא ׁשעֹונתּהמשוםחֹובתֹו, קריאתה שזמן ׁשלׁש- סֹוף עד ֶַָָָָֹ

ׁשעבר למי ּבּיֹום, במזיד ׁשעֹות קודם ואיחראפילו קראה ולא ְְִֵֵֶַַָָ
החמה. הנץ

.·Èוקרא ׁשהקּדים אחר אתמי ׁשחרית ׁשל ׁשמע קרּית ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָ
ׁשהׁשלים ּפי על אף הּׁשחר, עּמּוד קריאתה ׁשעלה קֹודם את ְִִִֶֶֶַַַַַַָָ

חֹובתֹו ידי יצא החּמה, ׁשהיה ׁשּתנץ ּכגֹון הּדחק, ּובׁשעת , ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
לּדר לצאת שמע מׁשּכים בקריאת לבו את לכוין יוכל שלא ויודע ְִֵֶֶַַָ

הדרך, מ באמצע לכּתחּלה הּׁשחר,שעהקֹורא עּמּוד ּׁשעלה ְְִִֵֶַַַַַָָָ
זמן  הגיע שכבר נחשב זה הרי זו, בשעה שקמים אנשים שיש שכיון

'ובקומך'.

.‚Èל הּקֹורא שמע קריאת אפיּלּואת ּבּיֹום, ׁשעֹות ׁשלֹוׁש אחר ֲִֵַַַַָָ
אנּוסאם זו,היה שעה עד מלקרוא נתאחר ידי ולפיכך יצא לא ְֵָָָָָֹ

ּבעֹונתּה ׁשמע קרּית בזמנה,חֹובת ּכקֹורא - הּוא הרי אּלא ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָ
התורה,ּבּתֹורה מפרשיות אחת כקורא שקורא ּו- בשעה מקום מכל ַָ

שמע קריאת הּואאת ש מבר הברכות יוצר לפניהאת ברכת [שהם ְְֵֶָָָ
עולם] ואהבת ויציב]לאחריהש ּואור אמת ברכת הּיֹום,[שהיא ּכל ְֲֶַַָָ

ׁשעֹות. ׁשלׁש אחר וקרא איחר ְֲִֵֵַַָָָָֹאפיּלּו
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י: שיכור.הלכה כגון אנוס היה כן אם במשנה אלא וכתב

עלות  קודם מועט זמן השתכר שאם לא), ס"ק רלה (סי' ברורה

נחשב  זה אין שכרותו, להפיג כזו קטנה בשעה אפשר שאי השחר,

חובתו. ידי יצא ולא ברכת לאונס שרק פסק ס"ד) רלה (סי' הרמ"א

[ברכת  שמע קריאת ברכות שאר את אבל מברך, אינו השכיבנו

ובמשנה  מברך. ואמונה], אמת וברכת עולם, אהבת ערבים, מעריב

לא  וכן לעולם', ה' 'ברוך יאמר שלא כתב לד) ס"ק (שם ברורה

רק  נתקנה ערבית שתפילת משום עשרה, שמונה תפילת יתפלל

דבר. לכל הוא יום השחר, עמוד שעלה ומכיון הלילה, בשביל

יא: וכו'.הלכה ביום זמנה הוא ס"א)ואיזה נח (סי' ובשו"ע

ד' במרחק קצת עמו הרגיל חבירו את משיראה הוא שזמנה פסק

שהיו  כוותיקין לקרותה המובחר מן מצוה אבל ויכירנו, אמות,

שמע  קריאת שיסיים כדי החמה, הנץ קודם מעט לקרותה מכוונים

האם  שדן ס"ד) (שם הרב בשו"ע וראה החמה. הנץ עם וברכותיה

לאחריו, או החמה הנץ קודם הוא לכתחילה שמע קריאת זמן

בזה. שיטות כמה קודם והביא שעה עישור כמו זה ושעור
השמש. החמה שתעלה הנץ ששיעור כתב ס"א) נח (סי' וברמ"א

הארץ  על השמש גוף כל שיעלה קודם אחת שעה שיעור כמו הוא

עישור  גורסים שיש דבריו על כתב סק"ט) (שם ברורה [ובמשנה

עישור  שליש לומר שצריך כתב הגר"א שהביאור והביא שעה,

הנץ שעה]. קודם אותה קרא לא שאם פסק ס"ב) נח (סי' השו"ע

ובשו"ע  שיוכל. מה כל במהרה לקרותה להקדים לו יש החמה

[וציבור  ותפילין ציצית לו יש 'אם רק שזהו כתב ס"ה) (שם הרב

לתפלה']. גאולה ולסמוך עמהם סוף להתפלל עד שעונתה
ואיחר. שעבר למי ביום שעות לא שלוש ס"א) נח (סי ובשו"ע

קריאת  שזמן פסק אלא ואיחר, שעבר למי רק  הוא זה שזמן חילק

היום  מן רביעית שהוא שעות ג' סוף עד הוא שחרית של שמע

עד  להתאחר אסור שלכתחילה כתב סק"ג) (שם ברורה [ובמשנה

זה]. זמן

יב: חובתו.הלכה ידי יצא וכו', וקרא שהקדים ובשו"ע מי

ס"ק  (שם ברורה במשנה וכתב בדיעבד, שיצא פסק ס"ד) נח (סי'

שמה  מקרה יט) דרך כן עושה אם דווקא הוא בדיעבד שיצא

אמרו  כן, לעשות רגיל הוא אם אבל בחודש, אחת פעם כלומר

אם  אמנם ולקרותה, לחזור וצריך יצא לא בדיעבד שאפילו חכמים

בזה. רגיל הוא אפילו מותר הדחק שעת נח הוא (סי' הרב השו"ע

כך  כל ולומר להקדים אין אור יוצר ברכת שאת כתב, ס"ו)

[והוא  ללבן תכלת בין שיכיר עד לאמרה ימתין אלא בהשכמה,

ברורה  משנה ויכירנו. אמות ד' במרחק חבירו את שיראה הזמן

שכשאומר  ט"ז), ס"ק (שם ברורה המשנה וכתב יז)]. ס"ק (שם

יברך  לא אבל תפילין, אז יניח השחר, משעלה שמע קריאת

אמות  ד' במרחק חבירו את שיראה הזמן שיגיע קודם עליהם

ויכירנו.

יג: היום.הלכה כל ולאחריה לפניה הוא (סי'ומברך ובשו"ע

רביעית  שעה סוף עד רק בברכותיה לקוראה שיכול פסק, ס"ו) נח

[ובשו"ע  ברכותיה בלא קוראה מכן לאחר אבל היום, שליש שהוא
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ה'תשע"ה  שבט כ"ג חמישי יום

ב  ¤¤ּפרק
את‡. לּבֹוקריאתהּקֹורא ּכיּון ולא חשב ׁשמע שלא כלומר - ְְִִֵֵֶַַֹ

ע  על קיבל ולא השכינה לפני עומד הוא כאילו מלכות בליבו עול צמו

ה'שמים אלהינּו ה' יׂשראל 'ׁשמע ׁשהּוא ראׁשֹון ְְְֱִִֵֵֶַָָֹּבפסּוק
והּׁשאר חֹובתֹו. ידי יצא לא הפסוקים אחד', ובשאר - ְְְֵֶַָָָָָֹ

שמע, יצא.שבקריאת ּכיּון, לא קֹורא אםאפיּלּואם היה ֲִִִֵֵָָָָֹ
שמעּבּתֹורה קריאת פרשת שאר ּכדרּכֹואת את שקורא הדרך כפי - ְְַַָ

התורה, טעות מּגיּהשהיהאֹופרשיות בו יש אם תורה ספר בודק - ִַַ
האּלּו הּפרׁשּיֹות שמעאת קריאת קריאהשל של ּבעֹונת בזמן - ְְִִֵֶַַָָָָ

שמע, והּואקריאת ובלבדיצא, ראׁשֹון.- ּבפסּוק לּבֹו ׁשּכיּון ְְִִִֵֶָָָ
קֹוראין·. אדם שמעּכל קריאת להם ּכדרּכןאת שמזדמן כפי - ְְְִַָָָָ

שעה, ּבין באותה ׁשֹוכבין, ּבין מהּלכין, ּבין עֹומדין, ְְְְִִִֵֵֵֵַּבין
לקרֹות ואסּור ּבהמה. ּגּבי על והּוא אתרֹוכבין ׁשמע קרּית ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ

ּבּקרקעמּוטל  טּוחֹות שלו ּופניו שהפנים באופן שוכב כשהוא - ְַַַָָָ

לקרקע, שוכב מּוׁשלכשהואאֹוצמודות ּופניו - ּגּבֹו על ְַַָָָ

הּוא קֹורא אבל לקרוא,למעלה, לו מותר כשהוא והּוא- - ְְְֲֵַָָ
יכֹול  ואינֹו הרּבה ּבׂשר ּבעל היה ואם צּדֹו. על ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָׁשֹוכב

חֹולהלהתהּפ ׁשהיה אֹו צּדֹו, צידו על על להתהפך לו ,שקשה ְְִִֵֶֶַַָָ

וקֹורא. לצּדֹו מעט ְְְִֵֶַנֹוטה

רגליו,‚. על מהּל ׁשהיה שמע,מי קריאת לקרות ורוצה ְְִֵֶַַַָָָ

ראׁשֹוןבמקומועֹומד משום ּבפסּוק וכו''], ישראל 'שמע [שהוא ְִֵָ

לכוין, יכול אין שמע,והּׁשארשמהלך שבקריאת הפסוקים ושאר - ְְַָ

מהּל והּוא לעמוד.קֹורא צריך ואין מהלך, כשהוא לקרוא יכול - ְְֵֵַ
יׁשן שמע,היה קריאת זמן אֹותֹווהגיע ּומעירין אֹותֹו מצערין ְְֲִִִֵַָָָ

ראׁשֹון ּפסּוק ׁשּיקרא כראוי עד ואילבכוונה מּכאן אבל , - ְְִִִֵֶַָָָָ
הפסוקים  שאר את קרא לא [ועדיין ראשון פסוק שקרא לאחר

שמע] אנסּתהּושבקריאת אותואם תקפה מצערין - אין ׁשינה, ְְֲֲִִֵֵַַָָ
אֹותֹו.
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אף  שמע קריאת את שיקרא טוב מקום שמכל הוסיף ס"י) (שם הרב

שמים]. מלכות עול עליו לקבל כדי ברכותיה ברורה בלא במשנה

נחשב  זה רביעית, שעה לאחר בירך שאם כתב, כו) ס"ק נח (סי'

הביא  קוראה) ד"ה ס"ו (שם הלכה בביאור אמנם לבטלה. לברכה

לקוראה  יכול שבדיעבד להכריע שנוטה יעקב משכנות שו"ת בשם

אם  זה על לסמוך שיש שאפשר כך על וכתב חצות, עד בברכותיה

רביעית  שעה עברה שאם כתב סי"ג) יט (סי' השולחן ובקצות נאנס.

לדברי  בהערה [וציין היום חצות עד בברכותיה לקוראה יכול

שיש  הביא ועוד מ"ב). פ"א (ברכות צדק וצמח יעקב המשכנות

היום]. כל בברכותיה לקוראה אפשר אונס שבמקום סוברים

א: וכו'.הלכה ראשון בפסוק לבו כיון ולא שמע את הקורא
כוונת  צריך הראשון שבפסוק הוסיף, ס"ה) ס (סי' הרב ובשו"ע

מעכבת. זו וכוונה בפיו, אומר שהוא מה שיבין בשו"ת הלב

ס" ח"ה (או"ח משה בפסוק אגרות לכוון יש שלכתחילה כתב, ה)

ה), סי' (או"ח בשו"ע שנתבאר כמו ה' שם כוונות את הראשון

כוונות  כיון ולא ה' לשם כללית כוונה רק כיון אם בדיעבד אך

כה) סי' (ח"ג והנהגות תשובות בשו"ת וראה חובתו. ידי יצא אלו,

'ברוך  שהתיבות ס"ה), סג (סי' הרב בשו"ע וכתב בזה. שכתב מה

[ויש  ראשון פסוק בכלל הן ועד' לעולם מלכותו כבוד שם

יא)], ס"ק (שם ברורה משנה לבבך'. 'על התיבות עד מחמירים

ס"ד) ס (סי' השו"ע ולקרותם. לחזור צריך בהן, לבו כיון לא ואם

ביאר, ס"ה) (שם הרב ובשו"ע כוונה, צריכות שמצוות פסק

עוד, וכתב המצוה, בעשיית חובתו ידי לצאת היא שה'כוונה'

הראשון. בפסוק רק מעכבת זו כוונה שמע, קריאת שבמצוות

בכל  מעכבת זו שכוונה הביא, יא) ס"ק (שם ברורה במשנה אמנם

וראה  ראשון. בפסוק שרק אומרים ויש שמע, קריאת פרשיות

ס"ק  ס (סי' ברורה ובמשנה ס"ה) סג וסי' ס"ה ס (סי' הרב בשו"ע

כיון. שלא ובמי הכוונה, בענין דינים פרטי עוד שהוסיפו זֿי)

ב: או הלכה וכו', מוטל והוא שמע קרית לקרות ואסור
וכו'. בשם מושלך כתב אבל) ד"ה ס"א סג (סי' הלכה ובביאור

חובתו. ידי יצא שבדיעבד מגדים והוא הפרי הוא קורא אבל
צדו. על כשהוא שוכב שקורא שהטעם כתב ס"א) סג (סי' וברמ"א

וביאר  לעמוד. טורח לו ויש שוכב שכבר משום הוא צידו על שוכב

את  פשט שכבר מפני היא שכוונתו סק"ג) (שם ברורה במשנה
שוכב  הוא אם אבל וללבשם, ולחזור לעמוד טורח לו ויש בגדיו

(סי' הרב ובשו"ע שמע. קריאת לקרוא כדי לעמוד צריך בבגדיו,
דברי  על החולקים כשיטת הוא להלכה שהעיקר כתב ס"א) סג

לעמוד, טרחה לו יש אם דווקא הוא שההיתר כתבו [שלא הרמ"א
ד"ה  (שם הלכה ובביאור צידו]. על לקרוא מותר אופן בכל אלא

כשיטת  להחמיר יש שלכתחילה דבריו במסקנת כתב מאחר)
וכו'.הרמ"א. בשר בעל היה סק"ד)ואם סג (סי' ברורה ובמשנה

בלבד, ראשון בפסוק רק אפילו צידו על לשכב יכול שאם כתב
יושב. כשהוא לקרותה יכול אם שכן וכל כן, לעשות חייב

ג: ראשון.הלכה בפסוק עומד רגליו על מהלך  שהיה מי
לעמוד, שצריך שאמרו שמה סק"י) סג (סי' ברורה במשנה וכתב
בין  לקרותה מותר אבל אחד, במקום להתעכב היא הכוונה

בישיבה. ובין כתב בעמידה סק"ט) סג (סי' ברורה המשנה
לחזור  צריך אינו מהלך, כשהוא ראשון פסוק קרא אם שבדיעבד

רוכב  היה אם הדין שהוא כתב ס"ד) סג (סי' הרב השו"ע ולקרותו.
שהוא  כך כל לכוין יכול שאינו להעמידה, צריך בהמה, גבי על

להעמידה. צריך אין בעגלה יושב אם אבל בהליכתה, טרוד
דיעות  יש הבהמה על שברוכב כתב סק"י) (שם ברורה ובמשנה

אינו  בספינה או בקרון וביושב להחמיר. ונכון האחרונים, בין
היטב. לכוין שיכול לפי לעמוד, אותו צריך מצערין ישן היה

אותו וכו'. מצערים  ישן  היה שאם פסק, ס"ה) סג (סי' ובשו"ע
ומכאן  ממש, ער כשהוא ראשון פסוק שיקרא עד  אותו ומעירים

על  שאף ממש, ער כשהוא שיקרא כדי אותו מצערים אין ואילך
לכוין  צריך שלכתחלה פי על [ואף יצא מתנמנם, קורא שהוא פי

שהוא  כיון כך בשביל אותו מצערים אין אבל שמע, קריאת בכל
הרב  שו"ע בפיו. כולו שיקרא עד אותו מצערים אלא בשינה, אנוס

ס"ו)]. (שם
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ּבמלאכה„. עֹוסק ׁשהיה שמע,מי קריאת זמן מפסיק והגיע ְְִִִֵֶַָָָָ
ּכּוּלהממלאכתו  ראׁשֹונה ּפרׁשה ׁשּיקרא פרשת עד סוף עד - ְִִֶַָָָָָָ
האּוּמנין'ואהבת'. אצל וכן במלאכתם העוסקים מלאכה] בעלי ֿ] ְִֵָָ

ּבאחרים מּמלאכּתן שקוראיםּבֹוטלין ראׁשֹונהזמן של פרׁשה ְְְְִִִַָָָָָ
שמע  ּתהאקריאת ׁשּלא ּכדי כ , נראית עראי,קריאתם קריאת ְְְֲִֵֵֶַַֹ

שמעוהּׁשאר קריאת של הפרשיות ושאר לקרוא קֹורא- לו מותר - ְְֵַָ
כשהואוהּוא ּבמלאכּתֹו.- ּבראׁשעֹוסק עֹומד היה אפיּלּו ְְְְֲִִֵֵַָָֹ

הּכֹותל ּבראׁש אֹו שמתיירא האילן  מפני עליו מיושבת דעתו ואין ְִֶַָָֹ
מקום מכל יפול, שמע קֹוראשמא קריאת שבראש ּבמקֹומֹואת ְִֵ

הכותל,האי  או שלּומברלן הברכות את גם לפני לפניהשם - ְְֵֶָָָ
שמע  שמע.לאחריהשלו קריאת קריאת אחרי - ְְֲֶַָ

ׁשמע,‰. קרּית זמן והּגיע ּתֹורה, ּבתלמּוד עֹוסק ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָהיה
שמע,וקֹוראמלימודו ּפֹוסק של ּומברקריאת הברכות את ְְֵֵֵָ

ו  רּבים.לאחריה של לפניה ּבצרכי עֹוסק קריאת היה זמן והגיע ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָ
יפסיקשמע, שמע לא קריאת לקרות כדי עיסוקו אּלאאת קודם , ְִֶַָֹ

עסקיהן הרבים,יגמֹור של צרכיהם את כךו - קריאת יקראאחר ְְְְִִִֵֶָ
נׁשארשמע  כדיעתעדייןאם זמן לקרֹות.- ְְִִִֵַ

.Âּב ׁשהיה אֹו ּבאכילה, עֹוסק ה היה ׁשהיה בית אֹו ּמרחץ, ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּבעֹורֹות מהּפ ׁשהיה אֹו ּבתסּפֹורת, ששרויים עֹוסק עורות - ְְְְִֵֵֶֶַָָ

אם  לבודקם כדי אותם הופך והוא שונים, בחומרים עיבודם לצורך

כראוי, ּבדיןדייניםאֹועובדו עֹוסקין את ׁשהיּו לדון יושבים - ְְִִֶָ
שמע, קריאת זמן והגיע בו ּגֹומרהדין, שעוסק הדבר את קודם ֵ

ביום], שעות שלוש סוף עד לקרות זמן לו יש עדיין ְַַואחר [שהרי

קֹורא זמן אתּכ יעבֹור ׁשּמא מתירא היה ואם ׁשמע. קרּית ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

העיסוקים],קריאהה  בשאר [או בסעודתו שיימשך ּופסק מחמת ְִַָָ

שמע,וקראמעיסוקו קריאת מׁשּוּבח.את זה הרי ְְֲֵֶָָָ

.Êלטּבֹול ׁשּירד זמן מי והגיע מטומאתו, להטהר כדי במים ְִִֶַָ

שמע, לעלֹותקריאת יכֹול המיםאם בבגד ּולהתּכּסֹותמן ְְֲִִַַָ

שמעולקרֹות ויתּכּסה קריאת יעלה החּמה, ׁשּתנץ קֹודם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּתנץ ׁשּמא מתירא היה ואם ׁשיקראהחמהויקרא, -קֹודם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָ

שמע, קריאת ולקרוא ולהתכסות מהמים לעלות שיספיק ְִֶַיתּכּסה לפני

ויקרא ּבהן עֹומד ׁשהּוא שמע ּבמים לא קריאת יתּכּסה ולא . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

הּמׁשרה ּבמי ולא רע, ׁשריחן בהם ּבמים ששורים מים - ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ

רע], [וריחם פשתן צלּוליןגבעולי ּבמים שקופים,ולא מּפני - ְְְְִִִֵַֹ

עכּורים ּבמים הּוא מתּכּסה אבל מהן, נראת -ׁשערותֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ושקופים, צלולים וקֹוראשאינם רע, ריחן שמע ׁשאין קריאת את ְֵֵֵֶַָ

המים.ּבמקֹומֹו בתוך ְִ

.Áיקרֹוץ אתהּקֹורא ולא ּבעיניו, ירמֹוז לא ׁשמע, קרּית ְְְְְְִִִֵֵַַַָֹֹ

ּבאצּבעֹותיו יראה ולא מענין ּבׂשפתיו, שאינו אחר דבר על ְְְְְְִֶֶַָָָֹ

שמע, ׁשקריאת ּתהאקריאתוּכדי כ ּלא ואם נראית עראי, קריאת ְְְְֲִִֵֵֶַַֹ

חֹובתֹו ידי ׁשּיצא ּפי על אף ּכן, שמע,עׂשה קריאת הרי של ְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ

מגּוּנה. קֹוראזה ּכׁשהּוא לאזנֹו להׁשמיע שלא וצרי כלומר - ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ

את  בשפתיו שיחתוך צריך אלא בליבו, רק שמע קריאת את יקרא

לאזנֹוקריאתו, הׁשמיע לא קריאתו ואם את בשפתיו חתך שלא - ְְְְִִִַָֹ

בליבו, קרא שמע.יצאאלא קריאת חובת לדקּדק ידי וצרי ְְְִֵַָָָ
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בלבד, שינה באונס נאמר לא זה שדין כתב (שם) הרב השו"ע

אחר. אונס לו היה אם הדין הוא אלא

ד: וכו'.הלכה מפסיק במלאכה עוסק שהיה הרב מי ובשו"ע

באופן  אפילו נאמר להפסיק שצריך זה שדין הוסיף ס"ח) סג (סי'

במלאכה. שעוסק בשעה לכוין בראש שיכול עומד היה אפילו
ולאחריה. לפניה ומברך וכו', ס"ח)האילן סג (סי' ובשו"ע

(שם  חדש בפרי [וראה ולאחריה לפניה שמברך הדין את השמיט

זה]. דין השמיט שהשו"ע הטעם מה שביאר ס"ח)

ה: לאחריםהלכה תורה כתב המלמד ס"ב) קו (סי' הרמ"א

יתבטלו  עכשיו ילמדו לא [ואם לאחרים תורה מלמד הוא שאם

ס"ד)], (שם הרב שו"ע התפלה. אחר ללמוד להתקבץ יוכלו ולא

אין  ואם שמע, קריאת של ראשון פסוק לקריאת אלא מפסיק אינו

שמע, קריאת ולקרוא להתפלל זמן עדיין לו ויש עוברת, השעה

כלל. פוסק וכו'.אינו יפסיק לא רבים בצרכי עוסק ובשו"ע היה

שהיו  הראשונים בדורות רק נאמר זה שדין כתב ס"ד) ע (סי' הרב

אלא  שמע מקריאת לפטור אין עכשיו אבל שמים, לשם עוסקים

בהצלת  עוסק אפילו שאז הוא, אלא שישתדל מי שאין באופן

שמכל  והוסיף, יפסיק. ולא במצוה כעוסק נחשב לבד, ממונם

כבוד  שם וברוך שמע, קריאת של ראשון פסוק שיקרא טוב מקום

ועד. לעולם יזֿכ)מלכותו ס"ק (שם ברורה ובמשנה בדבריו וראה

זה. דין נאמר אופן באיזה דינים פרטי עוד שהוסיפו

ו: קרית הלכה קורא כך ואחר גומר וכו', באכילה עוסק היה
וכו'. ואת שמע הרמב"ם שיטת את הביא ס"ה) ע (סי' ובשו"ע

שיש  שכתב (שם) הרב בשו"ע וראה הכריע. ולא הראב"ד, שיטת

והאריך  באיסור, התחיל לבין בהיתר התחיל בין זה בדין חילוק

זה. בענין הדינים פרטי את לבאר

ז: צלולים הלכה במים לקרוא מותר אופן באיזה
שערוותו  למים מחוץ עומד לבו שאם פסק ס"ב) עד (סי' הרמ"א

צלולים  במים אפילו שמע קריאת לקרוא מותר בהם, נמצאת

(שם  ברורה משנה הערוה. לבין לבו בין מפסיקים שהמים [משום

יהיה  ראשו שגם שצריך כתב ס"ג) (שם הרב ובשו"ע יג)]. ס"ק

שלא  כן גם שיזהר הוסיף (שם) ברורה ובמשנה למים. מחוץ

בערוה. יסתכל

ח: וכו'.הלכה בעיניו ירמוז לא שמע קרית ובשו"ע הקורא

בפרשה רק נאמרו אלו שדינים פסק ס"ו) סג של (סי' ראשונה

דבר  לצורך כשאינו שניה בפרשה גם מחמירים [ויש שמע קריאת

כתב  ס"ז) (שם הרב ובשו"ע יח)]. ס"ק (שם ברורה משנה מצוה.

שניה  מפרשה אבל מצוה, לצורך אפילו אסור ראשונה שבפרשה

קצת. מצוה לצורך מותר יצא.ואילך לאזנו השמיע לא ואם
יצא, לאזנו השמיע לא שאם זה שדין הוסיף ס"ג) סב (סי' ובשו"ע

משום  יצא, לא בלבו, קראה אם [אבל בשפתיו הוציא אם רק הוא

(שם)]. הרב שו"ע כדיבור. נחשב אינו ברורה שהרהור המשנה

rny zixw zekld - dad` xtq - hay b"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

אתּב שיקרא שמע, קריאת ּדקּדק,כראוי,אֹותּיֹותיהשעת לא ואם ְְְִִִֵֶָֹ
ָָיצא.

.Ëמדקּדק שמע,ּכיצד שקורא,יּזהרבקריאת ׁשּלא בשעה ְְִֵֵֵֶַַָֹ
החזק שיאמר ירּפה [כגון כרפויה הדגושה האות את יבטא שלא - ְֶֶַָָ

'ּב'שדך], לומר שצריך במקום הרפה'ב'שדך יחּזק ולא ולא - ְְֵֶַָָֹ
שצריך  במקום 'ּב'ניכם שיאמר [כגון כדגושה הרפויה האות את יבטא

'ב'ניכם], הּנחלומר יניד מנוקדת ולא שהיא אות יבטא ולא - ְִַָָֹ
'ואהבת' שבתיבת ב' האות את שיבטא [כגון נע כשוא נח בשוא

נח], שוא במקום נע שוא הּנדבניקוד יניח אות ולא יבטא ולא - ְִַַָָֹ
שבתיבת  ו' האות את שיבטא [כגון נח כשוא נע בשוא מנוקדת שהיא

נע]. שוא במקום נח שוא בניקוד ריוח 'מצוך' ליּתן צרי ְִִִֵֶַָָלפיכ
הּדֹומֹות אֹותּיֹות ׁשּתי ּכל לזו,ּבין מהןזו נמצאת ׁשאחת ְִֵֵֵֶֶַַַָ

והאחרתב  ּתיבה ב סֹוף ּתיבהנמצאת לּה,ה ּתחּלת ּסמּוכה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ
לבב'התיבותּכגֹון שמע'ּבכל ה)שבקריאת ו, אות (דברים שיש , ְְְְָָ

שיהא  צריך 'לבבך', תיבת בתחילת ל' אות ועוד 'בכל' תיבת בסוף ל'

'קֹורא תיבת ו את כךּבכל', בין ׁשֹוההאחר ריוח ליתן [כדי מעט ְְֵֶָ
אלו], אותיות וקֹור שתי 'אוחֹוזר תיבת וכןאת ,'בין לבב ישהה ְְְְֵֵָ

מהרה'התיבות  יז)'ואבדּתם יא, '(שם תיבות בין ישהה וכן הּכנף , ְְֲֵֶַַַָָָ
לח)'ּפתיל  טו, ּתזּכרּו.(במדבר ׁשל זיין לבאר להגות וצרי - ְְְְְִִִִֵֶַָָ

ציצית שבפרשת 'תזכרו' שבתיבת ז' האות את מ)יפה טו, כדי (שם ,

תשכרו'. 'למען אומר הוא כאילו ייראה להארישלא ְְֲִִַָוצרי
ד'ּבדאל באות ׁשּימליכהּותיבתׁשל- ּכדי זמן אחד, בשיעור - ְְְִֵֵֶֶֶַָָ

הקב"ה  את במחשבה להמליך בו הארץ שיש ועל הּׁשמים ְִֶַַַַָָָעל
רּוחֹות ארּבע יחטֹוףליזהרצריכןו העולם.ועל שלא ׁשּלא - ְְְְִֶַַַַָֹ

האותּבימהר אחד חתקריאת יהאשבתיבת ׁשּלא נראה ּכדי ְְְֵֵֵֶֹ
חד אי [ח"ו].ּכאֹומר אחד אין כלומר ְֵֵָ

.È את אדם מּכירּהקריאת קֹורא ׁשּיהיה לׁשֹון ּבכל -ׁשמע ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ
מבין, לׁשֹוןשהוא ּבכל הקודש,והּקֹורא לשון שאינו בלשון - ְְֵַָָ

להּזהר קריאתוצרי ׁשּבּוׁשבשעת את מּדברי יאמר שלא - ְְִִִִִֵֵָָ
ו ישׁשהטעויות הּלׁשֹון, שיהא ּבאֹותּה צריך ּבאֹותּהכן מדקּדק ְְְְְֵֶַַָָָ
בה,הּלׁשֹון קורא ׁששהוא אם היהּכמֹו הּקדׁש ּבלׁשֹון ּמדקּדק ְְְְִִֵֶֶַַַָֹ

הּקֹודׁש. ּבלׁשֹון ְְִֶַָָקראּה
.‡Èשמע הּקֹורא קריאת כתיבתה למפרעאת מסדר הפוך - ְְֵֵַַַ

יצאבתורה, חובתו.לא אמּורים ידי ּדברים יצא,ּבּמה שלא ְֲִִֶַָָָֹ
הּפסּוקים שהקדים ּבסדר כגון הפסוקים, סדר את שהיפך באופן - ְְִֵֶַ

'שמע', לפני 'ואהבת' הפסוק את ּפרׁשה ואמר הקּדים  אם ְֲִִִָָָָאבל
'שמע',לפרׁשה, לפרשת שמוע' אם 'והיה פרשת את שהקדים כגון ְָָָ

רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על לכתחילה,אף כן ׁשּיצא לעשות אֹומר אני ֲִִֵֵֶֶַַַַָָ
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הכוונה  אין יצא, דקדק לא שאם שאמרו שמה כתב סק"א) סב (סי'

הכוונה  אלא יצא, לא ודאי שבזה והאותיות, התיבות הזכיר שלא

ז' אות את כראוי אמר שלא או הדבקים, בין ריוח נתן שלא היא

וכדומה. 'תזכרו', תיבת של

ט: וכו',הלכה הדומות אותיות שתי כל בין ריוח ליתן צריך
לבבך. בכל יפסיק כגון שלא כתב סי"ט) סא (סי' הרב ובשו"ע

וצריך  האלו, תיבות שתי בין מקף יש שהרי ביניהם, הרבה

שיהיה  כדי והבדל ריוח יתן כן פי על אף אבל לזו, זו להסמיכן

ל'. אותיות שתי שקורא תזכרו.נשמע של זיין לבאר וצריך
שבתיבת  ז' לאות הדין שהוא הוסיף סי"ז) סא (סי' ובשו"ע

אחד 'וזכרתם'. של בדלי"ת שיאריך פסק ס"ו) סא (סי' השו"ע

העולם, רוחות בד' ומושל בעולמו יחיד שהקב"ה שיחשוב שיעור

כפי  הראש להטות נוהגים ויש זה. מכשיעור יותר יאריך ולא

השיעור  בענין להלן [וראה רוחות ולד' ומטה מעלה המחשבה

(שם  הרב ובשו"ע בזה]. עוד שהובא מה ח' באות להאריך שצריך

הכוונה  אין אחד, של בד' להאריך שאמרו שמה ביאר, ס"ז)

בשעת  במחשבתו היא האריכות אלא הד', בקריאת בפיו להאריך

ולאחריה. הד' את קריאת להדגיש שצריך פסק ס"ז) (שם השו"ע

כתב  (שם) הרב ובשו"ע ר'. כאות נשמעת תהא שלא כדי ד', האות

בפיו  שיטעימנה אלא דגש, בה אין שהרי בדגש, שיקראנה שלא

או  עושים יפה שלא שכן וכל יותר יפה, ומאריכים המדגישים תם

בשו"א. מנוקדת ד' האות כאלו ונראה ס"ו)מדאי, סא (סי' השו"ע

הקב"ה  את שימליך כדי אחד, של בחי"ת להאריך שצריך פסק

הרב  שו"ע חי"ת. כמנין והארץ רקיעים שז' [לפי ובארץ בשמים

כתב  אברהם שהמגן הביא יח) ס"ק (שם ברורה ובמשנה (שם)].

שלישים. ב' כשיעור ד' ובאות שליש, כשיעור ח' באות שיאריך

בדלי"ת. הכל יכוין רק כלל, בחי"ת יאריך שלא אומרים ויש

י: וכו'.הלכה מכירה שיהיה לשון בכל שמע את אדם קורא
שיהא  שצריך רבינו שכתב מה את השמיט ס"ב) סב (סי' ובשו"ע

סק"ג) (שם ברורה במשנה [אמנם בה שקורא הלשון את מכיר

הרב  ובשו"ע לשון]. באותו שמבין שדווקא השו"ע דברי על כתב

בה. שקורא הלשון את מבין שיהיה שצריך כתב ס"ב) (שם

מן  שמצוה כתב שהב"ח הביא סק"ג) סב (סי' ברורה במשנה

כתבו  ושהאחרונים הקודש, בלשון דווקא לקרוא המובחר

כי  אחר בלשון לקרותה שלא להיזהר יש הדין מצד אף שבימינו

הדבר]. טעם את שם [וראה הקודש בלשון אם

יא: אמורים הלכה דברים במה יצא, לא למפרע הקורא
וכו'. הפסוקים שכל בסדר סק"ב) סד (סי' ברורה במשנה וכתב

ביתך  'ובשעריך שקורא [כגון התיבות קריאת את שהמהפך שכן

חובתו. ידי יצא לא מזוזות']

וכפלה  אחת מלה קרא וכו' שניה פעם וקראו וחזר פסוק קרא
תיבת וכו'. את בין לכפול שאסור פסק, ס"ט) סא (סי' ובשו"ע

הראשון. הפסוק את ובין אותו.'שמע', הרב משתקין ובשו"ע

אלא  פסוק, או תיבה הכופל את משתיקין שאין כתב, ס"ח) (שם

רם. ובקול בציבור כתב,כשאומר כב) ס"ק סא (סי' ברורה במשנה

נמצא  הוא ואם בלחש, ויקרא יחזור הראשון, בפסוק כיון לא שאם

ממתין  שאם הט"ז בשם הביא עוד בקול. אפילו לקרוא יכול לבדו,

אותו  משתקין אין כי מותר, לשניה, הראשונה הקריאה בין מה זמן

בשו"ע  כן. יעשה אם 'מגונה' אינו וגם ברציפות, קורא כן אם אלא

וכן  פעמים. שתי פרשה לקרוא שאסור כתב ס"ח) סא (סי' הרב

וכתב  ס"י), (שם השו"ע מדברי כה) ס"ק (שם ברורה במשנה דייק

לקרוא  רשאי ביחד, הפרשיות שלשת כל את קורא הוא שאם עוד,

שתי  פרשה לקרוא שמותר פסק, ס"י) סא (סי' השו"ע פעמים. שתי

שאומר  מי שיש השו"ע ומביא מטתו. שעל שמע בקריאת פעמים



קלה rny zixw zekld - dad` xtq - hay b"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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ּבמלאכה„. עֹוסק ׁשהיה שמע,מי קריאת זמן מפסיק והגיע ְְִִִֵֶַָָָָ
ּכּוּלהממלאכתו  ראׁשֹונה ּפרׁשה ׁשּיקרא פרשת עד סוף עד - ְִִֶַָָָָָָ
האּוּמנין'ואהבת'. אצל וכן במלאכתם העוסקים מלאכה] בעלי ֿ] ְִֵָָ

ּבאחרים מּמלאכּתן שקוראיםּבֹוטלין ראׁשֹונהזמן של פרׁשה ְְְְִִִַָָָָָ
שמע  ּתהאקריאת ׁשּלא ּכדי כ , נראית עראי,קריאתם קריאת ְְְֲִֵֵֶַַֹ

שמעוהּׁשאר קריאת של הפרשיות ושאר לקרוא קֹורא- לו מותר - ְְֵַָ
כשהואוהּוא ּבמלאכּתֹו.- ּבראׁשעֹוסק עֹומד היה אפיּלּו ְְְְֲִִֵֵַָָֹ

הּכֹותל ּבראׁש אֹו שמתיירא האילן  מפני עליו מיושבת דעתו ואין ְִֶַָָֹ
מקום מכל יפול, שמע קֹוראשמא קריאת שבראש ּבמקֹומֹואת ְִֵ

הכותל,האי  או שלּומברלן הברכות את גם לפני לפניהשם - ְְֵֶָָָ
שמע  שמע.לאחריהשלו קריאת קריאת אחרי - ְְֲֶַָ

ׁשמע,‰. קרּית זמן והּגיע ּתֹורה, ּבתלמּוד עֹוסק ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָהיה
שמע,וקֹוראמלימודו ּפֹוסק של ּומברקריאת הברכות את ְְֵֵֵָ

ו  רּבים.לאחריה של לפניה ּבצרכי עֹוסק קריאת היה זמן והגיע ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָ
יפסיקשמע, שמע לא קריאת לקרות כדי עיסוקו אּלאאת קודם , ְִֶַָֹ

עסקיהן הרבים,יגמֹור של צרכיהם את כךו - קריאת יקראאחר ְְְְִִִֵֶָ
נׁשארשמע  כדיעתעדייןאם זמן לקרֹות.- ְְִִִֵַ

.Âּב ׁשהיה אֹו ּבאכילה, עֹוסק ה היה ׁשהיה בית אֹו ּמרחץ, ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּבעֹורֹות מהּפ ׁשהיה אֹו ּבתסּפֹורת, ששרויים עֹוסק עורות - ְְְְִֵֵֶֶַָָ

אם  לבודקם כדי אותם הופך והוא שונים, בחומרים עיבודם לצורך

כראוי, ּבדיןדייניםאֹועובדו עֹוסקין את ׁשהיּו לדון יושבים - ְְִִֶָ
שמע, קריאת זמן והגיע בו ּגֹומרהדין, שעוסק הדבר את קודם ֵ

ביום], שעות שלוש סוף עד לקרות זמן לו יש עדיין ְַַואחר [שהרי

קֹורא זמן אתּכ יעבֹור ׁשּמא מתירא היה ואם ׁשמע. קרּית ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

העיסוקים],קריאהה  בשאר [או בסעודתו שיימשך ּופסק מחמת ְִַָָ

שמע,וקראמעיסוקו קריאת מׁשּוּבח.את זה הרי ְְֲֵֶָָָ

.Êלטּבֹול ׁשּירד זמן מי והגיע מטומאתו, להטהר כדי במים ְִִֶַָ

שמע, לעלֹותקריאת יכֹול המיםאם בבגד ּולהתּכּסֹותמן ְְֲִִַַָ

שמעולקרֹות ויתּכּסה קריאת יעלה החּמה, ׁשּתנץ קֹודם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּתנץ ׁשּמא מתירא היה ואם ׁשיקראהחמהויקרא, -קֹודם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָ

שמע, קריאת ולקרוא ולהתכסות מהמים לעלות שיספיק ְִֶַיתּכּסה לפני

ויקרא ּבהן עֹומד ׁשהּוא שמע ּבמים לא קריאת יתּכּסה ולא . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

הּמׁשרה ּבמי ולא רע, ׁשריחן בהם ּבמים ששורים מים - ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ

רע], [וריחם פשתן צלּוליןגבעולי ּבמים שקופים,ולא מּפני - ְְְְִִִֵַֹ

עכּורים ּבמים הּוא מתּכּסה אבל מהן, נראת -ׁשערותֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ושקופים, צלולים וקֹוראשאינם רע, ריחן שמע ׁשאין קריאת את ְֵֵֵֶַָ

המים.ּבמקֹומֹו בתוך ְִ

.Áיקרֹוץ אתהּקֹורא ולא ּבעיניו, ירמֹוז לא ׁשמע, קרּית ְְְְְְִִִֵֵַַַָֹֹ

ּבאצּבעֹותיו יראה ולא מענין ּבׂשפתיו, שאינו אחר דבר על ְְְְְְִֶֶַָָָֹ

שמע, ׁשקריאת ּתהאקריאתוּכדי כ ּלא ואם נראית עראי, קריאת ְְְְֲִִֵֵֶַַֹ

חֹובתֹו ידי ׁשּיצא ּפי על אף ּכן, שמע,עׂשה קריאת הרי של ְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ

מגּוּנה. קֹוראזה ּכׁשהּוא לאזנֹו להׁשמיע שלא וצרי כלומר - ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ

את  בשפתיו שיחתוך צריך אלא בליבו, רק שמע קריאת את יקרא

לאזנֹוקריאתו, הׁשמיע לא קריאתו ואם את בשפתיו חתך שלא - ְְְְִִִַָֹ

בליבו, קרא שמע.יצאאלא קריאת חובת לדקּדק ידי וצרי ְְְִֵַָָָ
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בלבד, שינה באונס נאמר לא זה שדין כתב (שם) הרב השו"ע

אחר. אונס לו היה אם הדין הוא אלא

ד: וכו'.הלכה מפסיק במלאכה עוסק שהיה הרב מי ובשו"ע

באופן  אפילו נאמר להפסיק שצריך זה שדין הוסיף ס"ח) סג (סי'

במלאכה. שעוסק בשעה לכוין בראש שיכול עומד היה אפילו
ולאחריה. לפניה ומברך וכו', ס"ח)האילן סג (סי' ובשו"ע

(שם  חדש בפרי [וראה ולאחריה לפניה שמברך הדין את השמיט

זה]. דין השמיט שהשו"ע הטעם מה שביאר ס"ח)

ה: לאחריםהלכה תורה כתב המלמד ס"ב) קו (סי' הרמ"א

יתבטלו  עכשיו ילמדו לא [ואם לאחרים תורה מלמד הוא שאם

ס"ד)], (שם הרב שו"ע התפלה. אחר ללמוד להתקבץ יוכלו ולא

אין  ואם שמע, קריאת של ראשון פסוק לקריאת אלא מפסיק אינו

שמע, קריאת ולקרוא להתפלל זמן עדיין לו ויש עוברת, השעה

כלל. פוסק וכו'.אינו יפסיק לא רבים בצרכי עוסק ובשו"ע היה

שהיו  הראשונים בדורות רק נאמר זה שדין כתב ס"ד) ע (סי' הרב

אלא  שמע מקריאת לפטור אין עכשיו אבל שמים, לשם עוסקים

בהצלת  עוסק אפילו שאז הוא, אלא שישתדל מי שאין באופן

שמכל  והוסיף, יפסיק. ולא במצוה כעוסק נחשב לבד, ממונם

כבוד  שם וברוך שמע, קריאת של ראשון פסוק שיקרא טוב מקום

ועד. לעולם יזֿכ)מלכותו ס"ק (שם ברורה ובמשנה בדבריו וראה

זה. דין נאמר אופן באיזה דינים פרטי עוד שהוסיפו

ו: קרית הלכה קורא כך ואחר גומר וכו', באכילה עוסק היה
וכו'. ואת שמע הרמב"ם שיטת את הביא ס"ה) ע (סי' ובשו"ע

שיש  שכתב (שם) הרב בשו"ע וראה הכריע. ולא הראב"ד, שיטת

והאריך  באיסור, התחיל לבין בהיתר התחיל בין זה בדין חילוק

זה. בענין הדינים פרטי את לבאר

ז: צלולים הלכה במים לקרוא מותר אופן באיזה
שערוותו  למים מחוץ עומד לבו שאם פסק ס"ב) עד (סי' הרמ"א

צלולים  במים אפילו שמע קריאת לקרוא מותר בהם, נמצאת

(שם  ברורה משנה הערוה. לבין לבו בין מפסיקים שהמים [משום

יהיה  ראשו שגם שצריך כתב ס"ג) (שם הרב ובשו"ע יג)]. ס"ק

שלא  כן גם שיזהר הוסיף (שם) ברורה ובמשנה למים. מחוץ

בערוה. יסתכל

ח: וכו'.הלכה בעיניו ירמוז לא שמע קרית ובשו"ע הקורא

בפרשה רק נאמרו אלו שדינים פסק ס"ו) סג של (סי' ראשונה

דבר  לצורך כשאינו שניה בפרשה גם מחמירים [ויש שמע קריאת

כתב  ס"ז) (שם הרב ובשו"ע יח)]. ס"ק (שם ברורה משנה מצוה.

שניה  מפרשה אבל מצוה, לצורך אפילו אסור ראשונה שבפרשה

קצת. מצוה לצורך מותר יצא.ואילך לאזנו השמיע לא ואם
יצא, לאזנו השמיע לא שאם זה שדין הוסיף ס"ג) סב (סי' ובשו"ע

משום  יצא, לא בלבו, קראה אם [אבל בשפתיו הוציא אם רק הוא

(שם)]. הרב שו"ע כדיבור. נחשב אינו ברורה שהרהור המשנה

rny zixw zekld - dad` xtq - hay b"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

אתּב שיקרא שמע, קריאת ּדקּדק,כראוי,אֹותּיֹותיהשעת לא ואם ְְְִִִֵֶָֹ
ָָיצא.

.Ëמדקּדק שמע,ּכיצד שקורא,יּזהרבקריאת ׁשּלא בשעה ְְִֵֵֵֶַַָֹ
החזק שיאמר ירּפה [כגון כרפויה הדגושה האות את יבטא שלא - ְֶֶַָָ

'ּב'שדך], לומר שצריך במקום הרפה'ב'שדך יחּזק ולא ולא - ְְֵֶַָָֹ
שצריך  במקום 'ּב'ניכם שיאמר [כגון כדגושה הרפויה האות את יבטא

'ב'ניכם], הּנחלומר יניד מנוקדת ולא שהיא אות יבטא ולא - ְִַָָֹ
'ואהבת' שבתיבת ב' האות את שיבטא [כגון נע כשוא נח בשוא

נח], שוא במקום נע שוא הּנדבניקוד יניח אות ולא יבטא ולא - ְִַַָָֹ
שבתיבת  ו' האות את שיבטא [כגון נח כשוא נע בשוא מנוקדת שהיא

נע]. שוא במקום נח שוא בניקוד ריוח 'מצוך' ליּתן צרי ְִִִֵֶַָָלפיכ
הּדֹומֹות אֹותּיֹות ׁשּתי ּכל לזו,ּבין מהןזו נמצאת ׁשאחת ְִֵֵֵֶֶַַַָ

והאחרתב  ּתיבה ב סֹוף ּתיבהנמצאת לּה,ה ּתחּלת ּסמּוכה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ
לבב'התיבותּכגֹון שמע'ּבכל ה)שבקריאת ו, אות (דברים שיש , ְְְְָָ

שיהא  צריך 'לבבך', תיבת בתחילת ל' אות ועוד 'בכל' תיבת בסוף ל'

'קֹורא תיבת ו את כךּבכל', בין ׁשֹוההאחר ריוח ליתן [כדי מעט ְְֵֶָ
אלו], אותיות וקֹור שתי 'אוחֹוזר תיבת וכןאת ,'בין לבב ישהה ְְְְֵֵָ

מהרה'התיבות  יז)'ואבדּתם יא, '(שם תיבות בין ישהה וכן הּכנף , ְְֲֵֶַַַָָָ
לח)'ּפתיל  טו, ּתזּכרּו.(במדבר ׁשל זיין לבאר להגות וצרי - ְְְְְִִִִֵֶַָָ

ציצית שבפרשת 'תזכרו' שבתיבת ז' האות את מ)יפה טו, כדי (שם ,

תשכרו'. 'למען אומר הוא כאילו ייראה להארישלא ְְֲִִַָוצרי
ד'ּבדאל באות ׁשּימליכהּותיבתׁשל- ּכדי זמן אחד, בשיעור - ְְְִֵֵֶֶֶַָָ

הקב"ה  את במחשבה להמליך בו הארץ שיש ועל הּׁשמים ְִֶַַַַָָָעל
רּוחֹות ארּבע יחטֹוףליזהרצריכןו העולם.ועל שלא ׁשּלא - ְְְְִֶַַַַָֹ

האותּבימהר אחד חתקריאת יהאשבתיבת ׁשּלא נראה ּכדי ְְְֵֵֵֶֹ
חד אי [ח"ו].ּכאֹומר אחד אין כלומר ְֵֵָ

.È את אדם מּכירּהקריאת קֹורא ׁשּיהיה לׁשֹון ּבכל -ׁשמע ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ
מבין, לׁשֹוןשהוא ּבכל הקודש,והּקֹורא לשון שאינו בלשון - ְְֵַָָ

להּזהר קריאתוצרי ׁשּבּוׁשבשעת את מּדברי יאמר שלא - ְְִִִִִֵֵָָ
ו ישׁשהטעויות הּלׁשֹון, שיהא ּבאֹותּה צריך ּבאֹותּהכן מדקּדק ְְְְְֵֶַַָָָ
בה,הּלׁשֹון קורא ׁששהוא אם היהּכמֹו הּקדׁש ּבלׁשֹון ּמדקּדק ְְְְִִֵֶֶַַַָֹ

הּקֹודׁש. ּבלׁשֹון ְְִֶַָָקראּה
.‡Èשמע הּקֹורא קריאת כתיבתה למפרעאת מסדר הפוך - ְְֵֵַַַ

יצאבתורה, חובתו.לא אמּורים ידי ּדברים יצא,ּבּמה שלא ְֲִִֶַָָָֹ
הּפסּוקים שהקדים ּבסדר כגון הפסוקים, סדר את שהיפך באופן - ְְִֵֶַ

'שמע', לפני 'ואהבת' הפסוק את ּפרׁשה ואמר הקּדים  אם ְֲִִִָָָָאבל
'שמע',לפרׁשה, לפרשת שמוע' אם 'והיה פרשת את שהקדים כגון ְָָָ

רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על לכתחילה,אף כן ׁשּיצא לעשות אֹומר אני ֲִִֵֵֶֶַַַַָָ
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הכוונה  אין יצא, דקדק לא שאם שאמרו שמה כתב סק"א) סב (סי'

הכוונה  אלא יצא, לא ודאי שבזה והאותיות, התיבות הזכיר שלא

ז' אות את כראוי אמר שלא או הדבקים, בין ריוח נתן שלא היא

וכדומה. 'תזכרו', תיבת של

ט: וכו',הלכה הדומות אותיות שתי כל בין ריוח ליתן צריך
לבבך. בכל יפסיק כגון שלא כתב סי"ט) סא (סי' הרב ובשו"ע

וצריך  האלו, תיבות שתי בין מקף יש שהרי ביניהם, הרבה

שיהיה  כדי והבדל ריוח יתן כן פי על אף אבל לזו, זו להסמיכן

ל'. אותיות שתי שקורא תזכרו.נשמע של זיין לבאר וצריך
שבתיבת  ז' לאות הדין שהוא הוסיף סי"ז) סא (סי' ובשו"ע

אחד 'וזכרתם'. של בדלי"ת שיאריך פסק ס"ו) סא (סי' השו"ע

העולם, רוחות בד' ומושל בעולמו יחיד שהקב"ה שיחשוב שיעור

כפי  הראש להטות נוהגים ויש זה. מכשיעור יותר יאריך ולא

השיעור  בענין להלן [וראה רוחות ולד' ומטה מעלה המחשבה

(שם  הרב ובשו"ע בזה]. עוד שהובא מה ח' באות להאריך שצריך

הכוונה  אין אחד, של בד' להאריך שאמרו שמה ביאר, ס"ז)

בשעת  במחשבתו היא האריכות אלא הד', בקריאת בפיו להאריך

ולאחריה. הד' את קריאת להדגיש שצריך פסק ס"ז) (שם השו"ע

כתב  (שם) הרב ובשו"ע ר'. כאות נשמעת תהא שלא כדי ד', האות

בפיו  שיטעימנה אלא דגש, בה אין שהרי בדגש, שיקראנה שלא

או  עושים יפה שלא שכן וכל יותר יפה, ומאריכים המדגישים תם

בשו"א. מנוקדת ד' האות כאלו ונראה ס"ו)מדאי, סא (סי' השו"ע

הקב"ה  את שימליך כדי אחד, של בחי"ת להאריך שצריך פסק

הרב  שו"ע חי"ת. כמנין והארץ רקיעים שז' [לפי ובארץ בשמים

כתב  אברהם שהמגן הביא יח) ס"ק (שם ברורה ובמשנה (שם)].

שלישים. ב' כשיעור ד' ובאות שליש, כשיעור ח' באות שיאריך

בדלי"ת. הכל יכוין רק כלל, בחי"ת יאריך שלא אומרים ויש

י: וכו'.הלכה מכירה שיהיה לשון בכל שמע את אדם קורא
שיהא  שצריך רבינו שכתב מה את השמיט ס"ב) סב (סי' ובשו"ע

סק"ג) (שם ברורה במשנה [אמנם בה שקורא הלשון את מכיר

הרב  ובשו"ע לשון]. באותו שמבין שדווקא השו"ע דברי על כתב

בה. שקורא הלשון את מבין שיהיה שצריך כתב ס"ב) (שם

מן  שמצוה כתב שהב"ח הביא סק"ג) סב (סי' ברורה במשנה

כתבו  ושהאחרונים הקודש, בלשון דווקא לקרוא המובחר

כי  אחר בלשון לקרותה שלא להיזהר יש הדין מצד אף שבימינו

הדבר]. טעם את שם [וראה הקודש בלשון אם

יא: אמורים הלכה דברים במה יצא, לא למפרע הקורא
וכו'. הפסוקים שכל בסדר סק"ב) סד (סי' ברורה במשנה וכתב

ביתך  'ובשעריך שקורא [כגון התיבות קריאת את שהמהפך שכן

חובתו. ידי יצא לא מזוזות']

וכפלה  אחת מלה קרא וכו' שניה פעם וקראו וחזר פסוק קרא
תיבת וכו'. את בין לכפול שאסור פסק, ס"ט) סא (סי' ובשו"ע

הראשון. הפסוק את ובין אותו.'שמע', הרב משתקין ובשו"ע

אלא  פסוק, או תיבה הכופל את משתיקין שאין כתב, ס"ח) (שם

רם. ובקול בציבור כתב,כשאומר כב) ס"ק סא (סי' ברורה במשנה

נמצא  הוא ואם בלחש, ויקרא יחזור הראשון, בפסוק כיון לא שאם

ממתין  שאם הט"ז בשם הביא עוד בקול. אפילו לקרוא יכול לבדו,

אותו  משתקין אין כי מותר, לשניה, הראשונה הקריאה בין מה זמן

בשו"ע  כן. יעשה אם 'מגונה' אינו וגם ברציפות, קורא כן אם אלא

וכן  פעמים. שתי פרשה לקרוא שאסור כתב ס"ח) סא (סי' הרב

וכתב  ס"י), (שם השו"ע מדברי כה) ס"ק (שם ברורה במשנה דייק

לקרוא  רשאי ביחד, הפרשיות שלשת כל את קורא הוא שאם עוד,

שתי  פרשה לקרוא שמותר פסק, ס"י) סא (סי' השו"ע פעמים. שתי

שאומר  מי שיש השו"ע ומביא מטתו. שעל שמע בקריאת פעמים
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למפרע', 'קורא נחשב זה ואין חובתו לּהידי סמּוכּה ׁשאינּה ְְִֵֶָָָלפי
ג'ּבּתֹורה [בכל בתורה לשניה סמוכה אחת פרשה שאין מכיון - ַָ

שמע]. שבקריאת ׁשנּיה,הפרשיות ּפעם ּוקראֹו וחזר ּפסּוק ְְְִַַַָָָָָָקרא
מגּוּנה, זה כמתלוצץ.הרי כך ידי על שנראה מּלה משום קרא ְֲִֵֶֶָָָ

אֹותֹו, מׁשּתקין 'ׁשמע', 'ׁשמע' ׁשּקרא ּכגֹון ּוכפלּה, ְְְְְְִֶַַַַַָָָָאחת
מלכות  עול [מלבד נוספת מלכות עול עליו כמקבל הוא שנראה משום

שמים].

.·Èסירּוגין [שלא קראּה קטעים קטעים שמע קריאת הקורא - ְִֵָָ
ו יצאברציפות], חובתו, לסירּוג אם אפיּלּוידי סירּוג  ּבין ׁשהה ְֲִֵֵֵָָָָ

לקטע  קטע בין המתין לגמֹור- זה ּכדי זמן ּכּוּלהבתוך -את ְְִֵֶָ
שמע, קריאת כל והּואאת ובלבד יצא, הּסדר- על -ׁשּיקרא ְְִֵֶֶַַָָָ

לשני. אחד קטע יקדים ולא שמע, קריאת סדר בהיותו קראּהכפי ְָָ
ּו פירושו מתנמנם, נרּדם ,הּוא 'מתנמנם' ולא ער לא ׁשאינֹו מי ְְְְִִִֵֵֵֶַָֹֹ

ער ׁשּיהא ּובלבד יצא, ראׁשֹון,לגמרי ּבׁשינה, כדי ּבפסּוק ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָ
ליבו. לכוין שיוכל

.‚Èקרא לא ספק ׁשמע קרּית קרא האם ספק שנסתפק מי - ְְִֵֵַַָָָָָָֹ
שמע, קריאת אבל קרא ּולאחריה. לפניה ּומבר וקֹורא, ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָחֹוזר

אֹו ּולאחריה לפניה ּביר אם לֹו ונסּתּפק ׁשּקרא, ידע ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאם
וטעה קרא .ּומבר חֹוזר אינֹו ,ּביר פסוק,לא שדילג כגון - ְְֵֵֵֵֵָָָָָֹ

טעה, היכן ויודע אות, או ׁשּטעהתיבה לּמקֹום דילג יחזֹור אם - ֲֶַַָָָ
לאותו  יחזור פסוק, דילג ואם תיבה, לאותה יחזור אות, או תיבה

הסדר. כפי לקרות מהם וממשיך ּפרׁשה פסוק, ּבין מּמּנּו ֱִֵֶֶַָָָנעלם
הקטעים לפרׁשה מן אחד לאחר והפסיק שמע קריאת קורא היה - ְָָָ

הקטעים, שבין עמידתו מקום ממנו ונעלם שמע, ְֵואינֹושבקריאת
היא זֹו אי אמר,הׁשליםש ּפרׁשהה יֹודע שכבר הקטע מהו - ְִִִֵֵַָָָ

להתחיל צרי זֹו להתחיל,ואי צריך שבו הקטע ומהו חֹוזר - ְְְִִֵֵַָ
ראׁשֹון שמע,לפרק שבקריאת הראשון ההפסק למקום ׁשהּוא - ְִֶֶֶ
הפסוק  אלהי'לפני ה' את ה)'ואהבּת ו, וכו'.(דברים ְְֱֵֶַָָֹ

.„Èהּפרק ּבאמצע כגון טעה הפרשיות, מן אחת באמצע טעה - ְְֶֶֶַַָָ
אוחז, היכן ששכח או תיבה, או פסוק ּפסק שדילג היכן ידע ְֵַַָָָֹולא

להמשיך, 'ּוכתבּתם',ומהיכן קֹורא היה הּפרק. לראׁש ְְְֵֵֶֶַַָָָֹחֹוזר
הּוא אם יֹודע ׁשּבעומד ואינֹו פרשתּב'ּוכתבּתם' ׁשמע,סוף ְְְְְִִֵֵֶַַַָ

ׁשּב ּב'ּוכתבּתם' פרשתאֹו חֹוזר סוף ׁשמֹוע, אם והיה ְְְְִִֵֶַַָָָָ
'למען  ׁשּקרא אחר לֹו נסּתּפק ואם ׁשּבׁשמע. ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָל'ּוכתבּתם'

והיה ירּבּו' של ל'וכתבתם' ודילג שמע של ב'וכתבתם' עמד שמא ְִ
שמוע, חֹוזר,אם הֹולמפני אינֹו הּוא לׁשֹונֹו הרּגל -ׁשעל ְְֵֵֵֵֶֶַ

לומר  שהורגל לשונו, כהרגל קרא הסתם שמן כך על לסמוך שיכול

השניה. הפרשה סיום לאחר רק ירבו' 'למען

.ÂËקֹורא שמע היה ופגש ּופגעקריאת אֹואנשים ּב- אחרים, ְֲִֵֵַָָָ
ּבֹואחרים  אותו,ּפגעּו פגשו היה- אוחז אם ּפרק הקורא ּבין ְִֵֶֶָָָ
ּבׁשלֹוםמהקריאה ּפֹוסק,לפרק  וׁשֹואל ומקדים ּומתחיל - ְְְְִִֵֵֶֶַ

ל  'שלום' ּבכבֹודֹוואומר חּייב ׁשהּוא שחייב מי באדם פגש אם - ְִִֶַָ
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ראשון  פסוק לומר שלא להזהר יש המיטה שעל שמע בקריאת שגם

לדבריו. לחוש שראוי מוסיף, ס"ח) (שם הרב ובשו"ע פעמים. שתי

יב: לסירוג הלכה סירוג בין שהה אפילו יצא, סירוגין קראה
יצא. כולה את לגמור שבין כדי הוסיף ס"א) סה (סי' ובשו"ע

אם  ואפילו יצא, בדיבור הפסיק אם ובין בשתיקה הפסיק אם
במשנה  [וביאר הפסקה נחשב זה אין אונס מחמת הוא ההפסק

לומר  סיבה יותר יש אונס, מחמת שבהפסק סק"ב) (שם ברורה
זה]. בזמן לקרוא יכול אינו שהאדם מכיון הפסקה, נחשב שזה
אונס, מחמת הפסיק שאם אומרים שיש כתב (שם) הרמ"א אולם

סופה. ועד [מתחילתה שמע קריאת כל את לגמור כדי ושהה
נוהגים. וכן לראש, חוזר סק"ג)], (שם ברורה בשו"ע משנה וכתב

של  אונס מחמת הפסיק שאם אומרים שיש ס"א) (שם הרב

כי  כולה, את לגמור כדי ששהה אף לראש חוזר אינו ליסטים,
האדם  שמחמת באונס ורק לקריאה, ראויים והמקום עצמו האדם
חוזר  מטונף], למקום שהגיע או לנקביו שהוצרך [כגון המקום או

מי  שיש ומביא לראש. חוזר זה באופן שגם אומרים ויש לראש,
שמע. קריאת לענין הראשונה, כדעה את שהכריע לגמור כדי

השהיה כולה. משך את שמשערים ס"א), סה (סי' הרמ"א וכתב

אדם. בני רוב לפי ולא אדם, אותו של קריאתו דרך בשו"ע לפי
קריאת  של מהברכות באחת שהה שאם כתב, ס"א) סה (סי' הרב
לראש. חוזר לסופה, מראשה כולה את לגמור כדי זמן שיעור שמע

כדי  זמן שיעור שהה אם שדווקא כתב, סק"ה) (שם ברורה ובמשנה
חוזר. ישראל', 'גאל עד אור' מ'יוצר הברכות, כל את לגמור

ראשון. בפסוק ער שיהא ובלבד יצא, וכו' מתנמנם וכתב קראה

דווקא  שלאו הפסוקים, שאר קריאת לגבי ס"ו) סג (סי' הרב בשו"ע

יכול  אינו שמחמתו אחר באונס הדין הוא אלא יצא, מתנמנם קראה
בפיו. הפסוקים את שיקרא צריך אך חובתו, ידי יצא לכוין,

יג: שטעה.הלכה למקום יחזור וטעה (סי'קרא הרב ובשו"ע
ששינה  או אחת, אות או אחת, תיבה דילג שאם כתב, ס"ב) סד
שטעה  הפסוק לראש לחזור צריך מעכב] שזה [באופן אחת נקודה
שיחזור  הסוברים בדעת כתב סק"ה) (שם ברורה ובמשנה בו.
כגון  עצמו, בפני ענין שמתחיל במקום רק שזה תיבה, לאותה

'ודברת'. תיבת את 'ושננתם' מהפסוק בין שדילג ממנו נעלם
ה' את ואהבת שהוא ראשון לפרק חוזר וכו' לפרשה פרשה

וגו'. 'והיה אלהיך ויתחיל שיחזור פסק, ס"ג) סד (סי' ובשו"ע
שמוע'. אם

יד: חוזר,הלכה אינו ירבו, למען שקרא אחר לו נסתפק ואם
הולך. הוא לשונו הרגל ס"ד)שעל סד (סי' הרב בשו"ע וכתב

ומסופק  פרשה באמצע אחרת בתיבה אוחז עצמו את מצא שאם
כל  את שאמר לשונו, הרגל על לסמוך שיכול שכן כל דילג, שמא

דילג. ולא זו לתיבה שקדם ס"ק מה סד (סי' ברורה במשנה כתב
'וכתבתם' באיזה ספק לו והתעורר בציבור המתפלל שאדם יא),
או  הראשון ב'וכתבתם' אוחז ציבור שהשליח ורואה אוחז, הוא
כבר  הוא אם תלוי זה [ואין ציבור השליח כמו ימשיך השני,

לא]. או ירבו' 'למען התחיל

טו: ושואל הלכה ומתחיל פוסק לפרק פרק בין היה אם
וכו'. רבו או באביו שפגע כגון בכבודו, חייב שהוא מי בשלום
בשלום  לשאול מותר הפרקים שבין פסק, ס"א) סו (סי' ובשו"ע
או  זקן כגון שזהו סק"ג), (שם ברורה במשנה ומבאר נכבד. אדם

rny z`ixw zekld - dad` xtq - hay c"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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אֹולכבדו, רּבֹו, אֹו ּבאביו ׁשּפגע ּגדֹול פגש ּכגֹון ׁשהּוא מי ְְִִֶֶַַָָָ
- ׁשלֹום ּומׁשיב ּבחכמה, 'שלום'מּמּנּו להשיב לכל ורשאי ְְְִִֵֶָָָָ

ׁשלֹום לֹו ׁשּנתן 'שלום'.אדם באמירת שהקדימו - ֶַָָָָ
.ÊËקֹורא הוא היה אחיזתו ומקום שמע הּפרק,קריאת ּבאמצע ְְֵֶֶֶַַָָ

לׁשאֹול ּומתחיל ּפֹוסק שפוגש אינֹו האנשים כל של בשלומם ְְִִֵֵַ
'שלום'], מּמּנּורק אּלא[באמירת מתירא ׁשהּוא מי -ּבׁשלֹום ְְִִִִֵֶֶֶָָ

יצערנו, שמא ממנו שחושש אדם של אּנס בשלומו אֹו מל ְֶֶַָּכגֹון
גזלן, אבל- ּבהן, פגש וכּיֹוצא ּבכבֹודֹואם חּייב ׁשהּוא מי ְְֲִִֵֶֶַַָָָ

רּבֹו, אֹו אביו שרק ּכגֹון הוא לֹוהדין נתן רבו אם או אביו ְִִַַָָ
ׁשלֹום, לֹו ּומׁשיב ּפֹוסק ּתחּלה, להתחיל ׁשלֹום רשאי אינו אך ְִִֵֵָָָ

בשלומם. ולשאול

.ÊÈהּפרקים ּבין הן לעילואּלּו דיניהם (הלכות [שנתבארו ְְִֵֵֵַָ
ראׁשֹונה],ידֿטז) ּברכה שמע ּבין קריאת ּבין ברכה ל של ׁשנּיה, ְְִִִֵֵָָָָ
ל ברכה  ּביןפרשת ׁשנּיה ל פרשת ׁשמע, אם פרשתׁשמע והיה ְְְְִִִִֵַַָָָ

ּבין ל פרשת ׁשמֹוע, ׁשמֹוע אם ּבין פרשת והיה אבל וּיאמר. ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ולא פרשת  הּפרק, ּכאמצע הּוא הרי ויּציב' ל'אמת ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹוּיאמר

הּיראה מּפני לׁשאֹול אּלא לאדם יפסיק שלום להקדים - ְְְְִִִִֵֶַַָָ

ממנו, הּכבֹודשלום ּולהׁשיבשמתיירא חייב מּפני שהוא לאדם - ְְִִֵַָָ

בכבודו.

ה'תשע"ה  שבט כ"ד שישי יום

ג  ּפרק
ספר אהבה -הלכות קריאת שמע 

¤¤
ׁשמע‡. קרּית מצוה הּקֹורא ערבית, של ובין שחרית של בין ְְִֵַַַ

שיהא  חכמים ׁשּיקרא מדברי קֹודם ּבמים ידיו [ומברך רֹוחץ ְְִִֵֶֶַָָָ
ידים']. נטילת על וציונו במצותיו קדשנו קריאה 'אשר זמן ְְִִִַַָהּגיע

לבּקׁש ויל קריאתּה יאחר לא מים, מצא את -ולא לחפש ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹ
ּבצרֹור אֹו ּבעפר, ידיו מקּנח אּלא אבן,הּמים, ּבקֹורה - אֹו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

עץ, וקֹורא.של ּבהן, ְְֵֵֶַָוכּיֹוצא

קֹוראין·. שמע אין הּמרחץקריאת ּבבית בו,לא רחצו שכבר ְְְִֵֵֶַָֹ

הּכּסא ּבבית בו ולא השתמשו ּבֹושכבר ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֵֵֶַַַֹ

הם,צֹואה,עכשיו  מזוהמים אלו שמקומות ּבבית משום ולא ְְֵָֹ

עצמֹו הּמת ּבצד ולא משום הּקברֹות מהם, אמות ארבע בתוך - ְְְְֵַַַַָֹ

לרש'. 'לועג איסור על מן שעובר אּמֹות ארּבע הרחיק ְְְִִִִַַַואם
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עשרו. מחמת לכבדו שראוי עשיר או חכם, בשו"ע תלמיד וכתב

ישאל  לא אם כלל יקפיד לא שפגשו האדם שאם ס"א) (שם הרב

הפרקים, בין אפילו יפסיק לא שלום, לו ישיב שלא או בשלומו

הכבוד. מפני להשיב ובין לשאול בין

שאיננו  כיום מנהגנו שלפי כתב סק"ב) סו (סי' ברורה במשנה

לשאול  אסור התפילה, בעת הכנסת בבית אדם בשלום שואלים

בפסוקי  ולא הפרקים בין לא תורה, בדברי אפילו להשיב או

שאין  הוא שהמנהג כתב, ס"ד) (שם השולחן ובערוך דזמרה.

רבו. או לאביו ואפילו כלל, מפסיקים

טז: ומתחיל הלכה פוסק אינו הפרק, באמצע קורא היה
אנס  או מלך כגון ממנו מתירא שהוא מי בשלום אלא לשאול

מי וכו'. בשלום לשאול שמותר פסק ס"א) סו (סי' ובשו"ע

ממנו  גדול שהוא מי או רבו או אביו כגון ממנו, שמתיירא

ובשו"ע  אנס. או מלך בשלום לשאול שמותר שכן וכל בחכמה,

נחשב  הריהו בדורו מופלג חכם תלמיד שרק כתב, ס"א) (שם הרב

בחכמה, ממנו גדול רק הוא אם אולם ממנו', שמתיירא 'אדם

בכבודו. שחייב אדם בכלל הריהו

להפסיק, רשאי הפסוק באמצע שאפילו פסק, ס"א) סו (סי' השו"ע

כלל, בהם יפסיק שלא שם' ו'ברוך ישראל' 'שמע מהפסוקים חוץ

ס"ב) (שם הרב ובשו"ע יהרגנו. שמא שירא אדם מפני אלא

להפסיק  אין הפסוקים שאר באמצע שגם אומרים שיש הוסיף,

לבין  'נפשכם' בין וגו', 'ושמתם' בפסוק [כגון הענין  בסיום אלא

הפסוק. לתחילת יחזור הענין, סיום קודם הפסיק ואם 'וקשרתם'],

[כמבואר  וברכו קדושה לעניית מפסיק שכאשר למעשה, ומכריע

לאחר  אך הענין, באמצע להפסיק יכול ס"ג)], (שם בשו"ע

הפסוק. לתחילת יחזור ההפסקה

להפסיק  שמותר הביא, או) ד"ה ס"א סו (סי' הלכה בביאור

ממון. הפסד בשביל אפילו הפרק חייב באמצע שהוא מי אבל
שלום. לו ומשיב פוסק וכו' רבו או אביו כגון ובשו"ע בכבודו

לעיל  [וראה נכבד לאדם אפילו שלום שמשיב פסק, ס"א) (שם

נכבד]. אדם מיהו ברורה המשנה בשם טו) (הלכה

יז: כאמצע הלכה הוא הרי ויציב לאמת ויאמר בין אבל
וכו'. היראה מפני לשאול אלא יפסיק ולא (סי'הפרק, ובשו"ע

יאמר  אלא ויציב, לאמת ויאמר בין כלל יפסיק שלא פסק ס"ה) סו
הפרק. באמצע הפסק כדין יפסיק ואז אמת', אלהיכם ה' 'אני

ל'אמת' בסמוך לומר להזהר שיש ס"ז), סו (סי' הרב בשו"ע כתב
ברורה  ובמשנה אמת. לשון גם הוא ש'ויציב' משום 'ויציב', תיבת

ברורה  במשנה ומכריע כך, על חולק שהגר"א הביא סק"ל) (שם
יא) סעי' (שם השולחן בערוך אמנם לכתחילה. בזה להזהר שטוב

כן. המנהג שאין כתב,

א: שיקרא.הלכה קודם במים ידיו הרב רוחץ בשו"ע עיין
היא  הידים רחיצת שתקנת מדבריו, שנראה ס"א) ד סי' (מהדו"ת,
נגע  שמא שחרית, של ותפילה שחרית של שמע לקריאת רק

המטונפים. במקומות ידים'בשנתו ב'סתם שמע קריאת ולעניין

(סי' ברורה במשנה ראה מטונפות], שידיו לו ידוע שאין [כלומר
מותר  האם מגדים הפרי בדברי סתירה שיש שהביא כה) ס"ק צב

שמע. קריאת כך לא לקרוא מים, מצא ולא קריאה זמן הגיע
וכו'. קריאתה הביא יאחר כא) ס"ק צב (סי' ברורה במשנה

שמע  קריאת זמן אם שדווקא שכתבו שיש הפוסקים, מחלוקת
ויש  ויקרא. ידיו ינקה אלא מים, לחפש ילך לא לעבור, עומד
ינקה  מים לו אין אם הקריאה, זמן שהגיע לאחר שמיד סוברים

זה. עבור יתעכב ולא ויקרא, ידיו

ב: כנגד הלכה לקרוא שמותר פסק ס"א) פג (סי' בשו"ע
לקרוא  שאסור כתב (שם) הרב בשו"ע אמנם הכסא. בית מחיצות
הכסא  לבית מיוחדות שהמחיצות שכיון הכסא, בית מחיצות כנגד

מאוסות  הן הכסא], בית עבור מיוחד חדר בחצירו שעשה [וכגון
אלא  הכסא לבית מיוחדות שאינן במחיצות אבל רעי'. של כ'גרף
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למפרע', 'קורא נחשב זה ואין חובתו לּהידי סמּוכּה ׁשאינּה ְְִֵֶָָָלפי
ג'ּבּתֹורה [בכל בתורה לשניה סמוכה אחת פרשה שאין מכיון - ַָ

שמע]. שבקריאת ׁשנּיה,הפרשיות ּפעם ּוקראֹו וחזר ּפסּוק ְְְִַַַָָָָָָקרא
מגּוּנה, זה כמתלוצץ.הרי כך ידי על שנראה מּלה משום קרא ְֲִֵֶֶָָָ

אֹותֹו, מׁשּתקין 'ׁשמע', 'ׁשמע' ׁשּקרא ּכגֹון ּוכפלּה, ְְְְְְִֶַַַַַָָָָאחת
מלכות  עול [מלבד נוספת מלכות עול עליו כמקבל הוא שנראה משום

שמים].

.·Èסירּוגין [שלא קראּה קטעים קטעים שמע קריאת הקורא - ְִֵָָ
ו יצאברציפות], חובתו, לסירּוג אם אפיּלּוידי סירּוג  ּבין ׁשהה ְֲִֵֵֵָָָָ

לקטע  קטע בין המתין לגמֹור- זה ּכדי זמן ּכּוּלהבתוך -את ְְִֵֶָ
שמע, קריאת כל והּואאת ובלבד יצא, הּסדר- על -ׁשּיקרא ְְִֵֶֶַַָָָ

לשני. אחד קטע יקדים ולא שמע, קריאת סדר בהיותו קראּהכפי ְָָ
ּו פירושו מתנמנם, נרּדם ,הּוא 'מתנמנם' ולא ער לא ׁשאינֹו מי ְְְְִִִֵֵֵֶַָֹֹ

ער ׁשּיהא ּובלבד יצא, ראׁשֹון,לגמרי ּבׁשינה, כדי ּבפסּוק ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָ
ליבו. לכוין שיוכל

.‚Èקרא לא ספק ׁשמע קרּית קרא האם ספק שנסתפק מי - ְְִֵֵַַָָָָָָֹ
שמע, קריאת אבל קרא ּולאחריה. לפניה ּומבר וקֹורא, ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָחֹוזר

אֹו ּולאחריה לפניה ּביר אם לֹו ונסּתּפק ׁשּקרא, ידע ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאם
וטעה קרא .ּומבר חֹוזר אינֹו ,ּביר פסוק,לא שדילג כגון - ְְֵֵֵֵֵָָָָָֹ

טעה, היכן ויודע אות, או ׁשּטעהתיבה לּמקֹום דילג יחזֹור אם - ֲֶַַָָָ
לאותו  יחזור פסוק, דילג ואם תיבה, לאותה יחזור אות, או תיבה

הסדר. כפי לקרות מהם וממשיך ּפרׁשה פסוק, ּבין מּמּנּו ֱִֵֶֶַָָָנעלם
הקטעים לפרׁשה מן אחד לאחר והפסיק שמע קריאת קורא היה - ְָָָ

הקטעים, שבין עמידתו מקום ממנו ונעלם שמע, ְֵואינֹושבקריאת
היא זֹו אי אמר,הׁשליםש ּפרׁשהה יֹודע שכבר הקטע מהו - ְִִִֵֵַָָָ

להתחיל צרי זֹו להתחיל,ואי צריך שבו הקטע ומהו חֹוזר - ְְְִִֵֵַָ
ראׁשֹון שמע,לפרק שבקריאת הראשון ההפסק למקום ׁשהּוא - ְִֶֶֶ
הפסוק  אלהי'לפני ה' את ה)'ואהבּת ו, וכו'.(דברים ְְֱֵֶַָָֹ

.„Èהּפרק ּבאמצע כגון טעה הפרשיות, מן אחת באמצע טעה - ְְֶֶֶַַָָ
אוחז, היכן ששכח או תיבה, או פסוק ּפסק שדילג היכן ידע ְֵַַָָָֹולא

להמשיך, 'ּוכתבּתם',ומהיכן קֹורא היה הּפרק. לראׁש ְְְֵֵֶֶַַָָָֹחֹוזר
הּוא אם יֹודע ׁשּבעומד ואינֹו פרשתּב'ּוכתבּתם' ׁשמע,סוף ְְְְְִִֵֵֶַַַָ

ׁשּב ּב'ּוכתבּתם' פרשתאֹו חֹוזר סוף ׁשמֹוע, אם והיה ְְְְִִֵֶַַָָָָ
'למען  ׁשּקרא אחר לֹו נסּתּפק ואם ׁשּבׁשמע. ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָל'ּוכתבּתם'

והיה ירּבּו' של ל'וכתבתם' ודילג שמע של ב'וכתבתם' עמד שמא ְִ
שמוע, חֹוזר,אם הֹולמפני אינֹו הּוא לׁשֹונֹו הרּגל -ׁשעל ְְֵֵֵֵֶֶַ

לומר  שהורגל לשונו, כהרגל קרא הסתם שמן כך על לסמוך שיכול

השניה. הפרשה סיום לאחר רק ירבו' 'למען

.ÂËקֹורא שמע היה ופגש ּופגעקריאת אֹואנשים ּב- אחרים, ְֲִֵֵַָָָ
ּבֹואחרים  אותו,ּפגעּו פגשו היה- אוחז אם ּפרק הקורא ּבין ְִֵֶֶָָָ
ּבׁשלֹוםמהקריאה ּפֹוסק,לפרק  וׁשֹואל ומקדים ּומתחיל - ְְְְִִֵֵֶֶַ

ל  'שלום' ּבכבֹודֹוואומר חּייב ׁשהּוא שחייב מי באדם פגש אם - ְִִֶַָ
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ראשון  פסוק לומר שלא להזהר יש המיטה שעל שמע בקריאת שגם

לדבריו. לחוש שראוי מוסיף, ס"ח) (שם הרב ובשו"ע פעמים. שתי

יב: לסירוג הלכה סירוג בין שהה אפילו יצא, סירוגין קראה
יצא. כולה את לגמור שבין כדי הוסיף ס"א) סה (סי' ובשו"ע

אם  ואפילו יצא, בדיבור הפסיק אם ובין בשתיקה הפסיק אם
במשנה  [וביאר הפסקה נחשב זה אין אונס מחמת הוא ההפסק

לומר  סיבה יותר יש אונס, מחמת שבהפסק סק"ב) (שם ברורה
זה]. בזמן לקרוא יכול אינו שהאדם מכיון הפסקה, נחשב שזה
אונס, מחמת הפסיק שאם אומרים שיש כתב (שם) הרמ"א אולם

סופה. ועד [מתחילתה שמע קריאת כל את לגמור כדי ושהה
נוהגים. וכן לראש, חוזר סק"ג)], (שם ברורה בשו"ע משנה וכתב

של  אונס מחמת הפסיק שאם אומרים שיש ס"א) (שם הרב

כי  כולה, את לגמור כדי ששהה אף לראש חוזר אינו ליסטים,
האדם  שמחמת באונס ורק לקריאה, ראויים והמקום עצמו האדם
חוזר  מטונף], למקום שהגיע או לנקביו שהוצרך [כגון המקום או

מי  שיש ומביא לראש. חוזר זה באופן שגם אומרים ויש לראש,
שמע. קריאת לענין הראשונה, כדעה את שהכריע לגמור כדי

השהיה כולה. משך את שמשערים ס"א), סה (סי' הרמ"א וכתב

אדם. בני רוב לפי ולא אדם, אותו של קריאתו דרך בשו"ע לפי
קריאת  של מהברכות באחת שהה שאם כתב, ס"א) סה (סי' הרב
לראש. חוזר לסופה, מראשה כולה את לגמור כדי זמן שיעור שמע

כדי  זמן שיעור שהה אם שדווקא כתב, סק"ה) (שם ברורה ובמשנה
חוזר. ישראל', 'גאל עד אור' מ'יוצר הברכות, כל את לגמור

ראשון. בפסוק ער שיהא ובלבד יצא, וכו' מתנמנם וכתב קראה

דווקא  שלאו הפסוקים, שאר קריאת לגבי ס"ו) סג (סי' הרב בשו"ע

יכול  אינו שמחמתו אחר באונס הדין הוא אלא יצא, מתנמנם קראה
בפיו. הפסוקים את שיקרא צריך אך חובתו, ידי יצא לכוין,

יג: שטעה.הלכה למקום יחזור וטעה (סי'קרא הרב ובשו"ע
ששינה  או אחת, אות או אחת, תיבה דילג שאם כתב, ס"ב) סד
שטעה  הפסוק לראש לחזור צריך מעכב] שזה [באופן אחת נקודה
שיחזור  הסוברים בדעת כתב סק"ה) (שם ברורה ובמשנה בו.
כגון  עצמו, בפני ענין שמתחיל במקום רק שזה תיבה, לאותה

'ודברת'. תיבת את 'ושננתם' מהפסוק בין שדילג ממנו נעלם
ה' את ואהבת שהוא ראשון לפרק חוזר וכו' לפרשה פרשה

וגו'. 'והיה אלהיך ויתחיל שיחזור פסק, ס"ג) סד (סי' ובשו"ע
שמוע'. אם

יד: חוזר,הלכה אינו ירבו, למען שקרא אחר לו נסתפק ואם
הולך. הוא לשונו הרגל ס"ד)שעל סד (סי' הרב בשו"ע וכתב

ומסופק  פרשה באמצע אחרת בתיבה אוחז עצמו את מצא שאם
כל  את שאמר לשונו, הרגל על לסמוך שיכול שכן כל דילג, שמא

דילג. ולא זו לתיבה שקדם ס"ק מה סד (סי' ברורה במשנה כתב
'וכתבתם' באיזה ספק לו והתעורר בציבור המתפלל שאדם יא),
או  הראשון ב'וכתבתם' אוחז ציבור שהשליח ורואה אוחז, הוא
כבר  הוא אם תלוי זה [ואין ציבור השליח כמו ימשיך השני,

לא]. או ירבו' 'למען התחיל

טו: ושואל הלכה ומתחיל פוסק לפרק פרק בין היה אם
וכו'. רבו או באביו שפגע כגון בכבודו, חייב שהוא מי בשלום
בשלום  לשאול מותר הפרקים שבין פסק, ס"א) סו (סי' ובשו"ע
או  זקן כגון שזהו סק"ג), (שם ברורה במשנה ומבאר נכבד. אדם

rny z`ixw zekld - dad` xtq - hay c"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

אֹולכבדו, רּבֹו, אֹו ּבאביו ׁשּפגע ּגדֹול פגש ּכגֹון ׁשהּוא מי ְְִִֶֶַַָָָ
- ׁשלֹום ּומׁשיב ּבחכמה, 'שלום'מּמּנּו להשיב לכל ורשאי ְְְִִֵֶָָָָ

ׁשלֹום לֹו ׁשּנתן 'שלום'.אדם באמירת שהקדימו - ֶַָָָָ
.ÊËקֹורא הוא היה אחיזתו ומקום שמע הּפרק,קריאת ּבאמצע ְְֵֶֶֶַַָָ

לׁשאֹול ּומתחיל ּפֹוסק שפוגש אינֹו האנשים כל של בשלומם ְְִִֵֵַ
'שלום'], מּמּנּורק אּלא[באמירת מתירא ׁשהּוא מי -ּבׁשלֹום ְְִִִִֵֶֶֶָָ

יצערנו, שמא ממנו שחושש אדם של אּנס בשלומו אֹו מל ְֶֶַָּכגֹון
גזלן, אבל- ּבהן, פגש וכּיֹוצא ּבכבֹודֹואם חּייב ׁשהּוא מי ְְֲִִֵֶֶַַָָָ

רּבֹו, אֹו אביו שרק ּכגֹון הוא לֹוהדין נתן רבו אם או אביו ְִִַַָָ
ׁשלֹום, לֹו ּומׁשיב ּפֹוסק ּתחּלה, להתחיל ׁשלֹום רשאי אינו אך ְִִֵֵָָָ

בשלומם. ולשאול

.ÊÈהּפרקים ּבין הן לעילואּלּו דיניהם (הלכות [שנתבארו ְְִֵֵֵַָ
ראׁשֹונה],ידֿטז) ּברכה שמע ּבין קריאת ּבין ברכה ל של ׁשנּיה, ְְִִִֵֵָָָָ
ל ברכה  ּביןפרשת ׁשנּיה ל פרשת ׁשמע, אם פרשתׁשמע והיה ְְְְִִִִֵַַָָָ

ּבין ל פרשת ׁשמֹוע, ׁשמֹוע אם ּבין פרשת והיה אבל וּיאמר. ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ולא פרשת  הּפרק, ּכאמצע הּוא הרי ויּציב' ל'אמת ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹוּיאמר

הּיראה מּפני לׁשאֹול אּלא לאדם יפסיק שלום להקדים - ְְְְִִִִֵֶַַָָ

ממנו, הּכבֹודשלום ּולהׁשיבשמתיירא חייב מּפני שהוא לאדם - ְְִִֵַָָ

בכבודו.

ה'תשע"ה  שבט כ"ד שישי יום

ג  ּפרק
ספר אהבה -הלכות קריאת שמע 

¤¤
ׁשמע‡. קרּית מצוה הּקֹורא ערבית, של ובין שחרית של בין ְְִֵַַַ

שיהא  חכמים ׁשּיקרא מדברי קֹודם ּבמים ידיו [ומברך רֹוחץ ְְִִֵֶֶַָָָ
ידים']. נטילת על וציונו במצותיו קדשנו קריאה 'אשר זמן ְְִִִַַָהּגיע

לבּקׁש ויל קריאתּה יאחר לא מים, מצא את -ולא לחפש ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹ
ּבצרֹור אֹו ּבעפר, ידיו מקּנח אּלא אבן,הּמים, ּבקֹורה - אֹו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

עץ, וקֹורא.של ּבהן, ְְֵֵֶַָוכּיֹוצא

קֹוראין·. שמע אין הּמרחץקריאת ּבבית בו,לא רחצו שכבר ְְְִֵֵֶַָֹ

הּכּסא ּבבית בו ולא השתמשו ּבֹושכבר ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֵֵֶַַַֹ

הם,צֹואה,עכשיו  מזוהמים אלו שמקומות ּבבית משום ולא ְְֵָֹ

עצמֹו הּמת ּבצד ולא משום הּקברֹות מהם, אמות ארבע בתוך - ְְְְֵַַַַָֹ

לרש'. 'לועג איסור על מן שעובר אּמֹות ארּבע הרחיק ְְְִִִִַַַואם
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עשרו. מחמת לכבדו שראוי עשיר או חכם, בשו"ע תלמיד וכתב

ישאל  לא אם כלל יקפיד לא שפגשו האדם שאם ס"א) (שם הרב

הפרקים, בין אפילו יפסיק לא שלום, לו ישיב שלא או בשלומו

הכבוד. מפני להשיב ובין לשאול בין

שאיננו  כיום מנהגנו שלפי כתב סק"ב) סו (סי' ברורה במשנה

לשאול  אסור התפילה, בעת הכנסת בבית אדם בשלום שואלים

בפסוקי  ולא הפרקים בין לא תורה, בדברי אפילו להשיב או

שאין  הוא שהמנהג כתב, ס"ד) (שם השולחן ובערוך דזמרה.

רבו. או לאביו ואפילו כלל, מפסיקים

טז: ומתחיל הלכה פוסק אינו הפרק, באמצע קורא היה
אנס  או מלך כגון ממנו מתירא שהוא מי בשלום אלא לשאול

מי וכו'. בשלום לשאול שמותר פסק ס"א) סו (סי' ובשו"ע

ממנו  גדול שהוא מי או רבו או אביו כגון ממנו, שמתיירא

ובשו"ע  אנס. או מלך בשלום לשאול שמותר שכן וכל בחכמה,

נחשב  הריהו בדורו מופלג חכם תלמיד שרק כתב, ס"א) (שם הרב

בחכמה, ממנו גדול רק הוא אם אולם ממנו', שמתיירא 'אדם

בכבודו. שחייב אדם בכלל הריהו

להפסיק, רשאי הפסוק באמצע שאפילו פסק, ס"א) סו (סי' השו"ע

כלל, בהם יפסיק שלא שם' ו'ברוך ישראל' 'שמע מהפסוקים חוץ

ס"ב) (שם הרב ובשו"ע יהרגנו. שמא שירא אדם מפני אלא

להפסיק  אין הפסוקים שאר באמצע שגם אומרים שיש הוסיף,

לבין  'נפשכם' בין וגו', 'ושמתם' בפסוק [כגון הענין  בסיום אלא

הפסוק. לתחילת יחזור הענין, סיום קודם הפסיק ואם 'וקשרתם'],

[כמבואר  וברכו קדושה לעניית מפסיק שכאשר למעשה, ומכריע

לאחר  אך הענין, באמצע להפסיק יכול ס"ג)], (שם בשו"ע

הפסוק. לתחילת יחזור ההפסקה

להפסיק  שמותר הביא, או) ד"ה ס"א סו (סי' הלכה בביאור

ממון. הפסד בשביל אפילו הפרק חייב באמצע שהוא מי אבל
שלום. לו ומשיב פוסק וכו' רבו או אביו כגון ובשו"ע בכבודו

לעיל  [וראה נכבד לאדם אפילו שלום שמשיב פסק, ס"א) (שם

נכבד]. אדם מיהו ברורה המשנה בשם טו) (הלכה

יז: כאמצע הלכה הוא הרי ויציב לאמת ויאמר בין אבל
וכו'. היראה מפני לשאול אלא יפסיק ולא (סי'הפרק, ובשו"ע

יאמר  אלא ויציב, לאמת ויאמר בין כלל יפסיק שלא פסק ס"ה) סו
הפרק. באמצע הפסק כדין יפסיק ואז אמת', אלהיכם ה' 'אני

ל'אמת' בסמוך לומר להזהר שיש ס"ז), סו (סי' הרב בשו"ע כתב
ברורה  ובמשנה אמת. לשון גם הוא ש'ויציב' משום 'ויציב', תיבת

ברורה  במשנה ומכריע כך, על חולק שהגר"א הביא סק"ל) (שם
יא) סעי' (שם השולחן בערוך אמנם לכתחילה. בזה להזהר שטוב

כן. המנהג שאין כתב,

א: שיקרא.הלכה קודם במים ידיו הרב רוחץ בשו"ע עיין
היא  הידים רחיצת שתקנת מדבריו, שנראה ס"א) ד סי' (מהדו"ת,
נגע  שמא שחרית, של ותפילה שחרית של שמע לקריאת רק

המטונפים. במקומות ידים'בשנתו ב'סתם שמע קריאת ולעניין

(סי' ברורה במשנה ראה מטונפות], שידיו לו ידוע שאין [כלומר
מותר  האם מגדים הפרי בדברי סתירה שיש שהביא כה) ס"ק צב

שמע. קריאת כך לא לקרוא מים, מצא ולא קריאה זמן הגיע
וכו'. קריאתה הביא יאחר כא) ס"ק צב (סי' ברורה במשנה

שמע  קריאת זמן אם שדווקא שכתבו שיש הפוסקים, מחלוקת
ויש  ויקרא. ידיו ינקה אלא מים, לחפש ילך לא לעבור, עומד
ינקה  מים לו אין אם הקריאה, זמן שהגיע לאחר שמיד סוברים

זה. עבור יתעכב ולא ויקרא, ידיו

ב: כנגד הלכה לקרוא שמותר פסק ס"א) פג (סי' בשו"ע
לקרוא  שאסור כתב (שם) הרב בשו"ע אמנם הכסא. בית מחיצות
הכסא  לבית מיוחדות שהמחיצות שכיון הכסא, בית מחיצות כנגד

מאוסות  הן הכסא], בית עבור מיוחד חדר בחצירו שעשה [וכגון
אלא  הכסא לבית מיוחדות שאינן במחיצות אבל רעי'. של כ'גרף
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ּבמקֹום  ׁשּקרא מי וכל לקרֹות. מּוּתר הּמת, מן אֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּקבר
וקֹורא  חֹוזר ּבֹו, קֹוראין .ׁשאין ְְִֵֵֵֶ

החדׁש‚. הּכּסא בית ׁשהּוכןּבית עבור מחיצותיו שנבנו מקום - ִֵֵֶֶַַָָ
ׁשמע הכסא קרּית לקרֹות מּוּתר ּבֹו, נׁשּתּמׁשּו לא ְְְְְֲִִִִַַַַַָֹועדיין

המחיצות,ּכנגּדֹו כנגד ּבתֹוכֹו.- לא ה אבל חדׁשה מרחץבית ְְְְֲֶֶָָָָֹ
בו, נשתמשו לא היּושעדיין ּבתֹוכֹו. לקרֹות ׁשני לפניו מּוּתר ְְְִֵָָ

הּכּסא  לבית מהם אחד זיּמן הבתים ּבּתים, אחד את הזמין - ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
הכסא', בית יהיה זה 'בית אמירה: ידי עלעל הּׁשני הבית ואמר ְִֵַַַָ

הריהסמוך, הזמינֹוהבית 'וזה', אם ספק בית הּׁשני, לשם ְְֲִִִִֵֵֵֶַָ
הזמינֹוהכסא  לא אחר,אֹו תשמיש לשם 'וזה' באומרו התכוון אלא ְִִֹ

לכּתחּלה  ּבֹו קֹוראין אין ,שמע,לפיכ יצא.קריאת קרא ואם ְְְְְִִִִֵַָָָָָָ
השני אמרואם הבית מזּוּמניןעל ׁשניהן הרי זה', שני 'וגם - ְְְֲִֵֵֶֶַַָָ

מזומנים, נחשבים הּמרחץ,הבתים חצר ּבהן. קֹוראין ְְְֲִֵֶֶַַָָואין
לקרֹות  מּוּתר לבּוׁשין, ּבֹו עֹומדין אדם ׁשּבני הּמקֹום ְְְְְִִִֵֶַָָָָוהּוא

ׁשמע. קרּית ְְִַַּבֹו
ּבלבד„. ׁשמע קרּית ובבית ולא הכסא [בבית לקרות אסור ְְְְִִַַַֹ

לאמרֹוהמרחץ], אסּור קֹודׁש, מּדברי ׁשהּוא ענין ּכל ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָאּלא
חֹול ּבלׁשֹון אמרֹו ואפיּלּו הּכּסא, ּובבית הּמרחץ -ּבבית ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָ

הקודש. לשון שאינה אחרת אּלא בלשון ּבלבד, לאמרֹו ְְְְִֶַָָֹולא
ּובבית  הּכּסא, ּבבית ּתֹורה ּבדברי ּבלּבֹו להרהר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָאפיּלּו

ו  צֹואה כן הּמרחץ, ּבֹו ׁשּיׁש הּמקֹום והּוא הּטּנֹופת, במקֹום ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
רגלים מי שאינ אֹו הכסא,אף לבית מיועד אסּור.ו ְִֵַַָ

חֹול‰. ׁשל קדושה,ּדברים בהם שאין לאמרן- אפילו מּוּתר ְְְִֶָָָָ
הּכּנּויין וכן הּכּסא. ּבבית הּקֹודׁש ה'ּבלׁשֹון ּכגֹון של , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַ

הּכּסא. ּבבית לאמרן מּוּתר ּבהן, וכּיֹוצא ו'נאמן' ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ'רחּום'
נמחקין ׁשאין הּׁשמֹות והן המיּוחדין הּׁשמֹות שאם אבל - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

אדני, הויה', 'שם שמות: שבעה [והם למוחקם אסור בספר נכתבו

צבאות], שדי, אהיה, אלהים, אלוה, ּבבית אל, להזּכירן ְְְִֵַָָאסּור
ישן,הּכּסא ובין חדש נזּדּמן בין ואם הּיׁשן. הּמרחץ ּובבית ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

חבירו להפריׁשלֹו את למנוע האסּור - הּמרחץ מּדבר ּבבית ְְְְִִֵֶַַָָָָָ
מפריׁש הּכּסא, ּבבית מונע,אֹו ּבלׁשֹון באמירה ואפיּלּו- ְְְֲִִִִֵֵַַַ

קֹודׁש ּובעניני הקודש הּקֹודׁש בלשון אפילו לו להורות שיכול - ְְְִֵֶֶַ
וכך'. כך לעשות 'אסור

.Â ו האדם, ׁשּיׁשכן צֹואת ּבזמן וחזירים ּכלבים צֹואת ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
עֹורֹות  [על ּבתֹוכן העורות גבי על מונחת שהצואה בשעה כלומר - ְָ

אותם], לעבד אסּור מנת אּלּו, ּכגֹון רע ׁשריחּה צֹואה ְְֵֵֶַָָָָוכל
מי  אבל אדם. רגלי מי ּכנגד וכן ּכנגּדן, ׁשמע קרּית ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלקרֹות

ּכנגּדן. קֹוראין ּבהמה, לאכֹולרגלי יכֹול ׁשאינֹו שיעור קטן ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
שעורה,ּדגןשל ּכזית [חיטה, המינים מחמשת מאחד העשויה פת - ְִַָָ

ושיפון] שועל שיבולת ׁשּיאכלכוסמת, שבו ּבכדי הזמן במשך - ְִֵֶַֹ
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ממש. להן בסמוך אפילו לקרוא מותר לבית, גם משמשות הן

להסתפק  שיש כתב קיד) סי' ח"א (אהע"ז משה אגרות בשו"ת

דפרסאי' הכסא כ'בית נידון הוא האם שבזמנינו, הכסא בית לעניין

מיד  מתגלגלת לתוכה הנופלת שהצואה בשיפוע, העשויה [חפירה

ונפסק  דפרסאי), ד"ה א כו, ברכות רש"י (עיין בו נשארת ואינה

איש  בחזון ועיין בתוכו]. לקרוא שמותר ס"ד) פג (סי' בשו"ע

ד"ה  סא סי' (ח"א יצחק מנחת ובשו"ת סק"ד) יז סי' (או"ח

שבקדושה  דברים לומר לעניין להחמיר שיש שהסיקו והיוצא),

לבית  מחיצה יש שאם ס"ו) עא (סי' הרב בשו"ע כתב בתוכו.

היא  עמידתו שמקום אף למחיצה מחוץ לקרוא יכול הקברות,

לא  לכתחילה המחיצה, בתוך עומד ואם מהקבר, אמות ד' בתוך

דעת  בלא יתקרב שמא אמות, ארבע רחוק הוא אם אפילו יקרא

ולקרוא. לחזור צריך אינו קרא, אם בדיעבד אך הקברים, לאחד

וקורא. חוזר בו קוראין שאין במקום שקרא מי וכתב וכל

או  מת של אמות ארבע בתוך קרא שאם ס"ז), עא (סי' בשו"ע

הוסיף  ס"ו) (שם הרב ובשו"ע חובתו, ידי יצא לא הקברות, בבית

בשוגג. קרא אם אפילו הוא זה עא שדין (סי' ברורה המשנה כתב

אינו  המת, בצד בירך או שהתפלל שאדם האחרונים, בשם יז) ס"ק

שמע. קריאת ברכות לגבי שם ועיין ומברך. חוזר

ג: שבו הלכה האמצעי שבחדר פסק, ס "א) פד (סי' בשו"ע

שמע  לקרוא אסור ערומים, ומקצתם לבושים האנשים מקצת

ערומים, בו הנמצאים שכל הפנימי ובחדר 'שלום', לומר ומותר

אפי  ס"א)אסורה פד (סי' הרב בשו"ע [ועיין שלום שאילת לו

ששמו  לאדם לקרוא מותר האם סק"ו) (שם ברורה ובמשנה

שאם  ט), ס"ק פג (סי' ברורה המשנה כתב המרחץ]. בבית 'שלום'

מקום  את [בקרקע] סימנו הכסא בית את שבונים האנשים

כבר  שהוא משום מקום, אותו בתוך לקרוא אסור המחיצות,
הכסא. לבית התייחד

ד: בבית הלכה לאומרו אסור קודש מדברי שהוא עניין כל
השייכות המרחץ. הלכות שאפילו הוסיף ס"ב) פה (סי' והרמ"א

המרחץ. בבית  ללמוד אסור המרחץ, (סי'לבית הרב השו"ע כתב

כדי  חשבונותיו יחשוב הכסא, לבית נכנס האדם שכאשר ס"א) פה

לחשב  אסור שבה ובשבת, תורה, בדברי להרהר יבוא שלא
בזה. וכיוצא נאים ובנינים בציורים להרהר ליבו יפנה חשבונות,

ה: בבית הלכה הקודש בלשון לאמרן מותר חול של דברים
הוא הכסא. חסידות שמידת כתב, ס"ב) פה (סי' הרב והשו"ע

הכסא.להחמיר. בבית לדבר שאסור כתב, ס "ב) ג (סי' הרמ"א

אפשר  גדול, לצורך זה שאם כתב, סק"ד) (שם ברורה והמשנה
אפילו  שנפנה, בשעה אבל נפנה, שלא זמן כל לדבר שמותר

אסור. גדול לאמרן.לצורך מותר וכו' רחום כגון  הכינוים וכן
'רחום' לומר שההיתר יא), ס"ק פה (סי' ברורה המשנה ומביא

עליך' ירחם 'הרחום לחבירו יאמר לא אך אדם, כלפי רק הוא
להקב"ה]. כוונתו זה באופן מדבר [שהרי להפריש לו נזדמן ואם

מפריש. וכו' המרחץ בבית ס"ד)האסור פה (סי' הרב והשו"ע

שם  להרהר מותר אסורים, הרהורים בלבו נכנס שאם מוסיף,

כדי תורה, זה.בדברי מאיסור עצמו את להפריש

ו: וכו'הלכה עורות בתוכן שיש בזמן וחזירים כלבים צואת
כנגדן. שמע קרית לקרות הוסיף אסור ס"ד) עט (סי' ובשו"ע

שאין  ועוף חיה בהמה צואת כשאר דינם בעורות, הצואה אין שאם

רע  ריח בהם יש ואם רע, ריח בהם אין אם מהם להרחיק צריך

מצואת  ההרחקה שיעור מבואר ח הלכה [ולהלן אדם כצואת דינם

rny z`ixw zekld - dad` xtq - hay c"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

של הּגדֹולאוכל  ּבציםשיעור זה ּדגן,של ּכׁשלׁש זמן שמשך ְִֵַָָָָֹ

פרס', אכילת 'כדי מּמי נקרא ולא מּצֹואתֹו, לא מרחיקין ְְִִִִֵֵַָֹֹאין

ְַָרגליו.

.Ê ואם ּכנגּדּה. לקרֹות אסּור ּכחרס, יבׁשה צֹואה ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָהיתה

עד מּכחרס יתר יבׁשה ּתתּפרר היה ׁשאםכדי היתה זרקּה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

חתיכות, לכמה הנפילה מחמת מתפוררת הצואה היתה היא - ֲִֵהרי

ּכנגּדּה. לקרֹות ּומּוּתר ּבּקרקע,ּכעפר, ׁשּנבלעּו רגלים מי ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

הּיד מרּטבין היּו יד אם בהם תיגע שאם בשיעור לחים שהיו - ְְִִַַָָ

מּוּתר תירטב, הּיד, מרּטבין אין ואם ּכנגּדן, לקרֹות ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָאסּור

כנגדן. לקרות

.Áירחיק יקרא האדם ּכּמה ּכ ואחר רגלים ּומימי מּצֹואה ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָ

לקרוא, לו מותר יהיה אמּורים - ּדברים ּבּמה אּמֹות. ְְֲִִֶַַַַָארּבע

מכך], יותר [ולא אמות ארבע להרחיק ׁשהם שצריך ְִֵֶַּבזמן
מהן  מרחיק ּפניו, ּכנגד היּו אם אבל מּצדדיו, אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָמּלאחריו

יקרא. ּכ ואחר אֹותן, יראה ׁשּלא ְְְִִֶֶַַַָָָֹעד

.Ëאמּורים ּדברים הצואה ּבּמה מן אמות ארבע להרחיק שצריך ְֲִִֶַָ

שמע, קריאת לקרוא מותר כך ואחר רגלים עּמהן ומי ְִֶֶָָָּבׁשהיה

בבית ּבּבית רגלים והמי הצואה עם נמצא שהקורא באופן ּבמקֹום - ְִַַָ

ממנו.ׁשווה  נמוך או גבוה במקום מונחים ואינם היה אם אבל, ֲֶָָָָ

בית]ׁשם נמּו[באותו אֹו טפחים עׂשרה מהן ּגבֹוּה מקֹום ְֲִֵֶַָָָָָָָ

טפחים עׂשרה רגלים,מהן המי או הצואה נמצאים יֹוׁשב ועליו ְֲִֵֵֶָָָ

הּמקֹום המקוםּבצד אותו ליד שמע וקֹורא- ׁשהרי קריאת , ְְֲֵֵֶַַָ

ּביניהן מקום נפסק לבין בו, שיושב המקום בין הפסק שיש מכיון - ְִֵֵֶַ

טפחים], עשרה של הגובה הבדל ידי [על ובלבד והּואהצואה - ְ

רע. ריח ל ֹו יּגיע ּכפהׁשּלא אם הפך וכן הּצֹואה - על ּכלי ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ
אּלּו הרי ּבּבית, עּמֹו ׁשהן ּפי על אף רגלים, מימי ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַאֹו

עּמהן. לקרֹות ּומּוּתר ְְִִִִֶָָּכקבּורין,

.È ּפי על אף זכּוכית, ׁשל מחיּצה הּצֹואה ּובין ּבינֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָהיה
ּבצּדּה. לקרֹות מּוּתר הּזכּוכית, מאחֹורי אֹותּה רֹואה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָׁשהּוא

אחת ּפעם ׁשל רגלים מי לתֹו מים רביעית שהמי נתן - ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָ

אחת, בפעם המוטלת כמות של בשיעור הם לקרֹות רגלים ְִָמּוּתר

אּמֹות. ארּבע ּבתֹו ְְִֶַַַָעּמהן

.‡È,הּגּוּמא על ּבסנּדלֹו עֹומד ּבגּוּמא, צֹואה ובכך היתה ְְְְֵַַַָָָָָָ

הצואה, את והּואמכסה ובלבד וקֹורא, נֹוגע - סנּדלֹו יהא ׁשּלא ְְְְֵֵֵֶַַָֹ
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אינו  רע, ריח בהם יש שאם כתב ס"ח) (שם הרב ובשו"ע אדם].

הריח. שכלה מקום עד אלא מרחיק
שמע  קרית לקרות אסור אלו כגון רע שריחה צואה וכל

לאחר כנגדן. הרכה החמור שצואת פסק ס"ה) עט (סי' ובשו"ע

כצואת  דינן מסרחת, ונבלה ונמיה חתול וצואת הדרך, מן שבא
לא אדם. מרחיקין אין וכו' דגן כזית לאכול יכול שאינו קטן

רגליו. ממי ולא ס"א)מצואתו פא (סי' הרב השו"ע וכתב

לאכלו  יכול אם גם היא התינוק של דגן כזית אכילת ששיעור
וישר  שטוב ס"ב) (שם עוד וכתב דייסה. כגון בישול, ידי על רק

תינוק  מצואת אפילו לגמרי נקי שהוא במקום ולהתפלל לקרות
בנקל. הדבר אפשר אם יומו, בן

ז: זרקה הלכה שאם עד מכחרס יותר יבשה היתה ואם
כנגדה. לקרות ומותר כעפר היא הרי פב תתפרר, (סי' ובשו"ע

והרמ"א  רע. ריח בה יהיה שלא בתנאי הוא זה שדין הוסיף ס"א)
גלילה  ידי על תתפרך הצואה אם שרק אומרים שיש מביא

שיש  (שם) הרב השולחן וכתב כעפר. נחשבת היא [ברגלו],

גלילה. ידי על נפרכת היא אם אלא לקרוא שלא כתב להחמיר
ואין  נקרשת שהצואה החורף שבימות ס"א), פב (סי' הרב השו"ע

שזהו  ומכיון ממנה, להרחיק יש האם להסתפק יש רע, ריח ממנה
להחמיר. יש דאורייתא ספק

כנגדן. לקרות אסור היד מרטבין היו ס"ב)אם פב (סי' והרמ"א

מנת  על טופח של בשיעור נרטבה אם שדווקא אומרים שיש כתב,
שנוגעת  אחר דבר להרטיב שתוכל כך כדי עד [שנרטבה להטפיח

דבריהם. על לסמוך ויש בו],

ח: של הלכה עד מהן מרחיק פניו כנגד היו אם יראה אבל א
מלוא אותן. של ההרחקה ששיעור מוסיף ס"א) עט (סי' ובשו"ע

ששיעור  מוסיף (שם) והרמ"א בלילה, אפילו הוא הראיה יכולת

(שם  הלכה הביאור וכתב רואה. שאינו בסומא אפילו אמור זה

של  ביום ראייתו כמלוא הוא בלילה ההרחקה ששיעור או), ד"ה

של  ראייתו כמלוא הוא סומא של ההרחקה ושיעור אדם, אותו

בינוני. אדם

ט: אחד הלכה בבית הצואה שאם פסק, ס"ב) עט (סי' השו"ע

שאין  בתנאי זהו אך שמע, קריאת לקרוא יכול אחר בבית והוא

את  ורואה הבתים בין פתוח הפתח שאם עוד וכתב רע. ריח

השו"ע  וכתב אסור. הרשב"א ולדעת מותר, הרא"ש לדעת הצואה,

ברשות  שהיא שכיון הראשונה, כסברא שהעיקר ס"ה) (שם הרב

זכוכית] למחיצת מעבר [הנמצאת בעששית כצואה היא הרי אחרת

ובביאור  האוסר. לדעת לחוש שטוב והוסיף כנגדה, לקרות שמותר

דדינא. ספיקא שזהו כתב אבל) ד"ה ס"ב (שם כפה הלכה אם וכן
ומותר  כקבורין אלו הרי וכו' רגלים מימי על  או הצואה על כלי

כנגדן. יש לקרות אם שאפילו ס"ד) פז (סי' הרב השו"ע וכתב

זה  הרי טפחים מג' פחות הוא אם הקרקע, ובין הכלי בין הפסק

גלוי  הכלי אם אולם 'לבוד', דין לו שיש משום כמכוסה נחשב

כנגדו. לקרות אסור טפחים, מג' פחות הגילוי אם אף מלמעלה,

י: מותר הלכה וכו' זכוכית של מחיצה הצואה ובין בינו היה
בצדה. מגיע לקרות שאם סק"ג) עו (סי' ברורה המשנה וכתב

לקרוא. אסור רע, ריח אודות אליו כתב ס"ב) עז (סי' הרב השו"ע

בשיעור  רטוב נהיה הבגד אם שאפילו בבגד, שנבלעו רגלים מי

אחר  דבר להרטיב הבגד [שיכול להטפיח' מנת על 'טופח של

לקרות  מותר ואז במים הבגד את להרטיב הוא יכול בו], הנוגע

בשבת. ינהג כיצד שם ועייין כנגדו.

יא  הגומא :הלכה על בסנדלו עומד בגומא, צואה היתה
בה. נוגע סנדלו יהיה שלא והוא ס"ב)וקורא, עו (סי' והשו"ע

וכתב  רע. ריח אליו מגיע שאין בתנאי לקרוא שמותר מוסיף

דבר  ובכל דווקא, לאו הוא ש'סנדלו' סק"ד) (שם ברורה המשנה



קלט rny z`ixw zekld - dad` xtq - hay c"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ּבמקֹום  ׁשּקרא מי וכל לקרֹות. מּוּתר הּמת, מן אֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּקבר
וקֹורא  חֹוזר ּבֹו, קֹוראין .ׁשאין ְְִֵֵֵֶ

החדׁש‚. הּכּסא בית ׁשהּוכןּבית עבור מחיצותיו שנבנו מקום - ִֵֵֶֶַַָָ
ׁשמע הכסא קרּית לקרֹות מּוּתר ּבֹו, נׁשּתּמׁשּו לא ְְְְְֲִִִִַַַַַָֹועדיין

המחיצות,ּכנגּדֹו כנגד ּבתֹוכֹו.- לא ה אבל חדׁשה מרחץבית ְְְְֲֶֶָָָָֹ
בו, נשתמשו לא היּושעדיין ּבתֹוכֹו. לקרֹות ׁשני לפניו מּוּתר ְְְִֵָָ

הּכּסא  לבית מהם אחד זיּמן הבתים ּבּתים, אחד את הזמין - ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
הכסא', בית יהיה זה 'בית אמירה: ידי עלעל הּׁשני הבית ואמר ְִֵַַַָ

הריהסמוך, הזמינֹוהבית 'וזה', אם ספק בית הּׁשני, לשם ְְֲִִִִֵֵֵֶַָ
הזמינֹוהכסא  לא אחר,אֹו תשמיש לשם 'וזה' באומרו התכוון אלא ְִִֹ

לכּתחּלה  ּבֹו קֹוראין אין ,שמע,לפיכ יצא.קריאת קרא ואם ְְְְְִִִִֵַָָָָָָ
השני אמרואם הבית מזּוּמניןעל ׁשניהן הרי זה', שני 'וגם - ְְְֲִֵֵֶֶַַָָ

מזומנים, נחשבים הּמרחץ,הבתים חצר ּבהן. קֹוראין ְְְֲִֵֶֶַַָָואין
לקרֹות  מּוּתר לבּוׁשין, ּבֹו עֹומדין אדם ׁשּבני הּמקֹום ְְְְְִִִֵֶַָָָָוהּוא

ׁשמע. קרּית ְְִַַּבֹו
ּבלבד„. ׁשמע קרּית ובבית ולא הכסא [בבית לקרות אסור ְְְְִִַַַֹ

לאמרֹוהמרחץ], אסּור קֹודׁש, מּדברי ׁשהּוא ענין ּכל ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָאּלא
חֹול ּבלׁשֹון אמרֹו ואפיּלּו הּכּסא, ּובבית הּמרחץ -ּבבית ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָ

הקודש. לשון שאינה אחרת אּלא בלשון ּבלבד, לאמרֹו ְְְְִֶַָָֹולא
ּובבית  הּכּסא, ּבבית ּתֹורה ּבדברי ּבלּבֹו להרהר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָאפיּלּו

ו  צֹואה כן הּמרחץ, ּבֹו ׁשּיׁש הּמקֹום והּוא הּטּנֹופת, במקֹום ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
רגלים מי שאינ אֹו הכסא,אף לבית מיועד אסּור.ו ְִֵַַָ

חֹול‰. ׁשל קדושה,ּדברים בהם שאין לאמרן- אפילו מּוּתר ְְְִֶָָָָ
הּכּנּויין וכן הּכּסא. ּבבית הּקֹודׁש ה'ּבלׁשֹון ּכגֹון של , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַ

הּכּסא. ּבבית לאמרן מּוּתר ּבהן, וכּיֹוצא ו'נאמן' ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ'רחּום'
נמחקין ׁשאין הּׁשמֹות והן המיּוחדין הּׁשמֹות שאם אבל - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

אדני, הויה', 'שם שמות: שבעה [והם למוחקם אסור בספר נכתבו

צבאות], שדי, אהיה, אלהים, אלוה, ּבבית אל, להזּכירן ְְְִֵַָָאסּור
ישן,הּכּסא ובין חדש נזּדּמן בין ואם הּיׁשן. הּמרחץ ּובבית ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

חבירו להפריׁשלֹו את למנוע האסּור - הּמרחץ מּדבר ּבבית ְְְְִִֵֶַַָָָָָ
מפריׁש הּכּסא, ּבבית מונע,אֹו ּבלׁשֹון באמירה ואפיּלּו- ְְְֲִִִִֵֵַַַ

קֹודׁש ּובעניני הקודש הּקֹודׁש בלשון אפילו לו להורות שיכול - ְְְִֵֶֶַ
וכך'. כך לעשות 'אסור

.Â ו האדם, ׁשּיׁשכן צֹואת ּבזמן וחזירים ּכלבים צֹואת ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
עֹורֹות  [על ּבתֹוכן העורות גבי על מונחת שהצואה בשעה כלומר - ְָ

אותם], לעבד אסּור מנת אּלּו, ּכגֹון רע ׁשריחּה צֹואה ְְֵֵֶַָָָָוכל
מי  אבל אדם. רגלי מי ּכנגד וכן ּכנגּדן, ׁשמע קרּית ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלקרֹות

ּכנגּדן. קֹוראין ּבהמה, לאכֹולרגלי יכֹול ׁשאינֹו שיעור קטן ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
שעורה,ּדגןשל ּכזית [חיטה, המינים מחמשת מאחד העשויה פת - ְִַָָ

ושיפון] שועל שיבולת ׁשּיאכלכוסמת, שבו ּבכדי הזמן במשך - ְִֵֶַֹ
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ממש. להן בסמוך אפילו לקרוא מותר לבית, גם משמשות הן

להסתפק  שיש כתב קיד) סי' ח"א (אהע"ז משה אגרות בשו"ת

דפרסאי' הכסא כ'בית נידון הוא האם שבזמנינו, הכסא בית לעניין

מיד  מתגלגלת לתוכה הנופלת שהצואה בשיפוע, העשויה [חפירה

ונפסק  דפרסאי), ד"ה א כו, ברכות רש"י (עיין בו נשארת ואינה

איש  בחזון ועיין בתוכו]. לקרוא שמותר ס"ד) פג (סי' בשו"ע

ד"ה  סא סי' (ח"א יצחק מנחת ובשו"ת סק"ד) יז סי' (או"ח

שבקדושה  דברים לומר לעניין להחמיר שיש שהסיקו והיוצא),

לבית  מחיצה יש שאם ס"ו) עא (סי' הרב בשו"ע כתב בתוכו.

היא  עמידתו שמקום אף למחיצה מחוץ לקרוא יכול הקברות,

לא  לכתחילה המחיצה, בתוך עומד ואם מהקבר, אמות ד' בתוך

דעת  בלא יתקרב שמא אמות, ארבע רחוק הוא אם אפילו יקרא

ולקרוא. לחזור צריך אינו קרא, אם בדיעבד אך הקברים, לאחד

וקורא. חוזר בו קוראין שאין במקום שקרא מי וכתב וכל

או  מת של אמות ארבע בתוך קרא שאם ס"ז), עא (סי' בשו"ע

הוסיף  ס"ו) (שם הרב ובשו"ע חובתו, ידי יצא לא הקברות, בבית

בשוגג. קרא אם אפילו הוא זה עא שדין (סי' ברורה המשנה כתב

אינו  המת, בצד בירך או שהתפלל שאדם האחרונים, בשם יז) ס"ק

שמע. קריאת ברכות לגבי שם ועיין ומברך. חוזר

ג: שבו הלכה האמצעי שבחדר פסק, ס "א) פד (סי' בשו"ע

שמע  לקרוא אסור ערומים, ומקצתם לבושים האנשים מקצת

ערומים, בו הנמצאים שכל הפנימי ובחדר 'שלום', לומר ומותר

אפי  ס"א)אסורה פד (סי' הרב בשו"ע [ועיין שלום שאילת לו

ששמו  לאדם לקרוא מותר האם סק"ו) (שם ברורה ובמשנה

שאם  ט), ס"ק פג (סי' ברורה המשנה כתב המרחץ]. בבית 'שלום'

מקום  את [בקרקע] סימנו הכסא בית את שבונים האנשים

כבר  שהוא משום מקום, אותו בתוך לקרוא אסור המחיצות,
הכסא. לבית התייחד

ד: בבית הלכה לאומרו אסור קודש מדברי שהוא עניין כל
השייכות המרחץ. הלכות שאפילו הוסיף ס"ב) פה (סי' והרמ"א

המרחץ. בבית  ללמוד אסור המרחץ, (סי'לבית הרב השו"ע כתב

כדי  חשבונותיו יחשוב הכסא, לבית נכנס האדם שכאשר ס"א) פה

לחשב  אסור שבה ובשבת, תורה, בדברי להרהר יבוא שלא
בזה. וכיוצא נאים ובנינים בציורים להרהר ליבו יפנה חשבונות,

ה: בבית הלכה הקודש בלשון לאמרן מותר חול של דברים
הוא הכסא. חסידות שמידת כתב, ס"ב) פה (סי' הרב והשו"ע

הכסא.להחמיר. בבית לדבר שאסור כתב, ס "ב) ג (סי' הרמ"א

אפשר  גדול, לצורך זה שאם כתב, סק"ד) (שם ברורה והמשנה
אפילו  שנפנה, בשעה אבל נפנה, שלא זמן כל לדבר שמותר

אסור. גדול לאמרן.לצורך מותר וכו' רחום כגון  הכינוים וכן
'רחום' לומר שההיתר יא), ס"ק פה (סי' ברורה המשנה ומביא

עליך' ירחם 'הרחום לחבירו יאמר לא אך אדם, כלפי רק הוא
להקב"ה]. כוונתו זה באופן מדבר [שהרי להפריש לו נזדמן ואם

מפריש. וכו' המרחץ בבית ס"ד)האסור פה (סי' הרב והשו"ע

שם  להרהר מותר אסורים, הרהורים בלבו נכנס שאם מוסיף,

כדי תורה, זה.בדברי מאיסור עצמו את להפריש

ו: וכו'הלכה עורות בתוכן שיש בזמן וחזירים כלבים צואת
כנגדן. שמע קרית לקרות הוסיף אסור ס"ד) עט (סי' ובשו"ע

שאין  ועוף חיה בהמה צואת כשאר דינם בעורות, הצואה אין שאם

רע  ריח בהם יש ואם רע, ריח בהם אין אם מהם להרחיק צריך

מצואת  ההרחקה שיעור מבואר ח הלכה [ולהלן אדם כצואת דינם

rny z`ixw zekld - dad` xtq - hay c"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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של הּגדֹולאוכל  ּבציםשיעור זה ּדגן,של ּכׁשלׁש זמן שמשך ְִֵַָָָָֹ

פרס', אכילת 'כדי מּמי נקרא ולא מּצֹואתֹו, לא מרחיקין ְְִִִִֵֵַָֹֹאין

ְַָרגליו.

.Ê ואם ּכנגּדּה. לקרֹות אסּור ּכחרס, יבׁשה צֹואה ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָהיתה

עד מּכחרס יתר יבׁשה ּתתּפרר היה ׁשאםכדי היתה זרקּה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

חתיכות, לכמה הנפילה מחמת מתפוררת הצואה היתה היא - ֲִֵהרי

ּכנגּדּה. לקרֹות ּומּוּתר ּבּקרקע,ּכעפר, ׁשּנבלעּו רגלים מי ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

הּיד מרּטבין היּו יד אם בהם תיגע שאם בשיעור לחים שהיו - ְְִִַַָָ

מּוּתר תירטב, הּיד, מרּטבין אין ואם ּכנגּדן, לקרֹות ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָאסּור

כנגדן. לקרות

.Áירחיק יקרא האדם ּכּמה ּכ ואחר רגלים ּומימי מּצֹואה ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָ

לקרוא, לו מותר יהיה אמּורים - ּדברים ּבּמה אּמֹות. ְְֲִִֶַַַַָארּבע

מכך], יותר [ולא אמות ארבע להרחיק ׁשהם שצריך ְִֵֶַּבזמן
מהן  מרחיק ּפניו, ּכנגד היּו אם אבל מּצדדיו, אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָמּלאחריו

יקרא. ּכ ואחר אֹותן, יראה ׁשּלא ְְְִִֶֶַַַָָָֹעד

.Ëאמּורים ּדברים הצואה ּבּמה מן אמות ארבע להרחיק שצריך ְֲִִֶַָ

שמע, קריאת לקרוא מותר כך ואחר רגלים עּמהן ומי ְִֶֶָָָּבׁשהיה

בבית ּבּבית רגלים והמי הצואה עם נמצא שהקורא באופן ּבמקֹום - ְִַַָ

ממנו.ׁשווה  נמוך או גבוה במקום מונחים ואינם היה אם אבל, ֲֶָָָָ

בית]ׁשם נמּו[באותו אֹו טפחים עׂשרה מהן ּגבֹוּה מקֹום ְֲִֵֶַָָָָָָָ

טפחים עׂשרה רגלים,מהן המי או הצואה נמצאים יֹוׁשב ועליו ְֲִֵֵֶָָָ

הּמקֹום המקוםּבצד אותו ליד שמע וקֹורא- ׁשהרי קריאת , ְְֲֵֵֶַַָ

ּביניהן מקום נפסק לבין בו, שיושב המקום בין הפסק שיש מכיון - ְִֵֵֶַ

טפחים], עשרה של הגובה הבדל ידי [על ובלבד והּואהצואה - ְ

רע. ריח ל ֹו יּגיע ּכפהׁשּלא אם הפך וכן הּצֹואה - על ּכלי ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ
אּלּו הרי ּבּבית, עּמֹו ׁשהן ּפי על אף רגלים, מימי ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַאֹו

עּמהן. לקרֹות ּומּוּתר ְְִִִִֶָָּכקבּורין,

.È ּפי על אף זכּוכית, ׁשל מחיּצה הּצֹואה ּובין ּבינֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָהיה
ּבצּדּה. לקרֹות מּוּתר הּזכּוכית, מאחֹורי אֹותּה רֹואה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָׁשהּוא

אחת ּפעם ׁשל רגלים מי לתֹו מים רביעית שהמי נתן - ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָ

אחת, בפעם המוטלת כמות של בשיעור הם לקרֹות רגלים ְִָמּוּתר

אּמֹות. ארּבע ּבתֹו ְְִֶַַַָעּמהן

.‡È,הּגּוּמא על ּבסנּדלֹו עֹומד ּבגּוּמא, צֹואה ובכך היתה ְְְְֵַַַָָָָָָ

הצואה, את והּואמכסה ובלבד וקֹורא, נֹוגע - סנּדלֹו יהא ׁשּלא ְְְְֵֵֵֶַַָֹ
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אינו  רע, ריח בהם יש שאם כתב ס"ח) (שם הרב ובשו"ע אדם].

הריח. שכלה מקום עד אלא מרחיק
שמע  קרית לקרות אסור אלו כגון רע שריחה צואה וכל

לאחר כנגדן. הרכה החמור שצואת פסק ס"ה) עט (סי' ובשו"ע

כצואת  דינן מסרחת, ונבלה ונמיה חתול וצואת הדרך, מן שבא
לא אדם. מרחיקין אין וכו' דגן כזית לאכול יכול שאינו קטן

רגליו. ממי ולא ס"א)מצואתו פא (סי' הרב השו"ע וכתב

לאכלו  יכול אם גם היא התינוק של דגן כזית אכילת ששיעור
וישר  שטוב ס"ב) (שם עוד וכתב דייסה. כגון בישול, ידי על רק

תינוק  מצואת אפילו לגמרי נקי שהוא במקום ולהתפלל לקרות
בנקל. הדבר אפשר אם יומו, בן

ז: זרקה הלכה שאם עד מכחרס יותר יבשה היתה ואם
כנגדה. לקרות ומותר כעפר היא הרי פב תתפרר, (סי' ובשו"ע

והרמ"א  רע. ריח בה יהיה שלא בתנאי הוא זה שדין הוסיף ס"א)
גלילה  ידי על תתפרך הצואה אם שרק אומרים שיש מביא

שיש  (שם) הרב השולחן וכתב כעפר. נחשבת היא [ברגלו],

גלילה. ידי על נפרכת היא אם אלא לקרוא שלא כתב להחמיר
ואין  נקרשת שהצואה החורף שבימות ס"א), פב (סי' הרב השו"ע

שזהו  ומכיון ממנה, להרחיק יש האם להסתפק יש רע, ריח ממנה
להחמיר. יש דאורייתא ספק

כנגדן. לקרות אסור היד מרטבין היו ס"ב)אם פב (סי' והרמ"א

מנת  על טופח של בשיעור נרטבה אם שדווקא אומרים שיש כתב,
שנוגעת  אחר דבר להרטיב שתוכל כך כדי עד [שנרטבה להטפיח

דבריהם. על לסמוך ויש בו],

ח: של הלכה עד מהן מרחיק פניו כנגד היו אם יראה אבל א
מלוא אותן. של ההרחקה ששיעור מוסיף ס"א) עט (סי' ובשו"ע

ששיעור  מוסיף (שם) והרמ"א בלילה, אפילו הוא הראיה יכולת

(שם  הלכה הביאור וכתב רואה. שאינו בסומא אפילו אמור זה

של  ביום ראייתו כמלוא הוא בלילה ההרחקה ששיעור או), ד"ה

של  ראייתו כמלוא הוא סומא של ההרחקה ושיעור אדם, אותו

בינוני. אדם

ט: אחד הלכה בבית הצואה שאם פסק, ס"ב) עט (סי' השו"ע

שאין  בתנאי זהו אך שמע, קריאת לקרוא יכול אחר בבית והוא

את  ורואה הבתים בין פתוח הפתח שאם עוד וכתב רע. ריח

השו"ע  וכתב אסור. הרשב"א ולדעת מותר, הרא"ש לדעת הצואה,

ברשות  שהיא שכיון הראשונה, כסברא שהעיקר ס"ה) (שם הרב

זכוכית] למחיצת מעבר [הנמצאת בעששית כצואה היא הרי אחרת

ובביאור  האוסר. לדעת לחוש שטוב והוסיף כנגדה, לקרות שמותר

דדינא. ספיקא שזהו כתב אבל) ד"ה ס"ב (שם כפה הלכה אם וכן
ומותר  כקבורין אלו הרי וכו' רגלים מימי על  או הצואה על כלי

כנגדן. יש לקרות אם שאפילו ס"ד) פז (סי' הרב השו"ע וכתב

זה  הרי טפחים מג' פחות הוא אם הקרקע, ובין הכלי בין הפסק

גלוי  הכלי אם אולם 'לבוד', דין לו שיש משום כמכוסה נחשב

כנגדו. לקרות אסור טפחים, מג' פחות הגילוי אם אף מלמעלה,

י: מותר הלכה וכו' זכוכית של מחיצה הצואה ובין בינו היה
בצדה. מגיע לקרות שאם סק"ג) עו (סי' ברורה המשנה וכתב

לקרוא. אסור רע, ריח אודות אליו כתב ס"ב) עז (סי' הרב השו"ע

בשיעור  רטוב נהיה הבגד אם שאפילו בבגד, שנבלעו רגלים מי

אחר  דבר להרטיב הבגד [שיכול להטפיח' מנת על 'טופח של

לקרות  מותר ואז במים הבגד את להרטיב הוא יכול בו], הנוגע

בשבת. ינהג כיצד שם ועייין כנגדו.

יא  הגומא :הלכה על בסנדלו עומד בגומא, צואה היתה
בה. נוגע סנדלו יהיה שלא והוא ס"ב)וקורא, עו (סי' והשו"ע

וכתב  רע. ריח אליו מגיע שאין בתנאי לקרוא שמותר מוסיף

דבר  ובכל דווקא, לאו הוא ש'סנדלו' סק"ד) (שם ברורה המשנה



rnyקמ z`ixw zekld - dad` xtq - hay c"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ּביֹותר, מעּוטה צֹואה ּכנגּדֹו היתה הוא ּבּה. ּכמֹוושיעורה ְְְְְְֵֶָָָָָ
היתה  וקֹורא. ׁשּתתּכּסה, עד עבה רֹוק עליה רֹוקק ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָטיּפה,

צֹואה  ממשות נטיׁשת בו שאין צואה של לכלוך ּבׂשרֹו,- אֹועל ְְִַַָָ
מטּוּנפֹותשהיו  ממשות ידיו בו שאין צואה לכלוך עליהן שיש - ְָָָ

קטנן קינוח מ  מּפני ּכלל רע ריח להן היה ולא הּכּסא, ּבית ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
יביׁשתן שבידיו,אֹו הצואה לּהשל ׁשאין לפי לקרֹות מּוּתר ְְְִִֵֵֶָָָָ

היתה אם אבל הטבעת,ּבמקֹומּההצואה ריח. בפי על - אף ְְֲִִֵַַַָָָָ
ּכׁשהּוא  ונראת הֹואיל עֹומד, ּכׁשהּוא נראית ׁשאינּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָּפי
ׁשּצֹואה  מּפני יפה, יפה ׁשּיקּנח עד לקרֹות אסּור ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיֹוׁשב,
לֹו ׁשאסּור הֹורּו ּגאֹונים וכּמה רע. ריח לּה ויׁש היא ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָלחה

מטּוּנפֹות ידיו היּו אם הכסא,לקרֹות לעׂשֹות.מבית ראּוי וכ ְְְֲִִַָָָָָָ
.·Èרע דבר ריח מחמת ל שמגיע עיּקר,ׁשּיׁש צואה ֹו כגון ִֵֵֶַַָ

הריח ממקומו מרחיקמגולה, ּפסק אם וקֹורא אּמֹות, ארּבע ְְְִִֵֵַַַַַַָָ
הרע. הריח שנפסק בתנאי ּפסק עדיין ואם- מרחיק הריח,לא ְְִִַַָֹ

ׁשּפֹוסק מקֹום רעו הריח.עד מי ריח ּכגֹון עיּקר, לֹו ׁשאין ְְִִֵֵֶֶַָָ
מּלמּטה, רּוח מּמּנּו לקרות ׁשּיצא רוצה לצידו העומד וחבירו ְִִֶֶַַָָָ

הריהו  שמע, וקֹורא.קריאת הרּוח, ׁשּתכלה מקֹום עד ְְְִִֵֶֶַַַָָמרחיק
רעי ׁשל לצואה,ּגרף קיבול כלי קיבול ועביט- כלי מימי - ׁשל ְְְִִֵֵֶֶָָ

ׁשאין  ּפי על אף ּכנגּדן ׁשמע קרּית לקרֹות אסּור ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָרגלים,
הּכּסא. ּכבית ׁשהן מּפני רע, ריח להן ואין ּכלּום ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבהן

.‚Èפניו,עֹוברתה צֹואה ׁשטהכנגד ׁשהיתה צפה ּכגֹון על - ְְֶֶֶַָָָָָָ
חזיר, ּופי ּכנגּדּה, לקרֹות אסּור הּמים, שעלה ּפני לאחר גם ְְְְֲִִִִֵֶַַָָ

דינו  הנהר, עד מן ּכנגּדן לקרֹות ואסּור עֹוברת. ְְְְְִֶֶֶַָָָּכצֹואה
שיתרחקו ׁשּיעברּו אּמֹות.- ארּבע מּמּנּו ְְִֶֶַַַַַ

.„Èקֹורא שמע היה הּטּנֹופת קריאת למקֹום מקום והּגיע - ְְִִִִֵֶַַָָ
רגלים, מי או צואה כגון טינוף דבר בו ּפיו שיש על ידיו יּניח ִִַַַָָֹלא

הדיבור ויקרא בין לחצוץ מועילה הפה על הידים הנחת אין כלומר - ְְִָ
יפסיקלצואה, הקריאה אּלא מקֹום את מאֹותֹו ׁשּיעבֹור עד ְֲִֵֶֶַַַָָ

טינופת. בו הּקֹוראשיש שמע וכן רּוח קריאת מּמּנּו ׁשּיצאת ְִֵֵֶֶַַָָ
ּבאׁשּה ׁשּיכלה עד יפסיק הרע,מּלמּטה, ריחה וחֹוזר - ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

וכן בעוסק לקריאתֹו. ּתֹורההדין רוח ּבדברי ממנו ויצאת ְְְְִִִֵֵָָ
אם  אולם הריח. שיכלה עד מפסיק מחבירֹו,מלמטה, רּוח ֲֵֵַָָיצאת

לּה ׁשּמפסיק ּפי על הרוח]אף [של מחמתה ׁשמע,- קרּית ְְְִִִֶַַַַַָ
הריח, שיכלה עד לקרוא ממשיך מפסיקואינו ּדברי מחמתה אינֹו ְְִִֵֵַ
.ּתֹורה  ָ

.ÂËׁשמע קרּית קֹורא שמע היה קריאת לקרות עומד היה - ְְִֵַַָָ
אין  אֹו רגלים מי אֹו צֹואה ׁשם יׁש אם לֹו ונסּתּפק ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָּבּבית,

קֹורא היה לקרֹות. מּוּתר זה הרי לקרות ׁשם, עומד ּבאׁשּפה - ְְֲִֵֵֶַָָָָָָ
שם, לנקביהם להפנות הבריות ׁשם ודרך יׁש אם לֹו ְְִִֵֵַָונסּתּפק

ׁשּיבּדֹוק, עד יקרא לא ׁשם, אין אֹו ׁשחזקת משום צֹואה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ
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לכסותה. רוק יכול עליה רוקק וכו' מעוטה צואה כנגדו היתה
וקורא. שתתכסה עד שהדבר עבה מוסיף ס"ו) עו (סי' והשו"ע

מכוסה. עדיין והצואה נימוח, טרם שהרוק בזמן רק או מועיל
גאונים  וכמה וכו' לקרות מותר וכו' הכסא מבית מטונפות ידיו

לעשות. ראוי וכך וכו', לקרות לו שאסור הרב הורו והשו"ע

(שם  ברורה המשנה אולם הראשונה. כדעה פסק ס"ה) עו (סי'

ידיו, שיטול עד לקרוא אסור בעצמו אדם שאותו מחלק, סק"י)

לידו. לקרוא רשאי אחר אדם פסק,ורק ס"ד) עו (סי' השו"ע

בבית  ידיו שהכניס או בבגדיו, ומכוסה בשרו על צואה 'היתה

ויש  לקרות מתירים יש רע, ריח מריח ואינו חור דרך הכסא

אלא  בשרו על בצואה המתיר התיר שלא אומרים ויש אוסרים,

כדברי  לעשות ונכון וכו'. מלבוש בלא מאליה נכסה שהיא במקום

יש  הדחק שבשעת יד) ס"ק (שם ברורה המשנה וכתב המחמיר'.

המתירים. דברי על הואיל לסמוך וכו' במקומה היתה אם אבל
לקרות. אסור יושב כשהוא עו ונראית (סי' הרב השו"ע ומוסיף

העומד  אחר אדם אבל לקרוא, אסור אדם אותו שדווקא ס"ו)

בבגדיו. מכוסה כשהוא לקרוא מותר לצידו

יב: וקורא הלכה אמות ארבע מרחיק עיקר לו שיש רע ריח
הרוח. פסק אמות אם ארבע שמרחיק פסק ס"א) עט (סי' ובשו"ע

הריח. שפסק המקום קריאת מן לקרות אסור וכו' רעי של גרף
כלום. בהן שאין פי על ואף כנגדן ס"א)שמע פז (סי' ובשו"ע

נקיים, שהם מועיל לא מעץ או מחרס והעביט הגרף שאם מחלק,

לקרות  יכול מצופה, חרס או זכוכית של או מתכת של הם ואם

נקיים. הם אם השו"ע כנגדם הגרף כתב שאם ס"ב) פז (סי' הרב

[מים  שופכין לקבלת כגון נוספים, לתשמישים מיוחדים והעביט

ריח. בהם ואין נקיים הם אם כנגדם לקרות מותר משומשים],

יג: עד הלכה וכו' כנגדה לקרות אסור וכו' עוברת צואה
אמות. ארבע ממנו שאם שיעברו ס"ג) עו (סי' הרב השו"ע וכתב

להפסיק  צריך לשמאל] מימין מלפניו שעוברת [כגון לצדדיו היא

צריך  לפניו, עוברת היא ואם אמות, ארבע פניו מכנגד שתעבור עד

שיש  מביא סק"ז) (שם ברורה והמשנה ראייתו. כמלוא להרחיק

אלא  אחד במקום מונחת אינה שהצואה שמכיון וסוברים חולקים

אם  אפילו הריח שכלה ממקום אמות ד' בהרחקת די עוברת, היא

הביא  דיעבד, ולענין לכתחילה. להחמיר שיש וכתב לפניו. היא

ברכותיה. בלי שמע, קריאת את ויקרא שיחזור מגדים הפרי בשם

יד: יפסיק הלכה וכו' הטנופת למקום והגיע קורא היה
מקום. מאותו שיעבור הוסיף,עד ס"א) פה (סי' ובשו"ע

המטונף  למבוי כשיגיע לכן, קודם לקרוא התחיל אם שאפילו

לצידו  עובר הוא שאם סק"ב) (שם ברורה במשנה וכתב יפסיק.

המבוי  ואם אליו, שמגיע קודם אמות ד' יפסיק המבוי, של

כשרואהו. מיד יפסיק פסק,מלפניו, ס"א) פה (סי' בשו"ע

שהפסיק, מהיכן ויקרא יחזור המטונף מהמבוי יוצא הוא שכאשר

הקריאה. כל את לגמור כדי בו שיש זמן משך שהה אם אפילו

יחזור  כך, כדי עד שהה שאם אומרים שיש כתב (שם) והרמ"א

עיקר. וכן שמע, קריאת אינו לתחילת וכו' מחבירו רוח יצאת
תורה. דברי שאפילו מפסיק סי"א) עט (סי' הרב השו"ע וכתב

לצאת. צריך אינו אחר, למקום לצאת ויכול ביחיד לומד הוא אם

טו: שם הלכה יש אם לו ונסתפק בבית שמע קרית קורא היה
לקרות. מותר זה הרי וכו' רגלים מימי או המשנה צואה וכתב

לבדוק  צריך תינוקות, בבית מצויים שאם כג) ס"ק עו (סי' ברורה

הקריאה. צואה קודם מצא שאם ס"י) עו (סי' הרב השו"ע כתב

rny z`ixw zekld - dad` xtq - hay c"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הּטּנֹופת מקֹום ׁשהיא רגלים.האׁשּפה מי או צואה שם שיש - ְְִִֶֶַַָָ
רגלים מי ספק זה,אבל במקום רגלים מי יש האם אפיּלּו- ְְֲֲִִֵֵַַָ

לקרֹות. מּוּתר ְְִַָָָּבאׁשּפה,
.ÊË עד רגלים ּומימי צֹואה ּכנגד לקרֹות ׁשאסּור ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכׁשם

ּפניו ׁשּיחזיר עד הערוה ּכנגד לקרֹות אסּור ּכ -ׁשּירחיק, ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
אחר. לצד ערותן.יסובבם ּכנגד יקרא לא קטן אֹו ּגֹוי ְְְֲִִֶֶֶָָָָָֹאפיּלּו

מפסקת זכּוכית ׁשל מחיּצה היתה הערוה,ואפיּלּו לבין בינו ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָ
ׁשּיחזיר עד לקרֹות אסּור הערוה, את רֹואה והּוא -הֹואיל ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָ

ּפניו.יסובב  האּׁשה את ּגּוף שבה וכל המגולים מקומות בין -] ְִֶָָָָָ
כ  דינו המכוסים] מקומות ּבגּוף ובין יסּתּכל לא לפיכ ְְְְִִֵֶַָָֹערוה,

אלו האּׁשה מקומות אם בכל אׁשּתֹו, אפיּלּו קֹורא; ּכׁשהּוא ְְֲִִִִֵֶָָ
מּגּופּה טפח מגּוּלה מכוסה היה להיות שדרכו יקרא במקום לא ְְִִֶֶַָָָָֹ

מסתכל.ּכנגּדֹו אינו אם אפילו ְְֶ
.ÊÈלקרֹות אסּור ׁשהּוא שמע ּוכׁשם ערות קריאת ּכנגד ְְְְִֵֶֶֶֶַָ

ערותֹו ּכנגד לקרֹות אסּור הּוא ּכ אם אחרים, אף המגולה ְְְֲִִֵֶֶֶָָָ
ולפיכך  אותה, רואה ׁשּיכּסה אינו עד ערֹום ּכׁשהּוא יקרא ְְְִֶֶֶַַָָֹלא

שבקדושה.ערותֹו, דברים ולומר לברך לו אסור ערום שהוא אדם כי ְֶָ
ׂשק אֹו עֹור אֹו ּבגד ׁשל חגֹורה ארוגהיתה מׂשער מתניו - על ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָ

ערותו, את לֹוומכסה מּוּתר ערֹום, ּגּופֹו ׁשּׁשאר ּפי על ְִֶַַָָָאף
והּוא ובלבדלקרֹות, היה - ּבערותֹו. נֹוגע עקבֹו יהיה ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּבטּליתֹו עליון יׁשן בבגד מכוסה שוכב היה חֹוצץ - ערֹום, והּוא ְְִֵֵַָָ

לגופוּבטּליתֹו מהדקה וקֹורא- לּבֹו, שמע.מּתחת אבל קריאת ְְֲִִִֵַַַָ

יחֹוץ הטלית לא ידי ׁשּלּבֹותחת מ על מּפני ויקרא, ּצּוארֹו ְְְִִִִֵֶַָָָֹ
הערוה את לערוה,רֹואה לבו בין חציצה שאין ּכמי - ונמצא ְְְְִִֶֶֶָָָ
חגֹור ּבלא את ׁשּקרא שמכסה חגורה בלא שקורא ערום כאדם - ְֲֶָָֹ

מתניו.

.ÁÈאחת ּבטּלית יׁשנים ׁשהיּו השוכבים ׁשנים אנשים שני - ְְְִִִֵֶַַַַָ
אחד, עליון בגד תחת ומתכסים בגדיהם בלא זה לצד אחד זה ֶָָּכל

לקר ֹות אסּור שמע,מהן לּבֹוקריאת מּתחת ׁשּכּסה ּפי על אף ְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
לערותו, לבו בין ּביניהןוחוצץ מפסקת טּלית ׁשּתהא בינו עד - ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַ

רעהו  יּגיעלבין ׁשּלא יגע]ּכדי זהאיש ּבׂשר[- ּבבׂשר -זה ְְְִִֵֶֶֶַַַַֹ
רעהו  של אׁשּתֹובבשרו עם יׁשן היה ואם ּולמּטה. ְְְְִִִִֵַָָָָָָמּמתניו

הּקטּנים ּביתֹו ּובני ּבניו תחתאֹו ומכוסים בגדיהם טלית בלא ְְִֵֵַַָָ
מהןאחת, מרּגיׁש ואינֹו ּכגּופֹו, ּגּופן לו הרי גורמים ואינם - ְְְֲִֵֵֵֶַָ

מחזירלהרהר. ּבהן, נֹוגע ׁשּבׂשרֹו ּפי על אף מסובב לפיכ - ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
וקֹורא לּבֹו, מּתחת וחֹוצץ שמע.ּפניו, קריאת ְְִִֵֵַַָָ

.ËÈ הן אימתי נחשבים עד ביתו] ובני  זה [בניו לענין קטּנים ְְְִִֵֵֶַַַָָ
שמע, קריאת לקרוא מותר בשר בקרוב עמהם ׁשּיהיה שהישן ְִֶֶַעד

והּנקבה אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבן ּבת תהא הּזכר ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה הישן אחת אביהם אלו, לׁשנים ומשהגיעו ְְְִֵֶֶַַָָָָ

שמע, קריאת לקרוא אסור בשר  בקירוב זה והּואעמהם ואיסור - ְ
בתנאי  ּתבניתםהוא גופם ׁשּיהיה תואר ּגדֹולים - ּכתבנית ְְְְְִִִִֶֶַַָ

הפסוק ז)כלשון טז, וכו'(יחזקאל ותגדלי נכֹונּו'ותרבי ִַָָׁשדים
צּמח' גדלות],ּוׂשער סימני משיביאו ּכ[כלומר, [שהגיעו ואחר ְְִֵֵַַַָָ
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יש  כלבים, של או אדם של היא אם מסופק והוא באשפה או בבית
באותו  תינוקות יותר מצויים שאם מביניהם, המצוי אחר לילך

מותר. באשפה אפילו כלבים, יותר מצויים ואם אסור, מקום,

טז: ערותן.הלכה כנגד יקרא לא קטן או כותי והרמ"א אפילו
זמן  כל הקטן ערות כנגד לקרות מתירים שיש כתב, ס"ד) (שם
שנים, תשע בן שיהיה עד בקטן [דהיינו לביאה ראוי שאינו
עיקר  וכן כג)], ס"ק (מ"ב שנים שלש בת שתהיה עד ובקטנה
אפילו  שזהו האוסרים, בדעת כתב ס"ז) עה (סי' הרב [והשו"ע

יומו]. בן כנגדו בקטן ערוה היתה שאם פסק ס"ו) עה (סי' השו"ע
לקרות. מותר סומא שהוא או בלילה, שהוא או עיניו, את ועצם
ויש  אלו, באופנים לקרות שאסור כתב ס"ט) (שם הרב ובשו"ע
שנחלקו  שמבאר שם [ועיין הראשונה כסברא והעיקר מתירין,

דבר']. ערות בך יראה 'ולא הפסוק מחיצה בפירוש היתה ואפילו
לקרות. אסור וכו' מפסקת זכוכית (סי'של הרב השו"ע ומוסיף

מחיצת  דרך אותה ורואה אחר בבית הערוה אם שאפילו ס"ח) עה
כנגדה. לקרות אסור שבחלון, בגוף הזכוכית יסתכל לא לפיכך

קורא. כשהוא שיש האשה כתב ס"א) עה (סי' הרב ובשו"ע
ויש  בעלמא, בראיה אפילו מגולה טפח כנגד לקרוא שאוסרים
המקילים  דברי על לסמוך ויש מותר, בעלמא שבראיה סוברים

אחר. בענין אפשר טפח כשאי מגולה היה אם אשתו אפילו
כנגדו. יקרא לא בין מגופה חילק לא ס"א) עה (סי' בשו"ע

הוא  כנגדן לקרות האיסור שבשתיהן וכתב אחרת, לאשה אשתו
אומרים  שיש כתב (שם) והרמ"א מגולה, טפח של בשיעור
ובשו"ע  כנגדו. לקרות אסור מטפח פחות אפילו אחרת שבאשה

עיקר'. דבריהם 'ואין כך על כתב (שם) א הרב טפח לעניין יסור

וכף  טפח)] ד"ה ס"א עה (סי' הלכה ביאור עיין בקטנה, מגולה

סק"ח). טז סי' (או"ח איש וחזון סק"י) (שם החיים

יז: גופו הלכה ששאר פי על אף מתניו, על וכו' חגורה היתה
לקרות. לו מותר כב)ערום, ס"ק עד (סי' ברורה המשנה וכתב

הדחק. במקום רק הוא הקריאה עקבו שהיתר יהא שלא והוא
בערותו. בשאר נוגע הדין שהוא מוסיף ס"ה) עד (סי' ובשו"ע

קריאת  בשעת חבירו בערות או בערותו שיגעו שאסור אבריו,

לבו שמע. מתחת בטליתו חוצץ ערום, והוא בטליתו ישן היה
ישן וקורא. אם הדין שהוא סק"א) עד (סי' ברורה המשנה וכתב

שום  לברך או תורה בדברי שאסור מכנסים, ללא עליון בבגד

למטה  או הלב, במקום הכתונת את בידיו שידביק עד ברכה

מליבו.

יח: מפסקת הלכה טלית שתהא עד וכו' לקרות אסור
את ביניהן. להוציא שצריכים סק"ד) עג (סי' ברורה המשנה וכתב

הערוה. את בעיניו לראות יוכל שלא כדי הטלית מתחת הראש

כנגד  פנים שוכבים שנים שאם כתב סק"א) עג (סי' ברורה המשנה

בזה, זה נוגעים אינם אם אפילו לחבירו, אחד קרובים והם פנים

טלית. הפסקת בלא לקרוא וכו'אסורים אשתו עם ישן היה ואם
וקורא. לבו מתחת וחוצץ פניו ס"ב)מחזיר עג (סי' ובשו"ע

שאוסר, מי שיש והוסיף לקרוא, שמותר זה, אופן אודות כתב

ברורה  ובמשנה ס"ב) (שם הרב בשו"ע ועיין לדבריו. לחוש ונכון

האשה. של פנים החזרת לענין סק"ה) (שם
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ּביֹותר, מעּוטה צֹואה ּכנגּדֹו היתה הוא ּבּה. ּכמֹוושיעורה ְְְְְְֵֶָָָָָ
היתה  וקֹורא. ׁשּתתּכּסה, עד עבה רֹוק עליה רֹוקק ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָטיּפה,

צֹואה  ממשות נטיׁשת בו שאין צואה של לכלוך ּבׂשרֹו,- אֹועל ְְִַַָָ
מטּוּנפֹותשהיו  ממשות ידיו בו שאין צואה לכלוך עליהן שיש - ְָָָ

קטנן קינוח מ  מּפני ּכלל רע ריח להן היה ולא הּכּסא, ּבית ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
יביׁשתן שבידיו,אֹו הצואה לּהשל ׁשאין לפי לקרֹות מּוּתר ְְְִִֵֵֶָָָָ

היתה אם אבל הטבעת,ּבמקֹומּההצואה ריח. בפי על - אף ְְֲִִֵַַַָָָָ
ּכׁשהּוא  ונראת הֹואיל עֹומד, ּכׁשהּוא נראית ׁשאינּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָּפי
ׁשּצֹואה  מּפני יפה, יפה ׁשּיקּנח עד לקרֹות אסּור ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיֹוׁשב,
לֹו ׁשאסּור הֹורּו ּגאֹונים וכּמה רע. ריח לּה ויׁש היא ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָלחה

מטּוּנפֹות ידיו היּו אם הכסא,לקרֹות לעׂשֹות.מבית ראּוי וכ ְְְֲִִַָָָָָָ
.·Èרע דבר ריח מחמת ל שמגיע עיּקר,ׁשּיׁש צואה ֹו כגון ִֵֵֶַַָ

הריח ממקומו מרחיקמגולה, ּפסק אם וקֹורא אּמֹות, ארּבע ְְְִִֵֵַַַַַַָָ
הרע. הריח שנפסק בתנאי ּפסק עדיין ואם- מרחיק הריח,לא ְְִִַַָֹ

ׁשּפֹוסק מקֹום רעו הריח.עד מי ריח ּכגֹון עיּקר, לֹו ׁשאין ְְִִֵֵֶֶַָָ
מּלמּטה, רּוח מּמּנּו לקרות ׁשּיצא רוצה לצידו העומד וחבירו ְִִֶֶַַָָָ

הריהו  שמע, וקֹורא.קריאת הרּוח, ׁשּתכלה מקֹום עד ְְְִִֵֶֶַַַָָמרחיק
רעי ׁשל לצואה,ּגרף קיבול כלי קיבול ועביט- כלי מימי - ׁשל ְְְִִֵֵֶֶָָ

ׁשאין  ּפי על אף ּכנגּדן ׁשמע קרּית לקרֹות אסּור ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָרגלים,
הּכּסא. ּכבית ׁשהן מּפני רע, ריח להן ואין ּכלּום ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבהן

.‚Èפניו,עֹוברתה צֹואה ׁשטהכנגד ׁשהיתה צפה ּכגֹון על - ְְֶֶֶַָָָָָָ
חזיר, ּופי ּכנגּדּה, לקרֹות אסּור הּמים, שעלה ּפני לאחר גם ְְְְֲִִִִֵֶַַָָ

דינו  הנהר, עד מן ּכנגּדן לקרֹות ואסּור עֹוברת. ְְְְְִֶֶֶַָָָּכצֹואה
שיתרחקו ׁשּיעברּו אּמֹות.- ארּבע מּמּנּו ְְִֶֶַַַַַ

.„Èקֹורא שמע היה הּטּנֹופת קריאת למקֹום מקום והּגיע - ְְִִִִֵֶַַָָ
רגלים, מי או צואה כגון טינוף דבר בו ּפיו שיש על ידיו יּניח ִִַַַָָֹלא

הדיבור ויקרא בין לחצוץ מועילה הפה על הידים הנחת אין כלומר - ְְִָ
יפסיקלצואה, הקריאה אּלא מקֹום את מאֹותֹו ׁשּיעבֹור עד ְֲִֵֶֶַַַָָ

טינופת. בו הּקֹוראשיש שמע וכן רּוח קריאת מּמּנּו ׁשּיצאת ְִֵֵֶֶַַָָ
ּבאׁשּה ׁשּיכלה עד יפסיק הרע,מּלמּטה, ריחה וחֹוזר - ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

וכן בעוסק לקריאתֹו. ּתֹורההדין רוח ּבדברי ממנו ויצאת ְְְְִִִֵֵָָ
אם  אולם הריח. שיכלה עד מפסיק מחבירֹו,מלמטה, רּוח ֲֵֵַָָיצאת

לּה ׁשּמפסיק ּפי על הרוח]אף [של מחמתה ׁשמע,- קרּית ְְְִִִֶַַַַַָ
הריח, שיכלה עד לקרוא ממשיך מפסיקואינו ּדברי מחמתה אינֹו ְְִִֵֵַ
.ּתֹורה  ָ

.ÂËׁשמע קרּית קֹורא שמע היה קריאת לקרות עומד היה - ְְִֵַַָָ
אין  אֹו רגלים מי אֹו צֹואה ׁשם יׁש אם לֹו ונסּתּפק ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָּבּבית,

קֹורא היה לקרֹות. מּוּתר זה הרי לקרות ׁשם, עומד ּבאׁשּפה - ְְֲִֵֵֶַָָָָָָ
שם, לנקביהם להפנות הבריות ׁשם ודרך יׁש אם לֹו ְְִִֵֵַָונסּתּפק

ׁשּיבּדֹוק, עד יקרא לא ׁשם, אין אֹו ׁשחזקת משום צֹואה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ
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לכסותה. רוק יכול עליה רוקק וכו' מעוטה צואה כנגדו היתה
וקורא. שתתכסה עד שהדבר עבה מוסיף ס"ו) עו (סי' והשו"ע

מכוסה. עדיין והצואה נימוח, טרם שהרוק בזמן רק או מועיל
גאונים  וכמה וכו' לקרות מותר וכו' הכסא מבית מטונפות ידיו

לעשות. ראוי וכך וכו', לקרות לו שאסור הרב הורו והשו"ע

(שם  ברורה המשנה אולם הראשונה. כדעה פסק ס"ה) עו (סי'

ידיו, שיטול עד לקרוא אסור בעצמו אדם שאותו מחלק, סק"י)

לידו. לקרוא רשאי אחר אדם פסק,ורק ס"ד) עו (סי' השו"ע

בבית  ידיו שהכניס או בבגדיו, ומכוסה בשרו על צואה 'היתה

ויש  לקרות מתירים יש רע, ריח מריח ואינו חור דרך הכסא

אלא  בשרו על בצואה המתיר התיר שלא אומרים ויש אוסרים,

כדברי  לעשות ונכון וכו'. מלבוש בלא מאליה נכסה שהיא במקום

יש  הדחק שבשעת יד) ס"ק (שם ברורה המשנה וכתב המחמיר'.

המתירים. דברי על הואיל לסמוך וכו' במקומה היתה אם אבל
לקרות. אסור יושב כשהוא עו ונראית (סי' הרב השו"ע ומוסיף

העומד  אחר אדם אבל לקרוא, אסור אדם אותו שדווקא ס"ו)

בבגדיו. מכוסה כשהוא לקרוא מותר לצידו

יב: וקורא הלכה אמות ארבע מרחיק עיקר לו שיש רע ריח
הרוח. פסק אמות אם ארבע שמרחיק פסק ס"א) עט (סי' ובשו"ע

הריח. שפסק המקום קריאת מן לקרות אסור וכו' רעי של גרף
כלום. בהן שאין פי על ואף כנגדן ס"א)שמע פז (סי' ובשו"ע

נקיים, שהם מועיל לא מעץ או מחרס והעביט הגרף שאם מחלק,

לקרות  יכול מצופה, חרס או זכוכית של או מתכת של הם ואם

נקיים. הם אם השו"ע כנגדם הגרף כתב שאם ס"ב) פז (סי' הרב

[מים  שופכין לקבלת כגון נוספים, לתשמישים מיוחדים והעביט

ריח. בהם ואין נקיים הם אם כנגדם לקרות מותר משומשים],

יג: עד הלכה וכו' כנגדה לקרות אסור וכו' עוברת צואה
אמות. ארבע ממנו שאם שיעברו ס"ג) עו (סי' הרב השו"ע וכתב

להפסיק  צריך לשמאל] מימין מלפניו שעוברת [כגון לצדדיו היא

צריך  לפניו, עוברת היא ואם אמות, ארבע פניו מכנגד שתעבור עד

שיש  מביא סק"ז) (שם ברורה והמשנה ראייתו. כמלוא להרחיק

אלא  אחד במקום מונחת אינה שהצואה שמכיון וסוברים חולקים

אם  אפילו הריח שכלה ממקום אמות ד' בהרחקת די עוברת, היא

הביא  דיעבד, ולענין לכתחילה. להחמיר שיש וכתב לפניו. היא

ברכותיה. בלי שמע, קריאת את ויקרא שיחזור מגדים הפרי בשם

יד: יפסיק הלכה וכו' הטנופת למקום והגיע קורא היה
מקום. מאותו שיעבור הוסיף,עד ס"א) פה (סי' ובשו"ע

המטונף  למבוי כשיגיע לכן, קודם לקרוא התחיל אם שאפילו

לצידו  עובר הוא שאם סק"ב) (שם ברורה במשנה וכתב יפסיק.

המבוי  ואם אליו, שמגיע קודם אמות ד' יפסיק המבוי, של

כשרואהו. מיד יפסיק פסק,מלפניו, ס"א) פה (סי' בשו"ע

שהפסיק, מהיכן ויקרא יחזור המטונף מהמבוי יוצא הוא שכאשר

הקריאה. כל את לגמור כדי בו שיש זמן משך שהה אם אפילו

יחזור  כך, כדי עד שהה שאם אומרים שיש כתב (שם) והרמ"א

עיקר. וכן שמע, קריאת אינו לתחילת וכו' מחבירו רוח יצאת
תורה. דברי שאפילו מפסיק סי"א) עט (סי' הרב השו"ע וכתב

לצאת. צריך אינו אחר, למקום לצאת ויכול ביחיד לומד הוא אם

טו: שם הלכה יש אם לו ונסתפק בבית שמע קרית קורא היה
לקרות. מותר זה הרי וכו' רגלים מימי או המשנה צואה וכתב

לבדוק  צריך תינוקות, בבית מצויים שאם כג) ס"ק עו (סי' ברורה

הקריאה. צואה קודם מצא שאם ס"י) עו (סי' הרב השו"ע כתב
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הּטּנֹופת מקֹום ׁשהיא רגלים.האׁשּפה מי או צואה שם שיש - ְְִִֶֶַַָָ
רגלים מי ספק זה,אבל במקום רגלים מי יש האם אפיּלּו- ְְֲֲִִֵֵַַָ

לקרֹות. מּוּתר ְְִַָָָּבאׁשּפה,
.ÊË עד רגלים ּומימי צֹואה ּכנגד לקרֹות ׁשאסּור ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכׁשם

ּפניו ׁשּיחזיר עד הערוה ּכנגד לקרֹות אסּור ּכ -ׁשּירחיק, ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
אחר. לצד ערותן.יסובבם ּכנגד יקרא לא קטן אֹו ּגֹוי ְְְֲִִֶֶֶָָָָָֹאפיּלּו

מפסקת זכּוכית ׁשל מחיּצה היתה הערוה,ואפיּלּו לבין בינו ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָ
ׁשּיחזיר עד לקרֹות אסּור הערוה, את רֹואה והּוא -הֹואיל ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָ

ּפניו.יסובב  האּׁשה את ּגּוף שבה וכל המגולים מקומות בין -] ְִֶָָָָָ
כ  דינו המכוסים] מקומות ּבגּוף ובין יסּתּכל לא לפיכ ְְְְִִֵֶַָָֹערוה,

אלו האּׁשה מקומות אם בכל אׁשּתֹו, אפיּלּו קֹורא; ּכׁשהּוא ְְֲִִִִֵֶָָ
מּגּופּה טפח מגּוּלה מכוסה היה להיות שדרכו יקרא במקום לא ְְִִֶֶַָָָָֹ

מסתכל.ּכנגּדֹו אינו אם אפילו ְְֶ
.ÊÈלקרֹות אסּור ׁשהּוא שמע ּוכׁשם ערות קריאת ּכנגד ְְְְִֵֶֶֶֶַָ

ערותֹו ּכנגד לקרֹות אסּור הּוא ּכ אם אחרים, אף המגולה ְְְֲִִֵֶֶֶָָָ
ולפיכך  אותה, רואה ׁשּיכּסה אינו עד ערֹום ּכׁשהּוא יקרא ְְְִֶֶֶַַָָֹלא

שבקדושה.ערותֹו, דברים ולומר לברך לו אסור ערום שהוא אדם כי ְֶָ
ׂשק אֹו עֹור אֹו ּבגד ׁשל חגֹורה ארוגהיתה מׂשער מתניו - על ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָ

ערותו, את לֹוומכסה מּוּתר ערֹום, ּגּופֹו ׁשּׁשאר ּפי על ְִֶַַָָָאף
והּוא ובלבדלקרֹות, היה - ּבערותֹו. נֹוגע עקבֹו יהיה ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּבטּליתֹו עליון יׁשן בבגד מכוסה שוכב היה חֹוצץ - ערֹום, והּוא ְְִֵֵַָָ

לגופוּבטּליתֹו מהדקה וקֹורא- לּבֹו, שמע.מּתחת אבל קריאת ְְֲִִִֵַַַָ

יחֹוץ הטלית לא ידי ׁשּלּבֹותחת מ על מּפני ויקרא, ּצּוארֹו ְְְִִִִֵֶַָָָֹ
הערוה את לערוה,רֹואה לבו בין חציצה שאין ּכמי - ונמצא ְְְְִִֶֶֶָָָ
חגֹור ּבלא את ׁשּקרא שמכסה חגורה בלא שקורא ערום כאדם - ְֲֶָָֹ

מתניו.

.ÁÈאחת ּבטּלית יׁשנים ׁשהיּו השוכבים ׁשנים אנשים שני - ְְְִִִֵֶַַַַָ
אחד, עליון בגד תחת ומתכסים בגדיהם בלא זה לצד אחד זה ֶָָּכל

לקר ֹות אסּור שמע,מהן לּבֹוקריאת מּתחת ׁשּכּסה ּפי על אף ְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
לערותו, לבו בין ּביניהןוחוצץ מפסקת טּלית ׁשּתהא בינו עד - ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַ

רעהו  יּגיעלבין ׁשּלא יגע]ּכדי זהאיש ּבׂשר[- ּבבׂשר -זה ְְְִִֵֶֶֶַַַַֹ
רעהו  של אׁשּתֹובבשרו עם יׁשן היה ואם ּולמּטה. ְְְְִִִִֵַָָָָָָמּמתניו

הּקטּנים ּביתֹו ּובני ּבניו תחתאֹו ומכוסים בגדיהם טלית בלא ְְִֵֵַַָָ
מהןאחת, מרּגיׁש ואינֹו ּכגּופֹו, ּגּופן לו הרי גורמים ואינם - ְְְֲִֵֵֵֶַָ

מחזירלהרהר. ּבהן, נֹוגע ׁשּבׂשרֹו ּפי על אף מסובב לפיכ - ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
וקֹורא לּבֹו, מּתחת וחֹוצץ שמע.ּפניו, קריאת ְְִִֵֵַַָָ

.ËÈ הן אימתי נחשבים עד ביתו] ובני  זה [בניו לענין קטּנים ְְְִִֵֵֶַַַָָ
שמע, קריאת לקרוא מותר בשר בקרוב עמהם ׁשּיהיה שהישן ְִֶֶַעד

והּנקבה אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבן ּבת תהא הּזכר ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה הישן אחת אביהם אלו, לׁשנים ומשהגיעו ְְְִֵֶֶַַָָָָ

שמע, קריאת לקרוא אסור בשר  בקירוב זה והּואעמהם ואיסור - ְ
בתנאי  ּתבניתםהוא גופם ׁשּיהיה תואר ּגדֹולים - ּכתבנית ְְְְְִִִִֶֶַַָ

הפסוק ז)כלשון טז, וכו'(יחזקאל ותגדלי נכֹונּו'ותרבי ִַָָׁשדים
צּמח' גדלות],ּוׂשער סימני משיביאו ּכ[כלומר, [שהגיעו ואחר ְְִֵֵַַַָָ
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יש  כלבים, של או אדם של היא אם מסופק והוא באשפה או בבית
באותו  תינוקות יותר מצויים שאם מביניהם, המצוי אחר לילך

מותר. באשפה אפילו כלבים, יותר מצויים ואם אסור, מקום,

טז: ערותן.הלכה כנגד יקרא לא קטן או כותי והרמ"א אפילו
זמן  כל הקטן ערות כנגד לקרות מתירים שיש כתב, ס"ד) (שם
שנים, תשע בן שיהיה עד בקטן [דהיינו לביאה ראוי שאינו
עיקר  וכן כג)], ס"ק (מ"ב שנים שלש בת שתהיה עד ובקטנה
אפילו  שזהו האוסרים, בדעת כתב ס"ז) עה (סי' הרב [והשו"ע

יומו]. בן כנגדו בקטן ערוה היתה שאם פסק ס"ו) עה (סי' השו"ע
לקרות. מותר סומא שהוא או בלילה, שהוא או עיניו, את ועצם
ויש  אלו, באופנים לקרות שאסור כתב ס"ט) (שם הרב ובשו"ע
שנחלקו  שמבאר שם [ועיין הראשונה כסברא והעיקר מתירין,

דבר']. ערות בך יראה 'ולא הפסוק מחיצה בפירוש היתה ואפילו
לקרות. אסור וכו' מפסקת זכוכית (סי'של הרב השו"ע ומוסיף

מחיצת  דרך אותה ורואה אחר בבית הערוה אם שאפילו ס"ח) עה
כנגדה. לקרות אסור שבחלון, בגוף הזכוכית יסתכל לא לפיכך

קורא. כשהוא שיש האשה כתב ס"א) עה (סי' הרב ובשו"ע
ויש  בעלמא, בראיה אפילו מגולה טפח כנגד לקרוא שאוסרים
המקילים  דברי על לסמוך ויש מותר, בעלמא שבראיה סוברים

אחר. בענין אפשר טפח כשאי מגולה היה אם אשתו אפילו
כנגדו. יקרא לא בין מגופה חילק לא ס"א) עה (סי' בשו"ע

הוא  כנגדן לקרות האיסור שבשתיהן וכתב אחרת, לאשה אשתו
אומרים  שיש כתב (שם) והרמ"א מגולה, טפח של בשיעור
ובשו"ע  כנגדו. לקרות אסור מטפח פחות אפילו אחרת שבאשה

עיקר'. דבריהם 'ואין כך על כתב (שם) א הרב טפח לעניין יסור

וכף  טפח)] ד"ה ס"א עה (סי' הלכה ביאור עיין בקטנה, מגולה

סק"ח). טז סי' (או"ח איש וחזון סק"י) (שם החיים

יז: גופו הלכה ששאר פי על אף מתניו, על וכו' חגורה היתה
לקרות. לו מותר כב)ערום, ס"ק עד (סי' ברורה המשנה וכתב

הדחק. במקום רק הוא הקריאה עקבו שהיתר יהא שלא והוא
בערותו. בשאר נוגע הדין שהוא מוסיף ס"ה) עד (סי' ובשו"ע

קריאת  בשעת חבירו בערות או בערותו שיגעו שאסור אבריו,

לבו שמע. מתחת בטליתו חוצץ ערום, והוא בטליתו ישן היה
ישן וקורא. אם הדין שהוא סק"א) עד (סי' ברורה המשנה וכתב

שום  לברך או תורה בדברי שאסור מכנסים, ללא עליון בבגד

למטה  או הלב, במקום הכתונת את בידיו שידביק עד ברכה

מליבו.

יח: מפסקת הלכה טלית שתהא עד וכו' לקרות אסור
את ביניהן. להוציא שצריכים סק"ד) עג (סי' ברורה המשנה וכתב

הערוה. את בעיניו לראות יוכל שלא כדי הטלית מתחת הראש

כנגד  פנים שוכבים שנים שאם כתב סק"א) עג (סי' ברורה המשנה

בזה, זה נוגעים אינם אם אפילו לחבירו, אחד קרובים והם פנים

טלית. הפסקת בלא לקרוא וכו'אסורים אשתו עם ישן היה ואם
וקורא. לבו מתחת וחוצץ פניו ס"ב)מחזיר עג (סי' ובשו"ע

שאוסר, מי שיש והוסיף לקרוא, שמותר זה, אופן אודות כתב

ברורה  ובמשנה ס"ב) (שם הרב בשו"ע ועיין לדבריו. לחוש ונכון

האשה. של פנים החזרת לענין סק"ה) (שם
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נכונו'] 'שדים ּביניהן.לכלל טּלית ׁשּתפסיק עד יקרא, ְְִִִֵֵֶֶַַַָֹלא

צּמח', ּוׂשער נכֹונּו 'ׁשדים היּו לא עדיין אם קֹורא אבל ְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹ
ּבן  הּזכר ׁשּיהיה עד הפסק, צרי ואינֹו ּבׂשר ּבקרּוב ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָעּמהן
עׂשרה  ׁשּתים ּבת והּנקבה אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁש

אחד, ויֹום לא ׁשנה עדיין אם גם אלו, שנים לכלל ומשהגיעו ְֶָָָ

אלא  בשר, בקירוב עמהם ישן כשהוא יקרא לא גדלות, סימני הביאו

בגד  ביניהם מפסיק כן .אם

ה'תשע"ה  שבט כ"ה קודש שבת יום

ד  ¤¤ּפרק
ועבדים‡. שנה,ּוקטּניםכנענים נׁשים, עשרה שלש מבני פחות ְֲִִִַַָָ

חינוך, לגיל שהגיעו ׁשמע.אף מּקרּית האבות ּומלּמדין ּפטּורים ְְְְְִִִִַַַ

ּבעֹונתּה אֹותּה לקרֹות הּקטּנים 'חינוך את מדין היא זו [ומצוה ְְְִִֶַַָָָ

שמע ּומברכיןקטנים'] קריאת ּכדי ברכות ּולאחריה, לפניה ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָ

ּבמצֹות. מצוה לחּנכן ּבדבר ונחּפז טרּוד לּבֹו ׁשהיה מי ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָ

הּמצֹות ודעתו מּכל המצות מן אחת במצוה שעוסק אדם כלומר - ְִִַָ

בה, ּבתּולה,טרודה ׁשּנׂשא חתן לפיכ ׁשמע, מּקרּית ְְְְִִִֶַַָָָָָָָּפטּור

ורביה, פריה במצות עוסק עדשהוא ׁשמע מּקרּית לאחר ּפטּור ְְִִַַַָ

ּפנּויה, ּדעּתֹו ׁשאין לפי עליה, שחושש ׁשּיבֹוא ׁשּמא משום ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשהה ואם ּבתּולים. ימצא לשאת לא נהגו [שבו רביעי מיום ְְְִִִָָָֹ

ׁשּבת,בתולה] מֹוצאי ּבעלעד אלו,ולא לילות חּייב בארבעה ְֵַַַַָָָָֹ

ואיל ׁשּבת מּמֹוצאי והלאה,לקרֹות ראשון מיום כלומר - ְְִִֵֵַָָָ

ּדע ּתֹו נתקררה זהׁשהרי זמן משך ּגסלאחר רגיל ול ּבֹו ּבּה- ְְְְֲִִֵֶַַָָָ

זו, טירדה ממנו ׁשועברה ּפי על ּבעל.עדיין אף ּלא ִֶַַַָֹ

עֹוסק ·. ׁשהּוא ּפי על אף הּבעּולה, את הּנֹוׂשא ְֲִֵֵֶֶַַַַָָאבל

הבתולה,ּבמצוה את נושא כמו ורביה פריה לקרֹות,של חּייב ְְְִִַָָ
ּדעּתֹו את ׁשּמׁשּבׁש ּדבר לֹו ואין מחמת הֹואיל טרוד ואינו ְְְִֵֵֶֶַַָָ

ּבזה,המצוה. ּכּיֹוצא ּכל נישואין וכן כעין במצוה עוסק שהוא ְֵֵֶַָָ

שמע. בקריאת חייב בה, טרוד ואינו

עליו‚. להתאּבל חּייב ׁשהּוא מת לֹו ׁשּמת שהוא מי - ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ואשתו] בתו בנו, אחותו, אחיו, אביו, [אמו, הקרובים משבעת אחד

עליהם, להתאבל ׁשּיקּברּנּו,שחייבים עד ׁשמע מּקרּית ְְְְִִִֶֶַַַָּפטּור

לקרֹות ּפנּויה ּדעּתֹו ׁשאין במחשבת מּפני טרדתו מחמת ְְְְִִֵֵֶַָ

הּמתהקבורה. את מׁשּמר היה עכברים,ואם ידי על יתנוול שלא ְְִֵֵֶַַָָ
מתֹו ׁשאינֹו ּפי על מקרוביו,אף אינו שהמת מּקרּית - ּפטּור ְִִִֵֵֶַַַָ

המצוה.ׁשמע, מן פטור במצוה והעוסק במצוה, עוסק הוא שהרי ְַ

מׁשּמר האחד ׁשנים, הּׁשֹומרין היּו המת,ואם והּׁשני את ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ

והולך נׁשמט המקום מן מסתלק וקֹורא,- אחר [מפני למקֹום ְְְִֵֵַָָ
לרש'] 'לועג משום המת כנגד לקרוא וחֹוזרשאסור לאחר , השני ְֵ

המת,ּומׁשּמר שקרא, האחראת הראשון ונׁשמט וכן - וקֹורא. ְְְְְִֵֵֵֵַַָָ

ׁשמע מּקר ּית ּפטּור לּמת, קבר במצוה.החֹופר עיסוקו מחמת ְְִִֵֵֶֶַַַַָ

ׁשמע „. קרּית לזמן סמּו לקברֹו הּמת את מֹוציאין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָאין

שחרית  ערבית,של של ּגדֹולאו אדם היה ּכן אם חשוב.אּלא - ִֵֶָָָָָָ
והֹוציאּוהּו התחילּו הּקריאה ואם זמן עדיין והןוהּגיע ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָ

הּמת, את הוא,מלּוין כך שמע קריאת לגבי לּמּטה דינם ׁשּיׁש ּכל ְִִֵֵֶֶַַַָָ
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א: שמע.הלכה מקריאת פטורים וכו' ועבדים והשו"ע נשים

מלכות  עול עליהם שיקבלו ללמדם שנכון הוסיף ס"א) ע (סי'

הראשון. הפסוק את לפחות שיקראו כתב, (שם) והרמ"א שמים,

יציאת  בזכירת חייבות שנשים כתב, ס"א) ע (סי' הרב בשו"ע

ברורה  ובמשנה גרמא. הזמן שלא עשה מצות שהיא מפני מצרים,

ובשם  מדרבנן, חייבות שהנשים סוברים שיש כתב סק"ב) (שם

פטורות. שהנשים הביא, אריה הקטנים השאגת את ומלמדים
בעונתה. את לקרותה לחנך שראוי פסק ס"ב) ע (סי' ובשו"ע

ברורה  במשנה וכתב שמע. לקריאת חינוך לגיל שהגיעו הקטנים

של  חריפותו [לפי שבע או שש כבן הוא החינוך שגיל סק"ו) (שם

עם  בזמנה, שמע קריאת לקרוא הוא, החינוך ואופן הקטן],

ולאחריה. שלפניה פמ"ה הברכות (ח"ב לציון אור בשו"ת וראה

להעירו. צריך אין ישן הקטן שאם שכתב, שנשא סי"ג) חתן
דעתו  שאין לפי עליה שיבא עד שמע מקריאת פטור בתולה

בזמן פנויה. רק אמור זה שדין פסק, ס"ג) ע (סי' ובשו"ע
מכוונים  אין אדם בני שאר שגם בדורותינו אבל הראשונים,

קורא. הבתולה את הנושא גם ס"ג)כראוי, ע (סי' הרב בשו"ע

כפי  החופה, בני וכל החתן פטורים המשתה שבשעת כתב,

וכתב  מחלוקת, בזה שם [שהביא ס"ו) לח (סי' לעיל שנתבאר

ס"ק  לח (סי' ברורה המשנה אמנם הפסיד]. לא זו כסברא שהמקל

סיעתו  וכל שהחתן המנהג שנתפשט האחרונים, בשם מביא כג)

השביעי. היום עד הראשון מהיום שמע קריאת קוראים

ג: פטור הלכה עליו להתאבל חייב שהוא מת לו שמת מי
שיקברנו . עד שמע הוסיף,מקריאת ס"א) עא (סי' הרב ובשו"ע

מקריאת  פטור צרכו, כל הקבורה בעניני עסק כבר אם שאפילו

על  עפר להשליך שמתחילים לאחר מיד אבל הקבורה. קודם שמע

זמנה. עבר לא אם שמע בקריאת חייב ס"ב)המת, עא (סי' השו"ע

היום, כל במשך שמע בקריאת חייב בשבת, מת לו מת שאם פסק,

נוספים. דין פרטי בדבריו וכו'וראה המת את משמר היה ואם
שמע. מקרית הביא,פטור יב) ס"ק עא (סי' ברורה ובמשנה

רש  לארבע שאינו חוץ הוא אם אפילו ולקרות, עצמו על להחמיר אי

ז'. הלכה להלן זה בענין עוד וראה המת, מן קבר אמות החופר וכן
שמע. מקריאת פטור עא למת סי' ס"ז, לח (סי' הרב ובשו"ע

בשעת  גם כי פטור, החפירה מן שנח בשעה שאפילו הוסיף, ס"ה)

יתחזק  המנוחה ידי שעל מפני במצוה, עוסק עדיין נקרא מנוחתו

ולחפור. לחזור כוחו

ד: קרית הלכה לזמן סמוך לקברו המת את מוציאין אין
זמן]שמע. [מספיק שהות 'שאין הוסיף ס"ב) עב (סי' ובשו"ע

הרב  השו"ע וכתב שמע'. קריאת זמן שיגיע קודם ולקברו להוציאו

שחרית, של שמע בקריאת אלא אמור אינו זה שדין ס"ב) (שם

את  לגמור יספיקו לא אם אפילו ערבית, של שמע בקריאת אבל

כדי  המת, את להוציא רשאים שמע, קריאת זמן קודם הקבורה

בענין  שהרחיב שם [וראה המת' 'הלנת איסור על יעברו שלא

rny z`ixw zekld - dad` xtq - hay d"k ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

המת  הּמּטהשל נֹוׂשאי ּכגֹון ּבהן, המחזיקים צֹור האנשים - ְְִֵֶֶַָָ

המיטה, עמהם וחיּלּופיהןאת להתחלף העתידים והאנשים - ְִֵֶ
המיטה, חיּלּופיהןבנשיאת להחליף וחיּלּופי העתידים והאנשים - ְִִֵֵֶ

אלו, אנשים כל המיטה, בנשיאת המחליפים לפני אם ּביןאת היּו ְִֵֵָ
ו הּמּטה לה הּמּטהאם ּביןבסמוך לאחר לה,היּו בסמוך ְִִֵַַַַָָָ
הם ּפטּורין שהרי המיטה, לנשיאת נצרכים שכולם מכיון מלקרוא, ְִ

להם, הסמוכים עם שיתחלפו הנושאים ודרך לה ְָּוׁשאר סמוכים
ּבהן צֹור לּמּטה ׁשאין ולא המלּוין המטה מן רחוקים שהם - ְִִֵֶֶֶַַַָָ

המיטה, את לשאת שמע.חּייביןיידרשו בקריאת ִַָ
ּבהסּפד הציבור היּו‰. המת,עֹוסקין על הספד דברי בשמיעת - ְְְִֵֶָ

ׁשמע, קרּית זמן כך,והּגיע הוא מּוּנח הדין ׁשהּמת ּבזמן ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָ

נׁשמטין המקוםלפניהן, מן מסתלקים אחד - אחד אחד כל - ְְִִִֵֶֶֶָָָ
עצמו המת,וקֹוריןבפני ליד שלא שמע להסּפד.קריאת וחֹוזרין ְְְְִִֵֶַ

ש  לפניהםובזמן מּוטל הּמת אחר,אין בבית הוא העם אלא ּכל ְִֵֵֵֶַָָָָ
הציבור  ודֹומם,- יֹוׁשב והאבל ׁשמע קרּית ׁשאינֹומפני קֹורין ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָ

מתֹו ׁשּיּקבר עד לקרֹות לקרות.חּייב פנויה דעתו ואין הואיל ְִִֵֵֶַַָָ
.Âהאבלים וחזרּו הּמת, את הקבר קברּו לקּבל מן ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָ

העם וכל הציבור ּתנחּומים, מּמקֹום - אחריהם הֹולכין ְְְְֲִִִֵֶַַָָָ
מועדות הּקבר האבליםופניהם ּבֹו ׁשעֹומדין בית לּמקֹום [בצד ְֲִִֵֶֶֶַַָָ

כדי  ׁשּורההקברות], האבלים לעׂשות שיוכלו מנחמים לקּבל של ְֲֵַַָ

כך,ּתנחּומים,מהם  הוא הדין שמע, קריאת זמן יכֹולין והגיע אם ְְִִִַ
הציבור העם אחד- ּפסּוק אפיּלּו ולגמֹור את להתחיל - ְְְְֲִִִֶַָָָָ

וכו' ישראל' 'שמע הראשון לּׁשּורה,הפסוק ׁשּיּגיעּו ִֶֶַַָקֹודם
לאו ואם הפסוק יתחילּו, את ולגמור  להתחיל זמן מספיק שאין - ְְִִַָ

קרובה  היא המנחמים של שהשורה כגון ההליכה, כדי בתוך אפילו

יתחילּו,לקבר, ופטורים אל במצוה' 'עוסקים עתה הם שהרי ְִַַ
שמע, ׁשּיּפטרּומקריאת ואחר האבלים, את ינחמּו -אּלא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

לביתם,מהםיפרדו  וילכו ּבני לקרֹות.הציבור יתחילּוהאבלים ְְְִִֵֵֶַ

ּבׁשּורה העֹומדים זמן אדם והגיע האבלים, את המנחמים של ְְִָָָָ
שמע, הפנימית,הּפנימּייםקריאת בשורה העומדים רֹואין - ׁשהן ְִִִִֵֶַ

והחיצֹונים ׁשמע, מּקרּית ּפטּורין האבלים, העומדים ּפני - ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָ
החיצונית, חּייבין בשורה האבלים, את רֹואין ואינן ְֲִִִִֵֵֶַָָָהֹואיל

ּבמקֹומן. ׁשמע ְְְִִִַַָּבקרּית
.Ê,ׁשמע קרּית מּלקרֹות ּפטּור ׁשהּוא מי הנושא ּכל חתן כגון ְְְִִִִֶַַָָ

ג], א, הלכות לעיל [כמבואר מתו קבורת קודם ואבל הבתולה ֵָאת

והּוא קֹורא, ולקרֹות, עצמֹו על להחמיר רצה ובלבד אם - ְְְְְֲִִִֵַַַָָ
עליו, מיּוּׁשבת ּדעּתֹו קורא,ׁשּתהא כשהוא דעתו לכוון ויוכל ְְְֵֶֶֶַָָ

ותמּה מבֹוהל מּלקרֹות הּפטּור זה היה אם טרוד אבל - ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
עליו, מיושבת דעתו ואין לקרֹותבמחשבות רּׁשאי כזה אינֹו באופן ְִֵַַ

ּדעּתֹו, ׁשּתתיּׁשב את עד שמראה וגאוה, יוהרה בזה שיש משום ְְִֵֶַַַ
לכוין. יכול אינו ובאמת לכוין, יכול כאילו עצמו

.Áּומברכין ׁשמע, ּבקריאת חּייבין הּטמאים ברכות ּכל ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ
שמע  ּבטּומאתןקריאת והן ּולאחריה, שהם לפניה בשעה - ְְְְְֲֵֶֶַָָָָָ

מּטּומאתן טמאים, לעלֹות להן ׁשאפׁשר ּפי על ּבּיֹום אף ּבֹו ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָ
קריאת  לקרוא ולהספיק היום, באותו כבר טבילה ידי על להטהר -

וכּיֹוצא שמע, ּומׁשּכבן, וזבה ּבנּדה אֹו ּבׁשרץ הּנֹוגעים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּכגֹון
טבילתם.ּבהן, לאחר מיד ּתיּקנּושנטהרים ּדינֹו ּובית ועזרא ְְְִִֵֶֶָָ

יקרא תורהׁשּלא הּטמאיםבדברי ׁשאר מן לבּדֹו קרי -ּבעל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
בלבדו  קרי בבעל רק תורה בדברי הקריאה איסור את שתיקנו כלומר

הוא קרי הבעל של הקריאה ואיסור הטמאים, בשאר ַעד ולא
ּכח  היה ולא יׂשראל, ּבכל זֹו ּתּקנה ּפׁשטה ולא ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹֹׁשּיטּבֹול.

ּבטלה. לפיכ ּבּה, לעמֹוד הּציּבּור ּכל לרֹוב נהגּו ּוכבר ְְְְֲֲִִַַָָָָָָָ
קראין  ּבעלי והן ׁשמע קרּית ולקרֹות ּבּתֹורה לקרֹות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָיׂשראל

קרי, בעלי כשהם טּומאה,- מקּבלין ּתֹורה ּדברי ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶַָָלפי
לעֹולם. ּבטהרתן עֹומדין ְְְֳִֶָָָָָאּלא

דסּייען  רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי
ּפירקא  ְִִָָסליק

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

dkld ipipt

זה]. גדול.איסור אדם היה כן אם ס"ב)אלא עב (סי' ובשו"ע
סק"ה) (שם ברורה המשנה וכתב מותר. גדול שבאדם חילק לא
'אדם  שהוא אדם על אומרים אנו אין שבזמננו מכיון הוא, שהטעם

זה. מחמת להקל כדי זמן חשוב' והגיע והוציאוהו התחילו ואם
פטורין. וכו' שהוא הקריאה כתב סק"ז) עב (סי' ברורה ובמשנה

מקריאת  פטורים שמע, קריאת זמן שהגיע לאחר התחילו אם הדין
חייבין.שמע. בהן צורך למטה שאין המלוין וכתב ושאר

בכוונה  ראשון פסוק לקרוא שיכולים ס"א) עב (סי' הרב בשו"ע
מהלכים. שהם כדי תוך יקראו השאר ואת ובעמידה,

ו: ואם הלכה יתחילו, וכו' ולגמור להתחיל העם יכולין אם
יתחילו. אל לא לאו שאם זה שדין מוסיף ס"ד) עב (סי' והרמ"א

לקרות  ביום שהות יש אם רק הוא יתחילו, לא לגמור יספיקו
אלא  יתחילו, לא שמע, קריאת זמן יעבור אם [אבל מכן לאחר

לכן]. קודם שמע קריאת יקראו

ז: עצמו הלכה על להחמיר רצה אם וכו' פטור שהוא מי כל
קורא. מת לקרות לו שמת שאדם פסק, ס"א) עא (סי' ובשו"ע

עצמו  על להחמיר רוצה אם אפילו עליו, להתאבל חייב שהוא

ורוצה  הקבורה בצרכי שישתדל מי לו יש ואם רשאי, אינו ולקרות,

דעה  ביורה 'עיין כתב והרמ"א בידו. מוחים אין ולקרות, להחמיר

פוסק  שהרמ"א סק"ז) עא (סי' ברורה במשנה וביאר שמ"א'. סימן

בצרכי  שישתדל מי לו יש אם גם להחמיר רשאי שאינו שם,

הרמ"א. כדברי להלכה שהעיקר והביא, הקבורה,

ח: קראין הלכה בעלי והן וכו' לקרות ישראל כל נהגו וכבר
שמי וכו'. מגדים, פרי בשם הביא סק"ב) פח (סי' ברורה ובמשנה

אם  רק שיטבול והוסיף, ברכה. עליו תבוא ולטבול, לנהוג שירצה

(שם  עוד וכתב ותפילה. שמע קריאת זמן זה בגלל יעבור לא

קשה  ואם וטובלים, זו בתקנה שנוהגים מעשה אנשי שיש סק"ד),

הלכות  להלן [וראה קבין בתשעה עצמם רוחצים הטבילה, עליהם

קבין]. בט' רחיצה לענין ה"ו) (פ"ד (סי'תפילה הרב בשו"ע וכתב

יש  שאם עזרא], תקנת בטלה לא שעדיין הזמן  [לגבי ס"א) פח

לטבול  יכול שאובים, הם אם אפילו בקרקע, מים סאה ארבעים

בהם.
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נכונו'] 'שדים ּביניהן.לכלל טּלית ׁשּתפסיק עד יקרא, ְְִִִֵֵֶֶַַַָֹלא

צּמח', ּוׂשער נכֹונּו 'ׁשדים היּו לא עדיין אם קֹורא אבל ְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹ
ּבן  הּזכר ׁשּיהיה עד הפסק, צרי ואינֹו ּבׂשר ּבקרּוב ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָעּמהן
עׂשרה  ׁשּתים ּבת והּנקבה אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁש

אחד, ויֹום לא ׁשנה עדיין אם גם אלו, שנים לכלל ומשהגיעו ְֶָָָ

אלא  בשר, בקירוב עמהם ישן כשהוא יקרא לא גדלות, סימני הביאו

בגד  ביניהם מפסיק כן .אם

ה'תשע"ה  שבט כ"ה קודש שבת יום

ד  ¤¤ּפרק
ועבדים‡. שנה,ּוקטּניםכנענים נׁשים, עשרה שלש מבני פחות ְֲִִִַַָָ

חינוך, לגיל שהגיעו ׁשמע.אף מּקרּית האבות ּומלּמדין ּפטּורים ְְְְְִִִִַַַ

ּבעֹונתּה אֹותּה לקרֹות הּקטּנים 'חינוך את מדין היא זו [ומצוה ְְְִִֶַַָָָ

שמע ּומברכיןקטנים'] קריאת ּכדי ברכות ּולאחריה, לפניה ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָ

ּבמצֹות. מצוה לחּנכן ּבדבר ונחּפז טרּוד לּבֹו ׁשהיה מי ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָ

הּמצֹות ודעתו מּכל המצות מן אחת במצוה שעוסק אדם כלומר - ְִִַָ

בה, ּבתּולה,טרודה ׁשּנׂשא חתן לפיכ ׁשמע, מּקרּית ְְְְִִִֶַַָָָָָָָּפטּור

ורביה, פריה במצות עוסק עדשהוא ׁשמע מּקרּית לאחר ּפטּור ְְִִַַַָ

ּפנּויה, ּדעּתֹו ׁשאין לפי עליה, שחושש ׁשּיבֹוא ׁשּמא משום ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשהה ואם ּבתּולים. ימצא לשאת לא נהגו [שבו רביעי מיום ְְְִִִָָָֹ

ׁשּבת,בתולה] מֹוצאי ּבעלעד אלו,ולא לילות חּייב בארבעה ְֵַַַַָָָָֹ

ואיל ׁשּבת מּמֹוצאי והלאה,לקרֹות ראשון מיום כלומר - ְְִִֵֵַָָָ

ּדע ּתֹו נתקררה זהׁשהרי זמן משך ּגסלאחר רגיל ול ּבֹו ּבּה- ְְְְֲִִֵֶַַָָָ

זו, טירדה ממנו ׁשועברה ּפי על ּבעל.עדיין אף ּלא ִֶַַַָֹ

עֹוסק ·. ׁשהּוא ּפי על אף הּבעּולה, את הּנֹוׂשא ְֲִֵֵֶֶַַַַָָאבל

הבתולה,ּבמצוה את נושא כמו ורביה פריה לקרֹות,של חּייב ְְְִִַָָ
ּדעּתֹו את ׁשּמׁשּבׁש ּדבר לֹו ואין מחמת הֹואיל טרוד ואינו ְְְִֵֵֶֶַַָָ

ּבזה,המצוה. ּכּיֹוצא ּכל נישואין וכן כעין במצוה עוסק שהוא ְֵֵֶַָָ

שמע. בקריאת חייב בה, טרוד ואינו

עליו‚. להתאּבל חּייב ׁשהּוא מת לֹו ׁשּמת שהוא מי - ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ואשתו] בתו בנו, אחותו, אחיו, אביו, [אמו, הקרובים משבעת אחד

עליהם, להתאבל ׁשּיקּברּנּו,שחייבים עד ׁשמע מּקרּית ְְְְִִִֶֶַַַָּפטּור

לקרֹות ּפנּויה ּדעּתֹו ׁשאין במחשבת מּפני טרדתו מחמת ְְְְִִֵֵֶַָ

הּמתהקבורה. את מׁשּמר היה עכברים,ואם ידי על יתנוול שלא ְְִֵֵֶַַָָ
מתֹו ׁשאינֹו ּפי על מקרוביו,אף אינו שהמת מּקרּית - ּפטּור ְִִִֵֵֶַַַָ

המצוה.ׁשמע, מן פטור במצוה והעוסק במצוה, עוסק הוא שהרי ְַ

מׁשּמר האחד ׁשנים, הּׁשֹומרין היּו המת,ואם והּׁשני את ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ

והולך נׁשמט המקום מן מסתלק וקֹורא,- אחר [מפני למקֹום ְְְִֵֵַָָ
לרש'] 'לועג משום המת כנגד לקרוא וחֹוזרשאסור לאחר , השני ְֵ

המת,ּומׁשּמר שקרא, האחראת הראשון ונׁשמט וכן - וקֹורא. ְְְְְִֵֵֵֵַַָָ

ׁשמע מּקר ּית ּפטּור לּמת, קבר במצוה.החֹופר עיסוקו מחמת ְְִִֵֵֶֶַַַַָ

ׁשמע „. קרּית לזמן סמּו לקברֹו הּמת את מֹוציאין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָאין

שחרית  ערבית,של של ּגדֹולאו אדם היה ּכן אם חשוב.אּלא - ִֵֶָָָָָָ
והֹוציאּוהּו התחילּו הּקריאה ואם זמן עדיין והןוהּגיע ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָ

הּמת, את הוא,מלּוין כך שמע קריאת לגבי לּמּטה דינם ׁשּיׁש ּכל ְִִֵֵֶֶַַַָָ
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א: שמע.הלכה מקריאת פטורים וכו' ועבדים והשו"ע נשים

מלכות  עול עליהם שיקבלו ללמדם שנכון הוסיף ס"א) ע (סי'

הראשון. הפסוק את לפחות שיקראו כתב, (שם) והרמ"א שמים,

יציאת  בזכירת חייבות שנשים כתב, ס"א) ע (סי' הרב בשו"ע

ברורה  ובמשנה גרמא. הזמן שלא עשה מצות שהיא מפני מצרים,

ובשם  מדרבנן, חייבות שהנשים סוברים שיש כתב סק"ב) (שם

פטורות. שהנשים הביא, אריה הקטנים השאגת את ומלמדים
בעונתה. את לקרותה לחנך שראוי פסק ס"ב) ע (סי' ובשו"ע

ברורה  במשנה וכתב שמע. לקריאת חינוך לגיל שהגיעו הקטנים

של  חריפותו [לפי שבע או שש כבן הוא החינוך שגיל סק"ו) (שם

עם  בזמנה, שמע קריאת לקרוא הוא, החינוך ואופן הקטן],

ולאחריה. שלפניה פמ"ה הברכות (ח"ב לציון אור בשו"ת וראה

להעירו. צריך אין ישן הקטן שאם שכתב, שנשא סי"ג) חתן
דעתו  שאין לפי עליה שיבא עד שמע מקריאת פטור בתולה

בזמן פנויה. רק אמור זה שדין פסק, ס"ג) ע (סי' ובשו"ע
מכוונים  אין אדם בני שאר שגם בדורותינו אבל הראשונים,

קורא. הבתולה את הנושא גם ס"ג)כראוי, ע (סי' הרב בשו"ע

כפי  החופה, בני וכל החתן פטורים המשתה שבשעת כתב,

וכתב  מחלוקת, בזה שם [שהביא ס"ו) לח (סי' לעיל שנתבאר

ס"ק  לח (סי' ברורה המשנה אמנם הפסיד]. לא זו כסברא שהמקל

סיעתו  וכל שהחתן המנהג שנתפשט האחרונים, בשם מביא כג)

השביעי. היום עד הראשון מהיום שמע קריאת קוראים

ג: פטור הלכה עליו להתאבל חייב שהוא מת לו שמת מי
שיקברנו . עד שמע הוסיף,מקריאת ס"א) עא (סי' הרב ובשו"ע

מקריאת  פטור צרכו, כל הקבורה בעניני עסק כבר אם שאפילו

על  עפר להשליך שמתחילים לאחר מיד אבל הקבורה. קודם שמע

זמנה. עבר לא אם שמע בקריאת חייב ס"ב)המת, עא (סי' השו"ע

היום, כל במשך שמע בקריאת חייב בשבת, מת לו מת שאם פסק,

נוספים. דין פרטי בדבריו וכו'וראה המת את משמר היה ואם
שמע. מקרית הביא,פטור יב) ס"ק עא (סי' ברורה ובמשנה

רש  לארבע שאינו חוץ הוא אם אפילו ולקרות, עצמו על להחמיר אי

ז'. הלכה להלן זה בענין עוד וראה המת, מן קבר אמות החופר וכן
שמע. מקריאת פטור עא למת סי' ס"ז, לח (סי' הרב ובשו"ע

בשעת  גם כי פטור, החפירה מן שנח בשעה שאפילו הוסיף, ס"ה)

יתחזק  המנוחה ידי שעל מפני במצוה, עוסק עדיין נקרא מנוחתו

ולחפור. לחזור כוחו

ד: קרית הלכה לזמן סמוך לקברו המת את מוציאין אין
זמן]שמע. [מספיק שהות 'שאין הוסיף ס"ב) עב (סי' ובשו"ע

הרב  השו"ע וכתב שמע'. קריאת זמן שיגיע קודם ולקברו להוציאו

שחרית, של שמע בקריאת אלא אמור אינו זה שדין ס"ב) (שם

את  לגמור יספיקו לא אם אפילו ערבית, של שמע בקריאת אבל

כדי  המת, את להוציא רשאים שמע, קריאת זמן קודם הקבורה

בענין  שהרחיב שם [וראה המת' 'הלנת איסור על יעברו שלא

rny z`ixw zekld - dad` xtq - hay d"k ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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המת  הּמּטהשל נֹוׂשאי ּכגֹון ּבהן, המחזיקים צֹור האנשים - ְְִֵֶֶַָָ

המיטה, עמהם וחיּלּופיהןאת להתחלף העתידים והאנשים - ְִֵֶ
המיטה, חיּלּופיהןבנשיאת להחליף וחיּלּופי העתידים והאנשים - ְִִֵֵֶ

אלו, אנשים כל המיטה, בנשיאת המחליפים לפני אם ּביןאת היּו ְִֵֵָ
ו הּמּטה לה הּמּטהאם ּביןבסמוך לאחר לה,היּו בסמוך ְִִֵַַַַָָָ
הם ּפטּורין שהרי המיטה, לנשיאת נצרכים שכולם מכיון מלקרוא, ְִ

להם, הסמוכים עם שיתחלפו הנושאים ודרך לה ְָּוׁשאר סמוכים
ּבהן צֹור לּמּטה ׁשאין ולא המלּוין המטה מן רחוקים שהם - ְִִֵֶֶֶַַַָָ

המיטה, את לשאת שמע.חּייביןיידרשו בקריאת ִַָ
ּבהסּפד הציבור היּו‰. המת,עֹוסקין על הספד דברי בשמיעת - ְְְִֵֶָ

ׁשמע, קרּית זמן כך,והּגיע הוא מּוּנח הדין ׁשהּמת ּבזמן ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָ

נׁשמטין המקוםלפניהן, מן מסתלקים אחד - אחד אחד כל - ְְִִִֵֶֶֶָָָ
עצמו המת,וקֹוריןבפני ליד שלא שמע להסּפד.קריאת וחֹוזרין ְְְְִִֵֶַ

ש  לפניהםובזמן מּוטל הּמת אחר,אין בבית הוא העם אלא ּכל ְִֵֵֵֶַָָָָ
הציבור  ודֹומם,- יֹוׁשב והאבל ׁשמע קרּית ׁשאינֹומפני קֹורין ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָ

מתֹו ׁשּיּקבר עד לקרֹות לקרות.חּייב פנויה דעתו ואין הואיל ְִִֵֵֶַַָָ
.Âהאבלים וחזרּו הּמת, את הקבר קברּו לקּבל מן ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָ

העם וכל הציבור ּתנחּומים, מּמקֹום - אחריהם הֹולכין ְְְְֲִִִֵֶַַָָָ
מועדות הּקבר האבליםופניהם ּבֹו ׁשעֹומדין בית לּמקֹום [בצד ְֲִִֵֶֶֶַַָָ

כדי  ׁשּורההקברות], האבלים לעׂשות שיוכלו מנחמים לקּבל של ְֲֵַַָ

כך,ּתנחּומים,מהם  הוא הדין שמע, קריאת זמן יכֹולין והגיע אם ְְִִִַ
הציבור העם אחד- ּפסּוק אפיּלּו ולגמֹור את להתחיל - ְְְְֲִִִֶַָָָָ

וכו' ישראל' 'שמע הראשון לּׁשּורה,הפסוק ׁשּיּגיעּו ִֶֶַַָקֹודם
לאו ואם הפסוק יתחילּו, את ולגמור  להתחיל זמן מספיק שאין - ְְִִַָ

קרובה  היא המנחמים של שהשורה כגון ההליכה, כדי בתוך אפילו

יתחילּו,לקבר, ופטורים אל במצוה' 'עוסקים עתה הם שהרי ְִַַ
שמע, ׁשּיּפטרּומקריאת ואחר האבלים, את ינחמּו -אּלא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

לביתם,מהםיפרדו  וילכו ּבני לקרֹות.הציבור יתחילּוהאבלים ְְְִִֵֵֶַ

ּבׁשּורה העֹומדים זמן אדם והגיע האבלים, את המנחמים של ְְִָָָָ
שמע, הפנימית,הּפנימּייםקריאת בשורה העומדים רֹואין - ׁשהן ְִִִִֵֶַ

והחיצֹונים ׁשמע, מּקרּית ּפטּורין האבלים, העומדים ּפני - ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָ
החיצונית, חּייבין בשורה האבלים, את רֹואין ואינן ְֲִִִִֵֵֶַָָָהֹואיל

ּבמקֹומן. ׁשמע ְְְִִִַַָּבקרּית
.Ê,ׁשמע קרּית מּלקרֹות ּפטּור ׁשהּוא מי הנושא ּכל חתן כגון ְְְִִִִֶַַָָ

ג], א, הלכות לעיל [כמבואר מתו קבורת קודם ואבל הבתולה ֵָאת

והּוא קֹורא, ולקרֹות, עצמֹו על להחמיר רצה ובלבד אם - ְְְְְֲִִִֵַַַָָ
עליו, מיּוּׁשבת ּדעּתֹו קורא,ׁשּתהא כשהוא דעתו לכוון ויוכל ְְְֵֶֶֶַָָ

ותמּה מבֹוהל מּלקרֹות הּפטּור זה היה אם טרוד אבל - ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
עליו, מיושבת דעתו ואין לקרֹותבמחשבות רּׁשאי כזה אינֹו באופן ְִֵַַ

ּדעּתֹו, ׁשּתתיּׁשב את עד שמראה וגאוה, יוהרה בזה שיש משום ְְִֵֶַַַ
לכוין. יכול אינו ובאמת לכוין, יכול כאילו עצמו

.Áּומברכין ׁשמע, ּבקריאת חּייבין הּטמאים ברכות ּכל ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ
שמע  ּבטּומאתןקריאת והן ּולאחריה, שהם לפניה בשעה - ְְְְְֲֵֶֶַָָָָָ

מּטּומאתן טמאים, לעלֹות להן ׁשאפׁשר ּפי על ּבּיֹום אף ּבֹו ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָ
קריאת  לקרוא ולהספיק היום, באותו כבר טבילה ידי על להטהר -

וכּיֹוצא שמע, ּומׁשּכבן, וזבה ּבנּדה אֹו ּבׁשרץ הּנֹוגעים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּכגֹון
טבילתם.ּבהן, לאחר מיד ּתיּקנּושנטהרים ּדינֹו ּובית ועזרא ְְְִִֵֶֶָָ

יקרא תורהׁשּלא הּטמאיםבדברי ׁשאר מן לבּדֹו קרי -ּבעל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
בלבדו  קרי בבעל רק תורה בדברי הקריאה איסור את שתיקנו כלומר

הוא קרי הבעל של הקריאה ואיסור הטמאים, בשאר ַעד ולא
ּכח  היה ולא יׂשראל, ּבכל זֹו ּתּקנה ּפׁשטה ולא ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹֹׁשּיטּבֹול.

ּבטלה. לפיכ ּבּה, לעמֹוד הּציּבּור ּכל לרֹוב נהגּו ּוכבר ְְְְֲֲִִַַָָָָָָָ
קראין  ּבעלי והן ׁשמע קרּית ולקרֹות ּבּתֹורה לקרֹות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָיׂשראל

קרי, בעלי כשהם טּומאה,- מקּבלין ּתֹורה ּדברי ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶַָָלפי
לעֹולם. ּבטהרתן עֹומדין ְְְֳִֶָָָָָאּלא

דסּייען  רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי
ּפירקא  ְִִָָסליק
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זה]. גדול.איסור אדם היה כן אם ס"ב)אלא עב (סי' ובשו"ע
סק"ה) (שם ברורה המשנה וכתב מותר. גדול שבאדם חילק לא
'אדם  שהוא אדם על אומרים אנו אין שבזמננו מכיון הוא, שהטעם

זה. מחמת להקל כדי זמן חשוב' והגיע והוציאוהו התחילו ואם
פטורין. וכו' שהוא הקריאה כתב סק"ז) עב (סי' ברורה ובמשנה

מקריאת  פטורים שמע, קריאת זמן שהגיע לאחר התחילו אם הדין
חייבין.שמע. בהן צורך למטה שאין המלוין וכתב ושאר

בכוונה  ראשון פסוק לקרוא שיכולים ס"א) עב (סי' הרב בשו"ע
מהלכים. שהם כדי תוך יקראו השאר ואת ובעמידה,

ו: ואם הלכה יתחילו, וכו' ולגמור להתחיל העם יכולין אם
יתחילו. אל לא לאו שאם זה שדין מוסיף ס"ד) עב (סי' והרמ"א

לקרות  ביום שהות יש אם רק הוא יתחילו, לא לגמור יספיקו
אלא  יתחילו, לא שמע, קריאת זמן יעבור אם [אבל מכן לאחר

לכן]. קודם שמע קריאת יקראו

ז: עצמו הלכה על להחמיר רצה אם וכו' פטור שהוא מי כל
קורא. מת לקרות לו שמת שאדם פסק, ס"א) עא (סי' ובשו"ע

עצמו  על להחמיר רוצה אם אפילו עליו, להתאבל חייב שהוא

ורוצה  הקבורה בצרכי שישתדל מי לו יש ואם רשאי, אינו ולקרות,

דעה  ביורה 'עיין כתב והרמ"א בידו. מוחים אין ולקרות, להחמיר

פוסק  שהרמ"א סק"ז) עא (סי' ברורה במשנה וביאר שמ"א'. סימן

בצרכי  שישתדל מי לו יש אם גם להחמיר רשאי שאינו שם,

הרמ"א. כדברי להלכה שהעיקר והביא, הקבורה,

ח: קראין הלכה בעלי והן וכו' לקרות ישראל כל נהגו וכבר
שמי וכו'. מגדים, פרי בשם הביא סק"ב) פח (סי' ברורה ובמשנה

אם  רק שיטבול והוסיף, ברכה. עליו תבוא ולטבול, לנהוג שירצה

(שם  עוד וכתב ותפילה. שמע קריאת זמן זה בגלל יעבור לא

קשה  ואם וטובלים, זו בתקנה שנוהגים מעשה אנשי שיש סק"ד),

הלכות  להלן [וראה קבין בתשעה עצמם רוחצים הטבילה, עליהם

קבין]. בט' רחיצה לענין ה"ו) (פ"ד (סי'תפילה הרב בשו"ע וכתב

יש  שאם עזרא], תקנת בטלה לא שעדיין הזמן  [לגבי ס"א) פח

לטבול  יכול שאובים, הם אם אפילו בקרקע, מים סאה ארבעים

בהם.
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ה'תשע"ה  שבט י"ט ראשון יום
יום ראשון ֿ חמישי י "ט ֿ כ "ג שבט 

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
‰„‚‰‰ ÁÒÂ(dxez dpyn xtqn)

.Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקנ"ז ּביציאתהּמצוה לסּפר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָ

לשֹון צחּות ּכפי הּלילה ּבתחּלת ּבניסן ט"ו ּבליל ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָמצרים
labene)המסּפר reaw gqep `ll)לסּפר ֿ ּׁשּיֹוסיף וכלֿמה . ְְְִֵֵֶַַַַָ

והעול הּׁשם, לנּו ּׁשעׂשה מה ּבהגּדלת ּבדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּולהארי
ה' לנּו נפרע ואי הּמצרים אֹותנּו ּׁשעּנּו ּומה ּבנּו ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשעׂשּו
― ּגמלנּו אׁשר ֿ החסד ּכל על יתעּלה לֹו ּולהֹודֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהם,
ּביציאת לסּפר ּכלֿהּמארי" ׁשאמרּו: ּכמֹו מׁשּבח, זה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהרי
הּוא זה ּבצּוּוי לנּו ׁשּבא והּכתּוב מׁשּבח". זה הרי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמצרים,

ההּוא" ּבּיֹום לבנ "והּגדּת יתעּלה: g)אמרֹו ,bi zeny). ְְְְְְִִִֶַַַַָָ
הּפרּוׁש מראׁש(zlikn`)ּובא יכֹול ― לבנ "והּגדּת : ְְְְִִֵֵַַָָָֹ

― ההּוא ּבּיֹום אי ההּוא. "ּבּיֹום לֹומר: ּתלמּוד ְִֶַַַַַַַֹהחדׁש?
זה ּבעבּור לֹומר: ּתלמּוד יֹום? מּבעֹוד לא(my)יכֹול ; ְְֲִֶַַַָֹ

,"לפני מּנחין ּומרֹור מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה אּלא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻאמרּתי
הּמכלּתא: ּולׁשֹון לסּפר. חּיב הּלילה מּתחּלת ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָּכלֹומר:

בנ יׁשאל ֿ ּכי והיה ׁשּנאמר ci)"מּכלל my)אם יכֹול ְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָ
מּגיד אּתה אין ― לאו ואם לֹו; מּגיד אּתה ― ְְְִִִִֵַַַַָָָָיׁשאל
ׁשּלא ֿ ּפי אףֿעל ― לבנ והּגדּת לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְִִִֶַַַַַָֹלֹו?
עצמֹו, לבין ּבינֹו ּבן; לֹו ׁשּיׁש ּבזמן אּלא לי אין .ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשאל
מׁשה ויאמר לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אחרים לבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹּבינֹו

הּזה" ֿ הּיֹום את זכֹור ֿ העם b)אל my)לזכרֹו צּוה ּכלֹומר: , ְְְִֶֶֶַַַָָָָָ
לקּדׁשֹו" הּׁשּבת ֿ יֹום את "זכֹור ׁשאמר g)ּכמֹו ,k my). ְְְֶֶַַַַָָָ

לׁשֹונם ידעּת dcbdd)ּוכבר gqepa),חכמים ּכּלנּו "אפּלּו : ְְְֲֲִִַָָָָָָֻ
עלינּו מצוה ― ֿ הּתֹורה את יֹודעים ּכּלנּו נבֹונים, ְְְִִִֵֶַָָָָָֻֻּכּלנּו
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מצרים". ּביציאת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָלסּפר

ְִָּפסחים.

‰˜ „ÂÓÚ „Ú „˜ 'ÓÚ ÏÈÚÏ ÒÙ„ ‰„b‰‰ ÁÒ…«««»»
― הק"ע ׁשֹופרהּמצוה קֹול לׁשמֹוע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

יהיה ּתרּועה "יֹום עליו: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, האחד ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָּביֹום
`)לכם" ,hk xacna)ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים ואין הּׁשנה. ְִֵַַַָָָָָֹראׁש

ה'תשע"ה  שבט כ' שני יום

.ÁÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקס"ח ׁשבעתהּמצוה ּבּסּכה ליׁשב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻ

ּתׁשבּו "ּבּסּכת יתעּלה: אמרֹו והּוא החג, ֿ ימי ּבכל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻימים
ימים" an)ׁשבעת ,bk `xwie)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִִֵַָָָָ

הּנׁשים ואין סּכה. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻּבמּסכּתא
זֹו. ּבמצוה ְְִַָָחּיבֹות

ה'תשע"ה  שבט כ"א שלישי יום

.ËÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקס"ט לּולבהּמצוה לּטֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶַַַַָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ימים, ׁשבעת ה' לפני ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָולׂשמֹוח
וגֹו'" הראׁשֹון ּבּיֹום לכם n)"ּולקחּתם ,bk `xwie)ּוכבר . ְְְְִֶֶַַָָָ

וׁשם סּכה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבאר,(n`.)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ּבלבד; ּבּמקּדׁש אּלא ימים ׁשבעת חֹובה זֹו מצוה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשאין
חֹובה היא ּבלבד הראׁשֹון ּבּיֹום מקֹומֹות, ּבׁשאר ְְְֲִִִִַַָָָָאבל

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ואין ֿ הּתֹורה. ְְְִִִֵַַַָָָָמן

ה'תשע"ה  שבט כ"ב רביעי יום

.‡Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקע"א הּׁשקלהּמצוה מחצית לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

נפׁשֹו ּכפר איׁש "ונתנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ ׁשנה, ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹּכל
ai)לה'" ,l zeny)"יּתנּו "זה ואמר ,(bi ,my)ׁשאין ּוברּור, . ְְִֵֶֶַַָָ

"ּכלֿ אֹומר: ׁשהּכתּוב לפי זֹו, ּבמצוה חּיבֹות ְְְִִִֵֶַַַָָָָָהּנׁשים
ֿ הּפקדים" על e`vi(my)העֹובר Ð `avl cwtpy in lk) ְִֵַַָֻ

(zecwtp opi`y miypּבמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ
וׁשם ׁשקלים. מּסכת ּכלֹומר: לּה, dpynהמיחדת g wxt) ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֻ

(g.הּבית ּבפני אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ׁשּמצוה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבאר,

ה'תשע"ה  שבט כ"ג חמישי יום

.‚˜ .‡Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‡"Ú˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הקנ"ג חדׁשיםהּמצוה לקּדׁש יתעּלה ׁשּצּונּו הּצּוּוי ְְְֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
החדׁש קּדּוׁש מצות היא וזֹו וׁשנים, חדׁשים ְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָֹּולחּׁשב

("yeciw" `xwp ycgÎy`x mei zriaw):יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
חדׁשים" ראׁש לכם הּזה a)"החדׁש ,ai zeny)ּובפרּוׁש , ְֳִֵֶֶֶַַָָֹֹ

ak.)נאמר dpyd y`x),"לכם מסּורה ּתהא זֹו "עדּות : ְְֱֵֵֶֶַָָ
ּכׁשּבת ואחד ֿ אחד לכל מסּורה אינּה זֹו מצוה ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּכלֹומר:

ed`ּבראׁשית jexa yecwd zay day myÎlr .zayd) ְִֵ
(ziy`xa dyrnnוׁשֹובת ימים ׁשּׁשה מֹונה ֿ אחד ׁשּכל ―ְִִֵֶֶֶָָָָ

יעׂשּנּו ֿ הּלבנה את הרֹואה ֿ אדם ּכל ׁשּגם ּכ ― ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּׁשביעי
הּתֹורני ּבחׁשּבֹון יחּׁשב אֹו חדׁש, itkראׁש geld iaeyig) ְְִֵֶֶַַַָֹֹ

(dxezd inkg erawyיראה אֹו חדׁש, ראׁש ְְֲִֶֶֶַֹֹויעׂשה
אחר dpyd)ׁשהאביב xeairl zeaiqd zg`)וזּולתֹוe`) ְִֵֶַָָָ

(zxg` daiq― חדׁש ויֹוסיף ּבֹו להתחּׁשב ּׁשראּוי ְְְִִִֵֶֶַַָֹמּמה
הּגדֹול ּדין ּבית אּלא לעֹולם יעׂשּנה לא זֹו מצוה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
הּיֹום אצלינּו ּבטלה לפיכ ּדוקא. יׂשראל ּובארץ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּדוקא
ׁשּבטלה ּכמֹו הּגדֹול, ּדין ּבית העּדר מחמת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהראּיה

מח הּקרּבנֹות טעּוהקרבת ּובזה הּמקּדׁש. העּדר מת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּגם היסֹוד וזהּו 'קראים', ּבּמזרח ּכאן הּנקראים ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּמינים
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hay d"kÎc"k ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

עּמהם מגּׁשׁשים והחּלּו עליו, עמדּו ֿ הרּבנים ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלא
מחּׁשבים ׁשאנּו הּזה ׁשהחׁשּבֹון ּדע, האפלה. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבחׁשכת
מּתר אין והּמֹועדים, החדׁשים ראׁשי ּבֹו ויֹודעים ְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָֻהּיֹום
הּדחק ּבׁשעת אבל ּבלבד; יׂשראל ּבארץ אּלא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלעׂשֹותֹו
הּסמּו ּדין לבית מּתר אז יׂשראל, מארץ חכמים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּובהעּדר

(jkl jenqd)חדׁשים ולקּבֹוע ׁשנים לעּבר יׂשראל ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָָּבארץ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו עקיבא, רּבי ׁשעׂשה ּכדר לארץ, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבחּוצה

bq.)ּבּתלמּוד zekxa)והּידּוע ּגדֹול, קׁשי יׁש ּובזה ― ְְִֵֶַַַַָָָ
(y),יׂשראל ּבארץ היה אמנם הּגדֹול ּדין ּבית ּתמיד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכמעט

המקּבלֹות ּבּדרכים ׁשנים ויעּברּו חדׁשים ׁשּיקּבעּו ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָֻוהם
יחד. ּובהתקּבצם ְְְְִֶַַָָָאצלם

ידעּוהּו ׁשּלא האמּונה, מיסֹודֹות מאד ּגדֹול יסֹוד ּכאן ְְְֱִֵֵֶָָָָָֹֹויׁש
ׁשאנּו זה הינּו: חקר. הּמעמיקים אּלא ּבֹו ירּגיׁשּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא
ׁשּבידינּו העּבּור ּבסדר לארץ ּבחּוצה הּיֹום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמחּׁשבים
ּבגלל לא ― חג זה ויֹום חדׁש ראׁש זה ׁשּיֹום ְְְְִִֶֶֶֶַַֹֹֹואֹומרים
מּפני אּלא אפן, ּבׁשּום חג אֹותֹו עֹוׂשים אנּו ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹחׁשּבֹוננּו
חג זה יֹום קבעּו ּכבר יׂשראל ׁשּבארץ הּגדֹול ּדין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּבית
אֹו חדׁש ראׁש ׁשהּיֹום אמרּו ׁשהם ּומּפני חדׁש, ראׁש ְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹאֹו
ׁשהיתה ּבין חדׁש, ראׁש אֹו חג נעׂשה הּוא חג, ְֲֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּיֹום
ׁשּנמסר ּכמֹו ראּיה, ּפי על אֹו חׁשּבֹון ּפי על זֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻּפעּלתם

ּבּקּבלה dk.)לנּו dpyd y`x)אתם ֿ ּתקראּו "אׁשר :`xwie) ְְֲִֶַַָָָָֹ
(a ,bkאׁשר ּכלֹומר: אּלּו", אּלא מֹועדֹות לי אין ―ְֲֲִֵֵֶֶַָ

אנּוסין אפּלּו ׁשֹוגגין אפּלּו מֹועדֹות, ׁשהם הם ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֹיאמרּו
עֹוׂשים אנּו ואין ּבקּבלה. לנּו ׁשּבא ּכמֹו מּטעין, ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֻאפּלּו
ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו ֿ הּיֹום את ׁשּנדע ּכדי אּלא חׁשּבֹון ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּיֹום
וקֹובעים מחּׁשבים עצמֹו זה ׁשּבסדר ּכיון ֿ יׂשראל, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָארץ
לא ― סֹומכים אנּו קביעתם ועל ּבראּיה; לא ― ְְְְִִִִַַָָָָֹֹהּיֹום

מּלתא לגּלֹויי אּלא חׁשּבֹוננּו ואין חׁשּבֹוננּו. (zelblעל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
(epnfa rawp xaky xac.היטב זה והבן ,ְֵֵֵֶָ

ארץ ׁשּבני למׁשל, הּנחנּו, אּלּו ּבאּור: ל מֹוסיף ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָוהנני
מּלעׂשֹות לאל חלילה ― יׂשראל מארץ יעדרּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל
אתֿ יׁשרׁש ולא ימחה ׁשּלא הבטיח ׁשּכבר לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹזאת,
ּבנמצא, ּדין ּבית ׁשם יהיה ולא ― לגמרי האּמה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשארית
יׂשראל ּבארץ ׁשּנסמ ּדין ּבית לארץ ּבחּוצה יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹולא
ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל זה חׁשּבֹוננּו היה לא אז הרי ―ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹ
ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה לחּׁשב לנּו ׁשאין לפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאפן,
ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם אּלא חדׁשים ְְְְְְֳִִִִִֶַַַָָָָָולקּבֹוע
מירּוׁשלם" ֿ ה' ּודבר תֹורה ּתצא מּצּיֹון "ּכי ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּבארנּו

(b ,a diryi)ּבדברי ׁשלמה ּדעה לֹו ׁשּיׁש מי יתּבֹונן ואם .ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָ
ּברּור ֿ ּׁשאמרנּו ֿ מה ּכל לֹו יתּבאר זה, ׁשּבענין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּתלמּוד
הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש והּנה ספק. ׁשּום ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשאין
ּבידיעת עליו סֹומכים ׁשאנּו הּסדר יסֹודֹות על ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּמֹורֹות
"וׁשמרּת אמרּו: מאּלה ׁשנים, ועּבּור חדׁשים ְְְְֳִִִֵֵֵֶַָָָָָָראׁשי

ימימה" מּימים למֹועדּה הּזאת i)אתֿהחּקה ,bi zeny). ְֲִִִֶַַָָָָָֹֻ
i`gei)אמרּו oa oerny iaxc `zlikn)ׁשאין "מלּמד : ְְֵֵֶַָ

לּמֹועד" הּסמּו ּבּפרק אּלא ֿ הּׁשנה את (ycegaמעּברין ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

(gqt crenl jenqd Ð xc`ואמרּו(my)ׁשאין "מּנין : ְְִִֵֶַָ
ֿ החדׁש את מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא ֿ החדׁש את ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹמעּברין
יתעּלה: ואמר ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ּבּיֹום? ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָאּלא

הּׁשנה" a)"לחדׁשי ,ai my)אמרּו ,(.d dlibn)חדׁשים" : ְְְֳִֵַָָָָָ
מׁשמע ― ימים" מחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָאּתה
"חדׁש ואמר: ׁשלם. חדׁש אּלא ּתהא לא ּבּה ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹׁשההֹוספה

k`)ימים" ,`i xacna)מחּׁשב אּתה "ימים אמרּו: ― ְְִִֵַַָָָָ
אתֿ "ׁשמֹור ואמרּו: ׁשעֹות". מחּׁשב אּתה ואין ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹלחדׁש

האביב" `)חדׁש ,fh mixac)ׁשּלנּו ׁשּבׁשנים מׁשמע ― ְְִִֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשנֹות יהיּו ּולפיכ הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ׁשּנׁשמֹור ְְְְְִִִֶֶַָָָָָחֹובה

gxid)חּמה jldn lr qqean miycgd aeyigy zexnl). ַָ
א' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָּוכבר

הּׁשנה(i`.)מּסנהדרין ראׁש ּבברכֹות(a.)ּובמּסכת וגם ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
(.bq).

ה'תשע"ה  שבט כ"ד שישי יום

ה'תשע"ה  שבט כ"ה קודש שבת יום

.‚˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שישי ֿ שבת קודש כ "ד ֿ כ "ה שבט 
― הקנ"ג חדׁשיםהּמצוה לקּדׁש יתעּלה ׁשּצּונּו הּצּוּוי ְְְֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

החדׁש קּדּוׁש מצות היא וזֹו וׁשנים, חדׁשים ְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָֹּולחּׁשב
("yeciw" `xwp ycgÎy`x mei zriaw):יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ

חדׁשים" ראׁש לכם הּזה a)"החדׁש ,ai zeny)ּובפרּוׁש , ְֳִֵֶֶֶַַָָֹֹ
ak.)נאמר dpyd y`x),"לכם מסּורה ּתהא זֹו "עדּות : ְְֱֵֵֶֶַָָ

ּכׁשּבת ואחד ֿ אחד לכל מסּורה אינּה זֹו מצוה ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּכלֹומר:
ed`ּבראׁשית jexa yecwd zay day myÎlr .zayd) ְִֵ

(ziy`xa dyrnnוׁשֹובת ימים ׁשּׁשה מֹונה ֿ אחד ׁשּכל ―ְִִֵֶֶֶָָָָ
יעׂשּנּו ֿ הּלבנה את הרֹואה ֿ אדם ּכל ׁשּגם ּכ ― ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּׁשביעי

הּתֹורני ּבחׁשּבֹון יחּׁשב אֹו חדׁש, itkראׁש geld iaeyig) ְְִֵֶֶַַַָֹֹ
(dxezd inkg erawyיראה אֹו חדׁש, ראׁש ְְֲִֶֶֶַֹֹויעׂשה

אחר dpyd)ׁשהאביב xeairl zeaiqd zg`)וזּולתֹוe`) ְִֵֶַָָָ
(zxg` daiq― חדׁש ויֹוסיף ּבֹו להתחּׁשב ּׁשראּוי ְְְִִִֵֶֶַַָֹמּמה

הּגדֹול ּדין ּבית אּלא לעֹולם יעׂשּנה לא זֹו מצוה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
הּיֹום אצלינּו ּבטלה לפיכ ּדוקא. יׂשראל ּובארץ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּדוקא
ׁשּבטלה ּכמֹו הּגדֹול, ּדין ּבית העּדר מחמת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהראּיה

מח הּקרּבנֹות טעּוהקרבת ּובזה הּמקּדׁש. העּדר מת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּגם היסֹוד וזהּו 'קראים', ּבּמזרח ּכאן הּנקראים ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּמינים
עּמהם מגּׁשׁשים והחּלּו עליו, עמדּו ֿ הרּבנים ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלא
מחּׁשבים ׁשאנּו הּזה ׁשהחׁשּבֹון ּדע, האפלה. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבחׁשכת
מּתר אין והּמֹועדים, החדׁשים ראׁשי ּבֹו ויֹודעים ְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָֻהּיֹום
הּדחק ּבׁשעת אבל ּבלבד; יׂשראל ּבארץ אּלא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלעׂשֹותֹו
הּסמּו ּדין לבית מּתר אז יׂשראל, מארץ חכמים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּובהעּדר

(jkl jenqd)חדׁשים ולקּבֹוע ׁשנים לעּבר יׂשראל ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָָּבארץ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו עקיבא, רּבי ׁשעׂשה ּכדר לארץ, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבחּוצה

bq.)ּבּתלמּוד zekxa)והּידּוע ּגדֹול, קׁשי יׁש ּובזה ― ְְִֵֶַַַַָָָ
(y),יׂשראל ּבארץ היה אמנם הּגדֹול ּדין ּבית ּתמיד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכמעט
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קמה hay b"kÎh"i iyingÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyd"ryz'd hay d"kÎh"i -

ה'תשע"ה  שבט י"ט ראשון יום
יום ראשון ֿ חמישי י "ט ֿ כ "ג שבט 

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
‰„‚‰‰ ÁÒÂ(dxez dpyn xtqn)

.Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקנ"ז ּביציאתהּמצוה לסּפר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָ

לשֹון צחּות ּכפי הּלילה ּבתחּלת ּבניסן ט"ו ּבליל ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָמצרים
labene)המסּפר reaw gqep `ll)לסּפר ֿ ּׁשּיֹוסיף וכלֿמה . ְְְִֵֵֶַַַַָ

והעול הּׁשם, לנּו ּׁשעׂשה מה ּבהגּדלת ּבדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּולהארי
ה' לנּו נפרע ואי הּמצרים אֹותנּו ּׁשעּנּו ּומה ּבנּו ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשעׂשּו
― ּגמלנּו אׁשר ֿ החסד ּכל על יתעּלה לֹו ּולהֹודֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהם,
ּביציאת לסּפר ּכלֿהּמארי" ׁשאמרּו: ּכמֹו מׁשּבח, זה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהרי
הּוא זה ּבצּוּוי לנּו ׁשּבא והּכתּוב מׁשּבח". זה הרי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמצרים,

ההּוא" ּבּיֹום לבנ "והּגדּת יתעּלה: g)אמרֹו ,bi zeny). ְְְְְְִִִֶַַַַָָ
הּפרּוׁש מראׁש(zlikn`)ּובא יכֹול ― לבנ "והּגדּת : ְְְְִִֵֵַַָָָֹ

― ההּוא ּבּיֹום אי ההּוא. "ּבּיֹום לֹומר: ּתלמּוד ְִֶַַַַַַַֹהחדׁש?
זה ּבעבּור לֹומר: ּתלמּוד יֹום? מּבעֹוד לא(my)יכֹול ; ְְֲִֶַַַָֹ

,"לפני מּנחין ּומרֹור מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה אּלא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻאמרּתי
הּמכלּתא: ּולׁשֹון לסּפר. חּיב הּלילה מּתחּלת ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָּכלֹומר:

בנ יׁשאל ֿ ּכי והיה ׁשּנאמר ci)"מּכלל my)אם יכֹול ְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָ
מּגיד אּתה אין ― לאו ואם לֹו; מּגיד אּתה ― ְְְִִִִֵַַַַָָָָיׁשאל
ׁשּלא ֿ ּפי אףֿעל ― לבנ והּגדּת לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְִִִֶַַַַַָֹלֹו?
עצמֹו, לבין ּבינֹו ּבן; לֹו ׁשּיׁש ּבזמן אּלא לי אין .ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשאל
מׁשה ויאמר לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אחרים לבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹּבינֹו

הּזה" ֿ הּיֹום את זכֹור ֿ העם b)אל my)לזכרֹו צּוה ּכלֹומר: , ְְְִֶֶֶַַַָָָָָ
לקּדׁשֹו" הּׁשּבת ֿ יֹום את "זכֹור ׁשאמר g)ּכמֹו ,k my). ְְְֶֶַַַַָָָ

לׁשֹונם ידעּת dcbdd)ּוכבר gqepa),חכמים ּכּלנּו "אפּלּו : ְְְֲֲִִַָָָָָָֻ
עלינּו מצוה ― ֿ הּתֹורה את יֹודעים ּכּלנּו נבֹונים, ְְְִִִֵֶַָָָָָֻֻּכּלנּו
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מצרים". ּביציאת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָלסּפר

ְִָּפסחים.

‰˜ „ÂÓÚ „Ú „˜ 'ÓÚ ÏÈÚÏ ÒÙ„ ‰„b‰‰ ÁÒ…«««»»
― הק"ע ׁשֹופרהּמצוה קֹול לׁשמֹוע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

יהיה ּתרּועה "יֹום עליו: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, האחד ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָּביֹום
`)לכם" ,hk xacna)ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים ואין הּׁשנה. ְִֵַַַָָָָָֹראׁש

ה'תשע"ה  שבט כ' שני יום

.ÁÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקס"ח ׁשבעתהּמצוה ּבּסּכה ליׁשב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻ

ּתׁשבּו "ּבּסּכת יתעּלה: אמרֹו והּוא החג, ֿ ימי ּבכל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻימים
ימים" an)ׁשבעת ,bk `xwie)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִִֵַָָָָ

הּנׁשים ואין סּכה. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻּבמּסכּתא
זֹו. ּבמצוה ְְִַָָחּיבֹות

ה'תשע"ה  שבט כ"א שלישי יום

.ËÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקס"ט לּולבהּמצוה לּטֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶַַַַָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ימים, ׁשבעת ה' לפני ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָולׂשמֹוח
וגֹו'" הראׁשֹון ּבּיֹום לכם n)"ּולקחּתם ,bk `xwie)ּוכבר . ְְְְִֶֶַַָָָ

וׁשם סּכה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבאר,(n`.)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ּבלבד; ּבּמקּדׁש אּלא ימים ׁשבעת חֹובה זֹו מצוה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשאין
חֹובה היא ּבלבד הראׁשֹון ּבּיֹום מקֹומֹות, ּבׁשאר ְְְֲִִִִַַָָָָאבל

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ואין ֿ הּתֹורה. ְְְִִִֵַַַָָָָמן

ה'תשע"ה  שבט כ"ב רביעי יום

.‡Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקע"א הּׁשקלהּמצוה מחצית לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

נפׁשֹו ּכפר איׁש "ונתנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ ׁשנה, ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹּכל
ai)לה'" ,l zeny)"יּתנּו "זה ואמר ,(bi ,my)ׁשאין ּוברּור, . ְְִֵֶֶַַָָ

"ּכלֿ אֹומר: ׁשהּכתּוב לפי זֹו, ּבמצוה חּיבֹות ְְְִִִֵֶַַַָָָָָהּנׁשים
ֿ הּפקדים" על e`vi(my)העֹובר Ð `avl cwtpy in lk) ְִֵַַָֻ

(zecwtp opi`y miypּבמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ
וׁשם ׁשקלים. מּסכת ּכלֹומר: לּה, dpynהמיחדת g wxt) ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֻ

(g.הּבית ּבפני אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ׁשּמצוה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבאר,

ה'תשע"ה  שבט כ"ג חמישי יום

.‚˜ .‡Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‡"Ú˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הקנ"ג חדׁשיםהּמצוה לקּדׁש יתעּלה ׁשּצּונּו הּצּוּוי ְְְֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
החדׁש קּדּוׁש מצות היא וזֹו וׁשנים, חדׁשים ְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָֹּולחּׁשב

("yeciw" `xwp ycgÎy`x mei zriaw):יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
חדׁשים" ראׁש לכם הּזה a)"החדׁש ,ai zeny)ּובפרּוׁש , ְֳִֵֶֶֶַַָָֹֹ

ak.)נאמר dpyd y`x),"לכם מסּורה ּתהא זֹו "עדּות : ְְֱֵֵֶֶַָָ
ּכׁשּבת ואחד ֿ אחד לכל מסּורה אינּה זֹו מצוה ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּכלֹומר:

ed`ּבראׁשית jexa yecwd zay day myÎlr .zayd) ְִֵ
(ziy`xa dyrnnוׁשֹובת ימים ׁשּׁשה מֹונה ֿ אחד ׁשּכל ―ְִִֵֶֶֶָָָָ

יעׂשּנּו ֿ הּלבנה את הרֹואה ֿ אדם ּכל ׁשּגם ּכ ― ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּׁשביעי
הּתֹורני ּבחׁשּבֹון יחּׁשב אֹו חדׁש, itkראׁש geld iaeyig) ְְִֵֶֶַַַָֹֹ

(dxezd inkg erawyיראה אֹו חדׁש, ראׁש ְְֲִֶֶֶַֹֹויעׂשה
אחר dpyd)ׁשהאביב xeairl zeaiqd zg`)וזּולתֹוe`) ְִֵֶַָָָ

(zxg` daiq― חדׁש ויֹוסיף ּבֹו להתחּׁשב ּׁשראּוי ְְְִִִֵֶֶַַָֹמּמה
הּגדֹול ּדין ּבית אּלא לעֹולם יעׂשּנה לא זֹו מצוה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
הּיֹום אצלינּו ּבטלה לפיכ ּדוקא. יׂשראל ּובארץ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּדוקא
ׁשּבטלה ּכמֹו הּגדֹול, ּדין ּבית העּדר מחמת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהראּיה

מח הּקרּבנֹות טעּוהקרבת ּובזה הּמקּדׁש. העּדר מת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּגם היסֹוד וזהּו 'קראים', ּבּמזרח ּכאן הּנקראים ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּמינים
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hay d"kÎc"k ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

עּמהם מגּׁשׁשים והחּלּו עליו, עמדּו ֿ הרּבנים ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלא
מחּׁשבים ׁשאנּו הּזה ׁשהחׁשּבֹון ּדע, האפלה. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבחׁשכת
מּתר אין והּמֹועדים, החדׁשים ראׁשי ּבֹו ויֹודעים ְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָֻהּיֹום
הּדחק ּבׁשעת אבל ּבלבד; יׂשראל ּבארץ אּלא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלעׂשֹותֹו
הּסמּו ּדין לבית מּתר אז יׂשראל, מארץ חכמים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּובהעּדר

(jkl jenqd)חדׁשים ולקּבֹוע ׁשנים לעּבר יׂשראל ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָָּבארץ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו עקיבא, רּבי ׁשעׂשה ּכדר לארץ, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבחּוצה

bq.)ּבּתלמּוד zekxa)והּידּוע ּגדֹול, קׁשי יׁש ּובזה ― ְְִֵֶַַַַָָָ
(y),יׂשראל ּבארץ היה אמנם הּגדֹול ּדין ּבית ּתמיד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכמעט

המקּבלֹות ּבּדרכים ׁשנים ויעּברּו חדׁשים ׁשּיקּבעּו ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָֻוהם
יחד. ּובהתקּבצם ְְְְִֶַַָָָאצלם

ידעּוהּו ׁשּלא האמּונה, מיסֹודֹות מאד ּגדֹול יסֹוד ּכאן ְְְֱִֵֵֶָָָָָֹֹויׁש
ׁשאנּו זה הינּו: חקר. הּמעמיקים אּלא ּבֹו ירּגיׁשּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא
ׁשּבידינּו העּבּור ּבסדר לארץ ּבחּוצה הּיֹום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמחּׁשבים
ּבגלל לא ― חג זה ויֹום חדׁש ראׁש זה ׁשּיֹום ְְְְִִֶֶֶֶַַֹֹֹואֹומרים
מּפני אּלא אפן, ּבׁשּום חג אֹותֹו עֹוׂשים אנּו ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹחׁשּבֹוננּו
חג זה יֹום קבעּו ּכבר יׂשראל ׁשּבארץ הּגדֹול ּדין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּבית
אֹו חדׁש ראׁש ׁשהּיֹום אמרּו ׁשהם ּומּפני חדׁש, ראׁש ְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹאֹו
ׁשהיתה ּבין חדׁש, ראׁש אֹו חג נעׂשה הּוא חג, ְֲֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּיֹום
ׁשּנמסר ּכמֹו ראּיה, ּפי על אֹו חׁשּבֹון ּפי על זֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻּפעּלתם

ּבּקּבלה dk.)לנּו dpyd y`x)אתם ֿ ּתקראּו "אׁשר :`xwie) ְְֲִֶַַָָָָֹ
(a ,bkאׁשר ּכלֹומר: אּלּו", אּלא מֹועדֹות לי אין ―ְֲֲִֵֵֶֶַָ

אנּוסין אפּלּו ׁשֹוגגין אפּלּו מֹועדֹות, ׁשהם הם ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֹיאמרּו
עֹוׂשים אנּו ואין ּבקּבלה. לנּו ׁשּבא ּכמֹו מּטעין, ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֻאפּלּו
ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו ֿ הּיֹום את ׁשּנדע ּכדי אּלא חׁשּבֹון ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּיֹום
וקֹובעים מחּׁשבים עצמֹו זה ׁשּבסדר ּכיון ֿ יׂשראל, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָארץ
לא ― סֹומכים אנּו קביעתם ועל ּבראּיה; לא ― ְְְְִִִִַַָָָָֹֹהּיֹום

מּלתא לגּלֹויי אּלא חׁשּבֹוננּו ואין חׁשּבֹוננּו. (zelblעל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
(epnfa rawp xaky xac.היטב זה והבן ,ְֵֵֵֶָ

ארץ ׁשּבני למׁשל, הּנחנּו, אּלּו ּבאּור: ל מֹוסיף ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָוהנני
מּלעׂשֹות לאל חלילה ― יׂשראל מארץ יעדרּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל
אתֿ יׁשרׁש ולא ימחה ׁשּלא הבטיח ׁשּכבר לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹזאת,
ּבנמצא, ּדין ּבית ׁשם יהיה ולא ― לגמרי האּמה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשארית
יׂשראל ּבארץ ׁשּנסמ ּדין ּבית לארץ ּבחּוצה יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹולא
ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל זה חׁשּבֹוננּו היה לא אז הרי ―ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹ
ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה לחּׁשב לנּו ׁשאין לפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאפן,
ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם אּלא חדׁשים ְְְְְְֳִִִִִֶַַַָָָָָולקּבֹוע
מירּוׁשלם" ֿ ה' ּודבר תֹורה ּתצא מּצּיֹון "ּכי ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּבארנּו

(b ,a diryi)ּבדברי ׁשלמה ּדעה לֹו ׁשּיׁש מי יתּבֹונן ואם .ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָ
ּברּור ֿ ּׁשאמרנּו ֿ מה ּכל לֹו יתּבאר זה, ׁשּבענין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּתלמּוד
הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש והּנה ספק. ׁשּום ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשאין
ּבידיעת עליו סֹומכים ׁשאנּו הּסדר יסֹודֹות על ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּמֹורֹות
"וׁשמרּת אמרּו: מאּלה ׁשנים, ועּבּור חדׁשים ְְְְֳִִִֵֵֵֶַָָָָָָראׁשי

ימימה" מּימים למֹועדּה הּזאת i)אתֿהחּקה ,bi zeny). ְֲִִִֶַַָָָָָֹֻ
i`gei)אמרּו oa oerny iaxc `zlikn)ׁשאין "מלּמד : ְְֵֵֶַָ

לּמֹועד" הּסמּו ּבּפרק אּלא ֿ הּׁשנה את (ycegaמעּברין ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

(gqt crenl jenqd Ð xc`ואמרּו(my)ׁשאין "מּנין : ְְִִֵֶַָ
ֿ החדׁש את מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא ֿ החדׁש את ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹמעּברין
יתעּלה: ואמר ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ּבּיֹום? ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָאּלא

הּׁשנה" a)"לחדׁשי ,ai my)אמרּו ,(.d dlibn)חדׁשים" : ְְְֳִֵַָָָָָ
מׁשמע ― ימים" מחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָאּתה
"חדׁש ואמר: ׁשלם. חדׁש אּלא ּתהא לא ּבּה ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹׁשההֹוספה

k`)ימים" ,`i xacna)מחּׁשב אּתה "ימים אמרּו: ― ְְִִֵַַָָָָ
אתֿ "ׁשמֹור ואמרּו: ׁשעֹות". מחּׁשב אּתה ואין ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹלחדׁש

האביב" `)חדׁש ,fh mixac)ׁשּלנּו ׁשּבׁשנים מׁשמע ― ְְִִֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשנֹות יהיּו ּולפיכ הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ׁשּנׁשמֹור ְְְְְִִִֶֶַָָָָָחֹובה

gxid)חּמה jldn lr qqean miycgd aeyigy zexnl). ַָ
א' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָּוכבר

הּׁשנה(i`.)מּסנהדרין ראׁש ּבברכֹות(a.)ּובמּסכת וגם ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
(.bq).

ה'תשע"ה  שבט כ"ד שישי יום

ה'תשע"ה  שבט כ"ה קודש שבת יום

.‚˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שישי ֿ שבת קודש כ "ד ֿ כ "ה שבט 
― הקנ"ג חדׁשיםהּמצוה לקּדׁש יתעּלה ׁשּצּונּו הּצּוּוי ְְְֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

החדׁש קּדּוׁש מצות היא וזֹו וׁשנים, חדׁשים ְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָֹּולחּׁשב
("yeciw" `xwp ycgÎy`x mei zriaw):יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ

חדׁשים" ראׁש לכם הּזה a)"החדׁש ,ai zeny)ּובפרּוׁש , ְֳִֵֶֶֶַַָָֹֹ
ak.)נאמר dpyd y`x),"לכם מסּורה ּתהא זֹו "עדּות : ְְֱֵֵֶֶַָָ

ּכׁשּבת ואחד ֿ אחד לכל מסּורה אינּה זֹו מצוה ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּכלֹומר:
ed`ּבראׁשית jexa yecwd zay day myÎlr .zayd) ְִֵ

(ziy`xa dyrnnוׁשֹובת ימים ׁשּׁשה מֹונה ֿ אחד ׁשּכל ―ְִִֵֶֶֶָָָָ
יעׂשּנּו ֿ הּלבנה את הרֹואה ֿ אדם ּכל ׁשּגם ּכ ― ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּׁשביעי

הּתֹורני ּבחׁשּבֹון יחּׁשב אֹו חדׁש, itkראׁש geld iaeyig) ְְִֵֶֶַַַָֹֹ
(dxezd inkg erawyיראה אֹו חדׁש, ראׁש ְְֲִֶֶֶַֹֹויעׂשה

אחר dpyd)ׁשהאביב xeairl zeaiqd zg`)וזּולתֹוe`) ְִֵֶַָָָ
(zxg` daiq― חדׁש ויֹוסיף ּבֹו להתחּׁשב ּׁשראּוי ְְְִִִֵֶֶַַָֹמּמה

הּגדֹול ּדין ּבית אּלא לעֹולם יעׂשּנה לא זֹו מצוה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
הּיֹום אצלינּו ּבטלה לפיכ ּדוקא. יׂשראל ּובארץ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּדוקא
ׁשּבטלה ּכמֹו הּגדֹול, ּדין ּבית העּדר מחמת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהראּיה

מח הּקרּבנֹות טעּוהקרבת ּובזה הּמקּדׁש. העּדר מת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּגם היסֹוד וזהּו 'קראים', ּבּמזרח ּכאן הּנקראים ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּמינים
עּמהם מגּׁשׁשים והחּלּו עליו, עמדּו ֿ הרּבנים ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלא
מחּׁשבים ׁשאנּו הּזה ׁשהחׁשּבֹון ּדע, האפלה. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבחׁשכת
מּתר אין והּמֹועדים, החדׁשים ראׁשי ּבֹו ויֹודעים ְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָֻהּיֹום
הּדחק ּבׁשעת אבל ּבלבד; יׂשראל ּבארץ אּלא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלעׂשֹותֹו
הּסמּו ּדין לבית מּתר אז יׂשראל, מארץ חכמים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּובהעּדר

(jkl jenqd)חדׁשים ולקּבֹוע ׁשנים לעּבר יׂשראל ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָָּבארץ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו עקיבא, רּבי ׁשעׂשה ּכדר לארץ, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבחּוצה

bq.)ּבּתלמּוד zekxa)והּידּוע ּגדֹול, קׁשי יׁש ּובזה ― ְְִֵֶַַַַָָָ
(y),יׂשראל ּבארץ היה אמנם הּגדֹול ּדין ּבית ּתמיד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכמעט
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.ÌÈ˙‡Ï בלע''ז:(„) שרפ''ש Â¯ÓÊÓÏ˙.קולטר''ש
הכרמים: בהן שזומרין Â‚Â'.בלע''ז ·˜ÚÈ ˙È· (‰)

על  מוסב הוא הזה והמקרא כן להם יאמרו האומות
וגו': רבים עמים ‰'.והלכו ¯Â‡· ‰ÎÏÂ ÂÎÏ יאמרו

וגו': אתו יעקב דבית יימרון וי''ת כן ÈÎלהם (Â)
.·˜ÚÈ ˙È· ÍÓÚ ‰˙˘Ë אל הדיבור מיסב הנביא

עונם  בשביל עמך את עזבת הנה עד כי ואומר השכינ'
עמך  נטשתה כי כן, להם ואמר מוכיחן הנביא (ד''א
ידו  על אשר הטוב מעשה את עזבת כו' יעקב בית

יעקב): בית אתם אדם לעם Ì„˜Ó.נהיית Â‡ÏÓ ÈÎ
במזרח  יושבים שהיו ארמי' ממעשי צבאותם נתמלאו
כוכבים: עבודת בשם ומשתמשים מכשפים שהיו

.Â˜ÈÙ˘È ÌÈ¯Î È„ÏÈ·Â עכו''ם בנות בועלים
מספיקי' הם ובהם ילדים להם ויולדות בהם ומתערבים

יסיתך  פן ל' בהם ונטרחים ומתרפקין ומתעסקים תמיד
לו)בשפק בלע''ז:(איוב ˜ˆ‰.(Ê)דביטימנ''ט ÔÈ‡'ל

ÂÂÁ˙˘È.(קץ: (Á:משתחוים ‡„Ì.(Ë)כמו Á˘ÈÂ
‡È˘.הקטנים: ÏÙ˘ÈÂ:החיל אנשי והגבורים הגדולים

.Ì‰Ï ‡˘˙ Ï‡Â לא כי וידעתי להקב''ה אומר הנביא
מהם: מלהפרע להם ·ˆÂ¯.תסלח ‡Â· (È) בצור לבוא

הצורים: בנקרת ·ÙÚ¯.לברוח ÔÓË‰Â:בעפר ולהטמן
.Ì„‡ ˙Â‰·‚ ÈÈÚ (‡È) גובה לשון כל וכן הרוח גסות

לבב  ורחב עינים גבה אמר דאת כמה שבמקרא עינים
קא) ‰ÔÂ·Ï.:(תהלים ÈÊ¯‡ (‚È) על הוא דוגמא
‰·˘Ô.הגבורים: ÈÂÏ‡ שאלונים כמו השלטונין

הארזים: מן ‰¯ÌÈÓ.(È„)פחותים ÌÈ¯‰‰ ÏÎ ÏÚÂ
יושביהם: על

cec zcevn
(„).ËÙ˘Â מלך והוא  השופט  כי יהיה כן יבקשו וכאשר ר''ל

יברר והוא  ריבותם  בדברי האומות בין ישפוט  הוא  המשיח 
רבים: לעמים לעשותÂ˙˙ÎÂ.המשפט  המלחמה  כלי  ישברו 

ילמדו ולא  מלחמה  עוד  יעשו לא  כי אדמה עבודת כלי מהם
ריבותם: בדברי ישפוט  המשיח  כי ÚÈ˜·.(‰)אותה ˙È·

ר ''ל  ה ' באור נא נלכה יהיה  וכן הואיל  לומר מזרזם הנביא 
תקוה: יש כי והמצוה  התורה Ë˘˙‰.(Â)באור ÈÎהנביא

עמך  עזבת  בדין הנה עד כי ואמר  המקום  כלפי הדבור מיסב
כשפים: המלאים קדם מבני יותר כשפים מלאו È„ÏÈ·Âכי 

.Â˜ÈÙ˘È ÌÈ¯Îפילוסופיות ועצות במחשבות עצמם  מספיקים 
ועצתה: התורה למחשבת  חוששים בעבורÏÓ˙Â‡.(Ê)ואינם 

ובעבור וכו' ובזהב  בכסף  נתמלא  הנז' העם  של  שארצו
כו': סוסים ארצו וכןÏÓ˙Â‡.(Á)שנתמלא אלילים ארצו  נתמלא  לכן וכו' כסף ארצו שנתמלא  בעבור לומר למעלה מוסב 

ב ): (הושע לבעל  עשו  וזהב להם הרביתי  וכסף  ידיו:ÂÂÁ˙˘È.נאמר למעשה  אחד כל  ישתחוו יהיהÁ˘ÈÂ.(Ë)כולם זה בעבור
ושפל: כפוף הדבÏÙ˘ÈÂ.כ''א במ ''ש :כפל  ˙˘‡.ר  Ï‡Â:העון להם תשא  שלא ידעתי בוא·Â‡.(È)הן לאחיו איש יאמר  אז

לפניו: מסתור אין כי מליצה ענין והוא הפחד  מפני  העפר  ובמחילות הצור  בנקיקי ÂÎÂ'.(È‡)להטמן  ˙Â‰·‚ ÈÈÚ ישפיל אז
הגאוה: בעלי ר''ל  שבאדם גבהות ÂÎÂ'.עיני Á˘Â:במ ''ש הדבר ÂÎÂ'.כפל  ·‚˘Â:לבדו לה ' הוא  שהכח לכל  יודע (È·)אז 

.ÌÂÈ ÈÎ: הגמול כפי לכ ''א לשלם מוכן  יום ÂÎÂ':(È‚)יש ÔÂ·Ï‰ ÈÊ¯‡(„È):שמה היושבים  על  ר ''ל  וכו'. ההרים  כל ועל 
(ÂË).‰Â·‚ Ï„‚Ó: המגדל חוזק במבצר הבוטחים ר''ל 

oeiv zcevn
(„).ÁÈÎÂ‰Â:דברים ברור כתישה:Â˙˙ÎÂ.ענין ÌÈ˙‡Ï.ענין

יג): (ש''א  אתו ואת מחרשתו את  וכן חפירה  כלי הם 
.˙Â¯ÓÊÓÏלא וכרמך  מל' הזמורות בו  שכורתין הכלי שם 

כ ''ה): (ויקרא  מיןÌÈÂÚÂ.עזבת:Ë˘˙‰.(Â)תזמור הוא 
יט ): (שם  תעוננו  ולא תנחשו לא  כמו יקראוÈ„ÏÈ·Â.כשוף כן

אותם: מוליד  שהלב לפי והעצות דיÂ˜ÈÙ˘È.המחשבות ענין
כ): (מ ''א  שומרון עפר  יספוק אם כמו ˜ˆ‰.(Ê)הצורך  ÔÈ‡Â

סוף : רעיםÁ˘ÈÂ.(Ë)אין שחו  כמו וכפיפה השפלה  ענין
יד ): (משלי טובים  העון :˙˘‡.לפני  מחילת  ‚‡ÂÂ.(È)ענין

וממשלה: גאוה ‰·˘Ô.(È‚)על' ÈÂÏ‡ הגדל אילן שם
בבשן:

hay d"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

המקּבלֹות ּבּדרכים ׁשנים ויעּברּו חדׁשים ׁשּיקּבעּו ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָֻוהם
יחד. ּובהתקּבצם ְְְְִֶַַָָָאצלם

ידעּוהּו ׁשּלא האמּונה, מיסֹודֹות מאד ּגדֹול יסֹוד ּכאן ְְְֱִֵֵֶָָָָָֹֹויׁש
ׁשאנּו זה הינּו: חקר. הּמעמיקים אּלא ּבֹו ירּגיׁשּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא
ׁשּבידינּו העּבּור ּבסדר לארץ ּבחּוצה הּיֹום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמחּׁשבים
ּבגלל לא ― חג זה ויֹום חדׁש ראׁש זה ׁשּיֹום ְְְְִִֶֶֶֶַַֹֹֹואֹומרים
מּפני אּלא אפן, ּבׁשּום חג אֹותֹו עֹוׂשים אנּו ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹחׁשּבֹוננּו
חג זה יֹום קבעּו ּכבר יׂשראל ׁשּבארץ הּגדֹול ּדין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּבית
אֹו חדׁש ראׁש ׁשהּיֹום אמרּו ׁשהם ּומּפני חדׁש, ראׁש ְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹאֹו
ׁשהיתה ּבין חדׁש, ראׁש אֹו חג נעׂשה הּוא חג, ְֲֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּיֹום
ׁשּנמסר ּכמֹו ראּיה, ּפי על אֹו חׁשּבֹון ּפי על זֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻּפעּלתם

ּבּקּבלה dk.)לנּו dpyd y`x)אתם ֿ ּתקראּו "אׁשר :`xwie) ְְֲִֶַַָָָָֹ
(a ,bkאׁשר ּכלֹומר: אּלּו", אּלא מֹועדֹות לי אין ―ְֲֲִֵֵֶֶַָ

אנּוסין אפּלּו ׁשֹוגגין אפּלּו מֹועדֹות, ׁשהם הם ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֹיאמרּו
עֹוׂשים אנּו ואין ּבקּבלה. לנּו ׁשּבא ּכמֹו מּטעין, ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֻאפּלּו
ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו ֿ הּיֹום את ׁשּנדע ּכדי אּלא חׁשּבֹון ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּיֹום
וקֹובעים מחּׁשבים עצמֹו זה ׁשּבסדר ּכיון ֿ יׂשראל, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָארץ
לא ― סֹומכים אנּו קביעתם ועל ּבראּיה; לא ― ְְְְִִִִַַָָָָֹֹהּיֹום

מּלתא לגּלֹויי אּלא חׁשּבֹוננּו ואין חׁשּבֹוננּו. (zelblעל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
(epnfa rawp xaky xac.היטב זה והבן ,ְֵֵֵֶָ

ארץ ׁשּבני למׁשל, הּנחנּו, אּלּו ּבאּור: ל מֹוסיף ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָוהנני
מּלעׂשֹות לאל חלילה ― יׂשראל מארץ יעדרּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל
אתֿ יׁשרׁש ולא ימחה ׁשּלא הבטיח ׁשּכבר לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹזאת,
ּבנמצא, ּדין ּבית ׁשם יהיה ולא ― לגמרי האּמה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשארית
יׂשראל ּבארץ ׁשּנסמ ּדין ּבית לארץ ּבחּוצה יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹולא
ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל זה חׁשּבֹוננּו היה לא אז הרי ―ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹ
ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה לחּׁשב לנּו ׁשאין לפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאפן,

ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם אּלא חדׁשים ְְְְְְֳִִִִִֶַַַָָָָָולקּבֹוע
מירּוׁשלם" ֿ ה' ּודבר תֹורה ּתצא מּצּיֹון "ּכי ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּבארנּו

(b ,a diryi)ּבדברי ׁשלמה ּדעה לֹו ׁשּיׁש מי יתּבֹונן ואם .ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָ
ּברּור ֿ ּׁשאמרנּו ֿ מה ּכל לֹו יתּבאר זה, ׁשּבענין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּתלמּוד
הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש והּנה ספק. ׁשּום ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשאין
ּבידיעת עליו סֹומכים ׁשאנּו הּסדר יסֹודֹות על ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּמֹורֹות
"וׁשמרּת אמרּו: מאּלה ׁשנים, ועּבּור חדׁשים ְְְְֳִִִֵֵֵֶַָָָָָָראׁשי

ימימה" מּימים למֹועדּה הּזאת i)אתֿהחּקה ,bi zeny). ְֲִִִֶַַָָָָָֹֻ
i`gei)אמרּו oa oerny iaxc `zlikn)ׁשאין "מלּמד : ְְֵֵֶַָ

לּמֹועד" הּסמּו ּבּפרק אּלא ֿ הּׁשנה את (ycegaמעּברין ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
(gqt crenl jenqd Ð xc`ואמרּו(my)ׁשאין "מּנין : ְְִִֵֶַָ

ֿ החדׁש את מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא ֿ החדׁש את ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹמעּברין
יתעּלה: ואמר ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ּבּיֹום? ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָאּלא

הּׁשנה" a)"לחדׁשי ,ai my)אמרּו ,(.d dlibn)חדׁשים" : ְְְֳִֵַָָָָָ
מׁשמע ― ימים" מחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָאּתה
"חדׁש ואמר: ׁשלם. חדׁש אּלא ּתהא לא ּבּה ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹׁשההֹוספה

k`)ימים" ,`i xacna)מחּׁשב אּתה "ימים אמרּו: ― ְְִִֵַַָָָָ
אתֿ "ׁשמֹור ואמרּו: ׁשעֹות". מחּׁשב אּתה ואין ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹלחדׁש

האביב" `)חדׁש ,fh mixac)ׁשּלנּו ׁשּבׁשנים מׁשמע ― ְְִִֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשנֹות יהיּו ּולפיכ הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ׁשּנׁשמֹור ְְְְְִִִֶֶַָָָָָחֹובה

gxid)חּמה jldn lr qqean miycgd aeyigy zexnl). ַָ
א' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָּוכבר

הּׁשנה(i`.)מּסנהדרין ראׁש ּבברכֹות(a.)ּובמּסכת וגם ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
(.bq).

יום שבת קודש כ "ה שבט 
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה שבט, ה'תשט"ו

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

בעל מדות ורב פעלים וכו' מוהר"ר ניסן שי'

שלום וברכה!

גם אני מצטרף לאלה המברכים את כת"ר שי' לרגלי יובל שנת השלושים לכהונתו בביהכ"נ 

בני יצחק נוסח האר"י ז"ל,

ויהי רצון אשר יצליח לפעול שבצדק ישא ביהכ"נ שמו "נוסח האר"י ז"ל" וכפי שנתבארו עניני 

והוראות האריז"ל בתורת החסידות ובפרט ע"י כ"ק נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בכבוד ובברכת הצלחה לאריכות ימים ושנים טובות, וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, טובות עם 

כל הפירושים.
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.ÌÈ˙‡Ï בלע''ז:(„) שרפ''ש Â¯ÓÊÓÏ˙.קולטר''ש
הכרמים: בהן שזומרין Â‚Â'.בלע''ז ·˜ÚÈ ˙È· (‰)

על  מוסב הוא הזה והמקרא כן להם יאמרו האומות
וגו': רבים עמים ‰'.והלכו ¯Â‡· ‰ÎÏÂ ÂÎÏ יאמרו

וגו': אתו יעקב דבית יימרון וי''ת כן ÈÎלהם (Â)
.·˜ÚÈ ˙È· ÍÓÚ ‰˙˘Ë אל הדיבור מיסב הנביא

עונם  בשביל עמך את עזבת הנה עד כי ואומר השכינ'
עמך  נטשתה כי כן, להם ואמר מוכיחן הנביא (ד''א
ידו  על אשר הטוב מעשה את עזבת כו' יעקב בית

יעקב): בית אתם אדם לעם Ì„˜Ó.נהיית Â‡ÏÓ ÈÎ
במזרח  יושבים שהיו ארמי' ממעשי צבאותם נתמלאו
כוכבים: עבודת בשם ומשתמשים מכשפים שהיו

.Â˜ÈÙ˘È ÌÈ¯Î È„ÏÈ·Â עכו''ם בנות בועלים
מספיקי' הם ובהם ילדים להם ויולדות בהם ומתערבים

יסיתך  פן ל' בהם ונטרחים ומתרפקין ומתעסקים תמיד
לו)בשפק בלע''ז:(איוב ˜ˆ‰.(Ê)דביטימנ''ט ÔÈ‡'ל

ÂÂÁ˙˘È.(קץ: (Á:משתחוים ‡„Ì.(Ë)כמו Á˘ÈÂ
‡È˘.הקטנים: ÏÙ˘ÈÂ:החיל אנשי והגבורים הגדולים

.Ì‰Ï ‡˘˙ Ï‡Â לא כי וידעתי להקב''ה אומר הנביא
מהם: מלהפרע להם ·ˆÂ¯.תסלח ‡Â· (È) בצור לבוא

הצורים: בנקרת ·ÙÚ¯.לברוח ÔÓË‰Â:בעפר ולהטמן
.Ì„‡ ˙Â‰·‚ ÈÈÚ (‡È) גובה לשון כל וכן הרוח גסות

לבב  ורחב עינים גבה אמר דאת כמה שבמקרא עינים
קא) ‰ÔÂ·Ï.:(תהלים ÈÊ¯‡ (‚È) על הוא דוגמא
‰·˘Ô.הגבורים: ÈÂÏ‡ שאלונים כמו השלטונין

הארזים: מן ‰¯ÌÈÓ.(È„)פחותים ÌÈ¯‰‰ ÏÎ ÏÚÂ
יושביהם: על

cec zcevn
(„).ËÙ˘Â מלך והוא  השופט  כי יהיה כן יבקשו וכאשר ר''ל

יברר והוא  ריבותם  בדברי האומות בין ישפוט  הוא  המשיח 
רבים: לעמים לעשותÂ˙˙ÎÂ.המשפט  המלחמה  כלי  ישברו 

ילמדו ולא  מלחמה  עוד  יעשו לא  כי אדמה עבודת כלי מהם
ריבותם: בדברי ישפוט  המשיח  כי ÚÈ˜·.(‰)אותה ˙È·

ר ''ל  ה ' באור נא נלכה יהיה  וכן הואיל  לומר מזרזם הנביא 
תקוה: יש כי והמצוה  התורה Ë˘˙‰.(Â)באור ÈÎהנביא

עמך  עזבת  בדין הנה עד כי ואמר  המקום  כלפי הדבור מיסב
כשפים: המלאים קדם מבני יותר כשפים מלאו È„ÏÈ·Âכי 

.Â˜ÈÙ˘È ÌÈ¯Îפילוסופיות ועצות במחשבות עצמם  מספיקים 
ועצתה: התורה למחשבת  חוששים בעבורÏÓ˙Â‡.(Ê)ואינם 

ובעבור וכו' ובזהב  בכסף  נתמלא  הנז' העם  של  שארצו
כו': סוסים ארצו וכןÏÓ˙Â‡.(Á)שנתמלא אלילים ארצו  נתמלא  לכן וכו' כסף ארצו שנתמלא  בעבור לומר למעלה מוסב 

ב ): (הושע לבעל  עשו  וזהב להם הרביתי  וכסף  ידיו:ÂÂÁ˙˘È.נאמר למעשה  אחד כל  ישתחוו יהיהÁ˘ÈÂ.(Ë)כולם זה בעבור
ושפל: כפוף הדבÏÙ˘ÈÂ.כ''א במ ''ש :כפל  ˙˘‡.ר  Ï‡Â:העון להם תשא  שלא ידעתי בוא·Â‡.(È)הן לאחיו איש יאמר  אז

לפניו: מסתור אין כי מליצה ענין והוא הפחד  מפני  העפר  ובמחילות הצור  בנקיקי ÂÎÂ'.(È‡)להטמן  ˙Â‰·‚ ÈÈÚ ישפיל אז
הגאוה: בעלי ר''ל  שבאדם גבהות ÂÎÂ'.עיני Á˘Â:במ ''ש הדבר ÂÎÂ'.כפל  ·‚˘Â:לבדו לה ' הוא  שהכח לכל  יודע (È·)אז 

.ÌÂÈ ÈÎ: הגמול כפי לכ ''א לשלם מוכן  יום ÂÎÂ':(È‚)יש ÔÂ·Ï‰ ÈÊ¯‡(„È):שמה היושבים  על  ר ''ל  וכו'. ההרים  כל ועל 
(ÂË).‰Â·‚ Ï„‚Ó: המגדל חוזק במבצר הבוטחים ר''ל 

oeiv zcevn
(„).ÁÈÎÂ‰Â:דברים ברור כתישה:Â˙˙ÎÂ.ענין ÌÈ˙‡Ï.ענין

יג): (ש''א  אתו ואת מחרשתו את  וכן חפירה  כלי הם 
.˙Â¯ÓÊÓÏלא וכרמך  מל' הזמורות בו  שכורתין הכלי שם 

כ ''ה): (ויקרא  מיןÌÈÂÚÂ.עזבת:Ë˘˙‰.(Â)תזמור הוא 
יט ): (שם  תעוננו  ולא תנחשו לא  כמו יקראוÈ„ÏÈ·Â.כשוף כן

אותם: מוליד  שהלב לפי והעצות דיÂ˜ÈÙ˘È.המחשבות ענין
כ): (מ ''א  שומרון עפר  יספוק אם כמו ˜ˆ‰.(Ê)הצורך  ÔÈ‡Â

סוף : רעיםÁ˘ÈÂ.(Ë)אין שחו  כמו וכפיפה השפלה  ענין
יד ): (משלי טובים  העון :˙˘‡.לפני  מחילת  ‚‡ÂÂ.(È)ענין

וממשלה: גאוה ‰·˘Ô.(È‚)על' ÈÂÏ‡ הגדל אילן שם
בבשן:

hay d"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

המקּבלֹות ּבּדרכים ׁשנים ויעּברּו חדׁשים ׁשּיקּבעּו ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָֻוהם
יחד. ּובהתקּבצם ְְְְִֶַַָָָאצלם

ידעּוהּו ׁשּלא האמּונה, מיסֹודֹות מאד ּגדֹול יסֹוד ּכאן ְְְֱִֵֵֶָָָָָֹֹויׁש
ׁשאנּו זה הינּו: חקר. הּמעמיקים אּלא ּבֹו ירּגיׁשּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא
ׁשּבידינּו העּבּור ּבסדר לארץ ּבחּוצה הּיֹום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמחּׁשבים
ּבגלל לא ― חג זה ויֹום חדׁש ראׁש זה ׁשּיֹום ְְְְִִֶֶֶֶַַֹֹֹואֹומרים
מּפני אּלא אפן, ּבׁשּום חג אֹותֹו עֹוׂשים אנּו ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹחׁשּבֹוננּו
חג זה יֹום קבעּו ּכבר יׂשראל ׁשּבארץ הּגדֹול ּדין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּבית
אֹו חדׁש ראׁש ׁשהּיֹום אמרּו ׁשהם ּומּפני חדׁש, ראׁש ְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹאֹו
ׁשהיתה ּבין חדׁש, ראׁש אֹו חג נעׂשה הּוא חג, ְֲֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּיֹום
ׁשּנמסר ּכמֹו ראּיה, ּפי על אֹו חׁשּבֹון ּפי על זֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻּפעּלתם

ּבּקּבלה dk.)לנּו dpyd y`x)אתם ֿ ּתקראּו "אׁשר :`xwie) ְְֲִֶַַָָָָֹ
(a ,bkאׁשר ּכלֹומר: אּלּו", אּלא מֹועדֹות לי אין ―ְֲֲִֵֵֶֶַָ

אנּוסין אפּלּו ׁשֹוגגין אפּלּו מֹועדֹות, ׁשהם הם ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֹיאמרּו
עֹוׂשים אנּו ואין ּבקּבלה. לנּו ׁשּבא ּכמֹו מּטעין, ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֻאפּלּו
ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו ֿ הּיֹום את ׁשּנדע ּכדי אּלא חׁשּבֹון ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּיֹום
וקֹובעים מחּׁשבים עצמֹו זה ׁשּבסדר ּכיון ֿ יׂשראל, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָארץ
לא ― סֹומכים אנּו קביעתם ועל ּבראּיה; לא ― ְְְְִִִִַַָָָָֹֹהּיֹום

מּלתא לגּלֹויי אּלא חׁשּבֹוננּו ואין חׁשּבֹוננּו. (zelblעל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
(epnfa rawp xaky xac.היטב זה והבן ,ְֵֵֵֶָ

ארץ ׁשּבני למׁשל, הּנחנּו, אּלּו ּבאּור: ל מֹוסיף ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָוהנני
מּלעׂשֹות לאל חלילה ― יׂשראל מארץ יעדרּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל
אתֿ יׁשרׁש ולא ימחה ׁשּלא הבטיח ׁשּכבר לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹזאת,
ּבנמצא, ּדין ּבית ׁשם יהיה ולא ― לגמרי האּמה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשארית
יׂשראל ּבארץ ׁשּנסמ ּדין ּבית לארץ ּבחּוצה יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹולא
ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל זה חׁשּבֹוננּו היה לא אז הרי ―ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹ
ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה לחּׁשב לנּו ׁשאין לפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאפן,

ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם אּלא חדׁשים ְְְְְְֳִִִִִֶַַַָָָָָולקּבֹוע
מירּוׁשלם" ֿ ה' ּודבר תֹורה ּתצא מּצּיֹון "ּכי ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּבארנּו

(b ,a diryi)ּבדברי ׁשלמה ּדעה לֹו ׁשּיׁש מי יתּבֹונן ואם .ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָ
ּברּור ֿ ּׁשאמרנּו ֿ מה ּכל לֹו יתּבאר זה, ׁשּבענין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּתלמּוד
הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש והּנה ספק. ׁשּום ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשאין
ּבידיעת עליו סֹומכים ׁשאנּו הּסדר יסֹודֹות על ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּמֹורֹות
"וׁשמרּת אמרּו: מאּלה ׁשנים, ועּבּור חדׁשים ְְְְֳִִִֵֵֵֶַָָָָָָראׁשי

ימימה" מּימים למֹועדּה הּזאת i)אתֿהחּקה ,bi zeny). ְֲִִִֶַַָָָָָֹֻ
i`gei)אמרּו oa oerny iaxc `zlikn)ׁשאין "מלּמד : ְְֵֵֶַָ

לּמֹועד" הּסמּו ּבּפרק אּלא ֿ הּׁשנה את (ycegaמעּברין ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
(gqt crenl jenqd Ð xc`ואמרּו(my)ׁשאין "מּנין : ְְִִֵֶַָ

ֿ החדׁש את מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא ֿ החדׁש את ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹמעּברין
יתעּלה: ואמר ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ּבּיֹום? ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָאּלא

הּׁשנה" a)"לחדׁשי ,ai my)אמרּו ,(.d dlibn)חדׁשים" : ְְְֳִֵַָָָָָ
מׁשמע ― ימים" מחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָאּתה
"חדׁש ואמר: ׁשלם. חדׁש אּלא ּתהא לא ּבּה ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹׁשההֹוספה

k`)ימים" ,`i xacna)מחּׁשב אּתה "ימים אמרּו: ― ְְִִֵַַָָָָ
אתֿ "ׁשמֹור ואמרּו: ׁשעֹות". מחּׁשב אּתה ואין ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹלחדׁש

האביב" `)חדׁש ,fh mixac)ׁשּלנּו ׁשּבׁשנים מׁשמע ― ְְִִֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשנֹות יהיּו ּולפיכ הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ׁשּנׁשמֹור ְְְְְִִִֶֶַָָָָָחֹובה

gxid)חּמה jldn lr qqean miycgd aeyigy zexnl). ַָ
א' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָּוכבר

הּׁשנה(i`.)מּסנהדרין ראׁש ּבברכֹות(a.)ּובמּסכת וגם ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
(.bq).

יום שבת קודש כ "ה שבט 
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(‡):'Â‚Â ‰·È˘˜‰ È˙ÓÎÁÏ È·(‚) נופת כי
מתוק: לשון Ê¯‰.תטופנה. È˙Ù˘:אפיקורסות˜ÏÁÂ

.‰ÎÁ ÔÓ˘Ó:חך ÂÓ˙(‰)לשון ˙Â„¯ÂÈ ‰ÈÏ‚¯
.ÂÎÂÓ˙È ‰È„Úˆ ÏÂ‡˘:קורבה ÔÙ(Â)ל' ÌÈÈÁ Á¯Â‡

.ÒÏÙ˙ שכרן מתן הקב''ה סלסל חכמים דרשוהו כך
שמתן  מצוה אדם יראה שלא כדי פירשן ולא מצות של
פתרונו  וזה המצות, שאר ויניח בה וידבק מרובה שכרה
זו  ואי ליקח זו אי התורה אורחות תפלס שלא כדי
ולא  נתיבותיה הקב''ה הניע מעגלותיה נעו לכך להניח
המקראות  סדר לפי אבל אגדה, מדרש זהו הודיעם,

אחריו: „¯ÍÎ.שכתוב ‰ÈÏÚÓ ˜Á¯‰ לא שעדיין נראה
פן  חיים אורח לפרש יש וכן הזונה אשה בענין הפסיק
איזו  לומר זרה אותה אצל חיים אורח תשקול אל תפלס
תדע  ולא לשאול נעו הזונה מעגלות כי זו, או זו לעשות

ותפול: תנוע אשר עד לי ÚÂ˙‰(Ê)להזהר שמעו בנים

פי: מאמרי תסורו ‰Í„Â(Ë)ואל ÌÈ¯Á‡Ï Ô˙˙ ÔÙ.
הודך  תפארת להם לתת אחרים לאלהים לבך תפנה פן

È¯ÊÎ‡Ï.ושבחך: ÍÈ˙Â˘Â:גיהנם של ÔÙ(È)לשר
.ÍÁÎ ÌÈ¯Ê ÂÚ·˘È בשקריהם ממון הגובין הבעל נביאי

וטרחת ÍÈ·ˆÚÂ.ובפחזותם: שנעצבת ויגיעך עצביך
È¯Î.בו: ˙È··:עו''ג ·‡Í˙È¯Á.(È‡)בבית ˙Ó‰Â

באחריתך: שתנהום ¯Ú.(È„)סוף ÏÎ· È˙ÈÈ‰ ËÚÓÎ
הייתי  מועט דבר בשביל (כלומר גיהנם ובין ביני כפשע
שמעתי  שאלו מורי לקול שמעתי שלא רע בכל עכשיו

קר''א): יוסף רבי כך בי יארע לא ÌÈÓ(ÂË)להם ‰˙˘
.Í¯Â·Ó תורת היא לחלקך הקב''ה לך שנתן מבור

מכונסים:·Í¯Â.משה: ·‡¯Í.מים ÍÂ˙Ó ÌÈÏÊÂÂ מים
הם  נובעין ולבסוף מכונסים כמים תחלה כלומר חיים

והולכין:

cec zcevn
(‡).‰·È˘˜‰ È˙ÓÎÁÏ È·לשלמה שאמר  דוד  מדברי  זה עוד 

למדתיך : אשר להחכמה שמע לשמורÂÓ˘Ï¯.(·)בני הזהר
דעת: לדבר ינצורו  ושפתיך  ÙÂ˙.(‚)המחשבות ÈÎ ר ''ל

המה הזונה  אמרי כי יפותה  לבל נזהר להיות צריך  מאוד 
והוא משמן יותר חלקים  והמה  צופים כנופת ומתוקים ערבים 

למשל : כלענהÈ¯Á‡Â˙‰.(„)גם מרה  הפתוי  אחרית  אבל 
ומזה: מזה חדודים שני בו שיש  כחרב הנפתים וממית 

(‰).‰ÈÏ‚¯: המיתה מביא הפתוי רגלי דרך  ÂÎÂÓ˙È.ר''ל
בה: נופל  הנפתה שיהיה השאול  את ומחזיקים  תומכים

(Â).ÌÈÈÁ Á¯Â‡: התורה חכמת  ˙ÒÏÙ.ר''ל ÔÙתיישר פן
אליה : אורח ÂÚ.להדמות  מן  שלה המעגלות  נעו כי לך  דע

זה: אל  זה  קרב לא כי והשוואה  דמיון שום להם תדע  ולא  ממנה ורחקו ושמעתםÚÂ˙‰.(Ê)חיים הואיל  לומר למעלה מוסב
אני הבריות משנאת לא כי וכו' לי שמעו חי אל  בני אתם לזאת לו חביב הייתי כי  עם  האלה  בדברים  הזהירני אבי דוד  שגם 

אלה: כל  על  למעלה:ÈÏÚÓ‰.(Á)מזהיר  האמור הזרה  כי‰Í„Â.(Ë)מן לאחרים במעשיך  תתן  השמים  מן לך  הנתון ההוד 
לכל  בידו מסור תהיה  ר ''ל  גיהנם של שר  והוא  לאכזרי תמסור  והנותרים  שנותיך  בחצי ותמות לאחרים ותנתן ממך נלקח  תהיה

ÌÈ¯Ê.(È)חפצו : ÂÚ·˘È ÔÙככחם וכן והתאמצות  בכח  הבא  העושר  והוא כוחך  ישבעו הם  ליורשך  ראוים  שאינם ממך  הזרים
לאוצר ב):נתנו במ ''ש :ÍÈ·ˆÚÂ.(עזרא הדבר וכפל  ויגיעה  בעצבון  הבא המיתה·‡Í˙È¯Á.(È‡)העושר ביום ימיך  באחרית

לב:בעת  מכאב  תנהום אז  בשרך  È·Ï.(È·)יכלה  ı‡:לבזותה לבי ‰È˙ÈÈ.(È„)מאס  ËÚÓÎכשיעור קטנה  הנאה בעבור
רב: בפרסום גדולה  ועדה רב קהל  בתוך  רע בכל עתה הייתי מועט  ÌÈÓ.(ÂË)היותר  בזרה:˘˙‰ ולא באשתך  ÌÈÏÊÂÂר''ל 

.'Â‚Â:במ ''ש הדבר  כפל 

oeiv zcevn
(‚).˙ÙÂצופים ונופת  וכן והתכה  הזלה ותחסר ענין יט) (תהלים

הדבש: חלות כהזלת שר''ל מעצמו מובן והוא צופים תרד ˙ÙÂË‰.מלת
בחיך :ÎÁ‰.טיפץ: הלשון בנגיעת  הבאה מאמרה ר ''ל 

(„).‰ÚÏÎ:מר עשב והלוך :ˆÈ„Ú‰.שם  פסיעות ענין
(Â).ÒÏÙ˙:תישיר.ÂÚ: ונד נע דרכיה:È˙ÂÏ‚ÚÓ‰.מלשון 

(‡È).Í¯‡˘Âשאר יכין  אם כמו  הבשר על  נאמר  הוא  גם
יב):לעמו  (דניאל עפר אדמת כמו נרדפים בשמות דבריו וכפל עח) (תהלים

(·È).ı‡תוכחתי כל נאצו  וכן הבזיון על  הוא  (לעיל מושאל 

ולמוד :È¯ÂÓ.(È‚)א): הוראה עניןÌÈÏÊÂÂ.(ÂË)מלשון 
הנובע:·‡¯Í.נטיפה: באר 
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àðæà-èä éúðeáúì äáéL÷ä éúîëçì éða:EáìéúôN úòãå úBnæî øîL:eøöðé Eâäðôhz úôð ék § −¦§¨§¨¦´©§¦®¨¦¹§¨¦À©¨§¤«¦§¬Ÿ§¦®§¹©À©§¨¤¬¦§«Ÿ¦³´Ÿ¤¦ −Ÿ§¨
:dkç ïîMî ÷ìçå äøæ éúôNã:úBit áøçk äcç äðòlë äøî dúéøçàåäìBàL úåî úBãøé äéìâø ¦§¥´¨¨®§¨−̈¦¤´¤¦¨«§« −©£¦¨¨¨´©«©£¨®©¹À̈§¤´¤¦«©−§¤¨Ÿ§´¨®¤§¹À

:eëîúé äéãòöå:òãú àì äéúìbòî eòð ñlôz-ït íéiç çøàæíéðá äzòåeøeñz-ìàå éì-eòîL §¨¤¬¨¦§«Ÿ´Ÿ©© −¦¤§©¥®¨¬©¹§§Ÿ¤À¨´Ÿ¥¨«§©¨´¨−¦¦§¦®§©¹̈À
:éô-éøîàîç:dúéa çút-ìà áø÷z-ìàå Ekøã äéìòî ÷çøäèéúðLe EãBä íéøçàì ïzz-ïtE ¥¦§¥¦«©§¥´¥¨¤´¨©§¤®§©¦¹§©À¤¤¬©¥¨«¤¦¥´©£¥¦´¤®¹§Ÿ¤À

:éøæëàìééáöòå Eçk íéøæ eòaNé-ït:éøëð úéáa Eàé:EøàLe EøNa úBìëa Eúéøçàá zîäðå §©§¨¦«¤«¦§§´¨¦´Ÿ¤®©¹£¨¤À§¥´¨§¦«§¨©§¨¬§©£¦¤®¦§¬§¹¨§À§¥¤«
áééà zøîàå:éaì õàð úçëBúå øñeî éúàðN Câé:éðæà éúéhä-àì éãnìîìå éøBî ìB÷a ézòîL-àìå §«¨©§À̈¥ −¨¥´¦¨®§¹©À©¨©¬¦¦«§«Ÿ¨ −©§¦§´¨®§¹¦«§©§©ÀŸ¦¦¬¦¨§¦«

ãé:äãòå ìä÷ CBúa òø-ìëá éúééä èòîkåè:Eøàa CBzî íéìæðå EøBaî íéî-äúL ¦ −§©¨¦´¦§¨¨®§−¨¨´§¥¨«§¥©¬¦¦¤®§¹Ÿ§¦À¦¬§¥¤«
i"yx

(‡):'Â‚Â ‰·È˘˜‰ È˙ÓÎÁÏ È·(‚) נופת כי
מתוק: לשון Ê¯‰.תטופנה. È˙Ù˘:אפיקורסות˜ÏÁÂ

.‰ÎÁ ÔÓ˘Ó:חך ÂÓ˙(‰)לשון ˙Â„¯ÂÈ ‰ÈÏ‚¯
.ÂÎÂÓ˙È ‰È„Úˆ ÏÂ‡˘:קורבה ÔÙ(Â)ל' ÌÈÈÁ Á¯Â‡

.ÒÏÙ˙ שכרן מתן הקב''ה סלסל חכמים דרשוהו כך
שמתן  מצוה אדם יראה שלא כדי פירשן ולא מצות של
פתרונו  וזה המצות, שאר ויניח בה וידבק מרובה שכרה
זו  ואי ליקח זו אי התורה אורחות תפלס שלא כדי
ולא  נתיבותיה הקב''ה הניע מעגלותיה נעו לכך להניח
המקראות  סדר לפי אבל אגדה, מדרש זהו הודיעם,

אחריו: „¯ÍÎ.שכתוב ‰ÈÏÚÓ ˜Á¯‰ לא שעדיין נראה
פן  חיים אורח לפרש יש וכן הזונה אשה בענין הפסיק
איזו  לומר זרה אותה אצל חיים אורח תשקול אל תפלס
תדע  ולא לשאול נעו הזונה מעגלות כי זו, או זו לעשות

ותפול: תנוע אשר עד לי ÚÂ˙‰(Ê)להזהר שמעו בנים

פי: מאמרי תסורו ‰Í„Â(Ë)ואל ÌÈ¯Á‡Ï Ô˙˙ ÔÙ.
הודך  תפארת להם לתת אחרים לאלהים לבך תפנה פן

È¯ÊÎ‡Ï.ושבחך: ÍÈ˙Â˘Â:גיהנם של ÔÙ(È)לשר
.ÍÁÎ ÌÈ¯Ê ÂÚ·˘È בשקריהם ממון הגובין הבעל נביאי

וטרחת ÍÈ·ˆÚÂ.ובפחזותם: שנעצבת ויגיעך עצביך
È¯Î.בו: ˙È··:עו''ג ·‡Í˙È¯Á.(È‡)בבית ˙Ó‰Â

באחריתך: שתנהום ¯Ú.(È„)סוף ÏÎ· È˙ÈÈ‰ ËÚÓÎ
הייתי  מועט דבר בשביל (כלומר גיהנם ובין ביני כפשע
שמעתי  שאלו מורי לקול שמעתי שלא רע בכל עכשיו

קר''א): יוסף רבי כך בי יארע לא ÌÈÓ(ÂË)להם ‰˙˘
.Í¯Â·Ó תורת היא לחלקך הקב''ה לך שנתן מבור

מכונסים:·Í¯Â.משה: ·‡¯Í.מים ÍÂ˙Ó ÌÈÏÊÂÂ מים
הם  נובעין ולבסוף מכונסים כמים תחלה כלומר חיים

והולכין:

cec zcevn
(‡).‰·È˘˜‰ È˙ÓÎÁÏ È·לשלמה שאמר  דוד  מדברי  זה עוד 

למדתיך : אשר להחכמה שמע לשמורÂÓ˘Ï¯.(·)בני הזהר
דעת: לדבר ינצורו  ושפתיך  ÙÂ˙.(‚)המחשבות ÈÎ ר ''ל

המה הזונה  אמרי כי יפותה  לבל נזהר להיות צריך  מאוד 
והוא משמן יותר חלקים  והמה  צופים כנופת ומתוקים ערבים 

למשל : כלענהÈ¯Á‡Â˙‰.(„)גם מרה  הפתוי  אחרית  אבל 
ומזה: מזה חדודים שני בו שיש  כחרב הנפתים וממית 

(‰).‰ÈÏ‚¯: המיתה מביא הפתוי רגלי דרך  ÂÎÂÓ˙È.ר''ל
בה: נופל  הנפתה שיהיה השאול  את ומחזיקים  תומכים

(Â).ÌÈÈÁ Á¯Â‡: התורה חכמת  ˙ÒÏÙ.ר''ל ÔÙתיישר פן
אליה : אורח ÂÚ.להדמות  מן  שלה המעגלות  נעו כי לך  דע

זה: אל  זה  קרב לא כי והשוואה  דמיון שום להם תדע  ולא  ממנה ורחקו ושמעתםÚÂ˙‰.(Ê)חיים הואיל  לומר למעלה מוסב
אני הבריות משנאת לא כי וכו' לי שמעו חי אל  בני אתם לזאת לו חביב הייתי כי  עם  האלה  בדברים  הזהירני אבי דוד  שגם 

אלה: כל  על  למעלה:ÈÏÚÓ‰.(Á)מזהיר  האמור הזרה  כי‰Í„Â.(Ë)מן לאחרים במעשיך  תתן  השמים  מן לך  הנתון ההוד 
לכל  בידו מסור תהיה  ר ''ל  גיהנם של שר  והוא  לאכזרי תמסור  והנותרים  שנותיך  בחצי ותמות לאחרים ותנתן ממך נלקח  תהיה

ÌÈ¯Ê.(È)חפצו : ÂÚ·˘È ÔÙככחם וכן והתאמצות  בכח  הבא  העושר  והוא כוחך  ישבעו הם  ליורשך  ראוים  שאינם ממך  הזרים
לאוצר ב):נתנו במ ''ש :ÍÈ·ˆÚÂ.(עזרא הדבר וכפל  ויגיעה  בעצבון  הבא המיתה·‡Í˙È¯Á.(È‡)העושר ביום ימיך  באחרית

לב:בעת  מכאב  תנהום אז  בשרך  È·Ï.(È·)יכלה  ı‡:לבזותה לבי ‰È˙ÈÈ.(È„)מאס  ËÚÓÎכשיעור קטנה  הנאה בעבור
רב: בפרסום גדולה  ועדה רב קהל  בתוך  רע בכל עתה הייתי מועט  ÌÈÓ.(ÂË)היותר  בזרה:˘˙‰ ולא באשתך  ÌÈÏÊÂÂר''ל 

.'Â‚Â:במ ''ש הדבר  כפל 

oeiv zcevn
(‚).˙ÙÂצופים ונופת  וכן והתכה  הזלה ותחסר ענין יט) (תהלים

הדבש: חלות כהזלת שר''ל מעצמו מובן והוא צופים תרד ˙ÙÂË‰.מלת
בחיך :ÎÁ‰.טיפץ: הלשון בנגיעת  הבאה מאמרה ר ''ל 

(„).‰ÚÏÎ:מר עשב והלוך :ˆÈ„Ú‰.שם  פסיעות ענין
(Â).ÒÏÙ˙:תישיר.ÂÚ: ונד נע דרכיה:È˙ÂÏ‚ÚÓ‰.מלשון 

(‡È).Í¯‡˘Âשאר יכין  אם כמו  הבשר על  נאמר  הוא  גם
יב):לעמו  (דניאל עפר אדמת כמו נרדפים בשמות דבריו וכפל עח) (תהלים

(·È).ı‡תוכחתי כל נאצו  וכן הבזיון על  הוא  (לעיל מושאל 

ולמוד :È¯ÂÓ.(È‚)א): הוראה עניןÌÈÏÊÂÂ.(ÂË)מלשון 
הנובע:·‡¯Í.נטיפה: באר 
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אגרות קודש

]כ"ג שבט, תש"כ[

... בתמהון קראתי במכתבו האריכות ע"ד ענינים השייכים לרופא, וכלך מכל חקירות אלו. 

וזמן זה יקדישו לת"ת ביר"ש הנגלה והחסידות, ומתוך הנהגה עפמש"כ תמים תהי' עם ה"א.



nei`קנד zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
בשמונה  משמש אינו מלחמה שמשוח הטעם באמת הגמרא: מתרצת א. עמוד עג דף

שיש  שעבר במשוח סובר אינו הזה שהתנא  ומה איבה, ומשום מדרבנן הוא בגדים

משום הוא לאיבה, déìלחשוש úéì ékגדול לכהן אין déúååëãaאימתי ,äáéà- ¦¥¥¥¨§¦§¨¥
אבל במקומו, לעמוד שהתמנה שעבר ככהן כמותו, לו ששוה קטן øèeæãaבמי - ¦§©

,dépéî,מלחמה déìכמשוח úéà אף בגדים בשמונה משמש אינו כך ומשום איבה, ¦¥¦¥
לשמש. הוא ראוי התורה שמן

בשם  אלא דימי רב בשם נאמרה לא לעיל המובאת שהמימרא שיטה מביאה הגמרא

יוחנן: àzòîLרבי àäì dì øîà÷å eäáà éaø áéúé משמש מלחמה [שמשוח ¨¦©¦©¨§¨¨©¨§¨§©§¨
בגדים] eäðéøãäàבשמונה ,ïðçBé éaøc déîMîהסבו -éqà éaøå énà éaø ¦§¥§©¦¨¨©©§¦§©¦©¦§©¦©¦

eäéétàì.מעולם כן יוחנן רבי אמר שלא לאות ממנו, פניהם את -éøîàc àkéà §©©§¦¨§¨§¥
àaàש  øa àéiç éaø ש יוחנן,døîàהוא רבי éaøåבשם énà éaø eäðéøãäàå ©¦¦¨©©¨£¨¨§©©§¦§©¦©¦§©¦

eäéétàì éqà.ממנו ©¦§©©§
é÷úîàîìLa ,àtt áø dì ó ש נאמר eäáàאם éaø רבי דחו לא לפיכך אמרה, ©§¦¨©¨¨¦§¨¨©¦©¨

פניהם] הסבו רק [אלא בפירוש דבריו את אסי ורבי ÷øñéאמי éác àø÷é íeMî- ¦§¨¨§¥¥¨
אליהם. מקורב אבהו רבי שהיה הקיסר בית ìכבוד àlà ש àaàדעה øa àéiç éaø ¤¨§©¦¦¨©©¨
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''ä éðôì את שמוציא פיו על השואל לו ושאל ודורשים יצאּו', ּפיו 'על נאמר ובסמוך ¦§¥ְִֵַ
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט שבט, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר ירמי' שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ב שבט )אשר גם בו אינני מוציא סיבה להפסק הידיעות ממנו זמן ארוך 

כ"כ( נהניתי לקרות בו שנסתדר בעניני פרנסתו ושהם גם עתה בעסקנות הצבורית שנוסף על כל, הנה 

תקותי חזקה שינצל כל הזדמנות ואפשריות לחזק ולהפיץ היהדות )אידישקייט( ונקודת היהדות שבכל 

דבר בכל שהשפעתו מגעת, ויהי' זה חדור בהחום והחיות החסידותיים ויכשירם ג"כ - מושפעיו לקבל 

תורת החסידות והדרכותי' לא רק בהנוגע לקיום המצות אלא אפילו בחיי היום יומים בעניני הרשות, 

ובודאי ידוע לו הפתגם ששמענוהו כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, דאס וואס מען 

טאר ניט טאר מען דאך ניט און דאס וואס מען מעג דארפען ניט, ודלא כטעות העולם שאומרים שאין 

עמא דבר מוכשר לקבל פתגם זה בימינו אלה, כי אדרבה ואדרבה ובפרט בשנים האחרונות נתאכזבו 

כמה מבנ"י מאלילי השקר הנקראים בלע"ז אידעאלען החילונים, ומחפשים את האמת ואת החי לא 

בבית הקברות אלא בבתי הכנסיות ובבתי המדרש עד שלפעמים מספיק סיוע מעט, ואפילו רמז שיכנסו 

פנימה בד' אמות של תפלה וד' אמות של תורה וימשיכו לשם גם את ב"ב, וכבר ידוע הבטחת הקב"ה 

רבונו של עולם כולו כפשוטו, פתחי לי כחודו של מחט ואני אפתח לך כפתחו של אולם.

לפלא קצת שבהשיעורים שלומד ברבים אינו מזכיר שיעור לימוד הלכות הצריכות בחיי היום 

יומים )מלבד חיי אדם הלכות שבת שאין זה מספיק כלל וכלל כמובן(, שהרי סו"ס המעשה הוא העיקר 

וכמ"ש את האלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם, ולכמה מקומות כבר כתבתי וכן מסרתי 

בע"פ ע"ד ההכרח הגדול לפרסם הידיעות בדיני ברכות הנהנין הפסק בתפלה, מוקצה כו' שרבה העם 

הארצות בזה במדה מבהלת, ואם בדורות שלפנינו זרזו על זה )עיין הלכות ת"ת לרבנו הזקן ובהקדמות 

השו"ע לרבנו הזקן וכו'(, עאכו"כ בימינו אלה שהי' הפסק ובלבול המוחין, ובפרט הדור הצעיר שאינו 

ענינים  אפילו  ובביהמ"ד  הספר  בבית  ללמוד  שמוכרח  בבית,  ולא  ברחוב  בהנ"ל  ישרה  הנהגה  רואה 

הפשוטים ביותר ובפרט בהנ"ל, ועל כגון דא נאמר שגגת תלמוד עולה זדון, ובודאי ישתדל עכ"פ מכאן 

ולהבא שיתפרסמו דינים אלו ע"י לימוד ובאופנים המתאימים וכו' וחפץ ד' בידו יצליח.

יו"ד שבט, ואף שהוא כבר בעבר ותפלה בזה היא  יום ההילולא  ...ולפלא שאינו מזכיר ע"ד 

תפלת כו', הנה יה"ר שלא יהי' זה אלא השמטה בכתב אבל לא בפועל.

אתענין לדעת משלום אנ"ש אשר במדינתו אשר בטח עומד עמהם בקישור מכתבים או גם פנים 

בפנים, ות"ח אם יכתבו אודותם במכתבו הבא.

בברכה לבשו"ט.

 ב"ה,  כ"ו שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... אף מי שעבר עבירה מימיו ושנקרא לו שם רשע פעם אחת בימי חייו יכול להיות בינוני - כן 

מוכח מתניא ר"פ י"ד שכל אדם כו' בכל עת ובכל שעה - ומש"כ ברפי"ב: ולא עבר כו' ולא יעבור לעולם 

- פי' שמצבו עתה כזה שלא עבר כו' )שאין כל רושם בנפש כו'(. אף שדוחק קצת, ומוכרח גם ממרז"ל 

שתשובה מועלת לכל, ומוכרח גם מדוד המע"ה שחטא בשנים - כמרז"ל - ועליו נאמר צדיקים יצ"ט 

שופטן כו' )תניא פ"א(.



xcde"קנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc zeaezk(oey`x meil)

Bàlwlwn iabl `ny,ïBòîL éaøk äëìädxeaga lwlwndy £¨¨§©¦¦§
xaeq oerny iaxy s`e ,zaya dleza leral xeq` ok m`e ,aiig
'oiekzn epi`' oiprl `ny mewn lkn ,xzen oiekzn epi`y xacy
iaxk dkld dxeaga lwlwn oiprle ,xeq`y dcedi iaxk dkld

.aiigy oerny
:edehyt jke ,l`enye ax ly mzaiyia oecip df wtq,(øîzéà)¦§©

éøîà áø éáa,jk mixne` eicinlz eid ax ly eyxcn ziaa -áø §¥©¨§¦©
éøL,zaya dleza leral xizn -.øñà ìàeîLeeli`e,àòcøäða ¨¥§¥¨©¦§©§§¨

l`eny ly exir,éøîàyøa ïîçð áø øîà .éøL ìàeîLe øñà áø ¨§¦©¨©§¥¨¥¨©©©§¨©
éðîéñå ,÷çöéC,mewn lka exn` dn xekfl jcia df oniq hewp - ¦§¨§¦¨¥

elà,max ixack miyerd ax ly ezaiyi ipa -ïîöòì ïéìé÷î ¥§¦¦§©§¨
,xizn maxy mixaeqeelàål`eny ly enewn `rcxdpa - §¥

,l`eny ixack miyeryïîöòì ïéìé÷îmax l`enyy mixaeqe §¦¦§©§¨
.xiznd `ed

zaya dleza leral xiznd ly mrhdy dzr zxaeq `xnbd
itl .lwlwn `edy meyn `le ,xzen oiekzn oi`y xacy oeik `ed

:`xnbd dywn .ax iac lr `xnbd dywn dfåikéøL áøxac §©¨¥
,oiekzn epi`ydéîMî äi÷æç øa éîéL áø øîàäå[enyn-],áøc §¨¨©©¦¦©¦§¦¨¦§¥§©

àúééæðã àiøëBñî éàäoii ly ziag itay awp znizq dze` - ©§§©¨§©§¨¨
,micba i`laa eze` mezql milibxyàáè àîBéa d÷Bcäì øeñà- ¨§©©§¨¨¨

,[zaya e`] aeh meia awpd jeza micbad i`la z` wcdl xeq`
lr xaere ,cbadn oiid hgqp ziagd awpa mwecid ici lry oeik
ef dhigql oiekzn epi`y s` ax zrcly gkene .dhigq xeqi`
exn` cvike ,xeq` xacd mewn lkn ,ziagd it znizql `l`
oiekzn epi`y meyn zaya dleza leral xzeny enya eicinlz

.gzt ziiyrl e` dxeag ziiyrl
epi`y xacy xaeq axy xyt`e ,`iyew ef oi` :`xnbd zvxzn

a cbad wcdl xq` ok it lr s`e ,oerny iaxk xzen oiekznit
c iptn ,ziagdàeääaziagd it znizq ly ote` eze`a -eléôà §©£¦

ïBòîL éaøoiekzn epi`y xac xizndäãBî,xeq`ycixdéiaà ©¦¦§¤§©©¥
eäééåøz éøîàc àáøå,mdipy exn` -÷éñô'a ïBòîL éaø äãBî §¨¨§¨§¦©§©§¤©¦¦§¦§¦

'úeîé àìå déLéøipi`e zaya ef dnda y`x jezg`' xne`a - ¥¥§Ÿ¨
zn`ay s` ,ok zeyrl xeq` zenz i`ceay oeiky ,'zenzy dvex
it znizqa oicd `ede ,dy`xa wgyl `l` dzindl ezpeek oi`
oiekzn epi`y s` ,xeq` ,cbad hgqi i`ceay oeikc ,ziagd
i`ce df oi`y zaya dleza zliraa ok oi`y dn .dhigql
,dihda leral `ed leki oky ,ezlira ici lr dk`ln dyrizy

.oiekzn epi`y xac meyne ,zaya leral ax xizn jkle
:zeywdl `xnbd dtiqen,áø øîà ,éMà øa àéiç áø øîà àäå§¨¨©©¦¨©©¦¨©©

äãeäé éaøk äëìä,xeq` oiekzn epi`y xacyøîà énà øa ïðç áøå £¨¨§©¦§¨§©¨¨©©¦¨©
myaìàeîLyïBòîL éaøk äëìä.xzen oiekzn epi`y xacyáøå §¥£¨¨§©¦¦§§©

dì éðúî ïéáà øa àéiçl`enye ax zwelgn z` dpy -éøáb àìa ¦¨©¨¦©§¥¨§Ÿ©§¥
,onvr l`enye ax `l` ,mnyn ok exn`y mi`xen` `la -áø©

,ïBòîL éaøk äëìä øîà ìàeîLe ,äãeäé éaøk äëìä øîàdzrne ¨©£¨¨§©¦§¨§¥¨©£¨¨§©¦¦§
meyn leral xizn axy ,jtida ax ly eicinlz exn` ji` dyw

.xqe` l`enye ,xzen oiekzn epi`y xacy
:`xnbd zvxzndéì àøéáñ äãeäé éaøk áø íìBòì,xaeq `ed - §¨©§©¦§¨§¦¨¥

zaya dleza leral ax xizdy dne ,xeq` oiekzn epi`y xacy
`edy meyn `l` dk`ln dze`l oiekzn epi`y meyn df oi`

,lwlwn `ed dna `xnbd zx`ane .dk`ln dze`a lwlwnCäì§©
àðMéìwtqa oey`xd oeyld itl -øîàcc,'ãé÷t ã÷ôéî íc' ¦§¨§¨©¨¦§¨§¦

y ax xaeq ,gzt ziiyr meyn `ed dlirad xeqi`eàeä ì÷ì÷î§©§¥
çútä ìöàe .dleran daeyg dlezay oeikàðMéì Cäìitle - ¥¤©¤©§©¦§¨

,wtqa ipyd oeyld,'øaçéî éøeaç íc' øîàcs` ezliraa yie §¨©¨©¥¦©©
y ax xaeq ,dxeag meyn,àeä äøeaça ì÷ì÷îoiprl s` ,xnelk §©§¥§©¨

ziiyr oiprl enk dlv` lwlwn `ed aygp dxeagd ziiyr
ea xehty dxeaga lwlwn oiprl mb dcedi iaxk ax xaeqe ,gztd
dxeaga lwlwny xaeqy oerny iaxk `le ,zay zek`ln lkak

.aiig
xeq`y ,l`eny zrca ax icinlz zxaq lr `xnbd dywn

:zaya dleza leral,àcñç áø áéúîdpyna epipy(:cq dcp), ¥¦©¦§¨
úBàøì dpîæ òébä àlL ú÷Bðéze`ln `l oiicry ,xnelk ,zecp mc ¦¤¤Ÿ¦¦©§©¨¦§

,dpy dxyr mizy dl,úàOðåxg` d`exy mcd m` wtzqdl yie §¦¥
,`nh `edy zecp mc e` ,xedh `edy ,mileza mc `ed dzlira

úBìéì äòaøà dì ïéðúBð íéøîBà éànL úéad`xzy mc lky - ¥©©§¦§¦¨©§¨¨¥
,mileza mca eze` oilez ,zlrapy mipey`xd zelild zrax`a
`edy miyyeg ,zelil drax` xg`l mc ze`xl dtiqed m` j`

.dcp mc,íéøîBà ìlä úéáemileza mca milez mlerläéçzL ãò ¥¦¥§¦©¤¦§¤
`txzzy -,äknä`le dyny m` `ed dknd ietixl oniqde ©©¨

eli`e :dpynd dkiynn .`ed zecip mc d`lde o`kne ,mc dz`x
y zwepizúBàøì dpîæ òébä,mlern dz`x `l oiicr j` dcp mc ¦¦©§©¨¦§

ïBLàøä äìéì dì ïéðúBð ,íéøîBà éànL úéa ,úàOðålky ,cala §¦¥¥©©§¦§¦¨©§¨¨¦
xg`l j` ,mileza mca ezelzl yi dlild eze`a d`xzy mc

.`ed zecp mc `ny yeygl yi d`xzy mc lk oknìlä úéáe¥¦¥
,íéøîBàe ,iying lil `edy oi`eyipd liln d`xzy mc lkãò §¦©

úaL éàöBîlkd jqa mdy,úBìéì äòaøà,mileza mca oilez ¨¥©¨©§¨¨¥
.zecp mca oilez d`lde o`kne
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc zeaezk(iyily meil)

zeqek,äìéëà øçàì,oefnd zkxa xcq lrãâðk ãçàzkxaïfä §©©£¦¨¤¨§¤¤©¨
,dpey`x dkxa `idyõøàä úkøa ãâðk ãçàådkxad `idy §¤¨§¤¤¦§©¨¨¤

,dipydãâðk ãçàåzkxa,íéìLeøé äðBa,ziyily dkxa `idy §¤¨§¤¤¥§¨©¦
ãâðk ãçàåzkxaáéènäå áBhä.ziriax dkxa `idy §¤¨§¤¤©§©¥¦

ceríäéìò eôéñBäcer ,zeqek dxyr oze` lr -äòaøàzeqek ¦£¥¤©§¨¨
,mixg`,øéòä éðfç ãâðk ãçàitl ,mdilr zcgein dkxa epwizy ¤¨§¤¤©¨¥¨¦

kxva ewqry.oii qek lr mekxae ,znd zxeawae xeaiv iãçàå§¤¨
,øéòä éñðøt ãâðk.miipr zxeawl oenn mi`ivene mixiyr eidy §¤¤©§¨¥¨¦

,Lc÷nä úéa ãâðk ãçàåepngpiy ,minegip zkxa eilr epwizy §¤¨§¤¤¥©¦§¨
.zn lrk eilr mila`zn ep`y epla`n epiipaa mewndãâðk ãçàå§¤¨§¤¤

ìàéìîb ïaøminkg e`x mpn` .oldl `xnbd zx`any itk ©¨©§¦¥
yeìéçúäjk jezne ,oii ly zeqek xyr drax` zezylïéúBL eéä ¦§¦¨¦

zeqek cer,ïéøkzLîeokleeøéæçäz` minkg,dðLBéì øácäoi`y ¦§©§¦¤¡¦©¨¨§§¨
.zeqek dxyr `l` mizey

:`xnbd zxxanéàîcbpk ezyy qekd ly dpipr dn -ïaø ©©¨
.ìàéìîb:`xnbd zx`anäL÷ únä úàöBä äúéä äðBLàøa ,àéðúc ©§¦¥§©§¨¨¦¨¨§¨¨©©¥¨¨

,Búúénî øúBé åéáBø÷ì,mixwi mikixkza ekxkl mibdep eidy oeik ¦§¨¥¦¦¨
eéäL ãòmzepwl zbyn mci oi`y miiprdpîBúBà íéçéznd z` - ©¤¨©¦¦

Bîöòa úel÷ âäðå ,ìàéìîb ïaø àaL ãò .ïéçøBáeezen mcew deiv - §¦©¤¨©¨©§¦¥§¨©©§©§
,mixwi oikixkza edekxki `lyåezena ok`éìëa eäeàéöBä §¦¦§¥

[icba-]ïzLt,milef.ïzLt éìëa àéöBäì åéøçà íòä ìk eâäðåoeike ¦§¨§¨£¨¨¨©£¨§¦¦§¥¦§¨
oax cbpk la`d ziaa sqep qek epwiz ,ef dpwz dpwzp eci lry

.l`ilnb
àðãéàäå ,àtt áø øîà,dfd onfa -øa àcøöá eléôà àîìò âeäð ¨©©¨¨§¨¦§¨¨¨§¨£¦§©§¨©

àæeæepi`y qeapw cbaa elit` ,znd z` xeawl mlerd mibdep - ¨
.cala cg` fef `l` dey

?
dpyna epipy(.a)el didz m`y ick ,iriaxd meia z`yp dlezay

zepn`pa dzr dpc `xnbd .oic zial mikydl lkei mileza zprh
:mileza ezy`l `vn `ly orehd lrad,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שלישי עמ' ב

oiaiig lkd` cenr e sc ± oey`x wxtzeaezk
ïåòîù éáøë äëìä åàdcedi iaxk dkld xnel ivnizc oeik ,aiig dxeaga lwlwnc Ð

.xeq`c oiekzn oi`y xacaàòãøäðá.l`eny ly enewn Ðêéðîéñådrhz `ly Ð

.ax iacl `rcxdpce ,`rcxdpl ax iac `zzrny silgdlïîöòì ïéìé÷î åìàax iac Ð

,`rcxdpe .xizd oaxy mixne` ,oax ixack zeyrl mikixvy,oax l`enyk miyerd

.xizd l`eny mixne`éøù áøå,dinza Ð

.dil `xiaq xzen oiekzn oi`y xac `nl`

àúééæðã àéøëåñîznizq Ðzibib awp

awpd jxc xkyd oi`ivenyoinzeqeeze`

.micba i`laaä÷åãäì øåñà.dhigq meyn Ð

'åë ïåòîù éáø äãåîmi`iway yi o`k la` Ð

.onwlck ,diihdaäãåäé éáøë äëìäoi`a Ð

.oiekznéøáâ àìáaxc `ail` i`xen` `la Ð

.ediiteb l`enye ax `l` ,l`enyc `ail`e

ãé÷ô ã÷ôéî íã úøîàã àðùéì êäìÐ

xeqi`de.`ed gzt meynìöà àåä ì÷ì÷î
çúôälwlwnae Ð.dcedi iax dcenì÷ì÷î

àåä äøåáçás` dcedi iaxk dl xaq axe Ð

iax da xht `wc ,`lewl dxeaga lwlwna

.dcediúåàøì äðîæ òéâä àìùdcp zkqna Ð

eribiyn Ð ze`xl dpnf ribd izni` :xn`ini

.mixerpdúåìéì äòáøà äì ïéðúåðlky Ð

edl opiwfgn yinyz zngn oda d`xzy minc

.mileza mcaäëîä äéçúù ãòonf lk Ð

.dknd dzig `l mc `la zynyn dpi`yòéâä
úåàøì äðîæ.dz`x `le Ðïåùàøä äìéìÐ

elit`zeliral.daxd
éàî
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zk`ln opirac meyn ied zay zek`ln x`ya oixehtc mdipy mrhc meyn lwlwna

`dc ,xhtin zaygn zk`ln opirac meyn `l dk`lnl llk oiekzn epi`y la` ,zaygn

calae okxck oixken zeqk ixkenc ,mi`lk iab oebk ,oiekzn oi` xhtin inp zenewn x`ya

jklid ,(`,an xifp) 'ek qtqtne steg xifp :inp opze ,(d dpyn h wxt mi`lk) 'ek oiekzi `ly

.ixy inp dxeaga

éàäÐ 'ek dwecdl xeq` `ziifpc `ziixkeqn

jexrae l`ppg epiax oke ,qxhpewa yxit

n`e mi`pz xcqa oke ,`pyil cgaxeq`c ,mi`xe

dhigq `dc :mz epiaxl dywe .dhigq meyn

xac lkc .miwyn x`ya `kiiy `le ,oeail meyn

`l Ð onye xkye oii oebk ,erlea z` jlklnd

di`xe .mina `wec `l` ,ezhigqa oeail jiiy

iab enk hegqi `ny eda opixfb `lcn Ð xacl

did :(a,biw zay) "mixyw el`"a opixn`ck ,min

?ciaril ikid 'ek mind zn`a rbte zaya jldn

inp `ipze .dhigq icil iz` Ð `ina zegpil

`le zihpel`a btzqne :(a,fnw my) "ziag" wxta

.dhigq icil iz`c `xnba yxtne ,ecia d`iai

oi` `nlr ileklc xne` (`,gi) dviac ipy wxtae

meyn dxifb `xnba yxtne ,milkd z` oiliahn

:opz (a,hlw zay) "oilez" wxta eli`e .dhigq

opixfb `l oii iabl `nl` .oixceqa oiid z` oippqn

inp (`,l dvia) "`iand" yixae !dhigq meyn

icil iz` xn`w `le ,dilr `xceq qextil :xn`w

iab `l` oeail jiiy `lc meyn epiide ,dhigq

:(a,gkw zay) "oiptn" wxta opixn`c `de .min

dl d`ian dzxiag ony dkixv dzid m`

oi` :ipyne ?dhigq icil iz` `de :jixte .dxrya

oke .onya dhigq jiiyc rnyn .xrya dhigq

zia el yi m` ,betq :(`,bnw my) "lhep" wxta

xne` `kde .miapre mizif zhigq enk dxeq`e ,wxtn meyn `iedc mz epiax xne` dhigq `idd !ea rlapd ony zhigq icil iz`c meyn ,ea oigpwn oi` Ð e`l m`e ,ea oigpwn Ð dfig`

"xiczd lk" wxtn ezii`x xwire .ixy dil `gip `lc diyix wiqt lkc jexra yxit oke .diyix wiqt iedc ab lr s` ,ceai`l jled hgqpdy oeik ,wxtn meyn xeq`c xninl `kilc mz epiax

dkeq) "lefbd alel"n di`x iziin cere .ixy Ð ieaik i`da dil `gip `lc oeik ,`ed dakn i`cec ,`ed diyix wiqtc ab lr s` miyi`d iab lr oii oitlfn oerny iaxc `ail` (a,`v migaf)

wiqta oerny iax dcen `de :jixte .dea`k dl xaq ,dlik`l oeekzna dl miwene !`pn owzn `de :jixte .qcd iapr yexit ,aeh meia miapr mihrnn :oerny iaxa xfril` iax xn`wc (a,bl

ab lr s` ,ixy Ð oewiz i`da yiig `le ,dil `gip `lc oeik `nl` .izixg` `pryed dil zi`c `kixv `l :ipyne !'ek diyix`ki`c ;icin dyw `lc wgvi epiaxl d`xpe .`ed diyix wiqtc

xeq`c inp xninl opivne .ezhigqa dpdp did hrne micbaa mix`yp gixde mrhdy oeik ,hegqi `ny eda opiyiig `l mewn lkne ,mina enk oeail meyn dwyn x`ya hegql xeq`c xninl

lr oii slfl oerny iax xiznc `iddc ;zei`x opi` jexrd zei`xe .dtebl dkixv dpi`y dk`lna enk ,y"xl dligzkl xeq` Ð dil `gip `lc diyix wiqt iedc ab lr s`e .wxtn meyn

,izixg` `pryed dil zi`c !`ed diyix wiqt `de :eyexit ikd inp i` .devn meyn ixyc xninl `ki` ,izixg` `pryed dil zi`c `idd oke .ip`y devnc xninl `ki` Ð miyi`d iab

yexit lre .car ilkc `zlin i`lb`e dl jxhvi `nyc ,xeq` dcedi iaxl la` .`ed diyix wiqt e`l jklde ,ilk owiz `ly `vnpe dl jxhvi `l `nyc ,oerny iaxl ixy Ð oke li`ede

e`l i` la` ,xzene xeht `xrv meyn `wece ,xeht Ð dgil dpnn `ivedl m`e ,aiig Ð dt dl zeyrl m` ,zaya `qxen qitnd :(`,fw zay) "mivxy dpeny" wxta opzc :dyw jexrd

ikd e`l i` la` ,`xrv meyn Ð ixyc uewd z` da lehil ci ly hgn oke !aiig inp oiekzn `l ik Ð dtd on dil `gip i`c ,llk dta dil `gip `lc ab lr s` ,xeq` did `xrv meyn

oi`e li`ed ,xzene xeht otebl ohgqy miyak (`,dnw my) "ziag" wxta ax xn`w i`n` ,xeq` dil `gip `lc diyix wiqt i` :dyw zvw la` !llk dil `gip `lc ab lr s` ,xeq` Ð

,eilr dwyn my oi`e ,zxti`c `lke` enk mdn hgqpd iedc ,ixy miyak `wecc xninl opivnc :wgvi epiax xne`e !xeq` zeidl did Ð jixv oi`c ab lr s` `zyde ,oi`veid minl jixv

oiid z` oippqn iab ,ikdle .dyer `ed ok zrclc oeik ,`ed `xaqc .hegqi `ny xninl jiiy `l ,cifna dyer mc`y xac lkc :xnel yi cere .xeq` la` xeht mdininl elit`c opixn`ck

,hegqi `ny opixfb `le ,mina ex`ev cr xaer eax ipt liawdl jledd :(a,fr) `neic ipiny wxta oke .(`,gi dvia) dicbaa zlaehe znxrn dcpc i`d xity `iz`e .hegqi `ny opiyiig `l

zibibd lv` dnizqd lhaz `nyc ,dwecdl xeq` xky ly zibib znizq ,`ziifpc `iixkeqn :xg` oeyl yxit jexrae .ip`y devnc mzd xninl `ki` cere .dyer `ed ok zrcly itl

dlhal ezrca oi` m`e !ezeyrl oiekznc ,ilk dyer `ed cin ?o`k jiiy diyix wiqt i`n Ð dgpd zrya my lhal ezrca m`c ,inc ikidc ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .zaya ilk dyrie

k zeyrl ixnbl oiekzn epi`e li`ed diyix wiqt dia jiiye ,ilk zeyrl oiekzn epi`e dlhal oiekzn `edy :wgeca xnel yie !ilk dpyriy diyix wiqt ied `l ok m` Ð my.ilíìåòìax

mcl Ð xagn ixeag xn`c `pyil jdle ,jixv `ed gztl Ð ciwt cwtin mc xn`c `pyil jdl ,dil `xiaq oerny iaxk mlerl iiepyl `ki` inp l`enyl Ð 'ek dil `xiaq dcedi iaxk

[a cenrl jiiy] .jixv `edéàîhwpc xninl `kilc .mileza xiync ab lr s` ,zaya lira ivnc opireny`l `z`c e`l i` ,zay i`ven cr hwp i`nlc Ð lira ivn lira `l i`c e`l

dl oipzep :eyexit ikde .ycg xyr mipy jezn zelil drax` dl ozpe dyrn :(a,cq) dcpc `xza wxta `ipzck ,oitevx ediy opira `l `dc Ð oitevx opirac opireny`l zay i`ven cr

opireny`l hwp zay i`vene .zayn xal ,`l :ipyne !zaya mileza xiydl ixyc opireny`e .zay i`ven cr mileza zvwn xiyie dlil lka leraiy ,zay i`ven cr zelil drax`

`xwirn :xn`z m`e !ipzw zelil drax` zay i`ven cr `de :`ziixac dtebn dil jixtc `l` ,oixfetn elit`c gkenc ,dcpc `xza wxtc `ziixan jxtinl ivn dede .mitevx opirac

.zelil drax` lkd oia ody ,zayn xal zay i`ven cr dl oipzep :eyexit ikdc jzrc `wlq dedc :xnel yie !zelil drax` `icda ipzw `de ?ezrca dlr dn Ð zayn xal ipync

.ixy ikd elit` ,oileza mca opilz `ifg i` `dc ,dwegc dvxit iedc ab lr s` :ikd xza yxtny enk ol rnyn `we .lrayk :ipyne !zelil drax` lirac rnync :jixt edi`e
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ìàeîLe øñà áø :éøîà àòcøäða .øñà ìàeîLe éøL̈¥§¥¨©¦§©§§¨¨§¦©¨©§¥

éðîéñå ,÷çöé øa ïîçð áø øîà .éøLïéìé÷î elà :C ¨¥¨©©©§¨©¦§¨§¦¨¥¥§¦¦
áø øîàäå !?éøL áøå .ïîöòì ïéìé÷î elàå ïîöòì§©§¨§¥§¦¦§©§¨§©¨¥§¨¨©©
àúééæðc àiøëBñî éàä :áøc déîMî äi÷æç øa éîéL¦¦©¦§¦¨¦§¥§©©§§¦¨§©§¨¨
ïBòîL éaø eléôà àeääa !àáè àîBéa d÷eãäì øeñà̈©£¨§¨¨¨§©£¦©¦¦§
ïBòîL éaø äãBî :eäééåøz éøîàc àáøå ééaàc .äãBî¤§©©¥§¨¨§¨§¦©§©§¤©¦¦§
éLà øa àéiç áø øîà àäå .úeîé àìå déLéø ÷éñôa¦§¦¥¥§Ÿ¨§¨¨©©¦¨©©¦
øîà éîà øa ïðç áøå ,äãeäé éaøk äëìä :áø øîà̈©©£¨¨§©¦§¨§©¨¨©©¦¨©
éðúî ïéáà øa àéiç áøå .ïBòîL éaøk äëìä :ìàeîL§¥£¨¨§©¦¦§§©¦¨©¨¦©§¥
ìàeîLe ,äãeäé éaøk äëìä :øîà áø ,éøáb àìa dì̈§¨©§¥©¨©£¨¨§©¦§¨§¥
äãeäé éaøk áø íìBòì !ïBòîL éaøk äëìä :øîà̈©£¨¨§©¦¦§§¨©§©¦§¨

ãé÷t ã÷ôéî íc øîàc àðMéì Cäì déì àøéáñ¯ §¦¨¥§¨¦¨¨§¨©¨¦§©§¦
éøeaç íc øîàc àðMéì Cäì .çútä ìöà àeä ì÷ì÷î§©§¥¥¤©¤©§¨¦¨¨§¨©¨©¥

øaçéî¯:àcñç áø áéúî .àeä äøeaça ì÷ì÷î ¦©©§©§¥§©¨§¦©¦§¨
éànL úéa ,úàOðå úBàøì dpîæ òébä àlL ú÷Bðéz¦¤¤Ÿ¦¦©§©¨¦§§¦¥¥©©
:íéøîBà ìlä úéáe ,úBìéì äòaøà dì ïéðúBð :íéøîBà§¦§¦¨©§¨¨¥¥¦¥§¦
úéa .úàOðå úBàøì dpîæ òébä .äknä äéçzL ãò©¤¦§¤©©¨¦¦©§©¨¦§§¦¥¥
.úBìéì äòaøà ,úaL éàöBî ãò :íéøîBà ìlä úéáe .ïBLàøä äìéì dì ïéðúBð :íéøîBà éànL©©§¦§¦¨©§¨¨¦¥¦¥§¦©¨¥©¨©§¨¨¥

éàî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19



קנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc zeaezk(oey`x meil)

Bàlwlwn iabl `ny,ïBòîL éaøk äëìädxeaga lwlwndy £¨¨§©¦¦§
xaeq oerny iaxy s`e ,zaya dleza leral xeq` ok m`e ,aiig
'oiekzn epi`' oiprl `ny mewn lkn ,xzen oiekzn epi`y xacy
iaxk dkld dxeaga lwlwn oiprle ,xeq`y dcedi iaxk dkld

.aiigy oerny
:edehyt jke ,l`enye ax ly mzaiyia oecip df wtq,(øîzéà)¦§©

éøîà áø éáa,jk mixne` eicinlz eid ax ly eyxcn ziaa -áø §¥©¨§¦©
éøL,zaya dleza leral xizn -.øñà ìàeîLeeli`e,àòcøäða ¨¥§¥¨©¦§©§§¨

l`eny ly exir,éøîàyøa ïîçð áø øîà .éøL ìàeîLe øñà áø ¨§¦©¨©§¥¨¥¨©©©§¨©
éðîéñå ,÷çöéC,mewn lka exn` dn xekfl jcia df oniq hewp - ¦§¨§¦¨¥

elà,max ixack miyerd ax ly ezaiyi ipa -ïîöòì ïéìé÷î ¥§¦¦§©§¨
,xizn maxy mixaeqeelàål`eny ly enewn `rcxdpa - §¥

,l`eny ixack miyeryïîöòì ïéìé÷îmax l`enyy mixaeqe §¦¦§©§¨
.xiznd `ed

zaya dleza leral xiznd ly mrhdy dzr zxaeq `xnbd
itl .lwlwn `edy meyn `le ,xzen oiekzn oi`y xacy oeik `ed

:`xnbd dywn .ax iac lr `xnbd dywn dfåikéøL áøxac §©¨¥
,oiekzn epi`ydéîMî äi÷æç øa éîéL áø øîàäå[enyn-],áøc §¨¨©©¦¦©¦§¦¨¦§¥§©

àúééæðã àiøëBñî éàäoii ly ziag itay awp znizq dze` - ©§§©¨§©§¨¨
,micba i`laa eze` mezql milibxyàáè àîBéa d÷Bcäì øeñà- ¨§©©§¨¨¨

,[zaya e`] aeh meia awpd jeza micbad i`la z` wcdl xeq`
lr xaere ,cbadn oiid hgqp ziagd awpa mwecid ici lry oeik
ef dhigql oiekzn epi`y s` ax zrcly gkene .dhigq xeqi`
exn` cvike ,xeq` xacd mewn lkn ,ziagd it znizql `l`
oiekzn epi`y meyn zaya dleza leral xzeny enya eicinlz

.gzt ziiyrl e` dxeag ziiyrl
epi`y xacy xaeq axy xyt`e ,`iyew ef oi` :`xnbd zvxzn

a cbad wcdl xq` ok it lr s`e ,oerny iaxk xzen oiekznit
c iptn ,ziagdàeääaziagd it znizq ly ote` eze`a -eléôà §©£¦

ïBòîL éaøoiekzn epi`y xac xizndäãBî,xeq`ycixdéiaà ©¦¦§¤§©©¥
eäééåøz éøîàc àáøå,mdipy exn` -÷éñô'a ïBòîL éaø äãBî §¨¨§¨§¦©§©§¤©¦¦§¦§¦

'úeîé àìå déLéøipi`e zaya ef dnda y`x jezg`' xne`a - ¥¥§Ÿ¨
zn`ay s` ,ok zeyrl xeq` zenz i`ceay oeiky ,'zenzy dvex
it znizqa oicd `ede ,dy`xa wgyl `l` dzindl ezpeek oi`
oiekzn epi`y s` ,xeq` ,cbad hgqi i`ceay oeikc ,ziagd
i`ce df oi`y zaya dleza zliraa ok oi`y dn .dhigql
,dihda leral `ed leki oky ,ezlira ici lr dk`ln dyrizy

.oiekzn epi`y xac meyne ,zaya leral ax xizn jkle
:zeywdl `xnbd dtiqen,áø øîà ,éMà øa àéiç áø øîà àäå§¨¨©©¦¨©©¦¨©©

äãeäé éaøk äëìä,xeq` oiekzn epi`y xacyøîà énà øa ïðç áøå £¨¨§©¦§¨§©¨¨©©¦¨©
myaìàeîLyïBòîL éaøk äëìä.xzen oiekzn epi`y xacyáøå §¥£¨¨§©¦¦§§©

dì éðúî ïéáà øa àéiçl`enye ax zwelgn z` dpy -éøáb àìa ¦¨©¨¦©§¥¨§Ÿ©§¥
,onvr l`enye ax `l` ,mnyn ok exn`y mi`xen` `la -áø©

,ïBòîL éaøk äëìä øîà ìàeîLe ,äãeäé éaøk äëìä øîàdzrne ¨©£¨¨§©¦§¨§¥¨©£¨¨§©¦¦§
meyn leral xizn axy ,jtida ax ly eicinlz exn` ji` dyw

.xqe` l`enye ,xzen oiekzn epi`y xacy
:`xnbd zvxzndéì àøéáñ äãeäé éaøk áø íìBòì,xaeq `ed - §¨©§©¦§¨§¦¨¥

zaya dleza leral ax xizdy dne ,xeq` oiekzn epi`y xacy
`edy meyn `l` dk`ln dze`l oiekzn epi`y meyn df oi`

,lwlwn `ed dna `xnbd zx`ane .dk`ln dze`a lwlwnCäì§©
àðMéìwtqa oey`xd oeyld itl -øîàcc,'ãé÷t ã÷ôéî íc' ¦§¨§¨©¨¦§¨§¦

y ax xaeq ,gzt ziiyr meyn `ed dlirad xeqi`eàeä ì÷ì÷î§©§¥
çútä ìöàe .dleran daeyg dlezay oeikàðMéì Cäìitle - ¥¤©¤©§©¦§¨

,wtqa ipyd oeyld,'øaçéî éøeaç íc' øîàcs` ezliraa yie §¨©¨©¥¦©©
y ax xaeq ,dxeag meyn,àeä äøeaça ì÷ì÷îoiprl s` ,xnelk §©§¥§©¨

ziiyr oiprl enk dlv` lwlwn `ed aygp dxeagd ziiyr
ea xehty dxeaga lwlwn oiprl mb dcedi iaxk ax xaeqe ,gztd
dxeaga lwlwny xaeqy oerny iaxk `le ,zay zek`ln lkak

.aiig
xeq`y ,l`eny zrca ax icinlz zxaq lr `xnbd dywn

:zaya dleza leral,àcñç áø áéúîdpyna epipy(:cq dcp), ¥¦©¦§¨
úBàøì dpîæ òébä àlL ú÷Bðéze`ln `l oiicry ,xnelk ,zecp mc ¦¤¤Ÿ¦¦©§©¨¦§

,dpy dxyr mizy dl,úàOðåxg` d`exy mcd m` wtzqdl yie §¦¥
,`nh `edy zecp mc e` ,xedh `edy ,mileza mc `ed dzlira

úBìéì äòaøà dì ïéðúBð íéøîBà éànL úéad`xzy mc lky - ¥©©§¦§¦¨©§¨¨¥
,mileza mca eze` oilez ,zlrapy mipey`xd zelild zrax`a
`edy miyyeg ,zelil drax` xg`l mc ze`xl dtiqed m` j`

.dcp mc,íéøîBà ìlä úéáemileza mca milez mlerläéçzL ãò ¥¦¥§¦©¤¦§¤
`txzzy -,äknä`le dyny m` `ed dknd ietixl oniqde ©©¨

eli`e :dpynd dkiynn .`ed zecip mc d`lde o`kne ,mc dz`x
y zwepizúBàøì dpîæ òébä,mlern dz`x `l oiicr j` dcp mc ¦¦©§©¨¦§

ïBLàøä äìéì dì ïéðúBð ,íéøîBà éànL úéa ,úàOðålky ,cala §¦¥¥©©§¦§¦¨©§¨¨¦
xg`l j` ,mileza mca ezelzl yi dlild eze`a d`xzy mc

.`ed zecp mc `ny yeygl yi d`xzy mc lk oknìlä úéáe¥¦¥
,íéøîBàe ,iying lil `edy oi`eyipd liln d`xzy mc lkãò §¦©

úaL éàöBîlkd jqa mdy,úBìéì äòaøà,mileza mca oilez ¨¥©¨©§¨¨¥
.zecp mca oilez d`lde o`kne
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc zeaezk(iyily meil)

zeqek,äìéëà øçàì,oefnd zkxa xcq lrãâðk ãçàzkxaïfä §©©£¦¨¤¨§¤¤©¨
,dpey`x dkxa `idyõøàä úkøa ãâðk ãçàådkxad `idy §¤¨§¤¤¦§©¨¨¤

,dipydãâðk ãçàåzkxa,íéìLeøé äðBa,ziyily dkxa `idy §¤¨§¤¤¥§¨©¦
ãâðk ãçàåzkxaáéènäå áBhä.ziriax dkxa `idy §¤¨§¤¤©§©¥¦

ceríäéìò eôéñBäcer ,zeqek dxyr oze` lr -äòaøàzeqek ¦£¥¤©§¨¨
,mixg`,øéòä éðfç ãâðk ãçàitl ,mdilr zcgein dkxa epwizy ¤¨§¤¤©¨¥¨¦

kxva ewqry.oii qek lr mekxae ,znd zxeawae xeaiv iãçàå§¤¨
,øéòä éñðøt ãâðk.miipr zxeawl oenn mi`ivene mixiyr eidy §¤¤©§¨¥¨¦

,Lc÷nä úéa ãâðk ãçàåepngpiy ,minegip zkxa eilr epwizy §¤¨§¤¤¥©¦§¨
.zn lrk eilr mila`zn ep`y epla`n epiipaa mewndãâðk ãçàå§¤¨§¤¤

ìàéìîb ïaøminkg e`x mpn` .oldl `xnbd zx`any itk ©¨©§¦¥
yeìéçúäjk jezne ,oii ly zeqek xyr drax` zezylïéúBL eéä ¦§¦¨¦

zeqek cer,ïéøkzLîeokleeøéæçäz` minkg,dðLBéì øácäoi`y ¦§©§¦¤¡¦©¨¨§§¨
.zeqek dxyr `l` mizey

:`xnbd zxxanéàîcbpk ezyy qekd ly dpipr dn -ïaø ©©¨
.ìàéìîb:`xnbd zx`anäL÷ únä úàöBä äúéä äðBLàøa ,àéðúc ©§¦¥§©§¨¨¦¨¨§¨¨©©¥¨¨

,Búúénî øúBé åéáBø÷ì,mixwi mikixkza ekxkl mibdep eidy oeik ¦§¨¥¦¦¨
eéäL ãòmzepwl zbyn mci oi`y miiprdpîBúBà íéçéznd z` - ©¤¨©¦¦

Bîöòa úel÷ âäðå ,ìàéìîb ïaø àaL ãò .ïéçøBáeezen mcew deiv - §¦©¤¨©¨©§¦¥§¨©©§©§
,mixwi oikixkza edekxki `lyåezena ok`éìëa eäeàéöBä §¦¦§¥

[icba-]ïzLt,milef.ïzLt éìëa àéöBäì åéøçà íòä ìk eâäðåoeike ¦§¨§¨£¨¨¨©£¨§¦¦§¥¦§¨
oax cbpk la`d ziaa sqep qek epwiz ,ef dpwz dpwzp eci lry

.l`ilnb
àðãéàäå ,àtt áø øîà,dfd onfa -øa àcøöá eléôà àîìò âeäð ¨©©¨¨§¨¦§¨¨¨§¨£¦§©§¨©

àæeæepi`y qeapw cbaa elit` ,znd z` xeawl mlerd mibdep - ¨
.cala cg` fef `l` dey

?
dpyna epipy(.a)el didz m`y ick ,iriaxd meia z`yp dlezay

zepn`pa dzr dpc `xnbd .oic zial mikydl lkei mileza zprh
:mileza ezy`l `vn `ly orehd lrad,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨
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oiaiig lkd` cenr e sc ± oey`x wxtzeaezk
ïåòîù éáøë äëìä åàdcedi iaxk dkld xnel ivnizc oeik ,aiig dxeaga lwlwnc Ð

.xeq`c oiekzn oi`y xacaàòãøäðá.l`eny ly enewn Ðêéðîéñådrhz `ly Ð

.ax iacl `rcxdpce ,`rcxdpl ax iac `zzrny silgdlïîöòì ïéìé÷î åìàax iac Ð

,`rcxdpe .xizd oaxy mixne` ,oax ixack zeyrl mikixvy,oax l`enyk miyerd

.xizd l`eny mixne`éøù áøå,dinza Ð

.dil `xiaq xzen oiekzn oi`y xac `nl`

àúééæðã àéøëåñîznizq Ðzibib awp

awpd jxc xkyd oi`ivenyoinzeqeeze`

.micba i`laaä÷åãäì øåñà.dhigq meyn Ð

'åë ïåòîù éáø äãåîmi`iway yi o`k la` Ð

.onwlck ,diihdaäãåäé éáøë äëìäoi`a Ð

.oiekznéøáâ àìáaxc `ail` i`xen` `la Ð

.ediiteb l`enye ax `l` ,l`enyc `ail`e

ãé÷ô ã÷ôéî íã úøîàã àðùéì êäìÐ

xeqi`de.`ed gzt meynìöà àåä ì÷ì÷î
çúôälwlwnae Ð.dcedi iax dcenì÷ì÷î

àåä äøåáçás` dcedi iaxk dl xaq axe Ð

iax da xht `wc ,`lewl dxeaga lwlwna

.dcediúåàøì äðîæ òéâä àìùdcp zkqna Ð

eribiyn Ð ze`xl dpnf ribd izni` :xn`ini

.mixerpdúåìéì äòáøà äì ïéðúåðlky Ð

edl opiwfgn yinyz zngn oda d`xzy minc

.mileza mcaäëîä äéçúù ãòonf lk Ð

.dknd dzig `l mc `la zynyn dpi`yòéâä
úåàøì äðîæ.dz`x `le Ðïåùàøä äìéìÐ

elit`zeliral.daxd
éàî

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

zk`ln opirac meyn ied zay zek`ln x`ya oixehtc mdipy mrhc meyn lwlwna

`dc ,xhtin zaygn zk`ln opirac meyn `l dk`lnl llk oiekzn epi`y la` ,zaygn

calae okxck oixken zeqk ixkenc ,mi`lk iab oebk ,oiekzn oi` xhtin inp zenewn x`ya

jklid ,(`,an xifp) 'ek qtqtne steg xifp :inp opze ,(d dpyn h wxt mi`lk) 'ek oiekzi `ly

.ixy inp dxeaga

éàäÐ 'ek dwecdl xeq` `ziifpc `ziixkeqn

jexrae l`ppg epiax oke ,qxhpewa yxit

n`e mi`pz xcqa oke ,`pyil cgaxeq`c ,mi`xe

dhigq `dc :mz epiaxl dywe .dhigq meyn

xac lkc .miwyn x`ya `kiiy `le ,oeail meyn

`l Ð onye xkye oii oebk ,erlea z` jlklnd

di`xe .mina `wec `l` ,ezhigqa oeail jiiy

iab enk hegqi `ny eda opixfb `lcn Ð xacl

did :(a,biw zay) "mixyw el`"a opixn`ck ,min

?ciaril ikid 'ek mind zn`a rbte zaya jldn

inp `ipze .dhigq icil iz` Ð `ina zegpil

`le zihpel`a btzqne :(a,fnw my) "ziag" wxta

.dhigq icil iz`c `xnba yxtne ,ecia d`iai

oi` `nlr ileklc xne` (`,gi) dviac ipy wxtae

meyn dxifb `xnba yxtne ,milkd z` oiliahn

:opz (a,hlw zay) "oilez" wxta eli`e .dhigq

opixfb `l oii iabl `nl` .oixceqa oiid z` oippqn

inp (`,l dvia) "`iand" yixae !dhigq meyn

icil iz` xn`w `le ,dilr `xceq qextil :xn`w

iab `l` oeail jiiy `lc meyn epiide ,dhigq

:(a,gkw zay) "oiptn" wxta opixn`c `de .min

dl d`ian dzxiag ony dkixv dzid m`

oi` :ipyne ?dhigq icil iz` `de :jixte .dxrya

oke .onya dhigq jiiyc rnyn .xrya dhigq

zia el yi m` ,betq :(`,bnw my) "lhep" wxta

xne` `kde .miapre mizif zhigq enk dxeq`e ,wxtn meyn `iedc mz epiax xne` dhigq `idd !ea rlapd ony zhigq icil iz`c meyn ,ea oigpwn oi` Ð e`l m`e ,ea oigpwn Ð dfig`

"xiczd lk" wxtn ezii`x xwire .ixy dil `gip `lc diyix wiqt lkc jexra yxit oke .diyix wiqt iedc ab lr s` ,ceai`l jled hgqpdy oeik ,wxtn meyn xeq`c xninl `kilc mz epiax

dkeq) "lefbd alel"n di`x iziin cere .ixy Ð ieaik i`da dil `gip `lc oeik ,`ed dakn i`cec ,`ed diyix wiqtc ab lr s` miyi`d iab lr oii oitlfn oerny iaxc `ail` (a,`v migaf)

wiqta oerny iax dcen `de :jixte .dea`k dl xaq ,dlik`l oeekzna dl miwene !`pn owzn `de :jixte .qcd iapr yexit ,aeh meia miapr mihrnn :oerny iaxa xfril` iax xn`wc (a,bl

ab lr s` ,ixy Ð oewiz i`da yiig `le ,dil `gip `lc oeik `nl` .izixg` `pryed dil zi`c `kixv `l :ipyne !'ek diyix`ki`c ;icin dyw `lc wgvi epiaxl d`xpe .`ed diyix wiqtc

xeq`c inp xninl opivne .ezhigqa dpdp did hrne micbaa mix`yp gixde mrhdy oeik ,hegqi `ny eda opiyiig `l mewn lkne ,mina enk oeail meyn dwyn x`ya hegql xeq`c xninl

lr oii slfl oerny iax xiznc `iddc ;zei`x opi` jexrd zei`xe .dtebl dkixv dpi`y dk`lna enk ,y"xl dligzkl xeq` Ð dil `gip `lc diyix wiqt iedc ab lr s`e .wxtn meyn

,izixg` `pryed dil zi`c !`ed diyix wiqt `de :eyexit ikd inp i` .devn meyn ixyc xninl `ki` ,izixg` `pryed dil zi`c `idd oke .ip`y devnc xninl `ki` Ð miyi`d iab

yexit lre .car ilkc `zlin i`lb`e dl jxhvi `nyc ,xeq` dcedi iaxl la` .`ed diyix wiqt e`l jklde ,ilk owiz `ly `vnpe dl jxhvi `l `nyc ,oerny iaxl ixy Ð oke li`ede

e`l i` la` ,xzene xeht `xrv meyn `wece ,xeht Ð dgil dpnn `ivedl m`e ,aiig Ð dt dl zeyrl m` ,zaya `qxen qitnd :(`,fw zay) "mivxy dpeny" wxta opzc :dyw jexrd

ikd e`l i` la` ,`xrv meyn Ð ixyc uewd z` da lehil ci ly hgn oke !aiig inp oiekzn `l ik Ð dtd on dil `gip i`c ,llk dta dil `gip `lc ab lr s` ,xeq` did `xrv meyn

oi`e li`ed ,xzene xeht otebl ohgqy miyak (`,dnw my) "ziag" wxta ax xn`w i`n` ,xeq` dil `gip `lc diyix wiqt i` :dyw zvw la` !llk dil `gip `lc ab lr s` ,xeq` Ð

,eilr dwyn my oi`e ,zxti`c `lke` enk mdn hgqpd iedc ,ixy miyak `wecc xninl opivnc :wgvi epiax xne`e !xeq` zeidl did Ð jixv oi`c ab lr s` `zyde ,oi`veid minl jixv

oiid z` oippqn iab ,ikdle .dyer `ed ok zrclc oeik ,`ed `xaqc .hegqi `ny xninl jiiy `l ,cifna dyer mc`y xac lkc :xnel yi cere .xeq` la` xeht mdininl elit`c opixn`ck

,hegqi `ny opixfb `le ,mina ex`ev cr xaer eax ipt liawdl jledd :(a,fr) `neic ipiny wxta oke .(`,gi dvia) dicbaa zlaehe znxrn dcpc i`d xity `iz`e .hegqi `ny opiyiig `l

zibibd lv` dnizqd lhaz `nyc ,dwecdl xeq` xky ly zibib znizq ,`ziifpc `iixkeqn :xg` oeyl yxit jexrae .ip`y devnc mzd xninl `ki` cere .dyer `ed ok zrcly itl

dlhal ezrca oi` m`e !ezeyrl oiekznc ,ilk dyer `ed cin ?o`k jiiy diyix wiqt i`n Ð dgpd zrya my lhal ezrca m`c ,inc ikidc ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .zaya ilk dyrie

k zeyrl ixnbl oiekzn epi`e li`ed diyix wiqt dia jiiye ,ilk zeyrl oiekzn epi`e dlhal oiekzn `edy :wgeca xnel yie !ilk dpyriy diyix wiqt ied `l ok m` Ð my.ilíìåòìax

mcl Ð xagn ixeag xn`c `pyil jdle ,jixv `ed gztl Ð ciwt cwtin mc xn`c `pyil jdl ,dil `xiaq oerny iaxk mlerl iiepyl `ki` inp l`enyl Ð 'ek dil `xiaq dcedi iaxk

[a cenrl jiiy] .jixv `edéàîhwpc xninl `kilc .mileza xiync ab lr s` ,zaya lira ivnc opireny`l `z`c e`l i` ,zay i`ven cr hwp i`nlc Ð lira ivn lira `l i`c e`l

dl oipzep :eyexit ikde .ycg xyr mipy jezn zelil drax` dl ozpe dyrn :(a,cq) dcpc `xza wxta `ipzck ,oitevx ediy opira `l `dc Ð oitevx opirac opireny`l zay i`ven cr

opireny`l hwp zay i`vene .zayn xal ,`l :ipyne !zaya mileza xiydl ixyc opireny`e .zay i`ven cr mileza zvwn xiyie dlil lka leraiy ,zay i`ven cr zelil drax`

`xwirn :xn`z m`e !ipzw zelil drax` zay i`ven cr `de :`ziixac dtebn dil jixtc `l` ,oixfetn elit`c gkenc ,dcpc `xza wxtc `ziixan jxtinl ivn dede .mitevx opirac

.zelil drax` lkd oia ody ,zayn xal zay i`ven cr dl oipzep :eyexit ikdc jzrc `wlq dedc :xnel yie !zelil drax` `icda ipzw `de ?ezrca dlr dn Ð zayn xal ipync

.ixy ikd elit` ,oileza mca opilz `ifg i` `dc ,dwegc dvxit iedc ab lr s` :ikd xza yxtny enk ol rnyn `we .lrayk :ipyne !zelil drax` lirac rnync :jixt edi`e
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קנח
oiaiig lkda cenr e sc ± oey`x wxtzeaezk

åàì éàîlra `l i`c :edl ipz ikdl ,ipzwc zay i`ven cr zelil drax` jpd Ð

eizexrda cinz `iven `edy mc lke ,lrainl ivn Ð dxenb dlira.mileza mc eed

.zaya dxeaga leral xzenc ,inp dpin opirnyeúáù éàöåî ãò úåìéì äòáøà àäå
éðú÷iyye iying ilil o`k yie ,zqip iriaxa `dc ,zayn xal dil zgkyn `le Ð

.zay i`vene zayeìòáùë éà`z` `le Ð

hwpc i`d ,mileza mc xzid `l` ol iiexe`l

ol rnynw i`n zay i`ven cr?oipzep :ipzil

zay zlira meyn jgxk lr .zelil drax` dl

.dl hwpúåøåøö øéùîù`nlc inp i`de Ð

`witqne ,`zxet lagn.dil opixq` `léàî
åàìdil xhtc i`d Ðilila rny z`ixwn

,lrainl irac ,devna cixhc meyn zay

wqerde.devnd on xeht devnaàìã ãéøèã
ìòá.lra `ly xrhvn Ðøåèô ãéøèã íåùî

xeht xrv meyne .dinza Ð?epi`y xg`n !

.devna weqrl aygnøàô ïäá øîàðùÐ

l`wfgi) "jilr yeag jx`t"la`e ,(ckllern

`l`] :oilitzl x`t df oi`e ,ey`xe epxw xtra

ozgc `d ivexzl zivn `l i`ce `ax xn`

xehtm`c ,lira ivn `lc meyn rny z`ixwn

.devn xaca cixh `l `dc ,xeht ded `l ok

àéä éàðúxq`c o`ne ,zaya dxeag zlira Ð

,dizrnyl dxn` i`pzk Ð zaya leral

`cg `pzc .lrainl xq`c `pixg` `pz `ki`c

.['ekøåèô.rny zixwn Ðáééç éùéìùÐ

.leral xeq`e ,`ed zaycééáàå:jl xn` Ð

dil xhtc i`de ,ibilt `cxiha inp i`pz jpd

,lrainl ixyc meyn e`l Ð rny z`ixwn

xeht devn ly xrv xrhvnd xaqw `l`

`cxih cixhc la`l inc `le .rny z`ixwn

ezelia`y it lr s` ,devn exrv oi`y ,zeyxc

`axe] .xht `l `cxih :xaq aiignc o`ne .devn

xzenac xn`ipdk i`pz ipde ,ibilt leral

.[i`pzäééèäáoihny Ðmi`iven oi`e ,oiccvl

.mcïë íà.mi`iwac Ðäîì ãøåèedn Ðecxh

xhtdl.rny z`ixwnøúåî é÷áleral Ð

.`ed zeni `le diyix wiqt `lc ,zayaáåø
ïä ïéàé÷ádiyix wiqt e`l `nzq jklid Ð

.`ed zeni `leäîì ïéðéáùåùyiy xg`n Ð

onwl `ipzc `d Ð mc `la leral oi`iwa

el cg` oipiayey ipy odl oicinrn eid :(`,ai)

.dlkd z`e ozgd z` ynynl ick ,dl cg`e

da ebdpi `ly mdixg` xwal ,xnelkze`nx

zprhadn Ð diihda oi`iwa i`e .mileza

oiliren oipiayey?äîì äôîikd `l` ,opiqxb `l jinrhile .milezad z` xxal Ð

dnl oipiayey :opiqxb?dnl dtn?ãáàéå äàøé àîù äéì øîà`iveie ,dhi `l `ny Ð

mc,epca`ieoiicr :el xn`z Ð oerhl `a m` ,diihda eli`c ,mc iz`vn `l xn`ie

.ip` dlezaàñøåî ñéôîä.b"elw oixewy ,gtp dt gzetd Ðäô äì úåùòì íàÐ

oiekznydzetil.xgn meil df gzt dl zeidleáééçmeyn aiige ,gzt owzn `edy Ð

z` oaie" aizkc ,miig ilraa oipa ogky`c ,dpea"rlvdziy`xa).(a
øåèô

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

éàî.ziyixtck ,xninl `kil mitevx oiprlc ,zay i`ven cr hwpc i`na Ð ol rnynw

éàîm`c Ð lirlck zayn xal iiepyl `kil `kd Ð lrainl irac cixhc e`l

.zay i`ven cr dil xhtc ,dreh `pzl dil zieyn `we ,zay i`ven cr xeht epi` ok

cr hwp `wec mewn lkn ,zaya lrainl ivn `le ,zayn xal opixn` ik elit` ,lirl la`

mca oilez zay i`venl crc meyn ,zay i`ven

.lrae xarc `kid milezaàäå`a` iax xn`

`cxihc xaq iia`e Ð 'ek zevnd lka aiig la`

lc`lc `cxih la` ,aiign Ð llk devn `ki

cexhy oeik ,devnc `cxih aiyg Ð lira ivn

.devn zeyrl leki epi`y dna

õåçopixn`e Ð x`t oda xn`py oilitzd on

xn`cn :(`,eh) ohw crenc `xza wxta

llkn "jilr yeag jx`t" l`wfgil `pngx dil

oda xn`py yxitc qxhpewae .xeq` `nlrlc

ozil epiid ,ey`xe epxw xtra llern la`e ,'x`t'

:xn`z m`e .oilitzn zevn x`y slip `lc mrh

l`wfgil `wecc opixn` oilitz iabl `py i`ne

dxez cenlz iabe ,mila` x`yl `le ,xn`p

:(my) opixn`c ,l`wfgin mila` x`y opitli

`pngx dil xn`cn ,dxez cenlza xeq` la`

,opixnb xeq`lc :xnel yie !"mec wp`d" l`wfgil

inp `nlr ilekl Ð l`wfgil `pngx xq`cnc

dicegl dilc ,opixnb `l Ð xizdl la` .xeq`

.`z` ixynléðäås` Ð i`pz ipd ik i`pz

mewn lkn Ð ikda `icda i`pz ibiltc ab lr

`lc `d devnc `cxih aiygc ,lirl iia` wigc

l`enyk oizipzn inew`l dil `gipc ,lira ivn

i` `ziixac `zbelt inp iwene .leral xq`c

inwe`l ick ,lira ivn `lc `d `cxih aiyg

.lekiy dn lk l`enyk

àìÐ diihda oi`iwa oi`y miilaa elldk

mlerd lkc ,diyix wiqt epi` :yexit

ixy jklid .od oi`iwa `l` ,miilaa enk opi`

dlira leral epekzi `ly calae ,lrainl edl

zaya :yexit ?dnl cxeh ok m` :jixte .dxenb

oi`iwac oeik ,rny z`ixwn lirl dil xht i`n`

oiekzny itl Ð `cxih `ki` lega `nlya ?od

`cxih yi oi`iwal s`e ,dxenb dlira leral

zekxac ipy wxta xn`ck ,dxenb dlira leral

,envr lr xingne xeht did l`ilnb oaxc (`,fh)

zaya la` .ilaa did `ly ,did iwac ab lr s`

?dnl cxeh Ð dxenb dlira leral oiekzn epi`y

zrya iwa epi`y itl :yexit .iwa epi`yl :ipyne

Ð dyrn zrya oi`iwad elit`c ,rny z`ixw

.mlek micexh jklid ,oi`iwa eidi `ly mi`xi dyrn mcewáåøcg lke Ð od oi`iwa

:xn`z m`e .diihda oi`iwa oaexc `kd rnyn .mixzen mleke ,aexa dil opiwtqn cge

ziag it lr dewcay oebk ?dpedkl edn dxairy dleza :(a,ci) dbibgc ipy wxta opixn`c

opiyiig in ,scep dgix did `lee` mc `la zelira dnk leral ipleki xn`c l`enycl

:xn`w inp (a,cq) dcpc `xza wxtae !giky `l l`enyc :wiqne ?dxair ihan`a `nlc

did l`enyc :xnel yie !od oi`iwa aexc `kd opixn` `de .`ed dixaeb axc l`eny ip`y

.zxarzn dy` oi` diihda la` .mc `la ,ea zxarzn dy`y dxenb dlira leral leki

.l`enycl `l` diihda yginl `kil dbibgc `idda ikdleàìàdnl oipiayey dzrn

ca`ie ,dxenb dlira leraie dhi `l m`y md dtne oipiayeyc :ipyne ?dhdy dzrc` wiqz `l `ide dhi `ny Ð mc `la leral oi`iwa ody oeik :qxhpewa yxit Ð dnl dtn

dleza oiicr xnel dzrc` `wqnc iiepyl dil iedc ,el dywdy dnn uxzn epi`c :wgvi epiaxl dywe .ip` dleza oiicr xnel dleki mileza dl `vn `ly xn`ie dhi m`e .dtnd

oipiayey oiyery mei lka dyrnc ,diihda leral jixvc ,dnl oipiayeye dtnc jixt `w zayn `wecc :mz epiax yexitk wgvi epiaxl d`xpe !xtqd on xqg uexizd xwire ,ip`

.zayn inp jixtc ,dnl cxehc `inec `iede .mileza mc ca`ie dxenb dlira leraie dhi `ly rx`i `ny Jipyne !zaya elit`íàdieyr df gztc Ð aiig dt dl zeyrl

.dgil `ivedle xie` qipkdl ,`ivedle qipkdlíàåaizenc in` iaxc dizrc `wlqe .oerny iaxk dl opinwen (a,fw zay) "mivxy dpeny" wxta Ð xeht dgil dpnn `ivedl

dgil dpnn `ivedlc ikid ikc ,`qxen qitnn jixt ikdle .dtebl dkixv dpi`y dk`ln iedc ,oerny iaxk l`eny xq` ikd elit`e ,gztl `le jixv `ed mcle ,ciwt cwtin mcc

ol ied devn meyn ,inp `kd .xrv meyn ixy `qxena Ð xeq` la` xeht dtebl dkixv dpi`y dk`ln x`yc ab lr s` ,gztl jixv epi`c oeik xzene xehtc ol `niiwe ,xeht

la` .xeq` did `xrv meyn e`l i` ,gzt oiprl diyix wiqt iedc i`ce `kdc ;xity jixt ,lirl mz epiax yxitck ,devn meynn ith `xrv meyn opixy elit` :cere .ixynl
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úà ñðBkä :àéðúc ;éàpz éðä ék éàpz éðäå .éâéìt§¦¦§¨¥©¨¥¦¨¥©¨¥§©§¨©¥¤
.ïéøézî íéîëçå ,úaLa älçza ìBòáé àì äìeúaä©§¨Ÿ¦§©§¦¨§©¨©£¨¦©¦¦
:øîàc ,àéä ïBòîL éaø :äaø øîà ?íéîëç ïàî©£¨¦£©©¨©¦¦§¦§¨©
äãBî àäå :ééaà déì øîà .øzeî ïéekúî ïéàL øác̈¨¤¥¦§©¥¨£©¥©©¥§¨¤
àì :déì øîà !úeîé àìå déLéø ÷éñôa ïBòîL éaø©¦¦§¦§¦¥¥§Ÿ¨£©¥Ÿ
ïéàé÷a Lé àlà ,äééhäa ïéàé÷a ïéàL íéiìáa eìläk§©¨©§¦¦¤¥§¦¦§©¨¨¤¨¥§¦¦

ì ?änì ãøBè ïk íà .äééhäaé÷a :eøîàé .é÷a BðéàL §©¨¨¦¥¤¨¨§¤¥¨¦Ÿ§¨¦
¯é÷a BðéàL ,øzeî¯øîà .ïä ïéàé÷a áBø !øeñà ¨¤¥¨¦¨§¦¦¥£©

ïéðéáLeL äzòî àlà :ééaàì ïðç áø øa àáø déì¥¨¨©©¨¨§©©¥¤¨¥©¨§¦¦
äàøé ànL íúä :déì øîà ?änì ätî ?änì̈¨©¨¨¨£©¥¨¨¤¨¦§¤
íà ,úaLa àñøeî ñéônä :éîà éaø áéúî .ãaàéå¦©¥§¦©¦©¦©¥¦§¨§©¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc zeaezk(oey`x meil)

drax`' dpynd dxn`y oeik :dziiyew z` `xnbd zniiqn
heyt ixde ,'zay i`ven cr' dxn`e dtiqed recn ,'zelil

,zelil drax` md zay i`ven cr iying lilnyåàì éàîm`d - ©¨
eprinydl dpynd zpeek oi`cs`ìòa àì éàoiicre dxenb dlira §¦Ÿ¨©

,dileza zvwn ex`ypìéòa éöîleral leki -,úaLa eléôàmbd ¨¥¨¦£¦§©¨
xnel dpynd dtiqed okle ,gztd z` aigxne mc `iven `edy
zay lila s`e ,miey zelild lky rnyny 'zay i`ven cr'
.l`enyl dywe ,zaya dleza leral xzeny gkene .leral leki

:`xnbd zvxznàì ,àáø øîàleral lekiy dpynd zpeek oi` - ¨©¨¨Ÿ
od epipyy zelil drax` `l` ,zayaøáì[ueg-],úaMîday §©¦©¨

lr `iyew o`kn oi`e ,gzt e` dxeag ziiyr meyn leral xeq`
.l`eny

:`xnbd ddnzéiaà déì øîà,`axlàäåoeyl ixde -öBî ãò'éà ¨©¥©©¥§¨©¨¥
éðz÷ 'úBìéì äòaøà úaL,oleka leral lekiy rnyne ,dpyna ©¨©§¨¨¥¨¨¥

zaya ixdy ,zelil dyly `l` leral leki epi` ,jixacl eli`e
.leral xeq`

:xg` ote`a dpyndn di`xd z` dgece ea xfeg `axøîà àlà¤¨¨©
,àáøxaecn j` ,zaya s` lreay dpynd zpeek zn`aìòaLk ¨¨§¤¨©

dleza zliral di`x o`kn oi`e ,zay mcew dxenb dlira xak
.zaya

:`xnbd zl`eyéàxaecnìòaLkwx `ed yecigde ,zay mcew ¦§¤¨©
ok m` ,mileza mca milez el` minia d`xzy mc lkyà÷ éàî©¨

ïì òîLîi`ven cr' xnel dtiqedy dna dpynd dycig dn - ©§©¨
.'zelil drax` dl oipzep' dxn`y jka ic ixde ,'zay

:`xnbd daiyn,úaLa ìòáéîì éøLc ,ïì òîLî à÷okziy s`e ¨©§©¨§¨¥§¦§©§©¨
e ,dxeag da dyrie mileza hrn exzepyøîàc ,ìàeîLãk§¦§¥§¨©

,ìàeîLea yiy lzekä÷eçc äöøét,[mvnevne ohw gzt-]øzeî §¥¦§¨§¨¨
L ét ìò óàå ,úaLa da ñðkéì`edy okziúBøBøö øéMnqpkpyk ¦¨¥¨§©¨§©©¦¤©¦§

oiekzn epi`y oeik mewn lkn ,'dpea' e` 'xzeq' meyn dfa yie da
xenb dlira lra m` ok enke ,xzen ,jklxzen zayd mcew d

dyrie mileza zvwn ex`ypy okziy s` zaya lerale aeyl
leral xzeny di`x ef oi` j` .jkl oiekzn epi`y itl ,dxeag da

.zaya dleza
dleza leral xqe`d zrc lr ztqep dpynn dywn `xnbd

:zaya,óñBé áø áéúîdpyna epipy(.fh zekxa),úiøwî øeèt ïúç ¥¦©¥¨¨¨¦§¦©
òîLaïBLàøä äìéì,iying lil `edy ,ei`eyiplúaL éàöBî ãò §©©§¨¨¦©¨¥©¨

äNò àì íàmiizpiaäNòî,dliraåàì éàîmrhd oi` m`d - ¦Ÿ¨¨©£¤©¨
meynìòáéîì éòác ãéøèczlira miiwl epevxa `ed cexhy - §¨¦§¨¥§¦§©

jkne ,devnd on xeht devna wqerde ,eilr zlhend devn
xzeny gken zay lila s` rny z`ixwn dpynd eze` dxhty

.zaya dleza leral
:`xnbd dgecàì ,éiaà déì øîà`l` ,ezcxih mrh df oi` - ¨©¥©©¥Ÿ

meynìéòa àìc ãéøèc,lra `ly jk lr exrva `ed cexhy - §¨¦§Ÿ¨¦
.rny z`ixwn xeht ,leral el xeq`y zay lila s` okle

:iia` ly ezxaq lr wleg `axå ,àáø déì øîàikàcøéè íeMî ¨©¥¨¨§¦¦§¨
`ed mc`l yiyøeèt,rny z`ixwnäzòî àlàm` ,jixac itl - ¨¤¨¥©¨

íia Búðéôñ äòáè,ecqtd lr exrva `ed cexheøeèôc énð éëä- ¨§¨§¦¨©¨¨¦©¦§¨
dfa s` ike:xne`e `ax siqen .rny z`ixwn xeht `diàîéz éëå§¦¥¨

énð éëä,devndn xhet xrv lk ok`y xnel dvxz m`e -øîàäå ¨¦©¦§¨¨©
úBøeîàä úBönä ìëa áéiç ìáà ,áø øîà ,àcáæ øa àaà éaø©¦©¨©©§¨¨©©¨¥©¨§¨©¦§¨£

,ïéléôzä ïî õeç ,äøBzameyn,'øàt' ïäa øîàpLx`t df oi`e ©¨¦©§¦¦¤¤¡©¨¤§¥
ixd ,xtra ey`x llebnd la`d y`xa migpen zeidl oilitzl
z` aiigl yi ok m`e .zevna aiig ezn lr xrhvny la` s`y
lra `ly lr xrhvn `edy s` ,zay lila rny z`ixwa ozgd

.oiicr
:dpyndn `iyewd z` xg` ote`a uxzn `ax,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨

exrv zngn epi` rny z`ixwn ozgd ly xehtd mrh zn`a
zxaeq ef dpyn `l` ,devn ly dcxh ef oi` ixdy ,lra `ly
oi` mewn lkne ,devn ly dcxh cexh `ede zaya leral xzeny
zaya dleza zlira ly df oecipy meyn ,l`eny lr `iyew ef

àéä éàpz,mi`pz ea ewlgp -àãç àðúc,epipy zg` `ziixaa - ©¨¥¦§¨¨£¨
äNò àì íàozgda äNòîdlildïBLàølil `edy ,ei`eyipl ¦Ÿ¨¨©£¤©¦

,iriaxøeètrny z`ixwna óàdlild,éðMdyr `l m`e,éðMa ¨©©¥¦©¥¦
,éLéìMa óà øeètxaeq df `pzy oeik epiide ,zay lil `edy ¨©©§¦¦

.devna cexh `ede ,zaya dleza leral xzenyCãéà àéðúå- §©§¨¦¨
lila ,epipy zxg` `ziixaae,øeèt éðLå ïBLàølila j`éLéìL ¦§¥¦¨§¦¦

,zay lil `edy ,ei`eyipláéiçdf `pzy oeik ,rny z`ixwa ©¨
aiig devnd meiwa cexh epi`y oeike ,zaya dleza leral xqe`

.xqe`y ,df `pzk xaeq l`enye .rny z`ixwa
:`xnbd zxxan,éiaàåleral leki ozgd oi`yk s`y xne`d §©©¥

oiicry jkn cexh `edy oeik ,rny z`ixwn xeht `ed zay lila
z`ixwa aiignd `pzd ly enrh z` x`ai `ed cvik ,lra `l
xeq` lkd ixacly yxti iia` :`xnbd zx`an .zay lila rny

e ,zaya dleza leralénð íúämdd mi`pzd mb -éâéìt àcøéèa ¨¨©¦§¦§¨§¦¦
z`ixwn xhetd `pzd ,`l e` zxhet efk `cxih m`d miwleg -
okle ,lra `ly lr exrva cexh ozgdy xaeq zay lila rny
`pzd eli`e .devn zlira dzr miiwl leki epi`y s` xeht `ed
meiwa cexhy minia wxe ,zxhet dpi` efk `cxihy xaeq aiignd

.rny z`ixwn xeht ynn devnd
:`ax zhiy z` x`al `xnbd dkiynne,`ax ixacléàpz éðä- ¨¥©¨¥

,zay lila rny z`ixwn xeht ozg m` miwlegd mi`pz mze`
`id mzwelgnéàpz éðä ékzlira oica ewlgpy mi`pz mze`k - ¦¨¥©¨¥
,zaya dlezaäìeúaä úà ñðBkä ,àéðúc,dteglìBòáé àì §©§¨©¥¤©§¨Ÿ¦§

ïéøézî íéîëçå .úaLa älçzazxxan .zaya dligza leral ©§¦¨§©¨©£¨¦©¦¦
:`xnbdïàîmd in -'íéîëç'.zaya dleza leral mixiznd ©£¨¦

,øzeî ïéekúî ïéàL øác ,øîàc ,àéä ïBòîL éaø ,äaø øîào`k s`e ¨©©¨©¦¦§¦§¨©¨¨¤¥¦§©¥¨
.gzt e` dxeag ziiyrl ezliraa oiekzn epi`

ïBòîL éaø äãBî àäå ,éiaà déì øîàxeq` oiekzn oi`y xacy ¨©¥©©¥§¨¤©¦¦§
,'úeîé àìå déLéø ÷éñô'a,dk`lnl mexbi edyrn i`ceay oeik ¦§¦¥¥§Ÿ¨

xizn ,dxeq`d dk`lnd dyrY ezlerta m` wtqy ote`a wxe¥¨
oeik zaya dleza leral xq`i eixacl s` ok m`e ,oerny iax

.gzt da gztie dxeag da dyri ezliraa gxkdaydéì øîà̈©¥
,daxàìmc` ipaa xaecnïéàé÷a ïéàL ,íéiìáa eìläkleral Ÿ§©¨©§¦¦¤¥§¦¦

ïéàé÷a Lé àlà ,äééhäaleral,äééhäaoi`e `vei mc oi` dfae §©¨¨¤¨¥§¦¦§©¨¨
`l ok`e ,'diyix wiqt' df oi` jk leraiy okziy oeike ,gztp gzt

.dihda iway inl `l` zaya leral exizd
:`xnbd dywnïk íà,dihda iwaa xaecnyänì ãøBèdna - ¦¥¥¨¨

.`ed iwa `ld ,rny z`ixwn edepxht ok zngny ,cexh `ed
`l` exht `l ok` :`xnbd zvxznìin,é÷a BðéàL.cexh `edy §¤¥¨¦

recn ,zaya leral xzen iwal wxy ok m` :`xnbd dywn
,'oixizn minkg' dxn`e `ziixad dnzqeøîàé,xnel dl did - Ÿ§

øzeî é÷ae.øeñà é÷a BðéàL:`xnbd zvxznáBømiyp`,ïä ïéàé÷a ¨¦¨¤¥¨¦¨§¦¦¥
.xeq` ,iwa epi`y herinl zn`a j` ,aexa dpynd dxaice

:dywne `xnbd dtiqenàlà ,éiaàì ïðç áø øa àáø déì øîà̈©¥¨¨©©¨¨§©©¥¤¨
äzòî,dihda leral mi`iwa miyp`d aexy epxn`y dn itl - ¥©¨

x`ean ixdy ,dyw ok m` ,`vei mcd oi`e dileza xiyn epi`e
oldl(.ai)egibyiy oipiayey dlkle ozgl cinrdl dcedia ebdpy

z` ozgd milri `l `id dleza m`y ,ef z` df enxi `ly mdilr
oke ,uegan mc dlkd qipkz `l dleza dpi` m`e ,milezad mc
dilr yi m` dlirad xg` dwceal mzhin lr dtn gipdl ebdp

,dihda mi`iwa aex m`e ,mileza mcänì ätî ,änì ïéðéáLeL- §¦¦¨¨©¨¨¨
lray xnele dihda leral ozgd lkei `ld ,mda zlrezd dn

dlira.mc `vn `le dlibx
:`xnbd zvxzníúä ,déì øîàwx eyygäàøé ànLmc ozgd ¨©¥¨¨¤¨¦§¤

ãaàéåmiliren dfle ,mileza dl `vn `ly orhie ,eze` ¦©¥
orhz f`y oeik ,dihda lraiy eyyg `l j` ,dtnde oipiayeyd
x`eank ,z`f xxal oic zia cia yie ,dleza oiicr `idy dlkd

oldl(:i).
:zaya dleza leral xqe`d lr ztqep dpynn dywn `xnbd

,énà éaø áéúîdpyna epipy(d"n a"t zeicr),àñøeî ñéônä- ¥¦©¦©¦©¥¦§¨
dgila d`lnd dkn rwane wgecd,úaLaíàezpeekdì úBNòì §©¨¦©£¨

ät,xie` qipkdle dgild z` `ivedl ick ,miiwznd gzt -áéiç ¤©¨
.gzt da owzn `ed ixdy ,dpea meyníàå`l` ezpeek oi` §¦

äçéì äpnî àéöBäì,cin gztd mzqi m` el ztki` `le §¦¦¤¨¥¨
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קנט
oiaiig lkda cenr e sc ± oey`x wxtzeaezk

åàì éàîlra `l i`c :edl ipz ikdl ,ipzwc zay i`ven cr zelil drax` jpd Ð

eizexrda cinz `iven `edy mc lke ,lrainl ivn Ð dxenb dlira.mileza mc eed

.zaya dxeaga leral xzenc ,inp dpin opirnyeúáù éàöåî ãò úåìéì äòáøà àäå
éðú÷iyye iying ilil o`k yie ,zqip iriaxa `dc ,zayn xal dil zgkyn `le Ð

.zay i`vene zayeìòáùë éà`z` `le Ð

hwpc i`d ,mileza mc xzid `l` ol iiexe`l

ol rnynw i`n zay i`ven cr?oipzep :ipzil

zay zlira meyn jgxk lr .zelil drax` dl

.dl hwpúåøåøö øéùîù`nlc inp i`de Ð

`witqne ,`zxet lagn.dil opixq` `léàî
åàìdil xhtc i`d Ðilila rny z`ixwn

,lrainl irac ,devna cixhc meyn zay

wqerde.devnd on xeht devnaàìã ãéøèã
ìòá.lra `ly xrhvn Ðøåèô ãéøèã íåùî

xeht xrv meyne .dinza Ð?epi`y xg`n !

.devna weqrl aygnøàô ïäá øîàðùÐ

l`wfgi) "jilr yeag jx`t"la`e ,(ckllern

`l`] :oilitzl x`t df oi`e ,ey`xe epxw xtra

ozgc `d ivexzl zivn `l i`ce `ax xn`

xehtm`c ,lira ivn `lc meyn rny z`ixwn

.devn xaca cixh `l `dc ,xeht ded `l ok

àéä éàðúxq`c o`ne ,zaya dxeag zlira Ð

,dizrnyl dxn` i`pzk Ð zaya leral

`cg `pzc .lrainl xq`c `pixg` `pz `ki`c

.['ekøåèô.rny zixwn Ðáééç éùéìùÐ

.leral xeq`e ,`ed zaycééáàå:jl xn` Ð

dil xhtc i`de ,ibilt `cxiha inp i`pz jpd

,lrainl ixyc meyn e`l Ð rny z`ixwn

xeht devn ly xrv xrhvnd xaqw `l`

`cxih cixhc la`l inc `le .rny z`ixwn

ezelia`y it lr s` ,devn exrv oi`y ,zeyxc

`axe] .xht `l `cxih :xaq aiignc o`ne .devn

xzenac xn`ipdk i`pz ipde ,ibilt leral

.[i`pzäééèäáoihny Ðmi`iven oi`e ,oiccvl

.mcïë íà.mi`iwac Ðäîì ãøåèedn Ðecxh

xhtdl.rny z`ixwnøúåî é÷áleral Ð

.`ed zeni `le diyix wiqt `lc ,zayaáåø
ïä ïéàé÷ádiyix wiqt e`l `nzq jklid Ð

.`ed zeni `leäîì ïéðéáùåùyiy xg`n Ð

onwl `ipzc `d Ð mc `la leral oi`iwa

el cg` oipiayey ipy odl oicinrn eid :(`,ai)

.dlkd z`e ozgd z` ynynl ick ,dl cg`e

da ebdpi `ly mdixg` xwal ,xnelkze`nx

zprhadn Ð diihda oi`iwa i`e .mileza

oiliren oipiayey?äîì äôîikd `l` ,opiqxb `l jinrhile .milezad z` xxal Ð

dnl oipiayey :opiqxb?dnl dtn?ãáàéå äàøé àîù äéì øîà`iveie ,dhi `l `ny Ð

mc,epca`ieoiicr :el xn`z Ð oerhl `a m` ,diihda eli`c ,mc iz`vn `l xn`ie

.ip` dlezaàñøåî ñéôîä.b"elw oixewy ,gtp dt gzetd Ðäô äì úåùòì íàÐ

oiekznydzetil.xgn meil df gzt dl zeidleáééçmeyn aiige ,gzt owzn `edy Ð

z` oaie" aizkc ,miig ilraa oipa ogky`c ,dpea"rlvdziy`xa).(a
øåèô
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éàî.ziyixtck ,xninl `kil mitevx oiprlc ,zay i`ven cr hwpc i`na Ð ol rnynw

éàîm`c Ð lirlck zayn xal iiepyl `kil `kd Ð lrainl irac cixhc e`l

.zay i`ven cr dil xhtc ,dreh `pzl dil zieyn `we ,zay i`ven cr xeht epi` ok

cr hwp `wec mewn lkn ,zaya lrainl ivn `le ,zayn xal opixn` ik elit` ,lirl la`

mca oilez zay i`venl crc meyn ,zay i`ven

.lrae xarc `kid milezaàäå`a` iax xn`

`cxihc xaq iia`e Ð 'ek zevnd lka aiig la`

lc`lc `cxih la` ,aiign Ð llk devn `ki

cexhy oeik ,devnc `cxih aiyg Ð lira ivn

.devn zeyrl leki epi`y dna

õåçopixn`e Ð x`t oda xn`py oilitzd on

xn`cn :(`,eh) ohw crenc `xza wxta

llkn "jilr yeag jx`t" l`wfgil `pngx dil

oda xn`py yxitc qxhpewae .xeq` `nlrlc

ozil epiid ,ey`xe epxw xtra llern la`e ,'x`t'

:xn`z m`e .oilitzn zevn x`y slip `lc mrh

l`wfgil `wecc opixn` oilitz iabl `py i`ne

dxez cenlz iabe ,mila` x`yl `le ,xn`p

:(my) opixn`c ,l`wfgin mila` x`y opitli

`pngx dil xn`cn ,dxez cenlza xeq` la`

,opixnb xeq`lc :xnel yie !"mec wp`d" l`wfgil

inp `nlr ilekl Ð l`wfgil `pngx xq`cnc

dicegl dilc ,opixnb `l Ð xizdl la` .xeq`

.`z` ixynléðäås` Ð i`pz ipd ik i`pz

mewn lkn Ð ikda `icda i`pz ibiltc ab lr

`lc `d devnc `cxih aiygc ,lirl iia` wigc

l`enyk oizipzn inew`l dil `gipc ,lira ivn

i` `ziixac `zbelt inp iwene .leral xq`c

inwe`l ick ,lira ivn `lc `d `cxih aiyg

.lekiy dn lk l`enyk

àìÐ diihda oi`iwa oi`y miilaa elldk

mlerd lkc ,diyix wiqt epi` :yexit

ixy jklid .od oi`iwa `l` ,miilaa enk opi`

dlira leral epekzi `ly calae ,lrainl edl

zaya :yexit ?dnl cxeh ok m` :jixte .dxenb

oi`iwac oeik ,rny z`ixwn lirl dil xht i`n`

oiekzny itl Ð `cxih `ki` lega `nlya ?od

`cxih yi oi`iwal s`e ,dxenb dlira leral

zekxac ipy wxta xn`ck ,dxenb dlira leral

,envr lr xingne xeht did l`ilnb oaxc (`,fh)

zaya la` .ilaa did `ly ,did iwac ab lr s`

?dnl cxeh Ð dxenb dlira leral oiekzn epi`y

zrya iwa epi`y itl :yexit .iwa epi`yl :ipyne

Ð dyrn zrya oi`iwad elit`c ,rny z`ixw

.mlek micexh jklid ,oi`iwa eidi `ly mi`xi dyrn mcewáåøcg lke Ð od oi`iwa

:xn`z m`e .diihda oi`iwa oaexc `kd rnyn .mixzen mleke ,aexa dil opiwtqn cge

ziag it lr dewcay oebk ?dpedkl edn dxairy dleza :(a,ci) dbibgc ipy wxta opixn`c

opiyiig in ,scep dgix did `lee` mc `la zelira dnk leral ipleki xn`c l`enycl

:xn`w inp (a,cq) dcpc `xza wxtae !giky `l l`enyc :wiqne ?dxair ihan`a `nlc

did l`enyc :xnel yie !od oi`iwa aexc `kd opixn` `de .`ed dixaeb axc l`eny ip`y

.zxarzn dy` oi` diihda la` .mc `la ,ea zxarzn dy`y dxenb dlira leral leki

.l`enycl `l` diihda yginl `kil dbibgc `idda ikdleàìàdnl oipiayey dzrn

ca`ie ,dxenb dlira leraie dhi `l m`y md dtne oipiayeyc :ipyne ?dhdy dzrc` wiqz `l `ide dhi `ny Ð mc `la leral oi`iwa ody oeik :qxhpewa yxit Ð dnl dtn

dleza oiicr xnel dzrc` `wqnc iiepyl dil iedc ,el dywdy dnn uxzn epi`c :wgvi epiaxl dywe .ip` dleza oiicr xnel dleki mileza dl `vn `ly xn`ie dhi m`e .dtnd

oipiayey oiyery mei lka dyrnc ,diihda leral jixvc ,dnl oipiayeye dtnc jixt `w zayn `wecc :mz epiax yexitk wgvi epiaxl d`xpe !xtqd on xqg uexizd xwire ,ip`

.zayn inp jixtc ,dnl cxehc `inec `iede .mileza mc ca`ie dxenb dlira leraie dhi `ly rx`i `ny Jipyne !zaya elit`íàdieyr df gztc Ð aiig dt dl zeyrl

.dgil `ivedle xie` qipkdl ,`ivedle qipkdlíàåaizenc in` iaxc dizrc `wlqe .oerny iaxk dl opinwen (a,fw zay) "mivxy dpeny" wxta Ð xeht dgil dpnn `ivedl

dgil dpnn `ivedlc ikid ikc ,`qxen qitnn jixt ikdle .dtebl dkixv dpi`y dk`ln iedc ,oerny iaxk l`eny xq` ikd elit`e ,gztl `le jixv `ed mcle ,ciwt cwtin mcc

ol ied devn meyn ,inp `kd .xrv meyn ixy `qxena Ð xeq` la` xeht dtebl dkixv dpi`y dk`ln x`yc ab lr s` ,gztl jixv epi`c oeik xzene xehtc ol `niiwe ,xeht

la` .xeq` did `xrv meyn e`l i` ,gzt oiprl diyix wiqt iedc i`ce `kdc ;xity jixt ,lirl mz epiax yxitck ,devn meynn ith `xrv meyn opixy elit` :cere .ixynl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc zeaezk(oey`x meil)

drax`' dpynd dxn`y oeik :dziiyew z` `xnbd zniiqn
heyt ixde ,'zay i`ven cr' dxn`e dtiqed recn ,'zelil

,zelil drax` md zay i`ven cr iying lilnyåàì éàîm`d - ©¨
eprinydl dpynd zpeek oi`cs`ìòa àì éàoiicre dxenb dlira §¦Ÿ¨©

,dileza zvwn ex`ypìéòa éöîleral leki -,úaLa eléôàmbd ¨¥¨¦£¦§©¨
xnel dpynd dtiqed okle ,gztd z` aigxne mc `iven `edy
zay lila s`e ,miey zelild lky rnyny 'zay i`ven cr'
.l`enyl dywe ,zaya dleza leral xzeny gkene .leral leki

:`xnbd zvxznàì ,àáø øîàleral lekiy dpynd zpeek oi` - ¨©¨¨Ÿ
od epipyy zelil drax` `l` ,zayaøáì[ueg-],úaMîday §©¦©¨

lr `iyew o`kn oi`e ,gzt e` dxeag ziiyr meyn leral xeq`
.l`eny

:`xnbd ddnzéiaà déì øîà,`axlàäåoeyl ixde -öBî ãò'éà ¨©¥©©¥§¨©¨¥
éðz÷ 'úBìéì äòaøà úaL,oleka leral lekiy rnyne ,dpyna ©¨©§¨¨¥¨¨¥

zaya ixdy ,zelil dyly `l` leral leki epi` ,jixacl eli`e
.leral xeq`

:xg` ote`a dpyndn di`xd z` dgece ea xfeg `axøîà àlà¤¨¨©
,àáøxaecn j` ,zaya s` lreay dpynd zpeek zn`aìòaLk ¨¨§¤¨©

dleza zliral di`x o`kn oi`e ,zay mcew dxenb dlira xak
.zaya

:`xnbd zl`eyéàxaecnìòaLkwx `ed yecigde ,zay mcew ¦§¤¨©
ok m` ,mileza mca milez el` minia d`xzy mc lkyà÷ éàî©¨

ïì òîLîi`ven cr' xnel dtiqedy dna dpynd dycig dn - ©§©¨
.'zelil drax` dl oipzep' dxn`y jka ic ixde ,'zay

:`xnbd daiyn,úaLa ìòáéîì éøLc ,ïì òîLî à÷okziy s`e ¨©§©¨§¨¥§¦§©§©¨
e ,dxeag da dyrie mileza hrn exzepyøîàc ,ìàeîLãk§¦§¥§¨©

,ìàeîLea yiy lzekä÷eçc äöøét,[mvnevne ohw gzt-]øzeî §¥¦§¨§¨¨
L ét ìò óàå ,úaLa da ñðkéì`edy okziúBøBøö øéMnqpkpyk ¦¨¥¨§©¨§©©¦¤©¦§

oiekzn epi`y oeik mewn lkn ,'dpea' e` 'xzeq' meyn dfa yie da
xenb dlira lra m` ok enke ,xzen ,jklxzen zayd mcew d

dyrie mileza zvwn ex`ypy okziy s` zaya lerale aeyl
leral xzeny di`x ef oi` j` .jkl oiekzn epi`y itl ,dxeag da

.zaya dleza
dleza leral xqe`d zrc lr ztqep dpynn dywn `xnbd

:zaya,óñBé áø áéúîdpyna epipy(.fh zekxa),úiøwî øeèt ïúç ¥¦©¥¨¨¨¦§¦©
òîLaïBLàøä äìéì,iying lil `edy ,ei`eyiplúaL éàöBî ãò §©©§¨¨¦©¨¥©¨

äNò àì íàmiizpiaäNòî,dliraåàì éàîmrhd oi` m`d - ¦Ÿ¨¨©£¤©¨
meynìòáéîì éòác ãéøèczlira miiwl epevxa `ed cexhy - §¨¦§¨¥§¦§©

jkne ,devnd on xeht devna wqerde ,eilr zlhend devn
xzeny gken zay lila s` rny z`ixwn dpynd eze` dxhty

.zaya dleza leral
:`xnbd dgecàì ,éiaà déì øîà`l` ,ezcxih mrh df oi` - ¨©¥©©¥Ÿ

meynìéòa àìc ãéøèc,lra `ly jk lr exrva `ed cexhy - §¨¦§Ÿ¨¦
.rny z`ixwn xeht ,leral el xeq`y zay lila s` okle

:iia` ly ezxaq lr wleg `axå ,àáø déì øîàikàcøéè íeMî ¨©¥¨¨§¦¦§¨
`ed mc`l yiyøeèt,rny z`ixwnäzòî àlàm` ,jixac itl - ¨¤¨¥©¨

íia Búðéôñ äòáè,ecqtd lr exrva `ed cexheøeèôc énð éëä- ¨§¨§¦¨©¨¨¦©¦§¨
dfa s` ike:xne`e `ax siqen .rny z`ixwn xeht `diàîéz éëå§¦¥¨

énð éëä,devndn xhet xrv lk ok`y xnel dvxz m`e -øîàäå ¨¦©¦§¨¨©
úBøeîàä úBönä ìëa áéiç ìáà ,áø øîà ,àcáæ øa àaà éaø©¦©¨©©§¨¨©©¨¥©¨§¨©¦§¨£

,ïéléôzä ïî õeç ,äøBzameyn,'øàt' ïäa øîàpLx`t df oi`e ©¨¦©§¦¦¤¤¡©¨¤§¥
ixd ,xtra ey`x llebnd la`d y`xa migpen zeidl oilitzl
z` aiigl yi ok m`e .zevna aiig ezn lr xrhvny la` s`y
lra `ly lr xrhvn `edy s` ,zay lila rny z`ixwa ozgd

.oiicr
:dpyndn `iyewd z` xg` ote`a uxzn `ax,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨

exrv zngn epi` rny z`ixwn ozgd ly xehtd mrh zn`a
zxaeq ef dpyn `l` ,devn ly dcxh ef oi` ixdy ,lra `ly
oi` mewn lkne ,devn ly dcxh cexh `ede zaya leral xzeny
zaya dleza zlira ly df oecipy meyn ,l`eny lr `iyew ef

àéä éàpz,mi`pz ea ewlgp -àãç àðúc,epipy zg` `ziixaa - ©¨¥¦§¨¨£¨
äNò àì íàozgda äNòîdlildïBLàølil `edy ,ei`eyipl ¦Ÿ¨¨©£¤©¦

,iriaxøeètrny z`ixwna óàdlild,éðMdyr `l m`e,éðMa ¨©©¥¦©¥¦
,éLéìMa óà øeètxaeq df `pzy oeik epiide ,zay lil `edy ¨©©§¦¦

.devna cexh `ede ,zaya dleza leral xzenyCãéà àéðúå- §©§¨¦¨
lila ,epipy zxg` `ziixaae,øeèt éðLå ïBLàølila j`éLéìL ¦§¥¦¨§¦¦

,zay lil `edy ,ei`eyipláéiçdf `pzy oeik ,rny z`ixwa ©¨
aiig devnd meiwa cexh epi`y oeike ,zaya dleza leral xqe`

.xqe`y ,df `pzk xaeq l`enye .rny z`ixwa
:`xnbd zxxan,éiaàåleral leki ozgd oi`yk s`y xne`d §©©¥

oiicry jkn cexh `edy oeik ,rny z`ixwn xeht `ed zay lila
z`ixwa aiignd `pzd ly enrh z` x`ai `ed cvik ,lra `l
xeq` lkd ixacly yxti iia` :`xnbd zx`an .zay lila rny

e ,zaya dleza leralénð íúämdd mi`pzd mb -éâéìt àcøéèa ¨¨©¦§¦§¨§¦¦
z`ixwn xhetd `pzd ,`l e` zxhet efk `cxih m`d miwleg -
okle ,lra `ly lr exrva cexh ozgdy xaeq zay lila rny
`pzd eli`e .devn zlira dzr miiwl leki epi`y s` xeht `ed
meiwa cexhy minia wxe ,zxhet dpi` efk `cxihy xaeq aiignd

.rny z`ixwn xeht ynn devnd
:`ax zhiy z` x`al `xnbd dkiynne,`ax ixacléàpz éðä- ¨¥©¨¥

,zay lila rny z`ixwn xeht ozg m` miwlegd mi`pz mze`
`id mzwelgnéàpz éðä ékzlira oica ewlgpy mi`pz mze`k - ¦¨¥©¨¥
,zaya dlezaäìeúaä úà ñðBkä ,àéðúc,dteglìBòáé àì §©§¨©¥¤©§¨Ÿ¦§

ïéøézî íéîëçå .úaLa älçzazxxan .zaya dligza leral ©§¦¨§©¨©£¨¦©¦¦
:`xnbdïàîmd in -'íéîëç'.zaya dleza leral mixiznd ©£¨¦

,øzeî ïéekúî ïéàL øác ,øîàc ,àéä ïBòîL éaø ,äaø øîào`k s`e ¨©©¨©¦¦§¦§¨©¨¨¤¥¦§©¥¨
.gzt e` dxeag ziiyrl ezliraa oiekzn epi`

ïBòîL éaø äãBî àäå ,éiaà déì øîàxeq` oiekzn oi`y xacy ¨©¥©©¥§¨¤©¦¦§
,'úeîé àìå déLéø ÷éñô'a,dk`lnl mexbi edyrn i`ceay oeik ¦§¦¥¥§Ÿ¨

xizn ,dxeq`d dk`lnd dyrY ezlerta m` wtqy ote`a wxe¥¨
oeik zaya dleza leral xq`i eixacl s` ok m`e ,oerny iax

.gzt da gztie dxeag da dyri ezliraa gxkdaydéì øîà̈©¥
,daxàìmc` ipaa xaecnïéàé÷a ïéàL ,íéiìáa eìläkleral Ÿ§©¨©§¦¦¤¥§¦¦

ïéàé÷a Lé àlà ,äééhäaleral,äééhäaoi`e `vei mc oi` dfae §©¨¨¤¨¥§¦¦§©¨¨
`l ok`e ,'diyix wiqt' df oi` jk leraiy okziy oeike ,gztp gzt

.dihda iway inl `l` zaya leral exizd
:`xnbd dywnïk íà,dihda iwaa xaecnyänì ãøBèdna - ¦¥¥¨¨

.`ed iwa `ld ,rny z`ixwn edepxht ok zngny ,cexh `ed
`l` exht `l ok` :`xnbd zvxznìin,é÷a BðéàL.cexh `edy §¤¥¨¦

recn ,zaya leral xzen iwal wxy ok m` :`xnbd dywn
,'oixizn minkg' dxn`e `ziixad dnzqeøîàé,xnel dl did - Ÿ§

øzeî é÷ae.øeñà é÷a BðéàL:`xnbd zvxznáBømiyp`,ïä ïéàé÷a ¨¦¨¤¥¨¦¨§¦¦¥
.xeq` ,iwa epi`y herinl zn`a j` ,aexa dpynd dxaice

:dywne `xnbd dtiqenàlà ,éiaàì ïðç áø øa àáø déì øîà̈©¥¨¨©©¨¨§©©¥¤¨
äzòî,dihda leral mi`iwa miyp`d aexy epxn`y dn itl - ¥©¨

x`ean ixdy ,dyw ok m` ,`vei mcd oi`e dileza xiyn epi`e
oldl(.ai)egibyiy oipiayey dlkle ozgl cinrdl dcedia ebdpy

z` ozgd milri `l `id dleza m`y ,ef z` df enxi `ly mdilr
oke ,uegan mc dlkd qipkz `l dleza dpi` m`e ,milezad mc
dilr yi m` dlirad xg` dwceal mzhin lr dtn gipdl ebdp

,dihda mi`iwa aex m`e ,mileza mcänì ätî ,änì ïéðéáLeL- §¦¦¨¨©¨¨¨
lray xnele dihda leral ozgd lkei `ld ,mda zlrezd dn

dlira.mc `vn `le dlibx
:`xnbd zvxzníúä ,déì øîàwx eyygäàøé ànLmc ozgd ¨©¥¨¨¤¨¦§¤

ãaàéåmiliren dfle ,mileza dl `vn `ly orhie ,eze` ¦©¥
orhz f`y oeik ,dihda lraiy eyyg `l j` ,dtnde oipiayeyd
x`eank ,z`f xxal oic zia cia yie ,dleza oiicr `idy dlkd

oldl(:i).
:zaya dleza leral xqe`d lr ztqep dpynn dywn `xnbd

,énà éaø áéúîdpyna epipy(d"n a"t zeicr),àñøeî ñéônä- ¥¦©¦©¦©¥¦§¨
dgila d`lnd dkn rwane wgecd,úaLaíàezpeekdì úBNòì §©¨¦©£¨

ät,xie` qipkdle dgild z` `ivedl ick ,miiwznd gzt -áéiç ¤©¨
.gzt da owzn `ed ixdy ,dpea meyníàå`l` ezpeek oi` §¦

äçéì äpnî àéöBäì,cin gztd mzqi m` el ztki` `le §¦¦¤¨¥¨
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,øeètity jixv epi` ixdy ,dtebl jixv oi`y dk`ln efy oeik ¨
wx `ed epevx `l` ,`ivedle qipkdl gztk ynyi dknd
xeqi` ea oi` dryl `l` ieyr epi`y dfk gzte ,dgild z`veda
`iven gztd ziiyr caln `qxen qitnd ixdy ,dywe .dpea
.laeg xeqi` jka oi` recne ,jkl oiekzne ,dkndn mce dgil
dknd zgz 'ciwt cwtn' dknd mcy meyn `ed mrhd i`ceae
xaegn epi` mileza mc s`y o`kn cenll yie ,sebl xaegn epi`e
lr dywe ,ez`veda laeg xeqi` oi`e ,ciwt cwtn `l` sebl

.laeg xeqi` mrhn zaya dleza leral xq`y l`eny
:`xnbd zvxzn,íúämcd ,`qxen iabløé÷òå ãé÷tipta qepk - ¨¨§¦©£¦

xeqi` oi` okle ,z`vl cnere ,sebdn ixnbl xewr s`e envr
la` ,ez`veda,àëäwx mcd ,mileza mcaãé÷tzgz `ed qepk - ¨¨§¦

,mixai`d mc x`yk xaegn epi`e xerdøé÷ò àìåxewr epi` j` - §Ÿ£¦
,xaegnl dnece milzka zvw `ed rlap `l` sebd on ixnbl

.zaya e`ivedl xeq` jkle

* * *
:zaya dleza zlira oipra dyrn d`ian `xnbdàøL ,énà éaø©¦©¦¨¨

cg` ozgl xizd -ìòáéîìdlezaïðaø déì éøîà .úaLa älçúa §¦§©¦§¦¨§©¨¨§¦¥©¨¨
,minkgd el exn` -dúaeúk àáéúk àì àäåazk `l oiicr ixde - §¨Ÿ§¦¨§¨¨

xeq` daezk dl azk `le dy` `yepde ,daezk xhy ozgd dl
.zepf z`ia ef ixd dilr `a m`e ,dilr `al eläeñtúà ,eäì øîà̈©§©§§¨

ïéìèìhîoekynk ozgd lyn dci zgz oilhlhn dl epz - ¦©§§¦
de ,dzaezkl.dzaezk dazkp eli`k el zxzen `id ix

:sqep dyrnìòáéîì àøL ,ãéáæ áødlezaàkéà .úaLa älçúa ©§¦¨¨§¦§©¦§¦¨§©¨¦¨
éøîàcy exn`y yi -déôeb ãéáæ áøe ,ok bdp envr -älçúa ìòa §¨§¦©§¦¥¨©¦§¦¨
.úaLa§©¨

?
:aeh meia dleza zliraa dpc `xnbdàøL äãeäé áøxizd - ©§¨¨¨

ìòáéîìdleza.áBè íBéa älçúa:ezrca minkg ewlgpeáø øîà §¦§©¦§¦¨§¨©©
àîéz àì ,àáøc déîMî éttxn`z l` -áBè íBéa`edéøLc- ©¦¦§¥§¨¨Ÿ¥¨§§¨¥

,dcedi ax xizd ea `weecàäla` -ïécä àeäc ,øeñà úaLa ¨§©¨¨§©¦
äéä Ck äéäL äNòîe ,éøL énð úaLa eléôàcdid dyrn eze` - ©£¦§©¨©¦¨¥©£¤¤¨¨¨¨¨

.xizn did mb zaya el`yl mi`a eid m` oicd `ed j` ,aeh meia
eli`e,øîà àáøc déîMî àtt áøwxéøL áBè íBéaj` ,dcedi ax ©¨¨¦§¥§¨¨¨©§¨¥

.øeñà úaLa§©¨¨
ézòc éàî ,àtt áøì étt áø déì øîàCoia wlgl jzxaq idn - ¨©¥©©¦§©¨¨©©§¥

mrhe ,laeg meyn xeqi` yi zayay oeik m` ,aeh meil zay
y zngn `ed aeh meia xziddäøzeäL CBzîziiyrCøBöì äøeaç ¦¤§¨©¨§¤

[aeh meia dnda hegyl xzen ixdy] ytp lke`àlL énð äøzeä§¨©¦¤Ÿ
CøBöì,dlira jxevl oebk ytp lke`äzòî àlàjixacl ok m` - §¤¤¨¥©¨

didiøîâeî úBNòì øzeîick ,y`d lr minya cinrdl - ¨©£§¨
milkae micbaa aeh gix ozi mdn dlerd oyrdy,áBè íBéa§

CøBöì äøòáä äøzeäL CBzîc,leyial oebk ,ytp lke`énð äøzeä §¦¤§¨©§¨¨§¤§¨©¦
CøBöì àlLdvia zkqna eli`e ,ytp lke`(:ak)minkgy epipy ¤Ÿ§¤

.aeh meia xnben zeyrl exq`
déì øîà,`tt axéìòEjixack xn`p `ly ick -àø÷ øîàzeny) ¨©¥¨¤¨©§¨

(fh ai,'Lôð ìëì ìëàé øLà Cà'ziiyr aeh meia exzed ,xnelk ©£¤¥¨¥§¨¤¤
xear wx zek`ln,'Lôð ìëì' äåMä øácdxzedy dhigy oebk ¨¨©¨¤§¨¤¤

ziiyra mb dxzed ,ytp lkl deyd xac `edy dlik` jxevl
ziiyr j` ,ytp lkl deyd xac `ed s`y dlira jxevl dxeag

.miwpetnl `l` jxvp epi`y ,ytp lkl deyd xac epi` xnben
:`xnbd zl`eyàlà ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦¤¨

äzòîdeyd xaca `l` ytp lke` jxev dxezd dxizd `ly ¥©¨
xy`k ok m` ,ytp lklBì ïncæðhegyl mc`l,áBè íBéa éáö ¦§©¥§¦§

å ìéàBäiav zlik`Lôð ìëì äåL Bðéàdywy iptn ,mixiyrl `l` ¦§¥¨¤§¨¤¤
,ecevlénð éëäxn`p dfa mb m`d -déèçLîì øeñàc.aeh meia ¨¦©¦§¨§¦§£¥

:`xnbd daiynàðéîà÷ Lôð ìëì CøBvä øác ,àðà ,déì øîà- ¨©¥£¨¨¨©¤§¨¤¤¨£¦¨
zhigye ,ytp lkl jxvpy xaca `ed xziddy dzid izpeek,éáö§¦

éøö,àeä Lôð ìëì C`id ezlik` mewn lkn ,ievn epi`y s`y ¨¦§¨¤¤
`l` ,ytp lk jxev dpi` xnben ziiyr la` ,mc` lk jxev

.cala miwpetn miyp`l

* * *
:zaya dleza zliraa oecl dkiynn `xnbdøa á÷òé éaø øîà̈©©¦©£Ÿ©

ïãééöa ïðçBé éaø äøBä ,éãéà,[mewn my-]älçza ìBòáì øeñà ¦¦¨©¦¨¨§©§¨¨¦§©§¦¨
.úaLa§©¨

:'opgei iax dxed' awri iax ly epeyl lr ddnz `xnbdàkéà éîe¦¦¨
øeqéàì 'äàøBä','d`xed' oeyla xeqi`l wqt zepkl ozip ike - ¨¨§¦

e` di`xn rxkend xzidl wqta wx jiiy d`xed oeyl ixd
wtqn wxe ,llk rxken epi`y okzi xeqi`l wqt j` ,`xaqn

:`xnbd zvxzn .xeqi`l ea exingdïéàxeqi`l wqt mb ,ok` - ¦
,d`xed mya zepkl ozipïðúäådpyna ef oirk oeyl epipy ixdy - §¨§©

t xifp)(e"n b"dnglndn dpa xefgi m`y dxcpy dklnd iplid iabl ,
mipy ray dxifp dzide ,dpa xfge ,mipy ray dxifp didz melya

e ,l`xyi ux`l dzlr okn xg`le ,ux`l uegaìlä úéa äeøBä¨¥¦¥
,úBøçà íéðL òáL ãBò äøéæð àäzLzexifp oi`y mixaeq mdy itl ¤§¥§¦¨¤©¨¦£¥

dilre ,zexifp envr lr lawnd mc`l dliren ux`l ueg ly
i`ny zia ixack `lye ,dligzn dzexifp ini lk z` zepnl
mei miyly xifp didi l`xyi ux`l `aiyky jka icy mixne`d
exingdy ,xeqi`l wqt s`y gkene ,['zexifp mzq' xeriy edfy]

.'d`xed' oeyla dpekn ,lld zia dilr
énð éàå,xeqi`l d`xed oeyl epivn cer -àéðúc àä ék,`ziixaa §¦©¦¦¨§©§¨

äøãMä èeçdnda ly÷ñôpLjzgp -,Baeøa,dtixh dndad ©¦§¨¤¦§©§
á÷òé éaø .éaø éøáce wlegeléôà ,øîBà`l` eaexa jzgp `láwéð ¦§¥©¦©¦©£Ÿ¥£¦¦©

dnda iax iptl e`iady did dyrn .dtixh ef s` ,xeg ea dyrp -
e ,dxcyd heg da awipyk éaø äøBäzhiyá÷òé éaødndady ¨©¦§©¦©£Ÿ

epivny ixd ,xaca xzid zexedl envr lr jnq `ly itl ,dtixh
.xeqi`l s` 'd`xed' oeyl

dwiqn ,awri iaxe iax ly mzwelgn z` `xnbd d`iady ab`
:dkld oiprl `xnbdá÷òé éaøk äëìä ïéà ,àðeä áø øîà`l` ¨©©¨¥£¨¨§©¦©£Ÿ

.iaxk
opgei iax mya ici` xa awri iax ixac z` lirl d`iad `xnbd
`xnbd d`ian dzr .zaya dleza leral xeq`y ociiva dxedy

:mixg` mi`xen` mya ef opgei iax z`xed z`÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨
éëä éðúî,rxi`y dn z` jk dpy -éaø ìàL ,eäáà éaø øîà ©§¥¨¦¨©©¦©¨¨©©¦

ïîc á÷òé ïa ìàòîLé[xirdn `ay-],ïãééöa ïðçBé éaø úà ,øBö ¦§¨¥¤©£Ÿ§¦¤©¦¨¨§©§¨
éòîL àðàåel`yy izrny ,eda` iax ,ip`e -ìBòáì eäîdleza ©£¨§©¦©¦§

déì øîàå ,úaLa älçza,opgei iax.øeñà ©§¦¨§©¨§¨©¥¨
:`xnbd dwiqn dkld oiprleàúëìäåxne`d ixack dkldd - §¦§§¨

,úaLa älçza ìBòáì øzeî,dk`ln ziiyr meyn `l dfa oi`e ¨¦§©§¦¨§©¨
ser oa hegyi `ny zxifb meyn `le(.d lirl).

* * *
epiptly `ibeqa(:g-.f)zkxa .'mipzg zkxa' zeklda `xnbd dpc

ini x`yae dtegd zrya mikxany zekxad zyy od mipzg
oldl `xnbd d`ian zekxad gqep z` .x`eaiy enk dzynd(.g):

,áø øîà ,àcáæ øa àaà éaø øîà ,àðeä áø øîà ,Baìç éaø øîà̈©©¦¤§¨©©¨¨©©¦©¨©©§¨¨©©
äìeúa úçà,z`ypyäðîìà úçàåpy,z`yäëøa äðeòèzkxa - ©©§¨§©©©§¨¨§¨§¨¨

.oi`eypd zrya mikxany mipzg
:`xnbd dywnéëä àðeä áø øîà éîe,`ped ax ok xn` ike - ¦¨©©¨¨¦

,dpnl` i`eypa mipzg zkxa mikxanyäðîìà ,àðeä áø øîàäå§¨¨©©¨©§¨¨
z`ypd.äëøa äðeòè dðéà¥¨§¨§¨¨

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìepiid ,dkxa dperhd dpnl` - Ÿ©§¨¨
,äðîìà àNpL øeçáa,dlecb ezgnye dpey`xd ezy` efy itle §¨¤¨¨©§¨¨
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המשך בעמוד זצק

oiaiig lkd` cenr f sc ± oey`x wxtzeaezk
øåèô,xq`c o`nl `iyw .(`,b) "zay ze`ivi"a ,dlgzkl xzene xeht :ol `niiwe Ð

.`ed mc `ivedl inp i`dcíúä.dgil iab Ðãé÷ô.cgia qepk Ðøé÷òåon elek Ð

.z`vl cnere ,xyadàëä.mileza mc Ðøé÷ò àìå àåä ãé÷ôrlap `l` ,ixnbl Ð

dnec ,edin .qepk `l` mixa`d mc x`yk xaegn epi`y it lr s` ,milzka zvw

xaegnl.dgilk z`vl oken epi`y ,`ed

éìèìèî äåñôúàdci zgz oilhlhn dl epz Ð

xhy eazkiy cr ,dzaezk ceariyl oekyna

.zerwxw cearya dzaezkêéúòã éàîÐ

ixyinlxzei aeh mei.zayanêøåöìlke` Ð

.dhigy oebk ,ytpøîâåî,y`d lr minya Ð

.micbad z`e milkd z` xnblàø÷ øîà êéìò
ùôð ìëì äåùä øáã ùôð ìëìdlirae ,xzen Ð

`l` epi` xnben la` ,lkl dey.miwpetnléîå
øåñéàì äàøåä àëéàxeqi` ixw ine Ð

"d`xed"?,xingdl i`yx mc` lkc meyn

xqe`deon elit`y ,mixac zkinq df oi`

oi`y ,wtqd.xqe`e `a `ed ,el dxexa dkldd

zxaq lr e` ,ezreny lr jneq xiznd la`

."d`xed" `ide ,eznkgììä úéá äåøåäÐ

`viy dklnd iplida ,xifp zkqna `id dpyn

,dnglnl dpadxcpedvega xifpa mipy ray

`dzy lld zia dexed ,ux`l dzlre ,ux`l

.zexg` mipy ray cer dxifpäøãùä èåç
÷ñôðùåáåøá.dtixh Ðäëøá äðåòèzkxa Ð

.mipzgäåä ïåîìà æòåádf ova` :xn xn`c Ð

,zepa miylye mipa miyly el eid xake ,frea

.(`,`v) `xza `aaaäòáù úøîàäÐ

`pniwe` `ped ax xn`wc dperh dpi`cnc

xn`wc dperhc llkn ,dray dperh dpi`c

.dray Ð `a` iax
ïéëøáî
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wiqt ied `lc oeik ,`xrv `kilc ab lr s` ixynl ol zi` dlira iab,gzt oiprl diyix

,xiwr `le ciwt `kd ,ipyne .(a,d) lirl gkenck gzt ziiyr `la mc z`vedl xyt`c oeik

miwc i`n itl `l` ,jixv `ed gztlc iiepyl ivn iedc oicd `ede .xagin ixeag mc xaqwc

xaq dtebl dkixv dpi`y dk`lna l`eny `dc :dnize .dil ipyn jixv `ed mclc dil

"oiwpgpd"??? wxta opixn`ck ,dcedi iaxk dl

,cere !(`,av migaf) "xiczd lk" wxtae ???(`,dt)

dil ded oerny iax ixyc oiekzn oi`y xacnc

,dtebl dkixv dpi`y dk`lnn `le ,iieyw`l

.diyix wiqt ied `le oi`iwa aexc oeik

êåúîlke` jxevl :yexit Ð jxevl dxzedy

lke` jxevl `ly inp dxzed ,ytp

jxev e` ,meid z`pd jxev `diy calae ,ytp

,elenl ohw z`vedc `iddk .aeh meia devn meiw

dvia) ea z`vl alele ,ea zexwl dxez xtqe

enk ,`l Ð llk meid jxevl `ly la` .(`,ai

legl aeh mein dte`de ,aiiginc mipa` z`ved

zilc meyn ,(`,`k my) dwel xn`c `cqg axl

zial ixyc dacp zler zhigye ."li`ed" dil

`ln jpgly `di `ly meyn epiid (a,k my) lld

opixn`c ezia jeza ung `vene .xqg jax oglye

`le ilk eilr dtekc (`,e) migqtc `nw wxta

meyn :epiid ,"jezn" meyn Ð etxeyl opixy

xeq`c ,dvwen meyn opaxcn etxeyl xeq`c

lknc ,elhiayk ixii`c xnel oi` la` .elhlhl

,meid jxev iede ,etxeyl devn opaxcn mewn

xninl `ki`c `kid opixy inp opaxc devnac

dvia) lld ziae i`ny zia ibiltc `de ."jezn"

zialc ,elk`e aeh meia dypd cib lyana (a,ai

zi`c lld ziale ,dwel "jezn" edl zilc i`ny

ab lr s` :xnel jixv ,dwel epi` Ð "jezn" edl

,dilr aikxc xeqi` meyn ,ytp lke` aiyg `lc

.dil lik`c oeik ,`ed meid jxev mewn lkn

ied Ð liihl wepiz z`vedc :wgvi epiaxl d`xpe

d`xp ixkp jxevl d`ved ,edine .meid jxev

did ixkp jxevl `ivedl dzr ebdpy dne .xeq`c

zeyxc meyn mdxa` oa oeyny epiaxl d`xp

oiagx oi`c ,zilnxk `l` ied `l ocic miaxd

ik ,opax xefb `l aeh mei iabe ,dn` dxyr yy

,aeh meia zexivg iaexir opax oewz `lc ikid

mei :xn`c (a,fh) dviac ipy wxt yixa rnynck

oiaxrn xne` iax 'ek zay axr zeidl lgy aeh

itl ,oinegz iaexir `l la` zexivg iaexir

exqe` dz` i`e el xeq`d xaca exqe` dz`y

xacazexivg iaexir oewz `l `nl` .el xzend

`de .zilnxka exfb `lc oicd `ede .aeh meia

wxtae (`,ci zezixk) "el exn`" wxta ol `niiwc

aeh meil d`vede aexir yic (`,ai) dviac `nw

,ea xfg aeye .oinegz iaexira ixii`c d`xp Ð

dpnn cenll oi` zaxern dpi`y xvgnc

zkqna izyxity enk ,ith xingc ,zilnxkl

opzcn ,mixetikd meil d`vede aexir oi`c (`,ci zezixk) "el exn`" wxta xninl iracn ,ixiin zexivg iaexira Ð aeh meil d`vede aexir yic ol `niiwc `dc :d`xp cere .(`,fiw) zay

xity dl gken `zydc ,zexvg iaexir epiideÐ alele ohw `ivedl lld zia exycn aeh meil d`vede aexir oi`c wcinl ira (`,ai) dviaa oke ,aiig Ð eita e`ivede zay dzid m` :mzd

`ivedl xzenc meyn epiid Ð el xzend xaca exqe` dz` i`e xn`wc `de .d`vedl dpiipr oi` oinegz iaexir la` ,d`ved meyn `l` zexivg iaexir` opax exfb `lc ,d`ved exycn

.jxevlàìà`nrhc xaeq didy :xnel yie !`ed ikd lld ziac `nrh `d ?"jezn" opixn`c xaq `l ike ,iywz inp dicicl :xn`z m`e Ð aeh meia xnben zeyrl xzen `di dzrn

jxevl `ly dxzed xaeq didy :xnel yi cere .dl riny `l itt axl `nlc Ð dlr jixt mzdc ab lr s` .dviaa `xwirn jzrc `wlq `wck ,d`vede aexir oi`c meyn lld ziac

.xnbenn ith libx epi` dfc ,jixt ikdle .libxd xac `diy calaeøîàwxt seqa xn`c :wgvi epiaxl dywe .d`ia oke Ð ytp lkl jixv iave `pin`w ytp lkl jixvd xac `p` dil

.meid zevn jxev iedc ,`id devnc ,dpey`x dliraa `wec `kdc :xnel yie !ytp lkl jixvc meyn ,ixy `kd `d .xeq`c wiqne Ð xg` xac iptn xpd zeakl edn (`,ak) dviac ipy

zrwad z` oiaknc `ipzc `dn dlr jixtc ,mzd gken oke .xeq` ytp lke`a elit`c ,oixiykn enk ied xg` xac iptn xpd ieaikc ,l"ire .meid jxev jk lk oi` Ð zelira x`y la`

.opaxl `pin`w ik ,ytp lke` ixiykn ixyc `id dcedi iax `idd :ipyne ,ziad oyrzi `ly ickàúëìäåÐ zaya dlgza leral xzen`d`e .ser oa hegyi `ny opiyiig `le

.zaya dcerq carinl opiknq
zeldwna
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àëä ,øé÷òå ãé÷t íúä !øeèt¯.øé÷ò àìå ãé÷t ¨¨¨§¦©£¦¨¨§¦§¨£¦
déì éøîà .úaLa älçza ìòáéîì àøL éîà éaø©¦©¦§¨§¦§©©§¦¨§©¨¨§¦¥
äeñtúà :eäì øîà !dúaeúk àáéúk àì àäå :ïðaø©¨©§¨¨§¦¨§¨¨£©§©§§¨

æ áø .ïéìèìhî.úaLa älçza ìòáéîì àøL ãéá ¦©§§¦©§¦§¨§¦§©©§¦¨§©¨
.úaLa älçza ìòa déôeb ãéáæ áø :éøîàc àkéà¦¨§¨§¦©§¦¥¨©©§¦¨§©¨
øîà .áBè íBéa älçza ìòáéîì àøL äãeäé áø©§¨§¨§¦§©©§¦¨§£©
,éøLc áBè íBéa àîéz àì :àáøc déîMî étt áø©©¦¦§¥§¨¨¨¥¨§§¨¥
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קסי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc zeaezk(ipy meil)

,øeètity jixv epi` ixdy ,dtebl jixv oi`y dk`ln efy oeik ¨
wx `ed epevx `l` ,`ivedle qipkdl gztk ynyi dknd
xeqi` ea oi` dryl `l` ieyr epi`y dfk gzte ,dgild z`veda
`iven gztd ziiyr caln `qxen qitnd ixdy ,dywe .dpea
.laeg xeqi` jka oi` recne ,jkl oiekzne ,dkndn mce dgil
dknd zgz 'ciwt cwtn' dknd mcy meyn `ed mrhd i`ceae
xaegn epi` mileza mc s`y o`kn cenll yie ,sebl xaegn epi`e
lr dywe ,ez`veda laeg xeqi` oi`e ,ciwt cwtn `l` sebl

.laeg xeqi` mrhn zaya dleza leral xq`y l`eny
:`xnbd zvxzn,íúämcd ,`qxen iabløé÷òå ãé÷tipta qepk - ¨¨§¦©£¦

xeqi` oi` okle ,z`vl cnere ,sebdn ixnbl xewr s`e envr
la` ,ez`veda,àëäwx mcd ,mileza mcaãé÷tzgz `ed qepk - ¨¨§¦

,mixai`d mc x`yk xaegn epi`e xerdøé÷ò àìåxewr epi` j` - §Ÿ£¦
,xaegnl dnece milzka zvw `ed rlap `l` sebd on ixnbl

.zaya e`ivedl xeq` jkle

* * *
:zaya dleza zlira oipra dyrn d`ian `xnbdàøL ,énà éaø©¦©¦¨¨

cg` ozgl xizd -ìòáéîìdlezaïðaø déì éøîà .úaLa älçúa §¦§©¦§¦¨§©¨¨§¦¥©¨¨
,minkgd el exn` -dúaeúk àáéúk àì àäåazk `l oiicr ixde - §¨Ÿ§¦¨§¨¨

xeq` daezk dl azk `le dy` `yepde ,daezk xhy ozgd dl
.zepf z`ia ef ixd dilr `a m`e ,dilr `al eläeñtúà ,eäì øîà̈©§©§§¨

ïéìèìhîoekynk ozgd lyn dci zgz oilhlhn dl epz - ¦©§§¦
de ,dzaezkl.dzaezk dazkp eli`k el zxzen `id ix

:sqep dyrnìòáéîì àøL ,ãéáæ áødlezaàkéà .úaLa älçúa ©§¦¨¨§¦§©¦§¦¨§©¨¦¨
éøîàcy exn`y yi -déôeb ãéáæ áøe ,ok bdp envr -älçúa ìòa §¨§¦©§¦¥¨©¦§¦¨
.úaLa§©¨

?
:aeh meia dleza zliraa dpc `xnbdàøL äãeäé áøxizd - ©§¨¨¨

ìòáéîìdleza.áBè íBéa älçúa:ezrca minkg ewlgpeáø øîà §¦§©¦§¦¨§¨©©
àîéz àì ,àáøc déîMî éttxn`z l` -áBè íBéa`edéøLc- ©¦¦§¥§¨¨Ÿ¥¨§§¨¥

,dcedi ax xizd ea `weecàäla` -ïécä àeäc ,øeñà úaLa ¨§©¨¨§©¦
äéä Ck äéäL äNòîe ,éøL énð úaLa eléôàcdid dyrn eze` - ©£¦§©¨©¦¨¥©£¤¤¨¨¨¨¨

.xizn did mb zaya el`yl mi`a eid m` oicd `ed j` ,aeh meia
eli`e,øîà àáøc déîMî àtt áøwxéøL áBè íBéaj` ,dcedi ax ©¨¨¦§¥§¨¨¨©§¨¥

.øeñà úaLa§©¨¨
ézòc éàî ,àtt áøì étt áø déì øîàCoia wlgl jzxaq idn - ¨©¥©©¦§©¨¨©©§¥

mrhe ,laeg meyn xeqi` yi zayay oeik m` ,aeh meil zay
y zngn `ed aeh meia xziddäøzeäL CBzîziiyrCøBöì äøeaç ¦¤§¨©¨§¤

[aeh meia dnda hegyl xzen ixdy] ytp lke`àlL énð äøzeä§¨©¦¤Ÿ
CøBöì,dlira jxevl oebk ytp lke`äzòî àlàjixacl ok m` - §¤¤¨¥©¨

didiøîâeî úBNòì øzeîick ,y`d lr minya cinrdl - ¨©£§¨
milkae micbaa aeh gix ozi mdn dlerd oyrdy,áBè íBéa§

CøBöì äøòáä äøzeäL CBzîc,leyial oebk ,ytp lke`énð äøzeä §¦¤§¨©§¨¨§¤§¨©¦
CøBöì àlLdvia zkqna eli`e ,ytp lke`(:ak)minkgy epipy ¤Ÿ§¤

.aeh meia xnben zeyrl exq`
déì øîà,`tt axéìòEjixack xn`p `ly ick -àø÷ øîàzeny) ¨©¥¨¤¨©§¨

(fh ai,'Lôð ìëì ìëàé øLà Cà'ziiyr aeh meia exzed ,xnelk ©£¤¥¨¥§¨¤¤
xear wx zek`ln,'Lôð ìëì' äåMä øácdxzedy dhigy oebk ¨¨©¨¤§¨¤¤

ziiyra mb dxzed ,ytp lkl deyd xac `edy dlik` jxevl
ziiyr j` ,ytp lkl deyd xac `ed s`y dlira jxevl dxeag

.miwpetnl `l` jxvp epi`y ,ytp lkl deyd xac epi` xnben
:`xnbd zl`eyàlà ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦¤¨

äzòîdeyd xaca `l` ytp lke` jxev dxezd dxizd `ly ¥©¨
xy`k ok m` ,ytp lklBì ïncæðhegyl mc`l,áBè íBéa éáö ¦§©¥§¦§

å ìéàBäiav zlik`Lôð ìëì äåL Bðéàdywy iptn ,mixiyrl `l` ¦§¥¨¤§¨¤¤
,ecevlénð éëäxn`p dfa mb m`d -déèçLîì øeñàc.aeh meia ¨¦©¦§¨§¦§£¥

:`xnbd daiynàðéîà÷ Lôð ìëì CøBvä øác ,àðà ,déì øîà- ¨©¥£¨¨¨©¤§¨¤¤¨£¦¨
zhigye ,ytp lkl jxvpy xaca `ed xziddy dzid izpeek,éáö§¦

éøö,àeä Lôð ìëì C`id ezlik` mewn lkn ,ievn epi`y s`y ¨¦§¨¤¤
`l` ,ytp lk jxev dpi` xnben ziiyr la` ,mc` lk jxev

.cala miwpetn miyp`l

* * *
:zaya dleza zliraa oecl dkiynn `xnbdøa á÷òé éaø øîà̈©©¦©£Ÿ©

ïãééöa ïðçBé éaø äøBä ,éãéà,[mewn my-]älçza ìBòáì øeñà ¦¦¨©¦¨¨§©§¨¨¦§©§¦¨
.úaLa§©¨

:'opgei iax dxed' awri iax ly epeyl lr ddnz `xnbdàkéà éîe¦¦¨
øeqéàì 'äàøBä','d`xed' oeyla xeqi`l wqt zepkl ozip ike - ¨¨§¦

e` di`xn rxkend xzidl wqta wx jiiy d`xed oeyl ixd
wtqn wxe ,llk rxken epi`y okzi xeqi`l wqt j` ,`xaqn

:`xnbd zvxzn .xeqi`l ea exingdïéàxeqi`l wqt mb ,ok` - ¦
,d`xed mya zepkl ozipïðúäådpyna ef oirk oeyl epipy ixdy - §¨§©

t xifp)(e"n b"dnglndn dpa xefgi m`y dxcpy dklnd iplid iabl ,
mipy ray dxifp dzide ,dpa xfge ,mipy ray dxifp didz melya

e ,l`xyi ux`l dzlr okn xg`le ,ux`l uegaìlä úéa äeøBä¨¥¦¥
,úBøçà íéðL òáL ãBò äøéæð àäzLzexifp oi`y mixaeq mdy itl ¤§¥§¦¨¤©¨¦£¥

dilre ,zexifp envr lr lawnd mc`l dliren ux`l ueg ly
i`ny zia ixack `lye ,dligzn dzexifp ini lk z` zepnl
mei miyly xifp didi l`xyi ux`l `aiyky jka icy mixne`d
exingdy ,xeqi`l wqt s`y gkene ,['zexifp mzq' xeriy edfy]

.'d`xed' oeyla dpekn ,lld zia dilr
énð éàå,xeqi`l d`xed oeyl epivn cer -àéðúc àä ék,`ziixaa §¦©¦¦¨§©§¨

äøãMä èeçdnda ly÷ñôpLjzgp -,Baeøa,dtixh dndad ©¦§¨¤¦§©§
á÷òé éaø .éaø éøáce wlegeléôà ,øîBà`l` eaexa jzgp `láwéð ¦§¥©¦©¦©£Ÿ¥£¦¦©

dnda iax iptl e`iady did dyrn .dtixh ef s` ,xeg ea dyrp -
e ,dxcyd heg da awipyk éaø äøBäzhiyá÷òé éaødndady ¨©¦§©¦©£Ÿ

epivny ixd ,xaca xzid zexedl envr lr jnq `ly itl ,dtixh
.xeqi`l s` 'd`xed' oeyl

dwiqn ,awri iaxe iax ly mzwelgn z` `xnbd d`iady ab`
:dkld oiprl `xnbdá÷òé éaøk äëìä ïéà ,àðeä áø øîà`l` ¨©©¨¥£¨¨§©¦©£Ÿ

.iaxk
opgei iax mya ici` xa awri iax ixac z` lirl d`iad `xnbd
`xnbd d`ian dzr .zaya dleza leral xeq`y ociiva dxedy

:mixg` mi`xen` mya ef opgei iax z`xed z`÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨
éëä éðúî,rxi`y dn z` jk dpy -éaø ìàL ,eäáà éaø øîà ©§¥¨¦¨©©¦©¨¨©©¦

ïîc á÷òé ïa ìàòîLé[xirdn `ay-],ïãééöa ïðçBé éaø úà ,øBö ¦§¨¥¤©£Ÿ§¦¤©¦¨¨§©§¨
éòîL àðàåel`yy izrny ,eda` iax ,ip`e -ìBòáì eäîdleza ©£¨§©¦©¦§

déì øîàå ,úaLa älçza,opgei iax.øeñà ©§¦¨§©¨§¨©¥¨
:`xnbd dwiqn dkld oiprleàúëìäåxne`d ixack dkldd - §¦§§¨

,úaLa älçza ìBòáì øzeî,dk`ln ziiyr meyn `l dfa oi`e ¨¦§©§¦¨§©¨
ser oa hegyi `ny zxifb meyn `le(.d lirl).

* * *
epiptly `ibeqa(:g-.f)zkxa .'mipzg zkxa' zeklda `xnbd dpc

ini x`yae dtegd zrya mikxany zekxad zyy od mipzg
oldl `xnbd d`ian zekxad gqep z` .x`eaiy enk dzynd(.g):

,áø øîà ,àcáæ øa àaà éaø øîà ,àðeä áø øîà ,Baìç éaø øîà̈©©¦¤§¨©©¨¨©©¦©¨©©§¨¨©©
äìeúa úçà,z`ypyäðîìà úçàåpy,z`yäëøa äðeòèzkxa - ©©§¨§©©©§¨¨§¨§¨¨

.oi`eypd zrya mikxany mipzg
:`xnbd dywnéëä àðeä áø øîà éîe,`ped ax ok xn` ike - ¦¨©©¨¨¦

,dpnl` i`eypa mipzg zkxa mikxanyäðîìà ,àðeä áø øîàäå§¨¨©©¨©§¨¨
z`ypd.äëøa äðeòè dðéà¥¨§¨§¨¨

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìepiid ,dkxa dperhd dpnl` - Ÿ©§¨¨
,äðîìà àNpL øeçáa,dlecb ezgnye dpey`xd ezy` efy itle §¨¤¨¨©§¨¨
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oiaiig lkd` cenr f sc ± oey`x wxtzeaezk
øåèô,xq`c o`nl `iyw .(`,b) "zay ze`ivi"a ,dlgzkl xzene xeht :ol `niiwe Ð

.`ed mc `ivedl inp i`dcíúä.dgil iab Ðãé÷ô.cgia qepk Ðøé÷òåon elek Ð

.z`vl cnere ,xyadàëä.mileza mc Ðøé÷ò àìå àåä ãé÷ôrlap `l` ,ixnbl Ð

dnec ,edin .qepk `l` mixa`d mc x`yk xaegn epi`y it lr s` ,milzka zvw

xaegnl.dgilk z`vl oken epi`y ,`ed

éìèìèî äåñôúàdci zgz oilhlhn dl epz Ð

xhy eazkiy cr ,dzaezk ceariyl oekyna

.zerwxw cearya dzaezkêéúòã éàîÐ

ixyinlxzei aeh mei.zayanêøåöìlke` Ð

.dhigy oebk ,ytpøîâåî,y`d lr minya Ð

.micbad z`e milkd z` xnblàø÷ øîà êéìò
ùôð ìëì äåùä øáã ùôð ìëìdlirae ,xzen Ð

`l` epi` xnben la` ,lkl dey.miwpetnléîå
øåñéàì äàøåä àëéàxeqi` ixw ine Ð

"d`xed"?,xingdl i`yx mc` lkc meyn

xqe`deon elit`y ,mixac zkinq df oi`

oi`y ,wtqd.xqe`e `a `ed ,el dxexa dkldd

zxaq lr e` ,ezreny lr jneq xiznd la`

."d`xed" `ide ,eznkgììä úéá äåøåäÐ

`viy dklnd iplida ,xifp zkqna `id dpyn

,dnglnl dpadxcpedvega xifpa mipy ray

`dzy lld zia dexed ,ux`l dzlre ,ux`l

.zexg` mipy ray cer dxifpäøãùä èåç
÷ñôðùåáåøá.dtixh Ðäëøá äðåòèzkxa Ð

.mipzgäåä ïåîìà æòåádf ova` :xn xn`c Ð

,zepa miylye mipa miyly el eid xake ,frea

.(`,`v) `xza `aaaäòáù úøîàäÐ

`pniwe` `ped ax xn`wc dperh dpi`cnc

xn`wc dperhc llkn ,dray dperh dpi`c

.dray Ð `a` iax
ïéëøáî
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wiqt ied `lc oeik ,`xrv `kilc ab lr s` ixynl ol zi` dlira iab,gzt oiprl diyix

,xiwr `le ciwt `kd ,ipyne .(a,d) lirl gkenck gzt ziiyr `la mc z`vedl xyt`c oeik

miwc i`n itl `l` ,jixv `ed gztlc iiepyl ivn iedc oicd `ede .xagin ixeag mc xaqwc

xaq dtebl dkixv dpi`y dk`lna l`eny `dc :dnize .dil ipyn jixv `ed mclc dil

"oiwpgpd"??? wxta opixn`ck ,dcedi iaxk dl

,cere !(`,av migaf) "xiczd lk" wxtae ???(`,dt)

dil ded oerny iax ixyc oiekzn oi`y xacnc

,dtebl dkixv dpi`y dk`lnn `le ,iieyw`l

.diyix wiqt ied `le oi`iwa aexc oeik

êåúîlke` jxevl :yexit Ð jxevl dxzedy

lke` jxevl `ly inp dxzed ,ytp

jxev e` ,meid z`pd jxev `diy calae ,ytp

,elenl ohw z`vedc `iddk .aeh meia devn meiw

dvia) ea z`vl alele ,ea zexwl dxez xtqe

enk ,`l Ð llk meid jxevl `ly la` .(`,ai

legl aeh mein dte`de ,aiiginc mipa` z`ved

zilc meyn ,(`,`k my) dwel xn`c `cqg axl

zial ixyc dacp zler zhigye ."li`ed" dil

`ln jpgly `di `ly meyn epiid (a,k my) lld

opixn`c ezia jeza ung `vene .xqg jax oglye

`le ilk eilr dtekc (`,e) migqtc `nw wxta

meyn :epiid ,"jezn" meyn Ð etxeyl opixy

xeq`c ,dvwen meyn opaxcn etxeyl xeq`c

lknc ,elhiayk ixii`c xnel oi` la` .elhlhl

,meid jxev iede ,etxeyl devn opaxcn mewn

xninl `ki`c `kid opixy inp opaxc devnac

dvia) lld ziae i`ny zia ibiltc `de ."jezn"

zialc ,elk`e aeh meia dypd cib lyana (a,ai

zi`c lld ziale ,dwel "jezn" edl zilc i`ny

ab lr s` :xnel jixv ,dwel epi` Ð "jezn" edl

,dilr aikxc xeqi` meyn ,ytp lke` aiyg `lc

.dil lik`c oeik ,`ed meid jxev mewn lkn

ied Ð liihl wepiz z`vedc :wgvi epiaxl d`xpe

d`xp ixkp jxevl d`ved ,edine .meid jxev

did ixkp jxevl `ivedl dzr ebdpy dne .xeq`c

zeyxc meyn mdxa` oa oeyny epiaxl d`xp

oiagx oi`c ,zilnxk `l` ied `l ocic miaxd

ik ,opax xefb `l aeh mei iabe ,dn` dxyr yy

,aeh meia zexivg iaexir opax oewz `lc ikid

mei :xn`c (a,fh) dviac ipy wxt yixa rnynck

oiaxrn xne` iax 'ek zay axr zeidl lgy aeh

itl ,oinegz iaexir `l la` zexivg iaexir

exqe` dz` i`e el xeq`d xaca exqe` dz`y

xacazexivg iaexir oewz `l `nl` .el xzend

`de .zilnxka exfb `lc oicd `ede .aeh meia

wxtae (`,ci zezixk) "el exn`" wxta ol `niiwc

aeh meil d`vede aexir yic (`,ai) dviac `nw

,ea xfg aeye .oinegz iaexira ixii`c d`xp Ð

dpnn cenll oi` zaxern dpi`y xvgnc

zkqna izyxity enk ,ith xingc ,zilnxkl

opzcn ,mixetikd meil d`vede aexir oi`c (`,ci zezixk) "el exn`" wxta xninl iracn ,ixiin zexivg iaexira Ð aeh meil d`vede aexir yic ol `niiwc `dc :d`xp cere .(`,fiw) zay

xity dl gken `zydc ,zexvg iaexir epiideÐ alele ohw `ivedl lld zia exycn aeh meil d`vede aexir oi`c wcinl ira (`,ai) dviaa oke ,aiig Ð eita e`ivede zay dzid m` :mzd

`ivedl xzenc meyn epiid Ð el xzend xaca exqe` dz` i`e xn`wc `de .d`vedl dpiipr oi` oinegz iaexir la` ,d`ved meyn `l` zexivg iaexir` opax exfb `lc ,d`ved exycn

.jxevlàìà`nrhc xaeq didy :xnel yie !`ed ikd lld ziac `nrh `d ?"jezn" opixn`c xaq `l ike ,iywz inp dicicl :xn`z m`e Ð aeh meia xnben zeyrl xzen `di dzrn

jxevl `ly dxzed xaeq didy :xnel yi cere .dl riny `l itt axl `nlc Ð dlr jixt mzdc ab lr s` .dviaa `xwirn jzrc `wlq `wck ,d`vede aexir oi`c meyn lld ziac

.xnbenn ith libx epi` dfc ,jixt ikdle .libxd xac `diy calaeøîàwxt seqa xn`c :wgvi epiaxl dywe .d`ia oke Ð ytp lkl jixv iave `pin`w ytp lkl jixvd xac `p` dil

.meid zevn jxev iedc ,`id devnc ,dpey`x dliraa `wec `kdc :xnel yie !ytp lkl jixvc meyn ,ixy `kd `d .xeq`c wiqne Ð xg` xac iptn xpd zeakl edn (`,ak) dviac ipy

zrwad z` oiaknc `ipzc `dn dlr jixtc ,mzd gken oke .xeq` ytp lke`a elit`c ,oixiykn enk ied xg` xac iptn xpd ieaikc ,l"ire .meid jxev jk lk oi` Ð zelira x`y la`

.opaxl `pin`w ik ,ytp lke` ixiykn ixyc `id dcedi iax `idd :ipyne ,ziad oyrzi `ly ickàúëìäåÐ zaya dlgza leral xzen`d`e .ser oa hegyi `ny opiyiig `le

.zaya dcerq carinl opiknq
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קסב
oiaiig lkda cenr f sc ± oey`x wxtzeaezk

äòáù äìåúáì ïéëøáî,dzynd ini lk olek jxan zeycg mipt e`ayk yxtn onwl Ð

.`cg jxan Ð `l i`eíéäìà åëøá úåìä÷îáäìàøùé øå÷îî 'jixv xewn zkxa lr Ð

xacna) "dcrd z` ldwd" enk dxyr epiide ,ldwzegta ldwd oi`e ,(k,dcrndcre

zekxa) opitlick ,dxyr(a,`kizn cr" milbxn zcrndcrlryedi e`vi Ð "drxd

.alkeäàúãâá.zcba dnye laaay xir Ð

wqta`xixy ax ly excq.zxkfp `id oe`b

äëæîä.xg` ici lr dpzn Ðøáåòìirnay Ð

.dpw ,en`íéðúç úéáádqpkpyk Ðztegl

.oi`eyipïéñåøéàä úéáá óà,dycwnyk Ð

.yxtnck ,mipzg zkxa lk oikxanééáà øîà
åðù äãåäéáå[epy dcedia dcedi iaxc `d] Ð.

äîò ãçééúîù,oiqexi`a Ðqb eal `diy ick

oikxan jkitl .(`,ai zeaezk) onwlck ,da

dlk :dlk zkqna `ipzc ,dlgzn mipzg zkxa

.dcpk dlral dxeq` dkxa `laúà åðì øñàå
úåñåøàäly cegiid lr exfby ,opaxcn Ð

qpkizy cr exizd `l dqex` s`e ,diept

,dkxaae ,dtegldkxa `la dlk :ziyixtck

.dcpk dlral dxeq`oikxan inp opaxc`e

zay) dkepg xpa ogky`ck ,"epl xq`e" ,"epeve"

.(`,bkåðì øéúäåepl ze`eypd epizeyp z` Ð

.oiyeciwe dteg ici lrúåøéô úëøáà`xea Ð

.urd ixtúåöî úëøálre ,dhigyd lr Ð

oi`e ,`id d`ced `cg dlekc oeikc .dlind

.dnizg `ira `l Ð miizpia dywa wqtd

migqt) "migqt iaxr"a xn`ckzkxa :(`,dw

`d ,`id d`cedc meyn Ð i`n `nrh zevnd

.`id d`ced dlek Ð inpéîàùåãé÷à äåäã éã
,meid yeciwk `id dyecw oeylac oeik Ð

yic meyn opinzg `iddac ,mzd ik da opinzg

dlgz mei `ed ik" oebk ,wqtd dai`xwnl

."ycewåàáù àåäå.dzynd l` Ðíéðô
úåùãç.lenz` my eid `ly ,mei lka Ðéàî

'åë äãåäé áø øîà êøáîxcq :ipira d`xp Ð

excqpy zekxaxy`"n `l` epi` befd iwqr lr

xacl zlgzn dkxa dze`y ,jli`e "xvi

,xkfa xacn "mc`d z` xvi xy`" ;mdipya
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úåìä÷îá`xaq oi` Ð rnyn zeldw ixz Ð "zeldwn"c ab lr s` Ð midl` ekxa

.xninl ira `nlrc zeldwne ,`zlin mey oiprl mixyrl dxyr oia wlgl

.e"ie xqg aizk "zldwna" :yixc inlyexia ,edineäëæîäab lr s` Ð dpw xaerl

xzendÐ ezy` ici dyrnyicwnc (a,gp zeaezk) xlcpqd opgei iaxk wiqt diteb l`enyc

,mlerl `a `ly xac yicwn mc` oi`c ,oileg

;ith rxbc ,mlerl `a `ly xacl oky lke

:xn`wc (a,bi) oihibc `nw wxt seqa opixn`ck

`ly xac dpwn mc` :xn`c xi`n iaxl elit`

la` ,mlerl `ay xacl ilin ipd Ð mlerl `a

,mewn lkn !xn` `l Ð mlerl `a `ly xacl

l`eny :inp i` .mlerl `a xaer aiyg l`eny

.mlerl `a `ly xacl dpwn mc` ith dil zi`

`ibeq `idde mlerl `a `ly xac dpwny dnn

.`ped axc `ail` `iz` (my) oihibc `nw wxtac

axcn dketd ezxaq `icdac ongp ax epivn oke

e`ayn lwc zexita dil zi` `ped axc ,`ped

s` xn`w xaer iabe ,ea xefgl leki oi` mlerl

clzykl xaq ongp axe .dpw `l Ð clzykl

leki mlerl e`ayn s` xn`w lwc zexitae ,dpw

(` cenrl jiiy) .ea xefgläåøåäÐ lld zia

i`penyg zianc ab lr s` .dklnd iplid iab

xn`ck ,dzid jlnd fapen m` ixdy ,dzid

dpy ylye d`n qecxed zeklne ,(`,fl) `neia

mipy yly cr eze`iyp bdp `l llde ,ziad ipta

:(`,eh zay) opixn`ck ,qecxed zekln xg`l

ipta oze`iyp ebdp oernye l`ilnb ,oernye lld

f` el eid xak mewn lkn Ð dpy d`n ziad

(` cenrl jiiy) .exedy micinlzàäåfrea

,dpnl` `wec e`l Ð ded dpnl` `ypy oenl`

`l` ,dixkp dzid (oeilke) oelgnl z`ypykc

jiiy) .dl aiyg dpnl`k `id Ð dlerac oeik

(` cenrläðîìàáoeikc Ð xegal z`ypy

.dray lk jxal yi Ð mipenl` mdipy oi`y

øîàðùzkqnae Ð miyp` dxyr frea gwie

z` ekxaie"c `xw iziinc dlk

zkxa mzdc xninl `ki` (ck ziy`xa) "dwax

myn cenll yie .oi`eyip zkxa `kde ,oiqexi`

lr zycwznd dy`l oiqexi` zkxa jxal yiy

d`xpe .did gily xfril` ixdy ,gily ici

rnzyin `l dxyrc ,`id `nlra `zknq`c

.oiqexi` zkxaa `xwc dihyt ixii` `le ,mzdn

éáøoikxan oiqexi`d ziaa s` xne` dcedi

`la dlk :opixn`e Ð dnr cgiizny iptn dze`

`a minrty itle .dcpk dlral dxeq` dkxa

,dlgzn dkxa oiyer Ð dteg myl `ly dilr

.dkxaa dlk `azy ickïàîicin mizg `lc

i`de .zekix` da oi`y Ð zexit zkxa` dedc

.ith jix`c `yeciwl inc `le ,dkex` dpi` inp

dia mizgc `yeciw` dedc icin Ð mizgc o`ne

dne .dkex` `aiyg inp i`de ,jix`c meyn

zkxac ab lr s` "epa xga xy`"a da opinzgc dxezd zkxan `py i`n ,da mizg `lc o`n :zvw dyw .d`xp epi` Ð `yeciwa enk da inzg `id dyecw oeylac meync qxhpewa yxity

.da mzeg did `l `nye ?dpin ith `kix` oiqexi`

àåäåmeil xiy xenfn :dcb`a opixn`c ,zeycg mipt opiaygc zaye .xzei dgnyd mliaya miaxny mc` ipaa `l` `xew oi` zeycg miptc :wgvi epiax xne` Ð zeycg mipt e`ay

.dcerqae dgnya zayd ceakl oiaxn inp mzd Ð dxiy xn`p ,o`kl e`a zeycg mipt :`ed jexa yecwd xn` ,zayd
lkdy
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ïnà éòîaL íéøaeò eléôàL ïépî :øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¦©¦¤£¦¨¦¤¦§¥¦¨
eëøa úBìä÷îa" :øîàpL ?íiä ìò äøéL eøîà̈§¦¨©©¨¤¤¡©§©§¥¨§

Cãéàå ."ìàøNé øB÷nî 'ä íéäìà¯àîéì ïk íà ¡Ÿ¦¦§¦§¨¥§¦¨¦¥¥¨
éaøå .øB÷î é÷ñò ìò "øB÷nî" éàî ,"ïèaî" àø÷§¨¦¤¤©¦§©¦§¥¨§©¦
àeää ?déa Léøc éàî ïîçð áøc àø÷ éàäa eäaà©¨§©§¨§©©§¨©¨¥¥©
àìå éáàBî ,úéðBnò àìå éðBnò :Løãéîì déì éòaéî¦¨¥¥§¦§©©¦§Ÿ©¦¨¦§Ÿ

äëøáì Czòc à÷ìñ éàc .úéáàBî¯àéâñ àì ¨¦§¦¨§¨©§¨¦§¨¨¨©§¨
Løãéîì Czòc à÷ìñ éà :Cãéàå ?íéð÷æ åàìc§¨§¥¦§¦¨¦¨§¨©§¨§¦§©

¯.àúléî éîeñøôì ,ïéà ?äøNò åàìc àéâñ àì̈©§¨§¨£¨¨¦§©§¥¦§¨
éúééàå ÷Bt :äàúcâa àðç áøì ìàeîL déì øîàãëe§©£©¥§¥§©¨¨©§¨¨¨§©§¥
øaeòì äkæîä :eäéétðàa Cì àîéàå ,äøNò éa éì¦¥£¨¨§¥¨¨§©§©§©§©¤§¨

¯øaeòì äkæîä :àúëìäå .äð÷¯eðz .äð÷ àì ¨¨§¦§§¨©§©¤§¨Ÿ¨¨¨
äãeäé éaø .íéðúç úéáa íéðúç úkøa ïéëøáî :ïðaø©¨©§¨§¦¦§©£¨¦§¥£¨¦©¦§¨
:ééaà øîà .dúBà ïéëøáî ïéñeøàä úéáa óà :øîBà¥©§¥¨¥¦§¨§¦¨¨©©©¥
:Cãéà àéðz .dnò ãçééúnL éðtî ,eðL äãeäéáe¦¨¨¦§¥¤¦§©¥¦¨©§¨¦¨

ïéëøáîéàî ïéñeøàä úkøa ,ïéñeøàä úéáa ïéñeøà úkøáe ,íéðúç úéáa íéðúç úkøa §¨§¦¦§©£¨¦§¥£¨¦¦§©¥¦§¥¨¥¦¦§©¨¥¦©
Ceøa :éøîà äãeäé áøc déîMî eäééåøz ,àcà áø øa äaøå àcà áø øa ïéáø ?Cøáî§¨¥¨¦©©©¨§©¨©©©¨©§©§¦§¥§©§¨¨§¦¨
úà eðì øñàå úBéøòä ìò eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©¨£¨§¨©¨¤
íéiñî àáøc déøa àçà áø .ïéLec÷å äteç éãé ìò úBàeNpä úà eðì øézäå úBñeøàä̈£§¦¦¨¤©§©§¥¨§¦¦©©¨§¥§¨¨§©¥
ïàî .ïéLec÷å äteç éãé ìò ìàøNé Lc÷î 'ä äzà Ceøa :äãeäé áøc déîMî dä¦§¥§©§¨¨©¨§©¥¦§¨¥©§¥¨§¦¦©

íéúç àìc¯íéúçc ïàîe ,úBöî úkøaàå úBøt úkøaà äåäc éãéî¯äåäc éãéî §¨¨¥¦¥©£¨©¦§©¥§©¦§©¦§©§¨¥¦¥©£¨
àeäå :äãeäé áø øîà .äòáL ìk äøNòa íéðúç úkøa ïéëøáî :ïðaø eðz .àLecéwà©¦¨¨©¨©§¨§¦¦§©£¨¦¨£¨¨¨¦§¨¨©©§¨§
íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà Ceøa :äãeäé áø øîà ?Cøáî éàî .úBLãç íéðt eàaL¤¨¨¦£¨©§¨¥¨©©§¨¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨
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כתובות. בתולה נשאת - פרק ראשון דף ז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc zeaezk(ipy meil)

mikxan dpnl` `ypy xegaay ,dzpwqn lr dywn `xnbd
:dray lk mipzg zkxa,éáéúéî,`ziixaa epipyïéëøáîzkxa ¥¦¥§¨§¦

mipzgäòáL äìeúáìmini.ãçà íBé äðîìàìeeåàì éàîm`d - ¦§¨¦§¨§©§¨¨¤¨©¨
dpeekd oi`yøeçáì úàOpL äðîìà eléôà.cg` mei wx mikxan £¦©§¨¨¤¦¥§¨

:`xnbd zvxzn,àìz`ypy dpnl`a xaecn `l`.ïBîìàì Ÿ§©§
,jixacle :`xnbd dywnìáàz`ypy dpnl`,éàî øeçáìike £¨§¨©

lk mikxanéëä éà ,äòáLok m` -éðúéì`ziixaaïéëøáî' ¦§¨¦¨¦¦§¥§¨§¦
äðîìàìe ,äòáL øeçáì úàOpL äðîìàìe ,äòáL äìeúáìz`ypy ¦§¨¦§¨§©§¨¨¤¦¥§¨¦§¨§©§¨¨

oenl`l,'ãçà íBéoi` dpnl` lkay gken ok dazk `ly jkne ¤¨
:`xnbd zvxzn .xegal z`yp m` s`e ,cg` mei `l` mikxan

`pzd `l` ,ok wiicl oi`éðz÷ àz÷éñt àúléîdweqt dkld - ¦§¨§¦§¨¨¨¥
,eprinydäøöác äðîìà àkéìå ,äòáMî äøöác äìeúa àkéìc§¥¨§¨§¨§¨¦¦§¨§¥¨©§¨¨§¨§¨
ãçà íBiîjl oi`e ,drayn dl mizgety dleza jl oi`y - ¦¤¨

mikxan mlerl dlezal `l` ,cg` mein dl mizgety dpnl`
zegtl mikxan mlerl dpnl`le ,oenl`l z`yp elit` dray lk
dl mikxany dpnl` jl yi j` ,oenl`l z`yp elit` cg` mei

.xegal z`yp m` epiide ,dray lk

* * *
:dxyr dkixv mipzg zkxay oicd xewna oecl zxfeg `xnbd

àðz ,ïúð øa àðeä éì øîà ,ïîçð áø øîà ,àôebdlk zkqna epipy ¨¨©©©§¨¨©¦¨©¨¨¨¨
(`"d `"t),íéðúç úkøáì ïépî`idyøîàpL ,äøNòa,frea iabl ¦©¦§¦§©£¨¦©£¨¨¤¤¡©

zex z` `yil `ayk(a c zex)øéòä éð÷fî íéLðà äøNò çwiå'©¦©£¨¨£¨¦¦¦§¥¨¦
äô eáL øîàiå.dkxal el mipnefn eidiy ick epiide ,'EaWIe ©Ÿ¤§Ÿ©¥¥

:df oicl zxg` dyxc,øîà eäáà éaøådxyra mipzg zkxa §©¦©¨¨©
,àëäîmildza xn`pfk gq)(øB÷nî 'ä íéäìà eëøa úBìä÷îa' ¥¨¨§©§¥¨§¡Ÿ¦¦§

,'ìàøNédiaxe dixt iwqr lr mikxany mipzg zkxa ,xnelk ¦§¨¥
zegt ldw oi`e ,zeldwna zeidl dkixv ,dy`d xewnay

.miyp` dxyrn
:exiag yxcy weqtdn cg` lk yexci dn `xnbd zx`anáøå§©

,ïîçð,frea ly weqtdn df oic yxcyéàî eäáà éaøc àø÷ éàäa ©§¨§©§¨§©¦©¨©
déa Léøc.eda` iax `iady 'zeldwna' weqtdn yxec `ed dn - ¨¦¥

c xnel yidéì éòaéîweqtd el jxvp -àéðúãëì,`ziixaaäéä ¦¨¥¥§¦§©§¨¨¨
ìò äøéL eøîà ïnà éòîaL íéøaeò eléôàL ïépî ,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¦©¦¤£¦¨¦¤¦§¥¦¨¨§¦¨©

íiä,seq mi zrixwa -øB÷nî 'ä íéäìà eëøa úBìä÷îa' øîàpL ©¨¤¤¡©§©§¥¨§¡Ÿ¦¦§
,'ìàøNéekxia 'xewn' `xwpd on` mgxay zewepiz elit` ,xnelk ¦§¨¥

:`xnbd zxne` .l`xyi ipa 'zeldwn' mr cgi 'd z`Cãéàåiaxe - §¦¨
dxyra mipzg zkxay mb 'zeldwna' weqtd on yxecy ,eda`

,jl xn`iïk íàok m` ,on` irnay zewepiza wqer weqtdy ¦¥
àø÷ àîéìweqtd xn`i -ïèaî','l`xyiøB÷nî' éàî,'l`xyi ¥¨§¨¦¤¤©¦§

epiid gxkda,øB÷î é÷ñò ìò.dxyr dkixv mipzg zkxay ©¦§¥¨
:x`al `xnbd dkiynn,eäáà éaøåmipzg zkxay cneld §©¦©¨

,'zeldwna' weqtdn dxyraïîçð áøc àø÷ éàäalv` xn`pd §©§¨§©©§¨
frea,déa Léøc éàîyi .miyp` dxyr qpkl frea jxved recn ©¨¦¥

xnelcdéì éòaéî àeääick el ekxvp miyp` dxyr oze` - ©¦¨¥¥
Løãéîìweqtd z` mdipta(c bk mixac)ia`FnE ipFOr `ai `l' §¦§©Ÿ¨Ÿ©¦¨¦

`l` dxez dxq` `ly ,''d ldwA.úéðBnò àìå ,'éðBnò'oke,'éáàBî' ¦§©©¦§Ÿ©¦¨¦
,úéáàBî àìå`ypdl dia`end zex dxzed ef dyxc gkne §Ÿ¨¦

,xacl di`xe .l`xyilCzòc à÷ìñ éàcmqpky,äëøáìikeàì §¦¨§¨©§¨¦§¨¨Ÿ
àéâñdxyra ic `l -miyp`íéð÷æ åàìcicinlz mpi`y - ©§¨§¨§¥¦

ick mqpk i`ce `l` ,'xird ipwfn' dxyr sq` recne ,minkg
`le ia`en zipenr `le ipenr' dkldd z` mdipta yexcl

.minkg icinlz dxyrl jxved jkle ,'zia`en
:`xnbd zxne`Cãéàåjxevl mqpk gxkday jl xn`i ongp axe - §¦¨
c ,mipzg zkxaCzòc à÷ìñ éàmqpkyLøãéîì'ia`en' mdipta ¦¨§¨©§¨§¦§©

,zia`en `lec àéâñ àìäøNò åàìzegta ic `l df jxevl ike - Ÿ©§¨§¨£¨¨
j` .mipzg zkxa jxevl dxyr `weec qpik i`ce `l` ,dxyrn

:jl xn`i eda` iaxïéàjxev yi dyxcd liaya s` ok` - ¦
,dxyraàúléî éîeñøôìdklde ,miaxa ef dkld mqxtl - §©§¥¦§¨

.dkxv lk znqxtzn dpi` miyp` dxyrn zegt ipta zxn`pd
åepivn ok,znqxtzn dxyr ipta zxn`pd dyxcydéì øîàãë §¦§¨©¥

äàúãâa àðç áøì ìàeîL,laaay 'zcba' xirn -éì éúééàå ÷et §¥§©¨¨©§¨¨¨§©§¥¦
äøNò éa,miyp` dxyr ly dxeag il `ade `v -Cì àîéàå ¥£¨¨§¥¨¨
eäéétðàa,ef dkld mdipta jl xne`e -äkænäxg` ici lr dpzn §©§©§©§©¤

øaeòì,en` irnayäð÷yi dkldd meqxt jxevly ixd .xaerd §¨¨¨
.miyp` dxyr ipta dxne`l

xaerl dkfndy l`eny ly ewqt z` `xnbd o`k d`iady ab`
:`xnbd dwiqn ,dpw,äð÷ àì øaeòì äkænä ,àúëìäå`lye §¦§§¨©§©¤§¨Ÿ¨¨

.l`enyk ixack

* * *
:mipzg zkxa jxal epwiz okid zx`an `xnbdïéëøáî ,ïðaø eðz̈©¨¨§¨§¦

íéðúç úéáa íéðúç úkøa.dtegl dqipknyk oi`eyipd zrya - ¦§©£¨¦§¥£¨¦
ïéñeøéàä úéáa óà ,øîBà äãeäé éaømcew oiyeciwd zrya - ©¦§¨¥©§¥¨¥¦

,dtegl dqipkd.dúBà ïéëøáî§¨§¦¨
å ,éiaà øîàziaa mipzg zkxa mikxany ,dcedi iax ly df oic ¨©©©¥§

,oiqexi`dwxäãeäéadcedi ux`a -éðtî ,eðLdid mbdpny ¦§¨¨¦§¥
dnò ãçééúnLefa df mlibxdl ick oiqexi`d onfa(.ai oldl)oeike , ¤¦§©¥¦¨

dlral dxeq` dkxa `la dlk'e ,dilr `a did jk jezny
.oiqexi`d zrya cin mipzg zkxa jxale micwdl ekxved ,'dcpk

:oiqexi` zkxa oipra `ziixa d`ian `xnbdïéëøáî ,Cãéà àéðz©§¨¦¨§¨§¦
ïéñeøéàä úéáa ïéñeøéà úkøáe ,íéðúç úéáa íéðúç úkøazrya - ¦§©£¨¦§¥£¨¦¦§©¥¦§¥¨¥¦

.oiyeciwd
:`xnbd zx`anCøáî éàî ïéñeøéàä úkøazkxa gqep dn - ¦§©¨¥¦©§¨¥

.oiqexi`deäééåøz ,àcà áø øa äaøå àcà áø øa ïéáømdipy - ¨¦©©©¨§©¨©©©¨©§©§
,éøîà äãeäé áøc déîMî,dkxad gqep `ed jk'ä äzà Ceøa' ¦§¥§©§¨¨§¦¨©¨

eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðé÷ìàepxidfde -ìò ¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©
úBéøòäeðì øñàå ,opaxcnúBñeøàä úà,dtegl eqpkiy crøézäå ¨£¨§¨©¨¤¨£§¦¦

úBàeNpä úà eðìepl.'ïéLec÷å äteç éãé ìòeàáøc déøa àçà áø ¨¤©§©§¥¨§¦¦©©¨§¥§¨¨
äãeäé áøc déîMî da íéiñîrnyy itk ef dkxa mzeg did - §©¥¨¦§¥§©§¨

dcedi ax ly enynäteç éãé ìò ìàøNé Lc÷î 'ä äzà Ceøa'¨©¨§©¥¦§¨¥©§¥¨
.'ïéLec÷å§¦¦

oi`y `xaqd dne mezgl yiy `xaqd dn zx`an `xnbd
:mezglíéúç àìc ïàî,enrh ,mezgl `ly xaeqy in -éãéî ©§Ÿ¨¦¦¦

úBöî úkøaàå úBøét úkøaà äåäcdnec oiqexi` zkxay iptn - ©£¨©¦§©¥§©¦§©¦§
lr oebk 'zeevnd zkxal'e ,urd ixt `xea oebk 'zexitd zkxa'l
`ll d`ced `l` oda oi`y zexvw zekxa ody oeiky ,dhigyd
oi` oiqexi` zkxaa s`e ,dnizg oda epwiz `l ,dywa ly wqtd

.d`ced dlek `l` dywa wqtd,íéúçc ïàîe`ed enrhéãéî ©§¨¦¦¦
àLecéwà äåäcly 'yeciw' oeylk dpwzp oiqexi` zkxay iptn - ©£¨©¦¨

mei `ed ik' ea mixne`y iptn ea mezgl epwizy ,aeh meie zay
oiqexi` zkxaa s` okl ,d`ced elek oi`e 'ycew i`xwnl dlgz

.mezgl yi

* * *
:mipzg zkxa oipra `ziixa d`ian `xnbdïéëøáî ,ïðaø eðz̈©¨¨§¨§¦

,íéðúç úkøa,jenqa x`eaiy enk zekxa dyy odyäøNòa ¦§©£¨¦©£¨¨
,miyp`äòáL ìk.miniàeäå ,äãeäé áø øîàmikxany df oic - ¨¦§¨¨©©§¨§

k wx `ed ,mini drayeàaLdzynd l` mei lkúBLãç íéðt- ¤¨¨¦£¨
oi` ,zeycg mipt e`a `l m` la` .lenz` my eid `ly miyp`

oldl x`eaiy enk zekxa dyydn wlg `l` jxan(.g).
:`xnbd zx`anCøáî éàî.mipzg zkxaaäãeäé áø øîàyy ©§¨¥¨©©§¨

z`fe mewn ly eceak cbpk dpwzp dpey`x dkxa .` :od zekxa
,dzgqep,íìBòä Cìî eðé÷ìà 'ä äzà Ceøä©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨
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קסג
oiaiig lkda cenr f sc ± oey`x wxtzeaezk

äòáù äìåúáì ïéëøáî,dzynd ini lk olek jxan zeycg mipt e`ayk yxtn onwl Ð

.`cg jxan Ð `l i`eíéäìà åëøá úåìä÷îáäìàøùé øå÷îî 'jixv xewn zkxa lr Ð

xacna) "dcrd z` ldwd" enk dxyr epiide ,ldwzegta ldwd oi`e ,(k,dcrndcre

zekxa) opitlick ,dxyr(a,`kizn cr" milbxn zcrndcrlryedi e`vi Ð "drxd

.alkeäàúãâá.zcba dnye laaay xir Ð

wqta`xixy ax ly excq.zxkfp `id oe`b

äëæîä.xg` ici lr dpzn Ðøáåòìirnay Ð

.dpw ,en`íéðúç úéáádqpkpyk Ðztegl

.oi`eyipïéñåøéàä úéáá óà,dycwnyk Ð

.yxtnck ,mipzg zkxa lk oikxanééáà øîà
åðù äãåäéáå[epy dcedia dcedi iaxc `d] Ð.

äîò ãçééúîù,oiqexi`a Ðqb eal `diy ick

oikxan jkitl .(`,ai zeaezk) onwlck ,da

dlk :dlk zkqna `ipzc ,dlgzn mipzg zkxa

.dcpk dlral dxeq` dkxa `laúà åðì øñàå
úåñåøàäly cegiid lr exfby ,opaxcn Ð

qpkizy cr exizd `l dqex` s`e ,diept

,dkxaae ,dtegldkxa `la dlk :ziyixtck

.dcpk dlral dxeq`oikxan inp opaxc`e

zay) dkepg xpa ogky`ck ,"epl xq`e" ,"epeve"

.(`,bkåðì øéúäåepl ze`eypd epizeyp z` Ð

.oiyeciwe dteg ici lrúåøéô úëøáà`xea Ð

.urd ixtúåöî úëøálre ,dhigyd lr Ð

oi`e ,`id d`ced `cg dlekc oeikc .dlind

.dnizg `ira `l Ð miizpia dywa wqtd

migqt) "migqt iaxr"a xn`ckzkxa :(`,dw

`d ,`id d`cedc meyn Ð i`n `nrh zevnd

.`id d`ced dlek Ð inpéîàùåãé÷à äåäã éã
,meid yeciwk `id dyecw oeylac oeik Ð

yic meyn opinzg `iddac ,mzd ik da opinzg

dlgz mei `ed ik" oebk ,wqtd dai`xwnl

."ycewåàáù àåäå.dzynd l` Ðíéðô
úåùãç.lenz` my eid `ly ,mei lka Ðéàî

'åë äãåäé áø øîà êøáîxcq :ipira d`xp Ð

excqpy zekxaxy`"n `l` epi` befd iwqr lr

xacl zlgzn dkxa dze`y ,jli`e "xvi

,xkfa xacn "mc`d z` xvi xy`" ;mdipya
ïé÷úäå
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úåìä÷îá`xaq oi` Ð rnyn zeldw ixz Ð "zeldwn"c ab lr s` Ð midl` ekxa

.xninl ira `nlrc zeldwne ,`zlin mey oiprl mixyrl dxyr oia wlgl

.e"ie xqg aizk "zldwna" :yixc inlyexia ,edineäëæîäab lr s` Ð dpw xaerl

xzendÐ ezy` ici dyrnyicwnc (a,gp zeaezk) xlcpqd opgei iaxk wiqt diteb l`enyc

,mlerl `a `ly xac yicwn mc` oi`c ,oileg

;ith rxbc ,mlerl `a `ly xacl oky lke

:xn`wc (a,bi) oihibc `nw wxt seqa opixn`ck

`ly xac dpwn mc` :xn`c xi`n iaxl elit`

la` ,mlerl `ay xacl ilin ipd Ð mlerl `a

,mewn lkn !xn` `l Ð mlerl `a `ly xacl

l`eny :inp i` .mlerl `a xaer aiyg l`eny

.mlerl `a `ly xacl dpwn mc` ith dil zi`

`ibeq `idde mlerl `a `ly xac dpwny dnn

.`ped axc `ail` `iz` (my) oihibc `nw wxtac

axcn dketd ezxaq `icdac ongp ax epivn oke

e`ayn lwc zexita dil zi` `ped axc ,`ped

s` xn`w xaer iabe ,ea xefgl leki oi` mlerl

clzykl xaq ongp axe .dpw `l Ð clzykl

leki mlerl e`ayn s` xn`w lwc zexitae ,dpw

(` cenrl jiiy) .ea xefgläåøåäÐ lld zia

i`penyg zianc ab lr s` .dklnd iplid iab

xn`ck ,dzid jlnd fapen m` ixdy ,dzid

dpy ylye d`n qecxed zeklne ,(`,fl) `neia

mipy yly cr eze`iyp bdp `l llde ,ziad ipta

:(`,eh zay) opixn`ck ,qecxed zekln xg`l

ipta oze`iyp ebdp oernye l`ilnb ,oernye lld

f` el eid xak mewn lkn Ð dpy d`n ziad

(` cenrl jiiy) .exedy micinlzàäåfrea

,dpnl` `wec e`l Ð ded dpnl` `ypy oenl`

`l` ,dixkp dzid (oeilke) oelgnl z`ypykc

jiiy) .dl aiyg dpnl`k `id Ð dlerac oeik

(` cenrläðîìàáoeikc Ð xegal z`ypy

.dray lk jxal yi Ð mipenl` mdipy oi`y

øîàðùzkqnae Ð miyp` dxyr frea gwie

z` ekxaie"c `xw iziinc dlk

zkxa mzdc xninl `ki` (ck ziy`xa) "dwax

myn cenll yie .oi`eyip zkxa `kde ,oiqexi`

lr zycwznd dy`l oiqexi` zkxa jxal yiy

d`xpe .did gily xfril` ixdy ,gily ici

rnzyin `l dxyrc ,`id `nlra `zknq`c

.oiqexi` zkxaa `xwc dihyt ixii` `le ,mzdn

éáøoikxan oiqexi`d ziaa s` xne` dcedi

`la dlk :opixn`e Ð dnr cgiizny iptn dze`

`a minrty itle .dcpk dlral dxeq` dkxa

,dlgzn dkxa oiyer Ð dteg myl `ly dilr

.dkxaa dlk `azy ickïàîicin mizg `lc

i`de .zekix` da oi`y Ð zexit zkxa` dedc

.ith jix`c `yeciwl inc `le ,dkex` dpi` inp

dia mizgc `yeciw` dedc icin Ð mizgc o`ne

dne .dkex` `aiyg inp i`de ,jix`c meyn

zkxac ab lr s` "epa xga xy`"a da opinzgc dxezd zkxan `py i`n ,da mizg `lc o`n :zvw dyw .d`xp epi` Ð `yeciwa enk da inzg `id dyecw oeylac meync qxhpewa yxity

.da mzeg did `l `nye ?dpin ith `kix` oiqexi`

àåäåmeil xiy xenfn :dcb`a opixn`c ,zeycg mipt opiaygc zaye .xzei dgnyd mliaya miaxny mc` ipaa `l` `xew oi` zeycg miptc :wgvi epiax xne` Ð zeycg mipt e`ay

.dcerqae dgnya zayd ceakl oiaxn inp mzd Ð dxiy xn`p ,o`kl e`a zeycg mipt :`ed jexa yecwd xn` ,zayd
lkdy
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.ãçà íBé äðîìàìe äòáL äìeúáì ïéëøáî :éáéúéî¥¦¥§¨§¦¦§¨¦§¨§©§¨¨¤¨
åàì éàî¯,àì !øeçáì úàOpL äðîìà eléôà ©¨£¦©§¨¨¤¦¥§¨Ÿ

éàî øeçáì ìáà .ïBîìàì¯:éðúéì éëä éà ,äòáL §©§£¨§¨©¦§¨¦¨¦¦§¥
øeçáì úàOpL äðîìàìe ,äòáL äìeúáì ïéëøáî§¨§¦¦§¨¦§¨§©§¨¨¤¦¥§¨
,éðú÷ àú÷éñt àúléî !ãçà íBé äðîìàìe ,äòáL¦§¨§©§¨¨¤¨¦§¨§¦§¨¨¨¥

a àkéìcäøöác äðîìà àkéìå ,äòáMî äøöác äìeú §¥¨§¨§¨§¨¦¦§¨§¥¨©§¨¨§¨§¨
øa àðeä éì øîà :ïîçð áø øîà ,àôeb .ãçà íBiî¦¤¨¨£©©©§¨£©¦¨©

äøNòa íéðúç úkøáì ïépî :àðz ,ïúð¯:øîàpL ¨¨¨¨¦©¦§¦§©£¨¦©£¨¨¤¤¡©
."äô eáL øîàiå øéòä éð÷fî íéLðà äøNò çwiå"©¦©£¨¨£¨¦¦¦§¥¨¦©Ÿ¤§Ÿ
íéäìà eëøa úBìä÷îa" :àëäî øîà eäaà éaøå§©¦©¨¨©¥¨¨§©§¥¨§¡Ÿ¦
éaøc àø÷ éàäa ïîçð áøå "ìàøNé øB÷nî 'ä¦§¦§¨¥§©©§¨§©§¨§©¦
äéä ,àéðúãëì déì éòaéî ?déa Léøc éàî eäaà©¨©¨¥¥¦¨¥¥§¦§©§¨¨¨
ïnà éòîaL íéøaeò eléôàL ïépî :øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¦©¦¤£¦¨¦¤¦§¥¦¨
eëøa úBìä÷îa" :øîàpL ?íiä ìò äøéL eøîà̈§¦¨©©¨¤¤¡©§©§¥¨§

Cãéàå ."ìàøNé øB÷nî 'ä íéäìà¯àîéì ïk íà ¡Ÿ¦¦§¦§¨¥§¦¨¦¥¥¨
éaøå .øB÷î é÷ñò ìò "øB÷nî" éàî ,"ïèaî" àø÷§¨¦¤¤©¦§©¦§¥¨§©¦
àeää ?déa Léøc éàî ïîçð áøc àø÷ éàäa eäaà©¨§©§¨§©©§¨©¨¥¥©
àìå éáàBî ,úéðBnò àìå éðBnò :Løãéîì déì éòaéî¦¨¥¥§¦§©©¦§Ÿ©¦¨¦§Ÿ

äëøáì Czòc à÷ìñ éàc .úéáàBî¯àéâñ àì ¨¦§¦¨§¨©§¨¦§¨¨¨©§¨
Løãéîì Czòc à÷ìñ éà :Cãéàå ?íéð÷æ åàìc§¨§¥¦§¦¨¦¨§¨©§¨§¦§©

¯.àúléî éîeñøôì ,ïéà ?äøNò åàìc àéâñ àì̈©§¨§¨£¨¨¦§©§¥¦§¨
éúééàå ÷Bt :äàúcâa àðç áøì ìàeîL déì øîàãëe§©£©¥§¥§©¨¨©§¨¨¨§©§¥
øaeòì äkæîä :eäéétðàa Cì àîéàå ,äøNò éa éì¦¥£¨¨§¥¨¨§©§©§©§©¤§¨

¯øaeòì äkæîä :àúëìäå .äð÷¯eðz .äð÷ àì ¨¨§¦§§¨©§©¤§¨Ÿ¨¨¨
äãeäé éaø .íéðúç úéáa íéðúç úkøa ïéëøáî :ïðaø©¨©§¨§¦¦§©£¨¦§¥£¨¦©¦§¨
:ééaà øîà .dúBà ïéëøáî ïéñeøàä úéáa óà :øîBà¥©§¥¨¥¦§¨§¦¨¨©©©¥
:Cãéà àéðz .dnò ãçééúnL éðtî ,eðL äãeäéáe¦¨¨¦§¥¤¦§©¥¦¨©§¨¦¨

ïéëøáîéàî ïéñeøàä úkøa ,ïéñeøàä úéáa ïéñeøà úkøáe ,íéðúç úéáa íéðúç úkøa §¨§¦¦§©£¨¦§¥£¨¦¦§©¥¦§¥¨¥¦¦§©¨¥¦©
Ceøa :éøîà äãeäé áøc déîMî eäééåøz ,àcà áø øa äaøå àcà áø øa ïéáø ?Cøáî§¨¥¨¦©©©¨§©¨©©©¨©§©§¦§¥§©§¨¨§¦¨
úà eðì øñàå úBéøòä ìò eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©¨£¨§¨©¨¤
íéiñî àáøc déøa àçà áø .ïéLec÷å äteç éãé ìò úBàeNpä úà eðì øézäå úBñeøàä̈£§¦¦¨¤©§©§¥¨§¦¦©©¨§¥§¨¨§©¥
ïàî .ïéLec÷å äteç éãé ìò ìàøNé Lc÷î 'ä äzà Ceøa :äãeäé áøc déîMî dä¦§¥§©§¨¨©¨§©¥¦§¨¥©§¥¨§¦¦©

íéúç àìc¯íéúçc ïàîe ,úBöî úkøaàå úBøt úkøaà äåäc éãéî¯äåäc éãéî §¨¨¥¦¥©£¨©¦§©¥§©¦§©¦§©§¨¥¦¥©£¨
àeäå :äãeäé áø øîà .äòáL ìk äøNòa íéðúç úkøa ïéëøáî :ïðaø eðz .àLecéwà©¦¨¨©¨©§¨§¦¦§©£¨¦¨£¨¨¨¦§¨¨©©§¨§
íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà Ceøa :äãeäé áø øîà ?Cøáî éàî .úBLãç íéðt eàaL¤¨¨¦£¨©§¨¥¨©©§¨¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc zeaezk(ipy meil)

mikxan dpnl` `ypy xegaay ,dzpwqn lr dywn `xnbd
:dray lk mipzg zkxa,éáéúéî,`ziixaa epipyïéëøáîzkxa ¥¦¥§¨§¦

mipzgäòáL äìeúáìmini.ãçà íBé äðîìàìeeåàì éàîm`d - ¦§¨¦§¨§©§¨¨¤¨©¨
dpeekd oi`yøeçáì úàOpL äðîìà eléôà.cg` mei wx mikxan £¦©§¨¨¤¦¥§¨

:`xnbd zvxzn,àìz`ypy dpnl`a xaecn `l`.ïBîìàì Ÿ§©§
,jixacle :`xnbd dywnìáàz`ypy dpnl`,éàî øeçáìike £¨§¨©

lk mikxanéëä éà ,äòáLok m` -éðúéì`ziixaaïéëøáî' ¦§¨¦¨¦¦§¥§¨§¦
äðîìàìe ,äòáL øeçáì úàOpL äðîìàìe ,äòáL äìeúáìz`ypy ¦§¨¦§¨§©§¨¨¤¦¥§¨¦§¨§©§¨¨

oenl`l,'ãçà íBéoi` dpnl` lkay gken ok dazk `ly jkne ¤¨
:`xnbd zvxzn .xegal z`yp m` s`e ,cg` mei `l` mikxan

`pzd `l` ,ok wiicl oi`éðz÷ àz÷éñt àúléîdweqt dkld - ¦§¨§¦§¨¨¨¥
,eprinydäøöác äðîìà àkéìå ,äòáMî äøöác äìeúa àkéìc§¥¨§¨§¨§¨¦¦§¨§¥¨©§¨¨§¨§¨
ãçà íBiîjl oi`e ,drayn dl mizgety dleza jl oi`y - ¦¤¨

mikxan mlerl dlezal `l` ,cg` mein dl mizgety dpnl`
zegtl mikxan mlerl dpnl`le ,oenl`l z`yp elit` dray lk
dl mikxany dpnl` jl yi j` ,oenl`l z`yp elit` cg` mei

.xegal z`yp m` epiide ,dray lk

* * *
:dxyr dkixv mipzg zkxay oicd xewna oecl zxfeg `xnbd

àðz ,ïúð øa àðeä éì øîà ,ïîçð áø øîà ,àôebdlk zkqna epipy ¨¨©©©§¨¨©¦¨©¨¨¨¨
(`"d `"t),íéðúç úkøáì ïépî`idyøîàpL ,äøNòa,frea iabl ¦©¦§¦§©£¨¦©£¨¨¤¤¡©

zex z` `yil `ayk(a c zex)øéòä éð÷fî íéLðà äøNò çwiå'©¦©£¨¨£¨¦¦¦§¥¨¦
äô eáL øîàiå.dkxal el mipnefn eidiy ick epiide ,'EaWIe ©Ÿ¤§Ÿ©¥¥

:df oicl zxg` dyxc,øîà eäáà éaøådxyra mipzg zkxa §©¦©¨¨©
,àëäîmildza xn`pfk gq)(øB÷nî 'ä íéäìà eëøa úBìä÷îa' ¥¨¨§©§¥¨§¡Ÿ¦¦§

,'ìàøNédiaxe dixt iwqr lr mikxany mipzg zkxa ,xnelk ¦§¨¥
zegt ldw oi`e ,zeldwna zeidl dkixv ,dy`d xewnay

.miyp` dxyrn
:exiag yxcy weqtdn cg` lk yexci dn `xnbd zx`anáøå§©

,ïîçð,frea ly weqtdn df oic yxcyéàî eäáà éaøc àø÷ éàäa ©§¨§©§¨§©¦©¨©
déa Léøc.eda` iax `iady 'zeldwna' weqtdn yxec `ed dn - ¨¦¥

c xnel yidéì éòaéîweqtd el jxvp -àéðúãëì,`ziixaaäéä ¦¨¥¥§¦§©§¨¨¨
ìò äøéL eøîà ïnà éòîaL íéøaeò eléôàL ïépî ,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¦©¦¤£¦¨¦¤¦§¥¦¨¨§¦¨©

íiä,seq mi zrixwa -øB÷nî 'ä íéäìà eëøa úBìä÷îa' øîàpL ©¨¤¤¡©§©§¥¨§¡Ÿ¦¦§
,'ìàøNéekxia 'xewn' `xwpd on` mgxay zewepiz elit` ,xnelk ¦§¨¥

:`xnbd zxne` .l`xyi ipa 'zeldwn' mr cgi 'd z`Cãéàåiaxe - §¦¨
dxyra mipzg zkxay mb 'zeldwna' weqtd on yxecy ,eda`

,jl xn`iïk íàok m` ,on` irnay zewepiza wqer weqtdy ¦¥
àø÷ àîéìweqtd xn`i -ïèaî','l`xyiøB÷nî' éàî,'l`xyi ¥¨§¨¦¤¤©¦§

epiid gxkda,øB÷î é÷ñò ìò.dxyr dkixv mipzg zkxay ©¦§¥¨
:x`al `xnbd dkiynn,eäáà éaøåmipzg zkxay cneld §©¦©¨

,'zeldwna' weqtdn dxyraïîçð áøc àø÷ éàäalv` xn`pd §©§¨§©©§¨
frea,déa Léøc éàîyi .miyp` dxyr qpkl frea jxved recn ©¨¦¥

xnelcdéì éòaéî àeääick el ekxvp miyp` dxyr oze` - ©¦¨¥¥
Løãéîìweqtd z` mdipta(c bk mixac)ia`FnE ipFOr `ai `l' §¦§©Ÿ¨Ÿ©¦¨¦

`l` dxez dxq` `ly ,''d ldwA.úéðBnò àìå ,'éðBnò'oke,'éáàBî' ¦§©©¦§Ÿ©¦¨¦
,úéáàBî àìå`ypdl dia`end zex dxzed ef dyxc gkne §Ÿ¨¦

,xacl di`xe .l`xyilCzòc à÷ìñ éàcmqpky,äëøáìikeàì §¦¨§¨©§¨¦§¨¨Ÿ
àéâñdxyra ic `l -miyp`íéð÷æ åàìcicinlz mpi`y - ©§¨§¨§¥¦

ick mqpk i`ce `l` ,'xird ipwfn' dxyr sq` recne ,minkg
`le ia`en zipenr `le ipenr' dkldd z` mdipta yexcl

.minkg icinlz dxyrl jxved jkle ,'zia`en
:`xnbd zxne`Cãéàåjxevl mqpk gxkday jl xn`i ongp axe - §¦¨
c ,mipzg zkxaCzòc à÷ìñ éàmqpkyLøãéîì'ia`en' mdipta ¦¨§¨©§¨§¦§©

,zia`en `lec àéâñ àìäøNò åàìzegta ic `l df jxevl ike - Ÿ©§¨§¨£¨¨
j` .mipzg zkxa jxevl dxyr `weec qpik i`ce `l` ,dxyrn

:jl xn`i eda` iaxïéàjxev yi dyxcd liaya s` ok` - ¦
,dxyraàúléî éîeñøôìdklde ,miaxa ef dkld mqxtl - §©§¥¦§¨

.dkxv lk znqxtzn dpi` miyp` dxyrn zegt ipta zxn`pd
åepivn ok,znqxtzn dxyr ipta zxn`pd dyxcydéì øîàãë §¦§¨©¥

äàúãâa àðç áøì ìàeîL,laaay 'zcba' xirn -éì éúééàå ÷et §¥§©¨¨©§¨¨¨§©§¥¦
äøNò éa,miyp` dxyr ly dxeag il `ade `v -Cì àîéàå ¥£¨¨§¥¨¨
eäéétðàa,ef dkld mdipta jl xne`e -äkænäxg` ici lr dpzn §©§©§©§©¤

øaeòì,en` irnayäð÷yi dkldd meqxt jxevly ixd .xaerd §¨¨¨
.miyp` dxyr ipta dxne`l

xaerl dkfndy l`eny ly ewqt z` `xnbd o`k d`iady ab`
:`xnbd dwiqn ,dpw,äð÷ àì øaeòì äkænä ,àúëìäå`lye §¦§§¨©§©¤§¨Ÿ¨¨

.l`enyk ixack

* * *
:mipzg zkxa jxal epwiz okid zx`an `xnbdïéëøáî ,ïðaø eðz̈©¨¨§¨§¦

íéðúç úéáa íéðúç úkøa.dtegl dqipknyk oi`eyipd zrya - ¦§©£¨¦§¥£¨¦
ïéñeøéàä úéáa óà ,øîBà äãeäé éaømcew oiyeciwd zrya - ©¦§¨¥©§¥¨¥¦

,dtegl dqipkd.dúBà ïéëøáî§¨§¦¨
å ,éiaà øîàziaa mipzg zkxa mikxany ,dcedi iax ly df oic ¨©©©¥§

,oiqexi`dwxäãeäéadcedi ux`a -éðtî ,eðLdid mbdpny ¦§¨¨¦§¥
dnò ãçééúnLefa df mlibxdl ick oiqexi`d onfa(.ai oldl)oeike , ¤¦§©¥¦¨

dlral dxeq` dkxa `la dlk'e ,dilr `a did jk jezny
.oiqexi`d zrya cin mipzg zkxa jxale micwdl ekxved ,'dcpk

:oiqexi` zkxa oipra `ziixa d`ian `xnbdïéëøáî ,Cãéà àéðz©§¨¦¨§¨§¦
ïéñeøéàä úéáa ïéñeøéà úkøáe ,íéðúç úéáa íéðúç úkøazrya - ¦§©£¨¦§¥£¨¦¦§©¥¦§¥¨¥¦

.oiyeciwd
:`xnbd zx`anCøáî éàî ïéñeøéàä úkøazkxa gqep dn - ¦§©¨¥¦©§¨¥

.oiqexi`deäééåøz ,àcà áø øa äaøå àcà áø øa ïéáømdipy - ¨¦©©©¨§©¨©©©¨©§©§
,éøîà äãeäé áøc déîMî,dkxad gqep `ed jk'ä äzà Ceøa' ¦§¥§©§¨¨§¦¨©¨

eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðé÷ìàepxidfde -ìò ¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©
úBéøòäeðì øñàå ,opaxcnúBñeøàä úà,dtegl eqpkiy crøézäå ¨£¨§¨©¨¤¨£§¦¦

úBàeNpä úà eðìepl.'ïéLec÷å äteç éãé ìòeàáøc déøa àçà áø ¨¤©§©§¥¨§¦¦©©¨§¥§¨¨
äãeäé áøc déîMî da íéiñîrnyy itk ef dkxa mzeg did - §©¥¨¦§¥§©§¨

dcedi ax ly enynäteç éãé ìò ìàøNé Lc÷î 'ä äzà Ceøa'¨©¨§©¥¦§¨¥©§¥¨
.'ïéLec÷å§¦¦

oi`y `xaqd dne mezgl yiy `xaqd dn zx`an `xnbd
:mezglíéúç àìc ïàî,enrh ,mezgl `ly xaeqy in -éãéî ©§Ÿ¨¦¦¦

úBöî úkøaàå úBøét úkøaà äåäcdnec oiqexi` zkxay iptn - ©£¨©¦§©¥§©¦§©¦§
lr oebk 'zeevnd zkxal'e ,urd ixt `xea oebk 'zexitd zkxa'l
`ll d`ced `l` oda oi`y zexvw zekxa ody oeiky ,dhigyd
oi` oiqexi` zkxaa s`e ,dnizg oda epwiz `l ,dywa ly wqtd

.d`ced dlek `l` dywa wqtd,íéúçc ïàîe`ed enrhéãéî ©§¨¦¦¦
àLecéwà äåäcly 'yeciw' oeylk dpwzp oiqexi` zkxay iptn - ©£¨©¦¨

mei `ed ik' ea mixne`y iptn ea mezgl epwizy ,aeh meie zay
oiqexi` zkxaa s` okl ,d`ced elek oi`e 'ycew i`xwnl dlgz

.mezgl yi

* * *
:mipzg zkxa oipra `ziixa d`ian `xnbdïéëøáî ,ïðaø eðz̈©¨¨§¨§¦

,íéðúç úkøa,jenqa x`eaiy enk zekxa dyy odyäøNòa ¦§©£¨¦©£¨¨
,miyp`äòáL ìk.miniàeäå ,äãeäé áø øîàmikxany df oic - ¨¦§¨¨©©§¨§

k wx `ed ,mini drayeàaLdzynd l` mei lkúBLãç íéðt- ¤¨¨¦£¨
oi` ,zeycg mipt e`a `l m` la` .lenz` my eid `ly miyp`

oldl x`eaiy enk zekxa dyydn wlg `l` jxan(.g).
:`xnbd zx`anCøáî éàî.mipzg zkxaaäãeäé áø øîàyy ©§¨¥¨©©§¨

z`fe mewn ly eceak cbpk dpwzp dpey`x dkxa .` :od zekxa
,dzgqep,íìBòä Cìî eðé÷ìà 'ä äzà Ceøä©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨
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xcde"קסד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc zeaezk(iyily meil)

.BãBáëì àøa ìkäL,envr mc`d z`ixa lr dpwzp dipy dkxa .a ¤©Ÿ¨¨¦§
,dawpd d`xapy mcewåjln epiwl` 'd dz` jexa' ,dzgqep z`f §

mlerd.'íãàä øöBémc`d beeif lr dpwzp ziyily dkxa .b ¥¨¨¨
ezy`eå,mlerd jln epiwl` 'd dz` jexa' ,dzgqep z`føöé øLà §£¤¨©

Bîìöa íãàä úà,midl` mlva -Búéðáz úeîc íìöa,mc`d ly ¤¨¨¨§©§§¤¤§©§¦
epnî Bì ïé÷úäål dy`d z` eizerlvn -ïéðacnerdCeøa ,ãò éãò §¦§¦¦¤¦§©£¥©¨

.'íãàä øöBé 'ä äzàlr dlitze dywal dpwzp ziriax dkxa .c ©¨¥¨¨¨
,milyexi oipaäø÷òä ìâúå NéNz ùBN'ilan zayeid milyexi - ¨¦§¨¥¨£¨¨

,mipa dl oi`y dxwrk dipaäéða õea÷azelbdn,äçîNa dëBúì §¦¨¤¨§¨§¦§¨
.'äéðáa ïBiö çnNî 'ä äzà Ceøa'dl dlitz ,ziying dkxa .d ¨©¨§©¥©¦§¨¤¨

,mdini lk dglvda migny dlkde ozgd eidiyçnNz çnN'©¥©§©©
íéòéødlkde ozgd -íéáeäàä,df lr dfEøéöé EçnNkmyk - ¥¦¨£¦§©¥£§¦§

mzeida deg mr oey`xd mc` z` zgnyyCeøa ,íãwî ïãò ïâa§©¥¤¦¤¤¨
.'älëå ïúç çnNî 'ä äzàzpezg `xay 'dl gay ,ziyiy dkxa .e ©¨§©¥©¨¨§©¨

,decge dgny ici lr dy`e yi`Cìî eðé÷ìà 'ä äzà Ceøa'¨©¨¡Ÿ¥¤¤
Là ,íìBòä,äåãç äöéc äpéø äléb ,älëå ïúç ,äçîNå ïBNN àøa ø ¨¨£¤¨¨¨§¦§¨¨¨§©¨¦¨¦¨¦¨¤§¨

,úeòéøå íBìLå äåçàå äáäà,dywa siqeneòîMé eðéäìà 'ä äøäî ©£¨§©£¨§¨§¥§¥¨¡Ÿ¥¦¨©
ìB÷å ïúç ìB÷ ,äçîN ìB÷å ïBNN ìB÷ ,íéìLeøé úBöeçáe äãeäé éøòa§¨¥§¨§§¨©¦¨§¦§¨¨¨§
Ceøa ,íúðéâð äzLnî íéøòðe íúteçî íéðúç úBìäöî ìB÷ ,älk©¨¦§££¨¦¥¨¨§¨¦¦¦§¥§¦¨¨¨

.'älkä íò ïúç çnNî 'ä äzà©¨§©¥©¨¨¦©©¨
`xen`d :zekxad oipna zwelgn d`ian `xnbdéáì òìwéà ,éåì¥¦¦§©§¥

déøa ïBòîL éaøc déìeläa éaøiax zpezga iax zial oncfd - ©¦§¦¥§©¦¦§§¥
,epa oernyéøaCwxLîç.jxia `l 'mc`d xvei' zkxae ,zekxa ¨¦¨¥

:sqep dyrndéøa øîc déìeläa éMà áø éáì òìwéà éqà áøax - ©©¦¦§©§¥©©¦§¦¥§©§¥
e ,epa 'xn' zpezga iy` ax zial oncfp iq`éøaúéL Cyy jxa - ¨¦¦

.'mc`d xvei' zkxa ollkae ,zekxa
:mzwelgn zxaq z` `xnbd zx`anéâìôéî÷ àäa àîéì`ny - ¥¨§¨¨¦§§¦

ax ewlgpy itk ,mc`d zxivi jxca `id mzwelgny xn`p
oiaexira l`enye(.gi),øîc'mc`d xvei' jxia `ly iel -,øáñ §©¨©
éàåä äøéöé àãçipy zlra zg` dxivik e`xap dege mc` - £¨§¦¨£©

ef dkxa jxal oi` jkle ,xeg`n dawpe eiptln xkf ,mitevxt
zxivi lr dpwzpydpwzpy 'xvi xy`' zkxa `l` ecal mc`d

.dawpde xkfd z`ixa lrøîe'mc`d xvei' mb jxiay iq` ax - ©
éàåä úBøéöé ézL ,øáñxg`e ,el did apfe ,xkfd `xap dligzn - ¨©§¥§¦£©

lr 'mc`d xvei' mcew jxal yi jkl ,dawpd eapfn d`xap jk
.xkfdn dawpd z`ixa lr 'xvi xy`' jk xg`e ,ecal xkfd zxivi

:`xnbd dgecàì`l` ,ok xnel gxkd oi` -àîìò éleëcmicen Ÿ§¥¨§¨
y,éàåä äøéöé àãçmipy `exal daygna dlr dligzay `l` £¨§¦¨£©

c ,cg` `xap seqaleøî'mc`d xvei' mb jxiay iq` ax -,øáñ ©¨©
cïðéìæà äáLçî øúadaygnay oeike ,daygnd ixg` mikled - ¨©©£¨¨¨§¦¨

xkfd z`ixa lr mc`d xvei dligza oikxan mipy ze`xal elr
.dawpd z`ixa lr xvi xy` jk xg`e cegløîejxia `ly iel - ©

'mc`d xvei'ïðéìæà äNòî øúa ,øáñ,dyrnd ixg` mikled - ¨©¨©©£¤¨§¦¨
z`ixa lr mc`d xvei jxal oi` zg` d`ixa e`xap seqaly oeike

.mdipy z`ixa lr xvi xy` `l` ,cegl xkfd
:mipy ze`xal daygna elry epivn okideéîø äãeäé áøc àä ék¦¨§©§¨¨¥

,miweqta dxizq dywd -áéúk(fk ` ziy`xa)úà íéäìà àøáiå' §¦©¦§¨¡Ÿ¦¤
,'Bîìöa íãàä,ecal xkfd `xapy ixdexg` weqtaáéúk(a d my) ¨¨¨§©§§¦

'íàøa äá÷ðe øëæ',cg`k o`xay ixd -,ãöék àä`l`älçza ¨¨§¥¨§¨¨¨¥©©§¦¨
íéðL úBàøaì äáLçîa äìò,cegl dawpe cegl xkf -óBqáìe ¨¨§©£¨¨¦¨§§©¦§©

ãçà àøáð.mitevxt ipy lra ¦§¨¤¨
?

:`xnbd zxtqn .mipzg zkxa mikxan izn oecl dkiynn `xnbd
òìwéà ,éMà áøoncfp -àðäk áø éáì,oi`eyip zgny zraàîBé ©©¦¦§©§¥©©£¨¨

àn÷oey`xd meia -éøaeälek Czekxa zyy lk z` jxia - ©¨¨¦§
.mipzgdCìéàå ïàkî,iriayd meid cr ipyd meidn -àkéà éà- ¦¨§¥¨¦¦¨

dcerqa eid m`éøa ,úBLãç íéðteälek C,zekxad lk z` jxia - ¨¦£¨¨¦§
,àì éàå`l` ,dycg dgny ef oi`àeä àîìòa äçîN éLetà- §¦Ÿ©¥¦§¨§¨§¨

oi`e ,`ed dgnyd ieaixCøáî`l`'BðBòîa äçîOäL'zrya §¨¥¤©¦§¨¦§
,oefnd zkxa mcew oenifdezkxa'àøa øLà',oefnd zkxa xg`l £¤¨¨

.mipzg zkxan ziyiy dkxa `idyìL ãòå äòáMîíéLmei ¦¦§¨§©§Ÿ¦

,ezcerql migxe` `xw m` ,oi`eyipdnïéam`eäì øîàm`xwy ¥¨©§
àìelä úîçî,ei`eyip zgny -eäì øîà àì ïéáem`xwyúîçî ¥£©¦¨¥Ÿ¨©§¥£©

,àìelä,mzq m`xw `l`Cøáîoenifd zkxaa,'BðBòîa äçîOäL' ¦¨§¨¥¤©¦§¨¦§
.llk mipzg zkxa oikxan oi` la`ïàkîmei miylyn -,Cìéàå ¦¨§¥¨

eäì øîà éàm`xwyéàå ,BðBòîa äçîOäL Cøáî ,àìelä úîçî ¦¨©§¥£©¦¨§¨¥¤©¦§¨¦§§¦
àì,mzq mpinfd `l` ok xn`àìdgnydy' s` mikxan oi` - ŸŸ

.'eperna
:`xnbd zxxaneäì øîà éëåm`xwyúîéà ãò ,àìelä úîçî- §¦¨©§¥£©¦¨©¥©

.ef dkxa oikxan izn crøñéøz ãò ,àáøc déîMî étt áø øîà̈©©©¦¦§¥§¨¨©§¥©
àzL éçøéoi`eypd mein ycg xyr mipy cr -okn xg`l la` , ©§¥©¨

dgnydy' mikxan oi` ,ei`eyp zgny zngn mpinfd m` s`
.'eperna

oi`eyipd mcew 'eperna dgnydy' mikxan m`d dpc `xnbd
:`xnbd zxxan .mnvràøwéòîemigxe` `xw m` ,dtegd mcew - ¥¦¨¨

,dtegl epa qipkdl dvexy zngn `edy mdl xn`e dcerql
úîéàîdgnydy' jxal dteg zgny zlgzd zaygp iznn - ¥¥©

.'epernaàúðéñàa éøòN eîø ékî ,àtt áø øîàmixeyy dryn - ¨©©¨¨¦¦¨§¨¥©£¦§¨
.dtegd jxevl 'xkiy' zpkd myl min zxrwa mixFrUd z`§¦

:`xnbd dywnéðéàmcew mikxan oi`y `tt ax xeaq jk ike - ¥¦
,'eperna dgnydy' oklàtt áø àäåenvr÷ñòéàdy` jciy - §¨©¨¨¦£©

déøa 'øî àaà'ì,epa -éøáeCxak 'eperna dgnydy'úòMî §©¨©§¥¨¦¦§©
,ïéñeøéà:`xnbd zvxzn .dtegd zepkda eligzdyn wx `le ¥¦

éðàLly df dyrn `ed dpey -àtt áø,epa i`eyipaçéøè äåäc ©¦©¨¨©£¨§¦©
déìdtegd ikxv lk el mipken eid oiqexi`d zryn xaky - ¥

micwd jkle ,oi`eyipd zgny dlgd f`ne ,oi`eyipd zcerqe
.oiqexi`d zryn 'eperna dgnydy' jxal

:df oipra dyrn d`ian `xnbddéøáì déì ÷ñòéà àðéáøjciy - ¨¦¨¦£©¥¦§¥
dy` epaléazian -éøáe ,àáéáç áøC'eperna dgnydy'úòMî ¥©£¦¨¨¦¦§©

eäééeâa éì íé÷ ,øîà .ïéñeøéàmda ip` rcei -eäa éøãä àìc- ¥¦¨©¦¦§©©§§Ÿ¨§¦§
okle ,jeciyd meiwn mda exfgi `le mxeaicn mixfeg mpi` mdy

seqal mpn` .oi`eyipd zgny dlgd oiqexi` zrynòéizñà àìŸ¦§©©
àúléîxacd riizqd `l -eäa éøãäåz` epzp `le mda exfg - ¦§¨§¨§¦§

.epal dy`d
àáøòî øa àôéìçz áø,l`xyi ux` oa -ìááì òìwéàzcerql ©©§¦¨©©£¨¨¦§©§¨¤

e ,oi`eyipéøaàúëéøà úéL Czekxa yy mipzg zkxaa jxae - ¨¦¦£¦¨¨
'mc`d xvei'e '`xa lkdy' zkxaa s` jix`dy ,xnelk ,zekex`

:`xnbd zxne` .'jexa'a mze` s` mzgedéúååk àúëìä úéìå- §¥¦§§¨§¨¥
mpi`e od zexvw zepey`xd zekxa izy `l` ,ezenk dkld oi`e

.'jexa'a zenzeg

* * *
.'eperna dgnydy' mikxan dlin zixaa m`d zxxan `xnbd

:`xnbd zxtqnàìeäî éáì òìwéà ,àáéáç áøzcerql oncfd - ©£¦¨¦§©§¥§¨
e ,dlinéøaCoenifd zkxaa.'BðBòîa äçîOäL':`xnbd zxne` ¨¦¤©¦§¨¦§

déúååk àúëìä úéìå,ezenk dkld oi`e -déì úéàc ,éãéøèc íeMî §¥¦§§¨§¨¥¦¦§¦¦§¦¥
à÷eðéì àøòöoi`e wepizd ly exrv zngn micexh zixad ilra - ©£¨¦¨

dnly mzgny.eperna dgnydy my jxal oi` jkl ,

* * *
:dxyr dkixv mipzg zkxay oica oecl zxfeg `xnbdáø øîà̈©©

,áø øîà ,ïîçðïéðnä ïî íéðúçdxyr oipnl sxhvn envr ozg - ©§¨¨©©£¨¦¦©¦§¨
,mipzg zkxa jxevlïéðnä ïî íéìáà ïéàåsxhvn la` oi` j` - §¥£¥¦¦©¦§¨

.sxhvn epi` dn oiprl x`eai jenqae ,dxyr oipnl
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipy.'ïéðnä ïî íéìáàå íéðúç' ¥¦¥£¨¦©£¥¦¦©¦§¨

:`xnbd zvxznáøc déìò úéîø à÷ àúéðúîdz` `ziixan ike - ©§¦¨¨¨¦£¥§©
ixd ,ax lr dywnâéìôe àeä àpz áøs`] `pzk lecb egek - ©©¨¨¦

.`ziixa lr s` welgl eciae ,[mi`pzd ixg`y xeca ig didy
:opgei iax mya dkldd dze` z` d`ian `xnbdéaø øîà ,øîzéà¦§©¨©©¦

.ïéðnä ïî íéìáà ïéàå ïéðnä ïî íéðúç ,ïðçBé éaø øîà ÷çöédywn ¦§¨¨©©¦¨¨£¨¦¦©¦§¨§¥£¥¦¦©¦§¨
:`xnbd,ïéðnä ïî íéìáàå íéðúç ,éáéúéî`ed opgei iax ixde ¥¦¥£¨¦©£¥¦¦©¦§¨

.`ziixad lr welgl leki epi`e `xen`
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oiaiig lkd` cenr g sc ± oey`x wxtzeaezk
ãò éãò ïéðá åðîî åì ïé÷úäå`id Ð.dawpdùéùú ùåùzelrdl oikixv ep`y itl Ð

,epzgny y`x lr milyexi oexkfmildz) xn`py.'ebe "ikgl ipeyl wacz" (flwçîù
çîùúegilviy dlke ozgl dkxa Ð.l`xyi lk myl Ð "`xa xy`"e .al aehe dgnya

lk jxck ,jexaa da mzge jexaa da gzt jkitl ,"xvi xy`"n ligzn xcqdy itle

gny"e "yiyz yey"e .zekxa ixcq iy`x

dkenqd dkxa ody iptn Ð "gnyzdzxagl

zekxad lkl epwiz oky ,jexaa da gzt `l

zekenqyxy`"e .xcqd lr dpey`xd xg`

`idy iptn "`xazxn`pzicigiini aexa

jkitl Ð zeycg mipt my oi`yk ,dzynd

jexaa da geztl jxvede ,zekenqd on dpi`

miiqle"eceakl `xa lkdy" la` .jexaa da

mitq`pd mrd ztiq`l `l` ,xcqd on dpi`

mr bdpy mewnd icqgl xkf ,cqg lenbl my

.ea wqrzpe oiayey el dyrpy ,oey`xd mc`

jkl ef dkxae ,`id mewnd ceak ef dtiq`e

`l` ,jxal die`x `id dtiq` zryne .dpwzp

dxcql dewiwfd qekd lr dkxa yiy oeikn

lr zkxae minya zkxa` dedc icin ,eilr

zekxac inlyexi) opixn`c ,zay i`vena xe`d

iax :(d dkld ` wxtoxftnlr oxceqe xfege

`iig iaxe ,qekd,oqpkn.qek my yie li`ed

d`ced dleke ,zekxad xcq x`yn dpi`y itle

zkxa` dedc icin ,jexaa da enzg `l Ð zg`

depwizy "mc`d xvei" zkxa oke .zevne zexit

i` ,onwlck oey`xd mc` ly dpey`x dxivil

xn`c o`nl i` ,eed zexivi izy xn`c o`nl

opilf` daygn xzae daygna elr zexivi izy

zekxa xcqn dpi` mewn lkn Ð.beefd`dc

dxiviam`e .i`ed `l dawp izk` dpey`xd

d`a `id dnl :xn`z?lr oikxan ep`y jezn

`idy dpey`xd lr s` epwz ,dipyd dxivi

.ezligze xwiråðîî åì ïé÷úäå,etebn Ð

.eizerlvnãò éãò ïéðá.zexecl bdep oipa Ð

z` oaie" my lr oipa dl ixw dege"rlvd

ziy`xa).(aäø÷ò.milyexi Ðíéáåäàä íéòéø
z` df miade`d mirix ody ,dlkde ozgd Ð

.dfêøéöé êçîùëmc` z` zgnyy enk Ð

.oey`xdíã÷î ïãò ïâáocra ob rhie" aizkc Ð

.(my) 'ebe "my myie ,mcwnäìëå ïúç çîùî
ozg gnyn" dpexg`ae Ðitl ."dlkd mr

zgnyydpezg zgnya `l dpey`xd dkxa

milltzny `id dltz ixdy ,mixne` ep`

dglvda migny ediy oikxane,mdini lk

,"dlkd mr ozg gnyn" da mezgl oi` jkitl

d jexa `l` ,ezy`a yi` rnyncz` gnyn '

wetiqa ,mlerl mdipy.aeh lke zepefn

`ed jexa yecwdl gayny gay dpexg`ae

`xayzpezgweaicdgny ici lr dy`a yi`

,decgemr ozg gnyn" mezgl yi jkitl

.dy`a yi` zgny oeyl `edy ,"dlkdêéøá
ùîç"xvi xy`"e "lkdy" Ðyey"e,"yiyz

."`xa xy`" ,"gnyz gny"úéù êéøáxvei" Ð

.siqed "mc`déàåä äøéöé àãçzligzny .sevxt Ð "rlvd z` oaie" (`,gi) oiaexira xn`c o`nk Ðipy `xap eziixa,oitevxtdawpe eiptln xkf.xeg`núåøéöé éúùo`nk Ð

.zexivi izy o`k ixde ,dy`d z`xap epnne ,did apf xn`cïðéìæà äáùçî øúádaygna elr mipyy Ð,ze`xadl`xape."oiqt oiyer" wxta oiaexira .cg`åðåòîá äçîùäù êøáî
.oenifd zligza Ðïäì øîà ïéá.oi`exwl Ðàìåìä úîçîmeld mkl iz`xw Ð.dcerqlàø÷éòîipa qipkdl dvex ip`y zngn :mdl xn`e ,mi`exw oinfd m` ,dtegd mcew Ð

.dtegléúîéàî."eperna dgnydy" jxal ,dteg zgny zlgzd `ied Ðàúðéñàá éøòù éîø éëîzaixra mixery oixey yi Ðmyl :mixne` yie .dteg jxevl xky lihdl min

mixeryk egnve eaxe ext :xnel ,uivra oixery oirxef dlkde ozgd.elldäéì çéøè äåäã.dcerqe dteg ikxv lk el eid mipwezn Ðäéøáì ÷ñòéàjciy Ð.dy` elúòùî êéøáå
ïéñåøéà.eperna dgnydy Ðåäá éøãäådy`d el epzp `l Ð.àúëéøà úéù.jexaa mda mzge ,dpey`x dxivi zkxa lre "lkdy" lr mixac siqed Ðäéúååë àúëìä úéìåÐ

.lirl izyxitckàìåäî éáì.dlin zcerql Ðïéðîä ïî íéðúç.`zkld i`nl yxtn onwl Ð
úëøáá
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xy`" oke .zg` dkxa lkd d`xp did jexaa gzet did `l m` ,od zexvwc oeik

."xvi xy` mc`d xvei jexa"n zlgzn dzidy d`xp did jexaa gzet did `l m` "xvi

zgzet "`xa xy`"e .jexaa geztl jixv oi` dkex` dkxa xg` `idy "yiyz yey" la`

aoi`yk dnvr ipta dze` mikxany itl ,jexa

`xa lkdy" lre .qxhpewa yxitck ,zeycg mipt

.xg` mrh qxhpewa yxit "mc`d xvei"e "eceakl

zgzet "mc`d xvei"c :yxit l`ppg epiaxe

xn`ck ,dze` mixne` eid `ly yiy itl ,jexaa

zekxac `nw wxtac mz epiax xne`e .jenqa

miiqn opgei iax :opiqxb dxezd zkxa iab ,(a,`i)

eed i`c ,`id zg` dkxac "`p axrde" ikd da

ab lr s` ,jexaa geztl jixv did Ð zekxa izy

`id diptly dze`y oeik ,dzxagl dkenqc

edpixnip jkld :opiqxb ikd xzae .dxvw

ded ok m`c Ð "edlekl" opiqxb `le ,ediieexzl

.od zekxa ylyc rnynàãçÐ i`ed dxivi

,cg` sevxt xn`c o`nk epiidc xnel jixv

dxivi `cg `nlr ilekc :ikd xza xn`wcn

yxt yixae .opilf` daygn xza xaq xn ,i`ed

xn`c o`nlc `icda rnyn (`,gi) oiaexirc ipy
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`l Ð mitevxt ipy mzd xn`c o`nl la` .mipy
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i`n`c :zeywdl oi`e .axl ipynck ipyn ded

?`ed `pzc axk ixn`c `p` opgei iax ipyn `l
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xeriy dnke :(`,dq) xifpc idliya `ipzc ,`pz

.'ek opgei iax yxit dqitz
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קסה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc zeaezk(iyily meil)

.BãBáëì àøa ìkäL,envr mc`d z`ixa lr dpwzp dipy dkxa .a ¤©Ÿ¨¨¦§
,dawpd d`xapy mcewåjln epiwl` 'd dz` jexa' ,dzgqep z`f §

mlerd.'íãàä øöBémc`d beeif lr dpwzp ziyily dkxa .b ¥¨¨¨
ezy`eå,mlerd jln epiwl` 'd dz` jexa' ,dzgqep z`føöé øLà §£¤¨©

Bîìöa íãàä úà,midl` mlva -Búéðáz úeîc íìöa,mc`d ly ¤¨¨¨§©§§¤¤§©§¦
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.'älëå ïúç çnNî 'ä äzàzpezg `xay 'dl gay ,ziyiy dkxa .e ©¨§©¥©¨¨§©¨

,decge dgny ici lr dy`e yi`Cìî eðé÷ìà 'ä äzà Ceøa'¨©¨¡Ÿ¥¤¤
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,úeòéøå íBìLå äåçàå äáäà,dywa siqeneòîMé eðéäìà 'ä äøäî ©£¨§©£¨§¨§¥§¥¨¡Ÿ¥¦¨©
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Ceøa ,íúðéâð äzLnî íéøòðe íúteçî íéðúç úBìäöî ìB÷ ,älk©¨¦§££¨¦¥¨¨§¨¦¦¦§¥§¦¨¨¨

.'älkä íò ïúç çnNî 'ä äzà©¨§©¥©¨¨¦©©¨
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déøa ïBòîL éaøc déìeläa éaøiax zpezga iax zial oncfd - ©¦§¦¥§©¦¦§§¥
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ax ewlgpy itk ,mc`d zxivi jxca `id mzwelgny xn`p
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éàåä äøéöé àãçipy zlra zg` dxivik e`xap dege mc` - £¨§¦¨£©
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c ,cg` `xap seqaleøî'mc`d xvei' mb jxiay iq` ax -,øáñ ©¨©
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íéðL úBàøaì äáLçîa äìò,cegl dawpe cegl xkf -óBqáìe ¨¨§©£¨¨¦¨§§©¦§©

ãçà àøáð.mitevxt ipy lra ¦§¨¤¨
?

:`xnbd zxtqn .mipzg zkxa mikxan izn oecl dkiynn `xnbd
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àn÷oey`xd meia -éøaeälek Czekxa zyy lk z` jxia - ©¨¨¦§
.mipzgdCìéàå ïàkî,iriayd meid cr ipyd meidn -àkéà éà- ¦¨§¥¨¦¦¨

dcerqa eid m`éøa ,úBLãç íéðteälek C,zekxad lk z` jxia - ¨¦£¨¨¦§
,àì éàå`l` ,dycg dgny ef oi`àeä àîìòa äçîN éLetà- §¦Ÿ©¥¦§¨§¨§¨

oi`e ,`ed dgnyd ieaixCøáî`l`'BðBòîa äçîOäL'zrya §¨¥¤©¦§¨¦§
,oefnd zkxa mcew oenifdezkxa'àøa øLà',oefnd zkxa xg`l £¤¨¨

.mipzg zkxan ziyiy dkxa `idyìL ãòå äòáMîíéLmei ¦¦§¨§©§Ÿ¦

,ezcerql migxe` `xw m` ,oi`eyipdnïéam`eäì øîàm`xwy ¥¨©§
àìelä úîçî,ei`eyip zgny -eäì øîà àì ïéáem`xwyúîçî ¥£©¦¨¥Ÿ¨©§¥£©

,àìelä,mzq m`xw `l`Cøáîoenifd zkxaa,'BðBòîa äçîOäL' ¦¨§¨¥¤©¦§¨¦§
.llk mipzg zkxa oikxan oi` la`ïàkîmei miylyn -,Cìéàå ¦¨§¥¨

eäì øîà éàm`xwyéàå ,BðBòîa äçîOäL Cøáî ,àìelä úîçî ¦¨©§¥£©¦¨§¨¥¤©¦§¨¦§§¦
àì,mzq mpinfd `l` ok xn`àìdgnydy' s` mikxan oi` - ŸŸ

.'eperna
:`xnbd zxxaneäì øîà éëåm`xwyúîéà ãò ,àìelä úîçî- §¦¨©§¥£©¦¨©¥©

.ef dkxa oikxan izn crøñéøz ãò ,àáøc déîMî étt áø øîà̈©©©¦¦§¥§¨¨©§¥©
àzL éçøéoi`eypd mein ycg xyr mipy cr -okn xg`l la` , ©§¥©¨

dgnydy' mikxan oi` ,ei`eyp zgny zngn mpinfd m` s`
.'eperna

oi`eyipd mcew 'eperna dgnydy' mikxan m`d dpc `xnbd
:`xnbd zxxan .mnvràøwéòîemigxe` `xw m` ,dtegd mcew - ¥¦¨¨

,dtegl epa qipkdl dvexy zngn `edy mdl xn`e dcerql
úîéàîdgnydy' jxal dteg zgny zlgzd zaygp iznn - ¥¥©

.'epernaàúðéñàa éøòN eîø ékî ,àtt áø øîàmixeyy dryn - ¨©©¨¨¦¦¨§¨¥©£¦§¨
.dtegd jxevl 'xkiy' zpkd myl min zxrwa mixFrUd z`§¦

:`xnbd dywnéðéàmcew mikxan oi`y `tt ax xeaq jk ike - ¥¦
,'eperna dgnydy' oklàtt áø àäåenvr÷ñòéàdy` jciy - §¨©¨¨¦£©

déøa 'øî àaà'ì,epa -éøáeCxak 'eperna dgnydy'úòMî §©¨©§¥¨¦¦§©
,ïéñeøéà:`xnbd zvxzn .dtegd zepkda eligzdyn wx `le ¥¦

éðàLly df dyrn `ed dpey -àtt áø,epa i`eyipaçéøè äåäc ©¦©¨¨©£¨§¦©
déìdtegd ikxv lk el mipken eid oiqexi`d zryn xaky - ¥

micwd jkle ,oi`eyipd zgny dlgd f`ne ,oi`eyipd zcerqe
.oiqexi`d zryn 'eperna dgnydy' jxal

:df oipra dyrn d`ian `xnbddéøáì déì ÷ñòéà àðéáøjciy - ¨¦¨¦£©¥¦§¥
dy` epaléazian -éøáe ,àáéáç áøC'eperna dgnydy'úòMî ¥©£¦¨¨¦¦§©

eäééeâa éì íé÷ ,øîà .ïéñeøéàmda ip` rcei -eäa éøãä àìc- ¥¦¨©¦¦§©©§§Ÿ¨§¦§
okle ,jeciyd meiwn mda exfgi `le mxeaicn mixfeg mpi` mdy

seqal mpn` .oi`eyipd zgny dlgd oiqexi` zrynòéizñà àìŸ¦§©©
àúléîxacd riizqd `l -eäa éøãäåz` epzp `le mda exfg - ¦§¨§¨§¦§

.epal dy`d
àáøòî øa àôéìçz áø,l`xyi ux` oa -ìááì òìwéàzcerql ©©§¦¨©©£¨¨¦§©§¨¤

e ,oi`eyipéøaàúëéøà úéL Czekxa yy mipzg zkxaa jxae - ¨¦¦£¦¨¨
'mc`d xvei'e '`xa lkdy' zkxaa s` jix`dy ,xnelk ,zekex`

:`xnbd zxne` .'jexa'a mze` s` mzgedéúååk àúëìä úéìå- §¥¦§§¨§¨¥
mpi`e od zexvw zepey`xd zekxa izy `l` ,ezenk dkld oi`e

.'jexa'a zenzeg

* * *
.'eperna dgnydy' mikxan dlin zixaa m`d zxxan `xnbd

:`xnbd zxtqnàìeäî éáì òìwéà ,àáéáç áøzcerql oncfd - ©£¦¨¦§©§¥§¨
e ,dlinéøaCoenifd zkxaa.'BðBòîa äçîOäL':`xnbd zxne` ¨¦¤©¦§¨¦§
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øéòä éñðøômixiyr eidy Ðmifafanmpenn

zxeawl.miiprùã÷îä úéá ãâðëeilr epwz Ð

zkxa,minegipepiipaa mewnd epngpiy

,epla`nep`ymila`znlrk eilr.znãâðë
ìàéìîâ ïáø.yxtn onwl Ðäðùåéìdxyr Ð

.zeqekúîä úàöåäeze` mixaew eidy Ð

.zewxqe oi`xiy oebk mixwi milkaøá àãøöá
àæåæ.xpic `l` dey epi`y qeapw cba Ð
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éëaiig `ed ixdy ,oenifl mipy mr sxhvdl :qxhpewa yxit Ð oefnd zkxaa `idd `ipz

zevna aiigc `l` opireny`l `z` `l ok m`c ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .zevnd lka

mila` zkxan dil jixt i`n ok m`c :cere !zevna aiigc `icda xninl dil dede Ð

zkxa epiid jgxk lr `l` ?`ki` in dxeya dkxa xn`wc ,oipnd on mila` oi`e dxyra

on mila`e ipzwc ,oizkecl `iyew oxcde ,oefnd

qxhpewd yxitle .oefnd zkxaa opinwe`e ,oipnd

Ð oipnd on mila`e ipzw ikc ,icin `iyw `l

eplk`y jxap" xnel ,oenifl sxhvdl epiid

la` ,"elynzkxaa mikxany mila` zkxa

jkl .oipnd on epi`c opgei iax xn`w Ð oefnd

epiid Ð oefnd zkxaa `idd `ipz ik :yxtl jixv

rnyn o`kn .oefnd zkxaay mila` zkxa

`l` ied `l oefnd zkxaay mila` zkxay

zkxaa ixii`c oywnc dizrc` wilqcn ,dxyra

dede ,dxyra xn`we ,oefnd zkxaay mila`

lirl ipzwc meyn e`l i` ikda dil `gip

.dxyr jixv ok m` ,oipnd on mila`e `ziixaa

àìàopiqxb i` Ð dagxa opgei iax xn`w ik

cinrn inp lirlc `iddc rnyn "`l`"

,opgei iaxc ilin ixz ekxved dnl :dnize .dagxa

llkn `cgc xnel jixve ?jde lirlc `idd

la` .jdc `llkn lirlc `idd ,xnz` dzxag

ixii` lirlc ,`gip Ð "`l`" opiqxb `l i`

`xnine .zeycg mipt `la dagxa `kde dxeya

miptac eprinydl jxved opgei iax ly ziyily

Ð `idd hwp i`e .oipnd on mila` oi` zeycg

la` ,jli`e oey`x mein `wec `kti` `pin` ded

.dxyr `la dl mikxane ith ikiiy oey`x meia
xne`d
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àéää àéðz ék¯ïðçBé éaø øîà÷ ék ,ïBænä úkøáa ¦©§¨©¦§¦§©©¨¦¨¨©©¦¨¨
¯éaø øîà ÷çöé éaø øîàc àä àlàå .äøeLa§¨§¤¨¨§¨©©¦¦§¨¨©©¦

äøNòa íéðúç úkøa íéëøáî :ïðçBé¯ïî íéðúçå ¨¨§¨§¦¦§©£¨¦©£¨¨©£¨¦¦
äøNòa íéìáà úkøáe ,ïéðnä¯.ïéðnä ïî íéìáà ïéàå ©¦§¨¦§©£¥¦©£¨¨§¥£¥¦¦©¦§¨

ïðçBé éaø øîà÷ ék ,àlà ?àkéà éî äøeLa äëøa§¨¨§¨¦¦¨¤¨¦¨¨©©¦¨¨
¯éaø øîà ÷çöé éaø øîàc àä àlàå .äáçøa¦§¨¨§¤¨¨§¨©©¦¦§¨¨©©¦

äòáL ìk äøNòa íéðúç úkøa ïéëøáî :ïðçBé¯ ¨¨§¨§¦¦§©£¨¦©£¨¨¨¦§¨
äòáL ìk äøNòa íéìáà úkøáe ,ïéðnä ïî íéðúçå©£¨¦¦©¦§¨¦§©£¥¦©£¨¨¨¦§¨

¯äòáL ìk äáçø úkøa ,ïéðnä ïî íéìáà ïéàå§¥£¥¦¦©¦§¨¦§©§¨¨¨¦§¨
áøc àä ék .úBLãç íéðôa dì zçkLî ?àkéà éî¦¦¨©§©©§¨§¨¦£¨¦¨§©
éøîàå ,äåä Lé÷ì Léøc déða éø÷î àaà øa àéiç¦¨©©¨©§¥§¥§¥¨¦£¨§¨§¦
.à÷Bðé déì áéëL .äåä Lé÷ì Léøc déøa éðúî dì̈©§¥§¥§¥¨¦£¨§¥¥¨¨
øa äãeäéì déøaã øçîì ,déaâì ìæà àì àn÷ àîBé¨©¨¨£©§©¥§¨¨©§¥¦¨©
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åéða ñòkî õàðiå 'ä àøiå" :øîàå çút .à÷Bðé ìéá÷§¥¨¨§©©£©©©§©¦§¨¦©©¨¨

àeä Ceøa LBãwäì íéöàðî úBáàL øBc ,"åéúBðáe¯ §¨¤¨§¨£¦§©¨¨
.íépè÷ íäLk íéúîe ,íäéúBða ìòå íäéða ìò ñòBk¥©§¥¤§©§¥¤¥¦§¤¥§©¦
ïk ìò" :déì øîà÷ éëäå ,äåä øeça :éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦¨£¨§¨¦¨¨©¥©¥
åéúBðîìà úàå åéîBúé úàå 'ä çîNé àì åéøeça ìò©©¨Ÿ¦§©§¤§¨§¤©§§¨

ðç Blë ék íçøé àììëa äìáð øác ät ìëå òøîe ó Ÿ§©¥¦ª¨¥¥¨§¨¤Ÿ¥§¨¨§¨
ïéòãBé ìkä :áø øa ïðç áø øîà ?"äéeèð Bãé ãBòå" éàî ,"äéeèð Bãé ãBòå Btà áL àì úàæŸŸ¨©§¨§¨©§¨§¨¨©©¨¨©©©Ÿ§¦
øæb Bì ízçð elôà ,åétî äìáð øác àéöBîe åét ìaðîä ìk àlà ,äteçì äñðëð änì älk©¨¨¨¦§§¨©¨¤¨¨©§©¥¦¦§©§¨¨¦¦£¦¤§©§©
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íéúî äiçî ,úBàøBð áBøa ÷æçå øécà ,Bìãb áBøa ìBãbä ìàä :øîàå çút .àeä Ceøä§©©£©¨¥©¨§¨§©¦§¨¨§¨§©¤¥¦
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íçðé úBîçð ìòa ,eðéçà .íéðBøçà äzLî Ck íéðBLàø äzLîk ,ezLé íéaø eúL íéaø©¦¨©¦¦§§¦§¥¦¦¨¦§¥©£¦©¥©©¤¨§©¥

"eúL íéaø" :ééaà øîà .íéìáà íçðî Ceøa ,íëúà¯"ezLé íéaø" ,àîéì¯.àîéì àì ¤§¤¨§©¥£¥¦¨©©©¥©¦¨¥¨©¦¦§¨¥¨
"íéðBLàø äzLî"¯"íéðBøçà äzLî" ,àîéì¯,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàc .àîéì àì ¦§¥¦¦¥¨¦§¥©£¦¨¥¨§¨©©¦¦§¤¨¦

àø÷ éàî :óñBé áø øîà .ïèOì åét íãà çzôé ìà íìBòì :éñBé éaøc déîMî àðz ïëå¯ §¥¨¨¦§¥§©¦¥§¨©¦§©¨¨¦©¨¨¨©©¥©§¨
déì øãäà éàî ,"eðéîc äøBîòì eðééä íBãñk"¯:déì øîà ."'åâå íBãñ éðéö÷ 'ä øác eòîL" ¦§¨¦©£¨¨¦©©£©¥¦§§©§¦¥§£©¥

,eðéáà íäøáà ìL Búéøáa íé÷éæçnä ,íéãñç éìîBb éða íéãñç éìîBb eðéçà :øîàå çút .íéìáà éîçðî ãâðk àúlî àîéà íe÷¥¨¦§¨§¤¤§©£¥£¥¦§©©£©©¥§¥£¨¦§¥§¥£¨¦©©£¦¦¦§¦¤©§¨¨¨¦
'åâå åéða úà äeöé øLà ïòîì åézòãé ék" :øîàpL):déì øîà .ìeîbä ílLî äzà Ceøa ,íëìeîb íëì ílLé ìeîbä ìòa ,eðéçà .(" ¤¤¡©¦§©§¦§©©£¤§©¤¤¨¨©¥©©©§§©¥¨¤§§¤¨©¨§©¥©§£©¥
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øîà .äôânä øöBò äzà Ceøa ,äðòz äzàå àø÷ð íøè .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðòøeô éðéî ìkîe ,ïB÷øiä ïîe ,ïBôcMä ïîe¦©¦¨¦©¥¨¦¨¦¥§¨ª©¦§©§¨¨¨¤¤¦§¨§©¨©£¤¨©¨¥©©¥¨¨©
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כתובות. בתולה נשאת - פרק ראשון דף ח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc zeaezk(iyily meil)

:`xnbd zvxznàéää àéðz ékla`dy `ziixaa epipyy dn ¦©§¨©¦
oenifl epiid ,oipnl sxhvn,ïBænä úkøáalka aiig la`dy oeiky §¦§©©¨

eli`e .oenifl `ed sxhvn ,zeevndïðçBé éaø øîà÷ ékoi`y ¦¨¨©©¦¨¨
miwqer eixac ,oipnd on mila`'äøeL'adxeawdn mixfegyk - §¨

,dxyrn zegt dxey oi`e ,engpl la`d aiaq dxey miyer eid
.df oipnl sxhvn la`d oi`e

:df uexiz lr `xnbd dywnàlàåopgei iax ixacy jixacl §¤¨
dywi ,'dxey'a miwqer,ïðçBé éaø øîà ,÷çöé éaø øîàc àä̈§¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨

íéìáà úkøáe ,ïéðnä ïî íéðúçå äøNòa íéðúç úkøa íéëøáî'§¨§¦¦§©£¨¦©£¨¨©£¨¦¦©¦§¨¦§©£¥¦
,'ïéðnä ïî íéìáà ïéàå äøNòawqer `ed s` df oicy yxtl oi`e ©£¨¨§¥£¥¦¦©¦§¨

oky ,'dxey'a,àkéà éî äøeLa äëøamixne` oi` `ld ,dinza §¨¨§¨¦¦¨
.df oic opgei iax xn` dn iabl ok m`e ,minegpz wx 'dxey'a

:opgei iax ixac z` xg` ote`a zx`an `xnbdéaø øîà÷ ék àlà¤¨¦¨¨©©¦
ïðçBémila` zekxaa epiid ,oipnl mitxhvn mila`d oi`y ¨¨

y,'äáçø'adcerq xird aegxa jexrl ebdp dxeawd xg`ly ¨§¨¨
itk ,mila` zekxa ekxa mye ,d`xad zcerq z`xwpd dpey`x

.zekxad gqep z` oldl `xnbd d`iany
:df uexiz lr `xnbd dywnàlàåopgei iax ixacy jixac itl §¤¨

yxtz ji` ,'dagx zkxa'a miwqerø øîà ÷çöé éaø øîàc àäéa ¨§¨©©¦¦§¨¨©©¦
ïðçBé,ztqep `xnin,äòáL ìk äøNòa íéðúç úkøa ïéëøáî' ¨¨§¨§¦¦§©£¨¦©£¨¨¨¦§¨

ïî íéìáà ïéàå ,äòáL ìk äøNòa íéìáà úkøáe .ïéðnä ïî íéðúçå©£¨¦¦©¦§¨¦§©£¥¦©£¨¨¨¦§¨§¥£¥¦¦
,'ïéðnäeàkéà éî äòáL ìk äáçø úkøazkiiy mila` zkxa ike - ©¦§¨¦§©§¨¨¨¦§¨¦¦¨

meia `l` dze` mikxan oi` ixde ,zela`d ini zray lk
.dxeawd xg`l oey`xd

:`xnbd zvxzndì úçkLîs` 'dagx zkxa' mikxany epivn - ©§©©¨
epiide ,zela`d ini x`yaúBLãç íéðôamingpn e`a xy`k - §¨¦£¨

zkxa z` mikxane miay f`y ,lenz` my eid `ly miycg
.la`d

:`xnbd z`f dgikenLéøc déða éø÷î ,àaà øa àéiç áøc àä ék¦¨§©¦¨©©¨©§¥§¥§¥
äåä Lé÷ì,yiwl yix ly epal `xwn cnln did -dì éøîàå- ¨¦£¨§¨§¦¨

,mixne` yieLé÷ì Léøc déøa éðúîly epal dpyn cnln didy - ©§¥§¥§¥¨¦
c ,didy dyrne .yiwl yixà÷eðé déì áéëL äåäepa xhtpy - £¨¨¦¥§¨
,`a` xa `iig ax ly ohwdàn÷ àîBéezxihtl oey`xd meia - ¨©¨

déaâì ìæà àìe ,engpl yiwl yix `a `l -déøác ,øçîìjiled - Ÿ¨©§©¥§¨¨©§¥
yiwl yix enréðîçð øa äãeäéìdidydéðîbøeúîonbxezn - ¦¨©©§¨¦§§§¨¥

.engpl ,elydéì øîà,ipngp xa dcedil yiwl yixàîéà íe÷ ¨©¥¥¨
à÷eðé ìéá÷ ìk àúlîly df rxe`n cbpk minegip ixac xFn` - ¦§¨¨¨¥§¨¤

.wepizd zzin
,øîàå çútdxeza xn`p(hi al mixac)åéða ñòkî õàðiå 'ä àøiå' ¨©§¨©©©§©¦§¨¦©©¨¨

,'åéúðáey ,epcnl df weqtníéöàðî úBáàL øBcmiqirkn - §Ÿ¨¤¨§¨£¦
íäLk íéúîe íäéúBða ìòå íäéða ìò ñòBk ,àeä Ceøa LBãwäì§©¨¨¥©§¥¤§©§¥¤¥¦§¤¥

.íépè÷mdilr u`pie ,zea`d `hg z` 'd `xie ,weqtd yxcp jke §©¦
mdipa z` yiprdl jxved ezngny ,edeqirkdy qrkd zngn

.miphwd mdizepae
éøîàc àkéàå`l` ,zn wepiz `ly exn`y yi -éëäå ,äåä øeça §¦¨§¨§¦¨£¨§¨¦

déì øîà÷`iapa xn`p ,`iig axl ipngp xa dcedi yxc jke - ¨¨©¥
(fh h diryi),'ä çîNé àì åéøeça ìò ïk ìò'zexv mdilr `iai `l` ©¥©©¨Ÿ¦§©

zexifbeðç Blë ék ,íçøé àì åéúðîìà úàå åéîúé úàåósipgn - §¤§Ÿ¨§¤©§§Ÿ¨Ÿ§©¥¦ª¨¥
,miryxlòøîedyer -äìáð øác ät ìëå ,òLø,zepf ixac -ìëa ¥©¤©§¨¤Ÿ¥§¨¨§¨

úàæpy zexnle -jkitle ,daeyza eay `l eyprBtà áL àì- ŸŸ¨©
,eqrk gp `l'äéeèð Bãé ãBòå,yxc jke .cer myiprdlãBòå' éàî §¨§¨©§

,äteçì äñðëð änì älk ïéòãBé ìkä ,áø øa ïðç áø øîà ,'äéeèð Bãé̈§¨¨©©¨¨©©©Ÿ§¦©¨¨¨¦§§¨©¨
øæb Bì ízçð eléôà ,åétî äìáð øác àéöBîe åét ìaðnä ìk àlà¤¨¨©§©¥¦¦§©§¨¨¦¦£¦¤§©§©

.äòøì åéìò Ctäð äáBèì äðL íéòáL ìL Bðéc,weqtd yxcp jke ¦¤¦§¦¨¨§¨¤§¨¨¨§¨¨
'cere' eyxce ,'diehp eci cere' didi eypr 'dlap xaec dt lke'
z` jetdl diehp `ed jexa yecwd ly eciy ,'cre mler' oeyln¨¤
miray `ed mc` ly 'enler'y ,rxl aehn mc`d ly enler lk

xn`py ,dpy(i v mildz).'dpW miraW mda EpizFpW ini'§¥§¥¨¤¦§¦¨¨
ipngp xa dcedi `ld :`xnbd ddnzéîeçðì àúàz` mgpl `a - £¨§©¥

eixaca eli`e ,`iig axdéì øòöî÷ éøeòöjka eze` xriv - ©¥¨§©¥¥
:`xnbd zvxzn .epa zn epeer zngny el yxcydéì øîà÷ éëä̈¦¨¨©¥

jpa zn mewn lkn ,z`hg `l dz`y it lr s` ,ipngp xa dcedi
c engip jkae ,xecd oeeraàøcà éñBtzàì zà áéLçdz` aeyg - £¦©§§¦§¥©¨¨

.xecd oeera jpae dz` qtzp zeidl minya
déì øîà,ipngp xa dcedil yiwl yixàúlî àîéà íe÷mew - ¨©¥¥¨¦§¨

xac xFn`.àeä Ceøa LBãwä ìL BçáL ãâðk`ed jli`e o`kne] ¤§¤¤¦§¤©¨¨
el` zekxa jxa ipngp xa dcediy x`eane ,mila`d zkxa gqep

en`k ,'xgnl' wx engpl `a ixdy ,zela`l ipyd meia,lirl x
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc zeaezk(iyily meil)

:`xnbd zvxznàéää àéðz ékla`dy `ziixaa epipyy dn ¦©§¨©¦
oenifl epiid ,oipnl sxhvn,ïBænä úkøáalka aiig la`dy oeiky §¦§©©¨

eli`e .oenifl `ed sxhvn ,zeevndïðçBé éaø øîà÷ ékoi`y ¦¨¨©©¦¨¨
miwqer eixac ,oipnd on mila`'äøeL'adxeawdn mixfegyk - §¨

,dxyrn zegt dxey oi`e ,engpl la`d aiaq dxey miyer eid
.df oipnl sxhvn la`d oi`e

:df uexiz lr `xnbd dywnàlàåopgei iax ixacy jixacl §¤¨
dywi ,'dxey'a miwqer,ïðçBé éaø øîà ,÷çöé éaø øîàc àä̈§¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨

íéìáà úkøáe ,ïéðnä ïî íéðúçå äøNòa íéðúç úkøa íéëøáî'§¨§¦¦§©£¨¦©£¨¨©£¨¦¦©¦§¨¦§©£¥¦
,'ïéðnä ïî íéìáà ïéàå äøNòawqer `ed s` df oicy yxtl oi`e ©£¨¨§¥£¥¦¦©¦§¨

oky ,'dxey'a,àkéà éî äøeLa äëøamixne` oi` `ld ,dinza §¨¨§¨¦¦¨
.df oic opgei iax xn` dn iabl ok m`e ,minegpz wx 'dxey'a

:opgei iax ixac z` xg` ote`a zx`an `xnbdéaø øîà÷ ék àlà¤¨¦¨¨©©¦
ïðçBémila` zekxaa epiid ,oipnl mitxhvn mila`d oi`y ¨¨

y,'äáçø'adcerq xird aegxa jexrl ebdp dxeawd xg`ly ¨§¨¨
itk ,mila` zekxa ekxa mye ,d`xad zcerq z`xwpd dpey`x

.zekxad gqep z` oldl `xnbd d`iany
:df uexiz lr `xnbd dywnàlàåopgei iax ixacy jixac itl §¤¨

yxtz ji` ,'dagx zkxa'a miwqerø øîà ÷çöé éaø øîàc àäéa ¨§¨©©¦¦§¨¨©©¦
ïðçBé,ztqep `xnin,äòáL ìk äøNòa íéðúç úkøa ïéëøáî' ¨¨§¨§¦¦§©£¨¦©£¨¨¨¦§¨

ïî íéìáà ïéàå ,äòáL ìk äøNòa íéìáà úkøáe .ïéðnä ïî íéðúçå©£¨¦¦©¦§¨¦§©£¥¦©£¨¨¨¦§¨§¥£¥¦¦
,'ïéðnäeàkéà éî äòáL ìk äáçø úkøazkiiy mila` zkxa ike - ©¦§¨¦§©§¨¨¨¦§¨¦¦¨

meia `l` dze` mikxan oi` ixde ,zela`d ini zray lk
.dxeawd xg`l oey`xd

:`xnbd zvxzndì úçkLîs` 'dagx zkxa' mikxany epivn - ©§©©¨
epiide ,zela`d ini x`yaúBLãç íéðôamingpn e`a xy`k - §¨¦£¨

zkxa z` mikxane miay f`y ,lenz` my eid `ly miycg
.la`d

:`xnbd z`f dgikenLéøc déða éø÷î ,àaà øa àéiç áøc àä ék¦¨§©¦¨©©¨©§¥§¥§¥
äåä Lé÷ì,yiwl yix ly epal `xwn cnln did -dì éøîàå- ¨¦£¨§¨§¦¨

,mixne` yieLé÷ì Léøc déøa éðúîly epal dpyn cnln didy - ©§¥§¥§¥¨¦
c ,didy dyrne .yiwl yixà÷eðé déì áéëL äåäepa xhtpy - £¨¨¦¥§¨
,`a` xa `iig ax ly ohwdàn÷ àîBéezxihtl oey`xd meia - ¨©¨

déaâì ìæà àìe ,engpl yiwl yix `a `l -déøác ,øçîìjiled - Ÿ¨©§©¥§¨¨©§¥
yiwl yix enréðîçð øa äãeäéìdidydéðîbøeúîonbxezn - ¦¨©©§¨¦§§§¨¥

.engpl ,elydéì øîà,ipngp xa dcedil yiwl yixàîéà íe÷ ¨©¥¥¨
à÷eðé ìéá÷ ìk àúlîly df rxe`n cbpk minegip ixac xFn` - ¦§¨¨¨¥§¨¤

.wepizd zzin
,øîàå çútdxeza xn`p(hi al mixac)åéða ñòkî õàðiå 'ä àøiå' ¨©§¨©©©§©¦§¨¦©©¨¨

,'åéúðáey ,epcnl df weqtníéöàðî úBáàL øBcmiqirkn - §Ÿ¨¤¨§¨£¦
íäLk íéúîe íäéúBða ìòå íäéða ìò ñòBk ,àeä Ceøa LBãwäì§©¨¨¥©§¥¤§©§¥¤¥¦§¤¥

.íépè÷mdilr u`pie ,zea`d `hg z` 'd `xie ,weqtd yxcp jke §©¦
mdipa z` yiprdl jxved ezngny ,edeqirkdy qrkd zngn

.miphwd mdizepae
éøîàc àkéàå`l` ,zn wepiz `ly exn`y yi -éëäå ,äåä øeça §¦¨§¨§¦¨£¨§¨¦

déì øîà÷`iapa xn`p ,`iig axl ipngp xa dcedi yxc jke - ¨¨©¥
(fh h diryi),'ä çîNé àì åéøeça ìò ïk ìò'zexv mdilr `iai `l` ©¥©©¨Ÿ¦§©

zexifbeðç Blë ék ,íçøé àì åéúðîìà úàå åéîúé úàåósipgn - §¤§Ÿ¨§¤©§§Ÿ¨Ÿ§©¥¦ª¨¥
,miryxlòøîedyer -äìáð øác ät ìëå ,òLø,zepf ixac -ìëa ¥©¤©§¨¤Ÿ¥§¨¨§¨

úàæpy zexnle -jkitle ,daeyza eay `l eyprBtà áL àì- ŸŸ¨©
,eqrk gp `l'äéeèð Bãé ãBòå,yxc jke .cer myiprdlãBòå' éàî §¨§¨©§

,äteçì äñðëð änì älk ïéòãBé ìkä ,áø øa ïðç áø øîà ,'äéeèð Bãé̈§¨¨©©¨¨©©©Ÿ§¦©¨¨¨¦§§¨©¨
øæb Bì ízçð eléôà ,åétî äìáð øác àéöBîe åét ìaðnä ìk àlà¤¨¨©§©¥¦¦§©§¨¨¦¦£¦¤§©§©

.äòøì åéìò Ctäð äáBèì äðL íéòáL ìL Bðéc,weqtd yxcp jke ¦¤¦§¦¨¨§¨¤§¨¨¨§¨¨
'cere' eyxce ,'diehp eci cere' didi eypr 'dlap xaec dt lke'
z` jetdl diehp `ed jexa yecwd ly eciy ,'cre mler' oeyln¨¤
miray `ed mc` ly 'enler'y ,rxl aehn mc`d ly enler lk

xn`py ,dpy(i v mildz).'dpW miraW mda EpizFpW ini'§¥§¥¨¤¦§¦¨¨
ipngp xa dcedi `ld :`xnbd ddnzéîeçðì àúàz` mgpl `a - £¨§©¥

eixaca eli`e ,`iig axdéì øòöî÷ éøeòöjka eze` xriv - ©¥¨§©¥¥
:`xnbd zvxzn .epa zn epeer zngny el yxcydéì øîà÷ éëä̈¦¨¨©¥

jpa zn mewn lkn ,z`hg `l dz`y it lr s` ,ipngp xa dcedi
c engip jkae ,xecd oeeraàøcà éñBtzàì zà áéLçdz` aeyg - £¦©§§¦§¥©¨¨

.xecd oeera jpae dz` qtzp zeidl minya
déì øîà,ipngp xa dcedil yiwl yixàúlî àîéà íe÷mew - ¨©¥¥¨¦§¨

xac xFn`.àeä Ceøa LBãwä ìL BçáL ãâðk`ed jli`e o`kne] ¤§¤¤¦§¤©¨¨
el` zekxa jxa ipngp xa dcediy x`eane ,mila`d zkxa gqep

en`k ,'xgnl' wx engpl `a ixdy ,zela`l ipyd meia,lirl x
e`a m` ,ipyd meia s` ef dkxa mikxany `xnbd dgiken o`kne

.[zeycg mipt
øîàå çútepiwl` 'd dz` jexa' ,mila` zekxan dpey`x dkxa ¨©§¨©

,mlerd jlnäiçî ,úBàøBð áBøa ÷æçå øécà ,Bìãb áBøa ìBãbä ìàä̈¥©¨§¨§©¦§¨¨§¨§©¥
,øtñî ïéà ãò úBàìôðå ,ø÷ç ïéà ãò úBìBãb äNBò ,Bøîàîa íéúî¥¦§©£¨¤§©¥¥¤§¦§¨©¥¦§¨

.'íéúnä äiçî 'ä äzà Ceøä©¨§©¥©¥¦
déì øîà,yiwl yixøîàå çút .íéìáà ãâðk àúlî àîéà íe÷ ¨©¥¥¨¦§¨§¤¤£¥¦¨©§¨©

,dipy dkxaíëááì eðz ,äfä ìáàa ïéàkeãnä íéòbeénä eðéçà'©¥©§¨¦©§¨¦¨¥¤©¤§§©§¤
úàæ úà øB÷çìy e`vnze ,zend oipr -ãòì úãîBò àéä úàæ- ©§¤ŸŸ¦¤¤¨©

.mizn lkdyúéLàøa éîé úLMî àeä áéúðmlerd jxc `id ef - ¨¦¦¥¤§¥§¥¦
,icn xzei ekaz l` jkitle ,ziy`xa ini zyyneúL íéaøeíéaø ©¦¨©¦

ezLé,ezeni miaxe ezn miax -äzLî Ck íéðBLàø äzLîk ¦§§¦§¥¦¦¨¦§¥
íéðBøçà,mipexg` ezeni jk ezn mipey`xy myk -ìòa ,eðéçà ©£¦©¥©©

Ceøa ,íëúà íçðé úBîçð'd dz`ìáà íçðî.'íé ¤¨§©¥¤§¤¨§©¥£¥¦
ick `xnbd dwiqtn ,mila` zkxaa dkiynn `xnbdy mcew

:ef dkxa gqepa iia` zrc `iadlàîéì 'eúL íéaø' ,éiaà øîà- ¨©©©¥©¦¨¥¨
j` ,xnel yiàîéì àì 'ezLé íéaø'oke .xn`i `l -äzLî' ©¦¦§Ÿ¥¨¦§¥

,àîéì 'íéðBLàøj`.àîéì àì 'íéðBøçà äzLî',mrhdeéaø øîàc ¦¦¥¨¦§¥©£¦Ÿ¥¨§¨©©¦
íãà çzôé ìà íìBòì' ,éñBé éaøc déîMî àðz ïëå ,Lé÷ì ïa ïBòîL¦§¤¨¦§¥¨¨¦§¥§©¦¥§¨©¦§©¨¨

,'ïèOì åét.miigd zzin oipr z` xikfdl oi` jkitle ¦©¨¨
:xacl di`xeàø÷ éàî ,óñBé áø øîà`ly micnel weqt dfi`n - ¨©©¥©§¨

`iapd diryi xn`y ,ohyl eit mc` gzti(i ` diryi)'d ilEl'¥
hrnM ,cixU Epl xizFd zF`av,'eðéîc äøBîòì ,eðééä íBãñk §¨¦¨¨¦¦§¨¦§¨¦©£¨¨¦

iyp` ly mlxebk epilxeb didy hrnk ,'d ingx ilel ,xnelk
.mlerdn ixnbl eca`py dxenre mecqdéì øcäà éàîdne - ©©§©¥

,oicd zcn jk lr daiyd'åâå íãñ éðéö÷ 'ä øác eòîL'Epif`d ¦§§©§¦¥§Ÿ©£¦
mecq iyp`k mrde mixyd z` epiky ,'dxnr mr Epidl` zxFY©¡Ÿ¥©£Ÿ¨
oeiky ixd .ypere oaxeg z`eapa `iapd jiynn mye ,dxenre
dxxerzd ,dxenre mecqk oeilikl md miie`xy `iapd xikfdy

.mdilr oicd zcn
:mila` zkxa gqepa `xnbd dkiynndéì øîà,yiwl yixíe÷ ¨©¥

øîàå çút .íéìáà éîçðî ãâðk àúlî àîéàxa,ziyily dkeðéçà' ¥¨¦§¨§¤¤§©£¥£¥¦¨©§¨©©¥
eðéáà íäøáà ìL Búéøáa íé÷éæçnä ,íéãñç éìîBb éða íéãñç éìîBb§¥£¨¦§¥§¥£¨¦©©£¦¦¦§¦¤©§¨¨¨¦

,cqgd zcina cgizdyúà äeöé øLà ïòîì åézòãé ék' øîàpL)¤¤¡©¦§©§¦§©©£¤§©¤¤
'åâå åéða,'hRWnE dwcv zFUrl 'd KxC ExnWe eixg` FziA z`e ¨¨§¤¥©£¨§¨§¤¤©£§¨¨¦§¨

cqgd zcn dzid ezcny ixdeðéçà ,(,mingpndílLé ìeîbä ìòa ©¥©©©§§©¥
äzà Ceøa .íëìeîb íëì'd.'ìeîbä ílLî ¨¤§§¤¨©¨§©¥©§

déì øîà,yiwl yixøîàå çút .ìàøNé ìk ãâðk àúlî àîéà íe÷ ¨©¥¥¨¦§¨§¤¤¨¦§¨¥¨©§¨©
,ziriax dkxa,ìàøNé Enò òLBä ,èlî ,ìväå äãt ,íéîìBòä ïBaø'¦¨¨¦§¥§©¥©¥©©§¦§¨¥

äféaä ïîe áøçä ïîe øácä ïî,iay -ïB÷øiä ïîe ïBôcMä ïîe- ¦©¤¤¦©¤¤¦©¦¨¦©¦¨¦©¥¨
,zecyay d`eaz zeknúBàáe úBLbøúnä úBiðòøet éðéî ìkîe¦¨¦¥§¨¦©¦§©§¨

äzà Ceøa ,äðòz äzàå àø÷ð íøè ,íìBòì'd.'äôbnä øöBò ¨¨¤¤¦§¨§©¨©£¤¨©¨¥©©¥¨

* * *
:zela` ipiprn xg` oipra oecl zxaer `xnbdéøîàå ,àìeò øîà̈©¨§¨§¦

àðz àúéðúîa dì,`ziixaa dpyp df oipr ik mixne` yie -äøNò ¨§©§¦¨¨¨£¨¨
úBñBkoii lyíéîëç eðwzezyiyìáàä úéáa,dizya daxiy ick ¦§£¨¦§¥¨¥¤

xn`py(e `l ilyn)xcq `ed jke .'Wtp ixnl oiie caF`l xkW EpY'§¥¨§¥§©¦§¨¥¨¤
,mziizyìLäLzeqekåéòî éða úà çBzôì éãk ,äìéëà íãB÷ §Ÿ¨¤£¦¨§¥¦§©¤§¥¥¨
.dcerqlìLì éãk ,äìéëà CBúa äLäòaøàå .åéòîaL äìéëà úBøL §Ÿ¨§£¦¨§¥¦§£¦¨¤§¥¨§©§¨¨
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xcde"קסח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc zeaezk(iriax meil)

ädpey`xd d`iad xg`le ,dleza zwfga dy` `yepçút øîBà ©¥¤©
éúàöî çeút,dleza dpi`e,åéìò døñBàì ïîàðdgzte xg`ny ¨©¨¨¦¤¡¨§§¨¨¨

,oi`eyipl [oiyeciw-] oiqexi`d oia dzpif `ny miyyeg gezt
it lr s`e .dyxbl aiige ,dlra lr zxq`p dzpify yi` zy`e
lr xacd z` xxal zexyt` oi` mbe dzpify jk lr micr oi`y
,'`xeqi`c dkizg diytp` `iey' oicn eilr dxq`p ,micr ici
reci `ly xac s` envr lr xeq`le cirdl on`p mc` ,xnelk

eze` el mixizn epiid oicd xwirne ,exeqi` epl.
:`xnbd dywnéànàåz` lawp m` s` `ld ,eilr zxq`p recn - §©©

,gezt dgzt didy eixacàeä à÷éôñ ÷ôñ,o`k yi zewitq ipy - §¥§¥¨
.`÷ôñdlrap m`åézçz,dyciwy ixg` -åézçz ïéà ÷ôñ- ¨¥©§¨¨¥¥©§¨

.a .zxzen oevxn dzpif m` s`e ,oiyeciwd mcew df did `nyås` §
øîBì àöîz íàdf didy,åézçzedf oiicr÷ôñdlrap `ny ¦¦§¨©©§¨¨¥

ñðBàa,dxq`p `le÷ôñdf did `ny,ïBöøa`ed llke .dxq`pe §¤¨¥§¨
eilr zxq`p `eti` recne ,lwdl yi '`witq wtq'ay dxezd lka

.iz`vn gezt gzt orehyk
:`xnbd zvxznàëéøö àìdf oic xnel xfrl` iax jxved `l - Ÿ§¦¨

`l`,ïäk úLàa`pyyiy `vnpe ,dqp`p m` s` dlra lr zxq §¥¤Ÿ¥
wtqne ,mdixg` e` oiqexi`d mcew df did m`d ,cg` wtq o`k

.xingdl yi
:sqep uexizàîéà úéòaéàåxn` xfrl` iaxy xn`z dvxz m`e - §¦¨¥¥¨

elit` epic z`e ,ìàøNé úLàamircei ep`y ote`a xaecn §¥¤¦§¨¥
,oiyeciwd xg` dlrapy ze`ceeaäeáà da ìéa÷c ïBâëdia`y - §§©¦¨£¨

dxear laiwïéLecé÷dzid `idykìL úaî äúeçtíBéå íéðL L ¦¦§¨¦©¨Ÿ¨¦§
,ãçàmixfeg dileza eid okl mcew dlrap m` s`y(:`i oldl)oeike , ¤¨

,mipy yly za dzidy xg`l dzpify i`ce gezt dgzt `vnpy
dzpif m`d cg` wtq `l` o`k oi` aeye ,oiyecwd xg`l epiide

.xingdl yiy `ziixe`c wtq lkk epice ,oevxa e` qpe`a
wtq yiy ote`a xn`p xfrl` iax ly epicy xen`d itl `vnp
it lr s`y xfrl` iax ly eyecige ,el dxq`pe dzpif `ny cg`
lr xacd z` xxal zexyt` oi` mbe dzpify jk lr micr oi`y
dywn .envr lr dze` xeq`l leki mc` mewn lkn ,micr ici

,ok m` :`xnbdïì òîLî à÷ éàîepipy xak `ld ,xfrl` iax ©¨©§©¨
c ,micr `la s` envr lr xac xeq`l leki mc`y dpynaàðéðz̈¦¨

dpyna(.dq oiyeciw),ézLc÷ äMàì øîBàäàéäå ,Cezyigkn ¨¥§¦¨¦©§¦§¦
eåéáBø÷a úøzeî àéä ,éðzLc÷ àì úøîBàe` eig`l `ypdl - ¤¤Ÿ¦©§¨¦¦¤¤¦§¨

,dxqe`l on`p epi`e el dycwzd `ly zpreh `idy oeik ,eia`l
,dyciwy on`p `ed envr itlk j`åoklàeääéúBáBø÷a øeñà- §¨¦§¤¨

iably o`k oicd `ede .dza z` e` dn` z` ,dzeg` z` `yil
dne ,eilr dxeq` ezy`e ,gezt gzt `vny xnel on`p `ed envr

.xfrl` iax dfa ycig
:`xnbd zvxznàîéúc eäîmewn did xfrl` iax ixac ilel - ©§¥¨

`weecy xnel,íúäz` envr lr xeq`l on`p ,oiyeciw iabl ¨¨
oeik ,dizeaexwdéì íé÷ éàcåcoi`e ,dyciwy ze`ceea rceiy - §©©¦¥

,xaca zerhl mewn,àëä ìáàcry oeik ,gezt gzt zprh iabl £¨¨¨
c okzi xega did dzrdéì íé÷ àìc àeä í÷éîgzt edn iwa epi` - ¥©§Ÿ¦¥

,dleza dzid zn`a la` ,gezt dgzty xaqe drh okle ,gezt
,ezprha eilr zxq`p dpi`eïì òîLî à÷`edy oeiky xfrl` iax ¨©§©¨

.eilr dxeq` `id ixd ,gezt gzt `vny ze`cea oreh
:`xnbd dywnéëä øæòìà éaø øîà éîexfrl` iaxy okzi ike - ¦¨©©¦¤§¨¨¨¦

zecr oi` m` s` dlra lr zxq`p dzpify dy`y ,ok xaeq
,xacadìòa ìò úøñàð äMàä ïéà ,øæòìà éaø øîàäåmicr `ll §¨¨©©¦¤§¨¨¥¨¦¨¤¡¤¤©©£¨

dzpifyìò àlàiciäøéúñe éepé÷ é÷ñòxn`e dlra dl `piw m` - ¤¨©¦§¥¦§¦¨

ixg` enr dxzqpe dklde ,ipelt mr [icgiizz-] ixzzqz l` dl
,iepiwdäéäL äNòîëedf `la la` ,izgd dixe` zy` ray zaa §©£¤¤¨¨

dlra lr zxq`py xfrl` iax xn` o`k ji`e ,zxq`p dpi`
.dxizqe iepiw `le micr o`k oi` `ld ,iz`vn gezt gzt orehyk
gezt gzt iabl xfrl` iax ixac z` `xnbd zayiiny iptl
ddnz .'didy dyrn'n `iady dn z` `xnbd zxxan ,iz`vn

:`xnbdàøañúåjiiy ray za ly dyrndy dz` xeaq m`d - §¦§§¨
ike ,df oecipläéäL äNòîray zaa,äåä äøéúñe éepé÷a`ld ©£¤¤¨¨§¦§¦¨£¨

rci `le dnglna izgd dixe` did ray za lr cec `ay zra
.dl `piwy xnel jiiy ji`e ,dnr cgiizd cecy llkãBòå,dyw §

,dxizqe iepiw my didy jixack m`äeøñà éîza z` exq` ike - ¦£¨¨
lr zxq`p dzid ,dxizqe iepiw did m` ixde ,dixe` lr ray
zepf zngn dlra lr zxq`pd ixdy ,dexq`y okzi `le ,dixe`

lread lr mb zxq`p(:fk dheq)ray za z` `yp jlnd cec eli`e ,
mby gken cec lr dxq`p `ly jkne ,izigd dixe` zen xg`l

.dxizqe iepiw my did `ly jgxk lre ,dixe`l dxq`p `l
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì àäxfrl` iax zpeek oi`y oeik ¨Ÿ©§¨

e ,daxc` `l` ,dxizqe iepiwa did ray zac dyrny,øîà÷ éëä̈¦¨¨©
,äøéúñe éepé÷ é÷ñò ìò àlà dìòa ìò úøñàð äMàä ïéàdi`xe ¥¨¦¨¤¡¤¤©©£¨¤¨©¦§¥¦§¦¨

xacläéäL äNònî,ray zaae ,äøéúñe éepé÷ äåä àìcok zngn ¦©£¤¤¨¨§Ÿ£¨¦§¦¨
àøñzéà àì.dxq`p `l - Ÿ¦©§¨

dziiyewl `xnbd zxfeg xfrl` iax ixac ex`azpy xg`l
:eixac zxizqa,àéL÷ íB÷î ìkîxfrl` iax xn` epziibeqay ¦¨¨©§¨

ha ezy` z` xeq`l on`p lrayeli`e ,iz`vn gezt gzt zpr
y xfrl` iax xn` xg` mewnaïéà äøéúñe éepé÷iepiwa `weecy - ¦§¦¨¦

oebke ,zxg` dprha la` ,zxq`p dxizqeàì ,çeút çútdpi` - ¤©¨©Ÿ
.zxq`p

zxq`p dpi`y xfrl` iax ixacn wiicl oi` :`xnbd zvxzn
,gezt gzt zprhaes` ixdy ,jkl di`xéîòèìC,jixacl - §©§¥

dxizqe iepiwa wxy xfrl` iax ixacn wiicl yiy ,oywnd
ici lry wiicpe siqep ok m` ,dy`d zxq`pïéà äøéúñe éepé÷- ¦§¦¨¦

a la` ,dy`d zxq`píéãò,dzpify micirndàì,zxq`p dpi` - ¥¦Ÿ
mixqe` mpi` zepf icry xn`iy in oi`e ,oekp df weic oi`y i`ceae

,dlra lr dze`àlàyi ok enke ,micr hrnl ezpeek oi` i`ce ¤¨
lral xexae xg`ny ,gezt gzt hrnl ezpeek oi`y xnel

e ,dexq`y micr ipyk df ixd ,eiptl xg` mc`l dlrapyéëä̈¦
øîà÷,xfrl` iaxãçà ãòa dìòa ìò úøñàð äMàä ïéàcirny ¨¨©¥¨¦¨¤¡¤¤©©£¨§¥¤¨

,dzpifyíéãò éðLa àlàxac `edy oeik ,dzpify micirny ¤¨¦§¥¥¦
r ipyn zegt dexray xac oi`e dexray,micådid m`éepé÷ §¦

ãçà ãòa eléôà ,äøéúñedzpify cirnyénðoeik ,zxq`p ok mb - §¦¨£¦§¥¤¨©¦
.dzpify xacl milbx yiyåzprhíéãò éðLk ,çeút çúôdzpify §¤©¨©¦§¥¥¦

éîc.zxq`p jkitle ,dlrapy el xexay oeik ,miaygp md - ¨¦
:xne`e xfrl` iax jiynn jk lreàîéz éëå,l`yz m`e -äNòî §¦¥¨©£¤

äéäL,ray zaaäeøñà àl äî éðtîeid miax micr `ld ,cec lr ¤¨¨¦§¥©Ÿ£¨¨
jk [dixe`l-] lral dxeq`y myke ,ray za mr cgiizdy

`l` ,[cecl-] lreal dxeq`äåä ñðBà ,íúä`ly dilr `a cec - ¨¨¤£¨
l`xyi zy` ixdy ,dixe` lr dxq`p `l oky oeike ,dpevxn
dixe` lr dxq`p `ly xg`ne ,dlra lr zxq`p dpi` dqp`py

.cec lr s` dxq`p `l
:cec lr ray za dxq`p `l recn sqep uexiz `xnbd d`ian

,àîéà úéòaéàå,cecl ray za dxq`p `l oevxn dlrap m` s` §¦¨¥¥¨
,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàc àä ék¦¨§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨
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oiaiig lkd` cenr h sc ± oey`x wxtzeaezk
éúàöî çåúô çúô øîåàäzprhe Ðoi`y ihwxec zgtynn `idy oebk ,el oi` minc

mc mdldca`py e` ,(a,i zeaezk) onwlck ,milezamc did m` rci `le ,dtn epnn

.`vn gezt gzty ,el dxexa z`f la` .e`l m`åéìò äøñåàì ïîàðoi`y it lr s`e Ð

leki dfd xacddkizg dilr diieyl onidn ied diytp iabl ,eit lr `l` xxazdl

`l Ð dzaezk dciqtdl la` ,`xeqi`c

.onidnéàîàåi` elit` ,dilr `xqzin Ð

.dlrapc dil zpnidnåéúçú ÷ôñÐ

.dzpif dqx`zpynåéúçú ïéà ÷ôñ`l` Ð

dqx`zpy mcew.dzpifñðåàá ÷ôñdqep`e Ð

(a,`p) onwlck ,l`xyi zy`a `ixy`ide"n

."dytzp `lïäë úùàá.da xeq` qpe`dy Ð

.`ed wtq cg ,jkldíéðù ùìù úáî äúåçôÐ

diezite ,dlecb `id eiykre.qpe` epi`e iezit

.oevx wtq qpe` wtq Ð `ki` wtq cg ,jkld

,`kil Ð eizgz oi` wtq eizgz wtq la`

,mixfeg dileza eid Ð okl mcew dlrap eli`y

ozepk Ð o`kn zegt :(a,cn) dcp zkqna opzck

.zxfege z`vei drncdy ,oira rav`éàî
àðéðú ïì òîùî÷envr lr on`p mc`y Ð

.eit lr xzend z` el xeq`løåñà àåä
äéúåáåø÷áedpieyc ,dzeg`e dzae dn`a Ð

.`xeqi`c dkizg diytp`åéáåø÷á úøúåî àéäå
oiyeciw zkqnae .oiyeciwa dcen dpi` ixdy Ð

eklde ,micr ipta dizyciw :xne`a dl opinwen

.mid zpicnl mdläéì íé÷ éàãåã.dyciwy Ð

àëä ìáàiepty jezn :`ni` Ðiwa epi`e ,did

gzt `vny xeaqk .dil miw `lc `ed mwin Ð

.ol rnynw ,xq`iz `le ,ok epi`e ,geztéîå
éëä øæòìà éáø øîàlr zxq`p dpfn dy`c Ð

.dlra itéåðé÷mr ixzqz l` :dl xn`y Ð

.ipeltäøéúñåenr dxzqpy micr e`ay Ð

.iepiw xg`äùòîëåäéäù.ray zac Ð

àøáñúåikdc Ðxfrl` iax xn`?dyrn

iepiw dia ded in didy?äåøñà éî ãåòålr Ð

dixe`?s` dxq`p Ð dixe` lr dxq`p eli`c

dheq) ol `niiwc ,cec lrdxeq`y myk :(a,fk

.lreal dxeq` jk ,lralàéù÷ àì àäiaxl diigcz `l `iyew `d meyn ,xnelk Ð

.xfrl`äùòîî äøéúñå éåðé÷ é÷ñò ìò àìà äìòá ìò úøñàð äùàä ïéà øîà÷ éëä
äéäù.dexq` `le ,dxizqe iepiw my did `ly ,ok oicnl ep` ray zac dyrnn Ðíéãò

àìiepiw `la zxq`p dpi` `ny ,dzpify micr yi elit` :dinza Ð?mixac) aizk `de !

da `vn ik" (ckdxeq` dytzp `l `d ,cere ."xac zexr?äìòá ìò úøñàð äùàä ïéà
ãçà ãòádheq) silic Ð"xac" "xac" (a,b.oennnäøéúñå éåðé÷å`piwy micr yi m` Ð

.iepiw xg` dxzqpy micr yie ,dlãçà ãòá åìéôàcg` cr `l` d`neha oi` elit` Ð

xacna) aizkc ,on`p Ðdheq) xn xn`e ,"da oi` cre" (d"cr" xn`py mewn lk :(a,a

Ð "dytzp `l `ide" .cg `l` ,ixz "da oi` cr" `pngx xn`we ,mipy o`k ixd Ð

.d`nh `idy dcirn cg` cre ,dxzqpe dl `piw ixdy ,dzpify xacl milbxy ,dxeq`

`zydne,inc micr ipyk envr lr dxqe`l gezt gztc ,xfrl` iaxc jl iywz `l

.dlrapy el `ed xexa xac ixdyäåøñà àì äî éðôîdaxd micr ixdy ,cec lr Ð
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øîåàädca`py oebk ,xn`w `l minc zprhc qxhpewa yxit Ð 'ek iz`vn gezt gzt

zxbeac :yxtn l`ppg epiaxe .minc mdl oi`y ihwxec zgtynn `idy e` dtnd

yexitl dywe .gezt gzt zprh oerhl lekie gezt ogzt oi` la` ,minc mdl oi` ur zkene

xn`de ?mileza zprh dl oi` zxbeae :(`,el zeaezk) "zexrp el`"a opixn`c ,l`ppg epiax

i` :ipyne .dpey`x dlil dl mipzep zxbea ax

i`na `kd ,inp ikd Ð minc zprh oirh `wc

rnyn .gezt gzt zprh oirhwc Ð opiwqr

epiaxc :xnel yie !minc dl yie ,gezt dgztc

i` ;mixtqa dzidy dpey`x `qxibk qixb l`ppg

`kd ,inp ikd Ð gezt gzt zprh oirh `wc

ikde .minc zprh oirh `wc Ð opiwqr i`na

dlil dl oipzep zxbea ax xn`de :eyexit

Ð mileza mca dlild lk opilzcne ,dpey`xd

,`aeh mileza mc dl zi`c zxbea `ki`c rnyn

dgzt `di `ly zxbea meyl xyt` i` ok m`

zprh dl yi ok m`e ,minc dl oi` elit` ,mezq

gzt oirhwc i` :ipyne !gezt gzta mileza

`kd .mileza zprh dl yic inp ikd Ð gezt

zprha Ð mileza zprh dl zilc opiwqr i`na

dincc zxbea `ki`c meyn ,minc,edine .oilk

,l`ppg epiax yexitk `l rnyn inlyexia

zxbea :`tqixw iax mya dpei iax mzd xn`wc

minc oiprlc :ayiil yie !oii ly dgezt ziagk

da yi mlerl dnezq ziag mzqc meyn ,xn`w

ziag la` .zipwix ziag mezql jxc oi`y ,oii

jk .oii da oi` minrt ,oii da yi minrt Ð dgezt

meyne .dl yi minrt minc dl oi` minrt ,zxbea

.l`ppg epiax yexitck minc zprh dl oi` ikd

:(`,hp zenai) "eznai lr `ad" wxta xn`cke

.dileza elky zxbeal hxtàìzy`a `kixv

dxyk `idy dzwfg` dnwepe :xn`z m`e Ð odk

:xnel yie !dzpif eizgz e`lc `nipe ,dpedkl

,dlrap `zydc xninl ol zi` ,daxc`c

.dleza dzidy sebd zwfg` dnwe`c

éàådia` da liawc l`xyi zy`a `ni` zira

m`e Ð mipy yly zan dzegt oiyeciw

wtq Ð oevxa xnel `vnz m`e ,oevxa wtq qpe`a wtq ;`witq wtq `ki` izk` :xn`z

myc :l"ie !(a,`q zenai) "eznai lr `ad"a opixn`ck ,`ed qpe` dphw iezte ,dphw `idyk

,dl zi` `lw `qpe`c :xnel yie !dlral xzid zwfga dnwepe :xn`z m`e .`ed cg qpe`

herine `aex oevx dil ied Ð `lw `kilc `zyde ,[lew el yi `qpe`] inlyexia opixn`ck

qpe` wtqc ,xq`iz inp `witq wtqa ok m` :xn`z m`e .sicr `aex dwfge `aexe ,qpe`

zwfga dnwe`l jiiy `l `dae ,eizgz wtq ;wtq cg `l` x`yp `le ,inc dizilc o`nk

,opaxcn ied `l` ,xenb aex epi` oevxac `aex i`dc :wgvi epiax xne`e !izyxitck ,xzid

.`aex qpe` iabl oevx opax iayg Ð `witq cg mewnae ,ixy Ð `witq wtq mewna jklde

`l` `aex ied `lc ,(`,t oiyecw) dqird cva `vnpy wepiz iab `peeb i`d ik ogky`e

izk` :xn`z m`e .dnexzd z` eilr oitxey oi`c mzd opgei iax xn`w ikdle ,opaxcn

zken wtqc ,`witq wtq `ki` l`xyil yly zan dgegt oiyecw dia` laiwae odk zy`a

lkn Ð ur zken dpi`c xnel `vnz m` :xninl ol zi` odk zy`a] ,yi` zqexc wtq ur

wtq Ð ur zken dpi`c xnel `vnz m` ,l`xyi zy` .eizgz oi` wtq eizgz wtq mewn

zeaezk) "zexrp el`"a opixn` `dc ,giky `l ur zkenc xnel oi`e .[oevxa wtq qpe`a

:xnel yie .xity iz` Ð mezq dgzt ur zkenc l`ppg epiax yexitle !giky ok m` !ohagin iheag inp edlek :jixte .rwxw iab lr dhagpy iptn oileza zprh dl oi`y `neq iab (a,el

`ied Ð `id ur zkenc `zi` m`c.jka wtzqdl oi` Ð dprh `lcne ,qpe` z`iaa enk jka i`pb oi`c ,zprehéîåirac `zyd :dniz Ð 'ek xfrl` iax xn`de ikd xfrl` iax xn`

,mipyn zegt dexray xac oi`c oywnl dil `xiaqc :xnel yie !dizeaexwa xeq` jizyciw dy`l xne`dc oizipzn dil iywiz Ð `xeqi`c dkizg dilr diieyl elit` onidn `lc xninl

oiyyeg oi` Ð cg` cra elit` ycwnc ,xn`w micra jizycwc ,icin dil `iyw `l oizipznn ,jklde .eilr zxq`p dzid `l Ð micr my did `ly wx ,ezy` dzpify mc` d`x elit`e

.xity jixt Ð gezt gzt `vnc xnel micr `la on`pc xfrl` iax xn`c `d` la` .eiyecwléåðé÷oeik ,inc micrkc ,envr it lr ihernl `z` `lc inp ikd Ð `l micr oi` dxizqe

.dil miwc

éðôî`l mc` ipa iptay ,zxtetya legknk e`x `l mewn lkn Ð ezial d`iady ded miaxl recic idpc ,d`xp oi`e .ded micra dyrn eze` `lde :qxhpewd yxit Ð dexq` `l dn

.dakir mewn lkn daeyz dyry it lr s`e ,dlrapy i`cea rcei did cecc ?cecl dexq` `l i`n` Ð inc micr ipyk gezt gztc xn`z m`e :yxtl wgvi epiaxl d`xpe !yny

.dy`l el dgwel wicv eze` did `l Ð el dxeq` dzid m`e
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¯ïéà ÷ôñ åézçz ÷ôñ :àeä à÷éôñ ÷ôñ ?éànàå§©©¨¥§¥¨¨¥©§¨¨¥¥

åézçz øîBì àöîz íàå ,åézçz¯ñðBàa ÷ôñ ©§¨§¦¦§¨©©§¨¨¥§¤
àîéà úéòaéàå .ïäk úLàa àëéøö àì !ïBöøa ÷ôñ̈¥§¨¨§¦¨§¥¤Ÿ¥§¦¨¥¥¨
ïéLecé÷ deáà da ìéa÷c ïBâëe ,ìàøNé úLàa§¥¤¦§¨¥§§©¥¨£¦¦
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äeøñà àì äî¯,àîéà úéòaéàå .äåä ñðBà íúä ¨Ÿ£¨¨¨¨¤£¨§¦¨¥¥¨

:ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàc àä ék¦¨§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨
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קסט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc zeaezk(iriax meil)

ädpey`xd d`iad xg`le ,dleza zwfga dy` `yepçút øîBà ©¥¤©
éúàöî çeút,dleza dpi`e,åéìò døñBàì ïîàðdgzte xg`ny ¨©¨¨¦¤¡¨§§¨¨¨

,oi`eyipl [oiyeciw-] oiqexi`d oia dzpif `ny miyyeg gezt
it lr s`e .dyxbl aiige ,dlra lr zxq`p dzpify yi` zy`e
lr xacd z` xxal zexyt` oi` mbe dzpify jk lr micr oi`y
,'`xeqi`c dkizg diytp` `iey' oicn eilr dxq`p ,micr ici
reci `ly xac s` envr lr xeq`le cirdl on`p mc` ,xnelk

eze` el mixizn epiid oicd xwirne ,exeqi` epl.
:`xnbd dywnéànàåz` lawp m` s` `ld ,eilr zxq`p recn - §©©

,gezt dgzt didy eixacàeä à÷éôñ ÷ôñ,o`k yi zewitq ipy - §¥§¥¨
.`÷ôñdlrap m`åézçz,dyciwy ixg` -åézçz ïéà ÷ôñ- ¨¥©§¨¨¥¥©§¨

.a .zxzen oevxn dzpif m` s`e ,oiyeciwd mcew df did `nyås` §
øîBì àöîz íàdf didy,åézçzedf oiicr÷ôñdlrap `ny ¦¦§¨©©§¨¨¥

ñðBàa,dxq`p `le÷ôñdf did `ny,ïBöøa`ed llke .dxq`pe §¤¨¥§¨
eilr zxq`p `eti` recne ,lwdl yi '`witq wtq'ay dxezd lka

.iz`vn gezt gzt orehyk
:`xnbd zvxznàëéøö àìdf oic xnel xfrl` iax jxved `l - Ÿ§¦¨

`l`,ïäk úLàa`pyyiy `vnpe ,dqp`p m` s` dlra lr zxq §¥¤Ÿ¥
wtqne ,mdixg` e` oiqexi`d mcew df did m`d ,cg` wtq o`k

.xingdl yi
:sqep uexizàîéà úéòaéàåxn` xfrl` iaxy xn`z dvxz m`e - §¦¨¥¥¨

elit` epic z`e ,ìàøNé úLàamircei ep`y ote`a xaecn §¥¤¦§¨¥
,oiyeciwd xg` dlrapy ze`ceeaäeáà da ìéa÷c ïBâëdia`y - §§©¦¨£¨

dxear laiwïéLecé÷dzid `idykìL úaî äúeçtíBéå íéðL L ¦¦§¨¦©¨Ÿ¨¦§
,ãçàmixfeg dileza eid okl mcew dlrap m` s`y(:`i oldl)oeike , ¤¨

,mipy yly za dzidy xg`l dzpify i`ce gezt dgzt `vnpy
dzpif m`d cg` wtq `l` o`k oi` aeye ,oiyecwd xg`l epiide

.xingdl yiy `ziixe`c wtq lkk epice ,oevxa e` qpe`a
wtq yiy ote`a xn`p xfrl` iax ly epicy xen`d itl `vnp
it lr s`y xfrl` iax ly eyecige ,el dxq`pe dzpif `ny cg`
lr xacd z` xxal zexyt` oi` mbe dzpify jk lr micr oi`y
dywn .envr lr dze` xeq`l leki mc` mewn lkn ,micr ici

,ok m` :`xnbdïì òîLî à÷ éàîepipy xak `ld ,xfrl` iax ©¨©§©¨
c ,micr `la s` envr lr xac xeq`l leki mc`y dpynaàðéðz̈¦¨

dpyna(.dq oiyeciw),ézLc÷ äMàì øîBàäàéäå ,Cezyigkn ¨¥§¦¨¦©§¦§¦
eåéáBø÷a úøzeî àéä ,éðzLc÷ àì úøîBàe` eig`l `ypdl - ¤¤Ÿ¦©§¨¦¦¤¤¦§¨

,dxqe`l on`p epi`e el dycwzd `ly zpreh `idy oeik ,eia`l
,dyciwy on`p `ed envr itlk j`åoklàeääéúBáBø÷a øeñà- §¨¦§¤¨

iably o`k oicd `ede .dza z` e` dn` z` ,dzeg` z` `yil
dne ,eilr dxeq` ezy`e ,gezt gzt `vny xnel on`p `ed envr

.xfrl` iax dfa ycig
:`xnbd zvxznàîéúc eäîmewn did xfrl` iax ixac ilel - ©§¥¨

`weecy xnel,íúäz` envr lr xeq`l on`p ,oiyeciw iabl ¨¨
oeik ,dizeaexwdéì íé÷ éàcåcoi`e ,dyciwy ze`ceea rceiy - §©©¦¥

,xaca zerhl mewn,àëä ìáàcry oeik ,gezt gzt zprh iabl £¨¨¨
c okzi xega did dzrdéì íé÷ àìc àeä í÷éîgzt edn iwa epi` - ¥©§Ÿ¦¥

,dleza dzid zn`a la` ,gezt dgzty xaqe drh okle ,gezt
,ezprha eilr zxq`p dpi`eïì òîLî à÷`edy oeiky xfrl` iax ¨©§©¨

.eilr dxeq` `id ixd ,gezt gzt `vny ze`cea oreh
:`xnbd dywnéëä øæòìà éaø øîà éîexfrl` iaxy okzi ike - ¦¨©©¦¤§¨¨¨¦

zecr oi` m` s` dlra lr zxq`p dzpify dy`y ,ok xaeq
,xacadìòa ìò úøñàð äMàä ïéà ,øæòìà éaø øîàäåmicr `ll §¨¨©©¦¤§¨¨¥¨¦¨¤¡¤¤©©£¨

dzpifyìò àlàiciäøéúñe éepé÷ é÷ñòxn`e dlra dl `piw m` - ¤¨©¦§¥¦§¦¨

ixg` enr dxzqpe dklde ,ipelt mr [icgiizz-] ixzzqz l` dl
,iepiwdäéäL äNòîëedf `la la` ,izgd dixe` zy` ray zaa §©£¤¤¨¨

dlra lr zxq`py xfrl` iax xn` o`k ji`e ,zxq`p dpi`
.dxizqe iepiw `le micr o`k oi` `ld ,iz`vn gezt gzt orehyk
gezt gzt iabl xfrl` iax ixac z` `xnbd zayiiny iptl
ddnz .'didy dyrn'n `iady dn z` `xnbd zxxan ,iz`vn

:`xnbdàøañúåjiiy ray za ly dyrndy dz` xeaq m`d - §¦§§¨
ike ,df oecipläéäL äNòîray zaa,äåä äøéúñe éepé÷a`ld ©£¤¤¨¨§¦§¦¨£¨

rci `le dnglna izgd dixe` did ray za lr cec `ay zra
.dl `piwy xnel jiiy ji`e ,dnr cgiizd cecy llkãBòå,dyw §

,dxizqe iepiw my didy jixack m`äeøñà éîza z` exq` ike - ¦£¨¨
lr zxq`p dzid ,dxizqe iepiw did m` ixde ,dixe` lr ray
zepf zngn dlra lr zxq`pd ixdy ,dexq`y okzi `le ,dixe`

lread lr mb zxq`p(:fk dheq)ray za z` `yp jlnd cec eli`e ,
mby gken cec lr dxq`p `ly jkne ,izigd dixe` zen xg`l

.dxizqe iepiw my did `ly jgxk lre ,dixe`l dxq`p `l
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì àäxfrl` iax zpeek oi`y oeik ¨Ÿ©§¨

e ,daxc` `l` ,dxizqe iepiwa did ray zac dyrny,øîà÷ éëä̈¦¨¨©
,äøéúñe éepé÷ é÷ñò ìò àlà dìòa ìò úøñàð äMàä ïéàdi`xe ¥¨¦¨¤¡¤¤©©£¨¤¨©¦§¥¦§¦¨

xacläéäL äNònî,ray zaae ,äøéúñe éepé÷ äåä àìcok zngn ¦©£¤¤¨¨§Ÿ£¨¦§¦¨
àøñzéà àì.dxq`p `l - Ÿ¦©§¨

dziiyewl `xnbd zxfeg xfrl` iax ixac ex`azpy xg`l
:eixac zxizqa,àéL÷ íB÷î ìkîxfrl` iax xn` epziibeqay ¦¨¨©§¨

ha ezy` z` xeq`l on`p lrayeli`e ,iz`vn gezt gzt zpr
y xfrl` iax xn` xg` mewnaïéà äøéúñe éepé÷iepiwa `weecy - ¦§¦¨¦

oebke ,zxg` dprha la` ,zxq`p dxizqeàì ,çeút çútdpi` - ¤©¨©Ÿ
.zxq`p

zxq`p dpi`y xfrl` iax ixacn wiicl oi` :`xnbd zvxzn
,gezt gzt zprhaes` ixdy ,jkl di`xéîòèìC,jixacl - §©§¥

dxizqe iepiwa wxy xfrl` iax ixacn wiicl yiy ,oywnd
ici lry wiicpe siqep ok m` ,dy`d zxq`pïéà äøéúñe éepé÷- ¦§¦¨¦

a la` ,dy`d zxq`píéãò,dzpify micirndàì,zxq`p dpi` - ¥¦Ÿ
mixqe` mpi` zepf icry xn`iy in oi`e ,oekp df weic oi`y i`ceae

,dlra lr dze`àlàyi ok enke ,micr hrnl ezpeek oi` i`ce ¤¨
lral xexae xg`ny ,gezt gzt hrnl ezpeek oi`y xnel

e ,dexq`y micr ipyk df ixd ,eiptl xg` mc`l dlrapyéëä̈¦
øîà÷,xfrl` iaxãçà ãòa dìòa ìò úøñàð äMàä ïéàcirny ¨¨©¥¨¦¨¤¡¤¤©©£¨§¥¤¨

,dzpifyíéãò éðLa àlàxac `edy oeik ,dzpify micirny ¤¨¦§¥¥¦
r ipyn zegt dexray xac oi`e dexray,micådid m`éepé÷ §¦

ãçà ãòa eléôà ,äøéúñedzpify cirnyénðoeik ,zxq`p ok mb - §¦¨£¦§¥¤¨©¦
.dzpify xacl milbx yiyåzprhíéãò éðLk ,çeút çúôdzpify §¤©¨©¦§¥¥¦

éîc.zxq`p jkitle ,dlrapy el xexay oeik ,miaygp md - ¨¦
:xne`e xfrl` iax jiynn jk lreàîéz éëå,l`yz m`e -äNòî §¦¥¨©£¤

äéäL,ray zaaäeøñà àl äî éðtîeid miax micr `ld ,cec lr ¤¨¨¦§¥©Ÿ£¨¨
jk [dixe`l-] lral dxeq`y myke ,ray za mr cgiizdy

`l` ,[cecl-] lreal dxeq`äåä ñðBà ,íúä`ly dilr `a cec - ¨¨¤£¨
l`xyi zy` ixdy ,dixe` lr dxq`p `l oky oeike ,dpevxn
dixe` lr dxq`p `ly xg`ne ,dlra lr zxq`p dpi` dqp`py

.cec lr s` dxq`p `l
:cec lr ray za dxq`p `l recn sqep uexiz `xnbd d`ian

,àîéà úéòaéàå,cecl ray za dxq`p `l oevxn dlrap m` s` §¦¨¥¥¨
,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàc àä ék¦¨§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨
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oiaiig lkd` cenr h sc ± oey`x wxtzeaezk
éúàöî çåúô çúô øîåàäzprhe Ðoi`y ihwxec zgtynn `idy oebk ,el oi` minc

mc mdldca`py e` ,(a,i zeaezk) onwlck ,milezamc did m` rci `le ,dtn epnn

.`vn gezt gzty ,el dxexa z`f la` .e`l m`åéìò äøñåàì ïîàðoi`y it lr s`e Ð

leki dfd xacddkizg dilr diieyl onidn ied diytp iabl ,eit lr `l` xxazdl

`l Ð dzaezk dciqtdl la` ,`xeqi`c

.onidnéàîàåi` elit` ,dilr `xqzin Ð

.dlrapc dil zpnidnåéúçú ÷ôñÐ

.dzpif dqx`zpynåéúçú ïéà ÷ôñ`l` Ð

dqx`zpy mcew.dzpifñðåàá ÷ôñdqep`e Ð

(a,`p) onwlck ,l`xyi zy`a `ixy`ide"n

."dytzp `lïäë úùàá.da xeq` qpe`dy Ð

.`ed wtq cg ,jkldíéðù ùìù úáî äúåçôÐ

diezite ,dlecb `id eiykre.qpe` epi`e iezit

.oevx wtq qpe` wtq Ð `ki` wtq cg ,jkld

,`kil Ð eizgz oi` wtq eizgz wtq la`

,mixfeg dileza eid Ð okl mcew dlrap eli`y

ozepk Ð o`kn zegt :(a,cn) dcp zkqna opzck

.zxfege z`vei drncdy ,oira rav`éàî
àðéðú ïì òîùî÷envr lr on`p mc`y Ð

.eit lr xzend z` el xeq`løåñà àåä
äéúåáåø÷áedpieyc ,dzeg`e dzae dn`a Ð

.`xeqi`c dkizg diytp`åéáåø÷á úøúåî àéäå
oiyeciw zkqnae .oiyeciwa dcen dpi` ixdy Ð

eklde ,micr ipta dizyciw :xne`a dl opinwen

.mid zpicnl mdläéì íé÷ éàãåã.dyciwy Ð

àëä ìáàiepty jezn :`ni` Ðiwa epi`e ,did

gzt `vny xeaqk .dil miw `lc `ed mwin Ð

.ol rnynw ,xq`iz `le ,ok epi`e ,geztéîå
éëä øæòìà éáø øîàlr zxq`p dpfn dy`c Ð

.dlra itéåðé÷mr ixzqz l` :dl xn`y Ð

.ipeltäøéúñåenr dxzqpy micr e`ay Ð

.iepiw xg`äùòîëåäéäù.ray zac Ð

àøáñúåikdc Ðxfrl` iax xn`?dyrn

iepiw dia ded in didy?äåøñà éî ãåòålr Ð

dixe`?s` dxq`p Ð dixe` lr dxq`p eli`c

dheq) ol `niiwc ,cec lrdxeq`y myk :(a,fk

.lreal dxeq` jk ,lralàéù÷ àì àäiaxl diigcz `l `iyew `d meyn ,xnelk Ð

.xfrl`äùòîî äøéúñå éåðé÷ é÷ñò ìò àìà äìòá ìò úøñàð äùàä ïéà øîà÷ éëä
äéäù.dexq` `le ,dxizqe iepiw my did `ly ,ok oicnl ep` ray zac dyrnn Ðíéãò

àìiepiw `la zxq`p dpi` `ny ,dzpify micr yi elit` :dinza Ð?mixac) aizk `de !

da `vn ik" (ckdxeq` dytzp `l `d ,cere ."xac zexr?äìòá ìò úøñàð äùàä ïéà
ãçà ãòádheq) silic Ð"xac" "xac" (a,b.oennnäøéúñå éåðé÷å`piwy micr yi m` Ð

.iepiw xg` dxzqpy micr yie ,dlãçà ãòá åìéôàcg` cr `l` d`neha oi` elit` Ð

xacna) aizkc ,on`p Ðdheq) xn xn`e ,"da oi` cre" (d"cr" xn`py mewn lk :(a,a

Ð "dytzp `l `ide" .cg `l` ,ixz "da oi` cr" `pngx xn`we ,mipy o`k ixd Ð

.d`nh `idy dcirn cg` cre ,dxzqpe dl `piw ixdy ,dzpify xacl milbxy ,dxeq`

`zydne,inc micr ipyk envr lr dxqe`l gezt gztc ,xfrl` iaxc jl iywz `l

.dlrapy el `ed xexa xac ixdyäåøñà àì äî éðôîdaxd micr ixdy ,cec lr Ð
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øîåàädca`py oebk ,xn`w `l minc zprhc qxhpewa yxit Ð 'ek iz`vn gezt gzt

zxbeac :yxtn l`ppg epiaxe .minc mdl oi`y ihwxec zgtynn `idy e` dtnd

yexitl dywe .gezt gzt zprh oerhl lekie gezt ogzt oi` la` ,minc mdl oi` ur zkene

xn`de ?mileza zprh dl oi` zxbeae :(`,el zeaezk) "zexrp el`"a opixn`c ,l`ppg epiax

i` :ipyne .dpey`x dlil dl mipzep zxbea ax

i`na `kd ,inp ikd Ð minc zprh oirh `wc

rnyn .gezt gzt zprh oirhwc Ð opiwqr

epiaxc :xnel yie !minc dl yie ,gezt dgztc

i` ;mixtqa dzidy dpey`x `qxibk qixb l`ppg

`kd ,inp ikd Ð gezt gzt zprh oirh `wc

ikde .minc zprh oirh `wc Ð opiwqr i`na

dlil dl oipzep zxbea ax xn`de :eyexit

Ð mileza mca dlild lk opilzcne ,dpey`xd

,`aeh mileza mc dl zi`c zxbea `ki`c rnyn

dgzt `di `ly zxbea meyl xyt` i` ok m`

zprh dl yi ok m`e ,minc dl oi` elit` ,mezq

gzt oirhwc i` :ipyne !gezt gzta mileza

`kd .mileza zprh dl yic inp ikd Ð gezt

zprha Ð mileza zprh dl zilc opiwqr i`na

dincc zxbea `ki`c meyn ,minc,edine .oilk

,l`ppg epiax yexitk `l rnyn inlyexia

zxbea :`tqixw iax mya dpei iax mzd xn`wc

minc oiprlc :ayiil yie !oii ly dgezt ziagk

da yi mlerl dnezq ziag mzqc meyn ,xn`w

ziag la` .zipwix ziag mezql jxc oi`y ,oii

jk .oii da oi` minrt ,oii da yi minrt Ð dgezt

meyne .dl yi minrt minc dl oi` minrt ,zxbea

.l`ppg epiax yexitck minc zprh dl oi` ikd

:(`,hp zenai) "eznai lr `ad" wxta xn`cke

.dileza elky zxbeal hxtàìzy`a `kixv

dxyk `idy dzwfg` dnwepe :xn`z m`e Ð odk

:xnel yie !dzpif eizgz e`lc `nipe ,dpedkl

,dlrap `zydc xninl ol zi` ,daxc`c

.dleza dzidy sebd zwfg` dnwe`c

éàådia` da liawc l`xyi zy`a `ni` zira

m`e Ð mipy yly zan dzegt oiyeciw

wtq Ð oevxa xnel `vnz m`e ,oevxa wtq qpe`a wtq ;`witq wtq `ki` izk` :xn`z

myc :l"ie !(a,`q zenai) "eznai lr `ad"a opixn`ck ,`ed qpe` dphw iezte ,dphw `idyk

,dl zi` `lw `qpe`c :xnel yie !dlral xzid zwfga dnwepe :xn`z m`e .`ed cg qpe`

herine `aex oevx dil ied Ð `lw `kilc `zyde ,[lew el yi `qpe`] inlyexia opixn`ck

qpe` wtqc ,xq`iz inp `witq wtqa ok m` :xn`z m`e .sicr `aex dwfge `aexe ,qpe`

zwfga dnwe`l jiiy `l `dae ,eizgz wtq ;wtq cg `l` x`yp `le ,inc dizilc o`nk

,opaxcn ied `l` ,xenb aex epi` oevxac `aex i`dc :wgvi epiax xne`e !izyxitck ,xzid

.`aex qpe` iabl oevx opax iayg Ð `witq cg mewnae ,ixy Ð `witq wtq mewna jklde

`l` `aex ied `lc ,(`,t oiyecw) dqird cva `vnpy wepiz iab `peeb i`d ik ogky`e

izk` :xn`z m`e .dnexzd z` eilr oitxey oi`c mzd opgei iax xn`w ikdle ,opaxcn

zken wtqc ,`witq wtq `ki` l`xyil yly zan dgegt oiyecw dia` laiwae odk zy`a

lkn Ð ur zken dpi`c xnel `vnz m` :xninl ol zi` odk zy`a] ,yi` zqexc wtq ur

wtq Ð ur zken dpi`c xnel `vnz m` ,l`xyi zy` .eizgz oi` wtq eizgz wtq mewn

zeaezk) "zexrp el`"a opixn` `dc ,giky `l ur zkenc xnel oi`e .[oevxa wtq qpe`a

:xnel yie .xity iz` Ð mezq dgzt ur zkenc l`ppg epiax yexitle !giky ok m` !ohagin iheag inp edlek :jixte .rwxw iab lr dhagpy iptn oileza zprh dl oi`y `neq iab (a,el

`ied Ð `id ur zkenc `zi` m`c.jka wtzqdl oi` Ð dprh `lcne ,qpe` z`iaa enk jka i`pb oi`c ,zprehéîåirac `zyd :dniz Ð 'ek xfrl` iax xn`de ikd xfrl` iax xn`

,mipyn zegt dexray xac oi`c oywnl dil `xiaqc :xnel yie !dizeaexwa xeq` jizyciw dy`l xne`dc oizipzn dil iywiz Ð `xeqi`c dkizg dilr diieyl elit` onidn `lc xninl

oiyyeg oi` Ð cg` cra elit` ycwnc ,xn`w micra jizycwc ,icin dil `iyw `l oizipznn ,jklde .eilr zxq`p dzid `l Ð micr my did `ly wx ,ezy` dzpify mc` d`x elit`e

.xity jixt Ð gezt gzt `vnc xnel micr `la on`pc xfrl` iax xn`c `d` la` .eiyecwléåðé÷oeik ,inc micrkc ,envr it lr ihernl `z` `lc inp ikd Ð `l micr oi` dxizqe

.dil miwc

éðôî`l mc` ipa iptay ,zxtetya legknk e`x `l mewn lkn Ð ezial d`iady ded miaxl recic idpc ,d`xp oi`e .ded micra dyrn eze` `lde :qxhpewd yxit Ð dexq` `l dn

.dakir mewn lkn daeyz dyry it lr s`e ,dlrapy i`cea rcei did cecc ?cecl dexq` `l i`n` Ð inc micr ipyk gezt gztc xn`z m`e :yxtl wgvi epiaxl d`xpe !yny

.dy`l el dgwel wicv eze` did `l Ð el dxeq` dzid m`e
lk
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åézçz øîBì àöîz íàå ,åézçz¯ñðBàa ÷ôñ ©§¨§¦¦§¨©©§¨¨¥§¤
àîéà úéòaéàå .ïäk úLàa àëéøö àì !ïBöøa ÷ôñ̈¥§¨¨§¦¨§¥¤Ÿ¥§¦¨¥¥¨
ïéLecé÷ deáà da ìéa÷c ïBâëe ,ìàøNé úLàa§¥¤¦§¨¥§§©¥¨£¦¦

ìL úaî äúeçtòîLî à÷ éàî .ãçà íBéå íéðL L §¨¦©¨¨¦§¤¨©¨©§©
ézLc÷" äMàì øîBàä .àðéðz ?ïìúøîBà àéäå ."C ¨¨¥¨¨¥§¦¨¦©§¦§¦¤¤

"éðzLc÷ àì"¯øeñà àeäå ,åéáBø÷a úøzeî àéä Ÿ¦©§©¦¦¤¤¦§¨§¨
,déì íé÷ éàcåc íúä :àîéúc eäî !äéúBáBø÷a¦§¤¨©§¥¨¨¨§©©¦¥

àëä ìáà¯òîLî à÷ ,déì íé÷ àìc àeä í÷éî £¨¨¨¥¨§¨¦¥¨©§©
:øæòìà éaø øîàäå ?éëä øæòìà éaø øîà éîe .ïì̈¦¨©©¦¤§¨¨¨¦§¨¨©©¦¤§¨¨
éepé÷ é÷ñò ìò àlà ,dìòa ìò úøñàð äMàä ïéà¥¨¦¨¤¡¤¤©©§¨¤¨©¦§¥¦
äéäL äNòî ,àøañúå !äéäL äNòîëe ,äøéúñe§¦¨§©£¤¤¨¨§¦§§¨©£¤¤¨¨
àì àä ?äeøñà éî :ãBòå !?äåä äøéúñe éepé÷a§¦§¦¨£¨§¦£¨¨¨¨
àlà dìòa ìò úøñàð äMàä ïéà :øîà÷ éëä ;àéL÷©§¨¨¦¨¨©¥¨¦¨¤¡¤¤©©§¨¤¨
äåä àìc äéäL äNònî ,äøéúñe éepé÷ é÷ñò ìò©¦§¥¦§¦¨¦©£¤¤¨¨§¨£¨
éepé÷ :àéL÷ íB÷î ìkî .àøqzéà àìå ,äøéúñe éepé÷¦§¦¨§¨¦©§¨¦¨¨©§¨¦

äøéúñe¯çeút çút ,ïéà¯éîòèìe !àìéepé÷ ,C §¦¨¦¤©¨©¨§©£¦¦
äøéúñe¯íéãò ,ïéà¯ïéà :øîà÷ éëä àlà !?àì §¦¨¦¥¦¨¤¨¨¦¨¨©¥

,íéãò éðLa àlà ãçà ãòa dìòa ìò úøñàð äMàä̈¦¨¤¡¤¤©©§¨§¥¤¨¤¨¦§¥¥¦
äøéúñe éepé÷å¯çeút çúôe ,éîð ãçà ãòa eléôà §¦§¦¨£¦§¥¤¨©¦¤©¨©

¯éðtî äéäL äNòî :àîéz éëå .éîc íéãò éðLk¦§¥¥¦¨¥§¦¥¨©£¤¤¨¨¦§¥
äeøñà àì äî¯,àîéà úéòaéàå .äåä ñðBà íúä ¨Ÿ£¨¨¨¨¤£¨§¦¨¥¥¨

:ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàc àä ék¦¨§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨
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oiaiigקע lkda cenr h sc ± oey`x wxtzeaezk
åúùàì áúåë úåúéøë èâixde .ezaizk mein hb `di dnglna zeni m`y Ðdixe` zn

.dnglnaáéúëãcnl cece ,'ek "jig` z`e" le`y znglna Ðiyins`y bidpdl eia`

oi`veid.ok oiyer eizenglnläðéáì åðéá íéáøåòîä íéøáã.oiyecw el` Ðç÷úÐ

.hb ici lr mdipian lehzàðéðú éîð ïðà óàorehc Ð,eilr dxq` "iz`vn gezt gzt"

.dil miw `l opixn` `leàúòã éøåø÷éàcr Ð

.d`ad zaya ipyéàîìåi` opax ictw Ð

`xxwn.dizrcäì áéúéðdciqtdl epl dn Ð?

.zrcn ozep `ed ixdeäøñåàì åàì àìà`ed Ð

`ly ,opictwcxxwidxeq`d z` miiwie ezrc

iz` ik ,`nl` .eloirhe.dilr dl opixq` Ð

íéîã úðòèdprhc Ðzxxean`kile ,`id

`ni` Ð gezt gzta la` .dil miw `l xninl

.dil miw `l jläúáåúë äãéñôäìit lr Ð

gxeh mc` oi` dwfg :yxtn onwl `nrhe ,envr

.dciqtne dcerqaåéîç ìöà ìëåàäminia Ð

.oi`eypl oiqexi` oiayúðòè ïåòèì ìåëé ïéà
íéìåúáqpkzyk Ð.dteglãçééúîù éðôî

äîòeid dcedia Ðoicgin`diy ick mze`

.da qb ealàì éàîà äãåäéá`hiyt xne`d Ð

Ð dzpif xg`n i`ce `de ,dil` iz`a `ly il

dn lilb il dn ,`xeqi`c dkizg dilr diiey

.dcedi iläúáåúë äãéñôäì åàì àìàÐ

`a `ed opixn`c ,eit lr dciqtn `l dcediae

,oiqex`a dilr`l `dc ,oirh ivn lilbae

.cgiizpçåúô çúô úðòè ïéòè÷ã åàì éàî
éúàöî`le df xaca micr oi`c ab lr s`c Ð

i` :opixn`c .opiknq dilr `l` ,zgken dprh

.ezcerq ciqtn did `l Ð `ed `hyewc e`l

d`pey did m`e`le ,dyxbn did dlgzn Ð

dxrd e` ,gkye oiqexi` inia lra `ny ,onidn `l dcedia ,edine .oi`eyp zcerqa gxh

jezn da,dzag.dileza xaiyy rci `leíéîã úðòè ïéòè à÷ã àì`ni` mlerl Ð

leki epi`y xaca :jlexxal.dzaezk ciqtdl on`p epi` Ð`weiceopiwiicc ,oizipznc

oirhc Ð oirh ivn lilba `dmipiayey mdl eidy oebke .minc zprheynyny,oze`

d`x `le ,xaca d`pe` ziyrp `le,cai`e.`id dxexa dprhe
íéîëç
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ìëzeni m`y :qxhpewa yxit Ð ezy`l azek zezixk hb cec zia znglnl `veid

`l m` ,`veid lk i`n ok m`c :mz epiaxl dywe .ezaizk zryn hb `di Ð dnglna

`id dn (`,br oihib) "efg`y in"a opzc :cere ?mai el yie mipa el oi`y inl `l` ipdn

lirl ipzwc i`n` i`we ,dixac lkl yi` zy`k `id ixd :xne` dcedi iax ?minid oze`a

rnyn oke ."izn m` meidn jhib df ixd" :dpin

Ð "meidn" xn`c ab lr s` ,`nl` .`ztqeza

xne`a `xnba yxtnck ,dxenb yi` zy` `ied

"meidn" xn`c i`dc :yexit ."mlera ip`y zrn"

zg` dry legiy ezrc `l` ,cin legiy `l

xn` `le .mlera `edy zrn epiidc ,ezzin mcew

lk ,dzin xg`l ihernl `l` "meidn":xne

wlgl yi ,edine .hb `di mlera ip`y mei eze`n

daizk zryn legiy `icda yxitl "meidn" oia

.hb `diy xn`w daizk zryn jgxk lrc Ð

ayiil yi "meidn" xn` elit`c :d`xp cere

zeni m`y yxit `wec e`lc ,qxhpewd yexit

on xefgi `l m` mipzn eid `l` ,dnglna

,zeni m` qxhpewa hwp dihdix ab`e .dnglnd

itl xfeg epi` dnglnd on xfeg epi`y in mzqc

"meidn" `zyde .dayp m` oicd `ed `l` .zny

`eddk "mlera ip`y zrn" xnel jiiy oi` `kdc

daizk mein Ð "meidn" `l` ,"efg`y in"c

!hbd lhazpe dixe` xfg ixde :xn`z m`e .xn`w

seqa xefgi `l m` dpzn didy :xnel yie

df yexitl `gipe .seqal xfg `l ixde ,dnglnd

:(`,hp `rivn `aa) "adfd" wxta opixn`c `d

oiali l`e yi` zy` wtq leraiy mc`l el gep

zac dyrn i`dn dil witne .miaxa exiag ipt

on xefgi `nlcc ,i`ed yi` zy` wtqc ,ray

i`n` :dyw eyexitle .i`pz mey `la ,ixnbl zezixk hb azek :yxtn mz epiaxe .dnglnd

yi` zy` wtq dl ixwc :mz epiax xne`e !dxenb dyexb i`ed `d ?yi` zy` wtq dl ixw

yexitle .mycwl mc` ipa mdilr evtwie rcep `di `ly ,`rpiva oiyxbn eidy itl

!xefgi `ny `xi did `l dnl ?dilr `a ji` zvw dyw qxhpewdéàdaezk dl azinl

dxqe`ly it lr s` ,dzaezk dciqtdl on`p did Ð oic zial `a did m` ,rnyn Ð 'ek

zwfga dnwe`e ,gezt gzta iwa epi` `nyc xninl ol zi`c meyn ,on`p did `l eilr

;`witq wtq ded `de ?dzaezk dciqtn i`n`c :dywe .dixn zwfga `penn iwe` xninl ol zi`c ,gezt gzta dreh `edy xnel epl yiy it lr s` ,dciqtd dzaezk mewn lkn la` .xzid

dcqtn `witq wtqa elit`c xnel oi`e !dzaezk dcqtn `l qpe`a odk zy` elit`c ,oevxa wtq qpe`a wtq Ð ded gezt gzt xnel `vnz m`e ,e`l m` gezt gzta iwa `ed i` wtq

onwl yxtnc o`n `ki`e ,"zerh gwn igwn dide zqp`p jizqx` `ly cr `l` ik `l" xne` `ede ,"izqp`p ipzqx`yn" iab (a,ai) onwl `dc Ð dizwfga `penn opinwenc meyn dzaezk

Ð dqx`zpy xg` xnel `vnz m`e ,dqx`zpy xg` wtq dqx`zpy mcew wtqc ;dcqtn `l Ð `witq wtq ied dpn eze`ac meyn `nl` .dl zi` dpn la` ,miz`nn zerh gwn :(a,`i)

l Ð did qpe`a `ny `witq i`dc meyn ,`peeb i`dk `witq wtq aiyg `lc :xnel yie ?dpn elit` dl zi` i`n` Ð dcqtn `witq wtqa elit`c zxn` i`c .ded qpe`a xeni`aiyg `

yi` zqexc `l` ik `l" xne` `ede ,"ip` ur zken" zxne` `id :(`,bi zeaezk) oizipzna opzc `d xity iz` `zyde .dqp`p dqx`zpy mcew xeni`c ,daezk dl azinl dxenb `witq

`vnz m` elit`e ,daezk dl yie ur zken wtq ;`witq wtq iedc ab lr s`e .melk `le Ð xfrl` iaxl i` ,dpn Ð opgei iaxl i` ,dzaezk zcqtne zpn`p dpi`y ryedi iax xn`we "z`

`l ur zkenc :wgvi epiax xne` cere .dqp`p dqx`zpy mcew xeni`c [a ,wtq aiyg `l qpe`a wtq i`ce `l` .daezk dl yie edcy dtgzqpe dqp`p eizgz xeni` Ð yi` zqexc xnel

dheye zyxg :(`,el onwl) mzd xn`wc ,ohaginc `nrh dil zilc opirny ryedi iax la` ,l`ilnb oaxc `ail` epiid Ð ohagin iheag inp edlek :(a,el zeaezk) opixn`c `dc ,giky

.`giky `l `hagc dil `xiaqc meyn epiide ,oileza zprh odl yiéàî,`zrc ixexwi`l yginl `kil minc zprhac dizrc `wlqwc yxtl d`xp Ð gezt gzt zprh oirh `wc e`l

.xxwzi `ny yginl `ki`Ð gezt gzta la` .xxwzn oi`e etwep eal mc `kilc oeikcïîàðdciqtdle .eilr dxqe`l on`pc xity dcen l`enyc :wgvi epiax xne` Ð dzaezk dciqtdl

hwpe ,dciqtdl on`pc xaq ivn inp xfrl` iaxe .dzaezk dciqtdl xwyn cifna `nipc gezt gzta dil miwc ab lr s` ,on`p `di `lc `niz `lc ,opirny`l dil jixhvi` dzaezk

.[dzaezk ciqtdl on`p epi` xfrl` iaxlc rnyn inlyexia ,edine] .lirlc `ibeqd gkenck ,dzaezk ciqtdl on`pc oky lke ,`zeaxl dxqe`lìáà:xn`z m`e Ð oirh ivn lilba

,oipr lka mileza zprh oerhl leki epi` dil rnync :xnel yie ?`pnidn inp lilba Ð iziid dleza zprehyk la` ,lilba `le oiqexi`a dilr `ay xnel zpn`p dcedia `nlc ?dil `pn

dil dede ,`weicn iziinc :dyw la` .ebn `kilc ,lilba `le .dilr `a oiqexi`a dxn` `ira i`c ebna zpn`p dcediac .`vn lerp gzt zxne`y oia oiqexi`d on dilr `ay zxne`y oia

xi`d on dpnl` dleza :(a,i zeaezk) ipzwc .`yixn iiez`loeik ,oileza zprh dl yi inp oi`eypd on elit` Ð eilr dxqe`lc ,ixii` daezk oiprl jgxk lre .oileza zprh odl yie 'ek oiqe

!dzpif eizgz `ny yegipe :jixtc ,(`,ai) onwl gkenck ,dleza zwfga dqpkcéàîi` .qxhpewa yxitck ,onidn `l dwfg `ki`c ab lr s` dcediae Ð gezt gzt zprh oirh `wc e`l

dry elit` diytp` iwen `l minrt aex Ð diytp` iwen mei miyly crc (a,`iw zenai) opixn` dnai iabc ab lr s`e .diytp` yipi` iwen `lc ,dilr `a i`ce Ð dnr cgiiznc oeik :inp

.dwfg rxzi`e ,[dnr] cgiizn ok zrc lrc ,zg`

àìzxne` e` ,oiqexi`a dilr `a `edy zpreh `idy ixii` ,oizrnyc minc zprhe gezt gzt zprhac d`xpe .mca miklkeln oipicq oi`cn ,dxexa dprh `iedc Ð minc zprh oirh `wc

.xg`n dlrapy oevxa dcen dpi`c :xnel yie !dizeek (`,bi) onwl opiwqtc ,l`ilnb oaxl zpn`pc izqp`p ipzqx`yn dxn` `ira i`c ebna dcicl `pnidpe :xn`z m`e .iziid dleza

dvex dpi`c ebn df oi`c ,dpn dzaezk ur zken ixn`c (a,`i) onwlc opaxl elit` ,ip` ur zken dxn` `ira i`c ebna dpndilc :dyw la` .dpedkn dytp `lqtinc ,ebn df oi`c :cere

lr s` .dciqtne dcerqa gxeh mc` oi`c ,dwfg mewna ebn iedc d`xp jkl !edcy dtgzqpe ,jizgz ip` ur zken dxn` `ira i`c ,ebna zpn`p mewn lkn Ð dzaezkn melk ciqtdl

.xity inp iz` Ð `ivedl ebn opixn` `l i`e .`ticr `kdc dwfg `ny ,`l e` dwfg mewna ebn opixn` i` (a,d) `xza `aac `nw wxta `id `irac ab
xn`
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áúBk úeúéøk èb ãåc úéa úîçìîì àöBiä ìk̈©¥§¦§¤¤¥¨¦¥§¦¥
éçà úàå" :áéúëc ,BzLàìì ã÷ôz Eúàå íBìL §¦§¦§¦§¤©¤¦§Ÿ§¨§¤

"çwz íúaøò úàå" éàî ."çwz íúaøò¯áø éðz £ª¨¨¦¨©§¤£ª¨¨¦¨¨¥©
óà :ééaà øîà .dðéáì Bðéa ïéáøBòîä íéøác :óñBé¥§¨¦©§¨¦¥§¥¨¨©©©¥©
íBéì .éòéáøä íBéì úàOð äìeúa ,àðéðz éîð ïðà£©©¦¨¥¨§¨¦¥§¨§¦¦§

éòéáø¯éLéîç íBéì ,ïéà¯àîòè éàî ,àì¯íeMî §¦¦¦§£¦¦¨©©£¨¦
äaeúk dì áúéîì éà ?éàîìe .àzòc éøeø÷éà¯ ¦§¥©§¨§©¦§¥©¨§¨

.äðòè ïéòè à÷ãe ,åéìò døñBàì àlà ,dì áéúéð¥¦¨¤¨§§¨¨¨§¨¨¥©£¨
ïéòè÷c ,àì !"çeút çút" úðòè ïéòè÷c åàì éàî©¨§¨¨¥©£©¤©¨©¨§¨¨¥
øîBàä :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà .íéîc úðòè©£©¨¦¨©©§¨¨©§¥¨¥
øîà .dúaeúk dãéñôäì ïîàð "éúàöî çeút çút"¤©¨©¨¨¦¤¡¨§©§¦¨§¨¨¨©
ìöà ìëBàä :àðéðz ?ïì òîLî÷ éàî :óñBé áø©¥©¨©§©¨¨¥¨¨¥¥¤

íéãòa àlL äãeäéa åéîç¯úðòè ïBòèì ìBëé Bðéà ¨¦¦¨¤Ÿ§¥¦¥¨¦§©£©
éöî àìc àeä äãeäéa .dnò ãçééúnL éðtî ,íéìeúa§¦¦§¥¤¦§©¥¦¨¦¨§¨¨¥

ìéìba àä ,ïéòè¯døñBàì éà ?éàîìe .ïéòè éöî ¨¥¨©¨¦¨¥¨¥§©¦§§¨
åéìò¯åàì àlà ?àì éànà äãeäéa¯dãéñôäì ¨¨¦¨©©¨¤¨¨§©§¦¨

ïéòè à÷c åàì éàî ,äðòè ïéòè à÷ãe ,dúaeúk§¨¨§¨¨¥©£¨©¨§¨¨¥
éîc úðòè ïéòè à÷c ,àì !"çeút çút" úðòè.í ©£©¤©¨©¨§¨¨¥©£©¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc zeaezk(iriax meil)

ì àöBiä ìka mgld,BzLàì áúBk úeúéøk èb ,ãåc úéa úîçìî ¨©¥§¦§¤¤¥¨¦¥§¦¥§¦§
zryn hbd legi dnglna zeni m`y i`pza eze` dl ozepe

,xg`l `ypdl zxzen didze ezaizkáéúëcle`y znglna ¦§¦
yexcl epa cec z` iyi glye ,dnglna cec ig` eidy zilba

el xn`e ,mnelyaéçà úàå'ì ã÷ôz EíBìLz` zrcl gibyz-] §¤¨¤¦§Ÿ§¨
[mnely'çwz íúaøò úàå(gi fi '` l`eny),`xnbd zx`aneéàî §¤£ª¨¨¦¨©

éðz ,'çwz íúaeøò úàå'[dpy-],óñBé áømd el`yíéøác §¤£¨¨¦¨¨¥©¥§¨¦
dðéáì Bðéa ïéáøBònäz` lehi lekiaky ,odizeyp iyeciw - ©§¨¦¥§¥¨

,odizeypl eig` eazkiy zezixk ihib ici lr mlhaie oiyeciwd
dnglnl `veid lky eizenglna ok bidpdl eia`n cnl cec s`e
ray zal dfk hb azk izgd dixe` s`e ,i`pz lr hb ezy`l ozi
dryay rxtnl xxazd ,dnglna seqal zn ok`y oeike ,ezy`
dzid jkle ,izgd dixe`n zyxebn dzid xak dilr `a cecy

.cecl zxzen
gzt xne`dy xfrl` iax ly epicl di`x `xnbd d`ian dzr
xegay oeik mixne` oi`e ,envr lr dxq`l on`p iz`vn gezt

:gezt gzta iwa epi` `ny ,`edàðéðz énð ïðà óà ,éiaà øîà- ¨©©©¥©£¨©¦¨¦¨
,iz`vn gezt gzt xnel on`py ,xfrl` iax zrck epipy ep` s`

dpyna epipy ixdy(.a)y,éòéáøä íBéì úàOð äìeúamrhde §¨¦¥§¨§¦¦
ic ziay meyn my x`eanm`e ,zaya iyinge ipya miayei o

oic zial mikyi ,mileza zprh el didze iriax meia dp`yi
,dpynd ixacn rnyne .z`f orhie zxgnlïéà ,éòéáø íBéì- §§¦¦¦

la` ,z`yp dlezaàì ,éLéîç íBéì,z`yp dpi` -àîòè éàî- §£¦¦Ÿ©©£¨
zprh el didz m` ixd ,iyingd meia `ypdl dleki dpi` recn

edf ixd ,eixg`ly ipy meia oic zial `al lkei milezaíeMî¦
l miyyegyàzòc éøBøwéà`le ezrc xxwzz ipy mei cr `ny - ¦¨¥©§¨

.ok oerhl `ai `le mileza `vn `ly dn lr cer citwiåyi §
,xxaléàîìdne ,ezrc xxwzz `ny minkg eyyg dn iabl - §©

,oic zial `eai `ly epl ztki`äaeúk dì áúéîì éàyygd m` - ¦§¥©¨§¨
`ed zn`d itl mileza dl `ven `ly ote`ay ,daezk iabl `ed
xxwzz eixg`ly ipy mei cr oizni m`e ,daezk zzln xeht
citwn epi`y oeik `ld ,jka dn ,oick `ly daezk dl ozie ,ezrc

,epenn lrdì áéúéðepwzi recne ,epevxk dzaezk dl ozi - ¥¦¨
.iriax meia `weec dlezad z` z`yl jixvy ok zngn minkg

àlàoiprl `ed yygd i`ceäðòè ïéòè à÷ãe ,åéìò døñBàì- ¤¨§§¨¨¨§¨¨¦©£¨
`ny wtqn eilr dxeq` `ide mileza dl `vn `ly oreh `edy
cin oic zial `ai `l m`y eyyg dfay ,oiyeciwd xg`l dzpif

e .xeqi`a dpniiwie ,dyxbi `le ezrc xxwzz `ny ,zxgnléàî©
åàìmeyn dleza dppi`y ezii`xy dpeekd oi` m`d -ïéòè÷c ¨§¨¨¦

çeút çút úðòèiax ixack gkene ,mileza dl eid `le iz`vn ©£©¤©¨©
mixne` oi`e ,dxq`l on`p iz`vn gezt gzt orehdy xfrl`

.jka iwa epi` `ny
:zxne`e `xnbd dgecàìgezt gzt oreha zwqer dpynd oi` - Ÿ

ote`a xaecn `l` ,iz`vníéîc úðòè ïéòè÷c`ly orehy - §¨¨¦©£©¨¦
oeike ,mi`iwa lkd df oipray ,dpey`x d`iaa mileza mc `vn
ick ,iying meia dy` `yil `ly exfb ,ef dprha on`p `edy
dl oi`y dy`a la` .oic zial `ealn rpnie ezrc xxwzz `ly
e` mc dl did m` rcei epi`e dtnd el dca`y e` ,mileza mc

oeik ,eilr ezxqe` dpi` 'iz`vn gezt gzt' zprhy okzi ,`l
.xfrl` iax ixack `lye ,jka iwa epi`y

* * *
iz`vn gezt gzt xne`dy ,xfrl` iax zrc dx`azd dzr cr
dkizg diytp` `iey' oicn micr `ll elit` eilr dxq`l on`p
micr el oi`y meyn on`p epi` dzaezk dciqtdl j` ,'`xeqi`c
mb on`py zxaeqe zwlegd drc `xnbd d`ian dzr .jk lr

:dzaezk dciqtdlçút øîBàä ,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥¨¥¤©
ïîàð ,éúàöî çeúts`e eilr dxq`l,dúaeúk dãéñôäìmrhke ¨©¨¨¦¤¡¨§©§¦¨§¨¨

oldl x`eaiy(.i).dciqtne dcerqa gxeh mc` oi`y
:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàî ,óñBé áø øîàycig dn - ¨©©¥©¨©§©¨

`ld ,df oica l`enyàðéðzdpyna ok(.ai),åéîç ìöà ìëBàä ¨¦¨¨¥¥¤¨¦
aux`äãeäéoiqexi` zcerqíéãòa àlL`ly micr el oi`e - §§¨¤Ÿ§¥¦

,ezqex` mr cgiizpíéìeúa úðòè ïBòèì ìBëé Bðéà,oi`eyipd xg` ¥¨¦§©£©§¦
éðtîdid mbdpnydnò ãçééúnLick ,oiqexi`d zcerq zrya ¦§¥¤¦§©¥¦¨

qex`dy `l` xg` mr dzpif `ly xazqne ,da qb eail `diy
ixacn rnyne .mileza dl oi` jkle ecgiizdyk dilr `a envr

`weecy dpyndïéòè éöî àìc àeä äãeäéaoerhl leki epi` - ¦¨§Ÿ¨¥¨¦
,oiqexi`d zra micgizn eidy oeik ,mileza zprhàäla` - ¨

ad ux`ìéìb,oi`eyipd mcew cgiizdl mibdep oi`yïéòè éöî- §¨¦¨¥¨¦
.mileza dl `vn `ly oerhl lekiå,xxal yiéàîìdn iabl - §§©

,ok oerhl lekiéàickåéìò døñBàìok m` ,eizgz dzpify oeik ¦§§¨¨¨
àì éànà äãeäéa`a `ly oerhl on`p epi` dcedi ux`a recn - ¦¨©©Ÿ

xac lk envr lr xeq`l leki mc` ixde ,ecgiizpy drya dilr
`ly xexiaa orehy oeike ,'`xeqi`c `kizg diytp` `iey' oicn
,dzpif i`ce eixacly `vnp ,dlera dzid mewn lkne dilr `a

.envr lr dxq`eåàì àlàdpynd dwligy df oicy jgxk lr - ¤¨¨
oiprl epiid lilbl dcedi oiaäðòè ïéòè à÷ãe ,dúaeúk dãéñôäì§©§¦¨§¨¨§¨¨¦©£¨

df ixde ,dlera d`vne dleza zwfga d`ypy `id ezprhe -
a d`ivedl lekie zerh gwne ,daezk `låàì éàîoi` m`d - ©¨

ote`a s` xaecnçeút çút úðòè ïéòè à÷cwx `le ,iz`vn §¨¨¦©£©¤©¨©
dciqtdl on`p z`f mre ,mileza mc dl `vn `ly orehyk
cgiizdl mibdep oi`y mewnay l`eny ixack x`eane ,dzaezk
dciqtdl gezt gzt `vny xnel ozgd on`p oi`eyipd mcew
gxeh mc` oi`y oeik ,xwyn `edy miyyeg oi`e ,dzaezk

.eixaca l`eny ycig dn ok m`e ,dciqtne dcerqa
:`xnbd daiynàìoeik ,l`eny ly eyecig gken `l dpyndn - Ÿ

ote`a `weec dpynd z` cinrdl xyt`yíéîc úðòè ïéòè à÷c§¨¨¦©£©¨¦
my eide ,dpey`x d`iaa mileza mc `vn `ly orehy -
on`p jk meyne ,d`ia zrya mc did `ly e`xe ewcay oipiayey
wxe] dleza dzid `ly micr yi ixdy ,dzaezk dciqtdl lilba
mzqd one ,oiqexi`d onfa dnr cgiizdy oeik on`p epi` dcedia
iz`vn gezt gzt orehdy xnel mileki epiid la` ,[dilr `a
df xac xxal xyt` i`y oeik ,dzaezk dciqtdl on`p epi`
xnele ycgl l`eny jxved jkle ,xwyn `edy miyyege micra
meyn ,dzaezk ciqtdl on`p iz`vn gezt gzt zprha elit`y

.dciqtne dcerqa gxeh mc` oi`y dwfg
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קעי oiaiig lkda cenr h sc ± oey`x wxtzeaezk
åúùàì áúåë úåúéøë èâixde .ezaizk mein hb `di dnglna zeni m`y Ðdixe` zn

.dnglnaáéúëãcnl cece ,'ek "jig` z`e" le`y znglna Ðiyins`y bidpdl eia`

oi`veid.ok oiyer eizenglnläðéáì åðéá íéáøåòîä íéøáã.oiyecw el` Ðç÷úÐ

.hb ici lr mdipian lehzàðéðú éîð ïðà óàorehc Ð,eilr dxq` "iz`vn gezt gzt"

.dil miw `l opixn` `leàúòã éøåø÷éàcr Ð

.d`ad zaya ipyéàîìåi` opax ictw Ð

`xxwn.dizrcäì áéúéðdciqtdl epl dn Ð?

.zrcn ozep `ed ixdeäøñåàì åàì àìà`ed Ð

`ly ,opictwcxxwidxeq`d z` miiwie ezrc

iz` ik ,`nl` .eloirhe.dilr dl opixq` Ð

íéîã úðòèdprhc Ðzxxean`kile ,`id

`ni` Ð gezt gzta la` .dil miw `l xninl

.dil miw `l jläúáåúë äãéñôäìit lr Ð

gxeh mc` oi` dwfg :yxtn onwl `nrhe ,envr

.dciqtne dcerqaåéîç ìöà ìëåàäminia Ð

.oi`eypl oiqexi` oiayúðòè ïåòèì ìåëé ïéà
íéìåúáqpkzyk Ð.dteglãçééúîù éðôî

äîòeid dcedia Ðoicgin`diy ick mze`

.da qb ealàì éàîà äãåäéá`hiyt xne`d Ð

Ð dzpif xg`n i`ce `de ,dil` iz`a `ly il

dn lilb il dn ,`xeqi`c dkizg dilr diiey

.dcedi iläúáåúë äãéñôäì åàì àìàÐ

`a `ed opixn`c ,eit lr dciqtn `l dcediae

,oiqex`a dilr`l `dc ,oirh ivn lilbae

.cgiizpçåúô çúô úðòè ïéòè÷ã åàì éàî
éúàöî`le df xaca micr oi`c ab lr s`c Ð

i` :opixn`c .opiknq dilr `l` ,zgken dprh

.ezcerq ciqtn did `l Ð `ed `hyewc e`l

d`pey did m`e`le ,dyxbn did dlgzn Ð

dxrd e` ,gkye oiqexi` inia lra `ny ,onidn `l dcedia ,edine .oi`eyp zcerqa gxh

jezn da,dzag.dileza xaiyy rci `leíéîã úðòè ïéòè à÷ã àì`ni` mlerl Ð

leki epi`y xaca :jlexxal.dzaezk ciqtdl on`p epi` Ð`weiceopiwiicc ,oizipznc

oirhc Ð oirh ivn lilba `dmipiayey mdl eidy oebke .minc zprheynyny,oze`

d`x `le ,xaca d`pe` ziyrp `le,cai`e.`id dxexa dprhe
íéîëç
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ìëzeni m`y :qxhpewa yxit Ð ezy`l azek zezixk hb cec zia znglnl `veid

`l m` ,`veid lk i`n ok m`c :mz epiaxl dywe .ezaizk zryn hb `di Ð dnglna

`id dn (`,br oihib) "efg`y in"a opzc :cere ?mai el yie mipa el oi`y inl `l` ipdn

lirl ipzwc i`n` i`we ,dixac lkl yi` zy`k `id ixd :xne` dcedi iax ?minid oze`a

rnyn oke ."izn m` meidn jhib df ixd" :dpin

Ð "meidn" xn`c ab lr s` ,`nl` .`ztqeza

xne`a `xnba yxtnck ,dxenb yi` zy` `ied

"meidn" xn`c i`dc :yexit ."mlera ip`y zrn"

zg` dry legiy ezrc `l` ,cin legiy `l

xn` `le .mlera `edy zrn epiidc ,ezzin mcew

lk ,dzin xg`l ihernl `l` "meidn":xne

wlgl yi ,edine .hb `di mlera ip`y mei eze`n

daizk zryn legiy `icda yxitl "meidn" oia

.hb `diy xn`w daizk zryn jgxk lrc Ð

ayiil yi "meidn" xn` elit`c :d`xp cere

zeni m`y yxit `wec e`lc ,qxhpewd yexit

on xefgi `l m` mipzn eid `l` ,dnglna

,zeni m` qxhpewa hwp dihdix ab`e .dnglnd

itl xfeg epi` dnglnd on xfeg epi`y in mzqc

"meidn" `zyde .dayp m` oicd `ed `l` .zny

`eddk "mlera ip`y zrn" xnel jiiy oi` `kdc

daizk mein Ð "meidn" `l` ,"efg`y in"c

!hbd lhazpe dixe` xfg ixde :xn`z m`e .xn`w

seqa xefgi `l m` dpzn didy :xnel yie

df yexitl `gipe .seqal xfg `l ixde ,dnglnd

:(`,hp `rivn `aa) "adfd" wxta opixn`c `d

oiali l`e yi` zy` wtq leraiy mc`l el gep

zac dyrn i`dn dil witne .miaxa exiag ipt

on xefgi `nlcc ,i`ed yi` zy` wtqc ,ray

i`n` :dyw eyexitle .i`pz mey `la ,ixnbl zezixk hb azek :yxtn mz epiaxe .dnglnd

yi` zy` wtq dl ixwc :mz epiax xne`e !dxenb dyexb i`ed `d ?yi` zy` wtq dl ixw

yexitle .mycwl mc` ipa mdilr evtwie rcep `di `ly ,`rpiva oiyxbn eidy itl

!xefgi `ny `xi did `l dnl ?dilr `a ji` zvw dyw qxhpewdéàdaezk dl azinl

dxqe`ly it lr s` ,dzaezk dciqtdl on`p did Ð oic zial `a did m` ,rnyn Ð 'ek

zwfga dnwe`e ,gezt gzta iwa epi` `nyc xninl ol zi`c meyn ,on`p did `l eilr

;`witq wtq ded `de ?dzaezk dciqtn i`n`c :dywe .dixn zwfga `penn iwe` xninl ol zi`c ,gezt gzta dreh `edy xnel epl yiy it lr s` ,dciqtd dzaezk mewn lkn la` .xzid

dcqtn `witq wtqa elit`c xnel oi`e !dzaezk dcqtn `l qpe`a odk zy` elit`c ,oevxa wtq qpe`a wtq Ð ded gezt gzt xnel `vnz m`e ,e`l m` gezt gzta iwa `ed i` wtq

onwl yxtnc o`n `ki`e ,"zerh gwn igwn dide zqp`p jizqx` `ly cr `l` ik `l" xne` `ede ,"izqp`p ipzqx`yn" iab (a,ai) onwl `dc Ð dizwfga `penn opinwenc meyn dzaezk

Ð dqx`zpy xg` xnel `vnz m`e ,dqx`zpy xg` wtq dqx`zpy mcew wtqc ;dcqtn `l Ð `witq wtq ied dpn eze`ac meyn `nl` .dl zi` dpn la` ,miz`nn zerh gwn :(a,`i)

l Ð did qpe`a `ny `witq i`dc meyn ,`peeb i`dk `witq wtq aiyg `lc :xnel yie ?dpn elit` dl zi` i`n` Ð dcqtn `witq wtqa elit`c zxn` i`c .ded qpe`a xeni`aiyg `

yi` zqexc `l` ik `l" xne` `ede ,"ip` ur zken" zxne` `id :(`,bi zeaezk) oizipzna opzc `d xity iz` `zyde .dqp`p dqx`zpy mcew xeni`c ,daezk dl azinl dxenb `witq

`vnz m` elit`e ,daezk dl yie ur zken wtq ;`witq wtq iedc ab lr s`e .melk `le Ð xfrl` iaxl i` ,dpn Ð opgei iaxl i` ,dzaezk zcqtne zpn`p dpi`y ryedi iax xn`we "z`

`l ur zkenc :wgvi epiax xne` cere .dqp`p dqx`zpy mcew xeni`c [a ,wtq aiyg `l qpe`a wtq i`ce `l` .daezk dl yie edcy dtgzqpe dqp`p eizgz xeni` Ð yi` zqexc xnel

dheye zyxg :(`,el onwl) mzd xn`wc ,ohaginc `nrh dil zilc opirny ryedi iax la` ,l`ilnb oaxc `ail` epiid Ð ohagin iheag inp edlek :(a,el zeaezk) opixn`c `dc ,giky

.`giky `l `hagc dil `xiaqc meyn epiide ,oileza zprh odl yiéàî,`zrc ixexwi`l yginl `kil minc zprhac dizrc `wlqwc yxtl d`xp Ð gezt gzt zprh oirh `wc e`l

.xxwzi `ny yginl `ki`Ð gezt gzta la` .xxwzn oi`e etwep eal mc `kilc oeikcïîàðdciqtdle .eilr dxqe`l on`pc xity dcen l`enyc :wgvi epiax xne` Ð dzaezk dciqtdl

hwpe ,dciqtdl on`pc xaq ivn inp xfrl` iaxe .dzaezk dciqtdl xwyn cifna `nipc gezt gzta dil miwc ab lr s` ,on`p `di `lc `niz `lc ,opirny`l dil jixhvi` dzaezk

.[dzaezk ciqtdl on`p epi` xfrl` iaxlc rnyn inlyexia ,edine] .lirlc `ibeqd gkenck ,dzaezk ciqtdl on`pc oky lke ,`zeaxl dxqe`lìáà:xn`z m`e Ð oirh ivn lilba

,oipr lka mileza zprh oerhl leki epi` dil rnync :xnel yie ?`pnidn inp lilba Ð iziid dleza zprehyk la` ,lilba `le oiqexi`a dilr `ay xnel zpn`p dcedia `nlc ?dil `pn

dil dede ,`weicn iziinc :dyw la` .ebn `kilc ,lilba `le .dilr `a oiqexi`a dxn` `ira i`c ebna zpn`p dcediac .`vn lerp gzt zxne`y oia oiqexi`d on dilr `ay zxne`y oia

xi`d on dpnl` dleza :(a,i zeaezk) ipzwc .`yixn iiez`loeik ,oileza zprh dl yi inp oi`eypd on elit` Ð eilr dxqe`lc ,ixii` daezk oiprl jgxk lre .oileza zprh odl yie 'ek oiqe

!dzpif eizgz `ny yegipe :jixtc ,(`,ai) onwl gkenck ,dleza zwfga dqpkcéàîi` .qxhpewa yxitck ,onidn `l dwfg `ki`c ab lr s` dcediae Ð gezt gzt zprh oirh `wc e`l

dry elit` diytp` iwen `l minrt aex Ð diytp` iwen mei miyly crc (a,`iw zenai) opixn` dnai iabc ab lr s`e .diytp` yipi` iwen `lc ,dilr `a i`ce Ð dnr cgiiznc oeik :inp

.dwfg rxzi`e ,[dnr] cgiizn ok zrc lrc ,zg`

àìzxne` e` ,oiqexi`a dilr `a `edy zpreh `idy ixii` ,oizrnyc minc zprhe gezt gzt zprhac d`xpe .mca miklkeln oipicq oi`cn ,dxexa dprh `iedc Ð minc zprh oirh `wc

.xg`n dlrapy oevxa dcen dpi`c :xnel yie !dizeek (`,bi) onwl opiwqtc ,l`ilnb oaxl zpn`pc izqp`p ipzqx`yn dxn` `ira i`c ebna dcicl `pnidpe :xn`z m`e .iziid dleza

dvex dpi`c ebn df oi`c ,dpn dzaezk ur zken ixn`c (a,`i) onwlc opaxl elit` ,ip` ur zken dxn` `ira i`c ebna dpndilc :dyw la` .dpedkn dytp `lqtinc ,ebn df oi`c :cere

lr s` .dciqtne dcerqa gxeh mc` oi`c ,dwfg mewna ebn iedc d`xp jkl !edcy dtgzqpe ,jizgz ip` ur zken dxn` `ira i`c ,ebna zpn`p mewn lkn Ð dzaezkn melk ciqtdl

.xity inp iz` Ð `ivedl ebn opixn` `l i`e .`ticr `kdc dwfg `ny ,`l e` dwfg mewna ebn opixn` i` (a,d) `xza `aac `nw wxta `id `irac ab
xn`
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íBéì .éòéáøä íBéì úàOð äìeúa ,àðéðz éîð ïðà£©©¦¨¥¨§¨¦¥§¨§¦¦§

éòéáø¯éLéîç íBéì ,ïéà¯àîòè éàî ,àì¯íeMî §¦¦¦§£¦¦¨©©£¨¦
äaeúk dì áúéîì éà ?éàîìe .àzòc éøeø÷éà¯ ¦§¥©§¨§©¦§¥©¨§¨

.äðòè ïéòè à÷ãe ,åéìò døñBàì àlà ,dì áéúéð¥¦¨¤¨§§¨¨¨§¨¨¥©£¨
ïéòè÷c ,àì !"çeút çút" úðòè ïéòè÷c åàì éàî©¨§¨¨¥©£©¤©¨©¨§¨¨¥
øîBàä :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà .íéîc úðòè©£©¨¦¨©©§¨¨©§¥¨¥
øîà .dúaeúk dãéñôäì ïîàð "éúàöî çeút çút"¤©¨©¨¨¦¤¡¨§©§¦¨§¨¨¨©
ìöà ìëBàä :àðéðz ?ïì òîLî÷ éàî :óñBé áø©¥©¨©§©¨¨¥¨¨¥¥¤

íéãòa àlL äãeäéa åéîç¯úðòè ïBòèì ìBëé Bðéà ¨¦¦¨¤Ÿ§¥¦¥¨¦§©£©
éöî àìc àeä äãeäéa .dnò ãçééúnL éðtî ,íéìeúa§¦¦§¥¤¦§©¥¦¨¦¨§¨¨¥

ìéìba àä ,ïéòè¯døñBàì éà ?éàîìe .ïéòè éöî ¨¥¨©¨¦¨¥¨¥§©¦§§¨
åéìò¯åàì àlà ?àì éànà äãeäéa¯dãéñôäì ¨¨¦¨©©¨¤¨¨§©§¦¨

ïéòè à÷c åàì éàî ,äðòè ïéòè à÷ãe ,dúaeúk§¨¨§¨¨¥©£¨©¨§¨¨¥
éîc úðòè ïéòè à÷c ,àì !"çeút çút" úðòè.í ©£©¤©¨©¨§¨¨¥©£©¨¦
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ì àöBiä ìka mgld,BzLàì áúBk úeúéøk èb ,ãåc úéa úîçìî ¨©¥§¦§¤¤¥¨¦¥§¦¥§¦§
zryn hbd legi dnglna zeni m`y i`pza eze` dl ozepe

,xg`l `ypdl zxzen didze ezaizkáéúëcle`y znglna ¦§¦
yexcl epa cec z` iyi glye ,dnglna cec ig` eidy zilba

el xn`e ,mnelyaéçà úàå'ì ã÷ôz EíBìLz` zrcl gibyz-] §¤¨¤¦§Ÿ§¨
[mnely'çwz íúaøò úàå(gi fi '` l`eny),`xnbd zx`aneéàî §¤£ª¨¨¦¨©

éðz ,'çwz íúaeøò úàå'[dpy-],óñBé áømd el`yíéøác §¤£¨¨¦¨¨¥©¥§¨¦
dðéáì Bðéa ïéáøBònäz` lehi lekiaky ,odizeyp iyeciw - ©§¨¦¥§¥¨

,odizeypl eig` eazkiy zezixk ihib ici lr mlhaie oiyeciwd
dnglnl `veid lky eizenglna ok bidpdl eia`n cnl cec s`e
ray zal dfk hb azk izgd dixe` s`e ,i`pz lr hb ezy`l ozi
dryay rxtnl xxazd ,dnglna seqal zn ok`y oeike ,ezy`
dzid jkle ,izgd dixe`n zyxebn dzid xak dilr `a cecy

.cecl zxzen
gzt xne`dy xfrl` iax ly epicl di`x `xnbd d`ian dzr
xegay oeik mixne` oi`e ,envr lr dxq`l on`p iz`vn gezt

:gezt gzta iwa epi` `ny ,`edàðéðz énð ïðà óà ,éiaà øîà- ¨©©©¥©£¨©¦¨¦¨
,iz`vn gezt gzt xnel on`py ,xfrl` iax zrck epipy ep` s`

dpyna epipy ixdy(.a)y,éòéáøä íBéì úàOð äìeúamrhde §¨¦¥§¨§¦¦
ic ziay meyn my x`eanm`e ,zaya iyinge ipya miayei o

oic zial mikyi ,mileza zprh el didze iriax meia dp`yi
,dpynd ixacn rnyne .z`f orhie zxgnlïéà ,éòéáø íBéì- §§¦¦¦

la` ,z`yp dlezaàì ,éLéîç íBéì,z`yp dpi` -àîòè éàî- §£¦¦Ÿ©©£¨
zprh el didz m` ixd ,iyingd meia `ypdl dleki dpi` recn

edf ixd ,eixg`ly ipy meia oic zial `al lkei milezaíeMî¦
l miyyegyàzòc éøBøwéà`le ezrc xxwzz ipy mei cr `ny - ¦¨¥©§¨

.ok oerhl `ai `le mileza `vn `ly dn lr cer citwiåyi §
,xxaléàîìdne ,ezrc xxwzz `ny minkg eyyg dn iabl - §©

,oic zial `eai `ly epl ztki`äaeúk dì áúéîì éàyygd m` - ¦§¥©¨§¨
`ed zn`d itl mileza dl `ven `ly ote`ay ,daezk iabl `ed
xxwzz eixg`ly ipy mei cr oizni m`e ,daezk zzln xeht
citwn epi`y oeik `ld ,jka dn ,oick `ly daezk dl ozie ,ezrc

,epenn lrdì áéúéðepwzi recne ,epevxk dzaezk dl ozi - ¥¦¨
.iriax meia `weec dlezad z` z`yl jixvy ok zngn minkg

àlàoiprl `ed yygd i`ceäðòè ïéòè à÷ãe ,åéìò døñBàì- ¤¨§§¨¨¨§¨¨¦©£¨
`ny wtqn eilr dxeq` `ide mileza dl `vn `ly oreh `edy
cin oic zial `ai `l m`y eyyg dfay ,oiyeciwd xg`l dzpif

e .xeqi`a dpniiwie ,dyxbi `le ezrc xxwzz `ny ,zxgnléàî©
åàìmeyn dleza dppi`y ezii`xy dpeekd oi` m`d -ïéòè÷c ¨§¨¨¦

çeút çút úðòèiax ixack gkene ,mileza dl eid `le iz`vn ©£©¤©¨©
mixne` oi`e ,dxq`l on`p iz`vn gezt gzt orehdy xfrl`

.jka iwa epi` `ny
:zxne`e `xnbd dgecàìgezt gzt oreha zwqer dpynd oi` - Ÿ

ote`a xaecn `l` ,iz`vníéîc úðòè ïéòè÷c`ly orehy - §¨¨¦©£©¨¦
oeike ,mi`iwa lkd df oipray ,dpey`x d`iaa mileza mc `vn
ick ,iying meia dy` `yil `ly exfb ,ef dprha on`p `edy
dl oi`y dy`a la` .oic zial `ealn rpnie ezrc xxwzz `ly
e` mc dl did m` rcei epi`e dtnd el dca`y e` ,mileza mc

oeik ,eilr ezxqe` dpi` 'iz`vn gezt gzt' zprhy okzi ,`l
.xfrl` iax ixack `lye ,jka iwa epi`y

* * *
iz`vn gezt gzt xne`dy ,xfrl` iax zrc dx`azd dzr cr
dkizg diytp` `iey' oicn micr `ll elit` eilr dxq`l on`p
micr el oi`y meyn on`p epi` dzaezk dciqtdl j` ,'`xeqi`c
mb on`py zxaeqe zwlegd drc `xnbd d`ian dzr .jk lr

:dzaezk dciqtdlçút øîBàä ,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥¨¥¤©
ïîàð ,éúàöî çeúts`e eilr dxq`l,dúaeúk dãéñôäìmrhke ¨©¨¨¦¤¡¨§©§¦¨§¨¨

oldl x`eaiy(.i).dciqtne dcerqa gxeh mc` oi`y
:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàî ,óñBé áø øîàycig dn - ¨©©¥©¨©§©¨

`ld ,df oica l`enyàðéðzdpyna ok(.ai),åéîç ìöà ìëBàä ¨¦¨¨¥¥¤¨¦
aux`äãeäéoiqexi` zcerqíéãòa àlL`ly micr el oi`e - §§¨¤Ÿ§¥¦

,ezqex` mr cgiizpíéìeúa úðòè ïBòèì ìBëé Bðéà,oi`eyipd xg` ¥¨¦§©£©§¦
éðtîdid mbdpnydnò ãçééúnLick ,oiqexi`d zcerq zrya ¦§¥¤¦§©¥¦¨

qex`dy `l` xg` mr dzpif `ly xazqne ,da qb eail `diy
ixacn rnyne .mileza dl oi` jkle ecgiizdyk dilr `a envr

`weecy dpyndïéòè éöî àìc àeä äãeäéaoerhl leki epi` - ¦¨§Ÿ¨¥¨¦
,oiqexi`d zra micgizn eidy oeik ,mileza zprhàäla` - ¨

ad ux`ìéìb,oi`eyipd mcew cgiizdl mibdep oi`yïéòè éöî- §¨¦¨¥¨¦
.mileza dl `vn `ly oerhl lekiå,xxal yiéàîìdn iabl - §§©

,ok oerhl lekiéàickåéìò døñBàìok m` ,eizgz dzpify oeik ¦§§¨¨¨
àì éànà äãeäéa`a `ly oerhl on`p epi` dcedi ux`a recn - ¦¨©©Ÿ

xac lk envr lr xeq`l leki mc` ixde ,ecgiizpy drya dilr
`ly xexiaa orehy oeike ,'`xeqi`c `kizg diytp` `iey' oicn
,dzpif i`ce eixacly `vnp ,dlera dzid mewn lkne dilr `a

.envr lr dxq`eåàì àlàdpynd dwligy df oicy jgxk lr - ¤¨¨
oiprl epiid lilbl dcedi oiaäðòè ïéòè à÷ãe ,dúaeúk dãéñôäì§©§¦¨§¨¨§¨¨¦©£¨

df ixde ,dlera d`vne dleza zwfga d`ypy `id ezprhe -
a d`ivedl lekie zerh gwne ,daezk `låàì éàîoi` m`d - ©¨

ote`a s` xaecnçeút çút úðòè ïéòè à÷cwx `le ,iz`vn §¨¨¦©£©¤©¨©
dciqtdl on`p z`f mre ,mileza mc dl `vn `ly orehyk
cgiizdl mibdep oi`y mewnay l`eny ixack x`eane ,dzaezk
dciqtdl gezt gzt `vny xnel ozgd on`p oi`eyipd mcew
gxeh mc` oi`y oeik ,xwyn `edy miyyeg oi`e ,dzaezk

.eixaca l`eny ycig dn ok m`e ,dciqtne dcerqa
:`xnbd daiynàìoeik ,l`eny ly eyecig gken `l dpyndn - Ÿ

ote`a `weec dpynd z` cinrdl xyt`yíéîc úðòè ïéòè à÷c§¨¨¦©£©¨¦
my eide ,dpey`x d`iaa mileza mc `vn `ly orehy -
on`p jk meyne ,d`ia zrya mc did `ly e`xe ewcay oipiayey
wxe] dleza dzid `ly micr yi ixdy ,dzaezk dciqtdl lilba
mzqd one ,oiqexi`d onfa dnr cgiizdy oeik on`p epi` dcedia
iz`vn gezt gzt orehdy xnel mileki epiid la` ,[dilr `a
df xac xxal xyt` i`y oeik ,dzaezk dciqtdl on`p epi`
xnele ycgl l`eny jxved jkle ,xwyn `edy miyyege micra
meyn ,dzaezk ciqtdl on`p iz`vn gezt gzt zprha elit`y

.dciqtne dcerqa gxeh mc` oi`y dwfg
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gzt xnel on`p mc`y l`eny ly enrh z` d`ian `xnbd
:iz`vn geztïBòîL éaø íeMî ìàeîL øîà ïîçð áø øîà ,øîzéà¦§©¨©©©§¨¨©§¥¦©¦¦§

íéîëç ,øæòìà ïay mdìàøNé úBðáì íäì eð÷z,'daezk'äìeúáì ¤¤§¨¨£¨¦¦§¨¤¦§¦§¨¥¦§¨
epwzíéúàî,fefäðîìàìeepwz oi`eypd on dyexb e`äðîd`n - ¨©¦§©§¨¨¨¤

dabz dpyxbi e` zeni m`y ,xaca aiegn dy` `yepd lky ,fef
,eiqkpn dzaezkíäåmnvr minkg -eäeðéîàä,lraløîà íàL §¥¤¡¦¤¦¨©

,éúàöî çeút çút,dleza dzid `leïîàð,dzaezk dciqtdl ¤©¨©¨¨¦¤¡¨
.micr el oi`y s`e

:`xnbd ddnzíúðwúa íéîëç eìéòBä äî ,ïk íàdl epwzy ¦¥¨¦£¨¦§©¨¨¨
ici lr daezk aeign envr z` xehtl leki mc` lk ixde ,daezk

.`vn gezt gzty xwya orhiy
:`xnbd zvxzn,àáø øîày meyn ,jkl yeygl oi`ä÷æç`id ¨©¨¨£¨¨

yäãeòña çøBè íãà ïéà,oi`eyip lydãéñôîe`ly xwy zprha ¥¨¨¥©¦§¨©§¦¨
llk gxeh did `l dligzn d`pey did m` `l` ,dleza dzid
dyxbn did `l` ,okn xg`l cin dyxbl ick oi`eyip zcerqa
d`py zngn xwya ok oreh epi`y jgxk lre .oiqexi`d xg`l

.minkg edepin`d okle ,gezt dgzt `vny eixaca zn` `l`

* * *
`xnbd d`ian ,minkg zpwzn dy` zaezky o`k x`eand ab`

:df oipra ztqep `ziixaàðz,`ziixaaå ìéàBädaezk zpwzñð÷ ¨¨¦§§©
,àeä íéîëçjkläaâz àìe` diyexib xg`l] daezkd z` dy`d £¨¦Ÿ¦§¤

[dlra zzin xg`lúéøeaéfä ïî àlàdywd ,drexb rwxw - ¤¨¦©¦¦
zicir zerwxw lral yi m`y epiide .drixfle ceairl
dzaezk ieey z` dl zzl leki ,zixeaife zipepia [zgaeyn-]

.xzeia drexbd rwxwdn
:'minkg qpw' `id daezkdy `ziixad oeyl lr `xnbd ddnz

,'àñð÷',dinzaàñð÷ éàîedeqpw ok zngny lrad ryt dn - §¨¨©§¨¨
:`xnbd daiyn .minkgàîéà àlà,`pzd zpeeky xen` -ìéàBä ¤¨¥¨¦

ådaezk aeig.úéøeaéfä ïî àlà äaâz àì ,àeä íéîëç úðwz §©¨©£¨¦Ÿ¦§¤¤¨¦©¦¦
:`ziixad meiq z` `xnbd d`ian,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥

äøBzä ïî äMà úaeúk.`id §©¦¨¦©¨
dywn .zxg` `ziixal ef `ziixan dxizq dywn `xnbd

:`xnbd,éëä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà éîeon dy` zaezky ¦¨©©¨¦§¤©§¦¥¨¦
,dxezdàéðúäådxrp dzity mc` iabl dxeza xn`p ,`ziixaa §¨©§¨

`aedze` ozil o`nn dia` m` mpn` ,dze` `yil aiigy ,dilr
`ed eaeige ,oenn dl mlyi if` ,dy`l eløäîk ì÷Lé óñk'¤¤¦§Ÿ§Ÿ©

'úìeúaä(fh ak zeny)xdn' xeriy edn yxtzd `l mpn` . ©§Ÿ
weqtdn cenll yiy `ziixad zyxtne ,'zlezadàäiLsqk,äæ ¤§¥¤

,dzetnd dxrpl ozepykxeriy'úBìeúaä øäBî'dxezd dxn`y §©©§
ia`l DOr akXd Wi`d ozpe' xn`py ,dlezad z` qpe`d iabl§¨©¨¦©Ÿ¥¦¨©£¦

'sqM miXng dxrPd(hk ak mixac).df mekq ozep dztnd s`e , ©©£¨£¦¦¨¤
,dztnd oicn qpe`d oic z` s` zyxece `ziixad dkiynn

edidiy yiwdl yi jci`n'úBìeúaä øäBî',qpe` iabl xen`däæk ©©§¨¤
sqk' dxezd dxn` dztn iably myky ,dztna xn`pd oick -
zern `le sqk ilwy el` eidiy rnyn 'lwyi' oeylne ,'lwyi
`le sqk ilwya eidi qpe`a mixen`d sqk miying s` ,sqk

:`ziixad dkiynne .zernaïàkîs` df weqtn -íéîëç eëîñ ¦¨¨§£¨¦
äMà úaeúëì`idy,äøBzä ïîdipecp oeyl `ed 'xden' ixdy ¦§©¦¨¦©¨

melyz z` dxezd dazky oeike ,dzaezka dy`l mipzepy
oicy jka fnxl dxezd d`a ,'zelezad xden' oeyla dztnd

.dxezd on `ed [dy` zaezk-] 'xden'ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøwleg ©¨¦§¤©§¦¥
e,íéøôBñ éøácî àlà äøBz éøácî dðéà äMà úaeúk ,øîBàepwzy ¥§©¦¨¥¨¦¦§¥¨¤¨¦¦§¥§¦

edfe .d`ivedl eipira dlw `dz `ly ick dy`l daezk minkg
.dxezd on dy` zaezky enya lirl `aenk `ly

:`xnbd zvxznCetéàmi`pzd zehiy z` jetdl yi - ¥
dpexg`d `ziixaayoicy xne`d `ed l`ilnb oa oerny oaxy ,

dy` zaezky mixaeq minkge ,`ziixe`cn `ed dy` zaezk
.mixteq ixacn

:`xnbd zxxanàúéén÷ Cetéà ,àúééøúa zëôàc úéæç éàîedn - ©¨¦©£©§§¨§©§¨¥©©§¨
jetdl yi `ny ,dpexg`d `ziixaay zehiyd z` jetdl zi`x
oa oerny oaxy xnele ,dpey`xd `ziixaay zehiyd z`

.opaxcn `ed daezk aeigy xaeq l`ilnb
c meyn :`xnbd zx`andéì àðéòîL àäeprny ixdy -ïaøì ¨©§¦¨¥§©¨

øîàc ìàéìîb ïa ïBòîLy xg` mewnaàúééøBàcî äMà úaeúk ¦§¤©§¦¥§¨©§©¦¨¦§©§¨
mby ick ,dpexg`d `ziixaay zehiyd z` s` jetdl yie ,`id

:ok epivn okid `xnbd zx`an .ezrc `id oky x`azi daïðúc¦§©
dpyna(:iw oldl)dyxibe ,[mewn my-] `iwhetwa dy` `yepd ,

s`e ,l`xyi ux` zernn dzaezk mekq dl ozep ,l`xyi ux`a
mewn lkn ,xzei zelecb mdy `iwhetw zern dl aiigzdy it lr

,dinelyza minkg eliwd opaxcn dy` zaezky oeikïBòîL ïaø©¨¦§
ìàéìîb ïae wleg,àé÷èBô÷ úBònî dì ïúBð ,øîBàezrcly meyn ¤©§¦¥¥¥¨¦§©§§¨

m`y ,d`eld enk `ed dil` eaeige ,dxezd on dy` zaezk
rextl eilr o`k s`e ,ea rextl eilr mieqn oenn beqa aiigzd
l`ilnb oa oerny oaxly dpyna x`eany oeike ,`iwhetw zerna

ote`a `ziixad z` zepyl yi ,dxezd on dy` zaezkda mby
.ok x`eai

:l`ilnb oa oerny oax ixaca dxizqd aeyiia sqep uexizéàå§¦
,àîéà úéòa`l` ,`ziixad ixac z` zepyl jxev oi`ydlek- ¨¥¥¨¨

ixac ,`ziixad lkàøqçéî éøeqçå ,àéä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¦§©¥¦©§¨
éðz÷ éëäåyi jke ,milin da siqedl yie `ziixad `id dxqg - §¨¦¨¨¥

,da zepyl,äøBzä ïî äMà úaeúëì íéîëç eëîñ ïàkîedf mpn` ¦¨¨§£¨¦¦§©¦¨¦©¨
la` ,dlezaaúaeúk`yepdéøácî àlà äøBz éøácî dðéà äðîìà §©©§¨¨¥¨¦¦§¥¨¤¨¦¦§¥

éøácî dðéà äðîìà úaeúk øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøL ,íéøôBñ§¦¤©¨¦§¤©§¦¥¥§©©§¨¨¥¨¦¦§¥
.íéøôBñ éøácî àlà äøBzoerny oax zrcy `vnp ef `qxib itle ¨¤¨¦¦§¥§¦

x`eanke ,dxezd on dleza zaezky ef `ziixaa mb l`ilnb oa
.dpyna

* * *
:mileza zprha mipey miyrn d`ian `xnbddén÷ì àúàc àeää©©£¨§©¥

ïîçð áøce ,ongp ax iptl `ay ozga dyrn -déì øîà,ongp axl §©©§¨¨©¥
éúàöî çeút çút.dleza dzid `ly ,izy`aïîçð áø déì øîà ¤©¨©¨¨¦¨©¥©©§¨

,eiyp`léøôek eäeáqàlwc itprn zeieyrd zelwna edewld - ©§§¥
`edy gken 'iz`vn gezt gzt' ezprhay meyn ,mivew oda yiy

xirdn zepefd i`ceae ,gezt gzt edn iwadéì àèéáç ,'àúëøáî'§¨¨§¨£¦¨¥
edn iwa `ed jk ici lre ,zepfl cinz eiptl zeakeye zeheag -

.ezewldl jixv zepfd lr ceygde ,gezt gzt
:`xnbd dywnïîçð áø àäåenvrøîàc àeägzt xne`dy lirl §¨©©§¨§¨©

iz`vn gezt,ïîéäîrnyn ,ezewldl jixvy my xn` `ly oeike §¥¨
mpn` :`xnbd zvxzn .ef dprha zepfd lr cygp epi`yïîéäî§¥¨

`l` ,xega `ed m` elit`e dzaezk dciqtdle eilr dxq`l
,lerp gztl gezt gzt oia oigadl rceiy xega mewn lkny

zepfd lr cygp,éøôek déì ïðéáqîez`f xn` `l lirly mrhde ©§¦¨¥§¥
.ezepn`p iabl `l` my wqr `ly meyn ,eixaca ongp ax

:sqep uexiz `xnbd d`ianépLî éàçà áøax ixac z` uxzn - ©©©§©¥
`l ongp ax iptl `ay dyrna zn`ay ,xg` ote`a ongp

,weligd mrhe ,epin`dïàk,epin`d `l ongp axy df dyrna - ¨
xaecn,øeçáaxn`y dne ,on`p epi`e gezt gzta iwa epi`y §¨

zeheag zepef ike ,dinza oeyla ezpeek 'dil `hiag `zkxan'
eipt firdy meyn ezewldl xn`e ,jka iwa didiy ick eiptl

eli`e .gezt dgzt `vny xnelïàklirl xn`y ongp ax ixac - ¨
xaecn ,on`py,éeNðaiwa `ede dpey`xd ezlira ef oi`y oeiky §¨

mrh oi` mbe ,dzaezk dciqtdle dxq`l on`p ,gezt gzta
.mipt zfrd eixaca oi`y meyn ezewldl
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המשך בעמוד זפד

oiaiig lkd` cenr i sc ± oey`x wxtzeaezk
'åë äùàì åð÷ú íéîëçon`p ied `l ,`ziixe`c dzaezk i`ed i` :xnelk Ðdriwtdl

depwizy md .exn` mde exn` md ,depwiz minkg Ð dzaezk la` .dreci zecra `l`

zprha s` dciqtdl on`p `edy exn`gezt gzt.ïë íà.driwtdl eciay Ðäî
ïúð÷úá íéîëç åìéòåä.daezk dl epwzy Ð'åë äãåòñá çøåè íãà ïéà ä÷æçoi` Ð

oerhiy yegldid m`y .zn`a `l` jk mc`

dcerqa gxeh did `l Ð dligzn dze` `pey

dqpekedyxbn did `l` ,mpg ezcerq ciqtne

.dligznúéøåáéæä ïî àìàzeabl z`a m` Ð

Ð zipepiae zixeaife zicir el yie ,dzaezk

zipepia e` zicir il oz xnel dleki dpi`

dieeya zixeaif dl ozil `a m` `l` ;dieeya

] .ozi Ðàñð÷ éàî`wc ryt i`n xnelk Ð

.[dil opiqpwäøåúä ïî"lewyi sqk"n Ð

.onwlckìå÷ùé óñë.xn`p dztna Ðøäåîë
úåìåúáäqp`na xen`d Ðdlezad z`

mixac)liaya sqk miying aezkd eqpw ,(ak

xden.dilezaúåìåúáä øäåîë äæ àäéùÐ

dn :qpe`d qpwl dztnd qpw aezkd yiwd

sqk dne .miying o`k s` Ð miying oldl

"lewyi" aizkc ,milwy o`k xen`ds` Ð

.zern `niz `lc ,milwy oldlåëîñ ïàëîÐ

ixwcndl.xdenàé÷èåô÷ úåòîî äì ïúåðÐ

l`xyi ux`a dy` `yp :opz `xza wxta

ux` zernn dl ozep Ð `iwhetwa dyxibe

`iwhetwa dy` `yp .zelw ody ,l`xyi

ux` zernn dl ozep Ð l`xyi ux`a dyxibe

.`lewl opilf`c ,daezka aezkd oipn l`xyi

zernn dl ozep :xne` l`ilnb oa oerny oax

carzypy ,`iwhetw:xaqwc ,deln x`yk ,oda

.`ziixe`c daezkéøôåë åäåáñàedewld Ð

oda yiy ,lwc ly zeixg zelwna zeiwln

:(`,bl) dkeqa opixn`ck ,oivew oink oivwer

ikxc dikxc" Ð `xtek `ni`e"mrep.aizk

äéì àèéáç àúëøáî,z`fd xird zepef Ð

,`zkxan dnyyzeheagzeakeyeeiptl cinz

Ð xega :gezt gzta iwa `edy xg`n ,zepfl

.eipt firny lr ixtek dil opiaqne ,onidn `l

.ixtek dil opiaqn `le ,onidn Ð ieypäèäÐ

ezia gztl ribdykxebqdeakrn xac ea yie

oihnyke ,geztln.gztp Ð oiccvl eze`àëéà
éøîàãgiky `l oiekzn `la Ð`le ,dihd

cifna `ny :ewca jk `l` .dhd `ny opixn`

= `xare `ycl zxwre zihdzlcd zxwr

.gixadeãéæîá äèä.gkae oiekzna ÐåñáëåÐ

.rxf zakya miqekn mincd itih eidy
õåäéâ
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øîà"dax dy`d"a oke .opaxc daezkc rnyn Ð 'ek epwiz minkg l`eny xn` ongp ax

`ly Ð daezk opax dl epiwz `nrh i`n :xn`w daezk dl oi` iab (`,ht zenai)

ebdpc :dywe ,opaxc daezkc xaq cenlzdc `nzq `nl` .'ek d`ivedl eipira dlw `dz

oax` opiknqc :mz epiax xne`e !"`ziixe`cn ikil efgc oz`n ifef sqk" daezka aezkl

(a,iw) `xza wxtc oizipznc l`ilnb oa oerny

zernn dl ozep :xn`c ,jenqa inp dl iziinc

wol `niiwe .`ziixe`c daezk xaqwc ,`iwhet

xne` cere .epzpyna l`ilnb oa oerny oaxk

`pgky`c ,ongp axk ol `niiw `lc :wgvi epiax

uxznck ,dilr biltc d`xza `edc iy` ax

epi` ynyen `ly lk :ipz (`,ai) `ziixa onwl

`nyl yiigc `nl` .mileza zprh oerhl leki

dcerqa gxeh mc` oi` dwfg opixn` `le ,xwyn

xi`n epiax oa wgvi epiax yxit oke .dciqtne

opixn`c `de .ongp axc` bilt iy` axc

epiwz `nrh i`n :(`,ht zenai) "dax dy`d"a

`kid daezk opax epiwz h"n :t"d Ð daezk opax

eipira dlw `dz `ly Ð dpnl`a oebk ,epiwzc

ick ,dl `di `ly epiwz inp ikd .d`ivedl

.d`ivedl eipira dlw `dzy

ä÷æçzy`a gpiz :dniz Ð 'ek gxeh mc` oi`

,dilr `xqzinc ylyn dzegta e` odk

inp xn`c o`nle .on`p Ð dciqtnc oeik jklid

dl oi` dlera z`vnpe dleza zwfga dqpk onwl

ixdy ,dciqtn inp `zydc ,`gip Ð llk daezk

daezk dl yi xn`c o`nl la` .`ed zerh gwn

dciqtdl `ay `l` ,icin ciqtn `l Ð dpn

i`n`e ,ciqtn `l dcerqd la` .dpn dzaezkn

.onidn `lc d`xpe ?onidn

ìéàåäÐ 'ek dabz `l `id minkg zpwze

wxta onwl dil zi` xi`n iaxc :dniz

wxtae ,`ziixe`c daezkc (a,ep) "it lr s`"

xi`n iax xaqwc opixn` (a,gn oihib) "oiwfipd"

`iedc oeike .`pig meyn ,zipepiaa dy` zaezkc

`aa yixa ol `wtpck ,zicira dpic Ð `ziixe`c

`iz`c ,ahinn mlyl zea`k oleke :(`,d) `nw

eriwtd i`n`e ,"sqk" "mlyi" "dpizp" "zgz"

mewn meya `pz hinzyin `lc ,cere ?dpic

iaxl `l` ilhlhnn dy` zaezk dil zi`c

`d :(`,hv zenai) oizkec lka opixn`ck ,xi`n

icarzyn ilhlhn xn`c ,`id xi`n iax Ð ipn

`l i`n` Ð `ziixe`c xn`c o`nle .daezkl

yie ?opitli mzdnc oeik ,oiwfip enk ilhlhnn iab

m` mc` ipa odn eyxti `ly ,`nrhc :xnel

ick eyge ,milhlhn e` zicir xeknl ekxhvi

.mc` ipa odilr evtwiy

ïúåðepiaxl dniz Ð `iwhetw zernn dl

n dl ozepy dl `ed geix dn :wgvimze`

dey `l` dl ozep epi` mewn lkn ?zernd

jixv mlerlc mixne` epiid m`e !milwy miying

miying `iwhetwa my oicnery milwy dl ozil

milwy miying l`xyi ux`ae ,`iwhetw ilwy

iab opixn`ck .`gip ded Ð l`xyi ux` ly

"xeka yi" wxta xeka oeictc mirlq dying

etiqe`c `pixg` `zliz xn xcyil :(`,p zexeka)

oizipzn` opiqxb oiwxitc inlyexia ,edine .`ziixe`c dcn dpzyz jkay d`xp oi` Ð cg` mewna oitiqenyk la` ,etiqed mewn lkaÐ etiqedyk mzdc ,d`xp oi` edin .edl xcye ,ediilr

.i`xen` dnk mzd iwqn oke ,`vei rahn :xn` `pea xa `a` iax ,ycwd lwya :xn` l`eny mya `pen iax :miz`n daezkc

àúëøáî,onidn :ipyne ?onidn ongp ax xn` `de .onidn `l jkld ?iwa didiy eiptl zeheag zepef ike .xwyn ixdy ,l`xyi za lr rx my `iveny edewld :yexit Ð dil `hiag

`xwirn ol `xiaqck ipyn `g` axe .zepfd lr ceygy itl ezewldl xn`e ,epin`n did `l` ,epin`n did `ly meyn `l Ð edeaq` xn`c ongp axe .ixtek dil opiaqne

onidn :ipyne !ezewldl yxit `le ,on`p ongp ax xn`de .zepfd lr ceygy itl ,edewld Ð on`p `edy it lr s` ,dil `hiag `zkxan :`zegipa xnel yi cere .xegaa ixii`e ,onidn `lc

.ieypae ,zewln `la epiid Ð ongp ax xn`c on`p mlerl :xn` `g` ax .zewlna ixii` `l ongp axe ,dil opiaqne
dleza
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ïBòîL éaø íeMî ìàeîL øîà ïîçð áø øîà ,øîzéà¦§©¨©©©§¨¨©§¥¦©¦¦§
äìeúáì ,ìàøNé úBðáì íäì eðwz íéîëç :øæòìà ïa¤¤§¨¨£¨¦¦§¨¤¦§¦§¨¥¦§¨
øîà íàL ,eäeðéîàä íäå .äðî äðîìàìe ,íéúàî̈©¦§©§¨¨¨¤§¥¤¡¦¤¦¨©
íéîëç eìéòBä äî ïk íà .ïîàð "éúàöî çeút çút"¤©¨©¨¨¦¤¡¨¦¥©¦£¨¦
äãeòña çøBè íãà ïéà ,ä÷æç :àáø øîà ?íúðwúa§©¨¨¨¨©¨¨£¨¨¥¨¨¥©¦§¨

àeä íéîëç ñð÷e ìéàBä :àðz .dãéñôîe¯äaâz àì ©§¦¨¨¨¦§©£¨¦Ÿ¦§¤
:àîéà àlà ?àñð÷ éàî !?àñð÷ .úéøeaéfä ïî àlà¤¨¦©¦¦§¨¨©§¨¨¤¨¥¨

àeä íéîëç úðwúå ìéàBä¯ïî àlà äaâz àì ¦§©¨©£¨¦Ÿ¦§¤¤¨¦
äMà úaeúk :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .úéøeaéfä©¦¦©¨¦§¤©§¦¥¥§©¦¨

äøBzä ïî¯?éëä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà éîe ¦©¨¦¨©©¨¦§¤©§¦¥¨¦
äæ àäiL "úBìeúaä øäîk ì÷Lé óñk" :àéðúäå§¨©§¨¤¤¦§Ÿ§Ÿ©©§¤§¥¤
eëîñ ïàkî .äæk úBìeúaä øäBîe ,úBìeúaä øäBîk§©©§©©§¨¤¦¨¨§
ïa ïBòîL ïaø .äøBzä ïî äMà úaeúëì íéîëç£¨¦¦§©¦¨¦©¨©¨¦§¤
àlà ,äøBú éøácî dðéà äMà úaeúk :øîBà ìàéìîb©§¦¥¥§©¦¨¥¨¦¦§¥¨¤¨
?àúééøúa zëtàc úéæç éàîe .Cetéà !íéøôBñ éøácî¦¦§¥§¦¥©¨¥§©©§§©§©§¨
ïa ïBòîL ïaøì déì àðéòîL àä !àúéén÷ Cetéà¥©©§¨¨¨§¦¨¥§©¨¦§¤
ïaø :ïðúc ,àúééøBàcî äMà úaeúk øîàc ìàéìîb©§¦¥§¨©§©¦¨¦§©§¨¦§©©¨
.ài÷èBt÷ úBònî dì ïúBð :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥¥¥¨¦§©§¦¨
,àéä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø dlek :àîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨¨©¨¦§¤©§¦¥¦
íéîëç eëîñ ïàkî :éðú÷ éëäå àøqçéî éøeqçå§©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥¦¨¨§£¨¦
dðéà äðîìà úaeúk .äøBzä ïî äMà úaeúëì¦§©¦¨¦©¨§©©§¨¨¥¨

aøL ,íéøôBñ éøácî àlà äøBú éøácîïa ïBòîL ï ¦¦§¥¨¤¨¦¦§¥§¦¤©¨¦§¤
äøBú éøácî dðéà äðîìà úaeúk :øîBà ìàéìîb©§¦¥¥§©©§¨¨¥¨¦¦§¥¨
,ïîçð áøc dén÷ì àúàc àeää .íéøôBñ éøácî àlà¤¨¦¦§¥§¦©©£¨§©¥§©©§¨
:ïîçð áø déì øîà .éúàöî çeút çút :déì øîà£©¥¤©¨©¨¨¦£©¥©©§¨
ïîçð áø àäå .déì àèéáç àúëøáî ,éøôek eäeañà©§§¥§¨¨§¨£¦¨¥§¨©©§¨
áø .éøôek déì ïðéañîe ,ïîéäî !ïîéäî øîàc àeä§¨©§¥¨§¥¨©§¦©¥§¥©

ïàk :épLî éàçà¯ïàk ,øeçáa¯àeää .éeNða ©©§©¥¨§¨¨§¨©
çeút çút :déì øîà ,ìàéìîb ïaøc dén÷ì àúàc©£¨§©¥§©¨©§¦¥£©¥¤©¨©
,ìLî Eì ìBLîà ?äúéhä ànL :déì øîà .éúàöî̈¨¦£©¥¤¨¦¦¨¤§§¨¨

äîBc øácä äîì¯ïBLéàa Cläî äéäL íãàì §¨©¨¨¤§¨¨¤¨¨§©¥§¦
ähéä ,äìéôàå äìéì¯ähéä àì ,çeút Bàöî¯ ©§¨©£¥¨¦¨§¨¨©Ÿ¦¨

ànL :déì øîà éëä ,éøîàc àkéà .ìeòð Bàöî§¨¨¦¨§¨§¦¨¦£©¥¤¨
äîBc øácä äîì ìLî Eì ìBLîà ?àøaòå àMãì zø÷òå äúéhä ãéæîa¯íãàì §¥¦¦¦¨§¨©§¨§©¨§©§¨¤§§¨¨§¨©¨¨¤§¨¨

ãéæîa ähéä ;äìéôàå äìéì ïBLéàa Cläî àeäL¯ãéæîa ähéä àì .çeút Bàöî¯ ¤§©¥§¦©§¨©£¥¨¦¨§¥¦§¨¨©Ÿ¦¨§¥¦
àìå ézìòa ,éaø :déì øîà ,éaø øa ìàéìîb ïaøc dén÷ì àúàc àeää .ìeòð Bàöî§¨¨©©£¨§©¥§©¨©§¦¥©©¦£©¥©¦¨©§¦§Ÿ
Bì eàéáä .øãeñ BúBà éì eàéáä :íäì øîà .éúééä äìeúa ,éaø :Bì äøîà .íc éúàöî̈¨¦¨¨§¨©¦§¨¨¦¦¨©¨¤¨¦¦¨¥¦
.Eçwîa äëæ Cì :Bì øîà .íéîã étéè änk åéìò àöîe ,Bñaëå ,íéîa BàøLe øãeqä©¨§¨§©¦§¦§¨¨¨¨©¨¦¥¨¦¨©¥§¥§¦¨£
:déì øîà !éëä ãéáòð éîð ïðà :éLà áøì àé÷æøtî àáøc déøa øî àðeä déì øîà£©¥¨¨§¥§¨¨¦©§©§¨§©©¦£©©¦©£¥¨¦£©¥
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קעג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc zeaezk(iying meil)

gzt xnel on`p mc`y l`eny ly enrh z` d`ian `xnbd
:iz`vn geztïBòîL éaø íeMî ìàeîL øîà ïîçð áø øîà ,øîzéà¦§©¨©©©§¨¨©§¥¦©¦¦§

íéîëç ,øæòìà ïay mdìàøNé úBðáì íäì eð÷z,'daezk'äìeúáì ¤¤§¨¨£¨¦¦§¨¤¦§¦§¨¥¦§¨
epwzíéúàî,fefäðîìàìeepwz oi`eypd on dyexb e`äðîd`n - ¨©¦§©§¨¨¨¤

dabz dpyxbi e` zeni m`y ,xaca aiegn dy` `yepd lky ,fef
,eiqkpn dzaezkíäåmnvr minkg -eäeðéîàä,lraløîà íàL §¥¤¡¦¤¦¨©

,éúàöî çeút çút,dleza dzid `leïîàð,dzaezk dciqtdl ¤©¨©¨¨¦¤¡¨
.micr el oi`y s`e

:`xnbd ddnzíúðwúa íéîëç eìéòBä äî ,ïk íàdl epwzy ¦¥¨¦£¨¦§©¨¨¨
ici lr daezk aeign envr z` xehtl leki mc` lk ixde ,daezk

.`vn gezt gzty xwya orhiy
:`xnbd zvxzn,àáø øîày meyn ,jkl yeygl oi`ä÷æç`id ¨©¨¨£¨¨

yäãeòña çøBè íãà ïéà,oi`eyip lydãéñôîe`ly xwy zprha ¥¨¨¥©¦§¨©§¦¨
llk gxeh did `l dligzn d`pey did m` `l` ,dleza dzid
dyxbn did `l` ,okn xg`l cin dyxbl ick oi`eyip zcerqa
d`py zngn xwya ok oreh epi`y jgxk lre .oiqexi`d xg`l

.minkg edepin`d okle ,gezt dgzt `vny eixaca zn` `l`

* * *
`xnbd d`ian ,minkg zpwzn dy` zaezky o`k x`eand ab`

:df oipra ztqep `ziixaàðz,`ziixaaå ìéàBädaezk zpwzñð÷ ¨¨¦§§©
,àeä íéîëçjkläaâz àìe` diyexib xg`l] daezkd z` dy`d £¨¦Ÿ¦§¤

[dlra zzin xg`lúéøeaéfä ïî àlàdywd ,drexb rwxw - ¤¨¦©¦¦
zicir zerwxw lral yi m`y epiide .drixfle ceairl
dzaezk ieey z` dl zzl leki ,zixeaife zipepia [zgaeyn-]

.xzeia drexbd rwxwdn
:'minkg qpw' `id daezkdy `ziixad oeyl lr `xnbd ddnz

,'àñð÷',dinzaàñð÷ éàîedeqpw ok zngny lrad ryt dn - §¨¨©§¨¨
:`xnbd daiyn .minkgàîéà àlà,`pzd zpeeky xen` -ìéàBä ¤¨¥¨¦

ådaezk aeig.úéøeaéfä ïî àlà äaâz àì ,àeä íéîëç úðwz §©¨©£¨¦Ÿ¦§¤¤¨¦©¦¦
:`ziixad meiq z` `xnbd d`ian,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥

äøBzä ïî äMà úaeúk.`id §©¦¨¦©¨
dywn .zxg` `ziixal ef `ziixan dxizq dywn `xnbd

:`xnbd,éëä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà éîeon dy` zaezky ¦¨©©¨¦§¤©§¦¥¨¦
,dxezdàéðúäådxrp dzity mc` iabl dxeza xn`p ,`ziixaa §¨©§¨

`aedze` ozil o`nn dia` m` mpn` ,dze` `yil aiigy ,dilr
`ed eaeige ,oenn dl mlyi if` ,dy`l eløäîk ì÷Lé óñk'¤¤¦§Ÿ§Ÿ©

'úìeúaä(fh ak zeny)xdn' xeriy edn yxtzd `l mpn` . ©§Ÿ
weqtdn cenll yiy `ziixad zyxtne ,'zlezadàäiLsqk,äæ ¤§¥¤

,dzetnd dxrpl ozepykxeriy'úBìeúaä øäBî'dxezd dxn`y §©©§
ia`l DOr akXd Wi`d ozpe' xn`py ,dlezad z` qpe`d iabl§¨©¨¦©Ÿ¥¦¨©£¦

'sqM miXng dxrPd(hk ak mixac).df mekq ozep dztnd s`e , ©©£¨£¦¦¨¤
,dztnd oicn qpe`d oic z` s` zyxece `ziixad dkiynn

edidiy yiwdl yi jci`n'úBìeúaä øäBî',qpe` iabl xen`däæk ©©§¨¤
sqk' dxezd dxn` dztn iably myky ,dztna xn`pd oick -
zern `le sqk ilwy el` eidiy rnyn 'lwyi' oeylne ,'lwyi
`le sqk ilwya eidi qpe`a mixen`d sqk miying s` ,sqk

:`ziixad dkiynne .zernaïàkîs` df weqtn -íéîëç eëîñ ¦¨¨§£¨¦
äMà úaeúëì`idy,äøBzä ïîdipecp oeyl `ed 'xden' ixdy ¦§©¦¨¦©¨

melyz z` dxezd dazky oeike ,dzaezka dy`l mipzepy
oicy jka fnxl dxezd d`a ,'zelezad xden' oeyla dztnd

.dxezd on `ed [dy` zaezk-] 'xden'ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøwleg ©¨¦§¤©§¦¥
e,íéøôBñ éøácî àlà äøBz éøácî dðéà äMà úaeúk ,øîBàepwzy ¥§©¦¨¥¨¦¦§¥¨¤¨¦¦§¥§¦

edfe .d`ivedl eipira dlw `dz `ly ick dy`l daezk minkg
.dxezd on dy` zaezky enya lirl `aenk `ly

:`xnbd zvxznCetéàmi`pzd zehiy z` jetdl yi - ¥
dpexg`d `ziixaayoicy xne`d `ed l`ilnb oa oerny oaxy ,

dy` zaezky mixaeq minkge ,`ziixe`cn `ed dy` zaezk
.mixteq ixacn

:`xnbd zxxanàúéén÷ Cetéà ,àúééøúa zëôàc úéæç éàîedn - ©¨¦©£©§§¨§©§¨¥©©§¨
jetdl yi `ny ,dpexg`d `ziixaay zehiyd z` jetdl zi`x
oa oerny oaxy xnele ,dpey`xd `ziixaay zehiyd z`

.opaxcn `ed daezk aeigy xaeq l`ilnb
c meyn :`xnbd zx`andéì àðéòîL àäeprny ixdy -ïaøì ¨©§¦¨¥§©¨

øîàc ìàéìîb ïa ïBòîLy xg` mewnaàúééøBàcî äMà úaeúk ¦§¤©§¦¥§¨©§©¦¨¦§©§¨
mby ick ,dpexg`d `ziixaay zehiyd z` s` jetdl yie ,`id

:ok epivn okid `xnbd zx`an .ezrc `id oky x`azi daïðúc¦§©
dpyna(:iw oldl)dyxibe ,[mewn my-] `iwhetwa dy` `yepd ,

s`e ,l`xyi ux` zernn dzaezk mekq dl ozep ,l`xyi ux`a
mewn lkn ,xzei zelecb mdy `iwhetw zern dl aiigzdy it lr

,dinelyza minkg eliwd opaxcn dy` zaezky oeikïBòîL ïaø©¨¦§
ìàéìîb ïae wleg,àé÷èBô÷ úBònî dì ïúBð ,øîBàezrcly meyn ¤©§¦¥¥¥¨¦§©§§¨

m`y ,d`eld enk `ed dil` eaeige ,dxezd on dy` zaezk
rextl eilr o`k s`e ,ea rextl eilr mieqn oenn beqa aiigzd
l`ilnb oa oerny oaxly dpyna x`eany oeike ,`iwhetw zerna

ote`a `ziixad z` zepyl yi ,dxezd on dy` zaezkda mby
.ok x`eai

:l`ilnb oa oerny oax ixaca dxizqd aeyiia sqep uexizéàå§¦
,àîéà úéòa`l` ,`ziixad ixac z` zepyl jxev oi`ydlek- ¨¥¥¨¨

ixac ,`ziixad lkàøqçéî éøeqçå ,àéä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¦§©¥¦©§¨
éðz÷ éëäåyi jke ,milin da siqedl yie `ziixad `id dxqg - §¨¦¨¨¥

,da zepyl,äøBzä ïî äMà úaeúëì íéîëç eëîñ ïàkîedf mpn` ¦¨¨§£¨¦¦§©¦¨¦©¨
la` ,dlezaaúaeúk`yepdéøácî àlà äøBz éøácî dðéà äðîìà §©©§¨¨¥¨¦¦§¥¨¤¨¦¦§¥

éøácî dðéà äðîìà úaeúk øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøL ,íéøôBñ§¦¤©¨¦§¤©§¦¥¥§©©§¨¨¥¨¦¦§¥
.íéøôBñ éøácî àlà äøBzoerny oax zrcy `vnp ef `qxib itle ¨¤¨¦¦§¥§¦

x`eanke ,dxezd on dleza zaezky ef `ziixaa mb l`ilnb oa
.dpyna

* * *
:mileza zprha mipey miyrn d`ian `xnbddén÷ì àúàc àeää©©£¨§©¥

ïîçð áøce ,ongp ax iptl `ay ozga dyrn -déì øîà,ongp axl §©©§¨¨©¥
éúàöî çeút çút.dleza dzid `ly ,izy`aïîçð áø déì øîà ¤©¨©¨¨¦¨©¥©©§¨

,eiyp`léøôek eäeáqàlwc itprn zeieyrd zelwna edewld - ©§§¥
`edy gken 'iz`vn gezt gzt' ezprhay meyn ,mivew oda yiy

xirdn zepefd i`ceae ,gezt gzt edn iwadéì àèéáç ,'àúëøáî'§¨¨§¨£¦¨¥
edn iwa `ed jk ici lre ,zepfl cinz eiptl zeakeye zeheag -

.ezewldl jixv zepfd lr ceygde ,gezt gzt
:`xnbd dywnïîçð áø àäåenvrøîàc àeägzt xne`dy lirl §¨©©§¨§¨©

iz`vn gezt,ïîéäîrnyn ,ezewldl jixvy my xn` `ly oeike §¥¨
mpn` :`xnbd zvxzn .ef dprha zepfd lr cygp epi`yïîéäî§¥¨

`l` ,xega `ed m` elit`e dzaezk dciqtdle eilr dxq`l
,lerp gztl gezt gzt oia oigadl rceiy xega mewn lkny

zepfd lr cygp,éøôek déì ïðéáqîez`f xn` `l lirly mrhde ©§¦¨¥§¥
.ezepn`p iabl `l` my wqr `ly meyn ,eixaca ongp ax

:sqep uexiz `xnbd d`ianépLî éàçà áøax ixac z` uxzn - ©©©§©¥
`l ongp ax iptl `ay dyrna zn`ay ,xg` ote`a ongp

,weligd mrhe ,epin`dïàk,epin`d `l ongp axy df dyrna - ¨
xaecn,øeçáaxn`y dne ,on`p epi`e gezt gzta iwa epi`y §¨

zeheag zepef ike ,dinza oeyla ezpeek 'dil `hiag `zkxan'
eipt firdy meyn ezewldl xn`e ,jka iwa didiy ick eiptl

eli`e .gezt dgzt `vny xnelïàklirl xn`y ongp ax ixac - ¨
xaecn ,on`py,éeNðaiwa `ede dpey`xd ezlira ef oi`y oeiky §¨

mrh oi` mbe ,dzaezk dciqtdle dxq`l on`p ,gezt gzta
.mipt zfrd eixaca oi`y meyn ezewldl
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oiaiig lkd` cenr i sc ± oey`x wxtzeaezk
'åë äùàì åð÷ú íéîëçon`p ied `l ,`ziixe`c dzaezk i`ed i` :xnelk Ðdriwtdl

depwizy md .exn` mde exn` md ,depwiz minkg Ð dzaezk la` .dreci zecra `l`

zprha s` dciqtdl on`p `edy exn`gezt gzt.ïë íà.driwtdl eciay Ðäî
ïúð÷úá íéîëç åìéòåä.daezk dl epwzy Ð'åë äãåòñá çøåè íãà ïéà ä÷æçoi` Ð

oerhiy yegldid m`y .zn`a `l` jk mc`

dcerqa gxeh did `l Ð dligzn dze` `pey

dqpekedyxbn did `l` ,mpg ezcerq ciqtne

.dligznúéøåáéæä ïî àìàzeabl z`a m` Ð

Ð zipepiae zixeaife zicir el yie ,dzaezk

zipepia e` zicir il oz xnel dleki dpi`

dieeya zixeaif dl ozil `a m` `l` ;dieeya

] .ozi Ðàñð÷ éàî`wc ryt i`n xnelk Ð

.[dil opiqpwäøåúä ïî"lewyi sqk"n Ð

.onwlckìå÷ùé óñë.xn`p dztna Ðøäåîë
úåìåúáäqp`na xen`d Ðdlezad z`

mixac)liaya sqk miying aezkd eqpw ,(ak

xden.dilezaúåìåúáä øäåîë äæ àäéùÐ

dn :qpe`d qpwl dztnd qpw aezkd yiwd

sqk dne .miying o`k s` Ð miying oldl

"lewyi" aizkc ,milwy o`k xen`ds` Ð

.zern `niz `lc ,milwy oldlåëîñ ïàëîÐ

ixwcndl.xdenàé÷èåô÷ úåòîî äì ïúåðÐ

l`xyi ux`a dy` `yp :opz `xza wxta

ux` zernn dl ozep Ð `iwhetwa dyxibe

`iwhetwa dy` `yp .zelw ody ,l`xyi

ux` zernn dl ozep Ð l`xyi ux`a dyxibe

.`lewl opilf`c ,daezka aezkd oipn l`xyi

zernn dl ozep :xne` l`ilnb oa oerny oax

carzypy ,`iwhetw:xaqwc ,deln x`yk ,oda

.`ziixe`c daezkéøôåë åäåáñàedewld Ð

oda yiy ,lwc ly zeixg zelwna zeiwln

:(`,bl) dkeqa opixn`ck ,oivew oink oivwer

ikxc dikxc" Ð `xtek `ni`e"mrep.aizk

äéì àèéáç àúëøáî,z`fd xird zepef Ð

,`zkxan dnyyzeheagzeakeyeeiptl cinz

Ð xega :gezt gzta iwa `edy xg`n ,zepfl

.eipt firny lr ixtek dil opiaqne ,onidn `l

.ixtek dil opiaqn `le ,onidn Ð ieypäèäÐ

ezia gztl ribdykxebqdeakrn xac ea yie

oihnyke ,geztln.gztp Ð oiccvl eze`àëéà
éøîàãgiky `l oiekzn `la Ð`le ,dihd

cifna `ny :ewca jk `l` .dhd `ny opixn`

= `xare `ycl zxwre zihdzlcd zxwr

.gixadeãéæîá äèä.gkae oiekzna ÐåñáëåÐ

.rxf zakya miqekn mincd itih eidy
õåäéâ
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øîà"dax dy`d"a oke .opaxc daezkc rnyn Ð 'ek epwiz minkg l`eny xn` ongp ax

`ly Ð daezk opax dl epiwz `nrh i`n :xn`w daezk dl oi` iab (`,ht zenai)

ebdpc :dywe ,opaxc daezkc xaq cenlzdc `nzq `nl` .'ek d`ivedl eipira dlw `dz

oax` opiknqc :mz epiax xne`e !"`ziixe`cn ikil efgc oz`n ifef sqk" daezka aezkl

(a,iw) `xza wxtc oizipznc l`ilnb oa oerny

zernn dl ozep :xn`c ,jenqa inp dl iziinc

wol `niiwe .`ziixe`c daezk xaqwc ,`iwhet

xne` cere .epzpyna l`ilnb oa oerny oaxk

`pgky`c ,ongp axk ol `niiw `lc :wgvi epiax

uxznck ,dilr biltc d`xza `edc iy` ax

epi` ynyen `ly lk :ipz (`,ai) `ziixa onwl

`nyl yiigc `nl` .mileza zprh oerhl leki

dcerqa gxeh mc` oi` dwfg opixn` `le ,xwyn

xi`n epiax oa wgvi epiax yxit oke .dciqtne

opixn`c `de .ongp axc` bilt iy` axc

epiwz `nrh i`n :(`,ht zenai) "dax dy`d"a

`kid daezk opax epiwz h"n :t"d Ð daezk opax

eipira dlw `dz `ly Ð dpnl`a oebk ,epiwzc

ick ,dl `di `ly epiwz inp ikd .d`ivedl

.d`ivedl eipira dlw `dzy

ä÷æçzy`a gpiz :dniz Ð 'ek gxeh mc` oi`

,dilr `xqzinc ylyn dzegta e` odk

inp xn`c o`nle .on`p Ð dciqtnc oeik jklid

dl oi` dlera z`vnpe dleza zwfga dqpk onwl

ixdy ,dciqtn inp `zydc ,`gip Ð llk daezk

daezk dl yi xn`c o`nl la` .`ed zerh gwn

dciqtdl `ay `l` ,icin ciqtn `l Ð dpn

i`n`e ,ciqtn `l dcerqd la` .dpn dzaezkn

.onidn `lc d`xpe ?onidn

ìéàåäÐ 'ek dabz `l `id minkg zpwze

wxta onwl dil zi` xi`n iaxc :dniz

wxtae ,`ziixe`c daezkc (a,ep) "it lr s`"

xi`n iax xaqwc opixn` (a,gn oihib) "oiwfipd"

`iedc oeike .`pig meyn ,zipepiaa dy` zaezkc

`aa yixa ol `wtpck ,zicira dpic Ð `ziixe`c

`iz`c ,ahinn mlyl zea`k oleke :(`,d) `nw

eriwtd i`n`e ,"sqk" "mlyi" "dpizp" "zgz"

mewn meya `pz hinzyin `lc ,cere ?dpic

iaxl `l` ilhlhnn dy` zaezk dil zi`c

`d :(`,hv zenai) oizkec lka opixn`ck ,xi`n

icarzyn ilhlhn xn`c ,`id xi`n iax Ð ipn

`l i`n` Ð `ziixe`c xn`c o`nle .daezkl

yie ?opitli mzdnc oeik ,oiwfip enk ilhlhnn iab

m` mc` ipa odn eyxti `ly ,`nrhc :xnel

ick eyge ,milhlhn e` zicir xeknl ekxhvi

.mc` ipa odilr evtwiy

ïúåðepiaxl dniz Ð `iwhetw zernn dl

n dl ozepy dl `ed geix dn :wgvimze`

dey `l` dl ozep epi` mewn lkn ?zernd

jixv mlerlc mixne` epiid m`e !milwy miying

miying `iwhetwa my oicnery milwy dl ozil

milwy miying l`xyi ux`ae ,`iwhetw ilwy

iab opixn`ck .`gip ded Ð l`xyi ux` ly

"xeka yi" wxta xeka oeictc mirlq dying

etiqe`c `pixg` `zliz xn xcyil :(`,p zexeka)

oizipzn` opiqxb oiwxitc inlyexia ,edine .`ziixe`c dcn dpzyz jkay d`xp oi` Ð cg` mewna oitiqenyk la` ,etiqed mewn lkaÐ etiqedyk mzdc ,d`xp oi` edin .edl xcye ,ediilr

.i`xen` dnk mzd iwqn oke ,`vei rahn :xn` `pea xa `a` iax ,ycwd lwya :xn` l`eny mya `pen iax :miz`n daezkc

àúëøáî,onidn :ipyne ?onidn ongp ax xn` `de .onidn `l jkld ?iwa didiy eiptl zeheag zepef ike .xwyn ixdy ,l`xyi za lr rx my `iveny edewld :yexit Ð dil `hiag

`xwirn ol `xiaqck ipyn `g` axe .zepfd lr ceygy itl ezewldl xn`e ,epin`n did `l` ,epin`n did `ly meyn `l Ð edeaq` xn`c ongp axe .ixtek dil opiaqne

onidn :ipyne !ezewldl yxit `le ,on`p ongp ax xn`de .zepfd lr ceygy itl ,edewld Ð on`p `edy it lr s` ,dil `hiag `zkxan :`zegipa xnel yi cere .xegaa ixii`e ,onidn `lc

.ieypae ,zewln `la epiid Ð ongp ax xn`c on`p mlerl :xn` `g` ax .zewlna ixii` `l ongp axe ,dil opiaqne
dleza
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ïBòîL éaø íeMî ìàeîL øîà ïîçð áø øîà ,øîzéà¦§©¨©©©§¨¨©§¥¦©¦¦§
äìeúáì ,ìàøNé úBðáì íäì eðwz íéîëç :øæòìà ïa¤¤§¨¨£¨¦¦§¨¤¦§¦§¨¥¦§¨
øîà íàL ,eäeðéîàä íäå .äðî äðîìàìe ,íéúàî̈©¦§©§¨¨¨¤§¥¤¡¦¤¦¨©
íéîëç eìéòBä äî ïk íà .ïîàð "éúàöî çeút çút"¤©¨©¨¨¦¤¡¨¦¥©¦£¨¦
äãeòña çøBè íãà ïéà ,ä÷æç :àáø øîà ?íúðwúa§©¨¨¨¨©¨¨£¨¨¥¨¨¥©¦§¨

àeä íéîëç ñð÷e ìéàBä :àðz .dãéñôîe¯äaâz àì ©§¦¨¨¨¦§©£¨¦Ÿ¦§¤
:àîéà àlà ?àñð÷ éàî !?àñð÷ .úéøeaéfä ïî àlà¤¨¦©¦¦§¨¨©§¨¨¤¨¥¨

àeä íéîëç úðwúå ìéàBä¯ïî àlà äaâz àì ¦§©¨©£¨¦Ÿ¦§¤¤¨¦
äMà úaeúk :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .úéøeaéfä©¦¦©¨¦§¤©§¦¥¥§©¦¨

äøBzä ïî¯?éëä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà éîe ¦©¨¦¨©©¨¦§¤©§¦¥¨¦
äæ àäiL "úBìeúaä øäîk ì÷Lé óñk" :àéðúäå§¨©§¨¤¤¦§Ÿ§Ÿ©©§¤§¥¤
eëîñ ïàkî .äæk úBìeúaä øäBîe ,úBìeúaä øäBîk§©©§©©§¨¤¦¨¨§
ïa ïBòîL ïaø .äøBzä ïî äMà úaeúëì íéîëç£¨¦¦§©¦¨¦©¨©¨¦§¤
àlà ,äøBú éøácî dðéà äMà úaeúk :øîBà ìàéìîb©§¦¥¥§©¦¨¥¨¦¦§¥¨¤¨
?àúééøúa zëtàc úéæç éàîe .Cetéà !íéøôBñ éøácî¦¦§¥§¦¥©¨¥§©©§§©§©§¨
ïa ïBòîL ïaøì déì àðéòîL àä !àúéén÷ Cetéà¥©©§¨¨¨§¦¨¥§©¨¦§¤
ïaø :ïðúc ,àúééøBàcî äMà úaeúk øîàc ìàéìîb©§¦¥§¨©§©¦¨¦§©§¨¦§©©¨
.ài÷èBt÷ úBònî dì ïúBð :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥¥¥¨¦§©§¦¨
,àéä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø dlek :àîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨¨©¨¦§¤©§¦¥¦
íéîëç eëîñ ïàkî :éðú÷ éëäå àøqçéî éøeqçå§©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥¦¨¨§£¨¦
dðéà äðîìà úaeúk .äøBzä ïî äMà úaeúëì¦§©¦¨¦©¨§©©§¨¨¥¨

aøL ,íéøôBñ éøácî àlà äøBú éøácîïa ïBòîL ï ¦¦§¥¨¤¨¦¦§¥§¦¤©¨¦§¤
äøBú éøácî dðéà äðîìà úaeúk :øîBà ìàéìîb©§¦¥¥§©©§¨¨¥¨¦¦§¥¨
,ïîçð áøc dén÷ì àúàc àeää .íéøôBñ éøácî àlà¤¨¦¦§¥§¦©©£¨§©¥§©©§¨
:ïîçð áø déì øîà .éúàöî çeút çút :déì øîà£©¥¤©¨©¨¨¦£©¥©©§¨
ïîçð áø àäå .déì àèéáç àúëøáî ,éøôek eäeañà©§§¥§¨¨§¨£¦¨¥§¨©©§¨
áø .éøôek déì ïðéañîe ,ïîéäî !ïîéäî øîàc àeä§¨©§¥¨§¥¨©§¦©¥§¥©

ïàk :épLî éàçà¯ïàk ,øeçáa¯àeää .éeNða ©©§©¥¨§¨¨§¨©
çeút çút :déì øîà ,ìàéìîb ïaøc dén÷ì àúàc©£¨§©¥§©¨©§¦¥£©¥¤©¨©
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oiaiigקעד lkda cenr i sc ± oey`x wxtzeaezk
õåäéâoa`a ,x"iiwiyl Ð.zikekfdïäìù ñåáéëëoipnq e` ,qakl miti mdinin eidy Ð

qeaikae .qakl odl eid mitididiy cr oaeln cbad oi` eply.udebnäéì àøáòî
àúøîåç.mcd z` xiarn oa`d seyty Ðàúøîåç:(a,hq) oihiba opixn`ck ,oa` Ð

ileg zngn dn`a z`vnpd oa` ,dipin wtpc `zxnega xdcfpe.óãåð äçéøditn Ð

gzt jxc dl qpkpy oiid gix oigixn.geztd

äéì òéîù äåä àøîâyai zepal ok eyry Ð

.(a,q) zenai zkqna ,crlbòåè÷ øåãoi`y Ð

.mileza mc `le dcp mc `l mdläùàì ïéôé
.oeixd dl xdnl Ðêç÷îá áééçúðjgxk lr Ð

oiag oi` :oeyl ,jgwna jl d`ad daeg lawz

`edy xac Ð (`,`i zeaezk) mc`lezrxliexw

.daegíéøåçù íäéðôù.oearx zngn Ðãôö
íøåòypec Ð,mnvr lr mxer wac enk :yxit

.mxer xgy :yxit mgpneäðùîäìåúá
äùåøâå äðîìàe` ,dpnl` `idy dleza oia Ð

.z`ype dxfge ,oiqexi`d on dvelg e` dyexb

äúáåúë.ipyd on Ðíéúàîzwfga ixdy Ð

.el z`yp `id dlezaíéìåúá úðòè íäì ùéå
lk dca` Ð dleza ipyd d`vn `l m` Ð

.el `id zerh gwnc ,dzaezkàøîâäàúãâá
.zcba onc Ðäðî íù ìòz`yp m`y Ð

.dpn `l` daezk dl oi` Ð dpnl`zpyn

àúééøåàá àáéúëã.zeaezk epwzp `l oiicre Ð

àø÷ áéúë éîå.cizrd xac my lr zexwl Ð

åæà÷éìñ.xir my Ðéàåä éîådiepa xird Ð

z`ixaa."xey` zncw jledd" aizkc ,mler

øèî]`le Ðzeize`nmetl `l` ,ikd yixc

.[`xaqìáæîux`d z` Ð.ïãòîdpcr ozep Ð

eife.zexitaäéîìúly Ð.lxyi ux`úçð äåø
äðââåîú íéáéáøá øùàë äéãåãâÐ "dex" Ð

.dexne dwyn ixd,lafn ixd Ð "dpbbenz"

`wtp Ð zexitd z` jiynne .ocrndgnv"n

.x"itphyic = dpbbenz ."jxazçéæî`wlqw Ð

.zeper gifn :jzrcïéæîzepaxwd zekfa Ð

oinxebe oefnd on oi`a zepaxwdy ,oefp mlerd

.dkxa elááçî.mdia` l` l`xyi z` Ðåðééä
øôëî åðééä çéæîedip id ,gifn edip id Ð

xtkn?úåøéæâ çéæî.l`xyi lrn zerx Ð

ïðçùî.zenngn Ðïìùìùî.leyly Ðïøùàî
ediryi) "ueng exy`" enk ,gk zewifgn Ð.(`

ï÷ðôî àìåopi` Ðzeaxn`qiphq`,ald lr

.gayl olkeäøåé ìàitl ,d`xed mey Ð

zecxehy.xekiyk ezrcúåôé úéáøòå úéøçù
.zeti Ð dlik` xg`l ,`zlinc `llk Ð

xn`ck ,zixgy zta mc` ipa ly okxc ,zixgy

xg`l Ð ziaxr (a,fw `rivn `aa) "lawnd"a

.dlik`úåòø äçðîá,dlik` mcew ody Ð

zpiy xg`l.mixdvdíéøäöáxg`l Ð

.raye lk`y ,dcerqdíúåîë ïéàzeaehe Ð

meia akern epi`y itl .ziaxrn xzeijliln

la` ,dvxiy zr lka `qkd zial zecyl

.el `ed gxeh dlilaäòø äáùçî úåìèáîÐ

zegnyny itl ,db`czry mixdve ,ald z`

dxe`dvedl.`idàùãì àøáò éëzewifgn Ð

.zlcd z` gixak sebd z`
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äìåúájzrc `wlqc .dvelg hwp `zeaxlc yxtl d`xp Ð dvelge dyexb dpnl`

lra dilr `ai dnai ixdy ,dtegl dqipk `xqgin `l mai zxneyc oeik :`pin`

.ol rnynw ,`inc d`eypkc `pin` dede ,dgxkäðîìà`ki` i`n `ziixe`a `aizkc

dpn `dc Ð `ziixe`cn dpn dpnl` zaezkc `kdn heytzc xninl `kil `de Ð xninl

.xkk `l` dxez dxikfd `lc ,dyn inia did `l

on`p epiax dyn :(`,d) zexekaa opixn`c `de

letk ycew ly dpny `l` ,zepeayga iwae did

:xnelk `l` ,dyn inia dpn didy `l Ð did

Ð did letk l`wfgi inia ycew ly dpny enk

.dyn inia letk ycew ly xkk did jk

àðúåÐ i`ed ine `wilq ef xey` sqei ax

`ed ine :qxhpewa yxitax `lae ?mler z`ixaa i

,jxtinl ivn `l "yek"n oke "xey`"n sqei

my `le fegnd my yeke xey`c xninl opivnc

:dyw la` .jk mny did mler zenine ,xird

ded `lc ab lr s` ,xey`c ?xey`n iziin i`nc

ded xity Ð dyn inia dedc oeik ,mler z`ixaa

oeik ,aezkl el did `l dpn la` ,azknl dil

:yxtl wgvi epiaxl d`xpe !execa did `l oiicry

`wilqc dil miwc ?i`ed in dyn inia `wilqc

,lwcg jled `wilq aiaqe ,dyn inia did `l

.dyn inia didy xey` lv` `le

øîà:xn`z m`e Ð dxei l` mixnz lk` ax

ax xn`) (a,bi) zezixkc iyily wxtac

aiign epi`c ,xfrl` iaxk dkld :ax xn` (`ped

:xnel yie !cala oiid lr `l` oixkyn x`y lr

xeq` Ð ycwn z`ia lr aiign `lc ab lr s`

"oinen el`" wxt seqa rnyn inp ikde .zexedl

aiign `lc o`nl dcearl leqtc (a,dn zexeka)

Ð lig` `l dcearc ab lr s` ,oixkyn x`y`

.dxei l`c inp oicd `ed
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc zeaezk(iying meil)

eðlL õeäébqeaikd xg`l cbad z` mivdbn ep`y ,laa ipa ly - ¦¤¨
dwpn df ixd ,zikekfd oa`a seyty ici lríälL ñeaéëkly - §¦¤¨¤

wfg epi` [uedib `ll] laaa eply qeaik la` ,l`xyi ux` ipa
ick eply qeaika zlrez oi`e ,ie`xk dwpn epi`e mdly qeaikk

.cbaa mc zetih eid m` wecalõeäéb ãáòéð zøîà éàåxn`z m` - §¦¨§©§¤¡¥¦
,jka zlrez oi` ,uedibe qeaik ici lr z`f wecal mileki ep` mby

c oeikàzøîeç déì àøaòîxiarn uedibd zrya oa`d seyty - §©§¨¥©§¨
e` qeaik ici lr zelbl xyt` i`y jk ,mcd zetih z` mb dwpne

.mc zetih cbaa eid m`d uedib
:sqep dyrnàúàc àeää`ay ozga dyrn -ìàéìîb ïaøc dén÷ì ©©£¨§©¥§©¨©§¦¥

,éaø øaeíc éúàöî àìå ézìòa ,éaø ,déì øîà.izy`a mileza ©©¦¨©¥©¦¨©§¦§Ÿ¨¨¦¨
déì äøîà,dy`déðà äìeúa ïééãò ,éaøiziidy cala ef `l - ¨§¨¥©¦£©¦§¨£¦

oiicr ezlira xg`l eiykr mb `l` ,oi`eyipd mcew dleza
.milezad z` xaiy `le ie`xk ilr `a `ly meyn ,ip` dleza

ïäì øîà,iax xa l`ilnb oaxúBçôL ézL éì eàéáä,zeiprpkúçà ¨©¨¤¨¦¦§¥§¨©©
Bì eàéáä ,äìeòa úçàå äìeúaoze`ïéé ìL úéáç ét ìò ïáéLBäå §¨§©©§¨¥¦§¦¨©¦¨¦¤©¦
dzidy dgtyd dze` ,dgezt,äìeòadidóãBð dçéøgix qpkp - §¨¥¨¥

d dgtyd eli`e ,ditn edegixde geztd gztd jxc oiidäìeúa§¨
,óãBð dçéø ïéà.mezq dgzty itlóàdy`Bæ`idy dxn`y ¥¥¨¥©

,dleza oiicrdáéLBä,ziagd it lr l`ilnb oaxdçéø äéä àìå ¦¨§Ÿ¨¨¥¨
,óãBð.dleza `idy xacd xxazdeBì øîà,ozgl l`ilnb oax ¥¨©

e `id zxzen.Eçwîa äëæ Cì¥§¥§¦¨£
ici lr mcew wecal l`ilnb oax jixv did recn :`xnbd zl`ey

,zegtyd izydåeâa àøwéòî ÷Bcáðådze`a dligzn wecaiy - §¦§¥¦¨¨§©¨
oax :`xnbd daiyn .oiid ziag lr dzayed ici lr ,dy`

,l`ilnbdéì òéîL äåä àøîbyai zepal ef dwica eyry rny - §¨¨£¨§¦©¥
la` ,dleza odn in zrcl crlbéæç äåä àì äNòîd`x `l - ©£¤Ÿ£¨¨¥

,ok miyer cvik eipiraøáñål`ilnb oax yyg -íé÷ àì àîìc §¨©¦§¨Ÿ¦
øétL àúlîc dåeâa déì,ahid ef dwicaa iwa ippi` ile` -åàìå ¥§©¨§¦§¨©¦§¨

ìàøNé úBðáa éìeæìæì àòøà çøBàzepaa lflfl ux` jxc df oi` - ©©§¨§©§¥¦§¦§¨¥
l`xyijkitle ,lirezy i`ce df oi` m` ,efk dwica odl zeyrl

mb wca ,da iwa `edy d`xyke ,dligz zegtya ef dwica dqip
.l`xyi zaa

:sqep dyrn `xnbd d`ianìàéìîb ïaøc dén÷ì àúàc àeää©©£¨§©¥§©¨©§¦¥
,ï÷fäeíc éúàöî àìå ézìòa ,éaø ,Bì øîà.izy`a milezaäøîà ©¨¥¨©©¦¨©§¦§Ÿ¨¨¦¨¨§¨

Bì,dy`dïäì ïéàL ,éðà éè÷øBc úçtLnî ,éaødgtyn zepal-] ©¦¦¦§©©§§¦£¦¤¥¨¤
[ef,íéìeúa íc àìå äcð íc àì.mc `vn `l jkleìàéìîb ïaø ÷ãa Ÿ©¦¨§Ÿ©§¦¨©©¨©§¦¥

,äéøáãk àöîe ,äéúBáBø÷a.mc odl oi`yBì øîà,l`ilnb oax ¦§¤¨¨¨¦§¨¤¨¨©
e `id zxzen.Eçwîa äëæ Cì,el xn`e l`ilnb oax siqedeéøLàE ¥§¥§¦¨£©§¤

.éè÷øBc úçtLîì úéëfL¤¨¦¨§¦§©©§§¦
:`xnbd zx`anéàîmyd yexit dn -,'éè÷øBc'epiidòeè÷ øBc ©§§¦¨©

.oiaexn mdipa oi` jkle mileza mce dcp mc mdl oi`y ,jezg -
Léàä BúBàì ìàéìîb ïaø Bîçéð ìáä ìL íéîeçðz ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨©§¦¤¤¤¦£©¨©§¦¥§¨¦

,ihwxec zgtynl zikfy jixy` el xn`y dna,àéiç éaø éðúc§¨¥©¦¦¨
,äqéòì äôé øBàOäL íLk,dzgtzde dzvngd xdnlíéîc Ck- §¥¤©§¨¤¨¦¨¨¨¦

,dcp mcäMàì íéôé.dpeixd xdnlåokìk ,øéàî éaø íeMî àðú ¨¦¨¦¨§¨¨¦©¦¥¦¨
.íéaeøî äéða ,ïéaeøî äéîcL äMàmc dl oi`y dy`y `vnpe ¦¨¤¨¤¨§¦¨¤¨§¦

el xn`y dne ,oiaexn dipa oi`y meyn dl `ed oexqg ,dcp
.lad ly oinegpz `ed 'jixy`'

:mc` eze`l l`ilnb oax xn`y dna zepeyl izy d`ian `xnbd
déì øîà 'Eçwîa äëæ' ,øîà àaà øa äéîøé éaø ,øîzàoax ¦§©©¦¦§§¨©©¨¨©§¥§¦¨£¨©¥

.ozg eze`l owfd l`ilnb'Eçwîa áéiçúð' ,øîà ïéáà øa éñBé éaøå§©¦¥©¨¦¨©¦§©¥§¦¨£
déì øîàd`ay daegd z` lawz jgxk lr ,xnelk ,l`ilnb oax ¨©¥

.zgwly df gwna jilr
:`xnbd dywnøîàc ïàîì àîìLalral xn` l`ilnb oaxy ¦§¨¨§©§¨©

áéiçúð','jgwnaeðééäeixack,àðéðç éaøc`ed oexqg mpn`y ¦§©¥©§§©¦£¦¨
.eil` `ay gwnd z` lawi egxk lre ,minc dl oi`y dy`làlà¤¨

øîàc ïàîìlral xn` l`ilnb oaxyäëæ','jgwnaàúeëæ éàî- §©§¨©§¥©§¨
zekfd :`xnbd zayiin .minc dl oi`y ef dy`a yi zekf dfi`

`idc,mc dl oi`y jk ici lréúà àìdf mc` `ai `l -ãéì÷ôñ é §Ÿ¨¥¦¥§¥
,äcð.dxedh `id mlerl ixdy ¦¨

:mileza mc oipra dyrn cer,éaøc dén÷ì àúàc àeääe,déì øîà ©©£¨§©¥§©¦¨©¥
íc éúàöî àìå ézìòa ,éaø.izy`a milezaBì äøîà,dy`d,éaø ©¦¨©§¦§Ÿ¨¨¦¨¨§¨©¦

e ,éúééä äìeúa ïééãòc meyn mc d`x `ly dnäåä úøBva éðL £©¦§¨¨¦¦§¥©¤£¨
.mixai`d zigelgl dyaieíéøBçL íäéðtL éaø äàøzngn ¨¨©¦¤§¥¤§¦

e ,arxdíe÷Läå íeìéëàäå õçønì íeñéðëäå ïäéìò äeödxfgy cr ¦¨£¥¤§¦§¦©¤§¨§¤¡¦§¦§
,mdixa`l zigelgldåjk xg`,øãçì íeñéðëäe xfgeàöîe ìòa §¦§¦§¤¤¨©¨¨

ícxacd xxazpy xg`l .milezaBì øîà`id zxzen ,ozgl iax ¨¨©
eíäéìò éaø éø÷ .Eçwîa äëæ Cìdki`a weqtd z`(g c)ãôö' ¥§¥§¦¨£¨¥©¦£¥¤¨©

[wac-].'õòë äéä Láé íîöò ìò íøBò¨©©§¨¨¥¨¨¨¥

äðùî
mihxetn eay 'daezk xhy' ezy`l lrad azek oi`eyipd zrya
zeaiigzdd exwirae ,ezy`l lrad oia yiy zepey zeieaiigzd
`ede ,mieqn sqk mekq dy`d lawz onl`zz e` yxbzz m`y
mekqa zewqer ze`ad zeipynd .'daezk' dpynd oeyla `xwpd
zzln lrad xeht mda mipte`ae ,df oic ihxt x`yae daezkd

:daezkd inc z` dläìeúa,z`ypdíéúàî dúaeúk.fefäðîìàå §¨§¨¨¨©¦§©§¨¨
dzaezk ,z`ypdäðî.fef d`n -äìeúa`idyäðîìàe`äLeøb ¨¤§¨©§¨¨§¨

ïéñeøéàä ïî äöeìçåmcew dyciwy xg` dyxib e` dlra zny - §£¨¦¨¥¦
el` lk ,eig` dvlge mipa `ll dlra zn m` oke ,d`ypy

íéúàî ïúaeúk.zeleza oiicr ody oeik ,fefåokúðòè ïäì Lé §¨¨¨©¦§¥¨¤©£©
íéìeúadilr oerhl leki ,mileza dl `vn `le dilr `a m` - §¦

dleza zwfga d`yp ixdy ,dzaezk dciqtdle mileza zprh
.zerh gwn iede dlera z`vnpe

àøîâ
:`xnbd zx`anéàîmyd zernyn dn -àðç áø øîà .'dðîìà' ©©§¨¨¨©©¨¨

äàúãâa,laaay 'zcba' xirn -íL ìò ,'äðîìà'eze`äðî ©§¨¨¨©§¨¨©¥¨¤
.dzaezka zlawny

,df myl mrhd edf ok` m` :`xnbd zl`eyïéñeøéàä ïî äðîìà©§¨¨¦¨¥¦
,miz`n dzaezkyøîéîì àkéà éàî'dpnl`' z`xwp recn - ©¦¨§¥©

:`xnbd zayiin .dpyna x`eank ,fef miz`n zlawn `id `ld
äðîìà dì éø÷ àäc éãéiàon dpnl`l ok mi`xewy jk ab` - ©§¥§¨¨¥¨©§¨¨

,oi`eyipdäðîìà dì éø÷ énð àäon dpnl`l mb ok mi`xew - ¨©¦¨¥¨©§¨¨
.oiqexi`d

:dywne `xnbd zxfegàkéà éàî àúééøBàa àáéúëc äðîìà©§¨¨¦§¦¨§©§¨©¦¨
øîéîì,'dpnl`' dny recn dxeza aezky epivny dpnl` - §¥©

,llk daezk dl oi` `ziixe`cne mixteq ixacn dzaezk `ld
zayiin .dzaezk mekq my lr dpnl` z`xwpy xnel jiiy `le

my lr 'dpnl`' dxezd dl d`xw :`xnbdéðwúîc ïðaø ïéãéúòc©£¦¦©¨¨¦§©§¦
äðî dì.dpn daezk dl owzl minkg micizry - ¨¨¤

:`xnbd zl`eyãéúòì àø÷ áúk éîedpkn dxezdy epivn ike - ¦¨©§¨¤¨¦
.cizra ok didiy zngn ,dxezd zpizp onfa did `ly xacl my

:`xnbd daiynïéà,dfk xac dxeza epivn ok` -áéúëczyxta ¦¦§¦
mlerd z`ixa(ci a ziy`xa)Cìää àeä ì÷cç éLéìMä øäpä íLå'§¥©¨¨©§¦¦¦¤¤©Ÿ¥
,'øeMà úîã÷,xey` ly gxfn cva mxef df xdpy ,xnelkàðúå ¦§©©§¨¨

'øeMà' ,óñBé áøo`k xen`dBæmeid z`xwpy xirdå ,'à÷éìñ'mb ©¥©¨¦¨§
,denzl yi dfaéàåä éîz`ixa zra diepa dzid ef xir ike - ¦£©

,mlerdàlàmy lr dxezd z`f dazk i`ceäãéúòcmy zeidl ¤¨©£¦¨
e ,ef xirénð àëäok dxezd dze` dzpik ,dpnl` oiprl ,o`k s` - ¨¨©¦
my lräãéúòc.minkg zpwzn ,dpn dzaezk zeidl ©£¦¨

* * *
:d`zcba `pg ax ly enyn ztqep `xnin `xnbd d`ianøîàå§¨©

øèî ,äàúãâa àðç áø,zelrn dnk ea yi ,myb -ä÷Lîz` ©¨¨©§¨¨¨¨¨©§¤
e ,ux`däåøî,dze`ìaæîe,dnc`d z` oycn -ïcòîeozep - ©§¤§©¥§©¥
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קעה oiaiig lkda cenr i sc ± oey`x wxtzeaezk
õåäéâoa`a ,x"iiwiyl Ð.zikekfdïäìù ñåáéëëoipnq e` ,qakl miti mdinin eidy Ð

qeaikae .qakl odl eid mitididiy cr oaeln cbad oi` eply.udebnäéì àøáòî
àúøîåç.mcd z` xiarn oa`d seyty Ðàúøîåç:(a,hq) oihiba opixn`ck ,oa` Ð

ileg zngn dn`a z`vnpd oa` ,dipin wtpc `zxnega xdcfpe.óãåð äçéøditn Ð

gzt jxc dl qpkpy oiid gix oigixn.geztd

äéì òéîù äåä àøîâyai zepal ok eyry Ð

.(a,q) zenai zkqna ,crlbòåè÷ øåãoi`y Ð

.mileza mc `le dcp mc `l mdläùàì ïéôé
.oeixd dl xdnl Ðêç÷îá áééçúðjgxk lr Ð

oiag oi` :oeyl ,jgwna jl d`ad daeg lawz

`edy xac Ð (`,`i zeaezk) mc`lezrxliexw

.daegíéøåçù íäéðôù.oearx zngn Ðãôö
íøåòypec Ð,mnvr lr mxer wac enk :yxit

.mxer xgy :yxit mgpneäðùîäìåúá
äùåøâå äðîìàe` ,dpnl` `idy dleza oia Ð

.z`ype dxfge ,oiqexi`d on dvelg e` dyexb

äúáåúë.ipyd on Ðíéúàîzwfga ixdy Ð

.el z`yp `id dlezaíéìåúá úðòè íäì ùéå
lk dca` Ð dleza ipyd d`vn `l m` Ð

.el `id zerh gwnc ,dzaezkàøîâäàúãâá
.zcba onc Ðäðî íù ìòz`yp m`y Ð

.dpn `l` daezk dl oi` Ð dpnl`zpyn

àúééøåàá àáéúëã.zeaezk epwzp `l oiicre Ð

àø÷ áéúë éîå.cizrd xac my lr zexwl Ð

åæà÷éìñ.xir my Ðéàåä éîådiepa xird Ð

z`ixaa."xey` zncw jledd" aizkc ,mler

øèî]`le Ðzeize`nmetl `l` ,ikd yixc

.[`xaqìáæîux`d z` Ð.ïãòîdpcr ozep Ð

eife.zexitaäéîìúly Ð.lxyi ux`úçð äåø
äðââåîú íéáéáøá øùàë äéãåãâÐ "dex" Ð

.dexne dwyn ixd,lafn ixd Ð "dpbbenz"

`wtp Ð zexitd z` jiynne .ocrndgnv"n

.x"itphyic = dpbbenz ."jxazçéæî`wlqw Ð

.zeper gifn :jzrcïéæîzepaxwd zekfa Ð

oinxebe oefnd on oi`a zepaxwdy ,oefp mlerd

.dkxa elááçî.mdia` l` l`xyi z` Ðåðééä
øôëî åðééä çéæîedip id ,gifn edip id Ð

xtkn?úåøéæâ çéæî.l`xyi lrn zerx Ð

ïðçùî.zenngn Ðïìùìùî.leyly Ðïøùàî
ediryi) "ueng exy`" enk ,gk zewifgn Ð.(`

ï÷ðôî àìåopi` Ðzeaxn`qiphq`,ald lr

.gayl olkeäøåé ìàitl ,d`xed mey Ð

zecxehy.xekiyk ezrcúåôé úéáøòå úéøçù
.zeti Ð dlik` xg`l ,`zlinc `llk Ð

xn`ck ,zixgy zta mc` ipa ly okxc ,zixgy

xg`l Ð ziaxr (a,fw `rivn `aa) "lawnd"a

.dlik`úåòø äçðîá,dlik` mcew ody Ð

zpiy xg`l.mixdvdíéøäöáxg`l Ð

.raye lk`y ,dcerqdíúåîë ïéàzeaehe Ð

meia akern epi`y itl .ziaxrn xzeijliln

la` ,dvxiy zr lka `qkd zial zecyl

.el `ed gxeh dlilaäòø äáùçî úåìèáîÐ

zegnyny itl ,db`czry mixdve ,ald z`

dxe`dvedl.`idàùãì àøáò éëzewifgn Ð

.zlcd z` gixak sebd z`
óà
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äìåúájzrc `wlqc .dvelg hwp `zeaxlc yxtl d`xp Ð dvelge dyexb dpnl`

lra dilr `ai dnai ixdy ,dtegl dqipk `xqgin `l mai zxneyc oeik :`pin`

.ol rnynw ,`inc d`eypkc `pin` dede ,dgxkäðîìà`ki` i`n `ziixe`a `aizkc

dpn `dc Ð `ziixe`cn dpn dpnl` zaezkc `kdn heytzc xninl `kil `de Ð xninl

.xkk `l` dxez dxikfd `lc ,dyn inia did `l

on`p epiax dyn :(`,d) zexekaa opixn`c `de

letk ycew ly dpny `l` ,zepeayga iwae did

:xnelk `l` ,dyn inia dpn didy `l Ð did

Ð did letk l`wfgi inia ycew ly dpny enk

.dyn inia letk ycew ly xkk did jk

àðúåÐ i`ed ine `wilq ef xey` sqei ax

`ed ine :qxhpewa yxitax `lae ?mler z`ixaa i

,jxtinl ivn `l "yek"n oke "xey`"n sqei

my `le fegnd my yeke xey`c xninl opivnc

:dyw la` .jk mny did mler zenine ,xird

ded `lc ab lr s` ,xey`c ?xey`n iziin i`nc

ded xity Ð dyn inia dedc oeik ,mler z`ixaa

oeik ,aezkl el did `l dpn la` ,azknl dil

:yxtl wgvi epiaxl d`xpe !execa did `l oiicry

`wilqc dil miwc ?i`ed in dyn inia `wilqc

,lwcg jled `wilq aiaqe ,dyn inia did `l

.dyn inia didy xey` lv` `le

øîà:xn`z m`e Ð dxei l` mixnz lk` ax

ax xn`) (a,bi) zezixkc iyily wxtac

aiign epi`c ,xfrl` iaxk dkld :ax xn` (`ped

:xnel yie !cala oiid lr `l` oixkyn x`y lr

xeq` Ð ycwn z`ia lr aiign `lc ab lr s`

"oinen el`" wxt seqa rnyn inp ikde .zexedl

aiign `lc o`nl dcearl leqtc (a,dn zexeka)

Ð lig` `l dcearc ab lr s` ,oixkyn x`y`

.dxei l`c inp oicd `ed
oiliahn
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úøBvá éðLe ,éúééä äìeúa ïééãò ,éaø :Bì äøîà .íc éúàöî àìå ézìòa ,éaø :déì øîà£©¥©¦¨©§¦§Ÿ¨¨¦¨¨§¨©¦£©¦§¨¨¦¦§¥©¤
íeñéðëäå ,íe÷Läå íeìéëàäå ,õçønì íeñéðëäå ïäéìò äeö ,íéøBçL íäéðtL éaø äàø .äåä£¨¨¨©¦¤§¥¤§¦¦¨£¥¤§¦§¦©¤§¨§¤¡¦§¦§§¦§¦

ëæ Cì :Bì øîà .íc àöîe ìòa ,øãçìLáé íîöò ìò íøBò ãôö" :íäéìò éaø éø÷ .Eçwîa ä §¤¤¨©¨¨¨¨©¥§¥§¦¨£¨¥©¦£¥¤¨©¨©©§¨¨¥
."õòë äéääðùîäöeìçå ,äLeøb ,äðîìà ,äìeúa .äðî äðîìàå íéúàî dúaeúk äìeúa ¨¨¨¥§¨§¨¨¨©¦§©§¨¨¨¤§¨©§¨¨§¨©£¨

ïéñeøéàä ïî¯.íéìeúa úðòè ïäì Léå ,íéúàî ïúaeúkàøîâàðç áø øîà ?äðîìà éàî ¦¨¥¦§¨¨¨©¦§¥¨¤©£©§¦©©§¨¨¨©©¨¨
äðîìà :äàúcâa¯dì éø÷ àäc éãéià ?øîéîì àkéà éàî ïéñeøéàä ïî äðîìà .äðî íL ìò ©§¨¨¨©§¨¨©¥¨¤©§¨¨¦¨¥¦©¦¨§¥©©§¥§¨¨¥¨

äðîìà¯ïéãéúòc ?øîéîì àkéà éàî àúééøBàa àáéúëc äðîìà .äðîìà dì éø÷ éîð àä ©§¨¨¨©¦¨¥¨©§¨¨©§¨¨¦§¦¨§©§¨©¦¨§¥©©£¦¦
:áéúëc ,ïéà ?ãéúòì àø÷ áúk éîe .äðî dì éðwúîc ïðaø"ì÷cç éLéìMä øäpä íLå ©¨©¦§©§¦¨¨¤¦¨©§¨¤¨¦¦¦§¦§¥©¨¨©§¦¦¦¤¤

àëä ,äãéúòc àlà ?éàåä éîe .à÷éìñ Bæ øeMà :óñBé áø àðúå ,"øeMà úîã÷ CìBää àeä©¥¦§©©§¨¨©¥©¦¥¨¦£©¤¨©£¦¨¨¨
éîð¯éLîîe ,ïcòîe ,ìaæîe ,äåøî ,ä÷Lî øèî :äàúcâa àðç áø øîàå .äãéúòcøîà .C ©¦©£¦¨§¨©©¨¨©§¨¨¨¨¨©§¤©§¤§©¥§©¥©§¦£©

àø÷ éàî :àéîìL øa øîéé áø àîézéàå ìàòîLé éaø øa àáø¯äéãeãb úçð äeø äéîìz" ¨¨©©¦¦§¨¥§¦¥¨©¥©©¤¤§¨©§¨§¨¤¨©¥©¥§¤¨
çaæî :øæòìà éaø øîà ."Cøáz dçîö äpââîz íéáéáøa¯eðééä .øtëî ,áaçî ,ïéæîe ,çéæî ¦§¦¦§Ÿ§¤¨¦§¨§¨¥¨©©¦¤§¨¨¦§¥©¥¦©¥¦§©¥§©¥©§
ç áø øîàå .úBðBò øtëîe úBøéæb çéæî !çéæî eðééä øtëî,ïòaNî ,ïðçLî éøîz :äàúcâa àð §©¥©§¥¦©¥¦©§¥§©¥£§¨©©¨¨©§¨¨¨©§¥§©£¨©§§¨

ìLîúéøçL ,íéøîz :éáéúéî .äøBé ìà íéøîz ìëà :áø øîà .ï÷pôî àìå ïøMàî ,ïìL §©§§¨§©§¨§¨§©§¨¨©©¨©§¨¦©¤¥¦¥§¨¦©£¦
úéáøòå¯äçðîa ,úBôé¯íéøäva ,úBòø¯ìL úBìháîe .ïúBîk ïéàäáLçî :íéøác äL §©§¦¨§¦§¨¨©¨¢©¦¥§¨§©§§¨§¨¦©£¨¨

éãéî .àcøè àzòL éôìe ,eìòî ééelò ?eìòî àìc ïðéøîà éî !úBiðBzçúå ,íéòî éìBçå ,äòø̈¨§¦¥©¦§©§¦¦¨§¦©§¨©£©¥©£§¦©§¨¨§¨¦¥
àä ;àéL÷ àì :àîéà úéòaéàå .äøBé ìà ïéé úéòéáø äúBMä øî øîàc ,àøîçà äåäc¯ ©£¨©©§¨§¨©¨©¤§¦¦©¦©¤§¦¨¥¥¨¨©§¨¨

àä ,àîäð énwî¯àîäð énwî éøîz :íà éì äøîà ,ééaà øîàc .àîäð øúáì¯àîäð øúa ,àìewéãì àbøð ék¯àøáò ék ¦©¥©£¨¨§¨©©£¨©£©©©¥¨§¨¦¥©§¥¦©¥©£¨¦©§¨§¦¨¨©©£¨¦©§¨
:÷çöé øa ïîçð áø øîà .äéìò ïéáøå ïéøtL :àtt áø øîà ,àéøet .âb Cøc :àáø øîà ,àbøc .íL Cøc :àáø øîà ,àMc .àMãì§©¨©¨¨©¨¨¤¤¨©§¨¨©¨¨¤¤©§¨£©©©¨¤¨¦§¨¦¨¤¨¨©©©§¨©¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc zeaezk(iying meil)

eðlL õeäébqeaikd xg`l cbad z` mivdbn ep`y ,laa ipa ly - ¦¤¨
dwpn df ixd ,zikekfd oa`a seyty ici lríälL ñeaéëkly - §¦¤¨¤

wfg epi` [uedib `ll] laaa eply qeaik la` ,l`xyi ux` ipa
ick eply qeaika zlrez oi`e ,ie`xk dwpn epi`e mdly qeaikk

.cbaa mc zetih eid m` wecalõeäéb ãáòéð zøîà éàåxn`z m` - §¦¨§©§¤¡¥¦
,jka zlrez oi` ,uedibe qeaik ici lr z`f wecal mileki ep` mby

c oeikàzøîeç déì àøaòîxiarn uedibd zrya oa`d seyty - §©§¨¥©§¨
e` qeaik ici lr zelbl xyt` i`y jk ,mcd zetih z` mb dwpne

.mc zetih cbaa eid m`d uedib
:sqep dyrnàúàc àeää`ay ozga dyrn -ìàéìîb ïaøc dén÷ì ©©£¨§©¥§©¨©§¦¥

,éaø øaeíc éúàöî àìå ézìòa ,éaø ,déì øîà.izy`a mileza ©©¦¨©¥©¦¨©§¦§Ÿ¨¨¦¨
déì äøîà,dy`déðà äìeúa ïééãò ,éaøiziidy cala ef `l - ¨§¨¥©¦£©¦§¨£¦

oiicr ezlira xg`l eiykr mb `l` ,oi`eyipd mcew dleza
.milezad z` xaiy `le ie`xk ilr `a `ly meyn ,ip` dleza

ïäì øîà,iax xa l`ilnb oaxúBçôL ézL éì eàéáä,zeiprpkúçà ¨©¨¤¨¦¦§¥§¨©©
Bì eàéáä ,äìeòa úçàå äìeúaoze`ïéé ìL úéáç ét ìò ïáéLBäå §¨§©©§¨¥¦§¦¨©¦¨¦¤©¦
dzidy dgtyd dze` ,dgezt,äìeòadidóãBð dçéøgix qpkp - §¨¥¨¥

d dgtyd eli`e ,ditn edegixde geztd gztd jxc oiidäìeúa§¨
,óãBð dçéø ïéà.mezq dgzty itlóàdy`Bæ`idy dxn`y ¥¥¨¥©

,dleza oiicrdáéLBä,ziagd it lr l`ilnb oaxdçéø äéä àìå ¦¨§Ÿ¨¨¥¨
,óãBð.dleza `idy xacd xxazdeBì øîà,ozgl l`ilnb oax ¥¨©

e `id zxzen.Eçwîa äëæ Cì¥§¥§¦¨£
ici lr mcew wecal l`ilnb oax jixv did recn :`xnbd zl`ey

,zegtyd izydåeâa àøwéòî ÷Bcáðådze`a dligzn wecaiy - §¦§¥¦¨¨§©¨
oax :`xnbd daiyn .oiid ziag lr dzayed ici lr ,dy`

,l`ilnbdéì òéîL äåä àøîbyai zepal ef dwica eyry rny - §¨¨£¨§¦©¥
la` ,dleza odn in zrcl crlbéæç äåä àì äNòîd`x `l - ©£¤Ÿ£¨¨¥

,ok miyer cvik eipiraøáñål`ilnb oax yyg -íé÷ àì àîìc §¨©¦§¨Ÿ¦
øétL àúlîc dåeâa déì,ahid ef dwicaa iwa ippi` ile` -åàìå ¥§©¨§¦§¨©¦§¨

ìàøNé úBðáa éìeæìæì àòøà çøBàzepaa lflfl ux` jxc df oi` - ©©§¨§©§¥¦§¦§¨¥
l`xyijkitle ,lirezy i`ce df oi` m` ,efk dwica odl zeyrl

mb wca ,da iwa `edy d`xyke ,dligz zegtya ef dwica dqip
.l`xyi zaa

:sqep dyrn `xnbd d`ianìàéìîb ïaøc dén÷ì àúàc àeää©©£¨§©¥§©¨©§¦¥
,ï÷fäeíc éúàöî àìå ézìòa ,éaø ,Bì øîà.izy`a milezaäøîà ©¨¥¨©©¦¨©§¦§Ÿ¨¨¦¨¨§¨

Bì,dy`dïäì ïéàL ,éðà éè÷øBc úçtLnî ,éaødgtyn zepal-] ©¦¦¦§©©§§¦£¦¤¥¨¤
[ef,íéìeúa íc àìå äcð íc àì.mc `vn `l jkleìàéìîb ïaø ÷ãa Ÿ©¦¨§Ÿ©§¦¨©©¨©§¦¥

,äéøáãk àöîe ,äéúBáBø÷a.mc odl oi`yBì øîà,l`ilnb oax ¦§¤¨¨¨¦§¨¤¨¨©
e `id zxzen.Eçwîa äëæ Cì,el xn`e l`ilnb oax siqedeéøLàE ¥§¥§¦¨£©§¤

.éè÷øBc úçtLîì úéëfL¤¨¦¨§¦§©©§§¦
:`xnbd zx`anéàîmyd yexit dn -,'éè÷øBc'epiidòeè÷ øBc ©§§¦¨©

.oiaexn mdipa oi` jkle mileza mce dcp mc mdl oi`y ,jezg -
Léàä BúBàì ìàéìîb ïaø Bîçéð ìáä ìL íéîeçðz ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨©§¦¤¤¤¦£©¨©§¦¥§¨¦

,ihwxec zgtynl zikfy jixy` el xn`y dna,àéiç éaø éðúc§¨¥©¦¦¨
,äqéòì äôé øBàOäL íLk,dzgtzde dzvngd xdnlíéîc Ck- §¥¤©§¨¤¨¦¨¨¨¦

,dcp mcäMàì íéôé.dpeixd xdnlåokìk ,øéàî éaø íeMî àðú ¨¦¨¦¨§¨¨¦©¦¥¦¨
.íéaeøî äéða ,ïéaeøî äéîcL äMàmc dl oi`y dy`y `vnpe ¦¨¤¨¤¨§¦¨¤¨§¦

el xn`y dne ,oiaexn dipa oi`y meyn dl `ed oexqg ,dcp
.lad ly oinegpz `ed 'jixy`'

:mc` eze`l l`ilnb oax xn`y dna zepeyl izy d`ian `xnbd
déì øîà 'Eçwîa äëæ' ,øîà àaà øa äéîøé éaø ,øîzàoax ¦§©©¦¦§§¨©©¨¨©§¥§¦¨£¨©¥

.ozg eze`l owfd l`ilnb'Eçwîa áéiçúð' ,øîà ïéáà øa éñBé éaøå§©¦¥©¨¦¨©¦§©¥§¦¨£
déì øîàd`ay daegd z` lawz jgxk lr ,xnelk ,l`ilnb oax ¨©¥

.zgwly df gwna jilr
:`xnbd dywnøîàc ïàîì àîìLalral xn` l`ilnb oaxy ¦§¨¨§©§¨©

áéiçúð','jgwnaeðééäeixack,àðéðç éaøc`ed oexqg mpn`y ¦§©¥©§§©¦£¦¨
.eil` `ay gwnd z` lawi egxk lre ,minc dl oi`y dy`làlà¤¨

øîàc ïàîìlral xn` l`ilnb oaxyäëæ','jgwnaàúeëæ éàî- §©§¨©§¥©§¨
zekfd :`xnbd zayiin .minc dl oi`y ef dy`a yi zekf dfi`

`idc,mc dl oi`y jk ici lréúà àìdf mc` `ai `l -ãéì÷ôñ é §Ÿ¨¥¦¥§¥
,äcð.dxedh `id mlerl ixdy ¦¨

:mileza mc oipra dyrn cer,éaøc dén÷ì àúàc àeääe,déì øîà ©©£¨§©¥§©¦¨©¥
íc éúàöî àìå ézìòa ,éaø.izy`a milezaBì äøîà,dy`d,éaø ©¦¨©§¦§Ÿ¨¨¦¨¨§¨©¦

e ,éúééä äìeúa ïééãòc meyn mc d`x `ly dnäåä úøBva éðL £©¦§¨¨¦¦§¥©¤£¨
.mixai`d zigelgl dyaieíéøBçL íäéðtL éaø äàøzngn ¨¨©¦¤§¥¤§¦

e ,arxdíe÷Läå íeìéëàäå õçønì íeñéðëäå ïäéìò äeödxfgy cr ¦¨£¥¤§¦§¦©¤§¨§¤¡¦§¦§
,mdixa`l zigelgldåjk xg`,øãçì íeñéðëäe xfgeàöîe ìòa §¦§¦§¤¤¨©¨¨

ícxacd xxazpy xg`l .milezaBì øîà`id zxzen ,ozgl iax ¨¨©
eíäéìò éaø éø÷ .Eçwîa äëæ Cìdki`a weqtd z`(g c)ãôö' ¥§¥§¦¨£¨¥©¦£¥¤¨©

[wac-].'õòë äéä Láé íîöò ìò íøBò¨©©§¨¨¥¨¨¨¥

äðùî
mihxetn eay 'daezk xhy' ezy`l lrad azek oi`eyipd zrya
zeaiigzdd exwirae ,ezy`l lrad oia yiy zepey zeieaiigzd
`ede ,mieqn sqk mekq dy`d lawz onl`zz e` yxbzz m`y
mekqa zewqer ze`ad zeipynd .'daezk' dpynd oeyla `xwpd
zzln lrad xeht mda mipte`ae ,df oic ihxt x`yae daezkd

:daezkd inc z` dläìeúa,z`ypdíéúàî dúaeúk.fefäðîìàå §¨§¨¨¨©¦§©§¨¨
dzaezk ,z`ypdäðî.fef d`n -äìeúa`idyäðîìàe`äLeøb ¨¤§¨©§¨¨§¨

ïéñeøéàä ïî äöeìçåmcew dyciwy xg` dyxib e` dlra zny - §£¨¦¨¥¦
el` lk ,eig` dvlge mipa `ll dlra zn m` oke ,d`ypy

íéúàî ïúaeúk.zeleza oiicr ody oeik ,fefåokúðòè ïäì Lé §¨¨¨©¦§¥¨¤©£©
íéìeúadilr oerhl leki ,mileza dl `vn `le dilr `a m` - §¦

dleza zwfga d`yp ixdy ,dzaezk dciqtdle mileza zprh
.zerh gwn iede dlera z`vnpe

àøîâ
:`xnbd zx`anéàîmyd zernyn dn -àðç áø øîà .'dðîìà' ©©§¨¨¨©©¨¨

äàúãâa,laaay 'zcba' xirn -íL ìò ,'äðîìà'eze`äðî ©§¨¨¨©§¨¨©¥¨¤
.dzaezka zlawny

,df myl mrhd edf ok` m` :`xnbd zl`eyïéñeøéàä ïî äðîìà©§¨¨¦¨¥¦
,miz`n dzaezkyøîéîì àkéà éàî'dpnl`' z`xwp recn - ©¦¨§¥©

:`xnbd zayiin .dpyna x`eank ,fef miz`n zlawn `id `ld
äðîìà dì éø÷ àäc éãéiàon dpnl`l ok mi`xewy jk ab` - ©§¥§¨¨¥¨©§¨¨

,oi`eyipdäðîìà dì éø÷ énð àäon dpnl`l mb ok mi`xew - ¨©¦¨¥¨©§¨¨
.oiqexi`d

:dywne `xnbd zxfegàkéà éàî àúééøBàa àáéúëc äðîìà©§¨¨¦§¦¨§©§¨©¦¨
øîéîì,'dpnl`' dny recn dxeza aezky epivny dpnl` - §¥©

,llk daezk dl oi` `ziixe`cne mixteq ixacn dzaezk `ld
zayiin .dzaezk mekq my lr dpnl` z`xwpy xnel jiiy `le

my lr 'dpnl`' dxezd dl d`xw :`xnbdéðwúîc ïðaø ïéãéúòc©£¦¦©¨¨¦§©§¦
äðî dì.dpn daezk dl owzl minkg micizry - ¨¨¤

:`xnbd zl`eyãéúòì àø÷ áúk éîedpkn dxezdy epivn ike - ¦¨©§¨¤¨¦
.cizra ok didiy zngn ,dxezd zpizp onfa did `ly xacl my

:`xnbd daiynïéà,dfk xac dxeza epivn ok` -áéúëczyxta ¦¦§¦
mlerd z`ixa(ci a ziy`xa)Cìää àeä ì÷cç éLéìMä øäpä íLå'§¥©¨¨©§¦¦¦¤¤©Ÿ¥
,'øeMà úîã÷,xey` ly gxfn cva mxef df xdpy ,xnelkàðúå ¦§©©§¨¨

'øeMà' ,óñBé áøo`k xen`dBæmeid z`xwpy xirdå ,'à÷éìñ'mb ©¥©¨¦¨§
,denzl yi dfaéàåä éîz`ixa zra diepa dzid ef xir ike - ¦£©

,mlerdàlàmy lr dxezd z`f dazk i`ceäãéúòcmy zeidl ¤¨©£¦¨
e ,ef xirénð àëäok dxezd dze` dzpik ,dpnl` oiprl ,o`k s` - ¨¨©¦
my lräãéúòc.minkg zpwzn ,dpn dzaezk zeidl ©£¦¨

* * *
:d`zcba `pg ax ly enyn ztqep `xnin `xnbd d`ianøîàå§¨©

øèî ,äàúãâa àðç áø,zelrn dnk ea yi ,myb -ä÷Lîz` ©¨¨©§¨¨¨¨¨©§¤
e ,ux`däåøî,dze`ìaæîe,dnc`d z` oycn -ïcòîeozep - ©§¤§©¥§©¥
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xcde"קעו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc zeaezk(iyiy meil)

øîàð eðà óàdy` z`xwp dn my lr ,zenyd z` yexcpe ©¨Ÿ©
zcll dleki dpi` drahay,'úéðBìééà'oeylnäãìé àìc úéðøëec ©§¦§¨¦§Ÿ¨§¨

.zclei dpi` ef s`e ,clei epi`y xkf li` -

äðùî
:zepey miypa daezkd inekqe iaeig z` x`al dkiynn dpynd

äéeáMäå ,úøBibä,miiebd oial dzaypy zil`xyi -äçôMäå ©¦¤§©§¨§©¦§¨
,miiebd oia ozeida elrapy zewfgen ozylyy ,ziprpkdecôpL¤¦§

eøøçzLpLå eøéibúpLåeidykìL úBðaî úBúeçt,ãçà íBéå íéðL L §¤¦§©§§¤¦§©§§§¦§¨Ÿ¨¦§¤¨
lib cr mixfeg odileza miiebd oia ozeida elrap m` s`y oeik

e ,ze`yp od zeleza zwfga ,mipy ylyíéúàî ïúaeúklkk §¨¨¨©¦
dleza(:i lirl),eok zngn,ïéìeúa úðòè ïäì Lélrad oreh m`y ¥¨¤©£©§¦

zeciqtne ,`ed zerh gwne ,dprh ezprh mileza odl `vn `ly
.ozaezk

* * *

àøîâ
cvik zxxan `xnbd ,dphw zxeib ly dpic z` dpyna epipy

:ohw xb mixiibnïè÷ øb ,àðeä áø øîàen` ez`iade ,a` el oi`y ¨©©¨¥¨¨
,[zxiibzn dpi` dnvr `ide] xiibzdlúéa úòc ìò BúBà ïéìéaèî©§¦¦©©©¥

ïécoiyrp ode ,mixb zliah lk oick ezliaha eidi mipiic dyly - ¦
.mdiyrn ici lr xiibzdl ,df oiprl a`k el

:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàî,df oica `ped ax ycig dn - ©¨©§©¨
Bì àeä úeëæc,el `id zekf mc` xiibly -åoileki oic zia okl ¦§§

ixdy ,zrc ea oi`y s` ohw xiiblåéðôa àlL íãàì ïéëæ`ly - ¨¦§¨¨¤Ÿ§¨¨
xak ixd ,ezrcnàðéðz`ziixaa ok epipy -íãàì ïéëæ'oiyrp - ¨¦¨¨¦§¨¨

s` mc`l zekfl ick gilyåéðôa àlL,ezrcn `ly -ïéáç ïéàå ¤Ÿ§¨¨§¥¨¦
íãàìmc`l aegl ick gily oiyrp oi` -.'åéðôa àlL §¨¨¤Ÿ§¨¨

:`xnbd zvxznäîàîéúc ezekf ef oi`y xnel xeaq iziid - ©§¥¨
y oeik ,exeardéì àçéð àøé÷ôäa ,íéáëBk ãáBòiig zeigl el gp - ¥¨¦§¤§¥¨¦¨¥

,zexwtda zeyi`c ïì àîéé÷ àäcs`ãáòiprpkàøé÷ôäa éàcå §¨©§¨¨§¤¤©©§¤§¥¨
,déì àçéðzegtyd znif xwtda xzen `die car x`ydl el gpe ¦¨¥

xne` iziid ieb iabl mb ok m`e ,zegtya xq`dle xxgzydln
,xiibzdl exear zekf ef oi`yïì òîLî à÷,`ped axéléî éðäc- ¨©§©¨§¨¥¦¥
ieb iabl wx exn`p el` mixacc ,ìBãbxak,àøeqéàc íòè íòègpe ¨§¨©©©§¦¨

,ieb x`ydl elïè÷ ìáà,xeqi` mrh mrh `l oiicryàeä úeëæ £¨¨¨§
Bì.oic zia zrc lr eze` oiliahn jkle ,xiibzdl

:epizpynn `ped ax ly epicl di`x `iadl dqpn `xnbdàîéì¥¨
déì òéiñîepipy jky ,epizpynn `ped axl riiql xyt` m`d - §©©¥

,daøçzLpLå eøéibúpLå ecôpL ,äçôMäå äéeáMäå úøBibä'eø ©¦¤§©§¨§©¦§¨¤¦§§¤¦§©§§¤¦§©§§
ìL úBðaî úBúeçt,ãçà íBéå íéðL L,xxal yie ,'miz`n ozaezk §¦§¨Ÿ¨¦§¤¨

zephw od ixd ,mipy yly zepan zezegt exiibzpy okzi cvik
,drc zepa `leåàì éàîxaecn `l m`d -úòc ìò eäðéìaèàc ©¨§©§§¦§©©©

,ïéc úéa.`ped ax ixacke ¥¦
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.exiibl oic zia milekie ,el `id
* * *
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daezk inc dl ozil lrad z` aiigpy xacd xazqn ike -
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daezkd inc z`,daezk epwiz `l diebl ixde ,dieb `idyk
.lcbzyk zegnl dleki dpi`y dxe`kl gkene

dzaezk z` dl epziy dpynd zpeek oi` ok` :`xnbd dgec
`l` ,dzephwaäìãb éëì.lcbzy xg`l wx - §¦¨§¨

:`xnbd zl`eyénð äìãb éëìdzaezk z` dl ozip m` s` - §¦¨§¨©¦
oiicr ,lcbzy xg`là÷ôðå àééçîîlhale zegnl `id dleki - §©£¨§¨§¨

`id dlekiy sqei ax xn`y s` :`xnbd zvxzn .zexibd z`
la` ,zelcbl dribdy drya cin epiid ,lcbzyk zegnlïåék¥¨

äìécâäLwx elit` dlcby xg`l zicedi zc bdpna dbdpeäòL ¤¦§¦¨¨¨
,úBçîì äìBëé dðéà áeL ,äúçéî àìå úçàdxeql xefgz m`e ©©§Ÿ¦£¨¥¨§¨¦§

okle ,oic zia iyper lka ypril zxnenk dpic ixd ,diebk bedpl
.daezk dl zzl xyt`

:sqei ax ixac lr zeywdl dtiqen `xnbd,àáø áéúîepipy ¥¦¨¨
dpyna(.hk oldl),úBøòð elàzeleqtLmc` oqp` m`,ñð÷ ïäì Li ¥§¨¤¥¨¤§¨

,sqk miyng dia`l ozepyìòå äðéúpä ìòå úøæînä ìò àaä©¨©©©§¤¤§©©§¦¨§©
úéúekäå ,`ad okecôpL äçôMä ìòå äéeáMä ìòå úøBibä ìò ©¦§©©¦¤§©©§¨§©©¦§¨¤¦§

ìL úBðaî úBúeçt eøøçzLpLå eøéibúpLå,ãçà íBéå íéðL L §¤¦§©§§¤¦§©§§§¦§¨Ÿ¨¦§¤¨
,od zeleza zwfgayå .ñð÷ ïäì Lé,zeywdl yizøîà éàxg`y ¥¨¤§¨§¦¨§©§

yúBçîì ïéìBëé eìécâä,zexibd z` lhaleäìæàc ñð÷ dì ïðéáäé ¦§¦§¦¦§¨£¦¨¨§¨§¨§¨
dúeiâa äìëàåxg` mdn dpdze qpwd inc z` dl ozip ike - §¨§¨§©¨

dl oi` diebe ,`id dieby xxazi ixd ,dzeiebl xefgze dgnzy
.qpw

qpwd z` dl mipzep :`xnbd zvxzn.äìãb éëì:`xnbd dywn §¦¨§¨
à÷ôðå àééçîî énð äìãb éëìdleki dlcby xg`l mb ixd - §¦¨§¨©¦§©£¨§¨§¨

:`xnbd zvxzn .zexibd z` lhale zegnläìécâäL ïåékdbdpe ¥¨¤¦§¦¨
zicedi zc bdpna,úBçîì äìBëé dðéà áeL ,äúçéî àìå úçà äòL̈¨©©§Ÿ¦£¨¥¨§¨¦§

.qpwd z` dl oipzep jkle
.zxg` dpynn cg` lk eywd `axe iia` recn zx`an `xnbd

:`xnbd zxne`,àáøk øîà àì éiaàaeig ly dpyndn dywdy ©©¥Ÿ¨©§¨¨
c oeik ,qpw,íúäiablàñð÷c xnel xyt`àîòè eðééädl yiy ¨¨§¨¨©§©£¨

ick ,lcbzyk dgnzy miyyeg oi`e ,dzephwa s` qpwàäé àlL¤Ÿ§¥
dàèBçdqp`yøkNðdywd jkle ,qpwd mlyl jixv oi`y jka ¥¦§¨

e .dgnzy miyyeg oi` daezk iabl s`y gkeny ,epizpynnàáø̈¨
,éiaàk øîà àìlky meyn ,daezk iabl epizpynn dywdy Ÿ¨©§©©¥

minkg epwizy mrhdäaeúk,dy`làîòè eðééäick `edàlL §¨©§©£¨¤Ÿ
,dàéöBäì åéðéòa äl÷ àäz`ly onf lk dphw zxeib s`y oeike §¥©¨§¥¨§¦¨

`ly ick daezk dxear owzl minkgl yi ,`id zxeib dzgin
yi qpw ly dpyndn la` ,d`ivedl dlra ipira dlw `dz

.lcbzyk dgnzy miyyeg oi`y gkeny zeywdl

äðùî
:daezk ipica oecl dkiynn dpyndìBãbämeie mipy ryz oa - ©¨

,d`ia ez`iay ,cg`äpèwä ìò àaLmipy ylyl dribd `ly ¤¨©©§©¨
.oixfeg dileza ixdy ,d`ia dz`ia oi`y ,cg` meieåokïè÷`ly §¨¨

,d`ia ez`ia oi`y ,cg` meie mipy ryzl ribdäìBãbä ìò àaL¤¨©©§¨
,cg` meie mipy yly zaåokõò úkeî-mewna ur dl rwzpy §©¥

el` lk ,dileza,íéúàî ïúaeúk,dlezad oick.øéàî éaø éøác §¨¨¨©¦¦§¥©¦¥¦
äðî dúaeúk õò úkeî ,íéøîBà íéîëçådgzty oeik ,dlera oick ©£¨¦§¦©¥§¨¨¨¤

.gezt
äìeúa`idy,ïéàeOépä ïî äöeìçå ,äLeøb ,äðîìàxg`y ,xnelk §¨©§¨¨§¨§£¨¦©¦¦

xg`e ,dvlg e` dyxbzd e` dpnl`zd dlrapy mcewe z`ypy
,mzqa xg` mc`l z`yp jkïúaeúkipyd i`eyipn,äðîoick §¨¨¨¤

dleray zrc lr d`ypy oeik ,dleza d`vnp m` elit`e ,dlera
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oiaiig lkd` cenr `i sc ± oey`x wxtzeaezk
øîàð åðà óàz` yexcp ep` s` Ðdy`l minkg e`xwy zipelii` oeyl dn ,zenyd

.clil die`x dpi`yúéðøëåã`xwie) mily xkc opinbxznc "minz li`" oeyl ÐÐ (d

li`k `id ixdepi`y.cleiàøîâúòã ìò)[ïè÷ øâ] (ïéã úéáen`e ,a` el oi` m` Ð

ez`iad.xiibzdlïéìéáèî.dliahe dlin `la xb jl oi`c Ðïéã úéá úòã ìòdyly Ð

mikixvy xb zliah lk oick ,ezliaha edi

,odici lr xb `ed ixde ,a` el oiyrp ode .dyly

.xyk oiia erbneàçéð àøé÷ôäá éåâ àîéúã åäî
äéìaege Ðgily dyrp mc` oi`e ,el `ed

.ezrcn `ly xnelk ,eipta `ly ezaegl mc`l

.`ed dric xa e`l ohweãáò éáâ àäãïì àîéé÷
`xiwtda i`cec (`,bi) oihibc `nw wxta Ð

xwtda xzen `die car zeidl el gep ,dil `gip

xzen zeidl oixeg oa zeidn ,zegtyd znif

dil `giky `le dil `lif `lc ,l`xyi zaa

.`xiwtdlïì òîùî÷`l ohw ieb iabc ,`kd Ð

.`xiwtda dil `gipc Ð ilin ipdc :ikd opixn`

ìåãâzecna] lcby Ð[mirhe ,zexiwtddil

.`xeqi`c `nrhåìéãâä,exiibzpy miphw Ð

.odia` mr elit`eúåçîì ïéìåëéi` :xnele Ð

epiyt`oixfege .mixb zeidlepl oi`e ,oxeql

oyprlycw m`e .dtiwz epici elit`e ,oic ziaa

dy`zeidl hb dkixv dpi` Ð dginyn

.xnen l`xyikäìãâ éëìcr dl opiadi `l Ð

.licbzyúåçîì äìåëé äðéà áåùm`e Ð

,zxnen l`xyik `id ixd Ð dzginypril

lkaiyper.oic ziañð÷ ïäì ùéùmiying Ð

m` sqk.eqp`iúøæîîä ìò àáäab lr s`e Ð

dpi` ixdy ,"dy`l didz ele" dia opixw `lc

,qpw dl yi ikd elit` Ð dniiwl die`x

.onwlckàáøë øîà àì ééáàaizenc Ð

`nrhc ,`id `zaeiz e`l xaqwc ,`qpwn

`qpwc.xhtdl xkyp `heg `di `ly Ðàáø
ééáàë øîà àìaizenc Ðmzdc ,daezkn

`dz `ly Ð daezk opax dl epiwz i`n `nrh

Ð dzgin `ly onf lke ,d`ivedl eipira dlw

.`zpwz dl opicare ,`id zxeibäðùîàáä
äðè÷ä ìòdz`ia oi`y ,yly zan dzegt Ð

.oixfeg dileza ixdy ,d`iaïè÷åoan zegt Ð

lr `ae ,d`ia ez`ia oi` :minkg exn`y ,ryz

.dlecbdõò úëåîårwzpy Ðeze`a ur dl

.mewníéúàî ïúáåúëixg` yi`l e`yp m` Ð

mzq d`yp m` ,ozaezk z` jka eca` `l Ð ok

.melk dl yxit `leäìåúáe` dpnl` `idy Ð

.dvelg e` dyexbïéàåùéðä ïîdqpkpy oebk Ð

.dlrap `ly zwfga dlra zne ,dtegl

äðî äúáåúëdzaezk ,mzq xg`l zqip m` Ð

zwfgac ,dpn.dtegl dqpkpyn `niiw dlera
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ïéìéáèîmrhn ied diikf `dc :dnize Ð `ed zekfc meyn oic zia zrc lr eze`

wxta gkenck ,gily dil ciarc icdq op` Ð el `ed zekfc oeikc ,zegily

oikf j`id ok m`e .zegilyn rxb `le ,i`axzi` ci meyn xvg iab (`,ai) `rivn `aac `nw

,`ed ixkp izk`c ,cere !(a,`r my) "jyp edfi`"a opixn`ck ,ohwl zegily oi` `lde ?ohwl

zi` Ð zegily llkl iz`c ohwc :mzd opixn`e

zegily llkl iz` `lc ixkp ,opaxcn diikf dil

epiaxl d`xpe !dil zil opaxcn diikf elit` Ð

opixn`ck ,opaxcn Ð el oikfc inp `kdc :wgvi

ab lr s`e .opaxcn diikf dil zi` ohwc mzd

i` .zegily llkl iz` `d Ð `ed ixkp izk`c

dil ded Ð l`xyi dyrp diikf jdac oeik ,inp

ied ikid :xn`z m`e .diikf oiiprl xenb l`xyik

eiyeciwe ,l`xyi zaa dil opixye ,opaxcn xb

:xnel yie !`ed ixkp dxezd on `d ,oiyeciw

(a,ht zenai) "dax dy`d"a xn`c o`nk xaqwc

mewa dxezd on xac xewrl minkg cia gk yic

ivn ded Ð ol rnynw i`n jixt ike .dyre

minkg cia gk yic ol rnyn `w iiepylxewrl

.hwp inrh ixzn cge ,dyre mewa dxezd on xac

iab (a,gq oixcdpq) "xxeq oa" yixa opixn`c `de

jixv dz` Ð yi` ,"l`eb yi`l oi` m`" xbd lfb

dz` i` Ð ohw la` ,l`eb el yi m` eixg` xfgl

on ohw xb dl zgkyn Ð 'ek eixg` xfgl jixv

wxta opixn`ck ,dxiibzpy zxaerna dxezd

dxiibzpy zxaern dixkp :(`,gr zenai) "lxrd"

,dxezd on xb iede ,dliah jixv oi` dpa Ð

Ð dxezd on oenn dil zi`e .`ed xenb l`xyic

Ð eilr xfgl jixv dz` i`e .en` z` yxiy oebk

oi` m`d on eig`e ,cilen epi`y ,oiyxei el oi`y

`rivn `aaa opiqxbc mixtq itle .eze` oiyxei

Ð opaxcn qxb `le ,dil zi` `din diikf :(a,`r)

.dxezd on diikf dil zi`c xninl ivnc ,`gip

dil opiayg Ð xiibzdl `ac oeik ,ohw ixkpe

mrhn ied diikfc ab lr s`e .ohw l`xyik

ilin ipd Ð dxezd on zegily el oi`e ,zegily

,eznexz yixtdl oebk ,daeg zvw ea yiy xaca

`ny e` ,zg` dhga dxhetl dvex did `nyc

`ed xenb zekfy ,`kd la` .sicrdl dvex did

.zegily el yi Ð elåäîixkp `nizc

ibilt opaxc ab lr s`e Ð dil `gip `xiwtda

edl zile ,(`,bi) oihibc `nw wxta xi`n iax`

car iab ilin ipd Ð dil `gip `xiwtdac `nrh

on envr riwtny ,`xiwtda yyeg epi`y

`gip Ð careyn epi`y ,ixkp iab la` .cearyd

Ð ikd `niz `l i`c ,d`xp oke .`xiwtda dil

opax `nlc ?zxeibc `eddn `zriiq iziin ikid

.dil `gip `xiwtda edl zil lecba elit`c ,`id

ìáà`nw wxta opzc `de Ð el `ed zekf ohw

xexgiye izy`l df hb epz :xne`d (my) oihibc

iax ixac ,xefgi Ð mdipya xefgl dvx ,icarl df

xi`n iax dcen ohwac ,lecb cara epiid .xi`n

,`xiwtda dil `gip `lc ,el `ed zekfc

.dnexza lek`ln eciqtny itl ,zexigl `viy el `ed aegc ,odk ly `edy oebke ,ohw cara s` ixii` ,inp i` .`xeqi`c xnrh mirh `lc meyn ,`kd opixn`ckéëì:xn`z m`e Ð dlcb

:wgvi epiax yxtne !qpw za `idy oeik dxrp `idy ;`id dlecb xak `lde.zicedi bdpn dbdpe dlcb iklééáà`nrh dil zil `axc rnyn Ð xkyp `heg `di `ly `axk xn` `l

,gbpy xey oiprl mpenna xi`n iax qipwc `ed qpwe ,od zn` ixib mizek xi`n iax xaqw :(a,gl `nw `aa) "dyinge drax` gbpy xey" wxta opixn`c :dywe .xkyp `heg `di `lyc

,`axl `zyde .xkyp `heg `di `ly ,qpwnl ira `l `kdc :ipyne !qepwip inp ikd Ð mpenna xi`n iax qipw i`e .zizekd lr `ad Ð qpw odl yiy zexrp el` :jixte .oda ernhi `ly

meync ,`ed `xaq .edl qpwnl opirac `l` ,od zn` ixbc ,qpw odl yi oicac oeik ,`nrh i`d xity dil zi` mzdc :xnel yie ?mzd ipyn ivn ikid ,xkyp `hegc mrh `kd dil zilc

.dgnz m` `id dxenb dixkp ixdy ,dl zil oicd onc oeik ,dl ozil oi` xkyp `heg `di `ly `nrh meync ,`axl dil `xiaq `kd la` .`pic` dl opinwen xkyp `heg `di `ly `nrh

.dzyecwa dl opinwenc meyn Ð dieay iab xkyp `heg `di `ly `axl dil zi`c (a,el zeaezk) "zexrp el`" wxtae
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קעז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc zeaezk(iyiy meil)

øîàð eðà óàdy` z`xwp dn my lr ,zenyd z` yexcpe ©¨Ÿ©
zcll dleki dpi` drahay,'úéðBìééà'oeylnäãìé àìc úéðøëec ©§¦§¨¦§Ÿ¨§¨

.zclei dpi` ef s`e ,clei epi`y xkf li` -

äðùî
:zepey miypa daezkd inekqe iaeig z` x`al dkiynn dpynd

äéeáMäå ,úøBibä,miiebd oial dzaypy zil`xyi -äçôMäå ©¦¤§©§¨§©¦§¨
,miiebd oia ozeida elrapy zewfgen ozylyy ,ziprpkdecôpL¤¦§

eøøçzLpLå eøéibúpLåeidykìL úBðaî úBúeçt,ãçà íBéå íéðL L §¤¦§©§§¤¦§©§§§¦§¨Ÿ¨¦§¤¨
lib cr mixfeg odileza miiebd oia ozeida elrap m` s`y oeik

e ,ze`yp od zeleza zwfga ,mipy ylyíéúàî ïúaeúklkk §¨¨¨©¦
dleza(:i lirl),eok zngn,ïéìeúa úðòè ïäì Lélrad oreh m`y ¥¨¤©£©§¦

zeciqtne ,`ed zerh gwne ,dprh ezprh mileza odl `vn `ly
.ozaezk

* * *

àøîâ
cvik zxxan `xnbd ,dphw zxeib ly dpic z` dpyna epipy

:ohw xb mixiibnïè÷ øb ,àðeä áø øîàen` ez`iade ,a` el oi`y ¨©©¨¥¨¨
,[zxiibzn dpi` dnvr `ide] xiibzdlúéa úòc ìò BúBà ïéìéaèî©§¦¦©©©¥

ïécoiyrp ode ,mixb zliah lk oick ezliaha eidi mipiic dyly - ¦
.mdiyrn ici lr xiibzdl ,df oiprl a`k el

:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàî,df oica `ped ax ycig dn - ©¨©§©¨
Bì àeä úeëæc,el `id zekf mc` xiibly -åoileki oic zia okl ¦§§

ixdy ,zrc ea oi`y s` ohw xiiblåéðôa àlL íãàì ïéëæ`ly - ¨¦§¨¨¤Ÿ§¨¨
xak ixd ,ezrcnàðéðz`ziixaa ok epipy -íãàì ïéëæ'oiyrp - ¨¦¨¨¦§¨¨

s` mc`l zekfl ick gilyåéðôa àlL,ezrcn `ly -ïéáç ïéàå ¤Ÿ§¨¨§¥¨¦
íãàìmc`l aegl ick gily oiyrp oi` -.'åéðôa àlL §¨¨¤Ÿ§¨¨

:`xnbd zvxznäîàîéúc ezekf ef oi`y xnel xeaq iziid - ©§¥¨
y oeik ,exeardéì àçéð àøé÷ôäa ,íéáëBk ãáBòiig zeigl el gp - ¥¨¦§¤§¥¨¦¨¥

,zexwtda zeyi`c ïì àîéé÷ àäcs`ãáòiprpkàøé÷ôäa éàcå §¨©§¨¨§¤¤©©§¤§¥¨
,déì àçéðzegtyd znif xwtda xzen `die car x`ydl el gpe ¦¨¥

xne` iziid ieb iabl mb ok m`e ,zegtya xq`dle xxgzydln
,xiibzdl exear zekf ef oi`yïì òîLî à÷,`ped axéléî éðäc- ¨©§©¨§¨¥¦¥
ieb iabl wx exn`p el` mixacc ,ìBãbxak,àøeqéàc íòè íòègpe ¨§¨©©©§¦¨

,ieb x`ydl elïè÷ ìáà,xeqi` mrh mrh `l oiicryàeä úeëæ £¨¨¨§
Bì.oic zia zrc lr eze` oiliahn jkle ,xiibzdl

:epizpynn `ped ax ly epicl di`x `iadl dqpn `xnbdàîéì¥¨
déì òéiñîepipy jky ,epizpynn `ped axl riiql xyt` m`d - §©©¥

,daøçzLpLå eøéibúpLå ecôpL ,äçôMäå äéeáMäå úøBibä'eø ©¦¤§©§¨§©¦§¨¤¦§§¤¦§©§§¤¦§©§§
ìL úBðaî úBúeçt,ãçà íBéå íéðL L,xxal yie ,'miz`n ozaezk §¦§¨Ÿ¨¦§¤¨

zephw od ixd ,mipy yly zepan zezegt exiibzpy okzi cvik
,drc zepa `leåàì éàîxaecn `l m`d -úòc ìò eäðéìaèàc ©¨§©§§¦§©©©

,ïéc úéa.`ped ax ixacke ¥¦
:`xnbd dgecàì,oic zia zrc lr exiibzpy zephwa xaecn oi` - Ÿ

`l`ïðé÷ñò éàîa àëä,dpynd zwqer dna -åéða eøéibúpL øâa ¨¨§©¨§¦¨§¥¤¦§©§¨¨
åéúBðáezephwd,Bnòmeyn ,miphwa s` ef zexib dlireny mrhde §¨¦

ïBäeáà ãéáòc éàîa eäì àçéðc.odia` dyrnk zeyrl mdl gp - §¦¨§§©§¨¦£
zekf ,enr xiibzn eia` oi`y ote`a elit`y ycig `ped ax eli`e

.exiibl oic zia milekie ,el `id
* * *

:epizpynn eilr dywne ,ohw xba sqep oic d`ian `xnbdáø øîà̈©©
eìécâä ,óñBé,mzephwa exiibzpy mixb mze` elcb xy`k -ïéìBëé ¥¦§¦§¦

mdúBçîìmiiebk mpic `die ,ef zexiba mivex mpi`y xnele ¦§
l`xyi ciy onfa elit`e oic ziaa myperl epl oi`e ,mixenb

.zycewn dpi` ,dzrn l`xyi za yciw m`e ,dtiwz
:`xnbd dywn,éiaà déáéúéà,epizpyna epipyäéeáMäå úøBibä ¥¦¥©©¥©¦¤§©§¨

ìL úBðaî úBúeçt eøøçzLpLå eøéibúpLå ecôpL ,äçôMäåíéðL L §©¦§¨¤¦§§¤¦§©§§¤¦§©§§§¦§¨Ÿ¨¦
Czòc à÷ìñ éàå .íéúàî ïúaeúk ,ãçà íBéåy xg`yïéìBëé eìécâä §¤¨§¨¨¨©¦§¦¨§¨©§¨¦§¦§¦

úBçîì,zexibd z` lhaledúeiâa äìëàå äìæàc äaeúk dì ïðéáäé ¦§¨£¦¨¨§¨§¨§¨§¨§¨§©¨
daezk inc dl ozil lrad z` aiigpy xacd xazqn ike -
lk`ze ,dzeiebl xefgle zexiba zegnl lkez jk xg`e ,dzephwa

daezkd inc z`,daezk epwiz `l diebl ixde ,dieb `idyk
.lcbzyk zegnl dleki dpi`y dxe`kl gkene

dzaezk z` dl epziy dpynd zpeek oi` ok` :`xnbd dgec
`l` ,dzephwaäìãb éëì.lcbzy xg`l wx - §¦¨§¨

:`xnbd zl`eyénð äìãb éëìdzaezk z` dl ozip m` s` - §¦¨§¨©¦
oiicr ,lcbzy xg`là÷ôðå àééçîîlhale zegnl `id dleki - §©£¨§¨§¨

`id dlekiy sqei ax xn`y s` :`xnbd zvxzn .zexibd z`
la` ,zelcbl dribdy drya cin epiid ,lcbzyk zegnlïåék¥¨

äìécâäLwx elit` dlcby xg`l zicedi zc bdpna dbdpeäòL ¤¦§¦¨¨¨
,úBçîì äìBëé dðéà áeL ,äúçéî àìå úçàdxeql xefgz m`e ©©§Ÿ¦£¨¥¨§¨¦§

okle ,oic zia iyper lka ypril zxnenk dpic ixd ,diebk bedpl
.daezk dl zzl xyt`

:sqei ax ixac lr zeywdl dtiqen `xnbd,àáø áéúîepipy ¥¦¨¨
dpyna(.hk oldl),úBøòð elàzeleqtLmc` oqp` m`,ñð÷ ïäì Li ¥§¨¤¥¨¤§¨

,sqk miyng dia`l ozepyìòå äðéúpä ìòå úøæînä ìò àaä©¨©©©§¤¤§©©§¦¨§©
úéúekäå ,`ad okecôpL äçôMä ìòå äéeáMä ìòå úøBibä ìò ©¦§©©¦¤§©©§¨§©©¦§¨¤¦§

ìL úBðaî úBúeçt eøøçzLpLå eøéibúpLå,ãçà íBéå íéðL L §¤¦§©§§¤¦§©§§§¦§¨Ÿ¨¦§¤¨
,od zeleza zwfgayå .ñð÷ ïäì Lé,zeywdl yizøîà éàxg`y ¥¨¤§¨§¦¨§©§

yúBçîì ïéìBëé eìécâä,zexibd z` lhaleäìæàc ñð÷ dì ïðéáäé ¦§¦§¦¦§¨£¦¨¨§¨§¨§¨
dúeiâa äìëàåxg` mdn dpdze qpwd inc z` dl ozip ike - §¨§¨§©¨

dl oi` diebe ,`id dieby xxazi ixd ,dzeiebl xefgze dgnzy
.qpw

qpwd z` dl mipzep :`xnbd zvxzn.äìãb éëì:`xnbd dywn §¦¨§¨
à÷ôðå àééçîî énð äìãb éëìdleki dlcby xg`l mb ixd - §¦¨§¨©¦§©£¨§¨§¨

:`xnbd zvxzn .zexibd z` lhale zegnläìécâäL ïåékdbdpe ¥¨¤¦§¦¨
zicedi zc bdpna,úBçîì äìBëé dðéà áeL ,äúçéî àìå úçà äòL̈¨©©§Ÿ¦£¨¥¨§¨¦§

.qpwd z` dl oipzep jkle
.zxg` dpynn cg` lk eywd `axe iia` recn zx`an `xnbd

:`xnbd zxne`,àáøk øîà àì éiaàaeig ly dpyndn dywdy ©©¥Ÿ¨©§¨¨
c oeik ,qpw,íúäiablàñð÷c xnel xyt`àîòè eðééädl yiy ¨¨§¨¨©§©£¨

ick ,lcbzyk dgnzy miyyeg oi`e ,dzephwa s` qpwàäé àlL¤Ÿ§¥
dàèBçdqp`yøkNðdywd jkle ,qpwd mlyl jixv oi`y jka ¥¦§¨

e .dgnzy miyyeg oi` daezk iabl s`y gkeny ,epizpynnàáø̈¨
,éiaàk øîà àìlky meyn ,daezk iabl epizpynn dywdy Ÿ¨©§©©¥

minkg epwizy mrhdäaeúk,dy`làîòè eðééäick `edàlL §¨©§©£¨¤Ÿ
,dàéöBäì åéðéòa äl÷ àäz`ly onf lk dphw zxeib s`y oeike §¥©¨§¥¨§¦¨

`ly ick daezk dxear owzl minkgl yi ,`id zxeib dzgin
yi qpw ly dpyndn la` ,d`ivedl dlra ipira dlw `dz

.lcbzyk dgnzy miyyeg oi`y gkeny zeywdl

äðùî
:daezk ipica oecl dkiynn dpyndìBãbämeie mipy ryz oa - ©¨

,d`ia ez`iay ,cg`äpèwä ìò àaLmipy ylyl dribd `ly ¤¨©©§©¨
.oixfeg dileza ixdy ,d`ia dz`ia oi`y ,cg` meieåokïè÷`ly §¨¨

,d`ia ez`ia oi`y ,cg` meie mipy ryzl ribdäìBãbä ìò àaL¤¨©©§¨
,cg` meie mipy yly zaåokõò úkeî-mewna ur dl rwzpy §©¥

el` lk ,dileza,íéúàî ïúaeúk,dlezad oick.øéàî éaø éøác §¨¨¨©¦¦§¥©¦¥¦
äðî dúaeúk õò úkeî ,íéøîBà íéîëçådgzty oeik ,dlera oick ©£¨¦§¦©¥§¨¨¨¤

.gezt
äìeúa`idy,ïéàeOépä ïî äöeìçå ,äLeøb ,äðîìàxg`y ,xnelk §¨©§¨¨§¨§£¨¦©¦¦

xg`e ,dvlg e` dyxbzd e` dpnl`zd dlrapy mcewe z`ypy
,mzqa xg` mc`l z`yp jkïúaeúkipyd i`eyipn,äðîoick §¨¨¨¤

dleray zrc lr d`ypy oeik ,dleza d`vnp m` elit`e ,dlera
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mikixvy xb zliah lk oick ,ezliaha edi

,odici lr xb `ed ixde ,a` el oiyrp ode .dyly

.xyk oiia erbneàçéð àøé÷ôäá éåâ àîéúã åäî
äéìaege Ðgily dyrp mc` oi`e ,el `ed

.ezrcn `ly xnelk ,eipta `ly ezaegl mc`l

.`ed dric xa e`l ohweãáò éáâ àäãïì àîéé÷
`xiwtda i`cec (`,bi) oihibc `nw wxta Ð

xwtda xzen `die car zeidl el gep ,dil `gip

xzen zeidl oixeg oa zeidn ,zegtyd znif

dil `giky `le dil `lif `lc ,l`xyi zaa

.`xiwtdlïì òîùî÷`l ohw ieb iabc ,`kd Ð

.`xiwtda dil `gipc Ð ilin ipdc :ikd opixn`

ìåãâzecna] lcby Ð[mirhe ,zexiwtddil

.`xeqi`c `nrhåìéãâä,exiibzpy miphw Ð

.odia` mr elit`eúåçîì ïéìåëéi` :xnele Ð

epiyt`oixfege .mixb zeidlepl oi`e ,oxeql

oyprlycw m`e .dtiwz epici elit`e ,oic ziaa

dy`zeidl hb dkixv dpi` Ð dginyn

.xnen l`xyikäìãâ éëìcr dl opiadi `l Ð

.licbzyúåçîì äìåëé äðéà áåùm`e Ð

,zxnen l`xyik `id ixd Ð dzginypril

lkaiyper.oic ziañð÷ ïäì ùéùmiying Ð

m` sqk.eqp`iúøæîîä ìò àáäab lr s`e Ð

dpi` ixdy ,"dy`l didz ele" dia opixw `lc

,qpw dl yi ikd elit` Ð dniiwl die`x

.onwlckàáøë øîà àì ééáàaizenc Ð

`nrhc ,`id `zaeiz e`l xaqwc ,`qpwn

`qpwc.xhtdl xkyp `heg `di `ly Ðàáø
ééáàë øîà àìaizenc Ðmzdc ,daezkn

`dz `ly Ð daezk opax dl epiwz i`n `nrh

Ð dzgin `ly onf lke ,d`ivedl eipira dlw

.`zpwz dl opicare ,`id zxeibäðùîàáä
äðè÷ä ìòdz`ia oi`y ,yly zan dzegt Ð

.oixfeg dileza ixdy ,d`iaïè÷åoan zegt Ð

lr `ae ,d`ia ez`ia oi` :minkg exn`y ,ryz

.dlecbdõò úëåîårwzpy Ðeze`a ur dl

.mewníéúàî ïúáåúëixg` yi`l e`yp m` Ð

mzq d`yp m` ,ozaezk z` jka eca` `l Ð ok

.melk dl yxit `leäìåúáe` dpnl` `idy Ð

.dvelg e` dyexbïéàåùéðä ïîdqpkpy oebk Ð

.dlrap `ly zwfga dlra zne ,dtegl

äðî äúáåúëdzaezk ,mzq xg`l zqip m` Ð

zwfgac ,dpn.dtegl dqpkpyn `niiw dlera
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opixn`ck ,opaxcn Ð el oikfc inp `kdc :wgvi

ab lr s`e .opaxcn diikf dil zi` ohwc mzd

i` .zegily llkl iz` `d Ð `ed ixkp izk`c

dil ded Ð l`xyi dyrp diikf jdac oeik ,inp

ied ikid :xn`z m`e .diikf oiiprl xenb l`xyik

eiyeciwe ,l`xyi zaa dil opixye ,opaxcn xb

:xnel yie !`ed ixkp dxezd on `d ,oiyeciw

(a,ht zenai) "dax dy`d"a xn`c o`nk xaqwc

mewa dxezd on xac xewrl minkg cia gk yic

ivn ded Ð ol rnynw i`n jixt ike .dyre

minkg cia gk yic ol rnyn `w iiepylxewrl

.hwp inrh ixzn cge ,dyre mewa dxezd on xac

iab (a,gq oixcdpq) "xxeq oa" yixa opixn`c `de

jixv dz` Ð yi` ,"l`eb yi`l oi` m`" xbd lfb

dz` i` Ð ohw la` ,l`eb el yi m` eixg` xfgl

on ohw xb dl zgkyn Ð 'ek eixg` xfgl jixv

wxta opixn`ck ,dxiibzpy zxaerna dxezd

dxiibzpy zxaern dixkp :(`,gr zenai) "lxrd"

,dxezd on xb iede ,dliah jixv oi` dpa Ð

Ð dxezd on oenn dil zi`e .`ed xenb l`xyic

Ð eilr xfgl jixv dz` i`e .en` z` yxiy oebk

oi` m`d on eig`e ,cilen epi`y ,oiyxei el oi`y

`rivn `aaa opiqxbc mixtq itle .eze` oiyxei

Ð opaxcn qxb `le ,dil zi` `din diikf :(a,`r)

.dxezd on diikf dil zi`c xninl ivnc ,`gip

dil opiayg Ð xiibzdl `ac oeik ,ohw ixkpe

mrhn ied diikfc ab lr s`e .ohw l`xyik

ilin ipd Ð dxezd on zegily el oi`e ,zegily

,eznexz yixtdl oebk ,daeg zvw ea yiy xaca

`ny e` ,zg` dhga dxhetl dvex did `nyc

`ed xenb zekfy ,`kd la` .sicrdl dvex did

.zegily el yi Ð elåäîixkp `nizc

ibilt opaxc ab lr s`e Ð dil `gip `xiwtda

edl zile ,(`,bi) oihibc `nw wxta xi`n iax`

car iab ilin ipd Ð dil `gip `xiwtdac `nrh

on envr riwtny ,`xiwtda yyeg epi`y

`gip Ð careyn epi`y ,ixkp iab la` .cearyd

Ð ikd `niz `l i`c ,d`xp oke .`xiwtda dil

opax `nlc ?zxeibc `eddn `zriiq iziin ikid

.dil `gip `xiwtda edl zil lecba elit`c ,`id

ìáà`nw wxta opzc `de Ð el `ed zekf ohw

xexgiye izy`l df hb epz :xne`d (my) oihibc

iax ixac ,xefgi Ð mdipya xefgl dvx ,icarl df

xi`n iax dcen ohwac ,lecb cara epiid .xi`n

,`xiwtda dil `gip `lc ,el `ed zekfc

.dnexza lek`ln eciqtny itl ,zexigl `viy el `ed aegc ,odk ly `edy oebke ,ohw cara s` ixii` ,inp i` .`xeqi`c xnrh mirh `lc meyn ,`kd opixn`ckéëì:xn`z m`e Ð dlcb

:wgvi epiax yxtne !qpw za `idy oeik dxrp `idy ;`id dlecb xak `lde.zicedi bdpn dbdpe dlcb iklééáà`nrh dil zil `axc rnyn Ð xkyp `heg `di `ly `axk xn` `l

,gbpy xey oiprl mpenna xi`n iax qipwc `ed qpwe ,od zn` ixib mizek xi`n iax xaqw :(a,gl `nw `aa) "dyinge drax` gbpy xey" wxta opixn`c :dywe .xkyp `heg `di `lyc

,`axl `zyde .xkyp `heg `di `ly ,qpwnl ira `l `kdc :ipyne !qepwip inp ikd Ð mpenna xi`n iax qipw i`e .zizekd lr `ad Ð qpw odl yiy zexrp el` :jixte .oda ernhi `ly

meync ,`ed `xaq .edl qpwnl opirac `l` ,od zn` ixbc ,qpw odl yi oicac oeik ,`nrh i`d xity dil zi` mzdc :xnel yie ?mzd ipyn ivn ikid ,xkyp `hegc mrh `kd dil zilc

.dgnz m` `id dxenb dixkp ixdy ,dl zil oicd onc oeik ,dl ozil oi` xkyp `heg `di `ly `nrh meync ,`axl dil `xiaq `kd la` .`pic` dl opinwen xkyp `heg `di `ly `nrh

.dzyecwa dl opinwenc meyn Ð dieay iab xkyp `heg `di `ly `axl dil zi`c (a,el zeaezk) "zexrp el`" wxtae
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קעח
jtdy ina cenr `i sc ± ipy wxtzeaezk

ïéìåúá úðòè ïäì ïéàådleza zwfga :xnele ,dpn dze` dciqtdl leki oi` Ð,jiz`yp

.zerh gwn igwn ixdeàøîâõò úëåî äàùòrxb `l edin ,d`ia ez`ia oi`c idp Ð

urn.rwzpdibiltc opaxlezken`zenai) opzc ,lecb odk oiprl oke ,dpn dzaezk ur

(`,hp.dil `xiq` inp `d Ð ur zken z` `yi `l :íãà øùáá õò úëåî ïéài`e Ð

.`zil inp ur zken Ð `ied `l dleraéôàá
äùôðdcedi ax xn` `lc .ixab `la Ð

edpi` `l` ,l`enyc dinyne axc dinyn

.da belti` ediitebäìåãâä ìò àáù ïè÷å
õò úëåîå`le ,izxzl `pz edpibltcne Ð

zkena `l` opax belti`:dpin zrny Ð ur

.xyaa ur zken oi`ìò àáä ìåãâ øîà÷ éëä
íåìë àìå äðè÷ä.lkd ixacl d`ia dpi` Ð

,dlr opax belti` `le .miz`n dzaezk ,jkld

zkqna opzc .oira rav` ozepk o`kn zegtc

dzegt za iab (cn) dcp:cg` meie mipy ylyn

dnzxg` d`a rav` ici lr z`veid drncd

oixfeg Ð okn zegt ly mileza s` ,dizgz

.mdizgz mixg`äìåãâä ìò àáù ïè÷åÐ

iax ixac ,miz`n dzaezke ,ef `id ur zken

dzaezk ur zken lk :mixne` minkge .xi`n

c ,inp `de .dpnÐ ur zken dl zieyn `w

.dpn dzaezkäá øéëäùëdqpkyk Ðazke

.ur zken `idy rcei did ,daezk dläì éîãî
úøâåáìzkqna ,dileza elky ol `niiwc Ð

hxt Ð "dilezaa" :ipzwc ,(`,hp) zenai

dzaezk Ð ikd elit`e ,dileza elky zxbeal

.miz`níåìë àìåelit`e ,`ed zerh gwnc Ð

.dl oi` dpnéðà õò úëåî úøîåà àéäÐ

.`id epzpynúñåøã àìà éë àì øîåà àåäå
úà ùéàdleza zwfga dy`d z` `yepd Ð

ip` ur zken zxne` `id ,mileza dl `vn `le

e` dpn e` ,daezk dl zi` dpin rny .'ek

oax xn`wc zpn`p i`n Ð dl zil i`c ,miz`n

l`ilnb?yi Ð da xikd `ly ur zken :`nl`

`l xn`c `ng xa inxc `zaeiz ,daezk dl

.melk `le lkd ixac da xikdàáø øîà àìà
äá øéëä àì ïéá äá øéëä ïéá øéàî éáøì

íéúàîzken zxne` `id ipzwc oizipzne Ð

`id xi`n iax Ð miz`n draz `we ,ip` ur.

äðî äá øéëä ïðáøì:ipzwc `kdc oizipzne Ð

.da xikdyk Ð dpn ur zken mixne` minkge

íåìë àìå äá øéëä àìepivn `l `de Ð

xikd `l ,miz`n da xikd xi`n iaxl :xninl

meyn dil opiwfgn zerh gwna i`c .dpn Ð da

gwn e`l i`e .icin dl zil Ð da xikd `lc

.xikd `ll xikd oia welig oi` Ð `ed zerh

àáø äéá øãäåxcde .`iddn opiqxb `le .opiqxb

`le da xikd `l opaxl xn`c i`nn `ax dia

dl yi Ð xikd `l oia xikd oia :`l` ,melk

oizipzne .xi`n iaxl miz`ne ,opaxl dpn

.lkd ixac Ð mzdcòø íù úàöåäypril Ð

,xwy m` sqk d`nlwqile.did zn` m`àá
ïéã úéáì.'ek xne`e oic zial `eal wewf Ð

àééç áø øîàå.opiqxbïîçð áø áéúåîå.opiqxb

åäãù äôçúñðxhndy mc`k ,mxb jlfn Ð`asgeqeezrixf z`.dxwereòîùî éøîâì úåòè ç÷î.melk dl oi`e Ðàúúòîù àäì úùù áø äøîà éëzxne` z`f i`dl Ð

.dpn daezk dl yic ,lirlcåäì àéù÷å.opiaze`c `d Ðàáø øîàå.opiqxbopiyw`e Ð jd `iyw `l`e.dpn daezk dl yi `xwirn dzpif ipzwc lirlc jd `iyw `l` ,`axl

õéøúcvikc lirlc `iddl Ðdvxzz `l dl zvxzc `vexiz ,rx my z`ved.'ek micr yi m` :ikd `l` ,ikdúàöîð,dpn daezk dl yi :`ax uxzn `we .rnyn da xikd `l Ð

xi`n iax `dc ,dnwez `l inp xi`n iaxke .melk `le opaxl :xn` edi` `dc ,lirlc `iddn dia xcd `nl`.xn`w miz`näøúñð àìù íéãò äì ùéåelit`c ,opirny` `zeax Ð

.`ed zerh gwn `nile ,dzaezk dciqtdl mileza zprh oerhl leki ipyd oi` ikdïåùàø äñðë éøäù.dlrapy zrcl eilre Ð
úàæ
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ìàåîùåyi dnl Ð xiyda i`c ,ixii` oileza xiyd `la Ð xyaa ur zken oi` xn`

.ur zkenn dzegt zeidl dl

ïðáøìm`e .opax `le `id xi`n iax oizipzne Ð melk `le da xikd `l dpn da xikd

xn`wck ,dpn da xikd `l oia da xikd oia opaxl xn`w `l i`n` :xn`z

:xnel yie !lkd ixacl oizipzn izize ,`pwqna

dl encn opaxc oeikc ,ikd xninl dil `gip `lc

zwfga dqpk enk da xikd `la `ied Ð dleral

dl zilc dil `xiaqe ,dlera z`vnpe dleza

dleral dl encnc `d xaq `pwqnae .melk `le

`ied `l Ð zerh gwn la` ,dpn oiprl epiid Ð

`diy ur zkena jk lk citwn epi`c ,dlera enk

.zerh gwn

øãäira `l `dn la` Ð `iddn `ax dia

Ð zerh gwnc meyn ,dia xcdc xninl

dnn dia xcdc ol `pn :xn`z m`e .rnyn ixnbl

xfgy xn`p ?melk `le da xikd `l opaxl xn`y

,miz`n xi`n iaxl da xikd `l xn`y dnn ea

pe ,dpn Ð da xikd `l yxtp `l``ziixa iwe

:qxhpewa lirl yxitck xnel yie !xi`n iaxk

dl `di `l zerh gwn aiyg i`c ,`xaq df oi`c

`di `l dnl Ð zerh gwn aiyg `l i`e ,melk

eh`c ,zxbeal dl dncnc oeik ?miz`n dl

!(dzaezkn dl oizget zxbeal
xn`
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úøâBa !úøâBáì déénãð äìeòáì dì eîcîcà ,ïðaøå .íãà éãéa äNòî da ãéáòúéà àì̈¦§£¥¨©£¤¦¥¨¨§©¨©©¦§©¨¦§¨§©§¨§¤¤¤¤
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øékä ïéa :àáø øîà àlà !úðîàð :íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaø ."zà Léà úñeøc§©¦©§©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¡¤¤¤¨¨©¨¨¥¦¦
øéàî éaøì ,da øékä àì ïéáe da¯da øékä ;ïðaøì ,íéúàî¯da øékä àì ,äðî¯ ¨¥Ÿ¦¦¨§©¦¥¦¨©¦§©¨©¦¦¨¨¤Ÿ¦¦¨

,éðBìt :øîàå ïéc úéáì àa ?òø íL úàöBä ãöék :àéðúc ,àáø déa øãäå .íeìk àìå§Ÿ§©£©¥¨¨§©§¨¥©¨©¥©¨§¥¦§¨©§¦
åézçz äúpéfL íéãò Lé íà .íéìeúa Ezáì éúàöî àì¯Lé íà .äðî äaeúk dì Lé Ÿ¨¨¦§¦§§¦¦¥¥¦¤¦§¨©§¨¥¨§¨¨¤¦¥

åézçz äúpéfL íéãò Lé íà :øîà÷ éëä !àéä äìé÷ñ úa !?åézçz äúpéfL íéãò¯ ¥¦¤¦§¨©§¨©§¦¨¦¨¦¨¨©¦¥¥¦¤¦§¨©§¨
àøwéòî äúpéæ ,äìé÷ña¯:úLL áø øîà ïéáà øa àéiç áø øîàå .äðî äaeúk dì Lé ¦§¦¨¦§¨¥¦¨¨¥¨§¨¨¤§¨©©¦¨©¨¦¨©©¥¤

äìeòa úàöîðå äìeúa ú÷æça dñðk úøîBà úàæ¯:ïîçð áø áéúîe .äðî äaeúk dì Lé Ÿ¤¤§¨¨§¤§©§¨§¦§¥§¨¥¨§¨¨¤§¦©©§¨
äôçzñðå ézñðàð éðzñøàMî" úøîBà àéä ,íéìeúa dì àöî àìå äMàä úà àNBpä©¥¤¨¦¨§Ÿ¨¨¨§¦¦¤¤¦¤¥©§©¦¤¡©§¦§¦§©£¨

ézñøéà àlL ãò àlà ,ék àì" øîBà àeäå "eäãNdì úéìå ,"úeòè çwî éçwî äéäå ,C ¨¥§¥Ÿ¦¤¨©¤Ÿ¥©§¦§¨¨¦¨¦¦©¨§¥¨
áø øîà ék éáúé øBcä éìBãb ìëå íøîò áø øLôà :ïéáà øa àéiç áø eäì øîàå ?ììk§¨©£©§©¦¨©¨¦¤§¨©©§¨§¨§¥©¨§¦¦£©©

úeòè çwî éàî :épLå ,eäì àéL÷å ,àzòîL àäì úLL¯äðî ìáà ,íéúànî éîð¯ ¥¤§¨§©§¨§©§¨§§©¥©¦©¨©¦¦¨©¦£¨¨¤
áéúBî à÷c ïàî :àáø øîàå !?ììk dì úéì zøîà zàå .dì úéà¯,áéúBî à÷ øétL ¦¨§©§¨§©§¥¨§¨§¨©¨¨©§¨¦©¦¨¦

úeòè çwî¯äúpéfL íéãò Lé íà :éëä àîéàå õéøz !Cä àéL÷ àlàå .òîLî éøîâì ¦©¨§©§¥©§©§¤¨©§¨©§¥§¥¨¨¦¦¥¥¦¤¦§¨
åézçz¯àøwéòî äúpéæ ,äìé÷ña¯õò úkeî úàöîð ,íeìk àìå¯.äðî äaeúk dì Lé ©§¨¦§¦¨¦§¨¥¦¨¨§Ÿ§¦§¥©¥¥¨§¨¨¤

àáø déa øãä :dpéî òîL àlà !íeìk àìå da øékä àì ïðaøì øîàc àeä àáø àäå§¨¨¨©£©§©¨©Ÿ¦¦¨§Ÿ§¤¨§©¦¨£©¥¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc zeaezk(iyiy meil)

íéìeúa úðòè ïäì ïéàåepi` ,dleza ezy` oi`y lrad `vn m` - §¥¨¤©£©§¦
egwne dleza zwfga d`ypy dprha dzaezk dciqtdl leki

.dlerad z` `yepd oick dpn dl yi `l` ,zerh gwn
äéeáMäå ,úøBibä,miiebd oial ziaypy zil`xyi -äçôMäå ©¦¤§©§¨§©¦§¨

,ziprpkdeøøçzLpLå eøéibúpLå ecôpLeid xy`kúBða ìò úBøéúé ¤¦§§¤¦§©§§¤¦§©§§§¥©§
ìL,äðî ïúaeúk ,ãçà íBéå íéðL L,od zelera zwfgayïäì ïéàå ¨Ÿ¨¦§¤¨§¨¨¨¤§¥¨¤

ïéìeúa úðòèepi` ,dlera d`vnpe el` miypn zg` `yp m` - ©£©§¦
i`cey oeik ,zerh gwn egwne d`yp dleza zwfgay oerhl leki

.dprh el oi`e ,dlera zwfga d`yp

* * *

àøîâ
.'miz`n ozaezk 'eke dlecbd lr `ay ohwe' :dpyna epipy

:ohw z`ia oic z` zxxan `xnbd,äãeäé áø øîàïè÷ ,áø øîà- ¨©©§¨¨©©¨¨
mipy ryz oan zegt,õò úkeî dàNò ,äìBãbä ìò àaäs` ik ©¨©©§¨£¨¨©¥

minkg zrcle ur zkenk dpic mewn lkn ,d`ia ez`ia oi`y
oke ,dpn dzaezk ef dy` mb ,dpn dzaezk ur zkeny epizpyna
xeq` `di ,ur zkena xeq`e dlezaa wx xzeny lecb odk oiprl

:xn`e dcedi ax siqed .ohw dilr `ay efadén÷ dúéøîà ék¦©§¦¨©¥
ìàeîLc,l`eny iptl ax ly enya df xac izxn`yk -øîà ¦§¥¨©

y meyn ,ok oicd oi` ,l`enyøNáa õò úkeî ïéàzlira oi` - ¥©¥§¨¨
epi` ,d`ia ez`ia oi`y onf lke ,ur zken dze` dyer mc`

.'ur zken' s` dze` dyer
:ef zwelgna zxg` oeyl d`ian `xnbdàäì dì éðúîc àkéà¦¨§©§¥¨§¨

dLôð étàa àzòîLmya `le ,dnvr ipta ef zwelgn epyy yi - §©§¨§©¥©§¨
,epy jke ,dcedi axúkeî dàNò ,øîà áø ,äìBãbä ìò àaä ïè÷̈¨©¨©©§¨©¨©£¨¨©

.øNáa õò úkeî ïéà ,øîà ìàeîLe .õò¥§¥¨©¥©¥§¨¨
:ax zrc lr dpyndn dywn `xnbd,àéòLBà áø áéúîepipy ¥¦©©§¨

,epizpyna,õò úkeîe ,äìBãbä ìò àaä ïè÷å äpèwä ìò àaL ìBãb̈¤¨©©§©¨§¨¨©¨©©§¨©¥
õò úkeî ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,íéúàî ïúaeúk§¨¨¨©¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©¥

.äðî dúaeúk`l` miwleg mpi` minkgy dpyndn rnyne §¨¨¨¤
la` ,ur zkenadzaezky micen md dlecbd lr `ad ohwa

dze` dyer dpi` ohw z`iay l`eny zrck df ixde ,miiz`n
d`yr dlecbd lr `ad ohw s`y xaeqd ax lr dywe ,ur zken

.dfa s` xi`n iax l` welgl minkgl dide ,ur zken
:`xnbd zvxznøîà÷ éëä ,àáø øîàdpynd yexit `ed jk - ¨©¨¨¨¦¨¨©

,ax ixaclíeìk àìå ,äpèwä ìò àaä ìBãb`l eli`k df ixd - ¨©¨©©§©¨§Ÿ§
meyn ,llk dlrapïàkî úBçôcdilr `ad ,mipy ylyn zegt - §¨¦¨

,éîc ïéòa òaöà ïúBðkzxg` d`ae z`vei drncdy myk ,xnelk §¥¤§©¨©¦¨¥
,llk dlrap `l eli`ke ,oixfeg dphwd ly dileza mb jk ,dizgz

.miiz`n dzaezk lkd ixacleúkeî dàNò ,äìBãbä ìò àaä ïè÷å§¨¨©¨©©§¨£¨¨©
,õò,ur zken dze` dyer ohw z`iay ax zhiyk epiideådpic ¥§
lyàôeb õò úkeî,[dnvr-],ïðaøå øéàî éaøc àzâeìtzrcly ©¥¨§§¨§©¦¥¦§©¨¨

lr `ay ohwl oicd `ede miiz`n dzaezk ur zken xi`n iax
ohwl oicd `ede ,dpn dzaezk ur zken opax zrcle ,dlecbd

.dlecbd lr `ay

* * *
:ur zken oica zwelgnd zexaqe ote` z` zx`an `xnbdøîà̈©

ú÷Bìçî ,àîç øa éîø`id ur zken iabl opaxe xi`n iaxøékäLk ¨¦©¨¨©£¤§¤¦¦
dalre `id ur zkeny da rci dzaezk dl azke d`ypyky - ¨

,d`yp ok zpndì énãî øéàî éaøc,urd zken z` dncn - §©¦¥¦§©¥¨
úøâBáìlkn ,dileza elky s`y ,mipy ivge dxyr mizy za - §¤¤

.miiz`n dzaezk mewnäìeòáì dì enãî ïðaøåmixaeq opaxe - §©¨¨§©¨¦§¨
dnec `idy.dpn dzaezky ,dleralìáàm`da øékä àì £¨Ÿ¦¦¨

,`id ur zkeny d`ypykìkä éøác,opaxl oiae xi`n iaxl oia - ¦§¥©Ÿ
íeìk àìåoeike ,dleza zwfga d`yp ixdy ,llk daezk dl oi` - §Ÿ§

.zerh gwn df ixd ur zken d`vnpy

:`xnbd zl`eyéànà ,øéàî éaøårecn -déénãð ,úøâBáì dì énãî §©¦¥¦©©§©¥¨§¤¤§©§¨
,äìeòáìixdy ,mdipia welig yi :`xnbd daiyn .minkg zxaqke ¦§¨

ãéáòúéà ,äìeòadyrp -àä ,íãà éãéa äNòî dazken la` - §¨¦§£¦¨©£¤¦¥¨¨¨
ur,íãà éãéa äNòî da ãéáòúéà àì,zxbeal dnec `id ixde Ÿ¦§£¦¨©£¤¦¥¨¨

.odil`n dileza elk `l` ,mc` icia dyrn dyrp `l da mby
:zl`eye `xnbd dkiynndéénãð ,äìeòáì dì enãîcà ,ïðaøå§©¨¨©¦§©¨¦§¨§©§¨

úøâBáìdze` mincn mpi` recn ,dleral ur zken enicy cr - §¤¤
:`xnbd zx`an .zxbeal,ììk äNòî da ãéáòúéà àì ,úøâBa¤¤Ÿ¦§£¦¨©£¤§¨

,odil`n elk dileza `l`àä,ur zken la` -da ãéáòúéà ¨¦§£¦¨
äNòîdyrpy dleral xzei `id dnece ,dileza exyp ok ici lre ©£¤

.dyrn da
:`ng xa inx ixaca oecl zxfeg `xnbdìáàm`da øékä àì £¨Ÿ¦¦¨

ny d`ypyk,`id ur zkeíeìk àìå ìkä éøáãìllk dl oi` - §¦§¥©Ÿ§Ÿ§
:`xnbd dywn .`ed zerh gwny meyn ,daezk,ïîçð áø áéúî¥¦©©§¨

oldl dpyna epipy(.bi),mileza dl `vn `le dy`d z` `yepd ,
úøîBà àéäe ,izlrap `l mlernàeäå .éðà õò úkeîlrad - ¦¤¤©¥£¦§

ék àì ,øîBàok xacd oi`y xyt` -àlà`nyúñeøc[zlera-] ¥Ÿ¦¤¨§©
,zà Léàxeaq iziid oiqexi`d zray oeik ,`ed zerh gwne ¦©§

.z` dlezayúðîàð ,íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaøur zkeny ©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¡¤¤
exn`y jkne ,[dfa wleg ryedi iaxy x`azi my dpynae] `id
dl yi ,`id ur zkeny dixack zn`d m`y gken 'zpn`p' `idy
`l lrady s`y gkene ,depin`d dn iabl ok `l m`y ,daezk
inx ixack `lye ,daezk dl yi mewn lkn ,`id ur zkeny rci
lkd ixacl ur zken `idy da xikd `l m`y xn`y `ng xa

.llk daezk dl oi`
:`ng xa inx lr `ax wleg ef `iyew zngnïéa ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨¥

m`da øékä,`id ur zkeny di`eyip mcewïéáem`,da øékä àì ¦¦¨¥Ÿ¦¦¨
øéàî éaøìdzaezk,íéúàîenke ,xac lkl dlezak dpicy oeik §©¦¥¦¨©¦

e ,zxbeaïðaøìm` okle ,dlerak `id ixd ur zkenda øékä §©¨¨¦¦¨
dzaezk ,d`ype `id ur zkeny,äðîm`e ,dlerakda øékä àì ¨¤Ÿ¦¦¨

,`id ur zkeny oi`eyip zryaíeìk àìå,daezk llk dl oi` - §Ÿ§
z`vnpe dleza zwfga d`yp ixdy ,`ed zerh gwny meyn

oldl dpyna x`eande .ur zken(.bi),daezk dl yi ur zkeny
dleza zwfga dqpkyky `ax zrcy `vnpe .`id xi`n iaxk
oecz oldle ,melk dl oi`e zerh gwn df ixd ur zken z`vnpe

.df oipra `xnbd
:`xnbd dwiqn j`àáø déa øãäåxn`y dnn ea xfg `ax - §¨©¥¨¨

xaeq `l` ,melk dl oi` da xikd `ly ur zkeny ,opax zrca
mc` oi`y meyn ,zerh gwn df oi`e ,dlera lkk dpn dl yiy

.df xear oi`eyipd z` lhal ur zkena jk lk citwn
:ea xfg `axy epivn okid `xnbd zx`anàéðúc,`ziixaaãöék §©§¨¥©

`id'òø íL úàöBä',dxeza zxkfendàalrad,øîàå ïéc úéáì ¨©¥©¨§¥¦§¨©
éðBìt,dy`d ia` -,íéìeúa Ezáì éúàöî àì.dzid dlera `l` §¦Ÿ¨¨¦§¦§§¦

åézçz äúpéfL íéãò Lé íà,oi`eyipl oiyeciwd oia -äaeúk dì Lé ¦¥¥¦¤¦§¨©§¨¥¨§¨
,äðîixd ,dpn daezk dl yi ike :`xnbd ddnz .dlera oickíà ¨¤¦

,àéä äìé÷ñ úa åézçz äúpéfL íéãò Lézy` dzeida dzpif ixdy ¥¥¦¤¦§¨©§¨©§¦¨¦
:`xnbd zx`an .yi`øîà÷ éëä,`ziixad z` zepyl yi jk - ¨¦¨¨©

,åézçz äúpéfL íéãò Lé íàdpic,äìé÷ñam`eàøwéòî äúpéæ- ¦¥¥¦¤¦§¨©§¨¦§¦¨¦§¨¥¦¨¨
,oiyeciwd mcew,äðî äaeúk dì Lé.dlera oick ¥¨§¨¨¤

åef `ziixa lrúøîBà úàæ ,úLL áø øîà ,ïéáà øa àéiç áø øîà §¨©©¦¨©¨¦¨©©¥¤Ÿ¤¤
m`y ,cenll yi `ziixad ixacn -dñðklradäìeúa ú÷æça §¨¨§¤§©§¨

,äðî äaeúk dì Lé ,äìeòa úàöîðå`ly orehy mc` eze` ixdy §¦§¥§¨¥¨§¨¨¤
`vnp m` mewn lkne ,dleza zwfga dqpk mileza jzal iz`vn

.zerh gwn df oi`e ,dpn daezk dl yi oiyeciwd mcew dzpify
áéúîedywde -ïîçð áøzwfga dqpky ,zyy ax ixac lr ¥¦©©§¨

,zerh gwn df oi`e ,dpn daezk dl yi dlera z`vnpe dleza
oldl epipyy dpyndn(:ai),äMàä úà àNBpä,dleza zwfgaàìå ©¥¤¨¦¨§Ÿ

å ,ézñðàð éðzñøàMî úøîBà àéä ,íéìeúa dì àöîdf didy oeik ¨¨¨§¦¦¤¤¦¤¥©§©¦¤¡©§¦§
,dlral dycwzdy ixg`eäãN äôçzñð,`ed lrad ly cqtd - ¦§©£¨¨¥
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קעט
jtdy ina cenr `i sc ± ipy wxtzeaezk

ïéìåúá úðòè ïäì ïéàådleza zwfga :xnele ,dpn dze` dciqtdl leki oi` Ð,jiz`yp

.zerh gwn igwn ixdeàøîâõò úëåî äàùòrxb `l edin ,d`ia ez`ia oi`c idp Ð

urn.rwzpdibiltc opaxlezken`zenai) opzc ,lecb odk oiprl oke ,dpn dzaezk ur

(`,hp.dil `xiq` inp `d Ð ur zken z` `yi `l :íãà øùáá õò úëåî ïéài`e Ð

.`zil inp ur zken Ð `ied `l dleraéôàá
äùôðdcedi ax xn` `lc .ixab `la Ð

edpi` `l` ,l`enyc dinyne axc dinyn

.da belti` ediitebäìåãâä ìò àáù ïè÷å
õò úëåîå`le ,izxzl `pz edpibltcne Ð

zkena `l` opax belti`:dpin zrny Ð ur

.xyaa ur zken oi`ìò àáä ìåãâ øîà÷ éëä
íåìë àìå äðè÷ä.lkd ixacl d`ia dpi` Ð

,dlr opax belti` `le .miz`n dzaezk ,jkld

zkqna opzc .oira rav` ozepk o`kn zegtc

dzegt za iab (cn) dcp:cg` meie mipy ylyn

dnzxg` d`a rav` ici lr z`veid drncd

oixfeg Ð okn zegt ly mileza s` ,dizgz

.mdizgz mixg`äìåãâä ìò àáù ïè÷åÐ

iax ixac ,miz`n dzaezke ,ef `id ur zken

dzaezk ur zken lk :mixne` minkge .xi`n

c ,inp `de .dpnÐ ur zken dl zieyn `w

.dpn dzaezkäá øéëäùëdqpkyk Ðazke

.ur zken `idy rcei did ,daezk dläì éîãî
úøâåáìzkqna ,dileza elky ol `niiwc Ð

hxt Ð "dilezaa" :ipzwc ,(`,hp) zenai

dzaezk Ð ikd elit`e ,dileza elky zxbeal

.miz`níåìë àìåelit`e ,`ed zerh gwnc Ð

.dl oi` dpnéðà õò úëåî úøîåà àéäÐ

.`id epzpynúñåøã àìà éë àì øîåà àåäå
úà ùéàdleza zwfga dy`d z` `yepd Ð

ip` ur zken zxne` `id ,mileza dl `vn `le

e` dpn e` ,daezk dl zi` dpin rny .'ek

oax xn`wc zpn`p i`n Ð dl zil i`c ,miz`n

l`ilnb?yi Ð da xikd `ly ur zken :`nl`

`l xn`c `ng xa inxc `zaeiz ,daezk dl

.melk `le lkd ixac da xikdàáø øîà àìà
äá øéëä àì ïéá äá øéëä ïéá øéàî éáøì

íéúàîzken zxne` `id ipzwc oizipzne Ð

`id xi`n iax Ð miz`n draz `we ,ip` ur.

äðî äá øéëä ïðáøì:ipzwc `kdc oizipzne Ð

.da xikdyk Ð dpn ur zken mixne` minkge

íåìë àìå äá øéëä àìepivn `l `de Ð

xikd `l ,miz`n da xikd xi`n iaxl :xninl

meyn dil opiwfgn zerh gwna i`c .dpn Ð da

gwn e`l i`e .icin dl zil Ð da xikd `lc

.xikd `ll xikd oia welig oi` Ð `ed zerh

àáø äéá øãäåxcde .`iddn opiqxb `le .opiqxb

`le da xikd `l opaxl xn`c i`nn `ax dia

dl yi Ð xikd `l oia xikd oia :`l` ,melk

oizipzne .xi`n iaxl miz`ne ,opaxl dpn

.lkd ixac Ð mzdcòø íù úàöåäypril Ð

,xwy m` sqk d`nlwqile.did zn` m`àá
ïéã úéáì.'ek xne`e oic zial `eal wewf Ð

àééç áø øîàå.opiqxbïîçð áø áéúåîå.opiqxb

åäãù äôçúñðxhndy mc`k ,mxb jlfn Ð`asgeqeezrixf z`.dxwereòîùî éøîâì úåòè ç÷î.melk dl oi`e Ðàúúòîù àäì úùù áø äøîà éëzxne` z`f i`dl Ð

.dpn daezk dl yic ,lirlcåäì àéù÷å.opiaze`c `d Ðàáø øîàå.opiqxbopiyw`e Ð jd `iyw `l`e.dpn daezk dl yi `xwirn dzpif ipzwc lirlc jd `iyw `l` ,`axl

õéøúcvikc lirlc `iddl Ðdvxzz `l dl zvxzc `vexiz ,rx my z`ved.'ek micr yi m` :ikd `l` ,ikdúàöîð,dpn daezk dl yi :`ax uxzn `we .rnyn da xikd `l Ð

xi`n iax `dc ,dnwez `l inp xi`n iaxke .melk `le opaxl :xn` edi` `dc ,lirlc `iddn dia xcd `nl`.xn`w miz`näøúñð àìù íéãò äì ùéåelit`c ,opirny` `zeax Ð

.`ed zerh gwn `nile ,dzaezk dciqtdl mileza zprh oerhl leki ipyd oi` ikdïåùàø äñðë éøäù.dlrapy zrcl eilre Ð
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ìàåîùåyi dnl Ð xiyda i`c ,ixii` oileza xiyd `la Ð xyaa ur zken oi` xn`

.ur zkenn dzegt zeidl dl

ïðáøìm`e .opax `le `id xi`n iax oizipzne Ð melk `le da xikd `l dpn da xikd

xn`wck ,dpn da xikd `l oia da xikd oia opaxl xn`w `l i`n` :xn`z

:xnel yie !lkd ixacl oizipzn izize ,`pwqna

dl encn opaxc oeikc ,ikd xninl dil `gip `lc

zwfga dqpk enk da xikd `la `ied Ð dleral

dl zilc dil `xiaqe ,dlera z`vnpe dleza

dleral dl encnc `d xaq `pwqnae .melk `le

`ied `l Ð zerh gwn la` ,dpn oiprl epiid Ð

`diy ur zkena jk lk citwn epi`c ,dlera enk

.zerh gwn

øãäira `l `dn la` Ð `iddn `ax dia

Ð zerh gwnc meyn ,dia xcdc xninl

dnn dia xcdc ol `pn :xn`z m`e .rnyn ixnbl

xfgy xn`p ?melk `le da xikd `l opaxl xn`y

,miz`n xi`n iaxl da xikd `l xn`y dnn ea

pe ,dpn Ð da xikd `l yxtp `l``ziixa iwe

:qxhpewa lirl yxitck xnel yie !xi`n iaxk

dl `di `l zerh gwn aiyg i`c ,`xaq df oi`c

`di `l dnl Ð zerh gwn aiyg `l i`e ,melk

eh`c ,zxbeal dl dncnc oeik ?miz`n dl

!(dzaezkn dl oizget zxbeal
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äçôMäå äéeáMäå úøBibä .íéìeúa úðòè ïäì ïéàå§¥¨¤©£©§¦©¦¤§©§¨§©¦§¨
ìL úBða ìò úBøéúé eøøçzLpLå eøéibúpLå ecôpLL ¤¦§§¤¦§©§§¤¦§©§§§¥©§¨

ãçà íBéå íéðL¯úðòè ïäì ïéàå ,äðî ïúaeúk ¨¦§¤¨§¨¨¨¤§¥¨¤©£©
.ïéìeúaàøîâàaä ïè÷ :áø øîà äãeäé áø øîà §¦¨©©§¨¨©©¨¨©¨

dén÷ dúéøîà ék .õò úkeî dàNò äìBãbä ìò©©§¨£¨¨©¥¦¨§¦¨©¥
éðúîc àkéà .øNáa õò úkeî ïéà :øîà ,ìàeîLc¦§¥£©¥©¥§¨¨¦¨§©§¥
,äìBãbä ìò àaä ïè÷ :dLôð étàa àzòîL àäì dì̈§¨§©§¨§©¥©§¨¨¨©¨©©§¨
úkeî ïéà :øîà ìàeîLe ,õò úkeî dàNò :øîà áø©¨©£¨¨©¥§¥¨©¥©
,äpèwä ìò àaL ìBãb :àéòLBà áø áéúî .øNáa õò¥§¨¨§¦©©£¨¨¤¨©©§©¨

õò úkeîe ,äìBãbä ìò àaä ïè÷å¯,íéúàî ïúaeúk §¨¨©¨©©§¨©¥§¨¨¨©¦
dúaeúk õò úkeî :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©¥§¨¨

øîà÷ éëä :àáø øîà !äðîäpèwä ìò àaä ìBãb ¨¤¨©¨¨¨¦¨¨©¨©¨©©§©¨
¯.éîc ïéòa òaöà ïúBðk ïàkî úBçôc ,íeìk àìå§Ÿ§§¨¦¨§¥¤§©¨©¦¨¥

äìBãbä ìò àaä ïè÷å¯úkeîe ,õò úkeî dàNò §¨¨©¨©©§¨£¨¨©¥©
àôeb õò¯øa éîø øîà .ïðaøå øéàî éaøc àzâeìt ¥¨§§¨§©¦¥¦§©¨©¨©¨¦©

dì énãî øéàî éaøc ;da øékäLk ú÷Bìçî :àîç̈¨©£¤§¤¦¦¨§©¦¥¦§©¥¨
da øékä àì ìáà .äìeòáì dì enãî ïðaøå ,úøâBáì¯øéàî éaøå .íeìk àìå ìkä éøác §¤¤§©¨©§©¨¦§¨£¨Ÿ¦¦¨¦§¥©Ÿ§Ÿ§§©¦¥¦

àä .íãà éãéa äNòî da ãéáòúéà äìeòa !äìeòáì déénãð ?úøâBáì dì énãî éànà¯ ©©§©¥¨§¤¤§©§¨¦§¨§¨¦§£¥¨©£¤¦¥¨¨¨
úøâBa !úøâBáì déénãð äìeòáì dì eîcîcà ,ïðaøå .íãà éãéa äNòî da ãéáòúéà àì̈¦§£¥¨©£¤¦¥¨¨§©¨©©¦§©¨¦§¨§©§¨§¤¤¤¤

àä ,ììk äNòî da ãéáòúéà àì¯da øékä àì ìáà ,äNòî da ãéáòúéà¯éøáãì ¨¦§£¥¨©£¤§¨¨¦§£¥¨©£¤£¨Ÿ¦¦¨§¦§¥
úî .íeìk àìå ìkäàlà ,ék àì" øîBà àeäå "éðà õò úkeî" úøîBà àéä :ïîçð áø áé ©Ÿ§Ÿ§§¦©©§¨¦¤¤©¥£¦§¥Ÿ¦¤¨

øékä ïéa :àáø øîà àlà !úðîàð :íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaø ."zà Léà úñeøc§©¦©§©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¡¤¤¤¨¨©¨¨¥¦¦
øéàî éaøì ,da øékä àì ïéáe da¯da øékä ;ïðaøì ,íéúàî¯da øékä àì ,äðî¯ ¨¥Ÿ¦¦¨§©¦¥¦¨©¦§©¨©¦¦¨¨¤Ÿ¦¦¨

,éðBìt :øîàå ïéc úéáì àa ?òø íL úàöBä ãöék :àéðúc ,àáø déa øãäå .íeìk àìå§Ÿ§©£©¥¨¨§©§¨¥©¨©¥©¨§¥¦§¨©§¦
åézçz äúpéfL íéãò Lé íà .íéìeúa Ezáì éúàöî àì¯Lé íà .äðî äaeúk dì Lé Ÿ¨¨¦§¦§§¦¦¥¥¦¤¦§¨©§¨¥¨§¨¨¤¦¥

åézçz äúpéfL íéãò Lé íà :øîà÷ éëä !àéä äìé÷ñ úa !?åézçz äúpéfL íéãò¯ ¥¦¤¦§¨©§¨©§¦¨¦¨¦¨¨©¦¥¥¦¤¦§¨©§¨
àøwéòî äúpéæ ,äìé÷ña¯:úLL áø øîà ïéáà øa àéiç áø øîàå .äðî äaeúk dì Lé ¦§¦¨¦§¨¥¦¨¨¥¨§¨¨¤§¨©©¦¨©¨¦¨©©¥¤

äìeòa úàöîðå äìeúa ú÷æça dñðk úøîBà úàæ¯:ïîçð áø áéúîe .äðî äaeúk dì Lé Ÿ¤¤§¨¨§¤§©§¨§¦§¥§¨¥¨§¨¨¤§¦©©§¨
äôçzñðå ézñðàð éðzñøàMî" úøîBà àéä ,íéìeúa dì àöî àìå äMàä úà àNBpä©¥¤¨¦¨§Ÿ¨¨¨§¦¦¤¤¦¤¥©§©¦¤¡©§¦§¦§©£¨

ézñøéà àlL ãò àlà ,ék àì" øîBà àeäå "eäãNdì úéìå ,"úeòè çwî éçwî äéäå ,C ¨¥§¥Ÿ¦¤¨©¤Ÿ¥©§¦§¨¨¦¨¦¦©¨§¥¨
áø øîà ék éáúé øBcä éìBãb ìëå íøîò áø øLôà :ïéáà øa àéiç áø eäì øîàå ?ììk§¨©£©§©¦¨©¨¦¤§¨©©§¨§¨§¥©¨§¦¦£©©

úeòè çwî éàî :épLå ,eäì àéL÷å ,àzòîL àäì úLL¯äðî ìáà ,íéúànî éîð¯ ¥¤§¨§©§¨§©§¨§§©¥©¦©¨©¦¦¨©¦£¨¨¤
áéúBî à÷c ïàî :àáø øîàå !?ììk dì úéì zøîà zàå .dì úéà¯,áéúBî à÷ øétL ¦¨§©§¨§©§¥¨§¨§¨©¨¨©§¨¦©¦¨¦

úeòè çwî¯äúpéfL íéãò Lé íà :éëä àîéàå õéøz !Cä àéL÷ àlàå .òîLî éøîâì ¦©¨§©§¥©§©§¤¨©§¨©§¥§¥¨¨¦¦¥¥¦¤¦§¨
åézçz¯àøwéòî äúpéæ ,äìé÷ña¯õò úkeî úàöîð ,íeìk àìå¯.äðî äaeúk dì Lé ©§¨¦§¦¨¦§¨¥¦¨¨§Ÿ§¦§¥©¥¥¨§¨¨¤

àáø déa øãä :dpéî òîL àlà !íeìk àìå da øékä àì ïðaøì øîàc àeä àáø àäå§¨¨¨©£©§©¨©Ÿ¦¦¨§Ÿ§¤¨§©¦¨£©¥¨¨
ì ïBLàø dñðk :ïðaø eðz .àéääî,éîð éà .äøzñð àlL íéãò dì Léå ,ïéàeOéð íeL ¥©¦¨©¨©§¨¨¦§¦¦§¥¨¥¦¤Ÿ¦§§¨¦©¦

äàéa éãk äúäL àìå äøzñð¯.ïBLàø dñðk éøäL ,íéìeúa úðòè ïBòèì ìBëé éðMä ïéà ¦§§¨§Ÿ¨£¨§¥¦¨¥©¥¦¨¦§©£©§¦¤£¥§¨¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc zeaezk(iyiy meil)

íéìeúa úðòè ïäì ïéàåepi` ,dleza ezy` oi`y lrad `vn m` - §¥¨¤©£©§¦
egwne dleza zwfga d`ypy dprha dzaezk dciqtdl leki

.dlerad z` `yepd oick dpn dl yi `l` ,zerh gwn
äéeáMäå ,úøBibä,miiebd oial ziaypy zil`xyi -äçôMäå ©¦¤§©§¨§©¦§¨

,ziprpkdeøøçzLpLå eøéibúpLå ecôpLeid xy`kúBða ìò úBøéúé ¤¦§§¤¦§©§§¤¦§©§§§¥©§
ìL,äðî ïúaeúk ,ãçà íBéå íéðL L,od zelera zwfgayïäì ïéàå ¨Ÿ¨¦§¤¨§¨¨¨¤§¥¨¤

ïéìeúa úðòèepi` ,dlera d`vnpe el` miypn zg` `yp m` - ©£©§¦
i`cey oeik ,zerh gwn egwne d`yp dleza zwfgay oerhl leki

.dprh el oi`e ,dlera zwfga d`yp

* * *

àøîâ
.'miz`n ozaezk 'eke dlecbd lr `ay ohwe' :dpyna epipy

:ohw z`ia oic z` zxxan `xnbd,äãeäé áø øîàïè÷ ,áø øîà- ¨©©§¨¨©©¨¨
mipy ryz oan zegt,õò úkeî dàNò ,äìBãbä ìò àaäs` ik ©¨©©§¨£¨¨©¥

minkg zrcle ur zkenk dpic mewn lkn ,d`ia ez`ia oi`y
oke ,dpn dzaezk ef dy` mb ,dpn dzaezk ur zkeny epizpyna
xeq` `di ,ur zkena xeq`e dlezaa wx xzeny lecb odk oiprl

:xn`e dcedi ax siqed .ohw dilr `ay efadén÷ dúéøîà ék¦©§¦¨©¥
ìàeîLc,l`eny iptl ax ly enya df xac izxn`yk -øîà ¦§¥¨©

y meyn ,ok oicd oi` ,l`enyøNáa õò úkeî ïéàzlira oi` - ¥©¥§¨¨
epi` ,d`ia ez`ia oi`y onf lke ,ur zken dze` dyer mc`

.'ur zken' s` dze` dyer
:ef zwelgna zxg` oeyl d`ian `xnbdàäì dì éðúîc àkéà¦¨§©§¥¨§¨

dLôð étàa àzòîLmya `le ,dnvr ipta ef zwelgn epyy yi - §©§¨§©¥©§¨
,epy jke ,dcedi axúkeî dàNò ,øîà áø ,äìBãbä ìò àaä ïè÷̈¨©¨©©§¨©¨©£¨¨©

.øNáa õò úkeî ïéà ,øîà ìàeîLe .õò¥§¥¨©¥©¥§¨¨
:ax zrc lr dpyndn dywn `xnbd,àéòLBà áø áéúîepipy ¥¦©©§¨

,epizpyna,õò úkeîe ,äìBãbä ìò àaä ïè÷å äpèwä ìò àaL ìBãb̈¤¨©©§©¨§¨¨©¨©©§¨©¥
õò úkeî ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,íéúàî ïúaeúk§¨¨¨©¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©¥

.äðî dúaeúk`l` miwleg mpi` minkgy dpyndn rnyne §¨¨¨¤
la` ,ur zkenadzaezky micen md dlecbd lr `ad ohwa

dze` dyer dpi` ohw z`iay l`eny zrck df ixde ,miiz`n
d`yr dlecbd lr `ad ohw s`y xaeqd ax lr dywe ,ur zken

.dfa s` xi`n iax l` welgl minkgl dide ,ur zken
:`xnbd zvxznøîà÷ éëä ,àáø øîàdpynd yexit `ed jk - ¨©¨¨¨¦¨¨©

,ax ixaclíeìk àìå ,äpèwä ìò àaä ìBãb`l eli`k df ixd - ¨©¨©©§©¨§Ÿ§
meyn ,llk dlrapïàkî úBçôcdilr `ad ,mipy ylyn zegt - §¨¦¨

,éîc ïéòa òaöà ïúBðkzxg` d`ae z`vei drncdy myk ,xnelk §¥¤§©¨©¦¨¥
,llk dlrap `l eli`ke ,oixfeg dphwd ly dileza mb jk ,dizgz

.miiz`n dzaezk lkd ixacleúkeî dàNò ,äìBãbä ìò àaä ïè÷å§¨¨©¨©©§¨£¨¨©
,õò,ur zken dze` dyer ohw z`iay ax zhiyk epiideådpic ¥§
lyàôeb õò úkeî,[dnvr-],ïðaøå øéàî éaøc àzâeìtzrcly ©¥¨§§¨§©¦¥¦§©¨¨

lr `ay ohwl oicd `ede miiz`n dzaezk ur zken xi`n iax
ohwl oicd `ede ,dpn dzaezk ur zken opax zrcle ,dlecbd

.dlecbd lr `ay

* * *
:ur zken oica zwelgnd zexaqe ote` z` zx`an `xnbdøîà̈©

ú÷Bìçî ,àîç øa éîø`id ur zken iabl opaxe xi`n iaxøékäLk ¨¦©¨¨©£¤§¤¦¦
dalre `id ur zkeny da rci dzaezk dl azke d`ypyky - ¨

,d`yp ok zpndì énãî øéàî éaøc,urd zken z` dncn - §©¦¥¦§©¥¨
úøâBáìlkn ,dileza elky s`y ,mipy ivge dxyr mizy za - §¤¤

.miiz`n dzaezk mewnäìeòáì dì enãî ïðaøåmixaeq opaxe - §©¨¨§©¨¦§¨
dnec `idy.dpn dzaezky ,dleralìáàm`da øékä àì £¨Ÿ¦¦¨

,`id ur zkeny d`ypykìkä éøác,opaxl oiae xi`n iaxl oia - ¦§¥©Ÿ
íeìk àìåoeike ,dleza zwfga d`yp ixdy ,llk daezk dl oi` - §Ÿ§

.zerh gwn df ixd ur zken d`vnpy

:`xnbd zl`eyéànà ,øéàî éaøårecn -déénãð ,úøâBáì dì énãî §©¦¥¦©©§©¥¨§¤¤§©§¨
,äìeòáìixdy ,mdipia welig yi :`xnbd daiyn .minkg zxaqke ¦§¨

ãéáòúéà ,äìeòadyrp -àä ,íãà éãéa äNòî dazken la` - §¨¦§£¦¨©£¤¦¥¨¨¨
ur,íãà éãéa äNòî da ãéáòúéà àì,zxbeal dnec `id ixde Ÿ¦§£¦¨©£¤¦¥¨¨

.odil`n dileza elk `l` ,mc` icia dyrn dyrp `l da mby
:zl`eye `xnbd dkiynndéénãð ,äìeòáì dì enãîcà ,ïðaøå§©¨¨©¦§©¨¦§¨§©§¨

úøâBáìdze` mincn mpi` recn ,dleral ur zken enicy cr - §¤¤
:`xnbd zx`an .zxbeal,ììk äNòî da ãéáòúéà àì ,úøâBa¤¤Ÿ¦§£¦¨©£¤§¨

,odil`n elk dileza `l`àä,ur zken la` -da ãéáòúéà ¨¦§£¦¨
äNòîdyrpy dleral xzei `id dnece ,dileza exyp ok ici lre ©£¤

.dyrn da
:`ng xa inx ixaca oecl zxfeg `xnbdìáàm`da øékä àì £¨Ÿ¦¦¨

ny d`ypyk,`id ur zkeíeìk àìå ìkä éøáãìllk dl oi` - §¦§¥©Ÿ§Ÿ§
:`xnbd dywn .`ed zerh gwny meyn ,daezk,ïîçð áø áéúî¥¦©©§¨

oldl dpyna epipy(.bi),mileza dl `vn `le dy`d z` `yepd ,
úøîBà àéäe ,izlrap `l mlernàeäå .éðà õò úkeîlrad - ¦¤¤©¥£¦§

ék àì ,øîBàok xacd oi`y xyt` -àlà`nyúñeøc[zlera-] ¥Ÿ¦¤¨§©
,zà Léàxeaq iziid oiqexi`d zray oeik ,`ed zerh gwne ¦©§

.z` dlezayúðîàð ,íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaøur zkeny ©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¡¤¤
exn`y jkne ,[dfa wleg ryedi iaxy x`azi my dpynae] `id
dl yi ,`id ur zkeny dixack zn`d m`y gken 'zpn`p' `idy
`l lrady s`y gkene ,depin`d dn iabl ok `l m`y ,daezk
inx ixack `lye ,daezk dl yi mewn lkn ,`id ur zkeny rci
lkd ixacl ur zken `idy da xikd `l m`y xn`y `ng xa

.llk daezk dl oi`
:`ng xa inx lr `ax wleg ef `iyew zngnïéa ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨¥

m`da øékä,`id ur zkeny di`eyip mcewïéáem`,da øékä àì ¦¦¨¥Ÿ¦¦¨
øéàî éaøìdzaezk,íéúàîenke ,xac lkl dlezak dpicy oeik §©¦¥¦¨©¦

e ,zxbeaïðaøìm` okle ,dlerak `id ixd ur zkenda øékä §©¨¨¦¦¨
dzaezk ,d`ype `id ur zkeny,äðîm`e ,dlerakda øékä àì ¨¤Ÿ¦¦¨

,`id ur zkeny oi`eyip zryaíeìk àìå,daezk llk dl oi` - §Ÿ§
z`vnpe dleza zwfga d`yp ixdy ,`ed zerh gwny meyn

oldl dpyna x`eande .ur zken(.bi),daezk dl yi ur zkeny
dleza zwfga dqpkyky `ax zrcy `vnpe .`id xi`n iaxk
oecz oldle ,melk dl oi`e zerh gwn df ixd ur zken z`vnpe

.df oipra `xnbd
:`xnbd dwiqn j`àáø déa øãäåxn`y dnn ea xfg `ax - §¨©¥¨¨

xaeq `l` ,melk dl oi` da xikd `ly ur zkeny ,opax zrca
mc` oi`y meyn ,zerh gwn df oi`e ,dlera lkk dpn dl yiy

.df xear oi`eyipd z` lhal ur zkena jk lk citwn
:ea xfg `axy epivn okid `xnbd zx`anàéðúc,`ziixaaãöék §©§¨¥©

`id'òø íL úàöBä',dxeza zxkfendàalrad,øîàå ïéc úéáì ¨©¥©¨§¥¦§¨©
éðBìt,dy`d ia` -,íéìeúa Ezáì éúàöî àì.dzid dlera `l` §¦Ÿ¨¨¦§¦§§¦

åézçz äúpéfL íéãò Lé íà,oi`eyipl oiyeciwd oia -äaeúk dì Lé ¦¥¥¦¤¦§¨©§¨¥¨§¨
,äðîixd ,dpn daezk dl yi ike :`xnbd ddnz .dlera oickíà ¨¤¦

,àéä äìé÷ñ úa åézçz äúpéfL íéãò Lézy` dzeida dzpif ixdy ¥¥¦¤¦§¨©§¨©§¦¨¦
:`xnbd zx`an .yi`øîà÷ éëä,`ziixad z` zepyl yi jk - ¨¦¨¨©

,åézçz äúpéfL íéãò Lé íàdpic,äìé÷ñam`eàøwéòî äúpéæ- ¦¥¥¦¤¦§¨©§¨¦§¦¨¦§¨¥¦¨¨
,oiyeciwd mcew,äðî äaeúk dì Lé.dlera oick ¥¨§¨¨¤

åef `ziixa lrúøîBà úàæ ,úLL áø øîà ,ïéáà øa àéiç áø øîà §¨©©¦¨©¨¦¨©©¥¤Ÿ¤¤
m`y ,cenll yi `ziixad ixacn -dñðklradäìeúa ú÷æça §¨¨§¤§©§¨

,äðî äaeúk dì Lé ,äìeòa úàöîðå`ly orehy mc` eze` ixdy §¦§¥§¨¥¨§¨¨¤
`vnp m` mewn lkne ,dleza zwfga dqpk mileza jzal iz`vn

.zerh gwn df oi`e ,dpn daezk dl yi oiyeciwd mcew dzpify
áéúîedywde -ïîçð áøzwfga dqpky ,zyy ax ixac lr ¥¦©©§¨

,zerh gwn df oi`e ,dpn daezk dl yi dlera z`vnpe dleza
oldl epipyy dpyndn(:ai),äMàä úà àNBpä,dleza zwfgaàìå ©¥¤¨¦¨§Ÿ

å ,ézñðàð éðzñøàMî úøîBà àéä ,íéìeúa dì àöîdf didy oeik ¨¨¨§¦¦¤¤¦¤¥©§©¦¤¡©§¦§
,dlral dycwzdy ixg`eäãN äôçzñð,`ed lrad ly cqtd - ¦§©£¨¨¥
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xcde"קפ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc zeaezk(ycew zay meil)

úøîBà úàæ ,äaø øîàm`y ,gken `ziixad ixacn -dñðk ¨©©¨Ÿ¤¤§¨¨
,äðî äaeúk dì Lé ,äìeòa úàöîðå äìeúa ú÷æçaeid my ixdy §¤§©§¨§¦§¥§¨¥¨§¨¨¤

s`e ,dlera d`vnpe ,dleza zwfga d`ype ,dlrap `ly micr
,dzaezk dciqtdle mileza zprh oerhl leki ipyd oi` ok it lr

.zerh gwn df oi`y oeik
:`xnbd dgec,øîà éMà áøoeik ,`ziixadn di`xd z` zegcl yi ©©¦¨©

ok`yàîìòaz`vnpe dleza zwfga dqpkyk ,llk jxca - §¨§¨
,dleraììk dì úéì Cì àîéà íìBòìdl oi` zn`ay jl xne` - §¨¥¨¨¥¨§¨

,`ed zerh gwne ,llk daezkàëä éðàLådxwnd dpeye - §©¦¨¨
,daezk dl yiy `ziixaa,ïBLàø dñðk éøäL,ipyd z`f rcie ¤£¥§¨¨¦

jneq epi` ,dlrap `ly micr yiy s`e ,d`yp dlera zwfgae
dgayl `l` df oi` ok micrd exn`y dny xeaq `l` mdilr

.eipira daagle
recn :`xnbd dywn .`ziixaa xen`d oicd z` zxxan `xnbd
rnyne ,mileza zprh oerhl leki ipyd oi`y `ziixad dxn`
orhie oic zial `aiy jka zlrez oi`e ezprhl zernyn lk oi`y

,eizeprhäúpéæ åézçz ànL Leçéðådzpif `ny yeygl yi ixde - §¥¤¨©§¨¦§¨
oic zial `al ekixvdl epilre ,eilr dxq`pe ,el zqxe`n dcera

:`xnbd zvxzn .xacd z` xxale,àéáøL áø øîàxaecn ¨©©§©§¨
`ziixaaLcéwL ïBâk,ipydøzìàì ìòáe,oiyeciwd xg` cin - §¤¦¥¨©§©§¨

dzidy jgxk lre ,eizgz zepfl leki dzidy onf did `ly
.okl mcew dlera

ozne `ynde dax ixac z` dpeyy zxg` oeyl d`ian `xnbd
lirl dpynd lr eixacay(.`i)zwelgn o`k yi m` oecz `xnbde ,

:oicd oiprldì éðúîc àkéàådax ixac z` mipeyy yi -ïéúéðúnà §¦¨§©§¥¨©©§¦¦
,lirl dpyna epipyy dn lr -äLeøb ,äðîìà ,äìeúaeïî äöeìç §¨©§¨¨§¨£¨¦

ïéàeOépäe` dpnl`zpe ,dlrap `l oiicry `l` d`yipy dy` - ©¦¦
,maidn dvilg dlaiwe mipa `ll dlra zny e` dyxbzpïúaeúk§¨¨

ïéìeúa úðòè ïäì ïéàå ,äðîdilr oerhl leki ipyd dlra oi` - ¨¤§¥¨¤©£©§¦
oeik ,d`yp dlera zwfgay meyn ,mileza dl `vn `ly

:dpynd ixac z` `xnbd zx`an .dtegl dqpkpyïî äìeúa§¨¦
dì úçkLî éëéä ïéàeOépä,xacd okzi ji` -äteçì äñðëpL ïBâk ©¦¦¥¦©§©©¨§¤¦§§¨©¨

,äìòáð àìådl yi mewn lkn `id dleza zwfgay s`y ixd §Ÿ¦§£¨
,mileza zprh oerhl leki epi`e ,dpn daezkúàæ ,äaø øîà̈©©¨Ÿ

úøîBày gken dpynd ixacn -a dñðkúàöîðå äìeúa ú÷æç ¤¤§¨¨§¤§©§¨§¦§¥
,äðî dúaeúk äìeòaepi` mewn lkne ,dleza zwfga dqpk ixdy §¨§¨¨¨¤

.`id dleray s` ,dzaezk ciqtdle mileza zprh oerhl leki
:`xnbd dgecCì àîéà íìBòì ,øîà éMà áøcììk dì úéì àîìòa ©©¦¨©§¨¥¨¨§¨§¨¥¨§¨

dl oi` dlera z`vnpe dleza zwfga dqpkyk llk jxcay -
,llk daezkàëä éðàLådl yiy ,dpynd ly ote`d dpeye - §©¦¨¨

,daezkäteçì äñðëð éøäLdqpkp xaky ipyd rciy oeiky - ¤£¥¦§§¨©¨
,dlera zwfga `l` dleza zwfga d`yp `l oey`xd mr dtegl

.dlerak daezk dl yi jk meyne
,mileza zprh mdl oi`y dpynd dazk recn :`xnbd dywn
,on`p epi` jk oiay oeik ,oic zial ez`iaa zlrez oi`y rnyne

Leçéìåyeygl epl yi ixde -,äúpéæ åézçz ànL,zqxe`n dcera §¥¤¨©§¨¦§¨
xxaziy okzi jk lr oerhl oic zial `ai m`e ,eilr dxq`pe

:`xnbd zvxzn .micr ici lr xacd,àéáøL áø øîàxaecn ¨©©§©§¨
dpynaL ïBâkipyd,øzìàì ìòáe Lcéwdlkiy onf dl did `ly §¤¦¥¨©§©§¨

.okl mcew dlera dzid i`ceae ,eizgz zepfl
:zepeyld izy ewlgp dna `xnbd zx`andì éðúîc ïàî©§©§¥¨

àúééøaàlr iy` ax ly eziigce dax ixac z` dpyy in - ©¨©§¨
,`ziixadïéúéðúnà ïkL ìklr mb mixen` eixacy oky lk - ¨¤¥©©§¦¦

iy` ax xn` dlrap `ly micr yiy ote`a m` ixdy ,dpynd
ok xeaqiy oky lk ,oey`x dqpky zngn dlera zwfga `idy
dzid wx `l` ,dlrap `ly jk lr micr oi`y ,dpynd ly ote`a

.dleza zwfgaåeli`ïéúéðúnà dì éðúîc ïàîdpyy in mpn` - §©§©§¥¨©©§¦¦
`idy iy` ax xaeq dfa `weecy okzi ,dpynd lr mdixac z`

,dlera zwfgaàì ,àúééøaà ìáàyiy `ziixad ly ote`a - £¨©¨©§¨Ÿ

zaygp `idy dcei `l` ,iy` ax ok xeaqi `l dlrap `ly micr
,dleza zxeza dqpkpy inkdì øîà éöîc íeMîleki ixdy - ¦§¨¥¨©¨

,dy`l xnel lradéëîñ íéãòà àðàmicrd lr izknq ip` - £¨©¥¦§©¦
z`vnpy oeike ,dleza zwfga jiz`yp jkle zlrap `ly exn`y
dl yiy `ziixad dxn` dfa s`y oeike ,zerh gwn ef ixd dlera
zxeza dy`d z` qpk m`y dax ixack gken ,dpn daezk
izy ewlgpy `vnpe .dpn daezk dl yi ,dlera z`vnpe dleza

.`l e` df oicl `ziixad ixacn di`x yi m`d zepeyld

äðùî
oerhl leki mc` oi`y mipte`e zenewn yiy x`eai epizpyna

ozg :ezy` lr mileza zprhåéîç ìöà ìëBàäoiqexi`d xg`l ¨¥¥¤¨¦
aux`íéãòa àlL ,äãeäécgiizd `ly micirnd micr oi`y - §§¨¤Ÿ§¥¦

,dnríéìeúa úðòè ïBòèì ìBëé Bðéàdciqtdl ,oi`eyipd xg`l ¥¨¦§©£©§¦
,dzaezkL éðtîqex`dy mbdpn diddnò ãçééúnmcew ¦§¥¤¦§©¥¦¨

.el dlrap mzqd one ,oi`eyipd

* * *

àøîâ
.cgiizdl ebdp dcedia mewn lka m`d zxxan `xnbdzwiicn

:`xnbdéðz÷cîoeyl dpynaìëBàä','dcedia eing lv`ììkî ¦§¨¨¥¨¥¦§¨
ìéëà àìc énð äãeäéa àzëec àkéàcdcedi ux`a mby rnyn - §¦¨§¨¦¨©¦§Ÿ¨¦

bdpn df did eli`y ,dnr cgiizn epi`e lke` epi`y zenewn yi
.'dcedia dy` `yepd' aezkl dpynl did ,dcedi ux` lkaøîà̈©

dpéî òîL ,éiaày ,dpynd oeyln gken -úBîB÷î ,énð äãeäéa ©©¥§©¦¨¦¨©¦§
Lé úBîB÷î,ebdp `ly zenewn yie cgiizdl ebdpy zenewn yi - §¥

oerhl leki epi` myy ,cgiizdl ebdpy mewna zwqer epizpyne
zprh orh m` ,cgiizdl ebdp `ly mewna j` ,mileza zprh

.dzaezk dciqtn mileza
:`ziixan z`f dgiken `xnbda ,äãeäé éaø øîà ,àéðúãkux` ¦§©§¨¨©©¦§¨§

äðBLàøa ,äãeäédligza -äòL älkä úàå ïúçä úà ïéãçééî eéä §¨¨¦¨¨§©£¦¤¤¨¨§¤©©¨¨¨
da ñb Baì àäiL éãk ,äteçì ïúñéðk íãB÷ úçà,da libx `diy - ©©¤§¦¨¨©¨§¥¤§¥¦©¨

.ïk ïéNBò eéä àì ìéìbáe:sqep weligäðBLàøa ,äãeäéadligza - ©¨¦Ÿ¨¦¥¦¨¨¦¨
íäì ïéãéîòî eéädlkle ozgl -ïéðéáLeL éðL,mze` mielndãçà ¨©£¦¦¨¤§¥§¦¦¤¨

ïúñéðk úòLa älkä úàå ïúçä úà LîLîì éãk ,dì ãçàå Bì§¤¨¨§¥§©§¥¤¤¨¨§¤©©¨¦§©§¦¨¨
,äteçì`l ozgdy ,milezad mc oipra ze`nx iyrn eyri `ly ©¨

oicq qipkz `l dlkdye ,milezad mc eilry oicqd z` milri
minc itiha jlkeln,dileza mc edfy orhzeïéNBò eéä àì ìéìbáe©¨¦Ÿ¨¦

.ïky ,did welig cereazpicneéä ,äðBLàøa ,äãeäémze` ¥¦§¨¨¦¨¨
,da íéðLé älëå ïúçL úéaa íéðLé ïéðéáLeLz` ynynl ick §¦¦§¥¦©©¦¤¨¨§©¨§¥¦¨

,dlkde ozgd.ïk ïéNBò eéä àì ìéìbáe:`ziixad zniiqnàlL ìëå ©¨¦Ÿ¨¦¥§¨¤Ÿ
,íéìeúa úðòè ïBòèì ìBëé Bðéà ,äfä âäðnk âäðx`az oldle ¨©©¦§¨©¤¥¨¦§©£©§¦

eidy `ziixaa x`ean mipt lk lre .xaecn bdpn dfi`a `xnbd
ecinrd jk myle ,mileza zprh mda zkiiyy dcedia zenewn
meyne ,cgiizdl mibdep eid zenewnd lka eli`e ,mipiayey mdl
dcedi ux`a s`y gkene .mileza zprh llk zkiiy dzid `l jk

.cgiizdl ebdp `ly zenewn eid
epi` dfd bdpnk bdp `ly lke' `ziixad meiq z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .'mileza zprh oerhl lekiàééäàdfi` lr - ©¥¨
,ok exn` bdpnàLéøà àîéìéàz` cgiil ebdpy ,`yixd lr m` - ¦¥¨©¥¨

,daxc` ixd ,dtegd mcew zg` dry dlkde ozgd'âäpL ìk'¨¤¨©
déì éòaéîleki epi` ok bdpy in lky xnel `ziixad lr did - ¦¨¥¥

.dilr `a mzqd ony itl ,mileza zprh oerhlàlàdvxz m` ¤¨
df oic xn`py xnel,àôéqà,`tiqay oey`xd wlgd lr xnelk ©¥¨

dxn` df lre ,dlkle ozgl oipiayey oicinrn eid dcediay
yiy ,mileza zprh oerhl on`p epi` ok bdp `l m`y `ziixad
df itl mb ixd ,ozgd ecai`e oicqd lr did mc `ny yeygl
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jtdy in` cenr ai sc ± ipy wxtzeaezk
'åë úøîåà úàæleki oi` xn`we ,micr` jnqc ,dqpk dleza zwfga i`ce `dc Ð

.oi`eyipd on dpnl`l ie`xd dpn dciqtdläúðéæ åéúçú àîù ùåçéðåoizipzn` Ð

`le ,mileza zprh oerhl leki ipyd oi` ipzwc ,jixtopiwiwfn,oic zial `al dil

el `id dxeq` `nye ,`l m` dzpif eizgz m` xacd xxazi `le?jpd` `nlya

z`vnpe dleza zwfga dqpk oxn`c ,lirlc

`ki`c ,opiywn `l Ð daezk dl yi dlera

dzpify micr e`ae oic zial `ayk xninl

Ð oerhl leki oi` :ipzw `kd la` .okl mcew

.oic zial `ai `l jk jeznìòáå ùãé÷ùë
øúìàìxzl`l yciwyk opiqxb `le ,opiqxb

xzl`l lraeoiyeciw oia dpnn yxit `ly Ð

,dliral.dzpif eizgz `l i`cecàëéàå
äì éðúîã`iaxy axe iy` axe daxc `dl Ð

.oizipzn`úøîåà úàæoi` oizipzn ipzwcn Ð

.mileza zprh odläúðéæ åéúçú àîù ùåçéìå
.mileza zprh odl oi` ipz i`n`e Ðïàî

äì éðúîã.`ziixa` iy` axe daxc `dl Ð

ïéúéðúîà ïëù ìë,`ziixa`c oeikc Ðlr s`

df ipye ,oey`xl dxzqp `l micr exn`c ab

dil xcd` ikd elit`e ,dqpk dleza zwfga

zwfga dqpk rnyz `l mlerl :daxl iy` ax

ip`yc ,daezk dl yi dlera z`vnpe dleza

,oizipzn` oky lk .oey`x dqpk ixdy `kd

`lcedegihaddiipznl `ki` ,jk lr micr

,daxcl.iy` ax dil xcd`c i`neéðúã ïàîå
äì.oizipzn` iy` axe daxc Ðìáà

àì àúééøáà`ziixanc ,edl ipzn Ði`ce

xitydlre ,daxc zxne` z`f dpin rny`l

dqpk ixdy `kd ip`y ixecd`l iy` axl ded

oeike ,iknq micr` `p` :xn` ivnc Ð oey`x

Ð mileza zprh oerhl leki ipyd oi` ipzwc

zwfga dqpk :zxne` z`fc i`ce opirny

.daezk dl yi Ð dlera z`vnpe dleza

àøîâùé úåîå÷î úåîå÷îoiwelgy Ð

.mbdpnacgiil ibidp `lc `kidc ,dpin `wtpe

.oerhl leki Ðàéðúãëzenewnc Ðzenewn

.yiùîùîìodiyrna ynynle ytytl Ð

df z` df elwlwi `ly ,dlild eze`a

.zinxza mdiyrnamileza mc df d`xi `ly

itih dilr yiy dtn `iaz `l efe ,ca`ie

.cgiil ebdp `l ynynl ebdpy mewnae .minc

i`n ,cgiil ebdpy mewna eli`cyenyinira?

dcedia `nl` .mileza zprh my oi` ixd

.yi zenewn zenewnàùéøà àîéìéàbdpn` Ð

.oicgiincäéì éòáéî ãçééúäì âäðù ìëÐ

.oerhl leki oi`càôéñà àìàbdpn` Ð

yenync.oipiayeyéòáéî ùîùåî àìù ìë
äéì`ede ,lrad `ed mileza zprh orehdc Ð

bdep epi`,[lraa ielz epi`y] eay yenyin

dlkd ia` lr `l`eynynlz` ca`i `ly

yenyne .dilezaon mc `iaz `ly ,dlka

`ly lra lk ipz ikide .lraa ielz Ð uegd

mileza zprh oerhl leki epi` yenyin bdp?

mde ynynl bdp `l m`c oky lkeynyin

lk :ipznl dil irai` ikd !oerhl lekic ,eze`

d`x `nyc ,oerhl leki epi` ynyen `ly

.ca`eàáø øîà àìàÐ bdp `ly lk i`d Ð

`l lilbae :`ziixaa `pzc ,i`w lilbc bdpn`

bdpnk bdp `ly lk :i`w dlre ,ok oiyer eid

Ð dcediay bdpnk cgiizp `l` ,lilba dfd

.oerhl leki epi`äðùîíéðäë úðîìà.odk za dpnl` Ðäìåúáì ïéáåâ åéäz`yipyk odk za Ð.l`xyil z`yipyk oky lke ,odklàøîâååä úåð÷ú éúùdpnl`l Ð

.odk za
éìæìæîã
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øîàzerh gwnc lirl xn`w `ax `dc ,dax opiqxb `kdc d`xp Ð zxne` z`f dax

`dc ,`tiql `yix oizipzn iywiz ok m` Ð `ax `kd opiqxb i`e .rnyn ixnbl

.dax qxb `kdc d`xp i`ce `l` .jenqa opixn`ck ,oizipznn inp wcinl `ki` zxne` z`f

.iy` ax enk yxti ,rnyn ixnbl zerh gwn lirl xn`c `axc

äñðëdl yi dlera z`vnpe dleza zwfga

oey`x dqpk ixdy ipzwc `de Ð dpn

:dil rnyn ikdc xi`n oa wgvi epiax yxit Ð

,melk dzaezkn dxqgl oileza zprh ipyl oi`

,dpn dzaezk zeidl mxbe oey`x dqpk ixdy

`ipdn `lc ,dpn dze`n melk dxqgl leki epi`e

.oilezac dpnn `l` oileza zprhéðàù`kd

.z`yip dlerac `zrc`e Ð oey`x dqpk ixdy

epi` Ð dlrap `ly micirn micrc ab lr s`e

dgaylc xaqe ,oi`eyip eidy xg`n ,df lr jneq

.ok mixne`

ùåçéðåjixtc xnel oi` Ð dzpif eizgz `ny

mileza zprh oerhl leki epi` i`n`

eizgz `ny odk zy`a yegip ,eilr dxqe`l

wtq eizgz wtq ;`witq `cg `l` `kilc ,dzpif

leki epi`c `dc iiepyl ivn `dc .eizgz oi`

wtq `ki`c ,dzaezkn dciqtdl epiid Ð oerhl

oi`e .ded qpe`a xeni` Ð eizgz elit`c :`witq

zprh oerhl leki epi` yxtn inp lirlc ,wgec df

Ð eilr dxqe`l i` ?i`nl :xn`wc .ikd mileza

i`n` ,jixt daezk` `l` ,'ek `l i`n` dcedia

iy` axlc wgvi epiaxl d`xpe .dl ciqtn epi`

`kde ,melk dl oi`c dil zi` `nlrac oeik :jixt

icil `ai ok m` Ð oey`x dqpky itl dl yi

lr s` ,dl yi efy oeik xeaq yi`d dfy ,xeqi`

i`ce dze` opiwfgn ok m` Ð dl zil `nlrac ab

xnel mivex ok zrc`e ,oey`x lran dlera

`l i`cey ,oic zial gxh` mpgae ,iz`ypy

,dzaezk ciqtdl epl did jkle .ilr dexq`i

.el zxzeny xnel drhi `le oic zial `aiy

yi l`xyi zy`a elit`edxifb ,dciqtdl epl

s` xeaqie ,dzaezk ca`z `l efy odk d`xiy

jixt `l daxl la` .oic zial `ai `le ,ok elya

.irhinl `kil Ð dl yi inp `nlrac oeik ,icin

ïåâëinp jixv oke Ð xzl`l lrae yciwy

dqpk yciwy xg` oey`xdy cinrdl

dzpif `ly micirn micre ,cin zne xzl`l

dlrap ixd Ð oey`xd zgz dlrap m`c .eizgz

.dpedkl dxeq`e ,dl leqtl

éúùdpwz `cgc xninl `kile Ð eed zepwz

`ziixae dpwz mcew oizipzne ,i`ed

`dc Ð miz`n dpnl`l epwizy dpwz xg`l

inp xninl `kile .miz`n edl zilc `zyd opifg

mb epiwz ze`n rax` dlezal epiwz ik `xwirnc

dpnl`l owzl `xaq oi`c Ð miz`n dpnl`l ok

.eda ilflfnc ,jxev e`xy xg` `l m` miz`n

,dpnl` x`yn dzepyl evx `l `xwirn ,jklid]

,jxev didy e`x Ð eda ilflfn `wc efgc oeike

Ð ediipin iyxtc efgc oeike .oz`n mdl oewz

izy xnel jxved jkle .[ediizlinl edpixcd`
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Cì àîéà íìBòì àîìòa¯éðàLå ,ììk dì úéì §¨§¨§¨¥¨¨¥¨§¨§¨¥
àëä¯åézçz ànL Leçéðå .ïBLàø dñðk éøäL ¨¨¤£¥§¨¨¦§¥¤¨©§¨

.øzìàì ìòáe LcéwL ïBâk :àéáøL áø øîà !äúpéæ¦§¨¨©©¥¥§¨§¤¦¥¨©§©§©
,äLeøb ,äðîìà äìeúa :ïéúéðúnà dì éðúîc àkéàå§¦¨§©§¥¨©©§¦¦§¨©§¨¨§¨

ïéàeOépä ïî ,äöeìç¯ïäì ïéàå ,äðî ïúaeúk £¨¦©¦¦§¨¨¨¤§¥¨¤
zçkLî éëéä ïéàeOépä ïî äìeúa .ïéìeúa úðòè©£©§¦§¨¦©¦¦¥¦©§©©§
:äaø øîà .äìòáð àìå äteçì äñðëpL ïBâk ?dì̈§¤¦§§¨©¨§Ÿ¦§£¨¨©©¨
äìeòa úàöîðå äìeúa ú÷æça dñðk ,úøîBà úàæŸ¤¤§¨¨§¤§©§¨§¦§¥§¨

¯Cì àîéà íìBòì :øîà éLà áø .äðî dúaeúk§¨¨¨¤©©¦¨©§¨¥¨¨
äñðëð éøäL àëä éðàLå ,ììk dì úéì àîìòa§¨§¨¥¨§¨§¨¥¨¨¤£¥¦§§¨

nL Leçéìå .äteçì:àéáøL áø øîà !äúpéæ åézçz à ©¨§¥¤¨©§¨¦§¨¨©©¥¥§¨
àúééøaà dì éðúîc ïàî .øzìàì ìòáe LcéwL ïBâk§¤¦¥¨©§©§©©§©§¥¨©¨©§¨

¯ïéúéðúnà dì éðúîc ïàîe ,ïéúéðúnà ïkL ìk̈¤¥©©§¦¦©§©§¥¨©©§¦¦
¯àðà :dì øîà éöîc íeMî ,àì àúééøaà ìáà£¨©¨©§¨¨¦§¨¥¨©¨£¨

.éëîñ íéãòàäðùîäãeäéa åéîç ìöà ìëBàä ©¥¦¨§¦¨¥¥¤¨¦¦¨
íéãòa àlL¯éðtî ,íéìeúa úðòè ïBòèì ìBëé Bðéà ¤Ÿ§¥¦¥¨¦§©£©§¦¦§¥
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úà ïéãçééî eéä äðBLàøa ,äãeäéa :äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¦¨¨¦¨¨§©£¦¤
,äteçì ïúñéðk íãB÷ úçà äòL älkä úàå ïúçä¤¨¨§¤©©¨¨¨©©¤§¦¨¨©¨
.ïk ïéNBò eéä àì ìéìbáe .da ñb Baì àäiL éãk§¥¤§¥¦©¨©¨¦Ÿ¨¦¥
,ïéðéáLeL éðL íäì ïéãéîòî eéä äðBLàøa ,äãeäéa¦¨¨¦¨¨©£¦¦¨¤§¥§¦¦
úàå ïúçä úà LîLîì éãk ,dì ãçàå Bì ãçà¤¨§¤¨¨§¥§©§¥¤¤¨¨§¤
ïéNBò eéä àì ìéìbáe ,äteçì ïúñéðk úòLa älkä©©¨¦§©§¦¨¨©¨©¨¦Ÿ¨¦
úéaa íéðLé ïéðéáLeL eéä äðBLàøa ,äãeäéa .ïk¥¦¨¨¦¨¨§¦¦§¥¦©©¦
.ïk ïéNBò eéä àì ìéìbáe ,da íéðLé älëå ïúçL¤¨¨§©¨§¥¦¨©¨¦Ÿ¨¦¥
úðòè ïBòèì ìBëé Bðéà äfä âäðnk âäð àlL ìëå§¨¤Ÿ¨©©¦§¨©¤¥¨¦§©£©
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:éðúe ,àôéqà íìBòì :øîà éLà áø .íéìeúa úðòè©£©§¦©©¦¨©§¨©¥¨§¥
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קפי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc zeaezk(ycew zay meil)

úøîBà úàæ ,äaø øîàm`y ,gken `ziixad ixacn -dñðk ¨©©¨Ÿ¤¤§¨¨
,äðî äaeúk dì Lé ,äìeòa úàöîðå äìeúa ú÷æçaeid my ixdy §¤§©§¨§¦§¥§¨¥¨§¨¨¤

s`e ,dlera d`vnpe ,dleza zwfga d`ype ,dlrap `ly micr
,dzaezk dciqtdle mileza zprh oerhl leki ipyd oi` ok it lr

.zerh gwn df oi`y oeik
:`xnbd dgec,øîà éMà áøoeik ,`ziixadn di`xd z` zegcl yi ©©¦¨©

ok`yàîìòaz`vnpe dleza zwfga dqpkyk ,llk jxca - §¨§¨
,dleraììk dì úéì Cì àîéà íìBòìdl oi` zn`ay jl xne` - §¨¥¨¨¥¨§¨

,`ed zerh gwne ,llk daezkàëä éðàLådxwnd dpeye - §©¦¨¨
,daezk dl yiy `ziixaa,ïBLàø dñðk éøäL,ipyd z`f rcie ¤£¥§¨¨¦

jneq epi` ,dlrap `ly micr yiy s`e ,d`yp dlera zwfgae
dgayl `l` df oi` ok micrd exn`y dny xeaq `l` mdilr

.eipira daagle
recn :`xnbd dywn .`ziixaa xen`d oicd z` zxxan `xnbd
rnyne ,mileza zprh oerhl leki ipyd oi`y `ziixad dxn`
orhie oic zial `aiy jka zlrez oi`e ezprhl zernyn lk oi`y

,eizeprhäúpéæ åézçz ànL Leçéðådzpif `ny yeygl yi ixde - §¥¤¨©§¨¦§¨
oic zial `al ekixvdl epilre ,eilr dxq`pe ,el zqxe`n dcera

:`xnbd zvxzn .xacd z` xxale,àéáøL áø øîàxaecn ¨©©§©§¨
`ziixaaLcéwL ïBâk,ipydøzìàì ìòáe,oiyeciwd xg` cin - §¤¦¥¨©§©§¨

dzidy jgxk lre ,eizgz zepfl leki dzidy onf did `ly
.okl mcew dlera

ozne `ynde dax ixac z` dpeyy zxg` oeyl d`ian `xnbd
lirl dpynd lr eixacay(.`i)zwelgn o`k yi m` oecz `xnbde ,

:oicd oiprldì éðúîc àkéàådax ixac z` mipeyy yi -ïéúéðúnà §¦¨§©§¥¨©©§¦¦
,lirl dpyna epipyy dn lr -äLeøb ,äðîìà ,äìeúaeïî äöeìç §¨©§¨¨§¨£¨¦

ïéàeOépäe` dpnl`zpe ,dlrap `l oiicry `l` d`yipy dy` - ©¦¦
,maidn dvilg dlaiwe mipa `ll dlra zny e` dyxbzpïúaeúk§¨¨

ïéìeúa úðòè ïäì ïéàå ,äðîdilr oerhl leki ipyd dlra oi` - ¨¤§¥¨¤©£©§¦
oeik ,d`yp dlera zwfgay meyn ,mileza dl `vn `ly

:dpynd ixac z` `xnbd zx`an .dtegl dqpkpyïî äìeúa§¨¦
dì úçkLî éëéä ïéàeOépä,xacd okzi ji` -äteçì äñðëpL ïBâk ©¦¦¥¦©§©©¨§¤¦§§¨©¨

,äìòáð àìådl yi mewn lkn `id dleza zwfgay s`y ixd §Ÿ¦§£¨
,mileza zprh oerhl leki epi`e ,dpn daezkúàæ ,äaø øîà̈©©¨Ÿ

úøîBày gken dpynd ixacn -a dñðkúàöîðå äìeúa ú÷æç ¤¤§¨¨§¤§©§¨§¦§¥
,äðî dúaeúk äìeòaepi` mewn lkne ,dleza zwfga dqpk ixdy §¨§¨¨¨¤

.`id dleray s` ,dzaezk ciqtdle mileza zprh oerhl leki
:`xnbd dgecCì àîéà íìBòì ,øîà éMà áøcììk dì úéì àîìòa ©©¦¨©§¨¥¨¨§¨§¨¥¨§¨

dl oi` dlera z`vnpe dleza zwfga dqpkyk llk jxcay -
,llk daezkàëä éðàLådl yiy ,dpynd ly ote`d dpeye - §©¦¨¨

,daezkäteçì äñðëð éøäLdqpkp xaky ipyd rciy oeiky - ¤£¥¦§§¨©¨
,dlera zwfga `l` dleza zwfga d`yp `l oey`xd mr dtegl

.dlerak daezk dl yi jk meyne
,mileza zprh mdl oi`y dpynd dazk recn :`xnbd dywn
,on`p epi` jk oiay oeik ,oic zial ez`iaa zlrez oi`y rnyne

Leçéìåyeygl epl yi ixde -,äúpéæ åézçz ànL,zqxe`n dcera §¥¤¨©§¨¦§¨
xxaziy okzi jk lr oerhl oic zial `ai m`e ,eilr dxq`pe

:`xnbd zvxzn .micr ici lr xacd,àéáøL áø øîàxaecn ¨©©§©§¨
dpynaL ïBâkipyd,øzìàì ìòáe Lcéwdlkiy onf dl did `ly §¤¦¥¨©§©§¨

.okl mcew dlera dzid i`ceae ,eizgz zepfl
:zepeyld izy ewlgp dna `xnbd zx`andì éðúîc ïàî©§©§¥¨

àúééøaàlr iy` ax ly eziigce dax ixac z` dpyy in - ©¨©§¨
,`ziixadïéúéðúnà ïkL ìklr mb mixen` eixacy oky lk - ¨¤¥©©§¦¦

iy` ax xn` dlrap `ly micr yiy ote`a m` ixdy ,dpynd
ok xeaqiy oky lk ,oey`x dqpky zngn dlera zwfga `idy
dzid wx `l` ,dlrap `ly jk lr micr oi`y ,dpynd ly ote`a

.dleza zwfgaåeli`ïéúéðúnà dì éðúîc ïàîdpyy in mpn` - §©§©§¥¨©©§¦¦
`idy iy` ax xaeq dfa `weecy okzi ,dpynd lr mdixac z`

,dlera zwfgaàì ,àúééøaà ìáàyiy `ziixad ly ote`a - £¨©¨©§¨Ÿ

zaygp `idy dcei `l` ,iy` ax ok xeaqi `l dlrap `ly micr
,dleza zxeza dqpkpy inkdì øîà éöîc íeMîleki ixdy - ¦§¨¥¨©¨

,dy`l xnel lradéëîñ íéãòà àðàmicrd lr izknq ip` - £¨©¥¦§©¦
z`vnpy oeike ,dleza zwfga jiz`yp jkle zlrap `ly exn`y
dl yiy `ziixad dxn` dfa s`y oeike ,zerh gwn ef ixd dlera
zxeza dy`d z` qpk m`y dax ixack gken ,dpn daezk
izy ewlgpy `vnpe .dpn daezk dl yi ,dlera z`vnpe dleza

.`l e` df oicl `ziixad ixacn di`x yi m`d zepeyld

äðùî
oerhl leki mc` oi`y mipte`e zenewn yiy x`eai epizpyna

ozg :ezy` lr mileza zprhåéîç ìöà ìëBàäoiqexi`d xg`l ¨¥¥¤¨¦
aux`íéãòa àlL ,äãeäécgiizd `ly micirnd micr oi`y - §§¨¤Ÿ§¥¦

,dnríéìeúa úðòè ïBòèì ìBëé Bðéàdciqtdl ,oi`eyipd xg`l ¥¨¦§©£©§¦
,dzaezkL éðtîqex`dy mbdpn diddnò ãçééúnmcew ¦§¥¤¦§©¥¦¨

.el dlrap mzqd one ,oi`eyipd

* * *

àøîâ
.cgiizdl ebdp dcedia mewn lka m`d zxxan `xnbdzwiicn

:`xnbdéðz÷cîoeyl dpynaìëBàä','dcedia eing lv`ììkî ¦§¨¨¥¨¥¦§¨
ìéëà àìc énð äãeäéa àzëec àkéàcdcedi ux`a mby rnyn - §¦¨§¨¦¨©¦§Ÿ¨¦

bdpn df did eli`y ,dnr cgiizn epi`e lke` epi`y zenewn yi
.'dcedia dy` `yepd' aezkl dpynl did ,dcedi ux` lkaøîà̈©

dpéî òîL ,éiaày ,dpynd oeyln gken -úBîB÷î ,énð äãeäéa ©©¥§©¦¨¦¨©¦§
Lé úBîB÷î,ebdp `ly zenewn yie cgiizdl ebdpy zenewn yi - §¥

oerhl leki epi` myy ,cgiizdl ebdpy mewna zwqer epizpyne
zprh orh m` ,cgiizdl ebdp `ly mewna j` ,mileza zprh

.dzaezk dciqtn mileza
:`ziixan z`f dgiken `xnbda ,äãeäé éaø øîà ,àéðúãkux` ¦§©§¨¨©©¦§¨§

äðBLàøa ,äãeäédligza -äòL älkä úàå ïúçä úà ïéãçééî eéä §¨¨¦¨¨§©£¦¤¤¨¨§¤©©¨¨¨
da ñb Baì àäiL éãk ,äteçì ïúñéðk íãB÷ úçà,da libx `diy - ©©¤§¦¨¨©¨§¥¤§¥¦©¨

.ïk ïéNBò eéä àì ìéìbáe:sqep weligäðBLàøa ,äãeäéadligza - ©¨¦Ÿ¨¦¥¦¨¨¦¨
íäì ïéãéîòî eéädlkle ozgl -ïéðéáLeL éðL,mze` mielndãçà ¨©£¦¦¨¤§¥§¦¦¤¨

ïúñéðk úòLa älkä úàå ïúçä úà LîLîì éãk ,dì ãçàå Bì§¤¨¨§¥§©§¥¤¤¨¨§¤©©¨¦§©§¦¨¨
,äteçì`l ozgdy ,milezad mc oipra ze`nx iyrn eyri `ly ©¨

oicq qipkz `l dlkdye ,milezad mc eilry oicqd z` milri
minc itiha jlkeln,dileza mc edfy orhzeïéNBò eéä àì ìéìbáe©¨¦Ÿ¨¦

.ïky ,did welig cereazpicneéä ,äðBLàøa ,äãeäémze` ¥¦§¨¨¦¨¨
,da íéðLé älëå ïúçL úéaa íéðLé ïéðéáLeLz` ynynl ick §¦¦§¥¦©©¦¤¨¨§©¨§¥¦¨

,dlkde ozgd.ïk ïéNBò eéä àì ìéìbáe:`ziixad zniiqnàlL ìëå ©¨¦Ÿ¨¦¥§¨¤Ÿ
,íéìeúa úðòè ïBòèì ìBëé Bðéà ,äfä âäðnk âäðx`az oldle ¨©©¦§¨©¤¥¨¦§©£©§¦

eidy `ziixaa x`ean mipt lk lre .xaecn bdpn dfi`a `xnbd
ecinrd jk myle ,mileza zprh mda zkiiyy dcedia zenewn
meyne ,cgiizdl mibdep eid zenewnd lka eli`e ,mipiayey mdl
dcedi ux`a s`y gkene .mileza zprh llk zkiiy dzid `l jk

.cgiizdl ebdp `ly zenewn eid
epi` dfd bdpnk bdp `ly lke' `ziixad meiq z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .'mileza zprh oerhl lekiàééäàdfi` lr - ©¥¨
,ok exn` bdpnàLéøà àîéìéàz` cgiil ebdpy ,`yixd lr m` - ¦¥¨©¥¨

,daxc` ixd ,dtegd mcew zg` dry dlkde ozgd'âäpL ìk'¨¤¨©
déì éòaéîleki epi` ok bdpy in lky xnel `ziixad lr did - ¦¨¥¥

.dilr `a mzqd ony itl ,mileza zprh oerhlàlàdvxz m` ¤¨
df oic xn`py xnel,àôéqà,`tiqay oey`xd wlgd lr xnelk ©¥¨

dxn` df lre ,dlkle ozgl oipiayey oicinrn eid dcediay
yiy ,mileza zprh oerhl on`p epi` ok bdp `l m`y `ziixad
df itl mb ixd ,ozgd ecai`e oicqd lr did mc `ny yeygl
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jtdy in` cenr ai sc ± ipy wxtzeaezk
'åë úøîåà úàæleki oi` xn`we ,micr` jnqc ,dqpk dleza zwfga i`ce `dc Ð

.oi`eyipd on dpnl`l ie`xd dpn dciqtdläúðéæ åéúçú àîù ùåçéðåoizipzn` Ð

`le ,mileza zprh oerhl leki ipyd oi` ipzwc ,jixtopiwiwfn,oic zial `al dil

el `id dxeq` `nye ,`l m` dzpif eizgz m` xacd xxazi `le?jpd` `nlya

z`vnpe dleza zwfga dqpk oxn`c ,lirlc

`ki`c ,opiywn `l Ð daezk dl yi dlera

dzpify micr e`ae oic zial `ayk xninl

Ð oerhl leki oi` :ipzw `kd la` .okl mcew

.oic zial `ai `l jk jeznìòáå ùãé÷ùë
øúìàìxzl`l yciwyk opiqxb `le ,opiqxb

xzl`l lraeoiyeciw oia dpnn yxit `ly Ð

,dliral.dzpif eizgz `l i`cecàëéàå
äì éðúîã`iaxy axe iy` axe daxc `dl Ð

.oizipzn`úøîåà úàæoi` oizipzn ipzwcn Ð

.mileza zprh odläúðéæ åéúçú àîù ùåçéìå
.mileza zprh odl oi` ipz i`n`e Ðïàî

äì éðúîã.`ziixa` iy` axe daxc `dl Ð

ïéúéðúîà ïëù ìë,`ziixa`c oeikc Ðlr s`

df ipye ,oey`xl dxzqp `l micr exn`c ab

dil xcd` ikd elit`e ,dqpk dleza zwfga

zwfga dqpk rnyz `l mlerl :daxl iy` ax

ip`yc ,daezk dl yi dlera z`vnpe dleza

,oizipzn` oky lk .oey`x dqpk ixdy `kd

`lcedegihaddiipznl `ki` ,jk lr micr

,daxcl.iy` ax dil xcd`c i`neéðúã ïàîå
äì.oizipzn` iy` axe daxc Ðìáà

àì àúééøáà`ziixanc ,edl ipzn Ði`ce

xitydlre ,daxc zxne` z`f dpin rny`l

dqpk ixdy `kd ip`y ixecd`l iy` axl ded

oeike ,iknq micr` `p` :xn` ivnc Ð oey`x

Ð mileza zprh oerhl leki ipyd oi` ipzwc

zwfga dqpk :zxne` z`fc i`ce opirny

.daezk dl yi Ð dlera z`vnpe dleza

àøîâùé úåîå÷î úåîå÷îoiwelgy Ð

.mbdpnacgiil ibidp `lc `kidc ,dpin `wtpe

.oerhl leki Ðàéðúãëzenewnc Ðzenewn

.yiùîùîìodiyrna ynynle ytytl Ð

df z` df elwlwi `ly ,dlild eze`a

.zinxza mdiyrnamileza mc df d`xi `ly

itih dilr yiy dtn `iaz `l efe ,ca`ie

.cgiil ebdp `l ynynl ebdpy mewnae .minc

i`n ,cgiil ebdpy mewna eli`cyenyinira?

dcedia `nl` .mileza zprh my oi` ixd

.yi zenewn zenewnàùéøà àîéìéàbdpn` Ð

.oicgiincäéì éòáéî ãçééúäì âäðù ìëÐ

.oerhl leki oi`càôéñà àìàbdpn` Ð

yenync.oipiayeyéòáéî ùîùåî àìù ìë
äéì`ede ,lrad `ed mileza zprh orehdc Ð

bdep epi`,[lraa ielz epi`y] eay yenyin

dlkd ia` lr `l`eynynlz` ca`i `ly

yenyne .dilezaon mc `iaz `ly ,dlka

`ly lra lk ipz ikide .lraa ielz Ð uegd

mileza zprh oerhl leki epi` yenyin bdp?

mde ynynl bdp `l m`c oky lkeynyin

lk :ipznl dil irai` ikd !oerhl lekic ,eze`

d`x `nyc ,oerhl leki epi` ynyen `ly

.ca`eàáø øîà àìàÐ bdp `ly lk i`d Ð

`l lilbae :`ziixaa `pzc ,i`w lilbc bdpn`

bdpnk bdp `ly lk :i`w dlre ,ok oiyer eid

Ð dcediay bdpnk cgiizp `l` ,lilba dfd

.oerhl leki epi`äðùîíéðäë úðîìà.odk za dpnl` Ðäìåúáì ïéáåâ åéäz`yipyk odk za Ð.l`xyil z`yipyk oky lke ,odklàøîâååä úåð÷ú éúùdpnl`l Ð

.odk za
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øîàzerh gwnc lirl xn`w `ax `dc ,dax opiqxb `kdc d`xp Ð zxne` z`f dax

`dc ,`tiql `yix oizipzn iywiz ok m` Ð `ax `kd opiqxb i`e .rnyn ixnbl

.dax qxb `kdc d`xp i`ce `l` .jenqa opixn`ck ,oizipznn inp wcinl `ki` zxne` z`f

.iy` ax enk yxti ,rnyn ixnbl zerh gwn lirl xn`c `axc

äñðëdl yi dlera z`vnpe dleza zwfga

oey`x dqpk ixdy ipzwc `de Ð dpn

:dil rnyn ikdc xi`n oa wgvi epiax yxit Ð

,melk dzaezkn dxqgl oileza zprh ipyl oi`

,dpn dzaezk zeidl mxbe oey`x dqpk ixdy

`ipdn `lc ,dpn dze`n melk dxqgl leki epi`e

.oilezac dpnn `l` oileza zprhéðàù`kd

.z`yip dlerac `zrc`e Ð oey`x dqpk ixdy

epi` Ð dlrap `ly micirn micrc ab lr s`e

dgaylc xaqe ,oi`eyip eidy xg`n ,df lr jneq

.ok mixne`

ùåçéðåjixtc xnel oi` Ð dzpif eizgz `ny

mileza zprh oerhl leki epi` i`n`

eizgz `ny odk zy`a yegip ,eilr dxqe`l

wtq eizgz wtq ;`witq `cg `l` `kilc ,dzpif

leki epi`c `dc iiepyl ivn `dc .eizgz oi`

wtq `ki`c ,dzaezkn dciqtdl epiid Ð oerhl

oi`e .ded qpe`a xeni` Ð eizgz elit`c :`witq

zprh oerhl leki epi` yxtn inp lirlc ,wgec df

Ð eilr dxqe`l i` ?i`nl :xn`wc .ikd mileza

i`n` ,jixt daezk` `l` ,'ek `l i`n` dcedia

iy` axlc wgvi epiaxl d`xpe .dl ciqtn epi`

`kde ,melk dl oi`c dil zi` `nlrac oeik :jixt

icil `ai ok m` Ð oey`x dqpky itl dl yi

lr s` ,dl yi efy oeik xeaq yi`d dfy ,xeqi`

i`ce dze` opiwfgn ok m` Ð dl zil `nlrac ab

xnel mivex ok zrc`e ,oey`x lran dlera

`l i`cey ,oic zial gxh` mpgae ,iz`ypy

,dzaezk ciqtdl epl did jkle .ilr dexq`i

.el zxzeny xnel drhi `le oic zial `aiy

yi l`xyi zy`a elit`edxifb ,dciqtdl epl

s` xeaqie ,dzaezk ca`z `l efy odk d`xiy

jixt `l daxl la` .oic zial `ai `le ,ok elya

.irhinl `kil Ð dl yi inp `nlrac oeik ,icin

ïåâëinp jixv oke Ð xzl`l lrae yciwy

dqpk yciwy xg` oey`xdy cinrdl

dzpif `ly micirn micre ,cin zne xzl`l

dlrap ixd Ð oey`xd zgz dlrap m`c .eizgz

.dpedkl dxeq`e ,dl leqtl

éúùdpwz `cgc xninl `kile Ð eed zepwz

`ziixae dpwz mcew oizipzne ,i`ed

`dc Ð miz`n dpnl`l epwizy dpwz xg`l

inp xninl `kile .miz`n edl zilc `zyd opifg

mb epiwz ze`n rax` dlezal epiwz ik `xwirnc

dpnl`l owzl `xaq oi`c Ð miz`n dpnl`l ok

.eda ilflfnc ,jxev e`xy xg` `l m` miz`n

,dpnl` x`yn dzepyl evx `l `xwirn ,jklid]

,jxev didy e`x Ð eda ilflfn `wc efgc oeike

Ð ediipin iyxtc efgc oeike .oz`n mdl oewz

izy xnel jxved jkle .[ediizlinl edpixcd`

.eed zepwz
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קפב
jtdy ina cenr ai sc ± ipy wxtzeaezk

åäá éìæìæîãedl epiwz ,zhren ozaezky iptn o`ivedl mdipira zelw ,zepnl`a Ð

iaiyg mipdk edin ,dpn ozaezk inp l`xyi zepnl`y it lr s`e .odl did i`pbc ,oz`n

.l`xyin xzei odizepa iyexib mdl i`pbe ,ithäðùîúðîàðjzrc `wlq `w Ð

.sicr ixa `nye ixac meynú÷æçá åæ éøä.ezrhde ,qx`zz `ly cr dlrapy Ð

àøîâáééç.mlyl Ðøåèôlkne .mlyln Ð

`ed oky zqid zreay dil opirayn mewn

.el aiig `edy rcei epi`y ,eixackàåä ïäëåÐ

.`ed qgein xnelkäðåùàøá óàzriaz iab Ð

.daezkäú÷æçà äáåúë é÷åà]zwfg` Ð

.lradxninl `ki` ,jcia il dpn iab inp ikd

.xehte ,dixn zwfga `penn iwe` :inpàìà
[åâî àëéàãoebke ,"izqp`p ipzqx`yn" oebk Ð

i`c ebn opixn`c ,"ip` ur zken" zxne` `id

iab oebk ,jdn `ziilrn dprh dprh `ira

"ip` ur zken" dprh ded "izqp`p ipzqx`yn"

.dpedkn dytp dlqt `lc ,[`ziilrn dprh]

`we ,"[ipzqx`yn] izqp`p" dxn`wedlqtin

Ð odkl dxeq` dqp`py l`xyi zy`c ,dytp

zxne` `id iabe .dxn`w `hyew dpin rny

ip` ur zken" dxn` `ira i` ,"ip` ur zken"

ur zken" dxn` `we ,oz`n dl zi`e "jizgz

."dpn `l` il oi`e ,okl mcew ip`àëä ìáàÐ

dipndlc `ki` ebn i`n ,raez i`d iab?jkld

.dixn zwfga `penn iwe`ä÷æçà äî÷åàÐ

ol `wtqnzry`i`ed dleza i` ,oiqex`

carzypedl,miz`nlÐ i`ed dlera i`

jde ,dclep dlezae dzwfg lr dy` cnrd

.oiqexi` xg` dqipzi`c `ed `zydä÷æç éàî
éàäì äéì úéàdiwfg` dinwepc ,raez Ð

zeabl?.`pennc dwfg xza lif jkld
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ïåéëdzidy itl ,o`ivedl odipira zelw eidy :qxhpewa yxit Ð eda ilflfnc efgc

dpnc oeik o`ivedl odipira zelwy irci eed inp `xwirnc :dywe .zhren ozaezk

mirpnp eid mc` ipa zvwny Ð eda ilflfnc :yxtl wgvi epiaxl d`xpe !hren xac aiyg

,dlezal dl yiy dnn riax `l` daezk dl oi`y ,odipira zelw eidy itl ,m`yepln

,ixnbl ediipin iyxtc efgc oeik .oz`n dl epiwze

did `le ,l`xyi zeleza lr mcew mivtew eide

.ediizlinl edpixcd` Ð mdilr utew mc` mey

`le mirpnp eidy ,ilflfn `xwirn hwpc epiid

."iyxte" hwp ikd xzae ,miyxet ixnblúéáoic

Ð minkg mcia egin `le 'ek oiaeb eid mipdk ly

rax` `l` ,ztqez oeyla azk `ly it lr s`

,dabz `lc jzrc `wlq `we .ikil efgc ze`n

ol rnyn `w Ð azk `l ztqez oeylae ,efg `lc

c`n aeh bdpncdpedka zeidl ie`xe ,`ed

efgc xninl eda jiiye .zeqgeind zegtynae

rax` daeb Ð daezk dl azk `l elit`e ,ikil

,miz`n l`xyi zepaa enk ,oic zia i`pza ze`n

.`id dxenb dpwzcàåäåÐ 'ek ik `l xne`

wiic (a,dl `nw `aa) "gipnd" seqac ab lr s`

`kilc `kd ,ixaa ixiinc "ik `l" ipzwcn

.`nya ixii`c ab lr s` "ik `l" ipzw Ð irhinl

äðî:yexit Ð rcei ipi` xne` dlde jcia il

ipi`e ipzield la` .mlern ipzield m` rcei ipi`

"`xza lfebd"a `icda opz Ð jizrxt m` rcei

.aiigc (`,giw my)áøixn` dcedi axe `ped

`a` iaxc edl zilc d`xp dxe`kl Ð aiig

dinrhc .mlyn rayil leki epi`y jezn :xn`c

zreay" (`,fn zereay) yixcc meyn `a` iaxc

,oebk .oiyxeid ipy oia `le Ð "mdipy oia didz 'd

,`prci oiyng :xn`e ,jia` cia `a`l dpn xn`

jezn ,`peeb i`dk dea`e .`prci `l oiynge

jcia il dpn i`e .mlyn Ð rayil leki oi`y

,dreay o`k oi` Ð aiig rcei ipi` xne` dlde

:dnize .aiig Ð lka rcei oi` xne` `ed elit`c

iab (`,dlw `xza `aa) "oilgep yi" wxtac

il dpn dil zi` iia`c rnyn ,ig` df xne`d

zwfg" wxtae .aiig rcei ipi` xne` dlde jcia

yie !`a` iaxcl dil zi`c rnyn (`,cl) "mizad

yxcinl `ki` ,aiig xn`c o`nl elit`c :xnel

,oiyxeid oia `le Ð "mdipy oia didz 'd zreay"

cg`y cirn cg` cry `l` ,irci `l mdipyc

leki epi`y jezn ,dea`ac .dpn exiagl aiig

zi` diteb dcedi axc :dniz .mlyn Ð rayil

wfip elit` (`,en `nw `aa) "dxtd" yixa dil

exagn `ivend Ð `ny xne` wifne ixa xne`

qekneqk dcedi axc xnel oi`e !di`xd eilr

xza lif` `le ,oiwleg wtqa lhend oenn :xn`c

lhep Ð `nye ixa `ki` ik ikdle ,oenn zwfg

rnyn (a,av `xza `aaa) mzdc .dil `xiaq `l dile ,xn`w opaxc `ail` Ð 'ek oica lecb llk df :mixne` minkg la` ,qekneq ixac ef :l`eny xn` dcedi ax xn` xn`wc mzde ,lkd

iediz `nil :`xnba xn`we .aiig Ð rcei ipi` xne` dlde dzn dle`y xne` li`ynd :(`,fv `rivn `aa) "l`eyd" wxta opzc ,cere .ogbp `vnpe exiagl xey xken iab ,opaxk xaqc

elit` qekneqk oizipzn jgxk lr `d ?`iyew i`ne .opgei iaxe ongp axc `zaeizzegtd lkl qekneqlc ,opaxk jgxk lr opgei iaxe ongp axe ,xehtc dcedi ax dcen opaxlc ,dcedi axl

itlc ,aeh `nye rexb ixa mzdc :xnel yie !oiwleg qekneqlc ,`iz` opaxkc ,oizipznn xity jixt Ð `nye ixaa elit` ,oiwleg mlerl qekneqle ,opaxc `ail` ibilt i` la` !oiwleg

`kd xninl irac :dyw la` .e`l m` aiig m` rcil dil dedc ,rexb `nyde aeh ixad Ð jcia il dpn la` .rcinl dil ded `lc Ð aeh wifnc `nye ,ixa df oreh my did `l wifndy

:xnel yie !(`,en `nw `aa) "dxtd" wxtc l`enyc` l`enyc iywiz ok m`e ,dlrap izn rcei epi` lrady ,aeh `nye rexb ixa mzde ,l`ilnb oaxk wqtc ,`id l`enyc dcedi axc `d

itl elit`c df lr dywe .`d ikl inp i` :mzd xn`wck `l` ,`ny xne` wifne ixa xne` wfipl `l Ð oica lecb llk dfc dxaq `kdc `ibeqc :xnel yi cere .jinrhile xninl ivn dedc

!"exagl xey xkend"a gkenck opaxk xaeq l`enye ,'ek ixa xne` wfip elit`c ,`icda opaxl edl zi` (a,dl my) "gipnd" seqa `dc ,xity iz` `l mzdc inp i`àìàÐ ebn `ki`c

l`enyl i`c ,`id l`enyc dcedi axc `d jgxk lr ,izk` :l"iaxewn awri epiax axd dywd .onwl gkenck ,ebn `kil ur zkenc `idda opgei iaxlc ,ongp axl `l` `iz` `l `iepy i`d

yiy oebk opgei iaxle ongp axl ipynck iiepyl `kil l`enylc ,aiig Ð rcei ipi` xne` dlde ,dzn dle`y xne` li`ynd :(`,fv `rivn `aa) "l`eyd"c oizipznn dil iywz Ð xeht

mlerlc xninl `ki`c :xnel yie !mlyn `le ,ipiql dreay dxfgc (`,fn zereay) "oiraypd lk" wxta `icda dil zi` l`enyc ,mlyn rayil leki epi`y jezne ,odipia dreay wqr

,`pz jci`k xaq `ede ,mlyn rayil leki epi`y jezn dil zi`c `pz `eddke ,dreay wqr yiyk "l`eyd"c oizipzn l`eny iwene ,xeht l`enyl Ð rcei ipi` xne` dlde jcia il dpn

.(my) "oiraypd lk" wxta `id i`pzc `zbeltc
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eäa éìæìæîc eæçc ïåék¯eæçc ïåék .ïúàî eäì eðéwz ¥¨§¨¦§©§§¦§©¦§¨¨¥¨§¨
úðîìà ïðéáñðc ãò :éøîàc ,eäéépéî ïéLøt à÷c§¨¨§¦¦©§§¨§¦©§¨§¦©©§¨©

íéðäk¯eäðéøãäà ,ìàøNé úa äìeúa áéñéð ìéæéð Ÿ£¦¥¦¥¦§¨©¦§¨¥£©§¦§
'åë íéðäk ìL ïéc úéa" .eäééúlîìäãeäé áø øîà ." §¦§©§¥¦¤Ÿ£¦¨©©§¨

,eøîà ãáìa íéðäk ìL ïéc úéa àì :ìàeîL øîà̈©§¥Ÿ¥¦¤Ÿ£¦¦§©¨§
eöø íà ,ìàøNéa úBñçeéîä úBçtLî eléôà àlà¤¨£¦¦§¨©§¨§¦§¨¥¦¨

ïéNBò íéðäkäL Cøãk úBNòì¯:éáéúéî .ïéNBò ©£§¤¤¤©Ÿ£¦¦¦¥¦¥
úa ïBâk ,ïéNBò íéðäkäL Cøãk úBNòì äöBøä̈¤©£§¤¤¤©Ÿ£¦¦§©

ìàøNéì ïäk úáe ïäëì ìàøNé¯ìàøNé úa .ïéNBò ¦§¨¥§Ÿ¥©Ÿ¥§¦§¨¥¦©¦§¨¥
ìáà ,äpeäk ãö àkéàc àeä ìàøNéì ïäk úáe ,ïäëì§Ÿ¥©Ÿ¥§¦§¨¥§¦¨©§¨£¨

ìàøNéì ìàøNé úa¯àì ;øîà÷ àéòaî àì !àì ©¦§¨¥§¦§¨¥¨¨¦¨£¨¨¨©¨
ééelò dì øîà éöî àìc ,ìàøNéì ìàøNé úa àéòaî¦¨£¨©¦§¨¥§¦§¨¥§¨¨¥¨©¨©¥

éì ïðéìòî à÷øîà éöîc ,ïäëì ìàøNé úa ìáà ,C ¨©£¦©¦£¨©¦§¨¥§Ÿ¥§¨¥¨©
éì ïðéìòî à÷ ééelò dì.ïì òîLî÷ ,àì àîéà ,C ¨©¥¨©£¦©¦¥¨¨¨©§©¨

äðùî,íéìeúa dì àöî àìå äMàä úà àNBpä©¥¤¨¦¨§Ÿ¨¨¨§¦
.eäãN äôçzñðå ,ézñðàð éðzñøàMî :úøîBà àéä¦¤¤¦¤¥©§©¦¤¡©§¦§¦§©£¨¨¥

ézñøà àlL ãò àlà ,ék àì :øîBà àeäåäéäå ,C §¥Ÿ¦¤¨©¤Ÿ¥©§¦§¨¨
:íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaø .úeòè çwî éçwî¦¨¦¦©¨©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦
àlà ,ïéiç eðà äétî àì :øîBà òLBäé éaø .úðîàð¤¡¤¤©¦§ª©¥Ÿ¦¦¨¨©¦¤¨
ãò ,ezòèäå ñøàúz àlL ãò äìeòa ú÷æça Bæ éøä£¥§¤§©§¨©¤Ÿ¦§¨¥§¦§©©

.äéøáãì äéàø àéázLàøîâ"Eãéa éì äðî" ,øîzà ¤¨¦§¨¨¦§¨¤¨¦§©¨¤¦§¨§
.øeèt :éøîà ïðçBé éaøå ïîçð áøå ,áéiç :éøîà àðeä áøå äãeäé áø ."òãBé éðéà" øîBà äläå§©¨¥¥¦¥©©§¨§©¨¨§¦©¨§©©§¨§©¦¨¨¨§¦¨

ànLå éøa ,áéiç :éøîà äãeäé áøå àðeä áø¯éãò éøa,øeèt :éøîà ïðçBé éaøå ïîçð áø .ó ©¨§©§¨¨§¦©¨¨¦§¤¨¨¦¨¦©©§¨§©¦¨¨¨§¦¨
äãeäé áøå àðeä áøc àä :óñBé áøì ééaà déì øîà .déøî ú÷æça àðBîî é÷Bà¯ìàeîLc ¥¨¨§¤§©¨¥£©¥©©¥§©¥¨§©¨§©§¨¦§¥

ïaø .àeä ïäëå ,éðBìt Léàî ?äæ øaeò ìL Báéh äî :dì eøîàå ,úøaeòî äúéä :ïðúc .àéä¦¦§©¨§¨§¤¤§¨§¨©¦¤¨¤¥¦§¦§Ÿ¥©¨
.úðîàð :íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb.ìàéìîb ïaøk äëìä :ìàeîL øîà äãeäé áø øîàå ©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¡¤¤§¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¨©§¦¥

ïaøk äëìä ìàeîLc déîMî ïì zøîà ,àðpéL :äãeäé áøì äãeäé øa ìàeîL áø déì øîàå§¨©¥©§¥©§¨§©§¨¦¨¨¨§©§¨¦§¥¦§¥£¨¨§©¨
ú÷æça àðBîî é÷Bà øîéîì àkéàc áb ìò óà ?"äðBLàøa óà" éàî .äðBLàøa óà ìàéìîb©§¦¥©¨¦¨©©¨¦¨©©©§¦¨§¥©¥¨¨§¤§©

déøî¯éãò éøa ìàéìîb ïaø øîàáøå ,ìàéìîb ïaøk éøîàc àðeä áøå äãeäé áø àîéì .ó ¨¥¨©©¨©§¦¥¨¦¨¦¥¨©§¨§©¨§¨§¦§©¨©§¦¥§©
;ìàéìîb ïaøk eléôà éøîàc àðà :ïîçð áø Cì øîà ?òLBäé éaøk éøîàc ïðçBé éaøå ïîçð©§¨§©¦¨¨§¨§¦§©¦§ª©¨©¨©©§¨£¨©£¨¦£¦§©¨©§¦¥

àëä ìáà ,Bbî àkéàc àlà íúä ìàéìîb ïaø øîà÷ àì ïàk ãò¯,éîð éà ?àkéà Bbî éàî ©¨¨¨¨©©¨©§¦¥¨¨¤¨§¦¨¦£¨¨¨©¦¦¨¦©¦
àëä ìáà ,ä÷æçà dî÷Bà ïðéøîàc àlà íúä ìàéìîb ïaø øîà÷ àì ïàk ãò¯ä÷æç éàî ©¨¨¨¨©©¨©§¦¥¨¨¤¨§¨§¦©§¨©£¨¨£¨¨¨©£¨¨

.ìàéìîb ïaøk øîàc àeä ïîçð áøc ,ïðépLî à÷ãk àøazñî éîð éëä ?éàäì déì úéà¦¥§©¨¦©¦¦§©§¨¦§¨§©¥©§©©§¨§¨©§©¨©§¦¥
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כתובות. בתולה נשאת - פרק ראשון דף יב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc zeaezk(ycew zay meil)

eäa éìæìæîc eæçc ïåékmilflfn mc` ipay minkg e`xy oeik - ¥¨§¨¦§©§§¦§
meyn o`ivedl odilra ipira eid zelwy ,mipdkd zepnl`a
jkl ,mzaezk mlyle myxbl eyyg `le ,zhren dzid ozaezky

ïúàî eäì eðéwzc ,dzid dipy dpwze .ozaezka fef miiz`n -ïåék ©¦§¨©¥¨
eæçcminkgcef dpwz zngneäéépéî ïéLøt à÷mi`yep eid `l - §¨§¨¨§¦¦©§

,mipdk zepnl`éøîàcmixne` eidy -ïðéáñðc ãòep`y cr - §¨§¦©§¨§¦¨
mi`yep,íéðäk úðîìàáéñéð ìéæéð`yipe jlp -,ìàøNé úa äìeúa ©§¨©Ÿ£¦¥¦¥¦§¨©¦§¨¥

jkitl ,odizya dey daezkd mekqyeäééúlîì eäðéøãäà- £©§¦§§¦§©§
.dpn `l` dl oi`y ,odkd zpnl` ly dpic z` minkg exifgd
mipdk zpnl`y epipy jkitle ef dpwz xg` dzpyp epizpyne

.dpn dzaezk

* * *
:dpyna epipy'åë íéðäk ìL ïéc úéa'rax` dlezal oiaeb eid ¥¦¤Ÿ£¦

.'fef ze`n,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàãáìa íéðäk ìL ïéc úéa àì ¨©©§¨¨©§¥Ÿ¥¦¤Ÿ£¦¦§©
,eøîà,ìàøNéa úBñçeénä úBçtLî eléôà àlàúBNòì eöø íà ¨§¤¨£¦¦§¨©§¨§¦§¨¥¦¨©£

ïéNBò íéðäkäL Cøãkeilr ozgtynn dleza `yepd lky owzle §¤¤¤©Ÿ£¦¦
,fef ze`n rax` dzaezka dl ozil,ïéNBò.ocia oigen oi`e ¦

:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyCøãk úBNòì äöBøä ¥¦¥¨¤©£§¤¤
ò íéðäkäLïBâk ,ïéNByìàøNé úaz`ypd,ïäëìïäk úáez`ypd ¤©Ÿ£¦¦§©¦§¨¥§Ÿ¥©Ÿ¥

ìàøNéì,fef ze`n rax` ozaezk didz.ïéNBòwxy ,wiicl yieúa §¦§¨¥¦©
,ìàøNéì ïäk úáe ïäëì ìàøNéàeäitl ,z`f owzl milekiyàkéàc ¦§¨¥§Ÿ¥©Ÿ¥§¦§¨¥§¦¨

el` oi`eyipaäpeäk ãö,odk miccvdn cg`y -ìàøNé úa ìáà ©§¨£¨©¦§¨¥
,ìàøNéì,àìzeyrl zeleki opi` zeqgein zegtyn s`y rnyne §¦§¨¥Ÿ

.ok
`pzde ,ok bedpl zeleki l`xyi zegtyn s` ok` :`xnbd zvxzn

jxca `ziixaaøîà÷ 'àéòaî àì',xnelk ,epic z`àéòaî àì- Ÿ¦©§¨¨¨©Ÿ¦©§¨
y xnel jixv oi`ìàøNé úaz`ypdìàøNéìfef ze`n rax` daeb ©¦§¨¥§¦§¨¥

oeik ,dia` zia bdpn did jk m` ,dzaezkadì øîà éöî àìc§Ÿ¨¥¨©¨
éì ïðélòî à÷ ééelòCel` ei`eypay dl xnel leki epi` ixdy - ©¥¨§©¦¨¦

,`ed l`xyi ixdy ,dbxca dze` dlrn `edìàøNé úa ìáà£¨©¦§¨¥
z`ypd,ïäëìdì øîà éöîcdl oerhl `ed lekiy -à÷ ééelò §Ÿ¥§¨¥¨©¨©¥¨

éì ïðélòîCzqpkp z` el` ji`eyipay ,dbxca jze` dlrn ip` - §©¦¨¦
,dpedkd zgtynlàì àîéàdl aezkl owzl mileki oi`y xn`p - ¥¨Ÿ

,fef ze`n rax`ïì òîLî à÷.mbdpn liren dfa s`y ¨©§©¨

äðùî
äMàä úà àNBpä,dleza zwfgaíéìeúa dì àöî àìådgzty - ©¥¤¨¦¨§Ÿ¨¨¨§¦

ozil aiig epi`y lrad orehe ,mileza mc dl did `ly e` ,gezt
e ,dleza `idy zrc lr dqpky oeik daezk dlúøîBà àéäok` ¦¤¤

j` ,iziid dleraépzñøàLîoiqexi`d xg`l -å ,ézñðàðoeik ¦¤¥©§©¦¤¡©§¦§
,iziid dleza oiqexi`d zryayäôçzñðdlwlwzp -,eäãN ¦§©£¨¨¥

xake ezeyxa iziidy xg`ly lrad ly `ed cqtdd ,xnelk
.izqp`p ,dleza ly daezk il aiigzdàeäålrad -ék àì ,øîBà §¥Ÿ¦

oiqexi`d xg`l zqp`py jpin`n ipi` -àlày okziàlL ãò ¤¨©¤Ÿ
ézñøàC,zlrap oiqexi`d mcew -,úeòè çwî éçwî äéäå ¥©§¦§¨¨¦¨¦¦©¨

.dlera ziid zn`ae ,z` dlezay zrc lr jizqxi`yïaø©¨
úðîàð ,íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb.miiz`n dzaezke ,dzprha ©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¡¤¤

òLBäé éaøe wlegïéiç eðà äétî àì ,øîBàdn lr jenql oi` - ©¦§ª©¥Ÿ¦¦¨¨©¦
,`id zxwyn `ny ,dita zxne`yäìeòa ú÷æça Bæ éøä àlà- ¤¨£¥§¤§©§¨

dlrapyezòèäå ,ñøàúz àlL ãò,`id dlezayäéàø àéázL ãò ©¤Ÿ¦§¨¥§¦§©©¤¨¦§¨¨
äéøáãìexiagn `ivend'y itl ,oiqexi`d zrya dleza dzidy ¦§¨¤¨

`ll dzaezk oenn z` epnn `ivedl dleki dpi`e ,'di`xd eilr
.di`x

* * *

àøîâ
,zepenn ipica `nye ixa zprh oipra zwelgn d`ian `xnbd

:epizpynl jiiy df oecip m` zxxane,øîzàexiagn raezdäðî ¦§©¨¤
Eãéa éì,dpn il dz` aiig -òãBé éðéà ,øîBà äläåaiig ip` m` ¦§¨§§©¨¥¥¦¥©

,`l e` jlïðçBé éaøå ïîçð áøå ,áéiç ,éøîà àðeä áøå äãeäé áø©§¨§©¨¨§¦©¨§©©§¨§©¦¨¨

.øeèt ,éøîà,mzwelgn mrhe,áéiç éøîà äãeäé áøå àðeä áø ¨§¦¨©¨§©§¨¨§¦©¨
zeprh yiy ote`ay meynéãò éøa ,ànLå éøa,órazpd aiige ¨¦§¤¨¨¦¨¦

.raezd ly ixad zprhk mlyl,øeèt éøîà ïðçBé éaøå ïîçð áø©©§¨§©¦¨¨¨§¦¨
cdéøî ú÷æça àðBîî é÷Bà,eilra zwfga oennd z` cinrdl yi - ¥¨¨§¤§©¨¥

.eaiigl di`x oi`y oeik ,razpd `edy
àä ,óñBé áøì éiaà déì øîàef dkld -,äãeäé áøå àðeä áøcixay ¨©¥©©¥§©¥¨§©¨§©§¨

eixack ,sicr ixa `nyeïðúc ,àéä ìàeîLcdpyna.bi oldl)(dy` , ¦§¥¦¦§©
y diept,úøaeòî äúéä,mc`l dlrapy dgked ef ixdedì eøîàå ¨§¨§¤¤§¨§¨

dze` el`y -äæ øaeò ìL Báéh äîxnelk ,`ed mc` dfi`n - ©¦¤¨¤
dxn`e .dpedkl dxq`p ,leqt mc`l dlrap m`y ,zlrap inl

dy`déðBìt Léàî,`edàeä ïäëåizlqtp `le ,`ed qgein mc` - ¥¦§¦§Ÿ¥
.ez`iaa,úðîàð ,íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaø,dpedkl dxyke ©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¡¤¤

ryedi iaxe ,wtqn zlqtp dpi`e zexyk zwfga dze` micinrny
xfnn e` oizpl dlrapy zwfga `id ixde ,zpn`p dpi`y xne`

.dixacl di`x `iazy cr ,dze` milqetdåef dpyn lráø øîà §¨©©
ìàeîL øîà ,äãeäé(.ci oldl),,ìàéìîb ïaøk äëìä.zpn`pyøîàå §¨¨©§¥£¨¨§©¨©§¦¥§¨©

àðpéL ,äãeäé áøì äãeäé øa ìàeîL áø déì,sixge oepy -zøîà ¥©§¥©§¨§©§¨¦¨¨¨©§§
ïìepl zxn` ixd -déîMî[enyn-]ìàeîLcyìàéìîb ïaøk äëìä ¨¦§¥¦§¥£¨¨§©¨©§¦¥

äðBLàøa óà,xeqi` oiprl wx zrbepy my zwelgna wx `l - ©¨¦¨
izqp`p ipzqx`yn zpreh `idy epizpyna ef zwelgna s` `l`

xk dkld dfa mb ,zqp`p jizqxi` `ly cr `ny oreh `edeoa
,`xnbd zx`ane ,zpn`p dy`dy l`ilnbéàîezpeek dn - ©

oeyla,'äðBLàøa óà'epizpynay jka yecig yiy ezernyny ©¨¦¨
,my dpyna ezenk dkldy dnn xzei ,l`ilnb oaxk dkld

c `ed ezpeekáb ìò óà`dz `ly xnel `xaq yi epizpynay ©©©
,dlran daezkd oenn z` `ivedl d`a dy`d ixdy ,zpn`p

déøî ú÷æça àðBîî é÷Bà øîéîì àkéàcxnel mewn didy - §¦¨§¥©¥¨¨§¤§©¨¥
ok it lr s`e ,lrad cia oennd z` cinrdl yi wtqnyïaø øîà̈©©¨

ìàéìîbxg` dqp`py ixaa zpreh `idy meyn ,zpn`py ©§¦¥
`nye ixae ,oiqexi`d mcew dlrap `ny oreh dlrae ,oiqexi`d

éãò éøa,óixd .zpn`py ,l`ilnb oaxk dkldy l`eny xn`e ¨¦¨¦
ax zrcke ,sicr ixa `nye ixa oenn oipra mby l`eny zrcy

.dcedi axe `ped
ixa ly df oecipy ,iia` ixacn `eti` `vnp :`xnbd zxxan

ok m`e ,epizpyna mi`pzd zwelgna ielz `nyeàîéìm`d - ¥¨
y xn`péøîàc àðeä áøå äãeäé áømixaeq ,sicr ixa `nye ixay ©§¨§©¨§¨§¦

éøîàc ïðçBé éaøå ïîçð áøå ,ìàéìîb ïaøkmixaeq ,sicr ixa e`ly §©¨©§¦¥§©©§¨§©¦¨¨§¨§¦
.òLBäé éaøk§©¦§ª©

:`xnbd dgecéøîàc àðà ,ïîçð áø Cì øîàixac z` izxn` ip` - ¨©¨©©§¨£¨©£©¦
sicr ixa e`lyk eléôàzhiy,ìàéìîb ïaøy meynàì ïàk ãò £¦§©¨©§¦¥©¨Ÿ

íúä ìàéìîb ïaø øîà÷dqp`py zpn`p dy`dy ,epizpyna - ¨¨©©¨©§¦¥¨¨
,oiqexi`d xg`àlàmeynBbî àkéàcly zepn`p dy`l yiy - ¤¨§¦¨¦

zpreh dzidy oebk ,xzei daeh dprh oerhl dleki dzidy ,ebin
`l` ,ok dprh `ly jkne ,dpedkl dlqtp `le `id ur zkeny
dita zn`y gken ,dpedkl dxq`p jkay s` ,dqp`py dxn`
,`ny oreh lrade ixa zpreh `idy jkl sexivae ,zxwyn dpi`e

,zpn`p,àëä ìáàz` raezd iabl ongp axe `ped ax zwelgna £¨¨¨
,el aiig m` rcei epi`y aiyn exiage dpn exiagàkéà Bbî éàî- ©¦¦¨

,ebin el oi`y oeike ,on`p didi jk meyny raezl yi ebin dfi`
.dfa df miielz mipicd oi` ongp axly `vnpe .sicr ixa e`l

:mipicd oia wlgl ztqep `xaqïaø øîà÷ àì ïàk ãò ,énð éà¦©¦©¨Ÿ¨¨©©¨
íúä ìàéìîb,dzprha zpn`p dy`dy daezkaàlàoeikïðéøîàc ©§¦¥¨¨¤¨§¨§¦¨

ä÷æçà dî÷Bàdzidy dzwfga dy`d z` cinrdl yiy - §©©£¨¨
,dlera dzid oiqexi` zrya m`d miwtzqn ep`y oeiky ,dleza
mixne` ep`e ,dclepy itk ,dleza zwfga dze` cinrdl epl yi
.l`ilnb oax dpin`d okle ,oiqexi`d xg`l xzei xge`n dlrapy

,àëä ìáà,oenn zriazaéàäì déì úéà ä÷æç éàîyi dwfg efi` - £¨¨¨©£¨¨¦¥§©
epl yi jkle ,razpdn oenn `ivedl epin`p jk meyny raezl

.di`x `la oenn `ivedl `le oenn zwfg xg` jlil
:el` miweligl di`x `xnbd d`ianà÷ãk àøazñî énð éëä̈¦©¦¦§©§¨¦§¨

ïðépLî,epvxizy enk xazqn mb jk -ïaøk øîàc àeä ïîçð áøc §©¦¨§©©§¨§¨©§©¨
,ìàéìîbzprha ixa zprhl d`elda ixa zprh oia zekiiy oi`e ©§¦¥

,x`azpy enke ,izqp`p ipzqx`yn
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קפג
jtdy ina cenr ai sc ± ipy wxtzeaezk

åäá éìæìæîãedl epiwz ,zhren ozaezky iptn o`ivedl mdipira zelw ,zepnl`a Ð

iaiyg mipdk edin ,dpn ozaezk inp l`xyi zepnl`y it lr s`e .odl did i`pbc ,oz`n

.l`xyin xzei odizepa iyexib mdl i`pbe ,ithäðùîúðîàðjzrc `wlq `w Ð

.sicr ixa `nye ixac meynú÷æçá åæ éøä.ezrhde ,qx`zz `ly cr dlrapy Ð

àøîâáééç.mlyl Ðøåèôlkne .mlyln Ð

`ed oky zqid zreay dil opirayn mewn

.el aiig `edy rcei epi`y ,eixackàåä ïäëåÐ

.`ed qgein xnelkäðåùàøá óàzriaz iab Ð

.daezkäú÷æçà äáåúë é÷åà]zwfg` Ð

.lradxninl `ki` ,jcia il dpn iab inp ikd

.xehte ,dixn zwfga `penn iwe` :inpàìà
[åâî àëéàãoebke ,"izqp`p ipzqx`yn" oebk Ð

i`c ebn opixn`c ,"ip` ur zken" zxne` `id

iab oebk ,jdn `ziilrn dprh dprh `ira

"ip` ur zken" dprh ded "izqp`p ipzqx`yn"

.dpedkn dytp dlqt `lc ,[`ziilrn dprh]

`we ,"[ipzqx`yn] izqp`p" dxn`wedlqtin

Ð odkl dxeq` dqp`py l`xyi zy`c ,dytp

zxne` `id iabe .dxn`w `hyew dpin rny

ip` ur zken" dxn` `ira i` ,"ip` ur zken"

ur zken" dxn` `we ,oz`n dl zi`e "jizgz

."dpn `l` il oi`e ,okl mcew ip`àëä ìáàÐ

dipndlc `ki` ebn i`n ,raez i`d iab?jkld

.dixn zwfga `penn iwe`ä÷æçà äî÷åàÐ

ol `wtqnzry`i`ed dleza i` ,oiqex`

carzypedl,miz`nlÐ i`ed dlera i`

jde ,dclep dlezae dzwfg lr dy` cnrd

.oiqexi` xg` dqipzi`c `ed `zydä÷æç éàî
éàäì äéì úéàdiwfg` dinwepc ,raez Ð

zeabl?.`pennc dwfg xza lif jkld
íàã
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ïåéëdzidy itl ,o`ivedl odipira zelw eidy :qxhpewa yxit Ð eda ilflfnc efgc

dpnc oeik o`ivedl odipira zelwy irci eed inp `xwirnc :dywe .zhren ozaezk

mirpnp eid mc` ipa zvwny Ð eda ilflfnc :yxtl wgvi epiaxl d`xpe !hren xac aiyg

,dlezal dl yiy dnn riax `l` daezk dl oi`y ,odipira zelw eidy itl ,m`yepln

,ixnbl ediipin iyxtc efgc oeik .oz`n dl epiwze

did `le ,l`xyi zeleza lr mcew mivtew eide

.ediizlinl edpixcd` Ð mdilr utew mc` mey

`le mirpnp eidy ,ilflfn `xwirn hwpc epiid

."iyxte" hwp ikd xzae ,miyxet ixnblúéáoic

Ð minkg mcia egin `le 'ek oiaeb eid mipdk ly

rax` `l` ,ztqez oeyla azk `ly it lr s`

,dabz `lc jzrc `wlq `we .ikil efgc ze`n

ol rnyn `w Ð azk `l ztqez oeylae ,efg `lc

c`n aeh bdpncdpedka zeidl ie`xe ,`ed

efgc xninl eda jiiye .zeqgeind zegtynae

rax` daeb Ð daezk dl azk `l elit`e ,ikil

,miz`n l`xyi zepaa enk ,oic zia i`pza ze`n

.`id dxenb dpwzcàåäåÐ 'ek ik `l xne`

wiic (a,dl `nw `aa) "gipnd" seqac ab lr s`

`kilc `kd ,ixaa ixiinc "ik `l" ipzwcn

.`nya ixii`c ab lr s` "ik `l" ipzw Ð irhinl

äðî:yexit Ð rcei ipi` xne` dlde jcia il

ipi`e ipzield la` .mlern ipzield m` rcei ipi`

"`xza lfebd"a `icda opz Ð jizrxt m` rcei

.aiigc (`,giw my)áøixn` dcedi axe `ped

`a` iaxc edl zilc d`xp dxe`kl Ð aiig

dinrhc .mlyn rayil leki epi`y jezn :xn`c

zreay" (`,fn zereay) yixcc meyn `a` iaxc

,oebk .oiyxeid ipy oia `le Ð "mdipy oia didz 'd

,`prci oiyng :xn`e ,jia` cia `a`l dpn xn`

jezn ,`peeb i`dk dea`e .`prci `l oiynge

jcia il dpn i`e .mlyn Ð rayil leki oi`y

,dreay o`k oi` Ð aiig rcei ipi` xne` dlde

:dnize .aiig Ð lka rcei oi` xne` `ed elit`c

iab (`,dlw `xza `aa) "oilgep yi" wxtac

il dpn dil zi` iia`c rnyn ,ig` df xne`d

zwfg" wxtae .aiig rcei ipi` xne` dlde jcia

yie !`a` iaxcl dil zi`c rnyn (`,cl) "mizad

yxcinl `ki` ,aiig xn`c o`nl elit`c :xnel

,oiyxeid oia `le Ð "mdipy oia didz 'd zreay"

cg`y cirn cg` cry `l` ,irci `l mdipyc

leki epi`y jezn ,dea`ac .dpn exiagl aiig

zi` diteb dcedi axc :dniz .mlyn Ð rayil

wfip elit` (`,en `nw `aa) "dxtd" yixa dil

exagn `ivend Ð `ny xne` wifne ixa xne`

qekneqk dcedi axc xnel oi`e !di`xd eilr

xza lif` `le ,oiwleg wtqa lhend oenn :xn`c

lhep Ð `nye ixa `ki` ik ikdle ,oenn zwfg

rnyn (a,av `xza `aaa) mzdc .dil `xiaq `l dile ,xn`w opaxc `ail` Ð 'ek oica lecb llk df :mixne` minkg la` ,qekneq ixac ef :l`eny xn` dcedi ax xn` xn`wc mzde ,lkd

iediz `nil :`xnba xn`we .aiig Ð rcei ipi` xne` dlde dzn dle`y xne` li`ynd :(`,fv `rivn `aa) "l`eyd" wxta opzc ,cere .ogbp `vnpe exiagl xey xken iab ,opaxk xaqc

elit` qekneqk oizipzn jgxk lr `d ?`iyew i`ne .opgei iaxe ongp axc `zaeizzegtd lkl qekneqlc ,opaxk jgxk lr opgei iaxe ongp axe ,xehtc dcedi ax dcen opaxlc ,dcedi axl

itlc ,aeh `nye rexb ixa mzdc :xnel yie !oiwleg qekneqlc ,`iz` opaxkc ,oizipznn xity jixt Ð `nye ixaa elit` ,oiwleg mlerl qekneqle ,opaxc `ail` ibilt i` la` !oiwleg

`kd xninl irac :dyw la` .e`l m` aiig m` rcil dil dedc ,rexb `nyde aeh ixad Ð jcia il dpn la` .rcinl dil ded `lc Ð aeh wifnc `nye ,ixa df oreh my did `l wifndy

:xnel yie !(`,en `nw `aa) "dxtd" wxtc l`enyc` l`enyc iywiz ok m`e ,dlrap izn rcei epi` lrady ,aeh `nye rexb ixa mzde ,l`ilnb oaxk wqtc ,`id l`enyc dcedi axc `d

itl elit`c df lr dywe .`d ikl inp i` :mzd xn`wck `l` ,`ny xne` wifne ixa xne` wfipl `l Ð oica lecb llk dfc dxaq `kdc `ibeqc :xnel yi cere .jinrhile xninl ivn dedc

!"exagl xey xkend"a gkenck opaxk xaeq l`enye ,'ek ixa xne` wfip elit`c ,`icda opaxl edl zi` (a,dl my) "gipnd" seqa `dc ,xity iz` `l mzdc inp i`àìàÐ ebn `ki`c

l`enyl i`c ,`id l`enyc dcedi axc `d jgxk lr ,izk` :l"iaxewn awri epiax axd dywd .onwl gkenck ,ebn `kil ur zkenc `idda opgei iaxlc ,ongp axl `l` `iz` `l `iepy i`d

yiy oebk opgei iaxle ongp axl ipynck iiepyl `kil l`enylc ,aiig Ð rcei ipi` xne` dlde ,dzn dle`y xne` li`ynd :(`,fv `rivn `aa) "l`eyd"c oizipznn dil iywz Ð xeht

mlerlc xninl `ki`c :xnel yie !mlyn `le ,ipiql dreay dxfgc (`,fn zereay) "oiraypd lk" wxta `icda dil zi` l`enyc ,mlyn rayil leki epi`y jezne ,odipia dreay wqr

,`pz jci`k xaq `ede ,mlyn rayil leki epi`y jezn dil zi`c `pz `eddke ,dreay wqr yiyk "l`eyd"c oizipzn l`eny iwene ,xeht l`enyl Ð rcei ipi` xne` dlde jcia il dpn

.(my) "oiraypd lk" wxta `id i`pzc `zbeltc
ax
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eäa éìæìæîc eæçc ïåék¯eæçc ïåék .ïúàî eäì eðéwz ¥¨§¨¦§©§§¦§©¦§¨¨¥¨§¨
úðîìà ïðéáñðc ãò :éøîàc ,eäéépéî ïéLøt à÷c§¨¨§¦¦©§§¨§¦©§¨§¦©©§¨©

íéðäk¯eäðéøãäà ,ìàøNé úa äìeúa áéñéð ìéæéð Ÿ£¦¥¦¥¦§¨©¦§¨¥£©§¦§
'åë íéðäk ìL ïéc úéa" .eäééúlîìäãeäé áø øîà ." §¦§©§¥¦¤Ÿ£¦¨©©§¨

,eøîà ãáìa íéðäk ìL ïéc úéa àì :ìàeîL øîà̈©§¥Ÿ¥¦¤Ÿ£¦¦§©¨§
eöø íà ,ìàøNéa úBñçeéîä úBçtLî eléôà àlà¤¨£¦¦§¨©§¨§¦§¨¥¦¨

ïéNBò íéðäkäL Cøãk úBNòì¯:éáéúéî .ïéNBò ©£§¤¤¤©Ÿ£¦¦¦¥¦¥
úa ïBâk ,ïéNBò íéðäkäL Cøãk úBNòì äöBøä̈¤©£§¤¤¤©Ÿ£¦¦§©

ìàøNéì ïäk úáe ïäëì ìàøNé¯ìàøNé úa .ïéNBò ¦§¨¥§Ÿ¥©Ÿ¥§¦§¨¥¦©¦§¨¥
ìáà ,äpeäk ãö àkéàc àeä ìàøNéì ïäk úáe ,ïäëì§Ÿ¥©Ÿ¥§¦§¨¥§¦¨©§¨£¨

ìàøNéì ìàøNé úa¯àì ;øîà÷ àéòaî àì !àì ©¦§¨¥§¦§¨¥¨¨¦¨£¨¨¨©¨
ééelò dì øîà éöî àìc ,ìàøNéì ìàøNé úa àéòaî¦¨£¨©¦§¨¥§¦§¨¥§¨¨¥¨©¨©¥

éì ïðéìòî à÷øîà éöîc ,ïäëì ìàøNé úa ìáà ,C ¨©£¦©¦£¨©¦§¨¥§Ÿ¥§¨¥¨©
éì ïðéìòî à÷ ééelò dì.ïì òîLî÷ ,àì àîéà ,C ¨©¥¨©£¦©¦¥¨¨¨©§©¨

äðùî,íéìeúa dì àöî àìå äMàä úà àNBpä©¥¤¨¦¨§Ÿ¨¨¨§¦
.eäãN äôçzñðå ,ézñðàð éðzñøàMî :úøîBà àéä¦¤¤¦¤¥©§©¦¤¡©§¦§¦§©£¨¨¥

ézñøà àlL ãò àlà ,ék àì :øîBà àeäåäéäå ,C §¥Ÿ¦¤¨©¤Ÿ¥©§¦§¨¨
:íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaø .úeòè çwî éçwî¦¨¦¦©¨©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦
àlà ,ïéiç eðà äétî àì :øîBà òLBäé éaø .úðîàð¤¡¤¤©¦§ª©¥Ÿ¦¦¨¨©¦¤¨
ãò ,ezòèäå ñøàúz àlL ãò äìeòa ú÷æça Bæ éøä£¥§¤§©§¨©¤Ÿ¦§¨¥§¦§©©

.äéøáãì äéàø àéázLàøîâ"Eãéa éì äðî" ,øîzà ¤¨¦§¨¨¦§¨¤¨¦§©¨¤¦§¨§
.øeèt :éøîà ïðçBé éaøå ïîçð áøå ,áéiç :éøîà àðeä áøå äãeäé áø ."òãBé éðéà" øîBà äläå§©¨¥¥¦¥©©§¨§©¨¨§¦©¨§©©§¨§©¦¨¨¨§¦¨

ànLå éøa ,áéiç :éøîà äãeäé áøå àðeä áø¯éãò éøa,øeèt :éøîà ïðçBé éaøå ïîçð áø .ó ©¨§©§¨¨§¦©¨¨¦§¤¨¨¦¨¦©©§¨§©¦¨¨¨§¦¨
äãeäé áøå àðeä áøc àä :óñBé áøì ééaà déì øîà .déøî ú÷æça àðBîî é÷Bà¯ìàeîLc ¥¨¨§¤§©¨¥£©¥©©¥§©¥¨§©¨§©§¨¦§¥

ïaø .àeä ïäëå ,éðBìt Léàî ?äæ øaeò ìL Báéh äî :dì eøîàå ,úøaeòî äúéä :ïðúc .àéä¦¦§©¨§¨§¤¤§¨§¨©¦¤¨¤¥¦§¦§Ÿ¥©¨
.úðîàð :íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb.ìàéìîb ïaøk äëìä :ìàeîL øîà äãeäé áø øîàå ©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¡¤¤§¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¨©§¦¥

ïaøk äëìä ìàeîLc déîMî ïì zøîà ,àðpéL :äãeäé áøì äãeäé øa ìàeîL áø déì øîàå§¨©¥©§¥©§¨§©§¨¦¨¨¨§©§¨¦§¥¦§¥£¨¨§©¨
ú÷æça àðBîî é÷Bà øîéîì àkéàc áb ìò óà ?"äðBLàøa óà" éàî .äðBLàøa óà ìàéìîb©§¦¥©¨¦¨©©¨¦¨©©©§¦¨§¥©¥¨¨§¤§©

déøî¯éãò éøa ìàéìîb ïaø øîàáøå ,ìàéìîb ïaøk éøîàc àðeä áøå äãeäé áø àîéì .ó ¨¥¨©©¨©§¦¥¨¦¨¦¥¨©§¨§©¨§¨§¦§©¨©§¦¥§©
;ìàéìîb ïaøk eléôà éøîàc àðà :ïîçð áø Cì øîà ?òLBäé éaøk éøîàc ïðçBé éaøå ïîçð©§¨§©¦¨¨§¨§¦§©¦§ª©¨©¨©©§¨£¨©£¨¦£¦§©¨©§¦¥

àëä ìáà ,Bbî àkéàc àlà íúä ìàéìîb ïaø øîà÷ àì ïàk ãò¯,éîð éà ?àkéà Bbî éàî ©¨¨¨¨©©¨©§¦¥¨¨¤¨§¦¨¦£¨¨¨©¦¦¨¦©¦
àëä ìáà ,ä÷æçà dî÷Bà ïðéøîàc àlà íúä ìàéìîb ïaø øîà÷ àì ïàk ãò¯ä÷æç éàî ©¨¨¨¨©©¨©§¦¥¨¨¤¨§¨§¦©§¨©£¨¨£¨¨¨©£¨¨

.ìàéìîb ïaøk øîàc àeä ïîçð áøc ,ïðépLî à÷ãk àøazñî éîð éëä ?éàäì déì úéà¦¥§©¨¦©¦¦§©§¨¦§¨§©¥©§©©§¨§¨©§©¨©§¦¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc zeaezk(ycew zay meil)

eäa éìæìæîc eæçc ïåékmilflfn mc` ipay minkg e`xy oeik - ¥¨§¨¦§©§§¦§
meyn o`ivedl odilra ipira eid zelwy ,mipdkd zepnl`a
jkl ,mzaezk mlyle myxbl eyyg `le ,zhren dzid ozaezky

ïúàî eäì eðéwzc ,dzid dipy dpwze .ozaezka fef miiz`n -ïåék ©¦§¨©¥¨
eæçcminkgcef dpwz zngneäéépéî ïéLøt à÷mi`yep eid `l - §¨§¨¨§¦¦©§

,mipdk zepnl`éøîàcmixne` eidy -ïðéáñðc ãòep`y cr - §¨§¦©§¨§¦¨
mi`yep,íéðäk úðîìàáéñéð ìéæéð`yipe jlp -,ìàøNé úa äìeúa ©§¨©Ÿ£¦¥¦¥¦§¨©¦§¨¥

jkitl ,odizya dey daezkd mekqyeäééúlîì eäðéøãäà- £©§¦§§¦§©§
.dpn `l` dl oi`y ,odkd zpnl` ly dpic z` minkg exifgd
mipdk zpnl`y epipy jkitle ef dpwz xg` dzpyp epizpyne

.dpn dzaezk

* * *
:dpyna epipy'åë íéðäk ìL ïéc úéa'rax` dlezal oiaeb eid ¥¦¤Ÿ£¦

.'fef ze`n,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàãáìa íéðäk ìL ïéc úéa àì ¨©©§¨¨©§¥Ÿ¥¦¤Ÿ£¦¦§©
,eøîà,ìàøNéa úBñçeénä úBçtLî eléôà àlàúBNòì eöø íà ¨§¤¨£¦¦§¨©§¨§¦§¨¥¦¨©£

ïéNBò íéðäkäL Cøãkeilr ozgtynn dleza `yepd lky owzle §¤¤¤©Ÿ£¦¦
,fef ze`n rax` dzaezka dl ozil,ïéNBò.ocia oigen oi`e ¦

:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyCøãk úBNòì äöBøä ¥¦¥¨¤©£§¤¤
ò íéðäkäLïBâk ,ïéNByìàøNé úaz`ypd,ïäëìïäk úáez`ypd ¤©Ÿ£¦¦§©¦§¨¥§Ÿ¥©Ÿ¥

ìàøNéì,fef ze`n rax` ozaezk didz.ïéNBòwxy ,wiicl yieúa §¦§¨¥¦©
,ìàøNéì ïäk úáe ïäëì ìàøNéàeäitl ,z`f owzl milekiyàkéàc ¦§¨¥§Ÿ¥©Ÿ¥§¦§¨¥§¦¨

el` oi`eyipaäpeäk ãö,odk miccvdn cg`y -ìàøNé úa ìáà ©§¨£¨©¦§¨¥
,ìàøNéì,àìzeyrl zeleki opi` zeqgein zegtyn s`y rnyne §¦§¨¥Ÿ

.ok
`pzde ,ok bedpl zeleki l`xyi zegtyn s` ok` :`xnbd zvxzn

jxca `ziixaaøîà÷ 'àéòaî àì',xnelk ,epic z`àéòaî àì- Ÿ¦©§¨¨¨©Ÿ¦©§¨
y xnel jixv oi`ìàøNé úaz`ypdìàøNéìfef ze`n rax` daeb ©¦§¨¥§¦§¨¥

oeik ,dia` zia bdpn did jk m` ,dzaezkadì øîà éöî àìc§Ÿ¨¥¨©¨
éì ïðélòî à÷ ééelòCel` ei`eypay dl xnel leki epi` ixdy - ©¥¨§©¦¨¦

,`ed l`xyi ixdy ,dbxca dze` dlrn `edìàøNé úa ìáà£¨©¦§¨¥
z`ypd,ïäëìdì øîà éöîcdl oerhl `ed lekiy -à÷ ééelò §Ÿ¥§¨¥¨©¨©¥¨

éì ïðélòîCzqpkp z` el` ji`eyipay ,dbxca jze` dlrn ip` - §©¦¨¦
,dpedkd zgtynlàì àîéàdl aezkl owzl mileki oi`y xn`p - ¥¨Ÿ

,fef ze`n rax`ïì òîLî à÷.mbdpn liren dfa s`y ¨©§©¨

äðùî
äMàä úà àNBpä,dleza zwfgaíéìeúa dì àöî àìådgzty - ©¥¤¨¦¨§Ÿ¨¨¨§¦

ozil aiig epi`y lrad orehe ,mileza mc dl did `ly e` ,gezt
e ,dleza `idy zrc lr dqpky oeik daezk dlúøîBà àéäok` ¦¤¤

j` ,iziid dleraépzñøàLîoiqexi`d xg`l -å ,ézñðàðoeik ¦¤¥©§©¦¤¡©§¦§
,iziid dleza oiqexi`d zryayäôçzñðdlwlwzp -,eäãN ¦§©£¨¨¥

xake ezeyxa iziidy xg`ly lrad ly `ed cqtdd ,xnelk
.izqp`p ,dleza ly daezk il aiigzdàeäålrad -ék àì ,øîBà §¥Ÿ¦

oiqexi`d xg`l zqp`py jpin`n ipi` -àlày okziàlL ãò ¤¨©¤Ÿ
ézñøàC,zlrap oiqexi`d mcew -,úeòè çwî éçwî äéäå ¥©§¦§¨¨¦¨¦¦©¨

.dlera ziid zn`ae ,z` dlezay zrc lr jizqxi`yïaø©¨
úðîàð ,íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb.miiz`n dzaezke ,dzprha ©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¡¤¤

òLBäé éaøe wlegïéiç eðà äétî àì ,øîBàdn lr jenql oi` - ©¦§ª©¥Ÿ¦¦¨¨©¦
,`id zxwyn `ny ,dita zxne`yäìeòa ú÷æça Bæ éøä àlà- ¤¨£¥§¤§©§¨

dlrapyezòèäå ,ñøàúz àlL ãò,`id dlezayäéàø àéázL ãò ©¤Ÿ¦§¨¥§¦§©©¤¨¦§¨¨
äéøáãìexiagn `ivend'y itl ,oiqexi`d zrya dleza dzidy ¦§¨¤¨

`ll dzaezk oenn z` epnn `ivedl dleki dpi`e ,'di`xd eilr
.di`x

* * *

àøîâ
,zepenn ipica `nye ixa zprh oipra zwelgn d`ian `xnbd

:epizpynl jiiy df oecip m` zxxane,øîzàexiagn raezdäðî ¦§©¨¤
Eãéa éì,dpn il dz` aiig -òãBé éðéà ,øîBà äläåaiig ip` m` ¦§¨§§©¨¥¥¦¥©

,`l e` jlïðçBé éaøå ïîçð áøå ,áéiç ,éøîà àðeä áøå äãeäé áø©§¨§©¨¨§¦©¨§©©§¨§©¦¨¨

.øeèt ,éøîà,mzwelgn mrhe,áéiç éøîà äãeäé áøå àðeä áø ¨§¦¨©¨§©§¨¨§¦©¨
zeprh yiy ote`ay meynéãò éøa ,ànLå éøa,órazpd aiige ¨¦§¤¨¨¦¨¦

.raezd ly ixad zprhk mlyl,øeèt éøîà ïðçBé éaøå ïîçð áø©©§¨§©¦¨¨¨§¦¨
cdéøî ú÷æça àðBîî é÷Bà,eilra zwfga oennd z` cinrdl yi - ¥¨¨§¤§©¨¥

.eaiigl di`x oi`y oeik ,razpd `edy
àä ,óñBé áøì éiaà déì øîàef dkld -,äãeäé áøå àðeä áøcixay ¨©¥©©¥§©¥¨§©¨§©§¨

eixack ,sicr ixa `nyeïðúc ,àéä ìàeîLcdpyna.bi oldl)(dy` , ¦§¥¦¦§©
y diept,úøaeòî äúéä,mc`l dlrapy dgked ef ixdedì eøîàå ¨§¨§¤¤§¨§¨

dze` el`y -äæ øaeò ìL Báéh äîxnelk ,`ed mc` dfi`n - ©¦¤¨¤
dxn`e .dpedkl dxq`p ,leqt mc`l dlrap m`y ,zlrap inl

dy`déðBìt Léàî,`edàeä ïäëåizlqtp `le ,`ed qgein mc` - ¥¦§¦§Ÿ¥
.ez`iaa,úðîàð ,íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaø,dpedkl dxyke ©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¡¤¤

ryedi iaxe ,wtqn zlqtp dpi`e zexyk zwfga dze` micinrny
xfnn e` oizpl dlrapy zwfga `id ixde ,zpn`p dpi`y xne`

.dixacl di`x `iazy cr ,dze` milqetdåef dpyn lráø øîà §¨©©
ìàeîL øîà ,äãeäé(.ci oldl),,ìàéìîb ïaøk äëìä.zpn`pyøîàå §¨¨©§¥£¨¨§©¨©§¦¥§¨©

àðpéL ,äãeäé áøì äãeäé øa ìàeîL áø déì,sixge oepy -zøîà ¥©§¥©§¨§©§¨¦¨¨¨©§§
ïìepl zxn` ixd -déîMî[enyn-]ìàeîLcyìàéìîb ïaøk äëìä ¨¦§¥¦§¥£¨¨§©¨©§¦¥

äðBLàøa óà,xeqi` oiprl wx zrbepy my zwelgna wx `l - ©¨¦¨
izqp`p ipzqx`yn zpreh `idy epizpyna ef zwelgna s` `l`

xk dkld dfa mb ,zqp`p jizqxi` `ly cr `ny oreh `edeoa
,`xnbd zx`ane ,zpn`p dy`dy l`ilnbéàîezpeek dn - ©

oeyla,'äðBLàøa óà'epizpynay jka yecig yiy ezernyny ©¨¦¨
,my dpyna ezenk dkldy dnn xzei ,l`ilnb oaxk dkld

c `ed ezpeekáb ìò óà`dz `ly xnel `xaq yi epizpynay ©©©
,dlran daezkd oenn z` `ivedl d`a dy`d ixdy ,zpn`p

déøî ú÷æça àðBîî é÷Bà øîéîì àkéàcxnel mewn didy - §¦¨§¥©¥¨¨§¤§©¨¥
ok it lr s`e ,lrad cia oennd z` cinrdl yi wtqnyïaø øîà̈©©¨

ìàéìîbxg` dqp`py ixaa zpreh `idy meyn ,zpn`py ©§¦¥
`nye ixae ,oiqexi`d mcew dlrap `ny oreh dlrae ,oiqexi`d

éãò éøa,óixd .zpn`py ,l`ilnb oaxk dkldy l`eny xn`e ¨¦¨¦
ax zrcke ,sicr ixa `nye ixa oenn oipra mby l`eny zrcy

.dcedi axe `ped
ixa ly df oecipy ,iia` ixacn `eti` `vnp :`xnbd zxxan

ok m`e ,epizpyna mi`pzd zwelgna ielz `nyeàîéìm`d - ¥¨
y xn`péøîàc àðeä áøå äãeäé áømixaeq ,sicr ixa `nye ixay ©§¨§©¨§¨§¦

éøîàc ïðçBé éaøå ïîçð áøå ,ìàéìîb ïaøkmixaeq ,sicr ixa e`ly §©¨©§¦¥§©©§¨§©¦¨¨§¨§¦
.òLBäé éaøk§©¦§ª©

:`xnbd dgecéøîàc àðà ,ïîçð áø Cì øîàixac z` izxn` ip` - ¨©¨©©§¨£¨©£©¦
sicr ixa e`lyk eléôàzhiy,ìàéìîb ïaøy meynàì ïàk ãò £¦§©¨©§¦¥©¨Ÿ

íúä ìàéìîb ïaø øîà÷dqp`py zpn`p dy`dy ,epizpyna - ¨¨©©¨©§¦¥¨¨
,oiqexi`d xg`àlàmeynBbî àkéàcly zepn`p dy`l yiy - ¤¨§¦¨¦

zpreh dzidy oebk ,xzei daeh dprh oerhl dleki dzidy ,ebin
`l` ,ok dprh `ly jkne ,dpedkl dlqtp `le `id ur zkeny
dita zn`y gken ,dpedkl dxq`p jkay s` ,dqp`py dxn`
,`ny oreh lrade ixa zpreh `idy jkl sexivae ,zxwyn dpi`e

,zpn`p,àëä ìáàz` raezd iabl ongp axe `ped ax zwelgna £¨¨¨
,el aiig m` rcei epi`y aiyn exiage dpn exiagàkéà Bbî éàî- ©¦¦¨

,ebin el oi`y oeike ,on`p didi jk meyny raezl yi ebin dfi`
.dfa df miielz mipicd oi` ongp axly `vnpe .sicr ixa e`l

:mipicd oia wlgl ztqep `xaqïaø øîà÷ àì ïàk ãò ,énð éà¦©¦©¨Ÿ¨¨©©¨
íúä ìàéìîb,dzprha zpn`p dy`dy daezkaàlàoeikïðéøîàc ©§¦¥¨¨¤¨§¨§¦¨

ä÷æçà dî÷Bàdzidy dzwfga dy`d z` cinrdl yiy - §©©£¨¨
,dlera dzid oiqexi` zrya m`d miwtzqn ep`y oeiky ,dleza
mixne` ep`e ,dclepy itk ,dleza zwfga dze` cinrdl epl yi
.l`ilnb oax dpin`d okle ,oiqexi`d xg`l xzei xge`n dlrapy

,àëä ìáà,oenn zriazaéàäì déì úéà ä÷æç éàîyi dwfg efi` - £¨¨¨©£¨¨¦¥§©
epl yi jkle ,razpdn oenn `ivedl epin`p jk meyny raezl

.di`x `la oenn `ivedl `le oenn zwfg xg` jlil
:el` miweligl di`x `xnbd d`ianà÷ãk àøazñî énð éëä̈¦©¦¦§©§¨¦§¨

ïðépLî,epvxizy enk xazqn mb jk -ïaøk øîàc àeä ïîçð áøc §©¦¨§©©§¨§¨©§©¨
,ìàéìîbzprha ixa zprhl d`elda ixa zprh oia zekiiy oi`e ©§¦¥

,x`azpy enke ,izqp`p ipzqx`yn
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קפד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc zeaezk(iying meil)

rn:df oipra sqep dyìàéìîb ïaøc dén÷ì àúàc àeäädyrn - ©©£¨§©¥§©¨©§¦¥
e ,l`ilnb oax iptl `ay ozgaøîà ,éúàöî çeút çút déì øîà̈©¥¤©¨©¨¨¦¨©

déì,l`ilnb oaxäúéhä ànLzybxd `l jkle dlirad zrya ¥¤¨¦¦¨
,xn`e l`ilnb oax siqed .gezt dgzty jl d`xp dide ,wgeca

Cläî äéäL íãàì ,äîBc øácä äîì ìLî Eì ìBLîàezialïBLéàa ¤§§¨¨§¨©¨¨¤§¨¨¤¨¨§©¥§¦
,äìéôàå äìéìm`y ,ezia zlc z` geztln eakrnd xac yie ©§¨©£¥¨

ähéä,oiccvl zlcd z`çeút Bàöîm` j` ,wgec `llähéä àì ¦¨§¨¨©Ÿ¦¨
,zlcd z`.ìeòð Bàöîlkn ,lerp dgzt zn`ay dlezaa oke §¨¨

.wgec `ll qpkp dhidy oeik mewn
:l`ilnb oax ixaca ztqep oeyl `xnbd d`ian,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦

mc`y ievn df oi`y meyn ,'zihd `ny' el`y `l l`ilnb oaxy
`l` ,dpeek `ll dhiå ,äúéhä ãéæîa ànL ,déì øîà éëäici lr ¨¦¨©¥¤¨§¥¦¦¦¨§

jkàøáòå àLãì zø÷òok` ,xnelk ,gixade zlcd z` zxwr - ¨©§¨§¨¨§¨§¨
siqed .dileza z` zxwr jziihd zryay `l` lerp gzt did

,xn`e l`ilnb oaxàeäL íãàì ,äîBc øácä äîì ìLî Eì ìBLîà¤§§¨¨§¨©¨¨¤§¨¨¤
Cläîezialäìéôàå äìéì ïBLéàaz` geztln eakrnd xac yie §©¥§¦©§¨©£¥¨

m`y ,ezia zlcãéæîa ähéä,gka zlcd z` zehdl oekzn m` - ¦¨§¥¦
,çeút Bàöîm` j`.ìeòð Bàöî ,ãéæîa ähéä àì`l m` ,o`k oke §¨¨©Ÿ¦¨§¥¦§¨¨

.lerp gzt `ven did dlirad zrya dhn did
éaø øa ìàéìîb ïaøc dén÷ì àúàc àeää`ay ozga dyrn - ©©£¨§©¥§©¨©§¦¥©©¦

e ,iax xa l`ilnb oax iptl dpey`xd ezlira xg`l,éaø ,déì øîà̈©¥©¦
íc éúàöî àìå ézìòa.izy`a milezaBì äøîà,dy`d,éaø`l ¨©§¦§Ÿ¨¨¦¨¨§¨©¦

e mlern izlrapéúééä äìeúá.ef d`ia mcewíäì øîàoax §¨¨¦¦¨©¨¤
,l`ilnbøãeñ BúBà éì eàéáäyinyz xg`l ea mzgpiwy ¨¦¦¨

,mc itih eilr yi m`d epwca`eíéna BàøLe øãeqä Bì eàéáä¥¦©¨§¨©©¦
íéîc étéè änk åéìò àöîe ,Bñaëåzakya dligz miqekn eidy §¦§¨¨¨¨©¨¦¥¨¦

,dzid dlezay xacd xxazde ,rxfBì øîà,ozgl l`ilnb oax ¨©
e `id zxzen,Eçwîa äëæ Cì.od mileza mc el` zetihy meyn ¥§¥§¦¨£

ãéáòð énð ïðà ,éMà áøì ài÷æøtî àáøc déøa øî àðeä déì øîà̈©¥¨©§¥§¨¨¦§¨§¦¨§©©¦£¨©¦©£¦
éëämb -mc `vn `ly epiptl ozg `ai m`y ,jk dyrp ep` ¨¦

.mc itih my `vni ile` wecape xceqd z` qakp ,milezaøîà̈©
déì,iy` ax ¥
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום חמישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc zeaezk(ycew zay meil)

bdep ozgdy xac edfy rnyn 'bdp `ly lk' oeyln ixdy ,dyw
`ly dn ixdy ,dywe ,ozgd lr lheny dlkd yenyn epiide ,ea
m`e ,mileza zprh oerhl lkei `ly daiq epi` ozgd ok bdp
yyg yie ,ozga yenyn dlkd ia` bdp `ly `ziixad zpeek

oeyl ok m` ,mileza zprh oerhl leki epi` okle ze`nxlìk'¨
déì éòaéî 'LîLeî àlLoeiky ,xnel dkixv `ziixad dzid - ¤Ÿ§©¦¨¥¥

.mileza zprh oerhl leki epi` okl mcew edewca `ly
:`ziixaa `qxibd z` dpyn iia`íìBòì ,éiaà øîàxn`p df oic ¨©©©¥§¨

,àLéøà,cegi iabléðúe,`ziixaa qexbl yi jke -âäpL ìk,ok ©¥¨§¦¨¤¨©
dgec .mileza zprh oerhl on`p epi` ,dlkd mr cgiizdl

:`xnbdéðz÷ 'âäð àlL ìk' àäå ,àáø déì øîàcvike ,`ziixaa ¨©¥¨¨§¨¨¤Ÿ¨©¨¨¥
.'bdpy lk'l `qxibd z` dpyn dz`

:`ziixad z` x`an `ax,àáø øîà àlàiabl xn`p df oic ok` ¤¨¨©¨¨
,cgiizdl `ly ebdp lilbae cgiizdl ebdp dcediay ,`yixd

eìk ,øîà÷ éëä,lilbd iyp`n mc`âäð àlLz`âäðîd iyp`ìéìb ¨¦¨¨©¨¤Ÿ¨©¦§©¨¦
y enewnaàlà ,ìéìbak bdpäãeäé âäðîy enewna,ìéìbacgiizde ©¨¦¤¨¦§©§¨©¨¦
,dlkd mr,íéìeúa úðòè ïBòèì ìBëé Bðéàiabl dxen`d `xaqke ¥¨¦§©£©§¦

.dilr `a mzqd on dnr cgiizdy oeiky ,dcedi iyp`
:xg` ote`a `ziixad z` x`an iy` axíìBòì ,øîà éMà áøoic ©©¦¨©§¨

xn`p df,àôéqàlre ,ozgd z` wecal oipiayey micinrn eidy ©¥¨
lr epiywd mpn` ,on`p epi` oipiayey ecinrd `l m`y epipy jk

,ozga mibdepy bdpn `l` ozgd ly bdpn df oi`y dfåok`éðú- §§¦
`ziixaa qexbl yi.'LîLeî àlL ìk'¨¤Ÿ§©

äðùî
:mipdkd ly daezkd ibdpn z` zxxan epizpynúðîìà úçà©©©§¨©

ìàøNé,l`xyi za -íéðäk úðîìà úçàå,odk za -.äðî dúaeúk ¦§¨¥§©©©§¨©Ÿ£¦§¨¨¨¤
y ,welig yi ,dleza zaezk oiprl mpn`eéä íéðäk ìL ïéc úéa¥¦¤Ÿ£¦¨

äìeúáì ïéáBb,odk za,æeæ úBàî òaøà,l`xyi za zaezkn letk ¦¦§¨©§©¥
,ozeaiyg iptna eçéî àìå.íéîëç íãé §Ÿ¦§¨¨£¨¦

àøîâ
:mipdk zpnl` zaezk mekq z` zxxan `xnbdàðz,`ziixaa ¨¨

íéðäk úðîìàå,odk za `idy dpnl` -.íéúàî dúaeúkdywn §©§¨©Ÿ£¦§¨¨¨©¦
:`xnbdïðz ïðàäå,epipy dpyna `lde -ìàøNé úðîìà úçà §¨£¨§©©©©§¨©¦§¨¥

.äðî ïúaeúk íéðäk úðîìà úçàå§©©©§¨©Ÿ£¦§¨¨¨¤
:`xnbd zvxzneåä úBðwz ézL ,éMà áø øîàly dpica ¨©©©¦§¥©¨£

,dpnl`dàøwéòîdligzn -äìeúáì eðéwzodk zaúBàî òaøà ¥¦¨¨©¦¦§¨©§©¥
å ,æeæeli`äðîìàìdze` exi`yd `l` melk epwiz `l odk za §§©§¨¨

dl yiy ,l`xyi za oick.äðî̈¤

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc zeaezk(iying meil)

,zexita iteie dpcréLîîeC.ux`d on zexitd z` `iven -øîà ©§¦¨©
àø÷ éàî ,àéîìL øa øîéé áø àîéúéàå ,ìàòîLé éaø øa àáø- ¨¨©©¦¦§¨¥§¦¥¨©¥©©¤¤§¨©§¨

xn`py ,xhnay el` zelrn weqta efnxp okid(`i dq mildz)

'äeø äéîìz',mina dexe rayd l`xyi ux`a dyixgnd zexey - §¨¤¨©¥
'äéãeãb úçð'micecbd l` dyixgnd zexeyn mind ecxiy - ©¥§¤¨

,minlzd z` eexi myne minlzd oiay mivixgdeíéáéáøa'¦§¦¦
'äpââîzux`d jk ici lre dznc` dexze dwyz minyb ithpa - §Ÿ§¤¨

,zlacfn'Cøáz dçîö'epiide ,mignvd ekxazi xhnd ici lre - ¦§¨§¨¥
.ux`d on e`vie ekynzie epcrzi zexitdy

* * *
dyxc `xnbd d`ian ,xhnd zelrn da exkfedy ef dyxc ab`
:'gafn' zeize`d oewixhepn zyxcp ef dyxce ,gafnd zelrn lr

çaæî ,øæòìà éaø øîà`edy ,zelrn dnk ea yiçéfîxiqn - ¨©©¦¤§¨¨¦§¥©¥¦©
,[zepeerd z` xiqn `edy `xnbd dpiade]ïéæîe,mlerd z` ¥¦

,mlerl dkxa d`a oefndn mi`ay zepaxwd zekfayáaçîz` §©¥
e ,minyay mdia`l l`xyiøtëî:`xnbd dywn .mdizepeer lr §©¥
,'çéfî' eðééä 'øtëî' eðééämdl zg` zernyn mdipy `ld ©§§©¥©§¥¦©

gifny dpeekd oi` :`xnbd zx`an .zepeerd lr xtkn gafndy
`l` ,zepeerd z`çéfî[xiqn-]úBøéæb,l`xyi mr lrn zerx ¥¦©§¥

øtëîextkny epiid.úBðBò §©¥£

* * *
jxca d`zcba `pg ax ly enyn ztqep `xnin `xnbd d`ian

:eféøîz ,äàúãâa àðç áø øîàå,zelrn dnk oda yi ,mixnz - §¨©©¨¨©§¨¨¨©§¥
ïðçLî,sebd z` zenngn -ïòaNî,zeriayn -ìLîïìL- §©£¨©§§¨§©§§¨

,leylyle miirnd oeitxl zenxebïøMàîly egek z` zewfgn - §©§¨
,sebdï÷pôî àìåald lr zebprzn opi` zewezn ody s` lr - §Ÿ§©§¨

.miwezn milk`nl elibxdle qiphqi` didiy olke`l mexbl
`xnbd d`ian ef `xninl jyndk:ax ixac z`,áø øîàdxen ¨©©

y d`xedäøBé ìà ,íéøîz ìëàxeqi`a d`xed ozlik` xg`l ¨©§¨¦©¤
.xekiyk ezrc zecxehe oiik zexkyn ody iptn ,xzide

:`xnbd dywnéáéúéî,`ziixaa epipy -,íéøîza olke`dúéøçL ¥¦¥§¨¦©£¦
úéáøòåod ixd ,ezcerq xg`lúBôéolke`de .sebl zelirene §©§¦¨
äçðîa,mixdvd zpiy xg`l ezcerq mcewúBòøeli`e .sebl od §¦§¨¨

olke`díéøäva,ezcerqa rayy xg`lïúBîk ïéà,daehl ©¨¢©¦¥§¨
itl ,axrd zcerq xg`l olke`dn xzei sebl od zelirene
`qkd zial jlil ecia epnf meiae ,lylyl orah mixnzdy

.el `ed gxeh dlila ok oi`y dn ,xirl uegnyåolke`d ok §
mixdvaúBìháîepnnìLäòø äáLçî ,íéøác äLitl ,db`c - §©§§Ÿ¨§¨¦©§¨¨¨¨

,dldve dxe` zry mixdvae ald z` zegnynyåzelhan ok §
úBiðBzçúå ,íéòî éìBçzeaeh mixnzdy ixd .zrahd itay ileg - ¦¥©¦§©§¦

ax xn` j`ide ,zerx zeaygne db`c zexiqn `axc`e dlik`l
.ozlik` xg`l zexedl oi`y cr zrcd z` zecxeh mdy

:`xnbd zvxznelòî àìc ïðéøîà éîzeaeh opi`y ax xn` ike - ¦¨§¦¨§Ÿ§©
nezn`a ok` ,sebl zelireelòî ééelò,sebl c`n od zeliren - ©¥§©

la`àãøè àzòL éôìezrcd z` zecxeh ozlik` xg`l cin - §¦©§¨¨§¨
e ,dry itl xvw onflàøîçà äåäc éãéî,oiid enk -,øî øîàc ¦¦©£¨©©§¨§¨©©

.äøBé ìà ïéé úéòéáø äúBMä©¤§¦¦©¦©¤
:sqep uexizàîäð énwî àä ,àéL÷ àì ,àîéà úéòaéàådn - §¦¨¥¥¨Ÿ©§¨¨¦©¥©£¨

mcew olke`yk epiid mc` ly ezrc zecxeh mixnzy ax xn`y
eli`e ,ezcerqàîäð øúáì àämixnzy `ziixaa x`eand - ¨§¨©©£¨

z`f dgiken .ezcerq xg`l olke`yk `ed zeaehe zeliren
:`xnbdíà éì äøîà ,éiaà øîàc,ily zpne`d -énwî éøîz §¨©©©¥¨§¨¦¥©§¥¦©¥

àîäðzewifn od ixd ,mgl zlik` mcew mixnz milke`yk -ék ©£¨¦
àìewéãì àbøðeli`e ,lwcd itpr z` rcebe zigyny ofxb enk - ©§¨§¦¨

milke`y mixnzàîäð øúazeliren ,mgl zlik` xg`l - ¨©©£¨
od sebd z` zewfgneàMãì àøáò ékz` wifgnd gixa enk - ¦¨§¨§¨¨

.zlcd
:df my oipr z` `xnbd zx`an '`yc' xkfedy ab`'àMc'- ¨¨

,'`yc' dpekn zlcy mrhd,àáø øîàoeyln edf'íL Cøc'- ¨©¨¨¤¤¨
iexw mleqy mrhd .zial dqipkd jxc `id myyøîà ,'àbøc'©§¨¨©

,àáøoeylnâb Cøcz`xwp dhiny mrhde .bbl miler ekxcy - ¨¨¤¤©
,àtt áø øîà ,'àéøet'itl.äéìò ïéáøå ïéøtL §¨¨©©¨¨¤¨¦§¨¦¨¤¨

,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום חמישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc zeaezk(iyiy meil)

.dleza dzid oiyeciw zryay oeikék àì øîBà àeäåoi` `ny - §¥Ÿ¦
,ok xacdàlL ãò àlày mcew -êézñøéà,zlrapçwî éçwî äéäå ¤¨©¤Ÿ¥©§¦§¨¨¦¨¦¦©

,úeòèziidy z`vnpy oeike ,dleza zwfga jizyciw ixdy ¨
lrad oreh m`y ,ongp ax oiade ,zerh gwn df ixd dlera

ok m` ,`ed 'zerh gwn'yììk dì úéìå,llk daezk dl oi` - §¥¨§¨
oi`eyipd z` lhal dvexe zerh gwn edfy xne` lrad ixdy
`ziixadn wiicy zyy ax ixacl ef dpynn dywe ,mxwirn
zerh gwn df oi` dlera z`vnpe dleza zwfga dqpk m`y lirl

.dlera oick dpn daezk dl yi `l`
ïéáà øa àéiç áø eäì øîàåike ,ongp axløLôàyiy ,ok xnel §¨©§©¦¨©¨¦¤§¨

ixde ,zyy ax lr dpyndn `iyewéáúé øBcä éìBãb ìëå íøîò áø©©§¨§¨§¥©¨§¦
miayei eid -àzòîL àäì úLL áø øîà ékzyy ax xn`yk - ¦¨©©¥¤§¨§©§¨

,dpn dl yi dlera z`vnpe dleza zwfga dqpky ,df oicàéL÷å§©§¨
eäìgwn' dpynd oeylny ,ongp ax ly ef `iyew el eywde - §

,llk daezk dl oi`y rnyn 'zerhépLå,zyy ax mdl uxize - §©¥
íéúànî ,énð 'úeòè çwî' éàîdxen`d 'zerh gwn' oeyl s` - ©¦©¨©¦¦¨©¦

,`id dleray meyn ,miiz`na dl ezeaiigzd iabl epiid ,dpyna
dì úéà äðî ìáà,dlera lkk ,dl yi dpn xeriya daezk la` - £¨¨¤¦¨

,ixnbl oi`eyipd z` lhal zerh gwn df oi`y meynzøîà zàå§©§¨§©§
ììk dì úéìoi`y ef dpynn gikedl dvex [ongp ax-] dz` ike - ¥¨§¨

xecd ilecb lke mxnr ax enikqd xak ixd ,llk daezk dl
.zyy ax ly evexizl

,`ziixade dpynd aeyiia `ax ly evexiz z` d`ian `xnbd
:enya lirl xen`dn ea xfg `edy dgikeneà÷c ïàî ,àáø øîàå§¨©¨¨©§¨

áéúBî à÷ øétL áéúBî[ongp ax-] dpynd ixacn dywdy in - ¦©¦¨¦
gwn aygp dlera z`vnpe dleza zwfga dqpkyky rnyny
dpynd oeyl znizqy meyn ,dywd dti ,melk dl oi`e zerh

,òîLî éøîâì ,'úeòè çwî'oiprl zerh gwn edfy yxtl wgece ¦©¨§©§¥©§©
.llk daezk dl oi`y rnyn `l` ,dl yi dpn la` ,miiz`n aeig

Cä àéL÷ àlàå,rx my `iven iabl `ziixad ixacn dyw `l`e - §¤¨©§¨©
s`e ,dpn daezk dl yi oiyeciwd mcew dzpif m`y x`eany

.dleza zwfga dqpkyéëä àîéàå õéøzzepyle uxzl yi jk - ¨¥§¥¨¨¦
,`ziixad ixac z`,åézçz äúpéfL íéãò Lé íàdpic,äìé÷ñam`e ¦¥¥¦¤¦§¨©§¨¦§¦¨

y micr yiàøwéòî äúpéæ,oiqexi`d mcew -íeìk àìådl oi` - ¦§¨¥¦¨¨§Ÿ§
yiy `ziixad dxn`y dne ,`ed zerh gwny meyn ,daezk llk

m`y epiid ,dpn daezk dl,äðî äaeúk dì Lé õò úkeî úàöîð¦§¥©¥¥¨§¨¨¤
.dpn dzaezk ur zkeny opax zrcke

:lirl xen`dn ea xfg `ax ok`y dzgked z` `xnbd zniiqn
,`id ur zkeny rci `l m` s`y `ax ixaca dzr x`azd ixd

,dpn dzaezkàáø àäåenvrøîàc àeäy lirlïðaøìm`àì §¨¨¨§¨©§©¨¨Ÿ
da øékä,zerh gwn df ixd ,`id ur zkenyíeìk àìådl oi`e - ¦¦¨§Ÿ§

zken z`vnpay `ziixad ixac z` `ax yxit ji`e ,llk daezk
,dpn daezk dl yi urdpéî òîL àlàc o`kn gken -déa øãä ¤¨§©¦¨¨©¥

àéääî àáø`ax zpwqne ,lirl xn`y dnn ea xfg `axy - ¨¨¥©¦
oi`e ,dpn daezk dl yi da xikd `l oiae da xikd oia ur zkeny

.zerh gwn df
z`vnpe dleza zwfga dqpka mi`xen`d ewlgp ,x`azpy itk
dl yi zyy axle ,daezk dl oi`e zerh gwn edf `axl ,dlera

:df oica oecl mewn yi dpnny `ziixa d`ian `xnbd ,dpneðz̈
ì ïBLàø dñðk ,ïðaøïéàeOéð íeLmrt mc`l z`ypy dy` - ©¨¨§¨¨¦§¦¦

,enr dtegl dqpkpy epiide ,dpey`xäøzñð àlL íéãò dì Léå- §¥¨¥¦¤Ÿ¦§§¨
,dtegd xg`l enr dcgiizd `lyénð éàdl yiy ote`a mb e` - ¦©¦

y micräøzñðenremewn lknäúäL àìonf cegid zrya enr ¦§§¨Ÿ¨£¨
,äàéa éãkeze` zn m` .el dlrap `ly micirn micrdy jk §¥¦¨

,ipyl z`ype ,mc`íéìeúa úðòè ïBòèì ìBëé éðMä ïéàxnele ¥©¥¦¨¦§©£©§¦
,ciqtz mileza dl `vn `ly oeikyéøäLxaky ipyd rcidñðk ¤£¥§¨¨

,ïBLàølirl dpyna x`eane(:i)yi oi`eyipd on dleza dpnl`y ¦
.mileza zprh dl oi`e dpn daezk dl
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קפה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc zeaezk(iying meil)

rn:df oipra sqep dyìàéìîb ïaøc dén÷ì àúàc àeäädyrn - ©©£¨§©¥§©¨©§¦¥
e ,l`ilnb oax iptl `ay ozgaøîà ,éúàöî çeút çút déì øîà̈©¥¤©¨©¨¨¦¨©

déì,l`ilnb oaxäúéhä ànLzybxd `l jkle dlirad zrya ¥¤¨¦¦¨
,xn`e l`ilnb oax siqed .gezt dgzty jl d`xp dide ,wgeca

Cläî äéäL íãàì ,äîBc øácä äîì ìLî Eì ìBLîàezialïBLéàa ¤§§¨¨§¨©¨¨¤§¨¨¤¨¨§©¥§¦
,äìéôàå äìéìm`y ,ezia zlc z` geztln eakrnd xac yie ©§¨©£¥¨

ähéä,oiccvl zlcd z`çeút Bàöîm` j` ,wgec `llähéä àì ¦¨§¨¨©Ÿ¦¨
,zlcd z`.ìeòð Bàöîlkn ,lerp dgzt zn`ay dlezaa oke §¨¨

.wgec `ll qpkp dhidy oeik mewn
:l`ilnb oax ixaca ztqep oeyl `xnbd d`ian,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦

mc`y ievn df oi`y meyn ,'zihd `ny' el`y `l l`ilnb oaxy
`l` ,dpeek `ll dhiå ,äúéhä ãéæîa ànL ,déì øîà éëäici lr ¨¦¨©¥¤¨§¥¦¦¦¨§

jkàøáòå àLãì zø÷òok` ,xnelk ,gixade zlcd z` zxwr - ¨©§¨§¨¨§¨§¨
siqed .dileza z` zxwr jziihd zryay `l` lerp gzt did

,xn`e l`ilnb oaxàeäL íãàì ,äîBc øácä äîì ìLî Eì ìBLîà¤§§¨¨§¨©¨¨¤§¨¨¤
Cläîezialäìéôàå äìéì ïBLéàaz` geztln eakrnd xac yie §©¥§¦©§¨©£¥¨

m`y ,ezia zlcãéæîa ähéä,gka zlcd z` zehdl oekzn m` - ¦¨§¥¦
,çeút Bàöîm` j`.ìeòð Bàöî ,ãéæîa ähéä àì`l m` ,o`k oke §¨¨©Ÿ¦¨§¥¦§¨¨

.lerp gzt `ven did dlirad zrya dhn did
éaø øa ìàéìîb ïaøc dén÷ì àúàc àeää`ay ozga dyrn - ©©£¨§©¥§©¨©§¦¥©©¦

e ,iax xa l`ilnb oax iptl dpey`xd ezlira xg`l,éaø ,déì øîà̈©¥©¦
íc éúàöî àìå ézìòa.izy`a milezaBì äøîà,dy`d,éaø`l ¨©§¦§Ÿ¨¨¦¨¨§¨©¦

e mlern izlrapéúééä äìeúá.ef d`ia mcewíäì øîàoax §¨¨¦¦¨©¨¤
,l`ilnbøãeñ BúBà éì eàéáäyinyz xg`l ea mzgpiwy ¨¦¦¨

,mc itih eilr yi m`d epwca`eíéna BàøLe øãeqä Bì eàéáä¥¦©¨§¨©©¦
íéîc étéè änk åéìò àöîe ,Bñaëåzakya dligz miqekn eidy §¦§¨¨¨¨©¨¦¥¨¦

,dzid dlezay xacd xxazde ,rxfBì øîà,ozgl l`ilnb oax ¨©
e `id zxzen,Eçwîa äëæ Cì.od mileza mc el` zetihy meyn ¥§¥§¦¨£

ãéáòð énð ïðà ,éMà áøì ài÷æøtî àáøc déøa øî àðeä déì øîà̈©¥¨©§¥§¨¨¦§¨§¦¨§©©¦£¨©¦©£¦
éëämb -mc `vn `ly epiptl ozg `ai m`y ,jk dyrp ep` ¨¦

.mc itih my `vni ile` wecape xceqd z` qakp ,milezaøîà̈©
déì,iy` ax ¥

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc zeaezk(ycew zay meil)

bdep ozgdy xac edfy rnyn 'bdp `ly lk' oeyln ixdy ,dyw
`ly dn ixdy ,dywe ,ozgd lr lheny dlkd yenyn epiide ,ea
m`e ,mileza zprh oerhl lkei `ly daiq epi` ozgd ok bdp
yyg yie ,ozga yenyn dlkd ia` bdp `ly `ziixad zpeek

oeyl ok m` ,mileza zprh oerhl leki epi` okle ze`nxlìk'¨
déì éòaéî 'LîLeî àlLoeiky ,xnel dkixv `ziixad dzid - ¤Ÿ§©¦¨¥¥

.mileza zprh oerhl leki epi` okl mcew edewca `ly
:`ziixaa `qxibd z` dpyn iia`íìBòì ,éiaà øîàxn`p df oic ¨©©©¥§¨

,àLéøà,cegi iabléðúe,`ziixaa qexbl yi jke -âäpL ìk,ok ©¥¨§¦¨¤¨©
dgec .mileza zprh oerhl on`p epi` ,dlkd mr cgiizdl

:`xnbdéðz÷ 'âäð àlL ìk' àäå ,àáø déì øîàcvike ,`ziixaa ¨©¥¨¨§¨¨¤Ÿ¨©¨¨¥
.'bdpy lk'l `qxibd z` dpyn dz`

:`ziixad z` x`an `ax,àáø øîà àlàiabl xn`p df oic ok` ¤¨¨©¨¨
,cgiizdl `ly ebdp lilbae cgiizdl ebdp dcediay ,`yixd

eìk ,øîà÷ éëä,lilbd iyp`n mc`âäð àlLz`âäðîd iyp`ìéìb ¨¦¨¨©¨¤Ÿ¨©¦§©¨¦
y enewnaàlà ,ìéìbak bdpäãeäé âäðîy enewna,ìéìbacgiizde ©¨¦¤¨¦§©§¨©¨¦
,dlkd mr,íéìeúa úðòè ïBòèì ìBëé Bðéàiabl dxen`d `xaqke ¥¨¦§©£©§¦

.dilr `a mzqd on dnr cgiizdy oeiky ,dcedi iyp`
:xg` ote`a `ziixad z` x`an iy` axíìBòì ,øîà éMà áøoic ©©¦¨©§¨

xn`p df,àôéqàlre ,ozgd z` wecal oipiayey micinrn eidy ©¥¨
lr epiywd mpn` ,on`p epi` oipiayey ecinrd `l m`y epipy jk

,ozga mibdepy bdpn `l` ozgd ly bdpn df oi`y dfåok`éðú- §§¦
`ziixaa qexbl yi.'LîLeî àlL ìk'¨¤Ÿ§©

äðùî
:mipdkd ly daezkd ibdpn z` zxxan epizpynúðîìà úçà©©©§¨©

ìàøNé,l`xyi za -íéðäk úðîìà úçàå,odk za -.äðî dúaeúk ¦§¨¥§©©©§¨©Ÿ£¦§¨¨¨¤
y ,welig yi ,dleza zaezk oiprl mpn`eéä íéðäk ìL ïéc úéa¥¦¤Ÿ£¦¨

äìeúáì ïéáBb,odk za,æeæ úBàî òaøà,l`xyi za zaezkn letk ¦¦§¨©§©¥
,ozeaiyg iptna eçéî àìå.íéîëç íãé §Ÿ¦§¨¨£¨¦

àøîâ
:mipdk zpnl` zaezk mekq z` zxxan `xnbdàðz,`ziixaa ¨¨

íéðäk úðîìàå,odk za `idy dpnl` -.íéúàî dúaeúkdywn §©§¨©Ÿ£¦§¨¨¨©¦
:`xnbdïðz ïðàäå,epipy dpyna `lde -ìàøNé úðîìà úçà §¨£¨§©©©©§¨©¦§¨¥

.äðî ïúaeúk íéðäk úðîìà úçàå§©©©§¨©Ÿ£¦§¨¨¨¤
:`xnbd zvxzneåä úBðwz ézL ,éMà áø øîàly dpica ¨©©©¦§¥©¨£

,dpnl`dàøwéòîdligzn -äìeúáì eðéwzodk zaúBàî òaøà ¥¦¨¨©¦¦§¨©§©¥
å ,æeæeli`äðîìàìdze` exi`yd `l` melk epwiz `l odk za §§©§¨¨

dl yiy ,l`xyi za oick.äðî̈¤
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שבת זודש עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc zeaezk(iying meil)

,zexita iteie dpcréLîîeC.ux`d on zexitd z` `iven -øîà ©§¦¨©
àø÷ éàî ,àéîìL øa øîéé áø àîéúéàå ,ìàòîLé éaø øa àáø- ¨¨©©¦¦§¨¥§¦¥¨©¥©©¤¤§¨©§¨

xn`py ,xhnay el` zelrn weqta efnxp okid(`i dq mildz)

'äeø äéîìz',mina dexe rayd l`xyi ux`a dyixgnd zexey - §¨¤¨©¥
'äéãeãb úçð'micecbd l` dyixgnd zexeyn mind ecxiy - ©¥§¤¨

,minlzd z` eexi myne minlzd oiay mivixgdeíéáéáøa'¦§¦¦
'äpââîzux`d jk ici lre dznc` dexze dwyz minyb ithpa - §Ÿ§¤¨

,zlacfn'Cøáz dçîö'epiide ,mignvd ekxazi xhnd ici lre - ¦§¨§¨¥
.ux`d on e`vie ekynzie epcrzi zexitdy

* * *
dyxc `xnbd d`ian ,xhnd zelrn da exkfedy ef dyxc ab`
:'gafn' zeize`d oewixhepn zyxcp ef dyxce ,gafnd zelrn lr

çaæî ,øæòìà éaø øîà`edy ,zelrn dnk ea yiçéfîxiqn - ¨©©¦¤§¨¨¦§¥©¥¦©
,[zepeerd z` xiqn `edy `xnbd dpiade]ïéæîe,mlerd z` ¥¦

,mlerl dkxa d`a oefndn mi`ay zepaxwd zekfayáaçîz` §©¥
e ,minyay mdia`l l`xyiøtëî:`xnbd dywn .mdizepeer lr §©¥
,'çéfî' eðééä 'øtëî' eðééämdl zg` zernyn mdipy `ld ©§§©¥©§¥¦©

gifny dpeekd oi` :`xnbd zx`an .zepeerd lr xtkn gafndy
`l` ,zepeerd z`çéfî[xiqn-]úBøéæb,l`xyi mr lrn zerx ¥¦©§¥

øtëîextkny epiid.úBðBò §©¥£

* * *
jxca d`zcba `pg ax ly enyn ztqep `xnin `xnbd d`ian

:eféøîz ,äàúãâa àðç áø øîàå,zelrn dnk oda yi ,mixnz - §¨©©¨¨©§¨¨¨©§¥
ïðçLî,sebd z` zenngn -ïòaNî,zeriayn -ìLîïìL- §©£¨©§§¨§©§§¨

,leylyle miirnd oeitxl zenxebïøMàîly egek z` zewfgn - §©§¨
,sebdï÷pôî àìåald lr zebprzn opi` zewezn ody s` lr - §Ÿ§©§¨

.miwezn milk`nl elibxdle qiphqi` didiy olke`l mexbl
`xnbd d`ian ef `xninl jyndk:ax ixac z`,áø øîàdxen ¨©©

y d`xedäøBé ìà ,íéøîz ìëàxeqi`a d`xed ozlik` xg`l ¨©§¨¦©¤
.xekiyk ezrc zecxehe oiik zexkyn ody iptn ,xzide

:`xnbd dywnéáéúéî,`ziixaa epipy -,íéøîza olke`dúéøçL ¥¦¥§¨¦©£¦
úéáøòåod ixd ,ezcerq xg`lúBôéolke`de .sebl zelirene §©§¦¨
äçðîa,mixdvd zpiy xg`l ezcerq mcewúBòøeli`e .sebl od §¦§¨¨

olke`díéøäva,ezcerqa rayy xg`lïúBîk ïéà,daehl ©¨¢©¦¥§¨
itl ,axrd zcerq xg`l olke`dn xzei sebl od zelirene
`qkd zial jlil ecia epnf meiae ,lylyl orah mixnzdy

.el `ed gxeh dlila ok oi`y dn ,xirl uegnyåolke`d ok §
mixdvaúBìháîepnnìLäòø äáLçî ,íéøác äLitl ,db`c - §©§§Ÿ¨§¨¦©§¨¨¨¨

,dldve dxe` zry mixdvae ald z` zegnynyåzelhan ok §
úBiðBzçúå ,íéòî éìBçzeaeh mixnzdy ixd .zrahd itay ileg - ¦¥©¦§©§¦

ax xn` j`ide ,zerx zeaygne db`c zexiqn `axc`e dlik`l
.ozlik` xg`l zexedl oi`y cr zrcd z` zecxeh mdy

:`xnbd zvxznelòî àìc ïðéøîà éîzeaeh opi`y ax xn` ike - ¦¨§¦¨§Ÿ§©
nezn`a ok` ,sebl zelireelòî ééelò,sebl c`n od zeliren - ©¥§©

la`àãøè àzòL éôìezrcd z` zecxeh ozlik` xg`l cin - §¦©§¨¨§¨
e ,dry itl xvw onflàøîçà äåäc éãéî,oiid enk -,øî øîàc ¦¦©£¨©©§¨§¨©©

.äøBé ìà ïéé úéòéáø äúBMä©¤§¦¦©¦©¤
:sqep uexizàîäð énwî àä ,àéL÷ àì ,àîéà úéòaéàådn - §¦¨¥¥¨Ÿ©§¨¨¦©¥©£¨

mcew olke`yk epiid mc` ly ezrc zecxeh mixnzy ax xn`y
eli`e ,ezcerqàîäð øúáì àämixnzy `ziixaa x`eand - ¨§¨©©£¨

z`f dgiken .ezcerq xg`l olke`yk `ed zeaehe zeliren
:`xnbdíà éì äøîà ,éiaà øîàc,ily zpne`d -énwî éøîz §¨©©©¥¨§¨¦¥©§¥¦©¥

àîäðzewifn od ixd ,mgl zlik` mcew mixnz milke`yk -ék ©£¨¦
àìewéãì àbøðeli`e ,lwcd itpr z` rcebe zigyny ofxb enk - ©§¨§¦¨

milke`y mixnzàîäð øúazeliren ,mgl zlik` xg`l - ¨©©£¨
od sebd z` zewfgneàMãì àøáò ékz` wifgnd gixa enk - ¦¨§¨§¨¨

.zlcd
:df my oipr z` `xnbd zx`an '`yc' xkfedy ab`'àMc'- ¨¨

,'`yc' dpekn zlcy mrhd,àáø øîàoeyln edf'íL Cøc'- ¨©¨¨¤¤¨
iexw mleqy mrhd .zial dqipkd jxc `id myyøîà ,'àbøc'©§¨¨©

,àáøoeylnâb Cøcz`xwp dhiny mrhde .bbl miler ekxcy - ¨¨¤¤©
,àtt áø øîà ,'àéøet'itl.äéìò ïéáøå ïéøtL §¨¨©©¨¨¤¨¦§¨¦¨¤¨

,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc zeaezk(iyiy meil)

.dleza dzid oiyeciw zryay oeikék àì øîBà àeäåoi` `ny - §¥Ÿ¦
,ok xacdàlL ãò àlày mcew -êézñøéà,zlrapçwî éçwî äéäå ¤¨©¤Ÿ¥©§¦§¨¨¦¨¦¦©

,úeòèziidy z`vnpy oeike ,dleza zwfga jizyciw ixdy ¨
lrad oreh m`y ,ongp ax oiade ,zerh gwn df ixd dlera

ok m` ,`ed 'zerh gwn'yììk dì úéìå,llk daezk dl oi` - §¥¨§¨
oi`eyipd z` lhal dvexe zerh gwn edfy xne` lrad ixdy
`ziixadn wiicy zyy ax ixacl ef dpynn dywe ,mxwirn
zerh gwn df oi` dlera z`vnpe dleza zwfga dqpk m`y lirl

.dlera oick dpn daezk dl yi `l`
ïéáà øa àéiç áø eäì øîàåike ,ongp axløLôàyiy ,ok xnel §¨©§©¦¨©¨¦¤§¨

ixde ,zyy ax lr dpyndn `iyewéáúé øBcä éìBãb ìëå íøîò áø©©§¨§¨§¥©¨§¦
miayei eid -àzòîL àäì úLL áø øîà ékzyy ax xn`yk - ¦¨©©¥¤§¨§©§¨

,dpn dl yi dlera z`vnpe dleza zwfga dqpky ,df oicàéL÷å§©§¨
eäìgwn' dpynd oeylny ,ongp ax ly ef `iyew el eywde - §

,llk daezk dl oi`y rnyn 'zerhépLå,zyy ax mdl uxize - §©¥
íéúànî ,énð 'úeòè çwî' éàîdxen`d 'zerh gwn' oeyl s` - ©¦©¨©¦¦¨©¦

,`id dleray meyn ,miiz`na dl ezeaiigzd iabl epiid ,dpyna
dì úéà äðî ìáà,dlera lkk ,dl yi dpn xeriya daezk la` - £¨¨¤¦¨

,ixnbl oi`eyipd z` lhal zerh gwn df oi`y meynzøîà zàå§©§¨§©§
ììk dì úéìoi`y ef dpynn gikedl dvex [ongp ax-] dz` ike - ¥¨§¨

xecd ilecb lke mxnr ax enikqd xak ixd ,llk daezk dl
.zyy ax ly evexizl

,`ziixade dpynd aeyiia `ax ly evexiz z` d`ian `xnbd
:enya lirl xen`dn ea xfg `edy dgikeneà÷c ïàî ,àáø øîàå§¨©¨¨©§¨

áéúBî à÷ øétL áéúBî[ongp ax-] dpynd ixacn dywdy in - ¦©¦¨¦
gwn aygp dlera z`vnpe dleza zwfga dqpkyky rnyny
dpynd oeyl znizqy meyn ,dywd dti ,melk dl oi`e zerh

,òîLî éøîâì ,'úeòè çwî'oiprl zerh gwn edfy yxtl wgece ¦©¨§©§¥©§©
.llk daezk dl oi`y rnyn `l` ,dl yi dpn la` ,miiz`n aeig

Cä àéL÷ àlàå,rx my `iven iabl `ziixad ixacn dyw `l`e - §¤¨©§¨©
s`e ,dpn daezk dl yi oiyeciwd mcew dzpif m`y x`eany

.dleza zwfga dqpkyéëä àîéàå õéøzzepyle uxzl yi jk - ¨¥§¥¨¨¦
,`ziixad ixac z`,åézçz äúpéfL íéãò Lé íàdpic,äìé÷ñam`e ¦¥¥¦¤¦§¨©§¨¦§¦¨

y micr yiàøwéòî äúpéæ,oiqexi`d mcew -íeìk àìådl oi` - ¦§¨¥¦¨¨§Ÿ§
yiy `ziixad dxn`y dne ,`ed zerh gwny meyn ,daezk llk

m`y epiid ,dpn daezk dl,äðî äaeúk dì Lé õò úkeî úàöîð¦§¥©¥¥¨§¨¨¤
.dpn dzaezk ur zkeny opax zrcke

:lirl xen`dn ea xfg `ax ok`y dzgked z` `xnbd zniiqn
,`id ur zkeny rci `l m` s`y `ax ixaca dzr x`azd ixd

,dpn dzaezkàáø àäåenvrøîàc àeäy lirlïðaøìm`àì §¨¨¨§¨©§©¨¨Ÿ
da øékä,zerh gwn df ixd ,`id ur zkenyíeìk àìådl oi`e - ¦¦¨§Ÿ§

zken z`vnpay `ziixad ixac z` `ax yxit ji`e ,llk daezk
,dpn daezk dl yi urdpéî òîL àlàc o`kn gken -déa øãä ¤¨§©¦¨¨©¥

àéääî àáø`ax zpwqne ,lirl xn`y dnn ea xfg `axy - ¨¨¥©¦
oi`e ,dpn daezk dl yi da xikd `l oiae da xikd oia ur zkeny

.zerh gwn df
z`vnpe dleza zwfga dqpka mi`xen`d ewlgp ,x`azpy itk
dl yi zyy axle ,daezk dl oi`e zerh gwn edf `axl ,dlera

:df oica oecl mewn yi dpnny `ziixa d`ian `xnbd ,dpneðz̈
ì ïBLàø dñðk ,ïðaøïéàeOéð íeLmrt mc`l z`ypy dy` - ©¨¨§¨¨¦§¦¦

,enr dtegl dqpkpy epiide ,dpey`xäøzñð àlL íéãò dì Léå- §¥¨¥¦¤Ÿ¦§§¨
,dtegd xg`l enr dcgiizd `lyénð éàdl yiy ote`a mb e` - ¦©¦

y micräøzñðenremewn lknäúäL àìonf cegid zrya enr ¦§§¨Ÿ¨£¨
,äàéa éãkeze` zn m` .el dlrap `ly micirn micrdy jk §¥¦¨

,ipyl z`ype ,mc`íéìeúa úðòè ïBòèì ìBëé éðMä ïéàxnele ¥©¥¦¨¦§©£©§¦
,ciqtz mileza dl `vn `ly oeikyéøäLxaky ipyd rcidñðk ¤£¥§¨¨

,ïBLàølirl dpyna x`eane(:i)yi oi`eyipd on dleza dpnl`y ¦
.mileza zprh dl oi`e dpn daezk dl
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שישי עמ' ב



c"agקפו 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

.çäøBzä úàéø÷ úòLa íebøz ãçàå àø÷î íéðL úBø÷ì íéøézî Lé[alå"î÷ ïîéña áeúkL Bîk59Léå ¥©¦¦¦§§©¦¦§¨§¤¨©§¦§©§¦©©¨§¤¨§¦¨§¥
ãBò àø÷iL éãå øeøáa äLøtä ìk òîL íà õ"Mäî äàéø÷ä úòéîLa BúáBç éãé àöBiL íéøîBà§¦¤¥§¥¨¦§¦©©§¦¨¥©©¦¨©¨©¨¨¨§¥§©¤¦§¨

è"ð ïîéña øàaúpL íòhî äòéîLä ìò Cîñì ïéà älçzëlL àlà íebøz íò úçà íòt60Lé ìáà ©©©©¦©§¤¨¤§©§¦¨¥¦§Ÿ©©§¦¨¦©©¤¦§¨¥§¦¨£¨¥
Bîk íebøz ãçàå àø÷î íéðL úBø÷ì áéç Bæ äòéîL ãálnL õ"Mä úòéîLa ììk àöBé BðéàL íéøîBà§¦¤¥¥§¨¦§¦©©©¤¦§©§¦¨©¨¦§§©¦¦§¨§¤¨©§§

äìòîì øàaúpL61÷çãä úòLáe[bläðBLàøä àøáñ ìò Cîñì Lé[cl: ¤¦§¨¥§©§¨¦§©©§©¥¦§Ÿ©§¨¨¨¦¨
ח  סעיף תרגום ואחד מקרא שנים הפרשה לקרות רפה סימן
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`zax `zkld
äøåúä úàéø÷ [áì קריאת בשעת ללמוד שאין אף -

מתירים 56התורה  יש מקום מכל הפרשה 57, להעביר
קורא  ואפילו הש"צ, שקורא מעין שהוא משום שמו"ת

אחר  .58בפסוק
÷çãä úòùáå [âì שהזמן היינו נראה הדחק שעת -

פנאי  לו שאין למנחה סמוך הוא אם כגון עובר,
מנחה  קודם שניםֿמקרא .62לאמירת

äðåùàøä àøáñ [ãì אמירת ידיֿחובת שיוצא כלומר -
מהש"צ  הקריאה בשמיעת אחת פעם .63מקרא

zetqede mipeiv
לדברים 56) אם (כי כלל מתבטל ואינו אומנתו שתורתו מי

... מלימודו לבטל לו אין ולימודו) גופו לצרכי הכרחים
הליכה  בשעת מלימודו משיתבטל יחידי שיתפלל לו וטוב
שלא  בכך עצמו ירגיל לא כן פי אל ואף הכנסת. לבית
ידונו  לא כי הכנסת מבית ויתבטלו ממנו הארץ עמי ילמדו
הכנסת, לבית בא אינו לימודו שבשביל זכות לכף אותו
בשעה  הכנסת בבית בתורה לעסוק לו אין זה ומטעם
קריאת  בשעת (או ותחנונים סליחות אומרים שהצבור

סי"ז). צ (סי' קמ"ו סי' עי' התורה)
דעתו 57) יסיח לא במעשיו המדקדק אבל בלבד, היתר הוא

השנה. פרשיות בכל הקורא מפי לשמוע ויכוין
לקריאת 58) המקשיבים בלעדיו עשרה שישנם ובלבד

התורה.
זכור  פרשת אבל השנה, פרשיות קריאת בסדר זה וכל
(שערי  אלו בקולות להקל אין - התורה מן שהם פרה ופרשת

הי"ב). ד, שער אפרים
לידינו.59) הגיע לא בשוע"ר זה סימן
הן 60) שמע קריאת וברכות הואיל מקום ומכל ס"ד:

כי  בציבור אפילו מהש"ץ שמיעתן על לסמוך אין ארוכות
ישמע  ולא אחרים לדברים הברכה באמצע לבבו יפנה שמא
אע"פ  ואז הש"ץ עם בנחת הברכה כל לומר יש לכן מהש"ץ

יצא. כוונה) בלא מקצתה (ויקרא לבבו שיפנה
א.61) סעיף
(62 ֿ שמחת יום בסוף או בשבוע, ג' יום בסוף שעומד או

ותרגום, מקרא אחת לפעם רק זמן לו שאין באופן תורה,
פעם  רק ויקרא מהש"צ אחת פעם כבר ששמע כך על יסמוך
פעם  עוד לקרות לו יש ומכלֿמקום ותרגום, מקרא אחת
להשלים, כדי ג' יום אחר או המנחה אחר התרגום אחר
כמבואר  התרגום אחר מקרא בקורא גם יוצא דבדיעבד

סק"א). בדה"ש עב סי' השלחן (קצות ז בסעיף
כבר  הדחק שעת לו שתהיה שיודע שבמקרה ולהוסיף
לעשות  חייב התפילה לאחר שמיד כגון השבת, יום בבוקר
יש  - שמו"ת לומר אפשרות שום לו תהיה ולא מסויים דבר
מסימן  לעיל כמובא בלחש הש"צ עם הקריאה את לקרוא לו
שמיעה  עלֿידי שמע קריאת חובת ידי לצאת לענין נט

בלבד. בשמיעה להסתפק ולא מהש"צ
אינו  - וכיו"ב אלם או סומא כגון לקרוא יכול שאינו ומי
חלה  ואם מאחר, לשמוע צריך ואינו בקריאה, כלל חייב

שמח"ת. עד ישלים מחליו והבריא
עם 63) בעצמו קורא אם אפילו בלבד הדחק בשעת שהוא

אחר. בפסוק קורא אם וכלֿשכן פסוק, באותו הש"צ

•
zay zekld - jexr ogley

Â דוחה מילתו אין נקבה ספק זכר ספק שהוא אנדרוגינוס
אלא  מהול נראה אינו אפילו מהול כשהוא נולד וכן שבת
דוחה  אינו ברית דם ממנו להטיף שצריך אע"פ הקישוי בעת
דופן  יוצא וכן התורה מן ברור חיוב זה שאין מפני שבת
לידה  טמאה אמו ואין הואיל נתגיירה ואח"כ שילדה ונכרית
שהרי  שנולדו מיד או בשמיני נימולים אם להסתפק יש
לו  שיש מי וכן היולדת לטומאת שמיני מילת סמכה התורה

גידים  שני או זה גבי על זה עורות ב' דהיינו ערלות שתי
ערלתו  אמרה התורה שהרי בשמיני נימול אם להסתפק יש
את  דוחין אינן אבל מספק בשמיני הם נימולים לפיכך אחת

מספק: השבת

Ê אפשר שאי עצמה מילה אלא השבת את דוחה אין
תיקון  כגון מילה מכשירי כל אבל שבת מערב לעשותה
החלוק  ותיקון סמנים ושחיקת התינוק אצל והבאתו האיזמל
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את  דוחים אינן שבת מערב לעשותם שאפשר כיון שיתבאר
ונאבדו  שעשאם או עשאם ולא נאנס אם אפילו השבת
מילה  מצות לצורך התירו לא סופרים דברי איסור ואפילו
להביא  כגון כך בשביל לגמרי המילה תדחה אם אפילו
שם  דרך התינוק לישא או מעורבת שאינה מחצר איזמל

כרת. במקום אפילו דבריהם את חכמים שהעמידו

אין  ישראל עשהו שאם דבר הוא אם לעשות לנכרי ולומר
גזרו  שלא ועושהו לנכרי אומר סופרים מדברי אלא איסור בו

ב  כמ"ש מצוה במקום דשבות שבות הוא על ואם ש"ז סי'
האיזמל  לתקן כגון התורה מן לעשותו לישראל שאסור דבר
לנכרי  יאמר לא גמורה הרבים רשות דרך להביאו או
אפילו  מצוה במקום לנכרי אמירה מתירים ויש לעשותו
לסמוך  שאין ואף רע"ו בסי' כמ"ש התורה מן האסור בדבר
במילה  מכלֿמקום שם, כמ"ש מצוה בשאר דבריהם על
לענין  אף דבריהם על לסמוך יש שבת דוחה עצמה שהיא

אחר: בענין היום למול אפשר אי אם מכשיריה

Á דרך הכנסת לבית מביתו התינוק להוציא אוסרין יש
שאין  נכרי ע"י אפילו מעורבת שאינה חצר או כרמלית
ויש  בביתו למולו אפשר שהרי מצוה צורך זו בהוצאה
כן  להנהיג ויש מלך הדרת עם ברב משום בזה מתירין
שאחד  ע"י הכנסת לבית התינוק להביא שנוהגים במקומות
שיוציאוהו  אמות מד' בפחות לחבירו וחבירו לחבירו נותנו
כמו  יעשו או נכרי ע"י ויכניסוהו נכרי ע"י היחיד מרשות
שנים  ע"י ויכניסוהו יוציאוהו לא אבל שמ"ז בסי' שיתבאר
הוא  הרי מכלֿמקום פטור, שהוא אע"פ מניח וזה עוקר שזה

סופרים: מדברי אסור

Ë כדי בגד של חתיכה שיקוב והוא חלוק לה עושין אין
על  הבגד שאר ויכרוך הנקב באותו המילה שתכנס
המילה  לכסות האבר עור יחזור שלא כדי שם ויהדקנו האבר
מביא  יום מבעוד הזמינו לא ואם סמרטוט עליה כורך אבל
אצבעו  על שיכרכנו ובלבד עירבו שלא אחרת מחצר אפילו
כרמלית  דרך להביאו מותר וכן בשינוי לעשות כדי ויביאנו

הרבים: רשות דרך לא אבל שינוי ע"י

È ואסור כיס חסרון מחמת מוקצה הוא מילה של איזמל
ואפילו  להצניעו כדי ולא המילה לצורך אלא לטלטלו
בסי' כמ"ש כלל לצורך שלא שכן וכל ומקומו גופו לצורך
לכל  לטלטלו רשאי בו כשמל בידו בעודו מקום ומכל ש"ח
לרחצו  אסור אבל שם כמ"ש שמה להצניעו שירצה מקום
לצורך  אלא בשבת כלים מדיחין שאין בידו בעודו אפילו

שכ"ג: בסי' כמ"ש היום

‡È לפני הולד רוחצין היו לא אם התלמוד חכמי בימי
היה  חמין במים למילה ובשלישי ולאחריה המילה
שלפני  רחיצה לצורך בשבת להחם צריכים היו ואם מסוכן
היו  ואם שנתבאר האיזמל תיקון כדין דינו היה המילה
כדין  דינו היה שלאחריה רחיצה לצורך להחם צריכים
בשבת  שחל למילה שלישי וכן שנתבאר סמנים שחיקת
מאתמול  הכינו לא אם ישראל ע"י אפילו חמין לו מחמין

לו. היא שסכנה מפני

ודינו  מדינות בקצת כלל ברחיצה נהגו לא עכשיו אבל
אפילו  שאסור אדם כל רחיצת כדין רצו אם בשבת לרחוץ
בלבד  ורגליו ידיו פניו אלא יום מבעוד שהוחמו בחמין
לפני  לרחצו נוהגים אלו ובמדינות שכ"ו בסימן כמ"ש
במוצאי  המילה ולאחר מאתמול שהוחמו בחמין המילה
לרחצו  צורך שיש ורואים בשבת ג' יום היה אם וכן שבת
מן  זה וכל בשבת אותו ורוחצין יום מבעוד חמין מכינים
ירחצו  לא אם לסכנה לחוש שיש רואים אם אבל הסתם
כמו  שבת עליו ומחללין אותו מרחיצין המילה אחר אותו

סכנה: בו שיש חולה שאר על

·È סדין ישרו שלא יזהרו המילה לפני אותו כשרוחצים
הסדין  נכרי ישים אלא כיבוסו זהו בגד ששריית במים
רישיה  שפסיק אלא לכיבוס מתכוין שאינו שכיון המים תוך
נשפכו  אם אבל רנ"ג בסימן כמ"ש נכרי ע"י מותר הוא

בשבילו: להחם לנכרי יאמר לא החמין

וֿיב  סעיפים בשבת מילה דיני שלא סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: מעשיות תוכןתוכןתוכןתוכן מצוות קיום של המטרה

היש" "ביטול ה'", את "ליראה - הזה בעולם

בהיותה  הנשמה עבודת ענין יבאר זה [בפרק

לגילוי  זוכים דוקא ידה שעל גשמי) (בגוף הזה בעולם

(שע  עלמין כל הסובב את "אור להבין נוכל זה פ

ומעין עלי'"ה  למטה, ירידתה ידי על בנשמה הנפעלת "

" ענין הוא העולמות זה השבת):]עליות דיום "

íåé÷ éãé ìò à÷åã êùîð äæ éåìéâå åæ äééìò äðäå
.äæä íìåòá úåöîä äùòî

בגוף  בהיותה הנשמה עבודת בין ההבדל עיקר
מעשיות. מצוות בקיום הוא עדן, בגן עבודתה לבין
ועוסקת  תורה לומדת למעלה שהנשמה דאף
אהבה  מתוך בהשי"ת בדביקות וכן אלקות בהשגת
כדאיתא  עדן, בגן הנשמות עסק כל [שזהו ויראה
לקיים  לה אפשר אי מקום מכל ובזהר], בגמרא

דוקא. בעוה"ז אלא מעשיות מצוות

זוכה  שהנשמה עלייה שאותה מובן, מזה אשר
גילוי  שהיא - בעוה"ז בגוף ירידתה ע"י דוקא לה
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.çäøBzä úàéø÷ úòLa íebøz ãçàå àø÷î íéðL úBø÷ì íéøézî Lé[alå"î÷ ïîéña áeúkL Bîk59Léå ¥©¦¦¦§§©¦¦§¨§¤¨©§¦§©§¦©©¨§¤¨§¦¨§¥
ãBò àø÷iL éãå øeøáa äLøtä ìk òîL íà õ"Mäî äàéø÷ä úòéîLa BúáBç éãé àöBiL íéøîBà§¦¤¥§¥¨¦§¦©©§¦¨¥©©¦¨©¨©¨¨¨§¥§©¤¦§¨

è"ð ïîéña øàaúpL íòhî äòéîLä ìò Cîñì ïéà älçzëlL àlà íebøz íò úçà íòt60Lé ìáà ©©©©¦©§¤¨¤§©§¦¨¥¦§Ÿ©©§¦¨¦©©¤¦§¨¥§¦¨£¨¥
Bîk íebøz ãçàå àø÷î íéðL úBø÷ì áéç Bæ äòéîL ãálnL õ"Mä úòéîLa ììk àöBé BðéàL íéøîBà§¦¤¥¥§¨¦§¦©©©¤¦§©§¦¨©¨¦§§©¦¦§¨§¤¨©§§

äìòîì øàaúpL61÷çãä úòLáe[bläðBLàøä àøáñ ìò Cîñì Lé[cl: ¤¦§¨¥§©§¨¦§©©§©¥¦§Ÿ©§¨¨¨¦¨
ח  סעיף תרגום ואחד מקרא שנים הפרשה לקרות רפה סימן
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äøåúä úàéø÷ [áì קריאת בשעת ללמוד שאין אף -

מתירים 56התורה  יש מקום מכל הפרשה 57, להעביר
קורא  ואפילו הש"צ, שקורא מעין שהוא משום שמו"ת

אחר  .58בפסוק
÷çãä úòùáå [âì שהזמן היינו נראה הדחק שעת -

פנאי  לו שאין למנחה סמוך הוא אם כגון עובר,
מנחה  קודם שניםֿמקרא .62לאמירת

äðåùàøä àøáñ [ãì אמירת ידיֿחובת שיוצא כלומר -
מהש"צ  הקריאה בשמיעת אחת פעם .63מקרא

zetqede mipeiv
לדברים 56) אם (כי כלל מתבטל ואינו אומנתו שתורתו מי

... מלימודו לבטל לו אין ולימודו) גופו לצרכי הכרחים
הליכה  בשעת מלימודו משיתבטל יחידי שיתפלל לו וטוב
שלא  בכך עצמו ירגיל לא כן פי אל ואף הכנסת. לבית
ידונו  לא כי הכנסת מבית ויתבטלו ממנו הארץ עמי ילמדו
הכנסת, לבית בא אינו לימודו שבשביל זכות לכף אותו
בשעה  הכנסת בבית בתורה לעסוק לו אין זה ומטעם
קריאת  בשעת (או ותחנונים סליחות אומרים שהצבור

סי"ז). צ (סי' קמ"ו סי' עי' התורה)
דעתו 57) יסיח לא במעשיו המדקדק אבל בלבד, היתר הוא

השנה. פרשיות בכל הקורא מפי לשמוע ויכוין
לקריאת 58) המקשיבים בלעדיו עשרה שישנם ובלבד

התורה.
זכור  פרשת אבל השנה, פרשיות קריאת בסדר זה וכל
(שערי  אלו בקולות להקל אין - התורה מן שהם פרה ופרשת

הי"ב). ד, שער אפרים
לידינו.59) הגיע לא בשוע"ר זה סימן
הן 60) שמע קריאת וברכות הואיל מקום ומכל ס"ד:

כי  בציבור אפילו מהש"ץ שמיעתן על לסמוך אין ארוכות
ישמע  ולא אחרים לדברים הברכה באמצע לבבו יפנה שמא
אע"פ  ואז הש"ץ עם בנחת הברכה כל לומר יש לכן מהש"ץ

יצא. כוונה) בלא מקצתה (ויקרא לבבו שיפנה
א.61) סעיף
(62 ֿ שמחת יום בסוף או בשבוע, ג' יום בסוף שעומד או

ותרגום, מקרא אחת לפעם רק זמן לו שאין באופן תורה,
פעם  רק ויקרא מהש"צ אחת פעם כבר ששמע כך על יסמוך
פעם  עוד לקרות לו יש ומכלֿמקום ותרגום, מקרא אחת
להשלים, כדי ג' יום אחר או המנחה אחר התרגום אחר
כמבואר  התרגום אחר מקרא בקורא גם יוצא דבדיעבד

סק"א). בדה"ש עב סי' השלחן (קצות ז בסעיף
כבר  הדחק שעת לו שתהיה שיודע שבמקרה ולהוסיף
לעשות  חייב התפילה לאחר שמיד כגון השבת, יום בבוקר
יש  - שמו"ת לומר אפשרות שום לו תהיה ולא מסויים דבר
מסימן  לעיל כמובא בלחש הש"צ עם הקריאה את לקרוא לו
שמיעה  עלֿידי שמע קריאת חובת ידי לצאת לענין נט

בלבד. בשמיעה להסתפק ולא מהש"צ
אינו  - וכיו"ב אלם או סומא כגון לקרוא יכול שאינו ומי
חלה  ואם מאחר, לשמוע צריך ואינו בקריאה, כלל חייב

שמח"ת. עד ישלים מחליו והבריא
עם 63) בעצמו קורא אם אפילו בלבד הדחק בשעת שהוא

אחר. בפסוק קורא אם וכלֿשכן פסוק, באותו הש"צ

•
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Â דוחה מילתו אין נקבה ספק זכר ספק שהוא אנדרוגינוס
אלא  מהול נראה אינו אפילו מהול כשהוא נולד וכן שבת
דוחה  אינו ברית דם ממנו להטיף שצריך אע"פ הקישוי בעת
דופן  יוצא וכן התורה מן ברור חיוב זה שאין מפני שבת
לידה  טמאה אמו ואין הואיל נתגיירה ואח"כ שילדה ונכרית
שהרי  שנולדו מיד או בשמיני נימולים אם להסתפק יש
לו  שיש מי וכן היולדת לטומאת שמיני מילת סמכה התורה

גידים  שני או זה גבי על זה עורות ב' דהיינו ערלות שתי
ערלתו  אמרה התורה שהרי בשמיני נימול אם להסתפק יש
את  דוחין אינן אבל מספק בשמיני הם נימולים לפיכך אחת

מספק: השבת

Ê אפשר שאי עצמה מילה אלא השבת את דוחה אין
תיקון  כגון מילה מכשירי כל אבל שבת מערב לעשותה
החלוק  ותיקון סמנים ושחיקת התינוק אצל והבאתו האיזמל

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

c"ag i`iyp epizeax zxezn

את  דוחים אינן שבת מערב לעשותם שאפשר כיון שיתבאר
ונאבדו  שעשאם או עשאם ולא נאנס אם אפילו השבת
מילה  מצות לצורך התירו לא סופרים דברי איסור ואפילו
להביא  כגון כך בשביל לגמרי המילה תדחה אם אפילו
שם  דרך התינוק לישא או מעורבת שאינה מחצר איזמל

כרת. במקום אפילו דבריהם את חכמים שהעמידו

אין  ישראל עשהו שאם דבר הוא אם לעשות לנכרי ולומר
גזרו  שלא ועושהו לנכרי אומר סופרים מדברי אלא איסור בו

ב  כמ"ש מצוה במקום דשבות שבות הוא על ואם ש"ז סי'
האיזמל  לתקן כגון התורה מן לעשותו לישראל שאסור דבר
לנכרי  יאמר לא גמורה הרבים רשות דרך להביאו או
אפילו  מצוה במקום לנכרי אמירה מתירים ויש לעשותו
לסמוך  שאין ואף רע"ו בסי' כמ"ש התורה מן האסור בדבר
במילה  מכלֿמקום שם, כמ"ש מצוה בשאר דבריהם על
לענין  אף דבריהם על לסמוך יש שבת דוחה עצמה שהיא

אחר: בענין היום למול אפשר אי אם מכשיריה

Á דרך הכנסת לבית מביתו התינוק להוציא אוסרין יש
שאין  נכרי ע"י אפילו מעורבת שאינה חצר או כרמלית
ויש  בביתו למולו אפשר שהרי מצוה צורך זו בהוצאה
כן  להנהיג ויש מלך הדרת עם ברב משום בזה מתירין
שאחד  ע"י הכנסת לבית התינוק להביא שנוהגים במקומות
שיוציאוהו  אמות מד' בפחות לחבירו וחבירו לחבירו נותנו
כמו  יעשו או נכרי ע"י ויכניסוהו נכרי ע"י היחיד מרשות
שנים  ע"י ויכניסוהו יוציאוהו לא אבל שמ"ז בסי' שיתבאר
הוא  הרי מכלֿמקום פטור, שהוא אע"פ מניח וזה עוקר שזה

סופרים: מדברי אסור

Ë כדי בגד של חתיכה שיקוב והוא חלוק לה עושין אין
על  הבגד שאר ויכרוך הנקב באותו המילה שתכנס
המילה  לכסות האבר עור יחזור שלא כדי שם ויהדקנו האבר
מביא  יום מבעוד הזמינו לא ואם סמרטוט עליה כורך אבל
אצבעו  על שיכרכנו ובלבד עירבו שלא אחרת מחצר אפילו
כרמלית  דרך להביאו מותר וכן בשינוי לעשות כדי ויביאנו

הרבים: רשות דרך לא אבל שינוי ע"י

È ואסור כיס חסרון מחמת מוקצה הוא מילה של איזמל
ואפילו  להצניעו כדי ולא המילה לצורך אלא לטלטלו
בסי' כמ"ש כלל לצורך שלא שכן וכל ומקומו גופו לצורך
לכל  לטלטלו רשאי בו כשמל בידו בעודו מקום ומכל ש"ח
לרחצו  אסור אבל שם כמ"ש שמה להצניעו שירצה מקום
לצורך  אלא בשבת כלים מדיחין שאין בידו בעודו אפילו

שכ"ג: בסי' כמ"ש היום

‡È לפני הולד רוחצין היו לא אם התלמוד חכמי בימי
היה  חמין במים למילה ובשלישי ולאחריה המילה
שלפני  רחיצה לצורך בשבת להחם צריכים היו ואם מסוכן
היו  ואם שנתבאר האיזמל תיקון כדין דינו היה המילה
כדין  דינו היה שלאחריה רחיצה לצורך להחם צריכים
בשבת  שחל למילה שלישי וכן שנתבאר סמנים שחיקת
מאתמול  הכינו לא אם ישראל ע"י אפילו חמין לו מחמין

לו. היא שסכנה מפני

ודינו  מדינות בקצת כלל ברחיצה נהגו לא עכשיו אבל
אפילו  שאסור אדם כל רחיצת כדין רצו אם בשבת לרחוץ
בלבד  ורגליו ידיו פניו אלא יום מבעוד שהוחמו בחמין
לפני  לרחצו נוהגים אלו ובמדינות שכ"ו בסימן כמ"ש
במוצאי  המילה ולאחר מאתמול שהוחמו בחמין המילה
לרחצו  צורך שיש ורואים בשבת ג' יום היה אם וכן שבת
מן  זה וכל בשבת אותו ורוחצין יום מבעוד חמין מכינים
ירחצו  לא אם לסכנה לחוש שיש רואים אם אבל הסתם
כמו  שבת עליו ומחללין אותו מרחיצין המילה אחר אותו

סכנה: בו שיש חולה שאר על

·È סדין ישרו שלא יזהרו המילה לפני אותו כשרוחצים
הסדין  נכרי ישים אלא כיבוסו זהו בגד ששריית במים
רישיה  שפסיק אלא לכיבוס מתכוין שאינו שכיון המים תוך
נשפכו  אם אבל רנ"ג בסימן כמ"ש נכרי ע"י מותר הוא

בשבילו: להחם לנכרי יאמר לא החמין

וֿיב  סעיפים בשבת מילה דיני שלא סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: מעשיות תוכןתוכןתוכןתוכן מצוות קיום של המטרה

היש" "ביטול ה'", את "ליראה - הזה בעולם

בהיותה  הנשמה עבודת ענין יבאר זה [בפרק

לגילוי  זוכים דוקא ידה שעל גשמי) (בגוף הזה בעולם

(שע  עלמין כל הסובב את "אור להבין נוכל זה פ

ומעין עלי'"ה  למטה, ירידתה ידי על בנשמה הנפעלת "

" ענין הוא העולמות זה השבת):]עליות דיום "

íåé÷ éãé ìò à÷åã êùîð äæ éåìéâå åæ äééìò äðäå
.äæä íìåòá úåöîä äùòî

בגוף  בהיותה הנשמה עבודת בין ההבדל עיקר
מעשיות. מצוות בקיום הוא עדן, בגן עבודתה לבין
ועוסקת  תורה לומדת למעלה שהנשמה דאף
אהבה  מתוך בהשי"ת בדביקות וכן אלקות בהשגת
כדאיתא  עדן, בגן הנשמות עסק כל [שזהו ויראה
לקיים  לה אפשר אי מקום מכל ובזהר], בגמרא

דוקא. בעוה"ז אלא מעשיות מצוות

זוכה  שהנשמה עלייה שאותה מובן, מזה אשר
גילוי  שהיא - בעוה"ז בגוף ירידתה ע"י דוקא לה
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מצוות  קיום ע"י באה - עלמין כל הסובב אור
לנשמה  שיש המעלה זוהי שהרי דוקא, מעשיות

כאמור. עדן, בגן הנשמה על בעוה"ז בגוף

'éäé àáì ãéúòìù àåä ë"â àîòè éàäî ïëìå)
.('åë íéôåâá úåîùðì ,à÷åã äééùòá éåìéâä

שגי  הטעם הוא גופא כל זה הסובב אור לוי
עולם  (הנקרא הזה בעולם יהי' לעתידֿלבא עלמין

בגופים. לנשמות דוקא, העשייה)

עלמין  כל הסובב שאור אמת הן דלכאורה,
בעולמות גם להתגלותיכול  (כמו הזה בעולם

ו"אצילות  שוים, וגדול קטן לגבי' כי עליונים),
מהו  מקום, מכל אך - ית' לפניו שווין ועשי'"

יהי' שהגילוי הזה?דוקא ההכרח בעולם

הפועלת  שהעבודה דכיון הוא, הדבר טעם אלא
היא זו בגופים מעשה התגלות בנשמות המצוות

זו  מעבודה כתוצאה הבא הגילוי גם כן על דוקא,
דוקא. העשי'" ב"עולם יהי'

íéé÷ì éãë ,óåâá äîùðä äãøé äæ ìéáùáù
. íúåùòì íåéä ù"îë à÷åã úåéùòî úåöî

"היום הכתוב לשון דיוק גם ",לעשותם זהו
(כמאמר  הזה בעולם הנשמה עבודת על דקאי
לעוה"ב  ולמחר לעשותם, (בעוה"ז) "היום רז"ל)
מתוארת  הזה בעולם שהעבודה - שכרם" ליטול

" ירידת לעשותם בשם מטרת שעיקר לפי דוקא, "
מצוות קיום בשביל הוא למטה מעשיות הנשמה

לעוה"ב. שכרו נוטל עי"ז ודוקא דייקא,

ãò íéîòô äîë ìåâìâá äàá äîùðä ïëìå
é"òù éôì ,úåöî â"éøúä ìë íåé÷ íéìùúù

éåìéâä äæ äéäé à÷åã úååöîä íåé÷ הסובב [דאור
עלמין] àáì.כל ãéúòìã

דוקא  ואיך הדבר, טעם מהו ומבאר [והולך

אור  לגילוי הגורמת היא המצוות דקיום העבודה

לעת  עלמין כל ל:]"הסובב

äåöîäù ,ùåøéô ,äåöî äåöî øëù éë ,ïéðòäå
.[øàáúéù êøã ìò ,øëùä àéä äîöò

מצוה" מצוה "שכר במאמר הפנימי הפירוש
שכר  הוא הוא המצוה, קיום ע"י שנפעל שמה הוא,

המצוה.

לעת"ל מצוה שכר התענוג דהנה הוא

ואור  ב"ה, סוף אין אור מגילוי הנשמות שמקבלים
אור  דהמשכת בעוה"ז, המצוה עשיית ע"י בא זה
היא  בכלל) הזה (ובעולם האדם בנפש ב"ה סוף אין
בקיום  הגלות" משך זמן כל ועבודתנו "מעשינו ע"י
את  רק עושה המצוה אולם, והמצוות. התורה

בגילוי,ההמשכה  האור אין ועדיין של והגילוי ,
הוא  והוא לבא, לעתיד (בעיקר) הוא זו המשכה
ידי  על נמשך המצוה דשכר (ונמצא המצוה שכר

גופא). המצוה

êåôäì àåä úåöîä ìë ãåñéå úéìëú äðä éë
.ùéä ìåèéá äéäéù åðééäã ,ïéàì ùéä

תואר  רק אינו "יש" הביטוי החסידות בתורת
עצם  אלא שבאדם, הרוח וגסות הגאוה רגש על

עצמו ההרגשה  מציאות את מרגיש שהאדם מה ,
רגש  כלומר: "יש". בשם נקרא איך") "דער (הנקרא
המדות  בכלל (ואינו אדם לכל טבעי שהוא ה"אני",
וענין  בחסידות. מדובר שעליו ה"יש" הוא הרעות),
גאוה  של רגש ביטול רק (לא הוא היש הכנעת
את  מלהרגיש חודל שהאדם מה אלא) הרוח, וגסות
ואינו  מציאות") אייגענע ("זיין מציאותו ואת עצמו
הרגשתו  בכל שמשיג (ע"י הקב"ה את אלא מרגיש
ואפס  היחידה, המציאות הוא ית' שהוא האמת, את
מצוות  קיום ע"י באה זו והרגשה ממש). בלעדו
עם  כולו חדור וכשאדם כדלקמן. מעשיות,
וכל  האמיתית המציאות הוא שהקב"ה ההרגשה
"ביטול  נקרא זה תחשב, ואפס כאין זולתו מציאות

לאין". היש

"צריך  שהאדם צדק' ה'צמח אדמו"ר [ובלשון
אמיתית  וזהו באמת; שהוא כמו "אין" להיות
ניטא  איז עס - אין מ"אני" "לעשות - החסידות"

איך"]. קיין

אינו  לאין" היש "ביטול שענין מובן, מזה אשר
הנבראים  לכל בקשר גם אלא לאדם, בקשר רק
מטבעו  חלק היא ד"ישות" זו תכונה כי כולם.
ההרגשה  - ונברא נברא כל של ותכונתו וגדרו
וגם  עצמו. בפני ודבר קיימת מציאות שהוא

לאין. להפוך צריך זו "ישות"

מחמת  אלא אינה הנברא "ישות" דבאמת,
בכל  ומחייהו המקיימו האלקי האור על ההסתר
לראות  לעין רשות ניתנה "אילו אבל ורגע, רגע
השופע  נברא שבכל ורוחניות החיות את ולהשיג
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נראה  וממשו וחומרו הנברא גשמיות הי' לא בו..
לגבי  ממש במציאות בטל הוא כי לעינינו כלל
היינו  אילו כלומר, שבו"; והרוחניות החיות
החיות  את ומשיגים ורואים - האמת את משיגים
לא  נברא, בכל השופעת הרוחניות ואת האלקית

" בכלל נרגשת היינו ישות היתה אלא הנברא, "
שבו. האלקית החיות היא מציאותו שכל מרגישים

החסידות) משנת (לפי אחד" "ה' פירוש וזהו
יתברך  שהוא אלא בלבד, אחד אלקה שיש רק לא -

ז'המציאות הוא - כולם הנבראים כל כי היחידה,
בהם  אשר וכל העולם רוחות וד' והארץ הרקיעים
שמבלעדי  "מאחר מאלקות, נפרדת מציאות אינם -
והרוחניות  כו', ממש ואפס אין הי' הרוחניות
מאפס  תמיד המוציאו לבדו הוא כו' עליו השופע
באמת". בלעדו אפס א"כ אותו, ומהוה ליש ואין

מציאות  שום שאין ֿ) ית' אחדותו וגילוי
והוא  - לאין". היש "ביטול הנקרא הוא בלעדו),

המצוות קיום של המטרה הנעשות המעשיות הוא ,
מצד  - בהם ניכר (שאין דוקא גשמיים בדברים
בחינת  הם והרי לאלקות, בטלים שהם - עצמם
גשמיים  בדברים שמשתמשים ידי שעל "יש"),

הקב"ה לקיום של ית'.רצונו אחדותו בהם מתגלית ,

קיום  של שהמטרה האדם, בנפש גם הוא וכך
"ביטול  ענין המקיימן באדם להחדיר היא המצוות
הפירוש  שזהו להלן, שמביא (וכפי לאין" היש
החוקים  כל את לעשות ה' "ויצונו בכתוב הפנימי

ה'"). את ליראה האלה

לכך:] מוחשיות דוגמאות ומביא [והולך

,ïéìéôúì äøåúä ìë äù÷åä ì"æø åøîàù åäæå
,éîùâ óì÷ ìò "ãçà" ïéáúåë ïéìéôúá éë
ììëðå ,ãøôðå ùé àåäù äâåð úôéì÷î åùøùù
äøåùä úå÷ìàì éìë äùòðù ,"ïéà" úðéçáá

.'åë ãçà úðéçá åéìò
מצוות  כל [היינו התורה כל ש"הוקשה הטעם
בולט  תפילין שבמצות לפי הוא לתפילין", התורה]
אלי' הוקשו כן (ועל לאין" היש "ביטול שענינה

מטרת גם שזוהי לומר המצוות, מצוות כל כל
כדלקמן). התורה,

את  כותבים (שעליו הגשמי הקלף דהנה
ונפרד" "יש הוא עצמו מצד תפילין) של הפרשיות

לשם  אותו שמקדישים קודם שהרי מאלקות,
קלף  ככל וה"ה כלל, קדושה שום בו אין תפילין
כלומר, נוגה", מ"קליפת היא שחיותו גשמי

ב  המלובש האלקי לקיימו שהניצוץ זה קלף
קליפה, שנקרא (וזהו ומוסתר מכוסה ולהחיותו
שתוכיות  באופן סביבו, קליפה שיש כדבר שהוא

הרואה). מעיני ונעלם מוסתר הדבר

" של הפרשה ובדיו,אחד ו"כותבין בקלף "
היד  על ולהניח בגשמיות בתפילין כתוב להיות
תפילין  של שענינם כלומר, - בגשמיות" עיניו ובין
מתגלה  שבו כלי הקלף נעשה שעלֿידם הוא,

") אחד אלקות ה"יש"ה' מתבטל ובמילא בעולם, ("
והראש  הידים ושל הדיו של [וכן הקלף של הגשמי
וכפי  - ל"אין" ונהפך מונחים] התפילין שעליהם
תלוי  לאין" היש "ביטול שענין לעיל, שנתבאר

בלעדו).אחדותו בגילוי מציאות שום (שאין ית'

.äøåúä úåöî ìë ïéðò àåä êëå
לתפילין, כולה התורה כל הוקשה ולכן

המצוות. כל מטרת שזוהי ללמדנו,

ìòåôá äæ ìåèéá íéàåø åéä úåðáø÷á íâ äîå
åà äîäáä ììëåéù àåä ïáø÷ä ø÷éòù ,ùîî
éåìéâá ãøåé äéäù äìòîìù ùà úðéçáá óåòä

.ùîî ìòåôá ïéàì ùéä ìåèéá æ"ä , ùîî
הקלף  "ביטול" בשר לעיני ניכר לא בתפילין
נראה  לאין" ה"יש ביטול בקרבנות משא"כ הגשמי,
"נשרפת  הבהמה שגשמיות ממש, בשר לעיני
(אש  שלמעלה" ב"אש ("מתבטלת") ונכללת"
היש  ביטול זה והרי המזבח, ע"ג שירדה אלקית)

ממש. בפועל לאין

åéìò òâééù ïåîîäù ,ä÷ãöä úåöî ïéðò ë"â ïëå
úéìã éðòì åðúåð åçéåøäù ãò åéøáéà ç"îø ìëá

.ïéàì ùéä ìåèéá æ"ä ,íåìë äéîøâî äéì
ענין  ממש בפועל נראה צדקה במצות גם
ממון  לוקח שהאדם בכך, לאין", היש "ביטול
ונותנו  להשיגו ומאודו נפשו בכל מאד שהתייגע
ומציאותו, ישותו ביטול דורשת כזו שנתינה לעני,
ורוצה  "יש" (שהיא הבהמית נפשו טבע מצד שכן,
הי' מציאותו) את ומגדילים המחזקים בדברים רק
לתועלת  כ"כ עליו שיגע זה בממון להשתמש צריך
כלום, לו שאין לעני נותנו הוא זה ותמורת עצמו,
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מצוות  קיום ע"י באה - עלמין כל הסובב אור
לנשמה  שיש המעלה זוהי שהרי דוקא, מעשיות

כאמור. עדן, בגן הנשמה על בעוה"ז בגוף

'éäé àáì ãéúòìù àåä ë"â àîòè éàäî ïëìå)
.('åë íéôåâá úåîùðì ,à÷åã äééùòá éåìéâä

שגי  הטעם הוא גופא כל זה הסובב אור לוי
עולם  (הנקרא הזה בעולם יהי' לעתידֿלבא עלמין

בגופים. לנשמות דוקא, העשייה)

עלמין  כל הסובב שאור אמת הן דלכאורה,
בעולמות גם להתגלותיכול  (כמו הזה בעולם

ו"אצילות  שוים, וגדול קטן לגבי' כי עליונים),
מהו  מקום, מכל אך - ית' לפניו שווין ועשי'"

יהי' שהגילוי הזה?דוקא ההכרח בעולם

הפועלת  שהעבודה דכיון הוא, הדבר טעם אלא
היא זו בגופים מעשה התגלות בנשמות המצוות

זו  מעבודה כתוצאה הבא הגילוי גם כן על דוקא,
דוקא. העשי'" ב"עולם יהי'

íéé÷ì éãë ,óåâá äîùðä äãøé äæ ìéáùáù
. íúåùòì íåéä ù"îë à÷åã úåéùòî úåöî

"היום הכתוב לשון דיוק גם ",לעשותם זהו
(כמאמר  הזה בעולם הנשמה עבודת על דקאי
לעוה"ב  ולמחר לעשותם, (בעוה"ז) "היום רז"ל)
מתוארת  הזה בעולם שהעבודה - שכרם" ליטול

" ירידת לעשותם בשם מטרת שעיקר לפי דוקא, "
מצוות קיום בשביל הוא למטה מעשיות הנשמה

לעוה"ב. שכרו נוטל עי"ז ודוקא דייקא,

ãò íéîòô äîë ìåâìâá äàá äîùðä ïëìå
é"òù éôì ,úåöî â"éøúä ìë íåé÷ íéìùúù

éåìéâä äæ äéäé à÷åã úååöîä íåé÷ הסובב [דאור
עלמין] àáì.כל ãéúòìã

דוקא  ואיך הדבר, טעם מהו ומבאר [והולך

אור  לגילוי הגורמת היא המצוות דקיום העבודה

לעת  עלמין כל ל:]"הסובב

äåöîäù ,ùåøéô ,äåöî äåöî øëù éë ,ïéðòäå
.[øàáúéù êøã ìò ,øëùä àéä äîöò

מצוה" מצוה "שכר במאמר הפנימי הפירוש
שכר  הוא הוא המצוה, קיום ע"י שנפעל שמה הוא,

המצוה.

לעת"ל מצוה שכר התענוג דהנה הוא

ואור  ב"ה, סוף אין אור מגילוי הנשמות שמקבלים
אור  דהמשכת בעוה"ז, המצוה עשיית ע"י בא זה
היא  בכלל) הזה (ובעולם האדם בנפש ב"ה סוף אין
בקיום  הגלות" משך זמן כל ועבודתנו "מעשינו ע"י
את  רק עושה המצוה אולם, והמצוות. התורה

בגילוי,ההמשכה  האור אין ועדיין של והגילוי ,
הוא  והוא לבא, לעתיד (בעיקר) הוא זו המשכה
ידי  על נמשך המצוה דשכר (ונמצא המצוה שכר

גופא). המצוה

êåôäì àåä úåöîä ìë ãåñéå úéìëú äðä éë
.ùéä ìåèéá äéäéù åðééäã ,ïéàì ùéä

תואר  רק אינו "יש" הביטוי החסידות בתורת
עצם  אלא שבאדם, הרוח וגסות הגאוה רגש על

עצמו ההרגשה  מציאות את מרגיש שהאדם מה ,
רגש  כלומר: "יש". בשם נקרא איך") "דער (הנקרא
המדות  בכלל (ואינו אדם לכל טבעי שהוא ה"אני",
וענין  בחסידות. מדובר שעליו ה"יש" הוא הרעות),
גאוה  של רגש ביטול רק (לא הוא היש הכנעת
את  מלהרגיש חודל שהאדם מה אלא) הרוח, וגסות
ואינו  מציאות") אייגענע ("זיין מציאותו ואת עצמו
הרגשתו  בכל שמשיג (ע"י הקב"ה את אלא מרגיש
ואפס  היחידה, המציאות הוא ית' שהוא האמת, את
מצוות  קיום ע"י באה זו והרגשה ממש). בלעדו
עם  כולו חדור וכשאדם כדלקמן. מעשיות,
וכל  האמיתית המציאות הוא שהקב"ה ההרגשה
"ביטול  נקרא זה תחשב, ואפס כאין זולתו מציאות

לאין". היש

"צריך  שהאדם צדק' ה'צמח אדמו"ר [ובלשון
אמיתית  וזהו באמת; שהוא כמו "אין" להיות
ניטא  איז עס - אין מ"אני" "לעשות - החסידות"

איך"]. קיין

אינו  לאין" היש "ביטול שענין מובן, מזה אשר
הנבראים  לכל בקשר גם אלא לאדם, בקשר רק
מטבעו  חלק היא ד"ישות" זו תכונה כי כולם.
ההרגשה  - ונברא נברא כל של ותכונתו וגדרו
וגם  עצמו. בפני ודבר קיימת מציאות שהוא

לאין. להפוך צריך זו "ישות"

מחמת  אלא אינה הנברא "ישות" דבאמת,
בכל  ומחייהו המקיימו האלקי האור על ההסתר
לראות  לעין רשות ניתנה "אילו אבל ורגע, רגע
השופע  נברא שבכל ורוחניות החיות את ולהשיג
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

נראה  וממשו וחומרו הנברא גשמיות הי' לא בו..
לגבי  ממש במציאות בטל הוא כי לעינינו כלל
היינו  אילו כלומר, שבו"; והרוחניות החיות
החיות  את ומשיגים ורואים - האמת את משיגים
לא  נברא, בכל השופעת הרוחניות ואת האלקית

" בכלל נרגשת היינו ישות היתה אלא הנברא, "
שבו. האלקית החיות היא מציאותו שכל מרגישים

החסידות) משנת (לפי אחד" "ה' פירוש וזהו
יתברך  שהוא אלא בלבד, אחד אלקה שיש רק לא -

ז'המציאות הוא - כולם הנבראים כל כי היחידה,
בהם  אשר וכל העולם רוחות וד' והארץ הרקיעים
שמבלעדי  "מאחר מאלקות, נפרדת מציאות אינם -
והרוחניות  כו', ממש ואפס אין הי' הרוחניות
מאפס  תמיד המוציאו לבדו הוא כו' עליו השופע
באמת". בלעדו אפס א"כ אותו, ומהוה ליש ואין

מציאות  שום שאין ֿ) ית' אחדותו וגילוי
והוא  - לאין". היש "ביטול הנקרא הוא בלעדו),

המצוות קיום של המטרה הנעשות המעשיות הוא ,
מצד  - בהם ניכר (שאין דוקא גשמיים בדברים
בחינת  הם והרי לאלקות, בטלים שהם - עצמם
גשמיים  בדברים שמשתמשים ידי שעל "יש"),

הקב"ה לקיום של ית'.רצונו אחדותו בהם מתגלית ,

קיום  של שהמטרה האדם, בנפש גם הוא וכך
"ביטול  ענין המקיימן באדם להחדיר היא המצוות
הפירוש  שזהו להלן, שמביא (וכפי לאין" היש
החוקים  כל את לעשות ה' "ויצונו בכתוב הפנימי

ה'"). את ליראה האלה

לכך:] מוחשיות דוגמאות ומביא [והולך

,ïéìéôúì äøåúä ìë äù÷åä ì"æø åøîàù åäæå
,éîùâ óì÷ ìò "ãçà" ïéáúåë ïéìéôúá éë
ììëðå ,ãøôðå ùé àåäù äâåð úôéì÷î åùøùù
äøåùä úå÷ìàì éìë äùòðù ,"ïéà" úðéçáá

.'åë ãçà úðéçá åéìò
מצוות  כל [היינו התורה כל ש"הוקשה הטעם
בולט  תפילין שבמצות לפי הוא לתפילין", התורה]
אלי' הוקשו כן (ועל לאין" היש "ביטול שענינה

מטרת גם שזוהי לומר המצוות, מצוות כל כל
כדלקמן). התורה,

את  כותבים (שעליו הגשמי הקלף דהנה
ונפרד" "יש הוא עצמו מצד תפילין) של הפרשיות

לשם  אותו שמקדישים קודם שהרי מאלקות,
קלף  ככל וה"ה כלל, קדושה שום בו אין תפילין
כלומר, נוגה", מ"קליפת היא שחיותו גשמי

ב  המלובש האלקי לקיימו שהניצוץ זה קלף
קליפה, שנקרא (וזהו ומוסתר מכוסה ולהחיותו
שתוכיות  באופן סביבו, קליפה שיש כדבר שהוא

הרואה). מעיני ונעלם מוסתר הדבר

" של הפרשה ובדיו,אחד ו"כותבין בקלף "
היד  על ולהניח בגשמיות בתפילין כתוב להיות
תפילין  של שענינם כלומר, - בגשמיות" עיניו ובין
מתגלה  שבו כלי הקלף נעשה שעלֿידם הוא,

") אחד אלקות ה"יש"ה' מתבטל ובמילא בעולם, ("
והראש  הידים ושל הדיו של [וכן הקלף של הגשמי
וכפי  - ל"אין" ונהפך מונחים] התפילין שעליהם
תלוי  לאין" היש "ביטול שענין לעיל, שנתבאר

בלעדו).אחדותו בגילוי מציאות שום (שאין ית'

.äøåúä úåöî ìë ïéðò àåä êëå
לתפילין, כולה התורה כל הוקשה ולכן

המצוות. כל מטרת שזוהי ללמדנו,

ìòåôá äæ ìåèéá íéàåø åéä úåðáø÷á íâ äîå
åà äîäáä ììëåéù àåä ïáø÷ä ø÷éòù ,ùîî
éåìéâá ãøåé äéäù äìòîìù ùà úðéçáá óåòä

.ùîî ìòåôá ïéàì ùéä ìåèéá æ"ä , ùîî
הקלף  "ביטול" בשר לעיני ניכר לא בתפילין
נראה  לאין" ה"יש ביטול בקרבנות משא"כ הגשמי,
"נשרפת  הבהמה שגשמיות ממש, בשר לעיני
(אש  שלמעלה" ב"אש ("מתבטלת") ונכללת"
היש  ביטול זה והרי המזבח, ע"ג שירדה אלקית)

ממש. בפועל לאין

åéìò òâééù ïåîîäù ,ä÷ãöä úåöî ïéðò ë"â ïëå
úéìã éðòì åðúåð åçéåøäù ãò åéøáéà ç"îø ìëá

.ïéàì ùéä ìåèéá æ"ä ,íåìë äéîøâî äéì
ענין  ממש בפועל נראה צדקה במצות גם
ממון  לוקח שהאדם בכך, לאין", היש "ביטול
ונותנו  להשיגו ומאודו נפשו בכל מאד שהתייגע
ומציאותו, ישותו ביטול דורשת כזו שנתינה לעני,
ורוצה  "יש" (שהיא הבהמית נפשו טבע מצד שכן,
הי' מציאותו) את ומגדילים המחזקים בדברים רק
לתועלת  כ"כ עליו שיגע זה בממון להשתמש צריך
כלום, לו שאין לעני נותנו הוא זה ותמורת עצמו,
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וביטול  הכנעת עם קשורה זו נתינה אשר ונמצא,
לרגש  הכוונה שאין (וכנ"ל, שבנפשו ה"ישות" רגש

עצמו). מציאות הרגשת לעצם אלא "גאוה" של

àåäù íâä ,äøåú ãåîìú úåöî ë"â àåä ïëå
ëùîää ìáà ,äèîì úå÷ìà úëùîäé"ò àåä ä

.ùéä ìåèéá
"המשכת  - הוא התורה עסק מטרת עיקר

למטה". אלקות

פירוש:

- הנק' בעולם, אלקות בגילוי אופנים שני יש
מלמטה  "העלאה או למטה" מלמעלה "המשכה

הוא: ביניהם שההבדל למעלה";

ה"מטה" אין למטה מלמעלה אלקות בהמשכת
לקבל  כדי כלל להשתנות צריך האור) נמשך (שבו
מזוכך, בלתי במדריגתו כשנשאר דגם האור, את
מלמטה  "העלאה ענין משא"כ האור; בו נמשך

שהמטה פירושו, ומתעלה למעלה" עד מזדכך
אלקות. לגילוי ראוי כלי להיות שמשתנה

שעל  למטה", אלקות "המשכת ענינה והתורה
נפשו  על ממשיך הריהו בתורה, עוסק שהאדם ידי
כי  אלקי, אור שהוא התורה אור את האלקית
עסק  נקרא זה [ומטעם חד כולא וקוב"ה אורייתא

" בשם עסק קורא התורה שע"י "פירוש, בתורה",
כאדם  כביכול, אליו לבוא להקב"ה קורא התורה
לאביו  הקורא קטן וכבן אליו שיבא לחבירו הקורא

חדא"]. בצוותא עמו להיות אליו לבא

שבלימוד  לומר, מקום הי' לכאורה זה ולפי
אלא  לאין", היש "ביטול ענין כ"כ נוגע לא התורה
(שהיא  תורה ללמוד מתיישב רק האדם כאשר תיכף
אור  - התורה אור נמשך מיד קוב"ה) עם חד כולא

למטה. - אלקי

ה"המשכה" גם אלא כן, הדבר אין באמת אך
בכך  תלוי' בנפש) אלקות (גילוי התורה שע"י
האדם  אם דסוףֿסוף "ישותו", את יבטל שהאדם
יוכל  איך וישותו, מציאותו תוקף את מרגיש

נפשו. על אלקות להמשיך

אז  ורק ישותו, את לבטל מקודם צריך כן על
על  למטה האלקי האור את התורה עסק ממשיך

נפשו.

גם  עיקרי ענין הוא היש שביטול ונמצא
התורה. בלימוד

.êùôð ìëáì êåîñ 'åë íá úøáãå ù"îëå
בפרשה  הפסוקים בסמיכות הביאור זהו -
(דבדברי  בם" "ודברת שהכתוב ק"ש, של ראשונה
ה' את ל"ואהבת בהמשך בא מדבר) הכתוב תורה
הוא  נפשך" "בכל שפירוש נפשך", ובכל גו' אלקיך
חז"ל  (כמאמר נפש מסירת כדי עד ה' אהבת -
מה  צ"ב, ולכאו' נפשך"), את נוטל הוא "אפילו

התור  לימוד השם.ענין קידוש על הנפש למסירת ה

אחרת:] שאלה בהקדם [ויובן

àåäù êùôð ìëáå ùåøéô ïéáäì êéøö äðä éë
.êôåâ ìëáå ì"ìä ë"àå ,êùôð úà ìèåð åìéôà
הוא  "אפילו (הנ"ל) רז"ל לשון דיוק להבין יש
נפש  למסירת רק הכוונה דאם נפשך", את נוטל
השם, קידוש על חייו מסירת שהיא כפשוטה,
קידוש  על נהרג כשאדם שהרי - גופך" "בכל הול"ל
ביטול  ולא בלבד הגוף מסירת "זו הרי השם,
(דחיי  שלו הגוף חיי רק נאבדו בזה כלומר, הנפש",
מתעלים  הם ואדרבה, נאבדים, אינם ונשמתו נפשו

ביותר). גבוהה למדריגה

áéúëã íá úøáãå ìò ë"â éà÷ã ,ïéðòä êà
àì äðùîå àø÷î äðùéå àø÷éù äî ìëù ,äéøúá
,äðåùå àøå÷å äùåò åìàë ìéãáî êñî åùôð 'éäé
éðà ,'åë êéôá éúîù øùà éøáãå ù"îë àìà
åìàå åìà ä"áå ù"á ,'åë êéôá úøáãîä äðùîä

.'åë íééç íé÷ìà éøáã
לא  הוא נפשך" ד"ובכל הפנימי הפירוש אלא,
עד  הנפש, "ישות" ביטול אלא הגוף חיי איבוד
"בכל  כתיב ולכן כלל, עצמו את ירגיש לא שהאדם
עמדו, על נשאר הגוף כי - גופך" "בכל ולא נפשך"
ממש, הנפש מסירת הוא, נפשך בכל ו"פירוש
בפני  יש בחינת תהי' שלא ולבטלה למוסרה דהיינו

עצמה".

ל"ודברת  נפשך" "ובכל הכתוב שסמך וזהו
נפשך" "בכל הקדמת ידי על שרק ללמדנו, בם",
- כאמור הנפש, ישות ביטול היינו - נפש) (מסירת
כדבעי, התורה) (לימוד בם" "ודברת לקיים יכולים
(שהיא  בתורה בעסקו האדם מגמת כל שהרי
ולהשיג  לידע רק להיות צריכה יתברך) חכמתו
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בתורה  ענין להבנת בא כאשר ובמילא, ית', חכמתו
ש  הוא, בזה הפירוש יתברך לאמיתתו, חכמתו

שמוציא  התורה ודברי האדם, שכל דרך נתגלתה
הם ה'מפיו אשר דבר "ודברי הכתוב ובלשון ,

ה"מגיד") (שנקרא המלאך אמר וכן בפיך", שמתי
המדברת  המשנה "אני יוסף' ה'בית עם שלמד
שמאי  בית פלוגתות על רז"ל כדברי והוא בפיך",

ואלו "אלו - הלל חיים ובית אלקים כלומר דברי ,"
אלא דבריהם אלה ה'אין שבפיהם.דבר

היא  אזי נפשו, ישות ביטל לא עדיין וכאשר
התורה  ואין ית' לאלקותו האדם בין המבדיל מסך

בפיו  ה' כאילואלאדבר מרגיש העושה הוא האדם
צריך  כן ועל התורה, דברי את והשונה והקורא
נפשך, ובכל בחינת הנפש, מסירת לה להקדים

היש. ביטול

אם  אלא כדבעי תורה ללמוד אפשר שאי היינו,
נפשו  שיבטל התורה, לימוד אופן "יהי' כן
שהוא  "יש", בבחינת הלימוד יהי' ולא בלימודו,
הן  שהן אלא הדבר, את ומשכיל ומבין הלומד

מפיו". הנשמעים חיים אלקים דברי

בתלמוד  גם עיקר שזהו מובן, זה מכל אשר
שלא  כדי יש, בבחינת יהי' לא שהאדם תורה,

ית'. אלקותו על יסתיר

åìà íéøáã äùìùå ותלמוד צדקה קרבנות, -
- ìòתורה ì"æø øîàîë ,úåöîä ìë úåììë íä

ìòå äøåúä ìò ãîåò íìåòä íéøáã äùìù
íéãñç úåìéîâ ìòå úåðáø÷ àåäù äãåáòä

.[צדקה]
ביותר  מודגש לאין היש דביטול הענין ולפיכך

כנ"ל. אלו, דברים בשלשה

ביטול  הוא ענינן כולן המצוות כל באמת [אולם

שממשיך:] כמו היש,

ïë åîëå[הם]íúéìëúù ,úåöîä éèøô ìë
'ä åðåöéå ù"îëå) ïéàì ùéä ìåèéá àåä íãåñéå
'ä úà äàøéì äìàä íé÷åçä ìë úà úåùòì

.(äàøé úðéçá àåä úåöîä úéìëúù éøä ,'åë
ליראה" גו' לעשות ה' "ויצונו הכתוב מלשון

היא שהיראה המצוות,המטרה משמע, עשיית של
היא יר"ש דלכאורה לכך הסיבה וצ"ב, הגורמת

הן  שהמצוות ולא בוראו, מצוות יקיים שהאדם
ליראה. סיבה

את  "ליראה כאן במ"ש הכוונה דאין הענין, אך
הכוונה  אלא הפשוט, במובנה שמים ליראת רק ה'"

וביטול.הפנימית למהותה הכנעה שהיא יראה, של

ה"יש" עם קשורה דבר לאיזה האהבה דהנה
את  מרגיש שהוא שבגלל האוהב, של והמציאות
כן  על האהוב, אל מההתקרבות לו שיהי' התועלת
היא  "יראה" משא"כ ואוהבו; אליו נמשך הוא

של והתבטלות תנועה שגדול הכנעה מי כלפי
של  בתנועה הוא כשהאדם אחרות: ובמלים ממנו,

מציאותו לידי מתמעטת יראה, ומגיע ומתקטנת,
ה"יש". ביטול

החוקים  כל את לעשות ה' "ויצונו פירוש וזהו
המצוות ליראה האלה כל תכלית כי ה'", את

והיינו  כנ"ל, לאין" היש "ביטול לפעול הוא ויסודם
כאמור. היראה בחינת
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ולא ÌÓ‡Â(ו) בכלי להתישב האור שיוכל כדי הנה
כו' רצוא בבחינת הוי"ה דשם האור יצא

מ"ע שרמ"ח התו"מ בקיום עכשיו זהו נקראים הנה
וחיות  שהאור האד' אברי ועד"מ דמלכא אברין רמ"ח
מן  נמשך והחיות האור וכללות בהם מתישב הנפש
הוי"ה  במצות למעלה כך כו' האברים לכל המוח
כמו  המצות בכלי הוי"ה דשם אור מתישב מצוה שבכל

מצות  ולכן כו' ימינא דרועא שנק' וחסד הצדקה במצות
חיות  לכל מקור שהוא המוח כמו כולן כנגד ת"ת
בבחינת  הן המצות שכל ואע"פ וד"ל כידוע האברים
אלא  השוב בחינת אין מ"מ השוב בחי' שזהו או"כ
רו"ש  בחי' ג"כ המצות בכללות יש ולכך כו' רצוא אחר
בכלל  מ"ע דרמ"ח ה"ח והן ואו"ח או"י בחינת שהוא
יהיה  ולא באנכי נכלל שזהו בכלל ל"ת דשס"ה וה"ג
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וביטול  הכנעת עם קשורה זו נתינה אשר ונמצא,
לרגש  הכוונה שאין (וכנ"ל, שבנפשו ה"ישות" רגש

עצמו). מציאות הרגשת לעצם אלא "גאוה" של

àåäù íâä ,äøåú ãåîìú úåöî ë"â àåä ïëå
ëùîää ìáà ,äèîì úå÷ìà úëùîäé"ò àåä ä

.ùéä ìåèéá
"המשכת  - הוא התורה עסק מטרת עיקר

למטה". אלקות

פירוש:

- הנק' בעולם, אלקות בגילוי אופנים שני יש
מלמטה  "העלאה או למטה" מלמעלה "המשכה

הוא: ביניהם שההבדל למעלה";

ה"מטה" אין למטה מלמעלה אלקות בהמשכת
לקבל  כדי כלל להשתנות צריך האור) נמשך (שבו
מזוכך, בלתי במדריגתו כשנשאר דגם האור, את
מלמטה  "העלאה ענין משא"כ האור; בו נמשך

שהמטה פירושו, ומתעלה למעלה" עד מזדכך
אלקות. לגילוי ראוי כלי להיות שמשתנה

שעל  למטה", אלקות "המשכת ענינה והתורה
נפשו  על ממשיך הריהו בתורה, עוסק שהאדם ידי
כי  אלקי, אור שהוא התורה אור את האלקית
עסק  נקרא זה [ומטעם חד כולא וקוב"ה אורייתא

" בשם עסק קורא התורה שע"י "פירוש, בתורה",
כאדם  כביכול, אליו לבוא להקב"ה קורא התורה
לאביו  הקורא קטן וכבן אליו שיבא לחבירו הקורא

חדא"]. בצוותא עמו להיות אליו לבא

שבלימוד  לומר, מקום הי' לכאורה זה ולפי
אלא  לאין", היש "ביטול ענין כ"כ נוגע לא התורה
(שהיא  תורה ללמוד מתיישב רק האדם כאשר תיכף
אור  - התורה אור נמשך מיד קוב"ה) עם חד כולא

למטה. - אלקי

ה"המשכה" גם אלא כן, הדבר אין באמת אך
בכך  תלוי' בנפש) אלקות (גילוי התורה שע"י
האדם  אם דסוףֿסוף "ישותו", את יבטל שהאדם
יוכל  איך וישותו, מציאותו תוקף את מרגיש

נפשו. על אלקות להמשיך

אז  ורק ישותו, את לבטל מקודם צריך כן על
על  למטה האלקי האור את התורה עסק ממשיך

נפשו.

גם  עיקרי ענין הוא היש שביטול ונמצא
התורה. בלימוד

.êùôð ìëáì êåîñ 'åë íá úøáãå ù"îëå
בפרשה  הפסוקים בסמיכות הביאור זהו -
(דבדברי  בם" "ודברת שהכתוב ק"ש, של ראשונה
ה' את ל"ואהבת בהמשך בא מדבר) הכתוב תורה
הוא  נפשך" "בכל שפירוש נפשך", ובכל גו' אלקיך
חז"ל  (כמאמר נפש מסירת כדי עד ה' אהבת -
מה  צ"ב, ולכאו' נפשך"), את נוטל הוא "אפילו

התור  לימוד השם.ענין קידוש על הנפש למסירת ה

אחרת:] שאלה בהקדם [ויובן

àåäù êùôð ìëáå ùåøéô ïéáäì êéøö äðä éë
.êôåâ ìëáå ì"ìä ë"àå ,êùôð úà ìèåð åìéôà
הוא  "אפילו (הנ"ל) רז"ל לשון דיוק להבין יש
נפש  למסירת רק הכוונה דאם נפשך", את נוטל
השם, קידוש על חייו מסירת שהיא כפשוטה,
קידוש  על נהרג כשאדם שהרי - גופך" "בכל הול"ל
ביטול  ולא בלבד הגוף מסירת "זו הרי השם,
(דחיי  שלו הגוף חיי רק נאבדו בזה כלומר, הנפש",
מתעלים  הם ואדרבה, נאבדים, אינם ונשמתו נפשו

ביותר). גבוהה למדריגה

áéúëã íá úøáãå ìò ë"â éà÷ã ,ïéðòä êà
àì äðùîå àø÷î äðùéå àø÷éù äî ìëù ,äéøúá
,äðåùå àøå÷å äùåò åìàë ìéãáî êñî åùôð 'éäé
éðà ,'åë êéôá éúîù øùà éøáãå ù"îë àìà
åìàå åìà ä"áå ù"á ,'åë êéôá úøáãîä äðùîä

.'åë íééç íé÷ìà éøáã
לא  הוא נפשך" ד"ובכל הפנימי הפירוש אלא,
עד  הנפש, "ישות" ביטול אלא הגוף חיי איבוד
"בכל  כתיב ולכן כלל, עצמו את ירגיש לא שהאדם
עמדו, על נשאר הגוף כי - גופך" "בכל ולא נפשך"
ממש, הנפש מסירת הוא, נפשך בכל ו"פירוש
בפני  יש בחינת תהי' שלא ולבטלה למוסרה דהיינו

עצמה".

ל"ודברת  נפשך" "ובכל הכתוב שסמך וזהו
נפשך" "בכל הקדמת ידי על שרק ללמדנו, בם",
- כאמור הנפש, ישות ביטול היינו - נפש) (מסירת
כדבעי, התורה) (לימוד בם" "ודברת לקיים יכולים
(שהיא  בתורה בעסקו האדם מגמת כל שהרי
ולהשיג  לידע רק להיות צריכה יתברך) חכמתו
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בתורה  ענין להבנת בא כאשר ובמילא, ית', חכמתו
ש  הוא, בזה הפירוש יתברך לאמיתתו, חכמתו

שמוציא  התורה ודברי האדם, שכל דרך נתגלתה
הם ה'מפיו אשר דבר "ודברי הכתוב ובלשון ,

ה"מגיד") (שנקרא המלאך אמר וכן בפיך", שמתי
המדברת  המשנה "אני יוסף' ה'בית עם שלמד
שמאי  בית פלוגתות על רז"ל כדברי והוא בפיך",

ואלו "אלו - הלל חיים ובית אלקים כלומר דברי ,"
אלא דבריהם אלה ה'אין שבפיהם.דבר

היא  אזי נפשו, ישות ביטל לא עדיין וכאשר
התורה  ואין ית' לאלקותו האדם בין המבדיל מסך

בפיו  ה' כאילואלאדבר מרגיש העושה הוא האדם
צריך  כן ועל התורה, דברי את והשונה והקורא
נפשך, ובכל בחינת הנפש, מסירת לה להקדים

היש. ביטול

אם  אלא כדבעי תורה ללמוד אפשר שאי היינו,
נפשו  שיבטל התורה, לימוד אופן "יהי' כן
שהוא  "יש", בבחינת הלימוד יהי' ולא בלימודו,
הן  שהן אלא הדבר, את ומשכיל ומבין הלומד

מפיו". הנשמעים חיים אלקים דברי

בתלמוד  גם עיקר שזהו מובן, זה מכל אשר
שלא  כדי יש, בבחינת יהי' לא שהאדם תורה,

ית'. אלקותו על יסתיר

åìà íéøáã äùìùå ותלמוד צדקה קרבנות, -
- ìòתורה ì"æø øîàîë ,úåöîä ìë úåììë íä

ìòå äøåúä ìò ãîåò íìåòä íéøáã äùìù
íéãñç úåìéîâ ìòå úåðáø÷ àåäù äãåáòä

.[צדקה]
ביותר  מודגש לאין היש דביטול הענין ולפיכך

כנ"ל. אלו, דברים בשלשה

ביטול  הוא ענינן כולן המצוות כל באמת [אולם

שממשיך:] כמו היש,

ïë åîëå[הם]íúéìëúù ,úåöîä éèøô ìë
'ä åðåöéå ù"îëå) ïéàì ùéä ìåèéá àåä íãåñéå
'ä úà äàøéì äìàä íé÷åçä ìë úà úåùòì

.(äàøé úðéçá àåä úåöîä úéìëúù éøä ,'åë
ליראה" גו' לעשות ה' "ויצונו הכתוב מלשון

היא שהיראה המצוות,המטרה משמע, עשיית של
היא יר"ש דלכאורה לכך הסיבה וצ"ב, הגורמת

הן  שהמצוות ולא בוראו, מצוות יקיים שהאדם
ליראה. סיבה

את  "ליראה כאן במ"ש הכוונה דאין הענין, אך
הכוונה  אלא הפשוט, במובנה שמים ליראת רק ה'"

וביטול.הפנימית למהותה הכנעה שהיא יראה, של

ה"יש" עם קשורה דבר לאיזה האהבה דהנה
את  מרגיש שהוא שבגלל האוהב, של והמציאות
כן  על האהוב, אל מההתקרבות לו שיהי' התועלת
היא  "יראה" משא"כ ואוהבו; אליו נמשך הוא

של והתבטלות תנועה שגדול הכנעה מי כלפי
של  בתנועה הוא כשהאדם אחרות: ובמלים ממנו,

מציאותו לידי מתמעטת יראה, ומגיע ומתקטנת,
ה"יש". ביטול

החוקים  כל את לעשות ה' "ויצונו פירוש וזהו
המצוות ליראה האלה כל תכלית כי ה'", את

והיינו  כנ"ל, לאין" היש "ביטול לפעול הוא ויסודם
כאמור. היראה בחינת
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

ולא ÌÓ‡Â(ו) בכלי להתישב האור שיוכל כדי הנה
כו' רצוא בבחינת הוי"ה דשם האור יצא

מ"ע שרמ"ח התו"מ בקיום עכשיו זהו נקראים הנה
וחיות  שהאור האד' אברי ועד"מ דמלכא אברין רמ"ח
מן  נמשך והחיות האור וכללות בהם מתישב הנפש
הוי"ה  במצות למעלה כך כו' האברים לכל המוח
כמו  המצות בכלי הוי"ה דשם אור מתישב מצוה שבכל

מצות  ולכן כו' ימינא דרועא שנק' וחסד הצדקה במצות
חיות  לכל מקור שהוא המוח כמו כולן כנגד ת"ת
בבחינת  הן המצות שכל ואע"פ וד"ל כידוע האברים
אלא  השוב בחינת אין מ"מ השוב בחי' שזהו או"כ
רו"ש  בחי' ג"כ המצות בכללות יש ולכך כו' רצוא אחר
בכלל  מ"ע דרמ"ח ה"ח והן ואו"ח או"י בחינת שהוא
יהיה  ולא באנכי נכלל שזהו בכלל ל"ת דשס"ה וה"ג
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c"agקצב i`iyp epizeax zxezn

וכך  ישר דאור החסדים בבחי' שהן מ"ע ורמ"ח כו' לך
הוא  הל"ת אבל דוקא בכלים הוא שלהם הענין עיקר
המעשה  במניעת רק באים ע"כ דאו"ח הגבורות בבחי'

ל"ת  שס"ה י"ה עם שמי בענין וכמש"ל כו' מרע דסור
בו  שנאמר המצות מן שבא העוה"ב ענין והיינו כו'

וד"ל: דוקא יש אוהבי להנחיל

mixetd xry
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â פרשה שבין אחד שינוי עוד ג"כ יובן הנ"ל ע"פ
עסק  כתיב שמע דבפרשה והא"ש, לפ' שמע
כו' בם ודברת לבניך ושננתם היינו מקודם התורה
שהוא  תפילין הוא כו' לאות וקשרתם כתיב ואח"כ
כו' לאות וקשרתם כתיב והא"ש ובפ' המצות, מעשה
לתורה, קודם תפילין כו' ולמדתם כתיב ואח"כ מקודם
מאדך  בכל בה שנאמר דק"ש ראשונה בפ' כי והיינו
בפנימיות  ההילוך הוא אז רש"מ עושים מדרגת שזהו
ענין  הנה כי למצות מקודם תורה ולכן למטה מלמעלה
בחכ' א"ס אור התגלות פנימית התגלות הוא התורה
מצות  היינו תפילין ואח"כ נפקת מחכמה ואורייתא
שמצות  לתפילין התורה כל הוקשה כי מעשיות
מחשבה  כסדר למטה, מלמעלה המשכה הוא מעשיות
דהיינו  בואהבת מתחיל ולכן מעשה ואח"כ דבור ואח"כ
התבוננות  במחשבה הוא התפלה עיקר כי התפלה ענין
וקשרתם  ואח"כ תורה ושננתם ואח"כ אלקות ודעת
תלמוד  גדול בפי' במ"א וכמ"ש מעשיות מצות תפילין
שיהי' המצות מעשה התהוות כי מעשה לידי שמביא
היא  אשר התו' ע"י הוא כתר מבחי' והארה רצה"ע בהם
שהם  המצות למעשי כ"ע מבחי' א"ס אור המשכת
מ"ה  שם ע"י והבירור שמק"נ גשמיים מדברים נעשים
ז"א  שהם תומ"צ בענין ולכן כו' ב"ן שמברר דתורה
מצות, ואח"כ תורה הוא למטה מלמעלה הסדר ונוק'

ואח"כ  כו' לבבכם יפתה פן שנאמר שני' בפ' אבל
כו' אלה דברי את ושמתם כמ"ש בתשובה כשחוזרים
מקודם  אז למעלה מלמטה בירורים לברר צריך אז
נתברר  המצוה שע"י בעשי' הבירור מעשיות מצות
חכמה, בירור תורה הוא ולמדתם ואח"כ העשי', עולם
כשר  כשאומרים יצירה בירור בחי' היינו משנה ודבור
לעלות  יכול זה פסוקה בהלכה מזה זה נתברר פסול או
ופירוקים  בקושיות תלמוד וע"י לעלות, יכול אינו וזה
הקושי' ע"י כי הבריאה עולם נתברר התורה עיון שהוא
ההלכה  נתלבנה וכשמתרצין הקליפה ע"י הסתר הי'
מי  כו' תלכו הוי' אחרי ענין וזהו עוד, הסתר לה ואין
לברר  למעלה מלמטה לילך צריך תשובה בעל שהוא
ואח"כ  אלקים עובד אתכפייא בבחי' וההתחלה בירורים
היינו  אותו תיראו ואותו וז"ש כו', אתהפכא לבחי' יבוא
תשמורו  מצותיו ואת וז"ש פנימית בחי' ית' עצמותו
הסדר  הוא דכך התורה שהיא תשמעו ובקולו
תחלה  והא"ש בפ' כמ"ש אחרי בבחי' כשההילוך
שהי' אבינו אברהם אבל ולמדתם, ואח"כ וקשרתם
פנים  דרך למטה מלמעלה הליכתו הי' גמור צדיק
וז"ש  ניתנה שלא עד התורה כל אאע"ה קיים כמ"ש
במל' היסוד ע"י מאא"ס שהמשיך דהיינו לפני התהלך
באברהם  ומ"ש הגבורות שמתמתקים תמים והי' ועי"ז

ו  רצוא בחי' הוא שוב.התהלך
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Â‰ÊÂ יד פי' ממצרי' ה' הוציאך חזקה ביד כי דכתי'
ימין, אלא אינו יד שנא' כ"מ ד"י) (מנחות ארז"ל
בנו  אהבת בשביל ומ"מ ורחמי', חסד אלא אינו וימין

ו  הקשה במדה"ד במצרי' שיש הנהיג האב כמשל הוא
עינו, כבבת עליו וחביב אותו אוהב אשר יחיד בן לו

וחימה  אף עליו יתמלא יחידו בבנו יתגרה א' אם הנה
ועניו, וחסיד רחמן הוא האב בעצם כי הגם גדול, וקצף
עינו  כבבת אצלו היקר יחידו בנו אהבת בשביל מ"מ
עול  העושה על בדין ויתנהג מדותיו מהנהגת ישתנה
שיהי' מה כל טצדקי כל ויעשה יחידו, בבנו ומתגרה
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עול  העושה על והמשפט הדין בבחי' לעשות ידו לאל
כמ"ש  למקום בני' נק' ישראל הנה כך יחידו, בבנו
ישראל, בכורי בני כמ"ש בכורו בנו והם אתם, בנים
ולכן  יונתי, היא אחת לאמה, היא אחת נק' וכנס"י
חביבי' כמארז"ל עליו החביב לבנו אהבתו בשביל
ע"פ  רז"ל כמ"ש עינו כבבת אצלו ויקרי' ישראל,
בבבת  נוגע כאילו בהם הנוגע כל עינו כאישון יצרנהו
בחי' שהיא ימינו יד וכבש במצרי' ה' עשה הנה עינו,
תרעץ  וגו' ה' ימינך ובמד"ר במצרי'. דין לעשות חסד
כמשל  והיינו בימין, דן העולם אומות דן כשהוא אויב
ביד  כי וזהו שמאל. מהכאת חזקה יותר הוא ימין הכאת
ממצרי' ה' הוציאך חזקה וביד ימין, יד כפשוטו חזקה

הדין  פעולת פעל עדי כבושה חסד ימין יד ידו שהייתה
שניהם  ורפוא נגוף ענין ג"כ מזה מובן ונמצא במצרי'.

כו'. מימין
ÌÓ‡ דמשמע ועברתי כתי' הלא צ"ל עדיין הנה

ולא  אני רז"ל וכדרש עצומ"ה אוא"ס על שקאי
נגוף  שיהי' דוקא משם נמשך איך שצ"ל כו' מלאך
אחר  ולא הוא אני שאמרו מה בהקדם ויובן כו'. ורפוא
וגם  אחר, ח"ו לומר הדעת על יעלה איך יפלא דלכאו'
עולמות  ג' כנגד שהם ושליח שרף מלאך חשב שהלא
צריך  כרחך ועל אחר, ולא מה"ע וא"כ כנודע, בי"ע
על  להעלות ח"ו והיתכן סט"א, על היא שהכוונה לומר

כו'. ח"ו אחר ע"י הי' בכורות ומכת שיצ"מ הדעת

aef` zceb` mzgwle

.(a"l ,gqtd bg) .c"qa
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a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

ä÷ãöá äéáùå äãôú èôùîá ïåéö1 ו ,åäî ïéáäì êéøö
úåììë ìò àéä äðååëä àìä ,'åë èôùîá ïåéö åøîåà

ìàøùé שיפדוåäî ïë íàå à÷åã ïåéö éáùåé ìò àì
.à÷åã ïåéö åøîåà

נוספת: òîùîãושאלה  ä÷ãöá äéáùå ïéðò åäî íâ
íãå÷ øîàù äîî øçà ïéðò åäæù,"תפדה במשפט "ציון

åäî ïéáäì êéøöåביניהם èôùîáההבדל ïåéö äîìå .
äãôúדווקאå אילו.'åë ä÷ãöá äéáù

ìéòì øàáúðù äî íéã÷äì ùé äæ ïéáäìåהקודם במאמר
äìòî ïéðòå ,äèîå äìòî úå÷ìçúä ùé úåøéôñ øùòáã
äðåéìòä äâéøãîäáù èåòéîå éåáéø úðéçáá àåä äèîå

äðåúçúä äâéøãîäáî øúåé éåìéâá øåàä øéàîששם
במיעוט åë'.האור

øàáúðå יותר àåäבעומק äèîå äìòî ïéðò ø÷éòãלא
אלא האור, ומיעוט בריבוי ïúâéøãîåרק íúåäî íöòá

äúâéøãî íöòá äìòî úðéçáá àéä äðåéìòä äâéøãîäù
äðéáå äîëçá åîëå ,äðåúçúä äâéøãîä éáâìשההבדל

ובבינה אור ריבוי  מאיר  שבחכמה רק לא הוא  ביניהן
אלא אור, äìòîìמיעוט äúâéøãî íöòá äîëçäù

úåàéöîä úðéçáá ÷ø úñôåú äðéáã ,äðéáä úðéçáî
.'åë úåäîä úðéçáá úñôåú äîëçå úå÷ìàã

.àî
החכמה של התחתונות במדריגות גם הפרק: נושא
"אין" נקראת ולכן העצמי  האור מאיר שבה) (השכלי 

הבינה. לגבי 
ïéáäì êéøö ïééãò íðîà בין שההבדל אומרים כיצד

בריבוי רק ולא מדריגתה בעצם היא לבינה  חכמה
האור, úåéìëùומיעוט äòéãé ïë íâ àéä äîëçä àìäå

úãå÷ð åîë äîëçáù úåðåúçúä úåâéøãîá íéðô ìë ìòå
äìëùääשל התחתונה מדריגה  בין העצמי  ההבדל ומה

לבינה? החכמה 
ììë êøãáã)החכמה של ההשכלה úðéçáנקודת  åäæ

(àáà ãåñéהתחתונה הדרגה הוא אבא" "יסוד כלומר –
החכמה של ("יסוד") ההשפעה שהיא החכמה  של

("אבא"),
äæ éøä- ההשכלה נקודת -ìëù àø÷ðå úåéìëù äòéãé

,éåìâ- שהרי  השגה , היא חכמה שגם ìëåוהראיה
ïë íàå ,äîëçã äìëùää úãå÷ðá àéä äðéáã äâùää

äìëùää úãå÷ð íâ éøäהחכמה ìëùשל úðéçáá àéä
) äâùäåאמנםùîî äâùä úðéçáá àìהבינה ìáàכמו 

àåäמכלֿמקוםäòéãéä àì äâùää ïéðòì êééùù éìëù
äéàøãהחכמה של העליונה  הדרגה åë').שהיא
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קצג c"ag i`iyp epizeax zxezn

וכך  ישר דאור החסדים בבחי' שהן מ"ע ורמ"ח כו' לך
הוא  הל"ת אבל דוקא בכלים הוא שלהם הענין עיקר
המעשה  במניעת רק באים ע"כ דאו"ח הגבורות בבחי'

ל"ת  שס"ה י"ה עם שמי בענין וכמש"ל כו' מרע דסור
בו  שנאמר המצות מן שבא העוה"ב ענין והיינו כו'

וד"ל: דוקא יש אוהבי להנחיל

mixetd xry
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â פרשה שבין אחד שינוי עוד ג"כ יובן הנ"ל ע"פ
עסק  כתיב שמע דבפרשה והא"ש, לפ' שמע
כו' בם ודברת לבניך ושננתם היינו מקודם התורה
שהוא  תפילין הוא כו' לאות וקשרתם כתיב ואח"כ
כו' לאות וקשרתם כתיב והא"ש ובפ' המצות, מעשה
לתורה, קודם תפילין כו' ולמדתם כתיב ואח"כ מקודם
מאדך  בכל בה שנאמר דק"ש ראשונה בפ' כי והיינו
בפנימיות  ההילוך הוא אז רש"מ עושים מדרגת שזהו
ענין  הנה כי למצות מקודם תורה ולכן למטה מלמעלה
בחכ' א"ס אור התגלות פנימית התגלות הוא התורה
מצות  היינו תפילין ואח"כ נפקת מחכמה ואורייתא
שמצות  לתפילין התורה כל הוקשה כי מעשיות
מחשבה  כסדר למטה, מלמעלה המשכה הוא מעשיות
דהיינו  בואהבת מתחיל ולכן מעשה ואח"כ דבור ואח"כ
התבוננות  במחשבה הוא התפלה עיקר כי התפלה ענין
וקשרתם  ואח"כ תורה ושננתם ואח"כ אלקות ודעת
תלמוד  גדול בפי' במ"א וכמ"ש מעשיות מצות תפילין
שיהי' המצות מעשה התהוות כי מעשה לידי שמביא
היא  אשר התו' ע"י הוא כתר מבחי' והארה רצה"ע בהם
שהם  המצות למעשי כ"ע מבחי' א"ס אור המשכת
מ"ה  שם ע"י והבירור שמק"נ גשמיים מדברים נעשים
ז"א  שהם תומ"צ בענין ולכן כו' ב"ן שמברר דתורה
מצות, ואח"כ תורה הוא למטה מלמעלה הסדר ונוק'

ואח"כ  כו' לבבכם יפתה פן שנאמר שני' בפ' אבל
כו' אלה דברי את ושמתם כמ"ש בתשובה כשחוזרים
מקודם  אז למעלה מלמטה בירורים לברר צריך אז
נתברר  המצוה שע"י בעשי' הבירור מעשיות מצות
חכמה, בירור תורה הוא ולמדתם ואח"כ העשי', עולם
כשר  כשאומרים יצירה בירור בחי' היינו משנה ודבור
לעלות  יכול זה פסוקה בהלכה מזה זה נתברר פסול או
ופירוקים  בקושיות תלמוד וע"י לעלות, יכול אינו וזה
הקושי' ע"י כי הבריאה עולם נתברר התורה עיון שהוא
ההלכה  נתלבנה וכשמתרצין הקליפה ע"י הסתר הי'
מי  כו' תלכו הוי' אחרי ענין וזהו עוד, הסתר לה ואין
לברר  למעלה מלמטה לילך צריך תשובה בעל שהוא
ואח"כ  אלקים עובד אתכפייא בבחי' וההתחלה בירורים
היינו  אותו תיראו ואותו וז"ש כו', אתהפכא לבחי' יבוא
תשמורו  מצותיו ואת וז"ש פנימית בחי' ית' עצמותו
הסדר  הוא דכך התורה שהיא תשמעו ובקולו
תחלה  והא"ש בפ' כמ"ש אחרי בבחי' כשההילוך
שהי' אבינו אברהם אבל ולמדתם, ואח"כ וקשרתם
פנים  דרך למטה מלמעלה הליכתו הי' גמור צדיק
וז"ש  ניתנה שלא עד התורה כל אאע"ה קיים כמ"ש
במל' היסוד ע"י מאא"ס שהמשיך דהיינו לפני התהלך
באברהם  ומ"ש הגבורות שמתמתקים תמים והי' ועי"ז

ו  רצוא בחי' הוא שוב.התהלך
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Â‰ÊÂ יד פי' ממצרי' ה' הוציאך חזקה ביד כי דכתי'
ימין, אלא אינו יד שנא' כ"מ ד"י) (מנחות ארז"ל
בנו  אהבת בשביל ומ"מ ורחמי', חסד אלא אינו וימין

ו  הקשה במדה"ד במצרי' שיש הנהיג האב כמשל הוא
עינו, כבבת עליו וחביב אותו אוהב אשר יחיד בן לו

וחימה  אף עליו יתמלא יחידו בבנו יתגרה א' אם הנה
ועניו, וחסיד רחמן הוא האב בעצם כי הגם גדול, וקצף
עינו  כבבת אצלו היקר יחידו בנו אהבת בשביל מ"מ
עול  העושה על בדין ויתנהג מדותיו מהנהגת ישתנה
שיהי' מה כל טצדקי כל ויעשה יחידו, בבנו ומתגרה
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

עול  העושה על והמשפט הדין בבחי' לעשות ידו לאל
כמ"ש  למקום בני' נק' ישראל הנה כך יחידו, בבנו
ישראל, בכורי בני כמ"ש בכורו בנו והם אתם, בנים
ולכן  יונתי, היא אחת לאמה, היא אחת נק' וכנס"י
חביבי' כמארז"ל עליו החביב לבנו אהבתו בשביל
ע"פ  רז"ל כמ"ש עינו כבבת אצלו ויקרי' ישראל,
בבבת  נוגע כאילו בהם הנוגע כל עינו כאישון יצרנהו
בחי' שהיא ימינו יד וכבש במצרי' ה' עשה הנה עינו,
תרעץ  וגו' ה' ימינך ובמד"ר במצרי'. דין לעשות חסד
כמשל  והיינו בימין, דן העולם אומות דן כשהוא אויב
ביד  כי וזהו שמאל. מהכאת חזקה יותר הוא ימין הכאת
ממצרי' ה' הוציאך חזקה וביד ימין, יד כפשוטו חזקה

הדין  פעולת פעל עדי כבושה חסד ימין יד ידו שהייתה
שניהם  ורפוא נגוף ענין ג"כ מזה מובן ונמצא במצרי'.

כו'. מימין
ÌÓ‡ דמשמע ועברתי כתי' הלא צ"ל עדיין הנה

ולא  אני רז"ל וכדרש עצומ"ה אוא"ס על שקאי
נגוף  שיהי' דוקא משם נמשך איך שצ"ל כו' מלאך
אחר  ולא הוא אני שאמרו מה בהקדם ויובן כו'. ורפוא
וגם  אחר, ח"ו לומר הדעת על יעלה איך יפלא דלכאו'
עולמות  ג' כנגד שהם ושליח שרף מלאך חשב שהלא
צריך  כרחך ועל אחר, ולא מה"ע וא"כ כנודע, בי"ע
על  להעלות ח"ו והיתכן סט"א, על היא שהכוונה לומר

כו'. ח"ו אחר ע"י הי' בכורות ומכת שיצ"מ הדעת

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

ä÷ãöá äéáùå äãôú èôùîá ïåéö1 ו ,åäî ïéáäì êéøö
úåììë ìò àéä äðååëä àìä ,'åë èôùîá ïåéö åøîåà

ìàøùé שיפדוåäî ïë íàå à÷åã ïåéö éáùåé ìò àì
.à÷åã ïåéö åøîåà

נוספת: òîùîãושאלה  ä÷ãöá äéáùå ïéðò åäî íâ
íãå÷ øîàù äîî øçà ïéðò åäæù,"תפדה במשפט "ציון

åäî ïéáäì êéøöåביניהם èôùîáההבדל ïåéö äîìå .
äãôúדווקאå אילו.'åë ä÷ãöá äéáù

ìéòì øàáúðù äî íéã÷äì ùé äæ ïéáäìåהקודם במאמר
äìòî ïéðòå ,äèîå äìòî úå÷ìçúä ùé úåøéôñ øùòáã
äðåéìòä äâéøãîäáù èåòéîå éåáéø úðéçáá àåä äèîå

äðåúçúä äâéøãîäáî øúåé éåìéâá øåàä øéàîששם
במיעוט åë'.האור

øàáúðå יותר àåäבעומק äèîå äìòî ïéðò ø÷éòãלא
אלא האור, ומיעוט בריבוי ïúâéøãîåרק íúåäî íöòá

äúâéøãî íöòá äìòî úðéçáá àéä äðåéìòä äâéøãîäù
äðéáå äîëçá åîëå ,äðåúçúä äâéøãîä éáâìשההבדל

ובבינה אור ריבוי  מאיר  שבחכמה רק לא הוא  ביניהן
אלא אור, äìòîìמיעוט äúâéøãî íöòá äîëçäù

úåàéöîä úðéçáá ÷ø úñôåú äðéáã ,äðéáä úðéçáî
.'åë úåäîä úðéçáá úñôåú äîëçå úå÷ìàã

.àî
החכמה של התחתונות במדריגות גם הפרק: נושא
"אין" נקראת ולכן העצמי  האור מאיר שבה) (השכלי 

הבינה. לגבי 
ïéáäì êéøö ïééãò íðîà בין שההבדל אומרים כיצד

בריבוי רק ולא מדריגתה בעצם היא לבינה  חכמה
האור, úåéìëùומיעוט äòéãé ïë íâ àéä äîëçä àìäå

úãå÷ð åîë äîëçáù úåðåúçúä úåâéøãîá íéðô ìë ìòå
äìëùääשל התחתונה מדריגה  בין העצמי  ההבדל ומה

לבינה? החכמה 
ììë êøãáã)החכמה של ההשכלה úðéçáנקודת  åäæ

(àáà ãåñéהתחתונה הדרגה הוא אבא" "יסוד כלומר –
החכמה של ("יסוד") ההשפעה שהיא החכמה  של

("אבא"),
äæ éøä- ההשכלה נקודת -ìëù àø÷ðå úåéìëù äòéãé

,éåìâ- שהרי  השגה , היא חכמה שגם ìëåוהראיה
ïë íàå ,äîëçã äìëùää úãå÷ðá àéä äðéáã äâùää

äìëùää úãå÷ð íâ éøäהחכמה ìëùשל úðéçáá àéä
) äâùäåאמנםùîî äâùä úðéçáá àìהבינה ìáàכמו 

àåäמכלֿמקוםäòéãéä àì äâùää ïéðòì êééùù éìëù
äéàøãהחכמה של העליונה  הדרגה åë').שהיא
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äìòîì ïä äîëçáù úåðåéìòä úåâéøãîã úåéä íòå
,'åë úåúîàúäå äéàø úðéçáá íà-éë äâùäå ìëùî
לבינה, החכמה בין מהותי הבדל יש  שהוסבר כפי ולכן 

בלבד, שמיעה היא úåâéøãîäשבינה íå÷î-ìëî
äîëçáù úåðåúçúäההשכלה נקודת  äùòðùשהיא

.'åë äâùäå ìëù úðéçáá äæ éøä äðéáì øå÷îהבינה כמו
יותר. נעלה באופן רק לכאורה,

äúåäî íöòá äîëçäù íéøîåà åðà êéà ïë íàå
äîëçä íâù øçàî ,äìòî úðéçáá àéä äúâéøãîå

שלה התחתונות úåéìëù,בדרגות äòéãé úðéçáá àéä
,úå÷ìàã úåàéöîä úðéçáá ÷ø àåä äâùäå ìëù ìëå
äúåäî íöòá äðéáä ìà äîëçä äååúùî éøä ïë íà

.('åë øåàä éåáéø úðéçáá ÷ø ú÷ìçúîå)שבחכמה –
שכל שהיא ובבינה אור, ריבוי יש כללי שכל שהיא
ובמהות? בעצם הבדל ולא אור, מיעוט זה הרי  מפורט 

ù øîåì ùé èåùô éô ìò äðäåהדרגות ב' בין  המעבר
שבחכמה ה "ראיה" מדרגת  - עצמה  החכמה שבתוך

- שבחכמה  úðéçááל"השגה " øåàä èåòéî úðéçá åäæ
äðéáä úååäúä äéäéù éãëá éøäã ,àôåâ äîëç
åîëå äîëçá øåàä èåòéî úåéäì êéøö äîëçäî

,ç"ì ÷øô ìéòì øàáúðùמתגלה היתה החכמה שאם
יכולה היתה לא שלה, העליונות  במדריגות שהיא כפי 
האור  מיעוט  ידי  על ורק הבינה, דרגת ממנה  להאצל
בחינת נאצלה שלה התחתונות מהדרגות הרי  בתוכה,

הבינה.
åðééäå עשר ויש  דרגות, הבדלי  יש  גופא החכמה שבתוך

גופא , החכמה  בתוך úåðåúçúäספירות úåâéøãîäù äî
èåòéî úðéçá åäæù úåéìëù äòéãé úðéçáá ïä äîëçã

úåðåéìòä úåâéøãîã ,øåàäהחכמה äìòîìשל ïä
úåðåúçúä úåâéøãîå äâùäå ìëùîשלהúðéçáá ïä

äæ éøäå ,äâùäå ìëùשל התחתונות המדריגות –
להיות יכול – בלבד åë'.החכמה äðéáã äâùäì øå÷î

שונה היא במהותה שהחכמה זה, לפי  לתרץ שיש נמצא
לדרגת בתוכה האור ירידת בה  שנעשה וזה מהבינה,
הבינה האצלת לצורך הוא ההשכלה ) (נקודת השגה

בלבד.
¯ ïë øîåì øùôà éà úîàá ìáàהבינה האצלת שלצורך

"ראיה " בין כאלו  מהותים הבדלים החכמה בתוך יש
– הבדלéøäùל"השגה" íà-éëכזה  ãáì èåòéî äæ ïéà

íé÷ìåçî íä éøä äâùäå äéàøã ,úåäîä íöòá éåðéù
.'åë íúåäî íöòá

äîëçáù úåðåúçúä úåâéøãîã øîàð íàåנקודת")
éåðéùההשכלה") äæ éøä ,äâùäå ìëù úðéçáá ïä

äìòîì ïäù äîëçáù úåðåéìòä úåâéøãî éáâì úåäîä
äâéøãîáù øîåì øùôà éà äæå .'åë äâùäå ìëù ïéðòî

,äáù íéèøôä úåâéøãîá úåäîä éåðéù äéäé úçàשהרי
אמנם שונות. מדריגות שתי  כבר זה מהות, שינוי יש אם
אבל אור, של מיעוט יש  אחת דרגה שבתוך לומר שייך

מהות. אותה תחת עדיין נשאר שזה בתנאי 
èåòéîä ïéðòåלומר שניתן אחת äîבדרגה ÷ø àåä

åúåàá àåä ìáà éåìéâá øéàî åðéàå èòîúî øåàäù
øåàä àôåâ åæ äâéøãîáù øîåì øùôà äæå .'åë úåäîä
,äáù úåéèøôä äâéøãîäá äâéøãîì äâéøãîî èòîúî

.'åë úåäîä éåðéù úðéçáá äéäéù àì ìáà יתכן לא ולכן 
מהותיים, הבדלים  כאלו יש גופא  החכמה שבתוך לפרש 
לדרגה מעבר אלא האור, מיעוט לא כבר זה  הרי  כי 

אחרת.
נ"ע: הרבי  זאת úåòîùîãומחדד úàæ ãáìã åðééäå

úåâéøãîá íâ äúâéøãî úåììëá äîëçäã àåä ïéðòä
äúâéøãî íöòá äìòî úðéçáá àéä äáù úåðåúçúä

,äðéáä éáâìשלא הנ "ל לכלל להתייחס מבלי כלומר,
דרגות, שתי  בין מהותי  הבדל אחת בחינה בתוך יתכן
שונה שהיא החכמה בחינת  של המשמעות כללות  הנה
העליונות במדריגות רק לא הוא מהבינה, במהותה 

שלה. התחתונות במדריגות גם אלא נוסףäðäשלה,
úðéçááלזה úåäîä éåðéù äéäéù øîåì øùôà éà äæ íâ

.'åë äáù íéèøôä úåâéøãîá àôåâ äîëçä
שרא לומר אפשר אי כי  היאנמצא, החכמה מדריגת שית 

היא החכמה מדריגת  וסוף והתאמתות ראיה של בחינה
המשמעות א. - טעמים שתי  מצד שכלית , השגה 
במהותה למעלה  שהיא  חכמה, בחינת של הכללית
שלה. העליונות בדרגות רק ולא דרגותיה, בכל מהבינה,
בחינה בין מהותי  הבדל יתכן לא אחת, דרגה בתוך ב.

לבחינה.
של התחתונות בדרגות שגם להלן , נ "ע הרבי  יבאר לכן
של המהות גילוי  את יש  ההשכלה, בנקודת החכמה,

הראיה. בחינת  – החכמה
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.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"txz'd - mixn`nd xtq

תורה  לעשותם. היום – בעוה"ז האדם בעבודת תלויים המתים ותחיית דג"ע הגילויים כל
וערבית. שחרית פ"א לימוד שיעורי על להקפיד צריך ולכן לעולם, לאדם נשארים ומע"ט
בעוה"ב  הגילוי תלוי בזה כי ומע"ט, לתשובה בעוה"ז – אחת הטיה – אחת שעה יפה

e‰ÊÂ ּבעֹולם טֹובים ּומעׂשים ּבתׁשּובה אחת ׁשעה "יפה ¿∆ְֲִִִַַַָָָָָָָ
הּזה  העֹולם ּדהּנה הּבא", העֹולם חּיי מּכל ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּזה
ּדגןֿעדן  ּבהּמדרגֹות הּגּלּוּיים וכל לעׂשתם", "הּיֹום ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּוא
ּדלעתיד, ּבהּגּלּוי הּתחּיה ּדעֹולם והּגּלּוי ועליֹון ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָהּתחּתֹון
ּבעֹולם  ּבחּייו האדם ּבעבֹודת ּתלּוי לּכל ּכאׁשר ְֲֲֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהּכל
ּדירידת  ּבנפׁשֹו צדק חׁשּבֹון יעׂשה ּכאׁשר והאדם ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּזה,
חי, ּכבעל אינֹו ּדהלא ּפנימית, ּכּונה ּבׁשביל היא ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָֹנׁשמתֹו
ּתכלית, ּבׁשביל הּוא ּבעֹולם ּבריאתֹו הרי חי הּבעל ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָוגם
האדם  ּדיצירת יבין ּביֹותר ּפׁשּוט איׁש ּגם אפן ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹּובכל
ּדאיזה  וכּו', ולׁשּתֹות לאכל ּבׁשביל אינֹו ּבעֹולם ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶָָֹוהיֹותֹו
על  ׁשּלֹו ההתּבֹוננּות ּכל ּתהיה וכאׁשר ּבזה, יׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּתֹועלת
ּדימי  לּבֹו אל ויׂשים ז"ל, רּבֹותינּו ּבדברי האמּור ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָּפי
והּמלאכה  קצר "הּזמן ּוכמאמר ּוקצּובים, מדּודים ְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָהאדם
היֹותֹו ענין עּקר ּכל זהּו אׁשר ׁשמים, ּבמלאכת ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֻמרּבה"
עצמֹו לבין ּבינֹו חׁשּבֹון ויעׂשה מרּבה, היא ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֻּבעֹולם

ּדנפׁשיּה הא כב אּדעּתא את הּנעׂשה לידע מּכל הּגמּור מת ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
והּוא  וריק, ּבהבל הֹולכים ּוׁשנֹותיו ימיו ּכל ּכי עּמֹו ְְְְִִִִִֶֶָָָָָאּתֹו
ּגּופֹו ּבעניני רק הּלילֹות לרּבֹות הּיֹום ּכל ּומטרד ְְְְְִֵֵַַַַָָָֻטרּוד
ּבמה  וגם לֹו ּׁשּמכרח ּבמה החמרּיים מחסֹוריו ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָֻּומּלּוי
אינֹו נפׁשֹו ואֹודֹות לגּופֹו, רק ודֹואג מֹותרֹות, ְְְְֵֵֶַַָׁשהּוא
מאת  ונעלם מכּסה הּמות ּדיֹום זאת וגם ּכלל , ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּדֹואג
אדם  ּבני ּכּמה לּצלן ּדרחמנא ּבמּוחׁש נראה וכן ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָהאדם,
ּתמיד  ׁשּטרּודים האמּתּיים עניניהם לברר מסּפיקים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָאין

לאדם לֹו יׁש אֹוהבים ּוׁשלׁשה אֹוהב כּו', ּׁשהּוא מה (מהם ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

אֹותֹו) אֹוהבים ׁשהם אלּו ּובהם ּתֹורה אֹותם, ּבנים, : ֲִִֵֵֶֶָָָָ
ּדאין  ּברכּוׁש, הּיקר וכל וזהב וכסף טֹובים, ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָּומעׂשים
רק  הּוא הּבנים וגם ׁשּלֹו, וזהב הּכסף לאדם לֹו ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָמלּוין
אׁשר  טֹובים והּמעׂשים הּתֹורה הּוא והעּקר הּקבר, ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָעד
על  אׁשר נצחי, ּבאׁשר רב ועׁשר הֹון ירּבה יד על ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹקּבץ
יׂשים  עּמֹו אּתֹו ּכחֹו ּבעֹוד אׁשר האדם ּכל זה הּנה ְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֹּכן
לעצמֹו ויעׂשה הּימים, ּבאחרית יבֹוא אׁשר את לּבֹו ְְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָאל

על  ּומגּבלים מיחדים זמּנים ּבקביעּות מגּבלֹות ְְְְְְִִִִִַַַָָָָֻֻֻהגּדרֹות
אׁשר  ּבארץ איׁש אין ּבזה אׁשר ּותפּלה, הּתֹורה ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָלּמּוד
חּיבין  הּכל ּכי מּזה, חסֿוׁשלֹום עצמֹו את לפטר ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹיכֹול
ּתהיה  וזאת ערבית, אחד ּופרק ׁשחרית אחד ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבפרק
ּומּיד  ּדתכף לה'", ּתרימּו עריסֹותיכם ּד"ראׁשית ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָעבֹודתֹו,
לּמּוד, על קבּועה ׁשעה לֹו יהיה ּבּבקר מּׁשנתֹו ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹּבקּומֹו
מקּדׁשה  להיֹות צרי הּפּקדֹון ּבהחזרת הראׁשֹונה ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָֻּדׁשעה
לא  אׁשר חסֿוׁשלֹום להיֹות יכֹול היה ּדהרי ויתּבֹונן ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹלה',
העסקים  ּכל עם אז היה ּומה נפׁשֹו, ּפקדֹון לֹו ְְֲֲִִִִַַַָָָָָָיחזירּו
לּמּוד  על זֹו ׁשעה להגּביל צרי ּכן על ואׁשר כּו', ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּלֹו
להתּפּלל  ואחרּֿכ ענינֹו, לפי איׁש איׁש ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָהּתֹורה
הּתפּלה, אחר לּמּוד ּובאיזה ּבצּבּור ּבתפּלה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָּולהׁשּתּדל
אּגדה  אֹו הלכה ּדבר איזה ּבמחֹו וחקּוק קבּוע ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹולהיֹות
אחד  ּפרק וכן ּבעסקיו, ּבהליכתֹו ויהרהר יהגה ּבּה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאׁשר
מיני  ּכל נגד עז ּתקף ּבכל ויעמד ּבקביעּות, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹערבית
האמּתית  הּכּונה מׁשלים הּוא ּבזה אׁשר ועּכּוב, ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָמניעה
העֹולם  כּו' ׁשעה "יפה וזהּו ּבּגּוף, הּנׁשמה ְְִִֶַַַָָָָָָָָּבירידת
ּדעלֿידי  ההּטיה, ועל זמן על מֹורה ּדׁשעה ְְְְְֵַַַַַַַָָָָָָהּבא",
לתׁשּובה  ׁשעה וקֹובע הּזה ּבעֹולם עצמֹו את ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמּטה
עֹולם  חּיי מּכל יֹותר יפה זה הּנה טֹובים, ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּולמעׂשים
רק  ּתלּוי הּוא הּבא ּדעֹולם הּגּלּוי ּדכל ּדלהיֹות ְְְְִִַַַַָָָָָהּבא,
טֹובים" ּומעׂשים "ּתׁשּובה ואמרֹו הּזה, ּדעֹולם ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָּבהּׁשעה
טֹובים, הּמעׂשים קּיּום לידי יביאֹו ּדהּתׁשּובה ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָהּכּונה
הּתפּלה  קדם ּבּתֹורה ׁשעֹוסקים להיֹות יכֹול ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּדהרי
אפׁשר  וכן ּכדבעי, אינֹו הּתפּלה הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּומּכלֿמקֹום
לא  הרי ּבעסקיו ּבהלכֹו ּומּכלֿמקֹום ּבחּיּות ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּמתּפללים
אמר  ולכן ׁשּבּתפּלה, מההחלט ּכלל רׁשם ׁשּום ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹנׁשאר
מעׂשים  לידי ׁשּמביאה ּתׁשּובה הּוא ּדהעּקר ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ"ּתׁשּובה",
ּדכל  הּבא", עֹולם כּו' "יפה וזהּו מּמׁש, ּבפעל ְְְִֶַַַָָָָָָֹטֹובים
הּכל  ּתלּוי הּבא ּדעֹולם ּבהּמדרגֹות הּנעלים ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָֹהּגּלּוּיים

ּדוקא. הּזה ּדעֹולם אחת ְְְֶַַַַַָָָָּבהּׁשעה
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עצמו).כב. את שמכיר (כפי נפשו דעת על
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äìòîì ïä äîëçáù úåðåéìòä úåâéøãîã úåéä íòå
,'åë úåúîàúäå äéàø úðéçáá íà-éë äâùäå ìëùî
לבינה, החכמה בין מהותי הבדל יש  שהוסבר כפי ולכן 

בלבד, שמיעה היא úåâéøãîäשבינה íå÷î-ìëî
äîëçáù úåðåúçúäההשכלה נקודת  äùòðùשהיא

.'åë äâùäå ìëù úðéçáá äæ éøä äðéáì øå÷îהבינה כמו
יותר. נעלה באופן רק לכאורה,

äúåäî íöòá äîëçäù íéøîåà åðà êéà ïë íàå
äîëçä íâù øçàî ,äìòî úðéçáá àéä äúâéøãîå

שלה התחתונות úåéìëù,בדרגות äòéãé úðéçáá àéä
,úå÷ìàã úåàéöîä úðéçáá ÷ø àåä äâùäå ìëù ìëå
äúåäî íöòá äðéáä ìà äîëçä äååúùî éøä ïë íà

.('åë øåàä éåáéø úðéçáá ÷ø ú÷ìçúîå)שבחכמה –
שכל שהיא ובבינה אור, ריבוי יש כללי שכל שהיא
ובמהות? בעצם הבדל ולא אור, מיעוט זה הרי  מפורט 

ù øîåì ùé èåùô éô ìò äðäåהדרגות ב' בין  המעבר
שבחכמה ה "ראיה" מדרגת  - עצמה  החכמה שבתוך

- שבחכמה  úðéçááל"השגה " øåàä èåòéî úðéçá åäæ
äðéáä úååäúä äéäéù éãëá éøäã ,àôåâ äîëç
åîëå äîëçá øåàä èåòéî úåéäì êéøö äîëçäî

,ç"ì ÷øô ìéòì øàáúðùמתגלה היתה החכמה שאם
יכולה היתה לא שלה, העליונות  במדריגות שהיא כפי 
האור  מיעוט  ידי  על ורק הבינה, דרגת ממנה  להאצל
בחינת נאצלה שלה התחתונות מהדרגות הרי  בתוכה,

הבינה.
åðééäå עשר ויש  דרגות, הבדלי  יש  גופא החכמה שבתוך

גופא , החכמה  בתוך úåðåúçúäספירות úåâéøãîäù äî
èåòéî úðéçá åäæù úåéìëù äòéãé úðéçáá ïä äîëçã

úåðåéìòä úåâéøãîã ,øåàäהחכמה äìòîìשל ïä
úåðåúçúä úåâéøãîå äâùäå ìëùîשלהúðéçáá ïä

äæ éøäå ,äâùäå ìëùשל התחתונות המדריגות –
להיות יכול – בלבד åë'.החכמה äðéáã äâùäì øå÷î

שונה היא במהותה שהחכמה זה, לפי  לתרץ שיש נמצא
לדרגת בתוכה האור ירידת בה  שנעשה וזה מהבינה,
הבינה האצלת לצורך הוא ההשכלה ) (נקודת השגה

בלבד.
¯ ïë øîåì øùôà éà úîàá ìáàהבינה האצלת שלצורך

"ראיה " בין כאלו  מהותים הבדלים החכמה בתוך יש
– הבדלéøäùל"השגה" íà-éëכזה  ãáì èåòéî äæ ïéà

íé÷ìåçî íä éøä äâùäå äéàøã ,úåäîä íöòá éåðéù
.'åë íúåäî íöòá

äîëçáù úåðåúçúä úåâéøãîã øîàð íàåנקודת")
éåðéùההשכלה") äæ éøä ,äâùäå ìëù úðéçáá ïä

äìòîì ïäù äîëçáù úåðåéìòä úåâéøãî éáâì úåäîä
äâéøãîáù øîåì øùôà éà äæå .'åë äâùäå ìëù ïéðòî

,äáù íéèøôä úåâéøãîá úåäîä éåðéù äéäé úçàשהרי
אמנם שונות. מדריגות שתי  כבר זה מהות, שינוי יש אם
אבל אור, של מיעוט יש  אחת דרגה שבתוך לומר שייך

מהות. אותה תחת עדיין נשאר שזה בתנאי 
èåòéîä ïéðòåלומר שניתן אחת äîבדרגה ÷ø àåä

åúåàá àåä ìáà éåìéâá øéàî åðéàå èòîúî øåàäù
øåàä àôåâ åæ äâéøãîáù øîåì øùôà äæå .'åë úåäîä
,äáù úåéèøôä äâéøãîäá äâéøãîì äâéøãîî èòîúî

.'åë úåäîä éåðéù úðéçáá äéäéù àì ìáà יתכן לא ולכן 
מהותיים, הבדלים  כאלו יש גופא  החכמה שבתוך לפרש 
לדרגה מעבר אלא האור, מיעוט לא כבר זה  הרי  כי 

אחרת.
נ"ע: הרבי  זאת úåòîùîãומחדד úàæ ãáìã åðééäå

úåâéøãîá íâ äúâéøãî úåììëá äîëçäã àåä ïéðòä
äúâéøãî íöòá äìòî úðéçáá àéä äáù úåðåúçúä

,äðéáä éáâìשלא הנ "ל לכלל להתייחס מבלי כלומר,
דרגות, שתי  בין מהותי  הבדל אחת בחינה בתוך יתכן
שונה שהיא החכמה בחינת  של המשמעות כללות  הנה
העליונות במדריגות רק לא הוא מהבינה, במהותה 

שלה. התחתונות במדריגות גם אלא נוסףäðäשלה,
úðéçááלזה úåäîä éåðéù äéäéù øîåì øùôà éà äæ íâ

.'åë äáù íéèøôä úåâéøãîá àôåâ äîëçä
שרא לומר אפשר אי כי  היאנמצא, החכמה מדריגת שית 

היא החכמה מדריגת  וסוף והתאמתות ראיה של בחינה
המשמעות א. - טעמים שתי  מצד שכלית , השגה 
במהותה למעלה  שהיא  חכמה, בחינת של הכללית
שלה. העליונות בדרגות רק ולא דרגותיה, בכל מהבינה,
בחינה בין מהותי  הבדל יתכן לא אחת, דרגה בתוך ב.

לבחינה.
של התחתונות בדרגות שגם להלן , נ "ע הרבי  יבאר לכן
של המהות גילוי  את יש  ההשכלה, בנקודת החכמה,

הראיה. בחינת  – החכמה
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תורה  לעשותם. היום – בעוה"ז האדם בעבודת תלויים המתים ותחיית דג"ע הגילויים כל
וערבית. שחרית פ"א לימוד שיעורי על להקפיד צריך ולכן לעולם, לאדם נשארים ומע"ט
בעוה"ב  הגילוי תלוי בזה כי ומע"ט, לתשובה בעוה"ז – אחת הטיה – אחת שעה יפה

e‰ÊÂ ּבעֹולם טֹובים ּומעׂשים ּבתׁשּובה אחת ׁשעה "יפה ¿∆ְֲִִִַַַָָָָָָָ
הּזה  העֹולם ּדהּנה הּבא", העֹולם חּיי מּכל ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּזה
ּדגןֿעדן  ּבהּמדרגֹות הּגּלּוּיים וכל לעׂשתם", "הּיֹום ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּוא
ּדלעתיד, ּבהּגּלּוי הּתחּיה ּדעֹולם והּגּלּוי ועליֹון ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָהּתחּתֹון
ּבעֹולם  ּבחּייו האדם ּבעבֹודת ּתלּוי לּכל ּכאׁשר ְֲֲֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהּכל
ּדירידת  ּבנפׁשֹו צדק חׁשּבֹון יעׂשה ּכאׁשר והאדם ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּזה,
חי, ּכבעל אינֹו ּדהלא ּפנימית, ּכּונה ּבׁשביל היא ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָֹנׁשמתֹו
ּתכלית, ּבׁשביל הּוא ּבעֹולם ּבריאתֹו הרי חי הּבעל ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָוגם
האדם  ּדיצירת יבין ּביֹותר ּפׁשּוט איׁש ּגם אפן ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹּובכל
ּדאיזה  וכּו', ולׁשּתֹות לאכל ּבׁשביל אינֹו ּבעֹולם ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶָָֹוהיֹותֹו
על  ׁשּלֹו ההתּבֹוננּות ּכל ּתהיה וכאׁשר ּבזה, יׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּתֹועלת
ּדימי  לּבֹו אל ויׂשים ז"ל, רּבֹותינּו ּבדברי האמּור ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָּפי
והּמלאכה  קצר "הּזמן ּוכמאמר ּוקצּובים, מדּודים ְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָהאדם
היֹותֹו ענין עּקר ּכל זהּו אׁשר ׁשמים, ּבמלאכת ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֻמרּבה"
עצמֹו לבין ּבינֹו חׁשּבֹון ויעׂשה מרּבה, היא ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֻּבעֹולם

ּדנפׁשיּה הא כב אּדעּתא את הּנעׂשה לידע מּכל הּגמּור מת ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
והּוא  וריק, ּבהבל הֹולכים ּוׁשנֹותיו ימיו ּכל ּכי עּמֹו ְְְְִִִִִֶֶָָָָָאּתֹו
ּגּופֹו ּבעניני רק הּלילֹות לרּבֹות הּיֹום ּכל ּומטרד ְְְְְִֵֵַַַַָָָֻטרּוד
ּבמה  וגם לֹו ּׁשּמכרח ּבמה החמרּיים מחסֹוריו ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָֻּומּלּוי
אינֹו נפׁשֹו ואֹודֹות לגּופֹו, רק ודֹואג מֹותרֹות, ְְְְֵֵֶַַָׁשהּוא
מאת  ונעלם מכּסה הּמות ּדיֹום זאת וגם ּכלל , ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּדֹואג
אדם  ּבני ּכּמה לּצלן ּדרחמנא ּבמּוחׁש נראה וכן ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָהאדם,
ּתמיד  ׁשּטרּודים האמּתּיים עניניהם לברר מסּפיקים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָאין

לאדם לֹו יׁש אֹוהבים ּוׁשלׁשה אֹוהב כּו', ּׁשהּוא מה (מהם ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

אֹותֹו) אֹוהבים ׁשהם אלּו ּובהם ּתֹורה אֹותם, ּבנים, : ֲִִֵֵֶֶָָָָ
ּדאין  ּברכּוׁש, הּיקר וכל וזהב וכסף טֹובים, ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָּומעׂשים
רק  הּוא הּבנים וגם ׁשּלֹו, וזהב הּכסף לאדם לֹו ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָמלּוין
אׁשר  טֹובים והּמעׂשים הּתֹורה הּוא והעּקר הּקבר, ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָעד
על  אׁשר נצחי, ּבאׁשר רב ועׁשר הֹון ירּבה יד על ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹקּבץ
יׂשים  עּמֹו אּתֹו ּכחֹו ּבעֹוד אׁשר האדם ּכל זה הּנה ְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֹּכן
לעצמֹו ויעׂשה הּימים, ּבאחרית יבֹוא אׁשר את לּבֹו ְְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָאל

על  ּומגּבלים מיחדים זמּנים ּבקביעּות מגּבלֹות ְְְְְְִִִִִַַַָָָָֻֻֻהגּדרֹות
אׁשר  ּבארץ איׁש אין ּבזה אׁשר ּותפּלה, הּתֹורה ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָלּמּוד
חּיבין  הּכל ּכי מּזה, חסֿוׁשלֹום עצמֹו את לפטר ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹיכֹול
ּתהיה  וזאת ערבית, אחד ּופרק ׁשחרית אחד ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבפרק
ּומּיד  ּדתכף לה'", ּתרימּו עריסֹותיכם ּד"ראׁשית ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָעבֹודתֹו,
לּמּוד, על קבּועה ׁשעה לֹו יהיה ּבּבקר מּׁשנתֹו ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹּבקּומֹו
מקּדׁשה  להיֹות צרי הּפּקדֹון ּבהחזרת הראׁשֹונה ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָֻּדׁשעה
לא  אׁשר חסֿוׁשלֹום להיֹות יכֹול היה ּדהרי ויתּבֹונן ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹלה',
העסקים  ּכל עם אז היה ּומה נפׁשֹו, ּפקדֹון לֹו ְְֲֲִִִִַַַָָָָָָיחזירּו
לּמּוד  על זֹו ׁשעה להגּביל צרי ּכן על ואׁשר כּו', ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּלֹו
להתּפּלל  ואחרּֿכ ענינֹו, לפי איׁש איׁש ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָהּתֹורה
הּתפּלה, אחר לּמּוד ּובאיזה ּבצּבּור ּבתפּלה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָּולהׁשּתּדל
אּגדה  אֹו הלכה ּדבר איזה ּבמחֹו וחקּוק קבּוע ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹולהיֹות
אחד  ּפרק וכן ּבעסקיו, ּבהליכתֹו ויהרהר יהגה ּבּה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאׁשר
מיני  ּכל נגד עז ּתקף ּבכל ויעמד ּבקביעּות, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹערבית
האמּתית  הּכּונה מׁשלים הּוא ּבזה אׁשר ועּכּוב, ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָמניעה
העֹולם  כּו' ׁשעה "יפה וזהּו ּבּגּוף, הּנׁשמה ְְִִֶַַַָָָָָָָָּבירידת
ּדעלֿידי  ההּטיה, ועל זמן על מֹורה ּדׁשעה ְְְְְֵַַַַַַַָָָָָָהּבא",
לתׁשּובה  ׁשעה וקֹובע הּזה ּבעֹולם עצמֹו את ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמּטה
עֹולם  חּיי מּכל יֹותר יפה זה הּנה טֹובים, ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּולמעׂשים
רק  ּתלּוי הּוא הּבא ּדעֹולם הּגּלּוי ּדכל ּדלהיֹות ְְְְִִַַַַָָָָָהּבא,
טֹובים" ּומעׂשים "ּתׁשּובה ואמרֹו הּזה, ּדעֹולם ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָּבהּׁשעה
טֹובים, הּמעׂשים קּיּום לידי יביאֹו ּדהּתׁשּובה ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָהּכּונה
הּתפּלה  קדם ּבּתֹורה ׁשעֹוסקים להיֹות יכֹול ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּדהרי
אפׁשר  וכן ּכדבעי, אינֹו הּתפּלה הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּומּכלֿמקֹום
לא  הרי ּבעסקיו ּבהלכֹו ּומּכלֿמקֹום ּבחּיּות ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּמתּפללים
אמר  ולכן ׁשּבּתפּלה, מההחלט ּכלל רׁשם ׁשּום ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹנׁשאר
מעׂשים  לידי ׁשּמביאה ּתׁשּובה הּוא ּדהעּקר ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ"ּתׁשּובה",
ּדכל  הּבא", עֹולם כּו' "יפה וזהּו מּמׁש, ּבפעל ְְְִֶַַַָָָָָָֹטֹובים
הּכל  ּתלּוי הּבא ּדעֹולם ּבהּמדרגֹות הּנעלים ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָֹהּגּלּוּיים

ּדוקא. הּזה ּדעֹולם אחת ְְְֶַַַַַָָָָּבהּׁשעה
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בכל  רוסיה, את לעזוב הרבי שעל לכל, ברור היה
שוב. להיאסר עלול הוא רגע

בהשתדלותה. להמשיך הבטיחה פישקובה גב'
הציר  קוהן, אוסקר ד"ר יצא מברלין
רבנות" "כתב עם הגרמני, בבונדנסטאג הסוציאליסטי
כתבי  גם אתו הביא הוא פרנקפורט. מקהילת לרבי
קרסטינסקי, וממר הגרמני השלטון מגדולי השתדלות

בגרמניה. הסובייטי השגריר
דובין, מרדכי הדתי האגודאי הציר יצא מריגא גם
גם  והביא המקומית. מהקהילה לרבי רבנות" ב"כתב
. מלודז יהודי – בלטביה הסובייטי מהציר המלצה

כי  לחייו, חשש מתוך אמנם נסע דובין הציר
הטירור  בימי הבולשוביקים, ידי על נאסר בשעתו
לספק  אז פעל כללי כעסקן ודובין בלטביה, האדום
אז  אותו אסרו הבולשוביקים ריגא. ליהודי מצות
אמנם  הוא מות. דין פסק עליו שיוציאו חשש והיה

שכח. לא עדיין הוא הפחד את אך ניצול,
כל  היא הסובייטית, מרוסיה בלטביה פחדו בכלל
אפריקאי. כמג'ונגל  הוא והפחד לרוסיה, קרובה כך

שהבולשוביקים  מהתקופה בלטביה שרר הפחד
שם  שרר האדום הטרור איום, זמן זה היה בה, שלטו

רחמנות. בלי
לבקש  הלאטבי הסיים לציר כושר שעת אז היתה

מרוסיה. מסויימת טובה
רוסיה  עם יחסיה את עתה זה ניתקה אנגליה
ממשלת  עם אז ונתנה נשאה ורוסיה הסובייטית,
היתה  רוסיה ומסחר. ידידות חוזה בדבר לטביה
היה  הלאטבי הסיים וציר זה. בחוזה מאד מעונינת
בעל  שהוא כדובין ציר וביחוד כך, לשם מאד חשוב

בלטביה. האיכרים במפלגת השפעה
דובין  נסע זה, ענינים מצב בחשבון בלקחו

לרוסיה.
בכבוד  שם התקבל הוא שוא, פחד היה ופחדו

רבה. בידידות אליו והתייחסו גדול
במלונו, אותו לבקר חששו במוסקבה קרוביו אך
ואם  אליו. ללכת ופחדו עיניים אלף שלצ'יקה באמרם
אך  דובין, את ביקורם בגלל אותם יאסרו לא אמנם
לאסור  מדוע שונות עלילות תמצא כבר הג.פ.או.

אותם.
אוסקר  דובין ד"ר והציר הוא, בדרכיו פעל קוהן
הוא. בדרכיו –

חוץ  לעניני לקומיסריון תחילה הלך דובין הציר

שעמד  פולני, יהודי דוברוניצקי, מר עם ונתן ונשא
ואסטוניה. לטביה ליטא, פולין, מחלקת בראש

קלושים. היו הסיכויים וגם לא! היתה: התשובה
הקומיסר  של האישי מכרו קוהן, אוסקר ד"ר
בכיר  פקיד ועם אתו ונתן נשא צ'יצ'ירין, חוץ  לעניני
יהודי, הוא גם רוטשטיין, הסובייטי החוץ במשרד

לא!. התשובה: היתה פה וגם
היו  הקשיים אך במרץ, עבד קוהן אוסקר ד"ר
וכמתוך  דובין הציר אל בא אחת ופעם מאד, גדולים

כלום!. יותר לעשות יכול איני לו: אמר יאוש
נראה  חוץ וכלפי לחוד, עבדו וקוהן דובין שניהם,
את  רצה אחד כל ביניהם, התחרות מעין היתה כאילו
רבנות". "כתב עם אותו ששלחה הקהילה כרב  הרבי
המחלקה  ראש עם שנית נפגש  דובין הציר
בבקשו  דוברוניצקי, הפולני היהודי הבאלטית,
שוב  ניסה וזה לריגא, הרבי של יציאתו את להרשות
בתביעה: דובין הציר יצא אז ריקם. פניו את להשיב 
בחתימת  לכם נעזור וידידנו שאנו רוצים אתם 
אליכם  אנו וכשבאים ארצנו. עם המסחרי החוזה
אנו  ריקם. פנינו את משיבים אתם – טובה בבקשת
הקהילה  רב , בתור מליובאוויטש הרבי את רוצים
אינכם  ואתם כרב , בו רוצה ריגא בבירתנו היהודית
לרבי  באה בינתיים רוסיה. את לצאת לו מרשים
כרב , בו הם גם הרוצים גרמני מיהודי נוספת הזמנה
לגרמניה  לנסוע טוב יותר ירצה שהרבי להיות יכול
לכם  לומר עלי הרי לכך. הרשות לו שתתנו גם ויתכן
לטביה, יהדות של רוגזה את בזה שתעוררו גלוי
הרבי  את לראות נפשם תאבה אשר את שתאבד
תזיק  זו ורוגזה הריגאית, הרבנות בכתר מוכתר

החוזה. בענין שלכם ומתן למשא
נבהל  לא היהודי, דוברוניצקי המחלקה, ראש אך

לבקשתו. נענה ולא אלה מדברים גם
במדינת  הסובייטי הציר למוסקבה, הגיע בינתיים
עם  ומתן המשא בעניני לדון מלודז, היהודי לטביה,
לקבלת  לפעול כן גם החל כך עם יחד אך לטביה,
דבר  לריגא, לנסוע כדי מרוסיה לרבי יציאה רשות

המסחרי. ומתן למשא רבות לעזור שיכול
הוא  לדובין, סייע במוסקבה, הלאטבי הציר גם
החוץ  במשרד הבכירים הפקידים עם אותו הפגיש

מיו  בסעודה בבית הסובייטי זה לצורך שערך חדת
הלאטבית. הצירות

תענית, ביום זה היה מעניין: דבר אירע זו בסעודה
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פקיד  המסובים, אחד דבר. שום טעם לא ודובין
לדובין: ואמר בדבר הרגיש יהודי, בכיר, סובייטי
חוששים  אתם אם דבר? שום טועמים אינכם מדוע

פירות. לאכול הרי אתם יכולים – מטריפות

דובין. לו ענה – תענית היום צם, אני
מה  יודע הפולני, היהודי הבכיר, הסובייטי הפקיד
דובין  של תשובתו שמע – תענית של משמעותה

ושתק.
zihiiaeqd diqexa yhiee`aeiln iaxd ly eixeqi

•

1

2

3

4

5

6

7

8

ycew zexb`

תרפ"ד  מ"ח ח' ג' [ב"ה]

יע"א, סלאנים בעי"ת אנ"ש ידידנו אל

יחיו  עליהם ד'

וברכה  שלום

פנימי, התקשרות ברגשי הכתוב מכתבם על במענה

מעמדם  לדעת ואכספה נפשי, בקירוב לקרבם בזה הנני

ביחד, ברבים ללמוד עתים קביעות להם יש האם ומצבם,

רעהו  את איש אשר התועדות זמני קביעות להם יש אם כן

ובודאי  המדות, וזיכוך ובבירור שבלב, עבודה בעניני ידברו

יחי' בניהם ובני לבניהם חדרים ית', בעזרתו להם, יש

הי' וכאשר כראוי, טוב בלימוד [תורה] לומדים אשר

ימימה. מימים

עליהם  יחי' אנ"ש ידידינו קורתינו בצל הבאים כל

על  ונפשם לבם לתת תורה, אהלי להרחיב נפשם למסור

למקום  לשלחו לישיבה והראוי בחדר שילמוד ונער נער כל

בלימוד  הישיבה הנהגת מפרטיות מתחילה בידיעה תורה

ואחד  אחד כל על היא גברא וחובת מעולה. והשגחה

השי"ת, יברכם שהם, מגורם מקום בכל יחי' מאנ"ש

בין  בזה בכתובים ולבוא מגורו במקום זה בדבר  לעורר

פנימי. והרגש בהתעוררות ומיודעיו מכיריו

ואברכם  בגו"ר, הטוב שלומכם מנועם לשמוע ואתענג

בריוח  תהי' פרנסתכם אשר בעזרתכם יהי' הטוב האל כי

מתוך  ועבודה לתורה עיתים לקבוע שתוכלו ובמנוחה

יחי' מאנ"ש ואחד אחד כל בשלום פורש והנני הרחבה.

האמור. של כפולה בבקשה ומבקשם

ומברכם  והצלחתם טובם הדו"ש עוז ידידכם והנני

בגו"ר,

שניאורסאהן. יצחק יוסף
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc zeaezk(ipy meil)

e .mipzg zkxa el epwizïàkepiid ,dkxa dperh dpi`y dpnl` - ¨
,äðîìà àNpL ïBîìàael epwiz `le ,jk lk dlecb ezgny oi`y §©§¤¨¨©§¨¨

.dkxa
:`xnbd dywnåa ikàì äðîìà àNpL ïBîìà,dkxa epwizøîàäå §©§¤¨¨©§¨¨Ÿ§¨¨©

,ïúð øa àðeä éì øîà ,ïîçð áøàðz`ziixaa epipy jk -dlk zkqn) ©©§¨¨©¦¨©¨¨¨¨
(`"d `"t,íéðúç úkøáì ïépî`wec xn`idl dkixvyaiptäøNò ¦©¦§¦§©£¨¦¦£¨¨
,miyp`øîàpLzex z` `yil `a xy`k frea lv`(a c zex),çwiå' ¤¤¡©©¦©

,'eáLiå äô eáL øîàiå øéòä éð÷fî íéLðà äøNòick ok dyre £¨¨£¨¦¦¦§¥¨¦©Ÿ¤§Ÿ©¥¥
zkxay o`kne ,mipzg zkxal miyp` dxyr el mipken eidiy

.dxyr dkixv mipzgåixd,äåä äðîìà àNpL ïBîìà ,æòBáixdy ©©©§¤¨¨©§¨¨£¨
didy gxkdae ,zepa miylye mipa miyly okl mcew el eid
gkene ,epnn dpnl`zpe oelgnl d`eyp dzid zex s`e ,onl`

.mipzg zkxa epwiz dpnl`e onl` i`eyipa s`y
zkxa mikxan dpnl`e onl` i`eyipa mb mlerl :`xnbd zvxzn

e ,frea dyrnn gkeny itke mipzgøîàc 'äëøa äðeòè dðéà' éàî©¥¨§¨§¨¨§¨©
,àðeä áøy `l` llk dkxa dperh dpi`y `läëøa äðeòè dðéà ©¨¥¨§¨§¨¨

äòáL ìk,dlezak miniãçà íBé ìáàdpnl` s`.äëøa äðeòè ¨¦§¨£¨¤¨§¨§¨¨
`ypy xegaa epiid ,dkxa dperh dpnl`y `ped ax xn`y dne

.dray lk dkxa dperhy ,dpnl`
:`xnbd zl`eyàlà,jixaclàéðúc àä`ziixaa(.d lirl), ¤¨¨§©§¨

iyinga z`yp dpnl`y epizpyna minkg epwizy mrhdy
y itl `ed iyiya zlrapeìàøNé úBða úðwz ìò íéîëç eã÷L̈§£¨¦©©¨©§¦§¨¥

,zepnl`dàäiLozgdò çîNìL dn,íéîé äLepi` iyingay ¤§¥¨¥©¦¨§Ÿ¨¨¦
jk oia zayae ,d`ia zaig meyn iyiyae ,dtegd mei meyn `vei
,mitevx mini dyly dnr gny `vnpe ,ezk`lnl `vei epi`
minidy xazqne ,ezk`lnl zxgnl `vei did ok `l m`y
,dgny oda epwizy mini oze`k od mipzg zkxa oda epwizy

dyw jixacleéàîa,`ziixaa xaecn mi`eyip eli`a -øeçáa éà §©¦§¨
,dpnl` `ypyäòáL zøîàälk dkxa oerhy zxn` ixd - ¨¨©§§¦§¨

e .dyly `le od dray ezgny ini s` ok m`e ,drayïBîìàa éà¦§©§
,dpnl` `ypyzøîàäwxyãçà íBéxazqne ,dkxa oerh `ed ¨¨©§§¤¨

.xzei `le cg` mei `id ezgny s`y
,dfa df miielz mpi` dgnyd inie dkxad ini :`xnbd zvxzn

,jkitleàîéà úéòaéà`ziixaa xen`dy xn`z dvxz m` - ¦¨¥¥¨
epiid mini dyly dnr gny `edyïBîìàayiy ,dpnl` `ypy §©§

elìLe ,äëøáì ãçà íBéäLmini.äçîNìàîéà úéòaéàåxaecny ¤¨¦§¨¨§Ÿ¨§¦§¨§¦¨¥¥¨
øeçáaepice ,dpnl` `ypyìLe äëøáì äòáL.äçîNì äL`vnp §¨¦§¨¦§¨¨§Ÿ¨§¦§¨

oiprl wxe ,dgny ini dyly dl epwiz z`ypd dpnl` mlerly
mini dray dl epwiz xegal z`ypdy ,welig yi dkxa ini

.dkxal cg` mei dl epwiz onl`l z`ypde ,dkxal

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



קצז c"ag i`iyp epizeax zxezn

mixeaic ihewl

.·È ˜¯Ù
‰ÈÒÂ¯Ó È·¯Ï ‰‡ÈˆÈ ¯˙È‰ ˙Ï·˜Ï Ï„˙˘Ó ,È·Ë‡Ï‰ ÌÈÈÒ‰ ¯Èˆ ,ÔÈ·Â„

בכל  רוסיה, את לעזוב הרבי שעל לכל, ברור היה
שוב. להיאסר עלול הוא רגע

בהשתדלותה. להמשיך הבטיחה פישקובה גב'
הציר  קוהן, אוסקר ד"ר יצא מברלין
רבנות" "כתב עם הגרמני, בבונדנסטאג הסוציאליסטי
כתבי  גם אתו הביא הוא פרנקפורט. מקהילת לרבי
קרסטינסקי, וממר הגרמני השלטון מגדולי השתדלות

בגרמניה. הסובייטי השגריר
דובין, מרדכי הדתי האגודאי הציר יצא מריגא גם
גם  והביא המקומית. מהקהילה לרבי רבנות" ב"כתב
. מלודז יהודי – בלטביה הסובייטי מהציר המלצה

כי  לחייו, חשש מתוך אמנם נסע דובין הציר
הטירור  בימי הבולשוביקים, ידי על נאסר בשעתו
לספק  אז פעל כללי כעסקן ודובין בלטביה, האדום
אז  אותו אסרו הבולשוביקים ריגא. ליהודי מצות
אמנם  הוא מות. דין פסק עליו שיוציאו חשש והיה

שכח. לא עדיין הוא הפחד את אך ניצול,
כל  היא הסובייטית, מרוסיה בלטביה פחדו בכלל
אפריקאי. כמג'ונגל  הוא והפחד לרוסיה, קרובה כך

שהבולשוביקים  מהתקופה בלטביה שרר הפחד
שם  שרר האדום הטרור איום, זמן זה היה בה, שלטו

רחמנות. בלי
לבקש  הלאטבי הסיים לציר כושר שעת אז היתה

מרוסיה. מסויימת טובה
רוסיה  עם יחסיה את עתה זה ניתקה אנגליה
ממשלת  עם אז ונתנה נשאה ורוסיה הסובייטית,
היתה  רוסיה ומסחר. ידידות חוזה בדבר לטביה
היה  הלאטבי הסיים וציר זה. בחוזה מאד מעונינת
בעל  שהוא כדובין ציר וביחוד כך, לשם מאד חשוב

בלטביה. האיכרים במפלגת השפעה
דובין  נסע זה, ענינים מצב בחשבון בלקחו

לרוסיה.
בכבוד  שם התקבל הוא שוא, פחד היה ופחדו

רבה. בידידות אליו והתייחסו גדול
במלונו, אותו לבקר חששו במוסקבה קרוביו אך
ואם  אליו. ללכת ופחדו עיניים אלף שלצ'יקה באמרם
אך  דובין, את ביקורם בגלל אותם יאסרו לא אמנם
לאסור  מדוע שונות עלילות תמצא כבר הג.פ.או.

אותם.
אוסקר  דובין ד"ר והציר הוא, בדרכיו פעל קוהן
הוא. בדרכיו –

חוץ  לעניני לקומיסריון תחילה הלך דובין הציר

שעמד  פולני, יהודי דוברוניצקי, מר עם ונתן ונשא
ואסטוניה. לטביה ליטא, פולין, מחלקת בראש

קלושים. היו הסיכויים וגם לא! היתה: התשובה
הקומיסר  של האישי מכרו קוהן, אוסקר ד"ר
בכיר  פקיד ועם אתו ונתן נשא צ'יצ'ירין, חוץ  לעניני
יהודי, הוא גם רוטשטיין, הסובייטי החוץ במשרד

לא!. התשובה: היתה פה וגם
היו  הקשיים אך במרץ, עבד קוהן אוסקר ד"ר
וכמתוך  דובין הציר אל בא אחת ופעם מאד, גדולים

כלום!. יותר לעשות יכול איני לו: אמר יאוש
נראה  חוץ וכלפי לחוד, עבדו וקוהן דובין שניהם,
את  רצה אחד כל ביניהם, התחרות מעין היתה כאילו
רבנות". "כתב עם אותו ששלחה הקהילה כרב  הרבי
המחלקה  ראש עם שנית נפגש  דובין הציר
בבקשו  דוברוניצקי, הפולני היהודי הבאלטית,
שוב  ניסה וזה לריגא, הרבי של יציאתו את להרשות
בתביעה: דובין הציר יצא אז ריקם. פניו את להשיב 
בחתימת  לכם נעזור וידידנו שאנו רוצים אתם 
אליכם  אנו וכשבאים ארצנו. עם המסחרי החוזה
אנו  ריקם. פנינו את משיבים אתם – טובה בבקשת
הקהילה  רב , בתור מליובאוויטש הרבי את רוצים
אינכם  ואתם כרב , בו רוצה ריגא בבירתנו היהודית
לרבי  באה בינתיים רוסיה. את לצאת לו מרשים
כרב , בו הם גם הרוצים גרמני מיהודי נוספת הזמנה
לגרמניה  לנסוע טוב יותר ירצה שהרבי להיות יכול
לכם  לומר עלי הרי לכך. הרשות לו שתתנו גם ויתכן
לטביה, יהדות של רוגזה את בזה שתעוררו גלוי
הרבי  את לראות נפשם תאבה אשר את שתאבד
תזיק  זו ורוגזה הריגאית, הרבנות בכתר מוכתר

החוזה. בענין שלכם ומתן למשא
נבהל  לא היהודי, דוברוניצקי המחלקה, ראש אך

לבקשתו. נענה ולא אלה מדברים גם
במדינת  הסובייטי הציר למוסקבה, הגיע בינתיים
עם  ומתן המשא בעניני לדון מלודז, היהודי לטביה,
לקבלת  לפעול כן גם החל כך עם יחד אך לטביה,
דבר  לריגא, לנסוע כדי מרוסיה לרבי יציאה רשות

המסחרי. ומתן למשא רבות לעזור שיכול
הוא  לדובין, סייע במוסקבה, הלאטבי הציר גם
החוץ  במשרד הבכירים הפקידים עם אותו הפגיש

מיו  בסעודה בבית הסובייטי זה לצורך שערך חדת
הלאטבית. הצירות

תענית, ביום זה היה מעניין: דבר אירע זו בסעודה
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

פקיד  המסובים, אחד דבר. שום טעם לא ודובין
לדובין: ואמר בדבר הרגיש יהודי, בכיר, סובייטי
חוששים  אתם אם דבר? שום טועמים אינכם מדוע

פירות. לאכול הרי אתם יכולים – מטריפות

דובין. לו ענה – תענית היום צם, אני
מה  יודע הפולני, היהודי הבכיר, הסובייטי הפקיד
דובין  של תשובתו שמע – תענית של משמעותה

ושתק.
zihiiaeqd diqexa yhiee`aeiln iaxd ly eixeqi

•
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8

ycew zexb`

תרפ"ד  מ"ח ח' ג' [ב"ה]

יע"א, סלאנים בעי"ת אנ"ש ידידנו אל

יחיו  עליהם ד'

וברכה  שלום

פנימי, התקשרות ברגשי הכתוב מכתבם על במענה

מעמדם  לדעת ואכספה נפשי, בקירוב לקרבם בזה הנני

ביחד, ברבים ללמוד עתים קביעות להם יש האם ומצבם,

רעהו  את איש אשר התועדות זמני קביעות להם יש אם כן

ובודאי  המדות, וזיכוך ובבירור שבלב, עבודה בעניני ידברו

יחי' בניהם ובני לבניהם חדרים ית', בעזרתו להם, יש

הי' וכאשר כראוי, טוב בלימוד [תורה] לומדים אשר

ימימה. מימים

עליהם  יחי' אנ"ש ידידינו קורתינו בצל הבאים כל

על  ונפשם לבם לתת תורה, אהלי להרחיב נפשם למסור

למקום  לשלחו לישיבה והראוי בחדר שילמוד ונער נער כל

בלימוד  הישיבה הנהגת מפרטיות מתחילה בידיעה תורה

ואחד  אחד כל על היא גברא וחובת מעולה. והשגחה

השי"ת, יברכם שהם, מגורם מקום בכל יחי' מאנ"ש

בין  בזה בכתובים ולבוא מגורו במקום זה בדבר  לעורר

פנימי. והרגש בהתעוררות ומיודעיו מכיריו

ואברכם  בגו"ר, הטוב שלומכם מנועם לשמוע ואתענג

בריוח  תהי' פרנסתכם אשר בעזרתכם יהי' הטוב האל כי

מתוך  ועבודה לתורה עיתים לקבוע שתוכלו ובמנוחה

יחי' מאנ"ש ואחד אחד כל בשלום פורש והנני הרחבה.

האמור. של כפולה בבקשה ומבקשם

ומברכם  והצלחתם טובם הדו"ש עוז ידידכם והנני

בגו"ר,

שניאורסאהן. יצחק יוסף

ci jxk v"iixden w"b`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc zeaezk(ipy meil)

e .mipzg zkxa el epwizïàkepiid ,dkxa dperh dpi`y dpnl` - ¨
,äðîìà àNpL ïBîìàael epwiz `le ,jk lk dlecb ezgny oi`y §©§¤¨¨©§¨¨

.dkxa
:`xnbd dywnåa ikàì äðîìà àNpL ïBîìà,dkxa epwizøîàäå §©§¤¨¨©§¨¨Ÿ§¨¨©

,ïúð øa àðeä éì øîà ,ïîçð áøàðz`ziixaa epipy jk -dlk zkqn) ©©§¨¨©¦¨©¨¨¨¨
(`"d `"t,íéðúç úkøáì ïépî`wec xn`idl dkixvyaiptäøNò ¦©¦§¦§©£¨¦¦£¨¨
,miyp`øîàpLzex z` `yil `a xy`k frea lv`(a c zex),çwiå' ¤¤¡©©¦©

,'eáLiå äô eáL øîàiå øéòä éð÷fî íéLðà äøNòick ok dyre £¨¨£¨¦¦¦§¥¨¦©Ÿ¤§Ÿ©¥¥
zkxay o`kne ,mipzg zkxal miyp` dxyr el mipken eidiy

.dxyr dkixv mipzgåixd,äåä äðîìà àNpL ïBîìà ,æòBáixdy ©©©§¤¨¨©§¨¨£¨
didy gxkdae ,zepa miylye mipa miyly okl mcew el eid
gkene ,epnn dpnl`zpe oelgnl d`eyp dzid zex s`e ,onl`

.mipzg zkxa epwiz dpnl`e onl` i`eyipa s`y
zkxa mikxan dpnl`e onl` i`eyipa mb mlerl :`xnbd zvxzn

e ,frea dyrnn gkeny itke mipzgøîàc 'äëøa äðeòè dðéà' éàî©¥¨§¨§¨¨§¨©
,àðeä áøy `l` llk dkxa dperh dpi`y `läëøa äðeòè dðéà ©¨¥¨§¨§¨¨

äòáL ìk,dlezak miniãçà íBé ìáàdpnl` s`.äëøa äðeòè ¨¦§¨£¨¤¨§¨§¨¨
`ypy xegaa epiid ,dkxa dperh dpnl`y `ped ax xn`y dne

.dray lk dkxa dperhy ,dpnl`
:`xnbd zl`eyàlà,jixaclàéðúc àä`ziixaa(.d lirl), ¤¨¨§©§¨

iyinga z`yp dpnl`y epizpyna minkg epwizy mrhdy
y itl `ed iyiya zlrapeìàøNé úBða úðwz ìò íéîëç eã÷L̈§£¨¦©©¨©§¦§¨¥

,zepnl`dàäiLozgdò çîNìL dn,íéîé äLepi` iyingay ¤§¥¨¥©¦¨§Ÿ¨¨¦
jk oia zayae ,d`ia zaig meyn iyiyae ,dtegd mei meyn `vei
,mitevx mini dyly dnr gny `vnpe ,ezk`lnl `vei epi`
minidy xazqne ,ezk`lnl zxgnl `vei did ok `l m`y
,dgny oda epwizy mini oze`k od mipzg zkxa oda epwizy

dyw jixacleéàîa,`ziixaa xaecn mi`eyip eli`a -øeçáa éà §©¦§¨
,dpnl` `ypyäòáL zøîàälk dkxa oerhy zxn` ixd - ¨¨©§§¦§¨

e .dyly `le od dray ezgny ini s` ok m`e ,drayïBîìàa éà¦§©§
,dpnl` `ypyzøîàäwxyãçà íBéxazqne ,dkxa oerh `ed ¨¨©§§¤¨

.xzei `le cg` mei `id ezgny s`y
,dfa df miielz mpi` dgnyd inie dkxad ini :`xnbd zvxzn

,jkitleàîéà úéòaéà`ziixaa xen`dy xn`z dvxz m` - ¦¨¥¥¨
epiid mini dyly dnr gny `edyïBîìàayiy ,dpnl` `ypy §©§

elìLe ,äëøáì ãçà íBéäLmini.äçîNìàîéà úéòaéàåxaecny ¤¨¦§¨¨§Ÿ¨§¦§¨§¦¨¥¥¨
øeçáaepice ,dpnl` `ypyìLe äëøáì äòáL.äçîNì äL`vnp §¨¦§¨¦§¨¨§Ÿ¨§¦§¨

oiprl wxe ,dgny ini dyly dl epwiz z`ypd dpnl` mlerly
mini dray dl epwiz xegal z`ypdy ,welig yi dkxa ini

.dkxal cg` mei dl epwiz onl`l z`ypde ,dkxal
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שני עמ' א
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íéèôùî úùøô
àëïåùàøàíéètLnä älàå:íäéðôì íéNz øLà §¥̧¤Æ©¦§¨¦½£¤¬¨¦−¦§¥¤«

áãáré íéðL LL éøár ãár äð÷ú ék¦³¦§¤Æ¤´¤¦§¦½¥¬¨¦−©«£®Ÿ
:ípç éLôçì àöé úráMáeâàáé Btâa-íà ©̧§¦¦½¥¥¬©«¨§¦−¦¨«¦§©¬¨−Ÿ

BzLà äàöéå àeä äMà ìra-íà àöé Btâa§©´¥¥®¦©³©¦¨Æ½§¨«§¨¬¦§−
:Bnrãíéðá Bl-äãìéå äMà Bì-ïzé åéðãà-íà ¦«¦£Ÿ¨Æ¦¤´¦½̈§¨«§¨¬¨¦−

àeäå äéðãàì äéäz äéãìéå äMàä úBðá Bà́¨®¨«¦¨´¦«¨¤À¨¦«§¤Æ©«Ÿ¤½¨§−
:Btâá àöéäézáäà ãárä øîàé øîà-íàå ¥¥¬§©«§¦¨³ŸŸ©Æ¨¤½¤¨©̧§¦Æ

:éLôç àöà àì éða-úàå ézLà-úà éðãà-úà¤£Ÿ¦½¤¦§¦−§¤¨®̈¬Ÿ¥¥−¨§¦«
åúìcä-ìà BLébäå íéýìûä-ìà åéðãà BLébäå§¦¦³£Ÿ¨Æ¤¨´¡Ÿ¦½§¦¦Æ¤©¤½¤

röøna Bðæà-úà åéðãà òöøå äæeænä-ìà Bà−¤©§®̈§¨©̧£Ÿ¨³¤¨§Æ©©§¥½©
:íìòì Bãáråñ(éåì)æBza-úà Léà økîé-éëå ©«£¨−§Ÿ¨«§¦«¦§¬Ÿ¦²¤¦−

:íéãárä úàök àöú àì äîàìçärø-íà §¨¨®¬Ÿ¥¥−§¥¬¨«£¨¦«¦¨º̈
äéðãà éðéraáéúëàì-øùàéø÷dãré Bì-øLà §¥¥¯£Ÿ¤²¨£¤¬§¨−̈

øëîì ìLîé-àì éøëð írì dcôäå-Bãâáa d §¤§¨®§©¬¨§¦²«Ÿ¦§¬Ÿ§¨§−̈§¦§
:dáèúBðaä ètLîk äpãréé Bðáì-íàå ¨«§¦¦§−¦«¨¤®¨§¦§©¬©¨−

:dl-äNréédúeñk døàL Bì-çwé úøçà-íà ©«£¤¨«¦©¤−¤¦©®§¥¨²§¨¬
:òøâé àì dúðråàéìL-íàåäNré àì älà-L §«Ÿ¨−̈¬Ÿ¦§¨«§¦̧§¨¥½¤¬Ÿ©«£¤−

:óñk ïéà ípç äàöéå dìñ(ìàøùé)áéLéà äkî ®̈§¨«§¨¬¦−̈¥¬¨«¤©¥¬¦²
:úîeé úBî úîåâéíéýìûäå äãö àì øLàå ¨¥−¬¨«©«£¤Æ´Ÿ¨½̈§¨«¡Ÿ¦−

ñeðé øLà íB÷î Eì ézîNå Bãéì äpà¦¨´§¨®§©§¦³§Æ¨½£¤¬¨−
:änLñãéBâøäì eärø-ìr Léà ãæé-éëå ¨«¨§¦«¨¦¬¦²©¥¥−§¨§´

:úeîì epçwz éçaæî írî äîøráñåèäkîe §¨§¨®¥¦´¦§§¦½¦¨¤−¨«©¥¬
:úîeé úBî Bnàå åéáàñæèBøëîe Léà áðâå ¨¦²§¦−¬¨«§Ÿ¥̧¦¯§¨²
:úîeé úBî Bãéá àöîðåñæéBnàå åéáà ìl÷îe §¦§¨¬§¨−¬¨«§©¥¬¨¦²§¦−

:úîeé úBîñçéLéà-äkäå íéLðà ïáéøé-éëå ¬¨«§¦«§¦ª´£¨¦½§¦¨¦Æ
ìôðå úeîé àìå óøâàá Bà ïáàa eärø-úà¤¥¥½§¤−¤´§¤§®Ÿ§¬Ÿ¨−§¨©¬

:ákLîìèé-ìr õeça Cläúäå íe÷é-íà §¦§¨«¦¨º§¦§©¥¬©²©
àtøå ïzé BzáL ÷ø äknä äwðå BzðrLî¦§©§−§¦¨´©©¤®©¬¦§²¦¥−§©¬Ÿ

:àtøéñ §©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(302 'nr h zegiy ihewl)

EÏ ÈzÓNÂ B„ÈÏ ‰p‡ ÌÈ˜Ï‡‰Â(יג (כא, ¿»¡…ƒƒ»¿»¿«¿ƒ¿
B„ÈÏלּנפׁש הּכּונה ּכי נסּתר, לׁשֹון נקט החטא לגּבי – ¿»ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּביחס  'נסּתר' ּבבחינת ׁשהיא האדם, את הּמחטיאה ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָהּבהמית,

האלקית. הּנפׁש הּפנימית, נקט EÏלמהּותֹו הּתּקּון לגּבי – ְְֱִִִֶֶַַַָֹ¿ְִֵַַַָ

ׁשּנפּגמת  האלקית, לּנפׁש אמּורים הּדברים ּכי נֹוכח, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלׁשֹון

הּפגם. ּבתּקּון ועֹוסקת מהחטא ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָּכתֹוצאה

éðùëBúîà-úà Bà Bcár-úà Léà äké-éëå§¦«©¤Á¦̧¤©§¹³¤£¨Æ
:í÷pé í÷ð Bãé úçz úîe èáMaàëíBé-íà Cà ©¥½¤¥−©´©¨®¨−Ÿ¦¨¥«©¬¦²

:àeä Btñë ék íwé àì ãîré íéîBé Bàñ ¬©−¦©«£®Ÿ´Ÿª©½¦¬©§−«
áëeàöéå äøä äMà eôâðå íéLðà eöpé-éëå§¦«¦¨´£¨¦À§¨̧§¹¦¨³¨¨Æ§¨«§´

úéLé øLàk Lðré LBðr ïBñà äéäé àìå äéãìé§¨¤½¨§¬Ÿ¦«§¤−¨®¨´¥«¨¥À©«£¤̧¨¦³
:íéììôa ïúðå äMàä ìra åéìrâëïBñà-íàå ¨¨Æ©´©¨«¦½̈§¨©−¦§¦¦«§¦¨−

:Lôð úçz Lôð äzúðå äéäéãëïér úçz ïér ¦«§¤®§¨«©¨¬¤−¤©¬©¨«¤©µ¦©´©©½¦
:ìâø úçz ìâø ãé úçz ãé ïL úçz ïL¥−©´©¥®¨µ©´©½̈¤−¤©¬©¨«¤

äëäøeaç òöt úçz òöt äiåk úçz äiåk§¦¨Æ©´©§¦½̈¤−©©´©®̈©©¾̈
:äøeaç úçzñåëBcár ïér-úà Léà äké-éëå ©−©©¨«§¦«©¤̧¦¹¤¥¬©§²

epçlLé éLôçì dúçLå Búîà ïér-úà-Bà«¤¥¬£¨−§¦«£¨®©«¨§¦¬§©§¤−
:Bðér úçzæëìété Búîà ïL-Bà Bcár ïL-íàå ©¬©¥«§¦¥¬©§²¥¬£¨−©¦®

:BpL úçz epçlLé éLôçìôçëøBL çbé-éëå ©«¨§¦¬§©§¤−©¬©¦«§¦«¦©̧¬
øBMä ì÷qé ìB÷ñ úîå äMà-úà Bà Léà-úà¤¦²¬¤¦−̈¨¥®¨¸¦¨¥¹©À

é÷ð øBMä ìráe BøNa-úà ìëàé àìå:èëíàå §³Ÿ¥«¨¥Æ¤§¨½©¬©©−¨¦«§¦¿
ìL ìîzî àeä çbð øBLåéìráa ãreäå íL Á©¨̧¹¦§´Ÿ¦§ÀŸ§©³¦§¨¨Æ

ì÷qé øBMä äMà Bà Léà úéîäå epøîLé àìå§´Ÿ¦§§¤½§¥¦¬¦−´¦¨®©Æ¦¨¥½
:úîeé åéìra-íâåìïúðå åéìr úLeé øôk-íà §©§¨−̈¨«¦−Ÿ¤©´¨®̈§¨©Æ

:åéìr úLeé-øLà ìëk BLôð ïéãtàìçbé ïá-Bà ¦§´Ÿ©§½§¬Ÿ£¤©−¨¨«¥¬¦−̈
:Bì äNré äfä ètLnk çbé úá-Bàáìãár-íà ©´¦®̈©¦§¨¬©¤−¥¨¬¤«¦¤²¤

ìL | óñk äîà Bà øBMä çbéïzé íéì÷L íéL ¦©¬©−´¨¨®¤´¤§¦´§¨¦À¦¥Æ
:ì÷qé øBMäå åéðãàìñâìøBa Léà çzôé-éëå ©«Ÿ½̈§©−¦¨¥«§¦«¦§©̧¦¹À

änL-ìôðå epqëé àìå øa Léà äøëé-ék BàÂ¦«¦§¤¬¦²−Ÿ§´Ÿ§©¤®§¨«©¨¬¨
:øBîç Bà øBMãìáéLé óñk ílLé øBaä ìra −¬£«©³©©Æ§©¥½¤−¤¨¦´

:Bl-äéäé únäå åéìráìñäìbé-éëåLéà-øBL ó ¦§¨¨®§©¥−¦«§¤«§¦«¦¯Ÿ«¦²
éçä øBMä-úà eøëîe úîå eärø øBL-úà¤¬¥¥−¨¥®¨̧§¹¤©³©©Æ

:ïeöçé únä-úà íâå Btñk-úà eöçååìBà §¨´¤©§½§©¬¤©¥−¤«¡«´
ìL ìBîzî àeä çbð øBL ék òãBðàìå íL ©À¦Â´©¨¬Æ¦§´¦§½Ÿ§¬Ÿ

øBMä úçz øBL ílLé ílL åéìra epøîLé¦§§¤−§¨¨®©¥̧§©¥¬Æ©´©©½
:Bl-äéäé únäåñæìäN-Bà øBL Léà-áðâé ék §©¥−¦«§¤«¦³¦§«Ÿ¦Æ´¤½

iriax ,iyily - bk ,ak - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

úçz ílLé ø÷á äMîç Bøëî Bà Bçáèe§¨−´§¨®£¦¨´¨À̈§©¥Æ©´©
:äOä úçz ïàö-òaøàå øBMäáëà-íà ©½§©§©−Ÿ©¬©©¤«¦

Bì ïéà úîå äkäå ápbä àöné úøzçna©©§¤²¤¦¨¥¬©©−̈§ª¨´¨¥®¥¬−
:íéîcáílL Bì íéîc åéìr LîMä äçøæ-íà ¨¦«¦¨«§¨¬©¤²¤¨−̈¨¦´®©¥´

:Búáðâa økîðå Bì ïéà-íà ílLéâàönä-íà §©¥½¦¥´½§¦§©−¦§¥«¨«¦¦¨¥Á
äN-ãr øBîç-ãr øBMî äáðbä Bãéá àönú¦¨¥̧§¨¹©§¥À̈¦¯©£²©¤−

:ílLé íéðL íéiçñ ©¦®§©−¦§©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(16 'nr eh mgpn zxez)

‡t¯È ‡t¯Â(יט (כא, ¿«…¿«≈

התיאׁש ׁשהרֹופא ואמר צדק' ה'צמח אל יהּודי ּבא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּפעם

רׁשּות  ׁשּנּתנה מּכאן ירּפא, ורּפא "ּכתיב הרּבי: לֹו אמר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו.

לרּפאֹות א)לרֹופא ס, לרּפא,(ברכות רק רׁשּות לֹו ׁשּיׁש הרי . ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָ

- ּומתיאׁש) ידיו את מסּלק אּלא מרּפא (ׁשאינֹו להפ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָואּלּו

ׁשּום  לֹו ואין הּפׁשּוט ּכאדם ׁשּנעׂשה (היינּו אליו" ׁשּי זה ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין

רפּואה). ּבעניני ְְְְִֵֵָָּדעה

éùéìùãçlLå íøë-Bà äãN Léà-øráé ék¦³©§¤¦Æ¨¤´¤½¤§¦©Æ
-úàáéúëäøéòáéø÷øçà äãNa øráe Bøéra ¤§¦½¦¥−¦§¥´©¥®

:ílLé Bîøk áèéîe eäãN áèéîñäàöú-ék ¥©¬¨¥²¥©¬©§−§©¥«¦«¥¥̧
Bà äîwä Bà Léãb ìëàðå íéö÷ äàöîe Là¥¹¨«§¨³Ÿ¦Æ§¤«¡©´¨¦½¬©¨−̈´

:äøraä-úà øránä ílLé ílL äãOäñ ©¨¤®©¥´§©¥½©©§¦−¤©§¥¨«
åì íéìë-Bà óñk eärø-ìà Léà ïzé-ékøîL ¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹¤³¤«¥¦Æ¦§½Ÿ

:íéðL ílLé ápbä àöné-íà Léàä úéaî ápâå§ª©−¦¥´¨¦®¦¦¨¥¬©©−̈§©¥¬§¨«¦
æ-ìà úéaä-ìra áø÷ðå ápbä àöné àì-íà¦³Ÿ¦¨¥Æ©©½̈§¦§©¬©«©©©−¦¤

:eärø úëàìîa Bãé çìL àì-íà íéýìûä̈«¡Ÿ¦®¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤¬¤¥¥«
çäN-ìr øBîç-ìr øBL-ìr òLt-øác-ìk-ìr©¨§©¤¿©©¿©£ÁÁ©¤̧

àeä-ék øîàé øLà äãáà-ìk-ìr äîìN-ìr©©§¹̈©¨£¥À̈£¤³Ÿ©Æ¦´
ïréLøé øLà íäéðL-øác àáé íéýìûä ãr äæ¤½©µ¨«¡Ÿ¦½¨−Ÿ§©§¥¤®£¤³©§¦ªÆ

íéýìû:eärøì íéðL ílLéñèLéà ïzé-ék ¡Ÿ¦½§©¥¬§©−¦§¥¥«¦«¦¥Á¦̧
äîäa-ìëå äN-Bà øBL-Bà øBîç eärø-ìà¤¥¥¹£¸¬¤²§¨§¥−̈

ì:äàø ïéà äaLð-Bà øaLð-Bà úîe øîL ¦§®Ÿ¥²«¦§©¬«¦§−̈¥¬Ÿ¤«
éçìL àì-íà íäéðL ïéa äéäz ýåýé úráL§ª©´§Ÿ̈À¦«§¤Æ¥´§¥¤½¦¬Ÿ¨©²

:ílLé àìå åéìra ç÷ìå eärø úëàìîa Bãé̈−¦§¤´¤¥¥®§¨©¬§¨−̈§¬Ÿ§©¥«
àé:åéìráì ílLé Bnrî áðbé áðb-íàåáé-íà §¦¨¬Ÿ¦¨¥−¥«¦®§©¥−¦§¨¨«¦

:ílLé àì äôøhä ãr eäàáé óøhé óøèô ¨¬Ÿ¦¨¥−§¦¥´¥®©§¥−̈¬Ÿ§©¥«

âéúî-Bà øaLðå eärø írî Léà ìàLé-éëå§¦«¦§©¬¦²¥¦¬¥¥−§¦§©´¥®
:ílLé ílL Bnr-ïéà åéìraãéBnr åéìra-íà §¨¨¬¥«¦−©¥¬§©¥«¦§¨¨¬¦−

:BøëNa àa àeä øéëN-íà ílLé àìñåè-éëå ´Ÿ§©¥®¦¨¦´½−̈¦§¨«§¦«
dnr áëLå äNøà-àì øLà äìeúa Léà äzôé§©¤´¦À§¨²£¤¬«ŸŸ̈−¨§¨©´¦¨®

:äMàì Bl äpøäîé øäîæèäéáà ïàîé ïàî-íà ¨²Ÿ¦§¨¤¬¨−§¦¨«¦¨¥¯§¨¥²¨¦−¨
:úìeúaä øäîk ì÷Lé óñk Bì dzúìñ §¦¨´®¤´¤¦§½Ÿ§−Ÿ©©§«Ÿ

æé:äiçú àì äôMëîçéäîäa-ír áëL-ìk §©¥−̈¬Ÿ§©¤«¨Ÿ¥¬¦§¥−̈
:úîeé úBîñèéézìa íøçé íéýìûì çáæ ¬¨«Ÿ¥¬©¨«¡Ÿ¦−¨«¢®̈¦§¦¬
Bcáì ýåýéì:ë-ék epöçìú àìå äðBú-àì øâå ©«Ÿ̈−§©«§¥¬«Ÿ¤−§´Ÿ¦§¨¤®¦«

:íéøöî õøàa íúééä íéøâàëíBúéå äðîìà-ìk ¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦¨©§¨¨¬§¨−
:ïeprú àìáë÷òö-íà ék Búà äprú äpr-íà ¬Ÿ§©«¦©¥¬§©¥−Ÿ®¦´¦¨³Ÿ

:Bú÷rö òîLà rîL éìà ÷röéâëétà äøçå ¦§©Æ¥©½¨¬Ÿ©¤§©−©«£¨«§¨¨´©¦½
úBðîìà íëéLð eéäå áøça íëúà ézâøäå§¨«©§¦¬¤§¤−¤®̈¤§¨³§¥¤Æ©§¨½

:íéîúé íëéðáeôãëénr-úà äåìz | óñk-íà §¥¤−§Ÿ¦«¦¤´¤©§¤´¤©¦À
ïeîéNú-àì äLðk Bì äéäú-àì Cnr éðrä-úà¤¤«¨¦Æ¦½̈Ÿ¦«§¤¬−§¤®«Ÿ§¦¬

:CLð åéìräëErø úîìN ìaçz ìáç-íà ¨−̈¤«¤¦¨¬Ÿ©§−Ÿ©§©´¥¤®
:Bì epáéLz LîMä àa-ãråëàåä ékáéúëäúåñë ©¬Ÿ©¤−¤§¦¤¬«¦´¦³

éø÷ákLé äna Bøòì BúìîN àåä dcáì Búeñë§Æ§©½̈¦¬¦§¨−§Ÿ®©¤´¦§½̈
:éðà ïepç-ék ézrîLå éìà ÷röé-ék äéäåñ §¨¨Æ¦«¦§©´¥©½§¨«©§¦−¦«©¬¨«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã(lw zxaeg zeniyx)

ÌlLÈ ‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa . . LÈ‡ Ï‡LÈ ÈÎÂ(יג-יד (כב, ¿ƒƒ¿«ƒ¿»»ƒ…¿«≈
ׁשּנׁשּתּמׁש ּכדי 'ׁשאלה', ּבתֹור ּבקר מּדי לנּו נּתנת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהּנפׁש

ׁשלמה. אֹותּה נׁשיב ּדבר ׁשל ּובסֹופֹו ה' רצֹון לקּיּום ְְְְִִֵֶָָָָָָּבּה

ּבזה? לעמד יכֹול ּומי ּבאֹונסין, ּגם חּיב ׁשֹואל הרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוקׁשה:

ּכלֹומר: ּבבעלים'. 'ׁשאלה ּתהיה ׁשה'ּׁשאלה' היא, לכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעצה

להתּפּלל  עלינּו הּנפׁש, את 'ׁשואלים' ּכׁשאנּו ּבקר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמּדי

ׁשהּׁשֹואל  הּוא, והּדין צרּכנּו; את ּולבּקׁש הּקּב"ה, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלבעלּה,

להׁשקֹותֹו החפץ מּבעל ּבּקׁש הּׁשאלה ּובעת חברֹו מאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָחפץ

ּבבעלים'. 'ׁשאלה זֹו הרי – וכּדֹומה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָמים

éòéáøæë:øàú àì Enrá àéNðå ìl÷ú àì íéýìû¡Ÿ¦−´Ÿ§©¥®§¨¦¬§©§−¬Ÿ¨«Ÿ
çëéða øBëa øçàú àì Erîãå Eúàìî-ïzz E §¥¨«§¬§¦§£−´Ÿ§©¥®§¬¨¤−¦¤
éì:èëì äNrz-ïkðàöì EøLíéîé úráL E ¦«¥«©«£¤¬§«Ÿ§−§Ÿ¤®¦§©³¨¦Æ

:éì-Bðzz éðéîMä íBia Bnà-ír äéäéì-éLðàå ¦«§¤´¦¦½©¬©§¦¦−¦§¦«§©§¥
eìëàú àì äôøè äãOa øNáe éì ïeéäz Lã÷−Ÿ¤¦«§´¦®¨¨̧©¨¤³§¥¨Æ´ŸŸ¥½

:Búà ïeëìLz áìkìñâëàòîL àOú àì ©¤−¤©§¦¬Ÿ«¬Ÿ¦−̈¥´©



קצט ipy ,oey`x - `k - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéèôùî úùøô
àëïåùàøàíéètLnä älàå:íäéðôì íéNz øLà §¥̧¤Æ©¦§¨¦½£¤¬¨¦−¦§¥¤«

áãáré íéðL LL éøár ãár äð÷ú ék¦³¦§¤Æ¤´¤¦§¦½¥¬¨¦−©«£®Ÿ
:ípç éLôçì àöé úráMáeâàáé Btâa-íà ©̧§¦¦½¥¥¬©«¨§¦−¦¨«¦§©¬¨−Ÿ

BzLà äàöéå àeä äMà ìra-íà àöé Btâa§©´¥¥®¦©³©¦¨Æ½§¨«§¨¬¦§−
:Bnrãíéðá Bl-äãìéå äMà Bì-ïzé åéðãà-íà ¦«¦£Ÿ¨Æ¦¤´¦½̈§¨«§¨¬¨¦−

àeäå äéðãàì äéäz äéãìéå äMàä úBðá Bà́¨®¨«¦¨´¦«¨¤À¨¦«§¤Æ©«Ÿ¤½¨§−
:Btâá àöéäézáäà ãárä øîàé øîà-íàå ¥¥¬§©«§¦¨³ŸŸ©Æ¨¤½¤¨©̧§¦Æ

:éLôç àöà àì éða-úàå ézLà-úà éðãà-úà¤£Ÿ¦½¤¦§¦−§¤¨®̈¬Ÿ¥¥−¨§¦«
åúìcä-ìà BLébäå íéýìûä-ìà åéðãà BLébäå§¦¦³£Ÿ¨Æ¤¨´¡Ÿ¦½§¦¦Æ¤©¤½¤

röøna Bðæà-úà åéðãà òöøå äæeænä-ìà Bà−¤©§®̈§¨©̧£Ÿ¨³¤¨§Æ©©§¥½©
:íìòì Bãáråñ(éåì)æBza-úà Léà økîé-éëå ©«£¨−§Ÿ¨«§¦«¦§¬Ÿ¦²¤¦−

:íéãárä úàök àöú àì äîàìçärø-íà §¨¨®¬Ÿ¥¥−§¥¬¨«£¨¦«¦¨º̈
äéðãà éðéraáéúëàì-øùàéø÷dãré Bì-øLà §¥¥¯£Ÿ¤²¨£¤¬§¨−̈

øëîì ìLîé-àì éøëð írì dcôäå-Bãâáa d §¤§¨®§©¬¨§¦²«Ÿ¦§¬Ÿ§¨§−̈§¦§
:dáèúBðaä ètLîk äpãréé Bðáì-íàå ¨«§¦¦§−¦«¨¤®¨§¦§©¬©¨−

:dl-äNréédúeñk døàL Bì-çwé úøçà-íà ©«£¤¨«¦©¤−¤¦©®§¥¨²§¨¬
:òøâé àì dúðråàéìL-íàåäNré àì älà-L §«Ÿ¨−̈¬Ÿ¦§¨«§¦̧§¨¥½¤¬Ÿ©«£¤−

:óñk ïéà ípç äàöéå dìñ(ìàøùé)áéLéà äkî ®̈§¨«§¨¬¦−̈¥¬¨«¤©¥¬¦²
:úîeé úBî úîåâéíéýìûäå äãö àì øLàå ¨¥−¬¨«©«£¤Æ´Ÿ¨½̈§¨«¡Ÿ¦−

ñeðé øLà íB÷î Eì ézîNå Bãéì äpà¦¨´§¨®§©§¦³§Æ¨½£¤¬¨−
:änLñãéBâøäì eärø-ìr Léà ãæé-éëå ¨«¨§¦«¨¦¬¦²©¥¥−§¨§´

:úeîì epçwz éçaæî írî äîøráñåèäkîe §¨§¨®¥¦´¦§§¦½¦¨¤−¨«©¥¬
:úîeé úBî Bnàå åéáàñæèBøëîe Léà áðâå ¨¦²§¦−¬¨«§Ÿ¥̧¦¯§¨²
:úîeé úBî Bãéá àöîðåñæéBnàå åéáà ìl÷îe §¦§¨¬§¨−¬¨«§©¥¬¨¦²§¦−

:úîeé úBîñçéLéà-äkäå íéLðà ïáéøé-éëå ¬¨«§¦«§¦ª´£¨¦½§¦¨¦Æ
ìôðå úeîé àìå óøâàá Bà ïáàa eärø-úà¤¥¥½§¤−¤´§¤§®Ÿ§¬Ÿ¨−§¨©¬

:ákLîìèé-ìr õeça Cläúäå íe÷é-íà §¦§¨«¦¨º§¦§©¥¬©²©
àtøå ïzé BzáL ÷ø äknä äwðå BzðrLî¦§©§−§¦¨´©©¤®©¬¦§²¦¥−§©¬Ÿ

:àtøéñ §©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(302 'nr h zegiy ihewl)

EÏ ÈzÓNÂ B„ÈÏ ‰p‡ ÌÈ˜Ï‡‰Â(יג (כא, ¿»¡…ƒƒ»¿»¿«¿ƒ¿
B„ÈÏלּנפׁש הּכּונה ּכי נסּתר, לׁשֹון נקט החטא לגּבי – ¿»ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּביחס  'נסּתר' ּבבחינת ׁשהיא האדם, את הּמחטיאה ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָהּבהמית,

האלקית. הּנפׁש הּפנימית, נקט EÏלמהּותֹו הּתּקּון לגּבי – ְְֱִִִֶֶַַַָֹ¿ְִֵַַַָ

ׁשּנפּגמת  האלקית, לּנפׁש אמּורים הּדברים ּכי נֹוכח, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלׁשֹון

הּפגם. ּבתּקּון ועֹוסקת מהחטא ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָּכתֹוצאה

éðùëBúîà-úà Bà Bcár-úà Léà äké-éëå§¦«©¤Á¦̧¤©§¹³¤£¨Æ
:í÷pé í÷ð Bãé úçz úîe èáMaàëíBé-íà Cà ©¥½¤¥−©´©¨®¨−Ÿ¦¨¥«©¬¦²

:àeä Btñë ék íwé àì ãîré íéîBé Bàñ ¬©−¦©«£®Ÿ´Ÿª©½¦¬©§−«
áëeàöéå äøä äMà eôâðå íéLðà eöpé-éëå§¦«¦¨´£¨¦À§¨̧§¹¦¨³¨¨Æ§¨«§´

úéLé øLàk Lðré LBðr ïBñà äéäé àìå äéãìé§¨¤½¨§¬Ÿ¦«§¤−¨®¨´¥«¨¥À©«£¤̧¨¦³
:íéììôa ïúðå äMàä ìra åéìrâëïBñà-íàå ¨¨Æ©´©¨«¦½̈§¨©−¦§¦¦«§¦¨−

:Lôð úçz Lôð äzúðå äéäéãëïér úçz ïér ¦«§¤®§¨«©¨¬¤−¤©¬©¨«¤©µ¦©´©©½¦
:ìâø úçz ìâø ãé úçz ãé ïL úçz ïL¥−©´©¥®¨µ©´©½̈¤−¤©¬©¨«¤

äëäøeaç òöt úçz òöt äiåk úçz äiåk§¦¨Æ©´©§¦½̈¤−©©´©®̈©©¾̈
:äøeaç úçzñåëBcár ïér-úà Léà äké-éëå ©−©©¨«§¦«©¤̧¦¹¤¥¬©§²

epçlLé éLôçì dúçLå Búîà ïér-úà-Bà«¤¥¬£¨−§¦«£¨®©«¨§¦¬§©§¤−
:Bðér úçzæëìété Búîà ïL-Bà Bcár ïL-íàå ©¬©¥«§¦¥¬©§²¥¬£¨−©¦®

:BpL úçz epçlLé éLôçìôçëøBL çbé-éëå ©«¨§¦¬§©§¤−©¬©¦«§¦«¦©̧¬
øBMä ì÷qé ìB÷ñ úîå äMà-úà Bà Léà-úà¤¦²¬¤¦−̈¨¥®¨¸¦¨¥¹©À

é÷ð øBMä ìráe BøNa-úà ìëàé àìå:èëíàå §³Ÿ¥«¨¥Æ¤§¨½©¬©©−¨¦«§¦¿
ìL ìîzî àeä çbð øBLåéìráa ãreäå íL Á©¨̧¹¦§´Ÿ¦§ÀŸ§©³¦§¨¨Æ

ì÷qé øBMä äMà Bà Léà úéîäå epøîLé àìå§´Ÿ¦§§¤½§¥¦¬¦−´¦¨®©Æ¦¨¥½
:úîeé åéìra-íâåìïúðå åéìr úLeé øôk-íà §©§¨−̈¨«¦−Ÿ¤©´¨®̈§¨©Æ

:åéìr úLeé-øLà ìëk BLôð ïéãtàìçbé ïá-Bà ¦§´Ÿ©§½§¬Ÿ£¤©−¨¨«¥¬¦−̈
:Bì äNré äfä ètLnk çbé úá-Bàáìãár-íà ©´¦®̈©¦§¨¬©¤−¥¨¬¤«¦¤²¤

ìL | óñk äîà Bà øBMä çbéïzé íéì÷L íéL ¦©¬©−´¨¨®¤´¤§¦´§¨¦À¦¥Æ
:ì÷qé øBMäå åéðãàìñâìøBa Léà çzôé-éëå ©«Ÿ½̈§©−¦¨¥«§¦«¦§©̧¦¹À

änL-ìôðå epqëé àìå øa Léà äøëé-ék BàÂ¦«¦§¤¬¦²−Ÿ§´Ÿ§©¤®§¨«©¨¬¨
:øBîç Bà øBMãìáéLé óñk ílLé øBaä ìra −¬£«©³©©Æ§©¥½¤−¤¨¦´

:Bl-äéäé únäå åéìráìñäìbé-éëåLéà-øBL ó ¦§¨¨®§©¥−¦«§¤«§¦«¦¯Ÿ«¦²
éçä øBMä-úà eøëîe úîå eärø øBL-úà¤¬¥¥−¨¥®¨̧§¹¤©³©©Æ

:ïeöçé únä-úà íâå Btñk-úà eöçååìBà §¨´¤©§½§©¬¤©¥−¤«¡«´
ìL ìBîzî àeä çbð øBL ék òãBðàìå íL ©À¦Â´©¨¬Æ¦§´¦§½Ÿ§¬Ÿ

øBMä úçz øBL ílLé ílL åéìra epøîLé¦§§¤−§¨¨®©¥̧§©¥¬Æ©´©©½
:Bl-äéäé únäåñæìäN-Bà øBL Léà-áðâé ék §©¥−¦«§¤«¦³¦§«Ÿ¦Æ´¤½

iriax ,iyily - bk ,ak - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

úçz ílLé ø÷á äMîç Bøëî Bà Bçáèe§¨−´§¨®£¦¨´¨À̈§©¥Æ©´©
:äOä úçz ïàö-òaøàå øBMäáëà-íà ©½§©§©−Ÿ©¬©©¤«¦

Bì ïéà úîå äkäå ápbä àöné úøzçna©©§¤²¤¦¨¥¬©©−̈§ª¨´¨¥®¥¬−
:íéîcáílL Bì íéîc åéìr LîMä äçøæ-íà ¨¦«¦¨«§¨¬©¤²¤¨−̈¨¦´®©¥´

:Búáðâa økîðå Bì ïéà-íà ílLéâàönä-íà §©¥½¦¥´½§¦§©−¦§¥«¨«¦¦¨¥Á
äN-ãr øBîç-ãr øBMî äáðbä Bãéá àönú¦¨¥̧§¨¹©§¥À̈¦¯©£²©¤−

:ílLé íéðL íéiçñ ©¦®§©−¦§©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(16 'nr eh mgpn zxez)

‡t¯È ‡t¯Â(יט (כא, ¿«…¿«≈

התיאׁש ׁשהרֹופא ואמר צדק' ה'צמח אל יהּודי ּבא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּפעם

רׁשּות  ׁשּנּתנה מּכאן ירּפא, ורּפא "ּכתיב הרּבי: לֹו אמר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו.

לרּפאֹות א)לרֹופא ס, לרּפא,(ברכות רק רׁשּות לֹו ׁשּיׁש הרי . ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָ

- ּומתיאׁש) ידיו את מסּלק אּלא מרּפא (ׁשאינֹו להפ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָואּלּו

ׁשּום  לֹו ואין הּפׁשּוט ּכאדם ׁשּנעׂשה (היינּו אליו" ׁשּי זה ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין

רפּואה). ּבעניני ְְְְִֵֵָָּדעה

éùéìùãçlLå íøë-Bà äãN Léà-øráé ék¦³©§¤¦Æ¨¤´¤½¤§¦©Æ
-úàáéúëäøéòáéø÷øçà äãNa øráe Bøéra ¤§¦½¦¥−¦§¥´©¥®

:ílLé Bîøk áèéîe eäãN áèéîñäàöú-ék ¥©¬¨¥²¥©¬©§−§©¥«¦«¥¥̧
Bà äîwä Bà Léãb ìëàðå íéö÷ äàöîe Là¥¹¨«§¨³Ÿ¦Æ§¤«¡©´¨¦½¬©¨−̈´

:äøraä-úà øránä ílLé ílL äãOäñ ©¨¤®©¥´§©¥½©©§¦−¤©§¥¨«
åì íéìë-Bà óñk eärø-ìà Léà ïzé-ékøîL ¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹¤³¤«¥¦Æ¦§½Ÿ

:íéðL ílLé ápbä àöné-íà Léàä úéaî ápâå§ª©−¦¥´¨¦®¦¦¨¥¬©©−̈§©¥¬§¨«¦
æ-ìà úéaä-ìra áø÷ðå ápbä àöné àì-íà¦³Ÿ¦¨¥Æ©©½̈§¦§©¬©«©©©−¦¤

:eärø úëàìîa Bãé çìL àì-íà íéýìûä̈«¡Ÿ¦®¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤¬¤¥¥«
çäN-ìr øBîç-ìr øBL-ìr òLt-øác-ìk-ìr©¨§©¤¿©©¿©£ÁÁ©¤̧

àeä-ék øîàé øLà äãáà-ìk-ìr äîìN-ìr©©§¹̈©¨£¥À̈£¤³Ÿ©Æ¦´
ïréLøé øLà íäéðL-øác àáé íéýìûä ãr äæ¤½©µ¨«¡Ÿ¦½¨−Ÿ§©§¥¤®£¤³©§¦ªÆ

íéýìû:eärøì íéðL ílLéñèLéà ïzé-ék ¡Ÿ¦½§©¥¬§©−¦§¥¥«¦«¦¥Á¦̧
äîäa-ìëå äN-Bà øBL-Bà øBîç eärø-ìà¤¥¥¹£¸¬¤²§¨§¥−̈

ì:äàø ïéà äaLð-Bà øaLð-Bà úîe øîL ¦§®Ÿ¥²«¦§©¬«¦§−̈¥¬Ÿ¤«
éçìL àì-íà íäéðL ïéa äéäz ýåýé úráL§ª©´§Ÿ̈À¦«§¤Æ¥´§¥¤½¦¬Ÿ¨©²

:ílLé àìå åéìra ç÷ìå eärø úëàìîa Bãé̈−¦§¤´¤¥¥®§¨©¬§¨−̈§¬Ÿ§©¥«
àé:åéìráì ílLé Bnrî áðbé áðb-íàåáé-íà §¦¨¬Ÿ¦¨¥−¥«¦®§©¥−¦§¨¨«¦

:ílLé àì äôøhä ãr eäàáé óøhé óøèô ¨¬Ÿ¦¨¥−§¦¥´¥®©§¥−̈¬Ÿ§©¥«

âéúî-Bà øaLðå eärø írî Léà ìàLé-éëå§¦«¦§©¬¦²¥¦¬¥¥−§¦§©´¥®
:ílLé ílL Bnr-ïéà åéìraãéBnr åéìra-íà §¨¨¬¥«¦−©¥¬§©¥«¦§¨¨¬¦−

:BøëNa àa àeä øéëN-íà ílLé àìñåè-éëå ´Ÿ§©¥®¦¨¦´½−̈¦§¨«§¦«
dnr áëLå äNøà-àì øLà äìeúa Léà äzôé§©¤´¦À§¨²£¤¬«ŸŸ̈−¨§¨©´¦¨®

:äMàì Bl äpøäîé øäîæèäéáà ïàîé ïàî-íà ¨²Ÿ¦§¨¤¬¨−§¦¨«¦¨¥¯§¨¥²¨¦−¨
:úìeúaä øäîk ì÷Lé óñk Bì dzúìñ §¦¨´®¤´¤¦§½Ÿ§−Ÿ©©§«Ÿ

æé:äiçú àì äôMëîçéäîäa-ír áëL-ìk §©¥−̈¬Ÿ§©¤«¨Ÿ¥¬¦§¥−̈
:úîeé úBîñèéézìa íøçé íéýìûì çáæ ¬¨«Ÿ¥¬©¨«¡Ÿ¦−¨«¢®̈¦§¦¬
Bcáì ýåýéì:ë-ék epöçìú àìå äðBú-àì øâå ©«Ÿ̈−§©«§¥¬«Ÿ¤−§´Ÿ¦§¨¤®¦«

:íéøöî õøàa íúééä íéøâàëíBúéå äðîìà-ìk ¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦¨©§¨¨¬§¨−
:ïeprú àìáë÷òö-íà ék Búà äprú äpr-íà ¬Ÿ§©«¦©¥¬§©¥−Ÿ®¦´¦¨³Ÿ

:Bú÷rö òîLà rîL éìà ÷röéâëétà äøçå ¦§©Æ¥©½¨¬Ÿ©¤§©−©«£¨«§¨¨´©¦½
úBðîìà íëéLð eéäå áøça íëúà ézâøäå§¨«©§¦¬¤§¤−¤®̈¤§¨³§¥¤Æ©§¨½

:íéîúé íëéðáeôãëénr-úà äåìz | óñk-íà §¥¤−§Ÿ¦«¦¤´¤©§¤´¤©¦À
ïeîéNú-àì äLðk Bì äéäú-àì Cnr éðrä-úà¤¤«¨¦Æ¦½̈Ÿ¦«§¤¬−§¤®«Ÿ§¦¬

:CLð åéìräëErø úîìN ìaçz ìáç-íà ¨−̈¤«¤¦¨¬Ÿ©§−Ÿ©§©´¥¤®
:Bì epáéLz LîMä àa-ãråëàåä ékáéúëäúåñë ©¬Ÿ©¤−¤§¦¤¬«¦´¦³

éø÷ákLé äna Bøòì BúìîN àåä dcáì Búeñë§Æ§©½̈¦¬¦§¨−§Ÿ®©¤´¦§½̈
:éðà ïepç-ék ézrîLå éìà ÷röé-ék äéäåñ §¨¨Æ¦«¦§©´¥©½§¨«©§¦−¦«©¬¨«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã(lw zxaeg zeniyx)

ÌlLÈ ‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa . . LÈ‡ Ï‡LÈ ÈÎÂ(יג-יד (כב, ¿ƒƒ¿«ƒ¿»»ƒ…¿«≈
ׁשּנׁשּתּמׁש ּכדי 'ׁשאלה', ּבתֹור ּבקר מּדי לנּו נּתנת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהּנפׁש

ׁשלמה. אֹותּה נׁשיב ּדבר ׁשל ּובסֹופֹו ה' רצֹון לקּיּום ְְְְִִֵֶָָָָָָּבּה

ּבזה? לעמד יכֹול ּומי ּבאֹונסין, ּגם חּיב ׁשֹואל הרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוקׁשה:

ּכלֹומר: ּבבעלים'. 'ׁשאלה ּתהיה ׁשה'ּׁשאלה' היא, לכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעצה

להתּפּלל  עלינּו הּנפׁש, את 'ׁשואלים' ּכׁשאנּו ּבקר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמּדי

ׁשהּׁשֹואל  הּוא, והּדין צרּכנּו; את ּולבּקׁש הּקּב"ה, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלבעלּה,

להׁשקֹותֹו החפץ מּבעל ּבּקׁש הּׁשאלה ּובעת חברֹו מאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָחפץ

ּבבעלים'. 'ׁשאלה זֹו הרי – וכּדֹומה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָמים

éòéáøæë:øàú àì Enrá àéNðå ìl÷ú àì íéýìû¡Ÿ¦−´Ÿ§©¥®§¨¦¬§©§−¬Ÿ¨«Ÿ
çëéða øBëa øçàú àì Erîãå Eúàìî-ïzz E §¥¨«§¬§¦§£−´Ÿ§©¥®§¬¨¤−¦¤
éì:èëì äNrz-ïkðàöì EøLíéîé úráL E ¦«¥«©«£¤¬§«Ÿ§−§Ÿ¤®¦§©³¨¦Æ

:éì-Bðzz éðéîMä íBia Bnà-ír äéäéì-éLðàå ¦«§¤´¦¦½©¬©§¦¦−¦§¦«§©§¥
eìëàú àì äôøè äãOa øNáe éì ïeéäz Lã÷−Ÿ¤¦«§´¦®¨¨̧©¨¤³§¥¨Æ´ŸŸ¥½

:Búà ïeëìLz áìkìñâëàòîL àOú àì ©¤−¤©§¦¬Ÿ«¬Ÿ¦−̈¥´©



iyyר ,iying - bk - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ñîç ãr úéäì òLø-ír Eãé úLz-ìà àåL̈®§©¨³¤¨«§Æ¦¨½̈¦«§−Ÿ¥¬¨¨«
á-ìr äðrú-àìå úòøì íéaø-éøçà äéäú-àìŸ¦«§¤¬©«£¥«©¦−§¨®Ÿ§Ÿ©«£¤´©

:úhäì íéaø éøçà úèðì áøâøcäú àì ìãå ¦À¦§²Ÿ©«£¥¬©¦−§©«Ÿ§¾̈¬Ÿ¤§©−
:Báéøañãärz Bøîç Bà Eáéà øBL òbôú ék §¦«¦´¦§©º¯«Ÿ¦§²¬£Ÿ−Ÿ¤®

:Bì epáéLz áLäñäEàðN øBîç äàøú-ék ¨¥¬§¦¤−«¦«¦§¤º£´©«£À
áærz áær Bì áærî zìãçå BàOî úçz õáøŸ¥Æ©´©©¨½§¨«©§−̈¥«£´Ÿ®¨¬Ÿ©«£−Ÿ

:Bnrñ ¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(gky 'nr gi ycw zexb`)

CnÚ ÈÚ‰ כד)‡˙ (כב, ∆∆»ƒƒ»

ׁשעה) ּבאֹותּה הּוא (ׁשעני לֹו צרי ׁשהּלוה ׁשהּסכּום ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיינּו

רמה  ּבמצוה אֹותֹו ׁשּמזּכים הּמלוה, אצל ּפּקדֹון ּבתֹור ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנמצא

הּקדֹוׁש). החּיים' 'אֹור (ראה ּבּה זֹוכה היה לא הּלוה ּובלי ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹזֹו,

לפי  חסדים, ּובגמילּות ּבצדקה יֹותר נעלה לרגׁש זה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּומרגש

ּברֹויט  ׁשטיקל "ּדער הראׁשֹונים: חסידים ׁשל הּידּוע ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָהּפתּגם

הּלחם  ּפרּוסת =) מינער" ווי ּדינער ער איז האּב,  אי ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָוואס

מּלת  מקּדימים והיּו ׁשּלי). ׁשהיא ּכפי ׁשּל היא ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָׁשּבידי,

.(ׁשּל =) ְְֶֶַ"ּדינער"

éùéîçåðéáà ètLî ähú àì:Báéøa Eæ-øácî ¬Ÿ©¤²¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«¦§©
-àì ék âøäz-ìà ÷écöå é÷ðå ÷çøz ø÷L¤−¤¦§®̈§¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬«Ÿ

:òLø ÷écöàçøeré ãçMä ék çwú àì ãçLå ©§¦−¨¨«§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´
:íé÷écö éøác ólñéå íéç÷tèõçìú àì øâå ¦§¦½¦«©¥−¦§¥¬©¦¦«§¥−´Ÿ¦§®̈

øâ-ék øbä Lôð-úà ízrãé ízàåíúééä íé §©¤À§©§¤Æ¤¤´¤©¥½¦«¥¦¬¡¦¤−
:íéøöî õøàaéEöøà-úà òøæz íéðL LLå §¤¬¤¦§¨«¦§¥¬¨¦−¦§©´¤©§¤®

:dúàeáz-úà zôñàåàéäpèîLz úréáMäå §¨«©§−̈¤§«¨¨«§©§¦¦º¦§§¤´¨
úiç ìëàz íøúéå Enr éðéáà eìëàå dzLèðe§©§À̈§¨«§Æ¤§Ÿ¥´©¤½§¦§¾̈Ÿ©−©©´

:Eúéæì Eîøëì äNrz-ïk äãOäáéíéîé úLL ©¨¤®¥«©«£¤¬§©§§−§¥¤«¥³¤¨¦Æ
éNrî äNrzïrîì úaLz éréáMä íBiáe E ©«£¤´©«£¤½©¬©§¦¦−¦§®Ÿ§©´©

:øbäå Eúîà-ïa Lôpéå Eøîçå EøBL çeðé̈À©«§Æ©«£Ÿ¤½§¦¨¥¬¤£¨«§−§©¥«
âéíLå eøîMz íëéìà ézøîà-øLà ìëáe§²Ÿ£¤¨©¬§¦£¥¤−¦¨¥®§¥̧

ét-ìr òîMé àì eøékæú àì íéøçà íéäìû:E ¡Ÿ¦³£¥¦Æ´Ÿ©§¦½¬Ÿ¦¨©−©¦«
ãéìL:äðMa éì âçz íéìâø Låèâç-úà ¨´§¨¦½¨¬Ÿ¦−©¨¨«¤©´

úBvî ìëàz íéîé úráL øîLz úBvnä©©»¦§Ÿ¼¦§©´¨¦ÁŸ©̧©¹
úàöé Bá-ék áéáàä Lãç ãrBîì Eúéeö øLàk©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¦−¨¨´¨

:í÷éø éðô eàøé-àìå íéøönîæèøéöwä âçå ¦¦§®̈¦§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«§©³©¨¦Æ

éNrî éøekaóñàä âçå äãOa òøæz øLà E ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−©¨¤®§©³¨«¨¦Æ
éNrî-úà Etñàa äðMä úàöa:äãOä-ïî E §¥´©¨½̈§¨§§¬¤©«£¤−¦©¨¤«

æéìLéðt-ìà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîrt L ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥−
:ýåýé | ïãàäçééçáæ-íc õîç-ìr çaæú-àì ¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈««Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®

:ø÷a-ãr ébç-áìç ïéìé-àìåèééøeka úéLàø §«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−©«Ÿ¤¥¦À¦¥Æ
éäìà ýåýé úéa àéáz EúîãàìMáú-àì E ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬

:Bnà áìça éãbô §¦−©«£¥¬¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(185 'nr gi zegiy ihewl)

¯ÓLz ˙Bvn‰ ‚Á ˙‡ . . e¯ÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLÂ¿≈¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ∆«««ƒ¿…
יג-טו) (כג,

‰¯eÒ‡ ‰¯ÊŒ‰„B·Ú ‰Ó :¯ÓBÏ ,‰¯ÊŒ‰„B·ÚÏ ÁÒt CÓÒ»«∆««¬»»»««¬»»»¬»
‰‡‰a ¯eÒ‡ ÁÒÙa ıÓÁ Û‡ ,‡e‰L ÏÎa ˙¯ÒB‡Â ‰‡‰a«¬»»¿∆∆¿»∆«»≈¿∆«»«¬»»

‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡Â(הּטּורים (ּבעל ¿≈¿»∆ִַַַ

רגיל  אדם ּדהּנה, לעבֹודהֿזרה. חמץ ּבין נֹוסף ּדמיֹון ְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָיׁש

ולכן  האּסּור, את לׁשּכח עלּול והּוא הּׁשנה ּבמׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבחמץ

רגיל  אדם :ּכ ּבעבֹודהֿזרה ואף ּביֹותר. הּתֹורה ּבֹו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָהחמירה

להּגיע  עלּול והּוא ּתֹועלת, מהם ּולקּבל העֹולם ּבעניני ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלעסק

ליחס - זרה' רק Ì‰Ïל'עבֹודה ׁשהם ולׁשּכח הּתֹועלת, את ְֲֵַַָָָ»∆ְְִֵֶֶֶֶַַַֹ

ה'. לברּכת ְְְִַ'לבּוׁש'

éùùëéðôì Càìî çìL éëðà äpäì EEøîL ¦¥̧¨«Ÿ¦¹Ÿ¥³©©§¨Æ§¨¤½¦§¨§−
:éúðëä øLà íB÷nä-ìà Eàéáäìå Cøca©®̈¤§©«£¦´£½¤©¨−£¤¬£¦«Ÿ¦

àëàì ék Ba ønz-ìà Bì÷a òîLe åéðtî øîMä¦¨¯¤¦¨¨²§©¬§Ÿ−©©¥´®¦´³Ÿ
:Baø÷a éîL ék íërLôì àOéáërBîL-íà ék ¦¨Æ§¦§£¤½¦¬§¦−§¦§«¦´¦¨³©

ézáéàå øaãà øLà ìk úéNrå Bì÷a òîLz¦§©Æ§Ÿ½§¨¦¾¨−Ÿ£¤´£©¥®§¨«©§¦Æ
éáéà-úàéøøö-úà ézøöå E:Eâëéëàìî Cìé-ék ¤´Ÿ§¤½§©§¦−¤«Ÿ§¤«¦«¥¥´©§¨¦»

éðôìéføtäå ézçäå éøîàä-ìà Eàéáäå E §¨¤¼¼¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©´¦¦½§©§¦¦Æ
:åézãçëäå éñeáéäå éeçä éðrðkäåãë-àì §©§©«£¦½©«¦¦−§©§¦®§¦§©§¦««Ÿ

äNrú àìå íãárú àìå íäéäìàì äåçzLú¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ§´Ÿ¨«¨§¥½§¬Ÿ©«£¤−
øaLz øaLå íñøäz ñøä ék íäéNrîk§©«£¥¤®¦³¨¥Æ§¨´§¥½§©¥¬§©¥−

:íäéúávîäëíëéäìà ýåýé úà ízãárå ©¥«Ÿ¥¤«©«£©§¤À¥µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½
éîéî-úàå Eîçì-úà Cøáeäìçî éúøñäå E ¥©¬¤©§§−§¤¥¤®©«£¦«Ÿ¦¬©«£−̈

:Eaøwîñ ¦¦§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(242 'nr fh zegiy ihewl)

Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ï(יט (כג, …¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ
ּבפרׁשת זה 'חק' ׁשל ללּמדנּו,ÌÈËtLÓמּקּומֹו ּבא ְִֶֶַָָֹƒ¿»ƒְְֵַָ

עלינּו ּכלֹומר, 'מׁשּפט'. ּכאל חק אל ּגם להתיחס ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשעלינּו

iriay - ck - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ׁשאּתה  מה "ּכל האפׁשר: ּככל החק טעם את ּולהבין ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלנּסֹות

טעם" לֹו ּתן טעם, לֹו לּתן ּתמּורה)יכֹול הלכֹות סֹוף .(רמּב"ם ְְְִִֵֵַַַַַַָָ

éòéáùåëEöøàa äø÷rå äìkLî äéäú àì¬Ÿ¦«§¤²§©¥¨¬©«£¨−̈§©§¤®
éîé øtñî-úà:àlîà EæëçlLà éúîéà-úà ¤¦§©¬¨¤−£©¥«¤¥«¨¦Æ£©©´

éðôìíäa àáz øLà írä-ìk-úà éúnäå E §¨¤½§©Ÿ¦Æ¤¨¨½̈£¤¬¨−Ÿ¨¤®
éáéà-ìk-úà ézúðåéìà EE:óørçëézçìLå §¨«©¦¯¤¨«Ÿ§¤²¥¤−«Ÿ¤§¨©«§¦¬
éðôì ärøvä-úà-úà éeçä-úà äLøâå E ¤©¦§−̈§¨¤®§¥«§À̈¤©«¦¦¯¤

éðôlî ézçä-úàå éðrðkä:EèëepLøâà àì ©§©«£¦²§¤©«¦¦−¦§¨¤«¯Ÿ£¨«§¤²
éðtîäîîL õøàä äéäz-ït úçà äðLa E ¦¨¤−§¨¨´¤¨®¤¦«§¤³¨¨̧¤Æ§¨½̈

éìr äaøå:äãOä úiç EìepLøâà èrî èrî §©¨¬¨¤−©©¬©¨¤«§©¬§©²£¨«§¤−
éðtî:õøàä-úà zìçðå äøôz øLà ãr E ¦¨¤®©µ£¤´¦§¤½§¨«©§−̈¤¨¨«¤

àììt íé-ãrå óeñ-íiî Eìáb-úà ézLåíézL §©¦´¤§ª«§À¦©Æ§©¨´§¦§¦½
éáLé úà íëãéa ïzà | ék øäpä-ãr øaãnîe¦¦§−̈©©¨¨®¦´¤¥´§¤§¤À¥µ«§¥´

éðtî BîzLøâå õøàä:Eáìíäì úøëú-àì ¨½̈¤§¥«©§−̈¦¨¤««Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²
:úéøa íäéäìàìåâì-ït Eöøàa eáLé àì §¥«Ÿ¥¤−§¦«³Ÿ¥«§Æ§©§§½¤

-ék íäéäìà-úà ãárú ék éì Eúà eàéèçé©«£¦¬«Ÿ§−¦®¦³©«£ŸÆ¤¡´Ÿ¥¤½¦
:L÷Bîì Eì äéäéôãëàøîà äLî-ìàå ¦«§¤¬§−§¥«§¤¤̧¨©¹

àeäéáàå áãð ïøäàå äzà ýåýé-ìà äìr£¥´¤§Ÿ̈À©¨Æ§©«£ŸÆ¨¨´©«£¦½
:÷çøî íúéåçzLäå ìàøNé éð÷fî íéráLå§¦§¦−¦¦§¥´¦§¨¥®§¦§©«£¦¤−¥«¨«Ÿ

áeLbé àì íäå ýåýé-ìà Bcáì äLî Lbðå§¦©̧¤³§©Æ¤§Ÿ̈½§¥−´Ÿ¦¨®
:Bnr eìré àì íräåâírì øtñéå äLî àáiå §¨¾̈¬Ÿ©«£−¦«©¨´Ÿ¤À©§©¥³¨¨Æ

àå ýåýé éøác-ìk úàïriå íéètLnä-ìk ú ¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½§¥−¨©¦§¨¦®©©̧©
-øLà íéøácä-ìk eøîàiå ãçà ìB÷ írä-ìk̈¨¹̈³¤¨Æ©Ÿ́§½¨©§¨¦²£¤

:äNrð ýåýé øacãéøác-ìk úà äLî ázëiå ¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤«©¦§´Ÿ¤À¥µ¨¦§¥´
øää úçz çaæî ïáiå ø÷aa íkLiå ýåýé§Ÿ̈½©©§¥´©½Ÿ¤©¦¬¤¦§¥−©©´©¨®̈

ì äávî äøNr íézLeéèáL øNr íéðL §¥³¤§¥Æ©¥½̈¦§¥¬¨−̈¦§¥¬
:ìàøNéäeìriå ìàøNé éða éørð-úà çìLiå ¦§¨¥«©¦§©À¤©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©©«£−

:íéøt ýåýéì íéîìL íéçáæ eçaæiå úìòåçwiå Ÿ®Ÿ©¦§§º§¨¦¯§¨¦²©«Ÿ̈−¨¦«©¦©³
÷øæ ícä éöçå úðbàa íNiå ícä éöç äLî¤Æ£¦´©½̈©−̈¤¨«©¨®Ÿ©«£¦´©½̈¨©−

:çaænä-ìræéðæàa àø÷iå úéøaä øôñ çwiå ©©¦§¥«©©¦©Æ¥´¤©§¦½©¦§−̈§¨§¥´
äNrð ýåýé øac-øLà ìk eøîàiå írä̈®̈©Ÿ́§½²Ÿ£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤¬

:òîLðåçírä-ìr ÷øæiå ícä-úà äLî çwiå §¦§¨«©¦©³¤Æ¤©½̈©¦§−Ÿ©¨¨®
íënr ýåýé úøk øLà úéøaä-íã äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥³©©§¦Æ£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦¨¤½

:älàä íéøácä-ìk ìrèïøäàå äLî ìriå ©¬¨©§¨¦−¨¥«¤©©¬©¤−§©«£®Ÿ
:ìàøNé éð÷fî íéráLå àeäéáàå áãðéeàøiå ¨¨Æ©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥¬¦§¨¥«©¦§¾

úðáì äNrîk åéìâø úçúå ìàøNé éýìû úà¥−¡Ÿ¥´¦§¨¥®§©´©©§À̈§©«£¥Æ¦§©´
:øäèì íéîMä íörëe øétqäàééìéöà-ìàå ©©¦½§¤¬¤©¨©−¦¨«Ÿ©§¤£¦¥Æ

íéýìûä-úà eæçiå Bãé çìL àì ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¨©−¨®©¤«¡Æ¤¨´¡Ÿ¦½
:ezLiå eìëàiåñáéäìr äLî-ìà ýåýé øîàiå ©«Ÿ§−©¦§«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥¬

úçì-úà Eì äðzàå íL-äéäå äøää éìà¥©²¨−̈¨¤«§¥¨®§¤§¨̧§¹¤ª´Ÿ
áàä:íúøBäì ézáúk øLà äåönäå äøBzäå ï ¨¤À¤§©¨Æ§©¦§½̈£¤¬¨©−§¦§«Ÿ¨«

âéäLî ìriå BúøLî rLBäéå äLî í÷iå©¨´̈¤½¦«ª−©§¨«§®©©¬©¤−
:íéýìûä øä-ìàãéeðì-eáL øîà íéð÷fä-ìàå ¤©¬¨«¡Ÿ¦«§¤©§¥¦³¨©Æ§¨´

øeçå ïøäà äpäå íëéìà áeLð-øLà ãr äæá̈¤½©¬£¤¨−£¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ§Æ
:íäìà Lbé íéøác ìrá-éî íënråèìriå ¦¨¤½¦©¬©§¨¦−¦©¬£¥¤«©©¬©
:øää-úà ïðrä ñëéå øää-ìà äLîæèïkLiå ¤−¤¨®̈©§©¬¤«¨−̈¤¨¨«©¦§³Ÿ

úLL ïðrä eäqëéå éðéñ øä-ìr ýåýé-ãBák§«§Ÿ̈Æ©©´¦©½©§©¥¬¤«¨−̈¥´¤
CBzî éréáMä íBia äLî-ìà àø÷iå íéîé̈¦®©¦§¨¯¤¤²©¬©§¦¦−¦¬

:ïðräæéLàøa úìëà Làk ýåýé ãBák äàøîe ¤«¨¨«©§¥Æ§´§Ÿ̈½§¥¬Ÿ¤−¤§´Ÿ
:ìàøNé éða éðérì øääçéCBúa äLî àáiå ¨®̈§¥¥−§¥¬¦§¨¥«©¨¬Ÿ¤²§¬

íéraøà øäa äLî éäéå øää-ìà ìriå ïðrä¤«¨−̈©©´©¤¨¨®©§¦³¤Æ¨½̈©§¨¦´
:äìéì íéraøàå íBéttt ½§©§¨¦−¨«§¨

ã ycew zegiyn zecewp ã(273 'nr fh zegiy ihewl)

‡lÓ‡ EÈÓÈ ¯tÒÓ . . ‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï(כו (כג, …ƒ¿∆¿«≈»ƒ¿«»∆¬«≈
‰¯˜ÚÂ ‰ÏkLÓ.'ה לעבֹודת ותֹוצאֹות קּיּום ׁשאין היינּו – ¿«≈»«¬»»ְְֲִֵֶַַַָ

Eˆ¯‡a רצֹון ׂשבע ׁשהאדם היא לכ הּסּבה – רצֹון) (לׁשֹון ¿«¿∆ְְִִֶַַָָָָָָָָ

חׁש הּוא עצמֹו, את מרּגיׁש ׁשהּוא הּמֹוכיח ּדבר ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָמעבֹודתֹו,

ה'. עֹובד ‡lÓ‡ׁשהּוא EÈÓÈ ¯tÒÓ ל היא לכ העצה זּכר – ֵֶƒ¿«»∆¬«≈ְְִִֵָָָֹ

את  למּלא עליו ּבהם ימים, ׁשל קצּוב מסּפר לֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנקּבע

הּוא  אחר לדבר ּבֹו ׁשּמׁשּתּמׁש רגע וכל ּבעֹולם, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשליחּותֹו

ּולאּבּוד  לזעזּוע ּתביא זֹו זכירה זֹו. ּבׁשליחּות מעילה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָּבגדר

לא  עצמּה, הּׁשליחּות את רק ירּגיׁש הּוא עצמֹו; ְְְְְִִֶַַַַַַַָָֹהרּגׁשת

‰Úv·nׁש ‡e‰.אֹותּה ֶ«¿«≈«ָ

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîààìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨



רי iyy ,iying - bk - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ñîç ãr úéäì òLø-ír Eãé úLz-ìà àåL̈®§©¨³¤¨«§Æ¦¨½̈¦«§−Ÿ¥¬¨¨«
á-ìr äðrú-àìå úòøì íéaø-éøçà äéäú-àìŸ¦«§¤¬©«£¥«©¦−§¨®Ÿ§Ÿ©«£¤´©

:úhäì íéaø éøçà úèðì áøâøcäú àì ìãå ¦À¦§²Ÿ©«£¥¬©¦−§©«Ÿ§¾̈¬Ÿ¤§©−
:Báéøañãärz Bøîç Bà Eáéà øBL òbôú ék §¦«¦´¦§©º¯«Ÿ¦§²¬£Ÿ−Ÿ¤®

:Bì epáéLz áLäñäEàðN øBîç äàøú-ék ¨¥¬§¦¤−«¦«¦§¤º£´©«£À
áærz áær Bì áærî zìãçå BàOî úçz õáøŸ¥Æ©´©©¨½§¨«©§−̈¥«£´Ÿ®¨¬Ÿ©«£−Ÿ

:Bnrñ ¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(gky 'nr gi ycw zexb`)

CnÚ ÈÚ‰ כד)‡˙ (כב, ∆∆»ƒƒ»

ׁשעה) ּבאֹותּה הּוא (ׁשעני לֹו צרי ׁשהּלוה ׁשהּסכּום ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיינּו

רמה  ּבמצוה אֹותֹו ׁשּמזּכים הּמלוה, אצל ּפּקדֹון ּבתֹור ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנמצא

הּקדֹוׁש). החּיים' 'אֹור (ראה ּבּה זֹוכה היה לא הּלוה ּובלי ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹזֹו,

לפי  חסדים, ּובגמילּות ּבצדקה יֹותר נעלה לרגׁש זה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּומרגש

ּברֹויט  ׁשטיקל "ּדער הראׁשֹונים: חסידים ׁשל הּידּוע ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָהּפתּגם

הּלחם  ּפרּוסת =) מינער" ווי ּדינער ער איז האּב,  אי ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָוואס

מּלת  מקּדימים והיּו ׁשּלי). ׁשהיא ּכפי ׁשּל היא ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָׁשּבידי,

.(ׁשּל =) ְְֶֶַ"ּדינער"

éùéîçåðéáà ètLî ähú àì:Báéøa Eæ-øácî ¬Ÿ©¤²¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«¦§©
-àì ék âøäz-ìà ÷écöå é÷ðå ÷çøz ø÷L¤−¤¦§®̈§¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬«Ÿ

:òLø ÷écöàçøeré ãçMä ék çwú àì ãçLå ©§¦−¨¨«§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´
:íé÷écö éøác ólñéå íéç÷tèõçìú àì øâå ¦§¦½¦«©¥−¦§¥¬©¦¦«§¥−´Ÿ¦§®̈

øâ-ék øbä Lôð-úà ízrãé ízàåíúééä íé §©¤À§©§¤Æ¤¤´¤©¥½¦«¥¦¬¡¦¤−
:íéøöî õøàaéEöøà-úà òøæz íéðL LLå §¤¬¤¦§¨«¦§¥¬¨¦−¦§©´¤©§¤®

:dúàeáz-úà zôñàåàéäpèîLz úréáMäå §¨«©§−̈¤§«¨¨«§©§¦¦º¦§§¤´¨
úiç ìëàz íøúéå Enr éðéáà eìëàå dzLèðe§©§À̈§¨«§Æ¤§Ÿ¥´©¤½§¦§¾̈Ÿ©−©©´

:Eúéæì Eîøëì äNrz-ïk äãOäáéíéîé úLL ©¨¤®¥«©«£¤¬§©§§−§¥¤«¥³¤¨¦Æ
éNrî äNrzïrîì úaLz éréáMä íBiáe E ©«£¤´©«£¤½©¬©§¦¦−¦§®Ÿ§©´©

:øbäå Eúîà-ïa Lôpéå Eøîçå EøBL çeðé̈À©«§Æ©«£Ÿ¤½§¦¨¥¬¤£¨«§−§©¥«
âéíLå eøîMz íëéìà ézøîà-øLà ìëáe§²Ÿ£¤¨©¬§¦£¥¤−¦¨¥®§¥̧

ét-ìr òîMé àì eøékæú àì íéøçà íéäìû:E ¡Ÿ¦³£¥¦Æ´Ÿ©§¦½¬Ÿ¦¨©−©¦«
ãéìL:äðMa éì âçz íéìâø Låèâç-úà ¨´§¨¦½¨¬Ÿ¦−©¨¨«¤©´

úBvî ìëàz íéîé úráL øîLz úBvnä©©»¦§Ÿ¼¦§©´¨¦ÁŸ©̧©¹
úàöé Bá-ék áéáàä Lãç ãrBîì Eúéeö øLàk©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¦−¨¨´¨

:í÷éø éðô eàøé-àìå íéøönîæèøéöwä âçå ¦¦§®̈¦§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«§©³©¨¦Æ

éNrî éøekaóñàä âçå äãOa òøæz øLà E ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−©¨¤®§©³¨«¨¦Æ
éNrî-úà Etñàa äðMä úàöa:äãOä-ïî E §¥´©¨½̈§¨§§¬¤©«£¤−¦©¨¤«

æéìLéðt-ìà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîrt L ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥−
:ýåýé | ïãàäçééçáæ-íc õîç-ìr çaæú-àì ¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈««Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®

:ø÷a-ãr ébç-áìç ïéìé-àìåèééøeka úéLàø §«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−©«Ÿ¤¥¦À¦¥Æ
éäìà ýåýé úéa àéáz EúîãàìMáú-àì E ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬

:Bnà áìça éãbô §¦−©«£¥¬¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(185 'nr gi zegiy ihewl)

¯ÓLz ˙Bvn‰ ‚Á ˙‡ . . e¯ÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLÂ¿≈¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ∆«««ƒ¿…
יג-טו) (כג,

‰¯eÒ‡ ‰¯ÊŒ‰„B·Ú ‰Ó :¯ÓBÏ ,‰¯ÊŒ‰„B·ÚÏ ÁÒt CÓÒ»«∆««¬»»»««¬»»»¬»
‰‡‰a ¯eÒ‡ ÁÒÙa ıÓÁ Û‡ ,‡e‰L ÏÎa ˙¯ÒB‡Â ‰‡‰a«¬»»¿∆∆¿»∆«»≈¿∆«»«¬»»

‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡Â(הּטּורים (ּבעל ¿≈¿»∆ִַַַ

רגיל  אדם ּדהּנה, לעבֹודהֿזרה. חמץ ּבין נֹוסף ּדמיֹון ְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָיׁש

ולכן  האּסּור, את לׁשּכח עלּול והּוא הּׁשנה ּבמׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבחמץ

רגיל  אדם :ּכ ּבעבֹודהֿזרה ואף ּביֹותר. הּתֹורה ּבֹו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָהחמירה

להּגיע  עלּול והּוא ּתֹועלת, מהם ּולקּבל העֹולם ּבעניני ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלעסק

ליחס - זרה' רק Ì‰Ïל'עבֹודה ׁשהם ולׁשּכח הּתֹועלת, את ְֲֵַַָָָ»∆ְְִֵֶֶֶֶַַַֹ

ה'. לברּכת ְְְִַ'לבּוׁש'

éùùëéðôì Càìî çìL éëðà äpäì EEøîL ¦¥̧¨«Ÿ¦¹Ÿ¥³©©§¨Æ§¨¤½¦§¨§−
:éúðëä øLà íB÷nä-ìà Eàéáäìå Cøca©®̈¤§©«£¦´£½¤©¨−£¤¬£¦«Ÿ¦

àëàì ék Ba ønz-ìà Bì÷a òîLe åéðtî øîMä¦¨¯¤¦¨¨²§©¬§Ÿ−©©¥´®¦´³Ÿ
:Baø÷a éîL ék íërLôì àOéáërBîL-íà ék ¦¨Æ§¦§£¤½¦¬§¦−§¦§«¦´¦¨³©

ézáéàå øaãà øLà ìk úéNrå Bì÷a òîLz¦§©Æ§Ÿ½§¨¦¾¨−Ÿ£¤´£©¥®§¨«©§¦Æ
éáéà-úàéøøö-úà ézøöå E:Eâëéëàìî Cìé-ék ¤´Ÿ§¤½§©§¦−¤«Ÿ§¤«¦«¥¥´©§¨¦»

éðôìéføtäå ézçäå éøîàä-ìà Eàéáäå E §¨¤¼¼¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©´¦¦½§©§¦¦Æ
:åézãçëäå éñeáéäå éeçä éðrðkäåãë-àì §©§©«£¦½©«¦¦−§©§¦®§¦§©§¦««Ÿ

äNrú àìå íãárú àìå íäéäìàì äåçzLú¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ§´Ÿ¨«¨§¥½§¬Ÿ©«£¤−
øaLz øaLå íñøäz ñøä ék íäéNrîk§©«£¥¤®¦³¨¥Æ§¨´§¥½§©¥¬§©¥−

:íäéúávîäëíëéäìà ýåýé úà ízãárå ©¥«Ÿ¥¤«©«£©§¤À¥µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½
éîéî-úàå Eîçì-úà Cøáeäìçî éúøñäå E ¥©¬¤©§§−§¤¥¤®©«£¦«Ÿ¦¬©«£−̈

:Eaøwîñ ¦¦§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(242 'nr fh zegiy ihewl)

Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ï(יט (כג, …¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ
ּבפרׁשת זה 'חק' ׁשל ללּמדנּו,ÌÈËtLÓמּקּומֹו ּבא ְִֶֶַָָֹƒ¿»ƒְְֵַָ

עלינּו ּכלֹומר, 'מׁשּפט'. ּכאל חק אל ּגם להתיחס ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשעלינּו

iriay - ck - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ׁשאּתה  מה "ּכל האפׁשר: ּככל החק טעם את ּולהבין ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלנּסֹות

טעם" לֹו ּתן טעם, לֹו לּתן ּתמּורה)יכֹול הלכֹות סֹוף .(רמּב"ם ְְְִִֵֵַַַַַַָָ

éòéáùåëEöøàa äø÷rå äìkLî äéäú àì¬Ÿ¦«§¤²§©¥¨¬©«£¨−̈§©§¤®
éîé øtñî-úà:àlîà EæëçlLà éúîéà-úà ¤¦§©¬¨¤−£©¥«¤¥«¨¦Æ£©©´

éðôìíäa àáz øLà írä-ìk-úà éúnäå E §¨¤½§©Ÿ¦Æ¤¨¨½̈£¤¬¨−Ÿ¨¤®
éáéà-ìk-úà ézúðåéìà EE:óørçëézçìLå §¨«©¦¯¤¨«Ÿ§¤²¥¤−«Ÿ¤§¨©«§¦¬
éðôì ärøvä-úà-úà éeçä-úà äLøâå E ¤©¦§−̈§¨¤®§¥«§À̈¤©«¦¦¯¤

éðôlî ézçä-úàå éðrðkä:EèëepLøâà àì ©§©«£¦²§¤©«¦¦−¦§¨¤«¯Ÿ£¨«§¤²
éðtîäîîL õøàä äéäz-ït úçà äðLa E ¦¨¤−§¨¨´¤¨®¤¦«§¤³¨¨̧¤Æ§¨½̈

éìr äaøå:äãOä úiç EìepLøâà èrî èrî §©¨¬¨¤−©©¬©¨¤«§©¬§©²£¨«§¤−
éðtî:õøàä-úà zìçðå äøôz øLà ãr E ¦¨¤®©µ£¤´¦§¤½§¨«©§−̈¤¨¨«¤

àììt íé-ãrå óeñ-íiî Eìáb-úà ézLåíézL §©¦´¤§ª«§À¦©Æ§©¨´§¦§¦½
éáLé úà íëãéa ïzà | ék øäpä-ãr øaãnîe¦¦§−̈©©¨¨®¦´¤¥´§¤§¤À¥µ«§¥´

éðtî BîzLøâå õøàä:Eáìíäì úøëú-àì ¨½̈¤§¥«©§−̈¦¨¤««Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²
:úéøa íäéäìàìåâì-ït Eöøàa eáLé àì §¥«Ÿ¥¤−§¦«³Ÿ¥«§Æ§©§§½¤

-ék íäéäìà-úà ãárú ék éì Eúà eàéèçé©«£¦¬«Ÿ§−¦®¦³©«£ŸÆ¤¡´Ÿ¥¤½¦
:L÷Bîì Eì äéäéôãëàøîà äLî-ìàå ¦«§¤¬§−§¥«§¤¤̧¨©¹

àeäéáàå áãð ïøäàå äzà ýåýé-ìà äìr£¥´¤§Ÿ̈À©¨Æ§©«£ŸÆ¨¨´©«£¦½
:÷çøî íúéåçzLäå ìàøNé éð÷fî íéráLå§¦§¦−¦¦§¥´¦§¨¥®§¦§©«£¦¤−¥«¨«Ÿ

áeLbé àì íäå ýåýé-ìà Bcáì äLî Lbðå§¦©̧¤³§©Æ¤§Ÿ̈½§¥−´Ÿ¦¨®
:Bnr eìré àì íräåâírì øtñéå äLî àáiå §¨¾̈¬Ÿ©«£−¦«©¨´Ÿ¤À©§©¥³¨¨Æ

àå ýåýé éøác-ìk úàïriå íéètLnä-ìk ú ¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½§¥−¨©¦§¨¦®©©̧©
-øLà íéøácä-ìk eøîàiå ãçà ìB÷ írä-ìk̈¨¹̈³¤¨Æ©Ÿ́§½¨©§¨¦²£¤

:äNrð ýåýé øacãéøác-ìk úà äLî ázëiå ¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤«©¦§´Ÿ¤À¥µ¨¦§¥´
øää úçz çaæî ïáiå ø÷aa íkLiå ýåýé§Ÿ̈½©©§¥´©½Ÿ¤©¦¬¤¦§¥−©©´©¨®̈

ì äávî äøNr íézLeéèáL øNr íéðL §¥³¤§¥Æ©¥½̈¦§¥¬¨−̈¦§¥¬
:ìàøNéäeìriå ìàøNé éða éørð-úà çìLiå ¦§¨¥«©¦§©À¤©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©©«£−

:íéøt ýåýéì íéîìL íéçáæ eçaæiå úìòåçwiå Ÿ®Ÿ©¦§§º§¨¦¯§¨¦²©«Ÿ̈−¨¦«©¦©³
÷øæ ícä éöçå úðbàa íNiå ícä éöç äLî¤Æ£¦´©½̈©−̈¤¨«©¨®Ÿ©«£¦´©½̈¨©−

:çaænä-ìræéðæàa àø÷iå úéøaä øôñ çwiå ©©¦§¥«©©¦©Æ¥´¤©§¦½©¦§−̈§¨§¥´
äNrð ýåýé øac-øLà ìk eøîàiå írä̈®̈©Ÿ́§½²Ÿ£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤¬

:òîLðåçírä-ìr ÷øæiå ícä-úà äLî çwiå §¦§¨«©¦©³¤Æ¤©½̈©¦§−Ÿ©¨¨®
íënr ýåýé úøk øLà úéøaä-íã äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥³©©§¦Æ£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦¨¤½

:älàä íéøácä-ìk ìrèïøäàå äLî ìriå ©¬¨©§¨¦−¨¥«¤©©¬©¤−§©«£®Ÿ
:ìàøNé éð÷fî íéráLå àeäéáàå áãðéeàøiå ¨¨Æ©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥¬¦§¨¥«©¦§¾

úðáì äNrîk åéìâø úçúå ìàøNé éýìû úà¥−¡Ÿ¥´¦§¨¥®§©´©©§À̈§©«£¥Æ¦§©´
:øäèì íéîMä íörëe øétqäàééìéöà-ìàå ©©¦½§¤¬¤©¨©−¦¨«Ÿ©§¤£¦¥Æ

íéýìûä-úà eæçiå Bãé çìL àì ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¨©−¨®©¤«¡Æ¤¨´¡Ÿ¦½
:ezLiå eìëàiåñáéäìr äLî-ìà ýåýé øîàiå ©«Ÿ§−©¦§«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥¬

úçì-úà Eì äðzàå íL-äéäå äøää éìà¥©²¨−̈¨¤«§¥¨®§¤§¨̧§¹¤ª´Ÿ
áàä:íúøBäì ézáúk øLà äåönäå äøBzäå ï ¨¤À¤§©¨Æ§©¦§½̈£¤¬¨©−§¦§«Ÿ¨«

âéäLî ìriå BúøLî rLBäéå äLî í÷iå©¨´̈¤½¦«ª−©§¨«§®©©¬©¤−
:íéýìûä øä-ìàãéeðì-eáL øîà íéð÷fä-ìàå ¤©¬¨«¡Ÿ¦«§¤©§¥¦³¨©Æ§¨´

øeçå ïøäà äpäå íëéìà áeLð-øLà ãr äæá̈¤½©¬£¤¨−£¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ§Æ
:íäìà Lbé íéøác ìrá-éî íënråèìriå ¦¨¤½¦©¬©§¨¦−¦©¬£¥¤«©©¬©
:øää-úà ïðrä ñëéå øää-ìà äLîæèïkLiå ¤−¤¨®̈©§©¬¤«¨−̈¤¨¨«©¦§³Ÿ

úLL ïðrä eäqëéå éðéñ øä-ìr ýåýé-ãBák§«§Ÿ̈Æ©©´¦©½©§©¥¬¤«¨−̈¥´¤
CBzî éréáMä íBia äLî-ìà àø÷iå íéîé̈¦®©¦§¨¯¤¤²©¬©§¦¦−¦¬

:ïðräæéLàøa úìëà Làk ýåýé ãBák äàøîe ¤«¨¨«©§¥Æ§´§Ÿ̈½§¥¬Ÿ¤−¤§´Ÿ
:ìàøNé éða éðérì øääçéCBúa äLî àáiå ¨®̈§¥¥−§¥¬¦§¨¥«©¨¬Ÿ¤²§¬

íéraøà øäa äLî éäéå øää-ìà ìriå ïðrä¤«¨−̈©©´©¤¨¨®©§¦³¤Æ¨½̈©§¨¦´
:äìéì íéraøàå íBéttt ½§©§¨¦−¨«§¨

ã ycew zegiyn zecewp ã(273 'nr fh zegiy ihewl)

‡lÓ‡ EÈÓÈ ¯tÒÓ . . ‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï(כו (כג, …ƒ¿∆¿«≈»ƒ¿«»∆¬«≈
‰¯˜ÚÂ ‰ÏkLÓ.'ה לעבֹודת ותֹוצאֹות קּיּום ׁשאין היינּו – ¿«≈»«¬»»ְְֲִֵֶַַַָ

Eˆ¯‡a רצֹון ׂשבע ׁשהאדם היא לכ הּסּבה – רצֹון) (לׁשֹון ¿«¿∆ְְִִֶַַָָָָָָָָ

חׁש הּוא עצמֹו, את מרּגיׁש ׁשהּוא הּמֹוכיח ּדבר ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָמעבֹודתֹו,

ה'. עֹובד ‡lÓ‡ׁשהּוא EÈÓÈ ¯tÒÓ ל היא לכ העצה זּכר – ֵֶƒ¿«»∆¬«≈ְְִִֵָָָֹ

את  למּלא עליו ּבהם ימים, ׁשל קצּוב מסּפר לֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנקּבע

הּוא  אחר לדבר ּבֹו ׁשּמׁשּתּמׁש רגע וכל ּבעֹולם, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשליחּותֹו

ּולאּבּוד  לזעזּוע ּתביא זֹו זכירה זֹו. ּבׁשליחּות מעילה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָּבגדר

לא  עצמּה, הּׁשליחּות את רק ירּגיׁש הּוא עצמֹו; ְְְְְִִֶַַַַַַַָָֹהרּגׁשת

‰Úv·nׁש ‡e‰.אֹותּה ֶ«¿«≈«ָ

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîààìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨



xihtnרב - l - milwy zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáeéîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò.àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨
,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå.àeä Cïîàïî àlrì §¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦
ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa ìk̈¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨

:ïîà eøîàå ,àîìraïîà §¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

íéì÷ùúùøô
øéèôîìàé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéék ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¦´

eðúðå íäéã÷ôì ìàøNé-éða Làø-úà àOú¦º̈¤¬Ÿ§¥«¦§¨¥»¦§ª«¥¤¼§¨̧§¹
äéäé-àìå íúà ã÷ôa ýåýéì BLôð øôk Léà¦´¯Ÿ¤©§²©«Ÿ̈−¦§´ŸŸ¨®§Ÿ¦«§¤¬

âð íäá:íúà ã÷ôa óâéøáòä-ìk eðzé | äæ ¨¤²¤−¤¦§¬ŸŸ¨«¤´¦§À¨¨«Ÿ¥Æ
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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

äàéø÷ìå ú"åîùì íéì÷ù úùøô úøèôä

øåáéöáàé á íéëìî

àéæéïéa úéøaä-úà òãéBäé úøëiå©¦§¸Ÿ§«¨¹̈¤«©§¦À¥³
írì úBéäì írä ïéáe Cìnä ïéáe ýåýé§Ÿ̈Æ¥³©¤̧¤Æ¥´¨½̈¦«§¬§−̈

:írä ïéáe Cìnä ïéáe ýåýéìçéeàáiå ©«Ÿ̈®¥¬©¤−¤¥¬¨¨«©¨´Ÿ
-úà eäöziå ìraä-úéa õøàä ír-ìë̈©Á¨¨̧¤¥«©©¹©©¦§ªÀ¤
úàå áèéä eøaL åéîìö-úàå åéúçaæî¦§§Ÿ¨³§¤§¨¨Æ¦§´¥¥½§¥À
úBçaænä éðôì eâøä ìraä ïäk ïzî©¨ÆŸ¥´©©½©¨«§−¦§¥´©¦§§®

:ýåýé úéa-ìr úc÷t ïäkä íNiåèéúBànä éøN-úà çwiå ©¨¯¤©Ÿ¥²§ª−Ÿ©¥¬§Ÿ̈«©¦©´¤¨¥´©Â¥
-úà eãéøiå õøàä ír-ìk | úàå íéöøä-úàå éøkä-úàå§¤©¨¦¸§¤¨«¨¦¹§¥´¨©´¨À̈¤©Ÿ¦³¤
áLiå Cìnä úéa íéöøä ørL-Cøc eàBáiå ýåýé úéaî Cìnä©¤̧¤Æ¦¥´§Ÿ̈½©¨²¤«¤©¬©¨«¨¦−¥´©¤®¤©¥−¤

:íéëìnä àqk-ìrëäè÷L øéräå õøàä-ír-ìk çîNiå ©¦¥¬©§¨¦«©¦§©¬¨©¨¨−¤§¨¦´¨®̈¨
:Cìnä úéa áøçá eúéîä eäéìúr-úàåáéàíéðL òáL-ïa §¤£©§¨²¥¦¬©¤−¤¥¬©¤«¤¤¤¬©¨¦−

:Bëìîa LàBäéáíéraøàå LàBäé Cìî àeäéì òáL-úðLa §¨¬§¨§«¦§©¤³©§¥Æ¨©´§½̈§©§¨¦´
:òáL øàaî äéáö Bnà íLå íéìLeøéa Cìî äðLâNriå ¨½̈¨©−¦«¨¨®¦§¥´¦½¦§−̈¦§¥¬¨«©©©̧©

:ïäkä òãéBäé eäøBä øLà åéîé-ìk ýåýé éðéra øLiä LàBäé§¨¯©¨¨²§¥¥¬§Ÿ̈−¨¨¨®£¤´½̈§«¨−̈©Ÿ¥«
ã:úBîaa íéøh÷îe íéçaæî írä ãBò eøñ-àì úBîaä ÷ø©¬©¨−Ÿ¨®¬¨¨²§©§¦¬§©§¦−©¨«
äàáeé-øLà íéLãwä óñk ìk íéðäkä-ìà LàBäé øîàiå©¸Ÿ¤§¹̈¤©«Ÿ£¦ÀŸÁ¤̧¤©¢¨¦¹£¤¨³

øLà óñk-ìk Bkør úBLôð óñk Léà øáBò óñk ýåýé-úéá¥«§Ÿ̈Æ¤´¤¥½¦¾¤¬¤©§−¤§®¨¤À¤£¤³
:ýåýé úéa àéáäì Léà-áì ìr äìréåíéðäkä íäì eç÷é ©«£¤Æ©´¤¦½§¨¦−¥¬§Ÿ̈«¦§³¨¤Æ©´Ÿ£¦½

àöné-øLà ìëì úéaä ÷ãa-úà e÷fçé íäå Bøkî úàî Léà¦−¥¥´©¨®§¥À§©§Æ¤¤¤́©©½¦§²Ÿ£¤¦¨¥¬
:÷ãa íLær úðLa éäéåìLå íéøNLàBäé Cìnì äðL L −̈¨«¤©§¦À¦§©̧¤§¦¯§¨²Ÿ¨−̈©¤´¤§¨®

:úéaä ÷ãa-úà íéðäkä e÷fç-àìçLàBäé Cìnä àø÷iå «Ÿ¦§¬©«Ÿ£¦−¤¤¬¤©¨«¦©¦§¨Á©¤̧¤§¹̈

`xenl iy
(æé,íòä ïéáe Cìnä ïéáe 'ä ïéa.'ä éøçà íòäå Cìnä eéäiL ¥¥©¤¤¥¨¨¤¦§©¤¤§¨¨©£¥

,íòä ïéáe Cìnä ïéáe.Cìnì íéãáò eéäiL(çéúéa ìò úc÷t ¥©¤¤¥¨¨¤¦§£¨¦©¤¤§ªŸ©¥
,'ä.ãåc ïwzL éôk ,Lc÷nä úéa úãBáò ìò íépîî§ª¦©£©¥©¦§¨§¦¤¦¥¨¦

(â,ïäkä òãéBäé eäøBä øLà åéîé ìk,òãéBäé úBî éøçà ìáà ¨¨¨£¤¨§¨¨©Ÿ¥£¨©£¥§¨¨

éøáã"a áeúkL Bîk ,Bkøc úéçLä¦§¦©§§¤¨§¦§¥

."íéîiä(ã,úBîaäãéçé úBîa ©¨¦©¨¨¨¦

íúBNòì øeñàå .'äì áéø÷äì§©§¦©§¨©£¨

.Lc÷nä úéa äðápMî(äóñk ¦¤¦§¨¥©¦§¨¤¤
,øáBòúBiöçî ìL óñkä àeä ¥©¤¤¤©£¦

L ìëa eðúð ílkL íéì÷Mä.äðLéà ©§¨¦¤ª¨¨§§¨¨¨¦
,Bkøò úBLôð óñkøîBàä ïBâk ¤¤©§¤§§¨¥

,"éìò éðBìt Cøò" Bà ,"éìò éLôð Cøò"¥¤©§¦¨©¥¤§¦¨©

ìL íéðMä éôì äøBza áeö÷ àeäL¤¨©¨§¦©¨¦¤

.Cøòpä(å,÷ãa.øéwa ÷ãñå äòé÷a ©¤¡¨¤¤§¦¨§¤¤©¦

(ç,eäðzz úéaä ÷ãáì ékãiî ¦§¤¤©©¦¦§ª¦¨

,'ä úéa øöBàa BúBà eðz íëãéì àBáa§§¤§¤§§©¥

mixn zxhr
æéòãéBäé úøëiåälçzîírä ïéáe Cìnä ïéáe ýåýé ïéa úéøaä-úà ©¦§¸Ÿ§«¨¹̈¦§¦¨¤«©§¦À¥³§Ÿ̈Æ¥³©¤̧¤Æ¥´¨½̈

ýåýéì írì úBéäìøçàå ,íéìòaä øéñäìe 'ä úãBáòì íéðîàð ílk eéäiL ¦«§¬§−̈©«Ÿ̈®¤¦§ª¨¤¡¨¦©£©§¨¦©§¨¦§©©

Ckírä ïéáe Cìnä ïéáeíkìîì íéðîàð eéäiL:çéír-ìë eàáiå ¨¥¬©¤−¤¥¬¨¨«¤¦§¤¡¨¦§©§¨©¨´Ÿ¨©Á
eäöziå ìraä-úéa õøàälîäöéúð ïBLåéîìö-úàå åéúçaæî-úà ¨¨̧¤¥«©©¹©©¦§ªÀ¦§§¦¨¤¦§§Ÿ¨³§¤§¨¨Æ

áèéä eøaL÷æBçaïzî úàåCk ¦§´¥¥½§¤§¥À©¨Æ¨

BîLéðôì eâøä ìraä ïäk §Ÿ¥´©©½©¨«§−¦§¥´
úc÷t ïäkä íNiå úBçaænä©¦§§®©¨¯¤©Ÿ¥²§ª−Ÿ

íépeîîýåýé úéa-ìrïwzL éôk §¦©¥¬§Ÿ̈«§¦¤¦¥

øãñ úà äìha eäéìúò ék ,ãåc̈¦¦£©§¨§¨¤¥¤

úéaä úBøîLî:èéeîi÷ Ck øçà ¦§¨©©¦©©¨¦§

íòä ïéáe Cìnä ïéa éðMä úéøaäçwiå ©§¦©¥¦¥©¤¤¥¨¨©¦©´
éøkä-úàå úBànä éøN-úàúà ¤¨¥´©Â¥§¤©¨¦¸¤

íéøécàäíéöøä-úàåíéìLBnä úàå ¨©¦¦§¤¨«¨¦¹§¤©§¦

eãéøiå õøàä ír-ìk | úàå§¥´¨©´¨À̈¤©Ÿ¦³
eàBáiå ýåýé úéaî Cìnä-úà¤©¤̧¤Æ¦¥´§Ÿ̈½©¨²

íéöøä ørL-Cøcìàúéa ¤«¤©¬©¨«¨¦−¤¥´
:íéëìnä àqk-ìr áLiå Cìnä©¤®¤©¥−¤©¦¥¬©§¨¦«

ëøéräå õøàä-ír-ìk çîNiå©¦§©¬¨©¨−̈¤§¨¦´
äè÷Läîçìî ãBò øøBòúð àìå ,äçð ¨®̈¨¨¨§Ÿ¦§¥¦§¨¨

ék ,äæ øeáòaeúéîä eäéìúr-úàå ©£¤¦§¤£©§¨²¥¦¬
Cìnä úéa áøçáéî ãBò äéä àìå ©¤−¤¥¬©¤«¤§Ÿ¨¨¦

:äîçìî øøBòì§¥¦§¨¨

àLàBäé íéðL òáL-ïa¤¤¬©¨¦−§¨¬
:Bëìîaáàeäéì òáL-úðLa §¨§«¦§©¤³©§¥Æ

ìàøNé CìîLàBäé Cìîeäéæçà ïa ¤¤¦§¨¥¨©´§½̈¤£©§¨

äãeäé CìîCìî äðL íéraøàå ¤¤§¨§©§¨¦´¨½̈¨©−
äéáö Bnà íLå íéìLeøéa¦«¨®̈¦§¥´¦½¦§−̈

:òáL øàaîâLàBäé Nriå ¦§¥¬¨«©©©̧©§¨¯
øLà åéîé-ìk ýåýé éðéra øLiä©¨¨²§¥¥¬§Ÿ̈−¨¨®̈£¤´

eäøBäBãnì øLàïäkä òãéBäé ½̈£¤¦§§«¨−̈©Ÿ¥«
Bkøc úéçLä òãéBäé úBî éøçàå§©£¥§¨¨¦§¦©§

(æé ãë á¯ä"ã):ãúBîaä ÷øãéçé ©¬©¨−¨¦

íéîMìírä ãBò eøñ-àì ©¨©¦Ÿ®̈¬¨¨²
úBîaa íéøh÷îe íéçaæîíLðòå §©§¦¬§©§¦−©¨«§¨§¨

úéaä äðápMî úøk:äøîàiå ¨¥¦¤¦§¨©©¦©¸Ÿ¤
óñk ìk íéðäkä-ìà LàBäé§¹̈¤©«Ÿ£¦ÀŸÁ¤̧¤
ýåýé-úéá àáeé-øLà íéLãwä©¢¨¦¹£¤¨³¥«§Ÿ̈Æ

øáBò óñkïëå ì÷Mä úéöçîLéà ¤´¤¥½©£¦©¤¤§¥¦¾
Bkør úBLôð óñkCøò ácðúiL ¤¬¤©§−¤§®¤¦§©¥¥¤

íb ,BLôðìr äìré øLà óñk-ìk ©§©¨¤À¤£¤³©«£¤Æ©´
àéáäì Léà-áìúéaä ÷ãáì äáãða ¤¦½§¨¦−¦§¨¨§¤¤©©¦

:ýåýé úéaåelàä íéôñkä ìk ¥¬§Ÿ̈«¨©§¨¦¨¥

íéðäkä íäì eç÷éíîöòìe÷fçé íäå Bøkî úàî LéàíälMî ,äæ úøeîzúéaä ÷ãa-úàòBøfäå øáMä íB÷î:÷ãa íL àöné-øLà ìëì ¦§³¨¤Æ©´Ÿ£¦½§©§¨¦−¥¥´©¨®§¥À§©§Æ§©¤¦¤¨¤¤¤´¤©©½¦§©¤¤§©§©§²Ÿ£¤¦¨¥¬−̈¨«¤
ær úðLa éäéåìLå íéøNLàBäé Cìnì äðL Lék äàø æà:úéaä ÷ãa-úà íéðäkä e÷fç-àìçïäkä òãéBäéì LàBäé Cìnä àø÷iå ©§¦À¦§©̧¤§¦¯§¨²Ÿ¨−̈©¤´¤§®̈¨¨¨¦«Ÿ¦§¬©«Ÿ£¦−¤¤¬¤©¨«¦©¦§¨Á©¤̧¤§¹̈¦«¨¨³©Ÿ¥Æ



רד

íäìà øîàiå íéðäkìå ïäkä òãéBäéì¦«¨¨³©Ÿ¥Æ§©´Ÿ£¦½©´Ÿ¤£¥¤½
úéaä ÷ãa-úà íé÷fçî íëðéà recî©²©¥«§¤¬§©§¦−¤¤¤́©¨®¦
íëéøkî úàî óñë-eç÷z-ìà äzrå§©À̈©¦§¤̧¤Æ¥¥´©¨¥¤½

:eäðzz úéaä ÷ãáì-ékèeúàiå ¦«§¤¬¤©©−¦¦§ª«©¥−Ÿ
írä úàî óñk-úç÷ ézìáì íéðäkä©«Ÿ£¦®§¦§¦³§©¤̧¤Æ¥¥´¨½̈

:úéaä ÷ãa-úà ÷fç ézìáìeéçwiå §¦§¦¬©¥−¤¤¬¤©¨«¦©¦©º
øç áwiå ãçà ïBøà ïäkä òãéBäé§«¨¨³©Ÿ¥Æ£´¤½̈©¦¬Ÿ−Ÿ
ïéîiî çaænä ìöà Búà ïziå Bzìãa§©§®©¦¥´ŸÁ¥̧¤©¦§¥¹©¦¨¦À
óqä éøîL íéðäkä änL-eðúðå ýåýé úéa Léà-àBáa§¦Æ¥´§Ÿ̈½§¨«§¨³¨©«Ÿ£¦Æ«Ÿ§¥´©©½

:ýåýé-úéá àáenä óñkä-ìk-úààéáø-ék íúBàøk éäéå ¤¨©¤−¤©¨¬¥«§Ÿ̈«©§¦Æ¦§½̈¦©¬
eðîiå eøöiå ìBãbä ïäkäå Cìnä øôñ ìriå ïBøàa óñkä©¤−¤¨«¨®©©̧©Ÿ¥³©¤̧¤Æ§©Ÿ¥´©¨½©¨ª̧Æ©¦§½

:ýåýé-úéá àöîpä óñkä-úàáéïkúîä óñkä-úà eðúðå ¤©¤−¤©¦§¨¬¥«§Ÿ̈«§¨«§Æ¤©¤´¤©«§ª½̈
éLøçì eäàéöBiå ýåýé úéa íéã÷ônä äëàìnä éNò éãé-ìr©§¥ÆŸ¥´©§¨½̈©ª§¨¦−¥´§Ÿ̈®©«¦ª¹§¨«¨¥³

:ýåýé úéa íéNòä íéðaìå õräâéïáàä éáöçìe íéøãbìå ¨¥Æ§©Ÿ¦½¨«Ÿ¦−¥¬§Ÿ̈«§©«Ÿ§¦Æ§«Ÿ§¥´¨¤½¤
ìëìe ýåýé-úéa ÷ãa-úà ÷fçì áöçî éðáàå íéör úBð÷ìå§¦§³¥¦Æ§©§¥´©§¥½§©¥−¤¤¤́¥«§Ÿ̈®§²Ÿ

:ä÷æçì úéaä-ìr àöé-øLàãéúBtñ ýåýé úéa äNré àì Cà £¤¥¥¬©©©−¦§¨§¨«©Á¸Ÿ¥«¨¤¹¥´§Ÿ̈À¦¬
óñë-éìëe áäæ éìk-ìk úBøööç úB÷øæî úBønæî óñk¤̧¤Æ§©§³¦§¨Æ£´Ÿ§½¨§¦¬¨−̈§¦¨®¤

:ýåýé-úéá àáenä óñkä-ïîåèeäðzé äëàìnä éNòì-ék ¦©¤−¤©¨¬¥«§Ÿ̈«¦«§Ÿ¥¬©§¨−̈¦§ª®
:ýåýé úéa-úà Bá-e÷fçåæèøLà íéLðàä-úà eáMçé àìå §¦§−¤¥¬§Ÿ̈«§¯Ÿ§©§´¤¨«£¨¦À£¤̧

íä äðîàá ék äëàìnä éNòì úúì íãé-ìr óñkä-úà eðzé¦§³¤©¤̧¤Æ©¨½̈¨¥−§Ÿ¥´©§¨¨®¦¬¤«¡ª−̈¥¬
:íéNòæéýåýé úéa àáeé àì úBàhç óñëå íLà óñk Ÿ¦«¤³¤¨¨Æ§¤´¤©¨½¬Ÿ−̈¥´§Ÿ̈®

:eéäé íéðäkì©«Ÿ£¦−¦«§«

`xenl iy
.úéaä úà ÷fçì éc íäa äéäiL ãò(èíòä úàî óñk úç÷ ézìáì ©¤¦§¤¨¤©§©¥¤©©¦§¦§¦§©¤¤¥¥¨¨

,'åâåLàBäé íäì øîàL éôk ,íälMî ïwúì eëøèöéå íîöòì óñkä eçwé àlL¤Ÿ¦§©¤¤§©§¨§¦§¨§§©¥¦¤¨¤§¦¤¨©¨¤§¨

.íãwî(é,Léà àBáa ïéîiî.úéaä ìà àaä ìL ïéîé ãvî(àé,eøöiå ¦Ÿ¤¦¨¦§¦¦©¨¦¤©¨¤©©¦©¨ª
.òaèî úøeö íäa eNò(áé,ïkúîä óñkä.éeðnä óñkä,íéðaìå ¨¨¤©©§¥©©¤¤©§ª¨©¤¤©¨§©Ÿ¦

.úeðnàä éLàø ,íéìëéøãàä(âé ¨©§¦¨¦¨¥¨ª¨

,íéøãbìå.úBøéwä éðBa(ãéúBtñ §©Ÿ§¦¥©¦¦
,úBønæî óñk.øîæ éìk éðéî ¤¤§©§¦¥§¥¤¤

,úB÷øæîìò ícä ú÷éøæì íéìôñ ¦§¨§¨¦¦§¦©©¨©

.çaænä(æèíä äðîàá ék ©¦§¥©¦¤¡ª¨¥
,íéNBòlçzî ékíéLðàä eøçáð ä ¦¦¦§¦¨¦§£¨£¨¦

.Cëì íéðîàpä(æéíLà óñk ©¤¡¨¦§¨¤¤¨¨
,úBàhç óñëåúBòî Léøônä §¤¤©¨©©§¦¨

äîäaä úà äð÷å BîLàìå Búàhçì§©¨§©£¨§¨¨¤©§¥¨

.úBònä ïî øúBðå,'ä úéa àáeé àì §¨¦©¨Ÿ¨¥
.úéaä ÷ãáì àáeé àì,eéäé íéðäkì Ÿ¨§¤¤©©¦©Ÿ£¦¦§

ïaø÷ì úBîäa íäa íéðB÷ íéðäkä©Ÿ£¦¦¨¤§¥§¨§©

.íéðäkì eéäé úBøBòäå ,äìBò¨§¨¦§©Ÿ£¦

mixn zxhr
úéaä ÷ãa-úà íé÷fçî íëðéà recî íäìà øîàiå íéðäkìå§©´Ÿ£¦½©Ÿ́¤£¥¤½©²©¥«§¤¬§©§¦−¤¤´¤©®̈¦

eç÷z-ìà äzråãBòíëéøkî úàî óñëíëlMî úéaä e÷fçz ìàå §©À̈©¦§¤̧¤Æ¥¥´©¨¥¤½§©§©§©©¦¦¤¨¤

eäðzz úéaä ÷ãáì-ékïëeî íB÷îa eîéNúå ,úBáãpäå úBîeøzä ìL óñkä ¦«§¤¬¤©©−¦¦§ª«©¤¤¤©§§©§¨§¨¦§¨¨

øéúBé øéúBé íàå ,úBçôé úBçôé íà ,úéaä ÷ãáì Ba:èeúàiåevøúðíéðäkä §¤¤©©¦¦¦§¦§§¦¦¦©¥−Ÿ¦§©©«Ÿ£¦®
írä úàî óñk-úç÷ ézìáì§¦§¦³§©¤̧¤Æ¥¥´¨½̈
úéaä ÷ãa-úà ÷fç ézìáìe§¦§¦¬©¥−¤¤¬¤©¨«¦

íälL óñkî:éïäkä òãéBäé çwiå ¦¤¤¤¨¤©¦©º§«¨¨³©Ÿ¥Æ
ïBøàæbøàøç áwiå ãçàøö £´©§¨¤½̈©¦¬Ÿ−Ÿ©

BzìãaïBøàä úìcaBúà ïziå §©§®©¤¤¨¨©¦¥´ŸÁ
Léà-àBáa ïéîiî çaænä ìöà¥̧¤©¦§¥¹©¦¨¦À§¦Æ
íéðäkä änL-eðúðå ýåýé úéa¥´§Ÿ̈½§¨«§¨³¨©«Ÿ£¦Æ

óqä éøîLãiî ,íéøòMä úBæeæî «Ÿ§¥´©©½§©§¨¦¦©

íãéì BàBáaóñkä-ìk-úà §§¨¨¤¨©¤−¤
:ýåýé-úéá àáenäàééäéå ©¨¬¥«§Ÿ̈«©§¦Æ

íúBàøkíBé íBéóñkä áø-ék ¦§½̈¦©¬©¤−¤
aïäkäå Cìnä øôñ ìriå ïBøà ¨«¨®©©̧©Ÿ¥³©¤̧¤Æ§©Ÿ¥´

ìBãbäíù ä"ã) ,BîB÷nî àa Bãé÷t ©¨½§¦¨¦§

.(àé ÷åñôeøöiåúøeö íäa eNò ©¨ª̧Æ¨¨¤©

òaèîúà eðîiåúBòaèîóñkä ©§¥©©¦§½¤©§§©¤−¤
:ýåýé-úéá àöîpäáéeðúðå ©¦§¨¬¥«§Ÿ̈«§¨«§Æ

ïkúîä óñkä-úàéeðnäéãé-ìr ¤©¤´¤©«§ª½̈©¨©§¥Æ
äëàìnä éNòíéðneàä íä Ÿ¥´©§¨½̈¥¨¨¦

íéìBãbäýåýé úéa íéã÷ônä ©§¦©ª§¨¦−¥´§Ÿ̈®
eäàéöBiåíéðneàä øëNa óñkä úà ©«¦ª¹¤©¤¤¦§©¨¨¦

íéìòBtäéLøçìéðneàìõrä ©£¦§¨«¨¥³§¨¥¨¥Æ
íéðaìåúéaä úBøé÷a íéöòä íéðBaä §©Ÿ¦½©¦¨¥¦§¦©©¦
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ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

.miwlg 2e ,zFTC 59 ,dlilA 11 drW ,'d mFil xF` :clFnd©¨§¨¨©©§¨©§£¨¦
.daFhl Epilr `Ad iWiWd mFiaE iWingd mFiA ,xc` Wcg W`xŸŸ¤£¨©©£¦¦©©¦¦©¨¨¥§¨



רה

íäìà øîàiå íéðäkìå ïäkä òãéBäéì¦«¨¨³©Ÿ¥Æ§©´Ÿ£¦½©´Ÿ¤£¥¤½
úéaä ÷ãa-úà íé÷fçî íëðéà recî©²©¥«§¤¬§©§¦−¤¤¤́©¨®¦
íëéøkî úàî óñë-eç÷z-ìà äzrå§©À̈©¦§¤̧¤Æ¥¥´©¨¥¤½

:eäðzz úéaä ÷ãáì-ékèeúàiå ¦«§¤¬¤©©−¦¦§ª«©¥−Ÿ
írä úàî óñk-úç÷ ézìáì íéðäkä©«Ÿ£¦®§¦§¦³§©¤̧¤Æ¥¥´¨½̈

:úéaä ÷ãa-úà ÷fç ézìáìeéçwiå §¦§¦¬©¥−¤¤¬¤©¨«¦©¦©º
øç áwiå ãçà ïBøà ïäkä òãéBäé§«¨¨³©Ÿ¥Æ£´¤½̈©¦¬Ÿ−Ÿ
ïéîiî çaænä ìöà Búà ïziå Bzìãa§©§®©¦¥´ŸÁ¥̧¤©¦§¥¹©¦¨¦À
óqä éøîL íéðäkä änL-eðúðå ýåýé úéa Léà-àBáa§¦Æ¥´§Ÿ̈½§¨«§¨³¨©«Ÿ£¦Æ«Ÿ§¥´©©½

:ýåýé-úéá àáenä óñkä-ìk-úààéáø-ék íúBàøk éäéå ¤¨©¤−¤©¨¬¥«§Ÿ̈«©§¦Æ¦§½̈¦©¬
eðîiå eøöiå ìBãbä ïäkäå Cìnä øôñ ìriå ïBøàa óñkä©¤−¤¨«¨®©©̧©Ÿ¥³©¤̧¤Æ§©Ÿ¥´©¨½©¨ª̧Æ©¦§½

:ýåýé-úéá àöîpä óñkä-úàáéïkúîä óñkä-úà eðúðå ¤©¤−¤©¦§¨¬¥«§Ÿ̈«§¨«§Æ¤©¤´¤©«§ª½̈
éLøçì eäàéöBiå ýåýé úéa íéã÷ônä äëàìnä éNò éãé-ìr©§¥ÆŸ¥´©§¨½̈©ª§¨¦−¥´§Ÿ̈®©«¦ª¹§¨«¨¥³

:ýåýé úéa íéNòä íéðaìå õräâéïáàä éáöçìe íéøãbìå ¨¥Æ§©Ÿ¦½¨«Ÿ¦−¥¬§Ÿ̈«§©«Ÿ§¦Æ§«Ÿ§¥´¨¤½¤
ìëìe ýåýé-úéa ÷ãa-úà ÷fçì áöçî éðáàå íéör úBð÷ìå§¦§³¥¦Æ§©§¥´©§¥½§©¥−¤¤¤́¥«§Ÿ̈®§²Ÿ

:ä÷æçì úéaä-ìr àöé-øLàãéúBtñ ýåýé úéa äNré àì Cà £¤¥¥¬©©©−¦§¨§¨«©Á¸Ÿ¥«¨¤¹¥´§Ÿ̈À¦¬
óñë-éìëe áäæ éìk-ìk úBøööç úB÷øæî úBønæî óñk¤̧¤Æ§©§³¦§¨Æ£´Ÿ§½¨§¦¬¨−̈§¦¨®¤

:ýåýé-úéá àáenä óñkä-ïîåèeäðzé äëàìnä éNòì-ék ¦©¤−¤©¨¬¥«§Ÿ̈«¦«§Ÿ¥¬©§¨−̈¦§ª®
:ýåýé úéa-úà Bá-e÷fçåæèøLà íéLðàä-úà eáMçé àìå §¦§−¤¥¬§Ÿ̈«§¯Ÿ§©§´¤¨«£¨¦À£¤̧

íä äðîàá ék äëàìnä éNòì úúì íãé-ìr óñkä-úà eðzé¦§³¤©¤̧¤Æ©¨½̈¨¥−§Ÿ¥´©§¨¨®¦¬¤«¡ª−̈¥¬
:íéNòæéýåýé úéa àáeé àì úBàhç óñëå íLà óñk Ÿ¦«¤³¤¨¨Æ§¤´¤©¨½¬Ÿ−̈¥´§Ÿ̈®

:eéäé íéðäkì©«Ÿ£¦−¦«§«

`xenl iy
.úéaä úà ÷fçì éc íäa äéäiL ãò(èíòä úàî óñk úç÷ ézìáì ©¤¦§¤¨¤©§©¥¤©©¦§¦§¦§©¤¤¥¥¨¨

,'åâåLàBäé íäì øîàL éôk ,íälMî ïwúì eëøèöéå íîöòì óñkä eçwé àlL¤Ÿ¦§©¤¤§©§¨§¦§¨§§©¥¦¤¨¤§¦¤¨©¨¤§¨

.íãwî(é,Léà àBáa ïéîiî.úéaä ìà àaä ìL ïéîé ãvî(àé,eøöiå ¦Ÿ¤¦¨¦§¦¦©¨¦¤©¨¤©©¦©¨ª
.òaèî úøeö íäa eNò(áé,ïkúîä óñkä.éeðnä óñkä,íéðaìå ¨¨¤©©§¥©©¤¤©§ª¨©¤¤©¨§©Ÿ¦

.úeðnàä éLàø ,íéìëéøãàä(âé ¨©§¦¨¦¨¥¨ª¨

,íéøãbìå.úBøéwä éðBa(ãéúBtñ §©Ÿ§¦¥©¦¦
,úBønæî óñk.øîæ éìk éðéî ¤¤§©§¦¥§¥¤¤

,úB÷øæîìò ícä ú÷éøæì íéìôñ ¦§¨§¨¦¦§¦©©¨©

.çaænä(æèíä äðîàá ék ©¦§¥©¦¤¡ª¨¥
,íéNBòlçzî ékíéLðàä eøçáð ä ¦¦¦§¦¨¦§£¨£¨¦

.Cëì íéðîàpä(æéíLà óñk ©¤¡¨¦§¨¤¤¨¨
,úBàhç óñëåúBòî Léøônä §¤¤©¨©©§¦¨

äîäaä úà äð÷å BîLàìå Búàhçì§©¨§©£¨§¨¨¤©§¥¨

.úBònä ïî øúBðå,'ä úéa àáeé àì §¨¦©¨Ÿ¨¥
.úéaä ÷ãáì àáeé àì,eéäé íéðäkì Ÿ¨§¤¤©©¦©Ÿ£¦¦§

ïaø÷ì úBîäa íäa íéðB÷ íéðäkä©Ÿ£¦¦¨¤§¥§¨§©

.íéðäkì eéäé úBøBòäå ,äìBò¨§¨¦§©Ÿ£¦

mixn zxhr
úéaä ÷ãa-úà íé÷fçî íëðéà recî íäìà øîàiå íéðäkìå§©´Ÿ£¦½©Ÿ́¤£¥¤½©²©¥«§¤¬§©§¦−¤¤´¤©®̈¦

eç÷z-ìà äzråãBòíëéøkî úàî óñëíëlMî úéaä e÷fçz ìàå §©À̈©¦§¤̧¤Æ¥¥´©¨¥¤½§©§©§©©¦¦¤¨¤

eäðzz úéaä ÷ãáì-ékïëeî íB÷îa eîéNúå ,úBáãpäå úBîeøzä ìL óñkä ¦«§¤¬¤©©−¦¦§ª«©¤¤¤©§§©§¨§¨¦§¨¨

øéúBé øéúBé íàå ,úBçôé úBçôé íà ,úéaä ÷ãáì Ba:èeúàiåevøúðíéðäkä §¤¤©©¦¦¦§¦§§¦¦¦©¥−Ÿ¦§©©«Ÿ£¦®
írä úàî óñk-úç÷ ézìáì§¦§¦³§©¤̧¤Æ¥¥´¨½̈
úéaä ÷ãa-úà ÷fç ézìáìe§¦§¦¬©¥−¤¤¬¤©¨«¦

íälL óñkî:éïäkä òãéBäé çwiå ¦¤¤¤¨¤©¦©º§«¨¨³©Ÿ¥Æ
ïBøàæbøàøç áwiå ãçàøö £´©§¨¤½̈©¦¬Ÿ−Ÿ©

BzìãaïBøàä úìcaBúà ïziå §©§®©¤¤¨¨©¦¥´ŸÁ
Léà-àBáa ïéîiî çaænä ìöà¥̧¤©¦§¥¹©¦¨¦À§¦Æ
íéðäkä änL-eðúðå ýåýé úéa¥´§Ÿ̈½§¨«§¨³¨©«Ÿ£¦Æ

óqä éøîLãiî ,íéøòMä úBæeæî «Ÿ§¥´©©½§©§¨¦¦©

íãéì BàBáaóñkä-ìk-úà §§¨¨¤¨©¤−¤
:ýåýé-úéá àáenäàééäéå ©¨¬¥«§Ÿ̈«©§¦Æ

íúBàøkíBé íBéóñkä áø-ék ¦§½̈¦©¬©¤−¤
aïäkäå Cìnä øôñ ìriå ïBøà ¨«¨®©©̧©Ÿ¥³©¤̧¤Æ§©Ÿ¥´

ìBãbäíù ä"ã) ,BîB÷nî àa Bãé÷t ©¨½§¦¨¦§

.(àé ÷åñôeøöiåúøeö íäa eNò ©¨ª̧Æ¨¨¤©

òaèîúà eðîiåúBòaèîóñkä ©§¥©©¦§½¤©§§©¤−¤
:ýåýé-úéá àöîpäáéeðúðå ©¦§¨¬¥«§Ÿ̈«§¨«§Æ

ïkúîä óñkä-úàéeðnäéãé-ìr ¤©¤´¤©«§ª½̈©¨©§¥Æ
äëàìnä éNòíéðneàä íä Ÿ¥´©§¨½̈¥¨¨¦

íéìBãbäýåýé úéa íéã÷ônä ©§¦©ª§¨¦−¥´§Ÿ̈®
eäàéöBiåíéðneàä øëNa óñkä úà ©«¦ª¹¤©¤¤¦§©¨¨¦

íéìòBtäéLøçìéðneàìõrä ©£¦§¨«¨¥³§¨¥¨¥Æ
íéðaìåúéaä úBøé÷a íéöòä íéðBaä §©Ÿ¦½©¦¨¥¦§¦©©¦

:ýåýé úéa íéNòäâéíéøãbìå ¨«Ÿ¦−¥¬§Ÿ̈«§©«Ÿ§¦Æ
íéðáàä úBøé÷ íéðBaäïáàä éáöçìe ©¦¦¨£¨¦§«Ÿ§¥´¨¤½¤

øää ïîéðáàå íéör úBð÷ìå ¦¨¨§¦§³¥¦Æ§©§¥´
áöçîíéðáà úBð÷ì ãBò eëøöeä ék ©§¥½¦§§¦§£¨¦

úBáeöç-úéa ÷ãa-úà ÷fçì £§©¥−¤¤´¤¥«
ìëìe ýåýéíéëøöpä íéøácä øàL §Ÿ̈®§²Ÿ§¨©§¨¦©¦§¨¦

:ä÷æçì úéaä-ìr àöé-øLà£¤¥¥¬©©©−¦§¨§¨«
ãéäNré àì Càïéðaä úléçúa ©Á¸Ÿ¥«¨¤¹¦§¦©©¦§¨

CøBöì äfä óñkäî (:å÷ úåáåúë)úéa ¥©¤¤©¤§¤¥´
ýåýéBîk úøL éìkóñk úBtñ §Ÿ̈À§¥¨¥§¦¬¤̧¤Æ

'åëå íéëñpä ïéé Bà ícä ìa÷ì íéìk¥¦§©¥©¨¥©§¨¦

úBønæîøéL éìk íäúB÷øæî §©§³¥§¥¦¦§¨Æ
,úBðaøwä íc íäî ÷Bøæì íéìôñ§¨¦¦§¥¤©©¨§¨

úBøööçúBçaænä ìò òB÷úì-ìk £´Ÿ§½¦§©©©¦§§¨
óñkä-ïî óñë-éìëe áäæ éìk§¦¬¨−̈§¦¨®¤¦©¤−¤

ýåýé-úéá àáenäúøL éìk eNò ïk ,øúBð äéäå eîéìLäL øçàå:åè:ýåýé úéa-úà Bá-e÷fçå eäðzé äëàìnä éNòì-ékæèeáMçé àìåeNò àì ©¨¬¥«§Ÿ̈«§©©¤¦§¦§¨¨¨¥¨§¥¨¥¦«§Ÿ¥¬©§¨−̈¦§ª®§¦§−¤¥¬§Ÿ̈«§¯Ÿ§©§´Ÿ¨

ïBaLçúàíòäëàìnä éNòì úúì íãé-ìr óñkä-úà eðzé øLà íéLðàääéä òeãé 'åëå íéøãBbäå íéðBaäíéNò íä äðîàá ékeøçáð Cëìe ¤§¤¦¨«£¨¦À£¤̧¦§³¤©¤̧¤Æ©¨½̈¨¥−§Ÿ¥´©§¨¨®©¦§©§¦¨©¨¨¦¬¤«¡ª−̈¥¬Ÿ¦«§¨¦§£

äléçzî elà:æéLéøôî äéäL éîíLà óñkBîLàìúBàhç óñëåäfä øúBnä ,ïBînä ïî øéúBäå ,Búàhçì óñk Bàýåýé úéa àáeé àìíà ékíéðäkì ¥¦§¦¨¦¤¨¨©§¦¤³¤¨¨Æ©£¨§¤´¤©¨½¤¤§©¨§¦¦©¨©¨©¤¬Ÿ−̈¥´§Ÿ̈®¦¦©«Ÿ£¦−
eéäé(à çé íéì÷ù) ,íéðäkì úBøBòäå ,ìéìk øNaä äéäå ,úBìBò íäî úç÷ì: ¦«§«¨©©¥¤§¨¨©¨¨¨¦§¨©Ÿ£¦

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מובן שאיני רוצה לפרט השם או השמות, אבל... וכידוע הסיפור בשם הצ"צ - )אלא שלא 

שמעתיו מכ"ק מו"ח אדמו"ר ובמילא אינני בטוח אם כן הוא( - ובכל אופן, התוכן מתאים ונכון, והוא: 

שאמר פעם בהתועדות לאחרי דברי כבושים, שענינו בזה הוא כמו עושה כובעים )קירשנער( שעושה 

כובעים בעלי מדות מסוימות, ואין כתוב על הכובע למי שייך, אלא אח"כ כשבא אחד ומודד כובעים 

שונים הנה אפשר שימצא הכובע במדה המתאמת לו, ואז לובשו ונעשה שלו. וסיים: און עם מיין איך 

טאקע. ]= עליו אכן כוונתי[ וה"ה בנדון דידן...



רו
לוח זמנים לשבוע פרשת משפטים 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
6:296:248:358:339:109:0710:0610:0517:2217:2717:4817:5317:0618:04באר שבע )ח(

6:306:258:358:339:109:0810:0610:0517:2217:2717:4617:5116:5618:02חיפה )ח(

6:286:238:348:329:099:0610:0510:0317:2417:2917:4617:5116:4818:01ירושלים )ח(

6:306:258:368:339:119:0810:0710:0517:2117:2717:4817:5317:0618:03תל אביב )ח(

7:137:048:548:509:399:3410:3110:2717:0517:1417:3917:4916:5518:02אוסטריה, וינה )ח(

6:416:489:249:2910:0610:0911:1611:1920:2820:2120:5720:5020:0521:02אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:127:038:568:529:409:3510:3210:2917:1117:2017:4517:5317:0118:06אוקראינה, אודסה )ח(

6:476:388:288:249:139:0910:0510:0116:3916:4917:1417:2316:2917:36אוקראינה, דונייצק )ח(

6:596:508:408:359:259:2010:1610:1316:4916:5917:2417:3316:3917:47אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:297:199:059:019:539:4810:4310:4017:1017:2117:4717:5717:0118:10אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:237:128:588:539:459:4010:3610:3217:0217:1317:3917:4916:5318:03אוקראינה, קייב )ח(

7:367:279:229:1810:0510:0010:5710:5417:4217:5118:1318:2117:3118:33איטליה, מילאנו )ח(

6:256:258:558:559:249:2410:2710:2718:3218:3218:5518:5418:1419:03אקוואדור, קיטו )ח(

6:216:279:049:079:429:4510:5210:5419:5519:4920:2320:1719:3220:28ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:007:089:449:4910:2810:3211:3911:4220:5820:5021:2921:2120:3321:34ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:077:009:039:009:429:3810:3610:3417:3517:4218:0518:1117:2318:23ארה״ב, בולטימור )ח(

6:586:518:538:509:329:2910:2610:2417:2217:2917:5217:5917:1018:11ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:596:528:548:509:339:2910:2710:2417:2217:3017:5318:0017:1018:11ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:387:309:309:2710:1010:0611:0411:0117:5518:0318:2618:3417:4418:46ארה״ב, דטרויט )ח(

7:077:029:159:139:499:4710:4610:4518:0618:1018:3118:3517:5218:46ארה״ב, האוסטון )ח(

6:436:388:478:459:239:2010:1910:1717:2917:3517:5718:0217:1618:13ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:016:579:139:129:469:4410:4410:4218:1018:1418:3518:3917:5518:48ארה״ב, מיאמי )ח(

6:566:488:498:469:299:2510:2310:2017:1717:2417:4717:5417:0518:06ארה״ב, ניו הייבן )ח(

6:556:488:488:459:289:2410:2210:1917:1417:2217:4517:5317:0318:04ארה״ב, שיקגו )ח(

6:256:279:029:049:349:3510:3910:4019:0819:0619:3219:3018:4819:39בוליביה, לה-פס )ח(

8:097:589:439:3810:3110:2611:2111:1717:4517:5618:2218:3217:3618:46בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:087:589:439:3810:3110:2511:2111:1717:4617:5718:2318:3317:3718:47בלגיה, בריסל )ח(

5:505:548:308:329:039:0510:1010:1218:5618:5219:1719:1218:3519:22ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:395:438:198:218:528:549:5910:0018:3818:3519:0319:0018:1719:09ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:287:179:018:569:499:4410:3910:3617:0417:1517:4017:5016:5818:04בריטניה, לונדון )ח(

7:427:309:109:0510:019:5510:5010:4617:0517:1717:4417:5517:0018:10בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:377:259:079:029:579:5110:4610:4317:0717:1817:4417:5516:5818:09גרמניה, ברלין )ח(

7:497:399:259:2110:1210:0711:0311:0017:3117:4118:0718:1717:2118:31גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:475:518:288:309:029:0410:1010:1119:0218:5819:2219:1718:4119:27דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:107:089:299:2710:009:5810:5910:5818:3518:3818:5919:0218:2019:11הודו, מומבאי )ח(

7:067:039:249:239:559:5410:5510:5418:3218:3518:5618:5818:1619:08הודו, פונה )ח(

7:016:528:438:399:289:2310:1910:1616:5517:0517:3017:3916:4517:52הונגריה, בודפשט )ח(

7:046:578:588:559:379:3410:3110:2917:2517:3317:5618:0317:1418:15טורקיה, איסטנבול )ח(

7:237:179:229:199:599:5610:5410:5217:5618:0218:2518:3117:4318:42יוון, אתונה )ח(

7:217:129:049:009:489:4310:4010:3717:1717:2717:5118:0017:0718:13מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת משפטים 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
7:087:059:269:259:579:5610:5610:5518:3218:3518:5618:5918:1719:08מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:345:438:178:239:079:1110:2010:2319:5219:4320:2720:1819:2720:31ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:476:428:578:559:309:2810:2810:2617:4917:5418:1518:1917:3518:29נפאל, קטמנדו )ח(

7:177:179:469:4610:1610:1611:1811:1819:2119:2119:4419:4419:0319:52סינגפור, סינגפור )ח(

7:066:548:378:329:269:2010:1610:1216:3516:4717:1417:2416:2717:39פולין, ורשא )ח(

6:066:088:418:439:129:1310:1710:1718:3918:3719:0219:0018:1919:09פרו, לימה )ח(

7:547:459:409:3610:2310:1811:1511:1217:5618:0518:3018:3817:4618:51צרפת, ליאון )ח(

8:118:019:509:4610:3610:3111:2711:2418:0118:1118:3518:4417:5118:57צרפת, פריז )ח(

6:126:128:408:409:099:0910:1110:1118:0918:1018:3218:3217:5218:41קולומביה, בוגוטה )ח(

7:267:189:169:129:579:5310:5010:4717:4117:4918:1018:1817:2918:30קנדה, טורונטו )ח(

7:076:588:538:499:369:3110:2810:2517:1217:2117:4417:5217:0118:05קנדה, מונטריאול )ח(

6:396:338:418:399:179:1410:1310:1117:2117:2717:4917:5417:0818:05קפריסין, לרנקה )ח(

8:348:219:579:5210:5010:4411:3811:3417:4818:0018:2918:4017:4018:56רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:107:579:319:2510:2510:1911:1311:0917:2117:3418:0018:1217:1418:28רוסיה, מוסקבה )ח(

7:387:299:219:1610:0510:0010:5610:5317:3317:4318:0818:1617:2318:29רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:437:339:259:2110:1010:0511:0110:5817:4217:5218:1218:2117:3218:34שוויץ, ציריך )ח(

6:446:429:069:059:369:3510:3610:3618:2118:2318:4418:4618:0518:55תאילנד, 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

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
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רז לוח זמנים לשבוע פרשת משפטים 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
6:296:248:358:339:109:0710:0610:0517:2217:2717:4817:5317:0618:04באר שבע )ח(

6:306:258:358:339:109:0810:0610:0517:2217:2717:4617:5116:5618:02חיפה )ח(

6:286:238:348:329:099:0610:0510:0317:2417:2917:4617:5116:4818:01ירושלים )ח(

6:306:258:368:339:119:0810:0710:0517:2117:2717:4817:5317:0618:03תל אביב )ח(

7:137:048:548:509:399:3410:3110:2717:0517:1417:3917:4916:5518:02אוסטריה, וינה )ח(

6:416:489:249:2910:0610:0911:1611:1920:2820:2120:5720:5020:0521:02אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:127:038:568:529:409:3510:3210:2917:1117:2017:4517:5317:0118:06אוקראינה, אודסה )ח(

6:476:388:288:249:139:0910:0510:0116:3916:4917:1417:2316:2917:36אוקראינה, דונייצק )ח(

6:596:508:408:359:259:2010:1610:1316:4916:5917:2417:3316:3917:47אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:297:199:059:019:539:4810:4310:4017:1017:2117:4717:5717:0118:10אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:237:128:588:539:459:4010:3610:3217:0217:1317:3917:4916:5318:03אוקראינה, קייב )ח(

7:367:279:229:1810:0510:0010:5710:5417:4217:5118:1318:2117:3118:33איטליה, מילאנו )ח(

6:256:258:558:559:249:2410:2710:2718:3218:3218:5518:5418:1419:03אקוואדור, קיטו )ח(

6:216:279:049:079:429:4510:5210:5419:5519:4920:2320:1719:3220:28ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:007:089:449:4910:2810:3211:3911:4220:5820:5021:2921:2120:3321:34ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:077:009:039:009:429:3810:3610:3417:3517:4218:0518:1117:2318:23ארה״ב, בולטימור )ח(

6:586:518:538:509:329:2910:2610:2417:2217:2917:5217:5917:1018:11ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:596:528:548:509:339:2910:2710:2417:2217:3017:5318:0017:1018:11ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:387:309:309:2710:1010:0611:0411:0117:5518:0318:2618:3417:4418:46ארה״ב, דטרויט )ח(

7:077:029:159:139:499:4710:4610:4518:0618:1018:3118:3517:5218:46ארה״ב, האוסטון )ח(

6:436:388:478:459:239:2010:1910:1717:2917:3517:5718:0217:1618:13ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:016:579:139:129:469:4410:4410:4218:1018:1418:3518:3917:5518:48ארה״ב, מיאמי )ח(

6:566:488:498:469:299:2510:2310:2017:1717:2417:4717:5417:0518:06ארה״ב, ניו הייבן )ח(

6:556:488:488:459:289:2410:2210:1917:1417:2217:4517:5317:0318:04ארה״ב, שיקגו )ח(

6:256:279:029:049:349:3510:3910:4019:0819:0619:3219:3018:4819:39בוליביה, לה-פס )ח(

8:097:589:439:3810:3110:2611:2111:1717:4517:5618:2218:3217:3618:46בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:087:589:439:3810:3110:2511:2111:1717:4617:5718:2318:3317:3718:47בלגיה, בריסל )ח(

5:505:548:308:329:039:0510:1010:1218:5618:5219:1719:1218:3519:22ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:395:438:198:218:528:549:5910:0018:3818:3519:0319:0018:1719:09ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:287:179:018:569:499:4410:3910:3617:0417:1517:4017:5016:5818:04בריטניה, לונדון )ח(

7:427:309:109:0510:019:5510:5010:4617:0517:1717:4417:5517:0018:10בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:377:259:079:029:579:5110:4610:4317:0717:1817:4417:5516:5818:09גרמניה, ברלין )ח(

7:497:399:259:2110:1210:0711:0311:0017:3117:4118:0718:1717:2118:31גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:475:518:288:309:029:0410:1010:1119:0218:5819:2219:1718:4119:27דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:107:089:299:2710:009:5810:5910:5818:3518:3818:5919:0218:2019:11הודו, מומבאי )ח(

7:067:039:249:239:559:5410:5510:5418:3218:3518:5618:5818:1619:08הודו, פונה )ח(

7:016:528:438:399:289:2310:1910:1616:5517:0517:3017:3916:4517:52הונגריה, בודפשט )ח(

7:046:578:588:559:379:3410:3110:2917:2517:3317:5618:0317:1418:15טורקיה, איסטנבול )ח(

7:237:179:229:199:599:5610:5410:5217:5618:0218:2518:3117:4318:42יוון, אתונה )ח(

7:217:129:049:009:489:4310:4010:3717:1717:2717:5118:0017:0718:13מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת משפטים 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
7:087:059:269:259:579:5610:5610:5518:3218:3518:5618:5918:1719:08מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:345:438:178:239:079:1110:2010:2319:5219:4320:2720:1819:2720:31ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:476:428:578:559:309:2810:2810:2617:4917:5418:1518:1917:3518:29נפאל, קטמנדו )ח(

7:177:179:469:4610:1610:1611:1811:1819:2119:2119:4419:4419:0319:52סינגפור, סינגפור )ח(

7:066:548:378:329:269:2010:1610:1216:3516:4717:1417:2416:2717:39פולין, ורשא )ח(

6:066:088:418:439:129:1310:1710:1718:3918:3719:0219:0018:1919:09פרו, לימה )ח(

7:547:459:409:3610:2310:1811:1511:1217:5618:0518:3018:3817:4618:51צרפת, ליאון )ח(

8:118:019:509:4610:3610:3111:2711:2418:0118:1118:3518:4417:5118:57צרפת, פריז )ח(

6:126:128:408:409:099:0910:1110:1118:0918:1018:3218:3217:5218:41קולומביה, בוגוטה )ח(

7:267:189:169:129:579:5310:5010:4717:4117:4918:1018:1817:2918:30קנדה, טורונטו )ח(

7:076:588:538:499:369:3110:2810:2517:1217:2117:4417:5217:0118:05קנדה, מונטריאול )ח(

6:396:338:418:399:179:1410:1310:1117:2117:2717:4917:5417:0818:05קפריסין, לרנקה )ח(

8:348:219:579:5210:5010:4411:3811:3417:4818:0018:2918:4017:4018:56רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:107:579:319:2510:2510:1911:1311:0917:2117:3418:0018:1217:1418:28רוסיה, מוסקבה )ח(

7:387:299:219:1610:0510:0010:5610:5317:3317:4318:0818:1617:2318:29רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:437:339:259:2110:1010:0511:0110:5817:4217:5218:1218:2117:3218:34שוויץ, ציריך )ח(

6:446:429:069:059:369:3510:3610:3618:2118:2318:4418:4618:0518:55תאילנד, 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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